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  . جميع الحقوق محفوظة.  مدحت محفوظ ١٩٩٨- ١٩٨٧©  -
  . ، دون تصريح من المؤلف طريقة أخرى حالية أو مستقبلية ية، ورقيا أو إليكترونيا أو بأ تحظر كافة أشكال االستنساخ أو إعادة الطبع جزئيا أو كليا -
، باستخدام بيانات أو  ، إنشاء أو استكمال أو تحديث أو تصحيح قواعد بياناتها السينمائية المحوسبة أو غير المحوسبة  إلخ…و األهلية أو التجارية يحظر على جميع األفراد والهيئات والمؤسسات الحكومية أ -

  .  معلومات وردت فى هذا الكتاب دون اتفاق مسبق مع المؤلف
  . يسمح باالقتباس المحدود بشرط اإلشارة للمصدر -
كمصدر أصلى للنظام ‘  دليل األفالم  ’، ويتوجه المحرر بالشكر لكل من يتفضل باإلشارة لـ   تاب نظام الرموز المستخدم فى تفريغ بيانات الشاشة للحماية طبقا لقوانين حقوق الطبع أو غيرهالم يخضع مالكو الك -

  .  المذكور
، ال  ورغم ما بذل من جهود قصوى فى هذا الصدد.  اوين الشركات لم تضاه دائما بالضرورة بوثائق تضفى عليها قيمة رسمية أو قانونيةبيانات األفالم الخاصة باإلنتاج والملكية والتوزيع واإلتاحة وكذا أسماء وعن -

ب يخلى مسئوليته بالكامل عن أى أخطاء أو خسائر أيا كان نوعها أو محرر وناشر الكتا.  يجب النظر رسميا أو قانونيا لما ورد من فى الكتاب من بيانات إال كمواد تم لمها بوسائل البحث والتحقيق المألوفة وليس أكثر
  . ، أو ألى سبب أيا ما كان ، أو قد تنتج بسبب أخطاء الطباعة  حجمها قد تنتج عن استخدام أى طرف أيا من كان لتلك البيانات والمواد

  
  
  
  
  
  
  
  

  )  MSoft (مكتب المؤلف :  توضيب شفافات الوثيقة النهائية
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  مدحت حمفوظ
  . يات الرتفيه واالتصال واحلوسبة، وحملل القتصاديات ومستقبل ناقد سينمائى -
وخترج من كلية اهلندسة مبرتبة الشرف ىف العام .  ١٩٥٥أغسطس  ٢٠ولد ىف  -
  . ، وتفرغ هلا منذ بداية التسعينيات ومارس الكتابة منذ سنوات دراسته.  ١٩٧٨
ختصص ىف الكتابة ىف السينما واهلندسة ويعد من املهتمني على حنو خاص  -

وعمل حمررا القتصاديات ومستقبليات .  كة بني حقلى التقنية والفنونباجلوانب املشرت 
االقتصادية اليومية منذ تأسيس اجلريدة ىف العام ‘  العامل اليوم ’الرتفيه واالتصال ىف جريدة 

  . ، حيث يعد من مؤسسى هذا احلقل ىف الصحافة العربية وملدة مخس سنوات ١٩٩١
، وله خبالف العدد الكبري من املقاالت  ع قرنمارس النقد السينمائى على مدى رب -

، عدة كتب أبرزها الكتاب  والدراسات بكثري من الصحف واجملالت باللغات املختلفة
الذى كان أول دليل نقدى لألفالم العربية  ١٩٨٧‘  دليل أفالم الڤيديو ’الناجح 

من صيف ، ويواصل إصداره من جديد سنويا اعتبارا  واألجنبية ىف الشرق األوسط
بعد تأسيس قاعدة بيانات حموسبة ضخمة له ‘  دليل األفالم ’حتت عنوان  ١٩٩٨

  . استغرق إنشاؤها أكثر من عشر سنوات
الصادر عن  ١٩٩٣‘  دليل مهرجانات األفالم ’من كتبه ىف هذا احلقل أيضا  -

الدراسات باإلضافة لعشرات املقاالت و .  احتاد املهرجانات العربية واحتاد الفنانني العرب
ومن جهوده األخرى ىف حقل املعلومات .  ىف خمتلف الصحف واجملالت املصرية والعربية

حترير الكتاب الرمسى ملهرجان القاهرة السينمائى الدوىل ومهرجان سينما األطفال 
  . ١٩٨٦، وذلك منذ عام  ومهرجان اإلمساعيلية لألفالم التسجيلية

‘  السينما اخليالية ’ى الفنون والتقنية منها ترجم عددا من الكتب الرئيسة ىف حقل -
، وذلك حلساب اهليئة  وغريها‘  اجليل اخلامس للحاسوب ’و‘  أنواع الفيلم األمريكى ’و

  . املصرية العامة للكتاب
الصادرة عن  ١٩٩٦‘  موسوعة احلاسوب الشخصى  ’أهم مؤلفاته ىف جمال التقنية  -

يغطى ألول مرة بالعربية املكونات املادية  ، وهى عمل كبري املكتب العرىب للمعارف
  . للحواسيب الشخصية

  
   



 

  
  
  

  : ترقبوا قريبا مع الباعة وبدور العرض ونوادى الڤيديو
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  مقدمة التوضيبة الثانية

        …إلى أبى
  …ووفرة التشابهات التى تجمعنا

، وبدأ االشتغال اجلدى عليه ىف مايو من العام التاىل حيث ظهر إصداره  ١٩٨٤ولدت الشرارة األوىل هلذا الكتاب ىف عام 
من هنا فالسؤال الذى يطرح نفسه بالضرورة هو ملاذا هذه الفجوة .  رناه بكثريوال قى ترحيبا فوق ما انتظ ١٩٨٧األول ىف صيف 

بادئ ذى بدء أن اكتشفنا أنه من املستحيل تكرار جتربة بصم النص وتصحيحه وإعداده .  املمتدة بني التوضيبتني األوىل والثانية
إنشاء قاعدة بيانات حموسبة يتم منها إعداد الوثيقة للطباعة الىت تستغرق وحدها شهورا ومن هنا كان قرار تعليق إصداره حلني 

  . ، ومن مث يكرس معظم الوقت للجهد املعلوماتى النهائية اخلاصة بالنشر جبهد بسيط نسبيا
رمبا ال يعرف القارئ أن تفكرينا ىف إدخال احلوسبة الشخصية ىف كل مراحل إنتاج الكتاب يعود بالضبط إىل اللحظة األوىل 

، مبعىن استخدام ما يسمى بربامج  ونعتقد أننا كنا من أول من فكر ىف استخدام احلواسيب الشخصية ىف الطباعة.  لوالدة فكرته
، ىف إنتاج شفافات طباعية كبديل لألفالم التقليدية   حديثة العهد آنذاك)  النشر املكتىب ىف الرتمجة الدارجة (‘  تعميم قمة النضد ’

الذى )   اجلمع التصويرى (حممد سعيد هندى صاحب مكتب البصم الضوئى /  وارى مع األستاذوال زلت أذكر ح.  باهظة التكلفة
كان .  ، عندما طرح أمامى أنه سيشرع ىف دراسة استخدام احلواسيب الشخصية ىف عمليات الطباعة أجنزنا فيه التوضيبة األوىل

كان الرجل بالفعل أول العاملني ىف هذا احلقل .  أرخص هدفه هو التحول عن األجهزة التقليدية الىت تكلف مئات األلوف ألخرى
مث أخذت أرد على .  نعم هذا ممكن من حيث املبدأ:  ، لذا كانت دهشته كبرية عندما رددت عليه ببساطة ىف مصر يفكر ىف هذا

  . إخل…ه القصور احملتملة ، وبدأت أعدد أوج ، وأىن قمت بالفعل بدراسة تكلفة األجهزة والربامج تساؤالته املتعلقة بالتفصيالت
، أن احلوسبة  املشكلة احلقيقية ىف ذلك العصر السحيق للحوسبة الشخصية الىت كانت بعد رضيعا مل يتم حىت عامه اخلامس

ا  ، بينم ، وكان أفضل ما فيها أجهزة عقيمة حتمل شعارا هلا إحدى مثار الفواكه العربية كانت ال تزال بعد بدائية وباهظة التكلفة معا
حبلول التسعينيات وظهور النسخة العربية من نظام .  كنا نعلم أن املواصفات القياسية حلوسبة أبد الدهر تنمى هناك ىف مكان آخر

  . بات الطريق مهيئا واإلمكانات تسمح على األقل بانطالقة مبدئية صحيحة وآمنة ٣,١التعميل ويندوز 
أما شغلنا على مادة .  وهذه التوضيبة اجلديدة كانت انتظارا تقانيا حمضا على أن كل سنوات االنتظار بني التوضيبة األوىل

ىف حلظة ما أصبحنا نعلم أن .  وكيف نقدر أال نشتغل وأعيننا تقع كل ساعة على األفالم.  الكتاب نفسه فلم يتوقف يوما واحدا
، مث  ىف مصر عرب دور العرض وعرب التليڤزيون بدأنا حنصر كل ما عرض.  الكتاب لن يستمر لألبد قصرا على ما يعرض ىف الڤيديو

كنا نعلم أننا ال نقوى .  ، وأصبحت هى النافذة األكرب حجما أمام مجهورنا جاءت قنوات الساتياليت والقنوات بنظام االشرتاك
  . وراح عدد األفالم يزيد وتثقل معه مهمتنا.  على جتاهل هذا

، وأن نزيد متوسط عدد الكلمات ىف نص  لبيانات الىت نعطيها لكل فيلممن زاوية أخرى حتول الطموح إىل توسيع حجم ا
ا من حدود املهام املستحيلة أيضا قدر وسواس الدقة  هذا كله ضاعف وضاعف حجم املهمة.  الفيلم ، لكن شيئا مل يقرتب 

لقد .  ئنا وأصدقائنا من مستخدميه، وباألخص زمال والتدقيق والذى نريد أن نلقى ببعض اللوم ىف هذه العدوى على القارئ نفسه
لكن الواقع أن املشكلة ال تقف فقط عند حدود النوايا والقرارات .  ثقة كبرية مؤملة مبعىن الكلمة ـ  وأحيانا آراءه وأفكارهـ  أولوا معلوماته 

مستحيل ليس فقط لضخامة ، والوصول للدقة املطلقة أمر  ، بل هى جمهود كارثى بكل معىن الكلمة رمبا يروى يوما ما الشخصية
، ناهيك  ، لكن أيضا ألن هناك منطقة شفق معينة ال بد وأن يصل إليها كل من عمل ىف حقل املعلومات املادة املطلوب نشرها

، تغتال يوميا  ) ! ، تعبري جديد ورمبا يؤصل يوما ىف علم املعلومات  نعم (‘  تغتال ’فاملعلومات .  عن حقل معلومات السينما
ا أنفسهم وبأيدى هل برنامج التليڤزيون :  ، فقط نسأل القارئ سؤاال بسيطا وال نريد أن نفتتح هنا حديث االغتياالت.  أصحا

؟ فقط عليه أن يضع ىف االعتبار أنه بعد سنوات قليلة لن يوجد عمليا سوى  املعمم ىف جريدتك اليومية يطابق دوما الربنامج الفعلى
، باعتبارها الوثيقة  على هذا كل شىء مبا فيه مشولية ودقة البيانات املطبوعة على الفيلم نفسهقس !  هذا السجل لتلك العروض
ا نسبيا  ، ورمبا سأل بعضنا نفسه عن  دع جانبا قص البعض ألجزاء منها مع انتقال ملكية الفيلم من يد إىل يد (الباقية الىت يعتد 

  . ) ؟ دون الشعار التقليدى للشركة املنتجةملاذا تبدأ بعض األفالم املصرية القدمية اآلن ب
لكن أمهها مجيعا إصدار جملة ڤارايىن لدليل رائع .  إن مياه كثرية جرت ىف حقل دالئل األفالم ىف هذه السنوات العشر أو حنوها

أحد جديا ىف  ، والىت تعد أرفع مقطوعات للنقد السينمائى وال يفكر حيوى حفنة من مراجعات اجمللة الرائعة دوما لألفالم
ا مل تضع ىف  بالنسبة لنا كنا قد قررنا الرتكيز بنحو خاص على نوعية البيانات الىت نقدمها حول كل فيلم.  منافستها ، ونزعم أ

، رغم حبنا املفرط هلذه األعمال السباقة مجيعا واستمتاعنا لعقود جبماهلا وتقديرنا  اعتبارها أى مثل أعلى من أى كتب أخرى عاملية
مما أثبت لنا صواب قرارنا أن رأينا بعض املوسوعات يهتم أخريا جدا بضرورة .  دى جهدها كما ال يستطيع أحد آخر تقدير اجلهدمل

تم بكتابة أكرب عدد ممكن منهم أن يظهر املمثلون أقرب ما يكون لرتتيب أمهيتهم ، كما رأينا ألول مرة حتول إحداها  ، أو أخرى 
والفكرة واحدة دائما وهى اإلقالع عن مبدأ االختصار الزائد وتقدمي كم .  قررناه هلذا اإلصدار منذ سنوات إىل قطع للورق يطابق ما

بذات منهج مرة واحدة وإىل األبد اشتغلنا على مثل تلك األمور الدقيقة ورمبا التافهة ىف نظر .  أكرب من البيانات واملعلومات
، تتجاوز كل  ناها قررت ترمجة بيانات الشاشة بأقصى وفاء ممكن ىف صورة مكتوبة، مع فارق أن املواصفات الىت اخرت  الكثريين

مثال حنن على ثقة أن اجلميع سيبدءون االهتمام يوما جبميع االئتمانات الىت .  طموح ميكن أن يراه أو يستشعره ىف أى جهد موازى
، وكلها بناء على ذات املبدأ  ) إخل…صاحب واملعاون ال سيما صب األدوار واإلنتاج التنفيذى وامل (ستطالعك ىف هذا الكتاب 

  . ، وهو قرارات الشركة املنتجة ىف إبراز ائتمان معني نسبة إىل غريه وهكذا األساسى املعتمد لدينا لتقدير أمهية األشياء
معلوماتية ىف املعلومات  ، هى أكرب عملية اغتيال إن مبدأ قواعد البيانات الىت حتيل كل األمساء إىل خانات متساوية األمهية

رمبا يستوقف القارئ ذو اخلربة ىف احلوسبة قرارنا بعدم استخدم برنامج قواعد بيانات أصال .  وبالذات ىف حقل الفن السينمائى
نا مل جند سوى احلقيقة أن.  ورمبا يراه اختيارا غريبا أن جلأنا لربنامج إلجراء الكلمات ألداء تلك املهمة.  لتخزين وإجراء ما لدينا منها

أقوى برنامج من هذا النوع ثراء واقتدارا كى نأمتنه بال أى فواقد تذكر على الصورة الىت نقلناها من شاشة األفالم والىت تنتمى 
، فضال تعليقاتنا الشخصية واخللفيات غري املخصصة للنشر والىت تندس بني كل كلمة   لعشرات اللغات وحتوى وفرة من الرموز

ائى من الروتينات الربجمية ألمتته اإلجراءات الالزمة عليها صوص والبياناتوأخرى ىف الن ا حتتاج لعدد ال  وحنن .  ، ناهيك عن أ
  . مصممون على اختيارنا ذلك على األقل إىل أن توجد إلدارة قواعد البيانات برامج ال تغتال البيانات
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كموعد مناسب لظهور   ١٩٩٩، وطرحنا صيف  ا لإلصداربعد سنوات من الشغل أصبح من احملتم علينا أن حندد موعد
لكن ما حدث أن قوبل هذا االقرتاح بعاصفة اعرتاض فورية من الفريق العامل ىف .  الكتاب ىف احلد األدىن من الصورة الالئقة

جة هلذا الكتاب أمس قبل دفع هؤالء األصدقاء بأن القراء والسوق ىف أمس احلا.  ، سواء من املنظور التحريرى أو التنفيذى الكتاب
،   ، ترتاوح ما بني الرتغيب بضرورة الظهور فيما أمسوه عام السفينة ، وكانت ردود األفعال متباينة لكن عنيدة اليوم واليوم قبل الغد

ل ، وانتهاء بتهديد البعض بالتوقف عن مواصلة العم مرورا بقبول التعامل مع هذا اإلصدار حتت مسمى ضمىن هو اإلصدار صفر
الرضوخ لذلك الرأى كان له .  ) ! أى عصيان على سفينتنا حنن قد يعرضها هى األخرى للغرق (أصال ىف هذا املشروع املثري للسأم 

، وذلك من بني أكثر من  ، فعدد األفالم الكلى كان يفرتض أن يصل لنحو ضعف ونصف العدد احلاىل مثنه بطبيعة احلال
من اآلثار الثانوية هلذا أن قد جتد ىف  (صد ومشاهدة تراكمت على مدى أكثر من ربع قرن فيلم توجد هلا مجيعا كروت ر  ٢٠٠٠٠

  . ) بعض النصوص إحاالت ألفالم مل تضم بعد
، لكن بالنسبة لعروض  مثال قمنا مبا جيب فيما يتعلق بتحديث عروض الڤيديو.  هذا القرار امتد أيضا أثره إىل معلومات اإلتاحة

األول حيصر من خالل الصحف واجملالت عروض األفالم .  ك فريقان يتوليان احلصر يسريان أحدمها خلف الثاىنالتليڤزيون كان هنا
املوعد اجلديد .  منذ بداية دخول التليڤزيون مصر واآلخر يسري ىف طريقه املعتاد معتمدا على املتابعة الفورية للعروض أوال بأول

، دون أن تكون هناك   ، ومن مث قد تظهر ىف الكتاب أفالم عرضت تليڤزيونيا بالفعل عالإلصدار مل يكن ليسمح بالتقاء الفريقني م
ىف هذه كان احلصر يسري من احلاضر إىل .   نفس املشكلة تتكرر ىف حصر العروض السينمائية.  ) ت (اإلشارة التقليدية لعرضه 

 هذا إجنازا يقارب ما خططنا له ونأمل أن نتمه تدرجييا عودة ، وعامة حنن نعترب املاضى ووصلنا إىل أكثر من ثالثني عاما إىل الوراء
، سواء   أما أسوأ األشياء فهو أن أجلنا بعض مراحل املراجعة النهائية لبعض املداخل.  إىل فجر العروض السينمائية ىف مصر
مراحل املراجعة كاملعتاد بغض النظر  ، اكتفاء مبا مت بالفعل من مراحل على أن تتواصل بالطبع كمراجعة موضوعية أو مراجعة طباعية

مليون حرف وخلفه قاعدة بيانات  ٦التدقيق الطباعى لكتاب يظهر به أكثر من  (عن استخدام تلك املواد ىف هذا اإلصدار 
ا نعتربه ، وقد بذلنا من اجلهود اخلرافية ما جيعلن ، أمر حيتاج رمبا هو أكرب من مقاييس الشهور هلذا األمر وحده أضعاف هذا الرقم

ىف طليعة ما ختطته موضوعيا املراجعات .  ) ! هنا أو هناك‘   الفضائح الصغرى ’جناحا ساحقا لنا أن أصبح األمر ينحصر ىف بعض 
، أى باالعتماد ىف البيانات على اإلعالنات  النهائية حنو تسعمائة فيلم مصرى مت إدخاهلا مبواصفات اإلصدار األول كما هى تقريبا

،  ورأينا إدراجها على األقل حىت يتاح للقارئ تعقب موقعها ىف سوق الڤيديو.  وىف النص على تلخيص موجز نسبياواملطبوعات 
فضال عما قد يفاد به من تلك املعلومات املختصرة عن ذلك العدد الذى يناهز ثلث عدد األفالم املصرية غري املفقودة والىت يفرتض 

  .  بالتاىل أن حيويها هذا الكتاب
ا قائمة الشكر والعرفان الىت ال تقل طوال هذه .  تزال بعد هذا أمامنا مهمة أخرى أكثر تقليدية لكن ليست أقل صعوبةال  إ
ا أوسع تنوعا بكثري املرة بادئ ذى بدء تدين هذه التوضيبة بالدرجة األوىل ىف صدورها إىل ذلك القطاع العريض من .   ، بل الواقع أ

، إما بالسؤال الشخصى أو باخلطابات أو املكاملات سواء من  فوا عن السؤال عنه على مدى سنوات عشرقراء الكتاب الذين مل يك
، وكذلك  من هؤالء جاءىن معني هائل من األفكار واملسامهات واملقرتحات واإلضافات.  داخل مصر أو من األقطار العربية األخرى

سيم باملسئولية الذى ألقاه علّى ذلك االهتمام العنيد بالكتاب واإلصرار ، لكن األهم هو بالتأكيد ذلك اإلحساس اجل االنتقادات
مل فكرة واحدة أو خطابا واحدا ألى منهم.  على عدم نسيانه رغم كل تلك السنني ا  من ناحيتنا حنن مل  ، بل الزلنا حنتفظ 

  . ، ونرجو أن يعترب كل منهم هذا شكرا فرديا له هو شخصيا مجيعا
م صغار …، بات وسواسيا بسببها  ، ألن شعورى املذكور باملسئولية القراء تستحق تنويها أشد خصوصيةفئة خاصة من  إ

ما أكثر قربا حبكم والديهما الناقدين املعروفني وسأذكر هنا امسّى أمحد على أبو شادى وخالد أمحد يوسف.   القراء أو  (  ، ليس أل
ما ينتميان مثال لفئة القراء الذين اس ما رمز بارز جملموعة   ) ! تهلكوا ثالث نسخ أو أكثر من التوضيبة األوىلأل ، لكن فقط أل

،  هؤالء فاجئوىن بأشياء كثرية.  ، من القراء الذين كانوا ىف مطلع العقد الثاىن من عمرهم آنذاك كاملة غري متوقعة وغري صغرية باملرة
اليوم جيدد الولع الفطرى الغامض باألفالم .  داء بصفحته األوىل فالثانية وهكذامنها أن يكون هذا الكتاب صاحلا للقراءة املتصلة ابت

، فاألرجح أن  لو أنك تقدمت بكلمات الشكر هلؤالء أو أولئك.  املزيد من تلك الوساوس املؤرِّقة ـ  مىن وماجدـ  لدى ابنىت وابىن 
، واثقا أنه سيأتى هلم يوم  احتفظ مبا أردت قوله هلم لنفسى، لذلك فإنىن  حواجبهم سوف ترتفع دهشة من الكلمات غري املفهومة

ا يوميا ىف طفولتهم   . ، وغالبا دون أن يشعروا يفهمون فيه حجم ما كان هلم من قدرات سحرية كانوا ميارسو
وهى -يلهم ، أو باألحرى تدل أبدأ بعد هؤالء بأصدقائى من النقاد وبيزنس الرتفيه الذين مل يتوقف قط دعمهم وتشجيعهم ىل

م مجيعا ودون أى استثناء يستحقون واجب الشكر والعرفان .   الكلمة الوحيدة الدقيقة ىف الواقع وعدم ذكر أمسائهم هنا يعىن فقط أ
كل من اطلع على العينة التجريبية هلذه   ـ  ومن غريهم من األصدقاءـ  كما أشكر بشكل خاص منهم .  آلخر حدود الكلمات

إن كل منهم أصبح يعرف اآلن ألى مدى انعكست آراؤه .  ون ما متييز أبدى آراء مفيدة مضمونيا وصيغيا، فكلهم د التوضيبة
، الذين ظلوا يغمرونىن على حنو تطوعى من تلقاء  أيضا طويلة هى قائمة األصدقاء واألقارب واملعارف وغريهم.  على الوثيقة النهائية

/  كما أشكر الصديقني.  ملطبوعات واملعلومات واألخبار واإلضافات بال توقف، بسيل من املتابعات ونسخ األفالم وا أنفسهم
ا ماجدة فكرى وماهر صبحى م األخوى املتواصل ىف كل ما يتعلق مبحطة الشغل الىت مت تنفيذ هذا الكتاب    . ، لعو

القدمي عالء عبد الكرمي لسنوات من فريق الكتاب تواصلت اجلهود املمتازة لكل من الراحل العزيز حممد على خليل والزميل 
مكاوى سعيد فضل املداخل الىت ال تنتهى من األفكار املتطورة واإلضافات /  ويظل للصديق األديب.   طويلة بعد التوضيبة األوىل

ا  أما صاحب اجلهد األساسى اللصيق والدءوب ىف هذه التوضيبة اجلديدة على مدى كل.  الىت الختلف شأن الكتاب كثريا بدو
ا فيظل هو الصديق والزميل متعدد االهتمامات واالجتهادات حممد حطب ، الذى يعد أفضل ذراع أمين ميكن ختيله لكتاب   سنوا

  . ، وكذا رمزا نادرا للجدية والتفاىن والعطاء كهذا
، األستاذ  وىل مليالد فكرتهوال بد أن نكرر هذه املرة أيضا التنويه باألب الروحى هلذا العمل طوال مجيع السنوات منذ اللحظة األ

، ولطاملا أثار  إنه من ال تستطيع الكلمات أن توفيه الشكر والعرفان الواجبني.  املرموق والصديق الكرمي الناقد على أبو شادى
حق فعليا كل ، حنن ال نتصور أن كتابنا املتواضع يست قطعا.  حريتنا السر العميق وراء كل هذا الدعم والتشجيع املتنوع وغري احملدود

  .  ، ونفضل دوما متثل ذلك العطاء كتكليف وكمسئولية أن جنعل هذا العمل جديرا بتلك الثقة والعطف هذا منه
إيڤيت فكرى الىت يستحيل أبدا فهم كيف أمكنها تقبل أن ينكفئ زوجها على ذات األشياء .  تبقى زوجىت د -وكالعادة-أخريا 

    .  ، وهلا مىن كل احلب واإلعزاز ع جانبا أن تشجع أو أن تضحى ىف سبيل ذلكد ـ  لعدة سنوات ىف مشروع واحد مفرد 
      مدحت حمفوظ  ١٩٩٨أغسطس  ٢:  القاهرة
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  مقدمة التوضيبة األولى
  
  
  
  
  
  
  

، كــــان آخــــر شــــىء ميكــــن ترشــــيحى لعملــــه هــــو  منــــذ عــــام واحــــد فقــــط
ـــــديو ـــــالم الڤي ـــــل ألف ـــــا مـــــن أقـــــل مـــــن يشـــــاهدون األشـــــرطة!  دلي ، ومـــــن  فأن

وىف هـــــــــذه ال .  ذهبون ملشـــــــــاهدة األفـــــــــالم ىف دور العـــــــــرضأكثــــــــر مـــــــــن يـــــــــ
ــــــا ــــــل هــــــذا دومــــــا حججــــــا مــــــن  يقنعــــــىن كــــــل مــــــا يقــــــال عــــــن رداء ، وأختي

أنــــــه  -كانــــــت ومــــــا زالــــــت-وآرائــــــى بالنســــــبة للڤيــــــديو .  بعــــــض الكســــــاىل
، لـــــيس فقـــــط مـــــن نـــــواحى  لـــــيس إال عـــــادة ســـــيئة ملشـــــاهدة أفـــــالم الســـــينما

، بـــــــل أيضـــــــا  إخل…ر تكنيـــــــك األلـــــــوان ووضـــــــوح الصـــــــورة وحجـــــــم الكـــــــاد
حيــــــث ال ميكــــــن بــــــأى شــــــكل .   مــــــن ناحيــــــة ظــــــروف وتقاليــــــد املشــــــاهدة

، بضوضــــــــاء  مقارنــــــــة ســــــــحر تلــــــــك القاعــــــــة الفســــــــيحة املظلمــــــــة الصــــــــامتة
ـــــــات ـــــــاب والتليڤون ـــــــة  األطفـــــــال وأجـــــــراس الب ـــــــى أقـــــــل تقـــــــدير مقارن ، أو عل

، بوجـــــــــود ال شـــــــــعور كـــــــــامن ىف العقـــــــــل البـــــــــاطن أثنـــــــــاء املشـــــــــاهدة  ذلـــــــــك
قــــــادر علــــــى إيقــــــاف العــــــرض ىف أى حلظــــــة وحقــــــا يــــــا لــــــه  ، بأنــــــك املنزليــــــة

ال شـــــىء تغـــــري :  املهـــــم!  مـــــن شـــــىء خميـــــف أن يكـــــون ذلـــــك ىف إمكانـــــك
زمت أفكارنا فقط انتصر الڤيديو:  ىف كل هذا   ! ، وا

ــــــدينا ســــــوقا عظيمــــــة لألشــــــرطة املســــــجلة ــــــربق اتضــــــح أن ل ،  بســــــرعة ال
ـــــــدور العـــــــرض ـــــــرتنح ل ـــــــل ســـــــوق ت الظهـــــــور  ىف األوىل تســـــــارع إىل.  ىف مقاب

، ونفـــــــس النســـــــبة مـــــــن  مـــــــن أفـــــــالم الســـــــينما املصـــــــرية ٠/٠ ٨٠أكثـــــــر مـــــــن 
حنــــــو  (قائمــــــة جملــــــة ڤــــــارايىت ألجنــــــح األفــــــالم ىف تــــــاريخ الســــــينما األمريكيــــــة 

، الــــــــىت  ، كالســــــــيات األفــــــــالم وتوالــــــــت ىف الظهــــــــور.   ) ! فــــــــيلم ١٦٠٠
، وتراوحــــــــت مــــــــا بــــــــني كــــــــل  ١٩٨٧و ١٩١٥تراوحــــــــت مــــــــا بــــــــني أعــــــــوام 

يحتــــــــــل مكانــــــــــا جبانــــــــــب األفــــــــــالم املصــــــــــرية واألمريكيــــــــــة ، ل بــــــــــالد الــــــــــدنيا
،  ، أفــــــــالم مــــــــن كوبــــــــا والســــــــويد ونيوزيلنــــــــدا وجنــــــــوب أفريقيــــــــا والســــــــوڤيتية

  ! ! إخل…إخل …وانتهاء بأفالم إسرائيل وسنغافورة وليختنشتني 
ـــــــأخرا ىف العـــــــرض ـــــــدينا مـــــــا يســـــــمى  وبينمـــــــا تنهـــــــار عـــــــروض دور الســـــــينما عـــــــددا وكيفـــــــا وت الـــــــذى )  ماتيكالســـــــين (، وبينمـــــــا نعـــــــدم ل

نتجــــــه !  الڤيــــــديو:  ، كــــــان علينــــــا أن نقبــــــل بــــــاألمر الواقــــــع إنتاجنــــــا الســــــينمائى الــــــوطىن:   يفــــــرتض أن حيــــــوى ىف أقــــــل تقــــــدير ميكــــــن ختيلــــــه
أيــــــــن ســــــــوف تنتهــــــــى تلــــــــك :  والطبيعــــــــى والتلقــــــــائى أن يكــــــــون الســــــــؤال األول…، رغــــــــم العيــــــــوب  إليــــــــه نبحــــــــث عــــــــن أقصــــــــى اســــــــتفادة

مــــــن هــــــذا …مــــــا هــــــى بالضــــــبط قائمــــــة تلــــــك األفــــــالم اجليــــــدة …العنــــــا مــــــع كــــــل زيــــــارة ألحــــــد األنديــــــة ، الــــــىت تط املفاجــــــآت الســــــعيدة
أو قـــــل  (، وتطـــــور هـــــدفها  ، حـــــىت وصـــــلت هلـــــذا الشـــــكل الـــــذى بـــــني يـــــديك ، وتوالـــــت عليهـــــا الطفـــــرات ، ولـــــدت فكـــــرة الـــــدليل الســـــؤال

ــــــــة آلالف املشــــــــاهدين:  ليصــــــــبح)  ! مشــــــــاكلها ــــــــاعى، ىف أنســــــــب وأمجــــــــل شــــــــ أكــــــــرب قيمــــــــة إعالمي ــــــــك الكــــــــم  كل طب ، ميكــــــــن نقــــــــل ذل
  . املعلوماتى ىف حيز مريح خمتصر وأقل تكلفة للقارئ

آخـــــر يضـــــاف للعشـــــرات )  إنـــــدكس (، صـــــنع فهـــــرس  ، فـــــإن طموحنـــــا مل يكـــــن ىف أيـــــة حلظـــــة ، أمـــــا عـــــن املضـــــمون هـــــذا عـــــن الشـــــكل
ا كــــــان مثلنــــــا األعلــــــى حمصــــــورا ىف موســــــوعات إمنــــــ.  ، أو كــــــالىت ظهــــــرت بعــــــض احملــــــاوالت اجلزئيــــــة هلــــــا ىف مصــــــر منهــــــا املنتشــــــرة ىف اخلــــــارج
ــــــثالث ــــــالم الرئيســــــة ال ــــــل ، وســــــتيفن شــــــيوير ، لليونــــــارد مــــــالنت األف ــــــى.  ، وليســــــلى هاليويل ــــــا مثلنــــــا األعل ــــــدعو أحــــــد  نقــــــول أ ، دون أن ن

ــــــذه األديبــــــات الرفيعــــــة د األفــــــالم ، الصــــــغر النســــــىب لعــــــد ، منهــــــا علــــــى أقــــــل تقــــــدير ، فهــــــذا مســــــتحيل ألســــــباب يطــــــول شــــــرحها ملقارنتنــــــا 
فقـــــط …، والـــــىت قاربـــــت ىف بعضـــــها علـــــى نصـــــف قـــــرن مـــــن الصـــــدور املتـــــواىل املتجـــــدد  ، والعراقـــــة اهلائلـــــة لتلـــــك الكتـــــب املتاحـــــة ىف مصـــــر

مبعــــــىن  (، أن جيــــــد بــــــني يديــــــه معلومــــــات كاملــــــة عــــــن األفــــــالم  ، مبعــــــىن أن نفــــــرتض مثلهــــــا أن مــــــن حــــــق القــــــارئ علينــــــا هــــــى مثلنــــــا األعلــــــى
ميلودرامـــــا -حركـــــة-كوميـــــديا:  ، يتجـــــاوز جمـــــرد كلمـــــة زائـــــد توجيـــــه واضـــــح للقصـــــة واملوضـــــوع.  ) كاملـــــة:   معقـــــول ولـــــيس صـــــورى لكلمـــــة

  . ، أيا كان شكله بالتعليق أو بالنجوم أو بغريمها ، وهذا هو األهم تقدمي إرشادى وأخريا… أو غريها … -اجتماعية
، إن كلمــــــة واحــــــدة هــــــى الــــــىت  قــــــد ال يصــــــدقها القــــــارئ، لــــــذا فاحلقيقــــــة الــــــىت  بــــــالطبع مــــــا أســــــهل الطمــــــوح ومــــــا أســــــهل احلــــــديث عنــــــه

علــــــى /  ، وإن ذكــــــرت بشـــــكل خــــــاص الصـــــديق الناقــــــد ، قاهلــــــا ىل بـــــنفس الصــــــياغة تقريبـــــا كــــــل األصــــــدقاء والـــــزمالء صـــــنعت هــــــذا الـــــدليل
فيـــــه  ، ىف وقـــــت انعـــــدمت وحركـــــت آنـــــذاك دفعـــــة احلمـــــاس األوىل إلجنـــــاز هـــــذا الكتـــــاب.  ، الـــــذى كـــــان أول مـــــن مسعتهـــــا منـــــه أبـــــو شـــــادى

ـــــــذلك متامـــــــا  ـــــــأن القـــــــارئ .  ‘ ، جعلـــــــت لتكـــــــون أســـــــوا الطبعـــــــات إن الطبعـــــــة األوىل ’:  قـــــــالوا…احلـــــــوافز ل ـــــــداخلى ب ورغـــــــم إحساســـــــنا ال
ـــــدليل ـــــه ىف هـــــذا ال ـــــذى بـــــذل مـــــن أجل ـــــو قـــــدر يومـــــا مـــــا ، فإننـــــا ال منلـــــك إال أن نعـــــده والبـــــد وأن يقـــــدر حجـــــم اجملهـــــود ال ، هلـــــذا  ، بأنـــــه ل

  . ، فإننا لن نبخل عليه جهد جديد أيا كانت مشقته الكتاب أن يعيش لسنوات قادمة
، إذ لعـــــل فيهـــــا إجابـــــة مـــــا علـــــى  لكلمـــــة قـــــد تكـــــون أكثـــــر أمهيـــــة لألخـــــوة األفاضـــــل أصـــــحاب شـــــركات الڤيـــــديو ـ  عزيزى القارئـ  نرتكـــــك 
وهــــــى تــــــأثريه علــــــى ،  والــــــىت طرحهــــــا علينــــــا حــــــىت أشــــــد مــــــن حتمســــــوا لعملنــــــا هــــــذا -الصــــــرحية أحيانــــــا واخلفيــــــة أحيانــــــا أخــــــرى -التســــــاؤالت

، منهــــــا علــــــى أقــــــل تقــــــدير أن النســــــبة الســــــاحقة ملــــــا ىف هــــــذا  فــــــالواقع أن مثــــــة حقــــــائق أساســــــية ال ميكــــــن التجــــــاوز عنهــــــا.  توزيــــــع األفــــــالم
.  ، وهـــــذه متثـــــل عـــــادة النســـــبة العظمـــــى مـــــن إيـــــرادات أى شـــــريط ڤيــــــديو ، هـــــى أفـــــالم صـــــدرت وانتهـــــت الدفعـــــة األوىل لطباعتهـــــا الـــــدليل

، كـــــان لـــــه أثـــــر فعـــــال ىف  ، خاصـــــة ىف الـــــبالد دون املتقدمـــــة أن النقـــــد -! نـــــا مل نســـــمع حـــــىت اليـــــوم لألســـــف الشـــــديد طبعـــــااألمـــــر الثـــــاىن أن
، أن لكتابنـــــا فعاليـــــة أكثـــــر ممـــــا حتكمـــــه احلقـــــائق الثابتـــــة  إمجـــــاال حنـــــن ال نتصـــــور وال نريـــــد أن نـــــدعى…إنقـــــاص مجاهرييـــــة فـــــيلم ردىء فنيـــــا 
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، أن هـــــذا الكتــــاب قـــــد أضـــــاف بعـــــض  ، إذ عرفنــــا يومـــــا مـــــا ، ســـــنحس بســــعادة غـــــامرة حقـــــا مـــــع ذلـــــكإال أننــــا .  جملتمعنــــا وواقعنـــــا الفعلـــــى
، ىف كـــــل وقـــــت  ، فـــــإن هـــــذا جـــــزء أصـــــيل مـــــن رســـــالتنا ، مـــــر عليهـــــا املشـــــاهدون مـــــن قبـــــل مـــــر الكـــــرام اجلماهرييـــــة ألفـــــالم ممتـــــازة أو جيـــــدة

  . وىف كل جهد نقوم به
، وىف جمــــــــال الثقافــــــــة  ، مــــــــن العــــــــاملني ىف جمـــــــال إنتــــــــاج الســــــــينما والڤيـــــــديو لطـــــــول، لقائمــــــــة بالغــــــــة ا يـــــــدين احملــــــــرر بالشــــــــكر والتقـــــــدير

أنــــــيس عبيــــــد  / [ ، وىف مقــــــدمتهم األســــــاتذة ، الســــــادة أصــــــحاب ومــــــديرى شــــــركات اإلنتــــــاج ويــــــذكر هنــــــا بشــــــكل أساســــــى…الســــــينمائية 
وفيـــــق رســـــتم ومصــــطفى قـــــريش وســـــوزان ومجـــــال الليثــــى ووجيـــــه الليثـــــى وعصــــام زكـــــى والباشـــــا عبــــد الـــــرمحن وحممـــــد ســــعدة وت]  وعــــادل عبيـــــد

ـــــان  ـــــده اللب ـــــة وحامـــــد الشـــــربيىن وعب ـــــوىل وحممـــــد الشـــــيخ وحممـــــود عطي ـــــدين حســـــن وأمحـــــد مت ـــــور ال ـــــد شـــــلىب وممـــــدوح يوســـــف ون خليـــــل وخال
مـــــن كـــــل .  ممـــــدوح الليثـــــى رئـــــيس أفـــــالم التليڤزيـــــون/  ، فضـــــال عـــــن األســـــتاذ وأشـــــرف العشـــــرى وحممـــــد طـــــاهر ومجيـــــل رشـــــدى وعصـــــام نـــــوار

ـــــع الســـــادة أصـــــحاب ومـــــديرى الشـــــركاتهـــــؤالء ومـــــن مج ـــــدليل ي ـــــىن حوهلـــــا هـــــذا ال ـــــىت ب ـــــات األساســـــية ال ـــــوافرت القـــــوائم والبيان ، فضـــــال  ، ت
ايته عن التشجيع واملساندة املعنوية لصاحب الدليل   . ، والىت لوالها ملا سار العمل فيه إىل 

، ســـــــواء كمـــــــدير للدعايـــــــة آو  كات الڤيـــــــديوكمـــــــا خنـــــــص بالشـــــــكر اجملهـــــــودات املخلصـــــــة لـــــــذلك العـــــــدد الكبـــــــري مـــــــن العـــــــاملني بشـــــــر 
علــــــى الصــــــباحى وأمحــــــد /  ، اجملهــــــودات اخلارقــــــة لألســــــاتذة ، علــــــى ســــــبيل املثــــــال ولــــــن ننســــــى مــــــن بينهمــــــا أبــــــدا.  مشــــــرفني علــــــى املعامــــــل
  . على وفاروق الدفناوى

،  ملصــــــــنفات الفنيــــــــةنعيمــــــــة محــــــــدى مــــــــدير عــــــــام الرقابــــــــة علــــــــى ا/  ، األســــــــاتذة أيضــــــــا نشــــــــكر مــــــــن الشخصــــــــيات الســــــــينمائية العامــــــــة
، لرتحيـــــب ثالثـــــتهم الكـــــرمي حبصـــــول مؤلـــــف الـــــدليل علـــــى مـــــا تتيحـــــه ملفـــــات الرقابـــــة وغرفـــــة  منيـــــب شـــــافعى وإيهـــــاب الليثـــــى/  واألســـــتاذين

  .  ، من بيانات خبصوص أفالم وشركات الڤيديو صناعة السينما
،  يوســـــف مظلـــــوم/  ، ولـــــألب فريـــــد املـــــزاوى/  ، لرائـــــد الثقافـــــة الســـــينمائية ىف مصـــــر األســـــتاذ كـــــذلك مثـــــة شـــــكر وتقـــــدير خـــــاص جـــــدا

،  ، ملعـــــــاونتهم الرائعـــــــة لكـــــــل مـــــــا خيـــــــدم الثقافـــــــة الســـــــينمائية وجلميـــــــع العـــــــاملني بـــــــاملركز الكـــــــاثوليكى املصـــــــرى لوســـــــائل التعبـــــــري االجتمـــــــاعى
  . واعتبارهم هذا الكتاب املتواضع جزءا منها

، ىف متهيــــــــد  ، ملعــــــــاونتهم الفعالــــــــة رة مجعيــــــــة النقــــــــاد املصــــــــريني، رئــــــــيس وأعضــــــــاء جملــــــــس إدا أيضــــــــا أتقــــــــدم بالشــــــــكر للــــــــزمالء األعــــــــزاء
ــــــاب ــــــون.  اخلطــــــوات األوىل لفكــــــرة الكت ــــــة الفن ــــــر جمل جــــــت مــــــدير حتري ــــــزميلني أمحــــــد رأفــــــت  ،  كمــــــا أتقــــــدم بشــــــكر الصــــــداقة احلميمــــــة لل

، والــــــىت قــــــدماها  متعــــــددة األوجــــــه ، لنصــــــائحهما الدائمــــــة وللمعاونــــــة الــــــوافرة وعلــــــى أبــــــو شــــــادى مــــــدير إدارة الســــــينما بالثقافــــــة اجلماهرييــــــة
ا مل تعد موجودة ىف هذه األيام حبب وجترد فائقني   . ، مما اعتدنا القول بأ

م وأخــــــريا أشــــــكر كــــــل مــــــن ســــــاعدوىن ىف حتريــــــر الكتــــــاب أو مجــــــع بياناتــــــه ، أغلــــــب  ، قــــــد وفــــــرت علــــــى أقــــــل تقــــــدير ، إذ أن جمهــــــودا
ــــة ــــة واألوربي ــــزمالء.  مهــــومى فيمــــا هــــو عــــدا الســــينما األمريكي ــــدمي ميشــــيل وعــــالء عبــــد الكــــرمي/  وهــــم األصــــدقاء وال ــــل  ن ، وحممــــد علــــى خلي

، الــــــىت  إيڤيــــــت فكــــــرى.  ، للزوجــــــة العزيــــــزة د ، شــــــكر وتقــــــدير ال ميكــــــن وصــــــفه ليبقــــــى بعــــــد كــــــل ذلــــــك…وماجـــــدة فكــــــرى وأمــــــل إدوارد 
  . هلذا الكتاب، دون آن تتيح ىل جمرد الوقت للتفكري ىف حجم ما قدمت  قدمت كل شىء وساعدت ىف كل شىء

  
      ١٩٨٧أپريل :  القاهرة



ix  

  …نحن نتيح لك 
  : دليال لألفالم فى جميع الوسائط

ــــــالم الســــــمة :  بكلمــــــة ــــــاب featureاألف ــــــيلم .  هــــــى جمــــــال هــــــذا الكت ــــــه يســــــعى لتغطيــــــة كــــــل ف ــــــل ’مبعــــــىن أن ــــــيح أو يتــــــاح ىف ‘  طوي أت
، مبعـــــىن عـــــدم ارتباطهـــــا  واد ذات كينونـــــة مســـــتقلةتعريـــــف الفـــــيلم الســـــمة هـــــو مـــــا ينـــــتج مـــــن مـــــ.  مصـــــر عـــــرب وســـــيط عـــــرض واحـــــد أو أكثـــــر

وتوضيحا هـــــذا هـــــو بالضـــــبط نفـــــس الفـــــارق بـــــني الصـــــحف واجملـــــالت الدوريـــــة وبـــــني الكتـــــب الـــــال ـ  بسلســـــلة فيلميـــــة مـــــا منتظمـــــة العـــــرض 
الــــــذى يزيــــــد طولــــــه طبقــــــا لألكادمييــــــة األمريكيــــــة هــــــو الفــــــيلم .  ) وأصــــــل التســــــمية أنــــــه الفــــــيلم الــــــرئيس املميــــــز لربنــــــامج دار العــــــرض (دوريــــــة 

ــــذا الطــــول عــــرض ســــينمائيا ، وهــــو تعريــــف وضــــع فقــــط لألفــــالم الســــينمائية دقيقــــة ٣٠عــــن  ، أيــــا كانــــت  ، ممــــا جيعلــــه يغطــــى كــــل فــــيلم 
ـــــه بالنســـــبة لوســـــيطى .  ، مبـــــا فيهـــــا حـــــىت املســـــرحيات الـــــىت صـــــورت مـــــن منصـــــة املســـــرح نفســـــها لتعـــــرض ىف دور العـــــرض الســـــينمائية حمتويات

، يعـــــىن تطبيـــــق مبـــــدأ الطـــــول وحـــــده أن يغطـــــى الكتـــــاب لـــــيس فقـــــط كافـــــة احللقـــــات التليڤزيونيـــــة الـــــىت يزيـــــد طوهلـــــا عـــــن  نالڤيـــــديو والتليڤزيـــــو 
ـــــني دقيقـــــة ـــــة واملســـــرحيات واملنوعـــــات ثالث ـــــربامج التليڤزيوني ـــــا كـــــل ال ـــــل يشـــــمل تقريب ـــــار أيضـــــا ، ب مـــــن .  ، هـــــذا إن مل يشـــــمل نشـــــرات األخب

ـــــا ليشـــــمل ف ـــــتقلص اجملـــــال هن ـــــا كـــــان ال بـــــد أن ي دقيقـــــة أو  ٦٠، وبطـــــول ال يقـــــل عـــــن  قـــــط املـــــواد املصـــــورة خصيصـــــا هلـــــذين الوســـــيطنيهن
، علــــــــــى أن تكــــــــــون روائيــــــــــة أو وثائقيــــــــــة مباشــــــــــرة ومصــــــــــممة  دقيقــــــــــة ٩٠ال يقــــــــــل عــــــــــن )  يشــــــــــمل املــــــــــادة واإلعالنــــــــــات slot (بشــــــــــقب 

الـــــــربامج مســـــــتقلة الكينونـــــــة وغـــــــري أو يســـــــتبعدها مـــــــن قلـــــــب الـــــــدائرة الواســـــــعة مـــــــن /  أى بالقـــــــدر الـــــــذى ينتقيهـــــــا و (للمشـــــــاهدة املتكـــــــررة 
  . ) ، لكن ذات الطبيعة التليڤزيونية احملضة منتظمة العرض أيضا

، والـــــذى يفـــــرتض أن يغطـــــى مجيـــــع العـــــروض الســـــينمائية علـــــى  هـــــذه التوضـــــيبة ليســـــت حبـــــال حصـــــرا كـــــامال لكـــــل أفـــــالم اجملـــــال املـــــذكور
، بـــــــل والعـــــــروض  ڤزيـــــــون والســـــــاتياليت والقنـــــــوات بنظـــــــام االشـــــــرتاك، زائـــــــد عـــــــروض الڤيـــــــديو والتلي األقـــــــل خـــــــالل الثالثـــــــني عامـــــــا األخـــــــرية

  . ) رغم أننا قمنا مبهمة احلصر هذه بالفعل ىف سياق شغلنا (الثقافية أيضا 
  : قواعد صارمة وكالسية للترتيب األبجدى

.  الكالســـــية املســـــتقرة ، ولـــــيس كلمـــــة كلمـــــة كالطريقـــــة تزايـــــد مـــــؤخرا اجتـــــاه بعـــــض القـــــواميس واملوســـــوعات لرتتيـــــب املـــــداخل حرفـــــا حرفـــــا
ـــــرامج احلاســـــوب ال تســـــتطيع إىل اآلن إال الفـــــرز  ـــــرب كـــــل العنـــــوان كلمـــــة واحـــــدة متصـــــلة sortوالســـــر ببســـــاطة أن ب .  ـــــذه الطريقـــــة الـــــىت تعت
ــــــىت تبــــــدأ بكلمــــــة .  هــــــذا يــــــأتى لألســــــف بنتــــــائج مزعجــــــة إن مل نقــــــل مضــــــحكة أحيانــــــا ــــــأتى مــــــثال كــــــل األفــــــالم ال ــــــت ال تضــــــمن أن ت فأن

‘  الزوجـــــــات ’، دون أن تـــــــدخل وســـــــطها األفـــــــالم البادئـــــــة بــــــــ  علـــــــى ســـــــبيل املثـــــــال متتابعـــــــة وراء بعضـــــــها الـــــــبعض‘  الـــــــزوج ’أو ‘  زوج ’
ناهيـــــك عـــــن أن الفـــــرز اآلىل يضـــــع كـــــل الرمـــــوز .  ‘ الـــــزوج ’، اعتمـــــادا بـــــالطبع علـــــى ماهيـــــة الكلمـــــة التاليـــــة لــــــ  ‘ الزوجـــــة ’و‘  الزوجـــــان ’و

تبـــــدى اتســـــاقا مـــــع نفســـــها وتضـــــع هـــــذه كمـــــا  ـ  كفهارس أدبيـــــات مايكروســـــوفت بطبيعـــــة احلالـ  ات فقـــــط قليـــــل مـــــن املؤلفـــــ (واألرقـــــام أوال 
ىف اللغـــــــة .  ) أمـــــــا البقيـــــــة فتعمـــــــد إلعـــــــادة الرتتيـــــــب يـــــــدويا لتوزيـــــــع هـــــــذه الرمـــــــوز واألرقـــــــام ىف املواضـــــــع املناســـــــبة لنطقهـــــــا.  هـــــــى ىف البدايـــــــة

ـــــة تتصـــــاعد مشـــــكالت الفـــــرز اآلىل ـــــيس أقلهـــــا اهلمـــــزة  العربي ـــــرب فيهـــــا ســـــابقة لكـــــل حـــــروف اهلجـــــاء ، ول ـــــىت تعت ـــــل شخصـــــيا أن  (ال هـــــل تقب
أكثـــــر مـــــا نعتـــــز بـــــه إطالقـــــا ىف هـــــذا الـــــدليل أننـــــا منينـــــا أســـــلوبا آليـــــا خاصـــــا يعطينـــــا فـــــرزا حاســـــوبيا .  ) ! ؟ تأتيـــــك الــــــ ؤ أو الــــــ ئ قبـــــل الــــــ ا

ىف أن نــــــرى قريبــــــا شــــــفرات حاســــــوبية للفــــــرز أكثــــــر ، انتظــــــارا وأمــــــال  يــــــوىف متامــــــا بأشــــــد قواعــــــد الرتتيــــــب األجبــــــدى كالســــــية ومجــــــاال وصــــــرامة
  . ذكاء مما هو متاح حاليا

ا املطبقة ىف التوضيبة األوىل   : ، وهى كاآلتى بالنسبة للعناوين العربية هذه القواعد هى ذا
  . ، كأن مل تكن ىف مجيع الكلمات التعريف)  ال (اعتبار  -١
ت يكون تبعا للكلمة الثانية ، فإن ترتيب األمساء تبعا للكلمة األوىل منها -٢   . ، هكذا تشا
، مـــــع اإلمهـــــال التـــــام للمـــــد والتشـــــديد والتنـــــوين أو إضـــــافة اهلمـــــزات  ، أى مـــــا تكتبـــــه ماكينـــــة الطباعـــــة احلـــــروف هـــــى مـــــا ترســـــم بـــــه -٣

  . أو أى شكل إمالئى أو إعراىب آخر
ـــــرب كلمـــــات  -٤ ـــــأول كلمـــــة وميكـــــن فصـــــله عنهـــــا رمســـــا يعت ـــــلمســـــتقلة ‘  شـــــبه ’مـــــا يلحـــــق ب أمـــــا مـــــا .  إســـــالماه/  ، وا ضـــــاع/  و:  مث

أمثلــــة لتقســــيم بعــــض العنــــاوين .  ، كلمــــة واحــــدة مــــثال‘  للرجــــال ’و‘  ســــأعود ’، فتعتــــرب كــــل مــــن  ، فــــال ينطبــــق عليــــه هــــذا ميكــــن فصــــله
  . للسيدات//  عزاء//  ال/  ، و إحسانا//  بالوالدين/  ، و حلوة//  يا//  بأحبك:  لكلمات
، ومـــــن هنـــــا  شـــــاه/  ، ورد زيـــــد/  ، أبـــــو الـــــدين/  مســـــتقلة مثـــــل نـــــور‘  شـــــبه ’يعامـــــل كـــــل شـــــطر منهـــــا ككلمـــــة الكلمـــــات املركبـــــة  -٥

  . ) أى غري مركبا مع كلمات أخرى (تلى مباشرة العناوين الىت تبدأ بالشطر األول مستقال 
ـــــو كانـــــت مكتوبـــــة باللغـــــة العربيـــــة الفصـــــح األعـــــداد الداخلـــــة ىف عنـــــاوين األفـــــالم -٦ ـــــة   ى، تعامـــــل كمـــــا ل ، كمـــــا يعتـــــرب العـــــدد ىف جممل

//  عشــــــرة/  ثــــــالث= كدبــــــة وكدبــــــة   ١٣،  رجــــــال//  ســــــتة= رجــــــال  ٦،  بنــــــات//  ســــــت= بنــــــات  ٦:  أمثلــــــة…كلمــــــة واحــــــدة مركبــــــة 
  . وهكذا…كدبة /  و//  كدبة
ا (ال تعتـــــرب العنـــــاوين الفرعيـــــة  - ٧ أرقـــــام األجـــــزاء جـــــزءا  ، بينمـــــا تعتـــــرب جـــــزءا مـــــن العنـــــوان األساســـــى)  أى الـــــىت اكتمـــــل املعـــــىن بـــــدو

هـــــذا يـــــؤدى مـــــثال لتسلســـــل األفـــــالم ذات العنـــــاوين الفرعيـــــة مجيعـــــا قبـــــل أن يـــــأتى العنـــــوان الـــــذى حيمـــــل رقـــــم .  أكثـــــر عضـــــوية ىف العنـــــوان
كـــــابوس علـــــى شـــــارع  ”تاليـــــا مباشـــــرة لــــــ “  طفـــــل األحـــــالم—كـــــابوس علـــــى شـــــارع إيلـــــم  ”مـــــثال ســـــوف جتـــــد .  اجلـــــزء الثـــــاىن أو الثالـــــث

  . على مجيع األجزاء الىت حتمل أرقاماوسابقا “  إيلم
أى ـ  ، فـــــإن تطابقـــــا يـــــأتى الفـــــيلم األكثـــــر شـــــهرة  ، يـــــتم الرتتيـــــب طبقـــــا ألســـــبقية اإلنتـــــاج ىف حالـــــة تطـــــابق عنـــــاوين أكثـــــر مـــــن فـــــيلم - ٨

  . أوال ـ  صاحب التقدير األعلى
  : ا أو زائد ما سيلى ذكره على حنو حمدد، عد ، فيسرى عليه كل ما سبق أما بالنسبة للرتتيب األجبدى للعناوين الالتينية

  . حتذف من الكلمة األوىل ىف العنوان فقط .A, An, The, Le, La, Ein …etc،  أدوات التعريف والتنكري -١
 K//G//B, U//F//O, F//B//I, S//O//S، يعتــــــرب كــــــل حــــــرف كلمــــــة مســــــتقلة مثــــــل  االختصــــــارات وحيــــــدة احلــــــرف -٢
  . إخل…

 ,Dr. = Doctor, Docteur, Mr. = Mister, St. = Saintيــدة احلــرف تنطــق كاملــة مثــل االختصــارات غــري الوح -٣
Mc = Mac …إخل .  

، تســـــبق  In-Lawsتســـــبق  In the:  الـــــوارد ىف قواعـــــد ترتيـــــب العنـــــاوين العربيـــــة ٤تأمـــــل جيـــــدا ىف املثـــــال األتـــــى تطبيقـــــا للبنـــــد  -٤
Initiation … !  ! قس على هذا مجيع الكلمات املركبة مثلI‘ll, Can‘t, …etc.  .  



x  

  : العنوان بالعربية
العنــــــاوين األقــــــدم ســــــتتم اإلحالــــــة إليهــــــا ىف فقــــــرة مســــــتقلة بعــــــد الفقــــــرة احملتويــــــة علــــــى .  هــــــو قاعــــــديا عنــــــوان أحــــــدث عــــــرض ىف مصــــــر

اصــــــة لــــــه ال بالنســــــبة لعنــــــوان العــــــرض التليفزيــــــوىن أو عــــــروض الســــــاتياليت فإننــــــا نعتمــــــد علــــــى ترمجتنــــــا اخل.  إخل…اجلنســــــية وســــــنة اإلنتــــــاج 
لكـــــن ىف حالـــــة إتاحـــــة الفـــــيلم عـــــرب وســـــائط .  ســـــيما ىف احلـــــاالت الـــــىت تتضـــــارب فيهـــــا العنـــــاوين الـــــىت تعطيهـــــا الصـــــحف املختلفـــــة للفـــــيلم

وحلســـــــن احلـــــــظ نرصـــــــد هنـــــــا حتســـــــن .  أخـــــــرى ســـــــابقة أو تاليـــــــة لعـــــــرض التليفزيـــــــون أو الســـــــاتياليت نســـــــتبعد بـــــــالطبع مبـــــــدأ ترمجـــــــة العنـــــــوان
ــــــا مــــــن مفهــــــوم ترمجــــــة األصــــــل كمــــــا هــــــومســــــتوى العنونــــــة التجاريــــــة  ، األمــــــر الــــــذى يســــــاعد علــــــى  لألفــــــالم ىف الســــــنوات األخــــــرية واقرتا

ممــــــا شــــــجعنا أيضــــــا علـــــــى جتاهــــــل الرتمجــــــة لعنـــــــاوين .  الوصــــــول هلــــــدف مهــــــم وهـــــــو أن يكــــــون للفــــــيلم عنــــــوان واحـــــــد يتفــــــق عليــــــه اجلميـــــــع
وأن  ـ  واألشهر عادةـ  الســــــــتخدام عنــــــــوان الســــــــينما أو الفيــــــــديو  ، أن املشــــــــاهدين مييلــــــــون تلقائيــــــــا التليفزيــــــــون والســــــــاتياليت كلمــــــــا أمكــــــــن

، ومــــن مث يســــهل علــــى القــــارئ الرجــــوع  دالئــــل الســــاتياليت الــــىت تصــــدر أســــبوعيا أو شــــهريا درجــــت علــــى ذكــــر العنــــاوين بلغتهــــا األصــــلية
ايته   . للفيلم ىف هذا الكتاب من خالل الفهرس الالتيىن للعناوين ىف 

هـــــذا .  ‘ — ’، يظهـــــر وقـــــد فصـــــلت بـــــني الشـــــطرين شـــــرطة طويلـــــة  طرين كـــــل منهمـــــا مكتمـــــل املعـــــىن ذاتيـــــاالعنـــــوان املكـــــون مـــــن شـــــ
ــــــنط أصــــــغر  ــــــى الشاشــــــة بب ــــــوان فرعــــــى يظهــــــر عــــــادة عل ــــــاىن هــــــو عن ــــــاد وهــــــو يعــــــىن أن الشــــــطر الث أو مســــــاو ىف حــــــاالت  (هــــــو األمــــــر املعت

 Ben-Hur —The Tale of theحدوتـــة املســـيح —أمثلـــة هـــذا ال حصـــر هلـــا بـــدءا مـــن بـــن هـــري .  أســـفل العنـــوان الـــرئيس)  نـــادرة
Christ  حديقــــة الديناصــــورات  —وحــــىت العــــامل املفقــــودThe Lost World —Jurassic Park  . ىف حــــاالت أخــــرى تكــــون

، وذلــــــك كمجموعــــــة  ‘ : ’، ىف هــــــذه احلالــــــة يكــــــون الفاصــــــل نقطتــــــان  ) أى ذات بــــــنط أكــــــرب ىف الكتابــــــة (الشــــــطرة الثانيــــــة هــــــى الرئيســــــة 
ىف حــــاالت أخــــرى قــــد تظهــــر ىف العنــــاوين .  Moment of Truth: Caught in the Crossfireحلظــــة احلقيقــــة مثــــل أفــــالم 

ـــــني كجـــــزء مـــــن الرتقـــــيم العـــــادى للكـــــالم ـــــرقيم كالفصـــــلة أو النقطت ـــــا عالمـــــات ت ـــــى املعـــــىن ذاتي ـــــوانني مكتمل ـــــني عن ـــــيس فاصـــــال ب هـــــذه .  ، ول
أو  ?What‘s Up, Docأو  Kull, the Conquerorمــــا متصــــال مثــــل احلالــــة مــــن الطبيعــــى أن يعتــــرب هــــذا العنــــوان الواحــــد كال

Mission: Impossible  . ـــــات ـــــد احلـــــديث عـــــن االئتمان ـــــه عن ـــــة ســـــوف حنـــــافظ علي ـــــني والشـــــرطة الطويل هـــــذا املـــــدلول الشـــــفرى للنقطت
ـــــــل  ( ـــــــارات مث ـــــــة ىف عب ـــــــرئيس والفرعـــــــى وأحجـــــــام الكتاب ـــــــان ذات الشـــــــىء عـــــــن ال مـــــــا ســـــــوف يعني أو ‘  . فـــــــوظجنيـــــــب حم:  قصـــــــة ’أى أ
  . ) ‘ . مجهورية مصر العربية—احتاد اإلذاعة والتليڤزيون —قطاع الشئون املالية واالقتصادية :  توزيع ’

القاعــــــدة عنــــــدنا أنــــــه حــــــىت نعتــــــرب املؤلــــــف جــــــزءا مــــــن .  تبقــــــى هنــــــا مســــــألة حســــــم إذا مــــــا كــــــان اســــــم املؤلــــــف جــــــزءا مــــــن العنــــــوان أم ال
وحنـــــن نعتـــــرب أدىن متييـــــز بـــــني اســـــم .  الرمسيـــــة قـــــد عاملتـــــه بوضـــــوح قـــــاطع علـــــى هـــــذا األســـــاسالعنـــــوان جيـــــب أن يكـــــون الفـــــيلم أو مطبوعاتـــــه 

املؤلـــــف وعنـــــوان الفـــــيلم ســـــواء ىف احلجـــــم املوقـــــع أو حـــــىت اللـــــون الـــــذى يكتبـــــان بـــــه هـــــو تصـــــريح لنـــــا بعـــــدم اعتمـــــاد اســـــم املؤلـــــف جـــــزءا مـــــن 
، بينمــــــا اجتازتــــــه أفــــــالم مثــــــل  ن ويلليــــــام شيكســــــپري مــــــثالمــــــن األمثلــــــة الــــــىت رســــــبت ىف هــــــذا االختبــــــار معظــــــم األفــــــالم عــــــ.  عنــــــوان الفــــــيلم

Danielle Steel‘s Remembrance و John Carpenter‘s Escape from L.A.  والـــىت ســـتظهر علـــى هـــذا النحـــو ىف
  .  الكتاب

، وهـــــــذا يكـــــــافئ بالضـــــــبط   “  ” القاعـــــــدة العامـــــــة لإلحالـــــــة إىل العنـــــــاوين ىف ســـــــياق النصـــــــوص هـــــــى وضـــــــعها بـــــــني أقـــــــواس مزدوجـــــــة
ـــــة داخـــــل أقـــــواس مفـــــردة.  ‘ أنظرـ   ’ لمـــــةك ـــــاب ‘  ’ أمـــــا وضـــــع اإلحال ـــــذا االســـــم ىف الكت ـــــه جمـــــرد  ، فيعـــــىن عـــــدم وجـــــود مـــــدخل  ، أو أن

وعـــــادة عنـــــدما نفعـــــل هـــــذا فإننـــــا نردفـــــه علـــــى الفـــــور بـــــالعنوان .  ترمجـــــة للعنـــــوان األصـــــلى لفـــــيلم مـــــا أردنـــــا ذكـــــره عمـــــدا علـــــى هـــــذا النحـــــو
ـــــــني أ ـــــــوان املـــــــدخل ب ـــــــى هـــــــذا النحـــــــو التجـــــــارى أى عن ـــــــدى  ] ( “  ” [قـــــــواس مربعـــــــة وأخـــــــرى مزدوجـــــــة عل الحـــــــظ أن االســـــــتخدام التقلي

:  مثـــــــال هلـــــــذا.  ) إخل…لألقـــــــواس املربعـــــــة ىف أغلـــــــب املطبوعـــــــات هـــــــو املـــــــداخالت التوضـــــــيحية احملضـــــــة ســـــــواء مـــــــن الكاتـــــــب أو املـــــــرتجم 
أيضـــــــا فـــــــإن اســـــــتخدام .  ‘ ليـــــــاىل احلـــــــب والقلـــــــق انظـــــــر حتـــــــت ’ ، والـــــــىت معناهـــــــا ] “ ليـــــــاىل احلـــــــب والقلـــــــق ” [‘  مـــــــؤرق ىف ســـــــياتل ’

قــــــد ال تعــــــىن فقــــــط فيلمــــــا آخــــــر غــــــري متــــــاح ‘  اجلميلــــــة والــــــوحش ’ مــــــثال.  األقــــــواس املفــــــردة قــــــد يعــــــىن الداللــــــة علــــــى وســــــيط غــــــري فيلمــــــى
ىن ال تعــــــ“  اجلميلــــــة والــــــوحش ” ، بينمــــــا إخل…، إمنــــــا قــــــد تــــــأتى ىف ســــــياق احلــــــديث عــــــن األســــــطورة نفســــــها أو عــــــن أغنيــــــة  بالكتــــــاب

ــــــذا العنــــــوان حتديــــــدا رمبــــــا تكــــــون هنــــــاك بعــــــض احلــــــاالت املعــــــدودة واالســــــتثنائية جــــــدا إلحــــــاالت ألفــــــالم   . ( ســــــوى فــــــيلم ذى مــــــدخل و
ــــــارات الوقــــــت كــــــان يفــــــرتض أن تضــــــمها هــــــذه التوضــــــيبة ــــــتمكن ىف اللحظــــــة األخــــــرية مــــــن إدراجهــــــا العتب ــــــذر بشــــــدة ســــــلفا  ، ومل ن ، ونعت

، ونعــــــدك أن يصــــــحح هــــــذا العيــــــب نفســــــه تلقائيــــــا مبجــــــرد  وجــــــود املــــــدخل املشــــــار إليــــــهعمــــــا قــــــد يســــــببه مــــــن إحبــــــاط أن تكتشــــــف عــــــدم 
  . ) إدراج هذه األفالم ىف التوضيبة التالية مباشرة

  : )  (التقدير الرئيس بالنجوم 
ـــــا وســـــيط االتصـــــال ذو القـــــدرات األقصـــــى لـــــرج انفعـــــاالت املتلقـــــى ىف االتفـــــاق ، فلـــــن جنـــــد صـــــعوبة  إذا قبلنـــــا معـــــا تعريـــــف الســـــينما بأ

والواقـــــع .  حقـــــا‘  الرمســـــى ’وـ  ، إن مل تكـــــن املؤشـــــر الكبـــــري الوحيـــــد  علـــــى أن مجاهرييـــــة األفـــــالم هـــــى املؤشـــــر األكثـــــر دقـــــة جلـــــودة األفـــــالم
ــــا قررنــــا ترقيــــة هــــذا التقــــدير القــــادم مــــن التوضــــيبة األوىل  ــــه تقــــدير النجــــوم )  كــــان حبــــد أقصــــى ثــــالث جنــــوم (أنن ، وعامــــة  ‘ الــــرئيس ’وجعل

، دون أن نشـــــعر جبـــــرح كبـــــري ىف كربيائنـــــا النقـــــدى عنـــــدما وجـــــدنا أن أعلـــــى فيلمـــــني سيحصـــــالن  دير الوحيـــــد بالنســـــبة لغالبيـــــة األفـــــالمالتقـــــ
  . ) الوحيدان بست جنوم ونصف (“  مولد أمة ” و“  ذهب مع الريح ”على جنوم طبقا هلذا النظام مها 

ـــــ ـــــرئيس هـــــو عـــــدد مـــــن النجـــــوم يعـــــرب عـــــن حجـــــم اإلي ـــــالم الســـــينمائية أو مـــــا إذن التقـــــدير ال ـــــذاكر بالنســـــبة لألف راد العـــــاملى لصـــــندوق الت
واألســـــاس الـــــذى بـــــىن عليـــــه هـــــذا .  ، وذلـــــك بعـــــد معادلـــــة األثـــــر النـــــاتج عـــــن التضـــــخم النقـــــدى يعادلـــــه بالنســـــبة ألفـــــالم الوســـــائط األخـــــرى

، فـــــإن  م املعـــــادالت الرياضـــــيةومـــــا مل تكـــــن مـــــن هـــــواة فـــــك طالســـــ.  الكتـــــاب تقـــــديره جلماهرييـــــة أفالمـــــه قـــــد يكـــــون معقـــــدا بعـــــض الشـــــىء
لكـــــن ميكـــــن القـــــول .  املعـــــادالت الرياضـــــية الـــــىت تســـــفر عـــــن عـــــدد النجـــــوم الـــــذى يظهـــــر قبالـــــة كـــــل فـــــيلم ال يعـــــد مـــــن قبيـــــل األمـــــور املثـــــرية

 ، والعكــــــس باختصــــــار انــــــه مت اختيــــــار مقيــــــاس لوجــــــاريثمى لتضــــــخيم املنــــــاطق الصــــــغرية ىف ســــــلم اإليــــــرادات وإبــــــراز التغــــــريات الطفيفــــــة فيهــــــا
ـــــالعكس بالنســـــبة للطـــــرف العـــــاىل منهـــــا ـــــالث مـــــرات .  ب ـــــرادات الفـــــيلم حنـــــو ث ـــــد مـــــن تضـــــاعف إي ـــــه كـــــان ال ب ـــــذلك أن مبعـــــىن آخـــــر نتيجـــــة ل

النتيجـــــة النهائيـــــة لتلـــــك العمليـــــات هـــــى .  ، وهكـــــذا مـــــرات ليحصـــــل علـــــى جنمـــــة كاملـــــة ١٠للحصـــــول علـــــى جمـــــرد نصـــــف جنمـــــة أخـــــرى أو 
  : نجوم الكاملة بدوالرات اليومما ميثلها اجلدول التاىل للقيم املناظرة لل
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ىف  ) ســـــــت جنـــــــوم ونصـــــــف ( باليـــــــني دوالر ٣مـــــــن الناحيـــــــة العمليـــــــة يســـــــتحيل ىف املـــــــدى املنظـــــــور أن حيصـــــــل أى فـــــــيلم جديـــــــد علـــــــى 
ذهـــــــب مـــــــع  ” (باليـــــــني بـــــــدوالرات اليـــــــوم  ٣بالتـــــــاىل ومـــــــع اســـــــتثناء الفيلمـــــــني الوحيـــــــدين الـــــــذى حققـــــــا أكثـــــــر مـــــــن .  عرضـــــــه الســـــــينمائى

أفـــــالم .  ، ميكنـــــك اعتبـــــار احلـــــد األقصـــــى لنجـــــوم هـــــذا التقـــــدير هـــــو ســـــت جنـــــوم )ثالثـــــة باليـــــني “  مولـــــد أمـــــة ”ســـــبعة باليـــــني و“  الـــــريح
ــــىت حصــــلت علــــى هــــذا التقــــديرتعــــد علــــى أصــــابع ال ــــد الواحــــدة هــــى ال ، يتكــــاثر نســــبيا بعــــدها عــــدد األفــــالم احلاصــــلة علــــى مخــــس جنــــوم  ي

  . ، وبعضها مرشح بالفعل إلدراك حاجز البليون دوالر بفعل التضخم خالل سنوات قليلة ونصف
  :   ☺التقدير اإلضافى 

جنــــوم  ٣ة مــــا كــــان يســــمى بتقــــدير اجلــــودة والــــذى كــــان عبــــارة عــــن ــــدف تبســــيط نظــــام التقــــديرات ألغينــــا بالكامــــل مــــن هــــذه التوضــــيب
إال إننــــــا ىف املقابــــــل مــــــدّدنا التقــــــدير الثالــــــث ليصــــــبح ثالثــــــة خيــــــارات بــــــدال مــــــن خيــــــار .  أخــــــرى مســــــتقلة حبــــــد أقصــــــى تعطــــــى لكــــــل فــــــيلم

، فــــــــإن مجيــــــــع  ريكمــــــــا تقــــــــدير الكالســــــــيات الــــــــذى مل يطــــــــرأ عليــــــــه أى تغيــــــــ.  ) والــــــــذى كــــــــان ميــــــــنح لألفــــــــالم الكالســــــــية فقــــــــط ( واحــــــــد
  . التقديرات اإلضافية املستحدثة تعطى ألفالم خمتارة فقط

ـــــا ، ال نســـــتطيع أن ننكـــــر أنـــــه ىف حـــــاالت  بـــــالرغم مـــــن كـــــل القناعـــــات الـــــىت لـــــدينا أن مجاهرييـــــة األفـــــالم هـــــى أكـــــرب وأهـــــم معيـــــار جلود
احلــــــــاالت هــــــــى مــــــــربر وجــــــــود مــــــــا نســــــــميه التقــــــــدير تلــــــــك .  حيتــــــــاج هــــــــذا املعيــــــــار إىل بعــــــــض التــــــــدقيقات أو التعليقــــــــات ـ  حمدودة بالطبعـ  

ليســـــت  ـ  وعلى أمهيتهـــــا أحياناـ  علـــــى أنـــــه ىف هـــــذه احلـــــاالت ال جيـــــب أيضـــــا أن ننســـــى أن مثـــــل هـــــذه التـــــدقيقات أو التعليقـــــات .  اإلضـــــاىف
  . م، بل قد ال تعدو أحيانا اجتهادات فردية أو ثانوية للتقيي مبثل املوضوعية الصارمة الىت لتقدير اجلماهريية

  : ☺الكالسيات  :  أوال
ىف املقابــــــل هنــــــاك التعريــــــف البســــــيط !  هنــــــاك تعريــــــف قــــــدمي كــــــان يقــــــول أن الكتــــــب الكالســــــية هــــــى الكتــــــب الــــــىت نعتقــــــد أننــــــا قرأناهــــــا

ا مهمــــــــا تغــــــــريت  الســــــــائد لكلمــــــــة كالســــــــيات ىف األدبيــــــــات الســــــــينمائية ــــــــا األفــــــــالم اخلالــــــــدة الــــــــىت ال يكــــــــف النــــــــاس عــــــــن مشــــــــاهد ، بأ
ن تأكيـــــدا ال نـــــود اجملادلـــــة ىف هـــــذا التعريـــــف األخـــــري الـــــذى يفـــــرتض أنـــــه يقـــــرر حقيقـــــة موضـــــوعية صـــــرف تصـــــف االســـــتجابة وحنـــــ.  العصـــــور

ــــة بعينهــــا ــــزة حنــــو أعمــــال فني ــــة املمي ــــىت يطرحهــــا التعريــــف .  اجلماهريي ــــا املعضــــلة املتناقضــــة ال ــــىت توجــــد  ــــر األفــــالم ال لكــــن الواقــــع أن مــــا أكث
ـــــــم ىف التحليـــــــل واملشـــــــكلة أن الكثـــــــري مـــــــن هـــــــذ.  األول ه األفـــــــالم ميثـــــــل بالفعـــــــل لغـــــــزا كبـــــــريا بالنســـــــبة للنقـــــــاد يكـــــــاد يستعصـــــــى علـــــــى أدوا

، لكنـــــه حتـــــول  فكـــــم مـــــن فـــــيلم بـــــدا عاديـــــا جـــــدا للجميـــــع ومل يلـــــق ســـــوى جنـــــاح متوســـــط لـــــدى النقـــــاد واجلمهـــــور ســـــويا ىف وقتـــــه.  النقـــــدى
ا ـــــــاس عـــــــن مشـــــــاهد ـــــــديات هـــــــذا يشـــــــمل .  مبـــــــرور الوقـــــــت لكالســـــــية معتمـــــــدة ال يكـــــــف الن ـــــــدأ بالكومي قطاعـــــــا عريضـــــــا مـــــــن األفـــــــالم يب

، وانتهــــــــاء بظــــــــاهرة مصــــــــرية ال تقــــــــل غموضــــــــا ممثلــــــــة ىف أفــــــــالم بعــــــــض جنــــــــوم الكوميــــــــديا مثــــــــل  “ ســــــــاحر أوز ”الصــــــــامتة مــــــــرورا بظــــــــاهرة 
ــــــة مبــــــرور الوقــــــت ىف اخــــــرتاق الكثــــــري مــــــن أســــــرار أفــــــالم كهــــــذه .  إمساعيــــــل يــــــس ــــــت ديــــــزىن (رمبــــــا جنحــــــت التحلــــــيالت النقدي  كــــــأفالم وول

، أنـــــــه رغـــــــم تســـــــليمنا بااللتبـــــــاس  املهـــــــم.  ، إال أنـــــــه ال تـــــــزال مل حتســـــــم حـــــــىت اآلن مكـــــــامن الســـــــحر ىف بعـــــــض غـــــــري قليـــــــل منهـــــــا)  مـــــــثال
ـــــــالم  ـــــــد األف ـــــــبعض مـــــــن أخل ـــــــف املـــــــذكور آنفـــــــا للكتـــــــب الكالســـــــية (النقـــــــدى احملـــــــيط ب ـــــــذى وصـــــــل التعري ـــــــه معـــــــوال  وال ، لدرجـــــــة أن جعل

، وهـــــــى  إىل تضـــــــييق التعريـــــــف ككـــــــل لكـــــــن بطريقـــــــة معاكســـــــة ـ  ومنذ التوضـــــــيبة األوىلـ  يـــــــل ، إال أن هـــــــذا الكتـــــــاب مي ) للكالســـــــية أصـــــــال
ـــــيس مـــــن اجلمهـــــور العـــــريض وحـــــده (اشـــــرتاط وجـــــود عرفـــــان خـــــاص ومـــــربر للفـــــيلم مـــــن عمـــــوم النقـــــاد واملتخصصـــــني  كجـــــزء ضـــــرورى )  ول

  . من كالسيته
ــــــا األفــــــالم األكثــــــر اســــــتحواذية والــــــىت جنحــــــت ىف بكلمــــــات أخــــــرى أنــــــه رغــــــم أن األســــــاس ىف األفــــــالم الكالســــــية يظــــــل بــــــال جــــــدال  أ

م عــــــرب األزمــــــان ، إال أننــــــا كنــــــا أكثــــــر انتقائيــــــة باشــــــرتاط أن اإلبــــــداع الســــــينمائى والتجديــــــد الفــــــىن اخلــــــاص  متلــــــك مشــــــاعر النــــــاس وانفعــــــاال
  .  ، هى أجزاء أساسية من كالسية الفيلم رفيع القيمة)  الفلسفى (أو احملتوى الفكرى /  والواضح و
، وألنـــــك تســـــتطيع دون تـــــردد كبـــــري اســـــتخدام   ، وألننـــــا نضـــــمن أن هـــــذا النـــــوع مـــــن األفـــــالم يســـــعد كـــــل النـــــاس ىف مجيـــــع األزمنـــــة وبعـــــد

  . ، فإننا نعتقد أن الوجه الضاحك هو أفضل رمز هلا ىف وصفها‘  عظيمة ’كلمة 
  : التنويه الخاص  :  ثانيا

يلفـــــت نظـــــرك إليهـــــا أكثـــــر مـــــن أى شـــــىء آخـــــر مبـــــا فيـــــه رمبـــــا هـــــذه صـــــف النجـــــوم الطويـــــل الـــــذى حظيـــــت بـــــه بعـــــض األفـــــالم وســـــوف 
ـــــا بليـــــون مشـــــاهد  ٥، هلـــــو برهـــــان كـــــاف علـــــى أننـــــا وفينـــــا البعـــــد اجلمـــــاهريى لألفـــــالم حقـــــه عنـــــدما جنـــــدنا  الوجـــــوه الـــــىت تتالعـــــب بانفعاال

هلـــــم أيضـــــا الـــــدور األول ىف صـــــنع  كمـــــا أن  (عـــــرب اجللـــــوب ليضـــــعوا لـــــك التقـــــدير األساســـــى الســـــالف شـــــرحه  ـ  بليـــــون ناقد ٥أو بـــــاألحرى ـ  
الكتــــــاب أن نضــــــيف قلــــــيال مــــــن االنتقــــــاء النقــــــدى  ‘ معلوماتيــــــة ’ لــــــذا وجــــــدنا أنــــــه ممــــــا قــــــد يزيــــــد مــــــن.  ) كالســــــيات مــــــن أفــــــالم بعينهــــــا

بعبـــــارة أوضـــــح هـــــذا التقـــــدير هـــــو أقـــــل تقـــــديرات هـــــذا .  األكثـــــر ختصصـــــا وخصوصـــــية وذلـــــك علـــــى بعـــــض مـــــن بقيـــــة األفـــــالم األقـــــل حظـــــا
ـــــا شـــــديدة اجلـــــودة لكـــــن ال تنطبـــــق .  يةالكتـــــاب موضـــــوع ـــــدف أساســـــى هـــــو لفـــــت االنتبـــــاه ألفـــــالم يرو إنـــــه ميـــــنح مـــــن صـــــانعى الكتـــــاب 

، وإن حتاشـــــــوا قــــــــدر اإلمكـــــــان الوصـــــــول لدرجــــــــة الذاتيـــــــة الشـــــــديدة ىف تقــــــــديرهم  األخـــــــرى‘  املوضــــــــوعية ’عليهـــــــا مواصـــــــفات التقـــــــديرات 
  . هذا

ـــــا حلـــــد مـــــا ومـــــن مث  تقـــــان والـــــىت جنحـــــت كثـــــريا ىف حينهـــــافئـــــة عريضـــــة نســـــبيا مـــــن األفـــــالم الكبـــــرية شـــــديدة اإل ، بـــــات النـــــاس يتجاهلو
، لكــــــن رمبــــــا يكــــــون أكثرهــــــا منطيــــــة أفــــــالم الكــــــوارث  هنــــــاك أمثلــــــة كثــــــرية ىف كافــــــة الضــــــروب الســــــينمائية (يصــــــعب تصــــــنيفها ككالســــــيات 

ا عــــــرب ، أو  ، الــــــىت رمبــــــا ميثــــــل عنصــــــر املفاجــــــأة جــــــزءا مهمــــــا مــــــن جاذبيتهــــــا ىف حينهــــــا واملــــــؤثرات ألن النــــــاس ال يفضــــــلون إعــــــادة مشــــــاهد
م ىف الشاشـــــــة الكبـــــــرية ـــــــر رمبـــــــا يكـــــــون أحـــــــد أهـــــــداف هـــــــذا التنويـــــــه إليهـــــــا هـــــــو دعـــــــوة ضـــــــمنية لتجديـــــــد .  ) الشاشـــــــة الصـــــــغرية بعـــــــد أن 

ـــــــا ـــــــىت مل تعاصـــــــرها ىف حينهـــــــا االهتمـــــــام  ـــــــال ال ـــــــة لألجي ـــــــدور املت ، ســـــــواء مـــــــن خـــــــالل املشـــــــاهدة املنزلي ـــــــوادى وال خصصـــــــة ، أو حفـــــــز الن
ا م التمتع  ا البارزة أو ملن فا   . إلعادة عرضها سينمائيا سواء ملن يعشقون تقنيا

، ومــــــن ســــــتدخل ىف تصــــــنيف  باملثــــــل بعــــــض األفــــــالم احلديثــــــة فائقــــــة اجلــــــودة يصــــــعب بطبيعــــــة احلــــــال اجلــــــزم بــــــأن كانــــــت ســــــتخلد أم ال
ا ىف االلتحاق بسجل اخلالدينهنا نعطيها هذا التقدير اخلاص على حنو مؤقت إىل أن تثب.  الكالسيات   . ت جدار

، مــــــثال كــــــبعض األفــــــالم املصــــــرية أو  أيضــــــا ظهــــــرت أمامنــــــا باملثــــــل أمهيــــــة التنويــــــه مبــــــا ميكــــــن تســــــميته الكالســــــيات احملليــــــة أو اإلقليميــــــة
  . اجلمهور العاملى ككل ، لكن غري املعروفة أو املرغوبة من اهلندية مثال املمتازة فنيا فائقة النجاح واالستمرارية ىف حميطها اخلاص

  : أفالم الطوائف :  ثالثا
، وهــــــو يطلــــــق علــــــى احلــــــاالت  تعبــــــري ذائــــــع الصــــــيت ال ســــــيما ىف الواليـــــات املتحــــــدة cult movieالطوائــــــف  ‘ متحركــــــة ’ فـــــيلم أو

.  اجلمهـــــور، لكــــن مــــع ذلـــــك يصــــعب أن تستســــيغها ســــوى فئـــــات معينــــة مــــن  الــــىت تكــــون األفــــالم فيهـــــا مكتملــــة اجلــــودة والتــــأثري والعمـــــق
مــــثال الكثــــري مــــن تصــــنيفات الســــينما .  ، ومــــن هنــــا جــــاءت التســــمية وىف هــــذه احلالــــة عــــادة مــــا يصــــل إعجــــاب هــــذه الفئــــات حلــــد اإلميــــان

ـــــة  ـــــف ـ  ال ســـــيما الرعـــــب والسريياليةـ  اخليالي ـــــدرج حتـــــت هـــــذا التعري ـــــارزين مـــــن .  ين ـــــى أعمـــــال بعـــــض املـــــوجهني الب نفـــــس الكـــــالم يســـــرى عل
ــــال هلــــذا إجنمــــار بريمجانـ  غــــري األمريكيــــني  ــــذين تــــوىف أفالمهــــم شــــرط التعريــــف القاعــــدى للســــينما كــــأقوى وســــيط معــــروف قــــدرة  ـ  أرفــــع مث ال
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ا  علـــــى االســـــتحواذ علـــــى وحتريـــــك مشـــــاعر وانفعـــــاالت املتفـــــرج ، لكنهـــــا تتنـــــاول قضـــــايا ومنـــــاطق فكريـــــة وشـــــعورية ال يكـــــاد يهـــــتم باســـــتيعا
  . سوى خاصة قليلة من الناس

رمبـــــا يـــــروق هـــــذا لــــــبعض .  أن هـــــذه تســـــمية تبادليـــــة مــــــع كلمـــــة أكثـــــر ألفـــــة لـــــدى الـــــبعض وهــــــى أفـــــالم املهرجانـــــاتقـــــد يـــــرى الـــــبعض 
ـــــذا فقـــــط علـــــى أن يكـــــون املقصـــــود باملصـــــطلح مفهومـــــا وواضـــــحا القـــــراء فعـــــال مـــــن هنـــــا جيـــــدر التنويـــــه بـــــأن هـــــذا التقـــــدير ال .  ، وال بـــــأس 

ـــــوىف شـــــروطه بالضـــــرورة كـــــل أفـــــالم احلركـــــات الســـــينمائية األ وبالـــــذات موجهيهـــــا املتطـــــرفني فنيـــــا كچـــــان لـــــووك جـــــودارد أو بعـــــض  (وروبيـــــة ت
، كمــــــا ال يســــــرى إال ىف حــــــاالت نــــــادرة للغايــــــة علــــــى مــــــا يســــــمى بســــــينما املؤلــــــف أو أفــــــالم الدردشــــــة الذاتيــــــة كــــــالىت  ) معاصــــــريه األملــــــان

ولـــــيكن مـــــثال بعـــــض أفـــــالم املوجـــــه  (بيا منهـــــا ، حيـــــث نســـــتثىن بـــــالطبع مـــــا قـــــد يكـــــون مثـــــريا أو طريفـــــا نســـــ يصـــــنعها فيـــــدريكو فيلليـــــىن مـــــثال
ـــــــني ـــــــوركى وودى ألل ـــــــو ي ـــــــة ’فهـــــــذه األفـــــــالم .  ) الني ـــــــة إن شـــــــئنا الدقـــــــة ىف املصـــــــطلحات‘  الفني ـــــــىت ال تعجـــــــب ســـــــوى  خطـــــــأ والذهني ، وال

القاعــــــدى ، صـــــنعت بالفعــــــل مـــــن مــــــادة الســـــيلليولويد لكنهــــــا ال تـــــوىف شــــــرط التعريـــــف  قطـــــاع حمـــــدد مــــــن النقـــــاد ىف أوروپــــــا والعـــــامل الثالــــــث
، ولــــــذلك مل حنــــــاول مــــــن األصــــــل حبــــــث مــــــدى انطبــــــاق املفهــــــوم الرفيــــــع لكلمــــــة فــــــيلم طوائــــــف  ، أو حاولــــــت عمــــــدا التمــــــرد عليــــــه املــــــذكور

ــــة ــــة وغــــري الدرامي ــــل هــــذه الثرثــــرات اململ ــــرب هــــذا الكتــــاب نفســــه مســــئوال عــــن تزكيتهــــا ألى قطــــاع مــــن قــــراءه مهمــــا كانــــت .  علــــى مث وال يعت
  . خصوصية هذا القطاع

فــــــيلم نــــــاجح وحمبــــــوب جــــــدا باملقارنــــــة  ـ  وكما الكالسياتـ  ، لكنــــــه بالضــــــرورة  ة مــــــا يكــــــون فــــــيلم الطوائــــــف عمــــــال صــــــغري اإلنتــــــاجعــــــاد
  ! ، أنه فيلم ال يعجب كل الناس الفارق املهم والذى نأمل أن يكون رمز الوجه العابس كافيا لتذكريك به.  بتكلفته اإلنتاجية

  : العنوان العالمى
العنـــــــوان ىف البلـــــــد األصـــــــلى أو ىف األســـــــواق الســـــــينمائية الكبـــــــرية كأمريكـــــــا .  ن الفـــــــيلم اعتمـــــــادا وانتشـــــــارا عـــــــرب العـــــــاملهـــــــو أكثـــــــر عنـــــــاوي

  . وبريطانيا ستتم ىف حالة اختالفه اإلحالة إليه ىف فقرات مستقلة قبيل فقرة االئتمان
)  فيمـــــــا عـــــــدا احلـــــــروف (بـــــــدء كـــــــل كلمـــــــة  ، وهـــــــى تعـــــــىن TitleCase‘  حالـــــــة العنـــــــوان ’القاعـــــــدة أن تكتـــــــب العنـــــــاوين مبـــــــا يســـــــمى 

، فنضــــطر للتنـــــازل عــــن هـــــذا  أخــــرى أمـــــرا ذو داللــــة شـــــديدة‘  حبالــــة ’ىف حـــــاالت نــــادرة للغايـــــة قــــد يكـــــون لكتابــــة العنـــــوان .  بكــــركرت كبــــري
ــــل فــــيلم  ــــدأ مث س الــــذى تتخــــذ النقــــاط وأحجــــام الكــــركرتات معنيــــا خاصــــا باعتبارهــــا جــــزءا مــــن اقتبــــا .and justice for all…املب

ـــــة الكـــــركرتات أو تعـــــديل أو حـــــذف عالمـــــات الرتقـــــيم الزائـــــدة مـــــن خـــــالل   أصـــــلى شـــــهري أكـــــرب ـــــة تغيـــــري حال ، وتنعـــــدم هـــــذه الصـــــلة ىف حال
  . And Justice for All:  كتابة العنوان طبقا للقواعد املعتادة والىت ستجعله يظهر كاآلتى

  : بلد اإلنتاج
انظـــــر  ( ســـــكة كـــــل أو بعـــــض حقـــــوق االستنســـــاخ حلظـــــة اإلفـــــراج عـــــن الفـــــيلم، ما الشـــــركة أو الشـــــركات)  أو جنســـــيات (هـــــو جنســـــية 

ىف حالــــــة األفــــــالم اململوكــــــة ملنظمــــــات تشــــــرتك فيهــــــا أكثــــــر مــــــن .  ) ‘ اإلنتــــــاج والتوزيــــــع ’تعريــــــف الشــــــركة املنتجــــــة بعــــــد قليــــــل حتــــــت بــــــاب 
  . نتاجللداللة على اإل‘  دوىل ’، فإننا نضع كلمة  ) WINكمنظمة األمم املتحدة أو شبكة  (دولة 

ــــــة كمعظــــــم أفــــــالم شــــــركىت كــــــانون وكــــــارولكو ، تكــــــون حقــــــوق االستنســــــاخ حلظــــــة اإلفــــــراج عــــــن الفــــــيلم  ىف حــــــاالت معينــــــة وغــــــري قليل
تكــــرر هــــذا أيضــــا لفــــرتة مــــع مــــرتو  (مملوكــــة عــــادة للمؤسســــة اهلولنديــــة الــــىت تظــــل حــــىت حلظــــة اإلفــــراج عــــن الفــــيلم ممســــكة حبــــق االستنســــاخ 

هـــــذا حييـــــل ببســـــاطة بعضـــــا مـــــن أبـــــرز أفـــــالم الســـــينما .  ) ملكيتهـــــا لفـــــرع الكريـــــدى ليونيـــــه ىف أمســـــرتدام ىف مطلـــــع التســـــعينيات عنـــــدما آلـــــت
لكــــــن ألن ذلــــــك غالبــــــا مــــــا يكــــــون .  إىل أفــــــالم هولنديــــــة طبقــــــا للتعريــــــف املــــــذكور)  منهــــــا رامبــــــو مــــــثال (األمريكيــــــة ىف العقــــــدين األخــــــريين 

، فإننــــا نضــــع اســــتثناء جزئيــــا لــــدى حتديــــد اجلنســــية هــــو غــــض النظــــر عــــن  لموضــــعا مؤقتــــا ينتهــــى عــــادة بســــداد القــــرض الــــذى أجنــــز بــــه الفــــي
ــــــة لألفــــــالم ــــــل البحت ــــــة مؤسســــــات التموي ــــــىت  ملكي ــــــة هــــــذه األخــــــرية بعــــــد فــــــرتة وجيــــــزة للشــــــركة الســــــينمائية ال ــــــت ملكي ــــــة إذا مــــــا آل ، ىف حال

  . نفذته بالفعل
  : سنة اإلفراج

هــــــذا ال .  العــــــام بتــــــذاكر تــــــذهب كــــــل عائــــــدها إىل جهــــــات جتاريــــــة هــــــو عــــــرض الفــــــيلم ســــــينمائيا للجمهــــــور releaseتعريــــــف اإلفــــــراج 
ــــــدف للـــــــربح كاملهرجانـــــــات ومـــــــا  يشــــــمل بطبيعـــــــة احلـــــــال العــــــروض اخلاصـــــــة والتجريبيـــــــة وكــــــذا العـــــــروض الـــــــىت تقيمهــــــا جهـــــــات ثقافيـــــــة ال 

  . أو طرح جتارى هلا بالنسبة لألفالم التليڤزيونية والكيبولية والڤيديوية تاريخ اإلفراج هو تاريخ أول عرض عام.  إليها
  : اإلتاحة

ـــــا الفـــــيلم ىف مصـــــر ـــــاح  ـــــىت أتـــــيح أو يت ـــــة علـــــى األشـــــكال ال ـــــات الدال ـــــاج تظهـــــر البيان ـــــاليني لســـــنة إنت .  داخـــــل القوســـــني املســـــتديرين الت
ــــا ــــا ميكــــن للقــــارئ االســــتمتاع  ب الــــزمىن إنــــه يــــدل علــــى الرتتيــــ.  الرتتيــــب الــــذى تتــــواىل بــــه هــــذه البيانــــات هــــو معلومــــة إضــــافية ىف حــــد ذا

ــــالفيلم ومبــــا إن أهــــم العــــروض هــــو أحــــدثها.  لتلــــك العــــروض ــــرئيس اخلــــاص ب ــــه كــــرأس للمــــدخل ال ــــذى يُعتمــــد عنوان ، فــــإن  ، وهــــو نفســــه ال
  : فيما يلى شرح للقواعد املتبعة ىف كل حالة… الوضع الطبيعى لرتتيب اإلتاحات هو من األحدث إىل األقدم

  : ) اسم الموزع (اإلتاحة فى الڤيديو  -
، وال يــــزال يتيحــــه للبيــــع أو للتــــأجري حــــىت حلظــــة تعمــــيم هــــذا  املــــذكور هــــو آخــــر مــــوزع أتــــيح الفــــيلم علــــى الڤيــــديو ىف مصــــر مــــن خاللــــه

ـــــاوين وأرقـــــام التليفونـــــات اخلاصـــــة بشـــــركات … ىف صـــــفحة .  الكتـــــاب ـــــا شـــــامال باألمســـــاء املـــــوجزة واألخـــــرى الكاملـــــة والعن ســـــوف جتـــــد ثبت
  . توزيع الڤيديو العاملة ىف مصر

  : ) ڤ (الڤيديو السابق  -
، أو ألنـــــه كـــــان قـــــد صـــــدر  ، أساســـــا النقضـــــاء مـــــدة تـــــرخيص االســـــتغالل لـــــه كڤيـــــديو ڤ تعـــــىن فيلمـــــا مل يعـــــد متاحـــــا ىف الڤيـــــديو بعـــــد

، أى أنـــــه فـــــيلم مل  ولفظـــــة ڤ تـــــأتى هنـــــا بـــــاملعىن الســـــلىب.  ، أو ألن موزعـــــه حيجبـــــه لســـــبب أو آلخـــــر ىف وقـــــت مـــــا علـــــى حنـــــو غـــــري قـــــانوىن
، الــــــذى هــــــو ڤيــــــديو عصــــــور  ‘ الڤيــــــديو الســــــابق ’هنــــــا جيــــــدر القــــــول للتــــــاريخ أن القطــــــاع األكــــــرب مــــــن هــــــذا .  ا رمسيــــــا كڤيــــــديويعــــــد متاحــــــ

ـــــل عـــــام  (القرصـــــنة  ـــــف ١٩٩٣قب ـــــدما صـــــدر قـــــانون حـــــق املؤل ، كـــــان يعـــــد نافـــــذة كـــــربى أتاحـــــت للجمهـــــور املصـــــرى متابعـــــة اآلالف  ) عن
معظــــــم األفــــــالم األجنبيــــــة الــــــىت وردت ىف التوضــــــيبة األوىل مــــــن هــــــذا الكتــــــاب .  ىمــــــن األفــــــالم الــــــىت مل تكــــــن لتتــــــاح لــــــه بــــــأى وســــــيلة أخــــــر 

، فكـــــل هـــــاو ال يـــــزال حيـــــتفظ  اليـــــوم ال ميكـــــن جتاهـــــل هـــــذه احلقبـــــة مهمـــــا يكـــــن مـــــن أمـــــر مثالبهـــــا.  أصـــــبحت تنـــــدرج حتـــــت هـــــذا املســـــمى
ـــــا ال تكــــف عـــــن التــــوافر رمسيـــــا يومـــــا ،   ، وهـــــى ال تــــزال تبـــــاع حــــىت اليـــــوم ىف أســـــواق الســــلع القدميـــــة بــــوفرة مـــــن نســــخ تلـــــك األفــــالم كمــــا إ

لكـــــل هـــــذه األســـــباب وأيضـــــا ألغـــــراض التـــــأريخ احملـــــض حتـــــول الفريـــــق الشـــــغال ىف .  ، ســـــواء كڤيـــــديو أو عـــــرب الوســـــائط األخـــــرى بعـــــد يـــــوم
ني حلقـــــوق إلصـــــدار قـــــوان هـــــذا الكتـــــاب إىل شـــــعلة حممومـــــة مـــــن النشـــــاط مبجـــــرد بـــــزوغ النوايـــــا األوىل للمطالبـــــات األمريكيـــــة للـــــدول األخـــــرى

، أو ســـــوف حنيـــــل  ســــوف نـــــدرج هـــــذه األفـــــالم.  وقمنـــــا حبصـــــر كـــــل مـــــا كـــــان متاحــــا مـــــن أفـــــالم آنـــــذاك ومشـــــاهدته وتوضـــــيبه.  االستنســــاخ
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فقـــــط ســـــوف نتجاهـــــل شـــــيئا واحـــــدا هـــــو اســـــم الشـــــركة املوزعـــــة فهـــــذا شـــــىء .  إىل عناوينهـــــا الغـــــابرة تلـــــك إذا كـــــان مث عـــــروض أحـــــدث هلـــــا
لـــــن ميكنـــــك معرفـــــة  ـ  وىف حـــــاالت نادرةـ  أيضـــــا  .ذمـــــة التـــــاريخ ومل يعـــــد مـــــن ورائـــــه أى منفعـــــة عمليـــــة  حنـــــتفظ بـــــه ألنفســـــنا بعـــــد أن بـــــات ىف

، وهـــــى احلــــاالت الــــىت يكــــون قـــــد صــــدر فيهــــا بــــذات العنـــــوان العــــرىب الــــذى يصــــدر بـــــه  إذا مــــا كــــان الفــــيلم قـــــد أتــــيح ىف تلــــك الفــــرتة أم ال
كــــل عــــروض الڤيــــديو مــــن الشــــركات األخــــرى طاملــــا حتمــــل ذات العنــــوان ، مثلــــه مثــــل   هنــــا فقــــط ســــتحجب اإلشــــارة هلــــذا العــــرض.  حاليــــا
  . احلاىل
  : ) س (العرض السينمائى  -

الكثـــــري مـــــن األفـــــالم األجنبيـــــة القدميـــــة الـــــىت .  ســـــينمائيا جتاريـــــا ىف مصـــــر خـــــالل الثالثـــــني عامـــــا األخـــــرية ـ  أو إعـــــادة عرضـ  تعـــــىن عرضـــــا 
ونظـــــرا ألننـــــا رحّلنـــــا عمليـــــة حصـــــر هـــــذه .  فـــــالم عرضـــــت ســـــينمائيا ىف حينهـــــا ىف مصـــــر، هـــــى أ تعـــــرض ىف التليفزيـــــون والســـــاتياليت حاليـــــا

ال  ١٩٦٧حتــــــت أفــــــالم مــــــا قبــــــل ‘  س ’، فإننــــــا نكتفــــــى هنــــــا بالتشــــــديد علــــــى أن عــــــدم ظهــــــور الرمــــــز  العــــــروض األقــــــدم إىل توضــــــيبة تاليــــــة
  . يعىن بالضرورة عدم عرضها سينمائيا ىف مصر

  : ) ت (العرض التليڤزيونى  -
  . عرض ىف واحدة أو أكثر من قنوات التليڤزيون املصرى األرضية اجملانيةهو ال

  : ) — (عرض الساتياليت وصيغ اإلتاحة األخرى  -
هـــــذا الرمـــــز لـــــيس رمـــــزا للعـــــرض ىف وســـــيط مـــــا عنـــــدنا بقـــــدر مـــــا .  هـــــو أكثـــــر رمـــــز يشـــــرح نفســـــه بنفســـــه ىف هـــــذا الكتـــــاب)  — (رمـــــز 

ــــة الســــابق ذكرهــــاهــــو رمــــز يعلــــن عــــن عــــدم العــــرض ىف وســــائط مــــا هــــى  ــــا .  الوســــائط الثالث مــــن هنــــا فهــــو يشــــري للعــــروض الــــىت انفــــردت 
، وكــــــذلك اختيــــــارات أخــــــرى أتيحــــــت  ، كمــــــا يشــــــمل عــــــروض القنــــــوات األرضــــــية ذات االشــــــرتاك حــــــىت اآلن قنــــــوات الســــــاتياليت اجملانيــــــة

،  ئ تفســـــري عـــــدم وجـــــود رمـــــز هـــــذه الشـــــرطة فقـــــط نريـــــد مـــــن القـــــارئ أن ال يســـــ.  عـــــرب العـــــروض الثقافيـــــة ونـــــوادى الڤيـــــديو اخلاصـــــة وغريهـــــا
، فــــــالعكس  ، ويفــــــرتض أن أفــــــالم الكتــــــاب األخــــــرى مل تعــــــرض ىف الســــــاتياليت أو القنــــــوات غــــــري اجملانيــــــة مــــــثال وهــــــى رمــــــز ســــــلىب بطبيعتــــــه

بعيــــــدا عــــــن .  ) ورمبــــــا أيضــــــا أرخــــــص وأســــــهل منــــــاال (يكــــــاد يكــــــون هــــــو الصــــــحيح بعــــــد أن أصــــــبحت الوســــــائط احلديثــــــة أمشــــــل وأمجــــــع 
، نقــــــول علــــــى ســــــبيل التزكيــــــة العامــــــة أن القنــــــاة الثانيــــــة اإلســــــرائيلية كانــــــت أفضــــــل قنــــــوات الســــــاتياليت  م الــــــىت أدرجــــــت ىف الكتــــــاباألفــــــال

ـــــــة التبكـــــــري  ـــــــات مذهل ـــــــرية وعرضـــــــها هلـــــــا ىف توقيت ـــــــة الكب ـــــــالم األمريكي ـــــــث ختصصـــــــها ىف األف ـــــــك مـــــــن حي اجملـــــــاىن ىف الســـــــنوات األخـــــــرية وذل
ــــــا تــــــذيع األفــــــالم بلغتهــــــا األصــــــلية  مبــــــا فيهــــــا أحيانــــــا احملــــــذوفات ىف أمريكــــــا نفســــــها، وبــــــالطبع بــــــدون أى حمــــــذوفات  أحيانــــــا ، دع جانبــــــا أ

مـــــن البـــــديهى أن نزكـــــى أيضـــــا قنـــــاة الكالســـــيات .  ، ال يكـــــاد يشـــــاركها فيهـــــا ســـــوى القنـــــوات العربيـــــة وهـــــى عملـــــة نـــــادرة ىف دنيـــــا التليڤزيـــــون
ــــــة تــــــى إن تــــــى ــــــا أ األمريكي ــــــا بــــــأن إتاحتهــــــا جماني ــــــوال علمن ــــــوات بنظــــــام االشــــــرتاك .  مــــــر مؤقــــــت علــــــى األرجــــــح، ل وأشــــــهرها  (بالنســــــبة للقن

، لـــــــذات مســـــــتوى قنـــــــوات الكيبـــــــول ىف الواليـــــــات  ، فهـــــــى ال ترقـــــــى بـــــــالطبع مـــــــن حيـــــــث التبكـــــــري ) عنــــــدنا قنـــــــاة جنـــــــوب أفريقيـــــــا إم نيـــــــت
ــــــة ســــــكاى  package، أو عبــــــوة  املتحــــــدة ــــــا مجيعــــــ.  قنــــــوات الســــــاتياليت الربيطاني ــــــة إلتاحــــــة لكــــــن ميكــــــن القــــــول أ ا نوافــــــذ مهمــــــة للغاي

، وحـــــىت اآلن ال يســـــتطيع أحـــــد عنـــــدنا الـــــزعم مبتابعـــــة  ، وذلـــــك ىف توقيتـــــات مبكـــــرة نســـــبيا وبقيـــــود رقابيـــــة خمففـــــة األفـــــالم احلديثـــــة ىف مصـــــر
  . ، مع االستغناء عن هذه القنوات شاملة أوال بأول للسينما األمريكية

  : الطول
ــــا مــــا تكــــون نســــخة اإلفــــراج الســــينمائى ة وانتشــــاراالطــــول هــــو زمــــن عــــرض النســــخة األكثــــر قياســــي ــــك مــــا مل يشــــر ىف  ، وهــــى غالب ، ذل

الطــــول .  ىف بعــــض احلــــاالت تكــــون نســــخة الڤيــــديو أقصــــر قلــــيال ألســــباب تقنيــــة.  ســــياق الــــنص ألطــــوال أو لنســــخ أخــــرى خــــالف هــــذه
  . إن وجدتـ  دوما قبل احملذوفات الرقابية 

  : الحالة اللونية
‘  التلــــــوين ’التعــــــديالت الالحقــــــة مثــــــل .  هــــــذا فيمــــــا خيــــــص احلالــــــة اللونيــــــة للفــــــيلم لــــــدى صــــــدوره.  ملــــــون=  ، م أبــــــيض وأســــــود= أأ 

  . ، سيشار إليها بعد ذلك مباشرة بني قوسني مستديرين باحلاسوب أو أى تعديالت أخرى
  : التنويعات الفيلمية

هــــــو األفــــــالم الســــــينمائية التمثيليــــــة الســــــمة  ـ  ا الكتابوهذا يــــــنعكس بالضــــــرورة علــــــى هــــــذـ  الكتلــــــة األساســــــية مــــــن االســــــتثمار الفيلمــــــى 
فلـــــم  لكـــــن هـــــذا ال يشـــــمل كـــــل الوســـــائط الفيلميـــــة.  والناطقـــــة بطبيعـــــة احلـــــال

ُ
،   filmed entertainment، أو مـــــا يســـــمى الرتفيـــــه امل

ـــــــول ـــــــديو أو الكيب ـــــــون أو الڤي ـــــــاس الســـــــينمائ كـــــــاألفالم املنتجـــــــة خصيصـــــــا للتليڤزي ية املختلفـــــــة نفســـــــها  ، أو كـــــــذلك ال يشـــــــمل حـــــــىت األجن
فســـــوف يظهـــــر عنـــــد الضـــــرورة بعـــــد  ـ  كما ســـــبق وحددناهـ  وألن كـــــل هـــــذه تقـــــع ىف جمـــــال هـــــذا الكتـــــاب .  كاالســـــتحراك واألفـــــالم الوثائقيـــــة

مبــــــا فيهــــــا اإلشــــــارة لكونــــــه صــــــامتا أو  (، قوســــــان مربعــــــان يــــــأتى بينهمــــــا مــــــا يشــــــري إىل التنويعــــــة اخلاصــــــة للفــــــيلم إن وجــــــدت  احلالــــــة اللونيــــــة
، أو إن كــــــان قــــــد عــــــرض بفورمــــــة األبعــــــاد الثالثيــــــة وهلــــــم  إن كــــــان كــــــذلك ـ  اإلجنليزية و العربيةـ  ا بغــــــري اللغتــــــني الرئيســــــتني للكتــــــاب ناطقــــــ
  . ) جرا

 ٣٥أيضــــــا باملثــــــل حنــــــن نفــــــرتض أن مجيــــــع األفــــــالم مصــــــورة بوســــــيط الســــــينما بفورمــــــات ال تقــــــل عــــــن مثيلتهــــــا القياســــــية للعــــــرض وهــــــى 
، مثـــــــــل  ة يظهــــــــر داخــــــــل القوســــــــني املــــــــربعني قوســـــــــني آخــــــــرين مســــــــتديرين للداللــــــــة علــــــــى وســــــــيط التصــــــــويرىف احلــــــــاالت املخالفــــــــ.  مــــــــم

، والــــــــىت  كحالــــــــة أفــــــــالم التليڤزيــــــــون أو الڤيــــــــديو املصــــــــورة بكــــــــامريات تليڤزيونيــــــــة]  ) تليڤزيــــــــون (ڤيــــــــديو  [أو ]  ) تليڤزيــــــــون (تليڤزيــــــــوىن  [
،  إخل‘ … ســـــــهرات ’أو ‘  متثيليـــــــات ’والتليڤزيـــــــون املصـــــــرى بــــــــ  Special‘  خـــــــاص ’اصـــــــطلح التليڤزيـــــــوىن األمريكـــــــى علـــــــى تســـــــميتها بــــــــ 

  . الىت تعىن فيلما عرض بدور العرض السينمائى لكنه مصور أصال بكامريات تليڤزيونية]  ) تليڤزيون ( [أو مثل 
ــــــم وهـــــو ىف الواقـــــ (، للتمييـــــز بـــــني وســـــيط التصـــــوير هــــــذا  الواقـــــع أننـــــا مضـــــطرون ملثـــــل هـــــذا االزدواج ىف األقــــــواس ع مســـــألة ثانويـــــة ال 

، أو مــــــا نفضــــــل ببســــــاطة  ، وبــــــني مســــــألة أخــــــرى مباشــــــرة وأهــــــم كثــــــريا وهــــــى وســــــيط العــــــرض األول ) املتفــــــرج كثــــــريا وال يكــــــاد يستشــــــعرها
، ويشــــرتيه مـــــن  ، وهـــــو الــــذى ينتظـــــره فيــــه املتفـــــرج إنــــه الوســـــيط الــــذى خيطـــــط مــــن األصـــــل لعــــرض الفـــــيلم بــــه.  الفـــــيلم‘  وســــيط ’تســــميته 

لكنـــــــه مصـــــــور بالطريقـــــــة  (تعـــــــىن فيلمـــــــا عـــــــرض بوســـــــيط الڤيـــــــديو أوال ]  ڤيـــــــديو [مـــــــن هنـــــــا كلمـــــــة .  ورة التوزيـــــــع الرئيســـــــة لـــــــهخاللـــــــه ىف د
مـــــثال تعـــــىن فيلمـــــا عـــــرض أوال بوســـــيط الڤيـــــديو لكنـــــه مصــــــور ]  ) تليڤزيـــــون (ڤيـــــديو  [، بينمـــــا عبـــــارة مثـــــل  ) املعتـــــادة وهـــــى الســـــيلليولويد
  . وهكذا‘  سهرات ’أو ‘  متثيليات ’ يسميها سوق الڤيديو بدوره ، مثل تلك الىت بواسطة وسيط التليڤزيون

، لكـــــن هـــــذا خيـــــتص فقـــــط بـــــالعروض داخـــــل  صـــــحيح أننـــــا رتبنـــــا اإلتاحـــــات املختلفـــــة لتســـــمح لـــــك مبعرفـــــة أى الوســـــائط عـــــرض بـــــه أوال
ــــــة .  مصــــــر ــــــة األمريكي ــــــري مــــــن األفــــــالم التليڤزيوني ــــــاك (مــــــثال الكث ــــــالتليڤزيون هن ــــــىت عرضــــــت أوال ب ــــــك ىف مصــــــر  ) أى ال ، عرضــــــت بعــــــد ذل

باملثـــــل هنـــــاك بعـــــض مـــــن أفـــــالم الثمانينيـــــات املصـــــرية .  أمهيتهـــــا]  تليڤزيـــــوىن [هنـــــا ستكتســـــب كلمـــــة .  عـــــرب دور العـــــرض أوال علـــــى األقـــــل
،  اتهـــــى أفـــــالم ڤيديويـــــة مكتملـــــة املواصـــــف ـ  وىف الواقـــــع بالنســـــبة ألى منطـــــق علمىـ  ، وبالنســــبة لنـــــا  الــــىت كانـــــت تعـــــرض علـــــى الڤيـــــديو أوال
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ـــــة ـــــا أكـــــرب وأشـــــهر أفـــــالم تلـــــك احلقب ـــــديو فقـــــط  بغـــــض النظـــــر عـــــن أن  ـــــوم بوســـــيط الڤي سواء كـــــان هـــــذا ـ  ، وذلـــــك كـــــأى فـــــيلم يعـــــرض الي
هكـــــذا حنـــــن نعتربهـــــا أفالمـــــا ڤيديويـــــة متكاملـــــة األبعـــــاد طاملـــــا مل نســـــتدل .  بينمـــــا صـــــور ســـــينمائيا كاملعتـــــاد ـ  خمططـــــا لـــــه أم جملـــــرد ســـــوء حظه

  . هلا سواء داخل مصر أو خارجها على عرض سينمائى أسبق
  : العناوين التبادلية

ــــا الفــــيلم خبــــالف العنــــوانني الرئيســــني  ـ  وأحيانا فقرتنيـ  قــــد تظهــــر بعــــد هــــذا فقــــرة  الســــابق  ـ  العرىب والعاملىـ  تســــرد العنــــاوين الــــىت عــــرض 
ـــــزمىن .  وضـــــعهما فـــــوق املـــــدخل ككـــــل ـــــع فيهـــــا الرتتيـــــب ال ـــــة ويتب ـــــاوين العربي ـــــار أحـــــدثها مجيعـــــا حبيـــــث كـــــان األوىل للعن ـــــازىل حبكـــــم اختي التن

ىف مجيـــــع احلـــــاالت .  والثانيـــــة للعنـــــاوين األجنبيـــــة ويتبـــــع فيهـــــا بـــــدورها معيـــــار االنتشـــــار واألمهيـــــة تنازليـــــا أيضـــــا.  العنـــــوان الـــــرئيس للمـــــدخل
ـــــذى مت فيـــــه حتـــــت كـــــل عنـــــوان ـــــذى ميكنـــــك االســـــتد.  يشـــــار لوســـــيط أو بلـــــد العـــــرض ال الل منـــــه علـــــى وجـــــود هـــــذا هـــــو املكـــــان الوحيـــــد ال

  . عروض ڤيديو سابقة حجب ظهورها ىف خانة اإلتاحة وجود عروض أحدث بعنوان خمتلف
  : االئتمان

ـــــات العـــــاملني املـــــؤمتنني  ـــــة ختـــــص بيان ـــــا جبهـــــدهم وذكـــــرت أمســـــاءهم علـــــى  creditsالفقـــــرة التالي ، أى مـــــن اعرتفـــــت الشـــــركة املنتجـــــة رمسي
ـــــذكر االئتمانـــــات ال.  الشاشـــــة ـــــات قاعـــــدة بيانـــــاتواملبـــــدأ هـــــو أن ن ـــــا نســـــعى لشـــــغل خان ـــــارات حمـــــددة ســـــلفا وكأنن ، إمنـــــا أن   طبقـــــا الختي

، باعتبــــار أن أصــــحابه هـــــم أقــــدر النــــاس علـــــى تقــــدير االئتمانــــات األكثـــــر  نعتمــــد االئتمانــــات الـــــىت أبرزهــــا الفــــيلم نفســـــه أكثــــر مــــن ســـــواها
ــــه ــــة في ــــة أو أمهي ــــذى.  إبداعي ــــذات الرتتيــــب ال ــــا هــــو نقــــل االئتمانــــات ب ــــه علــــى الشاشــــة منهجن ، مــــع ترمجــــة التفــــاوت ىف درجــــات  ظهــــرت ب

، أبرزهــــــا هــــــو مــــــا يلــــــى وإن كانــــــت  ولــــــذا نســــــتخدم شــــــفرة ترميــــــزات معينــــــة لرتمجـــــة شــــــكل لوحــــــات الشاشــــــة.  إبرازهـــــا بــــــأدق صــــــورة ممكنــــــة
  : عادة ما تشرح نفسها بنفسها

  . فاصل بني عناوين البداية وعناوين النهاية] =   [ 
  . موقع لوحة العنوان= ¤ 

  . بداية لوحة جديدة من العناوين. = 
  . فواصل بني االئتمانات أو األشخاص املختلفني داخل اللوحة)  ، ىف األفالم العربية ؛ أو ( ,أو  ;

ــــــنط أكــــــرب أو أصــــــغر = <   >،  >  < ــــــالم أن مــــــا  (ب ــــــاوين األف ــــــه تســــــرى أيضــــــا القاعــــــدة الســــــابق اإلشــــــارة إليهــــــا ىف عن الحــــــظ أن
ـــــني ـــــو النقطت ـــــان عـــــادة حمـــــل  .  —، والعكـــــس بالنســـــبة للشـــــرطة إم  أو يســـــاوى مـــــا قبلهمـــــا أكـــــرب:  يتل أيضـــــا ىف االختصـــــارات حتـــــل النقطت

  . ) byكلمة  
  . ) اللوحات الىت ال تغطيها مساحة شاشة مفردة (بدء أو توقف الكتابة املتحركة =  § 

إذ ستســــــتخدم فيهــــــا فصــــــالت متجانســــــة  ، األفــــــالم الــــــىت كتبــــــت قبــــــل تطبيــــــق هــــــذا النظــــــام سيســــــهل للقــــــارئ اكتشــــــافها:  ملحوظــــــة
هــــى عــــادة أفــــالم مهمــــة وضــــمت علــــى هــــذا النحــــو املؤقــــت إشــــباعا لإلحــــاالت الكثيفــــة املوجــــودة مــــن أفــــالم أخــــرى  (فقــــط طــــوال الوقــــت 

  . ) إليها
ـــــا تكـــــون أحـــــدث مـــــا يطلـــــق علـــــيهم أمســـــاء ة ، وىف احلـــــاالت الـــــىت يظهـــــر فيهـــــا هـــــؤالء بأمســـــاء مبكـــــر  القاعـــــدة ىف أمســـــاء األشـــــخاص أ
أو ]  أمحـــــد مظهـــــر [ـ  أو حـــــافظ مظهـــــر ]  زهـــــرة العـــــال [ـ  فإننـــــا نلحقهـــــا بقوســـــني مـــــربعني للداللـــــة علـــــى االســـــم اجلديـــــد مثـــــل زهـــــرة العلـــــى 

ـــــنفس الشخصـــــية ســـــارفيناز ]  بوســـــى [ـ  أو صـــــافيناز قـــــدرى ]  ســـــليمان جنيـــــب [ـ  ســـــليمان بـــــك جنيـــــب  ـــــة  ] بوســـــى [ـ  أو حـــــىت ل ، واألمثل
  . ينما املصرية أو العامليةال حصر هلا سواء ىف الس
  : التوزيع واإلنتاج

امللكيـــــة والتوزيـــــع وأشـــــكال املشـــــاركة ىف اإلنتـــــاج ســـــواء متـــــويال أو فنيـــــا باتـــــت منطقـــــة شـــــفق خميفـــــة الغمـــــوض والتشـــــابك ىف دنيـــــا حقـــــوق 
كات بعضــــــــها وال يوجــــــــد حســــــــم حقيقــــــــى حلــــــــدود تلــــــــك العالقــــــــات إال بــــــــاالطالع علــــــــى العقــــــــود املربمــــــــة بــــــــني الشــــــــر .  اإلنتــــــــاج املعاصــــــــر

، ناهيــــــك أنــــــه يكــــــاد ال يوجــــــد  ، وهــــــى أشــــــياء شــــــبه مســــــتحيلة ألســــــباب متعــــــددة أقلهــــــا أن أغلبهــــــا مــــــواد ســــــرية حبكــــــم طبيعتهــــــا الــــــبعض
ــــــه .  عقــــــدان متطابقــــــان ىف كــــــل الــــــدنيا حــــــىت نلجــــــأ لوســــــائل كالقيــــــاس واالســــــتنباط ومــــــا إليهــــــا إذن حنــــــن ىف مــــــأزق حقيقــــــى ال حنســــــد علي

ــــاملرة ــــان، واملؤســــف أن مــــا يكتــــب  ب ــــريا ىف معظــــم األحي ــــه قــــد خيتلــــف مــــن نســــخة إىل أخــــرى  علــــى األفــــالم ال يســــعفنا كث ، ناهيــــك عــــن أن
  . إخل…ألسباب تتعلق بالتوزيع أو انتقال حقوق االستنساخ 

ائيـــــة نكتـــــب هـــــذا التقـــــدمي لنقـــــول أننـــــا ال نطمـــــح حلســـــم كـــــل احلقـــــائق املتعلقـــــة باإلنتـــــاج والتوزيـــــع ، فهـــــذا ضـــــرب مـــــن  ، مـــــرة واحـــــدة و
أفضـــــل موســــــوعات األفـــــالم األخـــــرى اعتــــــادت أن تضـــــع كـــــل أمســــــاء الشـــــركات جنبـــــا إىل جنــــــب عـــــن عمـــــد حبيــــــث ال .  تحيل عمليـــــااملســـــ

ــــاج ــــدأ حقــــوق اإلنت ــــن تب ــــة احملــــض تعــــرف أيــــن تنتهــــى حــــدود التوزيــــع وأي ــــدأ حــــدود املشــــاركات الفني حنــــن .  ، وأيــــن تنتهــــى هــــذه األخــــرية وتب
ــــدوافع وراء اســــت ــــتفهم ال ــــتفهم ألبعــــد حــــدود ال ــــامن ــــر إحساســــا بأبعــــاد ـ  مــــنهج آخــــر أنضــــج .  خدام هــــذا األســــلوب متعمــــد اإل أو قــــل أكث

، تاركـــــة للقـــــارئ  ، مـــــن بدايـــــة األفـــــالم كمـــــا هـــــى هـــــو مـــــا تتخـــــذه جملـــــة ڤـــــارايىت بالـــــذات وهـــــو نقـــــل العبـــــارات الدالـــــة علـــــى اإلنتـــــاج ـ  املشكلة
بـــــدأ ونـــــؤمن بـــــه إميانـــــا تامـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بيانـــــات االئتمـــــان هـــــذا األســـــلوب شـــــىء رائـــــع مـــــن حيـــــث امل.  اســـــتنتاج تلـــــك التقســـــيمات بنفســـــه

، مثـــــل أن تكتشـــــف أن  ، لكنـــــه فيمـــــا يتعلـــــق باإلنتـــــاج والتوزيـــــع جنـــــده قـــــد يـــــؤدى ألخطـــــاء جســـــيمة أحيانـــــا والتمثيـــــل كمـــــا رأينـــــا قبـــــل قليـــــل
ـــــــتج احلقيقـــــــى للفـــــــيلم  الشـــــــركة املســـــــجلة بامسهـــــــا حقـــــــوق االستنســـــــاخ ـــــــب اآلن (، أى املن ـــــــىت عـــــــادة مـــــــا تكت ـــــــة  وال اي حبـــــــروف دقيقـــــــة ىف 

، وهلـــــــم جـــــــرا مـــــــن أمثـــــــال هـــــــذه التنويعـــــــات واملفارقـــــــات املرهقـــــــة  ، هـــــــى شـــــــركة مل يـــــــرد ذكرهـــــــا قـــــــط ىف عنـــــــاوين البدايـــــــة ) النســـــــخة متامـــــــا
  . للعقل

، علـــــى أن  لكـــــن ىف مقابـــــل كـــــل ذلـــــك نقـــــول أننـــــا قررنـــــا اخلـــــوض قـــــدر املســـــتطاع ىف الرمـــــال املتحركـــــة دومـــــا لصـــــناعة األفـــــالم املعاصـــــرة
أننـــــا نقـــــوم بعمليـــــة حبـــــث واســـــعة ومدققـــــة قـــــدر اإلمكـــــان لكـــــل فـــــيلم علـــــى حـــــدة حاولنـــــا فيهـــــا اســـــتجالء :  نزعمـــــه هـــــو فقـــــط مـــــا يلـــــى مـــــا

، وســـــنحاول أن منيـــــز للقـــــارئ علـــــى مســـــئوليتنا احملضـــــة بـــــني احلقـــــول األربعـــــة الكـــــربى لعمليـــــة إنتـــــاج وتوزيـــــع  ذلـــــك الغمـــــوض قـــــدر اإلمكـــــان
أى اإلســــــــهام ىف التمويــــــــل بصــــــــورة أو  (، واملشــــــــاركة ىف اإلنتــــــــاج  )  ملكيــــــــة حقــــــــوق االستنســــــــاخمبعــــــــىن (، واإلنتــــــــاج  التوزيــــــــع:  األفــــــــالم

أى الشـــــــركات الـــــــىت تســـــــهم ىف التنفيـــــــذ الفـــــــىن للفـــــــيلم  (، ووكـــــــالء اإلنتـــــــاج  ) بـــــــأخرى لكـــــــن دون امـــــــتالك جـــــــزء مـــــــن حقـــــــوق االستنســـــــاخ
ـــــا هـــــو  ذهوال نســـــتطيع أن نـــــذكر هنـــــا طبيعـــــة أو تفاصـــــيل عمليـــــة البحـــــث هـــــ.  ) مقابـــــل أجـــــر ، وإن كـــــان واضـــــحا بالبديهـــــة أن أول أدوا

أمـــــا مـــــا ســـــيلى فهـــــو جمـــــرد تعريفـــــات لتلـــــك .  متابعـــــة أخبـــــار عمليـــــة إنتـــــاج األفـــــالم وحتـــــرى الصـــــفقات الـــــىت تـــــتم حـــــول كـــــل فـــــيلم أوال بـــــأول
ا نتائج ذلك البحث ىف صورة سهلة ومفهومة للقارئ   . احلقول األربعة وشرح للطريقة الىت سنوضب 

وأيضا جزئيــــا ألن مــــا يظهــــر ىف هــــذا الكتــــاب هــــو توضــــيب خمتصــــر ملــــا نقــــوم ـ  مــــن هنــــا .  تبــــدأ األفــــالم بشــــعار الشــــركة املوزعــــة عــــادة مــــا
)  أو أمســــــاء (فضــــــلنا أن نلحــــــق ىف بدايــــــة فقــــــرة االئتمــــــان بيانــــــات التوزيــــــع واإلنتــــــاج أى اســــــم  ـ  بــــــه مــــــن تفريــــــغ تفصــــــيلى لبيانــــــات الشاشة
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تعريـــــــف الشـــــــركة املنتجـــــــة هـــــــو الشـــــــركة ماســـــــكة كـــــــل أو بعـــــــض حقـــــــوق االستنســـــــاخ حلظـــــــة .  واملوزعـــــــة املنتجـــــــة)  أو الشـــــــركات (الشـــــــركة 
  . ىف حالة اشرتاك أكثر من شركة نفصل بينها بفواصل منقوطة.  اإلفراج عن الفيلم

 أو ىف (هنــــــاك حــــــاالت تشــــــارك فيهــــــا بعــــــض الشــــــركات ىف عمليــــــات التمويــــــل وحتصــــــل علــــــى ائتمــــــان عــــــاىل جــــــدا ىف عنــــــاوين الفــــــيلم  
دون أن تكــــــــون ماســــــــكة جلــــــــزء مــــــــن حقــــــــوق )  in association with‘  بالتصــــــــاحب مــــــــع ’أدىن احلــــــــاالت تســــــــبقها عبــــــــارة 

ـــــل االستنســـــاخ ـــــا كمؤسســـــات التموي ـــــا مؤقت ـــــوات التليڤزيونيـــــة .  ، أو أمســـــكت  ـــــة أو القن ـــــذكر هـــــذه الشـــــركات أو اجلهـــــات احلكومي حنـــــن ن
  . وسني مستديرين، بعد اسم املنتج كامل احلقوق موضوعة بني ق إخل…

ـــــع يظهـــــر أوال اســـــم الشـــــركة املوزعـــــة بـــــني قوســـــني مـــــربعني ـــــاج عـــــن التوزي ـــــة اخـــــتالف اإلنت ـــــاملوزع آخـــــر مـــــوزع أمكـــــن .  ىف حال ويقصـــــد ب
ــــــه للفــــــيلم ــــــنهم تعقب ــــــيس فيمــــــا بي ــــــروز مــــــوزع واحــــــد رئ ــــــة تعــــــدد املــــــوزعني العــــــامليني وعــــــدم ب ــــــرب ماســــــك حقــــــوق االستنســــــاخ  ، ىف حال ، نعت

ــــــة ‘      ’، مث يتلــــــوه بعــــــد الرمــــــز  األســــــاس ىف هــــــذا الكتــــــاب هــــــو املــــــوزع العــــــاملى.  ع العــــــاملىهــــــو املــــــوز )  املنــــــتج ( املــــــوزع احمللــــــى ىف حال
، نفصـــــــل بـــــــني األمســـــــاء بفواصـــــــل  ىف حالـــــــة اإلنتـــــــاج املشـــــــرتك أو وجـــــــود أكثـــــــر مـــــــن مـــــــوزع حملـــــــى.  اختالفهمـــــــا عـــــــن بعضـــــــهما الـــــــبعض

  . منقوطة
األصــــــلى يتلــــــوه األخــــــري مباشــــــرة بــــــني قوســــــني مســــــتديرين )  أو موزعــــــه (عــــــن منتجــــــه )  أو موزعــــــه (ىف حالــــــة اخــــــتالف منــــــتج الفــــــيلم 

كمثـــال النتقـــال حقـــوق   The Roy Expert Company Establishment (Charlie Chaplin) [United Artists]مثـــل 
  . كمثال النتقال التوزيع  [Warner Bros. (RKO)]، أو مثل  االستنساخ

كتفـــــى اصـــــطالحا باســـــم األســـــتوديو كمنـــــتج حـــــىت لـــــو كانـــــت حقـــــوق االستنســـــاخ ممســـــوكة بواســـــطة بالنســـــبة ألفـــــالم االســـــتوديوهات ن
ـــــىت يتبعهـــــا ـــــر مـــــن .  الشـــــركة األم ال ـــــدما تكـــــون هـــــذه الشـــــركة األم مالكـــــة ألكث ـــــه ىف بعـــــض احلـــــاالت تنشـــــأ تضـــــاربات طريفـــــة عن الســـــبب أن

ــــــل مثــــــال هــــــذا أن حقــــــوق أفــــــالم تــــــراى .  ســــــتديو ويــــــتم تســــــجيل حقــــــوق االستنســــــاخ بامسهــــــا ــــــت متســــــك لفــــــرتة وجيــــــزة ىف أوائ ســــــتار كان
ــــــا پيكتشــــــرز إنداســــــرتيز ــــــالم التســــــعينات باســــــم كولومبي ــــــا نفســــــه بتلــــــك األف ــــــذى هــــــو جمــــــرد شــــــركة  ، بينمــــــا ال دخــــــل لســــــتوديو كولومبي ، ال

  . أخت حتت مظلة هذه الشركة األم
مــــــن اســــــم  كثــــــر حتديــــــدا وداللــــــة، ألنــــــه عــــــادة مــــــا يكــــــون األ هــــــذه القاعــــــدة االصــــــطالحية تســــــرى بــــــاألحرى علــــــى الســــــتوديو كمــــــوزع

مــــــثال يــــــو آى پــــــى حلــــــت حمــــــل ســــــى آى ســــــى   (، وبــــــاألخص مــــــع تغــــــري حتالفــــــات التوزيــــــع العــــــاملى مــــــن فــــــرتة إىل أخــــــرى  املــــــوزع العــــــاملى
هــــــذا كــــــان دومــــــا أدعــــــى للتطبيــــــق ىف .  ) ، وباتــــــت الثانيــــــة خمتصــــــة بالڤيــــــديو فقــــــط كموزعــــــة ألفــــــالم پاراماونــــــت ويونيڤرســــــال ومــــــرتو عامليــــــا

حيــــــث تقــــــوم شــــــركة بيونــــــا ڤيســــــتا بتوزيــــــع أفـــــالم وولــــــت ديــــــزىن پيكتشــــــرز ووولــــــت ديــــــزىن پرودكشــــــانز وتاتشســــــتون وهوليــــــوود  (زىن حالـــــة ديــــــ
، بينمــــــا كــــــل هــــــذه الشــــــركات املــــــذكورة  ، وتقــــــوم فــــــروع أو شــــــركات أخــــــرى بتوزيعهــــــا عامليــــــا ، داخــــــل الواليــــــات املتحــــــدة إخل…پيكتشــــــرز 

، لكـــــــن مـــــــع إنشـــــــاء بيونـــــــا ڤيســـــــتا إنرتناشـــــــيونال أصـــــــبح ىف إمكاننـــــــا  ) ىن كامپـــــــاىنهـــــــى وولـــــــت ديـــــــز  جـــــــزء مـــــــن شـــــــركة واحـــــــدة أم عمالقـــــــة
  . استخدام كلمة بيونا ڤيستا كموزع موحد االسم داخليا وخارجيا ألفالم شركات ديزىن السينمائية

ات ، مثــــــة حالــــــة خاصــــــة هــــــى قيــــــام بعــــــض الشــــــركات بإنتــــــاج الفــــــيلم مــــــن البدايــــــة حلســــــاب شــــــركة أخــــــرى كأحــــــد االســــــتوديوه أخــــــريا
، أو إنتاجـــــــه  ، ودون أى مشـــــــاركة ىف ملكيـــــــة حقـــــــوق االستنســـــــاخ الكـــــــربى مـــــــثال نظـــــــري تقاضـــــــى تكـــــــاليف هـــــــذه العمليـــــــة الفنيـــــــة احملـــــــض

مــــــــن األمثلــــــــة الشــــــــهرية إميــــــــاچني وأمبلــــــــني وراســــــــتار حلســــــــاب  (بالكامــــــــل مث بيــــــــع حقــــــــوق استنســــــــاخه لشــــــــركة أخــــــــرى أو شــــــــركة توزيــــــــع 
شــــــركات أخــــــرى أســــــهمت إنتاجيــــــا بنحــــــو أو آخــــــر حبيــــــث حصــــــلت علــــــى ائتمــــــان إنتــــــاجى  وكــــــالء اإلنتــــــاج كهــــــؤالء أو أى.  ) يونيڤرســــــال

  . ، سوف تظهر أمساؤها بني قوسني مربعني يتلوان اسم املنتج ما متت اإلشارة له ىف الفيلم
أن وكـــــل مـــــا عليـــــك .  حنـــــن لـــــن نظهـــــر امســـــا خـــــارج تلـــــك األقـــــواس املربعـــــة دون أن يكـــــون أحـــــد املـــــالك احلقيقيـــــني للفـــــيلم:  باختصـــــار

، وإن  مث إن وجـــــــدت قبلـــــــه أقواســـــــا فهـــــــى للمـــــــوزعني.  تـــــــذهب عينـــــــك أوال هلـــــــذا االســـــــم اخلـــــــارج مـــــــن كـــــــل األقـــــــواس فتعـــــــرف أنـــــــه املنـــــــتج
، وهــــــــو  ، وإن كــــــــان األمــــــــر ال يــــــــزال معقــــــــدا فإليــــــــك املثــــــــال التــــــــاىل هــــــــذا كــــــــل مــــــــا ىف األمــــــــر…وجــــــــدت بعــــــــده أقواســــــــا فهــــــــى للــــــــوكالء 

، معنـــاه أن شـــركة پاســـيفيك ويســـرتن  Carolco [Pacific Western] [Carolco  TriStar]:  “ اجلزء الثـــاىنـ  املـــدمر  ” فـــيلم
ويعــــــــىن أن  .  ) الفــــــــيلم ‘ منتجــــــــة ’ أى (تولــــــــت عمليــــــــة متابعــــــــة وتنفيــــــــذ اإلنتــــــــاج حلســــــــاب كــــــــارولكو الــــــــىت متســــــــك حبقــــــــوق االستنســــــــاخ 

ـــــا ال متلـــــك فروعـــــا للتوزيـــــع  [كـــــارولكو هـــــى املـــــوزع العـــــاملى  فقـــــد أوكلـــــت املهمـــــة لعشـــــرات املـــــوزعني احملليـــــني هنـــــا أو ملزيـــــد مـــــن الدقـــــة مبـــــا إ
الــــــذى حيــــــوى “   املهــــــاجر ”أو املثــــــال التــــــاىل مــــــن فــــــيلم .  ، وأن تــــــراى ســــــتار هــــــى موزعــــــة الفــــــيلم حمليــــــا ىف الواليــــــات املتحــــــدة ] وهنــــــاك

؛  فرنساـ  قنــــــاة الســــــابعة ؛ ال ٢؛ فــــــرانس  ؛ أونيــــــو فــــــيلم مصــــــر العامليــــــة]  النصــــــر مصــــــر العامليــــــة  : [ مشــــــاركات ماليــــــة دون حــــــق ملكيــــــة
  . ] مصر العاملية ) [ پاريسـ  املركز القومى للسينما  (

  : الممثلون
تســـــرى علـــــى الفواصـــــل بـــــني أمســـــائهم القواعـــــد الســـــالف ذكرهـــــا ىف .  املبـــــدأ هـــــو أن نكتـــــب اســـــم كـــــل ممثـــــل ظهـــــر امســـــه علـــــى الشاشـــــة

، اعــــــط نظــــــرة مــــــا لتسلســــــل األمســــــاء وطريقــــــة الفصــــــل  ىلــــــو لــــــديك بعــــــض الرغبــــــة أو الوقــــــت لتجربــــــة شــــــىء مســــــل.  ‘ االئتمــــــان ’مــــــدخل 
ـــــة النســـــبية لكـــــل مـــــنهم أو مـــــنهن ـــــد يكـــــون مـــــن بينهـــــا بعـــــض املفارقـــــات  بينهـــــا فســـــوف تســـــتنج إن شـــــئت بعـــــض األشـــــياء عـــــن األمهي ، وق

  . املثرية
ت ، إذ ستســـــــتخدم فيهــــــــا نقـــــــط وفصــــــــال األفـــــــالم الــــــــىت كتبـــــــت قبــــــــل تطبيـــــــق هــــــــذا النظـــــــام سيســــــــهل للقـــــــارئ اكتشــــــــافها:  ملحوظـــــــة

  . متجانسة طوال الوقت
  : النص

لقـــــد فجرنـــــا كـــــل قاعـــــدة شـــــكلية .  مـــــن التصـــــفح األوىل قـــــد يلحـــــظ مســـــتخدم الكتـــــاب أن هنـــــا تكمـــــن إحـــــدى عالمـــــات منـــــوه وتطـــــوره
كلمــــــة ىف األفــــــالم   ٥٠٠لقــــــد أصــــــبح احلــــــد األقصــــــى يــــــرتاوح حــــــول رقــــــم .  تقــــــول بوجــــــوب جتــــــانس حجــــــم النصــــــوص مــــــن فــــــيلم إىل آخــــــر

،  مـــــن زاويـــــة مـــــا ميكـــــن اعتبـــــار حجـــــم الـــــنص هـــــو مؤشـــــر آخـــــر لتقيـــــيم الفـــــيلم.  كلمـــــة ميكـــــن أن تقـــــال عنهـــــا  ٥٠٠الـــــىت أحسســـــنا بوجـــــود 
  . لكن من منظور أكثر شخصية هذه املرة من نظم التقدير السالفة

  : جوائز األكاديمية
،  لـــــىت ال تعـــــد وال حتصـــــىلـــــو جتاوزنـــــا عـــــن اجلـــــوائز احملليـــــة ا.  لعـــــل أهـــــل الســـــينما هـــــم أكثـــــر مـــــن حيصـــــلون علـــــى جـــــوائز ىف هـــــذا العـــــامل

ــــــف مهرجــــــان أكثــــــر مــــــن نصــــــفها ميــــــنح جــــــوائز ــــــا حنــــــو أل وكــــــل مســــــابقات املهرجانــــــات دون أى اســــــتثناء علــــــى اإلطــــــالق .  فســــــنجد أمامن
أو ـ  ، يســـــتقدم للتحكـــــيم بينهـــــا عشـــــر شخصـــــيات أو حنوهـــــا عـــــادة ممـــــن لـــــيس لـــــديهم شـــــىء أفضـــــل  يتنـــــافس فيهـــــا عشـــــرة أفـــــالم أو حنوهـــــا

م املهنيــــــة ـ  أى شــــــىء علــــــى اإلطالق حنــــــن ال نريــــــد التقليــــــل مــــــن شــــــأن املهرجانــــــات أو اجلهــــــود املبذولــــــة فيهــــــا أو دور .  يشــــــغلهم ىف حيــــــا
ــــــا ىف جمموعــــــة  التثقيــــــف أو التوثيــــــق الســــــينمائى الــــــذى تقــــــوم بــــــه ، كمــــــا ال نريــــــد مناقشــــــة احلــــــدود املتواضــــــعة أو الصــــــعبة الــــــىت حتصــــــر حتركا



xvi  

، لكننــــــا فقــــــط نــــــرفض مقارنــــــة جوائزهــــــا جبــــــوائز مســــــابقة أخــــــرى وحيــــــدة  مائية العامليــــــةمــــــن األفــــــالم ذات نصــــــيب تافــــــه مــــــن الســــــوق الســــــين
صــــــانع  ٥٠٠٠، ويكلــــــف بــــــالتحكيم فيهــــــا أهــــــم  تقــــــام ســــــنويا يشــــــرتك فيهــــــا نظريــــــا وعمليــــــا كــــــل أفــــــالم الكوكــــــب املنتجــــــة ىف تلــــــك الســــــنة

م فيهــــــاللســــــينما علــــــى وجــــــه األرض ممــــــن تقاضــــــوا عــــــدة باليــــــني مــــــن الــــــدوالرات أجــــــرا بــــــني كــــــل مــــــرتني ي .  طلــــــب مــــــنهم اإلدالء بتصــــــويتا
، وال ينافســـــها ىف هـــــذا إال  هـــــذه اجلـــــائزة أو جمـــــرد التســـــمية هلـــــا تعـــــىن عـــــادة إضـــــافة عشـــــرة ماليـــــني دوالرا علـــــى األقـــــل للحيـــــاة املهنيـــــة للفـــــائز

ـــــذهبيات األوليمپيـــــة ه األرض وفـــــوق كـــــل شـــــىء هـــــى احلـــــدث الوحيـــــد علـــــى وجـــــ.  حـــــاالت معـــــدودة للغايـــــة مـــــن جـــــوائز نوبـــــل أو بعـــــض ال
  . أرقام ملشاهدته معا ىف ذات اللحظة ١٠الذى جيتمع عدد من البشر مكون من 

وألن املقارنــــــة .  ، وتعــــــرف إعالميــــــا باســــــم األوســــــكار ‘ جــــــائزة األكادمييــــــة األمريكيــــــة للعلــــــوم والفنــــــون الســــــينمائية ’ اســــــم تلــــــك اجلــــــائزة
ـــــــة جـــــــائزة أخـــــــرى متـــــــنح للســـــــينمائيني ـــــــني أي ـــــــني األوســـــــكار وب ـــــــد ىف أى مســـــــتقبل منظـــــــور  غـــــــري واردة ب ـــــــن يعت ـــــــاب مل ول ، فـــــــإن هـــــــذا الكت

ــــا حــــىت لــــو كــــان االئتمــــان الرمســـــى .  بســــواها وقــــد بــــذل أقصــــى جهــــده ىف ذكــــر اســــم كــــل مشــــارك ىف أفالمـــــه مســــى هلــــذه اجلــــائزة أو فــــاز 
ـــــورده ىف فقـــــرة االئتمـــــان ـــــربزه بالدرجـــــة الـــــىت ت ـــــا لـــــدى منحهـــــا أيضـــــا املبـــــدأ هنـــــا أن يســـــجل اســـــم اجلـــــائزة كمـــــا أمستـــــه األ.  مل ي كادمييـــــة رمسي

ممثــــــــل  ’ختتصــــــــر إىل ‘  أداء ملمثـــــــل ىف دور داعــــــــم ’، مــــــــثال  فقـــــــط هنــــــــاك اســــــــتثناء واحـــــــد هــــــــو التمثيــــــــل خنتصــــــــر فيهـــــــا منطــــــــوق اجلــــــــائزة (
ـــــبعض األفـــــالم ) ‘ داعـــــم ـــــنص الرمســـــى الكامـــــل ملـــــربرات مـــــنح اجلـــــوائز اخلاصـــــة ل ، وكـــــذا ذكرهـــــا برتتيبهـــــا الرمســـــى  ، كمـــــا إنـــــه يهـــــتم بـــــذكر ال

، أو إن أتـــــت جـــــائزة املالبـــــس مـــــثال أوال لفـــــيلم   تتعجـــــب إن ســـــبق ممثـــــل داعـــــم املوجـــــه أو املؤلـــــف واســـــأل نفســـــك أيهمـــــا أشـــــهر فعـــــالال (
، ورمبــــا هــــى كــــذلك فعــــال لــــدخوهلا املنافســــة  ، فهــــم يعتــــربون األوىل أهــــم مــــن هــــذه الثانيــــة حــــائز علــــى أوســــكار أفضــــل فــــيلم بلغــــة أجنبيــــة

،  ثـــــل فمـــــن املســـــتقر حاليـــــا أن التســـــميات واجلـــــوائز الـــــىت حيصـــــل عليهـــــا الفـــــيلم تكـــــون عـــــن ذات ســـــنة عرضـــــهبامل.  ) مـــــع األفـــــالم األمريكيـــــة
ــــــا متــــــنح ىف ربيــــــع العــــــام التــــــاىل لكــــــن هنــــــاك حــــــاالت قدميــــــة كثــــــرية كــــــان حيصــــــل الفــــــيلم فيهــــــا علــــــى تســــــمياته وجــــــوائزه عــــــن الســــــنة .  أى أ

ـــــة لعرضـــــه  ـــــاىل (التالي ـــــع العـــــام بعـــــد الت ـــــرية ، وىف حـــــاال ) أى ىف ربي ـــــادرة كـــــان حيصـــــل عليهـــــا بعـــــد ســـــنوات كث مـــــثال تســـــمية النســـــخة  (ت ن
ـــــــيلم  ـــــــذهب ”الناطقـــــــة مـــــــن ف ـــــــاك حـــــــاالت نـــــــادرة .  ) ١٩٤٢جلـــــــائزتى املوســـــــيقى والصـــــــوت ىف عـــــــام “  البحـــــــث هـــــــن ال ـــــــل هن وىف املقاب

فـــــيلم  (ســـــنة العـــــرض  أخـــــرى كـــــان حيصـــــل فيهـــــا عليهـــــا مبكـــــرا بعـــــام أى عـــــن العـــــام الســـــابق الـــــىت تكـــــون قـــــد وزعـــــت بالتـــــاىل ىف ربيـــــع ذات
ـــــة األوىل النمطيـــــة متامـــــا ســـــوف تظهـــــر ســـــنة اجلـــــائزة أو التســـــمية بـــــني قوســـــني ىف بدايـــــة .  ) مـــــثال“  ىف شـــــيكاجو القدميـــــة ” باســـــتثناء احلال

ا   . الفقرة اخلاصة 
ــــــا شــــــ ىء مطلــــــق لكــــــن يظــــــل مــــــن املفهــــــوم دومــــــا أن متــــــايز األوســــــكار الشاســــــع عمــــــا عــــــداها مــــــن جــــــوائز ســــــينمائية ال يعــــــىن تلقائيــــــا أ

الطبيعـــــى أن .  ) ! ؟ أحســـــن فـــــيلم“  القلـــــب الشـــــجاع ”وهـــــل ىف وســـــع أحـــــد حقـــــا الوثـــــوق األعمـــــى ىف جـــــائزة اعتـــــربت يومـــــا  ( الكمـــــال
ـــــاألفالم ـــــه وكـــــذا حتفظاتـــــه اخلاصـــــة عنـــــدما يتعلـــــق األمـــــر ب ـــــا آراءه وميول ـــــأتى ملســـــألة اجلـــــوائز لكـــــل من ـــــك عنـــــدما ن عنـــــدما يصـــــل .  ، فمـــــا بال

ــــــأتى  ـ  وهو رأى شخصــــــى علــــــى أى حالـ  لكــــــن قــــــد يكــــــون منهــــــا مــــــثال .  تحفظــــــات أضــــــيق مــــــا يكــــــوناألمــــــر لألوســــــكار تكــــــون ال أن ي
فمـــــــن .  ، أقـــــــل موضـــــــوعية لـــــــدى مقارنتـــــــه بنظـــــــريه املوكـــــــل للشـــــــعب املتخصصـــــــة أحيانـــــــا مســـــــتوى االختيـــــــارات املوكلـــــــة لألعضـــــــاء جمتمعـــــــني

، أو تتوقــــــف أمــــــام مــــــنح اجلــــــوائز نفســــــها دون  أو ممثلــــــة اجلــــــائز أن تتوقــــــف ملناقشــــــة االختيــــــارات اخلمســــــة ألحســــــن فــــــيلم أو أحســــــن ممثــــــل
، لكـــــن مـــــن النـــــادر جـــــدا أن تعـــــرتض علـــــى أن التســـــميات  ) وكلهـــــا مـــــن املهـــــام املوكلـــــة لألعضـــــاء جمتمعـــــني (التســـــميات األربـــــع املنافســـــة 

، هـــــــــى  ) إخل…ت ، املـــــــــؤثرا ، الصـــــــــوت ، املوســـــــــيقى ، التصـــــــــميم ، التصـــــــــوير ، الكتابـــــــــة كالتوجيـــــــــه (اخلمـــــــــس ىف الفـــــــــروع التخصصـــــــــية 
ـــــا اختـــــريت بـــــأعني احرتافيـــــة صـــــارمة ال تتـــــأثر كثـــــريا بـــــالنواحى العاطفيـــــة حنـــــو أشـــــخاص نتيجـــــة حادثـــــة مـــــا اخلمـــــس األفضـــــل بالفعـــــل ،  ، وأ

حنــــــن نعتقــــــد أن :  بكلمــــــة.  ، أو مــــــا إىل ذلــــــك مــــــن اعتبــــــارات تكــــــون واردة أحيانــــــا ىف التصــــــويت اجلمــــــاعى أو تتــــــأثر حببهــــــا للفــــــيلم ككــــــل
ـــــ ـــــالم بإمكانـــــك حتوي ـــــالم املســـــماة واألف ـــــني األف ـــــق ب ـــــأن تغـــــض النظـــــر ببســـــاطة عـــــن التفري ـــــالم ب ـــــة للحكـــــم علـــــى األف ل األوســـــكار ألداة فعال

  . الفائزة
أمـــــــا بالنســـــــبة حلقـــــــل التليڤزيـــــــون فتوجـــــــد اجلـــــــائزة الـــــــىت تتمتـــــــع بـــــــذات املكانـــــــة الـــــــىت جعلـــــــت مـــــــن األوســـــــكار جـــــــائزة متفـــــــردة ىف حقـــــــل 

ـــــك بالنســـــبة للعـــــاملني ىف هـــــ الســـــينما ـــــىت ســـــوف نشـــــري إليهـــــا داخـــــل الـــــنص ىف .  ذا احلقـــــل اآلخـــــر، وذل ـــــالطبع جـــــائزة إميـــــى ال هـــــذه هـــــى ب
  . احلاالت الىت ظفرت فيها األفالم املدرجة بواحدة أو أكثر من تلك اجلوائز
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  قائمة االختصارات
  

  : اختصارات اإلتاحة -
  

  . ساتياليت واشتراك ووسائط أخرىتليڤزيون  = —،   ڤيديو سابق  = ، ڤ تليڤزيون عمومى =  ، ت سينما =  س

  
  . ، وذلك لدقة مقابلتها لمصطلحات السينما األميركية هذا الكتاب يتبنى فى نصوصه المرادفات العربية المذكورة -

  .  ، وهى أقل دقة نسبيا كما قد يستخدم تجاوزا أحيانا البدائل الواردة بين قوسين مستديرين
، وهى تظهر فى حالة واحدة محددة فقط هى النقل  ا المصرية األخرى المخالفة وفى مقدمتها الكلمات المعربة أو المترجمة ذوات األصل الفرنسى وذلك لعدم دقة معانيهاإال أنه يتحاشى بشدة مصطلحات السينم

  .  الرسمى عن الشاشة فى األفالم العربية
  .  فى حالة ما كان ما بعدها أكبر بنطا مما قبلها byل كلمة مح)  : (المقصود باالختصار المصطلح المذكور أوال مع إحالل النقطتين  -

  ، يضاف الحرف األخير من االختصار  ، وفقط فى الحاالت التى تحتمل لبس القراءة  فى حالة داللة االختصار على غير التصريف المذكور
  .  ) ، وهكذا المعتادة Production Designerوليس  Production Designed by, Production Designللداللة على  PDd, PDnمثال   (

  : الرموز الرئيسة فى شفرة بيانات الشاشة -
  

  بنط أكبر أو أصغر= >< و <>   كتابة صاعدة= ↑  نهاية عناوين البداية=  �  نهاية لوحة. =   نهاية ائتمان= ؛ 
As in April 1, 1998   

 
 

 

abbr. termاملرادف العرىب مصطلح السينما املصرية
Lyr lyrics أغنية  [كلمات أزجال [  
M music/ —al موسيقى تصويرية موسيقى  
Mg manager مدير مدير  
Mix mixing ميكساچ خلط  
Mov movie فيلم موفـى  
MP motion picture فيلم تصاوير متحركة  

MUp make-up ماكياچ تنميق  
N novel ) رواية )رواية  

Nar narrat—e/ —ion/ —or قراءة تعليق حاِكى/ حكى  
O original أصلى —  

Orch orchestra-e/ -ion توزيع موسيقى توزيع أوركسترالى  
P produc—e/ —tion/ —er   منتج فنى/ إنتاج منتج/  إنتاج

PD production designer إنتاجمصمم —  
Perf performance أداء —  
Ph photography  تصوير ضوئى)تصوير  (ترسيم  
Pic picture   فيلم ، تصاوير تصويرة
Pres present/ —ation   تقديم إحضار/ أحضر
Pub publish/ publications  معممات/) نشر  (عمم

 ) منشورات (
 مطبوعات/نشر

Rec record/ —ing/ —erist تسجيل مسجل/تسجيل / سجل  
Rel release عرض أول إفراج  
S screenplay سيناريو ، قصة وسيناريو  تمثيلية شاشة

  وحوار
Scr score  موسيقى [تدوين [ —  
SD set decorations تنسيق مناظر زخارف الهيئة  
Sd sound صوت صوت  
Sp special خاص —  
Spt supporting داعم —  
St story قصة قصة  
Str starring بطولة نجومية  
Sup supervisor مشرف —  
TP teleplay تمثيلية تليفـزيون —  

UC: unaccredited بدون  ائتمان — 
V visual مرئى رؤيوى ، —  
W writ—e/ —ing/ —er مؤلف/ تأليف كاتب/كتابة/   كتب    

abbr. termاملرادف العرىب مصطلح السينما املصرية
A actor  action  حركة ممثل   نشاط ممثل  

AA Academy Award  جائزة األكاديمية
  ] األميركية [

—  

AAN Academy Award 
Nomination تسمية لجائزة األكاديمية —  

AD art director مناظر مهندس ديكور  فنى  موجِّه ، 
Adp adaptation معالجة  تطويع  

Anim animat—e/ —ion/ —or استحراك/ استحرك   /
  مستحِرك

  رسوم متحركة

Apr appearance ظهور  —  
As actress ممثلة ممثلة  
Asc associate ]  مصاحب]  منتج  —  
Ast assistant مساعد  معاون  
B book كتاب  —  
C casting ريچيسير  ] األدوار [صب  

CD costume designer مالبس  مصمم أزياء  
Cgr cinematography  تصوير ائىسينم)  تصوير (ترسيم  
Chor choreography تصميم رقصات  ترسيم رقص  
Chr character شخصية  كركتر  
Cm cameo ] ضيف شرف  حلية]  دور  

Cnslt consultant مستشار  —  
Comp composition موسيقى  [تركيب  [  —  
Cond conduct قيادة أوركسترا  تسيير  

D direct/ —ion/ —or ُمخرج/  إخراج  موجِّه/  توجيه/وجه  
Dig digital رقمى  —  
Dist distribution توزيع  توزيع  
DPh director of photography  تصوير (موجِّه ترسيم   (

  ضوئى
  مدير تصوير

Dub dubbing دوبالچ  ] صوتى  [إضفاء  
E edit/ —ing/ —or موضب/  توضيب/ وضب

  )  محرر(
  مونتير/  مونتاچ

ExcP executive producer  منتج  تنفيذىمنتج  
F film فيلم  فيلم  

Ftr feature  featuring  طويل (فيلم سمة  (  
  نْسمى

]   نقدم [ فيلم طويل 
 ألول مرة

Fx effects تروكاچ  مؤثرات  
Intrd introducing نقدم  —   



xviii  

  
  
  



١  

  األب الثائر 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٨مصر 

طـــــارق :  ســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم ســـــيد علـــــى]  نال فـــــيلمناشـــــيو  [
شـــــــريف :  مـــــــدير التصـــــــوير.  محمـــــــد الطبـــــــاخ:  مونتـــــــاچ.  النهـــــــرى
  . طارق النهرى:  إخراج.  إحسان

، إبــــــــراهيم  ، رجــــــــاء الجــــــــداوى ، ســــــــماح أنــــــــور عــــــــزت العاليلــــــــى
ــــور الشــــامى ، عبــــد  ، رشــــاد فــــرج ، جمــــال صــــالح ، شــــروق ، وائــــل ن

أحــــــالم :  ، والراقصــــــة رمضــــــان العربـــــى:  ، والمطـــــرب المـــــنعم النمــــــر
  . حلمى

رجــــــل بيــــــزنس ذو مــــــاض فــــــى عــــــالم اإلجــــــرام ينخــــــرط ابنــــــه فــــــى 
ــــــزل ــــــه للعقــــــاقير وتركــــــه للمن ــــــدما .  صــــــداقات منحرفــــــة بعــــــد إدمان عن

تســــعى أختــــه إلعادتــــه يحــــاول أحــــد أصــــدقائه االعتــــداء عليهــــا فيقتلــــه 
ى ويقـــــرر األب االنتقـــــام مـــــن تجـــــار ومروجـــــ.  ويهـــــرب لمنطقـــــة نائيـــــة

العقــــاقير فيبــــدأ مسلســــل جــــرائم قتــــل إلــــى أن يلقــــى مصــــيرا مأســــاويا 
ـــــة دون المتوســـــط.  هـــــو نفســـــه ـــــا اجتماعي ، مـــــع مشـــــاهد  ككـــــل درام

،  ” وتــــدور الــــدوائر “انظــــر األصــــل الفرنســــى .  نشــــاط وعنــــف ركيكــــة
  . ” ثمن الغربة “وكذا القرين المصرى 

    ٢/١األب الشجاع 
Ransom 

  ق م ١٢١)   س/  سىإى فـى   ( ١٩٩٦أميركا 
[Buena Vista]. D: Ron Howard. 
Mel Gibson, René Russo, Dolores Lindo, Lili Taylor, 

Liev Schreiber, Evan Handler, Brawley Nolte, Dan Hedaya, 
Paul Guilfoyle. 
إعــــادة رائعــــة المفاجــــأة لفــــيلم جلــــين فــــورد بــــذات العنــــوان مــــن عــــام 

ــــــرى.  ١٩٥٦ ــــــران كب ــــــد  صــــــاحب شــــــركة طي ــــــى ي ــــــه عل يختطــــــف ابن
ــــن .  عصــــابة يتزعمهــــا شــــرطى ــــأن المختطفــــين ل ــــراود البطــــل شــــعور ب ي

ــــــر الفديــــــة ، فيقــــــرر رصــــــد ضــــــعفها  يوفــــــوا بوعــــــد إعــــــادة الصــــــبى نظي
اآلن الشــــــرطى نفســــــه .  لمــــــن يقــــــبض عليــــــه)  أربعــــــة ماليــــــين دوالر (

ــــه ويتقــــدم طالبــــا المكافــــأة الواقــــع أن هــــذا الوصــــف .  يقتــــل كــــل زمالئ
ــــك قــــط  ــــن يوصــــل ل ــــة الشاشــــة ل ــــى أحاطــــت تمثيلي ــــة الت حجــــم الكثاف

علـــــى األقـــــل أنـــــه بينمـــــا يبـــــدو علـــــى .  الرائعـــــة هـــــذه شخصـــــياتها بهـــــا
، ســــرعان مــــا تكتشــــف  الســــطح فــــيلم تشــــويق فــــائق النشــــاط والعنــــف

ــــد مــــن نوعــــه لشخصــــية  ــــل تحــــت الســــطح فري ــــه تحلي ــــر ‘أن ’  اإلنترپتي
ــــــامر ــــــزنس المغ ــــــذى يســــــميه غــــــالف .  أو رجــــــل البي فهــــــذا البطــــــل ال

ــــزنس وييــــك ال ــــع المختطــــف  ’ مســــتر مخــــاطرة ‘بي ــــدير المعركــــة م ، ي
:  فـــى ثــــالث مراحــــل متصــــاعدة تعبـــر عــــن شخصــــيته البيزنســــية أساســــا

أوال يــــديرها كصــــفقة تحتمــــل كــــل صــــور التهديــــد والمراوغــــة والمقــــامرة 
ـــه ـــو شـــمل هـــذا روح ابن ـــى ل ـــه فجـــأة أن .  حت ـــة يســـتيقظ داخل ـــم مرحل ث

ـــة هـــو هزيمـــة وهـــو لـــم يســـتخدم قـــط خيـــار االستســـالم فـــى  دفـــع الفدي
ــــف يقبلهــــا فيمــــا عــــداها ــــه البيزنســــية فكي ــــك أن يكــــون  حيات ، فمــــا بال

ــــه ــــذى يلجــــأ إلي ــــديل األول ال ــــدخل المواجهــــة .  هــــذا هــــو الب ــــرا ي وأخي
ـــل عصـــامى عنيـــد ـــة الســـافرة كمقات ـــيلم أذكـــى  الفردي ـــار الف ، حيـــث يخت

أكثر النهايـــــات كالســـــية فـــــى ـ  معركـــــة قتـــــال باأليـــــدى :  نهايـــــة ممكنـــــة
  . الصبى برولى نولتى هو ابن النجم نيك نولتى!  تاريخ السينما

  األب الشرعى 
  ] فـيديو [ق م  ١٠٤)   تاميدو/  ت ( ١٩٨٨مصر 

ــــــــدو  ٢٠٠٠فـــــــــيديو  [ ــــــــثم]  تامي قصــــــــة .  أفــــــــالم فــــــــاروق المل
.  مجـــــــدى رمـــــــزى:  مصـــــــور.  عـــــــاطف الغمـــــــرى:  وســـــــيناريو وحـــــــوار

.  اعيلحســـــــن علـــــــى إســـــــم:  موســـــــيقى.  مجـــــــدى كامـــــــل:  مكســـــــاج
ـــــــر:  مســـــــاعد أول ـــــــو الخي ـــــــاچ.  ســـــــهير أب .  يوســـــــف المـــــــالخ:  مونت

  . محمود فهمى:  مصور.  حلمى الشنوانى:  ديكور
ـــــة لطفـــــى الوجهـــــان .  شـــــكرى ســـــرحان.  محمـــــود ياســـــين.  نادي

،  وحيــــــد عــــــزت.  ، شــــــريف الغمــــــرى رانيــــــا أبــــــو الخيــــــر:  الجديــــــدان
،  ، فاطمـــة شوشـــة ، ســـهير فهمـــى ، نصـــر حمـــاد أحمـــد عبـــد الهـــادى
  . ، خالد محيى الدين ، وجدى وليم محمد عبد الحليم

ســــجين عقــــاقير يرســــل ســــجينا آخــــر يشــــبهه ليرعــــى مطلقتــــه وولديــــه 
، لكــــن ناديــــة لطفــــى  قصــــة مفتعلــــة يصــــعب تصــــديقها.  علــــى أنــــه هــــو

ـــــة  ـــــدم نموذجـــــا للمـــــرأة الجـــــادة الرزين ـــــت بهـــــدوء أســـــتاذى أن تق حاول
ـــى نجحـــت فـــى ، رابطـــة الجـــأش دائمـــا  ســـيدة البيـــزنس المكافحـــة والت

ـــــد ـــــدها وابنتهـــــا بمســـــتوى جي ـــــة ول ـــــم يعـــــرض ســـــينمائيا.  تربي ، ربمـــــا  ل
ـــــم يكتمـــــل كمـــــا يجـــــب ـــــأن إنتاجـــــه ل ، ومـــــن هـــــذا مـــــثال  لإلحســـــاس ب

  . اختصار دور شكرى سرحان بالكامل فى النصف الثانى
  األب الهارب 

Runaway Father 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)   ت  ( ١٩٩٢أميركا 

M: James Dirasquale. E: Michael A. Hoey. P: Lee 
Levinson. Line P: Ivo Christante. SupP: Carroll Newman. 
TP: Stephanie Liss. Based on the B Runaway Father: 
Richard Rashke. D: John Nicolella.  ExcP: Donna Mills. 

Donna Mills. ¤. Jack Scalia. Chris Mulkey. Jenny Lewis. 
J.C. Brandy. Amy Moore Davis. Jane Daly. Starletta 
DuPois. Priscilla Pointer. Nancy Lenehan. Lisanne Falk, 
Patricia Gaul, Russ Marin. Janet Maclachlan, Michael 
Talbott. And Chick Vennerra -as Frank de la Grana. 

، مــــع تمثيــــل فعــــال مــــن  درامــــا أســــرية مــــؤثرة رغــــم مظهرهــــا البســــيط
دونـــــــا ميللـــــــز كالشخصـــــــية الرئيســـــــة امـــــــرأة رزينـــــــة صـــــــلبة رغـــــــم كـــــــل 

ــــورث كاروالينــــا .  الظــــروف وكــــذا جميلــــة أيضــــا ــــدأ فــــى ن األحــــداث تب
،  حيـــــــث أب يتـــــــرك زوجتـــــــه وطفالتهـــــــا الـــــــثالث بـــــــال مـــــــورد ١٩٦٥

عاصـــــــــمة فتقـــــــــرر األلتحـــــــــاق بالجامعـــــــــة وتحصـــــــــل علـــــــــى وظيفـــــــــة بال
، ثــــم بعــــد قليــــل تكتشــــف أنــــه حــــى  يصــــلها خبــــر موتــــه.  واشــــينجتون

ــــركهن حوامــــل ــــزال يتعــــرف علــــى فتيــــات جديــــدات ويت اآلن فــــى .  والي
، فتقـــــرر مالحقتـــــه  تكتشـــــف أن مكانـــــه فـــــى تامپـــــار فلوريـــــدا ١٩٨٥

القصـــة حقيقيــــة رغــــم .  بقضـــية نفقــــة للبنـــات وأن تترافــــع فيهـــا بنفســــها
بســـــــابقة قانونيـــــــة تشـــــــجع علـــــــى ، وأنتهـــــــت  عـــــــدم األشـــــــارة صـــــــراحة

  . مالحقة تهرب اآلباء من أسرهم
  آباء وأبناء 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٠)  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . إبراهيم الصحن:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون

،  ، فـــــايزة كمـــــال ، رشـــــوان توفيـــــق ، كريمـــــة مختـــــار يحيـــــى شـــــاهين
  . ، نبيل الحلفاوى ماجدة زكى

ــــ ــــديا إجتماعي ــــرين ة مســــليةكومي ــــين الكبي ــــف للبطل .  ، مــــع أداء طري
مفارقــــــات زوج وزوجتــــــه يصــــــدر أمــــــر بــــــإخالء العمــــــارة التــــــى يقيمــــــون 

  ! ، ثم يفكرون فى األبناء واألقارب يبدأون بالفندق.  فيها
   ٢/١األبالسة 

  ق م ١٢٠)  س/   ف ( ١٩٨٠مصر 
  . على عبد الخالق:  إخراج

،  ، حســـــين الشـــــربينى ، محمـــــود عبـــــد العزيـــــز ، نـــــورا فريـــــد شـــــوقى
  . محسن محيى الدين

ــــــــة ــــــــدرس بمدرســــــــة ريفي ــــــــذ  م ــــــــين تلمي ــــــــة حــــــــب ب ، يحمــــــــى عالق
هــــــذا الطاغيــــــة يريــــــد .  مــــــن بطــــــش أخيهــــــا طاغيــــــة القريــــــة.  وتلميــــــذة

، لكــــــن هــــــذه تحــــــب المــــــدرس رغــــــم فــــــارق  اإليقــــــاع بمدرســــــة شــــــابة
ــــــى.  الســــــن ــــــد الخــــــالق األول ــــــى عب ــــــالم عل ــــــة ككــــــل أف ــــــة دموي .  نهاي

ـــــــــة ـــــــــة عـــــــــن  ميلودرامـــــــــا روتيني ـــــــــض التفســـــــــيرات الرمزي ، تحتمـــــــــل بع
  . ” بيت بال حنان “الديكتاتورية كفيلمه السابق 

  ابتسامة فى عيون حزينة 
  ق م ١١٥)  س/    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . ناصر حسين:  إخراج

،  ، فـيفــــــيان ، عبـــــد المـــــنعم مـــــدبولى ، وفـــــاء ســـــالم محمـــــد الحلـــــو
خديجـــــة  ، ، ســـــيف اهللا مختـــــار ، أحمـــــد عبـــــد الهـــــادى أمـــــل إبـــــراهيم

  . ، آمال دياب محمود
تمصـــــــــير مـــــــــا شـــــــــديد الميلودراميـــــــــة للفـــــــــيلم األميركـــــــــى الشـــــــــهير 

هنـــــا األب عبقـــــرى موســـــيقى أحبطتـــــه زوجـــــة .  ” األمطـــــار القرمزيـــــة “
، واالبـــن فـــى عالقـــات حـــب متـــوترة إلـــى أن تحـــل عقـــدة األب  خائنـــة

نجــــــاح ضــــــعيف !  ، ويــــــنجح هــــــو فــــــى الحــــــب والغنــــــاء مــــــن النســــــاء
، وال مقارنـــــــة مـــــــن أى نـــــــوع مـــــــع  ن المســـــــتوىوجميـــــــع الممثلـــــــين دو 

  . األصل
  ابتسامة فى نهر الدموع 

  ق م ٩٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٨مصر 
أفـــــالم ]  العالميـــــة للتليفــــــزيون والســـــينما روتانـــــا لإلنتـــــاج الفنـــــى  [

حمــــــدى :  ســــــيناريو وحــــــوار.  عــــــزت الحريــــــرى:  قصــــــة.  الحريــــــرى
إيمـــــــان :  ماكيــــــاج.  ؛ م إبــــــراهيم عبــــــد الفتــــــاح:  ماكيــــــاج.  البــــــدوى
ـــــــداوى ـــــــراهيم رمضـــــــان: ؛ كـــــــوافير هن طـــــــارق :  مســـــــجل صـــــــوت.  إب
ـــــــــد الخـــــــــالق:  صـــــــــوت.  ؛ م عثمـــــــــان ـــــــــام محمـــــــــد رضـــــــــا عب .  ، هي

ــــــد الخــــــالق:  المعــــــدات الســــــينمائية ــــــده عب ــــــا عب مــــــيالد :  ؛ فوتوغرافي
فرقــــة  يــــا نــــاس يــــا فــــل:  أغنيــــة.  ســــهير شــــوقى:  ؛ مالبــــس جــــرجس

ـــــــرى عـــــــزت:   ؛ كلمـــــــات أوالد مصـــــــر الموســـــــيقية :  ؛ ألحـــــــان الحري
:  كلمـــــــات وألحـــــــان المطـــــــرب  وال جـــــــاش أغنيـــــــة .  بـــــــاهر الحريـــــــرى
ـــــى ـــــراهيم طـــــاهر:  صـــــوت.  مهـــــا يســـــرى:  ؛ الراقصـــــة ســـــامى عل ،  إب

.  ، خالــــد بهجــــت كمــــال نــــور:  مســــاعدا اإلخــــراج.  محمــــد ســــليمان
محمــــــود عبــــــد :  مــــــدير اإلنتــــــاج.  جميــــــل عزيــــــز:  مهنــــــدس الصــــــوت

ـــــرى:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  اللطيـــــف ـــــاهر الحري ـــــاچ.  ب ـــــى :  مونت من
محمــــد :  إنتــــاج.  عــــادل عبــــد العظــــيم:  مــــدير التصــــوير.  األرنــــاؤوطى

  . عدلى خليل:  إخراج.  نهال الحريرى
حســـــــين .  ســـــــميرة صـــــــدقى.  مصـــــــطفى فهمـــــــى.  عفـــــــاف شـــــــعيب

ــــورا ســــرحان مرســــى الحطــــاب.  ، ليلــــى نصــــر ربــــاب.  الشــــربينى .  ، ن
،  نــــورا كمــــال.  ســــعيد شــــنبر ، ، بدريــــة عبــــد الجــــواد مصــــطفى توفيــــق
،  ، ســـــيد حســـــن مطـــــاوع عـــــويس.  ، الشـــــينة الشـــــين موســـــى موســـــى
.  ، عـــــالء حســـــن ، وحيـــــد شـــــوقى بهجـــــت عـــــدلى.  حســـــن مصـــــطفى

  . ، سامح إبراهيم ، سمر عصام لمياء عامر:  األطفال
.  ســــيدة شــــعبية ال تنجــــب فيطلقهــــا زوجهــــا ويتــــزوج بــــأخرى متطلعــــة

هـــى بـــأن تتحـــول األولـــى لصـــاحبة صـــراعات متواصـــلة بـــين الطـــرفين تنت
ملجــــأ ألطفــــال عديــــدين مــــنهم مــــن أنقــــذتهم مــــن بــــراثن زعــــيم عصــــابة 

  . ميلودراما إجتماعية روتينية بل تميز يذكر.  يستغلهم فى النشل
   ٢/١ابتسامة واحدة تكفى 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٨مصر 
.  الهيئـــــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســـــــينما]  أفـــــــالم إيهـــــــاب الليثـــــــى [
،  محمــــــــد بســــــــيونى:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  زينــــــــب صــــــــادق:  صــــــــةق

:  موســـــيقى.  نهـــــاد بهجـــــت:  مهنـــــدس الـــــديكور.  مصـــــطفى بركـــــات
عبـــــد :  مـــــدير التصــــوير.  ســــعيد الشــــيخ:  مونتـــــاچ.  عبــــد اهللا الشــــيخ
  . محمد بسيونى:  إخراج.  اللطيف فهمى

ـــــور الشـــــريف ،  ، رجـــــاء الجـــــداوى ، مصـــــطفى فهمـــــى ، يســـــرا ن
، فــــاروق  ، نبيــــل بــــدر ، حســــن مصــــطفى د ســــمير، ناهــــ خيريــــة أحمــــد

  . يوسف
عـــــن فتـــــاة .  ، فـــــى فـــــيلم مرهـــــف وتمثيـــــل معبـــــر قصـــــة حـــــب رقيقـــــة

ـــــى أميركـــــا للدراســـــة ـــــذى ســـــافر إل ال .  تظـــــل علـــــى وفائهـــــا لحبيبهـــــا ال

، حتــــى يعــــود األول وتكتشــــف مــــدى  تســــتجيب لحــــب صــــديق جديــــد
  . ، فتعيد النظر فى عزوفها هى عن الثانى تغيره وعزوفه عنها

   ٢/١أبدا لن أعود 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٧٥مصر 

، نيــــــروز  حســــــن رمــــــزى:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم النصــــــر
مهنــــــدس .  أحمــــــد صــــــالح:  اشــــــترك فــــــى الســــــيناريو.  عبــــــد الملــــــك

ـــــديكور ـــــاچ.  حســـــين الشـــــريف:  ال ـــــو العـــــال:  مونت مـــــدير .  كمـــــال أب
  . حسن رمزى:  إخراج.  محمود نصر:  التصوير

،  ، عمــــاد حمــــدى ، صــــفية العمــــرى ، رشــــدى أباظــــة ناديــــة لطفــــى
  . ، هشام العشرى ، محمد نجم ، صالح نظمى هالة الشواربى

مثلـــــث العشـــــق و الـــــزواج فـــــى معالجـــــة روتينيـــــة وإن كانـــــت مقنعـــــة 
بشـــكل عـــام صـــديقة جديـــدة لألســـرة تفلـــح فـــى إيقـــاع الـــزوج الطبيـــب 

تهجــــر الزوجــــة .  ، وحــــين تصـــبح حــــامال يقــــرر الـــزواج منهــــا فـــى حبهــــا
، لكــــن بعــــد قليــــل يمــــوت الجنــــين و يبــــدأ عــــذاب الضــــمير و  المنــــزل

ــــة لطفــــى فــــى نفــــس العــــام .  النــــدم لــــدى الصــــديقة علــــى  “أنظــــر لنادي
  .  المشابه”  ورق سوليفان
  األبرياء 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٤مصر 
قصــــــــة .  أفــــــــالم الطليعــــــــة]  الهيئــــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للســــــــينما [

ـــــــديكور.  بهـــــــيج اســـــــماعيل:  وحـــــــواروســـــــيناريو  ـــــــدس ال نهـــــــاد :  مهن
مــــدير .  أحمــــد متــــولى:  مونتــــاچ.  بليــــغ حمــــدى:  موســــيقى.  بهجــــت
  . محمد راضى:  إخراج.  رمسيس مرزوق:  التصوير

،  ، غســــان مطـــــر ، عــــزت العاليلــــى ، نــــور الشـــــريف ميرفـــــت أمــــين
  . ، محيى إسماعيل ، سهير البارونى عماد حمدى

، ثــــم تحــــب طبيبــــا  فنانــــا تشــــكيليا لكنــــه يمــــوت عــــاهرة تائبــــة تتــــزوج
ـــه بكليتهـــا ـــرع ل ـــدا  وتتب ـــذى ب ـــا مـــن مالحقـــات القـــواد ال ، كـــل هـــذا هرب

نهايـــة .  أنـــه لـــم يخطـــر ببالـــه أنـــه مـــن الممكـــن أن يشـــتغل مـــع أخريـــات
  . دامية لفيلم غير مقنع من البداية

   ٢/١األبطال 
  ق م ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 

محمــــــد :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  الليثــــــى ] وكالــــــة الجــــــاعونى [
ــــــو يوســــــف :  مونتــــــاچ.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  مهنــــــدس الــــــديكور.  أب
ــــراهيم صــــالح:  مــــدير التصــــوير.  حســــين أحمــــد حســــام :  إخــــراج.  إب
  . الدين مصطفى
، غســـان  ، محمـــد صـــبيح ، منـــى جبـــر ، فريـــد شـــوقى أحمـــد رمـــزى

  . ، كمال سرحان ، فاروق يوسف مطر
، تتحـــول هنــــا  فــــى نحـــو خمســــة أفـــالم أجنبيــــة القصـــة التــــى قـــدمت

ـــه مصـــرى ـــاريخ هـــذه  إلـــى أول فـــيلم كراتي ، وأحـــد أنجـــح األفـــالم فـــى ت
، بينمـــــا يختبـــــئ وينجـــــو  الطفـــــل الـــــذى تقتـــــل كـــــل أســـــرته.  الســـــينما
مــــن يســــابقه هــــذه .  ، ثــــم يبــــدأ باالنتقــــام مــــنهم واحــــدا واحــــدا وحــــده

جــــرمين لــــم المـــرة للوصــــول للقتلــــة لـــيس رجــــل قــــانون إنمـــا شــــريك للم
ـــــــة ـــــــة ظـــــــل  يحضـــــــر الواقع ـــــــد شـــــــوقى بخف ـــــــدور فري ـــــــوم بهـــــــذا ال ، يق

،  الكراتيـــــه أضـــــعف بالتأكيـــــد مـــــن أفـــــالم الشـــــرق األقصـــــى.  واضـــــحة
عامـــة هــــو .  إخفـــاء هـــذا ولـــم تفلـــح حركـــات الكـــاميرا المراهقـــة فـــى

فــــــى  موجــــــه، وإيقــــــاع ســــــريع مــــــتقن لل إنتــــــاج مشــــــبع لجمــــــال الليثــــــى
خوذة مـــــن بـــــرووس ليـــــى الموســـــيقى مـــــأ.  واحـــــدة مـــــن أحســـــن حاالتـــــه

هـــــذا .  ، لكـــــن مســـــتخدمة بشـــــكل نـــــاجح وغيـــــره”  التنـــــين األســـــود “
  . أفضل على أى حال من كتابة موسيقى مصرية

   ٢/١أبطال إلى األبد 
Real Men 

  ق م ٩٦)  إى إتش إى  ( ١٩٨٧أميركا 
United Artists. Cnslt: Ralph Rosenblum. CD: Jodie Tillen. 

C: Lynn Stalmaster & Associates -David Rubin. M: Miles 
Goodman. E: Malcolm Campbell, Glenn Farr. ADs: 
William J. Cassidy, James Allen. DPh: John A. Alonzo, 
A.S.C. ExcP: Louis A. Stroller. Pr: Martin Bregman. W and 
D: Dennis Feldman. 

James Belushi. John Ritter. ¤. Barbara Barrie. Bill Morey, 
Isa Andersen. Gail Barle, Mark Herrier. . ↑ Matthew 
Brooks, Mariah Dobson, Stephen Corvin, Charles Walker, 
Dyanne Thorne, Don Dolan, Mary E. Thompson, Suzee 
Slater, James leGros, Richard Brestoff, Travis McKenna, 
Drew Blake Gordon, Hugh Gordon, Bruce M. Fischer, 
Brian Libby, Richard Partlow, Hardy Rawls, Todd Jeffries, 
Billy Long, Peter Looney, Lawrence Lott, Isabella 
Hofmann, Joe Oradesky, Kevin Finney, Barry Doe, Buck 
Kartalian, Stan Kamber, Joy Lazo, Ed Corbett, Barbara 
Bingham. 

ــــديا ســــ ــــر منضــــبط لالســــتخبارات كومي خيفة عــــن عميــــل مغــــامر وغي
ــــــة ــــــوس  المركزي ــــــأمين مســــــالم مــــــن ل ــــــف باصــــــطحاب موظــــــف ت ، يكل

ـــرا التمـــام مقابلـــة مـــا مـــع كائنـــات  أنچلـــيس إلـــى العاصـــمة واشـــينجتون ب
، بينمــــــا الــــــروس  ،  لفافــــــة الســــــالم ‘فضــــــائية للحصــــــول منهــــــا علــــــى 

يطاردونهمــــــــا للحصــــــــول علــــــــى الخريطــــــــة ومــــــــن ثــــــــم مبادلــــــــة تلــــــــك 
مــــا يحــــدث أن يتحــــول الضــــعيف .  ’ البندقيــــة الكبيــــرة ‘ائنــــات بـــــ الك

بـــــالطبع .  الجبـــــان إلـــــى األشـــــجع واألقـــــوى ويقـــــود العميـــــل المحتـــــرف
، لكنـــه فـــى النهايـــة لـــيس ســـوى  هنـــاك بعـــض الضـــحكات هنـــا وهنـــاك

جواســــــــيس تحــــــــت  “ [’  جواســــــــيس مثلنــــــــا ‘نســــــــخة باهتــــــــة مــــــــن 
  . فائق النجاح قبل عامين]  ” التدريب

   ٢/١فة الصحراء أبطال عاص
The Heroes of Desert Storm 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
ABC [Ohlemeyer Communications Compny]. AD: Jimbo 

Marshall. M: Sylvester Levay. E: Billy Fox. Tc D: Paul 
Baykin. DPh: Stephen Confer. P: Johanna Persons. Co-
ExcP: Linda Jonsson. W: Lionel Chetwynd. D: Don 
Ohlmeyer.  ExcP: Don Ohlmeyer. C: Vicki Huff, C.S.A. 
AscD: Robin Oliver; Stage Mg: Thomas Schellenberg. 
AscP: Sheila Vavasour U’Ren, Keith Ulrich. PreRec 
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   لإلنتاج والتوزيع الفنى

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ندسين، المه شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت
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Videotape Courtesy of CNN; News Footage Courtesy of 
ABC News; Footage Courtesy of World Wide Television 
Network; Add Footage Courtesy of : FMC Corporation 
Grumman Corporation McDonnell Douglas, Ray the on 
Company. Sikorsky Aircraft. 

Daniel Baldwin, Angela Bassett. Marshall Bell, Michael 
Alan Brooks. William Bumiller, Michael Champion. Maria 
Diaz, Ken Foree. Gray Hershberger, Kevin Major Howard. 
Laura Leigh Hughes, Kris Kamm. Kevin Kilner, Jocelyn 
O’Brien. Tim Russ, John Shepherd. Raymond Singer, 
Steven Williams. 
 خلـــــيط مـــــن التســـــجيلية ودرامـــــا القصـــــص الحقيقيـــــة وإعـــــادة تمثيـــــل

المواقـــــف باألشـــــخاص الحقيقـــــين يفلـــــح فـــــى ســـــرد لمســـــات إنســـــانية 
، حيـــــث اإلنســـــان العـــــادى  وواقعيـــــة أو قـــــل عاديـــــة األبطـــــال والبطولـــــة

فــــى المقابــــل ال يعــــد .  الــــذى يشــــتغل ليعــــيش يفاجــــأ بدخولــــه الحــــرب
ــــــى شــــــاركت فيهــــــا أو  ــــــا للحــــــرب نفســــــها أو القــــــوى الت تســــــجيال وافي

ــــة أو أرقامهــــا أو تقنياتهــــا ــــخ… خططهــــا الحربي ــــو كــــان .  إل ســــتحبط ل
  . هذا مقصدك

  ٢/١ابعدوا كل القوارب 
Away All Boats 

  ق م ١١٤)   ت  ( ١٩٥٦أميركا 
[Universal International] ↑ Universal. S: Ted Sherdeman; 

From the N: Kenneth M. Dodson. DPh: William Daniels. 
SpPh: Clifford Stine. TC Color Cnslt: William Fritzsche. Sp 
action scenes D: James C. Havens. FE: Ted J. Kent. AD: 
Alexander Golitzen, Richard H. Riedel. SD: Russell A. 
Gausman, Oliver Emert. SD: Leslie I. Carey, Joe Lapis. 
AstD: Marshal Green. Technical Advisors: Captain R.V. 
Gregory -USN, Lt. Colonel F.R. Finotner -USMC. MComp: 
Frank Skinner. MSup: Joseph Gershenson. P: Howard 
Christie. D: Joseph Pevney. 

↑ Str: Jeff Chandler, George Nader, Lex Barker, Julie 
Adams. Co-Str: Keith Andes, Richard Boone, William 
Reynolds, Charles McGraw, Jock Mahoney, John McIntire. 
With: Frank Faylen, James Westerfield, Don Keefer, 
Kendall Clark, George Dunn. Charles Horvath, Jarl Victor, 
Arthur Space, Parley Baer, Hal Baylor, Sam Gilman. [UC: 
Clint Eastwood]. 

ســــفينة إنــــزال أميركيــــة :  الشــــهور األخيــــرة للحــــرب العالميــــة الثانيــــة
، تســـــتعد لعمليـــــات المحـــــيط الهـــــادئ  ديثـــــة متطـــــورة تـــــدعى بلينـــــداح

ـــــرة كضـــــباط المتوقعـــــة ـــــر منضـــــبط   ، لكـــــن بطـــــاقم محـــــدود الخب ، وغي
فقـــــــط يقـــــــودهم .  ، اختصاصـــــــات متضـــــــاربة بـــــــين الجميـــــــع كبحـــــــارة

ــــال أغرقــــت ــــادة ســــفينة قت ــــك لكــــن كــــل تاريخــــه هــــو قي .  قبطــــان محن
ـــه فـــيلم تتضـــاءل فيـــه البطـــوالت بجانـــب األخطـــاء لـــك أن هدفـــه ، ذ إن

هـــــو رصـــــد واقعـــــى مـــــؤلم لمتاعـــــب اكتســـــاب النضـــــج والخبـــــرة تحـــــت 
أجمــــــــاال عمــــــــل عميــــــــق يســــــــتحق .  ظــــــــروف غيــــــــر مواتيــــــــة بــــــــالمرة

  . المشاهدة

  
  : ابق كما أنت

واآلن يبرز احتمال أنها ابنته من عالقة أخرى أقامها قبل عشرين  ‘
  ’ !  عاما

 ابق كما أنت 
Stay the Way You Are 

  ق م ٩٥)   — ( ١٩٧٨إيطاليا 
Aka: Cosi come Sei (OTitle), Stay as You Are (US). 
[Columbia] Giovanni Bertolucci. P: Giovanni Bertolucci. 

S: Alberto Lattuada, …. D: Alberto Lattuada. 
Marcello Mastroianni, Nastassja Kinski. Francisco Rabal, 

Monica Randal, Giuliana Calandra. 
مهنــــدس معمــــارى متوســـــط العمــــر يلـــــتقط فتــــاة جميلـــــة ومثيــــرة مـــــن 

تنشـــــــأ عالقــــــــة حـــــــب عارمــــــــة .  الطريـــــــق تطلــــــــب توصـــــــيلة بالســــــــيارة
ـــــرز احتمـــــال أنهـــــا ابنتـــــه مـــــن عالقـــــة أخـــــرى أقامهـــــا  بينهمـــــا ، واآلن يب

ــــــــل عشــــــــرين عامــــــــا أحــــــــد أفــــــــالم المبكــــــــرة لليافعــــــــة كينســــــــكى !  قب
ـــــأخرة للكهـــــل التـــــوادا نمطـــــى تمامـــــا  بالنســـــبة لهـــــا هـــــو فـــــيلم.  والمت

لتلــــــك الفتــــــرة مــــــن حياتهــــــا مــــــن حيــــــث تقــــــديمها فــــــى دور الطفلــــــة 
ــــارة جنســــيا ــــة فائقــــة اإلث ــــا تســــتحق المشــــاهدة فــــى حــــد .  المرغوب غالب

ـــــة ذاتهـــــا ـــــة تاريخي ـــــى هـــــذا أن  ، أو ربمـــــا مـــــن زاوي ، لكـــــن دون أن يعن
، هـــذا فيمـــا عـــدا بعـــض التصـــوير الـــداخلى  الفـــيلم جيـــد فـــى حـــد ذاتـــه

ان معنـــــاه رفـــــض البطـــــل لالكتشـــــاف الجديـــــد العنـــــو .  الســـــاخن الجيـــــد
، وتـــــأتى وراءه الفكـــــرة الميلودراميـــــة للفـــــيلم  حـــــول محبوبتـــــه الصـــــغيرة

كولومبيــــا التــــى تولــــت توزيعــــه .  أن ال شــــىء يبقــــى علــــى مــــا هــــو عليــــه
ــــــابى بســــــيط  ــــــرفض رق ــــــل ب ــــــث قوب ــــــى مصــــــر حي ــــــه إل ــــــت ب ــــــا أت عالمي

  ! وقاطع
   ٢/١إبليس فى المدينة 

  ق م ١٢٠)  س/   لورد/  ت ( ١٩٧٨مصر 
قصــــة وســــيناريو .  ؛ هشــــام صــــبحى واصــــف فــــايز]  صــــوت الفــــن [

ــــــاب:  وحــــــوار ــــــاچ.  فــــــؤاد الظــــــاهرى:  موســــــيقى.  محمــــــود دي :  مونت
ــــــد الســــــالم :  إخــــــراج.  ســــــمير فــــــرج:  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عب

  . سمير سيف
،  ، عـــــادل أدهـــــم ، فريـــــد شـــــوقى ، محمـــــود ياســـــين ميرفــــــت أمـــــين
  . مريم فخر الدين ، ، ليلى حمادة عمر الحريرى

ـــدور فيهـــا هـــذه الصـــفقة مـــع الشـــيطان ـــة ت ـــين موظـــف  أجـــواء غريب ، ب
ـــة صـــاحبة  ـــزواج مـــن ابن ـــى ال ـــاهرة ونصـــاب يحرضـــه عل ـــد للق غريـــب واف

مــــــا يحســــــم مقاومــــــة .  ، ثــــــم قتــــــل األم مــــــن أجــــــل الميــــــراث الفنــــــدق
البطــــل لهــــذا العــــرض هــــو ذلــــك الكهــــل الطيــــب المعــــذب فــــى تــــزويج 

ـــــرى يحرمـــــه مـــــن ر  ـــــه مـــــن ث ـــــد الطـــــول.  ؤياهـــــاابنت ـــــة .  زائ ـــــة طيب محاول
، لكنهـــــا لـــــم تخـــــرج كثيـــــرا عـــــن مســـــتوى التجريـــــب المفيـــــد  للتجديـــــد

  . فقط فى طرد الجمهور عن السينما المصرية
  ابن البلد 

  ق أأ ٩٠)  س/  السبكى ( ١٩٤٢مصر 
ــــيلم ــــزيس ف ــــر:  قصــــة وحــــوار.  إي ــــزة أمي .  ، محمــــود ذو الفقــــار عزي

:  إخــــــــراج.  ســــــــام بريــــــــل:  يرتصــــــــو .  إســــــــتيفان روســــــــتى:  ســــــــيناريو
  . إستيفان روستى
، دولــــــت  ، محمــــــود المليجــــــى ، محمــــــود ذو الفقــــــار عزيــــــزة أميــــــر

  . أبيض
ــــن  ــــزواج م ــــى ال ــــه عل ــــر ابنت ــــاول عصــــامى يجب ــــث مق األســــكندرية حي

، لكنهـــــــا تشـــــــعر بالتعاســـــــة بســـــــبب ســـــــكره الـــــــزوج  أحـــــــد الوجهـــــــاء
، وتســـــعى للخـــــالص  ، وتقـــــع فـــــى حـــــب أحـــــد المهندســـــين وغرامياتـــــه

زواجهـــــــا ال ســـــــيما وأن البيزنســـــــات التـــــــى ورثتهـــــــا عـــــــن والـــــــدها مـــــــن 
لمســـــة بالغـــــة المعاصـــــرة فـــــى حينهـــــا هـــــى .  تحتـــــاج إلعـــــادة تشـــــغيلها

إدخــــال قصــــف األســــكندرية بالطــــائرات خــــالل معــــارك الحــــرب الثانيــــة  
عامـــة هـــو أحـــد أفضـــل األفـــالم الباقيـــة للنجمـــة .  كجـــزء مـــن الحبكـــة

ــــر إحــــدى المؤسســــات األو  ــــزة أمي ــــل للســــينما المصــــرية القديمــــة عزي ائ
”  الورشــــة “انظــــر أيضــــا مــــن األفــــالم المتاحــــة لهــــا .  التمثيليــــة الســــمة

  . ” وادى النجوم “و
  ابن تحية عزوز 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . أحمد الخطيب:  إخراج

ـــــب ـــــة ماجـــــدة الخطي ـــــد  ، ســـــعيد صـــــالح ، مجـــــدى وهب ، ســـــعيد عب
  . ، عال رامى ، ممدوح وافى الغنى

ـــــام ميلودرامـــــا ـــــرر بهـــــا أحـــــدهم.  عقـــــاقير وانتق ،  خادمـــــة بســـــيطة يغ
، ويصــــبح هــــو تــــاجرا  تلقــــى فــــى الســــجن.  فتســــرق أمــــوال مخــــدومتها

اآلن تخــــرج ويتزوجهــــا .  ، ثــــم واحــــدا مــــن وجهــــاء المجتمــــع للعقــــاقير
ـــا وتنجـــب ـــة عـــزوز هـــذا عرفي ـــرف بـــابن تحي ـــى ذلـــك .  ، لكنـــه ال يعت يل

، كمــــا يــــدخل فــــى  نـــه، وللبطلــــة م مسلســـل انتقــــام للــــزوج مـــن شــــركائه
فــــــيلم عنيــــــف .  األمــــــر أخــــــوه الضــــــابط الــــــذى ال يعــــــرف عنــــــه شــــــيئا

، لكـــــن ســـــر شـــــهرته هـــــو تلـــــك القضـــــية التـــــى حبســـــت علـــــى  ومبـــــالغ
، بســــــبب ضــــــبط أدوات تنــــــاول العقــــــاقير المســــــتخدمة  أثرهــــــا البطلــــــة

  ! ، فى منزلها فيه
   ٢/١ابن جاسكونى 

Le Fils de Gascogne 
  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٩٧)   ت  ( ١٩٩٥فرنسا 

Strarite; Cadrage, S.A.; France 2. S: Patrick Modiano et 
Pascal Aubier. Adaptation and Dialogues: Pascal Aubier. 
DPh: Jean-Jacques Flori. DelegatePs: Patrice Jacquet, Jean-
Marc Rouget. Co-DelegateP: Daniel Vaissaire. ExcP: Denis 
Hartnagel. D: Pascal Aubier. To Alix Comte. 

Jean-Claude Dreyfus. Gregoire Colin. Dinara Droukarova. 
In ¤. With: Pascal Bonitzer, Gérard Cherqui, Nino 
Lapiachvili, Bambie le Fleur, Pierre-François Pistorio; and 
The Voices of Georgia.  ↑ [Guests:] Stéphane Audran, 
Claude Chabrol, Bernadette Lafont, Alexandra Stewart. 
ــــــى مــــــن الموجــــــة الجديــــــدة  جاســــــتون اســــــم موجــــــه ســــــينمائى تخيل

، يتضــــح أن موظــــف عالقــــات عامــــة شــــاب مكلــــف بمرافقــــة  الفرنســــية
ـــــه ـــــة هـــــو ابن ـــــة چورچي ـــــة غنائي ـــــن بتشـــــجيع مـــــن بعـــــض .  فرق ـــــدأ االب يب

المشـــتغلين بـــالفن البحـــث عـــن قصـــة والـــده الـــذى لـــم تخبـــره أمـــه بـــأى 
.  ى حـــادث، وفقـــط واقعـــة مصـــرعه فـــ شـــىء عنـــه بمـــا فـــى ذلـــك اســـمه

يظهـــــر عبـــــر الفـــــيلم حشـــــد مـــــن مـــــوجهى ونجـــــوم الســـــينما الفرنســـــية 
، إذ يبــــدو  ، وهــــذا فيمــــا يبــــدو رهــــان التســــلية األساســــى فيــــه القــــدامى

، ويتشــــــعب فـــــى تقــــــديمهم فـــــى فقــــــرات  زائـــــد الطـــــول أحيانــــــا كثيـــــرة
ـــــدور كلهـــــا بالضـــــرورة حـــــول الحبكـــــة األساســـــية  فصـــــلية نســـــبيا ، ال ت

ه يســــعى وراءه رجــــل بيــــزنس نمســــاوى ، وهــــى وجــــود فــــيلم ألبيــــ نســــبيا
ــــه ــــزوج بطلت ــــدى أم  ثــــرى ت ، ومــــن المحتمــــل أن يكــــون ذلــــك الفــــيلم ل
علـــــى أى حـــــال ال بـــــأس بـــــه ككـــــل رغـــــم أن الفكـــــرة  .  ذلـــــك الشـــــاب

ـــــرة الســـــتينيات األمـــــر  ـــــاول ســـــاخرة لفت ـــــالكثير كإعـــــادة تن كـــــان تعـــــد ب
  . الذى لم يسعفه الخيال المحدود للتناول

  ابن الحارة 
  ق أأ ١٣٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج

،  ، حســــــين ريــــــاض ، فريــــــد شــــــوقى ، ليلــــــى فــــــوزى جــــــالل حــــــرب
  . ، كيتى فردوس محمد

ـــة ـــة الثري ـــن  ابـــن الحـــارة شـــاب مـــتعلم يحـــب البطل ، لكـــن يفرقهمـــا اب
ــــــيم .  عمهــــــا ويتزوجهــــــا ــــــى الخــــــارج ليق ــــــد الدراســــــة ف ــــــود األول بع يع

، فــــى نفــــس الوقــــت تســــير األمــــور  ءمشــــروع مســــاكن تعاونيــــة للفقــــرا
، تتميـــــز  ميلودرامـــــا روتينيـــــة الموضـــــوع.  نحـــــو نهايـــــة عاطفيـــــة ســـــعيدة

  . بلمسة إتقان ذو الفقار
  ابن الحتة 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
،  ، محمـــــود المليجـــــى ، نجـــــوى فـــــؤاد ، زهـــــرة العـــــال فريـــــد شـــــوقى

  . ، حسن مصطفى ، توفيق الدقن عبد المنعم مدبولى
  . حسن الصيفى:  إخراج

،  الــــدوبلير بــــديل الــــنجم فريــــد شــــوقى عجالتــــى يحــــب بنــــت الحتــــة
يمــــــوت فريــــــد شــــــوقى الحقيقــــــى ويــــــأتون .  ويعارضــــــه بلطجــــــى الحــــــى

  . ، فى تنفيذ فاتر كوميديا طريفة.  باآلخر ألداء البطولة
  ابن الحداد 

  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٤مصر 
  . يوسف وهبى:  إخراج

، علويـــــــة  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، مديحـــــــة يســـــــرى بـــــــىيوســـــــف وه
  . ، عبد العليم خطاب ، فؤاد شفيق جميل

ميلودرامــــــــــا طبقيــــــــــة حافلــــــــــة باألفكــــــــــار والمناقشــــــــــات المطولــــــــــة 
،  البطــــل الفقيـــــر تعلـــــم الهندســــة فـــــى أوروپـــــا.  ) وأحيانــــا المتخبطـــــة (

ــــده ــــا مــــن العمــــال وطــــور ورشــــة وال ــــا ومحبوب ــــى  ، صــــار ثري ــــاء عل ، وبن
ــــــــــة األب ي اآلن تصــــــــــديه للتفاهــــــــــة .  تــــــــــزوج فتــــــــــاة أرســــــــــتقراطيةرغب

ــــة فــــى هــــذه الطبقــــة ــــيس بالضــــبط عــــامال .  والمظهري ــــالى ل البطــــل المث
، بأفكــــار تبــــدو  ، المهــــم نقــــد األرســــتقراطية التقليديــــة ولــــيس عصــــاميا
، ومهمـــــوم بقضـــــايا  ، عمـــــل جـــــاد جـــــدا بشـــــكل عـــــام.  ســـــلفية أحيانـــــا

ـــــذاك دمتها مـــــا يســـــمى ، وفـــــى مقـــــ التغييـــــر االجتمـــــاعى واألخالقـــــى آن
  ! الفارق بين سفور المرأة وانحاللها

   ٢/١ابن حميدو 
  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٧مصر 

:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار المخـــــــرج.  الشـــــــرق لتوزيـــــــع األفـــــــالم
الموســـــــيقى .  عبـــــــاس حلمـــــــى:  مهنـــــــدس المنـــــــاظر.  عبـــــــاس كامـــــــل

نعم عبـــــد المـــــ:  مهنـــــدس تنفيـــــذ المنـــــاظر.  عطيـــــة شـــــرارة:  التصـــــويرية
ألبيــــــــر :  مونتــــــــاچ.  حســــــــن شــــــــريف:  ؛ منســــــــق المنــــــــاطر شــــــــكرى
ـــــب ـــــد الســـــالم >،  نجي ـــــو:  مـــــدير التصـــــوير.  < رشـــــيدة عب .  كليلي
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

ـــــــس ـــــــة.  ¤.  إســـــــماعيل ي ـــــــد رســـــــتم:  بطول .  أحمـــــــد رمـــــــزى.  هن
، توفيـــــق  ، عبـــــد الفتـــــاح القصـــــرى زينـــــات صـــــدقى:  باالشـــــتراك مـــــع

ــــــدقن ــــــوم.  ال ــــــى مظل ــــــد،  نيلل ، ريــــــاض  ، ســــــعاد أحمــــــد حســــــن حام
ـــــــار:  ، الراقصـــــــة القصـــــــبجى ـــــــد.  نعمـــــــت مخت ، حســـــــن  رشـــــــاد حام

، أحمــــــد  ، فــــــاروق ، الطــــــوخى توفيــــــق ، عبــــــد الغنــــــى النجــــــدى اتلــــــه
  . ، إيلين دياتو ، سعيد العربى شوقى

محاولــــــــــة ضـــــــــــعيفة الســــــــــتغالل اســـــــــــم فــــــــــيلم النشـــــــــــاط الجيـــــــــــد 
ـــــدو “ ـــــدى لضـــــابطى شـــــرطة .  ” حمي ـــــا سلســـــلة تنكـــــر كومي وســـــط هن

تتـــوالى المفارقـــات عنـــد .  عصـــابة تهريـــب عقـــاقير فـــى البحـــر األحمـــر
جرعـــــة رقـــــص وإغـــــراء فـــــوق .  اكتشـــــاف أفـــــراد العصـــــابة لحقيقتهمـــــا
  . المتوسط من ثالثى البطولة النسائية

  ابن ذوات 
  ق أأ ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٣مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــس نجـــــاح ســـــالم ـــــر، ســـــرا  ، ميمـــــى شـــــكيب ، إســـــماعيل ي ،  ج مني
، الســــيد  ، محمــــد التــــابعى ، عمــــر الجيــــزاوى عبــــد الســــالم النابلســــى

  . بدير
، والمغنيـــــة نجـــــاح ســـــالم محببـــــة  كوميـــــديا عاطفيـــــة وغنائيـــــة مســـــلية

شــــــاب ثـــــــرى يريــــــد عمـــــــه الريفـــــــى .  فــــــى أول ظهـــــــور ســــــينمائى لهـــــــا
ــــه تزويجــــه ــــه خطــــب جارت ــــدعى أن ، بينمــــا الواقــــع أنهــــا ذاتهــــا مــــن  ، في

  . هنا تبدأ المفارقات المضحكةومن .  يقصدها العم
   ٢/١ابن الرجل المدمر 

The Fly II 
  ق م ١٠٥)   س/  مور  ( ١٩٨٩أميركا 

Twentieth Century Fox [Brooksfilms]. M: Chris Young. 
ExcP: Stuart Cornfeld. S: Mick Garris and Jim & Ken 
Wheat and Frank Darbont. St: Mick Garris. Based on the 
Chrs Created: George Longelman. P: Steven-Charles Jaffe. 
D: Chris Wales. 

Eric Stoltz. Daphne Zuniga. Lee Richardson. ¤. Harley 
Cross. And John Getz. Frank Turner, Ann-Marie Lee. 
اســـــــتطراد قـــــــوى مـــــــن فنـــــــان المـــــــؤثرات واالس لفـــــــيلم كرونينبيـــــــرج 

تلــــد بطلــــة الفــــيلم الســــابق .  ” رجــــل المــــدمرال “أنظر ـ  شــــديد التميــــز 
ينشــــأ فــــى رعايــــة مؤسســــة أبحــــاث .  االبــــن الــــذى ينمــــو بســــرعة فائقــــة

، ويوظــــف ذكــــاءوه الخــــارق فــــى اســــتكمال ابحــــاث أبيــــه علــــى  چينيــــة
فــــى ســــن الخامســــة يصــــل للبلــــوغ وتبــــدا التحــــوارات .  نقــــل األجســــام

اظر وينقلــــــب اإليقــــــاع مــــــن النعومــــــة الزائــــــدة للعنــــــف والســــــرعة والمنــــــ
ـــه مـــن مـــدير المؤسســـة البشـــعة ـــرة ل ـــام مثي ـــة انتق ـــى نهاي النصـــف .  ، حت

، لكـــــــن  األول يعـــــــد برؤيـــــــة مختلفـــــــة جـــــــذريا عـــــــن رؤيـــــــة كرونينبيـــــــرج
تخلــــص البطــــل مــــن چيناتــــه  (، والنهايــــة  النصــــف الثــــانى يشــــوش هــــذا

، دون أن  تلغـــــى تمامـــــا النظـــــرة الســـــوداوية للفـــــيلم األول)  المتحـــــورة
ذت شـــــــركة واالس الخاصـــــــة المـــــــؤثرات نفـــــــ.  تخلـــــــق رؤيـــــــة متكاملـــــــة
ــــدا ــــى القمــــة تأكي ــــرج حــــين .  وهــــى ف تحيــــة ضــــمنية لشــــخص كرونينبي
ـــاب  ـــاب ’  شـــكل الغضـــب ‘نـــرى نســـخة مـــن كت وهـــو نفـــس اســـم الكت
  . ’ الذرية ‘المحورى داخل فيلمه 



٣  

  ابن الشيطان 
  ق أأ ٩٧)  س/  السبكى ( ١٩٦٩مصر 

ــــدعــــدلى المو :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  جمهوريــــة فــــيلم أغــــانى .  ل
ـــــــأليف ـــــــن ت ـــــــورة:  م مهنـــــــدس .  حلمـــــــى بكـــــــر:  تلحـــــــين.  فتحـــــــى ق

عبـــــد :  مونتـــــاچ.  ، عبـــــد اهللا رجـــــب عبـــــد المـــــنعم شـــــكرى:  الـــــديكور
حســــام :  إخــــراج.  فـــــيكتور أنطــــون:  مــــدير التصــــوير.  العزيــــز فخــــرى
  . الدين مصطفى

ــــــــد شــــــــوقى ــــــــدقن ، محمــــــــود المليجــــــــى فري ــــــــق ال ، نجــــــــالء  ، توفي
،  ، حســــــــين إســــــــماعيل نعمــــــــت مختــــــــار،  ، إبــــــــراهيم خــــــــان فتحــــــــى

ـــــــق ـــــــد المـــــــنعم ، أحمـــــــد مرســـــــى الطـــــــوخى توفي ـــــــة عب ، أحمـــــــد  ، علي
ـــــــة ـــــــى الـــــــدين أبوعبي ، فريـــــــد  ، كمـــــــال الزينـــــــى ، قدريـــــــة ، ســـــــمير ول
  . شفيق

ابـــــن الشـــــيطان ســـــفاح ريفـــــى يقتـــــل مـــــن يتزوجـــــون بغيـــــر زوجـــــاتهم 
،  يحــــاول ضــــابط شــــرطة اإليقــــاع بــــه.  بســــبب عقــــدة لديــــه تجــــاه أبيــــه

ــــةوتتصــــاعد األ .  حــــداث باختطــــاف الســــفاح لطالــــب وافــــد علــــى القري
ـــــــر  ـــــــع رغـــــــم الطـــــــاقم غي ـــــــال شـــــــىء مقن ـــــــا تشـــــــويق نفســـــــية ب ميلودرام

  . الصغير
   ٢/١االبن الصاعد 

Rising Son 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٠)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 

Turner Pictures. M: Gary Chang. C: Judith Holstra, 
C.S.A. CD: John Dunn. E: Trudy Ship. PD: Dan Leigh. 
DPh: Sandi Sissel. ExcP: David Manson. P: Fred Berner. 
TP: Bill Phillips. St: Bill Phillips and Rafael Yglesias & 
Lewis Cole. D: John David Coles.  AscP: John Langraf. 

Brian Dennehy. ¤. Piper Laurie. Graham Beckel. Emily 
Longstreth. Ving Rhames. Jane Adams, Richard Jenkins. 
And International: Matt Damon.  Earl Hindman, Kevin 
Corrigan, Kathryn Roth, Mary Nell Santacrose, Ray 
McKinnon, Pamela Garmon, Jill Jane Clements, Al 
Hamacher, Jan Moris. 

مصــــنع ســــيارات ببلــــدة صــــغيرة تســــوء حالتــــه النفســــية بعــــد  مالحــــظ
ــــــه.  إغــــــالق المصــــــنع هــــــو زوج وأب متســــــلط ،  يعــــــارض عمــــــل زوجت

، لكنــــه ال يحــــب عملــــه تمامــــا كاألصــــغر  وربمــــا االبــــن األكبــــر كمحــــام
ـــــة يســـــعى لالنتحـــــار  ـــــى مشـــــهد النهاي ـــــذى يـــــرفض دراســـــة الطـــــب ف ال

إغــــالق .  رهم ســــرعلــــى طريقــــة الياپــــانين الــــذين حــــاربهم قــــديما ويعتبــــ
حيـــــث  ١٩٨١األحـــــداث فـــــى .  المصـــــنع ويكـــــن لهـــــم كـــــل كراهيـــــة

، ورغــــم هجــــوم  بــــدايات األســــتثمارات اليابانيــــة الواســــعة داخــــل أميركــــا
، فــــــإن المحتــــــوى الضــــــمنى أن هــــــذا هــــــو  البطــــــل المتواصــــــل علــــــيهم

ككـــل .  المســـتقبل لـــيس كتقنيـــات فقـــط بـــل فـــى معنـــى الشـــرف نفســـه
ألزمــــــة أميركــــــا كبلــــــد وكنظــــــام فــــــى درامــــــا إجتماعيــــــة عريضــــــة وجــــــادة 

  . مواجهة تحديات العصر
  ابن لإليجار 

  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٣مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

ـــوزى ـــوزى محمـــد ف ـــى ف ، فريـــد  ، مـــارى منيـــب ، تحيـــة كاريوكـــا ، ليل
  . ، حسن فايق شوقى

فرقــــة متجولـــــة تـــــدعى أن أحــــد أفرادهـــــا هـــــو االبــــن المفقـــــود ألحـــــد 
ـــــاء ـــــة،  األثري ـــــل الفرق ـــــك لتموي ـــــى حـــــب .  وذل ـــــف ف ـــــن المزي يقـــــع االب
  . كوميديا موسيقية خفيفة الظل ومسلية.  أخته

  االبن المفقود 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . محمد كامل حسن:  إخراج

ــــــد أحمــــــد رمــــــزى ــــــاض ، آمــــــال فري ،  ، نجــــــوى فــــــؤاد ، حســــــين ري
  . ، أحمد الحداد عزيزة حلمى

ــــه ف ــــرى صــــعيدى يفقــــد ابن ــــهث ــــة ثروت ــــه فــــى ورائ ــــزداد مطــــامع أخي .  ت
ـــــه حتـــــى ال يقتلـــــه عمـــــه ، وفـــــى  عنـــــدما يعثـــــر األول علـــــى االبـــــن يخفي

.  ، ليظهـــــر لـــــألب ذات الوقـــــت يرســـــل الهـــــم شـــــبيها لالبـــــن المفقـــــود
ـــين األخـــوين ـــى المكشـــوف ب ميلودرامـــا .  بعـــد قليـــل يصـــبح اللعـــب عل

، لكـــــن   صـــــراعات أســـــرية تعطيهـــــا الخلفيـــــات والتمثيـــــل بعـــــض القيمـــــة
  . ككل غير مقنعة

  ابن مين فى المجتمع 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨٢مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

،  ، حســــــين اإلمــــــام ، محمـــــد ثــــــروت ، هــــــدى ســــــلطان منـــــى جبــــــر
  . ، إبراهيم الشامى ، ناهد سمير ، صالح منصور هادى الجيار

قـــى ، ثـــم ظـــروف تل ، تبـــدأ بـــزواج الشـــغالة الطيبـــة ميلودرامـــا أجيـــال
ــــاب الحســــين ــــم النشــــأة والحــــب الطفــــل علــــى ب ، ليعــــود الماضــــى  ، ث

ـــد أغـــرب مـــا فـــى األمـــر أن صـــاحب محـــل طـــرابيش يكتـــب .  مـــن جدي
  ! ، فقط لحل عقدة النهاية مذكراته يوميا

  ابن النيل 
Nile Boy 

  ق أأ ١٣٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥١مصر 
ـــــــيلم [ ـــــــا ف ـــــــات بهن ـــــــارى كـــــــوينى ] منتخب ـــــــالم م ـــــــاس ↑.  أف :  اقتب

؛ عــــــــــن مســــــــــرحية جرانــــــــــت  ، فتــــــــــوح نشــــــــــاطى يوســــــــــف شــــــــــاهين
الموســـــــيقى .  نيـــــــروز عبـــــــد الملـــــــك:  ؛ حـــــــوار ريفــــــــر بـــــــوى مارشـــــــال
:  ؛ األلحــــــان حســــــب ترتيــــــب ظهورهــــــا إبــــــراهيم حجــــــاج:  التصــــــويرية

.  ، أحمـــــــــــد صـــــــــــدقى ، عبـــــــــــد الحلـــــــــــيم نـــــــــــويرة يوســـــــــــف صـــــــــــالح
نيفـــــــــيو :  مهنــــــــدس الصــــــــوت:  الفنيــــــــون.  فتحــــــــى قــــــــورة : تــــــــأليف

ـــــ أورفـــــانللى  ؛  كمـــــال أبـــــو العـــــال:  ؛ المونتـــــاچ ] نيفــــــيو أورفـــــانيللى [ ـ
ــــــــراهيم:  ؛ الماكيــــــــاچ مارســــــــيل صــــــــالح:  النيجــــــــاتيف ؛  مصــــــــطفى إب
ــــــــام عــــــــويس:  الريجيســــــــير محمــــــــد أبــــــــو :  ؛ مســــــــاعدا اإلخــــــــراج إم

ـــــيس نهـــــرا يوســـــف ـــــى:  ؛ مســـــاعد التصـــــوير ، أن ـــــدين وال ـــــور ال ؛  ن
.  مـــــــدجمـــــــال أح:  ؛ اإلضـــــــاءة ســـــــيد بســـــــيونى:  مســـــــاعد المونتـــــــاچ

.  محمـــــد فـــــايز:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  عبـــــاس حلمـــــى:  مهنـــــدس المنـــــاظر
ـــــــاج.  ] ألفــــــــيزى أورفـــــــانيللى [ـ  ألفــــــــيزى أورفـــــــانللى :  تصـــــــوير :  إنت

  . يوسف شاهين:  إخراج.  مارى كوينى
شــــــــكرى :  مــــــــع.  ، يحيــــــــى شــــــــاهين فــــــــاتن حمامــــــــة:  تمثيــــــــل ↑

ـــــق ، محمـــــود المليجـــــى ســـــرحان ـــــردوس محمـــــد ، ســـــميحة توفي ،  ، ف
،  ، عبــــــد المــــــنعم إســــــماعيل ريــــــاض القصــــــبجى >،  الحريــــــرى عمــــــر

ــــــدر ــــــزة ب ــــــة حســــــن عزي ــــــدو ، حوري :  و.  < ، زكــــــى الحرامــــــى ، أرمان
  . نادر جالل

ــــد زواجــــه  ــــة ال ســــيما بع ــــاة القري ــــن حي ــــذمر م ــــى لعــــوب يت شــــاب ريف
ـــه ـــارى مـــن فتات ـــاقير.  اإلجب ـــه عصـــابة عق ، وينتهـــى  فـــى القـــاهرة تغـــرر ب
، مــــــع محتــــــوى حتميــــــة  ة باألســــــاسدرامــــــا ريفيــــــ.  بــــــه األمــــــر ســــــجينا

ــــة حيــــث هــــى المكــــان الوحيــــد اآلمــــن بالنســــبة ألبنائهــــا .  العــــودة للقري
، وأداء محبـــــب مفعـــــم بالحيويـــــة  دور رئـــــيس مبكـــــر لشـــــكرى ســـــرحان

  . منه ومن فاتن حمامة
  ٢/١أبناء الصمت 

  ق م ١٢٠)  س/  ت/  الدقى ( ١٩٧٤مصر 
قصـــــــــة .  مراضـــــــــى فـــــــــيل]  الهيئـــــــــة المصـــــــــرية العامـــــــــة للســـــــــينما [

ـــــــا:  وســـــــيناريو وحـــــــوار ـــــــد طوبي ـــــــاظر.  مجي .  صـــــــالح مرعـــــــى:   المن
ــــغ حمــــدى:  موســــيقى ــــاچ.  بلي ــــر:  مونت :  مــــدير التصــــوير.  عــــادل مني

  . محمد راضى:  إخراج.  عبد العزيز فهمى
ــــين ــــور الشــــريف ميرفـــــت أم ،  ، حمــــدى أحمــــد ، مديحــــة كامــــل ، ن
ــــــى ــــــان ، الســــــيد راضــــــى محمــــــد لطف ،  ، محمــــــد صــــــبحى ، ســــــيد زي

  . ، محمود مرسى أحمد زكى
ينظـــر لـــه تقليـــديا كـــالفيلم األفضـــل بـــين األفـــالم التـــى تحـــدثت عـــن 

ــــالى لهــــا ــــى تركــــزت فــــى العــــام الت ــــوبر والت ــــذكر .  حــــرب أكت ال قيمــــة ت
، لكـــــن يعـــــد پانورامـــــا   للمعـــــارك الحربيـــــة باســـــتثناء اللقطـــــات الوثائقيـــــة

مــــن  ١٩٧٣ ـ ٧٦كبيــــرة وجيــــدة للمجتمــــع المصــــرى فــــى فتــــرة مــــابين 
الل مجموعـــــة مجنـــــدين ذوى أصـــــول ومشـــــاكل اجتماعيـــــة مختلفـــــة خـــــ

ــــــى الجبهــــــة ــــــات .  تجمعهــــــم فصــــــيلة واحــــــدة عل ــــــن خلفي ــــــة م األغلبي
، أمـــــا نـــــور الشـــــريف فهـــــو مثقـــــف تواجـــــه خطيبتـــــه  متواضـــــعة أو ريفيـــــة

  . الصحفية ميرفـت أمين فساد رئيس التحرير محمود مرسى
  أبناء على الطريق 

  ] )  تليفـزيون  (فـزيونى تلي  [ق م  ٨٨)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 
ســــــالمة :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون

:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  أنســـــــى بـــــــولس:  مـــــــدير اإلضـــــــاءة.  حمـــــــودة
،  ، تيمــــور بكيــــر ســــيد بخــــاتى:  مــــديرو التصــــوير.  إبــــراهيم العيســــوى
.  ســـيد جــــاد:  ؛ خطـــوط نجـــاة الشـــماع:  لوحـــات.  مـــاهر أبـــو دقيقـــة

فـــــؤاد :  مـــــدير إدارة اإلنتـــــاج.  عبـــــد المـــــنعم خفـــــاجى:  اجمـــــدير اإلنتـــــ
ســـــــاعد فـــــــى .  يحيـــــــى العلمـــــــى:  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  شـــــــهاب الـــــــدين

ــــــايق:  اإلخــــــراج ــــــى أشــــــرف ف ــــــد حنف :  مســــــاعد مخــــــرج أول.  ، خال
  . نبيل عبد العظيم/  المخرج:  سهرة لـ ↔.  سمير األفندى

 . محســــــن محيــــــى الــــــدين.  أحمــــــد راتــــــب.  زهــــــرة العــــــال:  بطولــــــة
.  محمــــد الســــبع:  باالشــــتراك مــــع.  ســــلوى خطــــاب.  شــــوقى شــــامخ

ــــد.  حســــين الشــــربينى:  و ــــاء شــــهاب.  چيهــــان فري ــــم .  وف ــــة عل مقبول
ــــدين الــــدين ــــوح عمــــارة.  ، حمــــدى شــــرف ال ــــد  أبــــو الفت ــــد المجي ، عب
.  ، مهـــدى عبـــاس ، أحمـــد بـــدير أحمـــد ناديـــة شـــمس الـــدين.  خضـــر

كمــــــــال .  يــــــــق، مصــــــــطفى توف ، إبــــــــراهيم األبــــــــيض صــــــــالح خليفــــــــة
  . ، فاطمة شوشة ، ماهر سليم الديساوى

أب مســــــافر للشــــــغل فــــــى إحــــــدى بلــــــدان الخلــــــيج تتطــــــور األمــــــور 
ــــر متوقــــع  ــــه)  أو متوقــــع إن شــــئت (علــــى نحــــو غي ــــر .  مــــع إبنائ األكب

جـــــــاد درس التمثيـــــــل ويكـــــــافح بمشـــــــقة بالغـــــــة للحصـــــــول )  شـــــــامخ (
ـــــات الشخصـــــية ال  ـــــى العالق ـــــوم عل ـــــزنس يق ـــــى ظـــــل بي ـــــى فرصـــــة ف عل

يأســــت مــــن فكــــرة الحــــب وتريــــد )  خطــــاب (االبنــــة الطبيبــــة .  رأكثــــ
ـــــذى يحبهـــــا ـــــزواج مـــــن النقـــــاش ال ـــــر تكمـــــن قـــــوة .  ال فـــــى هـــــذا األخي

، حيــــث أداه أحمــــد راتــــب بمــــزيج خــــاص مــــن  الفــــيلم وأيضــــا ضــــعفه
، لكــــن المخطوطــــة لــــم تــــأت بنهايــــة ســــعيدة  الســــوقية والجديــــة والنبــــل

ـــــــرر قـــــــوى لتحـــــــول م ـــــــر االنســـــــحاب دون مب ـــــــى لحبـــــــه إذ آث وقفـــــــه إل
هـــــــو المحـــــــور )  محيـــــــى الـــــــدين (يظـــــــل االبـــــــن األصـــــــغر .  النقـــــــيض

، ويجـــــد األب نفســـــه  األساســـــى للـــــدراما إذ أصـــــبح مـــــدمنا للهيـــــروئين
ـــــه ـــــر المتوقعـــــة لـــــدى عودت ـــــام هـــــذه الكارثـــــة غي ، ومنهـــــا أن االبـــــن  أم

،  يخفـــــى فـــــى المنـــــزل حقيبـــــة بهــــــا مســـــحوق قيمتـــــه مليونـــــا ونصــــــف
طش بكـــــــــــل األســـــــــــرة وصـــــــــــاحبها مـــــــــــوزع العقـــــــــــاقير مســـــــــــتعد للـــــــــــب

ـــــــزيونية فــــــوق المتوســــــط إنتاجيــــــا وبخيــــــوط .  الســــــتعادتها ككــــــل تليف
ثريـــــة فـــــى تعليقهـــــا االجتمـــــاعى واتقـــــان عـــــام لمعظـــــم العناصـــــر وعلـــــى 
رأســــــها التمثيــــــل ومــــــن خلفــــــه توجيــــــه جيــــــد كانــــــت تحظــــــى بــــــه هــــــذه 

  . المبكرة نسبيا’  السهرات ‘
  أبناء الغربة 

  ]  ) تليفـزيون ( تليفـزيونى  [ق م  ١٠٦)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 
حســـــــين :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون

ــــــى إســــــماعيل ــــــاوى:  ؛ إعــــــداد موســــــيقى عل ــــــالى الحفن ــــــدس .  مع مهن
مـــــدير .  منيـــــر زكـــــى:  مـــــدير اإلضـــــاءة.  ســـــلوى الســـــمرى:  الـــــديكور

ســـــــــــمير :  المصـــــــــــورون.  جميـــــــــــل شـــــــــــعبان:  التصـــــــــــوير الخـــــــــــارجى
.  ، نصــــــر عبــــــد العزيــــــز ى، ســــــامية صــــــبح ، مصــــــطفى عيــــــد الصــــــبان

ـــــاچ إليكترونـــــى ـــــتح:  مونت تســـــجيل .  ، عـــــادل شـــــبل ممـــــدوح أبـــــو الف
، الســــــيد أحمــــــد  ، زكريــــــا نبــــــوى مصــــــطفى شــــــرف:  ومونتــــــاچ فـــــــيديو

، زكريـــــــا  ســـــــامية المعطـــــــاوى:  مراقبـــــــة صـــــــوت ومكســـــــاچ.  ســـــــالمة
ــــــد المــــــنعم شــــــنودة ــــــى ســــــليم ، محمــــــد عب ــــــة.  ، عل ــــــون المقدم :  فن

مـــــــــدير .  خالـــــــــد بهجـــــــــت:  مســـــــــاعد مخـــــــــرج أول.  ســـــــــعيد علـــــــــى
  . ] حسن بشير:  إخراج . [ سعيد كامل:  اإلنتاج

ــــدير ــــة فــــاخر.  أحمــــد ب ــــز.  أســــامة عبــــاس.  هال .  عايــــدة عبــــد العزي
عبـــــد .  عهـــــدى صـــــادق.  عبـــــد الحفـــــيظ التطـــــاوى.  عبـــــد اهللا فرغلـــــى
ــــــوزير.  الســــــالم محمــــــد ــــــق.  حمــــــدى ال ــــــة رفي ــــــة حســــــن.  نادي .  نبيل

.  إبـــــراهيم األبـــــيض.  لـــــد محمـــــودخا.  عـــــزة الحســـــينى.  عـــــادل أنـــــور
، أنســـى  محمـــد عتـــريس.  ، عبـــد الحميـــد أنـــيس ناديـــة شـــمس الـــدين

،  طـــــــارق عرابـــــــى.  ، مصـــــــطفى عكاشـــــــة متـــــــولى علـــــــوان.  المصـــــــرى

،  ، ســـــليمان داود صــــالح حفنـــــى.  ، ســــيد شـــــيرويدى ســــمير حســـــين
ــــولى ــــد جمعــــة رشــــدى مت ــــاس أحمــــد عليمــــى:  واألطفــــال.  ، خال ،  إين

  . أمجد منير،  محمد يسرى رياض
ــــة أخــــوة فــــى مســــارات مختلفــــة :  بلــــدة قــــرب المنصــــورة حيــــث ثالث

األول بقـــــــــى لخدمـــــــــة األرض حتـــــــــى ســـــــــقط مـــــــــن المـــــــــرض ونقـــــــــل 
)  أســـــــامة عبـــــــاس (الثـــــــانى .  لمستشـــــــفى القصـــــــر العينـــــــى بالقـــــــاهرة

مهنـــدس زراعـــى هـــاجر إلـــى ألمانيــــا وعـــاد لعقـــد صـــفقات زراعـــة زهــــور 
ـــــث  فـــــى مصـــــر للتصـــــدير ـــــدير (، والثال ـــــوى وإن تركـــــز  ) أحمـــــد ب فهل

ـــة الحـــرة فـــى  ـــب األقمشـــة والســـلع مـــن المنطق معظـــم نشـــاطه فـــى تهري
ـــــور ســــعيد ــــه اللعــــوب  ب ــــاخر (، بمشــــاركة زوجت ــــة ف ــــى تخونــــه )  هال الت

.  ) عهـــــدى صـــــادق (ومســـــاعده الصـــــبى األقـــــل احترامـــــا فـــــى البلـــــدة 
، األمـــــر  ) التطـــــاوى (يقــــدم الثـــــانى شــــيكا بثالثـــــين ألـــــف دوالر ألبيــــه 

ــــر الــــى ال يقــــف ع ــــه وزوجــــة األخي ــــارة أطمــــاع أخي ــــد حــــد إث فرغلــــى  (ن
، بـــــل يقـــــوم االبـــــن األصـــــغر وزوحتـــــه وشـــــريكه بتـــــدبير  ) وعبـــــد العزيـــــز
، وال يبـــــدو أن فـــــى المســـــتقبل أمـــــل ســـــوى البـــــن األخ  ســـــرقة المبلـــــغ

ـــــــدس الزراعـــــــى الجـــــــاد ـــــــر المهن ـــــــة.  الكب ، لكـــــــن يعيبهـــــــا  فكـــــــرة طيب
التشــــــــــعب علــــــــــى طريقــــــــــة المسلســــــــــالت فــــــــــى حبكــــــــــات فرعيــــــــــة 

مثــــل ابنــــة العــــم التــــى تســــرق مــــن أســــرتها  (صــــيات كثيــــرة أخــــرى وشخ
التوجيـــــه ركيـــــك .  ) ، وقصـــــص حـــــب أخـــــرى متنوعـــــة لتعطـــــى حبيبهـــــا

، ولــــوال مواهــــب التمثيــــل المســــتخدمه لبــــدا العمــــل  فـــى مشــــاهد كثيــــرة
  . أقل إقناعا بكثير

   ٢/١أبناء للبيع 
  ق أأ ٩٧)  س/  السبكى ( ١٩٧٣مصر 

عبــــد الحــــى :  ســــيناريو.  د شــــنبســــع:  قصــــة.  أفــــالم ســــعد شــــنب
جـــــالل :  مونتـــــاچ.  ، رؤوف حلمـــــى رأفـــــت الخيـــــاط:  حـــــوار.  أديـــــب

ــــــــى خيــــــــراهللا:  مــــــــدير التصــــــــوير.  مصــــــــطفى نيــــــــازى :  إخــــــــراج.  عل
  . مصطفى

ـــــــــر رشـــــــــدى أباظـــــــــة ، محمـــــــــود  ، ناهـــــــــد يســـــــــرى ، فاطمـــــــــة مظه
  . ، يوسف فخر الدين ، توفيق الدقن ، عماد حمدى المليجى

ة الســــرقة وتــــزويج ابنتــــه التــــى تركهــــا منــــذ مجــــرم يحــــاول تــــرك عصــــاب
ــــة ــــرة طويل ــــرى فت ــــى ســــرقة عمهــــا الث ــــه عل ينكشــــف .  ، لكــــنهم يجبرون

ــــرك حبيبهــــا ــــة ت ــــان فــــى مجابهــــة  أمــــره فتقــــرر االبن ، فقــــط ليتحــــد االثن
درامـــــــا تعليــــــق اجتمـــــــاعى فــــــوق المتوســـــــط قلــــــيال مقنعـــــــة .  العصــــــابة

  . الشخصيات والتمثيل بشكل عام
   ٢/١أبناء وقتلة 

  ق م ١٣٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٧مصر 
ـــــــــرض البلجـــــــــون  [ ـــــــــع ودور الع ـــــــــيلم]  مصـــــــــر للتوزي .  شـــــــــدا ف

:  مهنــــــــدس الصــــــــوت.  آمــــــــالى بهنســــــــى:  مســــــــاعد المخــــــــرج األول
ـــــز إســـــماعيل :  قصـــــة.  رشـــــدى حامـــــد:  المـــــدير الفنـــــى.  جميـــــل عزي
ــــدين ــــى ال ــــتج المنفــــذ.  مصــــطفى محــــرم:  ســــيناريو وحــــوار.  ول :  المن

.  ســـــلوى بكيـــــر:  مونتـــــاچ.  فـــــوزى إبـــــراهيم:  إنتـــــاج.  فتحـــــى يســـــرى
ــــد المــــنعم بهنســــى:  مــــدير التصــــوير ــــب:  إخــــراج.  عب .  عــــاطف الطي

  . فوزى إبراهيم:  فيلما من إنتاج ␡
ـــــــة عبيـــــــد ـــــــز نبيل رجـــــــاء .  مجـــــــدى وهبـــــــة.  ، محمـــــــود عبـــــــد العزي

ــــــدير:  باالشــــــتراك مــــــع.  حســــــين ــــــة عــــــزت.  أحمــــــد ب شــــــريف .  نادي
ــــر ــــود.  أحمــــد ســــالمة.  مني ،  حســــن الــــديب ␡.  هــــد رشــــدىنا.  خل

  . ، قاسم الدالى ، حافظ أمين ، سامية سامى محمد ناجى
، ليســــرقها ويشــــترى محــــل األجنبــــى  عامــــل بســــيط يتــــزوج فتــــاة ليــــل

بعـــــد أعـــــوام طويلـــــة تســـــعى .  ٥٦الـــــذى قـــــرر الهجـــــرة أثنـــــاء أحـــــداث 
ميلودرامـــــا انتقـــــام وأجيـــــال فـــــى .  لالنتقـــــام بمشـــــاركة ضـــــابط انتهـــــازى

البطــــل تــــاجر ســــالح :  ، مــــع أبعــــاد سياســــية حــــادة ســــيةتركيبتهــــا األسا
، ثـــــم  قــــادر علــــى التكيـــــف مــــع كافـــــة المراحــــل السياســــية فـــــى مصــــر

، وهــــم مقــــدمون فــــى ســــيناريو  اتجــــاه ابنــــه إلــــى الجماعــــات اإلســــالمية
مصـــــطفى محـــــرم بشـــــكل مالئكـــــى جـــــدا علـــــى عكـــــس فـــــيلم الطيـــــب 

  ! ” البدرون “اآلخر الذى عرض معه فى نفس اليوم 
    ٢/١ريتشيل  ابنة عمى

My Cousin Rachel 
  ق أأ ٩٨)   ت  ( ١٩٥٢أميركا 

Twentieth Century Fox. Daphne du Maurier’s ¤. Screen 
Play: Nunnally Johnson; >From the N: Daphne du 
Maurier.< M: Franz Waxman; DPh: Joseph la Shelle, 
A.S.C. ADn: Lyle Wheeler, John de Cuir; SD: Walter M. 
Scott; FE: Louis Loeffler; WardrobeDn: Charles le Maire; 
CDd: Dorothy Jeakins; Orch: Edward Powell; MUpArtist: 
Ben Nye; SpPhFx: Ray Kellogg; Sd: Alfred Bruzlin, Roger 
Heman; AstD: Arthur Lueker. P: Nunnally Johnson. D: 
Henry Koster. 

Olivia de Havilland. In: ¤. With: Richard Burton -as 
Philip Ashley. And: Audrey Dalton, Ronald Squire, George 
Dolenz, John Sutton, Tudor Owen, J.M. Kerrigan. 

شـــــاب :  ، أوائـــــل القـــــرن التاســـــع عشـــــر إنجلتراـ  ســـــاحل كـــــورنيش 
هربـــــا مـــــن شـــــتاء  .  يحمـــــل عرفانـــــا وتعلقـــــا كبيـــــرا بقريبـــــه الـــــذى ربـــــاه

، األمــــر الــــذى يســــفر عــــن  كورنــــول العاصــــف يرحــــل األخيــــر إليطاليــــا
ـــــن إحـــــدى قريبـــــاتهم  ـــــوان (زواج م األمـــــر الـــــذى يثيـــــر )  ريتشـــــيل العن

ـــرة وغـــيظ الشـــاب ـــة فـــى االنتقـــام عنـــدما  ينقلـــب هـــذا لحقـــد.  غي ورغب
تصـــله خطابـــات يـــوحى لـــه أن العـــروس قـــد ســـممت زوجهـــا فـــى شـــهر 

ـــــــة األحـــــــداث .  العســـــــل ـــــــرا تكـــــــرس بقي ـــــــأتى هـــــــذه إلنجلت ـــــــدما ت وعن
ـــــــة  ـــــــوجس والشـــــــك والريب ـــــــى ســـــــيلفها الت ـــــــين والت ـــــــين االثن ـــــــة ب للعالق

معالجــــــة قويــــــة التنفيــــــذ لروايــــــة الغمــــــوض النفســــــية فائقــــــة .  الغامضــــــة

  هاى فيلم
 خدمات تسجيل وتحويل األشرطة من أى نظام إلى آخر

PAL ↔ NTSC 
  .  ، روكسى ، خلف مدينة غرناطة شارع إبراهيم باشا ٣٣

  . ٤٥٤٤٤٦٨:  ؛ فاكس ٢٥٨٠٥٠٠:  ت



٤  

، مـــع أداء طــــاغ مـــن هافــــياالند فـــى الــــدور  مورييـــهالنجـــاح لـــدافنى دو 
ـــــرئيس ـــــة ال ـــــى أول أفالمـــــه األميركي ـــــون ف ـــــذى ســـــمى  ، وكـــــذا بيرت ، وال

  . عنه لألوسكار كمثل داعم
AAN: SptA (Burton); Cgr -B&W; CD -B&W (le Maire, 

Jeakins); AD-SD -B&W. 

   ٢/١ابنتى العزيزة 
  ق م ١٠١)  س/  ت/  الدقى ( ١٩٧١مصر 
:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  سســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينماالمؤ 

تصـــميم .  مـــاهر عبـــد النـــور:  مهنـــدس الـــديكور.  محمـــد أبـــو يوســـف
.  ســـــلوى طلـــــب:  أمـــــا بـــــراوة؛  محمـــــود رضـــــا:  حبايبنـــــا:  الرقصـــــات

أغنيـــــــة .  ، محمـــــــد حمـــــــزة مرســـــــى جميـــــــل عزيـــــــز:  تـــــــأليف األغـــــــانى
.  مـــــوجىمحمــــد ال.  بليــــغ حمـــــدى.  محمــــد عبـــــد الوهــــاب:  الحلــــم

حســـــن :  مهنـــــدس الصـــــوت.  نصـــــرى عبـــــد النـــــور:  تســـــجيل األغـــــانى
:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  عمـــــر خورشـــــيد:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  التـــــونى

ســــعيد :  مونتــــاچ.  حســــيب ونــــوال:  صــــمم المقدمــــة.  عبــــد المســــيح
  . حلمى رفلة:  إخراج.  فريدوحيد :  مدير التصوير.  الشيخ

ـــــ.  رشـــــدى أباظـــــة.  نجـــــاة ،  ماجـــــدة صـــــالح:  مـــــع.  زةابنتـــــى العزي
.  ، إبـــــراهيم ســـــعفان ، عزيـــــزة حلمـــــى زوزو شـــــكيب.  عمـــــر خورشـــــيد
ــــــل ــــــة الشــــــواربى ســــــعيد خلي ــــــد المــــــنعم بســــــيونى ، هال ــــــار  ، عب ، مخت

  . السيد
أرجــــــــل دادى  “معالجــــــــة مصــــــــرية متوســــــــطة لفــــــــيلم فريــــــــد أســــــــتير 

التـــــزام .  ) أكثـــــر منهـــــا للنســـــخ العديـــــدة األقـــــدم ( ١٩٥٥”  الطويلـــــة
صــــل بــــدءا مــــن مشــــهد االفتتــــاح بتعطــــل ســــيارة البطــــل أمــــام كبيــــر باأل

ـــــب الموســـــيقى ملجـــــأ اليتيمـــــات ـــــى القال ـــــى .  ، وحت ـــــزنس يتبن رجـــــل بي
، وينشــــأ الحــــب لــــديها نحــــو متبنيهــــا  فتــــاة يتيمــــة ويلحقهــــا بالجامعــــة

.  ، لكـــــن يعوقـــــه أن هنـــــاك مـــــن يمنـــــع وصـــــول خطاباتهـــــا إليـــــه الخفـــــى
ـــة كمـــا األصـــل تكشـــف كـــل شـــىء خـــالل حفـــل   ـــةالنهاي ـــر للجامع .  كبي

ـــــوط والشخصـــــيات بشـــــكل  ـــــة مســـــطحة الخي ـــــة واجتماعي درامـــــا عاطفي
  . ، وأفضل ما فيها وفرة أغانى البطلة الرقيقة عام

  
  :  ١٣أبوللو 

  ’ !  المجد الذى حققته الناسا يفوق مجد إرسال ألف رحلة ناجحة ‘
  ابنتى والذئاب 

  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٦مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــى ، أحمـــــد مظهـــــر إلهـــــام شـــــاهين ـــــد الغن ،  ، شـــــويكار ، ســـــعيد عب
ـــب ـــل رات ـــدين جمي ـــور ال ـــل ن ـــدين ، نبي ـــايزة كمـــال ، مـــريم فخـــر ال ،  ، ف
  . ، سيف اهللا مختار ، بدر نوفل صالح نظمى

ــــــة بابنتــــــه ، كمــــــا ينبهــــــه  ســــــجين يوصــــــى ضــــــابط المباحــــــث بالرعاي
ع درامــــا عصــــابات تــــذكرنا بــــالنو .  لخطــــوط يتتبعهــــا لكشــــف العصــــابة

مشــــهد مضــــحك لشــــويكار تقــــتحم مقــــر الــــزعيم .  فــــى الخمســــينيات
ــــع بمسدســــها ــــل الجمي ــــاك لحظــــات مضــــيئة !  وتقت ــــال شــــك هن لكــــن ب

  . من أحمد مظهر
  ابنتى والذئب 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٧مصر 
ســـــــيناريو .  عبـــــــد الـــــــرحمن عـــــــوف:  قصـــــــة.  المتحـــــــدة للســـــــينما

:  الــــــديكورمهنــــــدس .  ، صــــــبرى عــــــزت محمــــــود أبــــــو زيــــــد:  وحــــــوار
ـــــاهر عبـــــد النـــــور ـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى.  م صـــــالح :  مونتـــــاچ.  ف

ســـــــيد :  إخـــــــراج.  كمـــــــال كـــــــريم:  مـــــــدير التصـــــــوير.  عبـــــــد الـــــــرازق
  . طنطاوى

، محمــــود عبــــد  ، نــــور الشــــريف ، حســــن يوســــف شــــمس البــــارودى
، عبــــد المــــنعم  ، محمــــود المليجــــى ، أميــــرة ، صــــفية العمــــرى العزيــــز
  . ، نعيمة وصفى ، محمد توفيق جدى، عبد الغنى الن إبراهيم

ــــة ــــوت أمهــــا مــــن تزمــــت  ميلودرامــــا عاطفي ــــاة تعــــانى بعــــد م ، عــــن فت
ــــف.  أبيهــــا ، لكــــن ثمــــة   ترحــــل لتعــــيش مــــع عمتهــــا المريضــــة فــــى الري

أخيـــرا .  كارثـــة أخـــرى فـــى انتظارهـــا هـــى اعتـــداء شـــاب مســـتهتر عليهـــا
 . ، كمـــا تجـــد مـــن يحبهـــا ويقبلهـــا علـــى مـــا هـــى عليـــه تثـــور علـــى األب

، لكنــــه الواقــــع أنــــه  هــــذا يــــوحى بمناقشــــة مهمــــة لقضــــية تحــــرر المــــرأة
  .  لن يعجب سوى هواة أدوار األغراء البدائية

   ٢/١إبنى تومى 
Tommy Boy 

  ق م ٩٦)  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Paramount [Lorne Michaels]. C: Pamela Basker. CD: Patti 

Unger. MSup: G. Marq Rosewell. M: David Newman. 
AscP: Michael Ewing. Co-P: Barnaby Thompson. E: 
William Kerr. PD: Stephen J. Lineweaver. DPh: Victor J. 

Kemper. ExcP: Robert K. Weiss. W: Bonnie Turner & 
Terry Turner. P: Lorne Michaels. D: Peter Segal. 

Chris Farley. David Spada. ¤. Bo Derek. Julie Warner. 
Sean McCann, Zack Grenier, James Blendick. With Dan 
Aykroyd. And Brian Dennehy.  ↑ Clinton Turnbull, Ryder 
Britton, Paul Greenberg, Philip Williams, David ‘Skippy’ 
Malloy, Roy Lewis, Austin Pool, William Dunlop, Jack 
Jessop, Michael Dunston, David Hemblen, Graeme 
Millincton, Michael Cram, Dean Marshall, Trent McMullen. 

ـــاريخ ـــدين وشـــبه متخلـــف تخـــرج بالكـــاد مـــن قســـم الت ـــن ب ، يعـــود  اب
لبلدتــــــــه فــــــــى الغــــــــرب األوســــــــط ليســــــــاعد والــــــــده صــــــــاحب مصــــــــنع 

يتــــــزوج األب امــــــرأة فاتنــــــة .  غيارالســــــيارات الــــــذى يكــــــافح األغــــــالق
مـــن صـــاحب مصـــنع أضـــخم يســـعى لشـــرائه هـــى فـــى الواقـــع مدسوســـة 

، ويتعهــــد األبــــن بجولــــة مبيعــــات مــــع  يمــــوت األب فــــى حفــــل الزفــــاف
ـــــل شـــــاب آخـــــر  ـــــا (زمي ـــــان تمام ــــــد رائع ـــــارلى وسبي ـــــاك .  ) ف ال زال هن

كوميـــــديا .  طعنـــــات عـــــدة أخـــــرى فـــــى الظهـــــر عليهمـــــا التصـــــدى لهـــــا
ــــــا ــــــة العناصــــــر تمام ــــــالم .  ممتعــــــة ومتقن ــــــددة ألف ــــــة متع ــــــات كالمي تحي

ــــــة شــــــهيرةهوليود ــــــى .  ي ــــــك تظهــــــر فــــــى لقطتهــــــا األول ــــــو ديري ــــــى ب حت
فــــارلى هــــو نســــخة جــــددة :  نعــــم .  ’ ١٠ ‘لتحــــاكى فيلمهــــا األشــــهر 

  ! من چون كاندى
  أبو أحمد 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
  . حسن رضا:  إخراج

ــــــدين ــــــد شــــــوقى مــــــريم فخــــــر ال ، عمــــــر  ، محمــــــود المليجــــــى ، فري
  . ، علوية جميل فيق، محمد تو  ، آمال فريد الحريرى

ــــــل محــــــاوالت عامــــــل إزاحــــــة رئيســــــه ــــــة  ، مــــــرة بالقت ، والمــــــرة التالي
ــــــــه ــــــــه تخون ــــــــأن زوجت ــــــــد ب ــــــــل عشــــــــيقها  بإيهــــــــام الجدي ، فيدفعــــــــه لقت

وبعــــد خروجــــه مــــن الســــجن مــــازال هنــــاك مسلســــل دامــــى .  المفتــــرض
،  ، والتقانـــــة الســـــينمائية ككـــــل التفاصـــــيل متقنـــــة بشـــــكل عـــــام.  آخـــــر

  . ذه الميلودرامامما أعطى جاذبية ما له
   ٢/١أبو البنات 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٠مصر 
ـــــــوس فرنجيـــــــة]  وكالـــــــة الجـــــــاعونى [ تيســـــــير :  قصـــــــة.  أفـــــــالم طن

ــــود ــــديك:  ســــيناريو وحــــوار.  عب ــــاچ.  بشــــير ال ــــة شــــكرى:  مونت .  نادي
ســــــعيد :  مــــــدير التصــــــوير.  فــــــؤاد الظــــــاهرى:  الموســــــيقى التصــــــويرية

  . تيسير عبود:  إخراج.  شيمى
،  ، عايـــــدة ريـــــاض ، محمـــــود قابيـــــل ، فريـــــد شـــــوقى مديحـــــة كامـــــل
،  ، محمـــــد شـــــوقى ، روعـــــة الكاتـــــب ، عمـــــاد رشـــــاد مـــــى عبـــــد النبـــــى
  . محمود أبو زيد

، فيشــــــارك بمكافأتــــــه فــــــى  أب ألربــــــع بنــــــات يحــــــال إلــــــى المعــــــاش
ـــــــك الحـــــــارة ‘ ـــــــرة ســـــــينمائياـ  ’  بوتي ـــــــى  ألول م ـــــــبض عل ، وحـــــــين يق

ــــــك تتبــــــع المصــــــائر مــــــ.  الشــــــريك يقتلــــــه البطــــــل ويســــــجن ا يتلــــــو ذل
ميلودرامــــــــا متوســـــــطة رغــــــــم محـــــــاوالت بشــــــــير .  المختلفـــــــة للبنـــــــات

  . الديك الجادة فى أوائل خطواته فى كتابة تمثيليات الشاشة
  أبو حديد 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

، ليلـــــى  ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم ، محمـــــود المليجـــــى فريـــــد شـــــوقى
  . ، سميحة توفيق ، عبد الوارث عسر طاهر

، البطـــــل يجمــــع زمالئـــــه  الصــــراعات الطبقيــــة فـــــى مجتمــــع ســــاحلى
.  الصــــــيادين فــــــى جمعيــــــة تعاونيــــــة لمواجهــــــة االحتكــــــارى المســــــتغل

، بعـــــد سلســـــلة خبطـــــات نيـــــازى مصـــــطفى فـــــى  فـــــيلم نشـــــاط نـــــاجح
رصـــــيف  “و”  فتـــــوات الحســـــينية “و”  حميـــــدو “ذات الضـــــرب مثـــــل 

  . فالم ليلى طاهرأول أ.  ” ٥نمرة 
   ٢/١أبو حلموس 

  ق أأ ٧٦)  س/   مصر/  ت ( ١٩٤٧مصر 
ــــــــب الريحــــــــانى:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  نحــــــــاس فــــــــيلم ــــــــديع  نجي ، ب

:  ؛ غنــــاء ، علــــى فــــراج كــــارم محمــــود:  األغــــانى تلحــــين >؛  خيــــرى
؛  محــــــــــــــالت الســــــــــــــبيلجى:  الموبيليــــــــــــــات.  < كــــــــــــــارم محمــــــــــــــود

:  الصــــــوت مهندســــــا.  محــــــالت إســــــماعيل بــــــك علــــــى:  الســــــجاجيد
.  آرام ماراليـــــــــــــان:  ؛ مهنـــــــــــــدس الكهربـــــــــــــاء ، كريكـــــــــــــور هاليبيـــــــــــــان
ــــــــاچ ألبيــــــــر نجيــــــــب:  المونتــــــــاچ مــــــــدير .  عيســــــــى أحمــــــــد:  ؛ الماكي
.  حبيــــــب خــــــورى:  ؛ مهنــــــدس المنــــــاظر رمســــــيس نجيــــــب:  اإلنتــــــاج
ــــل:  تصــــوير ــــراهيم حلمــــى:  إخــــراج.  ســــامى بري :  المــــدير الفنــــى.  إب

  . نجيب الريحانى
،  ، عبــــــــاس فــــــــارس زوزو شــــــــكيب:  مــــــــع ¤.  نجيــــــــب الريحــــــــانى

حســـــن .  ، فـــــردوس محمـــــد ، محمـــــد كمـــــال المصـــــرى مـــــارى منيـــــب
،  ، لــــــوال صــــــدقى ، محمــــــد حســــــن الــــــديب ، هــــــاجر حمــــــدى فــــــايق

ــــدون  . [ ، فـــــيكتوريا حبيقــــة ] إســــتيفان روســــتى [ـ  إســــتفان روســــتى  ب
  . ] رياض القصبجى : ائتمان

ـــــر  ـــــل األخي ـــــيلم قب ـــــات “ (الف ـــــى .  نىللريحـــــا)  ” غـــــزل البن ـــــائع ف ب
ــــــــة كاتــــــــب بــــــــدائرة أحــــــــد  محــــــــل للــــــــدواجن ، يحصــــــــل علــــــــى وظيف

ـــــــدائرة وأســـــــرته.  الباشـــــــوات ـــــــاظر ال ـــــــه ال  يكتشـــــــف تالعـــــــب ن ، لكن
ـــه ـــا يطلـــب من ـــذ كـــل م ـــاظر تنجـــب .  يملـــك ســـوى تنفي ـــن الن عشـــيقة اب

ــــه ــــه الهــــروب مــــن  طفــــال وتتركــــه ل ، فــــى ذات الوقــــت الــــذى تريــــد أخت
ـــــد األب فرضـــــه عليهـــــا ـــــارى يري ـــــرة ا.  زواج إجب ـــــدعى األخي لحـــــل أن ت

، هــــو ابنهــــا  ) ، ومــــن هنــــا معنــــى العنــــوان حلمــــوس (أن هــــذا الرضــــيع 
اآلن يكســــــب األخيــــــر .  مـــــن ذلــــــك الموظــــــف المغلــــــوب علـــــى أمــــــره

، وتبـــــــــدأ  ألـــــــــف جنيـــــــــه ٦٠لوتريـــــــــة الـــــــــديربى اإلنجليزيـــــــــة ذات الــــــــــ 
ـــــــامالت جميعهـــــــا تتغيـــــــر ـــــــن أفضـــــــل أفـــــــالم مؤســـــــس .  المع لـــــــيس م

، يميــــــــل للفــــــــارص بــــــــال جــــــــدوى  يةالكوميــــــــديا االجتماعيــــــــة المصــــــــر 
ـــا ـــى يصـــف بهـــا البطـــل حبـــه  ، وبالمبالغـــة أحيانـــا أحيان ، كالكلمـــات الت

أيضـــــــا النهايـــــــة الســـــــعيدة غيـــــــر .  مـــــــن طـــــــرف واحـــــــد البنـــــــة النـــــــاظر
، أضــــــــعفت مـــــــــن الوقــــــــع العـــــــــام  التقليديــــــــة فــــــــى أفـــــــــالم الريحــــــــانى

لكنــــه .  ، وقــــد أثبــــت مــــرارا أنــــه وجمهــــوره فــــى غنــــى عنهــــا للشخصــــية
  . شىء متعة كفصل من أداءات الريحانى المؤثرة يظل رغم كل

   ٢/١أبو الدهب 
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 

.  الســـــيد بـــــدير:  حـــــوار.  أفـــــالم أميـــــة]  الشـــــرق لتوزيـــــع األفـــــالم [
ـــــــدس .  ، ســـــــامى الســـــــيد شـــــــارل فوســـــــكلو:  مهندســـــــا الصـــــــوت مهن

قصـــــة .  محمـــــود نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــاس حلمـــــى:  المنـــــاظر
  . حلمى رفلة:  إخراج.  زهير بكير:  وسيناريو وإنتاج
ـــــــد شـــــــوقى ، محســـــــن  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، هـــــــدى ســـــــلطان فري

ــــــوب ســــــرحان ــــــوت القل ــــــر الفنجــــــرى ، ق ــــــى عصــــــابة . ، مني شــــــريك ف
ـــــل  ـــــدأ فـــــى المي ـــــه يب ـــــت وتجعل ـــــة تتفـــــرغ للبي ـــــزوج مـــــن مغني ـــــب يت تهري

ـــــر اســـــتقرارا ، فيبلـــــغ عنـــــه مـــــع  ، ممـــــا يثيـــــر حنـــــق شـــــريكه لحيـــــاة أكث
يــــــدخل الســــــجن وتلــــــد زوجتــــــه .  يحـــــاء بــــــأن زوجتــــــه هــــــى المبلغــــــةاإل

، وبينمــــــا يحــــــاول الهــــــرب لالنتقــــــام باعتبارهــــــا خائنــــــة لــــــه مــــــع  طفــــــال
، يتــــودد لهــــا هــــذا الشــــريك ويــــدس عليهــــا فتــــاة واقعــــة تحــــت  شــــريكه
، والهــــدف تطليقهــــا وزواجــــه  ) دفعهــــا لقتــــل تــــاجر غــــرر بهــــا (ســــطوته 
يـــــذهب المـــــأذون دائـــــم الحبكـــــة الرئيســـــة ســـــاذجة حيـــــث .  هـــــو منهـــــا

ـــه  ـــاة علـــى أنهـــا  (النســـيان شـــبيه البطـــل لتطليق ـــه الفت بعـــد أن تقـــدمت ل
ــــــه ــــــر الشــــــبه ويهــــــرب ) زوجت مــــــا لمــــــع فــــــى هــــــذا .  ، فيســــــتغل األخي

ــــاة ، وهــــو ككــــل ال  العــــرض هــــو الممثلــــة قــــوت القلــــوب فــــى دور الفت
يعـــدو درامـــا عصـــابات روتينيـــة يميزهـــا التركيـــز علـــى النســـاء فـــى عـــالم 

  !  ا بينما هن فى الواقع كسيرات القلوبالجريمة هذ
  أبو الدهب 

  ق م ١٠٠)   س  / الدقى ( ١٩٩٦مصر 
ـــــــانين  [ ـــــــالم النصـــــــر اتحـــــــاد الفن ـــــــالم الكـــــــروان]  أف قصـــــــة .  أف

:  موســــــــيقى تصــــــــويرية.  ســــــــمير عبــــــــد العظــــــــيم:  وســــــــيناريو وحــــــــوار
ســــعيد :  مــــدير التصــــوير.  يوســــف المــــالخ:  مونتــــاچ.  حســــين اإلمــــام

  . كريم ضياء الدين:  اجإخر  ↔.  شيمى
ــــــد ، رغــــــدة أحمــــــد زكــــــى ــــــالى زاي ــــــونس ، مع ، ممــــــدوح  ، إســــــعاد ي

، ســــامى  ، صــــبرى عبــــد المــــنعم ، محيــــى الــــدين عبــــد المحســــن وافــــى
  . سرحان

ــــه ــــه ويســــتولى علــــى ثروت ــــاجر عقــــاقير يقتل ــــرفض زواج .  مســــاعد لت ي
، وفــــى ذات الوقــــت يتــــزوج امــــرأة لعــــوب ثــــم  أختــــه مــــن تــــاجر آخــــر

ــــــدما  ــــــهيطلقهــــــا عن ــــــى ثروت .  يكتشــــــف أنهــــــا خططــــــت لالســــــتيالء عل
،  يوحـــد األخيـــران التـــاجر والزوجـــة الســـابقة لالنتقـــام مـــن أبـــو الـــدهب

ـــــــع ـــــــة للجمي ـــــــات دامي ـــــــا جريمـــــــة متوســـــــطة.  ونهاي ـــــــا  ميلودرام ، لكنه
أســـــفرت عـــــن قضـــــية شـــــهيرة فـــــى حينهـــــا حيـــــث أدينـــــت معـــــالى زايـــــد 

ــــــى الفاضــــــح ــــــدا وممــــــدوح وافــــــى بالفعــــــل العلن أن  ، وزاد األمــــــور تعقي
هــــــذا كــــــان فــــــى أربعــــــة مشــــــاهد أضــــــيفت دون عرضــــــها أصــــــال علــــــى 

ـــة ـــيلم .  الرقاب ـــه بف ـــة ل ـــوان رغـــم البطـــل فـــى  ١٩٥٤ال عالق ـــذات العن ب
  . الحالتين يشتغل فى العقاقير

   ٢/١أبو زيد زمانه 
  ق م ١٠٠)   س  / نور الدين ( ١٩٩٥مصر 

محمـــــــــد :  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  أفـــــــــالم مصـــــــــر الجديـــــــــدة
.  يوســـــف المـــــالخ:  مونتـــــاچ.  محمـــــد هـــــالل:  موســـــيقى.  الحمـــــوى

  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  محسن أحمد:  مدير التصوير
ـــــــدة إلهـــــــام شـــــــاهين ،  ، هنديـــــــة ، ممـــــــدوح وافـــــــى ، محمـــــــود حمي
، محمـــــــد أبـــــــو  ، ثريـــــــا عـــــــز الـــــــدين ، رأفـــــــت راجـــــــى محمـــــــد شـــــــرف

ــــــاوى حشــــــيش ــــــى الزفت ــــــل ، عل ،  ، حســــــين الشــــــريف ، محمــــــد جبري
ــــز:  الشــــرف، ضــــيوف  عمــــران علــــى بحــــر ــــوح .  صــــبرى عبــــد العزي فت

  . أحمد
أبــــو زيــــد زمانــــه خــــريج كليــــة الزراعــــة متواضــــع الحــــال الــــذى يشــــتغل 

.  ، والتـــى تحبــــه وتتزوجـــه رغــــم إرادة أهلهــــا ســـائقا لــــدى زميلتـــه الثريــــة
بنـــــاء علـــــى مكائـــــد ســـــكرتير طـــــامح يحرمهـــــا خالهـــــا مـــــن الميـــــراث إال 

تـــــه تخطـــــط ، ومـــــن هنـــــا يتصـــــور أبـــــو زيـــــد أن زوج بعـــــد مـــــوت زوجهـــــا
ـــه ـــزوج لســـبب غـــامض.  لقتل ـــزوجين ويختفـــى ال ـــة بـــين ال ،  تتـــوتر العالق

ــــــــه يظهــــــــر بمجــــــــرد مــــــــوت خــــــــال الزوجــــــــة ميلودرامــــــــا أســــــــرية .  لكن
ــــديهم ليظهــــروا بصــــورة  متوســــطة ــــين أي ــــر ب ــــون الكثي ــــم يجــــد الممثل ، ل

  . المصدق للشخصيات التى يؤدونها
  أبو عيون جريئة 

  ق أأ ١١٠)   س ( ١٩٥٨مصر 
  . الصيفى حسن:  إخراج

، زينـــــــــات  ، إســـــــــتيفان روســـــــــتى ، زهـــــــــرة العـــــــــال إســـــــــماعيل يـــــــــس
  . ، كيتى ، صالح نظمى صدقى

جــــــراح ألمــــــانى .  كوميــــــديا تافهــــــة شــــــديدة االفتعــــــال وثقــــــل الظــــــل
يحــــول راقصــــة لعــــوب لســــيدة !  متخصــــص فــــى جراحــــات نقــــل المــــخ

ـــــة ســـــاعى بســـــيط وقـــــورة ، فـــــإذا بعصـــــفور  ، ويبحـــــث عـــــن ســـــر عبقري
  ! ؟ داخل رأسه
  رتونة أبو ك

Aboukartouna 
  ق م ١٢٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٩١مصر 

ـــــــة ـــــــد :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم مصـــــــر العربي أحمـــــــد عب
:  موســـــيقى تصـــــويرية.  جميـــــل عزيـــــز:  المكســـــاج مهنـــــدس.  الـــــرحمن

ـــــاچ.  واصـــــف فـــــايز:  إنتـــــاج.  محمـــــد هـــــالل .  ســـــعيد الشـــــيخ:  مونت
ــــــــــدير التصــــــــــوير حمــــــــــد م:  إخــــــــــراج.  .E.S.Cمحســــــــــن نصــــــــــر :  م

  . حسيب
ـــــــز ـــــــد العزي ـــــــور محمـــــــود عب ، حســـــــين  ، ســـــــعاد نصـــــــر ، ســـــــماح أن

،  ، أحمـــــد عبـــــد الـــــوارث ، ميمـــــى جمــــال ، حســـــن حســـــنى الشــــربينى
، زيــــن  ، محمــــد نــــاجى ، عثمــــان عبــــد المــــنعم فـيفـــــيان صــــالح الــــدين

، عـــالء  ، ســـيد غريـــب ، نبويـــة ســـعيد ، عبـــد المـــنعم المرصـــفى نصـــار
،  حســـــــين عرعـــــــر ، ، عـــــــاطف شـــــــكرى ، حســـــــين الشـــــــريف شـــــــفيق

ـــــــه ـــــــى ، كـــــــوثر رمـــــــزى ، عـــــــزت المشـــــــد غطـــــــاس قلت ،  ، كمـــــــال الزين



٥  

.  ، كمــــال جبــــر ، إبــــراهيم زيــــن ، حمــــدى زيــــن منــــى خالــــد:  الراقصــــة
ــــز:  الوجــــوه الجديــــدة ، علــــى أبــــو  ، أحمــــد الطنــــانى طــــارق عبــــد العزي

  . علفه
،  أربعــــة بلهــــاء ينتخبــــون كأعضــــاء مجــــالس إدارة شــــركة قطــــاع عــــام

ــــــراري ن ببيــــــع المعــــــدات وجــــــزء مــــــن األرض لشــــــركة بهــــــدف تمريــــــر ق
ــــــيس مجلــــــس اإلدارة ــــــع مخــــــزون  خصوصــــــية مملوكــــــة لزوجــــــة رئ ، وبي

ـــــاره تالفـــــا للمـــــدير التجـــــارى ـــــى ال .  البضـــــائع بإعتب ـــــد حت الحـــــل الوحي
ـــــــوردون  تصـــــــفى الشـــــــركة أن يســـــــرق العمـــــــال البضـــــــاعة ويبيعونهـــــــا وي
ـــل أن تنتهـــى  ـــة ماليـــين للبنـــك خـــالل أســـبوع واحـــد قب ثمنهـــا وهـــو ثالث

ــــــــة ــــــــة تجــــــــاوزت كــــــــل الحــــــــدود .  الســــــــنة المالي ــــــــات كاريكاتوري مبالغ
والنتيجــــة ال شــــىء مقنــــع بــــالمرة وفشــــل مخــــزى فــــى صــــندوق التــــذاكر 

”  الكـــــــف “الحـــــــظ أنـــــــه مـــــــن نفـــــــس طـــــــاقم العملـــــــين المحتـــــــرمين  (
ــــتج .  ) ! ” اســــتغاثة مــــن العــــالم اآلخــــر “و بالمناســــبة هــــذه الشــــركة تن

  ! ومىمرقة الدجاج والجبن الر :  شيئين محددين

  أبو ربيع 
  ق م ١٠٠)  س/   ت/ السبكى  ( ١٩٧٣مصر 

فريـــــــد :  قصـــــــة.  أفـــــــالم عبيـــــــر الشـــــــرق]  أفـــــــالم فريـــــــد شـــــــوقى [
.  ، فريــــــــد شــــــــوقى كمــــــــال إســــــــماعيل:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  شــــــــوقى
مـــــدير .  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى
  . نادر جالل:  إخراج.  علىخيراهللا:  التصوير
، يوســـــف فخـــــر  ، صـــــالح منصـــــور ، نجـــــالء فتحـــــى شـــــوقى فريـــــد
ـــــــدين ـــــــدالرحيم الزرقـــــــانى ال ـــــــق الـــــــدقن ، عب ـــــــى جمـــــــال ، توفي ،  ، ليل

، جميــــل عــــز  ، أبــــو الفتــــوح عمــــارة ، علــــى عــــز الــــدين محمــــد صــــبيح
ــــــدين ــــــى ال ــــــة عل ــــــى النجــــــدى ، فتحي ــــــد الغن ــــــى مصــــــطفى ، عب ،  ، عل

  . ، مختار األسود محمود التونى
، وحـــين تفكــــر  ث عزبـــة عمهـــا المتـــوفىفتـــاة تعـــود مـــن الخـــارج لتــــر 

فــــى بيعهــــا يتصــــدى لهــــا بعنــــاد غيــــر متوقــــع ناظرهــــا المخلــــص لألســــرة 
ـــــين .  واألرض وخيراتهـــــا ـــــة ب بعـــــد قليـــــل يتحـــــول األمـــــر لمواجهـــــة دامي

ــــو ربيــــع المضــــحى ــــع وببــــين أب كــــل شــــىء .  مــــن يحرضــــونها علــــى البي
، أمــــا شخصــــية البطــــل دورا وأداء فــــأمر  مبــــالغ وال شــــىء واحــــد مقنــــع

  ! يثير الغثيان المطلق

  أبو الليل 
  ق أأ ٩٥)  س/   ت/  رينبو/  السبكى ( ١٩٦٠مصر 

عــــدلى :  قصــــة.  أفــــالم الــــنجم الفضــــى]  الشــــرق لتوزيــــع األفــــالم [
.  كامـــــــــل عبـــــــــد الســـــــــالم:  ســـــــــيناريو وحــــــــوار.  المحامىـ  المولــــــــد 
ـــــــاچ ـــــــدس الصـــــــوت.  حســـــــين عفيفـــــــى:  مونت ـــــــديلس :  مهن ـــــــدريا زن أن

.  عبـــــــد الحميـــــــد الســـــــخاوى:  الـــــــديكور.  ] سأنـــــــدريا زانـــــــديل [ـ  
مــــــن :  موســــــيقى تصــــــويرية.  علــــــى إســــــماعيل:  موســــــيقى الرقصــــــات
ـــــة ـــــات العالمي ـــــدس >؛  المنتخب ـــــار المهن ـــــى/  اختي .  < حســـــين عفيف

ــــــاج ــــــدير التصــــــوير.  محمــــــود المليجــــــى:  إنت .  مصــــــطفى حســــــن:  م
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

وجبـــــــــار .  اوىزيـــــــــزى البـــــــــدر .  أحمـــــــــد رمـــــــــزى.  ســـــــــامية جمـــــــــال
.  ، محمـــــــد رضـــــــا عـــــــدلى كاســـــــب.  محمـــــــود المليجـــــــى:  الشاشـــــــة

، عبــــد  ، زكــــى إبــــراهيم ، لطفــــى الحكــــيم ، قدريــــة كامــــل فهمــــى أمــــان
ــــــى النجــــــدى ــــــدين الغن ــــــدر ال ــــــغ .  ، حســــــن إســــــماعيل ، محمــــــد ب بلي

، عبــــــد  ، عبــــــد الحميــــــد بــــــدوى ، عبــــــد المــــــنعم إســــــماعيل حبشــــــى
ــــــــدالى الســــــــالم محمــــــــد ــــــــى ، عبــــــــاس ال :  ؛ والراقصــــــــة ، علــــــــى عراب

  . ¤.  أشواق
، ويــــرفض الجميــــع معاونــــة العمــــدة أو  مجــــرم يخيــــف قريــــة بأكملهــــا
الوحيـــــد الـــــذى يتطـــــوع للمســـــاعدة .  محـــــام شـــــاب فـــــى التصـــــدى لـــــه
تـــــم إخفـــــاء شخصـــــية المجـــــرم طـــــوال .  شـــــخص أعـــــرج رقيـــــق الحـــــال

ـــل يحـــوى  ـــه فـــى المقاب ـــه فـــيلم تشـــويق باألســـاس لكن الوقـــت ممـــا يجعل
ال بــــأس بــــه كفــــيلم مصــــرى فــــى حــــد .  نيفــــةبعــــض مواقــــف النشــــاط الع

ــــــــــه ــــــــــة مــــــــــع كالســــــــــية كووپر ذات زينمان ـ  ، لكــــــــــن ال محــــــــــل للمقارن
  . ” الظهيرة “

  أبواب الليل 
  ق أأ ٩٦)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 

:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما
ـــــــدس الـــــــديكور.  ســـــــعد مكـــــــاوى مـــــــدير .  أنطـــــــون بـــــــوليزويس:  مهن

ــــــر .  عبــــــد العلــــــيم:  المقدمــــــة.  حســــــن عبــــــد الجليــــــل:  نتــــــاجاإل كبي
.  حســــــين عفيفــــــى:  المونتــــــاچ.  عزيــــــز فاضــــــل:  مهندســــــى الصــــــوت

ــــــدر:  الموســــــيقى التصــــــويرية فـــــــيكتور :  مــــــدير التصــــــوير.  أندريــــــه راي
  . حسن رضا:  إخراج.  كامل حفناوى:  المنتج.  أنطون

زيـــــزى .  صـــــالح منصـــــور.  يوســـــف شـــــعبان.  ليلـــــى طـــــاهر:  بطولـــــة
،  ، ســــــعيد خليــــــل مديحــــــة كامــــــل.  شــــــفيق نــــــور الــــــدين.  مصــــــطفى

،  ، إســـــكندر منســـــى نعيمــــة الصـــــغير.  ، حامـــــد مرســـــى ســــعيد صـــــالح
:  ؛ الطفــــل ، الســــيد إبــــراهيم ، حســــين إســــماعيل عليــــة عبــــد المــــنعم

ـــــدون ائتمـــــان . [ محمـــــد الســـــقا ،  ، فاطمـــــة عمـــــارة أحمـــــد مـــــاهر:  ب
  . ] نوال الصغيرة/  الراقصة

لــــــى طريقــــــة أفــــــالم العصـــــابات الوجوديــــــة األوروبيــــــة لتلــــــك بدايـــــة ع
، حيـــــث البطـــــل يفصـــــل مـــــن عملـــــه فـــــى المطبعـــــة لنوبـــــة ثـــــورة   الفتـــــرة

، ويتلــــو هــــذا تتــــابع طويــــل لــــه وحيــــدا فــــى حجرتــــه حيــــث  كرامـــة لديــــه
.  مضـــــايقات الجيـــــران والضوضـــــاء تضـــــغط عليـــــه إلـــــى حـــــد االنفجـــــار

ينيـــة الخاليـــة مـــن تميــــز أمـــا البقيـــة فتعـــود للميلودرامـــا االجتماعيـــة الروت
،  عامــــــــل مطبعــــــــة يطــــــــرد مــــــــن عملــــــــه بســــــــبب مشــــــــاغباته.  يــــــــذكر

ــــر النقــــود ــــه.  فيســــتدرجه زوجــــان يحترفــــان تزوي ــــى تحب ــــة عمــــه الت ،  ابن
ـــر ـــة أفضـــل .  تظـــل تالحقـــه حتـــى يثـــوب إلـــى الخي ـــزى مصـــطفى كطيب زي

  ! من ليلى طاهر كشريرة

   ٢/١العدالة للبرئ —أبوان 
Two Fathers —Justice for the 

Innocent 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٢)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
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، تـــــأتى اســـــتطرادا  درامـــــا نشـــــاط تليفــــــزيونية فـــــوق المتوســـــط نســـــبيا
.  بـــــــذات البطلـــــــين’  عدالـــــــة األبـــــــوين ‘بعنـــــــوان  ١٩٨٥لتليفــــــــزيونية 

ــــــوان ســــــتاكهاوس ــــــن -األب ــــــة األول واب ــــــص ابن ــــــل ل ــــــى اللــــــذان قت برادل
، يوحـــدان الجهـــود مـــن جديـــد بعـــد أن قبضـــا علـــى  الثـــانى أثنـــاء هربـــه

، وذلـــــــك بعـــــــد أن هـــــــرب  اتالقاتـــــــل بنفســـــــيهما قبـــــــل ثمـــــــانى ســـــــنو 
األول يشــــــتغل حــــــارس أمــــــن وحيــــــد ومعــــــدم .  مجــــــددا مــــــن الســــــجن

ـــــــــودة أو االنتمـــــــــاء ألى شـــــــــىء ـــــــــى الع ـــــــــع ف ـــــــــانى أحـــــــــد  ومتمن ، والث
ــــراء ، وإن كــــان ال يخلــــو مــــن حنكــــة  بليــــونيرات شــــيكاجو فاحشــــى الث

داخليـــــا كالهمـــــا .  شـــــوارعية وتعامـــــل حســـــن مـــــع الطبقـــــات المختلفـــــة
يكفـــــــــان عـــــــــن التشـــــــــاجر والـــــــــتهكم ، لكنهمـــــــــا ال  يحتـــــــــرم اآلخـــــــــر

، ممــــا يجعــــل هــــذين الكركتــــرين وعالقتهمــــا هــــى أحــــد أهــــم  المتبــــادل
ــــــز للفيلمــــــين يســــــير بحثهمــــــا عــــــن القاتــــــل .  مصــــــادر المــــــذاق الممي

ــــالتوازى مــــع مالحقــــة عميلــــة فيدراليــــة لهمــــا حتــــى ال يدســــا أنفيهمــــا  ب
ــــــى عملهــــــا ــــــروة لخــــــارج .  ف الحبكــــــة أن القاتــــــل يســــــعى لتهريــــــب الث

ــــــــدى ، ف الــــــــبالد يحصــــــــل عليهــــــــا أوال بمســــــــاعد محاســــــــب ســــــــابق ل
يحــــاول الــــبطالن االســــتفادة مــــن أحــــد .  ، ثــــم يحولهــــا لــــذهب المافيــــا

، لكــــن  رجــــال زعــــيم المافيــــا المخــــدوع فــــى الوصــــول لمكــــان االثنــــين
هـــــذا يبيـــــع الســـــر للـــــزعيم األمـــــر الـــــذى يســـــفر عـــــن قتـــــل المحاســـــب 

ــــــذى .  وهــــــرب اللــــــص ــــــا ال يفلــــــح ســــــوى جهــــــاز االســــــتخبارات ال هن
شــــأه البليــــونير بأموالــــه فــــى تعقــــب الفــــرص المحتملــــة لخــــروج القاتــــل أن

،  ، وهـــــاميلتون جيـــــد أيضـــــا كـــــونراد مميـــــز حقـــــا فـــــى دوره.  بالـــــذهب
حـــوار .  لكنهمـــا معـــا أكثـــر بعـــض الشـــىء مـــن مجـــرد مجمـــوع األجـــزاء

:  ذكـــــــى طـــــــوال الوقـــــــت هـــــــذه بعـــــــض عباراتـــــــه الصـــــــالحة لالقتبـــــــاس
’  ين يلحقنـــــى العـــــار، اخـــــدعنى مـــــرت اخـــــدعنى مـــــرة يلحقـــــك العـــــار ‘
هنـــــاك خـــــط تكتشـــــف بعـــــده أن  ‘،  القاتل لـــــدى ارتكـــــاب جريمتـــــهـ  

 . زوجة البليونير الثكلىـ  ’  الموت ال يهم

  ☺  ٢/١ ١٣أبوللو 
Apollo 13 

  ق م ١٤٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Universal [Imagine]. M: James Horner. CD: Rita Ryack. 

AscPs: Aldric La’Auli Porter, Michael Bostick. FE: Michael 
Hill, Daniel Hanley. PD: Michael Corenblith. DPh: Dean 
Cundey. ExcP: Todd Hallowell. Based on the B Lost Moon: 
Jim -[James A.] Lovell & Jeffrey Kluger. S: William 
Broyles, Jr. & Al Reinert. P: Brian Grazer. D: Ron Howard. 

Tom Hanks. Kevin Bacon. Bill Paxton. Gary Sinise. Ed 
Harris. Kathleen Quinlan. ¤ Mary Kate Schellhardt, Emily 
Ann Lloyd, Miko Hughes, Max Elliott Slade, Jean Speegle 
Howard, Tracy Reiner, David Andrews, Michelle Little, 
Chris Ellis, Joe Spano, Xander Berkeley, Marc Mcclure, 
Ben Marley, Clint Howard, Loren Dean, Tom Wood, Googy 
Gress, Patrick Mickler, Ray Mckinnon, Max Grodénchik, 
Christian Clemenson, Brett Cullen, Ned Vaughn, Andy 
Milder, Geoffrey Blake, Wayne Duvall, Jim Meskimen, 
Joseph Culp, John Short, Ben Bodé, Todd Louiso, Gabriel 
Jarret, White Christopher John Fields, Kenneth White, Jim 
Ritz, Andrew Lipschultz, Mark Wheeler, Roger Corman, 
[UC: James A. Lovell]. 
ملحمــــة علميــــة فائقــــة تســــتحق أن تخلــــد بمثــــل هــــذا العمــــل الرفيــــع 

قصـــــــة األيـــــــام العصـــــــيبة مـــــــن أپريـــــــل عـــــــام .  ذى النجـــــــاح الســـــــاحق
ــــة ١٩٧٠ ــــث أصــــيبت المركب ــــو  ‘ ، حي ــــى ’  ١٣أپولل بعطــــب وهــــى ف

الملحمـــــة تكمـــــن فـــــى كيـــــف أمكـــــن اعتصـــــار العلـــــم .  طريقهـــــا للقمـــــر
عـــــادة والتقنيـــــة حتـــــى آخـــــر قطـــــرة وفـــــى ســـــباق مخيـــــف مـــــع الـــــزمن إل

طاقــــة محــــدودة للغايــــة ال تكفــــى :  الــــرواد الثالثــــة أحيــــاء إلــــى األرض
ــــــى ــــــى الحاســــــوب ’  لتــــــرف ‘ حت ــــــظ المســــــار ف لضــــــمان عــــــدم  (حف

، وذلـــــك بفــــــرض  االحتـــــراق فـــــى الغــــــالف الجـــــوى أو األرتـــــداد عنــــــه
بــــــرودة قاتلــــــة فــــــى جــــــو  -)  أنهــــــا تكفــــــى أصــــــال إليصــــــالهم لــــــألرض

ــــة  ــــانى أكســــيد الكربــــ -الكابين خطــــر انهيــــار   -ون مســــتوى مميــــت لث
ـــــى  كـــــل شـــــىء ال ســـــيما وأن االعتمـــــاد فـــــى العـــــودة أصـــــبح موكـــــوال إل

.  وهلــــم جــــرا…مركبــــة مصــــممة للهبــــوط علــــى القمــــر ولــــيس للســــفر 
ـــــه  -المخطوطـــــة  ـــــل  -التوجي ، كـــــل شـــــىء أخـــــاذ  المـــــؤثرات -التمثي

، ويرتقــــــــــى لمســــــــــتوى مــــــــــا قيــــــــــل عــــــــــن  ومــــــــــتقن لحــــــــــد اإلرعــــــــــاب
الــــــذى حققتــــــه الناســــــا ، وهــــــو أن المجــــــد  ’ الفشــــــل النــــــاجح ‘ هــــــذا

ــــــف رحلــــــة  ــــــه يفــــــوق مجــــــد إرســــــال أل بإعــــــادة چــــــيمس الفـــــــيل وزميلي
ــــــــين كــــــــرانتس القائــــــــد .  ناجحــــــــة ــــــــد هــــــــاريس كچي دور كــــــــاريزمى إلي

الفــــــيل يظهـــــر بنفســـــه فـــــى الفـــــيلم  .  األرضـــــى للرحلـــــة فـــــى هيوســـــتون
  . كقائد حاملة الطائرات فى المشاهد األخيرة

AA: FE; Sd (Rick Dior, Steve Pederson, Scott Millan, 
David MacMillan). 

AAN: Pic; SptA (Harris); SptAs (Quinlan); SAdp; 
ODramaticScr; AD-SD (Corenblith, Merideth Boswell); 
VFx (Robert Legato, Michael Kafner, Leslie Ekker, Matt 
Sweeney). 

   أبى فوق الشجرة 
  ق م ١٥١)  س/  السبكى ( ١٩٦٩مصر 

.  ¤.  إحســـــــان عبـــــــد القـــــــدوس:  قصـــــــة.  صـــــــوت الفـــــــنأفـــــــالم 
ــــــد القــــــدوس:  ســــــيناريو وحــــــوار ــــــة إحســــــان عب ــــــدين وهب ؛  ، ســــــعد ال

حلمــــــــى :  ديكــــــــور.  يوســــــــف فرنســــــــيس:  اشــــــــترك فــــــــى الســــــــيناريو
ـــــــــاچ.  عـــــــــزب ـــــــــد الســـــــــالم:  مونت تســـــــــجيل األغـــــــــانى .  رشـــــــــيدة عب

:  تـــــــأليف األغـــــــانى.  نصـــــــرى عبـــــــد النـــــــور:  والموســـــــيقى التصـــــــويرية
.  ، محمــــــد حمــــــزة ، عبــــــد الــــــرحمن األبنــــــودى زمرســــــى جميــــــل عزيــــــ

ــــد الوهــــاب:  تلحــــين ــــغ حمــــدى الموســــيقار محمــــد عب ، محمــــد  ، بلي
:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية وتوزيـــــــع األغـــــــانى.  ، منيـــــــر مـــــــراد المــــــوجى

مــــدير .  مجــــدى العمروســــى:  أشــــرف علــــى اإلنتــــاج.  علــــى إســــماعيل
  . حسين كمال:  إخراج.  وحيد فريد:  التصوير

ـــــة لطفـــــى.  افظعبـــــد الحلـــــيم حـــــ ســـــمير .  ميرفــــــت أمـــــين¤ .  نادي
ــــة الســــيد.  ، صــــالح نظمــــى صــــبرى ــــرة نبيل ــــد ، أمي :  ؛ والوجــــه الجدي

، محمــــــود  ، حســــــين إســــــماعيل حامــــــد مرســــــى.  منــــــى عبــــــد الســــــتار
ــــة شــــاهين ، ناهــــد ســــمير رشــــاد ــــاح.  ، فتحي ــــد الفت ــــيس عب ــــال  ق ، فري
،  ، علــــوى فريــــد ، ســــمير رســــتم ، أمــــين ريــــاض ، أحمــــد الدلــــة بــــدر

  . عماد حمدى:  باالشتراك مع الممثل الكبير.  سهير مصطفى
نجـــاح جمـــاهيرى قياســـى لـــم ينافســـه أحـــد فـــى عصـــر مـــا قبـــل عـــادل 

ـــــر ـــــى األكث ـــــيلم عل ـــــن الف ـــــام والخمـــــس طبعـــــات م القصـــــة شـــــاب .  إم
ـــه ـــى  يتـــرك الحـــب البـــرىء غيـــر المشـــبع والـــذى يغلفـــه خجـــل زميلت ، إل

رر مــــــد رحلتـــــــه ويقــــــ.  عالقــــــة شــــــهوانية جامحــــــة مــــــع راقصـــــــة مثيــــــرة
اآلن يــــأتى والــــده كمنقــــذ لــــه .  لألســــكندرية لمــــا ال نهايــــة بقــــاء معهــــا

 معظـــم األحـــداث فـــى!  فقـــط كـــى يحـــل محـــل ابنـــه فـــى هـــذه العالقـــة
، وجمهــــور الســــاعة التاســــعة كــــان يعتبرهــــا أجــــرأ  شــــواطىء األســــكندرية

، وهـــــى  ، واعتـــــاد إحصـــــاء قـــــبالت البطلـــــين جـــــنس يمكـــــن مشـــــاهدته
ـــم تكســـره الســـينم ـــة لطفـــى هـــى !  ا المصـــرية قـــطرقـــم ل الواقـــع أن نادي
، ولـــــــم تنتـــــــزع األضـــــــواء مـــــــن أمـــــــين غريمتهـــــــا  تقريبـــــــا كـــــــل العـــــــرض

، الــــذى لــــيس  ، بــــل مــــن المغنــــى األســــطورة نفســــه الرومانســــية فقــــط
ـــار .  هـــذا بحـــال أفضـــل أفالمـــه بدايـــة تحـــول حســـين كمـــال ألفـــالم التي

  .  الرئيس الكبيرة

  
  :  أبى فوق الشجرة

  ’ !  السينما المصرية قطرقم لم تكسره  ‘

   ٢/١اتبع النهر 
Follow the River 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٤)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
M: Ernest Troost. PD: Scott Reitenour. DPh: Michael E. 

Gershman. FE: Bonnie Koehler. LineP: Tom Luse. P: Alvin 
Cooperman. ExcP: Richard Welsh. TP: Jennifer Miller. 
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Sheryl Lee. Ellen Burstyn. Eric Schweig. Tim Guinee.  
↑ Ftr: Renee O’ Connor, Tyler Noyes, Andrew Stahl, 
Gabriel Macht, Tony Amendola, Sammy D. Miller, Graeme 
Malcolm, Juddson Keith Linn, Jimmie F. Skaggs. 
ــــــنقلهم  ــــــة ويختطفــــــون النســــــاء واألطفــــــال ل ــــــى قري ــــــود عل ــــــر الهن يغي

ـــة األصـــل تنفصـــل .  للعمـــل فـــى أرضـــهم ـــة إحـــدى هـــؤالء أيرالندي البطل
ـــذى فـــى بطنهـــا ـــين ال ـــذى تضـــطر  عـــن زوجهـــا وأطفالهـــا عـــدا الجن ، وال

الحبكــــة .  بعــــد قليــــل أن تتبــــرع بــــه ألحــــد الهنــــود كــــيال يمــــوت جوعــــا
ة عجـــــوز لكـــــن قويـــــة البـــــدن الرئيســـــة محاولتهـــــا الهـــــرب بصـــــحبة امـــــرأ

ـــــا والعزيمـــــة ـــــة رجـــــال وحصـــــان يومي !  ، عـــــدا أنهـــــا تحتـــــاج لطعـــــام ثالث
درامــــــا تليفـــــــزيونية محــــــددة الموضــــــوع والطمــــــوح ومــــــؤثرة فــــــى هــــــذه 

ـــــى تحـــــرك دمـــــوع  الحـــــدود ـــــم يكـــــن بهـــــا بعـــــض اللحظـــــات الت ـــــا ل ، م
المشــــاهد حزنــــا أو فرحــــا علــــى مصــــير الشخصــــيتين الرئيســــتين اللتــــان 

  . ستين على نحو رفيعأدتاهما ليى وبور 

  االتحاد النسائى 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٨)  ت ( ١٩٨٩مصر 

ســـــيناريو .  ســـــلوى الرافعـــــى:  قصـــــة.  إتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون
.  نبيــــــــــل الشـــــــــــاذلى:  أول إخــــــــــراج.  م.  رءوف حلمــــــــــى:  وحــــــــــوار

ســــــميحة :  المراجعــــــة الفنيــــــة.  مصــــــطفى كمــــــال:  مهنــــــدس الــــــديكور
ــــة صــــقر جبريــــل عمــــرو :  موســــيقى تصــــويرية.  فاطمــــة فــــراج ، ، حمدي
ـــــــاج.  ســـــــليم ـــــــد اهللا:  مـــــــدير االنت ـــــــاج.  عمـــــــاد عب ـــــــد :  إدارة اإلنت عب

:  ميكســـــــاج.  ، نفيســـــــة جـــــــاد ، زكريـــــــا منطـــــــاوى الحميـــــــد الشـــــــاذلى
:  مـــــــــؤثرات مرئيـــــــــة وعنـــــــــاوين.  ســـــــــيد حامـــــــــد/  مهنـــــــــدس الصـــــــــوت

ــــــاچ.  الشــــــحرى ــــــدير التصــــــوير.  يوســــــف المــــــالخ:  مونت عصــــــام :  م
  . ناجى أنجلو:  إخراج.  ممدوح الليثى:  منتج الفنىال.  فريد

ـــــــل.  أحمـــــــد مظهـــــــر ـــــــوح.  مديحـــــــة كام ـــــــو الفت ـــــــوال أب فاطمـــــــة .  ن
ــــــــر ــــــــدمرداش.  وداد حمــــــــدى.  مظه .  حســــــــين الشــــــــربينى.  نــــــــور ال

،  ليلـــــى نصـــــر.  رأفـــــت فهـــــيم.  محمـــــود التـــــونى.  محمـــــود القلعـــــاوى
،  مأنچيــــل آرا.  ، عبــــد الهــــادى انــــور ، كــــوثر رمــــزى شــــفيق الشــــايب
،  ، محمــــد الشرشـــــابى ، توفيــــق الكــــردى ، أنــــور ناشـــــد ســــمير رســــتم

، وجــــــــدى  ، حمــــــــدى الشــــــــريف محمــــــــود كامــــــــل.  أحمــــــــد رضــــــــوان
شـــــريف :  ؛ والطفـــــل ، ســـــيد عبـــــد الفتــــاح ، ســـــيد مصــــطفى أنــــدراوس
  . سهير شلبى:  ومذيعة التليفـزيون.  إدريس

مديحــــة  .  كــــل نســــاء مصــــر يقــــررن تــــرك أشــــغالهن والتفــــرغ للمنــــزل
، ووداد حمــــــدى  ، ونــــــوال أبــــــو الفتــــــوح موظفــــــة أســــــتاذة ذرةكامــــــل 
كوميـــــديا تليفــــــزيونية عاليـــــة المفهـــــوم !  ، والثالثـــــة هـــــن القـــــادة شـــــغالة

وبالغــــة التعبيــــر عــــن مــــنهج ممــــدوح الليثــــى الفنــــى ال ســــيما فــــى إنتاجــــه 
فقـــــط هنـــــاك بعـــــض اللحظـــــات غيـــــر المقنعـــــة والراجعـــــة .  التليفــــــزيونى

كــــل مــــن ســــيحاول تذوقــــه بالطريقــــة   ، وطبعــــا لعــــدم تــــدقيق المخطوطــــة



٦  

الواقعيـــــة الســـــائدة فـــــى الســـــينما المصـــــرية لـــــن يجـــــد بـــــه أصـــــال شـــــيئا 
  . مقنعا

  االتهام 
  ق م ١٠٠)   س/  شاطئ الحياة ( ١٩٨٧مصر 
  . أحمد ثروت:  إخراج

، أحمـــــد  ، عزيـــــزة راشـــــد ، روعـــــة الكاتـــــب ، إيمـــــان ســـــمير صـــــبرى
شــــــفيق  ، ، ســــــلوى عثمــــــان ، طــــــارق النهــــــرى ، عــــــالء عــــــوض راتــــــب
  . فاطمة عيد:  والمطربة.  الشايب

ــــــى انشــــــاء مستشــــــفى ،  صــــــراع صــــــديقين شــــــابين ثــــــريين اتفقــــــا عل
ــــانى إدارى جشــــع ــــب إنســــانى والث ــــوت .  األول طبي ُــــتهم األول فــــى م ي

ـــــــة ـــــــة جراحي ـــــــر عملي ـــــــك إث ـــــــاة أحبهـــــــا وذل ـــــــه بفت ـــــــة عرفت .  ســـــــيدة ثري
ــــــل الحقيقــــــى ــــــة .  والمطلــــــوب اآلن كشــــــف القات درامــــــا تشــــــويق روتيني

  . بتكار يذكروال ا

  آثار على الرمال
  . ” آثار فى الرمال “:  انظر

    ٢/١آثار فى الرمال 
  ق أأ ١١٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 

  . ” آثار على الرمال “:  بعض المطبوعات والدعاية
  . جمال مدكور:  إخراج

،  ، عبـــد العزيـــز أحمـــد ، زهـــرة العـــال ، عمـــاد حمـــدى فـــاتن حمامـــة
  . ، حمدى غيث د عبد القدوس، محم وداد حمدى

ـــــة البطـــــل ، وصـــــديق طبيـــــب نفســـــانى ، يحـــــاولون البحـــــث  ، وخطيب
:  هنــــــاك قصــــــتان مؤلمتــــــان فــــــى حياتــــــه.  فــــــى ســــــبب فقــــــده الــــــذاكرة

، تتعلـــــق  ، والثانيـــــة وهـــــى الســـــر واحـــــدة فـــــى الطفولـــــة وتتعلـــــق بأختـــــه
،  أجـــواء ســـكندرية مميـــزة.  بفتـــاة جميلـــة رقيقـــة قابلهـــا علـــى الشـــاطئ

، فــــى فــــيلم تشــــويق نفســــى  مل لكــــل العناصــــر الســــينمائيةوإتقــــان شــــا
  . جيد حقا

   ٢/١ضد القانون  ٢
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٩٢مصر 

حلمــــى :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  ســــارة فــــيلم]  أفــــالم البلجــــون [
:  مكســـــاج مهنـــــدس.  مرســـــى الحطـــــاب:  إعـــــداد موســـــيقى.  شـــــفيق

محمــــــد :  مونتـــــاچ.  مـــــالك توفيـــــق:  مـــــدير اإلنتــــــاج.  مجـــــدى كامـــــل
ـــــاخ ـــــدير التصـــــوير.  الطب ـــــل نصـــــر:  م ـــــى.  محمـــــد خلي ـــــتج الفن :  المن

  . عادل صادق:  إخراج.  عادل شكرى
، ميمــــى  محمــــد الــــدفراوى.  ، ســــارة فيفــــى عبــــده.  عــــزت العاليلــــى

ــــــــد اهللا  أحمــــــــد مرعــــــــى:  مــــــــع ضــــــــيوف الفــــــــيلم.  ¤.  جمــــــــال ، عب
ـــــد المـــــنعم.  فرغلـــــى ـــــد العظـــــيم صـــــبرى عب باإلشـــــتراك .  ، حجـــــاج عب

محمــــد .  علــــى عبــــد الخــــالق:  بطــــل العــــالم فــــى كمــــال األجســــاممــــع 
،  محمــــــد عتــــــريس.  ، هــــــدى ، عطيــــــة داود ، منيــــــر مكــــــرم حشــــــيش
  . ، جيهان ، أحالم حلمى ابتسام

ــــات  ــــل تقــــع )  عــــزت العاليلــــى (ضــــابط تحري يحقــــق فــــى جريمــــة قت
ـــــاء  ـــــزل أحـــــد األثري ـــــدفراوى (بجـــــوار من فيتنكـــــر الضـــــابط  )  محمـــــد ال
يكتشــــــف .  األخيــــــر كموظــــــف حســــــابات كمــــــال ليعمــــــل فــــــى شــــــركة

بعــــــض األمــــــور حــــــول قســــــوته علــــــى النســــــاء بمــــــا فــــــى هــــــذا ضــــــرب 
تــــروى للبطــــل قصــــتها مــــع )  ســــارة (واحــــدة مــــن هــــؤالء .  الموظفــــات

فتــــدس عليهــــا الشــــرطة )  فيفــــى عبــــده (تــــاجرة عقــــاقير تــــدعى مادونــــا 
،  كزميلــــة لهــــا فــــى بيــــزنس العقــــاقير)  ميمــــى جمــــال (ضــــابطة أخــــرى 
يبــــدو هكــــذا كحبكــــة .  ب الشــــرطة مــــن حقــــائق األمــــورومــــن هنــــا تقتــــر 

، لكــــــــن الحقيقــــــــة أن اإليقــــــــاع أقــــــــل مــــــــن  شــــــــرطة مثيــــــــرة الغمــــــــوض
فيفـــــى عبـــــده لـــــم تكـــــن قـــــد وصـــــلت بعـــــد لـــــذروة .  المفتـــــرض بكثيـــــر

  . نجوميتها
  على الطريق  ٢

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٤مصر 
  . حسن يوسف:  إخراج

،  ، وحيـــــد ســـــيف ، عـــــادل أدهـــــم ، شـــــمس البـــــارودى عـــــادل إمـــــام
، عـــــــز الـــــــدين  ، حنـــــــان ســـــــليمان ، أحمـــــــد خمـــــــيس صـــــــالح نظمـــــــى

  . ، شوقى بركة ، هانم محمد إسالم
،  ، يطـــــارد ويســـــتذل فتـــــاة فقيـــــرة عـــــادل أدهـــــم مـــــن مراكـــــز القـــــوى
ـــة يلقـــى مصـــرعه بالصـــدفة هـــذا مـــا يكتشـــفه البطـــل الـــذى .  وفـــى النهاي

ـــــم اختفـــــت منـــــه فجـــــأة قابلهـــــا مصـــــادفة وأحبهـــــا ا  ، حـــــين يقابلهـــــ ، ث
التــــاريخ المــــذكور .  ، يــــدخل الســــجن ويعــــذب كزوجــــة لــــذلك الرجــــل

ــــى ــــاج الفعل ــــرا عــــن زمــــن اإلنت ــــد كثي ــــد العــــرض فشــــل الفــــيلم  بعي ، وعن
  . تماما رغم أسماء األبطال

   ٢/١االثنين العاصف 
Stormy Monday 

  ق م ٩٣)  ت ( ١٩٨٧بريطانيا 
British Screen; Film Four International; Atlantic 

Entertainment Group. [Moving Picture Company].  W and 
D: Mike Figgis. P: Nigel Stafford-Clark. DPh: Roger 
Deakins. E: David Martin. CD: Sandy Powell. PD: Andrew 
McAlpine. AscP: Alan J. Wands. AstD: John Watson. 

Melanie Griffith. Tommy Lee Jones. Sting. Sean Bean. ¤ 
 With: Alison Steadman, Derek Hoxby, Mark Long, 

James Cosmo. Andrzej Borkowski, Dorota Zienska, 
Prunella Gee, Heathcote Williams. 

بطــــــئ اإليقــــــاع وممــــــل لدرجــــــة ال تعوضــــــها جــــــودة ’  فنــــــى ‘فــــــيلم  
، وبعـــــض التصـــــوير المبتكـــــر ال ســـــيما الليلـــــى  تمثيـــــل ربـــــاعى البطولـــــة

ــــــــــو كاســــــــــيل ــــــــــة ني ــــــــــة مــــــــــن أصــــــــــل .  منــــــــــه فــــــــــى مدين ــــــــــاة أميركي فت
نيو ـ  ، كانــــت تعمــــل لحســــاب رجــــل بيــــزنس نيــــو يوركى پولندىـ  نرويجى

تـــــو وظيفـــــة ســـــائق ، تلتقـــــى بشـــــاب أيرلنـــــدى وجـــــد لل أورلينـــــزى فاســـــد
ــــا ،  لــــدى صــــاحب ملهــــى موســــيقى فــــى هــــذه المدينــــة الكاســــدة تجاري

هـــــــذا .  والتـــــــى تشـــــــهد اآلن مهرجانـــــــا أميركيـــــــا لترويجهـــــــا اقتصـــــــاديا

يفهــــم بالكــــاد .  البيزنســــى األميركــــى يريــــد قتــــل صــــاحب الملهــــى هــــذا
، لكــــن ككــــل مشــــكلة الفــــيلم أنــــه  أن األخيــــر يــــرفض بيــــع الملهــــى لــــه

، علــــى أنـــه يظــــل ممســــكا طــــوال الوقــــت  نــــاغـــامض وغيــــر مفهــــوم أحيا
ـــــــــا ـ  عالماـ  يكتشفـ  الذىـ  بجـــــــــو أفـــــــــالم الخّير سفليا والمســـــــــماة تاريخي

، ويفلـــــــح فـــــــى خلـــــــق القـــــــدر المطلـــــــوب مـــــــن الكآبـــــــة  نوارـ  بالفيلم
  . والمشاعر المحبطة الالزمة لها

  اثنين على الهوا 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٨٥مصر 

يوســــــف :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  تليفـــــــزيوناتحــــــاد اإلذاعــــــة وال
مـــــــــدير .  هـــــــــانم أبـــــــــو المكـــــــــارم:  مهندســـــــــة الـــــــــديكور.  فرنســـــــــيس
ــــاج ــــد حســــنى:  اإلنت ــــد الحمي ــــة.  عب ــــة الفني .  فاطمــــة فــــراج:  المراجع
.  إســــــــماعيل ســــــــالم.  د:  المستشــــــــار الطبــــــــى.  رحمــــــــى:  عــــــــرائس
هـــــانى :  األلحـــــان والموســـــيقى التصـــــويرية.  صـــــالح چـــــاهين:  أغـــــانى
:  العنـــــاوين.  مجـــــدى كامـــــل:  المكســـــاچ مهنـــــدس الصـــــوت.  ودةشـــــن

ــــــــاچ.  الشــــــــحرى ــــــــز فخــــــــرى:  مونت ــــــــد العزي ــــــــدير التصــــــــوير.  عب :  م
يوســــف :  إخــــراج.  ممــــدوح الليثــــى:  المنــــتج الفنــــى.  محمــــود نصــــر

  . فرنسيس
ـــــــى ـــــــة.  ¤.  نيلل محمـــــــد .  تهـــــــانى راشـــــــد.  كـــــــرم مطـــــــاوع:  بطول
، عاليـــــــة  قـــــــدرىإبـــــــراهيم .  جيـــــــدى إســـــــماعيل:  والطفلـــــــة.  خيـــــــرى
، إينــــاس  ، ســــمير رســــتم ، ناديــــة شــــمس الــــدين ، نبويــــة ســــعيد علــــى
  . شلبى

ــــرامج أطفــــال بالتليفـــــزيون ــــة العمــــل  مذيعــــة ب ، تترمــــل وتنطــــوى معتزل
ـــــة.  والحيـــــاة العامـــــة ،  هـــــذا حتـــــى تلتقـــــى بطبيـــــب يمـــــر بـــــنفس التجرب

، لــــيس  عمــــل بطــــىء ممــــل واألداء مبــــالغ.  يحــــاول توجيههــــا للحيــــاة
ــــرديس ‘ال مسلســــل اســــمه أســــوأ منــــه إ ــــنفس الطــــاقم’  ب ال يشــــفع .  ل

  . له إال ثيمته العاطفية الرقيقة

  اثنين فى مهمة رسمية
  . ” ٩ -ك  “:  انظر

  أجازة بالعافية 
  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . نجدى حافظ:  إخراج

،  ، حســــــن حامـــــــد ، شـــــــويكار ، محمـــــــد عــــــوض فــــــؤاد المهنــــــدس
  . ، لبلبة ، عادل إمام لعسال، كوثر ا نوال أبو الفتوح

ــــــارص ــــــديا ف ــــــرة ولــــــيس  كومي ــــــاء النجمــــــين ألول م ، نجحــــــت اللتق
موظفـــــــان يفـــــــوزان بجـــــــائزة رحلـــــــة إلـــــــى المنتـــــــزه علـــــــى حســـــــاب .  إال

، وترســـــــل الصــــــــحيفة صـــــــحفيتان منهـــــــا لمتابعــــــــة  إحـــــــدى الصـــــــحف
، ويعلــــم كــــل  ، كمــــا تعلــــم ، طبعــــا ســــيتحول األمــــر إلــــى حــــب الجــــائزة
  ! شخص

  أجازة صيف 
  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٧ر مص

  . سعد عرفة:  إخراج
، نجــــــوى  ، زكــــــى رســــــتم ، نيللــــــى ، حســــــن يوســــــف فريــــــد شــــــوقى

  . ، محمود المليجى ، أبو بكر عزت ، سهير فخرى فؤاد
بهــــذا الفــــيلم وصــــلت ثــــورة الصــــحافة علــــى إنتــــاج القطــــاع العمــــومى 

ـــــديا مســـــتهلكة تمامـــــا إلـــــى ذروتهـــــا جماعـــــة .  ، حيـــــث اعتبروهـــــا كومي
ـــــــن الشـــــــباب ـــــــة صـــــــيف مرحـــــــة م ـــــــص يســـــــرق كـــــــل  ، ورحل ، وإذا بل

، هــــــو   ، أبرزتــــــه الصــــــحف هنــــــاك ســــــخط مــــــن نــــــوع آخــــــر.  نقـــــودهم
  ! كتابة اسم زكى رستم تحت اسم ممثلة ناشئة مثل نيللى

  أجازة غرام 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 

فــــاروق :  ؛ ســــيناريو محمــــود فريــــد:  قصــــة.  أفــــالم إيهــــاب الليثــــى
ـــــو يوســـــف:  ؛ حـــــوار صـــــبرى ـــــديكور.  محمـــــد أب ـــــدس ال ـــــاهر :  مهن م

ـــور ـــة .  نصـــرى عبـــد النـــور:  ؛ مهنـــدس الصـــوت عبـــد الن ـــا أغني ـــا واد ي ي
.  منيـــــر مـــــراد:  ؛ تلحــــين حســـــين الســـــيد:  تــــأليف:  مفكــــر يـــــا هايـــــل

ــــــاچ ــــــاج.  حســــــين أحمــــــد:  مونت ــــــدير اإلنت مــــــدير .  ســــــعد شــــــنب:  م
  . ارمحمود ذو الفق:  إخراج.  محمود نصر:  التصوير

.  أجـــــازة غـــــرام:  فــــى.  نجـــــوى فـــــؤاد.  شــــويكار.  فــــؤاد المهنـــــدس
،  ، حســــن مصــــطفى ، نعيمــــة وصــــفى صــــالح نظمــــى:  باالشــــتراك مــــع
، عبــــــد الغنــــــى  حســــــين إســــــماعيل.  ، رجــــــاء صــــــادق محمــــــد شــــــوقى

، ســـــامية  ، ســـــيد عبـــــد اهللا ، ســـــميحة محمـــــد ، مختـــــار الســـــيد ناصـــــر
  . < س، مارى أليك عاطف مكرم:  والطفلين >؛  محسن

ـــــــديا فـــــــارص متوســـــــطة ـــــــأتى  ، زوج يعمـــــــل بالســـــــد العـــــــالى كومي ، ي
فتبــــــدأ سلســــــلة مغــــــامرات خيانــــــة .  ليجــــــد زوجتــــــه الطبيبــــــة منشــــــغلة

،  أنــــت تعلــــم هــــذا النــــوع!  زوجيــــة مــــع زوجــــة لعــــوب تســــكن أمامهمــــا
  . وهو ليس األفضل للثنائى

  أجازة فى كاليفورنيا 
California Suite 

  ق م ١٠٣)  س /   ف/   ت  ( ١٩٧٨أميركا 
 . ” أمسية فى فندق المفاجآت “:  س

Columbia. Main Titles from the Paintings of: David 
Hockney. E: Michael A. Stevenson. SupE: Margaret Booth, 
A.C.E. PD: Albert Brenner. MComp: Claude Bolling. The 
California Suites Perf: Hubert Laws, Bud Shanks, Tommy 
Tedesgo, Ralph Grierson, Chuck Domanico, Shelly Manne, 
Claude Bolling. DPh: David M. Walsh. S: Neil Simon. P: 
Ray Stark. D: Herbert Ross.  AscP and PMg: Ronald L. 
Schwary. C: Jennifer Shull. CD: Patricia Norris; Jane 
Fonda’s and Alan Alda. CD: Ann Roth. 

Str -inAlphOrder: Alan Alda. Michael Caine. Bill Cosby. 
Jane Fonda. Walter Matthau. Elaine May. Richard Pryor. 
Maggie Smith. Co-Str: Herbert Edelman, Sheila Frazier, 
Gloria Gifford.  Denis Galik. 

هــــــؤالء الثمانيــــــة هــــــم نــــــزالء فــــــى نفــــــس الوقــــــت فــــــى جنــــــاح أحــــــد 
، أنمـــــاط مختلفـــــة للحيـــــاة االجتماعيـــــة والثقافيـــــة فـــــى أميركـــــا  الفنـــــادق
أربعــــة قصــــص مختلفــــة ممتعــــة مــــن أجملهــــا چــــين فونــــدا .  المعاصــــرة

ســــايمون   (الكاتبـــة العصـــبية وزوجهـــا الشـــاب القادمــــان مـــن نيـــو يـــورك 
، ومـــاجى ســـميث البريطانيــــة  ) كاتـــب بـــارع فـــى الكتابـــة عــــن الكتـــاب

المســـــماة لألوســـــكار التـــــى أتـــــت مـــــع زوجهـــــا لنـــــدن لحضـــــور حفـــــل 
ثــــم يــــأتى ماثــــاو الكهــــل وزوجتــــه المزعجــــة مــــاى القادمــــان .  الجــــوائز

ــــا ــــور  فــــى عطلــــة مــــن فيالديلفي ــــائى الملــــون كوســــبى وپراي ــــرا الثن ، وأخي
ـــــالتوازى.  وأســـــرتيهما مـــــن شـــــيكاجو ـــــيس كمـــــا  تســـــير القصـــــص ب ، ول

ـــيلم قـــدي ـــه القصـــص فـــى ف ـــوالى في ـــدق أيضـــا لكـــن تت ـــف فـــى فن م للمؤل
 . ’ جناح فندق بالزا ‘هو 

 

  فى أوروپا —أجازة كلها متاعب 
National Lampoon’s European 

Vacation 
  ق م ٩٤)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٥أميركا 
  . ” أجازة كلها متاعب “:  س

Warner Bros. SpStaging: Gillian Lynne. C: Marion 
Dougherty. M: Charles Fox. FE: Pembroke J. Herring. PD: 
Bob Cartwright. DPh: Bob Paynter. Co-P: Stuart Cornfeld. 
S: John Hughes and Robert Klane; St: John Hughes. P: 
Matty Simmons. D: Amy Heckerling.  PSup: Dieter 
Meyer. 

Chevy Chase. ¤ Beverly d’Angelo. Dana Hill. Jason 
Lively. Victor Lanoux -as The Thief. And Eric Idle -as The 
Bike Rider. Guest Stars: John Astin, Paul Bertel, Maureen 
Lipman, Willy Millowitsch, Mel Smith, Moon Zappa. 
Robbie Coltrane. 

بعـــــد ’ الهجـــــاء القـــــومى  ‘الجـــــزء الثـــــانى مـــــن سلســـــلة چـــــون هيـــــوز 
لطالمـــــــا أغاظتنـــــــا وأغاظتـــــــك العنونـــــــة  (”  ٢أجـــــــازة كلهـــــــا متاعـــــــب  “

ـــــى .  ) ! المصـــــرية المســـــتهترة لألفـــــالم ـــــة إل ـــــد برحل يفـــــوز آل جريزوول
ــــــا ــــــة متوســــــطة :  أوروب ــــــة أميركي ــــــا (عائل ــــــل دوم ــــــب متفائ ، وأم  أب طي

ـــــاع واقعيـــــة نســـــبيا ـــــاة مراهقـــــان جـــــدا، وفتـــــ هادئـــــة الطب ، فـــــى  ) ى وفت
ـــــالد ـــــارة ألربعـــــة ب ـــــا:  زي ـــــا وإيطالي ـــــرا وفرنســـــا وألماني تضـــــطرب .  إنجلت

، وحبكــــــــة النهايــــــــة ضــــــــد عصــــــــابة  األحــــــــالم والتخــــــــيالت كالمعتــــــــاد
ســــــخرية ممتعــــــة .  إيطاليــــــة تســــــرق بنكــــــا وتخطــــــف الزوجــــــة الجميلــــــة

ــــــادى ــــــن الشــــــخص األميركــــــى الع ــــــة م ــــــات  وعميق ــــــات ومقارن ، ومفارق
هيكـــــــرلينج لفتـــــــت النظـــــــر لجـــــــرأة توظيفهـــــــا .  لوقـــــــتذكيـــــــة طـــــــوال ا

ـــر المعتـــاد مـــن موجهـــة امـــرأة  للنكـــات والمواقـــف الجنســـية ، األمـــر غي
يوجــــــد اســــــتطراد آخــــــر بعــــــد أربعــــــة أعــــــوام هــــــو .  فــــــى فــــــيلم رئــــــيس

  . ” أجازة المغامرات “

   ٢أجازة كلها متاعب 
National Lampoon’s Vacation 

  م ق ٩٨)  إى إتش إى  ( ١٩٨٣أميركا 
Warner Bros. PAsc: Trevor Albert. C: Susan Arnold, 

Phyllis Huffman. AscP: Robert Grand. Holiday Road and 
Dancin’ ’Cross the U.S.A. W and Perf: Lindsey 
Buckingham. M: Ralph Burns. FE: Pem Herring. PD: Jack 
Collis. DPh: Victor J. Kemper. S: John Hughes. P: Matty 
Simmons. D: Harold Ramis. 

Chevy Chase. ¤ Benerly d’Angelo. Imogene Coca. Randy 
Quaid. Co-Str: Anthony Michael Hall, Dana Barron. SpApr: 
Eddie Bracken, Brian Doyle-Murray, Miriam Flynn, James 
Keach, Eugene Levy, Frank McRae.  And John Candy. And 
introd Christie Brinkley.   Jane Krakowski, John Navin, 
Nathan Cook, Christopher Jackson. Mickey Jones, John 
Dehl. Jeannie Dimter Barton, Randolph Dreyfuss, Virgil 
Wyaco II. Gerry Black, James Staley, Adelaine Wilder, 
Tessa Richarde, Fritz Ford, Eric Stacey, Jr. Scott Perry, 
Dennis Freeman, Michael Talbot, John Craigmile. 

،  ) المضـــــحك فــــى العنـــــوان فلــــيس مســـــئوليتنا ٢أمــــا رقــــم  (األول 
، حـــــــول  ’ الهجـــــــاء القـــــــومى ‘تشيس عطـــــــالت ـ  فـــــــى سلســـــــلة هيوز

شخصــــــية كــــــالرك جريزوولــــــد  والتــــــى امتــــــدت لثالثــــــة أجــــــزاء ناجحــــــة 
ــــاك آلخــــرين أفــــال (جميعــــا  ــــالطبع هن ــــدة قبلهــــا وبعــــدها تحمــــل ب م عدي
، يركـــــز أغلبهـــــا علـــــى ثيمـــــة أخـــــرى هـــــى  ’ الهجـــــاء القـــــومى ‘تســـــمية 

جريزوولـــــد هـــــو العكـــــس تمامـــــا أميركـــــى بســـــيط .  ) طلبـــــة المشـــــاغبين
ـــــاة األســـــرية ـــــه يعشـــــق دفء الحي ـــــل بطبع ـــــدرك  متفائ ، لكـــــن دون أن ي

طبقـــــا لكوميـــــديات هيـــــوز التـــــى —ذكـــــاؤه االجتمـــــاعى الضـــــيق قـــــط 
ـــــ ـــــذروتها ب ـــــت ‘ـ وصـــــلت ل ـــــى البي ـــــه  ’ وحـــــدى ف ، أنهـــــا الجحـــــيم عين

،  المفارقــــــة هنــــــا أنــــــه أصــــــال مصــــــمم مبتكــــــر يفتــــــرض فيــــــه الــــــذكاء (
ـــــة ـــــة !  ) ويخطـــــط حاســـــوبيا للرحل ـــــى رحل ـــــرى ف ـــــامرة ي ـــــى هـــــذه المغ ف

، متعـــة كبـــرى  بســـيارة عتيقـــة عبـــر القـــارة مـــن شـــيكاجو إلـــى كاليفورنيـــا
ـــــق الماضـــــى القـــــ وفرصـــــة دافئـــــة مرحـــــة لألســـــرة . ومى ، وممارســـــة لعب

!  بينمـــــــا بمنتهـــــــى البســـــــاطة كـــــــان مـــــــن األفضـــــــل اســـــــتخدام الطـــــــائرة
، ومنهــــــــا اصــــــــطحاب عمــــــــة  كــــــــوارث الرحلــــــــة ومتاعبهــــــــا ال تتوقــــــــف

ـــــــا ـــــــى الســـــــيارة الزوجـــــــة لمســـــــافة م ـــــــا تمـــــــوت معهـــــــم ف ـــــــإذا به !  ، ف
مـــــــن  ـ  وإن بحـــــــب شديدـ  االســـــــتراتيجية الوحيـــــــدة هـــــــى الســـــــخرية 

والوطنيـــــــــــة اإلنســـــــــــان االميركـــــــــــى المتوســـــــــــط ذى القـــــــــــيم األســـــــــــرية 
ــــــة ــــــا متاعــــــب “:  انظــــــر االســــــتطرادات.  التقليدي فــــــى — رحلــــــة كله

  .  ” رحلة فى الس فيجاس “و”  أجازة المغامرات “و”  أوروپا

   ٢/١أجازة مع ميت 
Weekend at Bernie’s 

  ق م ٩٧)   س/   رينبو  ( ١٩٨٩أميركا 
[Gladder  Twentieth Century Fox] Gladder. M: Andy 

Summers. E: Joan E. Chapman. PD: Peter Jamison. DPh: 
François Protat. S: Robert Klane. P: Victor Drai. D: Ted 
Kotcheff. 

Andrew McCarthy, Jonathan Silverman, Catherine Mary 
Stewart, Terry Kiser, Don Calfa, Catherine Parks, Louis 
Giambalvo, Eloise Broady, Ted Kotcheff 

وظـــف تـــأمين نيـــو يـــوركى يلقـــى مصـــرعه علـــى يـــد العصـــابات أثنـــاء م
مســـــــاعداه الشـــــــابان .  عطلـــــــة فـــــــى إحـــــــدى جـــــــزر فــــــــيرچين أيالنـــــــدز

ـــــا أمـــــام الجميـــــع الســـــاذجان ، حتـــــى  ، يقـــــرران بســـــبب مـــــا إبقـــــاءه حي



٧  

الكوميـــديا تتواصـــل فـــى حفـــل ســـاهر كـــان .  يعـــودان بـــه إلـــى نيـــو يـــورك
ييـــرات الواضـــحة عليـــه  قـــد دعـــا إليـــه هـــذا الميـــت ولـــم يلحـــظ أحـــد التغ

أمـــــا الـــــذروة البارعـــــة فهـــــى مشـــــهد الســـــعار الجنســـــى الـــــذى .  كجثـــــة
ـــــه  ـــــوق جثت ـــــاب عشـــــيقته الســـــابقة ف ـــــه حـــــى (أنت ـــــا أن ـــــدة طبع .  ) معتق

ـــديا ســـوداء  ـــه كومي ـــاريتى أن ـــه ف ـــه أن قالـــت عن ـــة يكفي فـــارص فعـــال للغاي
انظــــر .  ” متاعــــب مــــع هــــارى “أقــــل كالســــيكية مــــن فــــيلم هيتشــــكوك 

  . ذات العنوانالجزء الثانى ب

  إحنا الرجالة —أجازة مع ميت 
Men at Work 

  ق م ٩٨)  س /  عالم الفـيديو  ( ١٩٩٠  أميركا
  . ” إحنا الرجالة “:  ، س  ف

Epic Pmductions [Sarlui/ Diamant; Elwes; Euphoria 
Films]. M: Stewart Copeland, Greg deBelles. E: Craig 
Bassett. PD: Dins Danielsen. DPh: Tim Suhrstedt. Co-P: 
Barbara Stordhal. ExcP: Irwin Yablans and Moshe Diamant. 
P: Cassian Elwes. W and D: Emilio Estevez. 

Charlie Sheen. Emilio Estevez. ¤. Leslie Hope. Keith 
David. Darrell Larson. Dean Cameron. And John Getz. 
Cameron Dye, Hawk Wolinski, John Lavachielli, Geoffrey 
Blake, John Putch. 
ــــــة أحــــــد  ــــــة يفاجــــــآن فيهــــــا بجث ــــــى جمــــــع القمام شــــــابان يعمــــــالن ف
المرشــــــحين السياســــــين كــــــان يــــــزور فــــــى اليــــــوم الســــــابق الفتــــــاة التــــــى 

إطـــــــار كوميـــــــدى فـــــــارص .  يتلصصـــــــان عليهـــــــا فـــــــى الشـــــــقة المقابلـــــــة
، وكــــذا حبكــــة رجــــل البيــــزنس  لحبكــــة تحــــرى أولئكمــــا الهــــواة للســــر

لتــــى يقــــوم الــــذى يلجــــأ لقتــــل كــــل مــــن يكشــــف أنشــــطة تلويــــث البيئــــة ا
عمـــــل صـــــغير طريـــــف بشـــــكل عـــــام يقـــــدم بعـــــض الضـــــحكات .  بهـــــا

ــــة أو النكــــات الجنســــية المباشــــرة ــــيلم تخصــــص .  بســــيطة الطوي أول ف
، هنــــاك مــــن قبــــل  نجوميتــــه لألخــــوين إميليــــو إستيفـــــيز وتشــــارلى شــــيين

ظهـــــور حليـــــة لشـــــيين فـــــى الفـــــيلم الـــــذى وجهـــــه ومثلـــــه أخـــــوه األكبـــــر 
النجوميــــــة الجماعيــــــة لفــــــيلم ، وهنــــــاك مشــــــاركتهما فــــــى  ” الحكمــــــة “
فهـــــذا هـــــو الفـــــيلم ”  الحكمـــــة “وبمناســـــبة .  ’ أســـــلحة ناريـــــة شـــــابة ‘

ـــــــده ــــــــيز بع ـــــــه إيستيف ـــــــذى يوجه ـــــــانى ال ـــــــى  الث ، والتحســـــــن واضـــــــح ف
  . مستواه

   ٢/١الجزء الثانى —أجازة مع ميت 
Weekend at Bernie’s II 

  ق م ٨٩)   س/  اتحاد الفنانين  ( ١٩٩٣أميركا 
[TriStar] D & P Partnership [Victor Drai Production; 

Artimm -Rome]. C: Jason Lapadura. CD: Fionn. M: Peter 
Wolf. FE: Peck Prior. PD: Michael Bolton. DPh: Edward 
Morey III. Co-P: Don Carmod. AscP: Howard Ellis. ExcP: 
Angiolo Stella. P: Victor Drai, Joseph Perez. W and D: 
Robert Klane.  ↑ FilmicCnslt: Bruce A. Block. MSup: 
Barry Levine. PostPSup: Ron Payne. 

Andrew McCarthy. Jonathan Silverman. Terry Kiser. ¤. 
Tom Wright. Steve James. And Troy Beyer. Barry Bostwick 
-as Hummel.  ↑ Novella Nelson, Phil Coccioletti, Gary 
Dourdan, James Lally, Michael Rogers, Stack Pierce, 
Constance Schulman, Jennie Moreau. 
ترســــل كاهنــــة الفـــــوودور فــــى ســــانت تومــــاس فــــى فـــــيرچين ايالنــــدز 
اثنــــين مــــن تابعيهــــا إلحيــــاء بيرنــــى موظــــف الشــــركة النيــــو يوركيــــة الــــذى 
.  نصــــــب علــــــى عشــــــيرتها وكــــــذا علــــــى شــــــركته بمبلــــــغ مليــــــونى دوالر

يحــــدث إحيــــاء )  ! طبعــــا (وجــــود دجاجــــة حيــــة فــــى نيــــو يــــورك لعــــدم 
ـــــت ـــــى للمي ـــــرقص للموســـــيقى وال شـــــىء آخـــــر جزئ ـــــأن ي مرؤســـــاه !  ، ب

الشــــابان األبلهــــان مــــن الشــــركة يخطفــــان الجثــــة ويعــــودان لفــــتح خزينــــة 
ــــك التــــى توقعــــوا أنــــه تــــرك فيهــــا النقــــود كوميــــديا فــــارص فارغــــة .  البن

ل مــــن اآلخــــرين دون كايســــر األفضــــ (أفضــــل مــــا فيهــــا مشــــية الميــــت 
، لكنهــــــــا كافيــــــــة لتحقيــــــــق الضــــــــحكات معظــــــــم  ) أن ينطــــــــق مــــــــثلهم

  . الوقت وإن كان كلها تقريبا مكرر من الجزء األول

 أجازة المغامرات 
National Lampoon’s Christmas 

Vacation 
  ق م ٩٧)  إى إتش إى  ( ١٩٨٩أميركا 

Warner Bros. [Hughes Entertainment]. AscPs: William S. 
Beasley, Mauri Syd Gayton, Ramey E. Ward. C: Risa 
Bramon, Billy Hopkins, Heidi Levitt. CD: Michael Kaplan. 
M: Angelo Badalamenti. Es: Jerry Greenberg, Michael 
Stevenson. PD: Stephen Marsh. DPh: Thomas Ackerman. 
ExcP: Matty Simmons. W: John Hughes. P: John Hughes 
and Tom Jacobson. D: Jeremiah Chechik. 

 Chevy Chase. ¤ Beverly d’Angelo. Randy Quaid. Miriam 
Flynn. William Hickey. Mae Questel. Diane Ladd, John 
Randolph. E.G. Marshall, Doris Roberts. Juliette Lewis, 
Johnny Galecki.  Julia Louis-Dreyfus, Nicholas Guest, 
Ellen Hamilton Latzen. Brian Doyle-Murray, Natalia 
Nogulich. ↑ Cody Surger, Sam McMurray, Nicolette 
Scorsese. 
ــــــل   ــــــيم حف ــــــذى يطمــــــح ألن يق ــــــة الوســــــطى ال ــــــن الطبق الموظــــــف اب

ــــرة ــــه الكبي ــــى يضــــم كــــل عائلت ــــة .  كريســــماس ريف ــــر لكارث يتحــــول األم
ـــــــــة أطـــــــــوار األقـــــــــارب  ، علـــــــــى مســـــــــتوى تفاصـــــــــيل االحتفـــــــــال وغراب

كمــــــــا يقــــــــوم ابــــــــن عمــــــــه .  والجيــــــــران الســــــــيما الكهــــــــول والعجــــــــائز
باختطــــــــاف صــــــــاحب عمــــــــل البطــــــــل ألنــــــــه ألغــــــــى مكافــــــــآت العيــــــــد 

واألهــــم .  الخاصــــة المنــــزل’  ســــوات ‘، فتهــــاجم قــــوات الـــــ  لموظفيــــه
!  ؟ هـــل نجـــح البطـــل فـــى هدفـــه:  أنـــه رغـــم كـــل شـــىء يظـــل الســـؤال

مـــن هيـــوز عاشـــق الكريســـماس واألســـر  كوميـــديا طريفـــة فائقـــة النجـــاح
ـــــل فـــــى  ـــــى قـــــدمها بعـــــد قلي ـــــازل الضـــــواحى ، والت ـــــة ومن ـــــرة الغريب الكبي

انظـــــر قائمـــــة السلســـــلة فـــــى .  ’ وحـــــدى فـــــى البيـــــت ‘أشـــــهر أفالمـــــه 
العنونـــــــة المصـــــــرية العشـــــــوائية  (”  ٢أجـــــــازة كلهـــــــا متاعـــــــب  “أولهـــــــا 

  . ) لألفالم ليست مسئوليتنا

   ٢/١أجازة نص السنة 
  ق م ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 

ـــــــاچ.  اتحـــــــاد الســـــــينمائين]  المتحـــــــدة للســـــــينما [ حســـــــين :  مونت
علــــى :  موســــيقى.  عبــــد المــــنعم شــــكرى:  مهنــــدس المنــــاظر.  أحمــــد

ـــــز فهمـــــى:  مـــــدير التصـــــوير.  إســـــماعيل ـــــد العزي ـــــى :  إخـــــراج.  عب عل
  . رضا

،  ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم ، فريـــــدة فهمـــــى ، محمـــــود رضـــــا ماجـــــدة
ــــــا فخــــــ ــــــاء الشــــــوربجى رىثري ــــــى ، هن ــــــيم  ،  محمــــــد العرب ــــــد العل ، عب
  . ، محمد حسنين خطاب

، وربمـــــا لكـــــل  أحـــــد أفضـــــل األفـــــالم االستعراضـــــية المصـــــرية لوقتـــــه
نجـــــاح ملحـــــوظ فـــــى إدمـــــاج االســـــتعراض كجـــــزء تلقـــــائى مـــــن .  وقـــــت

ـــــه األحـــــداث ـــــم يســـــبق قبل ـــــة.  ، بشـــــكل ل ،  كـــــل األحـــــداث فـــــى قري
،  تـــــدريب فـــــى منـــــزل أحـــــدهمتـــــروى زيـــــارة فريـــــق فـــــالكلور جـــــامعى لل
ــــة الرقيقــــة ــــذى ترعــــاه أختــــه العاطفي حبكــــة ســــوء فهــــم مــــا كعقــــدة .  ال

ـــــــة ـــــــات النهاي ـــــــة رضـــــــا.  لتتابع ـــــــه فرق ـــــــيلم تضـــــــطلع ب ، والتـــــــى  أول ف
ـــــل ـــــه والمشـــــاركة فـــــى التمثي انظـــــر .  اســـــهمت باالستعراضـــــات والتوجي

  . ” غرام فى الكرنك “فيلمهم التالى 

  أجدع ناس
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٣مصر 

ـــــــع ـــــــاج والتوزي ـــــــدو لإلنت .  صـــــــالح فـــــــؤاد:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  تامي
.  هشــــــام وديــــــد ســــــرى:  مــــــدير التصــــــوير.  محمــــــد نــــــوح:  موســــــيقى
  . مدحت الشريف:  إخراج.  صالح عبد الرازق:  مونتاچ

ــــــة صــــــدقى كمــــــال الشــــــناوى ــــــروك ، هال ، ممــــــدوح  ، الشــــــحات مب
ــــى ــــاقى واف ــــد الب ــــد اهللا ، أشــــرف عب ــــر اهللا، شــــري ، صــــالح عب ،  ف خي

ــــدين ــــى ال ــــؤاد ، عــــالء مرســــى عــــالء ول ــــة ، عــــادل ف ،  ، محمــــود خليف
  . أشرف الشيتوى

ـــــــة مســـــــلية ـــــــق .  فكـــــــرة طريفـــــــة فـــــــى معالجـــــــة كوميدي مـــــــدرب الفري
ـــــال يكـــــون فريقـــــا مـــــن خمســـــة أفـــــراد اســـــتعدادا  المصـــــرى لفنـــــون القت

.  ، ويحشـــــــد اإلمكانـــــــات الضـــــــرورية لـــــــدورة ضـــــــد الفريـــــــق األميركـــــــى
ـــــى األمـــــر هـــــ ـــــرور زائـــــد :  و شخصـــــيات هـــــؤالء الخمســـــةالمهـــــم ف مغ

،  ، صــــعيدى هــــارب مــــن ثــــأر ، مــــدلل واقــــع تحــــت ســــيطرة أمــــه الثقــــة
ـــــــدى ســـــــابق مـــــــن حـــــــرب الخلـــــــيج ، ومســـــــيحى مهـــــــذب يحلـــــــم  جن

،  أول تجربـــــــة للمنـــــــتج مـــــــدحت الشـــــــريف فـــــــى التوجيـــــــه.  بـــــــالهجرة
ـــــــائق  ـــــــب الفـــــــيلم الف ـــــــى كات ـــــــار فيهـــــــا االعتمـــــــاد عل ـــــــا  “اخت ســـــــالم ي

  . ” صاحبى

 رن األجراس ت
Bells Are Ringing 

  ق م ١٢٦)   ت  ( ١٩٦٠أميركا 
[Metro Goldwyn Mayer] Metro Goldwyn Mayer; Arthur 

Freed Productions, Inc. An Arthur Freed P. ¤ Screen Play 
and Lyr: Betty Comden and Adolph Green. M: Jule Styne. 
Based on the MPlay Bells Are Ringing Book and Lyr: Betty 
Comden and Adolph Green; M: Jule Styne; >As pres on 
stage by The Theatre Guild.< MAdp and Cond: André 
Previn. Orchs: Alexander Courage and Pete King; Chor: 
Charles O’Curran. DPh: Milton Krasner. ADs: George W. 
Davis and Preston Ames; SD: Henry Grace, Keogh 
Gleason; ColorCnslt: Charles K. Hagedon. FE: Adrienne 
Fazan; SpFx: A. Arnold Gillespie, Lee LeBlanc; AstD: 
William McGarry; Hair Styles: Sydney Guilaroff; MUp 
Created: William Tuttle. CD: Walter Planket; >RecSup: 
Franklin Milton.< D: Vincente Minnelli. 

Judy Holliday. Dean Martin. ¤ Co-Str: Fred Clark. With: 
Eddie Foy, Jr., Jean Stapleton, Ruth Storey, Dort Clark. 
Frank Gorshin, Ralph Roberts, Valerie Allen, Bernie West, 
Steven Peck, Gerry Mulligan. 

ن مســـــرحية ، كالعـــــادة عـــــ آخـــــر أفـــــالم النجمـــــة چـــــوودى هولليـــــداى
:  ، ويحفــــــل بكــــــل صـــــــفاتها برودوويــــــة فائقــــــة النجــــــاح مــــــن تمثيلهــــــا

، وطبعــــــا تلوينهــــــا الــــــدائم  الطيبــــــة والخجــــــل والرومانســــــية والتواضــــــع
ــــر مــــن خــــالل ردهــــا . لصــــوتها ــــه هــــذا األخي المشــــهد األول تمــــارس في

علــــــى مكالمــــــات وكالــــــة الخــــــدمات التليفونيــــــة التــــــى ابتكرتهــــــا باســــــم 
ـــــدرون بيتهـــــاوتمار ’  ســـــوزان آنســـــر فـــــون ‘ ـــــى نحـــــو  ســـــها مـــــن ب ، عل

القصـــــة أن كاتبـــــا !  أقـــــرب لمـــــالك حـــــارس يحقـــــق الســـــعادة للجميـــــع
شـــــــــهيرا فـــــــــى بـــــــــرودواى يحبهـــــــــا وتحبـــــــــه عبـــــــــر هـــــــــذه المكالمـــــــــات 

ــــــة ــــــه الصــــــاخبة  التليفوني ــــــاة بســــــيطة ال تتوافــــــق مــــــع حيات ، لكنهــــــا كفت
، وتنكفــــــــــىء  الحافلــــــــــة بالنســــــــــاء والمشــــــــــاهير والمكائــــــــــد الغراميــــــــــة

ــــــة ــــــى أن  حزين ــــــة الســــــعيدة، إل ــــــأتى النهاي ــــــديا موســــــيقية مــــــن .  ت كومي
،  ، زاهيـــــة وصـــــاخبة وكــــذا رائعـــــة الفكـــــرة ملوكهــــا برئاســـــة آرثـــــر فرييــــد

وقالــــــت فـــــــارايتى أنهــــــا مــــــن أفضــــــل تحــــــويالت مســــــرحيات بــــــرودواى 
الءمـــــــت علـــــــى نحـــــــو مثـــــــالى حميميـــــــة  ‘، وأنهـــــــا  لهوليـــــــوود إطالقـــــــا
ـــا بهـــا مـــن .  ’ الوســـيط الســـينمائى ـــه رغـــم كـــل م إتقـــان وكـــذا الواقـــع أن

، فـــإن القصـــة ليســـت مثيـــرة جـــدا لتعــــوض  تـــألق هولليـــداى المتواصـــل
فجـــــــاءت أقـــــــرب لمجـــــــرد  (أن األغـــــــانى الـــــــوفيرة خـــــــدمت الـــــــدراما 

وهــــى فــــى غنــــى عنهــــا  (، وخــــدمت الكوميــــديا  ) ســــطور حــــوار ملحنــــة
لــــــم )  وهــــــو األهــــــم (، لكنهــــــا  ) فهوليــــــداى متاحــــــة طــــــوال الوقــــــت

، ناهيـــــك عـــــن كونهـــــا  يقـــــاع، وهبطـــــت باإل تخـــــدم الموســـــيقى نفســـــها
وكـــل هـــذا تطـــرف فـــى تطبيـــق نظريـــة فرييـــد  (شـــبه خاليـــة مـــن الـــرقص 

فــــــــارايتى رأت أنهـــــــا .  ) فـــــــى توظيـــــــف الموســـــــيقى لصـــــــالح الحـــــــدث
علـــــــى ’  أكبـــــــر مـــــــن الحيـــــــاة ‘تقزمـــــــت علـــــــى المســـــــرح وأصـــــــبحت 

، ومــــنهم الجمهــــور الــــذى  ، لكــــن الكثيــــرين جــــادلوا بــــالعكس الشاشــــة
  . لوافىلم يقبل عليها بالقدر ا

AAN: Scr of a M Pic (Previn). 

  أجراس الخطر 
  ق م ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٨٦مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج

، أحمـــــد  ، حـــــاتم ذو الفقـــــار ، ســـــعيد صـــــالح ، نـــــورا نـــــور الشـــــريف
  . ، صالح نظمى ، عبد العزيز مخيون ، المنتصر باهللا راتب

خـــــــرج البطـــــــل مـــــــن ي.  ” المحفظـــــــة معايـــــــا “اســـــــتطراد مـــــــا لفـــــــيلم 
الســــــجن مقــــــررا االنتقــــــام مــــــن رجــــــل البيــــــزنس الثــــــرى الــــــذى تســــــبب 

، ويســـــير كـــــل  يبـــــدأ بـــــاحتراف بيـــــزنس الـــــربح الســـــريع.  بدخولـــــه إيـــــاه
، لكـــــن مـــــن  شـــــىء فـــــى طريـــــق مذبحـــــة علـــــى طريقـــــة أفـــــالم المافيـــــا

  . ميلودراما انفتاح اقتصادى روتينية!  ؟ ينجح
  أجمل أيام حياتى 

  ق م ١٠٠)   س/  ركوما ( ١٩٧٤لبنان /  مصر
ـــــب:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار ـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد الحـــــى أدي :  م

  . بركات:  إخراج.  وديد سرى
  . ، حياة قنديل ، عماد حمدى ، نجالء فتحى حسين فهمى

ــــــــاع ــــــــة مرتبكــــــــة الشخصــــــــيات محــــــــدودة اإلقن ، وإن  درامــــــــا عاطفي
نقلـــــت الكثيـــــر مـــــن األفكـــــار التحرريـــــة لـــــدى الشـــــباب الســـــائدة أيـــــام 

فتـــــاة تهـــــرب مـــــن مصـــــر إلـــــى لبنـــــان بعـــــد أن رفـــــض .  جـــــد الهيپـــــىالم
ــــد .  والــــدها تزويجهــــا ممــــن تحــــب علــــى البــــاخرة تقــــع فــــى حــــب جدي

.  بينمــــــا والــــــدها يالحقهــــــا بالبحــــــث ونشــــــر إعالنــــــات فــــــى الصــــــحف
النهايــــة الســـــعيدة تشــــمل تراجـــــع األب ورحيلهـــــا مــــع حبيبهـــــا الجديـــــد 

  . بحثا عن شغل فى كندا

  األچندة الخفية 
Hidden Agenda 

  ق م ١٠٨)  — ( ١٩٩٠بريطانيا 
Hemdale Film Corporation. S: Jim Allen. DPh: Clive 

Tickner. E: Jonathan Morris. Designer: Martin Johnson. 
Costume: Daphne Dare. C: Susie Figgis. Sd Rec: Simon 
Okin. OM: Stewart Copeland. ExcP: John Daly and Derek 
Gibson. Co-P: Rebecca O’Brien. P: Eric Fellner. D: Ken 
Loach.  PCoor: Karin Padgham; PRunner: Ben Mills. 

Frances McDormand. Brian Cox. Brad Dourif. And Mai 
Zetterling. Bernard Archard, John Benfield, Bernard Bloch. 
Michelle Fairley, Patrick Kavanagh, Des McAleer. Jan 
McElhinney, Jim Norton, Maurice Roëves. 
يلقـــــى محـــــامى أميركـــــى مـــــدافع عـــــن حقـــــوق اإلنســـــان مصـــــرعه فـــــى 

، يتضــــــح فيمــــــا بعــــــد أنــــــه  بلفاســـــت لحصــــــوله علــــــى شــــــريط تســــــجيل
ـــــاز مـــــن نظيرتهـــــا  ـــــة بإيع يحـــــوى جلســـــة تخطـــــيط المخـــــابرات البريطاني

، لتلويـــــث ســـــمعة زعيمـــــى العمـــــال والمحـــــافظين ويلســـــون  األمريكيـــــة
،  هصـــــديقت.  ، ذلـــــك حتـــــى تـــــأتى ثاتشـــــر المتشـــــددة للحكـــــم وهيـــــث

ــــــــع أحــــــــد كبــــــــار محققــــــــى الشــــــــرطة البريطانيــــــــة يتوصــــــــالن لهــــــــذه  م
ــــــائق ــــــل وراء تحــــــدى  الحق ــــــه أن ال طائ ــــــر يتراجــــــع لتيقن ، لكــــــن األخي

ـــــا سياســـــية مـــــن أحـــــد أعمـــــدة .  الحكومـــــة الســـــرية للمخـــــابرات پارانوي
، تـــــــأتى بقـــــــدر ال بـــــــأس بـــــــه مـــــــن اإلثـــــــارة والتمثيـــــــل  الســـــــينما الفنيـــــــة

  . ناء المشاهدة، كل ما عليك أن تلغى عقلك أث الجيد

   ٢/١أحبك أنت 
  ق أأ)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٩مصر 

يوســــف :  قصــــة وحــــوار.  أفــــالم فريــــد األطــــرش]  ســــتوديو مصــــر [
ــــــد األطــــــرش:  موســــــيقى.  جــــــوهر أركــــــولى :  مهندســــــا الصــــــوت.  فري
أحمــــــــــد :  ؛ المونتــــــــــاچ  أنطــــــــــون بــــــــــوليزويس:  ؛ المنــــــــــاظر نصــــــــــرى
:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج . أحمـــــــد خورشـــــــيد:  مـــــــدير التصـــــــوير.  إســـــــماعيل

  . أحمد بدرخان:  إخراج.  محمد رجائى
ــــد األطــــرش لــــوال :  باالشــــتراك مــــع.  ¤.  فىـ  ســــامية جمــــال .  فري

ــــــا حلمــــــى صــــــدقى ــــــات صــــــدقى ، ثري حســــــن .  ، ســــــناء ســــــميح ، زين
، عبـــــــــد الســـــــــالم  ، إســـــــــماعيل ياســـــــــين ، محمـــــــــود شـــــــــكوكو فـــــــــايق

  . ، محمد الديب النابلسى
جــــــح مــــــا قــــــدم فريــــــد األطــــــرش كوميــــــديا عاطفيــــــة موســــــيقية مــــــن أن

هــــو موظــــف بســــيط عاشــــق للتــــأليف الموســــيقى .  وســــامية جمــــال معــــا
ـــه ويهجرهـــا ـــه يعتقـــد أنهـــا تخون ـــان لكن بعـــد قليـــل .  وهـــى راقصـــة يتحاب

ينقـــذ فتـــاة ثريـــة مـــن االنتحـــار وينتهـــى األمـــر باإلقامـــة فـــى قصـــر والـــدها 
المكائـــــــد التـــــــى يـــــــدبرها .  الـــــــذى يقـــــــرر تمويـــــــل األوپريـــــــت القـــــــادم

ــــا ــــدخيلاألق ــــذى يصــــعب  رب الرافضــــون لهــــذا ال ، والحــــب القــــديم ال
  . تجاهله تبنى كلها فى إتجاه نهاية سعيدة

  أحبك دائما 
Aime Toi Toujours 

  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٨٦)   ت  ( ١٩٩٤فرنسا 
France 2; Image & Compagnie. Regards d’Enfance. A 

Collection Proposed: Serge Moati. OS: Mehdi Ghareb. OM: 
Farid Russlan. D: Michaël Perrotta. 

Thierry Fremont. Jean-Jacques Moreau. Laura Martel. 
طفلــــة فــــى نحــــو الثانيــــة عشــــرة تفجــــع لفصــــل مدرســــها بعــــد إعالنــــه 

، فتـــدوام  ينتقـــل للعـــيش فـــى قـــارب بعيـــدا عـــن أســـرته.  مرضـــه باأليـــدز
ـــــــه والخـــــــرو  ـــــــه عن ـــــــه للترفي ـــــــذهاب لمقابلت ، كمـــــــا تســـــــتغل  ج ســـــــوياال

ـــــــا الســـــــائق  ـــــــن خـــــــالل مســـــــاعدة أبيه ـــــــادة الســـــــيارات م معرفتهـــــــا بقي
ـــــــد .  ، فـــــــى ســـــــرقة الســـــــيارات لتنفيـــــــذ مغامراتهـــــــا األكتـــــــع فـــــــيلم جي

يبلــــور علــــى نحــــو شــــيق ’  نظــــرات الطفولــــة ‘المعــــانى مــــن مجموعــــة 
ــــدى األطفــــال ــــة عــــادة ل ــــى بهــــذا الســــفور روح دفين ــــادرا مــــا تتجل ،  ، ن

ــــه عــــدم إنصــــاف :  لكنهــــا موجــــودة دائمــــا ــــداخلى لمــــا يرون الغضــــب ال
، والـــــذى عنــــدما انفجـــــر هنــــا أخــــذ صـــــورة حــــب جـــــارف  فــــى الحيــــاة

  .  نحو المظلوم وتمرد جامح ضد بقية المجتمع

   ٢/١أحبك يا حسن 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . حسين فوزى:  إخراج

، عبــــــــد  ، إســــــــتيفان روســــــــتى ، شــــــــكرى ســــــــرحان نعيمــــــــة عــــــــاكف
  . ، حورية حسن ، توفيق الدقن إبراهيم المنعم

ـــــه ـــــوق المتوســـــط لبطلت ـــــام ف ـــــيلم إستعراضـــــى مـــــن المســـــتوى الع .  ف
ـــــــرقص ـــــــة عـــــــدا ال ـــــــاة شـــــــعبية تحـــــــب شـــــــابا  ، قصـــــــة مفتعل ، عـــــــن فت

ـــــــذى يصـــــــمم علـــــــى  موســـــــيقيا ـــــــه ابـــــــن الثـــــــرى ال ، دون أن تـــــــدرى أن
هالـــــــة جنســـــــية تحـــــــيط بشخصـــــــية البطلـــــــة مـــــــن البدايـــــــة .  مالحقتهـــــــا

  . للنهاية



٨  

  صابة النساء احترس ع
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٦مصر 
  . محمد أباظة:  إخراج

ألول .  سوســـــن بـــــدر.  ســـــيد زيـــــان.  إلهـــــام شـــــاهين.  ســـــمير غـــــانم
ـــــرة ـــــى:  م ـــــة عزقالن ـــــار.  نادي ــــــيان هـــــادى الجي ـــــدين ، فـيف ،  صـــــالح ال

ـــرى عـــزة جمـــال ــــا ، محمـــود الزهي ـــد المـــنعم ، منيرف ، أمـــل  ، عـــادل عب
  . ، نبيل عبده ، عفاف مصطفى ، نصر حماد إبراهيم

ــــــاة وزميالتهــــــا فــــــى شــــــبكة دعــــــارة ــــــه فت ــــــد ب ــــــام تري ،  مسلســــــل انتق
هنــــاك قطــــع لألنــــوف ونســــاء تحملــــن .  الــــتخلص مــــن رؤســــاء العصــــابة

  . ، وكلها طبعا غير مقنعة فى هذه الكوميديا المفتعلة رشاشات

  احترس من الخط 
  ق م ١١٢)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٤مصر 

شــــــــــريف :  قصــــــــــة وســــــــــيناريو وحــــــــــوار.  ةأفــــــــــالم مصــــــــــر العربيــــــــــ
ــــــاوى ــــــدير التصــــــوير.  هــــــانى شــــــنودة:  موســــــيقى.  المنب محســــــن :  م

  . سمير سيف:  إخراج.  واصف فايز:  إنتاج.  نصر
ـــــــة عـــــــادل إمـــــــام ـــــــاس ، ســـــــمير صـــــــبرى ، لبلب ـــــــد  ، أســـــــامة عب ، عب
،  ، فـــــؤاد خليـــــل ، ليلـــــى فهمـــــى ، عبـــــد اهللا فرغلـــــى الســـــالم محمـــــد

  . ، زكريا موافى حسين الشربينى ، ، محمد فريد أميمة سليم
ســـــــوپر كوميــــــــديا تميــــــــل للفـــــــارص والكاريكــــــــاتير ناجحــــــــة اإلقنــــــــاع 

مهنــــــــدس شــــــــريف يخدعونــــــــه فــــــــى حبــــــــه .  وســــــــريعة اإليقــــــــاع ككــــــــل
،  لكــــن مــــا المــــانع أن يــــدعى ذلــــك فقــــط.  ، فيقــــرر االنتحــــار وعملــــه

حيــــــــل !  ويظهــــــــر لالنتقــــــــام فــــــــى صــــــــورة أخيــــــــه الســــــــفاح الصــــــــعيدى
، يســــتخدم فيهــــا البطــــل كــــل شــــىء  رطة معــــاوتالعــــب باألشــــرار والشــــ

تقمــــص !  بــــدءا مــــن قاتــــل محتــــرف ال تحملــــه قــــدماه حتــــى العــــاهرات
  ! عالى المزاج من جميع الممثلين ألدوارهم

   ٢/١احترس نحن المجانين 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٨١مصر 

أنــــور عبــــد :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  الشــــرق لألعمــــال الســــينمائية
مهنـــــدس .  فيصـــــل نـــــدا:  لـــــى الســـــيناريو والحـــــوارأشـــــرف ع.  الملـــــك
:  مونتـــــاچ.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى.  محمـــــود الشـــــيخ:  المنـــــاظر

زكــــــى :  إخــــــراج.  علــــــى خيــــــر اهللا:  مــــــدير التصــــــوير.  فكــــــرى رســــــتم
  . صالح

ــــــو  ، مصــــــطفى فهمــــــى ، ســــــعيد صــــــالح ناهــــــد شــــــريف ، صــــــفاء أب
، صــــــالح  ، عقيلــــــة راتــــــب ، يــــــونس شــــــلبى ، محمــــــد رضــــــا الســــــعود

  . سعدنىال
كوميــــــــديا فارغــــــــة نجحــــــــت نســــــــبيا ال ســــــــيما مــــــــع هــــــــذا الطــــــــاقم 

ثالثــــــة طلبــــــة يتورطــــــون فــــــى عالقــــــة براقصــــــة تعمــــــل فــــــى .  المحبــــــب
تحــــــب أحــــــدهما والنهايـــــة بــــــالطبع عودتــــــه لفتاتــــــه .  تهريـــــب العقــــــاقير

  . ناهد شريف دون المستوى المعتاد.  األصلية

  احترسى من الحب 
  ق أأ ١٣٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــروت ـــــدة ث ـــــاهر العطـــــار ، محســـــن ســـــرحان زبي ـــــد الســـــالم  ، م ، عب
  . ، شفيق نور الدين ، كمال يس ، نجوى فؤاد النابلسى

، الـــــذى يـــــرث  ، عـــــن فتـــــاة تعـــــذب فـــــى حبيبهـــــا ميلودرامـــــا عاطفيـــــة
.  ، فيتجـــــه لحيــــــاة الليــــــل ، بعــــــد بخـــــل أبيــــــه الشــــــديد ثـــــروة ضــــــخمة

  . النجاح الجماهيرى، يشمل  عمل متوسط فى كل شىء

  احترسى من الرجال يا ماما 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٥مصر 

أحمـــــــد عبـــــــد :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم الـــــــوطن العربـــــــى
فكـــــرى :  مونتــــاچ.  مــــاهر عبــــد النـــــور:  مهنــــدس الـــــديكور.  الوهــــاب
  . محمود فريد:  إخراج.  فيكتور أنطون:  مدير التصوير.  رستم

، عبــــد المــــنعم  ، أمــــين الهنيــــدى دة الخطيــــب، ماجــــ محمــــد عــــوض
،  ، توفيــــــق الــــــدقن ، عقيلــــــة راتــــــب ، لبلبــــــة ، نجــــــوى فــــــؤاد مــــــدبولى

  . ، يوسف فخر الدين ، وحيد سيف زوزو شكيب
ـــــــاة )  مـــــــدبولى (كهـــــــل  ـــــــة (يســـــــعى للـــــــزواج مـــــــن فت ولكـــــــن )  لبلب

األخيــــرة منفصــــلة عـــــن .  ) جميـــــل راتــــب (اآلخــــرين ينصــــحونه بأمهــــا 
، واآلن علـــــــى ابنـــــــه وخطيبتـــــــه  ) مـــــــين الهنيـــــــدىأ (زوجهـــــــا اللعـــــــوب 

ــــــى ال )  محمــــــد عــــــوض وماجــــــدة الخطيــــــب ( إقناعــــــه باالســــــتقامة حت
ــــــذهب للمتصــــــابى اآلخــــــر ــــــع مــــــن هــــــذا الحشــــــد مــــــن !  ت ــــــت تتوق أن

  . الممثلين شيئا أفضل من هذه الكوميديا الفجة
   ٢/١االحتياط واجب 

  ق م ١١٤)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٣مصر 
  . أحمد فؤاد:  إخراج

ـــــى طـــــاهر ، أحمـــــد زكـــــى مديحـــــة كامـــــل ـــــو بكـــــر عـــــزت ، ليل ،  ، أب
،  ، فيفـــــى يوســـــف ، لـــــوال محمـــــد ، محمـــــود الزهيـــــرى إبـــــراهيم نصـــــر

،  ، محمــــــد أبــــــو حشــــــيش ، محمــــــد عتــــــريس حســــــنى عبــــــد الجليــــــل
ــــار ممــــدوح مــــوافى ــــدين ، ســــيف اهللا مخت ــــى ال ، عــــالء  ، محســــن محي

وائـــــل  ، ، عبـــــد اهللا محمـــــود ، شـــــريف منيـــــر ، حســـــن إبـــــراهيم عـــــوض
  . ، دينا عبد اهللا نور

مــــــدرس جــــــاد فــــــى رحلــــــة مــــــع أوالد .  كوميــــــديا إجتماعيــــــة طريفــــــة
يتعـــرف بفتـــاة ثريـــة تواجـــه مشـــاكل مـــع .  نـــزالء إصـــالحية لقريـــة بعيـــدة

.  ، وينصـــــلح حـــــال المنحـــــرفين ، فيقفـــــون بجوارهـــــا الطـــــامعين أســـــريا
، وأيضــــا أول فــــيلم  أول فــــيلم كوميــــدى ألحمــــد زكــــى كــــنجم ســــينمائى

ـــــى أشـــــتهر أغلبهـــــا فيمـــــا لمجم ـــــرة مـــــن الوجـــــوه الجديـــــدة الت وعـــــة كبي
  . ، أنظر آخر ست أسماء بعد

  احتيال 
  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٩٠مصر 

ــــــــى  ٢٠٠٠ســــــــكرين  [ قصــــــــة .  ياســــــــين فــــــــيلم]  إيهــــــــاب الليث
:  مســـــــاعد مخـــــــرج أول.  محمـــــــد كمــــــال عابـــــــد:  وســــــيناريو وحـــــــوار
.  مجـــــدى كامـــــل:  مهنـــــدس الصـــــوت والمكســـــاچ.  مجـــــدى العمـــــرى

رضـــــا عبـــــد :  مســـــجل الحـــــوار.  ســـــمير بونـــــد:  الخطـــــوط واللوحـــــات
:  مونتـــــاچ.  عبـــــده أمـــــين:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  ، فـــــاروق الســـــيد الخـــــالق

ـــــاخ ـــــر اهللا:  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد الطب ـــــس :  إخـــــراج.  علـــــى خي ي
  . إسماعيل يس

:  بطولـــــــــة.  ¤.  صـــــــــابرين.  ســـــــــهير المرشـــــــــدى.  كـــــــــرم مطـــــــــاوع
ـــــع.  شـــــريف صـــــبرى ـــــى حســـــنين.  شـــــفيق الشـــــايب:  م ، يوســـــف  عل

  . ، هشام الجندى محمد سعيد.  حسين
عاملـــــــة محـــــــل جـــــــواهرجى تســـــــتغل الشـــــــبه الشـــــــديد بـــــــين إحـــــــدى 
عمـــــيالت المحـــــل وبـــــين شـــــقيقتها لتقـــــوم األخيـــــرة بانتحـــــال شخصـــــية 
األولـــــــى لالســـــــتيالء علـــــــى مجوهراتهـــــــا التـــــــى رهنتهـــــــا بالمحـــــــل قبـــــــل 

ـــــب ـــــد لكـــــن األ.  ســـــفرها للخـــــارج هـــــى وزوجهـــــا الطبي ـــــر يرجـــــع بع خي
عمــــل صـــــغير .  ، وتتــــوالى المفاجـــــآت ذلــــك بمفــــرده لمصـــــرع زوجتــــه

ـــــــس  ـــــــس إســـــــماعيل ي ـــــــع محـــــــاوالت ي محـــــــدود التســـــــلية يتماشـــــــى م
، وإن لــــــم  األخــــــرى لصــــــنع ميلودراميــــــات تشــــــويق مقبولــــــة المســــــتوى

  . يكن أحد أفضلها

  األحدب 
La Bossu 

  ]  بالفرنسية  [ق م  ٩٥)   ت  ( ١٩٥٩إيطاليا /   فرنسا 
La Production Artistique Cinematographique -Paris, 

Globe Films International -Rome. D: André Hunebelle. ¤. S 
and Adaptation: Jean Halain, Pierre Foucaud, André 
Hunebelle; Inspired by a B: Paul Feval; Dialogues: Jean 
Halain; M: Jean Marion. DPh: Marcel Grignon Sd: Jacquen 
Lebreton and René C. Forget. AD: Georges Levy; E: Jean 
Feyte; CD: Mireille Leydet. Adaptation and DAst: Bernard 
Toublanc-Michel; PMg: Cyril Crize. P: Paul Cadeac 
d’Arbaud. 

With: Jean le Poulain, Hubert Noël. Paulette Dubost, 
Alexandre Rignault, Danking. Avec Edmond Beauchamp, 
With: Paul Cambo and Francois Chaumette -of the Comédie 
Francaise.  With: Annie Anderson, Raoul Bilrey, Harsada 
Cruz, Claude Carlitz, Herita Fernandez, Guy Delorme, 
Juliette Vilnc, Paquerette, Bernardt Rougeri, Edmond 
Tamiz, Jacques Herrieu, Alain Noris. 

، فـــــارس ينقـــــذ طفلـــــة رضــــــيعة  فرنســـــا أوائـــــل القـــــرن الثـــــامن عشـــــر
عامـــا يقـــرر إعادتهـــا ألمهـــا حســـب  ١٧شـــهد مصـــرع أبيهـــا وبعـــد نحـــو 

وعـــــده ألبيهـــــا متحــــــديا أطمـــــاع األميــــــر الـــــذى تزوجهــــــا والـــــذى يريــــــد 
يتنكـــــر فـــــى صـــــورة أحـــــدب .  إثبـــــات مـــــوت االبنـــــة لتســـــجيل الثـــــروة
،  اطفيــــــة مســـــــليةكوميــــــديا ع.  ويعــــــود لپــــــاريس وتتــــــوالى المغــــــامرات

،   ذات خـــيط مميــــز أن الحــــب نشــــأ بــــين الفــــارس والطفلــــة التــــى رباهــــا
  . كما تشمل على العديد من مبارزات السيوف

  احذروا هذه المرأة 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩١مصر 
  . سيد طنطاوى:  إخراج

،  ، حســــن كــــامى ، عايــــدة ريــــاض ، محمــــود حميــــدة نجــــالء فتحــــى
ــــــدين ــــــرا مــــــريم فخــــــر ال ــــــراهيم هيم الشــــــرقاوى، إب ــــــل  ، أمــــــل إب ، خلي

، نبيلـــــــة  ، أيمـــــــن شـــــــاهين ، فـــــــؤاد برهـــــــام ، ســـــــعيد الصـــــــالح مرســـــــى
  . ، أشرف قنديل حسن

محاولـــــة مصــــــرية متواضــــــعة للخــــــوض فــــــى موضــــــوع العلــــــم الزائــــــف 
ـــــره ( ـــــى كالغيبوبـــــة وغي .  ) ربمـــــا تقليـــــدا ألفـــــالم مايكـــــل كرايتـــــون األول

ــــة مختلفــــة وكــــذا حبكــــة الغ ــــا الفكــــرة العلمي ، لكــــن يظــــل ال  مــــوضهن
طبيبــــــة تتحــــــدى فريقــــــا طبيــــــا يــــــدعى .  شــــــىء مقنــــــع فــــــى كــــــل األمــــــر

ســـــرعان مـــــا تجـــــد قتـــــيال فـــــى .  اكتشـــــافه لمصـــــل يقـــــى مـــــن الســـــرطان
ــــــودع  منزلهــــــا ، وينقــــــذها مــــــن الســــــجن تشــــــخيص حالتهــــــا كفصــــــام وت

ـــــاك منظمـــــة كاملـــــة مـــــن .  مستشـــــفى األمـــــراض العقليـــــة الواقـــــع أن هن
  . فريق الطب الفاسد وراء كل ذلك

   ٢/١األحضان األخيرة 
The Last Embrace 

  ق م ١٠٢)  إى إتش إى  ( ١٩٧٩أميركا 
  . ” شهوة االنتقام “:   ف

United Artists. CD: Jane Greenwood. C: Scott Rudin. 
Decoration: Charles Rosen. M: Miklos Rozsa. E: Barry 
Malkin. DPh: Tak Fujimoto. Co-P: John Nicolella. W: 
David Shaber. Based on the N The 13th Man: Murray Teigh 
Bloom. P: Michael Taylor, Dan Wigutow. D: Jonathan 
Demme. 

Roy Scheider. Janet Margolin. ¤ John Glover. Sam 
Levene. Charles Napier. And Christopher Walken. 
Jacqueline Brookes. Andrew Duncan. David Margulies. 
Marcia Rodd.  ↑ Gary Getzman, Lou Gilbert, Mandy 
Patinkin, Max Wright, Sandy McLeod, Bert Santos, Joe 
Spinell, Jim McBride, Cynthia Scheider, Sasha von 
Scherier, George Hillman, Gary Gunter. 
.  عميـــــل حكـــــومى يتعـــــرض لكمـــــين فـــــى المكســـــيك يـــــودى بزوجتـــــه

يـــدخل فـــى انهيـــار نفســـى ثـــم دوامـــة حـــوادث مـــن غيـــر الواضـــح إذا مـــا  
، يتــــــوهم فيهــــــا أنــــــه يتعــــــرض  كانــــــت حقيقــــــة أو أوهــــــام پارانويــــــة منــــــه

ـــــل ـــــاء .  للقت ـــــى اســـــتأجرت شـــــقته أثن ـــــاة الت أحـــــد االحتمـــــاالت أن الفت
ـــه ـــدءا معـــا يقعـــان فـــى الحـــب اختفائ تكـــون مـــؤجرة ضـــده أو ، قـــد  ، وب

غمـــوض بـــالغ أكثـــر ممـــا يجـــب علـــى حســـاب .  ذات دافـــع مـــا لقتلـــه
أســــلوبية عاليــــة متقنـــــة ومتميــــزة فــــى عمــــل حـــــاول .  النشــــاط الحركــــى

علــــى .  تــــذكيرك بهيتشــــكوك طــــوال الوقــــت ـ  المتمكن تأكيداـ  موجهــــه 
ــــــف ــــــالم الطوائ ــــــه ألف ــــــرب ب ــــــب المتعمــــــد يقت ــــــل للتغري ــــــه  أن المي ، من

ــــار ــــع بعــــد  لتشــــويقات التي ــــى حققهــــا ديمــــى علــــى نحــــو ران ــــرئيس الت ال
ــــــى  ١٢ نحــــــو ــــــا ف موســــــيقى المخضــــــرم .  ” صــــــمت الحمــــــالن “عام

خلفيـــات أخــــاذة فــــى .  روشـــا تــــذكرك أيضـــا بجبــــار هيتشـــكوك هيرمــــان

ــــاجرا ــــات الشــــمالية منهــــا شــــالالت ني ــــة متعــــددة  الوالي ، ومشــــاهد مائي
  ! ، رغم هذا ال نكاد نجد أن للماء مغزى خاص أخرى

  الخوف أحضان 
  ق م ١١٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٦مصر 

ـــــــالم ســـــــماحة  [ ـــــــالم صـــــــوت الحـــــــب أف ـــــــالم ســـــــماحة]  أف .  أف
.  م.  محمــــــود ســــــماحة:  ؛ ســــــيناريو وحــــــوار أحمــــــد المــــــال:  قصــــــة

مــــــــدير .  عايــــــــدة راشــــــــد:  ثـــــــان.  ؛ م توفيــــــــق حمــــــــزة:  مخـــــــرج أول
.  مجــــــدى كامــــــل:  مهنــــــدس الصــــــوت.  محمــــــد ســــــماحة:  اإلنتــــــاج
ـــــاچ ـــــز فخـــــرىعبـــــ:  مونت .  محمـــــود ســـــابو:  مـــــدير التصـــــوير.  د العزي

  . عبد المنعم شكرى:  إخراج.  محمود سماحة:  المدير الفنى
محمـــــود .  نجـــــوى فـــــؤاد.  جميـــــل راتـــــب.  رغـــــدة.  ســـــمير صـــــبرى

الوجهــــــان .  ســـــيد صـــــادق.  ليلـــــى نـــــدا.  محمـــــود القلعـــــاوى.  فـــــرج
ـــــدان ، عبـــــد  عبـــــد الوهـــــاب خليـــــل.  ، إيمـــــان عـــــاكف عبيـــــر:  الجدي

ــــــى مــــــنعم عــــــاكفال ــــــور ناشــــــد ، ممــــــدوح واف ،  ، حســــــن نظمــــــى ، أن
  . ، رمضان عبد الغنى ، محمد إسماعيل سامى عشماوى

، عـــــن  ، تحـــــاول اســـــتمالة مضـــــيفة طيـــــران عصـــــابة تهريـــــب عقـــــاقير
أنـــت تعلــــم أن األمــــر .  طريـــق إيقاعهــــا فـــى الحــــب مــــع أحـــد أعضــــائها

  ! سيتحول لحب حقيقى

   ٢/١األحضان الدافئة 
  ق م ١٠٠)  س/  ت/  ليثىال  (١٩٧٤مصر 

.  أفـــــالم نجـــــدى حـــــافظ]  هيئـــــة الســـــينما والمســـــرح والموســـــيقى [
:  ؛ شــــعر أحمـــد صـــالح:  ؛ حـــوار محمـــود أبـــو زيـــد:  قصـــة وســـيناريو

مهنــــــدس .  ] ضــــــحى نجــــــدى [ـ  ، ضــــــحى  ] نــــــزار قبــــــانى [ـ  نــــــزار 
ــــــــديكور ــــــــد المــــــــنعم شــــــــكرى:  ال ــــــــدس الصــــــــوت.  عب ــــــــدريا :  مهن أن
صــــالح عبــــد :  مونتــــاچ.  أحمــــد الجنــــدى:  مــــدير اإلنتــــاج.  زانــــديلس
نجــــــــدى :  إخــــــــراج.  محمــــــــود نصــــــــر:  مــــــــدير التصــــــــوير.  الــــــــرازق
  . حافظ

ـــــــروت ـــــــدة ث :  باالشـــــــتراك مـــــــع.  ¤:  فـــــــى.  ســـــــمير صـــــــبرى.  زبي
،  فـــــايز حـــــالوة.  عمـــــاد حمـــــدى:  والممثـــــل الكبيـــــر.  ســـــمير غـــــانم
ـــــؤاد ـــــزة حلمـــــى فاطمـــــة مظهـــــر.  نجـــــوى ف ـــــراهيم ســـــعفان.  ، عزي ،  إب
ــــــو ــــــف حلمــــــى أب ــــــة الصــــــافى/  ، الراقصــــــة هي ــــــع الضــــــيوف.  هال :  م

  . أحمد رمزى.  ماجدة الخطيب
ـــــــة ـــــــة شـــــــابة ومتحـــــــررة ميلودرامـــــــا عاطفي ،  ، محورهـــــــا مضـــــــيفة جوي

،  اآلن تقـــــع فـــــى حـــــب حقيقـــــى.  ولكـــــن فشـــــلت مـــــرتين فـــــى زواجهـــــا
ـــــة أنهـــــا مطلقـــــة ـــــة .  لكـــــن المشـــــكلة الدرامي هـــــل هـــــذا يســـــتحق النهاي

،  م متوســـــــط فنيـــــــا أو أقـــــــل قلـــــــيالفـــــــيل!  ؟ أن تنتحـــــــر:  الماســـــــاوية
  . ، الذى حقق له بعض الجماهيرية أفضل ما فيه عنوانه

   أحالم صغيرة 
  ق م ٩٠)  س/   فالش  ( ١٩٩٣، ألمانيا  مصر

.  عصـــــام علـــــى:  مســـــاعد مخـــــرج.  ZDF؛  أفـــــالم مصـــــر العالميـــــة
ـــــــاج ـــــــس.  محمـــــــد عشـــــــوب:  ماكي ـــــــق:  تصـــــــميم مالب .  أحمـــــــد توفي
:  مركــــب الفــــيلم.  جاســــر جبــــر:  تصــــو .  حامــــد حمــــدان:  ديكــــور

ــــــاچ نيجــــــاتيف.  أحمــــــد داوود ــــــى فهمــــــى:  مونت :  إدارة اإلنتــــــاج.  ليل
ـــــــــاج.  ســـــــــامح الســـــــــيد ـــــــــدير اإلنت ـــــــــة .  محمـــــــــد عيســـــــــى:  م المقدم

ــــوال:  والمــــؤثرات الخاصــــة ــــز:  ميكســــاج.  ن ــــل عزي :  موســــيقى.  جمي
ـــــــر:  مونتـــــــاچ.  راجـــــــح داود ســـــــمير :  مـــــــدير التصـــــــوير.  عـــــــادل مني

  . خالد الحجر:  ف وإخراجتألي.  بهزان
ســـــيف عبـــــد .  رجـــــاء حســـــين.  صـــــالح الســـــعدنى.  ميرفــــــت أمـــــين

، حســـــن  مـــــاهر ســـــليم.  تـــــامر أشـــــرف:  والطفـــــل الجديـــــد.  الـــــرحمن
  . ، إبراهيم على حسن ، طارق كامل ليلى فارس.  العدل

رؤيـــــة بالغـــــة التمـــــايز لمـــــا يفتـــــرض أنـــــه فتـــــرة المجـــــد الناصـــــرى فـــــى 
أصـــــبح النـــــاس البســـــطاء هـــــم فـــــى  ، تـــــروى بـــــذكاء كبيـــــر كيـــــف مصـــــر

ــــدة للشــــعارات الجوفــــاء ــــة المطــــاف الضــــحية الوحي صــــبى مــــات .  نهاي
ـــاة ـــزى فـــى منطقـــة القن ـــة الوجـــود اإلنجلي ـــده فـــى مقاوم ـــه  وال ، وانتهـــى ب

ـــــى  ـــــدهماء الت ـــــا تحـــــت عجـــــالت ســـــيارات ال المطـــــاف هـــــو نفســـــه ميت
ــــد هزيمــــة  ــــد الناصــــر باالســــتمرار بع ــــب عب ــــين .  ١٩٦٧راحــــت تطال ب

تغل فــــى مطبعــــة ويالقــــى عنتــــا مــــن صــــاحبها الــــذى يريــــد الحــــدثين يشــــ
ـــزواج مـــن أمـــه ـــا.  ال ـــرا هن ـــدراما ليســـت شـــيئا كبي ـــه يظـــل فيلمـــا  ال ، لكن

صــــــــغيرا علــــــــى مســــــــتوى عــــــــال مــــــــن الجــــــــودة يســــــــتهوى الجمهــــــــور 
ـــــة الســـــويس مـــــوطن  الخـــــاص ـــــاة فـــــى مدين ـــــاء أجـــــواء الحي ، أعـــــاد إحي

  . رأس الموجه الذى يقدم أول أعماله هنا

  أحالم البنات 
  ق أأ ١١٠)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٥٩مصر 
  . يوسف معلوف:  إخراج

،  ، عبــــد الســــالم النابلســــى ، شــــكرى ســــرحان برلنتــــى عبــــد الحميــــد
  . ، حسين رياض ، مارى منيب ، مها صبرى زيزى البدراوى

،  كوميـــــــديا عاطفيـــــــة مســـــــلية بفضـــــــل قصصـــــــها الـــــــثالث المتباينـــــــة
، تحلــــم  ثــــالث بائعــــات بســــيطات!  وجمــــال بطالتهــــا وتمثــــيلهم أيضــــا

،  األولـــــى بـــــالزواج مـــــن شـــــاب ثـــــرى وتـــــرفض حـــــب صـــــاحب المحـــــل
، وتقبــــل  ، والثالثــــة متواضــــعة الطمــــوح والثانيــــة تســــعى للشــــهرة كمغنيــــة

ـــن صـــاحب المحـــل ـــه اب ـــزواج مـــن ســـاعى يتضـــح أن أول أفـــالم مهـــا .  ال
  . صبرى

  أحالم الربيع 
  ق أأ ٩٥)  س/    ف ( ١٩٥٥مصر 
  . ىحسن رمز :  إخراج

،  ، كمــــال حســــين ، زهــــرة العــــال ، كمــــال الشــــناوى مديحــــة يســــرى
  . سليمان نجيب

ــــــدة بشــــــكل عــــــام ــــــة جي ــــــا نفســــــية وعاطفي ــــــاة .  درام ــــــين فت حــــــب ب
ـــــه، بينمـــــا أختهـــــا الصـــــغرى  وطبيبهـــــا ـــــب يعـــــانى .  تحب يتضـــــح أن الطبي

، ونهايـــــة ســـــعيدة للجميـــــع  مرضـــــا فيســـــافر للعـــــالج وتتـــــزوج الصـــــغرى
  . بعد ذلك



٩  

   ٢/١أحالم الشباب 
That Thing You Do! 

  ق م ١١٠)   س/  مور  ( ١٩٩٦أميركا 
Twentieth Century Fox [Clinica Estetico, Clavius Base]. 

Scr: Howard Shore. CD: Colleen Atwood. FE: Richard 
Chew. PD: Victor Kempster. DPh: Tak Fujimoto. P: Gary 
Goetzman, Jonathan Demme, Edward Saxon. W and D: 
Tom Hanks. 
Tom Everett Scott. Liv Tyler. Johnathon Schaech. 
Steve Zahn. Ethan Embry. And Tom Hanks. The 

Wonders. Rita Wilson, Peter Scolari. كوميــديا خفيفــة عاليــة
، ورغـــــم  الحنـــــين يحيـــــى بهـــــا تـــــوم هـــــانكس روح الســـــتينيات الشـــــبابية

ســــنوات فــــالفيلم ال يتــــيح لــــك أن عمــــره لــــم يكــــن قــــد تجــــاوز تســــع 
.  الــــذى يتحــــدث عنــــه ١٩٦٤مجــــاال للشــــك أنــــه عاصــــر جيــــدا عــــام 

، وعـــــازف طبـــــول يحـــــل محـــــل عضـــــو نـــــاقص  پنسلفــــــينياـ  بلـــــدة إيـــــرى 
.  بإحـــدى الفـــرق الموســــيقية بهـــا تلقــــى نجاحـــا كاســــحا فـــاق توقعــــاتهم

ـــــرئيس ـــــدور ال ـــــى هـــــذا ال ـــــق ف ــــــريت ســـــكوت منطل ـــــوم إيف ـــــرة  ت ، والمثي
أول أفــــالم .  بــــة فــــى دور مفــــاجئ كخليلتــــه المخلصــــةتــــايلر محب ليــــف

ــــا  (هــــانكس كموجــــه  إذا اســــتثنينا مشــــاركته بفــــيلم قصــــير فــــى أنثولوچي
ـــــــــين أن .  ) ١٩٩٣عـــــــــام ’  مالئكـــــــــة ســـــــــاقطون ‘ ـــــــــن الحن جـــــــــزء م

.  استضـــــاف هــــــانكس بعضـــــا مــــــن زمالئـــــه القــــــدامى فـــــى أدوار حليــــــة
ــــة وپيتــــر ســــكو  الرى مــــنهم زوجتــــه الممثلــــة ريتــــا ويلســــون فــــى دور نادل

 . ’ األصفياء ‘زميل المسلسل القديم 
AAN: OSong (That Thing You Do! -Adam Schlesinger 

-M and Lyr). 

  أحالم عابرة 
Crossover Dreams 

  ق م ٨٦)   ت  ( ١٩٨٥أميركا 
Manuel Arce & Max Mambru. DPh: Claudio Chea. PD: 

Octavio Soler. AD: Richard Karnback. E: Gary karr. AscPs: 
Claudio Chea, Carl Haber & Octavio Soler. MScr: Mauricio 
Smith. Based On a St: Manuel Arce, Leon Ichaso & Kenny 
Vance. S: Manuel Arce, Ruben Blades & Leon Ichaso. 
ExcP: Susan Rollins. P: Manuel Arce. D: Leon Ichaso. 

Ruben Blades. ¤. Shawn Elliot. Elizabeth Pena. Tom 
Signorelli. Virgilio Marti. Frank Robles. Joel Diamond. 
فــــــــيلم صــــــــغير عــــــــن الظــــــــروف الصــــــــعبة لمغنــــــــى وعــــــــازف شــــــــابين 
.  يحـــــاوالن النجــــــاح فــــــى ضـــــاحية إل بــــــاريو الفقيــــــرة فـــــى نيــــــو يــــــورك

، حتـــــى يفترقـــــان وال  تتـــــداول األمـــــور خطـــــوة لألمـــــام واثنتـــــان للخلـــــف
مــــــــزيج مــــــــن الغنــــــــاء المــــــــرح والخيــــــــوط .  تــــــــزال اآلمــــــــال محــــــــدودة

  . ، ال يترك أى منها أثرا كبيرا لدى المشاهد الحزينة

   ٢/١أحالم فقدت وأحالم وجدت 
Dreams Lost Dreams Found 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩٢)  ت ( ١٩٨٧بريطانيا 
Yorkshire Television [Atlantic Video Ventures]. By: 

William Corlett. From a N: Pamela Wallace.  Ph: Dick 
Dodd. PAsc: Timothy J. Fee. Design: Peter Kindred. Er: 
Paul Trevor Bale. Can’t Let Go: Words and M: Barry 
Mason and Alan Hawkshaw; Perf: Marti Webb. 
IncidentalM: Alan Hawkshaw. MCond: David Snell. ExcPs: 
David Cunliffe, John Goldstone. Pr: Pat Sandys. Dr: Willi 
Patterson. 

Kathleen Quinlan. David Robb. ¤ With: Betsy Brantley, 
Colette O’Neil and Charles Gray.  Louise Breslin. Tom 
Watson, Anne Kristen. Fiona Mollison, Tom Mannion, 
Anne Downie. Kay Gallie, Raymond Ross, Gary Denis. 

، تبيــــع جــــاليرى  رســــامة شــــابة تعــــانى إحباطــــا متزايــــدا لمــــوت زوجهــــا
، وتعــــود لمــــوطن رأســــها  الفنــــون الــــذى تملكــــه فــــى ســــان فرانسيســــكو

فـــــى أســـــكتلندا حيـــــث تشـــــترى قلعـــــة مهجـــــورة قـــــرب إدنبـــــره شـــــهدت 
يعجـــب بهـــا أعـــزب متوســـط العمـــر اعتـــاد .  يومـــا قصـــة حـــب مأســـاوية

اط بعـــــد يـــــزداد تعلقـــــه ، وألنهـــــا غيـــــر مســـــتعدة لالرتبـــــ التـــــودد للنســـــاء
ـــــه   بهـــــا ـــــب االســـــتحواذى في ـــــدأ ظهـــــور الجان ـــــت يب ـــــس الوق ـــــى نف ، وف

، لكـــــن عليهـــــا هـــــى حســـــم أمرهـــــا حتـــــى ال  كرجـــــل محـــــافظ تقليـــــدى
تكــــرر قصــــة الصــــاحبة األصــــلية للقلعــــة التــــى عنــــدما مــــات حبيبهــــا فــــى 

ـــــدة  ـــــى أن ماتـــــت ٣٢الحـــــرب عاشـــــت وحي ـــــة .  عامـــــا إل درامـــــا عاطفي
ـــــر  بيعيـــــة األســـــكتلنديةمـــــع تصـــــوير خـــــالب للخلفيـــــات الط ، لكـــــن غي

  . ، ال سيما مع الرسم الباهت لشخصية البطل مثيرة جدا دراميا

   أحالم قاتلة 
Field of Dreams 

  ق م ١٠٦)   س/  اتحاد الفنانين  ( ١٩٨٩أميركا 
Universal [Gordon]. M: James Horner. E: Ian Crafford. 

PD: Dennis Gassner. DPh: John Lindley, [Ricky Bravo]. 
Based on the B Shoeless Joe by W.P. Kinsella. P: Lawrence 
Gordon, Charles Gordon. W, D: Phil Alden Robinson. 

Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones,Timothy 
Busfield, Ray Liotta, Burt Lancaster, Gaby Hoffmann, 
Frank Whaley, Dwier Brown. 

ـــــتعلم ويهـــــوى البيســـــبول ـــــوم صـــــوتا  مـــــزارع قمـــــح م ، يســـــمع ذات ي
المفـــــروض أن يـــــوحى  (’  إذا قمـــــت بالبنـــــاء فســـــوف يـــــأتى ‘ : يناديـــــه

ــــاء الهيكــــل ومجــــئ المســــيح ــــى الفــــور أن )  هــــذا ببن ــــه يفهــــم عل ، لكن
المقصــــود بنــــاء ملعــــب بيســــبول وأن الــــذى ســــيأتى هــــو العــــب شــــهير 

الجــــوارب  ‘ فرقــــةمــــن العشــــرينيات انتهــــى مســــتقبله بســــبب فضــــيحة 
ـــــق كلـــــه بمـــــا فـــــيهم .  ’ الســـــوداء مـــــع تطـــــور األحـــــداث يتجســـــد الفري
لــــيس كــــل  (، ويتــــدفق النــــاس ليــــروا جمــــال وأمجــــاد الماضــــى  والــــده

الجميـــل حقـــا هـــو جـــو .  ) ! البشـــر غيـــر قـــادرين علـــى رؤيـــة األشـــباح
األحـــــالم وتحققهـــــا الـــــذى يجعـــــل مـــــن الفـــــيلم فانتازيـــــا محببـــــة ومـــــؤثرة 

، بـــأن جعـــل مـــن البيســـبول  يلم أميركـــى خـــالصوهـــو فـــ.  ألبعـــد مـــدى
معـــــادال تاريخيـــــا وأســـــطورة للروحانيـــــة والبـــــراءة زائـــــد مـــــا يمثلـــــه أصـــــال 

تحـــــــول لفاتحـــــــة كبـــــــرى .  مـــــــن فلســـــــفة القـــــــوة واالنتخـــــــاب الطبيعـــــــى
الزدهـــــارة ألفــــــالم الرياضـــــة عامــــــة والبيســـــبول خاصــــــة غطـــــت نصــــــف 

ــــــل ــــــا فــــــى الملعــــــب “:  التســــــعينيات األول مث ــــــا “و ”  مادون ”  راةالمب

ـــــــــــــرفين “و ”  أرض المنافســـــــــــــة “و  ـــــــــــــق المحت ـــــــــــــة  “و ”  فري العمالق
  . ’ مالئكة فى الحقل ‘ و’  مستر بيسبول ‘ و”  الصغار

AAN: Pic; SBased on a Material from Another Medium; 
OScr. 
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ـــــى  ـــــف األميركـــــى دوروث ـــــة الري ـــــى (قصـــــة مغني ـــــدأ  ويســـــت)  دوت ، تب
ـــم  تينيسىـ   بهـــا صـــبية بائســـة العـــيش فـــى ماكمينفــــيل ، ترعـــى أخوتهـــا ث

ـــا  ـــأليف األغـــانى حيـــث ســـرعان م ـــدرس ت ـــاة ت ـــذهب للجامعـــة كـــأول فت ت
ـــد أطفالهـــا الرضـــع هـــى  تتـــزوج زميلهـــا بيلـــل ويســـت وترعـــى بحـــرص زائ

كانــــت تهــــوى الغنــــاء منــــذ طفولتهــــا إلــــى أن جــــاءت فرصــــتها .  نفســــها
ـــــــامج تليفــــــــزيونى للمواهـــــــب  ـــــــة فـــــــى برن ـــــــى بكـــــــل فطريتهـــــــا الريفي لتغن

ــــــد ــــــين خــــــاويتين بالصــــــدفةالجدي ــــــه دقيقت ــــــت ب ـــــــيل .  ة كان ــــــن ناشف وم
عاصــــمة الغنــــاء بــــدأ مشــــوار نجاحهــــا وأصــــبحت نجمــــة معروفــــة منــــذ 

ــــــــــدهورت شــــــــــهرتها فــــــــــى  النصــــــــــف األول للســــــــــتينيات ــــــــــى أن ت ، إل
الثمانينيـــــــــات ال ســـــــــيما بعـــــــــد أن اســـــــــتحوذ عليهـــــــــا حلـــــــــم طفولتهـــــــــا 
بالســـــكنى فـــــى بيـــــت بـــــالغ الضـــــخامة لـــــم تتحمـــــل تكاليفـــــه فانتهـــــت 

د كـــــل شـــــىء ومالحقـــــة الضـــــرائب والتحقيقـــــات الفيدراليـــــة طـــــويال بفقـــــ
ــــــــا أغســــــــطس  ٣٠، وأخيــــــــرا موتهــــــــا فــــــــى حــــــــادث ســــــــيارة فــــــــى  له

هــــــــذه التليفـــــــــزيونية تجمــــــــع مــــــــا بــــــــين الــــــــدراما والوثائقيــــــــة .  ١٩٩١
ـــاء ذكـــرى  ـــد تقـــديم إحي ـــدوا كأســـرة تري ـــانين ب وتقـــدمها تشـــكيلة مـــن الفن

.  لفــــــيلم، وهـــــذا جـــــزء مــــــن الـــــدف المميـــــز ل شـــــخص عزيـــــز علــــــيهم
الــــــبعض يظهــــــرون كشخصــــــيات يؤديهــــــا ممثلــــــون مثــــــل نجمــــــة الغنــــــاء 
پاتســـى كاليــــن األشــــهر والتـــى أصــــبحت صــــديقة حميمـــة لــــدوتى وكــــان 
لمصـــــرعها فـــــى حـــــادث أعمـــــق األثـــــر علـــــى حيـــــاة دوتـــــى وشخصـــــيتها 

ـــة وبـــالطبع هنـــاك أزواجهـــا الثالثـــة بيلـــل ويســـت عـــازف الجيتـــار .  الفني
ار نجاحهــــا رغــــم أن زواجهمــــا الجــــاد الهــــادئ والــــذى يعتبــــر أحــــد أســــر 

ـــع الســـبعينيات ـــب أغانيهـــا الـــرئيس انفصـــم فـــى مطل ـــم بـــايرون كات ،  ، ث
 ٢٢وأخيـــرا فـــى أوائـــل الثمانينيـــات آل وينتــــرز الـــذى كـــان يصـــغرها بـــــ 

ــــــة ــــــد التملكي ــــــا وكــــــان زائ ــــــبعض يظهــــــرون بأنفســــــهم ليــــــرووا .  عام وال
يفــــى ذكريــــاتهم للشاشــــة كمــــا األفــــالم الوثائقيــــة مثــــل نجــــوم الغنــــاء الر 

ـــــارتون وكـــــريس كريستوفرســـــون وعـــــدد مـــــن  ويللـــــى نيلســـــون ودوللـــــى پ
وثالثــــــا هنــــــاك مــــــن يمثــــــل .  المنتجــــــين الموســــــيقيين ورجــــــال البيــــــزنس

بنفســـــه مثـــــل كينـــــى روچـــــرز الـــــذى تظهـــــر هنـــــا قصـــــة المصـــــادفة التـــــى 
ــــت منهمــــا ثنائيــــا ، عنــــدما ذهــــب لألســــتوديو فوجــــدها لــــم تخلــــه  جعل

ــــرح  بعــــد فــــى موعــــدها وتجاهــــد لتحســــين أغنيتهــــا ، فــــدخل إليهــــا ليقت
.  ، فكـــــان أن أصـــــبحت أول أغنيـــــة لهمـــــا معـــــا طريقـــــة أخـــــرى ألدائهـــــا

 ـ  وأحيانا دموعاـ  أمــــا ميشــــيل ليــــى فقــــد مــــألت الشاشــــة مرحــــا وحيويــــة 
  . وهى تؤدى بانطالق شخصية العنوان

  أحالم المدينة 
  ق م ١١٦)  — ( ١٩٨٣سوريا 

،  مـــــــد ملـــــــصمح:  الســـــــيناريو ↑ ␡.  المؤسســـــــة العامـــــــة للســـــــينما
ــــــــديكور.  ســــــــمير ذكــــــــرى .  ، رضــــــــا حســــــــحس لبيــــــــب رســــــــالن:  ال

ـــــــــاچ ـــــــــل:  الماكي ـــــــــرحمن كـــــــــرزون ســـــــــتيال خلي ـــــــــد ال ـــــــــاون .  ، عب التع
.  ، عبـــــــــد اللطيـــــــــف عبـــــــــد الحميـــــــــد أســـــــــامة محمـــــــــد:  اإلخراجـــــــــى
ــــــــل ســــــــعادة حســــــــان ســــــــالم:  الصــــــــوت ــــــــاچ.  ، إمي ــــــــثم :   المونت هي
ــــاج.  قــــوتلى أورديجــــان :  مــــدير التصــــوير.  چــــورچ بشــــارة:  إدارة اإلنت
  . محمد ملص:  اإلخراج.  أنچين
ــــيض ↑ ␡ ، رفيــــق  ياســــمين خــــالط.  ، هشــــام خشــــيفاتى باســــل األب

، أديـــــب  نـــــاجى جبـــــر.  ، عـــــدنان بركـــــات طلحـــــت حمـــــدى.  ســـــبيعى
ـــــذير ســـــرحان أيمـــــن زيـــــدان.  شـــــحادة ـــــوطرش.  ، ن ، حســـــن  رجـــــاء ق
ـــــــع.  دكـــــــاك ـــــــؤاد:  باالشـــــــتراك م ـــــــا ف ـــــــد أســـــــمر ميلي ، واحـــــــة  ، يوالن
ــــــق ســــــكر د تفــــــوح، وعــــــ الراهــــــب ، عــــــدنان  ، محمــــــد العقــــــاد ، توفي
ـــــال ـــــولى ، يوســـــف حـــــرب حب ، قمـــــر  ، محمـــــد الكســـــم ، محمـــــد جب

، أحمـــــــد  ، وفـــــــاء ســـــــكر ، ســـــــحر فـــــــوزى ، هالـــــــة حســـــــنى مرتضـــــــى
، محمـــــد  ، خديجـــــة العبـــــد ، بشـــــرى حـــــاجو ، أنـــــس فيـــــومى قـــــبالوى
، رضــــوان  ، أحمــــد خليفــــة ، هشــــام حــــالق ، ممــــدوح تتنجــــى طرقجــــى

، محمـــــــــد  ، نـــــــــور الـــــــــدين داغســـــــــتانى وكش، رشـــــــــاد كـــــــــ قضـــــــــمانى
،  ، عـــالء الـــدين حـــالق ، حمـــزة مطـــر ، عبـــد القـــادر الفحـــل المنجـــد

ــــــوزى بشــــــارة ، أمــــــل  نبيــــــل يحيــــــى:  واألطفــــــال.  ، نبيــــــل حلــــــوانى ف
،  ، مهنــــد زيــــدان ، وائــــل زيــــدان ، أميــــة ملــــص ، أحمــــد حمــــامى عبيــــد

  . نزار جوخدار
حشـــــــد مـــــــن الشخصـــــــيات فـــــــى خلفيـــــــات مـــــــن دمشـــــــق منتصـــــــف 

خمســــينيات الواقعــــة تحــــت حكــــم عســــكرى لكــــن تمــــوج فــــى ذات ال
هــــــذه البــــــانوراما غيــــــر .  الوقـــــت بإتجاهــــــات سياســـــية تحتيــــــة متعـــــددة

ــــة  المثيــــرة بــــالمرة والخاليــــة مــــن أى درامــــا حقيقيــــة ، تفضــــى فــــى النهاي
إلـــــى مجـــــرد االنفعـــــال الشـــــعبى ’  أحـــــالم المدينـــــة ‘الختـــــزال العنـــــوان 

والتــــــى ينتهــــــى بهــــــا  ١٩٥٨لتحقــــــق الوحــــــدة مــــــع مصــــــر فــــــى العــــــام 
ــــــة ، ــــــة احتفالي ــــــيلم نهاي ــــــت شــــــيئا ناجحــــــا  الف ــــــا  (وكأنهــــــا كان دع جانب

ـــــة وعـــــدم إيجابيتهـــــا أصـــــال  هل كـــــان ـ  اســـــتحالة فكـــــرة الوحـــــدة العربي
ـــــــا ـــــــة يوم ـــــــا قـــــــوة تقدمي .  ) ؟ تحـــــــالف المتخلفـــــــين أو المهـــــــزومين مع

المفــــروض أن األحــــداث تــــروى مــــن منظــــور صــــبى قــــادم مــــن القنيطــــرة 
ــــــا ــــــانى تع ــــــث تع ــــــار واضــــــطهاد حي ــــــة الشــــــابة مــــــن احتق نى أمــــــه األرمل

، لكــــن لــــم  مفــــرطين مــــن والــــدها الــــذى يكرههــــا ويكــــره أمهــــا واخوتهــــا
ـــل آخـــر ســـواه ـــل يطردهـــا لتعـــيش مـــع .  يعـــد لهـــا اآلن مـــن عائ بعـــد قلي

طفليهـــــــا فــــــــى المقــــــــابر فقـــــــط مــــــــن شــــــــغل طفلهـــــــا األكبــــــــر كصــــــــبى 
، لكـــــن هـــــذا  هـــــذا يـــــوحى بأننـــــا بصـــــدد ميلودرامـــــا قويـــــة.  للمكـــــوجى

روايـــة أحـــداث مـــن منظـــور طفـــل شـــىء راق .  يتـــوه وســـط زحـــام مربـــك
ــــيس مجــــرد  ــــاك درامــــا مــــا فــــى األمــــر ول ســــينمائيا بشــــرط أن تكــــون هن

، يكــــاد ينعــــدم أى تفاعــــل حقيقــــى لألطفــــال  حشــــد مــــن الشخصــــيات
ـــــالطبع هنـــــاك بعـــــض اللحظـــــات المـــــؤثرة أهمهـــــا تلـــــك التـــــى .  معهـــــا ب

أشـــــــياء بالغـــــــة  ، وهـــــــى تجـــــــد فيهـــــــا هـــــــذه األم البائســـــــة مـــــــا يفرحهـــــــا
امــــــتالك راديـــــو كــــــان حـــــدث العمــــــر بالنســـــبة لهــــــا الــــــذى  (التواضـــــع 

، لكـــن هـــل يكفـــى أداء ياســـمين  ) مكنهـــا مـــن ســـماع أغـــانى أم كلثـــوم
  ؟ المبرم’  النسيجى ‘خالط وسط هذا الملل 

    ٢/١أحالم مراهق 
Big 

  ق م ١٠٢)  س/  ت/  مور  ( ١٩٨٨أميركا 
Twentieth Century Fox [Gracie Films]. Co-P: Anne 

Spielberg and Gary Ross. E: Barry Malkin. PD: Santo 
Loquasto. DPh: Barry Sonnenfeld. M: Howard Shore. W: 
Gary Ross & Anne Spielberg. P: Robert Greenhut & James 
L. Brooks. D: Penny Marshall.  ↑P InAscWith American 
Entertainment Partners II L.P. AstPMg: Timothy Marshall 
Bourne. PostPSup: Amy Lemisch. PSups: Tod Arnow, Amy 
Herman. PAscs: Joseph Hartwick, Paul Germain. PExc: 
Diane Brooks; SpAdviser: Jack Winters. Exc in Charge of P 
for Gracie Films: Richard Sakai. Titles: Saul Bass. 

Tom Hanks. ¤ Elizabeth Perkins. Robert Loggia. John 
Heard.  ↑ Ftr: Jon Levitz, David Moscow, Mercedes 
Ruehl, Harvey Miller, Debra Jo Rupp. Jared Rushton, Josh 
Clark, Tracy Reiner. 

ثيمــــة  (واحـــد مــــن أكثـــر أفــــالم تغييـــر الجســــم عمقـــا وخيــــاال وتـــأثيرا 
،  ) ” انقالبــــــــة “كوميــــــــدى صــــــــغير   ســــــــنة فــــــــيلم ٤٨افتتحهــــــــا قبــــــــل 

أنظـــــر مـــــثال  (وبدايـــــة مـــــا يشـــــبه االزدهـــــارة فـــــى منتصـــــف الثمانينيـــــات 
، والتـــــــى امتـــــــدت للتســـــــعينيات مـــــــن خـــــــالل  ” عكـــــــس× عكـــــــس  “

”  چومـــــــــــانچى “أفـــــــــــالم أفـــــــــــالم الـــــــــــنجم روبـــــــــــين ويلليـــــــــــامز مثـــــــــــل 
، بــــل يمكــــن اعتبــــار هــــذا األخيــــر رجــــال داخلــــه طفــــل فــــى  ” چــــاك “و

فانتازيـــــا عـــــن صـــــبى خجـــــول فـــــى الثالثـــــة .  معظـــــم شخصـــــيات أفالمـــــه
ـــات أن يصـــبح  ـــة ألعـــاب تحقـــق األمني ـــار وهـــو آل ـــى مـــن زولت عشـــر يتمن

ـــــرا ‘ ـــــا يريـــــد.  ’ كبي ـــــه م ـــــق ل ـــــة موظـــــف  يتحق ـــــى وظيف ، ويحصـــــل عل
، لكــــــنهم ســــــرعان مــــــا  حاســــــوب فــــــى شــــــركة إلنتــــــاج لعــــــب األطفــــــال

تدهشــــهم أفكــــاره التــــى تعبــــر عــــن وجهــــة نظــــر الطفــــل مســــتخدم تلــــك 
ــــاب ــــراح أفكــــار ومــــا ،  األلع فيجعلونــــه مستشــــارا الختبــــار اللعــــب واقت

، لكـــــن النهايـــــة أن  أيضـــــا يقــــع فـــــى حـــــب الفتــــاة زميلتـــــه.  إلــــى ذلـــــك
قبلـــــه بنحــــو خمســـــين عامـــــا قالـــــت عالمـــــة .  يعــــود لطفولتـــــه بالضـــــرورة

االجتمـــاع مارجاريـــت مييـــد أن انتهـــى العصـــر الـــذى يـــتعلم فيـــه األبنـــاء 
تجســــــيد حرفــــــى لهــــــذه هنــــــا .  مــــــن اآلبــــــاء وبــــــدأ العصــــــر العكســــــى

ــــارع العناصــــر الفكــــرة ــــة  ، فــــى إطــــار ســــينمائى ب ، وعلــــى رأســــها تمثيلي
، وكالهمـــــــا ســـــــمى عنـــــــه  الشاشـــــــة الذكيـــــــة وأداء هـــــــانكس المفاجـــــــاة

 . ’ الكبار ‘نجاح ساحق ربما يستعصى على فهم .  لألوسكار
AAN: A (Hanks); SWDirectly for the Screen. 

  أحالم الموت 
Death Dreams 

  ] اشتراك  [ق م  ٩٧)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩١يركا أم
Capital Cities; ABC Video Enterprises. M: Gerald 

Gouriet. AscP: Jeanne M. Van Cott. E: John A. Martinelli, 
A.C.E. PD: Stephen Greenberg. DPh: James Chressanthis. 
Based on the N: William Katz. ExcPs: Dick Clark, Bob 
Rubin, Bill Siegler, Roni Weisberg. TP: Robert Glass. D: 
Martin Danovan.  ↑ C: Eddie Foy, III. Exc in Charge: 
Fran la Mania. 

Christopher Reeve. ¤. Mary Helgenberger. Fionnula 
Flanagan.  ↑ George Dickerson -as Dr. Drake. Conor 
O’Farrell -as Bennett Massell. Cec Verrell -as Denise 
Massell. Jim Jarrett, Jan Devereaux, Pat Atkins, Kevin 
Pages, Robert Ward, Harry Johnson, Richard Morrison, 
Wendell Grayson, Jack Angeles, John Rubinow, Tom 
Mustin. And Taylor Fry -as Jeannie. 
:  زوجــــــة مســــــتثمر كبيــــــر فــــــى وول ســــــترييت تعاقــــــب مــــــوت أهلهــــــا

بعــــــد قليــــــل .  ، وهــــــا هــــــى ابنتهــــــا زوجهــــــا الســــــابق -أمهــــــا  -أبوهــــــا 
تصــــرع صــــديقتها وتنجــــو هــــى مــــن حــــادث ســــيارة بعــــد مــــوت عيــــادى 

الحـــــادث كـــــان ألن صـــــورة ابنتهـــــا تـــــراءت لهـــــا أثنـــــاء .  لســـــت دقـــــائق
العـــــالم  ‘اء مـــــن ، واآلن يتزايـــــد معـــــدل رؤيتهـــــا ألشـــــي قيادتهـــــا الســـــيارة

تتـــــرك .  حيـــــث تـــــدعى ابنتهـــــا أنهـــــا قتلـــــت بواســـــطة الـــــزوج’  اآلخـــــر
ـــــى كونيكتيكـــــت ـــــزلهم الريفـــــى ف ـــــو  من ـــــى ني ـــــة نفســـــية ف ، وتلجـــــأ لطبيب

، ويقــــرران تحريــــك دعــــوى  ، غريبــــة األطــــوار مــــن أصــــل ألمــــانى يــــورك
ـــــــزوج ـــــــة.  ضـــــــد ال ـــــــألف الســـــــينما الخيالي ـــــــت ت ـــــــو أن ، ســـــــتعرف أن  ل

ام البـــــد وأن يـــــأتى مـــــن عـــــالم مـــــا وراء ، وأن االنتقـــــ الـــــدعوى ستفشـــــل
ــــال.  الطبيعــــة ــــة حقيقــــة أم خي ــــيلم مــــن نوعي ــــك هــــو ف ــــى  رغــــم ذل ، الت

ـــــة ـــــى أنهـــــا حقيق مـــــع هـــــذا تصـــــر علـــــى مـــــلء األحـــــداث .  تصـــــمم عل
مــــــثال ســــــينتهى الفــــــيلم دون أن تجــــــد ســــــبب .  بــــــالفجوات والثغــــــرات

  ! واحدا مقنعا من أجله قتل زوج األم تلك الطفلة

  ☺  ٢/١أحالم ميكى 
Fantasia 

  ]  استحراك  [ق م  ١٣٥)    ف  ( ١٩٤٠أميركا 
[Buena Vista] Walt Disney. M: Bach Toccata and Fugue 

in D Minor, Tchaikovsky The Nutcracker Suite, Dukas The 
Sorcerer’s Apprentice, Stravinsky The Rite of Spring, 
Beethoven The Pastoral Symphony, Ponchielli Dance of the 
Hours, Mussorgsky Night on a Bare Mountain, Schubert 
Ave Maria. MD: Edward H. Plumb. PSup: Ben Sharpsteen. 

With: Leopold Stokowski and the Philadelphia Orchestra. 
Nar Introductions: Deems Taylor [Dubbed: UC Tim 
Matheson in 1977 version]. 



١٠  

طعــــــة أســــــتاذية كبيــــــرة ولعلهــــــا األكثــــــر طموحــــــا بــــــين كــــــل أعمــــــال ق
معالجـــــــة بصــــــرية بالرســـــــوم المتحركـــــــة لثمانيــــــة مـــــــن أجمـــــــل .  ديزنــــــى

، تتمتـــــــع جميعـــــــا بخيـــــــال فـــــــذ  المقطوعـــــــات الموســـــــيقية الكالســـــــية
ــــم .  وإبهــــار بصــــرى أخــــاذ ــــاخ ظــــالل عــــازفى األوركســــترا ث فــــى فقــــرة ب

ـــــاة تشـــــكيالت ضـــــوئية انطباعيـــــة متأللئـــــة تـــــوحى بالمســـــخو  طات والحي
التــــــى تــــــدب فــــــى الغابــــــة مــــــع عناصــــــر مختلفــــــة أخــــــرى مثــــــل الميــــــاه 

ـــــوافير وغيرهـــــا ـــــدق سلســـــلة .  والجبـــــال والنجـــــوم والن فـــــى كســـــارة البن
ــــــة لتقلــــــد  ــــــات معين ــــــة كــــــل منهــــــا كائن مقطوعــــــات راقصــــــة يقــــــوم ببطول

ــــــة  الرقصــــــة ــــــات مائي ــــــراب وزهــــــور ونبات ــــــات وعــــــيش الغ ، منهــــــا حوري
ـــــش  ـــــاقيع وأســـــماك وفراشـــــات وري ـــــخإ…وفق ـــــا صـــــبى الســـــاحر .  ل أم

ـــــه ـــــنجح فـــــى جعـــــل مكنســـــة تحمـــــل المـــــاء عن ،  فهـــــو ميكـــــى الـــــذى ي
ويتالعـــب بـــالمطر وبـــالبحر مـــن خـــالل القـــوة الســـحرية التـــى اكتســـبها 

، لكـــن البيـــت يغـــرق ويطـــرد ميكـــى ليلجـــأ لقائـــد  مـــن طرطـــور الســـاحر
ــــة.  أوركســــترا الفــــيلم ــــر األجــــزْاء تســــلية وروائي ،  هــــذا القســــم هــــو أكث
فقـــــرة سترافــــــينسكى .  يجعلـــــه األكثـــــر شـــــعبية اليـــــومولعـــــل هـــــذا مـــــا 

ــــران  ــــع عبــــارة عــــن ني ــــوس الربي ــــراكين  -نجــــوم  -طق حمــــم تنــــزل  -ب
زواحـــــف  -أســـــماك  -طحالـــــب  -فطريـــــات  -أميبـــــا  -فـــــى المـــــاء 

ـــــة  عصـــــر  -معـــــارك بينهـــــا  -زواحـــــف طـــــائرة  -ديناصـــــورات  -بحري
ـــــــدى ـــــــع جلي ـــــــم يمـــــــوت الجمي ـــــــاريخ .  ، ث هـــــــذه القصـــــــة المـــــــوجزة لت
، تـــــدرس فـــــى بعـــــض المـــــدارس مـــــن  ونشـــــأة الحيـــــاة عليـــــه الكوكـــــب

ـــــا ـــــاهج الجيولوجي ـــــه كجـــــزء مـــــن من .  خـــــالل هـــــذا الفـــــيلم القصـــــير ذات
ــــــد االســــــتراحة ــــــة ‘ بع حيــــــث شــــــريط الصــــــوت الســــــينمائى  ’ التجريبي

ـــــع اآلالت  ـــــرى شـــــكله م ـــــى منتصـــــفه لن ـــــب الكـــــادر إل ـــــن جان ينتقـــــل م
ــــة مفعمــــة ب الموســــيقية المختلفــــة ــــأتى الســــيمفونية الريفي ــــد مــــن ، ت المزي
 -حفــــل ريفــــى ألحصــــنة مجنحــــة ترعــــى صــــغارها :  حيويــــة االســــتحراك

أطفـــال بأجنحـــة  -قطـــع علـــى كائنـــات مهجنـــة  -اخـــتالط مـــع البشـــر 
زووس وفـــــــولكان  -)  إفهــــــم مــــــا شــــــئت (وأحصــــــنة بــــــرؤؤس آدميــــــة 

ــــه الشــــمس -وأمطــــار وعواصــــف  ــــأتى إلهــــة قــــوس قــــزح ثــــم إل ــــم  ت ، ث
هــــذا .  وهكــــذا…النجــــوم ، فتظهــــر إلهــــة  يســــدل إلــــه الليــــل أســــتاره

ــــــات األســــــاطير  القســــــم يكــــــاد يكــــــون موســــــوعة لكــــــل آلهــــــة ومخلوق
،  الفقــــــرة السادســــــة هــــــى رقصــــــة الســــــاعات لبونتشــــــيللى.  اإلغريقيــــــة

ســــيد :  ولعلهــــا مــــن أكثــــر لحظــــات الخيــــال تألقــــا فــــى تــــاريخ الســــينما
ـــــوق  ـــــه وتجلـــــس ف ـــــرقص البالي ـــــال ت قشـــــطة والتماســـــيح والبجـــــع واألفي

ليلـــــة علـــــى الجبـــــل األجـــــرد رقـــــص باألشـــــباح  فـــــى!  فقـــــاقيع الصـــــابون
ــــالفحم ــــون األســــود وطــــابع الرســــم ب ــــه الل ، والكــــل يســــقط  يغلــــب علي

.  إلـــــخ…، حيـــــث بشـــــر نـــــاريون يرقصـــــون وشـــــياطين  فـــــى الجحـــــيم
ــــع طــــوال الفــــيلم تتواصــــل هــــذه مــــع  ــــد المتب ــــر التقلي ــــرا وعلــــى غي وأخي

حيــــث تســــتمر فــــى إيفــــا ماريــــا ذات أجــــواء .  الفقــــرة التاليــــة لشــــوبيرت
الجـــــالل المهيــــــب الموحشــــــة حتــــــى وإن قــــــدمت علــــــى العكــــــس مــــــن 
ســـــــابقتها تصـــــــورا للفـــــــردوس حيـــــــث الرهبـــــــان ومصـــــــابيحهم ومســـــــيرة 

ــــــة ــــــوات :  معلومــــــات.  طويلــــــة جــــــدا فجــــــرا نحــــــو الغاب أول فــــــيلم بقن
ـــــة  ١٩٧٧كـــــذا أجريـــــت فـــــى عـــــام .  صـــــوتية ســـــتيريوية متعـــــددة عملي

ــــر شــــاملة لشــــريط الموســــيقى طبقــــا ألحــــدث ابتكــــارات التســــ جيل تغيي
شــــــمل هــــــذا أيضــــــا بعــــــض التعــــــديالت الطفيفــــــة فــــــى .  المســــــتحدثة

ــــة تصــــور  الصــــورة بإعــــادة لقطــــة حــــذفت ألســــباب الحساســــيات العرقي
كـــان .  توجـــد نســـخ أخـــرى أقـــل طـــوال.  قنطـــورس طفـــال أســـود اللـــون

ديزنــــى يــــود عمــــل فــــيلم مشــــابه بعــــد الحــــرب مــــن خــــالل الموســــيقى 
بســـــــبب فشـــــــل الشـــــــعبية األميركيـــــــة لكـــــــن المشـــــــروع لـــــــم يـــــــر النـــــــور 

ـــا “ ـــوان - ” فانتيچي ـــراه مـــن . هـــذا هـــو النطـــق الصـــحيح للعن ـــا ت كـــل م
ـــا لـــم يـــأت إال منـــذ الســـبعينات حيـــث كـــان الشـــباب يشـــاهده  نجـــوم هن

إنــــه لــــم يحــــظ حتــــى بــــإفراج عــــام رئــــيس عنــــد -تحــــت تــــأثير العقــــاقير 
  ! صنعه

AA (1941): Leopold Stokowski and his associates for 
their unique achievement in the creation of a new form of 
visualized music in Walt Disney’s production Fantasia, 
thereby widening the scope of the motion picture as 
entertainment and as art form; Walt Disney, William 
Garity, John A. Hawkins and the RCA Manufacturing 
Company for their outstanding contribution to the 
advancement of the use of sound in motion pictures through 
the production of Fantasia. 

   ٢/١أحالم هند وكاميليا 
Dreams of Hind and Camilia 

  ق م ١٠٩)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٨مصر 
ــــــة للتليفـــــــزيون والســــــينما ــــــتج منفــــــذ.  العالمي .  فتحــــــى يســــــرى:  من

ــــــدس الصــــــوت ــــــل:  مهن ــــــاظر.  مجــــــدى كام ــــــو :  منســــــق من أنســــــى أب
محمـــــــد :  قصـــــــة وســـــــيناريو.  عمـــــــار الشـــــــريعى:  موســـــــيقى.  ســـــــيف
.  ناديــــــــة شــــــــكرى:  مونتــــــــاچ.  جمعــــــــة مصــــــــطفى:  حــــــــوار.  خــــــــان
محمـــــد :  إخـــــراج.  حســـــين القـــــال:  إنتـــــاج.  محســـــن نصـــــر:  تصـــــوير
  . خان

ـــــاض.  أحمـــــد ذكـــــى.  نجـــــالء فتحـــــى ـــــدة ري ،  حســـــن العـــــدل.  عاي
أحمــــد .  ، مهجــــة عبــــد الــــرحمن عثمــــان عبــــد المــــنعم.  محمــــد كامــــل

، عبـــــد  شـــــروق:  اشـــــترك فـــــى التمثيـــــل ␡.  ، خيـــــرى بشـــــارة حجـــــازى
ــــــاح البل ــــــاجىالفت ــــــه عجمــــــى.  ، مصــــــطفى الفرجــــــانى ت ، بهجــــــت  وجي
،  عبــــد العزيــــز عيســــى.  ، صــــبحى رزق ، وفــــاء عبــــد الحلــــيم الجنــــدى

إبــــــراهيم .  ، انتصــــــار جمــــــال الــــــدين ، حمــــــدى رأفــــــت زينــــــب عبــــــده
ــــــى ، تيســــــير مصــــــباح الحمصــــــانى ، محمــــــود محمــــــد  ، حمــــــادة الترب

،  ، مصــــــطفى ســــــليمان ، محمــــــد نجيــــــب مصــــــطفى بكــــــرى.  ياســــــين
ــــــعإيمــــــان رب ــــــد علــــــى ســــــيد حســــــن.  ي ــــــد  ، عبــــــد المجي ، محمــــــد عب
، محمـــــــد  ، عمـــــــر المرصـــــــفى ، طـــــــارق المرصـــــــفى غـــــــادة.  الســـــــميع
ــــراهيم ــــد  ، محمــــود خضــــر ، عــــزت محمــــد مصــــطفى ياســــين.  إب ، ولي
ـــــة اهللا كمـــــال ، شـــــيماء صـــــابر عـــــالء محمـــــد.  عثمـــــان ، بريهـــــان  ، هب
ـــدى ـــايز  فى دور الطفـــل ميمـــىـ  محمـــد رأفـــت .  الري دور فى ـ  ، رضـــا ف

  . الطفلة أحالم
، إلــــى هــــوام  ” الحريــــف “عــــودة متــــأخرة نســــبيا لمحمــــد خــــان منــــذ 

،  عمـــــل حســـــاس مرهـــــف مـــــؤثر.  المدينـــــة الـــــذين اســـــتهووه لفتـــــرة مـــــا
ــــزين ــــه وتمثيــــل متمي ــــى انفــــرد  وجهــــد توجي ، لكــــن تمثيليــــة الشاشــــة الت

ـــــــر كثيفـــــــة خـــــــان بكتابتهـــــــا ألول مـــــــرة قصـــــــة .  ، جـــــــاءت بطيئـــــــة وغي
، حيــــــث األخــــــرى هــــــى الــــــدفء  ن وتتحابــــــانخــــــادمتى منــــــازل تلتقيــــــا

ـــاة أحمـــد زكـــى نصـــاب وفهلـــوى بســـيط يغـــوى هنـــد .  الوحيـــد فـــى الحي
ـــــا  ) ريـــــاض ( ـــــره كاميلي ـــــزواج منهـــــا)  فتحـــــى (، وتجب ـــــه  علـــــى ال ، لكن

ــــة هــــى  ــــدة الممكن ــــين الوحي ــــة أن أحــــالم البطلت ــــدخل الســــجن والنهاي ي
ـــد ـــة هن ـــة فـــى ح!  أحـــالم ابن ـــد مـــن الحبكـــات الفرعي ـــاة  هـــذا مـــع العدي ي

  . كل شخصية
  أحالمنا الحلوة 

  ق م ١٠٠)   س/  مارك ( ١٩٩٤مصر 
ــــــى األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو  [ ــــــى ]  أفــــــالم إيهــــــاب الليث ليبرت

:  مونتــــــــاچ.  مــــــــدحت عبــــــــد القــــــــادر:  تــــــــأليف.  لإلنتــــــــاج والتوزيــــــــع
:  مــــــدير التصـــــــوير.  هــــــانى شـــــــنودة:  موســـــــيقى.  عنايــــــات الســــــايس

  . سمبر حافظ:  إخراج.  محمد خليل
، حســـــين  ، صـــــالح قابيـــــل نجـــــوى فـــــؤاد.  شـــــيرين ســـــيف النصـــــر

، ناصـــــر  عـــــالء ولـــــى الـــــدين.  توفيـــــق توفيـــــق:  ، ألول مـــــرة الشـــــربينى
  . سيف

، حيــــث كــــل شــــىء ركيــــك  ميلودرامــــا أجيــــال فــــى قالــــب استعراضــــى
أب يشــــك فــــى أبوتــــه .  ألبعــــد مــــن المــــدى الــــذى نعــــرف أنــــك تتوقعــــه

لهــــا طالمــــا رغــــب  البنــــه بســــبب شــــك زرعــــه عمــــدا فــــى نفســــه قريــــب
ــــــوالدة فيهــــــا اآلن .  ، وذلــــــك قبيــــــل أن تلــــــد االبــــــن وتمــــــوت أثنــــــاء ال

ــــه الراقصــــة الشــــابة  ــــع فــــى حــــب زميلت ــــا ويق ــــن ويصــــبح مغني ــــر االب يكب
ـــى  ( ـــذى يعينـــك عل ـــد ال جمـــال شـــيرين ســـيف النصـــر هـــو العـــذر الوحي

ــــــيلم ــــــة  ) إتمــــــام الف ــــــن وشــــــلته لخزين ــــــة ســــــرقة االب ــــــع حبكــــــة نهاي ، م
تســـــاؤالتك عـــــن الســـــبب الـــــذى يجعـــــل مـــــن عنـــــدما تتوقـــــف .  األب

،  يعــــــرف الحقيقـــــــة ال يجـــــــد أى فرصــــــة إلخبـــــــار األب الممـــــــزق بهـــــــا
صــــــدق أو ال تصــــــدق أن أخــــــت .  يكــــــون الفــــــيلم نفســــــه قــــــد انتهــــــى

، دون أن  البطلـــــــة تقتـــــــل القريـــــــب اآلثـــــــم وتـــــــدخل الســـــــجن وتخـــــــرج
تجــــد تلـــــك الفرصــــة لقـــــول تلــــك الكلمـــــة البســــيطة ســـــحرية المفعـــــول 

ليســــــت :  عفــــــوا!  خطــــــاب أو عبــــــر الهــــــاتف أو حتــــــى إرســــــالها فــــــى
، فمنــــذ  أمــــا عــــن االستعراضــــات!  هكــــذا تصــــنع الميلودرامــــا يــــا ســــادة

  . متى يهتم أحد بتقييمها فى السينما المصرية

  أحلى أيام العمر 
  ق م ١٠٥)   س/  سفير ( ١٩٧٨مصر 

:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم الصـــــــيفى]  صـــــــوت الفـــــــن [
محمــــد :  مــــدير التصــــوير.  رى رســــتمفكــــ:  مونتــــاچ.  فــــاروق صــــبرى

  . حسن الصيفى:  إخراج.  عمارة
ـــــين حســـــين فهمـــــى ــــــت أم ،  ، ســـــمير غـــــانم ، ناهـــــد شـــــريف ، ميرف

ــــــال ــــــد ســــــيف ، جــــــورج ســــــيدهم ، عمــــــاد حمــــــدى زهــــــرة الع ،  ، وحي
  . ، هياتم ، الطوخى توفيق ، سيف اهللا مختار محمد شوقى

، يقـــــع  محـــــام نـــــاجح ال ينجـــــب مـــــن زوجتـــــه الحســـــناء التـــــى يحبهـــــا
، بعـــد  ، تـــدعى أنهـــا فـــى طريقهـــا لإلنجـــاب منـــه فريســـة المـــرأة لعـــوب

مفارقــــات ســــوء الفهــــم الطريفــــة .  ليلــــة أســــكرته فيهــــا وأخذتــــه لفراشــــها
  .  ، هى أفضل ما فى مخطوطة فاروق صبرى قرب النهاية

   ٢/١أحلى سنوات العمر 
My Favorite Year 

  ق م ٩٢)    ف/   ت  ( ١٩٨٢أميركا 
[Metro Goldwyn Mayer] Brooksfilms; Michael Gruskoff. 

E: Richard Chew. CD: May Routh. M: Ralph Burns. PD: 
Charles Rosen. DPh: Gerald Hirschfeld, A.S.C. S: Norman 
Steinberg, Dennis Palumbo. P: Michael Gruskoff. AscP: Art 
Levinson. D: Richard Benjamin. 

Peter O’Toole, Jessica Harper, Joseph Pologna, Bill 
Macy, Lainie Kazan, Mark Lin-Backer intrd Anne de Salvo, 
Basil Hoffman, Lou Jacobi, Adolph Green, Tony di 
Benedetto, George Wyner, Selma Diamond, Cameron 
Mitchell. 

ــــــــزيونية  نجـــــــم ســـــــينمائى اآلن ســـــــكير ـــــــرة تليف ، يســـــــتدعى ألداء فق
ــــــى موعــــــد  ــــــن الشــــــراب حت ــــــه م ــــــى يمنع ــــــه حت ــــــف شــــــابا بمالزمت ويكل

بــــالطبع ال يمنعــــه والمشــــهد نفســــه يتحــــول لمهزلــــة لكنهــــا .  البرنــــامج
كوميـــــــــــديا طريفــــــــــــة تـــــــــــدور أحـــــــــــداثها فــــــــــــى .  تســـــــــــعد الجمهـــــــــــور

  . ، مع أداء خالب من أوتوول هو كل العرض الخمسينيات
AAN: A (O’Toole). 

  أحمر شفاه
  . ” اغتصاب وانتقام “:  انظر

    ٢/١أحمر شفايف 
  ق أأ ١٠٤)   س/  ت/    ف ( ١٩٤٦مصر 
  . ولى الدين سامح:  إخراج

ـــــــب الريحـــــــانى ـــــــاف  ، ميمـــــــى شـــــــكيب ، ســـــــامية جمـــــــال نجي ، عف
  . ، عبد العزيز خليل ، وداد حمدى شاكر

ـــــة ـــــدأ بعطـــــف البطـــــل مفارقـــــات كوميدي دير بشـــــركة علـــــى ، المـــــ ، تب
ـــاة بســـيطة ـــدمير  فت ـــؤدى لت ـــا ي ـــذى ســـرعان م ـــة األمـــر ال ، يجعلهـــا خادم

ــــــــار .  أســــــــرته وهيامــــــــه هــــــــو نفســــــــه ويبــــــــدأ مسلســــــــل مجريــــــــات انهي
ـــــــزى ـــــــق المغ ـــــــدايات رســـــــم شخصـــــــية .  اضـــــــطرارى مضـــــــحك وعمي ب

”  ســـــــالمة فـــــــى خيـــــــر “أنظـــــــر بعـــــــده .  الريحـــــــانى المميـــــــزة ســـــــينمائيا
  . ” لبناتغزل ا “و”  أبو حلموس “و”  سى عمر “و

  إحنا إللى سرقنا الحرامية 
  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٩مصر 

.  فـــيلم.  تـــى.  إيـــه]  أفـــالم ناهـــد فريـــد شـــوقى شـــامل لإلنتـــاج  [
:  انتــــــاج.  ســــــمير فــــــرج:  تصــــــوير.  صــــــالح عبــــــد الــــــرازق:  مونتــــــاچ

  . مدحت السباعى:  إخراج.  ، تامر إبراهيم محمد شوشة
عــــال .  حســــين الشــــربينى.  زكــــى خالــــد.  صــــابرين.  محمــــد صــــبحى

حمـــــدى .  نجم المســـــرح القـــــومىـ  حســـــن عبـــــد الحميـــــد .  د.  رامـــــى
  . ، أبو الفتوح عمارة ، عبد اهللا مشرف يوسف

ــــــــال إقنــــــــاع   ــــــــارة كنشــــــــاط وب ــــــــال إث ــــــــديا انفصــــــــام شخصــــــــية ب كومي
ـــــــوجهين  موظـــــــف بســـــــيط مضـــــــطرب نفســـــــيا.  كموضـــــــوع ، يعـــــــيش ب

ء فـــــى مطاردتـــــه شـــــلة األول بـــــالغ الطيبـــــة والثـــــانى ال يتـــــورع عـــــن شـــــى

،  أفضــــل األشــــياء رقــــة صــــابرين.  االنتهــــازيين الــــذين ينهبــــون الشــــركة
  . وعال رامى اللعوب الراقية معا
  إحنا بتوع األتوبيس 

  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٩مصر 
جـــــــالل :  قصـــــــة.  أفـــــــالم أم كلثـــــــوم الحميـــــــدى]  صـــــــوت الفـــــــن [

 مهنـــــــــــدس.  فـــــــــــاروق صـــــــــــبرى:  ســـــــــــيناريو وحـــــــــــوار.  الحمامصـــــــــــى
:  مونتـــــــاچ.  بليـــــــغ حمـــــــدى:  موســـــــيقى.  نهـــــــاد بهجـــــــت:  الـــــــديكور

ـــــد الســـــالم :  إخـــــراج.  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  رشـــــيدة عب
  . حسين كمال

،  ، عقيلــــــة راتــــــب ، مشــــــيرة ، عبــــــد المــــــنعم مــــــدبولى عــــــادل إمــــــام
، إســـــــعاد  ، جمـــــــال إســـــــماعيل ، يـــــــونس شـــــــلبى ســـــــعيد عبـــــــد الغنـــــــى

  . ، وجدى العربى يونس
خيـــــر فـــــى السلســـــلة المتالحقـــــة ألفـــــالم مـــــا يســـــمى الفـــــيلم قبـــــل األ

، واألخيــــر مــــن حيــــث  مراكــــز القــــوى والتعــــذيب فــــى مصــــر الســــتينيات
عــــن قصــــة .  ” العرافــــة “ وآخرهــــا ” الكرنــــك “ أنظــــر أولهــــا.  الجــــودة

يقــــــول كاتبهــــــا جــــــالل الحمامصــــــى الــــــذى كــــــان صــــــحفيا كبيــــــرا أنهــــــا 
لالقنــــــاع  ، يـــــأتى أكثـــــر األفـــــالم ارتجــــــاال مـــــن نوعـــــه افتقـــــادا حقيقيـــــة

ــــــه التــــــاريخ لمجــــــرد تهــــــريج محــــــض ــــــزل في ــــــة فــــــى .  ويخت ــــــد خناق بع
، وهنـــــاك يخـــــتلط األمـــــر  األتـــــوبيس يـــــذهب الـــــبطالن لقســـــم الشـــــرطة

عبـــــد !  فيتهمـــــان بأنهمـــــا مـــــن المعارضـــــين السياســـــين ويبـــــدأ التعـــــذيب
المــــــنعم مــــــدبولى مســــــل بعــــــض الشــــــىء فــــــى دور الشــــــخص شــــــديد 

   ! الحرص والجبن

  إحنا بتوع األسعاف 
  ق م ٩٢)  س/  السبكى ( ١٩٨٤مصر 
  . صالح كريم:  إخراج

ــــــة ســــــمير غــــــانم ــــــدى ، لبلب ــــــين الهني ــــــى ، أم ــــــو  ، إكرام ، مظهــــــر أب
  . ، بحر أبو جريشة ، نجاح الموجى ، سيف اهللا مختار النجا

.  ، خــــالل عملهمــــا سلســــلة مواقــــف الثنــــين مــــن مــــوظفى األســــعاف
ل حبكــــــة النهايــــــة احــــــتال.  قصــــــة حــــــب بــــــين أحــــــدهما البنــــــة اآلخــــــر

كوميــــديا مســــلية .  إرهــــابين لســــفارة اجنبيــــة أثنــــاء وجــــود البطلــــين بهــــا
األم وچــــــاجز  ‘لدرجــــــة مــــــا مســــــتوحاة ككــــــل مــــــن الفــــــيلم األميركــــــى 

ـــــر  ] ” امـــــرأة تتحـــــدى الرجـــــال “ [’  وســـــپييد ـــــزام كبي ، لكـــــن دون الت
  . بخط الحبكة

   ٢/١إحنا التالمذة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . ف سالمعاط:  إخراج

ــــة كاريوكــــا ، شــــكرى ســــرحان عمــــر الشــــريف ، يوســــف فخــــر  ، تحي
ــــدين ــــدراوى ال ــــزى الب ــــردوس محمــــد ، زي ــــد ، ف ــــال فري ، محمــــود  ، آم

  . المليجى
ـــــــة مـــــــن ظـــــــروف وانتمـــــــاءات أســـــــرية  ـــــــة طلب فـــــــيلم جـــــــاد عـــــــن ثالث

األول فقيـــر .  ، يشـــتركون فـــى جريمـــة قتـــل مـــن أجـــل الســـرقة مختلفـــة
ــــانى يتهــــرب مــــن الثــــأر جــــدا ــــه ، والث ــــة ألبي ،  ، والثالــــث مــــن أســــرة ثري

وهــــــو الــــــذى يســــــرقون المــــــال مــــــن أجلــــــه الجهــــــاض الخادمــــــة التــــــى 
ـــه ـــأثيره.  حملـــت من ـــيلم جـــرىء وقـــوى فـــى مضـــمونه وت ـــد  ف ، وأداء جي

ــــد شــــباب ــــين وهــــم بع ويعــــد بجــــدارة مــــن أفضــــل .  مــــن هــــؤالء الممثل
  . أفالم عاطف سالم

  إحنا الرجالة
  . ” ةإحنا الرجال—أجازة مع ميت  “:  انظر

   ٢/١إحنا والد النهاردة 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٥مصر 
  . سيد طنطاوى:  إخراج

ــــار الحكــــيم ــــاض ، مــــدحت صــــالح ، خالــــد النبــــوى آث ،  ، عايــــدة ري
  . ، عبد الحفيظ التطاوى ، فؤاد خليل عالء ولى الدين

طالبــــة طــــب ثريــــة مــــن أســــرة ثريــــة تحــــب ابــــن خالهــــا المغنــــى شــــاب 
بعــــد هــــذا يقــــدم الفــــيلم حبكتــــين مســــتقلتين .  دهارغمــــا عــــن إرادة والــــ
ـــو األخـــرى ـــه :  الواحـــدة تل ـــة لحبيبت ـــورط البطـــل فـــى شـــراء جث ـــى ت األول

، فــــإذا بهــــا عايــــدة ريـــاض حيــــة والتــــى وضــــعها أبوهــــا  لتقـــوم بتشــــريحها
والثانيـــة أن تـــدعى االبنـــة نفســـها أنهـــا .  عنـــدما لـــم يجـــد جثـــة متـــوافرة

كوميــــديا مســــلية علــــى نحــــو .  جثــــة ميتــــة حتــــى تقــــع والــــدها بزواجهــــا
  . عام ومجهود طيب من الممثلين خفيفى الظل

   ٢/١األخ الكبير 
  ق أأ ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 

محمـــــد :  الموســـــيقى التصـــــويرية.  أفـــــالم محمـــــد عفيفـــــى]  دوالر [
ــــــــدس الصــــــــوت.  حســــــــن الشــــــــجاعى ــــــــز فاضــــــــل:  مهن قصــــــــة .  عزي
مــــدير .  حمــــد عفيفــــىم:  إنتــــاج.  علــــى الزرقــــانى:  وســــيناريو وحــــوار

:  إخـــــراج.  كليليـــــو:   مـــــدير التصـــــوير.  كامـــــل التلمســـــانى:  اإلنتـــــاج
  . فطين عبد الوهاب
باإلشــــتراك .  ¤:  فــــى.  أحمــــد رمــــزى.  هنــــد رســــتم.  فريــــد شــــوقى

، محمـــــد  ، ســـــعيد أبـــــو بكـــــر ، فـــــردوس محمـــــد فريـــــدة فهمـــــى:  مـــــع
ــــــق ــــــاض القصــــــبجى توفي ــــــى ، محمــــــود الســــــباع ، ري ،  ، محمــــــود عزم
، زينــــــات  ، صــــــالح عبـــــد الحميــــــد ، محمـــــد الطــــــوخى خليــــــلســـــعيد 
  . ، فيفى سالمة علوى

، حــــين  راقصــــة ال هــــم لهــــا إال الــــزواج مــــن عشــــيقها تــــاجر العقــــاقير
يــــرفض تحيــــك حبالهــــا حــــول أخيــــه الــــذى يخــــاف عليــــه ويخفــــى عنــــه 

،  تصــــــاعدات دراميــــــة ومنحنيــــــات قويــــــة لتمثيليــــــة الشاشــــــة.  حقيقتــــــه
ــــــ ــــــة حت ــــــل العمــــــل شــــــديد الجاذبي ــــــةتجع ــــــرون .  ى النهاي ــــــره الكثي اعتب

  ! إلسماعيل يس’  المالكى ‘وقتها مفاجأة من الموجه 



١١  

   ٢/١اختبار الحب 
I.Q. 

  ق م ٩٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Paramount [Sandollar]. C: David Rubin. Co-P: Neil 

Machlis. M: Jerry Goldsmith. CD: Ruth Myers. FE: Jill 
Bilcock. PD: Stuart Wurtzel. DPh: Ian Baker. ExcPs: Scott 
Rudin and Sandy Gallin. S: Andy Breckman and Michael 
Leeson; St: Andy Breckman. P: Carol Baum and Fred 
Schepisi. D: Fred Schepisi. 

Tim Robbins, Meg Ryan. Walter Matthau. ¤ Charles 
Durning. Stephen Fry. Lou Jacobi. Joseph Maher. Gene 
Saks. Frank Whaley, Tany Shalhoub.  Keene Kurits, Alice 
Playten, Danni Zorn. Helen Hanft, Roger Beruno. 

ــــة مــــن أصــــدقائه العلمــــاء الكهــــول ، يقــــررون  ألبيــــرت أينســــتاين وثالث
مســــاعدة ميكــــانى ســــيارات وقــــع فــــى حــــب ابنــــة األخــــت التــــى يرعاهــــا 

ــــل الظــــل ــــة لعــــالم نفــــس إنجليــــزى ثقي ــــدرك  أينســــتاين والمخطوب ، وال ت
، وتبــــدو مشــــتتة بــــين رغبتهــــا كعالمــــة فــــى الــــزواج مــــن عــــالم  هــــى هــــذا

باتهــــا الجنســــية المكبوحــــة فىعالقــــة  ، وبــــين رغ مــــن أجــــل إنتــــاج عبــــاقرة
العلمـــــــاء الكبـــــــار يجعلـــــــون .  ، ومتناقضـــــــات عديـــــــدة أخـــــــرى كهـــــــذه

التـــــى ســـــتمد ســـــفن ’  االنصـــــهار البـــــارد ‘ الميكـــــانى صـــــاحبا لنظريـــــة
فكــــرة هـــــؤالء .  الفضــــاء بالطاقــــة والتـــــى يتنباهــــا أيزنهــــاور علـــــى الفــــور

،  العلمـــــاء أن الحـــــب هـــــو عـــــالج متناقضـــــات تلـــــك الشـــــابة الحســـــناء
ـــــة يخلـــــق مشـــــكلة أخـــــرىلكـــــ ـــــاء كـــــل ذلـــــك علـــــى كذب ـــــالطبع بن .  ن ب

، وأجــــــواء بارعـــــــة  ، طريـــــــف وجــــــرىء الفكـــــــرة عمــــــل خفيـــــــف ممتــــــع
ـــــل الخمســـــينيات ـــــى أوائ ـــــة ف ـــــو چيرســـــى الراقي ، لكـــــن ال  لضـــــواحى ني

حتـــى التمييـــز  (، فـــى دور أينســـتاين  شـــىء يفـــوق ماثـــاو الممتـــع دومـــا
عبــــارة  هــــو’  فكــــر بحــــب ‘.  ) ! بــــين األصــــل والصــــورة صــــعب حقــــا

  ! لفـيديو فى مصر جزءا من العنوان، واعتبرتها نسخة ا الشعار

  ٢/١اختطاف 
The Vanishing 
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Bruce Green, A.C.E. PD: Jeannine C. Oppewall. DPh: Peter 
Suschitzky. Co-P: Todd Graff. ExcPs: Pieter Jan Brugge, 
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عــــــادة هوليووديــــــة مــــــن ذات الموجــــــه الهوالنــــــدى لفيلمــــــه بـــــــنفس إ
تتمتـــــع بـــــذات اإلقبـــــاض .  العنـــــوان فـــــى أوروپـــــا قبـــــل خمـــــس ســـــنوات

، لكــــن   والرهبــــة ولحظــــات الفــــزع الحقيقــــى وكــــذا المحتــــوى الفلســــفى
ــــة الســــعيدة المحتومــــة فــــى هوليــــوود ــــى  كــــل ذلــــك تخففــــه النهاي ، والت

ـــــدى الخـــــا ـــــك إشـــــباعها التقلي ـــــل ذل ـــــى مقاب ـــــه تقـــــدم ف ـــــذى يتوقع ص ال
ـــــــام ـــــــرج الع ـــــــة واشـــــــينجتون.  المتف ـــــــى والي ،  األحـــــــداث أصـــــــبحت ف

حيــــث فــــى اســــتراحة مــــا علــــى الطريــــق مــــا بــــين ســــياتل وبركــــان ســــانت 
ـــــين ـــــى الصـــــديقة الشـــــابة ألحـــــد المـــــؤلفين الشـــــبان خـــــالل  هيل ، تختف

يظــــل يبحــــث عنهــــا لمــــدة .  ) ســــاذرالند وپوللــــوك (رحلــــة لهمــــا ســــويا 
ــــه علــــى ثــــالث ســــنوات ومحركــــه األهــــم مــــ ن حبــــه لهــــا هــــو عــــدم قدرت

ــــزة المعرفــــة هــــى التــــى تدفعــــه لقبــــول شــــرط .  العــــيش مــــع الجهــــل غري
ـــــه  ـــــرا إلعجاب ـــــه أخي ـــــاء كشـــــف نفســـــه ل ـــــدرس كيمي المغتصـــــب وهـــــو م
بمثابرتـــه ومراهنــــة علــــى تلــــك الغريــــزة ســــوف تحميــــه مــــن اإلبــــالغ عنــــه 

بريــــــدچز مخيــــــف حقــــــا فــــــى ممارســــــته االختطــــــاف ببســــــاطة مرحــــــة  (
، لكـــــن أميـــــل  ورغـــــم حياتـــــه األســـــرية الســـــعيدةوبــــدون هـــــدف مفهـــــوم 

ذلــــك .  ) للمباشــــرة ولــــيس بالمــــذاق الخــــاص لبطــــل الفــــيلم األصــــلى
الشــــرط هــــو أن يمــــر بــــذات مراحــــل التالشــــى التــــى مــــرت بهــــا حبيبتــــه 

فــــــى .  دون أن يعــــــرف حتــــــى إن كانــــــت ستفضــــــى إلــــــى المــــــوت أم ال
، وقــــد نجحــــت  هــــذه النســــخة ســــيكون لحبيبتــــه الجديــــدة رأى آخــــر

ـــة وبســـاطة مـــن  نانســـى ـــاة أكثـــر فطري ترافــــيس فـــى تجســـيد شخصـــية فت
ــــين المثقفــــين ــــدى البطل ــــة ل ــــدات الذهني ــــرر حــــل المعضــــلة  التعقي ، وتق

  ! بطريقتها الخاصة وهى استخدام القوة

    ٢/١االختطاف الدامى 
Brazil 

  ق م ١٤٢)   س ( ١٩٨٥بريطانيا 
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، تـــــتهكم فـــــى مـــــرارة وعمـــــق علـــــى روايـــــة  كوميـــــديا ســـــوداء ســـــريالية
وأطـــــرف شـــــىء أن الموجـــــه لـــــم يقراهـــــا  (”  ١٩٨٤ “چـــــورج أورويـــــل 

المكلـــــف ’  وزارة المعلومـــــات ‘موظـــــف .  ) ! حســـــبما صـــــرح بـــــذلك
ـــة مصـــروفات إعـــدام أحـــد األشـــخاص ـــى جـــارة  بإعـــادة بقي ، يتعـــرف عل

اف مـــؤامرة كبـــرى ، وبـــدال مـــن تحـــرى الشـــكوك فـــى أنهـــم أطـــر  أرملتـــه
.  ، تجذبـــــــه تلـــــــك للعـــــــالم الســـــــفلى فيصـــــــبح متمـــــــردا ضـــــــد الدولـــــــة

لكـــــن مشـــــاهد أحـــــالم .  المواقـــــف المجنونـــــة ال عـــــد لهـــــا وال حصـــــر
ـــــذاكرة ـــــث .  البطـــــل ال تنمحـــــى مـــــن ال ـــــى الســـــماء حي ـــــه ف منهـــــا طيران

ــــــم تحــــــول  تنفجــــــر بعــــــدها ناطحــــــات ســــــحاب مــــــن األرض ضــــــده ، ث
، ومثـــــــل حلـــــــم  فلاألرض المرصـــــــوفة بـــــــالطوب أليـــــــاد تشـــــــده ألســـــــ

ــــل ومــــن مشــــاهده األوراق  ــــة الطوي ــــة (النهاي ــــى تهــــاجم )  البيروقراطي الت
ـــــى تقهـــــره ـــــه  صـــــديقه األرهـــــابى حت ـــــذى انتقـــــل إلي ـــــل الجحـــــيم ال ، ومث

البطــــل بوقوعــــه فــــى تــــابوت أمــــه الشــــمطاء التــــى تضــــع البيروقــــراطيين 
،  منـــــــاظر فـــــــذة ومـــــــؤثرات بارعـــــــة ومطـــــــاردات فائقـــــــة.  فـــــــى جيوبهـــــــا

”  البرتقالـــــــــة األليـــــــــة “روائـــــــــع الخيـــــــــال العلمـــــــــى واألجـــــــــواء ترجـــــــــع ل
”  النـــــــائم “و ]  ” ٢٠٠٠العـــــــالم ســـــــنة  “ [’  مجـــــــرى الحســـــــام ‘و

أمـــــا الكوميـــــديا .  فـــــى مـــــزيج ســـــيريالى بـــــالغ اإلمتـــــاع وموهبـــــة الخيـــــال
ــــــى كــــــل لقطــــــة ١٠فمصــــــدرها  ــــــل ف ــــــى األق !  تفصــــــيالت صــــــغيرة عل

ـــــــى  ـــــــة مختصـــــــرة إل ـــــــر إحكامـــــــا  ١٣١النســـــــخة األميركي ق وهـــــــى أكث
  . بذات العنوان ١٩٤٤ال عالقة له بفيلم .  اعاوإمت

AAN: SWDirectly for the Screen; AD-SD (Garwood 
-AD, Maggie Gary -SD). 

   ٢/١االختطاف الرهيب 
Red Heat 

  ق م ١٠٤)    ف ( ١٩٨٥ألمانيا 
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، فــــإذا بهــــا تــــتهم  طالبــــة أميركيــــة جــــاءت أللمانيــــا الشــــرقية للــــزواج
ـــــة خطـــــف المخـــــابرات  ـــــط ألنهـــــا شـــــاهدت عملي خطـــــأ بالتجســـــس فق

، وهنـــــا تبـــــدأ المواجهـــــة مـــــع  تســـــجن ثـــــالث أعـــــوام.  لعميلـــــة ضـــــدهم
تعمــــل )  ” إيمانويلــــل “سيلفـــــيا كريســــتيل مــــن  (مــــدى الحيــــاة ســــجينة 

ـــــــوم طـــــــوال الوقـــــــت وتحتـــــــرف  لحســـــــاب اإلدارة وترتـــــــدى قمـــــــيص ن
ـــــزيالت ـــــى الن ـــــداء الجنســـــى عل ـــــة خطـــــة لصـــــديق .  االعت حبكـــــة النهاي

البطلــــة األلمــــانى وهــــو جنــــدى بــــالجيش مــــع زمــــالء المتهمــــة األصــــلية 
ـــــــر ، إلخراجهـــــــا مـــــــن الســـــــجن بالتســـــــلل ع فـــــــى قضـــــــية التجســـــــس ب

ــــه كــــدراما عنــــف بوليســــية عــــن الحيــــاة فــــى بلــــد .  المجــــارى ال بــــأس ب
  . المصرى”  المزاج “أحد أفالم كثيرة تأثر بها فيلم .  شيوعى

   اختطاف زوجة 
Breakdown 

  ق م ٩٣)  س  ( ١٩٩٧أميركا 
 [Spelling Films  Paramount] Dino de Laurentiis. M: 

Basil Poledouris. LineP: Jeffrey Sudzin. PD: Victoria Paul. 
DPh: Doug Milsome, B.S.C. St: Jonathan Mostow. S: 
Jonathan Mostow and Sam Montgomery. P: Martha de 
Laurentiis, D: Jonathan Mostow. 
Kurt Russell. ¤. J. T. Walsh. Kathleen Quinlan. 
M.C. Gainey. Jack Noseworthy. Rex Linn. Ritch 

Brinkley. لكــــن فــــى  ” التالشــــى “تنويعــــة غيــــر رســــمية علــــى فيلمــــى ،
، وبمســــــتوى كتابــــــة غمــــــوض مــــــن  إنتــــــاج هوليــــــوودى رئــــــيس مشــــــبع

ـــــــا الطـــــــراز األول ـــــــع تقاني ـــــــذ رفي ـــــــر  ، وتنفي ـــــــف األث ـــــــك وإن اختل ، ذل
ــــــاض .  الكلــــــى عــــــن فيلمــــــى الهوالنــــــدى چــــــورچ ســــــلوزر فــــــائقى اإلقب

واء يفـــــرغ هـــــ.  زوجـــــان شـــــابان يقطعـــــان الواليـــــات فـــــى اتجـــــاه الغـــــرب
أحـــــد اإلطـــــارات فتركـــــب الزوجـــــة مـــــع ســـــائق إحـــــدى الشـــــاحنات كـــــى 

  . ، فتختفى وال تظهر ثانية قط تطلب النجدة

  ٢/١اختطاف طائرة الرئيس األمريكى 
  

Air Force One 
  ق م ١٢٤)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٧أميركا 

[Buena Vista  Columbia] Beacon Pictures [Radiant]. M: 
Jerry Goldsmith. CD: Erica Edell Phillips. VFxSupd: 
Richard Edlund. E: Richard Francis-Bruce, A.C.E. PD: 
William Sandell. DPh: Michael Ballhaus, A.S.C. ExcP: 
Thomas A. Bliss, Marc Abraham, David Lester. W: Andrew 
W. Marlowe. P: Armyan Bernstein, Wolfgang Petersen, 
Gail Katz and John Shestack. D: Wolfgang Petersen. 

Harrison Ford. Gary Oldman. ¤. Wendy Crewson. Paul 
Guilfoyle. William H. Macy. Liesel Matthews. Dean 
Stockwell. 
ــــــى فكــــــرة جامحــــــة  ــــــة عل ــــــن أرفــــــع طــــــراز مبني ميلودرامــــــا تشــــــويق م

ــــــال منفــــــذة بطمــــــوح يعــــــادل قــــــدر جموحهــــــا ــــــى .  الخي ــــــارة إل بعــــــد زي
،  موســــكو أعلــــن فيهــــا الــــرئيس عــــن خطــــة لمواجهــــة اإلرهــــاب الــــدولى

يجــــــد زعــــــيم هــــــذا اإلرهــــــاب أمامــــــه وجهــــــا لوجــــــه فــــــوق طائرتــــــه هــــــو 
ــــــة رقــــــم :  شخصــــــيا ــــــة المجموعــــــة اإل.  ١طــــــائرة القــــــوات الجوي رهابي

، والهــــــدف هــــــو إطــــــالق ســــــراح  ذات ميــــــول قوميــــــة روســــــية متطرفــــــة
، ويبـــــــدأ حربـــــــه  بعـــــــد قليـــــــل يـــــــراوغهم الـــــــرئيس.  زعـــــــيمهم المعتقـــــــل

فـــــورد كـــــاريزمى .  الخاصـــــة جـــــدا ضـــــد اإلرهـــــاب فـــــى دهـــــاليز الطـــــائرة
، وبـــــذات القـــــدر كـــــان جــــــارى  الحضـــــور كـــــالرئيس چـــــيمس مارشــــــال
  . أولدمان ندا فى دور زعيم المختطفين

AAN: FE; Sd (Paul Massey, Rick Kline, D.M. Hemphill 
and Keith A. Wester). 

  االختطاف الملعون
  . ” عصر الجريمة “:  انظر

 اختفاء كرستين 
The Disappearance of Christina 

  ] تليفـزيونى [ق م  ١٠٠)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
[Universal] MTE. C: Diane Dimeo, C.S.A. M: David 

Michael Frank. E: Caroline Biggerstaff. PD; ED Wassell. 
DPh: Thomas Neuwirth. P: Barry Berg. W: Camille 
Thomasson. D: Karen Arthur.  ExcPs: Paul Heller, Ruth 
Vitale. Co-P: Besty Beers. UnitPMg: Barry Berg. 

John Stamos. Kim Delaney. Claire Yarlett. CCH Pounder. 
And Robert Carradine -as Michael Kroft. ␡ ↑ Co-Str: 

ClaireYarlett, Dimitra Arlys, Tom Hodges, Joan Hotchkis, 
Mindy Seeger, Randy Ogelsby, Jack Yates, Rita Zohar. 
Penelope Crabtree, Wylie Draper, Thomas Knickerbocker, 
Larry Marks, Jane Marla Robbins, Fred D. Scott. Stunts. 

ـــــاجح ـــــزنس شـــــاب ن ـــــه ، يف رجـــــل بي ـــــاء رحل ـــــه أثن اجـــــأ باختفـــــاء زوجت
بينمـــــا تتهمـــــه الشـــــرطة بالقتـــــل .  باليخـــــت لهمـــــا مـــــع شـــــريكه وزوجتـــــه

، يفاجــــــأ بشــــــواهد أنهــــــا ال تــــــزال حيــــــة وربمــــــا علــــــى  لميــــــراث ثروتهــــــا
هـــــذا مـــــا تـــــوحى بـــــه وتؤكـــــده زوجـــــة هـــــذا .  عالقـــــة غراميـــــة بشـــــريكه

ـــى  ، فهـــل يمكـــن أن تكـــون هـــى مـــدبرة كـــل شـــىء الشـــريك ، وهـــل عل
؟ غمــــوض تليفــــــزيونى صـــــغير  أم العشــــق تجـــــاه البطـــــل ســــبيل الجشـــــع

، والتــــــواءات الحبكــــــة المتعــــــددة مقنعــــــة ومثيــــــرة  لكــــــن جيــــــد الصــــــنع
ــــــيال بوضــــــع احتمــــــال أن تكــــــون .  جميعــــــا ــــــة قل ــــــة خففــــــت القتام نهاي

  . الزوجة نجت من الحادث وقد يلتقيان يوما بالمصادفة
  اختفاء الوثيقة

  . ” المعادلة الصعبة “:  انظر
  منوع اإلختالط م

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . عبد العليم زكى:  إخراج

، ســــــــلوى  ، ســــــــميرة محســــــــن ، حســــــــن يوســــــــف عفــــــــاف شــــــــعيب
،  ، حســــــين إبــــــراهيم ، وائــــــل نــــــور ، ربــــــاب ، وحيــــــد ســــــيف خطــــــاب

  . ، زينب وهبى عبد الرحيم أبو رية
مدرســـــــــة  ‘، أقـــــــــرب للجمـــــــــع بـــــــــين  عـــــــــودة لموضـــــــــوع المراهقـــــــــة

مدرســــــــة مشـــــــتركة مــــــــا بـــــــين وكيلــــــــة .  ” الضـــــــحايا “و’  المشـــــــاغبين
يـــــأتى .  صـــــارمة وســـــيئة النيـــــة ومشـــــرفة مســـــتنيرة فـــــى أســـــاليب التربيـــــة

ـــدأ المكائـــد ـــل لألخيـــرة وتب ـــاظر جديـــد يمي وهـــذا .  تيمـــة مســـتهلكة.  ن
  . أول أفالم الموجه:  معلومة.  هو سر ضعف الجماهيرية

  
  :  أختى

  ’ ! معالجة صريحة لهذه العالقة ‘

   ٢/١أختى 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 

.  إحســـــان عبـــــد القـــــدوس:  قصـــــة.  العربيـــــة للســـــينما]  أفريكـــــور [
:  مهنــــــدس الـــــــديكور.  محمــــــد مصـــــــطفى ســــــامى:  ســــــيناريو وحــــــوار
محســــن :  مــــدير التصــــوير.  ناديــــة شــــكرى:  مونتــــاچ.  حلمــــى عــــزب

  . بركات:  إخراج.  نصر
،  ، ســــمير صــــبرى ، مديحــــة كامــــل ، محمــــود ياســــين نجــــالء فتحــــى
، عواطـــــــــف  ، حســـــــــين عســـــــــر ، محمـــــــــد خيـــــــــرى زيـــــــــزى مصـــــــــطفى

  . رمضان
قصـــــة المهنـــــدس الـــــذى يأخـــــذ عشـــــيقته إلـــــى عملـــــه الجديـــــد فـــــى 

ـــــــه األقـــــــاليم ـــــــاك أنهـــــــا أخت ـــــــدعى هن ـــــــدا أهـــــــل البلـــــــدة  ، وي ، واآلن يب
، وإن كـــــان  معالجـــــة صـــــريحة لهـــــذه العالقـــــة.  االرتيـــــاب فـــــى أمرهمـــــا

  . ، تصديق واقعيتها من الصعب على الكثيرين

   ٢/١ستيتة  أختى
  ق أأ ١٣٠)   س/  رينبو ( ١٩٥٠مصر 
  . حسين فوزى:  إخراج
،  ، عفــــــاف شــــــاكر ، حســــــن فــــــايق ، ســــــعد عبــــــد الوهــــــاب صــــــباح

ـــــل ، تاجـــــه زكـــــى ســـــعاد أحمـــــد ـــــى محمـــــد ، حســـــن كام ـــــد النب ،  ، عب
  . محمد الديب

،  ، لـــــم تقـــــدر علـــــى مقابلتـــــه مطربـــــة مغمـــــورة تعشـــــق مطربـــــا شـــــهيرا
، فانتحلــــت لــــه شخصــــية أختــــه التــــى  لكنهــــا قابلــــت أســــرته البســــيطة

ــــــى تقابلــــــه ــــــه حت ــــــم يرهــــــا مــــــن طفولت ــــــة مختلفــــــة .  ل مفارقــــــات كوميدي
  . والفيلم خفيف بشكل عام

   االختيار 
  ق م ١١٩)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٧١مصر 

ـــــب محفـــــوظ:  قصـــــة.  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما ،  نجي
مهنـــــــدس .  يوســـــــف شـــــــاهين:  ؛ ســـــــيناريو وحـــــــوار يوســـــــف شـــــــاهين

.  رؤوف عبــــــد المجيــــــد:  ؛ المــــــدير الفنــــــى صــــــالح جبــــــر:  ديكورالــــــ
نصــــــرى :  تســــــجيل الموســــــيقى.  حســــــن التــــــونى:  مهنــــــدس الصــــــوت

ـــــــور ـــــــوال]  محمـــــــد حســـــــيب [حســـــــيب :  المقدمـــــــة.  عبـــــــد الن .  ون
.  رشــــــــيدة عبــــــــد الســــــــالم:  مونتــــــــاچ.  علــــــــى إســــــــماعيل:  موســــــــيقى
  . يوسف شاهين:  إخراج.  أحمد خورشيد:  تصوير



١٢  

ـــــدين .  عـــــزت العاليلـــــى.  ســـــعاد حســـــنى ســـــيف عبـــــد  [ـ  ســـــيف ال
هـــــدى :  بطولـــــة¤ .  يوســـــف وهبـــــى:  وعميـــــد المســـــرح.  ] الـــــرحمن
، علــــــى  ميمــــــى شــــــكيب:  مــــــع.  محمــــــود المليجــــــى… و.  ســــــلطان
،  ، كمــــــال مرســــــى ســــــهير فخــــــرى.  ، أشــــــرف الســــــلحدار الشــــــريف

مديحــــــــة  :  وضــــــــيوف الشــــــــرف.  ، رشــــــــاد حامــــــــد محمــــــــود صــــــــبحى
  . رحمن أبو زهرة، عبد ال ، سعد أردش كامل

ـــــة لمثقفـــــى النكســـــة ، األمـــــر  عمـــــل جيـــــد ككـــــل عـــــن الحالـــــة العقلي
فصـــــام شخصـــــية .  الــــذى جـــــاء مناســـــبا لـــــه صـــــنع يوســـــف شـــــاهين لـــــه

، مــــــابين حياتــــــه المثقفــــــة التــــــى يحــــــس بزيفهــــــا  مؤلــــــف روائــــــى نــــــاجح
، وبــــــين حيــــــاة أخيــــــه التــــــوأم البــــــوهيمى الــــــذى  وقيودهــــــا االجتماعيــــــة

ـــــــه الخ ـــــــاة شـــــــعبية بغريزت ـــــــا حي ـــــــانى .  الصـــــــةيحي الحبكـــــــة مصـــــــرع الث
ومحاولــــة الشــــرطة إثبــــات ارتكــــاب األول الــــذى يظهــــر اآلن فــــى كــــال 

ربمـــــا ال بـــــأس بـــــه كتجســـــيد ألســـــلوب .  الشخصـــــيتين لجريمـــــة القتـــــل
،  ، بعـــــد البروفـــــات األولـــــى الضـــــعيفة فنيـــــا يوســـــف شـــــاهين الخـــــاص

ـــــا فـــــى التفكـــــك وال  ـــــل ألعمـــــال أكثـــــر إغراق ـــــل التحـــــول بعـــــد قلي وقب
ـــال فيهـــا شـــيئا مـــن ،  تقـــول شـــيئا ـــى ن ال ســـيما وأنهـــا المـــرة األخيـــرة الت

ــــــر كــــــان .  المشــــــاركة مــــــن نجيــــــب محفــــــوظ الواقــــــع أن اســــــهام األخي
محــــــدودا ولوالهــــــا بــــــالطبع الفتقــــــد الفــــــيلم كــــــل الحســــــنات النســــــبية 

ـــــه ـــــة واحـــــدة  في ـــــى شخصـــــية درامي ـــــزه عل ـــــة  ـ  ، وأكبرهـــــا تركي وليس مائ
الــــــذاتى موجــــــود  البعــــــد.  كالمعتــــــاد عنــــــدما ينطلــــــق العنــــــان لشــــــاهين

’  كمؤلــــف ‘بالدرجــــة الشــــاهينية المعتــــادة منهــــا مــــثال ربــــط البطــــل بــــه 
قليـــــل مـــــن .  ” بـــــاب الحديـــــد “أى فـــــيلم ’  قنـــــاوى وهنومـــــة ‘لقصـــــة 

الممثلــــــين مــــــن اســــــتطاع التحايــــــل علــــــى جمــــــل الحــــــوار المبتســــــرة أو 
.  دخـــول ســـطور ال عالقـــة لهـــا بمـــا يقولـــه الطـــرف اآلخـــر مـــن الحـــوار

ــــك اعتمــــد أساســــا  ــــدورذل ــــى حجــــم ال ــــدور   عل ــــث كلمــــا طــــال ال ، حي
الموجـــــه فيمـــــا بعـــــد .  كلمـــــا كـــــان اإلفـــــالت مـــــن الحصـــــار مســـــتحيال

مســـــاعد فنـــــى  ‘علــــى بـــــدرخان نـــــال هنـــــا ائتمانـــــا مثيــــرا للفضـــــول هـــــو 
ــــة العناصــــر الســــينمائية حققــــت قــــدرا مــــن اإلجــــادة.  ’ المخــــرج ،  بقي

ـــة  ـــه أحـــد األفـــالم محتمل ـــدراما فـــى جعل ســـاهم مـــع وجـــود شـــىء مـــن ال
النســــخة .  ، وإن بــــالطبع لــــيس ألكثــــر مــــن مــــرة المشــــاهدة لحــــد مــــا

، وهــــــذا  التليفـــــــزيونية تجــــــرى أقصــــــر بمــــــا يزيــــــد عــــــن ربــــــع الســــــاعة
  . لصالحها ككل

  اختيار هوبسون 
Hobson’s Choice 

  ق أأ ١٠٧)  ت ( ١٩٥٤بريطانيا 
British Lion. S: David Lean, Norman Spencer and 

Wynyard Browne [Based on Harold Brighouse play]. 
MComp: Malcolm Arnold. DPh: Vack Hildyard; AD: 
Wilfred Shingleton; E: Peter Taylor; CD: John Armstrong; 
Costume Sup: Julia Squire. AscP: Norman Spencer. P and 
D: David Lean. 

Str: Charles Laughton, John Mills, Brenda de Banzie. 
With: Daphne Anderson, Joseph Tomelty, Richard Wattis, 
Prunella Scales, Derek Blomfield, Helen Haye. 
ـــــــة فـــــــى النكشـــــــاير أواخـــــــر القـــــــرن التاســـــــع  صـــــــاحب متجـــــــر أحذي

، فيفاجـــــا بـــــالكبرى  ، تمـــــوت زوجتـــــه ويبخـــــل علـــــى زواج بناتـــــه عشـــــر
ـــــه ـــــارع اليـــــدين لدي ـــــة متواضـــــع الحـــــال لكـــــن ب ،  تتـــــزوج صـــــانع األحذي

يجبرانــــــه علــــــى !  وأنهمــــــا يفتتحــــــان ســــــويا متجــــــرا يســــــرق منــــــه زبائنــــــه
ـــــ ـــــه مـــــن ورطـــــة أوقع ـــــاذا ل ـــــه األخـــــريين إنق ـــــزويج بنتي ،  ه فيهـــــا ســـــكرهت

.  وأخيــــرا يعرضــــان عليــــه أن يصــــبح شــــريكا أدنــــى فــــى األهميــــة منهمــــا
، وميللــــز  أداء ال يصــــدق للوتــــون فــــى دور كوميــــدى شــــديد الســــخرية

ودو بـــــــانزيى مـــــــذهالن بـــــــذات القـــــــدر فـــــــى دورى الـــــــزوجين البســـــــيط 
ــــــدة المتمــــــردين ــــــرة بعضــــــها .  والعني ــــــف يحتمــــــل معــــــان كثي عمــــــل كثي

ــــة بالمســــ ــــل انهيــــار العنجهيــــة  رحية األصــــليةمعاصــــر لــــدى المقارن ، مث
وربما يقصــــــد حــــــزبهم ـ  ، ومثــــــل قــــــوة العمــــــال  الفارغــــــة لإلمبراطوريــــــة

كمــــــا يحتمــــــل أن .  فــــــى المقارنــــــة بطبقــــــة وســــــطى جوفــــــاء ـ  تحديدا
فــــى جميــــع .  يكــــون مجــــرد فــــيلم عــــن التقــــدم وكيــــف يكتســــح القــــديم

ســــــبق إنتاجـــــــه عـــــــام .  الحــــــاالت هـــــــو فــــــيلم رائـــــــع بكــــــل المقـــــــاييس
  . ١٩٨٣، وأعيد تليفـزيونيا فى عام  ١٩٣١

   ٢/١اختيارات القلب  
Choices of the Heart 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   — ( ١٩٨٣أميركا 
Aka: Roses (OTitle), In December the Roses Will Bloom 

Again (next title). 
Katz/Gallin Associates; Half-Pint Productions; NBC 

Entertainment; Metromedia Producers Corporation. AscP: 
Ana Carrigan. PD :Jorge de la Borsella. DPh: Jorge Stahl. 
ExcPs: Raymond Katz, Sandy Gallin and John Houseman. 
ExcInChargeOfP: Frank Brill. E: George Jay Nicholson. M: 
John Ruinstein. W: John Pielmeier. P: David W. Rintels. P 
and D: Joseph Sargent. 

Melissa Gilbert. Peter Horton. Helen Hunt. Mary 
McCusker. Mary Gorman. Sp Aprs: Pamela Bellwood. 
Patrick Cassidy. Rene Enriquez. Mike Farrell. Martin 
Sheen.   Demian Richer, Enrique Luecero, Les Monroe, 
Dolores Devine, George Belanger. 

ـــــان ــــاة اإلرســــالية چــــان دونوف ــــالث  قصــــة فت ــــع ث ــــى ُأختطفــــت م ، الت
راهبـــات وقـــتلن علـــى يـــد مجموعـــة مـــن الحـــرس الـــوطنى السلفــــادورى 

ـــــة.  ١٩٨٠فـــــى ديســـــيمبر  ـــــدايتها منـــــذ كانـــــت طالب ـــــابع الفـــــيلم ب ،  يت
ـــــــدى  ـــــــذبها قـــــــس أيرلن ـــــــدينى ) شـــــــين (واجت ، فقـــــــررت  ، للنشـــــــاط ال
ــــل حماســــتها انطالق ــــداتحوي ــــة  هــــا للعمــــل كمبشــــرة تحدي ، أى ال كراهب

ــــــوش الســــــالم تكتفــــــى  ــــــاس وال كعضــــــو فــــــى جي ــــــة عــــــن الن ــــــر منعزل دي
عنــــدما تــــذهب هــــذه الفتــــاة .  بتقــــديم الخــــدمات دون الــــدعوة الدينيــــة

، وتنخــــرط  للســــلفادور تفجــــع ممــــا اعتبرتــــه ظلمــــا واقعــــا علــــى الفقــــراء
ــــى تصــــل ذروتهــــا باغ فــــى أنشــــطة الكنيســــة المعضــــدة لهــــم ــــال ، والت تي

.  ) إنريكـــــويز (أســـــقف كنيســـــة الســـــلفادور أوســـــكار أرنولفـــــو روميـــــرو 
ككــــل هــــو فــــيلم كثيــــف وقــــوى عــــن الــــدور النضــــالى الــــذى قامــــت بــــه 
ـــــة فـــــى ذات صـــــف الحركـــــات اليســـــارية  الكنيســـــة فـــــى أميركـــــا الجنوبي

، وهــــو رابــــع  جيلبــــرت متألقــــة فــــى الــــدور.  ضــــد مــــا رأوه ظلمــــا طبقيــــا
!  ، وهــــــى بعــــــد دون العشــــــرين پينتـ  بطولــــــة لحســــــاب شــــــركتها هاف

”  اإلعصــــــار “ (هانــــــت التــــــى أصــــــبحت فيمــــــا بعــــــد أشــــــهر ســــــينمائيا 
  . ، تقوم هنا بدور صديقتها المسماة كاثى فى الفيلم ) مثال

   اآلخر 
L’Autre 

  ] بالفرنسية  [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٠، إيطاليا   فرنسا
[Pan-Europeenne] Carthago Films; Les Films de la Saga; 

Films A2; La Sept; Pathé Cinéma -Paris;; Video Holding 
-Rome. Adaptation and Dialogue: Bernard Giraudeau; > 
Based on the N L’autre: Andree Chedid.< DPh: Yorgos 
Arvanitis. AD: Jean-Pierre Clech. Sd: Dominique Levert. E: 
Claude Frechede, Annick Baly. Mixing: William Flageollet. 
PMg: Michel Choquet. ExcP: Mark Lombardo. AscPs: 
Jacopo Capanna and Giuseppe Perugia. P: Tarek ben 
Ammar. D: Bernard Giraudeau.  To My Father.  Thanks to 
Michael Cacoyannis for his precious support. 

With: Francisco Rabal. ¤. Julian Negulesco, Smaïl Mekki. 
With Participation of: Wadeck Stanczak.  ↑ Rafic Ali 
Ahmad, Dolly Abou Mrad, Elie Adabachi, Costas 
Charalambides, Joseph Sakr, Hani Slim, Haro Chakmakjian, 
Michalakis Louka, Dick -[a dog]. 

وربــــــى كهــــــل فــــــى جزيــــــرة متوســــــطية عربيــــــة يــــــؤمن بــــــأن الشــــــاب األ
ــــا تحــــت  ــــزال مــــدمر ال زال حي ــــذى رآه ألول مــــرة لحظــــة زل ــــب ال الغري

ـــــــدا رغـــــــم اتهـــــــام  األنقـــــــاض ، وال يكـــــــف عـــــــن البحـــــــث وال ييـــــــأس أب
ـــــه بـــــالجنون ـــــى أن يقنـــــع .  اآلخـــــرين ل يســـــتمر هـــــذا الكفـــــاح العنيـــــد إل

درامـــــا أندريـــــه .  عمـــــال االنقـــــاذ بـــــالعودة ويبـــــدأون محـــــاوالت إخراجـــــه
الغريــــب متفــــردة -عــــن عالقــــة الكهــــل،  شــــديد الكاتبــــة عربيــــة األصــــل
، والتــــــى تــــــوحى بــــــالكثير وأقلــــــه ذلــــــك  الفكــــــرة والغريبــــــة مــــــن نوعهــــــا
هــــو البــــذرة ’  اآلخــــر ‘، أنــــه الجــــذع و الوصــــف علــــى لســــان الكهــــل

إجمـــــاال عمـــــل فلســـــفى إنســـــانى كثيـــــف ممتـــــع  .  التـــــى ســـــتنبت محلـــــه
كثيـــرا محـــوره إنســــان يـــرى أن كــــل شـــخص أو شـــىء فــــى الوجـــود هــــو 

.  ، أو مــــــا يمكــــــن تســــــميته بفكــــــرة وحــــــدة الحيــــــاة امتــــــداد حــــــى لــــــه
، فهــــو  وكلمــــة اإلنســــانية معناهــــا هنــــا حــــدودنا عالمنــــا الخــــاص كبشــــر

ــــا يومــــا ــــم أن الكوكــــب ســــيدمر فــــى ارتطــــام م ــــم أن أشــــكال  يعل ، ويعل
، لكنهــــا وال شــــىء ســــواها هــــى  الحيــــاة كمــــا نعرفهــــا هــــى أشــــياء تافهــــة

.  الوجوديــــة ، ولعــــل ذلــــك ينطــــوى علــــى أحــــد أبلــــغ تعريفــــات مــــا يهــــم
ــــــادى مــــــن  ــــــدور القي ــــــى أداء ال ــــــا ف ــــــن شخصــــــية زورب ــــــض ظــــــالل م بع

ـــــال ـــــدير فرانشيســـــكو راپ ـــــدخال  األســـــپانى الق ـــــاك م ، ال ســـــيما وأن هن
ـــا مـــن موجـــه  ـــانى “فني ـــا اليون ـــانيس”  زورب ـــا  مايكـــل كاكوي ـــه هن ـــال عن ، ن

، ومـــــن  ق فقـــــط ٧٤النســـــخ المختصـــــرة تجـــــرى .  رســـــميا’  شـــــكرا ‘
  . ثم تبدو أفضل إيقاعا

  ر الباقين العظماء آخ
Last of the Great Survivors 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩١)   ت  ( ١٩٨٤أميركا 
CBS. M: Artie Butler. E: Tom Stevens. PD: Stan Jolley. 

DPh: James M. Glennon. Pr: Doris M. Keating. W: Jim 
Kouf. D: Jerry Jameson.  Co-P: Andrew Gottlieb. C: Sally 
Dennison. AscP Jill Trump. Exc in Charge of P: Bernard 
Oseransky. PostPMg: Cosmas Bolger. Orangutan Locke 
Supplied by Steve Martin’s Working Wildlife; Trainer: 
Mark Waters. 

<Pam Dawber -in. ¤. Str: James Naughton.> Thom Bray. 
Maryedith Burrell. Nedra Volr. Fritz Feld. Charles 
Lampkin. Jerado de Cordovier. Gloria Gifford. And Michael 
Callan -as Jerry.  Co-Str: Richard Kuss, Pat McNamara. 
Helene Frances, Roy Jenson. Bobby Hoy, John Paragon, 
Eugene Ross, Kirk Scott, Cassandra Peterson. Ftr: Mark 
Bringelson, Dr. Joyce Brothers, Polly Burson, Chris Caputo. 
Hillary Carlip, Ruth Clarkson, Carol Keppler, Lee Lucas, 
Boyd ‘Red' Morgan. Peter Pan, Wally Rose, Tom Steele, 
Jordan Wald; Chequered Past [Rock Band]. 

ــــازل القديمــــة ــــرارات هــــدم المن ــــدس المســــئول عــــن ق ، يلتقــــى  المهن
ــــ ــــة بموظف ــــى  (ة اجتماعي ــــروك ’  موعــــد أعمــــى ‘ف بملهــــى لموســــيقى ال

يحبهـــــا دون أن يعـــــرف .  ) ! رواده علـــــى العكـــــس منهمـــــا مـــــن الپانـــــك
 ٣٧أى منهمــــــا أنــــــه أصــــــدر قــــــرارا بهــــــدم منزلهــــــا الــــــذى يقطــــــن فيــــــه 
.  شخصــــا معظمهــــم مــــن الكهــــول والعجــــائز ممــــن ال مــــأوى آخــــر لهــــم

ــــع ل ــــر تتحــــداه وتلجــــأ لصــــديقها الســــابق وهــــو محــــام متطل يصــــعد األم
ـــــا وقضـــــائيا ـــــين.  إعالمي ـــــين البطل ـــــا ب ـــــيلم شـــــتت تعاطفـــــك م ،  ألن الف

ــــؤدى واجبــــه ــــك  فــــاألول ي ــــات األخــــرى ال تصــــل ب ، لكــــن كــــل المعطي
، فــــإن النهايـــة تبـــدو مفتعلــــة  لحـــد التعـــاطف معـــه ضــــد الطـــرف اآلخـــر

ــــه ( ــــل أصــــحابه بانتصــــارهم في ــــزل بينمــــا يحتف ، وتســــأل  ) يســــقط المن
بمـــــن فــــيهم البطلـــــة والمفـــــروض  (للحظـــــة نفســــك لمـــــاذا لـــــم يفكــــروا 

ـــــة ـــــة أيضـــــا وليســـــت مجـــــرد محرضـــــة انفعالي ،  ) أنهـــــا مســـــئولة حكومي
  !  ؟ فى أن ذلك المهندس ليس مشكلتهم الحقيقية

  آخر بيت على الشمال 
Last House on the Left 

  ق م ٩١)  س  ( ١٩٧٢أميركا 
Hallmark. M: Steve Chapin, David Hess. E: Wes Craven. 

DPh: Victor Hurwitz. P: Sean S. Cunningham. S and D: 
Wes Craven. 

David Hess, Lacy Grantham, Sandra Cassel, Marc 
Sheffler, Jeramie Rain, Fred Lincoln, Gaylord St. James. 
ــــم يحلــــم  ــــه ســــمعة ســــيئة ل ــــال ب أول أفــــالم موجــــه الرعــــب الشــــهير ن

حــــه هــــو صــــنع فــــيلم صــــغير طمو !  بمثلهــــا قــــط حتــــى أبطــــال كوابيســــه
، واألدهــــى مســــتخدما  جــــدا فــــائق العنــــف جــــدا لحــــدود غيــــر مســــبوقة

:  مــــــادة هــــــى مــــــن أكثــــــر القطــــــع فنيــــــة وجمــــــاال فــــــى تــــــاريخ األفــــــالم
ـــــــع البكـــــــر ‘ ـــــــن !  صدق أو ال تصـــــــدقـ  لبرجمـــــــان ’  الربي ـــــــان م هارب

ـــــــى المـــــــوت ـــــــو إحـــــــداهما  الســـــــجن يغتصـــــــبان فتـــــــاتين حت ، فيبـــــــدأ أب
ــــر مــــن .  نتقــــام منهمــــامطــــاردة ال تقــــل وحشــــية لال ــــاك الكثي ــــالطبع هن ب

ـــــواع األشـــــياء ـــــق بشـــــتى أن ـــــيلم جـــــرئ .  الطعـــــن والتمزي ـــــه ف ـــــع أن والواق
ــــع ــــرر غضــــب الجمي ــــى حاجــــة  للدرجــــة التــــى تب ــــد كرافـــــين ف ، ولــــم يع

لالعتــــــذار عــــــن شــــــىء بعــــــد أن أصــــــبح أحــــــد قــــــادة الرعــــــب واســــــع 
عــــــرض فــــــى .  ” كــــــابوس علــــــى شــــــارع إيلــــــم “الجماهيريــــــة بسلســــــلة 

، وبحــــــذوفات هائلــــــة كالعــــــادة فــــــى معظــــــم  عامــــــا ١٤ مصــــــر متــــــأخرا
  . عروضه فى العالم

  آخر جنان 
  ق أأ)   س/  ماركو ( ١٩٦٥مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

ـــــدراوى أحمـــــد رمـــــزى ـــــزى الب ـــــد المـــــنعم  ، عمـــــاد حمـــــدى ، زي ، عب
  . إبراهيم

الـــــــــزرنيخ والربـــــــــاط  “كوميـــــــــديا خفيفـــــــــة عـــــــــن الفـــــــــيلم األميركـــــــــى 
ـــــزواج لينشـــــأ ، حيـــــث البطـــــل يعـــــو  ” القـــــديم د مـــــن الخـــــارج إلتمـــــام ال

هاتــــــان .  أمامــــــه احتمــــــال أنــــــه مصــــــاب بخلــــــل عقلــــــة وراثــــــى كعمتيــــــه
ــــو منزلهمــــا ــــى قب ــــدفناهم ف ــــزل العجــــزة المجــــاور وت ــــزالء من ــــتالن ن .  تق

، أنـــــت تعلـــــم  كيـــــف يمكـــــن أن تتـــــأتى نهايـــــة ســـــعيدة للبطـــــل والبطلـــــة
  ! الطريقة

   ٢/١آخر الرجال األقوياء 
Last Man Standing 

  ق م ١٠٠)   المصرية  ( ١٩٩٤ركا ح أمي
PM Entertainment Group. C: Mark Sikes. PD: Gregory 

Martin. CD: Lisa Dyehouse. OScr: JIm Halfpenny. FEs: 
Chris Worland and Ron Caberos. DPh: Ken Blakey. AscP: 
Marta Merrifield. Co-Ps: Scott McAboy and Jeff Wincott. 
P: Richard Pepin and Joseph Merhi. W and D: Joseph 
Merhi. 

Jeff Wincott in. ¤. Str: Steve Eastin. Jillian McWhirter. 
Jonathan Fuller. Michael Greene. Ava Fabian. And Jonathan 
Banks -as Doc. 
شــــرطى يتعقــــب بمفــــرده عصــــابة مخــــدرات بعــــد أن تعرضــــت زوجتــــه 

مرعى علـــــى ـ  يرة مـــــن الثنـــــائى پيپينتنويعـــــة صـــــغ.  الجميلـــــة لالختطـــــاف
حيــــــث شــــــرطى ’  رغبــــــة المــــــوت ‘و’  هــــــارى القــــــذر ‘نوعيــــــة أفــــــالم 

ــــــة ــــــد فشــــــل األســــــاليب القانوني ــــــه الخاصــــــة بع مشــــــاهد .   يشــــــن حرب
، واإلثــــارة الحقيقــــة تقــــل   ، لكنهــــا أقــــرب للنمــــر نشــــاط حافلــــة وعنيفــــة

  . كثيرا

   ٢/١آخر الرجال المحترمين 
  ق م ١٠٠)  س/ السبكى /  ت ( ١٩٨٤مصر 
  . سمير سيف:  إخراج

ـــــور الشـــــريف ـــــب ن ـــــونس ، أحمـــــد رات ـــــى الشـــــريف ، ســـــناء ي ،  ، عل
ــــــن العشــــــماوى ــــــاجى زي ــــــو  ، رشــــــوان ســــــعيد ، محمــــــد الت ، أحمــــــد أب

  . ، وسيلة حسين عيبة
، جـــــاد ومثـــــالى تمامـــــا فـــــى  مـــــدرس إبتـــــدائى فـــــى مدرســـــة إقليميـــــة

ــــه وســــلوكه ــــى القــــاهرة.  حيات حيــــث ،  اآلن يصــــحب رحلــــة التالميــــذ إل
تعامـــل جيـــد جـــدا مـــع الموضـــوع ســـواء مـــن .  تضـــيع طفلـــة فـــى زحامهـــا

بوســــى هــــى خاطفــــة الطفلــــة .  تمثيليــــة الشاشــــة أو مــــن نــــور الشــــريف
وهــــى مضــــطربة نفســــيا لكــــن همهــــا هــــو إغــــداق العطــــف عليهــــا ولــــيس 

  . أكثر

  آخر شقاوة 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

، زيــــــــــزى  ، محمــــــــــد عــــــــــوض ســــــــــن يوســــــــــف، ح أحمــــــــــد رمــــــــــزى
  . ، إستيفان روستى البدراوى

ــــة ــــديا جامعيــــة خفيف ــــة:  كومي ، أحــــدهم جــــاد واآلخــــران  ثــــالث طلب
ــــــاتين يهــــــوديتين ــــــزاز أموالهمــــــا  يقيمــــــان عالقــــــة مــــــع فت ، تحــــــاوالن ابت

ـــــــى  بإدعـــــــاء أحـــــــدهما الحمـــــــل ـــــــى تســـــــتقر عل ـــــــداول التهمـــــــة حت ، تت
، وهـــــــذا  ياممتـــــــع ككوميـــــــد.  ، وتكـــــــاد تفســـــــد قصـــــــة حبـــــــه الثالـــــــث
  . يكفى

   ٢/١آخر عام أفضل عام 
The Last Best Year 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
WIN. SupP: John Erman. M: John Morris. PD: James 

Hulsey. FE: Paul la Mastra, A.C.E. DPh: Frank Tidy, B.S.C. 
W and P: David W. Rintels. D: John Erman.  ExcP: 
Victoria Riskin. 

Bernadette Peters, Mary Tyler Moore. ¤. Brian Bedford. 
Carmen Mathews. Kate Reid. Kenneth Welsh. Erika 
Alexander. And Dorothy McGuire.  Lawrence Dane, 
Michael Hogan, Albert Schultz, Bathsheba Garnett, Michael 
J. Reynolds, Graham McPherson. 
أخصــــائية نفســــية تتــــولى رعايــــة ســــيدة شــــابة مصــــابة بإلتهــــاب كبــــدى 

، والتفاعــــل  تفريعــــات عــــدة فــــى ماضــــى وحاضــــر الشخصــــيتين.  قاتــــل
.  ، بينمـــــا فيـــــه التـــــأثير الـــــذى اجتـــــاح الطبيبـــــة نفســـــها العميـــــق بينهمـــــا

ـــــين ـــــاز للبطلت ـــــل ممت ـــــن أن  تمثي ـــــرا م ـــــرز أصـــــغر كثي ـــــت پيت ، وأن برنادي
، وهـــــذه حبكـــــة فرعيـــــة  عمـــــرهتكـــــون أمـــــا لشـــــاب فـــــى العشـــــرين مـــــن 

  . أخرى فى حياة البطلة المحتضرة

  آخر العنقود 
  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . زهير بكير:  إخراج

ــــل حســــن يوســــف ــــارودى ، صــــالح قابي ــــد المــــنعم  ، شــــمس الب ، عب
  . ، سهير ذكى ، توفيق الدقن ، لبلبة ، تحية كاريوكا إبراهيم

ـــــــــة  شـــــــــاب ضـــــــــعيف الشخصـــــــــية يقـــــــــرر صـــــــــديقه أن يمنحـــــــــه الثق
ــــــالنفس ــــــات ب ــــــه م ــــــدعى فيهــــــا أن ــــــه وي ــــــل معركــــــة مع يهــــــرب .  ، فيفتع

ــــــام مــــــع إحــــــدى رجــــــال العصــــــابات ــــــد فــــــى  وتتالطمــــــه األي ــــــم يجن ، ث
، والتنفيــــــذ  الموضــــــوع جيــــــد.  ، فيجــــــد صــــــديقه مــــــدربا لــــــه الجــــــيش
  . متوسط



١٣  

   ٢/١آخر الغابات الممطرة 
Fern Gully —The Last Rainforest 

  ]  استحراك [ق م  ٧٦)   س/  مور  ( ١٩٩٢أستراليا 
[Twentieth Century Fox] FAI Films [Youngheart 

Praductions].   D: Bill Kroyer. S: Jim Cox. Based on the 
Sts of Fern Gully: Diana Young. P: Wayne Young and Peter 
Faiman. Co-P: Jim Cox, Brian Rosen, Richard Harper. 
ExcPs: Ted Field and Robert W. Cort. Co-ExcPs: Jeff Dowd 
and William F. Willet. LineP: Tom Klein. CreativeCnslt: 
Matthew Perry. Coordinating AD: Susan Kroyer. 
AnimPCnslt: Charles Leland Richardson. OScrComp: Alan 
Silvestri. MSup: Tim Sexton and Becky Mancuso. E: 
Gillian Hutshing. 

  Voice Talents: Tim Curry. Samantha Mathis. Christian 
Slater. Jonathan Ward. Robin Williams. Grace Zabriskie. 
Geoffrey Blake, Robert Pastorelli. ↑ Cheech Marin, Tommy 
Chong, Tone-Loc. 

)  الفيريــــــات (فيـــــرن جــــــاللى غابـــــة مصــــــغرة للكائنـــــات المســــــخوطة 
بأنواعهــــا ســــواء بشــــر أم حيوانــــات أم حشــــرات كلهــــا صــــغيرة موحــــدة 

ـــــرة .  الحجـــــم ـــــة الرائعـــــة يعتقـــــدون أن الكائنـــــات الخطي فـــــى هـــــذه البيئ
ـــــم يبـــــق ســـــوى بعـــــض الحواديـــــت  ـــــد انقرضـــــت ول المســـــماة البشـــــر ق

مـــــــا إليهـــــــا فقـــــــد أمـــــــا روح التلـــــــوث والـــــــدخان والنفايـــــــات و .  عنهـــــــا
اآلن البشـــــر يقتربـــــون مـــــن   جبســـــتها الجنيـــــة العجـــــوز داخـــــل شـــــجرة

البطلـــة كريســـتا .  فيـــرن جـــاللى وهـــم فـــى طـــريقهم لقطـــع كـــل األشـــجار
ـــــدعى زاك  ـــــه ـ  المســـــخوطة المســـــتهترة تســـــخط شـــــابا ي هو فـــــى حقيقت
ــــدا لقطعها ــــى األشــــجار تمهي ــــه مــــن  ـ  مــــن يضــــع العالمــــات عل إنقــــاذا ل

ـــاده إلـــى  ـــة .  داخـــل غابتهـــاموقـــف مـــا وتقت ـــه بعـــض المشـــاركة التنفيذي ب
ـــــذات  األميركيـــــة ـــــة ب ـــــه علـــــى عكـــــس أفـــــالم االســـــتحراك األميركي ، لكن
ـــــــر الحجـــــــم ـــــــدرامى أقـــــــل بكثي ـــــــو القصـــــــة مـــــــن  ، الشـــــــد ال ، وال تخل

، والقــــوى الخارقــــة ســــواء الخيــــرة أو الشــــريرة تفتقــــد  لحظــــات مرتبكــــة
لنهايــــــة ذروة ا.  ) فمــــــا بالــــــك بالصــــــراع نفســــــه (للمالمــــــح الواضــــــحة 

ــــة  ــــك ذراع يوقــــف الماكين محبطــــة ألن كــــل شــــىء ينتهــــى بمجــــرد تحري
الميـــزة الرئيســـة أنـــه نجـــح فـــى أن يكـــون فيلمـــا !  التـــى تقطـــع األشـــجار

الجــــذاب دومــــا روبــــين ويلليــــامز يــــؤدى هنــــا شخصــــية !  أخضــــرا للغايــــة
ـــــيلم.  الخفـــــاش المـــــذعور كـــــودا ـــــراج العـــــام للف ـــــل اإلف ـــــه  قبي ، أقـــــيم ل

ــــــوم عــــــرض أول فــــــى قاعــــــة الجم ــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة ي  ٢٢عي
تبـــــــرع صـــــــانعوه بنســـــــبة مـــــــن أرباحـــــــه .  أپريـــــــل إحتفـــــــاال بيـــــــوم األرض
  . لبرامج حماية الغابات المطيرة

  آخر فرصة 
  ق ٩٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

  . ، ليلى طاهر ، شويكار ، محمود المليجى فريد شوقى
ــــة عــــن شــــاب تتــــوالى ــــديا طريف ــــه يعتقــــد  كومي الحــــوادث التــــى تجعل

، مثـــل احتـــراق شـــركة الشـــاى التـــى اشـــتغل بهـــا أو  أنـــه مصـــدر نحـــس
اآلن هــــو .  مــــوت صــــاحب متجــــر األقمشــــة الــــذى انتقــــل إليــــه وهكــــذا

ــــأبوه يمــــوت ويــــرث هــــو هــــذه  ــــأمين أمــــن علــــى طفــــل فــــإذا ب منــــدوب ت
، ويجــــــد البطــــــل نفســــــه متورطــــــا فــــــى حمايتــــــه ممــــــن يريــــــدون  الثــــــروة

  . التخلص منحياته

  آخر فرصة
  . ” والكاديالك… وهى… أنا “:  انظر

   ٢/١آخر كدبة 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٠مصر 

ــــــــل والســــــــينما [ ــــــــد األطــــــــرش]  مصــــــــر للتمثي قصــــــــة .  أفــــــــالم فري
؛  كمــــــــال الشــــــــيخ:  المونتــــــــاچ.  أبــــــــو الســــــــعود االبيــــــــارى:  وحــــــــوار

أنطـــــــون :  ؛ مهنـــــــدس المنـــــــاظر كامـــــــل مـــــــدكور:  مســـــــاعد المخـــــــرج
ــــــوليزوي ــــــدس الصــــــوت سب ــــــور:  ؛ مهن ــــــد الن ــــــاج نصــــــرى عب :  ؛ المكي

موســــــــيقى .  أنــــــــيس حامــــــــد:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  مصــــــــطفى إبــــــــراهيم
مــــدير .  روبيــــر طمبــــا:  الحيــــل الســــينمائية.  فريــــد األطــــرش:  وألحــــان
  . أحمد بدرخان:  سيناريو وإخراج.  عبد الحليم نصر:  التصوير

عيل ياســـــين إســـــما:  تمثيـــــل.  ¤.  ســـــامية جمـــــال.  فريـــــد األطـــــرش
ــــــس [ـ   ــــــز  ، إســــــتيفان روســــــتى ، علــــــى الكســــــار ] إســــــماعيل ي ، عزي

،  ، زكــــى إبــــراهيم ، ســــعيد أبــــو بكــــر ، عبــــد الســــالم النابلســــى عثمــــان
ــــاوى ــــيم القلع ــــد الحل .  ، جمــــاالت زايــــد ، عبــــد المــــنعم إســــماعيل عب

  . كاميليا:  باالشتراك مع
ـــــب  سلســـــلة مفارقـــــات ناتجـــــة عـــــن سلســـــلة اضـــــطرارية مـــــن األكاذي

ــــــهي ــــــرة زوجت ــــــتخلص مــــــن  غي ــــــة .  قــــــوم بهــــــا زوج لي ــــــديا اجتماعي كومي
آخــــر أفــــالم  .  ، فــــوق المتوســــط بشــــكل عــــام حافلــــة بالغنــــاء والــــرقص

  . كاميليا

  آخر من يعلم 
  ق أأ ١٢٠)   س ( ١٩٥٩مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

،  ، أحمـــــد رمـــــزى ، أحمـــــد مظهـــــر ، عمـــــاد حمـــــدى ســـــميرة أحمـــــد
  . ، عبد المنعم إبراهيم حسين رياض

، لكـــــــن  ميلودرامـــــــا إنســـــــانية مرهفـــــــة الخيـــــــوط جيـــــــدة المضـــــــمون
أرمـــــل يكتشـــــف أن مـــــن يربيهـــــا .  متوســـــطة األثـــــر كمخطوطـــــة وتوجيـــــه

، يقــــرر طردهــــا لكــــن  تتنازعــــه مشــــاعر  ليســــت طفلتــــه هــــو فــــى الواقــــع
  . الحب والشفقة تجاهها

   ٢/١األخرس 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٨٠مصر 

أفـــــــالم ]  جيبكـــــــو ارة واالســـــــتثمار الســـــــينمائى اللبنانيـــــــة للتجـــــــ [
مهنــــــدس .  أحمــــــد صــــــالح:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  ســــــعد شــــــنب

.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  جميـــــل عزيـــــز:  الصـــــوت
ـــــــــر مهندســـــــــى الصـــــــــوت ـــــــــور:  كبي ـــــــــد الن ـــــــــة.  نصـــــــــرى عب :  المقدم

ــــــاچ.  الشــــــحرى .  ســــــعد شــــــنب:  إنتــــــاج.  ] فكــــــرى رســــــتم : [ مونت

ــــــــــدير التصــــــــــوي ــــــــــد المــــــــــنعم بهنســــــــــى:  رم أحمــــــــــد :  إخــــــــــراج.  عب
  . السبعاوى

ــــــل.  محمــــــود ياســــــين ــــــى.  مديحــــــة كام صــــــالح .  إيمــــــان.  ¤:  ف
، تغريــــــد  عايــــــدة ريــــــاض.  ، ناهــــــد ســــــمير إحســــــان شــــــريف.  نظمــــــى

،  ، أشـــــرف الســـــلحدار ، عـــــادل برهـــــام أحمـــــد مـــــاهر.  عبـــــد الحميـــــد
، شــــــــفيق  ، حمــــــــدى يوســــــــف رشــــــــوان مصــــــــطفى.  مديحــــــــة ســــــــليم

  . نجوى سلطان:  ؛ والراقصة يى الچوكى، يح الشايب
ــــدس إنشــــاءات  ــــى مصــــرع زميــــل )  محمــــود ياســــين (مهن يتســــبب ف

، حتــــى  ، وتفشــــل كــــل محــــاوالت عالجــــه لــــه فتفقــــده الصــــدمة النطــــق
، فـــــى  ) مديحـــــة كامـــــل (يقـــــع فـــــى حـــــب فتـــــاة رقيقـــــة تبادلـــــه الحـــــب 

ــــــه  ــــــه خطيبت ــــــذى تتركــــــه في ــــــت ال ــــــه مــــــن  ) إيمــــــان (الوق ــــــانى في ، ويع
ـــــدة اضـــــطهاد واضـــــ ـــــه الجدي ـــــدة حبيبت ،  ) صـــــالح نظمـــــى (ح مـــــن وال

التمثيـــل هـــو أجــــود مـــا فــــى .  وفـــى ذروة دراميـــة ضــــده يســـتعيد النطــــق
، وأقــــــل   ، لكــــــن القصــــــة واإليقــــــاع والتوجيــــــه أميــــــل للروتينيــــــة الفــــــيلم

  . كثافة من األفالم الكبيرة المشابهة

  األخطبوط 
Tentacles 

  ق م ٩٠)  س ( ١٩٧٧إيطاليا 
Esse Cinematografica. P: E.F. Doria. S: Jerome Max, Tito 

Carpi, Steve Carabatsos, Snia Molteni. DPh: Robertod ةttore 
Piazzoli. M: S.W. Cipriani. 

John Huston, Shelley Winters, Henry Fonda, Bo Hopkins, 
Delia Boccardo, Cesare Danova, Claude Akins. 

ــــــــا ســــــــ ــــــــدد مجتمع ــــــــل يه ــــــــوط هائ ــــــــى ســــــــاحل  أخطب ــــــــا ف كينا هادئ
ــــا ــــز فــــيلم مســــتهلك وضــــعيف  .  كاليفورين وطــــاقم ضــــخم وتصــــوير ممي

  . ” الفك المفترس “ككل ويكاد يكون من أسواء تقليدات 

   ٢/١أخطر ثمانية ثوانى 
8 Seconds 

  ق م ١٠٤)  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
[New Line] New Line Productions [Jersey Films]  D: 

John G. Avildsen. W: Monte Merrick. P: Michael 
Shamberg. Co-P: Tony Mark. M: Bill Conti. CD: Deena 
Appel. PD: William J. Cassidy. E: J. Douglas Seelig. DPh: 
Victor Hammer. C: Caro Jones. ExcP: Cye LeVin. ExcP: 
Jeffrey Swab. 

 Luke Perry. Stephen Baldwin. James Rebhorn. Carrie 
Snodgress. Red Mitchell. Ronnie Claire Edwards. Linden 
Ashby. And Cynthia Geary -as Kellie Frost. Cameron 
Finley, Dustin Mayfield, Clyde Frost, Elsie Frost, Gabriel 
Folse, Joe Stevens, Clint Burkey, John Swasey, Jim Gough, 
Mike Hammes, Jonathan Jose, Danny Spear, Paul 
Alexander, Daniel Ramos, George Michael -[Himself], 
Linden Ashby, Tonie Perensky, Coquina Dunn, Renèe 
Zellweger, John Growney-[Himself], Ed Kutts, Boy 
Polhamus, Hadley Barrett. 

.  رالثمــــان ثــــوانى هــــى الــــزمن االزم لبقــــاء العــــب الروديــــو فــــوق الثــــو 
،  فــــى فــــيلم الروديــــو الصــــغير هــــذا محبــــب األجــــواء والبســــيط ككــــل

نجـــــــده فتـــــــى مـــــــن .  عـــــــن حيـــــــاة الراكـــــــب الحقيقـــــــى لـــــــين فراوســـــــت
أوكالهومـــــا يعشـــــق الروديـــــو لمـــــا هـــــو أبعـــــد مـــــن مجـــــرد كســـــب المـــــال 

كــــــــأن يســــــــدى النصــــــــح لألطفــــــــال المتســــــــللين للكــــــــواليس وهــــــــو  (
علـــــــى مـــــــدى الثمانينـــــــات ينتقـــــــل مـــــــع .  ) تصـــــــرف نـــــــادر الحـــــــدوث

ــــــه مــــــن مســــــابقة ألخــــــرى أصــــــعب ــــــى يصــــــبح بطــــــل  صــــــديقين ل ، حت
ـــــالم ـــــة خيـــــول .  الع ـــــى كايـــــل راكب ـــــالتوازى تتوطـــــد صـــــداقته مـــــع كيلل ب

، ويتزوجـــــان  ســـــباقات لهـــــا ذات صـــــفات الطيبـــــة والتواضـــــع والعطـــــاء
:  األمـــــور لـــــن تســـــتمر بهـــــذه السالســـــة حتـــــى النهايـــــة.  زواجــــا ســـــعيدا

ـــالث مشـــاكل ـــاك ث ـــى أن أبـــاه بطـــل الرو :  فهن ديـــو الســـابق يعاملـــه األول
ــــن حــــب وتشــــجيع ــــه م ــــا بداخل ــــه شــــبه  بصــــرامة تســــتر م ــــة فراق ، الثاني

ــــــن أخطــــــاء ــــــه م ــــــا يضــــــطر كالهمــــــا الرتكاب ــــــه وم ــــــدائم عــــــن زوجت ،  ال
نهايــــة مــــؤثرة أن .  والثالثــــة الثــــور ريــــد روك الــــذى لــــم يقهــــره أحــــد قــــط

ـــة  ـــالغ الطـــول ليفـــوز بالبطول ـــا ب ـــور زمن ـــديمان الث ـــاف هي يركـــب صـــديقه ت
الخطــــأ .  ، وذلــــك كتحيــــة كبــــرى لــــه روســــت فــــى حــــادثبعــــد رحيــــل ف

  . اللغوى فى العنوان ليس مسؤليتنا

   ٢/١أخطر الرجال 
Miller’s Crossing 

  ق م ١١٥)   س/  مور  ( ١٩٩٠أميركا 
Twentieth Century Fox [Circle]  D: Joel Coen. P: Ethan 

Coen. W: Joel Coen and Ethan Coen. Co-P: Mark 
Silverman. LineP: Graham Place. ExcP: Ben Barenholtz. 
DPh: Barry Sonnenfeld. PD: Dennis Gassner. CD: Richard 
Hornung. E: Michael R. Miller. M: Carter Burwell. Danny 
Boy Sung: Frank Patterson. SupSdE: Skip Lievsay. C: 
Donna Isaacson And John Lyons. 

Gabriel Byrne. Marcia Gay Harden. John Turturro. Jon 
Polito. J.E. Freeman. And Albert Finney.  ↑ Mike Starr, 
Al Mancini, Richard Woods, Thomas Toner, Steve 
Buscemi, Mario Todlisco, Olek Krupa, Michael Jeter, 
Lanny Faherty, Jeanette Kontomitras, Louis Charles 
Mounicou III, John McConnell, Danny Aiello III, Helen 
Jolly, Hilda McLean, Monte Starr, Don Picard, Salvatore H. 
Tornabene, Kevin Dearie, Michael Badalucco, Charles 
Ferrara, Esteban Fernandez, George Fernandez, Charles 
Cunning, Dave Drinky, David Darlow, Robert LaBrosse, 
Carl Rooney, Jack David Harris, Jery Hewitt, Sam Raimi, 
John Schnauder, Jr., Zolly Levin, Joey Ancona, Bill Raye. 
And featuring the remarkable voice of William Preston 
Robertson. 

كإســـــــــهام   ـ  ومن ثـــــــــم غيـــــــــر مثيـــــــــر جداـ  فـــــــــيلم غيـــــــــر تقليـــــــــدى 
مكـــــان وزمـــــان .  الفنيين كـــــوين فـــــى حقـــــل أفـــــالم العصـــــاباتـ  األخوين

، وإن كــــان واضــــحا أنهــــا مدينــــة فــــى الشــــرق األميركــــى  غيــــر محــــددين
فـــــى األربعينــــــات المحـــــور شخصــــــية المستشــــــار بـــــارد الطبــــــاع لــــــزعيم 

ــــة لتلــــك المدينــــة فــــى ديــــون القمــــار ورئيســــه ، غــــارق  المافيــــا األيرلندي
ينضــــم لمنافســــى .  لــــم يعــــد يمســــك قبضــــته علــــى الجميــــع كمــــا ســــبق

، ويعيــــــد لــــــه  رئيســــــه فقــــــط ليــــــتخلص مــــــنهم وذلــــــك دون علــــــم األول
المفهــــوم فقـــــط أنـــــه يريــــد دومـــــا تحاشـــــى .  ســــطوته دون مقابـــــل يـــــذكر

خــــــيط مــــــوازى هــــــو .  الحــــــروب ويســــــعى إلزدهــــــار البيــــــزنس للجميــــــع
ــــــين  ــــــه وب ــــــافس الخفــــــى بين ــــــاتالتن ــــــى إحــــــدى الفتي أمــــــا .  رئيســــــه عل

العنـــوان فهـــو اســـم منطقـــة غابـــات تكفـــل فيهـــا بقتـــل أخـــو الفتـــاة الـــذى 
فجـــــر كـــــل األمـــــر بإفشـــــاءه أســـــرار الرهانـــــات التـــــى ينفـــــذها المنـــــافس 

ــــــه يتركــــــه يهــــــرب الرئيســــــى ، ليقــــــرر هــــــذا العــــــودة مــــــرة أخــــــرى  ، لكن
ــــة إفســــاد كــــل شــــىء مــــرة أخــــرى ــــاره فيلمــــا عــــن .  ومحاول يمكــــن اعتب

ـــــى  (صـــــية الرئيســـــية ودوافعهـــــا الغامضـــــة والمتضـــــاربة الشخ أداهـــــا بيرن
، وإن كـــان ثمـــة مشـــاهد متعـــددة  أكثـــر منـــه فـــيلم عصـــابات)  بجـــدارة

، والكثيـــــر مـــــن تفجيـــــر الـــــرءوس علـــــى الشاشـــــة وهلـــــم  فائقـــــة العنـــــف
  . جرا

  
  : آخر الغابات الممطرة

  ’ !  نجح فى أن يكون فيلما أخضرا للغاية ‘
  أخطر رجل فى العالم 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

ــــــدس ــــــؤاد المهن ــــــابلى ، شــــــويكار ف ،  ، ســــــمير صــــــبرى ، ســــــهير الب
  . ، شوشو عز الدين ، حسن مصطفى عادل أدهم

، وفارغــــــة لــــــو كنــــــت تبحــــــث عــــــن شــــــىء  كوميــــــديا نشــــــاط فاقعــــــة
، اآلن فــــى  مجــــرم عــــالمى خطيــــر زعــــيم عصــــابة تهريــــب دوليــــة.  آخــــر
شخصــــــــية المهنــــــــدس :  والشــــــــرطة تــــــــأتى بشــــــــبيه رعديــــــــد.  اهرةالقــــــــ

ــــــادة ــــــة.  المعت ــــــامرات چــــــيمس بوندي ،  ، إذا جــــــاز التشــــــبيه أصــــــال مغ
عــــودة أخطــــر رجــــل  “أنظــــر االســــتطراد !  تنتهــــى نهايــــة تعرفهــــا جيــــدا

  . ” فى العالم

  أخالق للبيع 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٠مصر 

أبـــــو :  ســـــيناريو.  اعىيوســـــف الســـــب:  قصـــــة.  أفـــــالم عزيـــــزة أميـــــر
أبـــــــو الســـــــعود :  حـــــــوار.  ، محمـــــــود ذو الفقـــــــار الســـــــعود األبيـــــــارى

.  كليليـــــــو:  مـــــــدير التصـــــــوير.  ألبيـــــــر نجيـــــــب:  مونتـــــــاچ.  األبيـــــــارى
  . محمود ذو الفقار:  إخراج

ــــــة ــــــاتن حمام ــــــار ف ، محمــــــود  ، ميمــــــى شــــــكيب ، محمــــــود ذو الفق
  . شكوكو

ــــى اشــــتهرت فيمــــا بعــــد أن ك ــــة قصــــة يوســــف الســــباعى الت تبهــــا برواي
،  انظرـ  حيــــث صــــنع عنهــــا فيلمــــا ســــينمائيا ’  أرض النفــــاق ‘بعنــــوان 

:  هنـــــا تجربتهـــــا األولـــــى واألقـــــل جـــــودة نســـــبيا.  ومسلســـــال تليفــــــزيونيا
، وفــــى نفــــس الوقــــت زوج تعكــــر حماتــــه  أيضــــا موظــــف يمتهنــــه رئيســــه

ـــه ـــه مـــع زوجت ـــع األخـــالق فـــى  صـــفو حيات ، يجـــد نفســـه أمـــام متجـــر يبي
،  بـــــدأ بالشـــــجاعة حيـــــث يطـــــيح بـــــالرئيس والحمـــــاةي.  صـــــورة حبـــــوب

ينقلــــــــب إلــــــــى المــــــــروءة .  وتكــــــــون النتيجــــــــة نيرانــــــــا عكســــــــيا فتاكــــــــة
، فيجـــــرب الجـــــبن والنذالـــــة  فيســـــتهين بـــــه النـــــاس أو يعتبرونـــــه مجنونـــــا

  . وهلم جرا

   ٢/١أخواته البنات 
  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٧٦مصر 

ـــــابعى ـــــالم جمـــــال الت ـــــد الوهـــــا:  قصـــــة.  أف ســـــيناريو .  بأحمـــــد عب
مهنـــــــــدس .  ، عصـــــــــمت خليـــــــــل أحمـــــــــد عبـــــــــد الوهـــــــــاب:  وحـــــــــوار
حســـــــين :  كلمـــــــات:  االســـــــتعراض.  مـــــــاهر عبـــــــد النـــــــور:  الـــــــديكور
ـــــــــى:  ؛ تصـــــــــميم حلمـــــــــى بكـــــــــر:  ؛ لحـــــــــن الســـــــــيد .  حســـــــــن عفيف

صـــــــالح عبـــــــد :  مونتـــــــاچ.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية
  . ] بركات : [ إخراج.  جمال التابعى:  مدير التصوير.  الرازق

.  أمينـــــة رزق.  ماجـــــدة الخطيـــــب.  ناهـــــد شـــــريف.  محمـــــد عـــــوض
:  فــــــى.  خيريــــــة أحمــــــد.  مشــــــيرة إســــــماعيل.  يوســــــف فخــــــر الــــــدين

  . ، وحيد سيف ، سالمة إلياس محمود العراقى.  ¤
،  كوميــــــــديا اجتماعيــــــــة وعاطفيــــــــة مســــــــلية وخفيفــــــــة بشــــــــكل عــــــــام
،  وتنــــــاول جــــــرىء لقضــــــية تعــــــد حساســــــة فــــــى المجتمعــــــات الشــــــرقية
ـــــدين ـــــى الت ـــــوع هـــــذه المجتمعـــــات ف ـــــك بوق .  وازدادت حـــــدة بعـــــد ذل

، مـــــنهن متحــــــررة األفكـــــار وطالبــــــة  أخ متشـــــدد مـــــع أخواتــــــه الـــــثالث
، لكـــــن يلـــــين قلبـــــه حـــــين يقـــــع هـــــو نفســـــه فـــــى  الـــــرقص االستعراضـــــى



١٤  

ــــــى تســــــلط أخيهــــــا الحــــــب ــــــور حبيبتــــــه عل نســــــخة .  ، ويتحــــــتم أن تث
  ! ؟ التليفـزيون تقطع العناوين نفسها لوجود رقصة بها

  األخوة األعداء 
  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 

عـــــن .  جينــــا فـــــيلم]  الهيئــــة العامـــــة للســـــينما وكالــــة الجـــــاعونى  [
.  د:  ســــــيناريو وحــــــوار.  األخــــــوة كرامــــــازوف دستويفســــــكى:  قصــــــة

ــــق الصــــبان ــــدين مصــــطفى رفي :  موســــيقى.  ، نبيهــــه لطفــــى ، حســــام ال
ــــاچ.  عمــــر خورشــــيد ــــراهيم :  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم:  مونت إب

  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  صالح
،  ، نـــــور الشـــــريف ، ميرفــــــت آمـــــين ، حســـــين فهمـــــى ناديـــــة لطفـــــى
ـــــــــى شـــــــــاهين ـــــــــى اســـــــــماعيل ، ســـــــــمير صـــــــــبرى يحي ، عمـــــــــاد  ، محي

،  ، عبــــد الــــوارث عســــر ، صــــالح ذو الفقــــار ، أحمــــد مظهــــر حمــــدى
  . ممدوح هاللى

وســـــطة المســـــتوى لـــــدى جيدة فـــــى حـــــد ذاتهـــــا متـ  معالجـــــة مصـــــرية 
يحيــــــــى .  ’ األخــــــــوة كرامــــــــازوف ‘لروايــــــــة ديستويفســــــــكى  ـ  المقارنة

ـــــــى دور األب ـــــــذى  شـــــــاهين ف ـــــــن ال ـــــــى دور االب ، وحســـــــين فهمـــــــى ف
ســـــمير صـــــبرى هـــــو األخ .  ينافســـــه علـــــى حـــــب الغانيـــــة ناديـــــة لطفـــــى

يقدمــــــــه الفــــــــيلم بــــــــال  (المســــــــالم ونــــــــور الشــــــــريف هــــــــو العلمــــــــانى 
نـــــا لـــــم نكـــــن متـــــدينون بعـــــد فـــــى ال تـــــنس أن—التحـــــامالت المتوقعـــــة 

أمــــــا االبــــــن غيــــــر الشــــــرعى الــــــذى يحركــــــه األول لقتــــــل .  ) ! ١٩٧٤
األب فهـــــو محيـــــى إســـــماعيل الـــــذى حقـــــق لـــــه أداؤه لنوبـــــات الصـــــرع 

  . شعبية هائلة فى حينه
  األخوة الغرباء 

  ق م ١٢٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٠مصر 
ى  مصــــــطف:  قصــــــة وحــــــوار.  أفــــــالم الصــــــيفى]  شــــــافعى لألفــــــالم [

:  مونتــــــاچ.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  مهنــــــدس الــــــديكور.  كامــــــل حســــــن
:  ســــيناريو وإخــــراج.  محمــــود نصــــر:  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم
  . حسن الصيفى
ـــــد شـــــوقى ـــــيم فري ـــــد الحل ـــــار الحكـــــيم ، عمـــــاد عب ،  ، شـــــويكار ، أث
ــــــى ــــــد ســــــيف ، زهــــــرة العــــــال وجــــــدى العرب ،  ، فــــــاروق يوســــــف ، وحي
  . ، أحمد بدير سيف اهللا مختار

أنظر ـ   ] ” الماضـــــــى المظلـــــــم “ [إعـــــــادة أخـــــــرى لشـــــــرق عـــــــدن 
ـــا “ ـــا زمـــن “و”  الخطاي ـــر حـــرارة مـــن  مـــثال”  عجايـــب ي ، وكالهمـــا أكث

ــــــة  ــــــذى يكتفــــــى مــــــن األصــــــل بالمبالغــــــات الميلودرامي هــــــذا الفــــــيلم ال
ــــة .  الســــاذجة ــــافس فــــى لعب ــــة الجامعــــة والتن ــــا يجمــــع األخــــوان زمال هن
هــــى اضــــطرار األم المطــــرودة  حبكــــة النهايــــة غيــــر المقنعــــة.  الجــــودو

، حتــــــى ال يصــــــاب ابنهــــــا فـــــــى  لكشــــــف العالقــــــة المســــــتورة بينهمــــــا
  ! المباراة

  أخوة 
Brothers  

  ق م ١١٠)  ت ( ١٩٨٦كندا 
Atlanties Films [Brothers Goose Productions; TVOntario; 

British Columbia Televison; Canadian Broadcasting; 
Telefilm Canada; Ironstar Communications]. Based on the 
B: Elfreida Read. TP: Joe Wiesenfeld. M: Fred Mollin. 
ExcP: Michael Macmillan. P: Denek McGillivray, Seaton 
McLean, Louise Clark. PExc for Tv Ontario: Ruth Vernon, 
Jeremy Pollack. PExc for British Columbia Television: 
Patricia Evans. PMg: Hugh Spencer Phillips. DPh: Ron 
Orieux, C.S.C. PD: Graeme Murray. E: Allan Lee. D: 
William Fruet. 

Yannick Bisson, Charley Higgins, Winston Rekert, 
Stephen E. Miller, Todd Duckworth, Terence Kelly, Anna 
Hagan, Frances Flanagan, Campbell Lane, Jennifer Michas, 
Jeff Schultz, Sheila Paterson, Bob Hughes. 
ــــدائم  ــــه ال ــــت بســــبب ضــــيق أبي ــــرك البي ــــى دراســــته يت صــــبى فاشــــل ف

ــــه ــــة األخشــــاب التــــى يحبهــــا.  من ، أمــــا  يــــذهب للغابــــة ويشــــتغل بحرف
أخــــــوه وهــــــو موســــــيقى نــــــاجح فيقــــــوم بالبحــــــث عنــــــه محــــــاوال إقناعــــــه 

خ الضــــــــيف مــــــــن عصــــــــابة حبكــــــــة النهايــــــــة تخلــــــــيص األ.  بــــــــالعودة
ـــــورط معهـــــا مـــــرة ـــــذى ت ـــــالعودة .  مخـــــدرات تطـــــارد اآلخـــــر ال إقناعـــــه ب

ـــــــى  ـــــــة ف ـــــــات المختلف ـــــــة والعالق ـــــــة عـــــــن اخطـــــــاء الترب ـــــــا إجتماعي درام
  . جيدة لكن ال جديد فيها.  األسرة

  األخوين 
تليفـزيونى  [ق م  ٧٠+  ٧٠)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 

  ] ) تليفـزيون  (
يوســـــــف :  رئـــــــيس إنتـــــــاج الفــــــــيديو.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون

  . نور الدمرداش:  المخرج.  مرزوق
،  ، أحمـــــد مـــــاهر ، ليلـــــى فـــــوزى ، ســـــميرة محســـــن عمـــــر الحريـــــرى
  . ، أحمد سالمة ، محسن محيى الدين نبيل نور الدين

، بينمـــــا يـــــتهم هـــــو  ، فتـــــتهم ابـــــن زوجهـــــا تســـــرق مجـــــوهرات ســـــيدة
،  الق والديــــهعبــــر التحقيــــق يتبــــين مــــا مــــر بــــه األول بعــــد طــــ.  ابنهــــا

، أن ترســــــله  ) ليلــــــى فــــــوزى فــــــى دور حليــــــة (حيــــــث اضــــــطرت أمــــــه 
تفعــــل الزوجــــة .  ألبيــــه عنــــدما قــــررت الــــزواج بعــــد نحــــو عشــــر ســــنوات

، لكــــن المشـــــكلة أن  ، كـــــذا يتصــــادق الطفــــالن مــــا فــــى وســــعها معــــه
مفاجـــــأة للنهايـــــة حـــــول .  هـــــذه كانـــــت تـــــدلل ابنهـــــا أكثـــــر ممـــــا يجـــــب

ــــب آخــــر للســــيدة ــــا تمامــــا، ال تنفــــى كو  قري ــــه موضــــوعا روتيني ــــال  ن ، وب
ــــــد يســــــتحق المشــــــاهدة ــــــيس .  جدي ــــــوان ل ــــــى العن الخطــــــأ النحــــــوى ف

  . مسئوليتنا

  أخى وصديقى سأقتلك 
  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٦مصر 

فـــــن عـــــن .  طيبـــــة فـــــيلم]  نـــــارى فـــــيلم  ٨٠الكوميـــــدى ســـــتارز  [
ــــــل ســــــيمون الحــــــب ــــــب الســــــاخر ني ــــــس :  ســــــيناريو وحــــــوار.  للكات ي

.  رضــــــــا جبــــــــران:  المقدمــــــــة ومــــــــؤثرات الصــــــــورة.  سإســــــــماعيل يــــــــ
.  منيـــــر طـــــارق:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  مجـــــدى كامـــــل:  مكســـــاج مهنـــــدس

:  إنتــــاج.  غنــــيم بهنســــى:  مــــدير التصــــوير.  محمــــد الطبــــاخ:  مونتــــاچ
  . يس إسماعيل يس:  إخراج.  ، إبراهيم حشيش عادل عوض

.  مشــــــيرة إســــــماعيل.  ايمــــــان.  حســــــن يوســــــف.  محمــــــد عــــــوض
،  خليــــــل مرســــــى.  ، محمــــــد يوســــــف فــــــؤاد خليــــــل.  ريفعلــــــى الشــــــ

ســـــــعيد عبـــــــد :  وضـــــــيوف الفـــــــيلم.  ، محمـــــــد زيـــــــان محمـــــــد الســـــــبع
  . سناء يونس.  الغنى

، ومــــن أشــــهر مــــا قــــدمت فيــــه  لــــن تجــــد هــــذه القصــــة غريبــــة عليــــك
ســــبقت ســــوريا إلــــى  (’  فــــن الحــــب ‘فـــيلم الموجــــه نورمــــان جويســــون 

م مغمــــــــــور رســــــــــا.  ) ١٩٧٢”  جســــــــــر األحــــــــــرار “تمصــــــــــيرها فــــــــــى 
،  يقتــــــــرح عليــــــــة صــــــــاحب المعــــــــرض االنتحــــــــار)  محمــــــــد عــــــــوض (

ولكــــن صــــديقه .  ، فترتفــــع أســــعار لوحاتــــه ويعتقــــدون فعــــال أنــــه انتحــــر
ــــه)  حســــن يوســــف ( ــــتهم  يبــــدأ فــــى خيانتــــه مــــع حبيبت ، ولســــبب مــــا ي

الموضــــوع اجتمــــاعى وإنســــانى جــــدا أساســــا لكــــن .  بأنــــه قاتــــل الرســــام
ــــارة التشــــويقي ــــه فقــــط اإلث ــــزد عــــن مشــــهد يــــس عشــــق في ــــم ت ــــى ل ة والت

  . النهاية
  آدم بدون غطاء 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٤)  ت ( ١٩٩٠مصر 
  . محمد نبيه:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون

  . ، عبد اهللا مشرف ، محمد صبحى نيللى
فــــــــى رحلــــــــة طــــــــائرة يحلــــــــم البطــــــــل بأنــــــــه يعــــــــيش مــــــــع المضــــــــيفة 

ـــــة وأســـــتاذة إليكترونيـــــات ( ـــــة )  أصـــــبحت راقصـــــة بالي فـــــى أمـــــاكن نائي
كـــل .  ، بـــل لـــيس بهـــا بشـــر أصـــال لـــيس بهـــا زحـــام كالـــذى يهـــرب منـــه

الفـــــيلم مناقشـــــات مملـــــة غيـــــر مقنعـــــة بـــــين البطـــــل والبطلـــــة اللـــــذين ال 
  . نرى سواهما كل الفيلم تقريبا

   ٢/١آدم وحواء 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٥١مصر 

،  حســـــين صـــــدقى:  قصـــــة مـــــن تـــــأليف ↑.  أفـــــالم حســـــين صـــــدقى
محمــــــد كامــــــل حســــــن :  ؛ ســــــيناريو وحــــــوار ،  فتحــــــى أبــــــو الفضــــــل

؛  كامـــــل الحفنـــــاوى:  ديكـــــور.  برونـــــو ســـــالفى:  تصـــــوير.  المحامىـ  
ــــاچ ــــاج.  فتحــــى قاســــم:  مونت ــــدير اإلنت مســــاعد .  حســــين صــــدقى:  م
  . حسين صدقى:  سيناريو وإخراج.  وحيد المغربى:  اإلنتاج

:  شـــــــــتراك مـــــــــعباال.  ، حســـــــــين صـــــــــدقى ليلـــــــــى مـــــــــراد:  تمثيـــــــــل
ــــــس ــــــب ، ســــــميحة توفيــــــق إســــــماعيل ي ــــــارى مني ــــــد الــــــوارث  ، م ، عب

،  ، محمــــــد الســــــبع ، صــــــالح نظمــــــى ســــــعيد أبــــــو بكــــــر.  ↑ عســــــر
ــــــــــد ــــــــــل.  جمــــــــــاالت زاي ــــــــــة الســــــــــبع ســــــــــناء جمي ، الراقصــــــــــة   ، نادي

حســـــين صـــــدقى وإســـــماعيل يـــــس زوجـــــان علـــــى النقـــــيض فـــــى . كيتـــــى
التـــــــى الشخصــــــية  (، األول بــــــالغ الشـــــــرقية  التعامــــــل مــــــع زوجتيهمـــــــا

.  والثـــانى متســـامح طيـــب)  يـــروج لهـــا حســـين صـــدقى فـــى كـــل أدواره
فـــــيلم يـــــدعو .  منيـــــب حمـــــاة األول تـــــؤدى لطـــــالق ابنتهـــــا ليلـــــى مـــــراد

،  للشـــــدة مـــــع الزوجـــــات وطوفـــــان مـــــن األغـــــانى الحزينـــــة لليلـــــى مـــــراد
  . لعله األفضل وسط فيلم كهذا

  آدم يعود للجنة 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٣)  ت ( ١٩٨٢مصر 

.  حســـــين مــــــؤنس:  قصـــــة الـــــدكتور.  حـــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيونات
مســـــــــاعد المخـــــــــرج .  مصـــــــــطفى بركـــــــــات:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  ¤

.  محمـــــد الســـــيد:  مهنـــــدس الـــــديكور.  يوســـــف أبـــــو ســـــيف:  األول
خطـــــــــاب :  متابعـــــــــة اإلنتـــــــــاج.  كامـــــــــل حفنـــــــــاوى:  مـــــــــدير اإلنتـــــــــاج

:  موســــيقى تصــــويرية.  مجــــدى كامــــل:  مهنــــدس الصــــوت.  مصــــطفى
مـــــــدير .  ، شـــــــريف ورد نبيـــــــل حســـــــين:   مونتـــــــاچ.  اد الظـــــــاهرىفـــــــؤ 

.  ممـــــــدوح الليثـــــــى:  المنـــــــتج المنفـــــــذ <.  ســـــــعيد بكـــــــر:  التصـــــــوير
  . > عبد المنعم شكرى:  إخراج

محمــــــد .  حمــــــدى أحمــــــد.  مصــــــطفى فهمــــــى.  شــــــويكار:  بطولــــــة
.  تيســـــــير فهمـــــــى:  ونجمـــــــة التليفــــــــزيون.  صـــــــالح نظمـــــــى.  الســـــــبع
ــــق:  مــــع ــــور حســــونة رمــــزى كــــوثر.  ســــميحة توفي ــــور ناشــــد ، أن ،  ، أن

محمــــــــود .  ، فــــــــاروق علــــــــى ، مصــــــــطفى الشــــــــريف وســــــــيلة حســــــــين
ـــــز  ، مطـــــاوع عـــــويس ، حمـــــدى ســـــالم ، ســـــامية ســـــامى صـــــبحى ، عزي
قريــــــة صــــــيادين حيـــــث زعــــــيمهم الطيــــــب . ، ســــــليمان حســـــين حـــــافظ

، ويشــــــترى  يحلــــــم ببنــــــاء مســــــجد عــــــال المئذنــــــة)  محمــــــد الســــــبع (
ــــــر  ــــــزوج .  ى المنطقــــــةبالفعــــــل األرض الالزمــــــة مــــــن ث ابنتــــــه تحــــــب وتت

الــــذى كــــان أبــــوه )  تيســــير فهمــــى ومصــــطفى فهمــــى (الصـــياد الشــــاب 
شــــيخا للصــــيادين لكــــن حــــول والءه للثــــرى وزوجــــة هــــذا األخيــــر التــــى 

اآلن تكـــــــرر .  ) صـــــــالح نظمـــــــى وشـــــــويكار (تســـــــيطر علـــــــى زوجهـــــــا 
ــــــل الصــــــياد  ــــــوالى الصــــــدامات ومنهــــــا قت ــــــن وتت ذات الخطــــــة مــــــع االب

ــــ ــــم محاول ــــهالكهــــل ث ــــل ابنت ــــر فــــى .  ة قت ــــع وال شــــىء مثي ال شــــىء مقن
ـــــدكتور حســـــين مـــــؤنس يبـــــدو أنهـــــا   ـــــة مغمـــــورة لل هـــــذه المعالجـــــة لرواي
ــــــى اإلســــــرائيلى  ــــــى الصــــــراع العرب ــــــدو اســــــقاطا عل ــــــت بتســــــرع لتب كتب

يســــــــعون ’  بتــــــــراب الفلــــــــوس ‘حيــــــــث مــــــــن اشــــــــتروا األرض قــــــــديما 
أســـــــوأ .  لشـــــــرائها مـــــــرة أغلـــــــى إمـــــــا بـــــــأبهظ األثمـــــــان وإمـــــــا بـــــــالعنف

ــــــة الش ــــــذى ال تفهــــــم بالضــــــبط طبيع ــــــرى نفســــــه وال خصــــــيات هــــــى الث
، وإنتهـــــــاء بقتلـــــــه للصـــــــياد المتعـــــــاون  شخصـــــــيته أو عالقتـــــــه بزوجتـــــــه

ـــــل  ـــــت إيداعـــــه الســـــجن بعـــــد أن يقت ـــــه كان معهـــــم فجـــــأة رغـــــم أن خطت
.  زوجتــــه المــــرأة المتمــــردة وكانــــت تســــير علــــى مــــا يــــرام حســــبما رأينــــا

لــــك األرض المــــراد آدم العنــــوان هــــو ابــــن هــــذه األخيــــرة والجنــــة هــــى ت
  . سلبها

  آدم والنساء 
  ق أأ ٩١)  س/  السبكى ( ١٩٧١مصر 

أفــــــالم ]  هــــــيمن فــــــيلم المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما  [
مهنــــدس .  ناصــــر حســــين:  ســــيناريو وحــــوار.  حســــين محمــــد إبــــراهيم

ــــــديكور ــــــد المــــــنعم شــــــكرى:  ال ــــــاچ.  عب ــــــدير .  فتحــــــى داود:  مونت م
  . السيد بدير:  راجإخ.  محمود فهمى:  التصوير

، بــــــــدر الــــــــدين  ، نجــــــــوى فــــــــؤاد ، نبيلــــــــة عبيــــــــد حســــــــن يوســــــــف
  . ، عباس فارس ، عدلى كاسب جمجوم

ـــــة طريفـــــة ـــــو اختلـــــف  ، فـــــى قالـــــب كوميـــــدى فكـــــرة علمي ، وربمـــــا ل
بعـــد حـــادث انتشـــار إشـــعاعى .  الممثـــل الـــرئيس لصـــار لهـــا شـــأن كبيـــر

تتخاطفــــه .  ، عــــدا حســــن يوســــف يصــــاب كــــل رجــــال األرض بــــالعقم
ـــــه الـــــدول وتتكالـــــب عليـــــه الحســـــناوات .  ، ويهـــــرب بعيـــــدا مـــــع حبيبت

  ! ؟ ترى ما الشىء الوحيد الذى يمكن أن يصرف األنظار عنه

  أدمنت حبه 
Addicted to His Love 

  ق م ٨٨)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 
[Columbia] Sisterhood Productions [Green/ Epstein 

Productions]. <M: Richard Bellis. FE: Robert F. Shugrue. 
AD: Bob Purcell. DPh: Dennis Dalzell. P: Danielle 
Alexandera. W: Ronni Simon. D: Arthur Allan Seidelman. 

 ExcPs: Jim Green and Allen Epstein.> AscP: Mark 
Bacino. Exc in Charge of P: Tim Flack. C: Pam Polifroni, 
C.S.A. 

<Colleen Camp. Erin Gray. Linda Purl. Dee Wallace 
Stone. And Hector Elizondo -as Detective Currigan.>  
Guest Str: Peggy Lipton. Rosemary Forsyth. Nicholas 
Walker. Co-Str: Liz Torres, Gloria Camden, Dorothy 
Dorian James, Beecey Carlson. Pamela Roylance, Mitzi 
Hoag, Nomi Mitty, Melissa Tufeld. Arthur Malet, Vivian 
Bonnell, Isobel Estorick, Laura Campbell. Karlene Crockett, 
Lorinne Vozoff, Diana Barrows, Jean Sincere. Ftr: Roberta 
Hanlen, Kim Terry-Costin, Jeff Kizer, Robert Crowe, Gus 
Corrado, Anna Laura Harp. Dana Stevens, Ron Asher, 
Robert Jay Mackey, Brian Christopher Williams, Cindy 
Stevenson, Tim Perot, Rusty Schwimmer. 
رجــــــل وســــــيم معســــــول الكــــــالم يحتــــــرف مصــــــادقة الباحثــــــات عــــــن 
خليــــل مــــن خــــالل نــــادى يعلــــن عــــن األعضــــاء بواســــطة أشــــرطة فـــــيديو 

ـــه عـــن نفســـه ـــنهم فيهـــا جـــزءا يتحـــدث في الهـــدف هـــو .  يســـجل كـــل م
، وإن لــــيس بالقــــدر المحســــوس جــــدا  اســــتنزاف أمــــوالهن شــــيئا فشــــيئا

لمكانـــــة ثـــــم فـــــى البدايـــــة يـــــدعى الثـــــراء وا.  أو الـــــذى يســـــهل تجريمـــــه
ــــوالى األزمــــات لديــــه ، والمشــــكلة أنــــه يفعــــل هــــذا مــــع أكبــــر عــــدد  تت

تتفـــــق ثـــــالث مـــــن ضـــــحاياه ممـــــن  .  ممكـــــن مـــــنهن فـــــى نفـــــس الوقـــــت
، وعلـــــيهن الحصـــــول علـــــى معاونـــــة  كشـــــفن أمـــــره علـــــى االنتقـــــام منـــــه

، التــــى كانــــت طالبــــة فــــى ســــيمينار كــــان  إحــــدى صــــديقاته الحاليــــات
دو متيمــــة بــــه أكثــــر ممــــا يجــــب ، وتبــــ يحاضــــر فيــــه عــــن إدارة البيــــزنس

ـــذى تملكـــه مـــن أجلـــه المحاميـــة .  ومســـتعدة لبيـــع صـــالون التجميـــل ال
، لكــــــن مــــــاذا لــــــو وجــــــدت تلــــــك  تطلــــــب مــــــنهن دلــــــيال ماديــــــا قويــــــا

فـــــيلم !  ؟ الصـــــديقة األخيـــــرة نفســـــها وجهـــــا لوجـــــه أمـــــام هـــــذا الـــــدليل
ــــة  ـــــزيونى خــــالص األنثوي ــــه يؤكــــد  (تليف ــــى أنتجت ــــى اســــم الشــــركة الت حت

، صــــغير اإلنتــــاج لــــيس مســــليا جــــدا أو حتــــى  ) التخصــــصعلــــى هــــذا 
  . ، وكل ما فيه هو حفنة الممثالت الجميالت مقنعا

  أدهم الشرقاوى 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 

؛  أدهـــــم الشـــــرقاوى:  القصـــــة الشـــــعبية الخالـــــدة.  العربيـــــة للســـــينما
ـــــــــا الحجـــــــــاوى:  قصـــــــــة > ـــــــــاظر.  < زكري ـــــــــدس المن حلمـــــــــى :  مهن

مرســــى :  كلمــــات:  المــــوال.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  عــــزب
ـــــــز ـــــــل عزي تســـــــجيل الموســـــــيقى .  محمـــــــد المـــــــوجى:  ؛ تلحـــــــين جمي

بأستوديو ـ  نصـــــــرى عبـــــــد النـــــــور :  التصـــــــويرية واألغـــــــانى والمكســـــــاچ
ســــيناريو .  علــــى إســــماعيل:  الموســــيقى التصــــويرية واأللحــــان.  مصــــر
.  ى حســـــــنعلـــــــ:  مـــــــدير التصـــــــوير.  ســـــــعد الـــــــدين وهبـــــــة:  وحـــــــوار
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  رمسيس نجيب:  إنتاج

ـــــــاء ـــــــد الحلـــــــيم حـــــــافظ:  غن ـــــــة.  عب ـــــــد العزيـــــــز:  بطول .  لبنـــــــى عب
، زيـــــن  توفيـــــق الـــــدقن.  ، صـــــالح منصـــــور ســـــميحة أيـــــوب.  شـــــويكار

.  ، عزيـــــزة حلمـــــى ، محمـــــد رضـــــا عبـــــد الـــــوارث عســـــر.  العشـــــماوى
، عبــــــد  د، إبــــــراهيم خورشــــــي ، عبــــــد العزيــــــز خورشــــــيد حســــــين عســــــر
زينــــات :  ؛ والراقصــــة ، محســــن حســــنين ، فــــؤاد راشــــد المجيــــد نصــــر

  . فى دور أدهمـ  عبد اهللا غيث :  مع.  علوى
ــــر  ــــدر كبي ــــر وســــريع مــــع ق ــــيلم مثي ــــى ف ــــة الشــــهيرة ف الملحمــــة الريفي

ــــــــة ــــــــن الواقعي ــــــــة م ــــــــة اإلجتماعي ــــــــى .  ، والخليف قصــــــــة الشــــــــاب الريف
،  ســـــتمالتهالمـــــتعلم الـــــذى يحـــــرض ضـــــد ظلـــــم اإلقطـــــاع ومحـــــاوالت ا

الغنــــــاء الشــــــعبى .  ، ثــــــم ســــــجنه وهربــــــه لمواصــــــلة الكفــــــاح وتهديــــــده
ـــــدة ـــــذاك المصـــــاحب إضـــــافة جدي ـــــن نوعهـــــا آن ـــــى م ـــــل  ، واألول ، تمثي

، وبعــــــض مشــــــاهد  حقــــــق بعــــــض الشــــــعبية للممثــــــل عبــــــد اهللا غيــــــث
  . النشاط فوق المتوسط بالمقاييس المصرية

  إدوارد واألصابع الحادة
  . ” األصابع الحادة “:  انظر

  ادينى عقلك 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٢مصر 
  . أحمد كامل مرسى:  إخراج

  . ، شريفة ماهر ، عبد العزيز أحمد ، زمردة إسماعيل يس
ــــك  ريفيــــان فــــى القــــاهرة للــــزواج مــــن اثنتــــين مــــن بنــــات المدينــــة وذل

ـــــدتهما ـــــاء بل ـــــدا ألحـــــد أبن ـــــف يتعـــــرض .  تقلي سلســـــلة مفارقـــــات وطرائ
  . لهاء المسلية هذهلها أولئك فى فارص الب

   ٢/١إذا نظرت سأقتلك 
Still of the Night 

  ق م ٩١)    ف  ( ١٩٨٢أميركا 
  . ” النظرة القاتلة “:  *ف

United Artists. M: John Kander. CD: Albert Wolsky. C: 
Juliet Taylor. AscPs: Wolfgang Glattes and Kenneth Utt. E: 
Jerry Greenberg. PD: Mel Bourne. DPh: Nestor Almendros, 
A.S.C. S: Robert Benton; St: David Newman and Robert 
Benton. P: Arlene Donovan. D: Robert Benton. 

Roy Scheider, Mryl Streep. ¤. Jessica Tandy. Joe Grifasi, 
Sara Botsford and Josef Sommer. ␡ Rikke Borge, Irving 
Metzman, Larry Joshua. Tom Norton, Richmond Hoxie, 
Hyon Cho, Danielle Carsson, John Bentley, George A. 
Tooks, Sigrunn Omark, Randy Jurgenson. Palmer Deane, 
William Major, Joseph Priestley, Will Rose, Arnold 
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Glimcher, Jeffrey Hofield, Linda leRoy Janklon, Elinor 
Klein, Susan Parricof. 
ميلودرامــــــا غمــــــوض ببطلــــــين رفيعــــــين وخلفيــــــة نيــــــو يوركيــــــة متميــــــزة 

ــــة صــــادمة لمــــدى كبيــــر ، وصــــورة عامــــة إجماليــــة بارعــــة  وتتابعــــات نهاي
ـــــــة األســـــــلوبية ـــــــة ومتقن ـــــــب نفســـــــى يلقـــــــى أحـــــــد مرضـــــــاه .  األناق طبي

.  ، ويجــــد نفســــه تــــدريجيا متورطــــا فــــى عالقــــة مــــع صــــديقته مصــــرعهم
ــــز  ــــى أشــــهر قاعــــة م ــــان ف ــــل وصــــديقته موظف ــــو يــــورك القتي ــــى ني ادات ف

، ويبــــدأ الطبيــــب فــــى  ) ، لكــــن باســــم مختلــــف ســــوثبى مصــــورة هنــــا (
تحــــرى ماضــــى تلــــك الفتــــاة الخجــــول الغامضــــة التــــى تصــــمم علــــى أن 

ـــل ، ويعلـــم عنهـــا أنهـــا تســـببت فـــى  يخفـــى عـــن الشـــرطة عالقتهـــا بالقتي
تتـــابع طويـــل .  ) إيطالياـ  والـــدها فـــى فلورنســـا  (قتـــل أحـــد مـــا مـــن قبـــل 

، ثـــم لـــه يضـــطر لشـــراء لوحـــة  فـــتش فيـــه البطـــل غرفـــة الفتـــاةبالقاعـــة ي
، حتـــــى تتـــــاح لـــــه فرصـــــة ارســـــال خطـــــاب تحـــــذير  ألـــــف دوالر ١٥بــــــ 

ـــزل أســـرتها .  لهـــا مـــن قـــدوم الشـــرطة ـــر يقـــع فـــى من ـــة المثي ـــابع النهاي تت
العيـــب الوحيـــد هـــو بعـــض الســـذاجة فـــى .  الســـاحلى فـــى لـــونج أيالنـــد

ومباشـــــــرة ممـــــــا ’  ةواقعيـــــــ ‘تتابعـــــــات األحـــــــالم التـــــــى بـــــــدت أكثـــــــر 
  . ، ال سيما وأن جعلوا حل الحبكة يعول جوهريا عليها يجب

   ٢/١… أذكرينى
  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٨مصر 

:  ســـــيناريو.  ¤.  يوســـــف الســـــباعى:  قصـــــة وحـــــوار.  مـــــراد فـــــيلم
ـــــــــق الصـــــــــبان.  د ـــــــــراهيم:  مســـــــــاعد مخـــــــــرج أول.  رفي .  حســـــــــن إب

ــــديلس:  مهنــــدس الصــــوت ــــدريا زان ــــاجمــــد.  أن محســــن علــــم :  ير اإلنت
الموســـــــــيقى .  < أنـــــــــور رمســـــــــيس نجيـــــــــب:  مســـــــــاعد >؛  الـــــــــدين

مــــــدير .  كمــــــال أبــــــو العــــــال:  مونتــــــاچ.  عمــــــر خورشــــــيد:  التصـــــويرية
أشــــرف علــــى اإلنتــــاج واشــــترك فــــى .  عبــــد المــــنعم بهنســــى:  التصــــوير

ــــــــب:  الســــــــيناريو ــــــــاج.  رمســــــــيس نجي ــــــــر رمســــــــيس :  إنت ــــــــراد وأمي م
  . ] بركات : [ إخراج.  نجيب

يوســــف .  زيــــزى البــــدراوى:  مــــع.  محمــــود ياســــين.  نجــــالء فتحــــى
،  عبــــد الــــرحيم الزرقــــانى.  مشــــيرة إســــماعيل.  حيــــاة قنــــديل.  شــــعبان

خالـــــــد :  ، والوجـــــــه الجديـــــــد ، عليـــــــة عبـــــــد المـــــــنعم أحمــــــد خمـــــــيس
  . زكى

أنظـــر للقصـــة التـــى  (”  بـــين األطـــالل “ محاولـــة إلعـــادة قصـــة فـــيلم
الشخصـــــيات وتفاصــــيل الروايـــــة  ال زالــــت تحـــــتفظ هنــــا بـــــنفس أســــماء

ـــــخ… ـــــه ) إل ـــــأس ب ـــــنفس  ، حققـــــت نجاحـــــا ال ب ـــــم تكـــــن ب ، لكنهـــــا ل
اإلدهــــاش الرومانســــى ســــواء مــــن الموجــــه الــــذى أســــاء لتاريخــــه عنــــدما 

، أو مـــــــن  وضــــــع نفســــــه محــــــل مقارنــــــة مـــــــع عــــــز الــــــدين ذو الفقــــــار
علـــــى األقـــــل جـــــدا .  الممثلـــــين األكثـــــر حســـــية بكثيـــــر مـــــن األصـــــليين

ـــــــاألبيض واألســـــــودضـــــــاع الجمـــــــال الخـــــــاص ل أول أدوار .  لتصـــــــوير ب
  . خالد زكى

    ٢/١ولكن أغبياء …أذكياء 
  ق م ١٠٠)  س/ السبكى /  ت ( ١٩٨٠مصر 

.  أفـــــالم ســـــميرة أحمـــــد]  أفـــــالم صـــــوت الفـــــن نـــــادر األتاســـــى  [
ــــديكور.  يوســــف عــــوف:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار ــــدس ال ــــاهر :  مهن م

ألزيــــاء مــــن محــــالت ا.  نجيــــب خــــورى:  ؛ منفــــذ المنــــاظر عبــــد النــــور
ــــــس دوريــــــس بالكويــــــت .  أنــــــدريا زانــــــديلس:  مهنــــــدس الصــــــوت.  م

الموســــــــــيقى .  بعــــــــــض لقطــــــــــات لمحمــــــــــد عبــــــــــد العزيــــــــــز المخــــــــــرج
ــــؤاد الظــــاهرى:  التصــــويرية ــــاج.  ف ــــز:  مــــدير اإلنت ــــد العزي .  صــــديق عب

  . نيازى مصطفى:  إخراج.  وديد سرى:  مدير التصوير
.  ¤.  ســــمير غــــانم . مديحــــة كامــــل.  عــــادل إمــــام.  رشــــدى أباظــــة

،  إبــــــراهيم ســــــعفان.  ، ناديــــــة أرســــــالن ليلــــــى حمــــــادة.  يســــــرا:  مــــــع
،  رجــــاء ســــراج.  ، ســــيف اهللا مختــــار علــــى الشــــريف .  ســــمية األلفــــى
، مختـــــــار  عبـــــــد العظـــــــيم شـــــــعالن.  ، هـــــــانم محمـــــــد فيفـــــــى يوســـــــف

  . ، أمير صادق ، حسان اليمانى السيد
ـــــى ب ـــــة ف ـــــات لإلقام ـــــان يتنكـــــران كفتي ـــــان جامعي ـــــات طالب ـــــت للطالب ي

ــــوى ــــديره رشــــدى أباظــــة الــــپالى ب مفارقــــات تنتهــــى بانكشــــاف كــــل .  ي
كوميـــــــديا ســـــــاحقة النجـــــــاح متدفقـــــــة .  شـــــــىء والوقـــــــوع فـــــــى الحـــــــب
، لكــــــن دون قيمــــــة حقيقيــــــة تتــــــذكرها  الضــــــحكات جميلــــــة الــــــبطالت

  . فى اليوم التالى

   ٢/١األراجوز 
Aragouz 

  ق م ١٣٥)  س/ السبكى /  ت ( ١٩٨٩مصر 
ــــــــــــــى ل [ ــــــــــــــاج الســــــــــــــينمائى جيمين ــــــــــــــع ودور  إلنت مصــــــــــــــر للتوزي

ــــــاج الســــــينمائى ] العــــــرض ــــــى لإلنت .  هــــــانى الشــــــين:  فكــــــرة.  جيمين
ـــــأليف ـــــة.  عصـــــام الشـــــماع.  د:  ت ـــــران:  المقدم :  أشـــــعار.  رضـــــا جب

ــــاء.  ســــيد حجــــاب ــــدس.  عمــــر الشــــريف:  غن ــــل :  مكســــاج مهن جمي
ـــــز ـــــاج.  عزي ـــــس.  محمـــــد رضـــــا:  مـــــدير اإلنت رشـــــدى :  ديكـــــور ومالب
:  موســـــيقى وألحـــــان.  حســـــام علـــــى:  أشـــــرف علـــــى اإلنتـــــاج . حامـــــد

:  مــــــدير التصــــــوير.  كمــــــال أبــــــو العــــــال:  مونتــــــاچ.  عمــــــار الشــــــريعى
ـــــــى.  محســـــــن أحمـــــــد ـــــــتج الفن ـــــــر:  المن ـــــــى جب هـــــــانى :  إخـــــــراج.  من

  . الشين
عبــــــــد .  هشــــــــام ســــــــليم.  ¤.  ميرفـــــــــت أمــــــــين.  عمــــــــر الشــــــــريف
ــــل.  العظــــيم عبــــد الحــــق فتــــوح أبــــو ال.  ســــلوى خطــــاب.  أحمــــد خلي

، حـــــــازم  محمـــــــود الشـــــــين:  واألطفـــــــال.  ، محمـــــــد دســـــــوقى عمـــــــارة
  . رضا

أراجــــوز قريــــة يرســــل ابنــــه للــــتعلم فــــى القــــاهرة حيــــث تأخــــذ أفكــــاره 
.  طريقـــــا مختلفـــــا يشـــــمل تحويـــــل تلـــــك البلـــــدة إلـــــى مشـــــروع ســـــياحى

ـــــل ممـــــل ـــــة لفـــــيلم طوي ـــــأتى مـــــن رســـــم  حبكـــــة تقليدي ، لكـــــن القيمـــــة ت
ـــــار  ـــــع الب ـــــاز  ع للبطـــــلالشخصـــــيات ومـــــن األداء المقن ـــــدعم الممت ، وال
ـــــل الشـــــاب ـــــن الممث ـــــة وم ـــــة.  مـــــن البطل ـــــة الحقيقي :  هـــــذه هـــــى المتع

الســــــلوك المقنــــــع الراقــــــى للجميــــــع الحافــــــل بالعاطفــــــة والخــــــالى مــــــن 
، أمـــــــا األفكـــــــار فهـــــــى ذات اللغـــــــو اليســـــــارى المحـــــــافظ  المبالغـــــــات
  . إلخ…، عن النكسة والناصرية واالنفتاح  التقليدى

  أرباب سوابق 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٨مصر 

ــــة للســــينما ــــو أســــامة :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  المصــــرية اللبناني أب
ــــاچ.  عمــــار الشــــريعى:  موســــيقى.  إســــماعيل ــــاخ:  مونت .  محمــــد الطب

  . محمد أباظة:  إخراج.  سعيد شيمى:  مدير التصوير
، حســـــن عبـــــد  ، أســـــامة عبـــــاس ، دالل عبـــــد العزيـــــز ســـــمير غـــــانم

،  ، حمـــــــادة عبـــــــد الحلـــــــيم ، نعيمـــــــة الصـــــــغير ف داود، يوســـــــ النبـــــــى
  . ، رأفت فهيم ، نعيم عيسى ، إيمان ربيع هدى عيسى

ــــــزنس  ــــــل عــــــن رجــــــل بي يجــــــد )  يوســــــف داود (عمــــــل تشــــــويق هزي
نفســـه مطـــاردا مـــن شـــخص مجهـــول يطالبـــه بفديـــة مهـــددا إيـــاه بالقتـــل 

تنتهـــــى األحـــــداث بـــــالطبع باإليقـــــاع بـــــذلك الشـــــخص .  إن لـــــم يـــــدفع
مــــــع رجــــــال الشــــــرطة )  ســــــمير غــــــانم (ن نشــــــال تائــــــب بفضــــــل تعــــــاو 

حيــــث ســــيكون ذلــــك الشــــخص المجهــــول مــــن دائــــرة المقــــربين لرجــــل 
  . البيزنس
   ٢/١بنات وضابط  ٤

Quatre Filles et un Officier 
  ق أأ ١٥٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 

فتحـــــى :  األغـــــانى.  أنـــــور وجـــــدى:  تـــــأليف ↑.  األفـــــالم المتحـــــدة
ــــر مــــراد:  ؛ األلحــــان قــــورة ــــع الموســــيقى ، أحمــــد صــــبرة مني :  ؛ التوزي

ــــــــدر  ــــــــه روي ــــــــدر [ـ  أندري ــــــــه راي ــــــــرقص ] أندري ــــــــزاك :  ؛ مــــــــدرب ال إي
ــــــيلم بمحــــــالت ديكســــــون ــــــس صــــــنعت خصيصــــــا للف ــــــر  :  ؛ المالب بيي
ــــاس ـــــيكى كلوف ــــدس المنــــاظر.  ، محمــــد مرعــــى ، مــــدام ف ولــــى :  مهن

ــــــدين ســــــامح ــــــدس الصــــــوت ال ــــــاچ كريكــــــور:  ؛ مهن ــــــة :  ؛ المونت عطي
وحيـــــد :  مـــــدير التصـــــوير.  رمســـــيس نجيـــــب:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  بـــــدهع

  . > أنور وجدى:  سيناريو وإخراج <.  فريد
ــــــة ↑ ــــــور وجــــــدى نعيمــــــة عــــــاكف:  بطول ،  أمينــــــة رزق:  مــــــع.  ، أن

ــــراهيم عبــــد .  لبلبــــة:  ؛ والطفلــــة المعجــــزة ، رجــــاء وعواطــــف نجمــــة إب
،  ، وداد حمـــــــدى ، فـــــــؤاد فهـــــــيم ، زينـــــــات صـــــــدقى الـــــــوارث عســـــــر

، حمـــــــدى  ، محمـــــــد مصـــــــطفى ، محمـــــــد الملــــــوانى حمــــــد درويـــــــشأ
ــــــــيم حســــــــن ــــــــد الحل ــــــــور  ، محمــــــــد حســــــــن ، أحمــــــــد عب ، شــــــــفيق ن
ــــــدين ــــــات إصــــــالحية أحــــــداث. ال ــــــق فتي ــــــاء حري تلجــــــأ .  ، يهــــــربن أثن

ــــــتهم)  نعيمــــــة عــــــاكف (إحــــــداهن  ــــــد أنهــــــا ابن ــــــة تعتق ، ويحبهــــــا  لعائل
خلــــيط مــــن .  ) أنــــور وجــــدى (ويتزوجهــــا ضــــابط قريــــب لهــــذه العائلــــة 

ــــــرقصا ــــــديا وال ــــــا والكومي ــــــاييس  لميلودرام ، عمــــــل تجــــــارى جــــــدا بمق
  ! ، وهذا أفضل نسخة الفـيديو مختصرة كثيرا.  عصره

   أربع جوازات وجنازة 
Four Weddings and a Funeral 

  ق م ١١٧)  س/   إى فـى سى ( ١٩٩٤بريطانيا 
PolyGram. [Channel Four Films; Working Title] C D: 

Michelle Guish -U.S. C: David Rubin. PD: Maggie Gray. 
CD: Lindy Hemming. E: Jon Gregory. DPh: Michael 
Coulter. OM: Richard Rodney Bennett. Co-ExcP: Richard 
Curtis. ExcPs: Tim Bevan, Eric Fellner. W: Richard Curtis. 
P: Duncan Kenworthy. D: Mike Newell. 

Hugh Grant. Andie MacDowell. ¤. Kristin Scott Thomas. 
Simon Callow. Charlotte Coleman. James Fleet. John 
Hannah. David Bower. Corin Redgrave. And Rowan 
Atkinson.  Cast -inOrderApr: Wedding One: Timothy 
Walker, Sara Crowe, Donald Herdman, Elset Gray, Philip 
Voss, Rupert Vansittart, Nicola Walker, Paul Stacey, Simon 
Kunz, Rowan Atkinson, Robin McCaffrey, Michael Mears. 
With: Kenneth Griffiths. Wedding Two: David Haig, Sephie 
Thompson, Corin Redgrave, Donald Weedon, Nigel 
Hastings, Emily Morgan, Amanda Mealing, Melissa 
Knatchbull, Polly Kemp, Anna Chancellor, Hannah Taylor 
Gordon, Bernice Stegers. With: Robert Lang, Jeremy Kemp, 
Rosalie Crutchley. Wedding Three: Ken Drury, Struan 
Rodger, Lucy Hornack, Randall Paul, Pat Starr, Tim 
Thomas. Funeral: Neville Phillips. Wedding Four: Susanna 
Hamnett, John Abbott, Richard Butler. 

ــــر  أنجــــح فــــيلم بريطــــانى إطالقــــا حتــــى تاريخــــه ، حيــــث اكتســــح أكث
عمـــــــل لـــــــيس .  مليـــــــون دوالر فـــــــى الصـــــــندوق العـــــــالمى ٢٠٠مـــــــن 

ـــة تكمـــن براعتهـــا فـــى بســـاطتها ـــديا طريف ـــه كومي ، وطاقمهـــا  عظيمـــا لكن
ـــــو ـــــذهل المفاجـــــأة هي ـــــى نحـــــو م ـــــه عل ـــــذى يتقدم ـــــل ال ـــــت  الجمي جران

ــــه ــــذى تعــــد هــــذه إعــــادة اكتشــــاف رائعــــة ل ــــت .  ال كلمــــا تشــــاهد جران
أيــــن هــــى بحــــق الجحــــيم المدرســــة التــــى تعلــــم كــــل :  تســــأل نفســــك
؟ اإلجابــــة أن خــــريج أوكســــفورد هــــذا لــــم يــــتعلم التمثيــــل  هــــذا التمثيــــل
، ذلـــــك أنـــــه ال توجـــــد فـــــى الواقـــــع مدرســـــة تعلـــــم كـــــل  فـــــى أى مكـــــان

ـــل قـــط ـــرمش  ، وعلـــى األقـــل ألن هـــذا التمثي ـــن يعلمـــك كيـــف ت أحـــدا ل
القصـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن !  عينيـــــــك بهـــــــذه الســـــــرعة عنـــــــدما تضـــــــطرب

، بينمـــــا جرانـــــت  األصـــــدقاء والصـــــديقات يتزوجـــــون اثنـــــين تلـــــو اثنـــــين
يقــــــدم خطــــــوة ويتراجــــــع أخــــــرى فــــــى عالقاتــــــه العاطفيــــــة مــــــع البطلــــــة 

يســــــعى أولهــــــا :  األميركيــــــة التــــــى شــــــاهدها فــــــى أول تلــــــك الزيجــــــات
،  مــــــر يتحــــــول لحــــــب جــــــارف فــــــى النهايــــــةلعالقــــــة غراميــــــة لكــــــن األ

مــــــن أعلــــــى المشــــــاهد .  وتتــــــوالى العقبــــــات مــــــن داخلــــــه هــــــو أساســــــا
ــــة حيــــث كــــاهن حــــديث العهــــد يجــــرى هــــذا  ــــة الكاثوليكي الزيجــــة الثاني

بقيـــــــــــة الزيجـــــــــــات إنچليكانيـــــــــــة وأســـــــــــكتلندية .  الزفـــــــــــاف العســـــــــــير
ـــة ـــاء حفـــل  وعلماني ـــة أثن ـــازة فمـــوت أحـــد أعضـــاء الشـــلة بنوب ، أمـــا الجن

  . ف الثالثالزفا
AAN: Pic; OS;  

٢/١ ٤-٢- ٤   
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٨١مصر 

ـــــاظر.  فـــــاروق صـــــبرى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  جيبكـــــو :  مهنـــــدس المن
ــــــــاچ.  فــــــــؤاد الظــــــــاهرى:  موســــــــيقى.  فهــــــــيم حمــــــــاد محمــــــــد :  مونت

  . أحمد فؤاد:  إخراج.  كمال كريم:  مدير التصوير.  الطباخ
، فريـــدة ســـيف  ، وحيـــد ســـيف ، لبلبـــة غـــانم، ســـمير  يـــونس شـــلبى

ـــــة ، علـــــى الشـــــريف ، محمـــــد شـــــوقى النصـــــر ، نجـــــاح  ، أحمـــــد عدوي
  . ، أمين الهنيدى ، محمود القلعاوى الموجى

ــــــرث مصــــــنعا وفريقــــــا لكــــــرة القــــــدم ــــــذكاء !  شــــــاب ريفــــــى ي ــــــة ال لعب
ـــه ـــه قـــادر علـــى بيـــع الفريـــق  والغبـــاء مـــع كـــل مـــن حول ، حـــين يتصـــور أن

كــــــذا تســــــير األمــــــور فــــــى هــــــذه الكوميــــــديا وه.  وشــــــراء فريــــــق آخــــــر
  ! ، الساذجة جدا الناجحة جدا

  أربعة فى مهمة رسمية 
  ق م ٩٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٧مصر 

حســــــــين القلــــــــى :  مــــــــن إنتــــــــاج.  العالميــــــــة للتليفـــــــــزيون والســــــــينما
عبــــد الجــــواد :  ســــيناريو.  محمــــد دوارة:  قصــــة.  ] حســــين القــــال [ـ  

ـــــــد الخـــــــالق يوســـــــف ـــــــدس .  علـــــــى ســـــــالم:  رحـــــــوا.  ، علـــــــى عب مهن
ألفـــــــــونس :  أشـــــــــرف علـــــــــى اإلنتـــــــــاج.  جمـــــــــال مرســـــــــى:  الـــــــــديكور
ـــــــــــدس:  المكســـــــــــاچ.  حبشـــــــــــى موســـــــــــيقى .  جميـــــــــــل عزيـــــــــــز/  مهن
ـــــــــو الســـــــــعود:  تصـــــــــويرية ـــــــــذ.  حســـــــــن أب ـــــــــتج المنف ـــــــــراهيم :  المن إب
ــــــــــة.  المشــــــــــنب ــــــــــوال:  المقدم ــــــــــاچ.  ن ــــــــــدس:  مونت حســــــــــين /  مهن
ــــــى لــــــى عبــــــد ع:  إخــــــراج.  ســــــعيد شــــــيمى:  مــــــدير التصــــــوير.  عفيف
  . الخالق

ــــــورا.  أحمــــــد زكــــــى ــــــدال شــــــاهين.  نجــــــاح المــــــوجى.  ¤.  ن .  اعت
،   ، فــــــؤاد خليــــــل رأفــــــت فهــــــيم.  ، محمــــــد الســــــقا عبــــــد اهللا مشــــــرف
ــــى ــــدانى ، شــــوقى شــــامخ كمــــال الزين .  ، كمــــال عمــــار ، محمــــد األدن

ــــــى ناصــــــر ــــــد الغن ــــــة عب ــــــد اهللا ، صــــــالح خليف ، حســــــان  ، محمــــــد عب
،  أحمــــــد حجــــــازى.  وجــــــدى، فاطمــــــة  ، محمــــــد القاضــــــى اليمــــــانى

ـــــو حشـــــيش ـــــة ، رأفـــــت راجـــــى محمـــــد أب ـــــو عبي ، صـــــالح  ، أحمـــــد أب
، موضــــــوعها التفكيــــــر  كوميــــــديا ســــــاخرة مبتكــــــرة. ، حّللــــــى صــــــادق

ــــذى  البيروقراطــــى الســــائد ، مــــن خــــالل قصــــة الموظــــف  الحكــــومى ال
ـــــه ـــــال ورث ـــــه ب ـــــالمزاد ألن ـــــى باألقصـــــر ب ـــــع تركـــــة قرادت ـــــه بي ، وحـــــين  علي

تســـليم التركـــة لمـــا يســـمى بيـــت المـــال فـــى يفشـــل سيصـــبح لزامـــا عليـــه 
ــــــة .  ، شــــــيمپانزى ، معــــــزة جحــــــش :  ، وهــــــى كــــــاألتى القــــــاهرة البداي

نجــــــاح  (صــــــداقته مــــــع ســــــائق عربــــــة نقــــــل صــــــغيرة حــــــاول اســــــتغالله 
البطلـــــة .  ، ثـــــم يتـــــوالى الـــــروتين الـــــذى يكـــــاد يثيـــــر جنونـــــه ) المـــــوجى

  . صاحبة اسطبل يلجأ إليها إليواء رفاقه
   ٢/١ساعة حب  ٢٤
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٤مصر 

.  فــــــــاروق ســــــــعيد:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  أفــــــــالم المصــــــــرى
عـــــــادل عبـــــــد :  مـــــــدير التصـــــــوير.  عبـــــــد العزيـــــــز فخـــــــرى:  مونتـــــــاچ
  . أحمد فؤاد:  إخراج.  العظيم

،  ، زيـــــزى البـــــدراوى ، عـــــادل إمـــــام ، ســـــهير رمـــــزى حســـــن يوســـــف
ـــــة ســـــمير غـــــانم ـــــان ، لبلب ،  محمـــــد رضـــــا،  ، نبيلـــــة الســـــيد ، ســـــيد زي

، مظهـــــــر أبـــــــو  ، محيـــــــى إســـــــماعيل ، أســـــــامة عبـــــــاس حســـــــن حامـــــــد
  . ، فؤاد جمجوم النجا

ثالثــــة مــــن ضــــباط البحريــــة فــــى مغــــامرات ومحــــاورات مــــع زوجــــاتهم 
حشــــــــد ضـــــــــخم مــــــــن ممثلـــــــــى .  الالتــــــــى يشــــــــكُّن فـــــــــى إخالصــــــــهم

، دون أن  ، يحقــــــق بعــــــض النجــــــاح الجمــــــاهيرى المحلــــــى الكوميــــــديا
ع مــــع كالســــية ســــتانلى دونــــين وچيــــين  يــــدعوك ألى مقارنــــة مــــن أى نــــو 

  .  ] ” فى يوم فى نيويورك “ [’  على البلدة ‘كيللى 
   طريق تشيرنج كروس  ٨٤

84 Charing Cross Road 
  ق م ٩٩)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 

Columbia. AscP: Randy Auerbach, Jo Lustig. CD: Jane 
Greenwood -New York, Lindy Hemming -London. PD: 
Eileen Diss -London, Edward Pison -New York. M Cond: 
George Fenton. E: Chris Wimble. DPh: Brian West, B.S.C. 
ExcP: Mel Brooks. S: Hugh Whitemore. P: Geoffrey 
Helman. D: David Jones.  Based on B: Helene Hanff; 
OAdpd for the Stage: James Roose-Evans. C: Judy 
Courtney & Dio Newton -New York, Marilyn Johnson 
-London. 

Anne Bancroft. Anthony Hopkins. ¤. Judi Dench. Jean 
deBaer. Maurice Denham, Eleanor David. Mercedes Ruehl, 
Daniel Gerroll. Wendy Morgan, Ian McNeice. J. Smith 
Cameron, Tom Isbell.  Anne Dyson, Connie Booth. 

ــــى آن واحــــد ــــوى وحــــزين ف ــــة فكريــــة وإنســــانية علــــى قــــدر .  ق عالق
رائــــــع مــــــن اإلشــــــباع بــــــين عاشــــــقة كتــــــب نيــــــو يوركيــــــة وبــــــائع كتــــــب 

ــــزى ــــين .  مســــتعملة إنجلي ــــين هيل ــــاول الشخصــــيتين الحقيقيت الفــــيلم يتن
، عــــــن كتــــــاب األولــــــى عــــــن خطاباتهــــــا  دويــــــل.  هــــــانف وفرانــــــك پــــــى

،  بوفـــــاة الثـــــانى دون أن تـــــراه المتبادلـــــة وعـــــن ذكرياتهـــــا التـــــى أنتهـــــت
ألول مـــــرة ”  طريـــــق تشـــــيرنج كـــــروس ٨٤ “ورحيلهـــــا ألول مـــــرة لتـــــرى 
ـــــــا ـــــــن .  وقـــــــد أصـــــــبحت خراب ـــــــان م ـــــــين يأتي ـــــــأثير الحقيقي القيمـــــــة والت
ــــــــاول ــــــــة  شــــــــاعرية ودفء التن ــــــــة أو حنيني ــــــــول ذاتي ، واســــــــتبعاد أى مي

أطــــــرف وأذكــــــى األشــــــياء .  رخيصــــــة كالمعتــــــاد فــــــى مناســــــبات كهــــــذه
ية لــــــدى آن بانكروفــــــت تجــــــاه الكتــــــب التــــــى قرأهــــــا لمحــــــة الشــــــهوان

إنـــــه أحـــــد األفـــــالم النـــــادرة التـــــى !  ، وتخيالتهـــــا حـــــول أولئـــــك غيرهـــــا
  ! أحبت الكتب

   آرثر 
Arthur 

  ق م ٩٧)    ف/  س/   ت  ( ١٩٨١أميركا 
[Warner Bros.] Orion. M: Burt Bacharach. Arthur’s 

Theme -Best Than You Can Do: M and Lyr: Carole Bayer 
Sager, Burt Bacharch, Christopher Cross, Peter Allen; 
<Perf: Christopher Cross.> C: Juliet Taylor; Howard Feuer, 
Jeremy Ritzer. E: Susan E. Morse. DPh: Fred Schuler. 
ExcP: Charles H. Joffe. P: Robert Greenhut. W and D: 
Steve Gordon. 

Dudley Moore. Liza Minnelli. John Gielgud. ¤. Geraldine 
Fitzgerald. Jill Eikenberg. Stephen Elliott. Ted Ross, Barney 
Martin, Thomas Barbour.  FtrdCast: Peter Evans, Anne de 
Salvo, Irving Metzman, Jerome Collamore, Helen Hanft, 
John Bentley, Phil Oxnam, Richard Hamilton, <And Lou 
Jacobi.> 
ــــــن  ــــــانى م ــــــه يع ــــــع أن ــــــا وال يعمــــــل والواق ــــــاجن ســــــكير دوم شــــــاب م

ــــاد الحــــب ــــاة ثريــــة .  الوحــــدة وافتق ــــن فت ــــزواج م ــــب منــــه أســــرته ال تطل
مليونــــــــا مــــــــن  ٧٥٠، وبــــــــذلك يــــــــرث  ) آيكينبيــــــــرج (رقيقــــــــة تحبــــــــه 

مـــا يحــــدث أن يقابـــل فتــــاة .  أســـرته وبقيــــة البليـــون مــــن األســـرة الثانيــــة
،  تكـــــافح كـــــى تصـــــبح ممثلـــــة)  مينيللـــــى (الكـــــويينز  فقيـــــرة مـــــن حـــــى



١٦  

وذلــــك عنــــدما ينقــــذها مــــن أيــــدى حــــارس أمــــن مركــــز تجــــارى ســــرقت 
ــــة لوالــــدها بعــــد تذبــــذب طويــــل بــــين الجــــانبين .  منــــه ربطــــة عنــــق كهدي

دادلــــى مــــوور فــــى أجــــود حاالتــــه رغــــم نمطيــــة .  تــــأتى النهايــــة الســــعيدة
ــــــــى ــــــــة األول ــــــــور جــــــــدا جييلجــــــــو  دور الســــــــكير للوهل ــــــــر ، والوق د ظف

باألوســــكار ربمــــا ألنهــــا أول مــــرة فــــى حياتــــه التــــى يــــتلفظ فيهــــا بــــبعض 
ــــاظ القــــذرة ــــدير حيــــاة ‘، وهــــذا عــــن دور  األلف المليــــونير بلســــانه ’  م

ـــــــه ـــــــه الوقحـــــــة مع ـــــــالذع وجرأت ـــــــد ال ـــــــة  .  ، وأيضـــــــا صـــــــديقه الوحي عام
ــــــــة مغرقــــــــة ــــــــو يوركي ــــــــة ني ــــــــديا أميركي ، حققــــــــت نجاحــــــــا نقــــــــديا  كومي

أفضـــــل .  قـــــدرتنا علـــــى فهمهـــــا عنـــــدنا ، يفوقـــــان واكتســـــاحا جماهيريـــــا
ـــــون  ‘:  التعليقـــــات ـــــام بســـــتر كييت ـــــة للبطـــــل ترجـــــع ألي ـــــرة المركزي الحي
ــــل ــــى األق ـــــارايتىـ  ’  عل ــــه .  ف ــــد ألن ــــالم جــــوردون كموجــــه والوحي أول أف

  . رحل بعده مباشرة
AA: SptA (Gielgud); Song (Arthur’s Theme -Best Than 

You Can Do -Bacharch, Sager, Cross, Allen -M and Lyr). 
AAN: A (Moore); SWritten Directly for the Screen.  

   ٢/١ ٢آرثر 
Arthur 2 —On the Rocks 

  ق م ١١٣)    ف  ( ١٩٨٨أميركا 
Warner Bros. M: Burt Bacharch. E: Michael Kahn. PD: 

Gene Callahan. DPh: Stephen H. Burum. S: Andy 
Breckman. P: Robert Shapiro. D: Bud Yorkin. 

Dudley Moore, Liza Minnelli, John Gielgud, Geraldine 
Fitzgerald, Stephen Elliott, Paul Benedict, Cynthia Sikes, 
Kathy Bates, Jack Gilford, Ted Ross, Daniel Greene, 
Brogan Lane. 
ـــــــن الشـــــــركة ـــــــن المـــــــدلل م ـــــــك األب ،  اآلن يطـــــــرد شـــــــريك األب ذل

عالقــــة متــــوترة مــــع زوجتــــه .  يش ويعمــــل فــــى أفقــــر الظــــروفحيــــث يعــــ
التـــى تطمـــح لتبنـــى طفـــل بعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات علـــى )  مينيللـــى (

، أمـــــا الخطيبـــــة الســـــابقة ابنـــــة الثـــــرى الشـــــرير التـــــى هجرهـــــا  زواجهمـــــا
ــــه مــــن والــــدها  يــــوم الزفــــاف ، فباتــــت تســــاعده علــــى إســــتعادة ممتلكات

آلن ويصـــــــمم علـــــــى ، هـــــــذا الـــــــذى يتملكـــــــه الغضـــــــب ا ) إيلليـــــــوت (
مليونــــا وتزويجــــه ابنتــــه  ٧٥٠االنتقــــام مــــن آرثــــر باالســــتحواذ علــــى الـــــ 

كوميــــديا ممتعــــة يكمــــن أحــــد أســــرار نجاحهــــا فــــى .  فــــى ذات الوقــــت
، ذلـــــك الســـــكير األخنـــــف شـــــبه الســــــاذج  شخصـــــية مـــــوور المتميـــــزة

، لكـــــــن الـــــــذكى والعـــــــاطفى نقـــــــى  الـــــــذى ينطـــــــق الكلمـــــــات بصـــــــعوبة
ييلجــــود يعــــاود الظهــــور كشــــبح بعــــد ج.  القلــــب وخفيــــف الظــــل دائمــــا

ظهــــــور مــــــوجز لزوجــــــة مــــــوور فــــــى .  موتــــــه قبيــــــل نهايــــــة الفــــــيلم األول
، وذلـــــك كزميلـــــة مزعجـــــة للبطلـــــة فـــــى  الحيـــــاة الواقعيـــــة بروجـــــان لـــــين

  . عملها

  أرجوك أعطنى هذا الدواء 
  ق م ١٠٥)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٤مصر 
  . حسين كمال:  إخراج

، ماجـــــدة  ، فـــــاروق الفيشـــــاوى زيـــــز، محمـــــود عبـــــد الع نبيلـــــة عبيـــــد
ـــــد المـــــنعم كامـــــل الخطيـــــب ـــــون ، ســـــحر حمـــــدى ، عب ،  ، شـــــريفة زيت

  . ، مختار السيد اعتدال شاهين
، التــــى ذابــــت فــــى شخصــــية زوجهـــــا  بطلــــة إحســــان عبــــد القــــدوس

، بحيــــث انهــــارت تمامــــا نفســــيا حــــين علمــــت بخيانتــــه  رجــــل البيــــزنس
ــــب نفســــى شــــهير.  لهــــا ــــذهب لطبي ــــة ، وســــرعان مــــا تتع ت ــــه طالب ــــق ب ل

ــــــــــــــدواء ‘ ــــــــــــــى .  ’ هــــــــــــــذا ال إحــــــــــــــدى حلقــــــــــــــات مسلســــــــــــــل الثالث
، والـــــذى يركـــــز علـــــى معالجـــــة القضـــــايا الجنســـــية  نبيلةـ  حسينـ  إحسان

هــــذا هــــو أفضــــلها مــــن هــــذه الناحيــــة علــــى .  النفســــية بجــــرأة وصــــراحة
فنــــان الباليــــه الكبيــــر عبــــد المــــنعم كامــــل أدى دورا جامــــدا .  أى حــــال
  . فيلم، هو أردأ ما فى ال وضعيفا

   ٢/١ارحم حبى 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . بركات:  إخراج

،  ، كمـــــال الشـــــناوى ، شـــــادية ، عمـــــاد حمـــــدى مـــــريم فخـــــر الـــــدين
  . ، زينب صدقى عبد العزيز أحمد

، حـــــول فتـــــاة اختطفـــــت أختهـــــا اللعـــــوب  ميلودرامـــــا عاطفيـــــة جيـــــدة
ـــه مـــع آخـــر حبيبهـــا ـــم راحـــت تخون ـــر .  ، ث ـــدة لالقت ـــة جي اب مـــن محاول

، لكـــن شـــادية تكـــون عـــادة أكثـــر إقناعـــا  الـــدراميات العاطفيـــة الكبيـــرة
  . فى الكوميديا

   ٢/١ارحم دموعى 
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . بركات:  إخراج

،  ، ســـــراج منيـــــر ، شـــــكرى ســـــرحان ، يحيـــــى شـــــاهين فـــــاتن حمامـــــة
  . ، رشدى أباظة زهرة العال

ــــس فــــى الب ــــرى ســــكندرى أفل ــــة ث ــــن  ورصــــةابن ــــزوج دون حــــب م ، تت
جارهمـــــا صـــــاحب أحـــــد المصـــــانع نـــــاجح ونبيـــــل الطبـــــاع الـــــذى أنقـــــذ 

، وذلــــــك ألن حبيبهــــــا االنتهــــــازى قــــــد  والــــــدها والــــــذى يحبهــــــا هــــــى
،  باتــــت هــــى أكثــــر حكمــــة وحبــــا لــــه:  اآلن انقلــــب الوضــــع.  خانهــــا

خطيبهـــا :  بينمـــا ال يســـتطيع هـــو نســـيان أنهـــا اآلن قـــد أهانـــت ضـــيفيه
، والـــــذى   كهـــــا بعـــــد إفـــــالس أبيهـــــا وزوجتـــــه اللعـــــوبالســـــابق الـــــذى تر 

،  كـــــان مـــــن نتيجتـــــه أن تعـــــرض مصـــــنع الـــــزوج النتقـــــام عنيـــــف منهمـــــا
ال تجـــــــد مفـــــــرا إلنقـــــــاذ .  باعتبارهمـــــــا محتكـــــــرين لخامـــــــات اإلنتـــــــاج

ـــم تقـــرر االنتحـــار زوجهـــا مـــن تقـــديم نفســـها لعـــدوه ـــة .  ، ث ـــا مكثف درام
ـــة فـــى كـــل العناصـــر ـــل مقدمـــة أل ومتقن فكـــار الســـتينات ، كمـــا أنهـــا تمث

اإلشـــتراكية رغـــم نبرتهـــا العاليـــة فـــى تأييـــد الرأســـماليين الـــوطنيين لفتـــرة 
أعيــــد فــــى الســــبعينيات علــــى نحــــو أردأ فــــى .  مــــا بعــــد الثــــورة مباشــــرة

  . ” حب وكبرياء “

  أردت أن أعتذر 
  ] )  تليفـزيون (فـيديو   [ق م  ١٠٠)    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . محمود البربرى:  إخراج

،  ، مجـــــدى أمـــــام ، ســـــحر رامـــــى صـــــالح ذو الفقـــــار،  ليلـــــى طـــــاهر
  . ، دينا عبد اهللا ، سهام فتحى ، هدى عيسى سلوى محمود

، تمــــوت ابنــــة األرملــــة  ، وعالقــــة عاطفيــــة الــــبطالن متوســــطان العمــــر
ـــــــا ـــــــن اآلخـــــــر وصـــــــديق األم لســـــــبب م ـــــــين االب ـــــــدأ الصـــــــراع ب .  ، ويب

ميلودرامــــــا ســــــوء فهــــــم بطيئــــــة األحــــــداث وغيــــــر مقنعــــــة الشخصــــــيات 
  . ياناأح

   ٢/١أرزاق يا دنيا 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٢مصر 
  . نادر جالل:  إخراج

، نــــــوال أبــــــو  ، شــــــويكار ، ســــــعيد صــــــالح ، يســــــرا نــــــور الشــــــريف
، نظـــــــيم  ، أحمـــــــد بـــــــدير ، علـــــــى الشـــــــريف ، فـــــــؤاد أحمـــــــد الفتـــــــوح
ـــــــو النجـــــــا شـــــــعراوى ـــــــر أب ـــــــة عـــــــزت ، مظه ـــــــزى مصـــــــطفى  ، نادي ، زي

  . الراقصةـ  
بــــــل الشــــــغل بشــــــروط ظالمــــــة فــــــى القــــــاهرة شــــــاب ريفــــــى أعــــــرج يق

وأخيــــرا يتــــزعم زمــــالءه منــــاديى .  ويتــــزوج مــــن فتــــاة لهــــا ذات الظــــروف
الفـــــيلم ميلودرامـــــا تعليـــــق اجتمـــــاعى .  الســـــيارت ضـــــد المعلـــــم الظـــــالم

  . ، وأداء ممتاز لنور الشريف ويسرا مقنعة
   ٢/١األرض 

  ق م ١٣٠)  س/  ت/  الدقى ( ١٩٧٠مصر 
عبــــــــد الــــــــرحمن :  قصــــــــة.  مــــــــة للســـــــينماالمؤسســـــــة المصــــــــرية العا

ـــــــؤاد:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  الشـــــــرقاوى ـــــــى :  موســـــــيقى.  حســـــــن ف عل
عبـــــد :  مـــــدير التصــــوير.  رشــــيدة عبـــــد الســــالم:  مونتـــــاچ.  إســــماعيل

  . يوسف شاهين:  إخراج.  الحليم نصر
، يحــــــى  ، عــــــزت العاليلــــــى ، محمــــــود المليجــــــى نجــــــوى إبــــــراهيم

، صــــــــالح  ميســــــــى، عبــــــــد الــــــــرحمن الخ ، حمــــــــدى أحمــــــــد شــــــــاهين
،  ، أشـــــرف الســـــلحدار ، علـــــى الشـــــريف ، فاطمـــــة عمـــــارة الســـــعدنى

، حســـين  ، عبـــد المحســـن ســـليم ، عبـــد الـــوارث عســـر توفيـــق الـــدقن
  . ، إبراهيم الشامى إسماعيل

رغـــــم الخلـــــل الجـــــوهرى فـــــى البنيـــــة الدراميـــــة لروايـــــة عبـــــد الـــــرحمن 
، يــــــــأتى هــــــــذا الفــــــــيلم   الشــــــــرقاوى ومخطوطــــــــة حســــــــن فــــــــؤاد عنهــــــــا

، تصــــــل فيهــــــا قــــــدرات يوســــــف  رامــــــا قويــــــة متواصــــــلة التــــــدفقكميلود
ــــه تحقيقــــه ــــى مســــتوى أمكــــن ل ، ال ســــيما وأنهــــا  شــــاهين كموجــــه ألعل

أتــــــــت فــــــــى قلــــــــب تحولــــــــه لألفــــــــالم الركيكــــــــة المســــــــماة بالفنيــــــــة أو 
المليجــــــى يــــــؤدى هنــــــا دور العمــــــر كمحمــــــد أبــــــو ســـــــويلم .  الذاتيــــــة

االنفجــــار الفــــالح الكهــــل ذى الماضــــى الثــــورى القــــديم والــــذى يعــــاود 
ــــــد ــــــن جدي ــــــد  م ــــــن أخل ــــــى واحــــــد م ، وتكــــــون النتيجــــــة أن يســــــحل ف

تحـــــــيط بـــــــه .  المشـــــــاهد الختاميـــــــة فـــــــى تـــــــاريخ الســـــــينما المصـــــــرية
االســـــتثناءات  (مجموعـــــة فائقـــــة األجـــــادة مـــــن المخضـــــرمين والجـــــدد 

ـــدور ـــت أقـــل حـــرارة ممـــا تتوقـــع لل ـــى كان ـــراهيم الت ـــة كنجـــوى إب .  ) قليل
صــــر فــــى حــــدود إمكانــــات تصــــوير جــــذاب للريــــف مــــن عبــــد الحلــــيم ن

ـــادة براعـــة  الســـينما المصـــرية ، أمـــا موســـيقى علـــى إســـماعيل فهـــى كالع
األهميـــــة كمضـــــمون وكشـــــحنة عاطفيـــــة هـــــى تأريخـــــه .  قائمـــــة بـــــذاتها

ـــــــات ـــــــى الثالثيني ـــــــى الفالحـــــــين ف ـــــــع عل ـــــــى الواق ـــــــم الطبق ـــــــن  للظل ، م
ــــــــــق  حرمــــــــــانهم مــــــــــن رى األرض واغتصــــــــــاب أراضــــــــــيهم لعمــــــــــل طري

هــــذا األخيــــر وبــــين أبــــو ســــويلم ذلــــك بــــين .  لمصــــلحة البــــك الخاصــــة
العنيــــد يمتــــد ببراعــــة طيــــف ثــــرى مــــن الشخصــــيات يغطــــى  الثــــورى

أبــــرزهم الشــــاب المــــتحمس عبــــد !  درجــــات الرماديــــة بكافــــة تنويعاتهــــا
ــــــة  (الهــــــادى  ــــــانطالق ال يقــــــل عــــــن الطاغي ــــــدور ب ــــــؤدى ال ــــــى ي العاليل
ابنـــة أبـــو )  نجـــوى إبـــراهيم (الســـاعى للـــزواج مـــن وصـــيفة )  المليجـــى

، لكــــن األحــــداث تتصــــاعد نحــــو صــــدام يشــــمل هــــذا محاولــــة  لمســــوي
رى األرض عنــــوة ضــــد التعليمــــات ثــــم إلقــــاء حديــــد بنــــاء الطريــــق فــــى 

ــــــن أرضــــــة  الترعــــــة ــــــو ســــــويلم م ــــــة ألب ــــــود الهجان ــــــزاع جن ــــــرا انت ، وأخي
زميـــل كفـــاح )  يحيـــى شـــاهين (ومـــنهم أيضـــا الشـــيخ حســـونة .  بـــالقوة

ـــــى مـــــن القـــــاهرة ل ـــــذى أت ـــــو ســـــويلم القـــــديم وال مناصـــــرة أهلهـــــا فـــــى أب
ــــــدم اقتطــــــاع أرضــــــة لحســــــاب  ــــــا بع ــــــر قانع ــــــه األم ــــــتهم وينتهــــــى ب محن

ـــــبعض .  الطريـــــق ـــــين بعضـــــهم ال أجـــــواء الريـــــف وصـــــراعات البســـــطاء ب
، وحــــوار  نـــادرا مــــا قـــدمت بمثــــل هـــذه الكثافــــة فـــى الســــينما المصـــرية

.  بــــارع الحــــرارة والتلقائيــــة لــــن تصــــدق أنــــه فــــى فــــيلم ليوســــف شــــاهين
، فالحبكــــــات  ز فــــــى البنيــــــة الدراميــــــة الكليــــــةالعيــــــوب الرئيســــــة تتركــــــ

رى األرض نصــــــف :  تخلــــــق لتالفــــــى حــــــل الحبكــــــة الســــــابقة وهكــــــذا
ـــك ـــرا بعـــد ذل ـــه أث ـــر ل ـــم ن ـــى أرض  المـــدة فقـــط ل ، حبكـــة االســـتيالء عل

ـــه قبـــل إتالفـــه ـــتم جنـــى قطن ـــت إلـــى مجـــرد كيـــف ي ـــو ســـويلم اختزل ،  أب
كــــل   ثــــم بــــالطبع تتلوهــــا بعــــد ذلــــك نهايــــة الــــبطش بالبطــــل التــــى تتــــرك

ــــة ــــوط الدراميــــة معلق ــــا هــــو  الخي ــــا ال نفهــــم م ــــى األقــــل أنن ، ومنهــــا عل
الواجـــب فعلـــه بالضـــبط فـــى القضـــية التـــى ظـــل الفـــيلم يطرحهـــا طـــوال 

؟ لـــــم يــــتح كفـــــيديو فــــى مصـــــر  ، هــــل المواجهــــة أم المهادنــــة الوقــــت
  . ١٩٩٦إال منذ 

   ٢/١أرض األبطال 
Cop Land 

  ق م ١٠٥)  س  ( ١٩٩٧أميركا 
Miramax [Woods Entertaiment]. M: Howard Shore. CD: 

Ellen Lutter. PD: Lester Cohen. Er: Craig McKay, A.C.E. 
DPh: Eric Edwards. AscP: Christpher Goode, Kevin King, 
Richard Miller. Co-P: Kerry Orent ExP: Bob Weinstein, 
Harvy Weinstein, Meryl Poster. P: Cary Woods, Cathy 
Konrad, Ezra Swerdlow. W. and D: James Mangold. 
Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta and 
Robert de Niro. ¤. Peter Berg, Janeane Garofalo, 
Robert Patrick, Michael Rapaport, Annabella 

Sciorra. طــــــــاقم كامــــــــل النجــــــــوم تطــــــــوع لالشــــــــتغال بالحــــــــد األدنــــــــى
ـــــر التقليديـــــة مـــــن أفـــــالم النشـــــاط ،   لألجـــــور لصـــــنع هـــــذه النســـــخة غي

العنـــــــوان .  كثيفـــــــة األبعـــــــاد والموجهـــــــة للجمهـــــــور المســـــــتعقد نســـــــبيا
، وهــــــى تجمــــــع ســــــكنى  نيو چيرســــــىـ  يشــــــير إلــــــى بلــــــدة جاريســــــون 

)  دى نيــــــــرو (يصــــــــل محقــــــــق شــــــــئون داخليــــــــة .  لرجــــــــال الشــــــــرطة
،  تحقيـــق فـــى احتمـــال إخفـــاء شـــرطى قريـــب لثـــرى هـــذه البلـــدة فيهـــالل

ــــواطنين ــــين مــــن ال ــــذى .  بعــــد قتلــــه الثن ســــتالونى هــــو مــــأمور البلــــدة ال
ــــــا أداء خفــــــيض  يجــــــد نفســــــه موضــــــع االتهــــــام الضــــــمنى ــــــدم هن ، ويق

النغمــــــــة فــــــــى فاصـــــــــل مــــــــن التمثيــــــــل يفتـــــــــرق بوضــــــــوح عـــــــــن أدواره 
شــــــيئا فشـــــــيئا تــــــدريجيا يضــــــيق الخنـــــــاق علــــــى الجميــــــع .  التقليديــــــة

وتتفجـــــر محـــــاوالت التصـــــفية الجســـــدية وغيرهـــــا علـــــى نحـــــو ال تكـــــاد 
، الـــــــذى ربمـــــــا  تــــــوحى بـــــــه البدايـــــــة ذات الطـــــــابع التمهيــــــدى البطـــــــئ

ــــــــذكرك بكالســــــــية  ــــــــرة “ي ــــــــة تتكــــــــاثف الشــــــــواهد ”  الظهي ــــــــث قري حي
تـــــــدريجيا لتشـــــــير أن عنفـــــــا هـــــــائال ســـــــوف ينفجـــــــر فيهـــــــا فـــــــى نهايـــــــة 

  . المطاف

  أرض األجداد 
Fatherland 

  ]  اشتراك [ق م  ١١٠)  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 
[Warner Bros.] HBO Pictures. M: Gary Chang. E: Tariq 
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Michael Vitcher. John Woodvine, John Shrapnel. Cliue 
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Hagen.   ↑ Panel Andel, Petranella O. Barker, Sarah 
Berger, Jam Bidlas, Stuart Bumce, Charles De`ath, Neil 
Budgeon, Pudolph Fleischer, Garrick Hagon, David Hatton, 
Rupert Penry Jones, Jan Kohout, Rory Jennlngs, Bob 
Mason. 

،  غــــزو نورمانـــــدى ’ فشـــــل ‘عامـــــا مــــن  ٢٠ســــيناريو تخيلـــــى بعــــد  
، بمــــا فيهــــا هــــرب تشيرتشــــيلل لكنــــدا  وهيمنــــة هتلــــر علــــى كــــل أوروبــــا

ــــه ــــرل  وموت ــــد پي ــــانيين بُعي ، واســــتقالة أيزنهــــاور بعــــد اكتمــــال نصــــر الياپ
ــــــدة  (، ويأمــــــل هــــــو اآلن فــــــى هزيمــــــة ســــــتالين  هــــــاربر الحــــــرب الوحي

ـــــا ـــــين ، بفضـــــل ت ) المســـــتمرة مـــــع ألماني وقعـــــات بتحســـــن العالقـــــات ب
ــــــد  ــــــيس أميركــــــا الجدي ــــــر ورئ ــــــف ‘هتل ــــــدى’  جوزي ــــــل  ١٦.  كيني أپري

ــــد المــــيالد الخــــامس والســــبعين للفــــوهر ١٩٦٤ ــــام األربعــــة لعي :  واألي
سلســــلة عمليــــات اغتيــــال يــــدبرها الجســــتابو ضــــد مــــن سيتضــــح أنهــــم 

ـــة  ـــون  ٦قتل ـــزعم أنهـــم ال يزال ـــات األخـــرى ي ـــين مـــن اليهـــود واألقلي مالي
دون أن يكشــــــف أحــــــد أمــــــر ’  الشــــــرق ‘وتــــــم تــــــوطينهم فــــــى  أحيــــــاء

إبــــــادتهم بفضــــــل الحصــــــار األعالمــــــى واســــــتمرار حالــــــة الحــــــرب مــــــع 
ـــــــة تتكشـــــــف لهمـــــــا .  روســـــــيا ضـــــــابط شـــــــرطة جـــــــاد وصـــــــحفية أميركي

، واألمـــــل هـــــو إيصـــــال الوثـــــائق لـــــرئيس أميركـــــا  األســـــرار شـــــيئا فشـــــيئا
خيـــــال بدايـــــة قويـــــة مخيفـــــة وجامحـــــة ال.  قبـــــل لقائـــــه المرتقـــــب بهتلـــــر

لكـــــن بعـــــد كشـــــف .  وخيـــــوط كثيفـــــة وتنفيـــــذ وتفاصـــــيل جيـــــدة جميعـــــا
الســــر يتضــــح أنـــــه لــــيس ســـــرا ضــــخما أو جديــــدا لنـــــا فهــــوالء اليهـــــود 

، ممـــا أضـــعف فيلمـــا أريـــد بـــه أن يصـــبح مثـــاال  أبيـــدوا فعـــال فـــى الواقـــع
ــــــــــزيون االشـــــــــتراك البازغـــــــــة .  لإلنتاجـــــــــات الطمـــــــــوح لشـــــــــبكات تليف

اهدة لمجــــــــرد ظهــــــــور قــــــــد يســــــــتحق المشــــــــ.  التصــــــــوير فــــــــى پــــــــراج
  . المخضرمة مارش فيه فى دور ممثلة نازية سابقة

   ٢/١أرض األحالم 
  ق م ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٥٧مصر 

ـــــالم مديحـــــة يســـــرى :  ؛ الســـــيناريو محمـــــود صـــــبحى:  القصـــــة.  أف
علــــى :  ؛ الحــــوار ، علــــى الزرقــــانى ، كمــــال الشــــيخ محمــــود صــــبحى

ـــــــانى ـــــــدس الصـــــــوت.  ، محمـــــــود صـــــــبحى الزرق ـــــــد نصـــــــرى ع:  مهن ب
أنطـــــــــون :  ؛ مهنـــــــــدس المنـــــــــاظر أميـــــــــرة فايـــــــــد:  ؛ المونتـــــــــاچ النـــــــــور

مســـــعود :  المصـــــور.  الســـــعيد صـــــادق:  ؛ مـــــدير اإلنتـــــاج بـــــوليزويس
؛ تســـــــجيل  عبـــــــد الـــــــرحمن الشـــــــريف:  ؛ مســـــــاعد المخـــــــرج عيســـــــى
ــــــــاچ أحمــــــــد جاســــــــر:  الحــــــــوار ــــــــوى فايــــــــد:  ؛ مســــــــاعد المونت ؛  عل
.  ســـــنينمحمـــــود ح:  ؛ مســـــاعد ديكـــــور محمـــــود ســـــماحة:  الماكيــــاچ

ـــــــد :  مـــــــدير التصـــــــوير.  بأســـــــتوديو مصـــــــر:  تـــــــم إعـــــــداد الفـــــــيلم ودي
  . كمال الشيخ:  إخراج.  سرى

ــــة ــــد :  باالشــــتراك مــــع.  عمــــاد حمــــدى.  مديحــــة يســــرى:  بطول فري
ــــر.  شــــوقى ــــوارث عســــر ســــراج مني ــــد ال ــــق  ، وداد حمــــدى ، عب ، توفي
،  ، عبـــــــد الغنـــــــى النجـــــــدى ، زكـــــــى إبـــــــراهيم فـــــــاخر فـــــــاخر.  الـــــــدقن

فاديـــــــــة :  ؛ والراقصـــــــــة ، محمـــــــــد زايـــــــــد ، دنجـــــــــل حســـــــــين فيـــــــــاض
  . إبراهيم

ــــــاأللوان والســــــكوب ــــــاج مصــــــرى مبكــــــر ب ــــــالى فــــــى  إنت ــــــرع بالت ، وب
ـــــف محـــــور أحداثـــــه أرض األحـــــالم هـــــى أســـــوان حيـــــث .  تصـــــوير الري

، ومــــازال مصــــمما  فتــــاة أرســــتقراطية تتــــزوج ابــــن عمهــــا الــــذى أفلــــس
ـــــه البط ـــــذى تحب ـــــدس الشـــــاب الجـــــاد ال ـــــزاع أرض المهن ـــــةعلـــــى انت ،  ل

  . صراعات عنيفة تسفر عن نهاية سعيدة

   ٢/١أرض األحالم 
The Land of Dreams 

  ق م ١٢٥)   س/   ف/  ت ( ١٩٩٣مصر 
هــــــانى :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  العالميــــــة للتليفـــــــزيون والســــــينما

فتحــــى :  مــــدير إنتــــاج.  محمــــد ياســــين:  المخــــرج المســــاعد.  فــــوزى
ـــــــوال:  لمقدمـــــــةا.  جميـــــــل عزيـــــــز:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  يســـــــرى .  ن

راجـــــــح :  موســـــــيقى.  أنســـــــى أبـــــــو ســـــــيف:  إشـــــــراف فنـــــــى وديكـــــــور
.  ســـــمير بهـــــزان:  مـــــدير التصـــــوير.  أحمـــــد متـــــولى:  مونتـــــاچ.  داود
  . داود عبد السيد:  إخراج

أمينـــــــة .  هشـــــــام ســـــــليم.  ¤.  يحيـــــــى الفخرانـــــــى.  فـــــــاتن حمامـــــــة
حنـــــــــــان .  محمـــــــــــد توفيـــــــــــق.  يوســـــــــــف داود.  عـــــــــــال رامـــــــــــى.  رزق

  . تهانى راشد:  وضيف الشرف.  ى لبيبلطف.  سليمان
أم مقدمــــة صــــباح اليــــوم التــــالى علــــى الهجــــرة إلــــى أميركــــا كــــى تهيــــئ 

، وتبــــدأ رحلــــة  ، تفقــــد الســــفر والتــــذكرة فرصــــة الهجــــرة لبــــاقى أبنائهــــا
ــــــه ــــــا عن ــــــة بحث ــــــل ســــــيريالية طويل ــــــرئيس عالقــــــة الشــــــد .  لي الخــــــيط ال

ـــــة  والجـــــذب مـــــع ســـــاحر غريـــــب األطـــــوار ســـــكير يقضـــــى طـــــوال الليل
أفضـــــل .  متـــــنقال بـــــين الفنـــــادق الكبـــــرى لتقـــــديم فقراتـــــه ـ  رأس السنةـ  

الخيــــوط والــــذى تالمــــس حقــــا مــــع الســــيريالية واألحــــالم والغرابــــة هــــى 
ـــــرف مكـــــان المفقـــــودات ـــــذى ذهبـــــت إليـــــه لتع .  اجتمـــــاع العـــــرافين ال
.  عــــدا ذلـــــك تفســــد الواقعيـــــة الزائـــــدة االحســــاس المفتـــــرض بالخيـــــال

  . فاتن حمامة هى كل العرض



١٧  

  أرض السالم 
  ق أأ ٨٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج

، فايـــــدة   ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى ، عمـــــر الشـــــريف فـــــاتن حمامـــــة
  . ، توفيق الدقن ، عبد الوارث عسر كامل

عمليـــــــة كومانـــــــدو لنســـــــف خزانـــــــات وقـــــــود اســـــــرائيلية بمســـــــاعدة 
اح ينتهــــــى الفــــــيلم بنجــــــ.  الســــــكان العــــــرب إلحــــــدى قــــــرى فلســــــطين

ـــــــــاة الفلســـــــــطينية ـــــــــدو المصـــــــــرى مـــــــــن الفت ـــــــــة وزواج الكومان .  العملي
، لتقـــــــديم جـــــــو  يتجــــــاوز مســـــــتوى مـــــــا يســـــــمى بالمغــــــامرات الوطنيـــــــة

، فضــــال عــــن براعــــة كمــــال الشــــيخ فــــى  واقعــــى وقصــــة حــــب مشــــحونة
  . خلق التشويق فى مشاهد بعينها

  األرض الطيبة 
  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . لفقارمحمود ذو ا:  إخراج

ــــــريم فخــــــر الــــــدين ، عبــــــد  ، حســــــين ريــــــاض ، كمــــــال الشــــــناوى م
  . ، سعاد مكاوى السالم النابلسى

، والتــــى لــــم تكــــن تعــــرف  مكائــــد أرملــــة لحرمــــان ابنــــة زوجهــــا الباشــــا
ـــــه أبوهـــــا ـــــراث أن ـــــأس .  ، مـــــن المي ـــــة واجتماعيـــــة ال ب ميلودرامـــــا عاطفي

ـــــــ.  بهـــــــا ـــــــد فـــــــى األدوار الرقيق ـــــــدين رائعـــــــة بالتاكي .  ةمـــــــريم فخـــــــر ال
، وضـــــع بصـــــماته علـــــى قصـــــة  والموجـــــه متخصـــــص الســـــينما العاطفيـــــة

  . الحب أكثر من أى شىء آخر
   ٢/١أرض المنافسة 

The Sandlot 
  ق م ١٠٥)  مور  ( ١٩٩٣أميركا 

Twentieth Century Fox. C: Shari Rhodes. M: David 
Newman. E: Michael A. Stevenson. CD: Grania Preston. 
PD: Chester Kaczenski. DPh: Anthony B. Richmond. 
ExcPs: Mark Burg, Chris Zarpas, Cathleen Summers. W: 
David Mickey Evans & Robert Gunter. P: Dale de la Torre, 
William S. Gilmore. D: David Mickey Evans. 

Tom Guiry. Mike Vitar. Patrick Renna. Chauncey 
Leopardi. Marty York. Brandon Adams. Grant Gelt. Shane 
Obedzinski. Victor DiMattia. Dennis Leary. With Karen 
Allen. And James Earl Jones.  Art la Fleur -as The Babe. 
↑ Marlee Shelten, Herb Muller, Garret Pearson, Ed 
Mathews, Keith Campbell, Wil Horneff, Tyson Jones, Karl 
Simmons, Maury Wills, Pablo P. Vitar, Bob Apisa, Robbie 
T. Robinson, Chuck Fick, Tim Page, Dennis Williams, 
Cynthia Windham, Shane Laver Smith. 

حقــــل  ‘يقــــارن فقــــط بـــــ  (أحــــد أجمــــل األفــــالم عــــن لعبــــة البيســــبول 
ــــة “انظــــر -’  األحــــالم ــــة ” أحــــالم قاتل ــــدور الحلي ــــزى ال  ، والحــــظ مغ

أيضـــا هــــو أحـــد األفــــالم .  ) لچـــيمس إيــــرل چـــونز القــــادم مـــن األصــــل
عــــن التحــــرر الجنســــى ألوائــــل الســــتينات الــــذى هــــو البــــراءة والصــــدق 

.  ) المقارنــــة إجباريــــة مــــع نفــــاق وتخلــــف التســــعينات المتدينــــة (عينــــه 
صـــــبى متفـــــوق فـــــى :  بدايـــــة مشـــــوقة آســـــرة لكنهـــــا ليســـــت كـــــل شـــــىء

، وكـــذا  غـــم عـــدم براعتـــه بـــدنيادراســـته لكـــن يحلـــم بـــتعلم البيســـبول ر 
، ويكـــــاد تهذيبــــه وتقبلــــه الـــــواعى  إنشــــاء صــــداقات مـــــع أبنــــاء الجيــــرة

حــــين .  ، يكـــادان أن ينتهيـــا بـــه راضــــيا بمـــا لديـــه مـــن قـــدرات لقدراتـــه
يــــــدعوه قائــــــد الصــــــبية العبــــــى البيســــــبول ويشــــــجعه يتحــــــول صــــــيف 

القصـــــــة الحقيقيـــــــة تبــــــــدأ .  الســـــــاحر إلـــــــى لعـــــــب ال ينتهــــــــى ١٩٦٢
ــــــب رووث األســــــطورةبضــــــياع كــــــرة  ــــــى األرض  بيســــــبول وقعهــــــا بي ، ف
ـــــــ ــــــة ‘ المجــــــاورة ل ــــــة األرض الرملي ــــــون بهــــــا’  قطع ــــــى يلعب ــــــك .  الت تل

ــــــــب مســــــــوخى ــــــــع المخترعــــــــات  األرض يســــــــكنها كل ، وتفشــــــــل جمي
للصــــــبية فــــــى اســــــتعادة الكــــــرة مــــــن )  بعضــــــها معقــــــد فعــــــال (التقنيــــــة 
هنـــــا يظهـــــر بيـــــب لقائـــــد الصـــــبية ويـــــدعوه للقيـــــام بـــــالخطوة .  الـــــوحش

ـــــه أســـــطورة ـــــى يمكـــــن أن تصـــــنع من ـــــدة الت عشـــــق -البيســـــبول !  الوحي
.  ، روح اإلنســــــــان وروح أميركــــــــا هــــــــو الــــــــروح -األطفــــــــال الســــــــحرى
، لكــــن مشــــاهد االنطــــالق الجمــــاعى لألطفــــال  نجــــاح جيــــد يســــتحقه
أنجـــــح فـــــيلم أطالقـــــا مـــــن حيـــــث  ” تـــــى.  إى “ يـــــذكرك بنظيرتهـــــا فـــــى
  . اإليرادات المجردة

 أرض الموت 
On Deadly Ground 

  ق م ١٠٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
Warner Bros. [Seagal/ Nasso]. C: Pamela Basker. AscPs: 

Peter Burrell and Doug Metzger. CD: Joseph G. Aulisi. M 
Comp and Cond : Basil Poledouris. Co-P: Edward 
McDonnell. FEs: Robert A. Ferretti, Don Brochu. PD: Wm 
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،  خبيـــــر متفجـــــرات فـــــى محطـــــة آبـــــار بتـــــرول ضـــــخمة فـــــى آالســـــكا

ــــه ســــوف يمــــأل  يكتشــــف مخالفــــات أمــــان فــــى البئــــر الجديــــد ثــــم وكون
ــــــدا صــــــاحب الشــــــركة فــــــى .  بالمخلفــــــات الســــــامة فــــــى وقــــــت مــــــا يب

، لكنــــــه ينجــــــو وترعــــــاه فتــــــاة مــــــن هنــــــود  تصــــــفية غيــــــر المــــــوالين لــــــه
ال وبعــــد مصــــرع والــــدها شــــيخ القبيلــــة علــــى أيــــدى رجــــ.  اإلســــكيمو

الشـــركة تعـــود معـــه فـــى رحلـــة تـــدمير محطـــة جديـــدة وذلـــك قبـــل انتهـــاء 
ــــة ويلغــــى العقــــد مــــدة التعاقــــد مشــــاهد .  ، حتــــى تعــــود لمجلــــس الوالي

ــــدة ــــة جي ــــى األجــــواء الخاصــــة للقطــــب نشــــاط عنيف ، لكــــن النبــــرة  ، ف
ـــة أكثـــر مـــن أن تحتمـــل ـــة عالي ـــرة التفخـــيم فـــى شخصـــية .  البيئوي أمـــا نب

مــــؤثرات تنميــــق شــــوهت .  ة مــــن األصــــلستيفـــــين ســــيجال فغيــــر مقبولــــ
  . أول أفالم سيجال كموجه.  وجه مايكل كين بال مبرر مفهوم

  أرض النفاق 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

، عبــــــــد الــــــــرحيم  ، ســــــــميحة أيــــــــوب ، شــــــــويكار فــــــــؤاد المهنــــــــدس
  . ، حسين إسماعيل ، حسن مصطفى الزرقانى

بعــــــد أن تطــــــورت قصــــــة يوســــــف ”  أخــــــالق للبيــــــع “يلم إعــــــادة لفــــــ
، كمـــــا سيصـــــنع  الســـــباعى وأصـــــبحت روايـــــة تحمـــــل العنـــــوان الجديـــــد

ــــــنفس البطــــــل بعــــــد ســــــنوات  ــــــى عنهــــــا ب مسلســــــل تليفـــــــزيونى فــــــى دب
ــــة ممتعــــة.  قليلــــة ــــا إجتماعي ، رغــــم فشــــلها فــــى الســــينما تمامــــا  فانتازي

ـــــــذاك ـــــــزل وفـــــــى  آن ، البطـــــــل موظـــــــف ضـــــــعيف ومستســـــــلم فـــــــى المن
ــــــا لألخــــــالق.  لالعمــــــ ــــــه حبوب ــــــن يعطي ــــــوم م ــــــل ذات ي حبــــــوب .  يقاب

ــــه ــــوب النفــــاق ترفعــــه للســــماء الشــــجاعة تفصــــله مــــن عمل اآلن .  ، حب
، والهــــدف  ، تشــــمل مطــــاردة نهايــــة كبيــــرة.  يتنــــاول حبــــوب الصــــراحة

، وإن شــــابه  عمــــل جــــرىء ومــــؤثر.  تخلــــيص مصــــر كلهــــا مــــن النفــــاق
  . ، وضعف االبتكار فى مشاهد بعينها بعض البطء

  أرضنا الخضراء 
  ق أأ ١٠٥)   س ( ١٩٥٦مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج

، ســـــــــــلوى  ، محمـــــــــــود المليجـــــــــــى ، شـــــــــــكرى ســـــــــــرحان ماجـــــــــــدة
  . ، حسين رياض محمود

، وحتـــــــى ينـــــــال  إقطــــــاعى يعجـــــــب بزوجـــــــة أحـــــــد المــــــالك الصـــــــغار
، حتـــى تقضـــى  تظـــل هـــى صـــامدة.  ، ثـــم بالقتـــل غرضـــه يعاملـــه برفـــق

ميلودرامــــــا إجتماعيــــــة منفــــــذة بسالســــــة .  ثــــــورة يوليــــــو علــــــى اإلقطــــــاع
ــــاع ــــخ…، تصــــوير جيــــد  وإقن هــــذا هــــو الفــــيلم :  رغــــم كــــل هــــذا.  إل

صــــــــدق أو ال  (يحبـــــــذ قتـــــــل الفتـــــــاة إذا كـــــــان لهـــــــا عالقـــــــة غراميـــــــة 
  . ) ! ؟ تصدق

  أرملة ليلة الزفاف 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 

ـــــــة للســـــــينما والمســـــــرح والموســـــــيقى [ ـــــــة العام ـــــــ]  هيئ ـــــــالم عب د أف
.  عبــــد الحميــــد محمــــد:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  القــــادر الشــــناوىٍ 

.  محمـــــــــود فهمــــــــــى:  مـــــــــدير التصــــــــــوير.  فتحــــــــــى داوود:  مونتـــــــــاچ
  . السيد بدير:  إخراج

،  ، مختـــــار أمـــــين ، نجـــــوى فـــــؤاد ، كمـــــال الشـــــناوى ناهـــــد شـــــريف
  . ، إلهام سيف النصر ، صبرى عبد العزيز زين العشماوى

، وتحـــوم الشـــكوك حـــول ابـــن عمـــة  ريسفـــى ليلـــة الزفـــاف يقتـــل العـــ
وكيـــل .  ، وأمـــه الطامعـــة فـــى ثروتهـــا العـــروس الثريـــة ذلـــك التـــى رفضـــته

ـــــل الحقيقـــــى ـــــرف القات ـــــة يتنكـــــر ليكتســـــب صـــــداقة األســـــرة ويع .  نياب
  . دراما تشويقية متواضعة المستوى

  األرملة تتزوج فورا
  . ” مرسى فوق مرسى تحت “ : أنظر

  أرملة رجل حى 
  ق م ٩٥)   س/  شاطئ الحياة/  ت ( ١٩٨٩مصر 

ــــــــرض الســــــــينمائى [ ــــــــع ودور الع قصــــــــة وســــــــيناريو ]  مصــــــــر للتوزي
كمــــــــــــال :  مســــــــــــاعد المخــــــــــــرج األول.  نبيــــــــــــل غــــــــــــالم:  وحــــــــــــوار
عبــــــد :  مــــــدير اإلنتــــــاج.  مصــــــطفى المعــــــاون:  المعــــــارك.  حمصــــــانى

مهنـــــدس .  إبـــــراهيم زكـــــى:  المنـــــتج المنفـــــذ.  الـــــرءوف عبـــــد الهـــــادى
موســـــــــــيقى .  نـــــــــــوال:  المقدمـــــــــــة . مجـــــــــــدى كامـــــــــــل:  الميكســـــــــــاچ
ـــــــاچ.  محمـــــــد هـــــــالل:  تصـــــــويرية ـــــــات الســـــــايس:  مونت مـــــــدير .  عناي
  . بركات:  إخراج.  غنيم بهنسى:  التصوير
ــــورا .  عهــــد.  شــــريف صــــبرى.  حمــــدى حــــافظ.  صــــالح قابيــــل.  ن

، حمـــــــــدى  ، أحمـــــــــد لوكســـــــــر أحمـــــــــد خمـــــــــيس:  باالشـــــــــتراك مـــــــــع
ــــة محمــــو  ، إنعــــام سالوســــة أحمــــد حــــالوة.  يوســــف محمــــد .  د، جليل

.  ، حســـــين الشـــــريف ، إبـــــراهيم الـــــدالى ، ثريـــــا إبـــــراهيم عبـــــد الـــــرازق
، مطــــــــاوع  ، ســــــــمير رســـــــتم ، فاطمــــــــة شوشـــــــة وفـــــــاء عبــــــــد الحلـــــــيم

، عبـــــد المـــــنعم  ، عبـــــد اهللا عبـــــد العزيــــز عمـــــران علـــــى بحــــر.  عــــويس
ــــو عبيــــة.  ، علــــى مجاهــــد النمــــر ، مجــــدى  ، حنفــــى شــــعبان أحمــــد أب
  . ارفرقة المزم.  ، أحمد طه الجميل

ــــــد قرانهــــــا  ــــــة أحــــــد مفقــــــودى حــــــرب أكتــــــوبر تفاجــــــأ فــــــور عق أرمل
الـــــزوج الثـــــانى مـــــدير شـــــركة .  الجديـــــد أن زوجهـــــا األول ال يـــــزال حيـــــا

عنيــــــد وشــــــرير وال يكــــــف عــــــن المــــــؤامرات ومنهــــــا خطفهــــــا هــــــى ثــــــم 
، كــــــل ذلــــــك حتــــــى يســــــتأثر بهــــــا خاصــــــة مــــــع تعقــــــد  خطــــــف الــــــزوج

تنقـــــــــذها  درامـــــــــا اجتماعيـــــــــة روتينيـــــــــة لـــــــــم.  اإلجـــــــــراءات القضـــــــــائية
  . اإلسقاطات عما يسمى سرقة إنجازات حرب أكتوبر

  األرملة الطروب 
  ق أأ ٩٥)   س/  الدقى ( ١٩٥٦مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

، حســــن  ، عبــــد الســــالم النابلســــى ، كمــــال الشــــناوى ليلــــى فــــوزى
  . ، عدلى كاسب ، زينات صدقى فايق

، ال  لممتعـــــةالكوميـــــديا العاطفيـــــة المبنيـــــة علـــــى األوبريتـــــا الشـــــهيرة ا
األرملـــة التــــى .  بـــأس بالتمثيـــل واإليقـــاع وخفـــة الظـــل والتســـلية الكليـــة

، والورثــــة يكلفــــون شــــابا بــــأن يقنعهــــا بعــــدة  ال تــــرث شــــيئا لــــو تزوجــــت
  . ، فإذا بها تحبه زيجات محتملة

  األرملة العذراء 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٦مصر 
  . حسين عمارة:  إخراج

، دالل عبــــــــد  ، نجــــــــوى فــــــــؤاد ، يــــــــونس شــــــــلبى مديحــــــــة كامــــــــل
  . ، أحمد ماهر ، حسن مصطفى العزيز

ـــــرة متطلعـــــة ـــــرى فتـــــاة فقي ـــــه  ، تنصـــــب شـــــباكها حـــــول أرمـــــل ث ، لكن
ـــــة الزفـــــاف ـــــه ابنهـــــا مـــــن أجـــــل  يمـــــوت ليل ـــــدعى أن ، تحضـــــر طفـــــال وت

، أعطتـــــــه مديحـــــــة كامـــــــل بعـــــــض  عمـــــــل فنـــــــى متوســـــــط.  الميـــــــراث
  ! الرونق

  أرملة وثالث بنات 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . جالل الشرقاوى:  إخراج

، أمينــــــة  ، نــــــوال أبــــــو الفتــــــوح ، ناديــــــة النقراشــــــى زيــــــزى البــــــدراوى
  . ، سعيد أبو بكر ، رجاء ، صالح منصور رزق

، بعـــــد أن اســـــتولى شـــــريك  أرملـــــة وثـــــالث بنـــــات فـــــى حالـــــة عـــــوز
، وإصــــــابة االبنــــــة الكبــــــرى  األب الراحــــــل علــــــى نصــــــيبه فــــــى الشــــــركة

ـــــد اع ـــــداء خطيبهـــــا عليهـــــا جنســـــيا وهجـــــره لهـــــابمـــــرض نفســـــى بع .  ت
الحـــــل هـــــو أن تتـــــزوج البنـــــت التاليـــــة الحســـــناء مـــــن ذلـــــك الشـــــريك 

ـــــل .  الجشـــــع ـــــة ككـــــل وبطـــــاقم تمثي ـــــق اجتمـــــاعى مقنع ـــــا تعلي ميلودرام
  . فعل ما فى وسعه

  األرملة والشيطان 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٤مصر 
  . بركات:  إخراج

، إبـــــــراهيم  معـــــــالى زايـــــــد ، ، صـــــــفية العمـــــــرى فـــــــاروق الفيشـــــــاوى
  . ، ثريا حلمى الشرقاوى

، وإن كانــــــت األفــــــالم التشــــــويقية  فــــــيلم تشــــــويقى مــــــتقن لحــــــد مــــــا
الجيـــــدة حقـــــا تعـــــرض أضـــــعافا مـــــن التفاصـــــيل والخيـــــوط والمـــــؤثرات 

أمـــا هـــذا فهـــو قصـــة يمكـــن روايتهـــا هنـــا فـــى .  الفرعيـــة فـــى نفـــس الـــزمن
،  فقيـــــرةفتـــــاة .  خمســـــة ســـــطور علـــــى أيـــــة حـــــال نـــــذكر البدايـــــة فقـــــط

يتـــــآمر عليهـــــا زوجهـــــا واألرملـــــة الثريـــــة التـــــى يعمـــــل ســـــائقا عنـــــدها ثـــــم 
!  ؟ مـــــــن…، يتضـــــــح أن هنـــــــاك مـــــــن شـــــــاهدهما  يقتالنهـــــــا وفجـــــــأة
!  علــــى أيــــة حــــال مازالــــت هنــــاك مفاجــــأة أخــــرى!  أعتقــــد إنــــك عرفتــــه

ال بــــــأس بهــــــذا النــــــوع مــــــن الســــــينما التشــــــويقية الــــــذى يحــــــرك ذكــــــاء 
، ألننــــا أهملنــــاه  عنـــدنا لخبــــرة أكبـــر، لكنــــه بالتاكيـــد يحتــــاج  المتفـــرج
  . طويال

  
  : األرنب روچر

  ’  ! أختيرت چيسيكا كأكثر امرأة إثارة فى التاريخ ‘
  ☺  ٢/١األرنب روچر 

Who Framed Roger Rabbit 
  ] نشاط حى/  استحراك [ق م  ١٠٣)   س/    ف  ( ١٩٨٨أميركا 

[Buena Vista] Touchstone; Amblin [Silver Screen 
Partners III].  D: Robert Zemeckis. S: Jeffrey Price & 



١٨  

Peter S. Seaman. P: Robert Watts & Frank Marshall. Based 
on the B Who Censored Roger Rabbit?: Gary K. Wolf. 
ExcPs: Steven Spielberg & Kathleen Kennedy. DPh: Dean 
Cundey, A.S.C. FE: Arthur Schmidt. D of Anim: Richard 
Williams. PD: Elliot Scott with Roger Cain. M: Alan 
Silvestri. VFxSup: Ken Ralston; MechFxSup: George 
Gibbs. CD: Joanna Johnston. AscPs: Don Hahn, Steve 
Starkey. U.K. C: Priscilla John↑. U.S. C: Reuben Cannon & 
Ascs. 

Str: Bob Hoskins. Christopher Lloyd. Str: Charles 
Fleischer -as the Voice of Roger Rabbit. Stubby Kaye. And 
Joanna Cassidy -as Dolores. Ftr: Alan Tilvern, Richard le 
Parmentier, Morgan Deare, Lou Hirsch. Cast: Betsy 
Brantley -[ Jessica’s Performance Model], Joel Silver, Paul 
Springer, Richard Williams. Frank Sinatra. [UC: Kathleen 
Turner as the voice of Jessica; Amy Irving as singing 
Jessica]. 
ــــــل الحــــــى والرســــــوم  ــــــين التمثي ــــــائق الشــــــهرة ب ــــــب ف ــــــيط العجي الخل

مليونـــــــــا وعـــــــــامين مـــــــــن التنفيـــــــــذ  ٣٥، والـــــــــذى تكلـــــــــف  المتحركـــــــــة
ــــــامز  الممــــــل ــــــه كرســــــوم ريتشــــــارد ويللي ــــــه  (، وأشــــــرف علي مــــــن أعمال

ــــوردى ــــدل مصــــادر األضــــاءة .  ) رســــوم الفهــــد ال تتحــــرك الكــــاميرا وتتب
ثلــــــين الحقيقــــــين أو والخلفيــــــات الواقعيــــــة أو المرســــــومة بالنســــــبة للمم

ــــــداخل الشــــــديد جــــــدا المــــــوحى بالفوضــــــى  الرســــــوم ، فضــــــال عــــــن الت
ـــا بـــين الشخصـــيات الحيـــة والمرســـومة كـــل هـــذا أعطـــى إقناعـــا .  أحيان

ــــذهال بالصــــورة ــــيلم أن كــــل الرســــوم المتحركــــة أشــــخاص .  م فكــــرة الف
ـــــة الكـــــارتوون  ـــــة تقطـــــن مدين ـــــات حي ـــــاون ‘أم جمـــــادات كائن .  ’ توونت

، وتكليـــــــــف  ألرنـــــــــب رســـــــــوم متحركـــــــــة والقصـــــــــة تمثيـــــــــل مضـــــــــطرب
ــــــه  ــــــة زوجت ــــــر ســــــرى بتحــــــرى خيان رســــــوم واســــــمها  (الســــــتوديو لمخب
ــــال ــــات فع ــــرة جــــدا كنجمــــات األربعيني ــــا .  ) ! چيســــيكا ومثي ســــرعان م

ــــــل عشــــــيقها ــــــات  يصــــــبح روچــــــر متهمــــــا بقت ــــــف بإثب ، والمحقــــــق مكل
ــــــــه وتبــــــــدأ المغــــــــامرات متعــــــــة ال تتوقــــــــف وال تهــــــــدأ معلومــــــــة .  براءت

ــــارة فــــى التــــاريخ وظهــــرت أختيــــرت :  طريفــــة چيســــيكا كــــأكثر امــــرأة إث
علـــــى غـــــالف مجلـــــة الـــــپالى بـــــوى لتحـــــل محـــــل موديالتهـــــا العاريـــــات 

، كمــــا أختيــــرت كثالــــث أشــــهر شخصــــية  ألول مــــرة فــــى عمــــر المجلــــة
للعـــــــام بعـــــــد چـــــــورچ بـــــــوش المنتخـــــــب حـــــــديثا وكريســـــــتينا أوناســـــــيس 

بنيــــــــة دراميــــــــة مطابقــــــــة بالضــــــــبط لــــــــنمط أفــــــــالم العــــــــين !  المنتحــــــــرة
ـــــد تشـــــاندلرالخ ـــــدا جـــــرأة  صوصـــــية الســـــوداء الغامضـــــة لرايمون ، وتأكي

ـــة وعنـــف غيـــر مســـبوقة أو متوقعـــة فـــى فـــيلم مـــن  وإغـــراء وجـــنس وخيان
بتســـــى برانتلـــــى المـــــذكورة بـــــين .  نوعيـــــة االســـــتحراك الموجـــــه لألســـــرة

ــــــه الرســــــامون  ــــــذى أخــــــذ عن ــــــل ال ــــــين هــــــى فــــــى الواقــــــع المودي الممثل
چيســــيكا لروچــــر  : أطــــرف جملــــة حــــوار.  حركــــات وشــــكل چيســــيكا
ـــــــة الســـــــعيدة ـــــــم تحـــــــب امـــــــرأة  ‘:  فـــــــى النهاي ـــــــك كمـــــــا ل لقـــــــد أحببت

  ! ’ أرنب
AA: FE; SdFxE (Charles L. Campbell and Louis L. 

Edemann); VFx (Ken Ralston, Richard Williams, Edward 
Jones and George Gibbs). 

AAN: Cgr; AD-SD (Scott -AD, Peter Howitt -SD); Sd 
(Robert Knudson, John Boyd, Don Digirolamo and Tony 
Dawe). 

  آرنولد الجهنمى
  . ” الجزء الثانىـ  المدمر  “:  انظر 

   ٢/١اإلرهاب 
Frantic 

  ق م ١٢٠)  إى إتش إى  ( ١٩٨٨أميركا 
Warner Bros. [Mount Company] CD: Anthony Powell. 

PD: Pierre Guffroy. DPh: Witold Sobocinski. FE: Sam 
O’Steen. M Comp, Orch & Cond: Ennio Morricone. W: 
Roman Polanski & Gerard Brack. P: Thom Mount & Tim 
Hampton. D: Roman Polanski. 

Harrison Ford. ¤ Betty Buckley. John Mahoney. Jimmie 
Ray Weeks. Yorgo Voyagis. David Huddleston. Intrd: 
Emmanuelle Seigner.   ↑ Alexandra Stewart, Gerard Klein. 

ــــــاريس لمــــــؤتمر علمــــــى ــــــأتى لب ــــــب أميركــــــى ي ــــــب قل ــــــى  طبي ، فتختف
يتبــــــع رقــــــم .  زوجتــــــه فــــــى ظــــــروف غامضــــــة فــــــور وصــــــولهما للفنــــــدق
، فيجــــد صــــاحبه  تليفــــون فــــى الحقيبــــة التــــى اختلطــــت بحقيبــــة زوجتــــه

ـــــيال ـــــة وهـــــو مـــــروج عقـــــاقير قت مـــــن .  ، ويتعـــــرف علـــــى صـــــاحبه الحقيب
تمثـــــال خـــــالل مطـــــاردة مجهولـــــة لهـــــا يعـــــرف أن المهـــــم هـــــو نمـــــوذج ل

ــــــة ــــــوى علــــــى مفجــــــر للقنابــــــل النووي يتجاهــــــل الشــــــرطة .  الحريــــــة يحت
ــــــــــة للســــــــــفارة ــــــــــى  الفرنســــــــــية واالســــــــــتخبارات األميركي ، ويمضــــــــــى ف

ــــــاة  ــــــك الفت أدق كلمــــــة  (’  الســــــاقطة ‘المخــــــاطرة باالشــــــتراك مــــــع تل
ــــــة ــــــة تحــــــت  ممكن ــــــار الفــــــيلم أن تمــــــوت فــــــى النهاي ، لدرجــــــة أن اخت

ـــــــــر الســـــــــين  ـــــــــى نه ـــــــــة عل ـــــــــال الحري ـــــــــرات ‘نمـــــــــوذج تمث عـــــــــن ’  كفي
، وذو لمســــــات  فــــــيلم تشــــــويق ونشــــــاط حركــــــى مثيــــــر.  ) ! ســــــقوطها

ــــــــاهرة  ــــــــائى  (هيتشــــــــكوكية م ــــــــم يكــــــــن مجــــــــاال للثن رغــــــــم أن هــــــــذا ل
لكنــــك لــــن تعــــرف فــــى نســــخته .  ) پوالنســــكى وكاتبــــه بــــراك مــــن قبــــل

ـــــدا ـــــة هـــــم  المصـــــرية أب ـــــات النووي ـــــذى يســـــرقون التقني ، أن األشـــــرار ال
صـــورة .  هـــذه المـــرة’  بكفـــاءة ‘ لقـــد قامـــت الرقابـــة بعملهـــا.  العـــرب

مـــــثال عربـــــات القمامـــــة تســـــد  (مزدحمـــــة منفـــــرة وشـــــبه قـــــذرة لپـــــاريس 
واألســــوأ أنهــــا مدينــــة تعــــج بــــالعرب فــــى  ).  ! الشــــوارع طــــوال الوقــــت

، وبــــــــالطبع هــــــــذا هــــــــو االنطبــــــــاع الملفــــــــت بالضــــــــرورة  كــــــــل مكــــــــان
ــــا ، ولپوالنســــكى بالــــذات الــــذى عــــاش  لألميــــركيين كلمــــا ذهبــــوا ألوروپ

ــــــةفيهــــــا م ــــــه المتقلب ــــــة تحــــــت نمــــــوذج .  عظــــــم حيات وقــــــوع ذروة النهاي
ـــــة ـــــال الحري ـــــة أخـــــرى تمث ـــــين فرنســـــا  ، يحمـــــل دالل ـــــة ب ، هـــــى المقارن

، والصـــانعة  ، وبـــين تاريخهـــا كبلـــد حـــر فريســـة تقربهـــا الحـــالى للعـــرب
بعــــد ســــنوات تحــــول  (األصــــلية لتمثــــال الحريــــة الشــــهير فــــى نيويــــورك 

.  ) ” مهمــــة صــــعبة “و ” قــــرار مصــــيرى “أنظــــر مــــثال —هــــذا لموجــــة 
، هـــــــــى  إيمانويـــــــــل ســـــــــاينر األخـــــــــاذة فـــــــــى دور الفتـــــــــاة المتصـــــــــعلكة

ـــــيلماكتشـــــا ـــــى هـــــذا الف ، وقـــــد تزوجهـــــا ثـــــم  ف خـــــاص لپوالنســـــكى ف
  . ” القمر المر “أسند لها الدور الرئيس فائق السخونة فى 

  اإلرهاب 
  ق م ١٠٠)   س/  النصر ( ١٩٨٩مصر 

ـــــار ـــــالم محمـــــد مخت :  يناريو وحـــــوارســـــ.  حســـــن شـــــاه:  قصـــــة.  أف
مــــــــؤثرات خاصـــــــــة .  جمــــــــال ســـــــــالمة:  موســـــــــيقى.  بشــــــــير الــــــــديك

.  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  فريـــــد عبـــــد الحـــــى:  ومفرقعـــــات
  . نادر جالل:  إخراج.  سمير فرج:  مدير التصوير

، أحمـــــــد  ، صـــــــالح قابيـــــــل ، فـــــــاروق الفيشـــــــاوى ناديـــــــة الجنـــــــدى
، فــــــاروق  ، حمــــــدى يوســــــف ، ناديــــــة رفيــــــق ، أنــــــور إســــــماعيل بــــــدير
  . ، أحمد صيام ، خضر حامد فلوكس

فــــاروق  (وإرهــــابى هــــارب مــــن الشــــرطة )  ناديــــة الجنــــدى (صــــحفية 
ـــــى أن تتكشـــــف لهـــــا )  الفيشـــــاوى ـــــه إل ـــــع ببراءت يوهمهـــــا بالحـــــب فتقن

حقيقتــــــه بعــــــد طلبــــــه منهــــــا تســــــليم طــــــرد ألحــــــد أقاربــــــه إبــــــان ســــــفرها 
ــــة ــــدان العربي ــــى عــــن الجريمــــة بأحــــد البل ــــؤتمر دول اجــــأ تف.  لحضــــور م

بـــــأن الطـــــرد مـــــا هـــــو إال ديناميـــــت تـــــم تجهيـــــزه لنســـــف الطـــــائرة التـــــى 
وبـــــــالطبع !  ســـــــيتواجد بهـــــــا الـــــــوزراء والمســـــــافرين لحضـــــــور المـــــــؤتمر

ميلودرامـــــا نشـــــاط .  تـــــتمكن نجمـــــة الجمـــــاهير مـــــن إفشـــــال المخطـــــط
، يجعـــــــل  ركيكـــــــة لكـــــــن الوجـــــــود المتخايـــــــل دومـــــــا لناديـــــــة الجنـــــــدى

ـــأخرى ـــة أو ب ـــة.  الفرجـــة مســـلية بطريق ـــى  بداي ـــين الثالث ـــى ب ـــاون الفن التع
بشــــــير وناديــــــة الجنــــــدى ونــــــادر جــــــالل والــــــذى تكــــــرر فــــــى سلســــــلة 

  . الحقة من األفالم
  اإلرهاب الدامى

  . ” عصر الجريمة “:  انظر
    ٢/١ ١٣إرهاب فى المنطقة 

Assault on Precinct 13 
  ق م ٩١)  يونايتد  ( ١٩٧٦أميركا 
 . ” ١٣انتقام الضحية  “:   ف

[Overseas Filmgroup  Turtle Releasing Organization] 
CCK. DPh: Douglas Knapp. FE: John T. Chance 
-[Pseudonym for John Carpenter]. AD: Tommy Wallace. 
PMg: John Syrjamaki. AstD: James Nicholas. M: John 
Carpenter. ExcP: Joseph Kaufman. P: J.S. Kaplan. W and 
D: John Carpenter. 

Str: Austin Stoker. Darwin Joston. Laurie Zimmer. Co-
Str: Martin West, Tony Burton. Charles Cyphers, Nancy 
Loomis, Peter Bruni, John J. Fox. With: Marc Ross, Alan 
Koss, Henry Brandon. And Kim Richards -as Kathy. ↑ 
Frank Doubleday, Gilbert de la Pena, Peter Franklan, Al 
Nakauchi, James Johnson, Gilman Rankin, Cliff Battuello, 
Horace Johnson, Valentine Villareal, Kenny Miyamoto, 
Jerry Viramontes, Len Whitaker, Kris Young, Randy 
Moore, Warren Bradley III, Jo Wo, Jr., William Taylor, 
Brent Keast, Maynard Smith. 

رفيــــع األســــلوبية وشــــديد التميــــز رغــــم :  ثــــانى أفــــالم چــــون كــــارپنتر
مـــــع  (حـــــى أندرســـــون الفقيـــــر فـــــى لـــــوس أنچلـــــيس .  صـــــفريته إنتاجيـــــا

يتحـــول علـــى يديـــه إلـــى نســـخة عصـــرية )  إشـــارات للمســـتقبل القريـــب
، مــــع لمســــات أســــلوبية تجعلــــه مزيجــــا مــــن غــــرب  ” ريــــو برافـــــو “مــــن 

هيتشـــــــــــكوك ’  يـــــــــــاءمـــــــــــوتى أح ‘و”  طيـــــــــــور “ ســـــــــــيرچيو ليـــــــــــونى و
ــــرو ــــاع بطــــئ يســــتحق .  ورومي ــــى إيق ــــوط مســــتقلة يتابعهــــا ف خمســــة خي

ــــدرامى ــــاء التصــــعيد ال ــــة بن ــــدريس لكيفي ــــى  الت ــــى كلهــــا ف ــــى أن تلتق ، إل
قســـــم الشـــــرطة شـــــبة المهجـــــور فـــــى آخـــــر أيـــــام عملـــــه بعـــــد تهجيـــــر 

عصــــابات الشــــوارع التــــى تهــــاجم علــــى نحــــو جمــــوعى .  ســــكان الحــــى
أو  (ار فيلمــــى هيتشــــكوك وروميــــرو ال يأبــــه لعــــدد الضــــحايا علــــى غــــر 

علميـــا المهــــم هــــو بقــــاء العشــــيرة طبقــــا للنظريــــة التــــى عممهــــا ريتشــــارد 
بالصـــــدفة فـــــى ذات ’  الچيـــــين األنـــــانى ‘داوكـــــين فـــــى كتابـــــه الشـــــهير 

ـــر ) الســـنة تقتـــل دومـــا مســـتخدمة كـــواتم  ، هـــذه العصـــابات وهـــو المثي
د إنــــه رعــــب أن نمــــوت علــــى يــــ!  الصــــوت رغــــم أن الحــــى خــــاو تمامــــا

ـــــا أحـــــد  ـــــرئيس ـ  هـــــؤالء دون أن يســـــمع بن وهذا هـــــو ابتكـــــار الفـــــيلم ال
ـــه ـــالغ الصـــمت علـــى عكـــس نظرائ ـــداخل .  وســـر شـــريط صـــوته ب فـــى ال
، وقاتــــــل دمــــــوى  ال يبقــــــى للتصــــــدى لهــــــم إال ضــــــابط جديــــــد أســــــمر

ليلــــــة  ‘نفـــــس مصــــــيدة  (، وســــــكرتيرة محنكــــــة  مثقـــــف قــــــدرى وبـــــارد
ـــــــاء ـــــــوتر هـــــــادئ أخـــــــاذ.  ) ’ المـــــــوتى األحي ـــــــاع ت ـــــــذت  إيق ـــــــو نف ، ول

تصـــــعيدات النهايـــــة بضـــــخامة لكـــــان قـــــد أصـــــبح كالســـــية أكثـــــر منـــــه 
ــــف ــــيلم طوائ ــــب الموســــيقى.  ف ــــف والموجــــه وكات ،  كــــارپنتر هــــو المؤل

وكـــذا الموضـــب ذلـــك أن چـــون تشـــانس هـــو اســـم چـــون ويـــن فـــى ريـــو 
  ! برافـو

  اإلرهاب والكباب 
Terrorism and Barbecue 

  مق  ١١٥)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٩٢مصر 
:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  عصـــــام إمـــــام]  أفـــــالم مصـــــر العربيـــــة [

:  موســــيقى تصــــويرية.  محســــن نصــــر:  مــــدير التصــــوير.  وحيــــد حامــــد
ــــاچ.  مــــودى االمــــام ــــر:  مونت ــــى.  عــــادل مني ــــتج فن ــــن:  من .  محمــــد زي

  . شريف عرفة:  إخراج
ـــــام ـــــب ، كمـــــال الشـــــناوى ، يســـــرا عـــــادل إم ، أشـــــرف  ، أحمـــــد رات
، يوســـــف  ، عبـــــد العظـــــيم عبـــــد الحـــــق ام سالوســـــة، إنعـــــ عبـــــد البـــــاقى

، محمــــــد  ، فــــــؤاد فرغلــــــى ، نــــــاجى ســــــعد ، عــــــالء ولــــــى الــــــدين داود
ـــــى ، ماجـــــدة زكـــــى ، أحمـــــد عقـــــل يوســـــف ، ســـــامى  ، عائشـــــة الكيالن
محمــــــــد :  ، الممثــــــــل الســــــــودانى ، حجــــــــاج عبــــــــد العظــــــــيم ســــــــرحان
ـــــــة ، جـــــــالل رجـــــــب الســـــــنى ـــــــو عيب ـــــــرى :  ، المـــــــذيع ، أحمـــــــد أب خي
  . عالء مرسى.  معتز الدمرداش : ، المذيع حسن

، نقديــــــة صــــــارخة للبيروقراطيــــــة وانعــــــدام التعامــــــل  كوميــــــديا ممتعــــــة
البطـــــل يـــــذهب .  اآلدمـــــى لألجهـــــزة الرســـــمية مـــــع المـــــواطن العـــــادى

تكــــــرارا لمجمــــــع التحريــــــر للحصــــــول علــــــى ورقــــــة لتحويــــــل ابنــــــه مــــــن 
فــــى النهايـــة يثــــور علـــى الموظفــــة .  المدرســـة فــــال يجـــد الموظــــف أبـــدا

ـــى ت ـــذى ال يكـــف عـــن الصـــالةالت ـــام فـــى مكتبهـــا وزميلهـــا ال .  عـــد الطع
ـــا فتتـــرك اســـلحتها لهـــم  ـــاك هجومـــا ارهابي تعتقـــد شـــرطة المجمـــع أن هن

تنضــــــــم لــــــــه عــــــــاهرة وعــــــــددا آخــــــــر مــــــــن الشخصــــــــيات .  وتجــــــــرى
يصــــــبح أول مطــــــالبهم لــــــوزير الداخليــــــة الــــــذى يحاصــــــر .  المحبطــــــة

يســــــرا !  ، وتتــــــوالى التصــــــعيدات المبنــــــى هــــــو وجبــــــة كبــــــاب للجميــــــع
، وعــــادل إمــــام يقــــدم أداء  منطلقــــة فــــى دور العــــاهرة الجريئــــة الجميلــــة

أدوار ممتـــــازة مــــن معظــــم الطـــــاقم .  يمــــزج مــــا بـــــين الــــتهكم والمــــرارة
  . الداعم

   ٢/١اإلرهابى 
Le Terroriste 

  ق م ١٤٥)  س/   لورد/  ت ( ١٩٩٤مصر 
:  تـــــأليف.  پـــــوپ آرت فـــــيلم]  ســـــاجا فـــــيلم پـــــوپ آرت فـــــيلم  [

؛ مهنـــــدس  محمـــــد ياســـــين:  مســـــاعد المخـــــرج األول.  لرملـــــىلينـــــين ا
ـــــديكور ـــــى.  نهـــــاد بهجـــــت:  ال ـــــتج الفن ـــــن:  المن تصـــــميم .  محمـــــد زي
ــــــوال:  المقدمــــــة ــــــدس:  ميكســــــاچ.  ن موســــــيقى .  ســــــيد حامــــــد/  مهن
مــــــدير .  صــــــالح عبــــــد الــــــرازق:  مونتــــــاچ.  عمــــــر خيــــــرت:  تصــــــويرية
ـــــادر جـــــالل:  إخـــــراج.  ســـــمير فـــــرج:  التصـــــوير ¤ .  عـــــادل إمـــــام. ن
.  صـــــــالح ذو الفقـــــــار:  الفنـــــــان القـــــــدير.  مديحـــــــة يســـــــرى:  بطولـــــــة
الفنـــــان .  حنـــــان شـــــوقى.  إبـــــراهيم يســـــرى.  أحمـــــد راتـــــب.  شـــــيرين
ــــــر ــــــدفراوى:  الكبي ــــــك.  محمــــــد ال ــــــك.  ســــــعيد طرابي .  ســــــعيد طرابي

ــــو داود ــــد المــــنعم.  محمــــد التهــــامى.  محمــــد أب المــــذيع .  عثمــــان عب
،  ماجــــــــدة زكــــــــى:  راك مــــــــعباالشــــــــت.  أحمــــــــد ســــــــمير:  التليفـــــــــزيونى

؛  ماجـــــــدة بركـــــــات:  اشـــــــترك فـــــــى التمثيـــــــل ↑ ␡.  مصـــــــطفى متـــــــولى
ـــــة ـــــد/  الطفل ، أحمـــــد محمـــــد  ؛ مجـــــدى ســـــعيد ياســـــمين محمـــــد خال
، عبـــــد  ، محمـــــد منـــــدور ، محمـــــد توفيـــــق ، توفيـــــق الكـــــردى إبـــــراهيم

ـــــــرحيم حســـــــن ـــــــد الخـــــــالق ال ـــــــار ، ضـــــــياء عب ـــــــد  ، محمـــــــد طوب ، وحي
،  ، أشـــــجان الحســـــينى توفيـــــق ، عمـــــرو ، محمـــــود الســـــركى الشـــــربينى

أحمــــــد إبــــــراهيم عبــــــد :  جماعــــــة اإلرهــــــابيين بالصــــــعيد.  منــــــى لطفــــــى
ــــــــى ــــــــة .  ، محمــــــــد بســــــــيونى ، ســــــــامى طــــــــايع الغن الجماعــــــــة اإلرهابي
.  ، عبـــــد المرضـــــى أحمـــــد محمـــــد عبـــــد المـــــنعم مصـــــطفى:  بالقـــــاهرة

،  أشـــــرف عبـــــد الفضـــــيل:  مجموعـــــة اإلرهـــــابيين بـــــوكر أميـــــر الجماعـــــة
ـــــاح، ممـــــد شـــــريف يســـــرى ـــــد الفت ، محمـــــود  ، محمـــــد صـــــالح وح عب

ــــل عبــــد الغنــــى.  ، رضــــا أحمــــد صــــالح ، محاســــن  ، عــــادل حســــن أم
،  ، محمـــــد شـــــعير مجـــــدى حســـــن النجـــــار.  ، أمـــــل توفيـــــق النجـــــدى

هشــــــام .  ، مــــــريم عبــــــد الســــــيد ، محمــــــد ولــــــى الــــــدين إبــــــراهيم زيــــــن
  . ، سيد صديق السيد

لعـــــالم  أســـــطورة كبـــــرى فـــــى حينـــــه كـــــأكبر تظـــــاهرة فنيـــــة اهـــــتم بهـــــا ا
ـــــه ـــــى  ، ضـــــد اإلســـــالم السياســـــى كل ـــــيلم ف ـــــى أنجـــــح ف ـــــت إل ، وتحول

، وذلـــــك تحديـــــدا فـــــى لحظـــــة ذروة  تـــــاريخ الســـــينما المصـــــرية آنـــــذاك
كــــذا حقـــق دويــــا .  جبـــروت هـــذا التيــــار بجناحيـــه المســــلح والسياســـى

ـــه ـــدى كـــل مكـــان عـــرض في ـــع فـــى عـــدد مـــن  هـــائال ل ، ال ســـيما وأن من
ــــة تحــــت ضــــغوط المؤسســــات ال ــــدول العربي ــــوى ال ــــة الرســــمية والق ديني

تمثيليـــــة شاشـــــة ورســـــم شخصـــــيات وســـــطور .  الســـــلفية األخـــــرى فيهـــــا
، حـــــول إرهـــــابى مـــــن  ، كلهـــــا بـــــالغ اإلتقـــــان مـــــن لينـــــين الرملـــــى حـــــوار

لـــــم يهـــــتم الفـــــيلم  (الواضـــــح أصـــــله االجتمـــــاعى والثقـــــافى المتواضـــــع 
ـــــــــالى  ـــــــــالتحول الت ـــــــــر ب ـــــــــابر لهـــــــــذا وإهـــــــــتم أكث ـــــــــالتقرير الع ســـــــــوى ب

ـــــــب شـــــــهير أمـــــــام فــــــــيلال األســـــــرة  تصـــــــدمه.  ) للشخصـــــــية ابنـــــــة طبي
، وبتـــــدرج شـــــديد  ، حيـــــث يستضـــــيفونه فـــــى هـــــذا البيـــــت بالمعـــــادى

ابــــن يعمــــل :  يكتشــــف أنهــــم إنــــاس خيــــرون رغــــم عصــــريتهم الواضــــحة
مهندســـــــا للـــــــداخليات ذو خلفيـــــــة يســـــــارية جـــــــرئ ومتحـــــــرر ويشـــــــرب 

ـــــخ…الخمـــــر  ـــــة بالقـــــاهرة .  إل ـــــة بالجامعـــــة األميركي ـــــة صـــــغرى طالب ابن
ابنــــة كبــــرى .  ، أكثــــر جــــرأة وتمــــردا مــــن ســــابقها نــــات لــــيالوفتــــاة إعال

رومانســــية تقــــع فــــى حــــب الضــــيف باعتبــــار شخصــــيته المــــزورة كأســــتاذ 
ـــــه  ـــــى فـــــى حقيبت ـــــى الكراســـــة الت جـــــامعى ذى خـــــواطر عميقـــــة كتبهـــــا ف

أم وقــــور دعاهــــا فــــى النهايــــة بأمــــه فــــى .  وأعجبتهــــا لــــدى قراءتهــــا لهــــا
ــــه األســــرى ــــب كبيــــر ينفــــق ورأس األ.  إشــــارة واضــــحة لحرمان ســــرة طبي

ــــه علــــى العــــالج المجــــانى ــــرئيس فــــى .  نصــــف دخلــــه ووقت التحــــدى ال
ـــــل  كـــــل التغيـــــرات ال تدريجيـــــة فقـــــط:  الفـــــيلم هـــــو تمثيـــــل نجمـــــه ، ب

ــــــين  ــــــه ممــــــزق ب ــــــرف ألى مــــــدى وصــــــلت بالضــــــبط ألن صــــــامتة وال تع
، ولــــم يتراجــــع بالكامــــل قــــط  العــــالمين يتقــــدم خطــــوة ويتراجــــع أخــــرى

.  حظـــة التــــى أرداه فيهـــا رصاصـــها قتــــيالعـــن أفكـــار جماعتــــه حتـــى الل
ـــــة البارعـــــة والمثيـــــرة لمشـــــاهدى الفـــــيلم أن الشـــــخص الوحيـــــد  المفارق
الـــــذى ســـــعى لتجنيـــــده لجماعتـــــه كـــــان الجـــــار المســـــيحى ذا الزوجـــــة 

المفارقـــة الحقيقيـــة لكـــن غيـــر المســـتغربة أن كـــان هـــذا هـــو  (المتزمتـــة 
ـــــذين هـــــاجم ـــــدينين ال ـــــاب المت ـــــذى أعجـــــب الكت ـــــد ال وا الشـــــىء الوحي

ــــن .  ) الفــــيلم ــــادة م ــــة المعت ــــى الســــقطات التوجيهي ــــوب تنحصــــر ف العي
فالمؤســـــف حقـــــا .  موجـــــه كنـــــادر جـــــالل وبعـــــض هفـــــوات المخطوطـــــة

أن يشــــوه عمــــل كبيــــر بجهــــل صــــانعيه بأبســــط األمــــور عــــن الحاســــوب 
ــــــ  ـــــة بهـــــا حصـــــص لل ـــــة ليســـــت مدرســـــة ابتدائي ـــــة األميركي أو أن الجامع

ة المشــــاعر التــــى تمــــأل  هــــذا لــــم يــــؤثر كثيــــرا علــــى شــــحن.  ’ ســــاينس ‘
ــــى  كــــل مشــــهد تقريبــــا ، وكانــــت ذروتهــــا مشــــهد مبــــاراة كــــرة القــــدم الت

ـــــين  (حركـــــت االرهـــــابى المســـــلم نفســـــه  ـــــديل الواضـــــح المطـــــروح ب الب
الــــدفراوى يــــؤدى .  ) الســــطور هــــو االنتمــــاء لمصــــر ال لألمــــة الدينيــــة

دور مفكـــر مـــن طــــراز فـــرج فـــودة تســــتبيح المؤسســـة الدينيـــة الرســــمية 
علــــى أن أجــــرأ األشــــياء يــــأتى .  الشــــباب المســــلح الحكــــم دمــــه وينفــــذ

مـــــن دور االبنـــــة الصـــــغرى بالغـــــة العصـــــرية والتـــــى أدتهـــــا حنـــــان شـــــوقى 
ـــالغ ـــانطالق ب ـــم تخـــدع واستشـــعرت .  ب هـــذه هـــى التـــى الوحيـــدة التـــى ل

، والمعنــــى الضــــمنى أنــــه لــــن  الغمــــوض الخفــــى فــــى شخصــــية الضــــيف
  . هذه الفتاة يصل أو يملك الحقيقة فى هذا العصر سوى أمثال

   ٢/١إرهابى بالصدفة 
Cadillac Man 

  ق م ٩٧)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
Orion [Donaldson/ Roven; Cavallo]. C: David Rubin. 

AscP: Ted Kurdyla. MScr: J. Peter Robinson. CD: Deborah 
la Gorce Kramer. E: Richard Francis-Bruce. PD: Gene 
Rudolf. DPh: David Gribble. W: Ken Friedman. P: Charles 
Roven and Roger Donaldson. D: Roger Donaldson. 

Robin Williams. Tim Robbins. ¤ Pamela Reed. Frank 
Drescher. Zack Norman. Annabella Sciorra, Lori Petty. Paul 
Guifoyle, Bill Nelson.   Co-Str: Eddie Jones, Mimi 
Cecchini, Tristine Skyler, Judith Hoag, Lauren Tom, 
Anthony Powers, Paul Herman, Paul J.Q. Lee, Jim Bulleit, 
Eric King, Richard Panebianco, Gary H. Klar. And Elaine 
Stritch -as the Widow. 
رجــــل مبيعــــات ســــيارات مهــــدد بــــالطرد مــــن وظيفتــــه ومثقــــل بالــــديون 

ــــبعض ــــه المتعــــددة تتعــــارض مــــع بعضــــها ال اآلن يقــــتحم زوج .  وغراميات
ـــه ـــه معـــرض الســـيارات انتقامـــا مـــن خيانتهـــا ل يتعامـــل البطـــل مـــع .  زميلت

، وأخيـــــرا ينهـــــى الموقـــــف بنجـــــاح برضـــــى  الموقـــــف بشـــــجاعة وهـــــدوء
فـــــى البدايـــــة بـــــدا أنـــــه ســـــيدور  . ، بمـــــا فـــــيهم عشـــــيقاته الجميـــــع عنـــــه



١٩  

ســـــاعة ثـــــم تحـــــول فجـــــأة  ٢٤حـــــول حبكـــــة كيفيـــــة بيـــــع الســـــيارة فـــــى 
التوقـــع غيـــر المشـــبع وخطـــأ البنيـــة الجســـيم .  لحبكـــة الـــزوج المغـــدور

ــــاع هــــذان ــــطء اإليق ــــد ب ــــام بشــــدة ، زائ ،  ، هبطــــت كلهــــا بالمــــذاق الع
  . محببين وحشد الممثالت الصاعداترغم وجود البطلين ال
   ٢/١انا أريد حبا وحن

  ق م ١١٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٨مصر 
قصــــة وســــيناريو .  أفــــالم نجــــدى حــــافظ]  الهيئــــة العامــــة للســــينما [

.  عبــــد المــــنعم شــــكرى:  مهنــــدس الــــديكور.  ضــــحى حــــافظ:  وحــــوار
ــــــرازق:  مونتــــــاچ ــــــد ال .  ســــــمير فــــــرج:  مــــــدير التصــــــوير.  صــــــالح عب
  . نجدى حافظ:  إخراج

ــــد شــــوقى ميرفـــــت أمــــين ــــدين دهــــم، عــــادل أ ، فري ــــور ال ــــل ن ،  ، نبي
، حســــــــين  ، عبــــــــداهللا فرغلــــــــى ، وداد حمــــــــدى مــــــــريم فخــــــــر الــــــــدين

  . ، أديب الطرابلسى الشربينى
رجـــــل المخـــــابرات الـــــذى يشـــــك فـــــى خطيبـــــة أخيـــــه لعالقـــــة الحـــــب 
ــــــدس بقاعــــــدة صــــــواريخ يعمــــــل كجاســــــوس  ــــــين مهن الســــــابقة بينهــــــا وب

، إلــــــى أن تنكشــــــف  يشــــــك فــــــى تورطهــــــا ويبعــــــدها عنــــــه.  إلســــــرائيل
ـــــه فـــــى مســـــعاهالح ـــــة.  قيقـــــة وتنضـــــم ل ، بهـــــا  درامـــــا جاسوســـــية عاطفي

  . لمسات من الجدية وإثارة متوسطة
   أريد حال 

  ق م ١٠٥)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٥مصر 
ــــــى [ ــــــالم إيهــــــاب الليث ــــــار]  أف ــــــالم صــــــالح ذو الفق :  القصــــــة.  أف

ــــــدين :  الحــــــوار:  ســــــعيد مــــــرزوق:  ؛ ســــــيناريو حســــــن شــــــاه ســــــعد ال
الموســــــــــيقى .  مــــــــــاهر عبـــــــــد النــــــــــور:  يكورمهنــــــــــدس الـــــــــد.  وهبـــــــــة

:  إنتـــــــاج.  ســـــــعيد الشـــــــيخ:  مونتـــــــاچ.  جمـــــــال ســـــــالمة:  التصـــــــويرية
:  إخـــــــراج.  مصــــــطفى أمـــــــام:  مــــــدير التصـــــــوير.  صــــــالح ذو الفقـــــــار

  . سعيد مرزوق
،  ، كمــــــال ياســــــين ليلــــــى طــــــاهر.  رشــــــدى أباظــــــة.  فــــــاتن حمامــــــة
ــــــق محمــــــد الســــــبع ،  ، ســــــهير ســــــامى رجــــــاء حســــــين.  ، أحمــــــد توفي

، عبـــد العلـــيم  علـــى الشـــريف.  ناديـــة ارســـالن:  ، مـــع تحيـــة شـــاهينف
:  ونجـــــــوم الكوميـــــــديا.  ، شـــــــوقى بركـــــــة ، حســـــــين قنـــــــديل خطـــــــاب

نعيمــــة .  ، أســـامة عبـــاس ، وحيــــد ســـيف ، ســـيد زيـــان إبـــراهيم ســـعفان
، علـــــى عـــــز  ، صـــــوفى تكـــــال ، كـــــوثر شـــــفيق ، ليلـــــى فهمـــــى الصـــــغير
، رضــــــوان  مــــــل، محمــــــود كا ، رأفــــــت فهــــــيم ، وحيــــــد يســــــرى الــــــدين
:  والوجـــــــــوه الجديـــــــــدة.  أمينـــــــــة رزق:  والفنانـــــــــة الكبيـــــــــرة.  حـــــــــافظ

  . ، هشام سليم ، مروان حماد شريف لطفى
الفــــــــــيلم صــــــــــاحب الضــــــــــجة الضــــــــــخمة والترحيــــــــــب الجمــــــــــاهيرى 

،  قصــــة المترجمــــة الصــــحفية التــــى تريــــد الطــــالق.  والنقــــدى الهــــائلين
.  شــــــل، ولكــــــن كــــــل المحــــــاوالت تبــــــوء بالف لفشـــــل حياتهــــــا الزوجيــــــة

ـــــوانين األحـــــوال الشخصـــــية ـــــاز ق ـــــة ضـــــد انحي ـــــم  صـــــرخة جريئ ، وإن ل
ـــــه ـــــى لهـــــا.  يهـــــاجم األصـــــل المـــــأخوذة عن ،  وأســـــفر عـــــن تعـــــديل جزئ

قصـــــة ممتـــــازة لحســـــن شـــــاه األولـــــى لهــــــا .  لكنـــــه ســـــرعان مـــــا ألغـــــى
  . والوحيدة فى نحو عقد كامل

   ٢/١إزاى أنساك 
  ق أأ ١٤٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 

.  علــــى الزرقــــانى:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  ألطــــرشأفــــالم فريــــد ا
عبـــــد العزيـــــز :  أحبـــــك يـــــانى؛  يفيـــــد بإيـــــه األنـــــين:  األغـــــانى تـــــأليف

:  زنوبــــة؛  أنــــور عبــــد اهللا:  هــــوه بــــس هــــوه؛  إيــــه فايــــدة قلبــــى؛  ســــالم
إســـــــماعيل :  أوبريـــــــت صـــــــانع التماثيـــــــل؛  محمـــــــود فهمـــــــى إبـــــــراهيم

ــــروك ــــدس الــــديكورم.  فريــــد األطــــرش:  موســــيقى وألحــــان.  الحب :  هن
؛ مــــــدير  شــــــارل فوســــــكلو:  ؛ مهنــــــدس الصــــــوت هــــــاجوب أصــــــالنيان

مــــــدير .  فريــــــد األطــــــرش:  مــــــدير اإلدارة.  يوســــــف حلمــــــى:  اإلنتــــــاج
  . أحمد بدرخان:  إخراج.  عبد الحليم نصر:  التصوير

ـــــــــة ـــــــــد األطـــــــــرش:  بطول ـــــــــدان.  صـــــــــباح.  فري :  والوجهـــــــــان الجدي
،  ســــراج منيــــر >،  بلســــىعبــــد الســــالم النا.  ، وناديــــة جمــــال كريمــــة

ـــــــد ـــــــد الحمي ـــــــى عب ـــــــاهر ، رشـــــــدى أباظـــــــة برلنت ـــــــاض  ، شـــــــريفة م ، ري
، عبــــــاس  ، ســــــعاد أحمــــــد لطفــــــى الحكــــــيم.  ، قطقوطــــــة القصــــــبجى
، محســـــــن  ، آمـــــــال وحيـــــــد ، إدمـــــــون تويمـــــــا ، ميمـــــــى عزيـــــــز رحمـــــــى
  . < ، عبد المنعم بسيونى حسنين

.  نو، للعمـــل فـــى كــــازي أختـــان يتيمتـــان تهربـــان مـــن قريبهمـــا الشـــرير
، يقــــــــع فــــــــى حــــــــب  صــــــــاحب الكــــــــازينو وهــــــــو المغنــــــــى األول فيــــــــه

كوميـــــديا .  ، لكـــــن إحــــدى معجباتـــــه الثريــــات توقـــــع بينهمــــا إحــــداهما
ــــــــة ــــــــة المحــــــــدودة  موســــــــيقية غنائي ، هبطــــــــت بهــــــــا القــــــــدرات التمثيلي

  . ، وأنقذتها نسبيا األدوار الثانوية لبطليها
  أزمة سكن 

  ق أأ ١٢١)   س/  شاطئ الحياة ( ١٩٧٢مصر 
:  مونتــــــاچ.  فيصــــــل نــــــدا:  قصــــــة وســــــيناريو وحـــــوار.  اهر فــــــيلمطـــــ

ـــــــديكور.  عمـــــــر خورشـــــــيد:  موســـــــيقى.  فتحـــــــى داوود ـــــــدس ال :  مهن
حلمــــى :  إخــــراج.  كمــــال كــــريم:  مــــدير التصــــوير.  مــــاهر عبــــد النــــور

  . رفلة
، عبــــــد المــــــنعم  ، محمــــــد رضــــــا ، ميرفـــــــت أمــــــين محمــــــد عــــــوض

ــــراهيم ــــ ، عــــدلى كاســــب ، عمــــاد حمــــدى إب ــــق ال ــــراهيم  دقن، توفي ، إب
ـــــى ســـــعفان ـــــل الهجرســـــى ، يوســـــف وهب ،  ، إســـــكندر منســـــى ، نبي

، الراقصــــــة زيــــــزى  ، هالــــــة الشــــــواربى ، زوزو شــــــكيب محمــــــد شــــــوقى
  . مصطفى

كوميــــديا خفيفــــة نصــــفها عــــن أزمــــة الســــكن والموظفــــة التــــى تــــدوس 
، وتطلــــــب مجــــــرد اســــــتغالله كواجهــــــة  علــــــى مشــــــاعر زميلهــــــا نحوهــــــا

ــــان لعمــــل عقــــد شــــقة ــــيلم چــــاك ، والنصــــف الث ــــا عــــن ف ى مــــأخوذ حرفي
ــــه  ” شــــقة العــــازب “ ليمــــون ، حيــــث يشــــترط المــــدير عليــــه أن يتــــيح ل

النهايــــــة أن يقعــــــا فــــــى الحــــــب .  الشــــــقة ألغــــــراض المتعــــــة كلمــــــا أراد
ويقـــــرران التصــــــدى للمــــــدير وعشــــــيقاته ولمالحقــــــات ســــــكان العمــــــارة 

ـــه كتســـلية فـــى  طـــاقم كوميـــدى وغيـــر كوميـــدى كبيـــر.  لهـــا ، وال بـــأس ب
  . مجمله

  األزواج الشياطين 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٧مصر 

ـــــــــد :  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  األفـــــــــالم المتحـــــــــدة أحمـــــــــد عب
 عبـــد العزيـــز فخـــرى:  مونتـــاچ.  مجـــدى جـــابر:  موســـيقى.  الوهـــاب

  . أحمد فؤاد:  إخراج.  على خير اهللا:  مدير التصوير. 
،  ، ســـــــعيد صـــــــالح ، ليلـــــــى طـــــــاهر ، ناهـــــــد شـــــــريف عـــــــادل إمـــــــام
ـــــــــديل مديحـــــــــة كامـــــــــل ـــــــــاة قن ـــــــــدين ، حي ، وداد  ، يوســـــــــف فخـــــــــر ال

  . ، سيد زيان ، توفيق الدقن ، إبراهيم سعفان حمدى
، تســــــــجن بســــــــبب ســــــــرقة  خادمــــــــة علــــــــى عالقــــــــة بثالثــــــــة شــــــــبان

، وتبـــــدأ فـــــى  ، وتخـــــرج لتجـــــدهم قـــــد تزوجـــــوا مجـــــوهرات مخـــــدومتها
.  ، إذ أنهــــا أخفــــت المجــــوهرات فــــى أريكــــة بعوامــــة أحــــدهم ابتــــزازهم
ديا خفيفــــة ميزتهــــا الوحيــــدة وجــــود هــــذا العــــدد مــــن الممــــثالت كوميــــ

  ! الجميالت
   ٢/١أزواج طائشون 

  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٦مصر 
ســــــــيناريو .  أفــــــــالم عبــــــــد العظــــــــيم الزغبــــــــى]  وكالــــــــة الجــــــــاعونى [

مــــاهر :  مهنــــدس الــــديكور.  ، فيصــــل نــــدا نيــــازى مصــــطفى:  وحــــوار
.  جــــالل مصــــطفى:  ونتــــاچم.  فــــاروق شــــرارة:  موســــيقى.  عبــــد النــــور

  . نيازى مصطفى:  إخراج.  إبراهيم صالح:  مدير التصوير
،  ، صــــفاء أبــــو الســــعود ، ســــمير غــــانم ، مديحــــة كامــــل عــــادل إمــــام
ــــــراهيم ســــــعفان ، رجــــــاء الجــــــداوى ســــــعيد صــــــالح ــــــو  ، إب ، مظهــــــر أب

،  ، فتحيــــة عبــــد الغنــــى ، أســــامة عبــــاس ، إبــــراهيم عبــــد الــــرازق النجــــا
  . عواطف رمضان

ـــــــورط المـــــــوظفين ال ـــــــدة الحســـــــناء تتســـــــبب فـــــــى ت ســـــــكرتيرة الجدي
، بينمـــــــا الســـــــارق  الثالثـــــــة الشـــــــبان فـــــــى اخـــــــتالس خزينـــــــة الشـــــــركة

ــــدأت مسلســــل .  الحقيقــــى عصــــابة تســــتغلها هــــى ــــديا متوســــطة ب كومي
ــــذاك ــــان مــــن  أفــــالم األزوج آن ــــين مــــنهم يعاني ــــوان أن اثن ، ومصــــدر العن

فكـــــرة شــــــقة  ، ويشــــــاركون الثالـــــث فـــــى انشـــــغال وتجاهـــــل زوجتيهمـــــا
  ! المتعة التى حولوها بعد قليل للشركة المذكورة

  أزواج فى ورطة 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٩٢مصر 

األفـــــــالم ]  األفـــــــالم المتحـــــــدة ســـــــانيالند فـــــــيلم انترناشـــــــيونال  [
محمــــــد :  معالجــــــة ســــــينمائية.  حســــــن الصــــــيفى:  قصــــــة.  المتحــــــدة
فكــــــــرى :  مونتـــــــاچ.  غنـــــــيم بهنســـــــى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  الحمـــــــوى
حســـــــن :  إخـــــــراج.  المحامىـ  مخلـــــــص شـــــــافعى :  المنـــــــتج.  رســـــــتم
  . الصيفى

ــــــونس شــــــلبى ســــــعيد صــــــالح ــــــونس ، نجــــــوى فــــــؤاد ، ي ،  ، ســــــناء ي
،  ، علـــــــى حســـــــنين ، عطيـــــــة عـــــــويس ، زهـــــــرة العـــــــال صـــــــفاء الســـــــبع
  . ، سارة ، ياسمين ، نصر سيف حمدى السخاوى

 ، فتــــدس لـــــه طيــــاران يقــــع أحــــدهما فــــى غـــــرام راقصــــة فــــى قبــــرص
تخـــــتلط الحقيبـــــة مـــــع حقيبـــــة إحـــــدى .  شـــــحنة هيـــــروئين فـــــى حقيبتـــــه

، كمـــــــا يقـــــــرر  ، وتختطـــــــف العصـــــــابة زوجتـــــــى البطلـــــــين المضـــــــيفات
ـــــة ـــــع بمجـــــرد اســـــتالنه للحقيب ـــــل الجمي ـــــديا نشـــــاط .  زعيمهـــــا قت كومي

ـــــر مـــــن الضـــــحك أو  ركيكـــــة المخطوطـــــة ـــــم يحقـــــق نجومهـــــا الكثي ، ول
ــــبع النشــــاط مــــن خاللهــــا ــــب ل ــــاك وجــــود طي ض الوجــــوه ، وإن كــــان هن

  .  النسائية الجديدة
  األزواج والصيف 

  ق أأ ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٦١مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

  . ، توفيق الدقن ، حسن فايق ، نجوى فؤاد كمال الشناوى
كوميـــــــديا طريفــــــــة الفكــــــــرة مقنعـــــــة التنفيــــــــذ محببــــــــة األداء لدرجــــــــة 

ــــوم ، كمــــا أن بهــــا بعــــض ظــــالل مــــن فــــيلم مــــاريلين مــــونرو  ملموســــة وت
ـــــــــل  زوج .  ] ” مغـــــــــامرات روى “ [’  هرشـــــــــة الســـــــــنة الســـــــــابعة ‘أوي

يلتقـــــى مصـــــادفة .  ينكـــــب علـــــى شـــــغله أثنـــــاء ســـــفر زوجتـــــه للمصـــــيف
، فتداهمــــــه الشــــــرطة بحثــــــا عــــــن  بخليلــــــة قديمــــــة تقتــــــاده إلــــــى بيتهــــــا

ــــــزوج .  زوجهــــــا المجــــــرم الهــــــارب األفضــــــل أن يقــــــدم نفســــــه كهــــــذا ال
  ! حماته الحقيقةالمطلوب للسجن بدال من أن تعرف زوجته و 

   ٢/١آس اآلسات 
Ace of Aces 

  ] بالفرنسية [ق م   ٩٥)   — ( ١٩٨٢ألمانيا الغربية /   فرنسا
Aka: L’As des As (France). 
[Gaumont] Gaumont; Cerito Films; Soprofilms; Rialto 

Films. S: Gerard Oury, Daniele Thompson. M: Vladimir 
Cosma. DPh: Xaver Schwarzenberger. 2ndUnitD: Marc 
Monnet. PD: Rolf Zehetbaur. Sd: Alain Sempé. E: Albert 
Jurgenson. Publicity: Rene Chateau. PMg: Marc Goldstaub 
and Alain Belmondo, Thomas Schuhly. P: Alain Poiré. D: 
Gerard Oury.   CD: Jacques Fonteray, Egon Strasser. C 
-France: Margot Capelier. C -Germany: Sabine Schroth. 

Jean-Paul Belmondo. ¤ With: Marie-France Pisier. Frank 
Hoffmann. Gunter Meisner, Benno Sterzenbach, Rachid 
Ferrache.   And with <Yves Pignot,> Hans Wyprächticer, 
Gerd Roman Frosch, Tamara Kafka, Michael Gahr, Ali 
Soyhan, Hubert Münster, Christoph Lindert, Sonja 
Tuchman, Martin Umbach, Gerhard Doleschall. <Agnia 
Bogoslava,> Alain David, Jacqueline Noelle. 

ـــــى أولمبيـــــاد بـــــرلين  ـــــدرب فريـــــق المالكمـــــة الفرنســـــى ف ،  ١٩٣٦م
تخدعـــــــه صـــــــحفية فرنســـــــية بســـــــبق صـــــــحفى يثيـــــــر حفيظـــــــة النـــــــازيين 

ى ذات الوقــــت يــــورط هــــو نفســــه فــــى حمايــــة أســــرة يهوديــــة فــــ.  ضــــده
تشـــجعه هـــى علـــى ذلـــك بمـــا فيهـــا تركـــه .  تعـــرف علـــى طفـــل يتـــيم منهـــا

، وتبـــدأ مطـــاردة طويلـــة  للفريـــق مـــن أجـــل تهريبهـــا للحـــدود النمســـاوية
عبــــر الريــــف األلمــــانى فقــــط كــــى يصــــل بهــــم للمــــالذ األكثــــر أمنــــا فــــى  

ــــزل هتلــــر شخصــــيا:  كــــل األرض ــــديا م!  من غــــامرات مملــــة فيمــــا كومي
، الــــــذى هــــــو سلســــــلة مفارقــــــات وكــــــذب مــــــع  عــــــدا جزؤهــــــا األخيــــــر

ـــــوهرر وأختـــــه القبيحـــــة هنـــــاك الكثيـــــر مـــــن التنكـــــر فـــــى مالبـــــس .  الف
ـــازى ـــوفرة فـــى إحـــدى  الن ـــازيين ب ـــدو يضـــرب الن ـــالطبع ســـترى بلمون ، وب

، وســــتراه يقــــوم بعــــدد مــــن بهلوانيــــات الطــــائرات ذات  مكتبــــات بــــرلين
هنـــــا جـــــاء العنـــــوان فـــــاآلس أو اإليـــــس كلمـــــة مـــــن  (المحـــــرك الواحـــــد 

 ١٩٣٣ســــخرية ضــــمنية مــــن فــــيلم .  ) تطلــــق علــــى أفضــــل الطيــــارين
ــــــوان ــــــذات العن ــــــذى كــــــان فيلمــــــا جــــــادا عــــــن تحــــــول  األميركــــــى ب ، ال

  . شخص منطو إلى بطل أثناء الحرب العالمية األولى
  األستاذ أيوب 

  ق م ٩٠)  س/    ف  ( ١٩٧٨لبنان ح 
  . محمد سلمان:  إخراج

  . ، صفية العمرى ، فريد شوقى ، منى إبراهيم حمد عوضم
ـــــة ناشـــــئة  ـــــان ويســـــعى لتســـــليم ممثل ـــــى لبن مـــــدرس مصـــــرى يعمـــــل ف

ــــــزوج ــــــر مت ــــــل كبي تكتشــــــف هــــــى .  فيلمــــــا صــــــور عــــــن عالقتهــــــا بممث
ـــــه ـــــدأ فـــــى مالحقت مـــــع قصـــــة .  القـــــدرات الجنســـــية الفـــــذة للبطـــــل وتب

بب كوميــــديا مفتعلــــة وســــ.  حــــب موازيــــة مــــع االبنــــة الرقيقــــة للممثــــل
  . النجاح هو اإلخالص للجنس والعرى شبه السافر

  األستاذ شرف 
  ق أأ ١٠٥)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . كامل التلمسانى:  إخراج

،  ، جــــــواهر ، محمــــــود المليجــــــى ، ســــــميرة أحمــــــد أنــــــور وجــــــدى
  . ، وداد حمدى ، عبد الغنى قمر عبد الفتاح القصرى
ــــذلك يفصــــل ويعمــــل مــــديرا فــــى شــــركة اســــتيراد مــــدرس شــــريف  ، ل

.  ابنـــة النـــاظر التـــى تحبـــه تحـــاول مســـاعدته وانقـــاذه دائمـــا.  مشـــبوهة
  . ، لكن بال قيمة خاصة فيلم إجتماعى وعاطفى خفيف ومسلى

    ٢/١األستاذ الملحوس 
The Nutty Professor 

  ق م ١٠٧)   — ( ١٩٦٣أميركا 
[Pammount] Jerry Lewis. M: Walter Scharf. E: John 

Woodcock. PD: Hal Pereira, Walter Tyler. DPh: W. 
Wallace Kelley. S: Jerry Lewis and Bill Richmond.. P: 
Ernest D. Glucksman. D: Jerry Lewis. 

Jerry Lewis, Stella Stevens, Del Moore, Kathleen 
Freeman, Howard Morris, Med Flory, Elvia Allman, Henry 
Gibson. 

، لكنـــــه تأكيـــــدا  براعـــــة أو حتـــــى مرحـــــاربمـــــا لـــــيس أكثـــــر أفالمـــــه  
، ولــــم يكــــن غريبــــا  أكثرهــــا تعبيــــرا عــــن شخصــــيته الســــينمائية المركزيــــة

چيــــرى ليــــويس هنــــا أســــتاذ  .  أن أصــــبح األكثــــر تفضــــيال لــــدى عشــــاقه
ــــوپ  ــــى نجــــم پ ــــيم خجــــول إل ــــن دم ــــه م ــــة تحول ــــاء يكتشــــف تركيب كيمي

بقـــــــدر مــــــــا يمثـــــــل األول الـــــــدور األكثـــــــر نمطيــــــــة .  ســـــــاحر للنســـــــاء
ـــانى محاكـــاة ســـاخرة مـــن  ا لمجمـــل أدوارهوتلخيصـــ ـــا كـــان الث ، بقـــدر م

،  البنيـــــة جيكـــــل وهايـــــد كوميديـــــة!  رفيـــــق عمـــــره الفنـــــى ديـــــين مـــــارتين
مــــــع الكثيــــــر مــــــن المواقــــــف المحرجــــــة قبيــــــل لحظــــــة انتهــــــاء مفعــــــول 

والحبكـــــــة قصـــــــة حـــــــب مـــــــن طـــــــرف واحـــــــد مـــــــع تلميذتـــــــه .  العقـــــــار
عجبـــــة بـــــه ، بينمـــــا ال يعلـــــم أنهـــــا م يشـــــجعها فيهـــــا علـــــى حـــــب اآلخـــــر

، وقالــــت عنهــــا  ستيفـــــينز الفاتنــــة مشــــرقة كالعــــادة أو ربمــــا أكثــــر.  هــــو
فــــــارايتى بمناســـــبة مهمتهـــــا الشـــــاقة فـــــى ردود األفعـــــال الصـــــامتة غالبـــــا 

ـــــيلم ـــــى هـــــذا الف ـــــرة ف ـــــى كـــــل م ـــــر الصـــــحيح ف ـــــدمت التعبي ،  ، أنهـــــا ق
أعيــــد فــــى !  ’ لكــــن حتــــى التعبيــــر الخطــــأ كــــان ســــيبدو جيــــدا عليهــــا ‘

  . انظرـ   ١٩٩٦سود بذات العنوان فى  نسخة أضخم بنجوم

  
  :  األستاذ الملحوس

  ’  !  ؟ أيهما أكثر براعة چيرى ليويس أم إيدى ميرفى ‘
  األستاذ الملحوس 

The Nutty Professor 
  ق م ٩٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 

[Universal] Imagine. C: Aleta Chapelle, C.S.A. MD: 
David Newman. MSup: Danny Bramson. CD: Ha Nguyen. 
SpFxMUpDesigns: Rick Baker. PD: William Elliott. DPh: 
Julio Macat. Based on the Motion Pic W: Jerry Lewis and 
Bill Richmond. ExcPs: Jerry Lewis, Karen Kehela, Mark 
Lipsky. S: David Sheffield & Barry W. Blaustein and Tom 
Shadyac & Steve Oedekerk. P: Brian Grazer, Russell 
Simmons. D: Tom Shadyac. 

Eddie Murphy. Jada Pinkett. James Coburn. Larry Miller. 
Dave Chappelle. John Ales. 

ــــوان  ــــذات العن ــــويس ب ــــرى ل ــــر مــــن  انظرـ  إعــــادة لفــــيلم چي ، مــــع كثي
أبرزهــــــا نقــــــل الموضـــــوع برمتــــــه إلــــــى معســــــكر .  التغييـــــرات الجوهريــــــة

ـــــوج ـــــدة كمحـــــرك  الزن ـــــة الزائ ـــــز الحبكـــــة علـــــى مســـــألة البدان ـــــم تركي ، ث
لألحـــــــداث حيـــــــث أســـــــتاذ هنـــــــا متخصـــــــص فـــــــى تغييـــــــر الخصـــــــائص 

ــــــــة ــــــــرة وهــــــــو الچيني ــــــــرض للســــــــخرية ذات م ــــــــدما يتع بصــــــــحبة  ، وعن
ـــــة  ـــــر خصـــــائص البدان ـــــة عقـــــار تغيي مســـــاعدته التـــــى يحبهـــــا يقـــــرر تجرب

ال بـــأس بـــه فـــى حـــد .  الـــذى نجـــح مـــع حيـــوان الهمســـتر علـــى نفســـه
ــــة ضــــخمة بالفعــــل ــــق جماهيري ــــه وحق ــــك تظــــل تســــأل طــــوال  ذات ، لكن

؟ األول  الوقـــــت أيهمـــــا أكثـــــر براعـــــة چيـــــرى ليـــــويس أم إيـــــدى ميرفـــــى
، أم الثـــــانى بـــــأداء  متناقضـــــتينبأدائـــــه البســـــيط المـــــؤثر للشخصـــــيتين ال



٢٠  

بعــــــــد إضــــــــافة كــــــــل  (صــــــــاخب لســــــــبع شخصــــــــيات دفعــــــــة واحــــــــدة 
ــــة الفــــن فــــى  ) أســــرته ، فضــــال عــــن الــــدعم الكثيــــف مــــن مــــؤثرات حال

  . حقلى التنميق والحاسوب
AA: MUp (Baker, David Leroy Anderson). 

  األستاذ يعرف أكثر 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٥مصر 
  . عاوىأحمد السب:  إخراج

، حســــين  ، عمــــاد رشــــاد ، فــــاروق الفيشــــاوى ، بوســــى فريــــد شــــوقى
  . ، راوية صالح الشربينى

، يخططـــــان لالســــــتيالء  فتـــــاة ريفيـــــة وصــــــديقها الـــــذى هربـــــت معــــــه
، واتفــــــــق االثنــــــــان علــــــــى أن  علــــــــى أمــــــــوال ثــــــــرى أعجــــــــب بالبطلــــــــة

ــــه تتزوجــــه ــــم يتخلصــــان من ــــق علــــى .  ، ث ال جديــــد ممــــا يســــتحق التعلي
  . يرا من قبلقصة شاهدتها كث

   األستاذة فاطمة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/  الليثى ( ١٩٥٢مصر 

ــــر فــــيلم .  إميــــل بحــــرى:  مونتــــاچ.  علــــى الزرقــــانى:  ســــيناريو.  أمي
.  وحيــــد فريــــد:  مــــدير التصــــوير.  عبــــاس حلمــــى:   مهنــــدس المنــــاظر

  . فطين عبد الوهاب:  إخراج
ــــــوال صــــــدقى ، كمــــــال الشــــــناوى فــــــاتن حمامــــــة ــــــد ال ، ل ــــــاح ، عب فت

ــــــو بكــــــر القصــــــرى ــــــوارث عســــــر ، ســــــعيد أب ــــــد ال ــــــور  ، عب ، شــــــفيق ن
  . الدين

وهــــو أن األســــتاذة فاطمــــة مــــن :  ربمــــا يكــــون مــــا يلــــى رأيــــا شخصــــيا
، فضـــال عـــن كونـــه أحلـــى  أصـــعب مـــا مثلـــت ســـيدة الشاشـــة المصـــرية

-متعلمـــــة-ســـــاذجة-متهـــــورة-طيبـــــة-عنيـــــد-غـــــرة.  أدوارهـــــا جميعـــــا
، مـــا أن  يـــة لحـــد االنهيـــارلكـــن أهـــم مـــن كـــل شـــئ أنهـــا عاطف.  مكـــابرة

، وتنجــــرف فــــى  ، حتــــى يتــــداعى كــــل ذلــــك تمــــس وتــــرا مــــا فــــى قلبهــــا
، هــــــــذا فــــــــيلم نمــــــــوذجى للجميــــــــع وأولهــــــــم  بــــــــالطبع!  بكــــــــاء حــــــــار

القصــــرى  (الشـــناوى زميــــل دراســــتها العاشـــق الحــــائر معهــــا ومـــع أبيهــــا 
، رغـــــم أن ابنتـــــه فشـــــلت فـــــى  الـــــذى يتفـــــاخم بتعليمـــــه إياهـــــا)  الرائـــــع

ــــق ذات ال ــــدودتحقي ــــى لحبيبهــــا الل ــــم حبكــــة تشــــويقية .  نجــــاح المهن ث
ــــرة ــــات البطــــل المحــــامى لتهمــــة قتلهــــا  مثي ــــق إحــــدى زبون ، حــــول تلفي

لهــــــا مــــــن ’  زبــــــون ‘، وعلــــــى البطلــــــة الغــــــر انقــــــاذ أول  هــــــى لزوجهــــــا
علــــى األقــــل ســــتجد فــــى هــــذا التتــــابع دورا مــــن أطــــرف أدوار .  ورطتــــه

كــــل هــــؤالء .  شــــفيق نــــور الــــدين التــــى ال تنســــى رغــــم قصــــره الشــــديد
  . وغيرهم فى قالب كوميدى شديد الرقى واإلمتاع

   ٢/١إستاكوزا 
  ق م ١٠٠)  س /  لورد/  ت ( ١٩٩٦مصر 

ـــــــايف ســــــتارز [ ـــــــايف ســــــتارز]  أوســــــكار  ف ــــــد :  ســــــيناريو.  ف عب
.  ســــلوى بكيــــر:  مونتــــاچ.  حســــين اإلمــــام:  موســــيقى.  الحــــى أديــــب
.  محســــــن أحمــــــد : مــــــدير التصــــــوير.  فوزيــــــة إبــــــراهيم:  منــــــتج فنــــــى

  . إيناس الدغيدى:  إخراج
،  ، دينـــــا ، حســـــين االمـــــام ، ممـــــدوح وافـــــى ، رغـــــدة أحمـــــد زكـــــى
  . أمينة رزق:  الممثلة القديرة

يبـــــدو أن الموضـــــة أصـــــبحت التمســـــح بـــــاألدب والســـــينما األجنبيـــــة 
ـــــاس عنهـــــا ـــــن االقتب ـــــن التنصـــــل م ـــــود م ـــــد عق ، فربطـــــوه رســـــميا بــــــ  بع

ــــــرويض الشكســــــة ‘ ــــــذكر فــــــى ، رغــــــ لشيكســــــپير’  ت م أن ال عالقــــــة ت
انظـــــر القائمـــــة الطويلـــــة الســـــابقة مـــــن المعالجـــــات المصـــــرية  (الواقـــــع 
.  ) ” آه مــــــن حــــــواء “و”  وبنــــــات حــــــواء”  الزوجــــــة الســــــابعة “منهــــــا 

لكـــــــن .  ، وإن خاويـــــــة المحتـــــــوى كوميـــــــديا متدفقـــــــة عاليـــــــة التســـــــلية
يظــــل واحــــدا مــــن أجــــرأ األفــــالم المصــــرية فــــى التســــعينيات مــــن حيــــث 

ـــــه ل ـــــدما .  لثيمـــــة الجنســـــية األساســـــيةتناول ـــــه عن ـــــاهى برجولت شـــــاب متب
، يقبـــــل خطيبتـــــه فـــــى الشـــــارع  تـــــراه فتـــــاة مدللـــــة لكـــــن شرســـــة الطبـــــاع

ـــين البطلـــين ـــة العـــداء الطويـــل ب ـــه وتكـــون بداي عنـــدما تجـــده .  تثـــور علي
، ينتهــــــى األمــــــر باســــــتخدام  مهندســــــا لــــــداخليات بيتهــــــا فــــــى الغردقــــــة

.  فر عــــــن فقــــــده لرجولتــــــه، ممــــــا يســــــ مهــــــارات فنــــــون القتــــــال لــــــديها
ـــــزوج منـــــه ـــــازل عـــــن القضـــــية أن تت ـــــدأ هـــــى مقالبهـــــا  يشـــــترط للتن ، وتب

ــــه ــــم أنــــت أنهــــا ســــتنتهى بالحــــب الموجعــــة للــــتخلص من ــــى تعل .  ، والت
ـــديا فعالـــة فـــى مشـــاهد عديـــدة ، رفـــع أســـهمها بـــال شـــك تناولهـــا  كومي

الســـــافر وبـــــال قيـــــود تـــــذكر لموضـــــوع العجـــــز الجنســـــى الـــــذى يكـــــاد 
  ! بيا فى مصريكون وسواسا شع

  االستعراض الكبير 
  ق م ١٦٠)  س/  بيتش  ( ١٩٧٥لبنان ح 
  . محمد سلمان:  إخراج

  . ، وديع الصافى سميرة توفيق
، مســــــتوى شــــــديد الركاكــــــة  حشــــــد مكثــــــف مــــــن أغــــــانى البطلــــــين

ـــــا ـــــة.  ســـــينمائيا ودرامي ـــــد قصـــــص  فقـــــط لعشـــــاق األغـــــانى اللبناني ، زائ
  . حب واهية فى خلفيات عالم المسرح

    ٢/١غاثة من العالم اآلخر است
  ق م ١٠٠)  س/   مصر العربية للفـيديو/  ت ( ١٩٨٥مصر 

أحمـــــــــــد عبـــــــــــد :  ســـــــــــيناريو.  ؛ األصـــــــــــدقاء فـــــــــــاروق الفيشـــــــــــاوى
ــــــــرحمن ــــــــاچ.  ال ــــــــدير التصــــــــوير.  ســــــــعيد الشــــــــيخ:  مونت ســــــــعيد :  م
  . محمد حسيب:  إخراج.  شيمى

ى ، صــــبر  ، هالــــة صــــدقى ، معــــالى زايــــد ، بوســــى فــــاروق الفيشــــاوى
،  ، مـــــــدحت مرســـــــى ، بـــــــدر نوفـــــــل ، رشـــــــوان توفيـــــــق عبـــــــد المـــــــنعم
  . ، شوقى شامخ ، عهدى صادق محمد متولى

إحيــــاء مصــــرى جميــــل ومفــــاجئ لواحــــد مــــن أخلــــد أفــــالم الغمــــوض 
ــــة  ــــا وفعالي ــــزل رقــــم  “فيهــــا وأكثرهــــا إتقان ، تشــــمل التشــــابه  ” ١٣المن

مقصــــــورة دكتــــــور   “الجــــــذور ترجــــــع إلــــــى  (العــــــام بــــــين الشخصــــــيات 
، بـــــل وانتقـــــاء موقـــــع تتابعـــــات النشـــــاط الختاميـــــة فـــــى  ) ” جـــــارىكالي

ذات كــــوبرى إمبابــــة الشــــهير أحــــد أعــــرق كبــــارى مصــــر وأكثرهــــا مهابــــة 
ـــــــة ـــــــط شـــــــمالها وجنوبهـــــــا بالســـــــكك الحديدي ـــــــذى رب .  وضـــــــخامة وال

تتلقــــى رؤى مــــن طبيــــب ال تكــــاد تعرفــــه فتكتشــــف )  بوســــى (صــــحفية 

ــــل مــــدبرة ــــة قت ــــه مــــات فــــى عملي ــــ.  أن ــــوى بعــــد هــــذا يختف ى خــــيط الق
ــــــدأ فــــــيلم غمــــــوض شــــــديد اإلتقــــــان النفســــــية الخارقــــــة أداء .  ، وإن ب
، وتصـــــوير غيـــــر مســـــبوق مصـــــريا بـــــاأللوان مـــــن ســـــعيد  رائـــــع للجميـــــع

أكمـــــــل أعمـــــــال محمـــــــد .  الشـــــــيمى ال ســـــــيما لمشـــــــاهد الكـــــــوابيس
حســـــــيب ومؤلفـــــــه أحمـــــــد عبـــــــد الـــــــرحمن بعـــــــد فيلمهـــــــا األول معـــــــا 

وبعــــده انحــــدار إلــــى  . عــــن ظــــاهرة نفســــية خارقــــة أخــــرى”  الكــــف “
  ! ” شارع السد “أنظر .  وحل الواقعية

  
  :  أسطورة الخريف

  ’  !  رسخ الفيلم من مكانة پيت كرمز للرجولة المثيرة ‘
   ٢/١إستيك 

Stick 
  ق م ١٠٩)   س/    ف  ( ١٩٨٥أميركا 
  . ” شهوة االنتقام “:  س

M: Barry de Vorzon and Joseph Conlan. CD: Norman 
Salling. AscP: David Greshenson. E: William Gardean. PD: 
James Shanahan. DPh: Nick McLean. ExcP: Robert Daley. 
Based on the N: Elmore Leonard. S: Elmore Leonard and 
Joseph C. Stinson. P: Lennings Lang. D: Burt Reynolds.  
AddPh: Fred Koenekamp, A.S.C. 

Burt Reynolds. Candice Bergen. George Segal. Charles 
Durning. Stick. Jose Perez. Richard Lawson. Castulo 
Guerra. Dar Robinson, Alex Rocco. David Reynoso, Sachi 
Parker. Deanna Lund and Tricia Fisher -as Katie. 

فيتــــورط للتــــو مــــع صــــديق .  خــــارج مــــن الســــجن بعــــد ســــبع ســــنوات
ـــــــامى ـــــــرى فـــــــى مي ـــــــة عصـــــــابة كب ـــــــب لـــــــه مالحق بينمـــــــا هدفـــــــه .  يجل

اإلســــــتقرار مــــــع ابنتــــــه وزوجتــــــه الســــــابقة التــــــى أصــــــبحت اآلن خبيــــــرة 
الــــــذى يعمــــــل )  ســــــيجال (، تعمــــــل لــــــدى الثــــــرى المــــــدلل  بالبورصــــــة

ــــــه اآلن ــــــالطبع ســــــيقهر األشــــــرار.  البطــــــل كســــــائق ل ــــــم ب شــــــمل  ، ويل
ـــــــد أســـــــرى.  األســـــــرة ـــــــز أو  عمـــــــل بوليســـــــى ذى بع ـــــــال تمي ، لكـــــــن ب
  . ، أو اقناع حتى أحيانا حركة

   ٢/١األسد 
The Lion 

  ق م ٩٦)   ت  ( ١٩٦٢أميركا 
Twentieth Century Fox. S: Irene and Louis Kamp; Based 

on the N: Joseph Kessel. MCompAndCond: Malcolm 
Arnold. DPh: Ted Scaife, B.S.C. E: Russell Lloyd; AD: 
Alan Withy. AstD: Ted Sturgis. AscP: Cecil F. Ford. P: 
Samuel G. Engel. D: Jack Cardiff. 

William Holden, Trevor Howard, Capucine. ¤. Pamela 
Franklin. 
ــــــــه األساســــــــية هــــــــى  مــــــــدير التصــــــــوير الشــــــــهير يوجــــــــه فيلمــــــــا ميزت

، حيـــــث أب يحـــــاول اســـــتعادة ابنتـــــه  األحـــــداث فـــــى كينيـــــا.  التصـــــوير
.  التــــى فضــــلت حيــــاة الغابــــة وصــــداقة أحــــد األســــود وحــــب زوج أمهــــا

، مــــع اســــتغالل صــــداقة  يزيــــدها هــــذا تحــــوال نحــــو التــــوحش الحقيقــــى
ـــة ـــة يظـــل .  األســـد لهـــا مـــن الطفول رغـــم اســـتقدام أرفـــع العناصـــر التقاني

ــــــــع كــــــــارديف  ــــــــى لول ــــــــن الســــــــنوات األول عمــــــــال متوســــــــط القيمــــــــة م
  . بالتوجيه

   ٢/١أسرار أولية 
Primal Secrets 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
[Hallmark Entertainment] Signboard Hill Productions. M: 

Allyn Ferguson. E: Sabrina Plisco-Morris. PD: David 
Ensley. DPh: Shelly Johnson. P: David A. Rosemont. ExcP: 
Richard Welsh. TP: John Gay and Jim & Ken Wheat. Based 
upon the B: Jane Stanton Hitchcock. D: Ed Kaplan. ␡ Co-
Pr: Brent Shields. C: Holly Powell, C.S.A. UnitPMg: John 
H. Burrows; FirstAstD: Burt Burman; SecondAstD: Rancy 
King. PSup: Sue Bugden; PCoordinator: Dessa Kaye; CAsc: 
Sharon Chazin. CD: Sandy Davidson. PostPSup: Andrea 
Lapins. Exc in Charge of P: Edwin Self. 

Ellen Burstyn. Meg Tilly. Paxton Whitehead. Alastair 
Duncan, Romy Rosemont. And Barnard Hughes -as Barry 
Pitt. ␡ Ftr: Vicki Walker. 

ــــــة تســــــتدعى رســــــامة شــــــا بة لترســــــم لهــــــا جــــــدران قاعــــــة ســــــيدة ثري
بعــــد قليــــل يتضــــح أن الفتــــاة تشــــبه ابنتهــــا التــــى .  الــــرقص فــــى قصــــرها

ـــزل  ـــرك المن ـــدما دفعتهـــا األم خطـــأ علـــى الســـلم لمنعهـــا مـــن ت ماتـــت عن

البنيـــــــة أن ذات القصـــــــة تتكـــــــرر مـــــــع مـــــــن تريـــــــد .  والعــــــيش مســـــــتقلة
وتوريثهـــــا كـــــل  ـ  أساسا للتكفيـــــر عـــــن ذنبهاـ  جعلهـــــا ابنـــــة جديـــــدة لهـــــا 

الواقـــع لـــم تـــتم إدانـــة هـــذه .  ىء ال ســـيما وأنهـــا فتـــاة بســـيطة ويتيمـــةشـــ
الحيــــاة الراقيـــــة بالقـــــدر الكـــــافى لتبريـــــر ســـــلوك البطلـــــة الصـــــغيرة ومـــــن 

ممـــا فـــاقم هـــذا .  قبلهـــا االبنـــة الحقيقيـــة فـــى رفـــض كـــرم وعطـــف األم
أن بورســــــتين المشــــــرقة بكاريزميتهــــــا المعتــــــادة تســــــتقطبك فــــــى صــــــف 

ــــــ ، أمــــــا تيللــــــى فلــــــم تخــــــرج عــــــن  ة معــــــاالســــــيدة المتســــــلطة والمعذب
إطارهـــا التقليــــدى للفتــــاة الحزينـــة شــــبه المعقــــدة رغـــم أن مــــن الصــــعب 

ككــــل هــــو فــــيلم .  أن تقنعــــك أن الــــدور يجــــب أن يشــــمل هــــذا فعــــال
متميـــــز فـــــى قيمـــــه اإلنتاجيـــــة مـــــن حيـــــث الخلفيـــــات وجمـــــال التصـــــوير 

  . وإتقان التفاصيل والتوجيه
  أسرار البنات 

  ق أأ ١٠٥)  س/  السبكى ( ١٩٦٩مصر 
ـــــــيلم ـــــــة ف ـــــــد:  قصـــــــة.  جمهوري :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  عـــــــدلى المول
مهنــــــدس .  ، فــــــاروق ســــــعيد ، عبــــــد الفتــــــاح الســــــيد عــــــدلى المولــــــد

ـــــديكور ـــــد المـــــنعم شـــــكرى:  ال مـــــدير .  فكـــــرى رســـــتم:  مونتـــــاچ.  عب
  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  كمال كريم:  التصوير

،  فخـــــر الـــــدين ، يوســـــف ، نجـــــالء فتحـــــى ، نيللـــــى حســـــن يوســـــف
، محمـــــــد  ، توفيـــــــق الـــــــدقن ، بـــــــدر الـــــــدين جمجـــــــوم فاطمـــــــة مظهـــــــر

، هالـــــــة  ، ميمـــــــى شـــــــكيب ، فيفـــــــى يوســــــف ، عـــــــدلى كاســـــــب رضــــــا
ـــــاخر ـــــزى مصـــــطفى ف ـــــدرى  ، الراقصـــــة زي ،  ] بوســـــى [ـ  ، صـــــافينار ق

، رشـــــــاد  ، نظـــــــيم شــــــعراوى ، عليــــــة عبـــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم سعــــــــفان
، عبــــــد  مــــــد أبـــــو عبيــــــة، أح ، ســـــيد عبــــــد اهللا ، قدريــــــة كامــــــل حامـــــد

،  ، علــــى عرابــــى ، عليــــة فــــوزى ، ســــمير ولــــى الــــدين المــــنعم بســــيونى
  . حسن حسين

أربــــع تلميــــذات وأربــــع قصــــص متوازيــــة تكشــــف أنواعــــا مختلفــــة مــــن 
ـــــــة ـــــــة المتباين ـــــــوين دائمـــــــى .  الشـــــــرائح واألفكـــــــار االجتماعي ـــــــة األب ابن
، ابنـــــــة الرجـــــــل شـــــــديد  الخـــــــالف ومـــــــن ثمـــــــة زوجـــــــة األب وزوج األم

ـــــ ـــــرة جـــــدا المضـــــطرة للســـــرقة لعـــــالج أمهـــــا تالتزم ـــــة  ، الفقي ، والرابع
عمــــــل .  المدللــــــة العابثــــــة)  صــــــافيناز قــــــدرى فــــــى العنــــــاوين (بوســــــى 

  . جيد ومسلى وميزته على األقل هذا الحشد النسبى للممثلين
   أسطورة الخريف 

Legends of the Fall 
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TriStar [Bradford Falls; Pngaea].  D: Edward Zwick. S: 
Susan Shilliday and Bill Wittliff. Based on the novella: Jim 
Harrison. P: Edward Zwick, Bill Wittliff, Marshall 
Herskovitz. ExcP: Patrick Crowly. DPh: John Toll. PD: 
Lilly Kilvert. E: Steven Rosenblum. Co-Ps: Jane Bartlet, 
Sarah Caplan. CD: Deborah Scott. MComp: James Horner. 
C: Mary Colquhoun. 

 Str: Brad Pitt. Anthony Hopkins. Aidan Quinn. Julia 
Ormond. Henry Thomas. Karina Lombard. Gordon 
Tootoosis, Christina Pickles. Paul Desmond, Tantoo 
Cardinal. ↑ Robert Wisden, John Novak, Kenneth Welsh, 
Bill Dow, Sam Sarker, Nigel Bennett, Keagan Macintosh, 
Eric Johnson, Randall Salvin, Doug Hughes, Sekwan 
Auger, David Kaye, Christian Harder, Charles Andre, 
Weston McMillan, Aaron Goettel, Bill Croft, Ray 
Goodshall, Marc Levy, Ken Kirzinger, Winnie Hung, 
Simon Sherwood, Ros Hrdlicka, Channing Knull, John D. 
Cameron. Bart the Bear -[a bear], Doug Seus. 

، مشــــــــحونة بالتفاصـــــــــيل  قصــــــــة ملحميــــــــة أعقــــــــد مـــــــــن أن تــــــــروى
ضــــابط فــــى ســــالح الفرســــان عاصــــر .  والمعــــانى والشخصــــيات الثريــــة

ـــــود ـــــة الحـــــروب وحـــــب الهن ـــــة وخـــــرج منهـــــا بكراهي ،  الحـــــروب الهندي
، أمــــا الزوجــــة فقــــد رحلــــت  أنجــــب أبنــــاء ثالثــــة.  ومزرعــــة فــــى مونتانــــا

ــــــت بعــــــد قليــــــل خطيبــــــة ــــــى بوســــــتون ليحــــــل مكانهــــــا بالبي الصــــــبى  إل
يســــــفر هــــــذا عــــــن .  األصــــــغر المشــــــبع كالهمــــــا باألفكــــــار الليبراليــــــة

.  تطـــــوع الثالثـــــة فـــــى الحـــــرب األولـــــى حيـــــث يلقـــــى األصـــــغر مصـــــرعه
ـــــى  ـــــد انجـــــذبت جســـــديا مـــــن النظـــــرة األول ـــــت ق ـــــى كان ـــــاة الت ـــــا الفت أم

،  بـــــرى الطبـــــاع هـــــاوى الصـــــيد والمخـــــاطرة)  پيـــــت (لالبـــــن األوســـــط 
ل ليـــــــدرس البيـــــــزنس لهـــــــا فيرحـــــــ)  كـــــــوين (تـــــــرفض حـــــــب األكبـــــــر 

ويؤســــــس مكاتــــــب ناجحــــــة فــــــى المــــــدن الكبــــــرى ويصــــــبح نائبــــــا فــــــى 
قبيــــل هــــذا كانــــت الحبكــــة قــــد تشــــعبت برحيــــل الصــــياد .  الكــــونجرس

، فتتـــــزوج البطلـــــة مـــــن األخ  ليلـــــف العـــــالم ويقلـــــع عـــــن فكـــــرة الـــــزواج
ـــــر ـــــى  األكب ـــــة الت ـــــاة الهندي ـــــزوج الفت ـــــد ويت ـــــم يعـــــود األول مـــــن جدي ، ث

كراهيـــــة  نفســـــه متورطـــــا فـــــى عالقـــــة حپ تعمـــــل أســـــرتها لـــــديهم ويجـــــد
معقــــدة مــــع أخيــــه وأنشــــطته السياســــية رغــــم اعتقــــاد األخيــــر فــــى أنـــــه 
ــــن  ــــدهم م ــــى آمــــن بهــــا وال ــــاألخص الت ــــا وب ــــل العلي يحــــاول خدمــــة المث

ــــــة .  خــــــالل االشــــــتغال بالسياســــــة ــــــة الغني نمــــــوذج للقصــــــص الماراثوني
، فــــى  والمثيــــرة طــــوال الوقــــت اهتــــداء بأقــــدم طــــرق الحكــــى المعروفــــة

، وأداء كـــــاريزمى للقـــــدير هـــــوپكنز فـــــى  تصـــــوير بـــــراق نـــــال األوســـــكار
كمــــــا رســــــخ الفــــــيلم مــــــن مكانــــــة پيــــــت كرمــــــز للرجولــــــة .  دور األب
، أمــــا أورمونــــد فهــــى الزهــــرة المتفتحــــة التــــى أشــــرقت حرارتهــــا  المثيــــرة

،  وعطرهــــا علــــى كــــل الفــــيلم كالفتــــاة التــــى أحبهــــا كــــل األخــــوة الثالثــــة
مـــن الجميـــل أيضـــا .  ة لهـــذه األســـرةوكانـــت محـــور المســـارات القدريـــ

كبيــــــــرا اآلن فــــــــى دور األخ ”  إى تـــــــى “أن تـــــــرى إيلليــــــــوت صــــــــديق 
التـــى بنـــى عليهـــا الفـــيلم كانـــت قـــد نشـــرت  ’  األقصوصـــة ‘.  األصـــغر

 . كحلقات فى مجلة إسكواير
AA: Cgr. 
AAN: AD-SD (Kilvert, Dorree Cooper); Sd (Paul Massey, 

David Campbell, Christopher David, Douglas Ganton). 
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ــــة متميــــزة ، ومــــا كــــان فــــى هــــذا  ريــــدلى ســــكوت موجــــه صــــاحب رؤي
ـــــالم ســـــنة  “و ”  وحـــــش الفضـــــاء “شـــــك وهـــــو يقـــــدم  .  ” ٢٠٠٠الع

ــــــه أمــــــا فــــــى فيلمــــــه التــــــالى هــــــذا ال يفعــــــل أكثــــــر مــــــن العــــــودة لخبرا ت
فــــى قــــول  (األصــــلية القديمــــة ويقــــدم إعــــالن صــــابون واســــع المقيــــاس 

.  ) ! آخـــــر إعـــــالن شـــــامپوو وفــــــى قـــــول ثالـــــث إعـــــالن ورق تواليــــــت
.  عــــوالم خياليــــة وطبيعــــة مصــــوران بــــأبهى مــــا يمكــــن تصــــور التصــــوير

ــــــدقيق فــــــى التفاصــــــيل  ــــــه فــــــائق الت ــــــع  ـ  ولع ســــــكوت الفريدـ  توجي رائ
تقانيـــــا فقـــــط  (شـــــىء فـــــى القمـــــة ببســـــاطة كـــــل .  المـــــؤثرات والتنميـــــق

ذلـــــك عـــــدا القصـــــة نفســـــها حيـــــث تقريبـــــا ال شـــــىء )  ولـــــيس ابتكاريـــــا
، وال يوجــــد وحــــدة مــــا تلــــم  متماســــك وجمــــل حــــوار مباشــــرة وســــاذجة

، إنمــــا  هــــذه المــــرة لــــم يشــــتغل فــــى أميركــــا (األشــــياء لبعضــــها الــــبعض 
ـــرا مـــوطن رأســـه ـــه فـــى إنجلت ـــة لدي يقـــدم :  ، وتلـــك ستصـــبح قاعـــدة ثابت

ـــــــة أفالمـــــــ ـــــــدما يشـــــــتغل تحـــــــت رقاب ا رائعـــــــة يســـــــخط عليهـــــــا هـــــــو عن
، ويصـــــنع أفالمـــــا ســـــيئة تســـــعده هـــــو وحـــــده  األســـــتوديوهات اللصـــــيقة

الكــــون ربيــــع دائــــم .  ) ! عنــــدما يشــــتغل بنقــــود أوروپيــــة أو فــــى أوروپــــا
إلــــــى أن تلمــــــس األميــــــرة قــــــرن اليونيكــــــورن فتــــــذهب بقوتــــــه الســــــاحرة 

شــــــتاء ويقتــــــنص  ، وتنقلــــــب الحيــــــاة منــــــه’  ســــــيد الظــــــالم ‘فيــــــتمكن 
،  الفرصـــــــة وتنطلـــــــق مخلوقاتـــــــه لتخطـــــــف األميـــــــرة’  ســـــــيد الظـــــــالم ‘

، وذلـــــك حتـــــى تضـــــمن  وتحـــــاول القضـــــاء علـــــى المســـــاخيط الطيبـــــين
اآلن .  أن ال تشـــــــرق الشـــــــمس مـــــــرة آخـــــــرى بعـــــــد غروبهـــــــا األخيـــــــر

ـــــرة القتحـــــام العـــــالم  ـــــب األمي ـــــة حبي ينطلـــــق هـــــؤالء والبطـــــل فتـــــى الغاب
، وتحريـــــر األميـــــرة مـــــن اللعنـــــة  الســـــفلى وإنقـــــاذ آخـــــر يونيكـــــورن حـــــى

ــــــة الواقعــــــة تحتهــــــا بمعظــــــم المعــــــايير يظــــــل وجــــــود إعــــــالن .  التنويمي
ـــــر الفضـــــول للمشـــــاهدة ـــــاس شـــــيئا يثي ـــــر  صـــــابون واســـــع المقي ، والمثي

ـــــة التـــــى تحتـــــل معظـــــم الفـــــيلم  ـــــاظر الداخلي ـــــدا للفضـــــول أن المن تحدي
، وهـــــى مفارقـــــة بالنســــــبة  بنيـــــت فـــــى أســـــتوديوهات پــــــاينوود اللندنيـــــة

، لكنهــــا أوال وأخيــــرا لحظــــة  م يحتفــــى بالطبيعــــة علــــى هــــذا النحــــولفــــيل
أيضـــــــا  ! ( تجـــــــل كبـــــــرى لقـــــــوانين الســـــــينما فـــــــى صـــــــورتها المتطرفـــــــة

ــــع أثنــــاء  ــــق الشــــهير لهــــذه األســــتوديوهات وق ــــول أن الحري ــــذكرى نق لل
، وأن هنــــاك بعــــض قليــــل مــــن التصــــوير الخــــارجى  تصــــوير هــــذا الفــــيلم
ــــدا ــــى فلوري ــــى ف ــــم ف ــــى.  ) ت ــــا أوال  النســــخة األول ــــى بريطاني عرضــــت ف

ق وموســـــــــــــيقى لچيـــــــــــــرى  ١١٩بطـــــــــــــول  ١٩٨٥فـــــــــــــى ديســـــــــــــيمبر 
،  ) ! شــــــــهدتها مصــــــــر فــــــــى ينــــــــاير التــــــــالى مباشــــــــرة (جولدســــــــميث 

ــــة بطــــول  ق  ٩٤وبعــــدها بخمســــة شــــهور أفــــرج عــــن النســــخة األميركي
  . ، وهى اآلن النسخة القياسية وموسيقى لفريق التانجرين درييم

AAN (1986): MUp (Bottin, Peter Robb-King). 

  ☺ أسطورة طرزان 
Greystoke —The Legend of Tarzan 

Lord of the Apes 
  ق م ١٣٠)   س/  إى إتش إى ( ١٩٨٤بريطانيا 

:  *؛ ف ” طــــــــــــرزان قــــــــــــاهر الغابــــــــــــة “:  ؛ س ” طــــــــــــرزان “:   ف
  . ” ٨٤طرازان  “

[Warner Bros.] Edgar Rice Burroughs; Warner Bros. 
Based on the St Tarzan of the Apes: Edgar Rice Burroughs. 
OFScrCompAndCond: John Scott. M Perf: The Royal 
Philharmonic Orch. AddM: Elgar Boocher. E: . PD: Stuart 
Craig. DPh: John Alcott. P: Hugh Hudson and Stanley S. 
Canter. S: P.H. Vazak [Pseudonym for Robert Towne] and 
Michael Austin. D: Hugh Hudson. 

Ralph Richardson -as Sixth Earl of Greystoke. Ian Holm 
-as Captain Philoped. James Fox -as Lord Esker. Intrd: 
Christopher Lambert -as John Clayton Tarzan Lord of the 
Apes. And Andie Macdowell -as Miss Jane. 

هـــل كـــان يجـــب أن ننتظـــر  !  عامـــا كاملـــة ٧٠الكلمـــة األخيـــرة بعـــد 
ــــا وكــــل شــــىء فــــى نحــــو  كــــل هــــذا فيلمــــا كلهــــا  ٤٥، ونســــتنفذ عقولن

ــــة إدجــــار  ــــذ أول فــــيلم صــــامت فــــى نفــــس عــــام رواي أقــــرب للتفاهــــة من
ـــــاروز  ـــــس ب ـــــة !  ١٩١٤راي ـــــاد اكتشـــــاف الرواي ـــــى يع ـــــا حت ســـــبعون عام

ـــــى بوجهيهـــــا العلمـــــى واالجتمـــــاعى الجـــــادين ـــــاروز نفســـــه  األول ، ألن ب
ـــــددة بعـــــدها ـــــات ســـــطحية متع ـــــف طرزان ـــــل !  أل ـــــة ب إنهـــــا مأســـــاة محزن

أخيـــرا هـــا هـــو طـــرزان :  وبعـــد.  وربمـــا أســـوأ إدانـــة لتـــاريخ فـــن الســـينما
، هـــــا هـــــو الفـــــيلم الوحيـــــد الـــــذى ال تـــــرى وال تســـــمع  مجـــــرد أســـــطورة

ـــه ومســـبوقة بكلمـــة أســـطورة ـــه كلمـــة طـــرازان إال فـــى عنوان هـــا هـــو .  في
ـــــز كمهرجـــــى الســـــيركطـــــرزان ال ي ـــــل يكبـــــر ويعـــــانى  صـــــرخ وال يقف ، ب

ـــتعلم ويتـــألم ـــة ضـــمنية لفكـــر دارون ولكـــل عقـــل  وي ، هـــا هـــو أروع تحي
ـــة فـــال تســـأل.  مســـتنير ، ألنهـــا جميعـــا فـــى مســـتوى  أمـــا العناصـــر الفني
  . ) ، لجون ألكوت سيمفونية التصوير مثال (الكمال 

AAN: SptA (Richardson); SBased on Material from 
Another Medium; MUp (Rick Baker and Paul Engelen). 

   ٢/١األسطى حسن 
  ق أأ ١٠٠)   س/  ت/  الشرق األوسط ( ١٩٥٢مصر 

:  قصــــة¤ .  صــــالح أبـــو ســــيف:  فـــيلم مــــن إنتـــاج.  أفـــالم الهــــالل
ــــــد شــــــوقى ــــــدير:  ؛ ســــــيناريو وحــــــوار فري فتحــــــى :  ؛ أغــــــانى الســــــيد ب

ـــــــدس الصـــــــوت.  قـــــــورة ـــــــا .  كريكـــــــور:  مهن ـــــــل بحـــــــرى:  چمونت .  إمي
ـــــــــاظر ـــــــــدس المن ـــــــــدين ســـــــــامح:  مهن ـــــــــى ال فرانســـــــــوا :  تصـــــــــوير.  ول

:  فـــــيلم مـــــن إختيــــــار.  رمســــــيس نجيـــــب:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  فاركـــــاش
  . صالح أبو سيف:  إخراج.  زربانللى.  ب

زوزو :  باالشــــــــــتراك مــــــــــع¤ .  ، فريــــــــــد شــــــــــوقى هــــــــــدى ســــــــــلطان
ـــــــاض ماضـــــــى ـــــــب.  ، حســـــــين ري ـــــــدير مـــــــارى مني ـــــــد  ، الســـــــيد ب ، عب
/  الطفــــــــل:  ومعجــــــــزة الجيــــــــل.  ، رشــــــــدى أباظــــــــة ث عســــــــرالــــــــوار 

، عـــــــــدلى   مــــــــى مــــــــدور >،  شـــــــــكوكو:  مــــــــع.  ســــــــليمان الجنــــــــدى
ــــانى ، عثمــــان أباظــــة كاســــب ــــرحيم الزرق ــــد ال ــــر الفنجــــرى ، عب ،  ، مني

ـــــــد المـــــــنعم إســـــــماعيل ـــــــى النجـــــــدى عب ـــــــد الغن ،  ، ســـــــعد أردش ، عب

ـــــراهيم حشـــــمت ـــــة محمـــــد إب ـــــص.  < ، فكري ـــــا ســـــالم:  رق ؛ ليـــــز  ثري
  . ] ، لين ليز [ـ  ولين 

ـــــى ـــــع الطبق ـــــا عـــــن التطل ـــــر  ميلودرام ـــــل فقي ، مـــــن خـــــالل قصـــــة عام
.  بإحــــــدى ورش الحـــــــدادة بحــــــى بـــــــوالق يحلــــــم بـــــــالثراء بــــــأى ثمـــــــن

)  ماضـــــى (البدايـــــة تركيـــــب بـــــاب بمنـــــزل إحـــــدى الســـــيدات الثريـــــات 
هــــذه المتزوجــــة مــــن رجــــل مقعــــد تعجــــب بــــه جســــديا .  بحــــى الزمالــــك

بعـــــد أن يقطـــــع كـــــل عالقاتــــــه .  روتـــــدعوه لإلقامـــــة معهـــــا مقابـــــل أجــــــ
، ينتهــــــى بــــــه األمــــــر  ) ســــــلطان (القديمــــــة بمــــــا فيهــــــا حبيبــــــة طفولتــــــه 

الرمــــوز الصــــريحة المعتــــادة مــــن أبــــو ســــيف .  مطــــرودا وعائــــدا ألهلــــه
، وأولهـــــا حـــــوار افتتـــــاحى طويـــــل أمـــــام الفتـــــة تقـــــول  تمـــــأل كـــــل مكـــــان

علــــى أى حــــال يعــــد مــــن بــــدايات براعــــة .  ’ القناعــــة كنــــز ال يفنــــى ‘
ـــــــو ســـــــيف فـــــــى تجســـــــيد األجـــــــواء والشخصـــــــية الشـــــــعبية صـــــــال ح أب

، والتــــــــــى قــــــــــدمها مــــــــــن اآلن فصــــــــــاعدا بــــــــــتمكن وثــــــــــراء  المصــــــــــرية
  . ملموسين

  األسطى محروس 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٩٠مصر 

ـــــد ســـــتار [ :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم جـــــالل زهـــــرة]  جول
:  مــــدير التصــــوير.  صــــالح عبــــد الــــرازق:  مونتــــاچ.  إســــماعيل حســــن

  . إسماعيل حسن:  إخراج.  عصام فريد
، فـــاروق  ، نبيلـــة كـــرم ، وحيـــد ســـيف ، إســـعاد يـــونس يـــونس شـــلبى

ـــــــــى ، نعيمـــــــــة الصـــــــــغير فلـــــــــوكس ـــــــــد  ، ضـــــــــياء الميرغن ، حســـــــــنى عب
، لـــــويس  ، هويـــــدا شـــــريف ، هويـــــدا صـــــالح ، ســـــعيد حـــــالوة الجليـــــل
  . ، أحمد رضوان ، محمد أبو حشيش يوسف

ــــ ــــزوج م ــــزنس يت ــــدى رجــــل بي ــــه شــــاب يشــــتغل ل ــــه فيتحــــرش ب ن جارت
طليقهـــــا ليلـــــة زفافهمـــــا فيتصـــــدى لـــــه ويقتلـــــه ويحكـــــم عليـــــه بالســـــجن 

يطمــــع رجـــل البيــــزنس فـــى زوجــــة مخدومـــه فيتزوجهــــا .  ثـــالث ســـنوات
ـــه تزوجهـــا لتســـهيل  ـــر لكنهـــا تكتشـــف أن ـــا مـــن األخي بعـــد تطليقهـــا غيابي

تلجـــا إلـــى طليقهـــا الثـــانى بعـــد خروجـــه مـــن الســـجن .  صـــفقاته  كـــامرأة
درامـــــــا هزيلـــــــة .  لـــــــى الـــــــتخلص مـــــــن زوجهـــــــا الثالـــــــثلمســـــــاعدتها ع

  . وتوجيه متواضع وموضوع مستهلك
  األسطى المدير 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٥مصر 
المعالجـــــــة الســـــــينمائية والســـــــيناريو .  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون

، ســــمير  كاتيــــا ثابــــت:  عــــن قصــــة تــــأليف.  رؤوف حلمــــى:  والحــــوار
اميــــل :  مهنــــدس الــــديكور.  ســــيد بشــــندى:  جمــــدير اإلنتــــا .  عــــوض
:  المكســـــــــاج مهنـــــــــدس الصـــــــــوت.  الشـــــــــحرى:  مقدمـــــــــة.  صـــــــــادق

:  مونتــــــاچ.  هــــــانى شــــــنودة:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  جميــــــل عزيــــــز
.  عـــــــادل عبـــــــد العظـــــــيم:  مـــــــدير التصـــــــوير.  شـــــــعبان عبـــــــد الجـــــــواد

  . > شفيق شامية:  إخراج <.  ممدوح الليثى:  المنتج الفنى
مـــــع .  فاطمـــــة مظهـــــر.  صـــــالح ذو الفقـــــار.  ى طـــــاهرليلـــــ:  بطولـــــة

مجــــــدى .  مصــــــطفى متــــــولى.  محمــــــود الجنــــــدى:  نجــــــم التليفـــــــزيون
ســـــــعاد :  الفنانـــــــة الكبيـــــــرة.  عـــــــزة جمــــــال:  الوجـــــــه الجديـــــــد.  أمــــــام

.  جمـــــــال إســـــــماعيل.  نظـــــــيم شـــــــعراوى:  الفنـــــــان الكبيـــــــر.  حســـــــين
.  ، أنـــــور مـــــدكور أبـــــو الفتـــــوح عمـــــارة:  ؛ مـــــع رأفـــــت مـــــاهر:  الطفـــــل

ــــاء لملــــوم .  ، نظمــــى رزق فــــاروق الشــــهاوى.  ، مصــــطفى الكــــواوى ثن
، محمـــــدين  ، ســـــمير رســـــتم ، عواطـــــف عبـــــد الفتـــــاح مايســـــة فتحـــــى

ـــة.  ، موســـى ســـالم ، حمـــدى الشـــريف نصـــار ، أحمـــد  أحمـــد أبـــو عيب
ــــدر ــــوال  ، سوســــن ســــالم ، محمــــود حفنــــاوى ، محمــــد القصــــاص ب ، ن
  . ، توفيق الكردى ، فريدة عبد العال ، عبد العزيز عيسى هاشم

، يحتـــــرف العمـــــل كنقـــــاش حتـــــى يســـــدد  مـــــدير بمصـــــلحة حكوميـــــة
النظيـــــر التليفـــــــزيونى .  الـــــديون التــــــى تراكمـــــت بســــــبب تجهيـــــز ابنتــــــه

، حيـــــــــــث وطـــــــــــأة الواقـــــــــــع  ’ شـــــــــــركاه ‘للموظفـــــــــــون فـــــــــــى األرض و
،  االجتمــــاعى تــــدفع الطبقــــة المتعلمــــة نحــــو اتجــــاه ال يصــــدق للحــــل

ــــه الســــينمائين ، لــــيس بالمبالغــــا لكــــن علــــى األقــــل ت المتخايلــــة لنظرائ
  . المتلذذون عادة بتحقير العلم
  أسعد اهللا مساءك 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٦)  ت ( ١٩٩٠مصر 
نجيــــــب :  قصــــــة الكاتــــــب الكبيــــــر.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون

مخـــــــــــرج .  عصـــــــــــام الجمبالطـــــــــــى:  ســـــــــــيناريو وحـــــــــــوار.  محفـــــــــــوظ
ــــد القــــدوس:  مســــاعد ــــد الشــــافى عب ــــدس ا.  عب محمــــد :  لــــديكورمهن
،  ، زكريـــــا منطـــــاوى عبـــــد الحميـــــد الشـــــاذلى:  إدارة اإلنتـــــاج.  الســـــيد

:  العنـــــــــاوين.  بخيـــــــــت بيـــــــــومى:  تـــــــــأليف األغنيـــــــــة.  نفيســـــــــة جـــــــــاد
ــــــرت:  الموســــــيقى التصــــــويرية واأللحــــــان.  ] الشــــــحرى [ .  عمــــــر خي

ـــــــــدس الصـــــــــوت ـــــــــل عزيـــــــــز:  مهن ـــــــــاج.  جمي ـــــــــدير اإلنت محمـــــــــد :  م
أحمــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  كمــــــال أبــــــو العــــــال:  مونتــــــاچ.  مصــــــطفى

إبــــــراهيم :  إخــــــراج.  ممــــــدوح الليثــــــى:  المنــــــتج الفنــــــى.  فــــــؤاد عمــــــر
  . الصحن
عبــــــد .  ســــــمية األلفــــــى.  ليلــــــى طــــــاهر.  فــــــؤاد المهنــــــدس:  بطولــــــة

ناديـــــــة .  محمــــــود التــــــونى.  أحمـــــــد خمــــــيس.  العظــــــيم عبــــــد الحــــــق
فـــــــاروق .  هـــــــدى عيســـــــى.  أحمـــــــد ســـــــالمة.  أنـــــــور رســـــــتم.  فهمـــــــى
ــــــد والوجــــــه.  فلــــــوكس ــــــاء الجــــــداوى:  الجدي :  باالشــــــتراك مــــــع.  لمي

ـــــى ـــــى رشـــــدى عســـــكر.  ، نظمـــــى رزق محمـــــود العراق .  ، كمـــــال الزين
، جمــــال  ، محــــب كاســــر ، نهــــاد رامــــى ، ألفــــت ســــكر هــــانم محمــــد
ــــاح ، عبــــاس منصــــور الفيشــــاوى .  ، مجــــدى إدريــــس ، ســــيد عبــــد الفت

،  ، محمــــد نبيــــل ، عبــــد الحــــى عــــزب ، ســــيد مصــــطفى محمــــد ســــعيد
ــــــورحســــــن األ .  ، ســــــيد عــــــالم ، أحمــــــد برعــــــى ، حســــــن مصــــــطفى ن
  . ، شريف إدريس ، شيماء إدريس نادر حسين:  األطفال

فكــــرة جيــــدة لنجيــــب محفــــوظ عــــن الكهــــل الــــذى تــــيقظ فيــــه جــــارة 
شــــابة منفصــــلة وكــــذا ابنهــــا مشــــاعره العاطفيــــة واألســــرية فيقــــرر العــــودة 

هــــذا  تــــم تمديــــد.  للتقــــدم لمــــن أحبهــــا قبــــل ثالثــــين عامــــا ولــــم يرتبطــــا
،  هنــــا إلــــى فــــيلم طويــــل ففقــــد اإليقــــاع والتــــرابط وكــــذا طرافــــة األصــــل

تــــم اهــــدار وقــــت .  وبــــدا كأنــــه مــــن يخــــرج حبكــــة ليــــدخل فــــى أخــــرى
طويــــــل فــــــى مضــــــايقات الجيــــــران وأقــــــارب الجــــــارة الشــــــابة وزوجهــــــا 

، فبــــــدت   لتــــــردده عليهــــــا للرعايــــــة بابنهــــــا الــــــذى جــــــرح فــــــى قدمــــــه
ــــدا عمــــا ــــل أخــــذ معظــــم الفــــيلم بعي ــــة  كفاصــــل طوي توقعــــت مــــن البداي

ــــــيقظ الحــــــب القــــــديم ــــــه ســــــيكون حبكــــــة رئيســــــة وهــــــى ت ــــــى  أن ، والت
ــــدراما فعــــال إليهــــا ــــه فــــى .  عــــادت ال ــــل أعطــــى قــــدر طاقت طــــاقم التمثي

حـــــدود المخطوطـــــة المتوســـــطة والتوجيـــــه واضـــــح الســـــوء فـــــى مشـــــاهد 
  . متعددة

  أسعد األيام 
  ق أأ ١٠٥)   س/  بيتش ( ١٩٥٤مصر 
  . حسن رضا:  إخراج

ــــــالزهــــــرة ال ــــــى ، شــــــكرى ســــــرحان ع ــــــد  ، يوســــــف وهب ــــــى عب ، برلنت
  . ، فردوس محمد الحميد

ميلودرامـــــــا ســـــــاذجة عـــــــن ابنـــــــة موظـــــــف مفصـــــــول تحـــــــاول العمـــــــل 
.  ، لكنـــــه يـــــرفض ويقـــــرر التـــــأمين علـــــى نفســـــه ثـــــم االنتحـــــار لمعاونتـــــه

ـــه ـــالغ في ـــى مب ـــادة أداء يوســـف وهب ـــون كـــل  كالع ـــاك مـــن يحب ، لكـــن هن
  . هذا

  آسف لإلزعاج
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٨٩مصر 

  . شفيق شامية:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون
،  ، مصــــــطفى متــــــولى ، فــــــايزة كمــــــال ، رغــــــدة صــــــالح ذو الفقــــــار

، ناهــــد  ، صــــالح نظمـــى ، كمــــال حســـين ، ماجــــدة حمـــادة نبيـــل بـــدر
ـــدال شـــاهين ســـمير ـــد ، اعت ـــد الحمي ـــدر نوفـــل ، لطفـــى عب ـــة  ، ب ، جليل
  . محمود

ـــــــب شـــــــهير ي ـــــــة صـــــــحراوية ممـــــــا يستصـــــــلحها كات ـــــــى قري ـــــــى ف ختف
، فـــــــيلم تليفــــــــزيونى  ، وذلـــــــك للفـــــــت األنظـــــــار لمتـــــــاعبهم الشـــــــباب

، لكـــــــن العيـــــــب هـــــــو  بمضـــــــمون جيـــــــد عـــــــن قصـــــــة ألنـــــــيس منصـــــــور
تعريــــف شــــبه تســــجيلى بشــــباب الصــــحراء :  انقســــامه ألجــــزاء مســــتقلة

ــــاعبهم ــــة علــــى اختفــــاء الكاتــــب ومت ــــم المفارقــــات المترتب ــــم مــــا  ، ث ، ث
آخــــر أفــــالم .  صــــور فــــى المواقــــع بالنوباريــــة.  مــــن جديــــد بعــــد ظهــــوره
  . نبيل بدر

  آسفة أرفض الطالق 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٣)  ت ( ١٩٨٥مصر 

ـــــــزيون ــــــة رشــــــاد:  ســــــيناريو وحــــــوار.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليف .  نادي
جميـــــــل :  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  محمـــــــد الســـــــيد:  مهنـــــــدس الـــــــديكور

ــــز ــــأليف وت.  عزي ــــعالموســــيقى التصــــويرية ت ــــو الســــعود:  وزي .  حســــن أب
ــــــــيس:  مــــــــدير التصــــــــوير ــــــــاچ.  نســــــــيم ون ــــــــدس:  مونت حســــــــين /  مهن

أنعـــــام محمـــــد :  إخـــــراج.  ممـــــدوح الليثـــــى:  المنـــــتج الفنـــــى.  عفيفـــــى
  . على

.  حســــــــن محســــــــب:  قصــــــــة.  حســــــــين فهمــــــــى.  ميرفـــــــــت أمــــــــين
ــــة ــــة:  بطول ــــة رشــــاد.  مجــــدى وهب ــــدين.  نادي سوســــن .  مــــريم فخــــر ال
مـــــــع .  ســـــــوزان حســـــــن:  ة التليفــــــــزيونضـــــــيفة الفـــــــيلم مذيعـــــــ.  بـــــــدر

ــــــر ــــــل الكبي ــــــز:  الممث ــــــد العزي ــــــك.  صــــــبرى عب ، كــــــوثر  محمــــــد طرابي
ــــزى ــــد اهللا الصــــفتى رم ــــل ، عب ــــرزاز:  ؛ الطف ــــة ناصــــر ال رشــــا :  ؛ الطفل
  . الشيتى

، يتزوجهــــــا ويطلـــــــق  زوج يســــــاعد حبيبتــــــه القديمــــــة علــــــى الطــــــالق
عمــــل .  ترفــــع األخيــــرة قضــــية بمســــاعدة صــــديقتها المحاميــــة.  زوجتــــه

، مبتكــــــر الفكــــــرة يمــــــزج بــــــين الجديــــــة فــــــى  أنثــــــوى واجتمــــــاعى معــــــا
ــــاول النفســــى للمــــرأة ، والفضــــل أساســــا  عــــرض قضــــيته وحساســــية التن

ــــى طــــاهرـ  للمؤلفة ــــن ليل ــــع م ــــة رشــــاد واألداء الرفي انظــــر .  الممثلة نادي
  . ” القانون ال يعرف عائشة “فيلمهما التالى 

   ٢إسكات بورد العجيب 
The Skateboard Kid II 

  ق م ٩٥)  المصرية  ( ١٩٩٤أميركا 
[Sunset Films International] Concorde; New Horizons. 

DPh: Adam Kane. MComp: Claude Gaudette. PD: Roger 
Nall. E: Tony Mark. S: Karen Kelly. LineP: Tony Schwartz; 
AscP: Beverly Gray. ExcP: Jim Wynorski. P and D: 
Andrew Stevens. 

Str: Dee Wallace Stone. Bruce Davison -as Burt Squires. 
Andrew Stevens. Trenton Knight. Andrea Barber. Brooke 
Stanley. Andrew Keegan, Pablo Irlando, Willy Santos. 
Turhan Bey -as Zeno.  ↑ John Furey, Jonathan Osser, 
Johnny Williams, Larry Poindexter, Kin Shriner, Mary 
Carman, John Green, Steve Restivo, Robyn Scott, Tripp 
Reed, Jeff Beach, Jim Wynorsk, Doug Pavone, Tom Tom 
Typhoon, Jessie Roach, John Roach, Josh Beagle, June 
Cate. 

، فيصــــــله  يرســــــل ســــــامى كيــــــرتس طلبــــــا بريــــــديا لشــــــراء لــــــوح تــــــزلج
واحـــــدا معقـــــدا يتـــــولى صـــــانعه وهـــــو شـــــخص آســـــيوى غـــــامض يـــــدعى 

ـــه ـــه ل ـــو تجميع ـــة الحـــى األفظـــاظ ويشـــترك رغـــم مكائـــدهم .  زين ـــز فتي يب
ـــى ـــزلج اإلحتراف ، أيضـــا بهـــدف حـــل المشـــكلة الماليـــة  فـــى مســـابقة الت

للحظــــــة األخيــــــرة فــــــى ا.  التــــــى تعــــــانى منهــــــا أمــــــه بعــــــد رحيــــــل والــــــده
ـــــزلج ـــــوح الت ، ويتعـــــين علـــــى الصـــــبى أن يفعـــــل  يختفـــــى الســـــحر مـــــن ل

اســــتطراد بســـــيط لعمــــل خيــــالى متوســــط النجـــــاح .  الشــــىء مــــن قلبــــه
  . وبال شىء مميز يذكر

   ٢/١أسكندرية كمان وكمان 
Alexandrie Encore et Toujours 

  ق م ١٠٤)   س/  تاميدو ( ١٩٩٠مصر /   فرنسا
  . يوسف شاهين:  إخراج
،  ، عمــــرو عبــــد الجليـــــل ، حســــين فهمــــى ، يوســــف شــــاهين يســــرا

ــــــة كاريوكــــــا هشــــــام ســــــليم ،  ، رجــــــاء حســــــين ، هــــــدى ســــــلطان ، تحي
ـــــة كامـــــل ســـــيف الـــــدين ـــــدل ،  عبل ،  ، أحمـــــد الحريـــــرى ، حســـــن الع

،  ، ربيــــع البنــــا ، زكــــى عبــــد الوهــــاب ، توفيــــق صــــالح منحــــة البطــــراوى
ــــق ــــار محمــــد توفي ــــدين ،  ، محمــــد فاضــــل ، صــــالح ذو الفق حســــام ال

، أحمـــــد  ، محمـــــد هنيـــــدى ، مـــــاهر ســـــليم ، علـــــى بـــــدرخان مصـــــطفى
،  ، توفيــــــــق الكــــــــردى ، خالــــــــد حمــــــــزة ،  عــــــــزت المشــــــــد حجــــــــازى

ـــــراهيم حســـــنين ـــــل إب ـــــرحمن ، محمـــــد جبري ـــــد ال ، أســـــامة  ، مهجـــــة عب



٢٢  

،  ، طــــــارق كامــــــل ، بهــــــاء ثــــــروت ، منيــــــر مكــــــرم ، ياســــــر مــــــاهر طــــــه
  . تامر أشرف:  ، الطفل إيزابيل كمال

ـــدقا ـــدا بمثلهـــا أفـــالم يوســـف ال ـــم تعـــدك أب ـــدراما ل ـــى تعـــدك ب ئق األول
موجــــــه ســــــينمائى يهجــــــره ممثلــــــه الــــــذى كانــــــت :  ’ الفنيــــــة ‘شــــــاهين 

ــــه عالقــــة مثليــــة أنــــت تعــــرف  (، فيصــــاب باضــــطراب شــــامل  تجمعــــه ب
وأفضــــل المشــــاهد هــــى التــــى يظهــــر فيهــــا .  ) مــــن هــــو فــــى الحقيقــــة

يــــــدور فــــــى ، وبعضــــــها  عمــــــرو عبــــــد الجليــــــل فــــــى دور هــــــذا الممثــــــل
ــــــة ــــــة ليلي ــــــات أوروپي ــــــرى خلفي ــــــرقص التعبي ــــــض ال ،  ، كمــــــا أن بهــــــا بع

ـــال لحظـــة واحـــدة  ـــد ب ـــوه وســـط الملـــل المكـــرر الرهيـــب الممت لكنهـــا تت
ومـــــن هنـــــا تفســـــد فكـــــرة انهيـــــار الفنـــــان ونضـــــوب الفكـــــرة .  تكســـــره

، ثـــم اكتشـــافه أن أن الحـــب ال يعنـــى بالضـــرورة  لـــدى هجـــر رفيقـــه لـــه
ت ســـــبق تناولهـــــا ســـــينمائيا فـــــى أفـــــالم ، وهـــــى ثيمـــــة أو ثيمـــــا التملـــــك
، هــــــو ذات  فمــــــا يحــــــدث هنــــــا بعــــــد مجــــــرد اإليحــــــاء بهــــــا.  رائعــــــة

، باســــتثناء أنهــــا  ’ األوتيــــر ‘الدردشــــات التقليديــــة كيفمــــا اتفــــق لــــذهن 
ــــــل ــــــر تشــــــعبا عــــــن كــــــل ذى قب ــــــى اإلطــــــالق أكث ــــــرابط عل ــــــال ت .  ، وب

ينشــــــغل بقضــــــية النقابــــــات الفنيــــــة التــــــى تمــــــردت علــــــى قــــــانون يتــــــيح 
ــــــــد ــــــــدة أخــــــــرى لرئيســــــــها  تجدي ــــــــن المشــــــــاهد تصــــــــوير  (م ــــــــر م كثي
هــــــذا بــــــدوره يــــــؤدى لتعرفــــــه بالممثلــــــة يســــــرا ويــــــرى فــــــى .  ) وثــــــائقى

شخصـــيتها القويـــة كليوپـــاترا التـــى قـــرر أن يجعلهـــا مـــادة لفيلمـــه التـــالى 
ـــه الســـابق ـــأن يمثلـــه بطل ـــدال مـــن هاملـــت التـــى طالمـــا حلـــم ب أيضـــا .  ب

شـــــــاهد حـــــــول ولعـــــــه هنـــــــاك مشـــــــاغله التقليديـــــــة التـــــــى ال تهـــــــم أى م
بالمهرجانــــــــات وجوائزهــــــــا ووساوســــــــه مــــــــن أن رســــــــالة الفــــــــن الجــــــــاد 

ـــــــه  ـــــــه )  ! مـــــــن چـــــــون جيلجـــــــود هـــــــذه المـــــــرة (أوكلـــــــت إلي وأن أبطال
، واهتمامـــــه بغرابـــــة  إلـــــخ…، وأنـــــه يجيـــــد التمثيـــــل  يجيـــــدون الـــــرقص

ــــة كالمــــه  ــــه الشخصــــية خاصــــة لكن ــــى  (ذات ــــدو فخــــورا جــــدا بهــــا عل يب
ى يجعــــل مــــن الغرائــــب الثانويـــــة العكــــس مــــثال مــــن وودى آللــــين الـــــذ

أيضـــا ال زالـــت هنـــاك رغبتـــه التقليديـــة .  ) فـــى شخصـــيته مـــادة للتنـــدر
فـــى تحيـــة كـــل إنســـان عرفـــه فـــى حياتـــه وهـــم هـــذه المـــرة جميـــع جمـــوع 

ـــــة ـــــه بأســـــمائهم ســـــواء فـــــى مشـــــاهد تمثيلي ـــــة  الفنـــــانين زمالئ ، أو وثائقي
 أفضـــــل األشـــــياء التصـــــوير المتميـــــز مـــــن رمســـــيس.  ألحـــــد مـــــؤتمراتهم

علــــــى أى حــــــال المضــــــمون األساســــــى قــــــد يكــــــون عظيمــــــا .  مــــــرزوق
، لكـــــن الجـــــرأة الحقيقيـــــة ليوســـــف شـــــاهين  واألول فـــــى جرأتـــــه عنـــــدنا

، إنمـــــا فـــــى أن يفكـــــر  ليســـــت فـــــى أن يتحـــــدث عـــــن عالقاتـــــه المثليـــــة
ــــال درامــــا للجمهــــور ــــع أفــــالم ب مــــع تجاهــــل حقيقــــة أن أفــــالم .  فــــى بي

، هـــــذا  أو بـــــأخرى شـــــاهين منـــــذ الســـــتينيات هـــــى ســـــيرة ذاتيـــــة بدرجـــــة
هــــــو الجــــــزء الثالــــــث واألســــــوأ فــــــى ســــــيرته المســــــماة صــــــحفيا ثالثيــــــة 

  . ” حدوتة مصرية “و”  أسكندرية ليه “األسكندرية بعد 
   ٢/١ليه …أسكندرية 

Alexandria …Why? 
  ق م ١٠٠)  س/   بيتش ( ١٩٧٩الجزائر /  مصر

يوســـــــف :  ســـــــيناريو.  ؛ التلفـــــــزة الجزائريــــــة أفــــــالم مصـــــــر العالميــــــة
:  مــــدير فنـــــى.  فــــؤاد الظــــاهرى:  موســــيقى.  ، محســــن زايــــد هينشــــا

ـــــاچ.  نهـــــاد بهجـــــت ـــــد الســـــالم:  مونت ـــــدير التصـــــوير.  رشـــــيدة عب :  م
  . يوسف شاهين:  إخراج.  محسن نصر

، عــــــزت  ، فريــــــد شــــــوقى ، نجــــــالء فتحــــــى محســــــن محيــــــى الــــــدين
ـــــــى ـــــــى العاليل ـــــــوزى ، محمـــــــود المليجـــــــى ، يوســـــــف وهب ـــــــى ف ،  ، ليل

ـــــق ـــــى محســـــنة توفي ـــــب شـــــاهين ، يحي ـــــة رات ـــــب صـــــدقى ، عقيل ،  ، زين
، عبـــــد العزيـــــز  ، أحمـــــد عبـــــد الـــــوارث ، أحمـــــد زكـــــى ســـــيف الـــــدين

، حســـــــن  ، عبـــــــد الـــــــوارث عســـــــر ، چيـــــــرى ساندكويســـــــت مخيـــــــون
،  ، زوزو حمــــــدى الحكــــــيم ، أســــــامة عبــــــاس ، عايــــــدة كامــــــل حســــــين

، محمـــــــد  ، نعيمــــــة الصــــــغير ، ليلــــــى حمــــــادة عبــــــد الســــــالم محمــــــد
  . ى جوهر، عل ، أحمد بدير شوقى

، فــــى فتـــــرة الشــــباب الســـــكندرى  مــــن خــــالل قصـــــة حياتــــه الذاتيـــــة
، يقـــــدم يوســـــف شـــــاهين  وانتهـــــاء بالـــــذهاب ألميركـــــا لدراســـــة الســـــينما

، عمــــــــــا كــــــــــان يحــــــــــدث فــــــــــى مصــــــــــر  پانورامــــــــــا ضــــــــــخمة عريضــــــــــة
، نضـــــــــال ضـــــــــد  ، واجتماعيـــــــــة ، سياســـــــــيا واقتصـــــــــاديا االربعينيـــــــــات
ــــــــز ــــــــر اإلنجلي ــــــــم بهتل ــــــــز وي ، حل هــــــــود ، قصــــــــص حــــــــب بهــــــــا أنجلي
ــــــان أســــــرى ومصــــــريين ، ممــــــا ال  …و… ، طــــــيش شــــــباب و ، وطغي

التركيــــز الواضــــح هنــــا هــــو أولئــــك نحــــو الثالثــــين .  تتســــع لــــه الســــطور
الفــــيلم علــــى .  ، وال يشــــبه أحــــد اآلخــــر ، كــــل فــــى دور متميــــز ممــــثال

ـــــه ـــــه وتعقيدات ـــــر نجاحـــــا ليوســـــف  ثرائ ، واضـــــح ومفهـــــوم نســـــبيا واألكث
بــــال حبكــــة وينحصــــر جمالــــه ، لكــــن يظــــل  ” العصــــفور “شــــاهين منــــذ 

ـــــى جمـــــال شخصـــــياته وممثليـــــه ـــــا أســـــلوب الحـــــوار المـــــزعج  ف ، وطبع
وغيـــر المقبـــول فـــى أى فـــن أدائـــى يظـــل كعـــب أخيـــل الـــذى يفســـد كـــل 

انظـــــــر االســـــــتطرادات .  أعمـــــــال يوســـــــف شـــــــاهين منـــــــذ الســـــــتينيات
  . ” أسكندرية كمان وكمان “و”  حدونة مصرية “

   ٢/١زمرد :  االسم الشفرى
Code Name: Emerald 

  ق م ٩٣)   — ( ١٩٨٥أميركا 
[Metro Goldwyn Mayer] NBC. M: John Addison. FE: 

Stewart Linder. DPh: Freddie Francis. Co-Pd: Jonathan 
Sanger. And Howard Alston. W for the Screen: Ronald Bass 
-Based on His N The Emerald Illusion. P: Martin Starger. 
D: Jonathan Sanger. 

Str: Ed Harris. Max von Sydow. Horst Buchholz. Helmut 
Berger. Cyrielle Claire. And Eric Stoltz -as Andy.> With: 
Patrick Stewart, Graham Crowden, George Mikell. 

ـــــــى العـــــــام  ـــــــدى ف ـــــــزو نورمان ـــــــايو الســـــــابقين لغ ـــــــل وم :  ١٩٤٤أپري
اط األميـــــركيين واإلنجليـــــز الـــــذين الحلفـــــاء تيقنـــــوا مـــــن أن كـــــل الضـــــب

اللـــــوردات  ‘أو مـــــن يســـــمون شـــــفريا  (عرفـــــوا بموعـــــد ومكـــــان الغـــــزو 
، لكــــن واحــــدا فقــــط وهــــو  قــــد مــــاتوا)  ’ أوفـــــر لــــوردز ‘أو ’  األعلــــى

قـــــد وقـــــع فـــــى قبضـــــة األلمـــــان فـــــى أحـــــد )  ســـــتولتز (ضـــــابط شـــــاب 
ـــــاريس ـــــاكولز  (األلمـــــان .  ســـــجون پ ـــــى برئاســـــة ب ـــــق مخـــــابرات ثالث فري

وضـــــابط الجســـــتابو  ابط الجـــــيش المخضـــــرم فــــــون ســـــيدوفومعـــــه ضـــــ
يريــــــدون الحصــــــول علــــــى )  المتطــــــرف بــــــالغ العــــــداء لليهــــــود برجــــــر

ــــــى الزنزانــــــة ــــــل لهــــــم يشــــــركونه لــــــه ف ــــــن خــــــالل عمي ــــــات م ،  المعلوم
الزمــــــرد هــــــو .  والحلفــــــاء يريــــــدون اســــــكات اللــــــورد األعلــــــى األخيــــــر

ج ضـــــابط مخـــــابرات أميركـــــى عميـــــل مـــــزدو :  الحـــــل بالنســـــبة للطـــــرفين
، لكــــــن والءه الحقيقــــــى  هــــــذه هــــــى تســــــمية األلمــــــان لــــــه)  هــــــاريس (

يرســـــلونه إلـــــى .  للحلفـــــاء الـــــذين يعلمـــــون أيضـــــا بتجنيـــــد األلمـــــان لـــــه
پـــــــاريس حيـــــــث عليـــــــه حـــــــل معضـــــــلة أكثـــــــر تعقيـــــــدا ممـــــــا كلفـــــــه بـــــــه 

ـــــك الضـــــابط  ، وكلـــــف نفســـــه بهـــــا الطـــــرفين ، وهـــــى أن ال يمـــــوت ذل
النجــــوم الكامــــل ميلودرامــــا جاسوســــية محببــــة بفضــــل طــــاقم .  الشــــاب

وعودتهـــــــــــــا لألســـــــــــــلوب القـــــــــــــديم للضـــــــــــــرب وخيوطـــــــــــــه الدراميـــــــــــــة 
ـــــذكر.  وشخصـــــياته ،  ربمـــــا ليســـــت مثيـــــرة جـــــدا ولـــــيس بهـــــا ابتكـــــار ي

تبقــــى لهــــا قيمــــة .  لكنهــــا تظــــل تســــلية جيــــدة تقضــــى وقتــــا طيبــــا معهــــا
تاريخيـــــة مهمـــــة فـــــى كـــــل األحـــــوال هـــــى كونهـــــا أول إنتـــــاج ســـــينمائى 

  .  لشبكة إن بى سى التليفـزيونية
  إسماعيل ياسين فى األسطول 

  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
ـــــة للســـــينما [ ـــــة للســـــينما]  العربي ـــــيلم العربي ـــــيس ف :  قصـــــة.  ؛ ممف

ـــــق ـــــق:  ؛ ســـــيناريو حســـــن توفي ـــــدير حســـــن توفي :  ؛ حـــــوار ، الســـــيد ب
؛ إدارة  أنطــــــــــون بــــــــــوليزويس:  مهنــــــــــدس المنــــــــــاظر.  الســــــــــيد بــــــــــدير

ـــــاب:  اإلنتـــــاج ـــــور:  الصـــــوتمهنـــــدس .  خليـــــل دي .  نصـــــرى عبـــــد الن
ـــــــاچ ـــــــده:  مونت ـــــــة عب ـــــــر :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية والرقصـــــــة.  عطي مني
.  ، جمـــــال الليثـــــى رمســـــيس نجيـــــب:  أشـــــرف علـــــى اإلنتـــــاج.  مـــــراد

فطــــــــين عبــــــــد :  إخــــــــراج.  عبــــــــد العزيــــــــز فهمــــــــى:  مــــــــدير التصــــــــوير
.  ، أحمــــــد رمــــــزى ] زهــــــرة العــــــال [ـ  زهــــــرة العلــــــى :  مــــــع. الوهــــــاب

عبــــــد .  ، عبــــــد الــــــوارث عســــــر ينــــــات صــــــدقى، ز  محمــــــود المليجــــــى
ـــــــاض القصـــــــبجى المـــــــنعم إبـــــــراهيم ، ليلـــــــى   ملـــــــك الجمـــــــل >،  ، ري

:  بــــــــــدون ائتمــــــــــان . [ < زينــــــــــات علــــــــــوى:  ؛ والراقصــــــــــة كــــــــــريم
  . ] إسماعيل يس

ــــــس ــــــالم إســــــماعيل ي ــــــة.  أحــــــد أشــــــهر أف ــــــارص ممتع ــــــديا ف ،  كومي
ــــــالطبع والحبكــــــة ــــــة  ، مفارقــــــات العمــــــل فــــــى األســــــطول ب ، هــــــى كيفي

عمـــه وابنتـــه مـــن المعلـــم المســـتغل الـــذى يريـــد الـــزواج مـــن الفتـــاة انقـــاذ 
  . بعد عجز األب عن سداد دين قديم له

   ٢/١إسماعيل يس بوليس حربى 
  ق أأ ٨٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 

ــــــيلم [ :  الموســــــيقى التصــــــويرية.  أفــــــالم جمــــــال الليثــــــى]  دوالر ف
رقصــــة الشــــرقية ؛ ال زكــــى عثمــــان:  ؛ رقصــــة الحلــــم تلحــــين منيــــر مــــراد
.  محمـــــــــود رضـــــــــا:  ؛ تصـــــــــميم الرقصـــــــــات علـــــــــى رضـــــــــا:  تلحـــــــــين
ـــــــاچ ـــــــل بحـــــــرى:  المونت ـــــــاظر.  ، حســـــــين أحمـــــــد إمي ـــــــدس المن :  مهن

قصـــــة .  نصـــــرى عبـــــد النـــــور:  ؛ مهنـــــدس الصـــــوت أنطـــــون بـــــوليزويس
مـــــدير .  جمـــــال الليثـــــى:  إنتـــــاج.  علـــــى الزرقـــــانى:  وســـــيناريو وحـــــوار

ـــــاج ـــــو:  صـــــويرمـــــدير الت.  كامـــــل التلمســـــانى:  اإلنت :  إخـــــراج.  كليلي
  . فطين عبد الوهاب
ــــد الســــالم النابلســــى إســــماعيل يــــس ريــــاض .  ، فريــــدة فهمــــى ، عب

،  ، علـــــى رضـــــا ، عبـــــد الغنـــــى النجـــــدى ، محمـــــود فـــــرج القصـــــبجى
، عبــــــد العظــــــيم   ، عبــــــد الحميــــــد زكــــــى ، ليلــــــى كــــــريم حســــــن حامــــــد

  . يس إسماعيل يس:  مع الطفل.  كامل
ــــى تعــــود مقالــــب ضــــد مطــــرب شــــاب لحمــــل زو  ــــه علــــى تركــــه حت جت

تــــــالى مباشــــــرة مــــــن حيــــــث النجــــــاح ألفــــــالم .  للــــــرقص بعــــــد اعتزالهــــــا
هــــل الحظــــت اســــم .  إســــماعيل األربعــــة أو الخمســــة الفائقــــة الشــــهرة

  ؟ يس إسماعيل يس
  إسماعيل يس طرزان 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ــــد الســــالم الن ، فيــــروز اســــماعيل يــــس ،  ، حســــن فــــايق ابلســــى، عب
  . ، إستيفان روستى ميمى شكيب

، مــــن خــــالل بطولــــة مطلقــــة  محاولــــة فاشــــلة إلحيــــاء أســــطورة فيــــروز
ـــــس ـــــونير!  إلســـــماعيل ي ، وضـــــاع فـــــى  هـــــو محـــــور الفـــــيلم كـــــابن لملي

، حتـــــى يعثـــــرون عليـــــه  إلـــــخ…، وعـــــاش مـــــع القـــــردة شـــــيتا  االدغـــــال
  . ويعيدونه

  إسماعيل يس فى البوليس 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/  يتشب ( ١٩٥٦مصر 

ـــــدة [ فطـــــين عبـــــد :  قصـــــة.  أفـــــالم االتحـــــاد]  أفـــــالم مصـــــر الجدي
، فطـــــين عبـــــد  محمـــــود صـــــبحى:  ؛ ســـــيناريو ، الســـــيد بـــــدير الوهـــــاب
فـــــــؤاد :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  الســـــــيد بـــــــدير:  ؛ حـــــــوار الوهـــــــاب
ــــــــــدس الصــــــــــوت الظــــــــــاهرى ــــــــــدس .  نيفـــــــــــيو أورفــــــــــانللى:  ؛ مهن مهن
مـــــدير .  عبـــــد المـــــنعم توفيـــــق:  لمونتـــــاچا.  عبـــــاس حلمـــــى:  المنـــــاظر
.  محمــــــد عبــــــد العظــــــيم:  مــــــدير التصــــــوير.  حســــــن فــــــائق:  اإلنتــــــاج
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

،  ، رشـــــدى أباظـــــة ، زينـــــات صـــــدقى ، زهـــــرة العـــــال إســـــماعيل يـــــس
، حســــــــــن  ، حســــــــــن حامــــــــــد ريــــــــــاض القصــــــــــبجى.  شــــــــــريفة مــــــــــاهر

ــــارودى ،  نــــديل، حســــين ق ، عبــــد الغنــــى النجــــدى ، علــــى رشــــدى الب
،  ، أحمـــــد منصـــــور ، حســـــن أتلـــــه ، محمـــــود لطفـــــى محســـــن حســـــنين
، ســــيد  ، رشــــاد حامــــد ، أنــــور مــــدكور ، أحمــــد شــــوقى محمــــد شــــوقى

  . ، مدام شماع ، نورا ، إيلين العربى
ـــــانى وأحـــــد أنجـــــح أفـــــالم أســـــماعيل يـــــس فـــــى كـــــذا وكـــــذا بعـــــد .  ث

، ويقــــــوده ذكــــــاؤه  الجــــــيش نجــــــد البطــــــل فــــــى الشــــــرطة هــــــذه المــــــرة
قــــبض علــــى شــــرطى ســــرى باعتبــــاره المجــــرم الشــــهير الــــذى الخــــارق لل

ـــه الشـــرطة ـــذمر فيهـــا .  تبحـــث عن ـــاك قصـــة الحـــب التـــى تت ـــالتوازى هن ب
، وتخطــــب لمــــدرس  جارتــــه دومــــا مــــن وظيفتــــه غيــــر منتظمــــة المواعيــــد

أنــــــت تعــــــرف أن القــــــبض علــــــى المجــــــرم .  تربيــــــة رياضــــــية بــــــدال منــــــه
  . الحقيقى سيحل المشكلتين بطلقة واحدة

  س فى جنينة الحيوان إسماعيل ي
ألوان /   ق أأ ١١٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٧مصر 

  ) محدودة  (
قصــــــــــة .  أفــــــــــالم مــــــــــارى كــــــــــوينى]  الشــــــــــرق لتوزيــــــــــع األفــــــــــالم [

عبـــــــد الشـــــــافى :  ؛ عـــــــن فكـــــــرة أبـــــــو الســـــــعود االبيـــــــارى:  وســـــــيناريو
ــــارى محمــــد مصــــطفى ســــامى:  حــــوار.  محمــــد ــــو الســــعود االبي .  ، أب

.  كمـــــال أبـــــو العـــــال:  المونتـــــاچ.  مـــــىعبـــــاس حل:  مهنـــــدس المنـــــاظر
:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  نيفـــــــــيو أورفــــــــانيللى:  مهنــــــــدس الصــــــــوت

مــــارى  :  إنتــــاج.  ألفـــــيزى أورفــــانيللى:  مــــدير التصــــوير.  أندريــــه رايــــدر
  . سيف الدين شوكت:  إخراج.  كوينى

ـــــال فريـــــد ، نزهـــــة يـــــونس إســـــماعيل يـــــس ،  ، عمـــــر الحريـــــرى ، آم
  . نيللى مظلوم:  تابلوه.  ق، حسن فاي زينات صدقى

.  مــــن الحلقــــات األشــــد ضــــعفا فــــى السلســــلة وأقلهــــا شــــهرة بالتــــالى
حـــــارس حديقــــــة الحيــــــوان الــــــذى يحــــــاول قتــــــل منافســــــه فــــــى الحــــــب 

، مـــــع هـــــذا  ، وحـــــين ينـــــدم يـــــدخل هـــــو عنـــــد األســـــود لينتحـــــر بثعبـــــان
  . ثالثة أحالم للبطل مصورة باأللوان!  البد من نهاية سعيدة

   الجيش إسماعيل يس فى 
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

ــــاض  ، عبــــد الســــالم النابلســــى ، ســــميرة أحمــــد إســــماعيل يــــس ، ري
  . ، عبد الغنى النجدى ، جماالت زايد القصبجى

، واألول فـــــى سلســـــلته  مـــــن أفضـــــل وأشـــــهر أفـــــالم إســـــماعيل يـــــس
ـــــوات الجـــــيش ـــــى ق ـــــى دار فيهـــــا عل ـــــة الفائقـــــة الت .  والشـــــرطة المختلف

ــــديا  ــــة يتــــألق فيهــــا البطــــل والموجــــه أســــتاذ الكومي كوميــــديا مغرقــــة متقن
ــــــه ال ســــــيما النابلســــــى   ــــــداعم بكامل الســــــينمائية المصــــــرية والطــــــاقم ال

الشــــــاويش  ‘كصــــــديق البطــــــل وريــــــاض القصــــــبجى فــــــى أشــــــهر أدواره 
ــــة ــــد.  ’ عطي ــــالغ القســــوة  شــــاب يســــتدعى للتجني ، فيجــــد المــــدرب ب

ـــــدين ـــــى المجن ـــــذات معاملـــــة خاصـــــة عل ، فكالهمـــــا  ، يعاملـــــه هـــــو بال
ـــــاة ـــــه فـــــى ’  الباشـــــجاويش ‘عـــــزل .  يتنـــــافس علـــــى ذات الفت مـــــن رتبت

، وبــــالطبع التنــــاول الســــاخر للجــــيش والممتــــد عبــــر كــــل  نهايــــة الفــــيلم
ــــــيلم ــــــى  الف ــــــيلم يظهــــــر ف ــــــرة للفضــــــول بالنســــــبة لف ــــــورا مثي ــــــدو أم ، تب

  . صرالسنوات األولى الستيالء الجيش على السلطة فى م
  إسماعيل يس فى دمشق 

  ق أأ ٨٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
ســــــــيناريو .  أفــــــــالم حلمــــــــى رفلــــــــة]  الشــــــــرق لتوزيــــــــع األفــــــــالم [

:  تـــــأليف: يــــا حيرتــــى يــــانى أغنيــــة .  أبــــو الســــعود األبيــــارى:  وحــــوار
:  مـــــــدير التصـــــــوير.  عفيـــــــف رضـــــــوان:  ؛ تلحـــــــين مـــــــأمون الشـــــــناوى
ـــــو سالفــــــى ـــــدس الصـــــوت برون ـــــاظر يكـــــوركر :  ؛ مهن ـــــدس المن :  ، مهن

:   مونتــــاچ.  كمــــال عبــــد اهللا:  ؛ مســــجل الصــــوت أنطــــون بــــوليزويس
حلمــــــــى :  إخــــــــراج.  روفائيــــــــل جبــــــــور:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  حســــــــنوف

  . رفلة
.  ¤:  فـــــــى.  ، أحمـــــــد رمـــــــزى ، ســـــــميرة أحمـــــــد إســـــــماعيل يـــــــس

محمـــــــد .  ، چـــــــاكلين مـــــــونرو ، توفيـــــــق الـــــــدقن حســـــــن فـــــــايق:  مـــــــع
ـــديب ـــة فـــوزى لى كاســـب، عـــد ، نجـــوى ســـالم ال ـــد العظـــيم   ، علي ، عب
ــــــل ــــــى ، محســــــن حســــــنين ، حســــــين إســــــماعيل كام ؛  ، زكــــــى الحرام

  . سعيد:  والمنوم المغناطيسى
!  يقــــال أن عنوانــــه  عــــدل إلــــى هــــذا بعــــد توقيــــع الوحــــدة مــــع ســــوريا

البطــــــل موظــــــف تــــــأمين وزميلــــــه فــــــى رحلــــــة للشــــــام فــــــى رحلــــــة عمــــــل 
، حيــــــث  جبصــــــحبة فتــــــاة أمنــــــت علــــــى نفســــــها ضــــــد الحــــــب والــــــزوا 

ــــاة ــــد الفت ــــؤامرة ضــــد وال ،  عنــــد عرضــــه ســــينمائيا بمصــــر.  تنتظــــرهم م
، وربمــــا لــــو عــــرض لكــــان  حــــذف دور چــــاكلين مــــونرو بالكامــــل تقريبــــا

  ! لنجاحه شأن آخر
  إسماعيل يس فى السجن 

  ق أأ ٩٥)  س/    ف ( ١٩٦٠مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ــــــس ــــــدين ، مهــــــا صــــــبرى إســــــماعيل ي ــــــق  ، هــــــدى شــــــمس ال ، توفي
  . ، إستيفان روستى ، شفيق نور الدين لدقنا

، عشــــــماوى  فكــــــرة طريفــــــة لكوميــــــديا متوســــــطة إلســــــماعيل ياســــــين
يتمنـــــــى أن يشـــــــنق محضـــــــر إحـــــــدى المحـــــــاكم )  جـــــــالد اإلعـــــــدام (

فـــــــى المقابـــــــل تقـــــــع أحـــــــداث مخيفـــــــة لـــــــذلك .  ضـــــــايقه ذات مـــــــرة
ــــــة .  المحضــــــر مــــــن المجموعــــــة األفضــــــل نســــــبيا فــــــى أفــــــالم النجومي

  . يس الكاملة إلسماعيل
  إسماعيل يس فى الطيران 

  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
ــــــالم [ ــــــع األف ــــــة للســــــينما]  الشــــــرق لتوزي قصــــــة وســــــيناريو .  العربي

أحمــــد :  موســــيقى الــــرقص الشــــرقى.  أبــــو الســــعود األبيــــارى:  وحــــوار
ــــــــؤاد حســــــــن ــــــــاچ.  ف ــــــــده:  المونت ــــــــة عب ــــــــدس الصــــــــوت.  عطي :  مهن

:  مســــاعد ثــــان >؛  العزيــــز جــــادعبــــد :  مســــاعد المخــــرج.  كريكــــور
؛  طـــــــــاهر عبـــــــــد النـــــــــور:  مهنـــــــــدس المنـــــــــاظر.  < فـــــــــؤاد شـــــــــافعى

علـــــى خيـــــر :  المصـــــور.  < عجمـــــى عبـــــد الـــــرحمن:  إكسســـــوار >
ـــــــاج.  < محمـــــــد شـــــــاكر:  المســـــــاعد >؛  اهللا ـــــــدير اإلنت ـــــــل :  م خلي

ــــاب ــــى حســــن:  مــــدير التصــــوير.  دي ــــاج.  عل ــــب:  إنت .  رمســــيس نجي
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

عبـــــــد المـــــــنعم :  ضـــــــيف الشـــــــرف.  نجـــــــوى فـــــــؤاد.  آمـــــــال فريـــــــد
ـــــــراهيم ،  ، عايـــــــدة كامـــــــل ريـــــــاض القصـــــــبجى:  باالشـــــــتراك مـــــــع.  إب

، محمـــــــود  ، محمـــــــد شـــــــوقى ، شـــــــفيق نـــــــور الـــــــدين جمـــــــاالت زايـــــــد
:  بـــــدون ائتمـــــان . [ ، محســـــن حســـــنين ، حســـــين إســـــماعيل لطفـــــى

  .  ] ، زينات علوى ، يوسف شاهين إسماعيل يس
ـــى تـــدور فـــى  إســـماعيل يـــس الســـت الفائقـــةإحـــدى كوميـــديات  ، الت

كوميــــــديا أغــــــالط .  أوســــــاط القــــــوات المســــــلحة والشــــــرطة المختلفــــــة
، تشــــمل أساســــا التنكــــر فــــى زى أخيــــه الطيــــار  فارصــــية معقــــدة نســــبيا

األكثــــر امتاعــــا المشــــاهد التــــى يصــــبح .  مــــن أجــــل انتــــزاع قلــــب فتــــاة
  ! فيها األخ األبلة طيارا

   إسماعيل يس فى متحف الشمع
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج



٢٣  

، عبــــــد الفتــــــاح  ، كيتــــــى ، برلنتــــــى عبــــــد الحميــــــد إســــــماعيل يــــــس
، فــــؤاد  ، ســــناء جميــــل ، محمــــد الــــديب ، عبــــد الغنــــى قمــــر القصــــرى
  . جعفر

كوميــــديا فــــارص متوســــطة الشــــهرة واالضــــحاك أيضــــا مــــن إســــماعيل 
، علــــى أى حــــال  وع كمــــا تــــرىالعنــــوان كــــافى لتلخــــيص الموضـــ.  يـــس

، مــــع مــــدير متحــــف شــــمع رئــــيس  هــــو مغــــامرات اثنــــين مــــن الحانوتيــــة
ــــــب ــــــالم .  عصــــــابة تهري ال تصــــــدق أن الســــــينما المصــــــرية صــــــنعت أف

  ! رعب حقيقية
  إسماعيل يس فى مستشفى المجانين 

  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
:  حــــــــــوارســــــــــيناريو و .  كرامــــــــــة فــــــــــيلم]  أفـــــــــالم إدوارد خيــــــــــاط [

؛  عيســــــى كرامــــــة:  ؛ اشــــــترك فــــــى الســـــيناريو المخـــــرج عبــــــاس كامـــــل
ـــــاح الســـــيد:  الحـــــوار ـــــد الفت ـــــف.  عب ـــــاچ بوزتي ـــــب عرفـــــة:  مونت ؛  نجي

ـــــــاظر ـــــــدس المن ـــــــو:  مـــــــدير التصـــــــوير.  حلمـــــــى عـــــــزب:  مهن .  كليلي
  . عيسى كرامة:  إخراج

، عبــــــد  زينــــــات صــــــدقى.  ، هنــــــد رســــــتم إســــــماعيل يــــــس:  تمثيــــــل
ـــــاح القصـــــرى ـــــا الفت ـــــى ض القصـــــبجى، ري ـــــى قمـــــر.  ، كيت ـــــد الغن ،  عب
، حســـن  ، حســـين عســـر ، عبـــد المـــنعم إســـماعيل عبـــد الحميـــد زكـــى

،  ، حســـــين إســـــماعيل ، رشـــــاد حامـــــد عـــــز الـــــدين ســـــالم.  وحســـــان
ــــــر الفنجــــــرى ــــــو الســــــعود مني ــــــد المــــــنعم ســــــعودى ، محمــــــد أب ،  ، عب
ـــــة جمـــــال ـــــاى روحي ـــــاى ب ـــــد  ، محســـــن حســـــنين ، مـــــارى ب ـــــد عب ، فري

،  ، فـــــؤاد راتـــــب عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم:  مـــــع.  فـــــى، محمـــــود لط اهللا
،  فيفـــــــى ســـــــالمة:  الراقصـــــــتين.  ، مصـــــــطفى عزمـــــــى فرحـــــــات عمـــــــر

  . هيلين
ـــــالمعنى المفهـــــوم ـــــيس فيلمـــــا ب ـــــل أقـــــرب لسلســـــلة مـــــن النمـــــر  ل ، ب

، لكنهــــا ال تصــــلح  صــــحيح أنهــــا خفيفــــة الظــــل.  المســــرحية الطويلــــة
 قصـــــــــة مـــــــــن يدخلونـــــــــه.  عمـــــــــال دراميـــــــــا يجتـــــــــذبك حتـــــــــى النهايـــــــــة

هـــــــذا هـــــــو نصــــــــف .  لمستشـــــــفى المجـــــــانين إلبعـــــــاده عمـــــــن تحبـــــــه
  . ، أما النصف الثانى فال عالقة له بالعنوان الفيلم

  إسماعيل يس للبيع 
  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٨مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

، أنــــور  ، ســــعيد أبــــو بكــــر ، ســــعاد مكــــاوى ، فيــــروز إســــماعيل يــــس
  . ، ريرى البابا

ديات يـــــس النشـــــاطية الســـــاذجة لكـــــن المحببـــــة اليـــــوم إحـــــدى كوميـــــ
ــــــدة للبطــــــل بمــــــرور الســــــنوات ال ســــــيما فــــــى  بحكــــــم الشــــــعبية المتزاي

، وفــــى عملهمــــا  ينقـــذ فتــــاة مـــن االنتحــــار ويتزوجهـــا.  أوســـاط الصــــغار
ســــــــويا بــــــــالملهى تبــــــــدأ المطــــــــاردات مــــــــع صــــــــاحبه زعــــــــيم إحــــــــدى 

  . العصابات
   ٢/١إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة 

  ق أأ ٨٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
ــــــــل للســــــــينما [ ــــــــالم الهــــــــالل]  الني ــــــــو :  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  أف أب

ـــــــــارى ؛  فـــــــــؤاد الظـــــــــاهرى:  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  الســـــــــعود األبي
:  ؛ األلحـــــــان ؛ أبـــــــو الســـــــعود األبيـــــــارى فتحـــــــى قـــــــورة:  األغـــــــانى >

،  ، علـــــى إســـــماعيل ، أحمـــــد صـــــبرة ، عـــــزت الجـــــاهلى فريـــــد غصـــــن
ــــاج.  < ســــعيد فــــؤاد ــــور:  مــــدير اإلنت ــــل جب :  مــــدير التصــــوير.  روفائي

.  < والـــــــــى نـــــــــور الـــــــــدين:  مســـــــــاعد المصـــــــــور >؛  روبيـــــــــر طمبـــــــــا
ـــــــاچ ـــــــل بحـــــــرى:  المونت ـــــــاظر إمي ـــــــدس المن ـــــــاس حلمـــــــى:  ؛ مهن ؛  عب

ـــــــان:  مهندســـــــا الصـــــــوت ـــــــاج.  ، كـــــــارل هاليبي .  زربـــــــانللى.  ب:  إنت
  . > حمادة عبد الوهاب:  إخراج <

ـــــة ـــــس:  بطول ـــــع.  إســـــماعيل ي ـــــا حلمـــــى:  م ،  ، نجمـــــة إبـــــراهيم ثري
ــــاح القصــــرى زوزو حمــــدى الحكــــيم ــــد الفت ــــاض القصــــبجى ، عب ،  ، ري

ـــــل ـــــار:  ؛ الراقصـــــة نظـــــيم شـــــعراوى.  ســـــعيد خلي ـــــد  نعمـــــت مخت ؛ عب
ـــــا فخـــــرى المـــــنعم إســـــماعيل ـــــرى ؛ ثري ـــــيم  ؛ أحمـــــد الجزي ـــــد الحل ، عب

  . القلعاوى
، بـــــال مبـــــاالة يقعـــــان بـــــين يـــــدى ريـــــا  إســـــماعيل يـــــس وثريـــــا حلمـــــى

ريـــــا  “نفـــــس ممثلتـــــى فـــــيلم صـــــالح ابـــــو ســـــيف الشـــــهير  (ســـــكينة و 
، اعتصـــــــــرت  مفارقـــــــــات كوميديـــــــــة فـــــــــارص مبتكـــــــــرة.  ) ” وســـــــــكينة

ــــد ــــى .  الفكــــرة الجامحــــة لمــــدى بعي ــــة الت مــــن األفــــالم المصــــرية القليل
، وال يقـــــــــارن  حققـــــــــت نجاحـــــــــا ال يمكـــــــــن تصـــــــــديقه فـــــــــى الفــــــــــيديو

أو قــــل  (هــــل ربمــــا أحــــد األســــباب تجا.  بنجاحاتهــــا الســــابقة إطالقــــا
  . التليفزيون عليه)  استعالء

    ٢/١جاى …إسماعيلية رايح 
  ق م ١٠٠)  س/  الجذور ( ١٩٩٧مصر 

موســــــــيقى .  ] أفــــــــالم حســــــــن إبــــــــراهيم وشــــــــركاه [أفــــــــالم النصــــــــر 
مــــدير .  حســــين يــــاقوت:  المنــــتج الفنــــى.  يحيــــى المــــوجى:  تصــــويرية
ســــــيناريو  . عـــــادل منيـــــر:  مونتـــــاچ.  كمـــــال عبـــــد العزيـــــز:  التصـــــوير
  . كريم ضياء الدين:  إخراج.  أحمد البيه:  وحوار

ــــؤاد ــــدى محمــــد ف ــــرك ، محمــــد هني ــــوى  ، حنــــان ت ــــد النب فى ـ  ، خال
شــــادية :  ، ضــــيفة الفــــيلم حمــــدى غيــــث:  ، الفنــــان القــــدير دور زيــــزو

ـــد ـــد الحمي ـــو عـــوف عب .  كريمـــة مختـــار:  ، الفنانـــة القـــديرة ، عـــزت أب
  . حسن إبراهيم:  ألول مرة
الفــــيلم الصــــغير متعثــــر اإلنتــــاج الــــذى عــــرض فــــى ظــــروف غيــــر هــــذا 

بـــــل لـــــم .  مواتيـــــة بـــــالمرة صـــــنع تاريخـــــا فـــــى حيـــــاة الســـــينما المصـــــرية
ـــد مجـــرد أســـوأ ظـــروف يمكـــن تخيلهـــا لفـــيلم مصـــرى  يتوقـــف األمـــر عن

لقــــد عــــرض فــــى نفــــس وقــــت عــــرض .  إنمــــا تجــــاوز ذلــــك لحــــد الرمــــز
مــــــة الفنيــــــة ، الــــــذى هــــــو ذروة النجـــــاح القصــــــوى للجرثو  ” المصـــــير “

عامــــا فــــى البنيــــة الفنيــــة واالقتصــــادية للســــينما  ٤٠التــــى ظلــــت تنخــــر 
ــــر جــــائزة لهــــا المصــــرية ــــر وقتهــــا أكب ــــذى حظــــى بمــــا اعتب ــــك ال ،  ، ذل

، أى إحـــــدى تلـــــك التظـــــاهرات  رغـــــم أنهـــــا ال تعـــــدو جـــــائزة مهرجـــــان
اإلقليميــــــة لألفــــــالم المتواضــــــعة والتــــــى تحتــــــرف إقامتهــــــا علــــــى نحــــــو 

ثانيـــــــا أن آلـــــــة األعـــــــالم .  يـــــــة الخلفيـــــــةأخـــــــص دول المتوســـــــط التين
المحلـــــــى المعروفـــــــة بالجهـــــــل واالبتـــــــزاز معـــــــا لـــــــم تكتـــــــف بالتطبيـــــــل 

ـــــــف للســـــــينما الفنيـــــــة ورموزهـــــــا ـــــــا صـــــــارخا  العني ـــــــل شـــــــنت هجوم ، ب
ـــــح  “ومحـــــددا ضـــــد  ـــــه   ” جـــــاى…إســـــماعيلية راي ، وصـــــنفته علـــــى أن
، بينمـــا الحقيقـــة أن ال شـــىء أتفـــه مـــن هـــذا التصـــنيف  كوميـــديا تافهـــة

ناهيــــــك عــــــن تجاهلــــــه لحقيقــــــة تاريخيــــــة فــــــى كــــــل  (ج نفســــــه المــــــزدو 
ســـــــينمات العــــــــالم وأن الضــــــــحك ال يكســــــــب أمــــــــواال قــــــــدر البكــــــــاء 

ثالــــث الظــــروف وأفــــدحها جميعــــا أنــــه عــــرض فــــى وقــــت كــــان .  ) قــــط
المصــــريون قــــد أخرجــــوا الســــينما بالكامــــل تقريبــــا مــــن جــــدول حيــــاتهم 

أجــــــل ، ولــــــم يكونــــــوا يــــــذهبوا لهــــــا إال فــــــى األعيــــــاد مــــــن  األســــــبوعى
، الوحيـــــد الــــــذى أخــــــر لفــــــظ هــــــذه  نجمهـــــم المحبــــــوب عــــــادل إمــــــام

فـــــى هـــــذه الظلمـــــة .  الســـــينما ألنفاســـــها لحـــــين ظهـــــور إشـــــعار آخـــــر
الدامســــــة خرجــــــت أفــــــواج المصــــــريين بعنــــــاد مــــــذهل لمشــــــاهدة هــــــذا 

ــــيلم المغمــــور ــــدنا أن صــــورة تقاتــــل النــــاس مــــن  الف ، بعــــد أن كنــــا اعتق
ـــاريخ و  ـــت هـــى نفســـها الت ـــذكرة ســـينما كان ـــال أجـــل ت ـــذى ظهـــرت أجي ال

ـــــم تتخيـــــل قـــــط وجودهـــــا يومـــــا ـــــه .  وأجيـــــال ل مليـــــون  ١٥ودفعـــــت في
ــــــه ــــــيلم مصــــــرى ســــــابق  ٣، أى  جني وبالتــــــالى  (أضــــــعاف إيــــــراد أى ف

ــــا .  ) أول ثــــالث نجــــوم ونصــــف لفــــيلم مصــــرى فــــى هــــذا الكتــــاب فني
ــــيس عظيمــــا بحــــال ــــل مجــــرد فــــيلم بســــيط كــــل مــــا فعلــــه أن  هــــو ل ، ب

هـــــا الالزمـــــة لكتابـــــة وصــــــنع تبنـــــى بعـــــض البـــــديهيات وحتـــــى لـــــيس كل
ــــت مهجــــورة  األفــــالم ــــة قديمــــة بات ــــإخالص بعــــث تركيب ــــه حــــاول ب ، وأن

ـــى كانـــت  ـــر مغمـــور مـــن أجـــل النجـــاح والت ـــى فقي وهـــى أفـــالم كفـــاح مغن
ــــد الحلــــيم حــــافظ فــــى آواخــــر الخمســــينيات ــــن ضــــمن أمجــــاد عب .  م

، قليـــل مـــن الميلودرامـــا وقليـــل مـــن  هـــو فـــيلم بـــه القليـــل مـــن كـــل شـــىء
مــــن الكوميــــديا وقليــــل مــــن الغنــــاء وقليــــل مــــن الوطنيــــة الحــــب وقليــــل 

ــــدين ــــن ال ــــل م ــــى قلي ــــأن تكــــون كــــل  وحت ــــزم ب ــــك أن الت ــــا هنال ، كــــل م
، وهـــذه هـــى البديهـــة  ، دفعـــة هائلـــة مـــن االنفعـــاالت لحظـــة مـــن تلـــك

الكبـــــرى الغائبـــــة فـــــى الســـــينما المصـــــرية والســـــينمات غيـــــر الهوليوديـــــة  
ــــؤاد .  ككــــل ــــب القصــــة هــــو  (الميلودرامــــا توالهــــا محمــــد ف أيضــــا كات

ــــة الدافعــــة  وإن غيــــر رســــميا ــــه كــــان القــــوة اإلبداعي ، ويمكــــن القــــول أن
ــــب الجــــاد الخجــــول المســــتقيم  ) وراء الفــــيلم ــــى دور الطال ــــك ف ، وذل

،  لكــــن شــــديد الفقــــر الــــذى انســــدت كــــل الطــــرق أمامــــه وأمــــام أســــرته
وأخيـــــرا يقـــــدم نفســـــه لعـــــزت أبـــــو عــــــوف .  ويحلـــــم أن يصـــــبح مغنيـــــا

، فينضــــــم لفريقــــــه الغنــــــائى ويواصــــــل  ) لحقيقيــــــةيظهــــــر بشخصــــــيته ا (
ــــــى .  مشــــــوار النجــــــاح ــــــه ف ــــــرك كزميلت ــــــان ت قصــــــة الحــــــب تولتهــــــا حن

ــــــت  (الفصــــــل  ــــــث كان ــــــة أخــــــرى حي ــــــى لحظــــــة رمزي ــــــيلم ف عــــــرض الف
صـــــحافة الحقـــــد والتشـــــدق المزعـــــوم بمناصـــــرة الحريـــــة بقيـــــادة مجلـــــة 

، قــــــد نجحــــــت فــــــى تلفيــــــق قضــــــية دعــــــارة مــــــزورة لهــــــا  روز اليوســــــف
.  ) تهــــا حملــــة المجلــــة بإســــم حمايــــة أخالقيــــات الفــــنوآلخريــــات حرك

ــــر  الشــــر الــــذى يمثلــــه خالــــد النبــــوى فــــى دور األخ الفهلــــوى لكــــن غي
، وهـــــو الـــــذى يصـــــنع حبكـــــة النهايـــــة عنـــــدما يفـــــرق  المحبـــــوب نســـــبيا

الوطنيـــة .  بـــين أخيـــه وحبيبتـــه قبـــل أن يعـــود لصـــوابه ويصـــلح مـــا أفســـد
ـــالعنوان فهـــذه قصـــة أســـرة مهجـــرة مـــن اإلســـ ـــدأ ب ماعيلية بعـــد حـــرب تب

والنهايــــــة أن يعــــــود البطــــــل للغنــــــاء فيهــــــا بعــــــد عــــــودة الحيــــــاة  ١٩٦٧
فقــــر اإلنتــــاج اكتفــــى بــــأن جعــــل أبطالــــه  ( ١٩٧٣الطبيعيــــة لهــــا بعــــد 

األربعـــة بـــدال مـــن ذلـــك يلقـــون بأنفســـهم مرحـــا فـــى ميـــاه قنـــاة الســـويس 
ـــــة ـــــدين تشـــــيعان .  ) ! فـــــى لقطـــــة النهاي ـــــرابط األســـــرى ومســـــحة الت الت
ــــذى فــــى مواقــــف كث ــــرة لكــــن أغلبهــــا يتركــــز فــــى دور األب الكهــــل ال ي

ـــاة  ـــه محـــن الحي ـــديا وقـــد مثلهـــا فـــى .  حمدى غيـــثـ  هزت وتبقـــى الكومي
، فــــى دور  حينهــــا وبكــــل البراعــــة واإلغــــراق واالبتكــــار محمــــد هنيــــدى

وهــــى .  صــــديق األخــــوين والــــذى يصــــبح مــــدير بيــــزنس البطــــل المغنــــى
م وجـــــود عبــــــد ال تحتـــــل مســـــاحة كبيـــــرة وتأكيـــــدا ال تزيــــــد عـــــن حجـــــ

، ومـــــع ذلـــــك حـــــال  الســـــالم النابلســـــى بجانـــــب عبـــــد الحلـــــيم حـــــافظ
للصــــحافة أن تتخيلــــه بطــــال للفــــيلم األميــــل ككــــل إلثــــارة البكــــاء منــــه 

ـــيلم ال يخلـــو مـــن بعـــض العيـــوب .  للضـــحك ـــه نســـى  (الف ـــا أن دع جانب
أيضـــــــــا الكثيـــــــــر مـــــــــن البـــــــــديهيات وعلـــــــــى رأســـــــــها جـــــــــودة الصـــــــــورة 

ــــــ ) والصــــــوت ــــــوحى فــــــى تتابعات ــــــرة ، كــــــأن ي ــــــى فت ــــــه يحي ــــــى بأن ه األول
تمثلهـــــــا هنـــــــا  (الســـــــتينيات وقلبهـــــــا المتمثـــــــل فـــــــى انفجـــــــارة الحـــــــب 

ــــــــات  ــــــــة والطالبــــــــات ومعاكســــــــة الفتي ــــــــوفيرة بــــــــين الطلب الغراميــــــــات ال
ـــه ســـرعان مـــا تعـــود وتبـــدو أكثـــر )  الصـــريحة فـــى الشـــوارع لكـــن خلفيات

ـــــر  ـــــادق وإعالنـــــات  (معاصـــــرة بكثي ـــــاهرة تصـــــور فن أقلهـــــا لقطـــــات الق
ـــــك الفتـــــرةلشـــــركات عال ـــــة لـــــم يكـــــن ألى منهـــــا وجـــــود فـــــى تل .  ) مي

أخيـــــرا مضـــــمونيا هـــــو كـــــأى فـــــيلم فـــــى العـــــالم ال يخلـــــو مـــــن مضـــــمون 
إذا نحينــــا قــــوانين الكتابــــة الصــــحفية عنــــدنا التــــى تفتــــرض تلقائيــــا أن  (

ـــــه بالضـــــرورة ـــــيلم تاف ـــــع ف ـــــيلم الممت ـــــه عـــــن القضـــــية األكثـــــر .  ) الف إن
، وهـــــــى  ) موهبمـــــــا فيهـــــــا حيـــــــاة مـــــــن هـــــــاج (محوريـــــــة فـــــــى الحيـــــــاة 

ويكفيـــــه الحكمـــــة الجميلـــــة التـــــى يلخـــــص بهـــــا البطـــــل كـــــل .  النجـــــاح
ــــى  ــــاة ليســــت ســــوى لحظــــات الفــــرح والحــــزن الت ــــأن الحي األحــــداث ب

، وهــــى حكمــــة قــــد تكــــون موجهــــة لصــــناع الســــينما المصــــرية  نحياهــــا
أنفســـــــــهم الـــــــــذين فضـــــــــلوا اإللحـــــــــاح باألفكـــــــــار والـــــــــذهنيات علـــــــــى 

الفـــــرح والحــــزن فـــــى جمهــــورهم بـــــدال مــــن خلـــــق مزيــــد مـــــن لحظــــات 
  ! حياتنا

   ٢/١أسمر وجميل 
  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٠مصر 

ــــــاس كامــــــل:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  شــــــروق فــــــيلم مــــــدير .  عب
  . عباس كامل:  إخراج.  عبد العزيز فهمى:  التصوير

، محمـــــود  ، ســـــعاد مكـــــاوى ، عبـــــد العزيـــــز محمـــــود ســـــامية جمـــــال
  . شكوكو

ــــ ــــع مالب ــــاة شــــعبية تبي ــــذى فت ــــائع الســــلع المســــتعملة ال س جــــدتها لب
ــــروة مخبــــأة ويفكــــر االحتفــــاظ بهــــا لنفســــه.  يحبهــــا ،  يكتشــــف بهــــا ث

ـــدأ تخيـــل مـــا قـــد تجـــره عليـــه مـــن متاعـــب فكـــرة ســـاخرة مـــن .  وهنـــا يب
ـــــــف  ـــــــرة مـــــــع توظي ـــــــاس كامـــــــل نجـــــــح فـــــــى اعتصـــــــارها بدرجـــــــة كبي عب
الخلفيــــــات الشــــــعبية المحببــــــة علــــــى نحــــــو كثيــــــف فــــــى معظــــــم ثنايــــــا 

  . الفيلم
   سوأ ساحرة أ

The Worst Witch 
  ] اشتراك  [ق م  ٧٠)  ت ( ١٩٨٧بريطانيا 

by: Jill Murphy. Title Song and Wizard Song: Charles 
Strouse and Don Black. Adapted for Televison: Mary 
Pleshette Willis. P: Colin Shindler. D: Robert Young. 

Diana Rigg. Charlotte Rae. Fairuza Balk. And Tim Curry 
-as the Grand Wizard.  Danielle Batchetor, Anna Kipling, 
Kate Buckley, Leila Marr. Lisa Price, Katrina Heath, Tara 
Stevenson, Laura Heath. 

ــــــــــة معاصــــــــــرة بكافــــــــــة   ــــــــــة إنجليزيــــــــــة راقي مدرســــــــــة بنــــــــــات داخلي
،  وصــــرامة المواصــــفات المعروفــــة مــــن تجهيــــز عصــــرى جيــــد وتشــــدد

، مــــــع فــــــارق واحــــــد أنهــــــا مدرســــــة  وأيضــــــا أالعيــــــب مراهقــــــات اليــــــوم
المتعــــة تــــأتى مــــن أخــــذه الفكــــرة علــــى محمــــل الجــــد .  لتعلــــيم الســــحر

ـــا بالمقشـــة  بالكامـــل ـــة لهـــا مقلب ـــدبر زميل ـــر فاشـــلة ت ـــاة تعتب ، والقصـــة فت
التـــــى أعارتهـــــا لهـــــا لتقـــــديم اســـــتعراض أثنـــــاء زيـــــارة الســـــاحر األكبـــــر 

ـــوم الهـــا ـــإذا بهـــا تنقـــذ كـــل  للوويينللمدرســـة ي ، فتطـــرد مـــن االحتفـــال ف
ــــدبرها  ــــى ضــــفادع ت مــــن فــــى المدرســــة مــــن خطــــة تهــــدف لســــحرهم إل
.  األخــــــت الشــــــريرة للمــــــديرة والهائمــــــة فــــــى الســــــهول مــــــع زميالتهــــــا

، لكـــــن الجـــــوهر هـــــو خفـــــة الظـــــل  بعـــــض األغـــــانى وبعـــــض المـــــؤثرات
  . وجموح الفكرة وجمال التمثيل من الجميع

   ٢/١أسوار المدابغ 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٣مصر 
عصـــــــــام :  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  إســـــــــماعيل ولـــــــــى الـــــــــدين:  قصـــــــــة

مهنـــــــدس .  جمـــــــال ســـــــالمة:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  الجمبالطـــــــى
ــــــــديكور ــــــــاچ.  صــــــــالح زكــــــــى:  ال مــــــــدير .  يوســــــــف المــــــــالخ:  مونت
  . شريف يحيى:  إخراج.  سمير فرج:  التصوير

،  ، صــــفية العمــــرى همــــى، حســــين ف ، محمــــود ياســــين فريــــد شــــوقى
،  ، ســــــحر رامــــــى ، ســــــميرة صــــــدقى ، وحيــــــد ســــــيف صــــــالح نظمــــــى
  . ، إبراهيم الشرقاوى ، روعة الكاتب المنتصر باهللا

، يبـــــدى فيـــــه تمكنـــــا طيبـــــا ال ســـــيما فـــــى  أول أفـــــالم شـــــريف يحيـــــى
ــــــر ــــــدين.  إدارة هــــــذا الطــــــاقم الكبي ــــــى ال ــــــة إلســــــماعيل ول ،  عــــــن رواي

ن لكــــل منهــــا أن تصـــــنع محشــــودة بعشــــرات الشخصــــيات التـــــى يمكــــ
أهمهــــا طالــــب الحقــــوق الــــذى يتــــرك الدراســــة ليحيــــى .  فيلمــــا أفضــــل

هنــــاك إمبراطـــــور المـــــدابغ الــــذى يســـــلبه هـــــذه .  مدبغــــة أبيـــــه المتـــــوفى
ــــه المــــدلل المدبغــــة ــــه مــــن أجــــل ابن ــــدمن البطــــل .  ، كمــــا يســــلبه فتات ي

  . العقاقير وتتصاعد الخيوط حتى النهاية الدامية
  أسود سيناء 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٤مصر 
  . فريد فتح اهللا:  إخراج

، أحمـــــد  ، علـــــى جـــــوهر ، عفـــــاف رشـــــاد ، رغـــــدة شـــــكرى ســـــرحان
  . ، ناهد صالح الدين ، فتحية شاهين خميس

مـــــــع خلفيـــــــات اجتماعيـــــــة غيـــــــر مدروســـــــة جيـــــــدا يقـــــــدم الموجـــــــه 
فــــى  ١٩٦٧، مرحلــــة مــــا بعــــد هزيمــــة  اإليرانــــى وهــــو أيضــــا المؤلــــف

صـــــة ضـــــابط كومانـــــدوز يقـــــوم بمهمـــــة فـــــى هـــــذا مـــــن خـــــالل ق.  مصـــــر
والنهايـــــة .  ، تحمـــــل وراءهـــــا مفاجـــــأة ، وقصـــــة عالقتـــــه ببدويـــــة ســـــيناء

فـــــــيلم متواضـــــــع دراميـــــــا وتمثـــــــيال وإنتاجـــــــا .  حـــــــرب أكتـــــــوبر طبعـــــــا
  . وتوجيها

   ٢/١أسياد وعبيد 
  ق م ١٤٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٨مصر 

محمــــــد :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  چيبكــــــو]  صــــــوت الحــــــب [
جمـــــــال :  موســـــــيقى.  نهـــــــاد بهجـــــــت:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  عثمـــــــان
ــــاچ.  ســــالمة ــــرازق:  مونت ــــد ال رمســــيس :  مــــدير التصــــوير.  صــــالح عب
  . على رضا:  إخراج.  مرزوق

،  ، عــــادل أدهــــم ، ميرفـــــت أمــــين ، حســــين فهمــــى محمــــود ياســــين
ـــــدة فهمـــــى هـــــدى ســـــلطان ـــــل ، فري ،  ، عمـــــاد حمـــــدى ، صـــــالح قابي
  . ، محمد رضا فاروق يوسف

معقـــــــدة وخاليـــــــة مـــــــن اإلقنـــــــاع رغـــــــم  ’ مراكـــــــز قـــــــوى ‘ امـــــــاميلودر 
طبيــــــــب عضــــــــو بجماعــــــــات سياســــــــية .  ضــــــــخامتها كإنتــــــــاج مصــــــــرى

ـــــة شـــــهادة وفـــــاة مـــــزورة لصـــــديقه  معارضـــــة ـــــر علـــــى كتاب ، يعتقـــــل ويجب
ــــذيب ــــام.  ضــــحية التع ــــيس المخــــابرات  يخــــرج لالنتق ، بينمــــا يظــــل رئ

ـــــــــــــه ـــــــــــــات المتشـــــــــــــابكة .  يطـــــــــــــارده هـــــــــــــو وخطيبت ـــــــــــــوالى العالق وتت
ـــــط لهـــــواة عـــــادل أدهـــــم.  جـــــآتوالمفا ـــــالى فق ـــــيس  مث ـــــى دور رئ ف

  ! المخابرات
  أسير الحب

  . ” مأساة كاتب “:  انظر
   ٢/١إشارة مرور 

  ق م ١١٧)  س  / السبكى ( ١٩٩٦مصر 
.  العــــــدل فــــــيلم]  أفــــــالم النصــــــر األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو  [

الموســــــيقى .  رحمــــــة منتصــــــر:  مونتــــــاچ.  مــــــدحت العــــــدل:  تــــــأليف
.  طـــــــارق التلمســـــــانى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  راجـــــــح داود:  ةالتصـــــــويري
  . خيرى بشارة:  إخراج

ــــــوى ــــــى عل ــــــؤاد ليل ،  ، عمــــــاد رشــــــاد ، ســــــامى العــــــدل ، محمــــــد ف
،  ، إنعـــــام سالوســـــة ، ألول مـــــرة ســـــمير العصـــــفورى عـــــزت أبـــــو عـــــوف

  . ، أحمد عقل ماجدة زكى
ـــــــاع ـــــــا مـــــــن اإلقن .  تفاصـــــــيل القصـــــــص والشخصـــــــيات تخلـــــــو أحيان

، يتشــــتت المشــــاهد مــــا بــــين  فــــالم المســــماة بالنســــيجكالعــــادة فــــى األ
ــــــا األحــــــداث ال تتصــــــاعد وتكــــــاد تشــــــبه ركــــــود  الشخصــــــيات ، وتقريب
ـــدو ممـــال ككـــل إشـــارة المـــرور فشـــل بالكامـــل فـــى خلـــق .  ، بحيـــث يب

، فــــى المقابــــل اهـــــتم  الجــــو الكابوســــى الجــــدير بإشــــارة مــــرور خانقــــة
  . ة عاليةوسط هذا بلقطات قد تبدو رمزية أو ذات شحنة شعوري

   إشاعة حب 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 

قصـــــــة مقتبســـــــة عـــــــن مســـــــرحية .  جمـــــــال الليثـــــــى]  دوالر فـــــــيلم [
علــــــى :  ســــــيناريو.  لجــــــون امرســــــون وأنيتــــــا لــــــوس المدينــــــة حــــــديث
.  محمـــــــد أبــــــو يوســـــــف:  ؛ حــــــوار ، محمـــــــد أبــــــو يوســـــــف الزرقــــــانى

نصـــــرى  : مهنـــــدس صـــــوت.  أحمـــــد فـــــؤاد حســـــن:  موســـــيقى الرقصـــــة
ـــــــور ـــــــد الن ـــــــديكور.  عب ـــــــدس ال ـــــــوليزويس:  مهن ـــــــاچ.  أنطـــــــون ب :  مونت



٢٤  

:  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــود فريـــــد:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  حســـــين أحمـــــد
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  كمال كريم

عبـــــــد :  باإلشـــــــتراك مـــــــع.  ¤.  ، ســـــــعاد حســـــــنى عمـــــــر الشـــــــريف
ـــــــراهيم :  ، والراقصـــــــة ، وداد حمـــــــدى ، إحســـــــان شـــــــريف المـــــــنعم إب

؛ والوجـــــــــوه  ، أمـــــــــال رمـــــــــزى رجـــــــــاء الجـــــــــدواى.  نـــــــــات علـــــــــوىزي
ــــدة عــــادل :  ونجــــم الكــــرة.  يوســــف وهبــــى.  ، ســــناء جيهــــان:  الجدي
  . هند رستم:  وضيفة الشرف النجمة الكبيرة.  هيكل

ــــــاع حقــــــا ــــــديا فائقــــــة االمت ــــــر تكــــــامال ألحــــــد  كومي ــــــذروة األكث ، وال
ـــديا فـــى مصـــر ، الموجـــه فطـــين عبـــد  أفضـــل مـــن تخصصـــوا فـــى الكومي

ــــه عمــــه بالحــــب رغــــم تزمــــت .  الوهــــاب الشــــاب الخجــــول الــــذى يغري
ــــه ــــد رســــتم .  زوجت ــــه باســــم هن ــــات غراميــــة ل ــــر بكتابــــة خطاب يبــــدأ األم

ــــــل دورهــــــا الحقيقــــــى كنجمــــــة ســــــينمائية ( سلســــــلة مفارقــــــات .  ) تمث
ـــة  ، تصـــل لقمـــة العبـــث وســـوء فهـــم ، كمـــا تقتضـــى أرقـــى أصـــول الكتاب
!  اة هنــــد رســــتم نفســــها، حــــين تــــؤثر هــــذه الكذبــــة علــــى حيــــ الدراميــــة

ــــراهيم يســــرقان كــــل  الكــــل رائــــع لكــــن يوســــف وهبــــى وعبــــد المــــنعم إب
  . األضواء حالما يظهر أى منهما

  االشتباك الدامى
  . ” جحيم فى السماء “:  انظر

    ٢/١األشجار تموت واقفة 
تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت/   التليفـزيون ( ١٩٨٠مصر ح 

  ] ) تليفـزيون  (
ـــــــدرو  :  للكاتـــــــب األسبــــــــانى.  والتليفــــــــزيون اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة أليخان

.  شــــــــنودة جــــــــرجس:  اإلعــــــــداد التليفـــــــــزيونى والســــــــيناريو.  كاســــــــونا
.  عبـــــد العزيـــــز حمــــــدى:  مــــــدير اإلضـــــاءة.  زينـــــب حنفـــــى:  ديكـــــور

،  ســــيد بخــــاتى:  تصــــوير.  إبــــراهيم أبــــو المجــــد:  اإلعــــداد الموســــيقى
ة ، شــــــــادي ، حســــــــنى حســــــــن ، مصــــــــطفى فــــــــراج حــــــــازم شــــــــاهين >

:  ســــاعد فــــى اإلخــــراج.  فتحــــى إبــــراهيم:  مــــدير اإلنتــــاج.  < يوســــف
،  ســـــــالمة الجبرونـــــــى:  المخرجـــــــان المســـــــاعدان.  حمـــــــدى خطـــــــاب
  . ] محمد عبد السالم : [ إخراج.  محمد األصيلى

:  والفنــــان الكبيــــر.  فــــاروق الفيشــــاوى.  نــــوال أبــــو الفتــــوح:  بطولــــة
ـــــــة القـــــــديرة.  محمـــــــود المليجـــــــى ـــــــ:  الفنان يشـــــــترك فـــــــى .  لزوزو نبي

ــــل ــــب ســــهام فتحــــى:  التمثي عصــــمت .  ، عواطــــف تكــــال ، أحمــــد رات
  . ، سمير حجاج ، فؤاد عطية ، فؤاد خليل رأفت

واحـــــــــد مـــــــــن أول مجموعـــــــــة مـــــــــن األفـــــــــالم المصـــــــــرية المصـــــــــورة 
والوحيــــــد مــــــن  (بكــــــاميرات تليفـــــــزيونية تطــــــرح فــــــى أســــــواق الفـــــــيديو 

ـــــالمى ‘سلســـــلة  ـــــى النصـــــ ) ’ المســـــرح الع ـــــك ف ف األول ، وكـــــان ذل
ــــــات مــــــن خــــــالل القطــــــاع االقتصــــــادى للتليفـــــــزيون ــــــك  للثمانيني ، وذل
ــــــزيون المصـــــورة ســـــينمائيا ـــــالم التليف ـــــة أف ـــــة بقي هـــــذا هـــــو .  وســـــط بقي

أكبـــــر وأفضـــــل مـــــداخل السلســـــلة التـــــى ينتجهـــــا التليفــــــزيون المصـــــرى 
ـــــــة هـــــــو  ( ـــــــالى فـــــــى األهمي ـــــــاج الت ـــــــة “اإلنت ـــــــت الدمي درامـــــــا .  ) ” بي

فكــــــرة عاليــــــة مثيــــــرة حــــــول .  الجميــــــعمحكمــــــة جيــــــدة التنفيــــــذ مــــــن 
منظمـــــة ســـــرية وغيـــــر شـــــرعية هـــــدفها هـــــو فعـــــل الخيـــــر كـــــأن تخطـــــف 
ـــــــن الجريمـــــــة وإرســـــــالهم لمـــــــن  األطفـــــــال المشـــــــردين إنقـــــــاذا لهـــــــم م

عــــــادة يعرفــــــون مــــــن خــــــالل شــــــبكة األصــــــدقاء واألعضــــــاء .  يتبنــــــاهم
ـــــق ارســـــال أعضـــــائها  شـــــكاوى أصـــــحاب المتاعـــــب وتحلهـــــا عـــــن طري

تقــــوم نــــوال أبــــو الفتــــوح بالــــدور األكثــــر  . متنكــــرين للتخفيــــف عــــنهم
ــــى وشــــك االنتحــــار ــــت عل ــــى كان ــــة اليائســــة الت ــــة المــــرأة العاطل ،  درامي

وتجنـــــــدها المنظمـــــــة فـــــــى اللحظـــــــة المناســـــــبة حيـــــــث قـــــــرر المـــــــدير 
كهـــــل .  أن يشـــــترك بنفســـــه معهـــــا فـــــى المهمـــــة التاليـــــة)  الفيشـــــاوى (

تـــــى ال)  المليجـــــى وزوزو نبيـــــل (يريـــــد حـــــال لمشـــــكلة زوجتـــــه العجـــــوز 
ـــه وهـــى تخطـــو  ـــا وتكـــاد تجـــن لرؤيت ـــل نحـــو عشـــرين عام رحـــل ابنهـــا قب

ــــدريجيا نحــــو المــــوت ــــاجح المهــــذب وخطيبــــة .  ت يتنكــــران كــــاالبن الن
األمـــــل  (، وبالفعـــــل يحققـــــان ســـــعادة هائلـــــة لـــــألم بـــــل ولنفســـــيهما  لـــــه

ــــد ــــن جدي ــــة م ــــدب فــــى البطل ــــن  ) والحــــب ي ، لكــــن فجــــأة يظهــــر االب
.  رة مثاليــــة رســــماها لـــــهالحقيقــــى علــــى العكــــس تمامــــا مــــن كــــل صــــو 

ـــــــف وتمـــــــوت كمـــــــا األشـــــــجار  ـــــــرى هـــــــل تســـــــتوعب العجـــــــوز الموق ت
  ! ؟ واقفة

   ٢/١أشجع الرجال 
Rob Roy 

  ق م ١٣٩)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 
United Artists [Talisman]. C: Susie Figgis. M: Carter 

Burwell. CD: Sandy Powell. E: Peter Honess, A.C.E. PD: 
Assheton Gorton. DPh: Karl Walter Lindenlaub, BVK. Co-
P: Larry deWaay. ExcP: Michael Caton-Jones. S: Alan 
Sharp. P: Peter Broughan and Richard Jackson. D: Michael 
Caton-Jones. 

Liam Neeson. Jessica Lange. ¤. John Hurt. Tim Roth. Eric 
Stoltz. Brian Cox. Andrew Keir. Brian McCardie, David 
Hayman, Gilbert Martin, Vicki Masson. 

راعــــــــى )  نييســــــــون (روب روى مــــــــاكجريجور :  ١٧١٣أســــــــكتلندا 
ــــن أحــــد النــــبالء  ــــن المــــال م ــــرض مبلغــــا م ــــر يقت ولكــــن )  هــــارت (فقي

ــــــر  ــــــى لألخي ــــــذراع األمن ــــــة خاصــــــة  (ال ــــــز ذى لكن ــــــى أداء متمي روث ف
يخطــــــط لســــــرقة ذلــــــك المبلــــــغ واتهــــــام روى )  نالــــــت تقــــــديرا واســــــعا

النـــوع أن يرضـــخ المعتـــاد فـــى حالـــة قمـــع إنجليـــزى مـــن هـــذا .  بســـرقته
ــــة ــــن هنــــا  األســــكتلنديين قليلــــى الحيل ــــرفض المهانــــة وم ، لكــــن روى ي

تنشــــب الحــــرب بــــين األخيــــر وعشــــيرته والنبيــــل وفرســــانه بقيــــادة ذلــــك 
.  ، لتنتهـــــى بمبـــــارزة قانونيـــــة بـــــين االثنـــــين الـــــذراع العســـــكرى العنيـــــف

إيقــــــاع بطــــــئ متعمــــــد يســــــعى إلشــــــباع هــــــذا الطــــــول بتجســــــيد مفــــــرط 
منهــــا  (قســــوة الحيــــاة وقــــذارتها فــــى تلــــك األيــــام التفاصــــيل لخشــــونة و 

مــــــثال مشـــــــهدان لكيفيـــــــة تبـــــــول البطــــــل والبطلـــــــة لـــــــدى اســـــــتيقاظهما 
ـــــوم ـــــة علـــــى الشـــــاطىء صـــــباحا مـــــن الن ـــــت والثاني .  ) ، األول فـــــى البي

لكــــن بــــالطبع  ١٩٥٣قــــدمت القصــــة مــــن قبــــل مــــن ديزنــــى فــــى العــــام 
ـــــــــه  ـــــــــف وكـــــــــان عنوان ـــــــــدون هـــــــــذا الوقـــــــــع العني روب روى ناشـــــــــز  ‘ب

ـــــة .  ’ رتفعـــــاتالم وفـــــى نفـــــس ســـــنة الفـــــيلم قـــــدمت الســـــينما األميركي
ــــــب  “فيلمــــــا آخــــــر كــــــان أوفــــــر حظــــــا فــــــى النجــــــاح واألوســــــكار  القل

يقــــدم شخصــــية بطوليــــة أخــــرى مــــن التــــاريخ األســــكتلندى ”  الشــــجاع
ــــالس ــــام وال ــــة  هــــى ويللي ــــل روب روى بأربع ــــت ترجــــع لمــــا قب ، وإن كان

  . قرون كاملة

AAN: SptA (Roth). 

  ى العالم أشجع رجل ف
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ــــــــدى ــــــــين الهني ــــــــدبولى ، شــــــــويكار أم ــــــــد المــــــــنعم م ــــــــق  ، عب ، توفي
  . ، نجوى فؤاد ، زهرة العال ، عباس فارس ، محمد رضا الدقن

ــــاظر مــــدرس مغلــــوب علــــى أمــــره ــــذاع  ، لحــــد شــــراء الخضــــار للن ، ي
وتتكالــــب .  ارب مــــن الســــيركعنــــه ذات يــــوم أنــــه قــــبض علــــى أســــد هــــ
كوميــــــــــديا ممتعــــــــــة مــــــــــن .  عليــــــــــه الحســــــــــناوات ومــــــــــنهن تلميذاتــــــــــه

  . الهنيدى
  األشرار 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 
:  ســـــيناريو.  فيصـــــل نـــــدا:  قصـــــة وحـــــوار.  أفـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى
مهنـــــــدس .   بليـــــــغ حمـــــــدى:  موســـــــيقى.  حســـــــام الـــــــدين مصـــــــطفى

مــــــدير .  حســــــين أحمــــــد:  نتــــــاچمو .  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  الــــــديكور
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  على خير اهللا:  التصوير

،  ، إبـــــراهيم خـــــان ، عـــــادل أدهـــــم ، ناهـــــد شـــــريف رشـــــدى أباظـــــة
  . ، أميرة ، عبد الخالق صالح صالح نظمى

، يقتـــــــــل اثنـــــــــان  ، عصـــــــــابة تهريـــــــــب دوالرات مطــــــــاردات وانتقـــــــــام
ـــــث ـــــذى ســـــرعان مـــــا يصـــــبح .  الثال ـــــهينقـــــذه البطـــــل ال .  صـــــديقا البنت

اآلن يخبرهمــــا األب بمكــــان النقــــود الحقيقيــــة فيبــــدآن البحــــث عنهــــا 
ــــــا ــــــام مع ــــــل نســــــبى للعنــــــف.  واالنتق ــــــام للعــــــرض  مي ، لكــــــن فشــــــل ت
األلــــوان  ‘، فــــى ســــوق كانــــت قــــد بــــدأت تســــتقطبها  الســــينمائى األول

  ! ’ الطبيعية
   ٢/١أشرار ضد القانون 

Above the Law 
  ق م ٩٩)   س/  تش إىإى إ/   ت  ( ١٩٨٨أميركا 
  . ” رجال فوق القانون “:  س

Aka: Niko (UK and some other countries, incl. 
OTheatrical release in Egypt). 

Warner Bros. C: Richard Kordos, C.S.A. and Nan 
Charbonneau, C.S.A.; With: Billy Damota. M: David M. 
Frank. FE: Michael Brown. PD: Maher Ahmad. DPh: 
Robert Steadman. Co-P: John Wilson. ExcP: Robert Solo. 
St: Andrew Davis & Steven Seagal. S: Steven Pressfield & 
Ronald Shusett & Andrew Davis. P: Steven Seagal and 
Andrew Davis. D: Andrew Davis. 

<Steven Seagal. ¤.> Pam Grier. Sharon Stone. Daniel 
Faraldo. Ron Dean, Jack Wallace. Chelcie Ross, Joe V. 
Greco. And Henry Silva -as Zagon.  ↑ Miguel Nino, 
Nicholas Kusenko, Gregory Alan Williams, Metta Davis, 
Joseph Kosala, Ronnie Barron, Joe D. Lauck. Henry 
Godinez, Danny Goldring, Thalamus Rasulala, Gene Barge, 
Mike James, India Cooper, Michelle Hoard, Christopher 
Peditto, Rafael Gonzalez, Nydia Rodriguez-Terracina, 
Cheryl Hamada, Ralph Foody, Vince Viverito, Alex Ross, 
Toni Fleming, Gene Hartline, Tom Milanovich, Dan 
Janecek, Michael Rooker, Lee de Broux, Patrick Gorman, 
Gary Goldman, Le Tuan, Dennis Phun. 
مـــن هـــم فـــوق القـــانون هـــم االســـتخبارات المركزيـــة األميركيـــة الـــذين 
يــــدعمون هـــــم والتحقيقـــــات الفيدراليـــــة بســــبب عالقـــــة خدمـــــة متبادلـــــة 

ـــــى شـــــيكاجو ـــــرئيس ف ـــــاقير ال ـــــاجر العق ـــــا ت ـــــدين .  م البطـــــل شـــــرطى مت
وطنـــــى المبــــــادىء طليــــــق االنتمـــــاء تلقــــــى تــــــدريبا شـــــرقيا علــــــى فنــــــون 

ـــــه وانضـــــم للمخـــــابرات ا ـــــة فـــــى فــــــييتنام فـــــى القتـــــال فـــــى طفولت لمركزي
ـــــــــع شـــــــــبابه ـــــــــرفض إال تحـــــــــدى الجمي اآلن يطـــــــــارد ضـــــــــد إرادة .  ، ي

رؤســــــــائه عصــــــــابة عقــــــــاقير رأســــــــها الخفــــــــى أحــــــــد الســــــــناتورات أداء  
ـــــــى أول أدواره ـــــــارك   كـــــــاريزمى لســـــــيجال ف ـــــــد م ـــــــال الناق ، أو كمـــــــا ق

ـــــــت  ‘:  كـــــــوردرى ـــــــرووس ليـــــــى وكلين ـــــــدو كخلـــــــيط مقـــــــدس مـــــــن ب يب
  .   ’ إيستوود وچون وين
  اطئة أشرف خ

  ق م ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٣مصر 
ــــب:  قصــــة.  أفــــالم الســــالم ــــل لبي فيصــــل :  ســــيناريو وحــــوار.  فومي

محمـــــــد :  مـــــــدير التصـــــــوير.  عبـــــــد العزيـــــــز فخـــــــرى:  مونتـــــــاچ.  نـــــــدا
  . عبد الرحمن شريف:  إخراج.  عمارة

،  ، توفيــــق الــــدقن ، زيــــزى مصــــطفى ، ناهــــد شــــريف نــــور الشــــريف
  . غسان مطر

ــــــدير يســــــتغل زوجــــــ ــــــر الســــــماح لــــــه بــــــالعالج فــــــى م ة موظــــــف نظي
ـــــــده البصـــــــر ـــــــن إصـــــــابة عمـــــــل أدت لفق ـــــــه .  الخـــــــارج م ـــــــة تقتل النهاي

، بعــــــد أن اجتمعــــــت أهــــــدافهما إلــــــى حــــــين علــــــى  عشــــــيقته األصــــــلية
ميلودرامــــــا وتعقيــــــدات تشــــــويقية .  التفرقــــــة بــــــين الــــــزوجين المتحــــــابين

،  الـــــخ...، وتـــــدبيرات القتـــــل  ، وتهديـــــدها مثـــــل صـــــور تـــــدين الزوجـــــة
ـــا لكـــن ـــى متوســـط تمام ـــر الكل ـــر عـــن .  األث ـــالى للتعبي ـــوان شـــىء مث العن

ـــــى  ـــــه ف ـــــذى وصـــــل لذروت ـــــق الســـــينما المصـــــرية وتحررهـــــا ال اتســـــاع أف
، وذلـــــــــــك فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بالمســـــــــــائل  نصـــــــــــف الســـــــــــبعينيات األول

  . األخالقية
   ٢/١األشقياء 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

ـــــدين ـــــونس حســـــن عاب ـــــان شـــــلبى ، ي ،  ، مديحـــــة يســـــرى ، ســـــيد زي
، حــــاتم  ، سوســــن بــــدر ، إيمــــان ، صــــالح الســــعدنى أبــــو بكــــر عــــزت

، علــــــى  ، إجــــــالل زكــــــى ، ناهــــــد رشــــــدى ، وحيــــــد ســــــيف ذو الفقــــــار
  . ، الطوخى توفيق الشريف

ـــــل  ـــــاقير حـــــين يصـــــاب بمـــــرض قات ـــــة عق ـــــل حقيب قبطـــــان ســـــفينة ينق
هــــــا فــــــى ، لكــــــن يســــــتيقظ ضــــــميره فيلقــــــى ب حمايــــــة لمســــــتقبل أوالده

.  ، وتتعقــــــــد األحــــــــداث تخطــــــــف العصــــــــابة أوالده الثالثــــــــة.  البحــــــــر
  . ميلودراما تشويق متوسطة المستوى

   ٢/١األشقياء 
Loose Cannons 

  ق م  ٩٣)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
TriStar. C: Mike Fenton, Judy Taylor,…. MScr: Paul 

Zaza. E: Stan Cole. PD: Harry Pattle. DPh: Reginald H. 
Morris. ExcP: Rene Dupont. W: Richard Christion 
Matheson & Richard Matheson and Bob Clank. P: Aaron 
Spelling, Alan Greisman. D: Bob Clark. 

Dan Aykroyd. Gene Hackman. ¤ Dom deLuise. Ronny 
Cox. Nancy Travis. Paul Koslo. Dick O’Neill. And Robert 
Prosky -as Von Metz. Co-Str: Jan Triska, Leon Rippy, 
Robert Elliolt.  ↑ Herb Armstrong, Robert Dickman, 
David Alan Grier, S. Epatha Merkerson, Reg E. Cathey, 
Alex Hyde-White, Tobin Bell. 

شــــرطى متوســــط العمــــر محــــافظ نصــــف هيبــــى نصــــف :  واشــــينجتون
ـــــانى ، بـــــارع لكـــــن خـــــارج للتـــــو مـــــن  ، ينضـــــم لـــــه آخـــــر شـــــاب پيوريت

ــــــزال  ــــــة وال ت ــــــد عصــــــابة كولومبي ــــــى ي ــــــه عل ــــــر تعذيب ــــــة إث مصــــــحة عقلي
)  هاكمــــــــان وأيكرويــــــــد (االثنــــــــان .  تتقمصــــــــه شخصــــــــيات متعــــــــددة

ـــر فـــى ممار  ـــائقى يظهـــر هتل ـــل بســـبب فـــيلم وث ـــان جـــرائم قت ســـات يتعقب
أو ربمــــــا شــــــىء أســــــوأ ارتكبــــــه لــــــدى انتحــــــاره أو بــــــاألحرى  (جنســــــية 

، يريــــــــــد مرشــــــــــح نــــــــــازى للمستشــــــــــارية  ) ! تنفيــــــــــذ االنتحــــــــــار فيــــــــــه
ـــــة الصـــــور)  پروســـــكى ( ـــــة .  إخفـــــاء ســـــره بكاف ـــــرة وخف مطـــــاردات مثي

ــــــوائم هــــــذا ــــــر المت ــــــائى غي ــــــن الثن ــــــزة م ــــــة شاشــــــة  ‘.  ظــــــل متمي تمثيلي
ســــالح زعــــاف  ‘مــــن ، تجمــــع عناصــــر  لفالفيــــة علــــى نحــــو ال يصــــدق

ــــــل ‘و’  ٢ ،  ’ عســــــكرى بيفـــــــرلى هيللــــــز ‘و’  هــــــروب منتصــــــف اللي
—’  مــــــع لعبهــــــا جميعــــــا بســــــرعة أحــــــد كرتوونيــــــات وارنــــــر بــــــراذرس

المطــــــــــاردة  “و”  القبضـــــــــة الثـــــــــائرة “المقصـــــــــود أفــــــــــالم  (فــــــــــارايتى 
الحضـــــيض  ‘:  الـــــرأى العكســـــى.  ) ” شـــــرطى هوليـــــود “و”  الشرســـــة

ـــــه ـــــارد مـــــالتينل—’  المهنـــــى لكـــــل مـــــن شـــــارك في مـــــا يهـــــم أوال .  يون
ــــت ــــك أن ــــرا هــــو رأي ــــر للفضــــول أن كــــل اإلصــــدارات !  وأخي مــــن المثي

  ! المصرية تمسكت بعنوان واحد للفيلم
  األشقياء الثالثة 

  ق أأ ٩٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 
حســـــــــــام الـــــــــــدين :  قصـــــــــــة.  أفـــــــــــالم االتحـــــــــــاد]  دوالر فـــــــــــيلم [

كامـــــــــل عبـــــــــد :  ار؛ حـــــــــو  لوســـــــــيان المبيـــــــــر:  ؛ ســـــــــيناريو مصـــــــــطفى
عبـــــــاس :  مهنـــــــدس المنـــــــاظر.  فكـــــــرى رســـــــتم:  مونتـــــــاچ.  الســـــــالم
:  مــــدير اإلنتــــاج.  عبــــد الحميــــد الســــخاوى:  ؛ منفــــذ المنــــاظر حلمــــى

مـــــدير .  عبـــــد المـــــنعم علـــــى:  ؛ ســـــجل المنـــــاظر محمـــــد أبـــــو الفتـــــوح
ــــــــــات :  الموســــــــــيقى.  مصــــــــــطفى حســــــــــن:  التصــــــــــوير ــــــــــن المنتخب م
ـــــــــة ـــــــــاج.  العالمي ـــــــــاس حلمـــــــــى:  إنت ـــــــــدين :  راجإخـــــــــ.  عب حســـــــــام ال
  . مصطفى

ســـــعاد .  يوســـــف فخـــــر الـــــدين.  أحمـــــد رمـــــزى.  شـــــكرى ســـــرحان
هـــــدى :  ، الراقصـــــة ، عبـــــد الخـــــالق صـــــالح ســـــلوى ســـــعيد.  حســـــنى

،  ، اســـــكندر منســــــى ، علـــــى رشــــــدى ناهــــــد ســـــمير.  شـــــمس الـــــدين
،  ، فـــــايق بهجـــــت ، أبـــــو بكـــــر عـــــزت ميمـــــى جمـــــال.  أحمـــــد شـــــوقى
  . قدرية كامل

ـــــة طلبـــــة جـــــامعيين يصـــــ ـــــر شـــــرا .  دمون عـــــامال بســـــيارتهمثالث األكث
.  يبتـــز الثـــرى صـــاحب الســـيارة مـــدعيا أنـــه يشـــترى ســـكوت المصـــاب
.  رغــــم انكشــــاف هــــذا يتفــــق الثالثــــة علــــى القيــــام بعمليــــة ســــطو ســــويا

ليســــت األفضــــل بـــــين كوميــــديات التعليــــق االجتمـــــاعى المزدهــــرة فـــــى 
،  أوائــــــل الســــــتينيات والتــــــى اتخــــــذت الشــــــباب الصــــــغير مــــــادة لهــــــا

ـــــى الـــــذاكرةفكلهـــــ ـــــه شـــــىء ف ـــــدو أن حســـــام الـــــدين .  ا ال يبقـــــى من يب
مصـــطفى أراد منهـــا خلـــق النظيـــر الــــذكرى ألفـــالم أحمـــد ضـــياء الــــدين 

ــــــــة “، فجــــــــاءت هــــــــى والتــــــــالى لهــــــــا  المشــــــــابهة ”  المغــــــــامرون الثالث
فيهـــــا وكانـــــت الرابعـــــة ’  ثالثـــــة ‘كوميـــــديات مســـــطحة حملـــــت كلمـــــة 

ـــــل اســـــتمرت كلمـــــة.  فيهمـــــا هـــــى ســـــعاد حســـــنى ’  ثالثـــــة ‘ بعـــــد قلي
، وهـــــــى  شـــــــعارا ألفـــــــالم الجريمـــــــة صـــــــغيرة اإلنتـــــــاج لـــــــذات الموجـــــــه

”  المســــــــــــــاجين الثالثــــــــــــــة “و”  الشــــــــــــــياطين الثالثــــــــــــــة “بالترتيــــــــــــــب 
  . ” الشجعان الثالثة “و

  أشكى لمين 
  ق أأ ١٠٧)   س/   الليثى ( ١٩٥١مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج

ن ، محســـــ ، فريـــــد شـــــوقى ، عمـــــاد حمـــــدى ، شـــــادية فـــــاتن حمامـــــة
  . ، عبد العزيز أحمد سرحان

، إلــــى قصــــة حــــب وزواج مــــن  فتــــاة تهــــرب مــــن ماضــــيها فــــى كباريــــه
ـــف ـــه فـــى الري ـــأتى ليبتزهـــا شـــاب تعرفـــت ب ـــه ي .  ، لكـــن بلطجـــى الكباري

  . إتقان عام فى حدود السرد البطئ نسبيا
  اشهدوا يا ناس 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٣مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج
  . ، إسماعيل يس ، أمينة رزق سن سرحان، مح شادية

، مــــــــع خـــــــــط حبكــــــــة مثيـــــــــر  ميلودرامــــــــا فواجــــــــع مغرقـــــــــة وفعالــــــــة
موظــــــف يــــــرث ثــــــروة فيتجــــــه للهــــــو .  وشخصــــــيات ســــــاخنة المالمــــــح

ـــــل مـــــن أمـــــوال  ـــــث يخـــــتلس بعـــــد قلي ـــــه مـــــن القمـــــار بحي وتضـــــيع ثروت
، وينتهـــــى بـــــه األمـــــر لفاجعـــــة دمويـــــة هـــــو  الشـــــركة التـــــى يشـــــتغل فيهـــــا

البطلـــــة هـــــى ابنتـــــه التـــــى تحـــــاول عبثـــــا إيقـــــاف .  وعشـــــيقته الراقصـــــة
، والتــــــى تــــــؤثر بالســــــلب علــــــى قصــــــة حبهــــــا هــــــى  مجريــــــات االنهيــــــار

  . الخاصة
   ٢/١األشياء تتغير 

Things Change 
  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 

Columbia [Filmhaus]. AscP: Ned Dowd. CD: Nan Cibula. 
M: Alaric Jans. E: Trudy Ship. PD: Michael Merritt. DPh: 
Juan Ruiz Anchia. W: David Mamet & Shel Silverstein. P: 
Michael Hausman. D: David Mamet. 
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شـــــــغيل تلميـــــــع أحذيـــــــة كهـــــــل إيطـــــــالى األصـــــــل يقبـــــــل :  شـــــــيكاجو
األحـــداث تـــدور خــــالل .  االعتـــراف بجريمـــة قتـــل مقابـــل معــــاش كبيـــر

يـــــومين يصـــــحبه خاللهمـــــا عضـــــو شـــــاب فـــــى العصـــــابة لكـــــازينو فـــــاخر 
ــــاهو بنيفـــــادا ليقضــــى اإلجــــازة التــــى  فــــى منتجــــع جبلــــى قــــرب بحيــــرة ت

ـــه قـــط ـــدها فـــى حيات ـــم يعت ـــدو هـــذا يشـــمل دعـــوة مـــن كهـــ.  ل ـــرى يب ل ث
أنـــــه زعـــــيم عصـــــابات أيضـــــا بالمنطقـــــة ثـــــم وصـــــول أصـــــحاب الصـــــفقة 

والرهــــان األساســــى هــــو متعــــة الفرجــــة .  أنفســــهم لزيــــارة هــــذا األخيــــر
ــــر منهــــا االهتمــــام باإليقــــاع والحبكــــة .  المؤكــــدة علــــى دون أمــــيش أكث

تتابعــــــــات النهايــــــــة أن يحــــــــاول الشــــــــاب إنقــــــــاذه بعــــــــد أن اتضــــــــح أن 
ـــه مـــع تـــرك اال ـــهالخطـــة هـــى قتل ـــراف والمســـدس مع هـــذا التحـــول .  عت

، والمعنــــــى أن كــــــل شــــــىء يتغيــــــر عــــــدا حســــــن  هــــــو مصــــــدر العنــــــوان
ــــة لــــدى البطــــل ــــة .  الطوي أطــــرف األشــــياء أن تجــــدى طيبتــــه فــــى النهاي

ــــــار ’  صــــــديقه ‘ويخدمــــــه  ــــــأن يجعــــــل العصــــــابة تخت الكهــــــل اآلخــــــر ب
أمـــــا مصـــــير الشـــــاب أن يقـــــرر الشـــــغل معـــــه فـــــى تلميـــــع .  بـــــديال لـــــه
  ! األحذية
   ٢/١اء خاصة جدا أشي

Only You 
  ق م ١٠٤ )س /  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
  . ” أنت وحدك “:  س

TriStar [Fried/ Woods Films; Yorktown Productions 
Ltd.]. C: Howard Feuer. M: Rachel Portman. AscP: Michael 
Jewison. CD: Milena Canonero. FE: Stephen Rivkin. PD: 
Luciana Arrighi. DPh: Sven Nykvist. W: Diane Drake. P: 
Norman Jewison, Cary Woods, Robert N. Fried, Charles 
Mulvehi. D: Norman Jewison.  ↑ PSup: Laura Fattori. 

Marisa Tomei. Robert Downey, Jr. ¤ Bonnie Hunt. 
Joaquim de Almeida. Fisher Stevens. Billy Zane. Siobhan 
Fallon, John Benjamin Hickey, Adam LeFevre.  
↑Anthony Rey, Phyllis Newman, Denise du Maurier, 
Tammy Minoff, Harry Barandes, Jessica Hertel, Rick 
Applegate, Marc Field, Bob Tracey, Gianfranco Barra, 
Barbara Cupisti, Sergio Pierattini, Giovanni de Benedetto, 
Domenico Pane, Fiorenzo Fiorentini, Francesco Romei, 
Buck Herron, Amanda Lohman, Shari Summers, Cristina 
Formichi Moglia, Mattia Sbragia. 

ــــرين روحــــى لهــــا ــــؤمن بوجــــود ق ــــاة مــــن پيتســــبرج ت ، ومــــن خــــالل  فت
.  ’ديمـــــون برادلــــــى  ‘لـــــوح القـــــدر ونبـــــوءة عرافــــــة عرفـــــت أن اســـــمه 

ــــوم ــــل ي ،  زفافهــــا تتلقــــى مكالمــــة عــــابرة مــــن شــــخص بهــــذا االســــم قبي
، فــــى مالحقــــة يائســــة  فتقــــرر الرحيــــل فــــورا مــــع صــــديقتها إلــــى إيطاليــــا

تتعثـــــر فـــــى بــــــائع أحذيـــــة مـــــرح يجاريهــــــا .  لهـــــذا الشـــــخص الغــــــامض
، وبعـــــد أن يقعـــــا فـــــى الحـــــب يكشـــــف  مـــــدعيا أنـــــه ديمـــــون المقصـــــود
ـــزال مصـــرا علـــى.  لهـــا الحقيقـــة فتطـــرده غاضـــبة ذرائـــع للبقـــاء  هـــو ال ي

بجانبهـــــا وتأجيـــــل عودتهـــــا بمـــــا فـــــى ذلـــــك احضـــــار برادلـــــى الحقيقـــــى 
، لكـــن هنــــاك بعـــض الفجــــوات فـــى طريقــــة  فكــــرة جامحـــة رائعــــة.  لهـــا

، وفــــى ظهــــوره البــــارد ببســــاطة محبطــــة  البحــــث عــــن ذلــــك المجهــــول
ـــــــة ـــــــل النهاي ـــــــذات .  قبي ـــــــويس أرمســـــــترونج ب ـــــــة ل ـــــــاح أخـــــــاذ بأغني افتت

ـــوان ـــى  العن ـــانم ـ  ال ســـيما األولىـ  ، وتومـــاى وداون .  طـــوال الوقـــت حبب
إيطاليــــــا مقدمــــــة هنــــــا كبلــــــد متخلــــــف يثيــــــر ســــــخط البطلــــــة األميركيــــــة 

، وفقـــــط ميزتـــــه الوحيـــــدة االســـــتمتاع بالطعـــــام والحـــــب  طـــــوال الوقـــــت
  . وجمال الميادين وما إليها

   ٢/١أشياء ضد القانون 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٢مصر 

مصـــــــطفى :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  فــــــــينوس فـــــــيلم]  صـــــــوت الفـــــــن [
:  الموســــيقى التصــــويرية.  نهــــاد بهجــــت:  مهنــــدس الــــديكور.  محــــرم

عصــــام :  مــــدير التصــــوير.  حســــين عفيفــــى:  مونتــــاچ.  فــــؤاد الظــــاهرى
  . أحمد ياسين:  إخراج.  فريد

،  ، عمــــاد حمــــدى ، ســــعيد صــــالح ، مديحــــة كامــــل محمــــود ياســــين
  . ، عزيزة حلمى ، سلوى محمود إجالل زكى

، وكأفضـــــــــــل  ’ العبــــــــــث ‘الجــــــــــة مصــــــــــرية لروايـــــــــــة تولســــــــــتوى مع
، لكـــــن العالقـــــة واهيـــــة بالمصـــــدر  جيـــــدة فـــــى حـــــد ذاتهـــــا:  الحــــاالت

ــــه ــــه.  األصــــلى وأعماق ــــب مــــع جارت ــــى  حــــب طال ، بعــــد التخــــرج يتخل
واآلن تقــــف متهمــــة .  ، تهــــرب وتتــــزوج قــــوادا وتحتــــرف الــــدعارة عنهــــا

وتمثيـــــــل جيـــــــد  إيقـــــــاع قـــــــوى!  وكـــــــيال للنيابـــــــة:  أمـــــــام حبيبهـــــــا األول
  . والجميلة مديحة كامل فى بداية مرحلة األدوار الصعبة

  أشياء ال تشترى 
  ق أأ ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٧٠مصر 

أمــــــــين :  قصــــــــة وحــــــــوار.  المؤسســــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للســــــــينما
ــــــد الجــــــواد  أمــــــين يوســــــف غــــــراب:  ســــــيناريو.  يوســــــف غــــــراب ، عب

عبــــــد :  مونتــــــاچ . أنطــــــون بــــــوليزويس:   مهنــــــدس المنــــــاظر.  الضــــــانى
ــــز فخــــرى ــــذ.  العزي ــــتج المنف ــــدكور:  المن ــــل م ــــدير التصــــوير.  كام :  م
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  فيكتور أنطون

ــــى شــــاهين ــــارودى يحي ــــور الشــــريف ، شــــمس الب ،  ، ناهــــد جبــــر ، ن
، عــــــــادل  ، إبــــــــراهيم عمــــــــارة ، ســــــــهير البــــــــارونى أبــــــــو بكــــــــر عــــــــزت

  . ، محمود التونى المهيلمى
كــــل ثروتــــه علــــى زوجتــــه الشــــابة الحســــناء المقيمــــة ثــــرى ريفــــى ينفــــق  

هـــــل ســـــتقف ابنتـــــه الطالبـــــة .  ، والتـــــى تخونـــــه مـــــع آخـــــر فـــــى القـــــاهرة
ــــة التــــى تعــــيش معهــــا موقــــف المتفــــرج ، ال ســــيما أن العشــــيق  الجامعي

ــــدها ــــروة وال ــــة !  ؟ تقــــدم لخطبتهــــا لالســــتحواذ علــــى ث ميلودرامــــا روتيني
   . س المصريةضعيفة فى كل شىء رغم كبر األسماء بالمقايي

  
  : األصابع الحادة

  ’ ! إنه عاصفة رقيقة أزاحت الغمة عن عيون الناس ‘
    ٢/١األصابع الحادة 

Edward Scissorhands 
  ق م ٩٨)   س/  مور  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” إدوارد واألصابع الحادة “:  س

Twentieth Century Fox. E: Richard Halsey. M: Danny 
Elfman. PD: Bo Welsh. DPh: Stefan Czapsky. S: Caroline 
Thompson. St: Tim Burton. P: Denise de Novi. D: Tim 
Burton. 

Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony 
Michael Hall, Alan Arkin, Kathy Baker, Robert Oliver, 
Conchata Ferrell, Vincent Price, Caroline Aaron, Dick 
Anthony Williams. 
ــــــة معاصــــــرة ــــــة أميركي ــــــدة ريفي ــــــل وســــــط بل ــــــى ت :  قلعــــــة قديمــــــة أعل

مختـــــرع يصـــــنع شـــــابا قطعـــــة قطعـــــة لكنـــــه يمـــــوت قبـــــل صـــــنع اليـــــدين 
تكتشـــــفة امـــــراة مـــــن البلـــــدة .  تاركـــــا إيـــــاه بأيـــــدى المقصـــــات المؤقتـــــة

ــــل وتاخــــذه لبيتهــــا ــــع مستحضــــرات التجمي ــــه  تبي ــــق مواهب ــــث تنطل ، حي
لــــى أن يقــــع فــــى ، إ فــــى قــــص األشــــجار وكــــذا شــــعر الكــــالب فالنســــاء

إدوارد هــــــو البــــــراءة المطلقــــــة .  حــــــب االبنــــــة الرقيقــــــة لتلــــــك األســــــرة
، فاســــــتغله صــــــديق االبنــــــة فــــــى عمليــــــة  التــــــى دخلــــــت لعــــــالم مختــــــل

ـــــــــا  ســـــــــرقة ـــــــــا إلهي ـــــــــوت المحبطـــــــــات مبعوث ـــــــــه زوجـــــــــات البي ، ووجدت
إنـــــه .  ، وهكـــــذا ، ورأت فيـــــه امـــــرأة متدينـــــة الشـــــيطان عينـــــه للشـــــهوة

ــــة أزاحــــت الغمــــة عــــن ــــوحى اللقطــــة  عاصــــفة رقيق ــــاس كمــــا ت ــــون الن عي
التعبيريــــــة قبيــــــل النهايــــــة عنــــــدما يكتفــــــى وهــــــو حــــــزين بقــــــص خصــــــلة 

بجانــــــب ولــــــع بيرتــــــون .  الشــــــعر التــــــى تغطــــــى عينــــــى أحــــــد الكــــــالب
بالتشـــــــكيالت والخلفيـــــــات والمواقـــــــف والمعجـــــــزات الســـــــيريالية فـــــــى 

اإلنســـــان داخـــــل  ‘ ، يســـــتلهم هنـــــا ببراعـــــة كـــــل تـــــراث ســـــينما أفالمـــــه
ــــ’  المســــخ ــــدءا م ــــات ‘ نب ــــرورا بشــــبح ’  فرانكنســــتاين ‘ و’  الفلت وم

ـــــــروى بواســـــــطة جـــــــدة  ـــــــى ُت ـــــــة الت ـــــــى يقـــــــدم هـــــــذه الحدوت ـــــــرا حت األوب
ــــــاة ودور العجــــــوز ( ــــــدر نفســــــها فــــــى دور الفت ــــــا راي ، )  الرقيقــــــة واينون

والجـــواب .  لتجيـــب علـــى ســـؤال حفيـــدها عـــن مـــن أيـــن يـــأتى الجليـــد
.  عبــــرة عــــن حبــــهبــــالطبع أنــــه نــــاتج نحــــت إدوارد للتماثيــــل الثلجيــــة الم

  . مؤثرات متنوعة ومبهرة لستان وينستون وفريقه
AAN: MUp (Ve Neill, Stan Winston).  

  األصدقاء الثالثة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٦مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج

  . ، محمد عوض ، نبيلة عبيد ، حسن يوسف أحمد رمزى
ــــوا الســــجن بســــبب حادثــــة بســــي ــــة شــــبان دخل ، يخرجــــون  ارتهمثالث

، لكنــــه يفقــــد النقــــود  ويشــــاركون صــــاحب ورشــــة للــــداخليات ملكيتهــــا
يتنـــازل لهـــم عـــن الورشـــة لكـــن ســـرعان مـــا يـــدس عشـــيقته .  فـــى القمـــار

لمســــات التعليـــق االجتمــــاعى علــــى .  أمـــال فــــى اســـترداد ورقــــة التنـــازل
،  أوســــاط الشــــباب التـــــى طالمــــا تخصـــــص فيهــــا أحمـــــد ضــــياء الـــــدين

، لكــــــن الفــــــيلم ككــــــل أقــــــرب للعــــــب القــــــط  كموجــــــودة هنــــــا أو هنــــــا
والفــــــــــأر منــــــــــه لــــــــــدراما كثيفــــــــــة الوطــــــــــأة كــــــــــالمتوقع مــــــــــن صــــــــــاحب 

  . وسوابقه وتوابعه”  المراهقات “
  األصدقاء الثالثة 

Three Amigos! 
  ق م ١٠٥)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٨٦أميركا 

Orion. AscP: Leslie Belzberg. CD: Deborah Nadoolman. 
Songs: Randy Newman. Scr: Elmer Bernstein. PMg: Dan 
Allingham; 1stAstD: David Sosna. E: Malcolm Campbell. 
PD: Richard Sawyer. DPh: Steve Martin. P: Lorne 
Michaels. George Folsey Jr. W: Steve Martin, Larne 
Michaels, Randy Newman. D: John Landis.  ↑ C: Jackie 
Burch. 

Chevy Chase. Steve Martin. Martin Short. ¤. Alfonso 
Arau. Tony Plana. Patrice Martinez. Jorge Cervera, Kai 
Wulfe, Abel Franco, Fred Asparagus, Jon Le Vitz. And Joe 
Montegna -as Harry Flugleman. 

،  نجـــــوم ويســـــترن أيـــــام الســـــينما الصـــــامتة يطـــــردون مـــــن عملهـــــم ٣
فـــــى الوقـــــت الـــــذى ترســـــل فيـــــه لهـــــم امـــــرأة فقيـــــرة مـــــن إحـــــدى قـــــرى 

تعــــدهم بمبلــــغ مــــن المــــال .  المكســـيك تطلــــب حمــــايتهم علــــى القريـــة
، ويعتقـــــدون هـــــم  معتقـــــدة أنهـــــم ال يســـــعون للمـــــال كمـــــا فـــــى األفـــــالم
ـــــون ألداء اســـــتعراض أمـــــام بعـــــض األشرا بعـــــد .  الممثلينـ  رأنهـــــم ذاهب

كوميـــديا ســـينما داخـــل .  قليـــل يقـــررون الـــدخول فـــى مواجهـــة حقيقيـــة

ـــــأفالمهم  الســـــينما طريفـــــة بشـــــكل عـــــام لكـــــن أبســـــط مـــــن أن تقـــــارن ب
  . أخرى للنوع

  أصدقاء الشيطان 
  ق م ١٣٥)   س/  ماركو ( ١٩٨٨مصر 

:  ســــيناريو وحــــوار.  نجيــــب محفــــوظ:  قصــــة.  أفــــالم مصــــر العربيــــة
الموســــيقى .  مــــاهر عبــــد النــــور:  مهنــــدس المنــــاظر.  مــــوجىإبــــراهيم ال
مــــــــدير .  ســــــــلوى بكيــــــــر:  مونتــــــــاچ.  محمــــــــد ســــــــلطان:  التصــــــــويرية
  . أحمد ياسين:  إخراج.  سمير  فرج:  التصوير

ــــور الشــــريف فريــــد شــــوقى ، محمــــود  ، صــــابرين ، مديحــــة كامــــل ، ن
ـــــان الجنـــــدى ـــــو بكـــــر عـــــزت ، ســـــيد زي ـــــدة ســـــيف النصـــــر ، أب ،  ، فري

،  ، ألفـــــت ســــــكر ، فـــــؤاد أحمــــــد ، نعيمــــــة الصـــــغير ولىمصـــــطفى متـــــ
، عبـــــد الغنـــــى  ، عبـــــد الســـــالم محمـــــد ، نعـــــيم عيســـــى أحمـــــد عقـــــل

  . ناصر
الخـــــيط .  مـــــن أفضـــــل مـــــا فـــــى ازدهـــــارة الفتـــــوات فـــــى الثمانينيـــــات

يكتـــــب لـــــه  (الـــــرئيس المعتـــــاد فـــــى قصـــــص فتـــــوات نجيـــــب محفـــــوظ 
وة الــــذى ، وهــــو الفتــــ ) تمثيليــــة الشاشــــة إبــــراهيم المــــوجى هــــذه المــــرة

صـــــــاحب مصـــــــبغة صـــــــغيرة ويشـــــــتغل  (يخـــــــرج مـــــــن وســـــــط الفقـــــــراء 
لكـــــن .  ، ثـــــم تبـــــدأ المصـــــاعب ، ويحقـــــق العـــــدل والرفاهيـــــة ) بنفســـــه

، هـــــــو لجـــــــوءه للســـــــحر ليضـــــــمن الخلـــــــود  الجديـــــــد واألصـــــــيل هنـــــــا
، ومــــــزج  المســــــتوى الفنــــــى العــــــام جيــــــد.  وبالتــــــالى اســــــتمرار العــــــدل
الشــــريف كمكتئــــب  ، وأداء ملفــــت لنــــور مقنــــع للواقعيــــة مــــع الخيــــال

ــــادة وذلــــك كغانيــــة  .  ومهمــــوم دائمــــا ــــل ســــوپر إغــــواء كالع مديحــــة كام
ـــــــوة ـــــــى  ‘، واآلن وألول مـــــــرة تجـــــــرب الحـــــــب الحقيقـــــــى  كـــــــل فت حت

آخـــر فـــيلم أخـــذ عـــن نجيـــب محفـــوظ قبـــل حصـــوله علـــى .  ’ ! القتـــل
  . جائزة نوبل فى األدب فى هذا العام

  أصدقاء لألبد 
Far from Home —The Adventures of 

Yellow Dog 
  ق م ٩٠)   س/  مور  ( ١٩٩٥أميركا 

Twentieth Century Fox. C: Linda Phillips Palo. CD: 
Antonia Bardon. MComp: John Scott. E: Sidney Wolinsky. 
PD: Mark S. Freeborn. DPh: James Gardner. P: Peter 
O’Brian. W and D: Phillip Borsos. 

Mimi Rogers, Bruce Davison. Jesse Bradford. Tom 
Bower. Joel Palmer.  ↑ Dakotah -[Yellow Dog], John 
Wannamaker, Margot Finley, Matt Bennett, St. Clair 
McColl, Capt. Jennifer Weissenborn, MCPL. Gordon 
Neave, Karen Kruper, Dean Lockwod, Cpl. John leClair, 
Brent Stait. 

ـــدة  بلـــدة فـــى ـــن أســـرة بســـيطة فـــى بل ـــر اب الغـــرب الكنـــدى حيـــث يعث
أثنــــاء رحلــــة بلــــنش مــــع .  ، فيقــــرر رعايتــــه غابــــات علــــى كلــــب ضــــال
ـــــده تغـــــرقهم عاصـــــفة ـــــرة مهجـــــورة وال .  ، ويجـــــنح هـــــو والكلـــــب لجزي

ـــــين  ـــــين حبكت ـــــوزع مناصـــــفة ب ـــــة تت ـــــرة الباقي وهـــــذا ســـــر الضـــــعف  (الفت
ظهــــــران أنهمــــــا بســــــبب مصــــــادفات متفرقــــــة ال ي:  ) الــــــرئيس للفــــــيلم

ــــم انتظــــار عــــودة  لطــــائرات اإلنقــــاذ المتكــــررة لمــــدة أســــبوعين قــــط ، ث
ـــدما نجحـــت إحـــدى الطـــائرات فـــى  ـــذى فقـــد فـــى الميـــاه عن الكلـــب ال

ـــــة  المالمـــــح جميعـــــا مســـــتقاة مـــــن الســـــى.  إنقـــــاذ البطـــــل ، لكـــــن البني
  . الدرامية المسالمة أضعفت كل الحرارة المتوقعة

  أصعب جواز 
  ق أأ ٩٦)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

.  محمـــــــد نبيـــــــه:  قصـــــــة.  المؤسســـــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســـــــينما
.  صـــــــالح مرعـــــــى:   المنـــــــاظر.  رمضـــــــان خليفـــــــة:  ســـــــيناريو وحـــــــوار

ـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  موســـــــيقى ـــــــاچ.  ف ـــــــتج .  ســـــــعيد الشـــــــيخ:  مونت المن
ــــــــذ ــــــــاوى:  المنف ــــــــل الحفن .  ســــــــعيد بكــــــــر:  مــــــــدير التصــــــــوير.  كام
  . محمد نبيه:  إخراج

، عبـــــد المـــــنعم  ، محمـــــد عـــــوض يوســـــف ، حســـــن ميرفــــــت أمـــــين
،  ، رجــــاء الجــــداوى ، يوســــف فخــــر الــــدين ، مديحــــة كامــــل مــــدبولى

ــــيم خطــــاب ــــد العل ــــة الســــيد عب ــــل ، نبيل ــــل ، ســــعيد خلي ،  ، أحمــــد نبي
،  ، ببـــــــا الســـــــيد ، فـــــــافى ، عبـــــــد الغنـــــــى النجـــــــدى نبيـــــــل الهجرســـــــى
  . ، شوشو عز الدين ، آمال رمزى حمادة حسام الدين

ــــــــه ريفــــــــى متزمــــــــت تهــــــــرب  ــــــــدى علمهــــــــن بخطت ــــــــثالث ل ــــــــه ال بنات
،  ، ويــــأتى أوالد العــــم للثــــأر يهــــربن لخــــالهن فــــى القــــاهرة.  لتــــزويجهن

فـــــإذا بهـــــم يقعـــــون فـــــى حـــــبهن دون أن يعلمـــــوا أنهـــــن المســــــتهدفات 
  ! ، ميزتها الوحيدة جمال البطالت كوميديا ركيكة.  بثأرهم

   ٩٢إصالحية 
Can’t Shake the Beat  

  ق م ٩٠)    ف  ( ١٩٨٥أميركا 
Continental Motion Pictures. M: Rick Nowels. Chor: 

Dance Sequences D: Dennon Rawles. AscP: Steve Halbert. 
DPh: Leonardo Solis. E: Peter Trschner, Raja R. Gosnell. 
St: Eduard Sarlui. ExcP: Helen Sarlui, Eduard Sarlui. P: J.C. 
Crespo. S: Carole Stanley, Edward Kovach. PSup: Richard 
Vaca. PEx: Victoria Pearman, Debra Magit. Songs Perf: 
World Without End. 

Robin Antin, Ron Lacey, Rhonda Aldrich, Valerie Gene 
Richards, Jacqueline Houston, Robin Cleaver, Debra Laws, 
Annie Livingstone, Erica Jordon, Perry Lang, Victoria 
Lustig. Ron Lacey, Maria Noel, Sebastian Larreta, Perlo 
Cristal, Ted McNabney, Maria Carmen, James Murray, 
Yolanda Pedroza, Arthur Brown, Mariana Cedon, Marina 
Magali, Jessica Schultz, Georgina Campiglio, Andrea 
Grisben, George Baza, Frank Cano. 

ـــــه يســـــىء  فتـــــاة تعـــــد نفســـــها لتصـــــبح راقصـــــة ، تقتـــــل زوج أمهـــــا ألن
مواجهـــــــات مطولـــــــة مـــــــع الفتـــــــاة .  ، وتـــــــدخل إصـــــــالحية معاملـــــــة األم

بـــالطبع هـــذا يشـــمل األعتـــداء الجنســـى   (التـــى تـــتحكم فـــى النـــزيالت 
’  التمســــــــك بحلمهــــــــا ‘ ، لكــــــــن فــــــــى النهايــــــــة تقــــــــرر  ) كــــــــالمتوقع

ــــائى يقــــدم إحــــدى الحفــــالت الك ــــق غن ــــرةوتكــــوين فري ــــه  .  بي ــــأس ب ال ب
، لكنـــــــــه متواضـــــــــع مـــــــــن الناحيـــــــــة  كفـــــــــيلم عنـــــــــف ســـــــــجون صـــــــــغير



٢٦  

انظـــــــــر الفـــــــــيلم المصـــــــــرى شـــــــــديد الشـــــــــبه كقصـــــــــة .  اإلستعراضـــــــــية
  . ” المزاج “

  األصيل 
  ق أأ ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٣مصر 

:   المنـــــاظر.  محمـــــد أنـــــور عبـــــد اهللا:  قصـــــة.  أفـــــالم والـــــى الســـــيد
ـــــاچ.  رجـــــاء بيـــــومى ـــــ.  فكـــــرى رســـــتم:  مونت محمـــــد :  دير التصـــــويرم

  . عبد الرحمن شريف:  إخراج.  عمارة
ــــــت أمـــــين ـــــل ميرف ـــــدقن ، محمـــــد رضـــــا ، صـــــالح قابي ـــــق ال ،  ، توفي

  . ، سيد زيان ليلى حمادة
الــــذى )  الـــدقن (، لكـــن أحـــدهم  ثالثـــة أصـــدقاء فـــى مصـــنع واحــــد

فـــــى تعيينـــــه وكـــــذا منحـــــاه شـــــقتهما )  قابيـــــل وزيـــــان (توســـــط اآلخـــــران 
يؤسســــــــان ورشــــــــة .  آمر للســــــــرقة فيطردهمــــــــا، يخــــــــون ويتــــــــ ليتــــــــزوج

ميلودرامـــــا حاولــــت إضـــــفاء .  مســــتقلة ورويـــــدا رويــــدا تتضـــــح الحقيقــــة
ــــــواقعى بعــــــض الشــــــىء ــــــاء  الطــــــابع ال ــــــى إخف ــــــح هــــــذا ف ، دون أن يفل

، فكشخصــــيات  لــــن تعــــرف قــــط معنــــى العنــــوان.  حقيقتهــــا الســــطحية
، وبمعنـــــى الغـــــروب ال  يوجـــــد أصـــــيالن علـــــى األقـــــل ال أصـــــيل واحـــــد

  ! ى شموس فى الفيلمتوجد أ
  اضراب الشحاتين 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

ـــــــى عبـــــــد العزيـــــــز ، محمـــــــود  ، تحيـــــــة كاريوكـــــــا ، كـــــــرم مطـــــــاوع لبن
  . ، سمير صبرى ، محمد رضا المليجى

ــــدة  الشــــحذون يضــــربون عــــن حضــــور دعــــوة أحــــد الــــوزراء لهــــم لمائ
ع لهـــــم أجـــــرا لهـــــذا باعتبـــــاره ، إال لـــــو لـــــدف إفطـــــار فـــــى شـــــهر رمضـــــان

تـــــدور أحـــــداث هــــذه الكوميـــــديا الســـــوداء متوســـــطة .  دعايــــة انتخابيـــــة
، حيـــــث يعتبـــــر الشـــــحاذون مـــــا يفعلونـــــه  ١٩١٩اإلمتـــــاع بعـــــد ثـــــورة 

  ! جزاء من الكفاح الوطنى
   ٢/١إضراب المجانين 

  ق م ١١٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٣مصر 
  . أحمد فؤاد:  إخراج

ــــونس شــــلبى ،  ، نجــــاح المــــوجى ســــعيد صــــالح ، ، إســــعاد يــــونس ي
، شــــــوقى  زيــــــزى مصــــــطفى:  ، الراقصــــــة ، هيــــــام طعمــــــة أحمــــــد بــــــدير

  . ، حسنى عبد الجليل ، فؤاد خليل ، محمود الزهيرى شامخ
ـــــل مغمـــــور ســـــاذج ـــــك ممث ـــــة ســـــرقة بن ـــــى عملي ـــــورط ف ، ويجـــــد  ، يت

، ودخولــــــه  قصـــــة مطــــــاردة العصـــــابة لــــــه.  نفســـــه وقــــــد ظفـــــر بــــــالنقود
، ثـــــم تنظيمـــــه إلضـــــراب داخلهـــــا حـــــين  يـــــةلمستشـــــفى األمـــــراض العقل

،  سلســــــلة مغــــــامرات كوميديــــــة مســــــلية بشــــــكل عــــــام.  يريــــــد الهــــــرب
  . لكن ال تحمل عمقا ما أكثر من هذا

   ٢/١اضرب واجرى 
Hit and Run 

  ق م ٩٣)    ف  ( ١٩٨٢أميركا 
  ” المرأة وتاكسى الليل “:  * ف

Aka: Revenge Squad (AltTitleA). 
M: Brad Fiedel. FE: Dale Beldin. PD: Paul Eads. DPh: 

Tony Mitchell. AscP: Ken Golden. Casting: Lynn Kressel. 
ExcP: Mitchell Cannold, Andy Meyer. Based on the N 
Eighty Dollars to Stamford: Lucille Fletcher. Scr: Don 
Enright. P and D: Charles Braverman. 

Paul Perri. Claudia Cron. Will Lee. Co-Str: Dominic 
Chianese, Frederick Coffin, Donald Sgmington, E. Brian 
Dean. With: Bart Braverman. 
ســـائق تاكســــى الـــذى يجــــد نفســــه متورطـــا مــــع امـــرأة غامضــــة ركبــــت 

بعــــض التصــــوير الجيــــد .  ، وجريمــــة مصــــرع متشــــعبة الخلفيــــات معــــه
، لكــــــن يظــــــل ككــــــل تقليــــــدا عــــــديم  وابــــــراز ممتــــــع لمفــــــاتن البطلــــــة

  . ” مطاردة ليلية “المذاق لفيلم ديفـيد چانسن ويافت كوتو 
  األضواء 

  ق أأ ١١٤)   س/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 
:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما

مهنــــــدس .  فــــــؤاد الظــــــاهرى:  موســــــيقى.  حســــــين حلمــــــى المهنــــــدس
ــــديكور ــــد المــــنعم شــــكرى:  ال ــــاچ.  عب ــــى:  مونت مــــدير .  حســــين عفيف
  . حسين حلمى المهندس:  إخراج.  فيكتور أنطون:  التصوير

ـــــــى شـــــــاهين خـــــــر ، مـــــــريم ف ، أحمـــــــد مرعـــــــى ، ناهـــــــد يســـــــرى يحي
، أحمـــــــد  ، صـــــــالح نظمـــــــى ، محمـــــــد نـــــــوح ، نبيلـــــــة الســـــــيد الـــــــدين
  . ، ناهد شريف كمال الشناوى:  وضيفا الشرف.  أباظة

ـــــاة ريفيـــــة فقيـــــرة تخلبهـــــا أضـــــواء الســـــينما ، فتغـــــرر بهـــــا حائكـــــة  فت
، وهـــــى فـــــى الواقـــــع  مالبـــــس بطلـــــة الفـــــيلم الـــــذى يصـــــور فـــــى بلـــــدتها

ـــدى إحـــ قـــوادة .  دى النجمـــات، ومـــن ثمـــة ينتهـــى بهـــا األمـــر خادمـــة ل
فــــى نهايــــة المطــــاف تتحــــول لعــــاهرة لكــــن يــــأتى الحــــب الصــــادق بعــــد 

ميلودرامــــا اجتماعيــــة وعاطفيــــة جيــــدة التمثيــــل والتوجيــــه تافهــــة .  قليــــل
  . فقط لعشاق النجمة الجميلة عزيزة اإلنتاج.  الموضوع

  أضواء المدينة 
  ق م ١٣٧)   س/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 

:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  ماالمؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــين
ـــــانى ـــــى الزرق ـــــديكور.  عل ـــــدس ال ـــــور:  مهن ـــــد الن ـــــاچ.  مـــــاهر عب :  مونت
وديـــــد :  مــــدير التصـــــوير.  بليـــــغ حمـــــدى:  موســــيقى.  حســــين أحمـــــد

  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  سرى
،  ، عــــــادل إمــــــام ، عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم ، أحمــــــد مظهــــــر شــــــادية

،  ، إبــــراهيم ســــعفان ، ســــمير غــــانم ، چــــورچ ســــيدهم حســــن مصــــطفى
  . ، محمد شوقى ، سالمة إلياس ، سهير البارونى فاطمة عمارة

، عـــن فتـــاة بســـيطة يـــرفض موجـــه ســـينمائى  كوميـــديا خفيفـــة مســـلية
ـــــرة فـــــى أحـــــد أفالمـــــه ، فتتنكـــــر فـــــى شـــــخص  أن يســـــند لهـــــا دور أمي

هــــذه الكذبــــة .  أميــــرة حقيقيــــة فــــى إحــــدى الحفــــالت فيقــــع فــــى حبهــــا
، عنـــــدما يعـــــود األميـــــر  دة بعـــــد قليـــــلتســـــبب مفارقـــــات حـــــادة عديـــــ

  . الحقيقى الذى استغلت قصره بمساعدة البواب
  ☺  ٢/١أضواء المدينة 

City Lights 
  ق أأ ٩٠)   س/    ف  ( ١٩٣١أميركا 

W and D: Charles Chaplin. AstD: Harry Crooker, Henry 
Bergman, Albert Austin; Ph: Rollie Totheroh, Gordon 
Pollock; Settings: Charles D. Hall; MComp: Charles 
Chaplin; M Arrangment: Arthur Johnston; MD: Alfred 
Newman. 

Charlie Chaplin in ¤. A Blind Girl: Virginia Cherrill, Her 
Grandmother: Florence Lee, An Eccentric Millionaire: 
Harry Myers, His Butler: Allan Garcia, A Prizefighter: 
Hank Mann, A Tramp: Charlie Chaplin. 
ليســـوا قليلــــين مــــن يعتبرونهــــا أعظــــم كوميــــديا فــــى التــــاريخ و المؤكــــد 

ـــديا مـــؤثرة لشـــابلن الواقـــع أنهـــا مشـــوبة بأســـى .  تمامـــا أنهـــا أعظـــم كومي
.  ، وكـــــل هـــــذة قطعـــــا قـــــيم إضـــــافية لقيمتهـــــا األصـــــلية وحـــــزن هـــــائلين

ـــــــاء ’  المتشـــــــرد الصـــــــغير ‘قصـــــــة  ـــــــورد العمي ـــــــذى أحـــــــب بائعـــــــة ال ال
ــــى المــــال لعالجهــــاويســــلك أقســــى الطــــرق مــــن أجــــل الح .  صــــول عل

، ولـــــن ننســـــى صـــــداقتة المتذبذبـــــة مـــــع  لـــــن ننســـــى مشـــــهد المالكمـــــة
، وال  يصــــادقه لــــيال وهــــو ســــكير يريــــد االنتحــــار (أحــــد المليــــونيرات 
وقطعــــا لــــن يضــــيع مــــن ذاكرتــــك أبــــدا مشــــهد .  ) يعرفــــه ويطــــرده نهــــارا

ــــده أن هــــذا الصــــعلوك هــــو  ــــه تعــــرف مــــن ملمــــس ي ــــه ولحبيبت ــــة ل النهاي
ـــــــذى ســـــــاعدهاالمحســـــــن ا ـــــــر ال ـــــــدموع  لكبي ، فتغـــــــرورق عيونهمـــــــا بال
لــــو لـــــم تتـــــأثر :  تعليـــــق طريــــف قيـــــل عـــــن هــــذا المشـــــهد . ( والفرحــــة

ــــه هــــذا الفــــيلم .  ) ، عليــــك الــــذهاب فــــورا لفحــــص قلبــــك ورأســــك ب
”  الســــــيرك “، و ١٩٢٥”  البحــــــث عــــــن الــــــذهب “هــــــو التــــــالى لـــــــ 

ـــــــ  ١٩٢٨ ــــــة “، والســــــابق ل ــــــذا فهــــــو  ١٩٣٦”  العصــــــور الحديث ، ول
ــــة وهــــو  ــــذى وضــــعه شــــابلن واجتــــازه بعبقري ــــب التحــــدى األعظــــم ال قل

ـــــر مـــــن .  إصـــــراره علـــــى األفـــــالم الصـــــامتة  ١٨اســـــتغرق التصـــــوير أكث
ــــر عــــدد إعــــادات  شــــهرا ــــرقم القياســــى ألكب ، والفــــيلم حاصــــل علــــى ال

عليـــك .  مـــرة ٣٤٢، وهـــو  تصـــوير للقطـــة واحـــدة فـــى تـــاريخ األفـــالم
  ؟ أنت معرفة أى لقطة

  إعارة × إعارة 
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٨٧)  ت ( ١٩٩٨مصر 

أحمــــــد :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  اتحــــــاد االذاعــــــة والتليفـــــــزيون
ـــــرحمن ـــــد ال ـــــراهيم حـــــزين:  الموســـــيقى التصـــــويرية واأللحـــــان.  عب .  إب
ـــــأليف األغـــــانى ـــــاء.  أحمـــــد مجاهـــــد:  ت مهنـــــدس .  حســـــن فـــــؤاد:  غن

ـــــديكور ـــــا:  ال ـــــايزة يوحن ـــــاء.  ف ـــــد العظـــــيم : تصـــــميم األزي .  صـــــفاء عب
أســـــامة :  مـــــديرا التصـــــوير الخـــــارجى.  ســـــمير فـــــودة:  مـــــدير اإلضـــــاءة

:  ؛ تصــــوير شــــادية يوســــف:  مــــدير التصــــوير.  ، ناصــــر حنفــــى صــــالح
:  تصــــــــميم المقدمــــــــة والنهايــــــــة.  ، بســــــــنت كامـــــــل محمـــــــود الشــــــــال
، الســـــيد أحمـــــد  مصـــــطفى شـــــرف:  مونتـــــاچ فــــــيديو.  محمـــــد غريـــــب

.  وجيــــه زكريــــا:  المخــــرج المســــاعد.  ، محمــــد عبــــد الــــرازق ســــالمة
ــــــــــــاج ــــــــــــدير اإلنت ــــــــــــداوى:  م ســــــــــــامى :  إخــــــــــــراج <.  طــــــــــــارق المع

  . > شحاتة
رامـــــز .  زيـــــزى مصـــــطفى.  صـــــالح عبـــــد اهللا.  هالـــــة فـــــاخر:  بطولـــــة
ـــــــر ســـــــيف.  جـــــــالل ـــــــان .  ، ســـــــمر عصـــــــام عبي ـــــــع الفن باالشـــــــتراك م
ـــــر ـــــق:  الكبي ـــــوح عمـــــارة.  رشـــــوان توفي ـــــو الفت .  ، صـــــفوت صـــــبحى أب

ـــــات صـــــالح أشـــــرف نصـــــار ـــــريس.  ، عناي ـــــرحمن  محمـــــد عت ـــــد ال ، عب
،  الســــيد المهــــدى.  ، مجــــدى عبــــد الحــــافظ محمــــد عمــــار.  حامــــد

  . ، سامح عبد اللطيف سمير أبو المجد
ـــــة مخضـــــرم  صـــــالح عبـــــد اهللا فـــــى أول دور  (مـــــدرس أول لغـــــة عربي

ــــه ، تخطئــــه اإلعــــارة التــــى تنظمهــــا وزارة التعلــــيم للمدرســــين  ) رئــــيس ل
مدرســـــة )  هالـــــة فـــــاخر (، وتـــــأتى لزوجتـــــه  غيرهـــــا للـــــدول العربيـــــة أو

ـــة رياضـــية لتســـافر للعـــراق ـــأن العـــراق .  تربي ـــه هـــذا ب ـــرر ل ـــة تب فـــى البداي
ــــة ــــاج لمدرســــى لغــــة عربي ، لكــــن شــــيئا ال يفلــــح  مــــوطن ســــيبويه ال يحت

ـــه عـــن رفضـــه لســـفرها ـــارب فـــى إثنائ ـــاء واألق .  ، بمـــا فيهـــا إلحـــاح األبن
ــــه هــــو اإلعــــارة للكويــــت  ــــل تأتي ــــد حــــول بعــــد قلي وينشــــب صــــراع جدي

ـــــــن ســـــــيأخذ األوالد ـــــــض إعارتهـــــــا  م ـــــــى رف ، والنتيجـــــــة أن يصـــــــمم عل
زيـــزى  (ابنـــة عمـــه العـــانس والثريـــة نســـبيا .  فتصـــمم هـــى علـــى الطـــالق

ـــه تشـــجعه علـــى الطـــالق )  مصـــطفى ـــزواج من ـــى كانـــت طامعـــة فـــى ال الت
، إلـــــى أن  يطلـــــق زوجتـــــه بالفعـــــل ويســـــافران.  وتقرضـــــه أمـــــواال للســـــفر

، فيهــــــيم  غــــــزو العــــــراق للكويــــــت:  ة غيــــــر المتوقعــــــةتــــــأتى المفاجــــــأ
ـــــرة صـــــنعت فـــــى مصـــــر  ـــــه ليقتســـــم معهـــــا فطي ـــــا عـــــن زوجت الـــــزوج باحث

النبـــرة .  أهـــداها لـــه مصـــرى كهـــل فقـــد كـــل حصـــيلة حياتـــه فـــى الغربـــة
ــــــرة ــــــبعض  المصــــــرية هــــــى المحصــــــلة األخي ، وإن كــــــان فــــــى تعرضــــــه ل

مثــــل األمــــور األخــــرى لــــم يتخــــذ موقفــــا جــــديا منــــه بــــالقبول أو الــــرفض 
ــــع الزوجــــة مــــن الســــفر دون موافقــــة زوجهــــا ــــذى يمن ، رغــــم  القــــانون ال

ــــــادى  ــــــادى ألبســــــط مب ــــــف ومع ــــــالغ التخل ــــــه شــــــىء ب ــــــرض أن أن المفت
الكوميــــــديا .  وإعالنــــــات حقــــــوق اإلنســــــان الخاصــــــة بحريــــــة االنتقــــــال

ــــــار محــــــدودة ومعــــــدودة  ــــــى أوت ــــــة مــــــن  (تلعــــــب عل ــــــل غــــــيظ البطل مث
، وال يوجــــد  ) بدنيــــةوصــــفها بمدرســــة ألعــــاب بــــدال مــــن مدرســــة تربيــــة 

ـــبطالن فعـــال مـــا فـــى .  فـــى الواقـــع الكثيـــر ممـــا كـــان يمكـــن اســـتغالله ال
، لكــــن حتــــى  اســــتطاعتهما فــــى حــــدود الســــطور التــــى أعطيــــت لهمــــا

فــــى هــــذا اإلطــــار تظــــل هنــــاك مــــثال مشــــكلة أن قــــراءة البطــــل للســــطور 
، وهــــذا يفقـــــده  الفصــــحى حافــــل باألخطــــاء النحويــــة غيــــر المقصــــودة

  . ثير الكوميدىالكثير من التأ
  اعتداء 

  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨٢مصر 
ـــــــــع ودور العـــــــــرض الســـــــــينمائى [ أفـــــــــالم الشـــــــــرق ]  مصـــــــــر للتوزي

ــــــد مهنــــــدس .  يوســــــف فرنســــــيس:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  الجدي
مــــــــدير .  عــــــــادل منيــــــــر:  مونتــــــــاچ.  مــــــــاهر عبــــــــد النــــــــور:  المنــــــــاظر
  . سعد عرفة:  إخراج.  ضياء المهدى:  التصوير

، عمـــــاد  ، ســـــامى فهمـــــى ، يســـــرا ، حســـــين فهمـــــى نجـــــالء فتحـــــى
  . حمدى

يحكـــــم .  ، بســــيطة وكـــــل خيوطهــــا ستتضــــح ســــريعا درامــــا تشــــويقية
ـــــه يهـــــرب مـــــن .  علـــــى البطـــــل باالعـــــدام لوجـــــود صـــــديقته قتيلـــــة بمنزل

، لكنهمــــا ســــويا يبحثــــان عــــن القاتــــل  الســــجن ويختطــــف ابنــــة القاضــــى
  . الحقيقى

  االعتراف 
  ق أأ ١٠٠)   س/   ثىاللي ( ١٩٦٥مصر 
  . سعد عرفة:  إخراج

،  ، مديحــــة يســــرى ، يحيــــى شــــاهين ، جــــالل عيســــى فــــاتن حمامــــة
  . ، أحمد لوكسر ، محمد توفيق صالح منصور

، يفرقـــــه اكتشـــــاف  ، حـــــول حـــــب منـــــذ الطفولـــــة ميلودرامـــــا عاطفيـــــة
ـــل ـــاة اللي ـــاة إلـــى حي ـــزواج .  تحـــول أم الفت يقـــرر أخـــوه متوســـط العمـــر ال

اللحظــــة المأســــاوية التــــى تعلــــم فيهــــا هــــى الحقيقــــة  ، لكــــن تــــأتى منهــــا
، خاصــــــة األداء  تنفيــــــذ قــــــوى مــــــن كافــــــة عناصــــــره.  الخفيــــــة ألمهــــــا

، وهــــــذه قيمــــــة  ثــــــم التصــــــوير بمنــــــاجم ومدينــــــة ســــــفاجة.  التمثيلــــــى
  . ، وقتها على األقل مهمة

   ٢/١االعتراف األخير 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 

فـــــــــراج :  الســـــــــينمائية والحـــــــــوار المعالجـــــــــة.  المنتجـــــــــون العـــــــــرب
عمــــــــــر :  موســــــــــيقى.  كمـــــــــال أبــــــــــو العـــــــــال:  مونتــــــــــاچ.  إســـــــــماعيل
أنـــــــــور :  إخـــــــــراج.  علـــــــــى الغزولـــــــــى:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  خورشـــــــــيد
  . الشناوى
ــــى ــــور الشــــريف نيلل ــــد ، ن ــــة عبي ، ســــالمة  ، صــــالح الســــعدنى ، نبيل
  . ، فيفى يوسف ، رشوان توفيق الياس

ـــــف ـــــة لصـــــنع شـــــىء طري ـــــاد للقصـــــص ، داخـــــل اإل محاول طـــــار المعت
ـــــف.  المصـــــرية ـــــك هـــــذا الطري ـــــة وحـــــدها ســـــتحدد ل ،  أحـــــالم:  النهاي

البدايـــــة زوج وفـــــى لزوجتـــــه .  انتظـــــر وســـــترى…،  ، ميتافيزيـــــاء أرواح
، وهــــا هــــى تقــــدم لــــه  ، يقابــــل زميلتــــه التــــى أحبتــــه قــــديما التــــى ماتــــت

  ! أدلة متالحقة لخيانة زوجته له
  اعترافات امرأة 

  ق أأ ٩٤)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 
.  أفــــــالم إيهــــــاب الليثــــــى]  المؤسســـــة المصــــــرية العامــــــة للســـــينما [

، بكـــــــر  ســـــــعيد مـــــــرزوق:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  ســـــــعاد زهيـــــــر:  قصـــــــة
ـــــــديكور.  ، محمـــــــود صـــــــبحى الشـــــــرقاوى ـــــــد :  مهنـــــــدس ال مـــــــاهر عب

ــــــور ــــــدر :  موســــــيقى.  الن ــــــدريا راي ــــــدر [ـ  أن ــــــه راي ــــــاچ.  ] أندري :  مونت
ســــعد :  إخــــراج.  ضــــياء المهــــدى:  رمــــدير التصــــوي.  حســــين عفيفــــى

  . عرفة
، ليلــــــــى  ، صــــــــالح ذو الفقــــــــار ، كمــــــــال الشــــــــناوى ناديــــــــة لطفــــــــى

، عبـــــد الـــــرحمن  ، عبـــــد الـــــرحيم الزرقـــــانى ، محمـــــود المليجـــــى طـــــاهر
  . ، حسن عبد السالم أبو زهرة

ــــة بســــبب عقــــدة ســــابقة  ــــة شــــابة تحجــــم عــــن عالقتهــــا الزوجي محامي
، وقبلهـــــــا  كيلى اغتصــــــابهالمحاولــــــة حبيبهــــــا األصـــــــلى الفنــــــان التشـــــــ

تنشــــــأ بعــــــد الطــــــالق عالقــــــة حــــــب .  معاينتهــــــا لوالــــــدها يخــــــون أمهــــــا
ــــة وإن كانــــت .  جديــــدة تواجههــــا نفــــس المشــــكلة درامــــا نفســــية روتيني

  . متقنة بعض الشىء
  اعترافات زوج 

  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

، أحمـــــد  ، مـــــارى منيـــــب ار، شـــــويك ، فـــــؤاد المهنـــــدس هنـــــد رســـــتم
  . ، يوسف وهبى رمزى

ـــــة ناجحـــــة ـــــديا ذكي ـــــف كومي ـــــق مـــــن موقـــــف طري ـــــالغ .  ، تنطل زوج ب
.  ، يحكــــى لهــــا كــــل شــــىء حتــــى أحالمــــه الخاصــــة اإلخــــالص لزوجتــــه

  ! اآلن حلم بأنه فى عالقة غرامية
  اعترافات زوجة 

  ق أأ ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٥مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

،  ، زوزو نبيــــــل ، محســـــن ســـــرحان كمـــــال الشـــــناوى،   هنـــــد رســـــتم
  . ، رفيعة الشال أمينة نور الدين

ـــــدها  ـــــى إطـــــاعتهم بعـــــد تهدي ـــــر زوجـــــة عل ـــــيض تجب ـــــق أب عصـــــابة رقي
، فــــــى  تقتــــــل الزوجــــــة مــــــن غــــــرر بهــــــا وتنتحــــــر.  بــــــبعض المســــــتندات

ميلودرامـــــــا عنيفـــــــة .  اللحظـــــــة التـــــــى يصـــــــدر فيهـــــــا الحكـــــــم ببرائتهـــــــا
ســـــتمتع بهـــــا جـــــدا والـــــبعض يراهـــــا الـــــبعض ي.  للموجـــــه حســـــن األمـــــام

  . افتعاال
   ٢/١إعدام طالب ثانوى 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٢مصر 
:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  فرعــــون فــــيلم]  أفــــالم إيهــــاب الليثــــى [

مهنــــــــدس .  فــــــــؤاد الظــــــــاهرى:  موســــــــيقى.  أحمــــــــد فــــــــؤاد درويــــــــش
ـــــــــديكور ـــــــــاچ.  نهـــــــــاد بهجـــــــــت:  ال ـــــــــولى:  مونت ـــــــــدير .  أحمـــــــــد مت م
  . أحمد فؤاد درويش:  إخراج.  د المنعم بهنسىعب:  التصوير

ــــــور الشــــــريف ــــــزى ن ــــــز ، ســــــهير رم ــــــد العزي ــــــى  ، محمــــــود عب ، محي
، علـــــــى  ، كمـــــــال يـــــــس ، نبيلـــــــة الســـــــيد ، كريمـــــــة مختـــــــار إســـــــماعيل
  . ، أحمد ماهر ، عايدة رياض ، نادية أرسالن الشريف

.  درامـــــــا نفســـــــية حـــــــادة وجيـــــــدة فـــــــى أول توجيـــــــه لفـــــــؤاد درويـــــــش
ـــــة جريمـــــة ـــــزى البداي ـــــل ســـــهير رم ـــــدأ عمليـــــة  قت ـــــق وتب ـــــأتى المحق ، وي

ـــــدريجى عـــــن الشخصـــــيات ـــــل الكشـــــف الت ـــــى نعـــــرف القات ـــــم  ، حت ، ث
فــــــى نــــــوع  (، المرتبطــــــة بــــــالميول الذاتيــــــة  نتحــــــول للقضــــــية النفســــــية

،  العناصـــــــر الفنيـــــــة جيـــــــدة جميعـــــــا بشـــــــكل عــــــــام.  ) التعلـــــــيم هنـــــــا
 . ، وشـــــــديدة الغمـــــــوض والتعقيـــــــد والحبكـــــــة التشـــــــويقية مثيـــــــرة حقـــــــا

هنـــاك واحـــدة كبيـــرة جـــدا .  لكننـــا نكلفـــك بالبحـــث عـــن ثغـــرات فيهـــا
  ! فى الدقائق األولى فال تفتك



٢٧  

   ٢/١إعدام قاضى 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٠مصر 

:  قصـــــة.  أفـــــالم ماجـــــدة حميـــــدة]  مصـــــر للتوزيـــــع ودور العـــــرض [
.  المحامىـ  كمـــــــــال أمـــــــــين :  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  أشـــــــــرف فهمـــــــــى

ـــــــات الســـــــايس:  مونتـــــــاچ.  محمـــــــد هـــــــالل:  موســـــــيقى مـــــــدير .  عناي
  . أشرف فهمى:  إخراج.  وحيد فريد:  التصوير

،  ، أحمــــد غــــانم ، چــــاال فهمــــى ، يحيــــى الفخرانــــى عــــزت العاليلــــى
، حمـــــــدى  ، كمـــــــال حســـــــين ، عـــــــادل هاشـــــــم ســـــــميرة عبـــــــد العزيـــــــز

  . ، رجاء صادق يوسف
قاضـــى شـــريف يــــرفض طلـــب مــــدير مباحـــث أمــــن الدولـــة بالتالعــــب 

ـــه بايعـــاز فـــى إحـــدى ا ـــه وزوجت ـــل أمـــام طفلت لقضـــايا فيكـــون مصـــيره القت
وبعــــــد مــــــرور !  ، وتعلــــــن الصــــــحافة أنــــــه انتحــــــر مــــــن أعــــــوان األخيــــــر

ــــــة القاضــــــى مــــــن محــــــامى شــــــهير  ــــــل ـ  الســــــنوات تطلــــــب ابن كان ممث
ــــــل والدها ــــــى قضــــــية مقت ــــــن مــــــدير  ـ  األدعــــــاء ف معاونتهــــــا لالنتقــــــام م

لتحقيــــق الــــذى المباحــــث مهــــددة إيــــاه بــــأن لــــديها المحضــــر األصــــلى ل
ـــل كـــال االثنـــين أثنـــاء محاولـــة األول  ـــه لكـــن األحـــداث تنتهـــى بمقت يدين
ــــــــه رئــــــــيس  ــــــــا بمعاونــــــــة زميل ــــــــه لمنزله ــــــــا عبــــــــر اقتحام ــــــــتخلص منه ال

  . عمل متوسط ككل.  المخابرات
   ٢/١إعدام ميت 

Gorky Park 
  ق م ١٢٨)    ف/   ت  ( ١٩٨٣أميركا 

Orion [Kock Kirkwood]. M: James Horner. AscP: Efrem 
Harkham, Uri Harkham. CD: Richard Bruno. Based Upon 
the N: Martin Cruz Smith. ExcP: Bob Larson. FE: Dennis 
Virkler. PD: Paul Sylbert. DPh: Ralf D. Bode, A.S.C. S: 
Dennis Potter. P: Gene Kirkwood, Howard W. Koch, Jr. D: 
Michael Apted. 

William Hurt. Lee Marvin. ¤. Str: Brian Dennehy. Ian 
Bannen. AndIntrd: Joanna Pacula.  Michael Elphick, 
Richard Griffith, Rikki Fulton, Alexander Knox, Alexei 
Sayle, Ian McDiarmid, Niall O’Brien, Henry Woolf, Tatte 
Silberg, Patrick Field. 

جثــــث بــــدون وجــــوه أو بصــــمات فــــى منتــــزه  ٣البدايــــة العثــــور علــــى 
)  هيـــــرت (، ويتحــــول شـــــك محقــــق الشــــرطة بـــــوريس رينكــــو  جــــوركى

مصــــــممة أزيــــــاء )  پــــــاكيوال (إيرينــــــا .  إلــــــى قيــــــام االســــــتخبارات بهــــــذا
.  ســــينمائية شــــابة عثــــر علــــى زحافتهـــــا المفقــــودة مــــع الفتــــاة الضـــــحية

مارفــــين هـــو .  الضـــحايادينيهـــى أميركـــى مـــن أصـــل روســـى أخـــوه أحـــد 
جـــــاك أوســـــبورن رجـــــل البيـــــزنس األميركـــــى الـــــذى يســـــتورد أشـــــياء مـــــن 
ـــــى أميركـــــا  ـــــا بالســـــفر إل ـــــد إيرين ـــــة زائ ــــــيتى ووعـــــد الثالث اإلتحـــــاد السوف

رئيســـــــه  (اإلنحنـــــــاءة التاليـــــــة اكتشـــــــاف أن رئـــــــيس مباحـــــــث موســـــــكو 
ــــات الســــمور)  نفســــه ــــب حيوان ــــل تهري ــــى حق ــــة ف ــــه الخفي ــــه تعهدات .  ل

ى النهايــــة فــــيلم عــــن جديــــة وكفــــاح الشــــرطة السوفـــــيتية الملفــــت أنــــه فــــ
،  ضــــد قــــاذورات االســــتخبارات ومــــؤامرات رجــــال البيــــزنس األجانــــب

ـــــق لهـــــم النصـــــر فـــــى  ـــــى يتحق ـــــل حت ـــــك األوائ ـــــى صـــــف أولئ ـــــف ف ويق
الرائــــع أيضـــا أن الحيــــاة الطبيعيـــة أثمــــن مـــن كــــل االنتمــــاءات .  النهايـــة

  . السياسية والوطنية
  إعدام ميت 

  ق م ١٢٨)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٥مصر 
قصــــــــــة وســــــــــيناريو  .  تاميــــــــــدو]  تاميــــــــــدو ترايتــــــــــل العالميــــــــــة  [

ـــــــراهيم مســـــــعود:  وحـــــــوار ـــــــد :  مســـــــاعد مخـــــــرج أول.  إب ـــــــاس عب إين
المنـــــتج .  نهـــــاد بهجـــــت:  مهنـــــدس الـــــديكور واإلكسســـــوار.  المـــــنعم
:  المقدمـــــــــة والمـــــــــؤثرات الخاصـــــــــة.  إبـــــــــراهيم المشـــــــــنب:  المنفـــــــــذ
:  المونتـــــــــــاچ.  عمـــــــــــر خيـــــــــــرت:  ويريةالموســـــــــــيقى التصـــــــــــ.  نـــــــــــوال

:  إنتــــــــاج.  ســــــــعيد شـــــــيمى:  تصـــــــوير.  حســـــــين عفيفــــــــى/  مهنـــــــدس
  . على عبد الخالق:  إخراج.  مدحت الشريف

يحيــــــى .  بوســــــى.  محمــــــود عبــــــد العزيــــــز.  فريــــــد شــــــوقى:  بطولــــــة
،  شـــــــعبان حســـــــين.  إبـــــــراهيم الشـــــــامى.  ليلـــــــى علـــــــوى.  الفخرانـــــــى

عبــــد اهللا .  د عبــــد القــــادر، أحمــــ ، عبــــد الغنــــى ناصــــر ســــهيلة فرحــــات
، ســــيد  ، محمــــد رشــــوان ، حمــــدى يوســــف ، يوســــف عســــال مشــــرف
علــــــى :  بــــــدون ائتمــــــان [ .  ، ســــــمير رســــــتم ، نهــــــاد رامــــــى مصــــــطفى

  . ] على الخالق
ـــــادة بالنســـــبة للســـــينما المصـــــرية ـــــوق الع ـــــارع ف ـــــيلم جاسوســـــية ب ،  ف

مبنـــى علـــى تمثيليـــة شاشـــة محكمــــة اإلثـــارة إلبـــراهيم مســـعود فــــى أول 
باســـــتثناء ليلـــــى علـــــوى غيـــــر المقنعـــــة فــــــى دور .  الـــــه الســـــينمائيةأعم

الفتـــاة البدويـــة فـــإن توجيـــه علـــى عبـــد الخـــالق مـــتقن التنفيـــذ والتقانـــات 
ـــــة مهمـــــة ضـــــابط اســـــتخبارات مصـــــرى لكشـــــف أســـــرار .  بدرجـــــة ملفت

، عـــــن طريـــــق تقمـــــص شخصـــــية شـــــاب  المفاعـــــل النـــــووى اإلســـــرائيلى
كــــان قــــد )  ليــــة جراحيــــةوالبــــاقى تولتــــه عم (يحمـــل بعــــض الشــــبه منــــه 
ـــــه باإلعـــــدام ـــــه .  حكـــــم علي ـــــى أن ـــــا يشـــــير إل ـــــه ال يوجـــــد م صـــــحيح أن

ــــــات الرســــــمية لالســــــتخبارات المصــــــرية كــــــاألفالم  ــــــأخوذ عــــــن الملف م
، إال أنــــه مــــن الملفــــت مواصــــلة عــــرض التليفـــــزيون  الســــابقة المشــــابهة

ـــــة لهـــــذا  ـــــه أصـــــبح مضـــــمونيا إدان الرســـــمى فـــــى مصـــــر عرضـــــه رغـــــم أن
التــــــى توصــــــل لهــــــا وهــــــى اســــــتحالة صــــــنع قنبلــــــة ، فالنتيجــــــة  الجهــــــاز

ـــة ـــة مـــن مفاعـــل ديمون ـــل نووي ـــة البطـــل .  ، ثبـــت عكســـها بعـــد قلي خليل
عميلـــــــة لحســـــــاب اإلســـــــرائيليين وتلقـــــــى مصـــــــرعها علـــــــى )  پوســـــــى (

، أمــــا فريـــــد شــــوقى فهــــو مســــئول االســـــتخبارات  أيــــديهم فــــى النهايــــة
ة المصــــرى المشــــرف علــــى العمليــــة ويقــــدم أحــــد أكثــــر األدوار كاريزميــــ

، والفخرانــــــى هــــــو مســــــئول الموســــــاد مــــــع ظهــــــور عــــــابر  فــــــى الفــــــيلم
للموجـــــه علـــــى عبـــــد الخـــــالق كضـــــابط الموســـــاد الجديـــــد الـــــذى حـــــل 

  . محله فى نهاية الفيلم
   أعراض صينية 

The China Syndrome 
  ق م ١٢٣)  س/    ف/   ت  ( ١٩٧٩أميركا 

Columbia [IPC Films]. E: David Rawlins. Somewhere in 
Between: Stephen Bishop. PD: George Jenkins. DPh: James 
Crabe. AscP: James Nelson. ExcP: Bruce Gilbert. W: Mike 
Gray & T.S. Cook and James Bridges. P: Michael Douglas. 
D: James Bridges. 

Jane Fonda. Jack Lemon. Michael Douglas. ¤. Scott 
Brady, James Hampton and Peter Donat -as Don Jacovich. 

، ســــواء كفــــيلم علمــــى أو  يمكنــــك اعتبــــاره عمــــال مــــن الطــــراز األول
قصـــــــة مضـــــــيفة !  فـــــــيلم تعليـــــــق اجتمـــــــاعى أو فـــــــيلم نشـــــــاط خـــــــالص

،  التليفــــــــزيون تافهـــــــة االهتمامـــــــات وصـــــــديقها المصـــــــور الراديكـــــــالى
ــــــــف البطــــــــولى حــــــــين يكتشــــــــفان بالصــــــــدفة تســــــــتر  يجمعهمــــــــا الموق

ى ، علـــــى مـــــا سيتضـــــح مـــــن غـــــش وفســـــاد فـــــ مســـــئولى محطـــــة نوويـــــة
، وليمـــــــــون كـــــــــاريزمى األداء   فونـــــــــدا رائعـــــــــة كالعـــــــــادة.  المواصـــــــــفات

ــــدس شــــريف فــــى المحطــــة ــــام .  كمهن تحــــول الفــــيلم إلســــطورة بعــــد أي
مـــــن عرضـــــه إذ وقـــــع حـــــادث محطـــــة بنسلفــــــينيا النوويـــــة الشـــــهير فـــــى 

االشــــعاع القاتــــل  “:  جزيــــرة ثــــرى مــــايلز أيالنــــد انظــــر الفــــيلم المشــــابه
  . ” سيلكوود—

AAN: A (Lemmon; As (Fonda); SWDirectly for the 
Screen; AD-SD (Jenkins, Arthur Jeph Parker -SD). 

   ٢/١أعز الحبايب 
  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٦١مصر 

.  عمــــــر جميعــــــى:  قصــــــة.  أفــــــالم بركــــــات]  المتحــــــدة للســــــينما [
.  ، إبــــــــراهيم عبــــــــود ، يوســــــــف عيســــــــى بركــــــــات:  ســــــــيناريو وحــــــــوار

ــــــاچ ــــــاظرم.  فتحــــــى قاســــــم:  مونت ــــــدس المن ــــــوليزويس:  هن .  أنطــــــون ب
  . يوسف معلوف:  إخراج.  ألفـيزى أورفانيللى:  مدير التصوير
ــــور  ، ســــعاد حســــنى ، زكــــى رســــتم ، شــــكرى ســــرحان أمينــــة رزق ، ن
  . ، شريفة ماهر ، سهير البارونى الدمرداش

،  ١٩٤٦فـــــيلم ”  األم “هـــــى األم وهـــــو فعـــــال ’  أعـــــز الحبايـــــب ‘
ــــة رزق أيضــــا ــــة أمين ــــة!  بطول ــــا صــــارخة حــــول أم معذب ، وابــــن  ميلودرام

ـــــه أمامهـــــا ضـــــحى بنفســـــه ـــــى ينقـــــذ ســـــمعة أبي ،  ، ودخـــــل الســـــجن حت
، كـــــــل المبكيــــــات المعتـــــــادة  وابنــــــة تعيســــــة فـــــــى زواج فقيــــــر صــــــعب

  . رائع لهواة النوع!  للبطلة
    ٢/١اإلعصار 

Twister 
  ق م ١١٧)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 

[Universal] Universal, Warner Bros. [Amblin]. D: Jan de 
Bont. P: Kathleen Kennedy, Ian Bryce and Michael 
Crichton. W: Michael Crichton & Anne-Marie Martin. 
ExcP: Steven Spielberg, Walter Parkes, Laurie MacDonald 
and Gerald R. Molen. DPh: Jack N. Green. PD: Joseph 
Nemec III. FE: Michael Kahn. M: Mark Mancina. 

Helen Hunt, Bill Paxton, Jaimi Gertz, Cary Elwes, Philip 
Seymour Hoffman, Alan Ruck, Sean Whalen, Scott 
Thomson. 
الفاتحــــــة واألنجــــــح فــــــى عــــــودة أفــــــالم الكــــــوارث للشاشــــــة بعــــــد أن 
ترســــــخت االمكانــــــات الرقميــــــة وباتــــــت قــــــادرة علــــــى اإلتيــــــان بأشــــــياء 

انظــــــر فــــــى االزدهــــــارة  (أكثــــــر إبهــــــارا وأقــــــل تكلفــــــة بمــــــا ال يقــــــاس 
ــــــــــار “ ــــــــــذ الجب ــــــــــل “و”  المنق ــــــــــة .  ) ” غضــــــــــب الجب معالجــــــــــة فائق

مية الرســــــمية التســــــ (المــــــؤثرات لألعاصــــــير باالســــــتحراك الحاســــــوبى 
، وذلـــــــك  ) ’ ســـــــى چـــــــى آى ‘، أو  ’ الصـــــــور المولـــــــدة حاســـــــوبيا ‘

”  حديقــــــة الديناصــــــورات “، ال ســــــيما صــــــناع  مــــــن فريــــــق ســــــپييلبيرج
ـــة ـــيس كائنـــات  المشـــابه فـــى التقني ـــا ل ، والفـــارق أن الـــذى ُيســـتحرك هن
ــــه!  ضــــخمة إنمــــا الهــــواء ــــة ل ــــون ال يحــــول رواي ،  فــــارق آخــــر أن كرايت

.  مثيليـــــة شاشـــــة بمشـــــاركة مـــــن زوجتـــــه مـــــارتينإنمـــــا يكتـــــب مباشـــــرة ت
تلــــــك المــــــؤثرات هــــــى البطــــــل األوحــــــد للفــــــيلم وهــــــى مبهــــــرة بكــــــل 

رغــــم أن هنــــاك أحيانــــا هنــــات فــــى الخلفيــــات الحيــــة كــــأن  (المقــــاييس 
أمـــــــا الحبكـــــــة فهـــــــى .  ) ! نـــــــرى زروع ســـــــاكنة فـــــــى قلـــــــب اإلعصـــــــار

فريــــق أبحــــاث يطــــارد األعاصــــير كانســــاس :  مســــطحة ومفككــــة أحيانــــا
ــــــه لدراســــــة وأوكال هومــــــا بهــــــدف اطــــــالق كــــــرات رصــــــد صــــــغيرة داخل

ـــه  ـــاء نظـــام للتنبـــؤ المبكـــر ب دقيقـــة مـــن  ١٥أى قبـــل نحـــو  (طبيعتـــه وبن
الــــــــزوج والزميــــــــل الســــــــابق لقائــــــــدة .  ) والدتــــــــه أو وصــــــــوله للمكــــــــان

، يــــأتى بصــــحبة  الفريــــق التــــى فقــــدت أســــرتها وهــــى طفلــــة فــــى إعصــــار
مــــن األولــــى علــــى صــــديقته الجديــــدة للحصــــول علــــى التوقيــــع األخيــــر 

، لكــــــــــن األحــــــــــداث تجرفــــــــــه للمشــــــــــاركة فــــــــــى أول  أوراق الطــــــــــالق
،  محــــاوالت لوضــــع كــــرات الرصــــد التــــى كــــان قــــد صــــممها هــــو نفســــه

ــــــى المشــــــروع اســــــم  ــــــق عل ــــــى ‘وأطل ــــــة  (’  دوروث ’  ســــــاحر أوز ‘بطل
ــــالى بواســــطة إعصــــار ــــذلك العــــالم الخي ــــى رُفعــــت ل ــــم .  ) الت ــــت تعل أن

ــــــأججين  ــــــزوجين المت ــــــد وأن ســــــلفا أن هــــــذين ال ــــــادا ال ب حماســــــة وعن
خـــــــيط آخـــــــر ال يقـــــــل ضـــــــعفا هـــــــو .  يعـــــــودا لبعضـــــــهما فـــــــى النهايـــــــة

الــــذى )  إيلــــويس (، العضــــو الســــابق فــــى الفريــــق  الشخصــــية الشــــريرة
يعمــــــل اآلن فــــــى وكالــــــة خصوصــــــية بعــــــد أن ســــــرق أفكــــــار البطلــــــين 

، وأضــــاع الفــــيلم فرصــــة التعمــــق فــــى هــــذه  ويســــابقهما اآلن لتطبيقهــــا
ـــد اإلعصـــارالشخصـــية ال ســـيما و  ـــة فاجعـــة علـــى ي ـــه يـــدخر لهـــا ميت ،  أن

وهــــــى فرصـــــــة نـــــــادرة للكـــــــالم مــــــثال عـــــــن ضـــــــرورة احتـــــــرام اإلنســـــــان 
، وهلـــــم  لجبـــــروت الطبيعـــــة أو عـــــن انتقـــــام الطبيعـــــة ممـــــن ال يحترمهـــــا

، األخيـــــــر هـــــــو األقـــــــوى ألنـــــــه  مشـــــــاهد لألعاصـــــــير ٥نحـــــــو .  جـــــــرا
پييرسون ـ  أى الحـــــــــد األقصـــــــــى لمقيـــــــــاس فوچيتا ’ ٥إف  ‘ بشـــــــــدة
، وكلهـــــــا ال قيمـــــــة تـــــــذكر لمشـــــــاهدتها فـــــــى غيـــــــر  دة األعاصـــــــيرلشـــــــ

  . قاعات الدولبى ستيريو
AAN: Sd (Steve Maslow, Gregg Landaker, Kevin 

O’Connell, Geoffrey Patterson); VFx (Stefan Fangmeier, 
John Frazier, Habib Zargarpour, Henry la Bounta). 

  اعِط إعزازى إلى برود سترييت 
Give My Regards to Broad Street 

  ق م ١٠٨)  ت ( ١٩٨٤بريطانيا 
[Twentieth Century Fox] MPL. S: Paul McCartney. P: 

Andros Epaminondas. D: Peter Webb.  MW: Paul 
McCartney. MP and D: George Martin. PD: Anthony Pratt. 
DPh: Ian McMillan. CD: Milena Canonero. E: Peter Beston. 
Chor: David Toguri. C: Simone Reynolds. Ast to the D and 
P: Charlotte Metcalf. AscP: Peter Manley. PMg: Charles 
Salmon. AstD: Selwyn Roberts.Paul McCartney, Bryan 
Brown, Ringo Starr, Barbara Bach, Linda McCartney, 
Tracey Ullman, Ralph Richardson, George Martin, John 
Bennett. 

بصـــــحبة  (عامـــــا عـــــن الســـــينما يعـــــود نجـــــم البييتلـــــز  ١٤بعـــــد غيبـــــة 
ـــيس  ـــؤدى كعـــازف فـــى النمـــر الموســـيقية ول ـــذى ي زميلـــه رينجـــو ســـتار ال

ـــــــائى متسلســـــــل  ) أكثـــــــر ـــــــوم غن ، ليقـــــــدم هـــــــذا الفـــــــيلم األقـــــــرب أللب
ــــا ــــه درامــــا م ــــه فيلمــــا ب بعــــض األغــــانى قــــديم مــــن .  األغــــانى أكثــــر من

ــــــل  ــــــق مث ــــــانو  ‘و’  أمــــــس ‘أشــــــغال الفري ــــــى إيلي انظــــــر لكــــــل  (ر ريجب
،  ’ طريـــــــق طويـــــــل ومتعــــــــرج ‘و’  ) أولئـــــــك األنـــــــاس المســــــــتوحدون

ـــــــد وبأســـــــلوب  ـــــــة جدي ــــــــيديو ‘لكـــــــن الغالبي فــــــــيديو   (’  قصاصـــــــة الف
المـــــذكورة علــــى نحـــــو ’  …انظــــر  ‘، ومنـــــه إعــــادة ألغنيـــــة  ) كليــــپ

ــــى  ــــه أيضــــا ف ــــذى قــــدمت ب ــــالغ االخــــتالف عــــن أســــلوبها األصــــلى ال ب
،  رائعـــــــة بطبيعتهـــــــا هـــــــى القيمـــــــة األساســـــــيةإذن األغـــــــانى ال.  الفـــــــيلم

، الظهــــور الســـــينمائى األخيـــــر للســـــير  لألسف بـــــالطبعـ  بجانــــب كونـــــه 
يقــــوم هنــــا بــــدور شــــاعر كهــــل تــــأتى علــــى لســــانه  (رالــــف ريتشاردســــون 

بعــــــض الكلمــــــات الحكيمــــــة عــــــن أنــــــك ســــــترى العــــــالم أفضــــــل لــــــو 
، والتـــــى تحـــــس أنهـــــا خارجـــــة منـــــه شخصـــــيا ولـــــيس  جلســـــت مكانـــــك
ــــد .  ) ! ماكــــارتنى مــــن مخطوطــــة الحبكــــة الســــاذجة أن نجــــم روك يفق

، لكـــن  تســـجيالت ألبومـــه الجديـــد ويواصـــل البحـــث عنهـــا عبـــر لنـــدن
مقاومــــا فــــى ذات الوقــــت فكــــرة أن زمــــيلهم العــــازف المختفــــى والــــذى  

ـــه وجـــده فـــى  (كـــان لصـــا فـــى الســـابق قـــد ســـرقها  العنـــوان جـــاء مـــن أن
الشــــارع بينمــــا  النهايــــة محبوســــا فــــى المحطــــة التــــى تحمــــل اســــم هــــذا

كــــــون هــــــذه القصــــــة تقطــــــع ســــــياق .  ) لــــــم تمــــــر بهــــــا أى قطــــــارات
، أعطيـــــا الفـــــيلم لمســـــة  األغـــــانى زائـــــد عـــــن طبيعتهـــــا المؤرقـــــة نفســـــها

ـــــــز أو الجـــــــذاب ســـــــيريالية .  ، لكنهـــــــا ليســـــــت أيضـــــــا بالشـــــــىء الممي
الواضـــــح أن ماككـــــارتنى اســـــتوحى العنـــــوان مـــــن فـــــيلم أميركـــــى صـــــغير 

  . ’ عزازى إلى برودواىأعِط إ ‘بعنوان  ١٩٤٨من عام 

  
  : اإلعصار

  ’ !  تلك المؤثرات هى البطل األوحد للفيلم ‘
  أعظم طفل فى العالم 

  ق م ١٠٥)   س/  ماركو ( ١٩٧٧مصر 
.  أفـــــــــالم محســـــــــن فرجـــــــــانى]  المتحـــــــــدة للتجـــــــــارة والســـــــــينما [

.  علـــــى ســـــالم:  حـــــوار.  ، جـــــالل الشـــــرقاوى علـــــى ســـــالم:  ســـــيناريو
  . جالل الشرقاوى:  اجإخر .  محمود فهمى:  تصوير

،  ، عمـــــر خورشـــــيد ، هنـــــد رســـــتم ، ميرفــــــت أمـــــين رشـــــدى أباظـــــة
حلمــــــــى :  الوجــــــــه الجديــــــــد.  ، ناديــــــــة أرســــــــالن صــــــــالح الســــــــعدنى

  . الزمر
ــــــة مبتكــــــرة الموضــــــوع ، تبعــــــا  ، مســــــرحية الطــــــابع ميلودرامــــــا عاطفي

ــــــاة ســــــويدية حســــــناء تطــــــارد أســــــتاذ علــــــم نفــــــس فــــــى .  لموجههــــــا فت
ــــــال ــــــه طف ــــــروت لتنجــــــب من ــــــالم بي ــــــى الع ــــــل ف ،  ، ليكــــــون أعظــــــم طف

  . ١٩٧٣اإلنتاج الفعلى !  وراثيا
  أعلى الدرج وأسفل الدرج 

Upstairs and Downstairs 
  ق م ١٠١)  ت ( ١٩٥٩بريطانيا 

Rank. DPh: Ernest Steward. N: Ronald Scott Thorn. Frank 
Harvey. P: Betty E. Box. D: Ralph Thomas. 

Michael Craig, Anne Heywood, Mylene Demongeot, 
James Robertson Justice, Sidney James, Madge Ryan, Jean 
Cadell, Barbara Everest, Daniel Massey, Claudia Cardinale, 
Joan Hickson, Joan Sims 

ــــــــدنيان شــــــــابان  ــــــــى يواجههــــــــا زوجــــــــان لن كــــــــريج  (الصــــــــعوبات الت
.  حثــــان عــــن مــــدبرة منــــزل، يب ) وهــــايوود محببــــان تمامــــا فــــى الــــدورين

األولـــــى كلوديـــــا كاردينـــــالى إيطاليـــــة تواعـــــد كـــــل بحـــــارة المدينـــــة فــــــى 
، فريفيــــة  ، ثــــم عجــــوز ســــكيرة تفســــد كــــل شــــىء المنــــزل يــــوم وصــــولها

، فكهــــالن يســــرقان البنــــك  تعــــود بــــذات القطــــار بعــــد رؤيتهــــا للمدينــــة
ـــــأتى الشـــــقراء الســـــويدية ذات العشـــــرين ربيعـــــا.  المجـــــاور ـــــرا ت ،  وأخي

ـــزوجينلتبـــث  ـــد الزوجـــة.  الحـــرارة فـــى عالقـــة ال ، ويكـــاد  يولـــع بهـــا وال
ــــزوج نفســــه ــــل ال ــــرا تكــــاد تتــــزوج الشــــاب األميركــــى عــــازف  يفع ، وأخي

، حتـــــــى تـــــــدرك فجـــــــأة أن عليهـــــــا العـــــــودة إلـــــــى موطنهـــــــا  التشـــــــيللو
، اكتســـــــحت  ) ممثلـــــــة فرنســـــــية فـــــــى الواقـــــــع (دومينـــــــوه .  األصـــــــلى

ــــــــاة نصــــــــف العــــــــرض الثــــــــانى كالفتــــــــاة التــــــــى أتــــــــت بالســــــــع ادة والحي
هــــذا .  ، لدرجــــة تجعلــــك تتســــاءل فــــيم ضــــاع النصــــف األول للجميــــع

صـــــباح الخيـــــر يـــــا  “المـــــذكور أخيـــــرا كـــــان األســـــاس للفـــــيلم المصـــــرى 
، مـــــع اختـــــزال كـــــل تلـــــك الشخصـــــية فـــــى مجـــــرد  ” زوجتـــــى العزيـــــزة

، مـــرت مـــرورا عـــابرا وســـط الفـــيلم كمـــا  خادمـــة لعـــوب مبتذلـــة جنســـيا
  . بقية الخدم والخادمات



٢٨  

   ٢/١النهر  أعلى
Up River 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ٨٢)  ت ( ١٩٩٥كندا ح 
Gold Key Entertainment. DPh: Robert Ennis. S: Don 

Clark, Susan E. Clark. P: Susan E. Clark, Don Clark. ExcP: 
Crawford Hawkins. D: Carl N. Kitt. 

Morgan Stevens … -Str in., Jeff Corey. ¤. With: Dale 
Wilson, John ‘Bear’ Curtis, David Crowley, Mikal Dughi, 
Deborah au Luce. 

ــــاع كــــل ممتلكاتــــه وجــــاء ليشــــترى  فــــدانا فــــى إحــــدى  ١٦٠شــــاب ب
عنـــــــدما يصـــــــل .  منـــــــاطق األراضـــــــى البكـــــــر طبقـــــــا إلعـــــــالن حكـــــــومى

ـــــرى  ـــــد بواســـــطة ث يكتشـــــف أن معظـــــم األراضـــــى أغتصـــــبت بوضـــــع الي
ــــه ــــة ورجال ــــى جــــواره.  المنطق ــــه وكــــذا كهــــل  تقــــف إل ــــة أحبت ــــاة هندي فت

ـــى بيتـــا وســـط أرضـــه المفترضـــة.  مـــن صـــيادى حيوانـــات الغابـــات ،  يبن
ــــــدأ المواجهــــــة الســــــافرة ــــــاة وتب ــــــل الفت ــــــى قت ــــــودى هــــــذا إل درامــــــا .  في

، علــــــى العكــــــس مــــــن  تليفـــــــزيونية رتيبــــــة الموضــــــوع متواضــــــعة اإلثــــــارة
ـــ اة البدايـــة المـــؤثرة بلقطـــات وثائقيـــة عـــن الفـــارق بـــين حيـــاة المـــدن وحي

ـــــال ،  محـــــاوالت مبتســـــرة إلضـــــفاء طـــــابع شـــــعورى حـــــزين عـــــام.  الجب
وبــــــاألخص عبــــــر أغنيــــــة فلكلوريــــــة فــــــى البدايــــــة أيضــــــا تتحــــــدث عــــــن 

  . األحزان التى تنتظر البطل
  األغبياء الثالثة 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٩٠مصر 
ــــــة للســــــينما بهجــــــت :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المصــــــرية اللبناني

:  مونتــــاچ.  فــــاروق ســــالمة:  موســــيقى.  م، وأحمــــد عبــــد الســــال قمــــر
حســـــن :  إخـــــراج.  علـــــى خيـــــر اهللا:  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم

  . الصيفى
،  ، جميــــل راتــــب ، دالل عبــــد العزيــــز ، ســــمير غــــانم يــــونس شــــلبى

ـــــف حســـــين الشـــــربينى ـــــد اللطي ـــــال عب ـــــزة  ، نعيمـــــة الصـــــغير ، من ، عزي
،  ف، نصــــــر ســــــي ، ناديــــــة عــــــزت ، فــــــاروق ســــــالمة ، ســــــونيا حلمــــــى

  . محمد عنتر
ثالثــــة شــــباب أصــــدقاء يفشــــلون فــــى ســــرقة فــــيال رجــــل ثــــرى يقــــرر 

والتــــــى يطلقهــــــا فــــــى !  االســــــتعانة بهــــــم لمراقبــــــة زوجتــــــه التــــــى تخونــــــه
ــــــذى  ــــــة فــــــى مصــــــنع المنســــــوجات ال ــــــة وعــــــين األصــــــدقاء الثالث النهاي

عمــــل متواضــــع مــــن موجــــه مخضــــرم فــــى مثــــل هــــذه النوعيــــة .  يملكــــه
  . من األفالم الهزيلة
   ٢/١ اغتصاب

  ق م ١٠٠)   س/  النصر ( ١٩٨٩مصر 
  . على عبد الخالق:  إخراج

ـــــــــدير ، هـــــــــدى رمـــــــــزى فـــــــــاروق الفيشـــــــــاوى ، نجـــــــــاح  ، أحمـــــــــد ب
،  ، ناديــــــة رفيــــــق ، عبــــــد الحفــــــيظ التطــــــاوى ، فــــــؤاد خليــــــل المــــــوجى

ــــــــد اهللا مشــــــــرف ، هــــــــانم  ، ســــــــعيدة جــــــــالل ، مجــــــــدى صــــــــبحى عب
،  الجــــواد، بدريـــة عبـــد  ، حســـين الشــــريف ، أحمـــد أبــــو عيبـــة محمـــد

  . ، صباح شحاتة ، محمد أبو حشيش ميرفـت الشناوى
ــــى ســــيارة أجــــرة ــــاة مســــافرة ف ــــة الغتصــــاب فت ، يفشــــل  قصــــة حقيقي

ـــــة غيـــــر مقنعـــــة لقتـــــل  النـــــاس فـــــى منعهـــــا أو إنقـــــاذ الفتـــــاة ، حتـــــى نهاي
ممثلــــــــو أدوار المغتصــــــــبين .  المغتصـــــــبين الثالثــــــــة لبعضــــــــهم الـــــــبعض

أســـــماء أكبـــــر مـــــن المعتـــــاد  ) ، المـــــوجى ، بـــــدير الفيشـــــاوى (الثالثـــــة 
تركيـــــز مــــا علـــــى الخلفيـــــات االجتماعيـــــة لألبطـــــال .  فــــى أفـــــالم النـــــوع

  . يعطى الفيلم بعض القيمة
  اغتصاب

  . ” أمير الحب “:  انظر
   ٢/١اغتصاب وانتقام 

Lipstick 
  ق م ٨٩)   س/    ف  ( ١٩٧٦أميركا 
  . ” أحمر شفاه “:  ؛ س *ف

Dino de Laurentiis. E: Marion Rothman. M: Michel 
Polnareff. DPh: Bill Butler, A.S.C. S: David Rayfiel. P: 
Freddie Fields. D: Lamont Johnson. 

Intrd: Margaux Hemingway. Str: Chris Sarandon. Perry 
King. And Anne Bancroft. Robin Gammell, John Bennett 
Perry. Ftr: Marriel Hemingway. 

ــــالم ــــارت جــــدال واســــعا مــــن األف ــــى أث ــــاط  الت ، معظمــــه ســــخط وإحب
وربمــــــا الســــــبب أنـــــــه أول تقــــــديم البنـــــــة .  وإحســــــاس بعــــــدم اإلقنـــــــاع

ــــراق  علــــى أى.  إرنســــت هيمنجــــواى وكــــان المفاجــــأة حــــال عمــــل ب
ســـــــــــاراندون مؤلـــــــــــف موســـــــــــيقى .  المظهـــــــــــر ذو قضـــــــــــية متماســـــــــــكة

ــــل  ــــة وفــــى نفــــس الوقــــت معقــــد نفســــيا  يغتصــــب مودي ــــة غريب إليكتروني
بانكروفــــت .  مثيــــرة يحركــــه أحمــــر الشــــفاه الــــذى تعلــــن عنــــهإعالنــــات 

هــــى المحاميـــــة التـــــى شـــــرحت مســـــبقا للبطلـــــة أنهـــــا ستخســـــر قضـــــيتها 
أمــــا مارييــــل هيمنجــــواى فهــــى األخــــت الصــــغرى للبطلــــة التــــى .  ضــــده

النقــــد األساســــى موجــــه لعجــــز قــــوانين واليــــة  .  تكــــاد تغتصــــب القتــــل
  . كاليفورنيا

   ٢/١اغتيال 
  ق م ١٠٠)    س/  الدقى ( ١٩٩٦مصر 

.  أفـــــــالم محمـــــــد مختـــــــار]  أفـــــــالم النصـــــــر إتحـــــــاد الفنـــــــانين  [
.  عــــــادل المغربــــــى:  مهنــــــدس الــــــديكور.  بســــــيونى عثمــــــان:  تــــــأليف
ــــاچ.  جمــــال ســــالمة:  موســــيقى ــــرازق:  مونت ــــد ال ــــتج .  صــــالح عب المن
ــــى ــــاج.  محمــــد رســــمى:  الفن ــــار:  إنت ــــدير التصــــوير.  محمــــد مخت :  م

  . در جاللنا:  إخراج.  سعيد شيمى
ــــدى ــــة الجن ــــدة نادي ــــار ، محمــــود حمي ــــد  ، محمــــد مخت ، أشــــرف عب

،  ، عــــــزت أبــــــو عــــــوف الســــــيد راضــــــى:  ، الممثــــــل القــــــدير البــــــاقى
  . يوسف فوزى

، لكــــــــن دون مقارنــــــــة مــــــــع  نســــــــخة جيــــــــدة بالمقــــــــاييس المصــــــــرية
، المـــــــأخوذ بـــــــدوره  ١٩٩٣”  الهـــــــارب “األصـــــــل األميركـــــــى الفـــــــائق 

.  كيمبــــــول يصــــــبح هنــــــا د.  د.  عــــــن مسلســــــل الســــــتينيات الشــــــهير

، لكـــــن  نــــدى التـــــى تحتفـــــل بحصـــــولها علــــى الـــــدكتوراة فـــــى الصـــــيدلة
ـــــدلى لهـــــا بســـــر  ـــــل أن ي ـــــأن تجـــــد أســـــتاذها صـــــريعا قب األمـــــر ينتهـــــى ب

ـــه ـــر حســـب قول ـــل يلفـــق لهـــا التهمـــة ويتركهـــا مغســـيا عليهـــا .  خطي القات
ـــــــل حكمـــــــا باإلعـــــــدام فـــــــى  فـــــــى موقـــــــع الحـــــــادث ، لتجـــــــد بعـــــــد قلي

مـــــود حميـــــدة علـــــى نحـــــو محبـــــب البـــــرود بـــــدور يقـــــوم مح.  انتظارهـــــا
ـــــاح لهـــــا  ـــــذى ال يكـــــف عـــــن مالحقتهـــــا بعـــــد أن تت ـــــد ال الشـــــرطى العني
فرصـــــة الهـــــرب مـــــن عربـــــة الســـــجن لـــــدى انقالبهـــــا فـــــى أحـــــد الطـــــرق 

ال بــــــأس .  ، وتحــــــاول هــــــى إثبــــــات براءتهــــــا مــــــن التهمــــــة الصــــــحراوية
، والســـــــبب  بالتمثيـــــــل أو برســـــــم الشخصـــــــيات أو إحكـــــــام الغمـــــــوض

المبـــــــدعين ’  فــــــذلكات ‘ولــــــة االلتصــــــاق باألصــــــل دون بــــــالطبع محا
  . المصريين

  
  : اغتيال امرأة

ربما يرتعد أى شعب من أن تؤلف عنه رواية هجائية بهذا العمق  ‘
  ’ !  والشراسة

   اغتيال امرأة 
Rising Sun 

  ق م ١٣٠)   س/  مور  ( ١٩٩٣أميركا 
Twentieth Century Fox [Walrus & Associates Ltd.]. C: 

Donna Isaacson. CD: Jacqueline West. MComp: Toru 
Takemitsu. FEs: Stephen A. Rotter and William S. Scharf. 
PD: Dean Tavoularis. DPh: Michael Chapman. LineP: Ian 
Bryce. ExcP: Sean Connery. Based upon the N: Michael 
Crichton. S: Philip Kaufman and Michael Crichton & 
Michael Backes. P: Peter Kaufman. D: Philip Kaufman. 

Sean Connery. Wesley Snipes. ¤ Harvey Keitel, Cary-
Hiroyuki Tagawa. Kevin Anderson. Mako. Ray Wise. Stan 
Egi. Stan Shaw. Tia Carrere, Steve Buscemi.  ↑ Tatjana 
Patitz, Peter Crombie, Sam Lloyd, Alexandra Powers, 
Daniel von Bargen, Lauren Robinson, Amy Hill, Tom 
Dahlgren, Clyde Kusatsu, Michael Chapman, Joey 
Miyashima, Nelson Mashita, Tamara Tunie, Tony Ganios, 
James Oliver Bullock. 
ربمـــــا يرتعــــــد أى شــــــعب مـــــن أن تؤلــــــف عنــــــه روايـــــة هجائيــــــة بهــــــذا 

لعلــــــه مــــــن حســــــن حــــــظ العــــــرب أن أدبــــــاء  (شراســــــة معــــــا العمــــــق وال
ــــرون فــــيهم خطــــرا يســــتحق ــــون ال ي ــــة كرايت هــــذا هــــو علــــى .  ) ! بمكان
ـــون ـــاريخ الفن ـــانيين فـــى ت ، وبالفعـــل هـــو موجـــع  األرجـــح أســـوأ نقـــد للياپ

، ويصـــــوب نحــــــو كبـــــد شخصــــــيتهم الـــــذى هــــــو محـــــل تســــــاؤل  حقـــــا
 كيــــف تكــــون علــــى هــــذا القــــدر مــــن االخــــتالف عــــن:  بــــاطنى عنــــدهم

،  ؟ لهــــذا هــــاجوا ومــــاجوا ضــــد الروايــــة والفــــيلم الغــــرب وتعتبــــر متقــــدما
البدايــــــة مقتــــــل .  فــــــى رد فعــــــل غيــــــر معتــــــاد فــــــى الســــــوابق المشــــــابهة

ـــــانى ـــــة حســـــناء لشـــــاب ياپ ـــــاء حفـــــل تقيمـــــه  خليلـــــة أميركي ـــــك أثن ، وذل
شــــركة ياپانيــــة عمالقــــة مقرهــــا لــــوس أنچلــــيس تســــعى المــــتالك شــــركة 

ققـــــان محنـــــك عـــــاش فـــــى الياپـــــان المح.  رقاقـــــات حاســـــوبية أميركيـــــة
ــــاهم  ــــع بهــــم ويفهــــم خفاي ،  ) كــــونرى فــــى دور كــــاريزمى طــــاغى (وتطب

يبـــــدو محنكـــــا لكـــــن عنـــــدما يتعلـــــق األمـــــر  ) ســـــنايبس (وآخـــــر شـــــاب 
دور فرعــــــى .  أى شــــــاب غــــــر ’ كوهــــــاى ‘ ، فهــــــو مجــــــرد بالياپــــــانيين

ــــــان ــــــت كــــــونرى فــــــى الياپ ــــــى أحب ــــــوذة الت ــــــاة المنب ــــــا كــــــاريرا كالفت ،  لتي
أى  - ’ ، فربمـــــا يعـــــود العصـــــفور رك بـــــاب قفصـــــها مفتوحـــــاتتـــــ ‘ واآلن

كــــونرى فــــى حــــاالت فراغــــه مــــن هوايــــة الجولــــف مــــع الكهــــل الياپــــانى 
ســــــيل مــــــن التفاصــــــيل واألمثــــــال المــــــأثورة الياپانيــــــة .  رئــــــيس الشــــــركة

ــــه .  جعلــــت الفــــيلم يبــــدو طــــوال الوقــــت كدراســــة عليمــــة ــــه أن ســــر قوت
ــــــة والرشــــــوة وح ــــــط أنشــــــطة الحــــــرب التجاري شــــــود القتلــــــة يحــــــاول رب

بـــــــل والممجـــــــدة ككـــــــل -، بالســـــــمات األصـــــــيلة المعروفـــــــة  إلـــــــخ…
-العقليـــــة العنيـــــدة فائقـــــة العنـــــف :  فـــــى الشخصـــــية الياپانيـــــة -عـــــادة

، احتقــــــار العشــــــيقات والمــــــراة  تــــــراث الســــــامورى واليــــــاكوزا والنينچــــــا
، العرقيــــــــة الداخليـــــــة ضــــــــاربة الجــــــــذور فـــــــى ذلــــــــك الشــــــــعب  عامـــــــة

’  الخطـــــأ ‘ ى أميركـــــى وألن شـــــكلهاكـــــاريرا منبـــــوذة ألن أباهـــــا زنجـــــ (
يعنــــــى عنــــــدهم أنهــــــا  -فــــــى الواقــــــع شــــــعرها وحــــــده هــــــو المختلــــــف-

لكـــــــن أخطــــــر األشـــــــياء أنهـــــــم شـــــــعب .  ) ارتكبــــــت خطـــــــأ بالضـــــــرورة
ـــــة  ـــــل  بـــــالطبع هـــــذا ال يختلـــــف عـــــن المافيـــــا (جمـــــاعى أبـــــوى البني ، ب
، ألفـــــراده أولويـــــات ووالءات أخـــــرى أهـــــم مـــــن  ) أســـــوأ وأشـــــد تطرفـــــا
ـــــــن ال ـــــــود أرواحهـــــــم وم ـــــــوطن وأصـــــــحاب  (نق كاألســـــــرة والشـــــــركة وال

ــــــر ســــــنا  ــــــل ومجــــــرد األكب إن الشــــــعوب .  ) ’ الســــــيمبان ‘الفضــــــل ب
التــــى تتصـــــرف بـــــروح جماعيـــــة هـــــى شـــــعوب خطـــــرة ال يـــــؤتمن جانبهـــــا 

ـــــتكهن بتصـــــرفات أفرادهـــــا ، علـــــى عكـــــس المجتمعـــــات  وال يمكـــــن ال
البراعــــة الفنيــــة لكرايتـــــون .  الحديثــــة القائمــــة علــــى المصــــالح الفرديــــة

تكمـــن فـــى أنـــه فـــى وضـــع   -ولكوفمـــان كموجـــه بـــارع عميـــق الثقافـــة-
،  ، فهــــــى مضــــــببة دائمــــــا أبــــــدا كهــــــذا تفقــــــد كلمــــــة الحقيقــــــة معناهــــــا

:  ، أو حســــــب البطــــــل والكــــــل مســــــتعد للتضــــــحية بحياتــــــه إلخفائهــــــا
إجمــــاال .  ’ ، فهــــى غيــــر حقيقيــــة عنــــدما تبــــدو األمــــور حقيقيــــة جــــدا ‘

ــــة  متعــــة ال تحتمــــل ــــة وبراعــــة ســــينمائية، غموضــــا وفكــــرا وكثاف ،  درامي
ــــد الحــــدود ــــة ال تحــــل كــــل شــــىء.  وألبع فقــــط أنــــت :  النهايــــة الجريئ

حالـــة الـــال .  تقتـــرب مـــن الحقيقيـــة لكـــن لـــن تـــدركها قـــط مـــع الياپـــانيين
فقــط مــا لـــم .  تتســم بــه األفــالم الكالســية مــا يقــين هــذه هــى أعظــم

ـــــة ليســـــت ـــــوالء والوطني ـــــيم األســـــرة والجماعـــــة وال ـــــون أن ق ـــــه كرايت  يقل
ــــــة مجــــــرد ــــــات غيــــــر الغربي ــــــى المجتمع ، إنمــــــا هــــــى  أشــــــياء شــــــريرة ف

ــــه بمقــــاييس العصــــر ــــة  التخلــــف عين ، وأنهــــا تضــــع ســــقفا للتقــــدم مقارن
ـــــــة ، وأن  بالمجتمعـــــــات الفرديـــــــة التـــــــى تجـــــــاوزت الرواســـــــب اإلقطاعي

الياپــــانيين فــــى الواقــــع ليســــوا بقــــدر النجــــاح والــــدهاء واالنطــــالق التــــى 
ـــــا إن كـــــان هـــــذا مـــــا  ’ ســـــا صـــــاعدةشم ‘ ، أى ليســـــوا قـــــدموا بهـــــا هن
ــــــــه أحيانــــــــا بعــــــــض الياپــــــــانيين .  يقصــــــــده العنــــــــوان هــــــــذا كــــــــالم يقول

، ومــــــا يمنــــــع كرايتــــــون مــــــن قولــــــه هــــــو قواعــــــد اإلثــــــارة  المســــــتنيرين
  . الدرامية

  اغتيال كارلوس
  . ” الشخصية المجهولة “:  انظر

  اغتيال مدرسة 
  ق م ١١٥)   س/  تاميدو ( ١٩٨٨مصر 

:  ســــيناريو وحــــوار.  أشــــرف فهمــــى:  قصــــة.  أفــــالم ماجــــدة حميــــدة
:  موســــــــيقى تصــــــــويرية.  فتحــــــــى داود:  مونتــــــــاچ.  مصــــــــطفى محــــــــرم

:  إخـــــراج.  عبـــــد المـــــنعم بهنســـــى:  مـــــدير التصـــــوير.  ســـــامى نصـــــير
  . أشرف فهمى
، يوســـــف  ، صـــــالح قابيـــــل ، صـــــابرين ، هشـــــام ســـــليم نبيلـــــة عبيـــــد

، نبيــــــــــل  ، أحمــــــــــد غــــــــــانم ، حمــــــــــدى غيــــــــــث ، شــــــــــويكار شــــــــــعبان
،  ، حمـــــدى يوســـــف ، زينـــــب وهبـــــى ، مـــــريم فخـــــر الـــــدين الحلفـــــاوى

شـــــريف :  ، الطفـــــل ســــوزان جميـــــل:  ، الطفلـــــة حســــنى عبـــــد الجليـــــل
  . جميل

ــــــذ منحــــــرف  ــــــرة عــــــن مدرســــــة تحــــــاول إصــــــالح تلمي ميلودرامــــــا مثي
، فـــــإذا  وتحـــــاول مســـــاعدة زميلتـــــه التـــــى أقـــــام عالقـــــة عاطفيـــــة معهـــــا

ــــيخ ســــمعتها ــــدبران مــــؤامرة لتطل ــــاإلثنين ي ــــع لمــــدى كــــل شــــىء م.  ب قن
ــــاة سياســــى يتهافــــت .  مــــذهل فــــى ســــيناريو مصــــطفى محــــرم ــــد الفت وال

، لكنـــه رزيـــن ومـــدقق فيمـــا يتعلـــق بمـــا يقـــال  علـــى مســـتقبله السياســـى
، وكيـــــل النيابـــــة متـــــأفف ومتضـــــجر مـــــن عملـــــه الممـــــل  عـــــن المدرســـــة

ــــه يؤديــــه علــــى أكمــــل وجــــه والكارثــــة ال تــــأتى إال مــــن حيــــث ال .  لكن
ـــه لمفهـــوم شـــرف المـــرأة بغـــض ا.  يمكـــن ألحـــد تفاديهـــا لنظـــر عـــن تبني

، انــــدفع لهــــا الجمهــــور كمــــا  ، فهــــو متعــــة متدفقــــة األحــــداث الشــــرقى
  ! لم يفعل أبدا قبله بنحو عشرين سنة مع فيلم مصرى

  إغراء 
  ق أأ ١٠٣)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
  . حسن االمام:  إخراج
،  ، ريـــــــاض القصـــــــبجى ، زكـــــــى رســـــــتم ، شـــــــكرى ســـــــرحان صـــــــباح
  . ، عزيزة حلمى بابلىسهير ال

ــــاهى بجمالهــــا ميلودرامــــا جنســــية ــــى تتب ــــاة الحســــناء الت ،  ، عــــن الفت
وحـــــــين يقـــــــع شـــــــقيقه فـــــــى .  ومحـــــــاوالت خطيبهـــــــا الســـــــيطرة عليهـــــــا

فــــيلم متوســــط فنيــــا وال يقــــارن مــــثال .  ، تــــأتى النهايــــة الدمويــــة حبائلهــــا
  . ” امرأة فى الطريق “بـ 

  أغرب سرقة فى العالم
  . ” س الكبرىسرقة الما “:  انظر

   ٢/١اغفر لى خطيئتى 
  ق أأ ١١٥)   س/  بيتش ( ١٩٦٣مصر 

  . ” خذنى بعارى “:  العنوان األصلى
  . السيد زيادة:  إخراج

ــــة أحمــــد ، ســــميرة أحمــــد كمــــال الشــــناوى ،  ، زوزو ماضــــى ، خيري
  . ، حسن حامد ، ناهد سمير أحمد غانم

عـــــرض  ، بعــــد الــــذى صـــــادرته الرقابــــة’  خـــــذنى بعــــارى ‘هــــذا هــــو 
ــــرة مــــع تعــــديالت  ــــة التظلمــــات بعــــد فت ــــه لجن ــــاجح وأعادت جمــــاهيرى ن

ـــــى  ـــــوان إل ـــــر العن ـــــى ‘منهـــــا تغيي ـــــى خطيئت ـــــر ل ـــــر تهـــــذيبا’  إغف !  األكث
ـــرة جـــدا ـــاة فقي ـــة جنســـيا عـــن شـــاب يحـــب فت ، ويســـير فـــى  درامـــا جريئ

ــــــق الســــــقوط ــــــه بجوارهــــــا طري ــــــف البطــــــل وأيضــــــا خطيبت ، حتــــــى  ، يق
  . النهاية المأساوية

  يفعلن هذا أغلب النساء 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٨٤)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 

؛ ســــــيناريو  إحســـــان كمــــــال:  قصــــــة.  اتحـــــاد اإلذاعــــــة والتليفــــــزيون
؛ مــــــدير  راويــــــة بيــــــاض:  مهنــــــدس الــــــديكور.  ناديــــــة رشــــــاد:  وحــــــوار
،  عبــــد الحميــــد فــــودة:  ؛ مــــديرو التصــــوير عــــادل الغنيمــــى:  اإلضــــاءة

.  ، نبيــــل الجــــوهرى ، يوســــف شــــالل ل، ســــمير خليــــ شــــادية يوســــف
:  مونتــــــاچ إلكترونــــــى.  إبــــــراهيم أبــــــو المجــــــد:  اإلعــــــداد الموســــــيقى

:  رئـــــــيس إنتـــــــاج الفــــــــيديو.  ، أيمـــــــن عبـــــــد المـــــــنعم مجـــــــدى محـــــــب
؛ مـــــــــدير إدارة  بـــــــــدر عـــــــــامر:  ؛ المنـــــــــتج المنفـــــــــذ يوســـــــــف عثمـــــــــان

.  ماجـــــــد مصـــــــطفى:  مـــــــدير إنتـــــــاج.  محمـــــــود الســـــــنجرى:  اإلنتـــــــاج
ـــــى اإلخـــــرا  ـــــد الســـــالم:  جســـــاعد ف :  المخـــــرج المســـــاعد.  أيمـــــن عب

:  إخــــراج <.  محمــــد األصــــيلى:  المخــــرج المنفــــذ.  أحمــــد عــــويس
  . > محمد عبد السالم

،  بـــــــدر نوفـــــــل:  بطولـــــــة.  ¤.  ناديـــــــة رشـــــــاد ومحمـــــــود الحـــــــدينى
ـــــدين ، ممـــــدوح وافـــــى ، عـــــزة لبيـــــب ألفـــــت ســـــكر ،  ، محمـــــد والء ال

ــــوح عمــــارة ــــو الفت ــــد المــــنع ، عــــزت المشــــد أب ، ممــــدوح  م عطــــاء، عب
،  ، صــــــبرى الهــــــوارى ، الســــــيد زيــــــد ، ناديــــــة شــــــمس الــــــدين صــــــالح

،  ، لطفــــى عبــــد اهللا ، مهــــدى عبــــاس ، ســــليمان حســــين ســــعيد عــــدس
،  ، مصــــطفى كمــــال ، ســــيد مصــــطفى ، الســــيد صــــالح حســــن المفتــــى

مـــــــؤمن :  ؛ واألطفـــــــال ، فرجـــــــانى محمـــــــد علـــــــى ســـــــيد عبـــــــد الفتـــــــاح
ـــــى حســـــن ـــــع ، عمـــــرو محمـــــد عل ـــــديرة:  ؛ باالشـــــتراك م ـــــة الق /  الفنان

  . زوزو نبيل



٢٩  

زوجــــة تــــوفر مــــن المصــــروفات المنزليــــة بنــــاء علــــى نصــــيحة عمتهــــا 
.  المتوجســــــة مــــــن الرجــــــال بعــــــد أن طلقهــــــا زوجهــــــا وتــــــزوج بــــــأخرى

عنــــدما يســــرق مــــن عهــــدة هــــذا الــــزوج الجــــاد ألــــف جنيــــه يــــتم تفتــــيش 
ـــت ـــأ فـــى البي ـــر مخب ـــه بســـبب اكتشـــاف مبلـــغ كبي .  البيـــت ويقـــبض علي

ة أخـــرى يجمعهـــا أن الخـــوف الزائـــد مـــن األمهـــات علـــى قصـــص موازيـــ
بنــــــاتهن قــــــد يــــــودى إلــــــى أكلهــــــم كمــــــا فعلــــــت إحــــــدى القطــــــط فــــــى 

مـــــن هـــــذه ابنـــــة تلـــــك الســـــيدة التـــــى كـــــادت تفســـــد زيجتهـــــا .  الفـــــيلم
أيضــــــا هنــــــاك الجــــــارة التــــــى  .  بســــــبب نصــــــائح األم المقيمــــــة لــــــديهما

ـــه ـــا يملـــك ألخت ـــة م ـــه بكتاب ـــل موت بكـــة ح.  كافأهـــا زوجهـــا المـــريض قبي
، ومــــا اســــتلزمه  النهايــــة انفصــــال الــــزوج عــــن زوجتــــه بعــــد ثبــــوت براءتــــه

ميلودرامـــــا نســـــوية مـــــن .  هـــــذا مـــــن وقـــــت اللتئـــــام األســـــرة مـــــن جديـــــد
، تـــــــدور فـــــــى خلفيـــــــات  نجمتهـــــــا التليفــــــــزيونية األولـــــــى ناديـــــــة رشـــــــاد

متواضــــــعة ألســــــر مــــــوظفين بســــــطاء وتحــــــاول تبريــــــر أخطــــــاء النســــــاء 
جــــاءت .  المســــيطر دومــــا علــــيهنبإرجاعهــــا لالحســــاس بعــــدم األمــــان 

، وإن كــــان  مغرقــــة التليفـــــزيونية محــــدودة الطمــــوح لكــــن مقنعــــة ككــــل
، فــــالواقع أن كــــل  عنوانهــــا ال يــــوحى بــــالكثير عــــن طبيعــــة النســــاء فيهــــا

  ! نساء الفيلم أضعف تقريبا من أن يفعلن شيئا
   ٢/١أغلى من حياتى 

  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
ــــو يوســــف:  ســــيناريو وحــــوار.  ينماالقــــاهرة للســــ ، فتحــــى  محمــــد أب

.  حلمــــى عــــزب:  مهنــــدس منــــاظر.  الشــــارع الخلفــــىعن فــــيلم ـ  زكــــى 
.  أندريــــــه رايــــــدر:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  ســــــعيد الشــــــيخ:  مونتــــــاچ

  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  محمود نصر:  مدير التصوير
،  ى، جــــــالل عيســــــ ، حســــــين ريــــــاض ، صــــــالح ذو الفقــــــار شــــــادية
  . ، مديحة سالم سناء مظهر

مـــــن  ١٩٦١، مـــــأخوذة عـــــن نســـــخة  درامـــــا عاطفيـــــة كبيـــــرة نســـــبيا
تفـــــرق األســـــرة .  نجوميـــــة ســـــوزان هيـــــوارد’  الشـــــارع الخلفـــــى ‘فـــــيلم 

ــــين حبيبــــين ــــزوج ب ،  ، وتســــتقل هــــى رافضــــة الــــزواج ، يســــافر هــــو ويت
ــــان ويتزوجــــان ســــرا ــــن بالحقيقــــة بعــــد ســــنوات يلتقي ــــراه  ، يعلــــم االب ، ت

ـــــدهـــــل ي ـــــع بهـــــذا الحـــــب الخال ـــــد!  ؟ قتن ـــــل جي ،  معـــــانى رفيعـــــة وتمثي
ومحمــــــود ذو الفقــــــار فــــــى واحــــــدة مــــــن أحســــــن حاالتــــــه فــــــى هـــــــذه 

أحمــــــــد ومنــــــــى االســــــــمان الرومانســــــــيان المعتمــــــــدان .  الرومانســــــــيات
، أوجــــدهما هــــذا الفــــيلم وهمــــا فــــى الواقــــع اســــما  للســــينما المصــــرية

  . المنتج صالح ذو الفقارـ  ابنى الممثل
   عينّيه أغلى من 

  ق أأ ١٢١)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
:  تـــــأليف:  حـــــذر فـــــزرأغنيــــة .  ســـــتوديو مصـــــر]  النيــــل للســـــينما [

ــــــراج:  ؛ تلحــــــين فتحــــــى قــــــورة ؛  كوكــــــب صــــــادق:  ؛ غنــــــاء علــــــى ف
ــــــرقص ــــــدرب ال ــــــى رضــــــا:  م ــــــدس الصــــــوت.  عل ــــــد :  مهن نصــــــرى عب

الموســــــــــيقى .  مــــــــــاهر عبــــــــــد النــــــــــور:  مهنــــــــــدس المنــــــــــاظر.  النــــــــــور
.  علــــــى الزرقــــــانى:  حــــــوار.  محمــــــد حســــــن الشــــــجاعى:  ريةالتصــــــوي

كمــــــال  :  ؛ المصـــــور المخـــــرج عبــــــد اهللا بركـــــات:  مســـــاعد اإلخـــــراج
.  وديــــد ســــرى:  مــــدير التصــــوير.  حلمــــى صــــادق:  ؛ المونتــــاچ كــــريم

:  تـــــأليف وســـــيناريو وإخـــــراج.  موســـــى حقـــــى:  أشـــــرف علـــــى اإلنتـــــاج
ـــــار .  الحريـــــرى، عمـــــر  ســـــميرة أحمـــــد:  بطولـــــة. عـــــز الـــــدين ذو الفق

،  ، عزيــــــزة حلمــــــى ، فــــــاخر فــــــاخر ، ســــــميحة أيــــــوب فتــــــوح نشــــــاطى
ـــــانى ـــــرحيم الزرق ـــــد ال ـــــؤاد عب ـــــا ف ـــــؤاد فهـــــيم ، مون ـــــا فخـــــرى ، ف ؛  ، ثري
:  باالشـــــــتراك مــــــــع الممثــــــــل الكبيــــــــر.  نســــــــر:  والكلـــــــب البوليســــــــى

  . حسين رياض
اإلبـــــداع الســـــينمائى المـــــألوف هـــــو صـــــنع أفـــــالم مبتكـــــرة فـــــى إطـــــار 

أمــــا مــــزج هــــذه الضــــروب معــــا .  المعتمــــدة’  بالضــــرو  ‘القوالــــب أو 
ـــرة منهـــا ـــتمكن والخلـــق فـــى فـــن  وخلـــق نتيجـــة مثي ، فهـــو قطعـــا قمـــة ال

ــــــى فيهــــــا.  الســــــينما ــــــرف الحقيق ،  أســــــتاذ الســــــينما المصــــــرية والمحت
، هـــــذه واحـــــدة مـــــن أكثرهـــــا فعاليـــــة  جـــــرب هـــــذا أكثـــــر مـــــن ذى مـــــرة

ـــــارة ـــــالم المســـــوخ والقمـــــار.  وإث ـــــن ضـــــروب أف ـــــارع م ـــــزيج أخـــــاذ وب  م
،  ، والنتيجــــة فــــيلم اســــتحواذى طــــوال الوقــــت والميلودرامــــا العاطفيــــة

ـــه ـــة ســـعيدة ل ـــا أن األســـتاذ قـــادر علـــى صـــنع نهاي ، لكنـــك ال  تعلـــم يقين
ـــة التـــى خلقهـــا لنفســـه  تتخيـــل كيـــف مـــن فـــرط اســـتعقاد المـــآزق الدرامي

،  إنطالقــــا مــــن موقــــف مســــخ فرانكنســــتين مــــع الضــــرير.  فــــى الحبكــــة
ــــدأ ذو الفقــــار نســــج ميلو  درامــــا كبــــرى متشــــابكة الخيــــوط المشــــدودة ب

محــــــام شــــــاب يتشــــــوه وجهــــــه فــــــى مطلــــــع حياتــــــه وال يجــــــد .  جميعــــــا
يضـــع قناعـــا نصـــفيا ويتعـــرف بصـــاحب ملهـــى .  فرصـــة للشـــغل ويشـــرد

ـــرى ـــة مقـــامر كهـــل .  قمـــار ويث ـــاة ضـــريرة ابن ـــه فت ـــالتوازى مـــع هـــذا تحب ب
يبــــدو طــــوال الوقــــت أنــــه ينفـــــق األمــــوال الالزمــــة لهــــا إلجــــراء عمليـــــة 

، ينفقهــــا علــــى الروليــــت بينمــــا الحقيقــــة أن هنــــاك ســــر خفــــى  جراحيــــة
ـــــه إال وهـــــو يمـــــوت ـــــك ال يصـــــرح ب الصـــــياد الكهـــــل الـــــذى .  وراء ذل

ــــــدور المــــــالك الحــــــارس للبطــــــل  آوى البطــــــل شــــــريدا ــــــوم ب ، يظــــــل يق
ــــال بلمســــة ميتافيزيائيــــة أضــــفاها حســــين ريــــاض علــــى الــــدور فــــى  ( فع

ـــــه ـــــ.  ) بعـــــض لحظات ـــــالع عـــــن يرشـــــده للصـــــواب ويســـــاعده عل ى اإلق
ـــــق الشـــــر ـــــض .  طري ـــــيلم بع ـــــر هـــــذا الطمـــــوح الســـــينمائى للف ربمـــــا يغف

ــــــه  ــــــى حبكت ــــــاة للمــــــال دون  (الهفــــــوات ف ــــــد الفت ــــــد وال كتكــــــرار تبدي
ـــــن البطـــــل ـــــن البطـــــل دون اكتشـــــاف  حســـــم م ـــــة م ـــــل زواج البطل ، ومث

، بـــالقطع ستنســـى كـــل هـــذا عنـــدما تبـــدأ الحبكـــة قبـــل  ) تشـــوه وجهـــه
، ثـــم الحبكـــة النهايـــة  لـــن تشـــفى قـــط ، باكتشـــاف أن البطلـــة األخيـــرة

  . بعالجها بالفعل
   ٢/١أغنى طفل فى العالم 

Richie Rich 
  ق م ٩٥)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 

Warner Bros. [Silver Pictures; Davis Entertainment 
Company]. C: Margery Simkin. CD: Lisa Jensen. M: Alan 
Silvestri. Co-P: Jeffrey A. Montgomery, Jacqueline George. 
E: Malcolm Campbell. PD: James Spencer. DPh: Don 
Burgess. ExcP: Dan Kolsrud; Jon Shapiro, Joe Bilella. 
Based on Chrs Appearing in Harvey Comics. St: Neil 
Tolkin. S: Tom S. Parker and Jim Jennewein. P: Joel Silver 
and John Davis. D: Donald Petrie. 

Macaulay Culkin. ¤ John Larroquette. Edward Herrmann. 
Jonathan Hyde. Christine Ebersole. Stephi Lineburg, 
Michael McShane. Mariangela Pino, Chelcie Ross.  ↑ 

Michael Maccarone, Joel Robinson, Jonathan Milario, 
Reggie Jackson, Claudia Schiffer, Wandachristine, Stacy 
Logan, Eddie Bo Smith, Jr., Kent Logsdon, Rob Riley, 
David A. Fawcett, Don Maxey, Ben Stein. 

ــــــة لشخصــــــية القصــــــص المصــــــورة ــــــى :  معالجــــــة ســــــينمائية فائق الفت
ـــــوق لصـــــداقة بعـــــض  ـــــا يت ـــــى أميركـــــا هن ـــــى أســـــرة اســـــتثمارية ف ـــــن أغن اب

، لكــــن مـــدير الشــــركة يفجــــر  ســـبول معهــــمأطفـــال الشــــوارع ولعــــب البي
ــــارب فــــى عــــرض البحــــر ــــه فيســــقطان فــــى ق ــــه هــــو  طــــائرة والدي ، وعلي

اآلن بمســـــــــاعدة الخـــــــــادم المخلـــــــــص والمختـــــــــرع البـــــــــدين وأطفـــــــــال 
ــــــذى اســــــتولى علــــــى الشــــــركة وأعلــــــن وفــــــاة  الشــــــارع قهــــــر الشــــــرير ال

رغـــــم هـــــذا كـــــالكين هنـــــا ألطـــــف وأهـــــدأ كثيـــــرا مـــــن أدواره .  أصـــــحابها
ــــل ــــة كطف ــــذ المشــــاغبة النمطي ــــل القمــــة الفاتنــــة  .  ف ظهــــور عــــابر لمودي

مـــــــن المشـــــــاهد الطريفـــــــة حقـــــــا .  كلوديـــــــا شـــــــيفر كمدربـــــــة رياضـــــــية
تـــــرى مـــــاذا يتعلمـــــون … المدرســـــة الخاصـــــة ألوالد كبـــــار المســـــتثمرين

  ! ؟ هناك
 أغنية البيت 

Home Song 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨١)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 

Dove Films. ExcP: LaVyrle Spencer. ExcP: Gerald 
Leider. M: Ken Heller. E: Daniel Cahn, A.C.E. DPh: 
Richard H. Kline, A.S.C. TP: Patricia K. Meyer. Based on a 
B: LaVyrle Spencer. D: Nancy Malone.  P: Michael 
Viner, Deborah Raffin. 

Str: Lee Horsley. Polly Draper. And Deborah Raffin. 
Also-Str: Ari Meyers. Stan Kirsch, Chris Martin. Ken 
Pogue. And Christopher Cazenove.  Miles Wiltshire, 
Gabrielle Rose, Duane Keoch, Joely Collins, Deryl Hayes. 
Claire Riley, Jayson Boychuk, Juno Ruddell, Doron Bell, 
Emmanuelle Vaugier. 

عامـــــا مـــــن مغـــــامرة عـــــابرة مـــــع بائعـــــة الپيتســـــا ليلـــــة حفـــــل  ١٩بعـــــد 
تكساس إلــــى حيـــــث تقــــيم أســـــرة ـ  ، تـــــأتى هــــذه مـــــن أوســــتن  العزوبيــــة

ــــــرب األوســــــط ــــــى الغ ــــــة التــــــى  البطــــــل ف ، كــــــى تلحــــــق ابنهــــــا بالجامع
يتصــــــادف أن يشــــــتغل بهــــــا والــــــد هـــــــذا الشــــــاب مــــــن ذلــــــك اللقـــــــاء 

ـــابر ـــة فـــى حـــب هـــذا الشـــاب الخجـــو  الع ـــل وتقـــع االبن ل نوعـــا دون ، ب
تتكشـــــــف الحقيقـــــــة فـــــــى .  أن يـــــــدرى أيهمـــــــا أنهمـــــــا أنصـــــــاف أخـــــــوة

ــــــيلم  ’ اللحظــــــة المناســــــبة ‘ ــــــذهب نصــــــف الف ــــــا ســــــوف ي ــــــن هن ، وم
ــــع هــــذه  ــــى ســــيتأقلم بهــــا كــــل واحــــد م ــــة الت ــــى تحــــرى الكيفي ــــانى ف الث

أداء رصــــين مــــن هورســــلى فــــى دور .  المفاجــــأة التــــى تفــــوق الحســــبان
ت قصـــــيرا فـــــى الســـــبعينيات ، ورافـــــين التـــــى لمعـــــ رب األســـــرة المتـــــزن

ومنهــــا هــــذا  (ثــــم ركــــزت أكثــــر علــــى نشــــر الكتــــب ثــــم إنتــــاج األفــــالم 
تبقـــى بعـــد ذلــــك .  ، باهتـــة كثيـــرا فـــى دور الصـــديقة القديمـــة ) الفـــيلم

  . بعض الحيوية التى جاءت من الممثلين الشبان
    ٢/١أغنية على الممر 

  ق أأ ٩٣)  س/  ت ( ١٩٧٢مصر 
المؤسســــــــة المصــــــــرية ]  ة للســــــــينماالمؤسســــــــة المصــــــــرية العامــــــــ [

ـــــدة العامـــــة للســـــينما ـــــى .  ؛ جماعـــــة الســـــينما الجدي عـــــن مســـــرحية عل
.  صــــــالح مرعــــــى: ظ.  مصــــــطفى محــــــرم:  ســــــيناريو وحــــــوار.  ســــــالم

مـــــــــدير .  أحمـــــــــد متـــــــــولى:  مونتـــــــــاچ.  حســـــــــن نشـــــــــأت:  موســـــــــيقى
  . على عبد الخالق:  إخراج.  رفعت راغب:  التصوير

، مديحــــــــة   مــــــــود ياســــــــين، مح ، صــــــــالح قابيــــــــل محمــــــــود مرســــــــى
، أحمـــــد  ، هالـــــة فـــــاخر ، راويـــــة عاشـــــور ، صـــــالح الســـــعدنى كامـــــل
،  ، عبــــــد الخــــــالق صــــــالح ، أحمــــــد رمــــــزى ، ســــــهير البــــــارونى مرعــــــى

  . ، فاطمة على ، وسيلة حسين صبحى هالل
وأحــــــــــــد اثنـــــــــــــين  (أول إنتــــــــــــاج لجماعــــــــــــة الســـــــــــــينما الجديــــــــــــدة 

ة تجربــــــة صــــــمود خمســــــ.  ) ” الظــــــالل علــــــى الجانــــــب اآلخـــــر “ مـــــع
ـــــــو  ـــــــاتهم  ١٩٦٧مقـــــــاتلين فـــــــى ممـــــــر بســـــــيناء فـــــــى يوني ، مـــــــع خلفي

ــــــة ــــــة المتباين جــــــاويش تطــــــوع تاركــــــا أرضــــــه ألوالده بعيــــــد :  االجتماعي
ـــــى حـــــرب  ـــــى شـــــاب جـــــاد ١٩٥٦اشـــــتراكه ف ـــــب ، مغن ـــــى طي ،  ، ريف

عمـــــل مخلـــــص .  ، طالـــــب جـــــامعى مثـــــالى األفكـــــار انتهـــــازى وصـــــولى
ــــوجهى الســــبعيني ــــل م ــــاال واســــعة حــــول جي ــــق آم ــــا خل ، لكــــن  اتالنواي

ـــا آمـــال زائفـــة طالمـــا الكـــل يحـــارب باســـم الفنيـــة  المشـــكلة أنهـــا جميع
ـــــــم جـــــــرا  ـــــــد والمضـــــــمون وهل ـــــــة والتجدي ـــــــا تســـــــمح ـ  والذاتي وبقدر م

األســــــاليب الراســــــخة لخلــــــق االســــــتحواذ الــــــدرامى واشــــــباع  ـ  الظروف
بــــالطبع مــــا لــــم نقــــل أن أحــــدا لــــم يعــــد يــــتقن .  انفعــــاالت المشــــاهدين

ميـــــة بعـــــد أن ُدلكـــــت فـــــيهم لعقـــــود غريـــــزة هـــــذا فـــــى الســـــينمات القو 
ــــه  اإلبــــداع المتســــامى المغــــرور والــــذى ال يعــــرف أى قواعــــد ، ذلــــك أن

  . ببساطة ال يعرف ما تدور حوله السينما أصال
   اإلغواء األخير للمسيح 

The Last Temptation of Christ 
  ق م ١٦٤)   — ( ١٩٨٨أميركا 

[Universal] Cineplex Odeon Films. ↑ This film is not 
based upon the Gospels but upon this fictional exploration 
of the eternal spiritual conflict§. Based on the N: Nikos 
Kazantzakis. ExcP: Harry Ufland. S: Paul Schrader. P: 
Barbara de Fina. D: Martin Scorsese.  DPh: Michael 
Ballhaus. PD: John Beard. M: Peter Gabriel. E: Thelma 
Schoonmaker. 
␡ Willem Dafoe. Harvey Keitel. Barbara Hershey. Harry 

Dean Stanton. David Bowie. Verna Bloom. Andre Gregory. 
Juliette Caton. Roberts Blossom. Irvin Kershner. Nehemiah 
Persoff. Barry Miller. 

ـــــة الصـــــيت ـــــة نيكـــــوس كـــــازانتزاكيس مدوي ـــــت :  عـــــن رواي ـــــة ذهب رؤي
، حتـــــى أثـــــارت غضـــــبا  فـــــى ســـــرد قصـــــة المســـــيح بعيـــــدا فـــــى جرأتهـــــا

ـــــة ـــــر للفكـــــرة أنهـــــا .  جامحـــــا فـــــى كـــــل األوســـــاط الديني الجـــــوهر المثي
مــــاذا لــــو أنــــه اســــتمر شخصــــا :  خيــــال راود المســــيح علــــى الصــــليب

؟ النهايـــــة بـــــالطبع أن يـــــرفض هـــــذا ألن البشـــــر  عاديـــــا وتـــــزوج وأنجـــــب
، ولــــو كــــان فعــــل هــــذا لمــــات   فــــى حاجــــة إلــــى مخلــــص وإلــــى مســــيح

د كيهـــــودى كهـــــل مجهـــــول متـــــزوج مـــــن امـــــرأة مجهولـــــة أخـــــرى كمجـــــر 
ــــــة ــــــيلم  .  اســــــمها مــــــريم المجدلي ــــــارزة للمســــــيح فــــــى الف الســــــمات الب

، بعــــد أن كــــان متــــرددا  ككــــل أنــــه مقاتــــل يتملكــــه عنــــف شــــبه مرضــــى
ــــــى أن حســــــم مصــــــرع  هــــــل سيبشــــــر بالحــــــب أم الغضــــــب ــــــك إل ، ذل

أيضــــــا جعـــــل الفــــــيلم الـــــذهاب ألورشــــــيلم .  يوحنـــــا المعمــــــدان تـــــردده
ــــدفعها مجــــرد احساســــه أ ــــر محســــوبة ســــلفا ي ــــة غي ــــة انتحاري شــــبه بعملي

مـــــن الســـــمات الســـــائدة أيضـــــا .  بنبـــــوءة فحواهـــــا أنـــــه البـــــد وأن يقتـــــل
ـــــالنبوة والرســـــالة فـــــى  ـــــى شخصـــــيته هـــــى الصـــــراع بـــــين االحســـــاس ب ف

ـــذين يدفعانـــه للجـــرأة والتحـــدى ـــه الل ، وبـــين تشـــككه فـــى صـــحة  داخل
ـــــا ـــــه أحيان ـــــه ورفضـــــه ل ـــــاد ، وال شـــــك أ هـــــذا وخوف ـــــر األبع ن هـــــذا أكث

ـــا ، وهـــو يشـــبه الثيمـــة المعروفـــة فـــى أفـــالم  اإلنســـانية فـــى شخصـــيته هن
مــــن الشخصــــيات الملفتــــة يهــــوذا المفكــــر .  رعــــب القــــوى الخوارقيــــة

ــــــد النظــــــر ــــــا وقــــــوة شخصــــــية  السياســــــى والمســــــتقبلى بعي ــــــر ثبات ، أكث
ــــــة مــــــن المســــــيح ــــــالمرة كمــــــا تصــــــوره  ورؤي ــــــا مبتــــــذال ب ، ولــــــيس خائن

ــــ ــــات الديني ــــة سياســــية مشــــابهة فــــى  (ة عــــادة األدبي انظــــر رؤيــــة علماني
أيضــــا بــــولس رســــول يبشــــر .  ) ” مــــيالد المســــيح “ملحمــــة زيفيريللــــى 

ــــدا مــــا  ــــات فعــــال وهــــو يعــــرف جي ــــك قــــد م ــــد ان كــــان ذل ــــابن اهللا بع ب
يلتقيــــــان معــــــا فــــــى المشــــــهد  (يقــــــول ونــــــوع البضــــــاعة التــــــى يروجهــــــا 

ة كاملـــــــة إجمـــــــاال متعـــــــة ذهنيـــــــ.  ) التخيلـــــــى وتقـــــــع بينهمـــــــا مواجهـــــــة
ــــــو اســــــتطعت تحمــــــل كــــــل هــــــذا  وليســــــت بــــــالمرة انفعاليــــــة ، ذلــــــك ل

ـــــل وإن عابهـــــا .  الحـــــوار والطـــــول ـــــر جابريي ـــــن پيت موســـــيقى متفجـــــرة م
  . أكثر مما يجب’  عربية ‘أحيانا أنها 

AAN: D. 

  إغواء وخيانة 
Seduced and Betrayed 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
[ACI] Frank & Bob Films II  [Von Zerneck - Sertner 

Films]. M: Mark Snow. E: Michael Brown. PD: Marcia 
Calosio. DPh: Kevin Kelley. Co-P: Helmut Huber. Pr: 
Michael G. Larkin. Pr: Randy Sutter. W: Cameron Kent. D: 
Felix Enriquez Alcala.  ExcPs: Frank von Zerneck, Robert 
M. Sertner. >AscP: Ted Babcock. C: Susan Glicksman, 
C.S.A., Fern Orenstein, C.S.A.< CD for Ms. Lucci: Carol 
Luiken. 

Susan Lucci -in. ¤. Str: David Charvet. Mary Ellen 
Trainor. SpApr: Peter Donat. And Gabrielle Carteris -as 
Cheryl Hiller. Co-Str: John Verea, Zach Glicksman, Marla 
Finn. Ftr: James Sanich, Lillie Richardson, Ken Kolb, 
Sanford Gibbons. …: Marissa Hall, Jeff Williams, Peppi 
Sanders, David Jean Thomas. 

’  جاذبيـــــة محتومـــــة ‘إســـــتغالل تليفــــــزيونى للنجـــــاح الســـــاحق لفـــــيلم 
ـــــام عاشـــــقة “ [ امـــــرأة .  شـــــبه، مـــــن خـــــالل قصـــــة شـــــديدة ال ] ” انتق

شــــــابة ثريــــــة وحســــــناء مــــــن أحــــــد ضــــــواحى لــــــوس أنچلــــــيس الراقيــــــة 
تســـــتعين بصـــــاحب ورشـــــة نجـــــارة ناشـــــىء ومتواضـــــع الحـــــال وتكلفـــــه 

بدايـــة التعـــارف احتكـــاك غيـــر مقصـــود  (بعمـــل تصـــميمات فـــى منزلهـــا 
تغويــــه لفراشــــها لمــــرة واحــــدة ثــــم تالحقــــه مصــــممة .  ) بــــين ســــيارتيهما

’  ال أحــــد يتركنــــى ‘أى شــــىء فـــــ  علــــى امتالكــــه كمــــا اعتــــادت امــــتالك
تقـــديم حـــاذق لزوجـــة الشـــاب وابنتـــه كنمـــوذج .  حســـب قولهـــا الـــدائم

، أيضــــــا بعــــــض التتابعــــــات العنيفــــــة  ألســــــرة ســــــعيدة شــــــديدة التحــــــاب
ـــــة ـــــم تجـــــار األصـــــل بطبيعـــــة الحـــــال للنهاي ـــــدما ينكشـــــف .  ، وإن ل عن

ـــــــه  ـــــــل زوجت ـــــــه تقت ـــــــت قاضـــــــيا أرادت االســـــــتحواذ علي ـــــــا قتل ـــــــر أنه أم
  البطل وتختطف ابن
  أفراح 

  ق أأ ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

،  ، ثالثــــى أضــــواء المســــرح ، رنــــدة ، نجــــالء فتحــــى حســــن يوســــف
  . ، سعيد أبو بكر ، عادل أدهم عادل إمام

نجـــــــالء فتحـــــــى فـــــــى الســـــــينما ’  صـــــــاروخ ‘الفـــــــيلم الـــــــذى أطلـــــــق 
ـــــ كوميـــــديا استعراضـــــية متعجلـــــة.  المصـــــرية ين مصـــــر ، صـــــورت مـــــا ب
، ال  ، شــــاب يــــرث جــــوهرة عــــن قصــــة شـــبه ألــــف ليلــــة وليلـــة.  ولبنـــان

ـــه ـــاث منزل ـــع أث ـــة بحـــث عنهـــا.  يعلـــم بهـــا إال بعـــد أن يبي ، الحـــب  رحل
  ! ، كذلك هبوط الصاروخ فى أول محطة قادمة

   أفسحى يا حبيبتى 
Move Over, Darling 

  ق م ١٠٣)   ت  ( ١٩٦٣أميركا 
P: Aarnon Rosenberg Martin Melgher. M: Lionel 

Newman. DPh: Daniel L. Fapp. AD: Jack Martin Smith, 
Hilyard Brown. SD: Walter M. Scott, Paul S. Fox. SpPhE: 
L.B. Abbott, Emil Kosa Jr. E: Robert Simpson. CD: Moss 
Mabry. S: Hal Kanter, Jack Sher. 

Doris Day, James Garner, Polly Bergen, Thelma Ritter, 
Fred Clark, Don Knotts, Elliott Reid, Edgar Buchanan, John 
Astin, Pat Harringtor Jr, Eddie Quillan, Max Showalter, 
Ahy Moore, Pami Lee, Leslie Farrell, Chuck Connors. 

ســــنوات فـــــى  ٥، عــــن زوجــــة فقـــــدت لمــــدة  كوميــــديا مــــذاق رفيـــــع
، وعـــــادت فـــــى ذات اليـــــوم الـــــذى أعلـــــن فيـــــه رســـــميا  إحـــــدى الجـــــزر

ــــأخرى ــــزوج زوجهــــا ب ــــذى يعجــــز فــــى كــــل .  موتهــــا وت ــــزوج ال تالحــــق ال
ـــــدة بالحقيقـــــة ـــــار الزوجـــــة الجدي ـــــدأ حبكـــــة  مـــــرة عـــــن أخب ـــــى أن تب ، إل
ـــــى ـــــه علـــــى الزوجـــــة األول ـــــارة غيرت ـــــة بإث ظـــــل مـــــن طـــــاقم خفـــــة .  النهاي

أدوار داعمــــة رائعــــة علــــى .  ، تســــتمر مــــن البدايــــة إلــــى النهايــــة جميــــل
ــــر فــــى دور أم البطــــل والســــاخطة علــــى عــــدم حســــمه  رأســــها ثيلمــــا ريت

مــــن أعلــــى النقــــاط مشــــهدى البدايــــة والنهايــــة أمــــام قــــاض  .  للموضــــوع
ــــد كــــالرك (كهــــل شــــارد الــــذهن  ــــل علــــى العكــــس مــــن )  فري خــــريج يي

مــــــع ’  زوجتــــــى المفضــــــلة ‘إعــــــادة لفــــــيلم  . البطــــــل خــــــريج هارفـــــــارد
البطلـــــة تتحـــــدث بـــــتهكم عـــــن   (أشـــــارة طريفـــــة لـــــه فـــــى ســـــياق الفـــــيلم 

جهــــــــز هــــــــذا الفــــــــيلم :  معلومــــــــة.  ) ! كــــــــارى جرانــــــــت وإيــــــــرين دان
ـــــــونرو ـــــــدوريس داى لمـــــــاريلين م ـــــــت فأســـــــند ل ـــــــا رحل انظـــــــر .  ، لكنه
  . ” عروسة وجوز عرسان “التنويعة المصرية 

   ٢/١األفضل من كل شىء 
The Best of Everything 

  ق م ١٢١)   ت  ( ١٩٥٩أميركا 
Twentieth Century Fox [Company of Artists]. S: Edith 

Sommer, Mann Rubin. N: Rona Jaffe. Johnny Mathis Sings 
The Best of Everything: Samy Cahn, Alfred Newman. M: 



٣٠  

Alfred Newman. DPh: William C. Mellor. AD: Jyle R. 
Wheeler, Jack Martin Smith, Mark-Lee Kirk. SD: Walter M. 
Scott, Stuart A. Reiss. E: Robert Simpson. CD: Adele 
Palme. AstD: Eli Dunn. D: Jean Negulesco. 

Hope Lange, Stephen Boyd, Suzy Parker, Martha Hyer, 
Diane Baker, Brian Aherne, Robert Evans, Louis Jourdan, 
Joan Crawford, Brett Halsey, Donald Harron, Sue Carson, 
Linda Hutching, Lionel Kane, Ted Otis. 
ثــــالث ســــكرتيرات بمؤسســــة للنشــــر فــــى نيــــو يــــورك يمــــررن تخضــــن 

أو البحـــــث عـــــن األفضـــــل  (صـــــراعات النجـــــاح فـــــى العمـــــل والحـــــب 
األكثــــر كفــــاءة ترقــــى إلــــى قارئــــة :  ) مــــن كــــل شــــىء حســــب العنــــوان

، وكــــــل عالقاتهــــــا العاطفيــــــة تنحصــــــر فــــــى حــــــب  لنصــــــوص الروايــــــات
مـــــرة  ال تحـــــاول التـــــورط.  قـــــديم انتهـــــى بهجـــــر صـــــديقها البحـــــار لهـــــا
الثانيــــة طموحهــــا الحقيقــــى .  أخــــرى لكــــن الحــــب القــــديم نفســــه يعــــود

هـــو التمثيـــل وتقـــع فـــى حـــب ذليـــل نحـــو ديفيـــد الـــذى وعـــدها بمنحهـــا 
وكـــــــان قـــــــد فعـــــــل نفـــــــس الشـــــــىء مـــــــع المحـــــــررة .  دور ثـــــــم تراجـــــــع

ــــى الحــــب هــــذه المــــرة  ــــا وينتهــــى التدلــــه ف ــــة عاطفي المتغطرســــة والجاف
ـــة .  بموتهـــا فـــى حـــادث ـــة المتفائل دومـــا تصـــبح حـــامال مـــن شـــاب الثالث

ـــــــه يأخـــــــذها  ثـــــــرى مســـــــتهتر وبينمـــــــا تعتقـــــــد أن ســـــــيتزوجها يفاجـــــــأ بأن
ــــــين لإلجهــــــاض ، وينتهــــــى الفــــــيلم  ، تقفــــــز مــــــن الســــــيارة وتفقــــــد الجن

مجموعــــة ميلودراميــــات مغرقــــة تــــدور جميعــــا .  باســــتمرار المحــــاوالت
، بعضـــــها  حـــــول اإلخـــــالص فـــــى الحـــــب وقدســـــية الـــــزواج كنتيجـــــة لـــــه

ـــــة بائ ـــــة انتهـــــى نهاي ـــــاقى نهاي ـــــة ‘ســـــة والب ـــــازل عـــــن بعـــــض ’  واقعي بالتن
،  مســـل ككـــل ال ســـيما مـــع كـــل هـــؤالء النجـــوم والنجمـــات.  األحـــالم

لكــــــن ال عمــــــق حقيقــــــى حيــــــث أغلــــــب الشخصــــــيات أحاديــــــة البعــــــد 
  . تقريبا

AAN: CD; Song (The Best of Everything -Newman -M, 
Cahn -Lyr). 

  أفكار صبيانية 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [م  ق ٧٩)  ت ( ١٩٨٥مصر ح 

المعالجــــــة .  نويــــــل كــــــوارد:  تــــــأليف.  اتحـــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون
:  الموســـــــيقى التصــــــــويرية.  ناديـــــــة رشـــــــاد:  التليفــــــــزيونية والســـــــيناريو

:  مـــــدير إضـــــاءة.  ســـــلوى الســـــمرى:  ديكـــــور.  إبـــــراهيم أبـــــو المجـــــد
ـــــر زكـــــى ،  حى، ســـــامية صـــــب ســـــمير الصـــــبان:  مـــــديرو التصـــــوير.  مني

مــــــــدير .  ، نصــــــــر عبـــــــد العزيــــــــز ، مجـــــــدى نــــــــوار ممـــــــدوح العســــــــال
، محمــــد  طـــارق عبـــد الغفـــار:  منفـــذ اإلنتــــاج.  عـــادل زعتـــر:  اإلنتـــاج
:  المنــــتج المنفــــذ.  أمينــــة المعــــداوى:  مــــدير إدارة اإلنتــــاج.  إدريــــس

ســـــــــاعد فـــــــــى .  إبـــــــــراهيم اإلخنـــــــــاوى:  خطـــــــــوط.  يوســـــــــف مـــــــــرزوق
المخـــــــــرج .  مـــــــــنعم، أيمـــــــــن عبـــــــــد ال أحمـــــــــد عـــــــــويس:  اإلخـــــــــراج
محمـــــــــــد عبـــــــــــد :  إخـــــــــــراج <.  محمـــــــــــد األصـــــــــــيلى:  المســـــــــــاعد

  . > السالم
،  ســــــمير وحيــــــد:  بطولــــــة.  ¤.  ، زيــــــزى مصــــــطفى مديحــــــة ســــــالم
ـــــــت ســـــــكر ـــــــدين ألف ـــــــى ال ـــــــب محي ـــــــديل ، غري ـــــــة قن ، عـــــــزت  ، فتحي

:  ويقــــــوم بــــــدور األبنــــــاء.  ، محمــــــد القاضــــــى ، أحمــــــد الدلــــــة بــــــدران
ــــــور  ــــــا أن ــــــد اهللا [ـ  دين ــــــا عب ــــــع ضــــــيوف .  صــــــام العشــــــرى، ع ] دين م
باالشـــــــتراك .  ، محمـــــــد أحمـــــــد المصـــــــرى هـــــــدى عيســـــــى:  الشـــــــرف

  . عبد الرحمن أبو زهرة:  مع
ــــــــل كــــــــاوارد  ــــــــة المصــــــــرية لمســــــــرحية نوي معالجــــــــة متوســــــــطة بالعامي
.  الكوميديـــــة التـــــى تحمـــــل ســـــخرية ذاتيـــــة نوعـــــا مـــــن حيـــــاة الكتـــــاب

كاتــــب يعامــــل زوجتــــه بتعــــال وجفــــاء بســــبب حبهــــا للمــــرح واالخــــتالط 
.  ، بـــل وتكـــاد تقـــع فـــى حـــب آخـــر بالنـــاس فـــى الحفـــالت ومـــا إليهـــا

ــــد كانــــت علــــى العكــــس مؤلفــــة قصصــــية لكنــــه  ــــا زوجتــــه األولــــى فق أم
اآلن يتــــرك ابنيــــه أمهمــــا ويأتيــــان .  بــــدوره كــــان ينتقــــد أشــــغالها بشــــدة

ـــــوان يشـــــير .  ألبيهمـــــا بعـــــد طـــــالق االثنـــــين بخمســـــة عشـــــر عامـــــا العن
مـــــــا لتطليقهـــــــا منـــــــه لتلحـــــــق لصـــــــفقة دبرهـــــــا االبنـــــــان مـــــــع زوجـــــــة أبيه

ـــــالعودة  بحبيبهـــــا ـــــة ب ـــــان أمهمـــــا المثقف ـــــذى يقنع ـــــى ذات الوقـــــت ال ، ف
المغـــــزى هـــــو نفـــــى لفكـــــرة تكررهـــــا دومـــــا إحـــــدى صـــــديقات .  لـــــألب

ـــر مـــزمن ، ومـــن  الزوجـــة التافهـــة تقـــول أن الحـــب مـــرض حـــاد لكـــن غي
نجمـــة المســــرح مديحــــة .  ثـــم يــــزول ســــريعا بتنـــاول بعــــض المســــكنات

، وزيــــــزى مصــــــطفى ال تقــــــل  الزوجــــــة األولـــــى ســـــالم مشــــــرقة فــــــى دور
فقــــــط هنــــــاك العيــــــوب التقليديــــــة لسلســــــلة .  جمــــــاال فــــــى دور الثانيــــــة

ـــالمى  ـــة (المســـرح الع ـــدقيق فـــى التفاصـــيل )  ســـهرة أدبي وهـــى عـــدم الت
، وكــــــل المهــــــم هــــــو  الزمانيــــــة والمكانيــــــة ألحــــــداث القصــــــة األصــــــلية

ــــــــــزيوني ـــــــــل المعالجـــــــــة التليف ـــــــــاظ بأســـــــــماء الشخصـــــــــيات ونق ة االحتف
  . لحكاية المسرحية األصلية

   ٢/١اإلفالت 
Getting Out 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
Signboard Hill Productions, Inc. [Dorothea G. Betrie 

Productions; RHI Entertainment, Inc.]. M: Mason Daring. 
AD: Jan Scott. DPh: William Wages. E: Jim Oliver. P: 
Dorothea G. Betrie. ExcPs: Robert Halmi, Sr., Richard 
Welsh. TP: Eugene Corr & Ruth Shapiro. Based on the 
play: Marsha Norman. D: John Korty.  C: Lynn Kressel. 
CD: Marjorie Bowers. Atlanta C: Shay Griffin; Extra C: 
Cynthia Stillwell. 

Rebecca de Mornay. ¤ Str: Robert Knepper. Carol 
Mitchell-Leon. Richard Jenkins. And Sp App: Ellen 
Burstyn. 
.  ســـجينة تعهـــد ألمهـــا بتبنـــى ابنهـــا ذلـــك بهـــدف إبقائـــه فـــى العائلـــة

تخــــــرج مــــــن الســــــجن وتكــــــافح لثمــــــان ســــــنوات تصــــــبح فــــــى آخرهــــــا 
ــــأجر جيــــد ــــرة ب عنــــدما تــــذهب للمطالبــــة بابنهــــا .  مدرســــة ألشــــغال اإلب

، ولــــم يعــــد مــــا  تكتشــــف أن أمهــــا تخلــــت عنــــه بــــالتبنى ألســــرة أخــــرى
نـــــه تفقـــــد كـــــل شـــــىء مـــــع أول خطـــــوة للبحـــــث ع.  يربطهـــــا بـــــه قانونـــــا

ــــا ــــين .  تقريب دو مورنــــاى هــــى كــــل العــــرض حيــــث يتــــراوح أداؤهــــا مــــا ب
الفتـــــــاة الشرســـــــة شـــــــوارعية الخبـــــــرات واألم المرهفـــــــة المطعونـــــــة فـــــــى 

  . غريزتها هذه

  أفواه وأرانب 
  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٧مصر 

.  األفـــــالم المتحـــــدة ] األفـــــالم المتحـــــدة أنـــــور الشـــــيخ ياســـــين  [
:  مهنـــــدس الـــــديكور.  ســـــمير عبـــــد العظـــــيم:  يناريو وحـــــوارقصـــــة وســـــ

ــــاج.  نهــــاد بهجــــت ــــدين:  مــــدير اإلنت :  موســــيقى.  محمــــود صــــالح ال
ــــــور:  صــــــوت.  جمــــــال ســــــالمة ــــــد الن ــــــاج.  نصــــــرى عب مخلــــــص :  إنت

ـــــــــاچ.  المحامىـ  شـــــــــافعى  ـــــــــد الســـــــــالم:  مونت ـــــــــدير .  رشـــــــــيدة عب م
  . بركات:  إخراج.  وحيد فريد:  التصوير

ــــــــة ــــــــاتن حمام ــــــــد شــــــــوقى.  محمــــــــود ياســــــــين.  ف ضــــــــيفة ¤ .  فري
ـــــيلم ـــــب:  الف ـــــو بكـــــر عـــــزت.  حســـــن مصـــــطفى.  ماجـــــدة الخطي .  أب

،  ، وداد حمــــــدى ، علــــــى الشــــــريف صــــــالح نظمــــــى.  رجــــــاء حســــــين
، عليـــــة  ، أحمـــــد أباظـــــة ، ســـــهير رضـــــا نهـــــى بركـــــات.  حســـــين عســـــر
ـــد المـــنعم ـــيس عب ـــد أن ـــد الجـــواد ، عبـــد الحمي ، ســـيف اهللا  ، عـــزت عب

،  محســـــن محيـــــى الـــــدين:  النجـــــوم الصـــــغار.  ين، حـــــافظ أمـــــ مختـــــار
ـــــــد الواحـــــــد محمـــــــد الســـــــقا ، مهـــــــا  ، هشـــــــام العشـــــــرى ، محمـــــــد عب

  . ، نورا محمود أحمد ، عبير عبد الرحمن ، أحمد سالمة جمال
ـــــوال فـــــاتن حمامـــــة ـــــدور ل ـــــال  ، واجتهاداتهـــــا المســـــتحيلة فـــــى ال ، لن

كـــــل .  هـــــذا الفـــــيلم لقـــــب أســـــوأ فـــــيلم فـــــى تـــــاريخ الســـــينما المصـــــرية
ــــــى أو ســــــيريالىا ــــــيلم تجريب ــــــط ف .  لشخصــــــيات مفبركــــــة وتناســــــب فق

وســـذاجة تملـــق التفكيـــر الســـائد فـــى حقبـــة الســـبعينات ومـــدح طبقاتـــه 
الصـــــــاعدة الفاســـــــدة فـــــــى الحقيقـــــــة هـــــــى ســـــــذاجة مجانيـــــــة لدرجـــــــة 

ــــــــرى .  مضــــــــحكة ــــــــى يحبهــــــــا الث ــــــــة الت ــــــــة الفطري ــــــــاة الريفي قصــــــــة الفت
ـــــه بيزنســـــاته المالئكـــــى صـــــاحب المزرعـــــة ـــــى أدارت ل بنظرياتهـــــا  ، والت

، وبنظريـــــــات المؤلـــــــف االجتماعيـــــــة والفكريـــــــة  االقتصـــــــادية الخاصـــــــة
لــــو حاولــــت النظــــر .  التـــى لــــم يجــــرؤ أحــــد قــــط علــــى المزايــــدة عليهــــا

ــــه تجســــيد كامــــل األعضــــاء  ــــن الكــــوب ســــتقول إن ــــوء م للنصــــف الممل
تــــرى هــــل كــــان مــــن :  والســــؤال.  الفهلــــوة:  ألعظــــم عملــــة فــــى مصــــر

،  طــــــابورا مــــــن األفــــــالم المشــــــابهةالمحتمــــــل أن يصــــــنع هــــــذا الفــــــيلم 
ــــوال أن الســــبعينات انتهــــت ســــريعا ، وصــــارت الموضــــة هــــى الهجــــوم  ل

ــــــاحيين ــــــى االنفت ــــــى أن المنتجــــــين حــــــاولوا !  عل أم أن الســــــبب الحقيق
  ! ؟ تصور الفيلم نفسه بدون فاتن حمامة

   األفـوكاتو 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . رأفت الميهى:  إخراج

ـــــام ـــــونس ، يســـــرا عـــــادل إم ـــــى  ، حســـــين الشـــــربينى ، إســـــعاد ي ، عل
  . ، حمدى يوسف ، محمد الشرقاوى ، صالح نظمى الشريف

ـــــاء مصـــــر ـــــأليف حســـــن  ، للعـــــب بتناقضـــــات العصـــــر دليـــــل أذكي ، ت
إنــــــه مغــــــامرات !  ؟ هــــــل يلخــــــص هــــــذا الفــــــيلم…ســــــبانخ األفوكــــــاتو 

!  ، مســـــــتعد للتالعـــــــب بالقضـــــــاة وبكـــــــل النظـــــــام القضـــــــائى محـــــــامى
مســــتعد أن يجعــــل !  ، ودخــــول الســــجن بنفســــه ئــــة موكليــــهمســــتعد لتبر 

ـــــين يديـــــه  ـــــاطرة الفســـــاد أضـــــحوكة ب ـــــخ…أب ـــــة التـــــى .  إل ـــــى النهاي حت
ــــــرة نشــــــاطه خــــــارج  ــــــدو منهــــــا أن حســــــن ســــــبانخ قــــــرر توســــــيع دائ يب

، منطلقــــــة التعبيــــــر والتمثيــــــل  ســــــوپر كوميــــــديا عبثيــــــة ســــــاخرة!  مصــــــر
، وفـــــى  وتـــــأتى بطزاجـــــة مبتكـــــرة غيـــــر معهـــــودة مـــــن األفـــــالم المصـــــرية

ــــــــة وعميقــــــــة ــــــــع بأحكــــــــام .  ذات الوقــــــــت نافــــــــذة وجريئ تعــــــــرض للمن
ــــــــة ــــــــى المحافظــــــــات المختلف ــــــــا  قضــــــــائية ف ، بســــــــبب دعــــــــاوى رفعه

، وانتهـــــى األمــــــر باســـــتقالة أشــــــهر  أعادتـــــه االســــــتئنافات.  المحـــــامون
، وأصــــبح بعــــدها محاميــــا ذائــــع الصــــيت أشــــهر  قاضــــى تحمــــس لمنعــــه
  ! موكليه من السينمائيين
   األفوكاتو فـينى

My Cousin Vinny 
  ق م ١٢٠)   مور/   ت  ( ١٩٩٢أميركا 

Twentieth Century Fox [Peter V. Miller Investment]. C: 
David Rubin. M: Randy Edelman. CD: Carol Wood. E: 
Tony Lombardo. PD: Victoria Paul. DPh: Peter Deming. W: 
Dale Launer. P: Dale Launer and Paul Schiff. D: Jonathan 
Lynn.  ↑ MCnslt: Joel Sill. FEr: Stephen E. Rivkin. 

Joe Pesci. ¤. Ralph Macchio. Marisa Tomei. Mitchell 
Whitfield. Lane Smith. Austin Pendleton. Maury Chaykin, 
Bruce McGill. And Fred Gwynne. ↑ …, Pauline Meyers, 
Raynor Scheine, James Rebhorn, Chris Ellis, Michael 
Simpson, Lou Walker, Kenny Jones, Thomas Merdis, J. 
Don Ferguson, Michael Genevie, Jeff Lewis, Ron Leggett, 
Aubrey J. Osteen, Larry Shuler, Suzi Bass, Michael 
Burgess, Bill Coates, Jill Jane Clements, Muriel Moore, Bob 
Penny. 
ـــــورك يعـــــتقالن فـــــى أالبامـــــا بتهمـــــة قتـــــل  شـــــابان قادمـــــان مـــــن نيـــــو ي

ـــــــة ـــــــب أحـــــــدهما .  موظـــــــف محـــــــل بقال ـــــــن العـــــــم  ‘يســـــــتدعيان قري اب
، يــــأتى  وهــــو محــــام شــــبه مخنــــث بــــال خبــــرة علــــى اإلطــــالق’  فـــــينى

ــــــه الحســــــناء  ــــــازت باألوســــــكار (بصــــــحبة خطيبت ، وإن لــــــم  تومــــــاى ف
ودهـــا قـــط ظـــروف لـــم يتع.  ) يكـــن هـــذا مـــن أجـــل شـــىء شـــديد التميـــز

، وقاضــــى متحامــــل  فــــى بلــــدة صــــغيرة تســــتيقظ بصــــفارة مصــــنع فجــــرا
، وهـــــــى آخـــــــر  ) دور ملفـــــــت للكهـــــــل جـــــــواين (ملتـــــــزم بالحرفيـــــــات 
، وكرســـــى كهربــــائى ال يكـــــاد يكــــف عـــــن العمـــــل  شــــىء يفقهـــــه البطــــل

ـــوانين وتنتمـــى للعصـــور الوســـطى ـــة ذات ق ـــا فـــى والي ـــة قويـــة  يومي ، وأدل
ـــــذات ، واألقـــــل هـــــو فرصـــــة  تـــــدين المتهمـــــين إثبـــــات وجـــــود شـــــابين ب
ــــوب معجــــزة الشــــكل والســــيارة ــــن  ، أو ببســــاطة المطل ، وهــــى شــــىء ل

مــــا ســــيفيده خبرتــــه وخبــــرة  (يتحقـــق إال فــــى اللحظــــة األخيــــرة وبالكــــاد 
ككـــــل كوميـــــديا )  ! صــــديقته بميكانيكـــــا الســــيارات ولـــــيس بالمحامــــاة

، وربمــــا أفضــــل مــــا فيهــــا إمكــــان اعتبارهــــا  جيــــدة لكــــن هادئــــة اإليقــــاع
أذكـــــــى األفـــــــالم التـــــــى انتقـــــــدت بطريـــــــق غيـــــــر مباشـــــــر عقوبـــــــة أحـــــــد 
  . اإلعدام

AA: SptAs (Tomei) 

  األفـوكاتو مديحة 
  ق أأ ١٢٠)  س/   بيتش/   س ( ١٩٥٠مصر 

كامــــل :  مــــدير اإلنتــــاج.  إنتــــاج مديحــــة يســــرى]  شــــارل ليفشــــتز [
، مهنـــــدس  كمـــــال الشـــــيخ وســـــعيد الشـــــيخ:  ؛ المونتـــــاچ التلمســـــانى
ـــــاظر ـــــدس الصـــــوت؛  هـــــاجوب:  المن مســـــاعد .  جـــــالل صـــــالح:  مهن

ـــــــــد اهللا بركـــــــــات:  المخـــــــــرج ـــــــــاچ عب ؛  محمـــــــــود ســـــــــماحة:  ، الماكي
ــــو الســــعود :  ؛ مالحــــظ الســــيناريو كمــــال كــــريم:  مســــاعد المصــــور أب

وحيــــــــد :  المصــــــــور.  ولــــــــى الــــــــدين الســــــــيد:  ؛ الريچيســــــــير محمــــــــد
  . ] يوسف وهبى [ـ  يوسف بك وهبى :  تأليف وإخراج.  فريد

¤ .  ، مديحــــــة يســــــرى ] يوســــــف وهبــــــى [ـ   يوســــــف بــــــك وهبــــــى
،  ، فـــــاخر فـــــاخر ، فـــــردوس محمـــــد حســـــين ريـــــاض:  باالشـــــتراك مـــــع
،  ، حســــن البــــارودى ، ســــامية فهمــــى ، ســــعيد أبــــو بكــــر ســــعيد خليــــل

ــــــــد شــــــــكرى ــــــــد المجي ــــــــراهيم ، وداد حمــــــــدى عب عمــــــــر .  ، زكــــــــى إب
ـــــرى ـــــة الســـــبع ، محمـــــد الســـــبع ، كمـــــال حســـــين الحري ، عبـــــد  ، نادي

؛  ، ســــــيد ســــــليمان ، ســــــعاد أحمــــــد توفيــــــق صــــــادق،  الحميــــــد زكــــــى
نبويــــــــة مصــــــــطفى :  ؛ والراقصــــــــتان > زمــــــــرد:  والوجــــــــه الجديــــــــد <

  .  محمد قنديل:  ؛ والمطرب وسانتا ندير
،  فــــيلم محــــافظ األفكــــار لدرجــــة إثــــارة االســــتهجان العــــام فــــى حينــــه

وفــــى المقابــــل لــــم يعــــط يوســــف وهبــــى االئتمــــان الــــذى حلــــم بــــه عبثــــا 
ـــــاس وهـــــو أن يكـــــون مصـــــرى ـــــى نظـــــر الن ـــــة ف ـــــن  المرجعي ، ويخـــــرج م

ـــــة  ـــــة األوروپي ـــــة والتعليمي ـــــه الثقافي ـــــم يكـــــرر  (خلفيت ـــــل أن ل وحســـــنا فع
ـــــرة أخـــــرى ـــــده م ـــــن جل ـــــة الخـــــروج م ـــــة أصـــــبحت .  ) محاول ـــــاة ريفي فت

، أخوهـــــا مـــــتعلم أيضـــــا لكـــــن هـــــذا ال يعنـــــى تغييـــــر أى شـــــىء  محاميـــــة
يحــــاج بــــأن  (، يــــرفض عمــــل المــــرأة  فــــى ســــلوكه حتــــى طريقــــة األكــــل

ــــكا ــــات تعــــودن ذل ــــيس إال ألجنبي ــــن  ) ! ، ول ــــد تزويجهــــا مــــن اب ، ويري
طبقــــا لقــــانون الفــــيلم عنــــدما .  عمهمـــا صــــديق طفولتهمــــا ريفــــى الطبــــاع

ـــــة للخـــــروج مـــــن هـــــذا الســـــجن ـــــع البطل ـــــده  تتطل ، يكـــــون مـــــن يمـــــد ي
لمســــــاعدتها ابــــــن الباشــــــا الشــــــاب الفاســــــد المنحــــــرف الــــــذى يســــــرق 

ــــــدائرة ــــــد تحطــــــيم أخيهــــــا كمــــــدير لل ــــــده ويري ــــــه  وال يتصــــــدى لمحاوالت
ــــــه ــــــه .  ســــــرقة أمــــــوال أبي ــــــا يالفعــــــل يكــــــون نتيجت ــــــدما تفــــــتح مكتب وعن

ــــذريع ــــرا تعــــود ذليلــــة .  الفشــــل ال ــــاألحرى تائبةـ  أخي للــــزواج مــــن  ـ  أو ب
الحـــــظ أنـــــه الفشـــــل صـــــاحب امـــــرأة جـــــادة ال هـــــى  (قريبهـــــا الريفـــــى 

، كــــــل مــــــا  بمعقــــــدة أو شــــــهوانية أو أى نقطــــــة ضــــــعف ملموســــــة مــــــا
ــــاة أهلهــــا المتخلفــــةهنالــــك أنهــــا ال ت ــــا حي ــــد أن تحي ، وأن تعمــــل ال  ري

الفــــــيلم .  ) ! أن تكتفـــــى بوضـــــع شــــــهادتها فـــــى إطـــــار علــــــى الحـــــائط
يجــــــرم أى نقــــــد علــــــى لســــــان البطلــــــة لحيــــــاة الريــــــف وكأنــــــه المكــــــان 

، بينمــــا طمــــوح العمــــل أو  المثــــالى الــــذى ال يعــــرف التخلــــف والجهــــل
لمســــــــماة الهجــــــــرة للمدينــــــــة هــــــــو الشــــــــر والتنكــــــــر للقــــــــيم البائــــــــدة ا

طبقية يقودهـــــا يوســـــف ـ  مشـــــهد مـــــوجز أقـــــرب لثـــــورة دينية.  باألصـــــيلة
أفضـــــل شـــــىء رقصـــــتان أســـــپانية .  وهبـــــى لتحطـــــيم بـــــار ســـــراى الباشـــــا
  . لسانتا ندير وشرقية لنبوية مصطفى

  اقتل مراتى ولك تحياتى 
  ق م ١٤٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٩٠مصر 

ــــــة للتجــــــارة واالســــــتثمار الســــــينمائى  [ خــــــوة المتحــــــدين األ العربي
ــــــــب الســــــــاخر.  األخــــــــوة المتحــــــــدين للســــــــينما ]  للســــــــينما :  للكات

المنــــــتج .  محمـــــد فــــــاروق:  أشـــــرف علــــــى اإلنتــــــاج.  فـــــاروق صــــــبرى
ـــــى ـــــيم رزق:  الفن ـــــة.  ول ـــــدس:  المقدم ـــــدير .  حســـــين عفيفـــــى/  مهن م

ـــــــب المنـــــــتج.  محمـــــــد خليـــــــل:  التصـــــــوير .  فـــــــاروق صـــــــبرى:  الكات
  . حسن إبراهيم:  إخراج

، ســــناء  ، أحمــــد بــــدير ، ســــمير غــــانم ، ســــماح أنــــور ســــمير صــــبرى
ــــــونس ــــــؤاد خليــــــل ، يوســــــف داوود ، ســــــلوى عثمــــــان ي ، محمــــــد  ، ف

ــــــــاقى الشــــــــرقاوى ــــــــد الب ، محمــــــــد  ، ســــــــميحة محمــــــــد ، أشــــــــرف عب
  . عتريس

إختطــــــــاف زوجــــــــة  “ [”  إنــــــــاس ال يرحمــــــــون ‘تمصــــــــير لكوميــــــــديا 
،  زوجــــــان شــــــابان مثقفــــــان يعمــــــالن فــــــى المســــــرح.  ] ” رجــــــل مهــــــم

ـــــــة كـــــــى ينتجـــــــا اســـــــتعراض يختطفـــــــ ـــــــة مـــــــن أجـــــــل الفدي ان زوجـــــــة ثري
يتضــــــح أن الــــــزوج نصــــــاب يتــــــزوج الثريــــــات المقــــــدمات .  أحالمهــــــم

، ولــــــــذا يفــــــــرح ألن زوجتــــــــه  ، وأخطــــــــأ هــــــــذه المــــــــرة علــــــــى المــــــــوت
أغلــــب المفارقــــات تـــأتى مــــن قلــــة حيلــــة الشــــابين .  اختطفـــت وســــتقتل

ــــا فــــى مصــــيدة الــــزوج ال عكــــس  ، وكــــذا ألن الزوجــــة وأنهمــــا مــــن وقع
العيـــــب القـــــوى هـــــو طـــــول !  العنيفـــــة مصـــــيدة أخـــــرى فـــــى حـــــد ذاتهـــــا

  ! االستعراضات وعدم عالقتها بالموضوع نهائيا
  اقتلنى غدا 

Kill Me Tomorrow 
  ق أأ ٨١)  ت ( ١٩٥٧بريطانيا 

[Renown Pictures Corporation] Delta Films. S: Robert 
Falconer and Manning O’Brine; >From an OSt: Robert 
Falconer.< MComp: Temple Abady; Played: The London 
Mozart Players; Cond: Marcus Dods. DPh: Geoffrey 
Faithful; AD: Bernard Robinson; Er: Ann Chegwidden; 
PMg: Tom Connochie. P: Francis Searle. D: Terence Fisher. 

Pat O’Brien, Lois Maxwell, George Coulouris. ¤. With: 
Wensley Pithey, Freddie Mills, Ronald Adam, Robert 
Brown, Richard Pasco, April Olrich. And Intrd: Tommy 
Steele -Singing Rebel Rock. Peter Swanick, Al Mulock, 
Stuart Nichol, Louise Gainsborough, Claude Kingston, 
Gabrielle Toyne, Kenneth Warren, Peter Johnson, Larry 
Taylor, Donald McCorkindale, George Hilsdon, George 
Eugeniou, Vic Wise, Shirley Deane, Cal McCord, Anthony 
Green, Adrian Cairns, Ian Wilson, Sylvia Kay, Mollie 
Maureen, Vic Chapman, Arthur Cortez. 

ــــ ــــة مترمــــل من ذ عــــام بســــبب صــــحفى متوســــط العمــــر بصــــحيفة لندني
ـــــة ســـــيارة كـــــان يقودهـــــا هـــــو ـــــو مـــــن وظيفتـــــه  حادث ، واآلن مطـــــرود للت

، زائــــد  بســــبب مآســــيه الشخصــــية ومــــن ثــــم ســــكره الــــدائم وال مباالتــــه
يكتشــــف .  ضــــجره مــــن تفاهــــة الموضــــوعات التــــى تتوالهــــا الصــــحيفة

أن ابنــــه مــــريض بــــورم خطيــــر فــــى شــــبكية العــــين ويتعــــين عليــــه تــــدبير 
ليـــوم التـــالى كـــى يســـافر الطفـــل للعـــالج مبلـــغ ألـــف جنيـــه حتـــى صـــباح ا

فـــــى ذات الوقـــــت الـــــذى يســـــتمع قبيـــــل رحيلـــــه مـــــن .  فـــــى سويســـــرا
الصــــــحيفة لوشــــــاية موظــــــف صــــــغير بأحــــــد الكازينوهــــــات عــــــن شــــــحنة 

عنــــــدما يســــــفر هــــــذا عــــــن .  مــــــاس ينــــــوى أصــــــحابه تهريبهــــــا للــــــداخل
مصــــرع الشــــاب وكــــذا صــــاحب الصــــحيفة يتقــــدم هــــو للعصــــابة مطالبــــا 

ـــــه مقابـــــل اع ـــــألف جني ـــــى الشـــــغلب ـــــل رئيســـــه ف ـــــه بقت ميلودرامـــــا .  تراف
ــــــرا فــــــى هــــــذه الحــــــدود ــــــة كثي ــــــث  جريمــــــة درجــــــة ب لكــــــن متقن ، حي

ـــة لخلـــق إيقـــاع مثيـــر  ـــم ممثلـــين جيـــدين ومحاول باألســـاس فكـــرة براقـــة ث
ــــع كثيــــر مــــن التصــــوير الخــــارجى  ٢٤األحــــداث فــــى نحــــو  ( ســــاعة م



٣١  

والمؤكـــــد أن فيشـــــر الـــــذى أصـــــبح بعـــــد قليـــــل أشـــــهر .  ) لـــــيال ونهـــــارا
  . وجه أفالم دراكيوال حبك كافة العناصر معا بتمكن واضح من

  اقتلنى من فضلك 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

، عبـــــــد المـــــــنعم  ، أبـــــــو بكـــــــر عـــــــزت ، شـــــــويكار فـــــــؤاد المهنـــــــدس
، عبـــــــد الغنـــــــى  ، عبـــــــد الســـــــالم محمـــــــد ، حســـــــن حامـــــــد مـــــــدبولى
  . النجدى

فـــــارص بدائيـــــة تعتمـــــد علـــــى اإلضـــــحاك فكـــــرة طريفـــــة فـــــى معالجـــــة 
، ويقــــــــرر  البطــــــــل يعتقــــــــد أنــــــــه ســــــــيموت بعــــــــد شــــــــهور.  بالحركــــــــات
.  يســـتأجر أناســـا لتقتلـــه ويظـــل يهـــرب مـــنهم طـــوال الفـــيلم.  االنتحـــار

انظــــر معالجــــة محمــــد خــــان األفضــــل وغيــــر الكوميديــــة لــــذات الفكــــرة 
  . ” يوم حار جدا “

  األقدار الدامية 
  ق م ١٠٠)  س/   بيتش ( ١٩٨٢الجزائر /  مصر

ـــــــــــــرا فـــــــــــــيلم ؛ الـــــــــــــديوان الـــــــــــــوطنى للتجـــــــــــــارة والصـــــــــــــناعة  إليكت
مونـــــا :  موســـــيقى.  علـــــى محـــــرز:  ســـــيناريو وحـــــوار.  الســـــينماتوغرافية

ــــيم ــــاچ.  غن ــــر:  مونت .  رمســــيس مــــرزوق:  مــــدير التصــــوير.  عــــادل مني
  . خيرى بشارة:  إخراج

،  ، علـــــى الشـــــريف ، أحمـــــد محـــــرز ، يحيـــــى شـــــاهين ناديـــــة لطفـــــى
،  ، ســــيد كــــويرات ، فاطمــــة بلحــــاج ، أحمــــد زكــــى القلعــــاوىإحســــان 

  . أحمد حجازى
وإن مترهلـــــة وغيـــــر مشـــــدودة ـ  مـــــن األعمـــــال ذات الطـــــابع الخـــــاص 

، بحكــــــم تعمقــــــه فــــــى حــــــرب  فــــــى تــــــاريخ الســــــينما المصــــــرية ـ  دراميا
ــــــــــى  ١٩٤٨ ــــــــــة والسياســــــــــية الت ــــــــــة والطبقي ــــــــــات االجتماعي ، والخلفي
ــــن األســــلوبي صــــنعتها ــــر م ــــى صــــنعه، وبحكــــم الكثي ــــة ف األب .  ة العالي

، واالم واالبنــــة تتنازعـــــان حــــب الرجـــــل  باشــــا تســـــتغرقه لعبــــة السياســـــة
ــــــــه وأســــــــرته  الوســــــــيم ــــــــه للفقــــــــراء ووطنيت ــــــــين حب ــــــــن ممــــــــزق ب ، واالب

مشــــهد ســــقوط .  تــــأتى الحــــرب وينفجــــر كــــل هــــذا.  المتفســــخة تلــــك
البطلــــة فــــى النهايــــة ذروة واللقطــــات التســــجيلية مــــن الصــــحف تمثــــل 

وبعــــد فهــــذا هــــو فــــيلم خيــــرى بشــــارة .  ل فــــى الفــــيلمنقــــاط ضــــوء عــــا
ــــــين  األول ــــــذى اســــــتغرق مــــــدة تقــــــرب مــــــن عشــــــر ســــــنوات مــــــا ب ، ال

ــــة وانتظــــار دار عــــرض ــــرى فــــى .  االعــــداد ونفــــاذ الميزاني فأنــــت كمــــا ت
، وأيضـــــــا الممـــــــثالن الجزائريـــــــان  ، غيـــــــر مقبـــــــول جماهيريـــــــا التقـــــــدير

  . نقطتا ضعف حادتين

  األقزام 
Scrooged 

  ق م ١٠١)  إى فـى سى  ( ١٩٨٨أميركا 
Paramount [Mirage Productions]. D: Richard Donner. W: 

Mitch Glazer & Michael O’Donoghue. P: Richard Donner 
and ArtLinson. DPh: Michael Chapman. PD: J. Michael 
Riva. E: Fredric Steinkamp-William Steinkamp. Co-P: Ray 
Hartwick. AscP: Jennie Lew-Tugend. CD: Wayne 
Finkelman. MScr: Danny Elfman. C: David Rubin. Post 
PCnslt: Stuart Baird; MSup: David Anderle, Jimmy Iovine. 
SpVFx: Dream Quest Images; VFxSup: Eric Brevic; ExcP: 
Steve Roth. Suggested by A Christmas Carol: Charles 
Dickens. 

Bill Murray. Karen Allen. John Forsythe. John Glover. 
Bobcat Goldthwait. David Johansen. Carol Kane. Robert 
Mitchum. Nicholas Phillips. Michael J. Pollard. Alfre 
Woodard. Mabel King, John Murray. SpAprs: Jamie Farr, 
Robert Goulet. Buddy Haekett, John Houseman. Lee 
Majors, Pat McCormick. Brian Doyle Murray, Mary Lou 
Retton. 
ـــــــز  ـــــــدة تشـــــــارلز ديكين نســـــــخة عصـــــــرية متألقـــــــة وناجحـــــــة مـــــــن خال

مـــــدير شـــــبكة رئيســـــية ال يعـــــرف الرحمـــــة :  ’ أنشـــــودة للكريســـــماس ‘
ــــــه وال بالمشــــــاهدين  ــــــى المــــــوت مــــــن العــــــالم  (ال بموظفي يفــــــزعهم حت

ــــى يشــــاهدو  ــــواقعى حت ــــه شــــبح )  ’ كريســــماسإنشــــودة لل ‘ال يظهــــر ل
ـــة أشـــباح ـــرى ماضـــيه :  مـــديره الســـابق ومـــن بعـــده ثالث ســـائق تاكســـى لي

وكيــــف أهــــدر فــــرص الكريســــماس كــــل عــــام فقــــط ليرتقــــى مــــن موظــــف 
ـــــد بالشـــــبكة ـــــن الحاضـــــر.  بري ـــــر م ـــــة الخي ـــــن  جني ، وشـــــبح المـــــوت م

مونولــــــوج طويــــــل للبطــــــل وقــــــد مــــــأل الخيــــــر قلبــــــه يمثــــــل .  المســـــتقبل
ـــــــة .  حتفاليـــــــةالنهايـــــــة الطويلـــــــة األ كوميـــــــديا حافلـــــــة المشـــــــاعر الدافئ

  . ، وتألق للعضالت التمثيلية لموراى المؤثرة
  األقزام قادمون 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٧مصر 
قصــــة وســــيناريو .  أســــامة فــــوزى وشــــريف شــــعبان لإلنتــــاج والتوزيــــع

:  مونتــــاچ.  غســــان ســــالم:  مهنــــدس الــــديكور.  مــــاهر عــــواد:  وحــــوار
مـــــــــدير .  مـــــــــودى اإلمــــــــام:  الموســـــــــيقى التصــــــــويرية . عــــــــادل منيــــــــر

  . شريف عرفة:  إخراج.  طارق التلمسانى:  التصوير
،  ، أحمــــد لوكســــر ، جميــــل راتــــب ، ليلــــى علــــوى يحيــــى الفخرانــــى

  . سناء يونس
،  ، قـــــادر تمامـــــا علـــــى بيـــــع الكـــــذب موجـــــه إعالنـــــات نـــــاجح جـــــدا

، فيتحــــــول  إلــــــى أن يتســــــبب فــــــى كارثــــــة حريــــــق فــــــى نــــــادى ديســــــكو
.  ، يريـــــد رأســـــمالى اغتصـــــاب أرضـــــهم صـــــدق ويتبنـــــى قضـــــية أقـــــزاملل

أول أفــــالم .  ، عززهــــا الــــوزن الفنــــى لبطلهــــا كوميــــديا اجتماعيــــة جــــادة
، الـــذى اســـتمر لبرهـــة فـــى حقـــل األفـــالم األميـــل للفنيـــة  شـــريف عرفـــة

، قبــــل أن يصــــبح الموجــــه المعتمــــد ألهــــم  والصــــغر مــــع هــــذا الكاتــــب
  . أفالم النجم عادل إمام

   ٢/١ األقمر
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٨مصر 

:  قصــــــة.  أفــــــالم هشــــــام أبــــــو النصــــــر]  الهيئــــــة العامــــــة للســــــينما [
،  أحمــــــد عبــــــد الســــــالم:  ســــــيناريو وحــــــوار.  اســــــماعيل ولــــــى الــــــدين

مهنــــدس .  فــــايز غــــالى:  اشــــترك فــــى الســــيناريو.  هشــــام أبــــو النصــــر
:  مونتــــــاچ.  فــــــؤاد الظــــــاهرى:  موســــــيقى.  نهــــــاد بهجــــــت:  الــــــديكور

هشــــام أبــــو :  إخــــراج.  محســــن نصــــر:  مــــدير التصــــوير.  عــــادل منيــــر
  . النصر

ــــة لطفــــى ــــور الشــــريف نادي ،  ، ســــعيد صــــالح ، محيــــى اســــماعيل ، ن
  . ، سهير البارونى صالح منصور

ـــاء  ـــه أهـــل حـــارة شـــعبية ويقـــاومون هدمـــه لبن األقمـــر جـــامع يتمســـك ب
 ، ولـــن تصـــدق ألى طـــرف ســـوف ينحـــاز الفـــيلم مدرســـة وقصـــر ثقافـــة

، ولــــــيس فرعــــــا  مدرســــــة وقصــــــر ثقافــــــة:  نعــــــم ال أخطــــــاء مطبعيــــــة (
ـــــالمى ـــــداول الع ـــــين أهـــــل الحـــــى.  ) لمركـــــز الت ،  صـــــراعات متعـــــددة ب

، لكــــن ال يبــــرز فــــى التمثيــــل إال ناديــــة لطفــــى فــــى  شخصــــيات عديــــدة
ومـــاذا تفعـــل فـــى درامـــا بهـــذا  (دور بائعـــة بســـيطة ال تكـــاد تفعـــل شـــيئا 

ـــــى النصـــــر تكمـــــن فـــــى ، والبراعـــــة ال ) التشـــــعب المترهـــــل ـــــة ألب حقيقي
ــــــدور ــــــل ال ــــــذى .  إقناعــــــه إياهــــــا بتمثي الفــــــيلم األول لهــــــذا الموجــــــه ال

ــــــى ذات ثيمــــــة الصــــــراع ضــــــد مــــــا يســــــمى  اســــــتمرت كــــــل أفالمــــــه عل
فقـــــط زادت المباشـــــرة وتالشـــــى إهتمـــــام الجمهـــــور .  بثقافـــــات دخيلـــــة

وكلهــــــا إثبــــــات عملــــــى أن أيــــــديولوچيات !  بــــــاألمر مــــــن فــــــيلم للتــــــالى
رى وعلــــى رأســــها الدينيــــة والشــــيوعية منهــــا هــــى معســــكر الفقــــراء الكبــــ
  ! ، يجمعه هدف وحيد هو عرقلة قانون التطور واحد ال يتجزأ

   ٢/١أقوى الرجال 
  ق أأ ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٩٣مصر 

األهـــــرام للســـــينما ]  شـــــافعى فـــــيلم األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو  [
ــــــاچ . بســــــيونى عثمــــــان:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  والفـــــــيديو :  مونت

ـــــاج.  جمـــــال ســـــالمة.  د:  موســـــيقى.  يوســـــف المـــــالخ :  مـــــدير اإلنت
ـــــدير التصـــــوير.  حمـــــدى حســـــن ـــــد ســـــرى:  م :  إخـــــراج.  هشـــــام ودي
  . أحمد السبعاوى
ــــور الشــــريف ،  ، عمــــاد محــــرم ، جمــــال إســــماعيل ، ســــهير رمــــزى ن
،  أمــــــانى ســــــليم:  ، الوجــــــه الجديــــــد ، خليــــــل مرســــــى محمــــــد نــــــاجى
  . محمود جاويش:  ، الطفل ير شلبىسه:  نجمة التليفـزيون

محصـــــل بهيئـــــة النقـــــل العـــــام مســـــالم تقـــــبض عليـــــه الشـــــرطة خطـــــأ 
يخـــرج لكـــن يظـــل النـــاس ينظـــرون .  باعتبـــاره أحـــد البلطجيـــة الهـــاربين

مثــــل أن  (لــــه كمجــــرم خطيــــر فــــى ذات الوقــــت تقــــوده البيئــــة العدائيــــة 
أن يتحــــول لهــــذا الرجــــل شــــديد )  صــــاحب المنــــزل اغتصــــاب زوجتــــه

ــــــأس ــــــالزم .  الب ــــــالتعميق النفســــــى ال ــــــم تحــــــظ ب ــــــدة لكــــــن ل فكــــــرة جي
ـــــــة للشخصـــــــيات ـــــــى بمشـــــــاهد نشـــــــاط مقنع ـــــــالم .  ، وال حت آخـــــــر أف

  .  سهير رمزى حيث أعلنت اعتزالها بعده

   ٢/١أقوى من األيام 
  ق م ١٢٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٧٩مصر 

:  ســـــيناريو وحــــــوار.  جــــــابر عبـــــد الســـــالم:  قصـــــة.  أفـــــالم جـــــالل
.  نهــــــــاد بهجــــــــت:  مهنــــــــدس الــــــــديكور . محمــــــــد مصــــــــطفى ســــــــامى

مـــــدير .  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى
  . نادر جالل:  إخراج.  مصطفى إمام:  التصوير

ـــــــد  ، عـــــــادل أدهـــــــم ، محمـــــــود عبـــــــد العزيـــــــز نجـــــــالء فتحـــــــى ، عب
، أحمـــــــد  ، أحمـــــــد نبيـــــــل ، عبـــــــد الـــــــرحيم الزرقـــــــانى الـــــــوارث عســـــــر

، حســـــــين  ، إبـــــــراهيم قـــــــدرى ، عـــــــزة فـــــــؤاد ، محمـــــــود كامـــــــل مـــــــاهر
  . ، صالح اإلسكندرانى الشريف

بلـــــدة ريفيـــــة :  ، ولهـــــواة النـــــوع فقـــــط ميلودرامـــــا اجتماعيـــــة صـــــارخة
، حتــــى  حيــــث يغتصــــب مالحــــظ الســــكك الحديديــــة الشــــرير البطلــــة

حــــين يعلــــم .  يجبرهــــا علــــى الــــزواج منــــه ثــــم تعــــيش معــــه حيــــاة قاســــية
ـــا أفســـد ،  ’ األيـــام ‘ تهحبيبهـــا األصـــلى بمـــا حـــدث يحـــاول إصـــالح م

، إذ لـــــم يبـــــق ســـــوى حـــــل واحـــــد هـــــو قتـــــل  لكـــــن بعـــــد فـــــوات األوان
  ! الشرير

   ٢/١أقوى من الحب 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج

، ثريــــا  ، زينــــات صــــدقى ، شــــادية ، عمــــاد حمــــدى مديحــــة يســــرى
  . ، حسن البارودى فخرى

ـــــزواج ـــــث العشـــــق وال ـــــد لذراعـــــها:  مثل ـــــزوج فاق ـــــة  ل ، والزوجـــــة طبيب
والنهايــــــــة .  ، والعشــــــــيقة فتــــــــاة متفتحــــــــة للحيــــــــاة مشــــــــغولة بعملهــــــــا

،  فــــى إطــــار الــــدراما الضــــيق هــــذا.  بالتأكيــــد انتصــــار المنــــزل واألوالد
، بشـــكل أفضـــل مـــن المعتـــاد  نجـــح الموجـــه الكبيـــر فـــى صـــنع الفـــيلم

  . لنفس الموضوع
   ٢/١أقوى من الحياة 

  ق أأ ٨٠)  س/  ت ( ١٩٦٠مصر 
  . محمد كامل حسن:  إخراج

، نجمــــــة  ، عمــــــاد حمــــــدى ، كمــــــال الشــــــناوى مــــــريم فخــــــر الــــــدين
  . ، عبد المنعم إبراهيم ، وداد حمدى إبراهيم

ــــة العناصــــر بشــــكل عــــام ميلودرامــــا غمــــوض مشــــوقة نســــبيا .  ، متقن
، بقتـــــــل ابنـــــــه بالســـــــم وتتـــــــوالى  زوج يـــــــتهم زوجتـــــــه األرملـــــــة الســـــــابقة

المهـــــم أن البطلـــــة حكـــــم .  مـــــة ومفاجأتهـــــامشـــــاهد جلســـــات المحك
  . عليها باألعدام رغم أنها مظلومة

  أقوى من القانون 
  ]  فـيديو  [ق م  ١٠٥)    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . صفوت القشيرى:  إخراج

  . ، حاتم ذو الفقار ، نسرين كمال الشناوى
، لعبــــــة القـــــط والفـــــأر مــــــا بـــــين فتــــــاة  فـــــيلم فــــــيديو تشــــــويقى جيـــــد

ــــر ــــرأ .  ومحــــامى كبي ــــةب ــــدها وهــــى طفل ــــل وال ــــه  قات ــــد معرفت ، واآلن تري
ـــــة تحمـــــل مفاجـــــأة!  ، علـــــى أن يبرئهـــــا أيضـــــا وقتلـــــه الفكـــــرة .  والنهاي
  . ، والتنفيذ متوسط اإلتقان جيدة

   ٢/١األقوياء 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٢مصر 

الــــــــدكتور محمــــــــد :  قصــــــــة.  أفــــــــالم الــــــــدكتور محمــــــــد العشــــــــرى
.  ، عصـــــــمت خليـــــــل الـــــــديكبشـــــــير :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  العشـــــــرى

ــــــديكور ــــــدس ال ــــــور:  مهن ــــــد الن ــــــاهر عب ــــــاچ.  م .  فتحــــــى داوود:  مونت
ـــــــد :  مـــــــدير التصـــــــوير.  جمـــــــال ســـــــالمة:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية عب

  . أشرف فهمى:  إخراج.  المنعم بهنسى
، عـــــــــزت  ، محمـــــــــود ياســـــــــين ، رشـــــــــدى أباظـــــــــة نجـــــــــالء فتحـــــــــى

ــــدقن ، ملــــك الجمــــل ، مديحــــة يســــرى العاليلــــى ــــق ال فكــــرى  ، ، توفي
  . ، نعيمة الصغير ، هياتم ، أحمد غانم أباظة

، والــــذى   هـــوجم وقتهــــا العتبــــاره دعايــــة ضــــد حـــزب مــــا قبــــل الثــــورة
تـــــرى مـــــا رأى ذات المثقفـــــين  (كـــــان فـــــى مرحلـــــة التآســـــيس آنـــــذاك 

، وابنــــــــان أحــــــــدهما داعــــــــر  أحــــــــد الباشــــــــوات القــــــــدامى.  ) ! ؟ اآلن
يغــــــرى .  يــــــة، والثــــــانى جــــــاد يريــــــد عمــــــل مشــــــروع لصــــــالح القر  مثلــــــه

وبعــــد ســــقوطه .  الثــــانى أبيــــه بمســــاعدته مــــن قبيــــل الدعايــــة االنتخابيــــة
، خاصــــة مــــع تمســــك المــــاجن بفتــــاة  تشــــتعل المعركــــة بــــين األخــــوين
ويقـــــود كـــــل .  ، رغـــــم حـــــب اآلخـــــر لهـــــا هربـــــت مـــــن كـــــل هـــــذا الجـــــو

ـــــة الدمويـــــة ـــــة فائق ـــــى تتابعـــــات نهاي ـــــدكتور محمـــــد .  شـــــىء إل قصـــــة ال
، وتوجيــــه روتينــــى  مقــــاييس المصــــرية لــــه، فــــى إنتــــاج كبيــــر بال العشــــرى

، مـــــع شـــــىء مـــــن المـــــذاق الخـــــاص لألخـــــوين ياســـــين  ألشــــرف فهمـــــى
  . آخر أدوار رشدى أباظة لألسف البالغ بالطبع.  والعاليلى

  أكاديمية االشتباك 
Combat Academy 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 
Aka: Combat High (OTitle). 
NBC. M: Robert Folk. E: Mike Hill and Tom Finan. PD: 

Donald L. Harris. DPh: Steven Yaconelli. Co-P: Bill 
Novodor. Co-ExcPs: Thomas W. Lynch, Gary P. Biller. P: 
Robert M. Sertner. W: Paul W. Shapiro. D: Neal Israel.  
ExcP: Frank von Zerneck. C: Susan Glicksman. 

Str: Keith Gordon. Wally Ward. George Clooney. Dana 
Hill. Elya Baskin. Tina Caspary. Danny Nucci. Kevin 
Haley, Jesse Welles. And Robert Culp -as General Woods. 
SpApr: Jamie Farr. Sherman Hamsley. Bernie Kopell. 
Richard Moll. Marc Price. John Ratzenberger. Dick van 
Patten.   Co-Str: David Raynr, Jon Renfield, Maris 
Valaines. Adam Gregor, Lou Liberatore, Frank von 
Zerneck, Jr., Kevin Fewell. 
نييــــل إســــرائيل يريــــد هنــــا أن يقــــدم البرهــــان القــــاطع علــــى أن أعمالــــه 

ــــــا النســــــخة .  الجيــــــدة القليلــــــة جــــــاءت جميعــــــا بمحــــــض الصــــــدفة هن
، أنجــــح فــــيلم شــــارك فــــى   ” شــــاغبون فــــى البــــوليسم “العســــكرية مــــن 

لــــن تعــــرف .  أساســــيات الكتابــــة ال وجــــود لهــــا مــــن األصــــل.  كتابتــــه
ــــك ستواصــــل للنهايةـ  قــــط  ــــع هــــذين  ـ  بفرض أن ــــت ســــتتعاطف م إن كن

،  الطــــــالبين المشــــــاغبين محترفــــــى المقالــــــب العمليــــــة فــــــى مدرســــــتهما
وذلــــــــك لــــــــدى الحكــــــــم بإلحاقهمــــــــا بإحــــــــدى المــــــــدارس العســــــــكرية 

، أم أن كنـــــــت ســـــــتتلذذ مـــــــع العســـــــكريين  فيحيالنهـــــــا إلـــــــى فوضـــــــى
.  بــــالبطش بهمــــا وهمــــا أقــــل ظرفــــا مــــن أن تتمنــــى شــــيئا مختلفــــا لهمــــا

الكارثــــــة أن أى مــــــن ذلكمــــــا األمــــــرين ال يحــــــدث أصــــــال وال يتجســــــد 
ال فوضــــــى وال بطــــــش وال :  علــــــى الشاشــــــة بــــــأى صــــــورة مــــــن الصــــــور

منضــــبطا  فقــــط الخجــــول نســــبيا يقــــع فــــى حــــب فتــــاة ويصــــبح.  شــــىء
،  ، والثــــانى يصــــبح نصــــف مشــــاغب نصــــف منضــــبط مـــن تلقــــاء نفســــه

حبكــــــة النهايــــــة منــــــاورة .  ويــــــا لــــــه مــــــن حــــــل عظــــــيم لفــــــيلم كوميــــــدى
ــــة سوفـــــييت ، تنتهــــى أيضــــا ضــــد أبســــط قاعــــدة فــــى   تجريبيــــة مــــع طلب

، بـــــأن يقتـــــرح  كوميـــــديا الفـــــارص وهـــــى التصـــــعيد للفوضـــــى الشـــــاملة
ــــــين الفــــــريقين ــــــداتح!  البطــــــل إحــــــالل الســــــالم ب تحاشــــــاه بكــــــل :  دي

  . أفضل منه’  أكاديمية الشرطة ‘، فأسوأ أجزاء  السبل

   ٢/١األكاذيب التى ُيخبرها األوالد  
The Lies Boys Tell 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
Von Zerneck/ Sertner Films. M: Patrick Williams. E: 

Charles Bornstein. PD: Roy Alan Amaral. DPh: Chuck 
Arnold. Co-P: Barbara Black. Co-P: Randy Sutter. Co-
ExcP: Ernest Thompson. ExcP: Patricia K. Meyer. TP: 
Ernest Thompson. Based on the N The Lies Boys Tell: 
Lamar Herrin. D: Tom McLoughlin.  ExcPs: Frank von 
Zerneck, Robert M. Sertner. C: Susan Glicksman, Fern 
Orenstein.Kirk Douglas. Craig T. Nelson. ¤ Str: Bess 
Armstrong. Bonnie Bartlett. Richard Gilliland. Ernest 
Thompson. Nancy McLoughlin. Lee Garlington. Anne 
Haney. Jason Hervey. And Eileen Brennan. 
ــــذ  ــــزر األســــرة من ــــم ي ــــذى ل ــــه المــــارق ال كهــــل يحتضــــر يســــتدعى ابن

إنــــه ال يقــــل :  يتضــــح أن هدفــــه يخــــالف توقعــــات الجميــــع.  عامــــا ٢٠
ــــن أوريجــــون  ــــه الواليــــات م ــــر ب ــــه تمــــردا ويشــــترى شــــاحنة لكــــن يعب عن
إلـــى كاليفورنيـــا فـــى نفـــس رحلـــة المبيعـــات التـــى كـــان يقـــوم فـــى شـــبابه 

معـــــا مراهنـــــة علـــــى لعـــــب  ويـــــذهب بـــــه للمـــــرأة التـــــى أحبهـــــا ويـــــدخالن
ــــــف ــــــا مشــــــاعر وعالقــــــات لهــــــا .  ، وانتهــــــاء بزيــــــارة أختــــــه الجول درام

ـــــــرا ككـــــــل لحظاتهـــــــا المرحـــــــة وأخـــــــرى المـــــــؤثرة ـــــــيس مثي .  ، لكـــــــن ل
  . دووجالس نال جائزة إيمى عن دوره فى الفيلم

    ٢/١أكاذيب حقيقية 
True Lies 

  ق م ١٤٠)   — ( ١٩٩٤أميركا 
Twentieth Century Fox [Lightstorm Entertainment]. M: 

Brad Fiedel. E: Mark Goldblatt and Conrad Buff and 
Richard A. Harris. PD: Peter Lamont. DPh: Russell 
Carpenter. SpVFx: Digital Domain. SpFxCoordinator: 
Thomas L. Fisher. ExcPs: Rae Sanchini, Robert Shriver, 
Lawrence Kasanoff. S: James Cameron. Based on a S: 
Claude Zidi, Simon Michael and Didier Kaminka. P: James 
Cameron and Stephanie Austin. D: James Cameron. 

Arnold Schwazenegger, Jamie Lee Curtis. Tom Arnold, 
Bill Paxton, Art Malik, Tia Carrere. 



٣٢  

  
  :  أكاذيب حقيقية

  ’ ! الجميل  ’ المعر ‘  سينما- قطعة نادرة من السينما الخالصة ‘
ــــــــدنا وماجــــــــت ــــــــدنيا عن ــــــــررت الشــــــــركة  هاجــــــــت ال ، لدرجــــــــة أن ق

هــــذا رغــــم أن .  الموزعــــة عــــدم عرضــــه مــــن األصــــل فــــى الــــبالد العربيــــة
جميعنــــا يعلــــم تمامــــا أن كــــل مــــا قالــــه عــــن العــــرب وإرهــــابهم وتخلفهــــم 

، وأننـــا  ميـــا فـــى حياتنـــا وصـــحفنا وحتـــى أفالمنـــاحقـــائق نعيشـــها يو  هـــو
ــــــدفع  ــــــه ســــــوى تكــــــرار ال ــــــيلم وأمثال ــــــك ضــــــد هــــــذا الف ــــــد نمل ــــــم نع ل

وكأننــــــا بهــــــذا نقنــــــع  (المضــــــحك بأننــــــا لســــــنا جميعــــــا نمــــــاذج ســــــلبية 
ـــد  ـــى عب ـــدماء المتواصـــلة حت ـــة مـــن الحـــروب وال ـــا طويل ـــأن قرون العـــالم ب
ــــرحمن هــــى أفعــــال وأشــــخاص  ــــد ال الناصــــر وصــــدام حســــين وعمــــر عب

جـــــديا ال توجـــــد فـــــى الفـــــيلم كلـــــه ســـــوى كذبـــــة .  ) ال تخصـــــنا كعـــــرب
ـــــات متقدمـــــة  ـــــدة عـــــن العـــــرب هـــــى اعتقـــــاده أنهـــــم يمتلكـــــون تقني وحي
!  وأنهـــــــم يســـــــتطيعون التهديـــــــد بإفنـــــــاء مدينـــــــة أميركيـــــــة كـــــــل أســـــــبوع

ـــــيلم :  المهـــــم ـــــديا  ـ  وحسب العنوانـ  المحـــــور األساســـــى للف ـــــه كومي أن
الســــيات إرنســــت لــــوبيتش مرحــــة للغايــــة عــــن الكــــذب تكــــاد تحــــاكى ك

عميـــــل فـــــى وكالـــــة حكوميـــــة ســـــرية للغايـــــة .  وغيرهـــــا فـــــى الثالثينيـــــات
عامــــا حقيقــــة عملــــه عــــن  ١٥يخفــــى لمــــدة ’  القطــــاع أوميجــــا ‘ تــــدعى

ــــــــه  ــــــــزوج شــــــــىء مــــــــذهل االبتكــــــــار  (زوجت ــــــــد مت فكــــــــرة چــــــــيمس بون
ـــــــروتين  ) واألصـــــــالة ـــــــى ال ـــــــدأت الزوجـــــــة تتمـــــــرد عل ـــــــدما ب ، واآلن عن
، اعتقــــــد  ) ! جاسوســــــية خصوصــــــية نشــــــطت فــــــى مهمــــــة (والوحــــــدة 

، ويجبرونهــــــا  هــــــو وفريقــــــه ـ  متنكرا بالطبعـ  واختطفهــــــا  فــــــى خيانتهــــــا
، ويجعلــــــون أول مهمــــــة لهــــــا إغــــــواء  علــــــى العمــــــل لحســــــاب الوكالــــــة

، فتقــــرر ألول مــــرة إظهــــار كــــل  ) زوجهــــا دون أن تعلــــم (شــــخص مــــا 
بـــــل وتســـــتمر لعبـــــة .  مـــــا خفـــــى مـــــن مواهبهـــــا خـــــالل ســـــنوات الـــــزواج

ـــع الكـــذب ـــة مـــن الجمي ـــاوين النهاي ـــى مـــا بعـــد عن ـــا إل األشـــرار .  ، حرفي
ـــــــب  ـــــــيج وتطال ـــــــة تســـــــعى لالنتقـــــــام لحـــــــرب الخل ـــــــا جماعـــــــة إرهابي هن

ــــة  ــــة مــــن المنطق ــــاهم لطبيعــــة  (بســــحب القــــوات األميركي بــــالطبع أى ف
يـــدرك بداهـــة أنـــه ال يوجـــد أكثـــر مثاليـــة لهمـــا  ـ  والدراما عامةـ  الســـينما 

فــــــى تلــــــك الحقبــــــة الســــــاخنة التــــــى ، بالــــــذات  مــــــن العــــــرب كأشــــــرار
ــــر مــــن نصــــف التســــعينيات هــــذا يســــفر عــــن مجموعــــة .  ) غطــــت أكث

مــــــــــن أكثــــــــــر مشــــــــــاهد النشــــــــــاط الحركــــــــــى والمطــــــــــاردات طرافـــــــــــة 
شـــــوارزينيجر علـــــى ظهـــــر جـــــواد يطـــــارد مالـــــك علـــــى ظهـــــر دراجـــــة  (

،  ) ! بخاريـــــــــة حتـــــــــى قمـــــــــة فنـــــــــدق المـــــــــاريوت فـــــــــى واشـــــــــينجتون
،  نصــــف الســــاعة األخيــــر (ومجموعــــة مــــن أكثرهــــا عنفــــا واستعراضــــية 

ــــــــن الســــــــينما الخالصــــــــة  ــــــــادرة م ــــــــة ن ــــــــر ‘سينما ـ  وهــــــــو قطع ’  المع
، ثــــم بشـــوارزينيجر معلقــــا  ، بـــدءا مــــن تحطـــيم وكــــر الجماعـــة الجميـــل

فـــــــى هيليكـــــــوپتر لينقـــــــذ زوجتـــــــه التـــــــى اختطفتهـــــــا عميلـــــــة العصـــــــابة 
وذلــــك مــــن ســــيارة  ـ  كاريراـ  األميركيــــة المتخصصــــة فــــى اآلثــــار العراقيــــة 

، ثـــــم نفســـــه يقـــــود طـــــائرة  علـــــى الســـــقوط مـــــن كـــــوبرى محطـــــممقبلـــــة 
ـــه ـــا إلنقـــاذ ابنت ـــة تقلـــع عمودي إجمـــاال قطعـــة رائعـــة مـــن .  ) مقاتلـــة حديث

، وتحديـــــدا مـــــن ســـــيد قطـــــاع القمـــــة فيهـــــا  ســـــينما المغـــــامرة الخالصـــــة
ــــه”  المــــدمر “صــــاحب  ــــك.  بجزئي ، وإبحــــث عنهــــا  ال يجــــب أن تفوت

مــــا أنهــــا موجــــودة حتمــــا ، ك فــــى قنــــوات الســــاتياليت رفيعــــة المســــتوى
تكلــــــف .  لـــــدى كـــــل أصـــــدقائك مـــــن هــــــواة اقتنـــــاء شـــــرائط الفــــــيديو

تأكيــــــدا يُلقــــــى بخشــــــية اهللا … مــــــرح للغايــــــة ‘.  مليــــــون دوالر ١٢٠
، وهمــــــــا يخلقــــــــان  فــــــــى قلــــــــوب كــــــــابى بروكــــــــولى وپييــــــــرس بروزنــــــــان

نطتهمـــــــــا الخاصـــــــــة مـــــــــن أفـــــــــالم جاسوســـــــــية التســـــــــعينيات ]  اآلن [
  . پايرإم—’  ] ” العين الذهبية “ [

AAN: VFx (John Bruno, Fisher, Jacques Stroweis, Patrick 
McClung). 

  أكاذيب حواء 
  ق أأ ٨٩)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 

:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما
أنطــــــون  [ـ  أنطــــــون بــــــولزويس :  مهنــــــدس الــــــديكور.  يوســــــف عــــــوف

ــــــوليزويس ــــــاظر ] ب ــــــاء.  نهــــــاد بهجــــــت : ؛ منســــــق المن محــــــل :  األزي
ـــــة ـــــوال:  ؛ تصـــــميم جلجل ـــــدس الصـــــوت.  ن ـــــديلس:  مهن ـــــدريا زان .  أن
ــــــــة الموســــــــيقى .  ســــــــعيد توفيــــــــق:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  دالور:  المقدم
ـــــاچ.  ميشـــــيل يوســـــف:  التصـــــويرية ـــــتج.  حســـــين أحمـــــد:  مونت :  المن

.  وديــــد ســــرى:  مــــدير التصــــوير.  ، فــــؤاد صــــالح الــــدين أديــــب جــــابر
  . طين عبد الوهابف:  إخراج

عمــــــــر ذو .  محمــــــــد عــــــــوض.  ســــــــميرة أحمــــــــد.  أحمــــــــد مظهــــــــر
ـــــة أحمـــــد.  عقيلـــــة راتـــــب.  الفقـــــار :  مـــــع.  عصـــــمت محمـــــود.  خيري

،   ، أحمـــــد نبيـــــل ، محمـــــد شـــــوقى ، محمـــــد الـــــديب إبـــــراهيم ســـــعفان
ــــــى ــــــار الســــــيد كمــــــال الزين ــــــول ، مخت ــــــى ، ســــــعد زغل ــــــؤاد األلف ،  ، ف
  . ، أحمد شوقى ، سميحة محمد إلهام محمد

.  كوميــــديا ومفارقــــات وأكاذيــــب طريفـــــة الفكــــرة ومســــلية لحــــد مـــــا
ـــــد اســـــتعادة زوجهـــــا مـــــن القمـــــار ، فتحـــــرض أحـــــدهم علـــــى  زوجـــــة تري
ــــــه زوجهــــــا الســــــابق المتــــــوفى ــــــد اســــــتعادته  ادعــــــاء أن ــــــد عــــــاد بع ، وق

، ويواصـــــــل  يظهـــــــر الـــــــزوج األول الحقيقـــــــى.  الـــــــذاكرة التـــــــى فقـــــــدها
ــــل دور الــــزوج اآلخــــر أمــــام كــــل زو  ، ليحقــــق مكاســــب  جالمــــدعى تمثي

ـــــت !  لنفســـــه ـــــزوج األصـــــلى كان ـــــت أن حياتهـــــا مـــــع ال ـــــم أن ـــــدما تعل عن

، ســـــــتخمن علـــــــى الفـــــــور إلـــــــى أى زوج ســـــــوف تنتهـــــــى  أكثـــــــر ســـــــوءا
  . اللعبة

   اكتشاف هنرى 
Regarding Henry 

  ق م ١٠٧)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
Paramount. C: Juliet Taylor and Ellen Lewis. M: Hans 

Zimmer. Co-P: Jeffrey Abrams. CD: Ann Roth. E: Sam 
O’Steen. PD: Tony Walton. DPh: Giuseppe Rotunno. ExcP: 
Robert Greenhut. W: Jeffrey Abrams. P: Scott Rudin and 
Mike Nichols. D: Mike Nichols. 

Harrison Ford. ¤. Annette Bening. Bill Nunn. Mikki 
Allen. Donald Moffat. Co-Str: Robin Barrlett, Bruce 
Altman, Rebecca Miller. 

، وطلـــق آخـــر فـــى  محـــام نيـــو يـــوركى المـــع يصـــاب بطلـــق فـــى رأســـه
ـــه نزيـــف زاد أصـــابة المـــخ ســـوءا ـــد ســـبب ل ـــة .وري ـــرة تأهيـــل مثالي بعـــد فت

، ثـــم فتـــرة مثاليـــة آخـــرى فـــى  لكـــن مريـــرة بـــدأ يســـتعيد الحركـــة والنطـــق
البيـــــــت يســـــــتعيد فيهـــــــا القـــــــراءة وذاكـــــــرة مشوشـــــــة وســـــــلوك أقــــــــرب 

م يســــفر إال عــــن كرهــــه ، علــــى أن عرفــــان صــــاحب العمــــل لــــ لألطفــــال
، واآلن تــــأتى فتــــرة المواجهــــة مــــع كونــــه كــــان  ألالعيــــب شــــغله الســــابق

، وأنهمـــا كانـــا علـــى وشـــك  يحـــب أخـــرى وكـــذا زوجتـــه تحـــب صـــديقه
ــــرة كفيلــــة بصــــنع المعجــــزات.  الطــــالق ــــة المري ؟  لكــــن أليســــت التجرب

الواقــــع أنــــه فــــيلم عــــن ضــــرورة أن يعــــيش األنســــان طبقــــا لمــــا داخلــــه 
تكــــرة حقــــا فــــى إعطــــاء هــــذا المعنــــى وجهــــت بإتقــــان ، وقصــــة مب حقــــا

، علــــى رأســــهم هاريســــون فــــورد  ، وتمثيــــل رائــــع مــــن الجميــــع متنــــاهى
ــــــالطبع ــــــرووس ألتمــــــان فــــــى دور المعــــــالج  ب ، لكــــــن المفاجــــــأة حقــــــا ب
، وكأنـــــه قصـــــد أن  ، بحكمتـــــه العميقـــــة وبراعتـــــه المهنيـــــة معـــــا الزنجـــــى

  ! يسرق الفيلم حتى من نجمه الكبير

   ٢/١ أكثر من معجزة
More than a Miracle 

  ق م ١٠٢)  ت ( ١٩٦٧فرنسا /   إيطاليا
[Metro Goldwyn Mayer] C.C. Champion; Les Films 

Concordia. <<A Carlo Ponti P. A Francesco Rosi Pic.>> St 
and Screen Play: Tonino Guerra, Raffaela la Capria, 
Giuseppe Patroni Griffi, Francesco Rosi. AD: Piero Polettto. 
CD: Giulio Coltellacci. DPh: Pasquale de Santis; Song 
More than a Miracle: Lyr: Larry Kusik and Eddie Snyder. 
MComp: Piero Picciomi. Song More than a Miracle: Perf: 
Roger Williams -His Chorus and Orchestra. GeneralMg: 
Jone Tuzi, A.D.C.  ↑ <<P: Carlo Ponti. D: Francesco 
Rosi.> E: Jolanda Benevenuti.> MUp for Miss S. Loren: 
Giuseppe Annunziata, Ada Palombi. Miss Sophia Loren’s 
Costumes: Sartoria Safas. 

<<Str: Sophia Loren. Omar Sharif -in. ¤.> With George 
Wilson. Leslie French. Guest Star: Dolores del Rio.>  ↑. 
With: Marina Malfatti, Anna Nogara, Rita Forzano, 
Rosemary Martin, Carlotta Barilli, Fleur Mombelli, Anna 
Liotti. Carlo Pisacane, Renato Pinciroli, Chris Huerta, 
Giacomo Furia, Pietro Carloni, Gladys Dawson, Giovanni 
Tarallo, Katleen St.John, Valentino Macchi -C.S.C., 
Beatrice Greack. Pasquale di Napoli, Vincenzo Danaro, 
Salvatore Ruvo, Luciano Dimauro, Francesco Coppola, 
Luigi Criscuolo, Francesco lo Como. 

، وعمـــر  صـــوفيا لـــورين ممثلـــة بـــاهرة وإمـــرأة يفـــوق جمالهـــا الوصـــف
ــــاوم ــــل ســــاحر ال يق ــــى لصــــنع فــــيلم  الشــــريف ممث ، لكــــن هــــذا ال يكف

أميـــــــر أســـــــپانى قـــــــوى .  ، بالـــــــذات لـــــــو كـــــــان أوروپـــــــى الصـــــــنع جيـــــــد
الشخصــــية وحــــاد مــــع معاونيــــه يبــــدأ بــــه الفــــيلم تائهــــا فــــى بلــــدة ريفيــــة 

مــــــرأة جميلــــــة عنيفــــــة ، ويطلــــــب المــــــالذ مــــــن ا حيـــــث ال يعرفــــــه أحــــــد
الطبـــــاع وشـــــديدة النقـــــد لألمـــــراء باعتبـــــارهم ظـــــالمين ال يعرفـــــون شـــــيئا 

تــــــدريجيا يتنــــــازل كــــــل طــــــرف عــــــن عجرفتــــــه .  عــــــن أحــــــوال الرعيــــــة
، لكــــن الـــزواج لــــن يـــتم إال مــــن خــــالل  ويعتـــرف بحبــــه للطـــرف اآلخــــر

ــــــر   مســــــابقة ــــــم جــــــدا أن يكــــــون موضــــــوعها غســــــيل أكب ، ومــــــن المالئ
النبــــرة السياســــية هــــى قبلــــة المــــوت ألى .  كميـــة ممكنــــة مــــن األطبــــاق

ــــا مســــرحا لهــــا ،  فــــيلم إال فــــى حــــاالت اســــتثنائية القــــدرة ليســــت أوروپ
فمـــــــــا بالـــــــــك بســـــــــهولة إفســـــــــاد حدوتـــــــــة خياليـــــــــة بإقحـــــــــام التعليـــــــــق 

ـــــارايتى عيــــب الفــــيلم بتشــــبيهه بمــــا لــــو  (االجتمــــاعى فيهــــا  وصــــفت ف
ــــــديولوچيون السوفـــــــييت صــــــنعوا نســــــخة خاصــــــة بهــــــم مــــــن  كــــــان األي

ـــتســـ ‘ ـــر مـــن .  ) ! ’ نو واي ـــا كـــان أكث بالنســـبة للمشـــاهدين العـــرب م
  . ) ! نيابة عنهم (معجزة أن يقبل عمر الشريف صوفيا لورين 

   عالمة معناها الخطأ × 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٠مصر 

.  محــــــــرم فــــــــؤاد:  موســــــــيقى.  ســــــــمير نــــــــوار]  إيهــــــــاب الليثــــــــى [
ـــــاچ ـــــرازق:  مونت ـــــد ال .  محســـــن نصـــــر:  رمـــــدير التصـــــوي.  صـــــالح عب

  . سمير نوار:  سيناريو وحوار وإخراج
ــــــز ــــــد العزي ــــــرى ، ناهــــــد شــــــريف محمــــــود عب ــــــل  ، عمــــــر الحري ، نبي

، علــــــــى  ، علــــــــى الشــــــــريف ، نظــــــــيم شــــــــعراوى ، إيمــــــــان الهجرســــــــى
  . عزب

، أتــــى  طــــار هــــذا الفــــيلم كالنســــيم الخفيــــف علــــى الســــينما المصــــرية
ــــــه أحــــــد ــــــ وذهــــــب دون أن يتحــــــرك ل ،  اط، وأصــــــيب صــــــاحبه باإلحب

، ألفـــــه  أول وآخـــــر أفـــــالم ســـــمير نـــــوار كموجـــــه.  واعتـــــزل كـــــل شـــــىء
، يجمـــــع الكلمـــــة بالغنـــــاء بالصـــــورة الثابتـــــة  ووجهـــــه بأســـــلوب ملحمـــــى

، لكــــــن دون  ، بكــــــل قــــــدرات الكــــــاميرا والضــــــوء والصــــــوت بالحركــــــة
ــــدرامى ــــد القصــــة دفعهــــا ال ــــاح.  أن تفق ــــت كريســــتو االنفت ، خــــرج  مون

، تســـــــد كـــــــل  نكـــــــر لـــــــه الجميـــــــع، يت ، واآلن مـــــــريض منهـــــــار لينـــــــتقم
الرؤيــــة بســــيطة بشــــكل .  ، حتــــى النهايــــة المأســــاوية الطــــرق فــــى وجهــــه

أغـــــــانى محـــــــرم فـــــــؤاد .  ، لكـــــــن االهتمـــــــام بالتفاصـــــــيل واضـــــــح عـــــــام
ــــــة متألقــــــة ــــــيلم لغــــــز يبحــــــث عــــــن أجاب .  ، وعــــــدم انتشــــــارها بعــــــد الف

األرجـــــح أن الحكـــــم بإعـــــدام الفـــــيلم وســـــمير نـــــوار صـــــدر مـــــن النقـــــاد 
؟  ، فهـــل أعـــاد الفــــيديو بعـــض الـــروح المســـفوكة رولـــيس مـــن الجمهـــو 

ــــــــب  ــــــــه الســــــــابقة ككات ــــــــن أفضــــــــل أعمال ”  وجهــــــــا لوجــــــــه “انظــــــــر م
١٩٧٦ .  

  ابنتى … إال
  ]  تليفـزيونى  [ق م  ٩٦)   ت/   التليفـزيون ( ١٩٩٣مصر 

ــــــب الكبيــــــر.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون إحســــــان :  قصــــــة الكات
ــــــانأحمــــــد عبــــــد ا:  ســــــيناريو وحــــــوار.  عبــــــد القــــــدوس .  لقــــــوى الغلب

موســـــيقى .  الشـــــحرى:  المقدمـــــة.  راويـــــة بيـــــاض:  مهندســـــة الـــــديكور
ــــدس الصــــوت.  علــــى ســــعد:  تصــــويرية وألحــــان ــــز:  مهن ــــل عزي .  جمي
ــــــاج ــــــدير اإلنت ــــــد الوهــــــاب:  م ــــــاچ.  محســــــن عب ــــــو :  المونت كمــــــال أب

كـــــــريم ضـــــــياء :  إخـــــــراج.  أحمـــــــد عســـــــر:  مـــــــدير التصـــــــوير.  العـــــــال
  . الدين

ـــــة وفـــــاء .  ســـــحر رامـــــى.  ليلـــــى طـــــاهر.  قـــــارصـــــالح ذو الف.  بطول
:  ألول مــــرة.  محمــــد متــــولى.  ممــــدوح وافــــى.  عــــادل هاشــــم.  مكــــى

عبـــــد الـــــرحمن .  ، نجـــــالء المليجـــــى ، ســـــحر الصـــــاوى أحمـــــد شـــــاكر
  . ، نبيل الغول حامد

ــــــــــار (زوج  يعمــــــــــل بتجــــــــــارة التحــــــــــف الفنيــــــــــة )  صــــــــــالح ذو الفق
ليلــــى  (وجتــــه ، يتمــــرد بعــــد عشــــرين عامــــا مــــن الــــزواج علــــى ز  واألثريــــة
، ال ســــيما وأنهــــا صــــاحبة  المتســــلطة فــــى كــــل كبيــــرة وصــــغيرة)  طــــاهر
ــــروة ــــذات المجــــال متحــــررة وتفــــيض أنوثــــة .  الث ــــزوج فتــــاة تشــــتغل ب يت

ــــة  ــــاء مكــــى (وحيوي ــــة وف ــــى أن .  ) وبدان ــــك ف الحبكــــة تكمــــن بعــــد ذل
ـــــــت تعـــــــيش مـــــــع األم تعـــــــانى  ـــــــه الوحيـــــــدة المتفوقـــــــة التـــــــى ال زال ابنت

ــــر  االحبــــاط نتيجــــة مــــا حــــدث ــــة تثي ــــدأ فــــى ادعــــاء عالقــــات عاطفي وتب
العشـــــق المصـــــرية تبـــــدأ  كمعظـــــم قصـــــص ثالثـــــى الزواچ.  والـــــديها معـــــا

، ويعتـــــرى الـــــزوج النـــــدم فتهجـــــره  الزوجــــة األولـــــى تصـــــلح مـــــن نفســــها
ــــر منهــــا رومانســــية ــــة ال ســــيما وأنهــــا حســــية أكث جمــــل الحــــوار .  الثاني

،  بطـــــلالـــــوفيرة بمناســـــبة وبـــــدون مناســـــبة عـــــن الحريـــــة علـــــى لســـــان ال
ــــى وضــــع حــــرج وهــــو يحــــاول  شــــىء بــــدائى للغايــــة ووضــــع الممثــــل ف

ذات الشـــــىء ينطبـــــق علـــــى  .  تكرارهـــــا بطريقـــــة مختلفـــــة فـــــى كـــــل مـــــرة
كلمــــات إذالل الزوجــــة لــــه وكــــذا علــــى اللهجــــة الخطابيــــة علــــى لســــان 

ـــع ـــم يفلـــت منهـــا  الجمي ـــا ل ـــل عليهـــا باألحرىـ  ، وتقريب ســـوى  ـ  أو يتحاي
ـــــــد إطاعـــــــة ممـــــــدوح وافـــــــى كمـــــــدير المعـــــــرض ال ـــــــذى يجي ـــــــك ال محن

، وكــــذا عــــادل هاشــــم كمنــــافس البطــــل وصــــديقه فــــى  األوامــــر بــــأدب
  . ذات الوقت

  أمى … إال
  ق م)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٩٠مصر 

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  ؛ نـــــورا مـــــودى فـــــيلم]  الرانيـــــا فـــــيلم [
منيــــــــر :  موســــــــيقى.  أحمــــــــد دســــــــوقى:  ماكيــــــــاج.  ســــــــميرة محســــــــن

محمـــــــد :  مـــــــدير التصـــــــوير.  محمـــــــد الطبـــــــاخ:  ونتـــــــاچم.  الوســـــــيمى
، محســـن محيـــى  إلهـــام شـــاهين.  عبـــد العلـــيم زكـــى:  إخـــراج.  خليـــل
  . ، نعيمة الصغير ، وحيد سيف ، سميرة محسن الدين

ــــه حــــادث ويصــــاب  ــــرقص أيضــــا يقــــع ل شــــاب رياضــــى وبطــــل فــــى ال
بالشــــلل فــــتظلم الــــدنيا فــــى وجهــــه وينقطــــع عــــن دراســــته وعــــن حبيبتــــه 

ك علـــى االرتبـــاط بهـــا لكـــن والدتـــه التـــى كرســـت حياتـــه لـــه التـــى أوشـــ
ــــه تتمســــك بــــه  ــــة دروســــه وحبيبت ــــى مراجع ــــه تســــاعده عل ــــاة أبي ــــد وف بع
.  وتـــــتم خطوبتهمـــــا فيتماثـــــل للشـــــفاء ســـــريعا بفضـــــل العـــــالج الطبيعـــــى

محصــــلة متوســــطة رغــــم اجتهــــاد الممثلــــين فــــى االرتقــــاء بهــــا لمســــتوى 
  . لودراميةالخيوط اإلنسانية المفترضة فى القصة المي

  األلبوم 
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٨٠)  ت ( ١٩٩٢مصر 

:  ســـــيناريو.  يوســــف جــــوهر:  قصـــــة.  اتحــــاد اإلذاعــــة والتليفـــــزيون
إقبــــــــــال :  إخــــــــــراج.  محمــــــــــد أشــــــــــرف:  حــــــــــوار.  رفيــــــــــق الصــــــــــبان

  . الشارونى
ـــــرى ـــــز عمـــــر الحري ـــــد العزي ـــــوزير ، عايـــــدة عب ، جمـــــال  ، حمـــــدى ال

،  ، جمــــــال إســــــماعيل ، ناديــــــة عــــــزت رشــــــدى ، ناهــــــد عبـــــد الناصــــــر
  . أحمد خميس

ـــــاك ـــــين مـــــن هن ـــــى أجـــــازة بصـــــحبة زميلت ـــــدا ف ـــــان عـــــادا مـــــن كن .  ابن
المشــــــكلة هــــــى أن عالقتهمــــــا بوالــــــديهما لــــــم تعــــــد تزيــــــد عــــــن بضــــــع  

نفــــــس الحــــــال مــــــع صــــــديقة أحــــــدهما القديمــــــة .  كلمــــــات مجاملــــــة
تســـبها رســـم جيـــد للطبيعـــة العمليـــة البـــاردة التـــى اك.  وأصـــدقاء الثـــانى

، دون إغـــــراق  أيضـــــا تجســـــيد لحـــــزن الوالـــــدين وصـــــدمتهم.  الشـــــابين
والنهايـــــة المـــــؤثرة لهـــــذه التليفــــــزيونية الصـــــغيرة هـــــى .  فـــــى الميلودرامـــــا

، فـــــالمطلوب منهمـــــا   ضــــم الشـــــيك هديـــــة االبنــــين إلـــــى ألبـــــوم الصــــور
  ! كان شيئا آخر

  اآللة الكاتبة الصينية 
The Chinese Typewriter 

  ق م ٧٥)   ت  ( ١٩٧٩أميركا 
Universal. ExcP: Stephen J. Cannell. SupP: Alex Beaton. 
 M: Mike Post and Pete Carpenter. DPh: Dennis Dalzell. 

AD: David Marshall; SD: Steven Palmer; C: Eddie McLean. 
FE: Jerrold Ludwig, A.C.E., Sam E. Waxman, A.C.E. Sd: 
Jerry E. Smith; SdFxE: Jeff Bushelman; ME: Stephen A. 
Hope; CD: Burton Miller. P: Stephen J. Cannell. 

Tom Selleck. James Whitmore, Jr.  June Whitley 
Taylor. Elizabeth Halliday. Michael Brick. >With Norman 
Field.< 
صــــاحب شـــــركة طيــــران يرصـــــد مكافــــأة مائـــــة ألــــف دوالر إلســـــتعادة 

وعلـــــى متنهــــا جهـــــاز تســــعى لـــــه شــــبكات التجســـــس  طــــائرة اختطفــــت
لكــــن .  يقــــوم بالمغــــامرة محققــــان وربانــــة طــــائرة.  مــــن كــــل الجنســــيات

.  األولـــــــــين ألنهمـــــــــا ال يهتمـــــــــان إال بالمغـــــــــامرة ال يظفـــــــــران بـــــــــالنقود
  . كوميديا مغامرات متوسطة اإلمتاع

  االلتماس النهائى 
Final Appeal 

  ]  ونىتليفـزي [ق م  ٩٣)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
[Republic Pictures] Too Short Productions. M: Charles 

Bernstein. Co-Ps: George Lee Marshall, Melissa Goddard, 
Peter Morgan. ExcP: Laurie Levit. W: Philip Rosenberg. P: 
Jay Benson. D: Eric Till.  C: Judith Weiner. 



٣٣  

Brian Dennehy, JoBeth Williams, Tom Mason, Lindsay 
Crouse, Ashley Crow, Betsy Brantley, Eddie Jones, Michael 
Beach, Keegan MacIntosh, Alana Austin.  Terrence Kelly, 
Kevin McNulty, Don S. Davis, Norman Armour. Michael 
Puttonen, Bill Croft, Kelly Fox, Jerry Wasserman. Ann 
Warn Pegg, Barbara Pollard, Marilyn Norry, Joel Palmer, 
Lachlan Murdoch, Kevin Lesmister. 
امـــــرأة تطلـــــق النـــــار علـــــى زوجهـــــا وعشـــــيقته بعـــــد اســـــتفزازهما لهـــــا 

، يمــــوت األول وتــــتهم هــــى بالقتــــل العمــــد بنــــاء علــــى  وتحرشــــهما بهــــا
ــــــد وبثبــــــات  ــــــار عــــــن بع ــــــأن المتهمــــــة أطلقــــــت الن شــــــهادة العشــــــيقة ب

تطلــــب مــــن .  وأصــــرار ولــــيس أثنــــاء شــــجار مــــتالحم كمــــا تــــروى هــــذه
ـــــــوف عـــــــن ـــــــه اآلن موق ـــــــانونى شـــــــهير لكن الممارســـــــة  أخيهـــــــا وهـــــــو ق

تصــــــبح مهمتــــــه كيفيــــــة إثبــــــات أن مــــــا .  ، أن يــــــدافع عنهــــــا وســــــكير
، وذلــــك ضــــد ممثلــــة إدعــــاء عدوانيــــة  حــــدث كــــان دفاعــــا عــــن الــــنفس

اآلمــــــــال تتعلــــــــق بــــــــإدالء الطفــــــــل األصــــــــغر بشــــــــهادة عــــــــن .  طمــــــــوح
، والمعاونـــــــة مـــــــن تحـــــــت الســـــــتار مـــــــن  تهديـــــــدات أبيـــــــه بقتـــــــل أمـــــــه

ويريـــــد التحقـــــق  الشـــــرطى الســـــكير الكهـــــل الـــــذى أجـــــرى التحقيقـــــات
ـــــــى  ـــــــن تضـــــــارب شـــــــهادتى الزوجـــــــة والعشـــــــيقة حـــــــول المســـــــافة الت م

قصــــة بســــيطة مبنيــــة علــــى وقــــائع حقيقيــــة تمــــت .  أطلقــــت منهــــا النــــار
ــــة واشــــينجتون ــــدة بوالي ــــة وأداء أخــــاذ  فــــى بل ــــا بعناي ــــروى هن ، لكنهــــا ت

، ال ســـــيما دينيهـــــى وميســـــون فـــــى دورى األخ المحـــــامى  مـــــن الجميـــــع
ــــبال خاصــــا لشخصــــيات الســــكارى ، وقــــد أع والشــــرطى الكهــــل طيــــا ن

  . من خالل هذا الفيلم

   ٢/١الحقونا 
  ق م ١٠٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٩مصر 

.  إبـــــراهيم مســـــعود:  قصــــة وســـــيناريو وحــــوار.  ] ثــــرى إف فـــــيلم [
حســـــن :  موســـــيقى تصـــــويرية.  جميـــــل عزيـــــز/  مهنـــــدس:  المكســـــاچ

ـــــو الســـــعود ـــــوال:  المقدمـــــة.  أب ـــــى.  ن ـــــتج الفن ـــــل:  المن ـــــاب خلي .  دي
حســـــين /  مهنـــــدس:  مونتـــــاچ.  فريـــــد عبـــــد الغنـــــى:  فـــــيلم مـــــن إنتـــــاج

ــــــى علــــــى عبــــــد :  إخــــــراج.  ســــــعيد شــــــيمى:  مــــــدير التصــــــوير.  عفيف
  . الخالق

.  فاديـــــــة عبـــــــد الغنـــــــى.  عـــــــادل أدهـــــــم.  نـــــــور الشـــــــريف:  بطولـــــــة
.  نجــــوى فــــؤاد.  صــــالح ذو الفقــــار:  باالشــــتراك مــــع الفنــــان القــــدير

،   ، فـــــؤاد خليـــــل نعيمـــــة الصـــــغير.  وحيـــــد ســـــيف.  حســـــين الشـــــربينى
، حمـــــــدى  ، محمـــــــد االدنـــــــدانى ، مجـــــــدى صـــــــبحى كمـــــــال الزينـــــــى

  . ، زهير صبرى ، أسامة عبد الخالق يوسف
درامــــــا مثيــــــرة ال ســــــيما نصــــــفها الثــــــانى الــــــذى تتقلــــــب فيــــــه الكفــــــة 

، بفضـــل تمثيليـــة شاشـــة  بحـــدة مـــا بـــين األشـــرار واألخيـــار لعـــدة مـــرات
ب مستشـــــفى إســـــتثمارى يخـــــدع صـــــاح.  مجتهـــــدة إلبـــــراهيم مســـــعود

، وأخيــــرا يســــرق كليتــــه  ســــائقه ويســــتفيد بدمــــه لعــــالج فشــــله الكلــــوى
  . تتبنى القضية محامية شابة ووالدها.  لنفسه

   ٢/١الحقونى بالمأذون 
  ق أأ ١٠٥)  س/  رينبو/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج
،  ، ميمــــــى شــــــكيب ، إســــــماعيل يــــــس ، كمــــــال الشــــــناوى شــــــادية

، زينـــــــــات  ، عبـــــــــد الســـــــــالم النابلســـــــــى ، زمـــــــــردة ليمان نجيـــــــــبســـــــــ
  . ، رجاء وعواطف صدقى

،  كوميـــــديا خفيفـــــة عـــــن شـــــاب تهـــــرب خطيبتـــــه أثنـــــاء عقـــــد الـــــزواج
فيطلــــــب مــــــن خطيبــــــة صــــــديقه الــــــزواج مؤقتــــــا إلنقــــــاذ الموقــــــف أمــــــام 

ــــين البطلــــين وســــيقنع إســــماعيل يــــس .  عمــــه ــــالطبع ســــينمو الحــــب ب ب
  ! بزينات صدقى

   ٢/١ألعاب خطرة 
Kicks 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٦)  إى فـى سى  ( ١٩٨٥أميركا 
ABC. M: Peter Bernstein. E: David A. Simmons. AD: 

Vince Cresciman. DPh: Bobby Byrne. W and P: David 
Levinson. D: William Wiard. AscP: Holly Bernstein. C: 
Ellen Meyer. 

Str: Anthony Geary. Shelley Hack. Tom Mason. Ian 
Abercrombie. Susan Ruttan.  ↑ AddCast (InAlphOrder): 
James Avery, Larry Cedar, Timothy J. Cutt, Ralph 
Drischell, Joe Flood, Bradley Gregg, James leGross, Chuck 
Lindsly, Joe Paulino, Henry G. Sanders, Tom Sprateley. 

ير شــــــاب غريــــــب األطــــــوار وذو مــــــاض مليــــــون:  ســــــان فرانسيســــــكو
، ينتقــــــــــى مدرســــــــــة لــــــــــألدب  غــــــــــامض يعشــــــــــق المخــــــــــاطرة بحياتــــــــــه

اإلنجليــــــزى بإحــــــدى الجامعــــــات تهــــــوى القفــــــز بالپاراشــــــووت لتكــــــون 
كــــأن يجعــــل كــــل  (صــــديقته الجديــــدة وليمــــارس معهــــا ألعابــــه الخطــــرة 

، أو أن تأتيـــه فـــى الصـــباح بســـلة بهـــا  شـــرطة المدينـــة تطـــارد ســـيارتهما
ـــــان كـــــوبرا ـــــى أن  ثعب ـــــادالن اختطـــــاف قطـــــع النقـــــود مـــــن داخلهـــــا إل يتب

، أو أن يقفــــزان مــــع  تضــــبط الحيــــة ســــرعتها وتفلــــح فــــى لــــدغ أحــــدهما
اآلن يقتـــــــرح عليهـــــــا .  ) ، وهكـــــــذا تـــــــأخير فـــــــتح الپاراشـــــــووت جـــــــدا

ـــات ضـــعفه ـــراق نطـــام األمـــن فـــى أحـــد محـــال المـــاس لمجـــرد اثب ،  اخت
يعــــــــرض لهــــــــا شــــــــريط .  لكــــــــن األمــــــــر يســــــــفر عــــــــن قتلــــــــه للحــــــــارس

فـيديوــــــــيديو يـــــــدينها ويتحـــــــداها أن تحضـــــــر نســـــــخته األصـــــــلية مـــــــن 
، علــــى أن  ســــجن الكــــاتراز قبــــل أن يعثــــر عليــــه الحــــراس فــــى الصــــباح

الواقـــــع أن أفـــــالم القـــــنص .  يالحقهـــــا هـــــو فـــــى عمليـــــة قـــــنص بشـــــرى
اللعبـــة  “بـــدءا مـــن  (البشـــرى حصـــلت علـــى معالجـــات مثيـــرة متعـــددة 

ــــــدت هــــــذه التليفـــــــزي)  ١٩٣٢”  األخطــــــر ــــــث ب ونية أصــــــغر ممــــــا بحي
، مــــــــثال هنــــــــاك  المشــــــــكلة األخــــــــرى أن القواعــــــــد مذبذبــــــــة.  يجــــــــب

احتمـــــال أنـــــه لـــــم يخـــــاطر حقـــــا فـــــى جريمـــــة القتـــــل وســـــيحتفظ حتمـــــا 
هــــــذا يلغــــــى أســــــاس شخصــــــيته كمــــــا .  بأدلــــــة تــــــدينها عنــــــد الضــــــرورة

المعتــــاد فــــى  (يجعــــل تصــــديق البطلــــة لتحدياتــــه ســــذاجة ال مبــــرر لهــــا 
ـــــونيرات  م النشـــــاطأفـــــالم هـــــذا الضـــــرب الفرعـــــى مـــــن أفـــــال ، أن الملي

،  قـــــد يســـــلون أنفســـــهم ويمارســـــون القتـــــل ببســـــاطة:  يفعلـــــون شـــــيئين
ككــــل رســـــم الشخصــــية الرئيســـــة .  ) لكــــن تأكيـــــدا ال يخــــاطرون قـــــط

لـــــيس بـــــالتبلور الكـــــافى إذا كـــــان المقصـــــود أن يكـــــون علـــــى الخـــــيط 
أمــــــا إذا  .  الفاصـــــل بـــــين حـــــب المخــــــاطرة والجنـــــون المـــــودى للقتـــــل

و األخيـــر فقـــط فـــالكثير مـــن ســـلوكياته ال يتســـق مـــع كـــان المقصـــود هـــ
رســــــم شخصــــــية البطلــــــة أفضــــــل نســــــبيا كمجــــــرد فتــــــاة تعشــــــق .  هــــــذا

لكــــن أيضــــا لــــم يبــــد ذعرهــــا الشــــديد فــــى  (المخــــاطرة وحيــــاة الرفاهيــــة 
  . ) مشهد هبوطهما معا من الطائرة متسقا مع شخصيتها

   ٢/١األلعاب الدموية 
Bloodsport 

  ق م ٩٢)  *ف/   س/   ف/  ش إىإى إت  ( ١٩٨٧أميركا 
  . ” رياضة الدم “:  *؛ ف ” الموت طريقى “:  ، س  ف

Cannon. M: Paul Herzog. E: Carl Kress. PD: David Searl. 
DPh: David Worth. St: Sheldon Lettich. S: Sheldon Lettich, 
Christopher Crosby, Mel Friedman. P: Mark diSalle. D: 
Newt Arnold. ␡ FightingSeqsSup: Frank Dux. 

Jean Claude van Damme. ¤. Donald Gibb. Leah Ayres. 
Norman Burton. Forest Whitaker. Bolo Yeung. Roy Chiao, 
Philip Chan, Pierre Rafini. 
القصـــــة الحقيقيـــــة لفرانـــــك دكـــــس ضـــــابط الجـــــيش األميركـــــى الـــــذى 

القتــــال فــــى هــــونج   هــــرب مــــن الخدمــــة لالشــــتراك فــــى مباريــــات فنــــون
ـــه ‘كـــونج إســـمها  ـــام مـــرة واحـــدة كـــل  ’ الكوميتي ـــة أي ، تقـــام لمـــدة ثالث
، وكــــل مــــن فيهــــا يموتــــون أو يعترفــــون بالهزيمــــة وهــــذا  خمــــس ســــنوات

سلســـلة معـــارك انتهـــت بتتويجـــه بطـــال لهـــا فـــى .  أكثـــر األشـــياء مهانـــة
ـــــــة ال .  ١٩٨٠ ـ ٧٥دورة الســـــــنوات الخمـــــــس  قبـــــــل تتابعـــــــات النهاي

، وتــــذكر   ، ســـوى الفضـــول تجـــاه واقعيـــة األحـــداث قريبـــاشـــىء مثيـــر ت
”  التنــــين األســــود “كالســــية بــــرووس ليــــى عــــن مســــابقة ســــرية مشــــابهة 

أول بطولـــــة منفـــــردة لـــــنجم القمـــــة منـــــذ اآلن چـــــان  .  عامـــــا ١٤قبـــــل 
كـــان فـــى يتقاســـم فـــى الفـــيلم  (، وهـــو ثالـــث أفالمـــه  كلـــون فــــان دام

مناصــــفة مــــع نجــــم فنــــون  البطولــــة”  ال تراجــــع وال استســــالم “الســــابق 
ــــــال آخــــــر  ــــــارة فاتحــــــة ألطــــــول .  ) انظرـ  قت ــــــا يمكــــــن اعتب ــــــى م بمعن

سلســــلتين ميزتــــا أفــــالم فنــــون القتــــال فــــى أواخــــر الثمانينيــــات وامتــــداد 
 ١٩٨٩افتتحهـــــــا فــــــــان دام فـــــــى  (’  مالكـــــــم الركـــــــل ‘التســـــــعينيات 

—ال تراجـــــع وال استســـــالم  “والعنـــــوان المصـــــرى لهـــــذه البدايـــــة هـــــو 
التـــــى ”  القبضـــــة الداميـــــة “وسلســـــلة دون ويلســـــون )  ” نىالجـــــزء الثـــــا

رياضـــة  ‘أمـــا هـــو نفســـه فـــتاله جـــزآن .  بـــدأت أيضـــا فـــى نفـــس الســـنة
  . ’ ٣رياضة الدم  ‘و’  الكوميتيه التالية— ٢الدم 

  ألعاب شيطانية
  . ” الكارت األصفر “:  انظر

  ألعاب للكبار والصغار 
Toys 

  ق م ١٣٠)   س/  مور  ( ١٩٩٢أميركا 
Twentieth Century Fox [Baltimore Pictures] C: Ellen 

Chenoweth. CD: Albert Wolsky. Chor: Anthony Thomas. 
MCompAndArranged: Hans Zimmer, Trevor Horn. Co-Ps: 
Charles Newirth, Peter Giuliano. FE: Stu Linder. PD: 
Ferdinando Scarfiotti. DPh: Adam Greenberg. W: Valerie 
Curtin & Barry Levinson. P: Mark Johnson and Barry 
Levinson. D: Barry Levinson.  ↑ SpFx Coordinator: 
Clayton Pinny. SdDesign: Richard Beggs. MSup: James 
Flamberg. Sp Alsotito ChrFx: Rob Bottin. 

Robin Williams. ¤. Michael Gambon. Joan Cusack. Robin 
Wright. Ll Cool J. And Donald O’Connor. With: Arthur 
Malet. Julio Oscar Mechoso. Debi Mazar, James Foxx, Kate 
Denton. Steve Park, Julie Hayden, Yeardley Smith.  ↑ 
Jack Warden, Ralph Tabakin, Martha Faulkner, Alex 
Bookston, Manny Portel, Brooks Mondae, Sam Levinson, 
Kevin West, Jonathan McGarry, Jacque Lynn Colton. 

، ربمـــــــا بســـــــبب المباشـــــــرة  ، دون نجـــــــاح مكـــــــافئ انتـــــــاج ضـــــــخم
صـــــــاحب مصـــــــنع لعـــــــب .  الزائـــــــدة للمضـــــــمون المضـــــــاد للعســـــــكرة

ـــــه  ـــــه الچنـــــرال للمصـــــنع مـــــن بعـــــده فـــــإذا ب ـــــإدارة أخي أطفـــــال يوصـــــى ب
ابــــن ذلــــك .  يحولــــه إلنتــــاج أســــلحة حديثــــة رخيصــــة فــــى صــــورة لعــــب

ــــا ــــدبر مــــع موظفــــة  األخ الميــــت وهــــو شــــاب طفــــولى ســــاذج ظاهري ، ي
،  ومصــــــمم اللعــــــب األصـــــــلية ـ  روبوت فــــــى الواقعـ  ديــــــدة وأختــــــه ج

ــــى اللعــــب.  إلفســــاد خطــــط عمــــه ــــين فريق ــــة معركــــة واســــعة ب .  والنهاي
، وويلليـــــامز رائـــــع   خلفيـــــات ضـــــخمة وتصـــــميمات لعـــــب كلهـــــا مبتكـــــر

، لكــــــن اإليقــــــاع  ) طفــــــل فــــــى األربعــــــين (كالعــــــادة فــــــى دوره األثيــــــر 
  . العام بطئ وزائد الطول

AAN: AD-SD (Scarfiotti -AD, Linda deScenna -SD); CD. 

  ألعاب ممنوعة 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٤مصر 
  . أحمد ثروت:  إخراج

، صـــــــبرى عبـــــــد  ، محمـــــــد رضـــــــا ، إســـــــعاد يـــــــونس ســـــــمير غـــــــانم
،  ، محمــــد أحمــــد المصــــرى ، بــــدر نوفــــل ، حســــين الشــــربينى المــــنعم

ـــــــروت شـــــــوقى شـــــــامخ ـــــــان ث ـــــــد ، حن ، خضـــــــرة محمـــــــد  ، فاطمـــــــة عي
  . ضرخ

، وبعـــــد عـــــدة أيـــــام يكتشـــــفون  موظـــــف يـــــرث فجـــــأة مليـــــون جنيـــــه
ـــــه ـــــرد مـــــا أنفـــــق من ـــــه ب ـــــه عصـــــابة .  الخطـــــأ ويطالبون يكـــــون هـــــو وزوجت

، وحبكـــــة النهايـــــة  ، وتتـــــوالى المفارقـــــات لســـــرقة مليـــــونيرات اإلنفتـــــاح
كوميـــــديا خفيفـــــة .  ســـــرقة آخـــــرين للشـــــركة التـــــى يعمـــــل بهـــــا البطـــــل

  . متوسطة التسلية
   ٢/١ألف بوسة وبوسة 

  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٧مصر 
محمـــــد مصـــــطفى :  قصـــــة.  أفـــــالم نجـــــوى فـــــؤاد]  هـــــيمن فـــــيلم [

ــــــــى الزرقــــــــانى:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  ســــــــامى هــــــــانى :  موســــــــيقى.  عل
ـــــى ـــــاچ.  مهن ـــــد الســـــالم:  مونت ـــــدير التصـــــوير.  رشـــــيدة عب عصـــــام :  م
  . محمد عبد العزيز:  إخراج.  فريد

، عبــــــد  ، أحمــــــد مظهــــــر ، يســــــرا ، نجــــــوى فــــــؤاد حســــــين فهمــــــى
، وحيـــــــد  ، يـــــــونس شــــــلبى ، لبلبــــــة ، ســـــــمير غــــــانم المــــــنعم مــــــدبولى

  . ، نبيل بدر ، محمد الشويحى سيف
، تكــــوين فرقــــة مســــرحية  محــــاوالت مجموعــــة مــــن الفنــــانين الشــــبان

هـــــذا االبـــــن .  ، إال أن والـــــد أحـــــدهم يقـــــف فـــــى طـــــريقهم استعراضـــــية
وكانــــت  ، ممثــــل مــــن أصــــل ثــــرى وقــــع فــــى حــــب فتــــاة راقصــــة ملهــــى

،  أختهـــا األكبـــر زميلـــة نفـــس العمـــل قـــد تحفظـــت علـــى الفكـــرة أيضـــا
ـــــة وســـــاندتها ـــــدة .  لكنهـــــا عـــــادت فـــــى النهاي ـــــدة جي استعراضـــــات عدي

  . ، وهى الميزة الرئيسة للفيلم بالمقاييس المصرية

   ٢/١ألف ليلة وليلة 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤١مصر 

:  التصـــــوير.  جـــــو مزراحـــــىتو :  ســـــيناريو وإخـــــراج.  توجـــــو مزراحـــــى
ــــــــيم نصــــــــر ــــــــد الحل ــــــــديع :  الحــــــــوار.  ســــــــابو.  ل:  ؛ الصــــــــوت عب ب

:  المســــاعدون.  ، فريــــد غصــــن عــــزت الجــــاهلى:  ؛ التلحــــين خيــــرى
  . ، محمود نصر ، إبراهيم حلمى ألفريد مزراحى
  . ، حامد مرسى عقيلة راتب.  ¤:  فى رواية.  على الكسار

فـــــى ســـــلة عائمـــــة  حدوتـــــة أســـــطورية عـــــن صـــــياد عثـــــر علـــــى رضـــــيع
ـــاه عنـــدما يقـــبض عليـــه للصـــيد فـــى منطقـــة ملكيـــة تحـــاول األميـــرة .  ورب

يكتشــــــف الصــــــياد .  الطيبــــــة العفــــــو عنــــــه ضــــــد رغبــــــة الــــــوزير الشــــــرير
، ثــــم  مــــؤامرة لألخيــــر لســــلب أمــــوال األميــــرة مــــن خــــالل أميــــر مزيــــف

ـــــل الســـــلة  ـــــة لطف ـــــة حـــــول الشخصـــــية الحقيقي ـــــأتى المفاجـــــأة المتوقع ت
الجــــــزء الخيــــــالى يشــــــمل أساســــــا .  ما اآلنالــــــذى أصــــــبح شــــــابا وســــــي

عصـــــا ســـــحرية أخـــــذها مـــــن جنـــــى تتـــــيح لـــــه رؤيـــــة مـــــا خفـــــى وتحقيـــــق 
ـــــه ـــــة راتـــــب جعـــــال مـــــن .  رغبات األداء الجـــــذاب لعلـــــى الكســـــار وعقيل

  . هذه كوميديا مسلية لدرجة كبيرة
  ألف ليلة وليلة 

  ق م ١٢٥)   س/  بيتش ( ١٩٦٤مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

، يوســــف  ، ليلــــى فــــوزى ، محمــــود المليجــــى ة، شــــادي فريــــد شــــوقى
  . ، عمر الترجمان شعبان

قصـــة خياليـــة عـــن مكائـــد لـــص أصـــبح تـــاجرا ثريـــا ضـــد فنـــان متجـــول 
اآلن .  يــــــرى زوجتـــــــه ويقتــــــل ابنــــــه ويـــــــدبر لدخولــــــه الســـــــجن.  فقيــــــر

ــــع فــــى  ــــة يق ــــدة مغنيــــة جميل ــــه الجدي ــــد صــــارت ابنت ــــر وق يخــــرج األخي
يــــــالى والمعــــــانى اإلنســــــانية ال بــــــأس بــــــالجو الخ.  حبهــــــا أميــــــر الــــــبالد

، ومـــــا أشـــــد مـــــا تفتقـــــد الســـــينما المصـــــرية لهـــــذا النـــــوع مـــــن  العامـــــة
  . األفالم

٢٠١٠    
2010 

  ق م ١١٤)   ت  ( ١٩٨٤أميركا 
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ـــــاء (اســـــتطراد مشـــــبع  لكـــــن فقـــــط لحـــــد مـــــا )  بفـــــتح أو بكســـــر الب
— ٢٠٠١ “لتحفــــــة كووبريـــــــك التـــــــى ال تقـــــــارن بـــــــأى فـــــــيلم آخـــــــر 

ـــامز وكـــالرك فـــى أنهمـــا لـــم يقـــدما .  ” أوديســـا الفضـــاء يكمـــن ذكـــاء هي
، أو ينطلـــق  األشـــياء المتوقعـــة كـــأن يجـــن الحاســـوب هـــال مـــرة أخـــرى

اصـــــة مـــــع تبجيلـــــه فقـــــط اكتفـــــى خ.  الـــــرواد فـــــى دوامـــــة فـــــوق طبيعيـــــة
، بـــــأن يمـــــأل فجـــــوات الغمـــــوض التـــــى تركهـــــا ذلـــــك  الشـــــديد لألصـــــل

هـــــــال جـــــــن ألن البيـــــــت األبـــــــيض طلـــــــب منـــــــه :  األصـــــــل األســـــــطورة
ـــــــل .  الكـــــــذب ـــــــو بالقناب ـــــــات ال يمكـــــــن اختراقهـــــــا ول المســـــــالت كائن
، لكــــن لتتــــرك  وهــــى تتغــــذى هنــــاك علــــى المشــــترى لتتكــــاثر.  النوويــــة

ـــديرها بشـــرط ا ـــة العـــوالم لن ـــا بقي ـــة  لســـالملن ـــاء رحل ـــأن أثن ، مـــع العلـــم ب
بــــــــالطبع تــــــــورط  (اشــــــــتعلت المحرقــــــــة النوويــــــــة فــــــــى األرض  ٢٠١٠

الفـــــــــــيلم فـــــــــــى نبـــــــــــوءة محوريـــــــــــة خاطئـــــــــــة هـــــــــــى تفـــــــــــاقم الصـــــــــــراع 
النبـــــل الفـــــائق للكمبيـــــوتر هـــــال أروع لحظـــــات !  ) السوفــــــيتىـ  األميركى

القصــــة هــــى انطــــالق دكتــــور فلويــــد المشــــرف األصــــلى .  نهايــــة الفــــيلم
ـــــة ومصـــــمم ديسكفــــــرى وكـــــذا مصـــــمم  ٢٠٠١ديســـــكفرى  علـــــى رحل

، هـــادفين هــــم  ، كضـــيوف علــــى مـــتن ســــفينة سوفــــيتية للمشــــترى هـــال
ـــــرى وهــــال ــــى .  إلعــــادة تشــــغيل ديسكف ــــالطبع يواجهــــون المســــلة الت ب

ــــم كــــل شــــىء  ــــى كــــل شــــىء وتعل ــــدنا  (تســــيطر عل ــــاظر اهللا فــــى عقائ تن
، وهـــــى تجهـــــز لحـــــادث جلـــــل هـــــو االنطـــــالق التكـــــاثرى  ) األرضـــــية
عامـــة قـــد ال يعجبنـــا جـــدا ذلـــك التوضـــيح ألمـــور كـــان مـــن .  المـــذكور

إله ـ  وقــــد ال يعجبنــــا أن نــــرى مــــا كــــان فوق.  األفضــــل أن تبقــــى مبهمــــة
تقريبـــا فـــى الجـــزء األول وقـــد أصـــبح يأكـــل ويتكـــاثر واألســـوأ أنـــه يتـــرك 

لكـــــن ال نملـــــك ســـــوى .  لنـــــا كـــــل الكـــــون عـــــدا قمـــــر يورويـــــا الصـــــغير
،  ” أوديســـــــــا الفضـــــــــاء:  ٢٠٠١ “اإلعجـــــــــاب بطمـــــــــوح اســـــــــتكمال 

وروح جــــــــــادة ومتواضــــــــــعة فــــــــــى أن واحــــــــــد تســــــــــتحق الكثيــــــــــر مــــــــــن 
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  : أوديسا الفضاء— ٢٠٠١

  ’ ! وأحد أعظم إنجازات فن السينما كله ‘
ــــال علمــــى إطالقــــا ــــيلم خي ــــه أعظــــم ف ــــى أن ــــوم تجمــــع األراء عل ،  الي

، وأحـــــد أعظـــــم إنجـــــازات  وأعظـــــم فـــــيلم بصـــــرى فـــــى تـــــاريخ الســـــينما
رؤى فلســــــفية معقــــــدة فــــــى قمــــــة الــــــذروة .  فــــــن تــــــاريخ الســــــينما كلــــــه

هنـــــــــــــــاك عشـــــــــــــــرات .  ملةالكاـ  وـ  القصـــــــــــــــوى للســـــــــــــــينما الخالصة
، أمــــــا  ، ويســــــتحيل الجــــــزم بأحــــــدها ، يصــــــعب حصــــــرها التفســــــيرات

هنــــــاك !  االســـــتحالة الحقيقيـــــة هـــــى أن نحـــــاول أن نـــــروى لـــــك شـــــيئا
بدايــــة فــــى العصــــر الحجــــرى يكتشــــف فيهــــا األنــــاس البــــدائيون مســــلة 

ــــــاريخ ســــــوداء مــــــا ــــــة فــــــى الت ــــــأول آل عظمــــــة :  ، وتنتهــــــى باإلطاحــــــة ب
، ومهمــــة  تســــتبدل العظمــــة بســـفينة فضــــاءهنـــا .  ، فــــى الهــــواء حيـــوان

للقمــــر تكتشــــف فيهــــا نفــــس المســــلة وتصــــرع الجميــــع بصــــوت صــــرير 
بعــــد ذلــــك يبــــدأ التتــــابع الــــرئيس الــــذى يشــــغل أغلــــب مســــاحة .  حــــاد

، يحــــاول حاســــوب الســــفينة المســــمى  رحلــــة لكوكــــب بعيــــد:  الفــــيلم
عرقلتـــــه ويقتـــــل كـــــل الـــــرواد ويبـــــدأ صـــــدام هائـــــل بينـــــه وبـــــين ’  هـــــال ‘

ـــــد المتبقـــــى ينتهـــــى بتحطـــــيم هـــــالالمـــــال ، وتحـــــول اإلنســـــان  ح الوحي
،  ، ربمــــــــا مســــــــتقبل مــــــــا بعــــــــد عصــــــــر الحاســــــــوب لجنــــــــين فضــــــــائى

،  حـــــال تفســـــير هـــــذا علـــــى أى.  واالنفتـــــاح والتوحـــــد مـــــع الفضـــــاء
ــــن اقتــــران ظهــــور المســــلة دومــــا  ويمكــــن اســــتنتاج تفســــيرين آخــــرين م

ــــــى  ــــــ.  ’ القــــــداس اإللهــــــى ‘بموســــــيقى ليچيت ــــــه أكب ر هــــــذا قــــــد يجعل
ــــا علــــى شاشــــة الســــينما ــــالى أعظــــم  فكــــرة عولجــــت إطالق ، وربمــــا بالت

فكـــرة الدونيـــة العقليـــة للبشـــر فـــى مقابلـــة :  فـــيلم فـــى تـــاريخ هـــذا الفـــن
وللعلــــم هنــــاك ضــــمن التفســــيرات مــــا .  الــــذكاء الكــــونى شــــبه اإللهــــى

.  ) ! ؟ صـــــدق أو ال تصـــــدق (هـــــو جنســـــى ومـــــا هـــــو كوميـــــدى مـــــثال 
مجـــــرد تجربـــــة ســـــيريالية تخاطـــــب هنـــــاك أيضـــــا الـــــال تفســـــير أى أنـــــه 

، وهــــــذا هــــــو مبــــــرر التتــــــابع الختــــــامى الهائــــــل  العقــــــل البــــــاطن وحــــــده
ـــــــر اســـــــتنوامى  ـــــــة ذات أث ـــــــل وســـــــط تشـــــــكيالت لوني لإلنطـــــــالق الطوي

مــــــن المفارقــــــات المؤســــــفة أن اعتبــــــره النقــــــاد فيلمــــــا .  رهيــــــب األثــــــر
لكـــــن تـــــدريجيا أخـــــذ .  ، واألســـــوأ أن بـــــدأ فعـــــال بـــــال جمهـــــور مبتـــــذال

هـــــور العشـــــريين المتمـــــردين متعـــــاطى عقـــــار الهلوســـــة أثنـــــاء يتقــــاطر جم
ـــــه  ) بالـــــذات مـــــن أجـــــل هـــــذا التتـــــابع (المشـــــاهدة  ، حتـــــى جعلـــــوا من

، وتأكيــــدا مجــــد الفــــيلم الحــــالى  خبطــــة عظمــــى بكــــل معنــــى الكلمــــة
ــــل أى أحــــد آخــــر ــــى هــــؤالء قب ــــدين فــــى معظمــــه إل ــــاره فيلمــــا .  ي باعتب
إن تســـــــميات ، فـــــــ هيپيـــــــا متصـــــــعلكا مضـــــــمونيا وفنيـــــــا ســـــــواء بســـــــواء

وجــــوائز أوســــكار ال تكفــــى أبــــدا كتقــــدير يعتــــد بــــه لواحــــد مــــن أكبــــر 
عالمــــــات تــــــاريخ الســــــينما علــــــى األقــــــل فــــــى فتــــــرة مــــــا بعــــــد العصــــــر 

ــــــــذهبى ــــــــى  ال ــــــــال العلمــــــــى ف ــــــــاريخ الخي ــــــــى ت ــــــــر ف ــــــــة األكب ، وللعالم
 ١٩٦٨مـــــا قبـــــل :  ، الـــــذى أصـــــبح يقســـــم عـــــادة لمـــــرحلتين الســـــينما

ا الفـــــيلم أحـــــد عالمـــــات ال غرابـــــة أن يكـــــون هـــــذ ( ١٩٦٨ومـــــا بعـــــد 
هـــــــــذه الســـــــــنة الحافلـــــــــة باإللهـــــــــام والتحرريـــــــــة فـــــــــى تـــــــــاريخ العـــــــــرق 

ــــــع الموجــــــه.  ) اإلنســــــانى ــــــر كــــــالرك م ــــــب المخطوطــــــة آرث ــــــم  كت ، ث
ألفـــت كتـــب فـــى .  حولهـــا لروايـــة فجـــاءت مباشـــرة ســـيئة عنـــد المقارنـــة

ـــــاييس طرقهـــــا المحافظـــــة  المـــــؤاثرات البصـــــرية ـــــم يســـــتخدم  (، وبمق ل
ـــــدا ـــــالى )  ! الطبـــــع المـــــزدوج أب ـــــر هـــــذا أصـــــعب وأغلـــــى فـــــيلم خي يعتب

هكــــــذا  ‘موســــــيقى ريتشــــــارد شــــــتراوس شــــــديدة الكالســــــية .  إطالقــــــا
ـــــر رواجـــــا ’  تحـــــدث زارادشـــــت ـــــيلم ضـــــمن األكث صـــــارت بســـــبب الف
مــــع ســـــفن ’  الــــدانوب األزرق ‘أمــــا اســــتخدام !  فــــى ســــباق األغــــانى

ـــــــأتى  ـــــــة ربمـــــــا ال يمكـــــــن أن ت الفضـــــــاء الســـــــابحة فهـــــــو ومضـــــــة عبقري
الحـــــوار شـــــديد الثانويـــــة :  أطـــــرف رأى.  مثلهـــــا مـــــرة أخـــــرىالســـــينما ب

ــــــل هكــــــذا ألى مــــــدى .  ووضــــــع فقــــــط كمــــــؤثرات صــــــوتية هــــــل تتخي
حــــــــــروف هــــــــــال :  أطــــــــــرف معلومــــــــــة!  ؟ وصــــــــــلت بصــــــــــرية الفــــــــــيلم

ــــــــــ آى ـــــــــة ل ـــــــــة هـــــــــى الحـــــــــروف التالي ـــــــــى.  باإلنجليزي شـــــــــركة .  إم.  ب
العـــــرض األول كـــــان أطـــــول بــــــ !  الحواســـــيب األهـــــم واألكبـــــر تاريخيـــــا

الفــــيلم :  أخيــــرا.  ، واالختصــــار تــــم بواســــطة كووبريــــك نفســــه ق ١٧
ــــــــ  ٣٥أو  ٧٠فـــــــى نســـــــخة ’  … ٢٠٠١ ‘ مـــــــم ال يمـــــــت بصـــــــلة ل
  . على الفـيديو أو التليفـزيون العاديين’  … ٢٠٠١ ‘

AA: VFx (Kubrick). 
AAN: D; St and S WDirectly for the Screen); AD-SD 

(Masters, Lange, Archer -[No distinction]). 
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Elvis 
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James Newport, Tracy Bousman. DPh: Donald M. Morgan. 
AscP: James Ritz. SupP: Tony Bishop. ExcP: Dick Clark. 
TP: Anthony Lawrence. P: Anthony Lawrence. D: John 
Carpenter. 

Kurt Russell, Shelley Winters, Bing Russell, Robert Gray, 
Pat Hingle, Season Hubley, Melody Anderson, Ed Begley, 
Jr., James Canning, Charles Cyphers, Peter Hobbs, Les 
Lannom, Elliott Street, Will Jordan, Joe Mantegna, Galen 
Thompson, Ellen Travolta, Abi Young, Felicia Fenske, 
Randy Gray, Meg Wyllie, Charlie Hodge, Nora Boland, 
Larry Geller, Jim Greenleaf, Robert Christopher, Mark 
Dennis, Bill Erwin, Mario Gallo, Del Hinkley, Ted Lehman, 
Jack McCulloch, Larry Pennell, Ed Ruffalo, Ken Smolka, 
David Stafford, Dennis Stewart, Dick Young. 
أول وأفضـــــل وأنجـــــح األفـــــالم التيفــــــزيونية التـــــى بنيـــــت علـــــى قصـــــة 

يتــــــابع الفــــــيلم فــــــى أجــــــواء حنينيــــــة أخــــــاذة .  حيــــــاة إلفـــــــيس پريســــــلى
لظـــل مـــن نجـــم أفـــالم ديزنـــى فـــى صـــغره كيـــرت وتمثيـــل بـــارع وخفيـــف ا

، يتـــابع  ، وطـــاقم داعـــم منتقـــى بعنايـــة وأدى كـــل مـــنهم بتميـــز راســـيلل
حيـــــــاة إلفــــــــيس منـــــــذ شـــــــبابه المبكـــــــر وتمســـــــكه بـــــــنمط جديـــــــد مـــــــن 

كفاحــــه مــــن .  الموســــيقى يجمــــع تقريبــــا كــــل الموســــيقات الشــــعبية معــــا
،  أجـــل طبـــع أول ألبــــوم لشـــركة صــــن فـــى ممفــــيس عاصـــمة الموســــيقى

ــــــــى أى إنســــــــانق ــــــــة تســــــــتحوذ عل ، بلحظاتهــــــــا الهابطــــــــة  طعــــــــة درامي
تطــــول الملحمــــة فــــى شــــقب مدتــــه .  ، األليمــــة والســــعيدة والصــــاعدة

مـــــــــن المتعـــــــــة الدراميـــــــــة )  دقيقـــــــــة صـــــــــافية ١٥٠أو  (ســـــــــاعات  ٣
ــــى ماكــــدوال ــــف رون ــــذى أختيــــر  الممزوجــــة ببراعــــة أداء مغنــــى الري ، ال

زيونيين التـــــاليين عـــــن بـــــال تفكيـــــر يـــــذكر ألداء أغـــــانى الفيلمـــــين التليفــــــ
”  إلفـــــــــيس وأنــــــــا “و”  إلفـــــــــيس وملكــــــــة الجمــــــــال “حيــــــــاة پريســــــــلى 

ــــــــالوا تســــــــميات .  ١٩٨٨ راســــــــيلل والترســــــــيم الضــــــــوئى والتنميــــــــق ن
  . لجائزة إيمى

  إلفـيس وأنا 
Elvis and Me 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ٢٠٠)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 
ABC. ExcPs: Priscilla Beaulieu Presley. Bernard 

Schwartz. Joel Stevens. TechAdvisor: Jerry Schilling. 
MComp: Richard Stone. SupFE: Eric Sears. FEs: Michael 
Ripps, Robert F. Shugrue. PDs: Bryan Ryman, Shay Austin. 
CD: Judy Truchan. DPh: Gideon Porath. P: Robert 
Lovenheim. TP: Joyce Eliason. Based on the B Elvis and 
Me by Priscilla Beaulieu Presley with Sandra Harmon. D: 
Larry Peerce.  Elvis’ songs performed by Ronnie 
McDowell.Str: Dale Midkiff, Susan Walters. Billy 
Greenbush. Linda Miller. Jon Cypher. Co-Str: Ken Gibbel, 
Hugh Gillin, Anne Haney. Mark Thomas Miller, Wayne 
Powers, Marshall Teague. Linda Dona, Cody Hampton, 
Cynthia Harrison, Jesse Henecke, Kimberly McArthur. 
ثالــــث معالجــــة تليفـــــزيونية لقصــــة حيــــاة نجــــم الــــروك الفــــائق إلفـــــيس 

ــــى األســــطورية  پريســــلى ــــر مــــن األول ــــل .  ” إلفـــــيس “، أقــــل بكثي الممث
يد مــــــرح وحيويــــــة وســــــرعة رقــــــص الملــــــك أدنــــــى بكثيــــــر فــــــى تجســــــ

، وأحيانــــا بــــات  ، اإليقــــاع أبطــــأ ) كيــــرت راســــيلل كــــان أفضــــل جــــدا (
أداء أغـــــانى إلفــــــيس عهـــــد بـــــه  .  يعـــــرض مختصـــــرا فـــــى ســـــهرة واحـــــدة

إلـــى  ـ  ” إلفــــيس وملكـــة الجمـــال “المذكور وـ  كمـــا الفيلمـــين اآلخـــرين 
وطبعـــــــا يلعبهــــــــا ميــــــــدكوف  (رونـــــــى ماكــــــــدويلل وهـــــــى جيــــــــدة جــــــــدا 

،  هنـــــا المصـــــدر هـــــو مــــذكرات پريســـــيلال زوجـــــة پريســـــللى.  ) فتيهبشــــ
ــــــات الخاصــــــة ــــــدم بعــــــض المعلوم ، لكــــــن ليســــــت بأهميــــــة ســــــرد  وتق

ـــــه الفـــــيلم األصـــــلى ـــــرع في ـــــة كمـــــا ب ـــــه الفني ـــــدت كقصـــــة مـــــن  حيات ، وب
، وذلــــك  منظــــور شــــبه إجبــــارى ومنتظــــر بالضــــرورة هــــو منظــــور الزوجــــة

ـــيلم الســـابق مباشـــرة  الـــذى ”  ة الجمـــالإلفــــيس وملكـــ “فـــى مقابـــل الف
ـــه انفصـــاله عـــن  ـــى تلـــت عالقتهـــا ب ُروى مـــن منظـــور عشـــيقة إلفــــيس الت

  . زوجته

   ٢/١إلفـيس وملكة الجمال 
Elvis and the Beauty Queen 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   — ( ١٩٨١أميركا 
Columbia [David Gerber Company]. M: Allyn Ferguson. 

Songs performed by Ronnie McDowall E: Fred A. Chulack. 
PD: Michael Baugh. DPh: Thomas del Ruth. AscP: Jack N. 
Reddish. Program Cnslt: Linda Thompson. ExcP: David 
Gerber. TP: Julia Cameron. P: Charles B. FitzSimons. D: 
Gus Trikonis. 

Stephanie Zimbalist, Don Johnson, Ann Dusenberry, Rick 
Lenz, Ann Wedgeworth, Richard Herd, Jay W. MacIntosh, 
Ruta Lee, Edward Edwards, John Crawford, Darrell Fetty, 
Richard Winterstein, Gary Lee Davis, John Ashton, Bobbi 
Jordan, Susan Mullen, John Christy Ewing, Tony Giorgio, 
Odette Mitchell, John Bernabel, Andre Tayir, Ken Foree, 
Kerry Stein, Cathy Foy. 

، بعــــد  ثــــانى األفــــالم التليفـــــزيونية التــــى عرضــــت لحيــــاة ملــــك الــــروك
، وتــــاله متــــأخرا بعــــض الشـــــىء  ” إلفــــيس بريســــلى “الفــــيلم الســــاحق 

أمـــــــا هـــــــذا فهـــــــو فـــــــيلم .  ” إلفــــــــيس وأنـــــــا “فـــــــيلم زوجتـــــــه بعنـــــــوان 
ظـــــر عشـــــيقته لينـــــدا ، نقصـــــد فعـــــال أنـــــه مـــــروى مـــــن وجهـــــة ن العشـــــيقة

ــــــت قــــــد أنتخبــــــت كإحــــــدى ملكــــــات الجمــــــال ــــــى كان ،  تومپســــــون الت
ـــــا كــــــ  ـــــؤتمن هن ـــــامج ‘وت ـــــد انفصـــــاله .  ’ مستشـــــارة البرن األحـــــداث بع
ـــــدو أن هـــــذا الفـــــيلم كـــــان دافعـــــا لهـــــا هـــــى  عـــــن پريســـــيلال ، والتـــــى يب

لـــيس فيلمـــا بارعـــا جـــدا .  األخـــرى لتـــروى قصـــتها فـــى كتـــاب ثـــم فـــيلم
ــــزعيم الــــروك يحقــــق نجاحــــا ، لك وال بتــــأثير ســــابقه نــــه كــــل مــــا يمــــت ل

، ال ســـــــيما وأنـــــــه بـــــــدا كمـــــــن يحكـــــــى بعـــــــض األســـــــرار هنـــــــا  مـــــــذهال
رونــــى ماكــــدوال يغنــــى إلفــــــيس فــــى شــــريط الصــــوت وشـــــفتا .  وهنــــاك

ذات األمـــــــــر تكـــــــــرر فـــــــــى الفيلمـــــــــين .  چونســـــــــون تتحركـــــــــان معهـــــــــا
  . اآلخرين

  اهللا أكبر 
  ق أأ ٧٥)   س/  ت/    ف ( ١٩٥٩مصر 
  . م السيدإبراهي:  إخراج

، عبــــــد  ، عبــــــد الــــــوارث عســــــر ، محمــــــد الــــــدفراوى زهــــــرة العــــــال
  . ، نعمت مختار ، حسن حامد العزيز خليل

، مبالغــــــة وســــــاذجة كالمتوســــــط المعتــــــاد  ميلودرامــــــا تاريخيــــــة دينيــــــة
ــــوع ــــة.  للن ــــيس القبيل ــــن رئ ــــين اب ــــدها  قصــــة حــــب ب ــــق وال ــــاة اعتن ، وفت

لــــــة فيتــــــدخل يــــــزداد االضــــــهاد ضــــــد مســــــلمى القبي.  اإلســــــالم حــــــديثا
، ذلـــــك  االبـــــن ضـــــد والـــــده الـــــدفراوى مهـــــددا بحـــــرق نفســـــه معهـــــم

ــــــــد .  لتــــــــركهم يرحلــــــــون بســــــــالم وهــــــــو نفســــــــه معهــــــــم الفــــــــيلم الوحي
  . لموجهه

   ٢/١اهللا معنا 
  ق أأ ١١٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٥مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

ـــــــاتن حمامـــــــة عمـــــــاد حمـــــــدى ، حســـــــين  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، ف
  . ، ماجدة رياض

ـــــة عـــــن أســـــلحة حـــــرب  ـــــر عـــــن  ١٩٤٨درامـــــا قوي ـــــل الكثي ـــــى قي الت
، قصــــة حــــب بــــين  ) ! والكثيــــر أيضــــا عــــن عــــدم فســــادها (فســــادها 

ـــــــر وراء الصـــــــفقات  ضـــــــابط خـــــــرج مـــــــن الحـــــــرب ـــــــاجر كبي ـــــــة ت ، وابن
  . على البطلة إذن ان تأخذ أصعب قرار فى حياتها.  الفاسدة

  إللى رقصوا على السلم 
  ق م ١٠٠)   س ( ١٩٩٤مصر 

األهـــــــــرام للســـــــــينما ]  النصـــــــــر هـــــــــرام للســـــــــينما والفــــــــــيديو األ [
هـــــــانى :  موســـــــيقى.  عبـــــــد الـــــــرحمن الشـــــــاذلى:  تـــــــأليف.  والفــــــــيديو
عصــــــــام :  مـــــــدير التصــــــــوير.  يوســـــــف المــــــــالخ:  مونتــــــــاچ.  شـــــــنودة
  . ناجى أنجلو:  إخراج.  فريد

ـــــــدير ـــــــاض أحمـــــــد ب ـــــــدة ري ،  ، وداد حمـــــــدى ، ســـــــعاد نصـــــــر ، عاي
  . ، فاروق فلوكس يمى جمال، م ، حسن حسنى خيرية أحمد

زوجــــان .  كوميــــديا اجتماعيــــة عــــن أزمــــة الســــكن بــــال ضــــحك يــــذكر
،  شـــــــابان تعرضـــــــا لالحتيـــــــال مـــــــن صـــــــاحب عمـــــــارة تحـــــــت اإلنشـــــــاء

ـــــؤنس  ـــــة تبحـــــث عمـــــن ي يجـــــدان الحـــــل فـــــى الســـــكنى مـــــع ســـــيدة ثري
ـــــن الخـــــارج ليبيـــــع .  وحـــــدتها ـــــن هـــــذه الســـــيدة م ـــــأتى اب ـــــل ي ـــــد قلي بع

  ! ممتلكاتهما ويرحل بأمه للخارج
  إللى ضحك على الشياطين 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 
ــــــــــع ودور العــــــــــرض [ قصــــــــــة .  الفــــــــــيلم الماســــــــــى]  مصــــــــــر للتوزي

مـــــدير .  فتحـــــى داوود:  مونتـــــاچ.  يوســـــف عـــــوف:  وســـــيناريو وحـــــوار
  . ناصر حسين:  إخراج.  رمزى إبراهيم:  التصوير

، ســـــمير  ، حســـــن مصــــطفى ، محمـــــد رضــــا ، لبلبــــة محمــــد عـــــوض
، علـــــــى  ، ســـــــيد زيـــــــان ، خيريـــــــة أحمـــــــد ، إبـــــــراهيم ســـــــعفان صـــــــبرى

ــــــــد ، عهــــــــدى صــــــــادق ، ســــــــعاد حســــــــين الشــــــــريف ،   ، ممــــــــدوح زاي
  . ، أحمد شوقى ، وسيلة حسين كتكوت األمير

ـــــة العميقـــــة لتشـــــابه .  معالجـــــة ســـــطحية لمســـــرحية جوجـــــول التهكمي
ــــد للشــــركة ــــرئيس الجدي ،  األســــماء يعتقــــدون أن إنســــانا بســــيطا هــــو ال

، وتعاونهمـــــــا علـــــــى كشـــــــف  بنـــــــة أحـــــــد المـــــــديرينقصـــــــة حبـــــــه مـــــــع ا
ــــالعنوان األصــــلى للمســــرحية .  الفســــاد انظــــر معالجــــة مصــــرية ســــابقة ب

  . ” المفتش العام “
  آلو أنا القطة 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٥مصر 
ســــــيناريو .  محمــــــد إســــــماعيل:  قصــــــة.  أفــــــالم محمــــــود المليجــــــى

مهنــــدس .  فــــؤاد الظــــاهرى:  موســــيقى.  كامــــل عبــــد الســــالم:  وحــــوار
مـــــــدير .  فكـــــــرى رســـــــتم:  مونتـــــــاچ.  مـــــــاهر عبـــــــد النـــــــور:  الـــــــديكور
  . توذرى مهدى:  إخراج.  محمد عمارة:  التصوير

ــــــور الشــــــريف ــــــام ن ، محمــــــود  ، ســــــهير زكــــــى ، بوســــــى ، عــــــادل إم
  . ، محمد حمام ، صالح نظمى المليجى

ـــــــين لمســـــــاعدة صـــــــاحبها الشـــــــاب  قطـــــــة وأخوهـــــــا يتحـــــــوالن ألدمي
ــــة ماليــــ ــــذى يمــــر بأزم ــــذى انتــــزع  ةال ، ضــــد عمــــه صــــاحب الملهــــى ال

، وعـــــــادل إمـــــــام هـــــــو معظـــــــم  كوميـــــــديا متوســـــــطة اإلمتـــــــاع.  ثروتـــــــه
  . ، رغم أنه ليس النجم الرئيس العرض

  إلى أين تأخذنى هذه الطفلة 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٢)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 

أول .  م.  عـــــــزة مســـــــعود:  غنـــــــاء.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون
.  مصــــطفى كمــــال:  مهنــــدس الــــديكور.  ر أبــــو الخيــــرســــهي:  إخــــراج

ــــــة:  مــــــدير اإلنتــــــاج .  بهــــــاء چــــــاهين:  تــــــأليف األغــــــانى.  عــــــادل وهب
ــــــدس الصــــــوت.  محمــــــد هــــــالل:  موســــــيقى تصــــــويرية وألحــــــان :  مهن

:  مــــــدير التصــــــوير.  شــــــعبان عبـــــد الجــــــواد:  مونتــــــاچ.  جميـــــل عزيــــــز
.  عبـــــد الحميـــــد الشـــــاذلى:  المنـــــتج الفنـــــى.  محمـــــود عبـــــد الســـــميع

رشـــــوان .  ســـــمية األلفـــــى.  عـــــزت العاليلـــــى. شـــــفيق شـــــامية:  إخـــــراج
، روشـــــــان  هيـــــــام ســـــــعيد:  والطفلتـــــــين.  نهـــــــى العمروســـــــى.  توفيـــــــق
.  ، نـــــادر نـــــور الـــــدين ] ســـــمير المـــــال [ـ  ســـــمير المـــــال .  د.  أســـــامة

.  ، محــــب كاســــر ، يوســــف حســــين ، عــــزت المشــــد جليلــــة محمــــود
.  ، توفيــــق الكــــردى ى، حمــــدى الســــلكاو  ، نهــــاد رامــــى نــــوال هاشــــم

ـــــات صـــــالح ـــــة الســـــيد عناي ـــــة ، نبوي ـــــو الســـــعود عطي ـــــد  ، أب ، ســـــيد عب
  . ، محمد عبد المنعم الفتاح

مطلـــــق يرعـــــى طفلتـــــه يبـــــدأ فـــــى المـــــرور بأزمـــــات نفســـــية ويصـــــاب 
يعالجــــــــه طبيــــــــب نفســــــــى لتحليــــــــل جــــــــذوره .  بشــــــــلل فــــــــى ذراعــــــــه

ـــة التـــى تمـــرد عليهـــا وعـــاش فـــى الخـــارج واكتســـب  ـــة المتزمت االجتماعي
، فيلفــــق  ، لكــــن يــــرفض واقعيــــا تحــــرر زوجتــــه النســــبى كــــارا متحــــررةأف

،  تحليــــل نفســــى متماســــك بــــل ومثيــــر.  لهــــا بــــال وعــــى خطابــــا غراميــــا
يقــــدم نظريــــة متكاملــــة أن الرجــــل الشــــرقى يحــــب بعقلــــه ويتــــزوج بعقــــل 



٣٥  

ـــه ـــو فعـــل األخيـــرة بعقلـــه ألصـــابه كبـــت للمخـــزون الموجـــود  أبي ـــه ل ، وأن
ة طفلتـــــه الحاليـــــة المتفهمـــــة والتـــــى ســـــمية األلفـــــى هـــــى مربيـــــ.  داخلـــــه

  . يتبادالن الحب فى النهاية
  إلى البيت يا مالكى 

  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى   [ق م  ١١١)  ت ( ١٩٨٥مصر ح 
ـــــــة ـــــــة مصـــــــر العربي ــــــــزيون جمهوري ـــــــى :  إعـــــــداد مســـــــرحى.  تليف كيت

:  مهندســــــة ديكـــــــور.  ناديــــــة رشـــــــاد:  معالجــــــة تليفزيونيـــــــة.  فرينجــــــز
إعـــــــــداد .  نجـــــــــوان أحمـــــــــد:  ندســـــــــة إضـــــــــاءةمه.  قـــــــــوت القلـــــــــوب

ــــــــو المجــــــــد:  موســــــــيقى ــــــــراهيم أب ــــــــاج.  إب ــــــــة :  مــــــــدير إدارة اإلنت أمين
يوســــف :  المنــــتج المنفــــذ.  عــــادل عنتــــر:  مــــدير اإلنتــــاج.  المعــــداوى
ســـــــــاعد فـــــــــى .  محمـــــــــد األصـــــــــيلى:  المخـــــــــرج المنفـــــــــذ.  مـــــــــرزوق
:  إخــــــراج.  ، حســــــين أبــــــو المجــــــد محمــــــد أبــــــو المجــــــد:  اإلخــــــراج

ــــــــد [ ،  ســــــــمير الصــــــــبان:  تصــــــــوير ↑ ␡.  § ] الســــــــالم محمــــــــد عب
، محمـــــد  ، محمـــــود القاضـــــى ، محمـــــد عبـــــد الصـــــمد ســـــامية صـــــبحى

  . ] توماس وولف:  عن رواية:  بدون ائتمان . [ الجمل
ناديــــــــة .  عايــــــــدة عبــــــــد العزيــــــــز.  الشخصــــــــيات حســــــــب الظهــــــــور

ــــز.  حــــافظ أمــــين.  أحمــــد مــــاهر.  رشــــاد أشــــرف .  صــــبرى عبــــد العزي
عبـــــد الهـــــادى .  عـــــزة كمـــــال.  ألفـــــت ســـــكر.  ســـــمير وحيـــــد.  ســـــيف
ــــور ــــو المجــــد.  نبويــــة ســــعيد.  أن ســــليمان .  عــــادل زكــــى.  إبــــراهيم أب
  . ليلى نصر.  حسين

ـــــى  ـــــل كيت ـــــدى تحوي ـــــت الشـــــهرة ل ـــــى حقق ـــــف الت ـــــاس وول قصـــــة توم
، فشـــلت  ، فـــى معالجـــة تليفــــزيونية مصـــرية فرينجـــز لهـــا إلـــى مســـرحية

فبـــــدت مشـــــتتة  ، فـــــى اإلمســـــاك بخـــــيط درامـــــى مـــــا يشـــــد المشـــــاهد
ــــــدراما هــــــو أحــــــالم .  ومملــــــة بعــــــض الشــــــىء المفــــــروض أن محــــــور ال

الخــــروج مـــــن بلـــــدة صـــــغيرة مـــــا فــــى الشـــــرق األميركـــــى فـــــى عشـــــريات 
، تحلــــــم  أســــــرة تمتلــــــك فنــــــدقا صــــــغيرا يعــــــانى مــــــن الــــــديون.  القــــــرن

االبنـــــة الكبـــــرى الكادحـــــة فـــــى الفنـــــدق وزوجهـــــا بـــــائع آالت تســـــجيل 
ــــــزل مســــــتقل النقــــــد ــــــن األو .  ، بمن ــــــل االب ســــــط صــــــحفى مغمــــــور معت

،  الصــــــــحة يحلــــــــم بالمشــــــــاركة فــــــــى الحــــــــرب الــــــــدائرة فــــــــى أوروبـــــــــا
ــــــة  ــــــى إحــــــدى الجامعــــــات المرموق ــــــى اتمــــــام تعليمــــــه ف واألصــــــغر يتمن

كــــل هــــذا تعوقــــه وســــاوس األم مــــديرة الفنــــدق .  والتجــــول عبــــر العــــالم
،  ، وشــــرائها ألراض علــــى أمــــل الثــــراء والراحــــة يومــــا مــــن شــــبح الفقــــر

نع تماثيـــــل القبـــــور فـــــى حلـــــم رومانســـــى مـــــن وكـــــذا عـــــيش األب صـــــا
مــــالك العنــــوان  (الماضــــى وال يفكــــر نفســــه ســــوى فــــى انتظــــار المــــوت 

ـــــره هـــــو شخصـــــيا ـــــرفض بيعـــــه ويحتجـــــزه لقب ـــــذى ي ـــــال ال .  ) هـــــو التمث
رغــــم عــــدم تبلــــور الصــــراع علــــى هــــذا النحــــو الواضــــح تظــــل الصـــــورة 
المحوريـــــــة التـــــــى يمكـــــــن اســـــــتنتاجها هـــــــى أن التشـــــــبث بالتملـــــــك أو 

ــــــه بأوهــــــام ــــــان عين ــــــادالن الحرم ــــــت طمــــــوح  قديمــــــة يع ، والنتيجــــــة كب
  . الشباب فى االنطالق

  إلى زوجنا المأسوف عليه 
A Notre Regrettable Epoux 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى [ق م  ٨٥)   ت  ( ١٩٩٠فرنسا ح 
Les Prodection du Daunou; TF1 Films Production. OS 

and Adptation: Christian Watton, Serge Korber. Dialogues: 
Christian Watton. DPh: Jean Robier. Sd: Guy Villette. E: 
Marie Claire Korber. OM: Alain Goraguer. Lyr: Claude 
Lemesle. DelegateP: Denis Petitdidier. D: Serge Korber. 

Jacqueline Maillan. Alida Valli. Jaques Dufilho. ¤. With 
the Amicable Participation of: Jean Pierre Aumont. Pierre 
Tornade. Francis Lemaire.  Pierre Belot, Carlo de Mejo, 
Hubert Deschamps, Marc Dudicourt, Christian Erickson, 
Billy Kearns, Henri Marteau, Jean-Claude Massoulier, 
Mario Pecquevr, Jean-Paul Queret, Robert Rollis. 

ســــنوات مـــــن  ١٠رجــــل عصــــابات مــــن أصــــل فرنســـــى يمــــوت بعــــد 
زوجتـــــه الثانيـــــة ذات األصـــــل اإليطـــــالى التـــــى .  االســـــتقرار بنيـــــو يـــــورك

تزوجهــــا فــــى أميركــــا ترحــــل لفرنســــا حيــــث زوجتــــه األصــــلية التــــى تركهــــا 
ـــــدة مـــــع خادمهـــــا الكهـــــل فـــــى قصـــــر ضـــــخم ـــــيم وحي ـــــردد أن .  وتقي يت

، ال يتنـــــافس عليهـــــا  الـــــزوج تـــــرك ســـــبائك ذهـــــب فـــــى أســـــاس القصـــــر
.  الُثالثــــــة فقــــــط بــــــل مــــــع كثيــــــرون آخــــــرون وتتــــــوالى حــــــوادث القتــــــل

كوميــــديا طريفــــة بتمثيــــل محبــــب مــــن كبــــار الســــن الــــثالث الســــيدتين 
  . والكهل

   ٢/١إلى المأذون يا حبيبى 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٧مصر 

ــــاچ.  بهجــــت قمــــر:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم جمــــال الليثــــى :  مونت
محمـــــود :  إخـــــراج.  ســـــمير فـــــرج:  مـــــدير التصـــــوير.  أحمـــــد حســـــين
  . فريد

ــــــــو الســــــــعود ــــــــد شــــــــوقى صــــــــفاء أب ، عمــــــــر  ، ســــــــمير غــــــــانم ، فري
، ناديــــــة  ، شــــــفيق جــــــالل ، نبيلــــــة الســــــيد ، يــــــونس شــــــلبى الحريــــــرى
  . ، سالمة إلياس ، مظهر أبو النجا ، أسامة عباس أرسالن

،  ، عامــــــت بفضــــــل عــــــدد الممثلــــــين كوميــــــديا محــــــدودة االبتكــــــار
فتــــاة يتيمــــة فــــى حــــى شــــعبى يطاردهــــا رئــــيس حبيبهــــا فــــى !  ولــــيس إال

، ويقاطعهــــــا أهــــــل  يشــــــك األخيــــــر فيهــــــا.  الشــــــركة التــــــى يعمــــــل بهــــــا
حبكـــــة النهايـــــة اتهـــــام .  ، إلـــــى أن يكتشـــــف الجميـــــع الحقيقـــــة الحـــــى

  . ظالم بسرقة خزينة الشركة موجه للبطل
  إلى من يهمه األمر 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . عبد الهادى طه:  إخراج

ـــــورا ســـــمير غـــــانم ـــــو بكـــــر عـــــزت ، ن ـــــة الســـــيد ، أب ، صـــــالح  ، نبيل
  . ، نعيمة الصغير نظمى

، لينتشـــل نفســـه  موظـــف بســـيط يفكـــر فـــى بيـــع أحـــد أجـــزاء جســـمه
كوميـــديا عـــن الطبقـــات .  ، لكـــن يتراجـــع فـــى آخـــر لحظـــة مـــن الفقـــر

  . والفقر روتينية األفكار

   ٢/١يمى پورتريه حم—إليزابيث تايلور 
Elizabeth Taylor —An Intimate 

Portrait 
  ] ؛ وثائقى  فـيديو [ق م  ٦٥)   ت  ( ١٩٧٥أميركا 

[Metro Goldwyn Mayer] Jack Haley Jr. Productions. P: 
Ronald Lyon, Al Ramrus. W: Al Ramrus. D: Pat Shields.  
↑ ExcP: Jack Haley, Jr. AscP: Michael Ornstein; Editorial 
Sup: Hal Collins; Lighting D: Greg Brunton; TechD: Chuck 
la Force. AscD/ Stage Manager: Bob Graner; Audio: Dan 
Bergman; Video: Stan Perkins; Cameras: Irv Waitsman, Joe 
Blaisdell, Lauren Shuler; AddPh: Paul Desatoff; 
VideoTapeE: Jerry Greene; MUp: Harry Thomas; PAst: 
Debbie Handelman; Design Cnslt: Bernard Yeszin. 

Host Narrator: Peter Lawford. 
، ردوى  ، روك هدســـــــون ، ريتشـــــــارد بــــــرووكس فـــــــينسينت مينيللــــــى

، مســـــــز ســـــــارة تـــــــايلور  ، هيلـــــــين روز مصـــــــممة مالبســـــــها ماكـــــــدوال
، كــــــل هــــــؤالء وآخــــــرون  ، المنــــــتج ســــــام مــــــاركس مكتشــــــفها والــــــدتها

ـــــث  ـــــة المفعمـــــة بالحمـــــاس والحـــــب إلليزابي ـــــاتهم الحميمي ـــــروون ذكري ي
التـــى جعلـــت منهـــا  ، مركـــزين أساســـا علـــى عبقريتهـــا الشخصـــية تـــايلور

ــــارة ذات جمــــال إســــتثنائى ــــل جب ــــة تمثي ــــين كآل ــــك  معشــــوقة المالي ، ذل
أكثـــر منهــــا نســـبيا كصــــورة شخصـــية جــــدا علـــى طــــول الخـــط كمــــا قــــد 

ـــــــوحى العنـــــــوان ـــــــارات ألفـــــــالم ممتعـــــــة ولقطـــــــات .  ي باإلضـــــــافة لمخت
،  وثائقيـــــة وتعليـــــق يـــــروى تـــــاريخ حياتهـــــا الفنـــــى والشخصـــــى وزيجاتهـــــا

  . ن هذه اإللهة السينمائيةتتكامل صورة ممتازة ع
   أليس فى بالد العجائب 

Alice in Wonderland 
  ]  استحراك [ق م  ٧٥)    ف  ( ١٩٥١أميركا 

Walt Disney. An Adp of Lewis Carrol’s The Adventures 
of Alice in Wonderland and Through the Looking Glass. 
SdD: C.O. Slyfield. SdRec: Robert O. Cook, Harold J. 
Steck. FE: Lloyd Richardson. ME: Al Teeter. SpProcesses: 
Ub Iwerks. MScr: Oliver Wallace. Songs: Bob Hilliard, 
Sammy Fain, Don Raye, Gene de Paul, Mack David, Jerry 
Livingston, Al Hoffman. Orch: Joseph Dubbin. Vocal 
Arrangements: Jud Conlon. St: Winston Hibler, Ted Sears, 
Bill Peet, Erdman Penner, Joe Rinaldi, Milt Banta, Bill 
Cottrell, Dick Kelsley, Joe Grant, Dick Huemer, Del 
Connell, Tom Oreb, John Walbridge. Layout: Mac Stewart, 
Tom Codrick, Charles Phillipi, A. Cenndall O’Connor, 
Hugh Hennesy, Don Griffith, Thor Putnam, Lance Nolley. 
Color and Styling: Mary Blair, John Hench, Claude Goats, 
Ken Anderson, Don da Gradi. D: Clyde Geronimi, Hamilton 
Luske, Wilfred Jackson. PSup: Ben Sharpsteen. 

With the Talents of: Ed Wynn, Richard Haydn. Sterling 
Holloway, Jerry Colonna, Verna Felton, Pat O’Malley, Bill 
Thompson, Heather Angel. AndIntrd: Kathryn Beaumont. ␡ 
Cast: Joseph Kearns, Larry Grey, Quinne Leonard, Dink 
Trout, Doris Lloyd, James McDonald, The Mellomen, Don 
Barclay. 
ـــــب ـــــالد العجائ ـــــى ب ـــــيس ف ـــــى األشـــــهر مـــــن أل ـــــت ديزن .  نســـــخة وول
،  حققـــــت إيـــــرادات هائلـــــة لكنهـــــا ظلـــــت مثـــــار خالفـــــات بـــــين النقـــــاد

ــــى قيلــــت عنهــــا مــــا  ــــينوتراوحــــت األوصــــاف الت و ’  متعــــة رائعــــة ‘:  ب
ــــويس كــــارول ‘ الواقــــع أنهــــا كالعــــادة !  ’ النســــخة الجافــــة مــــن قصــــة ل

ــــى ،  ، صــــبغ الشخصــــيات بصــــفات عصــــرية محــــددة عنــــد وولــــت ديزن
، بحيـــــث  ، إلـــــخ ، إلـــــخ ، زنجـــــى ، لعـــــوب ، ثـــــرى ، بريطـــــانى أميركــــى

ــــاك ‘ال تخطئــــه  ــــة .  ’ أذن ــــع حــــين يتعلــــق بحكاي هــــذا ال يرضــــى الجمي
المشـــــكلة تـــــأتى فعليـــــا مـــــن األصـــــل نفســـــه ولـــــيس .  ةأســـــطورية قديمـــــ

،  ، فهـــو أقـــرب لنمـــر متتاليـــة مـــع كـــل شخصـــية علـــى حـــدة مـــن أمركتـــه
هنــــا دمــــج .  أكثـــر منهــــا حبكــــة دراميــــة محبوكــــه ينخـــرط فيهــــا الجميــــع

، اللتـــــــين   معـــــــا’  عبـــــــر زجـــــــاج النظـــــــر ‘لقصـــــــة كـــــــارول واســـــــتطرادها 
 ، تبـــــــدأ بهبــــــوط ألـــــــيس إلـــــــى ١٨٧٢و ١٨٦٥كتبهمــــــا فـــــــى عــــــامى 

عالمهـــــا الخيـــــالى حيـــــث تقابـــــل سلســـــلة مـــــن الشخصـــــيات الخياليـــــة 
ـــــة فـــــى هـــــذا العـــــالم ( ـــــات حي ـــــات والجمـــــادات كائن ،  ) عامـــــة الحيوان

فكـــــــرة القصـــــــة .  وكـــــــل منهـــــــا ذو شخصـــــــية بالغـــــــة التميـــــــز ال تنســـــــى
نفســـها جـــاءت مـــن حكايـــات راح يختلقهـــا كـــارول لتســـلية ابنـــة عميـــد 

ـــــــيس’  كنيســـــــة المســـــــيح ‘ ـــــــم ن.  وكـــــــان اســـــــمها أل شـــــــرها باســـــــمه ث
المســـــــتعار هـــــــذا وظـــــــل حتـــــــى مـــــــات يخجـــــــل مـــــــن ربطهـــــــا باســـــــمه 

  ! الحقيقى
AAN: Scr of a MPic. 

  أليكساندر نيفـسكى 
Alexander Nevsky 

  ق أأ ١١٢)  س ( ١٩٣٨اإلتحاد السوفـيتى 
Mosfilm. S: Pyotr Pavlenko, Sergei Eisenstein. DPh: 

Edouard Tissé. M: Prokofiev. AD: I. Shpinel, N. Soloviov, 
K. Yeliseyev. D: Sergei Eisenstein. 

Nikolai Cherassov, Nikolai Okhlopkov, Andrei 
Abrikosov, Dimitri Orlov. 
ـــــديحا غيـــــر مبـــــرر ـــــيلم فـــــى تـــــاريخ الســـــينما نـــــال م ـــــه أكثـــــر ف ،  لعل

والســــر هــــو ولــــع بعــــض أجيــــال النقــــاد األورپيــــين بخلــــق أســــاطير حــــول  
قصـــة قائـــد حربـــى روســـى مـــن .  لســـينماكـــل مـــا هـــو غيـــر أميركـــى فـــى ا

ـــد هنـــا عـــن أردا فـــيلم ويســـترن أميركـــى أو فـــيلم  ١٣القـــرن الــــ  ، ال تزي
مغـــامرات تمـــنح البطـــل المخلـــص قـــوة خارقـــة وزهـــو ســـاذج فـــى نفســـه 

ــــا أردأ مــــا يكــــون ( ــــارق أن الممثــــل هن ، أو علــــى األفضــــل جــــدا  ) الف
ــــــن  ــــــى زم ــــــيلم دعــــــائى عــــــادى موجــــــه ضــــــد األلمــــــان ف هــــــو مجــــــرد ف

ــــــرح  يقــــــدمهن كجامــــــدين صــــــارمين.  بالحــــــر  ، بينمــــــا يتغــــــزل فــــــى م
القيمــــة الوحيــــدة أنــــه نبــــوءة مخيفــــة بمــــا ســــوف .  الــــروس واســــتظرافهم

، لكــــن ال شــــىء يمكــــن أن يلغــــى أن   يفعلــــه األلمــــان فــــى العــــام التــــالى
موســـــــــيقى .  كـــــــــل الشخصـــــــــيات مســـــــــطحة والتمثيـــــــــل مبـــــــــالغ فيـــــــــه

جـــــرد زحـــــام ، فالمعـــــارك م پروكوفييـــــف واجتهـــــادات التصـــــوير مهـــــدرة
، ونهايــــات الزيجــــات المتعــــددة الســــعيدة تشــــبه  ولــــيس عنــــف جــــدى

االســــــتثناء النقــــــدى الوحيــــــد .  نظائرهــــــا فــــــى أفــــــالم زينــــــات صــــــدقى
:  المعــــــروف الــــــذى لـــــــم يقــــــرع الطبــــــول هـــــــو فـــــــارايتى التــــــى قالـــــــت

ســـــيجد قبـــــوال فـــــى األمـــــاكن التـــــى تتماشـــــى فيهـــــا رســـــالته السياســـــية  ‘
أنظــــــر .  ’ و مجــــــرد عــــــدم، عــــــدا هــــــذا فهــــــ مــــــع األفكــــــار الســــــائدة

ــــــــــــرا  ــــــــــــيلم الكالســــــــــــى األفضــــــــــــل كثي المدرعــــــــــــة  “أليزنســــــــــــتاين الف
  . ” بوتيمكين

   ٢/١األم األخرى 
The Other Mother 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٦)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
O’ Hara Horowitz Productions. D: Bellamy Rooney. ␡ 

ExcPs: Lawrence Horowitz, Michael O’Hara. C: Leslee 
Dennis. CanadianC: Sid Kozak. AscP: David Cardiff. CD: 
Antonia Barton. 

Frances Fisher. Deborah May. ␡ Co-Str: Myles Ferguson, 
Greg Smith, Colleen Winton, Kevin McNulty, Kavan 
Smith. Michelle Goodger, Malcolm Stewart, Lossen 
Chambers, Gabrielle Miller, Jennifer Copping. Gillian 
Barber, Sarah Sawatsky, Jan d’Arcy, Danalda Williams, 
Andrew Wheeler. 
أم لطفلــــــين تعــــــيش حيــــــاة ســــــعيدة عنــــــدما تعلــــــم أنهــــــا مقبلــــــة علــــــى 

، تقــــــرر البحــــــث عــــــن ابنهــــــا األول أيــــــام كانــــــت فــــــى   مــــــوت إجبــــــارى
ــــــا الشــــــمالية وأنجبتــــــه مــــــن خليلهــــــا دون زواج ا ، لكــــــن أمهــــــ كاروالين

ــــاره ابــــن  ــــى باعتب ــــى تركــــه للتبن ــــة المدرســــة أجبرتاهــــا عل ــــة وراهب المتدين
ـــــة ـــــزواج منهـــــا خطيئ ـــــة خليلهـــــا فـــــى ال ـــــك رغـــــم رغب ـــــى .  ، ذل تفلـــــح ف

تعقـــب مكانـــه والمعضـــلة اآلن هـــل سيفســـد هـــذا حياتـــه المســـتقرة مـــع 
الفـــــيلم .  أب وأم متفهمـــــين حـــــانببن أم ســـــيكون أكثـــــر تفهمـــــا للوضـــــع

، بــــأن جعــــل  ى بحــــل ســــهل للصــــراعالمــــأخوذ عــــن قصــــة واقعيــــة ينتهــــ
ـــــة  ـــــه الحالي ـــــه ال ســـــيما مـــــع تشـــــجيع أم ـــــى االتصـــــال ب اصـــــرار األم عل
،  بالغـــــة الرقـــــة ســـــيجعله يعـــــرف علـــــى نحـــــو مـــــا حقيقـــــة هـــــذه الســـــيدة

بعيـــدا عـــن هـــذا المـــأزق الـــدرامى وعـــن شخصـــية .  ويســـعد لتـــذكرها لـــه
ـــــر مـــــن التمثيـــــل  ـــــر مســـــئولة أحيانـــــا هنـــــاك كثي األم اللحـــــوح لدرجـــــة غي

ـــــــد  ـــــــه عمـــــــال يســـــــتحق المشـــــــاهدةالجي .  واللحظـــــــات المـــــــؤثرة تجعل
  . التصوير فى كندا عوضا عن كاليفورنيا

  أم رتيبة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٥٩مصر 

الســـــيد :  إخـــــراج.  أفـــــالم الهـــــالل]  بمصرـ  متـــــرو جولـــــدن مـــــاير  [
:  ؛ مهنـــــــدس الصـــــــوت عبـــــــاس حلمـــــــى:  مهنـــــــدس المنـــــــاظر.  بـــــــدير

إميــــــل  [ـ  بحــــــرى :  مونتــــــاچ ] ديلسأنــــــدريا زانــــــ [ـ  أنــــــدريا زنــــــدليس 
؛ إدارة  ســــــيد غــــــراب:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  ، حلمــــــى صــــــادق ] بحــــــرى
ـــــاج :  ؛ مونولـــــوج عطيـــــة شـــــرارة:  موســـــيقى.  يوســـــف حصـــــرى:  اإلنت
مــــــــدير .  يوســــــــف الســــــــباعى:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  شــــــــكوكو
الســـــيد :  إخـــــراج.  شـــــريف:  إنتـــــاج.  عبـــــد العزيـــــز فهمـــــى:  التصـــــوير

  . بدير
،  ، عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم ، حســــــن فــــــايق مــــــارى منيــــــب:  بطولــــــة

،  ، شــــــفيق نــــــور الــــــدين ، ثريــــــا فخــــــرى ، وداد حمــــــدى فــــــؤاد شــــــفيق
:  مــــع.  ، أحمــــد الجزيــــرى ، عبــــد المــــنعم إســــماعيل محمــــد الطــــوخى

ـــــال فريـــــد :  ضـــــيوف الشـــــرف.  ، نجـــــوى فـــــؤاد ، عمـــــر الحريـــــرى آم
،  ، حســــــين ريــــــاض ، فريــــــد شــــــوقى ، أحمــــــد مظهــــــر عمــــــاد حمــــــدى

  . وكوشك
، وإن كــــان لهــــا بعــــض  كوميــــديا عاطفيــــة واجتماعيــــة رتيبــــة كعنوانهــــا

ــــه مــــريض بالقلــــب.  لحظاتهــــا المرحــــة ، ويلهــــث  عــــن شــــاب يعتقــــد أن
حبيبتــــه وصــــديقتها .  ، وذلــــك مــــن خــــالل أخيــــه وراء األشــــباح لشــــفائه

حـــــــل النهايـــــــة أن .  ، يســـــــعيان إلثبــــــات أنـــــــه لـــــــيس مريضــــــا الراقصــــــة
  . ة الحتة إلثبات ذلكتفتعال خناقة بينه وبين فتو 
   ٢/١أم زنيبة والحوت 

Tadpole and the Whale 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٢)  ت ( ١٩٨٧كندا 

Les Productions la Fête. Tales for All. Tale No. 6. OIdea: 
Jacques Bobet. S: Jacques Bobet, André Nelnçon. AD: 
Dominique Ricard. DPh: Tom Burstyn. Er: Hélène Girard. 
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الســـــادس فـــــى السلســـــلة األشـــــهر لمنـــــتج أفـــــالم األطفـــــال الكنـــــدى 

الســــــاحر  “انظر منهــــــا رابعهــــــا ـ  ’  حواديــــــت للجميــــــع ‘روك ديميــــــرز 
ـــــــادة مـــــــن  ” الصـــــــغير ـــــــوفرة المعت ، لعلـــــــه أكثرهـــــــا شـــــــعبية ويحمـــــــل ال

ـــة ـــة وصـــداقة األطفـــال  الثيمـــات المحبب ـــر مـــن حـــب الطبيع ، أبرزهـــا كثي
ــــارة كــــاف للجمهــــور ، وقــــدر مــــ والكائنــــات وبعــــض مــــن الخيــــال ن اإلث

ـــــل ـــــى األق ـــــح .  الصـــــغير عل ـــــاة صـــــغيرة بهـــــا بعـــــض المالم أم زنيمـــــة فت
هيرتــــــــز  ٤٠٠٠٠، تســــــــمع حتــــــــى  ولــــــــدت فــــــــى المــــــــاء:  الخياليــــــــة

ـــــخ… ـــــيط مـــــن ســـــليمان والمســـــيح.  إل :  أو بكلمـــــة أخـــــرى هـــــى خل
، تحـــوم حمامـــة  ، تســـير فـــوق المـــاء تســـمع كائنـــات البحـــر وتخاطبهـــا
ــــى ا ــــا فــــوق رأســــها وهــــى ف ــــل  .  لمــــاءأحيان ــــل المعالجــــة أمي فــــى المقاب

المنـــــزل الشــــــاطئى .  كثيـــــرا للــــــدراما الواقعيـــــة منهــــــا لـــــدراما المعجــــــزة
الكبيـــــر لألســـــرة بـــــات مهـــــددا بـــــالبيع بعـــــد أن قـــــرر أخـــــو الجـــــد بيعـــــه 
ـــــدولفين ألفــــــيرا صـــــديق كـــــل األســـــرة ـــــه مســـــكن ال ـــــه أن .  وأهـــــم مـــــا في
ــــان ذا ــــة تتعلــــق بشــــىء مختلــــف هــــو إنقــــاذ أحــــد الحيت ت حبكــــة النهاي

الظهـــــر األحـــــدب التـــــى تجـــــوب المنطقـــــة مـــــن شـــــباك صـــــيادين ســـــقط 
أم ’  بغـــــرق ‘، ثــــم تتابعـــــات أخــــرى تنتهــــى  فيهــــا علــــى ســـــبيل الخطــــأ

  . زنيمة وانطالق الدولفين إلنقاذها
    ٢/١أم العروسة 

  ق أأ ١٠٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٣مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

ســــــــف ، يو  ، حســــــــن يوســــــــف ، عمــــــــاد حمــــــــدى ســــــــميرة أحمــــــــد
، عــــدلى   ، ســــليمان الجنــــدى ، مديحــــة ســــالم ، تحيــــة كاريوكــــا شــــعبان
،  ، إحســـــــان الشـــــــريف ، ملـــــــك الجمـــــــل ، خيريـــــــة أحمـــــــد كاســـــــب



٣٦  

،  ، حســـــــين إســـــــماعيل ، عبـــــــد المـــــــنعم إســـــــماعيل إســـــــكندر منســـــــى
  . عاطف مكرم:  الطفل

ـــديا أســـرية ممتعـــة تمامـــا ،  ، حـــول أســـرة تســـتعد لزفـــاف ابنتهـــا كومي
روفات حتــــــى يقــــــرر األب اخــــــتالس بعــــــض وتتــــــوالى الطلبــــــات والمصــــــ

ــــا ــــه مؤقت ــــد جــــدا.  نقــــود عهدت ، وإيقــــاع ســــريع وخفــــة  جــــو واقعــــى جي
انظــــر االســــتطراد .  ، حتــــى الطفــــل عــــاطف مكــــرم ظــــل مــــن الجميــــع

  . ” الحفيد “
  األم القاتلة 

  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . أحمد كامل مرسى:  إخراج

ـــــل ـــــة جمي ـــــاض علوي ـــــة كا ، حســـــين ري ، فـــــؤاد  ، شـــــادية ريوكـــــا، تحي
، محمــــود  ، نــــور الــــدمرداش ، ســــناء جميــــل ، شــــكرى ســــرحان شــــفيق

  . ، كيتى المليجى
ــــــر ــــــى  فــــــيلم ضــــــعيف نســــــبيا مــــــن الموجــــــه الكبي ، عــــــن الزوجــــــة الت

، فتضــــطر  ، وهــــا هــــى تغــــوى زوج ابنتهــــا أيضــــا اغــــوت راقصــــة زوجهــــا
ـــة وتســـجن ـــه .  لقتلهـــا فـــى النهاي ـــر “ل  ، أقـــوى المشـــابه”  البيـــت الكبي

  . كثيرا
  أم مثالية 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 
ـــــــة :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون وفي

:  مــــدير إضــــاءة.  عبــــد المــــنعم خفــــاجى:  مهنــــدس الــــديكور.  خيــــرى
ــــــولس حــــــازم :  ؛ تصــــــوير ســــــيد بخــــــاتى:  مــــــدير التصــــــوير.  أنســــــى ب

إعــــداد .  ، شــــادية يوســــف حســــنى حســــن ، ، مصــــطفى فــــراج شــــاهين
،  عليــــة الشــــريعى:  ســــاعد فــــى اإلخــــراج.  محمــــود خيــــرى:  موســــيقى

:  إخـــــراج.  أحمـــــد المنـــــدوه:  المخـــــرج المســـــاعد.  ســـــهير الصـــــيرفى
  . إنعام محمد على

االبنـــــة .  معـــــالى زايـــــد:  االبنـــــة الكبـــــرى.  ¤.  فىـ  هـــــدى ســـــلطان 
.  دوح عبــــد العلــــيمممــــ:  االبــــن األصــــغر.  آثــــار الحكــــيم:  الصــــغرى

ســـــــامح .  فى دور حســـــــامـ  محمـــــــود الجنـــــــدى :  يشـــــــاركهم البطولـــــــة
ناديـــــــــة الســـــــــبع :  أســـــــــرة المدرســـــــــة.  فى دور طـــــــــارقـ  الصـــــــــريطى 

ـــز .  الناظرةـ   ـــد العزي ـــة.  مدرسة الرســـمـ  ســـميرة عب ـــدور المذيع :  تقـــوم ب
اشـــــترك .  مدير شـــــركة التـــــأمينـ  محمـــــد متـــــولى :  مـــــع.  تهـــــانى راشـــــد
، صـــــــالح  ، عبـــــــد اهللا الصـــــــفتى مصـــــــطفى الكـــــــواوى:  لفـــــــى التمثيـــــــ

  . ، حسن العدل ، نادية شمس الدين عبد اهللا محمود.  صادق
عاملـــــة نظافـــــة بإحـــــدى المـــــدارس بحـــــى الجماليـــــة الفقيـــــر كافحـــــت 

االبنـــــة الكبـــــرى .  طـــــويال مـــــن أجـــــل تربيـــــة أبنائهـــــا بعـــــد مـــــوت زوجهـــــا
ــــــن أعجــــــاب زميــــــل دراســــــتها  خريجــــــة اآلداب ال تشــــــتغل وتتهــــــرب م

ـــــا ـــــة حالي ـــــك بســـــبب تواضـــــع حالهـــــا المـــــدرس بالجامع ـــــة .  ، وذل االبن
التاليــــة تلتحــــق بالعمــــل كمندوبــــة بإحــــدى شــــركات التــــأمين وتتــــرك دون 

ـــة وال تقـــدر  ـــاألحرى ـ  قصـــد كبيـــر منهـــا انطباعـــا بأنهـــا مـــن أســـرة ثري أو ب
االبــــن األصــــغر طالــــب فــــى .  عــــن التراجــــع عــــن هــــذه الصــــورة ـ  ال تريد

راســــــــة الجامعيــــــــة يميــــــــل لإلســــــــراف واالهتمــــــــام الســـــــنة األخيــــــــرة بالد
ـــــــال حـــــــدود لمدرســـــــة الرســـــــم وألم .  باألناقـــــــة األم تقـــــــدم خـــــــدمات ب

ــــذات تشــــتغل مذيعــــة باإلذاعــــة ــــل  إلحــــدى التلمي ــــرد هــــؤالء الجمي ، وي
، ولترشـــــح فـــــى النهايــــــة  لهـــــا بالمســـــاعدة فـــــى حـــــل مشــــــاكل األبنـــــاء

بـــــال  جـــــو عـــــام مـــــن األلفـــــة والعطـــــاء والتضـــــحية.  للقـــــب األم المثاليـــــة
ــــــالمرة ــــــع مــــــن تحــــــدى  شخصــــــيات شــــــريرة ب ــــــدرامى ينب ، والصــــــراع ال

، وبـــــه مـــــا يكفـــــى لمتابعـــــة المشـــــاهدة ال ســـــيما مـــــع  الظــــروف الصـــــعبة
  . الحوار والتمثيل الجيدين

  آمال 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . يوسف معلوف:  إخراج
،  ، ميمـــــــى شـــــــكيب ، فريـــــــد شـــــــوقى ، محســـــــن ســـــــرحان شـــــــادية

  . ، محمد كامل ، شكوكو بيل، زوزو ن منى
ــــة ــــاة ريفي ــــم أحــــد بزواجهــــا إال عمهــــا  فت ــــدها دون أن يعل ــــوفى وال ، ت

ـــــالميراث ـــــة ليســـــتأثر ب ـــــة الطفل ـــــى حقيق ـــــذى أخف ـــــاة .  ال مسلســـــل معان
ــــ  ـــم لهـــذه ال ـــى تجـــد مـــن يحبهـــا ويقـــف بجوارهـــا ’ آمـــال ‘وظل .  ، حت

ــــة مأســــاوية متوســــطة ــــذى :  معلومــــة.  درامــــا عاطفي هــــذا هــــو الفــــيلم ال
، وأعـــــادت الفنانـــــة المنتجـــــة  تهم حريـــــق اســـــتوديو مصـــــر تجهيزاتـــــهالـــــ

  . آسيا بناءها
  أمانى العمر 

  ق أأ ١٢٠)   س ( ١٩٥٥مصر 
ســـــيف :  قصـــــة.  أفـــــالم ســـــعد عبـــــد الوهـــــاب]  النيـــــل للســـــينما [

ــــدين شــــوكت:  ســــيناريو >؛  الــــدين شــــوكت ــــوارث  ســــيف ال ــــد ال ، عب
ــــــوارث عســــــر:  ؛ حــــــوار عســــــر ــــــد ال ــــــق عب دير مــــــ.  < ، حســــــن توفي

ـــــيكتور أنطــــون:  التصــــوير ــــدس الصــــوت.  ف ــــدس .  كريكــــور:  مهن مهن
؛  عبــــد الحميــــد الســــخاوى:  ؛ تنفيــــذ ولــــى الــــدين ســــامح:  الــــديكور
ســـعد :  موســـيقى وألحـــان.  ، عطيـــة عبـــده كمـــال أبـــو العـــال:  مونتـــاچ

مهــــــداة مــــــن الموســــــيقار الكبيــــــر إنــــــت ويايــــــا أغنيــــــة .  عبــــــد الوهــــــاب
عزفـــــت األغـــــانى الفرقـــــة الماســـــية .  محمـــــد عبـــــد الوهـــــاب:  األســـــتاذ

فـــــــــؤاد :  رئـــــــــيس األوركســـــــــترا <؛  بقيـــــــــادة أحمـــــــــد فـــــــــؤاد حســـــــــن
؛  ســــــعد عبــــــد الوهــــــاب:  موســــــيقى:  ؛ الرقصــــــة األســــــپانية الظــــــاهرى

، علـــــى كامـــــل  ســـــعد عبـــــد الوهـــــاب:  إنتـــــاج.  خريســـــتو وألـــــين:  أداء
ســــيف الــــدين :  إخــــراج <.  رمســــيس نجيــــب:  ؛ مــــدير اإلنتــــاج زكــــى

.  ] زهــــرة العــــال [ـ  زهــــرة العلــــى  ،  ↑ ماجــــدة : تمثيــــل. > شــــوكت
ــــــوارث عســــــر ــــــد ال ــــــق ، ميمــــــى شــــــكيب عب ، فــــــردوس  ، محمــــــد توفي

، وداد  ، صــــالح نظمــــى ، عبــــد الغنــــى قمــــر ، صــــالح ســــرحان محمــــد
ــــــــــوان ، ســــــــــامية رشــــــــــدى حمــــــــــدى ــــــــــد المــــــــــنعم  ، محمــــــــــد عل ، عب
باالشــــتراك .  ، عبــــد الحميــــد بــــدوى ، لطفــــى عبــــد الحميــــد إســــماعيل

ـــــع ـــــد ال:  م ـــــنفقي ـــــب/  ف ـــــاء.  ســـــليمان نجي ـــــة وغن ـــــد :  بطول ســـــعد عب
  . الوهاب

ــــــــة متوســــــــطة المســــــــتوى ، تميزهــــــــا بعــــــــض األغــــــــانى  درامــــــــا عاطفي
شـــــــاب ثـــــــرى مغـــــــامر يريـــــــد الـــــــزواج مـــــــن .  واالستعراضـــــــات الجيـــــــدة

حـــــين .  ، لكـــــن أســـــرته تفضـــــل مـــــن هـــــو أكثـــــر ثـــــراء جارتـــــه الحســـــناء

ــــى  ــــاة بســــيطة وهــــذه تعمــــل رســــامة حت ــــه تقــــف بجــــواره فت يخســــر ثروت
هــــل تــــنجح أيضــــا فــــى .  يصــــبح شــــهيرا فــــى المحامــــاة عملــــه األصــــلى

ــــديم ــــتم النفضــــاح أمــــر  أن تنســــيه حبــــه الق ــــزواج لــــم ي ، خاصــــة وأن ال
  ؟ الثرى الشرير

    ٢/١اإلمبراطور 
The Emperor 

  ق م ١٤٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٩٠مصر 
ــــــوار للســــــينما  ٨٨ســــــينماتيك  [ ــــــان]  األن ــــــاض العري .  أفــــــالم ري

.  الوجــــــه ذو الندبــــــةالفكــــــرة مســــــتوحاة عــــــن .  فــــــايز غــــــالى:  تــــــأليف
المعـــــــارك .  ليلــــــى فهمـــــــى:  نيجـــــــاتيف.  محمـــــــد عشــــــوب:  ماكيــــــاچ

ســــــيد :  مهنــــــدس الــــــديكور.  فريــــــد عبــــــد الحــــــى:  ومــــــؤثرات خاصــــــة
ــــور ــــرحمن:  موســــيقى تصــــويرية.  أن ــــد ال ــــاچ.  ياســــر عب عــــادل :  المونت
ـــــر ـــــديرا التصـــــوير.  مني ـــــد الســـــ ســـــعيد شـــــيمى:  م .  ميع، محمـــــود عب

  . طارق العريان:  إخراج.  سيد إسماعيل:  المنتج الفنى
ــــــــة.  رغــــــــدة.  أحمــــــــد زكــــــــى ــــــــو بكــــــــر عــــــــزت:  بطول حســــــــين .  أب

ــــد اهللا محمــــود الشــــربينى ــــد.  ، عب ــــدة:  والوجــــه الجدي .  محمــــود حمي
، ناهــــــــد  ســــــــيد صــــــــادق ↑ ␡.  كمــــــــال حســــــــين:  الممثــــــــل الكبيــــــــر

.  ، خليــــــــل مرســــــــى ، مخلــــــــص البحيــــــــرى ، محمــــــــد متــــــــولى ســــــــمير
، نعــــيم  ، عبــــد الــــرحيم التنيــــر ، شــــادية عبــــد الحميــــد رأفــــت راجــــى >

، نبيــــل  ، ســــمير رســــتم ، صــــباح محمــــد ، عــــزة عبــــد الجــــواد عيســــى
، حنــــــان  ، ســــــمير الســــــيد ، عمــــــاد تيســــــير ، شــــــريف تركــــــى كمــــــال
، رضـــــــا  ، ســـــــحر فـــــــوزى ، طـــــــارق كامـــــــل ، جـــــــالل محمـــــــد محمـــــــود
ـــــس ـــــا < محمـــــد عيســـــى/  ؛ الطفـــــل ، كمـــــال تركـــــى إدري :  ت؛ أكروب

ــــه ــــوزى وفرقت ــــرازق ف ــــد ال ــــر/  ؛ المطــــرب الشــــعبى عب ؛  كتكــــوت األمي
  . فيصل خورشيد/  المنلوجست

ــــــ  ـــــة ل ـــــن نوعـــــه كمحاكـــــاة دقيق ـــــع م ’  الوجـــــه المنـــــدوب ‘عمـــــل رائ
ـــــدا نســـــخة  ـــــه  ١٩٨٣وتحدي ـــــار فـــــى .  ” الوجـــــه الـــــدمر “انظر ـ  من أث

ــــد الســــينما  ــــة البلهــــاء عــــن تقلي حينــــه علــــى نطــــاق واســــع تلــــك الجدلي
كيــــــة والتــــــى يــــــروج لهــــــا أنصــــــار التخــــــبط الفنــــــى باســــــم الفنيــــــة األمير 

والحقيقــــة أنــــه بعــــد تنحيــــة نمــــاذج تعــــد علــــى األصــــابع مــــن .  واإلبــــداع
تــــــرتبط باســـــم واحــــــد  (المحاكـــــاة المبدعـــــة حقــــــا للســـــينما األميركيـــــة 

ـــدين ذو الفقـــار ـــا هـــو عـــز ال ـــإن ال مكـــان إلبـــداع جـــدى فـــى  ) غالب ، ف
وبحدارة ـ  كــــــن أن تحققــــــه ، وأفضــــــل مســــــتوى يم الســــــينما المصــــــرية
هــــو هــــذا النــــوع مــــن المحاكــــاة الدقيقــــة لألفــــالم  ـ  أحيانــــا كهــــذا الفيلم
قصـــــة صـــــعود تخيليـــــة إلمبراطـــــور الهيـــــروئين فـــــى .  األميركيـــــة الجيـــــدة

، وذلــــك مــــن مجــــرم  ) بفــــرض وجــــود شــــخص كهــــذا بــــالطبع (مصــــر 
، إلـــــى ســـــجين للســـــرقة أثنـــــاء أحـــــداث التمـــــرد  صـــــغير وقاتـــــل بـــــاألجر

ـــــ ـــــاير الشـــــعبى ف ـــــه شخصـــــا لحســـــاب  ١٩٧٧ى ين ، وخـــــروج بعـــــد قتل
ـــــى الســـــجن ـــــاقير ف ـــــاجر عق ـــــه ت ـــــذراع األيمـــــن ل ـــــى أن يصـــــبح ال .  ، إل

ـــــن  ـــــرر العمـــــل لحســـــاب نفســـــه كـــــأول م ـــــأن يق ـــــأتى ب نقطـــــة التحـــــول ت
ـــــدخل الهيـــــروئين إلـــــى مصـــــر ، لكـــــن الراقصـــــة التـــــى أحبهاوتزوجهـــــا  ي

ــــــة وأجهضــــــت نفســــــها ــــــى ذات  أصــــــبحت مدمن ــــــه ف ، كــــــذا ســــــار أخي
.  ، ومــــــن ثــــــم يبــــــدأ مســــــار التــــــدمير الــــــذاتى خــــــل الســــــجنطريقــــــه ود

ــــــــث أدى  ــــــــة فــــــــى أول أفالمــــــــه حي ــــــــدة مفاجــــــــأة حقيقي محمــــــــود حمي
ـــــــة بـــــــالنفس دور الصـــــــديق المخلـــــــص  ـــــــانطالق وتلقائيـــــــة بالغـــــــة الثق ب

ـــــف الظـــــل ـــــر النســـــاء خفي ـــــذراع األيمـــــن للبطـــــل وزئ ـــــه ومـــــن .  وال إن ب
حظــــى  ، ولــــو أنــــه الطلقــــة األولــــى كــــل الكاريزميــــة الواجبــــة فــــى الــــنجم

بــــأدوار بمثــــل هــــذه الجــــودة دائمــــا ألصــــبح علــــى األقــــل رشــــدى أباظــــة 
مســـار موســـيقى نـــادر مـــن نوعـــه فـــى الســـينما المصـــرية يتـــراوح .  آخـــر

ـــين التفجـــر فـــى مشـــاهد النشـــاط وأســـى أفـــالم الجريمـــة ـــت  مـــا ب ، وكان
ــــاكورة أعمــــال واحــــد مــــن أجــــود مــــن كتبــــوا تــــدوينات موســــيقية  أيضــــا ب

تمثيليــــة شاشــــة .  ياســــر عبــــد الــــرحمن للســــينما المصــــرية موهبــــة وهــــو
بارعـــــــة اإلحكـــــــام مـــــــن فـــــــايز غـــــــالى يعيبهـــــــا فقـــــــط تحميلهـــــــا بـــــــبعض 
ــــــب  ــــــة كتقــــــديم إســــــرائيل كمصــــــدر تهري ــــــات السياســــــية المزمن الپارانوي

ـــــاقير لمصـــــر .  ، وأن هـــــذه هـــــى النتيجـــــة الرئيســـــة للســـــالم معهـــــا العق
الفضـــــل األخيـــــر فـــــى كـــــل الجوانـــــب اإليجابيـــــة يعـــــود تأكيـــــدا لســـــخاء 

فــــى العــــام الســــابق قــــدمت الســــينما .  منتجــــه ريــــاض العريــــان وجديــــة
المصـــــرية نســـــخة أضـــــعف كثيـــــرا وحافلـــــة بالتعـــــديالت التـــــى تســـــابقت 

  . ” الفتى الشرير “إلضعافها 
  ☺ إمبراطورية الجبابرة 

Star Wars —Episode V —The Empire 
Strikes Back 

  ق م ١٢٤)   س/  ف/  مور  ( ١٩٨٠أميركا 
  . ” برةالجبا “:   ف

Aka: Empire Strikes Back —Special Edition, The 
(1997Pubs); Empire Strikes Back, The (OTitle). 

[Twentieth Century Fox] Lucasfilm Ltd.  D: Irvin 
Kershner. P: Gary Kurtz. ExcP: George Lucas. S: Leigh 
Brackett, Lawrence Kasdan. St: George Lucas. ↑ PD: 
Norman Reynolds. DPh: Peter Suschitzky. M: John 
Williams. E: Paul Hirsch. 

 Str: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. And 
Alec Guinness. With: James Earl Jones -as the Voice of 
Darth Vader. Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David 
Prowse, Peter Mayhew, Kenny Baker, Frank Oz, Clive 
Revill, Julian Glover, John Ratzenberger. 

أو رســــميا الخــــامس حيــــث األجــــزاء الثالثــــة األولــــى  (الجــــزء الثــــانى 
ـــــد مـــــرور أكثـــــر مـــــن عشـــــرين عامـــــا ـــــم تـــــزل فـــــى طـــــور الصـــــنع بع ،  ل
،  ) واألجـــــزاء الثالثـــــة األخيـــــرة مـــــن التســـــاعية ال زالـــــت مجـــــرد خطـــــط

حـــــرب  “ [’  حـــــروب النجـــــوم ‘مـــــن الفـــــيلم فـــــائق النجـــــاح واإلبهـــــار 
.  قلــــيال بالنســــبة للثالثيــــةنجــــاح ســــاحق لكنــــه األقــــل .  ] ” الكواكــــب

، وســــوف تجــــد  فــــتش عــــن الــــدراما ـ  وكما الحــــال دوماـ  لتفســــير هــــذا 
ـــه .  أن العنـــوان وحـــده يشـــرح كـــل شـــىء فهـــذا علـــى العكـــس مـــن زميلي

ـــــــيلم  ـــــــاعى ‘ف ـــــــد :  ’ دف ـــــــن جدي ـــــــى تهجـــــــم م ـــــــة هـــــــى الت اإلمبراطوري
، بـــل إنـــه  ، وأقصـــى أمـــل هـــو النجـــاة وتالحـــق أبطالنـــا فـــى كـــل مكـــان

ن ســــــولو مجمــــــدا وغيــــــر معــــــروف يقينــــــا إن كــــــان حيــــــا أم ينتهــــــى بهــــــا
ــــات ومــــؤثرات معــــارك .  مــــات ــــك كــــل شــــىء فــــى القمــــة خلفي عــــدا ذل

ـــــارة  ـــــات وموســـــيقى جب ـــــخ…أو مخلوق ـــــدة .  إل ـــــات خال سلســـــلة تتابع
، ويضــــطر لــــووك  الكوكــــب المتجمــــد الــــذى لجــــأ إليــــه الثــــوار:  منهــــا

ت ســــكايووكر وهــــان ســــولو للمبيــــت فــــى الــــبطن العفــــن ألحــــد الكائنــــا

هجــــوم اآلليـــات الـــثالث العمالقــــة التـــى تســـير بأربعــــة .  حتـــى ال يموتـــا
ـــــث احتاجـــــت مـــــثال واحـــــدة منهـــــا  أرجـــــل ، وهـــــى مـــــن الضـــــخامة بحي

ســـــــكايووكر .  لطـــــــائرة كـــــــى تلـــــــف ســـــــلكا حـــــــول أرجلهـــــــا إلســـــــقاطها
ـــــل ( ـــــر نضـــــجا كممث ـــــل اآلن أكث ـــــد )  مـــــارك هامي ـــــذهب لكوكـــــب بعي ي

هــــان ســــولو يختــــرق .  ) أوز (ليــــتعلم فنــــون الچيــــداى مــــن القــــزم يــــودا 
ــــــة المتهالكــــــة ــــــذات المركب ــــــة كاملــــــة معلقــــــة .  حقــــــل نجيمــــــات ب مدين

ـــــى السلســـــلة  ـــــد ف ـــــادم الجدي ـــــديرها الق ـــــى ي ـــــات هـــــى الت ـــــة التقني حديث
،  ، المغـــامر المـــادى صـــديق هـــان ســـولو القـــديم بيللـــى ديـــى ويلليـــامز

، لكنـــــه تـــــدريجيا  الــــذى يضـــــطر هنـــــا لخيانتـــــه لصــــالح جبـــــروت فــــــيدر
المفاجــــأة الكشــــف أن لــــووك هــــو .  لمعســــكر الثــــوار يقتنــــع باالنحيــــاز

الشخصــــــية الخالبــــــة  (إبــــــن دارث فـــــــيدر قائــــــد جيــــــوش اإلمبراطوريــــــة 
، ســـــــــواء بالعبـــــــــاءة والوجـــــــــه المعـــــــــدنى  حقـــــــــا فـــــــــى كـــــــــل السلســـــــــلة

ــــــى  الســــــوداوين ــــــة والطريقــــــة العمالقــــــة الت ، وحركــــــات الجســــــم المهيب
لطبع ، وبـــــا يشـــــيح بهـــــا پـــــراوس ممثـــــل الشخصـــــية بذراعيـــــه أو بعباءتـــــه

؛ ولعلهــــا أحـــد أعظــــم  الســـحر الجهـــورى لصــــوت چـــيمس إيــــرل چـــونز
اإلثباتــــــــــات ألن أفضــــــــــل مــــــــــا تصــــــــــنعه الســــــــــينما هــــــــــو شخصــــــــــيات 

)  أو بـــــــــاألحرى الســـــــــادس (انظـــــــــر الجـــــــــزء الثالـــــــــث .  ) ! األشـــــــــرار
 . ، فهناك تنتظرك مفاجأة عائلية ثانية ” عودة الجبابرة “

AA: Sd (Bill Varney, Steve Maslow, Gregg Landaker, 
Peter Sutton); SpAchievement -VFx (Brian Johnson, 
Richard Edlund, Dennis Muren, Bruce Nicholson). 

AAN: AD-SD (Norman Reynolds, Leslie Dilley, Harry 
Lange, Alan Tomkins -AD; Michael Ford -SD); OScr. 

  إمبراطورية م 
  ق م ١١٣)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 

:  قصـــــة وحـــــوار.  مـــــراد فـــــيلم]  مـــــراد فـــــيلم  وكالـــــة الجـــــاعونى [
.  نجيــــــــب محفــــــــوظ:  أعــــــــدها للســــــــينما.  إحســــــــان عبــــــــد القــــــــدوس

رشــــيدة :  مونتــــاچ.  ، كــــوثر هيكــــل محمــــد مصــــطفى ســــامى:  ســــيناريو
مــــــــراد :  إنتـــــــاج.  وحيـــــــد فريــــــــد:  مــــــــدير التصـــــــوير.  عبـــــــد الســـــــالم
  . حسين كمال:  إخراج.  رمسيس نجيب
،  ، خالــــد أبــــو النجــــا ، دولــــت أبــــيض ، أحمــــد مظهــــر فــــاتن حمامــــة
، فتحيــــة  ، علــــى جــــوهر ، ليلــــى حمــــادة ، حيــــاة قنــــديل هشــــام ســــليم

  . ، إسكندر منسى شاهين
، وحشــــــد مــــــن األفكــــــار  موضــــــوع جــــــذاب وأيضــــــا عميــــــق المغــــــزى

مــــديرة بــــوزارة التعلــــيم أم لســــتة كــــل .  المتحــــررة فــــى مناقشــــات مطولــــة
ـــــ ـــــنهم حالـــــة قائمـــــة بـــــذاتها بـــــدءا م ن الفتـــــاة المتحـــــررة إلـــــى أختهـــــا م

، وهلــــــم  المســــــترجلة ومــــــن الشــــــاب العصــــــرى إلــــــى اآلخــــــر اليســــــارى
ــــــزنس للــــــزواج .  جــــــرا ــــــاك طلــــــب مــــــن رجــــــل بي هــــــى اآلن آرملــــــة وهن
، بـــــأن تعرضـــــه علـــــى  تتعامـــــل مـــــع األمـــــر بشـــــكل ديمـــــوقراطى.  منهـــــا
، تحــــس بعــــدم رضــــاهم وتنفجــــر بيــــنهم صــــراعات التحــــرر مــــن  األوالد

تطبيــــق الديمقراطيــــة عــــن طريــــق إجــــراء انتخابــــات  ويقــــررون.  وصــــايتها
ـــــزل ـــــا لمـــــدير المن ـــــألم ولن وجـــــوه !  ، أمـــــا نتيجتهـــــا ســـــتكون مفاجـــــأة ل

ــــدة مــــنهم مــــن اســــتمر كهشــــام ســــليم ــــدة جي ــــدة عدي ــــل هــــو .  جدي قلي
  . من أجاد ، ونادرا ما استمر أحد من الباقين طويال

   ٢/١إمبراطورية المعلم 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٤مصر 

ـــــــيلم]  العصـــــــرية للســـــــينما [ .  مـــــــاهر إبـــــــراهيم:  قصـــــــة.  رضـــــــا ف
ــــو يوســــف:  ســــيناريو وحــــوار ــــدس الــــديكور.  محمــــد أب محمــــود :  مهن

ـــــــاچ.  الشـــــــيخ ـــــــى:  مونت ـــــــدير التصـــــــوير.  حســـــــين عفيف إبـــــــراهيم :  م
  . زكى صالح:  إخراج.  صالح

، صــــــــفاء أبــــــــو  ، نبيلــــــــة الســــــــيد ، هــــــــدى ســــــــلطان محمــــــــد رضــــــــا
  . ، أحمد رمزى السعود
اطوريــــــة المعلــــــم هــــــى زوجاتــــــه الــــــثالث الالتــــــى لــــــم ينجــــــبن إال إمبر 

، لكـــــن  ، ويســـــعى اآلن للـــــزواج مـــــن فتـــــاة صـــــغيرة دســـــتة مـــــن البنـــــات
هـــدفها كـــان عكســـيا جـــدا وهـــو الحصـــول علـــى مســـاعدته فـــى إنشـــاء 

، مــــن أجــــل  يتلوهــــا زواجــــه مــــن معلمــــة الحــــى.  مركــــز لتنظــــيم األســــرة
ــــد ــــة فارغــــة.  ذات حلــــم إنجــــاب ول وإن كــــان بهــــا مــــا  ، كوميــــديا هزلي

، وفــــــــى مقدمتــــــــه تجســــــــيدها النمــــــــوذجى  جــــــــذب الجمهــــــــور نســــــــبيا
اســـمه هنـــا  (رضـــا التـــى طبـــع بهـــا حياتـــه الفنيـــة ’  المعلـــم ‘لشخصـــية 

المعلـــــم ســـــيد وهـــــو اقتبـــــاس الســـــم الشخصـــــية الرئيســـــة فـــــى ثالثيـــــة 
  . ) القاهرة لنجيب محفوظ

   ٢/١امتثال 
  ق م ١٢٤)   س/  الدقى ( ١٩٧٢مصر 

ــــــــبأفــــــــالم رمســــــــيس  ممــــــــدوح :  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  نجي
ـــــــى ـــــــاچ.  الليث ـــــــة شـــــــكرى:  مونت ـــــــديكور.  نادي ـــــــدس ال حلمـــــــى :  مهن
.  وحيــــد فريــــد:  مــــدير التصــــوير.  فــــؤاد الظــــاهرى:  موســــيقى.  عــــزب
  . حسن األمام:  إخراج

ــــور الشــــريف ماجــــدة الخطيــــب ،  ، نجــــوى فــــؤاد ، عــــادل أدهــــم ، ن
ـــــى جمـــــال ســـــمير صـــــبرى ـــــة الســـــيد ، ليل ـــــرة، أم ، نبيل ،  ، قطقوطـــــة ي
،  ، محمـــــد الدســـــوقى ، كمـــــال ســـــرحان ، مختـــــار أمـــــين وفيـــــق فهمـــــى
  . ، محمد شوقى نعيمة الصغيرة

، لكــــن فــــى إنتــــاج أصــــغر  إحــــدى قصــــص راقصــــات حســــن األمــــام
الفتــــاة الهاربــــة التــــى تصــــبح تلميــــذة بديعــــة مصــــابنى فملكــــة .  نســــبيا

إلــــى  ، ، بــــدءا مــــن صــــدامها مــــع الفتــــوة إلــــى إغرائهــــا لــــه عمــــاد الــــدين
، إلــــى صــــدامها الحتمــــى مــــع الفتــــوة  عالقتهــــا بموجــــه مســــرحى شــــاب

، والجديــــد  نفــــس تــــألق حســــن األمــــام المعتــــاد.  الــــذى خانتــــه وهكــــذا
ــــــــذى درس بالخــــــــارج ،  هــــــــو شخصــــــــية موجــــــــه األفــــــــالم المثقــــــــف ال

  . واألحساس الحزين بكواليس عالم األضواء ذلك
   ٢/١امرأة فى محنة 

One Is a Lonely Number 
  ق م ٩٧)  س/   ت  ( ١٩٧٢كا أمير 

Metro Goldwyn Mayer. M: Michel Legrand. E: David 
Saxon. PD: Walter M. Simonds. DPh: Michel Btigo. S: 
David Seltzer; Based on the N: Rebecca Morris. P: Stan 
Margulies. D: Mel Stuart. 
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Trish van Devere, Monte Markham, Janet Leigh, Melvyn 
Douglas, Jane Elliot, Jonathan Lippe, Mark Bramhall, Paul 
Jenkins, A.Scott Beach, Henry Leff, Dudley Knight, 
Maurice Argent, Thomas McNallan, Joseph Spano, Morgan 
Upton, Kim Allen, Peter Fitzsimmons, Christopher Brooks. 

ر جيــــدا فــــى ذات الوقــــت عــــن ، وتعبــــ درامــــا تعليــــق اجتمــــاعى مــــؤثرة
ــــــدها زوجــــــة تفاجــــــأ  الفكــــــر االجتمــــــاعى ألواخــــــر الســــــتينيات ومــــــا بع

تحـــــاول إنشـــــاء عالقـــــة .  بتطليـــــق زوجهـــــا لهـــــا لمجـــــرد تعرفـــــه بـــــأخرى
، ولكنهــــا تفضــــل فــــى النهايــــة اإلســــتقالل والتفاعــــل الحــــر مــــع  جديــــدة

، ونراهــــــا فــــــى النهايــــــة تخــــــرج  النــــــاس والطبيعــــــة ككــــــل ودون قوالــــــب
مـــــــــن الحمـــــــــاس واإلنفعـــــــــاالت بحيـــــــــاة كهـــــــــل وحيـــــــــد قـــــــــدرا هـــــــــائال 

  . ) المخضرم ميلفـين دووجالس فى دور حلية رائع (
  امرأة آيلة للسقوط 

  ق م ١٢٥)  س/    ف ( ١٩٩٢مصر 
عــــادل :  نيجــــاتيف.  أفــــالم ناهــــد فريــــد شــــوقى]  اتحــــاد الفنــــانين [

ــــل:  مــــونتير مســــاعد.  شــــكرى ــــديكور.  صــــالح خلي ــــدس ال .  د:  مهن
مهنــــدس .  حســــين اإلمــــام:  موســــيقى تصــــويرية.  أحمــــدإبــــراهيم ســــيد 

ــــــد:  الصــــــوت ــــــاچ.  ســــــيد حام ــــــرازق:  مونت ــــــد ال ــــــدير .  صــــــالح عب م
ـــــــــــأليف وإخـــــــــــراج.  طـــــــــــارق التلمســـــــــــانى:  التصـــــــــــوير مـــــــــــدحت :  ت
  . السباعى
ـــــــدة.  ¤.  يســـــــرا ـــــــل.  محمـــــــود حمي ـــــــز .  صـــــــالح قابي ـــــــد العزي عب
ســـــيف .  محمـــــود مســـــعود.  محمـــــد كامـــــل.  محمـــــد وفيـــــق.  مخيـــــون
.  خيـــــرى بشـــــارة.  محســـــن ســـــرحان.  رجـــــاء حســـــين.  لـــــرحمنعبـــــد ا

،  رمـــــزى غيـــــث:  وألول مـــــرة أيضـــــا.  طـــــارق التلمســـــانى:  وألول مـــــرة
ــــد فــــؤاد ــــب وهبــــى.  زاي ــــى لبيــــب ، ســــمير صــــادق زين ، شــــادية  ، لطف

ــــــد ــــــد الحمي ــــــدون ائتمــــــان . [ ، ليلــــــى فهمــــــى عب ــــــد شــــــوقى:  ب ،  فري
ــــات. ] هــــدى ســــلطان ــــى عملي ــــة وشــــريكة ف ــــاة ملهــــى متطلع ســــرقة  فت

ــــــزواج ، فتفاجــــــأ بتورطهــــــا فــــــى تهمــــــة قتــــــل بواســــــطة  تقــــــرر التوبــــــة وال
،   ، ويغيــــر خطيبهــــا األول مــــن موقفــــه المعــــادى لهــــا شــــركائها القــــدامى

كـــــى يحـــــاول إنقـــــاذ رقبتهـــــا مـــــن حبـــــل المشـــــنقة فـــــى الثانيـــــة األخيـــــرة 
، تعيبهـــــا  صـــــنعة ميلودراميـــــة مثيـــــرة وســـــريعة اإليقـــــاع وناجحـــــة.  تمامـــــا

بطــــة هــــى تجاهــــل الشــــهادة المهمــــة لصــــديقة فجــــوة صــــغيرة لكــــن مح
ـــــة رجـــــاء حســـــين والبحـــــث عـــــن خيـــــوط أضـــــعف بكثيـــــر طـــــوال  البطل

ظهــــور حليــــة لفريــــد شــــوقى وهــــدى ســــلطان غيــــر المــــؤتمنين .  الوقــــت
ـــــــين ـــــــن ابنتهمـــــــا  رســـــــميا كممثل ـــــــيلم مهـــــــدى لهمـــــــا م ، وإن كـــــــان الف

  . منتجته
  امرأة بال قلب 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٨مصر 
عبـــــد :  مونتـــــاچ.  أفـــــالم توفيـــــق عيســـــى]  ق العربـــــىأفـــــالم الشـــــر  [

قصـــــة وســـــيناريو .  علـــــى خيـــــر اهللا:  مـــــدير التصـــــوير.  العزيـــــز فخـــــرى
  . يس إسماعيل يس:  وإخراج

،  ، ســـــمير غـــــانم ، لبلبـــــة ، محمـــــود عبـــــد العزيـــــز ســـــهير المرشـــــدى
  . ، فاتن فؤاد ، زكريا موافى ، سعاد نصر زوزو نبيل

اذ علـــــى ثـــــروة ابنهـــــا الميـــــت حمـــــاة تســـــلك كافـــــة الســـــبل لالســـــتحو 
ويصــــل األمــــر لحــــد .  ، كــــأن توهمهــــا بــــأن مولودهــــا مــــات مــــن أرملتــــه

، عنـــد اكتشـــاف أن الحمـــاة التـــى لـــم ترهـــا مـــن قبـــل مـــا  محاولـــة قتلهـــا
ميلودرامــــــا غمــــــوض مشــــــوبة .  هــــــى إال ســــــيدة أخــــــرى ادعــــــت ذلــــــك

ــــــس يــــــس المــــــألوف ــــــبس بتتلمــــــذ  بالرعــــــب كتخصــــــص ي ــــــذى يقت ، ال
الــــذى صــــنع ’  ســــوف تعجبــــين بــــأمى ‘يــــوك مجتهــــد هنــــا فــــيلم پــــاتى د

قــــــد تعجبــــــك زوزو .  ذات األجــــــواء لكــــــن علــــــى نحــــــو أقــــــوى بكثيــــــر
ولبلبــــة )  الحمــــاة المزيفــــة التــــى انتهــــى بهــــا األمــــر إلــــى الجنــــون (نبيــــل 

الفتـــاة الخرســـاء ابنـــة عـــم الـــزوج الطيبـــة التـــى تعـــاون األرملـــة الشـــابة  (
  . لمستوى، أما سهير المرشدى فدون ا ) فى الوصول لرضيعها
   ٢/١امرأة بال قيد 

  ق م ١٠٧)  س/    ف ( ١٩٨٠مصر 
ــــــة العامــــــة للســــــينما ،  يوســــــف الســــــباعى:  ســــــيناريو وحــــــوار.  الهيئ

:  مونتـــــاچ.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  عصـــــمت خليـــــل
ــــــز فخــــــرى ــــــد العزي ــــــدير التصــــــوير.  عب :  إخــــــراج.  كمــــــال كــــــريم:  م

  . هنرى بركات
،  ، وداد حمـــــــدى عبــــــد الغنــــــى ، ســــــعيد ، حســــــين فهمــــــى نيللــــــى

، هـــــــانم  ، محمـــــــد شـــــــوقى ، علـــــــى الشـــــــريف عبـــــــد العلـــــــيم خطـــــــاب
  . محمد

، وإن كـــــــان متقنـــــــا  فـــــــى أجـــــــواء مختلفـــــــة تمامـــــــا’  كـــــــارمن ‘عـــــــن 
ــــة  بشــــكل عــــام ــــا فــــى دور الغجري ــــى ســــتقنعك غالب ، ال ســــيما وأن نيلل
، ويقـــع  هـــى تعمـــل فـــى عصـــابة تهريـــب عقـــاقير مـــن البحـــر.  الجامحـــة

.  طى الحــــــدود وهــــــى تــــــرفض أن يقيــــــدها أى رجــــــلفــــــى غرامهــــــا شــــــر 
ـــــه المجنـــــون ، وتتوقـــــف هـــــى عـــــن اســـــتغالله فـــــى  يظـــــل هـــــو علـــــى حب

  . ، لكن ال مفر من النهاية الدرامية المعروفة عملها
   ٢/١امرأة تتحدى الرجال 

Mother, Jugs & Speed 
  ق م ٩٥)  س/   ت  ( ١٩٧٦أميركا 
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ـــــــات تتنافســـــــان علـــــــى تقـــــــديم  شـــــــركتا إســـــــعاف متواضـــــــعتا اإلمكان

ـــــيس ـــــوس أنچل صـــــراعات  سلســـــلة.  خـــــدماتهما فـــــى أحـــــد ضـــــواحى ل
ـــــدماج ـــــى اإلن ـــــار الســـــلطات لهمـــــا عل ـــــة تنتهـــــى بإجب ـــــب متبادل .  ومقال

ــــــالث زمــــــالء زنجــــــى مخضــــــرم ’  األم ‘كوســــــبى :  أبطــــــال العنــــــوان ث
، متـــــــأفف مــــــن عـــــــدم خبـــــــرة  اعتــــــاد العمـــــــل بمفــــــرده علـــــــى الســــــيارة

،  مســــــاعديه ويســــــتعمل العنــــــف مــــــع منافســــــيه فــــــى الشــــــركة األخــــــرى
ت جـــدارتها لـــه كزميلـــة چـــاجز هـــى ويلـــش الحســـناء التـــى تحـــاول اثبـــا

ـــــرة ســـــيارة ـــــل هـــــو االهتمـــــام العـــــاطفى لألخي ـــــث كيتي ـــــل الثال .  ، والزمب
!  الشـــركة الثانيـــة ليســـت بهـــذا التنـــوع فكلهـــا مـــن األميـــركيين األفارقـــة

  . فيلم جذاب بنجومه وليس ألى خط حبكة مثير
  امرأة تحت االختبار 

  ق م ١٠٠)   س/  سفير ( ١٩٨٦مصر 
  . محمد أباظة:  إخراج

، المنتصـــــــر  ، صـــــــبرى عبـــــــد المـــــــنعم ، إبـــــــراهيم الشـــــــرقاوى بلبـــــــةل
  . ، منيرفـا ، سناء يونس ، وائل نور باهللا

،  ، تتنكـــر كرجـــل لقتـــل عـــدوها ، فتـــاة صـــعيدية كوميـــديا عـــن الثـــأر
ـــــار .  ، كمـــــا يقعـــــان فـــــى الحـــــب فـــــإذا بهمـــــا يتورطـــــان مـــــع عصـــــابة آث

ـــــك ومتســـــرع ـــــاج صـــــغير وركي ـــــاء البحـــــر إنت ـــــرة مـــــن أزي ـــــه وف  ، فقـــــط ب
  . النسائية وجمال خاص للمثلة منيرفـا

    ٢/١امرأة تدعى جولدا 
A Woman Called Golda 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ٢٠٠)   — ( ١٩٨٢أميركا 
Paramount [Harvy Bennett]. AscP: Marilyn Hall. M: 

Michel Legrand. E: Robert F. Shugrue. AD: Ariel Roshko. 
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، وبـــــالطبع اســـــتعراض ضـــــخم للقـــــوة  آخـــــر أفـــــالم إنجريـــــد برجمـــــان
ـــــة ـــــر وأنجـــــح اإلنتاجـــــات فـــــى  لقـــــدراتها التمثيلي ، فـــــى واحـــــد مـــــن أكب
ــــــزيون ـــــاريخ التليف ـــــوزراء اإلســـــرائيلية .  ت ـــــائير رئيســـــة ال ـــــدا م ـــــاة جول حي

فــــــى ســــــرد ملحمــــــى تتــــــوالى فيــــــه الوقــــــائع كسلســــــلة مــــــن الحبكــــــات 
ــــــة ــــــة الشخصــــــية  ، والرهــــــان األساســــــى المصــــــغرة المتوالي هــــــو كاريزمي
.  ، وكــــذا النجوميــــة الطاغيــــة لمــــن تــــؤدى الــــدور وكفاحهــــا المتواصــــل

،  البدايـــة منـــذ أن كانـــت طفلـــة تعـــانى االضـــطهاد والمهانـــة فـــى روســــيا
ثــــــم أحبــــــت وتزوجــــــت فــــــى أميركــــــا دون أن يفارقهــــــا حلــــــم مشــــــاركة 

أقنعــــت صــــديقها مــــوريس بالرحيــــل معهــــا وعاشــــوا .  اليهــــود وطنــــا آمنــــا
، لكــــن  ز وســــرعان مــــا أصــــبحت ممثلتــــه فــــى الهســــتدروتفــــى كيبــــوت

ــــدس وأنجبــــوا  ــــوا للق ــــاة مســــتقرة فرحل ــــى حي ــــوريس صــــمم عل زوجهــــا م
ـــــــا فـــــــى فقـــــــر وحاجـــــــة ولمـــــــا عرضـــــــت عليهـــــــا وظيفـــــــة .  طفلـــــــين تربي
.  ، رحـــــل الـــــزوج وحيـــــدا ألميركـــــا بـــــالمجلس النســـــائى فـــــى تـــــل ابيـــــب

،  أثنــــاء الحــــرب حــــددت بريطانيــــا الهجــــرة اليهوديــــة استرضــــاء للعــــرب
، وقامــــــت  بينمــــــا كانــــــت فلســــــطين أملهــــــم الوحيــــــد فــــــى أيــــــام النازيــــــة

ـــــا إلخـــــراج بعـــــض مـــــن تحتجـــــزهم فـــــى  بجهـــــود للضـــــغط علـــــى بريطاني
بعــــد قــــرار التقســــيم عــــاد مــــوريس ليهنئهــــا علــــى إعالنهــــا .  معســــكرات

ـــــة فـــــى اإلذاعـــــة ـــــر فصـــــول .  بيـــــان تأســـــيس الدول ـــــدأ أكث بعـــــد هـــــذا يب
ـــــــث قب ـــــــوزارة حي ـــــــارة بإنضـــــــمامها لل ـــــــيلم إث ـــــــام بالمهمـــــــة الف ـــــــت القي ل

األســـــطورية بالـــــذهاب لعمـــــان  إلقنـــــاع األميـــــر عبـــــد اهللا فـــــى ديســـــيمبر 
ـــــا  ١٩٤٧ ـــــد انســـــحاب بريطاني ـــــة عن ـــــوش العربي لعـــــدم االنضـــــمام للجي

، فقــــــط لنجــــــد  تفشــــــل فــــــى هــــــذه المهمــــــة.  ١٩٤٨مــــــايو  ١٥فــــــى 
مجلـــــــس الـــــــوزراء يصـــــــوت بعـــــــدها علـــــــى إرســـــــالها ألميركـــــــا لجمـــــــع 

ادة بــــن جوريــــون الــــذى كــــان يريــــد التبرعــــات باإلجمــــاع وذلــــك ضــــد إر 
ـــــاير  (الســـــفر  إذ  ١٩٤٨تتابعـــــات ناجحـــــة لهـــــا فـــــى شـــــيكاجو فـــــى ين

جمعــــــــت خمســــــــين مليـــــــــون دوالر بــــــــدال مـــــــــن الخمســــــــة وعشـــــــــرين 
يهــــدأ اإليقــــاع بعــــد هــــذا عنــــدما أصــــبحت وزيــــرة العمــــل .  ) المقــــدرة

، وأبـــــرز مـــــا فـــــى هـــــذا أن تظهـــــر كمتعاطفـــــة مـــــع  لمـــــدة ســـــبع ســـــنوات
ضــــــحية شــــــعارات حكــــــامهم الــــــذين يريــــــدون  الالجئــــــين الــــــذين كــــــانوا

ــــى البحــــر ــــرة أوحــــى لهــــا الســــيناتور .  إلقــــاء بإســــرائيل ف ــــى هــــذه الفت ف
ــــزواج ثــــم جعلهــــا بــــن جوريــــون .  هيــــوبرت همفــــرى بحملــــة لتشــــجيع ال

ــــدا مــــائير أى  ــــال وأســــماها جول ــــه مــــن اغتي ــــت أنقذت ــــة كان ــــرة خارجي وزي
 ، حيــــــث قــــــادت البرنــــــامج واســــــع النجــــــاح للتعــــــاون الضــــــوء الــــــذهبى

أصــــيبت بمــــرض خبيــــث .  العلمــــى واالقتصــــادى مــــع الــــدول األفريقيــــة
وأن عـــــادت لكـــــن   ١٩٦٧واســـــتقالت وجـــــاء أبـــــا إيبـــــان قبيـــــل حـــــرب 

تـــــــوفى أشـــــــكول وحلـــــــت  ١٩٦٩فـــــــى .  كســـــــكرترة لحـــــــزب العمـــــــل
التركيــــز فــــى المرحلــــة األخيــــرة علــــى عالقتهــــا .  محلــــه كرئيســــة للــــوزراء
عــــن  ١٩٧٨بر ، هــــذا إلــــى رحلــــت فــــى ديســــيم بابنيهــــا منــــاحم وســــارة

  . ثمانين عاما
    ٢/١امرأة جميلة 

Pretty Woman 
  ق م ١١٧)  س  ( ١٩٩٠أميركا 

[Buena Vista] Touchstone [Silver Screen Partners IV]. C: 
Dianne Crittenden. M: James Newton Howard. Co-P: Gary 
W. Goldstein. CD: Marilyn Vance-Straker. Er: Priscilla 
Nedd, A.C.E. PD: Albert Brenner. DPh: Charles Minsky. 
ExcP: Laura Ziskin. W: J.F. Lawton. P: Arnon Milchan, 
Steven Reuther. D: Garry Marshall.  ↑ Selected Wardrobe 
for Pretty Woman: Cerruti 1881 -Paris. 

<Richard Gere. Julia Roberts. ¤.> Ralph Bellamy. Jason 
Alexander. Laura San Giacoma. And: Hector Elizondo.  ↑ 
Alex Hyde-White, Amy Yasbeck, Elinor Donahue. Judith 
Baldwin, Jason Randal, Bill Applebaum, Tracy Bjork, Gary 
Greene. William Gallo, Abdul Salam el Razzac, Hank 
Azaria, Larry Hankin, Julie Paris, Rhonda Hansome, 
Harvey Keenan, Marty Nadler, Lynda Goodfriend, Reed 
Anthony, Frank Campanella, Jacqueline Woolsey, Cheri 
Caspari, Scott A. Marshall. Regency Beverly Wilshire 
Patrick Richwood, Kathi Marshall, Laurelle Brooks, Don 
Feldstein, Marvin Braverman, Alex Statler, Jeff Michalski, 
Patrick D. Stuart, Lloyd T. Williams, R. Darrell Hunter, 
James Patrick Dunne, Valorie Armstrong, Steve Restivo, 

Rodney Kageyama, Douglas Stitzel. Larry Miller, Dey 
Young, Shane Ross, Carol Williard, Minda Burr, Robyn 
Peterson, Mariann Aalda, Rc Everbeck, Michael French, 
Allan Kent. Stacy Keach, Sr., Linda Sue Crosby, Nancy 
Looke, Calvin Remsberg, Lloyd Nelson, Norman Large, 
Tracy Reiner. Tom Nolan, John David Carson, Daniel 
Bardol. Karin Calabro, Bruce Eckstut, Amzie Strickland, 
Mychael Bates. 

، قـــــادم مـــــن نيـــــو  مســـــتثمر شـــــاب فـــــائق الثـــــراء وجـــــاد بشـــــكل عـــــام
ــــــه ــــــت شــــــركة كعادت ــــــورك إلنهــــــاء صــــــفقة اكتســــــاب وتفتتي ــــــرف  ي ، يتع

، عنـــــدما يبحـــــث عمـــــن  بعـــــاهرة ســـــوقية لكـــــن رقيقـــــة وطيبـــــة بالـــــداخل
.  لوس أنچلـــــيسـ  يدلـــــه لمكـــــان الفنـــــدق فـــــى ضـــــاحية بيفــــــرلى هيللـــــز 

هـــــا علـــــى البقـــــاء ، وفـــــى الصـــــباح يتعاقـــــد مع يقـــــرر قضـــــاء ليلـــــة معهـــــا
ـــة الراقيـــة وكـــذلك يعـــرف كـــل .  أســـبوعا ســـريعا تكتســـب صـــفات الطبق

ــــــه وتــــــأتى النهايــــــة ســــــعيدة علــــــى  منهمــــــا الحــــــب ألول مــــــرة فــــــى حيات
فهــــو معالجــــة عصــــرية حقــــا .  عكــــس األصــــول المســــتقى منهــــا الفــــيلم

ـــــــا ‘أو أصـــــــلها ’  الســـــــاقطة ’ ‘ الترافيتـــــــا ‘ألوبـــــــرا  ’  غـــــــادة الكاميلي
ل اصــــطحاب البطــــل لهــــا بطــــائرة خاصــــة إلــــى وتقــــدم األوپــــرا مــــن خــــال

ســـان فرانسيســـكو لحضــــور عـــرض لهـــا ينتهــــى بـــالطبع بـــدموع منهمــــرة 
بجانــــــب هــــــذا هنــــــاك ظــــــالل قويــــــة مــــــن بيجميليــــــون .  علــــــى وجههــــــا

أقلهــــا مشــــهد مبــــاراة الپولــــو المنــــاظر )  ” ســــيدتى الجميلــــة “أنظــــر  (
ـــى محصـــت كـــل  لســـباق الخيـــول فـــى األصـــل ـــأن هوليـــوود الت ، علمـــا ب

عمـــل .  ب فـــى لـــوس أنچلـــيس لـــم تـــزر كثيـــرا هـــذا المكـــان مـــن قبـــلثقـــ
، تتــــــراوح  فــــــائق التســــــلية وكــــــذلك الرومانســــــية وبالمثــــــل خفــــــة الظــــــل

، ومصـــــادر الكتعـــــة البصـــــرية  انفعاالتـــــه مـــــا بـــــين الضـــــحك واالنتحـــــاب
.  مــــا بــــين فنــــادق بيفـــــرلى هيللــــز واألجســــاد العاريــــة للنســــاء الفاتنــــات

قـــــد حقـــــق إيـــــرادات فائقـــــة وكـــــان ، ف وألن كـــــل شـــــىء فـــــى القمـــــة فيـــــه
ـــــة بمعنـــــى الكلمـــــة وليســـــت مجـــــرد  ـــــرتس الموهوب انطالقـــــة العمـــــر لروب

يمكنــــــك أيضــــــا .  كمــــــا قالــــــت دعايــــــة الفــــــيلم’  ســــــاقين عظيمتــــــين ‘
ـــــين  ـــــه وب ـــــة بين ـــــات طريف ـــــة ‘عقـــــد مقارن ـــــة القاتل ـــــام  “أو ’  الجاذبي انتق

ـــــه  ” عاشـــــقة ـــــيلم لعام ـــــانى أنجـــــح ف ـــــذى أصـــــبح كالهمـــــا أول أو ث ، ال
، وكالهمــــا عــــن أوبــــرا وكالهمــــا عــــن امــــرأة منبــــوذة  ١٩٩٠و ١٩٨٧

ــــــــر متكــــــــافىء وكالهمــــــــا ســــــــميت بطلتــــــــه  وكالهمــــــــا عــــــــن حــــــــب غي
الجســــــد العــــــارى الرائــــــع للبطلــــــة ال ســــــيما فــــــى لقطــــــة !  لألوســــــكار

الظهـــــور األولـــــى لهـــــا فـــــى الفـــــراش صـــــباحا هـــــو فـــــى الواقـــــع لبديلـــــة 
شــــــريط أعــــــانى .  مغمــــــورة هــــــى شــــــيللى ميشــــــيل دون ذكرهــــــا رســــــميا

  . حقق نجاحا كبيرا موازيا حافل
AAN: As (Roberts). 

   ٢/١امرأة حائرة 
Baby Boom 

  ق م ١٠٧)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٧أميركا 
United Artists [Nancy Meyers/ Charles Shyer]. M: Bill 

Conti. DPh: William A. Fraker, A.S.C. W: Nancy Meyers & 
Charles Shyer. P: Nancy Meyers. D: Charles Shyer. 

Diane Keaton. ¤. Sam Shepard. Harold Ramis. And 
Introd: Baby Elizabeth. Sam Wanamaker. And Sam Shepard 
-as Jeff Cooper. 
كوميـــــديا جميلـــــة عــــــن ســـــيدة بيـــــزنس نيــــــو يوركيـــــة عصـــــرية للغايــــــة 

، تــــــرث  ) ! دقــــــائق ثــــــم تســــــتأنف العمــــــل ٤تمــــــارس الجــــــنس فــــــى  (
تــــدريجيا تتفجــــر داخلهــــا .  هرا مــــن قريبـــة متوفيــــةشــــ ١٣طفلـــة عمرهــــا 

األمومــــة واألنوثــــة ثــــم تقــــرر الســــفر واألقامــــة فــــى الريــــف وإنتــــاج طعــــام 
ـــوان ـــه العن ـــرة يصـــبح هـــذا .  خـــاص لألطفـــال هـــو المقصـــود ب إذ بعـــد فت

ــــــى أميركــــــا ١الطعــــــام الريفــــــى الصــــــناعة رقــــــم  ــــــون هــــــى كــــــل !  ف كييت
  . عجزالعرض ورائعة بالفعل بأداء مركب ومعقد لحد م

  امرأة حائرة 
  ق أأ ٩٠)   بيتش ( ١٩٧٧لبنان 
  . عاطف سالم:  إخراج

،  ، ناديـــــة أرســـــالن ، شـــــريفة فاضـــــل ، نـــــور الشـــــريف ناهـــــد شـــــريف
  . ، أميرة فؤاد سلوى سعيد

ـــب ـــين طال ـــاة زوجهـــا قصـــة حـــب ب ـــة مـــن وف ـــة معذب تتهـــرب .  ، وأرمل
يبحــــث عنهــــا وينقــــذها مــــن االنتحــــار .  وتعمــــل فــــى ملهــــى فــــى بيــــروت

  . ميلودراما عاطفية متوسطة فى كل شىء.  اللحظة االخيرة فى
  امرأة خطرة 

  ]  فـيديو  [ق م  ١٤٠)    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . منير التونى:  إخراج

ـــــــى ، محمـــــــود  ، ليلـــــــى حمـــــــادة ، هـــــــدى رمـــــــزى ســـــــعيد عبـــــــد الغن
  . ، صالح نظمى التونى

مــــــم  ١٦مــــــن أوائــــــل األفــــــالم المصــــــرية التــــــى صــــــورت بكــــــاميرات 
، وهـــــى الموجـــــة المســـــماة إعالميـــــا  فــــــيديو مباشـــــرةوذهبـــــت بعـــــدها لل
ــــه .  أفــــالم المقــــاوالت ــــأن روايات قصــــة كاتــــب غمــــوض مغمــــور يفاجــــأ ب

ــــر الشــــرطة ــــة تحي ــــذ كجــــرائم فعلي رغــــم ذكــــاء الفكــــرة .  المحكمــــة تنف
، فضــــال علــــى تغلــــب  ، يــــأتى التوجيــــه رتيبــــا وإحكــــام تمثيليــــة الشاشــــة

  . التليفزيونية عليه
  امرأة زوجى 

  ق أأ ١١٦)   س ( ١٩٧٠مصر 
ــــيلم  [ ــــرا ف ــــب خــــورى]  األفــــالم المتحــــدة بيت قصــــة .  أفــــالم نجي

ـــــــــارى:  وســـــــــيناريو وحـــــــــوار ـــــــــو الســـــــــعود اإلبي ـــــــــر مهندســـــــــى .  أب كبي
ـــــد النـــــور:  الصـــــوت ـــــاچ.  نصـــــرى عب تـــــاليف .  حســـــين أحمـــــد:  مونت
ــــــر مــــــراد:  ؛ تلحــــــين فتحــــــى قــــــورة:  األغــــــانى ــــــاج.  مني :  مــــــدير اإلنت

ــــراهيم ــــا إب ــــ.  زكري ــــاجاإلشــــراف عل ــــدون  . [ محمــــد حجــــاج:  ى اإلنت ب
:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  ] حلمـــــــى عـــــــزب:  مهنـــــــدس الـــــــديكور:  ائتمــــــان

:  إنتــــاج.  محمــــد حجــــاج:  اإلشــــراف علــــى اإلنتــــاج.  زكريــــا إبــــراهيم
محمــــود :  إخــــراج.  محمــــود نصــــر:  مــــدير التصــــوير.  نجيــــب خــــورى

  . ذو الفقار
ـــــار ـــــى.  صـــــالح ذو الفق  ، حســـــن مصـــــطفى.  نجـــــالء فتحـــــى.  نيلل

،  ، حســـــن أنـــــيس ، حســـــين إســـــماعيل ليلـــــى يســـــرى.  ميمـــــى جمـــــال
  . ليلى يسرى



٣٨  

، فتوقــــع زوجهــــا فــــى حــــب  زوجــــة تعتقــــد أنهــــا مقدمــــة علــــى المــــوت
تقـــــع خالفـــــات ويطلقـــــان ثـــــم تتضـــــح حقيقـــــة أنهـــــا غيــــــر .  صـــــديقتها
مـــــــأخوذ بتحـــــــرر وإن بـــــــال .  ، وتتـــــــوالى المفارقـــــــات الركيكـــــــة مريضـــــــة

، الــــذى كــــان  ” لــــى زهــــورا ال ترســــل “إتقــــان عــــن فــــيلم دوريــــس داى 
  . هو المقبل على الموت فيه ـ  ال الزوجةـ  الزوج روك هدسون 

   ٢/١امرأة سيئة السمعة 
  ق م ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 

ــــى ــــى:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم إيهــــاب الليث .  ممــــدوح الليث
ـــــديكور ـــــور:  مهنـــــدس ال ـــــد الن .  طـــــارق شـــــرارة:  موســـــيقى.  مـــــاهر عب

ــــــاچ ــــــز فخــــــرى:  مونت ــــــد العزي ــــــدير التصــــــوير.  عب ــــــد ســــــرى:  م .  ودي
  . بركات:  إخراج

، عمـــــــاد  ، يوســـــــف شـــــــعبان ، محمـــــــود ياســـــــين شـــــــمس البـــــــارودى
، نجــــوى  ، رجــــاء صــــادق ، صــــالح نظمــــى ، جــــورج ســــيدهم حمــــدى
ــــــاس فــــــؤاد ــــــديل ، ســــــالمة إلي ــــــاة قن ــــــة شــــــاهين ، حي ــــــل  ، فتحي ، الطف

  . خالد أبو السعود
ـــين زوجهـــا الســـاعى ل ـــو  مصـــالحه الخاصـــة فـــى عملـــهزوجـــة مـــا ب ، ول

،  ، وبـــين مـــديره الـــذى عليهـــا مصـــادقته إجباريـــا علـــى حســـاب شـــرفها
، لكنــــه اآلن يعلــــم ماضــــيها  ومـــا بــــين شــــاب آخــــر هــــو حبهــــا الحقيقــــى

ـــــــــك ـــــــــة وتفضـــــــــى لنهايـــــــــة .  ذل ـــــــــة بـــــــــالجنس والخيان ـــــــــا مليئ ميلودرام
، جميعـــــا حســـــب موضـــــة أوائـــــل الســـــبعينيات حيـــــث العصـــــر  مأســـــاوية

  . على الشاشة المصرية الذهبى للجنس
  امرأة ضلت الطريق 

  ق م ١٠٠)   س/  مارشال/  ت ( ١٩٩٠مصر 
اتحــــــاد الســــــينمائيين ]  أفــــــالم إيهــــــاب الليثــــــى  ٨٨ســــــينماتيك  [

مــــــدير .  أحمــــــد عبــــــد الســــــالم:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  العــــــرب
ـــــــاج ـــــــراهيم زكـــــــى:  اإلنت ـــــــدس الصـــــــوت:  ميكســـــــاچ.  إب ســـــــيد /  مهن
ــــــــاچ.  حامــــــــد ــــــــراهيممحمــــــــد :  مونت محمــــــــد :  مــــــــدير التصــــــــوير.  إب
ــــــــــــوى :  إخــــــــــــراج <.  محمــــــــــــود المردنلــــــــــــى:  إنتــــــــــــاج.  عســــــــــــر نب
  . > عجالن

.  وحيـــــــــــد ســـــــــــيف.  ¤:  فـــــــــــى.  ســـــــــــمير صـــــــــــبرى ↑،  نـــــــــــورا ↓
ـــــــد البـــــــاقى.  دينـــــــا:  الراقصـــــــة ، نصـــــــر  خليـــــــل مرســـــــى.  أشـــــــرف عب
، حســــــنين عبـــــــد  ، ســــــيد مصـــــــطفى عبــــــد اهللا عبـــــــد العزيــــــز.  حمــــــاد
،  ، ســـــــيد درويـــــــش ســـــــعيد زيـــــــدان.  ، عبـــــــد العزيـــــــز مبـــــــارك المـــــــنعم

ـــــــراهيم صـــــــابر ـــــــز إب ـــــــد العزي ، ماجـــــــدة   ، صـــــــباح أحمـــــــد ؛ صـــــــباح عب
:  الوجــــــــه الجديـــــــــد.  > نجــــــــوى ســــــــلطان:  الراقصــــــــة <؛  كامــــــــل

  . شريف إدريس:  ؛ الطفل أسامة يوسف
ـــــل  ـــــه الجمي ـــــرد ل ـــــة ويســـــاعدها كأنهـــــا ت ـــــرتبط بمطلق ـــــر ي ـــــدرس خي م

ـــ ذى قابلـــه صـــدفة بعـــد بطلبهـــا الطـــالق منـــه النبهارهـــا بزميـــل دراســـته ال
، يـــــنجح  لكـــــن بطـــــرق غيـــــر مشـــــروعة.  أن غـــــدا مـــــن كبـــــار األثريـــــاء

ــــك المــــرأة  ــــرك تل ــــع الشــــرطة ويت ــــاون م ــــاع بــــه بالتع ــــى اإليق المــــدرس ف
  . دراما متهافتة ومواقف مستهلكة.  التى تندم بعد فوات اآلوان

   ٢/١امرأة عاشقة 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٤مصر 

.  أفـــــالم محمـــــد رجـــــائى]  الم المتحـــــدةاألفـــــ وكالـــــة الجـــــاعونى  [
فـــــــــؤاد :  موســـــــــيقى.  مصـــــــــطفى محـــــــــرم:  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار

ــــــاچ.  الظــــــاهرى ــــــدير التصــــــوير.  ســــــعيد الشــــــيخ:  مونت مصــــــطفى :  م
  . أشرف فهمى:  خ. إمام

،  ، توفيــــــــق الــــــــدقن ، حســـــــين فهمــــــــى ، شــــــــادية محمـــــــود مرســــــــى
  . ، عايدة عبد العزيز ، نبيلة السيد مديحة حمدى

ـــــــة ’ يدرافــــــــ ‘ عـــــــن ، فـــــــى بدايـــــــة مسلســـــــل إشـــــــترك فـــــــى  اإلغريقي
ارتكابــــــه ضــــــد روائــــــع األدب القديمــــــة والحديثــــــة كــــــل مــــــن مصــــــطفى 

، وأشــــــرف  ) هـــــو أفضــــــل كثيــــــرا عنـــــدما ال يقتــــــبس (محـــــرم ككاتــــــب 
ــــــا بالتراجيــــــديا.  فهمــــــى كموجــــــه ــــــوحى إطالق ،  أجــــــواء اليمكــــــن أن ت

ــــدور ’ مســــرحة ‘وشــــادية ال نجحــــت فــــى  ــــه بشــــكل  ال ، أو فــــى تمثيل
محــــور الــــدراما .  محمــــود مرســــى يجتهــــد فــــى عبــــث محــــض.  واقعــــى

، إلـــى عاطفـــة نحـــو  هـــو الزوجـــة التـــى تنجـــذب بســـبب انشـــغال زوجهـــا
ـــات انهيـــار  ـــة فمجري ـــى شـــهوة عارم ـــا تتحـــول إل ـــع ســـرعان م ـــه المتمن ابن
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البرنـــــــامج التليفزيـــــــونى المصـــــــرى جيـــــــد الفكـــــــرة المتخصـــــــص فـــــــى 

حـــــــــدث  ‘األفـــــــــالم التليفــــــــــزيونية المبنيـــــــــة علـــــــــى قصـــــــــص حقيقيـــــــــة 
ـــــوع مـــــن التســـــرع أن  ’ بالفعـــــل ـــــذى عـــــرض الفيلمـــــين افتـــــرض بن ، وال

هـــــذا اســـــتكمال لفـــــيلم العـــــام الســـــابق الـــــذى بـــــدا مبتســـــرا فـــــى حينـــــه 
ــــــة مــــــ.  ” قلــــــب الكــــــذب “ ــــــوع والحقيقــــــة أن ال رابطــــــة إنتاجي ن أى ن

.  ) ! ! إنهمـــــا حتـــــى ليســـــا مـــــن إنتـــــاج نفـــــس الدولـــــة (بـــــين الفيلمـــــين 
الفـــــيلم الجديــــــد فــــــى حــــــد ذاتــــــه جـــــزآن أصــــــال وعرضــــــا فــــــى ليلتــــــين 

ــــــى عرضــــــه األول ــــــاليتين ف ــــــر تكــــــامال للقصــــــة.  متت ــــــة أكث ،  هــــــو رواي
ـــــين  ـــــى تفصـــــل ب ـــــك الســـــنة الت ـــــاه خـــــالل تل ـــــض المي ـــــث جـــــرت بع حي

 ١٩٩٢ديســـــــيمبر  ٩ تمتـــــــد األحـــــــداث هنـــــــا إلـــــــى يـــــــوم.  الفيلمـــــــين

حيـــــــث ترافعـــــــت بيمبينيـــــــك الشـــــــرطية المســـــــتقيلة المشاكســـــــة التـــــــى 
’  عــــدم الممانعــــة ‘، بـــــ  أتهمــــت ظلمــــا بقتــــل الزوجــــة الســــابقة لزوجهــــا

ــــــذى أدى لألفــــــراج  ــــــة األمــــــر ال ــــــل مــــــن الدرجــــــة الثاني فــــــى تهمــــــة القت
ـــديها عنهـــا ـــاة وال ـــا .  ، وذلـــك رفقـــا منهـــا بمعان أيضـــا الوضـــع أفضـــل هن

ـــــة بتقـــــديم إيحـــــاء  ـــــزوج للجريمـــــة ممـــــا تجـــــاوز حال ـــــوى بارتكـــــاب ال أق
ــــرك الفــــيلم األول المشــــاهد فيهــــا ــــى ت أيضــــا رســــم .  عــــدم اإلشــــباع الت
ـــــــر ســـــــينمائية ـــــــر :  الشخصـــــــيتين الرئيســـــــتين بشـــــــكل أكث ـــــــل أكث أونيي

أنثويــــة ورقــــة مــــن فروســــت ناهيــــك عــــن وزنهــــا كممثلــــة زائــــد األبعــــد أن 
ــــن أفضــــل حاالتهــــا ــــدور واحــــد م ــــدم شخصــــ.  ال ــــوود ق ية الــــزوج جريين

ــــــدا أكثــــــر إقناعــــــا علــــــى  ــــــى غــــــرار شــــــريرى الســــــينما النــــــاعمين فب عل
ثــــــم لمســــــة نســــــوية عامــــــة اســــــتحدثها الفــــــيلم مــــــن خــــــالل  (الشاشــــــة 

ــــــال أيضــــــا تمــــــت اضــــــافة شخصــــــية .  ) تقديمــــــه كرجــــــل كســــــول محت
ـــــذى أداه ســـــول  ـــــة برايســـــون ال ـــــف المحلي صـــــحفى الويسكونســـــين الي

  . رووبينيك على نحو مكتوم أخاذ
  هامش امرأة على ال

  ق م ١٠٥)  س/  ت ( ١٩٦٣مصر 
.  مصـــــطفى حســـــن:  مـــــدير التصـــــوير.  علـــــى إســـــماعيل:  موســـــيقى

  . حسن اإلمام:  إخراج
،  ، زوزو نبيـــــــل ، زيــــــزى البــــــدراوى ، حســــــن يوســــــف هنــــــد رســــــتم
ـــــــارونى ، عمـــــــرو الترجمـــــــان محمـــــــد عـــــــوض ، إســـــــتيفان  ، ســـــــهير الب

، بــــدر  ) هالــــة فــــاخر (هالــــة فــــاخر فــــاخر :  ، الوجــــه الجديــــد روســــتى
ــــــــدين نوفــــــــل ، عــــــــزت  ، حســــــــين إســــــــماعيل ، محســــــــن حســــــــنين ال

  . ، عواطف رمضان العاليلى
ممثلـــــــة يتنكـــــــر لهـــــــا زوجهـــــــا بعـــــــد ضـــــــغوط أســـــــرته الثريـــــــة فتقتلـــــــه 

ـــة ال تنجـــب .  وتســـجن تخـــرج لتجـــد ابنهـــا الـــذى تربـــى لـــدى أســـرة ثري
ــــــه ويصــــــبح  ــــــى تقوم ــــــدى هــــــذه األســــــرة حت شــــــابا مســــــتهترا فتعمــــــل ل

ـــــزوج ـــــا .  ، وترضـــــى هـــــى بالهـــــامش شخصـــــا جـــــادا يعمـــــل ويت ميلودرام
.  أجيـــــال مبالغـــــة وغيـــــر مقنعـــــة ككـــــل وكتمثيـــــل ألغلـــــب الشخصـــــيات

  . أول أدوار هالة فاخر
   ٢/١امرأة فوق القمة 

  ق م ١٢٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٧مصر 
ـــــــانين  [ ـــــــانين أفـــــــالم النصـــــــر اتحـــــــاد الفن أفـــــــالم ]  ؛ اتحـــــــاد الفن

:  التصـــــــويرمـــــــدير .  مصـــــــطفى محـــــــرم:  تـــــــأليف.  جـــــــرجس فـــــــوزى
ـــــاچ.  محمـــــد ســـــلطان:  موســـــيقى تصـــــويرية.  رمســـــيس مـــــرزوق :  مونت

ــــــد المحســــــن ــــــى.  ســــــيد عب ــــــتج الفن ــــــد المســــــيح:  المن .  مجــــــدى عب
  . أشرف فهمى:  إخراج.  هانى جرجس:  إنتاج

،  ، نهلــــة ســــالمة ، عــــزت أبــــو عــــوف ، أحمــــد بــــدير ناديــــة الجنــــدى
  . جمال عبد الناصر:  بطولة

نــــدى لقواعــــدها األصــــلية التــــى حققــــت عــــودة مدويــــة مــــن ناديــــة الج
، وصـــــنعت ضـــــربا قائمـــــا بذاتـــــه فـــــى  شخصـــــيتها الســـــينمائية المتميـــــزة

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــينما المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
الفضـــــــــــــل يعـــــــــــــود فـــــــــــــى .  ’ أكترـ  سودةـ  أيامـ  شفتـ  وـ  كتيرـ  اتبهدلت ‘

معظمــــــــه للكاتــــــــب مصــــــــطفى محــــــــرم الــــــــذى أعطــــــــى الشخصــــــــيات 
وجــــة وكيــــل محــــامى فقيــــر هــــى ز .  واألحــــداث بهرجــــة وتنميــــق واســــعين

يحــــاول إقنــــاع ســــكان البيــــت ببيعــــه لصــــالح )  أحمــــد بــــدير (وفهلــــوى 
ـــــر فـــــى حبائـــــل .  ) جمـــــال عبـــــد الناصـــــر (أحـــــد األثريـــــاء  يقـــــع األخي

ـــــــزوج مـــــــن .  أنوثتهـــــــا ويوافـــــــق زوجهـــــــا االنتهـــــــازى علـــــــى تطليقهـــــــا لتت
يلـــــى هـــــذا فاصـــــل القـــــبالت ومالبـــــس البحـــــر الـــــذى حرمـــــت .  الثـــــانى

ـــــه منـــــه الســـــينما المصـــــر  ية وال يتنفســـــه جمهورهـــــا إال فـــــى أفـــــالم نجمت
، ليســــفر بعــــد قليــــل عــــن طــــالق بســــبب أنــــه تخيلهــــا عــــاقرا بنــــاء  هــــذه

يقفـــز الفـــيلم ربـــع قـــرن لألمـــام حيـــث .  علـــى كذبـــة مـــن زوجهـــا الســـابق
،  يعـــــود ذلـــــك الـــــزوج مـــــن الدولـــــة الخليجيـــــة التـــــى كـــــون ثروتـــــه فيهـــــا

ـــــة الفات ـــــين الثري ـــــام ب ـــــدأ معركـــــة النفـــــوذ واالنتق ـــــة وزوجهـــــا الســـــابق وتب ن
ال تـــــنس أيضـــــا أن هنـــــاك .  الـــــذى كـــــان قـــــد ألقـــــى بهـــــا بمهانـــــة بالغـــــة

حبكـــــة ميلودرامـــــا األجيـــــال التقليديـــــة حيـــــث أب ســـــيقابل ابنـــــه الـــــذى 
  . لم يره قط من قبل

   امرأة فى خطر 
The Pelican Brief 

  ق م ١٤١) س /  إى إتش إى(  ١٩٩٣أميركا 
Warner Bros. C: Alixe Gordin. AscP: Donald Laventhall. 

CD: Albert Wolsky. MComp: James Horner. FE: Tom Rolf 
and Trundy Ship. PD: Philip Rosenberg. DPh: Stephen 
Goldblatt. Based on the B: John Grisham. S: Alan J. Pakula. 
P: Alan J. Pakula and Pieter Jan Brugge. D: Alan J. Pakula. 

Julia Roberts. Denzel Washington. ¤ Sam Shepard. John 
Heard. Tony Goldwyn. James B. Sikking. William 
Atherton. Robert Culp. Stanley Tucci. SpApr: Hume 
Cronyn. And John Lithgow. Anthony Heald, Nicholas 
Woodson. Stanley Anderson, John Finn. Cynthia Nixon, 
Jake Weber, Casey Biggs. ¤ ↑ Christopher Myrray, Sonny 
Jim Gaines, Kevin Geer, Josphes Chrest, Richard Bauer. 
Edwin Newman -as Himself. 

لپـــــاكيوال  ” كـــــل رجـــــال الـــــرئيس “ أنضــــج فـــــيلم سياســـــى ربمـــــا منــــذ
طالبـــة حقـــوق مـــن جامعـــة تـــولين فـــى نيـــو أورلينـــز تصـــنع نظريـــة .  أيضـــا

عــــــن مصــــــرع قاضــــــيين مــــــن المحكمــــــة  ’ يكــــــانمــــــوجز الپل ‘ ســـــميت
، توجـــــه فيهـــــا اتهـــــام التحـــــريض الـــــرئيس إلـــــى بليـــــونير يســـــعى  العليـــــا

، أنفـــــق ببـــــذخ إلنجـــــاز خطتـــــه التـــــى  الســـــتخراج البتـــــرول فـــــى لويزيانـــــا
ــــــادر ــــــى الن ــــــل طــــــائر الپليكــــــان البن ، وانتهــــــى األمــــــر  تســــــببت فــــــى قت

ت بتعــــاطف القاضــــيين مــــع مطالــــب أنصــــار البيئــــة ضــــد إقامــــة مشــــروعا
روايــــة چــــون جريشــــام فائقــــة النجــــاح فــــى نســــخة .  فــــى المســــتنقعات

، بفضــــــل البراعــــــة التقنيــــــة  ســــــينمائية فائقــــــة اإلثــــــارة والنجــــــاح أيضــــــا
، وأكثرهــــــا أخــــــذا لألبصــــــار قطــــــع  األخــــــاذة لپــــــاكيوال وكــــــل الطــــــاقم

، فــــــــى دور الفتــــــــاة  التمثيــــــــل استعراضــــــــية العضــــــــالت مــــــــن روبــــــــرتس
الرهيبــــة التــــى لــــم تتوقعهــــا قــــط العنيــــدة لكــــن المرتجفــــة أمــــام األهــــوال 

تلـــــف  ‘منهـــــا مـــــثال مشـــــهد ال ينســـــى صـــــور لهـــــا مـــــن أعلـــــى وهـــــى  (
أهـــــــم .  ) بـــــــالمعنيين الحرفـــــــى والمجـــــــازى للكلمـــــــة’  حـــــــول نفســـــــها

الجميــــــع وأرفــــــع كــــــل األشــــــياء هــــــو تجــــــاوز القــــــدير جريشــــــام لبنــــــى 
الپارانويــــــات السياســــــية التقليديــــــة التــــــى تجعــــــل دائمــــــا مــــــن األجهــــــزة 

هنــــــا مــــــن .  المجــــــرم الــــــرئيس شــــــبه الميتافيزيــــــائى الحكوميــــــة الســــــرية

األوقـــــع تمامـــــا أن كـــــان المجـــــرم بـــــارون صـــــناعى وأن تواطـــــؤ األجهـــــزة 
ــــتم  ــــر مقصــــود وي ــــة أو مســــاعديه كــــان تورطــــا غي ــــيس الجمهوري ــــل رئ مث

ـــــة ـــــدوافع انتخابي ـــــة والقـــــوة .  فقـــــط ل ـــــة االســـــتخبارات المركزي أمـــــا وكال
نطقيـــــــين ، فتـــــــؤدى أعمالهـــــــا بجديـــــــة وإخـــــــالص م إلـــــــخ…الخاصـــــــة 

ـــــــة األعـــــــم  ـــــــة  (للمصـــــــالح القومي ـــــــة االســـــــتخبارات تحمـــــــى البطل وكال
ــــة  نصــــف الفــــيلم ــــم تكلــــف بقتلهــــا فــــى إطــــار خطــــة مكاشــــفة جزئي ، ث

بكلمـــــــة هـــــــو .  ) تشـــــــمل بجانـــــــب هـــــــذا فضـــــــح الرأســـــــمالى الفاســـــــد
  . مرحلة طال وطال انتظارها من نضج السينما السياسية

  امرأة فى دمى 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٨مصر 

ــــــة الجــــــاعونى ــــــب:  قصــــــة وســــــيناريو.  وكال ــــــد الحــــــى أدي :  ح.  عب
كمـــــال أبـــــو :  مونتـــــاچ.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى.  رؤوف حلمـــــى

  . أحمد فؤاد:  خ.عبد المنعم بهنسى :  مدير التصوير.  العال
ـــــز ســـــهير رمـــــزى ـــــل  ، مصـــــطفى فهمـــــى ، محمـــــود عبـــــد العزي ، جمي

  . ، إيمان ، ليلى حمادة راتب
دون ـ  ومبالغــــات وصــــدف علــــى الطريقــــة الهنديــــة  ميلودرامــــا عاطفيــــة

ـــــع فـــــى دوره ـ  فهمهـــــا حتى ـــــة مقن ـــــاة .  وال أحـــــد مـــــن النجـــــوم الثالث فت
ــــــالبطلين الشــــــقيقين دون أن تعــــــرف هــــــى ــــــة .  علــــــى عالقــــــة ب فــــــى ليل

، يتخلــــــف إلنقــــــاذ أخيــــــه بعــــــد  ) عبــــــد العزيــــــز (زفافهــــــا مــــــن األكبــــــر 
ـــــ ) فهمـــــى (، فتتـــــزوج هـــــذا األخ  حـــــادث ة فـــــى ذات ، ويعـــــيش الثالث
، بينمـــــا يظـــــل أخـــــوه  يتـــــورط األخيـــــر مـــــع عصـــــابة عقـــــاقير.  المزرعـــــة

ـــــأن يمـــــوت األصـــــغر وتعـــــود لحبهـــــا  علـــــى تضـــــحياته حتـــــى النهايـــــة ، ب
  . لألكبر

   ٢/١امرأة فى دوامة 
  ق أأ ١١٥)  س/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج
ة ، ســـــميح ، ليلـــــى طـــــاهر ، أحمـــــد رمـــــزى ، عمـــــاد حمـــــدى شـــــادية

  . ، قدرية قدرى ، فؤاد المهندس أيوب
، فتــــاة أنجبــــت طفــــال غيــــر شــــرعى تأخــــذه  ميلودرامــــا أجيــــال معقــــدة

ـــــة ـــــى  أمهـــــا دون علمهـــــا لتضـــــعه مكـــــان طفـــــل أســـــرة ثري ، اآلن هـــــى ف
أفضــــل .  ، بينمــــا يتقــــدم مــــن ربــــى الطفلــــة للــــزواج منهــــا عالقــــة غراميــــة

  . أداء جاء من سميحة أيوب
    ٢/١امرأة فى رعب 

Copycat 
  ق م ١٢٣)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 

Warner Bros. [Regency]. M: Christopher Young. E: Alan 
Heim, Jim Clark. PD: Jim Clay. DPh: Laszlo Kovacs. 
ExcPs: Michael Nathanson. John Fiedler. St: David Madsen. 
S: Ann Biderman and Jay Presson Allen. P: Arnon Milchan, 
Mark Tarlov. D: Jon Amiel. 

Sigourney Weaver. Holly Hunter. ¤. Dermot Mullroney. 
William McNamara. Will Patton. J.E. Freeman. John 
Rothman. And Harry Connick, Jr. 

ـــــد ـــــى المقل ـــــط النســـــخ تعن ـــــى جـــــرائم  ق ـــــا ينصـــــرف إل ـــــد هن ، والتقلي
ح يضــــــــــرب ســــــــــان وهــــــــــو ســــــــــفا .  مشــــــــــاهير القتلــــــــــة المتسلســــــــــلين

توحــــد الجهــــود ضــــده .  فرانسيســــكو بسلســــلة مــــن الجــــرائم الجديــــدة
ســـــيجورنى  (الطبيبـــــة النفســـــية المتخصصـــــة فـــــى القتلـــــة الســـــيكوپاتيين 

ـــــر (، والشـــــرطية الشـــــابة المتحمســـــة  ) وييفــــــر ـــــل  ) هـــــوللى هنت ، وزمي
، وذلـــــك فـــــى مالحقـــــة فائقـــــة الغمـــــوض  ) مـــــاللرونى (لهـــــذه األخيـــــرة 

، وتجســــــــيد مخيــــــــف للعقــــــــل الشــــــــيطانى  ويــــــــةوبالغــــــــة العنــــــــف والدم
ــــل  ــــل مث ــــه بقلي ــــه بقمــــم الضــــرب الســــابقة علي للســــفاح وجــــد مــــن يقارن

ــــــــــا ٧ “و”  صــــــــــمت الحمــــــــــالن “ ــــــــــة .  ” خطاي ــــــــــدا هــــــــــى تجرب تأكي
، أقلهــــــا  ، لكــــــن ممتعــــــة المشــــــاهدة ألســــــباب كثيــــــرة أخــــــرى مزعجــــــة

، والثانيـــــــــة  البطلتـــــــــين الـــــــــرائعتين األولـــــــــى بأرســـــــــتقراطيتها المعهـــــــــودة
  . الشابة بحيويتها

  امرأة فى السجن 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٦مصر 

قصــــــــة وســــــــيناريو .  عمــــــــرو الصــــــــيفى]  أفــــــــالم إيهــــــــاب الليثــــــــى [
.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  مهنـــــدس الـــــديكور.  ســـــالمة حســـــن:  وحـــــوار

.  فــــــاروق ســــــالمة:  ؛ تلحــــــين ســــــمير الطــــــائر:  االســــــتعراض تــــــأليف
ــــــــاج ــــــــدير اإلنت ــــــــراهيم زكــــــــى:  م .  الشــــــــريعى عمــــــــار:  موســــــــيقى.  إب

ـــــــاج.  مجـــــــدى كامـــــــل:  مكســـــــاج ـــــــاچ.  عمـــــــرو الصـــــــيفى:  إنت :  مونت
حســـــن :  إخـــــراج.  محمـــــود نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم

  . الصيفى
،  وحيـــــد ســـــيف.  نجـــــوى فـــــؤاد.  إســـــعاد يـــــونس.  ســـــمير صـــــبرى
، محمـــــد  ، ســـــيف اهللا مختـــــار صـــــبرى عبـــــد المـــــنعم.  علـــــى الشـــــريف

، حســــــــنى عبــــــــد  ن، حــــــــافظ أمــــــــي أحمــــــــد عبــــــــد الوهــــــــاب.  شــــــــوقى
مطـــــاوع .  ، عـــــادل عطيـــــة ، حمـــــدى يوســـــف ، ســـــيد صـــــادق الجليـــــل
،  ، فـــــــاتن فريـــــــد ، محمـــــــد أبـــــــو حشـــــــيش ، لـــــــويس يوســـــــف عـــــــويس
  . مؤمن حسن:  الطفل

وفـــــى .  موظــــف يســــرق مليـــــون جنيهــــا مــــن خزانـــــة شــــركته ويخفيهــــا
وعنــــدما يخــــرج يــــدبر مــــع زوجتــــه .  الســــجن يعلــــم ذلــــك زميــــل نشــــال

، إدخالهــــــا الســــــجن فــــــى زى رجــــــل  ، وســــــبب كــــــل شــــــىء المتطلعــــــة
، أمــــا الميلودرامــــا فهــــى  هــــذه هــــى الكوميــــديا.  لتعــــرف مكــــان النقــــود
، وهــــو الــــذى  ، ويصــــبح ابــــن الموظــــف نشــــاال القــــبض علــــى الجميــــع

ــــى أميركــــا ــــال.  ســــرق ليعلمــــه ف ــــل لالفتع ، وإســــعاد  ســــمير صــــبرى أمي
  . يونس ال تريد استغالل كامل موهبتها

   امرأة فى الطريق 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 

عبـــــــد :  قصـــــــة وســـــــيناريو.  أفـــــــالم حلمـــــــى رفلـــــــة]  دوالر فـــــــيلم [
ــــــب ــــــو يوســــــف:  ؛ حــــــوار الحــــــى أدي ــــــأليف.  محمــــــد أب :  األغــــــانى ت
 يـــــا؛ أغنيـــــة  محمـــــد المـــــوجى:  تلحـــــين المـــــوال؛ أغنيـــــة  فتحـــــى قـــــورة

؛  أنطــــون بــــوليزويس:  مهنــــدس المنــــاظر.  منيــــر مــــراد:  تلحــــين صــــابر
ـــــــدس ا ـــــــور:  لصـــــــوتمهن ـــــــد الن .  كريكـــــــور:  ؛ مكســـــــاج نصـــــــرى عب



٣٩  

أنــــــــدريا رايــــــــدر :  ؛ الموســــــــيقى التصـــــــويرية البيــــــــر نجيـــــــب:  مونتـــــــاچ
مــــــدير .  منيــــــر حلمــــــى رفلــــــة:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  ] أندريــــــه رايــــــدر [ـ  

حلمـــــى :  إنتــــاج.  كمــــال كـــــريم:  ؛ المصــــور وديــــد ســـــرى:  التصــــوير
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج.  رفلة

وزكــــــى .  ¤.  ، رشــــــدى أباظــــــة ، شــــــكرى ســــــرحان هــــــدى ســــــلطان
، محمـــــــد  عبـــــــد الغنـــــــى قمـــــــر:  مـــــــع.  < آمـــــــال فريـــــــد >،  رســـــــتم
،  ، حســـــــن حامـــــــد ، ســـــــلوى محمـــــــود ، شـــــــفيق نـــــــور الـــــــدين توفيـــــــق

  . ، محمد بدر الدين ، محمد صبيح محمود فرج
، فضــــــال عــــــن كالســــــيته فــــــى  فــــــيلم رفيــــــع التعبيــــــر قــــــوى الــــــدراما

ـــــان الســـــينما ا.  موضـــــوعه ـــــى مـــــدخل فن ـــــر ف لمصـــــرية ومحترفهـــــا األكب
ــــــة ــــــود هــــــى الســــــمات  حقــــــل المدرســــــة الطبيعي ، حيــــــث الغريــــــزة والقي

واحــــد مــــدلل .  تتــــزوج الصــــغير وتشــــتهى الكبيــــر.  الدراميــــة الكاســــحة
األب ضـــــرير بصـــــرا .  ، والثـــــانى قـــــوى ال يملـــــك بيـــــده أمـــــرا متخـــــاذل
ـــــوحش.  وبصـــــيرة ـــــائى م ـــــى مكـــــان ن ـــــع ف ـــــة إال  الجمي ، تحـــــيطهم العزل

ـــــران  ـــــن ني ـــــد منهـــــام ـــــود ال تـــــأتى إال بالمزي ،  الحـــــدادة والشـــــهوة والقي
جميـــــع الشخصـــــيات لهــــا قوتهـــــا لكنهـــــا .  هــــذا حتـــــى النهايـــــة الداميــــة

ــــذرة فنائهــــا تحمــــل ضــــعفها الجــــنس وهــــو محــــرك .  ، وأيضــــا تحمــــل ب
ـــــا ـــــا مـــــن األعمـــــاق رئـــــيس للســـــلوك هن ، وأداء فـــــائق مـــــن  ، ينبـــــع رهيب

،  م فــــى كــــل شــــىءوالعمــــالق هــــو ذو الفقــــار الــــذى يــــتحك.  الجميــــع
ـــه ونحـــن أيضـــا فـــى إيقـــاع ميكرســـكوبى ،  بدقـــة تامـــة ، ضـــبطت حرارت

ــــد الحــــداد ، البطــــل فــــى حــــد  حــــاول أنــــت دائمــــا ربطهــــا بحــــرارة حدي
  ! ذاته

  امرأة فى المصيدة 
The Lady in the Car with Glasses and 

a Gun 
  ق م ١٠٥)  س/  ت ( ١٩٧٠؛ أميركا   فرنسا

Columbia. S: Richard Harris, Eleanor Perry. Based on the 
N: Sébastien Japrisot. DPh: Claude Renoir. AD: Willy Holt. 
E: Peter Thornton. M: Michel Legrand. P: Raymond Donon, 
Anatole Litvak. Co-P. Main Title: Jean Fouchet Eurocitel. 

Samantha Eggar, Oliver Reed, John McEnery, Stephane 
Audran, Billie Dixon, Bernard Fresson, Marcel Bozzuffi, 
Philippe Nicaud, Jacques Fabbri, André Dumansky, Martine 
Kelly, Yves Pignot, Robert Deao. 
ــــاريس يرحــــل صــــاحبها  ــــى پ ــــات ف ــــى شــــركة إعالن ــــة ف موظفــــة إنجليزي

، كـــل مـــا تمـــر بـــه  ، فتأخـــذ ســـيارته فـــى رحلـــة إلـــى الجنـــوب لعـــدة أيـــام
ــــــوم  ــــــذكرها بأنهــــــا فعلتهــــــا نفســــــها فــــــى الي مــــــن أحــــــداث تجــــــد مــــــن ي

ـــة الســـيارة الســـابق ـــة فـــى حقيب ـــى تجـــد جث ـــة .  ، هـــذا حت ـــدأ رحل ـــا تب هن
ـــــر غمـــــوض شـــــديد.  العـــــودة لمعرفـــــة لغـــــز كـــــل هـــــذا ، لكـــــن مـــــن  مثي

ــــاء علــــى مجــــرد مصــــادفة  ــــك حــــدث بن المحــــبط أن يتضــــح أن كــــل ذل
ـــة التـــى أوحـــى بقيامهـــا بهـــا اللصـــاق  أنهـــا ســـارت فـــى نفـــس خـــط الرحل

  . تهمة ما لها
  امرأة فى مهب الريح 

  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)  رينبو ( ١٩٨٦مصر 
  . حسن حافظ:  إخراج

، عمـــــــــر  ، يوســـــــــف شـــــــــعبان ، عفـــــــــاف شـــــــــعيب مديحـــــــــة كامـــــــــل
،  ، ســـــــعيد عبـــــــد الغنــــــــى ، حمـــــــدى أحمــــــــد ، أمينـــــــة رزق لحريـــــــرىا

  . ، فاروق نجيب ، مديحة حمدى محمود المليجى
،  يمــــوت الــــزوج.  تنتقــــل مــــع زوجهــــا للســــكنى بجــــوار طبيــــب ثــــرى

الواقــــع أن ثــــم .  ، تنتهــــى بتطليقــــه لزوجتــــه وتبــــدأ العالقــــة مــــع الطبيــــب
جيـــــدة درامـــــا تشـــــويق نفســـــية .  ســـــر يختفـــــى وراء كـــــل أفعـــــال البطلـــــة

  . وجادة التنفيذ بشكل عام
  امرأة قتلها الحب 

  ق م ١٠٠)   س  / الدقى ( ١٩٧٨مصر 
ــــــيلم ــــــب:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  ميرهــــــام ف ــــــد الحــــــى أدي .  عب
.  عمــــر خورشــــيد:  موســــيقى.  مــــاهر عبــــد النــــور:  مهنــــدس الــــديكور

.  عبـــــد المـــــنعم بهنســـــى:  مـــــدير التصـــــوير.  ســـــعيد الشـــــيخ:  مونتـــــاچ
  . فهمىأشرف :  إخراج

،  ، ســـــناء جميـــــل ، مصـــــطفى فهمــــى ، فريــــد شـــــوقى مديحــــة كامـــــل
  . ، محمد العربى ، عايدة عبد العزيز توفيق الدقن

، واألجـــــواء التــــى بـــــدأ يحبهـــــا  صــــراعات داميـــــة فــــى منطقـــــة منعزلــــة
هــــــــذا مــــــــن أكثرهــــــــا إثــــــــارة وتــــــــدفقا فــــــــى .  أشــــــــرف فهمــــــــى آنــــــــذاك
تزوجهـــــا ، ي ابنـــــة صـــــاحبة المطعـــــم الجميلـــــة.  المخطوطـــــة واألحـــــداث

ـــــــن تحـــــــب ـــــــين م ـــــــا وب ـــــــع بينه ـــــــد أن أوق ـــــــيس الصـــــــيادين بع اآلن .  رئ
.  ، وأنهـــا قتلـــت أبـــا االبنـــة مـــن أجلـــه تكتشـــف أنـــه كـــان عشـــيقا ألمهـــا

ــــن  ــــاك ظــــالل مقصــــودة م ــــيس هن ــــت ‘ل ــــاك مديحــــة   ’ هامل ، لكــــن هن
  . كامل المشرقة كالعادة
  امرأة ال تهزم 

Undefeatable 
  ق م ١٠٠)  وليد التابعى ( ١٩٩٣هونج كونج 
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ــــة ــــام تصــــرع أخــــت البطل ــــه بغــــرض االنتق ــــى البحــــث عن ــــدأ ف ،  ، فتب
ـــاة ـــيلم فنـــون .  بينمـــا ضـــابط شـــرطة يتســـابق معهـــا للقـــبض علـــى الجن ف

ــــــالم  ــــــن أف ــــــائق الســــــرعة كــــــالمتوقع م ــــــة ف ــــــات أميركي ــــــى خلفي ــــــال ف قت
، وأفضــــله  داعم فيتفــــاوت مســــتواه بوضــــوح، أمــــا الطــــاقم الــــ روثــــروك

  . نيام فى دور الشرطى

   ٢/١لألسف …امرأة 
  ق م ١٠٠)   س/  النصر ( ١٩٨٨مصر 

ـــــا والمعالجـــــة الســـــينمائية.  العـــــدل فـــــيلم]  أفـــــالم النصـــــر [ :  الرؤي
ـــــــاچ.  هبـــــــة العاليلـــــــى شـــــــريف .  تصـــــــوير.  عنايـــــــات الســـــــايس:  مونت

  . مزةنادية ح:  سيناريو وحوار وإخراج.  إحسان
  . ، سامى العدل ، صالح ذو الفقار ، كرم مطاوع يسرا

، مـــــع بعـــــض  ، لكنهـــــا تفتقــــد لإلقنـــــاع أحيانــــا درامــــا حـــــادة وســــريعة
ــــــد ــــــن هــــــذا الطــــــاقم الجي ــــــل م ــــــى التمثي ــــــة ف ــــــوأم .  المبالغ شــــــقيقتان ت
تتـــــزوج األولـــــى مـــــن .  إحـــــداهما خيـــــرة واألخـــــرى علـــــى العكـــــس منهـــــا

راء الســــــريع للدرجــــــة التــــــى ، وتتطلــــــع الثانيــــــة للثــــــ أســــــتاذها الجــــــامعى
تمــــنح بهــــا نفســـــها لزميلهــــا فـــــى العمــــل مقابــــل اقناعـــــه مــــدير الشـــــركة 

ـــــالزواج منهـــــا ـــــرى ب ـــــرة نســـــبيا للنهايـــــة .  الث ـــــة مثي تصـــــعيدات ميلودرامي
حيـــــث تصـــــاب األخــــــت غيـــــر الخيـــــرة بــــــالجنون ويـــــتم القـــــبض علــــــى 
زميلهــــا بعــــد تورطـــــه فــــى جريمـــــة قتــــل زوجهــــا الثـــــرى أثنــــاء شـــــجارهما 

  . ول اإلعتداء عليهاومحاولة األ
   ٢/١امرأة للحب 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 
ــــــل غــــــالم:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  طــــــاهر فــــــيلم ــــــدس .  نبي مهن

ــــــديكور ــــــور:  ال ــــــد الن ــــــاچ.  مــــــاهر عب مــــــدير .  حســــــين عفيفــــــى:  مونت
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  على خير اهللا:  التصوير

ــــــــزى محمــــــــود ياســــــــين ، محمــــــــود  حمــــــــدى، عمــــــــاد  ، ســــــــهير رم
  . ، رجاء صادق ، صفية العمرى ، سيد زيان المليجى

عــــن الزوجــــة التــــى تالحــــق أحــــد .  درامــــا عاطفيــــة جنســــية الموضــــوع
، فـــــاذا بزوجهـــــا يصـــــارحه بعجـــــزه الجنســـــى الـــــذى نجـــــم عـــــن  الشـــــبان
، إال أن هـــذا يزيـــد  يطلـــب منـــه الـــزواج منهـــا واإلقامـــة معهمـــا.  حادثـــة

ـــــة ، فـــــالزوج ال مـــــن تعقيـــــد األمـــــور ـــــر مـــــن مشـــــاعرها المتبقي ـــــد يغي جدي
مســــتوى عــــام متوســــط وجنــــوح للمبالغــــة علــــى .  نحــــو مطلقهــــا الكهــــل

  . حساب عمق الشخصيات
   ٢/١امرأة متمردة 

  ق م ١١٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٦مصر 
أفـــــالم ]  أفـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى وأخواته ـ  محمـــــد هاشـــــم نـــــاقرو  [

ـــــــب الصـــــــحفى.  جـــــــالل زهـــــــرة ـــــــو ذكـــــــ:  قصـــــــة الكات ـــــــه أب .  رىوجي
:  تروكــــــــــاچ وعنــــــــــاوين.  يوســــــــــف أبــــــــــو ســــــــــيف:  ســــــــــيناريو وحــــــــــوار

مهنــــــــــدس .  ســــــــــيد إســــــــــماعيل:  المنــــــــــتج الفنــــــــــى.  ] الشــــــــــحرى [
ـــــــز:  الصـــــــوت ـــــــل عزي .  محمـــــــد هـــــــالل:  موســـــــيقى تصـــــــويرية.  جمي
ـــــــــاچ ـــــــــد :  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  يوســـــــــف المـــــــــالخ:  مونت محمـــــــــود عب
ـــــــــاج.  الســـــــــميع ـــــــــو :  إخـــــــــراج <.  جـــــــــالل زهـــــــــرة:  إنت يوســـــــــف أب

  . > سيف
.  نبيلــــــة كــــــرم.  أبــــــو بكــــــر عــــــزت.  معــــــالى زايــــــد.  ين فهمــــــىحســــــ

منـــــــى أبـــــــو .  يوســـــــف فـــــــوزى.  صـــــــالح نظمـــــــى:  ضـــــــيف الشـــــــرف
ــــــوح ــــــت راجــــــى الفت ــــــه ، رأف ــــــد الوهــــــاب ، محمــــــد نزي ،  ، حســــــين عب

ــــــد ــــــرى.  حســــــن فري ــــــد الناصــــــر هــــــدى البحي ، مطــــــاوع  ، نعمــــــات عب
ـــــــد المـــــــؤمن عـــــــويس ـــــــد عب ـــــــد  ، إلهـــــــامى حســـــــين ، خال ، ســـــــمير عب
  . اللطيف
.  ردة زوجــــــة بســــــيطة تضــــــيق بمســــــتواها المــــــادى المتواضــــــعالمتمــــــ

.  ، وتهمــــل الــــزوج واألســــرة تعمــــل فــــى شــــركة اســــتثمارية بمرتــــب كبيــــر
، التــــى تتحــــول دون  يقــــع الطــــالق بينمــــا تســــتمر فــــى حياتهــــا الســــعيدة

عمـــل أقــــل مـــن المتوقــــع مـــن هــــذا .  أن تـــدرى ألنشــــطة غيـــر مشــــروعة
صــــيرة لوجيــــه أبــــو ، ومــــن كونــــه مــــأخوذ عــــن قصــــة ق المخــــرج الجديــــد

، مــــــــن مجموعتــــــــه القصصــــــــية متميــــــــزة الشخصــــــــيات عــــــــن  ذكــــــــرى
  . النساء

   ٢/١امرأة مطلقة 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٦مصر 
  . أشرف فهمى:  إخراج

ــــد شــــوقى ، محمــــود ياســــين نجــــالء فتحــــى ،  ، ســــميرة أحمــــد ، فري
  . ، على الشريف ، كريمة مختار ، خيرية أحمد صالح قابيل

.  قـــــانون لألحـــــوال الشخصـــــية أو هكـــــذا يبـــــدو فـــــيلم عـــــن أحـــــدث
ـــــى نفســـــه علـــــى أنقاضـــــها ـــــى بن ـــــه الت ـــــق زوجت ـــــع يطل ـــــدو .  زوج متطل يب

ــــة وكرامــــة المــــرأة فــــى مجتمــــع  .  ’ ذكــــرى ‘الصــــراع هكــــذا عــــن آدمي
ــــــــات عــــــــدة ــــــــدخل فــــــــى منحني ، صــــــــراع حــــــــول  إال أن المخطوطــــــــة ت

ـــــخ…، طفـــــل ســـــيموت  ، طفـــــل قـــــادم الشـــــقة ـــــه .  إل هـــــل تصـــــدق أن
هـــــــذا هـــــــو أجـــــــرأ فـــــــيلم :  معلومـــــــة.  ” ريـــــــد حـــــــالأ “لـــــــنفس مؤلفـــــــة 

فـــــــــى التعيـــــــــين ’  الواســـــــــطة ‘، يـــــــــدعو الســـــــــتخدام معيــــــــار  مصــــــــرى
، فســـــتكون أداء ســـــميرة أحمـــــد  لـــــو هنـــــاك أشـــــياء جيـــــدة!  بالوظـــــائف
  . ، وموسيقى عمر خيرت المحدودة جدا وفريد شوقى

  امرأة من زجاج 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٧مصر 

:  ســـــيناريو وحـــــوار.  نـــــادر جـــــالل:  قصـــــة.  أفـــــالم جمـــــال التـــــابعى
:  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عبـــــد الــــرازق:  مونتــــاچ.  مصــــطفى كامـــــل
  . نادر جالل:  إخراج.  جمال التابعى

ـــــرى ، ســـــهير رمـــــزى محمـــــود ياســـــين ـــــرحيم  ، عمـــــر الحري ـــــد ال ، عب
  . ، صالح نظمى ، عزيزة حلمى ، إبراهيم عبد الرازق الزرقانى

ـــــــا  ’ مراكـــــــز القـــــــوى ‘ مـــــــن أفـــــــالم ـــــــد المســـــــتوى حرفي مـــــــتقن وجي
الضـــــحية هنـــــا أســـــتاذ حقـــــوق .  ، وأقـــــل مبالغـــــة مـــــن المعتـــــاد وتمثـــــيال

ــــــرض علــــــى مذبحــــــة القضــــــاة ــــــل  جــــــامعى اعت ــــــه حــــــادث قت ، فُلفــــــق ل
، بينمـــــــا القاتـــــــل الحقيقـــــــى هـــــــو البطلـــــــة زوجـــــــة المســـــــئول  بالســـــــيارة
، وصــــــديق البطلــــــة  البطــــــل هــــــو المحقــــــق تلميــــــذ الضــــــحية.  الكبيــــــر

تبنــــــى األحــــــداث التاليــــــة بقــــــوة .  علــــــى جريمتهــــــااألصــــــلى والشــــــاهد 
  . مقنعة طريقا مأساويا لكل األخيار

  امرأة من القاهرة 
  ق أأ ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٧٣مصر 

ــــــة الجــــــاعونى  [ قصــــــة .  أفــــــالم محمــــــد رجــــــائى]  أفريكــــــور وكال
مــــاهر عبــــد :  مهنــــدس الــــديكور.  أحمــــد بهجــــت:  وســــيناريو وحــــوار

.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  جمــــال ســــالمة:  موســــيقى.  النــــور
  . محمد عبد العزيز:  إخراج.  كمال كريم:  مدير التصوير

ــــــزة  ، شــــــكرى ســــــرحان ، محمــــــود ياســــــين ماجــــــدة الخطيــــــب ، عزي
، حمـــــدى  ، ســـــمير صـــــبرى ، توفيـــــق الـــــدقن ، صـــــالح قابيـــــل حلمـــــى
  . ، علية فوزى ، إبراهيم سعفان ، أحمد الجزيرى أحمد

وتبـــــدأ عالقـــــة حـــــب مـــــع صـــــاحب ،  مطلقـــــة تـــــدخل مجـــــال العمـــــل
،  الشــــركة إلــــى أن يقــــرر الهجــــرة بعــــد كســــاد الســــياحة بســــبب الحــــرب

ــــــى ال شــــــىء هــــــى  ــــــزوج تنتهــــــى إل ــــــب مت ــــــع طبيي ــــــة حــــــب م ــــــم عالق ث
درامــــــــا عــــــــن بحــــــــث المــــــــرأة عــــــــن ذاتهــــــــا االجتماعيــــــــة .  األخــــــــرى
  . ، جادة الموضوع متوسطة اإلتقان والعاطفية

   ٢/١امرأة من نار 
  ق م ١٠٠)  الحجاز  ( ١٩٧٢؛ تركيا  سوريا
  . رضا ميسر:  إخراج

  . ، أديب قدورة ، زياد مولوى ، ناهد يسرى صالح ذو الفقار
شـــاب يتعـــرض للقتـــل وتنقـــذه فتـــاة تركيـــة فاتنـــة يتضـــح أنهـــا جــــاءت 

ـــة قـــد اختطفـــت أخـــاه ـــاقير تركي ـــأن عصـــابة عق ـــره ب ـــم يكتشـــف  لتخب ، ث
 فـــــى.  أن لهـــــا هـــــى نفســـــها إچنـــــدة انتقـــــام خاصـــــة مـــــن هـــــذه العصـــــابة

)  ! متوقعـــــــة (، لتــــــأتى النهايـــــــة بمفاجـــــــأة  تركيــــــا تتـــــــوالى المطـــــــاردات
فــــيلم نشــــاط جيــــد ببطــــل وبطلــــة أفضــــل مــــن .  حــــول شخصــــية البطلــــة

ــــالد الشــــام  ــــى ب ــــتج ف ــــى تن ــــالم هــــذا الضــــرب والت ــــام ألف المســــتوى الع
  . بوفرة متسرعة

  امرأة من نار 
  ق م ٨٤)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٨٧مصر 
  . ثروت أحمد:  إخراج

،  ، عزيــــزة راشــــد ، أحمــــد راتــــب ، يوســــف شــــعبان صــــفية العمــــرى
  . ، رشاد فرح ، سمير رامى ، شروق زيزى مصطفى:  الراقصة

ــــروت ــــاول جــــاد مــــن أحمــــد ث ــــزة هــــى تن ــــذ مــــتقن  المي ، مــــردرده تنفي
ــــا للتفاصــــيل والحــــوار الشــــعبى ــــت :  ، لكــــن القصــــة مســــتهلكة تمام بن

بها األضـــــواء الماديـــــة إلـــــى ، تجـــــذ الحتـــــة التـــــى ال يقـــــوى عليهـــــا أحـــــد
، وبعـــــد  ســـــائق تاكســـــى وســـــيم يســـــتغلها فـــــى التهريـــــب مـــــن پورســـــعيد

ــــى عالقــــة جســــدية ــــزواج إل ــــم يلقــــى بهــــا قليــــل يتحــــول ســــراب ال ،  ، ث
مـــــن الملفـــــت أن الفـــــيلم لـــــم يقـــــدم .  لتبـــــدأ حبكـــــة النهايـــــة التشـــــويقية
!  ، إمعانــــا فــــى الجديــــة علــــى األرجــــح مشـــهد تقــــديم البطلــــة لجســــدها

ــــن األســــ ــــين المتقنــــين ألدوارهمــــا ال يحققــــان إال وم ف أن هــــذين البطل
  . قدرا متواضعا من النجاح الجماهيرى
   ٢/١امرأة هزت عرش مصر 

  ق م ١٧٥)  س /   ف ( ١٩٩٥مصر 
الســـــــــبكى ]  أفـــــــــالم النصـــــــــر  الســـــــــبكى لإلنتـــــــــاج الســـــــــينمائى [

 المـــــرأة التـــــى هـــــزت عـــــرش مصـــــرعـــــن كتـــــاب .   لإلنتـــــاج الســـــينمائى
ـــــد :  مســـــاعد المخـــــرج األول.  كامـــــلرشـــــاد  :  للصـــــحفى محمـــــود عب
.  ، عــــــادل أبــــــو الفتــــــوح محمــــــد رســــــمى:  مــــــديرا اإلنتــــــاج.  الشــــــافى
:  تصــــــميم واإلشــــــراف علــــــى المالبــــــس.  محمــــــد عشــــــوب:  ماكيــــــاچ

.  عـــــــادل المغربـــــــى:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  ســـــــامية عبـــــــد العزيـــــــز.  د
تصـــــــميم المقدمـــــــة والمـــــــؤثرات .  محمـــــــد خليـــــــل:  تصــــــميم الرقصـــــــة

ــــــوال : الخاصــــــة ــــــدس ســــــيد حامــــــد:  ميكســــــاچ.  ن :  موســــــيقى.  مهن
مـــــــــدير .  صـــــــــالح عبـــــــــد الـــــــــرازق:  مونتـــــــــاچ.  جمـــــــــال ســـــــــالمة.  د

:  معالجــــــة ســــــينمائية وســــــيناريو وحــــــوار.  ســــــعيد شــــــيمى:  التصــــــوير
  . نادر جالل:  إخراج.  بشير الديك

ـــــــــدى:  نجمـــــــــة الجمـــــــــاهير ـــــــــة الجن ـــــــــة.  ¤.  نادي ـــــــــاروق :  بطول ف
.  عــــزت أبــــو عــــوف.  راهيم يســــرىإبــــ.  محمــــود حميــــدة.  الفيشــــاوى

اشـــــترك فـــــى  ↑ ␡.  جمـــــال عبـــــد الناصـــــر:  ألول مـــــرة علـــــى الشاشـــــة
،  ، محيـــــى الـــــدين عبـــــد المحســـــن ســـــيف عبـــــد الـــــرحمن:   التمثيـــــل

،  ، ياســــر صــــادق ، حمــــدى هيكــــل ، ســــامية عبــــد اهللا خليــــل مرســــى
ــــز جيهــــان فاضــــل ــــل عزي ــــاء مطــــر ، جمي ــــيم ، هن ــــد الحل ــــان عب ،   ، حن
ـــــــم البـــــــارودى ، محمـــــــد  ، محمـــــــد البســـــــيونى واطـــــــف حلمـــــــى، ع ري

، ثريـــــا عـــــز  ، محمـــــد توفيـــــق ، جـــــالل ميـــــامى ، عـــــادل هـــــالل يـــــونس
،  ، عــــادل عمــــاد ، أشــــرف عبــــد العزيــــز ، محمــــد محمــــد علــــى الــــدين

ـــــــدوى ـــــــى فرحـــــــات مكـــــــرم ب :  الراقصـــــــة.  ، عصـــــــام السيســـــــى ، لطف
، ســـــــارة عبـــــــد  ، مايـــــــا توفيـــــــق أنـــــــدرو عـــــــادل:  ؛ األطفـــــــال صـــــــفوة
  . الواحد

ــــــ ــــــدأ  اة وصــــــيفة القصــــــر واســــــعة النفــــــوذ نهــــــى رشــــــادقصــــــة حي ، تب
بتعــــــــرض الملــــــــك فــــــــاروق لحــــــــادث فــــــــى مدينــــــــة القصاصــــــــين عــــــــام 

ــــه ١٩٤٣ ــــا خاصــــا ل ــــب الشــــاب حســــين رشــــدى طبيب ،  ، يعــــين الطبي
، كمــــا يشــــكل مــــن أصــــدقاء الطبيــــب  ويجعــــل زوجتــــه وصــــيفة بالقصــــر

ال هـــــم لـــــه إال قتــــل النحـــــاس باشـــــا وأمـــــين عثمـــــان ’  حرســــا جديـــــدا ‘
يفشــــلون فــــى المهمــــة األولــــى بينمــــا يــــنجح .  همــــا مــــع اإلنجليــــزلتعاون

 ١٩٤٨فـــــى حــــــرب .  أنـــــور الســـــادات فـــــى المهمــــــة الثانيـــــة بمفـــــرده
، وذلـــــك إلـــــى أن يقـــــع فـــــى  يتواصـــــل جهـــــاد اليوزباشـــــى نهـــــى رشـــــدى

، وأخيــــرا تنقلــــب عليــــه لتســــاند الضــــباط األحــــرار بعــــد زواجــــه  غرامهــــا
فــــاروق هــــو :  راءالمفــــروض أن نصــــدق مثــــل هــــذا الهــــ.  مــــن ناريمــــان

، وأنــــــه يجــــــن لــــــدى هزيمــــــة  أكبــــــر مــــــن يكــــــره اإلنجليــــــز فــــــى مصــــــر
ـــــب مصـــــريين  األلمـــــان ـــــز ويطل ـــــاء اإلنجلي ـــــرفض عـــــالج األطب ـــــه ي ، وأن

ــــر كفــــاءة مــــن األوائــــل ( ــــه .  ) ! الهــــراء الحقيقــــى أن األخيــــرين أكث وأن
،  قائــــــد تنظــــــيم ســــــرى الغتيــــــال السياســــــين المصــــــريين ـ  أى الملكـ  

طبعــــا بفــــرض  (ى األول المنــــزه عــــن كــــل األخطــــاء وإجمــــاال هــــو الــــوطن
ـــــة شـــــىء مشـــــرف أو تقـــــدمى ،  والواقـــــع أن  أن مـــــا كـــــان يســـــمى وطني

ـــة حـــزب الوفـــد مـــن شـــىء كهـــذا هـــو أكبـــر وســـام وضـــع زيفـــا علـــى  تبرئ
الموقـــــف اليســـــارى المؤيـــــد لقيـــــام دولـــــة إســـــرائيل قـــــدم .   ) ! صـــــدره

محمـــــــود  (هنــــــا بابتــــــذال فــــــى صـــــــورة الشــــــيوعى األقــــــرب للهمجيــــــة 
، حيــــث الشخصــــية الرئيســــة  بنيــــة دراميــــة بالغــــة التشــــويش.  ) حميــــدة



٤٠  

؟ ومــــا  هـــل مجـــرد الســــلطة أم الوطنيـــة أم مـــاذا:  بـــال دوافـــع مفهمومــــة
بينمـــــا هـــــم يســـــتغلون  (مغـــــزى أن تســـــاعد بحمـــــاس الضـــــباط األحـــــرار 

والملــــك هــــل قائــــد وزعــــيم وطنــــى أم .  ) ؟ موقفهــــا ال أكثــــر وال أقــــل
زاد األمــــــر ســــــوءا .  المحيطــــــين بــــــهمــــــاجن وتافــــــه أم مــــــالك مشــــــكلته 

أفضــــل األدوار .  فرحــــة فــــاروق الفيشــــاوى الزائــــدة بإســــناد الــــدور إليــــه
جـــاء مـــن عـــزت أبـــو عـــوف فـــى دور بـــوللى ســـكرتير الملـــك لشـــخص 

  . مخنث السلوك
  امرأة وخمسة رجال 

  ق م ١٠٠)   س/  نور الدين ( ١٩٩٧مصر 
ـــــــد ســـــــتار .  محمـــــــد الباسوســـــــى:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  جول

ـــــــاچ ـــــــراهيم صـــــــالح:  مـــــــدير التصـــــــوير.  يوســـــــف المـــــــالخ:  مونت ،  إب
  . عالء كريم:  إخراج.  محمد عسر

ـــــــــده ، حســـــــــن  ، ماجـــــــــد المصـــــــــرى ، حســـــــــن حســـــــــنى فيفـــــــــى عب
، ياســــــر  ، عــــــالء ولــــــى الــــــدين ، حنــــــان تــــــرك ، هالــــــة فــــــاخر األســــــمر
،  ، ســــيد صــــادق ، وفــــاء عــــامر ، عــــالء مرســــى ، محمــــد ســــعد جــــالل

  . حسن مظهر
منطلـــــق مـــــن نجمتـــــه المصـــــرية وبثيمـــــة جنســـــية قويـــــة فـــــيلم إغـــــواء 

ـــــرا ـــــة كثي ـــــه شـــــيئا يرضـــــى عشـــــاق البطل ـــــزنس ناجحـــــة .  تحعل ســـــيدة بي
ــــيال ــــة نهــــارا وذئــــب جنســــى يتســــول الفــــرائس ل ، كــــل الرجــــال  وحديدي

يتلصـــقون بجســـدها وهـــى ترحـــب بهـــم عـــادة لكـــن غالبـــا مـــا تكتشـــف 
ل العنــــوان يقــــول كــــ.  أنهــــم دون المســــتوى الكــــافى إلطفــــاء شــــهواتها

  . شىء
  امرأة ورجل 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 
.  يحيـــــى حقـــــى:  قصـــــة.  أفـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى]  هـــــيمن فـــــيلم [

ــــدا صــــبرى عــــزت:  ســــيناريو وحــــوار ــــديكور.  ، فيصــــل ن ــــدس ال :  مهن
ـــــــاچ.  مرســـــــى الحطـــــــاب:  إعـــــــداد موســـــــيقى.  حلمـــــــى عـــــــزب :  مونت
حســــام :  جإخــــرا .  علــــى خيــــر اهللا:  مــــدير التصــــوير.  حســــين أحمــــد
  . الدين مصطفى

ــــزى مصــــطفى ، ناهــــد شــــريف رشــــدى أباظــــة ــــدقن ، زي ــــق ال ،  ، توفي
ــــــــراهيم الشــــــــامى ــــــــاء البيلــــــــى إب ، فــــــــاروق  ، حســــــــين إســــــــماعيل ، هن

  . ، الطفله عزة توفيق
،  مــــن أشــــهر األفــــالم الجريئــــة جنســــيا فــــى تــــاريخ الســــينما المصــــرية

جـــــر الموضـــــوع عامـــــل مح.  وقصـــــته مـــــع الرقابـــــة كانـــــت بالغـــــة الطـــــول
،  يقتلـــــه ويتزوجهـــــا.  فـــــى عالقـــــة شـــــهوانية مـــــع زوجـــــة قريبـــــه اللعـــــوب

، ممـــــا  ، واآلن يشـــــك فـــــى إخالصـــــها لكنـــــه يفقـــــد بصـــــره فـــــى حادثـــــة
أســـــلوب حســـــام الـــــدين مصـــــطفى .  يقـــــود للنهايـــــة المنطقيـــــة الوحيـــــدة

، يظهـــــر هنـــــا علـــــى  األثيـــــر فـــــى اختيـــــار زوايـــــا الكـــــاميرا غيـــــر المألوفـــــة
شـــكل عـــام الصـــنعة الســـينمائية ب.  أشـــده خاصـــة فـــى مشـــاهد الجـــنس

ـــــة ـــــة ومتقن ـــــة ثري ـــــة المحاجري ـــــدة والخلفي ـــــى حـــــدود هـــــذا  جي ، لكـــــن ف
أيضــــــا دورا البطلــــــين نموذجيــــــان فــــــى .  الموضــــــوع الفقيــــــر أو المفقــــــر

  . التعبير عن الشخصية العامة فى حياة كل منهما السينمائية
  امرأة وشيطان 

  ق أأ ٩٥)   س ( ١٩٦١مصر 
  . سيف الدين شوكت:  إخراج

، عبـــــــد المـــــــنعم  ، نجـــــــوى فـــــــؤاد ، يحيـــــــى شـــــــاهين لـــــــوال صـــــــدقى
  . ، خيرية أحمد ، نظيم شعراوى إبراهيم

ـــــاء اندماجـــــه ـــــه أثن ـــــه زميلت ـــــل لقتل ـــــزل التمثي ـــــل اعت ـــــاء  ممث ، يعـــــود بن
ـــــه وتتزوجـــــه ـــــاء .  علـــــى طلـــــب صـــــاحبة الفرقـــــة التـــــى تحب ـــــه أثن كـــــان ل
ــــه ــــة براقصــــة جــــاءت اآلن تطالــــب ب ــــه عالق ــــة .  اعتزال ميلودرامــــا عاطفي

ـــــه ومشـــــوقة ككـــــل ـــــأليف والتوجي ـــــة التمثيـــــل والت انظـــــر .  وجنســـــية متقن
المماثــــــل فــــــى ”  وثــــــالثهم الشــــــيطان “فــــــيلم كمــــــال الشــــــيخ المشــــــابه 

  . الجودة
  امرأة وظل رجل 

  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٩١مصر 
أحمــــد أبــــو :  ســــيناريو وحــــوار.  منــــى حجــــازى:  قصــــة.  تــــامر فــــيلم

.  غنــــيم بهنســــى:  ر التصــــويرمــــدي.  محمــــد الكبــــاخ:  مونتــــاچ.  ســــريع
  . إبراهيم عرايس:  إخراج

ــــز حــــاتم ذو الفقــــار ــــد العزي ــــى ، دالل عب ــــد الغن ــــة  ، ســــعيد عب ، تحي
  . حافظ

ـــــى رجـــــال مشـــــلول الســـــاقين ـــــه .  ظـــــل الرجـــــل تعن ـــــه زوجت ـــــص ل تخل
ــــين  وتســــاعده فــــى العــــالج ــــة بينهــــا وب ــــه يشــــك فــــى وجــــود عالق ، لكن

!  ؟ العـــــــالجهـــــــل يمكـــــــن جعـــــــل الغيـــــــرة حـــــــافزا لصـــــــدمة .  الطبيـــــــب
، لكـــــن لـــــم تجـــــد تحـــــت يـــــديها  ميلودرامـــــا عاطفيـــــة جيـــــدة الخيـــــوط

  . سوى إمكانات عمل تليفـزيونى صغير ال أكثر
  امرأة واحدة ال تكفى 

  ق م ١٢٥)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٩٠مصر 
ــــــــــة للتجــــــــــارة واالســــــــــتثمار الســــــــــينمائى  [ أفــــــــــالم مصــــــــــر  العربي

عمـــــاد :  لصـــــحفىقصـــــة الكاتـــــب ا.  أفـــــالم مصـــــر العربيـــــة]  العربيـــــة
:   نيجــــاتيف.  عبــــد الحــــى أديــــب:  ســــيناريو وحــــوار.  الــــدين أديــــب

قــــدرى :  مصــــور.  ســــامر إســــالم:  مــــونتير مســــاعد.  مارســــيل صــــالح
ــــــد:  مســــــاعد أول إخــــــراج.  نصــــــر ــــــديكور.  أســــــامة فري ــــــدس ال :  مهن

الموســـــيقى .  جميـــــل عزيـــــز:  مكســـــاچ مهنـــــدس.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور
.  محمــــــــد زيــــــــن:  نــــــــتج المنفــــــــذالم.  هــــــــانى شــــــــنودة:  التصــــــــويرية

:  إنتـــــاج.  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  ســـــلوى بكيـــــر:  مونتـــــاچ
  . إيناس الدغيدى:  إخراج.  واصف فايز

.  فيفــــى عبــــده.  ســــماح أنــــور.  يــــونس شــــلبى.  يســــرا.  أحمــــد زكــــى
عبــــد .  ، ســــالى إبــــراهيم نصــــر.  ســــعيد عبــــد الغنــــى.  حســــن مصــــطفى
،  ســــيد عــــالم.  ســــعيد ، مجــــدى ، نجيــــب رشــــدى المــــنعم المرصــــفى

؛  ، ســـــهام زكـــــى توفيـــــق الكـــــردى.  ، أحمـــــد أبـــــو عبيـــــة طـــــارق منـــــدور
  . ] إيناس الدغيدى : بدون ائتمان . [ أسماء السيد:  والطفلة

ـــــى آن  ـــــة ف ـــــة ملتهب ـــــات عاطفي ـــــالث عالق ـــــامر وث صـــــحفى شـــــاب مغ
الحســــــــناء الثريــــــــة الرقيقــــــــة ذات األصــــــــل التركــــــــى والتــــــــى .  واحــــــــد

، والســــــــيدة  الجريئــــــــة ثوريــــــــة األفكــــــــار ، ســــــــكرتيرته تســــــــاعده كثيــــــــرا
ــــه دفئهــــا ــــى تغــــدق علي ــــا .  الشــــعبية الت ــــا بحث ــــركهن جميع ــــة أن يت النهاي

تتشــــــابك األحــــــداث حــــــول .  عــــــن واحــــــدة تجمــــــع صــــــفاتهن جميعــــــا
خيــــــوط أهمهــــــا صــــــراع البطــــــل مــــــع صــــــاحب شــــــركة توظيــــــف أمــــــوال 

.  ، ينتهـــــى إلــــــى أن سلســـــلة محـــــاوالت مــــــن األخيـــــر لقتلــــــه إســـــالمية
ــــتقن بشــــكل عــــام ــــة م ــــف الطريف ــــن المواق ــــع بعــــض م دور داعــــم .  ، م

ـــــــــونس شـــــــــلبى ،   طريـــــــــف ومبتكـــــــــر بالنســـــــــبة للســـــــــينما المصـــــــــرية لي
ــــــــا الدائمــــــــة تجــــــــاه األجهــــــــزة  ــــــــل البطــــــــل ذى الپارانوي كالمصــــــــور زمي

  . األمنية
  ☺ امرأتان 

Two Women 
  ق أأ ٩٩)   س/  ت ( ١٩٦١إيطاليا 

Aka: La Ciociara (ItalianTitle). 
[Metro Goldwyn Mayer] Sostar [Champion; Le Films 

Marceau; Cocinor; Societé General de Cinematographie]. 
From the B: Alberto Moravia. Adp and S: Cesare Zavattini. 
M: Armando Trovajoli. DPh: Gabor Pogany, A.I.C. P: Carlo 
Ponti. D: Vittorio de Sica. 

Sophia Loren. ¤. With: Jean Paul Belmondo. Eleonora 
Brown. And with the Participation of Raf Vallone. 

ــــــورين جميعــــــا بإجمــــــاع األراء ــــــو .  أعظــــــم أفــــــالم ل ــــــة ألبرت عــــــن رواي
مورافيـــــا لـــــدى دخـــــول قـــــوات الحلفـــــاء امـــــرأة إيطاليـــــة غيـــــر متزوجـــــة 

ــــــة .  تأخــــــذ معهــــــا ابنتهــــــا المراهقــــــة بهــــــدف الوصــــــول لرومــــــا فــــــى قري
ــــأتى  ، وتحبــــه االبنــــة آقاربهــــا األصــــليين يحبهــــا شــــاب مــــتعلم ، لكــــن ت
غتصـــــاب البطلتـــــين بواســـــطة أقـــــدار الحـــــرب بقتـــــل األلمـــــان للبطـــــل وا

عمـــــل مـــــؤثر بالكامـــــل وأبـــــرز مـــــا فيـــــه .  جنـــــود مغاربـــــة داخـــــل كنيســـــة
، اكتســــــحت بــــــه  األداء المــــــتقن للجميــــــع والرفيــــــع حقــــــا مــــــن لــــــورين

  . جوائز التمثيل من كل الجهات فى تلك السنة
AA: As (Loren). 

   ٢/١امرأتان 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٥مصر 

أفــــــــالم الــــــــدكتور محمــــــــد ]  لســــــــينماالهيئــــــــة المصــــــــرية العامــــــــة ل [
ــــــــدرميرعــــــــن .  العشــــــــرى ــــــــدى ون ــــــــزى  مروحــــــــة اللي ــــــــب اإلنجلي للكات

محمــــد .  ، د نيــــروز عبــــد الملــــك:  ســــيناريو وحــــوار.  أوســــكار وايلــــد
كمـــــال :  مونتــــاچ.  مـــــاهر عبــــد النــــور:  مهنــــدس الــــديكور.  العشــــرى

حســـــــن :  إخـــــــراج.  محمـــــــود نصـــــــر:  مـــــــدير التصـــــــوير.  أبـــــــو العـــــــال
  . رمزى

، عمــــــاد  ، أحمــــــد مظهــــــر ، هــــــدى رمــــــزى ، نــــــور الشــــــريف نيللــــــى
،  ، محمـــــــد الـــــــدفراوى ، صـــــــالح نظمـــــــى ، عزيـــــــزة حلمـــــــى حمـــــــدى

  . ، سهير زكى ، عبد الرحمن أبو زهرة فتحية شاهين
، إنتـــــاج ســـــخى  ’ مروحـــــة الليـــــدى ونـــــدرمير ‘ عـــــن أوســـــكار وايلـــــد
المهــــم أن .  ، وبنــــاء ســــردى تقليــــدى رصــــين مشــــبع للــــدكتور العشــــرى

ــــ ــــل ل ــــنفس المســــتوىالتمثي ــــى  م يرتفــــع ل ــــيهم هــــدى رمــــزى الت ، بمــــا ف
قصـــــة مـــــن طلقـــــت بســـــبب عالقـــــة .  صـــــمم الفـــــيلم ليكـــــون نقلـــــة لهـــــا

تســـــافر وتعمـــــل بملهـــــى وتقـــــع فـــــى .  ، وحرمـــــت مـــــن ابنتهـــــا غراميـــــة
، لكنهــــــا تعــــــود لتجــــــد نفســــــها متورطــــــة فــــــى المتاعــــــب التــــــى  الحــــــب

.  ، ولـــــم تكـــــن قـــــد رأتهـــــا بعــــــد تالقيهـــــا ابنتهـــــا التـــــى تربـــــت بـــــدونها
المعنيـــة تخـــص االبنـــة وهـــى التـــى عثـــر عليهـــا زوجهـــا فـــى ’  المروحـــة ‘

ادعــــاء األم أنهــــا .  شــــقة صــــديقها الســــابق فــــانتهى األمــــر بتطليقــــه لهــــا
، هــــى محــــور  مروحتهــــا النقــــاذ ابنتهــــا مضــــحية هــــى بخطيبهــــا الجديــــد

أمـــــا العنـــــوان المصـــــرى فقـــــد ركـــــز .  التتابعـــــات الميلودراميـــــة للنهايـــــة
، ومـــــن ثـــــم نظـــــرة المجتمـــــع  جربتـــــى األم واالبنـــــةعلـــــى التشـــــابه بـــــين ت

  . للمرأة عامة
  امرأتان ورجل 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٧مصر 
  . عبد اللطيف زكى:  إخراج

:  ، الطفـــــــل ، هالـــــــة صـــــــدقى ، ميرفــــــــت أمـــــــين  يحيـــــــى الفخرانـــــــى
،  ، ســـــلوى عثمـــــان ، اعتـــــدال شـــــاهين ، ليلـــــى فهمـــــى وســـــام حمـــــدى

  . زيزى مصطفى:  الراقصة
ــــــة الموضــــــوع ــــــل درامــــــا إنســــــانية راقي ــــــدة التمثي ، وإن الزمــــــك  ، جي

عالقــــــة شــــــاب .  االحســــــاس بــــــأن شــــــيئا أفضــــــل كــــــان يمكــــــن صــــــنعه
ـــوة  تتطـــور األمـــور بعـــد وفاتهـــا.  بأرملـــة تحتضـــر وابنهـــا الطفـــل ، إلـــى أب

  . من نوع خاص
  أمريكا شيكا بيكا 

  ق م ١٢٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٣مصر 
ــــا فــــيلم  [ ــــا فــــيلم]  لنصــــرأفــــالم ا الراني ــــأليف.  الراني مــــدحت :  ت

خيـــــــرى :  إخـــــــراج.  طـــــــارق التلمســـــــانى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  العـــــــدل
  . بشارة

ـــــــروك ، شـــــــويكار محمـــــــد فـــــــؤاد ،  ، أحمـــــــد عقـــــــل ، الشـــــــحات مب
ــــــة ، محمــــــد لطفــــــى عمــــــاد رشــــــاد ــــــم:  ، الطفل ــــــيلم ري :  ، ضــــــيف الف
  . سامى العدل
ذه ، ابنـــــــة هـــــــ ، راقصـــــــة ســـــــابقة ، بطـــــــل بنـــــــاء أجســـــــام ميكـــــــانيكى

،  ، تــــــرزى ، فتــــــاة هاربـــــة مـــــن زواج إجبـــــارى المصـــــابة بفشـــــل كلـــــوى
وآخــــرون مــــن مصــــر  يجمعهــــم الحلــــم األميركــــى والنتيجــــة أن يضــــلل 

ال تتوقــــع أن .  بهــــم ويتركــــون فــــى تيــــه غابــــات الترانسفـــــال فــــى رومانيــــا
، فـــأى شـــىء غيـــر الواقعيـــة يعتبـــر عيبـــا فـــى  يظهـــر مســـتر دراكيـــوال لهـــم

ــــات الشــــعب المصــــرى ــــق بمصــــائر .  أخالقي ــــت تتعل ــــى أى حــــال أن عل
ـــــت مصـــــداقية العمـــــل ككـــــل محـــــدودة ـــــو كان ـــــى ل ـــــزة .  هـــــؤالء حت المي

ــــة أنهــــا حاولــــت استكشــــاف موقــــع تصــــوير  ــــة فــــى هــــذه التجرب الحقيقي
، لكــــن اتضــــح أن طموحــــات الســــينما المصــــرية  رخــــيص خــــارج مصــــر

  . أصغر حتى من أن تكرر التجربة

  أمريكانى من طنطا 
  أأ ق ١٠٥)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . أحمد كامل مرسى:  إخراج

ـــــاض ، كريمـــــان شـــــكرى ســـــرحان ـــــب ، حســـــين ري ،  ، ســـــليمان نجي
، عبــــــد الســــــالم  ، ســــــعيد أبــــــو بكــــــر ، فــــــردوس محمــــــد زوزو ماضــــــى

  . النابلسى
مصــــرى .  ، متوســــطة ككــــل كوميــــديا جيــــدة الفكــــرة طريفــــة التمثيــــل

قريبـــــه الريفـــــى .  ، فيـــــدعى أنــــه مليـــــونير يعــــود مـــــن أميركـــــا بعــــد فشـــــله
حــــــين تنكشــــــف الحقــــــائق .  ين الســــــتقباله وتتــــــوالى المفارقــــــاتيســــــتد

، ويبــــــدأ الجميــــــع  يكــــــون الشــــــاب وقــــــع فــــــى حــــــب االبنــــــة األميركيــــــة
  . العمل الجاد

  إمسك حرامى 
  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

،  ، حســــن فــــايق ، محمــــود المليجــــى ، آمــــال فريــــد إســــماعيل يــــس
  . مت مختار، نع فايزة أحمد

، عــــن نصــــاب يقنــــع شــــابا بأنــــه تســــبب فــــى  كوميــــديا نشــــاط فــــارص
ـــــزه مصـــــرع شـــــرطى ـــــة مـــــن  ، فيبت ـــــى ســـــرقة جـــــوهرة ثمين ، ويرغمـــــه عل

  . عمل مسل بشكل عام.  أحد أقاربه
  أمسية فى فندق المفاجآت

  . ” أجازة فى كاليفورنيا “:  انظر
  آمنت باهللا 

  ق أأ ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٥٢مصر 
  . حمود ذو الفقارم:  إخراج

  . ، إسماعيل يس ، نبيل األلفى ، مديحة يسرى عزيزة أمير
ــــة ومــــؤثرة ككــــل ــــال معقــــدة الملحمي ، رغــــم افتقادهــــا  ميلودرامــــا أجي

زوج مخــــــتلس يلجــــــأ لخليلــــــة .  للمنطــــــق فــــــى أكثــــــر مــــــن ذى موقــــــف
ـــر أن يعطيهـــا رضـــيعه لتـــدعى أمـــام .  قديمـــة راقصـــة تمنحـــه المبلـــغ نظي

يضــــيع .  ذ داومــــت علـــى إيهامـــه بأنهـــا حامـــلزوجهـــا أنـــه طفلهـــا هـــى إ
يخـــرج هـــذا .  منـــه المبلـــغ ويســـجن ويبـــوح بالســـر لزميـــل ويمـــوت هـــو

  . ، وتتعقد الخيوط الزميل للبحث عن االبن
  أمهات فى المنفى 

  ق م ١٤٠)  س/   الدقى ( ١٩٨١مصر 
ــــى [ :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  راضــــى فــــيلم]  أفــــالم إيهــــاب الليث

عبلــــــة :  منــــــاظر.  شــــــعبان أبــــــو الســــــعد:  ىموســــــيق.  يوســــــف جــــــوهر
ــــــــز :  مــــــــدير التصــــــــوير.  أحمــــــــد متــــــــولى:  مونتــــــــاچ.  زرد عبــــــــد العزي

  . محمد راضى:  إخراج.  فهمى
، إســـــــعاد  ، جـــــــالل الشـــــــرقاوى ، ماجـــــــدة الخطيـــــــب عـــــــادل إمـــــــام

،  ، نبيلــــــــة الســــــــيد ، إيمــــــــان ، أمينــــــــة رزق ، الســــــــيد راضــــــــى يــــــــونس
فريـــــــدة ســـــــيف  ، ، صــــــالح نظمـــــــى ، إلهـــــــام شـــــــاهين محمــــــد لطفـــــــى

ـــــل الهجرســـــى النصـــــر ـــــدير ، نبي ، نجـــــاح  ، علـــــى الشـــــريف ، أحمـــــد ب
،  ، حمـــــــدى يوســـــــف ، ســـــــناء لملـــــــوم ، تغريـــــــد البشبيشـــــــى المـــــــوجى

  . إلهامى فايد
ــــــن األفــــــالم  ــــــوع م ــــــة تعــــــرف هــــــذا الن ــــــن الســــــينما األجنبي ــــــك م لعل

،  حشـــــد مـــــن الشخصـــــيات والقصـــــص!  األقـــــرب إلـــــى شـــــبه مسلســـــل
دة والجــــــرأة الجنســــــية وتغريــــــب مــــــا يفــــــوق هــــــذا هــــــو الدراميــــــة الحــــــا

ــــراء  األجــــواء والشخصــــيات ــــدر اإلمكــــان مــــن عــــالم الث ــــراب ق ، واالقت
ـــــــن .  أو الفســـــــاد/  الفـــــــاحش و ســـــــتجد كـــــــل هـــــــذا وبقـــــــدر كـــــــاف م

ـــى تـــرى بأمومـــة وعـــدم  ـــة رزق الت ـــد هـــو أمين ـــا والمحـــور البعي المبالغـــة هن
، كـــل مـــا يتـــورط فيـــه أبناؤهـــا فـــى عـــالم االنفتـــاح االقتصـــادى  رضـــا معـــا

  . جديد الواسعال
   ٢/١أمواج بال شاطئ 

  ق م ٧٧)   س/   ف/  ت/  ماركو ( ١٩٧٦مصر 
:  قصــــة وحــــوار.  أفــــالم عبــــد العظــــيم الزغبــــى]  وكالــــة الجــــاعونى [

ـــــــب الكبيـــــــر .  مصـــــــطفى محـــــــرم:  ســـــــيناريو.  ثـــــــروت أباظـــــــة/  األدي
أنـــــدريا :  مهنـــــدس الصـــــوت.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  مهنـــــدس المنـــــاظر

حســـــــيب :  المـــــــؤثرات الخاصـــــــة.  ] زانـــــــديلسأنـــــــدريا  [ـ  زنـــــــديلس 
عبـــــــد :  إنتـــــــاج.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  ونـــــــوال

ــــــــى ــــــــاچ.  العظــــــــيم الزغب :  مــــــــدير التصــــــــوير.  ســــــــعيد الشــــــــيخ:  مونت
  . أشرف فهمى:  إخراج.  مصطفى إمام
.  عــــــادل أدهــــــم¤ .  محمــــــود مرســــــى.  حســــــين فهمــــــى.  شــــــادية

، محمـــــــود  ى الشـــــــريفعلـــــــ:  مـــــــع.  مديحـــــــة كامـــــــل.  ليلـــــــى فـــــــوزى
،  ، ســـــــميحة محمـــــــد عبـــــــد العظـــــــيم كامـــــــل.  ، كـــــــوثر شـــــــفيق رشـــــــاد

  . محمد رفعت
  

ــــة ــــر روتيني ــــل أكث ــــذ وتمثي ــــة وتنفي ــــار روتيني ــــات انهي ،  ميلودرامــــا مجري
ـــروت  ـــرة بمـــن فيهـــا ث ـــرا مـــن األســـماء الكبي ـــالى المحصـــلة أقـــل كثي وبالت

، يكتشــــــف  ابــــــن صــــــاحب مصــــــنع متــــــوفى.  أباظــــــة صــــــاحب الروايــــــة
ـــــة  ـــــه عالق ـــــن أحـــــد موظفي ـــــدة م ـــــى مكي ـــــاء عل ـــــه بمـــــدير المصـــــنع بن أم

ـــــدأ .  االنتهـــــازيين الطـــــامع فـــــى اســـــتغالل المصـــــنع بطرقـــــه الخاصـــــة تب
مجريــــات االنهيــــار بـــــالزواج مــــن البطلــــة فتـــــاة الليــــل فــــى األســـــكندرية 

علــــى األم والمــــدير الطيــــب انقــــاذ االبــــن والمصــــنع .  انتقامــــا مــــن أمــــه
ل كالســــكرتيرة اللعــــوب مديحــــة كامــــل فــــى دور صــــاخب الجمــــا.  معــــا

.  ، وشـــــريكة عـــــادل أدهـــــم فـــــى مخططاتـــــه الســـــتغالل الشـــــركة للبطــــل
ـــــم تشـــــبع ـــــدة ل ـــــوط عدي ـــــة  خي ـــــر معروف ، وطريقـــــة عمـــــل الشـــــركات غي

، يعطـــى توقعـــا بصـــدام  ، كـــذا كـــالم كثيـــر عـــن الشـــركاء لصـــناع الفـــيلم
  . مثير لكن ال شىء من هذا يحدث



٤١  

  أمواج الغضب 
Point Break 

  ق م ١٢٢)   س/  مور  ( ١٩٩١أميركا 
[Twentieth Century Fox] Larco Entertainment; Largo 

Entertainment. [JVC Entertainment] C: Richard Pagano, 
Sharon Bialy. Co-P: Rick King. Co-P: Michael Rauch. 
MSup: Gary Goetzman and Sharon Boyle. M: Mark Isham. 
E: Howard Smith. PD: Peter Jamison. DPh: Donald 
Peterman. ExcP: James Cameron. S: W. Peter Iliff; St: Rick 
King & W. Peter Iliff. P: Peter Abrams and Robert L. Levy. 
D: Kathryn Bigelow. 

Keanu Reeves, Patrick Swayze. ¤. Gary Busey. Lori Petty. 
John C. McGinley. James LeGros. John Philbin, Bojesse 
Christopher.  ↑ Julian Reyes, Raymond Forchion, Daniel 
Beer. 
ــــــيس ينضــــــم  ــــــوس أنچل ــــــى ل ــــــة ف ــــــل شــــــاب للمباحــــــث الفيدرالي عمي
لجماعـــة هيبيـــة يعتقـــد فـــى أنهـــا تســـرق أمـــواال صـــغيرة مـــن البنـــوك وهـــى 

رؤســــــــاء أميركيــــــــة لألنفــــــــاق علــــــــى هوايــــــــة ركــــــــوب  ٤ترتــــــــدى أقنعــــــــة 
ـــــــــزعيم هـــــــــذه .  األمـــــــــواج ـــــــــه مـــــــــع صـــــــــديقة ســـــــــابقة ل تتوطـــــــــد عالقت
 ، بـــــل ومـــــع هـــــذا الـــــزعيم نفســـــه الـــــذى يقـــــوده لتجـــــارب المجموعـــــة

أخيــــــرا .  مغـــــامرة تثيـــــر إعجابــــــه مـــــع األمــــــواج والقفـــــز مــــــن الطـــــائرات
يختطــــف الفتــــاة إلــــى المكســــيك ويجبــــر غريمــــه علــــى المشــــاركة فــــى 

ــــارع.  ســــرقة البنــــك التاليــــة ــــيلم نشــــاط حركــــى ب ، مــــع رســــم متفــــرد  ف
ـــــامى إعجـــــاب  ـــــة يتن للشخصـــــيات يجعـــــل أحـــــد أهـــــم المحـــــاور الدرامي

أجــــرا منــــه وأقــــوى العميــــل الشــــاب الجــــرئ قــــوى الشخصــــية بمجــــرم 
اســـــــــــتطاعت  ١٩٩٥،  ٩٤طيلــــــــــة عــــــــــامى :  معلومــــــــــة.  شخصــــــــــية

عصــــابة مكونــــة مــــن شخصــــين يرتــــديان قنــــاع الــــرئيس كلينتــــون ســــرقة 
  . بنكا عبر الواليات األميركية ١٨

  أموال اليتامى 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٢مصر 
  . جمال مدكور:  إخراج

ــــــــــة ــــــــــاتن حمام ــــــــــة رزق ف ، شــــــــــكرى  ، محمــــــــــود المليجــــــــــى ، أمين
ــــــــى ، وداد حمــــــــدى ، زوزو شــــــــكيب ســــــــرحان ــــــــز  ، كيت ــــــــد العزي ، عب
  . أحمد

ــــراث ــــن أجــــل المي ــــه م ــــن أم ــــل أختــــه م ، بايعــــاز  ، يحــــاول شــــاب قت
، مــــع طــــابع تشــــوبه المبالغــــة  ميلودرامــــا عنيفــــة.  مــــن عشــــيقته اللعــــوب
  . فى األداء بشكل عام

   ٢/١أميال عن الوطن 
Miles from Home 

  ق م ١١٤)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 
[J & M Entertainment] Cinecom Entertainment Group. C: 

Bonnie Timmermann. CD: Shay Cunliffe. MComp: Robert 
Folk. E: Jane Schwartz Jaffe. PD: David Gropman. DPh: 
Elliot Davis. AscPs: Randy Finch, Russ Smith. ExcPs: 
Amin J. Malin, Ira Deutchman. W: Chris Gerolmo. P: 
Frederick Zollo, Paul Kurta. D: Gary Sinise. 

 Richard Gere. Kevin Anderson. ¤ Laurie Metcalf. 
Penelope Ann Miller. Terry Kinney. Helen Hunt. Francis 
Guinan, Randall Arney. Michael Talbott, Jo Anderson. And 
Judith Ivey.  ↑ Brian Dennehy, Jason Campbell, Austin 
Bamgarner, Larry Poling, Mary Pat Hennagir, Robert Otis, 
Dennis Blome. 

والـــــــذى زاره  ١٩٥٩ابنـــــــا أحســـــــن مـــــــزارع قمـــــــح فـــــــى أيـــــــوا عـــــــام 
،  ، اآلن تفلــــــس مزرعتهمــــــا التــــــى ورثاهــــــا عنــــــه خروتشــــــوف خصيصــــــا

ــــــــك ــــــــة والبن ــــــــة التعاوني ــــــــل إعادتهــــــــا للجمعي ــــــــان .  فيحرقانهــــــــا قب يهرب
ــــد ، لكــــن ال بــــد لهمــــا أن  ويصــــبحان شــــهيرين علــــى غــــرار بــــونى وكالي

اين بينهمـــــــا ، بـــــــل ومواجهـــــــة حقـــــــائق التبـــــــ يصـــــــال للحظـــــــة الحقيقيـــــــة
،  زائــــد االنفعاليــــة وال بــــدائل تــــذكر أمامــــه)  جيــــر ( األكبــــر.  شخصــــيا

ينمــــى عالقــــة عاطفيــــة مــــع إحــــدى فتيــــات )  أندرســــون (لكــــن األصــــغر 
، غيــــر مقنـــع أحيانـــا ال ســــيما  جيــــد كعمـــل اجتمـــاعى.  بلدتـــه األصـــلية
ـــــر ـــــدراما األساســـــية هـــــى وقـــــع األزمـــــة.  مبالغـــــات جي ، لكـــــن قصـــــة  ال

، فبــــدا ككــــل كمجــــرد فــــيلم  تصــــعيد نهايــــة ضــــخمالهــــرب لــــم تفــــض ل
، ميتكــــالف وآن  أحلــــى األشــــياء الــــدورين النســــائيين.  طــــرق متوســــط

  . ميللر كاالهتمام العاطفى للبطلين
   ٢/١جيل جديد —أميتيفـيل 

Amityville —A New Generation 
  ]  فـيديو [ق م  ٩٢)   — ( ١٩٩٣أميركا 

D: John Murlowski. 
Ross Partridge, Julia Nickson-Soul, Lala Sloatman, David 

Naughton, Barbara Howard, Jack R. Orend, Richard 
Roundtree, Terry O’Quinn. 
ــــزل المــــراود  ــــين ثيمــــة المن ــــذبت هــــذه السلســــلة مــــا ب طالمــــا مــــا تذب
ــــذى يفتــــك بضــــيوفة وتيمــــة األرواح الشــــريرة التــــى تــــتقمص أحــــدهم  ال

هنـــــا العـــــودة للثيمـــــة .  مـــــن خاللهـــــا ويـــــأتى المنـــــزل بأفعالـــــه وانتقامـــــه
، مـــع تنويعـــة أخـــرى علـــى فكـــرة الســـاعة التـــى تقطنهـــا الـــروح  األخيـــرة

ـــة فنـــان شـــباب .  ، بجعلهـــا مـــرآة هـــذه المـــرة مـــن الجـــزء الســـابق البداي
، فــــإذا  يشــــترى ســــاعة قديمــــة مــــن أحــــد المشــــردين ويــــأتى بهــــا لشــــقته

ـــــر الشـــــ ـــــن غي ـــــه االب ـــــى داخلهـــــا تتقمصـــــه ليكتشـــــف أن ـــــالروح الت رعى ب
ــــيلم   ــــا لهــــذا الف ــــزل األصــــلى وطبق ــــل أســــرته فــــى المن ــــذى قت للرجــــل ال

ــــة مسلســــل األفعــــال الشــــيطانية ــــدفع .  كانــــت هــــذه بداي ــــن ي هــــذا االب
هـــذه السلســـلة .  بقيـــة ســـكان البيـــت إلـــى االنتحـــار واحـــدا تلـــو اآلخـــر

ـــدأت بفـــيلم مفـــاجئ النجـــاح ثـــم هبطـــت ســـريعا ، لكـــن مـــع اإلصـــرار  ب
و الفــــــيلم الســــــابع فــــــى سلســــــلة ال هــــــذا هــــــ (علــــــى االســــــتمرار فيهــــــا 

ــــع رابطــــة إنتاجيــــة أو  ــــوق طبــــع لعنوانهــــا وال توجــــد بينهــــا فــــى الواق حق
، حتـــــــــــى الـــــــــــربط بينهـــــــــــا مســـــــــــتحيل كـــــــــــدراما أو   تأليفيـــــــــــة واحـــــــــــدة

ـــــرض التحســـــينات نفســـــها شـــــيئا فشـــــيئا)  كشخصـــــيات مشـــــتركة ،  تف
ومنهــــا جــــودة التمثيــــل والمــــؤثرات وأناقــــة الصــــوت والصــــورة المميــــزين 

ـــــالم ال أنظـــــر قائمـــــة األجـــــزاء فـــــى المـــــدخل الخـــــاص .  تســـــعينياتألف
  . ” البيت الملعون “بالفيلم األصلى والذى يحمل هنا عنوان 

   ٢/١االستحواذ — ٢أميتيفـيل 
Amityville II —The Possession 

  ق م ١٠٤)   — ( ١٩٨٢أميركا 
[Orion] Dino de Laurentis. M: Lalo Schifrin. E: Sam 

O’Steen. PD: Pierluigi Basile. DPh: Fianco di Giacomo. S: 
Tommy Lee Wallace; Based on the B: Murder in Amityville: 
Hans Holzer. P: im N. Smith, Stephen R. Greenwald. D: 
Damiano Damiani. 

Burt Young, Rutanya Alda, James Olson, Jack Magner, 
Diane Franklin, Andrew Prine, Ted Ross, Moses Gunn. 

’  أهـــــوال أميتيفــــــيل ‘للخبطـــــة الكبـــــرى  ـ  واألدق استباقـ  اســـــتطراد 
أيضـــــــا انظـــــــر فيـــــــه القائمـــــــة الطويلـــــــة  (”  البيـــــــت الملعـــــــون “أنظـــــــر 

وربمــــــا األدق واألدق أن ال عالقــــــة رســــــمية .  ) لالســــــتطرادات التاليــــــة
ــــين الفيلمــــين ــــت هــــذه قصــــة أخــــرى وليســــت األحــــداث  ب ، وربمــــا كان

، وكـــــل الرابطـــــة  ناه فـــــى الجـــــزء األولالقديمـــــة التـــــى أدت لمـــــا شـــــاهد
الســـــكان الجـــــدد أســـــرة علـــــى راســـــها .  أنهـــــا تـــــدور فـــــى ذات المنـــــزل

ـــــاع  ـــــظ الطب ـــــانج (أب ف ـــــذعر )  ي ـــــة شـــــديدة ال ـــــا  (وزوجـــــة متدين روتاني
ـــــــــدا ـــــــــى  ) أي ـــــــــل لالضـــــــــطراب العقل ـــــــــن أمي ـــــــــى أول  (، واب مـــــــــاجنر ف
، يبــــــــدأ فــــــــى االنجــــــــذاب الجنســــــــى نحــــــــو أختــــــــه األصــــــــغر  ) أدواره

ـــــــدريجيا يتحـــــــول الفـــــــيلم لحبكـــــــة مشـــــــابهة .  ) نكليندايـــــــان فـــــــرا ( ت
حيــــــث الــــــروح الشــــــريرة تملكــــــت هــــــذا االبــــــن ”  المخــــــرج “لحبكــــــة 

ـــل بقيـــة األســـرة ـــارن بـــالفيلم األصـــلى .  وراحـــت تدفعـــه لقت هبـــوط ال يق
ـــــزل  ـــــك ال تعـــــرف هـــــل تتعـــــاطف مـــــع أســـــرة ضـــــد من ـــــه أساســـــا أن منبع

ــــــة مســــــكون ــــــات عقلي ــــــاس بلوث الواضــــــح .  ، أم تتعــــــاطف ضــــــدهم كأن
داميــــــــانى الملتصــــــــق عــــــــادة بالســــــــينما السياســــــــية اإليطاليــــــــة يســــــــارية 

ــــــاح ــــــه  الجن ــــــدا ال يفهــــــم عن ــــــرا ضــــــرب الرعــــــب وتأكي ــــــرم كثي ، ال يحت
  . شيئا

الجزء الرابع —الشر يهرب —أهوال أميتيفـيل  
٢/١   

The Amityville Horror —The Evil 
Escapes —Part IV 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)   — ( ١٩٨٩أميركا 
Aka: Amityville 4 —The Evil Escapes (OTVTitle). 
NBC. Based on the B: John G. Jones. D: Sandor Stem. 
Patty Duke, Jane Wyatt, Frederic Lehne, Norman Lloyd, 

Brandy Gold, Aron Eisenberg. 
Fourth in the series based on horror thrillers is about par 

for the (TV) course, bringing into the "don't go in the 
attic/basement/pantry/front hall closet" genre a couple of 
frantic exorcists trying to save Duke & dodos. Retitled for 
video. Average. [RI VO 
ــــم تهــــاوت  ــــائق ث ــــيلم ف ــــدأت بف ــــى ب ــــع مــــن السلســــلة الت الجــــزء الراب

ـــــم تعـــــدم مـــــن يواصـــــلون إنتاجهـــــا بمقاييســـــها  بســـــرعة ، ومـــــع ذلـــــك ل
المنــــــــــتج هــــــــــذه المــــــــــرة هــــــــــو .  الجديــــــــــدة متواضــــــــــعة الطموحــــــــــات

ـــــذى يـــــأتى بواحـــــدة مـــــن أحـــــب نجماتـــــه ليضـــــعها فـــــى  التليفــــــزيون ، ال
ب ، ويصــــــبح كــــــل شــــــىء فيــــــه مصــــــدرا للرعــــــ ذات المنــــــزل الشــــــرير

أيضـــــــا هنـــــــاك عـــــــودة للثيمـــــــة التـــــــى .  بمجـــــــرد اللمـــــــس أو االقتـــــــراب
اســــــتحدثها الجـــــــزء الثــــــانى وذلـــــــك بجعــــــل الـــــــروح الشــــــريرة للمنـــــــزل 
ـــــروح منهـــــا ـــــوالى محـــــاوالت المخـــــرجين طـــــرد ال ـــــتقمص ابنتهـــــا وتت .  ت

الجديــــد أنــــه انتقــــل باألحــــداث مــــن المنــــزل النيــــو يــــوركى الشــــهير إلــــى  
ـــــرة ـــــا ألول م ـــــذات مـــــع ككـــــل يعـــــد ارتف.  كاليفورني اعـــــا بالسلســـــلة بال

ـــه كفـــيلم رعـــب تليفــــزيونى جـــرئ نســـبيا أنظـــر قائمـــة األجـــزاء .  النظـــر ل
فـــــى المـــــدخل الخـــــاص بـــــالفيلم األصـــــلى والـــــذى يحمـــــل هنـــــا عنـــــوان 

  . ” البيت الملعون “
   ٢/١حان الوقت — ١٩٩٢أميتيفـيل 

Amityville 1992 —It’s About Time 
  ]  فـيديو [ق م  ٩٥)   — ( ١٩٩٢أميركا 

D: Tony Randel. 
Stephen Macht, Shawn Weatherly, Megan Ward, Damon 

Martin, Jonathan Penner, Nita Talbot, Dick Miller. 
مـــن تقاليـــد هـــذه السلســـلة أن يفتـــرض كـــل جـــزء أن كـــل مـــا قيـــل فـــى 
األجــــزاء الســــابقة لــــيس التفســــير الحقيقــــى لألفعــــال الشــــيطانية لمنــــزل 

ـــــــد الشـــــــهير ـــــــو إنجالن ـــــــيلم الســـــــادس بكلمـــــــة .  الني للحـــــــق هـــــــذا الف
، هــــو الــــذى يعــــود ألقــــدم مرحلــــة زمنيــــة لتفســــير  أميتيفـــــيل فــــى عنوانــــه

إنهـــــا القـــــوة العقليـــــة لقاتـــــل أطفـــــال مـــــن القـــــرن الخـــــامس .  الظـــــاهرة
، واآلن  عشــــر يــــدعى چيــــل دى ريــــه تقطــــن الســــاعة الحائطيــــة للمنــــزل

ــــــدة ألفعالهــــــا الشــــــيطانية ــــــدة وتجــــــد أرضــــــا جدي  ، تنتقــــــل لبلــــــدة جدي
ـــدما يشـــتريها رجـــل بيـــزنس ويـــأتى بهـــا مـــن نيـــو يـــورك لبلدتـــه كـــل .  عن

مــــا فــــى المنــــزل مــــن بشــــر وأشــــياء وحتــــى حيوانــــات يتصــــرف اآلن مــــن 
هــــو القـــوة العقليـــة للقاتـــل التـــى قطنــــت ’  بعقـــل جديـــد ‘تلقـــاء نفســـه 
يبــــدو ان السلســــلة بــــدأت تتــــاثر بــــبعض الثيمــــات مــــن .  تلــــك الســــاعة

كـــــابوس  “فـــــى صـــــندوق التـــــذاكر  زميلتهـــــا األشـــــهر واألكثـــــر صـــــمودا
انظر حيــــث ســــتجد أيضــــا قائمتهــــا التــــى ال تقــــل ـ  ”  علــــى شــــارع إيلــــم

ـــــى يفرضـــــها .  طـــــوال ـــــوا فكـــــرة األحـــــالم الت ـــــيلم الســـــابق أدخل ـــــى الف ف
.  ، وهلــــــم جــــــرا ، واآلن حبكــــــة قاتــــــل األطفــــــال المنــــــزل علــــــى رواده

أنظــــر قائمــــة األجــــزاء فــــى المــــدخل الخــــاص بــــالفيلم األصــــلى والــــذى 
  . ” البيت الملعون “هنا عنوان  يحمل

  أمير االنتقام 
  ق أأ ١٧٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٠مصر 

، يوســـــــــف  يوســـــــــف جـــــــــوهر:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  لـــــــــوتس فـــــــــيلم
:  مهنــــــدس المنــــــاظر.  فتحــــــى قاســــــم:  مونتــــــاچ.  ، بركــــــات عيســــــى

:  إنتــــــاج.  چوليــــــو دى لوكــــــا:  مــــــدير التصــــــوير.  أنطــــــون بــــــوليزويس
  . اتبرك:  إخراج.  آسيا

، كمــــــــــال  ، مديحــــــــــة يســــــــــرى ، ســــــــــامية جمــــــــــال أنــــــــــور وجــــــــــدى
ــــر الشــــناوى ــــد شــــوقى ، محمــــود المليجــــى ، ســــراج مني ، عــــدلى   ، فري
  . ، رياض القصبجى ، حسين رياض ، على الكسار كاسب

ـــاج مصـــرى حتـــى تاريخـــه ـــه آســـيا أضـــخم إنت ـــد قامـــت ب قصـــة .  ، وق
ــــــاه  ــــــت دى مونــــــت كريســــــتو ‘أليكســــــاندر دوم ــــــة إلــــــى ’  الكون محول

ــــكعهــــ ــــم يخــــرج لمسلســــل .  د الممالي ــــذى يســــجن ظلمــــا ث ــــل ال النبي
ـــــه وشـــــركاؤه  ـــــه التهمـــــة وســـــرق زوجت ـــــذى لفـــــق ل انتقـــــام شـــــامل مـــــن ال

ــــــة الوجهــــــاء أيضــــــا ــــــة حســــــناء أحبهــــــا  الثالث ــــــك بمســــــاعدة جاري ، وذل
ـــــدى عرضـــــه واشـــــتراها ـــــديا شـــــديدا ل ـــــا ونق ـــــق انبهـــــارا جماهيري .  ، حق

ــــوان  ــــة تحــــت عن ــــدهاءأ “أعــــاده نفــــس الموجــــه بجــــودة مقارب ــــر ال ”  مي
  . عاما ١٤بعد 

  األمير بامبى
  . ” الغزالة الجميلة “:  انظر

  ☺ أمير الحب 
The Prince of Tides 

  ق م ١٣٢)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩١أميركا 
  . ” اغتصاب “:  س

Columbia.  D: Barbra  Streisand. S: Pat Conroy and 
Becky Johnston. Based on the N: Pat Conroy. P: Barbra 
Streisand, Andrew Karsch. ExcP: Cis Corman, James Roe. 
DPh: Stephen Goldblatt. PD: Paul Sylbert. FE: Don 
Zimmerman. M: James Newton Howard. C: Bonni 
Finnegan. Co-P: Sheldon Schrager. Costumes: Ruth Morley. 

 <Nick Nolte. Barbra Streisand.> Blythe Danner -as 
Sally Wingo. Kate Nelligan -as Lila Wingo Newbury. 
Jeroen Krabbé -as Herbert Woodruff. Melinda Dillon -as 
Savannah Wingo. George Carlin -as Eddie Detreville. Jason 
Gould -as Bernard Woodruff. Brad Sullivan -as Henry 
Wingo. ↑ Maggie Collier, Lindsay Wray, Brandlyn 
Whitaker, Justin Woods, Bobby Fain, Trey Yearwood, 
Tiffang Jean Davis, Nancy Atchison, Kiki Runyan, Grayson 
Fricke. 

)  أنتـــــونى هـــــوپكنز (لعلهـــــا المـــــرة الوحيـــــدة التـــــى ينـــــوه بهـــــا ممثـــــل  
.  مـــــن فـــــوق منصـــــة األوســـــكار)  نـــــولتى (بمنـــــافس واحـــــد محـــــدد لـــــه 

رة التمثيــــــــل الكاريزميــــــــة سترايســــــــاند نالــــــــت أحترامــــــــا وإعجابــــــــا قــــــــاط
تضــــــع بصــــــمتها علــــــى كــــــل  ‘واســــــعين كموجهــــــة وممثلــــــة معــــــا ألنهــــــا 

، بكثافـــــة وعنايـــــة صــــانع أفـــــالم ملتـــــزم بانــــدماج عـــــاطفى وقلبـــــى  إطــــار
ـــر مخجـــل مـــع شخصـــياته ــــاريتىـ  ’  غي ـــيس فيلمـــا عـــن الطبيبـــة .  ف ـــه ل إن

ام أخ إلحــــدى مريضـــاتها قــــادم النفســـية النيويوركيـــة التــــى وقـــع فــــى غـــر 
، ولـــيس فيلمـــا عـــن هـــذه األخـــت التـــى اغتصـــبت وهـــى  مـــن الجنـــوب

، وتصــــــبح شــــــاعرة لكــــــن  طفلــــــة فرحلــــــت لنيويــــــورك لتنســــــى ماضــــــيها
ولـــيس فيلمـــا آخـــر عـــن فظـــائع .  تســـعى لالنتحـــار مـــن حـــين إلـــى آخـــر

ــــوب المرعبــــة ممــــثال فــــى بلــــدة كارولينــــا الجنوبيــــة هــــذه ولــــيس .  الجن
، ثــــم   ألســــرة التــــى فككهــــا أب وأم مختلفــــين دومــــافيلمــــا عــــن قــــيم ا

مــــن )  األبــــن البطــــل المـــدرس ومــــدرب الكــــرة العاطــــل (كـــافح األبنــــاء 
وهـــــو لـــــيس فيلمـــــا عـــــن عمليـــــة .  أجـــــل تـــــوفير حيـــــاة أســـــعد ألســـــرهم

تحليــــل نفســــى مشــــوقة مــــن خــــالل أخ يمثــــل ذاكــــرة أختــــه الغارقــــة فــــى 
ــــة مــــا بعــــد األنتحــــار ــــديا ال.  غيبوب ــــيس فيلمــــا كومي ــــه  وهــــو ل يكــــف في
، فــــيلم فــــائق  بــــل هــــو وقبــــل كــــل شــــىء.  نــــولتى عــــن الحــــوار الــــألذع

،  ’ أميـــــر المـــــد ‘فـــــيلم عـــــن .  التـــــأثير وعظـــــيم عـــــن صـــــالبة األنســـــان
النبيــــــل الــــــذى يمســــــك بإيقــــــاع الحيــــــاة فــــــى ظــــــل أقســــــى الظــــــروف 

إنــــه نــــولتى الــــذى نجــــا بفضــــل .  ، كمــــا المــــد نفســــه وأشــــدها بدائيــــة
ــــــة اغتصــــــابه هــــــو شخصــــــيا  صــــــالبته مــــــن الشــــــق األفــــــدح مــــــن الكار  ث

وفـــــى .  ، وهـــــى أقســـــى مـــــن اغتصـــــاب أمـــــه وأختـــــه األنثيـــــان كطفـــــل
النهايــــة يــــرى الجميــــع الحيــــاة والمســــتقبل مــــن خــــالل القــــوة الكامنــــة 

  . فى ضابط الساعات هذا
AAN: Pic; A (Nolte); SptAs (Nelligan); OS; Cgr; OScr; 

AD-SD (Sylbert -AD, Caryl Heller -SD); 

  أمير الدهاء 
  ق م ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 

ــــــالم بركــــــات :  حــــــوار.  ، بركــــــات يوســــــف عيســــــى:  ســــــيناريو.  أف
الموســـــــــيقى .  عبـــــــــد العزيـــــــــز فخـــــــــرى:  مونتـــــــــاچ.  يوســـــــــف عيســـــــــى

.  محمــــــود نصــــــر:  مــــــدير التصــــــوير.  ميشــــــيل يوســــــف:  التصــــــويرية
  . بركات:  إخراج

،  ، شـــــــويكار ، محمـــــــود مرســـــــى ، نعيمـــــــة عـــــــاكف فريـــــــد شـــــــوقى
  . ، أحمد لوكسر البارودى حسن

بــــــاأللوان وإنتــــــاج أضــــــخم ”  أميــــــر االنتقــــــام “بركــــــات يعيــــــد فيلمــــــه 
’  الكونــــــت دى مونــــــت كريســــــتو ‘قصــــــة الكســــــندر دومــــــاه .  نســــــبيا

تـــــاجر .  فـــــى قالـــــب مصـــــرى تـــــاريخى يفتـــــرض أنـــــه العصـــــر المملـــــوكى
ــــــزع منــــــه منافســــــه فتاتــــــه ، يهــــــرب  ، كمــــــا يدخلــــــه الســــــجن أمــــــين ينت

عمـــــل إثـــــارة جيـــــد .  ليبـــــدأ مسلســـــل انتقـــــام ، مســـــتغال مـــــوت زميلـــــه
، وأحــــد النقــــاط العاليــــة فــــى تــــاريخ تصــــميم اإلنتــــاج فــــى  بشــــكل عــــام

مصــــر حيــــث معظــــم البهــــاء اللــــونى والضــــخامة الهائلــــة لتجهيزاتــــه إلــــى 
ـــــــد الســـــــالم  ـــــــاج )  وا إســـــــالماه (إشـــــــراف شـــــــادى عب كمصـــــــمم لإلنت

  . ، وقف خلفه سخاء بركات اإلنتاجى ومستشار لأللوان
  حبى أنا … أميرة
  ق م ١٤٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٤مصر 

 المرايــــاعــــن قصـــة .  كــــايرو فـــيلم]  هــــيمن فـــيلم إليـــاس الحلـــو  [
ـــــــر ـــــــب محفـــــــوظ:  للكاتـــــــب الكبي صـــــــالح :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  نجي

:  مســـــــاعد المخـــــــرج.  ، حســـــــن اإلمـــــــام ، ممـــــــدوح الليثـــــــى چـــــــاهين
ــــدس الــــديكور.  ســــمير ســــيف ــــد النــــور:  مهن :  جالمكســــا .  مــــاهر عب

.  صـــــــــالح عبـــــــــد الـــــــــرازق:  مونتـــــــــاچ األغـــــــــانى.  أنـــــــــدريا زانـــــــــديلس
:  كبيـــــر مهندســـــى الصـــــوت.  فـــــؤاد الظــــاهرى:  الموســــيقى التصـــــويرية
فـــيلم مـــن .  عبـــد الحلـــيم نصـــر:  مـــدير التصـــوير.  نصـــرى عبـــد النـــور

  . حسن اإلمام:  إخراج
ـــــــابلى.  حســـــــين فهمـــــــى . > ¤.  ســـــــعاد حســـــــنى < .  ســـــــهير الب

.  ســـــمير غـــــانم.  كريمـــــة مختـــــار:  اك مـــــعباالشـــــتر .  عمـــــاد حمـــــدى
ـــــة أحمـــــد حســـــن مصـــــطفى ـــــدر.  ، محمـــــود شـــــكوكو ، خيري ـــــل ب ،  نبي
، ســــعاد  ، هــــانم محمــــد ، زكريــــا مــــوافى ، منــــى قطــــان محمــــود التــــونى

؛  ، لطفــــــــى الضـــــــــيف محمـــــــــود رشــــــــاد.  ، حســــــــن حســــــــنى أحمــــــــد
  . ، هشام ، وفاء دينا:  واألطفال

الفــــيلم ”  ن زوزوخلــــى بالــــك مــــ “فــــيلم نــــاجح للغايــــة لــــنفس طــــاقم 
القصـــة تـــدور كلهـــا تقريبـــا فـــى أروقـــة .  المصـــرى األنجـــح حتـــى تاريخـــه



٤٢  

ـــم نعهـــدها فـــى  شـــركة قطـــاع عمـــومى ـــة كثيفـــة لدرجـــة ل ـــذعات نقدي ، ول
منه مــــثال أوپريــــت ـ  العمــــل ملــــىء بالغنــــاء طبعــــا .  أفــــالم حســــن اإلمــــام

ـــة ‘ ـــاة مرحـــة .  لســـيد درويـــش’  العشـــرة الطيب ـــين فت وهـــو قصـــة حـــب ب
، الـــــــذى يتخلـــــــى عـــــــن زواجـــــــه مـــــــن ابنـــــــة مـــــــدير  المـــــــتجهم وزميلهـــــــا
  . ، لصالح حبه الشركة

  أميرة العرب 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 

قصــــــــــة .  أفــــــــــالم حلمــــــــــى رفلــــــــــة]  لتوزيــــــــــع األفــــــــــالم الشــــــــــرق [
.  عبــــــــد العزيــــــــز فخــــــــرى:  مونتــــــــاچ.  نيــــــــازى مصــــــــطفى:  وســــــــيناريو

:  صــــــويريةالموســـــيقى الت.  شـــــادى عبـــــد الســـــالم:  مهنـــــدس المنـــــاظر
ــــراهيم عــــادل:  مــــدير التصــــوير.  علــــى إســــماعيل ــــازى :  إخــــراج.  إب ني

  . مصطفى
، عبـــــد  ، فـــــؤاد المهنـــــدس ، محمـــــد عـــــوض ، رشـــــدى أباظـــــة وردة

  . ، حسن حامد ، وداد حمدى الغنى قمر
رغـــــــم أن تصـــــــميمات ومالبـــــــس شـــــــادى عبـــــــد الســـــــالم أقـــــــل مـــــــن 

قيمـــة الوحيـــدة ، إال أنهـــا تظـــل ال مســـتواه الرفيـــع المعتـــاد لتلـــك الفتـــرة
ــــــة ــــــات العربي ــــــة ذات الخلفي ــــــا العاطفي ــــــن هــــــذه الميلودرام ــــــة م .  الباقي

قائـــد حربـــى شـــاب يعـــود منتصـــرا مـــن الحـــرب ويتفـــرغ مـــع صـــديق لـــه 
فــــى بلــــدة مجــــاورة يخلــــص فتــــاة مــــن مجموعــــة .  للبحــــث عــــن عــــروس
، فيتحـــــول  مـــــا يحـــــدث أن يطمـــــع فيهـــــا الملـــــك.  لصـــــوص ويتزوجهـــــا

  . الحقة جنود الملكالحبيبان لمطارين هاربين من م
 األميرة المفلسة 

Penny Princess 
  ق م  ٩٤)  ت ( ١٩٥٢بريطانيا 

[General Film Distributors  J. Arthur Rank Organization] 
Conquest. P: Val Guest. DPh: Geoffrey Unsworth, B.S.C.; 
MD: Philip Martell; Scr: Ronald Hanmer. AscP: Frank 
Godwin; PMg: Douglas Pierce; AD: Maurice Carter; P 
Controller for Pinewood Studios: Arthur Alcott. FE: Alfred 
Boome; CD: Beatrice Dawson; Executed: [Tacqmar]; 
Technicolor Colour Cnslt: Joan Bridge; MUpArtist: Ernest 
Gasser; SdRecs: John W. Mitchell, Gordon K.M. Callum. 
W for the Screen and D: Val Guest.  Made at Pinewood 
Studios, England; ExcP: Earl St. John. 
Yolande Donlan and Dirk Bogarde. ¤. With: A.E. 
Matthews, Reginald Beckwith, Mary Clare, Edwin 
Styles, >Kynaston Reeves, Desmond Walter-Ellis, 

Peter Butterworth.< ـــــة متواضـــــعة ألدوات تقشـــــير البطـــــاطس بائع
ـــــورك ـــــو ي ـــــة صـــــغيرة  فـــــى أحـــــد محـــــال ني ـــــرث إمـــــارة مملكـــــة أوروپي ، ت

مفلســـــة تـــــدعى المپيــــــدورا كـــــان قـــــد اشــــــتراها للتـــــو أميركـــــى وجعلهــــــا 
حسب ـ  ، وكـــــان يقـــــوم نشـــــاطها الـــــرئيس  الواليـــــة رقـــــم تســـــعة وأربعـــــين

ــــــبالد المجــــــاورة فر  ـ  ! الدســــــتور ــــــر ال ــــــب الســــــلع عب ــــــى تهري نســــــا عل
هنـــــاك تقابـــــل بـــــائع جـــــبن إنجليـــــزى فاشـــــل ألنـــــه .  وإيطاليـــــا وسويســـــرا
ــــى  ــــع المــــاء فــــى حــــارة الســــقايين ‘جــــاء كمــــن يبغ ــــا  ’ بي ، وســــرعان م

تكتشـــــــف أن إضـــــــافة نـــــــوع مـــــــن التـــــــوت المحلـــــــى يعتبرونـــــــه مقدســـــــا 
يزدهــــــــر اقتصــــــــاد .  للجـــــــبن يجعــــــــل مـــــــن يتناولــــــــه يشــــــــعر بالســـــــعادة

اورة مكوســــا جمركيــــة ، لكــــن ســــرعان مــــا تفــــرض الــــدول المجــــ اإلمــــارة
ــــــ  ـــــب  ’ شـــــنيز ‘علـــــى ال ، ممـــــا يرغمهـــــا علـــــى العـــــودة لسياســـــة التهري

أيضــــا يتنــــامى الحــــب مــــع بــــائع الجــــبن بعــــد .  التــــى كانــــت قــــد منعتهــــا
أن تيقنـــــت أنـــــه ال يســـــعى للحصـــــول علـــــى التركيبـــــة لحســـــاب الشـــــركة 

كوميــــديا شــــبه خياليــــة واســــعة األفكــــار وواضــــحة .  التــــى يشــــتغل فيهــــا
ـــــــا ــــــن ف ــــــذكاء م ــــــدعى الســــــينما جموحــــــا ال ــــــر مب ل جيســــــت أحــــــد أكث

ـــــى حقـــــل اإلنتاجـــــات الصـــــغيرة  ـــــاألخص ف ـــــى .  ب ـــــة الت تتابعـــــات البداي
المملكة أساســــــــا مــــــــن خــــــــالل راوى ـ  تجســــــــد أوضــــــــاع تلــــــــك القرية

  . ، شىء فريد من نوعه ومبتكر حقا يتحدث بجدية بالغة عنها
   أميرة النيل 

Princess of the Nile 
  ق م ٧١)   ت  ( ١٩٥٤أميركا 

 Twentieth Century Fox. Leonard Godstein -pres. W: 
Gerald Drayson Adams. MD: Lionel Newman. DPh: Lloyd 
Ahern. AD: Addison Hehr. SD: Chester L. Bayhi. FE: 
George A. Gittens. CD: Travilla. P: Robert L. Jacks. D: 
Harmon Jones. 

Debra Paget, Jeffrey Hunter, Michael Rennie. ¤ With: 
Dona Drake, Michael Ansara, Edgar Barrier, Wally Cassell, 
Jack Elam. Handmaidens: Lisa Daniels, Phyllis Winger, 
Merry Anders, Honey Harlow, Suzanne Alexander, Genice 
Grayson, Jeanne Vaughn, Cheryll Clarke, Kitty London, 
Bobette Bentley.  

ابـــــــــن الخليفـــــــــة بُعيـــــــــد انتصـــــــــاره فـــــــــى معركـــــــــة :  ١٢٤٩حلـــــــــوان 
المنصـــــــورة ضـــــــد الصـــــــليبيين يمـــــــر بهـــــــذه المدينـــــــة لمعرفـــــــة أســـــــباب 

، وذلــــك قبيــــل ذهابــــه لــــزف نبــــأ النصــــر ألبيــــه  الســــخط الشــــعبى فيهــــا
يكتشـــف مـــن خـــالل راقصـــة الـــبطن تـــورا التـــى هـــى ذاتهـــا .  فـــى بغـــداد

ـــــرة شـــــاليمار متنكـــــرة ـــــ ، أن الســـــبب هـــــو الكـــــاهن األمي ـــــذى  ـ الطبيب ال
جــــاء للقصــــر لمعالجــــة أبيهــــا فــــإذا بــــه يتواطــــأ مــــع قائــــد مســــلم ليحتــــل 

 ـ  واإلشارة لمصـــــــر ككلـ  حلـــــــوان .  المدينــــــة وينهبـــــــان ســــــويا أهلهـــــــا
، والمســـلمون ليســـوا الحكـــام  مقدمـــة هنـــا كدولـــة تابعـــة لديانـــة إيـــزيس

وال الشــــــعب بــــــل مجــــــرد بــــــدو يغيــــــرون علــــــى المدينــــــة تلــــــو األخــــــرى 
ـــيس لنهبهـــا ـــر ، ول ـــادل .  أكث ـــة بغـــداد فهـــو الحـــاكم العـــام الع أمـــا خليف

ـــــالى أقـــــرب للحكـــــم  لكـــــل المنطقـــــة ـــــدو بالت ـــــدول التـــــى تتبعـــــه تب ، وال
لقطـــــة النهايـــــة بـــــالنيران ترتفـــــع مـــــن جديـــــد .  الـــــذاتى أو شـــــبه مســـــتقلة

، يقصــــــد بهــــــا انتصــــــار الحريــــــة والخصوصــــــية  إيــــــزيس ’  األم ‘أمــــــام 
يمكـــــن اإلعتـــــداد بكـــــل  بـــــالطبع ال.  المصـــــرية ضـــــد الغـــــزاة األغـــــراب

، لكــــن قيمتــــه تنبــــع مــــن إحيــــاء حقيقــــة طالمــــا  شــــىء كحقــــائق تاريخيــــة
ــــــــى مصــــــــر ، وهــــــــى أن األرســــــــتقراطية المصــــــــرية  طمســــــــت عمــــــــدا ف
ى عقائـــــدها القديمـــــة رغـــــم االضـــــطهادين المثقفـــــة ظلـــــت لـــــدهور عـــــل

ــــــا وإن  (المســــــيحى واإلســــــالمى  ــــــن هــــــذا حي ــــــر م ــــــزال الكثي ــــــل ال ي ب
ــــــــى اليــــــــوم فــــــــى األع ــــــــاد وممارســــــــات الموالــــــــد بصــــــــور أخــــــــرى حت ي

، وغـــــرام ملتهـــــب  وفـــــرة مــــن معـــــارك الســـــيوف والخنــــاجر.  ) إلــــخ…
ـــــة ـــــرة المصـــــرية الفاتن ـــــة واألمي ـــــن الخليف ـــــين اب ـــــت أدت .  ب ـــــرا پاجي ديب

، وترتـــــدى ذات المالبـــــس أو أقـــــل  الكثيـــــر مـــــن الـــــرقص شـــــبه العـــــارى

رغـــــــم كونــــــه مـــــــن أوائـــــــل إنتاجــــــات فـــــــوكس الكبـــــــرى .  بقيــــــة الفـــــــيلم
ـــــــة الكالســـــــية ،  بالســـــــينما ســـــــكوپ ـــــــم يحقـــــــق ذات المكان ـــــــه ل إال أن

ــــه ــــة أنــــه يبــــدو .  ، وذلــــك لضــــعف المخطوطــــة والتمثيــــل ألقران الحقيق
ـــنقالت ـــه صـــمم علـــى طريقـــة أفـــالم ال ، وذلـــك لپاجيـــت رغـــم أنهـــا   وكأن

  . كانت قد ترسخت بالفعل كنجمة إثارة جنسية كبيرة
  ☺  ٢/١األميرة والساحرة 

Sleeping Beauty 
  ]  استحراك [ق م  ٧٥)    ف  ( ١٩٥٩أميركا 

[Buena Vista] Walt Disney. PSup: Ken Peterson. SdSup: 
Robert Q. Cook. FEs: Roy M. Brewer, Jr., Donald Halliday. 
ME: Evelyn Kennedy. SpProcesses: Ub Iwerks, Eustace 
Lycett. MAdp: George Bruns. Adapted from Tchaikovsky’s 
Sleeping Beauty Ballet. Songs: George Bruns, Tom Adair, 
Winston Hibler, Ted Sears, Erdman Denner, Sammy Fain, 
Jack Lawrence. Choral Arrangements: John Rarig. StAdp: 
Erdman Denner. From the Charles Perrault version of 
Sleeping Beauty. AddSt: Joe Kinaldi, Winston Hibler, Bill 
Deet, Ted Sears, Ralph Wright, Milt, Banta. PD: Dan da 
Gradi, Ken Anderson. FxAnim: Dan MacManus, Joshua 
Meador, Jack Boyd, Jack Buckley. SupD: Clyde Geronimi. 
SeqDs: Eric Larson, Walfgang Reitherman, Les Clark. 

With the talents of: Mary Costa, Eleanor Aubley, Barbara 
Luddy, Taylor Holmes, Bill Shirley, Verna Felton, Barbara 
Jo Allen, Bill Thompson. 

فـــــى إنتـــــاج فـــــائق مـــــن ديزنـــــى ظهـــــرت ’  الجمـــــال النـــــائم ‘أســـــطورة 
رقـــــــم لفـــــــت نظـــــــر فــــــــارايتى  (فيـــــــه أســـــــماء ســـــــبعين مـــــــن المـــــــؤتمنين 

قــــــول وتكلــــــف ســــــتة ماليــــــين دوالر هائلــــــة ذلــــــك حســــــبما ت)  آنــــــذاك
، واســـــــــتخدمت فيـــــــــه تقنيـــــــــات خاصـــــــــة ســـــــــواء تصـــــــــويره  التقـــــــــارير

مـــــــم  ٧٠، أو لـــــــدى طبعـــــــه علـــــــى نســـــــخ  بالتكتيرامـــــــا والتكنيكولـــــــور
باســـــــتخدام ماكينـــــــة طباعـــــــة ذات عدســـــــات خاصـــــــة نميـــــــت بواســـــــطة 

قصــــة األميــــرة أورورا التــــى تســــلط .  شــــركة پانافيچــــان لحســــاب ديزنــــى
هـــا ســـوف تجـــرح عليهـــا ســـاحرة شـــريرة تعويـــذة مـــا فـــى صـــغرها تقـــول أن

ـــــة غـــــزل وتمـــــوت ـــــثالث .  إصـــــبعها فـــــى ماكين ـــــات ال الســـــاحرات الطيب
البـــــدينات يفلحـــــن فـــــى وقـــــف أثـــــر التعويـــــذة لكـــــن تكـــــون النتيجـــــة أن 

المطلــــوب اآلن أن يحبهــــا .  تــــذهب الفتــــاة فــــى نــــوم عميــــق متواصــــل
ـــــاة ـــــة الحي ـــــر  شـــــاب وســـــيم ويمنحهـــــا قبل ، والمرشـــــح لهـــــذا هـــــو األمي

 .  ترعاه فيها أولئك الساحراتفيليپ الذى مر بالمكان الذى 
AAN: Scr of a MlPic (Burns). 

  
  أميزينج جريس وتشاك 

Amazing Grace and Chuck 
  ق م ١١٥)   ت  ( ١٩٨٧أميركا 

[TriStar] Rastar [Turnstar; David Field]. C: Lynn 
Stalmaster & Ascs. M: Elmer Bernstein. PD: Dena Roth. 
ExCnslt: Ted Turner. E: Peter Hollywood. DPh: Robert 
Elswit. ExcP: Roger M. Rothstein. W&P: David Field. D: 
Mike Newell.  CD: Jack Buehler. 

Str -inAlphOrder: Jamie Lee Curtis. Gregory Peck. 
William L. Petersen. Lee Richardson. Intrd as Chuck: 
Joshua Zuehlke. And as Amazing Grace: Alex English.  
Alan Autry. Michael Bowen. Dennis Lipscomb. Frances 
Conroy, Robert Harper, Robert Schenkkan. Clarence Felder, 
Cortney Kutner, Jim Antonio. 
العــــب بيســــبول صــــبى معــــروف يعلــــن فجــــأة إعتزالــــه اللعــــب حتــــى 

يتعــــاطف معــــه العــــب كــــرة ســــلة .  تــــزال األســــلحة النوويــــة مــــن العــــالم
، ثــــم الــــرئيس األمريكــــى  أســــود ثــــم عــــدد كبيــــر مــــن رياضــــيين العــــالم

پيـــــــك وهـــــــو لـــــــيس الوحيـــــــد المســـــــتنزف فـــــــى هـــــــذا الفـــــــيلم  (نفســـــــه 
ــــف يــــوجز كــــل شــــىء .  ) الســــاذج ــــذ اعتــــز  ‘تعليــــق طري ال ســــتانلى  من
’  ، هـــــذا هـــــو أفضـــــل إثبـــــات ألن النوايـــــا الحســـــنة ال تكفـــــى كريمـــــر

  . تود ماككارثىـ  
  آن اإلنديزية 

Anne of the Indies 
  ق م ٨١)   ت  ( ١٩٥١أميركا 

Twentieth Century Fox. Screen Play: Philip Dunne and 
Arthur Caesar; >Based on a St: Herbert Ravenel Sass.< 
Color: Technicolor; >Technicolor Cnslt: Leonard Doss.< M: 
Franz Waxman; DPh: Harry Jackson, A.S.C. AD: Lyle 
Whealer, Albert Hogsett; SD: Thomas Little, Claude 
Carpenter; FE: Robert Fritch; Wardrobe Direction: Charles 
Le Maire; CD: Edward Stevenson; Orch: Edward Powell; 
MUpArtist: Ben Nye; SpPhFx: Fred Sersen; Sd: E. Clayton 
Ward, Harry M. Leonard. P: George Jessel. D: Jacques 
Tourneur.Str: Jean Peters, Louis Jourdan, Debra Paget. 
Herbert Marshall, >Thomas Gomez, James Robertson 
Justice.< 
ــــرل  هنــــاك ملكتــــان ألفــــالم النشــــاط الســــينمائى النســــائية الصــــامتة پي

ـــــد ـــــت ورووث روالن ـــــذا فـــــإن القيمـــــة الخاصـــــة لهـــــذا الفـــــيلم أن  واي ، ل
حاولـــــت چـــــين پيتـــــرز إحيـــــاء هـــــذا النـــــوع بنجـــــاح وعلـــــى نحـــــو مـــــرض  

ـــــــــت الكـــــــــرة فـــــــــى  (ككـــــــــل  ـــــــــا ديفــــــــــيز حاول ـــــــــت تعـــــــــرف أن چيين أن
ـــــوق ‘، لكـــــن  التســـــعينيات ـــــرة قطـــــع الحل ـــــى’  جزي صـــــندوق  هـــــوى ف
أى العنايــــــة  (هنــــــا تقــــــوم بــــــدور القبطــــــان پروفـــــــيدانس .  ) اإليــــــرادات
، وهـــــــى قرصـــــــانة خيـــــــرة بشـــــــكل عـــــــام تطاردهـــــــا البحريـــــــة  ) اإللهيـــــــة
، وتــــدس عليهــــا خريطــــة كنــــز مزيفــــة كــــى ينصــــبوا لهــــا كمينــــا  البريطانيــــة

ــــة والقتاليــــة وفــــى المبــــارزة تجلهــــا  فــــى المكــــان ، لكــــن قــــدراتها البحري
ووردان هــــو الضــــابط البحــــرى الــــذى تطــــوع لهــــذه چــــ.  تقهــــر الجميــــع

، واآلن  المهمــــة إنقــــاذا لســــفينته وزوجتــــه الــــواقعين فــــى أســــر اإلنجليــــز
.  يحــــل علــــى البطلــــة دور االنتقــــام منــــه فتخطــــف زوجتــــه رهينــــة لــــديها

مشـــــاهد النشـــــاط تقـــــارن بـــــأرفع مســـــتويات أفـــــالم الشـــــجيع الرجـــــالى 
بحيـــــــث يتقبلهـــــــا ، وپيتـــــــرز مفعمـــــــة بالحيويـــــــة والقـــــــوة  لتلـــــــك الفتـــــــرة

، لكــــن يظــــل هــــذا تحــــديا صــــعبا للغايــــة فــــى  المشــــاهد كنجمــــة نشــــاط
، وعمليـــــا لـــــم تصـــــل پيتـــــرز أبـــــدا لدرجـــــة جعلـــــه الخيـــــار األول  الواقـــــع

  . لحياتها الفنية

   ٢/١إن ربك لبالمرصاد 
  ق م ١٠٠)  س/  رينبو/  السبكى ( ١٩٨٣مصر 
  . محمد حسيب:  إخراج

، ســــهير  ، صــــالح نظمــــى ، يســــرا ، حســــين فهمــــى محمــــود ياســــين
، هــــــانم  ، محمــــــد شــــــوقى ، ســــــيف اهللا مختــــــار ، أميمــــــة ســــــليم زكــــــى

،  ، نعـــــــيم عيســـــــى ، حســـــــن أبـــــــو جازيـــــــة ، مـــــــروة الخطيـــــــب محمـــــــد
  . إبراهيم السيد

، وكيمــــــــائى كبيــــــــر يتــــــــاجر فــــــــى العقــــــــاقير  معمــــــــل صــــــــناعة أدويــــــــة
المهـــــم .  ، ويتالعـــــب بزميـــــل لـــــه فيكـــــاد يدفعـــــه للجنـــــون المســـــتخدمة
، لكــــن التنفيــــذ يبــــدو بــــال روح  لميــــة الجــــادة والمشــــوقةهــــو الثيمــــة الع

، ذلــــك انتظــــارا لصــــعوده الحقيقــــى التــــالى  لحســــيب فــــى أول أفالمــــه
  . ” استغاثة من العالم اآلخر “و”  الكف “عبر 

  الخادم —إن فاتك الميرى 
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٨١)  ت ( ١٩٩٧مصر 

القــــــــــاهرة للصــــــــــوتيات  صــــــــــوت [اتحــــــــــاد اإلذاعــــــــــة والتليفـــــــــــزيون 
ــــات ــــر اهللا:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  ] والمرئي ــــدس .  ماجــــدة خي مهن
مــــديرا .  محمــــد فاضــــل:  مــــدير اإلضــــاءة.  رشــــدى حامــــد:  الــــديكور
كلمــــــات المقدمــــــة .  ، خيــــــرى المحــــــالوى ســــــمير ســــــامى:  التصــــــوير
،  أحمــــد جــــوهر:  غنــــاء المقدمــــة والنهايــــة.  صــــالح فــــايز:  والنهايــــة

إعــــــداد .  عبـــــد العظــــــيم عويضــــــة:  وســــــيقى وألحــــــانم.  مهـــــا البــــــدرى
:  مونتــــاچ وتصــــميم المقدمــــة والنهايـــــة.  معــــالى الحفنــــاوى:  موســــيقى

:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  محمـــــود درويـــــش:  منفـــــذ اإلنتـــــاج.  فـــــؤاد اللمعـــــى
ـــــتج المنفـــــذ.  فكـــــرى الجـــــوهرى ـــــو النصـــــر:  المن مســـــاعد .  ســـــعد أب

أيمــــن :  جمســــاعد اإلخــــرا .  باســــم عبــــد اللطيــــف زكــــى:  مخــــرج ثــــانى
:  المخــــــرج المنفــــــذ.  منــــــى األرنــــــاؤطى:  مســــــاعدة إخــــــراج.  عبــــــيس

رئــــــــيس قطــــــــاع .  محمــــــــد زكــــــــى:  المنــــــــتج الفنــــــــى.  رفعــــــــت عزمــــــــى
  . > عبد اللطيف زكى:  إخراج <.  أسامة حسين:  اإلنتاج

تحيــــــة .  جليلــــــة محمــــــود.  أحمــــــد آدم.  عمــــــر الحريــــــرى.  بطولــــــة
ــــاء مكــــى.  حــــافظ ــــة.  وف ــــر مكــــرم.  أشــــرف طلب ــــين .  مليكــــة . مني أم
  . فاتن فؤاد.  سليمان حسين.  عنتر

كوميـــــديا صـــــغيرة اإلنتـــــاج متوســـــطة اإلمتـــــاع أفضـــــل مـــــا فيهـــــا أداء 
، عـــن موظفـــة أرشـــيف بشـــركة عموميـــة  أحمـــد آدم فـــى الـــدور الـــرئيس

متـــــــزوج مـــــــن ســـــــيدة مطلقـــــــة ذات أوالد لمجـــــــرد أن يضـــــــمن لنفســـــــه 
بـــــــه يختــــــاره رجــــــل الكرســـــــى الجديــــــد للشــــــركة مــــــديرا لمكت.  ســــــكنا

ــــق ــــوالء المطل ــــم ال ــــه انعــــدام الشخصــــية ومــــن ث ،  لمجــــرد أن توســــم في
التعليـــق !  لكـــن بعـــد بـــوادر صـــعود متواليـــة يمـــوت هـــذا الـــرئيس فجـــأة
أســــــلوب :  االجتمــــــاعى مقــــــدم بكثافــــــة الذعــــــة فــــــى محــــــورين كبيــــــرين

اإلدارة الحكـــــومى المعتمـــــد علـــــى النفـــــاق والمكاســـــب الصـــــغيرة غيـــــر 
ــــوالء الشخصــــى ــــى ، وأن أ الرســــمية وال ــــه الرجــــل العرب ول مــــا يفكــــر في

األمــــر .  بمجــــرد تــــوفر النقــــود البحــــث عــــن زواج ثــــان أو تغييــــر زوجتــــه
األول يتكـــــرر مـــــع كـــــل المـــــديرين وهـــــو مـــــا يقصـــــدونه جميعـــــا بشـــــعار 

ــــــر والنزاهــــــة ــــــر الثــــــانى يحــــــدث للمــــــدير و التطهي ’  الخــــــادم ‘، واألم
ســـــواء بســـــواء األول مـــــن موظفـــــة حســـــناء فـــــى الخفـــــاء والثـــــانى مـــــن 

  . له مع طالق الزوجة الحاليةجارة 
  أنا 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٥مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

ـــــــد  ، ليلـــــــى علـــــــوى ، مديحـــــــة كامـــــــل فريـــــــد شـــــــوقى ، ممـــــــدوح عب
  . ، حسين الشربينى ، سيد زيان العليم

، مــــــؤمن برســــــالته فــــــى الحيــــــاة  صــــــاحب مدرســــــة صــــــغيرة متداعيــــــة
ار حـــــول مكتبتـــــه لمحـــــل  ، تتكالـــــب حولـــــه الطمـــــاع مـــــا بـــــين جـــــ هـــــذه

، وأخ صـــغير فـــى حاجـــة للمـــال  ، ويريـــد التوســـع علـــى أرضـــه كشـــرى
ـــــزواج ، تظـــــاهرت بأنهـــــا ترعـــــى المدرســـــة  ، وســـــيدة حســـــناء غريبـــــة لل

، لكـــن ســـطحية التنفيـــذ  موضـــوع جيـــد جـــدا.  ولكـــن لهـــا أهـــدافا أبعـــد
ــــر ــــة أضــــاعت الكثي ــــزة المكتب ــــوق .  ، تأمــــل مــــثال فــــى تجهي ــــل ف التمثي
  . امالمتوسط بشكل ع

  أنا اللى أستاهل 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــد ســـــيف ، محمـــــد عـــــوض حســـــن يوســـــف ،  ، ســـــهير زكـــــى ، وحي
  . ، بليغ حبشى ، رأفت فهيم ، محمد شوقى نادية عزت

ســــــايس أخــــــرس ’  المحلــــــل ‘.  الطــــــالق الثالــــــث لــــــزوجين ثــــــريين
لــــــيس :  بطريقتــــــه ، يــــــرفض الطــــــالق ويبـــــدأ فــــــى تأديــــــب الـــــزوج أبلـــــه

أخرســــا أو أبلهــــا بــــل ويــــدير أمــــالك الزوجــــة ببراعــــة حتــــى يــــدفع الــــزوج 
اإلنتــــاج الفعلــــى .  كوميــــديا بــــال ضــــحك تقريبــــا.  إلــــى العمــــل الجــــاد

  . ١٩٨٦ولم يعرض بالقاهرة إال عام  ١٩٨٣
  أنا إللى قتلت الحنش 

  ق م ١٣٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٥مصر 
ــــــة للتجــــــارة واالســــــتثمار  [ ــــــة  الســــــينمائى اللبناني المصــــــرية اللبناني

:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المصــــــرية اللبنانيــــــة للســــــينما]  للســــــينما
موســـــيقى .  مجـــــدى كامـــــل:  مهنـــــدس الصـــــوت.  عبـــــد الحـــــى أديـــــب

مــــــــــدير .  فكــــــــــرى رســـــــــتم:  مونتـــــــــاچ.  عمـــــــــر خيــــــــــرت:  تصـــــــــويرية
.  فــــــــؤاد االلفـــــــــى:  المنــــــــتج الفنــــــــى.  إبــــــــراهيم صــــــــالح:  التصــــــــوير

  . عاوىأحمد السب:  إخراج
.  صــــفية العمــــرى.  ســــعيد صــــالح.  معــــالى زايــــد.  ¤.  عــــادل إمــــام
ــــب.  يوســــف شــــعبان .  ، جمــــال شــــبل حســــين الشــــربينى.  أحمــــد رات

ــــوح عمــــارة ــــو الفت ــــز خورشــــيد ، شــــوقى شــــامخ أب ــــد العزي ، عــــزت  ، عب
ـــد الجـــواد ـــد الـــرحمن عب ـــة كامـــل.  ، ممـــدوح عب ،  ، نعـــيم عيســـى قدري
ـــــب نصـــــر ســـــيف ـــــو  ، الســـــيد غري ، مصـــــطفى  ، ســـــالى زى، يوســـــف ف

  . هالة:  ، الطفلة ، عادل أبو الفتوح خضير
، وميكـــــانيكى صــــغير يقــــرر التصـــــدى لمعلــــم الصـــــيد  قريــــة ســــاحلية

،  عمــــل مثيــــر وســــريع.  يســــجن ثــــم يخــــرج ليواصــــل انتقامــــه.  الظــــالم



٤٣  

وإن اعتمـــــــد علـــــــى انمـــــــاط ســـــــينمائية جـــــــاهزة جميعـــــــا مـــــــن األفـــــــالم 
  . المصرية

  أنا بريئة 
  ق أأ ١١٠)   س/   نفنو  ( ١٩٥٩مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج
،  ، محمــــد الــــديب ، كريمــــة ، أحمــــد مظهــــر ، رشــــدى أباظــــة إيمــــان

  . ، أبو بكر عزت زكى إبراهيم
ـــــاج  ـــــد مـــــرة علـــــى إنت ـــــدليل ألول مـــــرة كـــــان ق ـــــدما صـــــدر هـــــذا ال عن

ــــــيلم  ــــــا ٢٨الف ــــــنهم  عام وضــــــعت خاللهــــــا الشــــــركة المنتجــــــة  ١٨، م
ــــذلك كانــــت الن.  تحــــت الحراســــة ظــــرة الســــائدة فــــى ســــوق الفـــــيديو ل

، رغـــــم عرضـــــه فـــــى ســـــينما ديانـــــا  ، اعتبـــــاره فيلمـــــا عـــــرض أول أيامهـــــا
علـــــى أى حـــــال هـــــو فـــــيلم فـــــوق المتوســـــط !  ١٩٥٩أغســـــطس  ٣١

نســـــبيا ألفـــــالم ذات النوعيـــــة فـــــى تلـــــك الفتـــــرة عمـــــل تشـــــويقى يـــــدور 
،  ، وهــــــو ابــــــن عمــــــه أيضــــــا حــــــول زوجــــــة تهــــــرب مــــــع قاتــــــل زوجهــــــا

  . باكتشاف مفاجأة فى موضوع زوجها وسلسلة مغامرات تنتهى
   ٢/١أنا بنت مين 

  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
ـــــيلم [ ـــــا ف ـــــات بهن ـــــالم حســـــن اإلمـــــام]  منتخب ـــــم.  أف محمـــــد :  بقل

محمــــــود :  مــــــين بنــــــت أنــــــا،  البنــــــايين:  األغــــــانى.  مصــــــطفى ســــــامى
ــــــزى،  ســــــكالنس.  الشــــــريف ــــــأليف  أحمــــــد صــــــبرة:  تلحــــــين:  زي ؛ ت
:  ؛ قامــــت بتمثيــــل األغــــانى برلنتــــى:  غنــــاء.  فتحــــى قــــورة:  األغــــانى

نيفــــــيو :  ؛ مهنـــــدس الصـــــوت ســـــعيد الشـــــيخ:  مونتـــــاچ.  ليلـــــى ســـــامى
عبــــــــاس :  مهنـــــــدس المنــــــــاظر.  ] نيفــــــــيو أورفــــــــانيللى [ـ  أورفـــــــانللى 

:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية وتوزيـــــــع موســـــــيقى أغنيـــــــة زيـــــــزى.  حلمـــــــى
ــــــراهيم حجــــــاج ــــــاج.  إب ــــــرحمن:  مــــــدير اإلنت ــــــد ال مــــــدير .  شــــــريف عب

  . حسن اإلمام:  إخراج.  مصطفى حسن:  التصوير
ـــــة ـــــد شـــــوقى.  محســـــن ســـــرحان.  ليلـــــى فـــــوزى:  بطول أحمـــــد .  فري
،  منســــــى فهمــــــى.  ســــــهير فخــــــرى:  مــــــع الطفلــــــة المعجــــــزة.  عــــــالم

ـــــاخر شـــــريفة مـــــاهر ـــــاخر ف ـــــل ، وداد حمـــــدى ، ف ـــــا  ، ســـــناء جمي ، ثري
، عبـــــد  سمحمـــــد إدريـــــ.  ، زكـــــى إبـــــراهيم ، حســـــن البـــــارودى فخـــــرى

ــــد ذكــــى ــــة الســــبع الحمي ،  ، محســــن حســــنين ، محمــــد صــــبيح ، نادي
باإلشـــــــتراك مـــــــع .  صـــــــالح وهبـــــــى:  ، والطفـــــــل فيوليـــــــت حيـــــــداوى

  . حسين رياض:  الممثل الكبير
فتـــاة مـــا بـــين حبيـــب .  ميلودرامـــا أجيـــال تقليديـــة مـــن حســـن اإلمـــام

ـــين ـــى  ، فتلجـــأ لشـــيخ كهـــل ، وصـــديق يخـــدعها يتركهـــا بحن ـــد وترب ، تل
ــــدهابنت ــــد أنهــــا ماتــــت هــــا عن ــــم أن الجميــــع .  ، وحبيبهــــا يعتق ــــت تعل أن

  . سيلتقون فى النهاية
  بنت ناس …أنا 
  ق أأ ١١٧)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥١مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

،  ، زوزو نبيـــــل ، شــــكرى ســــرحان ، محســــن ســـــرحان فــــاتن حمامــــة
،  ، عبـــــد العزيـــــز خليـــــل ، فـــــردوس محمـــــد ، ماجـــــدة ســـــميحة توفيـــــق

،  ، زكـــى إبـــراهيم ] زهـــرة العـــال [ـ  ، زهـــرة العـــال بكيـــر  د علـــوانمحمـــ
ـــــاة صـــــبرى صـــــالح منصـــــور ـــــا حلمـــــى ، حي ، محمـــــد  ، شـــــكوكو ، ثري

  . شوقى
فتـــــاة تلتقطهــــا أســـــرة :  ميلودرامــــا أجيــــال بـــــال شــــىء مقنـــــع أو مثيــــر

ـــدة ـــة وتتشـــرد وحي ـــر تهـــرب مـــن .  أبيهـــا الثري ـــذهب لطنطـــا وحـــين تكب ت
مـــــــن جديـــــــد حيـــــــث تعمـــــــل فـــــــى بيـــــــع زواج إجبـــــــارى إلـــــــى القـــــــاهرة و 

ــــدى أخوتهــــا ــــة ل ــــم كخادم ــــادة !  اليانصــــيب ث ــــر الع ــــى غي الماضــــى وعل
  ! فى أفالم النوع ينكشف مرة واحدة وبسهولة

  أنا الحب 
  ق أأ ١١٠)  س/  ت ( ١٩٥٤مصر 
ــــى شــــاهين ، محســــن ســــرحان شــــادية ــــال ، يحي ــــات  ، زهــــرة الع ، زين
،  ، هيـــــرمين م، زكـــــى إبـــــراهي ، مونـــــا فـــــؤاد ، عمـــــر الجيـــــزاوى صـــــدقى

  . حسين رياض
  . بركات:  إخراج

، تتميــــز فقــــط بــــبعض مواقــــع التصــــوير  درامــــا عاطفيــــة غريبــــة القصــــة
مهنـــــدس يكتشــــف أن حبيبتـــــه .  ال ســــيما فــــى األســـــكندرية والســــويس
ثـــــــم يتضـــــــح أنهـــــــا ابنتـــــــه غيـــــــر .  الشـــــــابة زوجـــــــة لصـــــــاحب العمـــــــل

ـــــــــة أحـــــــــد  الشـــــــــرعية ـــــــــن مالحق ـــــــــزواج صـــــــــورى إلنقاذهـــــــــا م ، وأن ال
  ! لها األشخاص

   ٢/١أنا حرة 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . صالح أبو سيف:  إخراج

ـــــــز ـــــــد العزي ـــــــى عب ـــــــاض ، شـــــــكرى ســـــــرحان لبن ، زوزو  ، حســـــــين ري
،  ، محمــــــد عبــــــد القــــــدوس ، حســــــن يوســــــف ، كمــــــال ياســــــين نبيــــــل

  . ، جماالت زايد فيكتوريا حبيقة
ــــه الم ــــى ثالثيت ــــو ســــيف ف ــــى وصــــل لهــــا صــــالح أب ــــذروة الت تتابعــــة ال

،  ” هـــــذا هـــــو الحـــــب “،  ” الطريـــــق المســـــدود “عـــــن حريـــــة المـــــرأة 
ـــــــا حـــــــرة “و ـــــــدفاع عـــــــن .  ” أن ـــــــوة ال ـــــــذروة ليســـــــت ق والمقصـــــــود بال

، الـــــذى يقـــــع فـــــى  ، بـــــل النضـــــج فـــــى االقتـــــراب مـــــن الحـــــل القضـــــية
، وال يعنـــــى بالضـــــرورة مجـــــرد المطالبـــــة  المنطقـــــة الرماديـــــة للمجتمـــــع

ـــة المطلقـــة ـــى.  بالحري ـــاة الت ـــين الرجـــل  قصـــة الفت ـــأى فـــارق ب ـــؤمن ب ال ت
فـــيلم .  ، بـــدءا مـــن التعلـــيم والحـــب حتـــى السياســـة والســـجن والمـــرأة

ــــوى وجــــرىء فــــى معالجــــة موضــــوعه ، وأحــــد أهــــم أدوار لبنــــى عبــــد  ق
هــــل تعلــــم أن هــــذا هــــو أول أدوار حســــن :  ســــؤال.  العزيــــز وأنجحهــــا

  ؟ يوسف على الشاشة
  أنا الدكتور 

  أأق  ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . عباس كامل:  إخراج

ــــــد شــــــوقى ــــــى فري ــــــدقن ، محمــــــد رضــــــا ، نيلل ــــــق ال ، عــــــادل  ، توفي
  . ، جورج سيدهم ، نادية سيف النصر ، حسن مصطفى إمام

.  كوميــــديا تعليــــق اجتمــــاعى أقــــل مــــن العمــــق المعتــــاد لعبــــاس كامــــل
.  ، ويــــدعى للقريــــة أنــــه طبيــــب ممــــرض يشــــترى عيــــادة طبيــــب ريفــــى

ابتــــزاز النــــاس إلــــى أن تحبــــه الممرضــــة يمــــارس كــــل أســــاليب الخــــداع و 
للفرنســـــى چيـــــل ’  دكتـــــور كنـــــوك ‘مـــــأخوذ عـــــن مســـــرحية .  الحســـــناء
  . رومان

  أنا الشرق 
  ق أأ ٨٢)   س ( ١٩٥٨مصر 
  . ، محمود فريد عبد الحميد:  إخراج

،  ، چـــــورچ أبـــــيض ، حســـــين ريـــــاض ، جميـــــل راتـــــب كلـــــود جـــــودار
  . ، علية بسيم توفيق الدقن

ـــــــامرات صـــــــحراء بدائ ، رغـــــــم ضـــــــخامة اإلنتـــــــاج  يـــــــة المســـــــتوىمغ
ـــــــى ـــــــل األجنب ـــــــون يســـــــتغلون منجمـــــــا .  نســـــــبيا والتمثي ـــــــامرون أوربي مغ

، بمســــاعدة راقصــــة وأحــــد أفــــراد  للــــذهب فــــى أرض قبيلــــة مــــن البــــدو
  . ، وتحت زعم البحث عن اآلثار القبيلة

  أنا طبعى كده 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٣٨مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

ـــــــؤاد شـــــــفي ،  ، حســـــــن صـــــــالح ، زوزو ماضـــــــى ، زوزو شـــــــكيب قف
  . ، على عبد العال ، بهيجة المهدى إستيفان روستى

مـــــــدير إحـــــــدى الشـــــــركات يخفـــــــى عـــــــن زوجتـــــــه عالقتـــــــه بصـــــــاحبة 
يحــــــاول مســــــاعده أنهــــــاء هــــــذه .  پنســــــيون باألســــــكندرية عــــــن زوجتــــــه

ـــــى أن يجـــــد عشـــــيقته قـــــد حولـــــت المكـــــان  العالقـــــة دون جـــــدوى ، إل
، ويودعونـــــه هـــــو هـــــذه المصـــــحة  ها زوجهـــــاإلـــــى مصـــــحة عقليـــــة يـــــدير 

طـــــــاقم جيـــــــد حـــــــاول صـــــــنع شـــــــىء فـــــــى هـــــــذه الميلودرامـــــــا .  قســـــــرا
  . متوسطة اإلمتاع واإلقناع فى مجملها

  أنا العدالة 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٦١مصر 
  . حسين صدقى:  إخراج

ـــــاس فـــــارس ، نجـــــوى فـــــؤاد ، حســـــين صـــــدقى مهـــــا صـــــبرى ،  ، عب
  . محمد رضا

، عــــــن محــــــامى يســــــتدعى ثمانيــــــة مــــــن  يــــــد ومثيــــــرفــــــيلم تشــــــويق ج
تتضـــــــح .  أصـــــــدقائه لمنزلـــــــه المنعـــــــزل ليقـــــــتلهم واحـــــــدا تلـــــــو اآلخـــــــر

العنـــاوين فــــى .  ، وســــر اللوثـــة التـــى أصــــابت البطـــل عالقـــتهم الســـابقة
  . هذا الفيلم مبتكرة بالنسبة لوقتها

   ٢/١أنا فى عينيه 
  ق م ١١٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 

ــــع ودور ا [ ــــد]  لعــــرضمصــــر للتوزي ــــالم الشــــرق الجدي :  قصــــة.  أف
:  موســـــــيقى.  أحمـــــــد صـــــــالح:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  ســـــــلمى شالشـــــــى
وحيــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  عــــــادل منيــــــر:  مونتــــــاچ.  عمــــــر خورشــــــيد

  . سعد عرفة:  إخراج.  فريد
، حســــــن  ، تحيــــــة كاريوكــــــا ، محمــــــود عبــــــد العزيــــــز نجــــــالء فتحــــــى

  . ، فكرى أباظة مصطفى
ــــــة واج ــــــا عاطفي ــــــة نســــــبياميلودرام ــــــة فعال ــــــة  تماعي ــــــدت عتيق ، وأن ب

، بينمـــا هـــو  ثـــرى يحـــب ويتـــزوج فتـــاة فقيـــرة صـــدمها بســـيارته.  الطـــراز
ــــالى ــــه .  فــــى الواقــــع شــــخص ال مب ــــنجح فــــى إعادت ــــى أن ت يختلفــــان إل

  . للجدية والثقة بالنفس
   أنّا كارينينا 

Anna Karenina 
  ق أأ ١٣٩)  ت ( ١٩٤٨بريطانيا 

London Films. E: Russell Lloyd. M: Constant Lambert. 
AD: André Andrejew. DPh: Henri Alekan. S: Jean Anouilh, 
Guy Morgan, Julien Duvivier. D: Julien Duvivier. 

Vivien Leigh, Kieron Moore, Ralph Richardson, Marie 
Lohr, Sally Ann Howes, Niall Mac…Ginnis, Michael 
Gough, Helen Haye, Mary Kerridge, Hugh Dampster. 
،  قصــــــة تولســــــتوى فــــــى معالجــــــة مخلصــــــة لــــــروح التراچيــــــديا فيهــــــا

ــــــك تحــــــت عجــــــالت القطــــــار  ــــــة تنتهــــــى لمصــــــيرها الحال حيــــــث البطل
، ألنهـــــا آمنـــــت  ) فـــــى مشـــــهد مهـــــد لـــــه علـــــى نحـــــو أســـــطورى حقـــــا (

ـــــه زوجهـــــا الصـــــارم ـــــذى حرمهـــــا من ، حبهـــــا بضـــــابط شـــــاب  بالحـــــب ال
ـــــن وحبهـــــا البنهـــــا ـــــان م ـــــا عليهـــــا الحرم  ، وتتهـــــاوى حـــــين يصـــــبح لزام

وليســــت   (،  فــــى المقابــــل الــــزوج شخصــــية تراچيديــــة أيضــــا.  أحــــدهما
فهــــو مــــؤمن .  ) ” نهــــر الحــــب “كريهــــة كمــــا فــــى المعالجــــة المصــــرية 

.  بــــاالخالص وبالواجــــب ويكــــرس نفســــه لخدمــــة وطنــــه ويحــــب زوجتــــه
هــــى تريــــد أن .  لكــــن الــــدوافع التراچيديــــة النبيلــــة ال بــــد وأن تتضــــارب

هنــــا .  وهــــو ال يــــرى أنــــه مقصــــر أبــــدا،  يعطيهــــا حبــــا واهتمامــــا دافئــــين
، وهــــى بــــالطبع  ” نهــــر الحــــب “توجــــد مقارنــــة تســــتحق االهتمــــام مــــع 

ــــــا رخيصــــــة ــــــة وميلودرام ــــــديا رفيع ــــــين تراچي ــــــة ب ، فكــــــال  ليســــــت مقارن
الواقـــــــع أن الفـــــــارق .  الفيلمـــــــين محكـــــــم رغـــــــم اختالفهمـــــــا الجـــــــذرى

ــــــة ــــــى هــــــو بــــــين مجتمعــــــات عقالني ، ال تخطــــــئ النــــــاس فيهــــــا  الحقيق
، مقابـــــــل مجتمعـــــــات  وكـــــــذا ال تـــــــدين اآلخـــــــرين بســـــــهولة ، بســـــــهولة

عاطفيــــة ال بــــد وأن تتعــــاطف بشــــدة مــــع طــــرف وتــــدين بشــــدة الطــــرف 
أنــــــا   “:  المهـــــم.  ) فـــــاتن حمامـــــة فـــــى مقابـــــل زكـــــى رســـــتم (اآلخـــــر 
ــــا ــــتفهم خــــاص لطبيعــــة الصــــراع ”  كارينين متعــــة بالغــــة العمــــق وتحتــــاج ل

لمبهــــر للقــــدير رالــــف أو لتكتــــف بــــاألداء ا.  ، وإال بــــدا بــــال متعــــة فيــــه
  . ، والنجمة األخاذة فـيفـيان ليى ريتشاردسون

  أنا ال أكذب لكنى أتجمل 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٢مصر 

.  إحســــــان عبــــــد القــــــدوس:  قصــــــة.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون
  . إبراهيم الشقنقيرى:  إخراج

،  عـــــال، زهـــــرة ال ، صـــــالح ذو الفقـــــار ، آثـــــار الحكـــــيم أحمـــــد زكـــــى
  . ، أحمد الجزيرى ، فاروق يوسف مها أبو عوف

حتـــــى هنـــــا .  ، ليكســـــب قلـــــب زميلتـــــه الثريـــــة طالـــــب يـــــدعى الغنـــــى
، لكــــن الواقــــع أنــــه منفــــذة بشــــكل مقنــــع حقــــا  ميلودرامــــا روتينيــــة جــــدا

، يتصــــاعد إلـــــى نهايــــة مغرقـــــة  يســــتحوذ علــــى االنتبـــــاه فــــى حـــــد ذاتــــه
ـــــرك المتفـــــرج يفكـــــر ـــــة تت ـــــيس كالعـــــادة الواقعي ســـــعيدا جـــــدا أو :  ، ول

  ! العكس جدا
  أنا ال عاقلة وال مجنونة 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٦مصر 
إحســـــان عبـــــد :  قصـــــة.  أفـــــالم إبـــــراهيم شوشـــــو]  هـــــيمن فـــــيلم [

مهنــــــدس .  حســـــين حلمــــــى المهنـــــدس:  ســـــيناريو وحــــــوار.  القـــــدوس
ـــــديكور ـــــور:  ال ـــــد الن ـــــى:  موســـــيقى.  مـــــاهر عب ـــــاچ.  هـــــانى مهن :  مونت

ــــراهيم صــــالح:  مــــدير التصــــوير . حســــين أحمــــد حســــام :  إخــــراج.  إب
  . الدين مصطفى

، عمــــــاد  ، صـــــالح ذو الفقـــــار ، محمـــــود ياســــــين ناديـــــة ذو الفقـــــار
،  ، حســــــين الشــــــربينى ، زوزو ماضــــــى ، مــــــريم فخــــــر الــــــدين حمــــــدى

، أنـــور  ، إبـــراهيم خـــان ، ناديـــة عـــزت ، ســـهام فتحـــى ناديـــة الكيالنـــى
  . مدكور

، تحــــب وتتــــزوج  ابنــــة ألبــــوين مطلقــــين:  ميلودرامــــا مجريــــات انهيــــار
ــــا مــــن تســــلط أمــــه ــــا لكنهــــا تطلــــب الطــــالق هرب ــــردى فــــى .  محامي وتت
ـــنجح الـــزوج فـــى إعادتهـــا لالتـــزان ، بعـــد تبرئتهـــا  حيـــاة مضـــطربة حتـــى ي
ـــر قصـــد منهـــا ُصـــمم ليكـــون .  مـــن قضـــية دعـــارة أتهمـــت فيهـــا عـــن غي

ــــــران عكســــــية ــــــى بني ــــــه أت ــــــة ذو الفقــــــار لكن مــــــا ، رب فيلمــــــا نقلــــــة لنادي
أو علـــــى .  فـــــاتن حمامـــــة’  ســـــيدة الشاشـــــة ‘للمقارنـــــة مـــــع والـــــدتها 

ــــــد القــــــدوس  ــــــى رســــــمها إحســــــان عب األقــــــل ألن هــــــذه الشخصــــــية الت
  . أصعب كثيرا من مقدرتها هى كممثلة مبتدئة

   ٢/١أنا الماضى 
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥١مصر 
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج

، فريــــد  ، لـــوال صــــدقى ، زكــــى رســــتم ، عمــــاد حمـــدى فـــاتن حمامــــة
  . ، كيتى شوقى

، وخـــــرج ليجـــــد مـــــن تســـــببا فـــــى  قصـــــة مـــــن دخـــــل الســـــجن ظلمـــــا
ــــــا يتزوجهــــــا .  ، فيقــــــرر االنتقــــــام مــــــن ابنتهمــــــا الرقيقــــــة ذلــــــك قــــــد مات

جـــــو .  ، هـــــذا إلـــــى أن تنجـــــب طفـــــال ويحـــــاول إقناعهـــــا بأنـــــه مجنونـــــة
، ولحــــــد  عــــــام مــــــن الرعــــــب والتــــــوتر وأداء فــــــائق جــــــدا مــــــن الجميــــــع

  . العبقرية أحيانا من زكى رستم
   ٢/١أنا المجنون 

  ق م ١١٥)  س/   لورد/  ت ( ١٩٨١مصر 
قصـــــــة .  أفـــــــالم ســـــــعد شـــــــنب]  مصـــــــر للتوزيـــــــع ودور العـــــــرض [

ـــــــــد الوهـــــــــاب:  وســـــــــيناريو وحـــــــــوار فـــــــــؤاد :  موســـــــــيقى.  أحمـــــــــد عب
ـــــــاچ.  الظـــــــاهرى ـــــــل جـــــــالل مصـــــــطفى:  مونت ـــــــدير .  ، صـــــــالح خلي م
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  عبد المنعم بهنسى:  التصوير

ـــــد شـــــوقى ـــــدى فري ـــــة الجن ـــــة ، عـــــادل أدهـــــم ، نادي ،  ، مجـــــدى وهب
ـــــد أحمـــــد عدويـــــة ، أحمـــــد عبـــــد  ، أحمـــــد بـــــدير ، فـــــؤاد عبـــــد المجي

ــــوارث ــــار ال ــــر صــــادق ، ســــيف اهللا مخت ــــدران ، أمي ، أحمــــد  ، عــــزت ب
  . رأفت

ــــــون ــــــدعى الجن ــــــص ي ــــــيس  ل ــــــك شــــــباكها حــــــول رئ ، وعشــــــيقته تحي
!  للــــــص ونهايــــــة مأســــــاوية لآلخــــــرين، يهــــــرب ا ممرضــــــى المستشــــــفى

ــــــت نجاحــــــا متوســــــطا ــــــة حقق ــــــا تقليدي ــــــة  ميلودرام ــــــى عكــــــس بقي ، عل
  . أفالم الجندى

  أنا مش حرامية 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٣مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــد المـــــنعم مـــــدبولى ، ســـــمير غـــــانم ســـــهير رمـــــزى ـــــو بكـــــر  ، عب ، أب
  . زت، نادية ع ، نعيمة الصغير ، زهرة العال عزت

تطردهــــا .  موجـــه ســــينمائى يتعــــاطف مــــع رغبـــة الشــــغالة فــــى التمثيــــل
تســــجن لكــــن .  ، فتســــرق مــــن عملهــــا الجديــــد لتمويــــل الفــــيلم زوجتــــه

كوميـــــديا اجتماعيـــــة قـــــد تكـــــون .  ينتصـــــر الفـــــن والحـــــب فـــــى النهايـــــة
  . ، لكن كان ممكنا عمل شىء أكثر حرارة منها بكثير طريفة

  أنا الهارب 
  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، صـــــالح منصـــــور ، محمـــــود مرســـــى ، زهـــــرة العـــــال فريـــــد شـــــوقى
  . ، يوسف شعبان محمد رضا

، بعـــــــد فــــــــوات الخمســــــــينيات وأمجادهــــــــا  درامـــــــا نشــــــــاط روتينيــــــــة
قصــــة .  للبطــــل والموجــــه علمــــى هــــذا الضــــرب الســــينمائى فــــى مصــــر
رد مــــــن ضــــــابط يــــــتهم بتهريــــــب بعــــــض المســــــاجين مقابــــــل رشــــــوة يطــــــ

ـــة وتهجـــره زوجتـــه مـــع ابـــن مشـــلول ـــم يبـــدأ مسلســـل كشـــف .  الخدم ث
  . براءته بنفسه

  أنا وابنتى والحب 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 

عـــــزت :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  راســـــين فـــــيلم]  هـــــيمن فـــــيلم [
محمـــــــد :  موســـــــيقى.  نهـــــــاد بهجـــــــت:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  األميـــــــر
ـــــــاچ.  ســـــــلطان ـــــــولى:  مونت ـــــــدير التصـــــــوير.  أحمـــــــد مت رمســـــــيس :  م
  . محمد راضى:  إخراج.  مرزوق

ــــــد رســــــتم ، عبــــــد  ، محمــــــد رضــــــا ، شــــــهيرة ، محمــــــود ياســــــين هن
  . ، إسعاد يونس المنعم مدبولى

، حتــــى مــــع الوضــــع  إقنــــاع الفــــيلم لــــيس فــــى مســــتوى غرابــــة قصــــته
ــــه  البطــــل يتــــزوج األم.  فــــى االعتبــــار اإلجــــادة النســــبية للممثلــــين ، ألن

األرجــــح أن صــــانعى الفــــيلم لــــم .  ويــــود الحيــــاة بقربهــــا،  يحــــب االبنــــة



٤٤  

ــــوب علــــى ملصــــق  ــــرأوا المكت ــــا ‘يق كيــــف  ‘:  الــــذى اقتبســــوه’  لوليت
كنـــــا نعتقـــــد أن المقصـــــود .  ’ ؟ أمكـــــن لهـــــم صـــــنع فـــــيلم عـــــن لوليتـــــا

، ثــــم فهمنــــا أخيــــرا أنهــــا   بالعبــــارة التــــرويج لقــــدرة كووبريــــك االســــتثنائية
  . كانت نصيحة موجهة إلى محمد راضى

  أنا وأمى 
  ق أأ ١١٥)  س/  السبكى ( ١٩٦٠مصر 

.  موســــــى صــــــبرى:  قصــــــة.  أفــــــالم كليوبــــــاترا]  األفــــــالم العربيــــــة [
ــــاظر ــــدس المن ــــب خــــورى:  مهن ــــاچ.  حبي ــــق:  مونت ــــد المــــنعم توفي .  عب

  . عباس كامل:  إخراج.  على حسن:  مدير التصوير
،  ، مــــاهر العطــــار ، عواطــــف يوســــف ، تحيــــة كاريوكــــا رشــــدى أباظــــة

  . ، رجاء يوسف زوزو ماضى
خــــــارج التخصــــــص بالنســــــبة لموجــــــه  (ميلودرامــــــا اجتماعيــــــة حــــــادة 

، فتــــاة حــــائرة  طــــالق االبــــوين.  ) الكوميــــديات الســــوداء عبــــاس كامــــل
ــــــــه وجودهــــــــا ــــــــرفض زوجت ــــــــين أب ت ــــــــة مــــــــا ب ال مفــــــــر إال .  ، وأم عابث

  . األخيرة ومسلسل سقوط مفزع
  أنا وأنت وساعات السفر 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٨٧مصر 
وحيـــــــد :  قصـــــــة وســــــيناريو وحـــــــوار.  اتحــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفـــــــزيون

  . محمد نبيه:  إخراج.  حامد
ــــــى ــــــى نيلل ــــــى الفخران ــــــد ، يحي ــــــدر ، روحيــــــة خال ــــــل ب ، ليلــــــى  ، نبي
،  ، إبــــــراهيم بغــــــداد ، خديجــــــة محمــــــود ، محمــــــد الشــــــرقاوى فهمــــــى

  . ، ناهد إسماعيل نشأت أباظة
،  ، بحبــــــــه القــــــــديم دفة فــــــــى قطــــــــارمؤلــــــــف روائــــــــى يلتقــــــــى مصــــــــا

بدايـــــة .  ســـــنة فـــــراق ١٢، ومـــــاذا حـــــدث عبـــــر  يســـــتعيدان الـــــذكريات
ـــــديا ـــــد بشـــــكل عـــــام مبالغـــــة فـــــى الكومي ـــــدأ الموضـــــوع الجي ـــــم يب .  ، ث

،  كيـــــف يضـــــطر اإلنســـــان لبيـــــع حبـــــه ونفســـــه فـــــى المجتمـــــع المـــــادى
، البطلــــة تريـــد هــــذا والبطـــل يــــرفض  وهـــل يمكــــن أن يصـــلح مــــا جـــرى

، والفخرانــــى ممتــــع  نيللــــى فــــوق المســــتوى العــــام لهــــا أداء.  بإصــــرار
  . فى أدائه

  أنا وبناتى 
  ق أأ ١٤٠)  س/  السبكى ( ١٩٦١مصر 
  . حسين حلمى المهندس:  إخراج

، زهـــــرة  ، آمـــــال فريـــــد ، فـــــايزة أحمـــــد ، ناهـــــد شـــــريف زكـــــى رســـــتم
  . ، صالح ذو الفقار العال

تعليـــــــــق ، تتميـــــــــز بالخلفيـــــــــة ومصـــــــــداقية ال ميلودرامـــــــــا إجتماعيـــــــــة
موظــــــــف بســــــــيط .  االجتمــــــــاعى وبــــــــاألخص األداء المتميــــــــز للبطــــــــل

، دون أن يملـــــــك مـــــــا يمكـــــــن أن يجهـــــــز بـــــــه بناتـــــــه  يحـــــــال للمعـــــــاش
، لكــــن  ، وتخــــرج بناتــــه للعمــــل يصــــاب ويــــدخل المستشــــفى.  األربــــع

  . إحداهما تبدأ فى مجريات انهيار مفجعة
  أنا وحبيبى 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٣مصر 
  . امل التلمسانىك:  إخراج
  . ، زينات صدقى ، عبد السالم النابلسى ، منير مراد شادية

، تتبنـــــاة مغنيـــــة معروفـــــة  فنـــــان شـــــاب بعـــــد أن مـــــر بمصـــــاعب كثيـــــرة
صــــاحب .  تقــــع فــــى حبــــه وتضــــمه للملهــــى الليلــــى الــــذى تشــــتغل فيــــه

الملهـــــى الطـــــامع فــــــى ثروتهـــــا يحـــــاول تفريــــــق الحبيبـــــين لكـــــن ال بــــــد 
عمــــل مســــل بأبطــــال .  نهايــــة ســــعيدة عــــادةللكوميــــديا الموســــيقية مــــن 

  . محببين وال شر حقيقى لدى الطاقم الكامل من الظرفاء
  أنا وحماتى والزمن 

  ] فـيديو [ق م  ٩٠)   الحجاز ( ١٩٩٢مصر 
  . الحجاز لإلنتاج والتوزيع

ـــــدير ـــــاض أحمـــــد ب ـــــدة ري ،  ، حســـــن حســـــنى ، ميمـــــى جمـــــال ، عاي
  . صبرى عبد المنعم

ـــــدرس مدرســـــة زمـــــيالن يرب طهمـــــا الحـــــب لكـــــن بســـــبب الظـــــروف م
مـــــن هنـــــا يقـــــرران أن .  الماديـــــة ال يســـــتطيعان تجهيـــــز شـــــقة الزوجيـــــة
ــــدتها هــــى ــــأتى أخــــت .  يتزوجــــا فــــى ذات الشــــقة مــــع وال ــــد قليــــل ت بع

البطلـــــة المتزوجـــــة بأوالدهـــــا بعـــــد أن طلقهـــــا زوجهـــــا لكـــــى تعـــــيش فـــــى 
، وتتـــوالى المفارقـــات والتـــى  نفـــس الشـــقة الـــذى يعـــيش فيهـــا الجميـــع

  . معظمها من النقار المتبادل بين البطل وحماته المستبدةيأتى 
  والسكرتيرة … وزوجتى… أنا

  ق أأ ١١٣)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 
عبــــد :  مســــاعد مخــــرج أول.  المؤسســــة المصــــرية العامــــة للســــينما

:  ؛ تصــــوير العنــــاوين أحمــــد جاســــر:  مهنــــدس الصــــوت . العزيــــز جــــاد
ــــــب مــــــزدارى ــــــاچ.  نجي ــــــديكور.  حمــــــدحســــــين أ:  مونت ــــــدس ال :  مهن
ـــــور ـــــد الن ـــــاج.  مـــــاهر عب ـــــى:  إدارة اإلنت ـــــه الليث قصـــــة وســـــيناريو .  وجي

ميشـــــــيل :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  محمـــــــود أبـــــــو يوســـــــف:  وحـــــــوار
ــــــر مهندســــــى الصــــــوت.  يوســــــف ــــــور:  كبي ــــــد الن ــــــدير .  نصــــــرى عب م
ـــــاج.  محمـــــود نصـــــر:  التصـــــوير ـــــد العزيـــــز:  مـــــدير اإلنت .  صـــــديق عب

  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  ىجمال الليث:  إنتاج
ــــــة ــــــروت:  بطول ــــــدة ث :  ؛ و حســــــن مصــــــطفى.  أحمــــــد رمــــــزى.  زبي
، ليلــــى  ، محمـــود رشـــاد ، إبـــراهيم ســـعفان عليـــة عبـــد المـــنعم.  أميـــرة
،  ، عبــــــد الغنــــــى النجــــــدى ، كنعــــــان وصــــــفى رجــــــاء صــــــادق.  يســــــرى

ـــــد المـــــنعم بســـــيونى ـــــة شـــــاهين.  عب ـــــل الهجرســـــى فتحي ، كمـــــال  ، نبي
كاتــــب تمثيليــــات شاشــــة يســــتعين بســــكرتيرة . ر شــــطاح، إســــت الزينــــى

الســــــكرتيرة اللعــــــوب تحــــــاول .  حتــــــى يــــــريح زوجتــــــه مــــــن مســــــاعدته
ــــه ، ثــــم إذا بالزوجــــة تختفــــى معتقــــدين  بمســــاعدة عشــــيقها ابتــــزاز أموال

وتتـــوالى .  ، فقـــط لتظهـــر كشـــبح فـــى المنـــزل أنهـــا ماتـــت فـــى حـــادث
  ! المفارقات غير المضحكة

  وهواك …أنا والعذاب 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٨ر مص

.  أفـــــالم فـــــؤاد األلفـــــى]  العربيــــة للتجـــــارة واالســـــتثمار الســــينمائى [
:  تصــــــميم الرقصــــــات.  محمــــــد الحمــــــوى:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار

ـــــوار ـــــاج.  ســـــامى ن ـــــدير اإلنت :  موســـــيقى تصـــــويرية.  ســـــالم زعـــــزع:  م
:  مونتـــــاچ.  مجـــــدى كامـــــل:  مهنـــــدس الصــــوت.  عبــــد الحميـــــد توتـــــو

فـــــــؤاد :  إنتــــــاج.  ســــــعيد شــــــيمى:  مــــــدير التصـــــــوير.  كــــــرى رســــــتمف
  . محمد سلمان:  إخراج.  األلفى

:  نجمــــــة االســــــتعراض.  وليــــــد توفيــــــق:  والمطــــــرب.  كــــــرم مطــــــاوع
ــــــد ســــــيف.  صــــــابرين :  مــــــع الممثلــــــة القــــــديرة.  غســــــان مطــــــر.  وحي

ـــــــــث.  إحســـــــــان القلعـــــــــاوى ـــــــــاد مكـــــــــوك عـــــــــدوى غي يوســـــــــف .  ، زي
  . لمياء قنديل:  ة، الطفل ، صالح عزام العسال

، يغــــــرر  شـــــاب وفتـــــاة يحلمــــــان بالنجـــــاح فـــــى بيــــــزنس االســـــتعراض
بهمـــــا مهـــــرب كوكـــــائين فـــــى عصـــــابة يرأســـــها شـــــخص اســـــمه كـــــارلوس 

يرتـــــاب المغنـــــى ويعـــــود لمصـــــر .  ، ويأخــــذهما معـــــه إلـــــى قبـــــرص ) ! (
بينمــــــا تبقــــــى الراقصــــــة حيــــــث يجهــــــزون لهــــــا العمليــــــة الجديــــــدة دون 

لعصــــابة تكــــاد تمــــوت طفلتــــه بســــبب اآلن مــــن ورطهمــــا مــــع ا.  علمهــــا
فــــيلم نشــــاط غنــــائى متواضــــع فــــى .  العقــــار ويقــــرر التصــــدى للعصــــابة

أفضـــــــل األشـــــــياء الخلفيـــــــات األوروپيـــــــة وتصـــــــوير .  معظـــــــم عناصـــــــره
  . سعيد شيمى

  أنا وقلبى 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الباشا ( ١٩٥٧مصر 

.  فـــــــــيكتور أنطـــــــــون:  مــــــــدير التصـــــــــوير.  أفــــــــالم بــــــــديع صـــــــــبحى
  . ذو الفقار محمود:  إخراج

.  يوســـــــف فخـــــــر الـــــــدين.  عمـــــــاد حمـــــــدى.  مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين
ــــــع ــــــة.  محمــــــد المــــــوجى/  الموســــــيقار:  باالشــــــتراك م ــــــد /  المطرب هن

  . ، عزيزة حلمى ، عدلى كاسب صالح نظمى.  عالم
، وانعكاســــــــاتها علــــــــى  عالقــــــــة غيــــــــر شــــــــرعية بــــــــين زوج وحماتــــــــه

.  ، تنهـــــــار وتهـــــــرب حتـــــــى تالقـــــــى طبيبـــــــا شـــــــهم الشخصـــــــية الزوجـــــــة
ـــــــة ـــــــا عاطفي ـــــــة الموضـــــــوع ميلودرام ـــــــل ، جريئ ـــــــدة التمثي ، لكـــــــن  ، جي

  . متوسطة اإلقناع ككل من الناحية الدرامية
  وترافـولتا…وماما …أنا 
  . ” سابق سنه “:  انظر

  أنا وماما وترافـولتا
  . ” ٢سابق سنه  “:  انظر
  الجزء الثانى—وترافـولتا …وماما …أنا 
  . ” ٢سابق سنه  “:  انظر

   ٣  ا وترافـولتاأنا ومام
Look Who’s Talking Now 

  ق م ٩٧)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
TriStar. M: William Ross. E: Michael A. Stevenson, 

Harry Hitner. PD: Michael Bolton. DPh: Oliver Stapelton. 
ExcP: Leslie Dixon. S: Tom Ropelewski, Leslie Dixon. P: 
Jonathan D. Krane. D: Tom Ropelewski. 

John Travolta, Kirstie Alley, George Segal, Olympia 
Dukakis, David Gallagher, Tabitha Lupien, Lysette 
Anthony. [Voices:] Danny deVito, Diane Keaton. 
الجــــــزء الثالــــــث فــــــى السلســــــلة التــــــى بــــــدأت ســــــاحقة النجــــــاح ثــــــم 

.  لــــم تتحســــن مــــع الثالــــثتهــــاوت بقــــوة مــــع جزئهــــا الثــــانى وهــــا هــــى 
ـــانى أضـــافوا چـــولى كأخـــت لميكـــى ـــر  فـــى الجـــزء الث ـــم تفعـــل الكثي ، ول

، وقصــــة حــــب علــــى  الجديــــد هــــذه المــــرة هــــو الكــــالب.  فــــى الواقــــع
.  ] ” عنتـــــر وعبلــــــة “ [’  الســــــيدة والصـــــعلوك ‘غـــــرار فـــــيلم ديزنـــــى 

ــــــة  ــــــديا ليســــــت فائقــــــة والخالفــــــات الســــــرية ليســــــت مــــــادة طيب الكومي
األغــــــانى القديمــــــة ورقــــــص ترافـــــــولتا مصــــــدر قــــــائم  ، وكالعــــــادة لهــــــذا

ـــدفع لكثـــرة اســـتهالكها علـــى  ـــة لكنهـــا فقـــد الكثيـــر مـــن قـــوة ال للجاذبي
ــــــف  مــــــدى السلســــــلة ــــــاز خفي ــــــى أهــــــم شــــــىء هــــــو األداء الممت ، ليبق

الظـــــل مـــــن الكـــــالب المســـــتخدمة أو مـــــن صـــــوتيهما ديفــــــيتو وكييتـــــون 
ـــــران ـــــنجم والنجمـــــة الكبي ، وكـــــذا  ” ســـــابق ســـــنه “انظـــــر األصـــــل .  ال

  .  ” ٢سابق سنه  “الجزء الثانى 
  أنا ومراتى والجو 

  ق أأ ٩١)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
أفــــــــالم عبــــــــد القــــــــادر ]  المؤسســــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للســــــــينما [

يوســــف :  ســــيناريو وحــــوار.  عبــــد الحميــــد محمــــد:  قصــــة.  الشــــناوى
عبــــد المـــــنعم :  مهنــــدس الــــديكور.  فكــــرى رســـــتم:  مونتــــاچ.  عــــوف
عبــــد المــــنعم :  إخــــراج.  فـــــيكتور أنطــــون:  مــــدير التصــــوير . شــــكرى
  . شكرى

،  ، ســـــهير البــــــابلى ، شــــــويكار ، أمــــــين الهنيـــــدى كمـــــال الشـــــناوى
،  ، حســــن حســــين ، حســــين إســــماعيل ، ميمــــى شــــكيب عــــادل إمــــام
  . زيزى بكير

ــــــى  زوج طبيــــــب يهــــــرب مــــــن غيــــــرة زوجتــــــه البســــــيطة المتفانيــــــة ، إل
ــــــه ــــــع جارت ــــــزواج لكــــــن كــــــل العا.  خيانتهــــــا م ــــــة تالحــــــق مشــــــروع ال ئل

ــــــد هــــــذا لتحبطــــــه ــــــديا ركيكــــــة ســــــاذجة.  الجدي كلمــــــة الجــــــو .  كومي
، أو العكـــــــس  درجـــــــت آنـــــــذاك للداللـــــــة علـــــــى العشـــــــيقة أو الحبيبـــــــة

  . بالنسبة للمرأة
   ٢/١أنا وهو وهى 

  ق أأ ١٠٠)   س/  ت/  الشرق األوسط ( ١٩٦٤مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

ــــــدس ــــــدقن،  ، شــــــويكار فــــــؤاد المهن ــــــق ال ،  ، أحمــــــد خمــــــيس توفي
فريــــــــــد :  بــــــــــدون ائتمــــــــــان . [ ، محمــــــــــود فــــــــــرج الضــــــــــيف أحمــــــــــد

  . ] شوقى

قصـــــة مـــــن .  ، وإن كانـــــت متوســـــطة فنيـــــا كوميـــــديا عاطفيـــــة شـــــهيرة
ثــــــم يعــــــرف أن .  ، وتبيــــــت بــــــه تقــــــتحم ســــــيدة جناحــــــه فــــــى الفنــــــدق

ــــه نفــــس هــــذا بالضــــبط ــــت زوجت ــــرا فعل ــــا كبي ــــه يســــعى اآلن  مجرم ، وأن
، حيــــث يظهــــر  دايــــة طريفــــة وإن ســــيئة المــــذاق نوعــــاب!  لقتــــل األثنــــين

فريـــــــــد شـــــــــوقى باعتبـــــــــاره منتجـــــــــا للفـــــــــيلم ويضـــــــــرب عامـــــــــل لصـــــــــق 
الملصـــــقات الـــــذى كـــــاد ينســـــى وضـــــع الجـــــزء المحتـــــوى علـــــى اســـــمه 

  . فى اإلعالن الحائطى لهذا الفيلم
   ٢/١والكاديالك … وهى… أنا

Licence to Drive 
  ق م ٨٨)  س/   مور/   ت  ( ١٩٨٨أميركا 
  . ” آخر فرصة “ ف

Twentieth Century Fox. AscP: Mack Bing. MScr: Jay 
Ferguson. C: Enny Perry. E: Wendy, Greene Bricomont. 
PD: Lawrence G. Paull. DPh: Bruce Surtees. ExcP: John 
Davis. W: Neil Tolkin. P: Jeffrey A. Mueller and Andrew 
Light. D: Greg Beeman. 

Corey Feldman. Carol Kane. Richard Masur. Heather 
Graham. Michael Marasseri, Harvey Miller, M.A. Nickles. 
Co-Str: Nina Siemaszko, Grant Goodeve, James Avery. 

، لكنهــــا فــــى النهايــــة ال تغنــــى  رخصــــة القيــــادة هــــى رخصــــة للحيــــاة
ابى عـــــن هـــــذه المحصـــــلة األخيـــــرة لهـــــذا الفـــــيلم الشـــــب.  عـــــن الحـــــب

صـــــبى يفشـــــل فـــــى إمتحـــــان القيـــــادة ويتـــــورط فـــــى دعـــــوة الفتـــــاة التـــــى 
، وتنتهـــــى الليلـــــة  يعشـــــقها بســـــيارة جـــــده الكـــــاديالك الثمينـــــة القديمـــــة

ـــــة مغرقـــــة علـــــى طريقـــــة .  بتحطيمهـــــا بالكامـــــل ـــــيس مغـــــامرات كوميدي ل
ــــريس بيــــولر ‘ ، إنمــــا كوميــــديا بســــيطة ال  ] ” شــــقاوة شــــباب “ [’  في

وواقعــــــى فــــــى تجســــــيد تفكيــــــر الصـــــــغار تجــــــنح ألى مبالغــــــة مســــــلى 
والكبــــار ممثلــــين فــــى األب واألم المتفهمــــين رغــــم أنهــــا أســــرة إقليميــــة 

  . تقليدية
  أنا وحدى 

  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . بركات:  إخراج

، نــــــــــور  ، عمـــــــــر الحريــــــــــرى ، ميمـــــــــى شــــــــــكيب ، منــــــــــى ماجـــــــــدة
  . محمد ، سعاد ، عبد الرحيم الزرقانى ، صالح نظمى الدمراش

فتـــاة تـــدعى إنهـــا ابنـــة ثريـــة حتـــى تقبـــل فـــى العمـــل كمغنيـــة بمســـاعدة 
ويــــــؤجر الجميــــــع .  ، تقنــــــع ممثلــــــين بالقيــــــام بـــــدورى أبويهــــــا زميلتيهـــــا

ــــــيال ليعيشـــــوا فيهـــــا لمـــــدة شـــــهر كأســـــرة واحـــــدة ـــــة .  ف ـــــديا غنائي كومي
، حيـــــــث لفتـــــــت  ، شـــــــاركت فيهـــــــا ســـــــعاد محمـــــــد بالغنـــــــاء متوســـــــطة

  ! يديا فشىء وهمى، أما الكوم االنظار آنذاك
   ٢/١أناستاسيا 

Anastasia 
  ]  استحراك [ق م  ٩٤)  س  ( ١٩٩٧أميركا 

Twentieth Century Fox. Songs: Lynn Arthur & Stephen 
Flaherty. Scr: David Newman. ExcP: Maureen Donley. 
AnimAdp: Howard Ashman. S: Susan Gauthier & Bruce 
Graham and Bob Tzudiker & Noni White. P and D: Don 
Bluth & Gary Goldman. 
Voices: Meg Ryan, John Cusack, Christopher 

Lloyd, Kelsey Grammer. ــــدة فــــى حــــد ذاتهــــا مــــن ــــة جي محاول
ـــــن أفـــــالم االســـــتحراك  ـــــوكس لمنافســـــة ســـــوق الخبطـــــات الكبـــــرى م ف

ــــــة الســــــمة ــــــر  ، لكنهــــــا لــــــم تحقــــــق األرقــــــام المطلوب ــــــه أكث ، ربمــــــا ألن
.  يــــة وبســــاطة مــــن أفــــالم ديزنــــى المســــتعقدة ثريــــة المعــــانى عــــادةطفول

بصـــريا هـــو لـــيس أقـــل منهـــا ال ســـيما وأنـــه مـــن دون بلـــوث الـــذى هجـــر 
ســــتوديوهات ديزنــــى يومــــا ألنهــــا تخلــــت عــــن مســــتواها الرفيــــع القــــديم 

أناســــتيچيا مقدمــــة هنــــا كســــليلة عائلــــة مهذبــــة أنيقــــة .  فــــى االســــتحراك
كـــــل ناحيـــــة بـــــدءا مـــــن راســـــپوتين   يحـــــيط بهـــــا األشـــــرار والمكائـــــد مـــــن

تنجــــو لتصــــبح الســــليلة الوحيــــدة مــــن آل قياصــــرة .  وانتهــــاء بالبالشــــفة
تنشـــــأ صـــــداقة بينهـــــا وبـــــين شـــــابين يفلحـــــان فـــــى تهريبهـــــا .  رومـــــانوف

ــــى الخــــارج ،  دائمــــا المشــــكلة فــــى أفــــالم أناســــتيچيا هــــى النهايــــة.  إل
منطق لكنهــــا هنــــا مشــــبعة نســــبيا ذلــــك أنهــــا غيــــر ملتزمــــة بالضــــرورة بــــال

أو وقـــائع التـــاريح المحتملـــة التـــى تضـــع قيـــودا معينـــة علـــى مـــا يســـمى 
، وهــــــــو اختفائهــــــــا الغــــــــامض  عــــــــادة أكبــــــــر ألغــــــــاز القــــــــرن العشــــــــرين

  . واألبدى
AAN: OMl or Comedy Scr (Flaherty -M, Lynn Ahrens 

-Lyr, David Newman -OrchlScr); Song (Journey to the Past 
-Flaherty -M, Lynn Ahrens -Lyr). 

  إنت إللى قتلت بايايا 
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

:  ؛ ســـــيناريو بهجـــــت قمـــــر:  قصـــــة وحـــــوار.  أفـــــالم جمـــــال الليثـــــى
؛  عبـــــــد الوهـــــــاب محمـــــــد:  تـــــــأليف األغـــــــانى.  عبـــــــد الحـــــــى أديـــــــب
عبـــــــد العزيـــــــز :  ؛ اللحـــــــن المميـــــــز حلمـــــــى بكـــــــر:  تلحـــــــين األغـــــــانى

؛ مهنـــــدس  ى عبـــــد النـــــورنصـــــر :  كبيـــــر مهندســـــى الصـــــوت.  محمـــــود
؛  صــــبحى الجمــــل:  مهنــــدس الصــــوت.  مــــاهر عبــــد النــــور:  الــــديكور

.  حســــين أحمــــد:  مونتــــاچ.  حســــين عبــــد الوهــــاب:  مســــجل الحــــوار
ـــــــاج ـــــــة.  محمـــــــد حجـــــــاج:  مـــــــدير اإلنت ـــــــدير .  الشـــــــحرى:  المقدم م

ـــــــــتج المنفـــــــــذ.  كمـــــــــال كـــــــــريم:  التصـــــــــوير ـــــــــى:  المن ـــــــــه الليث .  وجي
  . > نيازى مصطفى:  إخراج <

باالشـــــتراك .  محمـــــد رضـــــا.  شـــــويكار.  فـــــؤاد المهنـــــدس:  بطولـــــة
ميمــــــــى .  ، ســــــــالمة إليــــــــاس ، زوزو شــــــــكيب صــــــــالح نظمــــــــى:  مـــــــع

، إبـــــراهيم  محمـــــد صـــــبيح.  ، حامـــــد مرســـــى ، وداد حمـــــدى شـــــكيب
  . رويدا عالم:  ؛ والراقصة ، عبد الغنى النجدى سعفان

الفتــــــاة المدللــــــة التــــــى تعــــــود مــــــن لنــــــدن لتســــــتعين بشــــــاب ســــــاذج 
ــــل أبيهــــالل ــــك  بحــــث عــــن قات ــــل إنمــــا ادعــــى ذل ــــم يقت ــــه ل ، فيتضــــح أن

.  عنـــــــدما قتـــــــل زوج عشـــــــيقته ودس بطاقـــــــة هويتـــــــه هـــــــو مـــــــع الجثـــــــة
، وربمـــا كـــان أثرهــــا  مفارقـــات كوميديـــة ال تكـــاد تبعـــث علــــى الضـــحك

  . أكبر عندما كانت مسلسلة إذاعية



٤٥  

   ٢/١إنت حبيبى 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 

ــــد  ــــد األطــــرش:  موســــيقى وألحــــان.  األطــــرشأفــــالم فري قصــــة .  فري
ســـــــــعيد :  مونتـــــــــاچ.  أبـــــــــو الســـــــــعود األبيـــــــــارى:  وســـــــــيناريو وحـــــــــوار

ــــــاچ نيجــــــاتيف ، حســــــين عفيفــــــى الشــــــيخ ؛  مارســــــيل صــــــالح:  ؛ مونت
؛  هــــاجوب أصــــالنيان:  مهنــــدس الــــديكور.  شوشــــو:  تركيــــب الفــــيلم

يوســــــــف :  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  شـــــــارل فوســــــــكلو:  مهنـــــــدس الصـــــــوت
أحمـــــد :  مـــــدير التصـــــوير.  يوســـــف حلمـــــى:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  حلمـــــى
  . يوسف شاهين:  إخراج.  خورشيد

ــــــد األطــــــرش ــــــد رســــــتم.  شــــــادية.  فري ــــــى.  هن باالشــــــتراك .  ¤:  ف
ــــد  ، ســــراج منيــــر ، ميمــــى شــــكيب عبــــد الســــالم النابلســــى:  مــــع ، عب

، ســـــــيد  عبـــــــد المـــــــنعم إبـــــــراهيم.  ، زينـــــــات صـــــــدقى العزيـــــــز أحمـــــــد
، عبـــــــد النبـــــــى  ، عبـــــــد الغنـــــــى النجـــــــدى يـــــــد، جمـــــــاالت زا ســـــــليمان
  . ، على عبد العال محمد

، متوســــطة عــــن زواج اضــــطرارى بــــين  كوميــــديا اجتماعيــــة وعاطفيــــة
يتفقـــــان علـــــى المضـــــى .  ابنـــــى عـــــم فرضـــــته األســـــرة بهـــــدف الميـــــراث
تــــدريجيا يتحــــول لحـــــب .  فيــــه صــــوريا لحـــــين الحصــــول علــــى الثـــــروة

ـــــة انكـــــار هـــــذا ـــــف.  رغـــــم محاول ـــــد األطـــــرش خفي ـــــل  فري الظـــــل أم ثقي
ــــــك ــــــدة  الظــــــل هــــــذا يرجــــــع ل ــــــاة العني ــــــة فــــــى دور الفت ، شــــــادية محبب

، لكــــن الــــدعم األفضــــل يــــأتى مــــن الــــداعمين المحنكــــين  المشاكســــة
  . كعبد السالم النابلسى وهند رستم

   أنت ال تكون صغيرا جدا أبدا 
You’re Never Too Young 

  ق م ١٠٣)   ت  ( ١٩٥٥أميركا 
[Paramount] York Pictures. S: Sidney Sheldon; 

>Suggested by a Play by Edward Childs Carpenter; From a 
St: Fannie Kilbourne.< DPh: Daniel L. Fapp. AD: Hal 
Pereira and Earl Hedrick; SpPhFx: John P. Fulton; 
ProcessPh: Farciot Edouart; SD: Sam Comer and Frank 
McKelvy; AstD: Michael D. Moore. E: Archie Marshek; 
Costumes: Edith Head; MUpSup: Wally Westmore; SdRec: 
Gene Merritt and Gene Garvin. Songs: M: Arthur Schwartz; 
Lyr: Sammy Cahn. M Arranged and Cond: Walter Scharf. 
P: Paul Jones. D: Norman Taurog. 

Dean Martin, Jerry Lewis. ¤ Co-Str: Diana Lynn, Nina 
Foch. With: Raymond Burr, Mitzi McCall, Veda Ann Borg, 
Margery Maude, Romo Vincent, Nancy Kulp, Milton 
Frome. 

، يجـــــد  صـــــبى حـــــالق فـــــى أحـــــد فنـــــادق لـــــوس أنچلـــــيس الكبيـــــرة
ــــــت معروضــــــة  ــــــادرة كان نفســــــه مطــــــاردا مــــــن عصــــــابة ســــــرقت ماســــــة ن

القطـــــار يضـــــطر للتنكـــــر كتلميـــــذ فـــــى يهـــــرب وفـــــى محطـــــة .  بالفنـــــدق
، وفــــى القطــــار يضــــطر لالختبــــاء فــــى كابينــــة  الثانيــــة عشــــرة مــــن عمــــره
ـــه ضـــيفا فـــى  مدرســـة بمدرســـة بنـــات ، ويـــدعى المـــرض فينتهـــى األمـــر ب

چــــــونز هــــــو مــــــدرس الموســــــيقى واأللعــــــاب الــــــذى .  هــــــذه المدرســــــة
يتــــودد لهــــذه المدرســــة وطــــوال الوقــــت يحــــاول تــــذكر أيــــن رأى وجــــه 

ـــــو  ذلـــــك الصـــــبى ـــــال نتيجـــــة هـــــذا ســـــوى المقلـــــب تل ـــــل وال ين مـــــن قب
تتـــابع النهايـــة لليـــويس مربوطـــا بحبـــل لقـــارب اللـــص ويحـــاول .  اآلخـــر

، رغــــم أنهــــا منفــــذة بــــالطبع  ، ذروة متألقــــة للفــــيلم التــــزلج علــــى المــــاء
ــــــات ــــــانى البهلواني ــــــدر .  بفن ــــــى وايل ــــــر فارصــــــية لفــــــيلم بيلل إعــــــادة أكث

جــــاءت منــــه لــــين التــــى تقــــوم  ، الــــذى بالمناســــبة ” الراشــــد والقاصــــر “
  . بدور المدرسة هنا وكانت طفلة بدور صغير فى الفيلم األصلى

   ٢/١أنت وأنا والعم بوب 
You and Me and Uncle Bob 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)  ت ( ١٩٩٥أستراليا ح 
Robert Bruning; London Films. ¤. ExcPs: Robert Bruning, 

Tom Donald. PD: Roger Ford. E: Anne Carter. OM: Bob 
Young. C: Maura Fay & Associates. S: Rob George. LineP: 
Adrienne Read. D: Alister Smart.  ↑ PMg: Lynda 
Wilkinson; FirstAstD: Jamie Crooks; AD: Laurie Faen; CD: 
Julie Middleton. 

Melissa Jaffer. Martin Vaughan. Brooke Anderson 
-[Brooke ‘Micky’ Anderson], David Kaff. Ivar Kants, 
Joanne Samuel. Sarah Chadwick, Michael Muntz.  ↑ 
Nicholas Bruning, Lynn Rainbow, Alfred Bell, Noel Hodda, 
Joy Hruby, Frank Lloyd, Lynne Murphy, Alan Flower, 
Shane McNamara. 

أنـــــت وأنـــــا والعـــــم بـــــوب  ‘ربمـــــا كـــــان األحـــــرى بـــــالعنوان أن يكـــــون 
، فهــــو عــــن صــــداقة رباعيــــة بــــين فتــــى ابــــن صــــاحبى  ’ والعمــــة سيلفـــــى

محـــل جــــزارة صـــغير يعــــانى ضـــائقة بســــبب افتتـــاح ســــوپرماركت ضــــخم 
، وابنــــة صــــاحبة مغســــلة  وهــــو نفســــه هــــاوى ساكســــفون مــــزعج لوالــــده

كهــــــــل متعــــــــدد ، و  متضــــــــايقة مــــــــن إقبــــــــال أمهــــــــا علــــــــى زواج جديــــــــد
ــــاجح جــــدا فــــى أيهــــا  ، حمــــام  حيــــل الســــيرك (المواهــــب لكــــن غيــــر ن

ــــــى محــــــل الجــــــزارة الســــــباق ــــــا راقصــــــة  ) ، وأيضــــــا مســــــاعد ف ، ورابع
الصــــــبى والفتـــــــاة .  عجــــــوز تركـــــــت أســــــرتها الثريـــــــة لتعــــــيش بمفردهـــــــا

ــــث األمــــل فــــى كليهمــــا  ــــين الكهلــــين وب يفلحــــان فــــى عمــــل التعــــارف ب
ـــد ـــى أيضـــا بعـــض النج مـــن جدي .  احـــات للصـــغيرين نفســـهما، ممـــا يعن

ـــــة  ـــــة نفـــــذت ببســـــاطة أخـــــاذة مـــــع بعـــــض الحبكـــــات الفرعي فكـــــرة رائع
ـــــره العـــــام  مثـــــل التكـــــاتف إلفـــــراج عـــــن قطـــــة قـــــبض  (التـــــى عـــــززت أث
، وتمثيـــــــل محبـــــــب مـــــــن الكهلـــــــين فــــــــون  ) عليهـــــــا باعتبارهـــــــا ضـــــــالة

  . ، لتكون النتيجة اإلجمالية عمل لطيف وجميل التأثير وچافر
  أنت وحدك

  . ” أشياء خاصة جدا “:  انظر
  أيها األزواج …انتبهوا 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٠مصر 
.  بســـــــيونى عثمـــــــان:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  ٢٠٠٠ســـــــكرين 
ــــــــاچ.  عمــــــــار الشــــــــريعى:  موســــــــيقى ــــــــدير .  فكــــــــرى رســــــــتم:  مونت م
  . حسن الصيفى:  إخراج.  على خير اهللا:  التصوير
، والء  فــــؤاد خليــــل ، ، هشــــام عبــــد الحميــــد ، ســــعيد صــــالح بوســــى
ــــة  ، صــــالح يحيــــى ، محمــــد عبــــد المعطــــى ، هيــــام طعمــــة مطــــر ، نادي

ــــــــة عــــــــزت ــــــــو عيب ــــــــد  ، خديجــــــــة محمــــــــود ، أحمــــــــد أب ، حلمــــــــى عب
  . الوهاب

دكتــــــور يشــــــك فــــــى .  عمــــــل متواضــــــع ومطــــــروق لحــــــد االســــــتهالك
زوجتـــه النشـــغاله عنهـــا بعملـــه وكثـــرة ترددهـــا علـــى النـــادى واألصــــدقاء 

يتعــــاطف !  ا بــــه يكلــــف شــــاب بمراقبتهــــا، فــــإذ أساســــا لشــــغل فراغهــــا
معهـــا ويتأكـــد مـــن إخالصـــها فيـــدعى بأنهـــا علـــى عالقـــة بشـــخص آخـــر 

  . ليحمل الزوج على االهتمام بها ويعود الوئام لحياته
  انتبهوا أيها السادة 

  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨٠مصر 
أحمـــــد :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أحمـــــد الحـــــاروفى]  جيبكـــــو [

رشــــــيدة :  مونتــــــاچ.  جمــــــال ســــــالمة.  د:  موســــــيقى.  وهــــــابعبــــــد ال
ـــد الســـالم ـــد :  إخـــراج.  كمـــال كـــريم:  مـــدير التصـــوير.  عب محمـــد عب

  . العزيز
ـــــــــزى  ، ناهـــــــــد شـــــــــريف ، حســـــــــين فهمـــــــــى محمـــــــــود ياســـــــــين ، زي

،  ، صــــالح نظمــــى ، هيــــاتم ، ملــــك الجمــــل ، وحيــــد ســــيف مصــــطفى
  . ، عفاف وجدى ، أحمد راتب كتكوت األمير
، وفــــــى  فــــــالم موضــــــوع االنفتــــــاح االقتصــــــادى جاذبيــــــةمــــــن أكثــــــر أ

ــــــارة للجــــــدل ــــــال فــــــى مواجهــــــة أســــــتاذ .  نفــــــس الوقــــــت إث قصــــــة الزب
ـــــة.  الفلســـــفة ـــــة والمعرف ـــــى مواجهـــــة الثقاف ـــــانى ال يجـــــد .  المـــــال ف الث

ـــــزواج ـــــة  المـــــال الكـــــافى لل ـــــال مـــــن خطيب ـــــزواج الزب ، وينتهـــــى األمـــــر ب
ــــــى مــــــن الطــــــراز األول.  األســــــتاذ ــــــيلم ذهن ــــــدم صــــــرخ ف ة للنــــــوع ، يق

ــــة ــــيم اإلجتماعي ــــن الق ــــد الســــائد م ، رغــــم هــــذا عمــــل يســــتحوذ  الجدي
المفارقـــــــة .  علـــــــى المشـــــــاهد كصـــــــراع وككوميـــــــديا وكتمثيـــــــل وغيرهـــــــا

ـــال بشـــكل مبتـــذل ـــم يشـــأ أن يقـــدم الزب ـــه ل ـــأتى مـــن أن ـــة ت ـــل  الحقيقي ، ب
ــــــة رغــــــم أن المــــــال هــــــو شــــــريعته  ــــــة الواقعي ــــــدر الكرام ــــــى ق ــــــه عل جعل

ـــــأثيرا ع.  الوحيـــــدة ـــــدى أغلـــــب هـــــذا أحـــــدث ت ـــــر مقصـــــود ل كســـــيا غي
.  الجمهـــور الـــذى اختـــار أن يـــذهب تعاطفـــه إلـــى الزبـــال وبقـــوة ملفتــــة

، وقضـــــية تســـــتحق عمـــــل  وكانـــــت إحـــــدى مفارقـــــات التـــــى ال تصـــــدق
ـــــــد .  فـــــــيلم مشـــــــابه عنهـــــــا أول ســـــــيناريو بهـــــــذه الجـــــــودة ألحمـــــــد عب

، أمــــا بقيــــة  ، محمــــود ياســــين ســــعيد ومتــــألق فــــى دور الزبــــال الوهــــاب
  . طالتمثيل فمتوس

  انتحار صاحب الشقة 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٦مصر 
  . أحمد يحيى:  إخراج

، تحيـــــــــة   ، حـــــــــاتم ذو الفقـــــــــار ، كمـــــــــال الشـــــــــناوى نبيلـــــــــة عبيـــــــــد
ــــل نــــور ، ميمــــى جمــــال كاريوكــــا ــــل ، وائ ، أمــــل  ، حســــنى عبــــد الجلي
ــــــراهيم ،  ، أحمــــــد مصــــــطفى ، ســــــامية محســــــن ، حمــــــدى يوســــــف إب
  . ليزا:  الطفلة

ـــــم قصـــــة الزوجـــــة  ـــــاة زوجهـــــا وحماتهـــــا ث ـــــى ضـــــاقت بحي ـــــرة الت الفقي
، وتــــدبر لــــه  تزوجــــت مــــن رئيســــها الثــــرى حتــــى يكتــــب شــــقته باســــمها

الشـــــــــقة كانـــــــــت محـــــــــورا اساســـــــــيا فـــــــــى أفـــــــــالم .  حـــــــــادث انتحـــــــــار
ــــات ــــة  الثمانيني ــــى اآلدمي ــــدو ألى شــــىء قيمــــة حت ــــث ال يب انظر ـ  ، بحي

حــــال علــــى أى !  ، وحتــــى حيــــاة اآلخــــرين هنــــا ” أمــــراة مطلقــــة “مــــثال 
، حيـــــث تفاصـــــيل  ، والتنفيـــــذ مقنـــــع ال ســـــيما البدايـــــة التمثيـــــل جيـــــد

ــــى ولعــــه .  متاعــــب الشــــابين الطريــــف هــــو الشــــذوذ النفســــى للبطــــل ف
  ! بالشغاالت

  انتحار مدرس ثانوى 
  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٩مصر 

]  أفــــــالم إيهــــــاب الليثــــــى للســــــينما والفـــــــيديو  ٢٠٠٠ســــــكرين  [
:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  ـيديوللســــــــينما والفــــــــ ٢٠٠٠ســــــــكرين 

إدارة .  مــــالك أنــــدراوس:  مســــاعد مخــــرج أول.  جــــابر عبــــد الســــالم
ســــــــيد /  مهنــــــــدس:  الميكســــــــاچ.  إميــــــــل عبــــــــد المســــــــيح:  اإلنتـــــــاج
طلعــــــت :  مونتــــــاچ.  هــــــانى شــــــنودة:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  حامــــــد
ناصـــــــر :  إخـــــــراج <.  علـــــــى خيـــــــر اهللا:  مـــــــدير التصـــــــوير.  فيظـــــــى
  . > حسين

.  إحســــــان القلعــــــاوى.  هيــــــاتم.  عفــــــاف شــــــعيب.  فهمــــــى حســــــين
ـــــراهيم.  مظهـــــر أبـــــو النجـــــا .  ، نصـــــر حمـــــاد يوســـــف عيـــــد.  أمـــــل إب
  . ، صالح يحيى ، حسنى عبد الجليل سيف اهللا مختار

الــــــزواج بــــــاثنتين وفريــــــق األوالد والغــــــالء الفــــــاحش والشــــــغالة التــــــى 
ـــــــيج ـــــــذهاب للخل ـــــــؤدى بالبطـــــــل  صـــــــارت هانمـــــــا بال ـــــــور ت ، كلهـــــــا أم

  . ، وتقريبا بال ضحكات كوميديا روتينية األفكار.  نونللج
   ٢/١االنتحارى 

Desperado 
  ق م ١٠٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 

Columbia [Los Hooligans]. E: Robert Rodriguez. MSup: 
Karyn Rachtman. M: Los Lobos. PD: Cecilia Montiel. DPh: 
Guillermo Navarro. P: Bill Borden. W, P and D: Robert 
Rodriguez. 

Str: Antonio Banderas. Joaquin de Almeida. ¤. Salma 
Hayek. Steve Buscemi. Cheech Marin. Quentin Tarantino. 
Carlos Gomez. Tito Larriva, Carlos Gallardo. 

فيلمـــــــه األول ’  المارياتشـــــــى ‘بعـــــــد أن صـــــــنع روبـــــــرت رودريجيـــــــز 
،  ) دوالر ٧٠٠٠ (لقياســـــــــية فـــــــــى تـــــــــاريخ األفـــــــــالم ذى الميزانيـــــــــة ا

ــــد صــــنعه  ــــا أن يعي ــــا وعالمي ــــه أميركي ــــى وزعت ــــا الت ــــه كولومبي عرضــــت علي
، فكـــــــان هـــــــذا الفـــــــيلم  بميزانيـــــــة أكبـــــــر بعـــــــدة آالف مـــــــن المـــــــرات

عـــــــــودة  “الفـــــــــيلم األصـــــــــلى اســـــــــمه فـــــــــى مصـــــــــر  (”  االنتحـــــــــارى “
والســــبب أنــــه عــــرض كفــــيديو فقــــط بعــــد خمــــس ســــنوات ”  االنتحـــارى

لحـــــد كبيـــــر .  ) ! ن إنتاجـــــه وبعـــــد عـــــامين مـــــن عـــــرض هـــــذا الفـــــيلممـــــ
نفـــس خـــط القصـــة حيـــث عـــازف ومغنـــى جيتـــار يـــأتى لبلـــدة مكســـيكية 
ـــــه مجرمـــــا ـــــاب أهـــــل البلـــــدة فـــــى كون ،  دون ســـــبب واضـــــح وبينمـــــا يرت

يكـــــــون لديـــــــة هـــــــو أچنـــــــدة تصـــــــفية حســـــــاب مـــــــع زعـــــــيم العصـــــــابات 
مشــــــــاهد إيقــــــــاع ال يهــــــــدأ وال يتوقــــــــف وكينيتيــــــــة عاليــــــــة ل.  المحليــــــــة
ــــــأتى مــــــن شــــــىء آخــــــر هــــــو  النشــــــاط ــــــة ي ، وإن كــــــان معظــــــم الجاذبي

األلوهيـــــة الجنســــــية المحمولــــــة علــــــى أقـــــدام بشــــــرية الثنــــــين اســــــمهما 
  . أنتونيو بانديراس وسلمى حايك

   ٢/١انتحال ومصرع 
Plagiat et Meurtre 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى [ق م  ٧٨)   ت  ( ١٩٩٠فرنسا ح 
F.R.3.; M.F.P. In the Collection of V comme Vengeances. 

S and Dialogues: Richard Caron, Jean Streff, Lucie Hogate. 
DPh: Joël David. Decoration: Agnes Levy. D: Bernard 
Queysanne. 

Françoise Arnoul. Michel Berto. ¤. ␡ ↑ Hubert 
Deschamps, Muse Dalbray, Dominique Collignon-Maurin, 
Gaelle Legrand, Jean-Claude Jay, Jean-Paul Solal, 
Françoise Chatot, Frederique Jamet, Michel Peyrelon, 
Richard Martin, Jean Maurel, Jacques Hansen, Dominique 
Larrieu, Sandra Baracco, Anne-Marie Imbert-Mavris, Tania 
Sourseva, Sophie Castel, Henri Micheli, Bernard Saint 
Omer. 
،  كوميــــديا مســــلية ككــــل مــــع أداء محبــــب مــــن الشخصــــية الرئيســــة

مؤلــــف روائــــى .  ’ فـــــيه كمــــا انتقامــــات ‘وذلــــك ضــــمن أفــــالم سلســــلة 
، يؤلـــــف كتابـــــا عـــــن  فـــــى منتصـــــف العمـــــر خجـــــول وشـــــديد االجتهـــــاد

كــــــوالن لوليــــــون أحــــــد فرســــــان فرنســــــا العصــــــور  (شخصــــــية تاريخيــــــة 
أحــــد كتــــاب  ، فيفاجــــأ بانتحــــال ) الوســــطى علــــى غــــرار روبــــين هــــوود

يعــــرف أنــــه حصــــل .  تمثيليــــات الشاشــــة لهــــا وتحويلهــــا لفــــيلم نــــاجح
عليهــــا مــــن خــــالل عشــــيقته زوجــــة مــــدير بإحــــدى دور النشــــر كــــان قــــد 

وألن الكاتـــــب الشـــــاب يخـــــون هـــــذه الزوجـــــة بـــــدورها .  عرضـــــها عليـــــه
، فإنهـــــا تقـــــرر الوقـــــوف بجانـــــب المؤلـــــف األصـــــلى  مـــــع بطلـــــة الفـــــيلم

، الـــذى يكلفـــه بكتابـــة  المنـــتجوتحصـــل لـــه علـــى خمســـة ماليـــين مـــن 
لكــــــن األمــــــور تتعقــــــد ســــــريعا .  جــــــزء ثــــــان دون كشــــــف اســــــمه أيضــــــا
، وتفـــر زوجتـــه بـــالنقود انتقامـــا  ويشـــعر هـــو بأنـــه قـــد أســـتغل مـــن جديـــد

، ويعــــــود الكاتــــــب الشــــــاب ألحضــــــان  مــــــن صــــــداقته الجديــــــدة هــــــذه
، وغيـــــر ذلـــــك ممـــــا يقـــــود لنهايـــــات مأســـــاوية أو داميـــــة  زوجـــــة الناشـــــر

  . للجميع
  تخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط ان

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 
.  وحيـــــد حامـــــد:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم جمـــــال التـــــابعى

رشــــيدة :  مونتــــاچ.  جمــــال ســــالمة:  موســــيقى.  فهــــيم حمــــاد:  منــــاظر
ـــــد الســـــالم محمـــــد :  إخـــــراج.  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  عب
  . عبد العزيز

،  ، عمـــــر الحريـــــرى ، ســـــهير البـــــابلى يحـــــة كامـــــل، مد عـــــادل إمـــــام
  . ، أحمد ماهر ، أحمد راتب ، جمال إسماعيل زكريا موافى

، يقــــرر القيــــام بمغــــامرة ليــــل مــــع  أســــتاذ قــــانون مســــتقر فــــى حياتــــه
وبهــــذه الليلــــة يبــــدأ مسلســــل القتــــل .  عــــاهرة تعــــرف عليهــــا مصــــادفة

،  ة جيــــدةفكــــرة ســــيريالي.  لعشــــيقها وابتــــزاز صــــديق األخيــــر لــــه وغيــــره
لكـــــــن التنفيـــــــذ البطـــــــئ الحـــــــائر بـــــــين الواقعيـــــــة والتغريـــــــب التهكمـــــــى 

ــــرئيس يتشــــابه مــــع .  أضــــعف أثرهــــا اإلجمــــالى امــــرأة فــــى  “الخــــيط ال
  ! غير السيريالى”  النافذة

   انتصار اإلرادة 
Born on the Fourth of July 

  ق م ١٤٤)  س/   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
Universal [Kitman Ho; Ixtlan]. C: Risa Bramon & Billy 

Hopkins. AscPs: Clayton Townsend. Joseph Reidy. CD: 
Judy Ruskin. M: John Williams. E: David Brenner; Co-E: 
Joe Hutshing. PD: Bruno Rubeo. DPh: Robert Richardson. 
Based on the B: Ron Kovic. S: Oliver Stone & Ron Kovic. 
P: A Kitman Ho & Oliver Stone. D: Oliver Stone. 

Tom Cruise. ¤ Willem Dafoe. Kyra Sedgwick. Raymond 
J. Barry. Jerry Levine. Frank Whaley. Caroline Kava. 
Cordelia Gonzalez, Ed Lauter. John Getz, Michael Wincott. 
Edith Diaz, Richard Grusin. Stephen Baldwin, Bob Gunton. 
Jason Gedrick, Richard Panebianco. Anne Bobby, David 
Warshofsky. Reg E. Cathey, Josh Evans. Bruce MacVittie, 
Lili Taylor. David Herman, Andrew Lauer, Tom Sizemore. 

 Bryan Larkin. Jessica Prunell. Tom Berenger. [UC: Ron 
Kovic, Oliver Stone]. 

ون كوفـــــيك الــــذى تحــــول مــــن مســــيحى ووطنــــى القصـــة الحقيقيــــة لــــر 
يتــــابع طفولتــــه .  إلــــى أشــــهر داعيــــة ضــــد اســــتمرار الحــــرب الفـــــييتنامية

، حيــــــث  لونج أيالنــــــد منــــــذ أواســــــط الخمســــــينياتـ  فــــــى ماســــــاپيكوا 
ــــر الــــذى يصــــل لذروتــــه بالتأييــــد  الحمــــاس الــــوطنى علــــى أشــــده ، األم

ـــــة الكاســـــح لكينيـــــدى فـــــى موقفـــــه مـــــن قضـــــية نشـــــر الصـــــواريخ النوو  ي
ثــــم تطوعــــه .  السوفـــــيتية فــــى كوبــــا والمعروفــــة بأزمــــة خلــــيج الخنــــازير

المــــتحمس للمحاربــــة فــــى فـــــييتنام بقبــــول صــــامت مــــن والــــده وحمــــاس 
، ويــــرى المجتمــــع يســــير كمــــا  يرجــــع مقعــــدا.  بــــالغ مــــن أمــــه المتدينــــة

ـــه ـــو أن تلـــك الـــدماء ذهبـــت فـــى قضـــية ال تعني ، إن لـــم تكـــن النظـــرة  ل
ينفجـــــر .  ا وعـــــادوا دون أن يحققـــــوا شـــــيئاأســـــوأ لهـــــوالء الـــــذين ذهبـــــو 
ــــف ــــى عــــدة مواق ــــا للمكســــيك وفتياتهــــا وهــــو  غضــــبا ف ، ويــــذهب هرب

.  شـــــىء مـــــألوف كـــــان عـــــادة مـــــا ُيشـــــجع أمثالـــــه علـــــى اللجـــــوء إليـــــه
ـــــــرة فـــــــى الحركـــــــة المعاديـــــــة  ـــــــت لناشـــــــطة كبي ـــــــه القديمـــــــة تحول حبيبت

، إذ تطلـــــب األمـــــر  ، لكـــــن هـــــذا لـــــم يكـــــن دعـــــوة كافيـــــة لـــــه للحـــــرب
ــــذى  بعــــض الوقــــت ــــة الخــــراب ال ــــدرك المأســــاة ورؤي وهبوطــــه بنفســــه ل

خلفتـــــه الحــــــرب مجانــــــا فــــــى جســـــده ومعنوياتــــــه وأســــــرته ووطنــــــه مــــــن 
ســـــتون .  ، ليصـــــبح خطيبـــــا رئيســـــا فـــــى هـــــذه الحركـــــة ناحيـــــة أخـــــرى

حـــــاول أن يـــــروى القصـــــة بـــــدون ادعاءاتـــــه الفنيـــــة المعتـــــادة فجـــــاءت 
ــــــدى  (مــــــؤثرة فــــــى بعــــــض لحظاتهــــــا  ــــــراف لوال ــــــه لالعت كمشــــــهد ذهاب

ـــه قاتلـــه بالخطـــأ ولـــيس العـــدوز  ـــه أن ـــر باألفكـــار  ) ميل ، فهـــو ككـــل خبي
.  الصــــــاخبة أكثــــــر منهــــــا بتجســــــيد المشــــــاعر وتحريــــــك االنفعـــــــاالت

لكـــــن براعتـــــه المبهـــــرة حقـــــا تجلـــــت فـــــى تتابعـــــات البدايـــــة حيـــــث لـــــم 
يســـــــــــبق تجســـــــــــيد المـــــــــــزاج السياســـــــــــى الشـــــــــــعبى لحقبـــــــــــة أواخـــــــــــر 

مثيــــــل قائــــــد طاقمــــــا ت.  الخمســــــينيات بمثــــــل هــــــذه الحيويــــــة والتــــــدفق
، وربمــــا تســــتحق ســــيدچويك تنويهــــا خاصــــا  وداعــــم بارعــــان بالكامــــل

ـــــا  ـــــم تكـــــن چولي ـــــى وقـــــت ل ـــــب وابتســـــامتها العريضـــــة ف بأدائهـــــا المحب
ـــــــد ـــــــد اشـــــــتهرت بع ـــــــرتس ق ـــــــر كأحـــــــد .  روب ـــــــى يظه ــــــــيك الحقيق كوف
، وســــتون يظهــــر كمقــــرر تليفـــــزيونى فــــى  المصــــابين فــــى موكــــب البدايــــة

انى مـــن ثالثيتـــه عـــن فــــييتنام بعـــد هـــذا هـــو الجـــزء الثـــ.  منتصـــف الفـــيلم
  . ” السماء واألرض “، وقبل  ” القوة المدمرة:  بالتون “

AA: D; FE (Brenner, Hutshing). 



٤٦  

AAN: Pic; A (Cruise); S Based on Material from Another 
Medium; Cgr; Sd (Michael Minkler, Gregory H. Watkins, 
Wylie Stateman and Tod A. Maitland); OScr 

  انتصار اإلسالم 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٢مصر 
  . أحمد الطوخى:  إخراج
  . ، فريد شوقى ، عباس فارس ، محسن سرحان ماجدة

، رغـــم أنـــه لـــيس  مـــن أقـــل األفـــالم الدينيـــة حظـــا مـــن حيـــث الشـــعبية
ـــــة أو ســـــذاجة ـــــن أكثرهـــــا مبالغ ـــــى أعـــــالم .  م ـــــه ال يعتمـــــد عل ـــــك أن ذل

، بـــــل علـــــى شخصـــــية شـــــاب  اإلســـــالم المبكـــــر مشـــــهورة فـــــى التـــــاريخ
ـــــد ـــــرب تســـــتهويه أفكـــــار الـــــدين الجدي ـــــن عامـــــة الع ، ويحـــــب فتـــــاة  م

مســـــلمة ويلقـــــى عدوانيـــــة صـــــديق قـــــديم لـــــم يقبـــــل ذات المعتقـــــدات 
  . وكان يطمع فى الفتاة فى ذات الوقت

  انتصار الحب 
  ق أأ ١٠٥)  س/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 
  . حسن رمزى:  إخراج

ـــــاض زهـــــرة العـــــال،  كمـــــال الشـــــناوى ـــــر ، حســـــين ري ،  ، ســـــراج مني
  . ، عزيزة حلمى محمود شكوكو

ــــدة المســــتوى ومــــؤثرة ــــة جي ــــة .  درامــــا عاطفي زوجــــة تشــــك فــــى خيان
ــــل وســــجنه زوجهــــا ــــى جريمــــة قت ــــه ف ــــإخالص  ، ورغــــم اتهام ، تنتظــــره ب

  . رغم مكائد والدها الذى ال يحبه
  انتصار الحياة

  . ” الجانب اآلخر للجبل “:  انظر
   ٢/١الشباب  انتصار

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٤١مصر 
.  أحمــــد بــــدرخان:  ســــيناريو.  عمــــر جميعــــى:  قصــــة.  أفــــالم النيــــل

:  منــــاظر.  فريــــد األطــــرش:  موســــيقى وألحــــان.  بــــديع خيــــرى:  حــــوار
  . أحمد بدرخان:  إخراج.  فاركاش:  تصوير.  جعفر والى

  . ، حسن فايق ، بشارة واكيم ، أسمهان فريد األطرش
، أساســـــا  شـــــبه ســـــيرة ذاتيـــــة للبطـــــل والبطلـــــة حققـــــت نجاحـــــا كبيـــــرا

بفضــــــل أغانيهمــــــا واســــــعة الشــــــعبية وبفضــــــل قصــــــة النجــــــاح نفســــــها  
كوافــــدين علــــى مصــــر ســــرعان مــــا يكتســــبان فيهــــا حــــب المســــتمعين 

ــــر ــــان عــــن شــــغل فــــى .  علــــى نطــــاق كبي ــــة يبحث أخــــوان موســــيقى ومغني
أن اتضــــــحت  ، لكنهمــــــا ســــــرعان مــــــا يطــــــردان بعــــــد النــــــوادى الليليــــــة

تقــــع فــــى حــــب شــــاب ثــــرى .  ضــــرورة أن تقــــدم هــــى تنــــازالت أخالقيــــة
ســـواء فـــى ’  انتصـــار الشـــباب ‘، وهنـــا يـــأتى  وهـــو فـــى حـــب فتـــاة ثريـــة

الحــــــب أو فــــــى الموســــــيقى حيــــــث ينتجــــــان األوپريــــــت الــــــذى طالمــــــا 
، لكـــن ال يبـــدو  التمثيـــل جامـــد كالعـــادة مـــن كـــال البطلـــين.  حلمـــا بـــه

كهــــــذه فــــــى األفــــــالم الموســــــيقية ’  يلبتفاصــــــ ‘أن أحــــــدا كــــــان يهــــــتم 
لنجــــوم الغنــــاء الكاســــحين فــــى مصــــر قبــــل ظهــــور عبــــد الحلــــيم حــــافظ 

هــــــــذا ينطبــــــــق علــــــــى كــــــــل اآلخــــــــرين كمحمــــــــد عبــــــــد الوهــــــــاب وأم   (
  . ) كلثوم

  االنتقام 
  ق م ١٠٠)   س/  شاطئ الحياة ( ١٩٨٦مصر 

  . فايق إسماعيل:  تأليف وإخراج
ــــؤاد.  عــــادل أدهــــم ــــد ال.  نجــــوى ف ــــزدالل عب .  هشــــام ســــليم.  عزي

.  نجـــــوى ســـــلطان.  ســـــمر:  الوجـــــه الجديـــــد.  عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم
  . نعيم عيسى.  فاطمة عيد

ــــه ــــراث أخي ــــه مــــن أجــــل  أخ يســــتولى علــــى مي ، وأيضــــا يظفــــر بحبيبت
ــــــات.  االنجــــــاب ــــــأر  تتشــــــابك الكراهي ــــــاة ذات ث ــــــدخل فيهــــــا فت ، وتت

أنظــــر أمــــرا .  ، متوســــطة اإلقنــــاع ميلودرامــــا عنيفــــة.  ســــابق مــــن البطــــل
  ! ” نورا “أو ”  صراع المحترفين “طريفا يخص ملصقه فى فيلم 

  االنتقام األخير
  . ” رغبة الموت “:  انظر

   االنتقام األسود 
Clear and Present Danger 

  ق م ١٤١)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Paramount. C: Mindy Martin. M Comp and Cond: James 

Horner. CD: Bernie Pollack. AscP: Lis Kern. Co-P: Ralph 
S. Singleton. E: neil Travis. PD: Terence March. DPh: 
Donald M. McAlpine. Based on the N: Tom Clancy. S: 
Donald Stewart and Steven Zaillian and John Milius. P: 
Mace Neufeld and Robert Rehme. D: Phillip Noyce. 

Harrison Ford. ¤ Willem Dafoe. Anne Archer. Joaquim de 
Almeida. Henry Czerny. Harris Yulin. Donald Moffat. 
Miguel Sandoval. Benjamin Bratt. Raymond Cruz. Dean 
Jones. Thora Birch. Ann Magnuson, Hope Lange, Tom 
Tammi. Tim Grimm, Belita Moreno. And James Earl Jones. 
  ↑ Jorge Luke, Jaime Gomez, Jared Chandler, Greg 
Germann, Ellen Gear, Ted Raimi, Vondie Curtis-Hall. 

هـــــو كـــــارتيالت العقـــــاقير الكولومبيـــــة ’  الخطـــــر الواضـــــح والـــــداهم ‘
چـــــون رايـــــان يعـــــود .  التـــــى تهـــــدد األمـــــن القـــــومى للواليـــــات المتحـــــدة

]  ” دة العمالقـــــــــــةمطـــــــــــار  “ [’  قـــــــــــنص أكتـــــــــــوبر األحمـــــــــــر ‘بعـــــــــــد 
، وقـــــــد أصــــــبح رئـــــــيس  ] ” لعبـــــــة المــــــوت “ [’  ألعــــــاب وطنيــــــة ‘ و

مريضــــــــا )  چــــــــيمس إيــــــــرل جــــــــونز (وكالــــــــة االســــــــتخبارات المركزيــــــــة 
، ويتــــولى هــــو منصــــب نائــــب مــــدير  بالســــرطان ومقــــبال علــــى المــــوت

يكلفـــــــه رئـــــــيس الجمهوريـــــــة بتحـــــــرى مصـــــــرع رجـــــــل .  االســـــــتخبارات
ـــزنس صـــديق لـــه ـــ بي ـــا يتضـــح أن ه خـــان شـــركاءه فـــى كارتيـــل ، ســـرعان م

وبينمــــا يواصــــل رايــــان التحــــرى باالشــــتراك مــــع .  العقــــاقير الكولــــومبى
، يشــــن مستشــــار األمــــن القــــومى بتعليمــــات مــــن  الحكومــــة الكولومبيــــة

ــــا مســــلحة بالقناصــــة واســــقاط الصــــورايخ الموجهــــة تســــفر  الــــرئيس حرب
وهـــــو -، وعـــــدا  بالفعـــــل عـــــن مصـــــرع الجميـــــع عـــــدا زعـــــيم الكارتيـــــل

ستشــــاره االســــتخبارى الغــــامض واســــع العالقــــات مــــع بقيــــة م -األهــــم

الزعمــــــاء وكــــــذا مــــــع ســــــكرتيرة مــــــدير مكتــــــب التحقيقــــــات الفيدراليــــــة 
، وكــــذا ضــــد خيانــــة  رايــــان ضــــد تلــــك الحــــرب غيــــر القانونيــــة.  نفســــه

هــــــوالء القناصــــــة فــــــى مرحلــــــة الحقــــــة ودفعهــــــم ثمنــــــا لهدنــــــة عقــــــدها 
ـــــل ـــــا هـــــو  مستشـــــار األمـــــن القـــــومى مـــــع الكارتي ـــــل  -، وثالث ـــــى األق عل

يعــــــرف أن المفــــــروض القضــــــاء علــــــى الكارتيــــــل  -! كبطــــــل ســــــينمائى
،  شخصـــــــــيات كلهـــــــــا حافـــــــــل بـــــــــالمالمح الخاصـــــــــة.  مـــــــــن جـــــــــذوره

ــــــة ــــــى أشــــــدها  تحــــــديات هائل ــــــة عل ــــــر نمطي ــــــة وغي ــــــاالت نمطي ، وانفع
ـــة البطـــل وإذاللـــه  ( ـــدءا مـــن المثاليـــات ومـــرورا بالوطنيـــة وانتهـــاء بإهان ب

فقـــــط روايـــــة لتـــــوم  .  ) الســـــريةلـــــرئيس الجمهوريـــــة إلخفـــــاءه الحـــــروب 
، فيمـــا يتجـــاوز كـــل مفهـــوم  كالنســـى تســـتطيع اســـتيعاب كـــل هـــذا معـــا

، بــــــل يكــــــاد يستعصــــــى  ممكــــــن للبنــــــاء الــــــدرامى أو كثافتــــــه أو إثارتــــــه
ـــى التحليـــل أو محاولـــة التـــدريس إنهـــا فقـــط سلســـلة مـــن اإلبـــداع .  عل

ـــــى ـــــى نحـــــو خـــــالص ونق ـــــداع عل ـــــو اإلب ـــــوق الوصـــــف.  تل ـــــذ ف ،  التنفي
إليقـــــــــاع الرصـــــــــين لكـــــــــن المســـــــــتحوذ واألداء الصـــــــــارم مـــــــــن أبـــــــــرزه ا
ـــــــــوم خفـــــــــيض  الجميـــــــــع ، إال إن أحـــــــــدا ال يفـــــــــوق أداء فـــــــــورد المكت
ــــال .  الصــــوت بعــــض النجــــاح جــــاء فــــى مصــــر مــــن تشــــابه عمليــــة اغتي

وفـــــد رئـــــيس التحقيقـــــات الفيدراليـــــة األميركـــــى بالســـــيارات والصـــــواريخ 
فــــى أديــــس ، مــــع محاولــــة اغتيــــال الــــرئيس مبــــارك  فــــى شــــوارع بوجوتــــا

  . ١٩٩٥أبابا فى يونيو 
AAN: Sd (Donald O. Mitchell, Michael Herbick, Frank A. 

Montano, Arthur Rochester); SdFxE (Bruce Stambler, John 
Leveque). 

  انتقام األقوياء
  . ” االنتقام الشرس “:  انظر

  انتقام امرأة 
  ق م ١٠٠)  س/   التابعى ( ١٩٩٤مصر 

:  موســـــيقى.  محمـــــد الحمـــــوى:  وســـــيناريو وحـــــوار قصـــــة.  التـــــابعى
:  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  هـــــانى شـــــنودة
  . إسماعيل جمال:  إخراج.  رضا السيد

، يوســــــــف  ، وحيــــــــد ســــــــيف ، عايــــــــدة ريــــــــاض الشــــــــحات مبــــــــروك
  . ، والء فريد ، عزة بهاء الدين فوزى

لعــــــــامالت شــــــــريكا بيــــــــزنس ال هــــــــم لهمــــــــا إال التغريــــــــر بالفتيــــــــات ا
، ويشــــمل هــــذا إيقــــاع واحــــدة  لـــديهما بهــــدف ممارســــة الجــــنس معهـــن

اآلن أخــــــــت األولــــــــى .  فــــــــى إدمــــــــان الهيــــــــروئين واغتصــــــــاب أخــــــــرى
، والخطــــــة الرئيســــــة أن  وخطيــــــب الثانيــــــة يوحــــــدان الجهــــــود لالنتقــــــام

ـــــة القادمـــــة ألحـــــد الوغـــــدين .  تقـــــدم هـــــذه نفســـــها كالعشـــــيقة المحتمل
الشــــــــاملة جعلتهــــــــا العكــــــــس ، لكــــــــن الركاكــــــــة  قصــــــــة تعــــــــد باإلثــــــــارة

  . بالضبط
  ☺ انتقام بارباريال 

Barbarella 
  ق م ٩٨)   س/    ف ( ١٩٦٨، إيطاليا   فرنسا
  . ” بارباريال “:  س

Marianne Production -Paris; Dino de Laurentiis 
Cinematografica -Rome. S: Terry Southern, Roger Vadim, 
Claude Brule, Vittorio Bonicelli, Clement Biddle Wood, 
Brian Degas, Tudor Gates, Jean Claude Forest. Based on the 
B: Jean-Claude Forest. D: Roger Vadim. ␡ DPh: Claude 
Renoir. PSup: Guy Luongo. Lyr and M: Bob Crewe and 
Charles Fox. Perf: The Bob Crewe Generation. PD: Mario 
Garbuglia. E: Victoria Mercanton. CD: Jacque Fonteray. 

Jane Fonda. ¤. John Phillip Law. Anita Pallenberg. Milo 
O’Shea. ␡ David Hemmings, Marcel Marceau, Ugo 
Tognazzi, Claude Dauphin. 

نجـــــــاح جمـــــــاهيرى !  الفـــــــيلم الفضـــــــائى الكبيـــــــر الوحيـــــــد الجنســـــــى
ـــــوم تخـــــف ح ، واســـــتفزاز نقـــــدى ســـــاحق ـــــه، الي ، ويعامـــــل بشـــــكل  دت

، لكــــــن جيــــــد الصــــــنع مغــــــرق  عــــــادى كفــــــيلم علمــــــى ضــــــعيف علميــــــا
القصــــة .  إلــــخ…الخيــــال حتــــى أصــــغر التفاصــــيل المنــــاظر والمالبــــس 

، تــــدور فــــى  المــــأخوذة عمــــا كــــان يســــمى كوميــــديات مصــــورة للبــــالغين
ـــــدا ( ٤١القـــــرن  ـــــى هـــــذا أب الحـــــب .  ) ! ؟ هـــــل وصـــــلت الســـــينما إل

وأجمــــــل شــــــىء حيــــــث لــــــم يعــــــد ، والجــــــنس هــــــو أعــــــم  يعــــــم الكــــــون
ســــــوى  ـ  وليس بتعــــــاطى الحبوبـ  يمارســــــه أحــــــد بالطريقــــــة التقليديــــــة 

والقصــــة مهمــــة للمالحــــة الفضــــائية الملتهبــــة !  الفقــــراء جــــدا والهمــــج
، ضــــد أشــــرار وآليــــات كوكــــب بعيــــد يهــــددون الســــالم والحــــب  فونــــدا

ــــــة اإلعــــــدام الكــــــونى ــــــذروة هــــــى تحــــــديها آلل ، وهــــــى  ، المهــــــم أن ال
ــــة تمــــ ــــارة جنســــية قاتلــــةماكين ــــالطبع حــــين تتعــــرض  ! ! نح جرعــــة إث ، ب

ظزاجـــــة غيـــــر عاديـــــة وخفـــــة .  ! ! ! ، تنفجـــــر الماكينـــــة بطلتنـــــا لـــــذلك
، تـــــــدفعنا اليـــــــوم بعـــــــد كـــــــل هـــــــذه  ظـــــــل فاحشـــــــة ال تعـــــــرف الحـــــــدود

مــــــا المــــــانع أن يكــــــون هنــــــاك رؤيــــــة :  الســــــنوات للتســــــاؤل بتســــــامح
 أليســــــــــت هــــــــــذه مــــــــــن نتــــــــــاج:  أو نقــــــــــول!  ؟ جنســــــــــية للمســــــــــتقبل

  ! ؟ ، عقد انفجارة الجنس العظمى الستينات
  انتقام ثائر

  . ” االنتقام الرهيب “:  انظر
  انتقام الجهنمى

  . ” الجزء الثانىـ  المدمر  “:  انظر
  انتقام الحبيب 

  ق أأ ٨٥)   س/  بيتش ( ١٩٥١مصر 
عبـــــــد الفتـــــــاح :  حـــــــوار.  فرنوتشـــــــيو:  ســـــــيناريو.  أفــــــالم الجـــــــابرى

ـــــــــــاچ.  مصـــــــــــطفى ـــــــــــاسمحمـــــــــــد :  مونت ـــــــــــاظر.  عب ـــــــــــدس المن :  مهن
  . فرنوتشيو:  إخراج.  والتر هالكو:  مدير التصوير.  شارفنبرج

،  ، ســــراج منيـــــر ، حســــيبة رشــــدى ، يحيــــى شـــــاهين ســــامية جمــــال
، محمــــد  ، محمـــد توفيــــق ، زكــــى إبــــراهيم ، فــــاخر فـــاخر فريـــد شــــوقى
  . عبد المطلب

، فـــــى إنتـــــاح  قصـــــة عشـــــق عربيـــــة حافلـــــة بالمغـــــامرات والدســـــائس
نســـــــبيا أتـــــــوا لـــــــه بهـــــــذا الموجـــــــه اإليطـــــــالى وبمـــــــدير تصـــــــوير  ضـــــــخم
المشــــابه فــــى ”  الصــــقر “، ذلــــك بعــــد عــــام واحــــد مــــن فــــيلم  أميركــــى

ــــــة (معظــــــم هــــــذه األشــــــياء  راقصــــــة مختطفــــــة .  ) أضــــــف إليهــــــا البطل
بواســــــطة عصــــــابة ســــــلب تقــــــوم هــــــى بــــــإغواء األثريــــــاء الســــــتدراجهم 

أتى مـــــن الضـــــحية األخيـــــرة تـــــاجر خيـــــول يـــــ.  حيـــــث تقـــــتلهم العصـــــابة
ـــــا تبـــــدأ قصـــــة الحـــــب والتوحـــــد لمجابهـــــة  يتحـــــرى اختفائهـــــا ومـــــن هن

  . العصابة
  انتقام الذئاب 

Blue Steel 
  ق م ١٠٢)   س/    ف  ( ١٩٨٩أميركا 

[Vestron Pictures] Lightning Pictures [Presicion Film; 
Mack Taylor Productions]. C: Risa Bramov and Billiy 
Hopkins. AscP: Michael Flynn and Diane Schneier. CD: 
Richard Shissler. M: Brad Fiedel. E: Lee Percy. PD: Tony 
Corbett. DPh: Amir Mokri. ExcP: Lowrence Kasanoff. Co-
P: Michael Ranch. W: Kathryn Bigelow & Eric Red. P: 
Edward R. Pressman and Oliver Stone. D: Kathryn 
Bigelow. 

Jamie Lee Curtis. Ron Silver. Glancy Brown. Elizabeth 
Pena. Philip Bossco. Richard Jenkins. Kevin Dunn. And 
Louis Fletcher. 

يعتقـــــد انـــــه مبعـــــوث إلهـــــى لتخلـــــيص )  سيلفــــــر (شـــــخص مجنـــــون 
، ويقــــع  ، يرتكــــب ثــــم سلســــلة مــــن جــــرائم القتــــل األرض مــــن عيوبهــــا

ـــــــة  ـــــــة ليعتبرهـــــــا رفيق ـــــــى شـــــــرطية مســـــــتجدة حســـــــناء عنيف ـــــــاره عل اختي
ــــــه أحــــــد المشــــــتبهين .  رســــــالته ــــــت ب يســــــتخدم مسدســــــها الــــــذى قتل

 ، فتعيـــــــدها القـــــــوة مـــــــن تعليـــــــق ورصاصـــــــات محفـــــــور عليهـــــــا اســـــــمها
صــــنعة إبهــــار .  ، حيــــث تبــــدأ لعبــــة مطــــاردات متبادلــــة شرســــة خــــدمتها

ـــــة ـــــة وفعال ـــــوجيهى رفيع ـــــوى ت ـــــاع رصـــــين ق ـــــن خـــــالل إيق ، وعنـــــف  ، م
  . ، وتمثيل محبب من البطلة فائق متواصل

  االنتقام الرهيب
  . ” رامبو “:  انظر

  االنتقام الرهيب 
Hard to Kill 

  ق م ٩٦)  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” انتقام ثائر “:   ف

Warner Bros. [Lee Rich Productions; Adelson/ Todman 
/Simon]. C: Glenn Daniels. M: David Michael Frank. AscP: 
Steven McKay. Co-P: Jon Sheinberg. E: John F. Link. PD: 
Robb Wilson King. DPh: Matthew F. Leonetti. ExcPs: Lee 
Rich, Michael Rachmil. W: Steven McKay. P: Gary 
Adelson, Joel Simon and Bill Todman, Jr. D: Bruce 
Malmuth. 

Steven Seagal. ¤ Kelly le Brock. Bill Sadler. Frederick 
Coffin. Bonnie Burroughs. Ardrew Bloch. Branscombe 
Richmond, Charles Boswell.  ↑ Dean Norris, Zachary 
Rosencrantz, Francesca P. Roberts, James Distefano. Lou 
Beatty, Jr., Nick DeMauro, Nick Corello, Justin deRosa, 
Stanley Brock, Evan James, Tomas Trujillo. 

ســـيجآل فـــى ثـــانى أفالمـــه محبـــب ومـــرح  (شـــرطى بلـــوس أنچلـــيس 
، يحصـــــل علـــــى تســـــجيل تليفــــــزيونى يـــــدين  ) ! رغـــــم تجهمـــــه المعتـــــاد

تُقتـــــل زوجتـــــه ويهـــــرب .  مرشـــــح لمجلـــــس الشـــــيوخ بقتـــــل منـــــافس لـــــه
ــــل هــــو ــــه ويكــــاد يقت ــــه ويضــــعه  ابن ــــة موت ــــيعلن شــــرطى شــــئون داخلي ، ف

ـــة ـــق اآلن بعـــد ســـبع ســـنوات.  فـــى مصـــحة لحـــاالت الغيبوب ، لكـــن  يفي
أمــــره ُيكتشـــــف ويطبـــــق عليــــه مـــــن جديـــــد أعــــوان الســـــيناتور والشـــــرطة 

البدايــــة .  ، وال يجــــد بجانبــــه إال ممرضــــة أحبتــــه فــــى غيبوبتــــه الفاســــدة
ـــــدما  ـــــه عن ـــــى طفولت ـــــى تلقاهـــــا ف ـــــال الت ـــــون القت ـــــى فن ـــــدرب عل هـــــى الت

،  فـــــيلم حركـــــة عنيـــــف فـــــائق.   صـــــاحب والـــــده المبشـــــر إلـــــى الصـــــين
ـــــ ـــــد يتجـــــاوز حـــــدود اإلقن ـــــاق ـــــادة  اع أحيان ـــــط مـــــن أجـــــل زي ، لكـــــن فق

ــــــة ــــــروك !  الفعالي ــــــو ب ــــــل زوجــــــة  ـ  الممرضة هناـ  ل ــــــد قلي أصــــــبحت بع
ــــــة ــــــاة الواقعي ائتمــــــان فرعــــــى لســــــيجال .  ستيفـــــــين ســــــيجآل فــــــى الحي

  . خاص بكوريوجرافيا فنون القتال
  االنتقام الرهيب

  . ”  ليلة االنتقام “:  انظر
   ٢/١ ٢—االنتقام الرهيب 

Darkman II —The Return of Durant 
  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)  إى فـى سى ( ١٩٩٤كندا 

Universal [Renaissance]. M: Randy Miller. Themes: 
Danny Elfman. AD: Ian Brock. FE: Daniel Cahn, A.C.E. 
DPh: Bradford May. Co-P: David Eick. P: David Roessell. 
ExcPs: Sam Raimi, Robert Tapert. S: Steven McKay. St: 
Robert Eisele and Lawrence Hertzog. Based on Chrs 
Created: Sam Raimi. D: Bradford May.  ↑ PMg: Dennis 
Chapman. AscP: Bernadette Joyce. SpMUpFx: Kurtzman, 
Nicotero & Berger EFX Group, Inc. AscFE: Stephen Frame. 
CD: Noreen Landry. 

Larry Drake. Kim Delaney. Renee O’Connor. Lawrence 
Dane. And Arnold Vosloo -as Darkman.  ↑ Jesse Collins, 
David Ferry, Rod Wilson, Jack Langedijk, Sten Eirik, Steve 
Mousseau, James Millington, Phillip Jarrett, Kevin Rushton, 
Graham Rowatt, Chris Gillett, David Clement, Catherine 
Swing, Anne Marie Loder, Adam Bramble, Harry Spiegel, 
Candice Beaulieu, Donna Mullin, Steve Lucescu. 
ـــــة  ـــــت قـــــد نجـــــا مـــــن انفجـــــار الهليكـــــوبتر فـــــى نهاي يتضـــــح أن دوران

ـــــــة  ) ” ليلـــــــة االنتقـــــــام “انظـــــــر  (الجـــــــزء األول  ، ويخطـــــــط اآلن لتنمي
لهــــــذا يخــــــرج عــــــالم .  بطاقــــــة هائلــــــةســــــالح ليــــــزرى محمــــــول يعمــــــل 

أســــــلحة مــــــن الســــــجن ويــــــأتى ببطاريــــــات كاربيــــــدات الپلوتونيــــــوم مــــــن 
ــــــيتى الســـــابق ـــــى محطـــــة  االتحـــــاد السوف ـــــط اإلســـــتيالء عل ـــــد فق ، ويري

رغـــــم اإليحـــــاء  (طاقـــــة قديمـــــة فـــــى أطـــــراف تلـــــك المدينـــــة المجهولـــــة 
هــــذه المحطــــة .  ) ، والــــذى تــــم تصــــويره فــــى كنــــدا القــــوى لنيــــو يــــورك

، وكــــان قــــد تعــــرف عليــــه  عــــالم شــــاب عــــن أبيــــه العــــالم الحــــالم ورثهــــا
، بهـــــــدف تنميـــــــة  ) الرجـــــــل المظلـــــــم (بيتـــــــون ويســـــــتليك .  للتـــــــو د

هـــــذا العـــــالم هـــــو .  أبحـــــاث مشـــــتركة عـــــن الجلـــــد البشـــــرى التخليقـــــى
ـــــــى ـــــــة مذيعـــــــة تليفــــــــزيونية كشـــــــفت .  أول ضـــــــحايا عـــــــودة دورانت الثاني

ـــــدور اآلن علـــــى أخـــــت ذلـــــك العـــــالم وعلـــــ.  أمـــــره ـــــذى وال ى بيتـــــون ال



٤٧  

.  عــــــــاد الســــــــتخدام تقنياتــــــــه فــــــــى التنكــــــــر بوجــــــــوه رجــــــــال العصــــــــابة
اســــــتطراد مثيــــــر ككــــــل يســــــير علــــــى هــــــدى الجــــــزء األول وأن عــــــرض 

األكثــــر إثــــارة أن يصــــنع جــــزء ثالــــث بعــــد عــــام واحــــد .  فـــــيديويا فقــــط
  . فقط

   ٣—االنتقام الرهيب 
Darkman III —Die Darkman Die 

  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠ ) إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Universal [Renaissance]. M: Randy Miller. Themes: 

Danny Elfman. AD: Ian Brock. FE: Daniel Cahn, A.C.E. 
DPh: Bradford May. Co-P: David Eick. P: David Roessell. 
ExcPs: Sam Raimi, Robert Tapert. W: Michael Colleary & 
Mike Werb. Based Upon Chrs Created: Sam Raimi. D: 
Bradford May.  ↑ PMg: Dennis Chapman. AscP: 
Bernadette Joyce. SpMUpFx: Kurtzman, Nicotero & Berger 
EFX Group, Inc. CD: Norean Landry. 

Jeff Fahey. ¤. Darlanne Fluegel. Roxann Biggs-Dawson. 
And Arnold Vosloo -as Darkman.  ↑ Nigel Bennett, Alicia 
Panetta, Ronn Sarosiak, Peter Graham, Shawn Doyle, 
Vieslav Krystyan, Chris Adams, Rick Parker, Joel 
Bissonette, John Novak, Chris Bondy, Von Flores, Eric 
Hollo, Gino Giacomini, Lance Paton, Suzanne Primeau, 
Bob Windsor, Rene Beau Dean Huard, Lorne Cossette, 
Diana Platts, Joanne Reece, Walker Boone, Brian Paul, 
Michelle Collins, Denise Baillargeon. 

توقــــع بيتــــون بــــدعوى أنهــــا ســــتجرى لــــه )  فلوچيــــل (عالمــــة حســــناء 
، بينمـــــا تخطـــــط فـــــى الواقـــــع هـــــى  جراحـــــة إلســـــتعادة أعصـــــابه التالفـــــة

ــــــن الخــــــارج  ــــــاقير م ــــــب العق ، الســــــتخالص  ) فيهــــــى (وشــــــريكها جال
مـــــواد مـــــن جســـــمه لصـــــنع منشـــــط بـــــالغ القـــــوة يحـــــاكى لـــــدى تعاطيـــــه 

ـــــــوى بيتـــــــون العضـــــــلية الضـــــــخمة الحبكـــــــة هـــــــذه المـــــــرة أن .  ذات ق
الرجــــل المظلــــم يقــــع فــــى حــــب زوجــــة ذلــــك الشــــرير وطفلتــــه البــــريئين 

ــــه ــــدى هــــذه المــــرة .  مــــن جرائمــــه وخيانات ــــة تحســــم باألي ومعركــــة النهاي
.  ير متعاطيــــا المنشــــط مــــن ناحيــــة أخــــرىبــــين بيتــــون مــــن جهــــة والشــــر 

.  الخيـــال لـــم ينضـــب رغـــم أن هـــذا هـــو الجـــزء الثالـــث فـــى السلســــلة
ـــين أميركـــا  ـــانى دفعـــة واحـــدة موزعـــا مـــا ب ـــه صـــور مـــع الجـــزء الث يبـــدو أن

أداء فلوچيـــــل .  ، وإن حمـــــل الجنســـــية األمريكيـــــة هـــــذه المـــــرة وكنـــــدا
ـــــض الشـــــع ـــــا ولهـــــا ســـــطر حقـــــق بع بية االستعراضـــــى كـــــان األكثـــــر تألق

  ! ’ ، وأنا كذلك الحياة لبؤة ‘

  االنتقام الشرس 
Death Wish II 

  ق م ٩٣)    ف/   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٢أميركا 
  . ” الثائر المفترس “:   ؛ ف ” انتقام األقوياء “:  س

Cannon; City Films. M: Jimmy Page. E: Arnold Crust 
-[Pseudonym for Michael Winner]. PD: William Hiney. 
DPh: Richard H. Kline, Tom del Ruth. S: David Engelbach. 
P: Menahem Golan and Yoram Globus. D: Michael Winner. 

 Based on ChrsCreated: Brian Garfield. 
Charles Bronson, Jill Ireland, Vincent Gardenia, J. D. 

Cannon, Anthony Franciosa, Ben Frank, Robin Sherwood, 
Robert F. Lyons, Larry Fishburne. 

يــــــأتى بعــــــد غيبــــــة ثمــــــان ”  انفجــــــار الجحــــــيم “الجــــــزء الثــــــانى مــــــن 
، وذلــــــــك بــــــــأن تولــــــــت شــــــــركة كــــــــانون  ســــــــنوات مــــــــن الجــــــــزء األول

، والتــــــــى ســــــــوف تواصــــــــل االشــــــــتغال عليهــــــــا بــــــــإخالص  السلســــــــلة
انظر قائمـــة العنـــاوين المصـــرية ألفـــالم السلســـلة فـــى ـ  لســـنوات طويلـــة 
ـــ.  األصـــل المـــذكور ـــههـــذه المـــرة يتســـبب الغوغـــاء فـــى قت ، بعـــد  ل ابنت

، ومـــــن هنـــــا يخـــــرج پـــــول كيرســـــى  رحيلـــــه معهـــــا إلـــــى لـــــوس أنچلـــــيس
ــــــة فــــــى  ــــــة الثاني ــــــد بمسدســــــه فــــــى الجول ليجــــــوب الشــــــوارع مــــــن جدي

ــــف.  الصــــف ــــدة العن ــــر حقــــا تقديمــــه  مشــــاهد بعينهــــا جي ، لكــــن المثي
ــــــة المســــــيحية كــــــوكر للجريمــــــة الفــــــيلم إجمــــــاال .  الجماعــــــات المتدين

ــــــــديا عامــــــــا ــــــــى ســــــــخطا نق ــــــــر  الق ــــــــه أن النقــــــــاد ، المثي للفضــــــــول في
استســـــــلموا فيـــــــه لفكـــــــرة العنـــــــف وبـــــــدأوا الحـــــــديث عـــــــن المســـــــتوى 

انفجـــــار  “انطـــــر قائمـــــة عنـــــاوين أفـــــالم السلســـــلة فـــــى أولهـــــا .  الفنـــــى
  . ” الحليم

  ١٣انتقام الضحية 
  . ” ١٣إرهاب فى المنطقة  “:  انظر

    ٢/١انتقام العنيد 
Die Hard with a Vengeance 

  ق م ١٢٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
[Twentieth Century Fox]   Cinergi Pictures 

Entertainment, Inc.; Cinergi Productions N.V., Inc.; 
Twentieth Century Fox. D: John McTiernan. W: Jonathan 
Hensleigh. P: John McTiernan, Michael Tadross. ExcP: 
Andrew G. Vajna. DPh: Peter Menzies. PD: Jackson 
deGovia. FE: John Wright. C: Pat McCorkle. CD: Joseph G. 
Aulisi. M: Michael Kamen. CertainOChrs: Roderick Thorp. 
Co-Ps: David Willis, Carmine Zozzora. ExcPs -[sic]: Buzz 
Feitshans, Robert Lawrence. ↑ VFxSup: John E. Sullivan. 

Bruce Willis. Jeremy Irons. Samuel L. Jackson. Graham 
Greene. Colleen Camp. Larry Bryggman. Anthony Peck. 
Nick Wyman. Sam Phillips. ↑ Kevin Chamberlin, Sharon 
Washington, Stephen Pearlman, Michael Alexander 
Jackson, Aldis Hodge, Mischa Hausserman, Edwin Hodge, 
Rob Sedgwick, Tony Halme, Bill Christ. 
جماعــــة شــــيوعية ضــــخمة العــــدد مــــن أوروبــــا الشــــرقية يقودهــــا شــــقيق 

،  ” الشــــــيطان فــــــى مهمــــــة خاصــــــة “:  انظــــــر (إرهــــــابى الجــــــزء األول 
، وتمولهـــــــــا حكومـــــــــة إيـــــــــران  ) الـــــــــذى هـــــــــذا هـــــــــو جـــــــــزؤه الثالـــــــــث

الحبكـــــــة .  ، يقـــــــودون سلســـــــلة تفجيـــــــرات فـــــــى نيويـــــــورك اإلســـــــالمية
ــــرحمناألساســــية مســــت ــــد .  قاة مــــن شــــبكة الشــــيخ عمــــر عبــــد ال الجدي

ـــــى   ـــــذهب إل ـــــوكس والهـــــرب بال ـــــة لســـــرقة فـــــورت ن ـــــك تغطي أن كـــــل ذل
ــــــــون دوالر ١٣٠ (كنــــــــدا  ــــــــه  ) بلي ــــــــل أخي ، وأن الشــــــــرير يلقــــــــى لقات

ـــة ـــداخل معـــه مصـــادفة فـــى البداي ، بسلســـلة  ولصـــاحب متجـــر زنجـــى ت
ــــــارة تقــــــف علــــــى .  ألغــــــاز لوقــــــف انفجــــــار القنبلــــــة تلــــــو األخــــــرى اإلث

بـــــه  (لحـــــدود القصـــــوى مـــــع كـــــل محاولـــــة لإلنقـــــاذ فـــــى آخـــــر لحظـــــة ا
الجــــزء —المــــدمر  “نفق مــــن ـ  فىـ  تكــــرار صــــريح مــــرح للقطــــة الطائرة

.  ) ! ’ المـــــــــــدمران قادمـــــــــــان ‘، والـــــــــــبطالن يصـــــــــــيحان  ” الثـــــــــــانى
، وأنجــــــح  ١٩٩٥والنتيجــــــة أن أصــــــبح أنجــــــح أفــــــالم العــــــالم لعــــــام 

ــــر مــــن ســــابقيه ــــة .  بكثي ــــا لمرحل ــــيس وصــــل هن ــــكر ويلل أبعــــد فــــى الُس
،  ، بحيــــــث بــــــات موقوفــــــا عــــــن العمــــــل واالنهيــــــار العــــــائلى والصــــــداع

لــــو وضــــعت النشــــاط الحركــــى .  ويعــــود فقــــط بــــأمر زعــــيم اإلرهــــابيين
ــــا ــــق اللســــان ضــــد   جانب ــــه فيلمــــا زل ــــى شــــىء هــــو كون ، ســــتجد أن أحل

حتـــــــى .  كـــــــل شـــــــىء علـــــــى نحـــــــو منطلـــــــق وطـــــــازج ألبعـــــــد الحـــــــدود
لـــم تـــنج مـــن خلـــق أول ســـابقة  ، الموســـاد كمؤسســـة منيعـــة علـــى النقـــد

ــــة تهــــون مــــن جبروتهــــا المشــــهود ــــرة وجريئ ــــيلم  خطي ــــث أشــــار الف ، حي
إلــــى أن صــــديقة اإلرهــــابى كانــــت قــــد نجــــت مــــن محاولــــة لقتلهــــا علــــى 

  ! يد عمالئه

  انتقام الفهد القرمزى 
Revenge of the Pink Panther 

  ق م ٩٨)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٧٨أميركا 
United Artists [Jewel Productions]. Script Sup: Pamela 

Davies; C D: James Liggat; PAst: Marilyn Clarke. Camera 
Operator: Bob Kindred; Camera Ast: Ronnie Anscombe; 
SdMixer: Roy Charman; Dubbing Mixer: Don Mitchell, 
Doug Turner; SdEs: Jim Roddan, Gordon Daniels; SpFx: 
Brian Johnson. Chief MUp: Harry Frampton; AstE: Dina 
Eaton. AD: John Siddall; D of Puplicity: Lindsey Jones. E: 
Alan Jones. Title Animation: DePatie-Freleng;  Designed: 
Arthur Leonard, John Dunn. DPh: Ernest Day. M: Henry 
Mancini. Move’ em Out: Comp: Henry Mancini; Lyr: Leclie 
Bricusse; Sung: Lan Satton. AscP: Derek Kavanagh. AscP: 
Ken Wales. ExcP: Tony Adams. S: Frank Waldman. Ron 
Clark. And Blake Edwards. St: Blake Edwards. P and D: 
Blake Edwards. 

Peter Sellers. Str: Herber Lom -as Dreyfus. Dyan Cannon 
-as Simone. Rober Webber -as Deuvier. Robert Loggia and 
Paul Stewart. Adrienne Corri, Douglas Wilmer, Alfie Bass, 
Sue Lloyd, Tony Beckley, Graham Stark, Andre Maranne. 
Ferdy Mayne, Valerie Leon, Elisabeth Welch, Charles 
Augins, Lon Satton, Danny Schiller. Burt Kwouk -as Cato. 

يــــــدبر قتــــــل المفــــــتش كلــــــوزو لكــــــن ”  الوصــــــلة الفرنســــــية “زعــــــيم 
ويحضــــــرها  ‘يــــــذهب ضــــــحية لــــــص تافــــــه بــــــدال منــــــه وتعلــــــن وفاتــــــه 

اآلن ينقــــذ  .  ، ويحــــول خادمــــه كــــاتو المنــــزل لمــــاخور صــــينى ’ البابــــا
ــــوزو  عشــــيقة زعــــيم العصــــابة التــــى طردهــــا مــــن )  بالصــــدفة طبعــــا (كل

ــــه لجميــــع الرحيــــل لهــــونج كــــونج حــــين ، ويقــــرر ا القتــــل علــــى يــــد رجال
كمــــــــا مثلهــــــــا مــــــــارلون  (يــــــــتقمص ســــــــيلرز شخصــــــــية األب الروحــــــــى 

الغبــــاء .  إلتمــــام صــــفقة هيــــروين مــــع ذلــــك الــــزعيم الفرنســــى)  برانــــدو
المعتــــــاد للمفــــــتش كلــــــوزو لــــــم يكــــــن شــــــيئا ممــــــال هنــــــا بــــــدليل أرقــــــام 

، أيضـــــا ربمـــــا كــــــان لجمـــــال دايـــــان كـــــانون بعــــــض  صـــــندوق التـــــذاكر
  . األثر

  ام لرجب االنتق
  ق م ١٠٠)  س/   ف  ( ١٩٨٤مصر 
  . أحمد ثروت:  إخراج

، علــــــــى  ، صــــــــبرى عبــــــــد المــــــــنعم ، هالــــــــة فــــــــاخر يــــــــونس شــــــــلبى
،   ، جليلــــــــة محمــــــــود ، نبيــــــــل بــــــــدر ، ســــــــيف اهللا مختــــــــار الشــــــــريف

،  زيـــــزى مصـــــطفى:  ، الراقصـــــة ، مظهـــــر ابـــــو النجـــــا كتكـــــوت األميـــــر
  . ، نادية شمس الدين ، سيد دعبس فاروق على
ــــة ن فــــى مهمــــة بالقــــاهرةريفيــــا ،  ، تضــــحك عليهمــــا بائعــــة ميــــاه غازي

بعـــــد هـــــذا يتطـــــور حـــــب .  وتقودهمـــــا للمعلـــــم الـــــذى ينصـــــب عليهمـــــا
، ويشــــــــترك الجميــــــــع فـــــــى كشــــــــف تهريــــــــب المعلــــــــم  أحـــــــدهما لهــــــــا

  . ، ال بأس يها لتمضية الوقت كوميديا خفيفة مسلية.  للعقاقير
  انتقام الوطواط

  . ” الوطواط “:  أنظر
   ٢/١األنثى 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٦مصر 
  . حسين الوكيل:  إخراج

، صــــــالح ذو  ، ليلــــــى علــــــوى ، حســــــين فهمــــــى فــــــاروق الفيشــــــاوى
  . ، أمينة رزق الفقار

، أحــــدهما  ، المكــــررة تمامــــا قصــــة صــــراع األخــــوين علــــى الحســــناء
،  تتــــــــزوج الضــــــــعيف.  ، واآلخــــــــر يحــــــــب بجنــــــــون شــــــــهوانى جــــــــامح

موضـــــوع ثيمـــــة االنفتـــــاح فـــــى  تـــــدخل فـــــى.  ويخفـــــق جســـــدها للقـــــوى
ـــــد شـــــراء ورشـــــة األســـــرة ـــــذى يري ـــــة المســـــتثمر ال األحـــــداث فـــــى .  هيئ

  . ، والفيلم مسل على نحو عام بورسعيد
   ٢/١األنثى والذئاب 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٥مصر 
ــــــة الســــــينما والمســــــرح [ قصــــــة وســــــيناريو .  أفــــــالم االتحــــــاد]  هيئ

.  عبـــــــــاس حلمـــــــــى :  مهنـــــــــدس المنـــــــــاظر.  فيصـــــــــل نـــــــــدا:  وحـــــــــوار
.  وديـــــــــد ســـــــــرى:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  جـــــــــالل مصـــــــــطفى:  مونتــــــــاچ
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، نـــوال أبـــو الفتــــوح ، عـــادل أدهـــم ، نـــور الشـــريف ميرفــــت أمـــين
، رجــــاء  ، آمــــال رمــــزى ، ســــالمة إليــــاس ، رشــــوان توفيــــق عايــــدة كامــــل

، محمــــد  ، جــــالل إســــماعيل ، فــــاروق يوســــف ، عزيــــزة راشــــد صــــادق
، حســــن  ، ســــهير صــــبرى ، صــــباح توفيــــق ، وحيــــد الدســــوقى حمــــدى
، أمينــــــــــة  ، حمــــــــــدى يوســــــــــف ، عبــــــــــد المــــــــــنعم بســــــــــيونى عابــــــــــدين
ــــــة نصــــــار الشــــــريعى ــــــيس ، بثين ــــــار الســــــيد ، حســــــن أن ــــــى  ، مخت ، ليل
  . صادق

، مـــــدعيا أنـــــه  صـــــاحب بيـــــت دعـــــارة يطـــــارد فتـــــاة لوالـــــدين مطلقـــــين
يحبهــــــا ثــــــم يحــــــاول قتلهــــــا حــــــين تكتشــــــف حقيقــــــة عملــــــه وتحــــــاول 

.  ، لكنهــــا تُقتــــل بعــــد قليــــل ينقــــذها البطــــل مصــــادفة.  لــــتملص منــــها
أختهـــــــا شـــــــديدة الشـــــــبه بهـــــــا تتعـــــــرض لالختطـــــــاف بواســـــــطة ذلـــــــك 

، ويتصــــدى ذات البطــــل إلنقاذهــــا مــــع احتمــــال للوقــــوع ســــويا  القــــواد
ــــة .  فــــى الحــــب ــــر خالي ــــاع غي ــــن اإلقن ــــة م ــــة خالي ــــا تشــــويق عاطفي درام

الضــــحية الرئيســــة لهــــذه ، وميرفـــــت أمـــين هــــى  مـــن القتــــل غيــــر المبــــرر
  . المخطوطة الركيكة

  األنثى والذئب
  . ” جحيم امرأة “:  انظر

   ٢/١انحراف 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٥مصر 
  . تيسير عبود:  إخراج

  . ، صالح السعدنى ، نورا ، مديحة كامل نور الشريف
ـــــــة اســـــــمها الرغبـــــــة ‘مســـــــرحية  ـــــــك’  عرب !  دون اإلعـــــــالن عـــــــن ذل

، وتطـــــارد زوجهـــــا  مـــــن بعيـــــد لتقـــــيم مـــــع شـــــقيقهااألخـــــت التـــــى تـــــأتى 
تمتـــــاز تمثيليـــــة الشاشـــــة بالتشـــــويق .  القـــــوى الشـــــهم بشـــــهوانية غريبـــــة

ـــــاة البطلـــــة  ـــــدريجى لخلفيـــــات حي ـــــاتج مـــــن الكشـــــف الت المتصـــــل والن
  . وبشكل عام فيلم أفضل من المتوسط لحد ما.  الغامضة

  ٢/١إنديانا چونز والمعبد الملعون 
☺  

Indiana Jones and the Temple of 
Doom 

  ق م ١١٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٤أميركا 
  . ” المعبد الملعون “:  ؛ س ” ٢المعبد الملعون جـ  “:   ف

[Paramount] Lucas Film. M: John Williams. E: Michael 
Kahn. PD: Elliot Scott. DPh: Douglas Slocorobe. ExcPs: 
George Lucas and Frank Marshall. AscP: Kathleen 
Kennedy. M: John Williams. S: Willard Huyck & Gloria 
Katz. St: George Lucas. P: Robert Watts. D: Steven 
Spielberg. 

 Harrison Ford. ¤. Kate Capshaw, Amrish Puri, Roshan 
Seth. Philip Stone. AndIntrd: Ke Huy Quan. 

عهـــــا هـــــذا الجـــــزء الثـــــانى مـــــن كـــــل مغـــــامرات تـــــاريخ الســـــينما يجم
ـــــــديانا جـــــــونز ‘سلســـــــلة  ـــــــة ظـــــــل ’  إن ـــــــد  “انظر ـ  وأكثرهـــــــا خف المعب

عـــــــالم .  ” انـــــــديانا جــــــونز والمغـــــــامرة األخيــــــرة “و”  ١الملعــــــون جـــــــ 
يقــــرر دون حمــــاس يــــذكر اســــتعادة حجــــر مقــــدس  ١٩٣٥اآلثــــار عــــام 

يكتشـــف أن أســـفل قصـــر المهراجـــا .  ســـرق مـــن قريـــة هنديـــة مســـالمة
حجـــرين آخـــرين يســـتعبد فيـــه أطفـــال تلـــك القريـــة  مـــنجم للبحـــث عـــن

الفيلم سلســـــلة ـ  ، وتمـــــارس فيـــــه طقـــــوس ســـــحرية متنوعـــــة  المخطفـــــون
ــــذاكرة مــــن التحــــديات المذهلــــة مشــــهد :  ، معظمهــــا ال يمســــح مــــن ال

ــــث البطــــل يشــــرب ســــما وتحــــدث فوضــــى  ــــة فــــى شــــانجهاى حي البداي
، كمـــــا  عارمـــــة فـــــى الملهـــــى يضـــــيع تحـــــت األرجـــــل فيـــــه تريـــــاق الســـــم

مشــــهد .  يع الماســــة التــــى تحــــاول البطلــــة المغنيــــة الوصــــول إليهــــاتضــــ
مشــــهد .  هبــــوطهم مــــن الطــــائرة المندفعــــة بــــدون قائــــد إلــــى الهيمياليــــا

مشــــهد الحجــــرة .  وليمــــة المهراجــــا واطعمتهــــا بالغــــة الغرابــــة والتقزيــــز
المليئــــة بالحشــــرات والتــــى يطبــــق ســــقفها علــــى البطلــــين بينمــــا البطلــــة 

ـــــــــاوم الحشـــــــــرات ـــــــــة تق ـــــــــديمها  .  المدلل ـــــــــة لتق ـــــــــق البطل مشـــــــــهد تعل
ـــــدماء  كذبيحـــــة ـــــوق فوهـــــة أشـــــبه بالبركـــــان بينمـــــا البطـــــل مخـــــدر ب ، ف
نـــــــال أوســـــــكار  (ثـــــــم مشـــــــهد مطـــــــاردة عربـــــــات المـــــــنجم .  ســـــــحرية

، كمـــــا أنـــــه تحيـــــة لبـــــين هيـــــر واألفـــــالم التاريخيـــــة  للمـــــؤثرات الخاصـــــة
، وأخيـــــــرا المشـــــــهد الفـــــــائق لتعلـــــــق البطـــــــل وصـــــــديقته  ) المشـــــــابهة

ديقه الصــــبى الصــــينى فــــوق كــــوبرى حبــــال خشــــبى يحــــيط المغنيــــة وصــــ
.  ، ويعــــج النهــــر تحــــتهم بالتماســــيح بهــــم الهنــــود القتلــــة مــــن الجــــانبين

ـــاريخ  ١٠، وظـــل داخـــل قائمـــة أنجـــح  إجمـــاال متعـــة فائقـــة أفـــالم فـــى ت
  . سنوات ٧السينما لمدة 

AA: VFx (Dennis Muren, Michael McAllister, Lorne 
Peterson and George Gibbs). 

AAN: Oscr. 

  ٢/١إنديانا چونز والمغامرة األخيرة 
☺  

Indiana Jones and the Last Crusade 
  ق م ١٢٧)  س/   إى فـى سى (  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” قاهر البحار “:  ف

[Paramount] Lucas Film. M: John Williams. E: Michael 
Kahn. PD: Elliot Scott. DPh: Douglas Slocorobe. ExcPs: 
George Lucas and Frank Marshall. St: George Lucas and 
Menno Meyjes. S: Jeffrey Boam. P: Roberts Watts. D: 
Steven Spielberg. 

Harrison Ford. ¤. Str: Sean Connery -as Professor Jones. 
Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, River 
Phoenix. 

ـــــــــث بعـــــــــد ا ـــــــــز المفقـــــــــود “لفـــــــــيلم الثال ـــــــــد  “و”  غـــــــــزاة الكن المعب
ـــــة ومتعـــــة ال :  ” الملعـــــون ـــــة للنهاي حركـــــة فائقـــــة ومغـــــامرات مـــــن البداي

ـــا شـــبه  ـــا النازيـــة وتركي ـــات مذهبـــة مـــن ألماني تتوقـــف وال تهـــدأ فـــى خلفي
والــــد إنــــديانا چــــونز أفنــــى عمــــره فــــى البحــــث عــــن كـــــأس .  العثمانيــــة

النـــــازيون ثـــــم أتـــــوا بإبنـــــه ليواصـــــل ، اآلن اختطفـــــه  المســـــيح المقدســـــة
.  النهايـــــــة حبكـــــــة معجـــــــزة اإليمـــــــان لـــــــدى إنـــــــديانا چـــــــونز.  البحـــــــث

  . صدق أو ال تصدق
AA: SdFxE (Ben Burtt and Richard Hymns). 
AAN: Oscr; Sd (Ben Burtt, Gary Summers, Shawn 

Murphy and Tony Dawe). 

   إنذار 
Outbreak 

  ق م ١٢٨)   س/  ىإى إتش إ  ( ١٩٩٥أميركا 
Warner Bros. [Arnold Kopelson; Punch Productions, 

Inc.]. C: Jane Jenkins, Janet Hirshenson. CD: Erica Edell 
Phillips. M: James Newton Howard. Co-P: Stephen Brown, 
Nana Greenwald, Sanford Panitch. E: Neil Travis, Lynzee 
Kingman, William Hoy. PD: William Sandell. DPh: 
Michael Ballhaus. ExcP: Anne Kopelson. Excp: Duncan 
Henderson. W: Laurence Dworet & Robert Roy Pool. P: 
Arnold Kopelson, Wolfgang Petersen, Gail Katz. D: 
Wolfgang Petersen. 



٤٨  

Dustin Hoffman. Rene Russo. Morgan Freeman. ¤ Cuba 
Gooding, Jr. Patrick Dempsey. With Donald Sutherland. 
And  Kevin Spacey. Malick Bowens, Zakes Mokae.  ↑ 
Dale Dye, Jim Antonio, Lance Kerwin.  [UC: J.T. Walsh]. 

 ٣٠اســــم فيــــروس كــــان ينميــــه الجــــيش األميركــــى لمــــدة ’  موتابــــا ‘
، ثـــــم  ، ينتقـــــل مـــــع قـــــرد قـــــادم مـــــن أفريقيـــــا إلـــــى بلـــــدة أميركيـــــة عامـــــا

، لدرجــــة تســــمح بقتــــل   ســــرعان مــــا يتطفــــر بمجــــرد إصــــابة الــــبعض بــــه
ــــ  البطـــل ضـــابط فـــى معهـــد .  ســـاعة التاليـــة ٤٨كـــل األميـــركيين فـــى ال

المصــــابة ضــــد األوامــــر التــــى  األمــــراض التــــابع للجــــيش يــــذهب للبلــــدة
اآلن زوجتــــــه الســــــبقة وزميلتــــــه .  تســــــتبعده لعاطفيتــــــه وعــــــدم انضــــــباطه

فـــــى ذات الوقـــــت تصـــــاب بـــــالمرض واألوامـــــر العليـــــا صـــــدرت بحـــــرق 
، وال بــــد لــــه  ) التاليــــة مباشــــرة للنوويــــة (’  قنبلــــة الوقــــود ‘البلــــدة بـــــ 

هـــو مـــن الهــــرب والعثـــور علـــى القــــرد ومـــن ثـــم األجســــام المضـــادة بــــه 
ـــة كـــل ذلـــك فـــى مواجهـــة مالحقـــة شرســـة .  والعـــودة فـــى ســـاعات قليل
،  التوليفـــــة أكبـــــر إثـــــارة ممـــــا تبـــــدو هنـــــا.  تـــــأمر بقتلـــــه بمجـــــرد الرؤيـــــة

ـــــدموع والتهليـــــل معـــــا  ولحظـــــات العاطفـــــة واإلرادة وكـــــل مـــــا يســـــتدر ال
رد الفعـــــل التعـــــالى للفـــــيلم .  فـــــى كـــــل لحظـــــة ســـــتجعلك مشـــــبعا جـــــدا
ــــ ــــه جــــاء فــــى أثن اء عــــودة ظهــــور اإليبــــوال فــــى يرجــــع فــــى جــــزء منــــه أن

، وألن قصــــــته تــــــدور حــــــول انتقـــــال عــــــدوى فيــــــروس أفريقــــــى  أفريقيـــــا
يــــــــا .  داســــــــتين هوفمــــــــان بطــــــــال خارقــــــــا ‘.  زعــــــــاف لقلــــــــب أميركــــــــا

ــــار ــــالتن—’  ! للع ــــارد م ــــق لكــــن مثيــــر  ليون ــــر دقي ــــى رأى ربمــــا غي ، ف
  . لالهتمام

  إنذار بالقتل 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٧مصر 

قصـــــــــة .  ] إنترناشـــــــــيونال فـــــــــيلم [اإلذاعـــــــــة والتليفــــــــــزيون  اتحـــــــــاد
ــــــر اهللا:  وســــــيناريو وحــــــوار .  د:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  ماجــــــدة خي
ــــوقتى:  األغــــانى.  جمــــال ســــالمة بهــــاء :  كلمــــات:  شــــايفانى إزاى دل
بــــــــاهر :  ؛ توزيــــــــع حســــــــن أبــــــــو الســــــــعود:  ؛ لحــــــــن الــــــــدين محمــــــــد

:  ؛ لحـــــــن زصـــــــالح فـــــــاي:  كلمـــــــات:  غربـــــــى - شـــــــرقى؛  الحريـــــــرى
ــــــاهر :  ؛ لحــــــن صــــــالح چــــــاهين:  كلمــــــات:  أســــــكندرية؛  محمــــــد ب

مصـــــــــــطفى :  تصـــــــــــميم المعـــــــــــارك واألكروبـــــــــــات.  مـــــــــــودى اإلمـــــــــــام
مســــاعد المخــــرج .  فريــــد عبــــد الحــــى:  ؛ الحيــــل الســــينمائية المعــــاون
مـــــــدير .  رشـــــــيدة عبـــــــد الســـــــالم:  مونتـــــــاچ.  محمـــــــد ياســـــــين:  األول

ــــاج.  ســــمير فــــرج:  التصــــوير ــــة المعــــداوى:  مــــديرا اإلنت ، حســــن  أمين
  . عمر عبد العزيز:  إخراج.  مصطفى

ــــــــونس.  ســــــــمير صــــــــبرى ــــــــة.  ¤.  إســــــــعاد ي ــــــــد :  بطول ســــــــعيد عب
ــــى ــــولى.  چيهــــان فاضــــل.  الغن ــــى حســــنين.  مصــــطفى مت فكــــرى .  عل
، هيــــثم  ، ضــــياء عبــــد الخــــالق عــــادل برهــــام:  باالشــــتراك مــــع.  أباظــــة

  . زوزو نبيل:  والفنانة القديرة.  محمد أحمد
رع علـــــم كيميـــــاء مصـــــرى بعـــــد ابتكـــــاره مبيـــــدا حشـــــريا يصـــــلح مصـــــ

ــــــــا  (’  األعــــــــداء ‘لالســــــــتخدام كســــــــالح كيميــــــــائى بواســــــــطة  الپارانوي
ــــــة فــــــى الكــــــالم عــــــن إســــــرائيل ــــــادة المبتذل ســــــمير  (أخــــــوه .  ) المعت

موســــيقى غيــــر منصــــاع إجتماعيــــا ومــــن ثــــم طلــــق مــــن زوجتــــه )  صــــبرى
ى مكــــان مــــا مــــع ابــــن التركيبــــة أخفاهــــا القتيــــل فــــ.  ويربـــى ابنــــه الوحيــــد

، فـــــــى ذات الوقـــــــت التـــــــى  الصـــــــبى’  المنظمـــــــة ‘، فتخطـــــــف  أخيــــــه
ــــــدس صــــــحفية  فــــــى .  لتصــــــبح صــــــديقة للبطــــــل)  چيهــــــان فاضــــــل (ت

ذات الوقــــت يحــــدث أن تطلــــق زوجتـــــه مــــن زوجهــــا الحــــالى لتشـــــاركه 
بغــــــض النظـــــر عــــــن هــــــراء التفخــــــيم فــــــى .  فـــــى البحــــــث عــــــن ابنهمــــــا

ط حبكــــــــة واهيــــــــة ، فهــــــــو مبنــــــــى علــــــــى خيــــــــو  األكاديميــــــــا المصــــــــرية
ـــــــــــا  ـــــــــــد معظمه ـــــــــــة وشخصـــــــــــيات يفتق ومشـــــــــــاهد نشـــــــــــاط كاريكاتوري

ــــــع:  ، أو ككــــــل للمصــــــداقية ــــــر ال شــــــىء مقن ــــــط !  ، ال شــــــىء مثي فق
هنـــــاك بعـــــض مشـــــاهد التمثيـــــل الجيـــــد مـــــا بـــــين ســـــمير صـــــبرى كـــــأب 
عطــــــوف متحــــــرر وإســــــعاد يــــــونس كزوجتــــــه الســــــابقة ال زالــــــت تحــــــب 

لــــك ال يوجــــد لــــيس كــــل التصــــوير بــــالمواقع ومــــع ذ.  وتغيــــر مــــن أجلــــه
  . ائتمان للتصميم

   ٢/١اإلنذار القاتل 
Warning Sign 

  ق م ٩٥)   س/  مور  ( ١٩٨٥أميركا 
Twentieth Century Fox [Barwood; Robbins]. ExcP: 

Matthew Robbins. MComp and Perf: Craig Safan. FE: 
Robert Lawrence. PD: Henry Bumstead. DPh: Dean 
Cundey. W: Hal Barwood & Matthew Robbins. P: Jim 
Bloom. D: Hal Barwood.  AscP: Robert Latham Brown. C: 
Susan Arnold. CD: Aggie Guerard Rodgers. SupVFxE: 
Alan Splet. Graphic and Video Displays: Video Image. 

Sam Waterston. Kathleen Quinlan. Yaphet Kotto. Jeffrey 
de Munn. Richard Dysart. G.W. Bailey.  ↑ Co-Str: Jerry 
Hardin, Keith Szarabaika, Rick Rossovich, Cynthia Carle, 
Scott Paulin, Kavi Raz. Cast: Jack Timbeau, J. Patrick 
McNamara, Tom McFadden, Kyle Heffner, Mesmach 
Taylor, Lor Hallier, Jeanne Epper, Gilbert Smith, Nancie 
Kawata. 

ــــــوميكس ــــــك أجرون ــــــة:  دبيوتي ــــــة النباتي ،  مؤسســــــة للبحــــــوث الچييني
ـــــار يحـــــوى ســـــالح حـــــرب  ـــــوب اختب ينكســـــر فـــــى أحـــــد مختبراتهـــــا أنب
ـــــدولى الرســـــمى  ـــــومى ينمـــــى ســـــريا فـــــى المؤسســـــة بعـــــد الحظـــــر ال جرث

يصـــــرع الـــــبعض ويحـــــبس  ١٩٧٢علــــى هـــــذه األســـــلحة منـــــذ معاهـــــدة 
أعـــــراض الجنـــــون الـــــبعض قبـــــل غلـــــق األبـــــواب لكـــــن تـــــدريجيا تبـــــدأ 

ـــــــاجراءات صـــــــارمة مبرمجـــــــة  ـــــــة ب ـــــــات الفيدرالي ـــــــأتى التحقيق ـــــــيهم ت عل
لكــــــــن بــــــــالتوازى يتصــــــــرف الشــــــــرطى زوج موظفــــــــة األمــــــــن .  ســــــــلفا

ـــــداخل ـــــرك المؤسســـــة الحبيســـــة بال ، يتصـــــرفان  ، وكـــــذا عـــــالم آخـــــر ت
،  ، صـــــدر قـــــرار إبـــــادة الجميـــــع بـــــدوافع مســـــتقلة ويتســـــلالن للـــــداخل
ــــك ال ســــيما وأن الزوجــــة هــــى الوح يــــدة التــــى لــــم تصــــب بالعــــدوى ذل

علــــــــى الطبيــــــــب اســــــــتنتاج لمــــــــاذا لــــــــم تصــــــــب بالعــــــــدوى هــــــــى دون 
  . الجميع

  انزل إلى الفزع 
Step Down to Terror 

  ق أأ ٧٦)   — ( ١٩٥٩أميركا 
Aka: The Silent Stranger (UK). 

Universal International. M: Joseph Gershenson. DPh: 
Russell Metty. S: Mel Dinelli, Czenzi Ormonde, Chris 
Cooper. P: Joseph Geshenson. D: Harry Keller. 

Charles Drake, Colleen Miller, Rod Taylor, Josephine 
Hutchinson, Jocelyn Brando. 

ظــــــل مــــــن  “إعــــــادة متواضــــــعة صــــــغيرة العناصــــــر لفــــــيلم هيتشــــــكوك 
هـــى ، الـــذى لـــم تكـــن براعتـــه الرئيســـة فـــى تشـــويقه بقـــدر مـــا  ” الشـــك

ـــة  ـــاة الطبقـــة الوســـطى فـــى بلـــدة صـــغيرة واألجـــواء ثري فـــى تجســـيده لحي
ــــدة هنــــا لــــم يتحقــــق ال هــــذا .  التفاصــــيل الذعــــة اللمســــات لهــــذه البل

قصـــــة ابـــــن العائلـــــة .  ، وإن كـــــان المظهـــــر العـــــام متقنـــــا ككـــــل وال ذاك
الـــذى يعـــود لبلدتــــه وبعـــد الفرحــــة العارمـــة بــــه مـــن الجميــــع يتضـــح أنــــه 

ســـــيا وجـــــاء هربـــــا مـــــن مالحقـــــة الشـــــرطة قاتـــــل متسلســـــل مضـــــطرب نف
”  ظــــــل شــــــك “أعيــــــد مــــــرة أخــــــرى بــــــالعنوان األصــــــلى .  الفيدراليــــــة
  . ١٩٩١، وذلك فى عام  للتليفـزيون

   ٢/١اإلنس والجن 
  ق م ١٤٢)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . محمد راضى:  إخراج

، الســـــــيد  ، أمينـــــــة رزق ، يســـــــرا ، عـــــــزت العاليلـــــــى عـــــــادل إمـــــــام
، ممــــدوح  ، ســــميرة محســــن حســــين الشــــربينى ، ، ناهــــد جبــــر راضــــى
  . ، أحمد أبو عيبة ، أمل إبراهيم ، مجدى إمام وافى

عـــــادل إمـــــام جنـــــى يعشـــــق اإلنســـــانة يســـــرا بعـــــد تمـــــرده علـــــى عـــــالم 
، لكـــــن  حـــــاول الفـــــيلم أن يكـــــون ســـــريعا ومثيـــــرا مـــــن البدايـــــة.  الجـــــن

ــــاط ــــد تصــــيبك باإلحب ــــة الضــــعيفة ق ــــة الفجائي ــــى نحــــو عــــام .  النهاي عل
  . الفيلم بالمبالغات واالفتعال يمتلئ

   ٢/١آنسات وسيدات 
  ق م ١٠٠)   س/  نور الدين ( ١٩٧٤مصر 

،  محمـــد خليـــل فــــرج:  قصــــة وحـــوار.  أفـــالم كمـــال صـــالح الـــدين
عبــــــد العزيــــــز :  مونتــــــاچ.  كــــــارولين:  ســــــيناريو.  فريــــــد عبــــــد المــــــنعم

:  مــــــدير التصــــــوير.  محمــــــود الشــــــيخ:  مهنــــــدس الــــــديكور.  فخــــــرى
  . كمال صالح الدين:  إخراج.  على خيراهللا

،  ، نجــــوى فــــؤاد ، مــــريم فخــــر الــــدين ، ســــهير رمــــزى نـــور الشــــريف
ـــــــان ـــــــى نظمـــــــى ســـــــيد زي ـــــــدقن ، شـــــــاهيناز ، ليل ـــــــق ال ، ســـــــعيد  ، توفي

،  ، محمـــــد أحمـــــد المصـــــرى ، صـــــالح نظمـــــى ، ســـــمير غـــــانم صـــــالح
ــــــادة ــــــى ، أحمــــــد شــــــوقى ، نعيمــــــة الصــــــغير الســــــيد زي ــــــاروق عل ،  ، ف
  . ، عفاف وجدى يلة حسين، وس جليلة محمود

، ثــــــم  فتـــــاة شــــــعبية يغـــــرر بهــــــا ثـــــرى يقــــــبض عليـــــه كتــــــاجر عقـــــاقير
ـــــن .  ســـــرعان مـــــا يُقـــــبض عليهـــــا هـــــى وإن خطـــــأ فـــــى قضـــــية دعـــــارة اب

الحتـــــة الـــــذى يحبهـــــا ورفضـــــت أمهـــــا تزويجهـــــا لـــــه مـــــن قبـــــل يثبـــــت 
، وإن كــــان األمــــر ودون مبــــرر جــــدى لــــم يفــــض إلــــى النهايــــة  براءتهــــا

ميلودرامـــــــا .  قــــــرر هـــــــو الـــــــزواج مــــــن أخـــــــرى، إذ  الســــــعيدة الواجبـــــــة
  .  مجريات انهيار روتينية شديدة الركاكة

    إنسان غلبان
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 

الســــــــيناريو .  أفــــــــالم حلمــــــــى رفلــــــــة]  الشــــــــرق لتوزيــــــــع األفــــــــالم [
ــــــارى:  والحــــــوار ــــــو الســــــعود األبي عــــــن قصــــــة شــــــارلى شــــــابلن  >؛  أب

:  تــــــــأليف:  االســــــــتعراض:  األغــــــــانى.  < أنــــــــوار المدينــــــــةالخالــــــــدة 
:  ؛ تلحــــــين ؛ فتحــــــى قــــــورة:  تــــــأليف:  أغنيــــــة الــــــورد؛  فتحــــــى قــــــورة

ــــدربا الــــرقص ؛ عــــزت الجــــاهلى ــــزاك ديكســــون:  ؛ م ، حســــن عبــــد  إي
:  مونتـــــــــــاچ >:  عبـــــــــــاس حلمـــــــــــى:  مهنـــــــــــدس المنـــــــــــاظر.  الفتــــــــــاح
مهنــــــــدس .  < جمــــــــال الــــــــدماطى:  ؛ مســــــــاعد المخــــــــرج حســــــــنوف
.  محمـــــــود نصـــــــر:  دير التصـــــــويرمـــــــ.  شـــــــارل فوســـــــكلو:  الصـــــــوت
  . حلمى رفلة:  إخراج

يشــــــترك .  ، وحيــــــد شــــــكرى عايــــــدة عثمــــــان¤ .  إســــــماعيل يــــــس
عبــــــد الحميــــــد  >،  ، فــــــردوس محمــــــد محمــــــود المليجــــــى:  معهــــــم
، عبـــــــــد الغنـــــــــى  ، ريـــــــــاض القصـــــــــبجى ، علـــــــــى عبـــــــــد العـــــــــال زكـــــــــى

ـــــدون ائتمـــــان . [ رجـــــاء يوســـــف:  ؛ والراقصـــــة < النجـــــدى عمـــــر :  ب
  . ] الجيزاوى

ويا ـ  ، جـــــاءت  ” أضـــــواء المدينـــــة “معالجـــــة اســـــماعيل يســـــينية لــــــ 
هــــــذا لحســــــن الحــــــظ حيــــــث كــــــل  (نقــــــال دقيقــــــا لألصــــــل  ـ  للمفاجأة

تعـــــــديالت فـــــــى اقتباســـــــات الســـــــينما المصـــــــرية يفقـــــــدها عـــــــادة قـــــــوة 
، الــــذى  ’ غلبــــان ‘حتــــى العنــــوان جــــاء مــــن اســــم البطــــل .  ) األصــــل

ــــاظر اســــم تشــــاپلين  ــــذى يحــــب القصــــة ا.  ’ المتشــــرد ‘ين لصــــعلوك ال
، بينمــــا هــــو  ، وتعتقــــد هــــى أنــــه مليــــونير محســــن بائعــــة الــــورد الضــــريرة

محمــــود المليجــــى يقــــوم بــــدور .  يضــــحى بنقــــوده البســــيطة الســــعادها
فقــــط .  المليــــونير الســــكير الــــذى يصــــادق البطــــل لــــيال ويطــــرده نهــــارا

ـــة بجعـــل البطـــل وصـــديقه المعـــدمين  ـــاك بعـــض التفريعـــات فـــى البداي هن
يشــــتغالن فــــى حــــانوت  ـ  بــــن أســــرة غنيــــة تركهــــا ليصــــبح ممثالشاعر واـ  

، ثــــــم فـــــى عمليــــــة غيــــــر مقصــــــودة مــــــنهم  لنقـــــل المــــــوتى المســــــيحيين
، أو كمســــــتنومين  ، وفــــــى مقهــــــى كــــــذوى عــــــاهتين لتهريــــــب العقــــــاقير

  . ، وذلك إلى أن تبدأ الحبكة الرئيسة فى ملهى
  اإلنسان واآللة 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٧مصر 
  . نشات أباظة:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون

، حســــين  ، محمــــد الــــدفراوى ، محســــن محيــــى الــــدين هالــــة فــــؤاد
، عبـــــــــد الحفـــــــــيظ  ، فـــــــــاروق يوســـــــــف ، أحمـــــــــد مـــــــــاهر الشـــــــــربينى
  . ، محمد ناجى ، فتحية قنديل ، هدى زكى التطاوى

ــــب  ــــه فــــى التنقي ــــر فــــى عمل ــــدس شــــاب يقــــوم بجهــــد كبي البطــــل مهن
وصــــاحب جــــرأة فــــى القيــــام بالصــــيانة واالعتمــــاد علــــى  ، عــــن البتــــرول

، هــــذا فــــى الوقــــت الــــذى يعــــانى  الــــنفس وتقليــــل االســــتعانة باألجانــــب
.  ، مشــــاركته تلــــك الحيــــاة القاســــية ، رغــــم حبهمــــا مــــن رفــــض خطيبتــــه

، ســـــواء  عمـــــل تعليـــــق اجتمـــــاعى جـــــاد ومنفـــــذ بحـــــس شـــــبابى واضـــــح
كفـــــاح لقمـــــة ، أو   فيمـــــا يتعلـــــق بالتمســـــك بـــــالعلم واإلخـــــالص للبلـــــد

.  ، أو مــــا يتعلــــق بالعالقــــات العاطفيــــة العــــيش والفجــــوة مــــع المجتمــــع

ــــة عــــن عمــــل الحفــــارات وطبيعــــة  ــــة مغرقــــة وممتعــــة للغاي تفاصــــيل واقعي
  . إلخ…تلك المواقع حتى رصد فرحة العاملين باألجازة مثال 

   ٢/١اإلنسان يعيش مرة واحدة 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٨١مصر 

وحيــــد :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  صــــالح قيلــــة]  صــــر للتوزيــــعم [
ــــــــد ــــــــاظر.  جمــــــــال ســــــــالمة:  موســــــــيقى.  حام ــــــــيم حمــــــــاد:  من .  فه
.  عبـــــد اللطيـــــف فهمـــــى:  مـــــدير التصـــــوير.  ســـــعيد الشـــــيخ:  مونتـــــاچ
  . سيمون صالح:  إخراج

، زيـــــن  ، علـــــى الشـــــريف ، محمـــــود المليجـــــى ، يســـــرا عـــــادل إمـــــام
ـــــدر  ، أحمـــــد أباظـــــة خمـــــيس، أحمـــــد  ، نعـــــيم عيســـــى العشـــــماوى ، ب

،  ، ســـــــامية ســـــــليم ، شـــــــوقى شـــــــامخ ، صـــــــالح االســـــــكندرانى نوفـــــــل
  . ، مروة الخطيب ، حاتم ذو الفقار حمدى الوزير
، يــــذهب مــــدرس التــــاريخ  فــــى هــــذا المكــــان النـــائى تمامــــا:  الســـلوم

، والطبيبـــــــة الشـــــــابة التـــــــى مـــــــات حبيبهـــــــا  المهمـــــــل المنقـــــــول عقابـــــــا
العيــــب .  اك تجمعهــــا قصــــة حــــب رقيقــــة، وهنــــ فقــــررت اعتــــزال الــــدنيا

ــــورط فيهــــا البطــــل دفاعــــا عــــن  ــــى يت ــــك المطــــاردات الت ــــد هــــو تل الوحي
بــــــدايات تحــــــول .  حــــــارس المدرســــــة الصــــــعيدى الهــــــارب مــــــن الثــــــأر

أول أفــــــالم !  ، ويســــــرا رائعــــــة عــــــادة عــــــادل إمــــــام لألعمــــــال الدراميــــــة
  . الوزير وذو الفقار والخطيب

  اآلنسة أوه 
Madenoiselle O 

  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)   ت  ( ١٩٩٤ا فرنس
France 2; Telfrance. Inspired by the N: Vladimir 

Nabokov. Adaptation: Sandra Joxe, Jérôme Foulon; 
Dialogues: Sandra Joxe. M: Isaak Schwarts. D: Jérôme 
Foulon. 

Elena Safonova. Maïté Nahyr. ¤ With: Alexandre Arbatt, 
Vernon Dobtcheff. And in roles of children: Anton 
Minachkine, Gricha Rhaoustov. 

ــــورة البلشــــفية روسياـ  بلــــدة سيفـــــرسكايا  :  ، العقــــد الســــابق علــــى الث
مربيـــة فرنســـية تـــأتى وتتـــولى تربيـــة أطفـــال أســـرة عضـــو برلمـــان ليبرالـــى 

.  ءمغضـــــوب عليـــــه مـــــن النظـــــام القيصـــــرى ثـــــم الثـــــورى ســـــواء بســـــوا
، التــــى تستشــــعر  محــــور الــــدراما الصــــراعات داخــــل شخصــــية البطلــــة

ــــه  أن أحــــدا ال يقــــدر حبهــــا لهــــم ــــذين ال يقــــدرون في ــــنفس القــــدر ال ، ب
تعليمهــــــا وثقافتهــــــا التــــــى تقارنهــــــا بأولئــــــك الــــــذين يســــــتقدمون لتعلــــــيم 

كـــــذا اعتـــــاد .  األوالد الـــــذين تعفـــــى مـــــن خـــــدمتهم بمجـــــرد أن يكبـــــروا
، وال يســـــتثنى مـــــن كـــــل هـــــذا ســـــوى  هااألطفـــــال الســـــخرية مـــــن بـــــدانت

ـــــــروى القصـــــــة علـــــــى لســـــــانه ـــــــذى ت ـــــــر ال ـــــــن األكب ـــــــذى ظـــــــل  االب ، ال
ـــــذكرها ـــــى رد حبهـــــا لهـــــم  يت ـــــادة يفشـــــل ف يقابلهـــــا فـــــى  (، لكنـــــه كالع

،  ، وتـــــــدعوه لغـــــــداء بطريقتهـــــــا القديمـــــــة ١٩٣٠فرنســـــــا فـــــــى العـــــــام 
، وال كثيفــــة  ليســــت ســــريعة االيقــــاع جــــدا.  ) ! فيعتــــذر فتســــقط ميتــــة

، مــــع بعــــض التمثيــــل  شخصية مــــؤثرةـ  تحليلـ  نهــــا تظــــل دراما، لك جــــدا
  . الرفيع من البطلة

  اآلنسة بوابة 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ١١٣)  ت ( ١٩٩٧مصر 

صــــــــــوت القــــــــــاهرة للصــــــــــوتيات  [اتحــــــــــاد االذاعــــــــــة والتليفـــــــــــزيون 
:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  ] ؛ صـــــــيام لإلنتـــــــاج الفنـــــــى والمرئيــــــات

ـــــــــو :  مـــــــــدير التصـــــــــوير واإلضـــــــــاءة.  حســـــــــن المملـــــــــوك محمـــــــــود أب
ـــــدين:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  الســـــعود ـــــى ال اإلعـــــداد .  إيهـــــاب محي

نـــــاجى :  منســـــق المنـــــاظر.  حســـــن صـــــفافة:  الموســـــيقى والمكســـــاچ
ســــــــامر :  مســــــــاعد المخــــــــرج.  أشــــــــرف عــــــــالم:  مونتــــــــاچ.  ظريــــــــف
:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  محمــــــد الرشــــــيدى:  المخــــــرج المنفــــــذ.  إســــــالم

  . عماد سالم:  إخراج ↔.  يسمحمود شم
.  أحمـــــد الســـــقا.  عبـــــد اهللا محمـــــود.  رانيـــــا فريـــــد شـــــوقى.  بطولـــــة

.  باالشــــتراك مــــع.  ليلــــى فهمــــى.  ناديــــة رفيــــق.  محمــــد عبــــد الجــــواد
،  عثمـــــان عبـــــد المـــــنعم.  تمثيـــــل.  ميمـــــى جمـــــال.  حســـــين الشـــــربينى
عبـــــد الحميـــــد .  ، مصـــــطفى رجـــــب إينـــــاس نـــــور.  أبـــــو الفتـــــوح عمـــــارة

مـــــى .  ، عمـــــرو أحمـــــد مصـــــطفى الشـــــامى.  ، محمـــــود طـــــاهر المنيـــــر
،  هشـــــــام مجـــــــدى:  واألطفـــــــال.  ، رحـــــــاب الجمـــــــل عبـــــــد الواحـــــــد
  . شيريهان سعيد

ـــــدة الطـــــول ـــــرة جـــــدا وزائ ـــــة ليســـــت مثي ، لكنهـــــا  ميلودرامـــــا اجتماعي
، وهـــــى مصـــــير أســـــر  مبنيـــــة علـــــى فكـــــرة جيـــــدة مـــــن الحيـــــاة الواقعيـــــة
عامــــــة االســــــتغناء عــــــن بــــــوابى العمــــــارات بعــــــد مرضــــــهم أو مــــــوتهم أو 

، لكـــــــن الحـــــــل  المفـــــــروض قانونـــــــا أن يرحلـــــــوا ببســـــــاطة.  خـــــــدماتهم
الــــذى لجــــأت إليــــه ابنــــة البــــواب المــــريض أن تحــــل محلــــه رغــــم كونهــــا 

أخوهـــــا خـــــريج معهـــــد تقنـــــى عاطـــــل وأغـــــواه .  طالبـــــة بكليـــــة الحقـــــوق
،  أحـــــد شـــــبان العمـــــارة بمســـــاعدته فـــــى بعـــــض الســـــرقات مـــــن أســـــرته

نمـــاذج .  ، ويفكـــر فـــى الســـرقة بنفســـه يســـتنكف أن يحـــل محـــل أبيـــه
واببنهـــــــا )  ميمـــــــى جمــــــال (متفاوتــــــة للســــــكان مـــــــا بــــــين المتغطرســــــة 

ـــة  ) أحمـــد الســـقا (الفاســـد  ـــى الطيب ـــى فهمـــى (، إل ـــذى )  ليل وابنهـــا ال
، وغيـــــرهم كثيـــــرون شخصـــــياتهم  ) عبـــــد اهللا محمـــــود (يحـــــب البطلـــــة 

  . مرسومة جيدا ككل وبال مبالغات كبيرة
   ٢/١اآلنسة حنفى 

  ق أأ ١٢٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٥٤مصر 
لحـــــن يـــــا عروســـــة يـــــا .  أفـــــالم جليـــــل البنـــــدارى]  النيـــــل للســـــينما

ــــــى:  تلحــــــين:  چنتلمــــــان ــــــل أحمــــــد عل ــــــواد حنكــــــورة لحــــــن .  كام ال
ـــــا ســـــالم ـــــة مـــــن الموســـــيقار:  ورقصـــــة ثري .  محمـــــد الكحـــــالوى:  هدي

ــــــور:  مــــــدير قســــــم الصــــــوت ــــــد الن ــــــاظر نصــــــرى عب ــــــدس المن :  ؛ مهن
.  ، حســـــــين عفيفـــــــى ســـــــعيد الشـــــــيخ:  مونتـــــــاچ.  يزويسأنطـــــــون بـــــــول

شـــــركة النيـــــل :  الدعايـــــة.  جليـــــل البنـــــدارى:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار
ــــــــــراهيم حجــــــــــاج:  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية.  لإلعــــــــــالن ــــــــــدير .  إب م
روبيــــر :  مــــدير التصــــوير.  حلمــــى عبــــده/  بكباشــــى مهنــــدس:  اإلنتــــاج
عبـــــــــد فطـــــــــين :  إخـــــــــراج <.  جليـــــــــل البنـــــــــدارى:  إنتـــــــــاج.  طمبـــــــــا
  . > الوهاب



٤٩  

ــــــــة.  ¤.  فىـ  ]  إســــــــماعيل يــــــــس [ـ  إســــــــماعيل ياســــــــين  :  بطول
ــــــــس.  ماجــــــــدة ــــــــات  ؛ ســــــــليمان نجــــــــي ، ماجــــــــدة إســــــــماعيل ي ، زين
،  ، وداد حمـــــدى عمـــــر الحريـــــرى.  ، عبـــــد الفتـــــاح القصـــــرى صـــــدقى

.  ، محمــــد غنــــيم ، عثمــــان أباظــــة ، جمــــاالت زايــــد ريــــاض القصــــبجى
ـــد الغنـــى النجـــدى ـــد العظـــيم، مح ، محمـــد شـــوقى عب ، حســـن  مـــد عب

،  ثريـــــا ســـــالم:  ؛ والراقصـــــات شـــــفيق جـــــالل/  ؛ والمطـــــرب أبـــــو زيـــــد
  . ، ليز ولين نعمت مختار

ــــة جراحيــــة يصــــبح بعــــدها امــــرأة ــــى ليلــــة زفافــــه ُتجــــرى لــــه عملي .  ف
ـــــــدى الذع ـــــــيلم كومي ـــــــدارى ف ـــــــل البن ـــــــه  ، بفضـــــــل حـــــــوار جلي ، وتوجي
  . ، وطبعا إسماعيل يس فطين عبد الوهاب

   ٢/١اآلنسة ماما 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٠مصر 

ـــــيلم [ ـــــا ف ـــــات بهن ـــــوزى]  منتخب :  قصـــــة وحـــــوار.  أفـــــالم محمـــــد ف
.  محمـــــــد فـــــــوزى:  الموســـــــيقى واأللحـــــــان.  أبـــــــو الســـــــعود االبيـــــــارى

األبيـــــارى :  أحبـــــه وأمـــــوت،  يـــــا عينـــــى علـــــى قلبـــــى:  األغـــــانى تـــــأليف
صــــــندوق ؛  مــــــأمون الشــــــناوى:  مامــــــا؛  ] أبــــــو الســــــعود األبيــــــارى [ـ  

:  يانــــــا يــــــا أنــــــت،  معــــــرفش،  هنــــــا القــــــاهرة؛  فتحــــــى قــــــورة:  الــــــدنيا
:  مهنــــــدس المنــــــاظر.  برونــــــو سالفـــــــى:  التصــــــوير.  مصــــــطفى الســــــيد

ــــــاچ هــــــاجوب أصــــــالنيان حلمــــــى :  إخــــــراج.  ســــــعيد الشــــــيخ:  ؛ مونت
  . رفلة

ســـــــليمان  [ـ  ســـــــليمان بـــــــك نجيـــــــب .  محمـــــــد فـــــــوزى.  صـــــــباح
ــــــــب ــــــــس هــــــــاجر حمــــــــدى.  ] نجي محمــــــــد كمــــــــال .  ، إســــــــماعيل ي

ــــــراهيم ، زينــــــات صــــــدقى شرفنطحـ  المصــــــرى  ، صــــــالح  ، حســــــين إب
  . < ، جراسيا قاصير سعاد أحمد >،  منصور

،  موظفـــــة محـــــل االســـــطوانات التـــــى يعجـــــب بصـــــوتها مغنـــــى شـــــهير
، فتبــــدأ رحلــــة بحــــث المطــــرب  لكــــن مســــاعده يطردهــــا بعــــد االختبــــار

  . ، ناجحة كوميديا غنائية راقصة.  عنها

  دم أنشودة ال
Blood Song 

  ق م ٨٥)    ف  ( ١٩٨٥أميركا 
Allstate Film Company; Mountain High Enterprises. An 

Alan J. Levi F. DPh: Steve Posey. S: James Fargo, Frank 
Avianca and Lenny Montana. Based on an OSt: Joseph M. 
Shink and George Hart. MCompAndCond: Rob Walsh. 
OScrMCompAndPerf: Monty Turner. Song All in Your 
Mind  M and Lyr: Monty Turner. Vocal: Lainie Kazan. 
ServiceMPerf: Frank Sorkin. AscP: Lee Shrout. ExcP: Len 
Turner and Stephan B. Sofro. P: Frank Aviance and Lenny 
Montana. ␡ C: Diane Lomond. E: Ann Mills. 

Donna Wilkes. Richard Jaeckel. Antoinette Bawer. 
AlsoStr: Dane Clark. SpGuestApr: Lenny Montana -as 
Skipper. And Frankie Avalon -as Paul.  Intrd: William 
Kirby Cullen -as Joey and Noelle North -as Cathy. With 
Jenifer Eskat, Christopher Scrano, Victor Izay, Lenny 
Montana, Jr. 

ــــة :  ١٩٥٥أوريجون ـ  پورتالنــــد  ــــديها قــــدرة رؤي فتــــاة صــــغيرة تجــــد ل
ـــا  ـــم انتحـــر  صـــنعهجـــرائم شـــاب ورث ناي ـــل أســـرته ث ـــذى قت ـــده ال ـــه وال ل

هــــل يتخيــــل أن أحــــد فكــــرة .  اآلن يطاردهــــا ليقتلهــــا.  عامــــا ٢٧قبــــل 
البدايـــة .  مغريـــة كهـــذه تتحـــول لمجـــرد لعبـــة قـــط وفـــأر لشـــج الـــرءوس

ــــــون ‘:  بيــــــت شــــــعرى لتينيســــــون يقــــــول ــــــا الجن ــــــر خالي ــــــراود … عب ي
، وأفضــــــل األشــــــياء شــــــريط موســــــيقى ذو لمســــــة  ’ الهــــــول والخــــــوف

  . طقسية دينية

 انعكاسات مصرع 
Reflections of Murder 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   — ( ١٩٧٤أميركا 
ABC Circle Films [Aaron Rosenberg/ Charles Lederer 

Productions]. PD: Boris Levin. M: Billy Goldenberg. E: 
David Rawlins. DPh: Mario Tosi. From the N Celle Qui 
N’Etait Plus by Pierre Boileau, Thomas Narcejac. TP: Carol 
Sobieski. P: Aaron Rosenberg. D: John Badham. 

Tuesday Weld, Joan Hackett, Sam Waterston, Lucille 
Benson, Michael Lerner, Ed Bernard, R.G. Armstrong, 
Lance Kerwin, John Levin, Jesse Vint, William Turner, 
James A. Newcombe, Sam Henriot, Don Sparks, Sandra 
Coburn, Rita Conde. 

چورچ كلـــــوزوه ـ  نســــخة تليفــــــزيونية مخلصــــة وفعالـــــة مــــن فـــــيلم هنرى
، حاولــــت قــــدر اإلمكــــان الحفــــاظ علــــى  انظــــر—”  المــــرأة شــــيطان “

ـــــى أميركـــــا ـــــل األحـــــداث إل ـــــراء العمـــــل األصـــــلى رغـــــم نق .  أعمـــــاق وث
تتواطــــــــأ عشــــــــيقة ســــــــابقة لنــــــــاظر مدرســــــــة متغطــــــــرس وقاســــــــى علــــــــى 

لكـــــن بعـــــد ،  ، مـــــع زوجتـــــه ضـــــعيفة الشخصـــــية علـــــى قتلـــــه الجميـــــع
ويلــــــد هــــــى العشــــــيقة .  قليــــــل يتضــــــح أنــــــه ال يــــــزال حيــــــا ويطاردهمــــــا

ـــــدور ـــــى ال ـــــة ف ـــــى دور الزوجـــــة ومنطلق ـــــة ف ـــــؤثرة ومحبب ـــــت م ،  ، وهاكي
ـــــزوج متحاشـــــيا المبالغـــــات التـــــى يســـــمح  ووترســـــتون مقنـــــع فـــــى دور ال

ــــــــــدور ــــــــــا ال ــــــــــة .  به ــــــــــؤامرة  “انظــــــــــر أيضــــــــــا المعالجــــــــــة الهوليوودي م
  . ” شيطانية

  أنغام 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . بركات:  إخراج

، محمــــــــــود  ، هــــــــــدى ســــــــــلطان ، وليــــــــــد توفيــــــــــق أثــــــــــار الحكــــــــــيم
  . ، راندا ، فريدة سيف النصر القلعاوى

ــــا غنائيــــة تعتمــــد علــــى قصــــة عتيقــــة للغايــــة ، لــــذا ال شــــىء  ميلودرام
األم التــــــى تحــــــاول أثنــــــاء ابنهــــــا عــــــن هوايــــــة :  مقنــــــع وال شــــــىء مثيــــــر

، وتشـــــاركه  ، فيهـــــرب مـــــن المنـــــزل الموســـــيقى والغنـــــاء ليصـــــبح طبيبـــــا
  . حبيبته ميوله وكفاحه

  أنف وثالث عيون 
  ق م ١٤٢)   س/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 

ســـــــــيناريو .  إحســـــــــان عبـــــــــد القـــــــــدوس:  قصـــــــــة.  أفـــــــــالم ماجـــــــــدة
ـــــق:  وحـــــوار ـــــاچ.  ، مصـــــطفى كامـــــل عاصـــــم توفي ـــــد :  مونت رشـــــيدة عب
ــــــــدير التصــــــــوير.  الســــــــالم حســــــــين  :  إخــــــــراج.  محمــــــــد طــــــــاهر:  م
  . كمال

،  ، محمـــــــود ياســـــــين ، ميرفــــــــت أمـــــــين ، نجـــــــالء فتحـــــــى ماجـــــــدة
، عزيـــــــــزة  ، إحســـــــــان شـــــــــريف ، حمـــــــــدى أحمـــــــــد صـــــــــالح منصـــــــــور

  . ، صالح نظمى ، اعتدال شاهين ، فتحية شاهين حلمى
ـــــى ـــــس المين ـــــام المالب ـــــيلم نمـــــوذجى ألي ـــــة .  ف ـــــالث قصـــــص غرامي ث

، تعبــــر بشــــكل مــــا  ، كلهــــا حافلــــة بالمشــــاهد الجنســــية متتاليــــة للبطــــل
ــــــة إحســــــان عبــــــد  صــــــر الهيپيــــــة والتحــــــررعــــــن ع ، وعــــــن مغــــــزى رواي

ــــع تناقضــــات نفســــية اإلنســــان الشــــرقى  ــــدوس عــــن تعــــارض هــــذا م الق
، واآلن لــــــــــم تعـــــــــد تناســــــــــب طبيبنــــــــــا  األولــــــــــى فقيـــــــــرة.  المحـــــــــافظ
، ولكنهـــــا متعلقـــــة بحيـــــاة الثـــــراء  الثانيـــــة إحـــــدى مرضـــــاه.  المشـــــهور

تناســــب مــــن  الثالثــــة هيبيــــة متحــــررة لكنهــــا ال.  الفــــاحش بــــزواج عرفــــى
ــــــت  يريــــــد امــــــرأة لنفســــــه فقــــــط ــــــى تحول ــــــة اكتشــــــافه أن األول ، والنهاي

ــــــة وإبهــــــار !  لعــــــاهرة رخيصــــــة ــــــالطبع الفــــــيلم حافــــــل بالبهرجــــــة اللوني ب
ــــــاء وتســــــريحات الشــــــعر ــــــزات واألزي ، وهــــــذا جــــــزء  اإلضــــــاءة والتجهي

  . أساسى من جوه العام
  االنفجار 

  ق م ١٠٠)   بيتش ( ١٩٨٦لبنان 
  . رفيق حجار:  إخراج

ـــــــد مجـــــــذوب ـــــــد المجي ـــــــر الخـــــــورى  عب مـــــــادلين  [ـ  ، مـــــــادلين طب
ــــــر ــــــزين ] طب ــــــاء نصــــــرى ، ســــــمير قمــــــاطى ، أحمــــــد ال ــــــى  ، علي ، عل
  . ، كمال الحلو ، ماجد أفيونى دياب

، أمــــــام  ، ومــــــا تخلقــــــه مــــــن مصــــــاعب مســــــتحيلة الحــــــرب اللبنانيــــــة
، عــــن أســــتاذ جــــامعى وتلميذتــــه وســــط  قصــــة حــــب مختلفــــة الــــديانتين

ـــــــا طوفـــــــان مـــــــن التعصـــــــ ـــــــة تقريب ـــــــة لكـــــــل الطلب ســـــــبق …ب والهمجي
ـــــر اســـــتعقادا ســـــينمائيا فـــــى  حـــــروب  “معالجـــــة الموضـــــوع بشـــــكل أكث

ـــــــروت اللقـــــــاء ‘و ”  صـــــــغيرة ـــــــا أســـــــلوب .  أو غيرهمـــــــا’  بي لكـــــــن هن
  . ” الملجأ “أنظر لنفس الموجه .  بسيط ومباشر

  انفجار 
  ق م ١٠٠)  س/   سفير/  ت ( ١٩٩٠مصر 

.  محمــــد ضــــياء:  موســــيقى.  حســــين يــــاقوت]  حســــين الصــــباح [
قصــــــة .  رضــــــا الســـــيد:  مــــــدير التصـــــوير.  طلعــــــت فيظـــــى:   مونتـــــاچ

ســــــــعيد  [ـ  محمــــــــد ســــــــعيد مــــــــرزوق :  وســــــــيناريو وحــــــــوار وإخــــــــراج
  . ] محمد

،  ، أحمــــــد حـــــــالوة ، إيفـــــــا ، فــــــاروق الفيشـــــــاوى عــــــزت العاليلــــــى
، عمـــــاد  ، مهـــــا عـــــزت ، حســـــن ســـــالم ، وفـــــاء شـــــهاب خليـــــل مرســـــى

  . ، طلعت الشامى ، محمد عتريس المصرى
ـــــنمط أفـــــالم  محاكـــــاة صـــــغيرة اإلنتـــــاج ضـــــعيفة التنفيـــــذ واإليقـــــاع ، ل

إرهـــــــابى دولـــــــى متخصـــــــص فـــــــى .  الجريمـــــــة والنشـــــــاط الهوليووديـــــــة
منطقـــــة الشـــــرق األوســـــط ويطلـــــب مـــــن الســـــلطات المصـــــرية االفـــــراج 

وفــــى حالـــــة الــــرفض ســـــيقوم بإحـــــدى .  عــــن بعـــــض الرهــــائن األجانـــــب
لمصــــرى لمكانــــه بمجمــــع التحريــــر عملياتــــه ويتوصــــل مفــــتش الشــــرطة ا

ويحاصــــره إلــــى أن يلقــــى مصــــرعه بســــقوطه مــــن المبنــــى بعــــد اســــتبداله 
النهايــــــــة تــــــــدمج .  لحقيبــــــــة المتفجــــــــرات بحقيبــــــــة أحــــــــد األشــــــــخاص

بــــدورها ثيمـــــة أفـــــالم أخـــــرى بجعـــــل الشـــــخص المجهـــــول يـــــذهب بهـــــا 
العمــــــل األول للموجـــــــه .  دون أن يــــــدرى بــــــالطبع لإلســـــــتاد الرياضــــــى

هـــــــذا االســـــــم ليـــــــوحى بالقرابـــــــة للموجـــــــه ســـــــعيد  ويقـــــــال أنـــــــه اختـــــــار
ـــــى ســـــعيد محمـــــد مـــــرزوق  مـــــرزوق ـــــم أجبـــــر علـــــى التخلـــــى عنـــــه إل ، ث

، ذلـــك خاصــــة وأنــــه  وأصـــبح فــــى نهايـــة المطــــاف ســــعيد محمـــد فقــــط
ــــدو أن هنــــاك موجــــه آخــــر هــــو محمــــد مــــرزوق فكــــر فــــى اســــتخدم  يب

  ! توافيق ذات االسم الثالثى ليصبح سعيد محمد مرزوق

   ٢/١انفجار 
Blown Away 

  ق ١٢١)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
Metro Goldwyn Mayer [Trilogy Entertainment]. C: 

Michael Fenton, Allison Cowitt. Co-P: Dean O’Brien. M: 
Alan Silvestri. CD: Joe I. Tompkins. E: Timothy Wellburn. 
PD: John Graysmark. DPh: Peter Levy. ExcP: Lolyd Segan. 
St: Jahn Rice & Joe Batteer & M. Jay Roach. S: Joe Batteer 
& John Rice. P: John Watson, Richard Lewis, Pen 
Densham. D: Stephen Hopkins. 

Jeff Bridges. Tommy Lee Jones. ¤ Lloyd Bridges. Forest 
Whitaker. Suzy Amis. Co-Str: John Finn, Stephi Lineburg. 
Loyd Catlett, Caitlin Clarke, Chris de Oni, Ruben Santiago-
Hudson. 

، يفاجــــــــأ بسلســــــــلة  شــــــــرطى مكافحــــــــة مفرقعــــــــات فــــــــى بوســــــــتون
، ليتضــــح بعــــد قليــــل أنــــه المقصــــود باالنتقــــام  هجمــــات علــــى المدينــــة

ـــــدى كـــــان قـــــد  ـــــه فـــــى الجـــــيش الجمهـــــورى األيرلن ـــــل ســـــابق ل مـــــن زمي
األول رحـــــــل إلـــــــى أميركـــــــا .  أبطـــــــل قنبلـــــــة خطـــــــط لتفجيرهـــــــا قـــــــديما

.  اموالثــــانى هــــرب اآلن مــــن الســــجن المؤبــــد مــــن أجــــل ذلــــك االنتقــــ
التشـــــويق الفـــــائق المعتـــــاد فـــــى أفـــــالم متخصصـــــى المتفجـــــرات رفيعـــــى 

، يضـــــاف إليـــــه هـــــذه المـــــرة شـــــريط موســـــيقى حافـــــل مـــــن أرق  الـــــذوق
ديين مثـــل يـــوو تـــوو ومايكـــل بولتـــون أغـــانى أشـــهر نجـــوم البـــوب األيرلنـــ

  . وغيرهم

    ٢/١االنفجار األخير 
Total Recall 

  مق  ١٠٩)  *ف/   س/    ف  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” مدينة المخاطر “:  *ف

[TriStar] Carolco [Ronald Shusett]. C: Mike Fenton, 
C.S.A., Judy Taylor, C.S.A., Valorie Massalas. AscP: Elliot 
Schick, Robert Fentress. M: Jerry Goldsmith. CD: Erica 
Edell Phillips. E: Frank J. Urioste, A.C.E. PD: William 

Sandell. SpMUpFx Designed and Created: Rob Bottin. 
DPh: Jost Vacano. Inspired by the ShortSt We Can 
Remember It for You Wholesale: Phillip K. Dick. ExcPs: 
Mario Kassar and Andrew Vajna. ScreenSt: Ronald Shusett 
& Dan O’Bannon and Jon Povill. S: Ronald Shusett & Dan 
O’Bannon and Gary Goldman. P: Buzz Feitshans and 
Ronald Shusett. D: Paul Verhoeven.  ↑ SupSdFxE: 
Stephen H. Flick. VFxSup: Eric Brevig. VFxP: B.J. Rack. 
DieractorVFx: Rob Battin. 

Arnold Schwarzenegger. ¤. Rachel Ticotin. Sharon Stone. 
Michael Ironside. Marshall Bell, Michael Champion. Mel 
Johnson, Jr., Roy Brocksmith, Rosemary Dunsmore. And 
Ronny Cox.  ↑ Ray Baker, David Knell, Alexia Robinson, 
Dean Norris, Mark Carlton, Debbie Lee Carrington, Lycia 
Naff, Bobby Costanzo, Michael laGuardia, Priscilla Allen, 
Ken Strausbauch, Marc Alaimo. 
المســـــتقبل القريـــــب حيـــــث يعمـــــل كثيـــــرون فـــــى اســـــتخراج المعـــــادن 

، تتـــــاح  أوالســـــياحة فـــــى المـــــريخ وتحفـــــل األرض بالزحـــــام والصـــــخب
.  خدمــــة تغييــــر ذاكــــرة اإلنســــان بحيــــث يعــــيش وكأنــــه شخصــــية أخــــرى
،  البطـــل يحـــاول تـــذكر مـــا بـــدا أنـــه خبـــرة مرعبـــة ســـابقة لـــه فـــى المـــريخ

، لكـــــــن بعـــــــض  يافيلجـــــــأ للبرنـــــــامج المـــــــذكور ليصـــــــبح مخبـــــــرا ســـــــر 
، حيــــث  المســــئولين الكبــــار يطاردونــــه بهــــدف قتلــــه مــــن وإلــــى المــــريخ

، وعليـــــه اآلن قيـــــادة ثـــــورة لتخلـــــيص  يكتشـــــف أنـــــه كـــــان ثـــــائرا ســـــابقا
.  ، وإطــــالق الهــــواء فــــى جــــو الكوكــــب المــــريخ مــــن حاكمــــه المســــتبد

الطريــــف أن كــــل مــــا حــــدث ممكــــن تفســــيره كجــــزء مــــن برنــــامج رحلــــة 
حــــداث واقعيــــة مــــر بهــــا بــــدأت بتمــــرده علــــى االســــترجاع أو تفســــيره كأ

ــــــامج ــــــف كثيفــــــة التفاصــــــيل .  البرن ــــــة مســــــتقبلية فائقــــــة العن ككــــــل رؤي
ــــــدلى ســــــكوت  ــــــى طريقــــــة كالســــــية ري ــــــات عل ــــــالم ســــــنة  “والخلفي الع

ـــــف (”  ٢٠٠٠ ـــــذات المؤل ـــــذه  ) الفيلمـــــان عـــــن قصـــــص ل ، مـــــع تنفي
كميـــات .  بطريقـــة كـــارولكو المتفجـــرة التـــى صـــنعت بهـــا ثالثيـــة رامبـــو

، كمــــا كــــل  مــــن التشــــويه والكائنــــات المســــخية متقنــــة التنفيــــذ ضــــخمة
تكلـــــف قرابـــــة  (شـــــىء فـــــى هـــــذا الفـــــيلم رائـــــع الخيـــــال والصـــــنعة معـــــا 

مليونــــا قياســــية ضــــربت بهــــا كــــارولكو نفســــها ممثلــــة فــــى إنتاجهــــا  ٧٠
ــــا”  ٣رامبــــو  “الســــابق  ، ولــــم تكســــرها ســــوى هــــى  ذى الســــتين مليون

ـــيلم شـــوارزينيجر ا ـــالى نفســـها مـــرة أخـــرى مـــع ف الجـــزء —المـــدمر  “لت
ريتشـــــيل تيكــــــوتين .  ) الـــــذى تكلــــــف مائـــــة مليـــــون ســــــاحقة”  الثـــــانى

رائعـــــة الجســـــد تنفـــــرد بأنهـــــا الوحيـــــدة التـــــى وجهـــــت بعـــــض اللكمـــــات 
، أمـــا شـــارون ســــتون  المهمـــة لشـــوارزينيجر علـــى مـــدى حياتـــه المهنيـــة

ــــــة واإلثــــــارة  ــــــة المرهف ــــــة الناعمــــــة والرق ــــــن األنوث ــــــزيج نــــــادر م فهــــــى م
  . ، وتقوم هنا بدور حبيبة البطل زعافالجنسية ال

AA: VFx [SpAchievement Award, no other nominees this 
year] (Bervig, Bottin, Tim McGovern and Alex Funke). 

AAN: Sd (Michael J. Kohut, Carlos de Larios, Aaron 
Rochin and Nelson Stoll); SdFxE (Flick). 

  انفجار الحليم 
Death Wish 

  ق م ٩٢)   س/    ف  ( ١٩٧٤أميركا 
[Paramount] Dino de Laurentiis. M: Herbie Hancock. E: 

Bernard Gribble. PD: Robert Gundlach. DPh: Arthur J. 
Ornitz. S: Wendell Mayes; Based on the N: Brian Garfield. 
P: Hal Landem, Bobby Roberts,  Michael Winner. D: 
Michael Winner. 

Charles Bronson, Hope Lange, Vincent Gardenia, Steven 
Keats, William Redfield, Stuart Margolin, Stephen Elliott, 
Olympia Dukakis, Chtistopher Guest, Eric Laneuville, Jeff 
Goldblum. 

، فــــى تتــــابع مبكــــر نســــبيا  تمــــوت زوجتــــه بعــــد اغتصــــابها هــــى وابنتــــه
ــــل  الوحشــــيةفــــائق  ــــدس داخليــــات مســــالم إلــــى قات ، فيتحــــول مــــن مهن

منـــتقم يجـــوب شـــوارع نيـــو يـــورك بحثـــا عـــن الجنـــاة وتصـــفيتهم واحـــدا 
تنـــــتعش معنوياتـــــه ويطلـــــى شـــــقته بـــــاللون البرتقـــــالى بعـــــد .  تلـــــو اآلخـــــر
ــــون يســــتحق التجربــــة  (أول ضــــحية  ــــرر بعــــد المشــــاهدة أنــــه ل ربمــــا تق

وتبـــدأ لعبــــة قـــط وفـــأر بــــين ، لكـــن هـــذا يلفــــت انتبـــاه الشـــرطة  ) فعـــال
، أو  تمجيــــــد متفــــــرد مــــــن نوعــــــه للعدالــــــة خــــــارج القــــــانون.  الطــــــرفين

فـــــرق  (’  الســـــاهرين ‘للدقـــــة كـــــل مـــــا فعلـــــه ببســـــاطة أن نقـــــل تـــــراث 
األهليــــة المــــألوف قبــــل قــــرن فــــى المــــدن النائيــــة األميركيــــة )  القصــــاص

، إلــــى أحــــد أكثــــر مــــدنها المعاصــــرة  ) وفــــى مئــــات األفــــالم مــــن ثــــم (
لكــــن هــــذا كــــان كافيــــا لفــــتح أبــــواب جهــــنم .  مــــا وثــــراء وعصــــريةازدحا

ـــــاره  ـــــى صـــــورة هجـــــوم صـــــحفى صـــــاخب وكاســـــح ضـــــده باعتب ـــــه ف علي
، فاقــــــت مثيلتهــــــا قبــــــل ثالثــــــة أعــــــوام ضــــــد  دعــــــوة مباشــــــرة للعنــــــف

، ذلــــك أن العنــــف يــــأتى هــــذه المــــرة ال مــــن شــــرطى  ’ هــــارى القــــذر ‘
 يـــــؤدى وظيفتـــــه بعنـــــف بـــــل مـــــن مـــــواطن عـــــادى ال صـــــفة لـــــه تؤهلـــــه

اإلثـــــارة والعنـــــف كلهـــــا مـــــن أعلـــــى طـــــراز .  للقصـــــاص مـــــن المجـــــرمين
، نجاحـــــه الهائـــــل حســـــم   ومتواصـــــلة فـــــى إيقـــــاع ال يهـــــدأ وال يتوقـــــف

ــــدات األصــــغر  ــــن التقلي ــــه فاتحــــة لسلســــلة م ــــأن جعل كــــل النقاشــــات ب
ـــــذات البطـــــل ـــــداده هـــــو نفســـــه لسلســـــلة مســـــهبة ب ـــــك عـــــن امت .  ناهي

ــــــــدى المنتج البريطــــــــانى مايـ  صــــــــاحب الفــــــــيلم الموجه ــــــــر أب كــــــــل وين
ـــــدما قـــــاد الســـــينمائيين فـــــى  ـــــنفس كبيـــــرين عن شـــــجاعة واتســـــاقا مـــــع ال
أواخــــــر الثمانينيــــــات فــــــى حملـــــــة كبيــــــرة للتصــــــدى لــــــدعاوى األميـــــــر 
.  تشــــــارلز ولــــــى العهــــــد المناهضــــــة للعنــــــف فــــــى الســــــينما وتفنيــــــدها

ــــــؤدى هنــــــا أول أدواره الســــــينمائية كأحــــــد  الــــــنجم چيــــــف جولــــــدبلوم ي
ــــام البطــــل ــــام الشــــرس “االســــتطرادات انظــــر .  أهــــداف انتق و ”  االنتق

  .  ” ٥بركان الغضب  “و”  الفهد المدمر “و”  رغبة الموت “

   ٢/١إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
  ق م ١٤٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٥مصر 
  . سعيد مرزوق:  إخراج

، حســـــــــين  ، محمـــــــــود ياســــــــين ، مديحـــــــــة كامــــــــل ميرفـــــــــت أمــــــــين
، دالل  ، توفيــــــق الــــــدقن ، حســــــن مصــــــطفى ، ســــــمير غــــــانم فهمــــــى

ــــد العزيــــز ،  ، حســــين الشــــربينى ، أســــامة عبــــاس ، نجــــاح المــــوجى عب
ــــب نظــــيم شــــعراوى ــــوكس ، أحمــــد رات ــــاروق فل ،  ، نعيمــــة الصــــغير ، ف
  . عزيزة حلمى

،  ” المــــذنبون “محاولــــة لعمــــل مــــا يشــــبه جــــزءا ثانيــــا للفــــيلم الفــــائق 
ـــــب  ـــــين نجي ـــــرفين الحقيقي ـــــدون المحت لكـــــن األمـــــور تختلـــــف جـــــذريا ب

.  ، ومحاولــــة ســــعيد مــــرزوق الكتابــــة بنفســــه الليثــــى محفــــوظ وممــــدوح



٥٠  

ســــــخط .  نمــــــاذج متعــــــددة مذنبــــــة مــــــن كافــــــة الطبقــــــات واالتجاهــــــات
،  جيــــــــل مــــــــا قبــــــــل الثــــــــورة’  تلميــــــــع ‘النقــــــــاد جــــــــاء مــــــــن زاويتــــــــين 

واالنجـــــراف المجـــــانى وراء التيـــــار الســـــلفى المعاصـــــر لدرجـــــة التبشـــــير 
ـــة ـــة مســـلحة فـــى مشـــهد النهاي ـــورة ديني ـــة !  بث ـــوفرة مـــع مشـــاكل مخيف ال

ــــــة ــــــة الرقاب ــــــة اســــــتبعاد هــــــذه النهاي ــــــا فيهــــــا هــــــى محاول .  ، أشــــــرس م
  ! خففت النهاية فصار الفيلم أقل سوءا

   ٢/١أنقذوا هذه العائلة 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٩مصر 

فــــاروق :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أوســــكار فــــيلم]  دوالر فــــيلم [
.  الشـــــــيخ ســـــــعيد:  مونتـــــــاچ.  جمـــــــال ســـــــالمة:  موســـــــيقى.  صـــــــبرى

  . حسن إبراهيم:  إخراج.  مصطفى إمام:  مدير التصوير
،  ، كريمـــــة مختـــــار ، حســـــين فهمـــــى ، فريـــــد شـــــوقى ميرفــــــت أمـــــين

  . ، هدى رمزى ، أبو بكر عزت نبيلة السيد
، مــــــع بعــــــض  كوميــــــديا طريفــــــة وأداء خفيــــــف الظــــــل مــــــن الجميــــــع

أب يـــــرفض زواج ابنتـــــه مـــــن .  أفكـــــار المقالـــــب المبتكـــــرة هنـــــا وهنـــــاك
ـــــوى ـــــه پـــــالى ب ـــــه ألن ـــــع االبنـــــة األســـــرة كلهـــــا فـــــى  أحـــــد موظفي ، فتوق

اآلن .  مشــــــاكل وخالفـــــــات عــــــن طـــــــرق خطابــــــات مجهولـــــــة التوقيـــــــع
، والوســــيط الوحيــــد  تضــــطر لتــــرك المنــــزل بســــبب غضــــب أبيهــــا منهــــا
  ! المرشح لحل المشكلة هو صاحبنا اللعوب عينه

    ٢/١انقذوا ويلى 
Free Willy 2 

  ق م ٩٨)   س/  تش إىإى إ  ( ١٩٩٥أميركا 
 [Warner Bros.] Warner Bros.; Monarchy Enterprices, 

B.V. [Le Studio Canal+, Regency Enterprises; Alcor Films]. 
C: Judy Taylor and Lynda Gordon. CD: Erica Edell Phillips. 
AscPs: Mark Marshall, Douglas C. Merrifield, Sherry 
Fadely. Co-P: Richard Solomon. MCompAndCond: Basil 
Poledouris. FEs: Robert Brown, Dallas Puett. PD: Paul 
Sylbert. DPh: Laszlo Kovacs. ExcPs: Richard Donner, 
Arnon Milchan, Jim van Wyck. W: Karen Janszen and 
Corey Blechman and John Mattson. P: Lauren Shuler-
Donner and Jennie Lew Tugend. D: Dwight Little.  ↑ 
Based of Chrs Created: Ketty A. Walked. Whale FxSup: 
Walt Conti. Whale Chor Bob Talbot. 

Jason James Richter. ¤. Augush Schellenberg. Jayne 
Atkinson. Joe Tenney. Elizabeth Pena. Francis Capra. 
Marry Kate Schellhardt. Mykelti Williamson. M. Emmet 
Walsh. And Michael Madsen. Steve Kahan, John Considine, 
Basil Wallace. 

أن ”  الحــــوت صــــديقى “مــــرة أخــــرى يثبــــت فــــى هــــذا االســــتطراد لـــــ 
ـــر  ـــأ وأكث ـــى هـــى واحـــدة مـــن أدف صـــداقة الصـــبى چيســـى والحـــوت ويلل

ن بهـــــــا إ.  العالقــــــات إثـــــــارة لتعاطفنــــــا ودموعنـــــــا فـــــــى تــــــاريخ األفـــــــالم
.  ، وقليـــــــل مـــــــن الســـــــحر المفهـــــــوم الكثيـــــــر مـــــــن الســـــــحر الغـــــــامض

األخيـــر هـــو أنهـــا عالقـــة أطفـــال وحيوانـــات متوحشـــة كلهـــم شـــبه أيتـــام 
ومظلومــــون يكــــاد ال يكــــون لهــــم فـــــى الحيــــاة ســــوى بعضــــهم الـــــبعض 

أو بـــــــاألحرى  (فـــــــى هـــــــذه البكائيـــــــة اإلنســـــــانية .  ليحـــــــبهم ويفهمهـــــــم
، يهــــــــــب األخيــــــــــار بقيــــــــــادة  ثانيــــــــــةالكبيــــــــــرة ال)  الحيوانيةـ  اإلنسانية

األطفــــــال إلنقــــــاذ ويللــــــى وأخويــــــه مــــــن تلــــــوث بترولــــــى أصــــــاب ميــــــاه 
البدايــــــة فكــــــرة رائعــــــة االبتكــــــار لتقــــــديم .  ، ويهــــــدد بقــــــتلهم الخلــــــيج

ـــــم  ـــــه لمـــــن ل ـــــرفض زيارت ـــــة ت ـــــيم األب وأمـــــه غائب معلومـــــة أن چيســـــى يت
، ذلــــــــــك بــــــــــأن جــــــــــاء مســــــــــئول الرعايــــــــــة  يشــــــــــاهدوا الفــــــــــيلم األول

ـــة بخ ـــيلم بقليـــلاالجتماعي ـــيلم يـــدور بعـــد !  بـــر موتهـــا بعيـــد بـــدء الف الف
ذلــــــك حــــــول تــــــأقلم إلفــــــيس األخ غيــــــر الشــــــقيق لچيســــــى مــــــع ذات 

ــــدائم األســــرة ــــه أن  ، ومــــع مشــــكلة الكــــذب ال ــــه قــــدر ل ، ال ســــيما وأن
، وهـــــو تخطــــــيط شــــــركة البتــــــرول لصــــــيد  يحمـــــل أســــــوأ خبــــــر إطالقــــــا
لكـــــن يبـــــدو ،  ، وبـــــالطبع ال يصـــــدقه أحـــــد الحيتـــــان الثالثـــــة إلنقاذهـــــا

أن هنــــاك أســــاليب خفيــــة للتفــــاهم بــــين أهــــل الخيــــر جميعــــا أيــــا كانــــت 
  . مواقعهم فى المملكة الحيوانية

   ٢/١انقسام الورثة 
Splitting Heirs 

  ق م ٨٦)   إى فـى سى ( ١٩٩٣بريطانيا 
[Universal] The Heirs and Graces Partnership [Prominent 

Features]. W: Eric Idle. C D: Michelle Guish. M: Michael 
Kamen. CD: Penny Rose. FE: John Jympson, A.C.E. PD: 
John Beard. DPh: Tony Pierce-Roberts, B.S.C. ExcP: Eric 
Idle. P: Simon Bosanquet and Redmond Morris. D: Robert 
Young.  ↑ Prominent Features Exc: Steve Abbott. 
Rick Moranis. Eric Idle. Barbara Hershey. ¤. 
Catherine Zeta Jones. Sadie Frost. Stratford Johns, 
Brenda Bruce. William Franklyn, Charubala Chokshi. 
Eric Sykes, Richard Huw, Jeremy Clyde, Bridget 
McConnel. And Intrd -[a joke]: John Cleese.  ↑ Bill 
Stewart, Paul Brooke, David Ross, Cal Macaninch, 
Anisha Gangotra, Amanda Dickinson, Chris 
Jenkinson, Keith Smith, Stephen Grothgar, Madge 
Ryan, Bill Wallis, Cameron Blakeley, Louise 
Downey, Llewellyn Rees, Paul Weston, Tim 

Lawrence, Gary & Michelle Lineker. موظـــف بأحـــد البنـــوك
ــــــــف بم ــــــــن الواليــــــــات يكل ــــــــادم م ــــــــك ق صــــــــاحبة أحــــــــد ضــــــــيوف البن
ـــــــؤدى لفصـــــــل  المتحـــــــدة ـــــــث يتصـــــــادقان ســـــــريعا لكـــــــن هـــــــذا ي ، حي
ــــــك .  الموظــــــف ــــــل يمــــــوت صــــــاحب البنــــــك ويتضــــــح أن ذل بعــــــد قلي

ـــــــدوق الخـــــــامس عشـــــــر ألســـــــرة بوورنمـــــــوث  الضـــــــيف مـــــــا هـــــــو إال ال
بالصــــــدفة يكتشــــــف .  صــــــاحب البنــــــك ووريــــــث ضــــــيعة كبــــــرى أيضــــــا

ــــد ــــه هن ــــذى ظــــل يعتقــــد أن ــــن الحقيقــــى الموظــــف ال ــــه االب ى األصــــل أن
ـــــة فـــــى الســـــتينيات فـــــى أحـــــد  ـــــت هيپي ـــــى كان ـــــه الدوقـــــة الت ـــــذى تركت ال

ـــــه الغـــــرام المطـــــاعم ـــــا لمطارحت چـــــون كليـــــيس يقـــــوم !  ، وتطـــــارده حالي
بـــــدور محـــــام ينصـــــح الوريـــــث الحقيقــــــى بقتـــــل صـــــديقه حتـــــى تقــــــوى 

ـــــــه ـــــــة إلي ـــــــب .  فـــــــرص إســـــــناد الدوقي ـــــــدأ تأني تفشـــــــل المحـــــــاوالت ويب
ــــــث ــــــدى الوري ــــــولى المحــــــامى المحــــــاوالت بنفســــــه الضــــــمير ل ،  ، فيت

ـــع األطـــراف ـــة ترضـــى جمي ـــاك نهاي ـــر المتوقـــع .  لكـــن تظـــل هن ـــى غي عل
، بينمــــــا  أيــــــدل يأخــــــد األضــــــواء مــــــن مــــــورانيس كالوريــــــث اإلنجليــــــزى

.  األخيـــــر قـــــدم شخصـــــية أميركيـــــة باهتـــــة بـــــال مالمـــــح وغيـــــر مضـــــحكة
ــــــــف وجــــــــه ــــــــارا هيرشــــــــى ذات األل ــــــــدى لباب ــــــــر تقلي ــــــــك   دور غي ، وذل

ــــ ــــرة والشــــرهة جنســــيا كالدوق ــــا (ة المثي ، ربمــــا  ) ! وشــــقراء الشــــعر هن
.  ” صــــانعة األطفــــال “أختيــــرت لــــه للتــــذكير بــــدورها كــــأم هيپيــــة فــــى 

تنفيــــذ اإلنتــــاج تـــــم بواســــطة پرومينانــــت الشـــــركة التــــى توارثــــت تقاليـــــد 
، حيــــث يحمــــل الفــــيلم كثيــــر مــــن ســــخريتهم الســــوقية  المــــونتى پــــايتون

ــــا والبريطــــ ــــى موضــــوع الجامحــــة مــــن بريطاني ــــز خــــاص عل انيين مــــع تركي
التصــــوير بالكامــــل فــــى إنجلتــــرا زائــــد فــــى .  البــــرود والشــــره الجنســــيين

، ويونيفـــــــرسال تولــــــت التوزيــــــع  المواقــــــع فــــــى لنــــــدن وجنــــــوب فرنســــــا
  . فقط

  انقالبة 
Turnabout 

  ق أأ ٨٢)   ت  ( ١٩٤٠أميركا 
Hal Roach. M: Arthur Morton. DPh: Norbert Brodine. S: 

Mickell Novak, Berne Giler, John McLain. Based on the N: 
Thorne Smith. P and D: Hal Roach. 

John Hubbard, Carole Landis, Adolphe Menjou, Mary 
Astor, William Gargan, Joyce Compton, Verree Teasdale, 
Donald Meek. 

ـــــــة الفكـــــــرة ـــــــديا ذكي ـــــــف كومي ـــــــة المواق ـــــــزال تحمـــــــ ، المع ل ، وال ت
، بحيـــــث عـــــادت فـــــى الثمانينيـــــات لتؤســـــس ضـــــربا  الكثيـــــر مـــــن هـــــذا

ـــدءا مـــن  صـــغيرا ألفـــالم العـــيش فـــى جســـم شـــخص آخـــر ـــر ‘، ب ’  كبي
، وحتـــــــــى أفـــــــــالم روبـــــــــين  لتـــــــــوم هـــــــــانكس]  ” أحـــــــــالم مراهـــــــــق “ [

أيضــــــــا يمكــــــــن بنحــــــــو مــــــــا اعتبارهــــــــا األســــــــاس لفــــــــيلم .  ويلليــــــــامز
ــــــــور ‘التســــــــعينيات عــــــــالى الفكــــــــرة  ــــــــاإلكر  “ [’  چوني ]  ” اهطفــــــــل ب

ـــى يتمتـــع بهـــا  .  لشـــوارزينيجر ـــادا الشـــجار حـــول المزايـــا الت زوجـــان اعت
ــــــــادال  كــــــــل منهمــــــــا ــــــــرح عليهمــــــــا إحــــــــد آلهــــــــة الشــــــــرق أن يتب ، يقت
ــــالفكرة يلبيهــــا لهمــــا جســــميهما ــــان ب ــــدما يرحب ــــالطبع .  ، وعن ــــذروة ب ال

  ! أن يضع الزوج طفال

  ٢/١إنه عالم مجنون مجنون مجنون 
☺  

It’s a Mad Mad Mad Mad World 
  ق م ١٩٢)  س/    ف/   ت  ( ١٩٦٣أميركا 

United Artists. AD: Rudolph Sternad. Stunts: Carey 
Loftin. Titles: Saul Bass  FE: Fred Knudtson. M: Ernest 
Gold. DPh: Ernest Laszlo. S: William Rose and Tania Rose. 
P and D: Stanley Kramer. 

Spencer Tracy, Edie Adams, Milton Berle, Sid Caesar, 
Buddy Hackett, Ethel Merman, Mickey Rooney, Dick 
Shawn, Dorothy Provine, Phil Silvers, Jonathan Winters, 
Peter Falk, Jimmy Durante, Terry-Thomas, Eddie 
‘Rochester’ Anderson, William Demarest, Jimmy Durante, 
Milton Berle, Sid Cacsar, Jim Backus, Paul Ford, Leo 
Gorcey, Ben Blue, Edward Everett Horton, Buster Keaton, 
Joe E. Brown, Carl Reiner, The Three Stooges, ZaSu Pitts, 
Sterling Holloway, Jack Benny, Jerry Lewis. 
فاتحـــــة أفـــــالم الكوميـــــديا الكارتوونيـــــة هائلـــــة اإلنتـــــاج التـــــى ميـــــزت 

أنظـــــــر العملـــــــين التـــــــاليين بـــــــذات المســـــــتوى  (منتصـــــــف الســـــــتينيات 
ــــــــــــا  هــــــــــــؤالء العظمــــــــــــاء وآالتهــــــــــــم  “و”  الســــــــــــباق العظــــــــــــيم “تقريب
، وال زالــــــــــــت تســـــــــــير علــــــــــــى هـــــــــــديها الكوميــــــــــــديات  ) ” الطـــــــــــائرة

ـــــــة ـــــــود التالي ـــــــديا عـــــــن ســـــــبا.  المســـــــتعقدة للعق ـــــــل ســـــــوبر كومي ق هائ
الســـــــارق .  للوصـــــــول ألمـــــــوال مســـــــروقة مدفونـــــــة فـــــــى مكـــــــان معـــــــين

)  دورانـــــت فـــــى أحـــــد أدوار حليـــــة هائلـــــة العـــــدد يحفـــــل بهـــــا الفـــــيلم (
يعــــرف هــــذا أوال أوال .  يفضــــى وهــــو يحتضــــر بقرينــــة مــــا عــــن المكــــان

 ١٣، وبعــــد فتــــرة يصــــبح العــــدد  خمســــة رجــــال ثــــم ســــيداتهم الــــثالث
ــــــون  ـ  الفيلم أو حســــــب فـــــــارايتىـ  وينــــــدلع الســــــباق  المجنــــــون المجن
تريســـى هـــو الشـــرطى الكهـــل الـــذى يعلـــم أصـــل .  المجنـــون المجنـــون

حـــين يســـتأثر بهـــا .  تلـــك النقـــود لكنـــه كمـــا البـــاقين ال يعـــرف مكانهـــا
تبـــدأ مطـــاردة أخــــرى كبيـــرة تنتهــــى بالمشـــهد الخالــــد لـــونش المطــــافىء 

ـــف ـــأرجح بعن ـــل ينتمـــى.  المت ـــدم ب ـــال أق ـــون ينتمـــون ألجي  معظـــم الممثل
، لســـــبب جيـــــد هـــــو كـــــون الفـــــيلم تأكيـــــدا  بعضـــــهم للســـــينما الصـــــامتة

، ولــــيس مجــــرد أن جمعهــــم   إحيــــاءا للكثيــــر مــــن تقاليــــدها الكوميديــــة
أحــــد أشــــهر التقييمــــات جــــاء .  كريمــــر علــــى ســــبيل التحيــــة الشخصــــية

أن تشــــاهد فــــوق  ‘:  مــــن الناقــــد دوايــــت ماكدونالــــد ويســــير كمــــا يلــــى
ـــــألوان كاملـــــة  ذلـــــك الجـــــيش الصـــــغير مـــــن شاشـــــة ســـــينيراما ضـــــخمة ب

ـــــــــــبعض باســـــــــــتخدام الســـــــــــيارات  ـــــــــــين يعجـــــــــــزون بعضـــــــــــهم ال الممثل
والطـــــــائرات والمتفجـــــــرات وغيرهـــــــا مـــــــن الوســـــــائل لمـــــــدة تزيـــــــد عـــــــن 

، هــــــو ببســــــاطة أمــــــر  الــــــثالث ســــــاعات بمــــــؤثرات بصــــــوت الســــــتيريو
دع جانبــــا ـ  يفـــوق بكثيـــر قـــدرة العـــين واألذن البشـــرية علـــى االســـتجابة 

هــــل ال يــــزال كالمــــه صــــحيحا :  ســــؤال (’  هــــراوة المــــرح الكوميديــــة
الحـــــظ أنـــــه .  ) ! ؟ فـــــى أيـــــام چـــــيمس كـــــاميرون وستيفــــــين ســـــپييلبيرج

حـــال النســـخة  ، علـــى أى دقيقـــة ١٩٢ال يوجـــد عـــادة شـــريط فــــيديو 
  . ق هى المتداولة فى كل مكان تقريبا حاليا ١٥٤التى تجرى 

AA: SdFx (Walter G. Elliott). 
AAN: Cgr -Color; FE (Knudtson, Robert C. Jones and 

Gene Fowler, Jr.); MScr -SubstantiallyO); Song (It’s a Mad 
Mad Mad Mad World -Gold -M, Mack David -Lyr); Sd 
(Samuel Goldwyn Studio Sound Department -Gordon L. 
Sawyer -SdD). 

  إنهم يسرقون األرانب 
  ق م ٩٥)   س/  الدقى ( ١٩٨٣مصر 

ــــــو فــــــ ــــــاس غــــــانم:  قصــــــة.  يلمرينب ســــــعيد :  ســــــيناريو وحــــــوار.  عب
حســـــــــن أبـــــــــو :  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  ، عبـــــــــاس غـــــــــانم محمـــــــــد
.  كمـــــال كـــــريم:  مـــــدير التصـــــوير.  علـــــوى فايـــــد:  مونتـــــاچ.  الســـــعود
  . نادر جالل:  إخراج

ـــــة ســـــمير غـــــانم ـــــى ، لبلب ـــــى الفخران ـــــب ، يحي ـــــل رات ، نظـــــيم  ، جمي
ـــــ ، مجـــــدى إمـــــام شـــــعراوى ـــــة علـــــى ار، ســـــيف اهللا مخت ، نصـــــر  ، علي
  . سيف

عــــــن .  ، فـــــوق المتوســـــط فـــــى إمتاعهـــــا كوميـــــديا تشـــــويقية خفيفـــــة
ــــدخالن الســــجن بتهمــــة النصــــب ــــة قــــط  صــــديقين ي ــــدأ لعب ــــاك تب ، وهن

، ثــــــم بعــــــد  وفــــــأر مــــــن لــــــص كبيــــــر يخطــــــط لســــــرقة كبــــــرى مســــــتقبال

، لعبـــة أخـــرى مـــن نفـــس النـــوع مـــع صـــحفية لـــديها دون أن  خروجهمـــا
لبلبـــــة تغنـــــى وتـــــرقص .  يـــــام بـــــنفس العمليـــــةتعلـــــم صـــــورة تتـــــيح لـــــه الق

  ! وأيضا تلعب الكاراتيه

  إنهم يسرقون عمرى 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨١مصر 

  . على عبد الخالق:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون
،  ، مديحــــة يســــرى ، أبــــو بكــــر عــــزت ، شــــيرين محمــــود المليجــــى

  . إلهام شاهين
ثــــرى يتبنــــى .  للرعــــب فــــى بعــــض المواقــــف ، وأميــــل درامـــا تشــــويقية

، أن ذلـــــــك حـــــــاول  ، يقنعهـــــــا زوج ابنتـــــــه ، لكـــــــن بحيلـــــــة مـــــــا فتـــــــاة
  . ال بأس باإليقاع والتشويق.  اغتصابها

  إنهم يقتلون الشرفاء 
  ق م ١٠٠)   س/   الفراعنة ( ١٩٨٤مصر 
  . ناصر حسين:  إخراج

ــــد شــــوقى ــــل راتــــب فري ــــى علــــوى ، صــــالح الســــعدنى ، جمي ،  ، ليل
ــــــا ــــــدين ، كمــــــال حســــــين تمهي ،  ، نجــــــوى المــــــوجى ، مــــــريم فخــــــر ال

، أبــــــو  ، محمــــــد الســــــقا ، محمــــــد أبــــــو الحســــــن ســــــيف اهللا مختــــــار
  . ، عبد السالم محمد الفتوح عمارة

، يريـــــد  هـــــذه المـــــرة قاضـــــى شـــــريف.  أحـــــد أفـــــالم موجـــــة االنفتـــــاح
، المـــتهم بقتـــل فتـــاة فقيـــرة  ، علـــى ابـــن أحـــد األبـــاطرة الحكـــم بالعـــدل
علـــى .  ينتهـــى األمـــر بقتـــل القاضـــى فـــى قاعـــة المحكمـــةفـــى مســـكنه و 

ــــاة المجــــون فــــى هــــذه األجــــواء ــــم فرصــــة الســــتعراض حي .  أى حــــال ث
  . ، قيمته الرئيسة أداء البطلين فيلم نشاط متوسط

  انهيار 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨٢مصر 

ســـــــيناريو .  ريـــــــاض العريـــــــان:  قصـــــــة.  عـــــــامر فـــــــيلم]  جيبكـــــــو  [
الموســـــــيقى .  فكـــــــرى رســـــــتم:  مونتـــــــاچ.  فى كامـــــــلمصـــــــط:  وحـــــــوار

عبـــــــد المـــــــنعم :  مـــــــدير التصـــــــوير.  مجـــــــدى الحســـــــينى:  التصـــــــويرية
  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  بهنسى

، رجـــــــــاء  ، كمـــــــــال الشـــــــــناوى ، حســـــــــين فهمـــــــــى ســـــــــهير رمـــــــــزى
  . ، نادية أرسالن ، محمد خيرى الجداوى

.  ء، لكــــن متوســــطة فــــى كــــل شــــى ، طريفــــة الفكــــرة درامــــا تشــــويقية
ــــه ــــى نفســــه فــــى جريمــــة ارتكبتهــــا زوجت ــــرف عل حــــين يعــــرف .  زوج يعت

ـــال جـــدوى ـــد التراجـــع ب يخـــرج مـــن الســـجن مقـــررا قتلهـــا .  خيانتهـــا يري
  . وعشيقها القاضى الذى حكم عليه

  إنى أتهم 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

ــــــــروت ــــــــدة ث ــــــــار زبي ــــــــة ، در  ، عمــــــــاد حمــــــــدى ، صــــــــالح ذو الفق ي
  . ، صالح نظمى ، زيزى البدراوى أحمد

، بينمــــــا  ، عــــــن صــــــحفى يكتشــــــف قــــــاتال حقيقيــــــا درامــــــا تشــــــويقية
يكفيــــه أن حســـــن اإلمــــام حـــــاول .  المحكمــــة تقــــدم آخـــــرا للمحاكمــــة

  ! ، بما تقتضيه خدمة هذه القصة الغريبة على نمطه المعتاد
   ٢/١إنى راحلة 

  ق أأ ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٥مصر 
  . الدين ذو الفقارعز :  إخراج

ــــر ، مديحــــة يســــرى عمــــاد حمــــدى ــــات صــــدقى ، ســــراج مني ،  ، زين
  . ، محمود عزمى ، صالح نظمى ، زينب صدقى رشدى أباظة

ــــة ليوســــف الســــباعى ــــة شــــهيرة عــــن رواي ــــاة أصــــبح .  درامــــا عاطفي فت
والـــدها باشــــا وحرمهــــا مــــن حــــب الطفولـــة ابــــن خالتهــــا ضــــابط الجــــيش 

هـــــى تكتشـــــف خيانـــــة زوجهـــــا :  اريـــــايتـــــزوج كالهمـــــا زواجـــــا إجب.  اآلن
، ويكــــون اللقــــاء ليلــــة عواطــــف عارمــــة فــــى كــــوخ  وهــــو تمــــوت زوجتــــه
ــــدة الدوديــــة وقرارهــــا باالنتحــــار .  نــــاء علــــى البحــــر ينتهــــى بموتــــه بالزائ

،  الميــــزة عــــدم التحــــرج مــــن ربــــط الحــــب برغبــــات الجســــد.  بجــــواره
ى وإن جـــــاز للـــــبعض أن يـــــرى النهايـــــة عقابـــــا أخالقيـــــا لهمـــــا النـــــار التـــــ

أكبـــــــر العيـــــــوب ســـــــذاجة تقـــــــديم وإدانـــــــة التحـــــــرر .  تطهـــــــر الخطيئـــــــة
ــــة ــــدى الطبقــــة الراقي ــــر .  الجنســــى ل ــــى اكتســــبها أكب عامــــة الســــمعة الت

، ويظــــــل األضــــــعف وســــــط أعمــــــال ذو الفقــــــار  مــــــن قيمتــــــه الحقيقيــــــة
  . الكبيرة

  أنياب 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 

؛ أفـــــــالم  ؛ ســـــــيتى تـــــــوب ســـــــينى آرت]  أفـــــــالم إيهـــــــاب الليثـــــــى [
ـــــة ،  ، طـــــارق شـــــرارة محمـــــد شـــــبل:  ســـــيناريو وحـــــوار.  مصـــــر العالمي

حســــــين :  موســــــيقى.  رشــــــدى حامــــــد:  منــــــاظر.  حســــــن عبــــــد ربــــــه
محســـــن :  مـــــدير التصـــــوير.  عـــــادل منيـــــر:  مونتـــــاچ.  ومـــــودى اإلمـــــام

  . محمد شبل:  إخراج.  نصر
ــــــر ــــــى جب ــــــى الحجــــــار من ــــــن ، عهــــــدى صــــــادق ، عل ،  ، طلعــــــت زي
  . اإلمام، حسن  أحمد عدوية

ــــة مــــن نوعهــــا فــــى الســــينما المصــــرية ــــة جريئ ــــديا رعــــب :  تجرب كومي
معالجـــــــة مصــــــرية لـــــــدراكيوال .  فــــــى إطــــــار موســـــــيقى غنــــــائى عصــــــرى

ــــــدماء المعاصــــــرين ،  الســــــباك.  تقدمــــــه فــــــى شــــــكل كــــــل مصاصــــــى ال
وهكــــــذا .  إلــــــخ…، صــــــاحب العمــــــارة   ، ســــــائق التاكســــــى الطبيــــــب

ــــته ــــين ليل ــــين الشــــابين مــــا ب ــــزج كــــابوس الخطيب ــــة بقصــــر يمت م اإلجباري
، ومــــــــا بــــــــين  دراكيــــــــوال بعــــــــد قــــــــادتهم الظــــــــروف لدخولــــــــه مصــــــــادفة

.  الكــــــابوس اآلخــــــر الــــــذى ال يقــــــل ســــــوءا كــــــابوس الحيــــــاة الحقيقيــــــة
، وكثيــــــر مــــــن  ، وتحــــــرر ســــــيريالى فــــــى التعبيــــــر مــــــذاق خــــــاص متميــــــز

الكارتوونيـــــــة فـــــــى الشخصـــــــيات واألحـــــــداث يصـــــــل أحيانـــــــا لتحويـــــــل 
!  وميـــــــديات المرســـــــومةالكـــــــادر صـــــــراحة إلـــــــى صـــــــور كقصـــــــص الك

اختيـــــار أحمـــــد عدويـــــة لـــــدور دراكيـــــوال مثـــــل مداعبـــــة مزدوجـــــة لنظـــــرة 
ــــــين  ــــــه كمغنــــــى شــــــعبى حقــــــق رواجــــــا كاســــــحا ب ــــــة ل المثقفــــــين التقليدي



٥١  

، ويــــراه أولئــــك جميعــــا كمفســــد للــــذوق العــــام أو  الطبقــــات البســــيطة
طبعــــــا إذا مــــــا  (عصــــــر االنحطــــــاط الثقــــــافى ’  دراكيــــــوال ‘بــــــاألحرى 

.  ) اســـــــا بمثـــــــل نضـــــــج الكاتـــــــب نجيـــــــب محفـــــــوظاســـــــتثنيا مـــــــنهم أن
ــــم يحقــــق  ــــذى هــــو أحــــد شخصــــيات القصــــر ل ــــن ال ــــى طلعــــت زي المغن
الشـــــعبية المناســـــبة إال فـــــى أواخـــــر التســـــعينيات ومـــــن خـــــالل ألحـــــان 

  . غربية شهيرة مع إضافة بعض كلمات عربية لها
    ٢/١آه من حواء 

  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 
عـــــن .  العربيــــة للســـــينما]  العربيــــة للســـــينما المتحــــدة للســـــينما  [

ســــــــيناريو .  ولــــــــيم شكســــــــبير:  ؛ تــــــــأليفتــــــــرويض النمــــــــرة مســــــــرحية 
.  يوســـــف ســـــفر:  مهنـــــدس الصـــــوت.  محمـــــد أبـــــو يوســـــف:  وحـــــوار
.  عبـــــاس حلمـــــى:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  والء صـــــالح الـــــدين:  مونتـــــاچ

الموســـــــــــيقى .  ، فـــــــــــاروق نجيـــــــــــب إدوارد نجيـــــــــــب:  إدارة اإلنتـــــــــــاج
ـــــــى إســـــــماعيل:  يةالتصـــــــوير  ـــــــدير التصـــــــوير.  عل ـــــــى حســـــــن:  م .  عل

  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  رمسيس نجيب:  إنتاج
ــــــز ــــــد العزي ــــــى عب حســــــين :  مــــــع.  ¤:  فــــــى.  رشــــــدى أباظــــــة.  لبن

،  ، عزيــــــزة حلمــــــى مديحــــــة ســــــالم.  ، عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم ريــــــاض
،  ، محمــــد إدريـــــس ، إســــتر شــــطاح هــــدى فريــــد.  حســــين إســــماعيل

، مــــارى  إنجــــى إســــماعيل.  ناهــــد صــــبرى:  ؛ والراقصــــة عصــــام عبــــده
:  أغنيــــة الفــــرح.  ، مصــــطفى الشــــريف ، إبــــراهيم حشــــمت عــــز الــــدين

تـــــــرويض  ‘معالجـــــــة عصـــــــرية لكوميـــــــديا شكســـــــبير . شـــــــريفة فاضـــــــل
ـــدة جـــدا فـــى حـــد ذاتهـــا ’ الشكســـة ، والمفارقـــة أنهـــا رغـــم تلـــك  ، جي

مــــن العصــــرنة تظــــل األقــــرب للحبكــــة األصــــلية للمســــرحية مــــن حشــــد 
األفــــــــالم المصــــــــرية اســــــــتهوته باألســــــــاس شخصــــــــية البطلــــــــة وراحــــــــوا 

وبنــــات ”  الزوجــــة الســــابعة “انظــــر مــــثال  (ينســــجون التنويعــــات عليهــــا 
.  ) فـــــــى التســـــــعينيات”  إســـــــتاكوزا “، و قبـــــــل هـــــــذا الفـــــــيلم”  حـــــــواء

ـــــا باغتصـــــابها ـــــا بيطري ـــــتهم طبيب ـــــة ت ـــــة ريفي ـــــا مدلل ـــــى  الشكســـــة هن ، حت
ـــــر علـــــى .  هـــــا، انتقامـــــا مـــــن صـــــالبته مع تطـــــرده بـــــدال مـــــن ذلـــــك تجب

مفارقـــــــــات تضـــــــــطرها لتمثيـــــــــل الوداعـــــــــة والســـــــــعادة .  الـــــــــزواج منـــــــــه
ـــة ـــم افتعـــال للمشـــاجرة تخطيطـــا للطـــالق الزوجي ـــأتى الحـــب  .  ، ث ـــم ي ث

حـــــوار بـــــذىء .  نموذجيـــــة تمامـــــا كتمصـــــير وككوميـــــديا!  كمـــــا تعلـــــم
  . نسبيا أضاف مذاقا متميزا
   ٢/١!  آه من النساء ! آه من الرجال

Oh, Men! Oh, Women! 
  ق م ٩٠)   ت  ( ١٩٥٧أميركا 

Twentieth Century Fox. M: Cyril Mockridge. DPýh: 
Charles G. Clarke. S: Nunnally Johnson. Based on a play: 
Edward Chodorov. P and D: Nunnally Johnson. 

Dan Dailey. Ginger Rogers. David Niven. Tony Randall. 
Barbara Rush. ¤. 
،  كوميـــــــديا عالقـــــــات غراميـــــــة محورهـــــــا الطبيـــــــب النفســـــــى نيفــــــــين

، بينمــــا يقــــرر  تعــــالج لديــــه)  روچــــرز (الــــذى تتعلــــق بــــه زوجــــة حســــناء 
موضوع أوال ـ  ديلــــــــى  (زوجهــــــــا الممثــــــــل الفاشــــــــل المعتــــــــز برجولتــــــــه 

، لكـــــن نيفــــــين هـــــو الـــــدور األكثـــــر  لمكانتـــــه كـــــنجم استعراضـــــى كبيـــــر
التـــــى يزمـــــع )  رش (بالتـــــأثير علـــــى الفتـــــاة ، يقـــــرر االنتقـــــام  ) محوريـــــة

رانـــــدال هـــــو .  ، فـــــى تحـــــد صـــــريح لكليهمـــــا الطبيـــــب الـــــزواج منهـــــا
، كالصــــديق الســــابق لــــرش والــــذى  األكثــــر إلفاتــــا فــــى دوره األول هــــذا

ـــه ـــى دمرت ـــار هـــذه العالقـــة الت ـــد مـــن البطـــل أن يعالجـــه مـــن آث ، فـــى  يري
أوال .  الفتــــاة البدايــــة دون أن يعلــــم أى منهمــــا أنهمــــا مرتبطــــان بــــذات

، لكـــــن تتعقـــــد األمـــــور عنـــــدما يـــــدرك  يبـــــدو رانـــــدال يكرههـــــا بشـــــدة
، ال يــــزال واقعــــا فــــى  الطبيــــب أن مريضــــه حســــن النيــــة المتقلــــب هــــذا

كوميـــــديا متوســـــطة مـــــأخوذة عـــــن !  غـــــرام الفتـــــاة التـــــى ســـــيتزوجها هـــــو
الســــــخرية .  إحــــــدى مســــــرحيات بــــــرودواى متوســــــطة النجــــــاح بــــــدورها

ــــــات  ــــــأتى أساســــــا مــــــن روتين ــــــب النفســــــىت ــــــر  عمــــــل الطبي ، وهــــــى تثي
ــــــــــن الضــــــــــحك ــــــــــر م ــــــــــل الكثي أو ’  متخصصــــــــــا ‘، وإن كــــــــــان  بالفع

  . بعض الشىء من منظور غالبية الجمهور’  مثقفا ‘
  وآه من شربات  … آه

  ق م ١٢٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٩٢مصر 
ـــــانين  [ ـــــد شـــــوقى اتحـــــاد الفن ـــــد شـــــوقى]  أفـــــالم فري .  أفـــــالم فري

:  مخــــــــرج أول.  م.  المنبــــــــاوىشــــــــريف :  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار
:  إكســــــــكيوز مـــــــــى،  الهباشـــــــــة:  األغــــــــانى.  عمــــــــاد عبــــــــد العظـــــــــيم

ــــــأليف ؛ توزيــــــع  حســــــن أبــــــو الســــــعود:  ؛ تلحــــــين ســــــمير الطــــــائر:  ت
.  حســـــــــــن عفيفـــــــــــى:  ؛ استعراضـــــــــــات محمـــــــــــد عـــــــــــرام:  موســــــــــيقى

ـــــــت الســـــــلطان ـــــــأليف:  اســـــــتعراض بن :  ؛ تلحـــــــين بهـــــــاء چـــــــاهين:  ت
؛  طـــــــــــارق مـــــــــــدكور:  ؛ توزيـــــــــــع موســـــــــــيقى حســـــــــــن أبـــــــــــو الســـــــــــعود

عبـــــــــد العزيـــــــــز :  المنـــــــــتج المنفـــــــــذ.  كمـــــــــال نعـــــــــيم:  استعراضـــــــــات
:  مهنــــــدس الــــــديكور.  حســــــن الســــــميعى:  ؛ مــــــدير اإلنتــــــاج حســـــنين

ـــــــدس الصـــــــوت.  غســـــــان ســـــــالم الموســـــــيقى .  مجـــــــدى كامـــــــل:  مهن
ــــــو الســــــعود:  التصــــــويرية ــــــى.  حســــــن أب ــــــتج الفن ــــــد :  المن صــــــديق عب

ـــــز ـــــد:  تصـــــوير.  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  العزي .  عصـــــام فري
  . محمد عبد العزيز:  إخراج ↔

حــــاتم ذو .  رانيــــا فريــــد شــــوقى:  ألول مــــرة.  فريــــد شــــوقى:  بطولــــة
وحيــــــد :  ضــــــيف الفــــــيلم.  عمــــــاد رشــــــاد.  ســــــميرة محســــــن.  الفقــــــار
محمــــد أبــــو .  ، يوســــف عيــــد ســــيد صــــادق:  باالشــــتراك مــــع.  ســــيف

،  ، نبويـــــــة ســـــــعيد ، نـــــــاجى ســـــــعد ، عبـــــــد الحميـــــــد أنـــــــيس حشـــــــيش
ــــــد المــــــنعم ــــــى.  عثمــــــان عب ، محمــــــود  ، حســــــين عرعــــــر كمــــــال الزين

ــــــــا  ، ســــــــيد حســــــــن ، نهــــــــاد رامــــــــى ، توفيــــــــق الكــــــــردى طوبــــــــار ، ثري
  . إبراهيم

فـــيلم صـــمم باجتهـــاد خـــاص ليكـــون بـــاكورة قويـــة لرانيـــا فريـــد شـــوقى 
، والتـــى طرحــــت نفســــها هنـــا كممثلــــة استعراضــــية  ابنـــة الــــنجم الشــــهير

للمقارنـــــة بنجمـــــات الســـــينما علـــــى نحـــــو ال بـــــأس بـــــه وإن لـــــم يكـــــن 
خـــــط القصـــــة مـــــأخوذ مـــــن .  المصـــــريات الفائقـــــات فـــــى ذات الحقـــــل

ــــاك’  أوليفـــــر تويســــت ‘ ــــا وهن ــــرات هن ــــة بهــــا .  مــــع بعــــض التغيي البداي
فتــــاة تســــتعد للــــزواج فــــإذا بالشــــرطة تقــــبض عليهــــا فــــى حفــــل الزفــــاف 

لـــــواء شـــــرطة يـــــدرك )  فريـــــد شـــــوقى نفســـــه (والـــــدها .  بتهمـــــة الســـــرقة
أختهــــا التــــوأم التــــى اختطفتهــــا قــــديما إحــــدى العصــــابات  أن المقصــــود

ـــــــض هـــــــو الرضـــــــوخ لشـــــــروطهم ـــــــالى تحولـــــــت إلـــــــى  ورف ، وأنهـــــــا بالت
  . ، وهنا تبدأ قصة النشأة على غرار رواية ديكينز نشالة

    ٢/١آه … آه يا بلد
  ق م ١٠٥)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٦مصر 

ــــــــــيديو  [ ـــــــــن  ٢٠٠٠ف ـــــــــيلم]  صـــــــــوت الف ــــــــــينوس ف قصـــــــــة .  ف
.  ¤.  ســـــــعد الـــــــدين وهبـــــــة/  الكاتـــــــب الكبيـــــــر:  و وحـــــــواروســـــــيناري

مجـــــدى :  مهنـــــدس المكســـــاچ.  أســـــامة فريـــــد:  مســـــاعد مخـــــرج أول
ــــيم/  ســــتوديو:  المقدمــــة.  كامــــل ــــد العل :  الموســــيقى التصــــويرية.  عب

ــــاچ.  عمــــار الشــــريعى ــــد الســــالم:  مونت ــــدير التصــــوير.  رشــــيدة عب :  م
حســــين :  إخــــراج ↔.  محســــن علــــم الــــدين:  المنــــتج.  كمــــال كــــريم

  . كمال
ــــد شــــوقى ــــى علــــوى.  حســــين فهمــــى.  فري :  والفنانــــة القــــديرة.  ليل
عثمــــــان عبــــــد .  أنــــــور إســــــماعيل.  حســــــن مصــــــطفى.  تحيــــــة كاريوكــــــا

ثريـــا عـــز .  ، كمـــال الزينـــى ، ســـيد حـــاتم ، أبـــو الفتـــوح عمـــارة المـــنعم
.  ، ســـــيد غريـــــب ، محمـــــد أبـــــو حشـــــيش ، نـــــورا عبـــــد العزيـــــز الـــــدين

،  ، فــــوزى الشــــرقاوى ، صــــالح صــــادق ام جمعــــة، هشــــ مفيــــد عاشــــور
،  ، أحمـــــد مرســـــى ، صـــــادق أمـــــين عـــــاطف مكـــــرم.  حســـــان اليمـــــانى
،  ، عمــــــران علــــــى فكــــــرى طـــــه.  ، حســـــين عرعــــــر أحمـــــد أبــــــو عبيــــــة

  . أمير شاهين:  والطفل.  ، محمد حللى ابتسام محمد
ــــة عــــن مخطوطــــة متألقــــة  ــــة ســــاخرة مفعمــــة بالحيوي ــــديا اجتماعي كومي

ـــ ـــدين وهب ـــاة وعالقـــات لســـعد ال ـــا الحي ـــه الخاصـــة بخباي ـــنم عـــن خبرت ة ت
، وهـــــــى مثلـــــــث أضـــــــالعه األثريـــــــاء  الســـــــلطة فـــــــى الريـــــــف المصـــــــرى

المحليــــــون والشــــــرطة والتنظيمــــــات السياســــــية لحكومــــــات يوليــــــو أيــــــا  
، كـــل ذلـــك فـــى إطـــار مـــن القـــيم الدينيـــة  كانـــت الحقبـــة التـــى تمثلهـــا

ـــــى تكـــــرس هـــــذه األوضـــــاع ـــــا  ، وكلهـــــا أمـــــور تظهـــــر والمحافظـــــة الت هن
ــــا  (بــــذكاء وعمــــق جيــــدين  يقــــال أن المؤلــــف غضــــب مــــن ربطهــــا بزورب

، وهــــو محــــق نســــبيا بــــالنظر لقــــدر الطرافــــة واالبتكــــار فيمــــا   اليونــــانى
ـــب ـــوى ريفـــى .  ) كت ـــد شـــوقى فـــى دور فهل أداء خفيـــف أخـــاذ مـــن فري

، وهـــــى واحـــــدة مـــــن نوعيـــــات  شـــــوارعى التوجـــــه متجـــــول بـــــين القـــــرى
ف بالضــــبط كيــــف تحصــــل شخصــــيات الريــــف المصــــرى التــــى ال تعــــر 

، وال يــــزال هــــذا الكتــــاب المهــــتم دومــــا بتعريــــف  علــــى لقمــــة عيشــــها
ــــــى لقــــــب مناســــــب  الشخصــــــيات بوظائفهــــــا ــــــور عل ، فاشــــــال فــــــى العث

القصــــة أن يقــــود البطــــل الــــذى ورث قطعــــة أرض فــــى !  لتســــميتها بــــه
، فيصـــــطحبه إليهـــــا حيـــــث يعتقـــــد أهلهـــــا كبـــــارا  إحـــــدى قـــــرى الـــــدلتا

،  رســـــلتهم الحكومـــــة فيكرمـــــون وفـــــادتهمأ’  مباحـــــث ‘وصـــــغارا أنهـــــم 
ـــدما يكتشـــفون أنهمـــا جـــاءا ألخـــذ  ـــدخلون فـــى مواجهـــة ســـافرة عن ـــم ي ث
ــــــذ ســــــنوات  ــــــده عليهــــــا من ــــــة ي ــــــرى القري ــــــى وضــــــع ث قطعــــــة األرض الت

ـــة ـــى مـــا رآه مـــن .  طويل ـــة عل ـــدريجيا يجـــد البطـــل الســـاخط فـــى البداي ت
ـــــة وكـــــذا  تخلـــــف وســـــذاجة ، نفســـــه غارقـــــا فـــــى مشـــــاكل أرضـــــه والقري

ـــت علـــى تحـــدى جبـــروت تنشـــا ق ـــة جريئـــة دأب صـــة حـــب مـــع فتـــاة ريفي
ـــرى والـــذى قتـــل زوجهـــا طمعـــا فيهـــا ، وتقنـــع الضـــيف بالبقـــاء عـــدم  الث

بيـــع األرض لـــه بســـعر بخـــس ذلـــك أنـــه يتعجـــل هدفـــه األساســـى وهـــو 
العيــــب الــــرئيس نهايــــة مأســــاوية غيــــر ضــــرورية .  الهجــــرة لكنــــدا بعــــدها
  . دراميا للفهلوى الكهل

   يا زمن…آه يا ليل 
  ق م ١٤٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٧٧مصر 

محاولـــــة إنقـــــاذ جرحـــــى الثـــــورة عـــــن قصـــــة .  أفـــــالم بـــــديع صـــــبحى
محمــــد :  ســــيناريو وحــــوار.  إحســــان عبــــد القــــدوس:  لألديــــب الكبيــــر

ــــاج.  عثمــــان ــــاح مــــدبولى:  مســــاعد المخــــرج ومــــدير اإلنت .  عبــــد الفت
تـــــــــأليف .  نهـــــــــاد بهجـــــــــت:  مهنــــــــدس الـــــــــديكور ومنســـــــــق المنــــــــاظر

ـــــد الوهـــــاب محمـــــد:  األغـــــانى ،  ، ســـــيد مرســـــى ، محمـــــد حســـــن عب
ـــــــرحيم منصـــــــور ـــــــد ال بليـــــــغ :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية واأللحـــــــان.  عب

ــــر مهندســــى الصــــوت.  حمــــدى ــــور:  كبي ــــد الن :  مونتــــاچ.  نصــــرى عب
ــــــــدير التصــــــــوير.  حســــــــين أحمــــــــد ــــــــتج .  رمســــــــيس مــــــــرزوق:  م المن

  . على رضا:  إخراج.  تاكفور انطونيان:  المنفذ
.  يوســـــــف شـــــــعبان.  عـــــــادل أدهـــــــم.  دى أباظـــــــةرشـــــــ.  ¤.  وردة

،  ، صـــــالح نظمـــــى نظـــــيم شـــــعراوى.  ، ســـــهير البـــــارونى ســـــمير غـــــانم
ــــــى ــــــى الفخران ــــــار الســــــيد.  يحي ، هــــــانى  ، صــــــالح االســــــكندرانى مخت

ــــد العظــــيم ــــة عب ، نجــــوى  عــــزة شــــريف:  الراقصــــات.  مــــى:  ، والطفل
  . ، ليزا ماى سلطان

عليهــــــا عــــــن قصــــــة إحســــــان عبــــــد القــــــدوس حــــــول أســــــرة فرضــــــت 
، حيـــــث  ، فتتشـــــرد ابنتهـــــا فـــــى عواصـــــم أوربـــــا ثـــــم المغـــــرب الحراســـــة

ـــالموظف  ـــد ب ـــذى نفـــذ الحراســـة)  رشـــدى أباظـــة (تلتقـــى مـــن جدي ،  ال
ــــان غيــــر الزمــــان ــــه الشــــديد مــــع !  لكــــن فــــى زم ــــيلم ال يخفــــى تعاطف ف

ـــــــدة.  األرســـــــتقراطية القديمـــــــة وهـــــــى شـــــــجاعة ـــــــا زائ ، يقـــــــع  ميلودرام
قـــــــل حضـــــــورا مـــــــن المعتـــــــاد  ، األ معظـــــــم العـــــــبء فيهـــــــا علـــــــى وردة

  . أول أفالم يحيى الفخرانى.  كممثلة
  األهطل 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٩٠مصر 
ــــيلم  [ ــــا ف محمــــد :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  ســــولى فــــيلم]  الراني

محمـــــد :  مونتـــــاچ.  حســـــن أبـــــو الســـــعود:  موســـــيقى.  خليـــــل الزهـــــار
أحمـــــــــد :  إخـــــــــراج.  غنـــــــــيم بهنســـــــــى:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  الطبـــــــــاخ

  . بعاوىالس
، صــــبرى  ، حســــين الشــــربينى ، عمــــاد محــــرم ، بوســــى ســــمير غــــانم
، حســــــــنى عبــــــــد  ، حســــــــنى أباظــــــــة ، ســــــــامى العــــــــدل عبــــــــد المــــــــنعم

:  ، الطفــــــل ، محمـــــد أبــــــو حشـــــيش ، عثمـــــان عبــــــد المـــــنعم الجليـــــل
  . مايسة حمدى:  ، الطفلة نديم:  ، الطفل سليم محرم

معلـــــــم صـــــــاحب محــــــــل عطـــــــارة وتـــــــاجر عقــــــــاقير يســـــــتغل طبيبــــــــة 
ذاجة البطــــل الكوميــــدى لتهريــــب شــــحنة هيــــروين علــــى إنهــــا فلفــــل وســــ

ـــه ـــق ويعهـــد بهـــا !  أســـود بســـيارة أشـــتراها ل ـــه فـــى الطري لكنهـــا تتعطـــل ب
إلــــــى ميكــــــانيكى وتقــــــبض الشــــــرطة عليــــــه لتفــــــرج عنــــــه إلدراكهــــــا انــــــه 

، إلـــــــى آخـــــــر الهطـــــــل الـــــــدرامى والســـــــينمائى الـــــــذى ينتهـــــــى  ضـــــــحية
ــــــور علــــــى بــــــالطبع بضــــــبط عصــــــابة المهــــــربين بواســــــطة الشــــــر  طة والعث

الهيـــــروين وخلطـــــه بـــــدقيق المخبـــــز الـــــذى عمـــــل بـــــه البطـــــل الطيـــــب 
  . الساذج

    ٢/١أهل القمة 
  ق م ١١٥)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨١مصر 

قصــــة الكاتــــب .  أفــــالم عبــــد العظــــيم الزغبــــى]  شــــافعى لألفــــالم [
ــــــر ــــــوظ:  الكبي ــــــب محف .  مصــــــطفى محــــــرم:  ســــــيناريو وحــــــوار.  نجي

ـــــا ـــــاج.  رضـــــا:  وينتصـــــميم المقدمـــــة والعن ـــــد :  إدارة اإلنت ـــــد الحمي عب
ـــــور:  مهنـــــدس الـــــديكور.  ، حســـــين السيســـــى علـــــى ؛  مـــــاهر عبـــــد الن

تســــــجيل الموســــــيقى التصــــــويرية .  صــــــالح الســــــعيد:  منفــــــذ الــــــديكور
جمـــــــال .  د:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  جميـــــــل عزيـــــــز:  والميكســـــــاج

.  محســــن نصــــر:  مــــدير التصــــوير.  ســــعيد الشــــيخ:  مونتــــاچ.  ســــالمة
  . على بدرخان:  إخراج

عمـــــــــر .  عـــــــــزت العاليلـــــــــى.  نـــــــــور الشـــــــــريف.  ســـــــــعاد حســـــــــنى
، ناديــــة  ناديــــة عــــزت.  ، عايــــدة ريــــاض محمــــود القلعــــاوى.  الحريــــرى
،  حســـــن حســـــين.  ، نبيـــــل نـــــور الـــــدين صـــــبرى عبـــــد المـــــنعم.  رفيـــــق

  . ، حلمى عبد الوهاب إبراهيم قدرى.  صالح رشوان
شـــــال صـــــغير يقـــــرر ، ن زعتـــــر النـــــورى بطـــــل قصـــــة نجيـــــب محفـــــوظ

ـــــة فـــــى عصـــــر االنفتـــــاح هـــــذا هـــــو الموضـــــوع.  التوبـــــة ،  مـــــا هـــــى التوب
وهـــذا هـــو أحـــد أقـــوى األفـــالم تجســـيدا وتحلـــيال لـــذلك العصـــر الـــذى 

ـــــز بفســـــاده الشـــــديد  ـــــه مثـــــل أى شـــــىء فـــــى عهـــــد  (تمي االنفتـــــاح مثل
ـــــرئيس الســـــادات ـــــادرا مـــــا تتجـــــاوز األمـــــور مجـــــرد الفكـــــرة  ال ، كـــــان ن

والفضــــــل .  ) س المصــــــرية يســــــمى عبقريــــــة، وهــــــذا بالمقــــــايي الجيــــــدة
، وثالثــــــى  يرجــــــع لتمثيليــــــة الشاشــــــة المحكمــــــة مــــــن مصــــــطفى محــــــرم

ــــائق ــــل ف ــــه كموجــــه تمثي ــــدرخان فــــى أفضــــل حــــاالت تمكن ــــى ب .  ، وعل
لعبـــــة )  نــــور الشــــريف (مــــن العمــــل مــــع البيـــــه المتــــدين يعــــرف زعتـــــر 

، ويبـــــــدأ رحلـــــــة الصـــــــعود الســـــــريع بتهريـــــــب البضـــــــائع مـــــــن  االنفتـــــــاح
ــــــور ســــــعيدالجمــــــارك  ــــــة پ والعقــــــدة .  مــــــن المنطقــــــة الحــــــرة فــــــى مدين

ــــة هــــى مــــأزق رجــــل المباحــــث النظيــــف  ، الــــذى  ) العاليلــــى (الحقيقي
علــــــــى عالقــــــــة حــــــــب )  ســــــــعاد حســــــــنى (يكتشــــــــف أن ابنــــــــة أختــــــــه 

ــــزداد الخيــــوط كثافــــة وتجــــثم المشــــكلة علــــى صــــدر  بــــالنورى ، وهنــــا ت
رب ، مثــــل أقــــا بعــــض التفاصــــيل قــــد ال تنســــى أبــــدا.  المشــــاهد نفســــه

، أو لقطـــــــة النهايـــــــة حـــــــين يـــــــذوب  الضـــــــابط الـــــــذين قـــــــدموا بســـــــرعة
أيضــــا بالمناســــبة هنــــاك الكثيــــر مــــن .  الشــــريف المهــــزوم وســــط الزحــــام

  . التصوير الجيد فى المواقع المزدحمة
  أهل القمة 

The Untouchables 
  ق م ١٢٠)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
  . ” هزيمة األشرار “:  ؛ س  ف

Paramount. C: Lynn Stalmaster & Ascs Mali Finn. CD: 
Marilyn Vance-Straker. Wordrobe: Giorgio Armani. 
VCnslt: Patrizia von Brandenstein. AscP: Ray Hartwick. 
MComp, Orch and Cond: Ennio Morricone. E: Jerry 
Greenberg, Bill Pankow. AD: William A. Elliott. DPh: 
Stephen H. Burum, A.S.C. W: David Mamet. P: Art Linson. 
D: Brian de Palma. 

Kevin Costner. Charles Martin Smith. Andy Garcia. 
Richard Bradford, Jack Kehoe. Robert de Niro -as Al 
Capone. And Sean Connery -as Malone.  Co-Str: Billy 
Drago, Brad Sullivan, Patricia Clarkson. 

ـــــرة ، فـــــى مواجهـــــة جبـــــروت آل كـــــابونى  ضـــــابط شـــــاب عـــــديم الخب
الغيــــر قــــابلون .  فــــى قمــــة مجــــده أيــــام حظــــر الخمــــور فــــى الثالثينيــــات

ـــــة ـــــى مهمت ـــــة تطوعـــــوا لمشـــــاركته ف :  للمـــــس هـــــم هـــــذا الضـــــابط وثالث
، طالــــب شــــرطى مــــرواغ لكــــن  شــــرطى درك كهــــل لكــــن فــــائق الخبــــرة

ه إال اكتشــــــاف مخالفــــــة ، محاســــــب ســــــاذج ال يهمــــــ فــــــائق التصــــــويب
األيمــــان المثــــالى جــــدا بالقــــانون مقــــدم .  ماليــــة لــــزعيم العــــالم الســــفلى

،  ، والعمـــــل ككـــــل شـــــديد العنـــــف بشـــــكل حنينـــــى ممتـــــع فـــــى البطـــــل
،  ) ! دى پالمـــــــــا يســـــــــمى تلميـــــــــذ هيتشـــــــــكوك (وحافـــــــــل بالفكاهـــــــــة 

، كلـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن  ومشـــــــهد مـــــــذهل فـــــــى محطـــــــة قطـــــــار ميـــــــامى
ئية يصـــــر أحـــــد محـــــررى هـــــذا الكتـــــاب المبهـــــرات والبهـــــارات الســـــينما

المدرعــــــــة  “علــــــــى ربطــــــــه بشــــــــدة بمشــــــــهد ســــــــاللم األوديســــــــا فــــــــى 
ـــــــوميكين ـــــــت كالضـــــــابط!  ” پت ـــــــا   كوســـــــتنر ملف ـــــــرو لحـــــــد م ، ودى ني
فهـــــو الوحيـــــد الـــــذى )  الشـــــرطى المحنـــــك (، أمـــــا كـــــونرى  ككـــــابونى

  . ظفر باألوسكار
AA: SptA (Connery). 
AAN: AD-SD (Brandenstein, Elliott, Gausman); CD 

(Vance-Straker); OScr. 

  أهل الهوى 
  ق أأ ١٢٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٥مصر 
  . السيد زيادة:  إخراج

ـــــــة كاريوكـــــــا ـــــــؤاد  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، شـــــــكرى ســـــــرحان تحي ، ف
  . ، إستيفان روستى شفيق

، ثــــم تســــافر للبنــــان وتتــــزوج مــــن  راقصــــة تبتــــز أمــــوال أحــــد األثريــــاء
ــــاج ويبحــــث شــــقيقها عــــن شــــبيهة .  آخــــر ــــيلم إنت ــــل ف لهــــا لتقــــوم بتمثي

ـــــرى األول ـــــى خيانتهـــــا الث ـــــيلم جـــــذاب .  ، وهكـــــذا يشـــــك اآلخـــــر ف ف
، وتمكـــن تحيـــة كاريوكـــا الـــدائم  للغايـــة مـــن حيـــث المغريـــات المعتـــادة

  ! ، أما عن شىء مقنع غبر ذلك فال تسأل من التمثيل والرقص
   ٢/١أهال بالحب 

  ق م ٩٥)  س/    ف ( ١٩٦٨لبنان 
إبـــــــراهيم :  مـــــــدير التصـــــــوير.  محمـــــــد ســـــــلمان : قصـــــــة وســـــــيناريو

  . محمد سلمان:  إخراج.  شامات
ـــــد شـــــوقى ،  ، جوليـــــا ضـــــو ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى ، صـــــباح فري
  . سمير معلوف

ــــــــاأللوان .  واضــــــــح أنهــــــــم جميعــــــــا ســــــــعداء بالعمــــــــل فــــــــى فــــــــيلم ب
ـــــك ستســـــأل عـــــن القصـــــة ـــــق لكن :  المفـــــروض أن نكتفـــــى بهـــــذا التعلي

إلــــى هنــــا  (فة ويقــــع فــــى حــــب مطربــــة ســــايس يتنكــــر كمليــــونير بالصــــد
، لكـــــن وألننـــــا فـــــى فـــــيلم لبنـــــانى البـــــد  ) نجيـــــب الريحـــــانى:  ســـــتقول

، ويتضــــح فــــى النهايــــة  مــــن مطــــاردات بدويــــة وغراميــــات مــــن كــــل نــــوع
ــــة ــــون كــــل شــــىء مــــن أجلهــــا هــــى شــــقيقة البطل ، وإال مــــا  أن مــــن يفعل

  ! يمكن هناك ما يستحق عمل فيلم من أجله



٥٢  

   ٢/١أهال مرة أخرى 
Hello Again 

  ق م ٩٦)   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
[Buena Vista] Touchstone (Silver Screen Partners III) 

[United Artists Communications]. C: Donna Isaacson, 
C.S.A., John Lyons, C.S.A. ExcP: Salah M. Hassanein. M: 
William Goldstein. E: Peter C. Frank, Trudy Ship. Co-P: G. 
Mac Brown, Martin Mickelson, Susan Isaacs, Thomas 
Folino. CD: Ruth Morley. PD: Edward Pisoni. DPh: Jon 
Weincke. W: Susan Isaacs. P and D: Frank Perry. 

Shelley Long, Judith Ivey, Gabriel Byrne, Corbin 
Bernsen, Sela Ward, Austin Pendleton, Carrie Nye, Robert 
Lewis, Madeleine Potter, Thor Fields. John Cunningham, 
I.M. Hossan, Mary Pogartt, Tony Strico, Elkan 
Abramowitz, Shirley Rich, Kaiulaki Lez, John Rothman. 

ــــاجح فــــى لــــونج أيالنــــد ، تمــــوت لكــــن  زوجــــة منــــزل شــــابة لجــــراح ن
أختهــــا غريبــــة األطــــوار المولعــــة بالســــحر تــــنجح فــــى إعادتهــــا للحيــــاة 

، كمـــا  تكتشـــف أن زوجهـــا تـــزوج مـــن صـــديقتها.  بعـــد عـــام مـــن موتهـــا
عمـــــل مســـــل وتمثيـــــل وتصـــــوير .  تجـــــد نفســـــها متهمـــــة بتزويـــــر موتهـــــا

اء أى شــــىء منــــه فــــى ، لكــــن الفكــــرة لــــم تطــــور بمــــا يكفــــى لبقــــ جيــــد
  . الذاكرة
   ٢/١!  يا كابتن… أهال

Hello… Captain! 
  ق م ١٠٥)   س/   ف/  ت ( ١٩٧٨مصر 

جمــــــال :  قصــــــة.  إنترناشــــــيونال فــــــيلم]  الهيئــــــة العامــــــة للســــــينما [
ــــــأليف:  األغــــــانى.  بهجــــــت قمــــــر:  ســــــيناريو وحــــــوار.  الصــــــاوى :  ت

دس مهنـــــــ.  ، حلمـــــــى بكــــــر منيــــــر مــــــراد:  ؛ ألحـــــــان حســــــين الســــــيد
پييــــر كــــاردان :  مالبــــس أبطــــال الفــــيلم.  مــــاهر عبــــد النــــور:  الــــديكور

الموســـــيقى .  أثيناـ  ، أســـــكوت  پاريسـ  ســـــان لـــــوران  ، إيـــــف پاريسـ  
نصــــرى عبــــد :  كبيــــر مهندســــى الصــــوت.  جمــــال ســــالمة:  التصــــويرية

كمــــــال  :  مـــــدير التصــــــوير.  رشـــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ.  النـــــور
  . > د عبد العزيزمحم:  إخراج <.  كريم

ســــناء .  عبــــد المــــنعم مــــدبولى.  ¤:  فــــى.  ســــمير صــــبرى.  نيللــــى
، عبــــد الحلــــيم  أحمــــد نبيــــل.  عمــــاد حمــــدى.  ســــمير غــــانم.  جميــــل

  . ، مارى باى باى أبو هيف
أثنـــــاء رحلـــــة بالبـــــاخرة إلـــــى اليونـــــان يعجـــــب البطـــــل البحـــــار بالبطلـــــة 

ير الكهــــل الحســــناء لكنهــــا تــــرفض حبــــه وتواصــــل تطلعهــــا إلــــى المليــــون
فــــى المقابــــل هنــــاك علــــى ظهــــر الســــفينة .  المشــــارك فــــى ذات الرحلــــة

.  تحـــــب البحـــــار أيضـــــا المطـــــاردة العكســـــية حيـــــث مليـــــونيرة متصـــــابية
يتخلــــــــى األخيــــــــر عــــــــن فكــــــــرة الحــــــــب ويوحــــــــد االثنــــــــان جهودهمــــــــا 

ـــاء ـــى الـــزواج مـــن هـــؤالء األثري ، لكنـــك  لمســـاعدة بعضـــهما الـــبعض عل
كوميـــــديا .  هايـــــة عـــــن الماليـــــينتعـــــرف طبعـــــا أنهمـــــا ســـــيعزفان فـــــى الن

لــــن تتـــــذكر خاللهــــا كثيــــرا المسلســــل التليفــــــزيونى  (عاطفيــــة متوســــطة 
، وإن أتـــــى المخضـــــرمان عبـــــد المـــــنعم  ) ’ قـــــارب الحـــــب ‘األميركـــــى 

  . مدبولى وسناء جميل ببعض اللحظات الطريفة

   أهمية أن تكون جادا 
The Importance of Being Earnest 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٨)  ت ( ١٩٨١بريطانيا 
[West End Premiere] LTW [Terence Donovan & 

Consolidated Productions]. By: Oscar Wilde. This play was 
first premiered at the St. James Theatre in London’s West 
End on February 14th 1895.  D: Michael Lindsay-Hogg. 

Wendy Hiller -in. ¤. 
وينــــدى هيللــــر وبقيــــة طــــاقم المســــرحية اللندنيــــة الناجحــــة يصــــورونها 

كأنــــــه  (هنــــــا كفــــــيلم تليفـــــــزيونى مطــــــابق لمــــــا قــــــدموه علــــــى المســــــرح 
ـــــر  ـــــدو أكث ـــــث تب ـــــة بحي ـــــديل الخلفي المســـــرحية بالضـــــبط لكـــــن مـــــع تب

ــــات  ــــة وال تظهــــر فيهــــا منصــــة أو ميكروفون ــــخ…واقعي والنتيجــــة .  ) إل
ــــل بكــــل  ــــاع ويحف ــــدفق اإليق ــــالذع المتوقــــع عمــــل مت حــــالوة المــــرح ال

لنــــــدن أواخـــــر القـــــرن الحـــــادى عشــــــر .  مـــــن عمـــــل ألوســـــكار وايلـــــد
ـــــدعى لنفســـــه شخصـــــية أخـــــرى  حيـــــث صـــــديقان شـــــابان كـــــل منهمـــــا ي

ـــــانى العكـــــس ـــــة والث األول لقـــــيط .  للتهـــــرب األول مـــــن الريـــــف للمدين
بحـــــب ’  إيرنســـــت ‘يجـــــد نفســـــه معشـــــوقا بفضـــــل اســـــمه المســـــتعار 

الثـــــانى يتخلـــــى عـــــن شخصـــــيته .  ة لصـــــديقهابنـــــة الخالـــــة األرســـــتقراطي
المســـــتعارة األخـــــرى ويـــــدعى أنـــــه إيرنســـــت الـــــوهمى ويـــــذهب لبيـــــت 
ـــى وضـــعها جـــدها الراحـــل تحـــت  صـــديقه الريفـــى حيـــث تقـــع الفتـــاة الت

تنكشـــــف كـــــل األكاذيـــــب لتـــــأتى بعـــــدها .  وصـــــاية الصـــــديق فـــــى حبـــــه
البنــــات يغفــــرن كــــل :  أحـــد أكثــــر النهايــــات ســــعادة فــــى تـــاريخ الــــدراما

ــــأخرى مناســــبةاألك ــــب إذا اســــتبدلت ب ، ويكتشــــف البطــــل اللقــــيط  اذي
، واألدهـــــــى أن  ، وأنـــــــه أخـــــــو صـــــــديقه المشـــــــاغب أســـــــرته الحقيقيـــــــة

  ! اسمه كان إيرنست فعال

   ٢/١األوباش 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٦مصر 
  . أحمد فؤاد:  إخراج

ــــــت أمـــــين ـــــى ميرف ـــــى الفخران ـــــؤاد ، يحي ـــــة ف ،  ، هشـــــام ســـــليم ، هال
ــــــدي ــــــل الحلفــــــاوى رأحمــــــد ب ــــــى ، نبي ــــــور ، ضــــــياء الميرغن ــــــل ن ،  ، وائ
  . أحمد صيام

ـــرداءة التـــى تصـــاحب عـــادة  ـــة ال ـــر مـــن لعن نجـــا هـــذا الفـــيلم لحـــد كبي
ــــى عمــــل ســــينمائى وبشــــكل ســــريع ــــة شــــهيرة إل ــــل حادث الواقــــع .  تحوي

أنــــــه تركيبــــــة مــــــن اثنتــــــين مــــــن حــــــوادث االغتصــــــاب الســــــابقتين عليــــــه 
ـــل فـــى القـــاهرة ـــد هـــو قصـــة بقلي ـــه زوج  ، والجدي ـــذى يقـــوم ب االنتقـــام ال

ثالثــــى .  جــــرع نفــــس الكــــأس مــــن قبــــل فأصــــيب بعقــــدة تجــــاه عروســــه
ــــالطبع ثقــــال مهمــــا للفــــيلم ، وأحمــــد فــــؤاد  التمثيــــل األساســــى أعطــــى ب

األكثــــــر ”  المغتصــــــبون “بعــــــده بــــــثالث أعــــــوام ظهــــــر .  يتـــــألق أحيانــــــا
  . دقة وجرأة ونجاحا

   أوراق پيكويك 
The Pickwick Papers 

  ق أأ ١١٥)  ت ( ١٩٥٢طانيا بري
Renown Film Productions [Langley-Minter]. George 

Minter pres. ¤ By Charles Dickens. DPh: Wilkie Cooper; 
AD: Fred Posey. M Comp and Cond: Antony Hopkins. Adp 
for the screen and D: Noel Langley. 

James Hayter, Nigel Patrick, James Donald, Kathleen 
Harrison and Hermione Baddeley. ¤ Guest Stars: Joyce 
Grenfell, Hermione Gingold, Donald Wolfit. With: Harry 
Fowler, Alexander Gauge, Lionel Murton. 

، والتــــى بنــــت  ’ نــــادى پيكويــــك ‘عــــن أول أعمــــال ديكينــــز إطالقــــا 
ـــات شـــهرته المبكـــرة ـــذ اللح حلقاتهـــا لبن ـــدأت فيهـــا دار ، من ـــى ب ظـــة الت

، مقابــــل  ١٨٣٦تشــــاپمان آنــــد هــــول فــــى تعميمهــــا اعتبــــارا مــــن العــــام 
جنيهـــــا شـــــهريا لكاتـــــب المحـــــامى المغمـــــور  ١٤أجـــــر شـــــهرى قـــــدره 

ــــق مــــن الطبقــــة الوســــطى !  هــــذا ســــاميول پيكويــــك ســــيد إنجليــــزى عري
الراقيـــة أســـس ناديـــا وأصـــدقاؤه الثالثـــة الـــذين تجمعهـــم الطيبـــة وحـــب 

ــــة والمغــــ ــــة المعرف ــــاس والطبيع ــــاة وفهــــم الن ــــف الحي امرة ومالحظــــة طرائ
، يقـــــــابلون فيهـــــــا  والبنيـــــــة العامـــــــة زيـــــــارات عبـــــــر إنجلتـــــــرا.  البشـــــــرية

ــــة األطــــوار  ــــدى أســــرة  (شخصــــيات غريب ــــثال دعــــوة ل النصــــف األول م
ـــان  ـــر بإحـــداهن ويهرب كلهـــا مـــن العـــوانس حيـــث أفـــاق يفلـــح فـــى التغري

أو أحيانـــــــا شـــــــريرة  ، ) ، فيـــــــدفعون لـــــــه نقـــــــودا لتســـــــوية األمـــــــر ســـــــويا
ـــــه الســـــابقة  ( ـــــانى تحـــــريض محـــــاميين لمـــــدبرة منزل حبكـــــة النصـــــف الث

ــــــه إلــــــى الســــــجن ، لكــــــن عطفــــــه  باتهامــــــه بالحنــــــث بالوعــــــد والــــــزج ب
نــــــــادى  ‘، وهلــــــــم جــــــــرا بمــــــــا يجعــــــــل مــــــــن  ) التقليــــــــدى يشــــــــملها

پانورامـــــــا عريضـــــــة للحيـــــــاة  ـ  ” أوراق پيكويـــــــك “وكذا ـ  ’  پيكويـــــــك
، وتجســــيد  مــــن القــــرن التاســــع عشــــر اإلنجليزيــــة فــــى النصــــف األول

ــــــــب لقــــــــيم الطبقــــــــة الوســــــــطى الصــــــــاعدة ــــــــل .  محب الواقــــــــع أن تحوي
ــــــيس بالمــــــأمون  ــــــر ل ــــــيلم أم ــــــى ف مجموعــــــة قصــــــص فصــــــلية كهــــــذه إل

، لكــــن الرهــــان هنــــا كــــان علــــى روعــــة الشخصــــيات نفســــها  العواقــــب
ـــــال انقطـــــاع ـــــة ب ـــــوالى المواقـــــف الطريف ـــــى  وت ـــــز عل ، فضـــــال عـــــن التركي

، مثـــل ذلـــك األفــــاق  لـــة خلـــق محـــور درامـــىشخصـــيات بعينهـــا لمحاو 
ــــدا  ــــر مــــن مــــرة ويعــــد رابطــــا جي ــــك الظــــروف أكث ــــه بپيكوي ــــذى جمعت ال

ـــه وهـــو علـــى شـــفا  بطـــول الفـــيلم ـــرة ل ـــة كبي ، إلـــى أن انتهـــى األمـــر بعطي
ــــــــــين أدوا أدوارهــــــــــم كــــــــــأرقى مــــــــــا تكــــــــــون .  الفاقــــــــــة ــــــــــع الممثل جمي

، مـــــرورا  ، مـــــن هـــــايتر البـــــدين األصـــــلع كپيكويـــــك الطيـــــب الكوميـــــديا
، وانتهــــــاء بالعضــــــو الشــــــاب فــــــى  بغريمــــــه النصــــــاب المتــــــأنق پاتريــــــك

  . المجموعة فاولر الذى ينتهى الفيلم بحفل خطبته

   ٢/١أوروپا الوسطى 
Mitteleuropa 

)  محدودة  (م /  ق أأ ٦٠×  ٣)   ت  ( ١٩٩٢فرنسا 
  ] ؛ بالفرنسية  ؛ وثائقى تليفـزيونى  [

[Gaumont] Cinematheque Gaumont [XXIe Siecle]. 
HistoricalCnslt and Narration: Henry Bogdan. Conception: 
Jean-Paul Thomas. D: Krzysztof Talczewski.  E: Caroline 
Roulet↑. 
مسلســـــل قصـــــير معظمـــــه بمـــــواد بـــــاألبيض واألســـــود يحكـــــى تـــــاريخ 

ــــداد القــــرن العشــــرين ــــا الشــــرقية المعاصــــر علــــى امت ــــة .  أوروپ مــــادة ثري
ــــرة كمــــا وكيفــــا و  ــــة ووفي مخطوطــــة نجحــــت فــــى إنتقــــاء الحظــــات الفارق

بطبيعـــــة الحـــــال أغلـــــب هـــــذه سياســـــى أو .  أو عميقـــــة المـــــدلول فعـــــال
ـــــة  اســـــتعراض للحـــــروب ـــــروى أيضـــــا بعـــــض اللحظـــــات الرمزي ـــــه ي ، لكن

ذات الطــــــــابع الشــــــــعبى وأطرفهــــــــا زيــــــــارات الفــــــــرق الغنائيــــــــة الغربيــــــــة  
ا كـــــــالرولينج ســـــــتونز أو الپينـــــــك فلويـــــــد لبلـــــــدان كپولنـــــــدا أو ألمانيـــــــ

أيضـــــا هنـــــاك قـــــدر منصـــــف فـــــى تقـــــديم مســـــتوى الحيـــــاة .  الشـــــرقية
المعقــــــول فــــــى بعــــــض الــــــدول كــــــالمجر أو المنــــــاطق الســــــياحية فــــــى 

ـــــا ـــــنظم .  روماني ـــــة ال ـــــرة السياســـــية الواضـــــحة فـــــى إدان ـــــب هـــــو النب العي
الشـــــيوعية التـــــى تجعلـــــه أقـــــرب لفـــــيلم پروپاجانـــــدا أكثـــــر منـــــه توثيـــــق 

ــــــارة بالضــــــبط علمــــــى ــــــادئ  ، واألفــــــدح أن تكــــــون العب ــــــى مب إشــــــارة إل
  ! الثورة الفرنسية

  اوعى تفكر 
  ق أأ ١١٠)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . إلهامى حسن:  إخراج
، عبـــــد  ، جمـــــاالت زايـــــد ، مـــــارى منيـــــب ، إســـــماعيل يـــــس شـــــادية

ــــــى النجــــــدى ــــــد الفتــــــاح القصــــــرى الن ــــــوال صــــــدقى ، عب ، محمــــــد  ، ل
  . شوقى

ـــذكر ـــال قيمـــة ت ـــيلم ب ـــة فـــى ف ـــاوم.  قصـــة حـــب روتيني ـــاة بســـيطة تق  فت
ــــــدم لهــــــا ــــــرى يتق ــــــن أى ث ، وتتمســــــك بحــــــب  محــــــاوالت تزويجهــــــا م

  . البطل الفقير

  اوعى المحفظة 
  ق أأ)   س/  ت/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٤٩مصر 

محمـــــود :  ســـــيناريو.  حســـــن أميـــــر:  قصـــــة.  أفـــــالم حســـــن عـــــامر
ـــــر:  حـــــوار.  إســـــماعيل الموســـــيقى .  ، محمـــــود إســـــماعيل حســـــن أمي
مهنــــدس .  كمــــال أبــــو العــــال:  مونتــــاچ . إبــــراهيم حجــــاج:  التصــــويرية
.  عبـــــــد العزيـــــــز فهمـــــــى:  تصـــــــوير.  هـــــــاجوب أصـــــــالنيان:  المنـــــــاظر
  . محمود إسماعيل:  إخراج

  . ، لوال صدقى ، حسن فايق ، محمود إسماعيل تحية كاريوكا
ـــراء يقيمـــان فـــى فنـــدق ـــة يـــدعى كـــل منهمـــا الث بعـــد .  محتـــال ومحتال

مــــاذا لــــو اتضــــح أنــــه .  قليــــل يوحــــدان الجهــــود ضــــد مهراچــــا هنــــدى
ـــــال ـــــائى .  أيضـــــا محت ـــــة مـــــن الثن ـــــى محاول ـــــة ف ـــــة ومحبب ـــــديا طريف كومي

محمــــود إســــماعيل وتحيــــة كاريوكــــا تنويــــع أفالمهمــــا لتشــــمل الكوميــــديا 
  . أيضا

   ٢/١األوغاد 
  ق م ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٥مصر 

ـــــــــــع ودور العـــــــــــرض  أفـــــــــــالم فـــــــــــؤاد جمجـــــــــــوم  [  مصـــــــــــر للتوزي
.  أحمــــد النحــــاس:  ة وســــيناريو وحــــوارقصــــ.  هبــــة فــــيلم]  الســــينمائى

.  مجـــــدى كامـــــل:  مهنـــــدس الصـــــوت.  عبـــــده أمـــــين:  مـــــدير اإلنتـــــاج
عبــــد العزيــــز :  المونتــــاچ.  حســــن أبــــو الســــعود:  الموســــيقى التصــــويرية

أحمـــــد :  إنتـــــاج وإخـــــراج.  محمـــــد طـــــاهر:  مـــــدير التصـــــوير.  فخـــــرى
  . النحاس

ــــــــــاروق الفيشــــــــــاوى.  بوســــــــــى ــــــــــى.  ف ــــــــــة.  ¤.  ف ــــــــــى :  بطول محي
:  ضـــــيف الشـــــرف.  نجـــــوى المـــــوجى.  عواطـــــف يوســـــف.  ســـــماعيلإ

،  ، أحمــــد ســــالمة عبــــد اهللا محمــــود:  باالشــــتراك مــــع.  أحمــــد بــــدير
نفـــــــين :  والطفلــــــة.  ، أشــــــرف النعمــــــانى ، أحمــــــد خليــــــل وائــــــل أنــــــور

  . عاكف
، ســــرق نقــــود  مجموعــــة شــــباب مســــتهتر يــــدعون أن ســــائق تاكســــى

ــــد أحــــدهم ســــببون فــــى تحطــــيم كــــذلك يت.  ، أنفقوهــــا فــــى ســــهرة وال
ميلودرامــــــا .  يبــــــدأ مسلســــــل انتقــــــام عنيــــــف.  عربتــــــه وتشــــــويه وجهــــــه

، وذلـــك فـــى ثـــانى أفـــالم  نشـــاط محكمـــة ومثيـــرة بالمقـــاييس المصـــرية
، وإن كــــان أقــــل طموحــــا عنــــد المقارنــــة بفيلمــــه األول  أحمــــد النحــــاس

ـــــــــودة “ ـــــــــك تالشـــــــــت كـــــــــل .  ” الطـــــــــائرة المفق ـــــــــد ذل ـــــــــم أن بع المه
  . الطموحات

   أوقات عصيبة
Hard Times 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ٤٩×  ٤)  ت ( ١٩٧٨بريطانيا 
Charles Dickens’: ¤. Adapted: Arthur Hopcraft.  ↑ Film 

Lighting Cameraman: Ray Goode; CameraOp: Andy 
Stephens; FilmSd: Phil Smith, John Whitworth. 

Patrick Allen -as Gradgrind. Timothy West -as 
Bounderby. Alan Dobie -as Stephen. And Edward Fox -as 
Harthouse. ¤. With: Rosalie Crutchley, Ursula Howells. 
Barbara Ewing and Jacqueline Tong. ␡ ↑ Richard Wern, 
Michelle Dibnah, Sean Flanagan, Patrick Durkin, Bert 
Oxley, Mike Henson, Peter Martin. Don Troedson. 
ــــرن الثــــامن  ــــل الق ــــرا أوائ ــــز العريضــــة عــــن إنجلت ــــا تشــــارلز ديكين درام

أو بعبــــارة أخــــرى زائــــدة الطــــول فــــى نظــــر ـ  عشــــر فــــى معالجــــة مســــهبة 
جرادجرينــــد مــــدرس كهــــل يــــؤمن بالعقــــل وال .  جمهــــور أفــــالم النشــــاط

، يقـــــرر تبنـــــى سيســـــيليا فتـــــاة الســـــيرك التـــــى ألحقهـــــا  يعتـــــرف بســـــواه
ـــم رحـــل  ـــدها بمدرســـته ث ـــا لهـــا مســـتقبال كهـــذاوال هـــذا يجعلهـــا .  متوقع

صــــديق جراندجرينــــد .  االبنــــة الثالثــــة فــــى األســــرة بخــــالف لــــويزا وتــــوم
ـــدرباى العصـــامى الثـــرى الصـــارم فـــى محافظتـــه  الحمـــيم هـــو مســـتر باون

، ومــــن ثــــم النظــــر لعمالــــه  وإن مــــن قبيــــل االعتــــداد الطبقــــى بمــــا أنجــــز
اى بشخصـــــية يعجـــــب باونـــــدرب.  وجميـــــع الفقـــــراء ككســـــالى متبلـــــدين

،  لــــــويزا الناضــــــجة ويطلــــــب يــــــدها رغــــــم الفــــــارق الكبيــــــر فــــــى الســــــن
ـــــدها  .  ) وكـــــذا أخوهـــــا الطمـــــوح والكســـــول معـــــا (وترحـــــب هـــــى ووال

ــــــى   ــــــدن إل ــــــاعم القــــــادم مــــــن لن ــــــدخل هارتهــــــاوس السياســــــى الن ــــــا ي هن
كوكتــــون لجمــــع التأييــــد للحــــزب المحــــافظ الــــذى أسســــه جرادجرينــــد 

بعـــــض االقترابـــــات مـــــن يجـــــرى .  الـــــذى أصـــــبح عضـــــو برلمـــــان حاليـــــا
.  ، لكنهـــــا اآلن أصـــــبحت أكثـــــر جمـــــودا مـــــن أن يحركهـــــا أحـــــد لـــــويزا

فـــى المقابــــل هنـــاك حيــــاة طبقــــة الشـــغيلة ممثلــــة فـــى ســــتيفين بالكبــــول 
ـــــه ـــــد مـــــوت زوجت ـــــرتبط بسيســـــيليا بع ـــــذى ي ـــــدو زعيمـــــا رصـــــينا  ال ، ويب

رغـــــم ذلـــــك .  للعمــــال لكنـــــه يـــــرفض المشـــــاركة فــــى تأســـــيس االتحـــــاد
 . تزامن رحيله مع سرقة صغرى ببنك األخيريفصله باوندرباى وي

، لكنـــــه عـــــادة مـــــا  مسلســـــل قصـــــير أنـــــتج أصـــــال فـــــى أربعـــــة أجـــــزاء
  .  يعرض اآلن على مدى ليلتين فقط

  أول الجليد 
Première Neige 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى [ق م  ٩٨)   ت  ( ١٩٩٥فرنسا ح 
By: Guy de Maupassant. D: Claude Santelli. 
Martine Chevallier. And Paul Barge -in. ¤. 

ميلودرامـــــــا چـــــــى دى موپاســـــــان العاطفيـــــــة فـــــــى نســـــــخة تليفــــــــزيونية 
جيـــــــدة العناصـــــــر وإن كانـــــــت بطيئـــــــة اإليقـــــــاع بدرجـــــــة زائـــــــدة أغلـــــــب 

قصــــــة الفتــــــاة الپاريســــــية التــــــى تتــــــزوج شــــــابا مــــــن الجنــــــوب .  الوقــــــت
، ولســــــبب غــــــامض  وترحــــــل معــــــه لضــــــيعته علــــــى ســــــاحل المتوســــــط

ببــــــرود بــــــالغ بمــــــا فــــــى هــــــذا عــــــدم النــــــوم معــــــه فــــــى تقابــــــل اهتمامــــــه 
القصــــــة .  وتــــــدريجيا يتحــــــول األمــــــر لقصــــــة حــــــب عاصــــــفة.  الفــــــراش

تــــروى مــــن خــــالل حــــارس المقــــابر الــــذى يرصــــد قيامهــــا بزيــــارة قبــــره 
  . سنوات ٣يوميا منذ موته قبل 

  أول حب 
  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . عبد الرحمن شريف:  إخراج

ـــدين حمـــد رمـــزى، أ ســـعاد حســـنى ـــد المـــنعم  ، يوســـف فخـــر ال ، عب
  . ، وجيه صدقى ، نوال أبو الفتوح ، محمد رضا مدبولى

، تتغيــــــر حياتــــــه  شــــــاب مــــــدلل ال يميــــــل للفتيــــــات ويهمــــــل دراســــــته
، يـــوعزون لهـــا خصيصـــا تمثيـــل الحـــب مـــع شـــخص  حـــين يحـــب فتـــاة

ــــدى.  آخــــر ــــى إطــــار كومي ــــديم مشــــكلة نفســــية ف ــــة لتق ، فجــــاء   محاول
  . متوسطا كال األمرين

  أول غرام 
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٥٦مصر 
  . ، بـيير زربانيللى نيازى مصطفى:  إخراج

، لـــــوال  ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى ، محمـــــد مرعـــــى ســـــامية جمـــــال
  . ، سوسو عز الدين ، مارى عز الدين ، حسن فايق صدقى

ـــــل ألول  ـــــذى يمث ـــــاء محمـــــد مرعـــــى ال ـــــديا استعراضـــــية مـــــع غن كومي
ـــادة هـــى رقـــص ســـامية جمـــال، واإلجـــادة األ مـــرة ترشـــح .  ساســـية كالع

، لكــــــن البطلــــــة الســــــابقة  راقصــــــة ناشــــــئة لبطولــــــة العــــــرض المســــــرحى
  . تدبر الفساد عالقتها العاطفية بحبيبها مغنى الفرقة

  أوالد األصول 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٥مصر 
  . فايق إسماعيل:  إخراج



٥٣  

ــــة فريــــد شــــوقى ، كمــــال  ســــمر ، ، إيمــــان ، صــــالح الســــعدنى ، لبلب
  . حسين

، بينمــــا االبــــن يريــــد بيعهــــا ليتــــزوج مــــن  أب ريفــــى يتمســــك بــــاألرض
، يبيـــــع  ، وبعـــــد الســـــنوات القانونيـــــة ثريـــــة يســـــافر األب للحـــــج ويفقـــــد

ــــه البســــيطة ــــق زوجت ــــن األرض ويطل ــــذى كــــان .  االب اآلن يعــــود األب ال
محـــــــاوالت .  ، ويصـــــــمم علـــــــى اســـــــتعادة األرض قـــــــد فقـــــــد ذاكراتـــــــه

ــــد فــــى در  ــــاءللتجدي ــــة لتنكــــر االبن ــــل  امــــا روتيني ، كــــذلك أنقــــذها التمثي
  . الجيد

  أوالد حظ 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٩مصر 

:  قصــــــة وســــــيناريو.  المصــــــرية للســـــينما]  أفـــــالم جمــــــال الليثـــــى [
شـــــــريف :  مـــــــدير التصـــــــوير.  نبيـــــــل دراز:  مونتـــــــاچ.  مـــــــاهر إبـــــــراهيم

  . السعيد مصطفى:  إخراج.  إحسان
، مشــــــــــــيرة  ، محمـــــــــــود القلعــــــــــــاوى رين، صــــــــــــاب ســـــــــــعيد صــــــــــــالح

ـــــــد إســـــــماعيل ،  ، جمـــــــال شـــــــبل ، مصـــــــطفى عكاشـــــــة ، محمـــــــد فري
،  ، أحمـــــد كمـــــالى ، ســـــيد زكـــــى ، علـــــى قــــاعود مجــــدى عبـــــد الفتـــــاح

  . سمر:  الطفلة
ـــــى أن  ملحـــــن صـــــغير يســـــاعد مغنـــــى فقيـــــر للعمـــــل فـــــى المالهـــــى إل
يعثــــر علــــى حقيبــــة بهــــا نقــــود تعينــــه علــــى المعيشــــة إلــــى أن تتحقــــق لــــه 

رة والمـــــال ويواظـــــب علـــــى ارســـــال مبلغـــــا شـــــهريا إلـــــى صـــــاحب الشـــــه
الحقيبـــــة حتـــــى وفاتـــــه ليتعـــــرف بعـــــدها علـــــى أرملتـــــه وطفلتـــــه ويخبرهـــــا 
بالحقيبـــــة لكنهــــــا تبلــــــغ الشــــــرطة عنــــــه ويحكــــــم عليــــــه بالســــــجن ســــــتة 

ــــــك ــــــة !  شــــــهور ثــــــم تتزوجــــــه بعــــــد ذل لعلمهــــــا أنــــــه دفــــــع أجــــــر العملي
  . عمل دون المتوسط!  الجراحية لطفلتها
  الل أوالد الح

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 
ــــــــالم جــــــــالل [ ــــــــالم حســــــــن الصــــــــيفى]  أف قصــــــــة وســــــــيناريو .  أف

.  فـــــــــؤاد الظـــــــــاهرى:  موســـــــــيقى.  محمـــــــــد أبـــــــــو يوســـــــــف:  وحـــــــــوار
ـــــرازق:  مونتـــــاچ .  محمـــــد عمـــــارة:  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عبـــــد ال
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــــو الســـــــعود ســـــــمير غـــــــانم ـــــــونس شـــــــلبى ، صـــــــفاء أب ، چـــــــورچ  ، ي
، جمـــــال  ، أحمـــــد نبيـــــل ، حســـــن مصـــــطفى ، وحيـــــد ســـــيف ســـــيدهم
  . ، فاروق يوسف ، عدلى كاسب ، على الشريف اسماعيل

.  ، تحــــاول صــــديقته نشــــر أعمالــــه مؤلــــف موســــيقى يمــــزق مؤلفاتــــه
، لكــــن  ، بأنــــه ســــارقها المفارقــــات تتــــداولها حتــــى يتهمــــه مــــن اشــــتراها

ـــــدون كوميـــــدي.  الفتـــــاة تصـــــمم علـــــى المضـــــى فـــــى محاولـــــة إنقـــــاذه ا ب
  ! ضحك

   ٢/١األوالد فى المالبس الزرقاء 
The Boys in Blue 

  ق م ٩١)  ت ( ١٩٨٣بريطانيا 
[Rank] Rank; Malmufilm [Elstree; Greg Smith/ Val Guest 

Production]. ExcPs: Laurie Mansfield & Stuart Littlewood. 
S: Val Guest; AddMaterial: Sid Green; >Based upon OSt 
Ask a Policeman: Sidney Gilliat.< P: Greg Smith. D: Val 
Guest.  AscP: Roy Goddard. DPh: Jack Atchler. B.S.C. 
AD: Geoffrey Tozer. MCompAndCond: Ed Welsh; Boys in 
Blue Theme W and Comp: Geoff Gill, Bobby Ball, Pete 
Tyrell. FE: Peter Weatherley. 

Tommy Cannon and Bobby Ball -in. ¤. Str -inAlphOrder: 
Suzanne Danielle. Roy Kinnear. And Eric Sykes. GuestStars 
-inAlphOrder: Jack Douglas. Edward Judd. And Jon 
Pertwee. Ftr: Arthur English, Billy Burden, Nigel Lambert, 
Eric Francis.  Ken Barker, Richard Borthwick, John D. 
Collins. Stuart Douglas, Laurence Harrington, Richard 
Hunter, Peter Rutherford, Rosemary Williams, Tommy 
Wright. 

ـــــــاب كالســـــــية  ـــــــن جيســـــــت أحـــــــد كت ـــــــة  ١٩٣٨إعـــــــادة م الكوميدي
ــــوان  ــــة بعن ، بهــــذه المعالجــــة الركيكــــة  لهــــا’  اســــأل شــــرطيا ‘اإلنجليزي

المقصــــــود بــــــالعنوان الشــــــرطيان .  والبليــــــدة وغيــــــر المضــــــحكة تقريبــــــا
بـــــنفس اســـــميهما  (األبلهـــــان لبلـــــدة ليتيـــــل بوتـــــام اإلنجليزيـــــة الصـــــغيرة 
ـــا للنســـاء ـــول الشـــاب المتـــودد دوم ـــى يعتقـــد  ) كـــانون الكهـــل وب ، والت
مفارقــــات غيــــر .  أن عصــــابة ســــرقت لوحــــات فنيــــة ثمينــــة تختفــــى فيهــــا

ا فيـــه بمـ  ، وإن انبنـــت أساســـا علـــى فكـــرة أن الجميـــع  مضـــحكة جـــدا
ــــى القــــانون  ـ  همــــا نفسيهما ــــا خــــارجين عل ــــو كان ينظــــرون إليهمــــا كمــــا ل

كامتــــــداد  (،  وإلــــــى اللصــــــوص كمــــــواطنين شــــــرفاء معتــــــدين بأنفســــــهم
لهــــذا مــــثال أن يحــــب بــــول رفيقــــة زعــــيم العصــــابة وال يتخيلهــــا مجرمــــة 

همــــا يشــــتغالن فــــى تجــــارة الجملــــة !  ) قــــط حتــــى بعــــد القــــبض عليهــــا
فـــــــى الواقــــــع ال يوجـــــــد شـــــــىء آخـــــــر  (مســــــتخدمين ســـــــيارة الشـــــــرطة 

حيــــث يخفــــى اللصــــوص )  يمكــــن أن تســــتخدم فيــــه فــــى تلــــك البلــــدة
ــــة أن يقيــــدهما زعــــيم العصــــابة  اللوحــــات فــــى مخزنهمــــا ، وتتــــابع النهاي
ـــــــدى ـــــــد حدي ـــــــا بقي ـــــــه مع ـــــــى مطاردت ـــــــان ف ، بينمـــــــا الشـــــــرطة  ، فينطلق

ـــــرويج اللصـــــوص لشـــــائعة حـــــول .  تطاردهمـــــا همـــــا كلصـــــوص فكـــــرة ت
ـــرأس ـــيلم األصـــلى  فـــارس مقطـــوع ال ـــت شـــيئا أساســـيا فـــى الف ـــى كان والت

قالـــت .  ، وطبعـــا غيـــر مضـــحك يـــتم الحـــديث هنـــا بـــتهكم غيـــر الئـــق
الــــــــرد المفعــــــــم علــــــــى االدعــــــــاءات  ‘عنــــــــه نشــــــــرة الفــــــــيلم الشــــــــهرية 

ال تشـــــــاهده إن  :  الخالصـــــــة!  ’ الكاســـــــحة بوجـــــــود نهضـــــــة بريطانيـــــــة
  . كان لديك شىء أفضل تفعله

  األونطجية 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . سيد طنطاوى:  إخراج

ـــــــابلى ، ســـــــعيد صـــــــالح عفـــــــاف شـــــــعيب ،  ، صـــــــابرين ، ســـــــهير الب
  . ، نادية السبع ، هانم محمد ، أحمد مرعى أحمد سالمة

تحـــاول .  أم تـــدعى الجنـــون حتـــى يمنـــع زواج ابنهـــا مـــن فتـــاة فقيـــرة
، لكــــــــن الجميـــــــــع  اســــــــتمالة المشــــــــعوذين الـــــــــذين طلبــــــــوا لعالجهـــــــــا

كوميـــــديا متوســـــطة االمتـــــاع وعابهـــــا .  الصـــــغيرين يســـــاندون الحبيبـــــين
  . بشدة مبالغات األداء

   ٢/١حبيبى … أونكل زيزو
  ق م ١١٥)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٧مصر 

ــــــة فــــــيلم]  هــــــيمن فــــــيلم أنــــــور الشــــــيخ ياســــــين  [ :  قصــــــة.  نادي
بهجـــــت :  ؛ حـــــوار عبـــــد الحـــــى أديـــــب:  ؛ ســـــيناريو يســـــرى األبيـــــارى

شـــــــــريف :  ثرات الســـــــــينمائيةمســـــــــاعد مخـــــــــرج أول والمـــــــــؤ .  قمـــــــــر
ــــــديكور.  حمــــــودة ــــــدس ال ــــــاچ.  نهــــــاد بهجــــــت:  مهن فتحــــــى :  المونت
ــــدس الصــــوت.  داوود ــــديلس :  مهن ــــدريا زن ــــديلس [ـ  أن ــــدريا زان .  ] أن

ـــــذ ـــــتج المنف جمـــــال :  الموســـــيقى التصـــــويرية.  شـــــريف حمـــــودة:  المن
اإلشـــــراف العـــــام علـــــى .  رمـــــزى إبـــــراهيم:  مـــــدير التصـــــوير.  ســـــالمة
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  حلمى رفلة:  اإلنتاج

.  كوكـــــــا:  مـــــــع النجمـــــــة.  بوســـــــى:  بطولـــــــة¤ .  محمـــــــد صـــــــبحى
ــــــراهيم .  > جــــــالل عيســــــى.  چــــــورچ ســــــيدهم:  وضــــــيف الشــــــرف إب

،  ، عبـــــد اهللا فرغلـــــى ســـــعيد رضـــــوان.  فـــــاروق يوســـــف:  و.  ســـــعفان
ــــــــد اهللا إســــــــماعيل حســــــــن حســــــــين ، ليلــــــــى  ، محمــــــــود رشــــــــاد ، عب

، صـــــالح  ، إبـــــراهيم قـــــدرى رة عفيفـــــى، أميـــــ فـــــؤاد عفيفـــــى.  صـــــادق
  . ، صالح عطا ياسر صالح:  ، األطفال اإلسكندرانى

موظـــف بـــائس ضـــعيف الجســـم يتســـبب جبنـــه فـــى شـــلل ابـــن أختـــه 
،  تركيبــــة األعشــــاب التــــى يصــــنعها عمــــه.  الــــذى يعتبــــره مثلــــه األعلــــى

وشـــوربة الكــــوارع التـــى تعــــدها امـــرأة بدويــــة تســـكن لــــديهم تجعـــل منــــه 
، لكـــــن المالبســـــات المتواليـــــة تفـــــاقم أزمـــــة الطفـــــل  بطـــــل كـــــرة شـــــهير
، وحبكـــة النهايــــة  مشـــاهد مالكمــــة وشـــجار متعـــددة.  بـــدال مـــن حلهـــا

،  أن يضـــــــع لـــــــه صـــــــديق الفتـــــــاة التـــــــى تحولـــــــت اآلن لإلعجـــــــاب بـــــــه
مســـــــتوى الكوميـــــــديا أدنـــــــى مـــــــن .  مخـــــــدرا قبيـــــــل المبـــــــاراة النهائيـــــــة

،  مســـــــتوى الفكـــــــرة التـــــــى تحـــــــوى كمونـــــــا أكبـــــــر ممـــــــا نفـــــــذ فعليـــــــا
، وأبــــــرزهم ســــــيدهم  واإلضــــــحاك الفعــــــال يــــــأتى مــــــن األدوار الداعمــــــة

، زائــــد الوجــــود  فــــى محاكــــاة ســــاخرة للمعلــــق الكــــروى محمــــد لطيــــف
  . القوى للنجمة القديمة كوكا رغم صغر مساحة الدور

  األوهام 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٨مصر 
  . أحمد النحاس:  إخراج

، رجــــــــاء  لفقــــــــار، حــــــــاتم ذو ا ، إلهــــــــام شـــــــاهين مصـــــــطفى فهمــــــــى
  . ، صالح نظمى ، محسن سرحان يوسف

حيـــــث ”  حمـــــام الســــباحة “مقتــــبس عـــــن الفــــيلم الفرنســـــى الشــــهير 
)  إلهـــام شـــاهين (علـــى قتـــل زوجتـــه )  مصـــطفى فهمـــى (يتـــآمر الـــزوج 

، الـــذى يتضـــح فـــى النهايـــة أنـــه أزمـــة نفســـية  مســـتغال مرضـــها بالقلـــب
الغـــرق )  وســـفرجـــاء ي (وفـــى النهايـــة يكـــون نصـــيب الـــزوج وعشـــيقته 

ـــــــى الحمـــــــام ـــــــارة التشـــــــويقية والنفســـــــية.  ف ـــــــالغموض واإلث ـــــــز ب .  يتمي
  . ١٩٨٦اإلنتاج الفعلى 

  أوهام الحب 
  ق م ٧٩)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما
ــــه :  موســــيقى.  أنســــى أبــــو ســــيف:   المنــــاظر.  ممــــدوح شــــكرى أندري

مــــــدير .  آســــــيا:  المنــــــتج المنفــــــذ.  عــــــادل منيــــــر:  چمونتــــــا .  رايــــــدر
  . ممدوح شكرى:  إخراج.  عبد الحليم نصر:  التصوير

ـــــدين ، يوســـــف شـــــعبان نجـــــالء فتحـــــى ، صـــــفاء  ، يوســـــف فخـــــر ال
،  ، زوزو ماضــــــى ، ســــــعيدة جــــــالل ، محســــــن ســــــرحان أبــــــو الســــــعود

  . فتحى عبد الستار
، عـــن  نمـــوذج مهـــم لألعمـــال الصـــغيرة التـــى كانـــت تتحـــدث أنـــذاك

فنــــــــان تشــــــــكيلى يحــــــــب .  المثقفــــــــين وحيــــــــاتهم الفكريــــــــة والنفســــــــية
، ثـــــم يتضــــح أنـــــه هـــــو  ، ولكـــــن يفقــــد ابنـــــه وهـــــو بعــــد جنـــــين ويتــــزوج

مــــن ناحيــــة أخــــرى ودون علمهــــا بمرضــــه .  نفســــه مقبــــل علــــى المــــوت
ــــه كلهــــا أمــــور تخــــتلط وتخلــــق دوامــــة .  ينهــــار حــــب زوجتــــه لــــه وتخون

تجربــــــــــة تســــــــــتحق :  إجمــــــــــاال.  الفكــــــــــر الوجوديــــــــــة التــــــــــى يحياهــــــــــا
  .  المشاهدة

   ٢/١أوهام الحب 
فـيديو  [ق م  ١٠٢)  ف /  ت  ( ١٩٨٧السعودية ح 

  ] ) تليفـزيون  (
ـــــــى  ـــــــاج اإلعالم ـــــــة لإلنت ـــــــان [العربي ـــــــاض العري قصـــــــة .  ] أفـــــــالم ري

ـــــــاس :  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  عـــــــزة الشـــــــربينى:  وســـــــيناريو وحـــــــوار عب
ــــــــة .  عصــــــــمت حمــــــــدى:  اإلعــــــــداد الموســــــــيقى والمــــــــؤثرات.  جمع

ـــــرحمن ســـــامى:  مـــــديرا التصـــــوير ـــــد ال ـــــادى فرانســـــيس عب ـــــدير .  ، ن م
ـــــــــة ـــــــــاوى.  د:  اإلضـــــــــاءة الخارجي ـــــــــدير التصـــــــــوير .  عـــــــــادل الحفن م

.  هاشــــــــم فهــــــــيم:  مســــــــاعد صــــــــوت.  محمــــــــد فهمــــــــى:  الخــــــــارجى
؛  عبــــــد الــــــرحمن عبــــــد النعــــــيم:  ؛ كــــــوافير ناديــــــة عبــــــد اهللا:  مــــــاكيير
المنــــتج .  يمىوجــــدى الشــــ:  مــــدير اإلنتــــاج.  ســــهير شــــوقى:  مالبــــس
ــــــان:  المنفــــــذ .  عصــــــام مصــــــطفى:  مــــــدير األســــــتوديو.  أحمــــــد العري

ريــــــــاض  [ـ  ريــــــــاض محمــــــــد العريــــــــان :  اإلشــــــــراف الفنــــــــى والتنفيــــــــذ
ـــــــان ، مصـــــــطفى  ســـــــعيد الرشـــــــيدى:  المخرجـــــــان المنفـــــــذان.  ] العري
  . حمدى األبراشى:  إخراج.  الشال

ة نبيلــــــــ:  بطولــــــــة.  ¤.  فىـ  ليلــــــــى علــــــــوى .  فــــــــاروق الفيشــــــــاوى
عــــــزة  :  باالشــــــتراك مـــــع.  أمـــــال ســـــالم.  محمـــــود الجنــــــدى.  الســـــيد
  . كمال

مــــــا يســــــمى عــــــادة تمثيليــــــة أو  (لعلــــــه أنجــــــح فــــــيلم فـــــــيديو عربــــــى 
ــــــزة بالنســــــبة لقريناتهــــــا ســــــواء فــــــى  ) ســــــهرة ، وحظــــــت بعــــــروض متمي

، وربمــــا يرجــــع هــــذا  الفـــــيديو أو بتكــــرار عرضــــها تليفـــــزيونيا فــــى مصــــر
ب نجمـــــان كانـــــا قـــــد بـــــدءا بالفعـــــل لإلنتـــــاج الســـــعودى الـــــذى اســـــتقط

ــــــــى فــــــــى التليفـــــــــزيونيات  مشــــــــوار الشــــــــهرة ــــــــر معتــــــــاد حت ، وهــــــــو غي
ــــــزيون المصـــــرى ـــــاج التليف ـــــن إنت ـــــان .  المشـــــابهة م ـــــى وشـــــاب موظف فت

، يعتــــرى زواجهمــــا  متواضــــعا الحــــال كــــادا ينتحــــرا كالهمــــا كــــى يتزوجــــا
ـــــل ـــــور بعـــــد قلي ـــــى  الفت ـــــة تنتمـــــى للطبقـــــات األرق ، فتشـــــير عليهـــــا زميل

عنــــدما .  لهــــا بتحســــين مظهرهــــا إلثــــارة إهتمــــام زوجهــــا)  كمــــالعــــزة   (
، األمـــــر الـــــذى  ال يجـــــدى هـــــذا تقتـــــرح عليهـــــا التحـــــول إلـــــى مثقفـــــة

اآلن زميلـــــة أخـــــرى واقعيـــــة وشـــــعبية .  يـــــؤدى بـــــدوره لنيـــــران عكســـــية
ــــه أوال)  نبيلــــة الســــيد (التفكيــــر  بقــــى .  تشــــير عليهــــا بالوصــــول لمعدت

، لهـــا  كوميـــديا صـــغيرة.  فـــلخيـــار واحـــد لـــم يقـــع بعـــد وهـــو إنجـــاب ط
  . ، لكنها بطيئة ككل بعض لحظات مضحكة

  آى آى 
  ق م ٩٥)   س/  مصر العربية للسينما والفـيديو/  ت ( ١٩٩٢مصر 

ــــــة األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو  [ األهــــــرام ]  أفــــــالم مصــــــر العربي
؛  بســــــيونى عثمــــــان:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  للســــــينما والفـــــــيديو

مجــــدى /  مهنــــدس:  ميكســــاچ.  < دى حســــنحمــــ:  عــــن فكــــرة >
موســــيقى .  إبــــراهيم زكــــى:  المنــــتج الفنــــى.  نــــوال:  المقدمــــة.  كامــــل

مـــــــدير .  عنايـــــــات الســـــــايس:  مونتـــــــاچ.  جمـــــــال ســـــــالمة:  تصـــــــويرية
  . سعيد مرزوق:  إخراج.  محسن نصر:  التصوير

محمـــــد :  الفنـــــان القـــــدير.  كمـــــال الشـــــناوى  ←،  ليلـــــى علـــــوى →
عائشــــة .  أمــــل إبــــراهيم.  نــــاجى ســــعد.  لبــــاقىأشــــرف عبــــد ا.  عــــوض

ــــى ــــد المــــنعم.  ياســــمينا.  الكيالن ــــر عثمــــان عب ــــد المني ــــد الحمي .  ، عب
، عــــادل أبــــو  يوســــف حســــين.  ، وحيــــد حمــــدى فــــايزة عبــــد الجــــواد

ـــة عبـــد الجـــواد عـــادل هـــالل.  ، حلمـــى عبـــد الوهـــاب الغـــيط ،  ، بدري
محمـــــد ،  ، كمـــــال الزينـــــى حمـــــدى الســـــخاوى.  ، ســـــهام زكـــــى ميـــــارة
، منــــــــى  ، ســــــــيد الــــــــوحش حســــــــين عرعــــــــر.  ، نهــــــــاد رامــــــــى منـــــــدور

،  ، مصـــــطفى عكاشـــــة صـــــندام محمـــــد.  ، صـــــالح العويـــــل باســـــيليوس
  . ، صباح عبد العزيز إلهام شوقى

ـــة المفهـــوم  ـــديا عالي فى الواقـــع عـــن إحـــدى القصـــص القصـــيرة ـ  كومي
، منفــــــذة بفاعليــــــة ال ســــــيما مــــــع التمثيــــــل المنطلــــــق مــــــن   لتشـــــيكوف
ـــــــين  ـــــــاقىالبطل ـــــــد الب ـــــــوى وعب موظـــــــف بســـــــيط كهـــــــل .  الشـــــــابين عل

حلمـــــه أن تقــــام لـــــه جنـــــازة رســـــمية تحـــــيط )  ! اســــمه الســـــيد الـــــوزير (
ــــان   بهــــا األبهــــة ــــى ســــار فيهــــا للمســــئولين إب ــــازات الت ، كعشــــرات الجن

يمـــــرض فتدخلـــــه ابنتـــــه عاملـــــة الحمـــــام .  كـــــان فـــــى عملـــــه الحكـــــومى
ل ، وقبـــــــل أن تفيـــــــق مـــــــن هـــــــو  الشـــــــعبى مستشـــــــفى رفيـــــــع المســـــــتوى

، يمــــوت األب وتــــرفض  مطالبتهــــا بفــــاتورة قيمتهــــا عشــــرون ألــــف جنيــــه
من ـ  تحــــتج بعــــدة طــــرق طالبــــة الجثــــة .  المستشــــفى تســــليمها الجثــــة

وفـــى كـــل مـــرة ينتهـــى بهـــا األمـــر   هـــذا أن تتظـــاهر أمـــام مجلـــس الشـــعپ
، لســــرقة  أخيــــرا تلجــــأ للصــــتين محتــــرفتين مــــن الحــــى.  فــــى الحــــبس

،  ة وزيــــر مــــات فــــى ذات الوقــــتمــــا يحــــدث أن تســــرقان جثــــ.  الجثــــة
ـــــة مـــــدير المستشـــــفى ال يجـــــد .  وتتصـــــرفان فيهـــــا ببيعهـــــا ألحـــــد الطلب

ـــدا مـــن أن يضـــع  ـــر ‘ب ـــازة ’  ابـــن الغفي ـــه جن ـــنعش الـــذى ســـتقام ل فـــى ال
ـــــوان هـــــو أســـــوأ مـــــا فـــــى الموضـــــوع!  فائقـــــة ـــــة هـــــو :  العن طبقـــــا للبداي

،  تأوهـــــات الســـــيدات لـــــدى دعـــــك البطلـــــة ألجســـــادهن فـــــى الحمـــــام
قـــــــة تفهـــــــم لـــــــه بالموضـــــــوع ســـــــوى أنهـــــــا صـــــــرخة ألـــــــم لكـــــــن ال عال
  . ، وهو شىء يفسد كوميديا الفيلم المحرومين

  
  : إى تى

  ’  ! لحظات محلقة لن تنمحى قط من الذاكرة ‘

 ☺ إى تى 
E.T. —The Extra-Terrestrial 

  ق م ١١٥)   س/    ف/   ت/  إى فـى سى  ( ١٩٨٢أميركا 
 . ” . تى.  إى “:  ؛ س  ف
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عامــــــا كــــــالفيلم صــــــاحب أعلــــــى إيــــــرادات داخــــــل  ١٥تربــــــع لمــــــدة 
ـــة ـــام المطلق ـــم يكســـره ســـوى إعـــادة العـــرض الواســـعة  أميركـــا باألرق ، ول

ـــــ  ــــل  ” بحــــرب الكواكــــ “ل ــــد قلي ــــك “، وبع ــــة الحــــال”  تيتاني .  بطبيع
 ٤٠مليونــــــا فــــــى عرضــــــه األصــــــلى وأضــــــاف لهــــــا قرابــــــة  ٣٦٠حقــــــق 

ــــــالث  ــــــة بعــــــد ث ــــــدور العــــــرض األميركي ــــــه ل ــــــدى إعادت ــــــا أخــــــرى ل مليون
للوهلــــة .  كــــم هــــو غــــامض ودفــــين ســــر ســــحر هــــذا الفــــيلم.  ســــنوات

، بـــــل وقـــــدمت كـــــل  األولـــــى يبـــــدو عمـــــال متواضـــــعا وشـــــديد البســـــاطة
القصـــــة كـــــائن فضـــــائى !  مـــــن قبـــــل بمـــــا فيهـــــا الكـــــائن نفســـــه تيماتـــــه



٥٤  

، إنســــانى الســــلوك والمشــــاعر أكثــــر مــــن  محبــــب الوجــــه علــــى غرابتــــه
ـــــــدى  البشـــــــر ـــــــيس ل ـــــــوس أنچل ـــــــه فـــــــى أحـــــــد ضـــــــواحى ل ، تركـــــــه أهل

، فيقـــيم صـــداقة مـــع صـــبى أميركـــى بـــال أب  انكشـــاف هبـــوطهم هنـــاك
كــــل األطفــــال ضــــد كــــل :  حبكــــة نهايــــة تحمــــل الســــحر كلــــه.  مثلــــه

جهــــــاز الشــــــرطة :  لكبــــــار إلعادتــــــه للســــــفينة بعــــــد أن اســــــتدعوها لــــــها
ــــــوق دراجــــــاتهم البســــــيطة  ــــــن الصــــــبية ف العمــــــالق يطــــــارد مجموعــــــة م

ـــــإى ـــــى.  يحـــــاولون الوصـــــول ب ـــــه الفضـــــائية.  ت ـــــدما تســـــد  لمركبت ، وعن
غيـــــر .  علـــــيهم ســـــيارات الشـــــرطة الطريـــــق يحلـــــق بهـــــم إى تـــــى عاليـــــا
الـــــذاكرة  هـــــذه عشـــــرات مـــــن لحظـــــات محلقـــــة لـــــن تنمحـــــى قـــــط مـــــن

، وقــــد وجــــه  تثبــــت إن ســــپييلبيرج عبقــــرى حقيقــــى يعــــرف مــــاذا يفعــــل
ـــــة ـــــه يشـــــمل أداء  هـــــذا الفـــــيلم ببســـــاطة مرعب ، وأقـــــل مـــــا فـــــى هـــــذا أن

ــــــة ــــــائيتهم المذهل ــــــال أنفســــــهم وتلق ــــــن .  األطف كــــــل شــــــىء مصــــــور م
 ـ  إن لـــــم يكـــــن غباءـ  ، بمـــــا فيهـــــا جبـــــروت وقســـــوة  منظـــــور الصـــــغار

،  ، لكــــــــن مــــــــن يهــــــــتم للعلــــــــم تأكيــــــــدا الفــــــــيلم منــــــــاهض (العلمــــــــاء 
جــــــو مــــــذهل تتــــــألق فيــــــه البــــــراءة والــــــدفء .  ) ! ؟ فالســـــينما انفعــــــال

، كلهــــــــا تخاطــــــــب إمــــــــا  والشــــــــجاعة وروح المغــــــــامرة فائقــــــــة الجــــــــرأة
األطفــــال وإمــــا الطفولــــة فــــى داخلنــــا وتفتــــرض فرضــــا مبــــدئيا ال جــــدال 

الحـــــظ أيضـــــا .  فيـــــه أن الحقيقـــــة دومـــــا مـــــع الصـــــغار والصـــــغار فقـــــط
،  التخــــاطر:  وللمســــيح.  تــــى.  القــــدرات الخارقــــة إلى التشــــابه بــــين

ـــــد ـــــدرة علـــــى الصـــــعود الشـــــفاء بلمســـــة مـــــن الي ، أيضـــــا ســـــقوط  ، الق
ـــدون اإليمـــان ـــز يشـــبه الســـقوط فـــى المـــاء ب ـــدى فقـــد التركي ـــاع ل ،  األتب

ـــرا بـــالطبع قصـــة المـــوت والقيامـــة والصـــعود بالمثـــل هنـــاك كونـــه .  وأخي
واحـــــــدة مـــــــن أعظـــــــم ، صـــــــنع  باعثـــــــا للحيـــــــاة ومحييـــــــا مـــــــن المـــــــوت

، وهــــى لحظــــة عــــودة  اللحظــــات إثــــارة لالنفعــــال فــــى تــــاريخ الســــينما
، وقليلــــــون مــــــن لــــــم يقفــــــزوا مــــــن مقاعــــــدهم  للحيــــــاة للزهــــــرة الذابلــــــة

.  تـــى.  وليظـــل بعـــد هـــذا أروع األشـــياء طـــوال الوقـــت هـــو إى.  معهـــا
تأمـــــل هنـــــا وفـــــرة .  نفســـــه ذو التصـــــميم المبهـــــر مـــــن كـــــارلو رامبالـــــدى

أال ـ  .  تـــى.  مـــثال إصــــبع إى:  ل المثيـــرة للفضــــولأخـــرى مـــن التفاصــــي
ـــــى اإلنســـــان ـــــاة ف هـــــذا اإلصـــــبع كـــــان  (؟  يشـــــبه العضـــــو باعـــــث الحي

ـــــــرئيس للملصـــــــق الشـــــــهير للفـــــــيلم فـــــــى محاكـــــــاة لرســـــــم  المكـــــــون ال
كـــــذا هنـــــاك تمثيليـــــة .  ) مـــــايكألنجلو إلصـــــبع اهللا تمـــــنح الحيـــــاة آلدم

، وموســــيقى  شاشــــة ميليســــا ماثيســــون فائقــــة اإلحكــــام متحــــررة الــــروح
، وذلــــــك   چــــــون ويلليــــــامز التــــــى ال تنمحــــــى بعــــــد ســــــماعها ألول مــــــرة

هـــــو ”  . تـــــى.  إى “بكلمــــة واحـــــدة .  كعادتــــه مـــــع أفـــــالم ســـــپييلبيرج
ولســـوء الحـــظ فـــى هـــذه الســـنة .  فـــن الســـينما كمـــا عرفتـــه الثمانينيـــات

  . جوائز األوسكار”  غاندى “اكتسح 
AA: Sd (Robert Knudson, Robert Glass, Don Digirolamo 

and Gene Cantamessa); VFx (Rambaldi, Muren and 
Kenneth F. Smith); SdFxE (Charles L. Campbell and Ben 
Burtt); OScr. 

AAN: Pic; D; SWDirectly to the Screen; Cgr; FE. 

  أيام التحدى 
  ق م ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٨٥مصر 
  . عدلى يوسف:  إخراج

، أحمـــــــد  ، إيمـــــــان ، ليلـــــــى علـــــــوى ، ســـــــمير غـــــــانم فريـــــــد شـــــــوقى
  . ، سميحة توفيق ، عزيزة حلمى ، حسين الشربينى بدير

، والســــــبب طبعــــــا أن ال شــــــىء  إنتــــــاج صــــــغير يحقــــــق فشــــــال كبيــــــرا
ـــــع ـــــزنس فاســـــد.  مقن ـــــى المـــــوت رجـــــل بي ـــــورط صـــــديقه حت االن .  ، ي

الحـــــظ أيضـــــا كـــــم قـــــدمت مثـــــل .  ، ويتـــــودد للســـــكرتيرة يـــــأت االبـــــن
  ! هذه القصة من قبل

   ٢/١م الحب أيا
  ق أأ ٩٧)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . حلمى حليم:  إخراج

، ســـــــهير  ، عبـــــــد المــــــنعم إبـــــــراهيم ، أحمــــــد مظهـــــــر ناديــــــة لطفـــــــى
ـــــــابلى ، صـــــــالح  ، عـــــــادل أدهـــــــم ، زوزو ماضـــــــى ، محمـــــــد رضـــــــا الب
  . ، توفيق الدقن منصور

، فــــى أفضــــل معالجــــة مصــــرية حتــــى  بيجمليــــون أو ســــيدتى الجميلــــة
قصــــة موجــــه .  ليــــة مــــن االبتــــذال التــــالى مســــرحيا بالــــذات، خا تاريخــــه

.  ، ثـــــــم بجفـــــــاء شـــــــديد يكشـــــــف ذلـــــــك للنـــــــاس ســـــــينمائى شـــــــهيرة
ـــــد .  تتابعـــــات النهايـــــة هـــــى الضـــــعيفة  أنظـــــر األصـــــل الســـــينمائى الخال

  . ” سيدتى الجميلة “
   ٢/١أيام الرعب 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٨مصر 
  . سعيد مرزوق:  إخراج

، أحمـــــــد  ، صـــــــالح ذو الفقـــــــار فــــــــت أمـــــــين، مير  محمـــــــود ياســـــــين
ــــدير ــــاتم ب ، نعيمــــة  ، محمــــود فــــرج ، غســــان مطــــر ، زهــــرة العــــال ، هي

، محمــــــد  ، تحيــــــة حــــــافظ ، أحمــــــد نبيــــــل ، حســــــن حســــــين الصــــــغير
  . ، محمد نصر ، محمد حشيش ، أحمد أبو عيبة الشرقاوى

، صـــــار يطـــــارده شـــــبح المـــــوت بعـــــد خـــــروج قاتـــــل  مثقـــــف صـــــعيدى
يعــــيش فــــى فــــزع وإنهيــــار .  ســــاعى لقتلــــه هــــو، وال أخيــــه مــــن الســــجن

إتقــــــان عــــــام لكــــــل العناصــــــر ال .  وتفشــــــل كــــــل محــــــاوالت مســــــاعدته
ــــــل محمــــــود ياســــــين وتصــــــوير طــــــارق التلمســــــانى لكــــــن .  ســــــيما تمثي

، ومـــــن ثـــــم ال يخلـــــو  فكـــــرة الخـــــوف فـــــى حياتنـــــا العامـــــة مبـــــالغ فيهـــــا
  . مضمون الفيلم من تناقضات متعددة

  أيام الرعد 
Days of Thunder 

  ق م ١٠٧)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
Paramount [Don Simpson/ Jerry Bruckheimer Films] C: 

David Rubin. CD: Susan Becker. M: Hans Zimmer. E: Billy 
Weber and Chris Lebenzon. ADs: Benjamin Fernandez and 
Thomas E. Sanders. DPh: Ward Russell. ExcP: Gerald R. 
Molen. St: Robert Towne and Tom Cruise. S: Robert 
Towne. P: Don Simpson and Jerry Bruckheimer. D: Tony 
Scott. 

Tom Cruise. Robert Duvall. Randy Quaid. Nicole 
Kidman. ¤ Michael Rooker. John C. Reilly. And Cary 
Elwes. Fred Dalton Thompson, J.C. Quinn.   ↑ Don 

Simpson, Caroline Williams, Donna Wilson, Chris Ellis, 
Peter Appel, Stephen Michael Ayers, Mike Slattery, John 
Griesemer, Barbara Garrick, Jerry Molen, Tania Coleridge, 
Alexandra Balahoutis, Steve Boyd, Daniel D. Greenwood, 
Jim Grimshaw, James Martin, Jr, Margo Martindale, Dr. 
Jerry Punch, Neil Bonnett, Harry P. Goot, Rusty Wallace. 

ـــــائق ومـــــتقن العناصـــــر ككـــــل ـــــيلم ســـــباق ســـــيارات ف ـــــن نفـــــس  ف ، م
،  ] ” المغــــامر والحســــناء “ [’  ســــالح القمــــة ‘الطــــاقم الــــذى قــــدم 
يـــــؤدى العنـــــاد والكراهيـــــة بـــــين متســـــابقى القمـــــة .  قبـــــل أربـــــع ســـــنوات

، واآلن  إلـــــى إصـــــابتهما ومـــــن ثمـــــة صـــــداقتهما)  إيلـــــويسكـــــرووز و  (
، مـــــن اآلخـــــر  يطلــــب أحـــــدهما المقـــــدم علـــــى عمليــــة جراحيـــــة بـــــالمخ

دووفــــال .  ، أن يقــــود لــــه ســــيارته فــــى ســــباق ديتونــــا الكبيــــر المفصــــول
فــــــى أداء كــــــاريزمى كاســــــح يقــــــوم بــــــدور مصــــــمم الســــــيارات المعتــــــزل 

والبطـــــــل ،  والـــــــذى يعيـــــــده للعمـــــــل توســـــــل صـــــــديقه المســـــــتثمر مـــــــرة
ــــة ــــه فــــى المــــرة الثاني ــــذى أحب ــــه مشــــهد .  الســــائق ال أفضــــل مقطوعــــة ل

النهايـــــــــة حيـــــــــث يتضـــــــــارب دوره فـــــــــى إدارة البطـــــــــل وإثـــــــــارة جرأتـــــــــه 
ـــم كمشـــاهدين ســـببها  بالالســـلكى ـــة لـــم نكـــن نعل ، مـــع مخـــاوف داخلي

أيضــــا قصــــة حــــب مــــع الطبيبــــة المعالجــــة التــــى تكــــره .  الحقيقــــى بعــــد
ز وكيـــــــدمان فـــــــى الحيـــــــاة تســـــــفر عـــــــن حـــــــب وزواج كـــــــروو  (الســـــــباق 
، يقــــــال أنــــــه بــــــدأ بشــــــهوة متبادلــــــة عارمــــــة لــــــدى أول لقــــــاء  الواقعيــــــة

ال جديــــــــد يــــــــذكر فــــــــى التحلــــــــيالت النفســــــــية .  ) بموقــــــــع التصــــــــوير
، وعامـــــة مشـــــاهد  المعروفــــة لـــــدوافع ممارســــى هـــــذه الرياضـــــة الخطــــرة

، وهـــــى مـــــن نوعيـــــة ســــــباقات  الســـــباق العنيفـــــة هـــــى البطـــــل الــــــرئيس
ـــــة ذ ـــــديالت الســـــيارات النمطي ـــــة وليســـــت الســـــيارات ا (ات التع لخفيف

ـــــى بســـــرعة ـــــة  .  ) المتخصصـــــة األعل ـــــرة وراء كتاب أحـــــد الحـــــوافز الكبي
كـــــرووز لمســـــودة القصـــــة أنـــــه لـــــم يعـــــد يجـــــد وقتـــــا لرياضـــــته األصـــــلية 

  . ، فقرر ممارستها على الشاشة هذه
AAN: Sd (Charles Wilborn, Donald O. Mitchell, Rick 

Kline, Kevin O’Connell). 

  أيام ضائعة 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . بهاء الدين شرف:  إخراج

، يوســـــــف  ، صـــــــالح منصـــــــور ، محســـــــن ســـــــرحان عنـــــــاد حمـــــــدى
  . ، نادية الجندى ، ليلى طاهر شعبان

ـــــى  ـــــدة صـــــيد ســـــاحلية يفـــــرض فيهـــــا محتكـــــر الصـــــيد ســـــطوته عل بل
ــــــه الجميــــــع ــــــاك صــــــياد يصــــــر علــــــى التصــــــدى ل تنفجــــــر .  ، لكــــــن هن
ــــــل ارتكبهــــــا  الــــــدراما ــــــدما يتضــــــح أن األول قــــــد ألصــــــق جريمــــــة قت عن

ـــــــه ـــــــأخى زوجت ـــــــه ب ـــــــات براءت ـــــــر يعـــــــود إلثب .  ، وهـــــــا هـــــــو هـــــــذا األخي
  . ميلودراما تشويق جيدة التنفيذ فى حدود طموحاتها البسيطة

  أيام العمر معدودة 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٨مصر 

.  نـــــدا فيصـــــل:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  شـــــاتو لإلنتـــــاج والتوزيـــــع
مـــــدير .  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى
  . تيسير عبود:  إخراج.  سمير فرج:  التصوير

، محمــــــــــود  ، مجــــــــــدى وهبــــــــــة ، ناهــــــــــد شــــــــــريف فريــــــــــد شــــــــــوقى
،  ، ناهـــــــد جبـــــــر ، مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين ، عمـــــــاد حمـــــــدى المليجـــــــى

  . ، عصام العشرى حسين الشربينى
ــــال الفاقعــــة جمي ــــا األجي ــــان هــــذهميلودرام ــــة اإلتق ــــدأ مجريــــات  ل ، تب

ــــــار فيهــــــا بكســــــر ســــــاق البطــــــل الســــــائق بإحــــــدى الشــــــركات ،  االنهي
،  وتتطـــــــــور لإلغـــــــــراءات التـــــــــى تتعـــــــــرض لهـــــــــا زوجتـــــــــه الســـــــــكرتيرة

، فقتلهــــا لزميــــل اعتــــدى  ، فزواجهــــا مــــن مــــديرها ، فــــالطالق فخيانتهــــا
ـــــر .  ، فســـــجنها عليهـــــا ـــــن حـــــين يكب ـــــد القصـــــص لتغطـــــى االب ـــــم تمت ث

، ثـــــــم تفســـــــخ خطبتـــــــه بسســـــــب  يحـــــــب ويخطـــــــبويصـــــــبح طبيبـــــــا و 
ـــــه ـــــاء .  انكشـــــاف ماضـــــى أم ـــــد اللق ـــــتهم مـــــن جدي ـــــرا يلتقـــــى ثالث وأخي

فقــــط لهــــواة .  ، هــــذا عــــدا قصــــص أخــــرى معقــــدة ومأســــاوية المنتظــــر
  ! ، وهم تقريبا كل المشاهدين البكاء بحرقة مع األفالم

  أيام الغضب 
  ق م ١١٢)   س/  الدقى ( ١٩٨٩مصر 
  . منير راضى:  إخراج

، نجـــاح  ، ســـعيد عبـــد الغنـــى ، إلهـــام شـــاهين ، يســـرا نـــور الشـــريف
ـــــرى المـــــوجى ـــــراهيم ، صـــــالح نظمـــــى ، محمـــــد خي ، فيفـــــى  ، أمـــــل إب
،  ، ســــــعيد الصــــــالح ، محمـــــد أبــــــو داوود ، حمــــــدى يوســــــف يوســـــف

ــــــى محمــــــد الصــــــاوى ــــــد الهــــــادى ، محمــــــد لطف ــــــروة  ، أحمــــــد عب ، م
، عــــــــالء ولــــــــى  ، مخلــــــــص الجــــــــابرى ، مكــــــــرم المصــــــــرى الخطيــــــــب

  . دينال
ــــة مــــؤامرة  ــــودع فــــى مستشــــفى لألمــــراض العقلي ــــن الخــــارج ي ــــد م عائ

ـــــه وأســـــرتها ـــــون .  زوجت ـــــر مجن ـــــه غي أخصـــــائية نفســـــية تتبنـــــى إثبـــــات إن
وتتصـــــاعد األمـــــور نحـــــو صـــــدام دامـــــى بـــــين المجـــــانين وبـــــين ممـــــرض 

،  عنـــف ورمـــوز إجتماعيـــة ونقـــد صـــارخ.  العنبـــر المغـــرق فـــى الســـادية
، أبـــرز مـــا  بعـــض التمثيـــل الجيـــد لكـــن هنـــاك.  وكلهـــا متوســـطة االقنـــاع

فيـــــه أن كانـــــت المـــــرة األولـــــى التـــــى يلتفـــــت فيهـــــا النقـــــاد والجمعيـــــات 
ــــراهيم ، هــــذا إن لــــم تكــــن  التــــى تمــــنح جــــوائز لممثلــــة اســــمها أمــــل إب

  ! هذه هى المرة األولى التى يعرفون اسمها فيها

  أيام فى الحالل 
  ق م ١٢٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . مالحسين ك:  إخراج

، رجـــــــــاء  ، مصـــــــــطفى فهمـــــــــى ، محمـــــــــود ياســـــــــين نبيلـــــــــة عبيـــــــــد
  . ، حمدى الوزير ، صالح نظمى الجداوى

ــــى  العاطفيــــة الحــــارة ’  ، كمــــال ، نبيلــــة إحســــان ‘أحــــد أفــــالم الثالث
.  ، تقــــــع فـــــــى حـــــــب القـــــــوى زوجـــــــة  الضـــــــعيف.  جريئــــــة الموضـــــــوع

لكــــــن يحــــــدد إقامتهــــــا فــــــى لنــــــدن .  يطلقهــــــا األول ويتزوجهــــــا الثــــــانى
الحبكــــة الرئيســــة هــــى تمــــرد .  األمــــر عــــن زوجتــــه القويــــة أيضــــا ليخفــــى

عمـــــل جـــــاد التنـــــاول مـــــتقن ومشـــــبع .  البطلـــــة علـــــى زواج الظـــــل هـــــذا
ــــا ــــثال.  إنتاجي ــــدواء “:  انظــــر م ــــى هــــذا ال العــــذراء  “،  ” أرجــــوك أعطن

  ! األفضل واألسوأ فى أفالم الثالثى:  ” والشعر األبيض

  أيام الماء والملح 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٩)  ت ( ١٩٩٦مصر 

ــــــى عــــــن قصــــــة .  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون ــــــة ف أرى أمــــــى معلق
ــــك ســــيناريو .  إحســــان عبــــد القــــدوس:  قصــــة الكاتــــب الكبيــــر.  أذني
.  عبـــــد الحميـــــد حســـــنى:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  بـــــراء الخطيـــــب:  وحـــــوار

/  مهنــــــدس:  مونتــــــاچ.  عبــــــد العظــــــيم عويضــــــة:  موســــــيقى تصــــــويرية
:  المنــــتج المنفــــذ.  ســــعيد شــــيمى:  التصــــويرمــــدير .  حســــين عفيفــــى

ـــــــراهيم ـــــــى شـــــــعبان إب ـــــــتج الفن ـــــــراهيم الصـــــــحن:  ؛ المن :  إخـــــــراج.  إب
؛ منفــــــــذ  محمــــــــد حســــــــام:  مهنــــــــدس ديكـــــــور ␡.  يوســـــــف إبــــــــراهيم

ــــــس إيهــــــاب العــــــوامرى:  ديكــــــور .  ميرفـــــــت شــــــرارة:  ؛ تصــــــميم مالب
  . سيد حامد/  مهندس الصوت:  مكساچ.  الشحرى:  المقدمة

ـــــة ن ␡ ــــــزيونبطول ـــــد اهللا محمـــــود:  جـــــوم التليف ســـــحر .  لوســـــى.  عب
:  مــــــع.  أحمــــــد ســــــالمة.  محمــــــود مســــــعود.  حنــــــان شــــــوقى.  رامــــــى

جـــــــــالل .  إبـــــــــراهيم الشـــــــــرقاوى.  ناديـــــــــة عـــــــــزت.  ميرفــــــــــت ســـــــــعيد
، حســــــن  ، عطيــــــة عــــــويس علــــــى قــــــاعود:  باالشــــــتراك مــــــع.  عيســــــى
،  حســــنى عبــــد الجليــــل:  مــــع.  هــــانى عبــــد القــــادر:  ؛ الطفــــل العــــدل
، محمــــد  ، ســــليمان حســــين ، أبــــو الســــعود عطيــــة طفى عكاشــــةمصــــ

ــــــدين ســــــيد مصــــــطفى.  ، أحمــــــد عمــــــار الــــــدقن ــــــة شــــــمس ال ،  ، نادي
؛  ، أحمــــد حــــافظ ، فتحــــى عمــــران ، جــــالل العشــــرى مصــــطفى علــــى

  . محمد يسرى:  الطفل
ــــد الغجــــر ــــك  درامــــا عــــن تقالي ــــى ذل ــــر بمــــا ف ــــيس بهــــا شــــىء مثي ، ل

ــــــد غموضــــــا  لوســــــى ــــــك التقالي ــــــل زادت تل ــــــى غموضــــــها، ب زوج .  عل
ـــه علـــى الســـرقة ـــدما ينفضـــح أمرهمـــا ويطـــردان مـــن  يحـــرض زوجت ، وعن

الصــــبى الـــــذى  .  ، يقتلهــــا القريبــــة مــــن األســــكندرية’  الغربــــاء ‘بلــــدة 
ــــــد  كانــــــت ترعــــــاه يكبــــــر اآلن وال تــــــزال تؤرقــــــه ذكريــــــات تلــــــك التقالي

عنـــــدما يعثـــــر علـــــى صـــــورة لهـــــا تتـــــأزم .  ويكـــــرس نفســـــه لدراســـــة هـــــذه
، التــــــى حــــــان موعــــــدها  ’ المغارمــــــة ‘يعــــــود لحضــــــور األمــــــور أكثــــــر و 

، وتعنــــى أن يتشــــارك الجميــــع فــــى  بخــــروج الــــزوج القاتــــل مــــن الســــجن
العنــــوان يشــــير للمــــاء والملــــح الــــذى تتحلــــل .  دفــــع ثمــــن دم الضــــحية

، والتـــــى تشـــــير  فيـــــه جثـــــث المـــــوتى فـــــى مثـــــل تلـــــك البيئـــــة الســـــاحلية
  . مجازا للتقاليد الغجرية البالية

   ٢/١أيام وليالى 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 

:  القصـــــــة والســـــــيناريو.  إفـــــــالم بركـــــــات]  فـــــــيلم عبـــــــد الوهـــــــاب [
:  األغــــــانى.  يوســــــف جــــــوهر:  الحــــــوار.  ، يوســــــف جــــــوهر بركــــــات
؛  أنـــــا لـــــك علـــــى طـــــول؛  حســـــين الســـــيد:  تـــــأليف:  شـــــغلونى،  توبـــــة

.  مـــــأمون الشـــــناوى:  تـــــأليف:  علشـــــانك يـــــا قمـــــر؛  إيـــــه ذنبـــــى إيـــــه
.  محمـــــــــــد عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب:  لموســـــــــــيقى واأللحـــــــــــان الموســـــــــــيقارا

هــــــــــــاجوب :  ؛ مهنــــــــــــدس الــــــــــــديكور فتحــــــــــــى قاســــــــــــم:  المونتــــــــــــاچ
ـــــدس الصـــــوت أصـــــالنيان ـــــاج.  شـــــارل فوســـــكلو:  ؛ مهن :  مـــــدير اإلنت

:  إنتـــــاج.  .S.M.Pـ  وحيـــــد فريـــــد :  مـــــدير التصـــــوير.  روفائيـــــل جبـــــور
،  عبــــــد الحلــــــيم حــــــافظ. بركــــــات:  إخــــــراج.  عبــــــد الوهــــــاب بركــــــات

، كمـــــــــال  أحمـــــــــد رمـــــــــزى:  باالشـــــــــتراك مـــــــــع.  ¤:  فـــــــــى.  إيمـــــــــان
ـــــــر محمـــــــود المليجـــــــى.  حســـــــين ـــــــد ، ســـــــراج مني :  ؛ والوجـــــــه الجدي

ــــــارونى ــــــد المــــــنعم بســــــيونى عــــــدلى كاســــــب.  ســــــهير الب ، عبــــــد  ، عب
؛  ، ثريـــــا فخـــــرى ، ســـــامية رشـــــدى ، عبـــــاس رحمـــــى القـــــادر المســـــيرى

  . عقيلة راتب:  و.  زينات علوى:  والراقصة
ـــــةميلودرا ـــــا غنائي ـــــب الطـــــالق  م ـــــى تســـــرعت بطل ، عـــــن زوج األم الت

مــــن الــــزوج األول الســــكير ومــــا يالقيـــــه االبــــن مــــن تفرقــــة ظالمــــة مـــــع 
الحبكـــــة هـــــى حـــــادث ســـــيارة ارتكبـــــه .  االبـــــن الحقيقـــــى لهـــــذا الـــــزوج

ـــأى ثمـــن ـــه ب ـــده تبرئت ـــر ويحـــاول وال ـــيم .  األخي ـــد الحل معظـــم أغـــانى عب
لكنـــه لـــيس مـــن أفضـــل مســـلى علـــى نحـــو كبيـــر .  تتعلـــق بحبـــه إليمـــان

أفـــــالم معلـــــم الحـــــب المصـــــرى الـــــذى قـــــدم أبـــــرز إنجازاتـــــه بـــــدءا مـــــن 
  . ” أيامنا الحلوة “و”  لحن الوفاء “نفس السنة فى 

   أيامنا الحلوة 
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 

حلمـــــــى :  قصـــــــة .  الفـــــــيلم العربـــــــى]  الشـــــــرق لتوزيـــــــع األفـــــــالم [
ــــأليف.  الزرقــــانىعلــــى :  ؛ ســــيناريو وحــــوار حلــــيم مرســــى :  األغــــانى ت

.  ، محمــــــــد المــــــــوجى كمــــــــال الطويــــــــل:  ؛ تلحــــــــين  جميــــــــل عزيــــــــز
أنطــــون :  ؛ مهنــــدس الــــديكور  نصــــرى عبــــد النــــور:  مهنــــدس الصــــوت

ــــوليزويس ــــاچ صــــبحى الجمــــل:  ؛ تســــجيل الحــــوار ب فتحــــى :  ؛ المونت
ـــــد :  مـــــدير التصـــــوير.  انجـــــا ومـــــيال:  ؛ النيجـــــاتيف قاســـــم ـــــد فري وحي

  . حلمى حليم:  إخراج.  .S.M.Pـ  
ـــــات صـــــدقى زهـــــرة العـــــال.  عمـــــر الشـــــريف.  فـــــاتن حمامـــــة ،  ، زين

، والوجــــه  علــــى رشــــدى.  ، ســــعيد خليــــل ، عزيــــزة حلمــــى ســــراج منيــــر
  . عبد الحليم حافظ:  مع.  أحمد رمزى:  الجديد

ــــق  ــــام كانــــت الســــينما المصــــرية تعــــرف الطري ميلودرامــــا رائعــــة مــــن أي
شـــــــــباعها بالمشـــــــــاعر والتجـــــــــارب لالســـــــــتحواذ علـــــــــى جماهيرهـــــــــا وإ

ـــــــة ـــــــب  االنفعالي ـــــــة أو تجاري ـــــــة ‘، ال بمجـــــــرد آراء ذهني .  مملـــــــة’  فني
ـــى أول فـــيلم  ـــة عل ـــة أضـــفت جـــوا شـــديدا مـــن البـــراءة والرق ـــاتن حمام ف

الموجه حلمــــى حلــــيم ـ  وإن تــــأخر المنتج (صــــوره عبــــد الحلــــيم حــــافظ 
ـــبطء والتأنىـ   ـــة قصـــص عـــن ال ـــه حفن ـــروى عن ـــا ـ  الذى ت  فـــى خطـــوات م

ــــاج فســــبقه تصــــويرا وعرضــــا  ــــه .  ) ” لحــــن الوفــــاء “بعــــد اإلنت تقــــوم في
ــــة  بــــدور الفتــــاة اليتيمــــة المجتهــــدة التــــى تســــكن بالســــطوح بجــــوار ثالث

ـــــة الشريف ولكـــــن ـ  يربطهـــــا الحـــــب بأحـــــدهم المنطـــــوى نســـــبيا .  طلب
بـــه بعـــض عـــدم اإلقنـــاع فـــى الحـــوار .  القـــدر يخبـــئ لهـــا نهايـــة مأســـاوية

ـــــائج الد ـــــد للنت ـــــةأو التمهي ، لكـــــن تظـــــل نقطـــــة الضـــــعف الرئيســـــة  رامي
عــــدم وصــــوله لنهايــــة ســــعيدة تضــــاعف مــــن تــــأثيره األجمــــالى وتكــــافىء 
المتفــــــرج الــــــذى أعطـــــــى كــــــل حواســــــه لمحـــــــاوالت الشــــــبان الثالثـــــــة 

النهايـــة .  وتضـــحياتهم الكبيـــرة مـــن أجـــل إنقـــاد جـــارتهم التـــى يحبونهـــا
ة مفتوحـــــة تـــــوحى بأمـــــل صـــــعب وبعيـــــد لشـــــفاء الفتـــــاة وعودتهـــــا للحيـــــا

مـــــن القـــــيم اإلنتاجيــــة الملفتـــــة وضـــــع .  الطبيعيــــة والـــــزواج ممـــــن تحبــــه
عبـــد الحلــــيم حـــافظ وأغانيــــه فائقـــة الجماهيريــــة فـــى دور مــــواز للقصــــة 

، أمــــــا الصــــــديق الثالــــــث  األصــــــلية التــــــى محورهــــــا حمامــــــة والشــــــريف
  . فهو القادم الجديد أحمد رمزى



٥٥  

  أيامى السعيدة 
  ق أأ ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٥٨مصر 
  . أحمد ضياء الدين : إخراج
ـــــروز ـــــراهيم في ـــــد المـــــنعم إب ، فـــــاروق  ، جـــــواهر ، حســـــن فـــــايق ، عب
  . ، كريمة عجرمة

ابنـــــة .  ، وعبـــــد المــــنعم إبـــــراهيم هــــو كـــــل العــــرض كوميــــديا خفيفــــة
، ورغـــــــم غضـــــــب األب الـــــــدائم  مليـــــــونير تحـــــــب مـــــــدرس الموســـــــيقى

  ! ، ينتصر الحب وولع األم به

  إيدك عن مراتى 
  ق م ٩٠)   س/  سفير (١٩٦٧لبنان 
  . رضا ميسر:  إخراج
ناديــــا :  الراقصــــة العالميــــة.  إبــــراهيم خــــان.  رشــــدى أباظــــة.  صــــباح
  . سميرة البارودى.  قطقوطة:  الراقصة.  جمال

فاقــــد للــــذاكرة عــــاش مــــع البــــدو كالعــــادة يعــــود بعــــد رجــــوع الــــذاكرة 
مفارقــــات حــــول إقنــــاع .  ، يجــــد زوجتــــه مقبلــــة علــــى زواج جديــــد لــــه

  . كوميديا متوسطة من أسماء كبيرة.  بتغيير رأيهالزوج الجديد 
   ٢/١األيدى القذرة 

  ق م ١٢٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٧٩مصر 
ــــة ــــالم مصــــر العربي .  مصــــطفى محــــرم:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أف
.  جمـــــــال ســـــــالمة:  موســـــــيقى.  نهـــــــاد بهجـــــــت:  مهنـــــــدس الـــــــديكور

.  جســــــمير فــــــر :  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ
  . أحمد يحيى:  إخراج

، فريــــــدة ســــــيف  ، عــــــادل أدهــــــم ، ناهــــــد شــــــريف محمــــــود ياســــــين
  . ، وحيد سيف النصر

موظــــف بســــيط مســــئول عــــن خزينــــة إحــــدى الشــــركات يقــــع ضــــحية 
ـــة ومســـاعدها ـــة نصـــب تحيكهـــا أرملـــة ثري حـــين يكتشـــف ذلـــك .  عملي

، ويقتـــــل  يلفــــق جريمـــــة االخـــــتالس التـــــى ارتكبهــــا لصـــــديق لـــــه يشـــــبهه
النهايــــة هــــى المفاجــــأة الطريفــــة بــــأن .  ه وينتحــــل شخصــــيتههــــذا الشــــبي

،  قصــــة مثيــــرة الخيــــوط!  الشــــبيه كــــان نفســــه قــــد قتــــل زوجتــــه الخائنــــة
  . يظل بها معظم إمتاعها رغم التمثيل والتنفيذ المتوسطين

   ٢/١األيدى الناعمة 
  ق م ١٥٠)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٦٣مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج
ــــدين، مــــريم ف صــــباح ،  ، صــــالح ذو الفقــــار ، أحمــــد مظهــــر خــــر ال

، حســــين  ، كامــــل أنــــور ، وداد حمــــدى ، أحمــــد خمــــيس ليلــــى طــــاهر
ــــى النجــــدى ، أحمــــد لوكســــر عســــر ــــد الغن ،  ، حســــين إســــماعيل ، عب

  . إدمون تويما
ـــــف الظـــــل ـــــر مفلـــــس خفي ـــــع أمي ـــــاألمر الواق ـــــراف ب ـــــرفض االعت .  ، ي

ــــى مــــن يأكــــل علــــى موائــــدهم ــــى  . ويتعــــالى علــــى الجميــــع حت هــــذا حت
مـــن أحلـــى أدوار أحمـــد .  يبـــادل أرملـــة الحـــب ويعتـــرف بقيمـــة العمـــل

ــــة ــــر مظهــــر الكوميدي ــــا الكبي ــــيلم مســــلى ومصــــنوع بمهــــارة موجهن ،  ، ف
ـــــــــث ال نكـــــــــاد نحـــــــــس بطولـــــــــه أول إنتـــــــــاج درامـــــــــى للقطـــــــــاع .  بحي

  . ” بين القصرين “، انظر تفاصيل هذا فى  العمومى
  ما بين الضحكات — إيرنى كوفـاكس

Ernie Kovacs —Between the 
Laughter 

  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٤أميركا 
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ـــــة للمســـــلى التليفــــــزيونى إيرنـــــى كوفــــــاكس ، أو  قصـــــة الحيـــــاة المهني
ــــــة ــــــه المهني ــــــا وراء حيات ــــــاألحرى م ــــــن  ب ــــــه م ، زواجــــــه الفاشــــــل وحرمان

، التـــى أثـــر صـــعودها  ، ثـــم قصـــة حبـــه للممثلـــة إيـــديث آدامـــز طفلتيـــه
ــــى عالقتهمــــا ــــى ســــلبا عل ــــة الســــعيدة  المهن ــــأتى النهاي ــــى ت ــــك حت ، وذل

درامـــــا تليفــــــزيونية متوســـــطة .  ألبيهمـــــا، وبعـــــودة الطفلـــــين أيضـــــا  لهمـــــا
المســــــتوى ككــــــل وإن حملــــــت قيمــــــة وثائقيــــــة فــــــى تجســــــيد أجــــــواء 

  . العمل التلفزيونى فى نيو يورك

  آيس كريم فى جليم 
Ice Cream in Glym 

  ق م ١١٠)  س/   لورد/  ت ( ١٩٩٢مصر 
ــــــــع ودور العــــــــرض  األهــــــــرام للســــــــينما والفـــــــــيديو  [ مصــــــــر للتوزي

:  القصــــــــة والســــــــيناريو.  رام للســــــــينما والفـــــــــيديواألهــــــــ]  الســــــــينمائى
أغـــــــانى .  عمـــــــرو ديـــــــاب:  ألحـــــــان وغنـــــــاء.  محمـــــــد منســـــــى قنـــــــديل

ــــأليف األغــــانى والحــــوار.  حســــين اإلمــــام:  ألحــــان.  الشخصــــيات :  ت
مــــــــــدير .  أحمــــــــــد داود:  المــــــــــونتير المســــــــــاعد.  مــــــــــدحت العــــــــــدل

ـــــاج ـــــد بطـــــين:  اإلنت ـــــوال:  المقدمـــــة.  فري ـــــدس:  المكســـــاچ.  ن /  مهن
اإلشـــــــراف .  محمـــــــد ياســـــــين:  المخـــــــرج المســـــــاعد.  جميـــــــل عزيـــــــز

ــــــــاظر ــــــــس وتنســــــــيق المن الموســــــــيقى .  زكــــــــى شــــــــريف:  علــــــــى المالب
المنـــــــتج .  عـــــــادل منيـــــــر:  المونتـــــــاچ.  حســـــــام حســـــــنى:  التصـــــــويرية

ـــــــى .  طـــــــارق التلمســـــــانى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  عـــــــادل الميهـــــــى:  الفن
.  …و… واألســـــــــــــــلوبية… الدراميـــــــــــــــة… الغنائيـــــــــــــــة:  التركيبـــــــــــــــة

  . خيرى بشارة:  إلخراجا
وحســـــــــب الحـــــــــروف .  ســـــــــيمون:  بطولـــــــــة.  ¤.  عمـــــــــرو ديـــــــــاب

.  علـــــى حســـــنين.  حســـــين اإلمـــــام.  أشـــــرف عبـــــد البـــــاقى:  األبجديــــة
:  ضــــيف شــــرف خـــــاص.  فى دور آيــــةـ  چيهــــان فاضــــل :  وألول مــــرة

، حســـــــام  يحيـــــــى غنـــــــام:  ٩فرقـــــــة شـــــــارع  ↑.  عـــــــزت أبـــــــو عـــــــوف
،  ، أشــــــرف حســــــنين ، عبــــــادة أبــــــو دومــــــة ، أحمــــــد الناصــــــر حســــــنى

عــــالء :  ضــــيوف الفــــيلم.  ، عمــــر بولينــــو ، هشــــام نزيــــه عاصــــم الســــيد
،  ، إلهــــام زايــــد ، صــــابرين الحســــامى ، چيهــــان األعصــــر ولــــى الــــدين

§ .  ، ســــــــاندرا ، ياســــــــمين ، ســــــــمراء ، دينــــــــا فتحــــــــى زكــــــــى شــــــــريف
، تـــــامر  ، محمـــــد الشـــــريف خالـــــد زاهـــــر:  مجموعـــــة الســـــيارة الجيـــــب

  . إسماعيل عادل ، ، حسين الحسينى هجرس
محاولـــــة رائـــــدة بالمعـــــايير المصـــــرية للتعبيـــــر عـــــن طموحـــــات جيـــــل 

، أى  ) المعاصـــــر فعـــــال أى شـــــباب التســـــعينيات (الشـــــباب المعاصـــــر 
،  المتعلمــــــون الــــــذين يعملــــــون فــــــى مهــــــن يدويــــــة أو فــــــى المبيعــــــات

.  أو النقــــــــود/  ويفكــــــــرون بالحــــــــب والموســــــــيقى واثبــــــــات الــــــــذات و
ـــــــه البخاريـــــــة  البطـــــــل يبيـــــــع شـــــــرائط الفــــــــيديو ـــــــوادى فـــــــوق دراجت للن

، ويعـــيش فـــى  ) ظـــاهرة ولـــدت بالفعـــل فـــى مصـــر فـــى حـــى المعـــادى (
يحلــــم بالغنــــاء بمــــا يعبــــر .  جــــراج صــــغير فــــى هــــذه الضــــاحية الراقيــــة

، ويشـــــارك شـــــاب ناصـــــرى وملحـــــن شـــــيوعى كهـــــل نفـــــس  عــــن داخلـــــه
، ومعهــــم فرقــــة مــــن جيــــران البطــــل فــــى  الهــــدف رغــــم عــــدم اتفــــاقهم

ــــذين ي ــــادى ال ــــاالمع ــــة تعمــــل بمحــــل فخــــم علــــى .  شــــبهونه طبقي البطل
ــــــق الصــــــحراوى ــــــدها حبهــــــا وخطوبتهــــــا  الطري ــــــد يفق ، وطموحهــــــا الزائ

كــــــل هـــــذه وغيرهــــــا كثيـــــر معــــــان ومشـــــاعر وأفكــــــار جميلــــــة .  للبطـــــل
ـــال حبكـــة  وصـــادقة ـــالغ التفكـــك والتشـــتت وب ـــاء منهـــار ب ، لكـــن فـــى بن

ـــة ـــد الحواري ـــ.  وزائ ـــذا لكن ـــاب ممـــثال ف ـــيس ربمـــا ال يكـــون عمـــرو دي ه ل
ــــــى فــــــائق الشــــــعبية ــــــه يكــــــاد يكــــــون مؤسســــــة  فقــــــط مجــــــرد مغن ، لكن

مـــــثال يـــــروى  (مصـــــرية قائمـــــة بـــــذاتها لكـــــن معـــــانى الجديـــــة والطمـــــوح 
عـــن نفســـه أنـــه تـــرك بلـــده پـــور ســـعيد وجـــاء للقـــاهرة بخمســـة وعشـــرين 

، ووجــــوده فــــى الفــــيلم يعطــــى لمعــــانى هــــذا األخيــــر وزنــــا غيــــر  ) قرشــــا
كمـــــا تـــــرى حصـــــل .  إثباتـــــه مباشـــــر أهـــــم مـــــن كـــــل مـــــا الفـــــيلم نفســـــه

ـــــه الســـــينما  ـــــه أعطت ـــــد ائتمـــــان توجي ـــــرى بشـــــارة علـــــى أغـــــرب وأعق خي
  ! ، وأكثرها ال تبريرا فى ذات الوقت المصرية

  أيسر حاال من الموت 
Better off Dead… 

  ] اشتراك  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
CBS Productions [Friesen/ Meyer]. C: Caro Jones. OScr: 

Rupert Hine. E: Alan Balsam. PD: Herman Zimmerman. 
DPh: Isidore Mankofsky. ExcPs: Gil Friesen and Andrew 
Meyer. P: Michael Jaffe. W and D: Savage Steve Holland. 

 ↑ AscP: William Storm. 
John Cusack. David Ogden Stiers. Diane Franklin. Kim 

Darby. Amanda Wyss. Curtis Armstrong -as Charles de 
Mar.  ↑ Co-Str: Vincent Schiavelli, Laura Waterbury, 
Daniel Schneider, Aaron Dozier, Taylor Negron, Scooter 
Stevens, Chuck Mitchell, Yuji Okumoto, Demian Slade, 
Tina Littlewood, Darren Harris, Steven Williams. Ftr: Frank 
Burt Avalon, Yano Anaya, J. Warren David, Rima Dilane, 
Sebastian Dungan, Peter Ellenstein, Jonathan Charles Fox, 
Sam High, Toby Iland, Brian Imada, Edward Mehler, 
Thomas Rollerson, Randy Stoklos, Joey Tushnet, David 
Vaughn. And Elizabeth Daily. 

الحســـــناء فيصــــاب بإحبـــــاط ويـــــرفض مواعـــــدة  طالــــب هجرتـــــه فتاتـــــه
ــــع  أى فتــــاة أخــــرى ــــده ومــــن الجمي ، رغــــم الضــــغوط المتكــــررة مــــن وال

أخيــــــرا يتعــــــرف .  ، ويكــــــاد يتحــــــول لشــــــخص خجــــــول منعــــــزل تقريبــــــا
.  ، ويتعــــــاطف معهــــــا ضــــــد صــــــديقها البــــــدين اللــــــزج بفتــــــاة فرنســــــية

ـــــــــات  الكثيـــــــــر مـــــــــن صـــــــــخب شـــــــــباب المـــــــــدارس كـــــــــالرقص والغرامي
ـــــخ…والمقالـــــب والتحـــــرش  لكـــــن .  ، وكـــــذا شـــــريط أغـــــانى متنـــــوع إل

ــــــاه ــــــوط أو شخصــــــيات تشــــــد االنتب أفضــــــل .  األهــــــم أن ال توجــــــد خي
ـــــــة أو أشـــــــياءه  فكـــــــرة هـــــــى أن تحـــــــادث البطـــــــل رســـــــومه الكاريكاتوري

األحـــداث فــــى .  المحببـــة لتحفـــزه أو تعنفـــه أو تواســـيه ومــــا إلـــى ذلـــك
شـــــــمال كاليفورنيـــــــا ومـــــــن ثـــــــم توجـــــــد بعـــــــض مشـــــــاهد التـــــــزلج علـــــــى 

  . الجليد

   ٢/١إيفـالون 
Avalon 

  ق م ١٢٦)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
[[TriStar Pictures]]. Tri-Star Pictures -pres. A Baltimore 

Pictures P. Avalon.  W and D: Barry Levinson. P: Mark 
Johnson and Barry Levinson. DPh: Allen Daviau, A.S.C. 
PDd: Norman Reynolds. M: Randy Newman. E: Stu Linder. 
CD: Gloria Gresham. 

 Cast in AlphOrder: Leo Fuchs, Eve Gordon, Lou 
Jacobi, Armin Mueller-Stahl, Elizabeth Perkins, Joan 
Plowright. Kevin Pollak, Aidan Quinn, Israel Rubinek, 
Elijah Wood, Grant Gelt, Bernard Hiller. 

’  المتعشــــــى ‘نسون عــــــن بــــــالتيمور بعــــــد األخيــــــر فــــــى ثالثيــــــة ليفـــــــي
ــــــر ناجحــــــة .  ’ الرجــــــال الصــــــفيح ‘و كــــــالمتوقع جــــــاءت ملحميــــــة غي

ــــة هــــاجرت مــــن  ــــر مــــن نصــــف قــــرن عــــن أســــرة يهودي جــــدا مــــدتها أكث
، حيــــــــث اســــــــتقرت فــــــــى  أوروپــــــــا قبيــــــــل الحــــــــرب العالميــــــــة األولــــــــى

، التـــــى أصـــــبحت بلـــــدة إيفــــــالون فيهـــــا رمـــــزا لقـــــيم األســـــرة  بـــــالتيمور
ــــرة القدي ــــل وصــــول الكبي ــــد الشــــكر قب ــــك عي ــــع دي ــــى كــــان تقطي مــــة الت

هـــــذه القـــــيم !  أحـــــد أفرادهـــــا إرهاصـــــة لمقاطعتـــــه إيـــــاهم مـــــدى الحيـــــاة
راحــــت تتالشــــى وتتغيــــر تــــدريجيا إلــــى القــــيم الفرديــــة للحيــــاة العصــــرية 

إذا دعنــــــا جانبــــــا الصــــــعوبات التقليديــــــة للملحميــــــة وعــــــدم .  المألوفــــــة
كـــــان غضـــــبا نقـــــديا   ، فـــــإن رد الفعـــــل الطبيعـــــى وجـــــود حبكـــــة محوريـــــة

وتجـــــــاهال جمـــــــاهيرى مرجعهمـــــــا بـــــــالطبع ولـــــــع ليفــــــــينسون التقليـــــــدى 
، األمـــــر الــــذى نجـــــح معــــه فـــــى  بالشخصــــيات علــــى حســـــاب الــــدراما

ـــه  ـــة إســـتثنائية جـــدا يصـــعب تكرارهـــا من رجـــل  “هـــى  ـ  أو مـــن غيرهـ  حال
مفهـــــوم  ‘الـــــذى كـــــان أكثـــــر ابتكـــــارا فـــــى الشخصـــــيات وذو ”  المطـــــر
النريـــــد القـــــول أنـــــه ال يســـــتحق .  إلـــــخ…يين ونجـــــوم كـــــاريزم’  عـــــالى

التنفيــــذ كمــــا أن  ـ  وأحيانا مبهرةـ  المشــــاهدة فعناصــــره وتفاصــــيله جيــــدة 
، لكـــــن يجـــــب أن تضـــــع فـــــى اعتبـــــارك  لـــــه تأكيـــــدا لحظاتـــــه المـــــؤثرة

تجربـــــــة  ‘:  بالضـــــــرورة حجـــــــم الســـــــخط فيمـــــــا قالتـــــــه فــــــــارايتى مـــــــثال
عظمــــه فــــيلم فــــى م… عديمــــة الحيــــاة وبــــال غــــرض أو صــــراع مركــــزى

إن مناكفــــات جــــدو وجــــدتو علــــى مائــــدة …احتفــــاء بالتوافــــه اليوميــــة 
ـــــه ـــــت شـــــيئا يســـــتحق التنوي ـــــى وإن كان ، إال أنهـــــا ال تعـــــدو  الطعـــــام حت
  . ’ سوى منطلق واه يمكن تعليق إنتاج مغدق كهذا عليه

AAN: SWDirectly for the Screen; Cgr; OScr; CD. 

 إيفـيتا 
Evita 

  ق م ١٣٤)   — ( ١٩٩٦أميركا 
[Cinergi Pictures  Buena Vista] Cinergi Pictures. M: 

Andrew Lloyd Webber. E: Gerry Hambling. DPh: Darius 
Khondji. S: Alan Parker, Oliver Stone. P: Robert Stigwood, 
Alan Parker, Andrew G. Vagna. D: Alan Parker. 

Madonna. ¤ Antonio Banderas. Jonathan Pryce. Jimmy 
Nail. Victoria Sus. 
أول فــــــيلم هوليــــــوودى يعــــــرض إجباريــــــا فــــــى كــــــل العــــــالم بترجمــــــة 

ــــــن اإلضــــــفاء الصــــــوتى ــــــدال م ــــــرر الصــــــريح للشــــــركة .  مطبوعــــــة ب المب
ـــــــا   المنتجـــــــة ومـــــــن خلفهـــــــا المـــــــوزعين ، أن التضـــــــحية بصـــــــوت مادون

ــــرا ــــار حقيقــــى .  كانــــت ســــتكلف الفــــيلم كثي ــــه اختب ــــر صــــراحة أن األكث
، وضـــــمنيا  ســـــيادتها وســـــيادة اللغـــــة اإلنجليزيـــــة عالميـــــامـــــن هوليـــــوود ل

مـــــاذا :  هـــــو أول طـــــرح لســـــؤال اتفـــــق الجميـــــع علـــــى تجاهلـــــه طـــــويال
معالجــــة !  ؟ بعــــد اإلضــــفاء الصــــوتى”  صــــوت الموســــيقى “تبقــــى مــــن 

أو بلغــــــة العصــــــر قصاصــــــة فـــــــيديو طولهــــــا  (ممتعــــــة بالغنــــــاء المتصــــــل 
ــــع ــــ)  نحــــو ســــاعتين ورب يم رايــــس قبــــل لمســــرحية أنــــدرو لويــــد ويبــــر وت

، مــــع مادونــــا كــــدرة كبــــرى ترصــــع  عامــــا علــــى مســــارح بــــرودواى ١٨
ــــديراس كحــــاك ســــاخن  الفــــيلم ــــاء مــــن بان ــــيال وغن ــــن قــــويين تمث ، ودوري

ــــاع لألحــــداث  ــــه أحيانــــا ويســــبها  (الطب يمجــــدها ألقصــــى حــــدود التألي
، وپـــــرايس كخـــــوان  ) بأقـــــذع األلفـــــاظ ويتهمهـــــا بـــــالعهر أحيانـــــا أخـــــرى

أن  ١٩٥٢البدايــــــة فــــــى .  ة والعــــــاطفى معــــــاپيــــــرون الــــــرئيس الداهيــــــ
ــــل  ــــيعلن رحي ــــروض ل ــــيلم المع يقطــــع صــــاحب دار عــــرض ســــينمائى الف

، ويتــــــــولى دور  البطلـــــــة القوميـــــــة للشــــــــعب األرچنتينـــــــى إيفـــــــــا پيـــــــرون
ــــــدة .  الحــــــاكى الــــــذى يســــــترجع قصــــــة حياتهــــــا كملحمــــــة غنائيــــــة ممت

فــــــــى مدينــــــــة  ١٩٢٦تعــــــــود األحــــــــداث إلــــــــى ســــــــن الخامســــــــة عــــــــام 
ث تمنـــــع وأخوتهـــــا وأمهـــــا مـــــن حضـــــور جنـــــازة أبيهـــــا تشيفــــــيلكوى حيـــــ

، لكــــــن عزيمتهــــــا تجعلهــــــا تختــــــرق الحصــــــار  الثــــــرى غيــــــر الشــــــرعى
يــــــأتى تبــــــادل عــــــذريتها بتــــــذكرة إلــــــى  ١٩٣٦فــــــى خــــــونين .  لتقبلــــــه

ومـــــن بعـــــد راقـــــص التـــــانجو هـــــذا يتـــــوالى .  العاصـــــمة بيونـــــوس أيـــــريس
ــــــة  العشــــــاق كشــــــبه عــــــاهرة ــــــل وإذاعي ــــــوالى المهــــــن كمودي ــــــث تت ، حي

لـــة ســـينما إلـــى أن يســــفر ذلـــك عـــن زواج مــــن أحـــد الضـــباط فــــى وممث
يــــأتى اللقــــاء مــــع خــــوان  ١٩٤٤نوفـــــمبر  ١٢ثــــم فــــى .  ١٩٤٣عــــام 

، لينســــحر بهــــا فــــى إحــــدى الحفــــالت  پيــــرون المرشــــح رئيســــا للــــبالد
،  ، ويتزوجهـــــــا بعـــــــد أن يـــــــتخلص كـــــــل منهمـــــــا مـــــــن زوجتـــــــه الغنائيـــــــة

ائبــــة للــــرئيس فـــــى ، وتعــــين ن وتصــــبح تقريبــــا الحاكمــــة الفعليــــة للــــبالد
ـــــــة .  ١٩٥١ ـــــــة فـــــــى رعاي ـــــــك هـــــــو جهودهـــــــا المتفاني ـــــــل ذل مـــــــا يتخل
ـــــة نتيجـــــة ذلـــــك الفقـــــراء ـــــم الحـــــزن القـــــومى  ، وجماهيريتهـــــا الطاغي ، ث

ـــــــــرت .  الشاســـــــــع لرحيلهـــــــــا ـــــــــتج أســـــــــترالى األصـــــــــل روب عـــــــــودة للمن
ســــــــتايجوود صــــــــاحب المســــــــيح نجــــــــم فــــــــائق وجــــــــزأى حمــــــــى ليلــــــــة 

ـــــر ق الســـــبت ـــــذ هـــــذا األخي ـــــل من ـــــزال طوي ـــــل ، بعـــــد اعت ـــــا ١٣ب .  عام
ــــــــازت باألوســــــــكار أضــــــــافها ويبر ــــــــى ف ــــــــة الت رايس خصيصــــــــا ـ  األغني

  . للفيلم
AA: OSong (You Must Love Me -Andrew Lloyd Webber 

-M, Tim Rice -Lyr). 
AAN: Cgr, FE, AD-SD (Morris -AD; Phillippe Turiure 

-SD), Sd (Andy Nelson, Anna Behlmer, Ken Weston). 
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  . أحمد بدرخان:  إخراج
،  ، عبـــــــد الـــــــرحيم الزرقـــــــانى ، حســـــــين ريـــــــاض محمـــــــود المليجـــــــى

  . ، نور الدمرداش ، سراج منير ، فريد شوقى ماجدة
ــــين  ميلودرامــــا وعــــظ دينــــى مباشــــرة المعــــانى ، مــــن خــــالل الصــــراع ب
 يــــــــرفض الثــــــــانى مــــــــد يــــــــد.  أخــــــــوين األول متــــــــدين والثــــــــانى مــــــــاجن

ــــــه  ــــــة وتمــــــرض زوجت ــــــه المادي ــــــدما تســــــوء أحوال ــــــه عن المســــــاعدة ألخي
تنشــــــب الحــــــرب ويمــــــوت األخ الطيــــــب فيهــــــا ويتواصــــــل .  وتمــــــوت

صـــراع العـــم الشـــرير لكـــن هـــذه المـــرة مـــن زميـــل أخيـــه الراحـــل الشـــاب 
لـــــيس هنـــــاك الكثيـــــر المقنـــــع فـــــى .  الـــــذى يحـــــب ابنـــــة هـــــذا األخيـــــر

  . مؤثرة، لكن هناك تأكيدا بعض اللحظات ال أشياء كهذه

   ٢/١إيمان أعمى 
Blind Faith 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٧٨)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
MComp and Perf: Laurence Rosenthal. E: Christopher 

Cooke, James Galloway, A.C.E. PD: Jay Scott. DPh: Chuck 
Arnold. ExcPs: Susan Baerwald, Dan Wigutow. W for 
Television: John Gay. Based on the B: Joe McGinniss. D: 
Paul Wendkos. 

Str: Robert Urich. Joanna Kerns. David Barry Gray. Jay 
Underwood. Johnny Galecki. Dennis Farina. Joe Spano. 
Doris Roberts. Robin Strasser. William Forsythe. Guy 
Boyd. Dakin Matthews. David Andrews, Gordon Clapp. 
Jake Dengel, Kevin Dunn. Mary Joan Negro, Edward 
Wiley.  Co-Str: Jack Andreozzi, Michael Ayr, David 
Kagen, Al Pugliese, Charles Stransky. Jack Angeles, James 
Arone, Arnold Bankston, Gary Bayer, Mary Chalon. Jeffrey 
Alan Chandler, David Combs, Lance Davis, Rhonda 
Dotson, William Forward. John Ingle, Aaron Lustig, Kathe 
Mazur, Jennifer Nash, Natsuko Ohama. 
معالجـــــــة ماراثونيـــــــة للقصـــــــة الحقيقيـــــــة لروبـــــــرت مارشـــــــال منـــــــدوب 

، الــــذى أوعــــز فــــى ســــپتمبر  نيو چيرســــىـ  التــــأمين ببلــــدة تــــومس ريفـــــر 
وجتـــــه حتـــــى يســـــدد لشخصـــــين مـــــن أتالنتيـــــك ســـــيتى بقتـــــل ز  ١٩٨٤

عـــــرض .  ، زائــــد أن لـــــه عالقــــة عاطفيـــــة أخــــرى ديونــــه بوثــــائق تأمينهـــــا
ـــــد الطـــــول أصـــــال فـــــى جـــــزئين ـــــدرامى  ، األول زائ ـــــوتز ال ـــــدأ الت ، وال يب

الحقيقــــى إال فــــى النصــــف الثــــانى حــــين يتبلــــور أن األبطــــال الــــدراميين 
ــــاهم  ــــة الــــذين تتفــــاوت مــــواقفهم نحــــو تصــــديق أن أب هــــم األبنــــاء الثالث

هــــــذا النصــــــف قطعــــــة .  بــــــه’  اإليمــــــان األعمــــــى ‘هــــــم وبــــــين قتــــــل أم
ــــه  ــــارة الكثيفــــة محورهــــا أشــــد صــــراع يمكــــن أن يمــــر ب جميلــــة مــــن اإلث

جــــزء آخــــر مــــن اإلثــــارة يــــأتى مــــن النعومــــة .  حقــــا أى طفــــل فــــى حياتــــه
، ومــــن أن هــــذه األســــرة  المفرطــــة التــــى يــــؤدى بهــــا أولريــــك دور األب
ــــدت ســــعيدة ومترابطــــة حتــــى آخــــر لحظــــة طــــوف نــــاجح وأم أب ع:  ب

مثاليـــــة تمامـــــا وأبنـــــاء متفـــــوقين فـــــى دراســـــاتهم بمـــــن فـــــيهم الجامعيـــــان 



٥٦  

، لكــــن تحــــت كــــل ذلــــك كانــــت العوامــــل الســــيكوپاتية تعتمــــل  األكبــــر
ــــه  ــــم ب ــــدمار تفــــوق كــــل كــــابوس حل ــــك األب لحــــدود مــــن ال داخــــل ذل

  . أحدهم
   ٢/١إيمانويلل  

Emmanuelle 
  ]  بالفرنسية  [ق م  ٩٤)   — ( ١٩٧٤فرنسا 

Trinacra Films [Orphee Arts; Parafrance]. M: Pierre 
Bachelet. DPh: Richard Suzuki, Marie Saunier. S: Jean-
Louis Richard; Based on the N: Emmanuelle Arsan. P: Yves   
Rouset-Rouard. D: Just Jaeckin. 

Sylvia Kristel, Mmika Green, Daniel Sarky, Alain Cuny. 
إبـــــــداع وال حيويـــــــة وال الحمـــــــى التـــــــى ســـــــببها أبـــــــو الپورنـــــــو لـــــــيس ب

، لكنــــه يظــــل  انظرـ  قبــــل عــــامين ”  الحلــــق العميــــق “الفــــيلم األميركــــى 
ـــه ـــة  فيلمـــا شـــديد التميـــز فـــى رقت ، وفـــى رصـــانة ورشـــاقة أســـلوبيته العالي

، وفـــــــى تصـــــــوير الممارســـــــات   فـــــــى التعامـــــــل مـــــــع موضـــــــوع الجـــــــنس
ـــاع بصـــريا ـــى العكـــس مـــن قرينتهـــا .  كلوحـــات تشـــكيلية فائقـــة اإلمت عل

ــــــــيلم  ــــــــد الف ــــــــو بع ــــــــت الپورن ــــــــى اعتزل ـــــــــليس الت ــــــــدا الف ــــــــة لين األميركي
، تحولـــــــت نجمتـــــــه الهوالنديـــــــة سيلفــــــــيا كريســـــــتيل لنجمـــــــة  المـــــــذكور

القصـــــة .  الپورنـــــو الفائقـــــة األولـــــى علـــــى مســـــتوى العـــــالم فـــــى مجملـــــه
بســــيطة الخيــــوط وطالمــــا اقتبســــتها أفــــالم الپورنــــو الــــرخيص بعــــد ذلــــك 

ــــــــو أو الم ( ــــــــى عكــــــــس هــــــــذا الپورنــــــــو ’  الصــــــــلد ‘ســــــــمى الپورن عل
ـــــــف’  الطـــــــرى ‘ وهـــــــى االحباطـــــــات الجنســـــــية لعـــــــروس )  أى المخف

.  ) تايالنــــــد الحاليــــــة (ألحــــــد الدپلوماســــــيين الفرنســــــيين فــــــى ســــــيام 
تـــدريجيا مـــن خـــالل بعـــض األصـــدقاء المحبـــين لهـــا تبـــدأ فـــى التعـــرف 

أن علـــــــى الممارســـــــات الموقظـــــــة ألنوثتهـــــــا المحبطـــــــة والتـــــــى يمكـــــــن 
،  جنســــيا هــــو لــــيس بــــالفيلم المثيــــر جــــدا.  تتيحهــــا مدينــــة كپــــانجكوك

ـــــو  ـــــى ستســـــير عليهـــــا ســـــينما الپورن ـــــة الت ـــــدا أســـــس المعادل ـــــه تأكي لكن
’  انتصـــــــابية ‘الطـــــــرى ومـــــــن بعـــــــدها قنـــــــوات التليفــــــــزيون المســـــــماة 

، والتـــــى أصـــــبحت قطاعـــــا واســـــع الـــــرواج مـــــن الصـــــناعة  ) إيروتيكـــــا (
الســــــاتياليت المجــــــانى نفســــــه  (يت بعــــــد انتشــــــار تليفـــــــزيون الســــــاتيال

ــــوع مــــن المــــواد  ــــرة محرومــــة مــــن هــــذا الن ــــدان كثي ــــاس فــــى بل ــــاح للن أت
ـــة هـــذا الفـــيلم وعشـــرات مثلـــه  ـــوافر فيهـــا ـ  رؤي ال نقصـــد مصـــر حيـــث تت

.  ) هــــذه األفـــــالم بـــــين الهـــــواه علـــــى نحــــو ســـــاحق ومنـــــذ زمـــــن طويـــــل
ـــــيا كريســــتيل انظــــر منهــــا التــــ ــــرة أربعــــة منهــــا بسيلف الى اســــتطرادات كثي

، عامــــــة غــــــادرت السلســــــلة بعــــــدها شــــــرق  ” ٢إيمانويلــــــل  “مباشــــــرة 
  . آسيا وتوجهت إلى الصحراء العربية

   ٢إيمانويلل 
Emmanuelle II 

  ]  بالفرنسية  [ق م  ٩٢)   — ( ١٩٧٥فرنسا 
Aka: Emmanuelle —Joys of a Woman (USTitle); 

Emmanuelle l’Antivierge (FrenchOTitle). 
Trinacra Films [Orphee Arts; Parafrance]. DCnslts: 

Claude Gorsky, Philippe Monnier. DPh: Robert Fraisse. 
AD: Francois de Lamathe. E: Marie-Sophie Dubus. OM: 
Francis Lai; MArrangement: Christian Gaubert. PMg: 
Philippe Modave. S and Adp: Bob Elia. D: Francis 
Giacobetti.  ↑  ¤; Based on the N L’Antiverge: 
Emmanuelle Arsan. SongsPerf: Sylvia Cristel L’Amour 
d’Aimer;> Lyr: Catherine Desage, Leo Carrier; M: Francis 
Lai. 

Sylvia Kristel. Umberto Orsini. Frederic Lagache. 
Catherine Rivet. Henry Czarniak, Marion Womble, Tom 
Clark, Florence Lafuma. Claire Richard, Chritiane Gibelin, 
Laura Gemser, Jean-Pierre Nam, Jaqueline May Line, 
Michel Lan Phuong, Eva Hamel, Isabelle Olivier laCamp. 
Ballet of Doan Cong Cong Chanh. Caroline Laurence. With 
the Participation of: Venantino Venantini. 

ــــــــــيلم أســــــــــتاذ ومؤســــــــــس  ــــــــــة للف ــــــــــالغ الرق ــــــــــو  ‘اســــــــــتطراد ب الپورن
بعــــد فاصــــل مــــن التتابعــــات فــــى .  ” إيمانويلــــل “انظر ـ  ’  الرومانســــى

، تقابـــــــل  تايالنـــــــد علـــــــى غـــــــرار الفـــــــيلم األصـــــــلى ثـــــــم هـــــــونج كـــــــونج
ــــأن  ــــين وينتهــــى بهــــا األمــــر ب ــــى الفيليپ ــــى المركــــب إل ــــاة عل ــــل فت إيمانوي

أكثــــر حســــية .  الحــــبتــــدع حبيبهــــا هــــى يعــــرف هــــذه الصــــديقة علــــى 
مــــن األصــــل وال ســــيما مشــــهد لمــــدرب رقــــص يعبــــث بجســــد البطلــــة 

، ومشـــــهد الحمـــــام الـــــذى تؤديـــــه  بينمـــــا تشـــــاهد هـــــى صـــــندوق الـــــدنيا
ـــــــم  ـــــــات بأجســـــــادهن بالصـــــــابون ث ـــــــالث فتي ـــــــة ســـــــواء بســـــــواء ث للثالث

سيلفــــــيا كريســـــتل ليســـــت ممثلـــــة جيـــــدة بشـــــكل عـــــام لكنهـــــا .  بالمـــــاء
غبـــــة أو اللـــــذة بمجـــــرد خلجـــــات قـــــادرة قطعـــــا علـــــى أن تعبـــــر عـــــن الر 

  . صغيرة فى شفتيها أو عينيها

  إيمانويلل السوداء الجديدة 
The New Black Emanuelle 

  ] اإلنجليزية إضفاء [ق م  ٩٥)   — ( ١٩٧٨إيطاليا ح 
Filmed: Sam Nicola. St: Mario Mariani; S: Adalberto 

Albertini and Palmambrogio Molteni. PMg: Agostino Pane. 
E: Josip Duiella. AD: Enzio Bulgarelli , Lorenzi Pollastrini. 
M: Don Powell. DPh: Guguelmo Mancori, A.I.C. ; Color: 
Technospes. D: Albert Thomas. 

Emanuelle Nera -in. ¤. With: Angelo Infanti. Sharo 
Leslie. Don Powell, Percy Hogan. Danielle Ellison, Franco 
Cremonino. And with: Dagmak Lassander. ␡ ↑ and With: 
Pietro Torrisi, Franco Daddi, Attilito Dollesio. 

، وعنــــــدما تزوجــــــت  فتــــــاة زنجيــــــة اغتصــــــبها والــــــدها:  نيــــــو يــــــورك
ــــت شــــرهة جنســــيا فهجرهــــا ــــروت .  العــــب ســــلة انقلب ــــى بي ســــافرت إل

، فتعرضـــــت لحـــــادث غـــــامض  ١٩٧٦فـــــى بـــــدايات الحـــــرب األهليـــــة 
ــــــب نفســــــى.  أفقــــــدها ذاكرتهــــــا كشــــــف هــــــذا   القصــــــة محــــــاوالت طبي

خــــــيط جــــــانبى هــــــو عشــــــق نزيلــــــة شــــــقراء فــــــى المصــــــحة .  الماضــــــى
مواقـــــــف .  إلـــــــخ…، وغيرتهـــــــا مـــــــن الطبيـــــــب والـــــــزوج  العقليـــــــة لهـــــــا

، لكنهـــــا جميعـــــا تقــــف علـــــى أعتـــــاب الپورنـــــو وعـــــدم  جنســــية متعـــــددة
ــــواحى.  إظهــــار أعضــــاء الرجــــال ــــع الن ــــن جمي ــــدائى م ،  ككــــل عمــــل ب

ـــــوفرة وســـــذاجة  ـــــد ب ـــــاس ا (ويســـــتخدم الحـــــديث عـــــن فروي ـــــة اقتب لبداي
النهايــــة أن .  ) ’ المــــرض األشــــد إزعاجــــا لــــى هــــو نفســــى ‘عنــــه يقــــول 

  ! اختارت المثلية مع صديقتها عندما شفيت

  ؟  أين األطفال
Where Are the Children 

  ق م ٩٢)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 
Columbia. MComp and Perf: Sylvester Levay. C: Bonnie 

Timmermann. PD: Robb Wilson King. CD: Mary Ellen 
Winston. E: Roy Watts. DPh: Larry Pizer. AscP: Bryant 
Christy. Based on The N by Mary Higgins Clark. S: Jack 
Sholder. P: Zev Braun. D: Bruce Malmuth. 

Jill Clayburgh. ¤. Max Gail. Bernard Hughes. Clifton 
James. Elizabeth Wilson. James Purcell. Christopher 
Murney, Louis Zorich. Harley Cross -as Michael, Elisabeth 
Hornois -as Missy. And Frederic Forrest -as Parrish. 
طفــــل وطفلـــــة فـــــى السادســـــة والخامســـــة يختفيـــــان يـــــوم عيـــــد مـــــيالد 
أمهمــــــا بعــــــد تســــــع ســــــنوات بالضــــــبط مــــــن اختفــــــاء طفليهــــــا األولــــــين  
ــــى  ــــون ببراءتهــــا حت ــــون منهــــا يؤمن ــــل المقرب ــــتهم بالقت كــــالمرة الســــابقة ت

، الـــــــــذى هـــــــــو زوجهـــــــــا األول بهـــــــــا بعـــــــــض  يكتشـــــــــف المختطـــــــــف
  . المبالغات والسطحية والقليل من التأثير

  ئون الشمس أين تخب
  ق م ١٠٠)   س/  السبكى ( ١٩٨١المغرب 

ـــــــد اهللا الصـــــــباحى.  أفـــــــالم الصـــــــباحى ـــــــدين  عب ، ســـــــيد شـــــــهاب ال
.  صـــــــبرى موســـــــى:  ســـــــيناريو.  حفيظـــــــة العشـــــــرى:  قصـــــــة.  يقدمـ  

ـــــــــدا:  حـــــــــوار موســـــــــيقى .  محمـــــــــد المـــــــــوجى:  ألحـــــــــان.  فيصـــــــــل ن
ـــــز :  مـــــدير التصـــــوير.  حســـــين ومـــــودى اإلمـــــام:  تصـــــويرية ـــــد العزي عب

  . عبد اهللا الصباحى:  إنتاج وإخراج.  ىفهم
،  ، محمــــود المليجــــى ، عــــادل أدهــــم ، نــــور الشــــريف ناديــــة لطفــــى
  . حكيم مصباحى:  ، الطفل ، جالل عيسى حمدى حافظ

العلمانية ـ  مجادلــــــــــة طويلــــــــــة مباشــــــــــرة وســــــــــاذجة لصــــــــــراع اإليمان
، مــــــن خــــــالل مجموعــــــة شــــــباب  ) اإللحــــــاد فــــــى التســــــمية الدينيــــــة (

ـــــى ،  م شـــــيخ فـــــى إطـــــار برنـــــامج عـــــالمى لحـــــوار األديـــــان، يـــــأتيه هيب
ــــدين للشــــباب بأســــلوب عصــــرى  ــــرى أى شــــى  (ونــــزول رجــــال ال ــــم ن ل

نــــور الشــــريف هــــو .  ) ، فقــــط مجــــرد خطابــــة ضــــد اإللحــــاد مــــن هــــذا
ـــــذى ال ينهـــــار إال  الشـــــيخ ، وعـــــادل أدهـــــم هـــــو زعـــــيم المجموعـــــة وال

ـــــه حمـــــدى حـــــافظ ـــــزعيم.  بعـــــد مصـــــرع أخي ،  لطفـــــى هـــــى صـــــديقة ال
:  ثـــــم ميـــــزة ال يمكـــــن انكارهـــــا.  مـــــن تنجـــــذب للقـــــادم الجديـــــدوأول 

، الفـــــيلم  ” ســـــأكتب اســـــمك علـــــى الرمـــــال “أنـــــه أفضـــــل قلـــــيال مـــــن 
  ! اآلخر ضخم اإلنتاج لذات الموجه

  أين حبى 
  ق أأ ٩٥)  س ( ١٩٦٨لبنان 

مســـــــعود :  مـــــــدير التصـــــــوير.  يوســـــــف عيســـــــى:  ســـــــيناريو وحـــــــوار
  . جيبألبير ن:  إخراج.  ، برونو سالفى عيسى

  . ، إلياس رزق ، مديحة كامل ، فهد بالن مريم فخر الدين
مطــــــرب غــــــرر .  ، مكــــــررة فــــــى كــــــل شــــــىء درامــــــا عاطفيــــــة غنائيــــــة

ــــــران ــــــادم وهــــــى ســــــاعية لالنتقــــــام بمضــــــيفة طي ، لكــــــن  ، واآلن هــــــو ن
  ! الحب أقوى من كل شىء

   ٢/١أين عقلى 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٧٤مصر 

ــــدة [ ــــد :  قصــــة.  أفــــالم االتحــــاد ] أفــــالم مصــــر الجدي إحســــان عب
ـــــديكور.  رأفـــــت الميهـــــى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  القـــــدوس ـــــدس ال :  مهن

فكــــــــرى :  مونتــــــــاچ.  عمــــــــر خورشــــــــيد:  موســــــــيقى.  عبــــــــاس حلمــــــــى
عــــــاطف :  إخــــــراج.  عبــــــد الحلــــــيم نصــــــر:  مــــــدير التصــــــوير.  رســــــتم
  . سالم

، عمـــــــــاد  ، رشـــــــــدى أباظـــــــــة ، محمـــــــــود ياســـــــــين ســـــــــعاد حســـــــــنى
ــــــة الســــــي حمــــــدى ــــــان د، نبيل ، مصــــــطفى  ، ســــــعيد صــــــالح ، ســــــيد زي
  . فهمى

ــــد برجمــــان  ــــيلم إنجري ــــاز ‘النســــخة المصــــرية مــــن ف ،  ’ مصــــباح الغ
،  تمثيـــل قـــوى.  ، لكـــن فقـــط فـــى حالـــة عـــدم المقارنـــة جيـــدة بالفعـــل

.  ، وتمثيليــــــة شاشــــــة حيــــــة وثريــــــة لرأفــــــت الميهــــــى إليقــــــاع متماســــــك
مريضـــــة  الـــــزوج المعقـــــد الـــــذى يحـــــاول إيهـــــام زوجتـــــه والجميـــــع بأنهـــــا

أول أفــــــالم مصــــــطفى .  ، وذلــــــك مــــــداراة لعقــــــد نفســــــية لديــــــه عقليــــــا
  . فهمى

   ٢/١أين عمرى 
  ق أأ ١٣٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج
ــــى شــــاهين ، أحمــــد رمــــزى ماجــــدة ،  ، كريمــــان ، زكــــى رســــتم ، يحي
  . أمينة رزق

ســـــــــعى فتـــــــــاة للنضـــــــــج .  ” المراهقـــــــــات “تجربـــــــــة جيـــــــــدة لفـــــــــيلم 
ـــرى متقـــدم العمـــر لســـريعا ـــالزواج مـــن ث ـــو ب ـــدال مـــن أن تنفـــتح .  ، ول وب

ـــــواب الـــــدنيا أغلقـــــت بأقســـــى ممـــــا تصـــــورت ،  حـــــين يمـــــوت.  لهـــــا أب
.  تــــرى هــــل تملـــــك النضــــج العــــاطفى إلقامـــــة عالقــــات غراميــــة ســـــوية

أول قصـــــــة تظهـــــــر علـــــــى الشاشـــــــة للكاتـــــــب الشـــــــاب إحســـــــان عبـــــــد 
ـــــيديو مختصــــرة نســــبيا.  القــــدوس ــــب ، وهكــــذا  نســــخة الف عــــولج العي

  ! الرئيس للفيلم األصلى
   ؟   أين قلبى

Clueless 
  ق م ٩٧)  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 

Paramount.  W and D: Amy Heckerling. P: Scott Rudin 
and Robert Lawrence. DPh: Bill Pope. PD: Steven Jordan. 
FE: Debra Chiate. Co-Ps: Barry Berg, Adam Schroeder. 
AscP: Twink Caplan. CD: Mona May. MSup: Karyn 
Rachtman. MScr: David Kitay. C: Marcia S. Ross. Chor: 
Mary Ann Kellogg. Dancers: Micki Duran, Greg Russell, 
Lermaine Montell, Daniella Eckert. 

 Alicia Silverstone. Paul Rudd. Stacey Dash. Brittany 
Murphy. Dan Hedaya. Jeremy Sisto. Breckin Meyer, Justin 
Walker. Wallace Shawn, Twink Caplan. Julie Brown, 

Donald Faison. ↑ Elisa Donovan, Aida Linares, Sabastian 
Rashidi, Herb Hall, Julie Brown, Susan Mohun, Nicole 
Bilderback, Ron Orbach, Sean Holland, Roger Kabler, Jack 
Alexander, Josh Lozoff, Carl Gottlieb, Joseph D. Reitman, 
Anthony Beninati, Patrick Romano. 
أجمــــل وأشـــــهر وأثـــــرى فتيـــــات المدرســـــة العليـــــا فـــــى بيفرلـــــى هيللـــــز 

، لــــم تقــــع فــــى الحــــب قــــط  ) الرائعــــة سيلفـــــرستون (وأكثــــرهن تــــدليال 
ــــذا مثلهــــا ــــع أنهــــا ال  وال تصــــادق تالمي ــــل فــــى الواق ــــزال عــــذراء، ب .  ت

ـــــارة ـــــدى أفخـــــر المالبـــــس إث ـــــه بكونهـــــا ترت ، وتعطـــــى  هـــــذا ال عالقـــــة ل
ــــدة ــــزميلتهن الجدي ــــان ل ــــاع بالفتي ــــة اإليق ــــى األســــلوب وكيفي ،  دروســــا ف

وتوقــــــع المــــــدرس والمدرســــــة فـــــــى الحــــــب حتــــــى ترتفــــــع معنوياتهمـــــــا 
، فقــــط  أخيــــرا تنجــــذب لشــــاب مــــا.  ويمنحــــا الطلبــــة درجــــات أفضــــل
واســــعة فــــى هندســــة العالقــــات العاطفيــــة لتكتشــــف أن كــــل خبراتهــــا ال

األن لـــــم يبـــــق ســـــوى التفكيـــــر  !  لـــــم تـــــدرك أنـــــه فتـــــى مثلـــــى جنســـــيا
ــــط ــــم يخطــــر ببالهــــا ق ــــيمن ل ــــر الشــــقيق المثقــــف الجــــاد :  ف أخيهــــا غي

ـــــى أشـــــغاله ـــــذى يســـــاعد أبيهـــــا محـــــامى القمـــــة ف ـــــل النقـــــيض  ال ، ويمث
ـــــل .  الكامـــــل لهـــــا ـــــب هـــــذا اإلطـــــار المـــــرح المســـــتهتر بالكام ـــــن قل م

ــــزغ ب ــــة بأجنحــــة الجــــودةتب ــــة رســــالة قوي ــــر فــــى النهاي ــــاع كبي ، وهــــى  إقن
ــــــام  ــــــد أم ــــــق الوحي ــــــوانـ  ’  التائهــــــات ‘أن الطري ، هــــــو أن  حسب العن

، وآنــــذاك فقــــط ســــيجدن شخصــــا  يصــــبحن أكثــــر جديــــة فــــى حيــــاتهن
إذن فــــــالمحتوى يبــــــدو بــــــالغ الجــــــد لــــــدى المقارنــــــة .  جيــــــدا يحــــــبهن

ــــــدى ــــــالمظهر الكومي ــــــة هــــــى المشــــــك ب ــــــة ، وهــــــو أن الجدي لة المحوري
لــــدى هــــذا الجيــــل الجديــــد رغــــم أنــــه يفتــــرض أن نــــال أرقــــى وأحــــدث 

ـــة ـــدى المقارن ـــه العصـــامين جـــدا ل ـــة مقارنـــا بآبائ الحـــظ .  أســـاليب التربي
دور صــــــغير .  أن مســـــألة محارميــــــة كتلــــــك غيـــــر واردة فــــــى كاليفورنيــــــا
ــــة كمحــــامى ــــة كــــاألب الطاغي ــــدان هداي ، لكــــن كــــأب  لكــــن كــــاريزمى ل

،  يـــــدع ابنتـــــه تفعـــــل مـــــا تشـــــاء:  آن واحـــــدهـــــو طاغيـــــة وعصـــــرى فـــــى 
  ! لو أساء إليها لكن يهدد بالقتل أى خليل لها

   ٢/١؟   أين كنت عندما انقطع النور
Where Were You When the Lights 

Went Out? 
  ق م ٩٤)   ت  ( ١٩٦٨أميركا 

Metro Goldwyn Mayer. M: Dave Grusin. DPh: Ellsworth 
Fredricks, A.S.C. AD: George W. Davis and Urie 
McCleary; SD: Henry Grace, Dick Pefferle; SpVFx: J. 
McMillan Johnson, Carroll L. Shepphird. UPMg: Robert 
Vreeland; AstD: Al Jennings; RecSup: Franklin Milton. 
MUp: William Tuttle; Miss Day’s MUp: Harry Maret; Hair 
Styles: Sydney Guilaroff. Main Song: Sung by The 
Lettermen Words: Kelly Gordon, M: Dave Grusin. S: 
Everett Freeman and Karl Tunberg; Based on a P by Claude 
Magnier. P: Everett Freeman and Martin Melcher. D: Hy 
Averback. 

Doris Day. Robert Morse. Terry Thomas. Patrick O’Neal. 
Lola Albright, Steve Allen, Jim Backus, Ben Blue, Pat 
Paulsen, Ftr: Dale Malone, Robert Emhardt, Harry Hickox, 
Parley Baer.  Randy White, Earl Wilson. 

نوفــــمبر  ٩معالجـــة كوميديـــة لحـــادث إظـــالم نيـــو يـــورك الشـــهير فـــى 
ـــــال ضـــــحك حقيقـــــى لمعظـــــ ١٩٦٥ ـــــت متســـــرعة ومســـــتهلكة وب م ، أت

ــــــا ــــــر متوافقــــــة مــــــع زوجهــــــا .  الوقــــــت تقريب ــــــة مشــــــهور غي زوجــــــة ممثل
المهنــــدس المعمــــارى لمفارقــــة مــــا بســــبب الظــــالم تجــــد شخصــــا آخــــر 

ــــو شــــركته ــــة مــــن قب ــــى تلــــك الليل ــــونى دوالر ف ــــى  ســــرق ملي ، يقنعهــــا ف
توماس هــــو وكيلهــــا الــــذى ـ  تيرى.  الصــــباح أنهمــــا مــــارس الجــــنس معهــــا

وربمـــــا .  علـــــى اإلعتـــــزال يريـــــد منهـــــا توقيـــــع عقـــــد بينمـــــا تصـــــمم هـــــى
  . مورس األفضل فى رباعى التمثيل فى دور اللص الظريف

  أين المفر 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٧مصر 

:  قصــــــــة.  أفــــــــالم محمــــــــد عمــــــــارة]  أفــــــــالم جمجــــــــوم وزبيــــــــدى [
مهنــــــــدس .  مصــــــــطفى محــــــــرم:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  حســــــــين عمــــــــارة

:  ير التصــــويرمــــد.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  عرفــــة زكــــى:  الــــديكور
  . حسين عمارة:  إخراج.  محمد عمارة

ــــــى ، ســــــهير رمــــــزى محمــــــود ياســــــين ــــــد الغن ، محمــــــد  ، ســــــعيد عب
ــــزة حلمــــى ، ميمــــى جمــــال صــــبحى ــــد اهللا فرغلــــى ، عزي ، فــــاروق  ، عب
  . ، فكرى أباظة يوسف

، أتــــى لهــــا الــــزوج المتزمــــت  ، منطقــــة منعزلــــة درامــــا جنســــية صــــارخة
ـــــون ـــــه عـــــن العي نظـــــرات جنســـــية مريضـــــة مـــــن  . خصيصـــــا ليبعـــــد زوجت

الخـــــادم األحـــــدب تتطـــــور إلـــــى اغتصـــــاب ثالثـــــى لهـــــا يشـــــاركه فيهـــــا 
يصـــــــعب .  عامــــــل عــــــرض الســــــينما المحليــــــة وكــــــذا بــــــائع الصــــــحف

ـــــــة نفســـــــية للموضـــــــوع أو أى شـــــــىء مـــــــن هـــــــذا  الحـــــــديث عـــــــن أهمي
، ســـــتدرك أنـــــه  لـــــو ســـــألت نفســـــك أيـــــن المفـــــر مـــــن مـــــاذا.  القبيـــــل

  . السينما المصرية بالفعل أحد أسخف العناوين إطالقا فى
    ٢/١أيوب 

  ق م ١٢٠)  س/  ت ( ١٩٨٤مصر 
ســـــيناريو .  نجيـــــب محفـــــوظ:  قصـــــة.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون

.  ســـــــمير المـــــــال.  د:  اإلشـــــــراف الطبـــــــى.  محســـــــن زايـــــــد:  وحـــــــوار
ــــــــاوين ــــــــة وعن ــــــــؤثرات مرئي ليســــــــندرا :  ؛ استعراضــــــــات الشــــــــحرى:  م

:  مهنــــدس الــــديكور.  وادســــمير عبــــد الجــــ:  مــــدير اإلنتــــاج.  االريــــن
.  مصــــــطفى نــــــاجى.  د:  موســــــيقى تصــــــويرية.  عبــــــد المــــــنعم شــــــكرى
ــــــــدس الصــــــــوت ــــــــى.  مجــــــــدى كامــــــــل:  مهن ــــــــتج الفن ممــــــــدوح :  المن

ــــــى ــــــاچ.  الليث ــــــدير التصــــــوير.  عــــــادل منيــــــر:  مونت ــــــد المــــــنعم :  م عب
  . هانى الشين:  إخراج.  بهنسى

.  مديحـــــــة يســـــــرى.  فـــــــؤاد المهنـــــــدس.  أيـــــــوب.  عمـــــــر الشـــــــريف
ـــــــار الحكـــــــيم:  لممثـــــــل القـــــــديروا مصـــــــطفى .  محمـــــــود المليجـــــــى آث

، ليلــــى  إبــــراهيم الشــــامى.  ، أســــامة عبــــاس ســــامح الصــــريطى.  فهمــــى
، كـــــارول  ، ســـــهير صـــــبرى ، محمـــــد أبـــــو داود حـــــافظ أمـــــين.  فهمـــــى
، محمــــد  رشــــوان مصــــطفى.  ، ســــامية ســــامى ، ماريــــا خــــورى ابريكــــو
،  ى المعـــــاون، مصـــــطف ، صـــــادق أمـــــين ، أبـــــو الفتـــــوح عمـــــارة بهلـــــول

  . ، مروان لبيب حسن األنور
،  وأول مـــــا  أضــــخم إنتــــاج مــــن التليفــــــزيون المصــــرى حتــــى تاريخــــه

وأول عمـــــل مصـــــرى لعمـــــر الشـــــريف .  عـــــرض منهـــــا فـــــى دور العـــــرض



٥٧  

قصـــــة قصـــــيرة لنجيـــــب محفـــــوظ تتحـــــول علـــــى يـــــد .  منـــــذ الســـــتينيات
، وأداء  محســـن زايــــد إلــــى عمــــل درامــــى قــــوى جــــدا مــــع توجيــــه متــــأنى

الموضــــــوع بليــــــونير .  وة مــــــن عمالقــــــة فــــــى قمــــــة نضــــــجهمفــــــى الــــــذر 
، ومعهـــــــم  ، فيســـــــتعيد أصـــــــدقاءه القـــــــدامى طاغيـــــــة يصـــــــاب بالشـــــــلل

ــــام  الــــذكريات الملوثــــة لخطــــوات الثــــراء ، هــــذا الــــذى كانــــت تســــبقه أي
ـــــة ـــــذكرات.  الشـــــرف والوطني ـــــب م ، أصـــــرح ممـــــا  وهـــــا هـــــو اآلن يكت

آخــــــر أفــــــالم محمــــــود المليجــــــى لشــــــديد األســــــف .  يتحملهــــــا أحــــــد
  . بالطبع
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٥٨  

   باب الحديد 
Cairo Station —Bab el Hadid 

  ق أأ ٩٠)  س/  ت ( ١٩٥٨مصر 
؛  عبـــــــد الحـــــــى أديـــــــب:  القصـــــــة والســـــــيناريو.  جبرائيـــــــل تلحمـــــــى

ـــــــــــــو :  ؛ الحـــــــــــــوار < . ش. ى .  ا.  و:  باشـــــــــــــراف > محمـــــــــــــد أب
ـــــــى.  يوســـــــف ـــــــل كـــــــ:  المـــــــدير الفن ـــــــديكور رازجبرائي ـــــــدس ال :  ؛ مهن

ـــــــاس حلمـــــــى ـــــــدس الصـــــــوت.  عب ـــــــز فاضـــــــل:  مهن :  ؛ المصـــــــور عزي
ــــاچ.  مســــعود عيســــى ــــو العــــال:  مونت ــــاج.  كمــــال أب هــــيج  :  إدارة اإلنت
فــــــــــؤاد :  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  ، محمـــــــــد حجـــــــــاج كيفــــــــــوركيان
.  ] ألفــــــــيزى أورفـــــــانيللى [ـ  ألفيـــــــزى :  مـــــــدير التصـــــــوير.  الظـــــــاهرى

.  فريــــد شــــوقى. يوســــف شــــاهين:  إخــــراج.  لحمــــىجبرائيــــل ت:  إنتــــاج
ــــد رســــتم ــــارودى.  ¤.  يوســــف شــــاهين.  هن ــــز  حســــن الب ــــد العزي ، عب

ــــــل ــــــل ، نعيمــــــة وصــــــفى خلي ــــــى النجــــــدى ، ســــــعيد خلي ــــــد الغن .  ، عب
، ســــمية  ، فــــاروق الــــدمرداش ، عبــــد الحميــــد بــــدوى لطفــــى الحكــــيم

.  ، هنـــــاء عبـــــد الفتـــــاح ، صـــــبرى عبــــد العزيـــــز ، أحمـــــد أباظـــــة العربــــى
.  ، شـــــرين ، أســــعد قــــالدة صــــفية ثــــروت:  وألول مــــرة علــــى الشاشــــة

.  ، غريــــــب معــــــوض ، نــــــوال مرســــــى ، عصــــــمت محمــــــود ســــــهير:  و
، أحمــــــــد  ، محــــــــروس الجــــــــارحى ، جــــــــالل عيســــــــى محمــــــــد مظهــــــــر

  . مايك والسكاى روكتس:  باالشتراك مع.  طنطاوى
المســـــــمار األول فـــــــى نعـــــــش الســـــــينما المصـــــــرية وبدايـــــــة الخـــــــراب 

ـــــذى  ـــــى منتصـــــف المـــــروع ال ـــــام ف ـــــى اإلغـــــالق شـــــبه الت انتهـــــى بهـــــا إل
، لكـــــــن البـــــــذرة  ربمـــــــا يكـــــــون الفـــــــيلم مقبـــــــوال ككـــــــل.  التســـــــعينيات

ــــى  الســــرطانية التــــى زرعــــت فيــــه ســــرعان مــــا توحشــــت واســــتفحلت حت
إنهـــــا بـــــذرة الذاتيـــــة والفنيـــــة المـــــدمرة لمبـــــدأ  .  خنقـــــت الصـــــناعة كلهـــــا

كـــــــون الســـــــينما اســـــــتحواذا هدفـــــــه الـــــــرئيس هـــــــو الفتـــــــك بمشـــــــاعر 
، ناهيــــــك  ، ال التعبيــــــر عـــــن أحاســــــيس صــــــانعه وإنفعـــــاالت الجمهــــــور

صدق أو ال ـ  عـــــن أن يكـــــون هـــــذا الهـــــدف الـــــرئيس هـــــو التعبيـــــر عـــــن 
ــــل تلحمــــى .  أفكــــاره ـ  ! تصــــدق ــــى ســــمح فيهــــا جبرائي إن اللحظــــة الت

ــــــــل  ــــــــأن يمث ــــــــه ‘ليوســــــــف شــــــــاهين ب ــــــــأة والنطــــــــق ’  بطبيعت ذات الثأث
، كانـــــت  كـــــل المقـــــاييسالمبتســـــر غيـــــر المفهـــــوم والمرفـــــوض أدائيـــــا ب

اللحظـــــة التـــــى وقـــــع فيهـــــا علـــــى تصـــــريح الـــــدفن ال لنفســـــه فقـــــط بـــــل 
ــــه المنتجــــين ولكــــل مســــتقبل الســــينما المصــــرية ، وتســــليم  لكــــل زمالئ

ــــاد كــــل هــــذا إلــــى مجموعــــة مــــن المــــوجهين الــــذين راحــــت بالتــــالى  قي
ــــتج يفهمهــــم حجمهــــم الحقيقىـ   ــــزة  ـ  حيث ال من ــــديهم عري تســــتفحل ل

، إلـــــــى آخـــــــر هـــــــذه  ’ فنـــــــانين ’ ‘ مـــــــؤلفين ’ ‘ نكمبـــــــدعي ‘الغـــــــرور 
ــــــة  ــــــى صــــــورتها المثالي ــــــاج ف ــــــى صــــــناعة تحت ــــــة عل المســــــميات الدخيل

والطبيعــــــى أن لــــــم يضــــــيع .  لصــــــناع بــــــال مشــــــاعر أو انفعــــــال أصــــــال
ــــة فصــــنع علــــى الفــــور  ــــديك ‘شــــاهين هــــذه اللحظــــة التاريخي ــــين إي ’  ب

 انظر لــــــو يهمــــــك حقــــــا معرفــــــة كيــــــف بــــــدأ يــــــوم القيامــــــة الســــــينمائىـ  
ـــــــذهنى  المصـــــــرى ، ثـــــــم أفلـــــــس أحـــــــد أعظـــــــم المنتجـــــــات بفيلمـــــــه ال

، وتوالـــــت بعـــــدها الكـــــوارث كمـــــا تفاعـــــل  ” الناصـــــر صـــــالح الـــــدين “
ــــة المتسلســــل ــــة النووي ــــا فســــنجد توجيهــــا .  القنبل ــــا هــــذا جانب ــــو نحين ل

ال زال متــــــــــدفق الســــــــــرعة ومحكمــــــــــا كأفضــــــــــل مســــــــــتويات شــــــــــاهين 
كبيــــرا مــــن   ، وبنــــى علــــى مخطوطــــة حيــــة وثريــــة تحمــــل طموحــــا القــــديم

، وهـــــى بالفعـــــل تكثـــــف األحـــــداث فـــــى  صـــــاحبها عبـــــد الحـــــى أديـــــب
، وترســــم شخصــــيات هامشــــية فــــى أحالمهــــا وإحباطاتهــــا  موقــــع واحــــد

ــــــل ــــــرة بالفع ــــــا كبي ــــــارة  الصــــــغيرة وتصــــــنع منهــــــا درام ــــــك عــــــن إث ، ناهي
ــــــة غيــــــر الســــــوية ــــــدراما النفســــــية فــــــى الشخصــــــية المحوري تــــــدور .  ال

،  يســـــة بمدينـــــة القـــــاهرةالقصـــــة فـــــى محطـــــة الســـــكك الحديديـــــة الرئ
حيــــث بــــائع صــــحف دمــــيم ومحــــروم جنســــيا يعشــــق بائعــــة المشــــروبات 
.  الغازيــــة متفجــــرة األنوثــــة التــــى أدتهــــا هنــــد رســــتم باستعراضــــية فــــاخرة

يــــــــؤدى ذلــــــــك لتتابعــــــــات مأســــــــاوية إذ تســــــــخر هــــــــى منــــــــه وتصــــــــدمه 
، وتكـــــون النتيجـــــة  بإعجابهـــــا بحمـــــال المحطـــــة الفحـــــل فريـــــد شـــــوقى

ــــك ويقــــر  ــــد ككــــل .  ر قتلهــــاأن يختطفهــــا ذل ــــا كــــل شــــىء جي كمــــا قلن
، لـــــذا كـــــان مـــــن الصـــــعب رؤيـــــة بـــــذرة ســـــرطان  ومـــــؤثر معظـــــم الوقـــــت

، هــــذا إن  المــــوت فــــى أداء بــــدا فــــى نظــــر الــــبعض مناســــبا للشخصــــية
ــــوا قــــد ربطــــوه بمدرســــة  ــــل ‘لــــم يكون ــــى ’  ســــتوديو الممث األميركيــــة الت

لــــــم تخــــــرج لحســــــن الحــــــظ عــــــن إطــــــار األدوار  ـ  وهذا هــــــو الفارقـ  
ــــلا ــــم تطــــرح نفســــها قــــط كمدرســــة لكــــل التمثي !  لمضــــظربة نفســــيا ول

، والبــــــذرة الســــــيئة  بكلمــــــة هــــــو الــــــذروة الممتــــــازة لشــــــاهين القــــــديم
  . ، ويا لها من مفارقة مؤسية لشاهين الجديد

  باب شرق 
  ق م ٩٥)   س/  بيتش ( ١٩٨٩مصر 
  . يوسف أبو سيف:  إخراج

ـــــــد العلـــــــيم فريـــــــد شـــــــوقى وفـــــــاء ،  ، مجـــــــدى وهبـــــــة ، ممـــــــدوح عب
، يوســــف  ، فــــاروق يوســــف ، عبــــد العزيــــز مخيــــون ، نبيلــــة كــــرم ســــالم
، ســـــعيد  ، ضـــــياء الميرغنـــــى ، أحمـــــد حجـــــازى ، علـــــى عرابـــــى فـــــوزى
  . سمر:  ، الطفلة ، نادية شمس الدين ، حمدى يوسف عدس

ـــــام  ـــــن المتوســـــط الع ـــــرا م ـــــاح ليســـــت أشـــــد رداءة كثي ـــــا انفت ميلودرام
هــــذه المــــرة تجتمــــع  .  ، ومــــع هــــذا تأجيــــل عــــرض وفشــــل ذريــــع للنــــوع

البدايـــــــة .  ، فـــــــى قصـــــــة واحـــــــدة كـــــــل قصـــــــص أبـــــــاطرة األســـــــكندرية
ـــه ـــد آخـــر شـــريك ل ـــم ضـــابطان يتتبعـــان  مصـــرع واحـــد مـــنهم علـــى ي ، ث

ــــــــــوط التهريــــــــــب واألغذيــــــــــة الفاســــــــــدة والعقــــــــــاقير واإلعفــــــــــاءات  خي
ــــزة مهمــــة الضــــابطين شــــبه مســــتحيلة.  الضــــريبية ــــة زادت  المي ، والنهاي

دور متميــــــز ألحمــــــد حجــــــازى كشــــــقيق .  ةالتــــــأثير العــــــام للفــــــيلم قــــــو 
أول .  إلــــخ…، مــــن األبــــاطرة وصــــعيدى مصــــمم علــــى الثــــأر  القتيــــل

  ! ١٩٨٥اإلنتاج الفعلى .  أفالم يوسف أبو سيف

   ٢/١الباب المفتوح 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 

ــــــــــة :  قصــــــــــة.  أفــــــــــالم بركــــــــــات]  دوالر فــــــــــيلم [ ــــــــــدكتورة لطيف ال
ــــــات ــــــع ، بركــــــات ســــــف عيســــــىيو :  ســــــيناريو.  الزي :  ؛ باالشــــــتراك م

يوســــف :  ؛ باالشــــتراك مــــع لطيفــــة الزيــــات:  ؛ حــــوار ؛ لطيفــــة الزيــــات
:  مســـــــاعد المخـــــــرج.  عبـــــــد المـــــــنعم شـــــــكرى:  ديكـــــــور.  عيســـــــى

ـــــــراهيم ـــــــدر:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  حســـــــن إب ـــــــه راي ـــــــدير .  أندري م
إنتـــــاج .  وحيـــــد فريـــــد:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد اهللا بركـــــات:  اإلنتـــــاج

ــــــــة. بركــــــــات:  إخــــــــراجو  ــــــــة:  بطول .  حســــــــن يوســــــــف.  فــــــــاتن حمام
، ميمـــــــــى  ، ناهـــــــــد ســـــــــمير شـــــــــيرين.  ، محمـــــــــود مرســـــــــى شـــــــــويكار
، ليلــــى  علــــى مصــــطفى.  ، ســــمير شــــديد ، يعقــــوب ميخائيــــل شــــكيب
، عليــــة عبــــد  ، حســــن حســــنى ، خديجــــة محمــــود ، بــــاهر الســــيد أنـــور

؛  ، حســــين إســــماعيل ، ممــــدوح زايــــد ، غريــــب محيــــى الــــدين المــــنعم
:  مـــــــع الوجـــــــوه الجديـــــــدة.  ، بســـــــمة نـــــــوال الصـــــــغيرة:  الراقصـــــــتانو 

.  صــــالح ســــليم:  باالشــــتراك مــــع.  ، محمــــود الحــــدينى ســــهام فتحــــى
  . ] ماهر العطار:  بدون ائتمان [

قصــــة الفتــــاة الجامعيــــة التــــى تشــــارك بنشــــاط فــــى الحركــــة المضــــادة 
علــــى أن هزيمتهــــا جــــاءت .  ١٩٥٢لالحــــتالل والســــلطة قبــــل يوليــــو 

، وفشــــــــلت فــــــــى حبهــــــــا وكــــــــادت تستســــــــلم لزيجــــــــة  اطفــــــــةفــــــــى الع
ــــة ــــم جــــاء الكفــــاح الشــــعبى ضــــد  تقليدي ــــوال أنهــــا تمالكــــت ذاتهــــا ث ، ل

العــــدوان الثالثــــى ليعيــــد لهــــا االتــــزان الــــذاتى وتجــــد دورا وهــــدفا مــــن 
ـــــد ـــــدا علـــــى أســـــس ســـــوية جدي ـــــا جدي ـــــوى .  ، كمـــــا تجـــــد حب ـــــيلم ق ف

ــــة ككــــل المضــــمون ــــأثير والعاطفي ــــد الت مصــــرى  وهــــو أول فــــيلم.  ، جي
ــــرأة  ــــة ام ــــن خــــالل مؤلف ــــة الزيــــات.  دـ  يتحــــدث عــــن المــــرأة م ،  لطيف

ــــين تحــــرر المــــرأة ومشــــاركتها فــــى  ــــربط ب ــــه ال حيــــث حاولــــت مــــن خالل
  . القضايا الكبرى

  باب النصر 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٨مصر 

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  المصـــــرية اللبنانيـــــة للتجـــــارة والســـــينما
ـــــا .  عبـــــد الجـــــواد يوســـــف :  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم:  چمونت

  . سيد سيف:  إخراج.  أحمد عسر
، حمــــدى  ، نجــــاح المــــوجى ، نجــــوى فــــؤاد ، مجــــدى وهبــــة بوســــى
ــــــــــوزير ــــــــــدة ســــــــــيف النصــــــــــر ، حســــــــــين الشــــــــــربينى ال ــــــــــل  ، فري ، نبي
  . ، على الغندور الهجرسى

الحــــــى الشــــــعبى النمطــــــى وشــــــرير تقليــــــدى .  عمــــــل دون المتوســــــط
اعدة صــــــديقته مقابــــــل اغتصــــــابه يســــــتولى علــــــى محــــــل لتــــــاجر بمســــــ
، ثـــم يـــتخلص مــــن صـــديقته بقتلهــــا  إلحـــدى الفتيـــات التــــى تغـــار منهــــا

ـــــــا مـــــــن  ـــــــى تهجـــــــر الحـــــــى هرب ـــــــاة الت ويحـــــــاول ألصـــــــاق التهمـــــــة بالفت
الفضــــــيحة لتعمــــــل فــــــى جمــــــع القمامــــــة وبمســــــاعدة زمالءهــــــا الجــــــدد 
يـــنجح خطيبهــــا فــــى اختطــــاف مســــاعد الشــــرير وحملــــه علــــى الكشــــف 

ــــذى  ــــرف عــــن جــــرائم ســــيدة ال ــــة ويعت ــــه فــــى النهاي تقــــبض الشــــرطة علي
  . بجرائمه

  
  : باتمان لألبد

  ’  ! باريمور باهتة كالرفيقة الشقراء للنصف السليم من ذى الوجهين ‘
  بابا أمين 

  ق م ١٢٠)  س/  ت ( ١٩٥٠مصر 
أفـــــالم ]  مكتـــــب القـــــاهرة لإلعـــــالم أفـــــالم ممبـــــازيم وأفـــــالم زايـــــد 

ـــــــد ـــــــازيم وأفـــــــالم زاي :  ؛ الســـــــيناريو شـــــــاهين يوســـــــف:  القصـــــــة.  ممب
:  األغــــــانى.  علــــــى الزرقــــــانى:  ؛ الحــــــوار حســــــين حلمــــــى المهنــــــدس

:  ؛ تلحــــين محمــــود الســــيد سفـــــيان:  تــــأليف:  الربيــــع،  اشــــكى لمــــين
:  ، تلحــــــين فتحــــــى قــــــورة:  تــــــأليف:  الغــــــوازى؛؛  محمــــــود الشــــــريف

،  عبـــــد المـــــنعم شــــــكرى:  الـــــديكور واالستعراضــــــات.  أحمـــــد صـــــبرة
:  األغــــانى:  الصــــوت.  كمــــال أبــــو العــــال:  نتــــاچالمو .  عبــــاس حلمــــى

ــــــــديالوج شــــــــارل فوســــــــكلو ــــــــل:  ، ال ــــــــى كام ــــــــاچ.  عل ــــــــور :  الماكي أن
ــــــاج.  المحمــــــودى ــــــدير اإلنت ــــــدس:  م مــــــدير .  حســــــين حلمــــــى المهن
:  ؛ المســــــاعد فـــــــيكتور أنطــــــون:  تصــــــوير.  دلالمــــــانو.  م:  التصــــــوير

  . يوسف شاهين:  إخراج.  ضياء المهدى
،  مــــارى منيــــب.  كمــــال الشــــناوى.  حمامــــةفــــاتن .  حســــين ريــــاض

ــــد شــــوقى ونجــــم .  ، هنــــد رســــتم ، محمــــد توفيــــق ، حســــن كامــــل فري
جمـــــــاالت  :  بـــــــدون ائتمـــــــان . [ عصـــــــام:  مبـــــــازيم الجديـــــــد الطفـــــــل

  . ] زايد
.  كوميـــــديا اجتماعيـــــة خياليـــــة مســـــلية.  أول أفـــــالم يوســـــف شـــــاهين

ق أســـــرة مـــــن الطبقـــــة الوســـــطى يعهـــــد عائلهـــــا بتحويشـــــة العمـــــر لصـــــدي

ـــــــر أســـــــرته يمـــــــوت وتواجـــــــه األســـــــرة مشـــــــاكل .  نصـــــــاب دون أن يخب
الفـــيلم الوحيـــد  (متعـــددة تضـــطر معهـــا االبنـــة للعمـــل فـــى نـــادى ليلـــى 

، بينمــــا شــــبح األب وأبيــــه  ) ! الــــذى تغنــــى وتــــرقص فيــــه فــــاتن حمامــــة
  . يراقبان فى تهكم ومرارة

   ٢/١بابا آخر من يعلم 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٥مصر 

حســـــــــن :  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  شـــــــــرق وشـــــــــمال أفريقيـــــــــاأفـــــــــالم ال
.  ســــعيد بكــــر:  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  إســــماعيل
  . حسن إسماعيل:  إخراج

،  ، ســـــيد زيـــــان ، محمـــــد رضـــــا ، شـــــمس البـــــارودى حســـــن يوســـــف
  . ، إبراهيم سعفان ، عقيلة راتب عبد الرحمن أبو زهرة

الفهـــــــم الـــــــذى  ، مبنيـــــــة علـــــــى ســـــــوء مفارقـــــــات كوميديـــــــة متوســـــــطة
يعتقــــدون أن الشــــاب الغريــــب هــــو ابــــن :  يغيظــــك دومــــا عنــــدما يطــــول

، بينمــــا  العـــم المنتظــــر القــــادم للقـــاهرة مــــن الريــــف للـــزواج مــــن ابنــــتهم
ـــرهم بأنـــه  ـــه مصـــادفة وجـــاء ليخب ـــه مجـــرد رســـول تعـــرف علي ـــة أن الحقيق

  ! قد أصيب فى قلبه فجأة
  بابا عايز كده 

  ق أأ ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
ـــــع الســـــينمائى [ قصـــــة وســـــيناريو .  أفـــــالم الشـــــعلة]  القـــــاهرة للتوزي

ــــــب:  وحــــــوار ــــــد الحــــــى أدي ــــــاچ.  عب ــــــز فخــــــرى:  المونت ــــــد العزي .  عب
أنـــــــــــدريا  [أنـــــــــــدريا زاندليـــــــــــدس :  مهنـــــــــــدس الصـــــــــــوت والمكســـــــــــاچ

.  ، وفـــــاء زيـــــادة فـــــوزى أبـــــو شـــــال:  مهندســـــا الـــــديكور.  ] زانـــــديلس
ــــوزى أنــــدراوس:  مصــــمم األزيــــاء ــــدير .  ف ــــل ديــــاب:  اإلنتــــاجم .  خلي
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  فارس وهبة:  مدير التصوير

نــــوال أبـــــو .  ¤.  محمــــد عـــــوض.  رشــــدى أباظـــــة.  ســــعاد حســـــنى
، محمــــود  ، حســــن مصــــطفى ، آمــــال رمــــزى ، ميمــــى شــــكيب الفتــــوح
ــــوال فهمــــى.  رشــــاد ــــدا ن ــــدين ، ميران ــــى عــــز ال ــــزى محمــــد ، ليل ،  ، زي

ــــؤاد ــــان ف ــــد الوهــــ جوزي ــــد اهللا اب، مديحــــة عب ــــار  ، مصــــطفى عب ، مخت
أشـــــرفت .  ، ســـــميحة محمـــــد ، أحمـــــد قاســـــم ، أنـــــور الخـــــوام الســـــيد

  . رجاء الجداوى:  على عرض األزياء
ـــــى ســـــلوكياته ـــــوى ف ـــــالى ب ـــــاء پ ـــــة مصـــــمم أزي ـــــه  خطيب ، تكتشـــــف أن

ــــزواج مــــن صــــديقتها ــــى ال ــــه انتحــــر  مقــــدم عل ــــع أن ــــوهم هــــو الجمي ، في
، لكنهــــــا لــــــم  اتهــــــاكوميــــــديا متوســــــطة لهــــــا بعــــــض لحظ.  فــــــى النيــــــل

كــــل المقدمــــة .  تســــتغل خلفيــــة تصــــميم األزيــــاء أو غيرهــــا كمــــا يجــــب
ــــــس باالســــــتحراك ــــــت  تصــــــميمات مالب ــــــى كان ، ورجــــــاء الجــــــداوى الت

شــــهرتها األساســـــية آنـــــذاك كونهــــا مـــــن أوائـــــل رائــــدات عـــــرض األزيـــــاء 
، أمــــا التمثيــــل فهــــو  فــــى مصــــر ظهــــرت بالفعــــل كموديــــل فــــى الفــــيلم

  . مرحلة تالية بالنسبة لها
   ٢/١بابا عريس 

  مق  ١٢٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٠مصر 
قصـــــة .  ¤.  أول فـــــيلم مصـــــرى بـــــاأللوان الطبيعيـــــة.  نحـــــاس فـــــيلم

.  حســــــــن توفيــــــــق:  ؛ حــــــــوار وأغــــــــانى حســــــــين فــــــــوزى:  وســــــــيناريو
ــــــدس الــــــديكور ــــــى الــــــدين ســــــامح:  مهن ــــــد الحميــــــد :  ؛ تنفيــــــذ ول عب

ــــــــــــات الســــــــــــخاوى ــــــــــــدس الصــــــــــــوت.  الســــــــــــبيلجى:  ؛ موبيلي :  مهن
:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  ، إنجـــــا ومـــــيال ألبيـــــر نجيـــــب:  مونتـــــاچ.  كريكـــــور

  . حسين فوزى:  إخراج.  رمسيس نجيب
ــــايق.  نعيمــــة عــــاكف ــــا حســــن ف مــــارى .  ، شــــكرى ســــرحان ، كاميلي

ـــــب ـــــؤاد شـــــفيق مني ـــــد الســـــالم النابلســـــى ، ف ـــــار حســـــين ، عب ،  ، مخت
  . نوال بغدادى:  ، والوجه الجديد ، حسن كامل عزيزة حلمى

كوميــــــــديا حافلــــــــة بالتــــــــالى .  فــــــــيلم مصــــــــرى كامــــــــل بــــــــاأللوانأول 
، حــــــول الخطــــــط التــــــى  ببهرجــــــة األزيــــــاء والخلفيــــــات االستعراضــــــات

ـــــة ـــــزواج مـــــن غاني ـــــن ال ـــــدهما م ـــــع وال ـــــان مـــــن أجـــــل من .  ترســـــمها فتات
ــــر وبعــــده  ــــل األخي ــــا وهــــو فيلمهــــا قب ــــل كاميلي آخــــر   “عــــرض بعــــد رحي

  . ” كدبة
   ٢/١بابل حبيبتى 

  ق م ١٠٠)   س/  سفير ( ١٩٨٨مصر /   العراق
؛  موسســـــــــة الســـــــــينما العراقيـــــــــة مؤسســـــــــة الســـــــــينما العراقيـــــــــة  [

.  ؛ أفــــــالم الجــــــوهرة مؤسســــــة الســــــينما العراقيــــــة]  األفــــــالم المصــــــرية
الموســــــــيقى .  عــــــــادل منيــــــــر:  مونتــــــــاچ.  محمــــــــد الجنــــــــابى:  قصــــــــة

.  طـــــــارق التلمســـــــانى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  منيـــــــر بشـــــــير:  التصـــــــويرية
  . فيصل الياسرى:  سيناريو وإخراج
، هنـــــــد   ، أحمـــــــد عبـــــــد العزيـــــــز ، يحيـــــــى الفخرانـــــــى ســـــــماح أنـــــــور

، محمـــــــد حســـــــين عبـــــــد  ، ســـــــامى قفطـــــــان ، ســـــــوزان عطيـــــــة كامـــــــل
  . ، يوسف العانى ، بدرى حسون الرحيم

ـــــى  ـــــذهب إل ــــــزيونى مصـــــرى ي ـــــد تليف ـــــة عـــــن وف ـــــديا شـــــبه خيالي كومي
هـــــذا الفريــــق يضــــم عالمـــــا .  مهرجــــان فنــــى فــــى مدينـــــة بابــــل العراقيــــة

آلثــــــار والتــــــاريخ يتمثــــــل فــــــى فتــــــاة عراقيــــــة جميلــــــة صــــــورة إلحــــــدى ل
بعـــــــض .  ، وتبـــــــدأ خياالتــــــه تســـــــير فــــــى هـــــــذا الخــــــط أميــــــرات بابــــــل

ــــر مســــل جــــدا ككــــل ــــى .  المفارقــــات الطريفــــة فــــى عمــــل غي عــــرض ف
  . ١٩٩٠مصر عام 

  ☺ پاتر بانشالى 
Pather Panchali 

  ق أأ ١٢٠)  س ( ١٩٥٥الهند 
Government of West Bengal. Based on the N: Bibhuti 

Bhushan Banerji. DPh: Subrata Mirta. M: Ravi Shankar. 
Scenario and D: Satyajit Ray. [UC: AD: Bansi 
Chandragupta. E: Dulal Datta]. 

Kanu Banerji. Karuna Banerji. Uma das Gupta. Subir 
Banerji. Chunibala. 

ــــــى حققــــــت تقــــــد ــــــة الت ــــــا أســــــطورياالكالســــــية الهندي أول .  يرا عالمي
ـــــــــــى ضـــــــــــمت أيضـــــــــــا  أعمـــــــــــال راىككـــــــــــل ـــــــــــو الت ـــــــــــة آپ ، وأول ثالثي

ـــــــاراچيتو ‘ ـــــــو ‘و ١٩٥٦’  أپ ملحمـــــــة شـــــــعرية .  ١٩٥٩’  عـــــــالم آپ
هوربيهـــــور وشـــــوربيچويا .  فـــــى حيـــــاة أســـــرة هنديـــــة فـــــى الريـــــف الفقيـــــر

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
  ة للخدمات اإلنتاجي

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت
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٥٩  

ـــــانيرچى ( ـــــا ب ـــــا وأم صـــــبور )  كـــــانو وكارون ـــــأن يصـــــبح كاتب أب حـــــالم ب
ابنـــــــة بســـــــيطة الطموحـــــــات )  داس جوبتـــــــاأومـــــــا  (دورجـــــــا .  جلـــــــده

صــــــبى صــــــغير هــــــو آبــــــو .  وعامــــــة تتقبــــــل الحرمــــــان وتطــــــوى آألمهــــــا
ـــــانيرچى ( ـــــه)  ســـــوبير ب ـــــة األفـــــالم عن نشـــــهد .  الـــــذى صـــــنع راى ثالثي

.  ، ثـــم مراقبتـــه لكـــل البـــؤس الـــذى حولـــه بكـــل بـــراءة الطفولـــة مولـــده
، إنمـــــا سلســـــلة مواقـــــف عميقـــــة  ال يوجـــــد خـــــيط درامـــــى واحـــــد قـــــوى

الخــــيط الــــرئيس الحقيقــــى هــــو ذلــــك الحلــــم الــــذى .  يــــر والمعنــــىالتعب
ــــاة ســــعيدة كريمــــة ــــدا بحي ــــر أب ــــم يفت ــــة فائقــــة الحــــزن.  ل مــــوت :  النهاي

، هــــذا بعــــد عاصــــفة  االبنــــة واألم جالســــة واجمــــة بــــال همــــس بجوارهــــا
بعـــــدها يـــــأتى فـــــى .  وكـــــأن الطبيعـــــة نفســـــها تعانـــــد فـــــى صـــــنع المأســـــاة

فـــــــــى مــــــــن الجميــــــــع ينـــــــــدر تمثيــــــــل خرا.  األب بعــــــــد فــــــــوات األوان
ـــرة ـــؤدون ألول م ـــا ي ـــى معـــه رغـــم أنهـــم جميع ـــل وكـــان  الوصـــول ألعل ، ب

الخــــوف المســــيطر علــــى موقــــع التصــــوير هــــو احتمــــال مــــوت شــــونيباال 
ـــــدور العمـــــة العجـــــوز ـــــت ب ـــــى قام ـــــة طبيعيـــــة .  الت تصـــــوير تفاصـــــيل حي

  . الطراز يحفل بها الكادر دائما
  الرجل الوطواط—باتمان 

  . ” اطالرجل الوطو  “:  انظر
  عودة الرجل الوطواط—باتمان 

  . ” عودة الرجل الوطواط “:  انظر
  ☺  ٢/١باتمان لألبد 

Batman Forever 
  ق م ١٢٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 

Warner Bros. [Warner Bros.; PolyGram Pictures]. Based 
Upon Chrs Apr in Magazines Pub: DC Comics. C: Mali 
Finn. Sp MUp Designed and Created: Rick Baker. VFxSup: 
John Dykstra. CD: Bob Ringwood and Ingrid Ferrin. M 
Comp: Elliot Goldenthal. E: Dennis Virkler. PD: Barbara 
Ling. DPh: Stephen Goldblatt. ExcPs: Benjamin Melniker 
and Michael E. Uslan. Based on Batman Chrs Created: Bob 
Kane. St: Lee Batchler & Janet Scott Batchler. S: Lee 
Batchler & Janet Scatt Batchler and Akiva Goldsman. P: 
Tim Burton and Peter MacGregor-Scatt. D: Joel 
Schumacher.   AscP: Mitchell Dauterive. 

Val Kilmer. Tommy Lee Jones. Jim Carrey. Nicole 
Kidman. Chris O’Donnell. ¤ Michad Gough. Pat Hingle. 
Drew Barrymore. Debi Mazar. Rene Auberjonois, Joe 
Grifasi.   ↑ Philip Moon, Jessica Tuck, Dennis Paladino, 
Kimberly Scott, Michael Paul Chan, Jon Faverau, Greg 
Lauren, Ramsey Ellis, Michael Scranton, Eileen Seeley, 
David V. Hodges, Betts, Tim Jackson, Daniel Reichert, 
Glory Foramonti. Larry A. Lee. 

مـــــن )  واألول بعـــــد اســـــتبعاد بيرتـــــون مـــــن التوجيـــــه (الجـــــزء الثالـــــث 
”  الرجـــــل الوطـــــواط “انظـــــر الجـــــزء األول  (السلســـــلة فائقـــــة النجـــــاح 

ــــــانى  ــــــع ”  عــــــودة الرجــــــل الوطــــــواط—باتمــــــان  “والث باتمــــــان  “والراب
ــــة .  ) ” وروبــــين نجــــح شــــوماخر فــــى الحفــــاط علــــى الكابوســــية التعبيري
.  ة فــــــى المــــــرح واإلثــــــارة الدراميــــــة، لكــــــن مــــــع زيــــــادة ملفتــــــ القاتمــــــة

ويـــــوحى بانـــــه امتـــــداد للجـــــوكر ’  ذو الـــــوجهين ‘األشـــــرار هـــــذه المـــــرة 
وهـــو  ’ رجـــل األحـــاجى ‘، و ولـــه عالقـــة بمـــوت الـــدى باتمـــان الطفـــل

،  فـــــى الحقيقـــــة عـــــالم شـــــاب فـــــى مركـــــز البحـــــوث المملـــــوك للبطـــــل
نقـــــد  (’  التفاعليـــــة ‘و ’ الواقـــــع شـــــبه الحقيقـــــى ‘يـــــنجح مـــــن خـــــالل 

فــــــــى )  شــــــــر وغيــــــــر متوقــــــــع مــــــــن هوليــــــــوود للتقنيــــــــات الجديــــــــدةمبا
ـــــر أجهـــــزة  ـــــام عب امتصـــــاص موجـــــات المـــــخ وذكـــــاء كـــــل ســـــكان الجوث

البطلـــــة الفاتنـــــة طبيبـــــة نفســـــية تبـــــادل كـــــال مـــــن صـــــورتى .  التليفــــــزيون
،  الجديـــــد حقـــــا هـــــو ظهـــــور روبـــــين كزميـــــل لباتمـــــان.  البطـــــل الحـــــب

النتقــــــام ، فيصــــــمم علــــــى ا العــــــب ســــــيرك يقتــــــل ذو الــــــوجهين أســــــرته
ــــدة بــــل هــــى موجــــودة منــــذ  ( ــــع أن شخصــــية روبــــين ليســــت جدي الواق

ــــــة القصــــــص المصــــــورة تقريبــــــا قبــــــل أكثــــــر مــــــن خمســــــين عامــــــا  بداي
، لكــــن بعــــد الفــــيلم لــــم تعــــد تكتــــب  وتســــمى روبــــين الولــــد األعجوبــــة

كيلمــــر :  طــــاقم جبــــار ألداء هــــذه الشخصــــيات.  ) القصــــص بــــدونها
ـــــن كييتـــــون أيضـــــا علـــــى طريـــــق  ، ليـــــى چـــــونز يســـــير نســـــخة دقيقـــــة م

، كيـــــــدمان  ، كـــــــارى يســـــــرق كـــــــل األضـــــــواء كلمـــــــا ظهـــــــر نيكولســـــــون
، أودونيلـــــل هـــــو الوجـــــه  تحســـــم مســـــيرتها كملكـــــة ســـــينمائية صـــــاعدة

بــــــــاريمور باهتــــــــة كالرفيقــــــــة الشــــــــقراء للنصــــــــف .  الجديــــــــد الملفــــــــت
ــــوجهين ــــم تظهــــر فــــى .  الســــليم مــــن ذى ال الواقــــع أن كلمــــة باتمــــان ل

ــــوان علــــى الشاشــــة إال كشــــعار ــــك الوطــــواط داخــــل  فقــــط العن ، أى ذل
  . المحيط البيضاوى

   ٢/١باتمان وروبين 
Batman & Robin 

  ق م ١٣٠)  س  ( ١٩٩٧أميركا 
Warner Bros. VFx: John Dykstra, A.S.C. CDs: Ingrid 

Ferrin, Robert Turturice. MSup: Danny Bramson. MComp: 
Elliot Goldenthal. E: Dennis Virkler, A.C.E. PD: Barbara 
Ling. DPh: Stephen Goldblatt, A.S.C. ExcPs: Benjamin 
Melniker and Michael E. Uslan. Based upon Batman Chrs 
Created: Bob Kane; and Pub: DC Comics. W: Akiva 
Goldsman. P: Peter MacGregor-Scott. D: Joel Schumacher. 
␡ Co-P: William M. Elvin. VFxSup: Andrew Adamson. Mr. 
Freeze MUpDesign: Jeff Dawn. AscP: Mitchell Dauterive. 
C: Mali Finn. 

Arnold Schwarzenegger. George Clooney. Chris 
O’Donnell. Uma Thurman. Alicia Silverstone. ¤. Michael 
Gough. Pat Hingle. Elle Macpherson. John Glover. Vivica 
A. Fox, Vendela K. Thommessen, Elizabeth Sanders. Jeep 
Swenson. 

، والتــــى طــــرد  عــــودة واضــــحة للســــيريالية المغرقــــة للفــــيلم األصــــلى
األجـــــواء أكثـــــر قتامـــــة  .  مـــــن أجلهـــــا تـــــيم بيرتـــــون بعـــــد الجـــــزء الثـــــانى

ككــــل لدرجــــة يبــــدو مقبضــــا معهــــا بعــــض االســــتظراف الزائــــد فــــى بعــــد 
هــــــذا هــــــو الجــــــزء الرابـــــع مــــــن السلســــــلة الفائقــــــة بــــــنفس .  المشـــــاهد

الرجـــــل  “:  لثالثـــــة بالترتيـــــبانظـــــر األجـــــزاء ا (موجـــــه الجـــــزء الســـــابق 
باتمــــــــان  “و”  عــــــــودة الرجــــــــل الوطــــــــواط—باتمــــــــان  “و”  الوطــــــــواط
اإلضـــــــافة األبـــــــرز تأكيـــــــدا هـــــــى دخـــــــول الـــــــنجم الفـــــــائق .  ) ” لألبـــــــد

كــــــان عالمــــــا .  آرنولــــــد شــــــوارزينيجر كالشــــــرير الــــــرئيس مســــــتر فرييــــــز
ـــــة اضـــــطر معهـــــا لتجميـــــد نفســـــه كـــــى يظـــــل  ـــــم تعـــــرض لحادث عبقريـــــا ث

ـــــا ـــــا زوجتـــــه  حي ـــــد أصـــــابها هـــــى األخـــــرى مـــــرض ، أم ـــــى يحبهـــــا فق الت
هـــــو نفســـــه  (غـــــامض جمـــــدها هـــــى األخـــــرى لكـــــن فـــــى حالـــــة ســـــاكنة 

وذلــــك )  يواصــــل كــــل أنشــــطته الحياتيــــة بجســــده وهــــو شــــديد البــــرودة
هــــــذان األمــــــران جعــــــاله ناقمــــــا .  إلــــــى أن يكتشــــــف عالجــــــا لحالتهــــــا

، ولديـــــه مجموعـــــة مــــــن  يســـــعى لتجميـــــد جوثـــــام ســـــيتى وكـــــل األرض
ـــاع ممـــن ـــرأة شـــريرة جديـــدة .  ينفـــذون لـــه مخططـــه األتب ـــاك أيضـــا ام هن

ــــرة أخــــرى هــــى إيمــــا ثورمــــان (هــــى أيفـــــى الســــامة  عالمــــة  ) نجمــــة كبي
ــــــن الســــــم ، وتوظــــــف اآلن توحشــــــها  ســــــابقة أيضــــــا كــــــادت تمــــــوت م

، إذ نــــذرت نفســــها للقضــــاء علــــى   الجنســــى لتــــدمير العشــــيرة البشــــرية
ســـلة تـــراهن ويبـــدو أن السل.  كـــل مـــا هـــو ضـــار بالنبـــات علـــى األرض

، إذ لـــــم يكـــــن قـــــدوم كلـــــوونى فـــــى دور باتمـــــان  علـــــى األشـــــرار دومـــــا
رغـــم أنـــه األقـــوى بـــدنيا بيـــنهم  (ســـوى رجوعـــا للـــوراء مقارنـــة بأســـالفه 

، وإن عوضــــــــت الجميلــــــــة  ) واألقــــــــرب لصــــــــورة القصــــــــص المصــــــــورة
ـــــث  ـــــاتجيرل ‘سيلفــــــرستون هـــــذا كالعضـــــو الوطـــــواطى الثال ، وهـــــى  ’ ب

ن إنجلتــــرا لالطمئنــــان علــــى صــــحة دارســــة حواســــيب المعــــة جــــاءت مــــ
ـــرووس ويـــن  ـــد مـــدير منـــزل ب الوجـــه المعـــروف مـــن باتمـــان   (عمهـــا ألفري

،  االبتكـــــار الحـــــدود لــــه وال غبـــــار عليـــــه.  ) كرجــــل الصـــــناعة الكبيــــر
، إنمــــــا يمتــــــد للخلفيــــــات  وال يشـــــمل فقــــــط الشخصــــــيات المتجــــــددة

لكــــــن .  ، أيضــــــا المــــــؤثرات كالعــــــادة فــــــى القمــــــة والمالبــــــس وغيرهــــــا
، أكثرهــــا إحباطــــا  هنــــاك الكثيــــر مــــن اللحظــــات الضــــعيفة دراميــــايظــــل 

أن يفتـــــتح الفـــــيلم بمعركـــــة مبكـــــرة هائلـــــة بـــــين البطلـــــين ومســـــتر فرييـــــز 
، بينمـــا  ، ثـــم الحقـــا يـــتم القـــبض عليـــه فـــى معركـــة وجيـــزة تنتهـــى بفـــراره

بالمثـــــل فـــــإن .  التوقــــع المنطقـــــى أن تكـــــون معركـــــة أضـــــخم مـــــن تلـــــك
ـــر ممـــا يجـــب يســـ ،  هل مهمـــتهم ويضـــعف الصـــراعوجـــود وطـــاويط أكث

، وهـــــى كونـــــه  وهـــــو مـــــا ينـــــاقص الفكـــــرة األصـــــلية للقصـــــص المصـــــورة
ــــا يتخــــذ مظهــــرا متنكــــرا ، ويعــــول أساســــا علــــى شــــجاعته  شخصــــا عادي

وفقــــط يســـــتخدم بعـــــض التقنيـــــات المتقدمـــــة لقهـــــر مـــــا لـــــدى األشـــــرار 
حتـــــى  (، ولـــــيس لديـــــه قـــــوة خارقـــــة مـــــن أى نـــــوع  أيضـــــا مـــــن تقنيـــــات
  . ) كانه كسوپرمان مثالالطيران ليس فى إم

  

  
  : باتمان وروبين

   ’ ! وطاويط أكثر مما يجب ‘
  

  بأحبك يا حلوة 
  ق م ٨٩)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٧٠مصر 

أفـــــــالم عبـــــــد المــــــــنعم ]  المؤسســـــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســــــــينما [
مهنـــــدس .  أحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  بهنســـــى
مــــدير .  عبــــد العزيــــز فخــــرى:  تــــاچمون.  عبــــد العلــــيم زكــــى:  الــــديكور
  . عبد المنعم شكرى:  إخراج.  عبد المنعم بهنسى:  التصوير

،  ، حســــن مصــــطفى ، عــــادل إمــــام ، ناهــــد شــــريف حســــن يوســــف
ـــــرة ـــــيم خطـــــاب أمي ـــــاس ، عبـــــد العل ،   ، عصـــــمت رأفـــــت ، ســـــالمة إلي

  . ، حنان ، نعيمة الصغير ، محمد يحيى كامل أنور
ثالثـــــة شــــــبان يســـــتأجر أحــــــدهم  ، عـــــن كوميـــــديا متوســـــطة اإلمتــــــاع

،  ، بــــزعم أنــــه متــــزوج شــــقة فــــى منــــزل رئيســــهم بالعمــــل بآثــــار األقصــــر
ـــــه ـــــة مع ـــــدعو اآلخـــــرين لإلقام ـــــم ي ـــــوهمى .  ث ـــــزوج ال ـــــامرات هـــــذا ال مغ

ـــپالى بـــوى تقـــع فـــى الواقـــع علـــى رأس الوحيـــد المتـــزوج فعـــال ، يلـــى  ال
ـــة صـــاحب المنـــزل ، ومـــن ثمـــة يضـــطر  هـــذا وقوعـــه فـــى الحـــب مـــع ابن

ـــــهلكشـــــف ك ـــــاة .  ذبت ـــــة فـــــى حي ـــــزة هـــــى بعـــــض اللمحـــــات الواقعي المي
  . ، أو فى أجواء الحياة المصرية عامة فى تلك الفترة العزاب
  

  بارباريال
  . ” انتقام بارباريال “:  انظر
  

   تكساس ـ  پاريس 
Paris, Texas 

  ق م ١٤٨)   — ( ١٩٨٤فرنسا /  ألمانيا الغربية
Radio Movies Filmproduktion; Argos Film 

[Westdeutscher Rundfunk; Channel 4; Pro-Ject Film]. DPh: 
Robby Müller. AD: Kate Altman. Er: Peter Prezygodda. M: 
Ry Cooder. S: Sam Shepard. StAdptn: L.M. Kit Carson. Pr: 
Don Guest. ExcP: Chris Sievernich. D: Wim Wenders. 

With: Harry Dean Stanton. Nastassja Kinski. Dean 
Stockwell. And with: Aurore Clement. Intrd: Hunter 
Carson. -as a Guest: Bernhard Wicki. ¤.  Sam Berry, 
Clarence Mobley, Hunter Carson↑, Viva Auder, Socorro 
Valdez, Edward Fayton, Justin Hogg, Tom Farrell, John 
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ـــــة ـــــئ بالنهاي ـــــة تنب ـــــم تنبـــــئ لصـــــناع الفـــــيلم  البداي ـــــب أنهـــــا ل ، والعجي
، ولـــــم يفكـــــروا فـــــى النصـــــف الثـــــانى كلـــــه إال بعـــــد أن فرغـــــوا  أنفســـــهم

ـــــن تصـــــوير النصـــــف األول ـــــة هـــــى الصـــــمت!  م ـــــى :  البداي ـــــور عل العث

، ال نعــــرف  إنســــان هــــائم محطــــم علــــى حــــدود تكســــاس المكســــيكية
وألن الهيـــــــام علـــــــى الوجـــــــه ثيمـــــــة .  نـــــــه ســـــــوى أن اســـــــمه ترافــــــــيسع

ــــــة ــــــالم الصــــــحارى األميركي ــــــد  ســــــاحرة طالمــــــا تمســــــكت بهــــــا أف ، فق
، بــــل بــــدا لنــــا قرابــــة  إنــــه هــــائم صــــامت:  أضــــيف لألمــــر شــــيئا جديــــدا

نصـــف الســـاعة األول أنـــه قـــد يكـــون قـــد أصـــيب بـــالبكم فـــى وقـــت مـــا 
أن يــــأتى أخــــوه مــــن بعــــد .  وأمــــا النهايــــة فهــــى الكــــالم.  ولســــبب مــــا

ــــاريس ‘، وبعــــد إلحــــاح طويــــل ينطــــق األخ الهــــائم  لــــوس أنچلــــيس ’  پ
مكان مـــا فـــى الواليـــة بـــه قطعـــة أرض صـــغيرة حلـــم والـــداه أن يســـتقر ـ  

واآلن تـــــدريجيا يكتســـــب حـــــب .  هـــــو فيهـــــا ويصـــــبح إنســـــانا ناجحـــــا
ـــــرر البحـــــث عـــــن األم ـــــن ويق ـــــاد  االب ـــــى ن ، ليجـــــدها عارضـــــة جـــــنس ف

ســــــتأجر قمــــــرة ويطلبهــــــا لكــــــن الكلمــــــات ي.  متخصــــــص لهــــــذا النــــــوع
ـــــة تنحـــــبس ـــــق كـــــالم .  الحقيقي ـــــر الزجـــــاج ينطل ـــــرة أخـــــرى وعب يعـــــود م

ــــــاع والمــــــرارة ــــــة اإلمت ــــــالطبع يصــــــعب  الطــــــرفين لنحــــــو ســــــاعة فائق ، ب
، لكــــن يصــــعب أيضــــا أن تنســــاها مــــدى  إختصــــارها هنــــا أو فــــى مكــــان

ــــة .  الحيــــاة ــــه أحــــد أذكــــى الحلــــول الدرامي ــــر للمشــــهد أن القيمــــة األكب
األب يريــــد أن يصــــل لهــــدف محــــدد فــــى النهايــــة هــــو :  قــــف كهــــذالمو 

دع جانبــــا  (إعــــادة األم البنهــــا وإعــــادة االبــــن ألمــــه واالنســــحاب هــــو 
ـــــا انقباضـــــا مؤكـــــدا ـــــأس يمنحن والوســـــيلة .  ) أن هـــــذا تفكيـــــر فـــــادح الي

ـــه  ـــروى قصـــة مـــا حـــدث ل ـــون ي ـــه كمجـــرد زب ـــر طـــويال لزوجت هـــى أن يثرث
ـــه ـــم حـــدث ذلـــك وكـــم أحبهـــا وأحـــب ابن الشـــىء الجســـيم الغـــامض  ، ث

ــــذى شــــتتهما ــــأثر چــــين .  ال ،  بالقصــــة)  هــــذا هــــو اســــمها (يتصــــاعد ت
ـــداخلها شـــعور غريـــب ، إنهـــا قـــد تكـــون قصـــتها  وبقـــدر تصـــاعد هـــذا ي

،  وبالفعــــل تلتــــئم األم واالبــــن وينصــــرف الهــــائم النبيــــل!  هــــى نفســــها
وعلـــــــــى رأســـــــــها  (فقـــــــــد علمتنـــــــــا كـــــــــل أفـــــــــالم األراضـــــــــى الواســـــــــعة 

، إال فـــــــى ومـــــــع  لهـــــــائم ال يســـــــتقر وال ينتمـــــــى قـــــــطأن ا)  الويســـــــترن
، الـــذى  هكـــذا فـــنحن أمـــام مرثيـــة فاجعـــة إلنســـان اليـــوم.  هيامـــه هـــذا

يعــــيش ألســــباب عــــدة يصــــعب بالمثــــل إيجازهــــا وأن كــــان أولهــــا صــــراع 
، فــــى إغتــــراب مرعــــب عــــن مشــــاعر  مــــن أجــــل الحيــــاة األفضــــل ماديــــا

كاء لـــــذلك ثمـــــة تجســـــيدات بصـــــرية خرافيـــــة الـــــذ .  اإلنســـــانية الدافئـــــة
، وال  البطــــــل يلمــــــع أحذيــــــة أســــــرة أخيــــــه الكثيــــــرة جــــــدا:  اإلغتــــــراب

ـــــزا  ـــــة رم ـــــق مـــــع شخصـــــيته إال كـــــون األحذي ـــــى المشـــــهد يتواف شـــــىء ف
يســــير .  يراقــــب الطــــائرات عــــن بعــــد لكــــن يخــــاف ركوبهــــا.  للترحــــال

هـــــو وابنـــــه بـــــالتوازى علـــــى رصـــــيفى الشـــــارع ونهـــــر الطريـــــق يفصـــــلهما 
ـــــذى ( الطفـــــل .  ) ! يمارســـــانه بمـــــرح هـــــذا هـــــو أســـــلوبهما العـــــادى ال

ـــار الســـفر للفضـــاء  تـــرى  (يحكـــى ألبيـــه نظريـــة نشـــأة الكـــون وأخـــر أخب
األب واالبــــــن .  ) ؟ ؟ هــــــل ربمــــــا االثنــــــان أيهمــــــا المغتــــــرب الحقيقــــــى

وأخيــــرا فكــــرة .  فـــى ســــيارة واحـــدة لكــــن يتحـــدثان بــــأجهزة الالســـلكى
ــــــرى مــــــن وراء زجــــــاج بينمــــــا الجــــــنس أساســــــا احتضــــــان ودفء .  التع

ـــــيلم بهـــــذا الطـــــول وبصـــــمت كامـــــل لمعظـــــم نصـــــفه للوه ـــــى ف ـــــة األول ل
األول وبكـــــالم متواصـــــل فـــــى نصـــــفه الثـــــانى ال بـــــد وأن يكـــــون مجـــــرد 

ــــــى ‘عمــــــل  ــــــك هــــــذه  ممــــــل آخــــــر’  فن ، لكــــــن الحقيقــــــة عكــــــس ذل
ـــــى .  المـــــرة ـــــة الت ـــــه نمـــــوذج اســـــتثنائى مـــــن الســـــينما المســـــماة بالفني إن

إنــــه .  نــــادرا مــــا أفلحــــت فــــى تحريــــك الجمهــــور كبــــر حجمــــه أو صــــغر
ــــــدم صــــــانعيه ــــــا ق ــــــن أفضــــــل م ــــــدا واحــــــد م ـــــــيندرز كموجــــــه:  تأكي ،  ف

ـــــــا (وشـــــــيبارد  ـــــــف هن ـــــــى دور  ) كمؤل ـــــــين ســـــــتانتون ف ، والمـــــــذهل دي
، وكينســــــكى التــــــى لــــــم تجــــــد قــــــط لحظــــــات إبــــــداع تمثيلــــــى  الهــــــائم

  . تضارع ما قدمت هما
  باريس والحب 

  ق م ١١٥)   س/   رينبو ( ١٩٧٢لبنان 
لچــــــــان ’  المتوحشــــــــة ‘محمــــــــد ســــــــلمان عــــــــن مســــــــرحية :  قصــــــــة
ــــوى .  روبيــــر طمبــــا:  مــــدير التصــــوير.  محمــــد عثمــــان:  ســــيناريو.  أن
  . محمد سلمان:  إخراج

ــــــار صــــــباح ،   ، يوســــــف شــــــعبان ، محمــــــد رضــــــا ، صــــــالح ذو الفق
  . ، سميرة بارودى كيغام

ـــــيلم عـــــاطفى متوســـــط الجـــــودة ـــــونير  ف ـــــين ملي ـــــاء وحـــــب ب ، عـــــن لق
ــــرة خشــــنة النشــــأ ــــة فقي ــــاع بمغني ــــق الطب ــــزف هــــى عــــن .  ةشــــاب رقي تع
انظـــــــر النســـــــخة .  هــــــذا الحـــــــب العتقادهـــــــا أنهـــــــا ليســــــت أهـــــــال لـــــــه
  . المصرية األفضل بذات العنوان األصلى للمسرحية

  باسم الحب 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 

.  أحمــــــد أبــــــو الوفــــــا وشــــــركاه]  العامـــــة لتوزيــــــع وعــــــرض األفــــــالم [
.  ســـــــــماعيلفـــــــــايق إ:  ؛ ســـــــــيناريو وحـــــــــوار حســـــــــن حامـــــــــد:  فكـــــــــرة
.  عزيــــــز فاضــــــل:  مهنــــــدس الصــــــوت.  ] فكــــــرى رســــــتم : [ مونتــــــاچ

أنطــــــون :  ؛ منفــــــذ الــــــديكور عبــــــد العلــــــيم زكــــــى:  مهنــــــدس الــــــديكور
؛  ، محمــــــــد توفيــــــــق محمــــــــد قطــــــــامش:  إدارة اإلنتــــــــاج.  بــــــــوليزويس

ـــــاچ < ـــــدير التصـــــوير.  > محمـــــود ســـــماحة:  ماكي ـــــد الحلـــــيم :  م عب
  . السيد زيادة:  إخراج.  نصر

:  مـــــع.  ¤.  حســـــن يوســـــف.  يحيـــــى شــــاهين.  العزيـــــز لبنــــى عبـــــد
ـــــــة خالـــــــد حســـــــن حامـــــــد .  ، مديحـــــــة كامـــــــل ، ناهـــــــد ســـــــمير ، روحي

، نبيـــل  ، هـــدى عبـــده ، فـــؤاد عطيـــة ، فـــؤاد األلفـــى حســـين إســـماعيل
؛  ، رجــــــاء جــــــاد ، الســــــيد عبــــــد اهللا ، محســــــن طنطــــــاوى الهجرســــــى

  . < عبد المجيد الشريف:  الموال غناء وتلحين >
.  يالحـــــق ابنـــــة الجيـــــران التـــــى تحـــــب ابنـــــه ويحبهـــــا كهـــــل متصـــــابى

أخ اعتـــــاد ابتـــــزاز أمـــــوال أختـــــه هـــــذه ويعـــــارض زواجهـــــا مـــــن أى أحـــــد 
ــــه هــــو عليهــــا ــــتقلص هيمنت ــــى ال ت ــــان فــــى الســــينما .  حت ــــان مألوفت ثيمت

ـــــا ـــــد هـــــو جمعهمـــــا مع ـــــى مواجهـــــة .  المصـــــرية والجدي هـــــذا يفضـــــى إل
مـــــن التعجـــــل درامـــــا عاطفيـــــة متوســـــطة اإلقنـــــاع وبهـــــا الكثيـــــر .  داميـــــة

  . والتساهل



٦٠  

  
  :  باسم العدالة

عاما تستطيع محامية يسارية سرقة ملف  ١٥بالصدفة بعد  ‘
  ’ ! محظور

    ٢/١باسم العدالة 
In the Name of the Father 

  ق م ١٢٧)   إى فـى سى  ( ١٩٩٣  أيرالندا
[Universal] Hell’s Kitchen. C: Patsy Pollock, Nuala 

Moiselle. Co-ExcP: Terry George. CD: Joan Bergin. 
OSongs: Bono, Gavin Friday, Maurice Seezer. M: Trevor 
Jones. E: Gerry Hambling. PD: Caroline Amies. DPh: Peter 
Biziou. ExcP: Gabriel Byrne. Co-P: Arthur Lappin. Based 
on the Autobiographical B Proved Innocent: Gerry Conlon. 
S: Terry George & Jim Sheridan. P and D: Jim Sheridan. 

Daniel Day-Lewis. Pete Postlethwaite. Emma Thompson. 
¤ John Lynch. Corin Redgrave. Beatie Edney. John 
Beufield, Paterson Joseph, Marie Jones, Gerard McSorley. 
Frank Harper, Mark Sheppard. And intrd: Don Baker.  ↑ 
Britta Smith, Daniel Massey. 
القصـــــة الواقعيـــــة للشـــــاب األيرلنـــــدى چيـــــرى كونلـــــون الـــــذى حـــــبس 

ـــة مـــدى الحياةـ  وعشـــرة آخـــرون مـــن أســـرته وأصـــدقائه   ـ  منهم هـــو وثالث
ـــــــوبر  ـــــــدن فـــــــى أكت ـــــــز فـــــــى لن ـــــــة للجنـــــــود اإلنجلي بتهمـــــــة تفجيـــــــر حان

ـــــــى.  ١٩٧٤ ـــــــدمن هيپ ـــــــة وم ـــــــص تاف ـــــــه ل ـــــــة أن ، تصـــــــادفت  والحقيقي
، لكــــــن التعــــــذيب والتهديــــــد  عودتــــــه لوطنــــــه بُعيــــــد االنفجــــــار مباشــــــرة

، جعلـــــتهم يخفـــــون  ورغبـــــة الشـــــرطة فـــــى إطفـــــاء غضـــــب الـــــرأى العـــــام
، وهـــــــو الكهـــــــل المتشـــــــرد الـــــــذين كـــــــانوا معـــــــه أثنـــــــاء  دليـــــــل البـــــــراءة

ــــــــى بشــــــــهادته بالفعــــــــل ــــــــا  ١٥بالصــــــــدفة بعــــــــد .  االنفجــــــــار وأدل عام
ت النيابـــــة قــــــد تســـــتطيع محاميـــــة يســــــارية ســـــرقة ملــــــف محظـــــور كانــــــ

،  درامـــــا فائقـــــة اإلثـــــارة والتـــــأثير.  منعـــــت الـــــدفاع مـــــن اإلطـــــالع عليـــــه
ـــرى للشخصـــية الرئيســـة بتناقضـــها ومث ـــل مـــؤثر  البهـــامـــع رســـم ث ، وتمثي

ــــــع ــــــن الجمي ــــــويس م ــــــاألخص داى لي ــــــام  ، ب ــــــذى ق ، وپوســــــتليثويت ال
العالقـــــــة بـــــــين االثنـــــــين تشـــــــغل مســـــــاحة كبـــــــرى مـــــــن .  بـــــــدور والـــــــده

ــــــيلم ــــــث أنهــــــا ع الف ــــــة، حي ــــــات العميق ــــــة تملؤهــــــا الخالف ــــــر .  الق أكث
ـــــــدما تســـــــوء صـــــــحة األب فـــــــى الســـــــجن ـــــــأتى عن ـــــــأثيرا ت ،  األجـــــــزاء ت

ــــــه ــــــذعر علي ــــــن بال ــــــدمى  ‘فــــــيلم مــــــن نفــــــس طــــــاقم .  ويصــــــاب االب ق
، لكـــن مـــع محتـــوى سياســـى مباشـــر يزيـــد إعجـــاب الـــبعض  ’ اليســـرى

، لكنــــه فــــى كـــل األحــــوال ال ينــــتقص قــــط  وقـــد يثيــــر اســــتنكار الـــبعض
القاتلــــة  “ (الــــنجم األيرلنــــدى جابرييــــل بيرنــــى .  الدراميــــةمــــن الشــــحنة 
ـــــــة ـــــــذى  ) ” العصـــــــابة المشـــــــبوهة “و”  المحترف ـــــــتج التنفي ، هـــــــو المن

  . للفيلم
AAN: A (Day-Lewis); SptA (Postlethwaite); SptAs 

(Thompson); D; SAdp; E. 

  الباشا 
Teatro 

  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٩٣مصر 
.  ســـــــامح البـــــــاجورى:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  ريـــــــانأفـــــــالم ريـــــــاض الع

ــــة شــــكرى:  مونتــــاچ ــــرحمن:  موســــيقى تصــــويرية.  نادي .  ياســــر عبــــد ال
عــــــــــاطف :  استعراضــــــــــات.  رشــــــــــدى حامــــــــــد:  مهنــــــــــدس الــــــــــديكور

طـــــــارق :  إخـــــــراج.  طـــــــارق التلمســـــــانى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  عـــــــوض
  . العريان

ـــــــدة أحمـــــــد زكـــــــى ـــــــى ، محمـــــــود حمي ـــــــد الغن ـــــــى عب ، محمـــــــد  ، من
  . ، أشرف عبد الباقى ممدوح وافى،  السبع

إلــــــى شــــــرطة ’  المخــــــدرات ‘ضــــــابط عنيــــــف ينقــــــل مــــــن مكافحــــــة 
، فيوظـــــف عنـــــاده فـــــى محاولـــــة كشـــــف مـــــا يعتقـــــد أنـــــه أرقـــــى  اآلداب

فـــــــى .  الشـــــــبكات وأكثرهـــــــا منعـــــــة والتـــــــى يـــــــديرها كبـــــــار المســـــــئولين
ـــأر مـــع  ـــة قـــط وف ـــدأ لعب ـــذى يســـتخدم كواجهـــة لهـــا يب ـــى ال ـــادى الليل الن

يفشــــــل فــــــى اختــــــراق األســــــرار المنيعــــــة كمــــــا يلقــــــى ، لكنــــــه  صــــــاحبه
، والنتيجـــــة أن يكتفـــــى بمحاولـــــة انتشـــــال  تأنيـــــب رؤســـــائه مـــــن جديـــــد

ـــى أحبهـــا مـــن هـــذا العـــالم الســـفلى ـــة الرقيقـــة الت ـــزة .  المغني أجـــواء متمي
مخلصـــــة ألفـــــالم المحقـــــق تحـــــت الغطـــــاء أو العـــــين الخصوصـــــية مـــــن 

ــــــوار ــــــا الفــــــيلم ن وير أخــــــاذ مــــــن تصــــــ.  األربعينيــــــات والمســــــماة إعالمي
ـــــرحمن شـــــىء يختلـــــف عـــــن كـــــل  طـــــارق التلمســـــانى ـــــد ال ، وياســـــر عب

ــــه ــــالم المصــــرية مــــن قبل ــــى  واضــــعى المــــدونات الموســــيقية لألف ، وثالث
ـــــع الحضـــــور  ـــــب ورائ ـــــة محب ـــــى عكـــــس حشـــــد الممـــــثالت  (البطول عل

بعــــــد كــــــل هــــــذا تبقــــــى .  ) الــــــداعمات المغمــــــورات بالغــــــات الســــــوء
، فالمشــــــــاهد  للغايــــــــة الفكــــــــرة ســــــــيئة.  الــــــــدراما:  مشــــــــكلة واحــــــــدة

ــــــال الــــــدعارة ــــــاطف أبــــــدا ضــــــد أفع ــــــثال لــــــو   الســــــينمائى ال يتع ، إال م
ــــا ال .  كانــــت بالقســــر أو اإلذالل أو الخطــــف ومــــا إليهــــا ــــراه هن ومــــا ن

ــــــف ــــــا ألى تعري ــــــدعارة المباشــــــرة طبق ــــــى أصــــــال لمســــــتوى ال ، وال  يرق
ــــــن جــــــاءت لصــــــناع الفــــــيلم فكــــــرة أن يجعلــــــوا شــــــرطة  نعــــــرف مــــــن أي

ــــك شخصــــية .  بهم الجمهــــوراآلداب أبطــــاال يحــــ ــــيلم تعجب وطــــوال الف
محمــــــود حميــــــدة صــــــاحب الملهــــــى الــــــذى ال يخفــــــى شــــــيئا ويتعامــــــل 

، إنمــــا نــــوع الفســــاد  بجــــرأة مــــع الجميــــع وبــــدون كســــر القــــانون جــــديا
ــــب الوقــــت .  المخفــــف الســــائد ــــل ظهــــر أحمــــد زكــــى أغل وفــــى المقاب

ــــــا وغيــــــر محــــــق فــــــى أوهامــــــه .  كمجــــــرد ضــــــابط يعــــــانى مــــــن الپارانوي
الكاتــــب ألول مــــرة ســــامح البــــاجورى مؤلــــف لــــيس لديــــه أى  ببســــاطة

،  ، ولــــيس غريبــــا أنــــه لــــم يجــــد حبكــــة للنهايــــة معلومــــات عــــن الــــدراما
ســـــوى أن يوجـــــه البطـــــل نصـــــيحة للمغنيـــــة الشـــــابة أن تحـــــاول االبتعـــــاد 

ـــــدورها مـــــن  عـــــن هـــــذا العـــــالم ـــــر مفهومـــــة ب ، ويتلقـــــى هـــــو نصـــــيحة غي
اذا انتهـــى الفـــيلم ، وأنـــت تخـــرج دون أن تفهـــم إلـــى مـــ محمـــد الســـبع

ـــــا هـــــو الصـــــراع الـــــذى دار حولـــــه  ( ـــــت ال تعـــــرف م ـــــف تفهـــــم وأن وكي
ــــدو معهــــا أفــــالم فاســــبندر .  ) ! ؟ أصــــال ــــدرجها تب ــــاء ل ــــيلم ســــئ البن ف

ـــى قطعـــا أســـتاذية ، وذلـــك الكاتـــب هـــو الفـــارق بـــين هـــذا الفـــيلم  األول
ـــــــين فـــــــيلم العريـــــــان الســـــــابق المبهـــــــر بالكامـــــــل  ،  ” اإلمبراطـــــــور “وب

ـــــذى كـــــان أو  ـــــهوال ـــــرك طـــــارق .  ل أفالم لألســـــف علـــــى أى حـــــال أن ت
، حيـــث يبــــدو أن  العريـــان التوجيـــه الســــينمائى بعـــد فيلمــــه الثـــانى هــــذا

أغــــراه توجيهــــه لنمــــر منــــى عبــــد الغنــــى الغنائيــــة فــــى الفــــيلم أن يتحــــول 
، وبـــــالطبع بـــــرع فيهـــــا وقـــــدم  لموجـــــه قصاصـــــات فــــــيديو بعـــــد ذلـــــك

  . بالفعل إنتاجا لبعض من أجملها وأكبرها إنتاجا
  الباشمقاول 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٠مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

ــــــى ــــــوزى الجزايرل ــــــى ، ميمــــــى شــــــكيب ف ، زوزو  ، إحســــــان الجزايرل
  . ، فردوس محمد شكيب

ـــــرة  ـــــر غي ـــــى تثي ـــــع ســـــمكرى الحـــــى حت ـــــة م ـــــل دور الخائن زوجـــــة تمث
ـــــدما يصـــــل عمهـــــا الثـــــرى مـــــن .  زوجهـــــا اللعـــــوب المشـــــكلة تـــــأتى عن

ـــــــــه دور زوجـــــــــة الســـــــــمكرى، وتضـــــــــ الخـــــــــارج ،  طر لالســـــــــتمرار أمام
ــــروة العــــم وتجعــــل صــــديقتها زوجــــة لزوجهــــا .  ، كــــل هــــذا مــــن أجــــل ث

المفـــــروض أن يثـــــوب الباشـــــمقاول إلـــــى رشـــــده فـــــى هـــــذه الكوميـــــديا 
  . القديمة غير المشهورة جدا

  الباطنية 
  ق م ١٥٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨٠مصر 

ــــــــة العامــــــــة للســــــــينما [ ــــــــارأفــــــــالم مح]  الهيئ :  قصــــــــة.  مــــــــد مخت
:  حــــــــوار.  مصــــــــطفى محــــــــرم:  ســــــــيناريو.  إســــــــماعيل ولــــــــى الــــــــدين

مــــاهر عبــــد :  مهنــــدس الــــديكور.  ، شــــريف المنيــــاوى مصــــطفى محــــرم
ــــــور ــــــدير التصــــــوير.  الن ــــــرج:  م حســــــام الــــــدين :  إخــــــراج.  ســــــمير ف
  . مصطفى

،  ، أحمـــــد زكـــــى ، فريـــــد شـــــوقى ، محمـــــود ياســـــين ناديـــــة الجنـــــدى
، كريمـــــــــة  ، عمـــــــــاد محـــــــــرم شـــــــــاوى، فـــــــــاروق الفي عمـــــــــاد حمـــــــــدى

  . ، سلوى محمود الشريف
نجــــــاح ســــــاحق جــــــدا لفــــــيلم يعتمــــــد علــــــى كــــــل أنــــــواع المشــــــهيات 

، إلــــى روح االنتقــــام الدفينــــة فيهــــا  ، بــــدءا مــــن إغــــواء البطلــــة المعروفــــة
مـــن تـــاجر العقـــاقير الكبيـــر الـــذى انجبـــت مـــن ابنـــة بـــال زوج ثـــم ســـرقوا 

وه إلـــــى ضـــــابط ، إلـــــى تحـــــول أحمـــــد زكـــــى مـــــن صـــــعلوك مشـــــ الطفـــــل
ـــــــى  ـــــــرووس لي ـــــــافس ب ـــــــرا إعـــــــادة  ) تصـــــــفيق حـــــــاد (شـــــــرطة ين ، وأخي

علـــــى أى حـــــال ال !  تصـــــور”  األب الروحـــــى “لمشـــــهد النهايـــــة فـــــى 
ــــدو ــــة بكوپــــوال وبران ، إنمــــا فقــــط بمحمــــود إســــماعيل  نطالبــــك بالمقارن

، وذكرياتـــــك عـــــن أفـــــالم النشـــــاط فـــــى الخمســـــينيات  وتحيـــــة كاريوكـــــا
  ! المصرية

   لكل الزمان  امرأة—پافـلوفـا 
Pavlova —A Woman for All Time 

ق م  ١٢٦)  ت ( ١٩٨٣االتحاد السوفـيتى /  أميركا/  بريطانيا
  ] إضفاء باإلنجليزية  [

Poseidon Productions; Sovinfilm; Mosfilm; Poseidon 
International. ExcP: Frixos Constantine. Western Version 
Supd: Michael Powell. W and D: Emil Lotianou.  ↑ 
Eugeny Guslinsky -DPh. Camera Operators: N. Korobenik, 

G. Noll. AD: Boris Blank; Costumes: Ganna Ganievskaya. 
Sd: A. Pagosian. 

Intrd: Galina Beliaeva -as Pavlova. James Fox -as Victor 
d’Andre. Sergei Shakourov -as Michael Fokine. V. Larinov 
-as Diaghilev. Lina Boultakova -as Young Pavlova. Georgio 
Diamitriou -as Enrico Cecchetti. Ivan Shkyra -as Victor 
Steir. P. Gousev -as Marius Petipa. Guest Stars: Martin 
Scorsese -Gatti Cassaza, Bruce Forsyth -Alfred Batt, Roy 
Kinnear -The Gardener, Jacques Debari -Saint-Saëns. 
Michael Kradunin -Nijinsky, Alkis Kritikos -Albert 
d’Andre, Anastasia Stakis -Rosemary. 

-١٨٨٢ (قصـــــــة حيـــــــاة أســـــــطورة الباليـــــــه الروســـــــية أنـــــــا پافـلوفــــــــا 
،  فـــــى إنتـــــاج مشـــــبع يحـــــوى الكثيـــــر مـــــن مقومـــــات اإلبهـــــار)  ١٩٣١

ـــد شـــامل فـــى عناصـــره ا لمختلفـــة وعلـــى رأســـها الرائعـــة بيليفــــا مـــع تجوي
،  والكثيـــــــر مـــــــن الموســـــــيقى والـــــــرقص والخلفيـــــــات األخـــــــاذة جميعـــــــا

وأيضــــا الكثيــــر مــــن الخيــــوط المــــؤثرة يتركــــز معظمهــــا فــــى جــــو الحــــب 
الشـــــــامل بـــــــين الجميـــــــع والعطـــــــاء المتبـــــــادل غيـــــــر المشـــــــروط بينهـــــــا 

النســـــــخة اإلنجليزيـــــــة مصـــــــنوعة بأفضـــــــل الحـــــــدود .  وبيـــــــنهم جميعـــــــا
ـــــة ، والفضـــــل إلشـــــراف الموجـــــه األميركـــــى  لإلضـــــفاء الصـــــوتى الممكن

ــــر مايكــــل پاويلــــل عليهــــا  ــــذاك فــــى  (الكبي ــــد كــــان آن ــــه وق آخــــر أعمال
زمنيــــا .  ) الثامنــــة والســــبعين ومعتــــزال قبلــــه بــــأكثر مــــن عشــــر ســــنوات

يمتـــــد الفـــــيلم منـــــذ كانـــــت فتـــــاة صـــــغيرة تتســـــلل فـــــى بـــــرد بيترســـــبيرج 
ديديــــــة كطفلــــــة والتــــــى ، وإرادتهــــــا الح القــــــارس لمشــــــاهدة الراقصــــــات

ـــة مـــن كونهـــا ستصـــبح  قـــدمت علـــى نحـــو صـــوفى ، إذ أنهـــا كانـــت واثق
.  أعظـــــم راقصـــــة رغـــــم مرضـــــها وضـــــعفها البـــــدنى وبـــــاألخص ســـــاقيها

،  مـــــــع فرقـــــــة مارينســـــــكى’  چيزيـــــــل ‘ظهورهـــــــا األول كـــــــان فـــــــى دور 
ثـــــم .  والـــــذى كرســـــها مـــــن أول طلقـــــة كملكـــــة جديـــــدة لـــــرقص الباليـــــه

، وأخيــــــرا نشــــــوب الحــــــرب األولــــــى  يمــــــر بمرحلــــــة نجاحهــــــا العــــــالمى
فـــــالثورة التـــــى اضـــــطرتها مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة أن تظـــــل جوالـــــة حـــــول 

.  ، رغـــــــم تعاطفهـــــــا الملحـــــــوظ نحـــــــو الفقـــــــراء منـــــــذ صـــــــغرها العـــــــالم
التركيــــز معظــــم الوقــــت علــــى عالقتهــــا بــــثالث شخصــــيات علــــى األقــــل 
ـــم تنتمـــى ألى منهـــا قـــط  ـــادل ل يجمعهـــا أنهـــا رغـــم كـــل االخـــالص المتب

ـــرقصوانتمـــت  األول زميـــل .  فقـــط ومـــن خاللهـــم لشـــىء واحـــد هـــو ال
الصــــغر الــــراقص والمصــــمم مايكــــل فــــوكين ومصــــدر أهــــم التجديــــدات 

ـــــى صـــــنعت مجـــــدها ـــــة .  الت ـــــس المدين ـــــه عضـــــو مجل ــــــيكتور داندري وف
الـــــذى أحبهـــــا وقـــــدم لهـــــا منـــــزال فخمـــــا وكـــــل مـــــا كـــــان يفـــــوق قدراتـــــه 

هــــا فــــى ، رغــــم علمــــه بتكرســــها للــــرقص وعــــدم تفكير  الماديــــة أحيانــــا
يكــــاد يــــودى بــــه ذلــــك للســــجن فتكــــون هــــذه فرصــــتها  (تكــــوين أســــرة 

ــــل ــــرا ســــيرچى دياجــــاليف.  ) فــــى رد الجمي ــــر  وأخي ــــار غي ــــتج الجب المن
محـــــدود الطموحــــــات الــــــذى حقــــــق أول ظهــــــور للباليــــــه الروســــــى فــــــى 

ـــــه  ١٩٠٩، وذلـــــك فـــــى مـــــايو  پـــــاريس ـــــه بأن ـــــذى وصـــــف فـــــى حين وال
فـلوفـــــا لــــم تجــــاره كثيــــرا ، وإن كانــــت پا نقطــــة تحــــول فــــى ثقافــــة العــــالم

أطـــــــرف .  فـــــــى خططـــــــه واضـــــــعة األولويـــــــة لتكـــــــوين فرقتهـــــــا الخاصـــــــة
المشـــــاهد هـــــو الـــــذى تعنـــــف فيـــــه عـــــازف پيـــــانو پاريســـــى كهـــــل تطـــــوع 

، ثــــم  للعــــزف لهــــا كــــى تتــــدرب بأنــــه ال يتــــذكر المقطوعــــة التــــى يعزفهــــا
ــــــل سان ــــــه مؤلفهــــــا كامي الموجــــــه األميركــــــى مــــــارتين !  سانزـ  يتضــــــح أن

فــــــى دور حليــــــة كــــــرئيس كمســــــرح المتروپوليتــــــان  سكورســــــيزى يظهــــــر
ــــــى نيــــــو يــــــورك قدمــــــه ككركتــــــر غريــــــب األطــــــوار يعشــــــق األوپــــــرا :  ف

والتــــى بــــدأتها بتســــخين طويــــل  (، لكــــن تجربتــــه معهــــا  ويحتقــــر الباليــــه
غيـــــرت كـــــل )  أمـــــام الجمهـــــور أطـــــاح بكـــــل المواعيـــــد الصـــــارمة لـــــداره

ــــــر .  شــــــىء لنجاحهــــــا الســــــاحق ــــــت أيضــــــا بواحــــــدة مــــــن أكث هــــــذه أت
ــــيلما ــــى الف ، إذ أصــــيبت فجــــأة بشــــد عضــــلى فــــى   للحظــــات شــــحنا ف

، لكــــن وبــــال مقــــدمات وجــــدت نفســــها تنطلــــق للمنصــــة  كــــال القــــدمين
  . ال شعوريا بالضبط فى اللحظة المحددة

  ☺  ٢/١بأقصى سرعة 
Speed 

  ق م ١١٦)   س/  مور  ( ١٩٩٤أميركا 
Twentieth Century Fox. C: Risa Bramon Garcia, Billy 

Hopkins. CD: Ellen Mirojnick. MComp: Mark Mancina. 
FE: John Wright, A.C.E. PD: Jackson de Govia. DPh: 
Andrzej Bartkowiak. Co-P: Allison Lyon. ExcP: Ian Bryce. 
W: Graham Yost. P: Mark Gordon. D: Jan de Bont. 

Keanu Reeves. Dennis Hopper. Sandra Bullock. ¤. Joe 
Morton. And Jeff Daniels. Alan Buck, Glenn Plummer. 
Richard Lineback, Beth Grant. Hawthorne James, Carlos 
Carrasco. David Kriegel, Natsuko Ohama, Daniel Villarreal. 
ـــــذار ونمـــــوذج  ـــــع دون ســـــابق إن ـــــائق المفاجـــــأة أذهـــــل الجمي فـــــيلم ف
لفــــيلم النشــــاط الــــذى ال يهــــدأ وال يتوقــــف حيــــث ال يكــــاد يقــــارن إال 

ـــــى للضـــــرب  ـــــالمرجع األعل ـــــانى—المـــــدمر  “ب شـــــرطى .  ” الجـــــزء الث
فــــــــائقى )  الســــــــوات (كـــــــان عضــــــــوا فــــــــى فريــــــــق القــــــــوات الخاصــــــــة 

ل إرهــــــابى القــــــدرات يجــــــد نفســــــه مالحقــــــا بهــــــدف االنتقــــــام مــــــن قاتــــــ
يضــــع قنبلــــة فــــى بــــاص بحيــــث تنفجــــر إذا .  متفــــنن فــــى صــــنع القنابــــل

لـــك أن تتخيـــل بعـــد هـــذا .  مـــيال فـــى الســـاعة ٥٠هـــدأت ســـرعته عـــن 
ــــوس أنچلــــيس المزدحمــــة واالنطــــالق  ــــف يجــــب اختــــراق شــــوارع ل كي

ــــد لهــــا أن ال تنفجــــر  ــــة إذا مــــا أري ــــا ال نهاي ــــى م هــــذا يشــــمل مــــثال  (إل
ـــــد ـــــوق وصـــــلة كـــــوبرى جدي ـــــران ف ـــــق عـــــال  الطي ناقصـــــة بعـــــد فـــــى طري

ـــــث ســـــتراها  .  ) تحـــــت االنشـــــاء ـــــيلم شـــــرطة حي ـــــة ف ـــــة العامـــــة بني البني
ـــة عمالقـــة تســـتطيع تـــدبير أى شـــىء فـــى لحظـــة وطبقا ـ  ، لكـــن  كماكين

ـــــة الخارقـــــة  ـ  لهـــــذا القالب ـــــة الفردي ـــــزال األمـــــر فـــــى حاجـــــة للبطول ال ي
ق التـــى توالهـــا هنـــا كيـــانو رييفــــز علـــى نحـــو حولـــه لبطـــل ســـينمائى فـــائ

، وأصـــــبح رمـــــزا للشـــــجاعة والشـــــهامة والرجولـــــة وكـــــل  بخبطـــــة واحـــــدة
نفــــس األمــــر .  القــــيم التــــى يمكــــن توقعهــــا مــــن نجــــم ســــينمائى حقيقــــى

فتـــاة عاديـــة وجـــدت نفســـها مجبـــرة علـــى قيـــادة  (مـــع ســـاندرا بوللـــوك 
ـــه ـــى تحولـــت أيضـــا  ) البـــاص معظـــم الوقـــت ودخـــول كـــل ذلـــك ب ، والت
المغـــــامرة والبطوليـــــة مضـــــافا  لنجمـــــة فائقـــــة ترمـــــز لكـــــل تلـــــك األشـــــياء

ـــــور علـــــى نقطـــــة ضـــــعف فلـــــن .  لهـــــا أيضـــــا خفـــــة الظـــــل إن أردت العث
ــــدا كــــذروة مضــــادة ــــذى ب ــــة ال ــــابع النهاي ــــى  تجــــد ســــوى تت ، إذ هــــو عل

نحـــــو مـــــا مجـــــرد إعـــــادة لـــــنفس فكـــــرة الفـــــيلم لكـــــن باســـــتخدام قطـــــار 
، وربمــــا كــــان األفضــــل نقــــل  ) ! بمــــا فــــى ذلــــك الطيــــران بــــه أيضــــا (

ــــابع البــــاص األطــــول هــــذا التتــــابع بر  ــــى يبقــــى تت ــــه لبدايــــة الفــــيلم حت مت
:  معلومـــــة طريفـــــة.  واألصـــــعب واألكثـــــر إثـــــارة هـــــو الـــــذروة الحقيقـــــة

قـــــدرت شــــــرطة لــــــوس أنچلـــــيس الخســــــائر التــــــى وقعـــــت فــــــى الفــــــيلم 
بــــاص وســــيارات ومحطــــة متــــرو وطــــائرة بــــوينج وقطــــار ومحطــــة متــــرو  (

أنـــــه  ، وقالـــــت ، بـــــأكثر مـــــن عشـــــرين مليـــــون دوالر ) إلـــــخ…ووقـــــود 



٦١  

ـــــ  ــــة ال ــــيس هــــوپر لفدي ــــب دين ــــن األفضــــل جــــدا االســــتجابة لطل كــــان م
.  أول أفـــــالم مــــدير التصـــــوير چــــان دى بونـــــت كموجـــــه!  مليونــــا ٣,٧

، لكـــن بـــال البراعـــة والوقـــع  انظـــر الجـــزء الثـــانى الجيـــد فـــى حـــد ذاتـــه
  . الذى صنعه األصل

AA: Sd (Greg Landaker, Steve Maslow, Bob Beemer, 
David R.B. MacMillan); SdFxE: (Stephen Hunter Flick). 

AAN: FE. 

  الجزء الثانى —بأقصى سرعة 
Speed 2 —Cruise Control 

  ق م ١٢٥)   س/  مور  ( ١٩٩٧أميركا 
Twentieth Century Fox [Blue Tulip]. ␡ P and D: Jan de 

Pont. S: Randall McCormick and Jeff Nathanson. St: Jan de 
Pont and Randall McCormick. P: Steve Perry, Michael 
Peyser. ExcP: Mark Gordon. DPh: Jack N. Green, A.S.C. 
PD: Joseph Nemec III and Bill Kenney. FE: Alan Cody. M: 
Mark Mancina. ExcSoundtrackP: Budd Carr. Based on Chrs 
Created: Graham Yost. SpFx: Industrial Light & Magic; and 
Rhythm & Hues, Inc. CD: Louise Frogley. C: Risa Bramon 
Garcia, Randi Hiller. 
␡ Sandra Bullock. Jason Patric. Willem Dafoe. ¤. 

Temuera Morrison. Brian McCardie. Christine Firkins. 
Michael G. Hagerty. Colleen Camp. Enrique Murciano, Jr. 
Kimmy Robertson. Bo Svenson. Tamia. Tim Conway. 
Glenn Plummer. 

ضـــــخمة التـــــى تـــــدير مصـــــمم بـــــرامج حواســـــيب اإلطـــــار الرئيســـــى ال
ـــــــة ـــــــن جـــــــراء  الســـــــفن العمالق ، أصـــــــبح مصـــــــابا بتســـــــمم النحـــــــاس م

ـــــــة لهـــــــا وطـــــــرد مـــــــن الخدمـــــــة .  المجـــــــاالت الكهرومغناطيســـــــية القوي
ســــــــفينة ركــــــــاب فخمــــــــة فــــــــى رحلــــــــة بالكــــــــاريبى يــــــــدججها بالقنابــــــــل 

ـــدير بالتـــالى كـــل شـــىء مـــن قمرتـــه الهـــدف .  ومحســـات االستشـــعار وي
، ثــــــم  ام علــــــى ظهرهــــــاســـــرقة معــــــرض التحــــــاد المــــــاس األميركـــــى مقــــــ

آنـــــى تقضـــــى .  رطمهـــــا بناقلـــــة بتـــــرول عمالقـــــة راســـــية بأحـــــد المرافـــــئ
ـــى ظهـــر هـــذه الســـفينة مـــع صـــديقها الجديـــد شـــرطى  ـــة غراميـــة عل عطل

ــــيس ــــوس أنچل ــــن المواجهــــات المتنوعــــة  ل ــــى سلســــلة م ، ويتصــــديان ف
ـــــة .  مـــــع المخـــــرب ـــــة شـــــطر الســـــفينة للبلـــــدة بينمـــــا البطل ـــــابع النهاي تت

ـــــة علـــــى زورق ين لـــــيس بإبهـــــار الجـــــزء .  طلـــــق بـــــه الشـــــرير بعيـــــدارهين
ـــــر  األول ـــــن مشـــــاهد النشـــــاط المثي ـــــا يكفـــــى م ـــــه م ـــــا  (، لكـــــن ب وطبع

تكســـــير الزجـــــاج الـــــذى يمكنـــــك فقـــــط عنـــــد رؤيتـــــك لـــــه فـــــى شاشـــــة 
، أنـــــــــه يســـــــــبب صـــــــــريرا يصـــــــــم اآلذان فـــــــــى دور العـــــــــرض  الفــــــــــيديو
ــــــك  .  ) ! الرقميــــــة پوللــــــوك ممتــــــازة كالعــــــادة وال بــــــأس بچيســــــون پاتري
ذات صــــــفات كيــــــانو رييفـــــــز فــــــى األول  (ا الجــــــرئ الصــــــارم كخليلهــــــ

، أمــــــا دافــــــو فيكــــــاد ال يقــــــارن فــــــى األدوار  ) عــــــدا كاريزميــــــة النجــــــوم
فـــــــى الجـــــــزء األول لـــــــم يكـــــــن :  مقارنـــــــة.  الســـــــيكوپاتية للتســـــــعينيات

مليونــــا مقابــــل فديــــة  ٢٠منطقيــــا فــــى راى الــــبعض أن تكــــون الخســــائر 
وتشـــــمل علـــــى األقـــــل الخســـــائر هنـــــا أضـــــخم بكثيـــــر .  أصـــــغر بكثيـــــر

  . تلك السفينة الهائلة
  بالديپاتا 

Baldipata 
  ]  تليفـزيونى  [ق م  ٩١)  ت ( ١٩٨٤المجر /   فرنسا

France 2; Cipango; Mafilm; Dovidis [Cipango]. S: Claude 
d’Anna. Laure Bonin. MCompAndCond: Pierre Porte. D: 
Michel Lang.  DelegateP: Jacques Dercourt. 

Charles Aznavour. Annie Cordy. ¤. With: Yves Jacques. 
And the Participation of: Gottfried John. 
ســـــيدة مـــــات زوجهــــــا للتـــــو تنتقــــــى شـــــحاذا يشــــــبهه ليصـــــحبها فــــــى 

ـــا الشـــرقية  أعطيـــت اســـما تخيليـــا هـــو ســـتيبزين  (رحلـــة لبلـــدة فـــى أوروپ
.  ) والدولــــــة غيــــــر محــــــددة وإن كــــــان بعــــــض التصــــــوير فــــــى المجــــــر

الســــبب أن ابنهــــا مســــجون بتلــــك الدولــــة بتهمــــة التجــــارة بالســــيارات 
، وتلقـــــت رســـــالة مـــــن زميلـــــه بالزنزانـــــة يعـــــدها فيـــــه بتقـــــديم  المســـــروقة

يتضــــــح أن األمــــــور .  بعــــــض المســــــاعدات أثنــــــاء خروجــــــه فــــــى عطلــــــة
،  ، أولهـــــا وأبســـــطها أن ذلـــــك الزميـــــل مـــــا هـــــو إال مبتـــــز أســـــوأ بكثيـــــر

ـــــن كـــــان يتـــــاجر فـــــى رقيـــــق ـــــى  وأن االب تهريـــــب الفتيـــــات الروســـــيات إل
ــــة.  الغــــرب ــــرا مفاجــــأة مفجعــــة للنهاي ــــر .  وتبقــــى أخي ــــة وغي درامــــا بطيئ

، لكـــــــن إيجابياتهـــــــا الرئيســـــــة تكمـــــــن فـــــــى تحليلهـــــــا  مقنعـــــــة أحيانـــــــا
أداهمـــــا علـــــى نحـــــو مـــــؤثر  (لشخصـــــيتين رئيســـــتين مثيـــــرتين لالهتمـــــام 

، والثانيـــــــــة   ، األول كمحنــــــــك ســــــــاخر ال مبــــــــالى أزنافـــــــــور وكــــــــوردى
ـــــــا لكنهـــــــا ال تريـــــــد تصـــــــديق إال مـــــــا تحـــــــب كوح ـــــــدة بائســـــــة داخلي ي

، وكـــــذلك مـــــن  ) تصـــــديقه عـــــن حياتهـــــا وأســـــرتها وعـــــن النـــــاس عامـــــة
العنـــوان .  تتبعـــه للعالقـــة الفريـــدة التـــى راحـــت تتنـــامى تـــدريجيا بينهمـــا

هــــو اســــم الشــــهرة للبطــــل وهــــو مقلــــوب عبــــارة فرنســــية عاميــــة معناهــــا 
  ! ’ أعطنى عشرة فرنكات ‘

  دى باى باى بير 
Bye Bye Birdie 

  ق م ١٢٠)   ت  ( ١٩٦٣أميركا 
Columbia. Songs: Charles Strouse, Lee Adams. MSup: 

Johnny Green -[John Green]. E: Charles Nelson. AD: Paul 
Groesse. DPh: Joseph Biroc. S: Irving Brecher; From the 
Musical: Michael Stewart. P: Fred Kohlmar, George Sidney. 
D: George Sidney. 

Janet Leigh, Dick van Dyke, Maureen Stopleton, Ann-
Margret, Bobby Rydell, Jesse Pearson, Ed Sullivan, Paul 
Lynde, Robert Paige. 

مـــن نجـــم غنـــاء ’  القبلـــة األخيـــرة ‘فتـــاة بلـــدة صـــغيرة تفـــوز بجـــائزة 
تســــتعد  .  راد بيــــردىشــــهير علــــى وشــــك الــــذهاب للتجنيــــد يــــدعى كــــون

الفتيـــــات متحمســـــات حيـــــث تعتبـــــر عبـــــادة  .  كـــــل البلـــــدة إلســـــتقباله
، أمــــا الشــــباب يعتبــــرن هــــذا  ! كــــونراد هــــذا جــــزءا مــــن الــــوالء ألميركــــا

، والكبــــار يراقبــــون أو يفكــــرون فــــى أشــــياء  تســــميما ألفكــــار فتيــــاتهن
كوميــــــديا موســــــيقية ممتعـــــــة التــــــدفق وطريفــــــة الشخصـــــــيات .  أخــــــرى

مــــأخوذة عــــن مســـرحية فائقــــة مــــن بـــرودواى قبــــل ثــــالث ،  والمفارقـــات
، ولهـــــا أغنيـــــة جريئـــــة  مارجريت هـــــى الفتـــــاة الحســـــناءـ  آن.  ســـــنوات

ــــــدى مالبســــــها تتحــــــدث عــــــن ســــــعادتها بتحولهــــــا المــــــرأة ،  وهــــــى ترت
ـــــم الســـــلس  ـــــاة المتزمـــــت والعصـــــبى ث ـــــد الفت ـــــدى كوال ـــــز للين ودور ممي

ــــزيون أمـــا فــــان .  فجـــأة بعـــد علمـــه بأنـــه ســـوف يظهـــر نفســـه فـــى التليف

دايــــــك فهــــــو مؤلــــــف أغــــــان ومبتكــــــر كيميــــــائى يجــــــرب عقــــــارا لزيــــــادة 
، فيطبقــــه علـــــى مايســــترو الباليـــــه الروســــى حتـــــى تتــــاح لفقـــــرة  الســــرعة

القبلــــة التــــى تخــــص البلــــدة مســــاحة أكبــــر حتــــى يقــــدم األغنيــــة التــــى 
  . ألفها

AAN: Scr of M -Adp or Treatment; Sd (Columbia Studios 
Sound Department -Charles Rice -SdD). 

  باى باى يا حلوة 
  ق م ٩٥)   س/  الليثى/   رينبو ( ١٩٧٧لبنان 
  . عاطف سالم:  إخراج

،  ، ميمـــــى جمـــــال ، محمـــــد عـــــوض ، چورچينـــــا رزق رشـــــدى أباظـــــة
  . ، چاكلين سمير شمص

، لكـــــــن حـــــــين تكبـــــــر يتبناهـــــــا  نشـــــــال يـــــــدرب فتـــــــاة علـــــــى النشـــــــل
ديقها القــــــديم يحــــــاول اآلن ورثــــــت أموالــــــه وصــــــ.  ويتزوجهــــــا مليــــــونير

كوميـــــديا خفيفـــــة .  إقنـــــاع آخـــــر بإغرائهـــــا بالحـــــب والـــــزواج ثـــــم قتلهـــــا
ــــة ملكــــة جمــــال الكــــون لهــــا ــــذكر باســــتثناء نجومي ــــال قيمــــة ت ــــد .  ب أعي

والكـــــل مقتــــــبس عــــــن ”  إبلـــــيس فــــــى المدينــــــة “بشـــــكل أفضــــــل فــــــى 
  . ’ األب جوريو ‘بلزاك 

   ٢/١بائعة الجرايد 
  ق أأ ١٠٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٣مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

،  ، ليلــــــــى فــــــــوزى ، نعيمــــــــة عــــــــاكف ، يوســــــــف شــــــــعبان ماجــــــــدة
  . ، سناء مظهر ، يوسف فخر الدين جماالت زايد

،  ، تتحـــول لبيـــع الجرائــــد بائعـــة متجولـــة تعشــــق بـــائع جرائـــد مثقــــف
، وتجـــــذبها  اآلن يتضـــــح أنهـــــا ابنـــــة باشـــــا وتـــــرث قصـــــرا.  ويتزوجـــــان

جـــــاد النوايـــــا بســـــيط المظهـــــر ينـــــاقش  عمـــــل.  األضـــــواء األرســـــتقراطية
ــــل .  صــــراع القــــيم فــــى مصــــر اإلشــــتراكية ــــع بشــــكل عــــام مــــع تمثي مقن

، والعيــــــب األساســــــى  ، التوجيــــــه حــــــى ومتــــــدفق لحــــــد كبيــــــر متوســــــط
  . المبالغة فى رسم سلوكيات الطبقة الثرية

  بائعة الحب 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٨مصر 

  . ” سوزى بائعة الحب “:  العنوان األصلى
:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم إبــــراهيم والــــى]  إيهــــاب الليثــــى [

.  ســــعيد الشــــيخ:  مونتــــاچ.  فــــؤاد الظــــاهرى:  موســــيقى:  ســــمير نــــوار
  . سيمون صالح:  إخراج.  سمير فرج:  مدير التصوير

، فاطمــــــــة  ، صــــــــالح الســــــــعدنى ، ناهــــــــد شــــــــريف نــــــــور الشــــــــريف
، محمـــــــود  ، تيســـــــير فهمـــــــى ، هنـــــــاء ثــــــروت ، ســـــــمير غـــــــانم مظهــــــر
  . ، فيفى عبده ، توفيق الدقن المليجى

، ولكنـــــه  معيـــــد جـــــامعى يحـــــب فتـــــاة ليـــــل بائســـــة ويحـــــاول إنقاذهـــــا
عامــــــة ابتعــــــد عــــــن كــــــل أفــــــالم .  ذات مــــــرة يحــــــاول االعتــــــداء عليهــــــا

  . ” اإلنسان يعيش مرة واحدة “سيمون صالح السابقة على 
  بحبوح أفندى 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . يوسف معلوف : إخراج

،  ، فــــؤاد شــــفيق ، ريــــاض القصــــبجى ، زهــــرة العــــال إســــماعيل يــــس
  . ، أبو لمعة بيجو

ـــــديا فـــــارص ســـــاذجة ـــــه كومي ـــــاجرى مواشـــــى وســـــهرة كباري ،  ، عـــــن ت
لتتحــــول لمغــــامرات ومفارقــــات تنتهــــى بــــزواج البطــــل مــــن البطلــــة وهــــى 

  . أرملة شابة ارتادت ذلك المكان ألول مرة
   ٢/١البحث عن توت عنخ آمون  

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٩)  ت ( ١٩٩٧مصر 
.  يوســـــــــف فرنســـــــــيس:  تـــــــــأليف.  اتحـــــــــاد اإلذاعـــــــــة والتليفــــــــــزيون

ـــــــأليف األغـــــــانى.  عمـــــــر خيـــــــرت:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية كـــــــوثر :  ت
ـــــو ذكـــــرى:  ؛ ألحـــــان مصـــــطفى ـــــاء.  عمـــــرو أب ســـــامية :  تصـــــميم األزي
.  أحمــــد عبــــد الحميــــد يوســــف:  مراجــــع المــــادة التاريخيــــة.  حــــواش

ـــــاوين ـــــوال:  تصـــــميم العن .  حســـــين فتحـــــى:  مســـــاعد مخـــــرج أول.  ن
.  يوســــــف المــــــالخ:  مونتــــــاچ.  عرفــــــة زكــــــى.  د:  مهنــــــدس الــــــديكور
شـــــــــعبان :  المنــــــــتج الفنــــــــى.  رمســــــــيس مــــــــرزوق:  مــــــــدير التصــــــــوير

  . يوسف فرنسيس:  إخراج ↔.  إبراهيم
محمـــــد .  چيهـــــان نصـــــر.  بطولـــــة.  فى دور كـــــارترـ  حســـــين فهمـــــى 

عمـــر :  الفنـــان القـــدير.  حمـــدى غيـــث:  الفنـــان القـــدير.  مـــع.  منيـــر
ــــــرى ــــــيلم.  الحري ــــــو عــــــوف:  ضــــــيف الف ــــــل.  عــــــزت أب حمــــــزة .  تمثي
  . ، حليم يوسف نهاد رامى.  غادة سليم.  الشيمى

أول فـــــــيلم مصـــــــرى ينـــــــال عرضـــــــه األول مـــــــن خـــــــالل قنـــــــاة النيـــــــل 
ــــة ــــك فــــى مســــاء  المصــــرية الناطقــــة باإلنجليزي أغســــطس  ٨، وكــــان ذل

ــــر مــــن أن  عمــــل.  ١٩٩٧ ــــوط ال يقــــول أكث ــــرابط الخي ممــــل وغيــــر مت
هـــــاوارد كـــــارتر الـــــذى اكتشـــــف مقبـــــرة تـــــوت عـــــنخ آمـــــون كـــــان يهـــــيم 

، وكـــــان مـــــن األفضـــــل ليوســـــف فرنســـــيس  عشـــــقا بالحضـــــارة المصـــــرية
ـــه األهـــرام كـــى نفهمهـــا أفضـــل ـــد جريدت ـــة لبري .  أن يرســـل هـــذه المعلوم

كــــأى   الحريــــرى هــــو طبيــــب القريــــة ولــــم يبــــد كقــــاهرى أو كصــــعيدى أو
ـــــن أن تكـــــون فتـــــاة  شـــــىء ـــــدع جمـــــاال وعصـــــرية م ، وچيهـــــان نصـــــر أب

، أمــــــا محمــــــد منيــــــر بأغانيــــــه المتجولــــــة فهــــــو الضــــــربة  ريفيــــــة بســــــيطة
فنانـــة العنـــاوين نـــوال التـــى قـــدمت بعضـــا .  للفـــيلم’  الفنيـــة ‘القاضـــية 

، حاولــــت هنــــا  مــــن أجمــــل تتابعــــات العنــــاوين فــــى الســــينما المصــــرية
فجـــــاءت النتيجـــــة مفزعـــــة وغيـــــر ”  اءالموميـــــ “محاكـــــاة خطـــــوط فـــــيلم 

، واألســـوأ أن كـــان بهـــا أخطـــاء حتـــى فـــى كتابـــة العنـــوان  مقـــروءة غالبـــا
البحـــــــــث  ‘بـــــــــدال مـــــــــن ’  …الباحـــــــــث  ‘فــــــــى النهايـــــــــة إذ أصـــــــــبح 

… ’ !  

  البحث عن ديانا 
Search for Diana 

  ق م ٩٠)  س/    ف ( ١٩٩٢كندا 
Twinbay Media International. P&D: Milad Bessada. S: 

Maissa Bessada Patton, Milad Bessada. St: Diana Calenti, 
Milad Bessada. DPh: Derick Underschultz. E: Teresa 
Hannigan. M: Omar Khayrat. Sd: Valentin Pricop. Chor: 
Diana Calenti. 

Diana Calenti, Brett Halsey, Janet Richardson, Jan Filips, 
Corinne-Conley, Ahmed Hegazy. 
رقـــــص مرهـــــف وشـــــبه روحـــــانى مـــــن دايانـــــا كـــــالنتى وموســـــيقى بارعـــــة 

قصــــة بطيئـــة عــــن .  ، لكــــن ال شـــىء آخـــر مـــن المصـــرى عمــــر خيـــرت
، تعترضــــها  حــــب راقصــــة كنديــــة مــــع موجــــه تليفـــــزيونى مصــــرى األصــــل

ــــرة أبيهــــا الروحــــى عــــالم المصــــريات فكــــرة أن هــــذا تناســــخ أرواح .  غي
ــــة قديمــــة ــــأخر  ألبطــــال قصــــة حــــب فرعوني ــــدأ مت ة وال تأخــــد حقهــــا ، تب

ــــة ــــدرامى وينتهــــى الفــــيلم بصــــورة شــــبه فجائي ــــه كــــان  ال ــــدو أن ، فيمــــا يب
مخططــــــا إنهــــــاؤه بإســــــتعراض يلخــــــص القصــــــة ثــــــم أســــــتبعد ألســــــباب 

، أمــــــا كــــــل  دور ثــــــانوى ألحمــــــد حجــــــازى ككبيــــــر الكهنــــــة.  إنتاجيــــــة
  . األبطال فتمثيلهم ضعيف للغاية

  البحث عن سيد مرزوق 
  ق م ١٢٥)   س/  لورد ( ١٩٩١مصر 

:  مخــــــــرج مســــــــاعد.  ٢٠٠٠فـــــــــيديو ]  أفــــــــالم مصــــــــر العربيــــــــة [
:  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  جميـــــــل عزيـــــــز:  ميكســـــــاج.  محمـــــــد مصـــــــطفى
طــــارق :  مــــدير التصــــوير.  رحمــــة منتصــــر:   مونتــــاچ.  شــــريف شــــعبان

  . داود عبد السيد:  وإخراج تأليف.  التلمسانى
ـــــور الشـــــريف ، علـــــى  ، شـــــوقى شـــــامخ ، لوســـــى ، آثـــــار الحكـــــيم ن

، مهـــــــا  ، لينـــــــا عــــــاطف ، أحمــــــد كمــــــال ، ســــــامى مغـــــــاورى نينحســــــ
، عبــــــد  ، محمــــــد مصـــــطفى ، أســـــامة أمـــــين ، إبـــــراهيم صــــــالح عفـــــت

، لهيـــــــب علـــــــى  ، حســـــــن شـــــــريف ، طـــــــارق منـــــــدور المـــــــنعم معتـــــــوق
  . ، محمد كيالنى حسين

ــــر مــــأخوذة عــــن فــــيلم سكورســــيزى  ــــا ســــيريالية متقنــــة لحــــد كبي درام
موظـــــف ال .  ” فتـــــاة طائشـــــة “وكـــــذا فـــــيلم مادونـــــا ”  فتيـــــات الليـــــل “

ــــه إال لشــــغله ــــاة  يخــــرج مــــن بيت ــــل فت ــــه يقاب ، يخــــرج ذات ليلــــة فــــإذا ب
ـــه طـــوال الليـــل بأســـماء مختلفـــة ، يقابـــل ســـيد  غامضـــة تعـــاود الظهـــور ل

مـــــرزوق الثـــــرى المنطلـــــق الـــــذى نقـــــل كـــــل أموالـــــه للخـــــارج وســـــيهاجر 
ــــــالى  ــــــوم الت ــــــل الثقــــــة (صــــــباح الي ــــــى حســــــنين فــــــى أداء متخاي .  ) عل

أن كليهمـــــا هـــــو الحلـــــم الـــــدفين للمـــــواطن المصـــــرى المنـــــزوى  الواقـــــع
، فــــــــى حيــــــــاة حقيقيــــــــة يملؤهــــــــا الحــــــــب والمــــــــرح  البــــــــرئ المســــــــالم

  . ’ حياة ‘واالنطالق أو ببساطة 
   ٢/١البحث عن فضيحة 

  ق م ٩٧)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٣مصر 
ــــة للســــينما والمســــرح والموســــيقى [ ــــة المصــــرية العام ــــالم ]  الهيئ أف

:  ؛ ســـــيناريو وحـــــوار أبـــــو الســـــعود االبيـــــارى:  قصـــــة.  جمـــــال الليثـــــى
كبيـــــــر .  مـــــــاهر عبـــــــد النـــــــور:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  فـــــــاروق صـــــــبرى

محمـــــد :  مـــــدير اإلنتـــــاج.  نصـــــرى عبـــــد النـــــور:  مهندســـــى الصـــــوت
:  المنــــــتج المنفــــــذ.  أحمــــــد حمــــــودة:  موســــــيقى الرقصــــــة.  حجــــــاج

ــــــى ــــــه الليث ــــــد المــــــنعم بهنســــــى:  مــــــدير التصــــــوير.  وجي ــــــاج.  عب :  إنت
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  جمال الليثى

ــــى .  محمــــد عــــوض.  عمــــاد حمــــدى.  أحمــــد رمــــزى.  يوســــف وهب
.  توفيــــق الــــدقن.  نــــوال أبــــو الفتــــوح.  محمــــد رضــــا.  زيــــزى البــــدراوى
.  جـــــــورج ســـــــيدهم.  زوزو ماضـــــــى.  نجـــــــوى فـــــــؤاد.  حســـــــن حامـــــــد
ـــــــة.  ¤.  نبيلـــــــة الســـــــيد.  ميمـــــــى شـــــــكيب.  صـــــــالح نظمـــــــى :  بطول
نـــــاجى :  مـــــع.  بطولـــــة ســـــمير صـــــبرى.  عـــــادل إمـــــام.  ميرفــــــت أمـــــين

، عبــــــــد الغنــــــــى  ، ســــــــمير ولــــــــى الــــــــدين ، عــــــــاطف رمضــــــــان أنجلــــــــو
ـــــراهيم النجـــــدى ـــــده ، ســـــيد إب ـــــب عب ـــــة هـــــانم ، نجي ، حمـــــدى  ، رفيع
ــــــر.  ســــــالم ــــــين عنت ــــــو ، محمــــــد محمــــــود أم ، قدريــــــة   ، محمــــــد الحل
، فتحيــــة  ، محمــــد فريــــد ، منصــــور الجــــوهرى ، محــــب كاســــر كامــــل
، ليلــــــــى  ، عبــــــــاس الــــــــدالى ، أنجيــــــــل آرام حجــــــــازىفوزيــــــــة .  علــــــــى
ــــــة حســــــن ، صــــــالح االســــــكندرانى مرســــــى ــــــدماطى ، بهي ــــــة ال ،  ، راقي

  . مارى باى باى
كوميــــــديا مســــــلية عــــــن الشــــــاب الــــــذى يســــــدى لصــــــديقه النصــــــائح 
ـــد  المتتاليـــة المتضـــاربة وذلـــك بهـــدف أن تقـــع فـــى حبـــه الفتـــاة التـــى يري

ــــــزواج منهــــــا ــــــن .  ال ــــــد تزويجهــــــا مــــــن اب ، وال حــــــل أن  أختهــــــااألم تري
يحـــــاول الحبيبـــــان صـــــنع فضـــــيحة لنفســـــيهما حتـــــى تجبـــــر األم علـــــى 

ـــــاألمر الســـــهل  تزويجهمـــــا ـــــيس ب ، لكـــــن يتضـــــح أن صـــــنع الفضـــــائح ل
  . أول نجومية منفردة لعادل إمام.  فى الواقع

   ٢/١البحث عن المتاعب 
  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٥مصر 

ـــــى ـــــالم جمـــــال الليث .  بهجـــــت قمـــــر:  وحـــــوار قصـــــة وســـــيناريو.  أف
فتحــــــى :  تــــــأليف األغــــــانى.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  مهنــــــدس الــــــديكور

ـــــورة :  تلحـــــين األغـــــانى.  أحمـــــد الدلـــــة:  ؛ تصـــــميم االستعراضـــــات ق
مـــــدير .  نصــــرى عبــــد النــــور:  كبيــــر مهندســــى الصــــوت.  منيــــر مــــراد
.  وجيــــــــه الليثــــــــى:  المنــــــــتج المنفــــــــذ.  محمــــــــد حجــــــــاج:  اإلنتــــــــاج
.  محمـــــــــود نصـــــــــر:  مــــــــدير التصـــــــــوير . حســـــــــين أحمـــــــــد:  مونتــــــــاچ
  . محمود فريد:  إخراج

ــــــو الســــــعود.  عــــــادل إمــــــام.  ناهــــــد شــــــريف ــــــق ¤ .  صــــــفاء أب توفي
.  ، مظهــــــــر أبــــــــو النجــــــــا ، صــــــــالح نظمــــــــى ، زوزو شــــــــكيب الــــــــدقن

والممثـــــــل .  ، شـــــــفيق جـــــــالل محمـــــــود شـــــــكوكو:  وضـــــــيوف الفـــــــيلم
ـــــــر ـــــــا مـــــــوافى.  محمـــــــود المليجـــــــى:  الكبي ،  ، حســـــــين عيســـــــى زكري

ـــــد ، يوســـــف حســـــين فحمـــــدى يوســـــ ـــــد:  ؛ الوجـــــه الجدي ـــــورا فري .  ن
، عواطـــــف  ، يوســـــف منصـــــور ، عـــــزت عبـــــد الجـــــواد صـــــابر يوســـــف

، عليــــــة  ، ســــــامية محســــــن ، ســــــيد محمــــــد ، عــــــادل الشــــــناوى تكــــــال
  . على

أول بطولـــة رئيســـة لمـــن صـــار تـــدريجيا نجـــم مصـــر الفـــائق واألوحـــد 
ة للفــــيلم ال قيمــــ.  ، الــــنجم عــــادل إمــــام بــــدءا مــــن نهايــــة العقــــد التــــالى

تــــذكر لبطلــــه الــــذى اســــتمر فــــى ’  نقلــــة ‘، ولــــم يكــــن  فــــى حــــد ذاتــــه
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ـــــض األدوار األصـــــغر بعـــــده ـــــى الشخصـــــية  بع ـــــه ال يســـــاير حت ـــــل أن ، ب
ـــــه مـــــن قبلـــــه ومـــــن بعـــــده ـــــرع فيهـــــا هـــــذا الـــــنجم وميزت ، وهـــــى  التـــــى ب
، ومـــن  اإلنســـان البســـيط الشـــهم الـــذى يكـــتم حرمانـــه ويتســـامى عليـــه

ـــــههنـــــا فقـــــط يســـــتحق المكاســـــب أو اال .  نتصـــــارات التـــــى ســـــتكتب ل
ـــة  ـــتقط صـــورا تثبـــت ســـرقتهم لخزين ـــز عصـــابة ال ـــا مصـــور صـــحفى يبت هن

، وكـــــان قـــــد كلفـــــه بالمهمـــــة أصـــــال مجـــــرم منـــــافس  إحـــــدى الشـــــركات
  . آخر

  البحث عن النار 
Quest for Fire 

  ق م ٩٧)    ف  ( ١٩٨١؛ كندا   فرنسا
ICC-Cine-Trail -Montreal; Belstar Productions -Paris; 

Stephen Film -Paris (Gtuskoff Film Organization; The 
Royal Bank of Canada) [Famous Player; Wayne Drury]. E: 
Yves Langlois. DPh: Claude Agostini. M: Philippe Sarde. 
SpLanguageCreated: Anthony Burgess. Body Language and 
Gestures Created: Desmond Morris. Co-P: Jacques 
Dorfmann and Vera Belmont. S: Gerard Brach. Based on 
the N: J.H. Rosny Sr. ExcP: Michael Gruskoff. P: John 
Kemeny and Denis Heroux. AscP in Charge of Action and 
Animal Scenes: Michael Moore. AscP: Claude Nedjar, 
Carth Thomas -Europe. PD: Brian Morris -Scottland, 
Kenya, Guy Comtois -Canada. CreativeMUpCnslt: 
Christopher Tucker; CD: John Hay, Penny Rose. D: Jean-
Jacques Annaud. 

Everett McGill. Rae Dawn Chong. Ron Perlman. Nameer 
El-Kadi. 

ـــدءا مـــن التصـــوير فـــى  ـــيلم ب ـــالى بـــذل فـــى هـــذا الف أو  ٤مجهـــود خي
ــــدادو  ٥ ــــى كن ــــا إل ــــين كيني ــــاب ومتخصصــــين  ل مــــا ب ــــى تكليــــف كت ، إل

ــــــى المكانــــــة  ــــــرچيس وديزمونــــــد مــــــوريس بالترتيــــــب (رفيع )  أنتــــــونى بي
وتـــــوج كـــــل ذلـــــك .  ســـــنة ٨٠٠٠٠لوضـــــع تصـــــوراتهم للغـــــة مـــــا قبـــــل 

 ١٩٧٦بإتقـــــــــان وتــــــــــدقيق الموجــــــــــه الفرنســــــــــى صــــــــــاحب أوســــــــــكار 
ــــــاأللوان ‘ ( ــــــيض وأســــــود ب ــــــداهمها الوحــــــوش.  ) ’ أب ــــــة ت  قصــــــة قبيل

.  ، التــــى ال تعــــرف كيــــف تصــــنعها مــــن جديــــد فتنطفــــىء شــــعلة النــــار
ومــــن هنــــا يبــــدأ ســــعيها المضــــنى إلســــتعادة مصــــدر للنــــار وحتــــى تصــــل 

وتعــــــرف أيضــــــا الضــــــحك ’  تصــــــنعها ‘لقبيلــــــة آخــــــرى تعــــــرف كيــــــف 
حــــذوفات بالجملــــة .  والجــــنس فــــى وضــــع النــــوم وأشــــياء كثيــــرة أخــــرى

  . فى النسخة المصرية
AA (1982): MUp (Sarah Monzani and Michele Burke). 

  بحر األوهام 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٤مصر 
  . نادية حمزة:  إخراج
ـــــــــب ، حســـــــــين فهمـــــــــى بوســـــــــى ـــــــــل رات ـــــــــدر ، جمي ،  ، سوســـــــــن ب
  . ، مريم فخر الدين ، نجاح الموجى شويكار

ـــال بركـــة ـــة إقب ، عـــن صـــحفية تحقـــق مأســـاة عـــاهرة رخيصـــة  عـــن رواي
، لتكتشــــف مــــن خاللهــــا  ير بوســــىمتورطــــة فــــى شــــبكة دعــــارة وعقــــاق

أن رؤســـــــائها ال يريـــــــدون لهـــــــا أكثـــــــر مـــــــن أن تكـــــــون عـــــــاهرة بدرجـــــــة 
أول فـــــــيلم ألول مصـــــــرية تحتـــــــرف مهنـــــــة توجيـــــــه األفـــــــالم .  مختلفـــــــة
أى دون أن تكـــــون ممثلـــــة ككـــــل ـ  بشـــــكل كامـــــل )  الطويلـــــة (الســـــمة 

  . الحاالت السابقة
   ٢/١البحر بيضحك ليه 

  ق م ١٠٠)   س/  النصر ( ١٩٩٥مصر 
ــــــى  [ ــــــاج الفن أحمــــــد ســــــعد ]  أفــــــالم النصــــــر أحمــــــد ســــــعد لإلنت

:  مخــــــرج مســــــاعد.  نصــــــحى إســــــكندر:  العنــــــاوين.  لإلنتــــــاج الفنــــــى
ــــز:  مكســــاج.  أمــــالى بهنســــى ــــل عزي .  راجــــح داود:  موســــيقى.  جمي
ــــس ــــاظر ومالب ــــوامرى:  من ــــوزى الع ــــم محمــــد ف عــــادل :  ؛ منــــاظر الحل

.  عـــــادل منيـــــر:  مونتـــــاچ.  طـــــارق الشـــــيمى:  منـــــتج منفـــــذ.  المغربـــــى
ـــــأليف وإخـــــراج.  أحمـــــد ســـــعد:  إنتـــــاج.  ســـــمير بهـــــزان:  تصـــــوير :  ت

  . محمد كامل القليوبى
شـــــوقى .  حنـــــان شـــــوقى.  نهلـــــة ســـــالمة.  نجـــــاح المـــــوجى:  بطولـــــة
ســــيف عبــــد .  ، وفــــاء الحكـــيم إينــــاس مكـــى.  محمــــد لطفـــى.  شـــامخ

،  لطفــــــى لبيــــــب.  ، عثمــــــان عبــــــد المــــــنعم ، علــــــى حســــــنين الــــــرحمن
.  كــــريم محمـــــود عبــــد العزيـــــز:  ؛ وألول مـــــرة الطفــــل مى مغــــاورىســــا

،  أحــــالم الجريتلــــى.  ، شــــريفة ســــعيد ، عبيــــر الصــــغير جيهــــان ســــالمة
،  ، أحمــــد صــــيام جليلــــة محمــــود.  ، نــــادر عبــــد الغنــــى شــــمس الــــدين
.  ، عبـــد اهللا مشــــرف ، أمـــل عبـــد الغنـــى عبيـــر صـــفار.  محمـــد شـــرف

،  أحمــــد حجــــازى.  وســــف، حمــــدى ي ، منيــــر مكــــرم خيــــرى القليــــوبى
، ســـــــيد  فـــــــاتن شـــــــكرى.  ، ماجـــــــدة كامـــــــل عبــــــد المـــــــنعم المرصـــــــفى

  . جمال عزت:  ؛ والمطرب الشعبى جبر
محاســــــب فــــــى شــــــركة فــــــى منتصــــــف العمــــــر ملتــــــزم :  األســــــكندرية

وجـــــاد يضـــــيق بحياتـــــه فـــــيلطم زوجتـــــه وأختـــــه وكـــــل زمالئـــــه وأصـــــدقائه 
ية فـــــى ليـــــل األســـــكندر .  ويبيـــــع ســـــيارته ليعـــــيش فـــــى حجـــــرة صـــــغيرة

ــــى ســــيرك متجــــول ــــه يشــــتغل ف ــــى غــــرام زميلت ــــع ف ــــه فجــــأة  ، ويق ، لكن
ـــــزوج  ـــــالتوالى ٤يت ، لكـــــن يطلقهـــــن  عـــــاهرات بائســـــات تعـــــرف بهـــــن ب

رحلـــــة ســـــيريالية للخـــــروج مـــــن .  بعـــــد أيـــــام قليلـــــة للـــــزواج مـــــن األولـــــى
،  تزمــــت الطبقــــة الوســــطى المصــــرية إلــــى الصــــعلكة هــــذه هــــى الفكــــرة

كــــل األفــــالم المســــماة بالفنيــــة   أمــــا التنفيــــذ فممــــل اإليقــــاع علــــى غــــرار
ـــــى أنقـــــذت  فـــــى مصـــــر أو غيرهـــــا ـــــديا الت ـــــاك بعـــــض الكومي ، فقـــــط هن

  . الموقف
  بحر الغرام 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . حسين فوزى:  إخراج

،  ، ســــميحة توفيــــق ، يوســــف وهبــــى ، رشــــدى أباظــــة نعيمــــة عــــاكف
  . ، السيد بدير عبد السالم النابلسى
عـــــن فتـــــاة تعمـــــل .  ، جيـــــدة نســـــبيا  راضـــــية عاطفيـــــةميلودرامـــــا استع

راقصـــــة فـــــى الخفـــــاء لتـــــوفر تكـــــاليف إجـــــراء عمليـــــة جراحيـــــة لحبيبهـــــا 
  . نعيمة عاكف متألقة كالعادة.  الصياد الذى أصيب فى حادث

  البحيرة الزرقاء 
The Blue Lagoon 

  ق م ١٠٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٠أميركا 
  . ” جزيرة العشاق “:  س

Columbia. E: Robert Gordon. CD: Jean-Pierre Dorleag. 
MCompAndCond: Basil Poledouris. AD: Jon Dowding. 
DPh: Nestor Almendros. Co-P: Richard Franklin. Based on 
the N: Henry de Vere Stagpoole. S: Douglas Day Stewart. P 
and D: Randal Kleiser.  PSup: Barbi Taylor. C: Vic 
Ramos. 

Brooke Shields. Christopher Atkins. Leo McKern. 
William Daniels. Elva Josephson, Glenn Kohan.  Alan 
Hopgood, Gus Mercurio, Jeffrey Means, Bradley Pryge, 
Chad Timmermans. Gert Jacoby, Alex Hamilton, Richard 
Evanson. 

ــــة  ــــل وطفل ــــى نحــــو السادســــة (كهــــل وطف ــــراق )  ف ــــن احت ينجــــون م
ـــــة ـــــى البحـــــار الجنوبي ـــــرة مهجـــــورة ف ـــــودهم األمـــــواج لجزي .  ســـــفينة وتق

شـــييلدز الطفلـــة  (، ويكبـــر الشـــاب والفتـــاة  بعـــد قليـــل يمـــوت الكهـــل
، وأتكينـــــــــز القـــــــــادم الجديـــــــــد  المثيـــــــــرة فـــــــــى الـــــــــدور القـــــــــاطرة لهـــــــــا

،  ل وجـــل الفتـــاة لقاءهمــــارغـــم بــــزوغ الغزيـــرة لـــديهما يؤجــــ.  ) الوســـيم
ــــــالحمى وتشــــــفى باســــــتثناء .  وال يحــــــدث هــــــذا إال بعــــــد أن تمــــــرض ب

ـــــت  ـــــى كان ـــــر والت ـــــث األخي ـــــع الجـــــنس فـــــى الثل تتابعـــــات اكتشـــــاف مت
ــــيس حقــــا فــــيلم عــــن  هــــدف الفــــيلم األساســــى ــــه ل الحــــب كمــــا  ‘، فإن

ـــــــــة أن يكـــــــــون ـــــــــه الطبيع ـــــــــة الملصـــــــــق ’  أرادت ل ـــــــــول بطاق كمـــــــــا تق
، ولـــــديهما معرفـــــة  أكثـــــر ممـــــا يجـــــبفـــــالطفالن محنكـــــان .  الشـــــهيرة

، زائـــــد أن اللـــــوازم التـــــى كانـــــت فـــــى  واســـــعة بأشـــــياء كثيـــــرة مـــــن قبـــــل
ـــــى الشـــــاطىء ـــــذى رافقهـــــم إل ـــــيلم  الصـــــندوق ال ، أراحـــــت صـــــانعى الف

ـــأقلم مـــع الطبيعـــة ـــاة  مـــن تفاصـــيل الت ، فجعلـــوا مـــا يحـــدث أقـــرب للحي
باســــتثناء تصــــوير ألمينــــدروس اآلخـــــاذ .  اليوميــــة فــــى معســــكر كشـــــافة

ــــرة فيچــــىلج ــــيلم  زي ــــإن ف ــــى البعــــد العــــاطفى ال  ١٩٤٩، ف ــــزه عل بتركي
 ١٩٠٣، يعــــــــــد المعالجــــــــــة األفضــــــــــل لروايــــــــــة  الجســــــــــدى للحــــــــــب

  . الشهيرة
AAN: Cgr. 

   ٢/١بحيرة كونسيكوينس 
Lake Consequence 

  ق م ٨٩)   — ( ١٩٩٢أميركا 
[PolyGram] Zalman King Collection. C: Sue Swan. CD: 

Elisabetta Rogiani. PD: Dominic Watkins. M: George S. 
Clinton. E: James Gavin Bedford and Curtis Edge. DPh: 
Harris Savides. ExcP: Zalman King. St: MacGregor 
Douglas. S: Zalman King & Melanie Finn & Henry 
Cobbold. P: Avram Butch Kaplan. D: Rafael Eisenman.  ↑ 
AscP: Steven Kaminsky. 

Billy Zane. Joan Severance. ¤. May Karasun. Whip 
Hubley, Courtland Mead.  ↑ Dan Reed, Christi Allen, 
Andria Litto, Ron Howard George, Allan Graf. 
فــــيلم شــــديد الحســــية حافــــل بالمشــــاهد الســــاخنة التــــى تقــــف دومــــا 

ـــــــة  ـــــــو بخطـــــــوات قليل ـــــــاب الپورن ـــــــل أعت ال أصـــــــوات وال أعضـــــــاء ـ  قب
ـــــــــل بصـــــــــريا  ذكريـــــــــة ـــــــــع األســـــــــلوبية وجمي ، وفـــــــــى ذات الوقـــــــــت رفي

ــــة التــــى أسســــها  (وتشــــكيليا  ــــة التركيب ــــل “أو عام زوجــــة .  ) ” إيمانويل
لعامــــــل تقطيــــــع  منــــــزل فــــــى إحــــــدى الضــــــواحى الكاليفورنيــــــة تنجــــــذب

أو قــــل بــــدافع  (، وعنــــدما تــــذهب لمقطورتــــه لســــبب واه مــــا  أخشــــاب
، تغلـــق عليهـــا فـــى اللحظـــة التـــى ينطلـــق هـــو بهـــا إلـــى  ) مـــن الـــال وعـــى

هــــذه .  ، حيــــث أتـــى لمقابلــــة إحـــدى صــــديقاته إحـــدى بحيــــرة العنـــوان
، ثــــم ســــرعان مــــا يتحــــول  األخيــــرة تشــــجعهما علــــى التقــــارب جنســــيا

.  ثيــــة لــــدى تمضــــيتهم الليلــــة فــــى حمــــام صــــينىاألمــــر إلــــى عالقــــة ثال
ــــــرفض هــــــو اصــــــطحابها باعتبــــــاره  ــــــه بعنــــــف وي ــــــد هــــــذا تتمســــــك ب بع

ـــــــدها لمنزلهـــــــا صـــــــباحا  شخصـــــــا فاشـــــــال ال هـــــــدف لـــــــه ، وأخيـــــــرا يعي
، وقــــــد بــــــدأت هــــــى النظــــــر علــــــى نحــــــو أفضــــــل لعالقتهــــــا  وينصــــــرف

ــــرام بزوجهــــا ورضــــيعها ، لكــــن كانــــت  ، والتــــى كانــــت تبــــدو علــــى مــــا ي
اخل ذكريـــــات تعنيـــــف والـــــدها لهـــــا بعيـــــد أول عالقـــــة تؤرقهـــــا مـــــن الـــــد
ـــــــد أجـــــــرى لهـــــــا البطـــــــل المصـــــــالحة :  ، أو بإيجـــــــاز جنســـــــية لهـــــــا لق

، وزيـــــن  سيفــــــيرانس رقيقـــــة ومحببـــــة كالعـــــادة.  المؤجلـــــة مـــــع الجـــــنس
، أمـــــا كاراســـــان فهـــــى خاطفـــــة األضـــــواء  ثقيـــــل الظـــــل كالعـــــادة أيضـــــا

ــــــة كالصــــــديقة بالغــــــة الحســــــية ونقــــــاء المشــــــاعر معــــــا شــــــريط  . الملفت
موســــيقى ترامپيــــت شــــجنة وتنويميــــة تضــــفى لمســــة رفيعــــة أخــــرى علــــى 

ــــيلم ــــة للف ــــة العام ــــى المــــزدوج لـــــ .  األناق ــــالطبع المعن ــــوان يحمــــل ب العن
ـــــرة ’  تبعـــــات ‘ ـــــك للبحي ـــــى لتل ـــــة حبيســـــة المقطـــــورة األول ـــــارة البطل زي

  . المنعزلة عن العالم الخارجى
   بخيت وعديلة 

  ق م ١٣٠)   س/  لورد ( ١٩٩٥مصر 
قصــــــــــة .  ســــــــــاجا فــــــــــيلم]  ســــــــــاجا فــــــــــيلم  ٢٠٠٠ســــــــــكرين  [

أحمــــد :  مســــاعد المخــــرج األول.  لينــــين الرملــــى:  وســــيناريو وحــــوار
مهنــــدس ســــيد :  ميكســــاچ.  عبــــد الوهــــاب قطــــب:  مكيــــاچ.  البــــدرى
.  محمـــــد زيـــــن:  المنـــــتج الفنـــــى.  نـــــوال:  ، تصـــــميم المقدمـــــة حامـــــد

مـــــــودى :  ، موســـــــيقى تصـــــــويرية نهـــــــاد بهجـــــــت:  مهنـــــــدس الـــــــديكور
ســـــمير :  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  اإلمـــــام
  . نادر جالل:  إخراج.  هشام حلمى عزب:  إنتاج.  فرج

أحمـــــــد .  مصـــــــطفى متـــــــولى.  شـــــــيرين:  بطولـــــــة¤ .  عـــــــادل إمـــــــام
ــــب ــــو عــــوف.  يوســــف داود.  حســــن حســــنى.  رات محمــــد .  عــــزت أب
ســـعيد .  ىكـــوثر رمـــز .  عثمـــان عبـــد المـــنعم.  هـــانم محمـــد.  هنيـــدى
،  ، فــــؤاد فرغلــــى عــــالء زيــــنهم:  اشــــترك فــــى التمثيــــل ↑ ␡.  طرابيــــك

ــــــراهيم الطــــــوخى ــــــدين ، عــــــادل هــــــالل إب ــــــى ال ، محمــــــود  ، عــــــالء ول
،  ، محمــــــود البــــــزاوى ، ســــــليمان عيــــــد ، محمــــــد توفيــــــق البرديســــــى

، حمـــــــــــدى  ، مجــــــــــدى ســــــــــعيد ، أســــــــــامة عشــــــــــم وجــــــــــدى ولــــــــــيم
، مجـــــــــدى عبـــــــــد  ، مصـــــــــطفى الفقـــــــــى ، نصـــــــــر ســـــــــيف الســـــــــخاوى
، ساشــــــا  ، أحمــــــد عقــــــل ، محمــــــد ســــــالمة ، هالــــــة إبــــــراهيم الحميــــــد
  . إيكاوتشى

، والــــذى فشــــل عــــادل  أنجــــح فــــيلم مصــــرى إطالقــــا حتــــى تاريخــــه
وفعلهــــــا فقــــــط  (إمــــــام نفســــــه فــــــى كســــــر رقــــــم إيراداتــــــه مــــــرة أخــــــرى 

كوميــــديا مغرقــــة وخفيفــــة الظــــل طــــوال .  ) ” إســــماعيلية رايــــح جــــاى “

ــــــت رغــــــم طولهــــــا ــــــذة بإتقــــــان و  الوق ــــــى كــــــل ، منف جهــــــد واضــــــحين ف
ـــــــدى .  مشـــــــهد ـــــــدة ل ـــــــة زائ ـــــــاة ســـــــكندريان يجـــــــدان حقيب شـــــــاب وفت
ــــدوالرات ســــفرهما ــــة بال ــــإذا بهــــا مليئ ــــتقالن للقــــاهرة.  ، ف ، ينســــيان  ين

.  ، ويصـــــــبحان مـــــــن الوجهـــــــاء ، يتمتعـــــــان بـــــــالنقود تنافرهمـــــــا األولـــــــى
ــــــــــئ  ــــــــــب ســــــــــرى مل ــــــــــة جي ــــــــــل زواجهمــــــــــا يكتشــــــــــفان أن بالحقيب قبي

.  اعــــب الحقيقيــــة مــــع العصــــابة والشــــرطة، وهنــــا تبــــدأ المت بالكوكــــائين
، ودور  شـــــــيرين ال تقـــــــل عـــــــن عـــــــادل إمـــــــام اســـــــتقطابا للضــــــــحكات

طريــــــف لمحمــــــد هنيــــــدى كســــــائق تاكســــــى تــــــتم معــــــه بالصــــــدفة كــــــل 
بخيـــــت  “انظـــــر االســـــتطراد !  ، إلـــــى أن يجـــــن فـــــى النهايـــــة األحـــــداث

  . ” الجردل والكنكة— ٢وعديلة 
  الجردل والكنكة — ٢بخيت وعديلة 

  ق م ١٤٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٧مصر 
قصـــــة .  ســـــاجا فـــــيلم]  ســـــاجا فـــــيلم يوســـــف الطـــــاهر وشـــــركاه  [

محمــــــد :  المخــــــرج المســــــاعد.  لينــــــين الرملــــــى:  وســــــيناريو وحــــــوار
ـــــــة.  ياســـــــين ـــــــوال:  تصـــــــميم المقدم ـــــــدس ســـــــيد :  ميكســـــــاج.  ن مهن
ـــــديكور.  حامـــــد ـــــدس ال ـــــى:  مهن :  موســـــيقى تصـــــويرية.  عـــــادل المغرب

صــــــالح :  مونتــــــاچ.  محمــــــد زيــــــن:  الفنــــــى المنــــــتج.  مــــــودى اإلمــــــام
هشــــام حلمــــى :  إنتــــاج.  ســــمير فــــرج:  مــــدير التصــــوير.  عبــــد الــــرازق

  . نادر جالل:  إخراج.  عزب
ســـــــــعيد :  بطولــــــــة الـــــــــنجم.  ¤.  فـــــــــى.  شــــــــيرين.  عــــــــادل إمـــــــــام

نظــــــــيم .  ســــــــعيد عبــــــــد الغنــــــــى.  أحمــــــــد راتــــــــب:  بطولــــــــة.  صــــــــالح
ـــــدى.  ممـــــدوح وافـــــى.  شـــــعراوى ـــــ.  محمـــــد هني .  ى الـــــدينعـــــالء ول

.  ، طلعـــــت زكريـــــا ، فـــــائق عـــــزب ، صـــــفاء الطـــــوخى ســـــامى ســـــرحان
، نعـــــــيم  ، محمـــــــد الجـــــــواد ، محمـــــــد الشوبشـــــــاى كمـــــــال ســـــــليمان

، كــــــوثر  ، هــــــانم محمــــــد ، فــــــاتن شــــــعبان ســــــلوى عثمــــــان.  عيســــــى
، أحمــــد  ، قدريــــة كامـــل ، قاســــم الـــدالى عثمـــان عبــــد المـــنعم.  رمـــزى

، أشـــــرف  الزفتـــــاوى، علـــــى  عبـــــد الحميـــــد أنـــــيس.  ســـــامى عبـــــد اهللا
، خالــــد  ، حســــن الــــديب ، هالــــة إبــــراهيم ، محمــــد علــــى المحــــالوى
، ضــــــــياء عبــــــــد  ، العربــــــــى عبــــــــد الفضــــــــيل ، ســــــــليمان عيــــــــد مســـــــعد
،  عـــــادل أبـــــو الغـــــيط.  ، فتحـــــى عبـــــد الوهـــــاب ، ســـــيد جبـــــر الخـــــالق

ــــاجى ســــعد ، محمــــد  ، ســــيد حــــاتم ، مجــــدى كامــــل ، عــــادل برهــــام ن
، حســـــــام صـــــــالح  ى چـــــــورچبـــــــار .  ، عبـــــــد العزيـــــــز العطـــــــار عتـــــــريس
، غـــــادة  ، علـــــى بـــــاولو ، شـــــريف الكاشــــف ، محســـــن ممـــــدوح الــــدين
، ســــعيد  ســــحر المســــيرى.  ، حنــــان مرســــى ، محمــــد برغوتــــة القاضــــى
؛  ، حســــــــان حســــــــنين ، محمــــــــد عــــــــوض ، حمــــــــد حفنــــــــى ماســــــــبيرو
ـــــــد محمـــــــود جـــــــاويش:  واألطفـــــــال ـــــــا ولي ـــــــيلم.  ، ماي :  وضـــــــيوف الف

وضــــــيوف .  لى، مصــــــطفى متــــــو  ، عــــــزت أبــــــو عــــــوف حســــــن حســــــنى
  . ، غريب محمود يوسف عيد:  الفيلم

ـــــه  اســـــتطراد للفـــــيلم الفـــــائق بـــــذات العنـــــوان الـــــذى أصـــــبح فـــــى حين
ـــــاريخ الســـــينما المصـــــرية  ـــــى ت ـــــيلم ف ـــــد  (أنجـــــح ف ـــــانى بع ـــــزال الث وال ي

الـــــــذى كـــــــان  (الجـــــــردل والكنكـــــــة .  ) ” إســـــــماعيلية رايـــــــح جـــــــاى “
مرشـــــحى همـــــا رمـــــزان مـــــن رمـــــوز )  عنوانـــــه األصـــــلى ورفضـــــته الرقابـــــة

ــــــــة ــــــــات العمومي ــــــــرين .  االنتخاب ــــــــة بعــــــــد أن عــــــــادا فقي البطــــــــل والبطل
، يقـــــرران  يمارســـــان الجـــــنس فـــــى الهـــــواء الطلـــــق وال يجـــــدان مســـــكنا

بانتهازيـــــــــة صـــــــــريحة ولذيـــــــــذة أن يرشـــــــــحا نفســـــــــيهما فـــــــــى مجلـــــــــس 
يـــــاتى هـــــو بمحـــــام ماركســـــى وهـــــى بخطيبهـــــا القـــــديم عـــــالى .  الشـــــعب

ــــا كمــــديرين لحملتيهمــــا ــــان.  الپارانوي مــــع بعــــض تجــــار العقــــاقير  يتواطئ
ــــــــازالت بهــــــــدف  بوعــــــــد حمــــــــايتهم مســــــــتقبال ــــــــة التن ــــــــدخالن لعب ، وي

، لكــــن تكــــون النتيجــــة األخيــــرة  الحصــــول علــــى مبلــــغ مــــن المنافســــين
نهايـــــــة طريفـــــــة أن ينجحـــــــا فـــــــى االنتخابـــــــات لكـــــــن .  علقـــــــة موجعـــــــة

يجـــــدان هنـــــاك فـــــى المجلـــــس كـــــل رمـــــوز الفســـــاد والحركـــــات الدينيـــــة 
يا ســـــوداء نافـــــذة البصـــــيرة فـــــى تجســـــيد كوميـــــد.  وقـــــد نجحـــــوا أيضـــــا

ـــــذى  ـــــاة المصـــــرية المعاصـــــرة بفهلوتهـــــا وفســـــادها وقبحهـــــا ال روح الحي
ـــــات ـــــف  يشـــــمل كـــــل الطبق ـــــة ال تهـــــدأ وال تتوق ، مـــــع ضـــــحكات مغرق

مـــــن الطـــــاقم الكبيـــــر الـــــذى انضـــــم إليـــــه فـــــى اللحظـــــة األخيـــــرة ســـــعيد 
ــــذى كــــان مســــجونا بتهمــــة  ــــنجم الفــــيلم وال صــــالح الصــــديق الحمــــيم ل

ـــاقيرتعـــاطى ا ـــى موقـــع التصـــوير  لعق ـــه خـــرج مـــن الســـجن إل ـــروى أن ، وي
  . مباشرة

  البدء مرة أخرى 
Starting Again 

  ق م ٩٥)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
Aka: The Joan and Melissa Rivers Story (OTitle). 
M: Harold Wheeler. E: Duane Hertzell. PD: Chris August. 

DPh: David Geddes. P: Tom Rowe, George Horie. W: 
Susan Rice. D: Oz Scott.  ExcPs: John Davis. And Merrill 
Karpf. 

Joan Rivers. Melissa Rivers. ¤ Str: Dorothy Lyman. Mark 
Kiely. Jon Kean. And Denis Arndt -as Jerry Werner.  Co-
Str: Sheila Moore, Ken Kramer, Jay Brazeau, Matthew 
Bennett. Don MacKay, Roger Allford, Rebecca Toolan, 
Jerry Wasserman, Tasha Simms. 
ــــــة چــــــون ريفـــــــرز  ــــــين الممثلــــــة الكوميدي ــــــة للعالقــــــة ب القصــــــة الواقعي
.  وابنتهـــــــــا ميليســـــــــا حيـــــــــث تقومـــــــــان بتمثيـــــــــل دوريهمـــــــــا بنفســـــــــيهما

األحــــداث بعــــد مــــوت الــــزوج الكوميــــديان أيضــــا إدجــــار ريفـــــرز والــــذى 
ـــدأ الفـــيلم بانتحـــاره  ـــه (يب ـــيس بشـــهرة زوجت ـــه ل تطـــرد مـــن .  ) الواقـــع أن

ـــــ ـــــوكس العتقـــــادهم أن أحـــــدا ل ـــــة تلقـــــى شـــــبكة ف ن يضـــــحك مـــــع أرمل
ــــا ــــورك.  نكات ــــو ي ــــى ني ــــيس إل ــــوس أنچل ، وتعــــود لشــــغلها  ترحــــل مــــن ل

، المهنــــة التــــى حققــــت الشــــهرة للكثيــــر مــــن  األصــــلى كمرفهــــة مالهــــى
، أو كــــذا فــــى حفــــالت الجاليــــة  الممثلــــين اليهــــود مثلهــــا ومثــــل زوجهــــا

ـــــورك ـــــة فـــــى نيـــــو ي ـــــذعر وتتكالـــــب علـــــى الشـــــغل .  اليهودي تصـــــاب بال
لمــــــــــــادى واللتحــــــــــــاق االبنــــــــــــة بإحــــــــــــدى جامعــــــــــــات الحتياجهمــــــــــــا ا

كــــل هــــذا تفســــره االبنــــة كخيانــــة لــــذكرى أبيهــــا ويتواصــــل .  پنسيلفـــــينيا
، فتلجـــــأ  التـــــدهور إلـــــى أن تصـــــدم االبنـــــة فـــــى عالقتهـــــا بشـــــاب ثـــــرى

ــــرة لكليهمــــا ــــؤثرة فــــى .  ألمهــــا وتكتشــــف حــــب األخي درامــــا نفســــية م
ع ، لكــــن معظــــم شــــحنتها يــــأتى مــــن أنــــك تــــرى وتســــم بعــــض لحظاتهــــا

ـــــــة ـــــــة  عـــــــن شخصـــــــيات حقيقي ، فضـــــــال عـــــــن مفاجـــــــأة أن تقـــــــوم االبن
  .  بالتمثيل ألول مرة



٦٣  

   ٢/١البداية 
L’Empire de Satan 

  ق م ١٣٨)  س/   ف / ت ( ١٩٨٦مصر 
ــــــــزيون والســـــــينما ـــــــة للتليف ـــــــو :  قصـــــــة.  الشـــــــركة العالمي صـــــــالح أب

ـــــو ســـــيف:  ؛ ســـــيناريو  ســـــيف ـــــى صـــــالح أب :  ؛ حـــــوار ، لينـــــين الرمل
.  عمـــــار الشـــــريعى:  الموســـــيقى التصـــــويرية واأللحـــــان.  لينـــــين الرملـــــى

محمـــــــود :  مهنـــــــدس المنـــــــاظر.  ســـــــيد حجـــــــاب:  تـــــــأليف األغـــــــانى
ــــز:  ميكســــاج.  محســــن ــــل عزي ــــراهيم .  د:  ؛ تســــجيل الحــــوار جمي إب

ـــــد ـــــاچ.  عبـــــد الجي ـــــتج المنفـــــذ.  حســـــين عفيفـــــى:  مونت عـــــادل :  المن
ــــى.  محســــن أحمــــد:  مــــدير التصــــوير.  الميهــــى ــــتج الفن رأفــــت :  المن
  .  صالح أبو سيف:  إخراج.  الميهى

ــــــب.  صــــــفية العمــــــرى.  يســــــرا.  أحمــــــد زكــــــى ــــــل رات ســــــعاد .  جمي
،  ، مـــــدحت مرســـــى ، صـــــبرى عبـــــد المـــــنعم ، حمـــــدى أحمـــــد نصـــــر

  . ، وسام حمدى ، سمير وحيد ، حسين الحكيم نجاة على
، لكنـــــه يقـــــدم هنـــــا أحـــــد أكثـــــر  تجـــــاوز الســـــبعين مـــــن عمـــــره هنـــــا

ــــه شــــبابا ــــواقعى الخــــالص  فكــــرة!  أفالم ــــنص ال جامحــــة تخــــرج عــــن ال
ـــه ـــد فيهـــا فـــى حـــد ذات ـــه ال جدي ـــو ســـيف رغـــم أن ـــه أب ـــذى اشـــتهر ب .  ال

ـــــة تســـــقط بهـــــم طـــــائرة ،  ، فيلجـــــأون لواحـــــة مهجـــــورة مجموعـــــة متباين
، إلـــــى كـــــابوس   وســـــريعا مـــــا يحولـــــون احتمـــــال الحيـــــاة الهانئـــــة البريئـــــة

هـــــاز ، ج طبقـــــة مســـــتغلة وأخـــــرى كادحـــــة.  كالعـــــالم الخـــــارجى تمامـــــا
،  ، ريفــــى يكــــد ويعطــــى لكــــن ال يأخــــذ ، صــــحافة مزيفــــة قمــــع شــــرطى

ــــــــون ضــــــــائعون ــــــــون شــــــــيئا مثقف ــــــــون لكــــــــن ال يفعل .  ، وآخــــــــرون ثوري
النصــــــف األول مــــــن أمتــــــع كوميــــــديات الثمانينيــــــات والنصــــــف الثــــــانى  

ـــــف ـــــع كمـــــا   كابوســـــى مخي ـــــب التطب ـــــع يغل ـــــد أن الطب ـــــب الوحي ، والعي
م أجـــواءه كواقـــع قابـــل ، فهـــو لـــم يقـــد كتـــب الموجـــه فـــى لوحـــة النهايـــة

، ممـــــا  تمامـــــا للتصـــــديق لكنـــــه لـــــم يقـــــدمها كخيـــــال حـــــر ال معقـــــولى
  . يجعلنا نبحث دوما عن تفسير واقعى لكل ما يحدث

  ☺ بداية ونهاية 
  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/  الليثى ( ١٩٦٠مصر 

.  نجيــــــــــب محفــــــــــوظ:  قصــــــــــة.  دينــــــــــار فــــــــــيلم]  دوالر فــــــــــيلم [
، كامــــل عبــــد  حمــــد شــــكرىأ:  حــــوار.  صــــالح عــــز الــــدين:  ســــيناريو
ــــــــاچ.  الســــــــالم نيفـــــــــيو :  مهنــــــــدس الصــــــــوت.  إميــــــــل بحــــــــرى:  مونت

الموســــــــــيقى .  حلمــــــــــى عــــــــــزب:  مهنــــــــــدس المنــــــــــاظر.  أورفــــــــــانيللى
.  كمـــــــال كـــــــريم:  مـــــــدير التصـــــــوير.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  التصـــــــويرية

  . صالح أبو سيف:  إخراج
، آمــــال  ، أمينــــة رزق ، ســــناء جميــــل ، عمــــر الشــــريف فريــــد شــــوقى

  . ، عبد الخالق صالح ، كمال حسين ، صالح منصور فريد
طبقــــا لهــــذا الكتــــاب هــــذا ثالــــث ثالثــــة أفــــالم حصــــلت علــــى تقــــدير 

ـــــــــة الرومانســـــــــية  ”  رد قلبـــــــــى “الكالســـــــــيات واألوالن همـــــــــا الملحمي
وإن كــــــان هنــــــاك تفكيــــــر فــــــى اختيــــــار  (”  غــــــزل البنــــــات “وكوميــــــديا 

جتمــــــــاعى بــــــــدال منــــــــه كميلودرامــــــــا التعليــــــــق اال”  دعــــــــاء الكــــــــروان “
، لكننـــــا فـــــى النهايـــــة رجحنـــــا  األكثـــــر كالســـــية فـــــى الســـــينما المصـــــرية

.  ) ألســـــباب ســـــتجدها هنـــــا وفـــــى الفـــــيلم المـــــذكور”  بدايـــــة ونهايـــــة “
تراجيــــــــديا الفقــــــــر واآلمــــــــال المشــــــــروعة التــــــــى ال تفضــــــــى إال لنهايــــــــة 

ـــــــن أكبـــــــر  أرملـــــــة مكافحـــــــة.  مآســـــــاوية ـــــــد شـــــــوقى (، اب يلجـــــــأ )  فري
ـــــل ـــــاة اللي ـــــيم ، وا للبلطجـــــة وحي ـــــن متوســـــط التعل )  كمـــــال حســـــين (ب

.  يضــــحى بذاتــــه وطموحاتــــه مــــن أجــــل األســــرة وتعلــــيم االبــــن األصــــغر
ــــــر  ــــــن أجــــــل )  عمــــــر الشــــــريف (هــــــذا األخي يســــــتنزف كــــــل شــــــىء م

ــــــى ــــــران بأســــــرة ثريــــــة  الصــــــعود الطبق ، يصــــــبح ضــــــابطا ويســــــعى لالقت
ــــرا ( ــــرم الضــــباط كثي ــــب محفــــوظ ال يحت ــــا إن  الحــــظ أن نجي ــــق بن ، وث

ـــا لـــك أن هـــذ ـــا قبـــل الثـــورة قلن ا شـــىء متفـــرد للغايـــة بـــين كـــل كتـــاب م
ــــة لهــــا ــــرة التالي ــــة .  ) والفت ــــاك ابن ــــرا هن ــــدة ســــناء  (وأخي القادمــــة الجدي

مضـــحية لكــــن )  جميـــل فـــى حضــــور فريـــد ال يمكـــن توصــــيفه بالضـــبط
ال مفــــــر مــــــن الســــــقوط واالمتهــــــان بــــــل ونهايــــــة أقســــــى مــــــن كــــــل مــــــا 

جبروتــــا مــــن ، ويصــــعب توقــــع مثلهــــا مــــن عقليــــة أقــــل  يمكنــــك تخيلــــه
روايتــــه الخالــــدة عــــن الثالثينيــــات المصــــرية وجــــدت .  نجيــــب محفــــوظ

ـــــر شـــــعورى وبصـــــرى عنهـــــا ـــــا أكثـــــف تعبي ـــــأدوار ال تنســـــى مـــــن  هن ، وب
ـــين ـــع الممثل ـــة  جمي ـــر عـــن البيئ ـــه فـــى التعبي ـــو ســـيف فـــى قمـــة تالق ، وأب

ـــــة فـــــى إطـــــار ســـــوداوى .  الشـــــعبية ومعاناتهـــــا ـــــة إجتماعيـــــة قوي ـــــه رؤي إن
ــــــأثير ــــــك جروحــــــا ال تنمحــــــى،  قــــــاتم شــــــديد الت ــــــرك في ، ال وجــــــود  تت

  . لمثلها فى كل السينما العالمية إال فى أفالم معدودة للغاية
  البدرون 

  ق م ١١٠)  س/   ف ( ١٩٨٧مصر 
  . عاطف الطيب:  إخراج

ـــــــزى ـــــــوى ســـــــهير رم ـــــــى عل ـــــــيم ، ليل ـــــــد العل ، ســـــــناء  ، ممـــــــدوح عب
ــــل ــــدير ، جــــالل الشــــرقاوى جمي ، أحمــــد  ، حســــن حســــنى ، أحمــــد ب
ـــــد  ـــــزعب ـــــزة راشـــــد ، عواطـــــف رمضـــــان ، نعيمـــــة الصـــــغير العزي ،  ، عزي

  . ، مها رشدى عال رامى
ــــد الحــــى  ــــأليف عب ــــن ت ــــق اجتمــــاعى بارعــــة الصــــدم م ــــا تعلي ميلودرام

، تتمحـــــور حـــــول معانـــــاة أســـــرة بـــــواب يســـــكن بـــــدروم إحـــــدى  أديـــــب
ــــــة.  العمــــــارات ــــــن فيتجــــــه  ، وتكــــــاد األخــــــرى تنحــــــرف ابن ــــــا االب ، أم

ـــدينى كـــرد فعـــل ل ـــىللتطـــرف ال ربمـــا ال يكـــون موقـــف .  لفســـاد الخالق
ــــد  ــــيس بالشــــىء الجدي ــــب العلمــــانى ل ــــن نفــــس  (عــــاطف الطي انظــــر م

ــــاء وقتلــــة “الســــنة وحــــدها  ، لكــــن الجديــــد  ) ” ضــــربة معلــــم “و”  أبن
، وهـــــو  هـــــو تقـــــديم منظـــــور طبقـــــى محـــــض متبلـــــور لظهـــــور الســـــلفية
يربطهـــــــا .  بالفعـــــــل أحـــــــد أعمـــــــق مخرجينـــــــا درايـــــــة بالطبقـــــــات الـــــــدنيا

يا وتعبيريـــا بـــالعنف منـــذ أول لقطـــة لالبـــن ملتحيـــا يشـــترى فيهـــا ســـينمائ
، كـــــذلك ارتـــــداء الســـــيدات الثريـــــات للحجـــــاب  مطـــــواة لقتـــــل أختـــــه

ــــة ــــين فــــى بطــــن البطل ــــل الجن ــــذهبن لمهمــــة قت ،   ) ! ألول مــــرة حــــين ي
ــــــدين  ــــــاجرة بال ــــــا بالمت ــــــونير (كــــــذلك ربطه ــــــرئ الملي ، صــــــاحب  المق

هنـــــاك ربــــط مـــــا بــــين تـــــدين  ، وبالمثــــل ) ! العمــــارة المقــــاول المعتمـــــر
إتقـــــــان التمثيـــــــل هـــــــو الحســـــــنة !  ، وهكـــــــذا االبـــــــن وعاهتـــــــه كـــــــأعرج
  . الملفته بعد ذلك للتوجيه

   ٢/١بدور 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٧٤مصر 

قصـــــــة .  أفـــــــالم جـــــــالل]  أفـــــــالم جـــــــالل المتحـــــــدة للســـــــينما  [
ـــــــــادر جـــــــــالل:  وســـــــــيناريو وحـــــــــوار ـــــــــديكور.  ن ـــــــــدس ال نهـــــــــاد :  مهن

صــــــــالح عبــــــــد :  مونتــــــــاچ.  فــــــــؤاد الظــــــــاهرى:  وســــــــيقىم.  بهجــــــــت
نــــــادر :  إخــــــراج.  عبــــــد المــــــنعم بهنســــــى:  مــــــدير التصــــــوير.  الــــــرازق
  . جالل

،  ، محمــــد رضــــا ، هــــدى ســــلطان ، محمــــود ياســــين نجــــالء فتحــــى
ــــة فــــاخر مجــــدى وهبــــة ، أحمــــد  ، أحمــــد زكــــى ، محمــــد شــــوقى ، هال

  . ، أبو الفتوح عمارة ، نعيمة الصغير ، على مصطفى فؤاد
، قـــــدم  ١٩٦٧جعلـــــوا مـــــن عامـــــل مجـــــارى رمـــــزا لمصـــــر مـــــا بعـــــد 

يطلــــــــع فــــــــوق  ‘شــــــــكوى منــــــــذ تلــــــــك الســــــــنة بهــــــــدف أن ’  ٢٤٢ ‘
رمـــــــــوز مباشـــــــــرة فجـــــــــة !  ’ صـــــــــابر ‘، وبالمناســـــــــبة اســـــــــمه  ’ األرض

، فـــــى أحـــــد أقـــــل أفـــــالم  ) حـــــاول أن تبحـــــث بنفســـــك عـــــن المزيـــــد (
ــــــوبر جــــــودة ــــــوب علــــــى .  حــــــرب أكت القصــــــة عالقــــــة هــــــذا بنشــــــالة تت

ــــه ــــى اليتعــــرض لهــــا أحــــد يدي ــــه حت ــــدعى فــــى الحــــارة أنهــــا قريبت ،  ، وي
ـــــى البلطجـــــى العنيـــــف الـــــذى يريـــــد  لكـــــن ماضـــــيها يطاردهـــــا ممـــــثال ف

ذلـــك إلـــى أن تجمـــع نـــار الحـــرب رجـــل المجـــارى مـــع .  الـــزواج منهـــا
  . رجل العصابة الذى يتطهر فيها

  بدون ذاكرة 
Clean Slate 
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Metro Goldwyn Mayer [The Zanuck Company].  D: 
Mick Jackson. W: Robert King. P: Richard D. Zanuck and 
Lili Fini Zanuck. DPh: Andrew Dunn, B.S.C. PD: Norman 
Reynolds. E: Priscilla Nedd-Friendly, A.C.E. CD: Ruth 
Myers. C: Mindy Marin, A.S.C. AscP: Gary Daigler. M: 
Alan Silvestri. 

 Dana Carvey. Valeria Golino. James Earl Jones. Kevin 
Pollak. Michael Murphy. And Michael Gambon. Jayne 
Brook, Vyto Ruginis, Olivia d’Abo. Angela Paton, Mark 
Bringelson and Tim Scott. Gailard Sartain. ↑ Christopher 
Meloni, Robert Wisdom, Phil Leeds, Michael Monks, Peter 
Crook, Reg E. Cathey, Mike Jolly, Brad Blaisdell, Ken 
Kerman, Bob Odenkirk, Ian Abercrombie, Myra Turley, 
Jean Adams, Brian Reddy, Brian Haley, Bryan Cranston, 
Gary Bullock, D.H. Lewis, Jeff King, Kevin West, Blanche 
Brill, Sandra Jordan, Steven Maines, Barkley -[a dog]. 
ـــر إنفجـــار ســـيارة بمـــا يســـمى عـــرض  محقـــق خـــاص شـــاب يصـــاب إث

ــــوم كورســــاكوف ــــذاكرة بمجــــرد الن ــــذى هــــو نســــيان كــــل ال ــــه .  ، ال علي
، وتــــــذكر  الشـــــهادة بعـــــد ثالثـــــة أيـــــام ضـــــد المتســـــبب فـــــى االنفجـــــار

مكـــــان أقـــــدم عملـــــة أثريـــــة قيمتهـــــا ســـــبعة ماليـــــين خبأتهـــــا معـــــه الفتـــــاة 
ـــك االنفجـــار ـــرض أنهـــا ماتـــت فـــى ذل ـــى يفت ـــاة تظ.  الت ـــه هـــذة الفت هـــر ل

، لكــــن وســــط حالـــــة مــــن تعـــــدد  هــــذه ويعتقــــد أنـــــه يحبهــــا ويســـــاعدها
، وفقـــــط  ، ومـــــن ثمـــــة عـــــدم اليقـــــين المعـــــارف والخصـــــوم والعشـــــيقات

تــــذكر أقــــل المعلومــــات صــــباح كــــل يــــوم مــــن خــــالل شــــريط تســــجيل 
ــــم يســــتغل ألبعــــد .  يعــــده خصيصــــا كــــل ليلــــة الموقــــف طريــــف لكــــن ل

  . ، ومتوسط االمتاع ككل مدى
  ن زواج أفضل بدو 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٨مصر 

ــــالم الصــــفا ــــدا:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أف :  موســــيقى.  فيصــــل ن
ــــاچ.  حســــين ومــــودى األمــــام :  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم:  مونت

  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  على خير اهللا
، ســــــيد  ، ناهــــــد شــــــريف ، ســــــمير صــــــبرى ، بوســــــى نــــــور الشــــــريف

ــــــان ،  ، نجــــــوى صــــــالح ، فــــــاروق الفيشــــــاوى الســــــعدنى، صــــــالح  زي
  . ، سالمة إلياس مظهر أبو النجا
ــــة  ــــاة رقيق ــــة)  بوســــى (فت ــــى عالقتهــــا العاطفي ــــم تصــــدم  تصــــدم ف ، ث

،  تقـــــرر اإلنســـــياق.  فـــــى عالقـــــة أخيهـــــا المحرمـــــة بإحـــــدى الممـــــثالت
ـــدها فـــيلم جـــاد بشـــكل .  لكـــن مـــن قابلتـــه كـــان إنســـان شـــريفا أخـــذ بي

ـــــا، وقـــــدم بطـــــاله نم عـــــام ، لكـــــن الرتابـــــة والســـــرد  وذجـــــا عاطفيـــــا راقي
الروتينــــى الخــــالى مــــن الحــــرارة وانعــــدام موهبــــة التوجيــــه قللــــت كثيــــرا 

  . ، ويبقى مجرد مشروع لفيلم عاطفى نفسى من قيمته
   ٢/١بدون كالم 

Speechless 
  ق م ٩٩)  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 

Metro Goldwyn Mayer. [Forge]. C: Howard Feuer. AscP: 
Terry Miller. M: Marc Shaiman. CD: Jane Robinson. E: 
Richard Francis-Bruce. PD: Dennis Washington. DPh: Don 
Peterman. ExcP: Harry Colomby. Line P: Mary Kane. W: 
Robert King. P: Renny Harlin and Geena Davis. D: Ron 
Underwood.  PSup: Jane Bartelme.  House of Love Perf: 
Amy Grant and Vince Gill. 

< Michael Keaton. Geena Davis.> ¤. Christopher Reeve. 
Bonnie Bedelia. Ernie Hudson. Charles Martin Smith. 
Gailard Sartain. Ray Baker. Mitchell Ryan. Willie Garson, 
Paul Lazar, Richard Poe.  Harry Shearer, Steven Wright, 
Jodi Carlisle, Cynthia Mace, Steve Gonzalez, Robin Pearson 
Rose, David Cromwell. Marques Johnson, Franck Dielsi, 
Peter MacKenzie, Tim Perez, John Link Graney, Yasmine 
Abdul-Wahid, Mickey Cottrell, Cris Franco, Brad Blaisdell, 
Richard McGonagle. Michelle Holden, Tony Genaro, Layda 
Ramos, Brendon Chad, Joan Stuart Morris, Brian John 
McMillan, Mary Pat Gleason, Rob LaBelle. 

هـــــو كاتـــــب خطـــــب مرشـــــح الشـــــيوخ الجمهـــــورى :  نيـــــو ميكســـــيكو
ــــــــوى ــــــــديموقراطى  واقعــــــــى وفهل ــــــــة خطــــــــب المرشــــــــح ال ، وهــــــــى كاتب

.  يســــــــتلطفان بعضــــــــهما الــــــــبعض.  يتقــــــــابالن.  متحمســــــــة للمبــــــــادئ
الحـــــــب يقلــــــب التنــــــافس إلــــــى مســـــــاعدة .  مقالــــــب خفيفــــــة متبادلــــــة

كوميــــديا عاطفيــــة !  اآلن يتضــــح أن كــــال المرشــــحين فاســــد.  متبادلــــة
تناولــــــت الصــــــحف فــــــى وقــــــت الحــــــق .  بممثلــــــين طــــــاغيى الحضــــــور
  ! قصة متشابهة حدثت واقعيا

  البدوية الحسناء 
  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٤٧مصر 
  . إبراهيم الما:  إخراج

، فــــاخر  ، منســــى فهمــــى ، علويــــة جميــــل ، بدريــــة رأفــــت بــــدر المــــا
  . ، السيد بدير فاخر

علـــى خــــالف متصـــل مــــع فتـــاة بدويـــة تتــــزوج ســـرا مــــن قبيلـــة أخــــرى 
ــــر مصــــادمة.  قبيلتهــــا ــــن عــــم الزوجــــة إث ــــزوج اب ــــل ال ، ويهــــرب مــــن  يقت
فــــى معركــــة أخــــرى ينقــــذ أميــــر المنطقــــة الــــذى يكافئــــه بحــــل .  العقوبــــة

مغــــامرات نشــــاط صــــحراوية تنبــــع قيمتهــــا .  مشــــكلته مــــع قبيلــــة زوجتــــه
ــــــة مــــــن مؤسســــــى الســــــينما المصــــــرية  ــــــوم أنــــــك ســــــترى فيهــــــا حفن الي

فـــــى ذات الضـــــرب الـــــذى كـــــان )  ’ فـــــى الصـــــحراءقبلـــــة  ‘ (الصـــــامتة 
  . أول ما جربته بنجاح

  البدوية العاشقة
  ق أأ ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٦٣؛ لبنان  مصر
  . نيازى مصطفى:  إخراج

  . ، سيد مغربى ، نجوى فؤاد ، كمال الشناوى سميرة توفيق
نيـــــازى مصـــــطفى يوســـــع قواعـــــده إلنتـــــاج أفـــــالم البـــــدو التـــــى أبـــــدى 

يــــــذهب إلـــــى لبنــــــان .  مـــــن خــــــالل زوجتـــــه كوكـــــافيهـــــا نجاحـــــا كبيــــــرا 
، وهـــــو تعـــــاون  مغنية مـــــن هنـــــاك هـــــى ســـــميرة ســـــعيدـ  ويســـــتخدم نجمة

بنــــت  “ســــوف يتكــــرر أكثــــر مــــن مــــرة وأولــــه فــــى العــــام التــــالى مباشــــرة 
ــــر عــــالم آثــــار مصــــرى .  والــــذى ســــيكون إنتاجــــا لبنانيــــا خالصــــا”  عنت

ام بعضـــهما يقابـــل أثنـــاء اشـــتغاله فـــى جبـــال لبنـــان بدويـــة يقعـــان فـــى غـــر 
ـــــى ـــــبعض مـــــن النظـــــرة األول ـــــن .  ال ـــــة واب ـــــد القبلي ـــــاك التقالي ـــــالطبع هن ب

ــــالزواج ــــة .  العــــم الموعــــود ب ــــة مــــن القبيل ــــانى مطــــاردة دامي النصــــف الث
عامــــــة هــــــو األفضــــــل فــــــى سلســــــلة أفــــــالم .  لهمــــــا بعــــــد هربهــــــا معــــــه

  . البدويات اللبنانيات العاشقات
  بدوية فى پاريس 

  ق م ٨٠)  س/    ف ( ١٩٦٣لبنان 
  . محمد سلمان:  إخراج

،  ، عبــــــــد الســـــــــالم النابلســـــــــى ، ســــــــميرة توفيـــــــــق رشــــــــدى أباظـــــــــة
  . ، آمال العريس ، ميادة ، إغراء جاكلين

ــــاريس بصــــحبة مــــدير العالقــــات  ــــة كفتــــاة عصــــرية إلــــى ب تســــافر بدوي
الغلبــــان حتــــى تعــــرف نفســــها لرجــــل البيــــزنس الــــذى أحبتــــه حــــين رأتــــه 

ائـــــل مـــــن المالبـــــس ســـــميرة توفيـــــق تســـــتعرض عـــــدد ه.  مـــــع والـــــدها
ـــــــة والعصـــــــرية ـــــــة وباريســـــــية البدوي ـــــــل بدوي ـــــــات بالمث ـــــــاء  ، خلفي ، وغن

ـــة التـــى تعرفهـــا فـــى األفـــالم  ـــة أيضـــا إلـــى أخـــر التركيب ورقـــص مـــن النوعي
  . اللبنانية

  بديعة مصابنى 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٥مصر 

محمـــــــد مصـــــــطفى :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم أحمـــــــد الحـــــــاروفى
فــــــؤاد :  موســــــيقى.  مــــــاهر عبــــــد النـــــور:  يكورمهنــــــدس الـــــد.  ســـــامى

عبـــــد :  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  الظـــــاهرى
ــــــان المــــــنعم بهنســــــى :  إخــــــراج.  وحيــــــد فريــــــد:  ؛ التصــــــوير فــــــى لبن

  . حسن اإلمام
،  ، كمــــال الشــــناوى ، نبيلــــة عبيــــد ، فــــؤاد المهنــــدس ناديــــة لطفــــى
، نبيــــــل  جــــــالل، شــــــفيق  ، نســــــرين ، حســــــين اإلمــــــام عمــــــاد حمــــــدى

  . ، فريدة سيف النصر ، آمال رمزى ، نبيل الهجرسى بدر
القصــــــة التفصــــــيلية لحيــــــاة الراقصــــــة الشــــــهيرة بــــــدءا مــــــن طفولتهــــــا 

، وأخيــــــرا  ، حتــــــى شــــــهرتها وزواجهــــــا مــــــن الريحــــــانى القاســــــية بلبنــــــان
، وانزواءهـــــا التـــــام فـــــى  بدايـــــة هبـــــوط نجمهـــــا علـــــى يـــــد تلميـــــذتها ببـــــا

، أجـــاد حســــن اإلمــــام رســــم جوهــــا  ا مــــؤثرةدرامــــ.  لبنـــان حتــــى النهايــــة
ـــام ـــذ.  الع ـــتقن تنفي ، وأكثـــر  حرفياتهـــا الســـينمائية بـــال ابتكـــار لكـــن م

مـــــا فيهـــــا إمتاعـــــا األداء الـــــذى يفـــــيض حبـــــا مـــــن المهنـــــدس لشخصـــــية 
أيضــــــا دور منطلــــــق لنبيلــــــة عبيــــــد كببــــــا الطمــــــوح .  أســــــتاذه الريحــــــانى

  . الشرسة
   ٢/١البدين 

Fatso 
  ق م ٩٤ )  ت  ( ١٩٨٠أميركا 

[Twentieth Century Fox] Brookfilms. M: Joe Renzetti. 
DPh: Brianne Murphy. P: Sturt Cornfeld. Ascs: Jonathan 
Sanger. W and D: Ann Bancroft. 

Dam de Laise, Anne Bancroft, Ron Carey, Candice 
Azzara, Michael Lombard, Sal Viscuso, Delia Salvi, Robert 
Costanzo, Estelle Reiner, Richard Carron, Renata Vanni, 
Paul Zegler, Madeleine Taylor Holmes, Natasha Ryan, 
David Comfort, Merie Earle. 

، تدفعــــــه األســــــرة  صــــــاحب مكتبــــــة مــــــن أصــــــل إيطــــــالى وكــــــاثوليكى
ـــــه ( ـــــدين)  أخـــــوه وأخت ـــــه الب ـــــن خالت .  لتخســـــيس نفســـــه بعـــــد وفـــــاة اب

ى الـــــدور ويخلـــــق مواقــــف ضـــــاحكة بشـــــدة دوم دى لــــويس محبـــــب فــــ
يعـــــــزى الـــــــبعض تلـــــــك .  لكـــــــن متفرقـــــــة وســـــــط إيقـــــــاع عـــــــام ضـــــــعيف

،  البطلةـ  الموجهةـ  المواقــــــــــــف إلــــــــــــى ميــــــــــــل بــــــــــــرووكس زوج المؤلفة
أيضــــا ثمــــة حبكــــة فرعيــــة لصــــاحبة محــــل .  وصــــاحب الشــــركة المنتجــــة

الهـــــــدايا األثريـــــــة المجـــــــاور وهـــــــى أيضـــــــا كاثوليكيـــــــة متدينـــــــة إيطاليـــــــة 
  . لشقراء كانديس آزارااـ  األصل 

  بذور الخديعة 
Seeds of Deception 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٦٨)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
Aka: Babymaker —The Dr. Cecil Jacobson Story 

(OTitle). 
Inspired by actual events. ¤. PD: David Davis. DPh: 

Rodney Charters. M: James McVay. E: Bill Goddard. Co-P: 
John Danylkiw. Pr: Michael Jaffe. W: Phil Penningroth and 
Sharon Elizabeth Doyle. D: Arlene Sanford.  ExcPs: 



٦٤  

Michael Jaffe, Howard Braunstein. C: Shana Landsburg, 
C.S.A.; TorontoC: Susan Forrest Casting. 

Melissa Gilbert. ¤. Shanna Reed. Tom Verica. Shannon 
Lawson, Geoffrey Bowes. James B. Douglas, Jesse Collins. 
Intrd: Michael Charles Roman. And George Dzundza -as 
Dr. Cecil Jacobson.  Ftr -inAlphOrder: Damir Andrei, 
Jank Azman, Liza Balkan, David Blacker, Marilyn Boyle. 
Donny Burns, Deborah Burgess, John Dolan, Victor Erdos, 
Richard Farrell. Kate Hennig, Alexander James Kenny, 
Colin Francis Kenny, Noah Long, Jane Luk, Ann-Marie 
MacDonald. Yanna McIntosh, Jacqueline McLeod, Melanie 
Nicholls-King, Tim Progosh, Marilyn Smith, Caroline 
Yeager. 

ــــة ل ــــذى قصــــة واقعي ــــم األميركــــى سيســــيل چيكوبســــون ال ــــب العق طبي
، تبـــــدأ بمجـــــرد  لجـــــأ لوســـــائل مختلفـــــة غيـــــر قانونيـــــة لعـــــالج مريضـــــاته

ـــد  ـــة تـــأتى بأعراضـــه زائ إيهـــامهن بوجـــود حمـــل مـــن خـــالل جرعـــة هرموني
،  اللعــــــــب بمشــــــــاعرهن أمــــــــام شاشــــــــات الموجــــــــات فــــــــوق الصــــــــوتية

ــــــوى هــــــو شخصــــــيا ــــــدس لهــــــن ســــــائله المن ــــــأن ي البطلــــــة .  وإنتهــــــاء ب
ــــلتعر  ــــال بالفع ــــت طف ــــانى وأنجب ــــم تكتشــــف أى  ضــــت للوضــــع الث ، ول

ـــــا تصـــــديق صـــــديقة لهـــــا  ـــــرفض دوم ـــــت ت شـــــىء إال بعـــــد ســـــنوات وكان
ـــى ـــا .  عرضـــها للطريقـــة األول ـــم تجـــد هن ـــل شـــابة ل ـــة تمثي جيلبـــرت ماكين
ـــــــب  فرصـــــــة تناســـــــب هـــــــذا ، أمـــــــا چونچـــــــا فيســـــــرق األضـــــــواء كالطبي

،  يـــــزالفاســـــد والـــــذى أداه علـــــى نحـــــو خبيـــــث المـــــرح ذى مـــــذاق متم
لكـــــن تظـــــل المشـــــكلة األهـــــم فـــــى المخطوطـــــة التـــــى لـــــم تجـــــد ســـــوى 
تكـــــرار ذات الكـــــالم أكثـــــر مـــــن مـــــرة ودون أى تنويـــــع إلفهـــــام البطلـــــة 

  . أن ذلك طبيب نصاب ـ  وتأكيدا ليس إفهامنا نحنـ  
  بذور الشيطان 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨١مصر 
.  هنـــــــىهـــــــانى م:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  أفـــــــالم إيهـــــــاب الليثـــــــى

ـــــاچ ـــــز فخـــــرى:  مونت ـــــد العزي ـــــدير التصـــــوير.  عب ـــــر اهللا:  م ـــــى خي .  عل
  . يس اسماعيل يس:  تأليف وإخراج

، صــــــالح  ، مجــــــدى وهبــــــة ، لبلبــــــة ، عــــــادل أدهــــــم ناهــــــد شــــــريف
  . ، نجوى فؤاد نظمى

اثنــــان يتفقــــان علــــى .  ، ومثيــــرة لحــــد معقــــول درامــــا تشــــويقية معقــــدة
، لكنــــه يقتلهـــــا خـــــارج  دهمالقريبـــــة ثريــــة ألحـــــ)  يبـــــدو انتحــــارا (قتــــل 

ــــــى جثتهــــــا الخطــــــة خطــــــأ ــــــل أخــــــرى شــــــبيهتها .  ، ويخف فيقــــــرران  قت
أى الحصــــول  (بعــــد نجــــاح كــــل شــــىء .  أقنعاهــــا بــــتقمص شخصــــياتها

  . ، وتبدأ لعبة قط وفأر دامية بين البطلين ) على الميراث
  برج األهوال

  . ” الحريق المدمر “:  انظر
  برج العذراء 

  ق أأ ١٠٦)  س/  ت /  الليثى ( ١٩٧٢مصر 
ـــــة الســـــينما والمســـــرح والموســـــيقى [ ـــــالم الشـــــعلة]  هيئ قصـــــة .  أف

عبــــد العلــــيم :  مهنــــدس الــــديكور.  فــــاروق الســــعيد:  وســــيناريو وحــــوار
.  علـــــى خيـــــر اهللا:  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم:  مونتـــــاچ.  زكـــــى
  . محمود ذو الفقار:  إخراج

ــــة ، عــــادل إمــــام صــــالح ذو الفقــــار ، حســــين  شــــريف، ناهــــد  ، لبلب
  . ، الراقصة أميرة ، كوثر شفيق ، مختار أمين إسماعيل

ــــالتنجيم ــــؤمن ب ــــوت فتــــاة  زوج م ــــد م ــــوءة أنــــه ســــيموت بُعي ــــه نب ، تأتي
ـــــة ـــــة معين ـــــم يكتشـــــف أن هـــــذه هـــــى زوجـــــة صـــــديقه بعالم تتفـــــق .  ، ث

ــــاء الحمــــل ــــرة أثن ــــوءة بمــــوت األخي ــــى ادعــــاء وجــــود نب ــــان عل ،  الزوجت
كوميــــــديا .  قه بعــــــدم اإلنجــــــابوهكــــــذا يحــــــاول البطــــــل إقنــــــاع صــــــدي

  . ساذجة ولحظات قليلة هى المضحكة فيها
   ٢/١برج المدابغ 

  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٨٣مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

ــــــونس شــــــلبى ، يســــــرا عــــــادل أدهــــــم ــــــؤاد ، ي ــــــاروق  ، نجــــــوى ف ، ف
، عمــــاد  ، عــــزة جمــــال الــــدين ، صــــالح الســــعدنى ، رغــــدة الفيشــــاوى

  . ، بدر نوفل ، قدرية كامل رشاد
ـــود ـــاح لعائلهـــا تـــاجر الجل ،  ، ثـــروة فجائيـــة أســـرة شـــعبية يتـــيح االنفت

األســــــرة ومنهــــــا ابــــــن بطــــــل .  فيبنــــــى عمــــــارة شــــــاهقة فــــــى حــــــى راقــــــى
قصـــة بارعـــة .  ، تتـــابين مـــواقفهم مـــن العصـــر الجديـــد وضـــحية اكتـــوبر
  . ، منقولة بمستوى فوق المتوسط المعهود لنعمان عاشور

  البرق األزرق 
The Blue Lightning 

  ق م ٩٠)   ت  ( ١٩٨٦استراليا 
Alan Sloan Inc.; 7: Seven Network Australia. PD: Chris 

Breckwoldi. DPh: Geoffrey Simpson. FE: Ted Öttan. M: 
Frank Strangio. ExcP: Alan P. Sloan. Greg Caote, Matt 
Carroll. Co-P: William Kelley. P: Ross Matthews. W: 
William Kelley. D: Lee Philips.  ↑ C: Liz Mullinar. US C: 
Ellen Meyer. UnitRunner: Toby Churchill Brown. 

Sam Elliot. Rebecca Gilling. John Meillon. Robert 
Coleby. Max Phipps. And Robert Culp -as McInally.  Ftr: 
Ralph Coller. Jack Davis, Ray Meagher, Michael Carman, 
Norm Erskine. 
مغـــــامر أجيـــــر يكلفـــــه أحـــــد هـــــواة األحجـــــار النـــــادرة بإحضـــــار قطعـــــة 

ألــــــف دوالر لصــــــاحبها األســــــترالى  ٤٠٠أوبــــــال ضــــــخمة دفــــــع فيهــــــا 
ــــــــن القتلــــــــة  وهــــــــو رجــــــــل بيــــــــزنس بلطجــــــــى لديــــــــه جــــــــيش كامــــــــل م

، كـــذا تـــأتى  بمجـــرد وصـــوله هنـــاك تبـــدأ محـــاوالت قتلـــه.  المســـلحين
ص مـــــن زوجـــــة رجـــــل البيـــــزنس هـــــذا لتســـــاعد القـــــادم األميركـــــى للـــــتخل

،  ال تهـــــــدأ المطـــــــاردات أو االنفجـــــــارات أو إطـــــــالق النـــــــار.  زوجهـــــــا
ــــإعتزاز مــــا يســــمى  وهــــى شــــاحنة ’  قطــــار الطريــــق ‘وإن قــــدم الفــــيلم ب

  . عربات ٣مكونة من ’  ماك ‘عمالقة من طراز 

   ٢/١البركان 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٩٠مصر 

.  ى هدايـــــــةمجـــــــد:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  الوكالـــــــة العربيـــــــة للســـــــينما
عمـــــرو عـــــزت :  ســـــكريبت.  محمـــــود حســـــنين:  مســـــاعد مخـــــرج أول

عمــــرو :  مــــدير اإلنتــــاج.  محمــــد بكــــر:  مصــــور فوتــــوغرافى.  إبــــراهيم
المواويــــل واألغــــانى  >؛  محمــــد الحلــــو:  غنــــاء.  عبــــد الحلــــيم نصــــر

ـــــأليف ـــــدس:  الميكســـــاچ.  < عمـــــاد حســـــن:  ت .  ســـــيد حامـــــد/  مهن
.  محمـــــــد ضـــــــياء:  تصـــــــويريةألحـــــــان وموســـــــيقى .  نـــــــوال:  المقدمـــــــة

مــــــدير .  عــــــادل منيــــــر:  مونتــــــاچ.  أحمــــــد مســــــعود:  المنــــــتج المنفــــــذ
  . عبد اللطيف زكى:  إخراج.  محسن نصر:  التصوير

ــــى ــــى الفخران ــــر.  صــــفية العمــــرى.  يحي ــــيظ .  شــــريف مني ــــد الحف عب
حمـــــزة :  ضـــــيف الفـــــيلم.  حســـــن حســـــين.  ناهـــــد ســـــمير.  التطـــــاوى
، مــــــراد  ، مطــــــاوع عــــــويس نة، أنــــــور حســــــو  بركــــــات زكــــــى.  الشــــــيمى
  . إسماعيل حسن:  ؛ الطفل ، أحمد عمار نبوية شعبان.  موافى

صــــــعيدى يرحــــــل لألســــــكندرية مــــــع طفلــــــه هربــــــا مــــــن ثــــــأر يتعلــــــق 
، يرحــــل بعــــدها إلــــى أميركــــا تاركــــا األخيــــر فــــى رعايــــة صــــاحب  بعائلتــــه

محـــــل األقمشـــــة الـــــذى عمـــــل عنـــــده والـــــذى يوافـــــق بعـــــد ذلـــــك علـــــى 
ــــة  ــــه حماي ــــه إلي ــــأرنســــب ابن ــــه مــــن الث تمــــر الســــنوات ويعــــود األب .  ل

ــــراثن  ــــه مــــن ب ــــونيرا ويحــــاول إنقــــاذ ابن مــــن الخــــارج بعــــد أن أصــــبح ملي
، لكــــن األخيــــر  خطيبتــــه التــــى اتضــــح إنهــــا تطمــــع فــــى ثروتــــه لــــيس إال

ـــــه ويســـــتعد للســـــفر معهـــــا للخـــــارج ـــــى أن يســـــتحيب .  ال يصـــــغى إلي إل
بعــــــد  لوالـــــده فــــــى النهايــــــة ويهــــــرع إلنقــــــاذه مـــــن القتــــــل مــــــع الشــــــرطة

درامــــا متوســــطة اإلثــــارة واإلقنــــاع .  معــــاودة محاولــــة األخــــذ بالثــــأر منــــه
  . أنقذها التمثيل الجيد من معظم الطاقمين الرئيس والداعم

   البركان 
Volcano 

  ق م ١٠٣)  س  ( ١٩٩٧أميركا 
Twentieth Century Fox [Shuler Donner/ Donne; Moritz 

Original]. M: Alan Silvestri. CD: Kirsten Everberg. E: 
Michael Tronick, A.C.E., Don Brochu. PD: Jackson 
deGovia. DPh: Theo van de Sande, A.S.C. ExcP: Lauren 
Shuler Donner. P: Neal H. Moritz, Andrew Z. Davis. Story: 
Jerome Armstrong. S: Jerome Armstrong and Billy Ray. D: 
Mick Jackson. 

Tommy Lee Jones. ¤. Anne Heche. Gaby Hoffmann. Don 
Cheadie, Keith David. 

ذروة  ‘فــــيلم كــــوارث ومــــؤثرات فــــائق يــــأتى بعــــد شــــهور قليلــــة مــــن 
ـــــــى ـــــــل “ [’  دانت ـــــــادا .  ] ” غضـــــــب الجب ـــــــا التضـــــــخيم يأخـــــــذ أبع هن

،  جديــــدة فــــالخطر ال يتهــــدد بلــــدة جبليــــة صــــغيرة غيــــر مأهولــــة تقريبــــا
ــــين ســــكانها ومنشــــآتها الضــــخمة الشــــهيرة ــــوس أنچلــــيس بمالي ــــل ل .  ب

ــــد  ــــات القشــــرة األرضــــية بع ــــح تكســــر الحمــــم طبق ــــف وتطف ــــزال عني زل
الخطــــر األكبـــر الــــذى .  إلـــى الشـــوارع لتــــذيب كـــل شــــىء فـــى طريقهـــا

ـــــذى كـــــان انشـــــاؤه  ـــــة ال ـــــاق المدين ـــــرو أنف ـــــيلم هـــــو مت ـــــه الف ـــــول علي يع
، إنــــــه ببســــــاطة الطريــــــق الســــــلس  غلطــــــة كبيــــــرة ـ  حسب رأى الفيلمـ  

ـــــة ـــــن .  للحمـــــم للوصـــــول ألى مكـــــان بالمدين ـــــيلم يكـــــاد يتكـــــون م الف
بنــــاء مصــــدات خرســــانية لقطــــع الشــــارع :  لتحديــــدتتــــابعين رئيســــين با

ـــه الحمـــم ـــذى تزحـــف في ـــاه عليهـــا دفعـــة واحـــدة ال .  ، مـــع إطـــالق المي
ــــى  ــــل مجــــرى الحمــــم الزاحفــــة عبــــر األنفــــاق إل والتتــــابع النهــــائى بتحوي

هـــــذا يتطلـــــب تفجيـــــر .  مجـــــرى صـــــرف ميـــــاه األمطـــــار إلـــــى المحـــــيط
ـــــة لســـــد أحـــــد الشـــــوارع أيضـــــ ـــــات المدين ـــــر بناي .  اأحـــــد أحـــــدث وأكب

ـــــأتى بهـــــاتين  ـــــى شـــــغله وي ـــــة يتفـــــانى ف البطـــــل مســـــئول بطـــــوارئ المدين
ــــا عــــن إجــــازة مــــع  الفكــــرتين ، بعــــد أن كــــان ســــاخطا فــــى البدايــــة بحث

أمــــا البطلـــــة .  ) التــــى ستصـــــبح بــــالطبع هـــــدفا مؤكــــدا للبركـــــان (ابنتــــه 
ـــــة ومغـــــامرة ـــــة شـــــابة وجميل ، وستصـــــبح محـــــورا  فهـــــى عالمـــــة چيولوچي

لفت نظـــرك تطـــابق الخيـــوط الدراميـــة ســـي.  لعالقـــة عاطفيـــة مـــع البطـــل
ـــــين الفيلمـــــين ـــــاك  والشخصـــــيات ب ـــــاه شـــــىء واحـــــد أن هن ، وهـــــذا معن

  . طريقة واحدة لكتابة األفالم الصحيحة
  بركان الغضب

  . ” طريق التنين “:  انظر
  بركان الغضب 

Death Wish V —The Face of Death 
  ق م ٩٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
  . ” ٥لغضب بركان ا “:  س

21st Century. M: Terry Plumeri. E: Patrick Rand. PD: 
Csaba A. Kertesz. DPh: Curtis Petersen. P: Damian Lee. W 
and D: Allan A. Goldstein. 

Charles Bronson, Lesley-Anne Down, Michael Parks, 
Chuck Shamata, Kevin Lund, Robert Joy, Saul Rubinek, 
Kenneth Welsh, Erica Lancaster. 
هــــذه المــــرة تهــــوى اإليــــرادات بحــــدة بــــل ال يحظــــى ســــوى بعــــرض 
ــــــى  ــــــات المتحــــــدة وال يحظــــــى حت ســــــينمائى شــــــكلى جــــــدا فــــــى الوالي

ــــــــرة ــــــــا أو دول أخــــــــرى كثي ــــــــى بريطاني ــــــــه ف ــــــــة .  بمثل المخضــــــــرمة فائق
ــــــــدة للسلســــــــلةـ  الجمــــــــال ليسلى ــــــــة الجدي ــــــــى  آن داون القادم ، والت

، تتعـــرض للتشـــويه فـــى وقـــت  ار الفـــيلميشـــجعك اســـمها علـــى اســـتئج
هـــى .  ) ! هـــذا ســـبب كـــاف للفشـــل (مبكـــر جـــدا ثـــم تقتـــل بعـــد قليـــل 

الخليلـــــة الجديـــــدة للبطـــــل الـــــذى أصـــــبح يشـــــتغل اآلن بالتـــــدريس فـــــى 
مــــن وراء الجريمــــة هــــو زوجهــــا الســــابق المنقلــــب عصــــاباتيا .  الجامعــــة
يــــز جديــــدة ال تم’  ســــهر ‘تبــــدأ رحلــــة .  ) مايكــــل پــــاركس (محترفــــا 

.  يـــذكر فيهـــا ســـوى التركيـــز علـــى تلـــذذ البطـــل بتعـــذيب مـــواد انتقامـــه
انفجــــار  “انظــــر قائمــــة العنــــاوين المصــــرية ألفــــالم السلســــلة فــــى أولهــــا 

  . ” الحليم
  البرنس 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٤مصر 
  . فاضل صالح:  إخراج

،  ، مــــريم فخــــر الــــدين ، ناهــــد يســــرى ، حســــين فهمــــى أحمــــد زكــــى
  . ، محمد أبو الحسن ، محمود الزهيرى قنتوفيق الد

حقــــــق عرضـــــه الســــــينمائى  (، لكنـــــه جميــــــل وممتـــــع  عمـــــل غريــــــب
ــــرا ــــى كثي ــــن إمتاعــــه الحقيق ــــل م ،  حــــس تشــــكيلى راقــــى.  ) نجاحــــا أق

، جماليـــــــــات رفيعـــــــــة للمكـــــــــان واإلضـــــــــاءة  وجـــــــــو تغريـــــــــب محبـــــــــب
اإليقـــــــاع لـــــــيس بالســـــــخونة .  إلـــــــخ…والخلفيـــــــات وحركـــــــة الكـــــــاميرا 

ـــــة ـــــل القـــــرنالقصـــــ.  المطلوب ـــــدور فـــــى أوائ ـــــرنس ة ت ، مـــــن أصـــــل  ، وب
 ٨، كيــــــــف قتــــــــل نحــــــــو  ، يحكــــــــى فــــــــى ليلــــــــة أعدامــــــــه أرســـــــتقراطى

.  شخصــــيات مــــن األســــرة األرســــتقراطية التــــى بطشــــت بأبيــــه األســــود
شـــــىء مـــــدهش  (حســــين فهمـــــى يقـــــوم بكـــــل األدوار المختلفــــة تمامـــــا 

عـــــــودة مرتقبـــــــة لناهـــــــد يســـــــرى التـــــــى تفتقـــــــدها الشاشـــــــة .  ) بـــــــالطبع
  . الفيلم الوحيد لموجهه.  لفترات طويلة المصرية

   ٢/١الپروفيسور شارد الذهن 
The Absent-Minded Professor 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٥)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
Walt Disney. ExcP: Richard Chapman, Bill Dial. P: Ric 

Rondell. Developed for Television: Richard Chapman, Bill 
Dial. Based on Characters Created: Samuel W. Taylor. W: 
Richard Chapman, Bill Dial. DPh: Isidore Mankofsky, 
A.S.C. AD: Frank Pezza. E: Tom Stevens. CD: Tom 
Bronson. D: Robert Scheerer. 

Harry Anderson, Mary Page Keller, David Paymer, James 
Noble, Bibi Osterwald, Tom Gallaway. 

.  ١٩٦١إعـــــــــــادة أو بـــــــــــاألحرى اســـــــــــتطراد لشخصـــــــــــيات فـــــــــــيلم 
ــــذى برمجــــه المبتكــــر الشــــاب  ــــال يســــرقون الحاســــب ال مجموعــــة أطف

، ومحاوالتــــــه إســــــتعادة  ويحمــــــل تصــــــميم المــــــادة المقاومــــــة للجاذبيــــــة
ثـــــم حبكـــــة محاولـــــة إســـــتغالل شـــــركة بحـــــوث عســـــكرية لـــــه .  الجهـــــاز

ــــــــة .  وإلختراعــــــــه ــــــــدى المقارن ــــــــر مبتكــــــــر ل ــــــــر مســــــــلى جــــــــدا وغي غي
  . األصلب

   ٢/١البرئ 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٦مصر 

عــــــــاطف :  إخــــــــراج.  وحيــــــــد حامــــــــد:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار
  . الطيب

، إلهــــام  ، ممــــدوح عبــــد العلــــيم ، أحمــــد زكــــى محمــــود عبــــد العزيــــز
ــــــب شــــــاهين ، ناهــــــد  ، أحمــــــد راتــــــب ، صــــــالح قابيــــــل ، جميــــــل رات
،  ير وحيــــد، ســــم ، حســــنى عبــــد الجليــــل ، عليــــة عبــــد المــــنعم ســــمير

  . ، بدر نوفل شوقى شامخ
ــــــــد حامــــــــد ــــــــة  المؤلــــــــف وحي ــــــــة انفصــــــــام شخصــــــــية فني ، فــــــــى حال

ـــــــــيلم.  نمـــــــــوذجى ـــــــــه  نصـــــــــف أول للف ـــــــــه ببراعـــــــــة تيمت ، يواصـــــــــل في
،  اإلنســــان حــــين تجــــره أقــــداره إلــــى آلــــة الســــلطة الرهيبــــة:  االساســــية

، فــــالح ســــاذج بمشــــاعر ومفــــاهيم  لكــــن يبقــــى األســــاس هــــو االنســــان
، مــــع كــــل خطــــوة مــــن خطــــوات  بطريقتــــه الخاصــــة، يتفاعــــل  بســــيطة
ــــد ــــل .  التجني ــــر عــــادى هل ــــانى صــــخب سياســــى غي فجــــأة النصــــف الث
ــــاد ــــه النق ــــع النهايــــة  ل ــــة بعــــض المنطــــق م ، وربمــــا اضــــفت عليــــه الرقاب
ـــــة ـــــره.  المعدل ـــــا ال إنســـــان وال غي ، إنمـــــا ســـــينما سياســـــية رخيصـــــة  هن
صــــــــــدق أو ال تصــــــــــدق فــــــــــى ســــــــــنة  (، موضــــــــــوعها هــــــــــو  مباشــــــــــرة
  ! التعذيب:  ) ؟ ١٩٨٦

  برئ فى المشنقة 
  ق أأ ٩١)   س/  ماركو ( ١٩٧١مصر 

.  أفــــــالم إبــــــراهيم والــــــى]  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما [
ــــــدا:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار ــــــديكور.  فيصــــــل ن ــــــدس ال ــــــد :  مهن عب

ــــــــاچ.  المــــــــنعم شــــــــكرى ــــــــدير التصــــــــوير.  فكــــــــرى رســــــــتم:  مونت :  م
  . ر التونىمني:  إخراج.  ، محمد عمارة محمود فهمى

، عبـــــد المـــــنعم  ، نجـــــوى فـــــؤاد ، محمـــــود المليجـــــى ناهـــــد شـــــريف
،  ، أشـــــرف عبـــــد الغفـــــور ، ســـــلوى محمـــــود ، توفيـــــق الـــــدقن إبـــــراهيم

  . ، أحمد أباظة ، حسين إسماعيل وحيد عزت
ــــاجر غــــالل يعمــــل فــــى  قصــــة محــــاوالت ضــــابط مباحــــث لإليقــــاع بت

لتــــاجر يقتــــل ا.  ’ تيجــــى تصــــيده يصــــيدك ‘ ، ولكــــن الســــوق الســــوداء
، وتبــــــدأ محــــــاوالت  غريمــــــه التــــــاجر اآلخــــــر ويلفــــــق التهمــــــة للضــــــابط
التشــــويق هــــو اللــــون .  أصــــدقائه وزوجتــــه إلنقــــاذه مــــن حكــــم اإلعــــدام

أفضــــل مــــا  ـ  الموجه التليفـــــزيونى أساساـ  الــــذى يقــــدم فيــــه منيــــر التــــونى 
  . عنده

   البرىء فى ورطة 
The Bonfire of the Vanities 

  ق م ١٢٦)  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
Warner Bros. C: Lynn Stalmaster. CD: Ann Roth. M: 

Dave Grusin. FE: David Ray and Bill Pankow. PD: Richard 
Sylbert. DPh: Vilmos Zsigmond. Co-P: Fred Caruso. ExcP: 
Peter Guber & Jon Peters. Based on the N: Tom Wolfe. S: 
Michael Cristofer. P and D: Brian dePalma.   ↑ AscP: 
Monica Goldstein. 

Tom Hanks. Bruce Willis. Melanie Griffith. Morgan 
Freeman. ¤ Kim Cattrall. Soul Rubinek. Alan King. John 
Hancock, Clifton James, Barton Heyman. Kevin Dunn, 
Danald Moffat, Norman Parker. Louis Giambalvo, Mary 
Alice, Kurt Fuller. Robert Stephens, Richerd  Libertini, 
Andre Gregory. [UC: F. Murray Abraham]. 
ربمــــــــا كانــــــــت القصــــــــص التــــــــى رواهــــــــا كتــــــــاب چــــــــوولى ســــــــاالمون 

،  ’ محرقـــــة األباطيـــــل تـــــذهب إلـــــى هوليـــــوود—حلـــــوى الشـــــيطان  ‘
منهـــا مـــثال أن ميالنـــى  (، أكثـــر أثـــارة مـــن أحداثـــه  عـــن تصـــوير الفـــيلم

جريفيــــث أجــــرت عمليــــة تجميــــل لصــــدرها وفاجــــأت دى پالمــــا بثــــديين 
ســـوء الحـــظ لكـــن علـــى أى حـــال ورغـــم .  ) ! ضـــخمين وســـط الفـــيلم

التجــــارى والتوقعــــات الكبيــــرة مــــن تحويــــل روايــــة عظيمــــة للشاشــــة مــــن 
وإن  (، يظــــــل المضــــــمون الــــــرئيس قويــــــا ومــــــؤثرا  خــــــالل طــــــاقم فــــــائق

ــــــــة  ــــــــدة واالفتقــــــــاد لعمــــــــق وإيحائي ــــــــة الزائ ــــــــه الصــــــــراحة والخطابي عابت
ــــه األصــــل اإلنســــان  .  ) ، وأحيانــــا ســــوء التمثيــــل وعــــدم تــــدقيق التوجي

كـــل همـــه التهـــام اآلخـــرين ممـــن هـــم أفضـــل   كـــائن حقيـــر إنفعـــالى غبـــى
،   كهنـــــة وإيطـــــاليو وزنـــــوج جنـــــوب بـــــرووكلين:  بالتحديـــــد أكثـــــر.  منـــــه

، يحرضــــــــون الغوغــــــــاء مــــــــن  يقــــــــودهم نائــــــــب عــــــــام يهــــــــودى شــــــــرس
ــــــوج وخلفهــــــم كــــــالب اإلعــــــالم المســــــعورة ــــــذات الزن ــــــات وبال ،  األقلي



٦٥  

بعبــــارة .  لينطلــــق الجميــــع اللتهــــام شــــاب أبــــيض رفيــــع التعلــــيم ونــــاجح
رى الكــــل خطــــاءون يســــعون لصــــلب المســــيح األنجلــــو ساكســــونى أخــــ

ـــــــى ليســـــــت لألجنـــــــاس األخـــــــرى هكـــــــذا .  رمـــــــز الكمـــــــال والقـــــــوة الت
ـــة الســـاخرة  ـــر هـــذه الرؤي ـــى معاصـــر عب ـــورك جحـــيم دانت ـــو ي أصـــبحت ني

ــــــك مــــــن خــــــالل قصــــــة صــــــحفى فاشــــــل  المروعــــــة ــــــيس (، وذل )  ويلل
)  هـــــــانكس (يكلـــــــف بتلفيـــــــق قصـــــــة حـــــــول سمســـــــار وول ســـــــترييت 

، وذلـــــك حـــــين صـــــدمت  د مـــــثال أعلـــــى حتـــــى هــــذه الحظـــــةالــــذى يعـــــ
 ـ  بل وتقودهــــا هىـ  )  جريفيــــث (ســــيارته عنــــدما كــــان بهــــا مــــع عشــــيقته 
ــــاإلكراه يخســــر كــــل شــــىء علــــى الفــــور .  شــــابا زنجيــــا حــــاول ســــرقته ب

ـــــزاز  ـــــدين والسياســـــة واإلبت ـــــى تحـــــالف فيهـــــا ال فـــــى هـــــذه المـــــؤامرة الت
ـــــة ـــــال عرقي ـــــا ضـــــده  باســـــم ال ـــــذ (، جميع ـــــد ال ى ال ينســـــاق وراء الوحي

القاضــــى الزنجــــى الــــذى أداه مورجــــان فرييمــــان فــــى ’  الهوجــــة ‘تلــــك 
ــــــــة ــــــــع الكاريزمي ــــــــدايات ترســــــــخه كــــــــنجم رفي ــــــــك .  ) ب المهــــــــم أن ذل
، لكـــــن حســـــب الكلمـــــة  الصـــــحفى ينـــــال پـــــوليترز وكـــــل جـــــوائز الـــــدنيا

ـــى يهـــوى اســـتعارتها عـــن المســـيح ـــد اإلنســـان لـــو ربـــح  ‘:  الت مـــاذا يفي
:  ، فقــــــط يضــــــيف لهــــــا إجابتــــــه الصــــــفيقة ’ ؟ العــــــالم وخســــــر نفســــــه

  ! ’ ، فهناك بعض التعويضات بلى ‘
  البرئ والجالد 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٩١مصر 
قصـــــة وســـــيناريو .  ســـــولى فـــــيلم]  أفـــــالم النصـــــر ســـــولى فـــــيلم  [

ــــــــاچ.  محســــــــن الجــــــــالد:  وحــــــــوار ــــــــاخ:  مونت مــــــــدير .  محمــــــــد الطب
:  إخــــراج.  ىغنــــيم بهنســــ:  مــــدير التصــــوير.  حمــــدى حســــن:  إنتــــاج

  . محمد مرزوق
ـــــى ـــــدة ريـــــاض عـــــزت العاليل ـــــا ، عاي ، حســـــن  ، عمـــــاد محـــــرم ، دين

، والء  ، عبــــده الــــوزير ، مــــريم فخــــر الــــدين ، ســــلوى عثمــــان مصــــطفى
ســــــليم :  ، الطفــــــل ، حســــــنى عبــــــد الجليــــــل ،  أحمــــــد عفيفــــــى فريــــــد
  . ياسر أمين:  ، الطفل محرم

ـــات المتحـــدة بعـــد الحكـــم ـــأتى مـــن الوالي ـــزنس ي ـــى أخيـــه  رجـــل بي عل
كانــــــــت الســــــــكرتيرة .  باإلعــــــــدام بتهمــــــــة الســــــــرقة المقرونــــــــة بالقتــــــــل

الحســـــناء للبطـــــل قـــــد جـــــاءت أوال واكتشـــــفت أن ثالثـــــا مـــــن زمالئـــــه 
، واآلن يبـــــدأ هـــــو مسلســــــل  بالشـــــركة قـــــد أصـــــابهم الثــــــراء المفـــــاجئ
اآلن تـــــأتى أختـــــه مـــــن البلـــــد .  انتقـــــام يـــــبطش فيـــــه بالثالثـــــة وأســـــرهم

قــــى بمفاجــــأة حــــول حقيقــــة األخ الــــذى العربــــى الــــذى تعــــيش فيــــه لتل
  . ميلودراما انتقام صغيرة لكن متقنة الخيوط ككل.  أعدم

    ٢/١البرئ والجميلة 
True Romance 

  ق م ١١٩)  س/   الجزيرة  ( ١٩٩٣أميركا 
[August Entertainment] True Romance Productions 

[Davis Film; Morgan Creek] C: Ris Bramon Garcia, Billy 
Hopkins. CD: Susan Becker. M: Hans Zimmer. E: Michael 
Tronick, Christian Wagner. PD: Benjamin Fernandez. ExcP: 
Bob and Harvey Weinstein, Stanley Margolis. DPh: Jeffrey 
L. Kimball, A.S.C. W: Quentin Tarantino. P: Samuel 
Hadida. P: Steve Perry. P: Bill Unger. D: Tony Scott.  ↑ 
ExcP: James G. Robinson, Gary Barber. Co-P: Don 
Edmonds, James W. Skotchdopole. AscPs: Lisa Cogswell, 
Spencer Franklin, Gregory S. Manson. 

 Christian Slater. Patricia Arquette. ¤. With Dennis 
Hopper. Val Kilmer. Gary Oldman. Brad Pitt. Christopher 
Walken. Co-Str: Bronson Pinchot. Samuel L. Jackson. 
Michael Rapaport. Saul Rubinek. Conchata Ferrell, James 
Ganolfini, Anna Thomson. Victor Argo, Paul Bates. Chris 
Penn, Tom Sizemore. 

، تــــأتى تحديــــدا مــــن رائــــدها  إحــــدى أبــــرز عالمــــات ســــينما العنــــف
، كــــــــوينتين  فــــــــى مرحلــــــــة مــــــــا بعــــــــد پيكينپــــــــاه وكووبريــــــــك ونظــــــــائرهم

فتــــاة قادمــــة مــــن فلوريــــدا لــــديترويت تقــــع فــــى حــــب ثالــــث .  تــــارانتينو
هــــــذا الشــــــاب الخشــــــن العاطــــــل يقتــــــل قوادهــــــا .  زبــــــون لهــــــا كعــــــاهرة

رومانســـــــــية هائلـــــــــة فـــــــــى  (وزمـــــــــالءه انتقامـــــــــا مـــــــــن خشـــــــــونته معهـــــــــا 
ـــــة كوكـــــائين ) ! نظرهـــــا ـــــه يظفـــــر بحقيب ـــــوس  . ، فـــــإذا ب ـــــرحالن إلـــــى ل ي

أنچلــــيس لقضــــاء شــــهر العســــل وتصــــريف المســــحوق بمعاونــــة صــــديق 
ــــه ــــل ناشــــىء ل ــــوط .  ممث ــــة يمســــكون خي العصــــابة وكــــذا شــــرطة المدين

مشــــــاهد بالغــــــة .  ، فــــــى تتابعــــــات كلهــــــا فائقــــــة العنــــــف تقــــــود إليهمــــــا
ـــــارانتينو المذهلـــــة ، أذكاهـــــا  االبتكـــــار طـــــوال الوقـــــت فـــــى مخطوطـــــة ت

هـــــــو دخـــــــول الشـــــــرطة لحجـــــــرة الفنـــــــدق ، و  جميعـــــــا مشـــــــهد النهايـــــــة
، وبعــــد لحظــــات تــــدخل العصــــابة مــــن البــــاب  لألمســــاك بصــــفقة البيــــع

هـــــذا ينتهـــــى بـــــالطبع بمذبحـــــة النهايـــــة الشـــــاملة التـــــى لــــــن .  اآلخـــــر 
أى البطــــــل والبطلــــــة وحقيبــــــة .  ” الحــــــب الصــــــادق “ينجــــــو منهــــــا إال 

ــــة عــــام قبــــل الت.  النقــــود صــــريح قاومتــــه رقابــــة الفـــــيديو البريطانيــــة لقراب
  . به

  البرئ والمشنقة 
  ق م ١٠٠)   س ( ١٩٨٦مصر 
  . ناجى أنجلو:  إخراج

ــــــــــة ــــــــــر مجــــــــــدى وهب ــــــــــى جب ــــــــــراهيم  ، ســــــــــلوى خطــــــــــاب ، من ، إب
  . ، ليلى نصر مروة:  ، طفلة ، إبراهيم يسرى الشرقاوى

ـــــه ـــــه النفســـــى بجريمت ـــــرف لطبيب ـــــل يعت ، فيحـــــاول اقناعـــــه بإنقـــــاذ  قات
دة حـــول الصــــراع النفســــى الفكـــرة جيــــ.  المـــتهم البــــرىء مـــن المشــــنقة

، لكــــن اإلنتــــاج الصــــغير  للطبيــــب بــــين شــــرف المهنــــة وخدمــــة العدالــــة
  . وتسرع التنفيذ أضاعا كل شىء

  ☺ البريق 
The Right Stuff 

  ق م ١٩٣)  إى إتش إى  ( ١٩٨٣أميركا 
[Warner Bros.] The Ladd Company.  D: Philip 

Kaufman. W for the sereen: Philip Kaufman. P: Irwin 
Winkler and Robert Chartoff. Based on the B: Tom Wolfe. 
DPh: Caleb Deschanel. PD: Geoffrey Kirkland. V 
Consultant: Gene Rudolf; SpVCreations: Jordan Belson. E: 
Glenn Farr, Lisa Fruchtman, Stephen A. Rotter; Douglas 
Stewart, Tom Rolf. M: Bill Conti. SupSpVFx: Gary 
Gutierrez. ExcP: James D. Brubaker. C: Lynn Stalmaster, 
Toni Howard & Associates. 

Scott Glenn. Ed Harris. Barbara Hershey. Dennis Quaid. 
Pamela Reed. Sam Shepard. Kim Stanley. Fred Ward. 
Veronica Cartwright. David Clennon, Scott Wilson. Donald 
Moffat, Levon Helm. Jeff Goldblum, Harry Shearer. 
Charles Framk, Royal Dano. Co-Str: John Dehner, Lance 
Henriksen, Scott Paulin, John P. Ryan. ↑ Kathy Baker, 
William Russ, Chuck Yeager. 
قصـــة غـــزو الفضـــاء تبـــدأ بمقدمـــة عـــن أحـــد الـــرواد الســـبعة لبرنـــامج 

ــــــألق خــــــاص ســــــام  تشــــــك ييجــــــر (رى ميركــــــو  ــــــذى يلعــــــب دوره بت ، ال
، وكســــره  ) ، يظهــــر بنفســــه كضــــيف هنــــا فــــى دور موظــــف بــــار شــــيبرد

، ثـــــم  تـــــروى قصـــــة  ١٩٤٧مـــــن أكتـــــوبر  ١٤حـــــاجز الصـــــوت فـــــى 
ــــــى  ــــــركيين كــــــل عل ــــــق أول ســــــبعة رواد أمي ــــــذى أطل ــــــامج نفســــــه ال البرن

فــــــى  ١٩٦٣مــــــن مــــــايو  ١٥و ١٩٦١مــــــن مــــــايو  ٥حــــــدة مــــــا بــــــين 
ـــــا حـــــول االرض رحـــــالت قصـــــير  إنهـــــا .  مـــــرة ٢٢ة آخرهـــــا كـــــان دوران

ــــــبعض ال  يجمعهــــــا إال  ٧قصــــــة  ــــــردة عــــــن بعضــــــها ال شخصــــــيات متف
ــــامرة والكســــر األســــطورى للحــــواجز ــــى ملحمــــة  حــــب المغ ــــك ف ، وذل

ـــرى ـــة كب ـــارة رغـــم  تقني ـــر القصـــص إث ـــا إلحـــدى أكث ، أمكـــن تحويلهـــا هن
 واعتمـــــد كوفمـــــان تقـــــديم الـــــرواد.  امتـــــدادها لـــــثالث ســـــاعات وربـــــع

ومشـــاهد الفضـــاء بكـــل جديـــة فـــى مقابـــل الـــتهكم الشـــديد فـــى كـــل مـــا 
ــــرئيس  (عــــدا هــــذين األمــــرين  ــــدون چونســــون نائــــب ال يشــــمل هــــذا لين

ـــــذاك ـــــالث .  ) ! آن ـــــذه ث ـــــيلم مـــــتقن ألبعـــــد مـــــدى اســـــتغرق تنفي ـــــه ف إن
، لكـــن  مـــأخوذ عـــن روايـــة تـــوم وولفـــى فائقـــة النجـــاح.  ســـنوات كاملـــة

إذ لــــم يحقــــق فــــى الشــــباك  ، مــــع كــــل هــــذا وذاك ال يعــــد خبطــــة كبــــرى
مليونـــــا متواضـــــعة نســـــبيا مفاجئـــــة للجميـــــع  ٢٠األميركـــــى ســـــوى نحـــــو 

عامـــــا أعـــــاد  ١٢فقـــــط وبعـــــد  ( ومستعصـــــية فـــــى الواقـــــع علـــــى الفهـــــم
الجماهيريــــــة والكرامــــــة المفقــــــودين للســــــينما العلميــــــة ”  ١٣أبوللــــــو  “

ــــح كهــــذه ، والتــــى يبــــدو أن المغــــامرة والتــــوتر الهــــائلين ال يكفيــــان  الق
، بــــل تحتــــاج غالبــــا لقــــدر مــــا مــــن الثقافــــة العلميــــة وحــــب تــــاريخ  فيهــــا

ــــى ــــم والتقنيــــة لــــدى المتلق ــــم يكــــن قــــد بــــرأ .  العل أو قــــل إن العــــالم ل
ـــــزة  ـــــة واألفكـــــار مفرطـــــة اإلنســـــانية الممي ـــــار الهيپي ـــــذاك مـــــن آث بعـــــد آن

طـــــــاقم ممثلـــــــين شـــــــبان تحـــــــول .  ) ! للثقافـــــــة المضـــــــادة للســـــــتينيات
يقصــــــــد بهـــــــــا مواصـــــــــفات ’  القماشــــــــة الحقـــــــــة ‘.  معظمــــــــه لنجـــــــــوم

الشــــــجاعة والصــــــالبة التــــــى أهلــــــت ييجــــــر ليكــــــون أول مــــــالح فضــــــاء 
ـــــه ـــــة ب ـــــة مقارن ـــــدرجات جامعي ـــــارى تـــــدريب ب ـــــوافر طي .  أميركـــــى رغـــــم ت

هــــذا هــــو معنــــى العنــــوان والمغــــزى النهــــائى المقصــــود لــــدى كــــل مــــن 
لحـــد مــــا يعـــد مـــن الصــــفاقة  ‘:  اراء نقديـــة.  صـــاحبى الروايـــة والفــــيلم

ــــــال إنســــــانية  ــــــهوال ــــــن الترفي ــــــديم كــــــل هــــــذا الكــــــم م ليســــــلى —’  تق
ـــــل هـــــذا الطـــــول ‘.  هالليويلـــــل ـــــين كـــــل األفـــــالم بمث —’  األقصـــــر ب
  . فـارايتى

AA: OScr; FE; Sd (Mark Berger, Tom Scott, Randy 
Thom, David MacMillan); SdFxE (Jay Boekelheide). 

AAN: Pic; SptA (Shepard); Cgr. 

   ٢/١بريق عينيك 
Sparkle in Your Eyes 

  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٢مصر 
ــــــــالم االتحــــــــاد ــــــــة الصــــــــحفية.  أف ســــــــميرة محمــــــــد :  قصــــــــة الكاتب

.  أحمــــد صــــالح:  ســــيناريو وحــــوار.  بنت الجزيــــرة العريبــــةـ  خاشــــقجى 
ــــد:  المصــــور ــــاج.  عصــــام فري ــــز علــــى:  إدارة اإلنت ــــد العزي ، عــــادل  عب
.  مـــــــلمجـــــــدى كا:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  ، صـــــــفوت عبـــــــاس حلمـــــــى

ـــــــى:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية ـــــــذ.  هـــــــانى مهن ـــــــتج المنف ســـــــامى :  المن
وحيـــــد :  مـــــدير التصـــــوير.  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  شـــــلبى
  . محمد عبد العزيز:  إخراج.  فريد

،  ليلـــــى حمـــــادة.  مديحـــــة كامـــــل.  ، حســـــين فهمـــــى نـــــور الشـــــريف
 : والممثــــل الكبيــــر.  ، صــــفاء الشــــامى ناديــــة رفيــــق.  رجــــاء الجــــداوى
، عبـــد الحميــــد  ماجـــدة عبـــد الفتـــاح:  باإلشـــتراك مـــع.  حســـين عســـر

ــــــيس ــــــور مــــــدكور أن ــــــار الســــــيد ، أن ــــــد اهللا ، مخت ــــــى عب ، رشــــــوان  ، من
  . مصطفى

، حـــــول مفهـــــوم  فـــــيلم جـــــرىء الموضـــــوع قـــــوى التمثيـــــل والتوجيـــــه
،  طيـــــار يبـــــدو متحضـــــرا يتـــــزوج المضـــــيفة الرقيقـــــة.  الرجولـــــة الشـــــرقى

ــــه أخفــــى عنهــــا حقيقــــة ا ــــرغم أن ، إال أن  ســــتمرار زواجــــه مــــن أخــــرىوب
يتعـــــــرض .  هـــــــذا لـــــــيس نهايـــــــة المطـــــــاف فـــــــى شخصـــــــيته الحقيقيـــــــة

، وتنتظـــــره البطلـــــة حتـــــى إنتهـــــاء الســـــنوات  لحـــــادث ويفقـــــد الـــــذاكرة
 ـ  ، وإحــــــدى حســــــنات الفيلم وهذه قصــــــة أخــــــرىـ  األربــــــع القانونيــــــة 

وحـــــين يعـــــود يـــــرفض تطليقهـــــا كـــــى تتـــــزوج ممـــــن تحـــــب ويطلبهـــــا فـــــى 
ــــت الطاعــــة مديحــــة كامــــل فــــى مســــتواها !  ومــــازال هنــــاك المزيــــد،  بي

، أمــــــــا محمــــــــد عبــــــــد العزيــــــــز  الرفيــــــــع المعتــــــــاد طــــــــوال الثمانينيــــــــات
  . ، فأفضل من متوسطهما المعتاد والسيناريست أحمد صالح

  بستان الدم 
  ق م ١٠٠)   الدقى/  س/  ت ( ١٩٨٩مصر 

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  المصـــــرية اللبنانيـــــة للتجـــــارة والســـــينما
ــــــرت:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  حمــــــد صــــــالحأ ــــــاچ.  عمــــــر خي :  مونت

أشــــــرف :  إخــــــراج.  ســــــعيد شــــــيمى:  مــــــدير التصــــــوير.  فتحــــــى داود
  . فهمى

بطولـــــــة الـــــــنجم .  ¤.  إلهـــــــام شـــــــاهين.  ، عـــــــزت العاليلـــــــى يســـــــرا
.  رشـــــاد خمـــــيس:  مـــــع الممثـــــل التونســـــى.  عـــــادل أدهـــــم:  الكبيـــــر

ــــــرازق صــــــالح نظمــــــى ــــــراهيم عبــــــد ال ــــــ.  ، إب ،  د الجليــــــلحســــــنى عب
  . ، سعيد طرابيك حمدى يوسف
، صـــــالح  ، إلهـــــام شــــاهين ، يســــرا ، عــــزت العاليلـــــى عــــادل أدهـــــم

ـــــــرازق نظمـــــــى ـــــــد ال ـــــــراهيم عب ـــــــل ، إب ـــــــد الجلي ، رشـــــــاد  ، حســـــــنى عب
  . خميس

ــــام والــــدها الصــــحفى الجــــاد  ــــاة اغتصــــبها بعــــض تجــــار العملــــة أم فت
ل ، ويســـــتمر الحـــــا تراودهـــــا هـــــى كـــــوابيس لجـــــرائم مختلفـــــة.  فـــــانتحر

، إذ تصــــــب  عنــــــد ســــــفرها لتــــــونس مــــــع زوجهــــــا المشــــــتغل بالســــــياحة
ــــــب األطــــــوار ــــــل يتضــــــح أن .  تخيالتهــــــا حــــــول بســــــتانى غري ــــــد قلي بع

.  زوجهـــا علـــى عالقـــة بابنـــة عمـــه وهـــو الـــذى يســـعى لتـــدميرها عصـــبيا
ــــع ال شــــىء  ’ مصــــباح الغــــاز ‘بعــــض ظــــالل مــــن  ، لكــــن ال شــــىء مقن

رات كلمـــا تتغيـــر قـــوانين ، تغيـــر عـــدة مـــ ، فـــى فـــيلم متعثـــر إنتاجيـــا مثيـــر
  ! العملة أثناء سنوات اإلنتاج

   ٢/١بشرة خير 
  ق أأ ٩٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٢مصر 

ــــالم النصــــر .  ، الســــيد زيــــادة حســــن رمــــزى:  القصــــة والحــــوار.  أف
:  تلحـــــــين >؛  الســـــــيد زيـــــــادة:  تـــــــأليف:  نشـــــــيد مصـــــــر والســـــــودان

؛  جليـــــــــل البنـــــــــدارى:  تـــــــــأليف:  ؛ األغـــــــــانى < حســـــــــن أبـــــــــو زيـــــــــد
ــــد:  تلحــــين:  النيــــل > ــــا خايفــــة؛  حســــن أبــــو زي عــــزت :  تلحــــين:  أن

منيـــــــر :  تلحـــــــين:  ســـــــوق علـــــــى مهلـــــــك؛  منـــــــاى أغنـــــــى؛  الجـــــــاهلى
؛  عبـــــد المـــــنعم شـــــكرى:  المخـــــرج المســـــاعد:  الفنيـــــون.  < مـــــراد

مــــــدير .  عبــــــاس حلمــــــى:  ؛ المنــــــاظر كمــــــال أبــــــو العــــــال:  المونتــــــاچ
  . حسن رمزى : سيناريو وإخراج.  مصطفى حسن:  التصوير

، إســـــــماعيل  ســـــــليمان بـــــــك نجيـــــــب.  ، كمـــــــال الشـــــــناوى شـــــــادية
ــــــس ــــــع.  ¤.  ي ــــــا حلمــــــى:  باالشــــــتراك م ــــــد  ، زوزو شــــــكيب ثري ، عب

، ســــــــناء  ، ســــــــناء ســــــــميح ، إســــــــتيفان روســــــــتى الســــــــالم النابلســــــــى
،  ، عبــــــد المــــــنعم بــــــدوى ، ســــــميرة محمــــــد ، نعيمــــــة وصــــــفى جميــــــل

  . ىلوال عبده وكيت:  ؛ والراقصتين إبراهيم جكلة
، مـــــع بعـــــض الـــــرقص  كوميـــــديا مســـــلية بفضـــــل خفـــــة ظـــــل الجميـــــع

ابنـــــة صـــــاحب شـــــركة تحـــــب مهندســـــا فـــــى شـــــركة .  والغنـــــاء الجيـــــدين
يكيـــد خطيبهــــا .  ، لكـــن األخيـــر يريــــد تزويجهـــا مـــن شــــاب ثـــرى أبيهـــا

ـــــدس ـــــدعى أنهـــــا زوجـــــة المهن ـــــدس راقصـــــو ت ـــــأن ي ســـــباق اللحظـــــة .  ب
حبيبتــــــه  األخيــــــر أن يكتشــــــف البطــــــل المكيــــــدة قبــــــل إتمــــــام زفــــــاف

  . بقليل
  بص شوف سكر بتعمل إيه 

  ق م ١٠٠)  س/  ياسمين ( ١٩٧٧مصر 
ــــة العامــــة للســــينما [ ــــيلم]  الهيئ ــــدلس ف ــــد الحــــى :  ســــيناريو.  أن عب

.  نهــــاد بهجــــت:  مهنــــدس الــــديكور.  بهجــــت قمــــر:  حــــوار.  أديــــب
ــــــــؤاد الظــــــــاهرى:  موســــــــيقى ــــــــاچ.  ف ــــــــدير .  ســــــــعيد الشــــــــيخ:  مونت م
  . أشرف فهمى:  إخراج . رمسيس مرزوق:  التصوير

، توفيــــــق  ، ســــــكر طفلــــــة ، لبلبــــــة ، ســــــمير غــــــانم حســــــين فهمــــــى
ـــــدقن ، ملـــــك  ، علـــــى الشـــــريف ، صـــــالح نظمـــــى ، فاطمـــــة مظهـــــر ال
، زكريـــــا  ، محمـــــد صـــــبيح ، وحيـــــد ســـــيف ، إبـــــراهيم ســـــعفان الجمـــــل
  . موافى

، والحقيقـــــة أنهـــــا ابنـــــة ثـــــرى حـــــاول  طفلـــــة يتيمـــــة تختطفهـــــا عصـــــابة
ــــراثعمهــــا قتلهــــا مــــن أجــــل ال ، لكــــن المكلــــف بقتلهــــا يعهــــد بهــــا  مي

ــــة ــــرأة متواضــــعة لكــــن قاســــية المعامل فتتلقفهــــا ’  ســــكر ‘تهــــرب .  الم
، وبـــــالتوازى يحـــــاول البطـــــل ضـــــابط شـــــرطة اإليقـــــاع  عصـــــابة للنشـــــل

كوميــــــديا تحــــــرى استعراضــــــية لــــــم .  بالعصــــــابة وإعــــــادة الفتــــــاة ألمهــــــا
ــــع بمواهــــب  ــــى إنقاذهــــا ألنهــــا ال تتمت ــــة ف ــــنجح بطلتهــــا الطفل خاصــــة ت

  . ملفتة
  بصمات فوق الماء 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٥مصر 
  . يس إسماعيل يس:  إخراج

، هشــــــام  ، دالل عبــــــد العزيــــــز ، فــــــاروق الفيشــــــاوى ميرفـــــــت أمــــــين
  . ، صبرى عبد المنعم ، مريم فخر الدين ، سميرة محسن سليم

ــــة تقــــع لمحــــامى وأســــرته ــــه  حــــوادث مرعب ، ويعتقــــدون أن شــــبح أخت
مرحلــــــــة جديــــــــدة لــــــــيس .  التــــــــى اضــــــــطهدها هــــــــو الســــــــبب الريفيــــــــة

فـــــيلم منفـــــذ .  إســـــماعيل يـــــس فـــــى إتقـــــان صـــــناعة ســـــينما الغمـــــوض
  . بتقانات أفالم الرعب بصورة أجود مما توقع من فيلم مصرى

   ٢/١البصمة األولية 
Prototype 

  ق م ٩٠)   ت  ( ١٩٨٣أميركا 
M: Billy Goldenberg. FE: Parkie Singh. AD: Bill Ross. 

DPh: Harry May. P: Robert A. Papazian. W: Richard 
Levinson, William Link. D: David Greene.  ExcP: 
Richard Levinson, William Link. ↑ AscP: Stephanie Austin. 
Casting D: Ellen Meyer. 

Christopher Plummer. David Morse. Frances Sternhagen. 
James Sutorius. Stephen Elliott. Doran Clark. Alley Mills. 
And Arthur Hill.  Ftr: Ed Call, Jonathan Estrin, Richard 
Kuss, Pat McNamara, Vahan Moosekian. 

ـــــة ـــــة ومتقن ـــــة ومـــــؤثرة معالجـــــة عصـــــرية ذكي .  ، لفرانكنســـــتاين ، حزين
، يــــــنجح فــــــى صــــــنع كــــــائن بشــــــرى  عــــــالم حــــــائز علــــــى جــــــائزة نوبــــــل

.  ، وذلــــك لحســــاب البنتــــاجون المظهــــر آلــــى بالكامــــل فــــائق الــــذكاء
، يكتشــــف أنــــه لــــم يفكــــر فــــى هــــذا  لكــــن حــــين تــــأتى لحظــــة تســــليمه

مــــورس محبــــب  . ، ويهــــرب بـــه خوفــــا مــــن أســـاءة اســــتخدامه مـــن قبــــل
، مــــــع  نحيــــــف طويــــــل دقيــــــق وســــــيم المالمــــــح.  فــــــى دور المخلــــــوق

البصــــــمة األوليــــــة تعبيــــــر .  لمســــــة ميكانيكيــــــة محســــــوبة فــــــى الحركــــــة
ــــة أو تصــــميم  ــــى األول آلل ــــى النمــــوذج التجريب ــــى الصــــناعة عل ــــق ف يطل

  . جديد
  البطل 

The Champ 
  ق م ١٢١)  س/    ف/   ت  ( ١٩٧٩أميركا 
  . ” يةبطل حتى النها “:  س

Metro Goldwyn Mayer. C: Sam Christensen and Joyce 
Robinson; in New York: TN1 Casting/ Julie Hughes; in 
Miami: Kathy Silva/ Dee Miller. Ast to Mr. Zeffirelli: 
Giuseppe Pisciotto. CD: Theoni V. Aldredge. M: Dave 
Grusin. ECons: Reginald Mills. E: Michael J. Sheridan. PD: 
Herman A. Blumenthal. DPh: Fred J. Koenekamp, A.S.C. S: 
Walter Newman; Based on a St: Frances Marion. P: Dyson 
lovell. D: Franco Zeffirelli. 

Jon Voight. Faye Dunaway. Ricky Schroder. The Champ. 
Jack Warden. Arthur Hill. Strother Martin. Joan Blondell. 
Mary Jocatlett, Elisha Cook, Stephan Gierasch, Allan 
Miller, Joe Tornatore. 

ــــيلم  ــــوان  ١٩٣١إعــــادة لف ــــذات العن ــــم يكــــن ’  النصــــير ‘ب ــــذى ل ال
بالمصــــــادفة تلتقــــــى األم بالطفـــــــل .  بهــــــذه البكائيــــــة فاقعــــــة االفتعــــــال

األب ســـــــايس .  ســـــــنوات ٧الـــــــذى هجرتـــــــه بســـــــبب طموحهـــــــا قبـــــــل 



٦٦  

تتوطـــــد .  جيـــــاد ال يملـــــك شـــــيئا لطفلـــــه إال جـــــواد ســـــباق مضـــــى زمنـــــه
، لكـــــن  رضـــــته لهـــــاالعالقـــــة بـــــين األم والطفـــــل ويتخلـــــى األب عـــــن معا

، وهنــــــا تقــــــع  أن يعــــــود للمالكمــــــة:  يقـــــر أن يفعــــــل لــــــه شــــــيئا بنفســـــه
إنسانية  ـ  صــــــــحيح أنــــــــه يقــــــــدم ثيمــــــــات مشاعر.  النهايــــــــة المأســــــــاوية
، والحـــــــــب  ، والتضـــــــــحية مـــــــــن أجـــــــــل االبـــــــــن كالطيبـــــــــة والبســـــــــاطة

، لكنــــه ككــــل افتقــــد للمنطــــق  ، واألمومــــة حــــين تنفجــــر فجــــأة األبــــوى
ـــــة .  توركيـــــك المشـــــاهد معظـــــم الوقـــــ مناجـــــاة الصـــــبى المجنونـــــة لجث

ـــة ـــه هـــى أفضـــل اللحظـــات الميلودرامي ـــف.  أبي فـــى كـــل  ‘:  تعليـــق طري
  . ليونارد مالتينـ  ’  لحظة كنا نتوقع أن تطارح دناواى ابنها الغرام

  البطاريات غير مشتملة * 
* Batteries not Included 

  ق م ١٠٦)   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
Universal [Amblin]. E: Cynthia Scheider. MComp: James 

Horner. C: Penny Perry. CD: Aggie Guerard Rodgers. PD: 
Ted Haworth. DPh: John McPherson. AscP: Gerald R. 
Molen. ExcPs: Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank 
Marshall. S: Brad Bird & Matthew Robbins And Brent 
Maddock & S.S. Wilson; St: Mick Garris. P: Ronald 
Schwary. D: Matthew Robbins. 

Hume Cronyn. Jessica Tandy. Frank McRae. Elizabeth 
Peña. Michael Carmine. Dennis Boutsikaris. Tom Aldridge, 
Jane Hoffman, John DiSanti. John Pankow, MacIntyre 
Dixon, Michael Greene. Doris Belack, Wendy Schaal, 
James LeGros, José Santana.  ↑ Ronald Schwary, Susan 
Shoffner, Shally Kurtz, Joseph Hamer, H. Clay Dear. 
بلطجيــــــــة أحــــــــد البليــــــــونيرات يالحقــــــــون ســــــــكان إحــــــــدى بنايــــــــات 

ـــــان المتهالكـــــة ـــــاء مشـــــروعه الضـــــخم مانهات ـــــن .  ، كـــــى يخلونهـــــا لبن م
ب مثقــــــــف وصــــــــديقته األســــــــپانية هــــــــؤالء الزوجــــــــان الكهــــــــالن وشــــــــا

تظهـــــــر أطبـــــــاق طـــــــائرة .  ومالكـــــــم زنجـــــــى معتـــــــزل محـــــــبط وصـــــــامت
،  تقــــف إلـــــى جـــــانبهم)  كأنهـــــا لعــــب أطفـــــال (صــــغيرة الحجـــــم جــــدا 
فـــــــى هـــــــذا )  بخـــــــالف المـــــــؤثرات (الرائـــــــع .  بـــــــل وتتكـــــــاثر بالتوالـــــــد

، هــــــو اإلحســــــاس العظــــــيم  الفــــــيلم الــــــذى أنتجــــــه ســــــپييلبيرج وفريقــــــه
ــــــث يحــــــدث هــــــذ ــــــالمعجزة حي ــــــالغى الضــــــعف والعجــــــزب ــــــاس ب .  ا ألن

يصــــل هــــذا للــــذروة فــــى مشــــهد النهايــــة بإعــــادة بنــــاء المبنــــى جديــــدا 
، وكأنـــــــه قـــــــزم شـــــــامخ وســـــــط  ، لكـــــــن بـــــــذات شـــــــكله القـــــــديم قويـــــــا

  . الناطحات العمالقة
  البطل 

  ق أأ ١٢٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٥٠مصر 
أبــــــو الســـــــعود :  ؛ الحــــــوار واألغـــــــانى إبــــــراهيم الـــــــوردانى:  القصــــــة

ـــــارىا ـــــز محمـــــود:  األلحـــــان.  البي ، محمـــــد  ، علـــــى فـــــراج عبـــــد العزي
،  حســـــن الصـــــيفى:  مســـــاعدا اإلخـــــراج.  ، عـــــزت الجـــــاهلى البكـــــار

والــــى :  ؛ ريجيســــير عبــــد اهللا يــــاقوت:  ؛ مســــاعد المصــــور منيــــر مــــراد
ـــــــىـ   ـــــــاج على وال ـــــــب خـــــــورى:  ؛ إكسســـــــوار ميتشـــــــو:  ؛ مكي ؛  نجي

شــــركة :  الفوتــــوغرافى ؛ التصــــوير زينــــب عــــويس:  تركيــــب النيجــــاتيف
:  ؛ مــــــدرب الــــــرقص آرام:  ؛ مهنــــــدس الكهربــــــاء مصــــــر الفوتوغرافيــــــة
هـــــاجوب :  ؛ المنـــــاظر محمـــــود نصـــــر:  التصـــــوير.  ايـــــزاك ديكســـــون

؛   ســـــعيد الشـــــيخ:  ؛ مونتـــــاچ كـــــارل:  ؛ مهنـــــدس الصـــــوت اصـــــالنيان
  . حلمى رفلة:  إخراج.  أنور وجدى:  السيناريو.  عبد المنعم

ــــــة كاريوكــــــا ــــــس،  تحي محمــــــد كمــــــال .  ¤.  ، شــــــادية إســــــماعيل ي
ـــــــــؤدب المصـــــــــرى ـــــــــاس م ـــــــــات صـــــــــدقى ، إلي ـــــــــد المـــــــــنعم  ، زين ، عب
  . ، محمد أبو السعود ، أحمد درويش ، إدمون تويما إسماعيل

ــــة صــــاحب  ــــق بســــذاجة بابن ــــذى يتعل ــــة ال ــــع األحذي البطــــل صــــبى يبي
،  ، وحـــــين تصـــــدم فـــــى حبيبهـــــا تعلـــــن حبهـــــا للبطـــــل البســـــيط المحـــــل

ــــــه  ــــــول ل ــــــد أســــــبوعفيمــــــرض ويق ــــــه ســــــيموت بع ــــــب أن ــــــيلم .   الطبي ف
عامــــــا مــــــن  ٤٣لــــــم يعــــــرض تليفـــــــزيونيا إال بعــــــد .  فكــــــاهى متوســــــط

  . االفراج
   ٢/١البطل 

Dragon —The Bruce Lee Story 
  ق م ١٢١)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

Universal. AscP: Kelly Breidenbach, Hester Hargett. Co-
P: Rick Nathanson. C: Jane Jenkins, Janet Hirshenson. 
FightChor: John Cheung. CD: Carol Ramsey. M: Randy 
Edelman. E: Peter Amundson. PD: Robert Ziembicki. DPh: 
David Eggby. ExcP: Dan York. Based on the B Bruce Lee: 
The Man Only I knew: Linda Lee Cadwell. S: Edward 
Khmara and John Raffo and Rob Cohen. P: Raffaella de 
Laurentiis. D: Rob Cohen. 

Jason Scott Lee. Lauren Holly. Michael Learned. Nancy 
Kwan. Kay Tong Lim. Sterling Macer, Sven-Ole Thorsen. 
Ric Young, Luoyong Wang. Eric Bruskotter, Aki Aleong. 
And Robert Wagner. 
قصــــــــة حيــــــــاة بــــــــرووس ليــــــــى فــــــــى نســــــــختها الهوليووديــــــــة األكبــــــــر 

تبـــــــدأ برحيلـــــــه شـــــــابا مـــــــن هـــــــونج كـــــــونج بســـــــبب .  والناجحـــــــة جـــــــدا
فـــــــى ســـــــان فرانسيســـــــكو ينتقـــــــل مـــــــن غاســـــــل أطبـــــــاق .  مشـــــــاغباته

ــــم صــــينى ــــى مطع ــــب جــــاد مضــــطهد ف ــــى طال ــــو  ، إل ــــم كــــونج ف ، فمعل
، فصـــــاحب لمـــــدارس للكـــــونج  ، وزوج لفتـــــاة أميركيـــــة بيضـــــاء لزمالئـــــه

يحـــــرم .  ، كـــــل هـــــذا فــــى أجـــــواء مـــــن التفرقــــة والتشـــــاحن العرقـــــى فــــو
ــــيض ــــيم الســــود والب ــــه الصــــينيين تعل ــــه علي ، فينهــــار  ، ويكــــادون يقتلون

زوجتــــــه ومؤلفــــــة الروايــــــة التــــــى  (، لــــــوال إرادة لينــــــدا  ويقــــــرر االعتــــــزال
.  ، والتــــى حفزتـــه لتــــأليف كتـــاب أثنــــاء عالجــــه ) اعتمـــد عليهــــا الفـــيلم

’  كـــــونج فـــــو ‘معـــــروف بســـــحب مسلســـــل بعـــــد هـــــذا يبـــــدأ الجـــــزء ال
ـــــــيد كــــــارادين ــــــه وإســــــناده لديف ، ثــــــم المالبســــــات التاليــــــة لجنــــــازة  من

.  ” الــــراس الكبيـــــر “، والتــــى أســــفرت عــــن  والــــده فــــى هــــونج كــــونج
’  الشـــــــياطين الداخليـــــــة ‘، محـــــــوره الـــــــدرامى  عمـــــــل مـــــــؤثر ومـــــــتقن

ــــة ــــة والغضــــب:  الثالث ــــى أن يقهرهــــا  الخــــوف والكراهي ــــى لي ــــى عل ، الت
المفارقـــــة الحقيقيـــــة .  ، وإال أورثهـــــا البنـــــه عقيـــــدة المقـــــاتلين حســـــب

المؤســــفة أن الفــــيلم مهــــدى لهــــذا االبــــن برانــــدون الــــذى مــــات قبيــــل 
ـــــه .  عرضـــــه ـــــى أول أفالم ـــــى ف ـــــرووس لي ـــــر عـــــن ب ـــــات أوف انظـــــر معلوم

  . ” الرأس الكبير “

    ٢/١بطل بالصدفة 
Accidental Hero 

  ق م ١١٦)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
Aka: Hero (USTitle). 
Columbia. C: Howard Feuer, Juliet Taylor. AstD: Louis 

d’Esposito. AscP: Sandy Isaac. Sd: Jerry Ross. AD: Leslie 
McDonald. PD: Dennis Gassner. M: George Fenton. E: 
Mick Audsley. DPh: Olivier Stapleton. St: Laura Ziskin & 
Alvin Sargent and David Webb Peoples. ExcP: Joseph M. 
Caracciolo. P: Laura Ziskin. D: Stephen Frears. 

Dustin Hoffman. Geena Davis. Andy Garcia. ¤. Joan 
Cusack, Kevin J. O’Connor, Maury Chaykin, Stephen 
Tobolowsky, Christian, Clemenson, Tom Arnold, James 
Madio, Chevy Chase, Fisher Stevens. 
ــــــة أو حتــــــى قصــــــد  ــــــص محتــــــال مشــــــوش ودون أى بطولــــــة حقيقي ل
ــــنهم  ــــاألرض ويحمــــل بعــــض المصــــابين م ــــاب طــــائرة مرتطمــــة ب يفــــتح ب

بينمــــا يــــدخل الســــجن لســــبب آخــــر يــــدعى .  مذيعــــة تليفـــــزيون شــــهيرة
ـــــى مليـــــون دوالر ـــــه البطـــــل ويحصـــــل عل ـــــه فـــــى ذات  صـــــديقه أن ، لكن
لهــــام كلمــــات األ:  الوقــــت يقــــدم واجبــــات البطولــــة كأفضــــل مــــا يكــــون

أيهمــــا البطــــل .  إلــــخ.  ، والتبــــرع للخيــــر والعنايــــة بالمشــــردين للنــــاس
ـــــاس  الحقيقـــــى ـــــة ال تكمـــــن داخلهمـــــا إنمـــــا تكمـــــن داخـــــل الن ؟ األجاب

هــــذه الفكــــرة التــــى عولجــــت ببراعــــة .  ومطــــالبهم مــــن شخصــــية البطــــل
ـــــالذع لإلعـــــالم عـــــديمى .  ممتعـــــة تنويعـــــة مهمـــــة أخـــــرى هـــــى النقـــــد ال

  . م يصورون االنتحارالقلوب لدرجة مرحة حتى وه
  بطل حتى النهاية

  . ” البطل “:  انظر

  
  : بطل العملية األخيرة

  ’ !  المشاهد يريد االندماج فى أكاذيب السينما وليس مناقشتها ‘
  بطل العملية األخيرة 

Last Action Hero 
  ق م ١٣١)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

Columbia.  D: John McTiernan. S: Shane Black & 
David Arnott. St: Zak Penn & Adam Leff. P: Steve Roth, 
John McTiernan. Co-P: Robert E. Relyea, Neal Nordlinger. 
ExcP: Arnold Schwarzenegger. DPh: Dean Semler. PD: 
Eugenio Zanetti. E: John Wright. VFxConsultant: Richard 
Greenberg. M: Michael Kamen. CD: Gloria Gresham. C: 
Jane Jenkins, and Janet Hirshenson. EditorialCnslt: Frank 
Uriosie. 

 Arnold Scwarzenegger. ¤. F. Murray Abraham. Art 
Carney. Charles Dance. Frank McRae. Tom Noonan. Robert 
Prosky. Anthony Quinn. Mercedes Ruehl. Introd: Austin 
O’Brien. [UC: Jean-Claude van Damme]. 
ــــــــى  ــــــــق األداء المرغــــــــوب ف ــــــــم يحق ــــــــن ســــــــونى ل ــــــــاج ضــــــــخم م إنت
الصـــــندوق وأدى لتســـــارع عمليـــــات إعـــــادة هيكلـــــة هـــــذا الجنـــــاح مـــــن 

تكلــــــف مائــــــة مليــــــون وحقــــــق .  االســــــتثمارات الياپانيــــــة فــــــى هوليــــــوود
، ورغـــــــم نجاحـــــــة العـــــــالمى  مليونـــــــا فقــــــط ٢٨تــــــأجيرات أميركيـــــــة بــــــــ 

ــــــــإن ال نســــــــبيا ــــــــع ، ف ــــــــى جمي ــــــــا ف خســــــــارة تتجــــــــاوز العشــــــــرين مليون
تـــــذكرة ســـــينما يعطيهـــــا فنـــــى عـــــرض كهـــــل لصـــــبى مولـــــع .  التقـــــديرات

، وهـــى عـــالم آخـــر كامـــل  بـــاألفالم تتـــيح لـــه الـــدخول إلـــى دنيـــا األفـــالم
ــــــــوانين مســــــــتقلة  ،  ، الرصــــــــاص ال يقتــــــــل الضــــــــرب ال يــــــــؤلم (ذى ق

، لكـــــن بالمقابـــــل يحـــــدث أن  ) إلـــــخ…النســـــاء جمـــــيالت بالضـــــرورة 
شــــــرار الســــــينما يســــــتغلون ذات التــــــذكرة للخــــــروج للعــــــالم الحقيقــــــى أ

ـــــف الجـــــاد ـــــض العن ـــــالم نشـــــاط فـــــائق .  وممارســـــة بع البطـــــل نجـــــم أف
، والمشـــــكلة أن  عليـــــه اآلن الخـــــروج لـــــدنيا الواقـــــع لمالحقـــــة هـــــؤالء
تتـــــــابع .  إلـــــــخ…الضـــــــرب هنـــــــا يـــــــؤلم والرصـــــــاص يجـــــــرح أو يقتـــــــل 

رار أثنــــــاء النهايــــــة إحبــــــاط مخطــــــط تخريبــــــى واســــــع خطــــــط لــــــه األشــــــ
فيلم ـ  داخلـ  ربمــــا تكــــون هــــذه أكثــــر أفكــــار نوعيــــة الفيلم.  احتفــــال مــــا

ــــــام وال  ذكــــــاء وجموحــــــا ، لكــــــن مشــــــكلتها أنهــــــا تتحــــــدث عــــــن الطع
، فالمشــــــاهد يريــــــد االنــــــدماج فــــــى أكاذيــــــب الســــــينما ولــــــيس  تقدمــــــه

ــــــر فيهــــــا ــــــه .  مناقشــــــتها والتفكي ــــــة بمــــــا في ــــــاول مــــــرح وودود للغاي التن
ظـــــل النـــــاس يترقبـــــون المواجهـــــة القادمـــــة  لمســـــة حـــــب للفـــــيلم الـــــذى

حديقـــــة الرعـــــب  “الســـــاخن هـــــذا فـــــيلم  ١٩٩٣بينهمـــــا فـــــى صـــــيف 
ــــه فــــيلم لــــم ينــــل حقــــه مــــن الجمهــــور .  ” الديناصــــورات— المؤكــــد أن

ـــبعض  ـــة فـــى إعـــادة مشـــاهدته ب ـــه وربمـــا يجـــد اآلن بعـــض المتع فـــى حين

صــــوت ســــونى الرقمــــى  ‘أول فــــيلم بالنظــــام الصــــوتى الرقمــــى .  التــــأنى
ـــــــــة  ) إس دى دى إس (’  ينامىالـــــــــد ـــــــــة الثالث ـــــــــنظم الرقمي ، أحـــــــــد ال

حديقـــــة الرعـــــب  “انظـــــر منافســـــه الكبيـــــر فـــــى ذات الســـــنة  (الكبـــــرى 
ـــــــل ”  عـــــــودة الرجـــــــل الوطـــــــواط “، وطبعـــــــا  ” … الســـــــابق بعـــــــام كام

، الـــــذى كـــــان أول فـــــيلم رقمـــــى إطالقـــــا فـــــى  بنظـــــام الـــــدولبى الرقمـــــى
  . ) تاريخ السينما

   ٢/١بطل للنهاية 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

ــــد شــــوقى ــــى طــــاهر ، محمــــود المليجــــى فري ــــدقن ، ليل ــــق ال ،  ، توفي
  . ، نظيم شعراوى زين العشماوى

ــــــالم النشــــــاط المصــــــرية الشــــــهيرة ــــــن اف ــــــيس عصــــــابة  م ــــــث رئ ، حي
، ولعبــــة الكشــــف  ، يبــــدو فــــى مظهــــر الثــــرى الخيــــر لخطــــف األطفــــال

ـــه بواســـطة لـــص ســـ ـــهعن ـــاج للمكافـــأة لمعالجـــة ابن إيقـــاع عـــام .  ابق يحت
  . سريع مع خفة ظل ملموسة

  بطل للنهاية
  . ” ٢الشيطان فى مهمة خاصة جـ  “:  انظر

   ٢/١بطل من ورق 
  ق م ١٢٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٨مصر 
  . نادر جالل:  إخراج

، أحمــــــد  ، صــــــالح قابيــــــل ، آثــــــار الحكــــــيم ممــــــدوح عبــــــد العلــــــيم
ــــدير ــــراهي ب ــــل إب ــــد المــــنعم م، أم ، حســــن  ، يوســــف داود ، عثمــــان عب

، ناديـــة  ، يوســـف طليـــب ، يوســـف عســـال ، ثريـــا عـــز الـــدين الصـــفتى
،  ، علــــى وجــــدى ، حمــــدى يوســــف ، شــــكرى منصــــور شــــمس الــــدين
  . مصطفى شميس

ـــــــه تنفـــــــذ  ـــــــات شاشـــــــة يكتشـــــــف أن أحـــــــد مخطوطات ـــــــب تمثيلي كات
جرائمـــــــه حرفيـــــــا بواســـــــطة موظـــــــف بمكتـــــــب اآللـــــــة الكاتبـــــــة تشـــــــاركه 

بعــــد قليــــل تتهمهــــا الشــــرطة بالتــــدبير لمــــا .  غــــامرة صــــحفية متهــــورةالم
ـــه تهمـــة التجســـس ـــة مطـــاردات فـــى كـــل !  يحـــدث بمـــا في حبكـــة النهاي

ــــدا وعــــن الشــــرطة القــــاهرة ــــة بعي ، بينمــــا  ، حتــــى يســــتلم المجــــرم الفدي
وهــــو هنــــا مــــن أصــــل ريفــــى .  تتــــوالى تهديداتــــه بــــنفس أماكنهــــا الهامــــة

ــــة فــــى التصــــرفات مــــن الوجــــه البحــــرى بلكنــــة مغرقــــة  ــــخ…وفطري .  إل
كوميــــديا حركــــة مســــلية مخلصـــــة لألصــــول األجنبيــــة للنــــوع والـــــبطالن 

  .  ممتعا األداء خاصة عبد العليم
  بعد االنفجار 

Afterburn 
  ] اشتراك [ق  ١٠٣)  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 

[Warner Bros.] HBO Pictures [The Steve Tisch 
Company]. C: Molly Lopata. Co-P: Elizabeth Chandler. M: 
Stewert Compeland. FE: Jerrold L. Ludwig. PD: Donald 
Light-Harris. DPh: Isidore Mankofsky. P: Paul Kurta. ExcP: 
Steve Tisch. W: Elizabeth Chandler. D: Robert Markowitz. 

Laura Dern. ¤ Robert Loggia. Michael Rooker. Welker 
White. Richard Jenkins. And Vincent Spano -as Ted 
Harduvel. Andy Romano, Basil Wallace. Gary Basaraba, 
Dion Anderson.   ↑ Also Str: Kasi Lemmons, Daniel 
Benzali. Co-Str: Cassy Friel, Christopher John Fields, Lewis 
Dix, Jr. Matthew Posey, David Warshopsky, Stephen 
Burleich, Paul Perri, Ron Frazier, Pierre Epstein, Richard 
Fancy, Walter Addison, Peter Jason. 
ــــــيل طيـــــار  ــــــيل زوجـــــة تيـــــد هاردوف ـــــة لچانيـــــت هاردوف القصـــــة حقيقي

ــــــ  ـــــه ال ـــــى تحطـــــم طائرت ـــــى مصـــــرعه ف ـــــذى لق ـــــة ال إف  ‘القـــــوات الجوي
تقاضـــــــى شـــــــركة چنـــــــرال دينـــــــاميكس الثبـــــــات عـــــــدم خطـــــــأ .  ’ ١٦

ا كمـــــــا تـــــــدعى الشـــــــركة ، والطبـــــــع للحصـــــــول كـــــــذلك علـــــــى زوجهـــــــ
ــــــة  اتقــــــان عــــــام.  تعــــــويض ــــــة ســــــواء فــــــى مرحل ، لكــــــن ال براعــــــة ملفت

التحــــرى عــــن األدلــــة التــــى تثبــــت رأيهــــا أو فــــى المشــــاهد الحركيــــة وال 
  . ، وال حتى فى إثارة المحاكمة فى رسم الشخصيات وتمثيلها

  البعد الثالث
  . ” العاصفة المعدنية “:  انظر
   ٢/١الصمت  بعد

After the Silence 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٧)   ت  ( ١٩٩٦أميركا 

Grossbart/ Barnett Productions [WildRice Productions; 
Grossbart-Barnett-Iezman Entertainment]. M: James 
McVay. E: Pam Malouf-Cundy. PD: Philip Foreman. DPh: 
Ousama Rawi, B.S.C, C.S.C. Co-P: Vivienne Radkoff. P: 
Jonathan Bernstein. ExcPs: Joan Barnett, Jack Grossbart. 
ExcP: Joel S. Rice. W: Vivienne Radkoff. D: Fred Gerber. 

 Co-P: Linda L. Kent. C: Stanley Soble, C.S.A., Lisa 
Zarowin. CD: Linda Matheson; TechAdvisor: Jennifer 
Delora. 

Jobeth Williams, Kellie Martin. ¤. Alan Rosenberg. Aaron 
Kubey, Thomas Kopache, Billy Jayne. Donna Bullock, 
Jennifer Delora, Sal Lopez. And S. Epatha Merkerson. Co-
Str -inAlphOrder: John Apicella, Mark Arnott, Kathy 
Buckley, Erika Lynn Dickson, Maggie Fleming. Chad 
Hagobian, Nelson Mashita, Deborah Offner, Vince Palermo, 
Jeanne Paulsen. Rose Portillo, Monte Russell, Missy 
Vigtorson, Maura Vincent, Laurie Woolery. 
ــــاد  فتــــاة صــــماء بكمــــاء تلقــــى بنفســــها مــــن نافــــذة البيــــت حيــــث اعت

تتـــــولى الخادمـــــة .  والـــــدها حبســـــها ومعاملتهـــــا بقســـــوة باعتبارهـــــا غبيـــــة
االجتماعيـــــة مهمـــــة البحـــــث عـــــن مدرســـــة مالئمـــــة لمثـــــل هـــــذه الحالـــــة 

ـــى هـــذه الســـن ـــق تعليمـــا قـــط حت ـــم تتل ـــى ل ـــادرة نســـبيا الت تأخـــذها .  الن
لبيتهــــــا إلــــــى أن تلحقهــــــا بمدرســــــة تابعــــــة إلرســــــالية كاثوليكيــــــة لكنهــــــا 

ــــل تأخــــذها لبيتهــــا مــــرة أخــــرى هــــذه .  ســــرعان مــــا تغلــــق لــــنقص التموي
ـــــن ورا ـــــد خـــــرق القواعـــــد لهـــــذه المـــــرة م ء ظهـــــر رئيســـــتها التـــــى ال تري

طبقـــــــا لهـــــــذه القصـــــــة .  الدرجـــــــة وأن ال مفـــــــر مـــــــن إعادتهـــــــا لوالـــــــدها
المســــــتوحاة مــــــن وقــــــائع حقيقيــــــة تظــــــل موظفــــــة الخدمــــــة االجتماعيــــــة 



٦٧  

، فـــى ظـــل ظـــروف شـــغل مثقلـــة باألعبـــاء  تكـــافح مـــن أجـــل هـــذه الفتـــاة
ف عمــــل نجــــاح كبيــــر للفــــيلم تجســــيده المكثــــف لظــــرو  (واإلحبطــــات 

مكاتــــــــب الخدمــــــــة وإخــــــــالص العــــــــامالت فيهــــــــا رغــــــــم المصـــــــــاعب 
تمثيــــل رائــــع .  وضــــخامة عــــدد الحــــاالت التــــى يتعــــين علــــيهن متابعتهــــا

، مـــــع نقـــــل كـــــل هـــــذه  مـــــن البطلتـــــين ولحظـــــات مـــــؤثرة كثيـــــرة بينهمـــــا
ــــدما تضــــيق كلتاهمــــا  ــــة عن ــــل النهاي ــــة قبي ــــات ألرض الواقــــع لوهل المثالي

  . نفعالية الخالصةبعدها تعود النهاية اال.  باألخرى
  البعض يذهب للمأذون مرتين 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت  ( ١٩٧٨مصر 
فــــاروق :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أوســــكار فــــيلم]  دوالر فــــيلم [

رشـــــــــيدة عبـــــــــد :  مونتـــــــــاچ.  جمـــــــــال ســـــــــالمة:  موســـــــــيقى.  صـــــــــبرى
محمــــــد عبــــــد :  إخــــــراج.  كمــــــال كــــــريم:  مــــــدير التصــــــوير.  الســــــالم
  . العزيز

، ســــــمير  ، لبلبــــــة ، عــــــادل إمــــــام ، نــــــور الشــــــريف أمــــــينميرفـــــــت 
، عقيلــــــة  ، ميمــــــى جمــــــال ، هنــــــاء الشــــــوربجى ، آمــــــال رمــــــزى غــــــانم
  . ، إبراهيم عبد الرازق ، سالمة إلياس ، چورچ سيدهم راتب

ــــــارب ــــــن األزواج األق ــــــات م ــــــة ثنائي ــــــن .  ثالث ــــــانى م ــــــزوج األول يع ال
الثالــــــث فهــــــو ، أمــــــا  ، والثــــــانى مــــــن إهتمامهــــــا بــــــالمنزل عنــــــه الغيــــــرة

ينصــــــــح األخيــــــــر .  ينافقهــــــــا عاطفيــــــــا بينمــــــــا يخونهــــــــا فــــــــى الحقيقــــــــة
، وتصــــــمم  ، وتتــــــأزم المفارقــــــات ، بإقامــــــة عالقــــــات غراميــــــة األولــــــين

.  ) مـــــن هنـــــا العنــــــوان (النســـــوة علـــــى أداء الزيـــــارة الثانيـــــة للمـــــأذون 
  . ، أعطاها طاقم التمثيل وزنا ما كوميديا خفيفة الظل

  البعض يعيش مرتين 
  ق م ١٠٥)  س/   الحجاز ( ١٩٧١ مصر

أفــــــــالم محمــــــــد عبــــــــد ]  المؤسســــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للســــــــينما [
.  كمـــــال عطيـــــة:  ســـــيناريو وحـــــوار.  عـــــادل كامـــــل:  قصـــــة.  الجـــــواد

ــــــــديكور ــــــــدس ال ــــــــد الجــــــــواد:  مهن ــــــــار عب ــــــــه :  موســــــــيقى.  مخت أندري
أحمـــــــــد :  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  فكـــــــــرى رســـــــــتم:  مونتـــــــــاچ.  رايـــــــــدر
  . كمال عطية:  إخراج.  ، ممدوح هالل خورشيد

، صــــــــالح  ، ســــــــناء جميــــــــل ، ماجــــــــدة الخطيــــــــب يحيــــــــى شــــــــاهين
، والطفــــل  ، عصــــام الحلبــــى ، عبــــد المــــنعم مــــدبولى ، مشــــيرة منصــــور

  . محمد السقا
عــــالم األثــــار الــــذى ينســــخ روحــــه جســــدا مــــن جديــــد علــــى الطريقــــة 

حيـــث تعـــيش فـــى المنـــزل لمـــدة أربعـــين يومـــا  (،  الفرعونيـــة بعـــد موتـــه
، وهـــــو مــــا يقـــــارب فكـــــرة الفـــــردوس المؤقـــــت  هـــــا الجســـــدبعــــد مفارقت

الهــــدف هــــو أن يصــــلح مــــا أفســــده إهمالــــه .  ) فــــى األديــــان األحــــدث
، حيــــث الكبــــرى متحــــررة جنســــيا بدرجــــة مرفوضــــة اجتماعيــــا  ألســــرته

، والصـــــغرى بـــــال شخصـــــية وتابعـــــة ألمهـــــا بـــــال  ) فـــــى مصـــــر بـــــالطبع (
 مضـــــــــمون نفســـــــــى.  ، والولـــــــــد الصـــــــــغير يتحـــــــــول للســـــــــرقة تفكيـــــــــر

ـــــه ـــــأس ب ـــــى حالوتهـــــا  واجتمـــــاعى ال ب ـــــة عل ، لكـــــن الفكـــــرة الميثولوچي
  . السينمائية معالجة باستخفاف شديد

  بعيدا عن األرض 
ـــــــــــى/  ت ( ١٩٧٦مصـــــــــــر  ق مـــــــــــأفالم مـــــــــــراد  ١٠٠)  س/  الليث

ـــــــــب ـــــــــد القـــــــــدوس:  قصـــــــــة وحـــــــــوار.  رمســـــــــيس نجي .  إحســـــــــان عب
، إحســــــــان عبــــــــد  ، حســــــــين كمــــــــال رفيــــــــق الصــــــــبان.  د:  ســــــــيناريو
عمـــــــر :  موســــــيقى.  نهــــــاد بهجـــــــت:  مهنــــــدس الـــــــديكور.  القــــــدوس
عبــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  كمــــــال أبــــــو العــــــال:  مونتــــــاچ.  خورشــــــيد

:  إخـــــراج.  مـــــراد وأميـــــر رمســـــيس نجيـــــب:  إنتـــــاج.  المـــــنعم بهنســـــى
  . حسين كمال

ـــــــراهيم ـــــــل ، محمـــــــود ياســـــــين نجـــــــوى إب ، مديحـــــــة   ، محمـــــــود قابي
ـــــز ، أحمـــــد خمـــــيس كامـــــل ـــــد العزي ،  حمـــــود، ســـــلوى م ، صـــــبرى عب

  . ، سعيد صالح علية عبد المنعم
ـــة لصـــنع فـــيلم عـــاطفى مرهـــف ـــة مطلقـــة فـــى  محاول ـــردد طبيب ، عـــن ت

، خاصـــــة أن الطـــــرف اآلخـــــر متـــــزوج ويرغـــــب فـــــى  تجربـــــة زواج ثانيـــــة 
،  معظـــم األحــــداث فـــى تــــونس.  ، وال تقبـــل هــــى شـــيئا كهــــذا الطـــالق

ــــاخرة المتجهــــة إليهــــا ــــى الب ــــدأت عل ــــة.  وقصــــة الحــــب ب  معالجــــة رقيق
، لكـــــن فـــــى إيقـــــاع ضـــــعيف وتمثيـــــل  لروايـــــة إحســـــان عبـــــد القـــــدوس

ـــــــل أحيانـــــــا :  ، وإن بـــــــدت نجـــــــوى إبـــــــراهيم فـــــــى أرق حاالتهـــــــا مفتع
ــــة  خلــــيط مــــن الهشاشــــة والصــــالبة الداخليــــة معــــا ، إذ تقــــرر فــــى النهاي

  . تكريس حياتها لمهنتها
   ٢/١بفكر فى اللى ناسينى 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . ام الدين مصطفىحس:  إخراج

،  ، رشــــــدى أباظــــــة ، زهــــــرة العــــــال ، شــــــكرى ســــــرحان هنــــــد رســــــتم
  . ، فردوس محمد ، ياسمين فيروز

، تنتــــــزع خطيــــــب  ميلودرامــــــا جنســــــية مغرقــــــة حــــــول فتــــــاة شــــــهوانية
ـــه مـــع كثيـــرين أختهـــا وتتزوجـــه ـــم تخون ـــرا تقتلـــه ، ث جـــرئ جـــدا .  ، وأخي

انظــــر .  ذا، ومنفــــذ جيــــدا فيمــــا يخــــدم غرضــــه هــــ بالمقــــاييس المصــــرية
  . ” نساء وذئاب “الفيلم التالى للموجه والبطلة 

  بقايا عذراء 
  ق أأ ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 

إســـــــماعيل :  قصـــــــة.  ماجـــــــد فـــــــيلم ]  أفـــــــالم الشـــــــرق األوســـــــط [
عطيــــــة :  مونتــــــاچ.  يوســــــف الســــــباعى:  ســــــيناريو وحــــــوار.  الحبــــــروك
ـــــده ـــــز عب ـــــد العزي ـــــل عب ـــــاظر.  ، جمي ـــــدس المن ـــــاس حل:  مهن .  مـــــىعب

حســـــــــام الـــــــــدين :  إخـــــــــراج.  مصـــــــــطفى حســـــــــن:  مـــــــــدير التصـــــــــوير
  . مصطفى

، ماجـــــــدة  ، زكـــــــى رســـــــتم ، شـــــــكرى ســـــــرحان مــــــريم فخـــــــر الـــــــدين
  . ، سلوى محمود ، فؤاد المهندس الخطيب

ـــــى ـــــة الريف ـــــب سياســـــى شـــــاب يتنكـــــر لحـــــب الطفول تتالطمـــــه .  كات
ــــــام ــــــرى  األي ــــــى ث ، فيعــــــود إليهــــــا ليجــــــدها متزوجــــــة مــــــن سياســــــى وطن

، وينشـــــأ بالتـــــالى ســـــؤال عـــــن  يقـــــع اغتيـــــال الـــــزوج.  مـــــرومتوســـــط الع
  ! هو أفضل ما فى الفيلم”  رد قلبى “شبح .  الحب القديم

   ٢/١البقعة العمياء 
Blind Spot 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٦)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
CBS. M: Patrick Williams. Er: Peter C. Frank, A.C.E. PD: 

Thomas A. Walsh. DPh: David Geddes, C.S.C. P: Andrew 
Gottlieb. ExcP: Robert Halmi, Jr. TP: Nina Shengold. St: 
Michael McTaggart and Ellen M. Violett. D: Michael 
Toshiyuki Uno.  Co-P: Joanne Woodward. C: Lynn 
Kressel, C.S.A. UnitPMg: Derek Kavanagh. 

<Joanne Woodward -in. ¤.> Str: Laura Linney -as Phoebe. 
Reed Diamond -as Charlie. And Fritz Weaver -as Simon. 
Ftr: Cynthia Martells, Patti Yasutake, Patti d’Arbanville. 
Mark Anthony Wade, Edmond Genest, Allison Janney, Sam 
Turich. Karina Arroyave, Sharon Washington, Linda 
Powell, Melissa Bell. Mark Joy, Mary Louise Wilson, 
Emily Ann Wachtel, Ming Na-Wen. David Thornton, Larry 
John Meyers, Bruce Kirkpatrick, Ashley Palmer. 

ــــة :  واشــــينجتون العاصــــمة ســــناتور ناشــــطة فــــى مجــــال البيئــــة والرعاي
، تفاجــــأ بمصــــرع زوج ابنهــــا فــــى حــــادث  الصــــحية ومكافحــــة العقــــاقير

، وذلــــك رغــــم كونــــه أيضــــا  وأن الســــبب هــــو تعــــاطى الكوكــــائينســــيارة 
األبعــــــد أن تكتشــــــف أن ابنتهــــــا .  مســــــاعدها اللصــــــيق طــــــوال الوقــــــت

مدمنـــة منـــذ كانـــت فـــى الثانيـــة عشـــرة مـــن عمرهـــا بـــدأت بالماريوانـــا ثـــم 
االبنــــة التــــى .  تحولــــت للكوكــــائين وال تعلــــم هــــى شــــيئا مــــن كــــل ذلــــك
ــــــى ذات الحــــــادث تواصــــــل حملهــــــا لتضــــــ ــــــانى أصــــــيبت ف ــــــة تع ع طفل

ـــــرتبط بإدمـــــان األم ـــــة .  مشـــــاكل صـــــحية محـــــددة ت يتكـــــرر هـــــرب االبن
،  بالطفلــــــة أو بــــــدونها حيــــــث أن احتفاظهــــــا بهــــــا أمــــــر غيــــــر قــــــانونى

والحــــل الــــذى تــــروج لــــه هــــذه التليفـــــزيونية هــــو المراكــــز المتخصصــــة 
ــــن األمهــــات ورضــــعهن ــــوالدة م ــــة حــــديثات ال ــــى رعاي قطــــع تمثيــــل .  ف

م أو لينـــــــــى االبنـــــــــة أو وويفــــــــــر األب جيـــــــــدة ســـــــــواء مـــــــــن وودورد األ
ــــــه قوتهــــــا  ــــــى زوجت ــــــوم عل ــــــذى يل ــــــاع ال ــــــف الكهــــــل هــــــادئ الطب المؤل
ــــــذى  ــــــرى وال ــــــا ت ــــــائى إلصــــــالح م ــــــدخلها التلق ــــــدة وت شخصــــــيتها الزائ

ـــــر إيجـــــابى ـــــر مرغـــــوب وغي ـــــيلم غيـــــر .  يكـــــون غي ـــــا فهـــــو ف ـــــا درامي أم
،  مشـــــبع ال يحـــــدد بدقـــــة مصـــــدر الخطـــــأ أو المســـــئوليات المختلفـــــة

يضـــة النبـــرة لـــم تجـــب حتـــى علـــى ســـؤال هـــل خســـرت زائـــد نهايـــة خف
  . هذه األم مستقبلها السياسى أم ال

  البقية ال تأتى 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٨٨مصر 

  . عبد اللطيف ذكى:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون
ــــل ، شــــهيرة يوســــف شــــعبان ، حمــــزة  ، ميمــــى جمــــال ، صــــالح قابي

  . ، مصطفى الدمرداش الشيمى
، تــــأتى مــــن التليفـــــزيون هــــذه  ميلودرامــــا عاطفيــــة مــــن الطــــراز القــــديم

زوج يحــــاول تحطــــيم زوجتــــه صــــاحبة .  المــــرة والمســــتوى العــــام جيــــد
تتــــرك  .  ، ويــــدس عليهــــا مــــا يثبــــت أنهــــا مريضــــة بمــــرض قاتــــل الشــــركة

كـــــــل شـــــــىء وتـــــــذهب لألســـــــكندرية حيـــــــث تتعـــــــرف بضـــــــابط ســـــــابق 
الشــــــرير مـــــــا زال ، لكــــــن الــــــزوج  ، وينمــــــو األمــــــل والحـــــــب مصــــــاب
  ! هناك

  بكرة أحلى من النهاردة 
  ق م ١٢٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٦مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

ــــة صــــفية العمــــرى ، حــــاتم ذو  ، نجــــوى فــــؤاد ، أحمــــد مظهــــر ، لبلب
  . ، محمد خيرى ، سحر رامى ، عبد المنعم مدبولى الفقار

ـــه ورباهـــا بالخـــارج ـــت األم عـــاد ليبحـــث هـــرب بابنت عـــن  ، وحـــين مات
ـــه.  ثروتهـــا ـــام الـــذى ورثت ،  المحـــور دفـــاع االبنـــة عـــن وجـــود ملجـــأ االيت

بينمــــا يريــــد أبوهــــا باألشــــتراك مــــع أقــــارب وضــــعاء بيعــــه لالنفــــاق علــــى 
ــــه ــــائى.  غراميات ــــه علــــى  ، متوســــط الجــــودة عمــــل استعراضــــى غن ، لكن

  . األقل من النوعية الغائبة عن السينما المصرية بشكل شبه دائم
  بال حدود 

تليفـزيونى  [ق م  ٩٠+  ٨١)  ت ( ١٩٩٢ح مصر 
  ] ) تليفـزيون  (

صــــــالح :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون
ــــب ــــق:  مــــديرو التصــــوير.  رات ــــراهيم عتي ، محمــــد  ، شــــادية يوســــف إب

ـــــل الجـــــوهرى عبـــــد الصـــــمد :  مـــــدير إضـــــاءة.  ، يوســـــف شـــــالل ، نبي
ــــــديكور.  عزمــــــى المطيعــــــى ــــــدس ال ــــــدىصــــــالح الج:  مهن إعــــــداد .  ن

ـــــــــد المـــــــــنعم:  موســـــــــيقى ـــــــــاج.  محمـــــــــود عب محمـــــــــود :  مـــــــــدير اإلنت
المنـــــــــتج .  محمـــــــــود الســـــــــنجرى:  مـــــــــدير إدارة اإلنتـــــــــاج.  خطـــــــــاب
ــــــدر عــــــامر:  المنفــــــذ ــــــاج الفـــــــيديو.  ب ــــــيس إنت .  يوســــــف عثمــــــان:  رئ
.  ســــــليمان خليــــــل:  ســــــاعد فــــــى اإلخــــــراج.  فــــــؤاد قرشــــــم:  خطــــــوط

:  خــــــرج المنفــــــذالم.  محســــــن عبــــــد المــــــنعم:  المخــــــرج المســــــاعد
  . > § ثروت األفندى:  إخراج <.  سمير األفندى
ـــــــــــة ـــــــــــدفراوى <:  بطول ـــــــــــة صـــــــــــدقى محمـــــــــــد ال ، يســـــــــــرى  ، هال
ــــة ســــعيد ، عبــــد المحســــن ســــليم > مصــــطفى ،  ، رأفــــت فهــــيم ، راوي

، أشـــــرف  ، اعتـــــدال شـــــاهين ، حســـــين الحكـــــيم تغريـــــد عبـــــد الحميـــــد
ـــــــع.  ، جمـــــــال شـــــــبل ســـــــيف ـــــــل:  باالشـــــــتراك م ـــــــدة كام ـــــــد  عاي ، عب

.  وداد حمـــــــــــدى:  مـــــــــــع الفنانـــــــــــة القـــــــــــديرة.  لحفـــــــــــيظ التطـــــــــــاوىا
فـيفـــــــيان صــــــالح :  مــــــع.  ، دينــــــا صــــــالح ســــــمر إمــــــام:  والطفلتــــــان

ـــــدين ـــــور ال ـــــك ن ، محمـــــود  ، محمـــــود رشـــــاد ، خديجـــــة محمـــــود ، فل
ــــراهيم ، ســــعيد صــــادق ، محمــــد األدنــــدانى طــــاهر ، يوســــف  ، أمــــل إب
ــــول حســــين ــــع ، أحمــــد بهل ــــام الصــــفطاوى ، رضــــا ربي مصــــطفى ،  ، إم
  . ، سيد محمود توفيق

أرمــــــل عائـــــــد مــــــن الشـــــــغل بإحــــــدى الـــــــبالد العربيــــــة بعـــــــد فقدانـــــــه 
ــــه ــــى أن يجــــد أن  لزوجت ــــه إل ــــه وابن ــــة ينتي ــــرة فــــى تربي ــــاة كبي ، يجــــد معان

تســــير األمــــور علــــى .  يتــــزوج مجــــددا مــــن فتــــاة عطــــوف أحبهــــا أوالده
، وهـــــى أمـــــور مفتقـــــدة فـــــى  مـــــا يـــــرام بفضـــــل تعليمهـــــا ورقـــــى ســـــلوكها

ــــز علــــى أن معظــــم النســــاء فــــى الفــــيلم  قــــاربمعظــــم األ ، حيــــث التركي
ـــــة .  غيـــــر متعلمـــــات وأن هـــــذا مصـــــدر التعاســـــة فـــــى عالقـــــاتهن الزوجي

، وزوجـــة  مـــن هـــؤالء أختهـــا التـــى تـــزوج زوجهـــا بـــأخرى هـــى ســـكرتيرته
ـــــه المتســـــلطة الجشـــــعة ـــــانى .  أخي ـــــة الجـــــزء الث باســـــتثناء تتابعـــــات بداي

بنــــاء ألخيــــه وهــــرب الطفلــــة التاليــــة لمــــوت الــــزوج وإســــناد الحضــــانة األ

، والواقـــــع  ، ال توجـــــد حبكـــــة محوريـــــة ’ أمهـــــا ‘الصـــــغرى بحثـــــا عـــــن 
، لكــــن المــــادة  أنــــه أقــــرب لمسلســــل تــــم اختصــــاره لفــــيلم ذى جــــزئين
  ! الفعلية ال تكفى لصنع شىء مثير إال لو كان فيلما قصيرا

  بال دليل 
Without a Clue 

  ق م ١٠٦)  ت ( ١٩٨٨بريطانيا 
ITC Entertainment Group. M: Henry Mancini. C: Noel 

Davis and Jeremy Zimmerman. CD: Judy Moorcroft. E: 
Peter Tanner. PD: Brian Ackland Snow. DPh: Alan Hume. 
W: Gary Murphy & Larry Strawther.P: Marc Stirdivant. D: 
Thom Eberhardt. ␡ Exc in Charge of P: Dennis A. Brown. 
PSup: Christabel Albery. PD: Martyn Hébert. Los Angeles 
C: Nancy Foy, C.S.A. AscP: Diana Buckhantz & Ben 
Moses. ScriptSup: Annie Wotton. 

Michael Caine. Ben Kingsley. ¤. Jeffrey Jones. Lysette 
Anthony. Paul Freeman -as Moriarty. Nigel Davenport, Pat 
Keen. Peter Cook, Tim Killick.  Matthew Savage, John 
Warner, Matthew Sim, Harlod Innocent, George Sweeney, 
Murray Ewan, Stephen Tiller, Michael O’Hara, Ivor 
Roberts, Martin Pallot. 

شـــــيرلوك هـــــولمز مـــــا هـــــو إال ممثـــــل فاشـــــل :  فكـــــرة مبتكـــــرة تمامـــــا
چــــون واتســــون ليجعلــــه واجهــــة لــــه كــــالمحقق الــــذى يحــــل .  التقطــــه د
، تــــدور حـــول البحـــث عــــن   الحبكـــة المعقــــدة والخفيفـــة معـــا.  األلغـــاز

ــــــة ــــــن وزارة المالي ــــــى ســــــرقت م .  كليشــــــيهات الخمســــــة جنيهــــــات الت
ــــــل  ــــــب المتعــــــة أن فكــــــرة الواجهــــــة ومث جعــــــل الملحوظــــــات أول جوان

أمـــــا أكبــــر متعـــــة .  إلــــخ… الغبيــــة مـــــن هــــولمز تبـــــدو وكانهــــا متعمـــــدة
فهـــــــو تلـــــــك المقارنـــــــة الفـــــــذة التـــــــى عقـــــــدها الفـــــــيلم طـــــــوال الوقـــــــت 

عـــــالم :  واعتصـــــرها حتـــــى الثمالـــــة مـــــا بـــــين عـــــالمى هـــــولمز وواتســـــون
الشـــــــهرة وال يعنـــــــى إال الغبـــــــاء والجهـــــــل والعزيـــــــزة والتفاهـــــــة والتلـــــــذذ 

ـــــــدا معا  ـــــــل عـــــــالم الفكـــــــر  كســـــــة النســـــــاءبالشـــــــهرة وتحدي ، فـــــــى مقاب
، وال يعنـــــى  ، المهمـــــل والمحتقـــــر مـــــن عامـــــة النـــــاس دائمـــــا والعبقريـــــة

النتيجـــــة فعالـــــة حقـــــا وهـــــى أدانـــــة .  إال الظـــــل والمهانـــــة وســـــوء الحـــــظ
، واالدانـــــة األخـــــص لعشـــــاق  شـــــاملة للبشـــــر ككـــــل وفـــــى حـــــد ذاتهـــــم

ـــــى مشـــــاهدى الســـــينما  النجـــــوم ـــــالطبع عل ، وتعطـــــى ظلهـــــا الرئيســـــى ب
بعـــــض التصـــــوير تـــــم فـــــى أمـــــاكن ملكيـــــة حقيقيـــــة كـــــذا تـــــم .  أنفســـــهم

  . االستعانة بلوحات فنية حقيقية
  بال دموع 

  ق ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
قصـــــة .  أفـــــالم عـــــز الـــــدين ذو الفقـــــار]  الشـــــرق لتوزيـــــع األفـــــالم [

.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  ضــــياء الــــدين بيبــــرس:  وســــيناريو وحــــوار
عبــــــــد :  مــــــــدير التصــــــــوير.  طــــــــون بــــــــوليزويسأن:  مهنــــــــدس المنــــــــاظر

  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  الحليم نصر
، فـــــــــؤاد  ، ســـــــــناء جميـــــــــل ، زيـــــــــزى البـــــــــدراوى عمـــــــــاد حمـــــــــدى

  . ، مديحة سالم المهندس
ــــــام  ــــــن المتوســــــط الع ــــــؤثرة وأفضــــــل م ــــــة م ــــــال عاطفي ــــــا أجي ميلودرام

تشــــــتت الحــــــرب بــــــين زميــــــل وزميلــــــة .  ألفــــــالم محمــــــود ذو الفقــــــار
ـــــس ت.  جـــــامعيين ـــــه مفل ـــــدما تكتشـــــف أن ـــــدها وعن ـــــة وال عـــــود هـــــى لعزب

اآلن ابنتهــــا تقــــع فــــى حــــب صــــحفى .  تقبــــل الــــزواج مــــن باشــــا مــــزواج
، دون أن تــــــدرى أنــــــه نفســــــه حبيــــــب أمهــــــا  شــــــهير أكبــــــر منهــــــا ســــــنا

  . القديم
  بال رحمة 

  ق م ١٠٢)   س/  لورد ( ١٩٧١مصر 
.  أفـــــــالم ســـــــعد شـــــــنب]  المؤسســـــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســـــــينما [

:  حـــــــوار.  عبـــــــد الحـــــــى أديـــــــب:  ســـــــيناريو.  روؤف حلمـــــــى:  قصــــــة
جــــالل :  مونتــــاچ.  فــــؤاد الظــــاهرى:  موســــيقى.  أحمــــد عبــــد الوهــــاب

ـــــــراهيم صـــــــالح:  مـــــــدير التصـــــــوير.  مصـــــــطفى نيـــــــازى :  إخـــــــراج.  إب
  . مصطفى

ــــد شــــوقى ــــدقن ، ســــهير المرشــــدى فري ــــق ال ،  ، أحمــــد أباظــــة ، توفي
،  ، محمـــد يحيـــى ، محمـــد عنـــانى ، أشـــرف عبـــد الغفـــور هالـــة فـــاخر

  . ] بوسى [ـ  صافينار قدرى 
ـــــــــــــين  ـــــــــــــا ب ـــــــــــــة م ـــــــــــــا المعامل ـــــــــــــاين فيه إصـــــــــــــالحية أحـــــــــــــداث تتب

ــــــى تثبــــــت جــــــدارتها .  القاســــــى والمشــــــرفة المتفتحــــــة ’ الصــــــول ‘ حت
ـــــى  ـــــوا بســـــبه وفشـــــلت أســـــاليبه ف ـــــذين هرب باســـــتعادة بعـــــض الصـــــبية ال

.  ، وحــــاولوا قتلهــــا أمامــــه اســــتعادتهم ال ســــيما وأنهــــم اختطفــــوا ابنتــــه
، والمرشـــــدى هـــــى  ، لكـــــن ضـــــعيف المخطوطـــــة والتنفيـــــذ م جـــــادفـــــيل

أعيـــــد مـــــع بعـــــض التباديـــــل بعـــــد أربـــــع .  األفضـــــل فـــــى طـــــاقم التمثيـــــل
األفضــــــل ”  بيــــــت القاصــــــرات “، ثــــــم  ” الضــــــحايا “ســــــنوات بعنــــــوان 

ـــــى  ـــــى أخـــــذ منهـــــا كـــــل هـــــذا  ١٩٨٤ف ـــــة الت ـــــا المصـــــادر األميركي ، أم
  . فتفوق طاقة الحصر

  بال رحمة 
Relentless 

  ق م ٩٣)  إى إتش إى  ( ١٩٨٩ميركا أ
Cinetel Films. M: Jay Chattaway. E: David Kern. DPh: 

James Lemmo. ExcPs: Paul Hertzberg & Lisa M. Hansen. 
S: Jack T.D. Robinson. P: Howard Smith. D: William 
Lustig. 

Str: Judd Nelson. Robert Loggia. Leo Rossi. and Meg 
Foster. Patrick O’Bryan. Ken Lemer, Mindy Seeger, Angel 
Tompkins. 
ميلودرامــــــــا تشــــــــويق فعالــــــــة دشــــــــنت سلســــــــلة مــــــــن أفــــــــالم القتلــــــــة 

ـــــيس ـــــوس أنچل ـــــذين يضـــــربون ل ، وإن ظـــــل هـــــذا هـــــو  المتسلســـــلين ال
أفضــــــلها بفضـــــــل التكثيـــــــف فـــــــى رســــــم األبعـــــــاد النفســـــــية لشخصـــــــية 

ــــــل ــــــ القات ــــــرز كثي ــــــى أداء يب ــــــى أداهــــــا چــــــد نيلســــــون ف را وســــــط ، والت
يقـــــوم بـــــدور بـــــك .  مســـــيرته المهنيـــــة المتوســـــطة ككـــــل علـــــى العكـــــس

تـــــايلور ابـــــن أحـــــد رجـــــال شـــــرطة المدينـــــة ربـــــاه علـــــى أن يصـــــبح يومـــــا 
يمـــــــــوت األب ويحـــــــــدث أن تـــــــــرفض .  شـــــــــرطيا مـــــــــن الطـــــــــراز األول

هنـــــا ينقلـــــب لقاتـــــل متسلســـــل .  أكاديميـــــة الشـــــرطة قبـــــول االبـــــن بهـــــا
، لكـــــن بـــــال معنـــــى أو  يرتكـــــب سلســـــلة مـــــن الجـــــرائم بالغـــــة البشـــــاعة



٦٨  

ـــــــط ـــــــه .  راب هـــــــذا ملمـــــــح أساســـــــى فىالسلســـــــلة عـــــــادة ال تجـــــــرؤ علي
ــــــه دون أن تقــــــدم  األفــــــالم ــــــاء فــــــيلم تشــــــويق غــــــامض وتنهي ، وهــــــو بن

:  انظـــــر األجـــــزاء التاليـــــة بالعنـــــاوين اآلتيـــــة.  مبـــــررا واضـــــحا لألحـــــداث
  .  ” السفاح الرهيب “و”  ، السفاح القاتل ” رجل من نار “

  بال عودة 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٦١مصر 

ــــــيلم]  أفــــــالم الشــــــرق األوســــــط [ ــــــيس ف فتحــــــى :  ســــــيناريو.  ممف
ــــــاح مصــــــطفى:  حــــــوار.  زكــــــى ــــــد الفت ــــــاچ.  عب ــــــده:  مونت ــــــة عب .  عطي

  . ريمون نصور:  إخراج.  مسعود عيسى:  مدير التصوير
، توفيــــــق  ، إســــــتيفان روســــــتى ، رشــــــدى أباظــــــة مــــــريم فخــــــر الــــــدين

  . ماضى ، زوزو ، فاخر فاخر الدقن
ــــر نســــبيا ، ويحــــاول  ، مشــــوق ومعقــــد األحــــداث فــــيلم تشــــويقى كبي

ـــــى أغلـــــب مواقفـــــه ـــــة ف ـــــوة الدرامي ـــــق الق ، ومـــــن أهمهـــــا مشـــــاهد  تحقي
ككـــــل هـــــو لعبـــــة قـــــط .  البطلـــــة التـــــى أجبـــــرت علـــــى إدمـــــان العقـــــاقير

ــــــأر ــــــين ضــــــابط شــــــرطة يتنكــــــر  وف ــــــددة المراحــــــل واألحــــــداث ب ، متع
  . سينماسكوپمصور بال.  داخل عصابة والعصابة نفسها

  بال عودة
  . ” دائرة الموت “:  انظر

  ☺  ٢/١القوة المدمرة —بالتون 
Platoon 

  ق م ١٢٠)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨٦أميركا 
[Orion] Hemdale Film. Exc in Charge of P: Graham 

Henderson. SpMUpFx and V Continuity: Gordon J. Smith. 
SpFxSup: Yves de Bono. Military Technical Advisor: 
Captain/ Dale Dye -United States Marine Corp. -Ret. 
SdMixer: Simon Kaye. 1stAstD: H. Gordon Boos. FE: 
Claire Simpson. PD: Bruno Rubeo. DPh: Robert 
Richardson. PExc: Pierre David. Co-Pr: A. Kitman Ho. 
ExcPs: John Daly, Derek Gibson. P: Arnold Kopelson. W 
and D: Oliver Stone.  OM: Georges Delerue. MSup: Budd 
Carr. C: Pat Golden, Bob Morones, Warren McLean. 

Str: Tom Berenger. Willem Dafoe. Charlie Sheen. ¤. 
Forest Whitaker, Francesco Quinn. John C. McGinley, 
Richard Edson. Kevin Dillon, Reggie Johnson, Keith David. 
Johnny Depp, David Neidorf, Mark Moses. Chris Pedersen, 
Tony Todd, Corkey Ford. Intrd: Ivan Kane, Paul Sanchez, J. 
Adam Glover, Corey Glover, Bob Orwig. 

ــــــة ــــــى جحــــــيم الحــــــرب الفيتنامي ، أو ماســــــبق  اإلنســــــان األميركــــــى ف
ــــــون فــــــى ”  صــــــائد الغــــــزال “معالجتــــــه برومانســــــية فــــــى  ــــــة  “وبجن نهاي

،  هنـــــا فيمـــــا يشـــــبه الســـــيرة الذاتيـــــة للموجـــــه المؤلـــــف.  ” العـــــالم اآلن
ــــر وطــــأة وشراســــة ــــة التفصــــيلية  أكث ــــدءا  (، وإحســــاس صــــارم بالواقعي ب

ـــــــــة ـــــــــات األميركي ـــــــــى تشـــــــــكيلة حشـــــــــرات  مـــــــــن تشـــــــــكيلة اللكن ، حت
فصــــــــيلة :  قــــــــرب الحــــــــدود الكمبوديــــــــة ١٩٦٧ســــــــپتمبر .  ) الغابـــــــة
ـــة مشـــاة  ـــة أضـــخم مـــن األمكانيـــات العقلي تتخـــبط طالمـــا هـــى فـــى تجرب

، تخلــــــق داخلهــــــا صــــــراع هــــــائال بــــــين  والنفســــــية والعاطفيــــــة ألفرادهــــــا
ينتهــــــى )  دافــــــوى وبيرينچــــــر (أكثــــــر اثنــــــين حنكــــــة وقــــــوة شخصــــــية 

هنـــــاك لحظـــــات األنهيـــــار التـــــى تســـــفر عـــــن قتـــــل .  بصـــــورة مأســـــاوية
ــــاميين ــــاك مذبحــــة انتقــــام القــــرويين الفيتن أضــــخم تتعــــرض لهــــا  ، ثــــم هن

ــــــم الجحــــــيم الشــــــامل بالناپــــــالم حيــــــث ال أحــــــد يفــــــوز.  الفصــــــيلة .  ث
ـــا صـــلب المســـيح ، وقـــد فعلهـــا مـــرة أخـــرى فـــى  دافـــوى يمـــوت محاكي

ــــــر للمســــــيح “ ــــــظ  ” اإلغــــــواء األخي ــــــدهما ألدوار الف ــــــم تحــــــول بع ، ث
ـــة حـــدثت مـــع بيرينچـــر فقـــط مـــع التحـــول مـــن .  الشـــرير نفـــس االنقالب

ى الوســـــيم الحكـــــيم الشـــــهم فـــــى أفالمـــــه الـــــدموى منـــــدوب الوجـــــه إلـــــ
ــــة ــــيلم .  التالي ــــذى ينهــــى الف ــــر ال أمــــا شــــيين فهــــو الشــــاب المــــتعلم الغ

قائمــــــة الشــــــكر تشــــــمل قائمــــــة .  بطلقــــــة قاتلــــــة للســــــارچينت الشــــــرير
أول ”  صــــــائد الغــــــزال “الفليپــــــين وكــــــذلك مايكــــــل شــــــيمينو صــــــاحب 

ـــــى حـــــد ذاتهـــــا للشـــــباب األمريكـــــى  ـــــة المروعـــــة ف ـــــيلم أهـــــتم بالتجرب ف
  . ، تماما كما تكرر احتفال باألوسكار تى تكررت هنا أيضاوال

AA: Pic; D; Sd (John K. Wilkinson, Richard Rogers, 
Charles ‘Bud’ Grezbach and Simon Kaye); FE. 

AAN: SptA (Berenger); SptA (Dafoe); SWDirectly to the 
Screen; Cgr;  

  بالغ ضد امرأة 
  ق م ١١٢)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

،  ، صــــبرى عبــــد العزيــــز ، محمــــد صــــبحى ، بوســــى محمــــود ياســــين
  . سلوى عثمان

ــــــدو عليهمــــــا الســــــعادة ــــــود  زوجــــــان تب ــــــديم يع ــــــب الق ، لكــــــن الحبي
ينــــتقم الــــزوج بطريقــــة مبتكــــرة .  ليحــــرك مــــن جديــــد عواطــــف الزوجــــة

، الــــــذى  وهــــــى تطليــــــق الزوجــــــة ثــــــالث مــــــرات ثــــــم تزويجهــــــا لآلخــــــر
نــــاجح جــــدا وقــــد تكــــون الفكــــرة .  إنــــه صــــار يســــتغلها ماديــــاتكتشــــف 

  . جديدة لكن ما عداها تقليدى ومتوسط
  بالغ للرأى العام 

  ق م ١٠٠)  س/  الليثى/   ت/  السبكى ( ١٩٩٠مصر 
قصــــــــــة .  أفــــــــــالم النصــــــــــر:  توزيــــــــــع.  ٢٠٠٠ســــــــــكرين :  إنتــــــــــاج
ــــــى حســــــن:  وســــــيناريو ــــــوال:  مــــــؤثرات خاصــــــة.  محي الموســــــيقى .  ن
ـــــــاروق ســـــــالمة:  التصـــــــويرية ـــــــاچ.  ف ـــــــاخ:  مونت ـــــــدير .  محمـــــــد الطب م
  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  محمد خليل:  التصوير

ــــى ــــولى ، بوســــى عــــزت العاليل ــــاخر ، مصــــطفى مت ــــة ف ، عمــــاد  ، هال
، عــــــــزت عبــــــــد  ، عبــــــــد الســــــــالم محمــــــــد ، يوســــــــف فــــــــوزى محــــــــرم
،  ، عثمـــــان عبـــــد المـــــنعم ، علـــــى عـــــزب ، مصـــــطفى الشـــــامى الجـــــواد

، حســــين  ، عبــــد المــــنعم النمــــر ، ضــــياء الميرغنــــى عبــــد الغنــــى ناصــــر
  . الشريف

تنــــــاول متواضــــــع لــــــبعض فواجـــــــع مشــــــكالت اإلســــــكان وشـــــــركات 
موظــــف بشــــركة تــــأمين ينصــــب عليــــه مالــــك عمــــارة .  توظيــــف األمــــوال

يحـــــاول .  بعــــد اضـــــطراره لبيــــع ســـــيارته للحصــــول علـــــى شــــقة ألســـــرته
ـــى ا ـــة مســـاعدة المـــودعين بشـــركة توظيـــف أمـــوال عل ســـترداد فـــى البداي

ـــــــة صـــــــديقة األســـــــرة الموظفـــــــة بالشـــــــركة يجـــــــرى .  مـــــــدخراتهم بمعاون
عمليــــة جراحيــــة لتغييــــر أحبالــــه الصــــوتية لجعــــل صــــوته مطــــابق لصــــوت 
ـــــن أحـــــد بنـــــوك  ـــــتمكن مـــــن إعـــــادة المـــــدخرات م صـــــاحب الشـــــركة لي
سويســـرا الـــذى يتعامــــل بالبصـــمة الصــــوتية ولكـــن فــــى ختـــام األحــــداث 

  . يطمع فى النقود ويحاول الهروب بها
  وال عزاء … بالغ

  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى   [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 
قصة وســــيناريو ـ  محمــــد موســــى .  تليفـــــزيون جمهوريــــة مصــــر العربيــــة

:  غنـــــاء.  عـــــدلى فخـــــرى:  الموســـــيقى التصـــــويرية واأللحـــــان.  وحـــــوار
.  ســــعاد ســــعد:  مهنــــدس الــــديكور.  عــــدلى فخــــرى.  إيمــــان الطــــوخى

  . أسامة الكرداوى:  ] جيهتو =  [وال عزاء …
عــــــزة  .  كمـــــال الديســـــاوى.  هــــــدى كمـــــال.  أشـــــرف عبـــــد الغفـــــور

ناهــــــــد :  باالشــــــــتراك مــــــــع.  حنــــــــان يوســــــــف:  وألول مــــــــرة.  كامــــــــل
زيـــــــن .  سوســـــــن ربيـــــــع.  تيســـــــير فهمـــــــى.  محمـــــــد توفيـــــــق.  رشـــــــدى
.  عبـــد الــــرحمن حامــــد.  ســــهير توفيــــق.  محمــــد أبــــو الحســـن.  نصـــار

.  فــــايزة أبــــو حطــــب.  ســــهير الحســــينى.  نــــوال هاشــــم.  ثريــــا إبــــراهيم
.  فتحــــى ســــليمان.  ســــيد العنــــانى.  أحمــــد نبيــــل.  عبــــد الهــــادى أنــــور

ـــو الهـــدى.  محمـــد عبـــد الـــرازق.  آمـــال العـــزازى مـــاهر عبـــد .  ســـيد أب
  . ] عبد السالم محمد:  بدون ائتمان . [ الظاهر

 ـ  أو بـــــاألحرى ثـــــالث قصصـ  معالجـــــة رتيبـــــة وركيكـــــة لقصـــــة بلهـــــاء 
.  عمـــــارة تحـــــت اإلنشـــــاء يتضـــــح تهالكهـــــا وأيلهـــــا للســـــقوطلضـــــحايا 

ـــــرى  ـــــى أخـــــت كب ـــــيج )  فهمـــــى (األول قضـــــت ســـــنوات فـــــى دول الخل
، وتخطــــط لتــــرك شــــقة  وتجهــــز أختهــــا الصــــغرى األنانيــــة هــــى وخطيبهــــا

عبـــــد  (الثـــــانى .  األســـــرة لهـــــا بعـــــد حصـــــولها علـــــى شـــــقتها الخاصـــــة
ــــيج الســــتك)  الغفــــور ــــرض مــــن أخــــوه المشــــتغل فــــى دول الخل مال يقت

، لكــــن خطيبتــــه األنانيــــة أيضــــا تتركــــه  هــــذه الشــــقة واتمــــام زواجــــه فيهــــا
الثالــــــث موظــــــف بســــــيط قضــــــى .  بمجــــــرد اتضــــــاح حقيقــــــة العمــــــارة

، وزوجتــــه الســــاخطة دومــــا تضــــج انتظــــارا لتلــــك  ســــنوات فــــى الخلــــيج
ـــــدور بخلـــــدك أنهـــــا قصـــــة واحـــــدة مقدمـــــة .  الشـــــقة ـــــم مـــــا ي نحـــــن نعل

،  ن هنــــاك مــــا هــــو أســــوأ، لكــــ هــــذا صــــحيح.  بثالثــــة أســــماء مختلفــــة
إنــــــه التتابعــــــات الســــــيريالية التــــــى تخــــــوض فيهــــــا التصــــــويرة دون فهــــــم 

تســــــيطر الهــــــالوس علــــــى الثالثــــــة بمــــــا فيهــــــا تخيــــــل الثــــــانى :  بــــــالمرة
ــــر  لصــــداقة مــــع مانيكــــان بإحــــدى الفـــــاترينات يحضــــرها لبيتــــه ، واألخي

أنـــــه تعـــــرض لثـــــورة مـــــن علـــــب لـــــبن األطفـــــال انتقامـــــا إللقائـــــه إحـــــداها 
ـــــــدما ضـــــــ ـــــــرةعن ـــــــه ذات م ـــــــاق علي ـــــــه الخن ـــــــاك خـــــــيط .  يقت زوجت هن

ـــــب  ـــــى مكت ـــــد لقائهمـــــا ف ـــــة بع ـــــين البطـــــل والبطل التقـــــارب المحتمـــــل ب
ـــه قـــدم بـــال أدنـــى قـــدر مـــن التشـــويق المحـــانى ، أو حتـــى الـــذوق  ، لكن

  . العام
  بالل مؤذن الرسول 

  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . أحمد الطوخى:  إخراج

،  ، محمــــــود المليجــــــى ، حســــــين ريــــــاض ة، ماجــــــد يحيــــــى شــــــاهين
  . عزيزة حلمى

فـــــيلم جيـــــد جـــــدا مـــــع الوضـــــع فـــــى االعتبـــــار المبالغـــــات الســـــاذجة 
، يميــــــز  أداء ال بــــــأس بــــــه للجميــــــع.  المعتــــــادة فــــــى األفــــــالم الدينيــــــة

ـــــــة  ـــــــة والمبالغ ـــــــل المحبب ـــــــين قـــــــوة التمثي ـــــــع ب لحـــــــد مـــــــا الخـــــــط الرفي
صـــــار تابعـــــا قصـــــة العبـــــد الـــــذى مـــــأل نـــــور اإليمـــــان قلبـــــه ف.  المموجـــــة
حــــاول الفــــيلم أن يقــــدم .  ، ويتحمــــل أذى غيــــر المــــؤمنين لــــه للرســــول

ـــــالل ـــــرة بعـــــد  مـــــدخال إنســـــانيا لشخصـــــية ب ـــــة األخي ـــــدقائق الحزين ، وال
.  ، وكـــــل هـــــذا ممـــــا يحســـــب لـــــه بوضـــــوح وفـــــاة النبـــــى رائعـــــة ومـــــؤثرة

ـــــه للطـــــوخى المتخصـــــص فـــــى  إنتـــــاج مســـــتنير ألنطـــــون خـــــورى والتوجي
ــــيلم دينــــى تــــاريخى مصــــرىوهــــو ثالــــ.  الســــينما الدينيــــة ، ويــــأتى  ث ف

انتصـــــار  “، وعـــــام مـــــن  ” ظهـــــور اإلســـــالم “بعـــــد عـــــامين مـــــن فـــــيلم 
  . ” اإلسالم

   ٢/١بلبل أفندى 
  ق أأ ١٢٥)   س/   ف/  ت ( ١٩٤٨مصر 

حســـــن :  ؛ حـــــوار حســـــين فـــــوزى:  قصـــــة وســـــيناريو.  نحـــــاس فـــــيلم
، مــــــأمون  ، حســــــن توفيــــــق بيــــــرم التونســــــى:  ؛ نظــــــم األغــــــانى توفيــــــق
ـــــــــدروس ناوىالشـــــــــ ــــــــــيكتور :  تســـــــــجيل الحـــــــــوار >؛  ، يوســـــــــف ب ف

تســـــــجيل  >؛  فريـــــــد األطـــــــرش:  موســـــــيقى وألحـــــــان.  < أردشـــــــتين
.  < علــــــــى رضــــــــا:  ؛ معلــــــــم الــــــــرقص شــــــــارل فوســــــــكلو:  األغــــــــانى

؛  مــــــــارى شــــــــماس:  ؛ مونتــــــــاچ حســــــــن توفيــــــــق:  مســــــــاعد المخــــــــرج
ــــــاچ هــــــاجوب أصــــــالنيان:  ديكــــــور ــــــولى:  ؛ ماكي ؛ مــــــدير  محمــــــود مت
تـــــأليف .  عبـــــد الحلـــــيم نصـــــر:  تصـــــوير.  مســـــيس نجيـــــبر :  اإلنتـــــاج
  . حسين فوزى:  وإخراج

:  باالشـــــــــتراك مـــــــــع.  ¤.  ، صـــــــــباح فريـــــــــد األطـــــــــرش:  البلــــــــبالن
، إســـــتفان روســـــتى  ، إســـــماعيل يـــــس ، مختـــــار عثمـــــان حســـــن فـــــايق

فتحيـــــة .  ، كمـــــال حســـــين ، ســـــميحة توفيـــــق ] إســـــتيفان روســـــتى [ـ  
ـــــــا فخـــــــرى محمـــــــود ـــــــد العـــــــال ، ثري ـــــــى عب ،  أحمـــــــد الحـــــــداد ، ، عل

ــــــــــونى ــــــــــيم القلعــــــــــاوى محمــــــــــود الت ــــــــــد الحل ــــــــــد  ، عب ، إنصــــــــــاف عب
  . ، محمد القصبجى ، فرج النحاس المقصود

ــــن ــــة  نجمــــة ســــينمائية شرســــة:  البطلــــة فــــى دوري ــــة طيب ــــاة عامل ، وفت
،  تقــــوم الثانيــــة بالتمثيــــل خلســــة بــــدال مــــن األولــــى.  تحــــب فتــــى فقيــــرا

ـــــين ا ـــــادل األدوار ب ـــــؤدى لتب ـــــدما وسلســـــلة مفارقـــــات ت لشخصـــــيتين عن
، فتطلـــــب منهـــــا ابنتـــــه مـــــن  تقـــــرر النجمـــــة هجـــــر زوجهـــــا لعشـــــيق لهـــــا

ـــــة ـــــل شخصـــــية الزوجـــــة النادم بلبـــــل  ‘اآلن يجـــــد .  زواجـــــه األول تمثي
الخطيــــب الفقيــــر نفســــه متهمــــا بســــرقة مجــــوهرات النجمــــة ’  أفنــــدى
كوميـــديا .  ، والواقـــع أنهـــا انتحـــرت بعـــد خـــذالن عشـــيقها لهـــا وقتلهـــا

، مقبولــــة   ســــط بالنســــبة الجتمــــاع نجمــــى الغنــــاء بهــــاغنائيــــة فــــوق المتو 
  . ، وأضعف شىء هو التمثيل والطول الزائد كضحكات متفرقة

  ☺ البلد الكبير 
The Big Country 

  ق م ١٦٦)   ت  ( ١٩٥٨أميركا 
United Artists; Anthony Worldwide. S: James R. Webb & 

Sy Bartlett, Robert Wilder. From the N: Donald Hamilton. 

M: Jerome Moross. DPh: Franz F. Planer. E: Robert Swink, 
Robert Blecher, John Faure. AD: Frank Hotaling. P: 
William Wyler, Gregory Peck. D: William Wyler. 

Gregory Peck. Jean Simmons. Caroll Baker. Charlton 
Heston. ¤ Co-Str: Burl Ives. Charles Bickford. With: 
Alfonso Bedoya & Chuck Connors. Chuck Hayward, Buff 
Brady, Jim Burk, Dorothy Adams, Chuck Robertson, Bob 
Morgan, John Mokee, Jay Slim Talbot. 
،  المـــتعلم الــــذى جـــاء مــــن الشـــرق ليخطــــب ابنـــة أحــــد الرأســــماليين

ــــإذا بــــه يجــــده طرفــــا فــــى صــــراع عنيــــد مــــع نظيــــر لــــه يقــــرر شــــراء .  ف
، والتـــــى رفضـــــت صـــــاحبتها  األرض التـــــى تـــــتحكم فـــــى مصـــــدر الميـــــاه

، لكـــــن الصــــــراع  ، ولــــــذلك حتـــــى يحقـــــق الســــــالم بيعهـــــا ألى منهمـــــا
قيقــــــى وقــــــور عمــــــل كالســــــى ح.  يــــــؤدى لنهايــــــات مأســــــاوية لطرفيــــــه

التوجيــــــه فــــــائق القــــــوة والبراعــــــة وتمثيليــــــة .  ورصــــــين فــــــى كــــــل شــــــىء
، إبهـــــار الخلفيـــــات  ، التشـــــويق ، اإليقـــــاع المتـــــزن الشاشـــــة المحكمـــــة

، التمثيــــــل المــــــذهل  ، موســــــيقى چيــــــروم مــــــوروس الشــــــهيرة والتصــــــوير
، أيفـــــيز الشــــرس  پيــــك المتحضــــر المحنــــك المتواضــــع (مــــن الجميــــع 

، ســــــيمونز صــــــاحبة األرض  نــــــى الكلمــــــةلكــــــن الحكــــــيم الرجــــــولى بمع
، بيكفــــورد رمـــــز االرســــتقراطية التــــى تجمــــع العنجهيـــــة  والمبــــادئ معــــا

ـــــــد ـــــــوق كـــــــل شـــــــىء هنـــــــاك .  ) ، هيســـــــتون ربيبـــــــه الطمـــــــوح والحق ف
، المعــــــانى الضــــــمنية  ) ” صــــــراع تحــــــت الشــــــمس “بــــــنفس طريقــــــة  (

األرســـــــــتقراطية المحتضـــــــــرة :  المثيـــــــــرة التـــــــــى يـــــــــوحى بهـــــــــا الصـــــــــراع
ــــدون أفظاظــــا لكــــنهم بعنجهيتهــــا وع ــــل فــــى مواجهــــة مــــن يب نادهــــا القات

أليســـت هـــذه هـــى ذاتهـــا .  أقـــرب للحـــق منـــه إلـــى الظلـــم مقارنـــة بهـــم
قصــــة الحــــرب األهليــــة ولــــيس مجــــرد صــــراع رجلــــين فــــى وادى بعيــــد 

”  البلـــد الكبيـــر “:  ؟ مـــن هنـــا يثـــور ســـؤال مشـــابه فـــى الغـــرب القاحـــل
ـــــوادى أم أميركـــــا كلهـــــا ـــــاك حتـــــى ! ( ؟ هـــــل ذلـــــك ال مـــــن رأوا فـــــى  هن
 . ) ! الفيلم إسقاطا على الحرب الباردة

AA: SptA (Ives). 
AAN: Scr of a Dramatic Pic. 

  بلدة مثل أليس 
A Town Like Alice 

  ق أأ ١١٧)  ت ( ١٩٥٦بريطانيا 
Aka: The Rape of Malaya (US). 
Rank [Vic Film]. From the N by Nevil Shute. S: W.P. 

Lipscomb >and: Richard Mason.< DPh: Geoffrey 
Unsworth; FE: Sidney Hayers; PMg: Jack Hanbury; AD: 
Alex Vetchinsky; P Controller for Pinewood Studios, 
London, England: Arthur Alcott. M Comp and Cond: 
Matyas Seiber. P: Joseph Janni. D: Jack Lee.  The End; 
Filmed in Malaya, Australia, and at Pinewood Studios, 
London, England; ExcP: Earl St. John. 

Virginia McKenna, Peter Finch. ¤ With: Marie Lohr, 
Renee Houston, Eileen Moore, Jean Anderson, Maureen 
Swanson, Nora Nicholson. Takagi, >Ikeda, Nakanishi, 
Yamada, Sanny Bin Hussan,< Tran van Khe, Vu Ngoc 
Tuan. And: John Fabian, Geoffrey Keen, Vincent Ball, Tim 
Turner, June Shaw, Bay White, Philippa Morgan, Armine 
Sandford, Gwenda Ewen, Dorothy Moss, Josephine Miller, 
Virginia Clay, Mary Allen, Edwina Carroll. 

أخــــذ عنهــــا  (ايــــة تخيليــــة فائقــــة النجــــاح وقــــائع حقيقيــــة تحولــــت لرو 
محورهــــا امـــــرأة إنجليزيــــة شـــــابة )  هــــذا الفــــيلم ومسلســـــل مينــــى أيضـــــا

ــــا  ــــة المالي ــــة باتحادي ــــى قري ــــروة فقــــررت العــــودة إل ــــت ث جــــزء مــــن  (ورث
ـــــة ـــــا الحالي ـــــرد ألهلهـــــا المســـــلمين بعـــــض مـــــا قـــــدموه لهـــــا  ) ماليزي ، لت

،  لحـــــربوإلنجليزيـــــات أخريـــــات خـــــالل الســـــنوات الـــــثالث األخيـــــرة ل
بعـــد هـــذه الـــدقائق .  وذلـــك علـــى نحـــو محـــدد هـــو حفـــر بئـــر مـــاء فيهـــا

األولـــى يبـــدأ فـــالش بـــاك طويـــل لقصـــتها التـــى تبـــرر بهـــا أنهـــا لـــن تتـــزوج 
ـــــة التـــــى تعمـــــل  قـــــط ، وذلـــــك منـــــذ إخـــــالء مـــــوظفى الشـــــركة اإلنجليزي

ــــى  ــــانيين منهــــا ف ــــراب الياپ ــــدى إقت ــــوور ل ــــى كــــواال المپ ســــكرتيرة بهــــا ف
ع لمســـــاعدة زوجـــــة رئيســـــها تتقطـــــع بهـــــم حـــــين تتطـــــو .  ١٩٤٢عـــــام 

، وطـــــرد النســـــاء  ، وينهـــــى األمـــــر بأســـــر الرجـــــال الســـــبل مـــــع آخـــــرين
ـــــــر األحـــــــراش والمســـــــتنقعات  ـــــــال عب ـــــــات األمي واألطفـــــــال ليســـــــرن مئ

، بعـــــد تجريـــــدهن مـــــن كـــــل مـــــا يملكـــــن وفقـــــط بصـــــحبة  لمـــــدة شـــــهور
، وذلــــــــك حتــــــــى يجــــــــدن طريقــــــــة لإلجــــــــالء إلــــــــى  ســــــــارچينت كهــــــــل

لمــــــــرأة الياپانيــــــــة ال تعتــــــــرض عنــــــــدما تــــــــؤمر المبــــــــرر أن ا (ســــــــنجاپور 
ـــــــة للمجاعـــــــة والمـــــــرض .  ) ! بالمشـــــــى ـــــــدأ التتابعـــــــات المرعب ـــــــا تب هن

، لتنتهـــــــى بالحادثـــــــة  والمـــــــوت لمعظـــــــم النســـــــاء واألطفـــــــال والرضـــــــع
المحوريـــة وهـــى صـــلب أســـير أســـترالى تعرفـــوا بـــه فـــى الطريـــق وحـــاول 

ـــة لهـــن ـــام واألدوي ـــواء ت مســـاعدتهم بســـرقة بعـــض الطع لـــك ، وبعـــدها إي
ــــيعملن بحمــــاس  القريــــة لهــــم بعــــد طــــول طــــرد وهيــــام علــــى وجــــوههن ل

ــــى زراعــــة األرز بهــــا ــــن الكرامــــة .  ف ــــيلم وحــــوش م ــــانيون طبقــــا للف الياپ
ـــــــف الخالصـــــــين ـــــــده أن الفضـــــــل يرجـــــــع  والغطرســـــــة والعن ـــــــدرك بع ، ت

توجيـــــه محكـــــم للغايـــــة .  للحـــــظ وحـــــده أن أركعـــــتهم القنبلـــــة النوويـــــة
ــــح فــــى تجســــيم الوطــــأة والجهامــــة ال ، والتــــى لــــم  بالغــــة لألحــــداثأفل

ــــــة أو مــــــثال مشــــــهد  تفلــــــح وفــــــرة المشــــــاهد الخفيفــــــة ســــــواء الكوميدي
ــــة مــــا مــــن  ــــاه فــــى الحمامــــات فــــى مرحل فرحــــة النســــاء واألطفــــال بالمي

لــــــن تقــــــول أن .  ، فــــــى أن تخفــــــف شــــــيئا مــــــن تلــــــك الوطــــــأة الرحلــــــة
، ذلــــك أنــــه ال  الرقيقــــة الجميلــــة ماكينــــا رائعــــة أو فيــــنش خفيــــف الظــــل

بمـــــا فـــــيهم مـــــن قـــــاموا بـــــاألدوار الياپانيـــــة إال وأدى دوره  يوجـــــد ممثـــــل
بلــــدة العنــــوان هــــى ألــــيس ســــپرنجز األســــترالية .  علــــى خيــــر مــــا يجــــب

ـــائق معـــدودة  ـــم تـــره فـــى حياتهـــا ســـوى دق ـــذى ل مســـقط رأس حبيبهـــا ال
أغلـــب .  وعـــادت إليهـــا آملـــة أن يكـــون قـــام مـــن األمـــوات بعـــد صـــلبه

  . ياالتصوير فى المواقع فى الماالى وأسترال
   ٢/١البلدوزر 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٢مصر 
.  قـــــــط القـــــــاهرة فـــــــيلم]  أفـــــــالم النصـــــــر قـــــــط القـــــــاهرة فـــــــيلم  [
.  مـــــدحت عبـــــد القـــــادر:  ســـــيناريو وحـــــوار.  يوســـــف منصـــــور:  قصـــــة

محمـــــــــود :  المنـــــــــتج الفنـــــــــى.  إبـــــــــراهيم صـــــــــالح:  مـــــــــدير التصـــــــــوير
ام الــــدين حســــ:  تصــــوير وإخــــراج.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  التهــــامى
  . مصطفى

، جميـــــــل  شـــــــيرين ســـــــيف النصـــــــر:  ، ألول مـــــــرة يوســـــــف منصـــــــور
  . محمود يوسف:  والوجه الجديد.  ، محمد توفيق راتب
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،  فــــــيلم نشــــــاط جيــــــد مــــــن العــــــب فنــــــون القتــــــال يوســــــف منصــــــور
وهــــى خبيــــر فنــــون القتــــال .  يعتمــــد حبكــــة مألوفــــة فــــى أفــــالم الضــــرب

ج يعـــــود مـــــن منصـــــور بطـــــل الكـــــون.  الـــــذى يـــــأتى لمســـــاعدة صـــــديق
الواليــــات المتحــــدة بنــــاء علــــى دعــــوة مــــن صــــديق ثــــرى يــــدين لــــه بــــأن 

تقـــــع زوجـــــة المضـــــيف التـــــى ال .  أنقــــذ هـــــذا األخيـــــر حياتـــــه مـــــن قبـــــل
، ويكتشـــــف تـــــدريجيا أن صـــــديقه صـــــاحب  تحبـــــه فـــــى حـــــب منصـــــور
، وعنــــــدما يعــــــرف الــــــزوج بعالقــــــة زوجتــــــه مــــــع  أنشــــــطة غيــــــر مشــــــروع

.  ل بقبضـــــته كـــــالمتوقعضـــــيفه يبـــــدأ مسلســـــل انتقـــــام يـــــرد عليـــــه البطـــــ
تشــــــويق وعنــــــف فعــــــالين ومنصــــــور محبــــــب كالعــــــادة وبــــــه بدرجــــــة مــــــا 
أفضــــل صــــفتين فــــى بــــرووس ليــــى األشــــهر وهمــــا البســــالة وخفــــة الظــــل 

ـــــا ـــــاالة العصـــــرية علـــــى .  مع ـــــال مب ـــــن ال أيضـــــا يضـــــيف لمســـــة نبيلـــــة م
ــــــدة .  الشخصــــــية ــــــالطبع لكــــــن جام ــــــة ب شــــــيرين ســــــيف النصــــــر جميل

  . نسبيا فى أول أفالمها
  وخفة بلدى 

  ق أأ ١٢٥)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٥٠مصر 
  . حسين فوزى:  إخراج

ـــــــد الوهـــــــاب نعيمـــــــة عـــــــاكف ـــــــاس فـــــــارس ، ســـــــعد عب ـــــــوال  ، عب ، ل
،  ، زينــــــــات صــــــــدقى ، ســــــــعاد أحمــــــــد ، إســــــــتيفان روســــــــتى صــــــــدقى

  . ، شكوكو محمود التونى
ابنــــة البلــــد التــــى تنكــــرت لكــــل شــــىء وجــــرت وراء الثــــراء والمظــــاهر 

تثــــور عليهــــا جارتهــــا وتقــــع مشــــاكل مــــع عشــــيقة .  ســــينمائىمــــع منــــتج 
، والــــــبطالن مــــــن أحلــــــى ممثلــــــى  فــــــيلم استعراضــــــى خفيــــــف.  الثــــــرى
  . عصرهما

  بلطية بنت بحرى 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٩٥مصر 

.  كمــــال عابــــد:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  شــــامل لإلنتــــاج والتوزيــــع
:  إخــــراج.  رمحمــــد عســــ:  مــــدير التصــــوير.  محمــــد هاشــــم:  مونتــــاچ

  . صالح سرى
، صــــــالح  ، حســــــين الشـــــربينى ، دالل عبــــــد العزيـــــز ســـــعيد صـــــالح

  . ، نعيمة الصغير نظمى
يتأصــــــل العــــــداء بــــــين أخ وأختــــــه غيــــــر الشــــــقيقين بســــــبب الصــــــراع 

،  فــــى قريــــة صــــيد ســــاحلية’  معلمــــان ‘، همــــا  علــــى ميــــراث والــــدهما
بنــــــة البطلــــــة هــــــى ا.  األول ذو مبــــــادئ والثانيــــــة ال تتــــــورع عــــــن شــــــىء
ـــــة ـــــن الثاني ـــــى رفـــــض أن يزوجهـــــا الب ـــــه  األول والت ـــــد أم ـــــوالى مكائ ، فتت
ــــــريم ــــــل أخيهــــــا الغ ــــــدة قت ــــــى رأس األچن ــــــيلم نشــــــاط ســــــاحلى .  وعل ف

  . ، ومبنى على مخطوطة واهية الخيوط متواضع التمثيل والتنفيذ
   بماذا ُتشترى النقود

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩١)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 
رشـــــــــــاد :  مهنــــــــــدس الــــــــــديكور.  ذاعــــــــــة والتليفـــــــــــزيوناتحــــــــــاد اإل

ــــــــدس اإلضــــــــاءة.  ســــــــيدهم ــــــــرة:  مهن :  مــــــــدير التصــــــــوير.  أميــــــــر جب
،  ، يوســــف شــــالل ، بــــاهى الشــــيخ ، وحيــــد شــــريف محســــن السيســــى
مــــــدير .  إبــــــراهيم أبــــــو المجــــــد:  إعــــــداد موســــــيقى.  محمــــــد صــــــادق
يوســـــــف :  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  عبـــــــد الـــــــرحمن لملـــــــوم:  إدارة اإلنتـــــــاج

،  ، نجـــــوى علـــــى ســـــامى الســـــيوى:  ســـــاعد فـــــى اإلخـــــراج.  نعثمـــــا
ـــــف:  المخرجـــــان المســـــاعدان.  ســـــمير ســـــالم ـــــد اللطي ،  مصـــــطفى عب
  . أحمد بدر الدين:  إخراج.  عز بدر الدين

محمـــــــد :  بطولـــــــة.  ¤.  عبـــــــد المــــــنعم إبـــــــراهيم:  الفنــــــان القـــــــدير
فتحيـــــة .  نبيـــــل الدســـــوقى.  رجـــــاء الجـــــداوى.  هالـــــة صـــــدقى.  وفيـــــق

ــــد . طنطــــاوى .  مــــؤمن حســــن:  والطفــــل.  جمــــال شــــبل.  محمــــد فري
  . وحيد سيف:  مع نجم الكوميديا

يقــــــرر )  إبــــــراهيم (يعــــــرض صــــــاحب محــــــالت ذهــــــب فــــــائق الثــــــراء 
، ثـــــــم ســـــــرعان مـــــــا يعـــــــرض علـــــــى  الســـــــكنى فـــــــى پنســـــــيون متواضـــــــع

، وغيــــر  على ســــبيل اثبــــات حكمــــة مــــا تعتمــــل داخلــــهـ  المقيمــــين فيــــه 
صـــوموا بالكامـــل عـــن الطعـــام والشـــراب أن ي ـ  مفهومـــة جـــدا فـــى الواقع

، وعشــــرة  ألــــف جنيــــه أو نحوهــــا عــــن اليــــوم الواحــــد (مقابــــل مكافــــأة 
، مـــــع خصـــــم أرقـــــام باهظـــــة للمـــــاء  آالف فـــــى حالـــــة إتمـــــام ســـــتة أيـــــام
ــــا .  ) واألكــــل فــــى حــــال طلــــب بعضــــها يــــرفض الــــبعض ترفعــــا أو إيمان

ـــاقين ـــال ويتفـــاوت صـــمود الب ـــرهم  براحـــة الب ـــة أن أكث ـــة ، لكـــن النهاي ثق
ــــــى فــــــيلم .  يســــــقط ميتــــــا)  ســــــيف (واســــــتمرارا  ــــــة متوســــــطة عل تنويع

،  ، حــــــــاول الممثلــــــــون أخــــــــذها بجديــــــــة ” إنهــــــــم يقتلــــــــون الجيــــــــاد “
، رغـــــم صـــــعوبة احتمـــــال اإليقـــــاع  فجـــــاءت النتيجـــــة مقبولـــــة لحـــــد مـــــا

  . بالغ الرتابة
  بمبة كشر 

  ق م ١٢٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٧٤مصر 
ـــــــة لل [ ـــــــة المصـــــــرية العام ـــــــالم عمـــــــاد حمـــــــدى]  ســـــــينماالهيئ .  أف

محمــــــــد مصــــــــطفى :  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  جليــــــــل البنــــــــدارى:  قصــــــــة
مـــــاهر :  مهنــــدس الـــــديكور.  صــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  ســــامى

:  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد الحلــــــيم نــــــويرة:  موســــــيقى.  عبــــــد النــــــور
  . حسن اإلمام:  إخراج.  رمسيس مرزوق

،  ، عمــــاد حمــــدى ، ســــعيد صــــالح ، ســــمير صــــبرى ناديــــة الجنــــدى
،  ، خيريــــة أحمــــد ، حســــن مصــــطفى ، صــــفاء أبــــو الســــعود أمينــــة رزق

،  ، ماجــــــد حمــــــادة ، أحمــــــد غــــــانم ، شــــــفيق جــــــالل ســــــعاد محمــــــد
،  ، فريــــدة يوســــف ، يــــونس شــــلبى ، مظهــــر أبــــو النجــــا محمــــد نجــــم
  . ، رجاء أمين محمد شوقى

، وأحــــد أفضــــل مــــا صــــنع  مــــن أنجــــح أفــــالم الســــبعينيات فــــى مصــــر
قصــــة الراقصــــة التــــى يقــــول أنــــه كــــان .  م فــــى هــــذا العقــــدحســــن اإلمــــا

ـــــرقص ـــــف  (، وهـــــو طفـــــل  يهـــــوى التســـــلل لمشـــــاهدتها ت صـــــورة تختل
عــــن الفــــيلم نفســــه ذلــــك أنهــــا عنــــدما كــــان يراهــــا كانــــت بدينــــة للغايــــة 

ــــى حــــد وصــــفه ــــة كشــــر .  ) ! وال تهــــز ســــوى أطــــراف أصــــابعها عل بمب
 التــــــــى احترفــــــــت الــــــــرقص بعــــــــد طالقهــــــــا مــــــــن أحــــــــد الدبلوماســــــــيين

ثـــم طغيـــان شـــهرتها حتـــى أصـــبح الباشـــاوات يركعـــون تحـــت .  األثريـــاء
ـــدامها  ـــه يقدمـــه الفـــيلمـ  أق ـــالطبع هنـــاك امتـــداد لتتبـــع !  هذا وأكثـــر من ب

.  ، ومــــا إلــــى ذلــــك ، واالنــــزواء وكبــــر الســــن أحــــداث األجيــــال التاليــــة
، يحـــــوى روح حســـــن  ، لكنـــــه وبالتأكيـــــد هـــــوجم الفـــــيلم بشـــــدة نقـــــديا

ـــــة ـــــام الداخلي ـــــص قطعـــــا لكـــــل شـــــىء يحبـــــه،  اإلم ـــــان مخل .  وهـــــو فن
ــــن رمســــيس  ــــاتن م ــــور وتصــــوير ف ــــد الن ــــاهر عب ــــن م ــــات مبهــــرة م داخلي

ـــــــرزوق ـــــــوق بوضـــــــوح المســـــــتوى المتوســـــــط للســـــــينما  م ، كالهمـــــــا يف
ـــة رفيعـــة عـــن .  المصـــرية عمـــل نمـــوذجى يســـتحق االحتـــرام ويعبـــر بأناق

، كمـــا يعبـــر عـــن ناديـــة الجنـــدى فـــى أفضـــل  مدرســـة موجهـــه المتفـــردة
ــــــيال وإغــــــواءحاالت ــــــة رقصــــــا وتمث ــــــده   هــــــا الممكن ــــــى انبثقــــــت بع ، والت

أول ظهـــــــــور .  كإحـــــــــدى النجمـــــــــات الفائقـــــــــات للســـــــــينما المصـــــــــرية
  . ليونس شلبى

  ☺ هير -بن
Ben-Hur 

  ق م ٢١٧)   — ( ١٩٥٩أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. A Tale of the Christ by General 

Lew Wallace. S: Karl Tunberg -[Many others conducted UC 
W works including Maxwell Anderson, S.N. Behrman, 
Gore Vidal and Christopher Fry]. M: Miklos Rozsa. DPh: 
Robert L. Surtees. AddPh: Harold E. Wellman and Pietro 
Portalupi. AD: William A. Horning, Edward Carfagno. SD: 
Hugh Hunt. SpPhFx: A. Arnold Gillespie, Lee LeBlanc and 
Robert R. Hoag. Color Cnslt Settings: Charles K. Hagedon. 
FE: Ralph E. Winters, John D. Dunning. SecondUnitDs: 
Andrew Marton, Yakima Canutt. AstDs: Gus Agosti, 
Alberto Cardone. MUp: Charles Parker. UnitPMg: Edward 
Woehler. RecSup: Franklin Milton. SdRecs: Sash Fisher, 
William Steinkamp. CD: Elizabeth Haffenden. Color Cnslt 
Costumes: Joan Bridge. Hair Styles: Gabriella Brozelli. P: 
Sam Zimbalist. D: William Wyler -[Many others conducted 
D works including Marton and the UC Richard Thorpe]. 

Str: Charlton Heston. Jack Hawkins. Haya Harareet. 
Stephen Boyd. Hugh Griffith, Martha Scott. Cathy 
O’Donnell, Sam Jaffe. With Finlay Currie, Frank Thring. 
Tcrence Longdon, George Relph, André Morell. 

وحيــــــــدة البكــــــــرة وفــــــــيلم  ١٩٠٧بعــــــــد نســــــــخة  (ثالــــــــث معالجــــــــة 
ــــوانـ  الفائق ١٩٢٥ ــــالس  ) انظر بــــذات العن ــــرال ليــــو وال ــــة الچن ، لرواي

ـــة ـــر . هائلـــة االنتشـــار عـــن شخصـــية چـــوداه بـــن هيـــر التخيلي ذلـــك األمي
، وصـــــــراعه الملحمـــــــى مـــــــع صـــــــديق  اليهـــــــودى المعاصـــــــر للمســـــــيح

غطرســـــــا يتلـــــــذذ طفولتــــــه ماســـــــاال الرومـــــــانى الـــــــذى تحــــــول ضـــــــابطا مت
ــــــــر اليهــــــــود اســــــــتغرق تصــــــــويره عشــــــــرة شــــــــهور كاملــــــــة فــــــــى .  بتحقي

هيئــــة مشــــهدية  ٣٠٠ســـتوديوهات شينشــــيتا فـــى رومــــا حيـــث تــــم بنـــاء 
ــــى رأســــها حلبــــة الســــباق الهائلــــة  لآلســــف مــــات منتجــــه العظــــيم  (عل

ســـام زيمباليســـت بأزمـــة قلبيـــة فـــى رومـــا وســـط كـــل هـــذا قبيـــل اإلنتهـــاء 
 ١٥تكلــــف .  ) يخــــه الفنــــى المجيــــدمــــن العمــــل الــــذى يمثــــل ذروة تار 

، وقــــــد ظهــــــرت بوضــــــوح علــــــى  مليــــــون دوالر هائلــــــة وقياســــــية تمامــــــا
لكـــــن تظـــــل نقطـــــة القـــــوة الحقيقيـــــة لـــــدى المقارنـــــة بســـــلفه .  الشاشـــــة

ــــازة  ــــة الممت ــــة الكتاب ــــر هــــى تقني ــــى  (الكبي ــــرة الت الحــــظ األســــماء الكبي
 ، وتقــــول التقــــارير الصــــحفية شــــاركت فــــى الكتابــــة دون ائتمــــان رســــمى

أن أحــــــــــدهم وهــــــــــو الشــــــــــاعر والمســــــــــرحى اإلنجليــــــــــزى المرمــــــــــوق  
مدفعيـــــة .  ) كريســـــتوفر فـــــراى كـــــان موجـــــودا طـــــوال وقـــــت التصـــــوير

األقـــالم الثقيلـــة هـــذه هـــى التـــى رســـمت بثـــراء مـــوحى تفاصـــيل عالقتـــه 
، كأمـــــه وأختـــــه  حبيبتـــــه إســـــتر األمـــــة الســـــابقة  بالشخصـــــيات األخـــــرى

ــــديهم  ــــى أول  (ل ــــت مشــــعة ف ــــةاإلســــرائيلية هاراري ،  ) أدوارهــــا األميركي
وكـــذا مـــع كوينتـــوس آريـــوس قائـــد األســـطول الرومـــى الـــذى أنقـــذه مـــن 

، ومثلهــــــا العالقــــــة  المــــــوت إثــــــر تعــــــرض ســــــفينتهم الحربيــــــة للقصــــــف
ــــدى  ــــذى وطــــد صــــداقته معــــه ل ــــى ال ــــول العرب ــــاجر الخي ــــدة مــــع ت الممت

أيضـــــا العالقـــــة مـــــع غريمـــــة باتـــــت أكثـــــر تبلـــــورا .  إقامتـــــه فـــــى أنطاكيـــــا
ـــة  ـــلرغـــم  (ودق ـــد كممث ـــة فـــى ســـتيفين بوي وفـــى .  ) الضـــعفات التقليدي

أو ربمـــا فـــى أى  (النهايـــة تقنيـــات التمثيـــل فـــى أيـــام نوفــــارو الصـــامت 
ال تضــــاهى وجــــه هيســــتون المنحــــوت قياســــا علــــى ترســــيمات )  عصــــر

، والمشـــــــع دومــــــا مجـــــــدا وإشـــــــراقا  أعــــــرق معابـــــــد الشــــــرق األوســـــــط
دقيقــــــة  ٤٠ة تتــــــابع ســــــباق المركبــــــات الــــــذى يســــــتغرق قرابــــــ.  ونــــــبال

أنـــــدرو مـــــارتون أعظـــــم موجـــــه وحـــــدة ثانيــــــة :  تقـــــف وراءه أســـــطورتان
ــــه الســــينما  ــــذى وجهــــه  (عرفت ــــيلم المصــــرى ال ــــرف الف ابحث ـ  هــــل تع

ــــــــواو ــــــــاب ال ــــــــى ب ، وياكيمــــــــا كــــــــانوت أعظــــــــم وأشــــــــهر خبيــــــــر  ) ! ف
ومـــــع وصـــــف فــــــارايتى للمشـــــهد بــــــ .  بهلوانيـــــات فـــــى تـــــاريخ الســـــينما

، ورغــــم كمالــــه حقــــا  ’ وهدت أبــــداأكثــــر اإلثــــارة إيقافــــا للشــــعر شــــ ‘
، يظـــــل  وأنـــــه أصـــــبح أشـــــهر مشـــــهد فـــــى تـــــاريخ الســـــينما فـــــى مجملـــــه

ــــاظر فــــى فــــيلم  ــــه  ١٩٢٦المشــــهد المن ــــم يقــــل عن ــــر مفاجــــأة إن ل أكث
تقريبــــــا ال توجــــــد اليــــــوم قنــــــاة .  تقنيــــــا فــــــى شــــــىء رغــــــم كــــــل الســــــنين

أو علــــى األقــــل تتــــابع ـ  تليفـــــزيون تحتــــرم نفســــها ال تعــــرض الفــــيلم كلــــه 
ـــــات الشاشـــــة العريضـــــة ـ  باقالس قصـــــة شـــــهيرة لصـــــراع خفـــــى .  بفورم

علـــــــى الـــــــدور دار بـــــــين روك هدســـــــون وبيـــــــرت النكاســـــــتر ومـــــــارلون 
أوســــكار أحســــن فــــيلم .  ، قبــــل أن يــــتم اختيــــار هيســــتون لــــه برانــــدو

ــــم يعــــرض ســــينمائيا فــــى مصــــر ــــك حتــــى انضــــم  الوحيــــد الــــذى ل ، وذل
.  ” ندلرقائمــــة شــــي “عامــــا هــــو  ٣٤عضــــو جديــــد إلــــى النــــادى بعــــد 

التعــــويض الوحيــــد أنــــه ال يــــزال حتــــى اليــــوم الوحيــــد فــــى نــــادى األحــــد 
ـــــثالث  ســـــمى الثنتـــــى عشـــــرة جـــــائزة (عشـــــر أوســـــكارا  ـــــم ُيســـــم ل ، ول

  . ) ! جوائز فقط هى التمثيل النسائى بفرعيه وأحسن أغنية
AA: Pic; A (Heston); SptA (Griffith); D; Cgr -Color; CD 

-Color; AD-SD -Color; FE; MScr -Dramatic or Comedy 
Pic; Sd (MGM Studio Sd Department -Franklin E. Milton 
-SdD); SpFx (Gillespie, Robert MacDonald -V; Milo Lory - 
Audible). 

AAN: SBased on Material from Another Medium. 

  ☺  ٢/١حدوتة المسيح —هير -بن
Ben-Hur —The Tale of the Christ 

  ] صامت [م /   ق أأ ١٤١)   — ( ١٩٢٥أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. By General Lew Wallace -[i.e. 

the N]. P: Metro Goldwyn Mayer in arrangement with 
Abraham L. Erlanger, Charles B. Billingham and Florenz 
Ziegfeld, Jr. D: Fred Niblo. Adp: June Mathis. P from the 
scenario of Carey Wilson. Continuity: Carey Wilson and 
Bess Meredyth. DAscs: Alfred L. Raboch and Reeves 
Easton. Ph: Rene Guissart, Karl Struss, Percy Hilburn, 
Clyde deVinna. ArtFx: Ferdinand P. Earle. Settings: Cedric 
Gibbons and Horace Jackson. Titles: Katharine Hilliker and 
H.H. Caldwell. FE: Lloyd Nosler. AstD: Charles Stallings. 
Costumes: Theaterkunst Hermann J. Kaufmann, Berlin N45. 

<Ramon Novarro,> Francis X. Bushman, May McAvoy, 
Betty Bronson, Claire McDowell, Kathleen Key, Carmel 
Myers, Nigel de Brulier, Mitchell Lewis, Leo White, Frank 
Currier, Charles Belcher, Dale Fuller, Winter Hall. 

ــــــانى معالجــــــة  ــــــد نســــــخة  (ث ــــــدة البكــــــرة ١٩٠٧بع لقصــــــة )  ! وحي
، الـــذى فــــوجىء  چـــوداه بـــن هيــــر األميـــر اليهــــودى المعاصـــر للمســــيح

، وعنــــدما  بصــــديق طفولتــــه ماســــاال قــــد عــــاد ضــــابطا روميــــا متغطرســــا
ط مـــــــن األول حجـــــــر خطـــــــأ علـــــــى موكـــــــب الحـــــــاكم الجديـــــــد يســـــــق

ــــه  ألورشــــليم ــــى رومــــا كمــــا تســــتعبد أمــــه وأخت ــــد إل ، يؤســــر ويؤخــــذ كعب
ـــد .  فـــى أقبيـــة المدينـــة فـــى معركـــة بحريـــة فـــى الطريـــق ينقـــذ آريـــوس قائ

،  ، فيصــــبح أحــــد أبطــــال رومــــا الرياضــــيين األســــطول فيتبنــــاه كــــابن لــــه
ـــــــة فـــــــى التحـــــــ ـــــــات أنطاكي دى المرتقـــــــب بعـــــــدها يجمعـــــــه ســـــــباق عرب

إنــــه فــــيلم عــــن اليهوديــــة أكثــــر منــــه عــــن المســــيح فاألوائــــل .  لماســــاال
ــــد ــــال قائ ــــدة أنهــــم شــــعب ب ــــدم كمجــــرد  مشــــكلتهم الوحي ــــانى مق ، والث

ــــــة الرومانيــــــة الــــــذى  المحــــــرر المنتظــــــر لهــــــم مــــــن طغيــــــان اإلمبراطوري
بشــــرت بــــه الكتــــب اليهوديــــة أمــــا المســــيحية فهــــى كينونــــة تخــــرج عــــن 

ـــا ـــى الخـــيط  . أى نقـــاش أو ذكـــر هن ـــيلم يســـير عل ـــارة أصـــرح هـــو ف بعب
الرفيــــع جــــدا للحــــديث عــــن مســــألة اليهوديــــة والشــــعب اليهــــودى عبــــر 

ــــى ــــة األول ــــدو مســــيحية للوهل أو بصــــياغة أخــــرى هــــو قصــــة .  قصــــة تب
ــــاريخى علمــــانى  ــــن منظــــور اســــخريوطى سياســــى ت الحــــظ  (المســــيح م

ـــــــة ، وأن الصـــــــهيونية حركـــــــة  اســـــــم البطـــــــل چـــــــوداه أى يهـــــــوذا بالعربي
،  بــــالطبع ال توجــــد قيامــــة للمســــيح فــــى النهايــــة.  ) ة باألســــاسعلمنــــ

لـــم يـــتم تصـــوير وجـــه .  فقـــط القـــول بأنـــه لـــن يمـــوت فـــى قلـــوب النـــاس
، مـــــع ذلـــــك فظهـــــوره أوســـــع بمـــــا ال يقـــــاس مـــــن فـــــيلم  المســـــيح قـــــط

تتابعــــــات .  انظر بــــــذات العنــــــوانـ  األكثــــــر علمانيــــــة يهوديــــــة  ١٩٥٨
،  ) ثالثـــــى قـــــد نُمـــــى بعـــــدلـــــم يكـــــن ال (بـــــالتكنيكولور ثنـــــائى اللـــــون 

، زائـــد بعـــض اللحظـــات المهمـــة  أساســـا لـــدى الحـــديث عـــن المســـيح
، ودون أن  تكلـــــف أربعـــــة ماليـــــين مذهلـــــة آنـــــذاك.  فـــــى حيـــــاة البطـــــل

تشـــاهده لـــن تـــدرك قـــط مـــدى فداحـــة التحـــدى الـــذى كـــان واقعـــا علـــى 
ـــــيلم  ـــــيلم أفضـــــل ١٩٥٨صـــــناع ف ـــــى صـــــنع ف ـــــم .  ف ـــــت ل ـــــو كن ـــــا ل أم

تتخيـــــل أن باإلمكـــــان قـــــط عمـــــل شـــــىء ، فلـــــن  تشـــــاهد هـــــذا األخيـــــر
إن جمـــــال التصـــــوير وإثـــــارة وعنـــــف مشـــــاهد النشـــــاط .  مكـــــافئ لهـــــذا

ـــــة الدراميـــــة  هـــــى فـــــى كمـــــال قممـــــى  ـ  أو أجمـــــاال كـــــل شىءـ  والحمي
وضــــخامة المشــــاهد ال ســــيما المعركــــة .  بحيــــث يصــــعب حقــــا ضــــربها
، قطــــــع  ) اللــــــذين وجههمــــــا إيســــــتون (الحربيــــــة وســــــباق المركبــــــات 

تـــــاج الســـــينمائى كرســـــته كـــــأكبر ملحميـــــة صـــــامتة للســـــينما مذهلـــــة لإلن
بطاقـــــة الفـــــيلم تقـــــارن ضـــــمنيا بينـــــه وبـــــين الفـــــيلم المجيـــــد .  األميركيـــــة

العقــــد العظــــيم  ‘، إذ تقــــول  الســــابق لــــه بعشــــر ســــنوات”  مولــــد أمــــة “
بصــــدد .  ’ ! ، يصــــل اآلن إلــــى قمتــــه لتقــــدم فــــن التصــــاوير المتحركــــة

ـــــ ـــــويس مـــــاير أق ـــــروى أن ل ـــــاربين هـــــذا الطمـــــوح ي ال الموجـــــه تشـــــارلز ب
والممثـــــــــل چـــــــــورچ والـــــــــش بمجـــــــــرد مشـــــــــاهدته لـــــــــدفعات التصـــــــــوير 

، وأنــــه صــــمم علــــى مســــتوى معــــين للفــــيلم ممــــا أدى لتــــأخره  األولــــى
  . وارتفاع تكاليفه
   البنات 

Les Girls 
  ق م ١١٤)    ف/   ت  ( ١٩٥٧أميركا 

Metro Goldwyn Mayer. A Sol C. Siegel P of Cole Porter’s 
¤ . Screen Play: John Patrick. St -[N]: Vera Caspary. M and 
Lyr: Cole Porter. M Adp and Cond: Adolph Deutsch. Chor: 
Jack Cole. DPh: Robert Surtees; ADs: William A. Horning 
and Gene Allen; SD: Edwin B. Willis, Richard Pefferle; 
SpFx: Lee LeBlanc. Wardrobe: Orry Kelly. FE: Ferris 
Webster. D: George Cukor. 

Str: Gene Kelly. Mitzi Gaynor. Kay Kendall -By courtesy 
of the Rank Organization. Taina Elg. Co-Str: Jacques 
Bergerac; with: Leslie Phillips, Henry Daniell. Patrick 
MacNee, Stephen Vercoe, Philip Tonge. 
راقـــــص وثـــــالث راقصـــــات يقـــــدمون عروضـــــا فـــــى بـــــاريس والعواصـــــم 

ــــة ــــا.  األوروبي ــــاريخهم مع ــــا عــــن ت ــــف إحــــداهن كتاب ــــد ســــنوات تؤل ،  بع
.  فترفــــع أخــــرى قضــــية ضــــدها لمــــا قالتــــه فــــى حــــق عالقتهــــا بــــالراقص
ــــدو مختلفــــة بالكامــــل ــــروى كــــل طــــرف القصــــة فتب .  أمــــام المحكمــــة ي

، وإن  ١٩٥١ ’ راشــــــومون ‘نفــــــس فكــــــرة فــــــيلم كوروســــــاوا الشــــــهير 
جــــــزء مــــــن تفســــــير تنــــــاقص .  فــــــى بيئــــــة وموضــــــوع بــــــالغى االخــــــتالف

، والتــــى  الــــرؤى أن للــــراقص عالقتــــه الخاصــــة المتباينــــة مــــع كــــل مــــنهن
ال يرقــــــى لمســــــتوى الروائــــــع .  ال تعــــــرف األخريــــــان كــــــل شــــــىء عنهــــــا

، لكــــــن  الموســــــيقية التــــــى تالحقــــــت إلــــــى مــــــا قبلــــــه بســــــنوات قالئــــــل
ـــــــب وم ـــــــراقص محب ـــــــام ال ـــــــألقاإلطـــــــار الع ـــــــى الجمـــــــال  ت ـــــــاراة ف ، ومب

كيللـــــى لـــــيس أقـــــل جمـــــاال بمرحـــــه .  الخـــــارق بـــــين الـــــبطالت الـــــثالث
، وإن شــــابته دومــــا مســــحة مــــن  وانطالقــــه الــــذى ال يهــــدأ وال يتوقــــف

  . الحزن
AA: CD. 
AAN: AD-SD (Horning, Allen, Willis, Pefferle); Sd 

(MGM Studio Sound Department -Dr. Wesley C. Miller -Sd 
D). 

  بنات إبليس 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . على عبد الخالق:  إخراج

ـــــد شـــــوقى ـــــؤاد ، مديحـــــة كامـــــل فري ـــــزى :  ، الراقصـــــة ، نجـــــوى ف زي
ـــــة ، ســـــعيد صـــــالح ، إســـــعاد يـــــونس مصـــــطفى ، وحيـــــد  ، مجـــــدى وهب
ـــــــدير ســـــــيف ـــــــد المحســـــــن ، أحمـــــــد ب ـــــــدين عب ـــــــى ال ـــــــق  ، محي ، توفي
  . ، شريف صالح الدين الدقن

مهـــــــــاجر  ‘س وحيـــــــــد حامـــــــــد لمســـــــــرحية جـــــــــورج شـــــــــحادة اقتبـــــــــا
، فـــــــــى  ، يـــــــــنجح األداء المتـــــــــوهج واإليقـــــــــاع الســـــــــريع ’ بريســـــــــبان

ــــة ــــة قوي ــــى .  تقــــديمها كــــدراما اجتماعي ــــة ســــاحلية تســــتيقظ عل ــــا قري هن
، فتتجــــــه الشــــــكوك لــــــثالث مــــــن  غريـــــب ميــــــت ملقــــــى علــــــى الطريـــــق

، التعبيـــــر عـــــن فكـــــرة  وتتحـــــول كـــــل القريـــــة لجحـــــيم دمـــــوى.  نســـــائها
.  ، طبيعــــــى ومقنــــــع شــــــرف وتمســــــك النســــــوة المشــــــكوك بهــــــن بــــــهال

، غازيــــة ســــابقة واآلن زوجــــة لصــــياد  أثــــرى الشخصــــيات مديحــــة كامــــل
ـــاع ينكـــل بهـــا ، لكـــن يصـــعب القـــول أنهـــا خطفـــت األبصـــار  حـــاد الطب

  . من زميلتيها فالثالث رائعات على قدم المساواة



٧٠  

  بنات بحرى
  ق أأ ١٠٥)   س/  بيتش ( ١٩٦٠مصر 
  . سن الصيفىح:  إخراج

،  ، عبــــــد الســــــالم النابلســــــى ، آمــــــال فريــــــد ، ريــــــرى مــــــارى منيــــــب
  . ، زينات صدقى ماهر العطار

ـــــــــى  ـــــــــان إل ـــــــــدتهما ويهرب ـــــــــن محـــــــــل وال ـــــــــا م يســـــــــرق شـــــــــابان مبلغ
ــــــى حــــــب راقصــــــة وأختهــــــا األســــــكندرية ــــــان ف ــــــى النهايــــــة  ، ويقع ، وف
  . كوميديا خفيفة لكن خالية من االبتكار.  يتزوجانها

   ٢/١بنات حارتنا 
  ق م ١٠٥)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٧مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج
ــــــــز ، إلهــــــــام شــــــــاهين بوســــــــى ــــــــد العزي ــــــــدة ســــــــيف  ، دالل عب ، فري
ـــايزة كمـــال النصـــر ـــدير ، ميمـــى جمـــال ، ف ـــد ســـيف ، أحمـــد ب ،  ، وحي

  . ، زياد مكوك ، نعيمة الصغير سونيا سالمة
، الـــــذى عـــــرض  ” المشـــــاغبات الثالثـــــة “صـــــورة طبـــــق األصـــــل مـــــن 

ــــــة ــــــه بأســــــابيع قليل ــــــات شــــــعبيات.  قبل ــــــالث فتي ، تســــــتغلهن  أيضــــــا ث
ـــــن اليونـــــان ـــــب م ـــــة بـــــالمالبس  عصـــــابهة للتهري ـــــب مليئ ، وأيضـــــا حقائ

ـــرة هـــى الفـــارق المهـــم ـــداخلها عقـــاقير هـــذه األخي ثـــم هـــربهن مـــن !  وب
ــــالى عــــدد مــــن .  الســــجن لمطــــاردة العصــــابة ــــل وبالت ــــا الفســــاتين أق هن

مـــــا يتفـــــوق فيـــــه .  عـــــا تكاليفـــــهالمشـــــاهد واألمـــــاكن وزمـــــن الفـــــيلم وطب
هــــــو مقــــــدار االســــــتخفاف بالمشــــــاهد ”  المشــــــاغبات الثالثــــــة “علــــــى 

بعــــــض النكـــــات يصــــــعب يمكـــــن فهمهــــــا اليـــــوم الرتباطهــــــا !  الســـــاذج
  . بإعالنات تليفـزيونية وما إلى ذلك من تلك الفترة

   ٢/١بنات حواء 
  ق أأ ١١٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، إســـــــماعيل يـــــــس ، شـــــــادية ، مديحـــــــة يســـــــرى محمـــــــد فـــــــوزى
ـــات صـــدقى ـــراهيم زين ـــد المـــنعم إب ـــد رســـتم ، إدمـــون تويمـــا ، عب ،  ، هن
  . ، ثريا سالم عبد الغنى قمر

ــــل ــــدة التمثي قصــــة األخــــت الصــــغرى .  كوميــــديا خفيفــــة مســــلية وجي
وحبيبهــــا اللــــذين عليهمــــا انتظــــار زواج األخــــت الكبــــرى حــــادة الطبــــاع 

، وذلــــك إلــــى أن يحــــرك أنوثتهــــا رســــام  يــــة معاديــــة للرجــــالبأفكــــار أنثو 
ـــــــف الظـــــــل ـــــــس شخصـــــــيات وأحـــــــداث القســـــــم األول مـــــــن .  خفي نف

ــــــرويض الشكســــــة ‘ ــــــى  لشيكســــــپير’  ت ــــــل ف ــــــن قب ــــــى صــــــنعت م ، الت
آه مــــن  “وفيمــــا بعــــد بشــــكل أقــــرب لألصــــل فــــى ”  الزوجــــة الســــابعة “

  . ” حواء
  البنات شربات 

  ق أأ ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٥١مصر 
  . حلمى رفلة:  راجإخ

، زينـــات  ، محمـــود المليجـــى ، ســـراج منيـــر ، إســـماعيل يـــس أحـــالم   . صدقى
تتـــزوج .  ثـــالث بنـــات يطلـــق أبـــوهن أمهـــن ألنهـــا لـــم تنجـــب لـــه ولـــدا
يهـــــــــربن .  األم أب جشـــــــــع يريـــــــــد تـــــــــزويج البنـــــــــات لكهـــــــــول أثريـــــــــاء

اآلن يتــــودد شــــاب لألخــــت الكبــــرى .  لالشــــتغال فــــى النــــوادى الليليــــة
ـــه األبفقـــط ليتضـــح أ ـــذى أنجب ـــن المنتظـــر ال ـــك االب ـــه ذل ـــديا .  ن كومي
  . ، وإن بال ابتكار خاص بالنسبة لألسماء المشاركة خفيفة الظل

  البنات عايزة إيه 
  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٠مصر 

أفـــــــــالم إيهـــــــــاب  اللبنانيـــــــــة للتجـــــــــارة واالســـــــــتثمار الســـــــــينمائى  [
نصـــــرى عبـــــد :  صـــــوتكبيـــــر مهندســـــى ال.  برميـــــد للســـــينما]  الليثـــــى
.  صـــــالح حبيـــــب:  المقدمـــــة.  ســـــيد علــــى:  المنـــــتج المنفـــــذ.  النــــور

فــــــــؤاد :  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  صــــــــالح عبــــــــد الــــــــرازق:  مونتــــــــاچ
ــــد الوهــــاب:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  الظــــاهرى ــــديرى .  أحمــــد عب م
صـــــالح :  إنتـــــاج.  ، محمـــــود نصـــــر عبـــــد المـــــنعم بهنســـــى:  التصـــــوير
  . حسن الصيفى:  إخراج ↔.  عبد الرازق

ــــــزى ــــــز.  ســــــهير رم ــــــد العزي ــــــاتم.  ســــــمير غــــــانم.  محمــــــود عب .  هي
ــــة ،  ، محمــــد شــــوقى ، نبيــــل الهجرســــى صــــالح نظمــــى.  أحمــــد عدوي

ــــة أنــــور أميمــــة ســــليم.  صــــالح األســــكندرانى ــــى عبــــد اهللا ، نادي ،  ، من
ــــــراهيم ــــــل إب ــــــف ، توفيــــــق الكــــــردى أم أحمــــــد .  ، هشــــــام عبــــــد اللطي

  . ، فاتن فؤاد إبراهيم، مارى  ، حسن توتالة جمهورية
ـــــد  ـــــاة تري ـــــة مختلفـــــة لفت ـــــدون تجـــــارب ‘تجـــــارب عاطفي .  ’ رجـــــال ب

ــــبطالن محــــرر بــــاب المشــــاكل العاطفيــــة بإحــــدى الصــــحف  ســــمير  (ال
لــــه )  محمــــود عبــــد العزيــــز (، وصــــديقه  وهــــو مســــتقيم فعــــال)  غــــانم

؟ كوميـــــــــديا عاطفيـــــــــة ناجحـــــــــة  ، فهـــــــــل يغفـــــــــره الحـــــــــب مـــــــــاض مـــــــــا
البنــــــات عــــــايزة  ‘نتهــــــى دون ان نعــــــرف ، المشــــــكلة أنهــــــا ت جماهيريــــــا

  . ’ ايه
   ٢/١بنات فى الجامعة 

  ق أأ ١٠٧)   سٍ /  شاطئ الحياة ( ١٩٧١مصر 
ــــان]  المؤسســــة المصــــرية العامــــة للســــينما [ ــــاكفور أنطوني .  أفــــالم ت

ـــــــو زيـــــــد:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار ســـــــيد :  موســـــــيقى.  محمـــــــود أب
ـــــــاچ.  ســـــــالمة ـــــــى:  مونت ـــــــدير التصـــــــوير.  حســـــــين عفيف حمـــــــود م:  م
  . عاطف سالم:  إخراج.  فهمى

ـــــــزى مصـــــــطفى ، ســـــــهير المرشـــــــدى شـــــــكرى ســـــــرحان ـــــــور  ، زي ، ن
،  ، ممتــــــاز أباظــــــة ، توفيــــــق الــــــدقن ، أحمــــــد عبــــــد الحلــــــيم الشــــــريف
  . ، نادية الكيالنى عادل إمام

ـــــا اجتماعيـــــة جـــــادة ، ولـــــوال روتينيـــــة  ، عـــــن التحـــــرر الجـــــامعى درام
.  يــــــــر األهميــــــــة، لكــــــــان محــــــــتمال أن يصــــــــبح فيلمــــــــا كب المعالجــــــــة
ــــــان ، فأنغمســــــت فــــــى عالقــــــات  ، واحــــــدة بهرهــــــا مــــــا حولهــــــا البطلت

، واآلخــــــــرى جــــــــادة  عاطفيــــــــة فجنســــــــية انتهــــــــت بمصــــــــرعها ضــــــــربا
ـــا أعجبـــت بزميـــل جـــاد المرشـــدى هـــى !  ، فـــإذا بـــه وحشـــا جنســـيا كامن

ــــى ــــة ومصــــطفى هــــى األول ــــذى  الشريرـ  ، وســــرحان هــــو الجاد الثاني ، ال

ــــــل غرضــــــه تحــــــول لتلطــــــي ــــــدما لــــــم ين خ ســــــمعة بطلتنــــــا ممــــــا أدى عن
.  ) عبـــد الحلـــيم (لفصـــلها مـــن الجامعـــة هـــى وأســـتاذها صـــغير الســـن 

، وقتـــــل  أمــــا نــــور الشـــــريف فهــــو مـــــن أحــــب بصــــدق زيـــــزى مصــــطفى
  . قاتلها

   ٢/١بنات فى ورطة 
  ق م)    س/   ف/  ت ( ١٩٩٢مصر 

األهـــــرام للســـــينما ]  أفـــــالم النصـــــر األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو  [
:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  فيصـــــل نـــــدا:  ســـــيناريو وحـــــوار . والفــــــيديو

ـــــــدس الصـــــــوت.  هـــــــانى شـــــــنودة :  المقدمـــــــة.  مجـــــــدى كامـــــــل:  مهن
محمـــــد :  مونتـــــاچ.  حمـــــدى حســـــن:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  ] الشـــــحرى [

ـــــاخ ـــــيم بهنســـــى:  مـــــدير التصـــــوير <.  الطب أحمـــــد :  إخـــــراج <.  غن
  . > > السبعاوى

ســــــلوى  →،  مــــــىچــــــاال فه ↓.  بطولــــــة.  ¤.  صــــــالح الســــــعدنى
بثينــــــة :  الوجــــــه الجديــــــد.  رشــــــيدة.  منــــــى عبــــــد الغنــــــى ↑،  خطــــــاب
، عطيــــــة  ناديــــــة رفيــــــق.  حســــــن حســــــين.  إبــــــراهيم يســــــرى.  رشــــــوان
ـــــان الكاريكـــــاتير.  عـــــويس المـــــوجى :  ؛ والملحـــــن رمســـــيس:  مـــــع فن
ــــــق الكــــــردى حســــــين الشــــــريف.  الصــــــغير ــــــويس يوســــــف ، توفي ،  ، ل

  . رشاد فرج ، ، عادل أبو الغيط نادية شمس الدين
ـــرى وتمـــوت خـــالل حفـــل عيـــد  ـــد ث ـــاة تتعـــرض لالغتصـــاب علـــى ي فت

ــــرى ــــزل هــــذا الث ــــيالد بمن ــــرر أخوهــــا .  م ــــن الجنــــون يق بعــــد ســــنوات م
.  االنتقــــام مــــن صــــديقاتها األربــــع الالتــــى كــــن معهــــا فــــى ذلــــك الحفــــل

ــــالث مــــنهن ــــل ث ــــة ناشــــئة يقت ــــرى ومغني ،  ، هــــن اآلن رســــامة وزوجــــة لث
درامــــا .  ال تســــير األمــــور بهــــذه الســــهولةأمــــا مــــع الرابعــــة الصــــحفية فــــ

ـــــة مـــــرة ـــــذا مـــــن الصـــــعب أن تجـــــد شـــــيئا  انتقـــــام بقصـــــة قـــــدمت مئ ، ل
  . جديدا يستحق الذكر

  البنات الزم تتجوز 
  ق م ١٢٠)   س ( ١٩٧٣مصر 

:  قصـــــة.  أفـــــالم علـــــى رضـــــا]  الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما [
،  ار قبــــانىنــــز :  تــــأليف األغــــانى.  علــــى الزرقــــانى:  ح ر.  علــــى رضــــا

:  ، ألحـــــان ، مصـــــطفى الضـــــمرانى ، حســـــين الســـــيد مــــأمون الشـــــناوى
:  مونتــــــاچ.  ، أحمــــــد الســــــنباطى ، صــــــالح رضــــــا ريــــــاض الســــــنباطى
مهنــــــدس .  محمــــــود رضــــــا:  تصــــــميم االســــــتعراض.  حســــــين أحمــــــد

.  عبــــد العزيــــز فهمــــى:  مــــدير التصــــوير.  مــــاهر عبــــد النــــور:  الــــديكور
  . على رضا:  إخراج

، يوســـــــف  ، أحمـــــــد الســـــــنباطى نجـــــــالء فتحـــــــى،  رشـــــــدى أباظـــــــة
، عزيــــزة  ، فكــــرى أباظــــة ، ليلــــى حمــــادة ، مــــريم فخــــر الــــدين وهبــــى
  . ، محيى إسماعيل ، صفية العمرى ، سيد زيان حلمى

ــــــدرس للموســــــيقى ــــــن م ــــــه م ــــــارض زواج ابنت ، وزواج  أب متزمــــــت يع
تلجــــأ األولــــى للــــزواج ســــرا ومــــن ثمــــة تــــرك .  ابنــــه مــــن فتــــاة متواضــــعة

ـــــت ـــــوه مـــــن ، وت البي ـــــانى للســـــرقة بعـــــد أن حرمـــــه أب ضـــــطر صـــــديقة الث
ـــــــة استعراضـــــــية ضـــــــعيفة فـــــــى كـــــــل .  المـــــــورد المـــــــالى ـــــــديا غنائي كومي

  . النواحى
   ٢/١بنات الليل 

  ق أأ ١٣٥)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٥٥مصر 
ـــــــــالم االتحـــــــــاد ـــــــــدير:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  أف مـــــــــدير .  الســـــــــيد ب

  . مامحسن اإل:  إخراج.  ألفـيزى أورفانيللى: التصوير
ــــاض ، كمــــال الشــــناوى مديحــــة يســــرى ، زوزو حمــــدى  ، حســــين ري

بتصــــريح خــــاص مــــن أفــــالم .  ، حمــــدى غيــــث ، ثريــــا حلمــــى الحكــــيم
  . هند رستم:  حسن اإلمام

ميلودرامـــــــا صـــــــارخة عـــــــن العـــــــاهرة القادمـــــــة مـــــــن بورســـــــعيد والتـــــــى 
ـــد رســـتم (ســـقطت بالصـــدفة  ـــة عـــاقر )  هن ـــى تبيـــع ابنتهـــا لســـيدة ثري الت

، لكــــــن  ، ثــــــم تعثــــــر عليهــــــا وتحــــــاول اســــــتردادها ) مديحــــــة يســــــرى (
ـــــع .  ينتظرهـــــا مصـــــير مأســـــاوى ـــــة م ـــــدة ومتقلب ـــــاك قصـــــة حـــــب ممت هن

بـــــــــالطبع توجـــــــــد بعـــــــــض .  ) كمـــــــــال الشـــــــــناوى (صـــــــــديق الطفولـــــــــة 
،  الصـــدف ونبـــرة دينيـــة فـــوق المتوســـط بالنســـبة ألفـــالم حســـن اإلمـــام
،  لكنــــه فــــيلم ســــاخن يــــدور فــــى خلفيــــات مــــن غــــارات الحــــرب الثانيــــة

  . ، ال سيما بأداء بطلتيه ن نسبيا ككلمتق
  البنات والحب 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 
ــــــــدا:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  األفــــــــالم المتحــــــــدة .  فيصــــــــل ن

ـــــراهيم صـــــالح:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد العزيـــــز فخـــــرى:  مونتـــــاچ .  إب
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

ــــــة ميرفـــــــت أمــــــين ــــــو الســــــعود ، لبلب ــــــور الشــــــريف ، صــــــفاء أب ،  ، ن
،  ، توفيــــق الــــدقن ، ســــيد زيــــان ، يوســــف فخــــر الــــدين محمــــد عــــوض

، أديـــــــــب  ، محمــــــــد حمــــــــدى ، حســــــــن مصــــــــطفى محمــــــــد صــــــــبيح
ـــــــا مـــــــوافى ، عفـــــــاف وجـــــــدى الطرابلســـــــى ـــــــار الســـــــيد ، زكري ،  ، مخت

  . الراقصة عزة شريف
ــــة ــــة مــــن أحــــد  مغــــامرات كوميدي ، متوســــطة النجــــاح تــــدور فــــى خلفي
ــــــوادى الرياضــــــية ــــــات فــــــى كــــــرة الســــــلة النســــــائية ، تحــــــوى الن ،  مباري

ـــــدس فـــــى حقائـــــب  وتـــــورط عضـــــو مـــــع عصـــــابة عقـــــاقير ، وهيـــــروئين ي
ــــات ــــره الالعب ، وأشــــياء  ، وعالقــــات حــــب مــــع المــــدرب الســــاذج وغي

  . ، ليس منها قط ما هو مسلى عديدة أخرى
   ٢/١البنات والصيف 

  ق أأ ١٦٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٠مصر 
ـــــــالم [ ـــــــع األف ـــــــال]  الشـــــــرق لتوزي ـــــــىأف ـــــــالم العرب :  إخـــــــراج.  م الع

صـــالح أبـــو :  القصـــة الثانيـــة.  عـــز الـــدين ذو الفقـــار:  القصـــة االولـــى
  . فطين عبد الوهاب:  القصة الثالثة.  سيف

، عــــــادل  ، كمــــــال الشــــــناوى مــــــريم فخــــــر الـــــدين:  القصـــــة األولــــــى
، حســـــين  ســـــميرة أحمـــــد:  القصـــــة الثانيـــــة.  ، صـــــوفى ثـــــروت خيـــــرى
، حســـــن  ، وداد حمـــــدى د علـــــوان، محمـــــ ، فـــــردوس محمـــــد ريـــــاض
ـــــة.  حامـــــد ـــــيم حـــــافظ:  القصـــــة الثالث ـــــد الحل ـــــدراوى عب ـــــزى الب ،  ، زي

، عبــــد الــــرحيم  ، زينــــب صــــدقى ، يوســــف فخــــر الــــدين ســــعاد حســــنى
  . الزرقانى

ـــــى ـــــة جنســـــية عـــــن زوجـــــة يطاردهـــــا :  القصـــــة األول ميلودرامـــــا عاطفي
ه ، وتحـــاول بطـــرق غيـــر مباشـــرة اســـتثارة غيرتـــه ورجولتـــ صـــديق زوجهـــا

ــــة مأســــاوية ــــة.  لكــــن هــــذا ال يقــــود إال لنهاي ــــدراما :  القصــــة الثاني كومي
ــــــه ــــــق لهــــــا  جنســــــية عــــــن موظــــــف يطــــــارد خادمت ــــــرفض يلف ، وحــــــين ت

، إلــــــى أن  ، فــــــى التخشــــــيبة تكــــــاد تنزلــــــق للعمــــــل مــــــع قــــــوادة تهمــــــة
ــــذى أحبهــــا ــــذها المكــــوجى ال ــــة.  ينق ــــديا عاطفيــــة :  القصــــة الثالث كومي

ـــزواج مـــن ج عـــن شـــاب خجـــول ـــد ال ـــه الحســـناء، يري ، التـــى تفضـــل  ارت
، ينقـــــذها  حـــــين توقعهـــــا مغامراتهـــــا فـــــى مـــــأزق.  المغـــــامرات العاطفيـــــة

ـــــالث أفـــــالم قصـــــيرة مبتكـــــرة :  إجمـــــاال.  البطـــــل فتعجـــــب برجولتـــــه ث
، والجــــــرأة الجنســــــية الواضــــــحة فــــــى أوالهــــــا لفتــــــت  مــــــوجزة وممتعــــــة
، والواقــــع أنهــــا جــــزء مــــن مــــذاق خــــاص مؤكــــد لــــذلك  األنظــــار آنــــذاك

  . ” امرأة فى الطريق “نظر الموجه ا
   ٢/١البنات والمجهول 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . هشام أبو النصر:  إخراج

، عبـــــد  ، صـــــابرين ، محمـــــود الجنـــــدى ، شـــــيرين فـــــاروق الفيشـــــاوى
،  ، مصــــطفى كــــريم ، أشــــرف ســــيف ، حمــــدى الــــوزير المــــنعم إبــــراهيم
،  ، سوســــن مصــــطفى ، زيــــزى مصــــطفى ، عبلــــة كامــــل ســــلوى خطــــاب

  . ، على الجندى ، محمد الشويحى ، ناهد سمير مروة:  طفلة
، والمجهـــول هـــو  البنـــات أربـــع أخـــوات فـــى ســـن المراهقـــة والـــزواج

، واحــــــــدة تحلــــــــم بالتمثيــــــــل وأخــــــــرى  األب فقيــــــــر.  بــــــــالد البتــــــــرول
أمـــا الكبيـــرة المتوســـطة .  متورطـــة فـــى عالقـــات عاطفيـــة وثالثـــة صـــغيرة

، وتتصــــاعد كــــل  ، وترحــــل معــــه الجمــــال فيتقــــدم لخطبتهــــا ثــــرى عربــــى
موضــــوع بســــيط وخــــالى مــــن المبالغــــات .  األمــــور نحــــو عقــــد مأســــاوية

، لــــذا فهــــو أفضــــل مــــا قــــدم هشــــام أبــــو النصــــر  والمباشــــرة الشــــديدة
  . حتى تاريخه

  البنات والمرسيدس 
  ق م ١٢١)   س/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 

ــــــــدا:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  األفــــــــالم المتحــــــــدة .  فيصــــــــل ن
ـــــراهيم صـــــالح:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد العزيـــــز فخـــــرى:  مونتـــــاچ .  إب
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

، ميرفــــــت  ، محمـــــد عـــــوض ، يوســـــف فخـــــر الـــــدين حســـــن يوســـــف
ــــة ، مديحــــة كامــــل أمــــين ــــدقن ، لبلب ــــق ال ،  ، محمــــود المليجــــى ، توفي

  . سيد زيان
رئــــيس .  مغــــامرات كوميديــــة مســــلية أحيانــــا ومطولــــة أحيانــــا أخــــرى

، يعهــــد لــــه بــــالعودة مــــن  شــــركة الســــياحة التــــى يعمــــل بهــــاالبطــــل فــــى 
ـــــروت بســـــيارة مرســـــيدس ـــــن  بي ـــــة م ـــــع كمي ـــــى الواق ، يحـــــوى خزانهـــــا ف

الســــيارة ملكــــه رســــميا .  الــــذهب دون أن يعلــــم البطــــل شــــيئا عــــن هــــذا
ــــر شــــيكات وقعهــــا لرئيســــه ــــامرات .  لكــــن نظي ــــى سلســــلة مغ ــــدخل ف ي

ا كــــل مــــنهم ، مــــدعي مــــع صــــديقيه والفتيــــات الــــثالث الالتــــى يحبــــونهن
اآلن تفقـــــــد الشـــــــيكات وتبـــــــدأ العصـــــــابة فـــــــى .  أنـــــــه مالـــــــك الســـــــيارة

  . مطاردتهم
  بنات اليوم 

  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
:  قصــــــــة وســــــــيناريو.  ] أفــــــــالم بركــــــــات [فــــــــيلم عبــــــــد الوهــــــــاب  

الموســــــيقى .  حســــــين الســــــيد:  األغــــــانى.  ، بركــــــات يوســــــف عيســــــى
.  يوســــــــف عيســــــــى:  حــــــــوار . محمــــــــد عبــــــــد الوهــــــــاب:  واأللحــــــــان

ـــــور:  مهنـــــدس الصـــــوت ـــــاظر.  نصـــــرى عبـــــد الن مـــــاهر :  مهنـــــدس المن
عبــــــد اهللا :  مــــــدير اإلنتــــــاج.  فتحــــــى قاســــــم:   مونتــــــاچ.  عبــــــد النــــــور

،  ] محمـــــــد عبـــــــد الوهـــــــاب [ـ  عبـــــــد الوهـــــــاب :  إنتـــــــاج.  بركـــــــات
  . بركات:  إخراج.  أحمد خورشيد:  مدير التصوير.  بركات

.  ، أحمــــــد رمــــــزى آمــــــال فريــــــد.  دةماجــــــ.  عبــــــد الحلــــــيم حــــــافظ
ــــــر ــــــا فخــــــرى ســــــراج مني ــــــة شــــــاهين ، ثري ــــــوال/  ؛ والطفلــــــة ، فتحي .  ن
  . ¤.  كريمان:  باالشتراك مع

.  ميلودرامــــا عاطفيــــة متوســــطة اإلقنــــاع لكــــن عاليــــة الحــــرارة والتــــأثير
البطــــــل الرقيــــــق يضــــــحى بحبــــــه مــــــن أجــــــل صــــــديقه والبطلــــــة تضــــــحى 

لمســـــتهترة لتلـــــك األخـــــت ، لكـــــن الطبيعـــــة ا بحبهـــــا مـــــن أجـــــل أختهـــــا
أغـــــانى متعـــــددة ممتعـــــة هـــــى .  تكـــــون بدايـــــة الطريـــــق لنهايـــــة ســـــعيدة

  . ميزته الكبرى
  بناتنا فى الخارج 

  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٤مصر 
أفـــــــــالم صـــــــــوت  اللبنانيـــــــــة للتجـــــــــارة واالســـــــــتثمار الســـــــــينمائى  [

أحمـــــــد :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم فـــــــؤاد األلفـــــــى]  الفـــــــن
ــــــاج.  صــــــالح .  ، إســــــماعيل اإلســــــكندرانى ســــــالم زعــــــزع:  إدارة اإلنت

ـــــز:  مهنـــــدس الصـــــوت ـــــأليف .  الشـــــحرى:  المقدمـــــة.  جميـــــل عزي الت
رشـــــيدة عبـــــد :  مونتـــــاچ.  حســـــن أبـــــو الســـــعود:  الموســـــيقى والتوزيـــــع

ــــراهيم صــــالح:  مــــدير التصــــوير.  الســــالم ــــاج.  إب .  فــــؤاد األلفــــى:  إنت
  . محمد عبد العزيز:  إخراج ↔

.  رغـــــــدة:  بطولـــــــة.  ¤.  ســـــــعيد صـــــــالح.  عبـــــــد العزيـــــــزمحمـــــــود 
عليـــــة .  ، ســـــميرة صـــــدقى عبـــــد الـــــرحيم الزرقـــــانى.  حـــــاتم ذو الفقـــــار
الــــــــــوجهين .  ، يوســــــــــف العســــــــــال ، نبيــــــــــل فهمــــــــــى عبــــــــــد المــــــــــنعم

  . ، أحمد األلفى نيفـين:  الجديدين
، بــــين طبيــــب  درامــــا عاطفيــــة اجتماعيــــة معظــــم أحــــداثها فــــى پــــاريس

حــــــد مرضــــــاه بســــــبب جرأتــــــه فــــــى محاولــــــة يمــــــر بأزمــــــة بعــــــد مــــــوت أ
، وفتــــــاة تغســــــل األطبــــــاق لتــــــوفر ثمــــــن تاكســــــى ليرتــــــزق منــــــه  إنقــــــاذه
مقنـــــــع بشـــــــكل عـــــــام وال ســـــــيما الخـــــــيط الرومانســـــــى بـــــــين .  والـــــــدها
ـــــة تتمثـــــل فـــــى أن الطبيـــــب علـــــى عالقـــــة مـــــع .  البطلـــــين حبكـــــة النهاي

كانــــت فــــى مراحلهــــا   ـ  أى العالقةـ  ، لكــــن الواقــــع أنهــــا  فتــــاة فرنســــية
  . ألخيرةا



٧١  

  بنادى عليك 
  ق أأ ٦٥)   س ( ١٩٥٥مصر 
  . إسماعيل حسن:  إخراج

ـــــــرحمن المصـــــــرى زوزو محمـــــــد ـــــــد ال ـــــــد  ، وداد حمـــــــدى ، عب ، عب
  . ، على عبد العال النبى محمد

ـــــــن الخمســـــــينيات  ـــــــيلم مصـــــــرى م ـــــــر عـــــــادى جـــــــدا كف نمـــــــوذج غي
ـــــــال نجـــــــوم ـــــــة ب ـــــــاج وضـــــــعيف المســـــــتوى جـــــــدا  الذهبي ، صـــــــغير اإلنت

ــــالى ــــهســــباك كبيــــ.  بالت ــــين راقصــــة ســــكرتيرة لمحل ، إعتقــــادا منــــه  ر يع
، ثـــــــم يكتشـــــــف العكـــــــس ويســـــــتمر فـــــــى  أنهـــــــا ابنـــــــة أحـــــــد األثريـــــــاء

  . التمسك بها
   ٢/١بنت اسمها محمود 

  ق م ١١٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٧٥مصر 
.  بهجــــت قمــــر:  قصــــة.  أفــــالم محمــــد ســــليمان]  طــــاهر فــــيلم [

مـــــاهر :  يكورمهنـــــدس الـــــد.  أحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب:  ســـــيناريو وحـــــوار
ـــــــور ـــــــد الن ـــــــى:  موســـــــيقى.  عب ـــــــاچ.  هـــــــانى مهن ـــــــد :  مونت رشـــــــيدة عب

نيــــــــازى :  إخــــــــراج.  علــــــــى خيــــــــر اهللا:  مــــــــدير التصــــــــوير.  الســــــــالم
  . مصطفى

،  ، محمــــــد رضــــــا ، ســــــمير غــــــانم ، ســــــمير صــــــبرى ســــــهير رمــــــزى
، فاطمـــة  ، زينـــات صـــدقى ، ســـيد زيـــان ، هالـــة فـــاخر ســـهير البـــارونى

  . عمارة
، هــــذا  ن حبيبهــــا الطبيــــب أنهــــا تحولــــت رجــــالفتـــاة تــــدعى بإيعــــاز مــــ

،  المتزمــــت لهــــا بااللتحــــاق بالجامعــــة’  المعلــــم ‘حتــــى يســــمح أبوهــــا 
ــــه  ــــه ســــيعهد ل ــــل أن ــــدة ســــابقا محمــــود حالياـ  ب ــــادارة محــــل  ـ  أى حمي ب

ـــــاهرا ـــــق نجاحـــــا ب ـــــث يحق ـــــذى يملكـــــه حي ـــــاث ال ـــــا ســـــهير .  األث وطبع
ذا وهكـــــــ.  ، شـــــــىء ســـــــتتكالب عليــــــه الفتيـــــــات عشـــــــقا رمــــــزى ولـــــــدا

ــــــديا الفاقعــــــة ــــــدة  ستســــــير األمــــــور فــــــى هــــــذه الكومي ــــــت زائ ، وإن كان
  . الطول نسبيا

  بنت األكابر 
Bent el Akaber 

  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . ” ليلى بنت أكابر “:  بعض مواد الدعاية
ــــــدس المنــــــاظر ↑ . األفــــــالم المتحــــــدة .  هــــــاجوب أصــــــالنيان:  مهن
:  مونتــــاچ.  ، علــــى كامــــل فهمــــى لوشــــارل فوســــك:  مهندســــا الصــــوت
:  الحـــــوار.  < عبـــــد المـــــنعم توفيـــــق:  المســـــاعد >؛  كمـــــال الشـــــيخ

ـــــــارى ـــــــو الســـــــعود األبي :  ؛ األلحـــــــان حســـــــين الســـــــيد:  األغـــــــانى.  أب
ـــــــــاض الســـــــــنباطى ـــــــــد:  التصـــــــــوير <.  ري ـــــــــد فري ســـــــــيناريو  <.  وحي

  . > > أنور وجدى:  وإخراج
، زكــــــى  يــــــس ، إســــــماعيل ، أنــــــور وجــــــدى ليلــــــى مــــــراد:  تمثيــــــل ↑

،  ، إبـــــراهيم عمـــــارة زينـــــات صـــــدقى.  ، ســـــليمان بـــــك نجيـــــب رســـــتم
ميلودرامـــــا . ، نبويـــــة مصـــــطفى ، محمـــــد كامـــــل محمـــــد عبـــــد المطلـــــب

، فـــرض عليهـــا جـــدها المتزمـــت البقـــاء فـــى  غنائيـــة محورهـــا فتـــاة ثريـــة
، إلـــــى أن  ، وذلـــــك للحفـــــاظ عليهـــــا القصـــــر وعـــــدم مقابلـــــة أى شـــــاب

، ويــــتم الــــزواج فعــــال دون  لمكــــافحتقـــع فــــى حــــب عامــــل التليفونـــات ا
كثيـــــــر مـــــــن الخفـــــــاء .  ، لتـــــــأتى المواجهـــــــة بعـــــــد قليـــــــل علـــــــم الجـــــــد

ــــة المرحــــة ــــة عــــن  والمطــــاردات العاطفي ــــة التقليدي ــــة الدرامي ، مــــع النهاي
، حيــــــث قــــــررت االبنــــــة تــــــرك جــــــدها  أن الحــــــب ال يعــــــرف الطبقــــــات

  . وحيدا فى قصره
   ٢/١البنت إللى قالت أل 

  ق م ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٨٢مصر 
ــــــــى [ يســــــــرى :  قصــــــــة.  أفــــــــالم البلجــــــــون]  أفــــــــالم إيهــــــــاب الليث

عبــــــد :  مونتــــــاچ.  عبــــــد الحــــــى أديــــــب:  ســــــيناريو وحــــــوار.  االبيــــــارى
ـــــز فخـــــرى ـــــد محمـــــود ســـــابو:  مـــــديرا التصـــــوير.  العزي .  ، عصـــــام فري

  . أحمد فؤاد:  إخراج
، زوزو  ، هالـــــة فـــــؤاد ، مصـــــطفى فهمـــــى ، ســـــهيررمزى ســـــمير غـــــانم

ـــــ ماضـــــى ـــــيم خطـــــاب د ســـــيف، وحي ،  ، ســـــهيلة فرحـــــات ، عبـــــد العل
  . عدلى كاسب

ــــة متشــــعبة ــــى  ميلودرامــــا عاطفي ، لكــــن خيطهــــا األساســــى ينحصــــر ف
.   ، لفتــــاة تعمــــل ســــائقة تاكســــى حــــب ضــــابط مــــن أصــــل ارســــتقراطى

عمــــــل .  هــــــذا الحــــــب القــــــادم مــــــن أســــــرة األول ومــــــن زمــــــالء الثانيــــــة
  . ، مع أداء جيد لألدوار الثانوية متوسط

  لبادية بنت ا
  ق أأ ٩٥)   س ( ١٩٥٨مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج

ـــــل محمـــــد الكحـــــالوى ـــــوب ، زوزو نبي ـــــد  ، ســـــميحة أي ـــــى عب ، برلنت
  . ، نجوى فؤاد ، عباس فارس الحميد

ـــــام البدويـــــة ، فـــــى عمـــــل  مجموعـــــة مـــــن كليشـــــهات العشـــــق واالنتق
كــــل .  مــــأخوذ عــــن درامــــا روميــــو وچولييــــت بالضــــبط.  متوســــط ككــــل

بالثــــأر لشــــرف قبيلتــــه ضــــد اآلخــــر لكنهمــــا يقعــــان فــــى منهمــــا مكلــــف 
  . الغرام

  بنت الباشا المدير 
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت ( ١٩٣٨مصر 
  . أحمد جالل:  إخراج
  . ، أحمد جالل ، مارى كوينى آسيا

ــــه فــــى مــــارس مــــن عــــام  كــــان   ١٩٩٢عــــرض التليفـــــزيون المصــــرى ل
صـــــــحيح أنـــــــه فـــــــيلم حافـــــــل بـــــــالفجوات .  مفاجـــــــأة بكـــــــل المقـــــــاييس

مقبـــــول نســـــبيا  (، مـــــع تمثيـــــل جامـــــد ككـــــل  مواقـــــف غيـــــر المقنعـــــةوال
ــــة  ) مــــن مــــارى كــــوينى فقــــط ــــم تعــــد فعال ــــه ل ، وأغلــــب الضــــحكات في

، لكنـــه يظـــل فيلمـــا مهمـــا بـــل وأخـــاذا للمشـــاهدة اليـــوم كنمـــوذج  اليـــوم
لألفـــــالم المصـــــرية المبكـــــرة بكـــــل مـــــا تتخيلـــــه فيهـــــا مـــــن بدائيـــــة وفـــــى 

ار متحـــــررة جـــــدا فـــــى ، وأيضـــــا أفكـــــ نفـــــس الوقـــــت اجتهـــــاد وحمـــــاس
،  آســــيا وقــــد تــــدهورت األحــــوال الماليــــة ألســــرتها.  الحــــب والصــــداقة

تتنكـــر فـــى صـــورة أخيهـــا الـــذى أصـــيب فـــى حادثـــة ســـيارة لتحـــل محلـــه  
حـــــــين تظهـــــــر فـــــــى .  كمدرســـــــة ألطفـــــــال أحـــــــد الباشـــــــوات الـــــــريفيين

صـــورتها النســـائية فـــى فـــرح بنـــت الباشـــا الكبـــرى يعتقـــد الجميـــع انهـــا 
فــــى كــــال الوضــــعين .  ر لــــم يســــبق أن رآهــــا أحــــدابنــــة باشــــا آخــــر مــــدي

صــــداقة ومــــن ثــــم عالقــــة حــــب مــــع ابنــــة الباشــــا وابنــــه )  ويقــــيم (تقــــيم 
حــــين يــــذهب االبــــن لخطبــــة ابنــــة .  ) مــــارى كــــوينى وأحمــــد جــــالل (

الباشـــــا المـــــدير يتضـــــح أنهـــــا طفلـــــة صـــــغيرة بينمـــــا تكـــــون أختـــــه قـــــد 
ـــــتم خطبتهـــــا هـــــى بالفعـــــل  ـــــه وت ـــــدة كلهـــــا بمـــــا ينتوي ـــــرت البل ـــــى أخب عل

األبــــــــن ال يواتيــــــــه النــــــــوم بينمــــــــا هــــــــذا الضــــــــيف .  البطلــــــــة المتنكــــــــرة
  ! المشكوك فى أمره ينام بجواره فى الفراش

  بنت الباشا الوزير 
  ق م ١٠٠)   س/  سفير ( ١٩٩١مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــــل  ، شـــــــويكار ، هشـــــــام ســـــــليم ، صـــــــابرين يحيـــــــى شـــــــاهين ، جمي
  . ، زهرة العال راتب

توســــطة اإلقنــــاع وتقريبــــا غيــــر مثيــــرة رغــــم الطــــاقم ميلودرامــــا أجيــــال م
، عـــن ابنـــة باشـــا صـــار وحيـــدا بعـــد التأميمـــات وأصـــبح  الكبيـــر الجيـــد

تتخـــــرج اآلن مـــــن معهـــــد الموســـــيقى وتلجـــــأ .  وحيـــــدا فتـــــزوج خادمتـــــه
، لكـــــن بعـــــد مقاضـــــاتها  ، فينكـــــر نســـــبها لألســـــرة لعمهـــــا لمســـــاعدتها

لكـــــن ال .  انإيــــاه يعـــــرض عليهـــــا الــــزواج مـــــن ابنـــــه المصــــاب بالســـــرط
رأى دينـــــــى متزمـــــــت يصـــــــدر عـــــــن .  زال للتتابعـــــــات المأســـــــاوية بقيـــــــة

  . البطلة ترفض فيه إنجاب طفل أنابيب من زوجها هذا
  بنت بديعة 

  ق م ١٢٤)   س/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 
.  حســــــن اإلمــــــام:  قصــــــة.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما

ـــــــديكور.  محمـــــــد عثمـــــــان:  ســـــــيناريو وحـــــــوار ـــــــدس ال لمـــــــى ح:  مهن
رشـــــــــيدة عبـــــــــد :  مونتـــــــــاچ.  فـــــــــؤاد الظـــــــــاهرى:  موســـــــــيقى.  عـــــــــزب
حســـــــن :  إخـــــــراج.  مصـــــــطفى اإلمـــــــام:  مـــــــدير التصـــــــوير.  الســـــــالم
  . اإلمام

ــــى ســــميرة أحمــــد ــــة ، حســــين فهمــــى ، عــــزت العاليل ، ســــهير  ، لبلب
، نبيــــــــل  ، ممتــــــــاز أباظــــــــة ، نبيلــــــــة الســــــــيد ، ناهــــــــد جبــــــــر البــــــــارونى
:  ضـــــــيوف الشـــــــرفو .  ، كـــــــوثر شـــــــفيق ، آمـــــــال شـــــــريف الهجرســـــــى
  . ، فتحية شاهين عزيزة حلمى

ميلودرامــــا اجتماعيــــة بجهــــد تمثيلــــى طيــــب مــــن البطلــــة رغــــم أن مــــا 
،  تتعـــرض لـــه مــــن مسلســـل كــــوارث صـــارخ أفـــدح مــــن أن تنـــدمج معــــه

ــــــة  ــــــة الهاوي ــــــار األشــــــهر فــــــى رحل ــــــات االنهي ــــــل بقــــــوة مجري ــــــه يمث لكن
حـــــرم فقيـــــرة تزوجـــــت ثريـــــا فيُ .  التقليديـــــة لـــــبطالت الســـــينما المصـــــرية

محاولـــة .  مـــن الميـــراث فيخـــتلس مـــن خزينـــة شـــركته ويـــدخل الســـجن
، تعمــــل فــــى ملهــــى ليلــــى ومــــن ثمــــة  اغتصــــاب تنتهــــى بخطــــف ابنتهــــا

ــــاة أخــــرى ــــى فت ــــرفض المســــئولون أن تتبن عالقــــة حــــب مــــع ضــــابط .  ي
ـــــذى تختـــــاره  شـــــرطة ـــــر ال ـــــن المصـــــير المأســـــاوى األخي ـــــذها م ، ال تنق

  . لنفسها إنقاذا له من االرتباط بها
  ت البلد بن

  ق أأ ١١٠)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

، محمــــــــد  ، إســـــــتيفان روســــــــتى ، نجــــــــاة ، كيتـــــــى إســـــــماعيل يــــــــس
  . ، عبد الغنى النجدى ، السيد بدير التابعى

ابـــــن .  ، ال تســـــعفها خفـــــة ظـــــل الطـــــاقم الجميـــــل كوميـــــديا ســـــاذجة
،  أحــــــد أعيــــــان الصــــــعيد يقــــــع ضــــــحية راقصــــــة ونصــــــاب فــــــى بــــــاريس

  ! ه وخطيبته إلنقاذهفيأتى أهل
  بنت الجيران 

  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
ـــــع والتجـــــارة [ ـــــة للتوزي ـــــر فـــــيلم]  القومي رشـــــا :  قصـــــة وحـــــوار.  أمي

.  ، عبـــــــد العزيـــــــز ســـــــالم محمـــــــود ذو الفقـــــــار:  ؛ ســـــــيناريو حجـــــــازى
، منيـــــر  أحمـــــد صـــــدقى:  ؛ تلحـــــين فتحـــــى قـــــورة:  تـــــأليف:  األغـــــانى
:  مســــــــاعد المخــــــــرج.  عــــــــزت الجــــــــاهلى،  ، حســــــــين جنيــــــــد مــــــــراد

ديكــــــــور .  ألبيــــــــر نجيــــــــب:  مونتــــــــاچ.  إبــــــــراهيم حلمــــــــى/  المخــــــــرج
محمـــــــد :  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  ، بكـــــــر نصـــــــر شـــــــارفنبرج:  وإكسســـــــوار

ضـــــــياء :  ؛ المصـــــــور فيكتـــــــور أنطـــــــون:  مـــــــدير التصـــــــوير.  حجـــــــاج
  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  المهدى

فــــــــؤاد :  جديــــــــدمــــــــع الوجــــــــه ال.  ¤.  ، عمــــــــر الحريــــــــرى شــــــــادية
،  ، عبــــد الســــالم النابلســــى ، ســــميحة توفيــــق زهــــرة العــــال.  المهنــــدس

،  ، جمــــــاالت زايــــــد ، ثريــــــا فخــــــرى عمــــــر الجيــــــزاوى.  وداد حمــــــدى
  .  كيتى:  باإلشتراك مع الراقصة.  شفيق نور الدين

،  هــــــل يمكــــــن ان يقنعــــــك فــــــؤاد المهنــــــدس فــــــى دور زئــــــر النســــــاء
ــــة أ ــــرى فــــى دور شــــديد الرزان ــــهوعمــــر الحري اســــتجداء واضــــح !  ؟ مام

.  للضــــحك فــــى أول دور ســــينمائى للمهنــــدس األشــــبه بــــالبهلوان هنــــا
ـــر !  ، لعـــل الســـبب أنـــه فـــى الواقـــع فيلمـــان طـــاقم ضـــخم األول عـــن زئ

  ! ، ال عالقة بالمرة بينهما النساء والثانى بعد توبته
  بنت الحتة 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
أفــــــــالم حســــــــن ]  فــــــــالم الســــــــينمائيةالعامــــــــة لعــــــــرض وتوزيــــــــع األ [

ــــــة.  الصــــــيفى :  ؛ لحــــــن كلمــــــات حســــــين الســــــيد:  اســــــتعراض البطل
ـــــراد ـــــر م ـــــة  مني ـــــت؛ أغني ـــــة بن ـــــورة:  الحت :  ؛ لحـــــن كلمـــــات فتحـــــى ق
:  مونتــــاچ.  محمــــود إســــماعيل:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  منيــــر مــــراد

المشــــــرف .  أنطــــــون بـــــوليزويس:  مهنــــــدس الـــــديكور.  فكـــــرى رســـــتم
مــــــدير .  عزيــــــز فاضــــــل:  مهنــــــدس الصــــــوت.  فاضــــــلعزيــــــز :  الفنــــــى
  . حسن الصيفى:  إنتاج وإخراج.  مصطفى حسن:  التصوير

.  ســــــامية جمــــــال:  بطولــــــة.  ¤.  ] زهــــــرة العــــــال [ـ  زهــــــرة العلــــــى 
توفيــــــــق .  محمــــــــود إســــــــماعيل.  أحمــــــــد رمــــــــزى.  شــــــــكرى ســــــــرحان

چـــــــورچ .  ، عزيـــــــزة حلمـــــــى زوزو نبيـــــــل:  باإلشـــــــتراك مـــــــع.  الـــــــدقن
، ســـــمير  ، احمـــــد الجزيــــرى ، أحمــــد أباظــــة د فـــــرجمحمــــو .  ســــيدهم

ــــور ماضــــى.  ، عبــــد المحســــن ســــليم شــــديد ، عبــــد  ، بليــــغ حبشــــى أن
،  ، الســـــيد العربـــــى ، أنـــــور مـــــدكور ، حســـــن حســـــنى المـــــنعم بســـــيونى
،  ، كـــــــوثر رمـــــــزى ، لـــــــويس يوســـــــف ، أحمـــــــد فـــــــؤاد مختـــــــار الســـــــيد

ـــــر مـــــراد:  وضـــــيف الشـــــرف.  حســـــين وعبـــــد المـــــنعم إســـــماعيل .  مني
زينــــــات :  والراقصــــــة.  محمــــــد عبــــــد المطلــــــب:  رب الكبيــــــروالمطــــــ
  . ، ومحمد طه وفرقته علوى

، ويتفــــق مــــع أخيهــــا  لنفســــه’  بنــــت الحتــــة ‘البلطجــــى الــــذى يريــــد 
، إلــــى أن يفيــــق  علــــى إقناعهــــا مقابــــل تزويجــــه مــــن إحــــدى الراقصــــات

ـــــأر بينهمـــــا ضـــــمير األخ ـــــط والف ـــــة الق ـــــدأ لعب مغـــــامرات شـــــعبية .  ، وتب
  . قيمة الفنية غير ملموسة، ولكن ال مسلية

  الكدابة … البنت الحلوة
  ق م ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٧٧مصر 

ــــالم الســــالم [ ــــيلم]  أف فيصــــل :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  غــــادة ف
كبيـــــر مهندســـــى .  عبـــــد المـــــنعم شـــــكرى:  مهنـــــدس الـــــديكور.  نـــــدا

.  ] الشــــــــــحرى : [ المقدمــــــــــة.  نصــــــــــرى عبــــــــــد النــــــــــور:  الصــــــــــوت
.  ســـــيد إســـــماعيل:  المنـــــتج المنفـــــذ.  ز فخـــــرىعبـــــد العزيـــــ:  مونتـــــاچ

  . > زكى صالح:  إخراج <.  سمير فرج:  مدير التصوير
ســــعيد .  ســــمير غــــانم.  محمــــود عبــــد العزيــــز:  بطولــــة.  ¤.  نيللــــى
وضــــيف .  إبــــراهيم خــــان:  باالشــــتراك مــــع.  إبــــراهيم ســــعفان.  صــــالح
 ؛ ، فـــــاروق فلـــــوكس وجـــــدى العربـــــى:  مـــــع.  توفيـــــق الـــــدقن:  الفـــــيلم

،  ، ســــــمير ولــــــى الــــــدين حســــــن حســــــين.  لوســــــى ســــــعد:  والراقصــــــة
ــــب الطرابلســــى ــــزى فريــــد أميمــــة ســــليم.  ، ســــميحة محمــــد أدي ،  ، زي
، حســــــــــن  ، مصــــــــــطفى تونســــــــــى ، مختــــــــــار الســــــــــيد يحيــــــــــى كامــــــــــل

  . مصطفى
ـــــب بالمطـــــار ـــــى تبـــــادل حقائ ـــــى أثـــــره  خطـــــأ ف ، ترســـــل العصـــــابة عل

ــــــى پنســــــيون يقــــــيم بــــــه مجموعــــــة مــــــن البســــــطاء الطي ــــــوننيللــــــى إل ،  ب
يقــــرر الرســــام الرومانســــى الــــذى أحبتــــه .  فتكــــون توبتهــــا علــــى أيــــديهم

ــــذى  ــــراءة أخيهــــا ال ــــات ب ــــه بحقيقتهــــا أن يســــاعدها فــــى إثب واعترفــــت ل
ـــــه ـــــل ل ـــــاردة كعادتهـــــا.  لفقـــــت العصـــــابة تهمـــــة القت ، ونقلـــــت  نيللـــــى ب

  . عدواها لمحمود عبد العزيز
   ١٧بنت 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

ــــــروت ــــــدة ث ــــــاض ، أحمــــــد رمــــــزى زبي ،  ، زوزو ماضــــــى ، حســــــين ري
  . ، عبد المنعم إبراهيم محمود ذو الفقار

ـــــذاك ـــــرة ألفـــــالم المراهقـــــات آن ، والتـــــى توجـــــت  مـــــن الموجـــــة الكبي
قصـــــــة فتـــــــاة جامعيـــــــة تهـــــــرب مـــــــن .  ١٩٦٠”  المراهقـــــــات “بفـــــــيلم 

،  ، مــــن أجــــل حــــب مســــتحيل مــــع أســــتاذها حــــب متكــــافئ مــــع زميلــــه
.  الـــــــذى يفكـــــــر فـــــــى أمـــــــر مـــــــا تجـــــــاه حالتهـــــــا العاطفيـــــــة المضـــــــطربة

، بـــــالطبع هنـــــاك مـــــن يعجـــــبهم  ، فـــــى فـــــيلم متوســـــط مضـــــمون جيـــــد
  . تمثيل زبيدة ثروت
  بنت شقية 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٧مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

ـــــــة لطفـــــــى ، نـــــــوال أبـــــــو  ، محمـــــــد عـــــــوض ، حســـــــن يوســـــــف نادي
  . الفتوح

، حــــول مهنــــدس وممرضــــة  فــــة بربــــاعى تمثيــــل مناســــبكوميــــديا خفي
، يفاجـــآن بصـــديق لهمـــا يفســـخ خطوبتـــه مـــن صـــديقة أخـــرى  متحابـــان

ــــة البطلــــة لهــــم األوالن يواليــــان المكائــــد .  ، وذلــــك كــــى يطلــــب خطوب
ــــــه  ــــــود لصــــــوابه أى لخطيبت ــــــى يع ــــــل حت ــــــب ضــــــد هــــــذا المتطف والمقال

  . األصلية المهتمة بعملها أكثر مما يجب فى رأيه
  شيخ بنت ال

  ق م ١٠٥)  س/   السبكى ( ١٩٧٠لبنان 
:  مــــــــدير التصــــــــوير.  ســــــــيد المغربــــــــى:  ســــــــيناريو.  فــــــــواز إخــــــــوان

  . حلمى رفلة:  إخراج.  محمود أمير
ـــــق ـــــرة ، عمـــــاد حمـــــدى ســـــميرة توفي ـــــارجن ، أمي ـــــه ف ، ســـــيد  ، جوزي

  . ، أويا بيرى ، نادية الجندى المغربى
مرات الموضـــــــــوع مـــــــــؤا.  مغــــــــامرات ركيكـــــــــة فـــــــــى إطــــــــار تـــــــــاريخى

لالســــــتيالء علــــــى الحكــــــم مــــــن شــــــيخ طيــــــب عينــــــه الــــــوالى المغــــــدور 
، بــــدعوى أن األخيــــرة هــــى  ، وبالفعــــل ُيســــجن هــــو وابنتــــه خليفــــة لــــه

يــــوم تنفيــــذ حكــــم اإلعــــدام يصــــل الفــــارس الــــذى كلفــــه أيضــــا .  قاتلتــــه
األشــــرار هــــم زوجــــة الــــوالى القتيــــل .  الــــوالى الســــابق بــــالوزارة لينقــــذها
طــــاقم مشــــترك .  طــــامع فــــى الحكــــم وعشــــيقها الــــذى هــــو شــــيخ آخــــر

، لكـــــــن الفـــــــيلم ينتمـــــــى لخصـــــــائص الـــــــرداءة  لبنـــــــانى مصـــــــرى تركـــــــى
  ! اللبنانية أكثر منها الرداءة المصرية أو التركية

  بنت الصياد 
  ق أأ ٩٠)   س ( ١٩٥٧مصر 
  . عبد الغنى قمر:  إخراج

ــــــى قمــــــر ــــــد الغن ــــــة عب ،  ، رشــــــيدة رشــــــدى ، أحمــــــد صــــــبرى ، دليل
  . حسنى المنياوى

، ال تعــــــدو تجميعــــــا ركيكــــــا  ميــــــات ســــــاذجة فــــــى قريــــــة ســــــاحليةدرا
.  لثيمــــات شــــهيرة فــــى أفـــــالم الســــواحل والصــــيادين الناجحــــة آنـــــذاك

، تنتهـــى بمحاولتـــه  المحـــور هنـــا قصـــة حـــب لصـــياد مـــن طـــرف واحـــد
التوجيــــــــه الوحيــــــــد للممثــــــــل .  ، ونهايــــــــة مأســــــــاوية لــــــــه قتــــــــل غريمــــــــه

  . المعروف
   ٢/١بنت عفريتة هانم 

Once Bitten 
  ق م ٩٣)    ف  ( ١٩٨٥أميركا 

Samuel Goldwyne. C: Vivian McRae, C.S.A. Chor: 
Joanne Divito. PD: Gene Rudolf. E: Marc Grossman. M: 
John DuPrez. DPh: Adam Greenberg. AscP: Russell 
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تنتقــــــى شــــــابا صــــــغيرا جــــــاء للتــــــو ’  الكونتيســــــة ‘مصاصــــــة الــــــدماء 
بعــــــدها تصــــــبح حياتــــــه  .  ألحــــــد بــــــارات هوليــــــود ليقضــــــى معهــــــا ليلــــــة

ــــاة أخــــرى مشــــهد النهايــــة فــــى .  كابوســــا خاصــــة أنــــه أصــــال يحــــب فت
هـــــل ينهـــــى البطـــــل :  قصـــــر الكونتيســـــة عبـــــارة عـــــن ســـــباق مـــــع الـــــزمن

ـــــــه أوال ـــــــه مـــــــع حبيبت ـــــــه الكونتيســـــــة عذريت ـــــــل أن  ، أم تلحـــــــق ب أوال قب
أطــــرف شــــىء فــــى هــــذه الكوميــــديا !  تشــــيخ بحلــــول منتصــــف الليــــل

ـــــع ـــــة ربي ،  الخفيفـــــة األنيقـــــة قـــــول الكونتيســـــة الحســـــناء ذات األربعمائ
، والســــبب  أنــــه كــــابوس أن تكــــون مصــــاص دمــــاء فــــى القــــرن العشــــرين

أنهـــــا لـــــم تعـــــد تجـــــد شـــــبان عـــــذارى لتشـــــرب دمـــــائهم لتحـــــافظ علـــــى 
  . شبابها

  بنت عنتر 
  ق م ١٠٠)   س/  نور الدين ( ١٩٦٤لبنان 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

  . ، كوكا ، أحمد مظهر ، فريد شوقى سميرة توفيق
نيـــــازى مصـــــطفى عاشـــــق أفـــــالم البـــــدو فـــــى ثـــــانى تعـــــاون لـــــه خـــــارج 

ــــد  ــــة العاشــــقة “مصــــر بع ــــام الســــابق”  البدوي ــــى الع ــــة  ف ــــث المغني ، حي
ـــــة ســـــميرة ســـــعيد هـــــى البـــــديل لكوكـــــا التـــــى طالمـــــا قـــــد م مـــــن اللبناني

األكثــــــر طرافــــــة أنــــــع عــــــودة لشخصــــــية عنتــــــر .  خاللهــــــا ذات األدوار
هنـــــا يكـــــون قـــــد مـــــات وتنـــــدلع .  المحـــــور األكبـــــر لـــــذلك التخصـــــص

ــــه ، فتهــــرب أختــــه لتربــــى  أحقــــاد بنــــى فــــزارة المهزومــــة دومــــا علــــى يدي
هـــــل تقتنـــــع بعنتـــــر امـــــرأة .  ابنتـــــه علـــــى االنتقـــــام واســـــتراداد الكرامـــــة
أســـــاطير .  ه رقـــــاب األعـــــداءتســـــتل ذات ســـــيف مـــــن جديـــــد لتجـــــز بـــــ
  ! الملك آرثر نفسها ليس فيها شىء كهذا

  بنت غير كل البنات 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 

.  فريــــــــد عبــــــــد المــــــــنعم:  قصــــــــة.  أفــــــــالم كمــــــــال صــــــــالح الــــــــدين
ـــــدين:  ســـــيناريو ـــــاچ.  كمـــــال صـــــالح ال ـــــز فخـــــرى:  مونت ـــــد العزي .  عب

  . مال صالح الدينك:  إخراج.  على خير اهللا:  مدير التصوير
، يوســــف فخــــر  ، حيــــاة قنــــديل ، مصــــطفى فهمــــى ســــهير المرشــــدى

، جميــــل  ، عمــــاد حمــــدى ، مــــريم فخــــر الــــدين ، وحيــــد ســــيف الــــدين
، توفيــــــق  ، ميمــــــى جمـــــال ، نعيمـــــة الصـــــغير ، صـــــالح نظمــــــى راتـــــب
، يــــــس إســــــماعيل  ، ســــــيف اهللا مختــــــار ، عليــــــة عبــــــد المــــــنعم الـــــدقن
  . ، فـيفـيان صالح الدين يس

ك شـــــاب خطيبتـــــه ليتـــــزوج مـــــن صـــــديقتها المتطلعـــــة ثـــــم يضـــــطر يتـــــر 
ــــــل عشــــــيقها  لالخــــــتالس ــــــتهم بقت ــــــه وت ــــــى خيانت ــــــدأ هــــــى ف ــــــى تب ، حت
ـــد ـــى لكـــن بعـــد فـــوات قطـــار الحـــب  الجدي ـــه األول ، فيعـــود هـــو لخطيبت

نجـــــاح جمـــــاهيرى معقـــــول لـــــدراما عاطفيـــــة .  ووصـــــوله لمحطـــــة أخـــــرى
دورا نســـــبيا ، لعبـــــت الدعايـــــة  وإجتماعيـــــة روتينيـــــة متوســـــطة المســـــتوى

  . فى تضخيمها آنذاك
  البنت كبرت 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٨٧مصر ح 
:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار وأغــــــانى.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون

ـــــرى ـــــديكور.  عـــــزت الحري :  األلحـــــان.  تهـــــانى نصـــــيف:  مهندســـــة ال
ــــــراهيم رجــــــب ، حلمــــــى بكــــــر محمــــــد المــــــوجى ــــــى  ، إب ، محمــــــد عل

مهنـــــــــدس .  ، ســـــــــيد حـــــــــافظ ســـــــــمير صـــــــــبرى : غنـــــــــاء.  ســـــــــليمان
المعــــــز لــــــدين اهللا عبــــــد :  مــــــديرا اإلنتــــــاج.  جميــــــل عزيــــــز:  الصــــــوت
ـــــــد الفتـــــــاح الباســـــــط هـــــــانى :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  ، محمـــــــود عب
.  صــــــالح عزمــــــى:  مــــــدير التصــــــوير.  شــــــريف ورد:  مونتــــــاچ.  مهنــــــا

ــــــــتج المنفــــــــذ ــــــــدة عرمــــــــان:  المن ــــــــد :  إخــــــــراج ↔.  فري ــــــــد الحمي عب
  . أحمد

محمـــــد .  محمـــــد خليـــــل.  يســـــرا.  عبـــــد المـــــنعم مـــــدبولى:  ةبطولـــــ
ــــــاتم نعيمــــــة الصــــــغير.  ، أحمــــــد أباظــــــة نجــــــم ــــــع .  ، هي باالشــــــتراك م

ــــل الكبيــــر ــــع.  حســــن عابــــدين:  الممث ــــى:  م ، جمــــال  محمــــود العراق
:  ؛ والطفــــــل ، حســــــن توتالــــــة وســــــيلة حســــــين.  ، عــــــالء زايــــــد شــــــبل

ــــــد ــــــد الحمي ــــــامر عب ــــــان:  الراقصــــــة.  ت ــــــة الق حن ــــــون ؛ الفرق ــــــة للفن ومي
  . محمد خليل:  ؛ مصمم الرقصات الشعبية

مغنيـــــة أفـــــراح شـــــابة تهـــــرب مـــــن زواج إجبـــــارى مـــــن المعلـــــم الكبيـــــر 
، وذلــــك إلــــى القــــاهرة بصــــحبة  لصــــيادى األنفوشــــى رغــــم فــــارق الســــن

الكثيـــر .  الموســـيقى الكهـــل فـــى فرقـــة أمهـــا والمـــؤمن بمواهبهـــا الفنيـــة
تليفـــــــزيونى غنــــــائى ، فــــــى فــــــيلم  مــــــن المواهــــــب والجهــــــود المخلصــــــة

ــــــــة لألفــــــــالم  ــــــــة العام ــــــــد لمــــــــا ســــــــمى بالمراقب ــــــــاج الوحي صــــــــغير اإلنت
  . ، قليل الحظ والشعبية وال يعرض إال بالكاد االستعراضية

   ٢/١بنت مشاغبة جدا 
3 Men and a Little Lady 

  ق م ١٠٠)    ف  ( ١٩٩٠أميركا 
[Beuna Vista] Touchstone [Interscope]. C: Ilene Starger, 

Mark Selway. M: James Newton Howard. E: Michael A. 
Stevenson, A.C.E. CD: Louise Frogley. PD: Stuart Wurtzel. 
DPh: Adam Greenberg, A.S.C. Co-P: Neil Machlis. Jean 
Francois Lepetit. Based on Trois Hommes et un Couffin W: 
Celine Serreau. St: Sara Parriott, Jasann McGibbon. S: 
Charlie Peters. P: Ted Field, Robert W. Cort. D: Emile 
Ardolino. 

Tom Selleck, Steve Guttenberg, Ted Danson, Nancy 
Travis, Christopher Cazenove, Fiona Shaw, Sheila Hancock, 
Robin Weisman, Sydney Walsh, Jonathan Lynn, John 
Boswall, Lynne Marta. 

المـــــأخوذ عـــــن فـــــيلم الفرنســـــية  ’  رجـــــال ورضـــــيع ٣ ‘اســـــتكمال لــــــ 
األم التـــــى تركـــــت رضـــــيعتها .  ” ثالثـــــة رجـــــال ومهـــــد “كـــــولين ســـــيروه 

ــــو الطفــــل وصــــديقيه ٦البالغــــة  ــــاب شــــقة أب ــــم رباهــــا  شــــهور أمــــام ب ، ث

ــــــا للــــــزواج مــــــن موجــــــه  األربعــــــة معــــــا فــــــى نفــــــس الشــــــقة ، تســــــعى هن
ـــــــرى وترحـــــــل  ـــــــزى الث ـــــــرا لهـــــــذا الغـــــــرضمســـــــرحياتها اإلنجلي .  إلنجلت

يرحـــل الثالثـــة فـــى أثرهـــا إلفســـاد هـــذه الفكـــرة التـــى ســـتؤدى إلدخـــال 
النهايــــة .  الطفلــــة مدرســــة داخليــــة بواســــطة الــــزوج مــــن وراء ظهــــر أمهــــا

كوميــــديا خفيفــــة فائقــــة النجــــاح مــــع .  أن تتــــزوج أحــــد األبطــــال الثالثــــة
ــــــاظرة المدرســــــة  ــــــز ال ســــــيما شخصــــــية ن ســــــخرية الذعــــــة مــــــن اإلنجلي

  . اخلية العريقة البلهاء المكبوتة جنسياالد
  بنت مشاغبة جدا 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩١مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

، شــــــــوقى  ، حســــــــين الشــــــــربينى ، ســــــــماح أنــــــــور ســــــــمير صــــــــبرى
ــــد شــــامخ ــــد المــــنعم ، والء فري ــــة ، غســــان مطــــر ، صــــبرى عب ،  ، هندي

  . ، إيهاب خورشيد ، سعاد حسين سمير وحيد
ـــــى يشـــــتغل شـــــاب  ـــــى تســـــتغل العصـــــابة الت ـــــاة الت ـــــل الحـــــب للفت يمث

لحســــــابها مصـــــــنع الــــــثلج المملـــــــوك لوالـــــــدتها فــــــى إخفـــــــاء وتهريـــــــب 
ـــــروئين ـــــن الصـــــدمة.  الهي ـــــى األم وموتهـــــا م ـــــبض عل .  هـــــذا يـــــؤدى للق

فــــيلم نشـــــاط .  اآلن االبنــــة وأخوهــــا مصــــممان علــــى كشــــف الحقيقــــة
  . متوسط التنفيذ

  بنت من البنات 
  ق أأ ١٠٠)   س/   ىالليث ( ١٩٦٨مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

، ســـــــمير  ، يوســـــــف شـــــــعبان ، ماجـــــــدة الخطيـــــــب أحمـــــــد مظهـــــــر
  . ، نور الشريف ، مديحة كامل صبرى

.  ميلودرامــــا تعليــــق اجتمــــاعى متوســـــطة التــــأثير وغيــــر ناجحــــة جـــــدا
، والنتيجــــــة أن  فتــــــاة طمــــــوح يفــــــتح لهــــــا طريــــــق الثــــــراء شــــــاب فاســــــد

ـــــــزال.  تســـــــجن ـــــــزوج لكـــــــن ال ي ـــــــأتى  األول يالحقهـــــــا تخـــــــرج وتت ، لت
  . النهاية المأساوية

  بنت من دهب 
  ق م ١١٢)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٨مصر 

:  األغنيـــــــة.  أمباســـــــادور]  أمباســـــــادور أفـــــــالم فـــــــؤاد جمجـــــــوم  [
ــــــأليف ــــــراهيم :  ؛ تلحــــــين بهاء جــــــاهينـ  بهــــــاء صــــــالح جــــــاهين :  ت إب
مــــــاهر :  مهنــــــدس الــــــديكور.  عــــــاطف رزق:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  رجــــــب
ــــــــدس .  هــــــــانى شــــــــنودة:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  النــــــــورعبــــــــد  مهن

ـــــز:  الصـــــوت ـــــل عزي ـــــاچ.  جمي ـــــى.  فتحـــــى داود:  مونت ـــــتج الفن :  المن
تـــــأليف .  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  مجـــــدى عبـــــد المســـــيح

  . محمد أسامة:  وإخراج
ــــــب.  ¤.  شــــــيرين ــــــدى.  أحمــــــد رات ــــــدر.  محمــــــود الجن ــــــل ب ،  نبي

، حســــنى  محمــــود الزهيــــرى.  يــــل، فــــؤاد خل وائــــل نــــور.  ليلــــى فهمــــى
ــــر صــــقر ــــل القــــدير.  ، أمــــين عنت ــــد الحــــق:  والممث ــــد العظــــيم عب .  عب

:  وضـــــــيوف الفـــــــيلم.  معتـــــــز الـــــــدمرداش:  مــــــع المـــــــذيع التليفــــــــزيونى
ــــة عكاشــــة ــــال حلمــــى ، محمــــود فــــرج فادي ــــة.  ، آم ــــة البالي ــــع فرق :  م
ــــد المــــنعم كامــــل:  إشــــراف دكتــــور ــــرازق عب ــــد ال ــــدون  . [ ، عليــــة عب ب

  . ] ، سيد صادق سيف اهللا مختار:  انائتم
، إال  كوميـــــديا طريفـــــة الفكـــــرة مســـــلية ككـــــل رغـــــم صـــــفرية اإلنتـــــاج

أن إيقاعهــــــــا وضــــــــحكاتها تقــــــــل مــــــــن فصــــــــل للتــــــــالى مــــــــن أقســــــــامها 
،  أوال تتـــزوج البطلـــة كاتبـــا مغمـــورا فـــإذا بـــه فـــى ليلـــة زفافهمـــا.  الثالثـــة

ـــرى ثـــم ســـرعان مـــا ـــى عقـــد نشـــر ضـــخم وجـــائزة محليـــة كب  يحصـــل عل
يركبــــــه الغــــــرور ويهمــــــل زوجتــــــه فيــــــؤدى هــــــذا .  يرشــــــح لجــــــائزة نوبــــــل

لطالقهمــــــا وزواجهــــــا مــــــن زميلــــــه القــــــديم الملحــــــن المغمــــــور لتتكــــــرر 
أخيــــرا تتــــزوج صــــديق طفولتهــــا ويقيمــــان فــــى الصــــحراء .  ذات الــــدورة

  ! ، لكن البترول لها هناك بالمرصاد وتنجب وتسعد بحياة الفقر
  بنت الهوى 

  ق أأ ١٢٥)   س/  بيتش ( ١٩٥٣مصر 
  . يوسف وهبى:  إخراج

ـــــة كاريوكـــــا ، فـــــاتن حمامـــــة يوســـــف وهبـــــى ،  ، مـــــارى منيـــــب ، تحي
  . ، كيتى ، عزيزة حلمى فاخر فاخر

، فلــــم  ، عــــن امــــرأة ريفيــــة تركهــــا عشــــيقها بطفلــــة ميلودرامــــا فاقعــــة
ـــــل لتربيهـــــا بصـــــورة مالئمـــــة ـــــق اللي ـــــاة .  تجـــــد إال طري ـــــر الفت حـــــين تكب

،  مبالغــــــات تقليديــــــة.  مــــــن حياتهــــــا، تنســــــحب األم تمامــــــا  وتحــــــب
  . عدا تمثيل كاريوكا وحمامة

  بنت وثالث شياطين 
  ق أأ ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧١سوريا ح 

:  إخـــــــراج.  أحمـــــــد عرفـــــــان:  مـــــــدير التصـــــــوير.  أنـــــــدر الســـــــردار 
  . حسن رضا

ـــــــب ـــــــراهيم ، يوســـــــف شـــــــعبان ماجـــــــدة الخطي ـــــــد المـــــــنعم إب ،  ، عب
  . ، هدى فريد إبراهيم خان

، ووقفــــة موظــــف بســــيط بجــــوار صــــاحبها إلنقــــاذه  لــــبشــــركة فــــى ح
الخطـــــــأ .  إنتـــــــاج فقيـــــــر ومحـــــــدود االقنـــــــاع.  مـــــــن خيانـــــــة مســـــــاعديه

  . اللغوى فى العنوان ليس من مسئوليتنا
  بنجو
  . ” بينجو “:  انظر

  البنديرة 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٦مصر 

المنــــــتج .  عــــــاطف النمــــــر:  ســــــيناريو وحــــــوار.  المصــــــرية للســــــينما
.  علـــــى عبـــــد الســـــالم:  مهنـــــدس الصـــــوت.  حســـــين يـــــاقوت:  ىالفنـــــ

ــــــو عــــــوف.  د:  الموســــــيقى التصــــــويرية ــــــاچ.  عــــــزت أب رشــــــيدة :  مونت
ــــــد الســــــالم ــــــدير التصــــــوير.  عب ــــــاج.  ســــــعيد شــــــيمى:  م ــــــل :  إنت خلي

  . عمر عبد العزيز:  إخراج.  ، حسين ياقوت عثمان

، وداد  محمـــــود القلعـــــاوى.  ¤.  ، عـــــزت العاليلـــــى ميرفــــــت أمـــــين
، محمـــــد  ســـــامى مغـــــاورى.  ، فـــــؤاد خليـــــل ســـــالمة اليـــــاس.  حمـــــدى
، حامـــــــد  محمـــــــد أبــــــو حشـــــــيش.  ، أنچيـــــــل ســـــــيد صــــــادق.  نــــــاجى

ســــــــناء .  ، عبــــــــد الجــــــــواد متــــــــولى ، بدريــــــــة عبــــــــد الجــــــــواد اليمــــــــانى
ـــــور ، محمـــــد بكـــــرى ، مصـــــطفى كمـــــال ســـــليمان ـــــد  ، عثمـــــان أن ، عب

،  نيــــــــرمين كمــــــــال:  وألول مــــــــرة.  ، منــــــــى مكــــــــى المــــــــنعم عــــــــاكف
  . دينا:  راقصةوال

ــــــل  ــــــدة مــــــن حيــــــث الفكــــــرة وتمثي ــــــق اجتمــــــاعى جي كوميــــــدراما تعلي
ـــــين ـــــى آخـــــر  البطل ـــــز خـــــاص أو اعتصـــــار للفكـــــرة حت ـــــال تمي ، لكـــــن ب
، أن صـــــالح  ، يتصـــــور بـــــدافع مـــــا الـــــزوج موظـــــف بســـــيط.  حـــــدودها

يبيــــع كــــل مــــا يملــــك .  حالــــه وحــــال أســــرته يكمــــن فــــى شــــراء تاكســــى
ـــه ـــرة والدي ـــه مقب ـــدريجيا بمـــا في ـــه كـــان يســـعى وراء  ، لكـــن ت يكتشـــف أن

  . سراب
   ٢/١بنسيون الرعب 

Eaten Alive 
  ق م ٩٧)    ف  ( ١٩٧٦أميركا 

Aka: Death Trap (OTitle); Starlight Slaugher; Legend of 
the Bayou; Horror Hotel; Horror Hotel Massacre (AltTitles). 

[Virgo International Pictures] Mars. ExcP: Mohammed 
Rustam. S: Alive L. Fast, Mardi Rustam. D: Tobe Hooper. 

 DPh: Robert Caramico; E: Michael Brown; C: Eddie 
Morse. AD, Set Designer: Marshall Freed. SD: Mike 
Wiegand. M: Tobe Hooper, Wayne Bell. Ph: Jack Beckett.. 

Neville Brand. Mel Ferrer. Carolyn Jones -as Miss Hattie. 
Marilyn Burns. William Finley. Stuart Whitman -as Sheriff 
Martin. Roberta Collins -as Clara. Kyle Richards. Robert 
Englund. Intrd: Crystin Sinclaire -as Libby.  Janus Blyth. 
Betty Cole, Sig Sakowicz, Ronald W. Davis. Christine 
Schneider. SpApr: David Hoyward, David ‘Goat’ Carson, 
Lincoln Kibbee, James Galanis, Tarja Leena Halinen, Caren 
White, Valerie Lukeart, Jeanne Reichert, Scuffy -[A Dog]. 

ـــا ـــة بلويزيان ـــه بتمســـاح بلـــدة نائي ـــل كهـــل يحـــتفظ في ،  ، صـــاحب موتي
لـــــة أو يلقـــــى بـــــه يقتـــــل تقريبـــــا كـــــل مـــــن أتـــــى للفنـــــدق فـــــى هـــــذه اللي

ـــــرا يأكـــــل التمســـــاح نفســـــه.  ، وهـــــم حـــــوالى عشـــــرة للتمســـــاح .  وأخي
مـــاذا كـــان يفعـــل هـــذا الشـــخص :  نتمنـــى لـــو أجبتنـــا علـــى ســـؤال واحـــد

ـــالى الســـابقة ـــة متواضـــعة يقـــال أن هـــووپر قـــد  فـــى اللي ؟ عامـــة هـــو تجرب
المصــــــنف كــــــأول ”  مذبحــــــة تكســــــاس “صــــــنعها قبــــــل فيلمــــــه الفــــــائق 

ـــــه ـــــأخر عرضـــــ أعمال ـــــه بعـــــامين، وإن ت ـــــه يســـــبق  ه عن ـــــه أن ، لكـــــن يكفي
ـــــــــــــث عشـــــــــــــر ‘، و ’  هـــــــــــــاللوويين ‘سالســـــــــــــل  ـــــــــــــة الثال ،  ’ الجمع

بالمناســـــبة ابحـــــث هنـــــا عـــــن بطـــــل  (”  كـــــابوس علـــــى شـــــارع إيلـــــم “و
تـــــم تعـــــديل .  ) السلســـــلة األخيـــــرة روبـــــرت إنجلنـــــد فـــــى دور صـــــغير

عنوانــــــه كثيــــــرا كمــــــا تــــــرى وهــــــى ظــــــاهرة لإلنتاجــــــات شــــــديدة الصــــــغر 
  . ياالمتعثرة تسويق

  بهية 
  ق أأ ٩٠)  س/    ف ( ١٩٦٠مصر 

حامــــد عبــــد :  قصــــة.  العربيــــة للســــينما]  الشــــرق لتوزيــــع األفــــالم [
:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  يوســـــف الســـــباعى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  العزيـــــز

مـــــــدير .  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  عبـــــــاس حلمـــــــى
  . رمسيس نجيب:  إخراج.  عبد الحليم نصر:  التصوير

، عبــــد المــــنعم  ، حســــين ريــــاض ، رشــــدى أباظــــة بنــــى عبــــد العزيــــزل
  . ، علوية جميل ، زكى طليمات إبراهيم

شــــاب مســــالم .  بهيــــة وياســــين درامــــا ملتهبــــة عــــن الثــــأر فــــى الريــــف
يقتــــل والــــد الشــــاب ممــــا يخلــــق .  ، والعائلتــــان متحاربتــــان يحــــب فتــــاة

لكنهــــا  ، دور غيــــر تقليــــدى للبنــــى عبــــد العزيــــز.  عقــــدة دراميــــة جذابــــة
والتوجيـــــه روتينـــــى األســـــلوب وإن حـــــافظ علـــــى .  انطلقـــــت فيـــــه أيضـــــا

، لكـــن لـــيس بقـــوة الفـــيلم المصـــرى المشـــابه عـــن مشـــكلة  إيقـــاع قـــوى
  . ” دماء على النيل “الثأر 

  البوابة 
تليفـزيونى  [ق م  ٦٤+  ٨٤)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 

  ] ) تليفـزيون  (
قصـــــة وســـــيناريو .  قدميـ   ١ستوديو ـ  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون 

ــــد المقصــــود:  وحــــوار ــــى فتحــــى عب ــــأليف األغــــانى.  ، ســــمير العرب :  ت
عبـــــــــد العظـــــــــيم :  الموســـــــــيقى واأللحـــــــــان.  عبـــــــــد الـــــــــرحيم منصـــــــــور

أميــــــر :  مـــــدير إضـــــاءة.  نبيــــــل ســـــابق:  مهنـــــدس الـــــديكور.  عويضـــــة
، رأفـــــت أبـــــو  ، بـــــاهى الشـــــيخ الســـــيد القريطـــــى:  المصـــــورون.  جبـــــرة
ـــــة ـــــة عفـــــاف شـــــتا:  ديومهندســـــو األســـــتو .  هيب ، هـــــدى  ، آمـــــال جنين

عبـــــــد الـــــــرحمن :  إليكترونـــــــى مونتـــــــاج.  ، مـــــــاهر طـــــــانيوس الخـــــــولى
:  ســــاعد فــــى اإلخــــراج.  ] عبــــد الهــــادى : [ مــــدير اإلنتــــاج.  محمــــد

ــــــــز جــــــــاد ــــــــد العزي ــــــــى حســــــــنى عب ــــــــل >،  ، من ، ســــــــامر  محمــــــــد نبي
  . نور الدمرداش:  إخراج.  < إسالم

.  فــــى.  ق الــــدقن ونبيــــل بــــدرتوفيــــ.  إلهــــام شــــاهين ومحمــــد العربــــى
، رضــــــا  بدوىـ  ، ســــــامى العــــــدل  صالحـ  شــــــاكر عبــــــد اللطيــــــف .  ¤

، جبـــــــرة عبـــــــد المـــــــنعم  عدالتـ  ليلـــــــى فهمـــــــى .  إبراهيمـ  الجمـــــــال 
ــــى  بهيةـ   ــــد الغن ــــة عب ــــبـ  ، فتحي ،  سعداوىـ  نجــــاح المــــوجى .  أم غري

د رضــــا حامـــــ.  حامدـ  ، عثمــــان عبــــد المعطـــــى  عليشـ  قاســــم الــــدالى 
كــــــوثر .  طاهرـ  ، أحمــــــد الشــــــريف  بدرانـ  ، ســــــامى مغــــــاورى  علىـ  

أم ـ  ، ناديــــة شــــمس الــــدين  حسانيةـ  ، ثريــــا عــــز الــــدين  صبيحةـ  رمــــزى 
ـــــراهيم ـــــوال هاشـــــم  إب ـــــى  خيريةـ  ، ن ـــــد النب ـــــة عب فاطمـــــة .  فطومـ  ، بثين

، عائشــــة  نبويةـ  ، منــــى منيــــر  زليخةـ  ، جـــــيهان فريــــد  فوزيةـ  الكاشــــف 
، عــــواد عبــــد  الحاج محمــــدـ  إبــــراهيم حســــانين .  وهيبةـ  بــــد الغنــــى ع

ـــــدوىـ  الـــــرحمن  ـــــز  أبو ب محمـــــد ســـــالم .  الدكتورـ  ، عـــــالء عبـــــد العزي
،  المحامىـ  ، ســـيد عبـــد الباســـط  وكيل النيابـــةـ  ، محمـــد إمـــام  سالمةـ  

تقــــــوم بــــــدور .  المحضرـ  ، لطفــــــى عبــــــد اهللا  الخفيرـ  محمــــــد البــــــرى 
  . ر طه حسينسهي:  زينة

إلهــــــام  (درامـــــا تليفـــــــزيونية تـــــدور فــــــى ريـــــف األقصــــــر حيـــــث فتــــــاة 
ــــــدة )  شــــــاهين ــــــة عمــــــدة البل ــــــدر (ابن ــــــل ب ــــــن خالتهــــــا )  نبي تعشــــــق اب

وهـــــو )  الـــــدقن (الـــــذى يخـــــتلس محاصـــــيل أبيـــــه )  العربـــــى (المـــــدلل 
بــــــدوره صــــــاحب أرض ظــــــالم اســــــتولى علــــــى أراضــــــى أقاربــــــه مســــــتغال 

ــــر هــــى ح.  حــــاجتهم للمــــال ــــر هــــو  فيظــــة مــــن رفضــــتهمبينمــــا تثي ، يثي



٧٣  

يمـــــثلهم ســـــامى  (أيضــــا حفيظـــــة هـــــؤالء زائـــــد مـــــن ظلــــم أبـــــوه أســـــرهم 
ـــــب المـــــاجن  ) العـــــدل ـــــدريجيا تفلـــــح فـــــى لفـــــت نظـــــر الحبي ، لكـــــن ت
تــــدريجيا تشــــتعل الصــــراعات لتضــــع القريــــة فــــى حالــــة صــــراع .  إليهــــا

ـــــــاالت  ـــــــد واغتي ـــــــاء فيهـــــــا بمكائ ـــــــم األغني ـــــــراء ظل طبقـــــــى يواجـــــــه الفق
والتشــــــعب المسلســــــالتى أفقــــــد هــــــذه الميلودرامــــــا الــــــبطء .  بــــــدورهم

أفضـــــل األدوار يـــــأتى مـــــن نجـــــاح المـــــوجى  .  الكثيـــــر مـــــن قـــــوة دفعهـــــا
ـــــــة ‘كحـــــــارس  ـــــــة’  البواب ـــــــرى القري ـــــــى تحـــــــيط بأراضـــــــى ث ، وهـــــــو  الت

  . شخص بسيط لكن لماح وكتوم ويكظم غيظه من الجميع
  بوابة إبليس 

  ق م ٩٨)   س/  لورد ( ١٩٩٣مصر 
ــــــــع ودور العــــــــرض  والفـــــــــيديو األهــــــــرام للســــــــينما  [ مصــــــــر للتوزي

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو]  الســـــينمائى
أغنيــــــة .  أســــــامة فريــــــد:  مســــــاعد مخــــــرج أول.  محمــــــد الباسوســــــى

ـــز:  ؛ ألحـــان يوســـف طـــه:  كلمـــات  ســـألونى  أغنيـــة.  حســـن عبـــد العزي
ـــــــاللى محمـــــــود :  ؛ ألحـــــــان مســـــــعد الكـــــــومى:  كلمـــــــات  صـــــــاحبك ق

ـــــــديكور.  ســـــــفىاليو  ـــــــدس ال ـــــــر مهندســـــــى .  غســـــــان ســـــــالم:  مهن كبي
ـــــــوال:  المقدمـــــــة.  مجـــــــدى كامـــــــل:  الصـــــــوت ـــــــاج.  ن :  مـــــــديرا اإلنت

ــــراهيم زكــــى حمــــدى حســــن ــــد :  الموســــيقى التصــــويرية.  ، إب ياســــر عب
محمــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  عنايــــــات الســــــايس:  مونتــــــاچ.  الــــــرحمن
  . عادل األعصر:  إخراج.  طاهر

عايـــــدة .  هشـــــام عبـــــد الحميـــــد.  حميـــــدةمحمـــــود .  مديحـــــة كامـــــل
عبــــد .  صــــفاء الســــبع.  ميمــــى جمــــال.  حســــن األســــمر.  عبــــد العزيــــز

،  علــــــى قــــــاعود.  محمــــــود طوبــــــار:  الوجــــــه الجديــــــد.  الغنــــــى ناصــــــر
،  ، ســــــيد صــــــادق مجــــــدى صــــــبحى.  ، عــــــادل هــــــالل حســــــن أباظــــــة

، حســــنى  ، رأفــــت راجــــى ، حمــــدى يوســــف كمــــال الزينــــى.  ياســــمين
ـــــــل ـــــــد الجلي ـــــــد القـــــــادرأحمـــــــ.  عب ـــــــق الكـــــــردى د عب ، طـــــــارق  ، توفي

،  ، محمــــــد متــــــولى عــــــاطف الســــــيد.  ، عــــــادل أبــــــو الغــــــيط منــــــدور
:  والطفلــــــة.  ، زكريــــــا محمــــــد ، بكــــــر محمــــــد حســــــن حســــــنى صــــــفر

  .  مانويال
ــــــورط مــــــن خــــــالل زوجتــــــه  ــــــك تكتشــــــف أن زوجهــــــا مت محاســــــبة بن

يســــفر هــــذا عــــن .  ، فــــى حلقــــة تزييــــف دوالرات اآلخــــرى فــــى الخفــــاء
ــــل صــــديقت ــــةقت ــــديها أوراق اإلدان ــــى دســــت ل ــــه  ها الت ــــم خطــــف ابنت ، ث

ــــه بهــــا للخــــارج مــــع إدعــــاء موتهــــا لــــدى نقلهــــا .  وهــــرب الــــزوج وزوجت
ـــــاجرة ســـــالح صـــــعيدية هـــــاجم أتباعهـــــا ســـــيارة  ـــــع ت للســـــجن تهـــــرب م

’  الهـــــــانم ‘، وتحـــــــب أحـــــــد أتبـــــــاع  تعـــــــيش فـــــــى الجبـــــــل.  للشـــــــرطة
قــــادة ، ويشــــاركها فــــى عمليــــات االنتقــــام مــــن  وتتــــدرب علــــى الســــالح

، ومــــن ثمــــة تختطــــف  حبكــــة النهايــــة أن يعـــود الــــزوج.  حلقـــة التزييــــف
ــــدرى أنهــــا ابنتهــــا هــــى ــــه وتقتلهــــا دون أن ت ــــد الجبــــل .  هــــى ابنت مطاري

، عكـــــس  مقـــــدمون هنـــــا كعـــــالم يوتـــــوپى مســـــتقل القـــــوانين والمثاليـــــات
العــــــــالم الحضــــــــرى الفاســــــــد ذى القــــــــوانين غيــــــــر المريحــــــــة لألشــــــــرار 

امـــــل ولـــــم تتمـــــه فـــــى الواقـــــع وهـــــذا آخـــــر أفـــــالم مديحـــــة ك.  وحـــــدهم
للدقـــــة هنـــــاك فـــــيلم آخـــــر لـــــم تتمـــــه  (،  واضـــــح فـــــى بعـــــض المشـــــاهد

، لكـــــــن مـــــــرت  للموجـــــــه ســـــــيد ســـــــيف’  قســـــــوة االنتقـــــــام ‘بعنـــــــوان 
ويفهــــم ضــــمنا أنهــــا قــــررت االتجــــاه للتــــدين .  ) الســــنوات دون ظهــــوره

، حيــــث عاشــــت بعــــد ذلــــك حيــــاة  تحــــت ضــــغوط مــــن داخــــل أســــرتها
ــــــة ورحلــــــت فــــــ ــــــل قصــــــيرة منزوي ــــــة  ١٩٩٧ى صــــــمت فــــــى أوائ ، منهي

ــــــرع وأجمــــــل وأرق  ــــــن أب ــــــة رائعــــــة لوجــــــه م ــــــاة فني ــــــذلك حي وأحيانا ـ  ب
  . من ظهر على شاشة السينما المصرية قاطبة ـ  أشرس

   الجزار —بوتشر 
The Butcher 

  ] بالفرنسية  [ق م  ٩٤)    ف/  ت ( ١٩٦٩إيطاليا /   فرنسا
Aka: Le Boucher (FrenchTitle) 
[ParaFrance Film] Les Films la Boétie ; Euro 

International. [André Génovès]. By: Claude Chabrol. DPh: 
Jean Rabier. M: Pierre Jansen; Cond: André Girard; Song: 
Dominique Zaridi. E: Jacque Gaillarr. AD: Guy Littaye; 
PMg: Fred Surin. D: Claude Chabrol. 

Stephane Audran. Jean Yanne. ¤. Antonio Passalia. Pascal 
Ferone, Mario Beccaria, William Gueraux. And Roger 
Rudel. 

ـــــــة البريجـــــــورد ـــــــة تريمـــــــواله الصـــــــغيرة بمقاطع ـــــــامى عالقـــــــة :  قري تتن
،  ودودة بــــين مدرســــة القريــــة الرقيقــــة وجــــزار القريــــة الخجــــول لحــــد مــــا

ـــل لفتيـــات ـــك بـــالتوازى مـــع سلســـلة جـــرائم قت تكتشـــف أنـــه هـــو .  وذل
ـــــل نفســـــه خجـــــال منهـــــا مرتكبهـــــا ـــــرة أن يقت .  ، وتكـــــون النتيجـــــة األخي

ك بعـــــض رموزهـــــا كـــــون البطـــــل ، لكـــــن قـــــد يفـــــ درامـــــا نفســـــية غامضـــــة
ــــد الصــــينية ــــى حــــرب الهن ــــدى ســــابق ف ، أو كــــون جــــرس الكنيســــة  جن

ــــا .  يقــــرع طــــوال الفــــيلم ــــى بطلن ــــدين عل ــــوطن أو ال ــــرى هــــل أثقــــل ال ت
ـــــان ـــــب الباحـــــث عـــــن الحـــــب والحن ـــــح  الطي ـــــين ذب ـــــا ب ـــــرى فرق ، وال ي

.  حيــــــوان وإنســــــان حيــــــث عنــــــده رائحــــــة الــــــدم واحــــــدة فــــــى االثنــــــين
ــــــد وجــــــو عــــــام مقــــــب أفضــــــل مــــــوجهى الموجــــــة .  ض مــــــتقنتمثيــــــل جي

ـــــــا ومقبضـــــــا ـــــــا يقـــــــدم موضـــــــوعا قوي ـــــــدة درامي ، مـــــــع  الفرنســـــــية الجدي
أيضــــــا .  تجســــــيد كثيــــــف ألجــــــواء القريــــــة وتمثيــــــل أخــــــاد مــــــن البطــــــل

،  أودران أفضـــــل مـــــن المســـــتوى المعتـــــاد لمـــــا يســـــند إليهـــــا مـــــن أدوار
  . والفيلم نفسه يحظى بشبه إجماع أنه أفضل أفالم شابرول

  حارس الخاصال—بودى جارد 
  . ” الحارس الخاص “:  انظر

   ٢/١بورسعيد 
  ق أأ ١٤٠)   س/  ت/  الشرق األوسط ( ١٩٥٧مصر 

،  ، شـــــكرى ســـــرحان ، ليلـــــى فـــــوزى ، فريـــــد شـــــوقى هـــــدى ســـــلطان
، حســــــين  ، ســــــراج منيــــــر ، رشــــــدى أباظــــــة ، أمينــــــة رزق زهــــــرة العــــــال

  . رياض
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج

ــــد شــــوقى ــــال إنتــــاج لفري ــــه تقــــديرا وافــــرا ، ن ــــاج  عن ــــه فــــى إنت ، لريادت
ـــــــة ـــــــالم الوطني ـــــــرة مـــــــن بورســـــــعيد تحـــــــت .  األف صـــــــور ولقطـــــــات معب
، تنســــــج  ، وأيضــــــا درامــــــا متماســــــكة للكفــــــاح ٥٦العــــــدوان الثالثــــــى 

ــــع  ببراعــــة مــــع قصــــة حــــب البطــــل أحــــد رجــــال المقاومــــة الشــــعبية ، م

وقصـــــة الجاسوســـــة اإلنجليزيـــــة التىكانـــــت تكـــــره .  فتـــــاة فقيـــــرة ضـــــريرة
، ومشـــــاهد لـــــبعض فظـــــائع القـــــوات  ، واآلن تعـــــرض حبهـــــا مصـــــريينال

ـــــــة ـــــــالم الموضـــــــوعات .  ، تشـــــــمل االغتصـــــــاب الغازي أحـــــــد أكثـــــــر أف
ـــــــا ـــــــة ورصـــــــانة مع ـــــــة حيوي ـــــــالم  كـــــــذلك.  الوطني ـــــــم أحـــــــد األف ، وللعل

  . المعدودة المصورة بالسينما سكوب فى مصر
  البؤساء 

  ق م ١٢٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٧٨مصر 
رفيـــــق .  د:  ســـــيناريو.  أفـــــالم فريـــــد شـــــوقى ] نيـــــو ســـــتار فـــــيلم [

.  عن قصـــــــة فيكتـــــــور هوجـــــــوـ  أحمـــــــد بهجـــــــت :  حـــــــوار.  الصـــــــبان
.  عمــــــر خورشــــــيد:  موســــــيقى.  نهــــــاد بهجــــــت:  مهنــــــدس الــــــديكور

ـــــاچ ـــــد المـــــنعم بهنســـــى:  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم:  مونت .  عب
  . عاطف سالم:  إخراج

ــــــد شــــــوقى ــــــق ، عــــــادل أدهــــــم فري ــــــد  ، فــــــردوس ، محســــــنة توفي عب
،  ، عبـــــد الـــــوارث عســـــر ، ليلـــــى علـــــوى ، نبيـــــل نـــــور الـــــدين الحميـــــد

  . ، سلوى محمود ، نبيل الدسوقى ، فؤاد أحمد يوسف وهبى
بــــــذات  ١٩٤٣للمــــــرة الثانيــــــة فــــــى الســــــينما المصــــــرية بعــــــد فــــــيلم 

، عــــن الفقــــر والمــــرض  ، ميلودرامــــا فيكتــــور هوجــــو المعقــــدة العنــــوان
لبدايــــــة الســــــجن بســــــبب ا.  والظلــــــم االجتمــــــاعى فــــــى أفظــــــع صــــــورها

ـــا رغيـــف عـــيش ،  ، وســـنوات طويلـــة بعـــد ذلـــك يصـــبح البطـــل فيهـــا ثري
، فتتــــوالى  ، لكــــن الضــــابط القاســــى يســــتمر فــــى مالحقتــــه رجــــل خيــــر

ــــــــاء دون أن  الفواجــــــــع والمطــــــــاردات والمــــــــوت مرضــــــــا ، ولقــــــــاء االبن
ــــى هــــذا.  يعرفــــوا حقيقــــة أصــــولهم األســــرية !  وأنــــت تعــــرف كــــل مــــا إل

، لكنهــــا اليــــوم  رخة دفــــاع عظيمـــة عــــن البؤســـاءلعـــل الروايــــة كانـــت صــــ
الشــــفاة تشــــبع فقــــط هــــواة ’  لمصمصــــة ‘ليســــت إال ميلودرامــــا فاقعــــة 

  . أول أفالم ليلى علوى.  هذا النوع
   ٢/١بوستر 

Buster 
  ق م ١٠٣)  وليد التابعى ( ١٩٨٨بريطانيا 

[Vestron] The Movie Group; NFH. Er: Lesley Walker. 
CD: Evangeline Harrison. OScr: Anne Dudley. PD: Simon 
Holland. DPh: Tony Imi, B.S.C. AscP: Redmond Morris. 
ExcPs: Frank Giustra and Peter Strauss. S: Colin Shindler. 
P: Norma Heyman. D: David Green.  ↑ CD: Tony White. 
SdRect: Ken Weston. FirstAstD: Michael Zimbrich. C D: 
Debbie McWilliams. 

Phil Collins, Julie Walters. ¤. Larry Lamb. Martin Jarvis, 
Sheila Hancock, Stephanie Lawrence. Michael Attwell, 
Ralph Brown, Anthony Quayle -as Sir James McDowell.  
↑ Ellie Beaven, Christopher Ellison, Clive Wood, Michael 
Byrne, Harold Innocent, Rupert Vansittart, John Benfield, 
John Barrard, Carole Collins, Amy Shindler, David 
Shindler, Tony Collins, Jonathan McKenna, Vincenzo 
Nicoli, Roger McKern, David Arlen, Frank Ellis, Bill 
Bourke, Ian Lowe, Christopher Gray, Alan Cowan, James 
Donnelly, Stewart Harwood, Graham Lines, Pauline Little, 
Jean Ainslie, John Patrick, Jessica Green, Evangelina Sosa, 
Francisco Morales, Martin Lasalle, Rodolfo de Alexandre, 
Sergio Calderon, Yolanda Vazquez, Alvara Carcano. 

قصـــــة باســـــتر إدواردز اللـــــص الصـــــغير الـــــذى قـــــرر :  ١٩٦٣لنـــــدن 
ــــه لســــرقة قطــــار  علــــى نحــــو أقــــرب للهــــواة حشــــد مجموعــــة مــــن زمالئ
ـــــــــا مـــــــــن الجنيهـــــــــات  ـــــــــذى كـــــــــان يحمـــــــــل مليون ـــــــــد الملكـــــــــى ال البري

، ثــــم يهربــــون  يوقفونــــه بجعــــل إحــــدى اإلشــــارات حمــــراء.  اإلســــترلينية
ب البطـــــل ، يهـــــر  بعـــــد شـــــهور يـــــدوخ فيهـــــا الشـــــرطة.  بـــــالنقود للريـــــف

يتضــــح أنــــه .  وأســــرته للمكســــيك للحــــاق بــــآخر اســــتقر فــــى أكــــاپولكو
ـــــة  ـــــأقلمون مـــــع اخـــــتالف اللغ ـــــال وخســـــر النقـــــود وال يت تعـــــرض لالحتي

ـــل  واألطعمـــة وغيرهـــا ، فتعـــود أســـرته ويضـــطر هـــو للحـــاق بهـــا بعـــد قلي
عقوبــــة مخففــــة فــــى الواقــــع إذ كانــــت قــــد  (ســــنة  ١٥ليســــجن فعليــــا 

ــــة هــــذه الجريمــــة خصي ــــدال شــــددت عقوب ــــا ب صــــا لتصــــبح عشــــرين عام
النتيجــــة اإلجماليــــة غيــــر مثيــــرة جــــدا وإن كانــــت قــــد .  ) مــــن خمســــة

ـــــل أفـــــالم النطـــــة  ـــــة لمث أحيـــــت ماضـــــيا جمـــــيال فـــــى الســـــينما اإلنجليزي
فيـــــل كـــــوللينز نجـــــم .  الكبـــــرى هـــــذه المســـــتلهمة مـــــن وقـــــائع حقيقيـــــة

ـــم  ـــذى يؤرقـــه حل ـــا فـــى دور باســـتر اللـــص البســـيط ال الپـــوپ جـــاء محبب
ــــة  يمــــوت هــــو تحقيــــق الثــــراء يومــــاواحــــد ال  ، وقــــد قــــدم الــــدور بحيوي

أيضـــــا الجميلـــــة هادئـــــة .  ) أو قـــــل غيـــــر متوقعـــــة (وخفـــــة ظـــــل ملفتـــــة 
  . المالمح وولترز رائعة فى دور الزوجة الجادة المخلصة الصبور

AAN: Song (Two Hearts, Lamont Dozier -M, Phil Collins 
-Lyr).  

    ٢/١بوكاهونتاس 
Pocahontas 

  ]  استحراك [ق م  ٨٧)  س  ( ١٩٩٥أميركا 
  . ” أميرة الغابة:  بوكاهونتاس “ : النسخة العربية

[Buena Vista] Walt Disney Pictures. P: James Pentecost. 
D: and Eric Goldberg. W: Carl Binder, Susannah Grant and 
Philip LaZebnik. Based on an idea: Mike Gabriel. M&OScr: 
Alan Menken. Lyr: Stephen Schwartz. Orch: Danny Troob. 
Cond: Danny Troob, David Friedman. 

Voices: Joe Baker, Christian Bale, Irene Bedard, Judy 
Kuhn, Billy Connolly, James Apaumut Fall, Mel Gibson, 
Linda Hunt, John Kassir, Danny Mann, Russell Means, 
David Ogden Stiers, Michelle St. John, Gordon Tootoosis, 
Frank Welker. 

ـــــــم  ـــــــيلم االســـــــتحراك رق ـــــــروى قصـــــــة الحـــــــب  ٣٣ف ـــــــى ي ـــــــن ديزن م
العاطفيــــــــــة التاريخيــــــــــة الحقيقيــــــــــة بــــــــــين الفتــــــــــاة الهنديــــــــــة الحمــــــــــراء 

ــــاس والبحــــار اإلنجليــــزى چــــون ســــميث ، ومحاولتهمــــا وقــــف  پوكاهونت
الصــــــدام المحتــــــوم بــــــين طــــــاقم المغــــــامرين الــــــذين حملــــــتهم الســــــفينة 

ـــــــيرچينيا أ ــــــى ف ــــــين الســــــكان األصــــــليين ف ــــــة وب ــــــرن اإلنجليزي ــــــل الق وائ
ــــتهم دومــــا .  الســــابع عشــــر ــــذين أرعب ــــوب ال ــــاء ضــــعيفى القل لوعــــة اآلب

،  أفـــــــالم شـــــــركة ديزنـــــــى ولعقـــــــود طويلـــــــة -وحـــــــدهم دون أطفـــــــالهم-
ذلـــــك أن .  ’ الجـــــنس ‘ علـــــى -وهـــــى ســـــابقة-إنصـــــبت هـــــذه المـــــرة 

، وأنهــــــا وچــــــون  پوكاهونتــــــاس كانــــــت عاريــــــة الســــــاقين طــــــوال الوقــــــت
ــــة دون الل ــــرور ليل ــــم يطيقــــا م ــــةســــميث ل نجاحــــه .  قــــاء ســــرا فــــى الغاب

لمســـتوى األفـــالم الســــابقة  -نســـبيا بــــالطبع-محليـــا وعالميـــا لــــم يـــرق 
ــــــل  ــــــدين “مث ــــــك األســــــد “ و ” عــــــالء ال ــــــل .  ” المل ــــــال أق ــــــا الخي هن

ـــــــة ‘ و ـــــــر ’  الواقعي ـــــــاء-أكث ـــــــك اآلب ـــــــى أغضـــــــبت أولئ ـــــــة الت .  الواقعي
وهـــى شـــىء جديـــد بالكامـــل تقريبـــا فـــى  (المثيـــر أن أميركيـــة موضـــوعه 

ــــــال ــــــم تــــــؤثر كثيــــــرا علــــــى نجاحــــــه  ) م االســــــتحراك مــــــن ديزنــــــىأف ، ل
!  ، بينمــــا حقــــق فقــــط نصـــف إيــــرادات أســــالفه داخــــل أميركــــا العـــالمى

ــــــة  ــــــى يوســــــف  (إحــــــذر النســــــخة العربي ــــــة حــــــوار ممثل ــــــذة بطريق المنف
، واحــــرص دومــــا علــــى مشــــاهدة األفــــالم كمــــا صــــنعها فنــــانو )  شــــاهين

ـــــــــى األصـــــــــليون دمونهم ألداء ، وكبـــــــــار النجـــــــــوم الـــــــــذين يســـــــــتق ديزن
ــــــيال .  األصــــــوات ــــــرئيس تمث ــــــدور ال ــــــدارد لصــــــوت ال ــــــرين بي -أداء إي

، يعــــد جــــزءا أساســــيا مــــن الوقــــع الهائــــل  ) الغنــــاء لچــــوودى كــــوهن (
أمــــــا أنــــــت .  هــــــذا كــــــالم النقــــــاد الغــــــربيين-لشخصــــــية پوكاهونتــــــاس 

فــــــاألرجح أنــــــك ال تــــــود أن يفوتــــــك صــــــوت ميــــــل جيبســــــون فــــــى دور 
  . چون سميث

AA: M (Menken, Schwartz); OSong (Color of the Wind). 

  أميرة الغابة—بوكاهونتاس 
  . ” بوكاهونتاس “:  انظر

  
  : بوكاهونتاس

  ’ !  لم يطيقا مرور ليلة دون اللقاء سرا فى الغابة ‘
  بوليس بالعافية

  . ” المهمة الشيطانية “:  انظر
  البوليس السرى 

  ق أأ ٨٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
علــــــى :  ســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم جمــــــال الليثــــــى]  فــــــيلمدوالر  [

:  مهنـــــــــدس الصـــــــــوت.  < هاشـــــــــم جمعـــــــــة:  قصـــــــــة >؛  الزرقـــــــــانى
.  أنطــــــــون بــــــــوليزويس:  ؛ مهنــــــــدس المنــــــــاظر نصــــــــرى عبــــــــد النــــــــور

الرقصــــة .  محمــــود فريــــد:  مــــدير اإلنتــــاج.  حســــين أحمــــد:  المونتــــاچ
ــــــن الموســــــيقار ــــــؤاد حســــــن:  مهــــــداة م ــــــدير التصــــــوير.  أحمــــــد ف :  م

  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  يليوكل
حســـــــن :  مـــــــع.  ¤.  عبـــــــد الســـــــالم النابلســـــــى.  إســـــــماعيل يـــــــس

ـــــات صـــــدقى.  فـــــايق ـــــاض القصـــــبجى زين ـــــات :  الراقصـــــة >؛  ، ري زين
ــــــوى ــــــو لمعــــــة بيچــــــو:  ســــــاعة لقلبــــــك؛ أبطــــــال  عل أحمــــــد .  < ، أب
، محمـــــــد  ، إدمـــــــون تويمـــــــا ، ســـــــعيد خليـــــــل ، حســـــــن أتلـــــــة لوكســـــــر
ـــــديب ـــــى،  ، محســـــن حســـــنين ال ـــــور محمـــــود لطف ـــــل أن نظـــــيم .  ، كام

، عبـــــــاس  ، حســـــــين إســـــــماعيل ، عبـــــــد المـــــــنعم إســـــــماعيل شـــــــعراوى
،  ، حلمـــــــى حلـــــــيم ، لطفـــــــى الحكـــــــيم ، علـــــــى عبـــــــد العـــــــال الـــــــدالى

ــــد.  إســــكندر منســــى ــــى .  تهــــانى راشــــد:  والوجــــه الجدي ــــرة ف وألول م
ميمـــــــو رمســـــــيس وجمـــــــال /  نجمـــــــى التليفــــــــزيون األمريكـــــــى:  مصـــــــر
  . رمسيس

ل الشـــــــــهيرة جـــــــــدا إلســـــــــماعيل يـــــــــس كجـــــــــيش أو أحـــــــــد األعمـــــــــا
.  كوميــــديا فــــارص متوســـــطة المســــتوى ومســــلية بشــــكل عـــــام. شــــرطة

،  الشـــــرطى الســـــرى الـــــذى يهـــــرب منـــــه المجنـــــون المكلـــــف بتســـــليمه
ــــه ــــدال من ــــى يتزعمهــــا .  فيســــلم عمــــه ب ــــه مطــــاردة العصــــابة الت اآلن علي

  . ، وفى نفس الوقت الظفر بالزواج من ابنة عمه هذا المجنون
  وليس النسائى الب

  ق م ٩١)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٨مصر 
  . عبد العليم:  إخراج

،  ، دالل عبــــد العزيــــز ، هالــــة صــــدقى ، أحمــــد بــــدير إلهــــام شــــاهين
ـــــديل ، شـــــروق ، ســـــميرة محســـــن عمـــــاد رشـــــاد ـــــة قن ، أحـــــالم  ، فتحي

، نـــــوال  ، حســـــنى أباظـــــة ، حلمـــــى شـــــفيق ، ميرفــــــت حـــــافظ حلمـــــى
  . ، حسن سالم هاشم
واحـــــــدة تطــــــــارد :  ابطات شـــــــرطة شــــــــابات جـــــــددقصـــــــص لضـــــــ ٣

عصــــــابة  ، والثالثــــــة ، والثانيــــــة عصــــــابة عقــــــاقير عصــــــابة تهريــــــب آثــــــار
، وأطــــرف شــــىء عالقــــة  فــــيلم نشــــاط متوســــط فــــى كــــل شــــىء.  نشــــل

الشـــــاويش أحمـــــد بـــــدير بســـــميرة محســـــن األخـــــت العـــــانس للضـــــابطة 
  ! دالل عبد العزيز



٧٤  

  البيات الشتوى 
  ] فـزيونىتلي  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٨مصر 
  . هشام أبو النصر:  إخراج

،  ، عبــــــد اهللا محمــــــود ، صــــــابرين ، أحمــــــد راتــــــب عبــــــد اهللا غيــــــث
  . ، أحمد عقل عبد الغفار عودة

،  كالعــــادة فــــى أفــــالم هشــــام أبــــو النصــــر يحتــــل المضــــمون األولويــــة
ــــك أنــــه يقــــدم مضــــمونا مقبــــوال عامــــة  لكــــن هنــــا األمــــر أقــــل ســــوءا ذل

ـــه عاصـــره ويتحـــدث عنـــه بصـــد ، فضـــال عـــن كونـــه مضـــمونا  قتحـــس أن
ـــــاد ـــــارانويى كالمعت ـــــر پ ـــــر صـــــاخب وغي ـــــى منتصـــــف الســـــتينيات .  غي ف

تشــــهد قريــــة تــــدعى كفــــر الســــوالم صــــراعا محتــــدما بــــين قــــوى القــــديم 
يجــــد .  ، عنــــدما تحــــط فيهــــا شــــركة للتنقيــــب عــــن البتــــرول والجديــــد

فـــــى هـــــذا فرصـــــة لتحقيــــــق )  عبـــــد اهللا محمــــــود (المهنـــــدس الشـــــاب 
ــــــالنهوض بــــــالريف صــــــحيا واجتماعيــــــاأحــــــالم تلــــــك الفتــــــرة  ــــــه  ب ، لكن

، وبــــتحفظ شــــركته علــــى  يواجــــه بارتيــــاب ثــــرى البلــــدة ورجــــال الــــدين
.  ، وأخيـــــرا اعتقـــــاد أجهـــــزة األمـــــن أنـــــه عضـــــو تنظـــــيم ســـــرى تصـــــرفاته

الفــــيلم يؤيــــد أحــــالم مثــــل هــــذا الشــــاب وال يلمــــح ألن تصــــرفاته ترجــــع 
ــــورة أصــــال ــــه الث ــــدور حول ــــت ت ــــا كان ــــم يفهــــم م ــــه ل ضــــعف  ، وهــــذا ألن

خــــيط آخــــر يهــــدف .  الفــــيلم األساســــى والــــذى أدى لنهايتــــه المبتــــورة
يــــرفض )  غيــــث (أيضــــا لتجميــــل تلــــك الفتــــرة نــــرى فيــــه فالحــــا فقيــــرا 
، ويقــــف ضــــابط  بيــــع نصــــف الفــــدان الــــذى يمتلكــــه لشــــركة البتــــرول

  ! المركز بجانبه وينتهى األمر ببساطة
  بياضة 

  ق م ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٨١مصر 
.  كمـــــــــال كـــــــــريم:  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  أفـــــــــالم الســـــــــالم

مـــــدير .  عبـــــد العزيـــــز فخـــــرى:  مونتـــــاچ.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى
  . أحمد ثروت:  إخراج.  كمال كريم:  تصوير

، فــــــاروق  ، وحيــــــد ســــــيف ، محمــــــد رضــــــا ، يســــــرا رشــــــدى أباظــــــة
، عــــز  ، أميمــــة ســــليم ، ليلــــى مختــــار ، عبــــد العزيــــز محمــــود يوســــف

ـــدين إســـالم ،  ، إبـــراهيم قـــدرى ، آمـــال شـــريف الـــدين، جميـــل عـــز  ال
  . محمد عبد الرحيم:  ، الطفل ، سهير رضا سمير سعد الدين

خطيبــــان صــــياد وفتــــاة بســــيطة صــــاحبة .  مغــــامرة تشــــويق ســــاحلى
،  ، يشــــكان فــــى مقاصــــد جماعــــة أجانــــب جــــاءت إلــــى بلــــدتهم مطعــــم

حبكــــــة النهايــــــة بســــــيطة وإثــــــارة .  حتــــــى يكشــــــفان عملهــــــم بالتهريــــــب
ــــــة ــــــل دور العاشــــــق ، و  منعدم نجــــــم الخمســــــينيات رشــــــدى أباظــــــة يمث

صدق ـ   ١٩٨١عــــام  (الشــــاب أمــــام يســــرا حديثــــة الــــوالدة ســــينمائيا 
  . ) ! أو ال تصدق

   ٢/١بياع الخواتم 
  ق م ٩٥)   س/  ت ( ١٩٦٥لبنان 
  . يوسف شاهين:  إخراج
  . ، سلوى حداد ، يوسف عازار ، نصرى شمس الدين فيروز

ــــــــة تســــــــتعد لال ــــــــة لبناني ــــــــةقري ــــــــال بموســــــــم الخطوب وتتكــــــــتم .  حتف
، بإذاعــــــة أن مــــــدبرها شــــــخص اســــــمه  الشــــــرطة حــــــوادث ســــــرقة بهــــــا

، وفـــــــى النهايـــــــة  هـــــــذا الشـــــــخص الـــــــوهمى يصـــــــبح حقيقـــــــة.  راجـــــــح
ــــه  ــــاء وأداء ملحــــن للحــــوار طــــوال الفــــيلم…يتضــــح إن ــــه بعــــض .  غن ب

ـــــاع الخـــــواتم ـــــل مرســـــال المراســـــيل وبي ـــــروز مث .  مـــــن أشـــــهر أغـــــانى في
لوان فـــــى أول فـــــيلم غيـــــر مصـــــرى ليوســـــف تصـــــوير جميـــــل جـــــدا بـــــاأل

مـــــــنح المركـــــــز الـــــــوطنى للســـــــينما فـــــــى  ١٩٦٧فـــــــى عـــــــام .  شـــــــاهين
ــــان ــــال  لبن ــــة ون ــــاريخ الســــينما اللبناني ــــى ت ، جــــوائز ألفضــــل األعمــــال ف

،  إخوان رحبــــانىـ  بيــــاع الخــــواتم جــــائزة أحســــن فــــيلم وأحســــن موسيقى
ـــــا اعتبـــــر ذكر .  الجائزة نفســـــها حجبـــــتـ  وشـــــهادة تقـــــدير للســـــيناريو  ن

، أو برهانــــا علــــى مســــتوى اإلنتاجــــات  لمــــا ســــبق تحيــــة لصــــانع الفــــيلم
  . ، أو األمرين معا اللبنانية

  بياعة الورد 
  ق أأ ٩٥)   س/  بيتش ( ١٩٥٩مصر 

محمــــــــــود :  قصــــــــــة وســــــــــيناريو وحــــــــــوار.  أفــــــــــالم النــــــــــور العربيــــــــــة
ـــــــاچ.  إســـــــماعيل ـــــــاظر.  ســـــــعيد الشـــــــيخ:  مونت ـــــــدس المن ـــــــد :  مهن عب

ـــــز فهمـــــى:  تصـــــويرمـــــدير ال.  المـــــنهم شـــــكرى :  إخـــــراج.  عبـــــد العزي
  . محمود اسماعيل
ـــــــة كاريوكـــــــا ـــــــوب ، محســـــــن ســـــــرحان تحي ، فـــــــردوس  ، ســـــــميحة أي

  . ، لطفى عبد الحميد محمد
،  حــــب بائعــــة ورد لشــــاب منضــــم لعصــــابة تزويــــر بــــدون رضــــاه التــــام

يشــــــبه كثيــــــرا .  يتفجــــــر صــــــراع العصــــــابة ضــــــده وتتــــــورط فيــــــه البطلــــــة
المؤلـــــف الموجـــــه وقـــــدم كالهمـــــا   خاصـــــة وأنهمـــــا لـــــنفس”  ســـــمارة “

األســـــبق بـــــثالث ”  ســـــمارة “لكـــــن يظـــــل فـــــيلم .  كمسلســـــل إذاعـــــى
  . سنوات هو األكثر إثارة واتقانا

  بياعة اليانصيب 
  ق أأ ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٤٧مصر 
  . عبد الفتاح حسن:  إخراج

،  ، مــــــــارى منيــــــــب ، لـــــــوال صــــــــدقى ، غــــــــرام شــــــــيبة رجـــــــاء عبــــــــده
  . ، شكوكو إسماعيل يس

.  عــــة يانصــــيب تعيــــد لموســــيقار مبلغــــا مــــن المــــال كــــان قــــد فقــــدهبائ
ــــع  ــــث يعاملهــــا الجمي ــــه حي ــــى منزل ــــة ف ــــه أمانتهــــا ويشــــغلها كخادم تعجب

ـــــق  بـــــود باســـــتثناء قريبـــــة طامعـــــة فـــــى الـــــزواج منـــــه ، وتفلـــــح فـــــى التفري
بينهمـــــا ال ســـــيما بعـــــد أن أن اكتشـــــف موهبتهـــــا فـــــى الغنـــــاء واختارهـــــا 

ـــــد ـــــت الجدي ـــــة لألوپري ـــــالطبع .  بطل ـــــة ب ـــــدة فـــــى نهاي سيكتشـــــف المكي
ميلودرامـــــا عاطفيـــــة وغنائيـــــة تحمـــــل عبـــــق العصـــــر الـــــذهبى .  المطـــــاف

  . للميلودراما المصرية حتى وإن لم تكن من أبرز معالمه
  بيت األشباح 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥١مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

ـــــــــس ـــــــــر ، كمـــــــــال الشـــــــــناوى إســـــــــماعيل ي ، ميمـــــــــى  ، ســـــــــراج مني
  . ، عبد الفتاح القصرى ثريا حلمى ، شكيب

ــــة مــــن  ــــى ألفــــالم الرعــــب المزدهــــرة فــــى الســــينما األميركي تقليــــد هزل
ـــــات ـــــة الثالثيني ـــــى جـــــوريلال مضـــــحكة بداي ـــــل بكـــــل شـــــىء حت ،  ، حاف
  ! فقط عدا الرعب

  بيت اهللا الحرام 
  ق أأ ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
  . أحمد الطوخى:  إخراج

، عبـــــاس  ، حســـــين ريـــــاض مـــــر الحريـــــرى، ع برلنتـــــى عبـــــد الحميـــــد
  . ، نعيمة وصفى ، فؤاد الطوخى فارس

، وهـــــى محاولـــــة أبرهـــــا الطاغيـــــة  إنتـــــاج فقيـــــر لقصـــــة دينيـــــة كبـــــرى
مبالغـــــات األحـــــداث والشخصـــــيات .  اليمنـــــى هـــــدم الكعبـــــة فـــــى مكـــــة

ـــذى كـــاد أن ينســـى اليـــوم قللـــت مـــن قيمـــة الفـــيلم حبكـــة فرعيـــة .  ، ال
لتــــــى تتحــــــول لإليمــــــان بقدســــــية لحــــــب عربــــــى مــــــؤمن بابنــــــة أبرهــــــا ا

  . موسيقى قوية هى أفضل ما فى الفيلم.  الكعبة
   ٢/١بيت بال حنان 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٦مصر 
ـــــة للســـــينما [ ـــــة المصـــــرية العام ـــــيلم]  الهيئ قصـــــة وســـــيناريو .  رام ف

ــــــاچ.  مصــــــطفى محــــــرم:  وحــــــوار ــــــولى:  مونت :  موســــــيقى.  أحمــــــد مت
ــــدس الــــديكور.  كمــــال بكيــــر :  مــــدير التصــــوير.  نهــــاد بهجــــت : مهن
  . على عبد الخالق:  إخراج.  سعيد شيمى

،  ، توفيـــــق الـــــدقن ، عمـــــاد حمـــــدى ، ســـــمير صـــــبرى ناديـــــة لطفـــــى
، جميــــل  ، حيــــاة قنــــديل ، هالــــة فــــاخر ، ســــعيد صــــالح هــــدى ســــلطان

، إبــــراهيم  ، حلمــــى هاللــــى ، نعيمــــة الصــــغير ، صــــالح نظمــــى راتــــب
  . ، مصطفى حمدى نصر

ــــة درامــــا أســــرية ــــة عــــن الديكتاتوري أم مســــيطرة تقــــف .  ، وأيضــــا رمزي
فــــــى وجــــــه حــــــب ابنهــــــا لجارتــــــه المتزوجــــــة التــــــى يضــــــطهدها زوجهــــــا 

هـــذا االبـــن يقـــود أيضـــا تمـــرد بقيـــة أخوتـــه وأخواتـــه ضـــد تســـلط .  أيضـــا
ــــــــق االجتمــــــــاعى ومــــــــتقن .  األم ــــــــة مأســــــــاوية لفــــــــيلم جــــــــاد التعلي نهاي

  . العناصر بشكل عام
 بيت الدمية 

  ] ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق  ٨٦)  ت ( ١٩٨٥مصر ح 
ــــأليف الكاتــــب النرويجــــى.  اتحــــاد اإلذاعــــة والتليفـــــزيون ــــك :  ت هنري

:  ديكـــــــــور.  صــــــــفوت القشــــــــيرى:  اإلعــــــــداد التليفـــــــــزيونى.  إبســــــــن
ـــــو المجـــــد:  إعـــــداد موســـــيقى.  ســـــلوى الســـــمرى ـــــراهيم أب مـــــدير .  إب

، إبـــــــــراهيم  رســـــــــمى بـــــــــالل:  تصـــــــــوير.  نجـــــــــوان أحمـــــــــد:  إضـــــــــاءة
مــــدير .  ، محمــــد زغلــــول ، مصــــطفى فــــراج ، حســــنى حســــن بخطــــا

،  ســــالمة الجبرونــــى:  ســــاعد فــــى اإلخــــراج.  أســــامة حســــين:  اإلنتــــاج
  . > محمد عبد السالم:  إخراج <.  محمد األصيلى

.  نــــــوال هاشــــــم.  فاطمــــــة مظهــــــر.  الشخصــــــيات حســــــب الظهــــــور
ــــــــــز.  ســــــــــميرة محســــــــــن.  يوســــــــــف شــــــــــعبان ــــــــــد العزي .  صــــــــــبرى عب

  . ، وليد حسن ، مؤمن حسن ن شوقىنيفـي:  واألطفال
كالســـــية المســـــرحى النرويجـــــى هينريـــــك إبســـــن فـــــى مـــــدخل متميـــــز 

وربمـــــــــا األفضـــــــــل إطالقـــــــــا فـــــــــى سلســـــــــلة )  بالفصـــــــــحى بـــــــــالطبع (
ـــدو زوجـــة مدللـــة تافهـــة لموظـــف بنـــك .  ’ المســـرح العـــالمى ‘ نـــورا تب

ـــــــه  ـــــــل من ـــــــو لمنصـــــــب المـــــــدير بعـــــــد كفـــــــاح طوي مظهـــــــر  (ارتقـــــــى للت
قترضـــــت مبلغـــــا مـــــن المـــــال لعـــــالج زوجهـــــا كانـــــت قـــــد ا.  ) وشـــــعبان

، وقـــد نجحـــت فـــى ذلـــك بمســـاعدة  فـــى إيطاليـــا قبـــل ثمـــانى ســـنوات
ـــــك  ومـــــن خـــــالل )  العشـــــماوى (مـــــن موظـــــف صـــــغير فاســـــد فـــــى البن

، ومــــر األمــــر دون علــــم الــــزوج بســــبب  تزويــــر إمضــــاء والــــدها كضــــامن
البدايــــــة أن تزورهـــــا صــــــديقة قديمــــــة .  مـــــوت ذلــــــك األب بعـــــد قليــــــل

تــــدهورت أحوالهــــا ماديــــا طمعــــا فــــى أن يجــــد لهــــا )  نســــميرة محســــ (
، وبالفعـــــــل يلبـــــــى طلبهـــــــا ويطـــــــرد ذلـــــــك  الـــــــزوج وظيفـــــــة فـــــــى بنكـــــــه

، وهنــــــا يبــــــدأ فــــــى تهديــــــد الزوجــــــة بــــــإبراز التوقيــــــع  الموظــــــف اآلخــــــر
ــــة أن الطبيــــب الكهــــل .  المــــزور ــــز (النهاي صــــديق زوجهــــا )  عبــــد العزي

مـــــــوت والـــــــذى يحبهـــــــا لســـــــنوات حبـــــــا صـــــــامتا والمقـــــــدم اآلن علـــــــى 
ـــــم .  ، يتـــــدخل الســـــتعادة الورقـــــة إجبـــــارى ـــــة أن نـــــورا ل العقـــــدة الدرامي

ـــدما  ـــزوج عن ـــار عليهـــا ال ـــة بعـــد أن ث ـــزل الزوجي ـــاء فـــى من ـــل البق تعـــد تقب
ــــــه  ــــــك ســــــيدمر حيات انكشــــــف األمــــــر مــــــن منطلــــــق واحــــــد هــــــو أن ذل

ــــه وترحــــل فــــى واحــــدة مــــن أعظــــم لحظــــات .  المهنيــــة ــــرفض اعتذارات ت
ـــة ال يجـــدى معهـــا  . ثـــورة المـــرأة فـــى تـــاريخ الفنـــون ـــدراما كثيفـــة للغاي ال

، والشخصـــيات ثريـــة ومعقـــدة  أقـــل مـــن التركيـــز التـــام بكافـــة مشـــاعرك
، حيــــث يتضــــارب داخــــل كــــل منهــــا طوفــــان مــــن  بدرجــــة غيــــر عاديــــة

، ونــــادرا مــــا نجحــــت سلســــلة تليفـــــزيونية  األفكــــار والنــــوازع المتضــــاربة
ـــــــى  مصـــــــرية صـــــــغيرة كهـــــــذه فـــــــى الوصـــــــول لمســـــــتوى الـــــــدراميات الت

ـــا فـــى .  قـــدمها كهـــذه المـــرةت ـــة أوال فـــى نظـــر أمهـــا وثاني ـــورا هـــى الدمي ن
، وال مفـــــر للوهلـــــة األولـــــى مـــــن االقـــــرار بتفاهـــــة احياتهـــــا  نظـــــر زوجهـــــا

ـــــا هـــــى امـــــرأة نقيـــــة ومضـــــحية واهتماماتهـــــا وشخصـــــيتها ،  ، أمـــــا داخلي
هــــذا الثــــراء جعــــل مــــن نــــورا تحــــديا .  وأخيــــرا هــــى امــــرأة مســــتقلة قويــــة

، والمشـــــرقة دومـــــا  ال يكـــــاد يوجـــــد ســـــقف لـــــه فنيـــــا لممـــــثالت العـــــالم
ــــة فــــى الــــدور وهــــذا يكفــــى بقيــــة الممثلــــين أدوا .  فاطمــــة مظهــــر مقبول

أدوارهــــم بإجــــادة ملموســــة ال ســــيما صــــبرى عبــــد العزيــــز الــــذى يمــــزج 
األلـــــم بالحـــــب بالتضـــــحية مزيجـــــا داخليـــــا يغطيـــــه بمرحـــــه الـــــدائم فـــــى 

  . قطعة من التمثيل المؤثر
  البيت السعيد 

  ق أأ ١٢٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٢مصر 
  . حسين صدقى:  إخراج

،  ، عزيــــزة حلمــــى ، حســــن فــــايق ، لبلبــــة ، ماجــــدة حســــين صــــدقى
  . ، صالح وهبى مازن األنصارى

ـــة ـــذى لفـــت االنظـــار للبلب ـــه.  الفـــيلم ال ـــا  هـــذا هـــو أهـــم مـــا في ، إذ م
، كـــــأن  تبقـــــى درامـــــا أخالقيـــــة مباشـــــرة كـــــالمتوقع مـــــن حســـــين صـــــدقى

ــــأداء ال ــــوان ب ــــى يقــــوم األب ــــع األوالد عــــن شــــقاوتهم الت ــــى يقل صــــالة حت
  . هى محور الفيلم

  بيت الشيطان
  . ” البيت الملعون “:  انظر

   ٢/١بيت الطالبات 
  ق أأ ١١٨)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٧مصر 

القصـــــــة .  أفـــــــالم نهضـــــــة مصـــــــر]  القـــــــاهرة للتوزيـــــــع الســـــــينمائى [
 . أحمــــــــد عبــــــــد الوهــــــــاب:  ؛ الســــــــيناريو فوزيــــــــة مهــــــــران:  والحـــــــوار

:  ؛ الــــــــديكور واالكسســــــــوار أنــــــــدريا زانــــــــديلس:  مهنــــــــدس الصــــــــوت
، عبـــــــد  يوســـــــف عبيـــــــد:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  المهنـــــــدس رجـــــــاء بيـــــــومى

ـــــــــــاج.  العظـــــــــــيم كامـــــــــــل ـــــــــــى الســـــــــــيد:  إدارة اإلنت الموســـــــــــيقى .  وال
ــــاچ.  ميشــــيل يوســــف:  التصــــويرية ــــز فخــــرى:  مونت ــــد العزي مــــدير .  عب
.  الممكــــــــرم ســــــــ:  ؛ مســــــــاعد مصــــــــور محمــــــــد عمــــــــارة:  التصــــــــوير
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  والى السيد:  المنتج

،  ماجــــــدة الخطيــــــب.  ، نيللــــــى ، ناهــــــد شــــــريف كمــــــال الشــــــناوى
ـــــدين ـــــدة.  ، زوزو حمـــــدى الحكـــــيم يوســـــف فخـــــر ال :  الوجـــــوه الجدي

، نعيمــــة  ، ســــلوى فــــؤاد ، صــــفية مصــــطفى كــــوثر صــــبحى >،  تغريــــد
ــــراهيم ــــراهيم إب ــــة إب ــــى ، راجي ــــاء البيل ــــى ي ، هن ــــى عــــز  وســــف، ليل ، ليل
،  ، عبـــــد الغفـــــور محمـــــد عبـــــد الســـــالم محمـــــد.  ، أميـــــرة < الـــــدين

ـــــد العظـــــيم محمـــــد ـــــة هـــــانم عب ـــــة شـــــاهين ، رفيع :   ، الراقصـــــة ، فتحي
، لــــوال  ، حــــاتم عمــــاد ، محمــــد الحلــــوانى ليلــــى مرســــى.  ســــهير زكــــى

  . ، محمد صبرى العبد أحمد
فـــيلم قـــوى ناضـــج وجـــرىء عـــن طمـــوح المـــرأة ومـــا يجـــب أن يكـــون 

ثـــــــالث فتيـــــــات .  عليـــــــه وضـــــــعها فـــــــى المجتمـــــــع وعالقتهـــــــا بالرجـــــــل
تــــؤمن )  نيللــــى (مدللــــة مــــن أصــــل ثــــرى :  يشــــتركن فــــى غرفــــة واحــــدة

ــــــط ــــــة فق ــــــة  بالعاطف ــــــة وجــــــادة للغاي ــــــب (، عاقل ــــــم )  ماجــــــدة الخطي ث
ــــر المتزمــــت ــــم  البطلــــة ذات األصــــل الريفــــى الفقي ــــت للقــــاهرة بحل ، أت

فـــــى عالقـــــة مـــــع كاتـــــب  تقـــــع.  الحريـــــة والتـــــوازن العاطفـــــة مـــــع العقـــــل
،  مســـــتنير لكـــــن ســـــرعان مـــــا تكتشـــــف النظـــــرة الشـــــرقية فـــــى أعماقـــــه

ــــة المطــــاف هــــذا أحــــد أجــــود أدوار .  ولــــذا تواصــــل مشــــوارها فــــى نهاي
ـــــذى صـــــورتها  ناهـــــد شـــــريف ـــــب ال ـــــت أنهـــــا ليســـــت مجـــــرد القال ، يثب
  . ، وهو اإلغواء الجسدى عليه الصحافة

  بيت القاصرات 
  ق م ١٢٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٤مصر 

الموســــــــــيقى .  عــــــــــادل منيـــــــــر:  مونتـــــــــاچ.  أفـــــــــالم أحمـــــــــد فــــــــــؤاد
قصــــة .  ســــعيد شــــيمى:  مــــدير التصــــوير.  جمــــال ســــالمة:  التصــــويرية

  . أحمد فؤاد:  إخراج.  أحمد عبد الوهاب:  وسيناريو وحوار
ــــــز ــــــد العزي ــــــور محمــــــود عب ــــــق ، ســــــماح أن ، أحمــــــد  ، محســــــنة توفي

، إنعــــــام  رضــــــا، محمــــــد  ، فــــــاروق فلــــــوكس ، نعيمــــــة الصــــــغير راتــــــب
ــــد المــــنعم سالوســــة ــــة عب ،  ، ســــيف اهللا مختــــار ، شــــوقى شــــامخ ، علي

ـــام ، مهجـــة  ، مـــروة الخطيـــب ، مهـــا عـــزام ، نهـــى العمروســـى ألفـــت أم
،  ، چيهــــــان فريــــــد ، ســــــهير منيــــــر ، صــــــباح محمــــــود عبــــــد الــــــرحمن
  . ، زينب عبد الفتاح مديحة قاسم

ـــــد الوهـــــا ـــــا ألحمـــــد عب ـــــا وإجتماعي ـــــوق واقعي ،  بعـــــن ســـــيناريو متف
، عـــــن الســـــادية االجتماعيـــــة التـــــى ينظـــــر بهـــــا  يـــــأتى فـــــيلم قـــــوى جـــــدا

، والتــــــــى تقــــــــودهم هــــــــى  النــــــــاس والســــــــلطات لنــــــــزالء األصــــــــالحيات
، يودعونهــــــــا  فتــــــــاة بائعــــــــة متجولــــــــة.  نفســــــــها لالنحــــــــراف الحقيقــــــــى

ــــــن تزمــــــت المــــــديرة والمســــــاعدة األصــــــالحية ذات مــــــرة ،  ، تعــــــانى م
ا فـــــى إخراجهـــــا ، تفشـــــل جهـــــود صـــــديقه األقـــــرب للمـــــرض النفســـــى

ـــــل عميـــــق .  وكـــــذلك جهـــــود األخصـــــائى االجتمـــــاعى المســـــتنير التمثي
، ومتـــــألق مـــــن محمـــــود عبـــــد  مـــــن ســـــماح أنـــــور فـــــى أول نجومبـــــة لهـــــا

عـــــــدد كبيـــــــر مـــــــن .  ، كـــــــابن البلـــــــد المـــــــرح الـــــــذى يحبهـــــــا العزيـــــــز
، فمـــــــــن مـــــــــنهن واصـــــــــل وأصـــــــــبح شـــــــــهيرا  الممـــــــــثالت الجديـــــــــدات

  ! ابحث أنت…
  بيت القاضى 

  ق م ١٠٦)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٤مصر 
إســــــماعيل ولــــــى :  قصــــــة.  االتحــــــاد المصــــــرى لإلنتــــــاج الســــــينمائى

:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  عبـــــد الحـــــى أديـــــب:  ســـــيناريو وحـــــوار.  الـــــدين
.  جمــــــــال ســـــــــالمة:  موســــــــيقى تصــــــــويرية.  عبــــــــد المــــــــنعم شــــــــكرى

.  وحيــــــد فريــــــد:  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

، دالل عبـــــــد  ، فـــــــاروق الفيشـــــــاوى ، معـــــــالى زايـــــــد نـــــــور الشـــــــريف
،  ، حــــافظ أمــــين ، حــــاتم ذو الفقــــار ، محمــــد رضــــا ، شــــويكار العزيــــز

  . ، أحمد عبد الوارث ، ناهد سمير سعاد نصر
الحــــارة الشــــعبية التــــى يعــــود لهــــا ابنهــــا الــــذى عمــــل بالخــــارج لعــــدة 

ــــده:  ، فيجــــد كــــل األمــــور قــــد انقلبــــت ســــنوات وتزوجــــت  ، مــــات وال
ــــن ضــــابط الشــــرطة االنتهــــازى ــــه م ــــذى  زوجت ــــوبر ال ــــق حــــرب أكت ، رفي
،  ، منــــزل األســــرة تحــــول لفنــــدق فقــــد ذراعــــه يتحــــول لبلطجــــى الحــــى

.  وحبيبـــة العمـــر تلفهـــا شـــباك معلـــم الحتـــة تـــاجر العقـــاقير فـــى الواقـــع
صــــراعات متشــــابكة فــــى بنــــاء حــــى متماســــك ال يكــــاد يهــــدأ وتمثيــــل 

ــــــن البطــــــل بع قــــــوى ــــــز، ال ســــــيما م ــــــالم .  مــــــق متمي أحــــــد أفضــــــل أف
ســـــر التســـــمية أن مـــــن بيـــــت العنـــــوان فـــــوض .  الموجـــــه حتـــــى تاريخـــــه

ـــا علـــى مصـــر ،  الشـــعب قاضـــى القضـــاة فـــى تنصـــيب محمـــد علـــى والي
ممــــــــا يعتبــــــــر أول إســــــــهام لــــــــإلرادة الشــــــــعبية فــــــــى شــــــــئون السياســــــــة 

ــــــار الحكــــــام ــــــد اختي ــــــى دور عــــــابر  .  وبالتحدي ــــــد العزيــــــز ف أحمــــــد عب
نقـــــل البطـــــل مـــــن المطـــــار إلـــــى البيـــــت فـــــى كســـــائق التاكســـــى الـــــذى 

  . مشهد البداية
   ٢/١البيت الكبير 

  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٩مصر 
ســـــــليمان بـــــــك نجيـــــــب وعبـــــــد :  قصـــــــة وحـــــــوار.  ســـــــتوديو مصـــــــر
.  < إبـــــــراهيم حجـــــــاج:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية >؛  الـــــــوارث عســـــــر

ــــاچ ــــاوى:  ؛ مســــاعد المخــــرج أحمــــد إســــماعيل:  المونت  ؛ كامــــل حفن
؛ مســــــاعد  محمــــــود ســــــماحة:  ؛ ماكيـــــاچ قاســــــم وجــــــدى:  ريچيســـــير
.  إيـــــزاك ديكســـــون:  ؛ مـــــدرب الـــــرقص عبـــــد اهللا يـــــاقوت:  المصـــــور
  . أحمد كامل مرسى:  إخراج.  محمد عبد العظيم:  تصوير



٧٥  

اشــــــترك ¤ .  ، تحيــــــة كاريوكــــــا ، أمينــــــة رزق ســــــليمان بــــــك نجيــــــب
،  ن، ناديـــــــة ســـــــلطا ، فـــــــاخر فـــــــاخر عمـــــــاد حمـــــــدى:  فـــــــى التمثيـــــــل

عبـــــــد :  ؛ والمطـــــــرب < ، عبـــــــد الـــــــوارث عســـــــر مختـــــــار عثمـــــــان >
ــــــى الســــــيد ــــــع.  الغن ــــــزة حلمــــــى:  م ــــــو بكــــــر عزي ــــــال  ، ســــــعيد أب ، آم

ـــــــد ـــــــة وحي ـــــــد ، أمـــــــين وهب ، ســـــــناء  ، محمـــــــود رضـــــــا ، جمـــــــاالت زاي
،  ، علـــــــى رضـــــــا ، كريمـــــــة ســـــــلطان ، عبـــــــد العلـــــــيم خطـــــــاب ســـــــميح

،  ، ســـــعيد خليـــــل ، زكـــــى إبـــــراهيم ، أحمـــــد درويـــــش صـــــبحى ســـــعيد
ـــــة < ـــــدة فـــــوزى:  والمطرب ـــــه :  وألول مـــــرة تظهـــــر.  > عاي فرقـــــة البالي

  . بلتشا ديلفراتى:  ؛ برئاسة الفنانة اإليطالية
، فتســــلخه مــــن  عــــاهرة لعــــوب تنصــــب شــــباكها حــــول طبيــــب شــــهير

تصــــــمم الزوجــــــة علــــــى الطــــــالق فتكــــــون النتيجــــــة أن يتــــــزوج .  أســــــرته
ـــــار ـــــات االنهي ـــــا مجري ـــــدأ ميلودرام ـــــى تنتهـــــ األخـــــرى ويب ـــــة ، الت ى بطبيع

المقصــــــود بــــــالعنوان هــــــو بيــــــت .  الحــــــال أن تســــــتنزفه وتضــــــجر منــــــه
ـــه فـــيلم كـــان يعـــالج .  األســـرة كمرفـــأ مفتـــوح دومـــا للتائـــب المفـــروض أن
  . مشكلة اجتماعية مهمة فى حينها

  بيت الكوامل 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٨٦مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

، عبـــــد المـــــنعم  ، جميـــــل راتـــــب ، محمـــــود مســـــعود ناديـــــة الجنـــــدى
  . ، أحمد غانم ، إيمان الطوخى إبراهيم

مالكــــة منــــزل قــــديم .  نجاحــــا’  نجمــــة الجمــــاهير ‘مــــن أقــــل أفــــالم 
، تســـــتميل مهندســـــا مـــــن الســـــكان  تريـــــد هدمـــــه لبنـــــاء عمـــــارة تمليـــــك

،  ، ويقــــــع البيــــــت بالفعــــــل ، وتــــــدبر عمليــــــات حفــــــر مجــــــاورة لصــــــفها
 عمــــــــل رتيــــــــب وغيــــــــر!  لكــــــــن المهنــــــــدس يكتشــــــــف كونــــــــه ضــــــــحية

  . جذاب
   ٢/١البيت للكريسماس 

Home for Christmas 
  ] اشتراك  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٠كندا 

Dandelion Visual Productions [Noel Cronind and 
Beverley Shenken]. DPh: N. ‘Kuri’ Kurita, C.S.C. AscP: 
Allan Levine. E: Stephen Butler. W: Peter Ferri and Peter 
McCubbin. ExcP: Noel Cronin and Lionel Shenken. P: 
Valdemar Blokovski. D: Peter McCubbin.  ScriptSup: 
Mary Canty; PCo-ordinator: Penny Stockton; AD: Morton 
Dorrell; CD: Erika Larner-Corbett; MUp/ HairArtist: 
Andrea Roy. SdE: Dan Nicklin; M & Perf: Nick Keca, Carl 
Horton. 

Mickey Rooney. ¤. Simon Richards. And Lesley Kelly. 
And Intrd: Chantellese Kent.  Noah Plener, Joel Kaiser, 
Susan Hamann, Ken McKenzie, Hersh Kalles, Karen 
Inwood, Ken Innes, Peter Ferri, Paul Babiak, John Tench, 
Alberta Davidson, Austin Schatz, Victoria Shaffeburg, 
Herward Pooley, Frank Duffield, Richard Williamson, Scott 
Wickwore, Zabbe Smyth, Sven. 
وتحـــــاول أمهـــــا الصـــــحفية عمـــــل تحقيـــــق معـــــه حـــــول كيـــــف يحتفـــــل 

يــــــذهب معهــــــم للبيــــــت ويســــــاعدهم فــــــى .  المشــــــردون بالكريســــــماس
اجــــأة ، حتــــى تــــأتى مف ، لكــــن الــــزوج لــــم يحبــــه كثيــــرا تجهيــــزات العيــــد
أن هــــذا هــــو والــــده الــــذى رفضــــته أســــرة أمــــه وهــــو :  النهايــــة الدراميــــة

ـــــــين ـــــــا معجـــــــزة  .  جن ـــــــراض أنه ـــــــة إلفت ـــــــة مقبول المصـــــــادفة الميلودرامي
حضــــور .  كريســــماس عولجــــت القصــــة بــــدفء ومشــــاعر حزينــــة مــــؤثرة

  . طاغ لررونى فاق كل شىء آخر
   ٢/١البيت الملعون 

The Amityville Horror 
  ق م ١١٧)   س/    ف  ( ١٩٧٩أميركا 
  . ” بيت الشيطان “:  ، س *ف

American International; Professional Films Production 
[Cinema 77]. M: Lalo Schifrin. E: Robert Brown. PD: Kim 
Swados. DPh: Fred J. Koenekamp. Based on the B: Jay 
Anson. S: Sandor Stern. P: Ronald Saland and Elliot 
Geisenger. D: Stuart Rosenberg. 

James Brolin. Margot Kidder, Rod Steiger, Don Stroud, 
Murray Hamilton, Michael Sacks, Helen Shaver, Natasha 
Ryan, Val Avery, John Larch, Amy Wright, James Tolkan. 
زوجــــــان شــــــابان حــــــديثا الــــــزواج وأطفــــــال الزوجــــــة الثالثــــــة يشــــــترون 

ــــز  ، يتضــــح أن مكمــــن قــــوى خوارقيــــة طــــرد صــــاحبها  ال ريفيــــا كبيــــرامن
ـــــــوم  ـــــــى مـــــــورس بهـــــــا  (مـــــــن ســـــــيلم ذات ي ـــــــدة ماساتشوســـــــيتس الت بل

، وأصــــــــبحت مســــــــرحا  الســــــــحر وقــــــــنص الســــــــاحرات قبــــــــل قــــــــرون
وكتـــــاب چـــــاى آنســـــون فـــــائق .  لعشـــــرات مـــــن قصـــــص أفـــــالم الرعـــــب

المبيعـــــات الـــــذى بنـــــى عليــــــه هـــــذا الفـــــيلم يــــــزعم أنـــــه يرصـــــد وقــــــائع 
الرعــــــب هنــــــا عبــــــارة عــــــن ذبــــــاب يحــــــوم ومجــــــارى تفــــــور .  ) حقيقيــــــة

، يفشـــــل  ســـــتايجر قـــــس مـــــؤمن بالخوارقيـــــات.  وحالـــــة غثيـــــان فجائيـــــة
ـــــــوى ـــــــك الق ـــــــة.  فـــــــى تحـــــــدى تل ـــــــات طريف ـــــــذى  ‘:  تعليق ـــــــيلم ال الف

نعتبــــــر  (’  ســــــيجعلك تعــــــدل عــــــن اشــــــمئزازك مــــــن صراصــــــير منزلــــــك
’   فـــــاتهم مـــــن البدايـــــة أن يتركـــــوا المنـــــزل ويخرجـــــوا ‘،  ) هـــــذا مـــــدحا

نعـــم هـــذا نقـــد حقيقـــى للنهايـــة الضـــعيفة التـــى لـــيس بهـــا أيـــة نـــوع مـــن  (
رغـــــم هـــــذه كانـــــت اإليـــــرادات خياليـــــة خياليـــــة :  معلومـــــة.  ) التحـــــدى

لدرجـــــة تكـــــاد تقنعـــــك أن المصـــــادفة لعبـــــت دورا كبيـــــرا فـــــى هـــــذا لـــــو 
ـــــــازل األرواح  ـــــــه مـــــــثال بالمؤســـــــس الرفيـــــــع لضـــــــرب من حاولـــــــت مقارنت

ذلــــك النجــــاح قــــاد لحفنــــة هائلــــة مــــن .  عامــــا ١٦قبــــل ”  المــــراودة “
،  االســــتطرادات ثالثــــة ســــينمائية وواحــــد تليفـــــزيونى والبــــاقى فـــــيديوى

، أمـــــا  ال يربطهـــــا بهـــــذا ســـــوى العنـــــوان وبـــــالطبع خـــــيط حبكـــــة مشـــــابه
فيمـــا يلــــى .  فتتغيــــر فـــى كـــل مــــرة ـ  وأحيانا المنــــزل أيضاـ  الشخصـــيات 

:  هــــا الزمنــــىعنــــاوين مــــداخل هــــذه االســــتطرادات فــــى الكتــــاب بترتيب
،  ” منــــــــزل الرعــــــــب المجســــــــم “،  ” االســــــــتحواذ— ٢أميتيفـــــــــيل  “
ـــــع—الشـــــر يهـــــرب —أهـــــوال أميتيفــــــيل   “ ـــــزل  “،  ” الجـــــزء الراب من

أميتيفـــــــــيل  “،  ” حــــــــان الوقــــــــت— ١٩٩٢أميتيفـــــــــيل  “،  ” الفــــــــزع
  . ” جيل جديد—

AAN: OScr. 

  البيت الملعون 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٧مصر 
  . حمد الخطيبأ:  إخراج

، مــــريم فخــــر  ، ســــمير صــــبرى ، كمــــال الشــــناوى ماجــــدة الخطيــــب
  . الدين

، إلـــــى  تتــــداعى للبطلــــة مشــــاهد قتــــل أمهــــا بواســــطة طبيــــب نفســــى
ـــــره خـــــالل جلســـــة تحضـــــير األرواح معالجـــــة ركيكـــــة .  أن ينكشـــــف أم

ـــــــه حـــــــوادث  ـــــــع ب ـــــــراوده إحـــــــدى األرواح وتق ـــــــذى ت ـــــــت ال لُثيمـــــــة البي
  . مرعبة

  بيت من رمال 
  ق م ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٧٢مصر 

ـــــة الســـــينما والمســـــرح والموســـــيقى :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  هيئ
ــــــة ــــــاچ.  ســــــعد عرف ــــــدير التصــــــوير.  حســــــين عفيفــــــى:  مونت ــــــد :  م عب
  . سعد عرفة:  إخراج.  العزيز فهمى
أحمــــد :   ضــــيوف الشــــرف.  ، علــــى كمــــال ] بوســــى [ـ  ســــارفيناز 

،  جميـــــــل ، ســـــــناء ، صـــــــالح منصـــــــور ، مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين مظهـــــــر
  . ، عدلى كاسب ، علية عبد المنعم إبراهيم عمارة

ــــــوى كمعظــــــم أعمــــــال موجهــــــه ــــــيلم شــــــائك المحت ــــــادة  ف ، وإن كالع
ــــــرا ــــــم يحقــــــق نجاحــــــا كبي ــــــوى ول ، علــــــى أن األهــــــم أن  مباشــــــر المحت

ـــــــاحون  ـــــــا جميعـــــــا مرت ـــــــم يفكـــــــر فـــــــى إعـــــــادة اكتشـــــــافه وكأنن أحـــــــدا ل
،  س إالالحـــــظ أن الممثلـــــين المهمـــــين ضـــــيوف حليـــــة ولـــــي.  لنســـــيانه

والـــــــبطالن شـــــــبه الجديـــــــدين ليســـــــا إال فتـــــــى وفتـــــــاة أقـــــــل مـــــــن ســـــــن 
ـــــــزواج ـــــــان لألســـــــكندرية ويتزوجـــــــان .  ال ـــــــة أنهمـــــــا يهرب القصـــــــة الجريئ

ــــــا ــــــا فــــــى  (، لكــــــن مالحقــــــة المجتمــــــع لهمــــــا  زواجــــــا عرفي ممــــــثال هن
، تـــــــؤدى لمأســـــــاة مصـــــــرع الفتـــــــاة  ) الســـــــلطتين الدينيـــــــة والُشـــــــرطية

،  شـــريى العمـــر مـــن المصـــريينمـــن األعمـــال القليلـــة عـــن ع.  الصـــغيرة
التــــــى حاولـــــــت تجســـــــيد وصـــــــول بعــــــض مـــــــن روح الســـــــتينيات التـــــــى 

  . اجتاحت العالم إليهم
  بيت النتاش 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/  الدقى ( ١٩٥٢مصر 
:  مونتــــاچ.  محمــــد متــــولى:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم أنــــس الوجــــود

 : إخـــــراج.  عبـــــد العزيـــــز فهمـــــى:  مـــــدير التصـــــوير.  أحمـــــد إســـــماعيل
  . حسن حلمى
ـــــــس شـــــــادية ـــــــات صـــــــدقى ، شـــــــرفنطح ، إســـــــماعيل ي ـــــــد  ، زين ، عب

  . ، إلياس مؤدب ، عبد السالم النابلسى الفتاح القصرى
حشـــــد مـــــن رمـــــوز الكوميـــــديا المصـــــرية فـــــى هـــــذه الهزليـــــة بمعنـــــى 

ــــى أنهــــا شــــىء ال يجــــب مشــــاهدته (الكلمــــة  ــــاة واقعــــة .  ) أى بمعن فت
)  قصــــرى وابنــــه النابلســــىال (فــــى شــــرك أقاربهــــا الطــــامعين والمــــزورين 

، إلـــــى أن يـــــأتى مـــــن الســـــودان ابـــــن عمهـــــا  لســـــلب ثروتهـــــا مـــــن أمهـــــا
يتشـــــــابك مـــــــع هـــــــذا خـــــــيط .  ، ليحبهـــــــا وينقـــــــذها ) يـــــــس (الطيـــــــب 

ــــــذى يحــــــب راقصــــــة كــــــان النابلســــــى  ) مــــــؤدب (صــــــديق عمــــــره  ، ال
ــــه  يحيــــك خيوطــــه حولهــــا ــــين يــــس وفتات ، واســــتغل هــــذا فــــى اإليقــــاع ب

ـــى يتزوجهـــا هـــو ،  ن شـــهرة الفـــيلم كانـــت شـــبه معدومـــةالطبيعـــى أ.  حت
، لــــم  وباســــتثناء تنبيــــه التوضــــيبة األولــــى مــــن هــــذا الكتــــاب لمجهوليتــــه

لـــــــم يتغيـــــــر الوضـــــــع إال عنـــــــدما عرضـــــــه .  يكــــــن يعرفـــــــه أحـــــــد تقريبـــــــا
، وذلـــــك ألول مـــــرة  ١٩٩٣التليفــــــزيون المصـــــرى فـــــى منتصـــــف عـــــام 

و باســــتثناء عــــرض الفـــــيدي (بعــــد أكثــــر مــــن أربعــــين عامــــا مــــن النســــيان 
ــــى .  ) شــــبه المغمــــور المــــذكور ــــاتوا يتلهفــــون عل ــــدو أن المصــــريين ب يب

، فهـــم  ومـــن يـــدرى مـــاذا بعـــد.  أى ظهـــور أيـــا مـــا كـــان إلســـماعيل يـــس
  ! متخصصون على ما يبدو فى خلق الكالسيات المتأخرة

  بيتهوفـن 
Beethoven 

  ق م ٨٧)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
  . ” متاعب بالجملة “:  س

Universal [Northern Lights Entertainment]. M: Randy 
Edelman. CD: Gloria Gresham. C: Steven Jacobs. AscP: 
Sheldon Kahn. E: Sheldon Khan, A.C.E., William D. 
Gordon, A.C.E. PD: Alex Tavoularis. DPh: Victor J. 
Kemper, A.S.C. Co-P: Gordon Webb. ExcP: Ivan Reitman. 
P: Joe Medjuck, Michael C. Gross. W: Edmond Dantes and 
Amy Holden Jones. D: Brian Levant. 

Charles Grodin. ¤. Bonnie Hunt. Dean Jones. Oliver Platt. 
Stanley Tucci. Nicholle Tom, Christopher Castile, Sarah 
Rose Karr. David Duchovny, Patricia Heaton. 
ـــــن الخطـــــف ـــــارد النقيـــــة يهـــــرب م ـــــن فصـــــيلة الســـــان برن ـــــب م ،  كل

ليتلقفــــــه أطفـــــــال أســـــــرة ضـــــــواحى ضــــــد إرادة أبـــــــيهم رجـــــــل البيـــــــزنس 
يتزايــــد تقــــزز األب مــــع تضــــخم حجــــم .  ) جــــرودين (المبتــــدئ الجــــاد 

، وال يــــدرك مــــثال أن الكلــــب أنقــــذه مــــن حيلــــة نصــــب كانــــت  الكلــــب
الطبيــــــب :  إلــــــى أن تبــــــدأ حبكــــــة النهايــــــة هــــــذا،  تحــــــاك ضــــــد شــــــركته

يريـــــد اإلســـــتيالء علـــــى الكلـــــب إلجـــــراء )  چـــــونز (البيطـــــرى الشـــــرير 
ـــــــى رأســـــــه  ـــــــن الرصـــــــاص عل ـــــــد ابتكـــــــره م ـــــــوع جدي ـــــــة إطـــــــالق ن تجرب

عمـــــل .  ، لكـــــن األســـــرة تتحـــــرك فـــــى آخـــــر لحظـــــة إلنقـــــاذه الضـــــخم
، وأدوار محببـــــة لألطفـــــال  مســـــل لكـــــل األســـــرة حقـــــق نجاحـــــا كبيـــــرا

  . ، وللكلب بالطبع ولبونى هنت فى دور األم
   ٢بيتهوفـن 

Beethoven’s 2nd 
  ق م ٨٩)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

Universal [Northern Lights Entertainment]. C: Steven 
Jacobs. M: Randy Edelman. CD: April Ferry. AscP: 
Sheldon Kahn. E: Sheldon Kahn, A.C.E., William D. 
Gordean, A.C.E. PD: Lawrence Miller. DPh: Bill Butler, 
A.S.C. Co-P: Gordon Webb. ExcP: Ivan Reitman. P: 
Michael C. Gross, Joe Medjuck. W: Len Blum. D: Rod 
Daniel.  Based on the Chrs Created: Edmond Dantes and 
Amy Holden Jones. 

Charles Grodin. Bonnie Hunt. ¤. Nicholle Tom. 
Christopher Castile. Sarah Rose Karr. Debi Mazar. Chris 
Penn. Ashley Hamilton. Danny Masterson. Maury Chaykin. 
يحــــب بييتهوفـــــين كلبــــة تحــــاول امــــرأة جشــــعة اإلســــتيالء عليهــــا مــــن 

ــــــال .  مطلقهــــــا ــــــان أربعــــــة كــــــالب صــــــغيرا يســــــتولى عليهــــــا األطف ينجب
ــــــك الســــــيدة ــــــة عينهــــــا  إنقــــــاذا لهــــــا مــــــن تل ، لكــــــن هــــــذه هــــــى الكارث

ـــــاد التـــــذمر مـــــن بيتهوفــــــين وحـــــده ـــــذى أعت كمـــــا الفـــــيلم .  لوالـــــدهم ال
تقــــــــام األطفــــــــال األول ســــــــتكون الشخصــــــــية الشــــــــريرة هــــــــى محــــــــل ان

ــــــة.  والكــــــالب ــــــه كتســــــلية خفيف ــــــأس ب ، لهــــــا لحظاتهــــــا المــــــؤثرة  ال ب
  . بنفس قدر لحظاتها الضاحكة

AAN: Song (The Day I Fall in Love -Carole Bayer Sager, 
James Ingram and Cliff Magness -M and Lyr). 

  پيچى سو تزوجت 
Peggy Sue Got Married 

  ق م ١٠٣)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 
TriStar [Rastar]. MCompAndCond: John Barry. CD: 

Theodora van Runkle. ExcP: Barrie M. Osborne. E: Barry 
Malkin. PD: Dean Tavoularis. DPh: Jordan Cronenweth, 
A.S.C. W: Jerry Leichtling and Arlene Sarner. P: Paul R. 
Gurian. D: Francis Coppola -[Francis Ford Coppola].  C: 
Pennie du Pont. 

Kathleen Turner. ¤. Nicolas Cage. Barry Miller -as 
Richard. Catherine Hicks. Don Murray, Barbara Harris. Jim 
Carrey, Wil Shriner. SpApr: Maureen O’Sulivan, Leon 
Ames, John Carradine. Joan Allen; AndIntrd: Kevin J. 
O’Connor.  Ftr: Lisa Jane Persky, Lucinda Jenney, Glenn 
Withrow, Harry Basil. Sophia Coppola, Randy Bourne, 
Helen Hunt, Don Stark. 

ـــــة مـــــع  ـــــة إجباري ـــــى المســـــتقبل “المقارن ـــــث الرجـــــوع ”  العـــــودة إل حي
ــــى الخمســــينيات  ــــى  ٢٥ (إل ، ومحاولــــة  ) ١٩٦٠عامــــا فقــــط هنــــا إل
المبتكـــــرات الحديثـــــة إلـــــى الماضـــــى كحلقـــــة  ونقـــــل،  تغييـــــر المســـــتقبل

كــــــل شــــــىء كــــــان مبهــــــرا وحيــــــا فــــــى فــــــيلم العــــــام .  إلــــــخ…مفرغــــــة 
ـــى البعـــد الش الســـابق خصـــى والعـــاطفى مـــن ، أنمـــا هنـــا تركيـــز بطـــئ عل

ـــــى يغمـــــى عليهـــــا ويتوقـــــف قلبهـــــا فـــــى طفـــــل  خـــــالل قصـــــة المـــــرأة الت
، وتعــــــود أليــــــام المدرســــــة محملــــــة  اليوبيــــــل الفضــــــى لدفعــــــة تخرجهــــــا

ــــرات العمــــر ــــى اتخــــذتها  بكــــل خب ــــا نفــــس القــــرارات الت ، لتتخــــذ تقريب
ــــذى   ــــاء وال ــــع بالغن ــــن زميلهــــا الول ــــزواج م ــــدمت عليهــــا وبمــــا فيهــــا ال ون

ــــع قــــرن كانــــت تســــتعد لطالقــــه ــــالفيلم .  بعــــد رب ــــة ب بعيــــدا عــــن المقارن
  . اآلخر هذا عمل جاد عميق ومسلى فى حد ذاته

  
  :  بئر الحرمان

  ’ !  تلميذ جيد ألفضل المستويات فى السينما األميركية ‘
   ٢/١بئر الحرمان 

  ق م ١٠٦)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٦٩مصر 
.  ماالعربيـــــــــة للســـــــــين]  العربيـــــــــة للســـــــــينما وكالـــــــــة الجـــــــــاعونى  [

ـــــــــدوس:  قصـــــــــة ـــــــــد الق يوســـــــــف :  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  إحســـــــــان عب
ــــــديكور.  فرنســــــيس ــــــدس ال ــــــاچ.  حلمــــــى عــــــزب:  مهن ــــــى :  مونت محي

رمســــــيس :  إنتــــــاج.  وحيــــــد فريــــــد:  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد الجــــــواد
  . كمال الشيخ:  إخراج.  نجيب

ــــــدين ، محمــــــود المليجــــــى ســــــعاد حســــــنى ــــــور  ، مــــــريم فخــــــر ال ، ن
ـــــ ، صـــــالح نظمـــــى الشـــــريف ـــــو  ى إســـــماعيل، محي ـــــرحمن أب ـــــد ال ، عب

  . زهرة
ــــة اإليقــــاع والجاذبيــــة  مــــن األفــــالم النفســــية مقنعــــة المضــــمون ، وقوي

،  ، فتــــــاة رقيقــــــة صــــــباحا فتــــــاة مصــــــابة بانفصــــــام الشخصــــــية.  أيضــــــا
، وتســـــلك كـــــال المســـــلكين مـــــع  تـــــذهب للعـــــالج.  وابنـــــة ليـــــل مســـــاء

ــــب ــــة  الطبي ــــدة المــــرتبط بخيان ــــى يكتشــــف المصــــدر القــــديم للعق ، حت
موضـــــوع مثيـــــر لقصـــــة .  مـــــا مـــــن أمهـــــا وقســـــوة رد فعـــــل األب نحوهـــــا

ــــــــد القــــــــدوس ــــــــه مــــــــتقن إحســــــــان عب ، وأداء صــــــــعب لســــــــعاد  ، توجي
ــــــــــد ألفضــــــــــل .  حســــــــــنى ــــــــــذ جي ال شــــــــــك أن كمــــــــــال الشــــــــــيخ تلمي

ـــــة ـــــى الســـــينما األميركي ـــــا  المســـــتويات ف ـــــه هن ـــــالث وجـــــوه  “، ومرجع ث
  . الشهير فى تخصصه أى الفصام”   إليف

   ٢/١بئر الخيانة 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٧ر مص

ــــــور الشــــــريف ــــــى ن ــــــزى ، عــــــزت العاليل ــــــز  ، هــــــدى رم ــــــد العزي ، عب
  . ، أحمد لوكسر ، دالل عبد العزيز ، هدى رمزى مخيون
  . على عبد الخالق:  إخراج

إعــــــــدام  “فــــــــيلم الجاسوســــــــية الثــــــــانى لعلــــــــى عبــــــــد الخــــــــالق بعــــــــد 
ــــت ــــن تلــــك المفاجــــآت واإلثــــارة ” مي ــــا تمامــــا م مجــــرد ،  ، يــــأتى خالي

لــــيس !  حبكــــة إيقــــاف نشــــاط جاســــوس مصــــرى فــــى أوروپــــا وإحضــــاره
، فهنــــاك  ” الصــــعود إلــــى الهاويــــة “هــــذا هــــو وجــــه الشــــبه الوحيــــد مــــع 

المهـــــم أنـــــه مـــــاخوذ بدقـــــة .  التصـــــوير المكثـــــف فـــــى خلفيـــــات أوربيـــــة



٧٦  

، لـــذا فهـــو أفضـــل مـــن أن يكـــون إدانـــة بدائيـــة لهـــذا  عـــن قصـــة حقيقيـــة
  . الخائن

   ٢/١البيضة والحجر 
  ق م ٨٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٩٠مصر 

محمــــــود أبــــــو :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  تاميــــــدو لإلنتــــــاج الفنــــــى
حســــن أبــــو :  الموســــيقى التصــــويرية.  حســــين عفيفــــى:  مونتــــاچ.  زيــــد

:  مــــــدير التصــــــوير.  محمــــــود فهمــــــى:  مهنــــــدس الــــــديكور.  الســــــعود
  . على عبد الخالق:  إخراج.  سعيد شيمى

ـــــ أحمـــــد زكـــــى ـــــالى زاي ـــــى د، مع ،  ، محمـــــود الســـــباع ، ممـــــدوح واف
، عبـــــد الغنـــــى  ، نعيمـــــة الصـــــغير ، صـــــبرى عبـــــد المـــــنعم أحمـــــد غـــــانم

ــــــد اهللا مشــــــرف ناصــــــر ، ســــــهير  ، نجــــــوى فــــــؤاد ، فــــــؤاد خليــــــل ، عب
  . ، أحمد توفيق شلبى

، مـــــن  شـــــبة موســـــوعة للـــــدجل الشـــــعبى وطرقـــــه وأفكـــــاره المختلفـــــة
ـــــــاء علـــــــى طلـــــــب  ـــــــدرس مثقـــــــف بن ـــــــة لتحـــــــول م خـــــــالل قصـــــــة مقنع

لجمــــاهير إلــــى دجــــال مشــــعوذ بعــــد ســــكناه بحجــــرة ســــطوح مهجــــورة ا
ــــونيرا .  كــــان يســــكنها مشــــعوذ آخــــر مــــن قبــــل اآلن يصــــبح البطــــل ملي

البراعـــة الحقيقيـــة هـــى التعبيـــر عـــن .  يقابـــل الرؤســـاء ويســـكن القصـــور
تغلغـــــــل الخرافـــــــات فـــــــى كافـــــــة العقليـــــــات المصـــــــرية علـــــــى اخـــــــتالف 

ننـــــا ال نســـــتطيع أن ننســـــى المشـــــكلة أ.  مســـــتوياتها الطبقيـــــة والثقافيـــــة
جــــــــرى  “أن هـــــــذا الطــــــــاقم هــــــــو الــــــــذى هـــــــاجم العلــــــــم أيضــــــــا فــــــــى 

  . ” الوحوش
    ٢/١بيللى بد 

Billy Budd 
  ق أأ ١٢٣)  ت ( ١٩٦٢بريطانيا 

Allied Artists Pictures [Harvest Productions]. DPh: Robert 
Krasker. PD: Don Ashton. PSup: Albert Jaeger; FE: Jack 
Harris. AD: Peter Murton; PAsc: Arthur S. Ferriman. C D: 
Robert S. Lennard; TechAdvisor: Capt. Allan Villiers. CD: 
Anthony Mendleson; PMg: Victor Peck; AstD: Michael 
Birkett. CameraOp: John S. Harris; SdRec: Charles Poulton, 
Len Shilton; SdE: Charles Crafford; Continuity: June 
Faithfull; MUp: Bob Lawrence; Hairdresser: Harry 
Montsash; Wardrope: Ron Beck; Laura Nightingale. 
MCompAndCond: Antony Hopkins; >and Played: The 
Philharmonic Orchestra.< ExcP: A. Arnold Lubin. Based 
upon the Play Billy Budd: Louis O. Coxe and Robert H. 
Chapman. From the N Billy Budd Foretopman: Herman 
Melville. S: Peter Ustinov and Dewitt Bodeen. P and D: 
Peter Ustinov. 

Robert Ryan. Peter Ustinov. Melvyn Douglas. AlsoStr: 
Paul Rogers, John Neville, David McCallum, Ronald Lewis, 
With: Lee Montague, Thomas Heathcote, Ray McAnnally, 
Robert Brown, John Meillon, Cyril Luckham. And Niall 
McGinnis, Victor Brooks, Barry Keegan. AndIntrd: Terence 
Stamp. 

ـــــاألمر بحـــــارا شـــــابا مـــــن :  ١٧٩٧ ـــــد ب ـــــة تجن ـــــة بريطاني ســـــفينة حربي
ـــــى طريقهـــــا  ـــــام الســـــاحل األســـــبانى وهـــــى ف ـــــة قابلتهـــــا أم ســـــفينة تجاري

وهكــــــذا ينتقــــــل شــــــاب ودود نقــــــى .  للقتــــــال مــــــع البحريــــــة الفرنســــــية
ـــــــف الظـــــــل  ـــــــى أول أدواره (محـــــــب وخفي ـــــــأتى مـــــــن  ) ســـــــتامپ ف ، ي

، إلــــــى  ’ ســــــانحقــــــوق األن ‘ســــــفينة تحمــــــل عنوانــــــا رمزيــــــا ذا مغــــــزى 
أقســـــــى صـــــــور العبوديـــــــة واإلذالل الممكنـــــــة وتلفيـــــــق الـــــــتهم بهـــــــدف 

، ذلـــــك البـــــد أن يســـــفر عـــــن موقـــــف  الجلـــــد المنـــــتظم دونمـــــا ســـــبب
ـــة  ـــوبهم وضـــمائرهم النبيل ـــة مـــن القـــادة ضـــد قل ـــه أربع مســـتحيل يقـــرر في

الطمـــــوح المرعـــــب .  أن يحكمـــــوا علـــــى هـــــذا الشـــــاب ظلمـــــا بـــــالموت
، إنمـــا أن الحمـــق  وانين البحريـــةللفـــيلم لـــيس إثبـــات حمـــق وظلـــم القـــ

درامــــا فائقــــة التــــأثير .  والظلــــم خــــواص إنســــانية محضــــة وال مفــــر منهــــا
ـــــــل آخـــــــاذة مـــــــن أوســـــــتينوف  والقـــــــوة ـــــــات تمثي ، تشـــــــمل علـــــــى مباري

ـــــد  ـــــة الســـــادى المعق ـــــد المدفعي ـــــان قائ القبطـــــان الحـــــازم الحكـــــيم وراي
ــــــد  ودوجــــــالس البحــــــار الكهــــــل الســــــاخر ، باإلضــــــافة للشــــــاب الجدي

ـــة طريفـــة.  لـــذى تـــألق تمامـــاســـتامپ ا أســـماء الممثلـــين تهـــبط :  معلوم
بينمــــا يعلــــن كــــل مــــنهم بنفســــه فــــى شــــريط الصــــوت اســــمه والوظيفــــة 

 رايـــــتس أوف ‘و’  أفــــــينچر ‘التـــــى يشـــــغلها فـــــى طـــــاقمى الســـــفينتين 
  . ’ مان

AAN: SptA (Stamp). 

   بين األطالل 
  ق أأ ١٣٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 

:  قصــــة.  أفــــالم عــــز الــــدين ذو الفقــــار]  ع األفــــالمالشــــرق لتوزيــــ [
ــــــــــاظر.  يوســــــــــف الســــــــــباعى ــــــــــدس المن ــــــــــوليزويس:  مهن .  أنطــــــــــون ب

ــــــاچ ــــــر بخيــــــت:  مونت ــــــه رايــــــدر:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  ألبي .  أندري
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير

ـــــــاض ، عمـــــــاد حمـــــــدى فـــــــاتن حمامـــــــة ، صـــــــالح ذو  ، حســـــــين ري
  . ، صالح نظمى ، سميحة أيوب ، صفية ثروت ارالفق

ـــــــرة وفائقـــــــة النجـــــــاح ـــــــة كبي قـــــــوة واتقـــــــان عـــــــام .  ميلودرامـــــــا عاطفي
قصـــــة حـــــب .  إلـــــخ…، مـــــن الموجـــــه والممثلـــــين والتصـــــوير  شـــــامل

ــــى اكتشــــفت أن مــــن أحبتــــه هــــو  مأســــاوية مركبــــة ترويهــــا أم البنتهــــا الت
ـــــى لهـــــذه األم ـــــن الحقيق ـــــن يســـــتط.  االب ـــــوم م ـــــى الي ـــــاك حت يع هـــــل هن
، ولــــيس مجــــرد  ، أمــــرا قــــابال للتصــــديق جعــــل ميلودرامــــا فاقعــــة كهــــذه

نشــــــك رأن الســــــينما .  انفعــــــاالت ودمــــــوع تنتهــــــى بانتهــــــاء المشــــــاهدة
  .  المصرية قدمت خالف هذا الموجه

  بين إيديك 
  ق أأ ١٠٤)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 

ــــــــب]  أفــــــــالم الشــــــــرق [ ــــــــه :  حــــــــوار.  أفــــــــالم شــــــــاهين ونجي وجي
ــــــــب ــــــــل، ســــــــمي نجي ــــــــدس الصــــــــوت.  ر خلي نفـــــــــيو أورفــــــــانللى :  مهن

ــــــــه :  ســــــــيناريو.  شوشــــــــو:  مونتــــــــاچ.  ] نيفـــــــــيو أورفــــــــانيللى [ـ   وجي
ـــــب ـــــاچ تحـــــت إشـــــراف.  نجي ـــــو العـــــال:  المونت ـــــاچ كمـــــال أب :  ؛ ماكي

غيــــــر مقصــــــودة  [ـ  اعتمــــــاد خرشــــــيد :  المعمــــــل.  يوســــــف محمــــــود
 : تصـــــوير.  صـــــادق ويصـــــا:  إنتـــــاج.  ] والمفـــــروض اعتمـــــاد خورشـــــيد

  . يوسف شاهين:  المخرج.  ] أحمد خورشيد [ـ  أحمد خرشيد 

،  ، زينــــــات صـــــــدقى ، شــــــكرى ســـــــرحان ، علويــــــة جميـــــــل ماجــــــدة
ـــــاح القصـــــرى ـــــد الفت ـــــل ، قســـــمت شـــــيرين عب ، يوســـــف  ، ســـــمير خلي

  . جمول
الســــينما المصــــرية لــــم تتــــأخر ســــوى عــــام واحــــد عــــن فرنســــا التــــى 

ــــــــــة نعمــــــــــتهم تع ــــــــــدها صــــــــــانعو الســــــــــينما المصــــــــــريين وولي ليمــــــــــا يعب
، وأيضــــــا هــــــا هــــــى وليــــــة  ومصــــــطلحات وتقنيــــــات وقوالــــــب وأفكــــــار
ـــره بيـــده ـــدأ حفـــر المـــرء لقب بعـــد أقـــل مـــن عـــام واحـــد .  نعمـــتهم فـــى مب

ــــدة فــــى فرنســــا ــــل أن  مــــن الضــــجة الكبــــرى للموجــــة الجدي ، وحتــــى قب
، هـــــا  يدشـــــن فيللينـــــى مخرباتـــــه العظمـــــى المماثلـــــة للســـــينما اإليطاليـــــة

، ويضــــع يوســـــف  علــــى الــــدرب هــــى الســــينما المصــــرية تســــير ســــريعا
ــــــر األول فــــــى نعشــــــها ــــــذرة  شــــــاهين المســــــمار الكبي ، بعــــــد أن زرع الب

لـــــم أن يعـــــد األمـــــر .  انظرـ  ”  بـــــاب الحديـــــد “قبـــــل عـــــام واحـــــد فـــــى 
، بلــــل تفاقمــــت األمــــور لتســــفر  ’ علــــى طبيعتــــه ‘مجــــرد ممثــــل يــــؤدى 

عـــن التغريـــب والذاتيـــة وكســـر اإليهـــام والذهنيـــة المطلقـــة والرمزيـــة فـــى 
ــــى ســــوى المثقفــــين من ــــى ال تعن ــــدا مثقــــف  (اقشــــة القضــــايا الت أو تحدي

.  ) ’ ســــينما المؤلــــف ‘من هنــــا جــــاءت تســــمية ـ  واحــــد هــــو المؤلــــف 
، لكـــن  كـــان مـــن الممكـــن أن يمـــر كـــل ذلـــك لـــو أنـــه كـــان مجـــرد فـــيلم

أو ـ  الواقـــع أنـــه بدايـــة نقلـــة كبيـــرة نحـــو تبلـــور تيـــار كبيـــر تمثلـــه بتصـــاعد 
، واألســــــوأ أن  ع أوال أفــــــالم يوســــــف شــــــاهينمــــــرو  ـ  بــــــاألحرى بتدهور

يصـــــبح المثـــــل األعلـــــى لعشـــــرات الخـــــريجين الشـــــبان الـــــذين أفهمهـــــم 
المعهــــد الــــذى تعلمــــوا فيــــه أن ومضــــات االبــــداع العشــــوائى الموهومــــة 

ـــة ،  ، وأن كســـر القوالـــب يكـــون قبـــل فهمهـــا أهـــم مـــن األصـــول العلمي
ــــــى يمكــــــن أن يكتســــــبها  ــــــات الت أى وأن األفكــــــار أعظــــــم مــــــن الحرفي

، أو بكلمـــــة أن  أحــــد مـــــن المســــتويات األدنـــــى مــــنهم هـــــم المبــــدعون
ـــــــركيين  ـــــــك األمي ـــــــر إبـــــــداعا مـــــــن أولئ ـــــــى أكث جـــــــودار وشـــــــاهين وفللين
التـــــــافهين الـــــــذين يقـــــــدمون العنـــــــف والجـــــــنس ليخطفـــــــوا الجمـــــــاهير 

ـــة فـــى صـــناع .  مـــنهم ـــزة ممكن لقـــد حـــرك صـــانع هـــذا الفـــيلم أحـــط غري
القصــــة :  المهــــم.  ين، وهــــى غريــــزة كــــونهم مبــــدع الســــينما مــــن بعــــده

مســــــتوحاة بشــــــكل غيــــــر محــــــدد عــــــن الخلفيــــــة االجتماعيــــــة لموجهــــــه 
طبعا بعـــــد ذلـــــك أصـــــبح الحـــــديث الســـــافر عـــــن الـــــنفس هـــــو القاعـــــة ـ  

أســـــرة أرســــتقراطية مضـــــمحلة  ـ  عنــــد الفللينــــى والشـــــاهين ســــواء بسواء
ـــــى إجتماعـــــات بأرقـــــام مسلســـــلة  تغريـــــب المعنـــــى  (تتخـــــذ قراراتهـــــا ف

كاريكــــــاتور أو أى قالـــــب معتمــــــد مــــــن الــــــذى ، ولــــــيس فــــــارص أو   لـــــه
ــــــــــى الجمهــــــــــور ــــــــــوب أن تفكــــــــــر ال أن  يســــــــــتحوذ عل ــــــــــا المطل ، فهن

ـــــيهم األخ الجـــــزار الفـــــظ  ) تســـــتمتع لعائلهـــــا )  القصـــــرى (، ينفـــــق عل
مـــــن النجـــــار الـــــذى )  ماجـــــدة (الميـــــت ويقـــــرر زواج ابنـــــتهم الجميلـــــة 

فــــــى اجتمــــــاع مجلــــــس إدارة األســــــرة رقــــــم كــــــذا .  ) ســــــرحان (تحبــــــه 
ــــــف  ــــــل  (أل ــــــة جمي ــــــة علوي تقــــــرر األســــــرة )  ؟ من غيرهــــــاـ  برئاســــــة تيت

، أو علـــــى األقـــــل إخفـــــاء الخبـــــر لحـــــين تربيـــــة هــــــذا  إفشـــــال الـــــزواج
الـــزوج وضــــيع األصـــل فــــى مدرســــة أطفـــال داخليــــة فـــى حــــى المعــــادى 

ــــه ــــذى يقطنون ــــى .  ال بلســــان صــــانعه بــــالطبع   (المحتــــوى إذن هــــو األت
رچوازيــــة محافظــــة جــــدا أنــــا ســــليل أســــرة ب:  ) ككــــل األفــــالم الذاتيــــة
ـــــــة جـــــــدا ـــــــراء جـــــــدا جـــــــدا وديكتاتوري ـــــــى أحـــــــب الفق ـــــــزة .  ، لكن المي

ـــــة وأن   ـــــرب النهاي ـــــدور ق ـــــى أدت بهـــــا ماجـــــدة ال ـــــدة الحســـــية الت الوحي
كــــان لــــدى الممثلــــين ككــــل بعــــض الحصــــانة مــــن العــــدوى مــــن طريقــــة 

ال تعــــول علــــى هــــذا مــــرة أخــــرى  (نطــــق الكــــالم لــــدى يوســــف شــــاهين 
االئتمــــــان الرســــــمى للتصــــــوير .  ) ســــــهنف”  األرض “حتــــــى فــــــى فــــــيلم 

ال يهتمــــــــــون ’  المبــــــــــدعين ‘، وألن  ’ خرشــــــــــيد ‘يــــــــــذهب ألحمــــــــــد 
، فـــــإن مهمـــــة  باألشـــــياء التافهـــــة مثـــــل قبيـــــل هجـــــاء عنـــــاوين أفالمهـــــم

جـــــامعى البيانـــــات وإجرائهـــــا  يجـــــب أن تكـــــون أصـــــعب بمـــــا يتناســـــب 
ـــة هـــذه األفـــالم ـــى تفلـــيس .  مـــع مكان ـــة لشـــاهين هـــى تبن الخطـــوة التالي

مـــــن أعظـــــم منتجـــــات الســـــينما المصـــــرية بفـــــيلم ذهنـــــى اســـــمه  واحـــــدة
ــــدين “ ــــم  ” الناصــــر صــــالح ال ــــة أن ل ــــى الحكوم ــــوم عل ــــاء الل ــــم إلق ، ث

  . تعطها ثمن فعلته
   بين السماء واألرض 

  ق أأ ٨٥)  س/  ت ( ١٩٥٩مصر 
، عبـــــد  ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى ، محمـــــود المليجـــــى هنـــــد رســـــتم
، ســـعيد أبـــو  ، محمـــود عزمـــى ولى، عبـــد المـــنعم مـــدب المـــنعم إبـــراهيم

ــــدين ، نعيمــــة وصــــفى بكــــر ــــور ال ــــزى مصــــطفى ، شــــفيق ن ، نظــــيم  ، زي
  . ، أحمد لوكسر ، محمد صبيح شعراوى
  . صالح أبو سيف:  إخراج

، إلـــــى أن تمـــــت  فشـــــل جمـــــاهيرى مخيـــــف وعنيـــــف للعـــــرض األول
، فصــــار أحــــد أحــــب وأكثـــــر  إعــــادة اكتشــــافه مــــن خــــالل التليفــــــزيون

الســــر هــــو ريادتــــه المغــــامرة .  ة تســــلية علــــى اإلطــــالقاألفــــالم المصــــري
ـــه  ـــز مغلـــق خـــانق هـــو مصـــعد تكـــدس في ـــيلم كامـــل فـــى حي فـــى عمـــل ف

ـــــا ١٣ ـــــم تكـــــن قـــــد شـــــاهدته مـــــن قبـــــل!  ، وتعطـــــل بهـــــم راكب ـــــو ل ،  ل
فحــــــاول تخيــــــل شخصــــــية كــــــل ممثــــــل مــــــن المــــــذكورين فــــــى بانورامــــــا 

، وال تــــنس أهميــــة المكــــون الجنســــى  شــــاملة لمجتمــــع مدينــــة القــــاهرة
  ! فى األمر

   بين القصرين 
  ق أأ ١٣٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 

ــــــع وعــــــرض األفــــــالم الســــــينمائية [ ــــــاج ]  العامــــــة للتوزي العامــــــة لإلنت
.  نجيـــــــب محفـــــــوظ:  قصـــــــة الكاتـــــــب الكبيـــــــر.  الســـــــينمائى العربـــــــى

ــــــاج ــــــل تلحمــــــى:  إنت ــــــذكر:  األغــــــانى للموســــــيقار.  جبرائي ــــــد ال :  خال
:  ؛ تلحـــــين غنـــــاء مهـــــا صـــــبرى ليـــــه بيضـــــحك البحـــــر.  ســـــيد درويـــــش
:  ؛ تلحــــين ســــناء البــــارونى:  غنــــاء يــــا ســــمبتيك خــــالص؛  صــــفر علــــى

الموســــيقى .  ســــيد مصــــطفى:  ؛ قــــام بتحفــــيظ األلحــــان ســــيد درويــــش
كبيــــــر .  علــــــى إســــــماعيل:  والتوزيــــــع الموســــــيقى وقيــــــادة االوركســــــترا

ــــور:  مهندســــى الصــــوت ــــد الن ــــاچ بوزيتيــــف.  نصــــرى عب رشــــيدة :  مونت
عبــــاس :  ؛ المنفــــذان شــــادى عبــــد الســــالم:  الــــديكور.  ســــالمعبــــد ال
ــــــــــور :  مســــــــــاعد المخــــــــــرج األول.  ، محمــــــــــود الشــــــــــيخ عثمــــــــــان أن
يوســـــــف :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  ألبيـــــــر ريـــــــاض:  المصـــــــور.  الشـــــــناوى
حســــــــن :  إخــــــــراج.  مصــــــــطفى حســــــــن:  مــــــــدير التصــــــــوير.  جــــــــوهر
  . االمام

م عبــــــد المــــــنع.  مهــــــا صــــــبرى.  زيــــــزى البــــــدراوى.  يحيــــــى شــــــاهين
ــــــراهيم ــــــل.  إب ، هالــــــة  ســــــهير البــــــارونى.  آمــــــال زايــــــد.  صــــــالح قابي
،  ، وجــــــدى عبــــــد البــــــديع ، أمينــــــة شــــــكيب نعمــــــت مختــــــار.  فــــــاخر

، ســـــعيد  ، منيـــــر التـــــونى ، عـــــزت العاليلـــــى محمـــــد رضـــــا.  قطقوطـــــة
.   ، مصــــــطفى الشــــــريف ، إبــــــراهيم الشــــــامى ، حامــــــد مرســــــى خليــــــل

عبـــــد المحســـــن ،  ، حســـــين إســـــماعيل ، أنـــــور محمـــــد رشـــــوان توفيـــــق
، محمـــــــد  ، ســــــعد قطــــــب ، محمـــــــد ســــــلطان ، نبيــــــل منيــــــب ســــــليم
، مقبولــــة  ، ســــيدة إســــماعيل ، فـــــيكتوريا كــــوهين ثريــــا فخــــرى.  صــــبيح

.  ســــــعاد محمــــــد:  ، المنولوجســــــت ، خديجــــــة محمــــــود علــــــم الــــــدين
  . زوزو نبيل:  ويقوم بدور أم ياسين

الجـــــزء األول مـــــن ثالثيـــــة نجيـــــب محفـــــوظ عـــــن القـــــاهرة يـــــدور فـــــى 
ــــــة خل ــــــذى تتصــــــدرها الحركــــــة الوطني ــــــرن وال ــــــانى للق ــــــات العقــــــد الث في

”  قصـــــــــر الشـــــــــوق “، ثـــــــــم يغطــــــــى  المعاديــــــــة للوجـــــــــود اإلنجليــــــــزى
عمــــل ضــــخم وحافــــل والتركيــــز علــــى .  العقــــود التاليــــة”  الســــكرية “و

، وابنــــــه فهمــــــى  غراميــــــات رب األســــــرة الســــــيد أحمــــــد عبــــــد الجــــــواد
اصــــــل األخ اآلخــــــر ، بينمـــــا يو  وحياتـــــه الخاصــــــة السياســـــية والعاطفيــــــة

ــــة الشــــهيرة هــــى إطــــالق اإلنجليــــز للرصــــاص .  حيــــاة االنحــــالل والنهاي
ـــــى المتظـــــاهرين الفـــــرحين بعـــــودة ســـــعد زغلـــــول ثالثيـــــة حســـــن  ‘.  عل

، رغـــم أنـــه قـــد قـــد  قـــدر بالنســـبة لنـــا علينـــا أن نحبـــه ونحترمـــه’  االمـــام
، وقــــد تكــــون هنــــاك بعــــض  تكــــون لألصــــول األدبيــــة عظمتهــــا الخاصــــة

ـــــد  ـــــرص للتجوي ـــــر للقطـــــاع العمـــــومى .  تغاضـــــى عنهـــــاف ـــــاج كبي أول إنت
و ”  القـــــــاهرة فـــــــى الليـــــــل “بعـــــــد فيلمـــــــى االسكتشـــــــات التليفــــــــزيونية 

  . ” األيدى الناعمة “وفيلم ”  منتهى الفرح “
  بين قلبين 

  ق أأ ١٣٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . محمد عبد الجواد:  إخراج

،  حان، شـــــــــكرى ســـــــــر  ، زوزو نبيـــــــــل ، كمـــــــــال الشـــــــــناوى شـــــــــادية
، إحســــــــان  ، عــــــــدلى كاســــــــب ، قــــــــوت القلــــــــوب إســــــــماعيل ياســــــــين

  . ، عبد البديع العربى شريف
ـــــة فاقعـــــة ـــــة ميلودرامـــــا اجتماعيـــــة غنائي ـــــر معقول ـــــة  ، وغي ، لكـــــن فعال

، تتجــــــه  عــــــن تبـــــادل طفلـــــين فــــــى حجـــــرة الـــــوالدة.  لـــــدى الكثيـــــرين
ـــــــاة لحـــــــب شـــــــقيقها الحقيقـــــــى ، إلـــــــى أن تضـــــــطر األم لكشـــــــف  الفت

  . السر
   ٢/١ن بين ناري

  ق أأ ١٠٠)   س/  ت/    ف ( ١٩٤٥مصر 
؛ حـــــوار  حســـــن رمــــزى:  القصــــة.  أفــــالم النصـــــر]  نحــــاس فـــــيلم [

زكريــــا :  تلحــــين:  أوبريــــت أنــــس الوجــــود.  صــــالح جــــودت:  وأغــــانى
ــــاء أحمــــد ــــراهيم:  ؛ غن ــــة إب ــــاض :  ؛ ألحــــان ؛ ، محمــــد البكــــار راقي ري

ـــــــويرة ، محمـــــــود الشـــــــريف الســـــــنباطى قى ؛ موســـــــي ، عبـــــــد الحلـــــــيم ن
، چوليــــو  فرانســــوا فاركــــاش:  تصــــوير.  عبــــد الحلــــيم نــــويرة:  تصــــويرية
ــــــو دى لوكــــــا [ـ  ديلوكــــــا  ــــــان:  ؛ تســــــجيل ] چولي ؛  ، كريكــــــور هاليبلي
:  ؛ ماكيــــاچ إحســــان فرغــــل:  ؛ مونتــــاچ هــــاجوب أصــــالنيان:  ديكــــور

.  إيــــزاك ديكســــون:  ؛ معلــــم الــــرقص ، محمــــود متــــولى عيســــى أحمــــد
ـــــــاج ـــــــزى:  إنت جمـــــــال :  إخـــــــراج.  < حســـــــنى زكـــــــى >،  حســـــــن رم
  . مدكور

ـــــراهيم ـــــة إب ـــــور وجـــــدى >؛  راقي ـــــدين >؛  أن ـــــور ال ـــــة ن .  < < أمين
ـــــب صـــــدقى:  مـــــع.  ¤ ،  ، فـــــردوس محمـــــد ، محمـــــود المليجـــــى زين

ـــة شـــريف ، محمـــود  ، ثريـــا فخـــرى ســـعيد خليـــل.  ، محمـــد كامـــل أمين
،  ، ســـــامية عبـــــد العزيـــــز ، عبـــــد الحميـــــد زكـــــى ، محمـــــد توفيـــــق رضـــــا

  . نبوية مصطفى ونيلى:  رقصات ؛ مارى نجار
طبيـــــب يقـــــع فـــــى غـــــرام مغنيـــــة ويتزوجهـــــا رغـــــم اعتـــــراض أمـــــه التـــــى 

تتواصــــل مكائــــد هــــذه األخيــــرة .  جهــــزت لــــه زيجــــة مــــن بنــــت خالتــــه
،  تمــــــر البطلــــــة بظــــــروف قاســــــية مــــــع طفلتهــــــا.  حتــــــى يطلــــــق بالفعــــــل

ـــــة المطـــــاف تصـــــبح نجمـــــة ســـــينمائية ـــــى نهاي ـــــى  لكنهـــــا ف ، ويصـــــر عل
،  ، كمــــا يمضــــى فــــى مشــــروع زواجــــه مــــن قريبتــــه اانتــــزاع االبنــــة منهــــ

ميلودرامــــا عاطفيــــة وغنائيــــة ال جديــــد .  إلــــى أن تــــأتى النهايــــة الســــعيدة
  . ، لكن نجومية األبطال منحتها طابعا محببا فى خيطها الرئيس
  بينة صلدة 

Hard Evidence 
  ق م ١١٥)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 

The following is based on a true story.] Certain characters 
and events have been fictionalized. DPh: James L. Carter. 
Ps: Ardythe Goergens, Bernadette Caulfield. W: Richard 
Rashke. D: Jan Egleson. 
Kate Jackson. John Shea. ¤. Terry O’Quinn. Mark 

W. Rosenbaum. موظــــف وموظفــــة جديــــدان بــــإدارة العمــــل بواليــــة
، يتفقــــان علــــى التصـــدى لفســــاد المفــــوض الـــذى يــــرأس هــــذه  ورچيـــاچ

ــــــع ــــــى الواق ــــــاقير ف ــــــى  اإلدارة مهــــــرب العق ــــــائق ف ــــــوذ ف ، وصــــــاحب نف
ــــــة ــــــدة مغمــــــورة.  الوالي ــــــا  ينشــــــران قصــــــة بجري ، ويحــــــاوالن لمــــــدى م

، ولهـــــا  ، حيــــث تتجــــه الشــــكوك أساســــا للرجــــل إنكــــار صــــلتهما بهــــا
ـــــــى نشـــــــأت بينهمـــــــا ل بهمـــــــا تتصـــــــ.  بحكـــــــم الصـــــــداقة الخاصـــــــة الت

المباحــــث الفيدراليــــة وتطلــــب منهمــــا تســــجيالت معينــــة وكــــذا اإلدالء 
، كــــل هــــذا بينمــــا القــــنص الــــدامى يالحقهمــــا وكــــذا طفلــــى  بالشــــهادة

ـــــة طـــــوال الوقـــــت ـــــة.  البطل ـــــة علـــــى وقـــــائع حقيقي ،  درامـــــا فســـــاد مبني
، وبـــدت دوافـــع البطلـــين مثاليـــة  لكـــن رغـــم ذلـــك لـــم تكـــن مقنعـــة جـــدا

افــــع ذى قــــوة خاصــــة يبــــرر كــــل األهــــوال ، وبــــدون د أكثــــر ممــــا يجــــب
  . التى قررا تحديها

   ٢/١بينجو 
Bingo 

  ق ٨٧)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
  . ” بنجو “:  ، س  ف

[TriStar] Marvel Entertainment. C: Robin Lippin, Lynne 
Carrow. M: Richard Gibbs. CD: Larry S. Wells. E: Maryann 
Brandon. PD: Mark Freeborn. DPh: John McPherson. Co-P: 
John L. Jacobs. ExcP: Warren Carr. W: Jim Strain. P: 
Thomas Baer. D: Matthew Robbins. 

Cindy Williams. David Rasche. Robert J. Steinmiller, Jr. 
Kurt Fuller. Joe Guzaldo. Suzie Plakson. Glenn Shadek, 
Wayne Robson. Simon Webb, David French, Tamsin 
Kelsey.   ↑ Janet Wright, Norman Browning, James 



٧٧  

Kidnie, Blue Mankuma, Jackson Davies, Stephen E. Miller, 
Robert Thurston, Sheelah Megill, Rob Roy. 
مغــــامرات كوميديــــة مغرقــــة لكلــــب يعبــــر الواليــــات وصــــوال لصــــديقه 

مــــن بــــين المغــــامرات صــــراعه .  الصــــبى الــــذى يخفــــى أمــــره عــــن أســــرته
ـــــه هـــــو نفســـــه الســـــجن ـ  أى الكلبـ   .  مـــــع لصـــــين ومحاكمتـــــه ودخول

ـــــى يرغمـــــان  ـــــب حت ـــــان الصـــــبى والكل ـــــة اللصـــــان يختطف وحبكـــــة النهاي
.  إحــــدى المباريــــاتوالــــد األول العــــب الكــــرة الشــــهير علــــى خســــارة 

ـــه  ـــدة مســـلية ومبتكـــرة يجمعهـــا معـــا معاملـــة الكلـــب علـــى أن أفكـــار عدي
أداء الكلــــــب بينجــــــو كــــــان يرمــــــى لهــــــذا المســــــتوى .  إنســــــان ناضــــــج

  ! على األقل
  ☺  ٢/١بينوكيو 

Pinocchio 
  ]  استحراك [ق م  ٨٧)    ف  ( ١٩٤٠أميركا 

Walt Disney. St: Collodi -[Carlo Lorenzini]. St 
Adaptaton: Ted Sears, Otto Englander, Webb Smith, 
William Cottrel, Joseph Sabo, Erdman Penner, Aurelius 
Battaglia. W & L: Leigh Harline, Ned Washington, Paul J. 
Smith. D: Ben Sharpsteen, Hamilton Luske. 

Voices: Dickie Jones, Christian Rub, Cliff Edwards, 
Evelyn Venable, Walter Catlett, Frankie Darro, Charles 
Judels, Don Brodie. 

ــــانى أفــــالم ديزنــــى االســــتحراك الســــمة ــــات  ث ــــأتى بحفنــــة مــــن تقني ، ي
،  كــــــــاميرات تصــــــــوير للطبقــــــــات المتعــــــــددة (جديــــــــدة لهــــــــذا الفــــــــن 

ــــــــل حركــــــــات كــــــــاميرات التصــــــــوير  ــــــــة للكــــــــاميرا تماث وحركــــــــات طبيعي
مجلـــــة فــــــارايتى اعتبـــــرت المـــــؤثر الـــــذى تتقـــــافز .  ) ، وغيرهمـــــا الحـــــى

ــــدما تصــــور مــــن م ــــه صــــورة المنظــــر الطبيعــــى عن ــــتفي ،  نظــــور الكريكي
ذات الشــــــىء يســــــرى علــــــى مــــــؤثرات مشــــــهد .  شــــــيئا فــــــائق اإلبهــــــار

ـــــر ـــــة الخي ـــــات  جني ـــــاال إضـــــفاء اإلنســـــانية علـــــى الحيوان ، واألعمـــــق خي
واألشـــــــياء وصـــــــل لمســـــــتويات هائلـــــــة هنـــــــا بالـــــــذات هنـــــــا القطيطـــــــة 

ــــدو   (والســــمكة الذهبيــــة  الكريكيــــت الــــذى يــــروى القصــــة ويحركهــــا يب
الحدوتــــة الفائقــــة تجــــد .  ) ثــــل هــــاتينكإنســــان فعــــال ولــــيس مؤنســــنا م

ــــــون واآلذان  ــــــذهال للعي ــــــى لتصــــــنع شــــــيئا م ــــــر ســــــحر ديزن طريقهــــــا عب
چيپيتــــو صــــانع دمــــى خشــــبية وعــــدد مــــن .  والعقــــول كبيرهــــا وصــــغيرها
أثنـــــاء .  ، منهـــــا دميـــــة لصـــــبى اســـــمها پينوكيـــــو البـــــدع اآلليـــــة المبتكـــــرة
يــــر تــــأتى مســــخوطة الخ.  ، يطلــــب چيپيوتــــو ابنــــا مــــرور نجمــــة التمنــــى

ـــى حارســـا  ـــا وتعـــين الكريكيـــت چيمين ـــل پينوكيـــو صـــبيا حي ـــاء وتحي الزرق
فضــــول پينوكيــــو يوقعــــه مــــع شــــخوص شــــريرة متواليــــة .  علــــى ســــلوكياته

 ! يرتكب معها بعض األكاذيب التى تستطيل معها أنفه
AA: OScrSong (Harline, Washington, Smith); Song 

(When You Wish Upon  a Star -Harline -M, Washington 
-Lyr). 

  بينى وبينك 
  ق أأ ١١٠)   س ( ١٩٥٣مصر 
  . حسن رضا:  إخراج

ــــدين ــــد المطلــــب ، كمــــال الشــــناوى هــــدى شــــمس ال ،  ، محمــــد عب
  . ، عمر الجيزاوى ، محمد التابعى محمد أمين

ــــة لصــــديقه ــــرى يقــــع ضــــحية النصــــائح الخبيث ــــه .  شــــاب ث يفقــــد ثروت
ـــــى پاكســـــتان ـــــيم ف ـــــه وعمـــــه المق ـــــن خطيبت ـــــم .  ويســـــتدين م يصـــــل الع

فـــــيلم غنـــــائى ال قيمـــــة لـــــه .  بمشـــــاركة الخطيبـــــة ويفلحـــــان فـــــى إنقـــــاذه
  . إال فى رقصات البطلة

  البيه البواب 
  ق م ١٤٠)   س/  ف /  ت ( ١٩٨٧مصر 

أفـــــــــالم مصـــــــــر  اللبنانيـــــــــة للتجـــــــــارة واالســـــــــتثمار الســـــــــينمائى  [
يوســــــف :  قصـــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم مصــــــر العربيــــــة]  العربيـــــة
مـــــاهر عبـــــد :  مهنـــــدس الـــــديكور.  رضـــــا جبـــــران:  المقدمـــــة.  جـــــوهر
ـــــور فوزيـــــة :  مـــــدير اإلنتـــــاج.  جميـــــل عزيـــــز:  مكســـــاچ مهنـــــدس.  الن

ــــــراهيم ــــــى:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  إب ــــــى.  هــــــانى مهن ــــــتج الفن :  المن
حســـــن :  إخـــــراج.  ســـــمير فـــــرج:  مـــــدير التصـــــوير.  ســـــيد إســـــماعيل

  . إبراهيم
ســـــيد .  صـــــفية العمـــــرى.  فـــــؤاد المهنـــــدس.  أحمـــــد زكـــــى:  بطولـــــة
، ألفــــــت  نعيمــــــة الصــــــغير.  رجــــــاء الجــــــداوى.  محمــــــد رضــــــا.  زيــــــان
.  ، فريـــــدة ســـــيف النصــــــر آمــــــال رمـــــزى:  ضـــــيوف الشـــــرف.  ســـــكر

رأفـــت :  والطفـــل >؛  ، مهجـــة عبـــد الـــرحمن ، وائـــل نـــور عـــزة لبيـــب
،  ؛ شـــــــوقى شـــــــامخ ، مجـــــــدى صـــــــبح فـــــــاروق ســـــــليمان.  < لبيـــــــب

، يوســــف  ، ليلــــى جمــــال معثمــــان عبــــد المــــنع.  حلمــــى عبــــد الوهــــاب
،  ، صـــــالح يحيـــــى محمـــــد األدنـــــدانى.  ، أديـــــب الطرابلســـــى صـــــليب

ـــــــل أحمـــــــد حجـــــــازى ـــــــة.  ، محمـــــــد جبري ـــــــو عبي ـــــــار  أحمـــــــد أب ، مخت
، أمــــين  محمــــود طــــاهر.  ، محمــــد أبــــو حشــــيش ، نــــورا كمــــال الســــيد
يوســــف :  بــــدون ائتمــــان . [ ، صــــالح صــــادق ، مطــــاوع عــــويس عنتــــر
  . ] داود

يعمـــــل .  رض للنصـــــب فـــــى طريقـــــه للقـــــاهرةريفـــــى مـــــن الصـــــعيد يتعـــــ
ـــا وتـــدريجيا يعـــرف طريـــق الثـــراء ، وأخيـــرا يجمـــع أمـــواال لبنـــاء بـــرج  بواب

ــــالنقود ــــه إحــــدى الســــاكنات وتهــــرب ب ــــال علي يتكــــاتف .  ســــكنى فتحت
ــــوال ــــاذه وإعــــادة األم ــــون إلنق ــــة ومســــلية .  البواب ــــة وذكي ــــديا طريف كومي

ـــــــؤاد الم ـــــــر ال ســـــــيما ف ـــــــن الطـــــــاقم الكبي ـــــــل جـــــــذاب م هنـــــــدس وتمثي
الموظــــف بالمعـــــاش الـــــذى يتـــــرك شـــــقته ويســـــكن الســـــطوح ثـــــم يعمـــــل 

  ! مساعدا للبواب
  البيه البواب 

The Concierge 
  ق م ٩٦)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٣أميركا 

Aka: For Love or Money (US). 
[Universal] Imagine. Co-P: Graham Place. M: Bruce 

Broughton. E: Jim Miller. PD: Peter Larkin. DPh: Oliver 
Wood. ExcP: David T. Friendly. W: Mark Rosenthal and 
Lawrence Konner. P: Brian Grazer. D: Barry Sonnenfeld. 

Michael J. Fox. ¤. Gabrielle Anwar. Anthony Higgins. 
Michael Tucker. Bob Balaban. Isaac Mizrahi. Udo Kier. 
Simon Jones, Dianne Brill, Dan Hedaya, Fyvush Finkel, 
Bobby Short. 
ــــــى شــــــخص  ــــــى تعن ــــــالمى والت ــــــوان الع هــــــذه الكلمــــــة الفرنســــــية للعن

، تســـتخدم فـــى الفنـــادق الراقيـــة فـــى كـــل مكـــان للداللـــة علـــى  الخدمـــة
مســـــئول العالقـــــات العامـــــة الـــــذى يتـــــولى ترتيـــــب وتســـــهيل الخـــــدمات 

هــــذه .  ) ’ المشــــهالتى ‘أدق مــــرادف عربــــى  (التــــى يطلبهــــا النــــزالء 
ـــادق  ـــا هـــى وظيفـــة البطـــل الشـــاب فـــى أحـــد فن ـــورك ويبـــدو متباهي نيـــو ي

، والتــــــــى  بهــــــــا ويميزهــــــــا دومــــــــا عــــــــن وظيفــــــــة البــــــــواب أو الحاجــــــــب
، يخفـــــــى تحتهـــــــا  يتكســـــــب منهـــــــا بشـــــــدة بفضـــــــل ميولـــــــه الشـــــــوارعية

الحبكــــــة .  طموحــــــا أكبــــــر وهــــــو أن يصــــــبح نفســــــه صــــــاحب فنــــــدق
الرئيســـــة أن جـــــزءا مـــــن تلـــــك الخـــــدمات التـــــى يقـــــدم ألحـــــد البليـــــونير 

، والتـــــى  بائعـــــة العطـــــور بالفنـــــدقات يشـــــمل تســـــهيل عالقتـــــه بالفتـــــاة 
بــــــــالطبع أن تعلــــــــم أن كــــــــل .  هــــــــو شخصــــــــيا)  أو يحبهــــــــا (يتمناهــــــــا 

كوميــــديا عاطفيــــة خفيــــة تقــــدم رؤيــــة .  الخيــــوط ســــتنتهى نهايــــة ســــعيدة
، لكنهــــــا ال تكــــــاد  ســـــاخرة لحيــــــاة األثريــــــاء وحيــــــاة نيـــــو يــــــورك ككــــــل

فــــوكس أقــــل مـــــن .  چيــــه.  تصــــل لحــــد الضــــحك الحقيقــــى إال نـــــادرا
ــــــاد ــــــة رغــــــم أنهــــــا  المعت ــــــة جميل ــــــب لمجــــــرد دمي ــــــدت أقرب ــــــوار ب ، وأن

ــــة ــــر إمتاعــــا وهــــو .  ليســــت بالممثلــــة البادئ ــــدا أكث ــــز فقــــد ب أمــــا هيجين
يحــــاكى شــــكال وموضــــوعا شخصــــية بليــــونير العقــــارات والفنــــادق النيــــو 

ــــد ترامــــپ ــــوركى دونال ــــه بفــــيلم .  ي ــــة ل ــــوان  ١٩٦٣ال عالق ــــذات العن ب
  . األميركى

  البيوت أسرار 
  ق أأ ١٢٨)  س/  الحجاز/  ت ( ١٩٧١مصر 

قصـــــة .  أفـــــالم المصـــــرى]  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما [
ــــادة:  وســــيناريو وحــــوار ــــروت الســــيد زي ــــأليف.  ، أحمــــد ث :  األغــــانى ت
ــــادة ــــز محمــــود:  ؛ تلحــــين الســــيد زي ــــد العزي ــــديكور.  عب ــــدس ال :  مهن

:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد العزيـــــز فخـــــرى:  مونتـــــاچ.  محـــــروس زيـــــادة
  . السيد زيادة:  إخراج.  عبد العظيمعادل 

،  ، نـــــور الشـــــريف ، عـــــادل إمـــــام ، ميرفــــــت أمـــــين شـــــكرى ســـــرحان
  . ليلى طاهر

ـــــق اجتمـــــاعى مســـــلية   ١٥ال ســـــيما بعـــــد اختصـــــار  (ميلودرامـــــا تعلي
، تـــــــدور حـــــــول زوجـــــــة شـــــــابة دائمـــــــة  ) دقيقـــــــة مـــــــن معظـــــــم النســـــــخ

، حتــــــى تجبــــــره علــــــى  االحتجــــــاج علــــــى زوجهــــــا المحــــــامى المقــــــامر
ـــــتتعل ـــــى البي ـــــدمن .  يمهـــــا واللعـــــب معهـــــا هـــــى ف ـــــا يحـــــدث أنهـــــا ت م

ــــرى المــــاجن  ــــع نفســــها لصــــديقه الث ــــى تفلــــس وتبي عــــادل  (اللعــــب حت
شــــكرى ســــرحان بــــذل جهــــدا كبيــــرا ليجعــــل .  ، وأشــــياء أخــــرى ) إمــــام

ــــه شــــيئا  ــــه ب ــــى القمــــار بعــــد شــــغف زوجت ــــزوج الســــاخط عل شخصــــية ال
، أى  مــــا يجــــبليلــــى طــــاهر منطلقــــة فــــى أداء دور المقــــامر ك.  مقنعــــا

، زادهــــا  الــــذى يتعلــــق بعــــودة الحــــظ حتــــى النهايــــة ومهمــــا كــــان الــــثمن
ـــدا أنهـــا تفعـــل مـــا تفعـــل بضـــمير معـــذب تجـــاه مـــا  ـــدور المكتـــوب جي ال

، أو  ترتكبـــه فـــى حـــق أقـــرب المقـــربين كابنهـــا الـــذى تتركـــه رغـــم مرضـــه
ــــى  ــــاقتراض نقودهــــا رغــــم أنهــــا مقدمــــة عل ــــى تخــــاطر ب تجــــاه أختهــــا الت

وران جيــــــــدان لميرفـــــــــت أمــــــــين ونــــــــور الشــــــــريف هــــــــذآن د.  الــــــــزواج
المضــــــيفة والطيــــــار الواقعــــــان فــــــى الحــــــب والجــــــادان فــــــى نظرتهمــــــا 

  . للحياة
  بيومى أفندى 

  ق أأ ١٢٠)   س/  بيتش ( ١٩٤٩مصر 
  . ، جمال مدكور يوسف وهبى:  إخراج

،  ، ميمـــــى شـــــكيب ، فريـــــد شـــــوقى ، فـــــاتن حمامـــــة يوســـــف وهبـــــى
  . ، إيفـون ماضى ين، كمال حس ، فاخر فاخر سراج منير

ـــــــــار الفرنســـــــــية ـــــــــى لمســـــــــرحية األب ليبون .  معالجـــــــــة يوســـــــــف وهب
ــــــر الشــــــرعيين ــــــاء غي ــــــر .  ميلودرامــــــا صــــــارخة عــــــن مشــــــكلة األبن الفقي

ــــــزوج ــــــرى وت ــــــذى أث ــــــه عالقــــــة ســــــابقة اســــــفرت عــــــن  ال ، لكــــــن لزوجت
، لكــــــن مشـــــاكل تواجــــــه االبـــــن وأختــــــه  ، فيقبـــــل األمــــــر بطيبـــــة طفـــــل

ـــــالغ فـــــى  مـــــن فـــــاتن حمامـــــةأداء جيـــــد عامـــــة .  عنـــــدما يكبـــــرون ، ومب
، وطريــــــــف فــــــــى مشــــــــاهده  مشــــــــاهد يوســــــــف وهبــــــــى الميلودراميــــــــة

  ! الكوميدية
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تأثير أشعة جاما على زهور المخملية 
    ٢/١القمر ـ  علىـ  للرجل

The Effect of Gamma Rays on Man-
in-the-Moon Marigolds 

  ق م ١٠١)   ت  ( ١٩٧٢أميركا 
Twentieth Century Fox [Newman Foreman]. DPh: Adam 

Holender. PD: Gene Callohan. E: Evan Lottman. M: 
Maurice Jarre. Play -Pulitzer Prize Winning: Paul Zindel. Pd 
in N.Y. Stage: Orion Lehman. S: Alvin Sargent. ExcP: John 
Foreman. P and D: Paul Newman. 

Joanne Woodward, Nell Potts, Roberta Wallach, Judith 
Lowry, David Spielberg, Richard Venture, Carolyn Coates, 
Will Hare, Estelle Omens, Jess Osuna, Ellen Dano, Lynne 
Rogers, Roger Serbagi, John Lehne, Michael Hearney, Dee 
Victor. 
ــــــوى  ــــــن أق ــــــى واحــــــد م ــــــن وودورد ف ــــــع للعضــــــالت م اســــــتعراض رائ

، لكـــــن مـــــؤثر ويكـــــاد  ككـــــل عمـــــل صـــــغير وبســـــيط نســـــبيا.  أدوارهـــــا
يرتفـــــع الحـــــس الـــــواقعى فـــــى الحـــــديث عـــــن الفقـــــر فيـــــه إلـــــى مســـــتوى 

ـــــــداع ـــــــى .  اإلب ـــــــق عـــــــالمين متناقضـــــــين لكنهمـــــــا ف ـــــــة لخل فكـــــــرة رائع
لقاســــى العــــالم األول هــــو الواقــــع ا.  الحقيقــــة شــــىء واحــــد هــــو عالمنــــا

، واألم غريبــــــة األطــــــوار مــــــن  هجرهــــــا األب ثــــــم مــــــات  مــــــاتألســــــرة 
أكثــــــر مـــــــن وجــــــه وتمـــــــزج الســــــخط بقـــــــوة الشخصــــــية تضـــــــطر إلـــــــى 

وبـــالطبع البنـــت الكبـــرى ســـاخطة .  استضـــافة ســـيدة مســـنة نظيـــر أجـــر
ــــانى هــــو البنــــت الصــــغرى .  علــــى كــــل شــــىء طــــوال الوقــــت العــــالم الث

ــــى اإلشــــعاع فــــى الم ــــدة عل ــــى تجــــرى تجــــارب رائ ، والشــــىء  درســــةالت
، أن كــــل ذرة فينــــا  الوحيــــد الــــذى يمنعهــــا مــــن الســــخط علــــى العــــالم

وفيـــــــه آتيـــــــة مـــــــن الشـــــــمس والكـــــــون الســـــــحيق الـــــــذى يتجـــــــاوز كـــــــل 
  . األحالم

  تاجر فـينيسيا 
The Merchant of Venice 
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ــــــــة  ( ’ تــــــــاجر فـــــــــنيسيا ‘ أو تــــــــاجر البندقيــــــــة فــــــــى الترجمــــــــة العربي
.  ، واحــــدة مــــن أســــوأ الشيكســــپيريات حظــــا فــــى الســــينما ) الدارجــــة

، بـــــل لوجـــــود أســـــباب  الســـــبب لـــــيس فقـــــط أن الســـــينما فـــــن يهـــــودى
مبــــدئيا يوجــــد الكثيــــرون ممــــن يعتبروهــــا نقطــــة .  أكثــــر تقانيــــة مــــن هــــذا

ــــــى ــــــر ناصــــــعة فــــــى ســــــجل شيكســــــپير الفن ، وهــــــى ذات مضــــــمون  غي
، كمـــــا أن نهايتهـــــا المتشـــــفية فـــــى  خ غيـــــر مـــــألوف فـــــى أعمالـــــهصـــــار 

اليهــــــودى وإجبــــــاره علــــــى التحــــــول إلــــــى المســــــيحية ليســــــت بــــــاألمر 
إنهــــــا ذات .  المتماشـــــى مـــــع تراچيـــــديات المؤلـــــف التطهريـــــة الرفيعـــــة

أفكــــار لــــم تعــــد مقبولــــة إلنســــان اليــــوم بالــــذات ولــــذا انفضــــت عنهــــا 
ى تــــــدور عــــــن هــــــ.  الســــــينما بغــــــض النظــــــر عــــــن معتقــــــدات صــــــانعيها

أنتونيـــــــو التـــــــاجر الفــــــــينيسى الكبيـــــــر الـــــــذى اضـــــــطر لالقتـــــــراض مـــــــن 
شـــــايلوك المرابـــــى اليهـــــودى لتـــــدبير زفـــــاف ربيبـــــه الشـــــاب مـــــن فتـــــاة 

.  ، وذلــــــك بضــــــمان رطــــــل مــــــن لحمــــــه أرســــــتقراطية وقــــــع فــــــى حبهــــــا
ــــــــة ــــــــاجر بســــــــبب الحــــــــروب اإلنجليزي ،  الفرنســــــــية-تغــــــــرق ســــــــفن الت

دوق الــــذى يحتــــار فــــى ويصــــمم شــــايلوك علــــى تنفيــــذ العقــــد ويلجــــأ للــــ
، فتــــــأتى خطيبــــــة الشــــــاب متنكــــــرة كمستشــــــار قــــــانونى  أمــــــر الصــــــفقة

وتكيــــــف األمــــــر قانونيــــــا لتحيــــــل شــــــايلوك إلــــــى مســــــيحى معــــــدم فــــــى 
ومعــــه   (المشــــكلة فــــى كــــل هــــذا أننــــا نعلــــم أن شــــايلوك هــــذا .  النهايــــة

هـــــم مبتكـــــرو نظامنـــــا )  كـــــل يهـــــود فلورنســـــا وأمســـــتردام علـــــى األقـــــل
لــــم يعـــــد يكتفــــى برطــــل واحـــــد مــــن لحـــــم  المصــــرفى المعاصــــر الـــــذى

، وأنهــــــم ممولــــــو الكشــــــوفات الجغرافيــــــة والثــــــورة  عمالئــــــه المتعثــــــرين
بكلمـــــــة .  الصـــــــناعية أو بكلمـــــــة صـــــــانعى كـــــــل حضـــــــارتنا المعاصـــــــرة

ــــــــه النبــــــــوءة  ــــــــم تفطــــــــن ل ــــــــذى ل ــــــــل الخــــــــالص ال شــــــــايلوك هــــــــو العق
، ثــــم حــــدث أن أصــــبح قانونــــا يوميــــا فــــى حياتنــــا جميعــــا  الشيكســــپيرية

ــــــــوفــــــــى عصــــــــر الســــــــ ــــــــة -يادة األنجل ــــــــو (يهودي ساكســــــــونية -األنجل
.  ، حتــــى لــــو كنــــا نســــتمتع أحيانــــا بلعــــن مثــــل هــــذا القــــانون ) ســــابقا
، فهــــذه واحــــدة مــــن المعالجــــات الســــينمائية النــــادرة للمســــرحية  وبعــــد

، ربمــــا لتســــتخدم كمــــادة  صــــممت بوفــــاء شــــديد لألصــــل بكــــل عيوبــــه
ــــة أساســــا بإيقــــاع متــــدفق إنتــــاج تليفـــــزيونى صــــغير لكــــن يــــأتى .  تعليمي

،  وأداء ممتــــاز مــــن پيــــك لــــدور شــــايلوك وويتــــرو لــــدور التــــاجر أنتونيــــو
وأقــــل قلــــيال مــــن مجموعــــة الشــــباب وعلــــى رأســــهم ماكجــــان وجــــواين 

  . فى دور الثنائى العاشق الرئيس باسانيو وپورشيا
  تار بايت 

  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٥٥مصر 
  . عباس كامل:  إخراج

ـــــدين ى، ســـــعاد مكـــــاو  ، قمـــــر كـــــارم محمـــــود ،  ، هـــــدى شـــــمس ال
  . ، محمود شكوكو ، مارى منيب سليمان نجيب

، وإن لــــم  كوميــــديا ســــوداء ســــاخرة طريفــــة مــــن أســــتاذها فــــى مصــــر
ـــة ‘.  تكـــن مـــن أفضـــل مـــا قـــدم ـــر الرحيمي ـــل شـــقيقته ’  كبي يحلـــم بمقت

  . ، فيستيقظ تائبا ، واكتشافه ظلمه لضحيته وقيامه هو بالثأر

  ل عبد الناصر تاريخ وحياة وحروب الزعيم جما
؛   فـيديو  ) [  محدودة  (م /  ق أأ ٧٦)  هاى ( ١٩٩٣مصر 
  ] وثائقى

  . ) المطبوعات (”  الزعيم جمال عبد الناصر “
هــــذه رؤيــــة شخصــــية جــــدا لحيــــاة الــــزعيم جمــــال عبــــد .  هــــاى فــــيلم

ـــــا أى مســـــئولية ـــــيس لن .  الناصـــــر وتحتمـــــل التصـــــديق أو التكـــــذيب ول
:  كتابــــــة:  بــــــدون ائتمــــــان [.  عــــــادل الدســــــوقى:  مونتــــــاچ وإخــــــراج
  . ] عادل الدسوقى

  . جمال حماد:  تعليق
وهـــــــــو .  أول فـــــــــيلم مصـــــــــرى وثـــــــــائقى ينـــــــــتج مباشـــــــــرة للفــــــــــيديو

التخصــــــص الــــــذى حولــــــت شــــــركة هــــــاى فــــــيلم نفســــــها إليــــــه بعــــــد أن  
كانــــت شـــــركة متخصصـــــة فـــــى توزيــــع األفـــــالم األجنبيـــــة الرفيعـــــة علـــــى 

يقــــدم هنــــا  عــــادل الدســــوقى صــــاحب هــــذه الشــــركة.  شــــرائط فـــــيديو
مـــن  (، عبـــارة عـــن تجميـــع واســـع لمـــواد أرشـــيفية  أول أفالمـــه كموجـــه

بعضها ـ  الواضــــــح أن أغلــــــب مصــــــادرها الســــــينمائية ليســــــت مصــــــرية 
ــــــــون الفرنسية ــــــــة جوم ــــــــدى اهتمــــــــام  ـ  يحمــــــــل عالم ــــــــم م ــــــــت تعل فأن

ــــذا فــــالمواد المصــــرية تكــــاد  المصــــريين بحفــــظ مثــــل هــــذه األشــــياء ، ل
البدايــــة تتبــــع تــــاريخ .  ) ! الوثــــائق تنحصــــر فــــى الصــــور الثابتــــة وصــــور

، ثــــم يتحــــول  ســـعى مصــــر لالســـتقالل عــــن بريطانيــــا منـــذ أوائــــل القـــرن
لنشــــأة جمــــال عبـــــد الناصــــر وإرهاصـــــات حركــــة الجـــــيش التــــى قادهـــــا 

ــــو  ــــر العــــالم  ١٩٥٢فــــى يولي ــــه عب ــــم التصــــاعد الكاســــح لجماهيريت ، ث
ــــى بعــــد فشــــل الهجــــوم الثالثــــى علــــى مصــــر فــــى عــــام  .  ١٩٥٦العرب

ـــــالطبع هزيمـــــة والن ـــــة ب ـــــى رفضـــــها الشـــــعب ١٩٦٧هاي ،  واســـــتقالته الت
ـــاء الجـــبش المصـــرى مســـتوى جيـــد .  ثـــم جهـــوده بعـــد ذلـــك إلعـــادة بن

ــــة ــــن المصــــادر المصــــورة الحي ــــرة  م ــــزن هــــادئ النب ــــق ســــلس مت ، وتعلي
وملفــــــــت الموضــــــــوعية ويقــــــــدم أحيانــــــــا مبــــــــررات الغــــــــرب لمعاداتــــــــه 

ـــــد ا بإســـــهاب ـــــه العـــــام لتوجهـــــات جمـــــال عب ، إال  لناصـــــر، ورغـــــم تبني
أنـــــه ال يقصـــــد الوصـــــول الســـــتنتاجات محـــــددة بقـــــدر مـــــا هـــــو عـــــرض 

ـــارة الشـــركة .  لألحـــداث مـــع وضـــع كهـــذا ال تكـــاد تفهـــم مـــثال مبـــرر عب
التقليديـــــة عـــــن الكثيـــــر مـــــن أفالمهـــــا أنهـــــا رؤيـــــة تحتمـــــل التصـــــديق أو 

، وأيضــــــا ال يتماشــــــى مــــــع النبــــــرة الحماســــــية التــــــى تــــــوحى  التكــــــذيب
مــــــن اإلضــــــاءات العاليــــــة بعــــــض لقطــــــات .  ملصــــــقات أفالمهــــــا عــــــادة

ـــــن تصـــــويره بكاميرتـــــه  ـــــع أســـــرته م ـــــد الناصـــــر لـــــه م ـــــادرة لجمـــــال عب ن
بعــــد إنتاجـــه بقليــــل ضـــمته الشــــركة كأحـــد مجموعــــة أشــــرطة .  الخاصـــة

فــــــيديو تســـــجل بقيتهـــــا اللقـــــاءات السياســـــية البـــــارزة للـــــرئيس الراحـــــل 
الـــزعيم جمــــال عبــــد  ‘مـــع زعمــــاء العـــالم وذلــــك تحــــت عنـــوان موحــــد 

الصــــــــوت الهــــــــادئ للتعليــــــــق لمــــــــذيع شــــــــاب باإلذاعــــــــة .  ’ اصــــــــرالن
المصــــرية ولــــيس للضــــابط والمــــؤرخ المعــــروف الــــذى شــــارك فــــى ثــــورة 

  ! يوليو ويشتركان فى ذات االسم
  تاكسى 

  ]  تليفـزيونى [ق أأ  ٧٠)  ت ( ١٩٧٠مصر ح 
:  مونتــــــاچ.  ســــــيد فــــــرج:  ماكيــــــاج.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون

ـــــــد الســـــــالم ـــــــاج.  رشـــــــيدة عب ـــــــدير اإلنت ـــــــد المســـــــيح:  م ـــــــدير .  عب م
  . نور الدمرداش:  إخراج.  عبد المنعم بهنسى:  التصوير

ــــــدين ــــــور ال ــــــل.  شــــــفيق ن ــــــدراوى.  ســــــناء جمي ــــــزى الب صــــــالح .  زي
صــــفاء أبــــو .  أحمــــد لوكســــر.  محمــــد رضــــا.  عــــادل أدهــــم.  منصــــور
ــــــة ســــــيف النصــــــر.  الســــــعود ــــــراهيم زاغــــــو.  كــــــوثر رمــــــزى.  نادي ،  إب

  . فريد شوقى:  مع ضيف الشرف.  إبراهيم حسنين
نـــــور الـــــدين أخـــــاذ فـــــى دور .  فكـــــرة طريفـــــة للغايـــــة وتنفيـــــذ مشـــــوق

ســــائق التاكســــى طيــــب القلــــب الــــذى يقــــع بالتــــالى فــــى سلســــلة مــــآزق 
ســــناء جميــــل ســــيدة تتعقــــب صــــديقا .  متواصــــلة لهــــا دائمــــا بكــــوارث

صــــــفاء أبــــــو .  ، فتكتشــــــف زواجــــــه وتقتــــــل زوجتــــــه ) لوكســــــر (لهــــــا 
نقودهـــــــا محـــــــدودة فيعـــــــرض عليهـــــــا توصـــــــيلها بقيـــــــة الســـــــعود طالبـــــــة 

يـــــدخل المستشـــــفى ليعـــــود .  المشـــــوار فيهاجمـــــه بلطجيـــــان ويســـــرقانه
ــــه ،  مــــع صــــالح منصــــور األب الســــادى الــــذى تســــبب فــــى قتــــل زوجت

مــــن التاكســــى هاربــــة لالنتحــــار فــــى )  زيــــزى البــــدراوى (وتنــــزل ابنتــــه 
محمـــــد رضـــــا صـــــعيدى يريـــــد اللحـــــاق بزوجتـــــه فـــــى القطـــــار .  النيـــــل

فــــى الطريــــق الريفــــى يفضــــل الــــدخول فــــى .  لتــــأخره فــــى شــــراء ســــجائر
عــــادل أدهــــم وناديــــة ســــيف النصــــر مهربــــا عقــــاقير .  معركــــة تحطيــــب

ــــى ســــائقه معهمــــا ــــبض عل ــــب بواســــطة التاكســــى فيق ــــادالن الحقائ .  يتب
ـــه  ـــق وجهـــه فـــإذا ب ـــة أن يركـــب أجنبـــى الســـيارة وفجـــأة يخلـــع تنمي النهاي

  . النجم فريد شوقى
   ٢/١تاكسى الغرام 

  ق أأ ١٢٠)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

ـــــــز محمـــــــود هـــــــدى ســـــــلطان ـــــــد  ، حســـــــن فـــــــايق ، عبـــــــد العزي ، عب
  . السالم النابلسى

ــــــارى ــــــن زواج إجب ــــــة م ــــــة هارب ــــــاة ثري ، يأخــــــذها ســــــائق التاكســــــى  فت
درامــــــا .  ، ويــــــدعى أنــــــه تزوجهــــــا حتــــــى ينقــــــذها ويبــــــدأ الحــــــب لبيتــــــه

  . عاطفية رقيقة وجميلة
  مخبول التاكسى ال

Wacky Taxi 
  ق م ٨٠)   ت  ( ١٩٧٠أميركا 

[Avco Embassy] Capri Productions. AscP: Eddie Saeta. 
DPh: Fritz Roland. E: Alan Presberg. M: Willie Ruff. P: 
Samuel S. Dikel. W and D: Alex Grasshoff. 

John Astin. ¤. Ralph James, Marian Brasch, Tony Genaro, 
Tommy Dikel. Bob Estrada, Leo Ford, Becky Castro, 
Jimmy Dikel, Eugene Freeman, Danny Castro, Father Tulio. 
Intrd: Maria Pohji.  Tino Barzi, Ann Cushing, Cheryl 
Xavier, Alan Sherman, Joyce Dikel, Jeanne Rivkin, Harriel 
Levi. 

رة قديمـــــة يعمـــــل عامـــــل مصـــــنع يتـــــرك فجـــــأة عملـــــه ويشـــــترى ســـــيا
لكنــــه يفشــــل ويتــــورط فــــى متاعــــب وحماقــــات .  عليهــــا ســــائق تاكســــى

.  حتـــــى يضـــــيع منـــــه التاكســـــى ويصـــــلى حتـــــى يعثـــــر عليـــــه مـــــن جديـــــد
المفتــــرض أنــــه فــــيلم إجتمــــاعى كوميــــدى عــــن ذوى األصــــول األســــبانية 

ـــــا  ـــــة كاليفورني ـــــه ممـــــل  ) ســـــان دييجـــــو (فـــــى إحـــــدى مـــــدن والي ، لكن
  . وغير مسلى فى شىء

   تايتانيك 
Titanic 

  ق أأ ٩٨)   ت  ( ١٩٥٣أميركا 
Twentieth Century Fox. W: Charles Brackett, Walter 

Reisch and Richard Breen. M: Sol Kaplan; >MDn: Lionel 
Newman;;< DPh: Joe MacDonald, A.S.C. AD: Lyle 
Wheeler, Maurice Ransford; SpPhFx: Ray Kellogg; SD: 
Stuart Reiss; FE: Louis Loeffler, A.C.E.; WardrobeDn: 
Charles le Maire; CD: Dorothy Jeakins; Orch: Herbert 
Spencer; MUpArtist: Ben Nye; Sd: Arthur L. Kirbach, 
Roger Herman; AstD: Henry Weinberger; TechAdviser: 
Commodore Sir Gordon Illingworth -R.D., R.N.R (Retired). 
P: Charles Brackett. D: Jean Negulesco. All navigational 
details of this film -conversations, incidents and general 
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inquires held in 1912 by the Congress of the United States 
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Str: Clifton Webb, Barbara Stanwyck. Co-Str: Robert 
Wagner, Audrey Dalton, Thelma Ritter. With: Brian 
Aherne, Richard Basehart, Allyn Joslyn, James Todd, 
Frances Bergen, William Johnstone. 

أپريـــــل  ١٥قصـــــة غـــــرق البـــــاخرة البريطانيـــــة العمالقـــــة الشـــــهيرة فـــــى 
ـــا  ركـــز علـــى أســـرة واحـــدة مـــن الركـــابت ١٩١٢ ـــادرا م ، وهـــى فكـــرة ن

وتقـــــدم هنـــــا فـــــى صـــــيغة متطرفـــــة بـــــأن ال .  انتهجتهـــــا أفـــــالم الكـــــوارث
تكــــاد تلقــــى أضــــواء علــــى أى مــــن بقيــــة الركــــاب أو حتــــى الطــــاقم إال 

ــــأفراد تلــــك األســــرة ، وإن كــــان ذلــــك مصــــدرا  مــــن خــــالل عالقــــاتهم ب
ى قصــــة ميلودراميــــة إذن هــــ.  لــــبعض القصــــص الثانويــــة الجيــــدة أيضــــا

ــــــر  ــــــة األكب ــــــة التراچيدي مألوفــــــة لحــــــد مــــــا نســــــجت فــــــى هــــــذه الخلفي
ــــوف التوقــــع األساســــى وهــــو أن  فأعطتهــــا رونقــــا خاصــــا ــــم ت ، لكنهــــا ل

، ولغزهـــا الجســـيم الـــذى ســـاهمت  يكـــون فيلمـــا عـــن غـــرق التايتانيـــك
مثــــــل هــــــذه األفــــــالم فــــــى تدعيمــــــه وهــــــى كيــــــف تغــــــرق هــــــذه التحفــــــة 

ــــــل هــــــذه ــــــارة بمث ــــــد اصــــــدامها  الهندســــــية الجب البســــــاطة والســــــرعة بع
، األمـــــر الـــــذى اعتبـــــر واحـــــدا مـــــن أضـــــخم عالمـــــات  بجبـــــل جليـــــدى

هــــذا الطمــــوح حققتــــه أفــــالم  (االســــتفهام فــــى تــــاريخ العلــــوم الهندســــية 
أكثــــر وثائقيــــة مثــــل المعالجــــة البريطانيــــة األقــــوى بدرجــــة ملموســــة بعــــد 

الفائقـــــة  ١٩٩٧، وطبعـــــا معالجـــــة  ” ليلـــــة للـــــذكرى “خمـــــس ســـــنوات 
التـــــى حــــــدث لهـــــا أن أصــــــبحت أغلـــــى وأنجــــــح ”  تيتانيــــــك “عنـــــوان ب

ـــــا ـــــالم الســـــينما جميع ـــــبطالن .  ) أف ـــــى وجـــــود  (ال ـــــب وســـــتانويك ف وي
زوجـــــان أميركيـــــان وصـــــلت العالقـــــة بينهمـــــا لحـــــد قطيعـــــة الـــــال )  طـــــاغ
األول ثــــــرى يقضــــــى معظــــــم وقتــــــه فــــــى أوروپــــــا فــــــى أفخــــــر .  عــــــودة

ـــى ظهـــر ال ـــدچ عل ـــراه ســـوى يلعـــب البري ـــوى  ســـفينةالمواقـــع وال ن ، وينت
األم علـــــى العكـــــس .  تـــــزويج ابنتـــــه مـــــن تـــــاجر أخشـــــاب أوروپـــــى ثـــــرى

ــــــــيم الكفــــــــاح  ــــــــدس ق ــــــــى تق ــــــــة الجــــــــادة الت نمــــــــوذج للمــــــــرأة األميركي
بــــدأ الفــــيلم بهــــا آخــــذه ابنتهــــا وابنهــــا عائــــدة بهمــــا ألميركــــا .  والشــــغل

دون علـــم الـــزوج الـــذى يلحـــق بهمـــا بشـــراء تـــذكرة مـــن فـــالح أســـپانى 
ـــــة ، و  مهـــــاجر مـــــع أســـــرته تســـــفر المجـــــادالت عـــــن تخليهـــــا عـــــن االبن

ـــه ، لكـــن الكارثـــة القادمـــة تحيـــل الصـــراعات  وتخليـــه هـــو عـــن تربيـــة ابن
ـــــــى شـــــــهامة وتضـــــــحيات جســـــــيمة ـــــــأس بمشـــــــاهد المـــــــؤثرات .  إل ال ب
الوقـــــائع الفنيـــــة للفـــــيلم مبنيـــــة .  والتـــــى تركـــــزت فـــــى الـــــدقائق األخيـــــرة

ة علـــــى التحقيقـــــات الرســـــمية لكـــــل مـــــن كـــــونجرس الواليـــــات المتحـــــد
ـــــــس التجـــــــارة البريطـــــــانى وحســـــــب اإلحصـــــــاءات فقـــــــد نجـــــــا .  ومجل

، معظمهــــــــــم مـــــــــن النســــــــــاء  قــــــــــارب حيـــــــــاة ١٩راكبـــــــــا فـــــــــى  ٧١٢
، ويمـــــاثلون بالكـــــاد ثلـــــث عـــــدد الطـــــاقم الركـــــاب األصـــــلى  واألطفـــــال

  . شخصا ٢٢٠٠وهو 
AA: St&S. 
AAN: AD-SD -B&W (Wheeler, Ransford -AD, Reiss 

-SD). 

   ٢/١تجار الموت 
  ق أأ ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج
، ســــعيد  ، رشــــدى أباظــــة ، محمــــود المليجــــى ، فريــــد شــــوقى إيمــــان
  . ، فردوس محمد أبو بكر

ـــــــأمين  ـــــــل الزوجـــــــات بعـــــــد الت ميلودرامـــــــا تشـــــــويق عـــــــن عصـــــــابة لقت
اإلثـــــــارة .  العقـــــــدة هـــــــى أن الحـــــــب جمـــــــع اثنـــــــين مـــــــنهم.  علـــــــيهن

، هـــى مـــا يعشـــقه كمـــال  ر لحظـــةوالمطـــاردات وفكـــرة اإلنقـــاذ فـــى آخـــ
  . ، وقدمه فى المشاهد األخيرة بنجاح الشيخ

   ٢/١التجارة المحرمة 
Poppies Are Also Flowers 

  ق م ١٠١)  الباشا/   ت  ( ١٩٦٦دولى 
Aka: Poppy Is Also a Flower (Pubs), The Opium 

Connection (US Video). 
UN Foundation. Based on a St by Ian Fleming. D: 

Terence Young. 
Senta Berger, Stephen Boyd, Yul Brynner, Angie 

Dickinson, Rita Hayworth Trevor Howard, Trini Lopez, 
Bessie Love, E.G. Marshall, Marcello Mastroianni, Gilbert 
Roland, Omar Sharif, Eli Wallach. Harold Sakata. 

الم ســــينمائية ســــمة أنتجتهــــا األمــــم األول مــــن بــــين نحــــو خمســــة أفــــ
.  المتحــــــدة وإن عرضــــــت تليفـــــــزيونيا فقــــــط فــــــى الواليــــــات المتحــــــدة

الهــــدف كمــــا تحــــدده المعلقــــة قبــــل العنــــاوين هــــو إظهــــار دور التعــــاون 
، بـــــاألخص حســـــب  الـــــدولى فـــــى القضـــــاء علـــــى ظـــــاهرة المخـــــدرات

،  مارشــــال األخيــــرة ضــــرورة التركيــــز علــــى حيــــث يــــزرع األفيــــون عبــــارة 
.  هـــــو ســـــر تركيـــــز العنـــــوان الطريـــــف علـــــى زهـــــرة الخشـــــخاش وهـــــذا

ــــورك  هــــاوارد ومارشــــال الــــبطالن  (ضــــابطان كهــــالن مــــن شــــرطة نيــــو ي
ـــــم تشـــــبيعها بمـــــادة مشـــــعة  ) الرئيســـــان ـــــان شـــــحنة مخـــــدرات ت ، يتابع

، وذلـــــك مـــــن إيـــــران إلـــــى نـــــاپولى إلـــــى نـــــيس ومونـــــت   تســـــهل كشـــــفها
لســــل حــــوادث اإلثــــارة تبــــدأفى الثلــــث األخيــــر مــــع تس.  كــــارلو وليــــون
ـــــة ـــــل العنيف ـــــد العصـــــابة القت ـــــى ي ،  ، ومنهـــــا مصـــــرع هـــــاوارد نفســـــه عل

ــــــى  وذروتهــــــا مطــــــاردة مارشــــــال منفــــــردا لهــــــم فــــــى القطــــــار المتجــــــه إل
ــــون ــــل .  لي ــــدد الهائ ــــدة هــــى جمعــــه لكــــل هــــذا الع ــــه الوحي ككــــل قيمت

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   للدعـاية واإلعالن

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

lll 



٧٩  

  هاى فيلم
    تفخر بأن تقدم

  أكبر مكتبة لألفالم
  الوثائقية والسياسية والعلمية والدينية

 
  : لمزيد من االستعالم

  . ٤٥٤٤٤٦٨:  ؛ فاكس ٢٥٨٠٥٠٠:  ت
  : نرحب بكم فى مركز البيع

  ، شارع إبراهيم باشا ٣٣
    . ، مصر الجديدة ، روكسى خلف مدينة غرناطة
  األشرطة من أى نظام إلى آخر خدمات تسجيل وتحويل

PAL ↔ NTSC    

ـــــاط  مـــــن النجـــــوم ـــــيهم مصـــــدرا لإلحب ، لكـــــن ربمـــــا تكـــــون الفرجـــــة عل
رض فــــــى الفـــــــيديو فــــــى نســــــخة عــــــادة مــــــا يعــــــ.  أكثــــــر منهــــــا للمتعــــــة

  . دقيقة ١٥مختصرة 
  تجاوز الغيبوبة 

Coma Dépassé 
  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٨٠)   ت  ( ١٩٩٠فرنسا 

Antenne 2; Pathé-Cinéma. Meurtre avec Préméditation. 
Collection Initiated: Claude Barma. S: Bernard Gridaine and 
Claude Barma. Adaptation and Dialogues: Bernard 
Gridaine. D: Roger Pigaut.  ↑ ExcP: Cyril Grize. PMg: 
Armand Tabuteau. DPh: Jean-Claude Saillier. AD: 
Assemblier -Jean Micoine. Sd: Michel Picardat. Mixing: 
Jean-Claude Voyoux. FirstAstD: Sonia Gauvin. E: Blanche 
Cauniot. SdFx: Betty Willemetz. C: Michel Pasquet, 
Stéphane Quatrehomme, Laurent Henigue. Costumes: 
Muriel Archambault, Yolanta Maszlong. Stunts: Philippe 
Guegan, Alain Grellier 

Bruno Cremer. Sylvie Granótier. ¤. Jacques Richard, 
Claude Giraud, Ford Personne.  ↑ Alexis Nitzer, Delphine 
Rich, Francois Lalande, Gérard Dauzet, Robert Darmel, 
Martine Maximin, Alain Baugull, Mouss Diouf, Pierre 
Hoden, Mimi Young, Michèle Loubet, Yoshi Oida, Michel 
Caron. 
ــــــه  ــــــاء إجــــــراء صــــــديق طفولت ــــــة أثن ــــــاردير يصــــــاب بغيبوب مقــــــاول ميلي

هــــــذا الصــــــديق علــــــى عالقــــــة غراميــــــة .  رة لــــــهلعمليــــــة حصــــــوة بــــــالمرا
ــــــث  ــــــه عب ــــــن زمالئ ــــــب اكتشــــــاف أى م ــــــى الطبي ــــــاول وعل بزوجــــــة المق

درامــــــا غمــــــوض متوســــــطة مــــــن .  بتعليمــــــات العــــــالج فــــــى الحاســــــوب
، التـــى مـــن أطـــرف خيوطهـــا أن  ’ قتـــل مـــع ســـبق األصـــرار ‘مجموعـــة 

، أصـــــــدقاء ويلتقـــــــون فـــــــى  إلـــــــخ… األبطـــــــال الرئيســـــــيين والشـــــــرطى 
  . ت المدرسةنادى خريجى ذا

  تجربة الموت 
Flatliners 

  ق م ١١١)  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
Columbia [Stonebridge Entertainment]. C: Mali Finn. CD: 

Susan Becker. M: James Newton Howard. E: Robert 
Brown. PD: Eugenio Zanetti. DPh: Jan de Pont. ExcPs: 
Scott Rudin, Michael Rachmil, Peter Filardi. W: Peter 
Filardi. P: Michael Douglas and Rick Bieber. D: Joel 
Schumacher.  ↑ VFxSup: Peter Donen. 

Kiefer Sutherland. Julia Roberts. William Baldwin. Oliver 
Platt. And Kevin Bacon.  ↑ Kimberly Scott, Joshua 
Rudoy, Benjamin Mouton, Aeryk Egan, Kesha Reed, Hope 
Davis, Jim Ortlieb, John Joseph Duha, Afram Bill Williams, 
Deborah Thompson, Elinore O’Connell, Marilyn Doods 
Frank, Sanna Vraa, Patricia Belcher, Susan French, Beth 
Grant, Cage S. Johnson. 

وهــــى ســــر النجــــاح هنــــا علــــى غــــرار .  الخرافــــة شــــىء جيــــد لألفــــالم
ـــــة الطـــــب :  ” الشـــــبح “و ”  طـــــارد األرواح “ بينهم ـ  خمســـــة مـــــن طلب

ــــة المــــوت لعــــدة دقــــائق ثــــم العــــودة ـ  طالبة مــــا يحــــدث .  يجــــرون تجرب
، أن يواجـــــه بالـــــذنب  مـــــع كـــــل مـــــنهم فـــــى المـــــرة التـــــى يرحـــــل فيهـــــا

قتــــل  ـ  بب فــــى قتــــل زميــــل التســــ (الكبيــــر الــــذى ارتكبــــه فــــى حياتــــه 
ــــــات وخــــــداعهن  ـ  األب  مضــــــايقة زميلــــــة ســــــوداء فــــــى  ـ  إغــــــواء الفتي

ـــــه للحيـــــاة.  ) المدرســـــة ـــــى أن  ثـــــم يظـــــل هـــــذا يطـــــارده بعـــــد عودت ، إل
ـــــه ـــــر عن ـــــر  ـ  كالعادةـ  بيكـــــون المـــــع .  يجـــــد طريقـــــه للتكفي فـــــى دور غي

ـــيلم ـــوازن العلمـــى فـــى الف ـــدرا مـــن الت ـــذى يعطـــى ق ـــيلم  .  المـــؤمن ال والف
ــــــة لمجموعــــــة مــــــن المواهــــــب الصــــــاعدة  لكنهــــــا ليســــــت  (كلــــــه تجرب

  . ) ! تجربة موت
AAN: SdFxE (Charles L. Campbell and Richard 

Franklin). 

  هى كده … تجيلها كده… تجيبها كده
  ق م ١١٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٣مصر 
  . عمر عبد العزيز:  إخراج

،  يلــــى علــــوى، ل ، ســــمير غــــانم ، مديحــــة كامــــل فــــاروق الفيشــــاوى
ــــــاهللا ، ســــــهير زكــــــى ، إبــــــراهيم ســــــعفان وحيــــــد ســــــيف ،  ، المنتصــــــر ب
  . ، محمد متولى محمود الزهيرى

، لكـــــن ثـــــم  مــــن ال تحبـــــه يكتئــــب.  صــــديقان يحبـــــان فتــــاة واحـــــدة
يتـــــزوج بالفعـــــل جارتـــــه التـــــى .  فتـــــاة مجهولـــــة تحبـــــه وتهـــــدده بالقتـــــل

درامـــــــا تشـــــــويقية !  ، لكنهـــــــا ليســـــــت مـــــــن أرســـــــلت الخطـــــــاب تحبـــــــه
  . ، وفكرة جيدة وإمتاع متوسط فيةعاط

 تحالف الشياطين 
Butch and Sundance —The Early 

Days 
  ق م ١١٠)  س/   ت  ( ١٩٧٩أميركا 

Twentieth Century Fox [Pantheon; William Goldman]. 
AscP: Jack B. Bernstein. M: Patrick Williams. DPh: Laszlo 
Kovacs. W: Allan Burns; Based on Chrs Created: William 
Goldman. P: Gabriel Katzka and Steven Bach. D: Richard 
Lester.  AD: Brian Eatwell. E: Anthony Gibbs, George 
Trirogoff. 

William Katt. Tom Berenger.  Jeff Corey, John Schuck, 
Michael C. Gwynne, Brian Dennehy, Jill Eikenberry, Peter 
Weller, Arthur Hill. 

ــــــرى  ـ  واألدق استباقـ  اســــــتطراد  ــــــوتش كاســــــيدى  ‘للخبطــــــة الكب ب
ــــــة  ] ” المشــــــاغبان المحترفــــــان “ [’  وســــــاندانس كيــــــد ، تبــــــدو محبب

ـــــة باألصـــــل ـــــى حـــــد ذاتهـــــا محبطـــــة لـــــدى المقارن ـــــى أقـــــل مـــــع  ف ، عل
، يـــروى الفــــيلم  كمــــا يقـــول العنــــوان.  افتقـــاد كاريزميـــة ممثلــــى األصـــل

ـــــوتش ســـــا شـــــباب الشخصـــــيتين ـــــث كـــــان ب ـــــارع، حي ،  طى قطـــــارات ب
مشــــهد  (وفـــى ذات الوقــــت شخصــــية محببــــة حتـــى لمــــن يقــــبض عليــــه 

ـــــه ـــــراج عن ـــــن القاضـــــى اإلف ـــــب م ـــــة مارشـــــال يطل ـــــوتش  البداي ، لكـــــن ب
ـــأكثر مـــع عـــدم الســـطو علـــى القطـــارات لـــدى مرورهـــا  يـــرفض أن يعـــد ب

ـــــه بالمقـــــامر الشـــــاب .  ) ! بوايـــــومينج ـــــأتى تعرفـــــه واعجاب بعـــــد ذلـــــك ي
ــــدالــــذى أصــــبح شــــريكه فــــى عمل ــــه واتخــــذ اســــم ســــاندانس كي ال .  يات

، ذلــــك إلــــى  خــــيط درامــــى يجــــذب المشــــاهد عبــــر تجوالهمــــا الطويــــل
  . أن يبدأ تتابع النهاية بعملية سطو على قطار هائلة

AAN: CD (William Ware Theiss). 

  تحالف العمالقة
  . ” شرطيان فى الجحيم “:  انظر

   تحت الحصار 
Under Siege 

  ق م ١٠٢)   س/  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
[Warner Bros.] Warner Bros.; Regency Enterprises; Le 

Studio Canal +; Alcor Films [Northwest]. C: Pamela 
Basker, C.S.A. ExcP: J.F. Lawton, Gary Goldstein. M: Gary 
Chang. CD: Richard Bruno. FE: Robert A. Perretti, A.C.E., 
Dennis Virkler, Don Brochu, Dov Hoenig. PD: Bill Kenney. 
DPh: Frank Tidy, B.S.C. Co-P: Jack B. Bernstein. Pedu 
MacGregor Scott. W: J.F. Lawton. P: Arnon Milchan, 
Steven Seagal, Steven Reuther. D: Andrew Davis. 

Steven Seagal. Tommy Lee Jones. ¤. Gary Busey. Erika 
Eleniak. Colm Meaney. Damian Chapa, Andy Romano. 
Patrick O’Neal, Nick Mancuso. 
وليمــــة فــــاخرة لعشــــاق أفـــــالم النشــــاط تمثــــل ذروة التعــــاون الممتـــــد 

طــــاه .  بـــين ســــتوديوهات وارنــــر ونجـــم النشــــاط الجديــــد نســـبيا آنــــذاك
، هـــــو فـــــى  علـــــى ظهـــــر حاملـــــة الطـــــائرات األميركيـــــة األكبـــــر ميســـــورى

ـــــر منضـــــبط يهـــــبط علـــــى الحاملـــــة .  األصـــــل عضـــــو ســـــوات ســـــابق غي
ـــق غنـــائى يقـــوده م عضـــو اســـتخبارات جماعـــة إرهابيـــة تحـــت ســـتار فري

ـــا  ـــومى ليـــى چـــونز (ســـابق شـــبه مختـــل حالي وآمـــر بســـالح المالحـــة )  ت
، والهــــــدف هــــــو  نــــــاقم علــــــى أحوالهــــــا)  جــــــارى بوســــــى (األسطول ـ  

مــــــدخل خفيــــــف الظــــــل يــــــأتى بــــــه .  االنتقــــــام مــــــن القيــــــادات األعلــــــى
ـــــة إيريكـــــا  ســـــييجآل الســـــاخر دومـــــا ـــــه الفاتن ـــــأتى ب ـــــوى ت ، ومـــــدخل أنث

عراض المثيــــرة التــــى جــــاءت للترفيــــه عــــن الطــــاقم إيليانــــاك كفتــــاة االســــت
ثــــم تصــــبح الوحيــــدة التــــى تســــاعد البطــــل فــــى مســــاعيه للتغلــــب علــــى 

ــــــــــين ــــــــــر الســــــــــاتياليت .  المختطف ــــــــــاز االتصــــــــــال المحمــــــــــول عب جه
والمشـــــابه للـــــذى اســـــتخدمه مراســـــل الســـــى إن إن فـــــى بغـــــداد أثنـــــاء 

ـــــيلم الحـــــرب انظـــــر الجـــــزء .  ، حقـــــق شـــــهرة واســـــعة بفضـــــل هـــــذا الف
 . تحت ذات العنوانالثانى 

AAN: Sd (Don Mitchell, Frank A. Montano, Rick Hart 
and Scott Smith); SdFxE (John Leveque and Bruce 
Stambler). 

  الجزء الثانى —تحت الحصار 
Under Siege 2 

  ق م ٩٩)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 
Aka: Under Siege 2: Dark Territory (US). 
[Warner Bros.] Warner Bros.; Monarch Enterprises; 

Regency [Arnon Milchan; Seagal/Nasso; Creative Edge 
Films; The Victor Company of Japan]. C: Louis DiGiaimo. 
M Comp and Cond: Basil Poledouris. CD: Richard Bruno. 
VFxSup: Richard Yuricich. AscP: Edward McDonnell. Co-
P: Julius R. Nasso. E: Michael Tronick. PD: Albert Brenner. 
DPh: Robbie Greenberg. ExcP: Gary Goldstein. ExcP: 
Jeffrey Neuman, Martin Wiley. W: Richard Hatem & Matt 
Reeves. P: Steven Seagal, Steve Perry, Arnon Milchan. D: 
Geoff Murphy.  ↑ AscPs: Dan Romero, Doug Metzger. 
Based on Chrs Created by J.F. Lawton. 

<Steven Seagal. ¤ Eric Bogosian. Katherine Heigl. Morris 
Chestnut.> Everett McGill. Brenda Bakke. Peter Greene. 
Andy Romano, Nick Mancuso. Jonathan Banks, Royce D. 
Applegate. Dale Dye, David Gianopoulos, Patrick 
Kilpatrick, Sandra Taylor. And Kurtwood Smith.  ↑ Scott 
Sowers, Afifi, Christopher Darga, Don Blakely, Dale Dye, 
Jim Clark, Stan Garner, Silan Smith, Rick Wiles, Kurtwood 
Smith, Denis I. Smith, Jim Dirker, Todd O. Russell, Warren 
Tabata, Julius R. Masso, Phyllis Davis, James V. Caciola, 
Ginger Lewis, Greg Collins, Ken Vieira, Wren T. Brown, 
D.C. Douglas, Thom Adcox Hernandez, Catherine 
MacNeal, Frank Roman, Al Sapienza, Jennifer Starr, Ping 
Wu. 

ــــــــزر  ‘ ــــــــه الن’  ١جري ــــــــدمير نمت ــــــــى فــــــــائق الت اســــــــا ســــــــاتياليت حرب
ـــــاعى ســـــرى ـــــد أن  لحســـــاب مشـــــروع دف ـــــه مخترعـــــه بع ، يســـــتولى علي

يحـــــــدث ذلـــــــك .  فصـــــــل مـــــــن الخدمـــــــة وادعـــــــى أنـــــــه لقـــــــى مصـــــــرعه
باختطـــــاف قطـــــار متجـــــه مـــــن دنفــــــر إلـــــى لـــــوس أنچلـــــيس وعلـــــى متنـــــه 
الضــــابط والضــــابطة المســــئولين عــــن تشــــغيله ويعرفــــان الشــــفرة الالزمــــة 

ــــذلك ــــه ز .  ل ــــن الخريطــــة فيغــــدق علي ــــدأ بمحــــو الصــــين م ــــن يب ــــه م بائن
مليـــــون دوالر لتـــــدمير  ١٠٠ (العــــرب األمـــــوال نظيــــر خـــــدمات تافهــــة 
ــــــون دوالر .  ) طــــــائرة تســــــافر عليهــــــا زوجــــــة أحــــــدهم اآلن يطلــــــب بلي

ـــدمير الپنتـــاجون ومـــن ثـــم واشـــينجتون كلهـــا علـــى غـــرار .  مـــنهم نظيـــر ت
ــــاك  ـ  مع فــــارق القطــــار مــــن السفينةـ  الجــــزء األول  أن كــــان كيســــى رايب

علــــى متنــــه )  ’ ســــيل ‘مالحــــة بعــــد عزلــــه مــــن فرقــــة طبــــاخ ســــالح ال (
ـــــــه  بالصـــــــدفة ـــــــى ـ  ، وعلي ـــــــى أرســـــــل ف وليس طـــــــائرات الســـــــتيلث الت
، وال ينقـــذه منهــــا  ، والقادمـــة فــــى الواقـــع لتــــدمير القطـــار برمتــــه طلبهـــا

ــــــدمرها  إال أن يــــــتمكن المختطــــــف مــــــن رصــــــدها بموجــــــات الهــــــواء وي
رتزقــــــة فــــــائق عليــــــه أن يقضــــــى علــــــى فريــــــق الم ـ  بواســــــطة الساتياليت

، وكــــــذا ابنــــــة أخيــــــه التــــــى كانــــــت مســــــافرة  المهــــــارة وينقــــــذ العاصــــــمة
ـــــرة معـــــه ـــــك فـــــى اللحظـــــة األخي مشـــــاهد النشـــــاط فـــــى القمـــــة  .  ، وذل

، ومعركــــــة النهايــــــة بفنــــــون  ، واإلثــــــارة ال تهــــــدأ وال تتوقــــــف كــــــالمتوقع
، قطعــــة رائعــــة العنــــف  القتــــال ضــــد زعــــيم المرتزقــــة فــــى مطــــبخ القطــــار

ديـــــــن هـــــــو :  ل مائـــــــل لالستعراضـــــــية كـــــــالمتوقعالتمثيـــــــ.  مـــــــن نوعهـــــــا
، وماكجيـــــل هـــــو ذراعـــــه العســـــكرى صـــــارم  العبقـــــرى الشـــــلب الشـــــرير

ــــة   المالمــــح ــــة األخ الصــــغيرة جميلــــة وشرســــة ومحبب ، وهيجــــل هــــى ابن
المـــــؤثرات ســــواء الرقميـــــة أو االنفجــــارات فـــــى القمــــة معظـــــم .  ككــــل

 ، كــــاحتراق الشــــرير الوقــــت لكــــن لهــــا بعــــض اللحظــــات مريعــــة الســــوء
  . فى مشهد النهاية

  تحت السطح الهادى 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٠)  ت ( ١٩٨٦مصر 
  . حسن حافظ:  إخراج

،  ، أحمـــــد مـــــاهر ، صـــــابرين ، فـــــايزة كمـــــال محســـــن محيـــــى الـــــدين
  . ، أحمد نبيل ، نبيل بدر مريم فخر الدين

، وجيـــــــدة بالنســـــــبة لطـــــــاقم   ميلودرامـــــــا عاطفيـــــــة متوســـــــطة اإلمتـــــــاع
ـــا.  كامـــل شـــباب ـــدخل الســـجنفن ، فـــى تضـــحية مـــا مـــن  ن تشـــكيلى ي
، وهنـــاك جـــارة أخـــرى عاشـــقة  ، تجبـــر هـــذه علـــى الـــزواج أجـــل حبيبتـــه

ـــــــين  اآلن يخـــــــرج الرســـــــام الشـــــــاب.  للبطـــــــل ـــــــف ب ، ويتنازعـــــــه الموق
  . ، فضال عن أبواب المجتمع المغلقة البطلتين

  تحت سماء المدينة 
  ق أأ ١٣٠)   س/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
  . لمى المهندسحسين ح:  إخراج
، حســـــــين  ، كمـــــــال الشـــــــناوى ، ناهـــــــد شـــــــريف ، شـــــــيرين إيمـــــــان

  . ، نجوى فؤاد ، أميرة أمير رياض
قصــــة دراميـــــة لتحــــول فتـــــاة مــــن فقيـــــرة بائســــة صـــــدت فــــى وجههـــــا 

ـــانونى ـــر ق ـــا هـــو غي ـــدير كـــل م ـــزنس ت ـــى ســـيدة بي ـــواب إل ، وتتشـــفى  األب
الجــــو العــــام هــــو هــــذه األحقــــاد .  فــــى كــــل مــــن أســــاء لهــــا مــــن قبــــل

ــــدنا .  ســــتعراض اإلغــــواءات الجنســــيةوا ــــا أصــــبح عن ــــد عشــــرين عام بع
  ! ؟ ، أنت تعرف من ممثلة متخصصة فى هذا الدور

  تحت الصفر 
  ق م ١١١)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٩٠مصر 

قصــــــــــة .  ٢٠٠٠ســـــــــكرين ]  دوالر فــــــــــيلم  ٢٠٠٠ســـــــــكرين  [
نجـــــوى :  مخـــــرج أول.  م.  أســـــامة أنـــــور عكاشـــــة:  وســـــيناريو وحـــــوار

ـــــــوغرافى.  الشـــــــيمى ـــــــاج.  محمـــــــد بكـــــــر:  مصـــــــور فوت ـــــــدير اإلنت :  م
:  ميكســــــاچ.  مــــــاهر عبـــــد النــــــور:  مهنــــــدس الـــــديكور.  عـــــاطف رزق

ـــــوال:  المقدمـــــة والمـــــؤثرات الخاصـــــة.  مجـــــدى كامـــــل/  مهنـــــدس .  ن
مجــــدى عبــــد :  المنــــتج الفنــــى.  هــــانى شــــنودة:  الموســــيقى التصــــويرية

مير فــــرج ســــ:  مــــدير التصــــوير.  يوســــف المــــالخ:  مونتــــاچ.  المســــيح
  . عادل عوض:  إخراج ↔.  .E.S.Cـ  

عبـــــــد .  صـــــــالح الســـــــعدنى:  بطولـــــــة.  ¤. فـــــــى.  نجـــــــالء فتحـــــــى
محمـــــد .  رانـــــدة.  شـــــوقى شـــــامخ.  عايـــــدة ريـــــاض.  العزيـــــز مخيـــــون

ــــــولى ــــــى فهمــــــى.  مت ــــــاورى.  عــــــالء عــــــوض.  ليل ، أحمــــــد  ســــــامى مغ
، محمــــد  ، لطفــــى لبيــــب أشــــرف طلبــــة.  ، والء مطــــر ســــامى عطــــا اهللا

ــــــزاوى ــــــد فــــــؤاد.  الب ــــــر .  ، أحمــــــد صــــــادق ، محمــــــود علــــــوان زاي عبي
، وســــــــيلة  ناديــــــــة رفيــــــــق.  ، علــــــــى فــــــــوزى ، إيمــــــــان حلمــــــــى لطفــــــــى
،  عـــــــاطف رزق.  ، حســـــــين الشـــــــريف ، فـــــــوزى الشـــــــرقاوى حســـــــين

، رشـــــاد  ، ياســـــمين شـــــحاتة ، صـــــباح شـــــحاتة حســـــين الســـــيد يوســـــف
  . محمد توفيق:  باالشتراك مع الممثل الكبير.  عوض



٨٠  

نــــور عكاشــــة إســــتراتيچية واحــــدة بســــيطة لــــم يحــــد للكاتــــب أســــامة أ
ـــــــه التليفــــــــزيونية أن ينتقـــــــى أســـــــوأ خصـــــــال :  عنهـــــــا قـــــــط فـــــــى دراميات

.  ، ويتـــــولى الـــــدفاع عنهـــــا بحــــــرارة التخلـــــف فـــــى الشـــــعب المصــــــرى
ــــزيون للســـينما ـــا مـــن التليف ـــى تحولـــه هن ،  هـــذا ينطبـــق بدرحـــة كبيـــرة عل
ــــــة األحــــــالم الناصــــــ ــــــدافع عــــــن حقب ــــــل ي ــــــدو كــــــأخر مقات ــــــث يب رية حي

ــــرة االنفتــــاح  ــــرة ـ  ويهــــاجم فت ــــزال أحــــد يحــــارب هــــذه الفت نعم هــــل ال ي
ـــــا عليهـــــا ســـــواه ـــــن عشـــــرين عام ـــــر م ـــــرور أكث ـــــد م حـــــى شـــــعبى !  ؟ بع

وأصـــدقاء ثالثـــة منـــذ الصـــبا وفتـــاة قريبـــة أحـــدهم يتعلقـــون جميعـــا بهــــا 
يبيتـــــون فـــــى ميــــــدان  ‘كـــــان أربعـــــنهم يشـــــاركون فــــــى المظـــــاهرات و (

.  الثالثـــــة هـــــو األحـــــق بحـــــب الفتـــــاة ، والســـــؤال أى مـــــن ) ’ التحريـــــر
ــــــراء )  صــــــالح الســــــعدنى (األول  ــــــدور المتحــــــول لفســــــاد اإلث يقــــــوم ب

ــــه تجــــارة العقــــاقير ــــال تحفظــــات ومن ــــال  الســــريع ب ــــه ب ، وطبعــــا تنفــــر من
وهــــو لــــيس فاســــدا لكنــــه )  شــــوقى شــــامخ (تتــــزوج مــــن الثــــانى .  تــــردد

يســـــعى للنجـــــاح مـــــن خـــــالل االشـــــتغال كمـــــدير لمشـــــروع فـــــى إحـــــدى 
لخلــــيج الفارســــى األمــــر الــــذى يســــفر ســــريعا عــــن اســــتغالله دون دول ا

ـــروئين ويســـجن وتطلـــب هـــى  ـــه بواســـطة األول فـــى جلـــب الهي قصـــد من
ــــث .  الطــــالق ــــون (يبقــــى الثال ــــز مخي ــــد العزي ــــيم )  عب ــــل لكــــل ق الممث

ــــه الفــــيلم وقــــد  ــــذى ينتهــــى ب اإلخــــالص والوفــــاء الناصــــرى الــــوطنى وال
مـــــــل الوحيـــــــد صـــــــرع صـــــــديقه الفاســـــــد وذهـــــــب للســـــــجن ليبقـــــــى كاأل

ـــــة مســـــتقبال ـــــرة .  للبطل ـــــوط قصـــــة مثي ـــــدو هـــــذه خي ـــــى تب ـــــة األول للوهل
ـــــدون ـــــع أنهـــــا ليســـــت اســـــتثناء مـــــن  يؤديهـــــا ممثلـــــون جي ، لكـــــن الواق

،  قـــــانون الســـــينما الكبيـــــر أن المضـــــمون هـــــو قبلـــــة المـــــوت لألفـــــالم
، واألســـوأ إن كـــان بهـــذه الرجعيـــة ومعـــاداة  فمـــا بالـــك إن كـــان صـــارخا

  . التقدم
  ة تحت المالحظ

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ١٣٤)  ت ( ١٩٩٦مصر 
.  أســــــامة أنــــــور عكاشــــــة:  المؤلــــــف.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفزيــــــون

:  مهنــــــدس الــــــديكور.  مــــــودى اإلمــــــام:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  ¤
مـــــدير التصـــــوير .  حســـــن كامـــــل:  مـــــدير اإلضـــــاءة.  حســـــام مصـــــطفى

ــــــل حســــــن:  الخــــــارجى ــــــداخلى.  نبي ،  ســــــمير الصــــــبان:  التصــــــوير ال
، محمـــــــود  ، ســـــــامى فكـــــــرى ، خيـــــــرى المحـــــــالوى مصـــــــطفى عيـــــــد

ــــاج.  ، أيمــــن الخــــولى الشــــال ــــتج .  ماجــــد مصــــطفى:  مــــدير اإلنت المن
ـــــــى .  أمـــــــل أســـــــعد:  مســـــــاعد مخـــــــرج أول.  ممـــــــدوح الليثـــــــى:  الفن

  . ] جمال عبد الحميد:  إخراج [
عهــــــــدى .  شــــــــوقى شــــــــامخ.  نبيــــــــل الحلفــــــــاوى.  ســــــــمية األلفــــــــى

هالــــة :  قامــــت بــــدور كوكــــب النجمــــة.  محمــــد متــــولى …و.  صــــادق
  . ] سيد صادق:  بدون ائتمان . [ صدقى

بمقـــــــــاييس كثيـــــــــرة أهمهـــــــــا المســـــــــتوى العـــــــــام لألفـــــــــالم المصـــــــــرية 
، يعــــد هــــذا الفــــيلم غيــــر الســــينمائى المصــــور بكــــاميرات  المعاصــــرة لــــه

المنطلـــــق الـــــذى يســـــبق العنـــــاوين .  التليفــــــزيون عمـــــال يلفـــــت االنتبـــــاه
ـــــا ـــــر حق ـــــاهرة :  مثي ـــــى إحـــــدى عمـــــارات الق ـــــة صـــــعيدية األصـــــل ف بواب

ـــــار  ـــــق الن ـــــة ضـــــخمة وتصـــــعد بهـــــا إلحـــــدى الشـــــقق لتطل تحمـــــل بندقي
، ثــــــم توجــــــه فوهتهــــــا ألبنائهــــــا وتهــــــدد بقــــــتلهم لــــــو  علــــــى مــــــن فيهــــــا

تحــــــــال لمستشــــــــفى األمــــــــراض .  حاولــــــــت الشــــــــرطة القــــــــبض عليهــــــــا
ــــــــدا لمحاكمتهــــــــا ــــــــر حالتهــــــــا تمهي ، لكــــــــن  النفســــــــية بالعباســــــــية لتقري

بيـــب المخـــتص يتعـــرض لضـــغوط تصـــل لحـــد التهديـــد بتلفيـــق تهـــم الط
طبعـــا أنـــت لـــن تتوقـــع .  لـــه وألســـرته ليقـــرر أنهـــا مريضـــة ويغلـــق الملـــف

، وأيضــــا لــــن  مــــن الكاتــــب أســــامة أنــــور عكاشــــة ســــوى پارانويــــا طبقيــــة
تتوقــــع منــــه ســــوى انتقــــاء أحــــد األشــــياء األكثــــر تخلفــــا فــــى المجتمــــع 

هــــذه المــــرة يــــذهب خطــــوة  (المصــــرى وينشــــىء قصــــائد المــــدح فيهــــا 
أبعــــــد بانتقائــــــه العنــــــف الــــــدموى والتزمــــــت والجمــــــود المفترضــــــة فــــــى 
أهـــــالى الصـــــعيد كحـــــل للخـــــالص مـــــن االنحـــــالل الـــــذى وصـــــلت إليـــــه 

،  الفيلم جــــــاء ببطلتــــــه مــــــن مركــــــز ســــــاحل ســــــليمـ  حياتنــــــا المعاصــــــرة 
ـــه  ـــأر عنفـــا هـــو والمركـــز اآلخـــر المجـــاور ل ـــاطق الث والمعـــروف كأشـــد من

ـــــى ـــــل ف ـــــدارى شـــــرقى الني ـــــك المحافظـــــة وهـــــو مركـــــز الب ، وجعلهـــــا  تل
، ثـــــــــم صـــــــــمم فـــــــــى النهايـــــــــة أنهـــــــــا بريئـــــــــة  تطلـــــــــق النـــــــــار عشـــــــــوائيا

ـــــــة.  ) ! وشـــــــهيدة ـــــــا غمـــــــوض نفســـــــى قوي ـــــــع درام ـــــــن تتوق ،  أيضـــــــا ل
، وســــوف تجـــد بـــدال منــــه  فقليلـــون مـــن صـــنعوا هــــذا النـــوع فـــى مصـــر

ــــف ــــد الطــــول لحــــد مخي ــــر التفاصــــيل أو .  فيلمــــا زائ والســــبب هــــو فق
ــــــــا عــــــــدم اســــــــتغ ــــــــة  (الل المتــــــــاح منهــــــــا درامي ــــــــة المادي مــــــــثال كالحال

حتـــــى فـــــى .  ) والمعنويـــــة المتـــــدهورة لمـــــوظفى المستشـــــفى وأطبائهـــــا
ــــــم بهــــــا  ــــــى ت شخصــــــية مــــــا كالطبيــــــب المــــــذكور ’  إثــــــراء ‘الحالــــــة الت

ــــــاوى ( ــــــل الحلف ــــــة بعــــــض الشــــــىء)  نبي ــــــل تصــــــرفاته غريب ، أدى  بجع
ربمــــا  (ه هــــذا للتشــــتت الــــدرامى للمشــــاهد ولــــم يســــتطع التعــــاطف معــــ

مؤلــــف كعكاشــــة يفتــــرض أن الحقــــد الطبقــــى ضــــد النجمــــة الســــينمائية 
،  المشــــهورة التــــى جــــاءت لتســــتعد لتمثيــــل فــــيلم عــــن هــــذه المتهمــــة

ــــه ــــاء هــــو االســــتواء عين ســــمية  (هــــذه الضــــيفة .  ) أو ضــــد كــــل األغني
رمـــز أيضـــا لتغييـــب الـــدراما فـــى الســـينمات غيـــر الهوليووديـــة )  األلفـــى

ـــــا فـــــى معظـــــم المشـــــاهد وتمـــــر  ، أو جهـــــل الكتـــــاب بهـــــا فهـــــى تطالعن
ـــم ترهـــا مـــن قبـــل فـــى حياتهـــا المرفهـــة ، ثـــم ترحـــل فـــى هـــدوء  بأشـــياء ل

، أو دون أن تفعـــــل شـــــيئا مـــــا  دون أى تغيـــــر درامـــــى علـــــى شخصـــــيتها
أداء .  أى شــــىء وهــــو أمــــر يتوقعــــه عــــادة أبســــط المشــــاهدين طويــــةـ  

ــــة صــــدقى فــــى دور المــــرأة المضــــطربة ــــالغ اإلجتهــــاد مــــن هال لكــــن ،  ب
الســــطور التــــى وضــــعت علــــى لســــانها أخرجتهــــا أحيانــــا مــــن شخصــــيتها 

كـــأن بــــدت مـــثال ســــادية أصـــيلة وليســــت مجـــرد امــــرأة خافـــت علــــى  (
لكـــن رغـــم كـــل هـــذا وذلـــك تظـــل هـــذه .  ) أوالدهـــا مـــن فســـاد المدينـــة

ــــا غمــــوض  ـــــزيونى المصــــرى لصــــنع ميلودرام ــــن التليف ــــة طمــــوح م محاول
،  م وفـــــرة األخطـــــاءتـــــدور فـــــى مكـــــان واحـــــد وتجـــــذب المشـــــاهد رغـــــ

ــــــالغ ــــــف الب ــــــن العن ــــــت ثيمــــــات م ــــــى نفــــــس الوق أفضــــــل .  وتشــــــمل ف
  . األشياء تماما شريط الموسيقى ملفت الدينامية لمودى اإلمام
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، لدرجـــــــة  كوميـــــــديا كتبـــــــت خـــــــط الحبكـــــــة فيهـــــــا بإتقـــــــان واضـــــــح
ــــــر  ــــــى غي تستشــــــعر أنهــــــا ال تتناســــــب مــــــع الضــــــحكات الســــــوقية وحت

ـــوفيرة جـــدا ـــة ومســـلية ال ـــة فعال ضـــابط .  ، لكـــن تظـــل النتيجـــة اإلجمالي
ـــــادة غواصـــــة ـــــا بقي ـــــولى تكليف ـــــه ت ـــــر منضـــــبط يجـــــد أن ـــــة غي ، وال  بحري

ـــــــدما يكتشـــــــف أن الغواصـــــــة لي ـــــــزول المفاجـــــــأة إال عن ســـــــت ســـــــوى ت
لــــو .  قطعــــة مــــن الخــــردة وأن كــــل الطــــاقم أقــــل انضــــباطا وحنكــــة منــــه

فـــازت هــــذه الغواصــــة فــــى المنــــاورات التدريبيــــة ســــوف يعهــــد لصــــاحبنا 
،  هــــوللى ضــــابطة هــــى األولــــى فــــوق غواصــــة!  بقيــــادة غواصــــة نوويــــة
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، إنچيــــل  مطــــاوع عــــويس.  ، فــــاروق فلــــوكس عواطــــف تكــــال.  خيــــرى
أحمــــــد :  الطفــــــل.  ، حســــــين الشــــــريف ، بدريــــــة عبــــــد الجــــــواد آرام
  . عقل

، وبعــــد خروجهــــا مــــن الســــجن تــــدخل  تقتــــل زوجهــــا بســــبب خيانتــــه
ـــل ـــد القتي محـــام قريـــب لزوجهـــا يحبهـــا .  معركـــة حضـــانة طفلهـــا مـــع وال

هــــذا .  زت لزواجــــه مــــن بنــــت خالــــهويتزوجهــــا فــــى شــــقة كــــان قــــد جهــــ
.  الخـــــال وذلـــــك الحمـــــا يتحالفـــــان لطردهمـــــا مـــــن الشـــــقة وتطليقهمـــــا

ــــــل ــــــق اجتمــــــاعى اجتهــــــد فيهــــــا طــــــاقم التمثي ، لكنهــــــا   ميلودرامــــــا تعلي
  . كفيلم تظل دون المستوى المعتاد ألعمال نبيلة عبيد

  التحدى 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩٩)  ت ( ١٩٨٨مصر ح 
ألنطون ـ  عـــــــــن قصـــــــــة الرهـــــــــان .  اإلذاعـــــــــة والتليفــــــــــزيون اتحـــــــــاد
ــــــــة والســــــــيناريو والحــــــــوار.  تشــــــــيكوف حمــــــــدى :  المعالجــــــــة الدرامي

:  التــــأليف الموســـــيقى.  قــــوت القلــــوب:  مهندســــة الــــديكور.  عبــــاس
مـــــدير .  إبـــــراهيم أبـــــو المجـــــد:  إعـــــداد موســـــيقى.  أحمـــــد الشـــــابورى

:  خـــــــارجىالتصـــــــوير ال.  محمـــــــد مجـــــــدى عبـــــــد المـــــــنعم:  اإلضـــــــاءة
، حســــــن  محمــــــد رفيــــــق عاشــــــور:  مــــــديرا التصــــــوير.  ســــــمير ســــــالم

ـــــراهيم ـــــودة:  ؛ تصـــــوير إب ـــــد ف ـــــد الحمي ـــــادر أســـــكيف عب ـــــد الق ،  ، عب
ــــو العطــــا ــــدين محمــــد الســــعيد أب ــــى ال ــــوار ، مرفـــــت محي .  ، مجــــدى ن

ـــــــاء ـــــــاج.  وداد بشـــــــير:  أزي ـــــــدير اإلنت ـــــــذا .  عـــــــادل الشـــــــاذلى:  م منف
متابعــــــة  >.  بــــــد المــــــنعم، شــــــريف ع طــــــه حســــــين عرفــــــان:  اإلنتــــــاج
ــــــاج ــــــة.  < مجــــــدى محمــــــود:  إنت ــــــدير الخــــــدمات اإلنتاجي ــــــد :  م عب

.  عبــــــــد المجيــــــــد ياســــــــين:  مــــــــدير إدارة اإلنتــــــــاج.  الفتــــــــاح رفعــــــــت
ســـــــــاعد فـــــــــى .  > يوســـــــــف عثمـــــــــان:  رئـــــــــيس إنتـــــــــاج الفــــــــــيديو <

ــــــل آمــــــال المرســــــى:  اإلخــــــراج :  المخــــــرج المســــــاعد.  ، ســــــلوى ناي
  . رةسعيد عما:  المخرج.  محسن صبرى

عــــــادل .  فــــــايزة كمــــــال.  محمــــــود مســــــعود.  ســــــعد أردش:  بطولــــــة
ناديــــــة .  فكــــــرى صـــــادق.  مديحـــــة حنفـــــى.  الســـــيد عزمــــــى.  هاشـــــم
، صـــــــالح  ، ســـــــكينة خطـــــــاب جميـــــــل غـــــــالى.  ، أمـــــــين عنتـــــــر رفيـــــــق
ــــع ضــــيوف الشــــرف.  صــــادق ــــى الشــــريف.  باالشــــتراك م عــــادل .  عل

  . ىمحمود العراق.  رشاد عثمان.  نجيب عبده.  بدر الدين
يقبــــل فــــى ســــياق حــــديث عــــابر )  محمــــود مســــعود (محــــامى شــــاب 

عـــن المفاضـــلة بـــين الســـجن وعقوبـــة اإلعـــدام رهانـــا مـــن رجـــل بيـــزنس 
ـــــه خمـــــس ســـــنوات )  ســـــعد أردش ( ـــــى غرفـــــة فـــــى بيت بـــــأن يحبســـــه ف

ــــه ــــة ألــــف جني ــــر مائ ــــة وال يجــــد .  نظي ــــن ضــــائقة مالي ــــانى م الشــــاب يع
ـــــا للقـــــراءة ـــــم يجـــــدها فرصـــــة مناســـــبة لحـــــل وقت .  كـــــل شـــــىء  ، مـــــن ث

ـــذى )  ســـيد عزمـــى (يصـــبح كـــل اتصـــاله بالعـــالم مـــن خـــالل الطـــاهى  ال
،  ) علــــى الشــــريف (، والحــــارس األبكــــم  يســــتعبده ســــيده لســــبب مــــا

أمــــــا التعاقـــــــد بينهمـــــــا فيرعــــــاه محـــــــامى الثـــــــرى والــــــذى كـــــــان البطـــــــل 
ـــــه  ،  تســـــير األمـــــور حســـــب المخطـــــط.  ) عـــــادل هاشـــــم (مســـــاعدا ل

ـــــــوم ا ـــــــوالى المفاجـــــــآت فـــــــى الي ـــــــرلكـــــــن تت  فكـــــــرة تشـــــــيكوف.  ألخي
الجامحــــة عــــن التقابــــل بــــين الفكــــر والمــــادة فــــى معالجــــة مصــــرية تظــــل 

، وإن كانـــــت بدائيـــــة ككـــــل وفشـــــلت تأكيـــــدا  مســـــلية بحكـــــم األصـــــل
فــــــــى اإلمســــــــاك بجوهرهــــــــا الفلســــــــفى أو إضــــــــفاء اللمســــــــة العبثيــــــــة 

وفضـــــــلت مـــــــثال مقدمـــــــة زائـــــــدة الطـــــــول وزائـــــــدة .  التهكميـــــــة عليهـــــــا
ــــة للبطــــل كشــــاب حــــديث التخــــرج المصــــرية عــــن الظــــروف االج تماعي

ـــــى يحبهـــــا  ـــــه الت ـــــن خطيبت ـــــة التمـــــام زواجـــــة م ال يجـــــد المـــــوارد الكافي
، وواقعيتهــــــــا الزائــــــــدة ال تتناســــــــب مــــــــع الفكــــــــرة  ) فــــــــايزة كمــــــــال (

أيضــــا خيــــوط متعــــددة لــــم تعمــــق منهــــا أن أصــــبح الثــــرى هــــو .  نفســــها
ـــــى نشـــــأت بـــــين  محـــــل االمتحـــــان ال الشـــــاب ، أو طبيعـــــة العالقـــــة الت

وقبـــــل كـــــل شـــــىء وفـــــرة مـــــن األخطـــــاء التـــــى .  رســـــين وســـــجينهماالحا
ــــــررة  ــــــل أن  (تجعــــــل المخطوطــــــة غيــــــر مقنعــــــة واألحــــــداث غيــــــر مب مث

ــــى ســــنة فيجعلهــــا الشــــاب خمســــة ــــرى عل ــــراهن الث ، أو عــــدم وجــــود  ي
ـــــــــع لمحـــــــــاوالت األول إنهـــــــــاء العقـــــــــد ، أو وفـــــــــرة مـــــــــن  هـــــــــدف مقن

ـــــرى  المعلومـــــات المتضـــــاربة حـــــول الشخصـــــيات واألحـــــداث ، كـــــأن ن
ــــى عــــاد صــــ ــــود الت ــــرة ألن النق ــــه شــــقة كبي ديق البطــــل ال يشــــترى لزوجت

، ثــــم بعــــد قليــــل نراهمــــا يتشــــاجران حــــول  بهــــا مــــن الخــــارج ال تكفــــى
  . ) ! ، واألمثلة كثيرة شقة أخرى اشتراها بجانب هذه ألخته

  تحدى األبطال
  . ” الوحش الجبار “:  انظر

  تحدى األبطال 
Rocky V 

  ق م ١٠٥)   س/  ىإى إتش إ  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” التحدى األخير “:   ف

United Artists. C: Caro Jones. M: Bill Conti. E: John G. 
Avildsen and Michael N. Knue. PD: William J. Cassidy. 
DPh: Steven Poster. AscP: Tony Munafo. ExcP: Michael S. 
Glick. W: Sylvester Stallone. P: Irwin Winkler and Robert 
Chartoff. D: John G. Avildsen.  ↑ Based on Chrs created 
by Sylvester Stallone. 

Sylvester Stallone. ¤ Talia Shire. Burt Young. Richard 
Gant. Tommy Morrison. Sage Stallone. And Burgess 
Meredith.  ↑ Tony Burton, James Gambina, Delia 
Sheppard, Michael Sheeman, Michael Williams, Kevin 
Connolly, Elisebeth Peters, Hayes Swope, Nicky Blair, Jodi 
Letizia. 

ـــرا علـــى األقـــل مـــن ســـابقه ـــا أول عـــودة لثيمـــة الفـــيلم .  أفضـــل كثي هن
ـــــــة:  األصـــــــلى ، أو طبقـــــــا ألجمـــــــل  اإلنســـــــان المعطـــــــاء حســـــــن الطوي

ــــارة أنهــــى بهــــا ســــتالونى الفــــيلم ومــــن ثمــــة المسلســــلة اقتباســــا مــــن  عب
ـــاس ‘:  پيكاســـو ـــا أحـــب كـــل الن ـــا تقريب ـــى روكـــى .  ’ أن هـــذه المـــرة يتبن

يتـــدرب علـــى يديـــه حتـــى يصـــبح مثلـــه  شـــابا معـــدما معجبـــا بـــه ويريـــد أن
، بـــالرغم مـــن  هـــذا التبنـــى شـــمل حتـــى اإلقامـــة فـــى منـــزل روكـــى.  يومـــا

اعتـــــراض أدريـــــان التقليــــــدى علـــــى كـــــل مــــــا يمكـــــن أن يـــــذكر زوجهــــــا 
مـــــــن )  ســـــــيچ ابـــــــن ســـــــتالونى الحقيقـــــــى (، وحنـــــــق ابنـــــــه  بالمالكمـــــــة

عنـــدما يصـــعد .  مشـــاركة شـــبه االبـــن الجديـــد هـــذا لـــه فـــى حـــب والـــده
شــــــاب يتعــــــرض إلغــــــراء مــــــنظم المباريــــــات األســــــمر اللحــــــوح نجــــــم ال

هـــذا يقـــود لمشـــهد النهايـــة غيـــر .  الـــذى يطـــارد روكـــى إلعادتـــه للحلبـــة
ــــــــدى ــــــــالم ‘:  التقلي ــــــــرض الســــــــتهانة ’  بطــــــــل الع ــــــــد هــــــــذا يتع الجدي
ـــــــه الصـــــــحفيين ـــــــذهب الســـــــتفزاز روكـــــــى لمنازلت ـــــــرر روكـــــــى  ، في ، فيق

المالكمــــــة  ‘والملصـــــق الــــــذى يقـــــول !  مقاتلتـــــه حــــــاال وفـــــى الشــــــارع
، يحيــــــــل مباشــــــــرة وبــــــــذكاء لتــــــــراث المالكمــــــــة فــــــــى  ’ هــــــــى أميركــــــــا

ــــة والفلســــفة الرئيســــة التــــى تكمــــن ســــرا وراء تقــــدم  الشخصــــية األميركي
العـــودة .  ، وهـــو بـــدوره أحـــد المعـــانى األصـــلية فـــى المسلســـلة أميركـــا

ـــــب الموســـــيقى كـــــونتى ــــــيلدسين وكات ـــــل  تشـــــمل كـــــذلك الموجـــــه أف ، ب
ـــــديث مـــــد رب روكـــــى الراحـــــل فـــــى مشـــــهد دافـــــق واعـــــادة إظهـــــار ميري

ال شــــــك أن الكثيــــــر مــــــن الــــــدفء والطيبــــــة .  المشــــــاعر بــــــين االثنــــــين
الختتـــــام  ـ  ال ســـــيما األولـ  المـــــؤثرة ترجـــــع لعـــــودة كـــــل هـــــوالء جميعـــــا 

ــــدأت ــــى قــــاع نيــــو .  السلســــلة كمــــا ب مــــن هــــذا أيضــــا إعــــادة روكــــى إل
ــــــدأ ــــــرا كمــــــا ب ــــــورك فقي ــــــه سيصــــــبح  ي ــــــى النهايــــــة أن ابن ، واإليحــــــاء ف

وربمــــا مــــن ذلــــك أيضــــا خطــــة .  ، ولــــيس شــــابا متعلمــــا مرفهــــا كمــــامال 
ــــر ــــد انتصــــاره األخي ــــأن يلفــــظ روكــــى أنفاســــه بعي ،  ســــتالونى األصــــلية ب

رغـــــم هـــــذا فـــــإن مـــــاتبقى .  وتـــــم التخلـــــى عنهـــــا ألغـــــراض الجماهيريـــــة
ــــا  ــــع م ــــه ال يحقــــق ســــوى رب ــــرة جعلت ــــن أشــــياء منخفضــــة النب ــــالفيلم م ب

انظــــــر .  قة فــــــى المتوســــــطحققــــــه كــــــل مــــــن األجــــــزاء األربعــــــة الســــــاب
  . ” روكى “عناوين المسلسلة فى 
  التحدى األخير

  . ” تحدى األبطال “:  انظر
  تحدى األشرار

  . ” الغراب “:  انظر
  

   تحدى األصدقاء 
Tequila Sunrise 

  ق م ١١٦)  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٨٨أميركا 
Warner Bros. [Mount Company]. C: Bonnie 

Timmermann. CD: Julie Weiss. MSup: Danny Bramson. M: 
Dave Grusin. E: Claire Simpson. PD: Richard Sylbert. DPh: 
Conrad L. Hall. ExcP: Tom Shaw. P: Thom Mount. W and 
D: Robert Towne. 

Mel Gibson. Michelle Pfeiffer. Kurt Russell. Raul Julia. ¤. 
Arliss Howard. J.T. Walsh. Gabriel Damon. Ann 
Magnuson. And Arye Gross. 

واآلخـــــــر )  كيـــــــرت راســـــــيلل (صـــــــديقان أحـــــــدهما ضـــــــابط شـــــــرطة 
ـــــاجر عقـــــاقير معتـــــزل  اآلن يســـــعى األول لإليقـــــاع )  ميـــــل جيبســـــون (ت

بتـــــاجر مكســـــيكى مجهـــــول الهويـــــة للجميـــــع ، مـــــن خـــــالل توقعـــــه أنـــــه 
راءوول چوليــــا .  سيســــعى إلــــى صــــديقهما المشــــترك هــــذا مــــرة أخــــرى

ه ، ويســــــــتغل صــــــــداقت يــــــــأتى كمحقــــــــق مكســــــــيكى يالحــــــــق الصــــــــفقة
فــــايفر هــــى صــــاحبة .  ، وربمــــا يحمــــل مفاجــــأة مــــا وراءه لهمــــا للبطلـــين

ـــى يحبهـــا جيبســـون مـــن طـــرف واحـــد ـــة الت ، ثـــم  المطعـــم الراقـــى الرقيق
، ثـــم تتعقـــد العالقـــات  تقـــع فـــى حـــب راســـيل الـــذى تـــودد لهـــا وأحبهـــا

عنـــــدما تحـــــب أيضـــــا جيبســـــون عنـــــدما تكتشـــــف أنـــــه عكـــــس كـــــل مـــــا 
أيضـــــا يحبهـــــا وال يحـــــب  ، وأنـــــه يقـــــال عنـــــه وأنـــــه أب لصـــــبى محبـــــب

هـــــذا يرتقـــــى بـــــالفيلم إلـــــى مســـــتوى رفيـــــع مـــــن رســـــم .  طعامهـــــا فقـــــط
، ناهيــــك عــــن تجســــيد ثالثــــة نجــــوم  الشخصــــيات وتشــــابك العالقــــات
،  النشـــــاط محـــــدود وغيـــــر جـــــوهرى.  ونجمـــــة كـــــاريزميون جميعـــــا لهـــــا

حتـــــى بعـــــد أن تحـــــدث المفاجـــــأة الرئيســـــية حـــــول شخصـــــية المهـــــرب 
.  حنــــاءات مركبــــة مثيـــرة فــــى األحــــداثالمكســـيكى ومــــا يتلوهــــا مـــن ان

فـــــــــالمهم استكشـــــــــاف الشـــــــــق الرومانســـــــــى عاطفيـــــــــا ومبادئيـــــــــا فـــــــــى 
.  الشخصـــية األميركيــــة ممثلــــة فــــى أبطالــــه الثالثــــة حــــاملى هــــذه الهويــــة

  ! العنوان نفسه مفتاح للتفرقة بين األميركى وغير األميركى
   ٢/١تحدى األقوياء 

  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨٠مصر 
:  قصـــــــــة.  المصـــــــــرية اللبنانيـــــــــة للتجـــــــــارة والســـــــــينما]  چيبكـــــــــو [

ــــــــدوى ، حمــــــــدى  بهجــــــــت قمــــــــر:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  حمــــــــدى الب
ــــدوى ــــى:  موســــيقى.  الب ــــاچ.  هــــانى مهن ــــدير .  فكــــرى رســــتم:  مونت م
  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  سمير فرج:  التصوير

، آمـــــال  ، طـــــروب ، حســـــين فهمـــــى ، ســـــهير رمـــــزى نـــــور الشـــــريف
،  ، عفــــــاف رشــــــاد ، أحمــــــد خمــــــيس إبــــــراهيم عبــــــد الــــــرازق،  رمــــــزى



٨١  

،  ، ســـــــعيدة جـــــــالل ، أحمـــــــد راتـــــــب ، قاســـــــم الـــــــدالى علـــــــى عـــــــزب
  . نجالء سامى

ـــــاجر عقـــــاقير  ـــــين ضـــــابط مباحـــــث وت ـــــدة مـــــا ب ـــــة قـــــط وفـــــأر ممت لعب
ـــة مـــن زوجهـــا.  ذكـــى ـــة هارب ـــاة ريفي ـــة فت ـــدخل فـــى اللعب ـــل .  ي ـــيلم يمي ف
  . بشكل عام ، لكن الحبكة بسيطة ومتوسطة اإلثارة للعنف

   ٢/١التحدى الشرس 
Rocky IV 

  ق م ٩١)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٥أميركا 
  . ” ٤روكى  “:   ف

United Artists. M Comp: Vince DiCola. CD: Tom 
Bronson. FE: Don Zimmerman, John W. Wheeler. PD: Bill 
Kenney. DPh: Bill Butler. ExcP: James D. Brubaker and 
Arthur Chobanian. P: Irwin Winkler and Robert Chartoff. W 
and D: Sylvester Stallone. 

Sylvester Stallone. Talia Shire. Burt Young. Carl 
Weathers. Brigitte Nielsen. Tony Burton, Michael Pataki. 
Dolph Lundgren -as Drago. ↑ Co-Str: Stu Nahan -as 
Commentator # 1. R.J. Adams, Al Bandiero, Dominic Barto, 
Daniel Brown, James Brown, Rose Mary Campos, Jack 
Carpenter, Mark deAlessandro, Marty Denkin, Lou Filippo, 
James ‘Cannonball’ Green, Dean Hammond, Rocky 
Krakoff, Sergei Levin, Anthony Maffatone, Sylvia Meals, 
Dwayne McGee, LeRoy Neiman, George Pipasik, George 
Rogan, Barry Tompkins, Warner Wolf, Robert Doornick 
-[Voice]. 
،  علــــــى مــــــا يبــــــدو أن الشخصــــــية فقــــــدت كــــــل تفاصــــــيلها الممتعــــــة
.  ليبقــــى منهـــــا فقـــــط مجــــرد مقاتـــــل أبلـــــه العنــــاد ال نفهـــــم كيـــــف يفـــــوز

ـــــا هـــــى ابتكـــــار تحـــــدى شـــــبه مســـــت ـــــة هن ، لكـــــن  حيلالبراعـــــة الحقيقي
ــــدو شــــيئا  ــــى يســــتحيل معهــــا أيضــــا جعــــل انتصــــار روكــــى يب للدرجــــة الت

ـــا ـــا ألشـــد الطـــرق :  مقنع ـــه طبق ـــا وتدريب ـــه جييني ـــم إنجاب ــــيتى ت بطـــل سوف
ــــة ــــد  علمي ــــع بصــــرعه ألپوللــــو كري غــــريم روكــــى فــــى  (، يفــــاجىء الجمي

بـــــروح .  فـــــى الجولـــــة الثانيـــــة)  الجــــزئين األولـــــين ومدربـــــه فـــــى الثالـــــث
، ويرحـــــــل  ة يقبـــــــل روكـــــــى منازلتـــــــه وفـــــــاء لصـــــــديقهمنكســـــــرة انتحاريـــــــ

ــــاك ــــدرب هن ــــث يت ــــاك .  لروســــيا حي ــــم يكــــن هن ــــاراة ل ــــة المب ــــى نهاي حت
، أملــــك الوحيــــد هــــو  حــــافز خــــاص وال تفهــــم مــــن أيــــن أتــــى االنتصــــار

أن تختــــــرع أنــــــت بنفســــــك تفســــــيره اختراعــــــا اســــــتنادا إلــــــى شخصــــــية 
 ، وتأكيــــدا لــــيس مــــن داخــــل هــــذا روكــــى المعتــــادة فــــى مجمــــل أفالمــــه

ـــــة تقـــــول أن  (الفـــــيلم  ـــــر فــــــارايتى فـــــإن القـــــراءات الرقمي فحســـــب تعبي
ســــــواء .  ) ! لكمــــــة لنــــــدجرين تكفــــــى إلعــــــادة روكــــــى إلــــــى فيالدلفيــــــا

ــــة  أقنعــــك هــــذا الجــــزء أم ال ــــارة الكافي ــــه ســــيعطيك اإلث ، فــــال شــــك أن
، يزيـــــــد هنـــــــا  ســـــــواء فـــــــى عنفـــــــه أو فـــــــى لحظاتـــــــه الدافئـــــــة المعتـــــــادة

الــــــذى يــــــدور معظمــــــه فرضــــــا فــــــى التصــــــوير البــــــارع لتتــــــابع التــــــدريب 
ــــة أضــــف كــــذلك شــــريط األغــــانى المســــهب .  ســــهول ســــيبيريا الجليدي

االب  ‘، ومنــــــــه ظهــــــــور خــــــــاص لچــــــــيمس بــــــــراون  رفيــــــــع المســــــــتوى
ــــــاوين الفــــــيلم’  الروحــــــى للســــــول ــــــى  حســــــب عن ــــــاة فــــــى  ‘، يغن الحي

وعامــــــه كـــــــل الفــــــيلم يســــــاير بقـــــــوة حملــــــة ريجــــــان ضـــــــد .  ’ أميركــــــا
ـــــــا أســـــــم ــــــــيتى أو م ـــــــة الشـــــــر ‘اه االتحـــــــاد السوف انظـــــــر .  ’ إمبراطوري

  . ” روكى “عناوين أفالم المسلسلة فى 
   تحدى الصقور 

The Road Warrior 
  ق م ٩٦)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨١استراليا 

:  **؛ ف ” مــــــــاد مـــــــــاكس “:  *؛ ف ” الدراجــــــــة الخارقــــــــة “:  ف
  . ” صراع الجبابرة “

Aka: Mad Max 2 (OTitle, Except in US). 
[Warner Bros.] Kennedy Miller Entertainment. M: Brian 

May. E: David Stiven, Tim Wellborn, Michael Balson. PD: 
Graham Walker. DPh: Dean Semler. S: Terry Hayes , 
George Miller; With: Brian Hannant P: Bryon Kennedy. D: 
Gearge Miller. 

Str: Mel Gibson. Bruce Spence. Vernon Wells. Mike 
Preston. Virginia Hey. Emil Minty. Kjell Nilsson. 

ــــا ــــع العنــــف واألضــــخم إنتاجي ــــى هــــذا الجــــزء رائ ، يصــــبح مــــاكس  ف
حــــرب البتــــرول  ‘كــــان شــــرطيا وقتلــــت أســــرته فــــى  (المجنــــون وحيــــدا 

يتفــــــــرج اآلن علــــــــى مجموعــــــــات األفظــــــــاظ المتقاتلــــــــة علــــــــى .  ) ’ 
يحضــــــر .  البنــــــزين وقبيلــــــة متحضــــــرة نســــــبيا تمتلــــــك معمــــــال للتكريــــــر

ــــل ــــديهم مــــن جــــازولين والرحي ــــل  لهــــم شــــاحنة لنقــــل مــــا ل ــــك مقاب ، ذل
ـــــــرفض أن يقودهـــــــا لهـــــــم إال بعـــــــد أن  بضـــــــع صـــــــفائح منـــــــه ـــــــه ي ، لكن

عنــــــف .  يتعـــــرض لهجـــــوم شـــــرس مـــــن األفظـــــاظ كـــــاد يـــــودى بحياتـــــه
وإثــــــارة فــــــائقين وتنفيــــــذ مبهــــــر لمشــــــاهد قتــــــال الســــــيارات فــــــى فــــــيلم 
يفــــــرض بشــــــدة منطقــــــه الخــــــاص وال يتــــــيح فرصــــــة لمناقشــــــة فكرتــــــه 

ـــاة فـــى ـــة عـــن أن الوقـــود هـــو وحـــده الحي ـــدمار الغريب .  عـــالم مـــا بعـــد ال
ــــــاع :  شخصــــــيات ال تنســــــى ــــــد المتوحشــــــين ذى القن الهامانجــــــاس قائ

ـــــت ـــــس الوق ـــــى نف ـــــأنق الكـــــالم ف ـــــدى لكـــــن مت ـــــى  الحدي ، الصـــــبى رام
ـــــأمور المعـــــدات والـــــذى يعـــــرض  الهـــــالك الفتـــــاك ، الشـــــاب المـــــاهر ب

، لكــــن أحــــدا  دائمــــا مســــاعداته وأنقــــذ البطــــل فعــــال ذات مــــرة بطائرتــــه
ل الجــــــد ربمــــــا ألن بنيتــــــه ضــــــعيفة ومــــــن ثــــــم ال يأخــــــذ عروضــــــه محمــــــ

لناقــــد الخيــــال العلمــــى پيتــــر !  يعــــانى دائمــــا مــــن الوحــــدة فــــى البــــرارى
مــــــن خــــــارج القلعــــــة أضــــــفى علــــــيهم الفــــــيلم :  نيكــــــوللز تفســــــير مثيــــــر

، أمــــــا مــــــن  ) بقصــــــد الغــــــرب (المظهــــــر المــــــوحى بــــــأنهم مســــــيحيون 
هنــــــا ملنــــــا لتصــــــورهم كقبائــــــل يهوديــــــة فــــــى .  داخلهــــــا فيبــــــدون عربــــــا

هــــــــل مــــــــاكس :   ؟ لغــــــــز آخــــــــر ؟ أيهمــــــــا أرجــــــــح صــــــــورتها القديمــــــــة
ـــوءات مقصـــودة عـــن  روكاتانســـكى نفســـه يهـــودى ؟ هـــل هـــذه وتلـــك نب

قاعــــــــات  “انظــــــــر األصـــــــل !  ؟ كــــــــل هـــــــذا متــــــــروك لـــــــك المســـــــتقبل
  . ” قبة الرعد “والجزء الثالث ”  العدالة

    ٢/١التحدى الكبير 
The Big Blue 

  م ق ١٤٤)   س/  مور  ( ١٩٨٨فرنسا 
Gaumont [Les Films de Loup]. [OM: Eric Serra]. St: Luc 

Besson. S: Luc Besson, Robert Garland, >Marilyn Goldin, 
Jacque Mayol, Marc Ferrer.< P: Patrice Ledoux. D: Luc 
Besson. 

Jean-Marc Barr. Jean Reno. ¤. Paul Shenar. Sergio 
Castellitto. Marc Duret. And Griffin Dunne. 
أصـــــــبح فـــــــى حينـــــــه أنجـــــــح فـــــــيلم إطالقـــــــا فـــــــى تـــــــاريخ الســـــــينما 

ـــــداخل.  الفرنســـــية ـــــر مفهـــــوم بالخـــــارج نجـــــاح ســـــاحق بال ، رغـــــم  ، غي
الغريـــــب أن ذلـــــك ال عالقـــــة لـــــه بأنـــــه مبنـــــى !  أنـــــه نـــــاطق باإلنجليزيـــــة

ـــايول شـــارك بنفســـه فـــى  ـــى اســـم غـــواص حقيقـــى شـــاب هـــو جـــاك م عل
البدايــــة طفولــــة .  حــــد كفــــيلم واقعــــى، فبــــالطبع لــــم ينظــــر إليــــه أ تأليفــــه

ــــان ــــد أحــــدهما  صــــبيين فــــى اليون ــــه )  البطــــل (، يمــــوت وال أمــــام عينيي
ــــــــة ــــــــدات بدائي ــــــــوص بمع ــــــــاء الغ ــــــــاهر  أثن ، واآلن كالهمــــــــا غــــــــواص م

ويتســــابقان بطريقــــة عبثيـــــة وشــــبه ســــيريالية علـــــى تحطــــيم كــــل األرقـــــام 
، مـــــن خـــــالل صـــــداقة غريبـــــة وإيمـــــان مشـــــترك بأشـــــياء  حتـــــى المـــــوت

أيضـــــا .  إلـــــخ…يتافيزيقيـــــة عـــــن البحـــــر واألعمـــــاق والـــــدالفين تبـــــدو م
مــــن األشــــياء غيــــر الخاضــــعة ألى تفســــير البحــــث األســــطورى لصــــديق 

ــــة الغــــوص تحــــديا بينهمــــا ــــه فقــــط لتكــــون بطول عامــــة هــــو .  البطــــل عن
ــــه جــــدا أو تســــتهجنه جــــدا عمــــل غريــــب مقلــــق ــــرى .  ، إمــــا أن تحب وي

،  عــــالم الحيــــوانالــــبعض أن ســــر النجــــاح يكمــــن فــــى ولــــع الفرنســــيين ب
لكــــــن يبقــــــى الغمــــــوض وروح التحــــــدى الملحميــــــة والتوحــــــد الصــــــوفى 
مـــــع الطبيعــــــة أســــــبابا لجاذبيــــــة ال تقـــــاوم وال تفســــــر بدقــــــة فــــــى نفــــــس 

:  اليـــك هـــذه الحكايـــة الفريـــدة مـــن نوعهـــا عـــن مـــدة الفـــيلم.  الوقـــت
ــــــى مهرجــــــان كــــــان  ١٤٤ ــــــرض األول ف ــــــن نســــــخة الع ــــــة هــــــو زم دقيق

 ١١٩يطانيــــا اختصــــروا النســــخة إلــــى وفــــى بر .  وتجاريــــا داخــــل فرنســــا
ــــى  دقيقــــة ، وفــــى أميركــــا اختصــــروا نســــخة العــــرض عنــــدهم وعالميــــا إل
وطــــــــوال عــــــــام كامــــــــل راح بيســــــــون يســــــــعى إلعــــــــادة .  دقيقــــــــة ١٠٠

 ١٦٨ (توضـــــيب الفـــــيلم لعمـــــل النســـــخة التـــــى يريـــــدها هـــــو شخصـــــيا 
ليعرضــــها فــــى دار عــــرض صــــغيرة بجانــــب مئــــات الــــدور التــــى )  دقيقــــة

ــــت تعــــرض ا ــــة مــــن كــــل دور  لفــــيلمال زال ــــإذا بهــــذه النســــخة مطلوب ، ف
ـــــــرض ـــــــل  الع ـــــــى كـــــــل عـــــــرض بالتهلي ، وأصـــــــبح الجمهـــــــور يشـــــــارك ف

ــــى  ــــة الشاشــــة وكــــل مــــا إل ــــاف مــــرددا مــــع جمــــل الحــــوار ومخاطب والهت
  ! ، رغم إنها نسخة أبطأ كثيرا بالطبع ذلك

  تحقيق مع مواطنة 
  ق م ١٠٠)   س/  نور الدين ( ١٩٩٣مصر 

ـــــــدة [ ـــــــالم مصـــــــر الجدي ـــــــيلم]  أف ـــــــس ف قصـــــــة وســـــــيناريو .  أوزوري
ــــــــاچ.  بســــــــيونى عثمــــــــان:  وحــــــــوار ــــــــاخ:  مونت ــــــــدير .  محمــــــــد الطب م
  . بركات:  إخراج.  عمران على:  إنتاج.  وحيد فريد:  التصوير

، محمــــود  ، أشــــرف عبــــد البــــاقى ، ســــهير رمــــزى فــــاروق الفيشــــاوى
  . ، حسن حسنى الجندى

ة ســــيدة إرهــــابى مصــــاب يهــــرب مــــن مالحقــــة الشــــرطة بركــــوب ســــيار 
النتيجــــة أن .  ويجبرهــــا علــــى أخــــذه لمنزلهــــا واإلتيــــان بطبيــــب لعالجــــه

تصــــبح هــــى متهمــــة ويقــــبض عليهــــا ال ســــيما وأن هنــــاك صــــحفى وجــــد 
ــــــادة صــــــحفية ســــــاخنة ــــــق .  فــــــى أمرهــــــا م ــــــه كتعلي ــــــار علي ــــــيلم ال غب ف

، لكــــن المشــــكلة أنــــع غيــــر مثيــــر جــــدا وأحيانــــا غيــــر مقنــــع  اجتمــــاعى
  . جدا

   ٢/١التحليل األخير 
Final Analysis 

  ق م ١٢٤)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 
Warner Bros. E: Thom Noble. M: George Fenton. PD: 

Dean Tavoularis. DPh: Jordan Croneweth. ExcPs: Richard 
Gere and Maggie Wilde. St: Robert Berger and Wesley 
Strick. S: Wesley Strick. P: Charles Roven and Paul Junger 
Witt and Tony Thomas. D: Phil Joanon. 

Richard Gere. Kim Basinger. Uma Thurman. ¤. Eric 
Roberts. Paul Guilfoyle. Keith David. Robert Harper. 
Agustin Rodriguez. 

زوجــــة لرجــــل )  بيســــينجر مذهلــــة الجمــــال واإلثــــارة (حســــناء رقيقــــة 
فــــى غـــرام الطبيــــب النفســـى الــــذى  ، تقـــع عصـــابات مــــن أصـــل يونــــانى

تقتـــل .  يعـــالج أختهـــا والتـــى تقـــول هـــى عنهـــا أن والـــدها قـــد اغتصـــبها
ــــاثولوچى ،  الزوجــــة الــــزوج بعــــد تناولهــــا دواء للكحــــة أصــــابها بتســــمم پ

وهــــو عــــرض يقــــع للــــبعض يجعلهــــم ينســــون مــــا فعلــــوا لــــدى تنــــاولهم 
اكتشــــــاف الطبيــــــب أن كــــــل كلمــــــة فيمــــــا ســــــبق  .  جرعــــــة كحوليــــــات

مرة منهـــــــا دبرتهـــــــا للـــــــتخلص مـــــــن زوجهـــــــا لـــــــيس ســـــــوى كانـــــــت مـــــــؤا
المفاجـــأة األولــــى فــــى طــــابور طويــــل مــــن انقالبــــات المخطوطــــة فادحــــة 

،  درامــــــا تشــــــويق نفســــــية فائقــــــة التــــــوتر والحســــــية والبراعــــــة.  الجــــــرأة
األحـــــداث .  ” الدوامـــــة “وتحمـــــل تحيـــــة ألفـــــالم هيتشـــــكوك ال ســـــيما 

  . فى سان فرانسيسكو
   ٢/١التحويلة 

  ق م ١٠٠)  س/   المركز العربى ( ١٩٩٦مصر 
  . آمالى بهنسى:  إخراج

،  ، أحمــــــــد عبــــــــد العزيــــــــز ، نجــــــــاح المــــــــوجى فــــــــاروق الفيشــــــــاوى
  . ، يسرى عشماوى ، إبراهيم الدالى ، وفاء عامر چيهان فاضل

اجتهــــاد طيــــب مــــن آمــــالى بهنســــى غزيــــر الخبــــرة كمســــاعد الموجــــه 
إلهتمــــــام ، هــــــذا فــــــى التنفيــــــذ والتصــــــوير وا فــــــى أول أعمالــــــه كموجــــــه

ـــــــة الســـــــرد ورســـــــم  بالتفاصـــــــيل ـــــــى بدائي ـــــــا المشـــــــكلة الرئيســـــــة ف ، أم
الفكــــــــرة جيــــــــدة بــــــــل .  الشخصــــــــيات وتعســــــــف المحتــــــــوى الرمــــــــزى

ــــدى يفســــح المكــــان الــــرئيس  ــــر كومي ــــيلم مصــــرى غي ــــه كــــأول ف وتدخل
.  ) ” حــــــب علــــــى شــــــاطئ ميــــــامى “الســــــابق  (لشخصــــــية مســــــيحية 

 األحــــــداث فــــــى الســــــتينيات حيــــــث عامــــــل تحويلــــــة ســــــكك حديديــــــة
يتبنــــى .  يعتقــــل لســـد خانــــة معتقـــل آخــــر هـــارب)  المـــوجى (مســـيحى 

ـــــة )  الفيشـــــاوى (قضـــــيته أحـــــد ضـــــباط الســـــجن  ويصـــــل لدرجـــــة مقابل
.  وزيـــــــر الداخليـــــــة الـــــــذى ال يفعـــــــل ســـــــوى التصـــــــديق علـــــــى التزويـــــــر

والنهايــــــة أن يلقــــــى االثنــــــان مصــــــرعهما علــــــى يــــــد الضــــــابط الســــــادى 
  . ) يزأحمد عبد العز  (الذى وضع األول فى المعتقل 

  تحيا الرجالة 
  ق أأ ١١٠)  س/    ف ( ١٩٥٤مصر 
  . كامل الحفناوى:  إخراج

، ســــــــميحة  ، محمــــــــود شــــــــكوكو ، كــــــــارم محمــــــــود شــــــــريفة مــــــــاهر
  . ، جواهر ، زينات صدقى ، عبد السالم النابلسى توفيق

شــــــــقيقتان .  كوميــــــــديا أكاذيــــــــب مســــــــلية رغــــــــم ســــــــذاجتها ككــــــــل
ـــة مـــدعيت ـــوادى الليلي ـــذين تضـــطران للعمـــل فـــى الن ـــام زوجيهمـــا الل ان أم

  . ، أنهما تشتغالن كممرضتين فقدا وطيفتيهما
  تحيا الستات 

  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٣مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

،  ، محســــن ســــرحان ، أنــــور وجــــدى ، مديحــــة يســــرى محمــــد أمــــين
  . ، ليلى فوزى بشارة يواكيم

يقـــــــاطع ، ثـــــــالث نســـــــاء وثالثـــــــة رجـــــــال  كوميـــــــديا عائليـــــــة خفيفـــــــة
ــــل اآلخــــرون ــــى يحســــوا بقيمــــتهم األوائ  ١٠٠، طــــاقم ال يصــــلح  ، حت

  . ، بمقاييس اليوم على األقل للكوميديا ٠/٠
  تحية طيبة وبعد 

  ]  فـيديو  [ق م  ١٠٠)    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . مصطفى الشال:  إخراج

  . ، إسعاد يونس سمير غانم
، يرســــل شــــيكات ماليــــة مجهولــــة  مــــن دمــــر حيــــاة زميلــــه فــــى العمــــل

ـــهلـــ ـــة األخيـــر ويصـــارحه بالمآســـى التـــى عوقـــب بهـــا علـــى فعلت .  زوج ابن
  . متوسط:  التقدير.  ، لكن غير متميزة ميلودراما غير ثقيلة

   ٢/١تخريب 
Sabotage 

  ق أأ ٧٦)  — ( ١٩٣٦بريطانيا 
Aka: A Woman Alone (US OTitle). 
Gaumont British. MD: Louis Levy. E: Charles Frend. AD: 

Otto Werndorff’ Albert Jullion. DPh: Bernard Knowles. 
Screen Play: Charles Bennett, Ian Hay, Helen Simpson, 
E.V.H. Emmett. Based on the N The Secret Agent by Joseph 
Conrad. AscP: Ivor Montagu. P: Michael Balcon. D: Alfred 
Hitchcock. 

Oscar Homolka, Sylvia Sidney, John Loder, Desmond 
Tester, Joyce Barbour, Matthew Boulton. 
ــــــــــا  زوجــــــــــة صــــــــــاحب دار عــــــــــرض ســــــــــينمائية تكتشــــــــــف أن زوجه
المهــــذب طيــــب الطبــــاع عضــــو فــــى منظمــــة ســــرية تــــزرع القنابــــل فــــى 

ربمـــا كـــان لتجاهـــل .  األمـــاكن المزدحمـــة بلنـــدن لقتـــل النـــاس األبريـــاء
ــــــــــق بإقصــــــــــاء التحفظــــــــــات الرقابيــــــــــة  ــــــــــدو هــــــــــدف يتعل تســــــــــمية الع

ــــة ــــدراما مجــــانى ولــــيس لــــه  المحتمل مــــا ، وربمــــا قلنــــا أنــــه إضــــعاف لل
ــــى  يبــــرره ــــرا حت ــــه هيتشــــكوك كثي ــــه شــــىء صــــمم علي ، لكــــن المؤكــــد أن

”  خطــــــــوة ٣٩الـــــــــ  “كأمثلــــــــة فقــــــــط انظــــــــر  (بعـــــــد رحيلــــــــه ألميركــــــــا 
الواضـــــــح أنـــــــه ال يريـــــــد أن .  ) ” مخـــــــرب “و”  الســـــــيدة تتالشـــــــى “و

، بقـــــدر مـــــا يريـــــد التركيـــــز علـــــى همـــــه  يحيـــــل أفالمـــــه لپروپاجانـــــدا مـــــا
كــــل شــــىء .  ى اللعــــب بــــهاللعــــب مــــع الجمهــــور وبــــاألحر :  األساســــى

، مــــــع بنــــــاء دقيــــــق بــــــارع مفعــــــم بالتفاصــــــيل وأالعيــــــب  بــــــالغ اإلتقــــــان
، ثـــــم العنـــــف  ، وتصـــــاعد رصـــــين قـــــوى للشـــــك والغمـــــوض الســـــاحر
قــــال .  ) هــــذه تحديــــدا خلــــدت مشــــاهدها وأقتبســــت مــــرارا (والــــدماء 

ال يوجـــــد موجـــــه محتـــــرز يقتـــــل  ‘:  لـــــوچين.  إيـــــه.  عنـــــه الناقـــــد ســـــى
ــــى األومنيباصــــاتأطفــــال المــــدارس والكــــال ــــم .  ب ف صــــدقونى أنهــــا ل

  . ’ تحدث من قبل
  التخشيبة 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٤مصر 
  . عاطف الطيب:  إخراج

ــــوزير ، أحمــــد زكــــى نبيلــــة عبيــــد ،  ، ســــعيد عبــــد الغنــــى ، حمــــدى ال
ـــــد ســـــيف ـــــدقن وحي ـــــق ال ـــــار ، توفي ـــــل ، حـــــاتم ذو الفق ،  ، ســـــامى كام

  . بدر نوفل
ــــع أ ــــة اإلخــــالص للواق ــــن اإلخــــالص لألفكــــارواقعي ــــر م ــــى  كث ، تتجل

فــــــى تتبــــــع تفصــــــيلى ممتــــــع لطبيبــــــة تــــــذهب لقســــــم الشــــــرطة بســــــبب 
ــــة التهامهــــا بســــرقة نقــــود  حــــادث عــــابر ، لكنهــــا تكتشــــف إنهــــا مطلوب

ــــد معانــــاة طويلــــة .  شــــاب مــــاجن بعــــد ليلــــة حمــــراء رغــــم احتــــرام  (بع
يفــــــرج )  قلنا اإلخــــــالص للواقــــــعـ  وتقــــــدير رجــــــال الشــــــرطة لموقفهــــــا 

ــــر حياتهــــا وشــــرفهاعنهــــا فت ــــذى دم ــــع هــــذا الشــــاب ال ، وطريقهــــا ال  تب
أداء نبيلــــــة .  يــــــوحى إال بالســــــعى الجنــــــونى الكمــــــال تــــــدمير الــــــذات

ــــل  عبيــــد ملفــــت ، كــــذلك شخصــــية أحمــــد زكــــى كمحــــام مقــــامر متحاي
  . لكن جاد وأمين

  تخطى المبيضين 
Past the Bleachers 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
Signboard Hill Productions. M: Stewart Levin. PD: 

Charles C. Bennett. DPh: William Wages, A.S.C. E: Mark 
W. Rosenbaum. LineP: James T. Davis. P: Alan Jacobs. 
ExcPs: Richard Welsh, Don Rhymer. TP: Don Rhymer. 
Based on the N: Christopher A. Bohjalian. D: Michael 
Switzer.  ↑ C: Phyllis Huffman, Olivia Harris. CD: Tom 
McKinley. 

Richard Dean Anderson. ¤. Bernard Hughes. Glynnis 
O’Connor. Ken Jenkins. And Grayson Fricke -as Lucky.  
↑ Ftr: Noah Fleiss, Jenny Krochmal, Jennifer-Maria 
Thompson, Harvey Reaves, Michael Martin, Chad Linley, 
Trey Lineberger, Gerry Valencia, Helen Stenborg.  Co-P: 
Brent Shields. 

، وفــــى الرطانــــة  المبيضــــين تعنــــى عمــــال تبيــــيض األقمشــــة ومــــا إليهــــا
الرياضـــــية األميركيـــــة تعنـــــى الجالســـــين علـــــى دكـــــة البـــــدالء فـــــى الفـــــرق 

ــــة بلــــدة صــــغيرة قــــرب بوســــتون .  الرياضــــية لواقــــع ا (أحــــد مــــديرى كلي
ـــا  ـــه الصـــغير )  چورچياـ  التصـــوير فـــى ليثوني ـــل عـــام ابن كـــان قـــد فقـــد قب

يعــــرض عليــــه مســــئول .  الــــذى كــــان العــــب بيســــبول واعــــد ومحبــــوب
ــــه ــــولى تدريب ــــق البيســــبول أن يت ــــى  فري ــــة حــــب وتبن ــــث تنشــــأ عالق ، حي

، يتضــــح فيمــــا بعــــد أن ذلــــك المســــئول الكهــــل كــــان  مــــع صــــبى يتــــيم
، فهــــل  لعالقــــة وتنتهــــى بــــالتبنىقــــد دبــــر كــــل شــــىء حتــــى تنشــــأ هــــذه ا
، ال ســــيما  ؟ زوجتــــه أكثــــر ترحيبــــا يقبــــل البطــــل األمــــر بهــــذه البســــاطة

وأن عالقتـــــه بابنـــــه الراحـــــل كانـــــت أقـــــرب لالســـــتحواذ ولـــــم يكـــــن لهـــــا 
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ــــــذكر فيهــــــا ــــــيلم بســــــيط عــــــن تجــــــاوز الحــــــزن.  دور ي ــــــض  ف ــــــه بع ، ب
، لكنهــــا ليســــت بــــالوفرة التــــى تجعلـــــه  اللحظــــات الدافئــــة المشــــحونة

  .  لجميع األذواقمحتمال
   ٢/١تخلصوا من زوجاتكم 

Throwaway Wives 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 

Aka: Love and Betrayal (OTitle). 
ITC. PD: Stephen Storer. M: Charles Bernstein. E: 

Andrew Cohen. DPh: Shelly Johnson. P: Marcy Gross and 
Ann Weston. W: Laurian Eggett. D: Richard Michaels.  C: 
Fern Champion and Pamela Basker C.S.A. Asc: Lindsay 
Chag. Co-P: Brend Friend; AD: Nathan Haas.; SD: Sharon 
Viljoen; Property Master: Cheri Paul. CD: Brad Loman, 
Lynn Kizlin.; Costumer: Mark Tobias; MUpArtist: Ana 
Dryhurst. 

Stefanie Powers. ¤. David Birney. Fran Drescher. Amanda 
Peterson. Josh C. Williams. And Martha Scott.  Susan 
Krebs, Bobbi Jo Lathan, Colleen Casey, Kendrick Hughes, 
Shelly Lipkin, Fred Holliday. Michael Skapes, Stephen 
Burleigh. Patricia Lee Willson, David Selburg, Peter Marc, 
Matt Roe. 
ربــــــــة بيــــــــت أم لفتــــــــاة وصــــــــبى يهجــــــــرهم األب الموظــــــــف النــــــــاجح 

ـــــة ـــــات العام ـــــاة العالق ـــــع فت ـــــزال متســـــامحة.  للعـــــيش م ، وإن  األم ال ت
ـــت أشـــياء عـــدة مـــن خـــالل صـــديقاتها دون أن تســـعد ـــا ابنتهـــا  جرب ، أم

لــــه أمــــا هــــذا فــــرغم حزنــــه لمــــا فع.  فهــــى الوحيــــدة الصــــارمة ضــــد األب
  . ، ال ينوى العودة معهم

  تدريبات مسرحية على مصرع 
Rehearsal for Murder 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠١)   ت  ( ١٩٨٢أميركا 
Richard Levinson/ William Link Productions. FE: Parkie 

Singh. PD: Lawrence G. Paull. DPh: Stevan Larner. ExcPs: 
Richard Levinson, William Link. P: Robert A. Papazian. W: 
Richard Levinson, William Link. D: David Greene.  ↑ 
AscP: Stephanie Austin. M: Billy Goldenberg. C D: Ellen 
Meyer. FirstAstD: Nick Marck; SecondAstD: Maggie 
Parker. ExcPMg: Hal Galli. 

Robert Preston. Lynn Redgrave. ¤. Patrick Macnee. 
Lawrence Pressman. William Russ. And Madolyn Smith -as 
Karen Daniels. SpApr: Jeff Goldblum. And William 
Daniels.  ↑ Ftr: John Finnegan, Nicholas Mele, Vahan 
Moosekian, Charlie Robinson. Wallace Rooney, Buck 
Young. 

بعــــــــد انتهــــــــاء اليــــــــوم األول شــــــــبه )   ريــــــــدجريف (مصـــــــرع ممثلــــــــة 
، وال يقتنــــــــع موجــــــــه  الفاشــــــــل الفتتــــــــاح مســــــــرحيتها فــــــــى بــــــــرودواى

پريســــتون األخــــاذ شــــبه الكهــــل الــــذى يتبناهــــا فنيــــا وجــــاء  (المســــرحية 
ــــرا ــــذة  )  بهــــا مــــن إنجلت ــــأن الحــــادث انتحــــار بإلقــــاء نفســــها مــــن الناف ب
بالقاتــــل مــــن بــــين خمســــة يؤلــــف مســــرحية ليوقــــع .  كمــــا بــــدا للشــــرطة

ـــــالء المســـــرح ـــــن زم ـــــص مشـــــابه  م ـــــى ن ـــــدريبات عل ، يـــــدعوهم ألداء ت
ـــــــة .  لمالبســـــــات الجريمـــــــة ـــــــاءة النهاي سلســـــــلة مفاجـــــــآت لكـــــــن انحن

ــــل ســــادس فاشــــل يعمــــل ســــائقا  ــــارة ومحورهــــا ممث تفــــوق كــــل شــــىء إث
ــــــولى  ــــــذى كــــــان يت ــــــه الشــــــرطى ال لتاكســــــى دعــــــاه الموجــــــه الدعــــــاء أن

ة االتقــــان والتشــــويق مــــع جــــو عــــام ميلودرامــــا غمــــوض فائقــــ.  القضــــية
ـــــع يجعـــــل مـــــن المشـــــاهدة متعـــــة متواصـــــلة ـــــل رفي ـــــارع وطـــــاقم تمثي .  ب

ــــــــد  إجمــــــــاال نمــــــــوذج لإلنتاجــــــــات التليفـــــــــزيونية القديمــــــــة ذات التقالي
  . اإلنتاجية الرفيعة
   ٢/١تذكرنى 

Remember Me 
  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 

Co-ExcP: Gloria Monty. MComp: Domenic Troiano. PD: 
Anthony Cowley. E: Mark Rosenbaum. DPh: Rob Draper. 
P: Claude Lawrence. W: Robert W. Lenski and Michael 
Norell. Based on the N: Mary Higgins Clark. D: Michael 
Switzer.  ExcPs: Sonny Grosso & Larry Jacobson. AscPs: 
Lisa Parasyn, Oriana Bielawski. Creative Cnslts: Keith 
Johnson, Christina Avis Krauss. C D -New York; D of C 
Grosso-Jacobson: Christina Avis Krauss. C D -Toronto: 
Lisa Parasyn; PMg: Fast Eddie Bowman. 

Kelly McGillis. ¤ Cotter Smith. Michael T. Weiss. 
Stephen McHattie. Amy Hargraves. Bernard Behrens, Kay 
Tremblay. And Shanna Reed -as Elaine.  Ftr: Elizabeth 
Lennie, Aine Furby, Marcia Bennett, Catherine Swing, 
Maxx Tissenbaum, Madison & Courtney Fitzpatrick. Mary 
Lu Zahalan, Christina Collins, James Carroll, Amy 
Jacobson, Lara Bourke. Gloria Slade, Richard Blackburn, 
Bill Lake, Miki Moore, Mary Higgins Clark.  
ــــــو مــــــن أزمــــــة نفســــــية بســــــبب  ــــــة قصــــــص أطفــــــال خرجــــــت للت كاتب

، تقــــرر اآلن تــــرك نيــــو يــــورك فــــى عطلــــة قصــــيرة  مصــــرع طفلهــــا األول
ــــالنيو  لمــــوطن رأس وكــــذا عمــــل زوجهــــا المحــــامى فــــى بلــــدة ســــاحلية ب

منــــــزل  ‘يقيمــــــان فــــــى منــــــزل يــــــدعى .  إنجالنــــــد تســــــمى آربــــــور بــــــاى
كـــــــة ســـــــرعان مـــــــا يتضـــــــح تشـــــــابة قصـــــــة اليطلـــــــة مـــــــع المال’  التـــــــذكر

وبينمـــا يتـــولى .  األصـــلية مـــع فـــارق أنهـــا انتحـــرت بعـــد مصـــرع طفلهـــا
ـــه الثريـــة ، تواصـــل الزوجـــة  الـــزوج الـــدفاع عـــن رجـــل اتهـــم بـــاغراق زوجت

ويلتقــــى .  البحــــث فــــى تــــاريخ البيــــت أصــــال بهــــدف تــــأليف روايــــة عنــــه
ــــه يحــــاول قتلهــــا هــــى بتحــــريض  ــــل زوجت ــــدما تجــــد أن قات الخيطــــان عن

.  حــــب زوجهــــا هــــى مــــن طــــرف واحــــدمــــن سمســــارة العقــــارات التــــى ت
، بــــــاألخص عنــــــدما تــــــوحى بــــــأن األمــــــر  درامــــــا تشــــــويق مثيــــــرة أحيانــــــا

ــــة ، لكــــن   يحتمــــل األشــــباح أو التناســــخ أوغيرهــــا مــــن الثيمــــات الخيالي
ـــــذل  ـــــم تب ككـــــل هـــــو عمـــــل متواضـــــع األهـــــداف وحتـــــى مـــــاكجيليس ل

شــــانا رييــــد هــــى الجذابــــة فــــى .  الكثيــــر إلضــــفاء بعــــض القيمــــة عليــــه
ــــــارة .  المرحــــــة والزعــــــاف فــــــى الواقــــــعدور العاشــــــقة  ــــــوان هــــــو عب العن

يتـــــــردد أنهـــــــا تســـــــمع أحيانـــــــا داخـــــــل المنـــــــزل صـــــــادرة عـــــــن مالكتـــــــه 
المؤلفـــــــة تظهـــــــر ككاتبـــــــة محليــــــة عجـــــــوز تبـــــــدى إعجابـــــــا .  األصــــــلية

  . بالبطلة وكتبها

  التراب األحمر 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٠)  ت ( ١٩٨٧مصر 

  . عبد الحميد الشاذلى:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون
، مديحـــــــــة  ، فاطمـــــــــة التـــــــــابعى ، أحمـــــــــد مرعـــــــــى يحيـــــــــى شـــــــــاهين

،  ، حمــــدى الــــوزير ، عبــــد الحفــــيظ التطــــاوى ، رجــــاء حســــين حمــــدى
، عبــــد  ، مرفـــــت الجنــــدى ، عبــــد المحســــن ســــليم جمــــال إســــماعيل

  . ، فاروق يوسف ، بدر نوفل ، ماجدة زكى السالم محمد
.  قـــــــات المتشـــــــابكة، حافـــــــل بالشخصـــــــيات والعال شــــــبه مسلســـــــل

ـــــــف األرض لصـــــــنع  ـــــــرى أهلهـــــــا لتجري ـــــــدفع الث ـــــــة ي الجميـــــــع فـــــــى قري
ــــــون بمشــــــاريعه.  الطــــــوب ــــــن ينتفع ــــــاك م ــــــن ينافســــــه هن ــــــاك م ،  ، وهن

، وإن كانــــت  ميلودرامــــا انفتــــاح روتينيــــة.  إلــــخ…وهنــــاك مــــن يقاومــــه 
  . جادة الهدف

  ترويض الرجل 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٠)  ت ( ١٩٨٩مصر 

:  إخــــــراج.  ســــــكينة فــــــؤاد:  قصــــــة.  ة والتليفـــــــزيوناتحــــــاد اإلذاعــــــ
  . علوية زكى

،  ، عبـــــد الـــــرحمن أبـــــو زهـــــرة ، محمـــــد رضــــا ، رغـــــدة كــــرم مطـــــاوع
، عــــادل  ] طــــارق دســــوقى [ـ  ، طــــارق الدســــوقى  عبــــد العزيــــز مخيــــون

  . ، رأفت فهيم ، راندة ، فاتن أنور هاشم
ــــأثر إبداعــــه ــــى ال يت ــــزواج حت ــــب مضــــرب عــــن ال ــــرار كات  ، ويتخــــذ ق

، ويســــــيران عبــــــر الطريــــــق الــــــوعر  مفاجئــــــا بــــــالزواج مــــــن فتــــــاة جريئــــــة
، أطــــرف  ، لكــــن بطيئــــة وغيــــر مثيــــرة كوميــــديا جــــادة ربمــــا.  للتقــــارب

المؤلفــــة ســــكينة فــــؤاد !  مــــا فيهــــا أن اســــم البطــــل هــــو عبــــاس الحكــــيم
ـــــق الحكـــــيم هـــــو صـــــاحب الفكـــــرة ، وأوحـــــى لهـــــا بهـــــا  تقـــــول أن توفي

  . كتابتها بنفسه  وهو على فراش المرض وأنه كان يريد
    ٢/١ترويض النمرة 

The Taming of the Shrew 
  ق م ١٢٢)   س/  ت ( ١٩٦٧إيطاليا /   أميركا

[Columbia] Royal Films International; F.A.I -Rome 
[Burton-Zeffirelli]. William Shakespeare’s. ¤. Costumes for 
Elizabeth Taylor Designed: Irene Sharaff. CDd: Danilo 
Donati. Elizabeth Taylor Hairstyles: Alexandre of Paris; 
Wigs: Leclabart, Paris. PD: Renzo Mongiardino; 
AscDesigner: John de Cuir. Er: Peter Taylor. MComp: Nino 
Rota; Cond: Carlo Savini. PSup: Guy Luongo. Screen Play: 
Paul Dehn, Suso Cecchi d’Amico, Franco Zeffirelli; >With 
acknowledgements to William Shakespeare without whom 
they would have been at a loss for words.< DPh: Oswald 
Morris, B.S.C. ExcP: Richard McWhorter. D: Franco 
Zeffirelli. 

<Elizabeth Taylor. Richard Burton.> ¤. AlsoStr: Cyril 
Cusack -as Grumio, Michael Hordern -as Baptista, Alfred 
Lynch -as Tranio, Alan Webb -as Gremio. With: Victor 
Spinetti -as Hortensio, Roy Holder -as Biondello, Mark 
Dignam -as Vincentio, Bice Valori -as The Widow. And: 
Giancarlo Cobelli -as The Priest, Vernon Dobtcheff -as 
Pedant, Ken Parry -as Tailor, Anthony Gardener -as 
Haberdasher. AndIntrd: Natasha Pyne -as Bianca, Michael 
York -as Lucentio.  And: Tina Perna, Alberto Bonucci, 
Milena Vucotich, Alfredo Bianchini, Valentino Macchi 
-C.I.C. 
معالجــــة مســــرحية ويلليــــام شيكســــيپير األكثــــر صــــيتا رغــــم أن نســــخة 

تعــــد أنجــــح  ١٩٢٩ميــــرى بيكفــــورد ودووجــــالس فيربــــانكس مــــن عــــام 
هــــذه النســــخة أيضــــا بهــــا قــــدر مــــن التحــــرر بهــــدف الوصــــول .  بكثيــــر

، لكــــــــــن دون التعــــــــــدى جــــــــــديا علــــــــــى  ألذواق الجمهــــــــــور العــــــــــريض
لبدايــــــة ، ويوجــــــد مــــــن اعتبرهــــــا تاريخيــــــا ا مقومــــــات الــــــنص األصــــــلى

ــــين  الحقيقيــــة لعالقــــة الســــينما بشيكســــپير ــــة الصــــعبة ب ، وحــــال للمعادل
قصـــــة التـــــاجر الـــــذى جـــــاء .  فنـــــه الرفيـــــع والطبيعـــــة الشـــــعبية للســـــينما

إلــــى بلـــــدة پـــــادوا وقـــــرر الـــــزواج مــــن فتـــــاة ســـــليطة تكـــــره كـــــل الرجـــــال 
ــــــا زواج أختهــــــا الصــــــغرى حيــــــث كــــــان هــــــذا شــــــرط  ــــــف عقبــــــة أم وتق

، يلجــــأ للضــــغط  ال تجــــدى التــــودداتيأخــــذها معــــه وعنــــدما .  أبيهمــــا
المضــــــــمون ال .  ، وتتحــــــــول لزوجــــــــة طيعــــــــة واإلذالل حتــــــــى ترضــــــــخ

،  يتماشــــــى بــــــالطبع مــــــع األفكــــــار المعاصــــــرة حــــــول وضــــــعية المــــــرأة
، لكـــــن يظـــــل  والتحـــــول فـــــى شخصـــــية البطلـــــة جـــــاء فجائيـــــا لحـــــد مـــــا

ــــين بهــــذه الكاريزميــــة ــــع بطل ــــذات م ــــة كبيــــرة بال ،  رغــــم كــــل شــــىء متع
ــــون ــــدا بيرت ــــر  وتأكي ــــم تكــــن أكث ــــايلور ل ــــة قــــط وت ــــر رجول ــــم يكــــن أكث ل

ــــط ــــة ق ــــق كــــل منهمــــا فــــى أداء ال تكــــاد تستشــــعر أى  أنوث ــــد انطل ، وق
، فاســـتحاال كـــتال مـــن النـــار تتنـــاطح ســـويا دون أن يحـــاول  قيـــود عليـــه

أول أدوار مايكـــــــل .  أى منهمـــــــا إخفـــــــاء جاذبيتـــــــه الجنســـــــية الزعـــــــاف
  . يورك

  التريلال 
  ق م ١٠٠ ) س/  األبطال ( ١٩٨٥مصر 
  . صالح سرى:  إخراج

، مـــريم  ، جميـــل راتـــب ، أحمـــد بـــدير ، ســـمير غـــانم مديحـــة كامـــل
،  ، عليــــة عبــــد المــــنعم ، روحيــــة خالــــد ، نظــــيم شــــعرواى فخــــر الــــدين

ـــــار ـــــر ، ســـــيد صـــــادق ســـــيف اهللا مخت ـــــى مني ،  ، ســـــونيا ســـــركيس ، من
  . ، عمر فوزى فاتن فؤاد

فات الــــزواج ، لتــــوفير مصــــرو  خــــريج الحقــــوق الــــذى يعمــــل كســــائق
، وهنـــا تتـــزوج  يتعـــرف علـــى ســـيدة تـــوفر لـــه المـــال.  مـــن زميلتـــه الثريـــة

عمـــــل روتينـــــى يعتمـــــد علـــــى .  حبيبتـــــه مـــــن أســـــتاذها الغريـــــب األطـــــوار
  . شخصيات نمطية

   ٢/١تزوجت سفاحة 
So I Married an Axe Murderer 

  ق م ٩٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
TriStar. [Fried / Woods]. C: Mindy Marion. M: Bruce 

Broughton. MSup: Danny Bramson. Es: Richard Halsey, 
Colleen Halsey. PD: John Graysmark. DPh: Julio Macat. 
Co-P: Jana Sue Memel. ExcP: Bernie Williams. W: Robbie 
Fox. P: Robert N. Fried, Cary Woods. D: Thomas 
Schlamme.  AscP: Michelle Wright. 

Mike Myers. Nancy Travis. ¤. Anthony LaPaglia. 
Amanda Plummer. And Brenda Fricker.  Matt Doherty, 
Charles Grodin, Phil Hartman, Debi Mazer, Steven Wright, 
Patrick Bristow, Cintra Wilson, Luenell Campbell, Kelly 
Christman, Maureen O’Boyle, Jessie Nelson, Wanda 
McCaddon, Glen Vernon, Robert Black. [UC: Alan Arkin]. 

ــــــاة رقيقــــــة تعمــــــل :  ســــــان فرانسيســــــكو يقــــــع شــــــاب فــــــى حــــــب فت
، ثـــــم يســـــمع عـــــن سلســـــلة مـــــن جـــــرائم قتـــــل ارتكبتهـــــا زوجـــــة  جـــــزارة

بعـــــد قليـــــل .  ، وقـــــرائن تشـــــير لصـــــديقته غامضـــــة فـــــى شـــــهور العســـــل
عــــــال هــــــذه األخيــــــرة كانــــــت ، فيتزوجــــــان ف تظهــــــر قــــــرائن تنفــــــى ذلــــــك

ـــة  ـــم تزوجـــت صـــارعة البلطـــة ‘قـــرائن وهمي ـــزال ثمـــة ’  ومـــن ث ربمـــا ال ي
، مـــــع خلفيـــــة  كوميـــــديا طريفـــــة ككـــــل!  غلطـــــة أخـــــرى فـــــى الموضـــــوع

حبكـــــــة .  خاصـــــــة هـــــــى أســـــــرة البطـــــــل األســـــــكتلندية غريبـــــــة األطـــــــوار
  . النهاية محاولة األخ الشرطى اللحاق بأخيه إلنقاذه

   ٢/١تزوير فى أوراق رسمية 
  ق م ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٤مصر 

ــــــدة [ ــــــس فــــــيلم]  أفــــــالم مصــــــر الجدي :  ســــــيناريو وحــــــوار.  أوزوري
لألديـــــب اإليطـــــالى  فيلومينـــــا مـــــارتورانوعـــــن مســـــرحية .  صـــــالح فـــــؤاد

.  رضـــــــا جبـــــــران:  المقدمـــــــة ومـــــــؤثرات الصـــــــورة.  إدواردو دى فيلـــــــو
 . مجــــدى كامــــل:  مهنــــدس الصــــوت.  مصــــطفى جبــــر:  مــــدير اإلنتــــاج

ـــــى.  جمـــــال ســـــالمة.  د:  الموســـــيقى التصـــــويرية ـــــتج الفن ـــــيم :  المن ول
مـــــــدير .  محمـــــــد الطبـــــــاخ:  مونتـــــــاچ.  عمـــــــران علـــــــى:  إنتـــــــاج.  رزق

  . يحيى العلمى:  إخراج ↔.  غنيم بهنسى:  التصوير
ــــــــز ــــــــد العزي ــــــــة¤ .  محمــــــــود عب ــــــــين:  بطول ـــــــــت أم مشــــــــيرة .  ميرف

ـــــــى الســـــــينما.  إســـــــماعيل ـــــــرة ف ـــــــشإيمـــــــان البحـــــــر در :  وألول م .  وي
عليـــــة .  ، بدريــــة عبـــــد الجــــواد محمــــد شـــــوقى.  هشــــام صــــالح ســـــليم

أحمــــــد  .  ، علــــــى عمــــــر فــــــؤاد خليــــــل.  ، عــــــزة جمــــــال عبــــــد المــــــنعم
، شـــــريف  مـــــؤمن حســـــن:  والطفلـــــين.  ، علـــــى مـــــا شـــــاء اهللا كمـــــالى
  . محسن

، وتمـــوت واحـــدة وتظـــل الثانيـــة  زوج الثنتـــين تلـــدان فـــى يـــوم واحـــد
يكبــــــران معــــــا إلــــــى أن .  لحقيقــــــىال تعــــــرف أى الولــــــدين هــــــو ابنهــــــا ا

، فهـــــل مـــــا زال هنـــــاك مبـــــرر الســـــتمرارها فـــــى حمـــــى  يمـــــوت أحـــــدهما
ـــــــــالم البحـــــــــر درويـــــــــش حفيـــــــــد !  ؟ البحـــــــــث عـــــــــن اإلجابـــــــــة أول أف
، قبــــــل أن انكشــــــف  ، بــــــدا مقبــــــوال هنــــــا الموســــــيقار ســــــيد درويــــــش

ميرفـــــت .  ” حكايــــة فــــى كلمتــــين “صــــوتيا وتمثــــيال فــــى فيلمــــه التــــالى 
ى العـــــرض وأعطـــــت إقناعـــــا كبيـــــرا لشخصـــــية أمـــــين هـــــى أفضـــــل مـــــا فـــــ

أعيــــــد تمصــــــير .  األم التــــــى تبــــــدو شــــــيئا غيــــــر مقنــــــع للوهلــــــة األولــــــى
القصــــة مــــرة أخــــرى فــــى غضــــون أربــــع ســــنوات فقــــط فــــى نســــخة أقــــل  

  . ” ليالى الصبر “كثيرا بعنوان 
  شهور  ٩

Nine Months 
  ق م ١٠٣)   س/  مور  ( ١٩٩٥أميركا 

Twentieth Century Fox [1492 Pictures]. C: Janet 
Hirshenson and Jane Jenkins. CD: Jay Hurley. M: Hans 
Zimmer. E: Raja Gosnell. PD: Angelo P. Graham. DPh: 
Donald McAlpine. ExcPs: Joan Bradshaw, Christopher 
Lambert. Based on the F Neuf Mois W and D: Patrick 
Braoude. P: Chris Columbus, Mark Radcliffe, Michael 
Barnathan. Anne Francois. W for the Screen and D: Chris 
Columbus.  ↑ AscP: Paula duPré Pesmen. FE: Stephen 
Rivkin. SpMUp Conceived: Greg Cannom. 

Hugh Grant. ¤. Julianne Moore. Tom Arnold. Joan 
Cusack. Jeff Goldblum. Joey Simmrin, Ashley Johnson, 
Mia Cottet. And Robin Williams.  ↑ Alexa Vega, Aislin 
Roche, Priscilla Alden, Edward Ivory, James M. Brady, 
Charles A. Martinet, Brendan Columbus, Eleanor 
Columbus, Anna Barnathan, Zelda Williams, Peter Bankins, 
Betsy Monroe. 

اإلعــــــادة األميركيــــــة للفــــــيلم الفرنســــــى بــــــذات نجــــــاح كبيــــــر لهــــــذه 
ـــــوان خلـــــيالن شـــــابان مـــــن .  األحـــــداث فـــــى ســـــان فرانسيســـــكو.  العن

تســــــتمرئ الفتــــــاة .  الطبقــــــة الوســــــطى يفاجــــــآن بحمــــــل غيــــــر متوقــــــع
، بينمـــا يشــــعر الرجـــل بــــأن حياتـــه ســـوف تنقلــــب ال ســـيما مــــع  الفكـــرة

، وقصـــــص أنثـــــى  تجاربــــه الســـــابقة الســـــيئة فـــــى التعامـــــل مـــــع األطفـــــال
الجـــــراد ومـــــا إليهـــــا التـــــى يرويهـــــا لـــــه صـــــديقه الرســـــام شـــــبه البـــــوهيمى 

يفترقـــــــان فقـــــــط لتبـــــــدأ رحلـــــــة اللهفـــــــة لبنـــــــاء عائلـــــــة .  ) جولـــــــدبلوم (
، أمـــــا  جرانـــــت مبهـــــر فـــــى تخصصـــــه وهـــــو الكوميـــــديا الراقيـــــة!  لديـــــه

دور .  مــــورو فهــــى محببــــة لكــــن أنــــت تتوقــــع ممثلــــة أكثــــر دفئــــا للــــدور
ـــــــامز كط ـــــــد بيطـــــــرى روســـــــىثـــــــانوى آخـــــــاذ لـــــــروبين ويللي ،  بيـــــــب تولي

!  حـــــديث العهـــــد بالتوليـــــد البشـــــرى حيـــــث بـــــات يعمـــــل فـــــى أميركـــــا
الخلـــــــط لديـــــــه بـــــــين الكلمـــــــات اإلنجليزيـــــــة هـــــــو مصـــــــدر الكوميـــــــديا 

المخطوطـــــــة العـــــــب .  الرئيســـــــى فـــــــى المشـــــــاهد التـــــــى يظهـــــــر فيهـــــــا
ـــــال ســـــواء األطفـــــال ككـــــابوس يخـــــيم  رئيســـــى بتفاصـــــيلها واســـــعة الخي

فاصـــــيل مشـــــهد النهايـــــة حيـــــث فوضـــــى ، أو ت علـــــى حيـــــاة مـــــن يتوقعـــــه
عارمــــة فــــى غرفــــة الــــوالدة فــــى أنتظــــار طفلهــــا وطفــــل أســــرة أصــــدقائها  

صـــــور األبطـــــال :  مفاجـــــأة رائعـــــة لعنـــــاوين النهايـــــة.  كثيـــــرى األنجـــــاب
  ! الخمسة الحقيقية وهم رضع

   ٢/١أسبوع  ٢/١تسعة و
Nine ½ Weeks 

  ق م ١١٣)   — ( ١٩٨٥أميركا 
[Metro Goldwyn Mayer] Producers Sales Organization 

[Sidney Kimmel; Galactic Films; Triple Ajaxxx]. M: Jack 
Nitzsche. Add MComp: Michael Hoenig. MSup: Becky 
Mancuso. CD: Bobbie Read. C: Lynn Stalmaster & 
Associates. Nan Dutton. E: Caroline Biggerstaff. Tom Rolf, 
A.C.E. PD: Ken Davis. DPh: Peter Bizion, B.S.C. ExcP: 
Keith Barish and Frank Konigsberg. Based on the N: 
Elizabeth McNeille. S: Patricia Knop & Zalman King and 
Sarah Kernochan. P: Antony Rufus Isaacs and Zalman 
King. D: Adrian Lyne. 

Mickey Rourke. Kim Basinger. ¤. Margaret Whilton, 
David Margulies. Christine Baranski, Karen Young. 



٨٣  

ــــــل مضــــــارب أســــــهم شــــــاب  ــــــدة محبطــــــة تقاب ــــــة جــــــاليرى وحي موظف
يغــــدق عليهــــا  .  وثــــرى ومنطلــــق وباحــــث عــــن المتــــع القصــــوى للحيــــاة

،  ، يتحابـــــان ويغرقـــــان فـــــى بحـــــر العســـــل كـــــل شـــــىء ماديـــــا وعاطفيـــــا
ـــــــــه يعمـــــــــد  ـــــــــه الســـــــــابق يجعل ـــــــــدريجيا أن حرمان إلذاللهـــــــــا ليتضـــــــــح ت

ـــــه للتملـــــك واإلذالل ـــــة الفـــــراق  واســـــتعراض تســـــلطه وحب ـــــأتى نهاي ، وت
ـــــــة نفســـــــية.  المتوقعـــــــة ـــــــا ال  فـــــــيلم ضـــــــعيف كـــــــدراما عاطفي ، إذ تقريب

ـــــا أصـــــال ـــــرة مـــــن  وجـــــود ألى درام ـــــى وف ـــــراهن باألســـــاس عل ـــــه ي ، لكن
المشـــــاهد الســـــاخنة التــــــى مهـــــدت لسلســـــلة أفــــــالم راقيـــــة المســــــتوى 

ــــار وبهــــا جــــنس صــــارخ وف ــــروبنجــــوم كب ــــا ومــــن .  ي بيســــينجر تصــــل هن
الطلقــــــة األولــــــى لمــــــا يمكــــــن اعتبــــــاره جبهــــــة جديــــــدة لإلغــــــواء علــــــى 

، أمـــــا روورك فهـــــو الـــــذى واصـــــل الكـــــدح فـــــى هـــــذه الكرمـــــة  الشاشـــــة
  . بعد ذلك
  ☺ خطوة  ٣٩الـ 

The 39 Steps 
  ق أأ ٨٦)  ت ( ١٩٣٥بريطانيا 

Gaumont-British. D: Alfred Hitchcock. N: John Buchan. 
Adp: Charles Bennett; Continuity: Alma Reville; Dialogue: 
Ian Hay; Ph: Bernard Knowles; AD: O. Werndroff; E: D.N. 
Twist; Recordist: A. Birch; Wardrobe: Marianne; Dress 
Designer: J. Strassner; MD: Louis Levy. 
Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie Mannheim, 
Godfrey Tearle, Peggy Ashcroft, John Laurie, Helen 
Haye, Frank Cellier, Wylie Watson, Gus 

MacNaughton, Jerry Verno, Peggy Simpson. قطعـــــة
أســــتاذية بلــــورت لعقــــود النظريــــة الفنيــــة الهيتشــــكوكية األساســــية والتــــى 
،  رســـمت أيضـــا خطـــوات الكثيـــرين مـــن أفضـــل صـــناع الســـينما لعقـــود

وهــــــى إمكانيــــــة دمــــــج الكوميــــــديا والحــــــوار الــــــالذع وقصــــــص الحــــــب 
ـــــى  ـ  وتقريبا كـــــل شىءـ   فـــــى أفـــــالم التشـــــويق والنشـــــاط العنيفـــــة أو حت

جاسوســـــية باألســـــاس مضـــــافا إليهـــــا كـــــل  هـــــذا فـــــيلم حبكـــــة.  المرعبـــــة
تلـــــك المشـــــهيات فـــــى توليفـــــة بالغـــــة االســـــتعقاد تجعـــــل منهـــــا متعـــــة ال 

ـــــة مـــــن .  تطـــــاق ـــــر كوميدي ـــــوى هـــــو النســـــخة االكث ـــــث المحت ومـــــن حي
النــــاس ال تــــرى :  مضــــمون هيتشــــكوك األثيــــر فــــى نقــــد النــــوع البشــــرى

ــــــب ــــــط األكاذي ــــــة وتصــــــدق فق ــــــائع :  الحقيق ــــــول البطــــــل لب ــــــدما يق عن
ــــدق لقتلــــه هــــو ال  اللــــبن أن ــــاك قتيلــــة وقــــاتالن ينتظــــران خــــارج الفن هن
ـــــه أن تلـــــك عشـــــيقته والشخصـــــين أقاربهـــــا  يصـــــدق ، وعنـــــدما يقـــــول ل

أو عنـــــدما يقـــــول للمدرســـــة األســـــكتلندية .  يصـــــدق ويعطيـــــه مالبســـــه
، وعنـــــدما  التـــــى تريـــــد اإلبـــــالغ عنـــــه أنـــــه ضـــــحية ومالحـــــق ال تصـــــدقه

ـــــى نحـــــو  ـــــه عل ـــــون تأخـــــذ مطالب ـــــه ســـــفاح مجن ـــــم  جـــــاديقـــــول أن ، وهل
القصــــة كنــــدى فــــى رحلــــة للنــــدن تحتمــــى بــــه جاسوســــة عرفــــت .  جــــرا

.  ، ويالحقهــــا شخصــــان لقتلهــــا بخطــــة تهريــــب ســــر مــــا لخــــارج الــــبالد
ــــــدة  ــــــى بل ــــــابع بنفســــــه الخــــــيط إل ــــــه يت ــــــل فعــــــال لكن فــــــى الصــــــباح تقت
أســــــكتلندية حيــــــث يقيــــــده أعضــــــاء المنظمــــــة التــــــى تــــــدعى أنهــــــا مــــــن 

، ويبـــــدآن رحلـــــة  طبـــــاعالشـــــرطة مـــــع مدرســـــة جميلـــــة لكـــــن شكســـــة ال
ـــــاذ  هـــــرب ســـــويا ـــــدن النق ـــــودان للن ـــــل ويع ـــــد قلي ـــــى أن تصـــــدقه بع ، إل

.  الســـــــر مـــــــن التهريـــــــب عبـــــــر شـــــــخص ذى قـــــــدرات ذاكـــــــرة خياليـــــــة
، ويقــــال أن الســــطر الــــذى  العنــــوان شــــىء غيــــر أساســــى وهــــى مفارقــــة

 ـ  بريطانيا أيضاـ  أعيـــــد !  يفســـــرها لـــــم يكـــــن سيضـــــاف أصـــــال للفـــــيلم
، وذلــــك فــــى  ن بــــال ســــحر الســــاحر بــــالطبعمــــرتين باجتهــــاد كبيــــر لكــــ

  . ١٩٧٨و ١٩٥٩عامى 
   ٢/١خطوة  ٣٩الـ 

The 39 Steps 
  ق م ٩٣)  — ( ١٩٥٩بريطانيا 

Rank. M: Clifton Parker. E: Alfred Roome. DPh: Ernest 
Steward. S: Frank Harvey. Based upon the N by John 
Buchan. P: Betty E. Box. D: Ralph Thomas. 

 Kenneth More, Taina Elg, Brenda de Banzie, Barry 
Jones, Faith Brook, Reginald Beckwith, Sidney James, 
Duncan Lamont, James Hayter, Michael Goodliffe. 

، تـــــأتى ممتـــــازة  المعالجـــــة الثانيـــــة بعـــــد فـــــيلم هيتشـــــكوك األســـــطورة
ــــى حــــد ذاتهــــا وتكــــاد ال تضــــحى بشــــىء م ــــرة تمامــــا ف مــــا أضــــافه ومثي

ـــــــى القصـــــــة األصـــــــلية ـــــــت إضـــــــافة بفضـــــــل .  الســـــــاحر إل ـــــــوان كان األل
،  اســــــتغاللها للخلفيــــــات األســــــكتلندية الجميلــــــة علــــــى نحــــــو مكثــــــف

ــــــــه  ــــــــث وظــــــــف خبرات ــــــــة البريطــــــــانى مــــــــور اضــــــــافة أيضــــــــا حي ونجومي
ــــل امــــرأة غامضــــة ــــذى يجــــد نفســــه متهمــــا بقت ــــة فــــى دور ال ،  الكوميدي

ــــــى األكثــــــر أن يكشــــــف ــــــومين عل ــــــى خــــــالل ي ــــــه ف ســــــر شــــــبكة  وعلي
ـــــبالد ـــــر مـــــن ال ـــــى تخطـــــط إلخـــــراج ســـــر خطي ـــــج .  الجاسوســـــية الت إيل

متألقـــــة فـــــى تحـــــدى خلـــــق الكيميـــــاء التـــــى لـــــم ينســـــها أحـــــد مـــــا بـــــين 
ـــــات وكـــــارول فـــــى الفـــــيلم األصـــــلى ـــــة  دون ، طـــــاقم داعـــــم منتقـــــى بعناي

ــــاع وخفــــة الظــــل معــــا ــــين شراســــة الطب ــــه يجمــــع مــــا ب ــــب بكامل .  ومحب
لكــــن بــــإخالص للروايــــة ال ألالعيــــب  مــــرة أخــــرى ـ  بريطانيا أيضاـ  أعيــــد 

  . ١٩٧٨، وذلك فى عام  هيتشكوك
   ٢/١التسع وثالثون خطوة 

The Thirty-Nine Steps 
  ق م ١٠٢)  — ( ١٩٧٨بريطانيا 

[Rank] Norfolk Intenational. M: Ed Welch. E: Eric Boyd-
Perkins. PD: Harry Pottle. DPh: John Coquillon. S: Michael 
Robson. Based upon the N by John Buchan. P: Greg Smith. 
D: Don Sharp. 

Robert Powell, Karen Dotrice, John Mills, Eric Porter, 
David Warner, George Baker, Ronald Pickup,Timothy 
West, Donald Pickering, Andrew Keir, Robert Flemyng, 
Miles Anderson. 

البريطـــــانى  ١٩٥٩الســـــية هيتشـــــكوك وفـــــيلم ثالـــــث معالجـــــة بعـــــد ك
ــــة علــــى ســــابقيه إذ قــــرر علــــى عكســــهما أن .  أيضــــا الواقــــع هــــو انقالب

ـــــة األصـــــلية ـــــذى  يلتصـــــق بالرواي ، وهـــــو رهـــــان خطـــــر بعـــــد الســـــحر ال
لكــــن لحســــن الحــــظ أن النتيجــــة ليســــت .  فتــــك بــــه هيتشــــكوك بهــــا

ــــا مــــن التشــــويق وبعضــــا مــــن خفــــة الظــــل .  محبطــــة حققــــت قــــدرا كافي
ـــــدو محـــــددا عـــــودة لف ـــــات الع ـــــث ب ـــــى حي ـــــة األول ـــــرة الحـــــرب العالمي ت

.  وهــــو پروســــيا التــــى أرســــلت عمالئهــــا لســــرقة ســــر مــــا مــــن بريطانيــــا
يقتلــــون عميلــــة كســــفت ســــرهم ومــــن ثــــم يضــــطر الرجــــل الــــذى قتلــــت 

’  خطــــوة ٣٩ ‘، لمحاولــــة إجــــالء ســــر الـــــ  فــــى منزلــــه وأصــــبح متهمــــا
نى التـــــى شخصـــــية العميـــــل البريطـــــا.  الـــــذى تمتمـــــت بـــــه قبيـــــل موتهـــــا

، شـــــىء ال وجـــــود لـــــه فـــــى  أداهـــــا چـــــون ميللـــــز علـــــى نحـــــو محبـــــب
تـــم .  كـــذا مشـــهد النهايـــة أعلـــى ســـاعة بـــيج بـــين.  الفيلمـــين الســـابقين

  . بذل كل جهد ممكن لكسب الرهان والنتيجة طيبة ككل
   ٢/١قصر منقسم —تشارلز وديانا 

Charles and Diana —A Palace 
Divided 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ٨٤)  ت ( ١٩٩٦بريطانيا 
M: James McVay. PD: Chris Edwards. E: Tod Feuerman. 

DPh: Alan Doberman. P: Nick Gillott. ExcPs: Frank 
Konigsberg, Larry Sanitsky. W: Nancy Sackett.. D: John 
Power.  C: Suzanne Smith. CD: Derek Hyde. 

Str. Roger Rees. Catherine Oxenberg. Benedict Taylor. 
Tracy Brabin. Amanda Walker, David Quilter, Jane How.  
Co-Str: Gladys Crosbie, Cate Fowler, Alan Manson. Patrick 
Pearson, Thomas Szekeres, Oliver Stone. Charles 
Collingwood, Ron Paterson, Charles Jamieson, Keith 
Hutcheon. Ernest Blake, Jeffrey Daunton, Richard 
Hampton, Aline Hay. Mrk Aiken, Christopher Owen, David 
Glover, Vivienne Dixon. 

، وتنتهــــى بالخالفــــات المرهصــــة  قصــــة تشــــارلز وديانــــا تبــــدأ بــــالزواج
، أمـــــا االنفصـــــال نفســـــه فقـــــد قـــــدم قبـــــل العنـــــاوين بلقطـــــة  باالنفصـــــال

.  وثائقيــــــة للــــــوزير األول چــــــون ميچــــــور يعلــــــن القــــــرار أمــــــام البرلمــــــان
نفـــــــس القصـــــــص الشـــــــعبية المعروفـــــــة عـــــــن تـــــــذمر ديانـــــــا مـــــــن حيـــــــاة 

الميــــــل هنــــــا إلــــــى .  ’ نســــــانيةاإل ‘والتزامــــــات القصــــــر الجافــــــة وغيــــــر 
، لكنــــــك  ممثلــــــين يــــــؤدون بوجــــــوههم الطبيعيــــــة بــــــدون تنميــــــق كثيــــــف

تظـــل تتســـاءل فـــى جميـــع أفـــالم ديانـــا عـــن اإلهمـــال فـــى أســـهل األمـــور 
، الــــذى يبــــدو دومــــا أكثــــر كرويــــة وكثافــــة  تمامــــا وهــــو تســــريحة شــــعرها

  ! من األصل
   ٢/١تشارلى الجبلية 

Mountain Charlie 
  ق م ٩٠)   ت  ( ١٩٨٢أميركا 

American National Enterprises. ExcP: Rip Coalson. Cgr: 
George Stapleford, Reed Smoot, George Griner, Dick 
Robinson, Susan Porter; >AstCameraman: Richard Stum.< 
FE: George Stapleford; SdE: Ed Greenwood; AstE: Susan 
Porter; Titles: Pacific Title; FieldRec: Jon Holloman, Jason 
Holloman; SdFx and Mix: Cine-Sound, Inc. C:Karl Wesson; 
StillPh: Susan Porter; Set Design and Comustructions: Rick 
Guinn; SD: Karen Simpson, Stephen Shephard, Ken Stokes. 
W: Karen Hoffman; Narrated: Donna Johnson. M: Jason. P: 
Dick Robinson. D: George A. Stapleford. 

Ftr: Dick Robinson, Rick Guinn, Lynne Seus, Roger 
Clark; with: John Sechser, Karl Wesson, Merlin Barlow, 
Wallace Bitseedy, David Sterago, Stephen Sheperd, Guy 
Faris, William Stewart, Charles Stewart. And Denise 
Neilson -as Charlie. 
ــــذى يعــــيش بإحــــدى  ــــى والــــدها ال ــــاة مــــن ســــانت ليــــويس تــــأتى إل فت

ــــاه ــــة يوت ــــال روكــــى بوالي ــــدو .  منــــاطق جب ــــة لفــــيلم يب هــــذه كانــــت البداي
ــــم تصــــويره بــــأكثر  ــــا ت ــــرة ليكــــون عمــــال وثائقي ــــه صــــور للحظــــة األخي أن
ـــات المنطقـــة  مـــن مصـــور وفـــى أكثـــر مـــن موقـــع لرصـــد عـــدد مـــن حيوان

ــــذئاب وغي ــــة وال ــــز علــــى ســــلوكياتها الطريفــــة أو  رهــــاكالدبب ، مــــع التركي
أغـــــرب األشــــــياء أن البطلـــــة ال تنطـــــق تقريبــــــا فـــــى مواجهــــــة .  المـــــؤثرة

الكـــاميرا بـــل توجـــد ممثلـــة أخـــرى مؤتمنـــة فـــى العنـــاوين الرئيســـية مثلهـــا 
بالضــــبط وتــــؤدى صــــوتها كراويــــة فــــى شــــريط الصــــوت تصــــف أحــــداث 

لنهايـــــــة بقليـــــــل الحبكـــــــة الدراميـــــــة تبـــــــدأ قبيـــــــل ا!  الفـــــــيلم بلســـــــانها
بمجموعــــة قطــــاع طــــرق تقتــــل الوالــــد طمعــــا فــــى أن يكــــون قــــد حصــــد 

تتصـــــدى لهـــــم الفتـــــاة ثـــــم تهـــــيم قلـــــيال .  بعـــــض الـــــذهب مـــــن منجمـــــة
ـــاة جديـــدة مـــع أصـــدقائها وعلـــى  ـــدء حي ـــى تحســـم أمرهـــا بـــالعودة لب حت

  . رأسهم ذلك الدب الكهل
   ٢/١تشو تشو والفيللى فالش 

Chu Chu and the Philly Flash 
  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٨١ميركا أ

[Twentieth Century Fox] Simon Film Productions, Inc. C: 
Fern Champion and Pamela Basker. CD: Ron Talsky. Miss 
Burnett’s Costumes: Bob Mackie. M: Pete Rugolo. E: 
Argyle Nelson. PD: Daniel Lomino. DPh: Victor J. Kemper, 
A.S.C. ExcP: Melvin Simon. S: Barbara Dana; >St: Henry 
Barrow.< P: Jay Weston. D: David Lowell Rich.  ↑ AscP: 
Tony Wade. 

Alan Arkin. Carol Burnett. Jack Warden. ¤ AlsoStr: 
Danny Aiello. Adam Arkin. Danny Glover, Sid Haig and 
Vincent Schiavelli. Ruth Buzzi. Co-Str: Vito Scotti and Lou 
Jacobi. Barbara Dana, Scott Beach, Geoff Hoyle, Morgan 
Upton.  ↑ Neile McQueen, Tony Arkin, Francine Lembi, 
Dabbs Greer, John Steadman, Jerry Anderson, Arnold 
Johnson, Ray Reinhardt, Sammy Warren, Steven Hirsch, 
Jim Haynie, Eugene G. Choy, Ralph Cheesé, Jennifer Ann 
Lee, Michael Grodenchik, Valerie Caplan, Matthew Hautau, 
Jeanne Lauren, Carl Arena, Daniel Forrest, Matthew Arkin, 
Addington Wise. 
تشــــو تشــــو مدربــــة رقــــص وصــــاحبة فرقــــة أصــــال واآلن عازفــــة طبــــول 

ن مشــــــرد فــــــى الشــــــوارع والفيللــــــى فــــــالش نجــــــم بيســــــبول ســــــابق واآل
ـــــــدما  عاطـــــــل ، يتعارفـــــــان عنـــــــدما تســـــــقط فـــــــوق رأســـــــيهما حقيبـــــــة عن

.  يـــــــذهبان لتســـــــليمها يفاجـــــــآن بشخصـــــــين يعتـــــــديان علـــــــى صـــــــاحبها
، ويســــاومان  يكتشــــفان أنهــــا تحــــوى أســــرارا لمشــــروع علمــــى حكــــومى

ـــــغ صـــــغير ـــــى مبل ـــــة التســـــليم فيحـــــاوالن .  للحصـــــول عل تفشـــــل محاول
فيـــــــذهبان للقنصـــــــلية ،  تســـــــليمها للپنتـــــــاجون فـــــــال يعيرهمـــــــا اهتمامـــــــا

ـــــيتية ليتكــــرر ذات الشــــىء ــــل عــــن ســــان  السوف ــــرران الرحي ــــرا يق ، وأخي
ــــا ــــدة مع ــــاة جدي ــــدء حي عمــــل صــــغير وغيــــر .  فرانسيســــكو بكاملهــــا لب

ــــة ــــر كثيف ــــديا غي ــــر والكومي ــــى أى حــــال  مثي ــــين نجحــــا عل ، لكــــن البطل
فـــــى نقـــــل االحســـــاس بالنـــــاس البســـــطاء المعـــــدمين وآمـــــالهم الصـــــغيرة 

، والحــــــب الخجــــــول الخفــــــى الــــــذى تنــــــامى فــــــى  ومتــــــاعبهم الكبيــــــرة
المخطوطــــــة لــــــدانا زوجــــــة آركــــــين التــــــى تظهــــــر فــــــى دور .  صــــــدريهما

  . قصير كجارة للبطلة

  تشويق 
Thrill 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠١)   ت  ( ١٩٩٦أميركا 
NBC. M: Michael Hoenig. E: Pam Malouf-Cundy. PD: 

Peter Wooley. DPh: Alan Caso. P: Hans Proppe. Based on 
the N Thrill: Robert Byrne. TP: Betty Goldberg; 
TelevisionSt: Joel Steiger. D: Sam Pillsbury.  ExcP: Lisa 
Demberg. C: Elisa Goodman, C.S.A., and Abra Edelman; 
Co-P: Gideon Amir. Exc in Charge of PostP: Joseph Dervin, 
Jr. Exc in Charge of P: James R. McGee. 

Str: Antonio Sabato, Jr. Stepfanie Kramer. Ted Marcoux. 
Christine Harnos. Maxxe Sternbaum. Larry Joshua. And 
Bill Cobbs -as Norm. ↑ Ftr: Nick Scoggins, Anita Finlay, 
Shane Edelman, Rory Edelman, Danielle Mora, Fernando 
Flanagan-delaHoz, Tim Glenn, Kenn Watt, Boris Undorf, 
Michael Leras, George Castillo. 

ــــه امــــرأة شــــابة ــــا ورثت ــــوب كاليفورني ــــزه مالهــــى بجن ــــزم بيعــــه  متن ، وتعت
ــــــة ــــــة واإلداري ــــــل .  للمصــــــاعب المالي تســــــتدعى أخاهــــــا األصــــــغر األرم

قبيـــل هـــذا كـــان المتنـــزه قـــد بـــدأ .  وطفلتـــه للتنـــزه ومتابعـــة خطـــط البيـــع
ـــــات ت ـــــعيشـــــهد عملي ـــــب مصـــــحوبة بتحـــــذيرات مـــــن البي ـــــتهم  خري ، وي

ـــــة  ـــــة األفعواني كـــــوبس فـــــى دور  (بهـــــا الزنجـــــى الكهـــــل مشـــــغل المركب
ـــــــب ـــــــة  ) محب ـــــــع بشـــــــدة ألســـــــباب متعلق ـــــــرفض البي ـــــــه ي ـــــــك ألن ، وذل

ـــالحنين فـــى الواقـــع ـــى الحاســـوب .  ب ـــل أن فن ـــه يتضـــح بعـــد قلي علـــى أن
ــــة هــــو مــــدبر االنفجــــارات ــــل الطفل ــــى قت ــــدأ يركــــز عل ــــه ب بعــــض .  ، وأن

ـــــــة م ـــــــا المركب ـــــــرض فيه ـــــــرة تتع ـــــــى كـــــــل م ـــــــائق ف شـــــــاهد التشـــــــويق الف
، ال ســـــيما تتـــــابع النهايـــــة الطويـــــل حيـــــث يجـــــب  األفعوانيـــــة للتخريـــــب

علــــــى البطــــــل أن يبطــــــل مفعــــــول القنبلــــــة وينقــــــذ طفلتــــــه دون إبطــــــاء 
هــــذه المشــــاهد هــــى مــــا أهلــــه للمقارنــــة باإلنتــــاج الســــينمائى .  المركبــــة

العنــــوان .  بــــل قرابــــة عقــــدينق”  حلقــــة الرعــــب “الهوليــــوودى الــــرئيس 
  . مستقى من اسم تلك المركبة

   التشويق األعظم 
The Thrill of It All 

  ق م ١٠٨)   ت  ( ١٩٦٣أميركا 
Universal-International [Universal-International; Ross 

Hunter Productions; Arwin Productions]. DPh: Russell 
Metty, A.S.C.; >In Eastman Color.< Gowns Designed: Jean 
Louis. Jewels: David Webb; Cameos: Carl Reiner; >Rolls 
Royce Limousine: Peter Satori Co., Ltd.< ADs: Alexander 
Golitzen & Robert Boyle; SD: Howard Bristol; Sd: Waldon 
O. Watson, William G. Russell; UPMg: Norman Deming. 
FE: Milton Carruth; MUp: Bud Westmore; Hair Stylist: 
Larry Germain; Dialogue Coach: Norman Stuart; AstD: Phil 
Bowles; Titles Designed: Pacific Title. M: De Vol -[Frank 
de Vol]; >MSupn: Joseph Gershenson.< Song The Thrill of 
It All: M: Arnold Schwarzwald; Lyr: Frederick Herbert; 
Vocal: The Johnny Mann Singers. S: Carl Reiner; >Based 
upon a St: Larry Gelbart & Carl Reiner.< P: Ross Hunter &  
Martin Melcher. D: Norman Jewison. 

Str: Doris Day. James Garner. ¤. Co-Str: Arlene Francis, 
>Edward Andrews, Reginald Owen, ZaSu Pitts.< With: 
Elliott Reid, Alice Pearce, Kym Karath, Brian Nash, Lucy 
Landau, Paul Hartman. Harden Rorke, Alex Gerry, Robert 
Gallagher, Anne Newman, Burt Mustin, Hedley Mattingly, 
Robert Sitauss. Larutice Gosfield, William Bramley, Pamela 
Curran, Herbie Faye, Lenny Kent, Joan Alderman, Len 
Weinrib. 
كوميــــديا غــــرف مصــــقولة رفيعــــة بتقاليــــد الثالثينيــــات ومحببــــة طــــوال 

، تحكـــــى  زوجـــــة طبيـــــب أمـــــراض نســـــاء وتوليـــــد نيـــــو يـــــوركى:  الوقـــــت
لــــدى استضــــافتها للعشــــاء لــــدى إحــــدى زبــــائن زوجهــــا كيــــف أنقــــذها 

ــــت ابنتهــــا االســــتحم ــــن التــــأخير عنــــدما طلب مــــن .  ام بــــهصــــابون مــــا م
ــــــدعوها لتقــــــديم  ــــــين الحاضــــــرين صــــــاحب شــــــركة الصــــــابون هــــــذه في ب

ـــــة ـــــذات طريقتهـــــا الفطري ـــــر.  منتجـــــه ب ـــــل نظـــــرا لألجـــــر الكبي ـــــم  تقب ، ث
أنـــــــت تعلـــــــم  .  دوالر ٨٠٠٠٠يتعاقـــــــدون معهـــــــا لمـــــــدة عـــــــام نظيـــــــر 

.  كيـــف سيصـــبح الـــزوج نكـــرة فـــى البيـــت وخارجـــه مـــن اآلن فصـــاعدا
وليـــــد تلـــــك الزبونـــــة فـــــى ســـــيارتها تتـــــابع النهايـــــة أن يتعـــــاون كالهمـــــا لت
ـــورك المزدحمـــة ـــو ي ـــة مـــن  وســـط شـــوارع ني ـــذى ســـيعيد البطل ، األمـــر ال

ـــاة البيـــت ـــد لحي ، والمتماشـــى مـــع  هـــذا هـــو المضـــمون الـــرئيس.  جدي
ـــة األطفـــال ودفء  ـــرة حـــول تربي ـــاه عـــادة أفـــالم تلـــك الفت مـــا كانـــت تتبن

ر سلســــلة أدوا.  ، وقــــد عــــولج تأكيــــدا بخفــــة ظــــل بالغــــة حيــــاة البيــــت
  .  حلية كوميدية من كارل راينر نفسه

   ٢/١اإلنذار النهائى —تشيرنوبيل 
Chernobyl —The Final Warning 

  ] اشتراك  [ق م  ٩٥) ت( ١٩٩١أميركا 
Aka: Final Warning (US Video). 
Turner Pictures. M: Billy Goldenberg. E: Chris Wimble. 

PD: Alexander Popov. DPh: Ray Goode. ExcP: Roger 
Gimble, Kenneth Locker. P: Philip Barry. Based on the B 
Final Warning: The Legacy of Chernobyl: Dr. Robert Peter 
Gale and Thomas Hauser. W: Ernest Kinoy. D: Anthony 
Page. 

Jon Voight. Jason Robards. Sammi Davis. ¤ Annette 
Crosbie. Ian McDiarmid. Vincenzo Riccota. Steven Hartley, 
James Ishida, Alex Norton, Deborah Weston.   Trevor 
Kooper, Sebastian Shaw, Anne Dyson, Chris Walker, 
Lorcan Cranitch, Kieth Edwards, Sam Graham, Karen 
Meagher. 
ـــــــى األمريكـــــــى  ـــــــق الطب ـــــــة للفري ـــــــة للمهمـــــــة التطوعي القصـــــــة الحقيقي
بقيـــــادة دكتـــــور روبــــــرت پيتـــــر جيـــــل للقيــــــام بعمليـــــات جراحيـــــة لنقــــــل 
النخـــــاع لمصـــــابى حـــــادث انفجـــــار المفاعـــــل النـــــووى فـــــى تشـــــيرنوبيل 

ـــــــد لوقـــــــائع الحـــــــادث والفظـــــــائع الناجمـــــــة .  السوفــــــــيتية تســـــــجيل جي
ــــــــه ــــــــة  عن ــــــــات مكثفــــــــة إنســــــــانية واجتماعي ــــــــف ، مــــــــع خلفي عــــــــن الري

األوكرانــــــى وعــــــن الطــــــب السوفـــــــيتى المجتهــــــد والسياســــــة السوفــــــــيتية 
التـــــــــى يتنازعهـــــــــا الجمـــــــــود والرغبـــــــــة فـــــــــى المصـــــــــارحة فـــــــــى فتـــــــــرة 

  .  التصوير تم المواقع الحقيقة.  جورباتشيف



٨٤  

  !   تشيه
Che! 

  ق م ٩٦)   ت  ( ١٩٦٩أميركا 
Twentieth Century Fox. M Comp and Cond: Lalo 

Schifrin. DPh: Charles Wheeler. AD: Jack Martin Smith, 
Arthur Lonergan. S: Michael Wilson and Sy Bartlett; >ST: 
Sy Bartlett and David Karp.< P: Sy Bartlett. D: Richard 
Fleischer. 

Omar Sharif. ¤ Co-Str: Jack Palance -as Fidel Castro. A 
Sy Rattlett - Richard Fleischer P. Co-Str: Cesare Danova. 
Robert Loggia. Woody Strode, Barbara Luna. Frank Silvera, 
Albert Paulsen, Linda Marsh. Tom Troupe, Rudy Diaz, 
Perry Lopez, Abraham Sofaer, Richard Angarola. Sarita 
Vara, Paul Betroya, Sid Haig, Adolph Caesar, Paul Picerini. 

 ↑ Ray Martell. 
ـــــــد إرنســـــــتو تشـــــــيه  ـــــــى المول ـــــــائر الالتينـــــــى أرچنتين ـــــــاة الث قصـــــــة حي

، الـــــذى تحـــــول ألســـــطورة عالميـــــة كثـــــورى فوضـــــوى مثـــــالى ال  جيفــــــارا
ــــنظم ــــرف بكــــل ال ــــا  يعت ــــى كوب ــــرى ف ، متقشــــف يضــــحى بمناصــــبه الكب

ـــــد لحـــــروب العصـــــابات يقـــــود  الشـــــيوعية ليواصـــــل ســـــمعته كـــــأعظم قائ
لـــم يعجـــب الفـــيلم أحـــدا تقريبـــا أيـــا   ، ومـــن هنـــا ثـــورة يائســـة فـــى بوليفــــيا

ببســـــاطة ألن مـــــا ُعـــــرف عـــــن الســـــينما .  كـــــان معســـــكره األيـــــديولوچى
چيفـــــارا مقــــدم هنــــا  !  ، ال فــــى تحطيمهــــا براعتهــــا فــــى خلــــق األســــاطير

ــــن كاســــترو ــــر حصــــافة وحنكــــة م ــــى األكث ــــة العســــكرى الخف ،  كالداهي
ـــاد والفظاظـــة لكـــن  ـــالكثير مـــن العن ـــا ب ـــاالنس هن ـــذى أداه پ ـــر هـــذا ال غي

بعـــد هـــذا هـــو صـــاحب .  الطمـــوح أو جـــرىء األفكـــار كذراعـــه األيمـــن
ـــــى الجزيـــــرة ــــــييت لنشـــــر صـــــواريخهم النوويـــــة ف ،  فكـــــرة دعـــــوة السوف

، وعنــــدما تراجـــــع  األمــــر الــــذى أدى ألزمــــة خلــــيج الخنــــازير الشــــهيرة
، وقـــــاطع كاســـــترو واختفـــــى علـــــى  الـــــروس اعتبـــــرهم إمپرياليـــــة أخـــــرى

ــــــورة أخــــــرى فــــــى م ــــــاره هــــــو نحــــــو غــــــامض ليقــــــود ث كــــــان أســــــاء اختي
ـــــــرف  بوليفــــــــيا ـــــــورة قاريـــــــة هـــــــو قائـــــــدها وال تعت ، لـــــــيس آلنـــــــه يريـــــــد ث

باألوطـــــان ومـــــن ثـــــم ال تحظـــــى حتـــــى بحمـــــاس الشـــــيوعيين المحليـــــين 
ــــــاهم ، إنمــــــا أيضــــــا ألن  ناهيــــــك عــــــن االتحــــــاد السوفـــــــيتى الــــــذى يتبن

الشــــــعب البســــــيط رفــــــض التعــــــاطف معــــــه واعتبــــــرا مصــــــدرا للخــــــراب 
ألن حاكمهــــا اليمينــــى كــــان شخصــــا معتــــدال ، بــــل ربمــــا  وقــــاطع طريــــق

ــــــــا األســــــــلوب يميــــــــل للوهلــــــــة األولــــــــى للــــــــدراما الوثائقيــــــــة .  ومحبوب
بــــالممثلين يواجهــــون الكــــاميرا مــــن حــــين آلخــــر ليــــدلوا بشــــهادتهم أو 

، لكـــــن األصـــــل هـــــو تغريـــــب البنيـــــة  رأيهـــــم أو ذكريـــــاتهم عمـــــا حـــــدث
ع وإن لدرجـــــة نســــــبية ولــــــيس تمشـــــيا بالكامــــــل مـــــــ  وتـــــداخل األزمنــــــة 

الســــينما األوروپيــــة الــــال دراميــــة المســــماة بالفنيــــة والمزدهــــرة فــــى تلــــك 
ـــــرة ـــــور .  الفت ـــــم هوككـــــل متوســـــط القيمـــــة خاصـــــة مـــــع عـــــدم تبل مـــــن ث

ـــــة  دوافـــــع الشخصـــــيات ـــــور أو ذروة درامي ، وعـــــدم وجـــــود صـــــراع متبل
الشــــىء الجيــــد األساســــى هــــو تمثيــــل .  أو حتــــى حبكــــة نهايــــة واضــــحة

ــــذى أضــــفى الرومان عمــــر الشــــريف ــــر ممــــا ، ال ســــية والحــــزن ربمــــا أكث
  . قصدت تمثيلية الشاشة
  تصريح بالقتل 

  ق م ١٠٠)   س/   النور ( ١٩٩١مصر 
أفــــالم جــــرجس ]  أفــــالم جــــرجس فــــوزى العمــــاد لإلنتــــاج الفنــــى  [

.  يوســــف المــــالخ:  مونتــــاچ.  هــــانى جــــرجس فــــوزى:  إنتــــاج.  فــــوزى
ــــــديكور ــــــدس ال محمــــــد :  موســــــيقى تصــــــويرية.  محمــــــد جاهــــــد:  مهن

تيمـــــور :  تـــــأليف وإخـــــراج.  ســـــمير فـــــرج:  مـــــدير التصـــــوير.  نســـــلطا
  . سرى

  . ، صالح قابيل ، بوسى محمود ياسين
ــــووى  ــــوث واإلشــــعاع الن ــــة التل ــــدعو لمحارب ــــق اجتمــــاعى ت درامــــا تعلي
ــــة يكشــــف أثنــــاء تشــــريح  والمــــواد الكيماويــــة مــــن خــــالل طبيــــب بالنياب
 جثــــة بأنهــــا ليســــت مصــــابة بالرصــــاص ولكــــن ســــبب الوفــــاة هــــى كميــــة

ــــووى ــــة أو اإلشــــعاع الن ــــك .  مــــن المــــواد الكيماوي ويحــــاول توصــــيل ذل
، لكـــــــن أحـــــــدا ال يتعـــــــاون مـــــــنهم فيتبنـــــــى هـــــــو  للمســـــــئولين األعلـــــــى

وزوجتــــه القضــــية حتــــى يتوصــــل إلــــى أحــــد رجــــال البيــــزنس الــــذى يقــــوم 
  . بتهريب النفايات ودفنها داخل مصر ويتم القبض عليهم

الرجل ذو الستة —تصفية الحساب البيونية 
  اليين دوالر والمرأة البيونية م

Bionic Showdown —The Six Million 
Dollar Man and the Bionic Woman 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٢)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
Universal [Michael Sloan Productions]. M: Bill Conti. E: 

Bill Goddard. AD: Tony Hall. DPh: Maris Jansons. Co-P: 
Richard Anderson. Co-P: Lee Majors. P: Nigel Watts. P: 
Bernadette Joyce. TP: Michael Sloan and Brock Choy. St: 
Michael Sloan & Robert deLaurentis. D: Alan J. Levi.  
<ExcP: Michael Sloan.> AscP: Bill Goddard. C: Ellen 
Lubin Sanitsky, Laela Weinzweig -Canada; SD: Megan 
Less. Based on the N Cyborg: Marion Caidin. 

<Str: Lindsay Wagner, Lee Majors. Also Str: Richard 
Anderson. Sandra Bullock. Jeff Yagher. Martin E. Brooks. 
And: Lee Majors II -as Jim Castillian. Guest Stars: Josef 
Sommer. Geraint Wyn Davies. Lawrence Dane. And Robert 
Lansing -as General McAllister.> ␡ Co-Str: Carolyn Dunn, 
Jack Blum, Andrew R. Dan. David Adamson, James Kee, 
Marcia Levine. Robert McClure, David Nerman, Steve 
Pernie, Steve Morris. PMg: Marilyn Stonehouse; FirstAstD: 
Tony Lucibello; SecondAstD: Anne Marie Ferney. 

ـــــ  أو  ‘يتســــبب بــــدء عصــــر جورباتشــــيف فــــى خلــــل عميــــق داخــــل ال
منظمــــــــــــة االســــــــــــتخبارات المركزيــــــــــــة األميركيــــــــــــة الســــــــــــرية ’  إس آى

، وذلــــك حيــــث يتضــــح وجــــود قطــــاع مــــن  والمعنيــــة بــــالبحوث البيونيــــة
، أو بـــــاألحرى يتعـــــاون مـــــع  الخونـــــة يتعامـــــل لحســـــاب الطـــــرف اآلخـــــر

ل التقـــــــارب وتحديـــــــدا أول مظـــــــاهرة دورة قطاعـــــــه المتشـــــــدد إلفشـــــــا
كندا للصـــــداقة ـ  الرياضـــــية التـــــى تقـــــام فـــــى تورنتـــــو ’  وحـــــدة العـــــالم ‘

تقويــــــة  (الرائعــــــة بوللــــــوك هــــــى رابــــــع عميــــــل بيــــــونى .  بــــــين الجــــــانبين
ـــــة وميكانيكيـــــة ألجـــــزاء الجســـــم بـــــدءا مـــــن المـــــخ  إليكترونيـــــة وكيمياوي

ــــة ــــى العظــــام والعضــــالت واألوعيــــة الدموي ــــك بعــــد  ) والعــــين وحت ، وذل
فــــى ســــياق .  أوســــتين وابنــــه الراحــــل مايكــــل وجــــايمى ســــومرز ســــتييف

ـــــى وزارة  ـــــر ضـــــد مبن ـــــذى دب ـــــونى ال األحـــــداث يتضـــــح أن الهجـــــوم البي

،  الــــدفاع فــــى مشــــهد البدايــــة لــــم يكــــن مــــن أى مــــن أولئــــك البيــــونيين
  .  ’ المنظمة ‘مما يعنى أن هناك بيونيا آخر من بين من خانوا 

   ٢/١تعال سلم 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥١ مصر
  . حلمى رفلة:  إخراج

،  ، عبـــــــــد الفتـــــــــاح القصـــــــــرى ، ســـــــــامية جمـــــــــال فريـــــــــد األطـــــــــرش
، عبــــــــد الســــــــالم  ، ســــــــراج منيــــــــر ، فريــــــــد شــــــــوقى إســــــــماعيل يــــــــس

  . النابلسى
المشـــــكلة مـــــع المغنيـــــين أن جمهـــــور الســـــينما اعتـــــاد التســـــامح مـــــع 

رش الناجحــــة هــــذا واحــــد مــــن أفــــالم فريــــد األطــــ.  مســــتواهم التمثيلــــى
مغنــــــى .  نســــــبيا رغــــــم النمطيــــــة والتكــــــرار الواضــــــحين فــــــى الخيــــــوط

فـــى .  ، وهـــى تحـــب ثريـــا شـــابا مغمـــور يحـــب راقصـــة مـــن طـــرف واحـــد
، أمــــــــا اآلخــــــــر فلــــــــن  النهايــــــــة ستتكشــــــــف خيانــــــــة األخيــــــــر اللعــــــــوب

ـــــــط ـــــــم  يتكشـــــــف صـــــــدقه فق ـــــــاء كمـــــــا تعل ـــــــل سيصـــــــبح نجـــــــم غن ، ب
  . بالضرورة

  تعلل من ذهب 
Un Alibi en Or 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)   ت  ( ١٩٩٣سا فرن
France 3; Falcon Productions; Betafilm [Bob Swaim 

Productions; Generale d’Images; Centre National de la 
Cinematographie]. OSt: Mathieu Fabiani and Bob Swaim. 
S: Mathieu Fabiani. Co-Adaptation and Dialogues: Odile 
Barski. M: Denis Barbier. DPh: Jean Orjollet. DelegateP: 
Thierry Caillon, Gaspard de Chavagnac. ExcPs: Lyon and 
Bob Swaim. D: Michéle Ferrand. 

Charles Aznavour. Micheline Presle. ¤. With: Steve Kalfa, 
Marc Duret. Didier Flamand, Laurence Masliah. ␡ ↑ 
Joséphine Caraballo, Pierre Bianco, Michel Cordes, 
Christian Auger, Raphaêl Simonet, Alain Blazquez, René 
Morard, Bernard Bauguil, Pascal Coulan, Sylvie Benoit, 
Yves Mahieu, Patrice Lattanzi, Christian Verdier, Bernard 
Guinet, Philippe Cousin, Michel Julienne, Bruno di Credico, 
Patrick Bruneton. 
ــــه بشــــاهدة  ــــه محامي ــــأتى ل ــــدما ي ــــة عن لــــص خــــزائن يفلــــت مــــن اإلدان

يواصـــــــل .  ) بمعنـــــــى إثبـــــــات وجـــــــوده معهـــــــا أثنـــــــاء الجريمـــــــة (تعلـــــــل 
،  المحقــــــق التحــــــرى حتــــــى يرصــــــد تحويــــــل نصــــــيب مــــــن المــــــال لهــــــا

ويحـــاول القـــبض علـــى البطـــل ومحاميــــه فـــى اللحظـــة األخيـــرة الســــابقة 
ـــــرى.  علـــــى ســـــفره لسويســـــرا ـــــ ميلودرامـــــا نطـــــة كب رة ككـــــل رغـــــم ، مثي

ـــــــة نفســـــــها ـــــــة بتتابعـــــــات  عـــــــدم إغراقهـــــــا فـــــــى تفاصـــــــيل العملي ، مقارن
وجـــود تمثيلـــى قـــوى مـــن أزنافــــور والطـــاقم الـــداعم .  المالحقـــة التاليـــة

  . سواء بسواء
    ٢/١تعليم ريتا 

Educating Rita 
  ق م ١١٠)  ت ( ١٩٨٣بريطانيا 

[Rank] Acorn Pictures (St. Michael Finance). ␡ P and D. : 
Lewis Gilbert.S: Willy Rusell. Based on his Play. DPh: 
Frank Watts. PD: Maurice Fowler. E: Garth Craven. M: 
David Hantschel. 

Michael Caine, Julie Walters, Michael Williams, Maureen 
Lipman, Jeananne Crowley, Malcolm Douglas. 

ــــــــودة  “و ”  ى الجميلــــــــةســــــــيدت “مــــــــزيج معاصــــــــر ممتــــــــع مــــــــن  مول
ليفــــرپوول حيـــث زوجـــة شــــابة عاملـــة فـــى صـــالون تجميــــل .  ” بـــاألمس

تلتحـــــق بالجامعـــــة المفتوحـــــة لتـــــدرس األدب علـــــى يـــــد أســـــتاذ متحـــــرر 
ــــة الصــــارمة وســــكير دائمــــا ــــة والتربوي ــــد الفكري ــــة .  مــــن التقالي مــــن ناحي

ـــــتعلم والنضـــــج الثقـــــافى واالجتمـــــاعى ومـــــن  تملؤهـــــا أشـــــواق عارمـــــة لل
يقاومهــــــا زوجهــــــا وأســــــرتها ذوى األصــــــول العاملــــــة المتواضــــــعة  ناحيــــــة

ـــرفض اإلنجـــاب ـــة ثالثـــة تجفـــل مـــن دخـــول  خاصـــة وأنهـــا ت ، ومـــن ناحي
األوســــــاط المثقفــــــة والراقيــــــة خوفــــــا مــــــن أن تصــــــبح دخيلــــــة ومصــــــدرا 

،  جـــــديتها ومثابرتهـــــا وهجرهـــــا لألســـــرة ســـــيؤدى لنجاحهـــــا.  للســـــخرية
، ألســــباب  االنهيـــار لكـــن فــــى الوقـــت الــــذى يبـــدأ األســــتاذ نفســـه فــــى

، أو أحـــــب فيهـــــا  مركبـــــة منهـــــا خيانـــــة زوجتـــــه ومنهـــــا ألنـــــه أحبهـــــا هـــــى
ككــــــل هــــــو شخصــــــيات .  الصــــــدق والصــــــراحة الضــــــائعة فــــــى حياتــــــه

ــــــة ــــــى وجــــــه الدق ــــــرز هــــــى .  ضــــــائعة تســــــعى لشــــــىء ال تعرفــــــه عل وولت
والـــــــ ’  أو ‘األروع بلهجتهــــــا الوضــــــيعة المضــــــحكة حيــــــث حرفــــــى الـــــــ 

ــــــــ’  يــــــــو ‘ ة الحــــــــروف مبتســــــــرة والكلمــــــــات مضــــــــمومان دائمــــــــا وبقي
ـــــى لهـــــا الفضـــــل األصـــــلى فـــــى أدائهـــــا علـــــى المســـــرح  مدموغـــــة ، والت

ــــداى مــــع  ( ــــودة “نفــــس قصــــة چــــوودى هولي ، أمــــا كــــين  ) ! ” …مول
ـــــين بطـــــل  ـــــا ب ـــــودة  “و”  …ســـــيدتى  “فقـــــد جمـــــع م ـــــد ”  …مول زائ

  . ” عطلة نهاية األسبوع الضائعة “السكير بطل 
AAN: A (Caine); As (Walters); SBased on Material from 

Another Merdium. 

  التعويذة 
  ق م ١٠٥)   س/  ماركو ( ١٩٨٧مصر 
  . محمد شبل:  إخراج

، عبلـــــة   ، طـــــارق دســـــوقى ، تحيـــــة كاريوكـــــا ، يســـــرا محمـــــود ياســـــين
  . ، فؤاد خليل ، نعيمة الصغير ، مروة الخطيب كامل

:  محاولـــــة تجديــــــد مهمـــــة فــــــى الســـــينما المصــــــرية:  شـــــئنا أم أبينــــــا
أيـــــا كانــــــت دقــــــة  (، خيــــــالى وعـــــن الخــــــوارق  موضـــــوع غــــــامض جـــــدا

ــــــه ، أيضــــــا بعــــــض المــــــؤثرات الخاصــــــة  ) إطــــــالق هــــــذه التســــــمية علي
ــــد مــــن نوعهــــا  وكــــذا لقطــــات انطــــالق لألمــــام ســــريعة ، وكالهمــــا الوحي

األخيـــرة تحـــاكى نظيرتهـــا فـــى فـــيلم كووبريـــك  (فـــى الســـينما المصـــرية 
ــــــــداء الغــــــــامض “ المضــــــــمون عــــــــن  لكــــــــن وبكــــــــل األســــــــف.  ) ” الن
بــــــالمفهوم البعيــــــد تمامــــــا عــــــن أى بعــــــد علمــــــى كتلــــــك ’  العفاريــــــت ‘

، مــــــع اســــــتبدال هــــــذا بصــــــراخ دينــــــى  األفــــــالم التــــــى حــــــاول تقليــــــدها
ـــــــف لناقـــــــد شـــــــاب (شـــــــديد الســـــــذاجة  ـــــــق طري ابشـــــــروا أيتهـــــــا :  تعلي

ــــــــى آخــــــــر هــــــــو الحــــــــوارات .  ) ! الجماعــــــــات اإلســــــــالمية ــــــــب فن عي
نقــــد كــــل شـــــىء فــــى مصــــر مـــــن  ، المؤلفـ  الطويلــــة التــــى أراد الموجه

ـــراد أســـرتها .  خاللهـــا ـــرة يطـــارد عفريـــت شـــرير كـــل أف القصـــة أســـرة كبي

ـــــــق ـــــــالحوادث والمـــــــرض والحرائ ـــــــة  ب ـــــــداءه لطاقي ، ويشـــــــمل هـــــــذا ارت
  ! يهودية وطمعه فى شراء منزلهم

  تعويذة السحر 
Bell, Book and Candle 

  ق م ١٠٣)  س/   ت  ( ١٩٥٨أميركا 
[Columbia] Phoenix Production. S: Daniel Taradash. 

Based on the Play Bell, Book and Candles: John van Druten 
as Produced in New York: Irene Mayer Selznick. DPh: 
James Wong Howe, A.S.C. Gowns: Jean Louis. AD: Cary 
Odell. E: Charles Nelson. SD: Louis Diage. M: George 
Duning. P: Julian Blaustein. D: Richard Quine. 

James Stewart, Kim Novak, Jack Lemmon, Ernie Kovacs, 
Hermione Gingold, Elsa Lanchester, Janice Rule, Philippe 
Clay, Bek Nelson, Howard McNear, The Brothers Candoli. 
ــــــزوره ســــــاحرة تســــــكن فوقــــــه  ــــــب يســــــكن فــــــى مانهــــــاتن ت ناشــــــر كت

ـــــه ـــــف تليفون ـــــى تســـــكن تحتـــــه وتتل ـــــط ليهـــــبط البنـــــة أخيهـــــا الت ،  ، فق
، فهــــو ســــيتزوج فــــى اليــــوم التــــالى ولــــيس  فتوقعــــه بالســــحر فــــى حبــــه

نوفـــــاك هــــى الســــاحرة الحســــناء التــــى .  هنــــاك وقــــت للطــــرق العاديــــة
ــــيش حيــــاة عاديــــة ــــد اعتــــزال الســــحر لتع ــــد هــــى عمتهــــا ، وچينجو  تري ل

.  األكثـــــــر حماســـــــا للســـــــحر وتعـــــــارض قـــــــرار األولـــــــى فـــــــى االعتـــــــزال
ــــوار  ليمــــون عــــازف ملهــــى هوايتــــه وأيضــــا حــــدود قدراتــــه هــــى إطفــــاء أن

ــــورك الســــابعة والخمســــين ــــو ي ــــب .  جــــادة ني ــــف كت ـــــاتش هــــو مؤل وكوف
وككــــــل فــــــيلم طريــــــف .  الســــــحر التــــــى يتلقــــــى مــــــن ذلــــــك خبراتهــــــا

  . حددة ممتعةومسلى ويدخل منطقة الخيال بجريمة م
AAN: CD (Louis); AD-SD (Odell -AD, Diage -SD). 

  تعيش زفتى حرة 
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٦١)  ت ( ١٩٩٨مصر 

.  كشـــــــك الموســـــــيقىعـــــــن قصـــــــة .  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون
ــــا:  قصــــة ــــد طوبي :  إخــــراج.  مصــــلح محمــــد:  ســــيناريو وحــــوار.  مجي

  . محمد عابدين
ــــقرشــــوان توف ــــى ي ــــدحت مرســــى.  ، وجــــدى العرب .  نجــــاة علــــى.  م

محمــــــــد .  فهمــــــــى الخــــــــولى.  رشــــــــاد عثمــــــــان.  أحمــــــــد زكــــــــى.  ¤
ـــــــــل ـــــــــد.  عـــــــــادل الشـــــــــناوى.  جبري ـــــــــرحمن حام ـــــــــد ال والوجـــــــــه .  عب
  . وائل إبراهيم:  الجديد

تقــــرر الحكومــــة شــــق طريــــق يــــربط مــــا بــــين زفتــــى  ١٩٥٨فــــى ســــنة 
ى متهالــــك ، وهــــذا كــــان يعنــــى هــــدم كشــــك خشــــب والمراكــــز المجــــاورة

ـــــــزف الموســـــــيقى ـــــــع .  كـــــــان يســـــــتخدم أصـــــــال لع ـــــــر المتوق ـــــــى غي عل
يتجمهــــر أهــــل المدينــــة عنــــد الكشــــك ويرفضــــون هدمــــه ويــــروون علــــى 

كيــــف أن هــــذا الكشــــك بنــــى كجــــزء )  ومــــنهم ســــيدة (لســــان كبــــارهم 
ــــــورة  ــــــاء ث ــــــة أثن ــــــه متمــــــردو المدين ــــــوا  ١٩١٩ممــــــا قــــــام ب حيــــــث أعلن

مســـــــتقلة بزعامـــــــة العصـــــــيان وحصـــــــنوا المدينـــــــة وأعلنوهـــــــا جمهوريـــــــة 
ــــــورى يوســــــف الجنــــــدى ــــــى ركيــــــك وشــــــديد المباشــــــرة .  الث لغــــــو وطن

، ينتهــــــى بــــــأن يــــــأتى المحــــــافظ ويعلــــــن  بطــــــاقم تمثيــــــل ردئ بالكامــــــل
  . قبوله لمطالب الناس

  تغريد
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 

أحمــــــد :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون
الموســــــــيقى .  نجيــــــــب نجــــــــم:  كلمــــــــات األغــــــــانى.  بــــــــد القــــــــوىع

ــــــــى ســــــــعد:  التصــــــــويرية واأللحــــــــان ــــــــة.  عل ــــــــاء المقدم محمــــــــد :  غن
:  مــــــدير اإلضــــــاءة.  حســــــام مصــــــطفى:  مهنــــــدس الــــــديكور.  الحلــــــو

؛ مــــــدير  محمــــــد عثمــــــان:  مــــــدير تصــــــوير خــــــارجى.  أنســــــى بــــــولس
،  محمــــــد الجمــــــل:  ؛ مصــــــورون عثمــــــان حلمــــــى:  تصــــــوير داخلــــــى
 تســـــجيل ومونتـــــاچ.  ، علـــــى ســـــعد ، ســـــمير خليـــــل ودحســـــنى محمـــــ

، مصــــطفى  ، حســــن شــــيرين ، أحمــــد ســــالمة إبــــراهيم ســــيد:  فـــــيديو
، أيمــــن  ، مصــــطفى جــــاد حســــن شــــيرين:  إليكترونــــى مونتــــاچ.  جــــاد

عبـــــد اهللا :  تصــــميم المقدمـــــة والنهايــــة.  ، ســــهير أســـــعد عبــــد المـــــنعم
ــــى:  مســــاعد مصــــمم >؛  عثمــــان رج مســــاعد مخــــ.  < ســــميحة حنف
ـــــــــو المجـــــــــد:  أول ـــــــــاج.  حســـــــــين أب ـــــــــدير اإلنت ـــــــــد:  م .  ياســـــــــر مقل
  . > عالء كامل:  إخراج <

روال .  محمـــــــد أبـــــــو الحســـــــن.  حـــــــاتم ذو الفقـــــــار.  فـــــــايزة كمـــــــال
،  محمـــــــود الســـــــيد.  ، عبيـــــــر الصـــــــغير عثمـــــــان الحمامصـــــــى.  الفـــــــرا

ـــــة.  عـــــزت المشـــــد ،  عمـــــاد فهمـــــى.  ، ثريـــــا إبـــــراهيم أحمـــــد أبـــــو عبي
ــــــور ــــــد اهللا حنفــــــى ســــــنســــــعيد ح.  مديحــــــة أن باالشــــــتراك مــــــع .  ، عب
  . محمد توفيق:  الفنان القدير

ـــة بعـــد أن تتخلـــى  ـــه مـــن أيـــام القري ـــزوج حبيبـــة طفولت طبيـــب شـــاب يت
عــــن حلــــم البقــــاء فــــى القريــــة والعمــــل كمدرســــة ألهلهــــا وأتــــت للعــــيش 
معــــه فــــى القــــاهرة هربــــا مــــن زواج إجبــــارى وجــــد أبيهــــا الســــائق الكهــــل 

ـــــــه ـــــــرا علي ـــــــة قديمـــــــة مـــــــا يحـــــــ.  نفســـــــه مجب دث أن تعـــــــين معـــــــه زميل
تـــــــــدريجيا يعيـــــــــد هـــــــــو النظـــــــــر فـــــــــى حياتـــــــــه :  أرســـــــــتقراطية األصـــــــــل

، وتبـــــدأ هـــــذه فـــــى احتـــــرام جديتـــــه والتخلـــــى عـــــن التعـــــالى  المتواضـــــعة
ــــه ــــدى علي ــــه وأبيهــــا أســــتاذ .  التقلي ــــى عــــالم زميلت اآلن ينجــــذب هــــو إل
ــــر ــــة  الطــــب الكبي ــــى البطل ، بينمــــا تتفــــاقم فــــى ذات الوقــــت أوضــــاع أب

ميلودرامـــــا تعليـــــق اجتمـــــاعى روتينيـــــة بـــــال تميـــــز .  علـــــى وجهـــــه الهـــــائم
ـــــا ـــــم يســـــبق قتلهـــــا بحث ـــــوط ل ـــــذكر أو خي ـــــى .  ي ـــــون مســـــتنزفون ف ممثل

خــــــذ مــــــثال مشــــــهد التحــــــاق  (، وتوجيــــــه ركيــــــك  أدوار ســــــيئة الكتابــــــة
،  تــــدخل الغرفــــة ليفاجــــأ بهــــا زميلهــــا:  الطبيبــــة بالمستشــــفى ألول مــــرة

ــــــــادت ا ــــــــب بــــــــدا أنهــــــــا اعت ــــــــى مكت ــــــــه ثــــــــم تجلــــــــس إل لجلــــــــوس علي
  . ) ! لسنوات

  تفاحة 
A Girl Called Apple 

  ق م ١٠٠)   س/  ماستر ( ١٩٩٧مصر 
ـــــــع [ ـــــــاج والتوزي ـــــــدو لإلنت ـــــــاچ.  ١٣ســـــــتوديو ]  تامي أحمـــــــد :  مونت
ــــد الــــرحمن:  موســــيقى تصــــويرية.  داوود :  مــــدير التصــــوير.  ياســــر عب

كوميــــــــديا مــــــــن تــــــــأليف .  أيمــــــــن العــــــــزب:  إنتــــــــاج.  ســــــــمير بهــــــــزان
  . رأفت الميهى:  وإخراج



٨٥  

ـــــــــوى ـــــــــى عل ـــــــــة صـــــــــدقى.  ليل ماجـــــــــدة .  ماجـــــــــد المصـــــــــرى.  هال
ـــــب ـــــدين.  الخطي ـــــى ال ـــــى حســـــنين.  عـــــالء ول ـــــد.  عل :  الوجـــــه الجدي
  . ، السعيد صالح ، لطفى لبيب مخلص البحيرى.  انتصار

، وتظــــــــل مســــــــلية ككــــــــل وإن  كوميــــــــديا فــــــــارص مبتكــــــــرة الفكــــــــرة
دماج أفســـــــــدتها االســـــــــتطرادات المتكـــــــــررة والكســـــــــر المتعمـــــــــد النـــــــــ

.  ، وهـــى مــــن اآلفـــات الكبــــرى لمـــا يســــمى بالســـينما الفنيــــة المشـــاهد
عامـــــل بمحـــــل :  ) ليلـــــى علـــــوى وماجـــــد المصـــــرى (زوجــــان بســـــيطان 

امــــرأة ثريــــة .  فطــــائر بحــــى األزهــــر وعاملــــة بوفيــــه بمصــــلحة حكوميــــة
تختــــار األول لتنجــــب منــــه حيــــث ال ولــــد لهــــا يــــرث )  هالــــة صــــدقى (

بينمــــا تختــــار المــــديرة .  إجبــــارى ثروتهــــا ذلــــك أنهــــا مقبلــــة علــــى مــــوت
ـــــا مـــــن )  ماجـــــدة الخطيـــــب ( عاملتهـــــا يافعـــــة الصـــــحة كـــــى تنجـــــب ابن

ــــك أنهــــا هــــى نفســــها ال تنجــــب  خــــيط مــــأخوذ بقــــدر مــــن  (زوجهــــا ذل
،  أداء منطلــــــق مــــــن الجميــــــع.  ) ” صــــــانعة األطفــــــال “الــــــتهكم عــــــن 

، وعـــالء ولـــى الـــدين كـــالزوج  تبـــرز منـــه المحببـــة كوميـــديا ليلـــى علـــوى
، وأيضــــا  الــــذى أتــــوا لــــه بهــــذه النِمــــرة كــــى يجعلهــــا حــــامال الخجــــول

القادمــــة الجديــــدة هادئــــة المالمــــح انتصــــار فــــى دور زميلــــة البطلــــة فــــى 
  . شغل البوفيه

  التفاحة والجمجمة 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . محمد أبو سيف:  إخراج

  . ، إبراهيم نصر ، أنور إسماعيل ، إيمان حسن يوسف
ــــن ــــيلم الب ــــو ســــيف أول ف ــــات  صــــالح أب ، والقصــــة لصــــاحب الكناب

والموضـــــــوع طريـــــــف وجيـــــــد .  الصـــــــحفية الســـــــاخرة محمـــــــود عفيفـــــــى
ــــة وصــــراعهم .  بشــــكل عــــام ــــن ســــفينة غارق نجــــاة خمســــة أشــــخاص م

، إال أنهــــم ســــرعان مــــا ينقلبــــون لصــــورة أخــــرى مــــن  مــــن أجــــل الحيــــاة
ـــــه األصـــــلية المجتمـــــع الخـــــارجى ـــــه حيات ـــــع علي ـــــالى  ، كـــــل تنطب ، وبالت

  ! األمر لصراعات حادةيتحول 
   ٢/١التقرير 

  ق م ١١٠)   س/    ف ( ١٩٨٦سوريا 
ـــــــــة  بيروت ـ  المتحـــــــــدة للتجـــــــــارة والســـــــــينما  [ المؤسســـــــــة العام

ــــــة للســــــينما]  للســــــينما :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة العام
ـــــــــاج.  محمـــــــــد المـــــــــاغوط مـــــــــدرب .  طالـــــــــب لقـــــــــيس:  مـــــــــدير اإلنت

.  ير حلمــــــــىســــــــم:  موســــــــيقى.  حســــــــام تحســــــــين بــــــــك:  الــــــــرقص
صــــبحى :  ماكيــــاچ.  حــــازم بياعــــة:  تصــــوير.  غــــازى قهــــوجى:  ديكــــور

ــــــاچ.  المصــــــرى ــــــى المــــــالح:  مونت ــــــتج منفــــــذ ومــــــدير .  محمــــــد عل من
أنيتـــــــا دوردى :  مســـــــاعدة اإلخـــــــراج.  محمـــــــد الرواســـــــى:  التصـــــــوير

  . دريد لحام:  إخراج.  روما
،  ، عمـــــر حجـــــو ، كريســـــتين ، منـــــى واصـــــف ، رغـــــدة دريـــــد لحـــــام

ــــــاس ال ــــــب شــــــحادة ، عصــــــام عبجــــــى نــــــورىعب ــــــوب أبــــــو  ، أدي ، يعق
، مــــــازن شــــــيخ  ، أحمــــــد مســــــالخى ، محمــــــد الشــــــيخ نجيــــــب غزالــــــة

ـــــــــب ، شـــــــــاكر بريخـــــــــان الســـــــــروجية ـــــــــد الســـــــــالم الطي ، هـــــــــانى  ، عب
،  محمـــــد طرقجـــــى.  ، عبـــــد اهللا الجنـــــدى ، شـــــريف الســـــيد الســـــعدى

،  ، أيمــــن بهنســــى ، هــــانى شــــاهين ، نصــــوح الســــادات إيمــــان ســــعادة
ـــــــــل الع ـــــــــدجمي ـــــــــاض رمضـــــــــان ب ـــــــــد اهللا حصـــــــــوة ، في ، أحمـــــــــد  ، عب
، يوســــف  ، محمــــود برادعــــى ، أحمــــد رافــــع ، أســــامة دوجــــى درويــــش
،  ، طالــــب لقــــيس ، عبــــد الغنــــى الخجــــا ، عبــــد القــــادر الفحــــل تمــــراز

ـــــرة قطـــــان ـــــا ، عـــــدنان دعبـــــول طفي ، حســـــام  ، أحمـــــد طرابيشـــــى ، الن
، فهــــد  ، موفــــق بقــــوش ، محمــــد فــــوزى ، حــــازم بياعــــة تحســــين بــــك

  . فجر:  ؛ الراقصة الشرقية أيهم العبد:  ؛ الطفل لشواا
ــــــة  ” الحــــــدود “أيضــــــا كفيلمــــــه الســــــابق  ــــــة عربي ، يقــــــدم لحــــــام دول

، ليوصـــــل نقـــــدا صـــــارخا ألوضـــــاع  ، وأحـــــداث فـــــارص مجـــــردة وهميـــــة
ــــة ــــدال مــــن صــــراعات الحــــدود.  العــــرب المذري ــــا الفســــاد  ب ، نجــــد هن

ـــــــداخلى ـــــــيحطم ال ـــــــب ل ـــــــذى يتكال ل عـــــــن ، الموظـــــــف المســـــــئو  ، وال
.  ، والتـــــى لوالهـــــا لمـــــا تنبـــــه قـــــط لحقـــــائق مـــــا حولـــــه شـــــكاوى النـــــاس

، بمــــــا فــــــيهم  يضــــــطرونه لتقــــــديم اســــــتقالته أو ال يجــــــد أحــــــدا يــــــؤازه
،  كوميـــــديا ســـــاخرة الذعــــــة.  النـــــاس الـــــذين تعـــــاطف مــــــع شـــــكاواهم

  . رفعت النهاية المأساوية من أثرها الكلى كثيرا
  تل العقارب 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٥مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج
، محمـــــد  ، يـــــونس شـــــلبى ، صـــــالح قابيـــــل ، شـــــريفة فاضـــــل نـــــورا
  . ، حسين الشربينى ، وحيد سيف ، سيد زيان رضا

أهــــل الحــــى عرفــــوا العمــــل :  االتفتــــاح فــــى تركيبــــة ســــينمائية أميركيــــة
ـــه لهـــم الفتـــوة  الشـــريف واألمـــل مـــن خـــالل مصـــنع النســـيج الـــذى أقام

، مــــــــن أجــــــــل  ، يريــــــــدون األرض قــــــــادمون، واالنفتــــــــاحيون ال التائـــــــب
.  ســـــرعان مـــــا تظهـــــر وســـــائلهم غيـــــر الشـــــريفة.  صـــــنع الميـــــاه الغازيـــــة

التفاصـــــيل الواقعيـــــة .  شـــــريفة فاضـــــل صـــــاحبة مقهـــــى قويـــــة الشخصـــــية
  . هى البراعة الوحيدة التى ال ينسب غيرها هنا لنيازى مصطفى

   التالشى 
The Vanishing 

  ق م ١٠٦)   — ( ١٩٨٨فرنسا /   هوالندا
Aka: Spoorloos (OTitle). 
Metro; Golden Egg Film; Ingrid Productions; MGS Film. 

M: Henry Vrienten. E: George Sluizer, Lin Friedman. PD: 
Santiago Isidro Pin, Cor Spijk. DPh: Toni Kuhn. S: Tim 
Krabbé; Based upon his N The Golden Egg. P: Anne Lordo, 
George Sluizer. D: George Sluizer. 

Bernard-Pierre Donnadieu, Gene Bervoets, Johanna Ter 
Steege, Gwen Eckhaus, Bernadette le Sache, Tania Latarjet. 
ـــــه  ـــــذى ســـــرعان مـــــا طالبت ـــــدى الشـــــاب ال فـــــيلم مفاجـــــأة مـــــن الهوالن
هوليــــوود بإعادتــــه بنفســــه مــــن جديــــد لهــــا فــــى فــــيلم أكثــــر نجاحــــا وإن  

أقــــل مــــن حيــــث األثــــر اإلجمــــالى شــــديد القتامــــة واإلقبــــاض هنــــا  كــــان
ـــــى  (ـ   ـــــوان عرب ـــــوان العـــــالمى وبعن ـــــذات العن .  ) ” اختطـــــاف “انظـــــر ب

ـــى إحـــدى الطـــرق ـــه فجـــأة فـــى اســـتراحة عل ، ويظـــل  شـــاب يفقـــد حبيبت
وأخيـــــــرا يكشـــــــف لـــــــه .  يبحـــــــث عنهـــــــا عبثـــــــا طيلـــــــة ثـــــــالث ســـــــنوات

 المختطــــــــــــف الـــــــــــــذى يهــــــــــــوى ممارســـــــــــــة االختطــــــــــــاف بالتخـــــــــــــدير
ــــالكلوروفورم ودون ســــبب مفهــــوم ــــدعوه  ب ــــه عــــن نفســــه وي ، يكشــــف ل

لتجربــــة ذات مــــا مــــرت بــــه وذلــــك إن أراد أن يعــــرف حقيقــــة مــــا جــــرى 
النهايـــــــــة الصـــــــــادمة مـــــــــن أقـــــــــوى النهايـــــــــات وأشـــــــــدها إثـــــــــارة .  لهـــــــــا

، ودونـــــاديو أدى واحـــــدا  لالضـــــطراب مـــــن نوعهـــــا فـــــى تـــــاريخ األفـــــالم
ــــــدمت ــــــى ق ــــــة الت ــــــن أذكــــــى وأشــــــر الشخصــــــيات المرعب ،  ها الســــــينمام

أمــــــا ككــــــل فهــــــو قطعــــــة .  وبلمســــــات مفزعــــــة الرقــــــة معظــــــم الوقــــــت
موضــــوعها هــــو عــــذاب الجهــــل .  تشــــويق فتاكــــة ورائعــــة الفلســــفية معــــا

ـــا بـــدا الجهـــل .  وهـــل يفضـــل االنســـان المـــوت علـــى العـــيش بجهلـــه هن
، ويــــــا لهــــــا مــــــن رؤيــــــة مقبضــــــة  شــــــىء يســــــتحيل التعــــــايش معــــــه حقــــــا

ـــــــــم تقـــــــــل أنهـــــــــا دعـــــــــوة لالن أيضـــــــــا تحـــــــــار الجمـــــــــاعى لكـــــــــل ، إن ل
  ! المتفرجين

  التالقى 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٧مصر 

:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  الهيئــــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للســــــــينما
:  موســــــيقى.  نهــــــاد بهجــــــت:  مهنــــــدس الــــــديكور.  صــــــبحى شــــــفيق

ــــــاچ.  جهــــــاد داود ــــــر:  مونت ــــــدير التصــــــوير.  عــــــادل مني رمســــــيس :  م
  . صبحى شفيق:  إخراج.  مرزوق

،  ، ســــــهير المرشــــــدى ، مديحــــــة كامــــــل ، حبيبــــــة محمــــــود مرســــــى
ــــــا عبــــــد الوهــــــاب عمــــــر خورشــــــيد ، محمــــــد  ، ســــــميرة محســــــن ، ثري

ـــــل شـــــوقى ـــــق ، حمـــــزة الشـــــيمى ، أحمـــــد خلي ، حلمـــــى  ، ســـــهير توفي
  . ، راوية كامل هاللى

پانورمـــــــا اجتماعيــــــــة حزينـــــــة الصــــــــطدام الشـــــــباب بمشــــــــقة الواقــــــــع 
نصــــــــيحة صــــــــديقته عــــــــالم يضـــــــطر للهجــــــــرة بنــــــــاء علـــــــى .  وفســـــــاده

، صـــــحفى يصـــــطدم بـــــرئيس  الصـــــحفية األجنبيـــــة كـــــى يواصـــــل أبحاثـــــه
ــــــادى ألفكــــــاره السياســــــية ، وآخــــــر يحــــــارب الفســــــاد  التوضــــــيب المع

رغــــم هــــذا .  وهكـــذا…واالخـــتالس فــــى المستشـــفى التــــى يعمـــل بهــــا 
، ال بـــــأس مــــن الزاويـــــة التاريخيـــــة بهـــــذا الفـــــيلم  التشــــعب غيـــــر المثيـــــر

وجيــــه الســــينمائى الوحيــــدة لشــــفيق الــــذى الصــــغير المغمــــور كتجربــــة الت
أيضــــا هــــو تجربــــة جهــــاد داوود .  تميــــز أصــــال كناقــــد ســــينمائى متعمــــق

، وهــــى علــــى العكــــس تجربــــة تواصــــلت  مــــع موســــيقى األفــــالم األولــــى
ـــر فـــى عقـــد التســـعينيات ـــى مـــا هـــو أفضـــل بكثي ـــبطء إل كـــذلك .  وإن ب

ـــيلم  ـــيلم مـــع ف ن آخـــر فيلمـــين مصـــريي ” زهـــرة البنفســـج “يعـــد هـــذا الف
ـــــا عصـــــر األبـــــيض واألســـــود  لـــــم يرجـــــع إليـــــه أحـــــد حتـــــى جـــــاء  (أنهي

ـــــاج  ) ١٩٩٦”  ٥٦ناصـــــر  “ ، وأيضـــــا آخـــــر فيلمـــــين عرضـــــا مـــــن إنت
الواقــــع أن  ( ١٩٧٧مــــن مــــايو  ٩، وكــــان هــــذا يــــوم  القطــــاع العمــــومى

العــــــرض تأجــــــل لســــــنوات حتــــــى ُمنحــــــا هــــــذه الكــــــّوة العــــــابرة بــــــدارين 
  . ) للعرض تابعتين لذات الشركة

  ت تالل المو 
The Hills Have Eyes —Part 2 

  ق م ٨٨)    ف ( ١٩٨٣بريطانيا 
Thorn-EMI Screen Entertainment. P: Barry Cahn and 

Peter Locke. W and D: Wes Craven. 
Michael Berryman, John Laughlin. And Intrd Tamara 

Stafford -as Cass. Kevin Blair, John Bloom. 
مهمــــــة  “انظــــــر  (وقيمــــــة مــــــن الجــــــزء األول  اســــــتطراد أقــــــل شــــــهرة

ــــــــين ) ” شرســـــــة ، الـــــــذى مـــــــن  ، رغـــــــم أن كليهمـــــــا مـــــــن صـــــــنع كراف
الواضـــح أن جهـــوده كلهـــا كانـــت قـــد باتـــت مركـــزة آنـــذاك علـــى عملـــه 

مجموعــــة .  فــــى العــــام التــــالى”  كــــابوس علــــى شــــارع إيلــــم “األكبــــر 
، ينفــــذ الوقــــود وهنــــا يظهــــر  مــــن الشــــباب فــــى رحلــــة صــــحراوية شــــاقة

،  رعــــب ترســــيمى مباشــــر.  ، ويبــــدأ عــــد الضــــحايا لــــة المشــــوهونالقت
تظــــل بــــه لمســــات التوجيــــه القــــوى لكرافـــــين وإفســــاح بعــــض المســــاحة 
لتقــــديم الخلفيــــة النفســــية آلكلــــى اللحــــوم البشــــرية ال ســــيما رب هــــذه 

ــــــافر ــــــى الن ــــــن  األســــــرة النعزال ــــــرة م ــــــل لحظــــــات كثي ــــــى مقاب ــــــك ف ، ذل
ـــــة مـــــن الجـــــزء األ ، أحـــــدها فـــــالش  ولالســـــذاجة كنقـــــل مشـــــاهد طويل

  ! باك يفترض أن كلبا هو الذى يتذكره
  التلميذة 

  ق أأ ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
ــــــيلم [ .  حســــــن اإلمــــــام:  قصــــــة.  أفــــــالم حلمــــــى رفلــــــة]  دوالر ف

رشـــــيدة عبـــــد :  مونتـــــاچ.  محمـــــد مصـــــطفى ســـــامى:  ســـــيناريو وحـــــوار
الموســـــــــــيقى .  حلمـــــــــــى عـــــــــــزب:  مهنـــــــــــدس الـــــــــــديكور.  الســـــــــــالم
.  كمـــــــال كـــــــريم:  مـــــــدير التصـــــــوير.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى : التصـــــــويرية

  . حسن اإلمام:  إخراج
، آمــــــال  ، فــــــؤاد المهنــــــدس ، أمينــــــة رزق ، حســــــن يوســــــف شــــــادية

  . ، علوية جميل فريد
المـــــــرأة  “شـــــــادية تجـــــــرب الميلودرامـــــــا مـــــــرة أخـــــــرى بعـــــــد نجـــــــاح 

ـــــة ـــــة.  ” المجهول ـــــات األســـــر الثري ـــــرة تصـــــادق بن ـــــاة فقي ، وتخجـــــل  فت
،  تهـــــرب وتـــــدور بهـــــا األيـــــام.  مـــــل لـــــدى إحـــــداهامـــــن أمهـــــا التـــــى تع

ــــــام بالنســــــبة للســــــينما  ــــــه كلمــــــة تــــــدور األي ــــــرف الــــــذى تعني ــــــت تع وأن
  ! المصرية

  التلميذة واألستاذ 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٨مصر 

ــــيلم ــــة ف ــــد:  قصــــة وســــيناريو.  جمهوري ــــد :  حــــوار.  عــــدلى المول عب
:  مونتــــاچ.  حمــــدإبــــراهيم ســــيد أ:  مهنــــدس المنــــاظر.  الفتــــاح الســــيد
أحمــــــد :  إخــــــراج.  كمــــــال كــــــريم:  مــــــدير تصــــــوير.  حســــــين أحمــــــد

  . ضياء الدين
  . ، عبد المنعم مدبولى ، شكرى سرحان سعاد حسنى

ــــدى محاولتــــه  ــــة اإلصــــالحية لقتلهــــا صــــاحب الشــــغل ل ــــدخل البطل ت
، وتخــــرج علــــى نحــــو  تقــــع فــــى حــــب مــــدرس الموســــيقى.  اغتصــــابها

الفرقـــــة التـــــى يقودهـــــا هـــــو فـــــى متكـــــرر لتمـــــارس الـــــرقص والغنـــــاء فـــــى 
.  ، وذلـــــك دون أن تكشـــــف عـــــن شخصـــــيتها أحـــــد النـــــوادى الليليـــــة

ــــد هــــذا ــــى الحــــب فــــى شــــكلها الجدي ــــع ف ــــذى يق ــــديا .  ، هــــو ال كومي
عاطفيــــة مســــلية بطــــاقم محبــــب وبــــبعض الــــرقص العصــــرى مــــن أواخــــر 

  . الستينيات

   ٢/١تمر حنة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
  . فوزى حسين:  إخراج

،   ، رشـــــدى أباظـــــة ، أحمـــــد رمـــــزى ، فـــــايزة أحمـــــد نعيمـــــة عـــــاكف
  . ، سراج منير كريمان

ـــــــــايزة أحمـــــــــد ـــــــــيلم لف ـــــــــه جـــــــــودة الموضـــــــــوع  أول ف ، تـــــــــوافرت في
، ووفـــــــرة مـــــــن األغـــــــانى  ، واالختيـــــــار المناســـــــب للممثلـــــــين والتنفيـــــــذ
، رغـــــــم بســــــــاطته الشــــــــديدة فــــــــى  ، فجــــــــاء عمــــــــال جــــــــذابا المحببـــــــة
ى يــــراهن أبيــــه علــــى أن الطبقــــات ال تفــــرق قصــــة االبــــن الــــذ.  الظــــاهر

  . ، ويأتى له بغجرية فى مظهر أرستقراطى فى الحب
  تنابلة السلطان 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . كمال الشناوى:  إخراج

ــــاض ، ناهــــد شــــريف ، مهــــا صــــبرى كمــــال الشــــناوى ،  ، حســــين ري
  . ، نجوى فؤاد عبد المنعم إبراهيم

ــــه  ســــلطنةشــــاب خيــــر يــــرث حكــــم ال ، فيفاجــــأ بمــــؤامرات زوجــــة أبي
بعــــض معــــارك بالســــيوف فــــى .  التــــى تصــــل لحــــد خطــــف أمــــه وحبيبتــــه

فـــيلم أصـــغر بكثيـــر مـــن متوســـط الملحميـــات المصـــرية التـــى ازدهـــرت 
  . فى النصف األول من الستينيات

  ☺  ٢/١التنين األسود 
Enter the Dragon 

  ق م ٩٩)   س/    ف  ( ١٩٧٣أميركا 
Aka: The Deadly Three (Re-RelInSomeCountries). 
[Warner Bros.] Concord. M: Lalo Schifrin. E: Kurt 

Hirschler, George Watters. PD: . DPh: Gilbert Hobbs. S: 
Michael Allin. Co-P: Raymond Shaw. P: Fred Weintraub, 
Paul Heller. D: . Robert Clouse 

Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly, Ahna Capri, Yang Tse, 
Angela Mao, Shih Kien, Bob Wahl. 
ــــــال الفــــــائق  ــــــون القت ــــــنجم فن ــــــد ل ــــــر والوحي ــــــاج األميركــــــى الكبي اإلنت
بــــرووس ليــــى الــــذى كــــان قــــد ســــحر الشــــرق وأصــــاب الغــــرب بــــالحمى 

ـــــذ  ـــــامين من ـــــى مـــــدى الع ـــــر “عل ـــــرأس الكبي ـــــالم ســـــاحر .  ” ال ـــــع أف راب
 ٢٠النشـــاط وآخـــر مـــا صـــوره كـــامال منهـــا قبيـــل رحيلـــه المفـــاجئ فـــى 

مات هـــــذا الـــــنجم راجـــــع معلومـــــات أوفـــــر عـــــن إســـــها ( ١٩٧٣يوليـــــو 
هــــــو الــــــذروة .  ) الفريــــــد وقائمــــــة أفالمــــــه فــــــى فيلمــــــه األول المــــــذكور

األكمــــل للنــــوع يــــأتى أقــــرب لموســــوعة لفنــــون القتــــال يصــــل فيهــــا ليــــى 
ــــه  ــــه الباســــلة وخفــــة كــــل مــــن ظلــــه وحركت أداء  ‘ (لــــذروة لياقتــــه وقتاليت

مصحوبا ـ  كــــل هــــذا .  ) فـــــارايتىـ  ’  نــــادرا مــــا تصــــل لــــه أفــــالم النشــــاط
يـــــروى حبكـــــة زعـــــيم عقـــــاقير صـــــينى يمتلـــــك  ـ  ناقـــــة أمريكيـــــة اإلنتاجبأ

، وال يســــتخدم األســــلحة قــــط حتــــى ال  جزيــــرة كاملــــة لتصــــنيع بضــــاعته
ــــه ــــون .  توجــــد ثغــــرة العتقال ــــاراة فــــى فن ــــه بالخــــارج مب فقــــط كــــل عالقت

هـــــذا هـــــو .  ، تفـــــتح أمـــــام الجميـــــع مـــــرة كـــــل ثـــــالث ســـــنوات القتـــــال
المباريــــــات والمعــــــارك حتــــــى مــــــدخل األبطــــــال الثالثــــــة لسلســــــلة مــــــن 

، وذلـــــك بنـــــاء  يقضـــــوا فـــــى النهايـــــة علـــــى صـــــاحب القلعـــــة وبيزنســـــاته
ـــــى يشـــــتغلون  ـــــة الت ـــــن االســـــتخبارات البريطاني ـــــف خـــــاص م ـــــى تكلي عل

ــــــوع.  لحســــــابها ــــــه أنمــــــوذجى للن ــــــل وتوجي ، وموســــــيقى شــــــيفرين  تمثي
ــــــدت طــــــويال ــــــال .  لشــــــريط الصــــــوت خل ــــــون القت معظــــــم سالســــــل فن
، مـــــــثال انظـــــــر الجـــــــزء الثـــــــانى مـــــــن  رااجتـــــــذبتها هـــــــذه الحبكـــــــة مـــــــرا

ــــــــــة ‘ ــــــــــث مــــــــــن  ] ” قبضــــــــــة المــــــــــوت “ [’  القبضــــــــــة الدامي ، والثال
  . ] ” المصارعة األخيرة “ [’  مالكم الركل ‘

  التنين الشرس
  . ” قبضة الغضب “:  انظر

  التوأم 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 

ــــون ــــونس.  د:  قصــــة.  اتحــــاد اإلذاعــــة والتليفزي ســــيناريو .  أحمــــد ي
؛  عبـــــد اهللا الشـــــاذلى:  مهنـــــدس الـــــديكور.  عـــــاطف بشـــــاى:  وحـــــوار

أحمــــد :  مــــديرو التصــــوير.  منــــى عبــــد الظــــاهر:  مهنــــدس ديكــــور ثــــان
الموســــيقى .  ، مصــــطفى بــــالل ، محمــــد عثمــــان ، حســــين فــــران بكــــر

محمــــــود :  إعــــــداد موســــــيقى ومكســــــاچ.  هــــــانى شــــــنودة:  التصــــــويرية
،  ، محمـــــد أنــــــور محمــــــد عبـــــد الهــــــادى:  فــــــيديوتســــــجيل .  خيـــــرى

؛ مونتــــاچ  ، عبــــد الحكــــيم الرحــــل ، حســــن الفــــالح ســــيد عبــــد المــــنعم
مســــــاعد مخــــــرج .  ، طلعــــــت عبــــــد الفضــــــيل نســــــيم لــــــويس:  فـــــــيديو
ــــــاج.  محمــــــد خورشــــــيد:  أول ــــــب:  مــــــدير اإلنت ــــــد غري ــــــد الحمي .  عب
  . زينب عالم:  إخراج ↔

ـــــة .  د العزيـــــز مخيـــــونعبـــــ.  جميـــــل راتـــــب.  ســـــمية األلفـــــى.  بطول
مـــــع الفنانـــــة .  علـــــى جـــــوهر.  محمـــــد عبـــــد الجـــــواد.  مجـــــدى إمـــــام

، حســــــين  أحمـــــد بهلــــــول:  باالشــــــتراك مــــــع.  زهــــــرة العـــــال:  القـــــديرة
:  الوجهـــــان الجديـــــدان.  ، ماجـــــدة بركـــــات ، محمـــــد عتـــــريس صـــــالح

  . ، مايسة الرافعى أحمد سامح
ــــل ســــت  ــــه مــــات قب ــــذى تفتــــرض أن ــــوأم زوجهــــا ال ــــدعى أن ت زوجــــة ت

ـــــذ أســـــبوع ســـــنوات ـــــيش معهـــــا من ـــــه يع ـــــه وأن ـــــد قتل ـــــاك .  ، ق ـــــيس هن ل
، كمــــا أنــــه  دالئــــل قاطعــــة تؤكــــد صــــدق روايــــة الــــزوج عــــن مــــوت أخيــــه

هـــــو نفســـــه مصـــــاب بپارانويـــــا بســـــبب ســـــرقة أســـــتاذه ألبحاثـــــه وبيعهـــــا 
الطبيــــــــب وفريــــــــق المســــــــاعدين الشــــــــبان الــــــــثالث .  لشــــــــركة أجنبيــــــــة

يفـــــــــزيونيات أحــــــــد أفــــــــالم مسلســــــــل التل.  يتحــــــــرون كــــــــال المســــــــارين
قــــدر .  أحمــــد يــــونس عــــن الطــــب النفســــى.  صــــغيرة اإلنتــــاج تــــأليف د

ـــــــة ـــــــة مـــــــع الدقـــــــة العلمي ـــــــب مـــــــن الغمـــــــوض مـــــــع الغراب ـــــــل  طي ، يجع
”  الشــــــــبح “انظــــــــر أيضــــــــا .  المحصــــــــلة شــــــــيئا يســــــــتحق المشــــــــاهدة

  . ” الرحلة “و
   ٢/١التوأمان 

Twins 
  ق م ١١٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٨أميركا 

Universal. E: Sheldon Kahn. M: George Delerue. PD: 
James D. Bissell. DPh: Andrzej Bartkowiak. W: William 



٨٦  

Osborne & William Davies and Timothy Harris & Herschel 
Weingrad. ExcP: Joe Medjuck and Michael C. Gross. P and 
D: Ivan Reitman. 

Arnold Schwarzenegger. Danny deVito. Kelly Preston. 
Chloe Webb. Bonnie Bartlett. Trey Wilson. 
تجربـــة علميـــة لتخليـــق مولـــود ذى صـــفات كاملـــة أســـفرت عـــن تـــوأم 

ـــا.  آخـــر ـــدنيا وخلقي ـــة ب ـــة مثالي ـــى تربي ـــانى قصـــير الطـــول  األول رب ، والث
ــــرف النصــــب والســــجون ــــا .  واحت ــــه بحث ــــأتى األو ل بكــــل فطريت اآلن ي

ـــــانى فـــــى أميركـــــا ، وأيضـــــا حبكـــــة تســـــليم جهـــــاز  ، وعـــــن األم عـــــن الث
ايـــــــة الطريفـــــــة أن ســـــــلما أربعـــــــة النه.  ســـــــرى للمحركـــــــات الصـــــــاروخية

، وكـــــأن ال بـــــأس  ماليــــين مـــــن ثمـــــن الجهـــــاز وأخــــذا مليونـــــا لنفســـــيهما
،  التمثيــــــل رائــــــع للبطلــــــين.  شــــــرا فــــــى حيــــــاة اإلنســــــان ٠/٠ ٢٠مــــــن 

، كمــــــا أن اســــــتهتار  لكــــــن الكوميــــــديا غيــــــر مغرقــــــة واإليقــــــاع مفكــــــك
ــــة ــــه فــــى البداي ــــر مقــــبض األخ الشــــرير بعواطــــف أخي ــــن  ، أم ، وكــــان م

أن يكــــــون تمســــــكه بالشــــــر لعوامــــــل خارجيــــــة األمــــــر الــــــذى األفضــــــل 
  . يتمشى أفضل مع الكوميديا

  التوأمتان 
Twin Sisters 

  ق م ٩٥)    ف ( ١٩٩٢كندا 
  . ” موعد غرام “:  **؛ ف ” مكالمة من جهنم “:  *ف

Allegro Film Productions III [Image Organization; 
Telefilm Canada]. DPh: Rodney Gibbons. PD: Richard 
Tasse. C: Ginette d’Amico. And Cathy Henderson & 
Associates Casting. E: Yves Langlois. OM: Milan 
Kymlicka. Based on an OIdea: Andre Koob. St: Jean-Marc 
Paland. S: David Preston. Co-P: Stefan Wodoslawsky. 
ExcPs: Pierre David, Andre Koob. P: Tom Berry, Franco 
Battista. D: Tom Berry. 

Stepfanie Kramer. Susan Almgren. Frederic Forrest. And 
James Brolin. ¤. Richard Zeman. Robert Morelli, Vlasta 
Vrana. Larry Dane, Geza Kovacs.  ↑ The Plyers: Terry 
Haig, Donald Lamoureux, Michael d’Amico, Norris 
Domingue, Jim McNabb, Ralph Allison, Stan Gibbons, 
Dorian Joe Clark, Dyan Flynn, Rebecca Dewey, Slim 
Williams, Dean Hagopian, Aron Tager, Nathalie Hamel-
Roy, Claire Riley, Jason Cavalier, Mark Camacho, Paul 
Stewart, Sheena Larkin, Herb Goldstein, A.J. Henderson, Al 
Vandercruys. David Rigby, Alison Reid, Paul Rutledge, 
Yves Langlois, Cotton Mather, Sabrina Boudot, Madeleine 
Taylor, Simone Taylor, Clara Pare Cova. 
ـــــورك  ـــــى نيـــــو ي ســـــيدة مجتمـــــع مرموقـــــة مـــــن بيفــــــرلى هيللـــــز تـــــأتى إل

’  فتـــــاة نـــــداء ‘يتضـــــح أنهـــــا .  لتحـــــرى حقيقـــــة إختفـــــاء أختهـــــا التـــــوأم
غانيــــة ممتــــدة الخدمــــة لحســــاب زبــــائن دائمــــين مــــن رجــــال البيــــزنس  (

تـــــــــتقمص .  ، وأنهـــــــــا ماتـــــــــت فـــــــــى حـــــــــادث ) والمـــــــــوظفين األثريـــــــــاء
الـــــرأس المـــــدبر ، وتكتشـــــف  شخصـــــيتها بمســـــاعدة المحقـــــق الشـــــرطة

ـــــــل متخصـــــــص  ـــــــذى قت ـــــــك األســـــــتثثمارى ال ـــــــيس البن ـــــــك رئ لكـــــــل ذل
حاســــوب وحــــاول قتــــل األخــــت األصــــلية والبــــديل بــــالتواطؤ مــــع ذلــــك 

ــــــة أضــــــفت بعــــــض التشــــــويق علــــــى حبكــــــة .  المحقــــــق ــــــاءة النهاي انحن
ـــــو كـــــان كـــــل شـــــىء مـــــؤامرة حاكتهـــــا :  نشـــــاط متوســـــطة ككـــــل مـــــاذا ل

ن أختهـــا المثاليـــة األخـــت الغانيـــة مـــع زوج األولـــى بهـــدف الخـــالص مـــ
، أن التــــــوأمتين قــــــد  معنــــــى ضــــــمنى محتمــــــل لــــــو شــــــئت.  المحبوبــــــة

، األولـــــى هـــــى الجديـــــة والخيـــــر  تكونـــــان لـــــوس أنچلـــــيس ونيـــــو يـــــورك
ـــة هـــى األنحـــالل والشـــر والفســـاد وينشـــأ الخطـــر عنـــدما  والرقـــى والثاني

.  ) الـــــــزوج فـــــــى هـــــــذه الحالـــــــة (تغـــــــوى الثانيـــــــة أحـــــــدا مـــــــن األولـــــــى 
  . ممتازة جدا فى أى من الدورينستيفانى كريمر ليست 

   ٢/١توبة 
  ق أأ ١٤٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٨مصر 

:  ؛ ســــــيناريو وحــــــوار محمــــــود ذو الفقــــــار:  قصــــــة.  أفــــــالم النصــــــر
ـــــوارث عســـــر ـــــد ال ـــــدس الصـــــوت.  عب ـــــز فاضـــــل:  مهن ؛ مهنـــــدس  عزي

:  ؛ المصـــــور أحمـــــد إســـــماعيل:  ؛ مونتـــــاچ عبـــــاس حلمـــــى:  الـــــديكور
حســـــن :  المنـــــتج.  وحيـــــد فريـــــد: لتصـــــويرمـــــدير ا.  ضـــــياء المهـــــدى

محمــــــود :  إخــــــراج.  محمــــــد العشــــــرى:  ؛ المنــــــتج المســــــاعد رمــــــزى
  . ذو الفقار
، عبــــــد  محمــــــود المليجــــــى:  مــــــع.  ¤.  ، عمــــــاد حمــــــدى صــــــباح

ثريــــــا .  نيللــــــى:  ، الطفلــــــة المعجــــــزة ، دريــــــة أحمــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم
،  ، حســــــين إســــــماعيل ، فيفــــــى ســــــعيد ، شــــــفيق نــــــور الــــــدين فخــــــرى

، حســــن  ، حســـن أتلـــة ، عبـــد الغنـــى النجــــدى بـــد المـــنعم إســــماعيلع
  . ، حمدى عشرى أحمد صبرى:  ، الطفلين إسماعيل

، ثـــــم  مسلســـــل ســـــقوط ممرضـــــة أقامـــــت عالقـــــة جنســـــية ذات مـــــرة
معظــــم األحــــداث .  بــــدات تقــــاوم حــــين التقــــت بأرمــــل وأطفالــــه الثالثــــة

،  لمغنيةاـ  ، والتركيبـــــة ككـــــل لعبـــــة قـــــط وفـــــأر بـــــين الممرضة فـــــى قريـــــة
،  ميلودرامــــا تقليديــــة.  وثــــرى القريــــة الــــذى كانــــت قــــد استســــلمت لــــه

ـــة ضـــد البطلـــة فـــى .  ال تميـــز خـــاص ـــورة القري طويـــل ومشـــهد مفتعـــل لث
  . النهاية

   ٢/١التوت والنبوت 
  ق م ١١٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٦مصر 

ـــــــالم البلجـــــــون  [ ـــــــوزى أف ـــــــالم جـــــــرجس ف ـــــــالم جـــــــرجس ]  أف أف
ســـــــيناريو ¤ .  نجيـــــــب محفـــــــوظ:  رقصـــــــة الكاتـــــــب الكبيـــــــ.  فـــــــوزى
ـــــــدس الـــــــديكور.  عصـــــــام الجمبالطـــــــى:  وحـــــــوار مـــــــاهر عبـــــــد :  مهن
:  موســــــيقى تصــــــويرية.  حســــــين الشــــــريف:  ؛ منســــــق المنــــــاظر النــــــور

:  مـــــــديرا التصـــــــوير.  جـــــــالل مصـــــــطفى:  مونتـــــــاچ.  محمـــــــد ســـــــلطان
:  إخــــراج.  جــــرجس فــــوزى:  إنتــــاج.  ، محمــــود نصــــر إبــــراهيم صــــالح
  . نيازى مصطفى
محمــــــــود .  تيســــــــير فهمــــــــى.  ســــــــمير صــــــــبرى.  لعاليلــــــــىعــــــــزت ا
.  حمـــــــدى غيـــــــث:  والفنـــــــان الكبيـــــــر.  ســـــــميرة صـــــــدقى.  الجنـــــــدى

ـــــــة رزق:  الفنانـــــــة القـــــــديرة ـــــــى الســـــــعيد:  وألول مـــــــرة.  أمين مـــــــع .  من
.  عــــادل بــــدر الــــدين.  آمــــال رمــــزى.  صــــالح نظمــــى:  الفنــــان القــــدير
ـــــاب ـــــال دي ـــــام.  آم ـــــى الغنـــــدور.  ، فكـــــرى صـــــادق حســـــين اإلم ،  عل
حلمــــى .  ، أحمــــد عقــــل محيــــى الــــدين عبــــد المحســــن.  حــــافظ أمــــين
،  ، كمــــــال الدســــــوقى ، مهجــــــة عبــــــد الــــــرحمن ، ناريمــــــان أبــــــو هيــــــف

،  ، أحمــــد مرســــى حمــــدى مرســــى.  ، مجــــدى ســــعيد حســــن الــــديب

، عـــــــاطف  ، فـــــــوزى الشـــــــرقاوى ، مصـــــــطفى عكاشـــــــة محمـــــــد خليـــــــل
ــــة.  بركــــات ــــو عبي ــــد أحمــــد أب ــــو زي ــــد ، ســــيد حــــاتم ، محمــــود أب  ، عب

  . سامى على:  ؛ المطرب ، مطاوع عويس المنعم النمر
هـــذا هـــو الفـــيلم األقـــل إثـــارة فـــى السلســـلة المـــأخوذة عـــن حـــرافيش 

ــــــــب محفــــــــوظ  شــــــــهد  “و”  الحــــــــرافيش “و”  المطــــــــارد “انظر ـ  نجي
ـــــة .  ” الملكـــــة ـــــة التقليدي ـــــال ـ  التركيب للسلسلة وكـــــل أفـــــالم فنـــــون القت
، ثــــــم  هانــــــة بأنــــــاة وحلــــــموهــــــى المظلــــــوم الــــــذى يتحمــــــل الم ـ  عالميا

ــــــل ــــــور  يفــــــيض الكي ــــــر موجــــــود  (، فيث ــــــدريب غي ــــــزال والت جــــــزء االعت
، وهــــــو ضــــــعف ألنــــــه يطــــــرح ســــــؤال مــــــن أيــــــن جاءتــــــه القـــــــوة  هنــــــا
أحــــد أحفــــاد النــــاجى الكبيــــر )  العاليلــــى (هــــذا هــــو البطــــل .  ) فجــــأة

الـــذين أصـــبحوا اآلن أســـرة مهيضـــة الجانـــب بينمـــا يـــتحكم فـــى الحـــى 
األخـــــوان األصـــــغر همـــــا .  الفتـــــوات القديمـــــةبلطجـــــى ظـــــالم بـــــال قـــــيم 
ـــــر للـــــدراما يتـــــزوج صـــــاحبة ملهـــــى )  صـــــبرى (األول :  المصـــــدر األكب

ـــذات الطريقـــة ـــى أن يســـقط ب .  وينشـــط فـــى القـــوادة والقمـــار ويثـــرى إل
يقـــــرر أن اليـــــد التـــــى ال يمكـــــن عضـــــها يجـــــب )  الجنـــــدى (الصـــــغير 
، لكــــــن المهانــــــة تطــــــول  ، ويصــــــبح أحــــــد رجــــــال البلطجــــــى تقبيلهــــــا

، ذلـــــك لـــــدى انفضـــــاح  األســـــرة كلهـــــا وتطـــــرد بعـــــد تطليـــــق الزوجـــــات
ـــة شـــغل االبـــن األوســـط وانتحـــاره بعـــد قتلـــه زوجتـــه التـــى أفلســـته  حقيق

ــــــد ــــــن جدي ــــــة هــــــى اســــــتحثاث .  م أى ـ  ’  الحــــــرافيش ‘حبكــــــة النهاي
  . ، للبطل ليقود ثورتهم المعدومين عديمى الحيلة

   ٢/١توحة 
  أأق  ١٠٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٨مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــــد رســـــــتم ، محمـــــــد  ، محمـــــــود إســـــــماعيل ، محســـــــن ســـــــرحان هن
  . ، نجوى فؤاد ، زهرة العال توفيق

’  المعلمـــــة ‘،  عـــــن المسلســـــل اإلذاعـــــى الشـــــهير بـــــذات العنـــــوان
، والتــــــى تبيــــــع وتشــــــترى الرجــــــال كمــــــا  صــــــاحبة البيزنســــــات الواســــــعة

النــــوع مــــن كــــل .  ، ترضــــخ وتتــــوب أمــــام شــــاب خجــــول متــــدين تشــــاء
، ربمــــا ال يبقــــى فــــى الــــذاكرة إال أداء البطلــــة  مــــن نهايــــة الخمســــينيات

  . المنطلق
   ٢/١توحيدة 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٦مصر 
ــــــالم إيهــــــاب الليثــــــى [ ــــــالم ]  أف :  اإلعــــــداد الســــــينمائى.  ٦٥٦أف

ســــــيناريو .  لمارســــــيل پــــــانيول’  فــــــانى ‘نجيــــــب محفــــــوظ عــــــن قصــــــة 
.  نهــــــــاد بهجــــــــت:  لــــــــديكورمهنــــــــدس ا.  صــــــــبرى عــــــــزت:  وحــــــــوار

مـــــــــدير .  حســـــــــين أحمـــــــــد:  مونتـــــــــاچ.  محمـــــــــد نـــــــــوح:  موســـــــــيقى
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  إبراهيم صالح:  التصوير

ــــب ــــور الشــــريف ماجــــدة الخطي ــــرة ، ن ــــد  ، رشــــدى أباظــــة ، أمي ، فري
  . ، سناء جميل شوقى

المسرحى مارســـــيل پـــــانيول الســـــينمائية الفرنســـــية ـ  ثالثيـــــة السينمائى
ـــــاريوس ‘ ( ، التـــــى حولهـــــا لمســـــرحية  ) ’ ســـــيزار ‘،  ’ فـــــانى ‘،  ’ م

فـــــى نفـــــس عـــــام ظهـــــور جزئهـــــا الثـــــانى فـــــى ’  فـــــانى ‘واحـــــدة بعنـــــوان 
ـــدنا أكثـــر مـــن مـــرة ١٩٣٢ هـــا هـــى فـــى فـــيلم مصـــرى .  ، وأنتجـــت عن

، الـــذى ربمـــا توســـم  ربمـــا بفضـــل نجيـــب محفـــوظ (واقعـــى لحـــد كبيـــر 
ـــــاهرة ـــــرى عـــــن الق ـــــه الكب ، ولكـــــن متوســـــط مـــــن  ) فيهـــــا شـــــبها بثالثيت

، ويرحــــــــل حبيبهــــــــا  مـــــــن تحــــــــب وتحمـــــــل.  حيـــــــث التوجيــــــــه واألداء
ــــــأخر ــــــع بالســــــفر ويت ــــــر ســــــنا  البحــــــار المول ، فيتزوجهــــــا چنتلمــــــان أكب

األداء األجـــــــود لســـــــناء .  حتـــــــى يعـــــــود األول مطالبـــــــا بحبيبتـــــــه وابنـــــــه
، والواقعيـــة تنبـــع مـــن التفاصـــيل الـــوافرة للبيئـــة  جميـــل كوالـــدة توحيـــدة

نغـــــــم فـــــــى  “ عيـــــــد تقـــــــديم القصـــــــة فـــــــى فـــــــيلم غنـــــــائىأ.  الســـــــاحلية
ــــــــــاتى ــــــــــانى ‘ ، أيضــــــــــا انظــــــــــر معالجــــــــــات ” حي ــــــــــى  ’ ف الســــــــــابقة ف
، وانظـــــــر بـــــــالطبع  ” شـــــــاطئ الـــــــذكريات “و”  ليلـــــــة ممطـــــــرة “ مصـــــــر

  . ” غراميات فانى “اإلنتاج األميركى الرئيس 
   توقعات عظيمة 

Great Expectations 
  ق أأ ١٠٠)   ت  ( ١٩٣٤أميركا 

Universal. M: Edward Howard. S: Gladys Unger. Based 
on the N: Charles Dickens. D: Stuart Walker. 

Phillipe Holmes, Jane Wyatt, Henry Hull, Florence Reed, 
Alan Hale, Rafaela Ottiano, Francis L. Sullivan. 

، لكــــن فــــيلم ديفـــــيد ليــــين بعــــد  معالجــــة جيــــدة جــــدا لروايــــة ديكينــــز
هـــــذا ال ينفـــــى اإلتقـــــان .  ، طغـــــى عليهـــــا فلـــــم تعـــــد بـــــارزة امـــــاع ١٢

ـــــــل وقـــــــوة الســـــــرد والتوجيـــــــه ـــــــالطبع .  الشـــــــديد للتمثي القصـــــــة هـــــــى ب
ــــيم  ــــه يت ــــب ل ــــذى فعــــل كــــل الجــــرائم فقــــط كــــى يجعــــل قري للمجــــرم ال

، لكــــن هــــذه  ، ثــــم يعــــود ليســــتمتع برؤيــــة حلمــــه وقــــد تحقــــق چنتلمانــــا
ســـى هــــو تراجــــع النقــــد األسا.  العـــودة توشــــك علـــى إفســــاد كــــل شـــىء

  . إثارة السرد نسبيا مع اقتراب النهاية
  ☺  ٢/١توقعات عظيمة 

Great Expectations 
  ق أأ ١١٨)  ت ( ١٩٤٦بريطانيا 

[Rank] Cineguild. E: Jack Harris. M: Walter Goehr. AD: 
John Bryan. SD: Wilfred Shingleton. DPh: Guy Green. S: 
(David Lean, Ronald Neame, Anthony Havelock-Allan. D: 
David Lean. 

John Mills, Bernard Miles, Finlay Currie, Martita Hunt, 
Valerie Hobson, Jean Simmons, Alec Guinness, Francis L. 
Sullivan, Anthony Wager, Ivor Barnard, Freda Jackson, Hay 
Petrie, O.B. Clarence, George Hayes, Torin Thatcher, 
Eileen Erskine. 
ـــذى  ـــاريخ الســـينما يقـــدم فيلمـــه ال واحـــد مـــن أعظـــم المـــوجهين فـــى ت

ـــــر .  يعـــــد واحـــــدا مـــــن أعظـــــم األفـــــالم فـــــى تاريخهـــــا ديفــــــيد ليـــــين أكث
كمواطنـــــه  (المـــــوجهين رصـــــانة وكالســـــية ال يســـــعى للتجديـــــد المغـــــامر 

، واللــــــذان يرتبعــــــان ســــــويا فــــــى رأينــــــا علــــــى  ألفريــــــد هيتشــــــكوك مــــــثال
، وهــــــو ال يصــــــنع  ) ينفــــــى عــــــرش أعظــــــم المــــــوجه ٢و ١المركــــــزين 

، ذلــــك أنــــه ببســــاطة أرســــطو الســــينما الــــذى  األفــــالم طبقــــا للكتــــاب
إنـــه يريـــد مـــن خـــالل كـــل فـــيلم يصـــنعه أن يضـــع .  يؤلـــف هـــذا الكتـــاب

معـــــايير تحتـــــذى لقواعـــــد الســـــينما ولغتهـــــا وتعريـــــف مفرداتهـــــا وتقنيـــــين 
ويـــــرى الـــــبعض أنـــــه األعظـــــم  (وهـــــذا الفـــــيلم جهـــــد مبكـــــر .  قواعـــــدها
طــــــابور رائــــــع مــــــن األفــــــالم صــــــنعت بكــــــل االقتــــــدار  فــــــى)  إطالقــــــا

ــــــرى ــــــه الخمــــــس الكب ،  ” جســــــر نهــــــر كــــــواى “:  وتوجههــــــا بملحميات
ـــــــــرب “ ـــــــــورانس الع ــــــــــاجو “،  ” ل ـــــــــور زيف ـــــــــة ريـــــــــان “،  ” دكت ،  ” ابن
ـــق إلـــى الهنـــد “ معالجـــة آخـــاذة قويـــة لروايـــة تشـــارلز ديكينـــز .  ” الطري

ل كـــــل مـــــا الـــــذى فعـــــ)  كـــــارى (، عـــــن المجـــــرم العـــــاتى  الكالســـــيكية
، فقــــط مــــن أجــــل أن يجعــــل مــــن قريــــب لــــه  فعــــل ثــــم هــــرب إلســــتراليا

ــــيم شــــاب  ــــة)  ميللــــز (يت ــــة راقي ــــا ذا مكان ــــا ثري ــــرا يعــــود .  چنتلمان وأخي
ـــــد تحقـــــق ويمـــــوت ســـــعيدا ـــــرى حلمـــــه ق ـــــك عـــــن المضـــــمون .  لي ناهي

اإلنســـــانى الــــــذى يأســــــر مـــــن اللحظــــــة األولــــــى ثـــــم يتصــــــاعد بمنتهــــــى 
ـــــوة ـــــة بصـــــرية وأســـــلو  الق ـــــيلم متع ـــــة، الف ـــــة رفيع ، ومتكامـــــل  بية وتمثيلي

مشــــهد المقبــــرة االفتتــــاحى يــــدرس فــــى كــــل الــــدنيا  .  فــــى كــــل عناصــــره
ــــاء التشــــويق ، كمــــا ينتخــــب عــــادة كــــأعظم لحظــــة  كنمــــوذج لكيفيــــة بن

مـــــن أبلـــــغ التعليقـــــات مـــــا قالـــــه چـــــيمس .  رعـــــب فـــــى تـــــاريخ األفـــــالم
لقــــــد فعــــــل لــــــديكينز نفــــــس مــــــا فعلــــــه ريتشــــــارد الخــــــامس  “:  آجيــــــى

ــــــــل عــــــــام .  ’ لشيكســــــــپير وأعيــــــــد  ١٩٣٤و ١٩١٧صــــــــنع مــــــــن قب
ـــــم انـــــتج كمسلســـــل تلفــــــزيونى قصـــــير عـــــام  ١٩٧٤ لكنهـــــا  ١٩٨٩ث

  . جميعا ال تضارع قطعة ديفـيد ليين األستاذية هذه
AA (1947): Cgr -B&W; AD-SD -B&W (Bryan -AD, 

Shingleton -SD). 
AAN (1947): Pic; D; S. 

   ٢/١توقعات عظيمة 
Great Expectation 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٣)  ت ( ١٩٧٤ريطانيا ب
[ITC] Transcontinental Film Productions. DPh: Freddie 

Young, B.S.C. E: Bill Butler. CameraOp: Christopher 
Holden; SdRec: Claude Hitchcock; Dubbing Mixer: Bill 
Rowe; SdE: John Poyner; AstE: Gary Shepherd; Continuity: 
Doreen Soan; StillPhrs: John Hardman, Mark Griffin. PD: 
Terence Marsh. CD: Elizabeth Haffenden & Joan Bridge. 
MUp: Richard Mills; Miss Leighton’s MUp: Charles 
Parker; Hairdresser: Joan Carpenter; WordrobeSup: James 
Smith, Barbara Grey, Ivy Barker Jones; Chor: Eleanor 
Fazan; ME: Robert Hathaway. PMg: Peter Manley; AD: 
Alan Tomkins; AstD: David Tringham. AscP: Johnny 
Goodman. MCompAndCond:  Maurice Jarre. Played by the 
New Philhamonia Orchestra of London. S: Sherman Yellen; 
Based on the N: Charles Dickens. P: Robert Fryer. D: 
Joseph Hardy. 

Michael York. Sarah Miles. James Mason. Robert Morley. 
¤. Margaret Leighton. Anthony Quayle. Rachel Roberts. 
Joss Ackland. Heather Sears. Andrew Ray. AndIntrd: Simon 
Gibbs-Kent. 

اتها لروايــــــة معالجــــــة مباشــــــرة وغيــــــر موحيــــــة جــــــدا بالمقارنــــــة بســــــابق
ــــز ، لكــــن طبقــــا  ، كانــــت قــــد جهــــزت أصــــال كموســــيقية تشــــارلز ديكين

، لــــم تظهــــر األغــــانى فــــى  الموفـــــيات المصــــنوعة للتليفـــــزيون ‘لكتــــاب 
صـــــبى الحـــــداد اليتـــــيم .  النســـــخة األخيـــــرة ألســـــباب لـــــم تشـــــرح قـــــط

، فيمنحــــه دون  الــــذى يعطــــف علــــى مجــــرم هــــارب فــــى مقبــــرة القريــــة
قلـــــب الفتـــــاة التـــــى طالمـــــا تغطرســـــت أن يعلمـــــه كـــــل ثروتـــــه فيكســـــب 

، بـــل وشخصــــية  فـــى النهايـــة تـــأتى مفاجـــأة شخصـــية المحســـن.  عليـــه
، فــــى أم ميلودراميــــات األجيــــال هــــذه والتــــى تصــــنع مــــثال   الفتــــاة أيضــــا

المعـــــانى الفلســـــفية !  كـــــل الســـــينما الهنديـــــة الكبيـــــرة علـــــى نهجههـــــا
ـــــع فـــــى  ـــــة الجمي للقصـــــة موجـــــودة لكـــــن مباشـــــرة نســـــبيا ومحورهـــــا رغب

.  اللــــص الــــذى يضــــحى بكــــل شــــىء لعمــــل چنتلمــــان.  ييــــر القــــدرتغ
الشــــاب الــــذى حقــــق كــــل شــــىء وذهــــب لكــــل مكــــان مــــن أجــــل قلــــب 

ـــه بـــال جـــدوى الفتـــاة المتعاليـــة التـــى تصـــنع كـــل شـــىء وتصـــبح .  حبيبت
  . ، فقط كى ال تعترف بحبها عانسا فى النهاية

   ٢/١تووت …تووت 
  ق م ١٠٠)   س/  النصر ( ١٩٩٣مصر 

األهـــــرام للســـــينما ]  أفـــــالم النصـــــر للســـــينما والفــــــيديو األهـــــرام  [
ــــــــــيديو خالـــــــــد :  موســـــــــيقى.  عصـــــــــام الشـــــــــماع.  د:  تـــــــــأليف.  والف
:  مـــــــدير التصـــــــوير.  حســـــــن الســـــــميعى:  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  األميـــــــر

عــــاطف :  إخــــراج.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  رمســــيس مــــرزوق
  . سالم

، فـــــؤاد  مـــــد توفيـــــق، مح ، وائـــــل نـــــور ، ســـــعيد صـــــالح نبيلـــــة عبيـــــد
  . ، وجدى فرنسيس ، رمسيس ، نادية رفيق خليل

نبيلـــة عبيـــد تجـــرب قـــدراتها التمثيليـــة فـــى دور فتـــاة شـــعبية متخلفـــة 
القصــــة .  ، حيــــث يعهــــد لهــــا عــــادة باألشــــغال البدنيــــة الشــــاقة عقليــــا

ــــم يتركهــــا  ــــد ويســــتغل جســــدها ث ــــى المول ــــرى قــــدم إل أن يعجــــب بهــــا ث
ف ستضـــــع رضـــــيعها وتحميـــــه إلـــــى كيـــــ.  بجنينهــــا فـــــى وســـــط المدينـــــة

، هــــــذا هــــــو الجــــــزء األكثــــــر إثــــــارة  أن تــــــتمكن مــــــن العــــــودة لحارتهــــــا
  . واألجود ككل
  ☺ تيتانيك 

Titanic 
  ق م ١٩٤)  س  ( ١٩٩٧أميركا 

ـــــة (”  تيتانيـــــك:  لغـــــز الســـــفينة “:  بديلـ  س  /  بعـــــض مـــــواد الدعاي
  . ) عنوان رسمى

[Twentieth Century Fox  Paramount] Twentieth Century 
Fox; Paramount [Lightstorm Entertainment].  W and D: 
James Cameron. P: James Cameron and Jon Landau. ExcP: 
Rae Sanchini. DPh: Russell Carpenter, A.S.C. PD: Peter 
Lamont. E: Conrad Buff, A.C.E., James Cameron, Richard 
A. Harris. CD: Deborah L. Scott. SpFxSup: Robert Legato. 
M: James Horner. Co-Ps: Al Giddings, Grant Hill, Sharon 
Mann. My Heart Will Go on; Perf: Celine Dion. MSup: 
Randy Gerston. SpVFx: Digital Domain. 

Leonardo diCaprio. Kate Winslet. Billy Zane. Kathy 
Bates. Frances Fisher Gloria Stuart. Bernard Hill. Jonathan 
Hyde. David Warner. Danny Nucci. And Bill Paxton. 
أغلـــــى وأيضـــــا أنجـــــح فـــــيلم باألرقـــــام المطلقـــــة فـــــى تـــــاريخ الســـــينما 

، ومثــــــل ظـــــاهرة فريــــــدة تحـــــدث ألول مــــــرة مـــــع فــــــيلم  حتـــــى تاريخـــــه
ـــــل هـــــذا الحجـــــم ـــــن أســـــبوع  بمث ـــــدريجيا م ـــــه ت ، وهـــــى تصـــــاعد إيرادات



٨٧  

بــــل  (كمــــا كــــان أول مــــن يكســــر رقــــم البليــــون دوالر عالميــــا ،   للتــــالى
ــــة  ــــرقم الســــابق  ٢وصــــل لقراب ــــر مــــن ضــــعف ال ــــون دوالر وهــــى أكث بلي

إنـــــه الفـــــيلم الـــــذى رج .  ) ! ” الديناصـــــورات—حديقـــــة الرعـــــب  “ـ  
،  ” ذهــــــب مــــــع الــــــريح “العــــــالم علــــــى نحــــــو لــــــم يســــــبقه لــــــه ســــــوى 

ــــا كــــان موطنــــه لــــم يســــمع عنــــه ا ــــم والمســــتبعد أن أحــــدا أي لكثيــــر إن ل
ــــــون دوالر  ٢٠٠بلغــــــت التكــــــاليف .  يكــــــن قــــــد شــــــاهده بالفعــــــل ملي

ألفــــــا فــــــى مقابــــــل تقــــــارير صــــــحفية  ٢٠٠مليونــــــا و ٢٠٠أو للدقــــــة  (
ــــالرقم إلــــى  ــــا ٢٨٥وصــــلت ب ، اضــــطرت فــــوكس معهــــا لبيــــع  ) ! مليون

ـــــل  ـــــت مقاب ـــــة لپاراماون ـــــا ٦٥الحقـــــوق األميركي ـــــك بعـــــد أن   مليون ، وذل
ــــــة األصــــــلية  ــــــت الميزاني ــــــط ١٢٥كان ــــــا فق المــــــدمر  “صــــــانع .  مليون

يعــــود هنــــا بــــذات االقتــــدار والتفــــانى المــــذهل فــــى ”  الجــــزء الثــــانى—
ـــــد ـــــة  التجوي ـــــة مائ ـــــه بتكلف ـــــى حين ـــــيلم األغلـــــى ف ـــــك الف ، وإن ظـــــل ذل

ـــــت أشـــــد فحشـــــا ـــــيس  مليـــــون كان ـــــا أعظـــــم أفالمـــــه فهـــــو ل ، فـــــى نظرن
، بـــل شـــاطور  مـــثال”  تيتانيـــك “مجـــرد وقـــت عظـــيم تقضـــيه معـــه كمـــا 

ج كــــل خاليــــا بــــدنك وعقلــــك ويهشــــمها علــــى نحــــو غيــــر عمــــالق يشــــ
ـــــذى  ـــــدمار ال ـــــع هـــــذا ال ـــــيش م ـــــك أن تع ـــــين علي ـــــل لإلصـــــالح ويتع قاب

الفــــــارق أنــــــه .  يــــــذكرك حتــــــى المــــــوت بهشاشــــــتك المخيفــــــة كإنســــــان
، علـــــى األقـــــل  أغـــــوى هـــــذه المـــــرة النقـــــاد ومصـــــوتى األوســـــكار أيضـــــا

لتماشــــــى فيلمــــــه مــــــع بحــــــث هــــــؤالء شــــــبه الوسواســــــى بعــــــد صــــــدمة 
ـــــــث فـــــــيلم  (عـــــــن موضـــــــوعات رومانســـــــية ”  لحمـــــــالنصـــــــمت ا “ ثال

ــــــد  ــــــيلم بع ــــــوز بجــــــائزة أوســــــكار أحســــــن ف ــــــوالى يف ــــــى الت عــــــاطفى عل
، مــــع فــــارق أنــــه كــــان  ” المــــريض اإلنجليــــزى “و”  القلــــب الشــــجاع “

قطعــــا كـــل شــــىء كمـــا يجــــب أن يكــــون .  ) ! فيلمـــا جيــــدا هـــذه المــــرة
رأســـها  ، وعلـــى مـــن رائـــد ســـينمائى كبيـــر وفـــائق الطمـــوح مثـــل كـــاميرون

ـــــن أخلـــــد  ـــــر واحـــــدة م ـــــى حف ـــــن خاللهـــــا ف ـــــى أفلـــــح م الرومانســـــية الت
الطــــــرف األول فتــــــاة مــــــن .  قصــــــص الحــــــب التــــــى صــــــنعتها الســــــينما

ـــــــــــة أرســـــــــــتقراطية مفلســـــــــــة  ـــــــــــة  (أســـــــــــرة إنجليزي ـــــــــــة الجميل اإلنجليزي
فــــى زيجــــة مــــن ثــــرى أميركــــى ’  تعليبهــــا ‘، ســــاخطة علــــى  ) وينســــليت

ـــل الظـــل  ـــن يحـــرز بعـــض النقـــا (متغطـــرس وثقي ط المهمـــة فـــى ســـباقه زي
،  ) ! مــــع مـــــات ديللـــــون علـــــى لقــــب أســـــخف ممثـــــل عرفتـــــه الشاشـــــة

والطـــــرف الثــــانى شـــــاب بســـــيط .  والــــذى تبحـــــر معـــــه إلتمــــام الزفـــــاف
، أصــــبحت شخصــــيته  لكــــن متقــــد الــــذكاء يعبــــر ألميركــــا حالمــــا بــــالثراء

رمــــزا )  التــــى أداهــــا ديكــــاپريو علــــى نحــــو ممتــــع الطزاجــــة واالنــــدفاع (
ـــــا مـــــثال (ة والتحـــــرر للبراعـــــة والشـــــهام ـــــيس مؤمن ـــــروح  ) ل ، والتقـــــاد ال

ـــــات   ـــــرقم مـــــن الفتي ـــــود ل ـــــات ربمـــــا أول معب ـــــأجج العاطفـــــة بحيـــــث ب وت
دعـــــك جانبـــــا مـــــن المـــــزاد  (كســـــر حـــــاجز البليـــــون فتـــــاة عبـــــر العـــــالم 

العلنــــى فـــــى الصــــحافة والتليفــــــزيون بــــين فتيـــــات مــــن قـــــارات مختلفـــــة 
ولـــــه إال ، وهـــــو مـــــزاد ال تفكـــــر فـــــى دخ حـــــول عـــــدد مـــــرات مشـــــاهدته

ـــــة مـــــرة ـــــر مـــــن مائ تقـــــدم هـــــى علـــــى االنتحـــــار .  ) ! مـــــن شـــــاهدته أكث
، وتقـــتحم هـــذه الجـــرأة حياتهـــا  فيتقـــدم لهـــا مهـــددا بإلقـــاء نفســـه أيضـــا

ــــط ــــن .  وال تخــــرج منهــــا ق ــــة تظــــل هــــى تهــــرب م فــــى الســــاعات التالي
الـــزوج ومعاونيـــه بحثـــا عـــن االنطـــالق والمـــرح وكـــذا الجـــنس مـــع هـــذا 

وبمــــا أننــــا نتحـــــدث عــــن فــــيلم شـــــاهده  .  المحبــــوب والعاشــــق العنيـــــد
فقـــــد تمزقـــــت .  ، فـــــال حـــــرج فـــــى الحـــــديث عـــــن النهايـــــة كــــل قرائنـــــا

قلـــــوب البليـــــون مشـــــاهدة لوعـــــة وهـــــى تـــــرى العاشـــــق جميـــــل الشـــــكل 

والكلمـــــــات متفـــــــانى العطـــــــاء والتضـــــــحيات يـــــــذوب متجمـــــــدا داخـــــــل 
ـــــوم  ـــــة والنصـــــف قبيـــــل فجـــــر ي ثلـــــوج شـــــمال األطلنطـــــى الســـــاعة الثاني

ســـــتووارت  (عامـــــا  ٨٤لتبقـــــى روز لتـــــروى بعـــــد ،  ١٩١٢أپريـــــل  ١٥
 ٣إحـــــــــدى راكبـــــــــات التايتانيـــــــــك الفعليـــــــــات عنـــــــــدما كـــــــــان عمرهـــــــــا 

تــــروى القصــــة لصــــاحب شــــركة النتشــــال كنــــوز الســــفن عثــــر )  ســــنوات
ـــــرق ويســـــعى  ـــــة الغ ـــــة ليل ـــــى رســـــمها لهـــــا چـــــاك عاري ـــــى الصـــــورة الن عل

ــــــديها خاللهــــــا ــــــت ترت ــــــت لخطيبهــــــا وكان ــــــة كان ببســــــاطة  .  لماســــــة أثري
ــــى  كــــاميرون ــــد شــــوارزينيجر ف ــــه آرنول ــــوب الصــــبية بقتل ــــذى فطــــر قل ال

وهـــذا يقـــود .  ، يفعلهـــا ثانيـــة بـــدم أكثـــر بـــرودا ” …المـــدمر  “نهايـــة 
، فهــــو قــــادر  طبيعيــــا للحــــديث عــــن أســــتاذيته الدراميــــة التــــى ال تبــــارى

ــــة  ــــر درامي ــــى التحــــديات بمــــا فيهــــا العثــــور علــــى تعــــويض أكث علــــى أعت
لقـــــى بالماســــة فـــــى ذات الموقـــــع ت (لمشــــاهديه الثكلـــــى فــــى أبطـــــالهم 

ــــاك  بعــــد هــــذه العشــــرات مــــن الســــنين لتشــــعر المشــــاهد ضــــمنيا أن هن
ـــا هـــو أســـمى مـــن فقـــد البطـــل ـــالطبعـ   م ـــد عـــاش فـــى  ومن المـــاس ب ، ق

،  ) حياتهــــا وأنــــه تــــرك فيهــــا التعــــويض الكــــافى والــــذى لــــم يمــــت أبــــدا
،  وبمــــــا فيــــــه خلــــــق خيــــــوط بالغــــــة الشــــــحن العــــــاطفى لقصــــــة الحــــــب

البنيـــة التـــى كانـــت وســـتظل نقطـــة الضـــعف الكبـــرى فـــى  وأخيـــرا براعـــة
هنـــــــا يقـــــــدم قصـــــــة واحـــــــدة ولـــــــيس .  أفـــــــالم الكـــــــوارث كلهـــــــا تقريبـــــــا

، لكنــــه يفلــــح فــــى تطعيمهــــا بمئــــات مــــن المواقــــف  عشــــرات القصــــص
المـــــؤثرة جـــــدا فـــــى لحظـــــة الكارثـــــة ألشـــــخاص ال نعـــــرف عـــــنهم شـــــيئا 

نبالـــة مـــن هـــذا  (، لكنـــه مـــن التـــأثير بحيـــث تـــذرف الـــدموع أنهـــارا  قـــط
، الـــــذين لـــــم يجـــــد  مصـــــمم الســـــفينة والقبطـــــان والموســـــيقيين وغيـــــرهم

.  ) أى مـــنهم مـــا هـــو أشـــرف مـــن البقـــاء حتـــى النهايـــة يـــؤدون عملهـــم
إن چـــــيمس كـــــاميرون لـــــيس مـــــن طـــــراز صـــــعاليك الســـــينما المتمـــــردين 

، لكنـــــه تأكيـــــدا المجتهـــــد المحـــــافظ الـــــذى  كهيتشـــــكوك وكووبريـــــك
تصـــــــنع الـــــــدراما حســـــــب  ال يـــــــزال يعلـــــــم الجميـــــــع كيـــــــف يمكـــــــن أن

إنــــــه ال يقــــــول .  ، وتكــــــون النتيجــــــة مدهشــــــة فــــــى كــــــل مــــــرة الكتــــــاب
ـــــــــرة ـــــــــب فـــــــــى الوســـــــــيط  أفكـــــــــارا كبي ـــــــــه اللعـــــــــب أو التجري ، وال يعني

، ويلتــــزم بمــــا اعتــــاد معظـــــم النقــــاد اعتبــــاره ســــبة الســـــينما  الســــينمائى
، بينمــــــا نجــــــاح أفالمــــــه وأفــــــالم  وجــــــوهر ســــــوقيتها وهــــــى االنفعــــــاالت

الــــزمن ينقســــم .  الســــينما’  نظريــــة ‘النفعــــاالت هــــى أمثالــــه يقــــول أن ا
،  ، يتــــــــابع األول نشــــــــأة وتنــــــــامى قصــــــــة الحــــــــب لنصــــــــفين بالضــــــــبط

وبمـــا .  ، وهنـــا يبـــدأ فاصـــل اإلبهـــار البصـــرى والثـــانى غـــرق التايتانيـــك
ــــه عــــاد ألقــــدم الطــــرق فــــى اللعــــب بعواطــــف المشــــاهد وهــــى نســــج  أن

ـــه يعـــود ألقـــدم كلمـــة ســـر قصـــة تمـــزق نيـــاط القلـــوب فـــى اإلبهـــار  ، فإن
ــــــع  (الســــــينمائى وهــــــى الضــــــخامة  ــــــذهب م ــــــرون قــــــارنوا الفــــــيلم ب كثي

، لكنهـــــا تأكيـــــدا المـــــرة األولـــــى التـــــى يتجـــــرأ فيهـــــا أحـــــد علـــــى  الـــــريح
ـــــا حجـــــم التايتانيـــــك .  ) شـــــىء كهـــــذا ـــــاهز تقريب ـــــت ســـــفينة تن ـــــا بني هن

، فــــى محطــــة نوويــــة لــــم تكتمــــل بأحــــد  ) متــــرا ٢٥٠نحــــو  (الحقيقيــــة 
، وتـــــــم  مليونـــــــا مـــــــن الجالونـــــــات ١٧ الســـــــواحل المكســـــــيكية تســـــــع

.  اللجــــوء بكثافــــة للبهلوانيــــات لتجســــيد الكارثــــة الحقيقيــــة مــــن جديــــد
صـــــحيح أن .  بعــــد هــــذا وفقــــط بعــــد هــــذا تــــدخل المــــؤثرات للصــــورة

،   ، لكنهــــــــا جميعــــــــا أقــــــــرب للرتــــــــوش لقطــــــــة مــــــــؤثرات ٦٠٠هنــــــــاك 
ــــــــاس ــــــــاس الن ، أو تصــــــــوير نمــــــــوذج  كإضــــــــافة بخــــــــار متكــــــــاثف ألنف

ــــــك .  طلنطــــــىللســــــفينة يمخــــــر األ لكــــــن المــــــؤثرات تحتجــــــز بعــــــد ذل

ائتمــــان أعظــــم لقطــــات الفــــيلم بصــــريا وهــــو الغــــوص الرأســــى األخيـــــر 
، إذ كــــــان يتطلــــــب  للســــــفينة والــــــذى كــــــان يســــــتحيل تنفيــــــذه بــــــدونها

ـــــم يصـــــنع مـــــا يشـــــبهه قـــــط ـــــة .  ونشـــــا شـــــاهقا ل موســـــيقى فلـــــوت حزين
، وهــــو أمــــر غيــــر مــــألوف فــــى مــــدونات هــــورنر  تــــدور معظــــم الوقــــت

أول فــــيلم أجنبــــى يعــــرض فــــى خمــــس شاشــــات فــــى .  عــــادةالمتفجــــرة 
العـــــين  “، تاليـــــا بعـــــامين ألول فـــــيلم يعـــــرض بـــــأربع نســـــخ وهـــــو  مصـــــر

ــــــة النســــــخ المصــــــورة خلســــــة بكــــــاميرات الهــــــواة فــــــى دور .  ” الذهبي
ــــيس  ــــه وتكــــرار مشــــاهدته ول ــــال علي ــــادة اإلقب العــــرض ســــاهمت فــــى زي

حيـــث  ، ، وهـــى ظـــاهرة يمكـــن رصـــدها فـــى مصـــر علـــى األقـــل تقليلهـــا
ـــــا وأميركـــــا ـــــم تصـــــويرها فـــــى بريطاني ـــــوان .  انتشـــــرت عـــــدة نســـــخ ت العن

:  لغــــــز الســـــــفينة ‘حســــــب تصـــــــريح الرقابــــــة ’  الرســــــمى ‘المصــــــرى 
، لكنــــــه لــــــم يســــــتخدم ســــــوى فــــــى بعــــــض مــــــواد الدعايــــــة  ’ تيتانيــــــك
  . الثانوية

  
  : تيتانيك

  ’  !  ”  ذهب مع الريح “رج العالم على نحو لم يسبقه له سوى  ‘
AA: Pic; D; Cgr; FE; ODramaticScr; OSong (My Heart 

Will Go on -Horner -M, Will Jennings -Lyr); AD-SD 
(Lamont -AD; Michael Ford -SD); CD; Sd (Gary Ryostrom, 
Tom Johnson, Gary Summers and Mark Ulano); SdFxE 
(Tom Bellfort and Christopher Boyes); VFx (Robert Legato, 
Mark Lasoff, Thomas L. Fisher and Michael Kanfer). 
AAN: As (Winslet); SptAs (Stuart); MUp (Tina 
Earnshaw, Greg Cannom and Simon Thompson).

     



٨٨  

  الثأر 
  ق م ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٢مصر 

:  مونتـــــاچ.  فـــــايز غـــــالى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى
ســـــعيد :  مـــــدير التصـــــوير.  حســـــين تيســـــير:  إنتـــــاج.  ناديـــــة شـــــكرى

  . محمد خان:  قصة وإخراج.  شيمى
.  حمــــــــدى الــــــــوزير.  كمــــــــال ياســــــــين.  يســــــــرا.  محمــــــــود ياســــــــين

ـــــاروق يوســـــف.  شـــــعبان حســـــين ـــــل.  رضـــــا حامـــــد.  ف .  محمـــــد جبري
عبـــــد الــــــرحيم .  فـــــاروق يوســـــف.  عـــــادل برهــــــام.  محمـــــود الزهيـــــرى

  . عماد محرم.  أبو خطوة
مهنــــدس شــــاب تختطــــف زوجتــــه وتغتصــــب بواســــطة بعــــض الشــــباب 

مــــن أقــــل أفــــالم .  ، فيتحــــول لقاتــــل متجــــول يلــــف القــــاهرة المســــتهتر
لحــــى ، رغــــم تفــــوق التصــــوير ا محمــــد خــــان تميــــزا مــــن حيــــث المــــذاق

  . فى الشوارع بواسطة سعيد شيمى
   ٢/١الثأر الدموى 

Next of Kin 
  ق م ١٠٥)  إى إتش إى  ( ١٩٨٩أميركا 

[Warner Bros.] Lorimar Film Entertainment. C: Jane 
Alderman, C.S.A., Shelley Andreas, C.S.A., Mindy Marin, 
C.S.A. CD: Don Feld. MSup: Jackie Krost & David 
Kershenbaur. M: Jack Nitzsche. E: Peter Honess. PD: Jack 
T. Collis. DPh: Steven Poster, A.S.C. ExcP: Larry de Waay. 
W: Michael Jenning. P: Les Alexander, Don Enright. D: 
John Irvin.  AscP: Jeb Stuart. 

Patrick Swayze. ¤. Adam Baldwin. Helen Hunt. Andreas 
Katsulas. Bill Paxton. Ben Stiller. Michael J. Pollard, Ted 
Levine, Del Close. Valentino Cimo, Paul Greco, Vincent 
Guastaferro, Paul Herman. And Liam Neesson.  Ftr: Brett 
Hadley, Rodney Halfield, Don Herion, Don James, Jean 
Richie, Richard Wharton. 

عصــــابة كبــــرى تقتــــل ســــائق شــــاحنة شــــاب أخــــو شــــرطى :  شــــيكاجو
ـــــــك ســـــــويزى (بالمدينـــــــة  قـــــــادم مـــــــن ’  هيللبيللـــــــى ‘كالهمـــــــا )  پاتري
، بينمــــــــا  يــــــــأتى للثــــــــأر)  ليــــــــام نييســــــــون (األخ الثالــــــــث .  الجنــــــــوب

ـــــف.  الشـــــرطى يتمســـــك بالقـــــانون ـــــل األخ العني ،  تتطـــــور األمـــــور ويقت
هانــــت الرقيقــــة رائعــــة فــــى .  ويتــــرك الشــــرطى وظيفتــــه لالنتقــــام لالثنــــين
ـــــــرين .  دور زوجـــــــة الشـــــــرطى مدرســـــــة الموســـــــيقى ـــــــف وحركـــــــة مثي عن

وخـــــيط طريـــــف فـــــى النهايـــــة قـــــدوم بقيـــــة العائلـــــة بالثعـــــابين واألســـــلحة 
  . البدائية للمشاركة فى االنتقام

  الثائر المفترس
  . ” االنتقام الشرس “:  انظر

  ثرثرة فوق النيل 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 

.  نجيـــــب محفـــــوظ:  قصـــــة  .  أفـــــالم جمـــــال الليثـــــى]  افريكـــــور [
ــــى:  ســــيناريو وحــــوار ــــاچ.  ممــــدوح الليث ــــد الســــالم:  مونت .  رشــــيدة عب

.  مصـــــــطفى إمـــــــام:  مـــــــدير التصـــــــوير.  علـــــــى إســـــــماعيل:  موســـــــيقى
  . حسين كمال:  إخراج

، عمـــــــــاد  ، ميرفـــــــــت أمــــــــين ، ماجــــــــدة الخطيـــــــــب أحمــــــــد رمــــــــزى
، صـــــالح  ، نعمـــــت مختـــــار زى، ســـــهير رمـــــ ، عـــــادل أدهـــــم حمـــــدى
، أنـــــور  ، محمـــــد ســـــلطان ، أحمـــــد الجزيـــــرى ، أحمـــــد توفيـــــق نظمـــــى
، محمـــــد  ، مجـــــدى وهبـــــة ، محمـــــود حمـــــدى ، قدريـــــة كامـــــل مـــــدكور
ـــــة علـــــى ســـــليمان ـــــد ، فتحي ـــــزى فري ـــــد اهللا  ، رضـــــوان حـــــافظ ، زي ، عب
  . المخرجـ  ، محمود فريد  ، عايدة الشاعر بيومى

مـــــع المصـــــرى المهـــــزوم يتجلـــــى پانورامـــــا ممتعـــــة لشخصـــــيات المجت
تتصــــــارع .  فيهــــــا الــــــذكاء الخــــــارق والرؤيــــــة الثاقبــــــة لنجيــــــب محفــــــوظ

ـــــــع الواقـــــــع ـــــــات م ـــــــع الحقيقـــــــة المثالي ، الشـــــــرف مـــــــع  ، األحـــــــالم م
والكــــل .  ، األمانــــة مــــع االنتهازيــــة ، المبــــادىء مــــع الماديــــات الرذيلــــة

الرمــــز  (الضــــحية الوحيــــدة فتــــاة ريفيــــة .  فــــى عوامــــة دخــــان الحشــــيش
فـــــى )  الخطيـــــب (، وتـــــرى هـــــل تفلـــــح الصـــــحفية الجـــــادة  ) واضـــــح
، لكـــن لـــيس أعظـــم مـــن عمـــاد  جميـــع الممثلـــون رائعـــون!  ؟ إيقـــاظهم
ــــق مــــن الحشــــيش  حمــــدى ــــذى ال يفي ــــيس موظــــف الحكومــــة ال ، أو أن
، وإن  نجــــــــاح جمــــــــاهيرى ســــــــاحق فــــــــى العــــــــرض الســــــــينمائى.  قــــــــط

  . صاحبه شىء من الفتور النقدى
   ٢/١الثعابين 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٦مصر 
  . نادر جالل:  إخراج

، حـــــاتم ذو  ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم ، ســـــمير صـــــبرى عـــــادل أدهـــــم
ــــــة كــــــرم ، ســــــحر رامــــــى الفقــــــار ــــــد  ، فــــــؤاد أحمــــــد ، نبيل ، ســــــيف عب
  . ، حسين اإلمام الرحمن

، فـــى  ، مـــن ميلـــه للمبالغـــة فـــيلم نشـــاط صـــغير تنبـــع إثارتـــه النســـبية
ت محتــــــرف فــــــى نهــــــب اآلثــــــار محــــــاوال.  الشخصــــــيات والصــــــراعات

ـــــة االكتشـــــاف الفرعونيـــــة ـــــرة حديث ـــــى مقب يتســـــبب فـــــى .  ، للتوصـــــل إل
، ثــــــــم يواصــــــــل  مــــــــوت مفــــــــتش اآلثــــــــار الــــــــذى ال يجــــــــارى أطماعــــــــه

  . محاوالته من جديد

  الثعبان 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٥مصر 
  . محمد الشامى:  إخراج

، شــــــريف عبــــــد  ، محمــــــد الحلــــــو ، ليلــــــى علــــــوى عــــــزت العاليلــــــى
  . ، شوقى شامخ ، عهدى صادق المنعم

حـــــب .  ميلودرامـــــا فســـــاد تـــــدور فـــــى المينـــــاء للمـــــرة العاشـــــرة ربمـــــا
ــــب لشــــقيقة إمبراطــــور المينــــاء واســــتغالل األخيــــر لــــه فــــى خططــــه  طال

  . ال جديد بالمرة:  ثق بنا.  الغير مشروعة
  الثعلب والحرباء 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 
ــــــى:  قصــــــة.  هــــــيمن فــــــيلم ــــــر من ــــــدين :  ســــــيناريو.  األمي حســــــام ال

مـــــاهر عبـــــد :  مهنـــــدس الـــــديكور.  مجـــــدى فريـــــد:  حـــــوار.  مصـــــطفى
.  علــــى خيــــر اهللا:  مــــدير التصــــوير.  حســــين أحمــــد:  مونتــــاچ.  النــــور
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

،   ، توفيــــــق الــــــدقن ، إبــــــراهيم خــــــان ، عــــــادل أدهــــــم فريــــــد شــــــوقى
، راويــــــة  ديــــــة الجنــــــدى، نا ، حبيبــــــة ، ناهــــــد شــــــريف كنعــــــان وصــــــفى

  . ، سهام فتحى عاشور
، يختلفــــون  عصــــابة لســــرقة المجــــوهرات مكونــــة مــــن رجلــــين وامــــرأة

ــــــدخلون أحــــــدهم الســــــجن ــــــه ســــــجين  ســــــويا وي ــــــرف علي ــــــث يتع ، حي
حبكـــــــــة نشـــــــــاط متوســـــــــطة .  ، يالحـــــــــق معـــــــــه العصـــــــــابة اآلن آخـــــــــر

ــــوق المتوســــط ــــى فــــيلم أجــــود قلــــيال مــــن ذات  ونجمــــات إغــــراء ف ، ف
حــــاول تصــــفح .  األبيض واألســــود لتلــــك الفتــــرةبــــ’  الضــــرب ‘ضــــرب 

، لتكشــــف النســــبة المئويــــة الســــاحقة لعــــدد  مــــثال ١٩٧٠أفــــالم ســــنة 
  ! هذه النوعية

  الثعلب والشيطان 
The Family 

  ق م ١٠٠)  س/   ف ( ١٩٧٠فرنسا /   إيطاليا
 . ” مدينة الشر “:  ، س **؛ ف ” عائلة االنتقام “:  *ف

Aka: Violent City (OIntlTitle); Cittè Violenta (OTitle). 
[International Co-Productions] Target [Unidis; Fond 

Roma; Universal France]. St: Dino Maiuri, Massimo de 
Rita. S: Sauro Scavolini, Gianfranco Calligarich, Lina 
Wertmuller, Sergio Sollima. Costumes of Miss Jill Ireland 
Designed: Giulio Coltellacci. M: Ennio Morricone; Cond: 
Ennio Morricone and Bruno Nicolai; DPh: Aldo Tanti. E: 
Nino Baragli. P: Harry Colombo and George Papi. D: 
Sergio Sollima. 

Charles Bronson. Telly Savalas. Jill Ireland. ¤. Umberto 
Orsini. And with Michel Constantin. Ray Sanders, 
Benjamin Lev, Peter Dane. 

ـــــــــا فــــــــــيرتمولر نجمـــــــــة مهرجانـــــــــات  (طـــــــــاقم إيطـــــــــالى  يشـــــــــمل لين
ـــــوى حكـــــى )  الســـــينما ـــــدم فيلمـــــا أميركـــــى األحـــــداث بأســـــلوب ملت يق

، ويـــــذكرك فقـــــط  الحركـــــات األوربيـــــة الملتـــــوى دونمـــــا جـــــدوى وتفهـــــم
ـــــأفالم فاســـــبندر المبكـــــرة فـــــى الســـــنوات الخمـــــس الســـــابقة عليـــــ ،  هب

ـــــة دائمـــــا  ـــــى تيمـــــة المـــــرأة الخائن ـــــدء مـــــن اإليقـــــاع البطـــــىء إل وذلـــــك ب
ــــة .  أبــــدا عضــــو منظمــــة مافيــــا يعــــود إلــــى ميتشــــيجان بعــــد قضــــاء عقوب

، ليجــــــــد الجميـــــــع يالحقونــــــــه ليعــــــــود للعمــــــــل  القتـــــــل فــــــــى الســــــــجن
التــــــى بــــــدأت بيزنســــــاتها تكبــــــر وتصــــــبح أكثــــــر ’  العائلــــــة ‘لحســــــاب 

تتغيـــر األمـــور عنــــدما .  بهـــانظافـــة يهددونـــه بصـــور لجـــرائم أخـــرى ارتك
المشــــكلة .  يكتشــــف أن حبيبتــــه قــــد خانتــــه وتزوجــــت رئــــيس المنظمــــة

،  ، وأنهــــا طمــــوح لدرجــــة أن ال تكــــف عــــن خيانــــة الجميــــع أنــــه يحبهــــا
األن بعــــد أن دبــــرت .  بمــــا فــــيهم عشــــيقها محــــامى المنظمــــة الســــابق

ـــى كـــل شـــىء ـــة عل ـــاذا يفعـــل البطـــل لمصـــرع زوجهـــا والهيمن ؟ كـــان  ، م
ـــــدال مـــــن تخـــــبط العنـــــاوين أن يجعلـــــوا البطلـــــة محـــــورا مـــــن األف ضـــــل ب

ــــى شــــاكلة  ــــوان عل ــــة الرجــــال ‘للعن دهــــاء  ‘أو ’  الشــــيطانة ‘أو ’  قاتل
موســــــيقى موريكــــــونى هــــــى !  ! ، ومــــــا أوفرهــــــا مــــــن عنــــــاوين ’ امــــــرأة

  . أفضل ما فى الفيلم
  الثعلب والعنب 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج

،  ، نبيلـــــة الســـــيد ، أثـــــار الحكـــــيم ، فـــــؤاد المهنـــــدس يـــــونس شـــــلبى
،  ، نظــــــيم شــــــعراوى ، ســــــيد زيــــــان ، أحمــــــد راتــــــب حســــــن مصــــــطفى

  . ، على الشريف أميمة سليم
ــــــة ســــــاخرة ، عــــــن خــــــريج جــــــامعى يعتمــــــد علــــــى  كوميــــــديا اجتماعي

، إلــــى أن  يفشــــل فــــى الوظيفــــة تلــــو األخــــرى.  الواســــطة فــــى التعيــــين
ــــــى ــــــه ف ــــــرأى حبيبت ــــــع ب ــــــى نفســــــه يقتن ــــــونس شــــــلبى .  أن يعتمــــــد عل ي

  . ، والتمثيل جيد من بقية الطاقم مناسب للدور
   ثالث عمالت معدنية فى النافورة 

Three Coins in the Fountain 
  ق م ١٠٢)   ت  ( ١٩٥٤أميركا 

Twentieth Century Fox. P: Sol C. Siegel. S: John Patrick. 
Based on the N: John H. Secondari. DPh: Milton Krasner. 
M: Victor Young. Title Song: M: Jule Styne, Lyrs: Sammy 
Cahn. 

Clifton Webb, Dorothy McGuire, Jean Peters, Louis 
Jourdan, Maggie McNamara, Rossano Brazzi, Howard St. 
John, Kathryn Givney, Cathleen Nesbitt. 

، اآلن مغتربـــــــات فـــــــى  انســـــــياتثـــــــالث ســـــــكرتيرات أميركيـــــــات روم
.  رومـــــا يتمنـــــين فـــــى نـــــافورة تريفــــــى أن يقعـــــن فـــــى الحـــــب ويتـــــزوجن

وتــــدريجيا .  إلــــخ…وتتــــوالى مغــــامرات الحــــب مــــع مليــــونير وعــــازف 
، لكـــــن مـــــع نهايـــــات ســـــعيدة جـــــدا بشـــــكل  ينضـــــج فهمهـــــن للحيـــــاة

مقصـــــــود لقصـــــــص الحـــــــب وكأنـــــــه أحتفـــــــال مـــــــرح بالحـــــــب والحيـــــــاة 
ـــــا ـــــة مم.  وبروم ـــــديا عاطفي ـــــةكومي ـــــات رائع ـــــة مـــــع خلفي ، وموســـــيقى  تع
، والتـــــى يـــــرى الـــــبعض أنـــــه  ، خاصـــــة أغنيـــــة العنـــــوان الخالـــــدة آخـــــاذة

الباحثــــات  ‘أعيــــد فــــى خلفيــــات مدريــــد تحــــت عنــــوان .  ســــر نجاحــــه
  . ١٩٦٤’  عن المتعة

AA: Cgr -Color; Song (Three Coins in the Fountain 
-Styne -M, Cahn -Lyr). 

AAN: Pic. 

  خل فلسطين ثالث عمليات دا
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٦٩سوريا 
ـــــــا:  قصـــــــة ـــــــرحمن الكخي ـــــــد ال ـــــــالى:  ســـــــيناريو.  عب ،  صـــــــالح الكي
  . صالح الكيالى:  إخراج.  سمير نوار

، مظهـــــــــر  ، مظهـــــــــر الحكـــــــــيم ، خالـــــــــد تاجـــــــــا هالـــــــــة الشـــــــــواربى
  . الحكيم

ــــال خــــيط  ــــة داخــــل األراضــــى اإلســــرائيلية ب ــــات فدائي مجموعــــة عملي
ــــــــــــوى ــــــــــــى ق ــــــــــــات ، أو اهتمــــــــــــام  درام ــــــــــــذكر بالتفاصــــــــــــيل أو خلفي ي
، فقـــــــط مـــــــع نبـــــــرة  ، جعلـــــــه أقـــــــرب لفـــــــيلم مغـــــــامرات الشخصـــــــيات

، وبعـــــــض الميلودرامـــــــا الفجـــــــة المصـــــــاحبة لمصـــــــرع  خطابيـــــــة عاليـــــــة
ميـــــاه كثيـــــرة جـــــرت فـــــى الشـــــرق األوســـــط جعلـــــت .  بعـــــض المقـــــاتلين

، أو تبــــــــدو بــــــــال معنــــــــى عنــــــــدما  هــــــــذه األفــــــــالم تعــــــــرض نــــــــادرا اآلن
  . تعرض
  فتيات مراهقات  ٣

  ق م١٢٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٣مصر  
:  ســــيناريو وحــــوار.  عبــــد العزيــــز ســــالم:  قصــــة. العصــــرية للســــينما 
.  عمـــــــر خورشـــــــيد:  موســـــــيقى.  ، نبيـــــــل غـــــــالم عبـــــــد العزيـــــــز ســـــــالم
ـــــديكور ـــــدس ال ـــــز فخـــــرى:  مهن ـــــد العزي ـــــدير التصـــــوير.  عب ـــــزى :  م رم

  . عبد الرحمن الكخيا:  إخراج.  إبراهيم
،  ، يوســــف شــــعبان ، هالــــة الشــــواربى ى، ســــهير رمــــز  ميرفـــــت أمــــين
،  ، محمــــد رضــــا ، مــــريم فخــــر الــــدين ، عمــــر خورشــــيد إبــــراهيم خــــان
  . ، سيد زيان عدلى كاسب

، بســـــبب محاولـــــة اعتـــــداء تعرضـــــت لهـــــا فـــــى  فتـــــاة تـــــرفض الـــــزواج
بعــــد قليــــل .  ، األمــــر الــــذى يمنــــع زواج أختيهــــا وكــــذا أمهــــا طفولتهــــا

هايـــــة الســـــعيدة لألبطـــــال تقتنـــــع بشخصـــــية خطيبهـــــا وتحبـــــه وتـــــأتى الن
  . كوميديا متوسطة التسلية زائدة الطول!  الثمانية

  ثالث وريثات 
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٦٠مصر 

:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  أفـــــــالم لـــــــوال صـــــــدقى]   بهنـــــــا فـــــــيلم [
ــــــدر ــــــه راي ــــــدة نصــــــر:  مــــــدير التصــــــوير.  أندري الســــــيد :  إخــــــراج.  عب

  . بدير
ــــدين ــــوال صــــدقى العــــال ، زهــــرة ، أحمــــد مظهــــر مــــريم فخــــر ال ،  ، ل
  . ، رفيعة الشال ، عمر الحريرى عبد المنعم إبراهيم

ثـــــــالث شـــــــقيقات يفـــــــزن بمبلـــــــغ مـــــــن .  كوميـــــــديا طريفـــــــة ومســـــــلية
ــــــــررن إيجــــــــاد عــــــــريس إلحــــــــداهن المــــــــال ، تتنكــــــــر األخريــــــــان   ، فيق

،  ، وينــــــزل الجميــــــع فــــــى فنــــــدق فــــــاخر كوصــــــيفة وكخادمــــــة لألولــــــى
  . لكن الحب ينتظر الجميع هناك

  بة وكدبة كد  ١٣
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٧مصر 

قصـــــــــة .  ٦٥٦أفـــــــــالم ]  الهيئـــــــــة المصـــــــــرية العامـــــــــة للســـــــــينما [
ــــاچ.  صــــبرى عــــزت:  وســــيناريو وحــــوار ــــد الســــالم:  مونت .  رشــــيدة عب

  . أنور الشناوى:  إخراج.  كمال كريم:  مدير التصوير
،  ، شــــــويكار ، ســــــمير غــــــانم ، ســــــمير صــــــبرى ماجــــــدة الخطيــــــب

، أبـــــو  ، وداد حمـــــدى ، صـــــالح قابيـــــل عمـــــاد حمـــــدى ، هالـــــة فـــــاخر
  .، منى الخطيب ، أحمد نبيل ، جمال إسماعيل بكر عزت

، وزوج يـــــدعى لهـــــا أنـــــه رجـــــل مخـــــابرات يطـــــارد  زوجـــــة غيـــــور جـــــدا
،  ، تكتشـــــفه الشــــــرطة  ، ليبـــــرر عالقتـــــه بإحـــــدى الراقصـــــات عصـــــابة

ــــى العصــــابة ومنهــــا الراقصــــة  ــــل عل ــــى القــــبض بالفع ــــه يســــاعدها عل لكن
  . كوميديا ومغامرات بال قيمة أو إمتاع أيا كان نوعهما.  سهانف

  ثالثة رجال وامرأة 
  ق أأ ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٦٠مصر 
  . حلمى حليم:  إخراج
، أحمــــــــد  ، عبــــــــد الســــــــالم النابلســــــــى ، كمــــــــال الشــــــــناوى صـــــــباح

  . ، وداد حمدى ، سعاد حسنى فراج
جيـــــدة ، طريفـــــة الفكـــــرة وإن كانـــــت غيـــــر  كوميـــــديا خفيفـــــة ومســـــلية

، ثــــم  ، ثــــم تعلقــــه لتحــــب رياضــــيا فتــــاة تحــــب مــــذيعا.  جــــدا تمثــــيال
اآلن الطبيــــب يكتشــــف طريقتهــــا ويقــــرر .  تعلــــق األثنــــين لتحــــب طبيبــــا

  ! ؟ ، فهل تحتمل شيئا كهذا تركها
  ثالثة رجال ومهد 

Three Men and a Cradle 
  ق م ١٠٧)   ت  ( ١٩٨٥فرنسا 

Aka: 3 Hommes et un Couffin (OTitle). 
Flach Film; Soprofilm; TF1 Films Production. DPh: Jean-

Yves Escoffier, Jean-Jacques Bouhon. Sd: Daniel Ollivier. 
PD: Yvan Maussion. E: Catherine Renault. P and ExcP: 
Jean-François Lepetit. W and D: Coline Serreau. 

Roland Giarud. Michel Boujenah. Andre Dussollier. ¤ 
Philippine Leroy Beaulieu. With: Dominique Lavanant. 
And: Marthe Villalonga, Annick Alane. 

Three bachelors fall for a baby left on their doorstep try a 
former girl-friend.Amusing comedy of role reversal which 
was remade by Hollywood as the glossier Three Men and a 
Baby 

Very entertaining comedy about three swinging bachelors 
who find themselves stuck with a baby, which one of them 
fathered.  Compassionate and funny@ a real charmer.  A 
box-office sensation in Frince, it went on to win three Cdsar 
awards. 

، يفاجـــــأ بـــــأن  ، أحـــــدهم طيـــــار ســـــافر لليابـــــان عـــــزاب فـــــى شـــــقة ٣
.  صـــــديقته تركـــــت لـــــه طفلـــــه الرضـــــيع فـــــى مهـــــد أمـــــام بـــــاب الشـــــقة

، إنمـــــا طـــــرد  الواقـــــع لـــــم يكـــــن هـــــذا هـــــو الطـــــرد الـــــذى حـــــدثهم عنـــــه

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
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  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

ppp



٨٩  

ــــاقير يــــأتى بعــــد قليــــل وتــــأتى بعــــده العصــــابة والشــــرطة والجميــــع .  عق
ــــــألمبعــــــد انتهــــــاء كــــــل الحبكــــــات وعــــــودة األب وإعطــــــاء ال ،  طفلــــــة ل

ـــة أنفســـهم بشـــكل مباشـــر عـــن الهـــدف الـــذى يحيـــون مـــن  يســـأل الثالث
أن .  ، وهنـــا تـــأتى الحكمـــة الدافئـــة ســـر النجـــاح الكبيـــر للفـــيلم أجلـــه

اعــــادت !  يضـــحون ببيزنســــهم وكــــل طموحـــاتهم مــــن أجــــل تربيـــة طفلــــة
  . السينما األميركية اقتباسها فى فيلم ساحق النجاح بعد عامين

   ٢/١ ثالثة على الطريق
  ق م ١٢٠)   س/  النصر ( ١٩٩٣مصر 

محســـــن علـــــم :  اإلدارة العامـــــة لإلنتـــــاج والتوزيـــــع.  ســـــفنكس فـــــيلم
.  صــــــــــفاء الليثــــــــــى:  مونتــــــــــاچ.  راجــــــــــح داود:  موســــــــــيقى.  الــــــــــدين
ــــــرج:  تصــــــوير ــــــاج.  ســــــمير ف ــــــى اإلنت ــــــام عل محمــــــد :  اإلشــــــراف الع
محمـــــــد  :  تـــــــأليف وإخـــــــراج.  عـــــــادل حســـــــنى.  د:  إنتـــــــاج.  راضـــــــى

ــــــــوبىكامــــــــل ال ــــــــوال:  المقدمــــــــة.  قلي ــــــــتج المنفــــــــذ.  ن مــــــــالك :  المن
  . مجدى كامل:  صوت.  توفيق

:  وألول مــــرة.  نــــادر حســــن.  عايــــدة ريــــاض.  محمــــود عبــــد العزيــــز
، عثمــــان  أمــــل إبــــراهيم.  ، أيمــــن شــــاهين علــــى حســــنين.  مهــــا ياســــين

ــــــوح عمــــــارة ، لطفــــــى لبيــــــب عبــــــد المــــــنعم ــــــو الفت ــــــد .  ، أب طــــــارق عب
ماجــــد .  ، ألهــــام عبــــد الفتــــاح ، تــــامر أشــــرف نــــا، محمــــود الب العزيــــز
ـــــد الجـــــواد ، مصـــــطفى الشـــــامى حبشـــــى ـــــة عب ـــــى مرســـــى ، بدري ،  ، من

،  ، مطــــــاوع عــــــويس ، نبويــــــة ســــــعيد چــــــورج غــــــالى.  ســــــونيا محمــــــود
ــــــرازق فــــــوزى محمــــــد يوســــــف ــــــد ال ، أشــــــرف  محمــــــد حســــــان.  ، عب

ســــيد .  ، عطيــــة درديــــرى ، حامــــد ســــعيد ، خالــــد عبــــد الجليــــل راجــــح
ســــــــحر :  ، الراقصــــــــتين ، خالــــــــد صــــــــبرى مح صــــــــالح، ســــــــا فــــــــؤاد
  . مجدى الجندى:  ، المطرب وسمر

ـــــــــدينى جـــــــــاء فـــــــــى ذروة  ـــــــــع ال يصـــــــــدق لقضـــــــــية التطـــــــــرف ال تميي
رحلـــــة مـــــن األقصـــــر إلــــــى .  المواجهـــــة الشـــــاملة ضـــــد هـــــذا التطـــــرف

، تشــــمل ســــائقها وراقصــــة شــــعبية وفتــــى هــــارب مــــن  طنطــــا فــــى لــــورى
ــــى يتضــــح أنهــــا راقصــــة ــــى أمــــه الت ــــت أبيــــه إل يحــــدث هــــذا .  أيضــــا بي

ـــــا يضـــــم   خـــــالل أحـــــداث ديـــــروط ـــــا تمام ـــــث نجـــــد ســـــجنا تخيلي ، حي
ــــا وشــــيوعيين وكــــل النــــاس ثــــم نــــرى صــــديقين أحــــدهما .  كاهنــــا وأزهري
، وكــــإن المجــــرم هــــو الحكومــــة  إخــــوان والثــــانى شــــيوعى يهربــــان ســــويا

ــــــر ــــــت الكــــــل فــــــى ســــــجن كبي ــــــى جعل ، وينتهــــــى الفــــــيلم بالســــــائق  الت
الشــــــىء .  هــــــى مواجهــــــة الشــــــرطة، و  والطفــــــل يخطــــــوان أول خطــــــوة

ـــــيلم يتحـــــدث عـــــن اإلرهـــــاب بفقـــــرات  ـــــدا فـــــى ف ـــــن تجـــــده أب ـــــذى ل ال
مــــا قدمــــه فقــــط هــــو .  ، هــــو اإلرهــــابيين مســــهبة عــــن نشــــرات األخبــــار

ــــى  ــــد المحتمــــل هــــو بعــــض مشــــاهد الفــــارص الت مالئكــــة الشــــىء الوحي
  . تنسيك مؤقتا الركاكة والزيف

  ثالثة على واحد 
  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٩٠مصر 
  . يس إسماعيل يس:  إخراج

،  ، عائشـــــة الكيالنـــــى ، أحمـــــد راتـــــب ، ســـــحر رامـــــى ســـــمير غـــــانم
،  ، إســـــماعيل مظهـــــر ، نصـــــر حمـــــاد ، الســـــبع أفنـــــدى حنـــــان شـــــوقى

  . ، ناهد رشدى محمد عبد الرازق
هـــــن زوجـــــات البطـــــل الالتـــــى  ـ  أو للدقـــــة اللغويـــــة الثالثـ  الثالثـــــة 

هـــــــى ســـــــكرتيرته الجميلـــــــة  الثانيـــــــة.  تـــــــزوجهن دون علـــــــم الباقيـــــــات
اآلن تكتشـــــــف .  والثالثـــــــة بادعـــــــاء مـــــــرض زوجتـــــــه وحاجتـــــــه للرعايـــــــة

ـــــه ـــــه ويقـــــررن االتحـــــاد ضـــــده بمـــــا يكـــــاد يفقـــــده عقل ـــــثالث حقيقت .  ال
  . كوميديا طريفة يؤدى كل من فيها دوره بخفة الظل الواجبة

  فى الفخ  ٣
Trapped in Paradise 

  ق م ١١٢)   س/  مور  ( ١٩٩٤أميركا 
  . ” ثالثة فى الفخ “:  س
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آخــــوان لصــــان صــــغيران يورطــــان أخاهمــــا األكبــــر التائــــب فــــى رحلــــة 

، لســـــرقة بنــــــك  فـــــى بنســـــلفينيا’  پــــــاراديس ‘مـــــن نيـــــو يـــــورك لبلـــــدة 
فـــــى هـــــذه البلـــــدة النـــــاس فـــــائقو التســـــامح والعطـــــاء والحـــــب .  البلـــــدة
ـــــع ـــــر فـــــى عالقـــــة حـــــب للجمي تحـــــت هـــــذه .  ، كمـــــا يقـــــع األخ األكب

كـــل .  ود ألصـــحابهاالظـــروف البـــد مـــن مطـــاردة عكســـية إلعـــادة النقـــ
هــــذا يحــــدث فــــى ليلــــة الكريســــماس حيــــث عاصــــفة ثلجيــــة تغلــــق كــــل 

معجـــــــــــزة ليلـــــــــــة  “أنـــــــــــه نســـــــــــخة أخـــــــــــرى مـــــــــــن أفـــــــــــالم .  الطـــــــــــرق
، ليســـــت فــــــى حجـــــم وال بكائيــــــة كاســـــحات الســــــوق  ” الكريســـــماس

ــــــى ــــــن ديزن ــــــوع م ــــــن هــــــذا الن ــــــوكس  م ــــــى ف ــــــى  ‘، أو خبطت وحــــــدى ف
  . ء معا، لكن يظل به قدر معقول من الضحك والبكا ’ البيت
   ٢/١لصوص  ٣

ق  ١٢٢=  ٤٨+  ٢٩+  ٤٥)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٦٦مصر 
  أأ

العامــــــة لإلنتــــــاج ]  العامــــــة لتوزيــــــع وعــــــرض األفــــــالم الســــــينمائية [
:  المنـــــــتج.  إحســـــــان عبـــــــد القـــــــدوس:  قصـــــــة.  الســـــــينمائى العربـــــــى
مـــــاهر :  ؛ مهنـــــدس المنـــــاظر علـــــى إســـــماعيل:  الموســـــيقى التصـــــويرية

ــــور ــــاج.  فــــاروز الشــــهاوى:  ج المســــاعد؛ المنــــت عبــــد الن :  مــــدير اإلنت
؛ مهنــــــــدس  نهــــــــاد بهجــــــــت:  ؛ منســــــــق المنــــــــاظر علــــــــى النشــــــــوقاتى

ـــــب : [ تصـــــميم هـــــذه المقدمـــــة.  حلمـــــى رســـــمى:  الصـــــوت .  ] مهي
ــــــرحيم عجــــــاج:  ســــــيناريو وحــــــوار:  ســــــارق الــــــذهب مــــــدير .  عبــــــد ال

ــــاچ.  محمــــود فهمــــى:  التصــــوير ــــد الســــالم:  مونت فطــــين .  رشــــيدة عب
:  ســــــيناريو وحــــــوار:  ســــــارق األتــــــوبيس ␡.  المخرجـ  لوهــــــاب عبــــــد ا

:  مــــدير التصــــوير.  ، يوســــف فرنســــيس ] الســــيد بــــدير [ـ  ســــيد بــــدير 

حســـــن اإلمـــــام .  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  مصـــــطفى حســـــن
ــــــــه ␡.  المخرجـ   ــــــــرحيم :  ســــــــيناريو وحــــــــوار:  ســــــــارق عمت ــــــــد ال عب

جـــــــــالل  : مونتـــــــــاچ.  كمـــــــــال كـــــــــريم:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  عجـــــــــاج
  . المخرجـ  كمال الشيخ .  مصطفى

فى دور ـ  يحيـــــى شـــــاهين /  الفنـــــان:  يقـــــدم لكـــــم القصـــــص الـــــثالث
ـــــد رســـــتم:  القضـــــية األولـــــى.  القاضـــــى ،  صـــــالح ذو الفقـــــار >،  هن

ـــــــو بكـــــــر ـــــــدين ، محمـــــــد رضـــــــا ســـــــعيد أب  ␡.  < ، يوســـــــف فخـــــــر ال
،  ، عبــــد المــــنعم إبــــراهيم ، نبيلــــة عبيــــد فريــــد شــــوقى:  القضــــية الثانيــــة
،  ، محمـــــد شـــــوقى ، عـــــادل إمـــــام ، ســـــهير البـــــارونى عـــــدلى كاســـــب
القضـــــــية  ␡.  ] ناهـــــــد ســـــــمير:  بـــــــدون ائتمـــــــان . [ دكتـــــــور شـــــــديد

ـــــة ، أبـــــو  ، إحســـــان شـــــريف ؛ نجمـــــة إبـــــراهيم حســـــن يوســـــف:  الثالث
:  بـــــدون ائتمـــــان . [ ، ميمـــــى شـــــكيب ، مديحـــــة ســـــالم بكـــــر عـــــزت

  . ] إبراهيم الشامى
ــــــص األول  ــــــار (الل ــــــاهرة  ) صــــــالح ذو الفق ــــــول للق الموظــــــف المنق

ـــــل  فيـــــدفع خلـــــوا لشـــــقة ، لكـــــن يحـــــاول اســـــترداده عـــــن طريـــــق التحاي
ــــت ــــى زوجــــة صــــاحب البي ــــانى .  عل ــــص الث ــــد شــــوقى (الل ســــائق )  فري

، يضــــطر لخطــــف األتــــوبيس مــــن  زوجتــــه مهــــددة بــــالموت بأزمــــة قلبيــــة
ـــــث .  ، لكـــــن الشـــــرطة طـــــارده الســـــائق المتلكـــــأ حســـــن  (اللـــــص الثال

، وحـــــائر بـــــين تشـــــدد أســـــرة   يجـــــد ســـــكناشـــــاب يحـــــب وال)  يوســـــف
ــــــيم معهمــــــا ــــــين يق ــــــه اللت ــــــه وتشــــــدد عمتي ــــــه  حبيبت ــــــق ل ــــــى ال تلف ، حت

، جيــــــد   عمــــــل طريــــــف الفكــــــرة:  إجمــــــاال.  أحــــــداهما جريمــــــة ســــــرقة
، وفــــى التوجيــــه تــــرجح نســــبيا كفــــة كمــــال الشــــيخ  كتعليــــق اجتمــــاعى

مقنـــــع التمثيـــــل ككـــــل مـــــع أداء كوميـــــدى غيـــــر .  فـــــى القصـــــة األخيـــــرة
ن نجمــــة إبــــراهيم كالعمــــة األكثــــر تشــــددا التــــى يتمنــــى البطــــل معتــــاد مــــ
  . موتها

  الثالثة يحبونها 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج

،  ، يوســــف شــــعبان ، ناهــــد شــــريف ، حســــن يوســــف ســــعاد حســــنى
  . يوسف فخر الدين

زميـــــــل :  ، يقـــــــع ثالثـــــــة فـــــــى غرامهـــــــا ســـــــكرتيرة متحـــــــررة الســـــــلوك
، وزميـــــل رومانســـــى تتحـــــول  ف الظـــــل ادعـــــى الثـــــراء فـــــى البدايـــــةخفيـــــ

ــــه بهــــا لحــــب حقيقــــى ــــذى يســــاعدها  عالقت ، ورئيســــها فــــى العمــــل وال
بعـــــد انكشـــــاف اســـــتهتار .  فـــــى الدراســـــة للحصـــــول علـــــى الليســـــانس

، يتــــــأثر الثالــــــث بمــــــا أشــــــيع عــــــن  األول ووقوعهــــــا فــــــى حــــــب الثــــــانى
عيفة فـــــى كـــــل كوميـــــديا ركيكـــــة ضـــــ.  أخالقهـــــا فيســـــتدرجها ويغتصـــــبها

  . شىء
  يوم فى السجن  ٣٠
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

، أبــــو بكــــر  ، مديحــــة كامــــل ، ثالثــــى أضــــواء المســــرح فريــــد شــــوقى
، حســـــن  ، ســــمير صـــــبرى ، محمـــــد رضـــــا ، نـــــوال أبـــــو الفتــــوح عــــزت
، أحمــــد  ، إبــــراهيم ســــعفان ، ميمــــى شــــكيب ، ســــهير البــــارونى حامــــد

  . ، أسكندر منسى بيلن
، ثــــم يســــتبدل األدوار مـــــع  فنــــان متجــــول يصــــبح فتــــوة لنـــــاد ليلــــى

، يخـــــــرج  صـــــــاحب النـــــــادى حـــــــين يحكـــــــم علـــــــى األخيـــــــر بالســـــــجن
، بمــــــا فيــــــه الفتـــــاة التــــــى يتظــــــاهر اآلخــــــر  ليحصـــــل علــــــى كــــــل شـــــىء

كوميـــــــديا ناجحـــــــة حافلـــــــة بالحركـــــــة وغنـــــــاء واستعراضـــــــات .  بحبهـــــــا
ـــــى ـــــنفس االســـــم، ومـــــأخوذة أصـــــال مـــــن مســـــرحي الثالث .  ة الريحـــــانى ب

  . أول دور رئيس مديحة كامل
   ٢/١الثلج األخضر 

Green Ice 
  ق م ١١٥)  س/    ف/  ت ( ١٩٨١بريطانيا 

  . ” اللعنة الكبرى “:  س
ITC Entertainment [Lord Grade]. MainTitleDesigned: 

Maurice Binder. PD: Roy Walker. CD: Yvonne Blake. FE: 
John Jympson. DPh: Gilbert Taylor, B.S.C. M: Bill Wyman. 
AscP: Colin M. Brewer. S: Edward Anhalt and Ray 
Haassett & Anthony Simmons and Robert de Laurentis. 
Based on the B: Gerald Browne. P: Jack Wiener. D: Ernest 
Day. ␡ ↑ MOrchAndCond: Ken Throne. Tenderness and 
Floating -Cloudhopper Theme: MAndLyr: Bill Wyman; 
Sung: Maria Muldar. OSoundtrack Rec on: [Polydor] 
Polydor Records and Tapes. 

Str: Ryan O’Neal. Anne Archer. Omar Sharif. ¤. With: 
Domingo Ambriz. John Larroquette, Philip Stone, Michael 
Sheard.  ↑ Enrigue Lucero, Manuel Ojeda, Tara Fellner, 
Sandra Kerns, Raul Martinez, Enrigue Novi, Miguel Angel 
Fuentes, Deloy White. 
ــــة ســــطو علــــى  ــــات وأصــــدقاؤه القــــدامى فــــى عملي مهنــــدس إليكتروني
مجموعــــــــة مــــــــن الزمــــــــرد فــــــــى الطــــــــابق األخيــــــــر إلحــــــــدى ناطحــــــــات 

ـــــــا ـــــــى كولومبي ـــــــن الســـــــخرية وحبكـــــــة النطـــــــة .  الســـــــحاب ف ـــــــيط م خل
، والبطلــــة الثريــــة فــــى العمليــــة  الكبــــرى وإدانــــة تــــورط البطــــل الفاشــــل

وريس بينــــدر عنــــاوين رائعــــة مــــن تصــــميم مــــ.  إلرتباطهــــا بجماعــــة ثوريــــة
ـــــــد ( ـــــــاوين چـــــــيمس بون ـــــــة  ) مصـــــــمم عن ـــــــارة عـــــــن لقطـــــــات مقرب ، عب

  . لمجوهرات ترتديها نساء حسناوات فى إضاءة تميل للزرقة
  ثم تشرق الشمس 

  ق م ١١٩)   س/  الدقى ( ١٩٧١مصر 
.  أفــــــالم محمــــــد فــــــرج]  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما [

ـــــروت أباظـــــة:  قصـــــة ـــــديكور.  ث ـــــدس ال ـــــراهيم ســـــ:  مهن .  يد أحمـــــدإب
مـــــــدير .  عبـــــــد العزيـــــــز فخـــــــرى:  مونتـــــــاچ.  جـــــــوهر.  د:  موســـــــيقى
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  وديد سرى:  التصوير

ـــــور الشـــــريف ، نجـــــالء فتحـــــى رشـــــدى أباظـــــة ،  ، ســـــهير رمـــــزى ، ن
  . ، حسين الشربينى ، فتحية شاهين سيد زيان

عالقــــــــات .  ، أحــــــــدهما ذو مبــــــــادىء واآلخــــــــر وصــــــــولى شــــــــقيقان
ــــة ــــين كــــل منهمــــا مــــن جهــــة تبادلي ــــة عمهمــــا الصــــماء  ب ، وكــــل مــــن ابن

، تســــفر عــــن اســــتيقاظ  ، وممرضــــتها اللعــــوب مــــن جهــــة أخــــرى الثريــــة
، بينمـــــا يتحـــــول األول بـــــل ويســـــتمرىء االنتهازيـــــة فـــــى  ضـــــمير الثـــــانى

ميلودرامـــــا اجتماعيـــــة جيـــــدة .  ، حتـــــى يســـــجن الحـــــب والعمـــــل معـــــا
ـــــذ الفكـــــرة ء لســـــهير رمـــــزى ، مـــــع دور إغـــــواء جـــــرى ، متوســـــطة التنفي

، لــــم تنقــــذه فــــى حينــــه  مشــــاهد جنســــية بالجملــــة.  فــــى دور الممرضــــة
ــــر اســــتعقادا وكــــان الجمهــــور  ــــاك أعمــــال جنســــية أكث ــــدما كانــــت هن عن

، أمـــا فـــى التســـعينيات المتزمتـــة  ال يقبـــل شـــراء الجـــنس لمجـــرد الكـــم
ــــا  ــــالم المصــــرية طلب ــــر األف ــــد تحــــول ألحــــد أكث ــــائس فق وجمهورهــــا الب

ــــــدور الشــــــعبية  ــــــدرك !  ) وفــــــى الفـــــــيديو بدرجــــــة مــــــا (فــــــى ال ــــــى ت حت
بالكامــــل كــــل مــــا يعنيــــه هــــذا الكــــالم جــــرب مشــــاهدته فــــى أحــــد تلــــك 

  ! ، ولن تنسى تلك التجربة قط الدور
   ٢/١مليون طريقة للموت  ٨

8 Million Ways to Die 
  ق م ١١٥)  ت/  مور  ( ١٩٨٦أميركا 

[Twentieth Century Fox] Producers Sales Organization 
(PSO) [Alcaholics Aronymous]. C: Lynn Stalmaster & 
Associates. CD: Gloria Gresham. OScr Comp and Perf: 
James Newton Howard. Co-P: Charles Mulvehill. FEs: 
Stuart Pappé, Robert Lawrence. PD: Michael Haller. DPh: 
Stephen H. Burum, A.S.C. Based upon the B: Lawrence 
Block. S: Oliver Stone and David Lee Henry. P: Steve Roth. 
D: Hal Ashby. 

Jeff Bridges. Rosanna Arquette. ¤ Alexandra Paul. Andy 
Garcia. Randy Brooks. Ftr: Vyto Ruginis, Christa Denton, 
Lisa Sloan. جــ   Vance Valencia, Wilfredo Hernandez, Luisa 
Leschin, Chip Arnold, James Avery, Jack Younger, 
Zoaunne leRoy, Abigail Shelton, Don Edmonds, Phil Peters, 
Elva Garcia. 
شــــرطى ســــكير مفصــــول مــــن لــــوس أنچلــــيس تســــتدعيه عــــاهرة راقيــــة 

ــــوم  . ليخلصــــها مــــن عالقتهــــا بقوادهــــا صــــاحب الملهــــى ــــل فــــى الي تقت
ـــــالى ـــــدرك هـــــو أن القـــــواد ال يفعـــــل شـــــيئا كهـــــذا الت مـــــن خـــــالل .  ، وي

صــــــديقتها تتجــــــه الشــــــكوك إلــــــى تــــــاجر عقــــــاقير شــــــاب كــــــان يســــــتغل 
ـــــــه مشـــــــهد مواجهـــــــة نهـــــــائى فـــــــائق التـــــــوتر .  الملهـــــــى لتغطيـــــــة تجارت

ـــــرة فـــــى جـــــراج ضـــــخم ـــــامى  والخب ، ربمـــــا كـــــان ملهمـــــا للمشـــــهد الخت
عدا ـ  ، وربمــــا الشــــىء الوحيــــد  ’ كــــالب المســــتودع ‘، فــــى  الشــــهير

ــــذاءة اللغــــة بالطبع ــــذى يميــــزه عــــن أى حلقــــة تليفـــــزيونية پوليســــية  ـ  ب ال
، فـــــى  عامـــــة ال بـــــاس بـــــالعنف واألجـــــواء االكتئابيـــــة القابضـــــة.  نمطيـــــة

ـــه  ـــيس طريقت ـــوس أنچل ـــاطن فـــى ل ـــا يقـــول أن لكـــل ق فـــيلم يحمـــل عنوان
تون فقــــط ككــــل عمــــل يشــــارك فيــــه أوليفـــــر ســــ.  الخاصــــة فــــى المــــوت

  . ال يمكن أن يخلو من هفوات واضحة
   ٢/١ساعة حب  ٤٨

My Stepmother is an Alien 
  ق م ١٠٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٨أميركا 

[Columbia] Weintraub Entertainment [Catalina 
Production]. E: Jacqueline Cambas. M: Alan Silvestri. PD: 
Charles Rosen. DPh: Richard H. Kline, A.S.C. ExcPs: 
Laurence Mark and Art Levinson. W: Jerico and Herschel 
Weingrod, and Timothy Harris and Jonathan Reynolds. P: 
Ronald Parker and Franklin R. Levy. D: Richard Benjamin. 

Dan Aykroyd. Kim Basinger. ¤. Jon Lovitz. Joseph 
Maher. Ann Prentiss Voice of the Bag. Intrd: Alyson 
Hannigan.  Seth Green, Wesley Man, Harry Shearer. 
Voice of Carl Sagan. 
عــــــالم رادار فضــــــائى يــــــنجح بالصــــــدفة فــــــى إرســــــال شــــــعاع قــــــوى 

ـــــاء يرســـــلون امـــــرأة  لمجـــــرة أخـــــرى ـــــب وضـــــعها ويتهـــــددها الفن ، فينقل
ـــــــارة ، للحصـــــــول علـــــــى الســـــــر وإطـــــــالق الشـــــــعاع مـــــــرة  صـــــــارخة اإلث

، ثـــــــم تتـــــــزوج هـــــــذا األرمـــــــل  تـــــــتعلم القـــــــبالت ثـــــــم الحـــــــب.  أخـــــــرى
تـــــأتى ، وعنـــــدما يتوصـــــل فـــــى الليلـــــة التاليـــــة لســـــر اإلشـــــعاع  الخجـــــول

كوميــــديا .  ، لكــــن الحــــب ينتصــــر لهــــا األوامــــر بتــــدمير كوكــــب األرض
:  ، أمــــــا المضــــــمون العلمــــــى والخيــــــالى فهــــــو تافــــــه متوســــــطة اإلمتــــــاع

، لكـــــن بـــــه بعـــــض المزايـــــا التـــــى  البشـــــر جـــــنس متنـــــاقض وال عقالنـــــى
ــــــدم كوكبهــــــا آالف الســــــنين عــــــن   أدهشــــــت هــــــذه المــــــرأة ــــــى يتق ، الت

ــــــع.  كوكــــــب األرض للبطلــــــة هــــــو فــــــى الواقــــــع  الجســــــد العــــــارى الرائ
.  لبديلــــــة مغمــــــورة هــــــى شــــــيللى ميشــــــيل دون ائتمانهــــــا فــــــى العنــــــاوين

ـــــا هـــــو أحـــــد أشـــــهر علمـــــاء  ـــــؤدى بصـــــوته هن ـــــذى ي كـــــارل ســـــيجان ال
  . الكونيات وتحديدا بحوث الحيوات األخرى

  ثمن الحب 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٣مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج

، ليلــــــى  ، فـــــؤاد المهنـــــدس ســـــرحان ، شـــــكرى مـــــريم فخـــــر الـــــدين
  . طاهر

،  أخ ثـــــرى فقـــــد ثروتـــــه يكتشـــــف أن أخـــــاه الميـــــت قـــــد تـــــزوج ســـــرا
مـــن .  فيـــدس ابنـــه عليهـــا ليوقعهـــا فـــى حبـــه حتـــى ال تـــذهب الثـــروة لهـــا

.  جانبهــــا تــــدعى هــــى أنهــــا خطيبــــة المحــــامى فيقــــع الشــــاب فــــى حبهــــا
ـــــان  ـــــة ويلقي ـــــى النهاي ـــــت تعـــــرف أن كـــــل منهمـــــا سيكشـــــف تنكـــــره ف أن

لــــيس رومانســــية كبــــرى بســــبب حبكــــات !  روة فــــى ســــبيل الحــــبالثــــ
  . ، لكن الممثلين فعلوا ما فى وسعهم التنكر الساذجة

    ٢/١ثمن الحب 
Trial —The Price of Passion 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٧٩)  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
TriStar Television [The Sokolow Company]. M: Charles 

Bernstein. E: David Beatty -Part 1;  Les Green -Part2. PD: 
Paul Peters. DPh: Donald M. Lautore. P: Harry R. Sherman. 
TP: John Gay. Based on the B Trial: Clifford Irving. D: 
Paul Wendkos.  ExcPs: Mel Sokolow, Diane Sokolow. C: 
Francine Maisler. PCnslt: Debra Marie Simon; CD: Dorothy 
Amos. 

Peter Strauss. Beverly d’Angele. ¤. Str: Ned Beatty. Laila 
Robins. Colleen Flynn. Terry O’Quinn. Marco Rodriguez. 
Lorraine Toussaint, Bill Bolender. Eloy Casados, Jorge 
Cervera, Jr. Brandon Smith. And Jill Clayburgh -as Judge 
Parker.  Lilly Chen, Blue Deckert, Woody Watson, Neeta 



٩٠  

Ajay. Howard Winningham, Felix Salazer, Jr. Brady 
Coleman, Da Thao. Ellis Posey, Jon Bruno, Randolph 
Halford, Dennis Letts. Will Christopher, Jeff Imada, 
Suzanne Savoy, Charles Mooneyhan. In part 2: Barbara 
Lasater. Louanne Stephens, Paige Witte, Kirk Griffith, Jim 
Gough. Doran Ingram, Lourdes Regala, Brad Leland. Alex 
Allen Morris, Paul Menzel, Rick Stokes, Billy J. Kaiser. 

محــــام بقائمـــــة الواليــــة يشــــطب لمـــــدة ســــنتين لحماســـــه :  هيوســــتون
، ويــــؤدى انهيـــــاره التــــدريجى لخيانـــــة  فــــى حمايــــة مـــــتهم تعــــاطف معـــــه

امـــــرأة ثريـــــة لعـــــوب :  عودتـــــه تكـــــون بقضـــــيتين متـــــزامنتين.  زوجتـــــه لـــــه
ــــاجز المــــدمن ــــت عشــــيقها الع .  ، ومكســــيكى يــــتهم ظلمــــا بالقتــــل قتل

مــــــاذا .  ول قصــــــتين معــــــاأنــــــت تعلــــــم أنــــــه ال يوجــــــد فــــــيلم جيــــــد يتنــــــا
؟ المحــــــامى ال  لوكانــــــت المــــــرأة األولــــــى هــــــى قاتلــــــة الضــــــحية الثانيــــــة

لكـــــن هـــــذا المحـــــامى .  يســـــتطيع كشـــــف ســـــرها إلنقـــــاذ موكلـــــه الثـــــانى
ـــــذات ال يرضـــــى إال أن يقـــــتص منهـــــا أيضـــــا ـــــا بعـــــد أن  بال ـــــك طبع ، ذل

ــــارة فائقــــة للخيــــوط المتشــــابكة .  يبــــرئ كليهمــــا علــــى نحــــو مســــتقل إث
كلهــــا لتصــــنع واحــــدة مــــن أعقــــد األزمــــات التــــى تحــــيط التــــى تتكــــاثف  

  . عمل تلفـزيونى رفيع المستوى.  شخصية درامية ما بشباكها
  ثمن الحرية 

  ق أأ)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . نور الدمرداش:  إخراج

، صــــــــالح  ، كريمــــــــة مختــــــــار ، عبــــــــد اهللا غيــــــــث محمــــــــود مرســــــــى
  . زيرى، أحمد الج ، محمد توفيق ، كمال ياسين منصور

،  محـــــارب وطنـــــى يقـــــوم بعمليـــــات موجعـــــة ضـــــد القـــــوات البريطانيـــــة
وال يجـــد القائــــد بــــدا مــــن اعتقــــال ســـت مــــن عــــابرى الطريــــق والتهديــــد 

مــــــنهم العــــــريس والطالــــــب .  بإعــــــدامهم ليرغمــــــه علــــــى تســــــليم نفســــــه
، أمـــــا البطـــــل فهـــــو  وزوجـــــة المنـــــزل وفتـــــاة مســـــيحية ومغنـــــى وحـــــوذى

راهيتــــه لإلنجليــــز وواجبــــه ضــــابط الشــــرطة المصــــرى الــــذى تصــــارعه ك
، لكــــن مشــــكلتها أنهــــا مــــأخوذة  فكــــرة جيــــدة.  إلنقــــاذ هــــؤالء األبريــــاء
، ويســــتبعد كثيــــرا أن كــــان يســــلك اإلنجليــــز بمثــــل  عــــن أفــــالم أوروپيــــة

  . هذه الطريقة
  ثمن الغربة 

  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٩مصر 
  . نادر جالل:  إخراج

،  ، رجــــــاء الجــــــداوى وى، نبيــــــل الحلفــــــا ، صــــــابرين عــــــادل أدهــــــم
، عبــــد  ، أحمــــد صــــيام ، عزيــــزة راشــــد ، فتــــوح أحمــــد مصــــطفى كــــريم
  . ، عثمان محمد على ، رشاد عثمان اهللا إسماعيل

ــــل مــــن ورائهــــا هــــو أن  ــــذى أصــــبح ثريــــا بالفع ثمــــن غربــــة البطــــل وال
، ويصـــــــدم مـــــــع شـــــــلته إحـــــــدى الســـــــيدات بســـــــيارتهم  ينحـــــــرف ابنـــــــه

ـــــــة ســـــــطو ـــــــن عملي ـــــــاء هـــــــربهم م ـــــــك أثن ـــــــد يخطـــــــط األ.  وذل ب العائ
ــــه للخــــارج ــــب ابن ــــد  لتهري ــــة مأســــاوية علــــى ي ــــن نهاي ، لكــــن تنتظــــر االب

،  شخصــــية خفيضــــة النبــــرة لعــــادل أدهــــم علــــى غيــــر العــــادة.  الشــــرطة
هــــى تحديــــدا نقطــــة ضــــعف الفــــيلم الكبيــــرة فــــالجمهور يتوقــــع منــــه مــــا 

ـــة  ـــر كرام ـــرا أو شـــرا (هـــو أكث ـــه)  خي ـــب ابن ـــة تهري ـــاج .  مـــن محاول اإلنت
  . ١٩٨٦الفعلى 

  ثورة األحرار
  . ” الخدعة “:  انظر

  ثورة البنات 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٤مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

ــــة لطفــــى ــــوح ، حســــن يوســــف نادي ــــو الفت ــــوال أب ، يوســــف فخــــر  ، ن
  . الدين

، لكنهــــا تعبــــر فــــى ذات الوقــــت عــــن موقــــف  فكــــرة ســــاخرة مســــلية
أن الســـــينما  مختلـــــف مـــــن قضـــــايا تحـــــرر المـــــرأة التـــــى يمكـــــن القـــــول

شــــقيقتان تؤسســــان .  المصـــرية تبنتهــــا بقــــوة ككــــل فـــى تلــــك الســــنوات
ـــــد الشـــــاب ـــــى تطلـــــب ي ـــــاة هـــــى الت ـــــأن تكـــــون الفت ـــــادى ب ـــــة تن ،  جمعي

المشـــــكلة أن تحـــــب الكبـــــرى .  وتنفـــــذ األخـــــت الصـــــغرى هـــــذا فعـــــال
صـــــحفيا ينتقـــــدها علنـــــا فـــــى صـــــحيفته وتجفـــــل عـــــن طلـــــب يـــــده كمـــــا 

  . تقول مبادئها
   ثورة الغجر 

Fort Apache, The Bronx 
  ق م ١٢٣)    ف/  س  ( ١٩٨١أميركا 
  . ” العنف بالعنف “:   ف

Time Life Film [Producr Circle]. M: Jonathan Tunick. E: 
Rita Roland. PD: Ben Edwards. DPh: John Alcott. S: 
Heywood Gould. P: David Susskind. D: Daniel Petrie. 

Paul Newman, Edward Asner, Ken Wahl, Danny Aiello, 
Rachel Ticotin, Pam Grier, Kathleen Beller. 

، عــــــن استشــــــراء  درامــــــا مفزعــــــة وفائقــــــة العنــــــف لدرجــــــة الكــــــابوس
، بمــــــا فيهــــــا  العنــــــف والجريمــــــة حتــــــى النخــــــاع فــــــى حــــــى البــــــرونكس

يبــــــذالن )  نيومـــــان ووال (البطـــــل وزميلــــــه .  رجـــــال الشـــــرطة أنفســــــهم
ال .  ناجحــــــة جــــــدا لكــــــبح تيــــــار الجريمــــــةجهــــــودا مســــــتحيلة وغيــــــر 

ـــرئيس ـــذكر وهـــذا هـــو الضـــعف ال ـــل  حبكـــة رئيســـة ت ، آييلـــو شـــرطى قات
ـــأبرز فواصـــل العنـــف بقتلهـــا رجـــال الشـــرطة  ـــر تـــأتى ب فـــى الواقـــع وجريي

أداء نيومــــان متعــــة كاملــــة .  دون أســــباب محــــددة ســــوى كونهــــا مدمنــــة
تــــــه ، ولــــــه نظر  ال ســــــيما وأنــــــه يــــــدور فــــــى منطقــــــة ســــــاخرة الكابوســــــية

العنـــــــوان .  إلـــــــخ…الخاصــــــة لجـــــــدوى عملـــــــه أو الضـــــــطراره للقتـــــــل 
مســــتقى مــــن كنيــــة تطلــــق علــــى مركــــز شــــرطة شــــبه محاصــــر باللصــــوص 

ـــــاقير ـــــة والعـــــاهرات ومروجـــــى العق ـــــرض لموجـــــات احتجـــــاج .  والقتل تع
حتـــــــى أثنـــــــاء التصـــــــوير حيـــــــث رأى الســـــــكان المحليـــــــون أنـــــــه مبـــــــالغ 

يـــــه البدايـــــة ، وهـــــذا هـــــو تفســـــير تنو  ويضـــــخم الجوانـــــب الســـــيئة فقـــــط
، والــــــذى الحظــــــت  عــــــن مــــــواطنى البــــــرونكس المنصــــــاعين للقــــــانون

أمــــا ليســــلى هالليويلــــل فقــــد .  فـــــارايتى أنــــه اإلشــــارة الوحيــــدة لهــــؤالء
وهـــــو فـــــى الحقيقـــــة شـــــىء  (أوحـــــى لـــــه التعليـــــق االجتمـــــاعى الصـــــارخ 

،  ) مــــــــألوف فــــــــى أفــــــــالم نيومـــــــــان وبالــــــــذات مــــــــع زوجتـــــــــه وودوورد
نعـــــــم لـــــــم يعـــــــرض .  ’ ك وارنـــــــرإن نيومـــــــان لـــــــيس چـــــــا ‘:  بـــــــالقول

  . عاما ١٥سينمائيا بمصر إال بعد 
  ثورة المدينة 

  ق أأ ٩٢)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
نيـــــروز عبـــــد :  قصـــــة وحــــوار ↑.  لــــوتس فـــــيلم]  لــــوتس للتوزيـــــع  [

.  ، فتحــــــــى قــــــــورة مــــــــأمون الشــــــــناوى:  األغــــــــانى تــــــــأليف.  الملــــــــك
ــــــــاض الســــــــنباطى:  األلحــــــــان ــــــــوزى ري ــــــــى فــــــــ ، محمــــــــد ف .  راج، عل

نيفــــــــيو :  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  عبـــــــاس حلمـــــــى:  مهنـــــــدس المنـــــــاظر
.  كمـــــال أبـــــو العـــــال:  المونتـــــاچ.  ] نيفــــــيو أورفـــــانيللى [ـ  أورفـــــانللى 

مســـــعود :  مــــدير التصــــوير.  مصــــطفى عبـــــد اللطيــــف:  مــــدير اإلنتــــاج
  . § حلمى رفلة:  إخراج.  آسيا:  إنتاج.  عيسى

،  حســــــين ريــــــاض.  محمــــــد فــــــوزى:  بطولــــــة.  ¤.  فىـ  صـــــباح  ↑
، شـــــفيق نـــــور  ، ســـــعيد خليـــــل ، وداد حمـــــدى ضـــــحى.  أحمـــــد عـــــالم

، عبــــــــــد المــــــــــنعم  ، ســــــــــليمان الجنــــــــــدى ، محمــــــــــد كامــــــــــل الــــــــــدين
؛ زفــــة  رجــــاء يوســــف:  والراقصــــة.  ، عبــــد الحميــــد بــــدوى إســــماعيل

  . حورية حسن:  العروسة غناء
ـــه أقـــرب لحفلـــة غنائيـــة تبـــادل  معالجـــة ركيكـــة لفكـــرة مفتعلـــة ، جعلت

أســـــــرة تمـــــــوت كـــــــل نســـــــائها أثنـــــــاء .  البطـــــــل والبطلـــــــة الغنـــــــاء فيهـــــــا
  ؟ ، ولكن الحب يعكس القصة مع بطلتنا الوضع

   ٢/١ثورة النساء 
Nine to Five 

  ق م ١١٠)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨٠أميركا 
  . ” السكرتيرة اللعوب “:  س

Twentieth Century Fox [IPC Film]. E: Pembroke J. 
Herring. PD: Dean Mitzner. Title Song Nine to Five W and 
Perf: Dolly Parton. DPh: Reynaldo Villalobos. S: Colin 
Higgins and Patricia Resnick; St: Patricia Resnick. P: Bruce 
Gilbert. D: Colin Higgins. 

Jane Fonda. Lily Tomlin. Dolly Parton. ¤. Dabney 
Coleman. Elizabeth Wilson. Co-Str: Henry Jones, Lawrence 
Pressman, Marian Mercer. Ben Woods, Norma Donaldson, 
Boxanna Bonellia-Giannini. Peggy Pope, Richard Stahl, 
Ray Vitte. And Sterling Hayden -as the Chairman of the 
Board. 

الســــكرتيرات .  كوميــــديا فائقــــة النجــــاح بطــــاقم رائــــع وأفكــــار متألقــــة
الــــــــثالث الالتــــــــى ينــــــــتقمن أو يتخــــــــيلن االنتقــــــــام مــــــــن المــــــــدير زئــــــــر 

، واألحــــالم الثالثــــة بارعــــة لمــــدى ال  كوميــــديا فائقــــة اإلمتــــاع.  النســــاء
أمـــــا االنتقـــــام الحقيقـــــى فهـــــو .  نتمالـــــك معـــــه انفســـــنا مـــــن الضـــــحك

أداء رفيــــع المــــزاج مــــن !  ؟ ية نســــبيا، وتــــورط فــــى البوليســــ األضــــعف
ــــة النســــائى ــــى البطول ــــارتون .  ، وأيضــــا كولمــــان ثالث ــــى أدوار ب ــــن أحل م
  . إغواء فائق ورفيع المذاق

  ثورة اليمن 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

،  ، صـــــــالح منصـــــــور ، ناهـــــــد شـــــــريف ، عمـــــــاد حمـــــــدى ماجـــــــدة
  . ، صالح قابيل حسن يوسف

ـــــل ســـــنوات قليلـــــة مصـــــر ـــــى الـــــيمن قب ـــــى تورطـــــت عســـــكريا ف ،  الت
 ـ  وغير مقنـــع بهـــذا المعيارـ  تصـــنع فيلمـــا يبـــرر علـــى نحـــو غيـــر مباشـــر 

ـــــورط ـــــك الت ـــــأن .  ذل ـــــود ليفاجـــــأ ب ـــــاهرة يع ـــــى الق ـــــى درس ف شـــــاب يمن
.  اإلمـــام الحـــاكم يتـــوجس فـــى كـــل مـــن درس بالخـــارج ويـــوعز بقــــتلهم

ســـــــاعية لإلطاحــــــــة يفلـــــــت بأعجوبـــــــة وينضــــــــم للمنظمـــــــات الثوريــــــــة ال
  . باإلمام

   



٩١  

   ٢/١جاء عنكبوت حثيثا 
Along Came a Spider 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٦)   ت  ( ١٩٧٠أميركا 
Twentieth Century Fox. M: David Rose; MSup: Lionel 

Newman. PSup: Jack Sonntag; UnitPMg: Edward 
Haldeman; AstD: Larry Powell. DPh: Robert Moreno; AD: 
Jack Martin Smith and William Creber. FE: Desmond 
Marquette, A.C.E. PostPSup: Samuel E. Beetley, A.C.E. 
SDs: Walter M. Scott and James Payne. AscP: William 
Faralla. P: Alan A. Armer. S: Barry Oringer; >Based on the 
Play Sweet Poison: Leonard Lee. D: Lee Katzin. 

Str: Suzanne Pleshette. Ed Nelson. Andrew Prine, Brooke 
Bundy. Co-Str: Richard Anderson, Wright King, Barry 
Atwater, Milton Selzer. Ftr: Frank Ferguson, Virgina Gregg. 
Johnnie Collins, III, Joe E. Tata. 
ــــة فــــى جامعــــة بيركلــــى صــــاحب اكتشــــاف علمــــى   عــــالم بحــــوث نووي

، ثــــم تختفــــى  ، يجــــد امــــرأة تتعــــرف عليــــه وتوطــــد عالقتــــه بهــــا كبيــــر
يـــــدان .  فجـــــأة وتتـــــرك ورائهـــــا دالئـــــل جريمـــــة قتـــــل محكمـــــة منـــــه لهـــــا

ـــــاة ـــــدى الحي ـــــه بالســـــجن م ، لكـــــن إذا بخطـــــاب يصـــــلها  ويحكـــــم علي
الكشــــف مـــن صـــديق لزوجهـــا األصـــلى الـــذى كـــان علـــى أعتـــاب ذات 

العلمـــــى يخبرهـــــا فيـــــه أن ذلـــــك المـــــتهم لـــــم يقتلـــــه ولـــــم يســـــرق بحثـــــه 
ــــه مــــات منتحــــرا ــــة ويخــــرج .  وأن تظهــــر وتكشــــف عــــن هويتهــــا الحقيقي

ــــى الحــــب ــــان ف ــــن الســــجن ويقع ــــرة أخــــرى  البطــــل م ، لكــــن تصــــلها م
ميلودرامـــــــا غمـــــــوض مشـــــــوقة حقـــــــا فـــــــى نصـــــــفها .  مفاجـــــــأة جديـــــــدة

تى لـــــم يصـــــمم الفـــــيلم الـ  ، لكـــــن مـــــا تبـــــدأ إنحنـــــاءات الحبكـــــة  األول
حتــــى تتشــــوش تعاطفاتــــك مــــع البطلــــين  ـ  جيــــدا مــــن البدايــــة مــــن أجلها

ـــــك حتـــــى أن يحـــــاول األول قتـــــل  أو ضـــــدهما ـــــث ال يكـــــاد يعني ، بحي
ق فقـــــط  ٧٣النســـــخة األصـــــلية كانـــــت !  الثانيـــــة فـــــى مشـــــهد النهايـــــة

ــــر وضــــوحا لكــــن لــــم يحــــدث  ــــدو أن األســــتوديو حــــاول جعلــــه أكث ويب
حـــال يعـــد أحـــد األفـــالم الطموحـــة للعقـــد  علـــى أى.  تحســـين حقيقـــى

  . األول من األفالم التليفـزيونية

   قصة حقيقية —جابى 
Gaby —A True Story 

  ق م ١١٤)   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
M. Riklis; Tri-Star [Pinchas Perry-Luis Mandoki]. C: 

Johanna Ray, C.S.A. SdSup: Robert Grieve; AD: Alejandro 
Luna. FE: Garth Graven. M: Maurice Jarre. DPh: Lajos 
Koltai. ExcCnslt: John Huddy. AscPs: Jacobo Feldman, 
Marcos Salame, Rafael Jauregui, Marc A. Solomon. ExcP: 
Pinchas Perry; Co-P: Luis Mandoki W: Martin Salinas and 
Michael James Love. Developed: Luis Mandoki; As Told to 
Him: Gabriela Brimmer. P: Pinchas Perry. D: Luis 
Mandoki. 

Liv Ullmann. Norma Aleandro. Robert Loggia. ¤. Co-Str: 
Robert Beltran. Danny de la Paz. Beatriz Sheridan, Tony 
Goldwyn. With Lawrence Monoson -as Fernando. And 
Intrd: Rachel Levin -as Gaby.  ↑ Paulina Gomez, Enrique 
Lucero, Eduardo Lopez Rojas, Ana Ofelia Murguia, Hugh 
Harleston, Carolyn Valero, Eduardo Noriega, Alejandra 
Flores, Zaide Silva, Nailea Norvino, Cecilia Tijerina, Carlos 
Romano, Susana Alexander, George Belanger, Miguel 
Andrade, Dr. Juan Mandoki, Enrique Kawan, Ramon 
Barragan, Anais de Melo, Arturo Fernandez, Manuel 
Kaminer, Jesus Romero Chiapa, Fernando Moreno. 
فتــــــاة ولــــــدت فــــــى أواخــــــر الثالثينيــــــات بشــــــلل كامــــــل عــــــدا قــــــدمها 

ـــدراتها العقليـــة  ـــة أخـــرى مشـــابهة قـــدمت بعـــد عـــامين  (اليســـرى وق حال
ــــر شــــهرة  ، المــــأخوذ عــــن قصــــة  ’ قــــدمى اليســــرى ‘فــــى الفــــيلم األكث

ـــــــدى ـــــــة أخـــــــرى لكـــــــن لرســـــــام أيرالن ـــــــدان النمســـــــاويان .  ) حقيق الوال
، حيــــث  ســــيك لســــبب مــــاالثريــــان يــــذهبان لإلقامــــة الدائمــــة فــــى المك

أليانــــدرو  (تتــــولى ســــيدة محليــــة رعايــــة الطفلــــة بحــــب وتفــــانى كــــاملين 
تكبـــر الفتــــاة .  ) فـــى أداء أخـــاذ شـــبه صـــامت ســــميت عنـــه لألوســـكار

وتصـــــمم أن تتلقـــــى التعلـــــيم المعتـــــاد الـــــذى يحصـــــل عليـــــه األســـــوياء 
ــــديها مــــن ذكــــاء وثقافــــة ــــة بمــــا ل ــــوالى نجاحاتهــــا فــــى عــــدا .  بالمقارن تت

، وتؤلــــف هــــى  ، وذلــــك إلــــى أن يمــــوت األب فــــاألم اطفىالشــــق العــــ
، وتظــــل مربيتهــــا صــــديقتها اللصــــيقة  الكتــــب عــــن حياتهــــا وغيــــر ذلــــك

ريتشـــــيل ليفــــــين شـــــىء مـــــذهل فـــــى دور الفتـــــاة المعوقـــــة .  لهـــــا لألبـــــد
، لكــــــن بــــــداخلها روح وإرادة وفلســــــفة تشــــــعان طــــــوال  حركــــــة ونطقــــــا

ا أقـــــرب لـــــدور أولمـــــان هنـــــ.  الوقـــــت مـــــن انفعـــــاالت عينيهـــــا ووجههـــــا
ـــــزا علـــــى نحـــــو  داعـــــم كـــــاألم ـــــداعم كـــــان متمي ، لكـــــن كـــــل الطـــــاقم ال

الفــــــيلم قــــــوى األثــــــر بــــــالطبع لكنــــــك ال تبتعــــــد كثيــــــرا عــــــن .  واضــــــح
الشــــعور بأنــــه ال يختلــــف كثيــــرا عــــن أى فــــيلم تليفـــــزيونى جيــــد مــــأخوذ 

جانـــــب مـــــن .  هـــــن قصـــــة حقيقيـــــة وهـــــى أفـــــالم وفيـــــرة العـــــدد بـــــالطبع
، حيــــــث تقــــــيم جــــــابى بريمــــــر  ســــــيكالتصــــــوير تــــــم بالفعــــــل فــــــى المك

 . الحقيقية
AAN: SptAs (Aleandro). 

   ٢/١الجارى المتهور 
Banzai Runner 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٧٧)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
[[Overseas Filmgroup]. M: Joel Goldsmith. DPh: Howard 

A. Wexler. AscP: Kenneth L. Hulbert. Er: Drake Silliman. 
OS: Phillip L. Harnage. P and D: John G. Thomas. 

Str: Dean Stockwell. And John Shepherd. Co-Str: Charles 
Dierkop. With: Dawn Schneider and Ann Cooper. Barry 
Sattles and Billy Drago.  ↑ Cast: …, Rick Fitts, Mary Lou 

Kenworthy, John Wheeler, Ron Sloan, Steve Jamieson, Kim 
Knode, Biff Yeager, Ted Warren, Cindy Rome. 

، حيـــــث يقـــــرر ضـــــابط شـــــرطة التصـــــدى  كاليفورنياـ  ضـــــاحية مـــــاليبو 
لألثريـــــــاء هـــــــواة الســـــــيارات الســـــــريعة والـــــــذين تســـــــبب أحـــــــدهم فـــــــى 

ــــه قبــــل ســــنتين ــــد .  مصــــرع أخي  ٢٠٠ينمــــى ســــيارة خاصــــة تســــابق عن
، لكــــن مــــا أن تعلــــم بهــــا إدارتــــه حتــــى توقفــــه عــــن  ميــــل فــــى الســــاعة

ـــــة .  الشـــــغل ـــــه التحقيقـــــات الفيدرالي ـــــا تطلـــــب من مصـــــادقة أحـــــدهم هن
يعتقـــــد أنـــــه يســـــتخدم هـــــذه الســـــيارات ال كهوايـــــة فقـــــط إنمـــــا لتهريـــــب 

ـــــى فــــــيجاس ـــــق إل ـــــه العقـــــاقير علـــــى الطري ـــــك لإليقـــــاع ب ـــــا .  ، وذل درام
ـــــزيونية إنتاجهــــا المتواضــــعة نشــــاط مشــــاهد .  ، متقنــــة ككــــل رغــــم تليف

أداء دافــــئ مــــن ســــتوكويل  .  التســــابق غيــــر مبهــــرة لكــــن جيــــدة التنفيــــذ
الــــــذى يعــــــانى مــــــن الســــــكر وخطــــــر ضــــــياع منزلــــــه  كالبطــــــل الشــــــرطى

، جنبــــــا إلــــــى جنــــــب مــــــع صــــــفاته العنيــــــدة  لحســــــاب زوجتــــــه الســــــابقة
  . والشجاعة لحد التهور عادة

   ٢/١الجاسوس 
  ق أأ ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٦٤مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

، عبـــــد  ، عــــادل أدهــــم ، صـــــالح نظمــــى ، آن ســــمرز فريــــد شــــوقى
  . حمد أباظة، أ الخالق صالح

، خاصــــة وإنــــه موضــــوع غيــــر  درامــــا جاسوســــية مثيــــرة وجيــــدة نســــبيا
الموضـــــوع شـــــبكة جواســـــيس محـــــور عملهـــــا أســـــرار .  مطـــــروق آنـــــذاك

مـــــــن .  ، ولعبـــــــة القـــــــط والفـــــــأر مـــــــع المخـــــــابرات البحريـــــــة المصـــــــرية
، حســـناء فـــى كـــل شــــىء إال  المميـــزات تلـــك الحســـناء غيـــر المصــــرية

  ! التمثيل

   ٢/١ الجاسوس الذى له وجهى
The Spy With My Face 

  ق م ٨٨)   ت  ( ١٩٦٦أميركا 
Metro Goldwyn Mayer [Arena]. M: Morton Stevens.  The 

Man From U.N.C.L.E. Theme: Jerry Goldsmith. DPh: Fred 
Koenekamp; AD: George W. Davis and Merrill Pye; SD: 
Henry Grace, Robert R. Benton; Ast & 2ndUD: E. Darrell 
Hallenbeck. E: Joseph Dervin, A.C.E.; Ast to P: George M. 
Lehr; RecSup: Franklin Milton. AscP: Joseph Calvelli. P: 
Sam Rolfe. ExcP: Norman Felton. S: Clyde Ware and 
Joseph Calvelli; St: Clyde Ware. D: John Newland. 

Robert Vaughn. Senta Berger. David McCallum. Leo G. 
Carrol. Michael Evans, Sharon Farrell. Fabrizio Mioni, 
Donald Harron. Bill Gunn, Jennifer Billingsley, Paula 
Raymond, Donna Michelle. 

ــــــدج ‘زعــــــيم عصــــــابة  ــــــاپوليون ســــــولو ’  أل يحــــــول نفســــــه لشــــــبيه لن
ـــــة اســـــتالم ’  الرجـــــل مـــــن أنكـــــل ‘ ـــــه فـــــى عملي ويختطفـــــه ويحـــــل محل

، اســــمه  مفــــاتيح ابتكــــار جديــــد هــــو شــــعاع يــــتحكم فــــى ســــلوك البشــــر
مغــــــــامرة أخــــــــرى للرجــــــــل مــــــــن منظمــــــــة أنكــــــــل .  ’ انقــــــــاذ األرض ‘

، لهـــــــــا نفــــــــــس الســـــــــذاجات والمغــــــــــامرات  لمكافحـــــــــة الجاسوســــــــــية
لمحببــــــة والحســـــــناوات التـــــــى تقـــــــودهن هـــــــذه المـــــــرة الفاتنـــــــة ســـــــينتا ا

  . بيرجر كالعميلة المعادية الفتاكة

   ٢/١الجاسوس العجيب 
Spy Hard 

  ق م ٧٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 
[Buena Vista] Hollywood Pictures. C: Fern Champion, 

C.S.A. and Mark Pal, C. S.A. MComp and Cond: Bill Conti. 
Opening Title Sequences by: ‘Weird Al’ Yankovic. CD: 
Tom Bronson. FE: Eric Sears, A.C.E. PD: William Creber. 
DPh: John R. Leonetti. ExcP: Robert L. Rosen, Leslie 
Nielsen. P: Rick Frieuberg, Doug Draizin and Jeffrey 
Konvitz. St: Jason Friedberg & Aaron Seltzer. S: Rick 
Friedberg & Dick Chudnow and Jason Friedberg & Aaron 
Seltzer. D: Rick Friedberg. ␡ Spy Hard Theme Written, 
Produced and Performed: ‘Weird Al’ Yankovic. 

Leslie Nielsen. ¤. Nicollette Sheridan. Charles Durning. 
Marcia Gay Harden. Barry Bostwick. John Ales. And Andy 
Griffith. Elya Baskin, Mason Gamble. Stephanie Romanov, 
Carlos Lauchu.  Dr. Joyce Brothers, Ray Charles, Roger 
Clinton, Robert Culp, Fabio, Robert Guillaume, Hulk 
Hogan, Pat Morita, Alexander Paul, Mr. T., Alex Trebek, 
Taylor Negron. 
ــــــى غــــــرار  ــــــى نييلســــــن عل ــــــة أخــــــرى مــــــن ليزل ــــــديا فــــــارص فعال كومي

ك ســــــــتيل هنــــــــا هــــــــو العميــــــــل ديــــــــ.  ’ البندقيــــــــة العاريــــــــة ‘سلســــــــلة 
المحنـــــك والـــــذى يقـــــوم بعمليـــــة فاشـــــلة فـــــى أول الفـــــيلم يســـــفر عنهـــــا 

، وبعــــد خمــــس عشــــرة عامــــا  مقتــــل العميلــــة التــــى تعمــــل معــــه ويحبهــــا
يســـــتدعى للخدمـــــة لينقــــــذ ابنتهـــــا مــــــن يـــــد األرهــــــابى العـــــالمى الــــــذى 

.  ســـــاعة فقـــــط ٣٦فشـــــل فـــــى قتلـــــه فـــــى أول الفـــــيلم وذلـــــك خـــــالل 
رة ولكـــــن مـــــن نجوميـــــة عنـــــدها ســـــوف تشـــــاهد جميـــــع األفـــــالم الشـــــهي

ـــــى :  نييلســـــن ــــــز ف ـــــانو رييف ـــــدور كي ـــــوم ب وشـــــوارزينيجر ’  الســـــرعة ‘يق
ــــــــة ‘فــــــــى  ــــــــب حقيقي ــــــــدبرج فــــــــى  ’ أكاذي نشــــــــاط  ‘، وهــــــــووبى جول

ــــى ’  األخــــت ــــا ف ــــى ‘وچــــون ترافولت وسنشــــاهد أيضــــا ’  قصــــص عجين
ـــــــل  ” حديقـــــــة الديناصـــــــورات “ ـــــــى الصـــــــبى ميســـــــون جامب ـــــــل وحت ، ب
ــــيس المتوعــــد ( ى كــــالكين ولكنــــه يفشــــل فــــى ســــيحاكى مــــاكوال)  دين

؟ طبعــــا فـــى النهايــــة ســـينقذ البطــــل الفتــــاة  طـــرد اللصــــوص مـــن المنــــزل
حتــــى أغنيـــة البدايــــة تأخــــذ .  ويقتـــل األرهــــابى وينقـــذ األرض مــــن كارثـــة
، لكــــن بعــــد  ’ منظــــر للقتــــل ‘نفــــس لحــــن أغنيــــة فــــيلم چــــيمس بونــــد 

  . تغيير كلماتها لتحمل عنوان الفيلم

   الجاسوس المحترف 
Marathon Man 

  ق م ١٢٦)  إى فـى سى  ( ١٩٧٦أميركا 
  . ” طريد العدالة “:   ف

Paramount. M: Michael Small. E: Jim Clark. PD: Richard 
MacDonald. DPh: Conrad Hall. S: William Goldman; Based 
on His N. P: Robert Evans,  Sidney Beckerman. D: . 

Dustin Hoffman. Laurence Olivier. Roy Scheider. 
William Devane. Mailhe Keller. ¤. Fritz Weaver. Richard 
Bright. Marc Lawrence. 

رغــــــم أنــــــه ينــــــدرج فــــــى التحليــــــل األخيــــــر  (فــــــيلم بــــــالغ الصــــــدمة 
ـــــا ومحورهـــــا هـــــذه المـــــرة هـــــو تجـــــدد  ـــــد الپارانوي للمضـــــمون تحـــــت بن

الشـــــحن ، يـــــروى علـــــى نحـــــو بـــــالغ الكثافـــــة و  ) النازيـــــة فـــــى الخفـــــاء
الـــــدرامى والتجســـــيد المفـــــزع للعنـــــف مــــــن خـــــالل طـــــاقم هائـــــل فــــــى 

ــــة وكــــل شــــىء  ربمــــا يفضــــل الجيــــل األحــــدث النظــــر  (التمثيــــل والكتاب
ــــــه كـــــــ  ــــــن ســــــينما الســــــبعينيات”  صــــــمت الحمــــــالن “إلي ــــــادم م .  ) ق

ميلودرامــــا تشــــويق وغمــــوض ونشــــاط مثيــــرة للغايــــة يخلــــد منهــــا علــــى 
، والـــــذى  اكـــــرة أحـــــداألقـــــل ذلـــــك المشـــــهد الـــــذى ال ينمحـــــى مـــــن ذ

يخلـــــع فيـــــه لـــــورانس أوليفــــــييه أســـــنان داســـــتين هوفمـــــان بـــــالقوة فـــــى 
هــــو نــــازى ســــابق كــــان قــــد هــــرب ثروتــــه مــــن أوروجــــواى إلــــى .  عيادتــــه

.  الواليـــات المتحـــدة فـــى صـــورة مـــاس عبـــر أخيـــه الـــذى مـــات مـــؤخرا
واآلن يـــأتى إلـــى نيـــو يـــورك األمـــر الـــذى يـــؤدى ألن يقتـــل وســـيطه فـــى 

، فيتـــــــورط أخـــــــوه العـــــــداء المســـــــالم  ) وى شـــــــايدرر  (هـــــــذه العمليـــــــة 
ـــــة)  هوفمـــــان ( وســـــط حشـــــد مـــــن كلمـــــات .  فـــــى حـــــرب انتقـــــام دامي

المـــــــديح المشـــــــدوهة فـــــــى كـــــــل الصـــــــحافة إليـــــــك مـــــــا قالتـــــــه أشـــــــهر 
  . فانتازيا انتقام يهودية:  المتحذلقات جميعا ميس پولين كايل

AAN: SptA (Olivier). 

  
  : الجاسوس المحترف

  ’  ! ال ينمحى من ذاكرة أحد ذلك المشهد الذى ‘
  الجاسوس المنتقم

  . ” وكر اإلرهاب “:  انظر

  الجاسوسة الحسناء
  . ” الحل المستحيل “:  انظر

   ٢/١الجاسوسة حكمت فهمى 
  ق م ١٢٧)   س/  لورد ( ١٩٩٤مصر 

أفـــــــــــالم النصـــــــــــر للســــــــــــينما  األهـــــــــــرام للســـــــــــينما والفيــــــــــــديو  [
بشــــــــير :  ســــــــينمائىالــــــــنص ال.  أفــــــــالم محمــــــــد مختــــــــار]  والفـــــــــيديو
محمـــــد :  فوتوغرافيـــــا.  محمـــــد خليـــــل:  مصـــــمم الرقصـــــات.  الـــــديك
جميـــــل /  مهنـــــدس:  ميكســـــاج.  محمـــــد عشـــــوب:  مـــــاكيير.  قنـــــاوى
.  محمــــد رســــمى:  المنــــتج الفنــــى.  نــــوال:  تصــــميم العنــــاوين.  عزيــــز

صــــــالح عبــــــد :  مونتــــــاچ.  جمــــــال ســــــالمة.  د:  موســــــيقى تصــــــويرية
ــــرازق ــــدير التصــــوير.  ال ــــاج.  د شــــيمىســــعي:  م ــــار:  إنت .  محمــــد مخت
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

ـــــــــدى:  نجمـــــــــة الجمـــــــــاهير ـــــــــة الجن ـــــــــة.  ¤.  نادي ـــــــــاروق :  بطول ف
ـــــــــة.  حســـــــــين فهمـــــــــى ↑.  ↓الفيشـــــــــاوى  ـــــــــار:  بطول .  محمـــــــــد مخت

ـــــــة ـــــــور الســـــــادات:  بطول ـــــــز فـــــــى دور أن ـــــــد العزي ضـــــــيف .  أحمـــــــد عب
الوجـــــــه .  أحمـــــــد مظهـــــــر فـــــــى دور عزيـــــــز المصـــــــرى باشـــــــا:  الفـــــــيلم

صـــــبرى عبـــــد .  منـــــى جـــــالل:  ونقـــــدم.  ماجـــــد المصـــــرى:  لجديـــــدا
،  ، محمـــــــد صـــــــالح محمـــــــد طوبـــــــار.  ، محمـــــــد الصـــــــاوى المـــــــنعم

، عبــــد الــــرازق  ، كــــريم رفيــــق إبــــراهيم صــــبحى.  فكــــرى عبــــد الحميــــد
  . يوسف فوزى:  باإلشتراك مع.  ، عمرو يسرى فوزى

، لكنـــــه فـــــى ذات الوقـــــت  فـــــيلم ميلودرامـــــا وطنيـــــة زاعـــــق االفتعـــــال
ــــةم ــــر للجــــدل للغاي ــــه ســــعى أســــرة حكمــــت فهمــــى لوقــــف  ثي ، بمــــا في

ــــت جاسوســــة لحســــاب .  عرضــــه هــــذه الحكمــــت فهمــــى راقصــــة عمل
، إذ تــــم تجنيــــدها أثنــــاء وجودهــــا للــــرقص فــــى  األلمــــان ضــــد اإلنجليــــز

، وذلـــــــك بواســـــــطة  النمســــــا فـــــــى بــــــدايات الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيــــــة
ـــــل ألمانى الـــــذى بـــــدأ الفيشـــــاوى  (مصرى دون چـــــوان ومخـــــادع ـ  عمي

ــــــل قيمــــــة مســــــتقلة  الفــــــيلم بفاصــــــل مــــــن القــــــبالت الســــــاخنة قــــــد تمث
، بعـــــــد أن كـــــــادت هـــــــذه تختفـــــــى تمامـــــــا فـــــــى العقـــــــود التـــــــى  بـــــــذاتها

ـــــــة الســـــــعودية .  ) خضـــــــعت الســـــــينما المصـــــــرية فيهـــــــا لمعـــــــايير الرقاب
ــــــادق القــــــاهرة  ــــــال أحــــــد فن ــــــى الكونتيننت ينتقــــــل عملهــــــا كجاسوســــــة إل

صـــــل يعمـــــل جاسوســـــا ، تحـــــت إشـــــراف يهـــــودى روســـــى األ الصـــــاخبة
بعــــض الهنــــات فــــى الخلفيــــات الموســــيقية .  ) عبــــد المــــنعم (لأللمــــان 

كخلفيــــة الـــرقص فــــى   الـــروك حــــول الســـاعةاســـتخدم موســـيقى أغنيــــة  (
الملهــــى غلطــــة ســــيئة ومفضــــوحة ألنهــــا لــــم تظهــــر فــــى الواقــــع ســــوى 

أخطـــــاء .  ) ١٩٥٤عامـــــا وتحديـــــدا فـــــى عـــــام  ١٥بعـــــد ذلـــــك بنحـــــو 
كالمعتــــــاد فــــــى أفــــــالم الفتــــــرات   مــــــن هــــــذا النــــــوع يصــــــعب حصــــــرها
األثاث أو ـ  المالبسـ  الكاميراتـ  التاريخيــــــــــــــــــة المصــــــــــــــــــرية السيارات

مـــع هـــذا يظـــل أفضـــل المشـــاهد عمومـــا هـــو مـــا !  باختصـــار كـــل شـــىء
ـــــــه  دار فـــــــى أجـــــــواء المالهـــــــى ـــــــذى تواصـــــــل في ـــــــك ال ـــــــذات ذل ، وبال

ـــــة  ـــــاء غـــــارة مباغت ـــــرقص علـــــى ضـــــوء الشـــــموع أثن ـــــدا  (ال وإن كـــــان بعي
عـــــــــــن المســـــــــــتوى العـــــــــــالمى لتصـــــــــــوير المشـــــــــــاهد  جـــــــــــدا بـــــــــــالطبع

ـــــــر .  ) المشـــــــابهة ـــــــزى كبي ـــــــى غرامهـــــــا ضـــــــابط إنجلي ـــــــل يقـــــــع ف بالفع
، ومـــــــن خاللـــــــه تتســـــــرب أخبـــــــار القـــــــوات اإلنجليزيـــــــة ال  ) فهمـــــــى (

ــــــل معركــــــة العلمــــــين ــــــز .  ســــــيما قبي ــــــة اكتشــــــاف اإلنجلي حبكــــــة النهاي
ــــك أساســــا بفضــــل  وتعــــذيبهم المطــــول لهــــا ــــة ‘، وذل اليهــــودى ’  خيان

ــــــة لالســــــ ــــــرض أن يظــــــل مثلهــــــا عمــــــيال  (تخبارات األلماني وكــــــأن المفت

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   لإلنتاج والتوزيع الفنى

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥
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لـــذا مــــا أضـــافه الفـــيلم أنهــــا فـــى كـــل ذلــــك كانـــت تعمــــل .  ) ! للنازيـــة
لحســـــــــــاب اإلرهـــــــــــابيين الـــــــــــوطنيين المصـــــــــــريين الســـــــــــاعين لطـــــــــــرد 

، مــــع ظهـــور قصــــير ألحمـــد مظهــــر فـــى دور عزيــــز المصــــرى  اإلنجليـــز
ـــــ ـــــار القـــــادة العســـــكريين ذوى الميـــــول الوطني ة ومحـــــرك تلـــــك أحـــــد كب

ومـــــن ثمـــــة ينتهـــــى بعمليـــــة .  المجموعـــــة اإلرهابيـــــة المناصـــــرة لأللمـــــان
قائـــــــد عمليـــــــات هـــــــذا )  عبـــــــد العزيـــــــز (عســـــــكرية ألنـــــــور الســـــــادات 

، وهـــــى بالتأكيـــــد حبكـــــة  التنظـــــيم إلنقاذهـــــا مـــــن يـــــد فريـــــق اإلعـــــدام
ـــــــوهم ـــــــة مفرطـــــــة ال ، مـــــــن  ، ناهيـــــــك عـــــــن أخطائهـــــــا المروعـــــــة تخيلي

، ومـــــــن  صـــــــريين أمـــــــام محـــــــاكمهمأبســـــــطها أن يحـــــــاكم اإلنجليـــــــز م
ــــــد ظهــــــرت أى تنظيمــــــات مســــــلحة مناهضــــــة  ــــــم يكــــــن ق أهمهــــــا أن ل

، دون  هـــــاجم النقـــــاد الفــــيلم بعنـــــف لهـــــذا األســـــباب.  لإلنجليــــز بعـــــد
’  الوطنيـــــــة ‘أن يلحظـــــــوا أن األزمـــــــة الحقيقيـــــــة تكمـــــــن فـــــــى فكـــــــرة 

، التــــى كانــــت باألســــاس ومنــــذ فجرهــــا حركــــة رجعيــــة  المصــــرية نفســــها
ـــــــدم تحـــــــ ـــــــاداة اإلحـــــــتالل مضـــــــادة للتق ت دعـــــــوى متعصـــــــبة هـــــــى مع

، ولـــــم يكســـــب الـــــوطن مـــــن خاللهـــــا  ) معظـــــم األوصـــــاف للجبرتـــــى (
  . سوى الفقر والتخلف واالنغالق لعقود طويلة

   ٢/١! الجاسوسة العاشقة 
Gotcha! 

  ق م ١٠١)  إى فـى سى  ( ١٩٨٥أميركا 
 . ” مافيا المخابرات “:   ف

Univerasl [Michael I. Levy Enterprises]. M: Bill Conti. C: 
Michael Fenton and Jane Feinberg. E: Michael A. 
Stevenson. AD: Norman Newberry. DPh: King Baggot. 
ExcP: Michael I. Levy. SupP: Peter MacGregor-Scott. St: 
Paul G. Hensler and Dan Gordon. S: Dan Gordon. P: Paul 
G. Hensler. D: Jeff Kanew. 

<Anthony Edwards. Linda Fiorentino.> Alex Rocco. Nick 
Corri, Marla Adams. Klaus Loewitsch. ¤  ↑ Christopher 
Rydell, Christie Claridge, Brad Cowgill, Kari Lizer, David 
Wohl, Irene Olga López, Bernard Spiegel, Muriel Dubrule, 
Tine Maria, Francis Lemaire, Marie Carlman, Ayshea 
Leigh, Danny Tolkan. 

، يقــــــوم برحلــــــة  طالــــــب طــــــب بيطــــــرى بــــــارع لكــــــن بــــــال صــــــديقات
، وفعــــال يقــــع فــــى غــــرام فتــــاة مــــن أصــــل تشــــيكى تأخــــذه مــــن  ألوروبــــا

، ثـــــم ترســـــله عائـــــدا بعـــــد أن تـــــدس معـــــه  بـــــاريس إلـــــى بـــــرلين الشـــــرقية
ن  فــــى لــــوس أنچلــــيس يجــــد نفســــه مطــــاردا مــــ.  فيلمــــا لمــــواد تجســــس

، وتتكشـــــــــف مفاجـــــــــأة حـــــــــول  كــــــــل مـــــــــن عمـــــــــالء روس وأميـــــــــركيين
مــــزيج مــــن العاطفيــــة وتشــــويق الجاسوســــية والخفــــة .  شخصــــية الفتــــاة

، دون تميــــز خــــاص فــــى أى  مــــة وبعــــض تتابعــــات النشــــاط الحركــــىالعا
  . منها

   ٢/١الجاسوسة العاشقة 
Shining Through 

  ق م ١١٥)   س/  مور  ( ١٩٩٢أميركا 
Twentieth Century Fox (Peter V. Miller Investment) 

[Sandollar Productions]. C: Simone Reynolds, Mary Gail 
Artz and Barbara Cohen. M: Michael Kamen. CD: Marit 
Allen. E: Craig Mckay, A.C.E. PD: Anthony Pratt. DPh: Jan 
de Bont, A.S.C. Based on the N: Susan Isaacs. Co-P: Nigel 
Wooll. ExcP: Sandy Gallin and David Seltzer. P: Howard 
Rosenman and Carol Baum. W for the Screen and D: David 
Seltzer. 

Michael Douglas. Melanie Griffith. ¤. Liam Neeson. Joely 
Richardson. And John Gielgud. 
ســـــكرتيرة بارعـــــة تقـــــع فـــــى غـــــرام رئيســـــها المـــــدير الحكـــــومى الـــــذى 

ـــــد المشـــــاركة فـــــى .  هـــــو جاســـــوس فـــــى الواقـــــع هـــــى تـــــدرك هـــــذا وتري
، فيوفـــــــدها فـــــــى مهمـــــــة الكتشـــــــاف مكـــــــان مصـــــــنع الصـــــــواريخ  هـــــــذا

النصـــــــف األول .  األلمانيــــــة العـــــــابرة أثنـــــــاء الحــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــة
لمجــــرد حبكــــة ، ثــــم ينقلــــب  متــــألق اكتســــحت فيــــه جريفيــــث الشاشــــة

ــــــة ــــــارة جاسوســــــية روتيني ــــــث اإلث ــــــوق المتوســــــط مــــــن حي لحظــــــة .  ، ف
بارعـــــة فـــــى البـــــدايات عنـــــدما يطلـــــب البطـــــل أثنـــــاء تعنيفـــــه لســـــكرتيرته 

ــــه باســــمه المشاكســــة متواصــــلة الكــــالم بحمــــاس ــــف  ، أن تنادي ، فتتوق
عـــــن إكمـــــال كالمهـــــا وتشـــــرد باســـــمة لهـــــذا الـــــذى ال يعنـــــى إال دعـــــوة 

  . للفراش

  ب الجاسوسية والح
Dangerous Affection 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  إى فـى سى  ( ١٩٨٧أميركا 
New World [Freyda Rothstein; Litke/ Grossbart]. M: 

J.A.C. Redford. E: Harry Kaye. AD: Gregory Melton. DPh: 
William Wages. P: Renee Valente. TP: Annabel Davis-Goff 
and Susan Rice. St: Annabel Davis-Goff. D: Larry Elikann. 

 ExcPs: Freyda Rothstein, Jack Grossbart. C: Marc 
Schwartz and Associates. Costumes: Ruby Manis. 

<Judith Light. Jimmy Smits. Audra Lindley. Michael 
Parks. Billy O’Sullivan. And Rhea Perlman -as Claudia.> 
Also Str: Joseph Hacker. John Aylward.  John Lisbon 
Wood, Spice Williams. Ftr: Clayton Corzatte, Bill Dore, 
Denise Frisino, Susan Ludlow, Peg Phillips, Tony M. 
Romano, Charles Russo, David Silverman, William Weir, 
Johnny ‘Sugarbear’ Willis. Watt. 

، ويفتقـــــــــد  فــــــــيلم جاسوســــــــية تليفـــــــــزيونى صـــــــــغير أقــــــــرب للملــــــــل
ــــــوع ــــــة للن ــــــه الشخصــــــية  لمشــــــاهد النشــــــاط التقليدي ــــــا في ، وأغــــــرب م

، وال تفهــــم لمــــاذا  الشــــريرة جاســــوس ال يكــــاد يفعــــل أى شــــى خطيــــر
هـــو يريـــد بيـــع أســـرار صـــواريخ .  يفشـــل أصـــال فـــى عملـــه لهـــذه الدرجـــة

ـــــالميكروفيلم الملصـــــق فـــــ عســـــكرية للخـــــارج ـــــد ، فـــــإذا ب وق طـــــابع بري
، بينمــــا  ، و يرتكــــب عــــدة جــــرائم قتــــل مــــن أجلــــه يقــــع فــــى يــــد طفــــل

األم الحامـــــــل والشـــــــرطى الـــــــذى بـــــــدأت تصـــــــادقه ال يفهمـــــــان لمـــــــاذا 
بهــــذه الشخصــــيات واألحــــداث كــــان مــــن األفضــــل .  يجــــرى كــــل هــــذا
  . تقديمه ككوميديا

  الجاسوسية والحب 
Dangerous Affection 

  ]   تليفـزيونى [ق م  ١٠٠)   ت/  إى فـى سى  ( ١٩٨٧أميركا 
[New World International] New World Television. 

[Freyda Rothstein; Litke/ Grossbart]. M: J.A.C. Redford. E: 
Harry Kaye, A.C.E. AD: Gregory Melton. DPh: William 
Wages. <P: Renee Valente. TP: Annabel Davis-Goff and 
Susan Rice.> St: Annabel Davis-Goff. <D: Larry Elikann.> 

 <ExcPs: Freyda Rothstein, Jack Grossbart.> C: Marc 
Schwartz and Associates. UnitPMg: Mack Bing. FirstAstD: 
Jim Nasella; SecondAstD: Michael Smidt. Claudia’s 
Paintings: Amanda Watt. Costumes: Ruby Manis. 

<Str: Judith Light. Jimmy Smits. Audra Lindley. Michael 
Parks. Billy O’Sullivan. And Rhea Perlman -as Claudia.> 
Also Str: Joseph Hacker. John Aylward.  Co-Str: John 
Lisbon Wood, Spice Williams. Ftr: Clayton Corzatte, Bill 
Dore, Denise Frisino, Susan Ludlow, Peg Phillips. Tony M. 
Romano, Charles Russo, David Silverman, William Weir, 
Johnny ‘Sugarbear’ Willis. 

، ويفتقـــــــــد  فــــــــيلم جاسوســــــــية تليفـــــــــزيونى صـــــــــغير أقــــــــرب للملــــــــل
، وأغـــــرب مـــــا فيـــــه  لمشـــــاهد النشـــــاط التقليديـــــة المتوقعـــــة مـــــن النـــــوع

، وال  الشخصـــــية الشـــــريرة جاســـــوس ال يكـــــاد يفعـــــل أى شـــــى خطيـــــر
هــــو يريــــد بيــــع .  م لمــــاذا يفشــــل أصــــال فــــى عملــــه لهــــذه الدرجــــةتفهــــ

، فــــــإذا بــــــالميكروفيلم الملصــــــق  أســــــرار صــــــواريخ عســــــكرية للخــــــارج
مــــن هنــــا يرتكــــب عــــدة جــــرائم .  فــــوق طــــابع بريــــد يقــــع فــــى يــــد طفــــل

، بينمـــا األم الحامــــل والشـــرطى الــــذى بـــدأت تصــــادقه  قتـــل مـــن أجلــــه
يات واألحــــداث بهــــذه الشخصــــ.  ال يفهمــــان لمــــاذا يجــــرى كــــل هــــذا

ـــــــديا األحـــــــداث فـــــــى ســـــــياتل .  كـــــــان مـــــــن األفضـــــــل تقديمـــــــه ككومي
  . واشينجتونـ  

 چاك 
Jack 

  ق م ١١٣)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 
Hollywood Pictures [American Zoetrope; Great Oaks]. M: 

Michael Kamen. ExcP: Doug Claybourne. W: James 
DeMonaco & Gray Nadeau. P: Ricardo Mestres, Fred 
Fuchs, Francis Ford Coppola. D: Francis Ford Coppola. 

Robin Williams. ¤ Diane Lane. Jennifer Lopez. Brian 
Kerwin. With: Fran Drescher. And Bill Cosby -as Mr. 
Woodruff. 

، مثــــل تــــوم هــــانكس  كثيــــرون أدوا شخصــــية صــــبى فــــى جســــد بــــالغ
،  ) ؟ هـــــل تـــــذكر أســـــماء األفـــــالم (چـــــادچ راينهولـــــد ودادلـــــى مـــــوور و 

ـــه أداه فـــى دور  ـــامز يبـــدو كمـــن خلـــق للـــدور خلقـــا لـــيس ألن لكـــن ويللي
ـــــل هـــــذا ـــــين قب أو صـــــيغتها   (، إنمـــــا ألن روح هـــــذه الشخصـــــية  أو اثن

ــــا .  تفــــوح مــــن كــــل شخصــــياته)  األخــــرى طفــــل فــــى ســــن األربعــــين هن
ــــالنمو ــــادر يســــارع ب ــــ طفــــل يعــــانى مــــن مــــرض ن دو كــــروبين ، بحيــــث يب

ـــامز مـــن الخـــارج ـــه  ويللي ـــام وســـط أبوي ـــذى يقفـــز لين ، وطفـــل العاشـــرة ال
معاناتــــه الحقيقيــــة هــــى رغبتــــه فــــى تكــــوين .  فــــى الفــــراش مــــن الــــداخل

ــــــائج عكســــــية حيــــــث  صــــــداقات ــــــه للمدرســــــة يعطــــــى نت ، لكــــــن ذهاب
أن تعلـــــب أن هـــــذا القلـــــب الكبيـــــر .  يصـــــبح محـــــط ســـــخرية الجميـــــع

ــــ ــــع فــــى نهاي ــــاب الجمي ــــيس فــــى عمــــق .  ة المطــــافســــوف يأســــر ألب ل
ــــر ‘ ، وربمــــا تكــــرار  األفضــــل مــــن نوعــــه]  ” أحــــالم مراهــــق “ [،  كبي

ــــــل ــــــن قب ــــــف ســــــبق طرقهــــــا م ــــــديا  لثيمــــــات ومواق ــــــه يظــــــل كومي ، لكن
  . ، ال سيما لصغار السن فعالة

   ٢/١شارة الشرف —چاك رييد 
Jack Reed —Badge of Honor 

  ] تليفـزيونى  [ق م )    — ( ١٩٩٣أميركا 
Steven Krantz Productions [Multimedia Motion Pictures]. 

ExcP: Steve Krantz. Co-ExcP: Brian Dennehy. Co-Ps: Art 
Schaefer, Andrew Laskos. M: Lee Holdridge. W: Andrew 
Laskos. P: Walter Coblenz. D: Kevin Connor. 

Brian Dennehy, Susan Rutton, Alice Krige, R.D. Call, 
Amy Aquino, Jo Andrerson, Byron Keith Minns, Neal 
McDough, Justin Burnette, Michael Talbott, Joey 
Zimmerman. 

ــــد ــــز چــــاك ريي ــــة لشــــرطى شــــيكاجو المتمي ، صــــاحب  القصــــة الواقعي
ـــــاد ـــــين الجـــــرأة والصـــــالبة والعن ـــــى تجمـــــع مـــــا ب ـــــرة الت ،  الســـــمعة الكبي

قـــــدم دينيهـــــى بعـــــد ثـــــالث أعـــــوام .  وعـــــدم الوجـــــل أمـــــام كبـــــار النفـــــوذ
، مـــــع إضـــــافة دوره كموجـــــه ألول  قصـــــة أخـــــرى عـــــن ذات الشخصـــــية

  . مرة لها

   ٢/١واحد من خاصتنا —چاك رييد 
Jack Reed —One of Our Own 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)   ت  ( ١٩٩٦أميركا 
NBC. >Inspired by an actual case.< DPh: Ron Orieux, 

C.S.C. PDn: Jillian Scott. E: Peter V. White. M: Lee 
Holdridge. Co-Pd: Barbara Kelly. P: Patricia Clifford. Co-
ExcP: Brian Dennehy. ExcP: Steve Krantz. W: Brian 
Dennehy & Bill Phillips. D: Brian Dennehy. ExcPs: Peter 
Locke, Donald Kushner. 

Brian Dennehy -in. Str: Charles S. Dutton. Susan Ruttan. 
Kevin Dunn. Suki Kaiser. Michael Talbott. Bernie Coulson, 
Amber Benson, Cussé Mankuma. Justin Burnette, Megan 
Leitch, Justin Louis. And CCH Pounder -as Mrs. Harris. 
ـــــانى أفـــــالم دينيهـــــى عـــــن شخصـــــية چـــــاك رييـــــد شـــــرطى شـــــيكاجو  ث

شـــــــــارة —چـــــــــاك رييـــــــــد  “، مـــــــــأخوذة كســـــــــابقها  العنيـــــــــد الشـــــــــجاع
، وأيضــــــا  عــــــن وقــــــائع حقيقيــــــة فــــــى حيــــــاة هــــــذا الشــــــرطى”  الشــــــرف

ــــاكورة أفــــالم دينيهــــى كموجــــه ــــا سلســــلة مــــن محــــاوالت .  ب يتحــــرى هن
القتـــــل لســـــيدة بواســـــطة شـــــاب أبـــــيض وآخـــــر أســـــود أكثـــــر ســـــيكوپاتية 

ـــة ( ـــة قوي ـــة ديني ـــزنس .  ) ذو خلفي يتضـــح أنهـــا عشـــيقة ســـابقة لرجـــل بي
يكتشـــــف الشـــــرطى أنـــــه يـــــدير شـــــيئا مـــــا .  هـــــو الـــــذى أجرهمـــــا لقتلهـــــا

، وعنــــدما يحــــاول هـــــؤالء  لحســــاب مجموعــــة مــــن القضــــاة الفاســــدين
وســـــيط الرشـــــاوى لهـــــم نظيـــــر الحصـــــول علـــــى  (قتـــــل رجـــــل البيـــــزنس 

الشــــــرطى بمحاولــــــة ، يــــــتهم األخيــــــر  ) نصــــــفها نظيــــــر حيلــــــه البنكيــــــة
رغـــــم .  ، ويوقـــــف بالفعـــــل عـــــن الشـــــغل القتـــــل بهـــــدف الـــــتخلص منـــــه

، تظـــــل درامـــــا   ســـــهولة الحبكـــــة واالعترافـــــات الطوعيـــــة معظـــــم الوقـــــت
الرجــــال  ‘، يقــــف علــــى رأســــها أداء ملفــــت مــــن بعــــض  كثيفــــة ومثيــــرة

  . كدينيهى’  األشداء

   ٢/١چاك وسارة 
Jack & Sarah 

  ق م ١١٠)   س ( ١٩٩٥بريطانيا 
[PolyGram] Granada Film;  Mainstream. [British Screens; 

Canal Plus]. E: Lesley Walker. DPh: Jean-Yves Escoffier. 
Comp: Simon Boswell. Co-P: Alexandre Heylen. ExcP: 
Steve Morrison. Ps: Pippa Cross, Simon Channing-
Williams, Janette Day. W and D: Tim Sullivan. 

Richard E. Grant, Samantha Mathis. Judi Dench. Ian 
McKellen. Christopher J. Bradshaw. 

،  تمــــــــــوت زوجتــــــــــه)  ريتشــــــــــارد إى جرانــــــــــت (قــــــــــانونى :  لنــــــــــدن
لرعايـــــة )  ســـــامانتا مـــــاثيس (ويســـــتأجر دون رضـــــا كبيـــــر نادلـــــة أميركيـــــة 

عبـــــر سلســـــلة مـــــن القصـــــص والمواقـــــف المتشـــــعبة .  طفلتـــــه الصـــــغيرة
األداء الجيـــــد رفـــــع كثيـــــرا مـــــن مســـــتوى .  ينمـــــو الحـــــب بـــــين البطلـــــين

دراما عاطفيـــــــة ، والنتيجـــــــة كوميـــــــ مخطوطـــــــة غيـــــــر محكمـــــــة الخيـــــــوط
.  ، مــــع حفنــــة مــــن اللحظــــات المــــؤثرة هنــــا وهنــــاك مقبولــــة المشــــاهدة

  . أول أفالم كاتب تمثيليات الشاشة تيم سولليفـان كموجه

  المغامر —چان جالمو 
Jean Galmot —Aventurier 

  ق م ٢٧٠)   ت  ( ١٩٨٠فرنسا ح 
Partner’s Production; UGC Images [Hachette Premiere; 

Centre National de la Cinematographie; Club des 
Investisseurs; Credit Lyonnais; C.D.C. Participations; U.I. 
(Groupe Credit Agricole); Credit National; L’Epargne de 
France; Sodete; U.F.1. (Banque Worms); Les Soficas 
Sofinergil; La Sofica Images Investissements; Les Soficas 
Investimage; La Sofica Creations; La Sofica Lumiere]. S: 
Santiago Amigorena, Alain Maline, Francois Migeat, Anne 
Theron; Liberally Based on the Life of Jean Galmon. 
Adaptation and Dialogues: Santiago Amigorena, Daniel 
Saint-Hamont, Anne Theron. >DPh: Walther Vanden Ende. 
Sd: Harald Maury, Jean-Paul Loublier. CD: Yvonne 
Sassinot de Nesles. AD: Christian Marti. E:Hugues 
Darmois. First Assistants: Yvon Rouve, Francoise Ebrard. 
C: Shula Siegfried. PMg: Jean-Loup Monthieux, Daniel 
Deschamps. OM: Romano Musumarra.< P: Ariel Zeitoun. 
D: Alain Maline. 

Christophe Malavoy. ¤. With: Roger Hanin -as the 
Governor. >With the Participation of: Desiree Nousbuch-
Becker. With: Jean-Michel Martial.< Belinda Becker. 
>Maxime Leroux, Jacques Martial. Jean-Paul Muel, Benois 
Regent. Roger Planchon. Ambre Thiaw, Ute Lemper, 
Karine Silla. Vincent Martin, Jean-Marie Lemaire, Mathe 
Samba. Jean-Pierre Bisson.< 
مـــاراثون فيلمـــى حـــول حيـــاة المســــتوطن الفرنســـى چـــان جـــالمو فــــى 

كــــان صــــحفيا فــــى األصــــل .  جيانــــا الفرنســــية أوائــــل القــــرن العشــــرين
ـــــا عـــــ ـــــذهبهـــــبط بحث ـــــه ســـــرعان مـــــا صـــــدم فـــــى اســـــتغالل  ن ال ، لكن

، ومــــن ثــــم كســــب  الحــــاكم الفرنســــى للشــــعب فــــى اســــتخراج الــــذهب
شــــــــــعبية واســــــــــعة بــــــــــين الســــــــــكان األصــــــــــليين ألفكــــــــــاره المتحــــــــــررة 

تبنـــــى إنشـــــاء مشـــــروعات .  المتســـــامحة والمناهضـــــة للتمييـــــز العرقـــــى
تضـــع صـــالحهم فـــى االعتبـــار قبـــل مصـــالح الحكـــام الفرنســـيين الـــذين 

م الفــــــيلم وقــــــد غلــــــب علــــــيهم الفســــــاد وأنــــــه المبــــــرر الــــــرئيس يقــــــدمه
مـــــوت چـــــان جـــــالمو فـــــى المستشـــــفى .  لرفضـــــهم منحهـــــا االســـــتقالل

ألدى لوقــــــوع مــــــا  ١٩٢٨فــــــى كايــــــان يــــــوم الســــــادس مــــــن أغســــــطس 
القصـــــة كلهـــــا تـــــروى مـــــن خـــــالل .  يشـــــبه ثـــــورة مصـــــغرة فـــــى الجزيـــــرة

ت مرافعـــــة المحـــــامى المغمـــــور الملـــــون جاســـــتون مينيرفــــــيل التـــــى بـــــدأ
، والتــــــى حــــــاول فيهــــــا الــــــرد علــــــى مــــــا يثيــــــره  ١٩٣١مــــــارس  ٩فــــــى 

، إلنقـــــاذ  الفرنســـــيون األثريـــــاء مـــــن شـــــبهات حـــــول فســـــاده ومغامرتـــــه
ــــه األجــــواء  ــــه األربعــــة عشــــر مــــن حكــــم باإلعــــدام تكــــاد تجــــزم ب متهمي

جـــــــو المكـــــــان والزمـــــــان يعـــــــاد خلقـــــــه .  العرقيـــــــة المشـــــــحونة آنـــــــذاك
ــــع ــــى نحــــو مقن ــــدا عل ــــد ، لكــــن المشــــكلة تظــــل  تأكي فــــى الطــــول الزائ

دع جانبـــــا أنـــــه  (والـــــذى يصـــــعب متابعتـــــه علـــــى مـــــدى ثـــــالث ليـــــالى 
  .  ) عرض سينمائيا فى األصل

   ٢/١الجانب اآلخر للجبل 
The Other Side of the Mountain  

  ق م ١٠١)   س/  ف/   ت  ( ١٩٧٨أميركا 
  . ” انتصار الحياة “:  س

Aka: The Other Side of the Mountain —Part II (USTitle). 
[Universal] Filmways. M: Lee Holdridge. AscP: Donna R. 

Dubrow. E: Eve Newman, A.C.E., Walter Hannemann, 
A.C.E. AD: William Campbell. DPh: Ric Waite. W: 
Douglas Day Stewart. P: Edward S. Feldman. D: Larry 
Peerce. 

Marilyn Hassett. Timothy Bottoms. ¤. Nan Martin. 
Gretchen Corbett. William Bryant, James A. Bottons, June 
Dayton, Curtis Credel, Charles Frank. And Belinda 
Montgomery. 

ــــة   ــــل كينمونــــت الحقيقي ــــع وإنســــانى لقصــــة جب ــــق ممت اســــتكمال رقي
ــــأس “انظر الجــــزء األول تحــــت عنــــوان ـ   بطلــــة التزحلــــق .  ” قاتلــــة الي

علـــــى الجليـــــد الســـــابقة المقعـــــدة والتـــــى تعمـــــل االن مدرســـــة لألطفـــــال 
ــــرف بأحــــد الســــائقين والــــذى يحبهــــا حبــــا جمــــا چــــيمس بوتــــومز .  تتع

العنـــــوان البريطـــــانى بـــــدون  !  اأيضـــــ.  هـــــو والـــــد تيمـــــوثى فـــــى الحقيقـــــة
مفارقـــة غريبـــة مـــن نوعهـــا .  وهـــو مـــا عـــرض بـــه’  جـــزء اثنـــين ‘كلمـــة 

ـــــوان العالمى ـــــوان األميركـــــى للجـــــزء ـ  أن يحمـــــل العن البريطانى ذات العن
ـــــوان  األول ـــــوان العـــــالمى للجـــــزء األول والعن ، متجـــــاهال كـــــال مـــــن العن

  ! األميركى للجزء الثانى



٩٣  

   الجانح الرقيق 
The Delicate Delinquent 

  ق أأ ١٠١)   ت  ( ١٩٥٦أميركا 
[Paramount] York Pictures. DPh: Haskell Boggs; AD: Hal 

Pereira and Earl Hedrick. SpPhFx: John P. Fulton, A.S.C.; 
ProcessPh: Farciot Edouart, A.S.C.; SD: Sam Comer and 
Ray Moyer. E: Howard Smith, A.C.E.; Costumes: Edith 
Head; Men’s Wardrobe: Sy Devore; AstD: Richard Caffey. 
MUpSupn: Wally Westmore, S.M.A.; Hair Style Supn: 
Nellie Manley, C.R.S.; SdRecg: Gene Merritt and Winston 
Leverett. MScrd: Buddy Bergman; >MNumber Staged: 
Nick Castle; Ast to the Pr: Jack Mintz.< P: Jerry Lewis. W 
and D: Don McGuire. 

Jerry Lewis. ¤. Co-Str: Darren McGavin and Martha 
Hyer. With: Robert Ivers, Horace McMahon, Richard 
Bakalyan. Joseph Corey, Mary Webster, Milton Frome, 
Jefferson Searles. 
،  أول فــــيلم منفــــرد لچيــــرى ليــــويس بعــــد انفصــــاله عــــن ديــــين مــــارتين

، لكـــــن بإجتهـــــاد  عبـــــارة عـــــن إنتـــــاج صـــــغير نســـــبيا بـــــاألبيض واألســـــود
ـــــــــى موضـــــــــوع جـــــــــاد ـــــــــث تبن ـــــــــن حي شـــــــــرطى .  واضـــــــــح ال ســـــــــيما م

اعتـــــاد الشـــــغل فـــــى أحيـــــاء نيـــــو يـــــورك الوضـــــيعة يتبنـــــى )  ماكجافـــــين (
لكنـــــه فـــــى ،  ممـــــن تقـــــبض علـــــيهم الشـــــرطة عـــــادة)  ليـــــويس (شـــــابا 

الواقــــــع شــــــخص طيــــــب يعمــــــل مســــــاعدا لبــــــواب ولديــــــه رغبــــــة فــــــى 
ـــــــاة الحضـــــــيض  ـــــــك  الخـــــــروج مـــــــن حي ـــــــه ال يمل ـــــــوال إحساســـــــه أن ، ل

يســــــــاعده علــــــــى تحقيــــــــق رغبتــــــــه فــــــــى أن .  القــــــــدرات أو المهــــــــارات
هنــــا .  يصــــبح ضــــابط شــــرطة كوظيفــــة يحترمهــــا النــــاس وتفعــــل الخيــــر

ـــــــي ـــــــة نســـــــبيا فـــــــى الف ـــــــة القليل ـــــــأتى ضـــــــحكات الفـــــــارص المغرق ،  لمت
أبرزهـــــا للمســـــئول يطلـــــب منـــــه  (والمبنيـــــة بـــــالطبع علـــــى غبـــــاء البطـــــل 

، األمــــر الــــذى ينتهــــى بكــــل الحبــــر فــــوق  وضــــع بصــــماته علــــى الــــورق
ــــانى قمــــيص األول ــــه مــــع مصــــارع ســــومو ياپ ــــدرب في ــــابع يت .  ) ! ، وتت

ــــــاع  ــــــى للشــــــرطى مــــــع زميلــــــة جافــــــة الطب ــــــان األول قصــــــتا حــــــب موازيت
  . وظفة صغيرة بأحد المكاتب، والثانية لليويس مع م ) هاير (

  جانكيز خان 
Genghis Khan 

  ق م ١٢٤)   إى فـى سى ( ١٩٦٥بريطانيا 
[Columbia] Irving Allen Limited [Irving Allen; CCC; 

Avala Productions]. DPh: Geoffrey Unsworth. SupAD: 
Maurice Carter, Sets Designed: Toni Sarzi-Braga; AD: 
Heino Nickolic, CD: Cynthia Tingeg. FE: Geoffrey Foot. 
MComp: Dušan Radic, Cond: Muir Mathieson, S: Clarke 
Reyrolds and Beverley Cross; Based on an OSt: Berkley 
Mather. AscP: Euan Lloyd. Second Unit D: Cliff Lyons. P: 
Irving Allen. D: Henry Levin. 

Str: Stephen Boyd. James Mason. Eli Wallach. Francoise 
Dorleac. Telly Savalas. Robert Merley. Yvonne Mitchell. ¤ 
With: Michael Hordern, Woody Strode, Kenneth Cope, 
Patrick Holt, Gustavo Rojo, Roger Croucher, Don 
Borisenko. And Omar Sharif -as Genghis Khan. ¤ ↑ 
Suzanne Hsiao, George Savalas, Corlo Cura, Dusan Vujsic, 
Jovan Tesic, Andreja Marcic, Thomas Margulies, Yamata 
Pauli, Linda Lancar, Branislav Radovic, Zvonko Jovcic. 

،  ’ الرجـــــــــــل الحديـــــــــــدى ‘تيمـــــــــــوچين :  القـــــــــــرن الثـــــــــــانى عشـــــــــــر
المســـــــتعبد طفـــــــال لـــــــدى قائـــــــد قبيلـــــــة المركيـــــــت المجوليـــــــة الطاغيـــــــة 

فــــى .  ، يقــــول طالعــــه إنــــه ســــيوحد قبائــــل المجــــول المتشــــرذمة اموجــــاي
شــــبابه يبــــدأ بعــــراف ومقاتــــل أســــمر أبكــــم ليضــــم تــــدريجيا تحــــت رايتــــه 

فـــــى البدايـــــة تجتذبـــــه حضـــــارة ومعرفـــــة الصـــــين .  القبائـــــل المستضـــــعفة
ـــتعلم منهـــا ـــه يصـــبح  فيرحـــل بأتباعـــه إليهـــا لي ـــإذا ب ـــازين ‘، ف ’  ســـيد الغ

ئــــد قـــوات االمبراطوريــــة وحاميهـــا ثــــم غازيهـــا هــــى قا ـ  چينكيــــز خان أوـ  
وذلـــــك حتـــــى تـــــأتى الموقعـــــة .  نفســـــها وغـــــازى كـــــل آســـــيا بعـــــد قليـــــل

، ومبــــــــارزة  الفاصــــــــلة مــــــــع شــــــــاه خــــــــوارزم المتحــــــــالف مــــــــع ياموجــــــــا
، لكـــــن عامـــــة  إنتـــــاج ضـــــخم مـــــتقن العناصـــــر.  لرجل المنتظـــــرةـ  الرجل

ـــــرة ـــــذات الفت ـــــة الخالصـــــة ل ـــــات الهوليوودي ربمـــــا  . ال يضـــــارع الملحمي
، لكـــــن ال بـــــأس  لـــــم يكـــــن ثـــــم مـــــن نـــــد أصـــــال لـــــدور الغـــــازى العظـــــيم

الــــدوران .  بالبســــاطة والحلــــم والــــال أســــطورية التــــى أداه بهــــا الشــــريف
،  ميســـــــون كـــــــإمبراطور الصـــــــين ومستشـــــــارهالملفتـــــــان همـــــــا مـــــــورلى و 

أمـــــــا شـــــــق الوجـــــــه .  وأيضـــــــا ال بـــــــأس بلمســـــــة الكاريكاتوريـــــــة فيهمـــــــا
ميلــــة دورليــــتش الفــــراغ فيــــه الحســــن وســــط كــــل هــــذا فقــــد مــــألت الج

ـــدا ـــة  جي ـــى رفضـــت الطاغي ـــة الت ـــة الدافئ ـــاة القوي ـــه الفت ـــد (، كبورتي )  بوي
ـــه قـــط مـــن قبـــل كفـــيلم بريطـــانى.  وأحبـــت تيمـــوچين ـــم يشـــر ل ،  ربمـــا ل
 ـ  وأحيانا لكلـ  الواقـــــع أنـــــه عـــــادة ماينســـــب ألحـــــد !  لكنهـــــا الحقيقـــــة

.  سالفـــــــيةيوجو /  ألمانيــــــة غربيــــــة/  الشــــــركات المنفــــــذة هــــــى أميركيــــــة
كمـــــــا تـــــــرى فـــــــإن مواقـــــــع التصـــــــوير وأغلبيـــــــة الطـــــــاقم تنتمـــــــى لهـــــــذه 

  .  األخيرة
  الجائزة الكبرى 

  ق م ١٠٠)  س/    ف  ( ١٩٧٥لبنان ح 
  . سمير الغصينى:  إخراج
  . ] ثنائى [ـ  سعادة /  ، األخوان ، منى إبراهيم إيمان

ـــــة ـــــامرات تشـــــويقية وعاطفي ، فتـــــاة تحـــــاول تـــــوريط أحـــــد أبطـــــال  مغ
متوســـــط وال .  ، لكنهـــــا تقـــــع فـــــى حبـــــه قبـــــل فـــــوات األوان كمـــــةالمال 

  . شىء مميز إال فى بعض الجرأة الجنسية

  الجبابرة
  . ” إمبراطورية الجبابرة “:  انظر

  جبابرة األجيال المتوحشة
  . ” جزيرة الديناصورات “:  انظر

   ٢/١جبابرة الدمار 
Steele Justice 

  ق م ١٠٥)   س/   رينبو  ( ١٩٨٧أميركا 
Atlantic Entertainment Group. P: John Strong. W and D: 

Robert Boris. 

Martin Kove, Sela Ward, Ronny Cox, Bernie Casey, 
Joseph Campanella, Soon-Teck Oh, Robert Kim, Peter 
Kwong, Shannon Tweed, Sarah Douglas, Jan Gan Boyd, 
Astrid Blain. 

، وإن  ، مـــــن عصـــــر الـــــرئيس ريجـــــان بياميلودرامـــــا عنـــــف كبيـــــرة نســـــ
ــــأبو النــــوع  ــــة ب ــــو “لــــم تحقــــق داخــــل أميركــــا صــــدى يــــذكر مقارن ”  رامب

ـــــــــه محورهـــــــــا الفــــــــــييتناميون المقيمـــــــــون فـــــــــى مـــــــــدن شـــــــــمال  .  وأمثال
ـــــا ـــــد  كاليفورني ـــــك بع ـــــن انتهـــــاء الحـــــرب وتـــــرحيلهم  ١٢، وذل ـــــا م عام
، غالبـــــا بثـــــروات مـــــن أمـــــوال المخـــــابرات المركزيـــــة التـــــى  إلـــــى أميركـــــا

اآلن أصــــبح هــــؤالء .  غـــدقت علــــيهم لــــدى تعــــاونهم معهــــا قبــــل ذلــــكأ
ــــــب أميركــــــا يرشــــــون الشــــــرطة بــــــل  ــــــى قل ــــــوذ ف ــــــة النف موسســــــات هائل

، ويحكمــــــون كــــــل شــــــىء فــــــى المــــــدن التــــــى أقــــــاموا فيهــــــا  والجــــــيش
.  مــــثال”  شــــاهد إثبـــات “بصـــورة أضـــخم كثيــــرا ممـــا قــــدم فـــى فـــيلم  (

ييتنام القصـــــة تصـــــدى مقاتـــــل ســـــابق كـــــان قـــــد تعـــــاون معهـــــم فـــــى فــــــ
ــــة ــــة متبادل ــــل  وانتهــــى األمــــر بكراهي ، تصــــديه لجــــرائم هــــؤالء ومنهــــا قت

وورد هــــــى زوجــــــة .  صــــــديقه الفـــــــييتنامى الشــــــرطى المســــــتقيم وأســــــرته
عنــــف فــــائق والفــــيلم ككــــل .  البطــــل الحســــناء والتــــى تشــــاركه مغامرتــــه

  . مثير كثيرا ومحكم التنفيذ واإليقاع لمدى بعيد

  جبابرة الميناء 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٥مصر 

:  قصــــة.  نــــاتكو]  أفــــالم إيهــــاب الليثــــى أفــــالم محمــــد عمــــارة  [
ـــــــــى العلمـــــــــى:  ؛ ســـــــــيناريو وحـــــــــوار عـــــــــاطف رزق :  مكســـــــــاج.  يحي
.  عـــــــــــاطف رزق:  مـــــــــــدير اإلنتـــــــــــاج.  مجـــــــــــدى كامـــــــــــل/  مهنـــــــــــدس

محمـــــــــد :  مونتــــــــاچ.  جمـــــــــال ســــــــالمة.  د:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية
فرنســـــيس .  ى:  إنتـــــاج.  يـــــر اهللاعلـــــى خ:  مـــــدير التصـــــوير.  الطبـــــاخ

  . يحيى العلمى:  إخراج ↔.  ] يوسف فرنسيس [ـ  
ـــــــاروق الفيشـــــــاوى ـــــــوى.  ف ـــــــى عل ـــــــاء.  ليل ـــــــابرة المين :  قصـــــــة.  جب

ـــــى العلمـــــى:  ؛ ســـــيناريو وحـــــوار عـــــاطف رزق ـــــة.  يحي حســـــين :  بطول
ـــــــدى.  الشـــــــربينى ـــــــب.  محمـــــــود الجن .  ناهـــــــد رشـــــــدى.  أحمـــــــد رات

محســــن :  مــــع الفنــــان الكبيــــر.  خشــــوقى شــــام.  صــــبرى عبــــد المــــنعم
  . سرحان

المينـــــاء هـــــو الســـــويس والجبـــــابرة هـــــم مهربـــــون وبلطجيـــــة يهيمنـــــون 
ـــــه ـــــالم نقـــــد .  علي ـــــى أف ـــــة ف والحبكـــــة هـــــى إحـــــدى الحبكـــــات المألوف

فــــى العــــام ’  بيــــت القاضــــى ‘، وكــــان  االنفتــــاح االقتصــــادى فــــى مصــــر
البطـــــل الـــــذى يعـــــود مـــــن غربـــــة طويلـــــة ليجـــــد كـــــل .  الســـــابق أفضـــــلها

هــــــو مهنــــــدس يجــــــد حبيبتــــــه قــــــد تحولــــــت .  قواعــــــد قــــــد اختلــــــتال
ــــرة ــــد مــــوت األخي ــــوال  لراقصــــة فــــى ملهــــى زوج أمهــــا بع ــــزازه ألم ، وابت

ــــة مــــن بعــــدها ــــاطرة  االبن ــــاال أصــــبح أحــــد أب ــــذى كــــان طب ، وأن هــــذا ال
عنــــدما تحــــرق .  ) فضــــال عــــن األنشــــطة التحتيــــة األخــــرى (البيــــزنس 

، لكــــن  مــــن المواجهــــة ، يجــــد البطــــل أن ال مفــــر أمامــــه مخــــازن والــــده
ــــــة ــــــه لســــــجن لمــــــدة عــــــامين الصــــــابته أحــــــد البلطجي ،  هــــــذا يــــــودى ب

  . ويخرج ليخطط لتدمير مؤسسة رجل البيزنس الشرير وأعوانه
  جبابرة وأوغاد 

Raiders of the Sun 
  ق م ٩٠)   س/    ف  ( ١٩٩١أميركا 

Concorde; New Horizons. E: Joseph Zucchero. DPh: Joe 
Batac. M: Odette Springer and Gary Earl. PD: Robert Lee. 
St: Joseph Zucchero and David Linter. S: Fredric Bailey. 
AscP: Steven Robiner. P and D: Cirio H. Santiago.  ↑ Exc 
in Charge of P: Christopher R. Santiago; LineP: Dulce V. 
del Pilar. 

Str: Richard Norton. Brigitta Stenberg. Rick Dean. 
William Steis. Blake Boyd.  ↑ with: Lani Labangco, 
Joseph Zucchero, Henry Strzalkowski, Nick Nicholson, Ned 
Hourani. Bon Vibor, Nigel Hogge Paul Holme, Ernie 
Santana, Ramon de Salva. Cast of Chrs: Robert Ginnivan, 
James Paolleli, Steve Rogers, Joanne Griffin, Fred Esplana, 
Ruben Ramos, Greg Rocero, Eddie Samonte, Judy Greene, 
Ray ‘Big Boy’ Bacho, Tony Carrion, Bob Larsen, Clay 
Strode. 
خيـــــال مســـــتقبلى متواضـــــع األنتـــــاج وبـــــال أهميـــــة تـــــذكر فقـــــط هـــــو 

ـــة أفـــالم مـــا بعـــد المحرقـــة مـــادة مـــا  ، حيـــث باتـــت دورة أخـــرى لطاحون
الحلــــف .  هــــذه المــــادة هنــــا هــــى البــــارود.  هـــى الشــــحيحة والمحوريــــة

ـــــــع جماعـــــــة  ـــــــى صـــــــراع م ـــــــة يـــــــدخل ف الحـــــــاكم المـــــــؤمن بالديمقراطي
ـــــه مـــــنجم ضـــــخم  متمـــــردين ، والهـــــدف اإلســـــتيالء علـــــى مـــــا يعتقـــــد أن
ــــــك الفكــــــرة.  للبــــــارود ــــــروق ل ــــــر ربمــــــا ت ــــــة لحــــــد كبي ،  ، فهــــــى منطقي

، أمـــا التنفيـــذ  عـــوالم كهـــذه فالبـــارود هـــو المصـــدر الكـــامن للقـــوة فـــى
مقاتــــــل وحيــــــد مكــــــرس للمبــــــادىء  (فهــــــو بســــــيط وروتينــــــى الخيــــــوط 

 ـ  وال غرابةـ  ، لكـــــن يقـــــدم  ) واآلخـــــر يبحـــــث عـــــن زوجتـــــه المخطوفـــــة
العنـــــوان يقصـــــد بـــــه أن األخيـــــار .  الكثيـــــر مـــــن البـــــارود علـــــى الشاشـــــة

هـــم أبنــــاء الشـــمس والــــذين يجــــب أن يقـــاتلوا مــــن أجـــل أســــلوبهم فــــى 
  . ، وذلك حسب أغنية النهاية الحياة

  الجبان والحب 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٥مصر 

:  ســــيناريو وحــــوار.  موســــى صــــبرى:  قصــــة.  أفــــالم حســــن يوســــف
عمــــر :  موســــيقى.  نهــــاد بهجــــت:  مهنــــدس الــــديكور.  أحمــــد صــــالح

رمســــــــيس :  مــــــــدير التصــــــــوير.  فتحــــــــى داوود:  مونتــــــــاچ.  خورشــــــــيد
  . حسن يوسف:  إخراج.  مرزوق

،  ، شـــــــويكار ، شـــــــمس البـــــــارودى ، هنـــــــد رســـــــتم حســـــــن يوســـــــف
،  ، أحمـــــــد الجزيـــــــرى ، زوزو نبيـــــــل ، عمـــــــر الحريـــــــرى محمـــــــد رضـــــــا
  . ناهد سمير

ـــة موســـى صـــبرى ـــا ضـــخمة عـــن رواي ـــب الطـــب فـــى .  درام ـــع طال تتتب
، ثـــــم بزميلتـــــه الفقيـــــرة التـــــى  عالقتـــــه بزوجـــــة أســـــتاذه:  مراحـــــل ثـــــالث

متزوجـــــة مـــــن تـــــاجر خـــــردة ، ثـــــم بـــــامرأة شـــــعبية  تنزلـــــق لبيـــــع جســـــدها
أيضــــــــــــا ثمــــــــــــة بعــــــــــــد أو إســــــــــــقاط سياســــــــــــى لشخصــــــــــــية .  طيــــــــــــب
ـــــان ‘ هـــــذا ، يقـــــال أن موســـــى صـــــبرى يضـــــع هـــــذه الشخصـــــية  ’ الجب

المعينــــة الشــــهيرة فــــى دنيــــا الصــــحافة فــــى ذهنــــه دائمــــا وهــــو يكتــــب 
المشــــــــكلة أن شخصــــــــية البطــــــــل مركبــــــــة وتــــــــوحى .  روايــــــــات كهــــــــذه

، وكأنهــــا مجــــرد تنتقــــل  ، لكنهــــا عوملــــت هنــــا ببدائيــــة شــــديدة بــــالكثير

انظـــــــــــــــر للطـــــــــــــــاقم !  ببســـــــــــــــاطة مـــــــــــــــن قصـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى آخـــــــــــــــرى
ودمــــــوع بــــــال  “و”  كفــــــانى يــــــا قلــــــب “:  ) البارودىـ  يوسفـ  صبرى (

  . ” خطايا

  
  : جبروت امرأة

  ’  ! سرعان ما تظهر ألبسة النوم والسهرة من أفخر طراز ‘

  جبروت امرأة 
  ق م ١١٦)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . لنادر جال:  إخراج

، محمـــــــد  ، ســـــــعيد صـــــــالح ، فـــــــاروق الفيشـــــــاوى ناديـــــــة الجنـــــــدى
  . ، محمود مسعود ، نادية عزت ، صالح السعدنى رضا

ــــة معــــا ــــادة والفعال ــــدى المعت ــــة الجن ــــة صــــعود نادي ــــن :  تركيب ــــانى م تع
، ثــــم مــــن زواج فقيــــر كــــادح مــــن طالــــب  تســــلط زوجــــة أبيهــــا الجــــزار

ــــوق صــــغير ــــوم و  حق الســــهرة مــــن ، لكــــن ســــرعان مــــا تظهــــر ألبســــة الن
  ! أفخر طراز

  الجبل 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . خليل شوقى:  إخراج

، ليلـــــــى  ، عبـــــــد الـــــــوارث عســـــــر ، صـــــــالح قابيـــــــل ســـــــميرة أحمـــــــد
، هـــــــذى  ، زوزو ماضـــــــى حســـــــن يوســـــــف ، عمـــــــر الحريـــــــرى فـــــــوزى
  . ، محمد عوض ، زينات صدقى ، نبيلة عبيد سلطان

ـــــة النبـــــ ـــــا واســـــع ميلودرامـــــا تعليـــــق اجتمـــــاعى عالي رة تقـــــدم نقـــــدا قوي
النطـــاق للتحالفـــات التـــى تضــــمن بقـــاء أحـــوال التخلــــف علـــى مـــا هــــى 

العمــــدة وبقيــــة ســــكان مغــــارات الجبــــل ذوى التقاليــــد الصــــارمة .  عليــــه
ــــــة األرســــــتقراطية ــــــى الطبق ــــــل وحت ــــــة ب ــــــوز األثري ــــــاهبو الكن ، كلهــــــم  ون

يقفـــــون فـــــى وجـــــه يحـــــاول نقـــــل ســـــكان الجبـــــال إلـــــى منـــــازل عصـــــرية 
ــــــورة أن أقامــــــت إحــــــدى مشــــــار .  صــــــحية ــــــل الث كة أرســــــتقراطية مــــــا قب

األميـــــرات حفـــــال ماجنـــــا فـــــى المســـــاكن الجديـــــدة فهجرهـــــا حتـــــى مـــــن 
  . بدأ فى الإلقامة بها

   ٢/١الجبالوى 
  ق م ٩٠)  س/ تاميدو   / ت ( ١٩٩١مصر 

قصـــــــة .  ٢٠٠٠ســـــــكرين ]  أفـــــــالم النصـــــــر  ٢٠٠٠ســـــــكرين  [
مجـــــــدى  /  مهنـــــــدس:  ميكســـــــاچ.  فيصـــــــل نـــــــدا:  وســـــــيناريو وحـــــــوار

ــــــــــوال:  المقدمــــــــــة والمــــــــــؤثرات الخاصــــــــــة.  كامــــــــــل الموســــــــــيقى .  ن
مــــدير .  عنايــــات الســــايس:  مونتــــاچ.  ميشــــيل المصــــرى:  التصــــويرية
  . عادل األعصر:  إخراج →.  عصام فريد:  التصوير

، عايــــــــدة  ، شــــــــكرى ســــــــرحان ، ســــــــماح أنــــــــور كمــــــــال الشــــــــناوى
ى ، شـــــوق ، وائـــــل نـــــور ، ســـــيد عبـــــد الكـــــريم ، هشـــــام ســـــليم ريـــــاض
  . ، عبد الغنى ناصر ، رمسيس ، صبرى عبد المنعم شامخ

، ال شـــــبه يـــــذكر لـــــه  باســـــتثناء االســـــم وكونـــــه خارجـــــا علـــــى القـــــانون
أوالد  ‘بشخصــــــية الجــــــبالوى فــــــى روايــــــة نجيــــــب محفــــــوظ الخالــــــدة 

هنـــــا عامـــــل بمصـــــنع .  ، والتـــــى كانـــــت ترمـــــز إلـــــى اهللا نفســـــه ’ حارتنـــــا
،  تبـــادل مـــع زميـــل لـــهبقريـــة شـــبرامنت يطـــرد منـــه بســـبب حقـــد قـــديم م

، ويعمــــل   يهــــرب إلــــى القــــاهرة.  فجــــره أن التحــــق ابنــــه بكليــــة الشــــرطة
،  ، فيعهــــد إليــــه أحــــد الســــكان بمبادلــــة حقيبــــة عقــــاقير كســــائق جــــراج

.  فـــإذا بـــه يفـــر عائـــدا للبلـــدة مـــدعيا أنـــه ورث مليـــون جنيـــه عـــن أخ لـــه
، لكــــن أصــــحاب  ، ويعــــود لتصــــفية أحقــــاده الســــابقة يشــــترى المصــــنع

ـــــه  ود يعثـــــرون عليـــــهالنقـــــ ، بالضـــــبط فـــــى اللحظـــــة التـــــى يفـــــر فيهـــــا ابن
ـــد المصـــنع ـــل تجدي ـــوه لتموي ـــين اقترضـــها أب ـــا بعشـــرة مالي .  اآلخـــر هارب

، بمـــــا فيـــــه نهايـــــة الخـــــيط  خيـــــوط فرعيـــــة متعـــــددة لكـــــن كلهـــــا مبتـــــور
، وال تكــــاد تفهــــم لمــــاذا وجــــد  عمــــل ضــــعيف دراميــــا.  الــــرئيس نفســــه

ــــه الم ــــن الضــــابط وحبيبت ــــه أصــــال االب ــــة صــــاحب المصــــنع ب هندســــة ابن
، ناهيــــك عــــن حبيبــــة الجــــبالوى القديمــــة نفســــها التــــى بــــدا  األصــــلى



٩٤  

ـــد الظفـــر بهـــا رغـــم زواجهـــا ، ثـــم ينســـى الموضـــوع  لفتـــرة طويلـــة أنـــه يري
ــــه وقصصــــهم التــــى فتحهــــا ولــــم  بالكامــــل كمــــا نســــى الفــــيلم كــــل ابطال

  . يغلقها
   ٢/١جثة عدوى 

Le Corps de Mon Ennemi 
  ]  بالفرنسية [ق م  ٩١)   ت  ( ١٩٧٦فرنسا 

Cerito Films. Based upon the N: Felicien Marceau -of 
l’Académie Française. S: Henri Verneuil, Michel Audiard, 
Felicien Marceau. Dialogue: Michel Audiard. DPh: Jean 
Penzer. AD: Francois de Lamothe. Sd: Jacques Maumont. 
E: Pierre Gillette. M: Francis Lai; >Arrangement: Christian 
Gaubert.< PMg: Jacques Juranville. D: Henri Vernuil. 

Jean-Paul Belmondo -in. ¤. With: Bernard Blier. Marie-
France Pisier. Charles Gerard, Daniel Ivernel, Claude 
Brosset. Michel Beaune, Francois Perrot, Rene Lefevre. 
Nicole Garcia, Yvonne Gaudeau, Suzy Prim. Jean Daste, 
Jacques David, Jean Turlier. Elizabeth Margoni, Monique 
Melinand, Bernard-Pierre Donnadieu.  With: Andre 
Reybaz, Gaston Vacchia, Pierre Forget, Francois 
Timmerman, Charles Charkas, Andre Begards, Gabriel 
Jabbour. 
بلـــــدة كورنيـــــة اآلخـــــذة فـــــى التحــــــول لبلـــــدة أكبـــــر بفضـــــل مصــــــانع 

ابـــــن زعـــــيم نقـــــابى يتحـــــول للثـــــراء بســـــبب :  النســـــيج وأهلهـــــا األثريـــــاء
يفلـــح فـــى .  منـــذ كانـــت طفلـــة)  پيزييـــه (غيرتـــه مـــن ابنـــة أحـــد األثريـــاء 

، إلـــــى أن يـــــتهم بقتـــــل  مصـــــادقتها وتنميـــــة بيزنســـــه فـــــى أحـــــد الفنـــــادق
القصــــة ال .  ة ويســــجن لثمــــانى ســــنوات ويخــــرج لالنتقــــامرجــــل وامــــرأ

تـــــروى بهـــــذه البســـــاطة بـــــل مـــــن خـــــالل فالشـــــات بـــــاك معقـــــدة وغيـــــر 
ــــــرئ .  ضــــــرورية ــــــدة هــــــى أخفــــــاء حقيقــــــة أن البطــــــل ب الجــــــدوى الوحي

ولفقـــــــت لـــــــه التهمـــــــة لثورتـــــــه علـــــــى اســـــــتغالل الفنـــــــدق فـــــــى تـــــــرويج 
ه ، األمـــــر الـــــذى يقـــــف فـــــى خلفيتـــــه العميقـــــة والـــــد صـــــديقت المعقـــــاقير

ــــاك  هــــذه ــــذى كــــان يكفــــى معــــه جعــــل كــــل الفــــيلم فــــالش ب ، األمــــر ال
فــــــرنوى فـــــى واحـــــد مـــــن أضـــــعف أفالمـــــه ويخلـــــو مـــــن .  واحـــــد طويـــــل

العنـــوان يـــأتى مـــن بيـــت شـــعر .  ألعابـــه المســـلية وحتـــى مـــن خفـــة الظـــل
فعـــــدوى .  هـــــذا الصـــــباح أعـــــيش فـــــى ســـــعادة ‘لويلليـــــام بليـــــك يقـــــول 

البطـــــل بـــــأن جعـــــل ، وهـــــذا مـــــا فعلـــــه  ’ يرقـــــد هنـــــاك تحـــــت الشـــــجرة
ـــه إليـــه ـــذى أوشـــى ب ـــرى ال ـــرفين باغتيـــال الث ـــة محت ،  شـــريكه يكلـــف قتل

، بينمـــا قتـــل هـــو هـــذا  فـــانتهى راقـــدا تحـــت شـــجرة فـــى ملعـــب جولـــف
الشــــريك فــــور ذلــــك التكليــــف ورحــــل ألميركــــا الجنوبيــــة بصــــحبة فتــــاة 

  . تعرف بها للتو

  الجحيم 
Fire! 

  ] نىتليفـزيو  [ق م  ١٠٠)   س/    ف  ( ١٩٧٧أميركا 
  . ” السماء الملتهبة “:  س

Aka: Irwin Allen’s Production of Fire! (OTitle). 
Irwin Allen Productions. AscP: Al Gail. M: Richard 

laSalle. E: Bill Brame. PD: Ward Preston. DPh: Dennis 
Dalzell. TP: Arthur Weiss, Norman Katkov. From the story 
by Norman Katkov. P: Irwin Allen. D: Earl Bellamy. 

Ernest Borgnine, Vera Miles, Patty Duke Astin, Alex 
Cord, Donna Mills, Lloyd Nolan, Neville Brand, Ty Hardin, 
Gene Evans, James Gavin, Patrick Culliton, Erik Estrada, 
Michelle Stacy. 

ـــــال ـــــتج أعظـــــم أف ـــــدم كمن ـــــذى ق ـــــين ال ـــــروين ألل ـــــا إي ـــــق جميع م الحرائ
قبــــــــــل ثــــــــــالث ]  ” الحريــــــــــق المــــــــــدمر “ [’  الجحــــــــــيم البرجــــــــــى ‘

، يعيــــد الكــــرة بميزانيــــة أصــــغر فــــى هــــذه النســــخة التليفـــــزيونية  ســــنوات
، لـــيس فقـــط  هـــذا التكـــرار هبـــوط فـــى حـــد ذاتـــه.  مـــن أفـــالم النيـــران

ــــــل بفيلمــــــه التليفـــــــزيونى األول فــــــى  بالمقارنــــــة بالكالســــــية المــــــذكورة ب
ذى ]  ” الفيضــــــــــان—فــــــــــالود  “ [’  ! فيضــــــــــان ‘ق العــــــــــام الســــــــــاب

هنـــــا قريـــــة جبليـــــة منعزلـــــة يتهـــــددها حريـــــق .  الميزانيـــــة الكبيـــــرة نســـــبيا
، والبدايــــــة أن أشـــــعل مجـــــرم هــــــارب النـــــار لــــــدى  الغابـــــات المحيطـــــة

،   دراميـــــات بشـــــرية مختلفـــــة.  مالحقـــــة إحـــــدى عصـــــابات الطـــــرق لـــــه
بيبــــــة التــــــى ، وابنتهمــــــا الط كبورجنــــــاين دائــــــم الخالفــــــات مــــــع زوجتــــــه

ـــل مـــن هـــذا المكـــان ـــق .  تصـــمم علـــى الرحي ـــدأ مشـــاهد الحري بعـــدها تب
، مـــــــع تفاصــــــيل مفرطــــــة للقواعـــــــد التــــــى تنتشــــــر بهـــــــا  المقنعــــــة حقــــــا

الحرائـــــق فـــــى الغابـــــات والفنـــــون المختلفـــــة للتنبـــــؤ بتقـــــدمها وأســـــاليب 
ق وقـــــدم فـــــى  ٧٠فـــــى العـــــام التـــــالى اختصـــــر إلـــــى نحـــــو .  مواجهتهــــا

بعــــد اختصــــاره هــــو أيضــــا ’  ! فيضــــان ‘عــــرض تليفـــــزيونى واحــــد مــــع 
  . لذات الطول

  الجحيم 
  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٠مصر 

.  ســــيف الـــــدين شـــــوكت:  ســـــيناريو وحـــــوار.  أفــــالم إيهـــــاب الليثــــى
.  شــــــعبان أبــــــو الســــــعد:  موســــــيقى.  مختــــــار عبــــــد الجــــــواد:  منــــــاظر
:  مـــــدير التصـــــوير.  إميـــــل لبيـــــب:  إنتـــــاج.  أحمـــــد متـــــولى:  مونتـــــاچ

  . محمد راضى:  إخراج.  راضىماهر 
، محمـــــد  ، صـــــالح نظمـــــى ، شـــــيرين ، مديحـــــة كامـــــل عـــــادل إمـــــام

، أحمـــد  ، أحمـــد بـــدير ، عـــزت األميـــر ، حســـن عبـــد الحميـــد صـــبيح
  . ، أحمد الطاهر ، محمد رسالن ، رجائى توفيق حجازى

الفــــارق أن .  ” امــــرأة فــــى الطريــــق “نســــخة الثمانينيــــات مــــن فــــيلم 
، العــــب  ، هــــارب مــــن عصــــابة ســــارق:  رمانالبطــــل هــــذه المــــرة ســــوپ

ــــــــار  ــــــــه جب ــــــــخ…كراتي والعقــــــــدة هــــــــو ســــــــعيه إلصــــــــالح نفســــــــه .  إل
طبعــــا .  األحــــداث فــــى موتيــــل علــــى الطــــراز األميركــــى بطريــــق الفيــــوم
، وهنــــاك  هنــــاك براعــــة مديحــــة كامــــل فــــى مثــــل هــــذا الــــدور الشــــهوانى

، لكــــــن يظـــــل اإلحســــــاس اإلجمــــــالى  الســـــخونة الدراميــــــة للصـــــراعات
ــــــال ككــــــلهــــــو االفت ــــــالم !  ع إجــــــادة التصــــــوير مدهشــــــة بالنســــــبة لألف
، وواضـــــحة لدرجـــــة المراهقـــــة أحيانـــــا فـــــى كـــــل زاويـــــة لقطـــــة  المصـــــرية

وربمـــــا يـــــؤرخ لمـــــاهر راضـــــى بأنـــــه .  إلـــــخ…وإضـــــاءة وألـــــوان وفالتـــــر 
أول مــــــن وظــــــف إمكانــــــات التصــــــوير بــــــاأللوان بهــــــذا اإلتســــــاع فـــــــى 

  . األفالم المصرية

  حورجادا — ٢جحيم 
  ق م ١٢١)   س/  تاميدو ( ١٩٩٠مصر 

ـــــع ودور العـــــرض [ عـــــن قصـــــة .  إنترناشـــــيونال فـــــيلم]  مصـــــر للتوزي
ــــــب األمريكــــــى ــــــون وايلــــــدر:  لألدي فيصــــــل :  ســــــيناريو وحــــــوار.  ثورنت

ـــــــب:  منـــــــتج منفـــــــذ.  نـــــــدا عمـــــــر :  موســـــــيقى تصـــــــويرية.  إدوارد نجي
ـــــرت ـــــدير التصـــــوير.  خي :  تصـــــوير تحـــــت المـــــاء.  محمـــــد عســـــر:  م

  . حمد أبو سيفم:  إخراج.  هشام سرى
ــــــد ســــــمير صــــــبرى ــــــالى زاي ــــــدبولى ، مع ــــــد المــــــنعم م ، أحمــــــد  ، عب

،  ، محســـن ســـرحان ، ســـماح أنـــور ، ليلـــى شـــعير ، ســـعاد نصـــر بـــدير
  . محمد فوزى:  ، والطفل ، سناء سليمان رمسيس واصف

ـــــ  ــــة ل ــــك للغاي ــــع تصــــميم  ” جحــــيم تحــــت المــــاء “اســــتطراد ركي ، م
ــــدر ــــون وايل ــــه عــــن ثورنت ــــى أن ــــدة .  ســــيريالى عل ــــة الوحي القيمــــة الحقيقي

)  تقريبـــــا (أنـــــه أول اســـــتطراد مصـــــرى يحمـــــل نفـــــس عنـــــوان األصـــــل 
ــــد رقــــم  ــــى نجــــت مــــن .  صــــراحة ٢زائ ــــدأ بمصــــرع أســــرة البطــــل الت يب

، ثـــــم معرفتـــــه بمكـــــان شـــــحنة ذهـــــب غارقـــــة  ) ! ؟ (الفـــــيلم الســـــابق 
ــــرة قــــرب إيــــالت اســــمها حورجــــادا .  لــــنفس المهــــرب الكبيــــر فــــى جزي

ـــق البحـــث يضـــم مم ـــة يبيـــع لهـــا فري رضـــة طمـــوح وأخوهـــا وســـيدة أجنبي
، باإلضـــــــــافة للبحـــــــــار الكهـــــــــل وزوجتـــــــــه  جســـــــــده وتمـــــــــول العمليـــــــــة

أمــــــا المهــــــرب فقــــــد أتــــــى ألخــــــذ الشــــــحنة ومنهــــــا .  الشــــــهوانية أيضــــــا
ـــه إلســـرائيل ـــوى تهريب ـــا وين ـــوب أفريقي ـــه مـــن جن ـــوم هرب ،  صـــندوق يوراني

وذلــــك بــــدون غواصــــين معــــه وكأنــــه يعلــــم أن ســــمير صــــبرى قــــد ســــبقه 
.  ســــذاجات ال حصــــر لهــــا علــــى هــــذه الشــــاكلة وأســــوأ!  لــــى الموقــــعإ

إذا كــــــان ثــــــم مــــــا يســــــتحق المتابعــــــة فهــــــو ذلــــــك الكــــــم مــــــن الشــــــبق 
، زائـــــد وألول مـــــرة تقـــــديم مشـــــهد اغتصـــــاب امـــــرأة ألخـــــرى  النســـــائى

  . ) سناء سليمان لمعالى زايد (

   ٢/١الجحيم األبيض 
Bear Island 

  ق م ١١٨)   س/  ت ( ١٩٧٩، بريطانيا  كندا
[Columbia] Selkirk Film; Bear Island. PSup: Brian D. 

Burgess; AstD: Stuart Freeman. 2ndUnitD/ Stunt 
Coordinator: Vic Armestrong. PD: Harry Pattle. SupE: Eric 
Boyd Perkins, G.B.F.E. DPh: Alan Hume, B.S.C. AscP: 
William Hill. M: Robert Farnon. S: David Butler, Don 
Sharp; >AddMaterial: Murray Smith.< Based on the N: 
Alistair MacLean. P: Peter Snell. D: Don Sharp. 

Donald Sutherland. Vanessa Redgrave. Richard Widmark. 
Christopher Lee. Barbara Parkins. Lloyd Bridges. Lawrence 
Dane. ¤. Ftr: Michael Reynolds, Patricia Collins, Nicholas 
Cortland, Condance O’Connor, August Schellenberg, Bruce 
Greenwood, Joseph Golland, Michael Collins, Richard 
Wren, Mark Jones, Hogen Beggs, Robert Stelmach, Terry 
Waterhouse. 
ـــــى إحـــــدى جـــــزر  ـــــم المتحـــــدة ف ـــــابع لألم ـــــس ت ـــــق لبحـــــوث الطق فري
القطـــــب الشـــــمالى تقـــــع جـــــرائم قتـــــل الثنـــــين مـــــنهم وتشـــــتعل الحـــــرب 

بعــــــد .  البــــــاردة بــــــين بعضــــــهم الــــــبعض تبعــــــا لجنســــــياتهم وانتمــــــاءاتهم
قليـــــــل يتضـــــــح أن الصـــــــراع الحقيقـــــــى هـــــــو ذهـــــــب مخبـــــــأ مـــــــن أيـــــــام 

، وكـــــــــذلك  ، وثـــــــــم منظمـــــــــة لنـــــــــازيين جـــــــــدد تســـــــــعى إليـــــــــه النـــــــــازى
ويفتـــــــرض أن هـــــــذه مـــــــن أقـــــــوى روايـــــــات .  لمخـــــــابرات السوفــــــــيتيةا

، لكـــــن وأيضـــــا رغـــــم الطـــــاقم ذى الـــــوزن والتصـــــوير  أليســـــتر مـــــاكلين
  . ، تأتى المحصلة اإلجمالية ركيكة كثيرا الجيد

   ٢/١جحيم امرأة 
Tuff Turf 

  ق م ١١٢)    ف  ( ١٩٨٤أميركا 
  . ” األنثى والذئب “:  *ف

[New World Cinema] . C: Linda Fracis. M: Jonathan 
Elias. DPh: Willy Kurant. AD: Craig Steams. MUp: Christy 
Ann Newquist. SupSdE: Gregg Barbonell. FE: Marc 
Grossman. AscP: Bob Manning. Co-P: Pat Kehoe. S: Jette 
Rinck; St: Greg Collins O’Neil and Murray Michaels. P: 
Donald P. Borchers. D: Fritz Kiersch. 

Str: James Spader. Kim Richards. Paul Mones. Matt 
Clark. Claudette Nevins. Olivia Borash, Robert Downey. 
Co-Str: Panchito Gomez and Michael Wyle. 

ــــة جامعيــــة معاصــــرة ــــوات الطلبــــة فــــى   كلي ــــتحكم جماعــــة مــــن فت ، ي
ـــــاة زعـــــيم الشـــــلة ـــــذئب هـــــى فت ـــــى ال درامـــــا نشـــــاط !  كـــــل شـــــىء األنث
  . سريعة وعنيفة لكن مع أبعاد تعليق اجتماعى مفتعلة

   ٢/١جحيم امرأة 
  ق م ١٠٠)   س/  النصر ( ١٩٩٢مصر 

نما األهـــــرام للســـــي]  أفـــــالم النصـــــر األهـــــرام للســـــينما والفيـــــديو  [
مجــــــدى عبــــــد :  المنــــــتج الفنــــــى.  فيصــــــل نــــــدا:  تــــــأليف.  والفـــــــيديو
عـــــادل :  مونتـــــاچ.  هـــــانى شـــــنودة:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  المســـــيح

  . طارق النهرى:  إخراج.  إبراهيم صالح:  مدير التصوير.  منير
ــــــده ــــــراهيم نصــــــر ، يوســــــف منصــــــور فيفــــــى عب ــــــد  ، إب ، أشــــــرف عب

  . عالء مرسى ، ، محمد ناجى ، نهلة سالمة الباقى
يوســــــف منصــــــور يكــــــرر حبكــــــة ألفتهــــــا كثيــــــرا أفــــــالم فنــــــون القتــــــال 

وكـــــذلك يعتمـــــد الشخصـــــية الرئيســـــة مـــــن أول فـــــيلم فنـــــون  (العالميـــــة 
، والنتيجــــــة فـــــيلم نشــــــاط جيــــــد ككــــــل  ) ” األبطــــــال “قتـــــال مصــــــرى 

، أمــــا العيــــب  مضــــافا إليــــه الحضــــور المعتــــاد مــــن النجمــــة فيفــــى عبــــده
مــــن يــــرى طفــــال .  ارق النهــــرى كموجــــهالتقليـــدى فهــــو عــــدم تــــدقيق طــــ

، فيكبــــر ويــــتعلم القتــــال ليعــــود للحــــارة بحثــــا  يقتــــل أبيــــه’  المعلــــم ‘
البطلـــــة أرملـــــة يســـــعى ذات الثـــــرى الشـــــرير لالســـــتيالء .  عـــــن االنتقـــــام

، لكــــــن ســــــرعان مــــــا  علــــــى مخــــــزن لهــــــا فيقــــــف البطــــــل إلــــــى جانبهــــــا
  . يختطفها األول

  جحيم االنتقام
  . ) ١٩٨٢ (”  لعبة الموت “:  انظر

   ٢/١جحيم تحت الماء 
Hell Below 

  ق م ١٣٠)  س/ السبكى /  ت ( ١٩٨٩مصر 
ـــــع ودور العـــــرض [ عـــــن قصـــــة .  إنترناشـــــيونال فـــــيلم]  مصـــــر للتوزي

ـــــب األمريكـــــى أعمـــــاق ـــــدر :  ؛ لألدي ـــــون وايل ـــــر  [ـ  ثورنت المقصـــــود پيت
ـــــر غطـــــس تحـــــت .  صـــــالح فـــــؤاد:  ســـــيناريو وحـــــوار.  ] بنشـــــلى خبي
أبـــــــو ،  الحـــــــارس اهللا،  فرفشـــــــينا:  األغـــــــانى.  هرأيمـــــــن طـــــــا:  المـــــــاء
،  جمـــــــال ســـــــالمة.  د:  ؛ ألحـــــــان صـــــــالح فـــــــايز:  كلمـــــــات:  علـــــــى

حســـــــن :  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  الشـــــــحرى:  المقدمـــــــة.  منيـــــــر الوســـــــيمى
ــــــــــش ــــــــــاج.  دروي ــــــــــى اإلنت ــــــــــب:  أشــــــــــرف عل ــــــــــدس .  إدوارد نجي مهن
.  جمــــــال ســــــالمة:  موســــــيقى تصــــــويرية.  مجــــــدى كامــــــل:  الصــــــوت
مــــــدير التصــــــوير والتصــــــوير تحــــــت .  ح عبــــــد الــــــرازقصــــــال:  مونتــــــاچ
ــــــاج.  ســــــعيد شــــــيمى:  المــــــاء ــــــادر :  إخــــــراج.  ســــــمير صــــــبرى:  إنت ن
  . جالل

ـــــــوى ↑،  ســـــــمير صـــــــبرى ↓.  عـــــــادل أدهـــــــم ـــــــى عل ـــــــى  ↓.  ليل ليل
.  محســـــن ســـــرحان:  الممثـــــل الكبيـــــر§ .  ســـــيف الـــــدين ↑،  شـــــعير

ــــــرة.  ¤ ــــــاقى:  ألول م ــــــد الب ، عــــــاطف  ، محمــــــود كامــــــل أشــــــرف عب
،  ، ســــعيد عثمــــان ، هشــــام المقــــدم ، حمــــدى الســــخاوى لعزيــــزعبــــد ا

  . أحمد عقل:  ؛ والطفل ، مارى أنطون عادل األمير
لثورنتـــــون وايلـــــدر كمـــــا تقـــــول ’  أعمـــــاق ‘ال توجـــــد قصـــــة بعنـــــوان 

عنــــــدما اكتشــــــف بعــــــض النقــــــاد فــــــى مصــــــر هــــــذا تبرعــــــوا .  العنــــــاوين
ـــــــى  ـــــــوان القصـــــــة إل ـــــــل ‘بتصـــــــحيح عن ـــــــذهب المبت ، فأصـــــــبحت  ’ ال

أن العنــــوان الجديــــد أكثــــر خطــــأ :  طــــات ثالثــــا بــــدال مــــن واحــــدةالغل
، وأن األحــــــداث ال تطــــــابق نهائيــــــا قصــــــة ذلــــــك الفــــــيلم  مــــــن األصــــــل

الحســـــــناء والكنـــــــز  “:  انظرـ  التليفــــــــزيونى الصـــــــغير بهـــــــذا العنـــــــوان 
ـــه هـــذيان كهـــل ســـكير بوجـــود   ” المفقـــود ، الـــذى يحـــرك األحـــداث في

ظـــــنهم إذ اقتــــبس هـــــذا عــــادل إمـــــام لــــم يخيــــب  (كنــــز تحــــت المـــــاء 
ـــالى  ـــام الت ـــرة الشـــيطان “ـ  الفـــيلم بســـرعة فـــى الع ـــا الغلطـــة .  ) ” جزي أم

ــــة هــــى الغلطــــة األصــــلية بــــالطبع ــــدر لــــم  الثالث ، وهــــى أن ثورنتــــون وايل
ـــــه ـــــى أحالم ـــــط وال ف ـــــر أعمـــــاق البحـــــار ق ـــــك اآلن أن تتجـــــاوز !  ي علي

، وتقبــــــل الحــــــل  المهانــــــة التــــــى تشــــــعر أن الجميــــــع ســــــببوها لعقلــــــك
لپيتــــــر بنشــــــلى ’  أعمــــــاق ‘روايــــــة :  يط لهــــــذه الدوامــــــة الرائعــــــةالبســــــ

لألســــف ال يمكــــن الحــــديث عــــن !  ” نضــــال فــــى األعمــــاق “:  انظرـ  
ــــيلم مصــــرى ــــا كف ــــزه النســــبى إنتاجي ، أو عــــن اجتهــــادات التصــــوير  تمي

، بينمــــا تلـــــك القصــــة المثيــــرة فـــــى أصــــلها ترهلــــت مـــــع  تحــــت المــــاء
، وتــــــارة  يــــــه والتوضــــــيب، تــــــارة بســــــبب تفكــــــك التوج الطــــــول الزائــــــد

ـــــــونيرا علـــــــى حافـــــــة .  المنتجـ  بفضـــــــل أغـــــــانى النجم الحبكـــــــة أن ملي
، يقتــــل ويســــرق صــــندوق مــــاس ويلقيــــه فــــى البحــــر األحمــــر  اإلفــــالس

يعــــود الســــتخراجه ويحــــاول مــــن كــــان حبيــــب .  قبالــــة مدينــــة الغردقــــة
ــــور ــــه وفرقــــت بينهمــــا امــــرأة غي ــــدما يكتشــــف .  ، أن يســــاعده زوجت عن

ــــــأتون وتتعقــــــد الخيــــــوطاصــــــحاب الكنــــــز األ ،  صــــــليون مــــــا يجــــــرى ي
، وإن ظــــــل فــــــى الحــــــدود المتواضــــــعة التــــــى تقــــــوى  ويــــــزداد العنــــــف

اعتمــــد فــــى الطــــاقم الــــداعم .  الســــينما المصــــرية علــــى تنفيــــذها تقانيــــا
.  علــــــى وفــــــرة مــــــن الممثلــــــين الــــــذين يقــــــدمون بــــــاكورتهم الســــــينمائية
 . أكثــــر مــــن حقــــق شــــهرة مــــنهم بعــــد ذلــــك كــــان أشــــرف عبــــد البــــاقى

صـــــنع لـــــه فـــــى العـــــام التـــــالى جـــــزء ثـــــان يحمـــــل ألول مـــــرة فـــــى تـــــاريخ 
جحـــــيم  “، ذلـــــك هـــــو فـــــيلم  صـــــريحا’  ٢ ‘الســـــينما المصـــــرية رقـــــم 

الشــــــىء الســــــئ حقــــــا أن صــــــمموا علــــــى أنــــــه عــــــن .  ” حورجــــــادا:  ٢
  ! ثورنتون وايلدر

  جحيم الغيرة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٣مصر 
  .  كوستانوف:  إخراج

ــــر ــــرة أمي ،  ، محمــــود المليجــــى ، زهــــرة العــــال كمــــال الشــــناوى،   أمي
  . هند رستم

ــــــــذ وكــــــــل شــــــــىء ــــــــل والتنفي ــــــــة ركيكــــــــة التمثي .  ميلودرامــــــــا اجتماعي
ـــــه األســـــرية ـــــزوج ومســـــتقر فـــــى حيات ـــــدس شـــــاب مت ـــــه  مهن ـــــب من ، تطل

ــــارة األخيــــرة لمنــــزل الثــــرى الــــذى قــــررت  راقصــــة أن يصــــحبها فــــى الزي
،  هــــو الســـــجنتقتـــــل هــــى الثـــــرى خطــــأ ويـــــدخل .  قطــــع عالقتهـــــا بــــه

ليجــــــد بعــــــد خروجــــــه زوجتــــــه عازفــــــة عنــــــه والراقصــــــة تريــــــد أن تجــــــره 
، كموجـــــــه  الفـــــــيلم الوحيـــــــد لمســـــــاعد التوجيـــــــه المعـــــــروف.  لحياتهـــــــا
  . هذه المرة

  الجحيم فى سلفـادور
  . ” سلفـادور “:  انظر

   ٢/١جحيم فى السماء 
Flight of the Intruder 

  ق م ١١٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
  . ” االشتباك الدامى “:  س
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ــــــــة ضــــــــد  ــــــــارك الطــــــــائرات الحربي ــــــــازة بالنمــــــــاذج لمع ــــــــؤثرات ممت م

لكـــن .  ، وكـــذلك مشـــاهد مثيـــرة متعـــددة أخـــرى الصـــواريخ فـــى الجـــو
مــــا يجمــــع الفــــيلم لــــيس خيطــــا دراميــــا واحــــدا بقــــدر مــــا هــــو مجموعــــة 
ــــة يقــــرران قصــــف مخــــزن  ــــارى بحري ــــة الخارقــــة لطي مواقــــف عــــن البطول

ون اإلغـــــارة الصـــــواريخ ســـــام داخـــــل هـــــانوى التـــــى كـــــان يحظـــــر نيكســـــ
ــــرئيس غضــــبا علــــى رد الفعــــل الفـــــيتنامى .  عليهــــا مــــثال بعــــد أن قــــرر ال

، قـــــام قائـــــد الحاملـــــة  ، أن يقصـــــف هـــــانوى بتـــــرك محادثـــــات الســـــالم
، فيتوقــــع المشــــاهد  بركــــوب طــــائرة ألول مــــرة فــــى الفــــيلم)  جلوفـــــر (



٩٥  

فـــــالمهم هنـــــا وهـــــو .  وجبـــــة دســـــمة فـــــإذا بـــــه يصـــــاب مـــــن أول طلقـــــة
  ! البطلين إلنقاذه واستعادته حبكة النهاية مغامرة

  جدعان باب الشعرية 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٣مصر 
  . كمال صالح الدين:  إخراج

،  ، خالــــد زكــــى ، إســــعاد يــــونس ، شــــكرى ســــرحان حســــين فهمــــى
، مظهــــــر أبــــــو  ، أحمــــــد بــــــدير ، ناهــــــد صــــــالح الــــــدين محمــــــد رضــــــا

ـــــد المـــــنعم ، أحمـــــد مـــــاهر ، صـــــالح نظمـــــى النجـــــا ـــــة عب ـــــو ،  ، علي أب
  . ، حسنى شريف خميس

ـــــى يتصـــــارع حبهـــــا ســـــباك  ـــــة الت ـــــة الجميل ـــــت الحت ـــــونس بن إســـــعاد ي
، الــــذى  حسين فهمــــىـ  ، وتــــاجر العقــــاقير الكبيــــر  خالد زكــــىـ  بســــيط 

عمــــل نشــــاط .  يخطفهــــا علــــى طريقــــة أفــــالم عصــــابات الخمســــينيات
  . روتينى جدا جدا

  جدعان حارتنا 
  ق أأ)  س/  السبكى ( ١٩٦٥مصر 

عبـــــــد :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  ال صـــــــالح الـــــــدينأفـــــــالم كمـــــــ
الموســـــــــــيقى .  عــــــــــاطف صـــــــــــبرى:  مونتـــــــــــاچ.  الــــــــــرحمن الشـــــــــــريف

.  جمـــــــال عبـــــــادة:  مـــــــدير التصـــــــوير.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  التصـــــــويرية
  . عبد الرحمن الشريف:  إخراج

  . ، محمد سلطان ، محمد عوض ، أحمد رمزى آمال فريد
راقصـــة إلتمـــام شـــاب يلجـــأ مـــن خـــالل صـــديق ثـــرى لالقتـــراض مـــن 

ـــه ـــة نقـــود.  زواج أخت ـــه نقـــل حقيب ـــاب  بعـــد قليـــل تطلـــب تلـــك من ، فيرت
هنـــــا يــــــأتى دور .  فـــــى األمـــــر وتهـــــدده بإيصـــــال األمانـــــة الـــــذى وقعـــــه

كوميـــــديا جريمـــــة وتعليـــــق اجتمـــــاعى .  ’ جـــــدعان حارتنـــــا ‘األصـــــدقاء 
  . توفى المطلوب منها فى حدود طموحها المتواضع

  جذور فى الهواء 
  ق م ١١٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٦مصر 
  . يحيى العلمى:  إخراج

ــــــور الشــــــريف ،  ، نظــــــيم شــــــعراوى ، حســــــين الشــــــربينى ، بوســــــى ن
ـــــدين ـــــدين مـــــريم فخـــــر ال ، حســـــن  ، نعيمـــــة الصـــــغير ، عـــــزة جمـــــال ال

، شـــــــوقى  ، أمـــــــل إبـــــــراهيم ، حـــــــافظ أمـــــــين ، هـــــــانم محمـــــــد حســـــــين
  . ، مدحت غالى شامخ

نــــــة رئــــــيس مجلــــــس اب:  الربــــــع األول عــــــن المعــــــتقالت والتعــــــذيب
زمــــن معاصـــر وغيــــر محــــدد  (إدارة تخفـــى ابــــن عمهــــا الصـــحفى الثــــائر 

، يشــــــى بــــــه العــــــم ليجــــــد عــــــذاب  ، وحــــــين ينكشــــــف األمــــــر ) بدقــــــة
، ويســــتمر  ينــــال المســــئول الكبيــــر مــــن الفتــــاة.  الســــجن فــــى انتظــــاره

يخــــــرج البطــــــل محطمــــــا :  هــــــذا الخــــــيط لبقيــــــة الفــــــيلم وهــــــو األهــــــم
ـــــا  ويتزوجـــــان ـــــذى  جـــــدا، يســـــتمر الحـــــب قوي ، فـــــى نفـــــس الوقـــــت ال

يســــــتمر كــــــل مــــــنهم فــــــى أخطائــــــه وعالقاتــــــه الجنســــــية العــــــابرة وشــــــبه 
ـــــة ـــــادرة حقـــــا فـــــى الســـــينما المصـــــرية .  اإلجباري هـــــذه األخيـــــرة ثيمـــــة ن

ـــــع معـــــا ـــــا بشـــــكل راقـــــى ومقن ـــــروت  وقـــــدمت هن ـــــة ث ، أخـــــذا عـــــن رواي
،  البطلــــة تستســــلم مــــن حــــين آلخــــر لضــــغوط ذلــــك المســــئول:  أباظــــة

ـــة والبطـــل المهـــزوم  ـــا لنـــزوات المـــرأة األنيق عـــزة جمـــال  (يخضـــع أحيان
التــــــــى تحفـــــــتظ بعالقــــــــات مـــــــؤثرة مــــــــع كـــــــل الشخصــــــــيات )  الـــــــدين
  . ، سواء كان فيها الجنس أو انقطع الكبيرة

   الجراچ 
Al Garage 

  ق م ١٠٠)   س/  السبكى/  ت ( ١٩٩٥مصر 
ــــة عن أحــــداث ـ   عــــالء كــــريم:  قصــــة ســــينمائية.  أفــــالم مصــــر العربي

ـــــــةقصـــــــة وا ـــــــأليف:  فكـــــــرة شخصـــــــية عبـــــــد اهللا >؛  قعي محمـــــــود :  ت
ــــد ســــيف عــــالء كــــريم:  ســــيناريو وحــــوار.  < صــــالح مســــاعد .  ، ولي

ســــيد /  مهنــــدس:  ميكســــاچ.  مصــــطفى جمــــال الــــدين:  مخــــرج أول
مهنـــــدس .  محمـــــد زيـــــن:  المنـــــتج الفنـــــى.  نـــــوال:  المقدمـــــة.  حامـــــد

ـــــديكور ـــــف األغـــــانى.  محمـــــود محســـــن:  ال  . حســـــنى محمـــــود:  مؤل
ــــر الوســــيمى:  الموســــيقى التصــــويرية واأللحــــان ــــاچ.  مني ســــلوى :  مونت

.  واصـــــف فـــــايز:  إنتـــــاج.  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  بكيـــــر
  . عالء كريم:  إخراج

ــــــل¤ .  فــــــاروق الفيشــــــاوى.  نجــــــالء فتحــــــى :  اشــــــترك فــــــى التمثي
.  ، شــــــريف صــــــبرى محمــــــد نجـــــاتى.  چـــــورچ ســــــيدهم.  ســـــيد زيــــــان

ــــــرة ــــــة  :  الفنانــــــة الكبي ــــــد اهللا.  كاريوكــــــاتحي ، وفــــــاء  أحمــــــد ســــــامى عب
،  عـــــالء ولـــــى الـــــدين.  ، ألفـــــت ســـــكر ، شـــــادية عبـــــد الحميـــــد عـــــامر

ــــوال هاشــــم ، يســــرى العشــــماوى ، فــــؤاد فرغلــــى روبــــى الســــمراء .  ، ن
، محمـــــــود  ، علـــــــى البـــــــاجورى ؛ فاطمـــــــة شوشـــــــة ســـــــمراء/  الراقصـــــــة
،  ، ماجــــــدة كامــــــل عمــــــران علــــــى بحــــــر.  ، ســــــامى مغــــــاورى علــــــوانى
.  ، صــــالح عفيفــــى ، صــــافيناز فتحــــى ، جمــــال منصــــور شــــوقىريهــــام 

ــــــاوى شــــــذى ممــــــدوح:  واألطفــــــال ،  ، عــــــادل ســــــعيد ، حســــــين المني
  . ، أحمد موسى محمد موسى

ـــذ عقـــود لـــم تصـــنع الســـينما المصـــرية بكائيـــة بمثـــل هـــذا اإلتقـــان  من
هـــــذا الكتـــــاب يعتقـــــد أن البكائيـــــات كانـــــت أفضـــــل ضـــــرب  (والتـــــأثير 

، ولــــــم تبــــــدأ الصــــــناعة فــــــى  رية تاريخيــــــابرعــــــت فيــــــه الســــــينما المصــــــ
ــــــــــدما أقنعهــــــــــا  ــــــــــار إال عن فيهــــــــــا وخارجهــــــــــا أن ’  المثقفــــــــــون ‘االنهي
ـــا كلمـــة ســـيئة الســـمعة ـــرأة تعمـــل سايســـة جـــراچ .  ) الميلودرام قصـــة ام

، تزوجـــت سايســـا زميلهـــا مفضـــلة إيـــاه علـــى آخـــر أصـــم  وبوابـــة لعمـــارة
أبنــــاء بعــــد قليــــل وجــــدت نفســــها أمــــا لســــبعة .  وأبكــــم وأعــــرج يحبهــــا

ال تفيـــــق مـــــن متاعـــــب .  ، وزوجهـــــا يفـــــر للعمـــــل فـــــى الخـــــارج وبنـــــات
ـــــة األطفـــــال ـــــر للســـــرقة تالبي ـــــن األكب ـــــه انحـــــراف االب ، وســـــهولة  ، ومن

أنهـــــا ســـــتموت :  ، إال علـــــى خبـــــر أهـــــم انقيـــــاد الكبـــــرى ألحـــــد الفتيـــــة
الحبكــــــة الرئيســــــة التــــــى نفــــــذت باقنــــــاع وإتقــــــان .  قريبــــــا بالســــــرطان

ـــــــالغين ـــــــى أبناءهـــــــا وبناتهـــــــا، هـــــــى ســـــــعى األم إليجـــــــ ب .  اد أســـــــر تتبن
، لكــــــــن محــــــــرومين مــــــــن  الغالبيــــــــة انــــــــاس طيبــــــــون أثريــــــــاء متحــــــــابون

، أمـــــا االســـــتثناء الوحيـــــد االبنـــــه الكبـــــرى والرضـــــيع اللـــــذين  اإلنجـــــاب
ــــر نســــاء ، فعــــادت بــــه للجــــراچ فــــى إيحــــاء  ذهبــــا معــــا ألســــرة بــــزوج زئ
ــــــرض مــــــألت .  ألنهــــــا ستواصــــــل مســــــيرة أمهــــــا فتحــــــى هــــــى كــــــل الع

ـــــــدفقالشاشـــــــة حي ـــــــة بتمثيلهـــــــا المت ـــــــة  وي ـــــــن الطاق ، وكأنهـــــــا شـــــــعلة م
والكفـــــــاح والصـــــــالبة وفـــــــى نفـــــــس الوقـــــــت الهشاشـــــــة وقلـــــــة الحيلـــــــة 

عــــرض شــــخص واحــــد هــــو .  واالحســــاس بالضــــآلة أمــــام حكــــم القــــدر
ــــــن العواطــــــف  ــــــى طوفــــــان م ــــــات النهايــــــة ف ــــــت فيــــــه تتابع ــــــذى أغرق ال

فـــــاروق الفيشـــــاوى أدى .  المشـــــحونة التـــــى تـــــدر الـــــدموع بـــــال توقـــــف
ــــه عــــادة دورا ــــا ممــــا يعطــــى ل ، ذلــــك كالخــــادم األصــــم  جيــــدا أقــــل وزن

ـــر  فـــى الجـــراچ ـــاج كبي ـــه هي ـــدما انتاب ـــة عن ـــدخر مشـــهدا بارعـــا للنهاي ، وي
  . لموت البطلة

  جرائم شرطى 
Shallow Grave 

  ق م ١٠٥)  روشان  ( ١٩٨٧أميركا 
E.L.F. E: Carolyn J. Horton. M: Mason Daring. St: 

Carolyn J. Horton, George E. Fernandez. S: George E. 
Fernandez. AD: Alan Avchen. DPh: Orson Ochoa. ExcP: 
George E. Fernandez, Ed Fernandez. AscP: John Dinicola, 
Ralph R. Clemente, Shelley E. Reid. P: Barry H. Waldman. 
D: Richard Styles.  SpFxCoordinators: Gary Roberts, 
Clifford Guest. 

Str: Tony March, Lisa Stahl, Tom Law, Carol Cadby. ¤. 
Ftr: Donna Baltron, Just Kelly. 

تتعطـــــل بهـــــن .  فتيــــات فـــــى رحلـــــة مـــــرح فـــــى كاروالينـــــا الجنوبيـــــة ٤
ســـــرعان مـــــا .  ، وتشـــــهد إحـــــداهن جريمـــــة قتـــــل امـــــرأة شـــــابة الســـــيارة

يتضــــح أن القاتــــل هــــو المــــأمور الــــذى يجنــــد كــــل قــــوة الشــــرطة لقــــنص 
،  ، حيـــــث ال شـــــىء مثيـــــر يـــــذكر فـــــيلم بـــــدائى ككـــــل.  بقيـــــة الفتيـــــات

ـــــف البريطـــــان ـــــة لفـــــيلم الطوائ ـــــوان وطبعـــــا ال عالق ـــــذات العن ـــــع ب ى الرفي
  . بعد سبع سنوات به

  
  : الجراچ

  ’  ! البكائيات كانت أفضل ضرب برعت فيه السينما المصرية ‘

  جرب حظك 
  ق أأ ٨٠)   س ( ١٩٥٦مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

،  ، هــــــرمين ، امتثــــــال زكــــــى ، ثريــــــا ســـــالم عبـــــد الــــــرحمن المصــــــرى
  . ، عدلى كاسب عبد الغنى النجدى
ـــــ ـــــى ممـــــزق م ـــــين الســـــعى للمـــــال واإلخـــــالص للعمـــــل وحـــــب مغن ا ب

قصــــة كهــــذه إمــــا أن تصــــنع .  إلــــخ…صــــديقة الطفولــــة وغــــرام راقصــــة 
جـــرب  ‘؟  مـــاذا تتوقـــع هنـــا.  فيلمـــا عظيمـــا جـــدا أو فيلمـــا تافهـــا جـــدا

  ! وشاهده’  حظك

  الجرى إلى الشمس 
Run for the Sun 

  ق م ٩٨)   — ( ١٩٥٦أميركا 
[United Artists] Russ-Field. M: Fred Steiner. E: Fred 

Kundtsen. DPh: Joseph LaShelle. S: Dudley Nichols, Roy 
Boulting. P: Harry Tatelman. D: Roy Boulting. 

Richard Widmark, Trevor Howard, Jane Greer, Peter van 
Eyck, Carlos Henning, Juan Garcia. 

 ١٩٣٢لكالســــــية  المعالجــــــة األولــــــى بــــــاأللوان والشاشــــــة العريضــــــة
، وهـــــذه هـــــى  انظـــــر لتعـــــرف كـــــم مـــــرة أعيـــــدت (”  اللعبـــــة األخطـــــر “

ــــى الطــــابور ــــة ف ــــاق  ) النســــخة الثالث ــــى افتتحــــت آف ــــى الت ، وكــــذا األول
التنويــــع علــــى قصــــة ريتشــــارد كونيلــــل التــــى صــــورت حتــــى اآلن بكثيــــر 

هــــــذه المــــــرة الضــــــحية والجــــــانى أصــــــبحا أزواجــــــا ال .  مــــــن االلتــــــزام
صيادا معتــــزال وصــــحفية نجحــــت ـ  تحمــــل كاتبا تســــقط طــــائرة:  فــــرادى

، تســــــقط فــــــى جزيــــــرة قبالــــــة  فــــــى العثورعليــــــه بعــــــد اختفائــــــه الطويــــــل
مــــــا أن .  ، يقطنهــــــا مجرمــــــا حــــــرب غامضــــــين الســــــواحل المكســــــيكية

يشـــــعر هـــــذان بانفضـــــاح أمرهمـــــا حتـــــى يتحـــــول األمـــــر لقـــــنص دمـــــوى 
هاو ـ  الشخصــــية الشــــريرة الرئيســــة أصــــبح اســــمها اللــــورد هاو.  عنيــــف

، وفـــــــان إيــــــك  ويــــــدمارك وجرييــــــر همــــــا الكاتبــــــان.  ويؤديهــــــا هــــــاوارد
وعامــــة إتقــــان بــــالغ .  يكمــــل الثنــــائى الشــــرير وربــــاعى التمثيــــل  الجيــــد

فــــــى كــــــل العناصــــــر وهــــــى تــــــروى أحــــــداث مطــــــاردة القــــــنص البشــــــرى 
  .  المرعبة عبر األحراش الكثيفة هذه

  جرى الوحوش 
  ق م ١٢٨)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٧مصر 

ــــــة للتجــــــارة واالســــــتثمار الســــــينمائى الل [ ــــــة  بناني المصــــــرية اللبناني
:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المصــــــرية اللبنانيــــــة للســــــينما]  للســــــينما

:  المكســــــاج.  ســــــالم زعــــــزع:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  محمــــــود أبــــــو زيــــــد
تلحـــــين .  محمـــــود أبـــــو زيـــــد:  األغـــــانى مـــــن تـــــأليف.  جميـــــل عزيـــــز

ــــــو الســــــعودحســــــن أ:  األغــــــانى والموســــــيقى التصــــــويرية ــــــة .  ب المقدم
مـــــــدير .  حســـــــين عفيفـــــــى:  مونتـــــــاچ.  نـــــــوال:  والمـــــــؤثرات الخاصـــــــة

:  إخــــــراج.  فــــــؤاد األلفــــــى:  منــــــتج فنــــــى.  ســــــعيد شــــــيمى:  التصــــــوير
  . على عبد الخالق

.  ، نــــــورا حســــــين فهمــــــى.  ، نــــــور الشــــــريف محمــــــود عبــــــد العزيــــــز
ـــــــــزى حســـــــــين الشـــــــــربينى ـــــــــد.  ، هـــــــــدى رم ـــــــــاء :  الوجـــــــــه الجدي لمي

ــــــــل يدة جــــــــاللســــــــع.  الجــــــــداوى .  ، نعيمــــــــة الصــــــــغير ، فــــــــؤاد خلي
.  ، ســـــالم مصـــــطفى ، رأفـــــت راجـــــى حـــــافظ أمـــــين:  باالشـــــتراك مـــــع
ـــــــى ـــــــد اهللا حفن ـــــــد اهللا مشـــــــرف عب ، ســـــــيد  ، عـــــــدلى الشـــــــرقاوى ، عب

  . مصطفى
كـــــان مـــــن الممكـــــن أن ال نعيـــــر التفاتـــــا يـــــذكر للمضـــــمون حســـــب 

”  الكيــــف “و”  العــــار “عادتنــــا لــــوال أن جــــاء هــــذا الفــــيلم مــــن صــــناع 
ــــة مــــن إنقــــالب الفكــــر ،  ومــــن هنــــا يســــتحق وقفــــة بالضــــرورة أمــــام حال

انقــــالب .  تفســــيرها الوحيــــد أنــــه ال يوجــــد فكــــر أصــــال لــــدى أى أحــــد
ــــــى  حــــــاد ومفــــــرط المفاجــــــأة للفكــــــر المســــــتنير ســــــواء العلمــــــى أو حت

،  ، إلــــــى نظــــــرة محافظــــــة رجعيــــــة للغايــــــة الـــــدينى للفيلمــــــين الســــــابقين
، كمــــــا كانــــــت  العلــــــم والطــــــبتــــــردد األفكــــــار مفرطــــــة الشــــــعبية عــــــن 

هــــــذا يجعــــــل !  ، وتجاوزهــــــا النــــــاس أنفســــــهم عامــــــا ٥٠ســــــائدة منــــــذ 
ـــيلم علـــى عكـــس ســـابقيه وبألفـــاظ ال مبالغـــة فيهـــا ، إســـهاما وضـــيعا  الف

ـــــــين العامـــــــة  ـــــــين العلمـــــــاء والفكـــــــر العلمـــــــى وب فـــــــى توســـــــيع الهـــــــوة ب
، بــــل وتســــخيف للعلــــم والعلمــــاء بجــــرأة  واألفكــــار الشــــعبية الســــائدة

ـــم  ـــل فـــى كـــل األفـــالممخيفـــة ل كـــل ذلـــك مـــن خـــالل .  يســـبق لهـــا مثي
قصـــة الطبيـــب الـــذى ينقـــل جـــزءا مـــن الغـــدة النخاميـــة مـــن منجـــد فقيـــر 

كـــــــل مشـــــــاكل الطـــــــرفين بعـــــــد .  لجـــــــواهرجى ثـــــــرى عالجـــــــا لعقمـــــــه
،  ، أزمـــــة نفســـــية غيـــــر مبـــــررة وغيـــــر مقنعـــــة ، حســـــب الفـــــيلم العمليـــــة

ــــة أو الفكــــرة ذاتهــــا كمــــا مهــــد لهــــا  ــــم يمــــس نجــــاح العملي !  الفــــيلمول
بقـــى أن تالحـــظ أن رجـــال الـــدين فـــى الســـعودية ومصـــر وغيرهـــا أكثــــر 

فقـــط هنـــاك .  تحـــررا مـــن أصـــحاب الفـــيلم فيمـــا يتعلـــق بنقـــل األعضـــاء
  . لحظات عالية أتى بها طاقم التمثيل خفيف الظل

  الجريح 
  ق م ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . مدحت السباعى:  إخراج

،  ، مجــــدى وهبــــة صــــفية العمــــرى ، ، محمــــد صــــبحى فريــــد شــــوقى
  . ، هدى سلطان ، محيى إسماعيل ليلى علوى

ـــــى فيلمـــــه الســـــابق كـــــان مـــــدحت الســـــباعى يـــــدافع عـــــن الفقـــــراء  ف
ـــــــة ـــــــدخلون الجن ـــــــذين ال ي ـــــــدافع عـــــــن الباشـــــــوات .  ال هـــــــذه المـــــــرة ي

غــــاب ابــــنهم المــــريض فــــى الخــــارج ربــــع قــــرن وعــــاد ليجــــد .  القــــدامى
ــــر الحــــال ــــة.  الحــــال غي ــــخ … الطمــــع واالناني ــــخ…إل ــــك .  إل مــــا رأي

ـــــــــــت ـــــــــــة “انظـــــــــــر !  ؟ أن ـــــــــــدخلون الجن يقـــــــــــال أن .  ” الفقـــــــــــراء ال ي
ـــــك .  ديستويفــــــسكى’  أبلـــــة ‘مـــــأخوذ عـــــن ”  الجـــــريح “ مطلـــــوب رأي

  ! أنت

   ٤/١جريمة إال 
  ق م ١٠٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٩٠مصر 
  . ياسين إسماعيل ياسين:  إخراج

، جليلــــة  اتــــب، أحمــــد ر  ، أحمــــد بــــدير ، شــــويكار فــــؤاد المهنــــدس
،  ، إســـــماعيل مظهـــــر ، الســـــبع أفنـــــدى ، عائشـــــة الكيالنـــــى محمـــــود

  . ، صالح صادق محمد عبد الرازق
، لكـــــن  فكـــــرة غمـــــوض طريفـــــة مـــــن متخصـــــص الضـــــرب المصـــــرى
موجــــــه .  هــــــذه المــــــرة أكثــــــر ســــــهولة فــــــى التنبــــــؤ وغيــــــر مثيــــــرة جــــــدا

ـــه مؤلفـــة كتـــب  ـــزال فخمـــا ويعـــيش ســـعيدا مـــع زوجت ســـينمائى يشـــترى من
المشــــكلة أنــــه اســــتدان معظــــم ثمــــن المنــــزل ويالحقــــه مــــن .  الغمــــوض

ـــأليف جريمـــة قتـــل كـــى يصـــنع منهـــا .  اقتـــرض منـــه يطلـــب مـــن زوجتـــه ت
ـــــة أن ينفـــــذها فـــــى هـــــذا الـــــدائن فيلمـــــا تســـــير .  ، منتويـــــا فـــــى الحقيق

، لكــــن عنــــدما يضــــيق الخنــــاق عليــــه يتضــــح أن  الخطــــة علــــى مــــا يــــرام
… .  

  جريمة أنطوان 
Le Crime d’Antoine 

  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٧٦)   ت  ( ١٩٨٨نسا فر 
Cathala Productions; T.F.1 Films Productions; C.T.V. [la 

Sofica; Sofinergie]. C: Shula Siegfried. S: Dominique 
Roulet and Marc Riviere. Based on the N: Le Crime 
d’Antoine; by Dominique Roulet. DPh: Claude Agostini. E: 
Jacques Witta. AD: Alain Gaudry,  and the firm Mardi. 
PMg: Bernard, P. Guiremand. OM: Charlelie Couture. 
AscP: Jacques Bokobska. ExcP: Norbert Chalon. P: Norbert 
Saada. D: Marc Riviere. 

Catherine Wilkening, Tom Novembre. ¤. Jacques Webber 
-as Julien. Yves Robert -as Pilou. And: Stephanie Jobert. 
Patrick Timsit. ↑ Cecile Benlolo. Francois Toumarkine, 
Lillemour Jonsson, Anne Thorson, Philippe Beglia, Mado 
Maurin, Henri Boyer, Vanina Brocart, Jean-Yves Coquil, 
Florence Thomassin, Philippe Gonnand, Philippe Leroux, 
Benoit Pimont, Laurent Pradeau, Sabine Arnau. 
مؤلـــــــف وعـــــــازف موســـــــيقى شـــــــاب صـــــــعقت زوجتـــــــه بـــــــالبرق أثنـــــــاء 

ــــة إعــــالن لفتــــاة فــــى صــــحيفة تطلــــب صــــديقا زفافهمــــا ،  ، يقــــرر مجاوب
الســـــمراء   (بـــــذات اســـــم عروســـــه بـــــل ويتضـــــح أن لهـــــا نفـــــس الشـــــكل 

مــــا يقــــع االثنــــان فــــى ســــرعان .  ) كــــاثرين ويلكينيــــنج تقــــوم بالــــدورين
ـــــــر  الحـــــــب ، لكـــــــن الفتـــــــاة يحيطهـــــــا غمـــــــوض شـــــــديد وعالقـــــــات غي

، ويعامـــــل  مفهومـــــة مـــــن خـــــالل محـــــل األنتيكـــــات الـــــذى تشـــــتغل فيـــــه
أخيـــرا يتضـــح أنهـــا هـــدفت لتوريطـــه فـــى .  صـــاحبه كـــل موظفيـــه كعبيـــد

ــــرت لســــبب مــــا  ــــى أجب جريمــــة اختطــــاف طفلــــة تقــــوم بهــــا العصــــابة الت
.  كــــل شــــىء تمهيــــدا لنهايــــة ســــعيدةاآلن تهــــرب مــــن  .  علــــى معاونتهــــا

ـــــد ال يصـــــلح  ـــــة وبطـــــل جام ـــــة محبب ـــــة ذات بطل ـــــا غمـــــوض عاطفي درام
  . للتمثيل

  ٢/١جريمة بالصدفة 
Once Upon a Crime… 

  ق م ٩٤)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
[Metro Goldwyn Mayer] Dino de Laurentiis. CD: Molly 

Maginnis. M: Richard Gibbs. E: Patrick Kennedy. PD: Pier 
Luigi Basile. DPh: Giuseppe Rotunno. Line P: Lucio 
Trentini. ExcP: Martha de Laurentiis. Based on a St by 
Rodolfo Sonego; and a S by Rodolfo Sonego & Giorgio 



٩٦  

Arlorio & Stefano Strucchi & Luciano Vincenzoni. S: 
Charles Shyer & Nancy Meyers and Steve Kluger. P: Dino 
de Laurentiis. D: Eugene Levy. 

John Candy. James Belushi. Cybill Shepherd. Sean 
Young. Richard Lewis. And Ornella Muti. Giancarlo 
Giannini. Roberto Sbaratto, Joss Ackland, Ann Way, 
Geoffrey Andrews, Caterina Boratto, Elsa Martinelli.      
And George Hamilton -as Alfonso.  ↑ Riccardo Parisio 
Perrotti, Nino Richelmy, Mario de Candia, Giuseppe 
Perruccio, Alessandro Amen, Francesco Argrisano, Georges 
Carlo, Benedette Fanna, Christian Bianchi, Marco 
Martinozzi, Charles Dubourgeot, Napoleon -a dog. 

وفجــــــــــأة … ‘اإليطاليــــــــــة المغمــــــــــورة  ١٩٦٠إعــــــــــادة لكوميــــــــــديا 
ــــــــــل :  ) فــــــــــى بلــــــــــدها األصــــــــــلى’  مجرمــــــــــون ‘أو  (’  ! جريمــــــــــة قت

، فتــــــــاة وشــــــــاب  مصــــــــادفات تجمــــــــع مجموعــــــــة ســــــــائحين أميــــــــركيين
ــــــة ــــــه اإليطالي ــــــامر آخــــــر وزوجت ــــــه ومق ــــــامر وزوجت ــــــى  مفلســــــان ومق ، ف

ـــــا  ـــــة الحقوهـــــا مـــــن روم ـــــل عجـــــوز ثري ـــــث جريمـــــة قت ـــــت كـــــارلو حي مون
الكــــل .  مها كلبهــــا المفقــــود نظيــــر المكافــــأة التــــى أعلنــــت عنهــــالتســــلي

باســــتثناء الفرجــــة .  يكــــذب ويتهــــرب ومــــن ثــــم تحــــوم حولــــه الشــــبهات
ــــــى كــــــل هــــــؤالء النجــــــوم  ــــــزل أو إيطــــــالى (عل ،  ) وبعضــــــهم شــــــبه معت

ــــــة ــــــة المحبب ــــــات الســــــياحية األوروبي ــــــى الخلفي ، ال تتبقــــــى ســــــوى   وعل
ــــر مســــلية ــــديا غمــــوض متســــرعة وغي العناصــــر موســــيقى  أفضــــل.  كومي

ـــــبس المتراقصـــــة المتخايلـــــة أول أفـــــالم ليفــــــى كموجـــــه ســـــينمائى .  جي
الكنديــــة ’  ســــكند ســــيتى ‘بعــــد مشــــوار طويــــل كممثــــل وكاتــــب لفرقــــة 

ــــة الناجحــــة ـــــزيونية الكوميدي ــــم برامجهــــا التليف ــــه  ‘.  ومــــن ث ــــة أن المفارق
، حيـــــث مجموعـــــة نجـــــوم  يمثـــــل علفـــــا وفيـــــرا لهزليـــــات ســـــكند ســـــيتى

—’  طريقهــــا عبــــر إيطاليــــا وفرنســــا بحثــــا عــــن فــــيلم أميــــركيين تشــــق
  . فـارايتى

   ٢/١جريمة بال أثر 
Without a Trace 

  ق م ١٢٠)  س/   ت  ( ١٩٨٣أميركا 
Twentieth Century Fox. E: Cynthia Scheider. M: Jack 

Nitzsche. AscP: Alice Shure. PD: Paul Sylbert. DPh: John 
Bailey. S: Beth Gutcheon; Based upon her N Still Missing. P 
and D: Stanley R. Jaffe. 

Kate Nelligan. Judd Hirsch. ¤. David Dukes. And 
Stockard Channing. Jacqueline Brooks, Keith McDermott, 
Kathleen Widdoes.  ↑ Daniel Bryan Corkill, Cheryl 
Gianninl, David Simon, William Duell, Joan McMonagle, 
Louise Stubbs, Deborah Carlson. Charles Brown, Sheila M. 
Coonan, Peter Brash, L. Scott Coldwell, Ellen Robert, 
Theodore Sorel, Sam J. Coppola, Elaine Bromka, Roger 
Kozol, Caroline Aaron, Lee Sandman, Fred Coffin, Marissa 
Ryan, Dan Lauria. 
طفــــــل فــــــى السادســــــة مــــــن عمــــــره يختفــــــى أثنــــــاء ذهابــــــه للمدرســــــة 

، بـــال أثــــر تمامـــا بمـــا فيهـــا احتمـــال االختطــــاف  صـــباحا فـــى بـــرووكلين
ـــــة ـــــارة اهتمـــــام واســـــع  بهـــــدف الفدي ـــــى إث ـــــرا ف ـــــذل األم جهـــــدا كبي ، تب

ــــة تحــــرى مرهقــــة بالقضــــية االحتمــــاالت .  ، ومعهــــا شــــرطى يقــــود عملي
ـــــدأ بخطـــــف األب وهـــــو مـــــريض نفســـــ ى وتمـــــر باحتمـــــال المفتوحـــــة تب

،  ) تعــــرض علــــى جهــــاز كشــــف الكــــذب لهــــذا الســــبب (قتــــل األم لــــه 
، وأخيــــرا تعطــــى وســــيطة نفســــية وصــــفا مشوشــــا  أو ســــقوطه فــــى نهــــر

ــــــه ــــــن االختطــــــاف فريــــــد  لمكان ، حيــــــث تســــــفر النهايــــــة عــــــن نــــــوع م
ـــــــــك الغمـــــــــوض المـــــــــبهم يســـــــــتحوذ علـــــــــى .  تمامـــــــــا ال شـــــــــك أن ذل
،  ين البطلــــة وصــــديقتها، خــــيط مــــواز هــــو العالقــــة المثليــــة بــــ المتفــــرج

  . مبنى على واقعة حقيقية.  والتى تتوتر تدريجيا

   ٢/١جريمة تحت المطر 
The Rain Killer 

  ق م ٩٤)  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
Califilm. DPh: Janusz Kaminski. PD: Gary Randall. 

MComp: Terry Plumeri. E: Patrick Rand. ExcP: Ken Stein. 
W: Ray Cunneff. P: Rodman Flender. D: Ken Stein.  ↑ 
AscP/ PMg: Jonathan Winfrey. Chor: Wade Collings. C D: 
Kevin Reidy. 

Ray Sharkey. ¤. David Beecroft. Michael Chiklis. Tania 
Coleridge. Woody Brown. Bill laVallee, Maria Ford, Ellen 
Goffin.  ↑ Cast: Mary Ingersol, Grey Daniels, Kathleen 
Klein, Marlena Giovi, Roger Michaelson, Robert Miano, 
Yvonne Winter, Herb Kay, Maria Ford, Kirsten Ashley, 
Larry Manley, Channing Chase, Jane Ralston, John David 
Conti, David Giella, Mike Elliott, Michael Becker, Sharon 
Fine, Earl Finn. 

ـــــوس أنچلـــــيس ـــــاء ل ـــــل فـــــى أحي ، يجمعهـــــا أنهـــــا  سلســـــلة جـــــرائم قت
، وأنهــــا تــــتم جميعــــا  طعــــن لســــيدات ثريــــات ســــابقات إدمــــان العقــــاقير

ـــــــاء هطـــــــول المطـــــــر يتعقـــــــب شـــــــرطى األمـــــــر ويشـــــــاركه محقـــــــق .  أثن
ـــه فيـــدرالى ، التـــى هـــى أيضـــا  ، ســـرعان مـــا يقـــع األول فـــى غـــرام مطلقت

الفيــــدرالى .  لضــــحاياعضــــو فــــى ذات الجمعيــــة الخيريــــة التــــى تجمــــع ا
هــــــذا فــــــى الواقــــــع خــــــرق لقاعــــــدة .  نفســــــه شــــــخص مريــــــب الســــــلوك

ـــــة فـــــى تقـــــديم الفيـــــدراليين ـــــه  تقليديـــــة للســـــينما األميركي ، والواضـــــح أن
خـــــرق مجـــــانى فـــــى فـــــيلم أصـــــغر مـــــن أن يعطـــــى معـــــان مهمـــــة لشـــــىء  

، والتـــى لـــم يـــوف الفـــيلم بكـــل مـــا وعـــدت  أفضـــل التتابعـــات.  كهـــذا
ارتكــــاب الجــــرائم نفســــه تافــــه وغيــــر مقنــــع  االســــوأ أن مبــــرر:  بــــه هــــذه

  ! شبه غير مفهوم أصال

   ٢/١جريمة حب 
  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٩مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

ـــــدين ـــــز  ، هنـــــد رســـــتم ، عمـــــاد حمـــــدى مـــــريم فخـــــر ال ، عبـــــد العزي
  . ، حسن البارودى ، صالح منصور أحمد

ـــــــرة ومتقنـــــــة التم ـــــــا عاطفيـــــــة ونفســـــــية مثي .  ثيـــــــل وااليقـــــــاعميلودرام
، ويعتقـــــد أن  محـــــامى ينهـــــار نفســـــيا بســـــبب فقـــــد بعـــــض المســـــتندات

تقتـــــل .  يلقـــــى بنفســـــه فـــــى عالقـــــة مـــــع عـــــاهرة.  زوجتـــــه هـــــى الســـــبب
، فـــــى الوقـــــت الـــــذى يعـــــرف فيـــــه أنـــــه  األخيـــــرة وتـــــتهم زوجتـــــه بالقتـــــل

  . دور داعم ملفت لصالح منصور.  ظلمها فى المرة األولى

   الجريمة الغامضة 
Thirteen at Dinner 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)    ف  ( ١٩٨٥أميركا 
Warner Bros. M: John Addison. E: David A. Simmons. 

PD: Andrew Sanders. DPh: Curtis Calrk. P: Neil Hartley. 
Based on the N by Agathe Christie. TP: Rod Browning. 
EnglishC: Rose Tobias Shawn. AmericanC: Ellen Meyer. 
CD: Jane Robinson. D: Lou Antonio. 

Peter Ustinov, Faye Dunaway, David Suchet, Jonathan 
Cecil, Bill Nighy, Diane Keen, John Stride. Benedict 
Taylor, Lee Horsley, Allan Cuthbertson. Glyn Baker, John 
Barron, Peter Clapham, Lesley Dunlop, Avril Elgar, 
Orianne Grieve, Russell Keith-Grant, Roger Milner, David 
Neville, Amanda Pays, John Quarmby, Geoffrey Rose, 
Pamela Salem, Jean Sincere. 
جريمـــــة قتـــــل لـــــورد إنجليـــــزى متـــــزوج مـــــن ممثلـــــة ســـــينمائية أميركيـــــة 

هنـــــا يفلـــــح الفـــــيلم المـــــأخوذ عـــــن .  ثـــــم مقتـــــل شـــــبيهة لهـــــا.  حســـــناء
روايــــــة أجاثــــــا كريســـــــتى فــــــى فــــــتح احتمـــــــاالت متعــــــددة تظــــــل كلهـــــــا 

ـــار واحـــدا منهـــا ـــى يخت ـــة حت ، هـــذا  ، أبعـــدها أقربهـــا:  صـــحيحة وممكن
ـــــة الـــــذكاء.  مـــــا سنكتشـــــفه مشـــــهد النهايـــــة ـــــرة   لعب فائقـــــة اإلتقـــــان ومثي

.  وكالعــــــادة أوســــــتينوف ممتــــــع فــــــى دور هيركيــــــول بــــــواروه.  كالعــــــادة
  . صور فى إنجلترا

  الجريمة الغامضة 
Dress Gray 

  ق م ١٩٦)  إى إتش إى  ( ١٩٨٦أميركا 
Warner Bros. [Frank von Zerneck Films]. M: Billy 

Goldenberg. E: Paul Rubell, David Simmons. PD: Fred 
Harpman. DPh: Gayne Rescher. ExcP: Frank von Zerneck. 
Co-P: William Beaudine, Jr. Based on the N: Lucian K. 
Truscott IV. TP: Gore Vidal. P and D: Glenn Jordan.   ↑ C: 
Marsha Kleinman and Associates. 

Eddie Albert. Alec Baldwin. Lloyd Bridges. Patrick 
Cassidy. Susan Hess. Hal Holbrook. Alexis Smith. Lane 
Smith. James B. Sikking. AlsoStr: Albert Salmi. Ron 
Rifkin. Tim van Patten. Cameron Dye. Peter Nelson, Louise 
Latham. Jason Berghe, Gary Kasper, Joseph Kell.   ↑ Ftr: 
David Harum, Steve Kosko, Patricia Herd, Rick Goldman, 
Arthur French, Richard Doyle, Alma Martinez, Cecelia 
Peck, Tom Everett. 

يعثــــــر علــــــى .  معالجــــــة متــــــأخرة لروايــــــة الســــــتينيات فائقــــــة النجــــــاح
غريقــــــا بعــــــد أن )  مثلــــــى وشــــــبه فاشــــــى (طالــــــب أكاديميــــــة عســــــكرية 

ـــــــه جـــــــنس مثلـــــــى ـــــــام .  مـــــــارس ومـــــــورس إلي فـــــــى ظـــــــالل حـــــــرب فييتن
، يقــــرر قائــــد األكاديميــــة إخفــــاء الجريمــــة وتصــــويرها كمجــــرد  المتــــوترة
أن والــــد القتيــــل هــــو أثــــرى أثريــــاء :  يمنعــــه مــــن هــــذا شــــيئان.  حــــادث
، وأن طالبـــــا آخــــرا فـــــى الســــنة النهائيـــــة كــــان صـــــديقا ألخـــــت  لويزيانــــا

مغـــامرة تعاونيـــة لـــه .  القتـــل يعلـــم أن هـــذا الطالـــب ال يمكـــن أن يغـــرق
إلجــــــالء الحقيقـــــة فــــــى وجـــــه إرهــــــاب وللفتـــــاة ولـــــبعض زمالئــــــه لـــــدى 

ـــــه  القائـــــد ـــــه هـــــذه يومـــــا عـــــن إعجاب ، بالـــــذات وأن القتيـــــل أشـــــار ألخت
درامــــا مثيــــرة  !  ، بمــــا يــــوحى أنــــه خليلــــه القاتــــل المزعــــوم بهــــذا الزميــــل

ـــــــدور .  ككـــــــل رغـــــــم طولهـــــــا ـــــــة فـــــــى هـــــــذا ال ـــــــائق الحيوي ـــــــدوين ف بال
ــــاء رســــمية ويســــتخدم فقــــط .  المبكــــر ــــر األزي ــــادى هــــو أكث ــــزى الرم ال

نقـــد أساســـى يصـــوب لـــه !  الفســـح وأمـــام المحاكمـــات العســـكريةفـــى 
ـــيلم هـــو مـــا يســـمى محـــاكم الشـــرف التـــى يعقـــدها الطلبـــة لبعضـــهم  الف

، وال يســــــتطيع بالتــــــالى أى شــــــخص إخفــــــاء  الــــــبعض بحكــــــم القــــــانون
ــــــو ســــــئل عنهــــــا ــــــل  أخــــــص خصائصــــــه ل ، وإال أتهــــــم بالمراوغــــــة وأحي

سســـــــة والمقصـــــــود أن هـــــــذا يحيـــــــل الجـــــــيش لمؤ .  لمحاكمـــــــة كهـــــــذه
  . مفرطة فاشية تلغى فردية الفرد كلية

   ٢/١الجريمة الغامضة 
The Believers 

  ق م ١١٤)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٧أميركا 
Orion. C: Donna Isaacson and John Lyons. AscP: Mark 

Forst. M: J. Peter Robinson. CD: Shay Cunliffe. E: Peter 
Honess. PD: Simon Holland. DPh: Robby Muller. ExcP: 
Edward Teets. Based on the B The Religion: Nicholas 
Conde. S: Mark Forst. P: John Schlesinger, Michael 
Childers, Beverly Camhe. D: John Schlesinger.  ↑ This 
Film is dedicated to memory of Bruce Weintraub. 

Martin Sheen. Helen Shaver. ¤. Robert Loggia. Richard 
Masur. Elizabeth Wilson. Lee Richardson. Harris Yulin. 
Raul Davila. Malick Bowens. Carla Pinza. Jimmy Smits. 
And Harley Cross -as Chris. 
محلــــل نفســــى يعمـــــل لحســــاب الشــــرطة النيـــــو يوركيــــة يجــــد نفســـــه 

ـــــة إصـــــابة شـــــرطى .  متورطـــــا فـــــى أســـــرار جماعـــــة ســـــرية طقســـــية البداي
، والنهايـــة الجماعـــة  ملـــون بهـــذيان ســـرعان مـــا يحـــاول بعـــده االنتحـــار

ـــار إلنقـــاذ الجماعـــة ـــه الصـــبى هـــو المخت ـــأن ابن ـــر البطـــل ب ـــا  تخب ، وطبق
ـــــه قر  ـــــل ابن ـــــى األب أن يقت ـــــاللقواعـــــد عل عمـــــل محـــــبط باســـــتثناء .  بان

مشــــهد جيــــد التنفيــــذ لعناكــــب تخــــرج مــــن ثقــــب .  تصــــعيدات النهايــــة
  . فى وجه البطلة وتسير فوق وجهها

  الجريمة الغامضة
  . ” صديقان ومشاغب “:  انظر

  جريمة فـالنتان 
La Crime de Valentin 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى [ق م  ٧٨)   ت  ( ١٩٩٥فرنسا ح 
Scénario, Adaptation et Dialogues: Didier Cohen et Eric 

Kristy. Musique Originale: Carolin Petit. Réalization: 
Christian Faure. 

Gérard Klein. Michèle Moretti. André Julien, Jean-Claude 
Frissung. Françoise Michaud, Jean-François Derec, 
Matthew Jocelyn. Marine Verseux, Ervan Kawczinski; et le 
chien: Maggo -[Bougnat].  Clément van den Bergh, 
Romain Bonneville, Célia Asensio, Emilie Cartailler, Nina 
Biao. Romain Clement, Vincent Clement, Sylvain Clement, 
Loraine Lagoa, Fanny Laporta. 

ـــــدة  ـــــى بل ـــــة لمزرعـــــة ف ـــــة تعليمي ـــــى رحل مـــــدرس ومجموعـــــة أطفـــــال ف
ــــه حــــدثا مهمــــا هــــو عــــودة ســــجين   ريفيــــة فــــى الوقــــت الــــذى تشــــهد في
ــــل ــــى الســــجن بتهمــــة القت ــــد أن قضــــى معظــــم عمــــره ف .  كهــــل لهــــا بع
ـــا قتـــل فـــى البلـــدة ـــه ســـجن ظلمـــا تقـــع جريمت ،  بينمـــا الســـجين يؤكـــد أن

ــــــه مرتكبهمــــــا ــــــاد أن ــــــات ، لكــــــن المــــــدرس يحــــــا ويســــــود االعتق ول إثب
درامـــــــا .  أنهمـــــــا وقعتـــــــا حتـــــــى ال ينفضـــــــح القاتـــــــل الحقيقـــــــى القـــــــديم

ـــا  ـــة مع ـــة  (جريمـــة وتربوي ـــى دراســـة الطبيع ـــا تعتمـــد عل ـــيم هن ـــة التعل طريق
ـــذهاب لموقـــع مـــا ـــاة مـــن خـــالل ال ـــد يشـــمل كـــل شـــىء  والحي ، هـــذا ق

.  ) بمـــــا فيـــــه فـــــى هـــــذه الحالــــــة موضـــــوع اإلجـــــرام وأخطـــــاء القضــــــاء
  . يرقى أى من عناصرها لدرجة التميزككل متوسطة اإلمتاع وال 

   ٢/١جريمة فتاة الغالف 
The Cover Girl Murders 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Paramaunt] Wilshire Court Productions [River 

Enterprises]. C: Dan Shaner. M: Rick Marotta. FE: 
Benjamin Chulay. DPh: Guillermo Navarro. P: Lance Hool. 
TP: Douglas Barr and Bernard Maybeck; St: Brian Taggert. 
D: James A. Contner. 

Str: Lee Majors. Jennifer O’Neill. Adrian Paul. Beverly 
Johnson. Vanessa Angel. Arthur Taxier. Bobbie Phillips. 
Fawna MacLaren. Mowava Pryor.   ↑ Honorato Magaloni, 
Dick Christie, Jose Escandon. 
ـــة لتصـــوير  ـــرة نائي ـــة لصـــور النســـاء فـــى رحلـــة لجزي ـــق تصـــوير مجل فري

بــــل والرجــــال مــــن  (مــــا يجمــــع المــــديرة والعارضــــات .  العــــدد الســــنوى
أن صـــــاحب المجلـــــة اســـــتغلهن جميعـــــا فأصـــــبحن أقـــــرب )  العـــــاملين
ــــه ــــد ل ــــل العارضــــات والمســــتفيد هــــو صــــاحب .  لعبي ــــوالى جــــرائم قت تت

بـــالطبع .  ت لهـــا األنظـــارالمجلـــة المنهـــارة الســـاعى لحـــدث كبيـــر يلفـــ
، وقـــــد  ، لكـــــن الفـــــيلم ككـــــل متوســـــط فنيـــــا تحمـــــل النهايـــــة مفاجـــــأة

ــــــبعض  لمجــــــرد فرجــــــة علــــــى عارضــــــات  ـ  عن حــــــق أحياناـ  يختزلــــــه ال
الجمهــــــور المخضــــــرم !  حســــــناوات فــــــى جزيــــــرة مكســــــيكية ســــــاحرة

ربمــــا يهمــــه مشــــاهدة ممثلــــة كانــــت نجمــــة شــــابة فــــى الســــبعينيات هــــى 
  . المديرة چينيفـر أونييل فى دور

    ٢/١جريمة فى اإلذاعة 
Radioland Murders 

  ق م)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Universal. [Lucas; Country of First Puplication]. C: Linda 

Phillips Palo, Rosalie Joseph and Mark Fincannon. M: Joel 
McNeely. CD: Peggy Farrell. E: Paul Trejo. PD: Gavin 
Bocquet. DPh: David Tattersall. ExcP: George Lucas. St: 
George Lucas. S: Willard Huyck & Gloria Katz and Jeff 
Reno & Ron Osborn. P: Ric McCallum and Fred Roos. D: 
Mel Smith.  Chors: Brad and Jennifer Morranz. 

Mary Stuart Masterson. Brian Benben. Ned Beatty. 
George Burns. Scott Michael Campbell. Brion James. 
Michael Lerner. Michael McKean. Jeffrey Tambor. Stephen 
Tobolowsky. Larry Miller, Anita Morris. Corbin Bernsen, 
Bobcat Goldthwait, Rosemary Clooney, Robert Walden. 
Guest Str: Dylan Baker, Billy Barty, Tracy Byrd. Candy 
Clark, Jennifer Dundas, Anne de Salvo, Bo Hopkins. Robert 
Klein, Joey Lawrence, Harvey Karman, Peter MacNicol. 
And Christopher Lloyd -as Zoltan. 

، كوميــــديا صــــغيرة األنتــــاج  نســــخة جــــورج لوكــــاس عــــن أيــــام الراديــــو
محطـــة  دبليـــو إن بـــى.  لكـــن مفعمـــة بالحيويـــة والخيـــال طـــوال الوقـــت

طموحهــــــا المعلــــــن أن تكــــــون  ١٩٣٩اذاعــــــة صــــــغيرة فــــــى شــــــيكاجو 
تــــدور األحــــداث فــــى نفــــس مــــدتها .  رابــــع شــــبكة للواليــــات المتحــــدة

ــــاح ــــا خــــالل ليلــــة االفتت ــــة تقريب ــــل الحقيقي ــــوالى جــــرائم قت ،  ، حيــــث تت
وفــــى كــــل مــــرة تشــــير المالبســــات خطــــأ إلــــى البطــــل كاتــــب النصــــوص 

ـــــوت ـــــذى تربطـــــه عالقـــــة مت .  رة بالبطلـــــة المنتجـــــة والمـــــديرة بالمحطـــــةال
، ووفـــــــرة مـــــــن مشـــــــاهد  حشـــــــد مـــــــن الشخصـــــــيات المتميـــــــزة جميعـــــــا

ـــــــى تقـــــــدم علـــــــى منصـــــــة مســـــــرح أمـــــــام  االستعراضـــــــات واألغـــــــانى الت
وأكثــــر الضــــحكات تــــأتى مــــن أن النصــــوص .  جمهــــور أثنــــاء اذاعتهــــا

ــــدقائق األخيــــرة ــــب إال فــــى ال ــــى الثانيــــة األخيــــرة إن  ال تكت ، وتصــــل ف
ــــم تصــــل ــــن  ل ــــات م ــــون الرتجــــال حــــوار التمثيلي أصــــال ويضــــطر الممثل

ــــــأتى حــــــل الحبكــــــة  ــــــع جــــــدا أن ي ــــــب  (المتوقــــــع والممت ــــــات الكات إثب
  . ’ إذاعيا للغاية ‘)  لبراءته

  جريمة فى الحى الهادئ 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 

ـــــــع الســـــــينمائى [ ـــــــاج الســـــــينمائى]  القـــــــاهرة للتوزي ـــــــاهرة لإلنت .  الق
ــــواءال:  قصــــة ــــد المنصــــف محمــــود/  ل حســــن :  ســــيناريو وحــــوار.  عب
.  أحمـــــــد الســـــــبعاوى:  مســـــــاعد المخـــــــرج.  ، الســـــــيد زيـــــــادة رمـــــــزى

ــــــــر اهللا:  المصــــــــور ــــــــى خي ــــــــديكور.  عل ــــــــدس ال ــــــــد المــــــــنعم :  مهن عب
.  حســـــين أحمـــــد:  مونتـــــاچ.  حســـــين شـــــريف:  ؛ إكسســـــوار شـــــكرى

مــــــدير .  ] أنــــــدريا زانــــــديلس [أنــــــدريا زنــــــديليس :  مهنــــــدس الصــــــوت
مختــــــارات مــــــن :  الموســــــيقى التصــــــويرية.  جــــــرجس فــــــوزى:  نتــــــاجاإل

 & D.K.Aـ  وديـــد ســـرى :  مـــدير التصـــوير.  المعزوفـــات العالميـــة
SMOTE  .حســـــــام الـــــــدين :  إخـــــــراج <.  حســـــــن رمـــــــزى:  إنتـــــــاج
  . > مصطفى

ــــة لطفــــى باالشــــتراك .  ¤:  فــــى.  زوزو نبيــــل.  رشــــدى أباظــــة.  نادي
، رشـــــوان  يـــــن العشـــــماوى، ز  ، ســـــناء مظهـــــر ســـــهير المرشـــــدى:  مـــــع

ـــــــق ـــــــى جـــــــوهر.  توفي ـــــــدين ، محمـــــــد صـــــــبيح عل ـــــــى ال ؛  ، ســـــــمير ول
ـــــة ـــــد:  باالشـــــتراك مـــــع <؛  عـــــال رامـــــى:  والطفل ـــــد /  الرائ األمـــــين عب

  .  > الذى قام بنفس الدور فى القصة األصليةـ  اهللا 
التـــــى هـــــى تحديـــــدا أعظـــــم  (أغـــــرب اعتـــــذار فـــــى تـــــاريخ الســـــينما 

ــــذى تصــــ)  فنــــون خلــــق اإليهــــام ــــه  در هــــذا الفــــيلمهــــو ال ، والقائــــل بأن
.  ١٩٤٤نظـــــرا لوقــــــوع الجريمـــــة فعــــــال فــــــى شـــــوارع القــــــاهرة عــــــام  ‘

ـــــــذى حـــــــدث لهـــــــذه الشـــــــوارع اآلن فقـــــــد  ـــــــر ال ـــــــر الكبي ونظـــــــرا للتغيي
تغاضــــيت ســــينمائيا عــــن فــــارق الســــنين وصــــورت الحــــدث فــــى شــــوارع 

القصــــــة الواقعيــــــة !  ’ حسام الــــــدين مصــــــطفىـ   ١٩٦٧القــــــاهرة عــــــام 
ـــــال اللـــــور  ـــــك عـــــام الغتي ـــــوين فـــــى الزمال ـــــذى عـــــارض  ١٩٤٤د م ، ال

ــــــة للصــــــهيونية ــــــة الموالي ــــــة البريطاني ــــــا .  سياســــــة الحكوم ــــــأس تمام ال ب
.  إلـــــى أن تحـــــول لـــــدراما اختطـــــاف ابـــــن الضـــــابط المصـــــرى المحقـــــق



٩٧  

إجمــــــاال .  بعــــــض التفاصــــــيل مضــــــحكة مثــــــل موســــــيقى جــــــيمس بونــــــد
  . فيلم نشاط من المستوى المتوسط المعهود للموجه

   ٢/١لظالم جريمة فى ا
Fade to Black 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٢)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Paramount] Wilshire Court Productions [Francine Lefrac 

Productions]. M: Michel Colombier. FE: Karen Stern. PD: 
William McAllister. DPh: Dick Quinlan. Co-P: John 
McPherson. P: Robert M. Rolsky. W: Douglas Barr. D: 
John McPherson.  ExcP: Francine Lefrak, Robert 
Kosberg. ↑ C: Dan Shaner. 

Str: Timothy Busfield. Heather Locklear. Michael Beck. 
Louis Giambalvo. David Byron. And Cloris Leachman -as 
Ruth.  ↑ Galen B. Schrick, Timi Prulhiere, Bill Birch, 
John deLay, Russ Fast, Jack Angeles, Shawna Schuh, Louis 
A. Lotorto, Jr., Curt Hanson, Bunnie Siler, Sibyl Busby, 
Patrick Michael Ryan, Kevin Duckworth. 
پروفيســـــور أنثروپولوچيـــــا اجتماعيـــــة اعتـــــاد تصـــــوير جيرانـــــه بكـــــاميرا 
ـــه فـــى مجمـــع الشـــقق الســـكنية الراقـــى الـــذى يقطـــن  فــــيديوية مـــن نافذت

ــــك كوســــيلة لدراســــة الســــلوكيات البشــــرية فــــى إحــــداها يصــــور .  ، وذل
جريمـــة قتـــل رجـــل المـــرأة فـــى الشـــقة المقابلـــة كمـــا يصـــورها علـــى نحـــو 

ـــــد ـــــم يعت ـــــى ل ـــــه الت ـــــدا بعـــــد مشـــــوش بكاميرت ـــــدما .  اســـــتخدامها جي عن
ــــتحم الشــــقة خلســــة ال يجــــد مــــا  ــــغ الشــــرطة ال تصــــدقه وعنــــدما يق يبل

يتعـــرف بهـــا ليحـــذرها مـــن .  ، وهنـــا تظهـــر ســـاكنة الشـــقة فجـــأة يريـــب
ـــــى قالـــــت أنهـــــا  ـــــة القتيلـــــة الت ـــــران علـــــى جث صـــــديقها وســـــرعان مـــــا يعث

، وذلــــك فــــى مجمــــع  صــــديقة ممثلــــة لــــه أقامــــت بالشــــقة لــــدى غيابهــــا
ــــة ــــالمجمع القمام ــــل ويهــــرب.  الخــــاص ب ، لتبقــــى  اآلن يختطفهــــا القات

ــــة للشــــقة:  مفاجــــأة واحــــدة ،  أن القتيلــــة هــــى الصــــاحبة الحقيقيــــة الثري
وأن الشــــــريكة المزيفـــــــة قــــــد شـــــــاركت رفيقهـــــــا فــــــى االســـــــتيالء علـــــــى 

، وال مفـــر ســـوى  ، ويصـــبح البطـــل هـــو المـــتهم الوحيـــد بالقتـــل ثروتهـــا
درامــــا غمــــوض مثيــــرة .  نيينالهــــرب مــــن القــــبض عليــــه لمالحقــــة الجــــا

’  النافـــــــذة الخلفيـــــــة ‘الخيـــــــوط رغـــــــم الشـــــــبه الواضـــــــح بينهـــــــا وبـــــــين 
، ال ســــــيما بشــــــدة نســــــخة دى  ] ” جريمــــــة فــــــى منتصــــــف الليــــــل “ [

طـــــــاقم .  ] ” الســـــــفاح “انظـــــــر  [’  الجســـــــد البـــــــديل ‘پالمـــــــا منـــــــه 
ـــز خـــاص ـــيس ذى تمي ـــل ل ـــل  التمثي ـــدا الظهـــور الجمي ، لكـــن يبقـــى تأكي

كلـــــوريس ليتشـــــمان كجـــــارة البطـــــل األرملـــــة العجـــــوز للنجمـــــة القديمـــــة  
ــــــه لــــــه ــــــد تــــــرك زوجت ــــــى تربطــــــه بهــــــا صــــــداقة قويــــــة ال ســــــيما بع .  الت

  . ، وإن دون تحديد المدينة بدقة األحداث فى أوريجون

   ٢/١جريمة فى ليلة الزفاف 
The Bride in Black 

  ] تليفـزيونى [ق م  ٩٠)   ت/  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
New World Televison [Barry Weitz Films]. M: Joe 

Conlan. PD: Dean Taucher. C: Ellen Meyer, C.S.A. FE: 
Susan B. Browdy, A.C.E. DPh: Ron Garcia. P: Brooke 
Kennedy. TP: Claire Labine. St: Claire Labine and Jack 
Laird. D: James Goldstone.  ExcP: Barry Weitz. AscP: 
Susan B. Browdy. AD: Natalie Wilson; CD: Carol Luiken. 
Exc in Charge of PostP: Larry Levin. Sculpture: James C. 
Myford. 

Susan Lucci. ¤. Reginald Veljohnson. Robert Gunton. 
Tom Signorelli. Melissa Leo. Irma St. Paule. Stephen Liska. 
Cecil Hoffmann. Robert Katims. Tony Todd. SpApr: David 
Soul. And Finola Hughes -as Cybil Cobb.  Angela 
d’Ambrosia, Larry John Meyers, Rev. Richard Ward, 
Jonathan Adams. Marc Field, Jeff Howell, Elva Branson, 
Lou Valenzi. Alice Eisner, Lenore Milner, Robert Wanless, 
Bob Tracy. 

ـــرووكلين ليقـــع فـــى غـــرام يعـــود مـــن پ ـــه األصـــلى فـــى ب يتســـبرج لموطن
فتــــاة تعمــــل فــــى صــــناعة وبيــــع الجــــبن فــــى محــــل أســــرتها الكاثوليكيــــة 

ـــــــة فجـــــــأة .  ذات األصـــــــل اإليطـــــــالى ـــــــات الحـــــــب الرقيق تنتهـــــــى تتابع
ــــــه ــــــور زفاف ــــــاب الكنيســــــة ف ــــــى ب ــــــزوج عل ــــــدأ .  برصــــــاص يصــــــرع ال تب

، وســـــط عـــــدة محـــــاوالت لقتلهـــــا  العـــــروس رحلـــــة بحـــــث عـــــن ماضـــــيه
ـــر  ىهـــ ـــه كـــان عـــامال بســـيطا باســـم آخـــر وجـــرب تزوي ـــى يتضـــح أن ، حت

،  ، فالحقـــــه تـــــاجر تحـــــف كـــــى يشـــــتغل لـــــه إحـــــدى التحـــــف لنفســـــه
وبالفعــــــل زور عشــــــرات التحـــــــف بعضــــــها ســــــرق مـــــــن متحــــــف الفـــــــن 

هيــــوز فــــى دور الشـــــريرة  (الحــــديث بواســــطة صــــاحبة معــــرض شــــهيرة 
.  زويــــر، وأخيــــرا قــــتاله ألنــــه احــــتفظ لنفســــه بمــــا يثبــــت الت ) الغامضــــة

، لكـــــن يظـــــل  ككـــــل مثيـــــر فضـــــال عـــــن رقـــــة البطلـــــة وطرافـــــة األجـــــواء
متناقضـــا أن ينتظـــر األشـــرار عـــودة الرســـام بنفســـه إلـــيهم فـــى نيـــو يـــورك 

ــــه ــــى يقتلون ،  ، بينمــــا هــــو شــــخص مشــــهور ويســــهل الوصــــول إليــــه حت
ـــاعهم  ـــر االســـم كـــاف إلقن ـــه هـــل كـــان يعتقـــد أن تغيي وبالمثـــل مـــن ناحيت

  ؟ بتركه يحيا كما يشاء

  ريمة فى المصيف ج
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٧٣)  ت ( ١٩٨٥مصر ح 

قصـــــــة وســـــــيناريو .  ] ٦ســـــــتوديو  [اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون 
مــــــــدير .  محــــــــب البــــــــاروجى:  ديكــــــــور.  عمــــــــر دكــــــــرورى:  وحــــــــوار
،  حــــــازم شــــــاهين:  مــــــدير تصــــــوير.  ســــــعاد عبــــــد الحلــــــيم:  إضــــــاءة

ـــــــراهيم ـــــــأليف موســـــــيقى.  حســـــــن إب إعـــــــداد .  يشـــــــيل المصـــــــرىم:  ت
ــــراهيم أبــــو المجــــد:  موســــيقى .  عــــزت فــــيض اهللا:  مــــدير اإلنتــــاج.  إب

منيـــــر :  المنـــــتج المنفـــــذ.  مايســـــة ســـــعد الـــــدين:  مـــــدير إدارة اإلنتـــــاج
ـــــــونى ـــــــاج الفــــــــيديو.  الت ـــــــيس إنت ســـــــاعد فـــــــى .  يوســـــــف عثمـــــــان:  رئ
.  مصــــطفى عمـــــر:  المخــــرج المســــاعد.  محمــــد عابــــدين:  اإلخــــراج

  . § عالء كامل:  إخراج.  وحيد محب:  ذالمخرج المنف
.  عزيـــــــزة راشـــــــد.  مديحـــــــة حمـــــــدى.  جمـــــــال إســـــــماعيل:  بطولـــــــة

ـــــى .  كريمـــــة الشـــــريف.  ســـــهير صـــــبرى.  مـــــدحت مرســـــى ـــــان محي أم
بثينـــــــة .  ســـــــيد محمـــــــود.  رجـــــــاء ســـــــراج.  فكـــــــرى صـــــــادق.  الـــــــدين
.  أحمـــــــد الشـــــــناوى:  باالشـــــــتراك مـــــــع.  ســـــــليمان حســـــــين.  حســـــــن

  . مصطفى القسط
دمـــــــة تعمـــــــل لـــــــدى ثـــــــالث أســـــــر متجـــــــاورة فـــــــى بلـــــــدة مصـــــــرع خا

تتـــــابع النيابـــــة التحقيـــــق لتبــــــدأ الـــــربط بينهـــــا وبـــــين صــــــورة .  تصـــــييف
ــــــــت مــــــــؤخرا إحــــــــدى  ــــــــت قبــــــــل عقــــــــود وأعلن راقصــــــــة معتزلــــــــة اختف

بعــــد تفكيــــر وتحريــــات .  المجــــالت مســــابقة لمــــن يــــدل عــــن مكانهــــا

ـــثالث  ـــأن إحـــدى الســـيدات ال ـــة احتمـــاال ب ـــل النياب أو ـ  صـــعبة يضـــع وكي
ـــة مـــن التحقيقر  ـــة   ـ  بمـــا زوجـــى اثنتـــين منهمـــا فـــى مرحلـــة تالي كانـــت قريب

درامـــــــا غمـــــــوض .  أو ابنـــــــة مـــــــثال للراقصـــــــة وال تريـــــــد التشـــــــهير بهـــــــا
ـــــــة ـــــــاج للغاي ــــــــزيونية صـــــــغيرة اإلنت ـــــــة القصـــــــة مقنعـــــــة  تليف ، لكـــــــن متقن

الحبكـــــة وككـــــل مشـــــوقة وتحمـــــل بعـــــض المفاجـــــآت علـــــى بســـــاطتها 
ا يكفــــى لمتابعتهــــا بإنشــــداد  ، ومــــن ثــــم تخلــــق مــــن الترقــــب مــــ النســــبية
  . كاف

  جريمة لم تكتمل 
  ]  تليفـزيونى [ق أأ  ١٠٠)  ت ( ١٩٧٢مصر 

ــــــة :  اقتبــــــاس وســــــيناريو وحــــــوار.  تليفـــــــزيون جمهوريــــــة مصــــــر العربي
ــــــل ــــــاج.  عصــــــمت خلي ــــــد الســــــالم:  مــــــدير اإلنت منســــــق .  أحمــــــد عب

.  أحمــــد عيســــى:  المخــــرج المســــاعد.  عبــــد الفتــــاح جــــاد:  المنــــاظر
مهنـــــــــدس  >؛  نصـــــــــرى عبـــــــــد النـــــــــور:  ندســـــــــى الصـــــــــوتكبيـــــــــر مه
.  ] ، فريـــــــال ســـــــتالين : [ المقدمـــــــة.  < أحمـــــــد جاســـــــر:  الصـــــــوت
.  عـــــــادل صـــــــادق:  المنـــــــتج المنفـــــــذ <.  ناديـــــــة شـــــــكرى:  مونتـــــــاچ

نــــــــــــور :  إخــــــــــــراج.  عبــــــــــــد المـــــــــــنعم بهنســــــــــــى:  مـــــــــــدير التصــــــــــــوير
 . > الدمرداش

ـــــة.  ¤.  صـــــالح ذو الفقـــــار ـــــر:  بطول .  محمـــــد خيـــــرى.  ناهـــــد جب
ــــــــل الهجرســــــــىنب ــــــــع.  ي ــــــــى:  باالشــــــــتراك م والوجــــــــه .  محمــــــــود عزم

، ســــــمير ولـــــــى  بليــــــغ حبشــــــى:  تمثيـــــــل.  إســــــعاد يــــــونس:  الجديــــــد
ــــراهيم حســــنين ، حســــن ســــيف الــــدين ، محمــــد الجــــدى الــــدين ،  ، إب

  . جماالت كامل
ــــزوج بســــبب شــــهرته مــــن امــــرأة  العــــب كــــرة أفــــل نجمــــة كــــان قــــد ت

تتــــدهور اآلن وبــــدأت  ، وبــــدأت عالقتهمــــا ) ذو الفقــــار وجبــــر (ثريــــة 
هـــى تفكـــر مـــن جديـــد فـــى حبهـــا القـــديم البـــن خالتهـــا كاتـــب روايـــات 

يعـــــزز هـــــو لـــــدى نفســـــه وهـــــم أنهـــــا تخونـــــه .  الغمـــــوض الالمـــــع حاليـــــا
ــــه  ــــزوج واحــــدة يشــــعر بأن ــــرر قتلهــــا بهــــدف أن يرثهــــا ويت ــــك كــــى يب وذل

ــــــــا عليهــــــــا ــــــــل دراســــــــة ســــــــابق .  صــــــــاحب الكلمــــــــة العلي ــــــــتقط زمي يل
ســـــبب النصـــــب ولـــــه ســـــجل ســـــرقات دخـــــل الســـــجن ب)  الهجرســـــى (

جنيـــــــه نظيـــــــر  ٤٠٠٠، ويعـــــــرض عليـــــــه  آخـــــــر ال يعرفـــــــه ســـــــواه عنـــــــه
مـــــا يحـــــدث أن تقتـــــل هـــــى الشـــــخص المـــــأجور ويـــــأتى الـــــزوج .  قتلهـــــا

ــــــالغ الشــــــرطة ــــــل اب ــــــه قب ــــــيحكم الجريمــــــة ضــــــد زوجت ــــــن  ل ، لكــــــن اب
يبـــــدآن )  خيـــــرى والجديـــــدة آنـــــذاك إســـــعاد يـــــونس (خالتهـــــا وأختـــــه 

ــــــر ــــــى كالســــــية هيتشــــــكوك تنويعــــــة .  التشــــــكك فــــــى األم مبســــــطة عل
العنـــــاوين تتحـــــدث عـــــن اقتبـــــاس لكـــــن ال  (”  غريبـــــان علـــــى قطـــــار “

دقيقـــــة فـــــى ترهـــــات  ٣٠، يكفـــــى أن مـــــر منهـــــا أكثـــــر مـــــن  ) تـــــذكره
صــــامتة بالكــــاميرا قبــــل أن يبــــدأ اللقــــاء الــــذى تضــــعه عــــادة المحاكــــات 

إيقــــاع بــــطء .  األخــــرى كمجــــرد بدايــــة قبــــل أن تنــــزل عنــــاوين البدايــــة
لــــــى األقــــــل مــــــع مالحظــــــة أن ذلــــــك تــــــم بســــــبب تجريــــــد ، ع خــــــاوى

الفـــــيلم مـــــن عـــــدد مـــــن الخيـــــوط المهمـــــة لألصـــــل ومنهـــــا أن االتفـــــاق 
ـــــــادلتين  ـــــــوا ألنفســـــــهم أنهـــــــم  (يشـــــــمل جـــــــريمتين متب ربمـــــــا كـــــــى يثبت

  ! ) يالحقون موضة مبدعى الستينيات

  جريمة مانهاتن الغامضة 
Manhattan Murder Mystery 

  ق م ١٠٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
TriStar. AscP: Thomas Reilly. C: Juliet Taylor. Co-Ps: 

Helen Robin, Joseph Hartwick. CD: Jeffrey Kurland. E: 
Susan E. Morse. PD: Santo Loquasto. DPh: Carlo di Palma. 
ExcPs: Jack Rollins, Charles H. Joffe. W: Woody Allen and 
Marshall Brickman. P: Robert Greenhut. D: Woody Allen. 

StrInAlphOrder: Alan Alda, Woody Allen, Anjelica 
Huston, Diane Keaton. StrInAlphOrder: Jerry Adler, Joy 
Behar, Ron Rifkin.  Lynn Cohen. William Addy, John 
Doumanian, Sylvia Kaulers, Ira Wheeler, Alda, Houston, 
Melanie Norris, Marge Redmond, Zach Braff, George 
Manos, Linda Taylor, Aida Turturro, John A. Costelloe, 
Frank Pellegrino, Philip Levy, Wendell Pierce, Steven 
Randazzo, Yanni Sfinias, Gloria Irizarry, Ruth Last, 
Suzanne Raffaelli, Al Cerullo. 

زوجـــان نيـــو يوركيـــان مـــن الطبقـــة الوســـطى واألعمـــار  أللـــين وكييتـــون
ـــــدار نشـــــر هـــــاربر كـــــوللينز:  الوســـــطى ـــــزل  محـــــرر ب ، وهـــــى ســـــيدة من

فــــى اليــــوم التــــالى مباشــــرة لتعرفهمــــا بجارتهمــــا .  تحلــــم بافتتــــاح مطعــــم
، وتصــــــر هــــــى علــــــى أن  وزوجهــــــا تمــــــوت هــــــذه الجــــــارة بأزمــــــة قلبيــــــة

ـــزوج قـــد قتلهـــا ـــر مـــن  ال ـــى تعـــزز شـــكوكها، وتجـــد الكثي .  الشـــواهد الت
فـــــــى المقابـــــــل بالضـــــــبط تـــــــأتى طبيعـــــــة زوجهـــــــا وهـــــــى التـــــــذمر مـــــــن 

ــــدس األنــــف فــــى أمــــورهم اآلخــــرين ينضــــم لهمــــا فــــى .  ، فمــــا بالــــك ب
ـــــوا بهـــــا مـــــؤخرا  ـــــة تعرف ـــــف وكـــــذا مؤلف ـــــدا  (حـــــل اللغـــــز صـــــديق مؤل أل

ـــــم يفكـــــر  ) وهيوســـــتون ـــــف بمـــــا ل ، وتتحـــــول األمـــــور للمخـــــاطرة والعن
ـــــاء الكثيـــــف المعتـــــاد فـــــى أفـــــالم أللـــــين يقـــــدم ال.  فيـــــه البطـــــل قـــــط بن

، كمــــــا يركــــــز علــــــى عالقتهمــــــا  تحلــــــيال واســــــعا لشخصــــــياته المتميــــــزة
ـــــة ـــــزوجين مـــــن اللغـــــز يجعـــــل  العاطفي ، ال ســـــيما وإن تباعـــــد مـــــوقفى ال

لحــــد كبيــــر يعتبــــر .  أقــــرب إلــــى طــــرف آخــــر عقليــــا ولحــــد مــــا عاطفيــــا
ـــارة ونجاحـــا ض مشـــوقة ، ويقـــدم حبكـــة غمـــو  مـــن أكثـــر أفـــالم أللـــين إث

  . على النمط التقليدى

   ٢/١جريمة من الذاكرة 
Jade 

  ق م ١٠١)  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Paramount. E: Augie Hess. M: James Horner. PD: Alex 

Tavoularis. DPh: Andrzej Batkowiak. ExcP: William J. 
MacDonald. W: Joe Eszterhas. P: Robert Evans, Craig 
Baumgarten & Gory Adelson. D: William Friedkin. 

David Caruso, Linda Fiorentino, Chazz Palminteri, 
Michael Biehn, Richard Crenna, Donna Murphy, Ken King. 

ـــف  يعـــود هنـــا بحبكـــة مقاربـــة تـــدور فـــى ذات ”  غريـــزة قاعديـــة “مؤل
،  ك، النتيجــــة تقــــل بعــــض الشــــىء هنــــا وهنــــا مدينــــة ســــان فرانسيســــكو

ــــــذكرك  ــــــة ت ــــــط بمشــــــهد اغتصــــــاب ومطــــــاردة ســــــيارات هائل ــــــد فق وتزي
الــــذى صــــنع شــــيئا مــــذهال مـــــن ]  ” الرصاصــــة “ [’  بوليــــت ‘بفــــيلم 

وكيــــــل نيابــــــة مســــــاعد .  الشــــــوارع الصــــــاعدة الهابطــــــة لهــــــذه المدينــــــة
ـــــه )  كـــــاروز ( يتحـــــرى مصـــــرع أحـــــد المليـــــونيرات ليكتشـــــف أن خليلت

آلن زوجــــــه المحــــــامى أعــــــز وا)  فيورينتينــــــو (هــــــو الســــــابقة الملتهبــــــة 

ــــالمينتيرى (أصــــدقائه  ــــة لكــــن .  متورطــــة فــــى األمــــر)  پ الصــــورة الجزئي
، صــــــنعت أكبــــــر ضــــــجة  الموحيــــــة بالبطلــــــة تتلقــــــى ممارســــــة شــــــفوية

ــــــيلم  ــــــذ چــــــين راســــــيلل وف أقيمــــــت حــــــول ملصــــــق ســــــينمائى ربمــــــا من
نســــــخة .  قبــــــل أكثــــــر مــــــن نصــــــف قــــــرن”  الخــــــارج علــــــى القــــــانون “

  . ق أطول من النسخة القياسية ١٢الفـيديو الكاملة تجرى 

  
  : جريمة من الذاكرة

  ’  ! أكبر ضجة أقيمت حول ملصق سينمائى ربما منذ چين راسيلل ‘

   ٢/١الجريمة والعقاب 
  ق أأ ١٣٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج

ــــــال ، ماجــــــدة شــــــكرى ســــــرحان ،  ، محمــــــود المليجــــــى ، زهــــــرة الع
  . ، نجمة إبراهيم قى، زينب صد روحية خالد

روايـــــة ديستويفســـــكى الشـــــهيرة عـــــن الشـــــاب الـــــذى يقتـــــل المرابيـــــة 
ــــه مــــن الضــــياع ، ال تســــتفيد  كالعــــادة.  العجــــوز مــــن أجــــل إنقــــاذ جارت

ـــــــة ـــــــات العظيمـــــــة إال بالحدوت ـــــــن الرواي ـــــــة  األفـــــــالم هـــــــذه م ـــــــا بقي ، أم
ــــريح ــــع ال ــــذهب م ــــاد فت ــــات واألبع ــــراء الخلفي ــــرة .  المعــــانى وث صــــنع م

  . ” سونيا والمجنون “عينيات بعنوان أخرى فى السب

  الجزاء 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . عبد الرحمن الخميسى:  إخراج

، حســـــــين  ، رجـــــــاء يوســـــــف ، رشـــــــوان توفيـــــــق شـــــــمس البـــــــارودى
  . ، عزيزة حلمى ، أبو بكر عزت ، آمال رمزى الشربينى

ــــــالم  ــــــة فــــــى شــــــىء كأغلــــــب أف ــــــر مقنع ــــــى غي ميلودرامــــــا كفــــــاح وطن
ــــــنمط ــــــذى ســــــيحل بمــــــن يخــــــون .  ال ــــــاب ال المقصــــــود بــــــالجزاء العق

ــــة ــــل  الحركــــة الوطني ــــا أن  (، وهــــو طبعــــا القت كــــان مــــن األفضــــل درامي
، لكــــن الفــــيلم فضــــل نزعــــة  يمــــوت علــــى أيــــدى مــــن خــــان لحســــابهم

ــــــــث عضــــــــوين بمنظمــــــــة  ١٩١٩واألحــــــــداث ســــــــنة .  ) التشــــــــفى حي
ســــرية يقــــرر أحــــدهما كشــــف أســــرارها عنــــدما يكتشــــف أن مــــن يحبهــــا 

  . زميله هذا تحب

  جزيرة األحالم 
  ق أأ ١٠٠)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٥١مصر 
  . عبد العليم خطاب:  إخراج

،  ، كيتـــــى ، ســـــعاد مكـــــاوى ، ســـــراج منيـــــر ، زمـــــردة كـــــارم محمـــــود
  . على الكسار

ــــــة ــــــة معزول ــــــرة بدائي ــــــوق جزي ــــــة ف ــــــث رجــــــل  صــــــراعات كوميدي ، حي
ـــاخرة ـــه تجـــنح بهمـــا ب ـــرة الج وزوجت ـــرة فـــى حـــب البطـــل، وتقـــع أمي ،  زي

ــــه منعهــــا الحبكــــة الرئيســــة أن يوحــــد الكــــل جهــــودهم .  وتحــــاول زوجت
  . ضد الحاكم الشرير

   ٢/١جزيرة األحالم 
Club Paradise 

  ق م ١٠٤)  إى إتش إى  ( ١٩٨٦أميركا 
Warner Bros. M: David Mansfield. E: Marion Rothman. 

PD: John Graysmark. DPh: Peter Hannan. ExcP: Alan 
Greisman. St: Ed Roboto & Tom Leopold and Chris Miller 
& David Standish. S: Harold Ramis & Brian Doyle-Murray. 
P: Michael Shamberg. D: Harold Ramis. 

Robin Williams. Peter O’Toole. Rick Moranis. ¤. Jimmy 
Cliff. Twiggy. Adolph Caesar. Eugene Levy. And Joanna 
Cassidy. 

، فيقـــــــرر  رجـــــــل اطفـــــــاء فـــــــى شـــــــيكاجو يصـــــــاب ويحـــــــال للتقاعـــــــد
بـــــأموال التعـــــويض تحويـــــل ملهـــــى متواضـــــع فـــــى جزيـــــرة كاريبيـــــة إلـــــى 

ـــــع الطـــــراز شـــــريكه فـــــى هـــــذا ســـــيكون موســـــيقار ريجـــــى .  منتجـــــع رفي
ــــــب أيضــــــا   (محلــــــى  ــــــاء ومحب ــــــذى مــــــأل الفــــــيلم غن ــــــف ال چيمــــــى كلي
ــــــل أو كتصــــــوير أو  .  ) كممثــــــل الواقــــــع أن كــــــل شــــــىء محبــــــب كتمثي

ـــــاتكخ ـــــم يكـــــن  لفي ـــــديا ل ـــــذى هـــــو الكومي ـــــرئيس ال ـــــق ال ، لكـــــن الطب



٩٨  

ـــــذات المســـــتوى ـــــان دويل.  ب ـــــة هـــــو ـ  براي ـــــى الكتاب موراى المشـــــارك ف
، والــــــذى كــــــان  أخـــــو نجــــــم كوميــــــديا آخــــــر شــــــهير هـــــو بيــــــل مــــــوراى

ــــامز فــــى آخــــر  مرشــــحا أصــــال للــــدور ــــين ويللي ــــه روب ، لكــــن اســــتبدل ب
رايتى عـــــــن هـــــــل تريـــــــد أن تعـــــــرف مـــــــا قالتـــــــه فــــــــا.  لحظـــــــة النشـــــــغاله

ربمـــــا يكـــــون كوميـــــديانا وممـــــثال :  ويلليـــــامز فـــــى هـــــذا الفـــــيلم المبكـــــر
  .  ، لكنه يخلو من الوميض رائعا

   ٢/١جزيرة الجحيم 
Slaugherhouse Rock 

  ق م ٩٠)    ف  ( ١٩٨٧أميركا 
[Arista Films] Slaugherhouse Rock. PD: Peter Paul 

Raubertas. M.W: Mark Mathersbaugh, Gerald V. Casale. 
Perf: Devo. VFx/Title Designs: Ernest D. Farino. E: Daniel 
Gross. DPh: Nicholas von Sternberg. AscP: Orlando 
Yestuto, Maurice Ettleson, Daniel Samrak. ExcP: Nick 
Celazzi, Sr. Joseph Medawar. LineP: Charles P. Bernuth. St: 
Dimitri Logothetis. W: Sandra Willard, Nora Goodman. S: 
Ted Landon. P: Louis George. D: Dimitri Logothetis. 

Nicholas Celozzi, Tom Reilly, Donna Devton, Hope 
Marie Carlton, Tamara Hyler, Steven Brian Smith, Ty 
Miller, Toni Basil. Al Fleming, Michael J. Scherlis, Danny 
Somrack, Lenko Novak, Julie Rhodes, Richard Hench, 
Nathan Holland, Charles P. Bernuth. 
ـــة لســـجن  ـــة عـــن مســـخ فـــى الممـــرات الســـفلية المائي ـــرى رؤي شـــاب ي

ـــــذهاب جميعـــــا .  الكـــــاتراز يقنعـــــه أصـــــدقاؤه وصـــــديقاته المراهقـــــون بال
،  للســــجن فــــورا فــــى ليلــــة عاصــــفة حيــــث مســــخ أبــــيض قتلــــه الهنــــود

ـــــوا مـــــا ت ـــــم يقتل ـــــدأ .  علمـــــه مـــــنهم مـــــن ســـــحر أســـــودلكـــــن ل هكـــــذا يب
الشـــــىء الوحيـــــد المـــــتقن هـــــو .  مسلســـــل التحـــــول لمســـــوخ أو القتـــــل

  ! الموسيقى

  ٢/١جزيرة الحب 
Return to the Blue Lagoon 

  ق م ٩٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
Columbia. [Price Entertainment/ Randal Kleiser]. M: 

Basil Poledouris. Co-P: Peter Bogart. Er: Ronald J. Fagan. 
PD: Jon Dowding. DPh: Robert Steadman. ExcP: Randal 
Kleiser. Based on the N The Garden of God: Henry de Vere 
Stacpoole. S: Leslie Stevens. P and D: William A. Graham. 

Milla Jovovich. Brian Krause, Lisa Pelikan, Garette 
Patrick Ratliff, Courtney Phillips, Nana Coburn. 

البحيـــــــرة  “األكثـــــــر نجاحـــــــا بكثيـــــــر  ١٩٨٠شـــــــبه تكـــــــرار لفـــــــيلم 
، والــــذى هــــو نفســــه تكــــرار لفــــيلم بريطــــانى مــــن عــــام  انظرـ  ”  الزرقــــاء
صـــــــبى  (أيضـــــــا يـــــــأتى بنجمـــــــين صـــــــغيرين مثيـــــــرين جنســـــــيا .  ١٩٤٩

التليفـــــــــــــزيون كــــــــــــراوس والموديــــــــــــل الحســــــــــــناء سوفـــــــــــــيتية األصــــــــــــل 
ـــــة أخـــــف مـــــن  ) چوفـوفــــــيتش ـــــايير رقابي الســـــابق ذى ، وإن حظـــــى بمع
يمــــــوت بطــــــال .  ، والــــــذى صــــــنع اســــــم بــــــرووك شــــــييلدز المعــــــدل آر

ـــــــيلم األول ويتركـــــــان رضـــــــيعا ذا عـــــــامين ـــــــذه ســـــــفينة أخـــــــرى  الف ، تنق
ـــــــة  ـــــــة أميركي ـــــــث ترعـــــــاه أرمل ـــــــة عمرهـــــــا عـــــــام )  پليكـــــــان (حي أم لطفل

، هــــذه المــــرة بوبــــاء كــــوليرا يــــودى  تتكــــرر كارثــــة الفــــيلم األول.  واحــــد
ليجــــــد الرضــــــيعان نفســــــيهما فــــــى جزيــــــرة ،  بــــــالجميع بمــــــا فــــــيهم األم

ــــــل .  اســــــتوائية أخــــــرى علــــــى غــــــرار الفــــــيلم األصــــــلى ــــــدا بعــــــد قلي وتب
ــــات استكشــــاف الجســــد اإليجــــابى هــــو التصــــوير فــــى جزيرتــــى .  تتابع

، والســـــلبى هـــــو ضـــــعف الـــــدراما أو حتـــــى تـــــدقيق  فــــــيچى ووتافــــــييونى
مـــرة أخـــرى نقـــول .  المشـــاعر المحتملـــة فـــى هـــذا الوضـــع شـــاذ التفـــرد

كانـــــــت هـــــــذه الحيـــــــاة ليســـــــت أصـــــــعب أو أغـــــــرب مـــــــن معســـــــكر  إذا  
  . كشافة فال داعى لعمل أفالم أصال عنها

   ٢/١جزيرة الديناصورات 
When Dinosaurs Ruled the Earth 

  ق م ٩٦)   س/  إى إتش إى ( ١٩٧٠بريطانيا 
  . ” جبابرة األجيال المتوحشة “:  ، س  ف

[Warner Bros.] Hammer Film. M and SpMFxComp: 
Mario Nascimbene; >MSup: Philip Martell. E: Peter Curran; 
AD: John Blezard; CD: Carl Toms .< DPh: Dick Bush. 
AstD: John Stoneman. W for the Screen: Val Guest; > 
Treatment: J.B. Ballard.< SpVFx: Jim Danforth. P: Aida 
Young. D: Val Guest. 

Str: Victoria Verti. Robin Hawdown. Patrick Allen. 
>Drewe Henley, Sean Caffrey. Magda Konopka, Imogen 
Hassall, Patrick Holt.< 
بإســــــــتثناء الخيــــــــال الســــــــئ علميــــــــا الممثــــــــل فــــــــى تواجــــــــد البشــــــــر 

ـــــى جنـــــب ـــــا إل ـــــب وجـــــاء  والديناصـــــورات جنب ، فـــــإن ثمـــــة مجهـــــود طي
ـــــاريخ ـــــل الت ـــــا قب ـــــاة إنســـــان م ـــــى تصـــــوير حي ـــــذل ف ـــــة  ب ـــــدءا مـــــن لغ ، ب

الكلمــــــة التــــــى  ’  أكيتــــــا ‘ (الحــــــديث البســــــيطة محــــــدودة المفــــــردات 
ـــ ـــدى خـــروجهم مـــن دور العـــرض وهـــى تعن ـــاس ل ـــا كـــان يرددهـــا الن ى هن

ـــــــال وأذهـــــــب ـــــــاك وانظـــــــر وتع ـــــــا يخـــــــص … وهن ـــــــى آخـــــــر م ـــــــخ إل إل
، وانتهــــاء بطريقــــة التقبيــــل بــــدعك الــــوجهين علــــى طريقــــة  ) ! المكــــان

عنـــــــف القبائـــــــل وســـــــلوكها الجمعـــــــى ودمويـــــــة القـــــــرابين .  الحيوانـــــــات
المقدمــــة للشــــمس والقمــــر ووطــــأة الكــــوارث الطبيعيــــة كتفســــير لنشــــأة 

ـــدين ـــة داخـــل قصـــة بســـيطة ل ال ـــاد شـــديد ، كلهـــا مقدم ـــة تطـــارد بعن قبيل
، لكنهــــــــا هربــــــــت  فتــــــــاة شــــــــقراء كــــــــان يفتــــــــرض أن تقــــــــدم كأضــــــــحية

حبكـــة فرعيـــة لـــم تســـتغل دراميـــا هـــى .  بمســـاعدة أحـــد شـــبان القبيلـــة
تصــــوير مواقــــع جيــــد فــــى جــــزر .  صــــداقة البطلــــة مــــع ديناصــــور رضــــيع

ــــارى ــــت .  الكن ــــام  ‘فـــــيرتى كان فــــى مجلــــة ’  ١٩٦٨صــــنو اللعــــب لع
  . م مختلفپالى بوى وإن تحت اس

  
  :  جزيرة الشيطان

  ’  ! ” المعبد الملعون “محاكاة لمشهد المنجم الشهير من  ‘

   ٢/١جزيرة الشيطان 
  ق م ١٤٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٩٠مصر 

قصــــــة .  أفــــــالم جــــــالل]  أفــــــالم جــــــالل أفــــــالم مصــــــر العربيــــــة  [
ــــا:  وســــيناريو وحــــوار ــــد البن ــــاچ.  خال ــــد:  مونت ــــوى فاي الموســــيقى .  عل

المنــــــــتج .  غســـــــان ســــــــالم:  ديكــــــــور.  مــــــــودى اإلمـــــــام:  يريةالتصـــــــو 
ــــــى ــــــن:  الفن ــــــدير التصــــــوير والتصــــــوير تحــــــت المــــــاء.  محمــــــد زي :  م

  . نادر جالل:  إخراج.  سعيد شيمى
ـــــب ، يســـــرا عـــــادل إمـــــام ، جمـــــال  ، حـــــاتم ذو الفقـــــار ، أحمـــــد رات

ـــــولى ، نهـــــى العمروســـــى إســـــماعيل ـــــك ، مصـــــطفى مت ،  ، ســـــعيد طرابي
  . ، مجدى سعيد العويل، صالح  عادل هالل

معالجــــــة مصــــــرية بــــــأكبر إمكانــــــات فــــــى حوزتهــــــا لفــــــيلم تليفـــــــزيونى 
الحســـــــــــناء والكنــــــــــــز  “ [ـ  ’  الــــــــــــذهب المبتـــــــــــل ‘صـــــــــــغير هـــــــــــو 

، وذلــــك علــــى العكــــس مــــن منافســــه الــــرئيس مــــن طــــاقم  ] ” المفقــــود
.  ، الـــــذى اعتمـــــد علـــــى فـــــيلم أشـــــهر ” …جحـــــيم  “ســـــمير صـــــبرى 

وثتهــــا المغريــــة يصــــنعان ثنائيــــا أفضــــل عــــادل إمــــام بكاريزميتــــه ويســــرا بأن
ـــــــه ـــــــك يســـــــتوى كـــــــل شـــــــىء مـــــــن صـــــــبرى وبطالت :  ، فيمـــــــا عـــــــدا ذل

اجتهـــــــادات تصـــــــوير تحـــــــت المـــــــاء والتنفيـــــــذ الجيـــــــد نســـــــبيا لـــــــبعض 
ــــد’  جــــزر ‘مشــــاهد العنــــف  ــــه  وســــط بحــــر مــــن الطــــول الزائ ، والتوجي

ــــة الموجــــه جــــالل هــــو نفســــه .  المترهــــل الضــــعف العــــام للبنيــــة الدرامي
صــــــبرى األول وال غرابــــــة أن تطــــــابق الكثيــــــر مــــــن  الــــــذى وجــــــه فــــــيلم

، ولعــــل أكثرهــــا إلفاتــــا إجبــــار البطــــل علــــى الغــــوص تحــــت  المشــــاهد
ــــه لكــــن للدقــــة توجــــد هنــــا محاكــــاة لمشــــهد .  التهديــــد باغتصــــاب فتات

، وكـــــذا مشـــــهد الطعـــــام  ” المعبـــــد الملعـــــون “المـــــنجم الشـــــهير مـــــن 
محوريـــــة الحبكـــــة ال.  المقـــــزز الـــــذى ال يقـــــل شـــــهرة مـــــن ذات الفـــــيلم

أن تقــــع خريطــــة ذهــــب غــــارق فــــى قــــاع البحــــر األحمــــر ليــــد مدرســــة 
، لكــــــــــن العصــــــــــابة  ، فتحشــــــــــد ممــــــــــوال وغواصــــــــــا وآخــــــــــرين شــــــــــابة

ــــــدور .  تالحقهــــــم مــــــع وجــــــود نجــــــم بجماهيريــــــة عــــــادل إمــــــام فــــــى ال
ـــــد ـــــات القائ ـــــديها مـــــن مغري ـــــا ل ـــــت يســـــرا أن تقـــــدم أقصـــــى م ،  ، حاول

هــــــو وهــــــى تعلــــــم أن الفــــــيلم األصــــــلى كــــــان عرضــــــا لشــــــخص واحــــــد 
  . الفاتنة برووك شييلدز

  جزيرة العشاق
  . ” البحيرة الزرقاء “:  انظر

  جزيرة الكنز 
Treasure Island 

  ]  ؛ فـيديو  استحراك [ق م  ٩٠)  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 
[Warner Bros.] Warner Bros.; Filmation Association. . 

Robert Louis Stevenson’s: ¤. S: Ben Starr. P: Norm 
Prescott, Lou Scheimer. ExcP for Warner Bros.: Jacqueline 
Smith. D: Hal Sutherland. 

Str the Voices of -inAlphOrder: Richard Dawson. Davy 
Jones. Dallas McKennon. Larry D. Mann. Jane Webb. 

 
ـــــة  ـــــويز ستيفينســـــون فـــــى نســـــخة اســـــتحراك محبب ـــــرت ل كالســـــية روب

:  اهتمـــــام ســـــينما التســـــعينيات المفـــــاجئ بالقصـــــة تحـــــاول التـــــربح مـــــع
ـــه فكـــرة تعقـــب خريطـــة   قصـــة چـــيم هـــوكينز الصـــبى الـــذى تســـتحوذ علي

چــــون  ‘يقــــوم برحلــــة بحريــــة بصــــحبة .  كنــــز مخبــــأ فــــى إحــــدى الجــــزر
ـــل القبطـــان الـــذى هـــو فـــى الواقـــع قرصـــان يســـعى لهـــذا ’  ســـيلفر الطوي

ــــز ــــين البط:  الكن ــــة األساســــية هــــى تنــــامى الصــــداقة ب ــــينالبني ، لكــــن  ل
فـــــى خضـــــم سلســـــلة طويلـــــة مـــــن المغـــــامرات واألشـــــخاص والمواقـــــف 

  . الغريبة والمثيرة

   ٢/١الجسد 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

،  ، فاطمــــة رشــــدى ، حســــين ريــــاض ، كمــــال الشــــناوى هنــــد رســــتم
  . ، سعاد أحمد ، مختار عثمان سراج منير

البطلــــــــة .  فلــــــــة بالمصــــــــادفات والمصــــــــائبميلودرامــــــــا صــــــــارخة حا
، رغــــم  تحرضـــها أمهــــا علـــى الــــرقص وإغـــواء معارفهــــا أصـــحاب الثــــروة

،  تمتـــــد األحـــــداث علـــــى مـــــدى طويـــــل مـــــن الســـــنوات.  أنـــــه تزوجـــــت
متعــــة كبيــــرة لكــــل مــــن هــــواة .  تتــــوالى فيهــــا المآســــى علــــى هنــــد رســــتم

 ، ال ســـــيما وأنـــــه أول نوبــــة إغـــــواء بهـــــذا الحجـــــم البكائيــــات واإلغـــــواء
مــــن مــــاريلين مــــونرو المصــــرية هنــــد رســــتم ســــيدة هــــذا التخصــــص فــــى 

  . السينما المصرية ألكثر من عقد كامل بعده

   ٢/١الجسد  
The Flesh 

  ق م  ٩٠)   — ( ١٩٩١إيطاليا 
MMD Productions International. E: Ruggero Mastroianni. 

Sd: Jean-Pierre Ruh. DPh: Enrico Guarnieri. S: Marco 
Ferrari, Liliana Betti. D: Marco Ferrari. 

Francesca Dellera, Sergio Castellitto, Philippe Léotard, 
Petra Reinhardt, Farid Chopel. 

ـــــــى ـــــــى فـــــــى ملهـــــــى ليل ـــــــانو ومغن ، مطلـــــــق ويعـــــــانى مـــــــن  عـــــــازف پي
، يتعــــــرف ذات ليلــــــة علــــــى امــــــرأة فائقــــــة  تحرشــــــات زوجتــــــه الســــــابقة

ـــارة ـــة واإلث ـــل بال الفتن ـــم تفقـ  ضـــبط ، تمث كـــل أحالمـــه عـــن المـــرأة   ـ  إن ل
، حيـــــث  يقيمـــــان ســـــويا فـــــى منـــــزل علـــــى شـــــاطىء البحـــــر.  والجـــــنس

ـــه علـــى اإلحتمـــال ، ذلـــك أنهـــا  يتجـــرع وليمـــة جنســـية تفـــوق كـــل طاقت
تنطــــوى علــــى تجــــارب معقــــدة غامضــــة لــــم يتوقعهــــا قــــط وهــــو الــــذى 

ــــة ــــى بحــــر ســــلس الموجــــات مــــن المتع ــــل فقــــط ف ، فــــانتهى األمــــر  آم
، عـــن اإلنســـان فــــى  ثيمـــة أوروپيـــة ليســـت جديـــدة.  ك دمهـــابـــأن ســـف

،  متمنيــــا أن يجــــده فــــى الجــــنس)  اهللا (بحثــــه عــــن الحقيقــــة المطلقــــة 
ـــــى الشـــــيطان ـــــاع نفســـــه إل ـــــه قـــــد ب ـــــة واضـــــحة لتشـــــبيه .  فـــــإذا ب محاول

، لكــــن ال تشـــابهات فعليــــة أكثـــر مــــن الجســــد  ديلليـــرا بأنيتــــا إيكبيـــرج
فـــــيلم جـــــرىء تأكيـــــدا .  نـــــا، والخـــــالى تقريبـــــا مـــــن أى روح ه الضـــــخم

مــــــن فيــــــرارى المتخصــــــص فــــــى استكشــــــاف الجبهــــــات القاصــــــية فــــــى 
،  أشــــهر المشــــاهد فــــم البطلــــة مليئــــا بــــدماء البطــــل.  قضــــية الجــــنس

ــــر ممارســــة جنســــية عنيفــــة معــــه بينمــــا شــــريانا ذراعيــــه ينزفــــان بغــــزارة  إث
ـــــه االنتحـــــار ـــــر محاولت ـــــذكر.  إث ـــــا ي ، ومـــــع  ال يحـــــوى فـــــى الواقـــــع عري

ــــه ال ــــك منعت ــــا فــــى مهرجــــان القــــاهرةذل ، وإن كــــان بــــالطبع  رقابــــة نهائي
  . متاحا بوفرة فى قنوات الساتياليت األوروپية

  جسر األشرار 
  ق أأ ١٠٥)   س ( ١٩٧٢سوريا 

مـــــــدير .  عبــــــد العزيـــــــز ســــــالمة:  قصـــــــة.  رضـــــــا ميســــــر:  ســــــيناريو
  . نجدى حافظ:  إخراج.  محمد الرواس:  التصوير

، هالــــة  ، ملــــك ســــكر جبــــر ، محمــــود ، ناهــــد شــــريف فريــــد شــــوقى
  . شوكت

”  فــــــن الحــــــب “سورى مــــــن فــــــيلم ـ  نســــــخة ســــــورية بطــــــاقم مصرى
قصــــة الفنـــــان الـــــذى يعـــــانى مـــــن .  ، تــــأتى غيـــــر مـــــؤثرة تقريبـــــا ١٩٦٥

، وبالفعــــل تــــروج  ، فيقنعــــه صــــديقه بادعــــاء االنتحــــار التجاهــــل والعــــوز
لوحاتـــه لكـــن المشـــكلة أن هـــذا الصـــديق اســـتولى علـــى كـــل شـــىء بمـــا 

أخــــى وصــــديقى  “انظــــر النســــخة لمصــــرية التاليــــة .  ب حبيبتــــهفيــــه قلــــ
  . ” سأقتلك

  جسر الخالدين 
  ق أأ ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٦٠مصر 
  . محمود إسماعيل:  إخراج

،  ، ليلــــى فــــوزى ، عمــــاد حمــــدى ، ســــميرة أحمــــد شــــكرى ســــرحان
  . ، نبيل األلفى سميحة أيوب

ـــاة رقي قصـــة فنـــان رومانســـى مثقـــف ـــة ، مـــن خـــالل تعرفـــه بفت قـــة حزين
ـــــــالعمى ـــــــالفقراء تصـــــــاب ب ـــــــنجح لوحاتـــــــه .  ، يتحـــــــول لالحســـــــاس ب ت
، وإن   عمــــل مرهــــف وإنســــانى.  ، لكــــن يمــــوت بالــــدرن ويعــــالج الفتــــاة

ـــة مختلفـــة علـــى مؤلـــف وموجـــه أفـــالم النشـــاط ، فـــال تحـــس  كـــان نوعي
  . باإلتقان التام هنا

  ☺  ٢/١جسر نهر كواى 
The Bridge on the River Kwai 

  ق م ١٦١)  س/    ف/  ت ( ١٩٥٧بريطانيا 
[Columbia] Horizon. Screen Play: Pierre Boulle -[As 

known, it was actually written by Carl Foreman, Michael 
Wilson and Colder Willingham; but the credit revised in a 
1992’ video release to include Michael Wilson and Carl 
Foreman only]. Based on his N of the same title. AD: 
Donald M. Ashton. ChiefE: Peter Taylor. DPh: Jack 
Hildyard, B.S.C. M: Malcolm Arnold. P: Sam Spiegel. D: 
David Lean. 

William Holden. Jack Hawkins. Alec Guinness. Sessue 
Hayakawa. James Donald. Andre Morell, Peter Williams, 
John Boxer, Percy Herbert, Harold Goodwin, Ann Sears, 
Henry Deawa, Keiichiro Batsumoto, N.R.B. Cearrabandhu, 
Vilaiwan Seebookreaong, Ngamata Suprapeongs, Javakart 
Pakyn Choti, Kannikar Dowklee. AndIntrd: Geoffrey 
Horne. 
ـــــانى فـــــى  ـــــدى الجـــــيش الياب معســـــكر ألســـــرى الحـــــرب البريطـــــانين ل
بورمـــــا خـــــالل الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة قرابـــــة النصـــــف األول تحـــــدى 

ضـــــــد القائـــــــد اليابـــــــانى )  جينـــــــيس (متواصـــــــل مـــــــن قائـــــــد األســـــــرى 
ـــــاء  )  هاياكـــــاوا ( لمنـــــع اشـــــتراك الضـــــباط فـــــى العمـــــل اليـــــدوى فـــــى بن

ـــــــــا.  كـــــــــوبرى عمـــــــــالق ـــــــــتم حبســـــــــه انفرادي ـــــــــ ي د بتشـــــــــغيل ، والتهدي
فيعــــود األســــرى بالتبــــاطؤ ويفشــــل المهنــــدس اليابــــانى فــــى .  المرضــــى

ــــــادة العمــــــل ــــــد األســــــير أصــــــبح .  قي ــــــانى أن القائ حبكــــــة النصــــــف الث
ـــــدز  ـــــدخل معركـــــة ضـــــد الكومان ـــــه ي شـــــديد الفخـــــر بالجســـــر لدرجـــــة أن

ــــــدميره ــــــل الحلفــــــاء لت ــــــذين أرســــــلوا مــــــن قب ــــــة  .  ال الفكــــــرة فــــــذة وذكي
ــــى نظــــر يفتــــرض أنهمــــا مــــن جبهــــة   كمعالجــــة شــــىء واحــــد مــــن وجهت

ــــــان واحــــــدة ــــــل ومتقاتلت ــــــإذا بهمــــــا متناقضــــــتان ب كــــــل العناصــــــر  .  ، ف
كاملـــة تمامـــا بـــالطبع فـــى أول المالحـــم الكبيـــرة مـــن ديفــــيد ليـــين بـــدءا 

تكلفـــــة  (مـــــن التصـــــوير األخـــــاذ فـــــى ســـــيالن إلـــــى الخلفيـــــات الهائلـــــة 
وحتـــى موســـيقى مـــالكولم آرنولـــد التـــى )  الفـــيلم ثالثـــة ماليـــين ســـاحقة

بقـــى أربـــع مـــن تلـــك الملحميـــات هـــى  (ن ينســـاها قـــط أحـــد ســـمعها لـــ
”  ابنـــــــــــة ريـــــــــــان “،  ” دكتـــــــــــور زيفـــــــــــاجو “،  ” لـــــــــــورانس العـــــــــــرب “
النســــــــخة األصــــــــلية .  ) انظرها جميعــــــــاـ  ”  الطريــــــــق إلــــــــى الهنــــــــد “و

ــــه ال يــــتكلم  ــــف الروايــــة رغــــم أن منحــــت ائتمــــان تمثيليــــة الشاشــــة لمؤل
الثالثـــــــــــــــــــة  والســـــــــــــــــــبب أن المـــــــــــــــــــؤلفين.  اإلنجليزيــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــال

ـــــــة ـ  ويلسونـ  فورمان ويللينجهام كـــــــانوا ضـــــــمن القائمـــــــة الســـــــوداء للجن
ــــر األميركــــى المفاجــــأة األبعــــد أن نســــخة فـــــيديو الهــــدايا .  النشــــاط غي

، وأبقـــــت  حـــــذفت الثالـــــث ١٩٩٢البريديـــــة التـــــى صـــــدرت فـــــى عـــــام 
  . على االثنين األولين فقط



٩٩  

AA: Pic; A (Guinness); D; SBased on Material from 
Another Medium; Cgr; FE; Scr. 

AAN: SptA (Hayakawa). 

   جسر ووترلو 
Waterloo Bridge 

  ق م ١٠٣)  س/   ت  ( ١٩٤٠أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. P: Sidney Franklin. S: S.N. 

Behrman, Hans Rameau and George Froeschel; Based on 
the P Waterloo Bridge: Robert E. Sherwood. MScr: Herbert 
Stothart; Ballet Staged: Ernest Matray; AD: Cedric 
Gibbons; Asc: Urie McCleary; Men’s Costume: Cile Steele; 
FE: George Boemler; DPh: Joseph Rutteneberg, A.S.C. D: 
Mervyn LeRoy. 

Vivien Leigh, Robert Taylor. ¤. Lucile Watson, Virginia 
Field, Maria Quspenskaya, C. Aubrey Smith. 
ـــو فـــى  ـــاة راقصـــة علـــى جســـر ووترل ـــل فت ـــذى يقاب ـــة ال ضـــابط المدفعي

ـــــى ، ويقعـــــان فـــــى الغـــــرام  لنـــــدن عشـــــية ســـــفره للحـــــرب العالميـــــة األول
ال يكفـــــى الوقـــــت إلتمـــــام الـــــزواج ويرحـــــل وتقـــــرأ خبـــــر وفاتـــــه .  ســـــريعا

لكنــــــه يعــــــود فجــــــأة .  وتضــــــطر وصــــــديقتها الوافيــــــة للعمــــــل كعــــــاهرات
الحـــــب والمـــــرح .  لواقــــعويســــيران أمـــــال فـــــى ســــعادة مســـــتحيلة فـــــى ا
، حتــــــــى تبــــــــدأ ميلودرامــــــــا  للنصــــــــف األول يبــــــــدو خفيفــــــــا ومســــــــطحا
ـــة ـــدموع الحقيقي ـــأتى بـــبعض ال ـــانى عـــن دمـــار  الصـــدف لت ، وبعـــض المع

عامــــة ولــــع النــــاس .  الحــــرب الــــذى نــــراه فــــى النفــــوس ال فــــى المعــــارك
، والفضــــــــل للضــــــــوء المبهــــــــر  بــــــــالفيلم أكبــــــــر مــــــــن قوتــــــــه الحقيقيــــــــة

  . موذج للميلودراما الرفيعةن:  وإجماال.  للنجوم
  جسم البيِّنة 

Body of Evidence 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٣)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 

M: John Cacavas. E: Ray Daniels. PDd: Albert Heschong. 
DPh: Frank Beascoechea, A.S.C. SupP: Henry Colman. TP: 
Cynthia Whitcomb; St: Roy Campanella, II & Cynthia 
Whitcomb. D: Roy Campanella, II..  P: Roy Campanella, 
II. ↑ C: Renee Rousselot. Exc in Charge of P: Norman S. 
Powell. 

Margot Kidder. Barry Bostwick -in. ¤. Str: Caroline Kava. 
Jennifer Barbour. David Hayward. And Tony lo Bianco -as 
Evan Campbell.  ↑ Ftr: Debbie Carr, Peter Bibby, Garwin 
Sanford, George Collins, Don Davis. Blu Mankuma, Don 
Macay, Bill Croft, Karen Tilly, Betty Phillips. Jane 
McDougal, Lee Gilchrist, Elizabeth Keefe, Les Stolzenberg, 
Karrie Pennie. Robert Clinton, Michelle Fansett, Maureen 
Thomas, Freda Perry, Tyler Pearsons. Paul Jolicoeur, 
Caroline Woodside, Brenda Larsen, Kevin Cork, Karen 
McMillan, Stan Kane. 

ماساتشوسيتس بلــــــدة صــــــغيرة تشــــــهد سلســــــلة مــــــن ـ  كينســــــينجتون 
، مــــــــــع  حــــــــــوادث القتــــــــــل بــــــــــالخنق لســــــــــيدات ســــــــــمراوات الشــــــــــعر

ـــــ.  اغتصـــــابهن بعـــــد المـــــوت ـــــب الشـــــرعى بعـــــد قلي ل يتضـــــح أن الطبي
، وتكتشـــــــــف ذلـــــــــك زوجتـــــــــه طبيبـــــــــة  للبلـــــــــدة هـــــــــو نفســـــــــه القاتـــــــــل

ينتهــــــــى الفــــــــيلم دون تقــــــــديم مبــــــــرر واضــــــــح لــــــــدوافع .  المستشــــــــفى
ــــل ــــى فــــى ذات  القات ــــه الت ــــك أن ضــــحاياه تشــــبهن زوجت ، كــــل مــــا هنال

إجمـــــاال درامـــــا تليفــــــزيونية .  الوقـــــت بـــــدت عالقتهمـــــا وديـــــة ومســـــتقرة
ــــــــة ســــــــواء فــــــــى نصــــــــف ال غمــــــــوض األول أو نصــــــــف المالحقــــــــة متقن

والعنــــف الثــــانى ال ســــيما مشــــهد المواجهــــة الســــافر قــــرب النهايــــة بــــين 
ـــــل والزوجـــــة ـــــوان بعـــــد .  القات ـــــذات العن ـــــا ب ـــــيلم مادون ـــــه بف ـــــة ل ال عالق
  . خمس سنوات

   ٢/١جسم البيِّنة 
Body of Evidence 

  ق م ٩٩)   — ( ١٩٩٣أميركا 
Dino de Laurentiis Communications. C: Mary Jo Slater, 

C.S.A. Co-Ps: Bernd Eichinger & Herman Weigel. CD: 
Susan Becker. MComp: Graeme Revell. PD: Victoria Paul. 
FE: Thom Noble. DPh: Doug Milsome, B.S.C. LineP: Mel 
Dellar. ExcPs: Srephen Deutsch, Melinda Jason. W: Brad 
Mirman. P: Dino de Laurentiis. D: Uli Edel. 

Madonna. Willem Dafoe. Joe Mantegna. Anne Archer. ¤. 
Julianne Moore. Stan Shaw. Charles Hallahan, Lillian 
Lehman. Mark Rolston, Jeff Perry, Richard Riehle. And 
Jurgen Prochnow.  ↑ Cast of Chrs -in Order of Apr: 
Michael Forest, D. Scott Douglas, Mario dePriest, John 
deLay, Ross Huffman-Kerr, Mark C. Vincent, Frank 
Roberts, Aaron Corcoran, Timi Prulhiere, Corey Brunish, 
Jeff Perry, John Chandler, Peter Paul Eastman, Bryan Clark. 
And Frank Langella -as Jeffrey Roston. 

أرملـــــــة شـــــــابة متهمـــــــة بقتـــــــل زوجهـــــــا الثـــــــرى :  أوريجونـ  پورتالنـــــــد 
تــــــدريجيا تقــــــيم .  الكهــــــل بنوبــــــة قلبيــــــة بســــــبب الجــــــنس والكوكــــــائين

ــــــــا ــــــــع محاميه ــــــــة م ــــــــى الجــــــــنس عالق ــــــــذهبها ف ــــــــه م :  ، وتطبــــــــق علي
الحيوانــــات تمــــارس الجــــنس بعنــــف بــــالغ لكــــن دون أن تــــؤذى بعضــــها 

مـــع تقـــدم المحاكمـــة يـــدلى شـــاهد كهـــل آخـــر عـــن تعـــذيبها لـــه .  جـــديا
، ثـــــــم تتـــــــوالى مفاجـــــــآت  الممارســـــــة لنفســـــــها وهـــــــو مكبـــــــلجنســـــــيا ب

كــــم هائــــل مــــن مشــــاهد الجــــنس .  العالقــــات الجنســــية للــــزوج القتيــــل
،  العاريـــــة الصـــــريحة وهـــــى األجـــــرأ فـــــى فـــــيلم هوليـــــوودى شـــــبه رئـــــيس
ـــــــن الجـــــــنس النمطـــــــى البســـــــيط ـــــــذات مـــــــع خلوهـــــــا تحديـــــــدا م .  بال

ـــــه دراســـــة نفســـــية لشخصـــــية امـــــرأة قويـــــة أقـــــرب لعـــــاهرة  المفـــــروض أن
هــــــذا الشــــــق لــــــم يعجــــــب الــــــبعض ربمــــــا .  راقيــــــة حتــــــى وهــــــى زوجــــــة

شــــــق التشــــــويق والمحاكمــــــة مثيــــــر كمــــــا الجــــــنس .  لصــــــراحته الزائــــــدة
، ال ســـيما  ، لكـــن الحكـــم النهـــائى أضـــعف كـــل شـــىء علـــى أى حـــال

وأن الفـــــيلم ظـــــل يخبـــــئ حكمـــــا آخـــــرا أشـــــد دمويـــــة ضـــــد بطلتـــــه بعـــــد 
ا المحــــــامى أقــــــرب لعــــــين خصوصــــــية تكتشــــــف عالمــــــا تحتيــــــ.  قليــــــل

ـــــيلم بفهـــــم وإجـــــادة نســـــبيين  غـــــامض الشـــــذوذ ـــــم ينتمـــــى الف ، ومـــــن ث
ــــــى ضــــــرب الغمــــــوض ــــــين الخصوصــــــية ف ــــــالم الع اإليحــــــاء .  لشــــــق أف

ــــا نفســــه ــــة الجريمــــة هــــو جســــم مادون ــــوان أن جســــم بيِّن ــــى للعن !  الخف
ــــذات  ــــه بخمــــس ســــنوات ب ــــة للفــــيلم بالتليفـــــزيونى الســــابق علي ال عالق

  . العنوان

   جسور ماديسون 
The Bridges of Madison County 

  ق م ١٣٥)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 
Warner Bros. [Amblin; Malpaso]. C: Ellen Chenowetb. 

CD: Colleen Kelsall. E: Joel Cox. M: Lennie Niehaus. PD: 
Jeannine Oppewall. AscPs: Tom Rooker, Michael Mauier. 
Based on the N: Robert James Waller. S: Richard 
laGravenese. P: Clint Eastwood, Kathleen Kennedy. D: 
Clint Eastwood. 

Clint Eastwood. Meryl Streep. Annie Corley. Victor 
Slezak. Jim Haynie. 
الســـــــيرة شـــــــبه الذاتيـــــــة لمصـــــــور الناشـــــــيونال چيوجرافيـــــــك روبـــــــرت 

ــــه آخــــر ر  ــــة بأن اعــــى بقــــر چــــيمس ويللــــر كمغــــامر متجــــول تصــــفه الرواي
ــــة وتســــجيلها ــــه اكتشــــاف الطبيعــــة األميركي ــــى  جعــــل مهمت ــــت إل ، تحول

روايــــة ناجحــــة وهــــا هــــى تتحــــول إلــــى فــــيلم فــــاق نجاحــــه المتوقــــع مــــن 
هــــذه النوعيــــة الرومانســــية ومــــن إنتــــاج طــــال تــــداول األيــــدى لــــه ومنهــــا 
ـــــــــــرووس  ـــــــــــولالك وب ــــــــــــين ســـــــــــپييلبيرج وســـــــــــيدنى پ المـــــــــــوجهين ستيف

جــــوهر الــــدراما .  مــــن الكتــــاب ، هــــذا بخــــالف حفنــــة أكبــــر بيرســــفورد
ـــــوجرافى  ـــــف المصـــــور الفوت ـــــدأ بتكلي ـــــى  (يب ـــــد ف ـــــرت كينكي اســـــمه روب

، حيــــــث يتعــــــرف  ١٩٦٥بمهمــــــة فــــــى أيــــــوا عــــــام )  الروايــــــة والفــــــيلم
بصــــــاحبة مزرعــــــة مــــــن أصــــــل إيطــــــالى رقيقــــــة خجــــــول تعــــــيش وحيــــــدة 

تشـــــاركه جولـــــة استكشـــــاف .  لوجـــــود زوجهـــــا وطفليهـــــا خـــــارج البلـــــدة
ــــد ــــوانوتصــــوير الجســــور الفري ، ويتالشــــى الصــــمت  ة فــــى مقاطعــــة العن

ــــى  ــــى أنث ــــة المشــــاعر إل ــــدريجيا لتتحــــول هــــذه الســــيدة جاف المهــــذب ت
، وذات الشـــــىء بالنســـــبة لرجـــــل جـــــرئ الطبـــــاع لكـــــن  يملؤهـــــا الوجـــــد

ــــك ــــوى تل ــــدفء األنث ــــادة .  تنقصــــة لمســــات ال إيســــتوود كــــاريزمى كالع
ـــــيال ـــــر قل ـــــل هـــــذه  أو أكث ـــــط بمث ـــــم تكـــــن ق ـــــل ســـــترييپ فل ـــــا ميري ، أم

ـــــةال ـــــة الطاغي ـــــة واألنوث ـــــة .  حـــــرارة العاطفي ـــــوفى المقارن تصـــــوير أخـــــاذ ي
المتوقعــــة مــــع صــــور الناشــــيونال چيوجرافيــــك عنــــدما تجــــد معــــادال لهــــا 

  . فوق الشاشة الكبيرة
  

    ٢/١جعلونى مجرما 
  ق أأ ١١٠)   س/  ت/  الشرق األوسط ( ١٩٥٤مصر 

،  رمســـــيس نجيـــــب:  قصـــــة.  أفـــــالم فريـــــد شـــــوقى]  دوالر فـــــيلم [
، عـــــاطف  ، الســـــيد بـــــدير نجيـــــب محفـــــوظ:  ؛ ســـــيناريو ريــــد شـــــوقىف

ـــــدير:  ؛ حـــــوار ســـــالم ـــــأليف:  األغـــــانى.  الســـــيد ب ،  فتحـــــى قـــــورة:  ت
،  ، محمــــد فــــوزى ريــــاض الســــنباطى:  ؛ تلحــــين محمــــد علــــى أحمــــد
ــــــــدس الصــــــــوت.  أحمــــــــد صــــــــدقى :  ؛ المســــــــاعدان كريكــــــــور:  مهن
ـــــد إدوار قريصـــــاتى ـــــد الحمي ســـــعد  : مســـــاعد المخـــــرج.  ، جـــــالل عب

ــــاچ < نجــــدى حــــافظ:  مالحــــظ الســــيناريو >؛  عرفــــة ســــيد :  ؛ ماكي
ـــــــــى الســـــــــيد:  ، ريچســـــــــير محمـــــــــد ـــــــــاچ.  وال ـــــــــد:  مونت ـــــــــة عب ؛  عطي

ــــاس:  مســــاعد > ؛  حلمــــى المصــــور:  ؛ مســــاعد المصــــور ميشــــيل إلي
، حســــــــــن  ، خليــــــــــل ديــــــــــاب أديــــــــــب جــــــــــابر:  مســــــــــاعدو اإلنتــــــــــاج

ــــــاظر.  < مــــــوافى ــــــدس المن ــــــدين ســــــامح:  مهن ــــــذ >؛  ولــــــى ال :  تنفي
.  رمســــــيس نجيــــــب:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  < عبــــــد الحميــــــد الســــــخاوى

  . عاطف سالم:  إخراج.  وحيد فريد:  تصوير
، يحيـــــــــى  هـــــــــدى ســـــــــلطان:  بطولـــــــــة.  ¤.  فىـ  فريـــــــــد شـــــــــوقى 

ــــــع.  شــــــاهين ــــــر:  م ــــــراهيم ســــــراج مني ،  ، رشــــــدى أباظــــــة ، نجمــــــة إب
  . سليمان الجندى

،  مصـــــــريةميلودرامـــــــا الجريمـــــــة األكثـــــــر نموذجيـــــــة فـــــــى الســـــــينما ال
وعنوانهـــــا وحـــــده يـــــدل علـــــى مـــــدى نموذجيتهـــــا إذ أن فـــــيلم الجريمـــــة 

ــــــن منظــــــور البطــــــل المجــــــرم ــــــدم م ــــــذى يق ــــــى هــــــو ال ــــــق .  الحقيق تعلي
اجتمــــــاعى قــــــوى عــــــن الظلــــــم االجتمــــــاعى والتشــــــرد اللــــــذين يــــــدفعان 
بصــــبى ألن يصــــبح فريســــة لعصــــابات النشــــل ثــــم طريــــدا للقــــانون بقيــــة 

ـــــذى يعيـــــد ، و  أيضـــــا قصـــــة العـــــم المســـــتغل.  حياتـــــه الشـــــيخ الـــــورع ال
ـــــالم ـــــل والثقـــــة بالع ـــــة الصـــــارخة التـــــى  للبطـــــل األم ، لكـــــن تـــــأتى النهاي

عمـــل جيـــد ومتماســـك .  تـــدين كـــل مـــا دفـــع البطـــل إلـــى هـــذا الطريـــق
ـــــل ـــــة والتطـــــرف فـــــى التمثي ، ويعـــــد عامـــــة مـــــن  رغـــــم مباشـــــرته اإلنفعالي

  . أنجح أفالم عاطف سالم وأشهرها جميعا
  

   جفت األمطار 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . سيد عيسى:  إخراج

، ســــــــهير  ، نعيمــــــــة وصــــــــفى ، ســــــــميحة أيــــــــوب شــــــــكرى ســــــــرحان
ــــــــدين المرشــــــــدى ــــــــور ال ــــــــى قمــــــــر ، شــــــــفيق ن ــــــــد الغن ، محمــــــــد  ، عب
،  ، أحمــــد أباظــــة ، أحمــــد الجزيــــرى ، عبــــد العلــــيم خطــــاب الــــدفراوى

ــــدر نوفــــل مرســــى الحطــــاب ــــة حســــن ، ب ــــد المــــنعم ، بثين ــــة عب ،  ، علي
  . شريف يحيى:  ، الطفل ، قدرية عبد القادر نعواطف رمضا

ــــــف ــــــالم المصــــــرية عــــــن الري ــــــرز األف ــــــدر بشــــــدة لقــــــوة  أحــــــد أب ، ق
ــــق االجتمــــاعى ــــى التعلي ــــه ف ــــذاك  مضــــمونه وإغراق ــــر آن فجــــرا  ‘، واعتب

ـــــة االشـــــتراكية ـــــة ينزحـــــون .  فـــــى الســـــينما المصـــــرية’  للواقعي أهـــــل قري
ـــــــدهم األصـــــــ ـــــــى بل ـــــــة ف ـــــــة جامع ـــــــة إلقام ـــــــدة نموذجي ـــــــة جدي .  لىلقري

، ومــــنهم مــــن انهــــزم وعــــاد ومــــنهم مــــن صــــمد  مشــــاكل تكيــــف مفجعــــة
الخــــــيط الــــــرئيس فــــــالح صــــــلب .  وعــــــدل أوضــــــاع المكــــــان الجديــــــد

ـــدة  يهـــاجر تاركـــا زوجتـــه التـــى رفـــض أهلهـــا الرحيـــل ، وقصـــة حـــب جدي
وأخيـــرا .  مـــع فتـــاة بســـيطة أحبتـــه منـــذ الطفولـــة يحبطهـــا تزمـــت أخيهـــا

ــــى تزمــــت الجــــدة و  ــــه عل ــــاؤه وزوجت ــــور أبن ــــهيث ــــون ب ــــدا عــــن .  يلحق بعي
، يظــــل ملحمــــة جميلــــة عــــن مشــــاق  الپروپاجانــــدا السياســــية المحتملــــة

، نــــادرا مــــا قــــدمت الســــينما المصــــرية مثــــيال  الحيــــاة وانتصــــار اإلرادة
ــــــه عــــــرض فــــــى دار واحــــــدة ألســــــبوع واحــــــد .  لهــــــا ــــــم أن بقــــــى أن تعل
  . فقط

  
  :  الجسد

  ’  ! ال تشابهات فعلية أكثر من الجسد الضخم ‘
  موع جفت الد

  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٥مصر 
:  ســــيناريو وحــــوار.  يوســــف الســــباعى:  قصــــة.  المتحــــدة للســــينما
هــــانى :  موســــيقى.  ، صــــالح مرســـى ، فيصــــل نـــدا محمـــد أبــــو يوســـف

ـــــى ـــــاچ.  مهن ـــــة شـــــكرى:  مونت ـــــديكور.  نادي ـــــدس ال ـــــد :  مهن مـــــاهر عب
  . حلمى رفلة:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير.  النور

، عبــــد  ، محمــــود المليجــــى ، ليلــــى حمــــادة ، يوســــف شــــعبان نجــــاة
،  ، هالــــة الشــــواربى ، شــــريفة مــــاهر ، ناديــــة الكيالنــــى المــــنعم إبــــراهيم
  . ، مدحت جمال إبراهيم سعفان

ــــــالطبع غمــــــرت نجــــــاة هــــــذا الفــــــيلم بروحهــــــا الرومانســــــية الرقيقــــــة  ب
ـــا ـــه نجاحـــا طيب ـــا زال وحققـــت ل ـــة م لـــم  ، إال أن مفهـــوم الســـينما الغنائي

، حيــــث تقطــــع األحــــداث لــــدقائق  يتجــــاوز مســــتوى أوائــــل الثالثينيــــات
، وكأننـــــــا أمـــــــام حفـــــــل مســـــــرحى أو  طويلـــــــة لتقـــــــديم أغنيـــــــات كاملـــــــة

ـــــة لصـــــحفى شـــــهير متـــــزوج.  تليفــــــزيونى حبكـــــة .  القصـــــة حـــــب المغني
  . النهاية أن يستغلها غريم له فى انتخابات النقابة للتشهير به

   ٢/١الجلسة السرية 
  ق م ١٣٥)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج

، مـــــــدحت  ، ســـــــمير صـــــــبرى ، يســـــــرا ، شـــــــهيرة محمـــــــود ياســـــــين
  . ، فاروق يوسف ، سهير طه حسين مرسى

تـــــدور حـــــول زوج يكتشـــــف خيانـــــة زوجتــــــه .  درامـــــا ترقـــــب نفســـــية
ـــه ـــه البن ـــامرأة أخـــرى  وعـــدم أبوت ـــه ب ـــات عـــدم عالقت ـــه إثب ـــاء محاولت ، أثن

دور جيــــد لمحمــــود ياســــين يحــــاول إعــــادة !  بــــه تحــــاول إلصــــاق ابنهــــا
ـــة حـــال الفكـــرة هـــى أقـــوى .  ” العـــذاب امـــرأة “شخصـــيته فـــى  علـــى أي

  . من الفيلم وبقية العناصر جيدة بشكل عام
  الجمال األسود 

Black Beauty 
  ق أأ ٧٤)   — ( ١٩٤٦أميركا 

Twentieth Century Fox. M: Dimitri Tiomkin. DPh: J. Roy 
Hunt. Based on the N: Anna Sewell. S: Lillie Bayward, 
Agnes Christine Johnston. P: Edward L. Alperson. D: Max 
Nosseck. 

Mona Freeman, Richard Denning, Evelyn Ankers, J. M. 
Kerrigan, Terry Kilburn, Arthur Space. 

ـــــة آن ســـــيويل الكالســـــية فـــــى فـــــيلم صـــــامت   ١٩٢١عولجـــــت رواي
ــــ مــــن توجيــــه  ١٩٣٣، وفــــى نســــخة ناطقــــة  ه ديفـــــيد ســــميثمــــن توجي

ــــل روســــين ــــين مــــا زال  في ــــدم ب ــــى الصــــف واألق ، وهــــذه هــــى الثالثــــة ف
وللحــــــق هــــــى أقــــــرب ألفــــــالم حيوانــــــات .  يعــــــرض منهــــــا حتــــــى اليــــــوم

فـــــى العـــــامين أو الثالثــــــة ’  فـيلفـــــــت ‘و’  الســـــى ‘األربعينيـــــات مثـــــل 
واقــــع أن المعالجــــات ، وال ، منهــــا إلــــى الروايــــة األصــــلية الســــابقة عليــــه

ـــــة راعـــــت هـــــذا فجـــــاءت أفضـــــل بعـــــد ذلـــــك  الحصـــــان  “انظر ـ  التالي
قـــــــوة الروايــــــــة .  ١٩٩٤”  الجمـــــــال األســـــــود “و ١٩٧١”  األســـــــود

ــــر والصــــغير أنهــــا  ــــال للجمهــــور الكبي ــــر األجي ــــة عب ــــى جعلتهــــا محبب الت
ــــدو البشــــر قســــاة  ــــم يب ــــروى األحــــداث مــــن منظــــور الحصــــان ومــــن ث ت

ــــى األطــــوار معظــــم الوقــــ ــــا حاولــــت المعالجــــة الهوليووديــــة .  تغريب هن
ــــن تتعــــاطف مــــع حصــــان ، فجعلــــوا  تحاشــــى هــــذا اعتقــــادا أن النــــاس ل

، وأصــــبحت الحبكــــة  البطــــل فتــــاة ال وجــــود لهــــا فــــى القصــــة األصــــلية
ـــام  ـــه األي ـــذى تالطمـــت ب ـــاة علـــى حصـــانها ال ـــر هـــذه الفت هـــى كيـــف تعث

ـــــدن الفــــــيكتورية ـــــا ككـــــل.  فـــــى لن ـــــالطبع يظـــــل فيلمـــــا محبب  ، وفعـــــل ب
ـــــى وضـــــعها لنفســـــه ، لكـــــن  أفضـــــل مـــــا يكـــــون فـــــى إطـــــار الحبكـــــة الت
ــــــة ــــــر بالرواي ــــــت االلتصــــــاق أكث ــــــة حاول ، وحــــــاول  المعالجــــــات الالحق

ـــــــوودى  ١٩٩٤فـــــــيلم  ـــــــاج الهولي ـــــــين لمعـــــــان اإلنت ـــــــذات المـــــــزج ب بال
تيــــــومكين وضــــــع الكثيــــــر مــــــن التيمــــــات .  والكآبــــــة المفرطــــــة للروايــــــة

  . ودود للفيلمالموسيقية التى ساهمت فى خلق جو البراءة ال



١٠٠  

  الجمال األسود 
Black Beauty 

  ق م ٨٩)  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
Warner Bros. C: Mary Selway. CD: Jenny Beavan. M: 

Danny Elfman. E: Claire Simpson. PD: John Box. DPh: 
Alex Thomson, B.S.C. Based on the N: Anna Sewell. P: 
Robert Shapiro, Peter Macgregor-Scott. W for the Screen & 
D: Caroline Thompson. ¤.  Chief Horse Trainer: Rex 
Peterson. Stunt Coordinator/ Horse Master: Vic Armstrong. 

Sean Bean. David Thewlis. Jim Carter. Peter Davison, 
Alun Armstrong, John McEnery. And Eleanor Bron, Peter 
Cook, Adrian Ross-Magenty. ¤.  Docs Keepin Time 
-American Quarter Horse -[as Black Beauty], Alan 
Cumming -[as voice of Black Beauty], Lyndon Davies, 
Georgina Armstrong, Gemma Paternoster, Anthony 
Walters, Rosalind Ayres, Andrew Knott, Sean Baker, Bill 
Stewart, Bronco McLoughlin, Angus Barnett, David Ryall, 
Philip Taylor. Vic Armstrong, Robert Demeger, Vincent 
Regan, Matthew Scurfield, Sean Blowers, Emma Richler, 
Keeley Flanders, Freddie White, Conrad Asquith, Patrick 
Burke, Dick Brannick, Paul McNeilly. Dido Miles, Rupert 
Penry Jones, Graham Valentine, Graeme Alexander Young, 
John Quarmby, Julian Maud, Bronco McLoughlin, Bill 
McCabe, Niall O’Brien, Jonathan Hirst, Ian Kelsey. 
ــــــة آن ســــــيويلل  ــــــن أفضــــــل المعالجــــــات الســــــينمائية لرواي واحــــــدة م

، تجمــــع ألول مــــرة بــــين جهامتهــــا القاســــية ولمعــــان اإلنتــــاج  الكالســــية
الهوليــــوودى مــــن تصــــوير وموســــيقى وغيرهــــا مــــن العناصــــر التــــى تجعــــل 

ــــــة قصــــــة حيــــــاة حصــــــان فــــــى إنجلتــــــرا القــــــرن .  منهــــــا مشــــــاهدة محبب
، تبـــــدأ بفصـــــول  ) وايـــــةكمـــــا فـــــى الر  (التاســـــع عشـــــر يرويهـــــا بلســـــانة 

وخطواتــــــه األولــــــى ’  بــــــالك بيــــــوتى ‘والدة  (قليلــــــة ســــــعيدة ومتفائلــــــة 
، تتلوهـــــا وفـــــرة مـــــن  ) فـــــى الحيـــــاة وقصـــــة حبـــــه مـــــع الفـــــرس چينچـــــر

، ومثلــــــت هنــــــا  الفصــــــول المأســــــاوية البائســــــة شــــــكلت معظــــــم عمــــــره
القــــوة الدراميــــة لهــــذه البكائيــــة التــــى قــــد يدهشــــك حقــــا لمــــاذا أحبهــــا 

يبــــــدأ هــــــذا ببيــــــع الحصــــــان الســــــطبل .  ر العصــــــوراألطفــــــال علــــــى مــــــ
ســـــيدة أرســـــتقراطية قاســـــية الطبـــــاع يهمهـــــا جمـــــال أن ترفـــــع األحصـــــنة 

ـــم ـــوالى  رقابهـــا للخلـــف بغـــض النظـــر همـــا يســـببه لهـــا هـــذا مـــن أل ، ويت
مسلســــل البيــــع ومعــــه مسلســــل الهبــــوط الطبقــــى والمهانــــة مــــن عربــــات 

ـــــ ـــــات البضـــــائع وهـــــو مسلســـــل تتزاي ـــــه األجـــــرة فـــــى الشـــــوارع فعرب د في
قســـــوة المعاملـــــة بـــــال هـــــوادة باســـــتثناء فاصـــــل واحـــــد لحـــــوذى طيـــــب 
راح هـــــــو نفســـــــه ضـــــــحية مـــــــرض رئـــــــوى بســـــــبب انتظارهمـــــــا الطويـــــــل 

الحصـــان مقــــدم كشخصــــية جــــادة تحــــب  (للســـادة فــــى البــــرد القــــارس 
ـــــه دومـــــا ـــــض الشـــــىء أن .  ) الشـــــغل وتســـــتمتع ب ـــــة الســـــعيدة بع النهاي

ود بــــــه لموطنــــــه يعثــــــر عليــــــه صــــــبى الســــــايس األول لــــــه ويشــــــتريه ليعــــــ
أول أفـــــالم كاتبـــــة .  األصـــــلى ليقضـــــى بقيـــــه عمـــــره فـــــى هـــــدوء وكرامـــــة
التصـــــوير بالكامـــــل .  تمثيليـــــات الشاشـــــة كـــــارولين تومپســـــون كموجهـــــة

  . فى إنجلترا فى المواقع وستوديوهات پاينوود
   جمال الشيطان 

La Beauté du Diable 
  ]  بالفرنسية [ق أأ  ٩٦)  ت ( ١٩٤٩فرنسا /   إيطاليا

Enic Universalia Produzione; Franco London Film [Salvo 
d’Angelo]. DPh: Michel Kelber; E: Léon Barsaco; Sd: 
Robert Biard; AD: G. Venanzo; E: James Guenent; 
Costumes: Mayo. AstD: Michel Boisrond; ArtisticCnslt: V. 
Colasanti; PMg: A. Fattori; Administrator: G. Bologna; M: 
Roman Vlad; Cond: Roger Désormière. A Tragi-Comedy 
W: René Clair and Armand Salacrou. And D: René Clair. 
Based on the Legend Faust, The Man Who Sold His Soul to 
the Devil. 

Michel Simon. And Gérard Philipe -in. ¤; With: Simone 
Valère. Carlo Ninchi, Raymond Cordy, Tullio Carminali, 
Paolo Stoppa, Gaston Modot and Nicole Besnard. 
ـــــات  ـــــا مـــــن تقني ـــــدمج فيهـــــا موقف ـــــيال لفارســـــت ت معاجـــــة متحـــــررة قل

ــــة ــــه  القــــرن العشــــرين وبعــــض اللمســــات الوجودي ، لكنهــــا بارعــــة التوجي
ـــــأثير كلـــــى قـــــوى حقـــــا ـــــاظر وذات ت العـــــالم المبتكـــــر :  القصـــــة.  والمن

ــــرىال ــــدعى هن ــــه الشــــيطان شــــابا ي ، بينمــــا  كهــــل فاوســــت الــــذى يحيل
يأخـــــذ الشـــــيطان صـــــورة فاوســـــت الكهـــــل الـــــذى راح يغـــــرى الشـــــاب 

ـــــر الحســـــناء ـــــاة ومنهـــــا غـــــرام زوجـــــة األمي ـــــات الحي ، ذلـــــك كـــــى  بمغري
ــــه ــــى الجحــــيم بعــــد وفات ــــذهب إل ــــه روحــــه لت ــــع ل يضــــعف الشــــاب .  يبي
ـــه فيقـــرر التراجـــع د مصـــيره مـــع ، ويتوحـــ بعـــدها يســـأل عـــن مســـار حيات
  . فتاة غجرية أحبته وتواجه تهمة ممارسة السحر

  جمال عبد الناصر 
Nasser 

  ق م ١٣٠)   س/  هيروز ( ١٩٩٨مصر 
.  البطريـــــق لإلنتـــــاج الفنـــــى]  أفـــــالم مصـــــر العربيـــــة بشـــــير غيـــــة  [

ــــور القــــوادرى:  ســــيناريو ــــك ســــاندرز أن .  إيهــــاب إمــــام:  حــــوار.  ، إري
عـــــــادل :  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  ىعـــــــادل المغربـــــــ:  مهنـــــــدس الـــــــديكور

.  ســـــــايمون بـــــــارك:  موســـــــيقى.  أحمـــــــد متـــــــولى:  مونتـــــــاچ.  الميهـــــــى
أنـــور :  إخـــراج.  بشـــير غيـــة:  إنتـــاج.  محســـن نصـــر:  مـــدير التصـــوير

  . القوادرى
، الــــنجم  طلعـــت زيــــن.  جميـــل راتــــب.  عبلـــة كامــــل.  هشـــام ســــليم

ـــــل:  العـــــالمى ـــــر بيري ـــــد.  پيت ـــــد الصـــــاوى:  الوجـــــه الجدي ـــــا.  خال ض ري
الـــــــنجم .  غـــــــادة عبـــــــد الـــــــرازق.  عمـــــــرو عبـــــــد الجليـــــــل.  الخـــــــولى
  .  أمل إبراهيم.  چون أتيربورى:  العالمى

الفــــــيلم الــــــذى ظــــــل يفكــــــر فيــــــه موجهــــــه ســــــورى األصــــــل بريطــــــانى 
، يــــأتى وقــــد وضــــح أن مثلــــه األعلــــى ســــير  اإلقامــــة لقرابــــة عقــــد كامــــل

:  ” شـــــــــــارلى شـــــــــــابلن “و”  غانـــــــــــدى “ريتشـــــــــــارد آتينبـــــــــــوروه عـــــــــــن 
، والمراهنـــة فـــى اإلمتـــاع علـــى  ت طويلـــة بـــدون حبكـــة مركزيـــةملحميـــا

ــــائقى والســــمات المحببــــة فــــى الشخصــــية عبــــر كــــل  وقــــائع الســــرد الوث
المشـــكلة أنـــه لـــيس بـــالطول الكـــافى فبـــدا أقـــرب لفصـــول  (المشـــاهد 
ـــة ، وذلـــك مـــن خـــالل  بدرجـــة مـــا نجـــح قـــوادرى فـــى هـــذا.  ) تليجرافي

ـــــيس مصـــــر األســـــبق منـــــ ذ كـــــان طالبـــــا فـــــى التعـــــرض لمســـــيرة حيـــــاة رئ
ـــم حـــرب  ـــد الحكـــيم عـــامر ث ـــه عب ـــه بزميل ـــامى عالقت ـــة وتن ـــة الحربي الكلي

ـــــــى فلســـــــطين ١٩٤٨ ، وتكـــــــوين التنظـــــــيم الـــــــذى اســـــــتولى علـــــــى  ف
ـــه المنكـــرة فيهـــا  الســـلطة ويليهـــا معاركـــه ضـــد الغـــرب وإســـرائيل وهزيمت

.  ١٩٧٠وموتــــــه بعــــــد أزمــــــة الوجــــــود الفلســــــطينى فــــــى األردن عــــــام 
، وأبـــــرز مكانـــــة عـــــامر لديـــــه  وشخصـــــيةغلـــــف هـــــذا بلمســـــات خفيفـــــة 

ـــــل ـــــى تكـــــاد تصـــــل لكعـــــب أخي ـــــيلم  والت ـــــة ف ـــــى النهاي ـــــه يظـــــل ف ، لكن
ـــــــر الحمـــــــاس  ـــــــة  (ملحمـــــــى ال يثي ـــــــه ”  ٥٦ناصـــــــر  “كمـــــــا خطابي قبل

ـــــــذهن)  بعـــــــامين ـــــــى ال ـــــــرا ف ـــــــالغ البراعـــــــة .  وال يرســـــــخ كثي ـــــــق ب التنمي
ــــذات مــــع وجــــه المشــــير عبــــد الحكــــيم عــــامر  هشــــام ســــليم هــــو  (بال

، جيــــــد بالنســــــبة للبــــــاقين بمــــــن فــــــيهم  ) دور أيضــــــا صــــــاحب أفضــــــل
ـــــوان ـــــى دور العن ـــــد الصـــــاوى ف ـــــد خال ـــــادم الجدي ســـــبقت عرضـــــه .  الق

ــــــك اللمســــــات  ــــــرفض تل ــــــن أســــــرتى ناصــــــر وعــــــامر ت ــــــة م ضــــــجة هائل
، كمــــا  اإلنســـانية التـــى ال تناســـب األلوهيـــة المفترضــــة فـــى قـــادة مصـــر

ذهـــب قــــدر هائـــل مــــن الجــــدل إلـــى تفاصــــيل بعـــض الوقــــائع مثــــل ألى 
ـــــاء درجـــــة  شـــــارك عبـــــد الناصـــــر فـــــى مفاوضـــــات إلخـــــالء الجرحـــــى أثن

.  ) ! تصـــــــور أن أصـــــــبحت هـــــــذه قضـــــــية عظمـــــــى ( ١٩٤٨حـــــــرب 
كوجـــــود بـــــن جوريـــــون علـــــى الســـــاحة  (أخطـــــاء تاريخيـــــة جديـــــة قليلـــــة 

وال تعـــــــــد وال تحصـــــــــى فـــــــــى تفاصـــــــــيل التجهيـــــــــزات )  ١٩٦٧بعـــــــــد 
  . ) اإلكسسوارات (والتزيين 

  الجمال القاتل 
Fatal Beauty 

  ق م ١٠٤)  إى إتش إى  ( ١٩٨٧ركا أمي
Metro Goldwyn Mayer [CST Communications]. M: 

Harold Faltermeyer. PD: James William Newport. DPh: 
David M. Walsh. S: Hilary Henkin and Dean Riesner. St: 
Bill Svanoe. P: Leonard Kroll. D: Tom Holland. 

Whoopi Goldberg. Sam Elliot, Ruben Blades, Harris 
Yulin, John P. Ryan, Jennifer Warren. Brad Dourif, Neill 
Barry, Charles Hallahan, David Harris, Richard ‘Cheech’ 
Marin, Mike Jolly. 
ــــة أســــهمت  ــــة كوميدي ــــدبيرج تســــفر عــــن موهب ــــذاك جول الصــــاعدة آن

ـــــك ـــــزة بعـــــد ذل ـــــا ح.  فـــــى رســـــم شخصـــــيتها الســـــينمائية الممي بكـــــة هن
هــــــى محققــــــة ســــــرية تســــــتغل روحهــــــا .  العقــــــاقير طريفــــــة وعنيفــــــة معــــــا

الشــــوارعية المرحــــة فــــى اإليقــــاع بعصــــابة تــــروج كوكائينــــا مســــمما فــــى 
، يتســــــبب فــــــى  لــــــوس أنچلــــــيس وضــــــواحيها الراقيــــــة كبيفـــــــرلى هيللــــــز

هــــــو االســــــم الــــــذى ’  الجمــــــال المحتــــــوم ‘.  مصــــــرع المتنــــــاولين لــــــه
  . يتداول به ذلك العقار
  ل جمال ودال

  ق أأ ١٢٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٤٥مصر 
  . إستيفان روستى:  إخراج

،  ، بشـــــارة يـــــواقيم ، ببـــــا عـــــز الـــــدين ، فريـــــد األطـــــرش ليلـــــى فـــــوزى
  . عبد السالم النابلسى

األول يصــــــــــد .  جمــــــــــال موســــــــــيقى مغمــــــــــور ودالل هــــــــــى حبيبتــــــــــه
.  إغـــــواءات راقصـــــة فيجـــــد نفســـــه متهمـــــا بالقتـــــل وهاربـــــا إلـــــى تـــــونس

.  ، وبعــــــدها تــــــأتى البــــــراءة ولــــــم الشــــــمل لــــــة النجــــــاحهنــــــاك يبــــــدأ رح
كوميـــديا موســـيقية متوســـطة التـــأثير أفضـــل مـــا فيهـــا بعـــد رقصـــات مـــن 

  . ببا عز الدين
  جمعية قتل الزوجات 

  ق أأ ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٦٢مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

،  ، مــــارى منيــــب ، حســــين ريــــاض ، زهــــرة العــــال صــــالح ذو الفقــــار
  . حسن فايق

، الــــذى كــــل مــــا  دة تلجــــأ لــــدجال حتــــى تضــــمن عيانــــة زوجهــــاســــي
هــــذا .  يفعلــــه فــــى الواقــــع أن يســــهر مــــع أصــــدقائه فــــى أحــــد البــــارات

، وال يجــــد الــــزوج  يــــؤدى لســــكن أكثــــر مــــن شــــخص فــــى ذات البيــــت
جمعيــــــة قتــــــل  ‘وأصــــــدقائه المتبــــــرمين مــــــن زوجــــــاتهم ســــــوى تأســــــيس 

مـــــــن كوميـــــــديا خفيفـــــــة وإن لـــــــم تلـــــــق الحـــــــظ الـــــــوافى .  ’ الزوجـــــــات
  . الجماهيرية

   ٢/١جميلة 
Djamilah 

  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
:  حــــــوار وســــــيناريو.  يوســــــف الســــــباعى:  قصــــــة.  أفــــــالم ماجــــــدة
، وجيــــه  ، عبــــد الــــرحمن الشــــرقاوى ، علــــى الزرقــــانى نجيــــب محفــــوظ

  . يوسف شاهين:  إخراج.  نجيب
،  ، زهـــــــرة العــــــــال ، صـــــــالح ذو الفقـــــــار ، أحمـــــــد مظهـــــــر ماجـــــــدة

، محمــــود  ، حســــين ريــــاض ، فريــــدة فهمــــى ، كريمــــان دى أباظــــةرشــــ
، عـــــدلى  ، فتـــــوح نشـــــاطى ، صـــــالح نظمـــــى ، فـــــاخر فـــــاخر المليجـــــى
، أحمــــد  ، أحمــــد لوكســــر ، ســــعيد خليــــل ، عبــــد الغنــــى قمــــر كاســــب
،  ، محمـــــد حمـــــدى ، ســـــليمان الجنـــــدى ، عبـــــد العزيـــــز غنـــــيم أباظـــــة

، عزيــــــزة  ، ناديــــــة الجنــــــدى ، تهــــــانى راشــــــد ، شــــــيرين محمــــــد أباظــــــة
  . ] شفيق نور الدين:  بدون ائتمان [،  ، وزة ناصر

ـــــة جميلـــــة  ـــــة الواقعي ـــــاة وكفـــــاح المناضـــــلة الوطنيـــــة الجزائري قصـــــة حي
، لـــــذا   صـــــنعت أثنـــــاء اعتقالهـــــا والحكـــــم عليهـــــا باإلعـــــدام.  بوحريـــــد

ـــا يثيـــر هـــذه القضـــية ـــه دورا  كـــان عمـــال جريئـــا إنتاجي ، ويلعـــب فـــى حين
ـــرأى العربـــى ضـــد  ـــاكفـــى تأليـــب ال الحبكـــة هـــى .  الوجـــود الفرنســـى هن

ـــى صـــديقة تســـاعد الفـــدائيين ـــاة خفيفـــة الظـــل إل ـــة مـــن فت ،  تطـــور جميل
،  حـــرارة وتــــدفق الفــــيلم.  إلـــى مناضــــلة عنيــــدة تتحمـــل أشــــد التعــــذيب

ــــــى إخراجــــــه للنــــــور ،  ال نكــــــاد نلحــــــظ معهــــــا االســــــتعجال المؤكــــــد ف
خاصــــــــة إذا تســــــــامحنا مــــــــع اللهجــــــــة الخطابيــــــــة الزائــــــــدة المعتــــــــادة 

  . ذاكآن
   ٢/١جميلة وجذابة وخطرة 

Hexed 
  ق م ٨٩)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

Columbia. C: Cathy Henderson, C.S.A., Tom 
McSweeney. M: Lance Rubin. E: Debra McDermott. PD: 
Brenton Swift. DPh: James Chressanthis. ExcP: Bernie 
Brillstein and Howard Klein. P: Marc S. Fischer and Louis 
G. Friedman. WandD: Alan Spencer. 

Arye Gross. Claudia Christian. Adrienne Shelly. Ray 
Baker. R. Lee Ermey. Michael Knight, Robin Curtis, 
Brandis Kemp. And Norman Fell -as Herschel Levine. 

امـــــة موظـــــف فنـــــدق شـــــاب مولـــــع بـــــالتنكر لحضـــــور الحفـــــالت وإق
ــــا العالقــــات ــــل شــــهيرة قادمــــة مــــن أورب ، فــــى  ، يقــــيم عالقــــة مــــع مودي

ــــــل موظفــــــا اكتشــــــف ماضــــــيها فــــــى أميركــــــا ــــــوالى .  الواقــــــع كــــــى تقت يت
ارتكابهــــا لجــــرائم القتــــل بينمــــا تشــــير المصــــادفات فــــى كــــل مــــرة أنــــه 

، ومحاوالتهــــا  مـــا بـــين بحــــث الشـــرطة عنـــه وبحثــــه هـــو عنهـــا.  القاتـــل
ــــــه ــــــوالى المفارقــــــات هــــــى لقتل ــــــارص  المغرقــــــة ، تت ــــــديا الف ، فــــــى كومي
ـــة هـــذه ــــ .  الفعال ـــه محاكـــاة ســـاخرة ل ـــة أن ـــة الدعاي ـــزة  “حســـب جمل غري

، لكــــــــن  ] ” انتقــــــــام عاشــــــــقة “ [’  جاذبيــــــــة محتومــــــــة ‘و”  قاعديــــــــة
  . الواقع أنه ال يرتبط كثيرا بأى منهما

    ٢/١الجميلة والمغامر 
Bugsy 

  ق م ١٣٥)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩١أميركا 
TriStar [Mulholland Production; Baltimore Pictures]. C: 

Ellen Chenoweth. MComp, Orch  and Cond: Ennio 
Morricone. CD: Albert Wolsky. E: Stu Linder. PD: Dennis 
Gassner. DPh: Allen Daviau, A.S.C. W: James Toback. P: 
Mark Johnson, Barry Levinson and Warren Beatty. D: Barry 
Levinson.  ↑ Co-P: : Charles Newirth. ExcMP: James 
Flamberg. 

Warren Beatty. Annette Bening. ¤. Harvey Keitel. Ben 
Kingsley. Elliott Gould. And Joe Mantegna. With: Bebe 
Neuwirth, Wendy Phillips. Richard Sarafian, Lewis van 
Bergen. Bill Graham, Andy Romano, Robert Beltran.  ↑ 
Gian-Carlo Scandiuzzi, Stefanie Mason, Kimberly 
McCullough, Joseph Roman, James Toback, Don Carrara, 
Carmine Caridi, Don Calfa, Robert Glaudini, Bryan Smith, 
Ray McKinnon, Eric Christmas, Joe Baker, John C. 
Moskoff, Ralph Tabakin, Deborah Farentino, Anthony 
Russell, Wendie Malick, DeVera Marcus, Ksenia Prohaska, 
Peter Giuliano, Austin Kelly, Michael Kenner, Bruce E. 
Morrow, Clive Rosengren, Gary McGurk, Gerard Joseph 
McKenna, Paul Roache, Tommy Townsend, Steven D. 
Maines, Traci Lind, David H. Hebble, Michael 
Sollenberger, Jamie Angell, Julie Christensen, Susan 
Rumor, Lloyd Baskin, Hal Melia, Fred Lehto, Kal David, 
Albina Bocchicchio, Cathleen Crone. Stunts: Billy Burton, 
Dennis R. Scott, Thomas L. Lupo, Michael Watson. 

ـــــاج ـــــوس ب ـــــة اســـــتهزاء أطلقـــــت علـــــى رجـــــل عصـــــابات ل زى هـــــى كني
ــــذروة شــــهرته فــــى ســــنوات  ــــذى وصــــل ل أنچلــــيس بنچــــامين ســــيجيل ال

ـــــــات ـــــــة الممثلـــــــة المغمـــــــورة فــــــــيرچينيا هيلـــــــل .  األربعيني ـــــــع بالمغني يول
.  لدرجـــــة أن ينتـــــوى تطليـــــق زوجتـــــه المقيمـــــة مـــــع أبنائـــــه فـــــى نيويـــــورك

ة حســـــاب  خـــــالل رحلـــــة عصـــــبية معهـــــا ومـــــع أحـــــد مســـــاعدية لمراجعـــــ
، تواتيـــــة الفكـــــرة التـــــى  كـــــازينو متواضـــــع يمتلكـــــه فـــــى الس فــــــيجاس

ينظـــــــر لهـــــــا اليــــــــوم كاللحظـــــــة التـــــــى صــــــــنعت أمجـــــــاد هـــــــذه القريــــــــة 
قـــرر .  المتواضـــعة وأحالتهـــا ألحـــد أكثـــر مـــدن العـــالم تاللئـــا باألضـــواء

أن ينشـــىء فـــى قلـــب الصـــحراء الجـــرداء أفخـــم فنـــدق ممكـــن واضـــعا 
ـــة ـــاره المســـتجدات التقني ـــل فـــى  فـــى اعتب ـــم يضـــعها أحـــد مـــن قب ـــى ل الت

ـــز القمـــار ـــة تجي ـــار ويمكـــن بهـــا اســـتغالل كـــون نيفــــادا والي مـــن .  االعتب
هــــــذه تكييــــــف الهــــــواء والطيــــــران والقطــــــارات الســــــريعة وغيرهــــــا التــــــى 
ـــــا لنجـــــوم الســـــينما  ـــــا قريب ـــــع الصـــــحراوى مكان تجعـــــل مـــــن هـــــذا الموق

ـــــووديين ـــــاء الهولي ـــــون دوالر.  والغن ـــــة ملي ـــــة مبدئي ـــــدأ بميزاني ســـــرعان  يب
مــــا تتضــــخم بســــبب تدقيقــــه المفــــرط فــــى التفاصــــيل وبســــبب اخــــتالس 
ــــذ ــــونى دوالر لنفســــها مــــن خــــالل اشــــرافها علــــى التنفي .  صــــديقته لملي

خطــــأ كهــــذا ســــوف يكلــــف ســــيجيل حياتــــه علــــى يــــد شــــركائه ال ســــيما 
وأنهـــــم انتظـــــروا ليـــــوم االفتتـــــاح فـــــإذا بـــــه كارثـــــة كبـــــرى ألســـــباب تقنيـــــة 

.  ة ألغــــت حضــــور معظــــم المشــــاهيرزائــــد وجــــود عاصــــفة مطيــــرة هائلــــ
ـــاريخ علـــوم  ـــاريخ العصـــابات وت ـــر يقـــدم شخصـــية فريـــدة فـــى ت ـــيلم كبي ف

، وإن كانــــت هنــــاك مشــــكلة أنــــه اقتطــــع هــــذا  االســــتثمار ســــواء بســــواء
الجــــزء الخــــاص بــــالتفرد مــــن مجمــــل الشخصــــية التــــى كانــــت لهــــا مــــثال 
أســـــــاطيرها األخـــــــرى فـــــــى اإلجـــــــرام والعنـــــــف وليســـــــت مجـــــــرد حـــــــالم 

ـــــة ذات  . رومانســـــى ـــــى رســـــم شخصـــــية كاريزمي ـــــدا ف ـــــه نجـــــح تأكي لكن
ـــــد  ـــــط تمجي ـــــه ق ـــــم يســـــبق ب ـــــى نحـــــو ل ـــــى المســـــتقبل هل رؤى غـــــائرة ف

”  األب الروحـــــى “ (رجـــــال العصـــــابات علـــــى أســـــس كهـــــذه مـــــن قبـــــل 
مـــــثال لعـــــب علـــــى مجـــــرد القـــــيم األخالقيـــــة التـــــى تميـــــز بعـــــض زعمـــــاء 

ــــاجزى .  ) العصــــابات ــــة الفــــيلم فــــإن حلــــم ب طبقــــا إلحصــــائية فــــى نهاي
والذى كلفـــــه ســـــتة ماليـــــين ومـــــات ولـــــم يـــــره ناجحـــــا ـ  بـــــالس فــــــيجاس 

وظـــــــف .  قـــــــد أثمـــــــر مائـــــــة بليـــــــون دوالر حتـــــــى تـــــــاريخ الفـــــــيلم ـ  بعد
ـــــى نحـــــو زاد القصـــــة  ـــــه الســـــينمائية المجـــــددة عل ـــــا ميول ــــــينسون هن ليف

، لكنـــــه لـــــم يســـــتطع عمـــــل شـــــىء تجـــــاه  ورســـــم الشخصـــــيات إمتاعـــــا
التـــــــى بـــــــدت  نقطـــــــة ضـــــــعف المخطوطـــــــة وهـــــــى شخصـــــــية فــــــــيرچينيا 

، وهــــو  كمجــــرد امــــرأة متشــــامخة مزعجــــة ولــــيس لهــــا هــــدف واضــــح
ـــــال شـــــك علـــــى مصـــــداقية قصـــــة الحـــــب ـــــر ب ـــــالغ .  أمـــــر أث المشـــــهد ب

، هـــو أحـــد النمـــاذج الجيـــدة  التركيـــب الـــذى يقنـــع فيـــه شـــركائه بحلمـــه
ــــة ــــه .  لمقــــدرة ليفـــــينسون التوجيهي ــــاء مفاجــــأة هــــؤالء ل هــــذا يجــــرى أثن

قد أرتــــــدى قبعــــــة الطبــــــاخ الضــــــخمة و ـ  فــــــى بيتــــــه بينمــــــا يعــــــد بنفســــــه 
كعكـــــة عيـــــد المـــــيالد البنتـــــه الغاضـــــبة هـــــى وأمهـــــا واخوتهـــــا   ـ  المتهدلة

، وطــــوال المشــــهد ال  مــــن كثــــرة اهمالــــه لهــــم وعــــدم اهتمامــــه بــــرؤيتهم
يكــــــف عـــــــن قطـــــــع كـــــــل المنــــــزل طـــــــوال وعرضـــــــا محـــــــاوال استرضـــــــاء 

كيتيـــل الـــذى قـــام بـــدور ميكـــى كـــوهين !  الجميـــع بأقصـــى مـــا يســـتطيع
، قــــام بــــدور ســــيجيل نفســــه فــــى الفــــيلم التليفـــــزيونى  ســــيجيلمســــاعد 

 . ’ قصة فـيرچينيا هيلل ‘عن شخصية البطلة 
AA: AD-SD (Gassner -AD; Nancy Haigh -SD); CD 
AAN: Pic; D; A (Beatty); SptA (Keitel); SptA (Kingsley); 

OS; Cgr; OScr;  

  الجميلة والمقامر
  . ” المقامر والجميلة “:  انظر

   ٢/١الجميلة والنصاب 
Hello, She Lied 

  ] اشتراك [ق م  ٧٣)  األصدقاء  ( ١٩٩٥أميركا 
[Showtime Networks; Nu Image] The Private Movie. 

DPh: Henry Lynk. M: Kevin Sepe. C: Sue Swan, Yonit 



١٠١  

Duchman. E: Michael Economou. ExcPs: Dan Dimbort, Avi 
Lerner, Trevor Short. W: Philip Collins and Daniel Miller. 
P: R. Ben Efraim. D: Lawrence Lanoff.  LineP: Doug 
Bruce. Re-ShootingD: Paul Nevitt. SDr: Steve Durante. 
AscP: Terry Simmons; MAscs: Joel Jacob, Andy Goldman 

Kathy Ireland. ¤. John Enos. Audie England. Richard 
Sarafian. Intrd: Eduardo Yañez  - as Jose. And Allan Rich 
-as Stein. ␡ ↑ Larry Weber, Ed Amatrudo, Antoni Corone, 
Steve Wise, Shareef Malnik, Chaz Mena, Phyllis Sukoff, 
Kristin Marie Borges, Jeff Hudson, Arnie Cox, Lori 
Creevay, Tyrone Tait Murphy, Anthony Jones, Joey Meara, 
Sandra Thigpen, Kim Faze, Joe Petrullo, Chad Brown, 
Nicholas Corirossi. 

فتــــــاة واقعــــــة تحــــــت تهديــــــد المحــــــامى الفاســــــد ألخيهــــــا :  ميــــــامى
.  المختفـــى الــــذى يهــــدد بقتلــــه مــــا لــــم تســــهم هــــى فــــى تســــديد ديونــــه

تقــــوم هــــى بعمليــــات نصــــب صــــغيرة مســــتغلة جمالهــــا الخــــارق وبراعــــة 
ـــــات مشـــــابهة  حـــــديثها ـــــب منهـــــا المحـــــامى طلب آخرهـــــا كـــــان  (، ويطل

ســـــــرقة ســـــــيارته وبيعهـــــــا فـــــــى أميركـــــــا  إغـــــــواء شـــــــاب ســـــــرق لتســـــــهيل
ـــــة  ‘.  ) ، لكـــــن األمـــــر سيفضـــــى إلـــــى عالقـــــة غراميـــــة الجنوبيـــــة العملي
ـــــاة تشـــــتغل راقصـــــة بملهـــــى’  الكبـــــرى ، ال تعلـــــم أنهـــــا  أن تصـــــادق فت

، بحيــــث تــــتقمص  تنتظــــر ميراثــــا فجائيــــا مــــن قريــــب ضــــعيفة الصــــلة بــــه
المفــــاجئ أنهــــا هــــى الضــــحية .  هــــى شخصــــيتها فــــى اللحظــــة المناســــبة

ــــه دومــــا  ا ــــذى عاملت ــــرى الكهــــل ال ــــا حيــــث كتــــب لهــــا الث لمقصــــودة هن
ال بــــــأس بــــــه كتســــــلية خفيفــــــة مبنيــــــة .  كخليــــــل وأب معــــــا كــــــل ثروتــــــه

، مــــع وجــــود محبــــب  أساســــا علــــى الفرجــــة علــــى وجــــه وجســــد البطلــــة
ريتشــــارد ســــارافيان فــــى دور  لــــبعض قــــدامى أفــــالم درجــــة ب كالموجــــه

  . لطيبالمستشار الشرير وآالن ريتش فى دور الكهل ا
 ☺  ٢/١الجميلة والوحش 

Beauty and the Beast 
  ]  استحراك [ق م  ٨٥)  س  ( ١٩٩١أميركا 

[Buena Vista] Walt Disney Pictures; Silver Screen 
Partners IV.   D: Gary Trousdale and Kirk Wise. P: Don 
Hahn. ExcP: Howard Ashman. AnimS: Linda Woolverton. 
Songs: Howard Ashman and Alan Menken. OScr: Alan 
Menken. AD: Brian McEntee. E: John Carnochan. 

  Voices: Paige O’Hara. Robby Benson. Richard White. 
Jerry Orbach. David Ogden Stern. Angela Lansbury. Rex 
Everhart. Jesse Corti. Hal Smith. Joann Worley. Bradley 
Michael Pierce, Kimmy Robertson. 
أول فــــــيلم اســــــتحراك يرشــــــح لجــــــائزة أوســــــكار أحســــــن فــــــيلم بعــــــد 

أغــــانى منــــه  ٣، وكــــذا أول فــــيلم ترشــــح  عامــــا مــــن عمــــر الجــــائزة ٦٤
ــــة .  لألوســــكار ــــن خــــالل الرســــوم الخالب ــــد كالســــيا يحكــــى م ــــيلم ول ف

قبيحــــا حــــين ’  بهيمــــة ‘القصــــة الخالــــدة لألميــــر األنــــانى الــــذى ُمســــخ 
ــــه استضــــافته ــــة طلبــــت من ــــاء عاصــــفةقســــا علــــى ســــاحرة طيب ، وال  ا أثن

هــــذه الفتــــاة .  يحـــل التعويــــذة ســــوى أن تحبــــه فتــــاة علــــى صــــورته هــــذه
ـــــه ذات مـــــرة وقـــــدمت  ـــــة مختـــــرع كهـــــل وقـــــع أســـــيرا فـــــى قلعت هـــــى ابن

يتضــــــح أنهــــــا  (الموجــــــودات األخــــــرى .  نفســــــها لتحــــــل محــــــل أبيهــــــا
ـــــدة )  ممســـــوخات أيضـــــا ـــــدوالب والمائ ـــــل الشـــــمعدان والســـــاعة وال مث

رويض طباعـــه وفــــى نفـــس الوقــــت تحببهــــا ، تحــــاول اقناعـــه بتــــ إلـــخ…
، خاصـــــة  تـــــدريجيا يبـــــدى مواقفـــــا مضـــــحية نحوهـــــا.  هـــــى فـــــى البقـــــاء

وتتـــــوالى المواقـــــف حتـــــى يبـــــرز . حـــــين تـــــتهم القريـــــة والـــــدها بـــــالجنون
.  نبيـــل القلــــب هــــذه المــــرة-فيعـــود أميــــرا وســــيما  قلبـــه الكبيــــر وتحبــــه

كـــــل   ، ككـــــل الفـــــيلم احتفـــــال رائـــــع بالحيـــــاة والحـــــب والقـــــيم النبيلـــــة
هــــــذا فــــــى متعــــــة بصــــــرية وســــــمعية ال يتوقــــــف معهــــــا ال الضــــــحك وال 

أول فــــــيلم اســــــتحراك .  الــــــدموع وال الطــــــرب للغنــــــاء للحظــــــة واحــــــدة
.  مليـــــون دوالر داخـــــل أميركـــــا ١٠٠يحقـــــق عرضـــــه األول أكثـــــر مـــــن 

مصــــر مــــن الــــدول التــــى شــــاهدت العــــرض الخــــاص علــــى الــــثلج الــــذى 
  . صخما ، وحقق نجاحا قدمته ديزنى فى أعقاب الفيلم

AA: Song (Beauty and the Beast); OScr. 
AAN: Pic; Song (Belle); Song (Be Our Guest); Sd (Terry 

Porter, Mel Metcalfe, David J. Hudson, Doc Kane). 

  جن باص 
Gunbus 

  ق م ٨٦)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
J&M Entertainment. OS: Thom Keyes. In Charge of P: 

Steve Lanning. P: Richard Herland. D: Zoran Perisic.  
DPh: David Watkin ↑. PD: Tony Woollard. SupE: Peter 
Tanner. 

Scott McGinnis. Jeff Osterhage. Ronald Lacey -as Fritz, 
Miles Anderson -as Bannock. Gunbus. Co-Str: Valerie 
Steffen, Ingrid Held. Nicholas Lyndhurst, Keith Buckler. 
Nicholas Frankau, Conrad Asquith, David English. Michael 
Jenn, Simon Harrison, Bernice Stegers. 
لصــــا بنــــوك فــــى الغــــرب األميركــــى يقــــبض عليهمــــا فيجنــــدا كســــائقين 

ــــــة  ــــــى الحــــــرب العالمي ــــــى (ف ــــــا)  األول ــــــى أوروپ ــــــدائرة ف يســــــقطان .  ال
ـــــة بمسدســـــاتهما ـــــا يصـــــبحا  طـــــائرة قاذف ـــــوال ســـــرعان م ـــــذات المن ، وب

’  جـــــن بـــــاص ‘!  طيـــــارين يشـــــنان الغـــــارات داخـــــل الحـــــدود األلمانيـــــة
مها أحـــــد البطلـــــين فـــــى العنـــــوان هـــــى طـــــائرة تجريبيـــــة صـــــغيرة يســـــتخد

تـــــدمير أقـــــوى ســــــالح ألمـــــانى وهــــــو مركبـــــة جويــــــة مصـــــفحة عمالقــــــة 
بـــالتوازى هنـــاك مـــن حـــين إلـــى آخـــر تفكيـــر فـــى ســـرقة .  فائقـــة التـــدمير

ـــة لكـــل مـــن البطلـــين مـــع  أحـــد البنـــوك السويســـرية ، وكـــذا عالقـــة غرامي
ـــة ـــاة محلي ـــديا الســـقيمة  فت ـــرا مـــع هـــذه الكومي ـــد كثي ، لكـــن شـــيئا ال يفي
ــــــــــــة ا ــــــــــــاعثقيل ــــــــــــين يصــــــــــــلحون ألى شــــــــــــىء باســــــــــــتثناء  إليق ، بممثل
  .  اإلضحاك

   ٢/١جناب السفير 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٦٦مصر 

أبــــو :  ؛ حــــوار عبــــد الحــــى أديــــب:  ســــيناريو.  أفــــالم صــــوت الفــــن
ـــــــــارى ـــــــــاچ.  الســـــــــعود االبي :  المكســـــــــاج.  جـــــــــالل مصـــــــــطفى:  مونت

علـــــــــــى  : موســـــــــــيقى.  شـــــــــــفيق فريـــــــــــد:  إدارة اإلنتـــــــــــاج.  كريكـــــــــــور
نيــــــازى :  إخــــــراج.  مصــــــطفى حســــــن:  مــــــدير التصــــــوير.  إســــــماعيل
  . مصطفى

ــــــدس.  رشــــــدى أباظــــــة.  ســــــعاد حســــــنى ــــــؤاد المهن ــــــع.  ¤.  ف :  م
ــــــابلى .  زوزو ماضــــــى:  ، وضــــــيفة الشــــــرف ، عــــــادل أدهــــــم ســــــهير الب

چـــــــــورچ :  ، باالشـــــــــتراك مـــــــــع عمـــــــــاد حمـــــــــدى:  والممثـــــــــل القـــــــــدير
، أمـــــين  نحـــــاسســـــمير ال.  ، عبـــــاس رحمـــــى ، ســـــالمة اليـــــاس ســـــيدهم
ــــــــار الســــــــيد صــــــــبرى ــــــــد محمــــــــود ، مخت ،  ، محمــــــــود مكــــــــين ، حام

ــــــدين ، مــــــع  ، محمــــــد محمــــــود ، فــــــاروق الســــــيد مصــــــطفى ســــــراج ال
  . الفرقة الغنائية االستعراضية
يرســــمون مالمحهــــا عــــادة مــــن وســــط آســــيا  (ســــفارة دولــــة تخيليــــة 

ــــة لمالبــــس  ) كالشيشــــان مــــثال ، يقــــوم فيهــــا أحــــد الخــــدم بعمــــل تجرب
، فتــــأتى وفــــود وتقابلهمــــا وتتــــوالى  كــــذا إحــــدى الموظفــــات، و  الســــفير

كوميـــــــديا ســـــــريعة .  ، حتـــــــى محاولـــــــة اغتيـــــــال سياســـــــى المفارقـــــــات
أو إعادتــــــه ”  ســــــالمة فــــــى خيــــــر “، لــــــيس بمســــــتوى األصــــــل  مســـــلية

والتــــى بــــدأ ”  صــــاحب الجاللــــة “الضــــخمة قبــــل ثــــالث ســــنوات فقــــط 
  . معها هذا الفيلم باألبيض واألسود كإنتاج غير مبرر

   ٢/١جنبا إلى جنب 
Side by Side 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٨أميركا 
CBS. M: Charles Gross. PD: Steven Storer. E: Michael 

Tronick. DPh: Gayne Rescher, A.S.C. P: Rosemary 
Edelman. ExcP: Jon Avnet & Jordon Kerner. TP: Rosemary 
Edelman & Sheldon Keller; St: Rosemary Edelman, 
Anthony Velona. D: Jack Bender. 

Milton Berle. Sid Caesar. Danny Thomas. ¤. Morey 
Amsterdam. Str: Marjorie Lord. Georgann Johnson. Richard 
Kline. Edith Fields. And Michael Lembeck -as Tony 
Mercer. 

ل وقــــت جميــــع ثالثــــة كهــــول فــــى بيــــت لكبــــار الســــن يقــــررون شــــغ
ــــز ــــس الچيين ــــزالء بمشــــروع لتصــــنيع مالب ، إال أنهــــم يقعــــون ضــــحية  الن

نمـــاذج عــــدة محببـــة مـــن الرجــــال والنســـاء فـــى هــــذه .  أحـــد المـــوزعين
  . الكوميديا االجتماعية جيدة العناصر بشكل عام

   ٢/١الجنة تحت قدميها 
  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٩مصر 

ســـــيناريو .  ين حســـــن اإلمـــــامأفـــــالم حســـــ]  أفـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى [
؛ عـــن قصـــة األديـــب الفرنســــى  ، الســـيد بــــدير حســـن اإلمـــام:  وحـــوار

ـــــه دى مونتـــــان  ـــــة الخبـــــزجوفي ـــــدس الـــــديكور.  بائع ـــــاهر عبـــــد :  مهن م
مـــــدير .  فكـــــرى رســــتم.   حســـــين ومــــودى اإلمــــام:  موســــيقى.  النــــور

  . حسن اإلمام:  إخراج.  إبراهيم صالح:  التصوير
ـــــد شـــــوقى ـــــ فري ـــــد، فـــــردوس عب ـــــة د الحمي ،  ، ســـــمير صـــــبرى ، لبلب

  . ، سعيد صالح ، نبيلة السيد يسرا
ـــــه الســـــينما ـــــو   الميلودرامـــــا هـــــى لـــــب مـــــا تـــــدور حول ، لكـــــن مـــــاذا ل

، مبنيــــــة علــــــى عشــــــرات  ، بدائيــــــة الطــــــراز كانــــــت شــــــديدة االفتعــــــال
، ولــــــيس مجــــــرد صــــــدفة أنيقــــــة واحــــــدة كمــــــا كــــــل  الصــــــدف المركبــــــة

يلودرامــــــا تفتــــــرض الصــــــدف ، بفــــــرض أن الم الميلودراميــــــات الراقيــــــة
، كـــــل  إلـــــخ…هنـــــا يفقــــد الكـــــالم عــــن اإلنـــــدماج والبكــــاء !  ؟ أصــــال

ــــة  ــــن  (فرصــــة ممكن ــــالطبع القطــــاع البســــيط جــــدا م ــــو اســــتبعدنا ب إال ل
ــــل هــــذا النــــوع مــــن األفــــالم الجمهــــور ــــذى يمكــــن أن يقبــــل مث .  ) ، ال

ــــال تتعاقــــب ــــام وأجي ــــاء يكــــررون  جــــرائم وهــــروب وعــــودة وانتق ، واألبن
الماديـــــــة والعاطفيـــــــة لآلبـــــــاء دون أن يعلمـــــــوا أن آبـــــــاءهم   الصـــــــراعات

وهلــــم جـــــرا إلــــى تــــأتى لعبـــــة .  كــــانوا يعرفــــون بعضــــهم الـــــبعض أصــــال
طفـــل صـــغيرة ظلـــت كامنـــة كـــل هـــذه العشـــرات مـــن الســـنين لتحـــل كـــل 

، ولــــيس أقلهــــا تهمــــة حــــرق ظالمــــة وجهــــت ألمــــه بحــــرق  عقــــد الفــــيلم
هــــذا أخفــــى ، وســــجنت ألن طفلهــــا  المصــــنع الــــذى كانــــت تعمــــل فيــــه

، واآلن أصـــــــبح  عـــــــن دون قصـــــــد دليـــــــل براءتهـــــــا فـــــــى هـــــــذه اللعبـــــــة
لــــــن !  محاميـــــا ويتحــــــتم عليـــــه اآلن إصــــــالح أخطـــــاء الطفولــــــة البريئـــــة

ــــة فرنســــية اســــمها  أطيــــل عليــــك ، فقــــط هــــذا الفــــيلم مــــأخوذ عــــن رواي
، وســــبق تقــــديمها فــــى فــــيلم مصــــرى بهــــذا العنــــوان  ’ بائعــــة الخبــــز ‘

الخبـــــز هـــــو مـــــا فعلتـــــه األم بعـــــد  ، وأنـــــت تعلـــــم أن بيـــــع ١٩٥٣عـــــام 
  . هربها من السجن

  الجنة المطلقة 
Le Paradis Absolument 

  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٨٦)   ت  ( ١٩٩٣فرنسا 
Image & Compagnie; France 3; Canal+. OS: Jean-Claude 

Islert, Michel Lengliney. Adp and Dialogues: Pierre Colin-
Thibert, Jean-Claude Islert. OM Comp and Arranged: 
Alexandre Desplat. D: Patrick Volson. 

Christophe Malavoy. Patrick Bouchitey. Marc Jolivet. 
Connie Nielsen. Laurent Scailling. With: Sabine Haudepin, 
Patrick Fierry. ¤. 
،  تهمـــــدير بإحـــــدى الشـــــركات يقـــــدم مشـــــروعا إلعـــــادة هيكلـــــة شـــــرك

، ويجلــــــس فــــــوق  يلملــــــم حاجياتــــــه.  فــــــإذا بــــــه يصــــــبح أول ضــــــحاياه
تنقــــــذه .  ، حيــــــث تتطــــــاير منــــــه ويســــــقط فــــــى المــــــاء أحــــــد الكبــــــارى

يقـــع فــــى .  موديـــل إعالنـــات ويشــــاع عنـــه أنــــه حـــاول االنتحـــار لفصــــله
.  ، دون أن يعلـــــم أن زوجتـــــه كانـــــت تخونـــــه أصـــــال غـــــرام هـــــذه الفتـــــاة

مــــــرة ’  لالنتحــــــار ‘ذهب ، ويــــــ االنفــــــراج يــــــأتى عنــــــدما يعلــــــم ذلــــــك
،  كوميــــديا متوســــطة اإلمتــــاع بــــال تميــــز يــــذكر!  ، إنقــــاذا لحبــــه أخــــرى

  . فقط بعض اللحظات الرومانسية الرقيقة
  الجنس اآلخر 

The Opposite Sex 
  ق م ١١٧)   ت  ( ١٩٥٦أميركا 

Metro Goldwyn Mayer. P: Joe Pasternak. S: Fay Kanin, 
Michael Kanin. Play: Clare Boothe. DPh: Robert Bronner. 
M: Nicholas Brodszky. Songs: M: Nicholas Brodszky; Lyr: 
Sammy Cahn. D: David Miller. 

June Allyson, Joan Collins, Dolores Gray, Ann Sheridan, 
Joan Blondell, Ann Miller, Agnes Moorehead, Carolyn 
Jones, Charlotte Greenwood, Barbara Jo Allen. 

المـــــأخوذ بـــــدوره عـــــن مســـــرحية  ١٩٣٩’  النســـــاء ‘إعـــــادة لفـــــيلم 
ــــووث الشــــهيرة ــــه يوجــــد ممثلــــون رجــــال .  كليــــر ب الفــــارق األساســــى أن

شـــــلة صـــــديقات .  ، فضـــــال بـــــالطبع عـــــن كونهـــــا نســـــخة موســـــيقية هنـــــا
ـــــاء واإلســـــتعراض ـــــربطهن عالقـــــات مختلفـــــة بعـــــالم الغن ، حشـــــد مـــــن  ت

  . إلخ… عالقات الغيرة والمغامرات والدسائس والطالق

   ٢/١، حب ونقود صلدة باردة  جنس
Sex, Love and Cold Hard Cash 

  ] اشتراك [ق م  ٧٩)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
[Universal] MTE [Citadel]. C: Meg Liberman↵ and↵ 

Marc Hirschfeld, C.S.A.↵ Irene Cagen, C.S.A. M: John M. 
Keane. E: Martin Nicholson, A.C.E. PD: Brenton Swift. 
DPh: Robert Draper, A.C.S. Co-P: Anthony Santa Croce. 
SupP: Judy Ranan. ExcP: David R. Ginsburg. P: Renee 
Longstreet. W and D: Harry S. Longstreet. 

JoBeth Williams. Anthony John Denison. ¤. Str: Robert 
Forster. Eric Pierpoint. Randle Mell. Tobin Bell, John P. 
Connolly. And Richard Sarafian -as Abe.  Co-Str: Stephen 
Rowe, Joel Swetow, Henry Brown, Bradford English, 
Carolyn J. Silas. With: Don Fischer, Tracy Arnold, Brian 
Brophy, Maggie Egan, Lucy Vargas, Richard Burns. Bruno 
Spandello, Blumen Young, David Staller, Tony Epper, 
Henry Kingi, Suzanne Ryba. 
شــــاب كــــان قــــد اخــــتلس خمســــة ماليــــين مــــن زمــــالء لــــه فــــى ســــطو 

ــــأن مكانهــــا تحــــول لمنشــــأة مــــا مــــا بينمــــا هــــو مطــــارد مــــن .  ، يفاجــــأ ب
الشــــرطة ومــــن شــــركائه تتعــــرف عليــــه بالصــــدفة مصــــممة زخرفيــــة ثريــــة 

ون دوالر لــــــدى مليــــــ ٤/٣، كانــــــت قــــــد أودعــــــت  فــــــى بيفـــــــرلى هيللــــــز
ـــه  ـــا مـــن عمالئ ـــأكثر مـــن عشـــرين مليون ـــه يهـــرب ب ـــإذا ب وكيـــل اســـتثمار ف

يتحريــــان ســــويا ليكتشــــفا أنــــه ســــوف يقلــــع .  وهــــم مــــن المافيــــا أساســــا
، حيــــث تتــــوالى األحــــداث العنيفــــة فــــوق  فــــى رحلــــة بحريــــة مــــن ميــــامى

،  الســــــــــفينة الفــــــــــاخرة بــــــــــين األطــــــــــراف المتسلســــــــــلة للمطــــــــــاردات
بــــالطبع أنــــت تعلــــم أنهمــــا .  نكــــره كســــيدةوبــــاألخص بعــــد أن يكشــــفا ت

فقـــــط التنويعـــــة الطريفـــــة أن  (ســـــيقعان فـــــى الحـــــب وظفـــــران بـــــالنقود 
يحيـــــى غريمـــــه ألنـــــه يمـــــتهن مثلـــــه الهـــــرب بنقـــــود اآلخـــــرين فيتـــــرك لـــــه 

، مـــــع عنـــــوان  درامـــــا جريمـــــة خفيفـــــة المعالجـــــة.  ) ! نصـــــف المبلـــــغ
، أكــــــــاذين وشــــــــرائط  جــــــــنس ‘يحيــــــــل دون ســــــــبب حقيقــــــــى لفــــــــيلم 

، بينمــــــا اإلحالــــــة القويــــــة داخلــــــه تــــــذهب لفــــــيلم ليلـــــــووش  ’ فـــــــيديو
.  رغـــم أنــــه ال يشـــبهه تمامـــا مـــن حيـــث القصــــة”  عـــام جديـــد ســـعيد “

تبكــــى البطلــــة مــــع هـــــذا الفــــيلم ليلــــة رأس الســـــنة والبطــــل يفكــــر فـــــى 
ـــين بطـــل  ـــين نفســـه كســـجين خـــرج بعـــد عشـــر ســـنوات وب وجـــود شـــبه ب

قاتهـــا عبـــر تلـــك الفـــيلم الفرنســـى الـــذى عـــاد لحبيبتـــه راضـــيا رغـــم عال
  .  السنين

   ٢/١جنس ناعم 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٧مصر 

ـــــــاچ.  علـــــــى الزرقـــــــانى:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  إفـــــــالم ماجـــــــدة :  مونت
ـــــــد الســـــــالم ـــــــدير التصـــــــوير.  رشـــــــيدة عب ـــــــيم نصـــــــر:  م ـــــــد الحل .  عب

  . محمد عبد العزيز:  إخراج
،  ، شــــويكار ، ســــمير غــــانم ، عــــادل إمــــام ، ســــمير صــــبرى ماجــــدة
  . ، ليلى حمادة حياة قنديل

ـــــود  ـــــى النق ـــــاة جـــــادة للحصـــــول عل ـــــاع بفت ـــــوى يحـــــول اإليق ـــــالى ب پ
ـــــا.  منهـــــا ـــــا حقيقي ـــــه هـــــى حب ، لكـــــن  ، ويهـــــرب بأموالهـــــا بالفعـــــل تحب

، أو ألن صـــــناع  ضـــــميره يســـــتيقظ بعـــــد فتـــــرة إذ اكتشـــــف أنـــــه يحبهـــــا
الفـــــــيلم لـــــــم يجـــــــدوا عنـــــــدهم فكـــــــرة ألى نهايـــــــة أخـــــــرى بهـــــــا بعـــــــض 

ــــارة ــــة.  اإلث ــــات علــــى ذات القصــــة قصــــص بقي درامــــا .  األبطــــال تنويع
الجديــــد الــــذى .  عاطفيــــة خفيفــــة أحيانــــا ومســــلية قلــــيال أحيانــــا أخــــرى

ـــــاة بالبحـــــث العلمـــــى ـــــة .  يســـــتحق اإلهتمـــــام هـــــو عمـــــل الفت مـــــن ناحي
هــــذا قصــــد بــــه إخـــــالص مــــن ماجــــدة ألدوارهـــــا األقــــدم التــــى قـــــدمت 

البحــــث لكــــن لــــيس لدرجــــة العمــــل ب (نمــــاذج للمــــرأة القويــــة المتعلمــــة 
ــــرا وال نصــــدق أنهــــا .  ) العلمــــى ــــا كثي ــــل هــــذه الشخصــــيات ال تقنعن مث

كـــــذا اإلحصـــــائيات تقـــــول عـــــادة أن إســـــهامنا  (موجـــــودة فـــــى الواقـــــع 
إســـــــــهام  ٠/٠ ٢، مقابـــــــــل  فـــــــــى هـــــــــذا الحقـــــــــل هـــــــــو صـــــــــفر مطلـــــــــق

، ومـــــع كـــــل ذلـــــك ال زلنـــــا ال نكـــــف عــــــن  ) ! اإلســـــرائيليين وحـــــدهم
ــــدم عل ــــة تق مــــاء مــــن كــــل الجنســــيات اإلحتجــــاج ألن الســــينما األميركي

  ! عدا العرب
   ٢/١جنون الحب 

  ق أأ ١٢٠)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . محمد كريم:  إخراج

  . ، سليمان نجيب ، عماد حمدى ، أنور وجدى راقية إبراهيم
، ومتقنـــــــــة  ميلودرامـــــــــا نفســـــــــية بســـــــــيطة الموضـــــــــوع لكـــــــــن جيـــــــــدة

ـــــى دورى الشـــــقيقتين العناصـــــر ـــــراهيم ف ـــــة إب أحـــــدهما قاســـــية .  ، وراقي
.  ، فــــإذا بهــــا تقــــدم علــــى االنتحــــار األخــــرى علــــى مــــوت والــــدهاتلــــوم 

ـــب شـــاب وطبيـــب القريـــة يســـاعدان فـــى حـــل هـــذه العقـــد ، ويبـــدأ  كات
  . الحب

   ٢/١جنون الحب 
  ق م ١٠٢)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٧٧مصر 

ـــــالم ســـــعد شـــــنب]  هـــــيمن فـــــيلم [ أحمـــــد :  ســـــيناريو وحـــــوار.  أف
ــــد الوهــــاب ــــد العظــــيم عب ـــــايج؛ عــــن قصــــة إســــ ، ســــمير عب .  تيفان زيف

فــــــــؤاد :  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  صــــــــالح عبــــــــد الــــــــرازق:  مونتــــــــاچ
  . نادر جالل:  إخراج.  سمير فرج:  مدير التصوير.  الظاهرى

، خالـــــــد أبـــــــو  ، أحمـــــــد مظهـــــــر ، حســـــــين فهمـــــــى نجـــــــالء فتحـــــــى
  . ، سامية رحيم ، نونو ، فتحية شاهين النجا

بنـــــت الطبقـــــة  روايـــــة ستيفــــــان زيفــــــايج التـــــى تحـــــرت حيـــــاة المـــــرأة
فــــى زيــــارة .  الوســــطى حيــــث زوجهــــا متفــــرغ ألشــــغاله وال شــــىء ســــواها

للبطلــــــة إلــــــى تــــــونس تتعــــــرف بشــــــاب يطلعهــــــا علــــــى معنــــــى الحــــــب 
تنفيـــذ جيـــد ككـــل .  ، لكـــن النهايـــة انتصـــار األســـرة والطفـــل الحقيقـــى

  . ، وكذا الخلفيات التونسية الجميلة لدراما مثلث العشق
    ٢/١جنون الرقص 

Strictly Ballroom 
  ق م ٩٤)   س  ( ١٩٩٢أستراليا 

M & A [Australian Film Finance]. D: Baz Luhrmann. P: 
Tristan Miall. ExcP: Antoinette Albert. LineP: Jane Scott. S: 
Baz Luhrmann, Craig Pearce. St: Baz Luhrmann, Andrew 
Bovell, Based on an OIdea: Baz Luhrmann and on the 



١٠٢  

N.I.D.A. Stage P. Devised and Developed by the Original 
Cast and Further Developed by the Six Years Old Company. 
DPh: Steve Mason. PD: Catherine Martin. E: Jill Bilcock. 
M: David Hirschfelder. Sd: Eric Ryr. C: Faith Martin. 

Paul Mercurio, Tara Morice, Bill Hunter, Pat Thomson, 
Gia Carides, Peter Whitford, Barry Otto. 
شـــــاب يخـــــرج عـــــن قواعـــــد الرقصـــــات التقليديـــــة فـــــى المســـــابقات 
ويخســـــر زميلتـــــه والجميـــــع لكنـــــه يتـــــدرب للمســـــابقة مـــــع فتـــــاة مبتدئـــــة 

أســـــــلوبية عاليــــــة قطـــــــع تســـــــجيلى تحـــــــرر فـــــــى .  مــــــن أصـــــــل أســـــــپانى
حركـــــة ال .  األســـــلوب كثيـــــرا مـــــا يبـــــدو كأنـــــه تحقيـــــق تليفــــــزيونى مـــــثال

ـــــف موســـــوعة .  ، جمـــــال آخـــــاذ للصـــــور طـــــوال الوقـــــت تهـــــدأ وال توق
، جـــــو حلمـــــى مــــن الســـــيريالية المرحـــــة أقـــــرب لفانتازيـــــا  لكــــل الـــــرقص

فــــــيلم فلســــــفى عــــــن الخــــــوف والزيــــــف .  معجــــــزات عاديــــــة والحلــــــم
ــــرقص ــــان والتســــلط والقهــــر والموســــيقى وال ــــا هــــى الحريــــة .  والطغي هن

  . والشجاعة
  جنون الشباب 

  ق م ١٣٥)   س/  الدقى ( ١٩٨٠مصر 
ــــة :  حــــوار.  علــــى الزرقــــانى:  يوســــينار .  الهيئــــة العامــــة للســــينما وفي

ــــــرى ــــــاظر.  خي ــــــور:  من ــــــد الن .  صــــــالح رضــــــا:  موســــــيقى.  مــــــاهر عب
.  ضــــــياء المهــــــدى:  مــــــدير التصــــــوير.  كمــــــال أبــــــو العــــــال:  مونتــــــاچ
  . خليل شوقى:  إخراج

، محمـــــــود  ، مــــــريم فخـــــــر الــــــدين ، أحمـــــــد رمــــــزى ميرفـــــــت أمــــــين
  . يونس، ثناء  ، أشرف عبد الغفور ، اعتدال شاهين المليجى

ــــاريخ بـــــ  ــــاريخ اإلنتــــاج يســــبق هــــذا الت ، والســــبب منــــع  ســــنوات ٨ت
، الــــذى يعــــد أحــــد أطــــول مــــدد المنــــع فــــى تــــاريخ الســــينما  الرقابــــة لــــه
ــــدور حــــول مجموعــــة شــــباب .  المصــــرية ــــه ي لكــــل مــــنهم  (الســــبب أن

ـــــــالطبع ـــــــى المتحـــــــرر مـــــــن كـــــــل )  أســـــــبابه ب يقيمـــــــون مجـــــــتمعهم الهيپ
ــــر مــــن .  شــــىء ــــق للشخصــــيات أكث ــــرراتال تعمي ــــدماج  ذكــــر المب ، ان

ـــــاة الجنســـــية ـــــام فـــــى الحي ـــــة صـــــارخة المفـــــروض أن  ت ـــــة أخالقي ، ونهاي
، وقطعــــــا ال شــــــىء  ) ! بــــــل وحتــــــى األزهــــــر نفســــــه (تعجــــــب الرقابــــــة 

هــــــل كــــــان ســــــيالقى الفــــــيلم نفــــــس الفتــــــور النســــــبى :  ســــــؤال.  أكثـــــر
  ! ؟ ، لو عرض فى أوائل السبعينيات جماهيريا ونقديا

   جنون الغيرة 
Homewrecker 

  ] اشتراك [ق م  ٨٤)  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
[Paramount] Wilshire Court Productions [Joss 

Communications]. M: Dana Kaproff. FE: Ross Albert. PD: 
Michael Perry. DPh: George Koblasa, A.S.C. P: Robert M. 
Rolseky. SupPr: Bob Roe. TP: Eric Harlacher and Fred 
Walton; St: Eric Harlacher. D: Fred Walton.  ↑ C: Dan 
Shaner. 

Str: Bobby Benson. Sydney Walsh. Sarah Rose Karr. And 
Kate Jackson -as the Voice of Lucy.  ↑ Curt Hanson, 
Lestor B. Hanson, Scott Roberts, Craig Damon, Cecil 
Davis, James R. Chance, Shawna Schun. 

يـــــنجح )  ذكـــــاء اصـــــطناعى فـــــائق (حاســـــوب مـــــن الجيـــــل الخـــــامس 
، لكـــن مـــا  فـــى أول تجربـــة لـــه فـــى صـــد هجـــوم نـــووى بـــثالث صـــواريخ

يتلــــــو هــــــذا مباشــــــرة أن تــــــدخل مجالــــــه طــــــائرة مدنيــــــة ويأخــــــذ دعابــــــة 
، كمـــــا ال يســـــتجيب  قائــــدها حـــــول كونـــــه إرهابيـــــا علـــــى منـــــوال حرفـــــى

ا ألوامــــــــر مبتكــــــــره بســــــــبب اضــــــــطراب نبــــــــرات صــــــــوته بســــــــبب هــــــــذ
بعــــد ثالثــــة شــــهور يرســــل القائــــد .  ، والنتيجــــة تــــدمير الطــــائرة الموقــــف

لمبتكـــــره الشـــــاب الـــــذى فصـــــل مـــــن ’  الـــــواقى النجمـــــى ‘الحاســـــوب 
ــــــرة عــــــالج نفســــــى ــــــه وقضــــــى فت ــــــدأ فــــــى تحســــــين برمجــــــة .  وظيفت يب

ــــــة ــــــأن يضــــــيف أوال الرؤي ــــــتعلم  الجهــــــاز ب ــــــة ال ــــــراه يعتمــــــد تقني ــــــم ن ، ث
اســــــم ذو  (ميه لوســـــى يســــــ.  الـــــذاتى كجـــــوهر تطــــــوير ذكـــــاء الجهـــــاز

قيمـــــة خاصـــــة فـــــى ذاكـــــرة العلـــــم إذ كانـــــت قـــــد حملتـــــه إحـــــدى أقـــــدم 
ــــات البشــــرية ــــا وأشــــهر الحفري ــــر عشــــوائيا هن ــــه أختي ،  ) ، وال نعتقــــد أن

، ومــــن ثــــم تكتســــب  التــــى تبــــدأ فــــى فهــــم الــــدعابات والكــــالم الــــدارج
ـــــــة نحـــــــو البطـــــــل نفســـــــه ـــــــرة .  مشـــــــاعر متنامي ـــــــدما تخـــــــدع ذات م عن

ـــــل تشـــــترى أ ـــــد متحركـــــة ومجـــــار معلقـــــة تنطلـــــق عليهـــــا بواســـــطة دخي ي
ــــزل ــــه .  لتصــــل لكــــن مكــــان فــــى المن ــــرع وابنت ــــزور زوجــــة المخت اآلن ت

، حيـــث تنقلـــب المشـــاعر نحـــو  الصـــغيرة هـــذا البيـــت الريفـــى المنعـــزل
فـــــيلم جميـــــل اإلثـــــارة كثيمـــــة .  البطـــــل إلـــــى غيـــــرة فتاكـــــة نحـــــو أســـــرته

 وكتصـــــعيد درامـــــى رصـــــين وكمـــــؤثرات خاصـــــة ميكانيكيـــــة مبهـــــرة علـــــى
األكثــــــر إثــــــارة كونــــــه فــــــائق التــــــدقيق مــــــن حيــــــث المضــــــمون .  قلتهــــــا

ربمـــــا أكثـــــر كثافـــــة وعلميـــــة  (والرؤيـــــة والـــــذى يعـــــى ويعنـــــى مـــــا يقـــــول 
ـــة بأشـــهر حاســـوب جـــن جنســـيا فـــى  ـــدى المقارن ـــة ل ـــذرة  ‘وأقـــل مبالغ ب

هـــــذا الفـــــيلم المطلـــــع جيـــــدا .  ) ] ” الـــــروح المـــــدمرة “ [’  العفريـــــت
ـــذكاء اال ـــا يجـــرى فـــى عـــالم ال ـــة علـــى م صـــطناعى يحمـــل رســـالة جوهري

ـــذكاء ، لكـــن ربمـــا يكـــون هـــذا ظـــاهر األمـــر  هـــى التخويـــف مـــن هـــذا ال
فقــــط ذلــــك أنــــه فــــى نفــــس الوقــــت يحــــدد متــــى ولمــــاذا ســــيكون هــــذا 

إن الكــــوارث تــــأتى عنــــدما تحــــاكى الحواســــيب ذكــــاء .  الــــذكاء خطيــــرا
ـــا  (البشـــر  ـــررا حقيقي ـــر قـــط مب ـــم ن ـــى ل نحـــن مـــن منظـــور مســـتقبلى وتقن

، ونــــــؤمن بــــــأن الــــــذكاء  ى الشــــــاق وخــــــاطئ التوجــــــه معــــــالهــــــذا الســــــع
الســـــــــليكونى الرياضـــــــــياتى الخـــــــــالص ســـــــــوف يفـــــــــرض نفســـــــــه علـــــــــى 

لحـــــد كبيـــــر يمكـــــن فهـــــم أن هـــــذه عينهـــــا رســـــالة .  ) الكوكـــــب يومـــــا
هـــى الزوجــــة التـــى حلــــم ’  لوســــى ‘مــــا أن يلـــوح أن  (الفـــيلم الضـــمنية 

شــــر بهــــا كــــل رجــــل عبــــر التــــاريخ حتــــى تبــــدأ الجوانــــب المعيبــــة فــــى الب
ــــــى الظهــــــور عليهــــــا  ــــــرق ـ  ف ــــــامى المغ ــــــوان ذو المرجــــــع الع الحظ العن

ـــــوت ‘ ـــــة البي ـــــة أخـــــرى هـــــى اســـــتحالة .  ) ’ خراّب ـــــة علماني ثيمـــــة علمي
هــــذا  (تـــدمير الحيـــاة إذ إن برنامجــــا بهـــذا الـــذكاء ســــوى يكـــاثر نفســـه 

، ويظهـــــر فـــــى مكـــــان آخـــــر  ) هـــــو تعريـــــف الـــــدقيق للحيـــــاة لـــــو أردت
ــــــةحاســــــوب الطفلــــــة الشخصــــــى فــــــى لق ( ــــــب مــــــن .  ) طــــــة النهاي جان

، وربمــــــا لهــــــذا مدلولــــــه المقصــــــود  أوريجونـ  التصــــــوير فــــــى پورتالنــــــد 
ـــــــــى األخريـــــــــان  ـــــــــى الســـــــــاحل الغرب ـــــــــث يفتـــــــــرض أن واليت أيضـــــــــا حي

ــــة ( ــــة للحضــــارة التقني ــــا العاصــــمة الحالي ســــتكونان )  بخــــالف كاليفورني
  . العاصمة التقنية لحضارة القرن الحادى والعشرين المستقبلية

   قتل جنون ال
Guncrazy 

  ] اشتراك [ق م  ٩٧)  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
[Overseas Filmgroup] Laughing Dog [Zeta Entertainment; 

First Look Pictures]. DPh: Lisa Rinzler. C: Partners in 
Crime. CD: Merrie Lawson. Er: Kevin Tent. M: Ed 
Tomney. MSups: Xavier du Bois, Carol Sue Baker. Co-P: 
Mark Yellen. Wr: Matthew Bright. Ps: Zane W. Levitt, 
Diane Firestone. Dr: Tamra Davis. PExc: Liz McDermott; 
UnitPMg: Mark Yellen. AscP: Alison Stone. SpFx: 
Ultimate Effects -John Hardigan, Beverly McLeish, Paul 
Hickerson. 

Drew Barrymore. James leGros. Guncrazy. Billy Drago. 
Rodney Harvey. Joe Dallesandro. And Michael Ironside -as 
Mr. Kincaid.  ↑ Robert Greenberg, Jeremy Davies, Dan 
Eisenstein, Willow Tipton, Ione Skye, James Oseland, 
Thomas E. Weyer, Tom Smith-Alden, James Wheaton, 
Gerlad Lynn Walker, Ida Lee, Lawrence Steven Meyers, 
Herb Weld, Lee Mary Weilnau, Dick Warlock, Neal Jano, 
Jaid Barrymore, Tracy Walter, Roger Jackson, Sally 
Norvell, Paul Janossy, Billy Bates, Zane W. Levitt, William 
(Bill) Nagel, Leo Lee, Rowena Guinness, Harrison Young, 
Diane Firestone, Michael Franco, Ray Bickle, Damon R. 
Jones. And Diamond -Schlitzy the Dog. 

، تحتاجـــــــان لـــــــبعض  رمـــــــز أفـــــــالم الطوائـــــــف وكلمـــــــة اشـــــــتراك هنـــــــا
هــــذا إنتــــاج صــــغير وشــــديد .  ، إذ تقــــف وراءهمــــا قصــــة مثيــــرة الشــــرح

الثانويــــــة بحيــــــث قــــــرر أصــــــحابه أن ال جــــــدوى مــــــن طرحــــــه ســــــينمائيا 
بــــــدأ الفــــــيلم يكــــــون .  والــــــذهاب بــــــه مباشــــــرة إلــــــى عــــــروض الكيبــــــول

، فقـــــررت  قـــــالطائفـــــة مـــــن األتبـــــاع بســـــرعة النـــــار فـــــى الهشـــــيم كمـــــا ي
أى أن كلمــــة اشــــتراك  (الشــــركة طرحــــه ســــينمائيا بحلــــول العــــام التــــالى 

ـــــــا  ـــــــرت .  ) ’ العـــــــرض األول ‘هـــــــذه ليســـــــت ســـــــوى حرفي ـــــــو اعتب ول
، لتبينــــت أن  فــــى العـــام التــــالى امتـــدادا لــــه”  كاليفورنيـــا “أفالمـــا مثــــل 

الواقـــــع هـــــو إعـــــادة .  كـــــرة الجليـــــد التـــــى بـــــدأها لـــــم تتوقـــــف بســـــهولة
كلمتـــــــــا العنـــــــــوان دون  (بـــــــــذات العنـــــــــوان  ١٩٤٩متحـــــــــررة لفـــــــــيلم 

هـــــم يعيشـــــون  ‘وكـــــذا فـــــيلم آخـــــر مـــــن نفـــــس الســـــنة بعنـــــوان )  دمـــــج
، واللــــــــــذان كانــــــــــا فاتحــــــــــة  ) أول أفــــــــــالم نيكــــــــــوالس راى (’  لــــــــــيال

ــــــــأثرات الحــــــــرة  ــــــــاوين أو بالت ــــــــذات العن ــــــــن اإلعــــــــادات ب لسلســــــــلة م
أيضـــــا ربمـــــا دفعـــــه أيضـــــا .  ) بهمـــــا”  بـــــونى وكاليـــــد “أحيانـــــا يـــــربط  (
قبــــل ]  ” وحــــوش بشــــرية “ [’  بــــرى القلــــب ‘لنجــــاح الــــذى حققــــه ا

فتــــــاة تعــــــيش فــــــى كرافـــــــان فــــــى منطقــــــة صــــــحراوية فقيــــــرة .  عــــــامين
ــــل  وخشــــنة ، ذلــــك مــــع خليــــل أمهــــا الــــذى يســــتغلها جنســــيا بعــــد رحي

ــــــــو  ــــــــة فريزن ــــــــى أحــــــــد .  كاليفورنيا المجــــــــاورة للشــــــــغلـ  األم لمدين ف
ـــــار الواجبـــــات المدرســـــية عليهـــــا أن تصـــــادق شخصـــــا بال مراســـــلة فتخت

، ســـرعان مـــا تقـــع فـــى غرامـــه ويفـــرج عنـــه  مـــدانا شـــابا بســـجن تشـــينو
اإلقامة لــــدى ـ  نظيرـ  تــــدبر لــــه شغال.  إلنقــــاذه أحــــد الحــــراس مــــن القتــــل

الكــــــاهن الالتينــــــى وهــــــو ميكــــــانيكى غريــــــب األطــــــوار يربــــــى الثعــــــابين 
، إلــــى أن  ، ويمــــران قلــــيال بهــــوس التــــدين وطقوســــه ويتزوجــــان الســــامة
ــــا  ــــل صــــديق األم البغــــيضيرتكب ــــى معــــا بقت ألســــباب .  جريمتهمــــا األول

، فيــــــأتى ردهمــــــا  متنوعــــــة يضــــــيق مســــــئولو الشــــــرطة الخنــــــاق عليهمــــــا
، وينطلقـــــان إلـــــى  العنيـــــف بقتـــــل بـــــارد الـــــدم لكـــــل مـــــن يتعـــــرض لهمـــــا

ـــــــق ـــــــا .  الطري ـــــــدمت كله ـــــــأس واالســـــــتغالل ق ـــــــف والي الخشـــــــونة والعن
ساســـــى لنجاحـــــه بطريقـــــة مثيـــــرة لالشـــــمئزاز فعالـــــة وكانـــــت المحـــــرك األ

  . الطائفى
   ٢/١جنون القوة  

Revenge 
  ق م ١٢٤)  اتحاد الفنانين/  س/   ت  ( ١٩٩٠أميركا 

New World Pictures; Columbia [Rastar]. C: Bonnie 
Timmermann. M: Jack Nitzsche. PD: Michael Seymour, 
Benjamin Fernandez. CD: Aude Bronson-Howard. E: Chris 
Lebenzon. DPh: Jeffrey Kimball. ExcP: Kevin Costner. 
Based on the novella Revenge: Jim Harrison. S: Jim 
Harrison, Jeffrey Fiskin. P: Hunt Lowry, Stanley Rubin. D: 
Tony Scott. 

Kevin Costner. Anthony Quinn. Madeleine Stowe. ¤ 
Miguel Ferrer. Tomas Milian. James Gammon. Joaquin 
Martinez. Jesse Corti. John Leguizamo. Joe Santos. 
Christopher de Oni. Karmin Murcelo. And Sally Kirkland. 
  Luis de Icaza, Gerarde Zapeda, Daniel Roja, Edna 
Bolkan, Pia Karina, Monica Hernandez, Julian Pastor, 
Claudio Brook, Trini Rodriguez. 

يرحـــــل فـــــور انتهـــــاء خدمتـــــه إلـــــى صـــــديق )  كوســـــتنر (طيـــــار حربـــــى 
ـــــة  ـــــاك .  ) كـــــوين (مكســـــيكى قـــــديم رجـــــل بيـــــزنس وسياســـــى طاغي هن

ـــارة فـــى  (يقـــع فـــى حـــب الزوجـــة الحســـناء  ســـتو صـــارخة الجمـــال واألث
هــــــذا الــــــدور المبكــــــر الــــــذى بــــــدت فيــــــه علــــــى غيــــــر العــــــادة صــــــغيرة 

ـــــــدنا—ومتوهجـــــــة جنســـــــيا  ـــــــة عن ـــــــع حـــــــذوفات بالجمل ـــــــم  ! توق ، ول
، فقــــط  تكــــرره وفضــــلت أن تبــــدو كــــامرأة ناضــــجة فــــى أفالمهــــا التاليــــة

الشــــىء المشــــترك لهــــذا الـــــدور معهــــا هــــو لمســـــة الحــــزن الثابتــــة فـــــى 
، وهـــذا هـــو دور الزوجـــة الشـــابة  هـــى وحيـــدة فـــى الحقيقـــة.  ) عينيهـــا

ــــــاء فــــــى المكســــــيك ــــــر  األنيقــــــة لألثري ــــــه األكث ــــــزوج غراميات ، بينمــــــا لل
يشـــــوهها الـــــزوج ويلقـــــى بهـــــا .  فـــــى العمـــــر حســـــية مـــــع نســـــاء تقاربنـــــه

اآلن رحلــــة بحــــث خطــــرة .  لبيــــت دعــــارة رخــــيص مــــع جعلهــــا مدمنــــة
انعــــدام النهايــــة الســــعيدة لــــيس المصــــدر الوحيــــد .  للبطــــل عــــن حبيبتــــه

نجــــــح نســــــبيا ألن أغلــــــب النــــــاس توقعــــــت الكثيــــــر مــــــن .  لإلحبــــــاط
:  ، لكــــن فــــى الواقــــع ال شــــىء مقنــــع تقريبــــا التقــــاء كوســــتنر وســــكوت

، وال مســـــــــار األحـــــــــداث  ، وال دوافـــــــــع الشخصـــــــــيات العالقـــــــــات ال
، أو حتـــــى بعـــــد أن  مــــثال ال نعلـــــم قـــــط لمـــــاذا لـــــم يقتلهمـــــا ببســـــاطة (

البـــــديهى بعــــد هـــــذا أن يكـــــون التمثيــــل نفســـــه عـــــديم .  ) ! ؟ عــــذبهما
ـــا.  المصـــداقية ـــرين :  كمـــا قلن ـــة نجـــم ونجمـــة كبي ـــو يهمـــك رؤي فقـــط ل

ــــا ــــابع عــــروض الســــاتيالي عــــاريين تمام ــــه، ت عــــدا هــــذا ال تضــــيع .  ت ل
  . وقتك

   ٢/١جنون المال 
Nickel & Dime 

  ق م ٩٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
[August Entertainment] Fine and Ten Productions 

[Hometown Pictures]. C: Karen Rea, C.S.A., >Doreen 

Lane.< E: Joan E. Chapman. DPh: Henry M. Lebo. M: 
Stephen Cohn. ExcP: Paul Mason. P: Lynn Danielson, Ben 
Moses. W: Seth Front & Eddy Polon. D: Ben Moses.  ↑ 
PMg/ AscP: Fred Wardell. MSupd: Stephen Bedell. PD: 
George Costello. 

C. Thomas Howell. Wallace Shawn. ¤. Lise Cutter. Lynn 
Danielson. Roy Brocksmith. Matthew Faison. Allan Rich. 
Mark Rolston, Mark Lowenthal. Eric Christmas, Bill 
Zuckert, Carl Ballantine. Kathleen Freeman, Larry Hankin, 
Tim Choate.  ↑ Mary Pat Gleason, Ralph P. Martin, Kevin 
Anthony Cole, Edith Varon, Frances Marshall, Ed Williams, 
Daniel O’Callaghan, Vicellous Shannon, Angelina Estrada, 
Irene Forrest, Paul Tinder, Tom Parks, Howard Letovsky, 
Gene Hartline, Jophrey Brown, Jay Louis, Bobby Holliday, 
Elizabeth Banke, Armando Molina, Quincy Adams, Jr. 

حضـــــــار أى قـــــــراءة صـــــــفحات نعـــــــى المـــــــوتى وإ (ورثة ـ  صيدـ  محامى
، ال يحقــــق مــــن  ) أقــــارب مــــزيفين واقتســــام جــــزء مــــن الميــــراث معهــــم

.  آى (هــــذا البيــــزنس مــــا يكفــــى لمواجهــــة مالحقــــة ضــــرائب الــــدخل 
ـــــه)  . إس.  آر ـــــوس أنچلـــــيس ل ـــــام .  فـــــى ل تمهلـــــه الضـــــرائب عـــــدة أي

ــــــغ  ــــــف محاســــــبا .  دوالر ٥٠٠٠لســــــداد مبل ــــــب المحاســــــبة يكل مكت
األخالقيـــــــة ، بمصـــــــاحبته فىكافـــــــة ســـــــلوكياته المهنيـــــــة و ’  مســـــــتقيما ‘

شــــون الــــذى يــــرى أن الغنــــاء توقــــف عنــــد پيجــــى ليــــى  (لتســــوية األمــــر 
ــــــدور ــــــا  ويــــــرى إلفـــــــيس نهايــــــة الموســــــيقى أكثــــــر ظرفــــــا فــــــى ال ، مقارن

يكتشـــــف اآلن .  ) بهاويـــــل فـــــى دور المحـــــامى الشـــــوارعى المشـــــاكس
أن المحاميــــة حبيبتــــه ســــابقا وغريمتــــه حاليــــا هــــى وريثــــة قضــــيته التاليــــة 

لميـــــت هـــــو أبوهـــــا الحقيقـــــى الـــــذى لـــــم تكـــــن تعـــــرف مـــــن حيـــــث أن ا
ـــون التـــى يســـتغلونها فـــى تهريـــب أحجـــار !  هـــو رجـــال شـــركة زيـــت الزيت

اليــــاقوت فــــى مطــــاردة متصــــلة للعثــــور علــــى األحجــــار المفقــــودة والتــــى  
ـــــت مســـــئول مخـــــازن الشـــــركة ـــــت بحـــــوزة المي ـــــة  كان ـــــالى محاول ، وبالت

ـــــه المحاســـــب القـــــانونى ـــــتخلص مـــــن هـــــذا المحـــــامى وزميل أو الــــــ  ( ال
ككـــــل كوميـــــديا طريفـــــة .  ) إيـــــه فـــــى التســـــمية األميركيـــــة.  پـــــى.  ســـــى

ــــذى ’  ازدواج الفرقــــاء ‘مــــن فــــرع  ــــاإلغراق المتوقــــع ال لكــــن ليســــت ب
ــــــل ــــــدى مــــــن قب ــــــات ســــــعيدة لكــــــل .  حققــــــه هــــــذا الفــــــرع الكومي نهاي

ـــــــع الحاســـــــب  ـــــــا ظـــــــال أن يق ـــــــوط أخفه ـــــــول ‘الخي ـــــــى غـــــــرام ’  البت ف
  ! عاهرة

  جنون المراهقات 
  ق أأ ١٠٠)   س/  سفير ( ١٩٧٢مصر 

ــــاچ.  فــــاروق صــــبرى:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  ســــيتى فــــيلم :  مونت
ـــــــــامر ـــــــــدير التصـــــــــوير.  ميشـــــــــيل ت ـــــــــراهيم:  م ـــــــــزى إب :  إخـــــــــراج.  رم

  . تيسيرعبود
، آمـــــــال  ، عبـــــــد المـــــــنعم مـــــــدبولى ، نبيلـــــــة عبيـــــــد محمـــــــد عـــــــوض

ـــــد  ، نبيـــــل الهجرســـــى ، شـــــاهيناز ، ناهـــــد يســـــرى رمـــــزى ، حســـــين عب
  . النبى

ـــــ ـــــة ضـــــعيفة وســـــاذجةكومي ، رغـــــم الكمـــــون المحتمـــــل فـــــى  ديا هزلي
ثـــــالث فتيـــــات يرفضـــــن الـــــزواج ألن فرســـــان أحالمهـــــن هـــــم  .  الفكـــــرة

تحــــاول طبيبــــة عالجهــــن لكــــن ال .  كازانوفـــــا وهوالكــــو وچــــيمس بونــــد
  . ، إال أن زوجها يتقمص هذه األدوار ليكرههن فيها يجدى

  ☺ الجهنمى 
The Terminator 

  ق م ١٠٨)   *س/  **ف/  *ف/  س/    ف/  لورد  ( ١٩٨٤أميركا 
المـــــــــــــــــــــدمر  “:  *؛ ف ” الجهنمـــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــدمر “:  ، س  ف

 . ” الرهيب
Orion; Hemdale; Pacifc Western. M: Brad Fiedel. E: 

Mark Goldblatt. PD: George Costello. DPh: Adam 
Greenberg. S: James Cameron, Gale Anne Hurd [Inspired 
by the works of Harlan Ellison]. P: Gale Anne Hurd. D: 
James Cameron. 

Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, 
Paul Winfield, Rick Rossovich, Lance Henriksen, Earl 
Been, Dick Miller, Bill Paxton.  

ـــى إنســـانى المظهـــر’  القّضـــاء ‘قصـــة مـــن يرســـلون  ـــى عـــال اآلل م ، إل
.  اليــــوم ليقضــــى علــــى فتــــاة ســــتنجب ثــــائرا علــــى دكتاتوريــــة المســــتقبل

، يقــــع فــــى حــــب الفتــــاة ويصــــبح هــــو  كمــــا يــــأتى لتعقبــــه شــــاب ثــــائر
ثــــانى أعمــــال هــــذا الموجــــه .  نفســــه والــــد زعيمــــه الكبيــــر المســــتقبلى

ـــــال العلمـــــى   الصـــــاعد ـــــالم الخي ـــــن أف ـــــن العشـــــرات م ـــــه م ـــــبس في ، يقت
د رانـــر وزمـــن بعـــد زمـــن واليــــوم كـــأفالم الســـفر عبـــر الـــزمن وأفـــالم بليـــ

ـــــالى ـــــووى الت ـــــد الـــــدمار الن ـــــا بع ـــــالم م ـــــى نفـــــس .  ، وأف ـــــئ ف ـــــه ينب لكن
الوقــــت عــــن ثقافــــة هائلــــة فــــى الخيــــال العلمــــى وكــــذلك تمكــــن حرفــــى 

مخطوطــــــة فائقــــــة .  مــــــن أعلــــــى طــــــراز فــــــى خلــــــق التشــــــويق والرعــــــب
،  البراعـــة واإلحكـــام ومـــؤثرات كلهـــا أولـــى مـــن نوعهـــا لدرجـــة الصـــدمة

أنـــــت تكتـــــب هـــــذا وال .  ف الرائـــــع غيـــــر المســـــبوق أيضـــــاوكثيـــــر العنـــــ
تتخيـــــل أن هـــــذه العقليـــــة تخبـــــئ لـــــك سلســـــلة مـــــن المفاجـــــآت أكبـــــر 

ـــــيلم  ـــــانى مـــــن ذات الف ـــــى رأســـــها الجـــــزء الث ـــــر وعل انظر تحـــــت ـ  وأكب
ـــــوان  ـــــانى—المـــــدمر  “عن ـــــن األفـــــالم  (”  الجـــــزء الث وقائمـــــة رائعـــــة م

ــــــــــون ‘األخــــــــــرى  ــــــــــوحش المــــــــــدمر “ [’  متغرب ــــــــــب أك “،  ] ” ال اذي
ـــــة ـــــى  ” تيتانيـــــك “،  ” حقيقي ـــــر رامبـــــو إل ـــــة فقـــــط تفجي ، وأيضـــــا ككتاب

، وكلهــــا  جــــزء ثــــان أكثــــر نجاحــــا بالضــــبط مــــع الفــــيلم األول المــــذكور
  . ) األغلى تكلفة فى حينه إطالقا

  الجهنمى
  . ” الجزء الثانىـ  المدمر  “:  انظر

  الجهنمى المدمر
  . ” الجهنمى “:  انظر

  جواز حبيبى 
My Best Friend’s Wedding 

  ق م ١١٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٧أميركا 
TriStar [Zucker Brothers Productions; Predawn]. C: David 

Rubin. AscPs: Patricia Cullen, Bill Johnson. MSup: Bonnie 
Greenberg. M: James Newton Howard. CD: Jeffrey 
Kurland. E: Garth Craven, Lisa Fruchtman. PD: Richard 



١٠٣  

Sylbert. DPh: Laszlo Kovacs, A.S.C. ExcPs: Gil Netter, 
Patricia Whitcher. W: Ronald Bass. P: Jerry Zucker and 
Ronald Bass. D: P.J. Hogan. 

Julia Roberts. ¤. Dermot Mulroney. Cameron Diaz. 
Rupert Everett. Philip Bosco. M. Emmet Walsh. Rachel 
Griffiths. Carrie Preston. Susan Sullivan. Chris Masterson. 
Paul Giamatti. 
ـــد رياضـــى ـــة عاشـــت لتســـع ســـنوات مـــع ناق ـــو يوركي ـــام ني ـــدة طع ،  ناق

ولـــم تكتشـــف أنهــــا تحبـــه إال اليــــوم عنـــدما قــــرر الـــزواج مــــن فتـــاة ثريــــة 
ــــام بالضــــبط لوقــــف الزفــــاف مــــن شــــيكاجو ــــل .  ، وأمامهــــا أربعــــة أي تقب

، وتســـــافر لشـــــيكاجو  اختيارهـــــا لتمثلـــــه فـــــى الزفـــــاف كأفضـــــل صـــــديق
ـــاة م ـــه وقـــع فـــى حـــب فت ـــبفقـــط لتكتشـــف أن ـــة الجوان ـــة مـــن كاف .  ثالي

ــــد بينهمــــا ــــأتى  تتــــوالى محاوالتهــــا مصــــارحته بحبهــــا أو الكي ــــى أن ي ، إل
ـــــــدم بعـــــــده ـــــــذى قـــــــد تن ـــــــرئيس ال ـــــــب ال ـــــــدا  المقل ، هـــــــو إرســـــــالها بري
، لــــرئيس الجريــــدة التـــــى  إليكترونيــــا باســــم والـــــد العــــروس مــــن مكتبـــــه

ـــــه وظيفـــــة فـــــى  ـــــر ل ـــــه دب يعمـــــل بهـــــا العـــــريس يطلـــــب فصـــــله منهـــــا ألن
، يتـــــأرجح  زيج فعـــــال متصـــــل مـــــن الكوميـــــدراما العاطفيـــــةمـــــ.  شـــــركاته

طــــوال الوقــــت علــــى الحافــــة بــــين قبــــول الصــــديق للحــــب الجديــــد مــــن 
المفـــــــــروض أن .  صـــــــــديقته القديمـــــــــة وتمســـــــــكه باختيـــــــــاره الجديـــــــــد

تكتــــــب منفصــــــلة فــــــى الملصــــــقات وال  (روبــــــرتس هــــــى كــــــل العــــــرض 
ــــــات ــــــة أســــــفل اإلعالن ــــــات التقليدي ،  ) ! يوضــــــع اســــــمها فــــــى االئتمان

تقريبـــــا   (وذلـــــك فـــــى دور امـــــرأة شـــــريرة ألول مـــــرة فـــــى حياتهـــــا الفنيـــــة 
ـــد عليهـــا ـــدور جدي طبعـــا قـــدراتها تكـــاد تكـــون فـــوق .  ) كـــل مـــا فـــى ال

ــــيم ــــى المصــــاحب لهــــا التقي ــــرز بشــــدة الثالث :  ، لكــــن مــــا حــــدث أن ب
ديــــــاز مشــــــرقة فــــــى دور العــــــروس ملكــــــة الجمــــــال والمــــــال والعاطفــــــة 

،  س الرقيـــــق شـــــبه المضـــــطرب، مـــــالرونى مـــــؤثر فـــــى دور العـــــري أيضـــــا
وإيفـــــريت رائــــع الســــخرية فــــى دور ناشــــر كتــــب البطلــــة المثلــــى جنســــيا 

ــــه دومــــا ــــذى تلجــــأ ل ــــى ال ــــدلول .  لكــــن الصــــديق الحقيق ــــة ذات م نهاي
اجتمـــــاعى متفـــــرد فـــــى خريطـــــة العالقـــــات الجنســـــية المعقـــــدة إلنســـــان 

ـــة القـــرن العشـــرين ـــة بهـــا كـــل المـــرح :  نهاي ـــة عالق ـــان إقام ـــرر االثن أن ق
ــــت فقــــط مــــن الجــــنسوال ــــع والحــــب وإن خل الموجــــه األســــترالى !  مت

ــــه األميركيــــة بعــــد نجــــاح فيلمــــه  زفــــاف  ‘أســــتدعى للفــــيلم كــــأول أعمال
  ! ، عن حفل زفاف أيضا كما هو واضح ١٩٩٤’  مورييل

  جواز عالموضة 
  ]  ) تليفـزيون (فـيديو   [ق م  ١٠١)  األصدقاء ( ١٩٩٥مصر ح 

ـــــــــى ـــــــــع الفن ـــــــــاج والتوزي ـــــــــور:  قصـــــــــة.  الفـــــــــادى لإلنت ـــــــــر /  دكت مني
ــــى:  ســــيناريو وحــــوار.  مصــــطفى ــــراهيم الجروان :  إعــــداد موســــيقى.  إب

:  مونتـــــاچ.  ســـــيد حامـــــد:  مكســـــاج.  ، محمـــــد عـــــزب نســـــيم لـــــويس
:  منــــــتج منفــــــذ.  أحمــــــد عســــــر:  مــــــدير التصــــــوير.  يوســــــف المــــــالخ
  . يوسف أبو سيف:  إخراج.  حمدى حسن

.  ح عبــــــد اهللاصــــــال.  ميمــــــى جمــــــال.  أحمــــــد آدم.  نهلــــــة ســــــالمة
فاطمـــــة .  منيـــــر زكـــــى.  د:  الفنـــــان الســـــعودى.  عثمـــــان عبـــــد المـــــنعم

.  ، حســــــين الشــــــريف ، ريهــــــام جــــــالل ، مصــــــطفى الشــــــامى محمــــــود
ــــــد الحكــــــيم جمــــــال منصــــــور ــــــب  ، عمــــــران عمــــــر ، مجــــــدى عب ، زين

  . ، محمد حنفى محمد
ــــ  ـــزواج الســـعيد ‘موظـــف حـــديث ب ـــة ’  مؤسســـة ال يقـــع فـــى حـــب ابن

ـــــــى ذا جـــــــزار شرســـــــة ـــــــديرتها ، ف ـــــــى م ـــــــرض عل ـــــــذى يع ـــــــت ال ت الوق
ـــزواج ـــى ال يفوتهـــا قطـــار ال ـــه جـــاد  االهتمـــام بجمالهـــا حت ، يعرفهـــا بخال

الشخصـــية وتمضـــى بقيـــة الفـــيلم فـــى حـــوارات محايـــدة المعنـــى حيـــث 
.  ، ولـــــــيس خالـــــــه هـــــــى تعتقـــــــد أن عريســـــــها هـــــــو الموظـــــــف الشـــــــاب

  . كوميديا سوء فهم بليدة ومملة لدرجة مميزة
  جواز عرفى 

  ق م ٧٩)  س/  الحجاز/  ت ( ١٩٩١مصر 
ــــــة األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو  [ األهــــــرام ]  أفــــــالم مصــــــر العربي

مـــــدير .  عـــــاطف رزق:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  للســـــينما والفــــــيديو
ـــــــاج .  هـــــــانى شـــــــنودة:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  عـــــــاطف رزق:  اإلنت

.  عنايــــــات الســــــايس:  مونتــــــاچ.  مجــــــدى كامــــــل:  مهنــــــدس الصــــــوت
.  محمـــــد خليـــــل:  مـــــدير التصـــــوير.  كمـــــال عبـــــده:  الفنـــــىالمنـــــتج 
  . سمير حافظ:  إخراج

.  نجــــــوى فــــــؤاد:  بطولــــــة.  ¤.  ســــــميرة صــــــدقى.  صــــــالح قابيــــــل
.  شــــوهندا.  هــــانى رمــــزى:  الوجــــه الجديــــد.  إيفـــــا.  محمــــود مســــعود
،  وفـــــاء عـــــامر.  ، محمـــــود البرعـــــى ، ســـــيد العجـــــاتى صـــــالح يحيـــــى
مصــــــطفى .  ، محمــــــد الســــــيد نمــــــر، عبــــــد المــــــنعم ال أمنيــــــة النجــــــدى

  . محمد كمال عبده:  ؛ الطفل المعجزة السيد
رجـــــل بيـــــزنس يقـــــرر الـــــزواج عرفيـــــا مـــــن خادمـــــة أعجـــــب بهـــــا علـــــى 

، فيتنكـــــر لهـــــذه المـــــرأة  تعـــــرف زوجتـــــه بـــــاألمر.  شـــــاطئ اإلســـــماعيلية
ــــى  ــــزواج ليســــت ف ــــك ال ــــت ذل ــــى تثب وجنينهــــا ال ســــيما وأن األوراق الت

،  ر المحـــامى وزوجتـــه وكـــذا ابـــن الـــزوجيتعـــاطف معهـــا الجـــا.  حوزتهـــا
درامـــــــــا .  لكــــــــن المحكمــــــــة ال تعتــــــــرف ســــــــوى بــــــــاألوراق الرســــــــمية

رغــــــم .  ، دون نقــــــاط تلفــــــت االنتبــــــاه اجتماعيــــــة مباشــــــرة المحتــــــوى
ـــه  ـــاع الشخصـــيات مـــا يجعل ـــدراما أو إقن ـــه مـــن ال ـــه ال توجـــد ب قصـــر زمن

الواقــــع أنـــه لــــم يحــــظ ســـوى بعــــروض ســــينمائية رمزيـــة لــــم يــــتم .  مثيـــرا
  . عقبها بواسطة أى جهةت

  
  : جواز حبيبى

  ’  ! قدراتها تكاد تكون فوق التقييم ‘
  جواز على الهوا 

  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٦مصر 
:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم حســـــــين يـــــــاقوت]  أفـــــــالم الســـــــالم [

ـــــاروق ســـــعيد رمـــــزى :  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم:  مونتـــــاچ.  ف
  . أحمد ثروت:  إخراج.  إبراهيم

ــــد شــــوقى ــــام فري ــــة  ، ســــمير غــــانم ، ناهــــد شــــريف ، عــــادل إم ، نبيل
  . ، فيفى عبده السيد

.  ، وتلجـــــأ ألحـــــد العـــــاملين معـــــه تهـــــرب فتـــــاة مـــــن والـــــدها القاســـــى
حيــــث تجــــد فرصــــة للخــــالص مــــن تســــلط والــــدها بــــالزواج مــــن شــــاب 

، وذلـــك بواســـطة توكيـــل كلـــف صـــديقه هـــذا بتزويجـــه  يقـــيم فـــى أميركـــا
ـــه ـــده وحماهـــالكنهـــا فـــى النها.  ب ـــة تكتشـــف حبهـــا لمـــن أقامـــت عن ،  ي

بــــالطبع حبكــــة النهايــــة اقتنــــاع الــــزوج .  ولــــيس زوج مــــن لــــم تــــره قــــط
كوميـــــديا خفيفـــــة بـــــال .  ’ علـــــى الهـــــوا ‘بتطليـــــق تلـــــك التـــــى تزوجهـــــا 

ـــــذكر ، عـــــدا أنهـــــا راحـــــت تبلـــــور أكثـــــر مالمـــــح الشخصـــــية  محتـــــوى ي
، وهــــى  الفنيــــة الكوميديــــة لــــنجم مصــــر الفــــائق فيمــــا بعــــد عــــادل إمــــام

، لكـــــن فـــــى ذات الوقـــــت الـــــذكى  اإلنســـــان البســـــيط المعطـــــاء القنـــــوع
ـــــــــه دائمـــــــــا ـــــــــذى يكـــــــــتم معانات ـــــــــن ذات  وال ـــــــــة عصـــــــــرية م ، أى تنويع

  . الشخصية التى ارتادها وبرع فيها الريحانى
  جواز فى خطر 

  ق أأ ١١٥)  س/    ف ( ١٩٦٣مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

د المــــــــنعم ، عبـــــــ ، نجـــــــوى فـــــــؤاد ، أحمـــــــد رمــــــــزى ناديـــــــة لطفـــــــى
  . ، جوهرة ، نجوى سالم ، زينات صدقى إبراهيم

راقصــــــة .  ، فــــــى إطــــــار مــــــن اإلغــــــراء ميلودرامــــــا عاطفيــــــة متوســــــطة
ــــة  ــــه الثري ــــا (تنتــــزع شــــابا مــــن حبيبت ــــيس ثري ، فتقــــدم  ) ! الحــــظ هــــو ل

ـــــزواج ، مـــــن هـــــذه  ، مـــــاذا ســـــيحدث فـــــى آخـــــر لحظـــــة هـــــذه علـــــى ال
  ! ؟ التركيبة المعادة

  الجواز للجدعان 
  ق م ١٠٠)  س/ السبكى /  ت ( ١٩٨٣مصر 

ــــــع ودور العــــــرض [ مــــــدير .  أفــــــالم نجــــــدى حــــــافظ]  مصــــــر للتوزي
قصـــــة .  مجـــــدى كامـــــل:  مهنـــــدس الصـــــوت.  ســـــيد علـــــى:  اإلنتـــــاج

مـــــدير .  علـــــوى فايـــــد:  مونتـــــاچ.  ضـــــحى نجـــــدى:  وســـــيناريو وحـــــوار
  . نجدى حافظ:  إخراج ↔.  كمال كريم:  التصوير

ســــهير .  حســــن مصــــطفى.  ↔ مــــان، إي هالــــة فــــاخر.  ســــمير غــــانم
ــــارونى ــــل نجــــاح المــــوجى.  الب .  ســــهير زكــــى:  الراقصــــة.  ، أحمــــد نبي

 →.  ، نهـــــاد رامـــــى ، فـــــاتن فـــــؤاد ، صـــــالح أحمـــــد أمـــــل إبـــــراهيم →
، ســــــونيا  ، إبــــــراهيم قــــــدرى ، عبــــــد الحميــــــد أنــــــيس فــــــوزى منصــــــور

  . محمود
، فـــــى كوميـــــديا فعالـــــة أصـــــبحت  مفارقـــــات مثلـــــث الـــــزواج والعشـــــق

، والــــزوج  الزوجـــة تنشــــغل بــــاألوالد والمنــــزل.  رة فــــى حينهــــاشـــبه ظــــاه
، والنهايـــة اكتشـــاف أن  ، يقـــيم عالقـــة مـــع ممثلـــة البالى بـــوى أصـــالـ  

  ! الجواز للجدعان
  جواز مع سبق اإلصرار 

  ق م ١٠٠)  س/   الفراعنة ( ١٩٨٧مصر 
  . كمال عيد:  إخراج

ـــــب حـــــاتم ذو الفقـــــار ـــــدة ، فر  ، صـــــبرى عبـــــد المـــــنعم ، أحمـــــد رات ي
، ثريـــــــا  ، نظـــــــيم شـــــــعراوى ، ميـــــــرال ، ســـــــناء يـــــــونس ســـــــيف النصـــــــر

  . ، محمد فريد ، أمل إبراهيم ، بدر نوفل حلمى
يتنكــــــــر .  رجــــــــل ثــــــــرى يــــــــرفض أن يــــــــدخل عزبتــــــــه إال المتزوجــــــــون
كوميــــديا .  رجــــالن مــــن العــــزاب فــــى شــــكل زوجــــين وتبــــدأ المفارقــــات

  . ، وهذا يكفى فارص مسلية

  مش الزم تتم …الجوازة دى 
  ق م ٩٨)   س/  النصر ( ١٩٨٨ر مص

  . جمال عمار:  إخراج
ــــدة ســــيف النصــــر ، حســــين فهمــــى بوســــى ،  ، نعيمــــة الصــــغير ، فري

، والء  ، عــــادل برهــــان ، حســــن حســــين ، رأفــــت فهــــيم أحمــــد حــــالوة
  . ، معوض العربى ، حسن شريف مطر

شـــاب يتــــزوج ابنــــة مــــأذون ويعمــــل مســـاعدا لــــه يضــــطره هــــذا للعمــــل  
ــــــاثر هــــــو ــــــل حــــــين يت ــــــد طــــــالق  كمحل ــــــال بع ــــــه بمصــــــير األطف وزوجت

، وأخيـــــرا  ثـــــم يتـــــورط فــــى تـــــزويج فتـــــاة دون الســـــن.  عصــــبى لزبـــــونين
.  تخدعـــه صـــاحبة ملهـــى ليعـــد قرانهـــا وهـــو مخمـــور علـــى شـــاب ثـــرى

  . كوميديا ركيكة وبال ضحك يذكر رغم جودة الفكرة
  جواسيس تحت التدريب 

Spies Like Us 
  ق م ١٠٩)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٥أميركا 
  . ” جواسيس تحت التمرين “:  ، س  ف

Warner Bros. E: Malcolm Campbell. M: Elmer Bernstein. 
PD: Peter Murton. DPh: Robert Paynter. ExcP: Bernie 
Brillstein. S: Dan Aykroyd and Lowell Ganz & Baraloo 
Mandell. St: Dan Aykroyd & Dave Thomas. Brian Grazer 
and George Folsey. D: John Landis. 

Chevy Chase. Dan Aykroyd. ¤. Steve Forrest. Donna 
Dixon. Bruce Davison. William Prince. Bernie Casey. Tom 
Hatten. Matt Frewer. Vanessa Engel. Charles McKeon. 
Derek Meddings, Ray Harryhausen, Frank Oz, Bob Hope, 
Ronald Reagan, Michael Apted, Constantin Costa-Gavras, 
Joel Coen, Martin Brest, Bob Swaim, Sam Raimi, Terry 
Gilliam, 

ـــــدة الموضـــــوع واإليقـــــاع وابتكـــــار  ســـــوپركوميديا ـــــاع جي ـــــة اإلمت ، فائق
ــــــــوى تافــــــــه اإلهتمامــــــــات.  الشخصــــــــيات ــــــــالى ب ــــــــبطالن األول پ ،  ال

، لكنهمـــــــا ســـــــويا آخـــــــر مـــــــن يصـــــــلح للعمـــــــل   واآلخـــــــر جـــــــاد جـــــــدا
يختارونهمــــــــــا فــــــــــى شــــــــــعبة الخارجيــــــــــة كجاسوســــــــــين .  كجواســــــــــيس

اليــــات ، فــــى عمليــــة يــــراد بهــــا دفــــع الرئاســــة والجــــيش فــــى الو  زائفــــين
ـــــة ـــــوط ويصـــــبح .  المتحـــــدة الســـــتعمال األســـــلحة النووي تتشـــــابك الخي

الــــــبطالن أصــــــحاب اليــــــد العليــــــا فــــــى إنقــــــاذ العــــــالم وإصــــــالح كــــــل 
ــــــييت  .  وهكـــــذا…مشـــــاكل البشـــــرية بالحـــــب مـــــع حســـــناوات السوف

مهنـــــــــة واحـــــــــدة تجمـــــــــع دســـــــــتة أصـــــــــحاب أدوار الحليـــــــــة :  ســـــــــؤال
اثنــــــــان ؟  قرينــــــــة.  هــــــــل تعــــــــرفهم…، باســــــــتثناء خمســــــــة  األخيــــــــرين
  ! ، وواحد رئيس جمهورية ، واثنان سحرة مؤثرات ممثالن

  جواسيس تحت التمرين
  . ” جواسيس تحت التدريب “:  انظر

   ٢/١جوجان الوحشى 
Gauguin the Savage 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٥)   ت  ( ١٩٨٠أميركا 
[Alfred Haber, Inc.] Nephi Productions. AscP: Gilles A. 

de Turenne. PD: Wilfrid J. Shingleton. ADs: Jean 
Taillandier (France), Julian Sacks (Tahiti/ USA). M: Gerald 
Fried. E: Greyfox. DPh: Walter Lassally. TP: J.P. Miller.  P: 
Douglas Benton, Robert D. Wood. D: Fielder Cook. 

David Carradine, Lynn Redgrave, Barrie Houghton, Flora 
Robson, Michael Hordern, Ian Richardson, Emrys James, 
Carmen Mathews, Bernard Fox, Alan Caillou, Christopher 
Cary, Fiona Fullerton, Alex Hyde-White, Vanessa Paine, 
Allison Wolfson, Nicholas Amer, Timothy Carlton, Coco 
Dexter, Elvina Jones Over, Arthur Mendelli, Harvey 
Stephens, Edwige Taie, Manuia Taie, Danil Torppe, Bill 
Travers, Jr., Gordon Whiting, Heather Wright, Nigel le 
Vaillant. 

الفرنســـــى ذى ’  مـــــا بعـــــد االنطباعيـــــة ‘قصـــــة پـــــول جوجـــــان فنـــــان 
األســـــــلوب المتفـــــــرد فـــــــى اســـــــتخدام المســـــــاحات الشاســـــــعة وحيـــــــدة 

ـــــون بهـــــدف تجســـــ ـــــة أن ال الل ـــــه الفني يد طمـــــوح مـــــا أســـــماه فـــــى نظريت
، ومـــــن ثـــــم بـــــدت لوحاتـــــه  يرســـــم الطبيعـــــة بـــــل صـــــورته العقليـــــة لهـــــا
يبـــــدأ الفـــــيلم فـــــى پـــــاريس .  آنـــــذاك بدائيـــــة الشـــــكل غريبـــــة المضـــــمون

أى باللحظـــــة التـــــى اتخـــــذ فيهـــــا قـــــراره بتـــــرك مهنتـــــه الناجحـــــة   ١٨٨٣
لهجـــــر ، األمـــــر الـــــذى أدى  كخبيـــــر اســـــتثمار بنكـــــى والتفـــــرغ للرســـــم

ثـــــم آرلـــــى .  أســـــرته لـــــه والعـــــيش فـــــى كوپنهـــــاجن حيـــــث أهـــــل الزوجـــــة
ـــه والشـــغل ســـويا ١٨٨٨فرنسا ـ   ــــان جـــوه لإلقامـــة مع ،  حيـــث جـــاءه ف

ــــة ــــه بســــبب فتــــاة ماجن .  لكــــن هــــذا يــــودى لمأســــاة قطــــع األخيــــر ألذن
يرحــــــل إلــــــى تــــــاهيتى بحثــــــا عــــــن الحيــــــاة البدائيــــــة التــــــى  ١٨٩١فــــــى 

لفعـــــل يلقـــــى بكـــــل انفعاالتـــــه فـــــى ، وبا تزدهـــــر فيهـــــا موهبتـــــه المتمـــــردة
حيـــــث لـــــم تخبـــــرهم الكنيســـــة بعـــــد  ‘حياتهـــــا األكثـــــر ريفيـــــة وبســـــاطة 

هنــــــا جميــــــع الفتيــــــات  (حســــــب كلمتــــــه عــــــن مــــــدنها ’  أنهــــــم خطــــــاة
ــــــه وألى واحــــــد ، فقــــــط وفقــــــا لقــــــانون واحــــــد  الطازجــــــات متاحــــــات ل

، كـــــل ذلـــــك بهـــــدف  ) ، هـــــو ســـــعادة الطـــــرفين يحـــــدد عمـــــر العالقـــــة
،  يكتشـــــف الجـــــذور البدائيـــــة البـــــاهرة لنـــــا أن:  واحـــــد وضـــــعه لنفســـــه

ـــــا ومهمـــــال .  ويجســـــدها فـــــى لوحـــــات ـــــه دومـــــا مجنون ـــــه التـــــى رأت زوجت
ألبنائـــــــه حيـــــــث لـــــــم تكـــــــن إيراداتـــــــه تغطـــــــى ســـــــوى نفقـــــــات شــــــــغله 

ـــــه ـــــف  ورحالت ـــــة بموق ـــــدى المقارن ـــــا ل ـــــر األشـــــياء إيالم ـــــم تكـــــن أكث ، ل
ــــت  ــــذ طفولتهــــا ومات ــــه من ــــى آمنــــت ب ــــدة الت ــــين والوحي ــــرى أل ــــه الكب ابنت

ــــى  ــــأثيرا فــــى الفــــيلم   (صــــباها ف ــــة االثنــــين هــــى الخــــيط األكثــــر ت عالق
هـــذا الحـــدث هـــو الـــذى فجـــر الشـــحنة الالزمـــة آلخـــر وأكبـــر .  ) كلـــه

، وبـــدأ فـــى تنفيـــذها اآلن فـــى أواخـــر  لوحاتـــه والتـــى طالمـــا خطـــط لهـــا
، ثــــم مــــا أن ينتهــــى منهــــا حتــــى يحــــاول  أيامــــه وهــــو مــــريض بــــالزهرى

عمــــر يمتــــد بــــه لعــــامين تــــاليين االنتحــــار حســــبما خطــــط طــــويال لكــــن ال
ــــــــى  ــــــــن جوجــــــــان .  ١٩٠٣حت ــــــــدم م ــــــــن كــــــــارادين ق أداء جــــــــذاب م

ـــــــة وطموحـــــــه الواضـــــــح وغيـــــــر الواضـــــــح فـــــــى آن  شخصـــــــيته البوهيمي
القمـــــــر  “، لكـــــــن تظـــــــل نســـــــخة چـــــــورچ ســـــــاندرز منهـــــــا فـــــــى  واحـــــــد

، رغـــــم بعـــــدها  هـــــى األكثـــــر خلـــــودا فـــــى األذهـــــان”  والپنيـــــات الســـــتة
يعــــرض اآلن فــــى .  اإلنتــــاج جــــائزة إيمــــى ذهبــــت لتصــــميم.  التخيلــــى

ــــــى  ــــــة مــــــن الحــــــوارات  دقيقــــــة ٩٣نســــــخة مختصــــــرة بحــــــدة إل ، خالي
ـــــورة أفكـــــار  ـــــا أو فـــــى بل ـــــة لألصـــــل ولحـــــد مـــــا عـــــاجزة معلوماتي المطول
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ــــــــــــا ، الكتشــــــــــــاف  متطوعــــــــــــة متحمســــــــــــة ترحــــــــــــل لوســــــــــــط افريقي
التـــــى تعـــــد  األصـــــل القريـــــب لإلنســـــان وأنـــــه ’  الجـــــوريالت الجبليـــــة ‘

ــــا ألول مــــرة ــــن .  ظهــــر فــــى افريقي ــــة ل ــــة العلمي ــــاك تكتشــــف أن البعث هن
، باألضـــافة لهــــا  تزيـــد عـــن دليـــل محلـــى ال يعـــرف مكـــان الجـــوريلالت

ـــــــرا مـــــــ.  هـــــــى وحـــــــدها ن معركـــــــة اكتشـــــــاف الجـــــــوريلالت أســـــــهل كثي
ــــــدى الصــــــيادين ــــــى أي ــــــراض عل ــــــن اإلنق ــــــى ســــــتدفع  حمايتهــــــا م ، والت

ـــة ـــا لهـــا فـــى النهاي صـــنعة رفيعـــة تصـــويرا وموســـيقى .  البطلـــة حياتهـــا ثمن
، كأفضــــــل معالجــــــة ممكنــــــة لحيــــــاة المكتشــــــفة الجريئــــــة  وكــــــل شــــــىء

ــــــان فوســــــى ــــــة  داي ـــــــر بلمســــــتها الرفيع ــــــى أدتهــــــا ســــــيجورنى وييف ، والت
  . المعتادة

  جوز االثنين 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٤٧صر م

  . إبراهيم عمارة:  إخراج
  . ، عزيز عثمان ، حسن فايق ، يحيى شاهين ليلى فوزى

مختلفـــــان  ـ  أى االبنانـ  ، همـــــا  أب البنـــــين مـــــن زوجتـــــين مختلفتـــــين
يســــــتولى الثــــــانى مــــــن .  ، األول جــــــاد والثــــــانى اله مســــــتهتر بــــــدورهما

تمـــــر األيـــــام .  هـــــذا األخيـــــرخـــــالل التزويـــــر علـــــى ثـــــروة أبيـــــه فيمـــــوت 
، فقــــــط ليحــــــاول الثــــــانى ســــــرقة األب   وتصــــــلح راقصــــــة بــــــين األخــــــين
ميلودرامــــــا أســــــرية جيــــــدة التنفيــــــذ .  كمــــــا فعــــــل قبلهــــــا مــــــع أبيهمــــــا

  . والتمثيل وال تخلو من لمسات تعليق اجتماعى ساخرة
  جوز مراتى 

  ق أأ ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٦١مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج
  . ، عمر الحريرى ، فريد شوقى احصب

هــــــذه المــــــرة .  ، تــــــدور حــــــول موضــــــوع المحلــــــل كوميــــــديا غنائيــــــة
ــــذاك حــــول الصــــراع .  تعشــــق الزوجــــة المحلــــل ــــار جــــدل صــــاخب آن ث

واألغــــــــــــانى الوطنيــــــــــــة ’  األغـــــــــــانى الخليعــــــــــــة ‘بـــــــــــين مــــــــــــا ســــــــــــمى 
الغــــــــــــاوى يــــــــــــنقط  ‘، والســــــــــــبب أغنيــــــــــــة اســــــــــــمها  ) ! العظيمــــــــــــة (

  ! ’ بطاقيته
   ٢/١الجوع 

  ق م ١١٥)  س/   ماركو/  ت ( ١٩٨٦ر مص
  . على بدرخان:  إخراج

ـــــــز ســـــــعاد حســـــــنى ـــــــد العزي ـــــــز  ، يســـــــرا ، محمـــــــود عب ـــــــد العزي ، عب
، ســــــميحة  ، ثريــــــا حلمـــــى ، حنـــــان ســـــليمان ، ســـــناء يــــــونس مخيـــــون
، ســــعيد  ، أحمــــد أبــــو عيبــــة ، محمــــد طرابيــــك ، ســــيد صــــادق توفيــــق
  . د، يوسف عي ، حافظ أمين ، عثمان عبد المنعم طرابيك

، لكـــــــــن يبـــــــــدو أن  أنـــــــــت تتوقـــــــــع الكثيـــــــــر مـــــــــن هـــــــــذه األســـــــــماء
التجديـــــدات غيـــــر ضـــــخمة بالمقارنـــــة بـــــالنمط العـــــام ألفـــــالم الفتـــــوات 

، والضـــرب  أهمهـــا قصـــة حـــب نبيلـــة بـــين حســـنى ومخيـــون.  األخـــرى
إنـــــه درامـــــا صـــــراع .  ، وأخيـــــرا موضـــــوع المجاعـــــة أقـــــل وغيـــــر مجـــــانى

ــــين فقــــراء حــــارة فــــى مصــــر  طبقــــى ســــافرة وأثريائهــــا مــــن  ، ١٨٨٧، ب
،  ، وقصـــة تحـــول فتـــوة بـــين أبنـــاء الفقـــراء إلـــى طبقـــة األســـياد التجـــار

ــــدريجى ومقنــــع ــــد جــــدا.  بشــــكل ت ــــزات  المســــتوى الفنــــى جي ، التجهي
ـــــاد ـــــى الفـــــن المباشـــــر أفضـــــل مـــــن المعت ـــــدرخان يتحـــــول إل ،  ، لكـــــن ب
  ! وهذا أسوأ ما فى األمر
  جولة الموت 

Final Round 
  ] فـيديو [ق م  ٧٨)  بعىوليد التا  ( ١٩٩٣أميركا 

[Overseas Filmgroup]. Final Round Productions 
[Entertainment Securities; Den Pictures]. Er: David 
Richardson. DPh: Rick Maguire. PD: Carmi Gallo. MComp: 
Graeme Coleman. Co-P: Michael Strange. LineP: James 
Shavick. ExcP: Mike Erwin. ExcP: Max Kirishima. W: 
Arne Olsen. P: Robert Vince. D: George Erschbamer.  ↑ 
Exc in Charge of P: William D. Vince. C: Rachel 
Wilkinson. 

Lorenzo Lamas. ¤. Str: Anthony de Longis. Kathleen 
Kinmont. With: Clark Johnson. Stephen Mendel. Arne 
Olsen. Ian Jacklin. Real Andrews. And Isabelle Jamieson 
-as Lee.  ↑ SpApr: Max Kirishima -as the Head Bookie. 
Cast: Eckkehard Anders, Christopher Mackin, Charles 
Seixas, Suzanne Serano, John Walsh, Mike Mitchell, Mike 
Ballew, Ed Anders, Redge Bourgette, Lawrence Strick, 
Shelby Gregory, Lawrence Larsen, Kelsey T. Howard, 
Charles Seixas, Tim Maier. 

الهـــــــدف  “فـــــــيلم قـــــــنص بشـــــــرى صـــــــغير ظهـــــــر فـــــــى نفـــــــس ســـــــنة 
هنــــــا ســــــاحة مهجــــــورة محاطــــــة .  ، مــــــع الفــــــارق الكبيــــــر ” الشــــــيطانى

ــــة  بســــلك مكهــــرب يطلــــق خلفهــــم ســــت قناصــــين ’  أهــــداف ‘، وثالث
ـــة بينمـــا تـــتم متابعـــة مـــا يجـــرى ، والهـــدف هـــو مراهنـــات دول محتـــرفين ي

ــــة ــــة  بواســــطة أحــــدث المعــــدات اإلليكتروني ، بمــــا فيهــــا كــــاميرات للرؤي
ــــــة ــــــتم انتقــــــاء األهــــــداف مــــــن الشــــــارع.  الليلي ــــــا مالكــــــم  ي ، وهــــــم هن

ليســــت هــــذه .  ) ! (وشــــاب آخــــر عنيــــف والفتــــاة التــــى أوقعــــت بهمــــا 
ـــــة ـــــر المقنع ـــــيس چـــــون  أول وال آخـــــر األشـــــياء غي ، فإيرشـــــبامر هـــــذا ل

ــــــــاك عــــــــدم التكــــــــافؤ بــــــــين األهــــــــداف والقناصــــــــة.  وو ، وفكــــــــرة  هن
ــــــت هــــــذه هــــــى  ــــــا كان ــــــل إذا م ــــــى المــــــدى الطوي ــــــات تفســــــد عل الرهان

ـــــــة القناصـــــــة ومـــــــيلهم .  القاعـــــــدة الثابتـــــــة ـــــــاك تنـــــــاقض بـــــــين دموي وهن
ــــورى ــــبطش الف ــــاذا بالضــــبط (، وتلهــــيهم  لل بالضــــحايا )  أو ال تفهــــم م

ــــابع اإلظــــالم ــــأن يع فــــى تت ــــذى ينتهــــى ببســــاطة ب ــــى ، وال ــــة عل ــــر الثالث ث
مشـــــــــكلة المخطوطـــــــــة أن  (مفتـــــــــاح الكهربـــــــــاء ويعيـــــــــدون اإلضـــــــــاءة 
، وفــــــى المقابــــــل لــــــم تطبــــــق  تحاشــــــت وضــــــع قاعــــــدة محــــــددة للعبــــــة

المفــــروض أن المكــــان هــــو خلفيــــة  .  ) قاعــــدة أنهــــا لعبــــة بــــال قواعــــد
، لكـــــــنهم لـــــــم يفكـــــــروا فـــــــى كيـــــــف ال تكشـــــــف  كاليفورنيـــــــة تقليديـــــــة

تصــــــــاالت والتحــــــــويالت الشــــــــرطة أمــــــــر كــــــــل هــــــــذه المراهنــــــــات واال
،  كمــــا قلنــــا األمــــور أكثــــر إقناعــــا بكثيــــر فــــى فــــيلم چــــون وو.  الماليـــة

  . بل وفى معظم األفالم األخرى التى أشرنا إليها فيه
 چولى أصبحت فى الثانية عشرة والنصف 

Julie Bientôt Douze Ans et Demi 
  ق م ٨٢)   ت  ( ١٩٩٣فرنسا 

France 2; Image & Compagnie. OM: Didier Large. D: 
Olivier Langlois. 

Evelyne Bouix. Jean-Marie Winling. Candice Lefranc.  
↑ Sébastien Chamaillard, Bernard Graczyk, Jérémie 
Semonin, Isabelle Maltese, Maryline Even, Michel Beurton, 
Olivier Saladin. 

ة والنصــــف مــــن قريـــة ســــاحلية فرنســــية حيــــث فتــــاة فــــى الثانيــــة عشــــر 
ــــى حــــادث ــــذ إصــــابته ف ــــف من ــــدها الكفي ــــع وال ــــيش م هــــو .  عمرهــــا تع

، لكــــن هــــذا ال يــــؤثر  منفصــــل عــــن والــــدتها ومقــــدم علــــى عالقــــة حــــب
ــــــن ســــــفن الصــــــيد المتهالكــــــة  ــــــك مجموعــــــة م ــــــه يمتل ــــــدر كون فيهــــــا ق

ـــة صـــعبة ـــانى متاعـــب مالي ـــدم وأهـــم تلـــك  ويع ـــوى بيـــع أق ، ومـــن ثـــم ينت
درامــــــــا اجتماعيــــــــة .  ألقــــــــلالســــــــفن مــــــــن الناحيــــــــة المعنويــــــــة علــــــــى ا

ـــــة اإليقـــــاع ـــــة العناصـــــر ككـــــل ال  تليفــــــزيونية صـــــغيرة وبطيئ ، لكـــــن متقن
  . سيما تمثيل لوفرانك وويلنينج فى دورى الفتاة ووالدها

  چومانچى 
Jumanji 

  ق م ١٠٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
  . ” اللعبة الرهيبة:  چومانچى “:  س

TriStar  [Interscope Communications; Teitler Film]. D: 
Joe Johnston. S: Jonathan Hensleigh and Greg Taylor & Jim 
Strain. ScreenSt: Greg Taylor & Jim Strain and Chris van 
Allsburg. Based on the B: Chris van Allsburg. P: Scott 
Kroopf and William Teitler. ExcPs: Ted Field, Robert W. 
Cort, Larry J. Franco. DPh: Thomas Ackerman. PD: James 
Bissell. E: Robert Dalva. VFxSup: Stephen L. Price. 
MComp: James Horner. C: Nancy Foy. 

 <Robin Williams.> Kirsten Dunst. David Alan Grier. 
Adam Hann-Byrd. Bonnie Hunt. Jonathan Hyde. Bebe 
Neuwirth. ↑ Bradley Pierce, James Handy, Patricia 
Clarkson, Laura Bell Bundy. Gillian Barber, Brandon 
Obray, Cyrus Thiedeke, Gary Joseph Throup, Leonard Zola, 
Lloyd Berry, Malcolm Stewart, Annabel Kershaw, Darryl 
Henriques, Robyn Driscoll, Peter Bryant, Sarah Gilson, 
Florica Vlad, June Lion, Brenda Lockmuller, Frederick 
Richardson, Frank Welker, Mike Mitchell, Adam Bryant. 

:  الســــــابق لــــــه بشــــــهور ] ” الشــــــبح الشــــــقى “ [’  كاســــــپر ‘ مثــــــل
، والنتيجـــــة نجـــــاح   الخيـــــال الجـــــامح يعـــــوض االفتقـــــار لحبكـــــة النهايـــــة

ــــــــات .  كاســــــــح داخــــــــل وخــــــــارج أميركــــــــا ــــــــال والخرتيت مشــــــــاهد األفي
، والنباتــــــات الهائلــــــة المتوحشــــــة  المنطلقــــــة التــــــى تــــــدهس الســــــيارات

،  ســـــــيح الهائلـــــــة، والتما التـــــــى تأكـــــــل هـــــــذه الســـــــيارات بعـــــــد ذلـــــــك
، والرمــــــــال المتحركــــــــة  ، والســــــــيول الجارفــــــــة والحشــــــــرات العمالقــــــــة

، التـــــى تخــــرج كلهــــا مــــن لعبـــــة  إلــــخ…، والــــزالزل المــــدمرة  الفتاكــــة
ــــرد ، كلهــــا  الچومــــانچى العتيقــــة كلمــــا ألقــــى أحــــد األبطــــال األربعــــة الن

أفكـــــار كاســـــحة عنـــــدما نراهـــــا تحـــــدث فـــــى قلـــــب أحـــــد بيـــــوت نيـــــو 
ــــد ــــيس فــــى غا إنجالن ــــة اســــتوائية مفتوحــــة، ول ــــذكرك هــــذا  . ( ب ربمــــا ي

بلقطـــــة خـــــروج فـــــارس العصـــــور الوســـــطى ممتطيـــــا جـــــواده مـــــن دوالب 
’  قــــــــاطعو طريــــــــق الــــــــزمن ‘ صــــــــبى إنجليــــــــزى معاصــــــــر صــــــــغير فــــــــى

، الفـــــــارق أنـــــــك أمـــــــام فـــــــيلم   ] ” المتوحشـــــــون وشـــــــيطان الـــــــزمن “ [
البطــــل ابــــن صــــاحب مصــــنع أحذيــــة عثــــر علــــى اللعبــــة .  ) كامــــل هنــــا
ـــــدأ .  حيـــــث كانـــــت قـــــد دفنـــــت قبـــــل مائـــــة عـــــام ١٩٦٩فـــــى عـــــام  يب

ـــــة داخلهـــــا ، وال يخـــــرج إال بعـــــد  اللعـــــب مـــــع صـــــديقته فتلتهمـــــه اللعب
ــــــزل المهجــــــور ٢٦ ــــــك المن ــــــدما تشــــــترى أســــــرة ذل ــــــدأ  عامــــــا عن ، ويب

ككـــل أفالمـــه ويلليـــامز هـــو طفـــل رائـــع .  طفـــالن مواصـــلة رمـــى الزهـــر
كپيتــــر صــــراعه مـــع التمســــاح يــــذكرك بــــدوره  .  فـــى الخامســــة واألربعــــين

كــــل .  مــــن ذات الشــــركة ” كــــابتن هــــوك “پــــان فــــى فــــيلم ســــپييلبيرج 
حديقــــة  “ شــــىء منفــــذ باالســــتحراك الحاســــوبى ثالثــــى األبعــــاد كفــــيلم

ــــــد  ” الديناصــــــورات ــــــك ســــــتحس أن الحاســــــوب ق ، لكــــــن بالنســــــبة ل
ــــــة  ــــــا كمشــــــاهد  (رســــــمها ويحركهــــــا بمبالغ ــــــان أحيان ــــــل عــــــدم إتق أو ُق
ا كانــــت ديناصــــورات ســــپييلبيرج ، بينمــــ)  األســــد والقــــرود فــــى البدايــــة

  .  ’ حقيقيا ‘ شيئا
  اللعبة الرهيبة—چومانچى 

  . ” چومانچى “:  انظر
   ٢/١جونى المحترف 

Johnny Mnemonic 
  ق م ٩٨)   س/  إى فـى سى ( ١٩٩٥كندا 

Alliance [Peter Hoffman]. C: John Buchan. E: Ronald 
Sanders. CD: Olga Dimitrov. M: Brad Fiedel. PD: Nilo 
Rodis Jamero. DPh: François Protat. SupP: Jean 
Desormeaux. ExcPs: Staffan Ahrenberg, B.J. Rack, Victoria 
Hamburg, Robert Lantos. P: Don Carmody. S: William 
Gibson; based on his short story. D: Robert Longo. 

Keanu Reeves, Dolph Lundgren, Takeshi Kitano, Ice-T, 
Dina Meyer, Udo Kier, Denis Akiyama, Henry Rollins, 
Tracy Tweed, Don Francks, Barbara Sukowa. 

ــــــــالم ٢٠٢١ ــــــــة تحكــــــــم الع ــــــــث مؤسســــــــة عمالق ، وتســــــــتخدم  حي
شخصـــــــية العنـــــــوان فـــــــى جمـــــــع المعلومـــــــات وتهريبهـــــــا مـــــــن البلـــــــدان 

اآلســـــيوية إلـــــى الواليـــــات المتحـــــدة مـــــن خـــــالل زرع رقاقـــــة حاســـــوبية 
ــــتم .  خاصــــة فــــى دماغــــه ــــم ي المنطلــــق الــــدرامى أن رأســــه تنفجــــر إذا ل

ينـــــة نيــــــو مد ‘، والحبكـــــة هربـــــه إلـــــى  علـــــى نحـــــو دورى’  تفريغهـــــا ‘
، وذلـــــك مـــــن مطـــــاردة  وهـــــى مكـــــان مســـــتفبلى مـــــوحش’  آرك الحـــــرة

ـــــى المعلومـــــات  ـــــد الحصـــــول عل ـــــى تري ـــــة الت ـــــاكوزا الياپاني عصـــــابات الي
ـــــاطف مـــــع شخصـــــية .  هـــــى األخـــــرى ـــــا اختـــــار الفـــــيلم أن ال تتع درامي

، ذلـــــك أن قدراتــــه أحالتـــــه شخصـــــيا عــــدوانيا وأنانيـــــا ال يعيـــــر  العنــــوان
ـــــه ، وهـــــذا الخيـــــا اعتبـــــارا لشـــــىء ر أضـــــعفه تأكيـــــدا عمـــــا لـــــو اختـــــار ل

الحبكـــة نفســــها بســـيطة وغيـــر مثيــــرة .  وجهـــا إنســـانيا داخليــــا أو خفيـــا
ـــدو أنهـــا مجـــرد عـــذر لتقـــديم وفـــرة مـــن مشـــاهد المـــؤثرات لمنـــاظر  ويب

، وهــــى صــــور مولــــدة  يفتــــرض أن تعبــــر عمــــا يــــدور داخــــل مــــخ البطــــل
غ ، لكنهــــا ليســــت بالشــــىء بــــال حاســــوبيا جيــــدة للغايــــة فــــى حــــد ذاتهــــا

ـــــل فـــــى  األصـــــالة للدرجـــــة التـــــى يســـــتحق معهـــــا صـــــبر المشـــــاهد الطوي
  . لندجرين يتولى الدور الشرير كرأس المطاردين.  انتظار رؤيته

  چونى وكاليد 
Johnny & Clyde 

  ] اشتراك  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
[Motion Picture Corporation of America] Sowtime. 

SupMP: Spencer Proffer. M: Kevin Kiner. FE: Mallory 
Gottlieb. PD: Peter Grundy. DPh: Steve Shaw. LineP: Chris 
Danton. Ps: Brad Krevoy, Steve Stabler, Brad Jenkel. W: 
Scott Bindley. D: William Bindley.  ↑ CD: Kei Yang. 

Michael Rooker. ¤ Intrd Johnny White -as Johnny.  ↑ 
Jethro -[a dog], Sam Malkin, David B. Nichols, Diane 
Douglass, Diana Reis, Christian Matheson, Tyrone Benskin, 
Michelle Jaeger, Reg Dreger, Bunty Webb, B.J. McQueen, 
Carl Amari, Len Foley, Kevin Duhaney, Rummy Bishop, 
Richard Fitzpatrick, Roger Honeywell, Tony Meyler, Billy 
Turnbull, Anlon Shuttleworth, Lindsay Leese, Michelyn 
Emelle, Derek Keurvorst, Wayne Downer, Len Wagner, 
Ryan Kent, Moris Santia, Mathew van Hart, Shelley Cook, 
Danny Lima, Dwayne McLean. 
كلـــب مــــدرب علـــى الســــرقة تالحقـــه وتالحــــق صـــاحبه قــــوة الشــــرطة 

ـــــ ـــــى البل ـــــى قســـــوة صـــــاحبه  دةف ـــــو عل ـــــه تمـــــرد للت ـــــة أن ، بينمـــــا الحقيق
ـــــزلهم معظـــــم .  وهـــــرب ليصـــــادق ابـــــن شـــــرطى جديـــــد ويعـــــيش فـــــى من

ـــذهب فـــى المتاعـــب التـــى يثيرهـــا الكلـــب ومحـــاوالت الصـــبى  ـــيلم ي الف
يقـــــبض علـــــى الكلـــــب والصـــــبى .  ترويضـــــه وســـــعى صـــــاحبه الســـــتعادته

 ، كــــل ذلــــك فــــى إطــــار ويهربــــان ويســــاعدان فــــى القــــبض علــــى اللــــص
ـــوم واحـــد يفتـــرض فيـــه األبـــوان أن ابنهمـــا جلـــس فيـــه لرعايـــة الكلـــب  ي

الكلــــب مــــن فصــــيلة الــــدوبرمان واألحــــداث فــــى ضــــواحى .  والعصــــفور
ال قيمـــــة تُفهـــــم لمحاكـــــاة هـــــذه الكوميـــــديا الضـــــعيفة .  لـــــوس أنچلـــــيس

، بــــــل بــــــدا هــــــذا أمــــــرا  ” بــــــونى وكاليــــــد “لعنــــــوان الفــــــيلم الكالســــــى 
  . مفتقدا للذوق

  الجوهرة 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٨٦مصر 

  . عبد المنعم شكرى:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون
  . ، حسن حسنى ، تحية كاريوكا ، مشيرة عبد المنعم مدبولى

قصــــة  .  ، فــــى كــــل إنتاجاتــــه أحــــد أســــوأ أفــــالم التليفـــــزيون المصــــرى
، لمليـــــــونير يهـــــــوى اقتنـــــــاء  ، لكـــــــن بطيئـــــــة وســـــــيئة األداء كوميديـــــــة

ـــــادرةال ـــــا تحـــــف الن ـــــى شـــــراء جـــــوهرة م ـــــم مطـــــاردات  ، يصـــــمم عل ، ث
، مثـــــل قصــــــة حــــــب  ، وخيـــــوط فرعيــــــة تعـــــوق التسلســــــل عصـــــابة لــــــه

  . وخالفه
    ٢/١جوهرة النيل 

The Jewel of the Nile 
  ق م ١١٠)  مور  ( ١٩٨٥أميركا 

Twentieth Century Fox [Stone Group, Ltd]. Co-Ps: Joel 
Douglas and Jack Brodsky. M: Jack Nitzsche. E: Michael 
Ellis, Peter Boita. AddE: Edward Abroms. PDs: Richard 
Dawking, Terry Knight. DPh: Jan deBont. Based of Chrs 
Created: Diane Thomas. W: Mark Rosenthal & Lawrence 
Konner. P: Michael Douglas. D: Lewis Teague.  When the 
Going Gets Tough, the Tough Get Going Perf : Billy Ocean. 
CD: Emma Pokteous. C: Rose Tobias Shaw, Caroline 
Mazauric. MScrPrf: Michael Hoeing. 

Michael Douglas. Kathleen Turner. Danny deVito. Co-
Str: Spiros Fogás, Avner Eisenberg, The Flying Karamazov 
Brothers: Holland Tavlor.  ↑ Paul David Magid, Howard 
Jay Patterson, Randall Edwin Nelson, Samuel Ross 
Williams, Timothy Daniel Furst, Hamid Fillali, Holland 
Taylor, Guy Cuevas, Peter de Palma, Mark Daly Richards, 
Sadeke Colobakane. 

ال يقـــــل حيـــــاة وال طزاجـــــة ”  قـــــاهر األدغـــــال “الجـــــزء الثـــــانى مـــــن 
وذات اإليقــــــــاع الـــــــــذى يهـــــــــدأ وال يتوقـــــــــف الـــــــــذى يحولـــــــــه لخبطـــــــــة 

ــــــة )  فوجــــــاس (عمــــــر خليفــــــة :  صــــــندوق تــــــذاكر عظمــــــى رئــــــيس دول
رســــم  (’  هبــــة النيــــل ‘صــــحراوية مجــــاورة لمصــــر المعرفــــة هنــــا باســــم 

ــــى فعلــــى ــــرئيس عرب ــــى كــــل تفاصــــيله ل )  الشخصــــية مقصــــود ويشــــير ف
ـــــــة  ‘دينيـــــــة مقدســـــــة مـــــــن وهـــــــو شخصـــــــية ’  الجـــــــوهرة ‘خطـــــــف  هب
’  الوحـــــــدة ‘، وذلـــــــك حتـــــــى يبســـــــط ســـــــيطرته وحلمـــــــه بــــــــ  ’ النيـــــــل
ــــــة چــــــون .  عليهــــــا ــــــدعوة خليفــــــة للكاتب ــــــدأ األمــــــر فــــــى الريفـــــــييرا ب يب

ــــــرك جــــــون ــــــه فتت ــــــب قصــــــة حيات ، بينمــــــا يفجــــــر قــــــارب  وايلــــــدر لتكت
، فـــــى ذات اللحظـــــة الـــــذى يعـــــود غريمـــــه رالـــــف بعـــــد  صـــــديقها جـــــاك

،  د قليـــــل تتكشـــــف حقيقـــــة خليفـــــة لجـــــونبعـــــ.  انتهـــــاء عقوبتـــــه للثـــــأر
ويبـــــدأ .  ’ الجـــــوهرة ‘بينمـــــا يلحـــــق بهـــــا اآلخـــــران أساســـــا طمعـــــا فـــــى 

هنـــــاك تتـــــابع فـــــى !  فعـــــال’  الجـــــوهرة ‘الثالثـــــة رحلـــــة فـــــرار ومعهـــــم 
ـــــين البلـــــدين ورغـــــم عـــــدم دقـــــة التفاصـــــيل  النوبـــــة المنطقـــــة الوســـــيطة ب

يـــــب ، إال أنهـــــم قـــــدموا كشـــــعب مضـــــياف ط مقارنـــــة بالنوبـــــة الحقيقيـــــة
.  وطبعـــــا تيرنـــــر قـــــدمت حركـــــات راقصـــــة مختصـــــرة بـــــال إجـــــادة تـــــذكر

تتـــــابع النهايـــــة خليفـــــة يحـــــاول إبهـــــار شـــــعب مصـــــر بفريـــــق للمـــــؤثرات 
ــــه الخاصــــة الســــينمائية ككــــل تســــلية .  ، لكــــن األبطــــال يفســــدونه علي

ــــــــديا فائقــــــــة ال تهــــــــدأ وال تتوقــــــــف ــــــــا .  ونشــــــــاط حركــــــــى وكومي ظاهري
ـــاد  ، لكـــن يصـــعب أخـــذ أى شـــىء علـــى محمـــل الجـــد ـــو تأملتهـــا بحي ل

ـــروح رياضـــية ـــد كـــل ســـخرية ممكنـــة مـــن  وب ، لوجـــدت أنهـــا أصـــابت كب
  . ، ال سيما العرب منهم أنماط حياة شعوب العالم الثالث



١٠٥  

   ٢/١جيتار الحب 
  ق م ١٠٠)   س/  الليثى ( ١٩٧٤لبنان 
  . محمد سلمان:  إخراج
،  ، ناديـــــــــة أرســـــــــالن ، چورچينـــــــــا رزق ، عمـــــــــر خورشـــــــــيد صـــــــــباح

  . ام، كيغ شوشو
امـــــرأة .  أول ظهـــــور ســـــينمائى لچورچينـــــا رزق ملكـــــة جمـــــال الكـــــون

ـــدفع إليهـــا ـــار ان ـــة تحقـــق الشـــهرة والمجـــد لعـــازف جيت ، بينمـــا كـــان  ثري
فـــيلم .  ، ويتضـــح فـــى النهايـــة أنهمـــا أختـــان يحـــب فتـــاة قرويـــة أخـــرى
.  ، نــــاجح بفضــــل طاقمــــه الجمــــاهيرى جــــدا لبنــــانى غنــــائى بــــدائى فنيــــا

ــــــــةقــــــــدرات رزق محــــــــدودة كممث ــــــــذى أكــــــــده فيلماهــــــــا  ل ، األمــــــــر ال
  . ” باى باى يا حلوة “و ”  الملكة وأنا “التاليان 

  جيران آخر زمن 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٩مصر 

الحيــــــاة لإلنتــــــاج ]  الحيــــــاة لإلنتــــــاج والتوزيــــــع أفــــــالم البلجــــــون  [
.  ســــيد علــــى:  منــــتج فنــــى.  بــــدر الــــدين جمجــــوم:  قصــــة.  والتوزيــــع
ــــرا:  ســــيناريو ــــاهر إب ــــدير التصــــوير.  ، شــــريف حمــــودة هيمم ــــى :  م عل
  . شريف حمودة:  إخراج.  خير اهللا
،  ، ميمـــــى جمـــــال ، نجـــــاح المـــــوجى ، بـــــدر الـــــدين جمجـــــوم لبلبـــــة

،  ، نعيمــــــة الصــــــغير ، عمــــــاد محـــــرم ، وائـــــل نــــــور محمـــــود القلعــــــاوى
ــــــــل ــــــــؤاد خلي ــــــــر اهللا ، حســــــــن حســــــــين ف ، ســــــــيف اهللا  ، شــــــــريف خي

  . إيمان حمدى ، ، منى خالد ، سعيد رضوان مختار
ـــــــــات والبنـــــــــين ـــــــــدير متحـــــــــرر األفكـــــــــار لمدرســـــــــة ثانويـــــــــة للبن ،  م

ـــــار ـــــه محـــــل االختب مـــــن .  ومجموعـــــة مـــــن القصـــــص التـــــى تضـــــع مبادئ
ـــــــه ـــــــزواج من ـــــــد ال ـــــــاة تري ـــــــب فـــــــى طريقـــــــه لالنحـــــــراف  هـــــــذا فت ، وطال

قبــــــل ربــــــع قــــــرن كــــــان ألفــــــالم مــــــدارس األحيــــــاء .  وتنويعــــــات أخــــــرى
ــــ ــــى أحي ــــت ف ــــرة رونقهــــا الخــــاص ســــواء كان ــــدنالفقي ،  اء القــــاهرة أو لن

  . ” غابة الشر “أو قبلها نيو يورك 
  جيران الهنا 

  ]  فـيديو  [ق م  ١٠٠)    ف ( ١٩٨٧مصر 
ــــــــة للتجــــــــارة واالســــــــتثمار الســــــــينمائى [ أفــــــــالم الســــــــينما ]  اللبناني

ــــــدير التصــــــوير.  المصــــــرية محمــــــود :  إخــــــراج.  ضــــــياء المهــــــدى:  م
  . البربرى

،  ، ســــــحر رامــــــى ر، أحمــــــد مــــــاه ، يــــــونس شــــــلبى عفــــــاف شــــــعيب
  . ، فؤاد خليل مجدى إمام

، ومـــــدرب كـــــرة  صـــــحفية مســـــتبدة تجـــــاه زوجهـــــا الموظـــــف البســـــيط
ــــــه ــــــى تحــــــرض .  ، الموظفــــــة البســــــيطة أيضــــــا يســــــتبد بزوجت اآلن األول

، وتبـــــدأ الصـــــراعات فـــــى  الثانيـــــة بمبـــــادىء المســـــاواة وحقـــــوق المـــــرأة
  . هذه الكوميديا المتواضعة

   ٢/١جيرونيمو المغامر  
Geronimo 

  ق م ١١١)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Aka: Geronimo: An American Legend (US). 
Columbia. C: Reuben Cannon. M: Ry Cooder. ExcP: 

Michael S. Glick. CD: Dan Moore. E: Freeman Davies, 
Carmel Davies, Donn Aron. PD: Joe Alves. DPh: Lloyd 
Ahern. St: John Milius. S: John Milius and Larry Gross. P: 
Walter Hill and Neil Canton. D: Walter Hill. 

Jason Patric. Gene Hackman. Robert Duvall. And Wes 
Studi -as Geronimo. Matt Damon. Rodney A. Grant. Kevin 
Tighe. Steve Reevis. Carlos Palomino, Victor Aarorn, Stuart 
Proud Eagle Grant. Stephen McHattie, John Finn, Lee de 
Broux.  ↑ Rino Thunder, Hoke Howell, Richard Martin, 
Jr., J. Young, Raliegh Wilson, Jackie Old Coyote, Monty 
Bass, Pato Hoffmann, Scott Crabbe, Patricia Pretzinger, 
Roger Callard, Juddson Keith Linn, Mark Boone Junior. 

، تــــــروى فــــــى  درامــــــا تاريخيــــــة كثيفــــــة الخيــــــوط وثريــــــة الشخصــــــيات
ــــر لچيرونيمــــو  ــــل االستســــالم األخي ــــرة قبي إطــــار حــــزين الســــنوات األخي

، معتبـــــــرة إياهـــــــا الرمـــــــق األخيـــــــر  ١٨٨٦فـــــــى الرابـــــــع مـــــــن ســـــــپتمبر 
ــــدى األســــطورى ال يســــتطيع  .  للثقافــــة أميركــــا األصــــلية المحــــارب الهن

ــــه تيركــــى كرييــــك فــــى  ، كــــبح روح المقاتــــل داخلــــه فيهــــرب مــــن محمي
هنــــا يفلــــت الزمــــام وبعــــد قليــــل يســــتقبل قائــــد فرقــــة الفرســــان .  أريزونــــا

، وكـــان يـــرى أصـــال فـــى  المكلفـــة بمطـــاردة الهنـــود وتحـــويلهم للزراعـــة
مهمتــــــــــه رســــــــــالة حمــــــــــايتهم مــــــــــن المجتمــــــــــع األميركــــــــــى المـــــــــــدنى 

الـــــذى يطالـــــب بقـــــتلهم )  إلـــــخ…كأصـــــحاب األراضـــــى والشـــــرطة  (
ــــيس إال ــــارات السياســــية واللجــــوء .  ول ــــن تــــدخل االعتب ــــر اآلن م ال مف

الشخصـــــــــيتان المحوريتـــــــــان األخريـــــــــان همـــــــــا .  للخـــــــــداع والكـــــــــذب
ــــــاتريتش ودامــــــون (مالزمــــــان شــــــابان  ــــــود كمقــــــاتلين )  پ يحترمــــــان الهن

ـــــر صـــــاحبت دومـــــا هاكمـــــان .  وكبشـــــر علـــــى أن اللحظـــــات بالغـــــة األث
األقـــــــل  ، ودوفـــــــال مســـــــاعده المحنـــــــك فــــــى دور الجنـــــــرال الحكـــــــيم

األخيـــر يخطـــف كـــل الفـــيلم فـــى كلماتـــه المـــؤثرة .  تعاطفـــا مـــع الهنـــود
، والمشــــحونة بتأمــــل مفارقــــات حياتــــه التــــى  بعــــد إصــــابته إصــــابة قاتلــــة

ـــــود ـــــار الهن ـــــى تقصـــــى آث ـــــل أن يشـــــاهد  قضـــــاها ف ـــــه ســـــيموت قب ، وأن
ــــة ــــه كــــان دون الشــــجاعة الكافي ــــوحى ضــــمنيا بأن ــــة القصــــة بمــــا ي ،  نهاي

ــــام ــــة مــــن عمــــره ومــــن ثمــــة يفضــــل أن ين عــــرض فــــى !  الحظــــات الباقي
نفـــــــــــس األســـــــــــبوع فـــــــــــيلم تليفــــــــــــزيون اشـــــــــــتراك بـــــــــــذات العنـــــــــــوان 

، مــــــن سلســــــلة أفــــــالم لقنــــــاة تــــــى إن تــــــى عــــــن  انظرـ  ”  چيرونيمــــــو “
ربمــــــا كـــــــان هــــــذا هـــــــو .  شخصــــــيات وتـــــــاريخ األميــــــركيين األصـــــــليين

،  ’ أســــــطورة أميركيــــــة ‘الـــــدافع لكولومبيــــــا إلضــــــافة العنـــــوان الفرعــــــى 
، وذلـــــك بــــدليل أنهـــــا  فيلمهــــا هـــــذا المعــــروض بـــــدور العــــرضتمييــــزا ل

.  ســــارعت برفعــــه أو لــــم تضــــفه أصــــال لعنــــوان نســــخ العــــرض العــــالمى
وبالطبع عـــــن ذات ـ  ســـــبق أن أنـــــتج فيلمـــــان صـــــغيران بـــــذات العنـــــوان 

  . ١٩٦٢و ١٩٣٩عامى  ـ  الشخصية
AAN: Sd (Chris Carpenter, D.M. Hemphill, Bill W. 

Benton, Lee Orloff). 

  چيرونيمو 
Geronimo 

  ] اشتراك  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
Turner Pictures [Von Zernick/ Stertner Films]. M: Patrick 

Williams. Co-P: Hanay Geiogamah. W: J.T. Allen. D: 
Roger Young. ␡ ExcPs: Norman Jewison, Christopher 
Cook. 

Joseph Running Fox. Nick Ramis. Michelle St. John, 
Michael Greyeyes. Tailinh Forest Flower. Kimberly Norris. 
Jimmy Herman. Ryan Black. August Schellenberg. Geno 
Silva. Harrison Lowe. 
قصــــــة حيــــــاة زعــــــيم األباتشــــــى الشــــــهير تــــــروى للمــــــرة األولــــــى مــــــن 

تــــى  ‘منظــــور هنــــدى بالكامــــل وذلــــك فــــى إطــــار إنتاجــــات قنــــاة تيرنــــر 
ــــــى ــــــز .  ’ سلســــــلة ســــــكان أميركــــــا األصــــــليين ‘المســــــماة ’  إن ت تركي

، حيــــث يبــــدا بواقعــــة مضــــاعفته  علــــى نشــــأته وجموحــــه العنيــــد كصــــبى
ـــى أحبهـــا ليصـــبح  ـــاة الت ـــد الفت ـــه وال ـــذى طلب ـــدال  ١٦للمهـــر ال جـــوادا ب

بعــــــد ذلـــــك يتــــــوالى الســــــرد .  ، خـــــرج بمفــــــرده لصـــــيدها مـــــن ثمانيــــــة
القصـــــة تــــروى علـــــى .  وحروبــــهالمعــــروف علــــى نحـــــو أوســــع لمعاركـــــه 

 ١٩٠٥لســــان چيرونيمــــو الكهــــل أثنــــاء وجــــوده فــــى واشــــينجتون عــــام 
، وذلــــك البــــن أخيــــه الــــذى الحــــظ عليــــه تغيــــرا فـــــى  بعــــد استســــالمه

  . القيم بعد ما مر به األباتشى من فواجع وهزائم
  

  چيكيلل وهايد 
Jekyll & Hyde 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٠بريطانيا 
Derived from the St: Robert Louis Stevenson. W: David 

Wickes. DPh: Norman Longley. PD: William Alexander. E: 
John Shirley. ExcP: Nick Elliott. LineP: Patricia Carr. D: 
David Wickes. 

Michael Caine, Cheryl Ladd. Joss Ackland. Donald 
Pickup. Diane Keen, Kim Thompson. Kevin McNally, 
David Schofield, Lee Montague. Mariam Karlin, Lance 
Percival, Joan Heal, Frank Barrie. And Lionel Jeffries. 

چيكيلــــل .  حيــــث مــــزاد بيــــع ميــــراث د ١٨٨٩فــــى لنــــدن :  البدايــــة
.  فــــى نفــــس لحظــــة العثــــور علــــى ســــارة كروفــــورد زوجتــــه التــــى اختفــــت

ـــد الوجـــه  ـــه مـــن شخصـــية هاي ـــه مـــا رأت ـــاك تـــروى في كـــل الفـــيلم فـــالش ب
إنتـــــاج مشـــــبع مـــــتقن مـــــن كافـــــة .  الليلـــــى البـــــوهيمى لـــــدكتور چيكيلـــــل

  . النواحى مع التزام واضح باألصل األدبى
  

  ☺ جيلدا 
Gilda 

  ق أأ١١٠)   ت  ( ١٩٤٦أميركا 
Columbia. E: Charles Nelson. MD: Morris Stoloff, Marlin 

Skiles. M: Hugo Friedhofer. AD: Stephen Goosson, Van 
Nest Polglase. DPh: Rudolph Maté. S: Marion Parsonnet. 
St: E.A. Ellingion. Adp: Jo Eisinger. P: Virginia van Upp. 
D: Charles Vidor. 

Rita Hayworth, Glenn Ford, George Macready, Steve 
Geray, Joseph Calieia, Joe Sawyer, Gerald Mohr, Robert 
Scott, Ludwig Donath, Don Douglas. 
،  عنــــــدما تكــــــون أمــــــام أحــــــد أعظــــــم األفــــــالم فــــــى تــــــاريخ الســــــينما

ـــة عـــدم ـــالطبيعى أن تكـــون علـــى حاف ـــارة أخـــرى تغـــرق  الفهـــم ف ، أو بعب
،  فـــى بحـــر مـــن الفكـــر والتـــأمالت ممـــا ال يتوقـــع أن تفيـــق منـــه ســـريعا

بينمــــا تظــــل كــــل المعــــانى غيــــر محــــددة أو خليطــــا هالميــــا مــــن الفكــــر 
ــــــة ــــــر اليقيني ــــــل وطبيعــــــى .  والوجــــــدان واالنفعــــــاالت غي هــــــذا متوقــــــع ب

عنـــــدما تكـــــون الســـــينما فـــــى ذروة طموحهـــــا لتعريـــــف مـــــا هـــــى الـــــنفس 
، خلــــيط  ، خلــــيط العشــــق والكــــره خلــــيط الخيــــر والشــــر:  نســــانيةاإل

، بــــل وحتــــى خلــــيط  ، خلــــيط األنانيــــة والتضــــحية االســــتحواذ والحريــــة
وغيــــــر المتوقــــــع وغيــــــر الطبيعــــــى أن تجــــــد معــــــانى .  الحيــــــاة والمــــــوت

قليلــــة جــــدا  (بســــيطة تســــتوعبها ثــــم تــــذهب بعــــدها فــــى نــــوم هــــادئ 
يقــــدم ثــــالث  ” جيلــــدا “ . ) األفــــالم التــــى نكــــرر فيهــــا كالمــــا مشــــابها

شخصـــيات رئيســـة تتجســـد فـــى كـــل منهـــا كـــل المتناقضـــات فـــى نفـــس 
ـــدا عاشـــقة كرهـــت ألنهـــا أحبـــت ومـــا زالـــت تحـــب ذلـــك :  الوقـــت جيل

، وهـــــو يجمـــــع نحوهـــــا مزيجـــــا مـــــن الســـــادية  المقـــــامر چـــــونى فاريلـــــل
بــــــالين مندســــــون رجــــــل .  والعشــــــق الــــــدفين ورغبــــــة االنتقــــــام المغــــــدور

الك العـــــالم باحتكـــــار التنجســـــتن والتحـــــالف بيـــــزنس طمـــــوح يريـــــد امـــــت
،  ، لكــــــن فــــــى داخلــــــه عاشــــــقا رقيقــــــا هشــــــا مــــــع الشــــــيطان النــــــازى

ــــين ــــى تزوجهــــا:  وأفضــــاله تغمــــر كــــال االثن ــــى الت ــــذى  األول ــــانى ال ، والث
ـــــــذى يمتلكـــــــه ـــــــه مـــــــديرا للكـــــــازينو ال ـــــــه هـــــــذا  انتشـــــــله ليجعل ، ويبادل

دون مــــن الثالثــــة يولــــ…العرفــــان لدرجــــة أنــــه يريــــد أن يقتــــل لــــه زوجتــــه 
، لكــــن ألنهــــم أبطــــال تراچيــــديون  ، ويعتزمــــون نســــيان الماضــــى جديــــد

، أو ربمـــا ألنهـــم بـــاألحرى بشـــر ولـــيس  ال يمكـــنهم الهـــرب مـــن شـــىء
إنهــــم .  ، أو ألنهــــم المــــوت والحيــــاة معــــا فــــى كــــائن واحــــد شــــيئا آخــــر

، وعنـــــد هـــــذا الحـــــد لـــــن  ، وضـــــعاء مائـــــة بالمائـــــة نـــــبالء مائـــــة بالمائـــــة
اإلحســــــاس .  حتــــــى لــــــو وصــــــفنا الفــــــيلم كلــــــه تفيــــــدك الكتابــــــة كثيــــــرا

، وتأمــــل مــــثال مغــــزى االحتفــــاالت  بالتراجيــــديا يتغلغــــل فــــى كــــل شــــىء
، أو معنـــــى القـــــول بـــــأن اإلنســـــان يبـــــدأ  الماجنـــــة التـــــى تســـــبق الصـــــوم

ـــــورا وينتهـــــى مهرجـــــا ـــــدور الكالســـــى لمهـــــرج الملـــــك فـــــى .  ث حتـــــى ال
ى أنـــه بخـــالف كـــل هـــذا وذاك يبقـــ.  التراچيـــديات الغـــابرة موجـــود هنـــا

، وعــــــــن العشــــــــق  درامــــــــا فريــــــــدة ال تتكــــــــرر عــــــــن الحلــــــــم والطمــــــــوح
، وعــــــن الطبقــــــات وحراكهــــــا  ، وعــــــن القمــــــار وســــــيكولوچيته والمــــــرأة

ــــــخ…إلــــــخ …فىــــــذلك العصــــــر  ــــــرس .  إل األحــــــداث فــــــى بيــــــونس أي
ـــين ، وهـــذه حالـــة   ، وكلهـــا تقريبـــا تصـــوير داخلـــى فـــى الكـــازينو األرچنت

جيلـــــدا :  غر دورأداء خرافـــــى حتـــــى أصـــــ.  كالســـــية فـــــى حـــــد ذاتهـــــا
، وقمـــــــة جمالهـــــــا وتمثيلهـــــــا  هـــــــى ذروة هـــــــايويرث ومجـــــــدها األعظـــــــم

ـــــــى وإغرائهـــــــا ـــــــرة وهـــــــى تغن ـــــــى  ‘ ، والرقصـــــــة األخي ضـــــــعوا اللـــــــوم عل
ـــيم ـــة ’ م ـــا أدت فـــى حياتهـــا الفني ـــى األقـــل  هـــى أشـــهر م ، وخلـــدت عل

، ويراهــــــا الكثيــــــرون أعظــــــم مشــــــهد لإلثــــــارة  مــــــن كثــــــرة مــــــا أقتبســــــت
أيضـــــا فـــــورد الشـــــاب مبهـــــر كچـــــونى .  الجنســـــية فـــــى تـــــاريخ الســـــينما

ـــدفين ـــى والوجـــد ال ـــتهكم والحـــس العبث ـــة .  خلـــيط ال ـــيلم أي ـــل الف ـــم ين ل

، الـــــبعض رآه ميلودرامـــــا عاديـــــة  ، كمـــــا اختلـــــف حولـــــه النقـــــاد جـــــوائز
، والـــبعض عـــارض النهايـــة  أو مجـــرد فـــيلم إغـــواء مثيـــر ضـــخم اإلنتـــاج

يبـــــدو ، لكــــن تــــدريجيا بــــدأ  ، والــــبعض رآه مســــرحيا خـــــامال الســــعيدة
، كمـــا بـــدأ يترســـخ كواحـــدة مـــن  أنـــه أعقـــد مـــن أن يفهـــم بهـــذه الطريقـــة

ــــــــة…أعظــــــــم الكالســــــــيات  ــــــــت الدعاي ــــــــل ‘  قال ال توجــــــــد امــــــــرأة مث
  . ’ ال يوجد فيلم مثل جيلدا‘  ، وربما نقول نحن ’ جيلدا

  
  : جيلدا

 ’ !  يراها الكثيرون أعظم مشهد لإلثارة الجنسية فى تاريخ السينما ‘

  
  ☺ چين إير 

Jane Eyre 
  ق أأ ٩٧)   ت  ( ١٩٤٤أميركا 

Twentieth Century Fox. ¤; By Charlotte Brontë; William 
Coetz in Charge of P. Screen Play: Aldous Huxley, Robert 
Stevenson and John Houseman. DPh: George Barnes, 
A.S.C.; PDd: William Pereira. M: Bernard Herrmann;; 
ADn: James Basevi, Wiard B. Ihnen;; SD: Thomas Little; 
Asc: Ross Dowd. FE: Walter Thompson; Costumes: Rene 
Hubert; ScenarioAst: Barbara Keon; MUpArtist: Guy 
Pearce; SpPhFx: Fred Sersen; Sd: W.D. Flick, Roger 
Heman. D: Robert Stevenson. 

Str: Orson Welles -as Edward Rochester. Joan Fontaine 
-as Jane. With: Margaret O’Brien, Peggy Ann Garner, John 
Sutton. And: Sara Allgood, Henry Daniel, Agnes 
Moorehead, Aubrey Mather, Edith Barrett, Barbara Everest, 
Hillary Brooke. 

  



١٠٦  

  
  : الجينز

  ’  !   ألن چاال فهمى ليست چوليا روبرتس ‘
المعالجـــــة الهوليووديـــــة الرئيســـــة لكالســـــية تشـــــارلوت برونتـــــى تـــــأتى 
ــــــاع بنجمــــــين طــــــاغيين  ــــــوترة اإليق ــــــوط مت رفيعــــــة ســــــينمائيا كثيفــــــة الخي

وإن   (وإحكـــــام عـــــام فـــــى كافـــــة العناصـــــر ال ســـــيما التصـــــوير والتوجيـــــه 
ربعــــة أعـــــوام عــــن قصـــــة كانــــت المقارنــــة مـــــع فائقــــة هيتشـــــكوك قبــــل أ

ــــة هــــى  تبــــدو  ـ  دون تقصــــير منهاـ  ، تجعلهــــا  انظرـ  ”  ريبيكــــا “إنجليزي
ــــة  بســــيطة ومحــــدودة الطمــــوح نســــبيا ، رغــــم المفارقــــة أن ريبيكــــا كرواي

، لكنــــه طبعــــا هيتشــــكوك  لــــم تكــــن ســــوى محاولــــة لتقليــــد چــــين إيــــر
الـــــــذى لــــــــم وال يدانيــــــــه أحــــــــد مـــــــن وقفــــــــوا خلــــــــف الكــــــــاميرا حتــــــــى 

ـــوم ـــت بقســـوة  . ) ! الي ـــى عان ـــزى اليتيمـــة الت ـــف اإلنجلي ـــاة الري قصـــة فت

ــــى أن أصــــبحت مدرســــة ــــرفض االســــتمرار كمعلمــــة .  فــــى طفولتهــــا إل ت
، وتحصـــــــل علـــــــى وظيفـــــــة  فـــــــى ذات الـــــــدار ذات الحيـــــــاة الوحشـــــــية

، ويلغــــى  يــــأنس إليهــــا تــــدريجيا.  مربيــــة البنــــة ثــــرى ذى مــــاض غــــامض
مة يظهــــر ، لكــــن فــــى اللحظــــة الحاســــ مشــــروع زواجــــه ليتزوجهــــا هــــى

ــــزواج ــــزال  مــــن يعلــــن اســــتحالة هــــذا ال ــــدا لكــــن ال ت ، وتهــــرب هــــى بعي
ظهــــــور مبكــــــر مــــــوجز للطفلــــــة .  للقصــــــة نهايــــــة ســــــعيدة كمــــــا تعلــــــم

إليزابيـــــث تـــــايلور كطفلـــــة تمـــــوت كمـــــدا لـــــدى محاولـــــة مشـــــرف الـــــدار 
ــــل عشــــر ســــنوات .  قــــص شــــعرها ملفــــت الجمــــال ــــوود قب ــــه هولي قدمت

هـــــــذا  “نــــــوان بع ١٩٦٢، وصـــــــنع مصــــــريا فــــــى  فــــــى نســــــخة أصــــــغر
  . ” الرجل أحبه

  الچينتل 
  ق م ١٠٠)   س / تاميدو ( ١٩٩٦مصر 

ــــــدو  [ ــــــأليف.  أفــــــالم جــــــرجس فــــــوزى]  النصــــــر تامي عصــــــام :  ت
ـــــــأليف األغـــــــانى.  الشـــــــماع :  ألحـــــــان األغـــــــانى.  ســـــــمير الطـــــــائر:  ت

ـــــــاوى ـــــــد :  موســـــــيقى.  محمـــــــد همـــــــام:  ديكـــــــور.  ســـــــامى الحفن خال
مجــــــدى عبــــــد :  نــــــتج الفنــــــىالم.  حســــــين عفيفــــــى:  مونتــــــاچ.  أمــــــين

محســــــــن :  مــــــــدير التصــــــــوير.  هــــــــانى جــــــــرجس:  إنتــــــــاج.  المســــــــيح
  . على عبد الخالق:  إخراج.  نصر

،  ، منــــــى جــــــالل ، إلهــــــام شــــــاهين ، بوســــــى محمــــــود عبــــــد العزيــــــز
ـــــــافع أحمـــــــد شـــــــاكر هشـــــــام  -، الطفـــــــل ، ليلـــــــى مجـــــــدى ، حـــــــاتم ن

فــــؤاد :  ، ضــــيف الفــــيلم ســــامى ســــرحان:  ، الممثــــل القــــدير مجــــدى
  . يلخل

:  چينتـــــــل الحـــــــارة المصـــــــرية مـــــــا هـــــــو إال دون كيشـــــــوت معاصـــــــر
، ويخــــوض سلســـلة مــــن المعــــارك  عجالتـــى يتوســــم فـــى نفســــه البطولـــة

ضــــد األثريــــاء والمتجبــــرين أساســــا ممــــن يدوســــون علــــى طــــرف فتــــاتين 
بســـــــيطتين بائعـــــــة حلويـــــــات وأختهـــــــا الصـــــــغرى التـــــــى تغـــــــوى الـــــــرقص 

ـــــاة الحـــــارة ة يواجـــــه فـــــى كـــــل مـــــر .  وتســـــعى للخـــــروج مـــــن شـــــظف حي
ــــة ــــه بســــهولة مطلق ــــبطش ب ــــوى ت ــــه ال يكــــف عــــن المحاولــــة بق .  ، لكن

فكــــرة جيــــدة ووجـــــود كوميــــدى طـــــاغ مــــن محمــــود عبـــــد العزيــــز لكـــــن 
النهايــــة الفجــــة التــــى أرادت أن تقــــول بغلظــــة أن زمــــن الفروســــية انتهــــى 

جعلـــــت الثالثـــــة يســـــتحلون ألنفســـــهم حقيبـــــة .  أفســـــدت كـــــل شـــــىء

أن يوصـــــــلها لصـــــــاحبتها  أمــــــوال أوصـــــــى حاملهـــــــا قبـــــــل موتــــــه البطـــــــل
ـــــولهم المـــــال الحقيقيـــــة ـــــا قب ـــــرر درامي ، إذ   ، وتعرضـــــهم لالعتـــــداء ال يب

  . كان المنطقى أن يفعلوا أى شىء إليصاله لصاحبته المجهولة
  الجينز 

  ق م ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٩٤مصر 
مصـــــر للتوزيــــــع ودور  العربيـــــة للتجـــــارة واالســـــتثمار الســـــينمائى  [

قصــــــــة وســــــــيناريو .  الم شــــــــريف شــــــــعبانأفــــــــ]  العــــــــرض الســــــــينمائى
.  ’ فتــــــاة جميلــــــة ‘شــــــريف شــــــعبان عــــــن الفــــــيلم األميركــــــى :  وحــــــوار
:  مونتــــاچ.  محمــــد عســــر:  مــــدير التصــــوير.  محمــــد البنــــا:  موســــيقى

  . شريف شعبان:  إخراج.  طلعت فيظى
ـــــاروق الفيشـــــاوى ـــــى  ، حســـــن حســـــنى ، چـــــاال فهمـــــى ف ، عـــــالء ول

  . الدين
ـــــــــ ـــــــــرأة  “يلم كاســـــــــح النجـــــــــاح معالجـــــــــة مصـــــــــرية متواضـــــــــعة للف ام

، علـــــــى أقـــــــل تقـــــــدير ألن چـــــــاال فهمـــــــى ليســـــــت چوليـــــــا  ” جميلـــــــة
، الـــــذى  ترتـــــدى الجينـــــز (مليـــــونير يطلـــــب مـــــن فتـــــاة ليـــــل .  روبـــــرتس

ـــــة فـــــى منطقـــــة  ـــــى هـــــذا فعـــــال أحـــــد المفـــــردات اللغوي ربمـــــا يكـــــون يعن
أن ترشـــــــده للطريـــــــق مـــــــن ميـــــــدان )  ! وســـــــط المدينـــــــة فـــــــى القـــــــاهرة

، لكنــــه ســــرعان مــــا يعجــــب بهــــا  التحريــــرمصــــطفى كامــــل إلــــى ميــــدان 
ويعــــرض عليهــــا أن تصــــحبه لمــــدة أســــبوع فــــى أحــــد الفنــــادق الراقيـــــة 

طبعـــا التركيـــز هنـــا علـــى تحـــول البطـــل مـــن الفســـاد .  زائـــد أجـــر ســـخى
، وفــــى   للنزاهــــة وتحــــول البطلــــة مــــن حيــــاة الفقــــر إلــــى الحيــــاة الرغــــدة
لتــــى يبــــدو كلتــــا الحــــالتين أهــــم شــــىء نبــــرة التعليــــق اجتمــــاعى العاليــــة ا

ــــــدوا قــــــط ألى طريقــــــة أخــــــرى  أن صــــــناع الســــــينما المصــــــرية لــــــم يهت
ـــة مـــا يصـــنعون ـــا روبـــرتس  .  ســـواها تشـــعرهم بأهمي ـــة چولي طبعـــا فـــى حال

كــــان التحــــول انســــانيا ونفســــيا وعاطفيــــا عميقــــا كمــــا كنــــت تقــــرأه مــــن 
المســــئولية األولــــى فــــى كــــل .  عينيهــــا الموشــــكتان علــــى اإلدمــــاع دومــــا

مرة شــــــــريف ـ  ألولـ  الموجه المنتچ كاتپشــــــــىء تقــــــــع بــــــــالطبع علــــــــى ال
  . ، الذى هو زوج بطلته فى الحياة الواقعية شعبان
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١٠٧  

  حا يجننونى 
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٦٠مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

، محمــــــــود  ، توفيــــــــق الــــــــدقن ، إســــــــماعيل يــــــــس ســــــــامية جمــــــــال
  . ، عبد المنعم مدبولى عزمى

ـــــديا  ـــــى كـــــل شـــــىءكومي ـــــة ف ـــــة تقليدي ، لكـــــن مســـــلية بشـــــكل  خفيف
ــــة إلحــــدى الممــــثالت.  عــــام ، فتطلــــب  حــــالق للســــيدات يفاجــــأ بجث

  . منه الشرطة االنضمام لعصابة لكشف اللغز
  الحاجز 

  ق أأ ١٠٣)   س/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 
:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما

شــــــعبان :  موســــــيقى.  صــــــالح مرعــــــى:   المنــــــاظر.  بهــــــيج إســــــماعيل
وديـــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  أحمــــــد متــــــولى:  مونتــــــاچ.  أبــــــو الســــــعد

  محمد راضى:  إخراج.  سرى
ـــــة لطفـــــى ـــــور الشـــــريف ، يحيـــــى شـــــاهين نادي ،  ، الســـــيد راضـــــى ، ن
  . ، الطفلة تغريد ، مختار السيد ، نبوية السيد أنور إسماعيل

توجيــــــه لمحمــــــد ، فــــــى أول  درامــــــا عاطفيــــــة ونفســــــية متقنــــــة نســــــبيا
ــــين راضــــى ــــة ال .  ، فضــــال عــــن جــــودة أداء طــــاقم الممثل ــــة غرامي عالق

ـــــه  ـــــزواج مـــــن أخي ـــــدرى بطلهـــــا المتمنـــــع أن صـــــديقته مقدمـــــة علـــــى ال ي
ينهـــار وتتعقـــد العالقـــات وتتطـــور .  األصـــغر الـــذى أوقعتـــه فـــى غرامهـــا

خــــيط مــــوازى هــــو أن األخ األصــــغر لــــم يختــــر .  نحــــو نهايــــات دراميــــة
ــــل فرضــــ ــــه أخــــوهدراســــة الطــــب ب ــــى  ها علي ــــدا ف ــــن ثمــــة فشــــل أب ، وم
، أنــــــــت تتوقــــــــع مــــــــاذا ســــــــتكون  …، إلــــــــى أن اســــــــتخدام المشــــــــرط

  . النهاية
   ٢/١حاجز الموت 
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، يجـــــد أحـــــد  ١٩٩١أثنـــــاء ســـــباق الجـــــائزة الكبـــــرى فـــــى نيويـــــورك 
ـــه ُأخـــذ فـــى اللحظـــة الســـابقة لمصـــرعه ليجـــد نفســـه فـــى  متســـابقيه ، أن

معنـــــى هــــذا أن أحـــــد .  ’ چاكـــــا حــــرا ‘، حيـــــث يســــمى  ٢٠٠٩عــــام 
مــــات مخــــه وتنقــــل إليــــه األثريــــاء اشــــترى جســــمه كــــى تمســــح منــــه معلو 

يهــــــرب وتبــــــدأ مطــــــاردة كبــــــرى تســــــاعده .  محتويــــــات مــــــخ المشــــــترى
ــــــة لصــــــاحب الشــــــركة  ــــــى صــــــارت اآلن نائب ــــــه الســــــابقة الت فيهــــــا حبيبت
الســــــيدة فــــــى العــــــالم والتــــــى تعمــــــل فــــــى كــــــل المجــــــاالت واســــــتغالل 

ــــــروات ــــــاج متوســــــط لمخطوطــــــة كــــــان يمكــــــن إعــــــادة كتابتهــــــا .  الث انت
ـــــر  ـــــة أو قـــــل (وإســـــنادها لنجـــــوم أكب ، ليصـــــبح كمـــــا هـــــو  ) أقـــــل غراب

واضـــــح فـــــى طمـــــوح الفـــــيلم نســـــخة تضـــــاهى أفـــــالم شـــــوارزينيجر مثـــــل 
مهمـــــا يكـــــن .  ” الجـــــزء الثـــــانى—المـــــدمر  “و”  االنفجـــــار األخيـــــر “

عبـــر حفظــــه مؤقتــــا  ـ  وليس المخـ  ’  نقـــل العقــــل ‘مـــن أمــــر فـــإن فكــــرة 
ــــــــى حاســــــــوب ــــــــر وأقــــــــرب للتصــــــــور الــــــــواقعى  ف ، مقنعــــــــة لحــــــــد كبي

جــــــواء بــــــؤس وتلــــــوث وضــــــبابية وعنــــــف شــــــوارع وتمــــــايز أ.  مســــــتقبال
العنــــــــف .  طبقــــــــى مطلــــــــق فــــــــى عــــــــالم تقنــــــــى خشــــــــن فــــــــى معظمــــــــه

ــــــــاج  ــــــــة وقويــــــــة لدرجــــــــة مدهشــــــــة مــــــــن هــــــــذا االنت والمطــــــــاردات فعال
.  ، لموجـــــه نيوزيالنـــــدى بـــــرع فـــــى األفـــــالم الصـــــغيرة المتوســـــط نســـــبيا

مجتهـــــد لـــــنجم الـــــرولينج ســـــتونز الشـــــهير چـــــاجر كمـــــدير الوكالـــــة دور 
أضـــــــفى علـــــــى الشخصـــــــية .  تحضـــــــر النـــــــاس مـــــــن الماضـــــــىالتـــــــى تس

ــــــم يخــــــف جوهرهــــــا كمجــــــرد  عالمــــــات الشــــــوارعية والشــــــر ــــــه ل ، لكن
’  مجــــرى الحســــام ‘علــــى غــــرار .  شــــخص احترافــــى جــــاد فــــى عملــــه

ــــــى  ” ٢٠٠٠العــــــالم ســــــنة  “ ( ــــــل األعل ــــــى ضــــــربه والمث ، األعظــــــم ف
، هـــــو فـــــيلم حافـــــل بالتفاصـــــيل والنبـــــوءات  ) اآلخـــــر الواضـــــح للفـــــيلم

إنهــــا فكــــرة مثيــــرة :  تأُمــــل.  ، لكنهــــا ال ترقــــى دائمــــا للمقارنــــة ةالجــــاد
فــــذلك هــــو .  ، أن يكــــون كــــل جمــــوع الشــــوارع مرضــــى يتوكــــأون حقــــا

عصــــــر الــــــال أوزون وملوثــــــات اإلحتــــــراق والنفايــــــات المشــــــعة وتفشــــــى 
ـــــخ…العقـــــاقير  ـــــزغ وتجـــــد مبررهـــــا !  إل ـــــدا ســـــوف تب ـــــا تحدي ومـــــن هن

ة االهتـــــراء الســـــريع فكـــــرة اســـــتعادة أجســـــاد قديمـــــة لمواجهـــــة مشـــــكل
لكــــــن المـــــــزعج فــــــى الفــــــيلم أن أحـــــــدا لــــــم يفكــــــر فـــــــى .  لألجســــــام

ــــه  ــــين (اســــتخدامها مــــثال الســــتعادة أهلــــه وأحبائ ،  التكلفــــة ســــبعة مالي
البطلــــة الثريــــة المخلصــــة  لــــذا مــــن المحيــــر حقــــا أنهــــا لــــم تخطــــر ببــــال

فــــــى كــــــل األحــــــوال تبقــــــى أعظــــــم .  ) ! ؟ لحبيببهــــــا جــــــدا كمــــــا رأينــــــا
ـــــوءات جميعـــــا ـــــل أميركـــــا  النب ـــــيس فـــــى مقاب ـــــزال لهـــــا رئ ـــــا ال ي أن أوروب

ـــــنظم السياســـــية ـــــى تخلصـــــت مـــــن كـــــل ال ، أو  ، وتحكمهـــــا شـــــركة الت
، وال تعنيهـــــا حيـــــاة  بـــــاألحرى شـــــركة تحكـــــم وتحمـــــى نفســـــها بنفســـــها

هـــذا لـــو أردت الســـؤال عـــن  (الشـــوارع أو مـــا يجـــرى فيهـــا فـــى شـــىء 
ــــة ــــال دول ــــى دولــــة ب فــــيلم :  الخالصــــة!  ) مصــــير الجــــيش والشــــرطة ف

، ونـــــادرا مـــــا ســـــتجد أحـــــدا قـــــد  ، لكـــــن مرتبـــــك طمـــــوح مثيـــــر للفكـــــر
ــــه ـــــارايتى.  أحب ــــال ناقــــد ف ــــال ق ــــى ســــبيل المث لتعتبرهــــا إحــــدى  ‘:  عل

المفارقـــــات الصـــــغيرة فـــــى الحيـــــاة أن يكـــــون الفـــــيلم الـــــذى يتحـــــدث 
  ! ’ عن نقل العقل خاليا من أى عقل
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  . أشرف فهمى:  اجإخر 
، توفيــــق  ، مجــــدى وهبــــة ، ســــعيد صــــالح ، محمــــود ياســــين نيللــــى
  . ، علية عبد المنعم ، صالح نظمى الدقن

، عــــــــن نظــــــــرة الرجــــــــل الشــــــــرقى غيــــــــر  تعليــــــــق اجتمــــــــاعى هــــــــادف
ــــــه المتســــــامحة لماضــــــى المــــــرأة ــــــا كــــــان مســــــتوى ثقافت ، وذلــــــك  ، أي

برى القصــــــة لصــــــ.  ، موحــــــدة الــــــوتيرة لألســــــف فــــــى معالجــــــة تقليديــــــة
اإلجهـــاض الـــذى تقـــوم بـــه .  ، والنهايـــة غيـــر متشـــائمة كالقصـــة موســـى

الثيمــــة قصــــة حــــب .  ، هــــو مــــا قــــد يعلــــق فــــى ذهنــــك نيللــــى لنفســــها
متحـــــــررة تتحـــــــول لمأســـــــاة حـــــــين تعتـــــــرف البطلـــــــة لحبيبهـــــــا بحبهــــــــا 
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ــــــة للســــــينما [ ــــــالم الســــــيد]  المؤسســــــة المصــــــرية العام ــــــادة أف .  زي

ســـــليمان :  موســـــيقى.  يوســـــف إدريـــــس.  د:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار
ـــــــل جـــــــابر :  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  حلمـــــــى صـــــــادق:  مونتـــــــاچ.  جمي
  . شفيق شامية:  إخراج.  إبراهيم صالح:  مدير التصوير.  نصار

، حمـــــــدى  ، يوســـــــف شـــــــعبان ، شـــــــكرى ســـــــرحان زبيـــــــدة ثـــــــروت
، محســـــنة  ســـــبع، ناديـــــة ال ، حســـــين إســـــماعيل ، زوزو ماضـــــى أحمـــــد
  . توفيق

، وتســـــــوء  ، لكـــــــن يطاردهـــــــا شـــــــاب مـــــــاجن فتـــــــاة ريفيـــــــة مخطوبـــــــة
، عنـــــدما يكتشـــــف أنـــــه  ، وتتعقـــــد األمـــــور ســـــمعتها وتفســـــخ خطوبتهـــــا

، وتبــــدا  ، بينمــــا يعتقــــد أهــــل القريــــة أنــــه اعتــــدى عليهــــا يحبهــــا بالفعــــل
ـــــة ـــــام النهاي ـــــأتى انتق ـــــى ي ـــــار حت ـــــات االنهي ـــــدة .  مجري ـــــة جي ـــــا ريفي درام

ذات مشــــهد محــــورى هــــو أخــــذ الفتــــاة للكشــــف علــــى ،  بشــــكل عــــام
  . عذريتها لدى داية القرية

  حادى بادى 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٨٤مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

، دالل  ، ســـــعيد عبـــــد الغنـــــى ، ســـــمير غـــــانم ، نـــــورا فريـــــد شـــــوقى
،  ، ســــــيف اهللا مختــــــار ، راويــــــة صــــــالح ، زهــــــرة العــــــال عبــــــد العزيــــــز
  . ق، سيد صاد رأفت فهيم

ـــة تزوجـــا فـــى الخـــارج ، لكـــن عمـــه يصـــر علـــى تزويجـــه  طبيـــب وطبيب
لظــــروف عمــــه الصــــحية وطمعــــا فــــى أموالــــه وبتشــــجيع أقــــارب .  بابنتــــه

كوميـــــديا ســـــاذجة بـــــال شـــــىء مقنـــــع .  ، يـــــتم الـــــزواج الزوجــــة أنفســـــهم
  ! يذكر

  حارة برجوان 
  ق م ١٣٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٩مصر 

ــــــدينإســــــماع:  قصــــــة.  ٢٠٠٠ســــــكرين ]  النصــــــر [ ــــــى ال .  يل ول
.  مجـــــدى عبـــــد المســـــيح:  منـــــتج فنـــــى.  مصـــــطفى محـــــرم:  ســـــيناريو
.  عمــــــــار الشــــــــريعى:  موســــــــيقى.  رشــــــــيدة عبــــــــد الســــــــالم:  مونتــــــــاچ
.  عبــــد المــــنعم بهنســــى:  مــــدير التصــــوير.  مــــاهر عبــــد النــــور:  منــــاظر
  . حسين كمال:  إخراج

، حمــــــدى  ، أحمــــــد عبــــــد العزيــــــز ، يوســــــف شــــــعبان نبيلــــــة عبيــــــد
، ناهـــــــد  ، عزيـــــــزة راشـــــــد ، فـــــــؤاد خليـــــــل العمروســـــــى ، نهـــــــى غيـــــــث
ــــــث ، ســــــناء ســــــليمان ســــــمير ــــــد ، عــــــدوى غي ، ألفــــــت  ، يوســــــف عي
، عبــــــــد الســـــــــالم  ، شــــــــفيق الشـــــــــايب ، أحمــــــــد أبـــــــــو عيبــــــــة ســــــــكر
  . سامح:  ، الطفل ، هانم محمد الدهشان

ــــــر شــــــرعى ــــــة مصــــــبغة حامــــــل غي ــــــب هندســــــة  زواج عامل ــــــن طال ، م
الثلـــــــث األخيـــــــر هـــــــذا هـــــــو .  ، يتحـــــــول إلـــــــى حـــــــب حقيقـــــــى معـــــــدم
بــــدأ فجــــأة بعــــد مغــــامرات عــــدة للبطلــــة المطلقــــة تخيلــــت .  الجميــــل

فيهــــــا أحيانــــــا أنهــــــا قــــــادرة علــــــى حمايــــــة نفســــــها مــــــن طمــــــع مــــــدير 
المعالجـــــــة .  ، وأحيانـــــــا أخـــــــرى أنـــــــه قــــــد تتـــــــزوج صـــــــاحبها المصــــــبغة

، جعـــــل انقالبهـــــا لكســـــيرة أمـــــرا  استعراضـــــية الطـــــابع لحنكـــــة البطلـــــة
وطــــأة مضــــمون الفــــيلم حــــول ضــــعف  ، وقلــــل مــــن فجائيــــا وغيــــر مقنــــع

يظـــل نبيلـــة عبيـــد نجمـــة طاغيـــة الوجـــود  .  المـــرأة فـــى مجتمـــع متخلـــف
ــــت ــــز للمصــــبغة  كــــل الوق ــــرق وجــــو متمي ــــر شــــعبى مغ ــــع حــــوار مثي ، م

، أمــــــا الثغــــــرات فتتركــــــز فــــــى شخصــــــية حمــــــدى  وللعالقــــــات داخلهــــــا
  ! ، الحالم بابن ذكر وزئر نساء فى نفس الوقت غيث صاحبها

  حارة الجوهرى 
  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)   ف/  س/  ت ( ١٩٨٦مصر 

ـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى [ إبـــــراهيم :  قصـــــة.  أفـــــالم جـــــالل زهـــــرة]  أف
صــــالح :  مونتــــاچ.  مــــدحت الســــباعى:  ســــيناريو وحــــوار.  الجروانــــى

مـــــــــدير .  طـــــــــارق شـــــــــرارة:  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  عبـــــــــد الـــــــــرازق
  . مدحت السباعى:  إخراج.  محمد طاهر:  التصوير
،  ، حســــــــين الشــــــــربينى ، صــــــــابرين ، هشــــــــام ســــــــليم فــــــــؤاد هالــــــــة

، مجـــــــدى  ، عبـــــــد المـــــــنعم إبـــــــراهيم ، ليلـــــــى فهمـــــــى المنتصـــــــر بـــــــاهللا
  . وهبة

إحـــــــدى حـــــــوارى حـــــــى مصـــــــر القديمـــــــة المجـــــــاورة لســـــــور مجـــــــرى 
ابــــن العائلــــة الثريــــة التــــى تحمــــل الحــــارة اســــمها يقــــيم عالقــــة :  العيــــون

ت الوقــــت يتعابــــث ، فــــى ذا مــــع جارتــــه بوعــــد بــــالزواج ويتركهــــا حــــامال
النتيجـــــــة أن أخـــــــو األولـــــــى .  مـــــــن زوجـــــــة صـــــــاحب شـــــــركته اللعـــــــوب

النقـــــاش العائـــــد مـــــن الخـــــارج وزوج الثانيـــــة يســـــعيان للثـــــأر ممـــــا يقـــــود 
مخطوطـــة ضــــعيفة فشـــل الممثلــــون فـــى مــــداراة .  لنهايـــة دمويـــة شــــاملة
ــــأخر ســــت  نعــــم ( ١٩٩٢العــــرض الســــينمائى .  عيوبهــــا الواضــــحة ، ت

  . ) سنوات

  ب حارة الحباي
  ق م ١٠٠)   س/  النصر ( ١٩٨٩مصر 

األفـــــــــالم ]  األفـــــــــالم المتحـــــــــدة صـــــــــباح العالميـــــــــة للســـــــــينما  [
ــــــى أمــــــين:  قصــــــة.  المتحــــــدة كمــــــال :  ؛ ســــــيناريو وحــــــوار مــــــراد عل

ــــــدين مــــــؤثرات .  محمــــــد الحمــــــوى:  ؛ معالجــــــة ســــــينمائية صــــــالح ال
محمــــــــود صــــــــالح :  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  الشــــــــحرى:  مرئيــــــــة وعنــــــــاوين

ــــدين ــــدس.  ال :  الموســــيقى التصــــويرية.  مجــــدى كامــــل:  الصــــوت مهن
:  مـــــــدير التصـــــــوير.  فكـــــــرى رســـــــتم:  مونتـــــــاچ.  جمـــــــال ســـــــالمة.  د

ــــــر اهللا ــــــى خي ــــــتج.  عل ــــــص شــــــافعى المحــــــامى:  المن :  إخــــــراج.  مخل
  . حسن الصيفى

ســــميرة .  نبيلــــة كــــرم.  نجــــوى فــــؤاد.  يــــونس شــــلبى.  ســــعيد صــــالح
محمــــود .  صــــغيرنعيمــــة ال.  فــــؤاد خليــــل.  ماجــــدة حمــــادة.  صــــدقى
  . ، سيد عالم صالح يحيى.  ، حسن حسين أبو زيد

شـــــابان حاصـــــالن علـــــى الثانويـــــة العامـــــة يشـــــتغالن بتوزيـــــع أنابيــــــب 
ـــوان ـــاز فـــى فـــى حـــارة العن ـــاتين يـــرفض  الغ ، حيـــث يقعـــان فـــى حـــب فت
ينــــــتقالن للشــــــغل فــــــى الزمالــــــك وهنــــــا .  والــــــدهما تزويجهمــــــا لهمــــــا

رقة منــــــــزل تــــــــاجر تســــــــتدرجهما فتــــــــاتين لتشــــــــركهما فــــــــى خطــــــــة لســــــــ
كوميــــــــديا .  ، وتتعقــــــــد األمــــــــور معهمــــــــا بمــــــــرور الوقــــــــت مجــــــــوهرات

  . صغيرة اإلنتاج وغير فعالة جدا
  حارة السقايين 

  ق أأ ٩٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٦مصر 
محمــــــد :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم كمــــــال صــــــالح الــــــدين

ــــد اهللا ــــور عب ــــاچ.  أن جمــــال :  مــــدير التصــــوير.  عــــاطف صــــبرى:  مونت
  . السيد زيادة:  إخراج.  ةعياد

  . ، أمين الهنيدى ، محمد عوض شريفة فاضل
ـــيلم  ـــا لف ـــه وهـــو يقـــدم لحن ـــه مع ـــب موســـيقى مغمـــور يأخـــذ خطيبت كات

ـــــــد ـــــــه جدي ـــــــرض األول وال تهـــــــتم .  ، فيختارهـــــــا موجهـــــــه نجمـــــــة ل يعت
كوميــــــديا موســــــيقية .  ، لكــــــن ســــــرعان مــــــا تســــــوء األمــــــور معهــــــا هــــــى

  . بدون كوميديا وبدون موسيقى
  ة الطيبين حار 
  ] فـيديو  [ق م  ١٠٦)   ف/  ت ( ١٩٨٦مصر 

ـــــه  [ ـــــاقرو وإخوت ـــــش محمـــــد هاشـــــم ن ـــــامر ]  أفـــــالم أحمـــــد دروي ت
صــــمويل :  ، ســــيناريو وحــــوار صــــالح عمــــران:  قصــــة.  فــــيلم وشــــركاه

:  كلمـــــــات:  األغـــــــانى.  بشـــــــير حســـــــن:  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  توفيـــــــق
ـــــــدس الصـــــــوت.  ســـــــيد مكـــــــاوى:  ؛ ألحـــــــان صـــــــالح چـــــــاهين  : مهن

ــــل عزيــــز :  مونتــــاچ.  ، محمــــود عطيــــة صــــالح عمــــران:  إنتــــاج.  جمي
ـــــــرازق ـــــــد ال ـــــــد العظـــــــيم:  مـــــــدير التصـــــــوير.  صـــــــالح عب .  عـــــــادل عب

  . عدلى خليل:  إخراج
.  نبيـــــل بـــــدر¤ .  محمـــــود الجنــــدى.  هالــــة فـــــؤاد.  مجــــدى وهبـــــة
ــــراهيم.  ، فكــــرى صــــادق فــــاروق يوســــف ــــق أمــــل إب ،  ، مصــــطفى توفي
،  ، علـــــى مجاهـــــد ناديـــــة عمـــــار ، لـــــويس يوســـــف.  شـــــكرى منصـــــور
ـــــة.  ســـــوزان خليـــــل ـــــامر :  ؛ الطفـــــل ، أحمـــــد جـــــاد اهللا محمـــــود عطي ت
ضـــــيفة .  كتكــــوت األميــــر:  مــــع المطـــــرب الشــــعبى.  صــــالح عمــــران

  . إيمان حمدى:  ؛ الوجه الجديد رباب:  الفيلم
ـــة  ـــاء البلـــد الشـــرفاء فـــى نســـخة نمطي ـــاح ضـــد أبن ـــاء االنفت حبكـــة أثري

ــــر  فيمــــا ــــاد، عــــدا أنهــــا أكث جــــزار هــــو فــــى الواقــــع .  صــــغرا مــــن المعت
، ضــــــد  ، يتصــــــارع مــــــن أجــــــل بنــــــت الحتــــــة الجميلــــــة تــــــاجر عقــــــاقير

تتابعــــــات النهايــــــة أن تغريــــــه .  الشــــــاب ســــــائق التاكســــــى الــــــذى تحبــــــه
  .  صديقة لها بالحب حتى تثبت للشرطة نشاطه الحقيقى

   ٢/١الحارس الخاص 
The Bodyguard 

  ق م ١٢٩)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 
  . ” الحارس الخاص—بودى جارد  “:  س

[Warner Bros.] Tig; Kasdan Pictures. CD: Susan 
Nininger. M: Alan Silvestri. FE: Richard A. Harris, A.C.E. 
PD: Jeffrey Beecroft. DPh: Andrew Dunn. W: Lawrence 
Kasdan. P: Lawrence Kasdan, Jim Wilson and Kevin 
Costner. D: Mick Jackson. 

Kevin Costner. Whitney Houston. ¤. Gary Kemp. Bill 
Cobbs. Ralph Waite. Tomas Arana, Michele Lamar 
Richards. Mike Starr, Christopher Birt. DeVaughn Nixon, 
Gerry Bamman. Robert Wuhl, Bert Remsen. Stephen 
Shellen, Debbie Reynolds. 

جديــــدة فــــى تــــاريخ الســــينما األميركيــــة لعلنــــا لــــن نبــــالغ كثيــــرا مرحلــــة 
ـــــانى ـــــذهبى الث ـــــرادا :  إن أســـــميناها العصـــــر ال ـــــه أول فـــــيلم يحقـــــق إي إن

ـــــداخلى  ـــــا قـــــدره خمســـــة أضـــــعاف إيـــــراده ال نحـــــن ال نـــــتكلم  (خارجي
أصـــال عـــن مصـــادفة حـــدثت مـــع فـــيلم صـــغير بـــل عـــن فـــيلم حقـــق نحـــو 

.  ) ! ! ن خارجهـــــامليـــــون دوالر داخليـــــا ونحـــــو نصـــــف البليـــــو  ١١٠
ــــم  ــــة ل ــــدا لشــــعبية الســــينما األميركي ــــى هــــذا ببســــاطة أن ســــقفا جدي معن

ـــال ، ذلـــك أنهـــا فـــى كـــل أمجادهـــا  تعرفـــه قـــط مـــن قبـــل بـــات قيـــد المن
كانـــــت تتـــــراوح حـــــول   ـ  بما فيهـــــا العصـــــر الذهبىـ  الســـــابقة المؤكـــــدة 

مبنــــى علــــى .  إيــــراد خــــارجى يســــاوى الــــداخلى أو يزيــــد أو يقــــل قلــــيال
ـــــة ـــــروض أن يمثلهـــــا  تمثيلي شاشـــــة مبكـــــرة للـــــورانس كاســـــدان كـــــان مف

الواقـــــــع أن .  ، لــــــوال رحيــــــل األول ســــــتييف مــــــاككويين ودايانــــــا روس
حبكــــــة المخطوطــــــة محــــــدودة جــــــدا خاصــــــة لــــــدى المقارنــــــة بأعمــــــال  

ـــــل .  كاســـــدان األخـــــرى ـــــدات بالقت ـــــى تهدي ـــــل تتلق ـــــاء وتمثي نجمـــــة غن
مـــــن مهـــــووس جنســـــى فتـــــؤجر حارســـــا شخصـــــيا كـــــان يحـــــرس كـــــارتر 

ــــلو  ــــا إلــــى أن .  ريجــــان مــــن قب ــــا لــــم نجــــد تهديــــدا حقيقي الضــــعف أنن
ــــة ــــل  جــــاءت تتابعــــات النهاي ــــر وهــــو القات ، ومصــــدر الخطــــر نفســــه تغي

ـــــذى اســـــتأجرته أخـــــت النجمـــــة الحاقـــــدة عليهـــــا لكـــــن .  المحتـــــرف ال
، هوليـــوود  ، فهـــو يـــدور فـــى حفـــل أوســـكار تخيلـــى لهـــذا ضـــعفه أيضـــا

، لكــــن قبلــــت هنــــا  عارةال تقبــــل عــــادة ممثلــــة ذات باروكــــة شــــعر مســــت
ـــم تكـــن .  اخـــتالق حفـــل أوســـكار كامـــل رغـــم هـــذا ورغـــم أن الموجـــه ل

واختصــــــروه )  وكلهــــــم موجهــــــون (لــــــه نفــــــس ســــــيطرة ثالثــــــى اإلنتــــــاج 
، وهنـــــاك الطمـــــوح الطيـــــب  ، هنـــــاك مفاجـــــأة النجـــــاح المـــــذهل بشـــــدة

لجعــــل الحراســــة الشخصــــية فــــى حــــد ذاتهــــا شــــىء أكثــــر دفئــــا وعطــــاء 

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
  للخدمات اإلنتاجية 

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت
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١٠٨  

هنــــــــاك أيضــــــــا .  ى عالقــــــــة حــــــــب وزواجوالتصــــــــاقا وحميميــــــــة مــــــــن أ
ــــوم  ــــى نراهــــا كــــل ي التجســــيد الحــــى لشخصــــية الحــــارس الشخصــــى الت
ــــــف تعمــــــل ــــــرف شــــــيئا عنهــــــا أو كي ــــــى شاشــــــة التليفـــــــزيون وال نع .  عل

كــــذلك تجســــيد حيــــاة النجــــوم فــــى ظــــل الشــــهرة وخطــــر اإلعتــــداءات 
، بحيــــــــث ال مجــــــــال للتنــــــــزه أو لممارســــــــة الحــــــــب إال مــــــــع  الــــــــدائم

أمــــا الشــــىء !  ، رغــــم أن هـــذا نفســــه خطــــر هالحـــارس الشخصــــى نفســــ
ـــــد الفـــــيلم  ـــــه ألعـــــرق تقالي العظـــــيم فعـــــال فـــــى هـــــذا الفـــــيلم فهـــــو عودت

ــــاء مــــا ال يســــتطيعون قولــــه  الموســــيقى ، وهــــى أن يقــــول األبطــــال بالغن
، وطبعــــا ويتنــــى هيوســــتون أســــطورة  فــــى الواقــــع المعــــاكس لمشــــاعرهم

  . فى الغناء قائمة بذاتها
   ٢/١حارس العجوزة 

Guarding Tess 
  ق م ٩٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

TriStar [Channel]. C: Aleta Chappella. M: Michael 
Convertino. AscP: Jonathan Filley. CD: Ann Roth, Sue 
Gandy. E: Sidney Levin. PD: Peter Larkin. DPh: Brian J. 
Reynolds. W: Hugh Wilsan & Per Torokvei. P: Ned Tanen, 
Nancy Graham Tanen. D: Hugh Wilson. 

Nicolas Cage. Shirley MacLaine. ¤ Austin Pendleton. 
Edward Albert. James Rebhorn. Richard Griffiths. John 
Roselius, David Graf, Don Yesso. Susan Blommaert, James 
Lally, Brant von Hoffman. Stephen S. Chen, Harry J. 
Lennix, James Handy, Dale Dye.  ↑ Katie O’Hara, Mark 
Conway, David L. King, Jane Beard, Michael Gabel, Kelly 
Williams, Beverly Brigham. 

أوهـــــايو حيـــــث تقضـــــى الســـــيدة األولـــــى الســـــابقة تـــــس  -سامرزفــــــيل 
تتمســـــك .  كاراليـــــل بقيـــــة عمرهـــــا وحيـــــدة بعـــــد وفـــــاة زوجهـــــا الـــــرئيس

ـــــل الســـــرى المصـــــاب بالضـــــيق والضـــــجر مـــــن  ـــــرئيس حراســـــتها العمي ب
يعاملهــــــا بخشــــــونة وتلجــــــأ دومــــــا للشــــــكوى للــــــرئيس .  هــــــذا العمــــــل

ة حـــــول عنـــــدما يحـــــس بأنـــــه تمـــــادى تتضـــــح مفاجـــــأة محزنـــــ.  الحـــــالى
، يليهـــا أن تختطـــف فعـــال فـــى أحـــد مـــرات مخالفتهـــا  مســـتقبل حياتهـــا
أداء أخـــــاذ مـــــن مـــــاكلين يجمـــــع مـــــا بـــــين رجاحـــــة .  لقواعـــــد الحراســـــة

، وأداء جامـــــــد مــــــــؤثر  العقـــــــل وصــــــــالبة اإلرادة والمراهقـــــــة الطفوليــــــــة
ــــــه ــــــى عمل ــــــن كــــــيچ كالحــــــارس الجــــــاد ف وبراعــــــة .  ومناســــــب جــــــدا م

ــــيلم آســــر طــــوال الو  ــــة فــــى صــــنع ف ــــل هــــذا اإلطــــار حقيقي قــــت فــــى مث
  . المحدود للحركة

   ٢/١حارسى الشخصى 
My Bodyguard 

  ق م ٩٦)   ت  ( ١٩٨٠أميركا 
Twentieth Century Fox [Melvin Simon Productions; 

Market Street]. C: Vic Ramos. E: Stu Linder. PD: Jackson 
de Govia. M: Dave Grusin. DPh: Michael D. Margulies. 
AscP: Phillip Goldfarb. ExcP: Melvin Simon. W: Alan 
Ormsby. P: Don Devlin. D: Tony Bill. 

Str: Chris Makepeace. Ruth Gordon. Matt Dillon. John 
Houseman, Craig Richard Nelson, Katheryn Grody. Introd: 
Adam Baldwin. SpApr: Martin Mull.  ↑ Paul Quandt, 
Hank Sales, Joan Cusack, Dean R. Miller, Tim Reyna, 
Richard Bradley, Denise Baske, Vicky Nelson, Tom Rielly, 
Paul Charbonneau, Laura Salenger, Bert Hoodenott, Cindy 
Russ, Laurie McEathron, Lori Mandell, Dean Devlin. 
Richard Cusack, Dorothy Scott, Angelo Buscaglia, Kitt 
York, Marge Kotlisky, Tim Kazurinsky, Bill Koza, Vivian 
Smolen, Bruce Jarchow, Andrea Dillon, Leonard Mack, 
George Wendt, Jerome Myers, Freddy Moss, Joseph Cohn, 
Patrick Billingsley, Eddie Gomez. 

، فيفاجـــــأ  ابـــــن مـــــدير فنـــــدق يلتحـــــق بإحـــــدى المـــــدارس العموميـــــة
ـــب  ـــه مـــن طال ـــه لحمايت ـــاوة من ـــبهم أت بتحـــرش بعـــض زمـــالء الفصـــل وطل

ــــــة ــــــه .  آخــــــر غــــــامض قــــــوى البني ــــــب نفســــــه ليحمي يلجــــــأ لهــــــذا الطال
هنـــــا تبـــــدأ قصـــــة .  ، فيقبـــــل بعـــــد ممانعـــــة ويـــــرفض أخـــــذ مقابـــــل مــــنهم

، وأولهــــا اكتشــــاف  الصــــداقة مــــع حارســــه الشخصــــى متواضــــع األصــــل
،  س والــــدهمامأســــاة مصــــرع أخيــــه األصــــغر لــــدى عبثهمــــا معــــا بمســــد

شــــــــخص بهــــــــذا الجــــــــرح .  وكذبــــــــه بشــــــــأن مشــــــــاركته فيمــــــــا حــــــــدث
الــــــداخلى لــــــن ينهــــــى قصــــــة البلطجيــــــة الــــــذين يــــــأتون بمقاتــــــل شــــــرس 

، ولــــوال قوتهــــا الدراميــــة لمــــا  ثيمــــة حزينــــة وقاتمــــة للغايــــة.  للــــبطش بــــه
ـــــر نســـــبيا مـــــن الجمهـــــور ـــــر مـــــن .  اســـــتقطبت هـــــذا القـــــدر الكبي الكثي

ـــــى شـــــيكاجو وضـــــواحي أداء مكتـــــوم .  ها الشـــــاحبةتصـــــوير الشـــــوارع ف
كــــــذا أول .  دور العنــــــوانـ  مــــــؤئر مــــــن آدام بالــــــدوين فــــــى أول أدواره 

  . المنتج تونى بيلل كموجهـ  أفالم الممثل
   الحافة القاتلة 

Jagged Edge 
  ق م ١٠٨)   ت/  إى فـى سى  ( ١٩٨٥أميركا 

Columbia. MCompAndCond: John Barry. C: Lynn 
Stalmaster and Associates. CD: Ann Roth. E: Sean Barton, 
Conrad Buff. PD: Gene Callahan. DPh: Matthew F. 
Leonetti, A.S.C. W: Joe Eszterhas. P: Martin Ransohoff. D: 
Richard Marquand.  AscP: Michele Connors-Raley. 

Glenn Close. Jeff Bridges. ¤. Peter Coyote. Robert 
Loggia. John Dehner. Karen Austin, Guy Boyd, Marshall 
Colt, Louis Giambalvo, Ben Hammer. Lance Henriksen, 
Sanford Jensen, James Karen, Leigh Taylor-Young, 
William Allen Young. 

ــــذى قــــدم فيمــــا بعــــد  ــــا تشــــويق فائقــــة مــــن الكاتــــب ال غريــــزة  “درام
ـــــة ـــــة وخادمتهـــــا.  ” قاعدي ـــــه الثري ـــــل زوجت ـــــتهم بقت ـــــب  صـــــحفى ي ، يطل

.  مدعيـــــــة معتزلـــــــة للـــــــدفاع عنـــــــه ضـــــــد المـــــــدعى العـــــــدوانى الطمـــــــوح
المشـــــكلة أنهـــــا اعتزلـــــت ألن زميلهـــــا الســـــابق هـــــذا قـــــد أخفـــــى عنهـــــا 

المهــــم .  ى النتحـــاره، ممـــا أد دليـــل بـــراءة مــــتهم كانـــت تترافـــع ضــــده
ـــــا فعـــــال ـــــول القضـــــية أن يكـــــون المـــــتهم بريئ ـــــد لقب ،  أن شـــــرطها الوحي

  . وهنا تكمن المفاجأة المثيرة بعد حكم البراءة
  حافة الهاوية 

Cliffhanger 
  ق م ١١٨)   س/    ف  ( ١٩٩٣أميركا 

[TriStar] Carolco; Le Studio Canal +; Pioneer [RCS 
Video]. C: Mindy Marin, C.S.A. Co-ExcP: Lynwood 

Spinks. Co-P: Gene Patrick Hines, James R. Zatolokin, 
David Rotman. AscP: Tony Munafo, Jim Davidson. CD: 
Ellen Miroinck. MComp: Trevor Jones. E: Frank J. Urioste, 
A.C.E. PD: John Vallone. DPh: Alex Thomson, B.S.C. 
ExcP: Mario Kassar. Based on a Premise: John Long. 
Screen St: Michael France. S: Michael France and Sylvester 
Stallone. P: Alan Marshall and Renny Harlin. D: Renny 
Harlin. 

<Sylvester Stallone.> ¤. John Lithgow. Michael Rooker. 
Janine Turner. Rex Linn. Caroline Goodall. Leon. Craig 
Fairbrass, Gregory Scott Cummins. Denis Forest, Michelle 
Joyner, Max Perlich. SpApr: Paul Winfield. And Ralph 
Waite -as Frank. 

ـــال روكـــى  )  ســـتالون (متخصـــص فـــى إنقـــاذ ضـــحايا التســـلق فـــى جب
يجــــد نفســـــه متورطـــــا ضـــــد زعـــــيم عصـــــابة دولـــــى حـــــاول بـــــالتواطؤ مـــــع 

ــــة  أحــــد مــــوظفى األمــــن ممــــن ينقلــــون شــــحنة )  ليثجــــو (بشــــعبة الخزان
.  ، لكنهـــــا تســـــقط وســـــط الجبـــــال ، أن يســـــتولى عليهـــــا نقـــــود بطـــــائرة

ــــــــــــه لمســــــــــــاعدته ، فيهــــــــــــرب األول  يحــــــــــــاول أســــــــــــر البطــــــــــــل وزميل
وتتواصـــــل األحـــــداث المثيـــــرة فـــــى بيئـــــة بالغـــــة الشراســـــة .  لمطـــــاردتهم
ــــيال ونهــــارا ــــة هــــذه ل ــــه األحــــداث والبيئ عــــل ، هــــو مــــا ج ، طريقــــة توجي

  . منه قطعة تشويق عنيف رفيعة سينمائيا
AAN: Sd (Michael Minkler, Bob Beemer, Tim Cooney); 

SFxE (Wylie Stateman, Gregg Baxter); VFx (Neil Krepela, 
John Richardson, John Bruno, Pamela Easley). 

  حافة الهاوية 
Dancing with Danger 

  ]  اشتراك  [ق م  ١٠٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
[Paramount] Wilshire Court Productions [Fast Track 

Films]. M: David Michael Frank. P: Christopher Griffin. W: 
Elisa Bell. D: Stuart Cooper. 

Cheryl Ladd. Ed Marinaro. Miguel Sandoval. Pat Skipper. 
Stanley Kamel. Ellen Dolan. Katherine Olsen. Wally 
Dalton. Evan MacKenzie. 

ــــاض غــــامض ــــة ذات م ــــرأة هارب ، وكالهمــــا  شــــرطى ســــابق يالحــــق ام
ميلودرامــــــــا غمــــــــوض جيــــــــدة ومحكمــــــــة .  ’ يــــــــرقص مــــــــع الخطــــــــر ‘

ــــا الخيــــوط ، وهــــى عــــرض  ، وشــــيريل الد فــــى قمــــة أنوثتهــــا المثيــــرة هن
  . داخل العرض

   ٢/١حافية على جسر الذهب 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٧٧مصر 

أفـــــــالم ]  شـــــــافعى لتوزيـــــــع األفـــــــالم الهيئـــــــة العامـــــــة للســـــــينما  [
ــــوردانى:  قصــــة.  االتحــــاد ــــراهيم ال عبــــد الحــــى :  ســــيناريو وحــــوار.  إب
صــــالح :  مــــدير اإلنتــــاج.  نهــــاد بهجــــت:  مهنــــدس الــــديكور.  أديــــب

:  االســــــــتعراض.  هــــــــانى مهنــــــــى:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  خطــــــــاب
ــــــر مــــــراد : ؛ تلحــــــين فتحــــــى قــــــورة:  كلمــــــات ــــــر مهندســــــى .  مني كبي
.  ســـــامى شــــــلبى:  المنـــــتج المنفــــــذ.  نصـــــرى عبــــــد النـــــور:  الصـــــوت
.  محمـــــود نصــــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد العزيـــــز فخــــــرى:  مونتـــــاچ
  . عاطف سالم:  إخراج

، عـــــــادل  ، مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين ، حســـــــين فهمـــــــى ميرفــــــــت أمـــــــين
ر ، كــــوث ، أحمــــد توفيــــق ، عبــــد المــــنعم إبــــراهيم ، نجــــوى فــــؤاد أدهــــم
  . ، شفيق جالل ، عثمان الحمامصى العسال

ــــــات مــــــن  ــــــة صــــــارخة فــــــى خلفي ــــــار عاطفي ــــــات انهي ميلودرامــــــا مجري
ممثلــــــة شــــــابة تحــــــب .  ، وكــــــل شــــــئ مبــــــالغ فيــــــه العمــــــل الســــــينمائى

ـــــتج الموجـــــه الشـــــاب ـــــى عالقتهـــــا بأحـــــد  المن ـــــه يشـــــك ظلمـــــا ف ، لكن
بعــــد قليــــل تتضــــح لــــه .  ، ويطاردهــــا بعقــــد االحتكــــار أصــــحاب النفــــوذ

، لكـــــــن بعـــــــد أن أصـــــــبح كالهمــــــا مطلوبـــــــا كضـــــــحية للرجـــــــل  راألمــــــو 
ـــــر ـــــأن تحـــــاول ابعـــــاد حبيبهـــــا عنهـــــا .  الكبي ـــــدأ ب ـــــار تب ـــــات االنهي مجري

ــــــه ــــــاذا ل ــــــه بالســــــفر  إنق ــــــل الســــــماح ل ــــــرض نفســــــها مقاب ، وتنتهــــــى بع
، ثــــم قتــــل البــــارون بــــدال  للعــــالج مــــن آثــــار ضــــرب عنيــــف تعــــرض لــــه

ـــــه ـــــوم مع ـــــت تعرفهـــــا ألن.  مـــــن الن ـــــى خطـــــوة واحـــــدة أن ـــــات  تبق مجري
ــــا تنتهــــى بهــــا مســــتوحى .  ســــقوط بطــــالت الســــينما المصــــرية دائمــــا م

مــــــن حيــــــاة نجمــــــة األربعينيــــــات كاميليــــــا وعالقتهــــــا بالموجــــــه أحمــــــد 
، لكـــن مـــع تقـــديمها فـــى إطـــار معاصـــر  ، وكـــذا بالملـــك فـــاروق ســـالم

ـــــــــة  (مختلـــــــــف  ـــــــــت جـــــــــاهزة فـــــــــى الخلفي يقـــــــــال أن المخطوطـــــــــة كان
ـــــم أعيـــــدت كتابتهـــــا بالكامـــــل  األصـــــلية بهـــــدف تخفـــــيض تكـــــاليف ، ث
  .  ) اإلنتاج

  الحاقد 
  ق أأ ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٦٢مصر 
  . ريمون نصور:  إخراج

  . ، أمينة رزق ، محمود المليجى ، سميرة أحمد فريد شوقى
قســـــوة المجتمـــــع تحـــــول طفـــــال إلـــــى حاقـــــد بمعايرتـــــه بأبيـــــه المـــــتهم 

يتجـــــه للشـــــر ويتـــــوب علـــــى يـــــد البطلــــــة .  بالســـــرقة ظلمـــــا ذات مـــــرة
ميلودرامـــــا اجتماعيـــــة .  ، لكـــــن ماضـــــيه مـــــع العصـــــابة يطـــــارده ةالرقيقـــــ

  . ، ولذا ضعيفة من الناحية الفنية أخالقية مباشرة وتعليمية
  حالة اشتباه 

  ] فـيديو  [ق م  ١١٠)  شاطئ الحياة ( ١٩٩٥مصر 
:  مونتـــــاچ.  نبيـــــل صـــــاروفيم:  تـــــأليف.  األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو

ـــــــات الســـــــايس ـــــــدير التصـــــــوير.  عناي ـــــــت:  م :  إخـــــــراج.  محمـــــــد ثاب
  . يوسف شرف الدين
.  عـــــزة بهـــــاء الـــــدين.  هـــــانى رمـــــزى.  ســـــيمون.  فـــــاروق الفيشـــــاوى

  . عهدى صادق.  بثينة رشوان
، اعتــــاد الســــعى فــــى  ) الفيشــــاوى (مــــدرس ألعــــاب رياضــــية متطلــــع 
ـــــة ـــــر مـــــن األنشـــــطة المريب ـــــة  الكثي ـــــاة ثري ـــــزوج مـــــن فت )  ســـــيمون (، مت

.  يخفــــى عــــن الجميــــع زواجــــه بــــأخرىبشــــقتها بضــــاحية مدينــــة نصــــر و 
، لكنـــــه بـــــدون مقـــــدمات يكـــــرر  لـــــم يعتـــــد زيـــــارة والـــــده بحـــــى القلعـــــة

ـــه ـــه ل ـــالحى مصـــرعة وتختفـــى  زيارت ـــر ب ـــاجر كبي ، ويعقـــب هـــذا أن لقـــى ت
ـــــه ٣٠٠ ـــــى حوزت ـــــت ف ـــــه كان ـــــف جني ـــــتهم األب الســـــيما .  أل ـــــدئيا ي مب

األب يـــــرفض اتهـــــام .  وأن الكـــــالب الپوليســـــية تعرفـــــت علـــــى مالبســـــه
، ويمنــــع ابنــــه اآلخــــر المهنــــدس المســــتقيم مــــن التــــدخل إلنقــــاذه  ابنــــه

، وال يتطلــــب  فــــيلم ترقــــب صــــغير وغيــــر مثيــــر فــــى شــــىء تقريبــــا.  هــــو
  . الصمود حتى النهاية فال شىء مثير فيها

  حالة تلبس 
Caught in the Act 

  ]  تليفـزيونى  [ق م  ٨٨)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
[Universal] Dutch Productions [MTE; Meltzer/ Viviano 

Productions; Davis Entertainment]. C: Judith Weiner. M: 
Arthur B. Rubinstein. E: Maryann Brandon. PD: Howard 
Cummings. DPh: Jeffrey Jur. Co-P: William Fay. P: 
Michael Meltzer, Bettina Sofia Viviano. S: Ken Hixon; St: 
Andy Evanson and Ken Hixon. D: Deborah Reinisch.  
ExcPs: John Davis, Merrill Karpf. 

Gregory Harrison. Leslie Hope. Patricia Clarkson. 
Kimberly Scott. And Kevin Tighe.  ↑ Co-Str: Raye Birk, 
Michael David Lally, Daniel Gerroll, Joe Uria. Ftr: Scott 
Smith, Linda Sanders, Kirby Tepper, Zitto Kazann, Peggy 
Mannix, Castulo Guerra, Nancy Fish, Cate Caplin, Ron 
Orbach, John Drayman, Rick Cicetti, Marilyn Rockafellow, 
Douglas Alan Roberts, Ruth Manning, Jane Alden, Roy L. 
Jones, Jack Kehler, Keith Tellez, Wendy Way, Stephanie 
Shroyer, Jessie Jones, Gil Colón, Nigel Gibbs, Joe Banks. 

، ومنحنيـــــات  ميلودرامـــــا غمـــــوض شـــــديدة اإلتقـــــان ومثيـــــرة بالفعـــــل
ـــــرة ـــــى كـــــل م ـــــة جـــــاءت مقنعـــــة ف ـــــت  حبكتهـــــا المتوالي ـــــى وإن كان ، حت

أيضـــــا لمحـــــة خفـــــة ظـــــل محببـــــة مـــــن .  متوقعـــــة بعـــــض الشـــــىء أحيانـــــا
ـــــديا ـــــوس أنچليســـــى .  هاريســـــون جامـــــد الوجـــــه تقلي ممثـــــل ســـــينمائى ل

،  ى حســـــابه، يفاجـــــأ بوجـــــود عشـــــرين ألـــــف دوالر فـــــ مغمـــــور ومفلـــــس
ســــرعان مــــا يجــــد نفســــه وقــــد .  ثــــم عشــــرة ماليــــين كاملــــة بعــــدها بأيــــام

، ثـــم أن كـــل األمـــر  لفقـــت جيـــدا ضـــده جريمـــة قتـــل صـــاحب مســـكنه
مــــرتبط بصـــــديقته الجديـــــدة التـــــى هـــــى فــــى الواقـــــع موظفـــــة فـــــى بنكـــــه 
وتعمـــــدت هـــــى وشـــــريك لهـــــا عمـــــل التحـــــويالت لحســـــابه بـــــدال مـــــن 

ا يبــــدو كمجــــرد غلطــــة حســــاب آخــــر مقــــارب لــــه جــــدا فــــى الــــرقم فيمــــ
تقـــــوده الفتـــــاة لفكـــــرة تحويـــــل األمـــــوال .  غيـــــر مقصـــــودة إن أكتشـــــف

، لكـــــن  لألرچنتـــــين والهـــــرب ســـــويا بعـــــد أن قتلـــــت شـــــريكها األصـــــلى
تتـــــوالى المنحنيـــــات المثيـــــرة لتـــــأتى بنهايـــــة ســـــعيدة لشـــــخص بـــــدا أنـــــه 

رغـــــم ثانويـــــة األمـــــر إال أن هنـــــاك .  وقـــــع كفـــــأر فـــــى مصـــــيدة محكمـــــة
ـــ ـــة طريفـــة عـــن حي ، وقصـــة حـــب  اة صـــغار الممثلـــين فـــى هوليـــوودخلفي

رقيقــــة مــــن طــــرف واحــــد مــــن موظفــــة بوكالــــة مواهــــب تحــــاول مســــاعدة 
  . البطل قدر جهدها
  حالة تلبس 

  ق م ١٠٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٨مصر 
ــــــــع ودور العــــــــرض [ إدارة .  أفــــــــالم ســــــــينما ســــــــنتر]  مصــــــــر للتوزي

:  لصـــــوتمهنـــــدس ا.  ، غطـــــاس قلتـــــة ســـــمير ســـــعيد خليـــــل:  اإلنتـــــاج
؛ التوزيـــــع  المـــــوجى الصـــــغير:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  مجـــــدى كامـــــل

قصـــــة .  عنايـــــات الســـــايس:  مونتـــــاچ.  يحيـــــى المـــــوجى:  الموســـــيقى
.  ســــعيد شــــيمى:  مــــدير التصــــوير.  أنــــور عبــــد اهللا:  وســــيناريو وحــــوار

  . بركات:  إخراج
أحمــــد عبــــد :  والوجــــه الجديــــد.  جميــــل راتــــب.  ¤.  ســــماح أنــــور

ــــز ــــد.  غســــان مطــــر.  ســــعاد حســــين.  العزي .  لوســــى:  والوجــــه الجدي
ــــــل :  مــــــع الوجــــــوه الصــــــاعدة.  ، انعــــــام سالوســــــة نعيمــــــة الصــــــغير وائ

يحيــــــى :  ضــــــيف الشـــــرف.  ، نهـــــى العمروســـــى ، عـــــالء عــــــوض نـــــور
، صــــــالح  ، نبيلــــــة حســــــن مــــــؤمن حســـــن.  ، أحمــــــد بــــــدير الفخرانـــــى
ــــــى ــــــة االنصــــــارى يحي ــــــد المــــــنعم.  ، فوزي ــــــر عب ،  ، شــــــيرين عمــــــر عبي

،  ، منــــى جمــــال ، أحمــــد الطــــاهر ، ميرفـــــت حــــافظ ســــن مصــــطفىح
  . ، حنفى على ، عبد العزيز مبارك ، إيمان ربيع أمل عباس

فـــــــيلم نشـــــــاط نســـــــائى رائـــــــد بالنســـــــبة لنوعـــــــه هـــــــذا فـــــــى الســـــــينما 
ـــــد  المصـــــرية ـــــى كتبهـــــا وال ـــــذ معقـــــول لمشـــــاهد النشـــــاط الت ، مـــــع تنفي

ـــــا فـــــى  البطلـــــة خصيصـــــا لهـــــا ـــــت النتيجـــــة نجاحـــــا ملفت صـــــندوق ، فأت
ضـــــابطة شـــــرطة يـــــدمن أخوهـــــا .  اإليـــــرادات رغـــــم عائليتـــــه الواضـــــحة
تالحـــــــق هـــــــى أصـــــــدقائه ومـــــــن .  الهيـــــــروئين ويمـــــــوت بجرعـــــــة زائـــــــدة

ســــعاد حســــين  (، لكــــن هــــذه تختطــــف أمهــــا  خلفهــــم العصــــابة األكبــــر
  . ) األم فى الحياة الواقعية أيضا

   ٢/١حالة جنون 
Critical Condition 

  ق م ١٠٧)    ف/   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
Paramount. C: Margery Simkin. CD: Colleen Atwood. M: 

Alan Silvestri. E: Robert K. Lambert. PD: John Lloyd. DPh: 
Ralf D. Bode. ExcP: Bob Larson. S: Denis Hamill & John 
Hamill. St: Denis Hamill & John Hamill and Alan Swyer. P: 
Ted Field, Robert Cort. AscP: Eric Lerner. AddC: Shari 
Rhodes. 

Richard Pryor, Rachel Ticotin, Rubén Blades, Joe 
Mantegna, Bob Dishy, Sylvia Miles, Joe Dallesandro, 
Randall ‘Tex’ Cobb. Bob Saget, Joseph Ragnev, Jon Polito, 
Garrett Morris. 

فيـــدعى الجنـــون رجـــل بيـــزنس يـــتهم خطـــأ فـــى عمليـــة تهريـــب مـــاس 
ــــن الحكــــم ــــم .  للهــــرب م ــــى وتع ــــار الكهرب تهــــب عاصــــفة وينقطــــع التي
، وبالفعـــــــل  يعتقــــــدون أنــــــه المــــــدير الجديــــــد.  الفوضــــــى المستشــــــفى

لتلــــــك الليلـــــة العصــــــيبة بأفكــــــار .  يواجـــــه كــــــل المواقـــــف المســــــتحيلة
ــــــا ــــــة حق ــــــة مجنون ــــــديا طريفــــــة مبتكــــــرة المواقــــــف !  ، لكــــــن فعال كومي

ــــا شــــاف أمــــر البطــــل واســــتمراره كمــــدير ، لكــــن تخفــــت بعــــد انك أحيان
دور محبــــب للمثيــــرة تيكــــوتين كالمســــاعدة التــــى وقفــــت .  رغــــم ذلــــك

ـــه ووقعـــا فـــى الحـــب ، مـــع بعـــض بصـــمات مـــن دور باچولـــد فـــى  بجانب
، وإن كـــــان اســـــتقدامها هنـــــا لـــــيس بـــــذات وقـــــع الفـــــيلم  ” الغيبوبـــــة “

المـــــذكور باعتبـــــار فـــــارق الطـــــول والمواهـــــب الجســـــدية بـــــين البطلتـــــين 
االنفجــــــار  “رى تيكــــــوتين عمــــــا قريــــــب تقهــــــر شــــــوارزينيجر فــــــى ســــــت (

  . ) ! ” األخير
  حالة قتل 

A Case for Murder 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

[Universal] MTE [Bodega Bay]. C: Jane Jenkins and Janet 
Hirshenson, Roger Mussenden. M: Randy Miller. E: 



١٠٩  

Caroline Biggerstaff. DPh: Anthony B. Richmond. P: 
Michael S. Murphey. ExcPs: Richard Gitelson and Eric 
Freiser. S: Pablo F. Fenjues. D: Duncan Gibbins.  ↑ AscP: 
Raquel Caballes. 

Jennifer Grey. ¤. Peter Berg. Belinda Bauer. Eugene 
Roche. Samantha Eggar, Justine Arlin, David Hayward. 
Thomas Kapache, Rosemary Forsyth, Lynne Marta. And 
Robert do Qui -as Detective Haas.  ↑ Bruce French, 
Michael Ryan Way, Dick Welsbacher, Nancy McLoughlin, 
Allison Chase, Stephen Rowe, Mark Phelan, Sally Anne 
Allen, Susan Lee Hoffman, Gene Teddy Whittingham, Dean 
Orion, Robert Rigamonti, Ramesh Pandey, Kathe Mazur, 
Lenny Citrano, Linda D. Shayne, Bob Yerkes. 

ــــوس  (شــــيكاجو  ــــن جــــاء نــــص غــــالف الفـــــيديو بل وال نعــــرف مــــن أي
محـــــــام شـــــــاب نـــــــاجح يرقـــــــى شـــــــريكا فـــــــى مؤسســـــــة :  ) ؟ أنچلـــــــيس
ـــر علـــى المحامـــاة ـــم ســـرعان مـــا يعث يكلـــف .  أحـــد محاميهـــا مقتـــوال ، ث

ـــه ـــدفاع عـــن زوجت ـــورك  بال ـــو ي ـــة مـــن ني ـــة ناشـــئة قادم ، ويســـتعين بمحامي
ــــرة ــــة كبي ــــت غلطــــة مهني ــــت قــــد ارتكب ــــة .  حيــــث كان تكتشــــف المحامي

بعــــــض الشــــــواهد عــــــن احتمــــــال ارتكــــــاب المحــــــامى نفســــــه للجريمــــــة 
، لكـــن عالقتهمــــا تســـتمر فــــى  وكـــذا جريمــــة قتـــل قاضــــى قبلهـــا بقليــــل

، ويبقـــــى األمـــــل فـــــى انجـــــالء الحقيقـــــة  رب مـــــن الـــــزواجالتوطـــــد وتقتـــــ
ــــــى أخــــــر لحظــــــة ــــــاج لكــــــن .  معلقــــــا حت درامــــــا غمــــــوض صــــــغيرة األنت

ــــــة ــــــرة التحــــــرك فــــــى منطقــــــة الحقــــــائق الغمامي .  شــــــديدة اإلتقــــــان ومثي
الفـــــيلم يبـــــدأ وينتهـــــى بكلمـــــة البطـــــل مســـــتعيرا كلمـــــة چـــــيمس كـــــاجنى 

ـــــــى قمـــــــة ‘:  ١٩٤٩”  الحـــــــرارة البيضـــــــاء “مـــــــن  ـــــــد صـــــــنعتها حت  لق
ظهــــور حليــــة للنجمــــة القديمــــة ســــامانتا إيجــــار ’  ! يــــا مــــامى… العـــالم

ـــــوط  ـــــة متوســـــطة العمـــــر أرشـــــدت البطلـــــة عـــــن خي ـــــة كزميل قـــــرب النهاي
، وذلـــــــك فـــــــى الخفـــــــاء دون أن تكشـــــــف لهـــــــا عـــــــن  تخـــــــص زميلهـــــــا

  . نفسها
  حالة مراهقة 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٠مصر 
  . سيد طنطاوى:  إخراج

، عايــــــــدة  ، إلهــــــــام شــــــــاهين نــــــــدس، فــــــــؤاد المه محمــــــــد صــــــــبحى
مـــــــــريم :  ، الطفلـــــــــة ، أشـــــــــرف ســـــــــيف ، زيـــــــــن العشـــــــــماوى ريـــــــــاض
  . ، منيرفـا صبحى

موظـــف يحمــــل ماســــة ثمينـــة مملوكــــة لصــــاحب شـــركته لتهريبهــــا إلــــى 
ـــــا ـــــه فتـــــاة .  روم ـــــدس علي ـــــث ت ـــــه عصـــــابة لالســـــتيالء عليهـــــا حي تالحق

كوميــــديا نشــــاط ليســــت مســــلية جــــدا .  ســــرعان مــــا يقــــع فــــى غرامهــــا
الســـــذاجات المتوقعــــة مـــــن أفـــــالم المغــــامرات الصـــــغيرة التـــــى وتحمــــل 

األســــوأ أن هنــــاك أســــماء كبيــــرة أخــــرى فــــى .  يصــــنعها محمــــد صــــبحى
  . هذا العمل

   ٢/١الحالمة األميركية 
American Dreamer 

  ق م ١٠٤)   ت  ( ١٩٨٤أميركا 
CBS. C: Willy Nicita Associates. CD: Michael Kaplan. 

M: Lewis Furey. E: Anne Goursaud. PD: Brian Eatwell. 
DPh: Giuseppe Rotunno. ExcP: Barry Krost. S: Jim Kouf & 
David Greenwalt; St: Ann Biderman. P: Doug Chapin. D: 
Rick Rosenthal ␡ ↑ PMg: William Watkins.. 

Str: JoBeth Williams. Tom Conti. And Giancarlo Giannini 
-as Victor. Co-Str: Coral Browne, James Staley. Jean 
Rougerie, Pierre Santini, Leon Zitrone.  ↑ C.B. Barnes, 
Huckleberry Fox, Alan Flick, Yassan Khan, Christian de 
Tiliere, Andre Valardy, Robin Coleman, Alan Haufrect, 
Jeffrey Kramer, Jean-Claude Montalban, Fernand Guiot, 
Frank Oliver Bonnet, Pierre Gerard, Yanou Collart, Anna 
Gaylor, Brian Eatwell, Ginette Garcin, Annick Alane, Serge 
Berry, Michel Melki, Jacques Maury, Guy Montagni, 
Helene Hily, Michel Bardinet, Vlodek Press, Eugeniuze 
Priwizencew, Marius Pujszo, Jerzy Rogulski, Beatrice 
Camaraut, Gilberte Geniat, Alain Janey, Alexandra Lorska, 
Katia Tchenko, Genevieve Omni, Francois Viaur, Nancy 
Stephens, Murray Gronwalk, Frank Oliver Bonnet, Pierre 
Olaf, Dr. Hubert Noel, Vic Heutschy, Eleanor Heutschy, 
Janine Darcey, Micheline Bourdax, Albert Augier. 
زوجــــــة منــــــزل ريفيــــــة مــــــن أوهــــــايو تكســــــب رحلــــــة لپــــــاريس بســــــبب 
.  نجاحهـــــا فـــــى حـــــل مســـــابقة مـــــا حـــــول مجموعـــــة قصـــــص غمـــــوض

ـــق تتخيـــل نفســـها بطلـــة تلـــك  ـــة ســـيارة وعنـــدما تفي هنـــاك تتعـــرض لحادث
ــــــات ، وتحــــــاول إنقــــــاذ أحــــــد أقــــــارب المؤلفــــــة  المجموعــــــة مــــــن الرواي

األصـــــلية  بـــــالطبع المؤلفـــــة (األصـــــلية باعتبـــــاره ضـــــحية لمـــــؤامرة لقتلـــــه 
.  ) اقتبســـــــــت معارفهـــــــــا وأقاربهـــــــــا كشخصـــــــــيات لتلـــــــــك الروايـــــــــات

ـــــاك مـــــؤامرة فعـــــال ـــــدما يتضـــــح أن هن ـــــات عن ـــــوالى المفارق ـــــت  وتت ، وأن
ـــــة المطـــــاف ألن تكـــــون مؤلفـــــة ـــــم أنهـــــا نفســـــها تصـــــلح فـــــى نهاي .  تعل

ــــــارة ــــــرة اإلث ــــــر كبي ــــــدة وغي ــــــر جدي ــــــديا غي ــــــة  كومي ، لكنهــــــا تظــــــل ذكي
ات الخيــــــالى علــــــى البشــــــر المعالجــــــة حــــــول فكــــــرة أثــــــر عــــــالم الروايــــــ

  . إنتاج سينمائى من شبكة سى بى إس.  العاديين
  حامى السالم 

The Peacemaker 
  ق م ١٣٠)  س  ( ١٩٩٧أميركا 

DreamWorks Pictures. MComp: Hans Zimmer. CD: 
Shelley Komarov. FE: David Rosenbloom, A.C.E. PDd: 
Leslie Dilley. DPh: Dietrich Lohmann. Co-ExcP: John 
Wells. ExcPs: Laurie MacDonald, Michael Grillo. P: Walter 
Parkes, Branko Lustig. S: Michael Schiffer. D: Mimi Leder. 

George Clooney. Nicole Kidman. ¤. And Armin Mueller-
Stahl. 

جـــــــــــــــــافين -كـــــــــــــــــاتزينبيرج-أول أفــــــــــــــــالم شـــــــــــــــــركة ســــــــــــــــپييلبيرج
ـــــى ، وهـــــو ك ’ درييمـــــووركس ‘ ـــــيس بقـــــدر التوقعـــــات الت عمـــــل مفـــــرد ل

جيــــد .  المــــذكور’  فريــــق األحــــالم ‘بنيــــت قبــــل عــــامين لــــدى تأســــس 
جــــــدا كفــــــيلم نشــــــاط ســــــريع اإليقــــــاع عــــــن عميــــــل مخــــــابرات مركزيــــــة 

كلــــوونى  (مغـــامر وغيــــر منضــــبط يطـــارد بصــــحبة عالمــــة نوويـــة حســــناء 
ـــدمان ـــر مواقـــع .  مـــواد نوويـــة روســـية مســـروقة)  وكي تمتـــد المطـــاردة عب

 ، ومواقـــــــع متنوعـــــــة أخـــــــرى عبـــــــر العـــــــالم كچينيـــــــف ســـــــية مختلفـــــــةرو 
، تحفــــل كلهــــا بتــــدمير واســــع وشــــظايا وانفجــــارات  وإيــــران ونيــــو يــــورك

ـــــى أحـــــد .  وطلقـــــات ـــــر رصـــــانة هـــــو مشـــــهد الســـــطو عل ـــــابع األكث التت
أيضـــــــا أول األفـــــــالم الســـــــينمائية للموجهـــــــة التليفــــــــزيونية .  القطـــــــارات

ـــــتح ميمـــــى ليـــــدر ـــــدا مـــــن ال ـــــدى قـــــدرا جي كم التـــــوجيهى لضـــــرب ، تب
  .  النشاط الفائق

    ٢/١حائرة بين رجلين 
Broadcast News 

  ق م ١٣١)  س/   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
Twentieth Century Fox [Gracie Film]. M: Bill Conti. E: 

Richard Marks. PD: Charles Rosen. DPh: Michael Ballhaus. 
ExcP: Polly Platt. W, P and D: James L. Brooks. 

William Hurt. Albert Brooks. Holly Hunter. Robert 
Prosky. Lois Chiles. Joan Cusack.   ↑ Christian 
Clemenson, Jack Nicholson, Peter Hackes. 

، وأحـــد أعظـــم  يســـمى بالواقعيـــة مـــا ربمـــا عالمـــة كبـــرى فـــى تـــاريخ
ـــــــــات ـــــــــة للثمانيني  مناقشـــــــــة صـــــــــريحة وعصـــــــــرية.  األفـــــــــالم االجتماعي

األفكـــــار تمتمـــــا لقضـــــية النجـــــاح والثـــــراء الســـــريع طمـــــوح كـــــل إنســـــان 
أحـــــدهما :  نعـــــم هـــــى حـــــائرة بـــــين رجلـــــين.  فـــــى المجتمـــــع المعاصـــــر

ـــــــديم ـــــــل مهـــــــارات الماضـــــــى الق ـــــــة الواســـــــعة  يمث ـــــــة فـــــــى الثقاف ، ممثل
والتمســــك بالكرامــــة واالخــــالص للصــــداقة والعمــــل بغــــض النظــــر عــــن 

ظهــــر الالمــــع والشخصــــية الم:  والثــــانى هــــو مهــــارات اليــــوم.  المقابــــل
الجذابــــــــة وبراعــــــــة الحــــــــديث والعقالنيــــــــة بــــــــال عواطــــــــف وامتصــــــــاص 

الخــــــط  ‘، وأهــــــم شــــــىء فهــــــم أن  صــــــدمات الخبــــــرة بمرونــــــة وبــــــرود
األول .  ’ الفاصــــــــــــل بــــــــــــين األخــــــــــــالق والقــــــــــــذارة يتحــــــــــــرك يوميــــــــــــا

ـــــة  مراســـــل تليفــــــزيونى مـــــن المواقـــــع)  بـــــرووكس ( ، ال يجـــــد فـــــى الهاي
بـــدال )  هيـــرت (، والثـــانى  متـــه ومبادئـــهبـــدا مـــن االســـتقالة حفظـــا لكرا

ـــــــار ـــــــى ليصـــــــبح مـــــــذيعا لألخب ـــــــك يرتق ـــــــن ذل ـــــــذيعا رئيســـــــا  م ـــــــم م ، ث
ــــات النجــــاح للشــــبكة ــــف تتطــــور مقوم ــــه يفهــــم ســــريعا كي ،  ، فقــــط ألن

، فهـــــو  واألهـــــم أنـــــه ال يمكـــــن بحـــــال اعتبـــــاره شـــــريرا أو حتـــــى مـــــاكرا
ـــــرف بضـــــعفه وســـــطحيته ويطلـــــب العـــــون وال يكـــــف عـــــن  متواضـــــع يعت

ـــــتعلم ـــــه ، ال ـــــاخالص كلمـــــا طلبـــــت من ـــــالعكس يقـــــدم الخـــــدمات ب .  وب
بـــدت هنـــا كمعجـــزة تمثيـــل  (أمـــا هنتـــر .  ’ إنســـان عصـــرى ‘إنـــه فقـــط 

، أو قـــــل الحـــــائرة بـــــين عـــــالمين أو  ، فهـــــى الوســـــط ) فائقـــــة الديناميـــــة
ـــــين عصـــــرين ـــــذى يحبهـــــا مـــــن :  ب ال تقـــــل عـــــن صـــــديقها المخلـــــص ال

تقـــــدر هـــــذه طـــــرف واحـــــد فـــــى الجديـــــة والمهـــــارة وعصـــــامية الخبـــــرة و 
ـــه ـــا في ـــه بمـــا يكفـــى لالنجـــذاب غراميـــا  جميع ، لكنهـــا أقـــل محافظـــة من

ــــد الالمــــع ــــل الجدي ــــأة لمجــــاراة .  للزمي ــــر مهي ــــرا تكتشــــف أنهــــا غي أخي
، لكــــن  والنهايـــة أن كــــل فـــى طريــــق.  هـــذا حتــــى آخـــر تبعــــات الطريــــق

مــــــع مالحظــــــة أن نظــــــرات ابــــــن بــــــرووكس تتعلــــــق بهيــــــرت فــــــى لقطــــــة 
بينمــــــا أبــــــوه وصــــــديقته القديمــــــة يتحــــــوالن ،  النهايــــــة مزلزلــــــة المعــــــانى

عمـــــل  .  لكـــــارت پوســـــتال وكأنهمـــــا ذكـــــرى ماضـــــى قـــــد ولـــــت أطاللـــــه
ـــــع التفاصـــــيل ـــــدة ومبدعـــــة  كثيـــــف مـــــوحى قـــــوى وممت ، ودراســـــة محاي

ـــــب  ـــــه مـــــن إجـــــل موعظـــــة أو اللع ـــــا تقـــــدم العصـــــر وروحـــــه وال تدين حق
علــــى العواطــــف التقليديــــة لجمهــــور الســــينما أو اختــــزال قضــــية معقــــدة 

ــــل  ــــاكبالفع ــــى مجــــرد رأى ينحــــاز هنــــا أو هن ــــى إطــــار  .  إل كــــل هــــذا ف
، عــــــن داخليـــــــات شـــــــبكات  كوميــــــدراما بارعـــــــة ال تهــــــدأ وال تتوقـــــــف

ـــــــــزيون ــــــــوع  التليف ــــــــة التقليديــــــــة للن ”  ووســــــــا “ (، فقــــــــط دون الخطاب
أكثــــــــر التتابعـــــــات تـــــــأثيرا تــــــــأتى .  ) إلـــــــخ… ١٩٧٦”  الشـــــــبكة “و

م العـــاملين قـــرب النهايـــة مـــع بـــدء موجـــة مـــن الفصـــل الجمـــاعى لمعظـــ
ــــرئيس الكــــاريزمى.  فــــى الشــــبكة ــــة لنيكولســــون كالمــــذيع ال ،  دور حلي

ــــا  ــــا عرفان ــــه أداه مجان ــــة ويقــــال أن ــــاوين البداي ــــذكر اســــمه فــــى عن ــــم ي ول
شــــروط  “عــــن  (للموجــــه الــــذى نــــال علــــى يديــــه األوســــكار الثانيــــة لــــه 

  . ) ” المحبة
AAN: P; A (Hurt); As (Hunter); SptA (Brooks); OS; Cgr; 

FE. 

    ٢/١الحائط 
Pink Floyd’s The Wall 

  ] استحراك/   حركة حية  [ق م  ٩٩)  — ( ١٩٨٢بريطانيا 
Metro Goldwyn Mayer. Designed: Gerald Scarfe.  ↑ D: 

Alan Parker. S: Roger Waters. D of Anim: Gerald Scarfe. P: 
Alan Marshall. ExcP: Stephen O’Rourke. FMP: Roger 
Waters, David Gilmour and James Guthrie. MW: Roger 
Waters. Except Comfortably Numbs, Young Lusi, Run Lik 
Heft W With David Gilmour. The Trial W with Bob Ezrin. 
DPh: Peter Biziou. E: Gerry Hambling. PD: Brian Morris. 
AscP:Garth Hambling.  M Perf Pink Floyd: David Gilmour, 
Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright. Orchd, Cond 
and Arranged: Michael Kamen. SdCoordinated and 
Engineered: James Guthrie. Camera Operator: John Stanier; 
PMixer: Clive Winter; Chor: Gillian Gregorg; C: Celestia 
Fox. Anim P: Roger Waters; AD: Jill Brooks. M from the O 
Album The Wall Perf: Ezrin, Gilmour, Guthrie, Waters. 

 ↑ Introd: Bob Geldof -as Pink. Christine Hargreaves, 
James Laurenson, Eleanor David, Kevin Mckeen, Bob 
Hoskins. David Bingham, Jenny Wright, Alex McAvoy, 
Ellis Dale, James Hazeldine, Ray Mort, Marjorie Mason, 
Robert Bridges, Michael Ensign, Marie Passarelli, Winston 
Rose, Joanne Whalley, Nell Campbell, Emma Longfellow, 
Lorna Barton, Rod Beddall, Peter Jonfield, Philip Davis, 
Gary Olsen, Eddie Tagoe, Dennis Fletcher, Jonathan Scott, 
Joanna Dickens, John Scott Martin, Marilyn Thomas, 
Brenda Cowling, Michael Burrell, Malcolm Rogers, John 
Broughton, John Paul Morgan, Albert Moses, Vincent 
Wong, Mark Newman, Lucita Lijertwood, Betty Whelan, 
David Fleesham, Joanna Anderews, Diana King, Roger 
Kemp, David Smythe, Keith Wray. 
أحــــد أعظــــم األلبومــــات فــــى تــــاريخ الموســــيقى الشــــعبية يتحــــول هنــــا 

هــــو مــــن ناحيــــة تكثيــــف أشـــــد .  إلــــى فــــيلم ســــمة أثــــار جــــدال واســـــعا
ــــــدى أنصــــــار الثقافــــــة المضــــــادة ــــــا السياســــــية ل ــــــى كــــــان  للبارانوي ، والت

ـــــرا صـــــارخا عنهـــــا ـــــة النجـــــاح أقـــــل مـــــن .  األلبـــــوم نفســـــه تعبي مـــــن ناحي
ـــــــيلم  ـــــــيس بســـــــبب عـــــــدم إخـــــــالص الف ـــــــة المتوقـــــــع ل ـــــــوم أو ثقاف لأللب

ــــأخرا جــــدا الهــــالوس اليســــارية ــــك جــــاء مت ،  ، إنمــــا فقــــط الن كــــل ذل
أى بعــــــــد أكثــــــــر مــــــــن عقــــــــد كامــــــــل مــــــــن نهايــــــــة أمجــــــــاد الســــــــتينات 

ــــــــة وعبقريــــــــة  الفوضــــــــوية ــــــــوم يرجــــــــع أساســــــــا البتكاري ، ونجــــــــاح األلب
ــــــتج الســــــينمائى  موســــــيقية ، وهــــــذا ال ينســــــحب بالضــــــرورة علــــــى المن

ـــه ـــ.  المـــأخوذ عن ـــيس هن ـــا ل ـــاء حـــر أقـــرب لمجـــرد درامي ـــل بن اك قصـــة ب
األخيـــــــرة قطعـــــــة نـــــــادرة فـــــــى تـــــــاريخ .  صــــــور واســـــــتحركات متالحقـــــــة

ــــــر  األســــــتحراك الســــــيرالى فــــــذة مــــــن ســــــكارفى الرســــــام الســــــيرالى تعب
قهــــــر الســــــلطة واألمبراطوريــــــة :  ببراعــــــة وكثافــــــة عــــــن معــــــانى األغــــــانى
،  ، قهـــــر الـــــدين وقهـــــر األســـــرة قهـــــر المدينـــــة قهـــــر النظـــــام التعليمـــــى

الــــذى يحــــبس ’  طوبــــة آخــــرى فــــى الحــــائط ‘لتــــى كلهــــا مجــــرد تلــــك ا
عبـــر طفولتـــه اليتيمـــة بعـــد مـــوت ’  پينـــك ‘داخلـــه الشـــاب األنجليـــزى 

، ثــــم المدرســــة القمعيــــة وحركــــات  أبيــــه فــــى الحــــرب العالميــــة الثانيــــة
،  الســــالم وعملــــه كمغنــــى وعالقاتــــه البــــاردة بــــالجنس اآلخــــر واإلدمــــان

الــــذى يــــدمر كــــل شــــىء ’  يــــةالكراه ‘إلــــى أن يصــــبح زعيمــــا لحــــزب 
ـــين .  ’ الحـــائط ‘فـــى المجتمـــع القـــديم وتفجـــر  بإيجـــاز لعـــل الفـــارق ب

ــــــــرك علــــــــى إتخــــــــاذ موقــــــــف مــــــــن  ــــــــر يجب ــــــــوم والفــــــــيلم أن األخي األلب
وبمـــــا أن األرجـــــح هـــــو الموقـــــف الـــــرافض فـــــإن .  المحتـــــوى السياســـــى
ــــرة ســــوف تكرهــــه ــــا الكث ــــة ســــوف تعشــــقه عشــــقا طائفي لكــــن .  ، والقل
رأى نقــــدى .  األلبومــــات إثــــارة وحيويــــة وحــــرارةتأكيــــدا ســــيظل أكثــــر 

ـــــــة ـــــــى الســـــــينما الخيالي ـــــــر ف ـــــــن بريطـــــــانى خبي ـــــــة م :  ال يمكـــــــن تجاهل
  . پيتر نيكوللزـ  ’  السيريالية كما ال يجب أن تكون ‘

  حائط برلين 
The Wall of Berlin 

  ق م  ٧١)   ت  ( ١٩٨٨فرنسا 
Antenne 2; Hamster Productions [La Television Suisse 

Romande; HTV; RTL; 3 Themes, Inc.; Venture 
Entertainment Group. InAscWith: Sofica Valor; Centre 
National de la Cinematographie and Societé Française de 
Production et de Creation Audiovisuelle]. Scenario & 
Dialogue: Marie Sauvanet. Based on an Idea Suggested by 
the: Jean-Paul Bertrand Studio. OM: B.B.F.C. Adaptation: 
Yvan Butler, Marie Sauvanet. D: Yvan Butler.  ↑ ExcPs: 
Raymond Vouillamoz, Renee Gundelach. PMg: Meinolf 
Mingo Hartung; DPh: Pavel Korinek; Sd: Michel Morier, 
Gilles Martin; AD: Thomas Schappert; Costumes: Nicole 
Ferrari; PSup: Andre Tille; Er: Elaine Guignet. 

Pierre Malet. Rebecca Pauly. Eleonore Hirt. Rene 
Schonenberger. ¤.  ↑ Susanne Wisten, Karl-Ulrich Meves, 
Anton Rattinger, George Tryphon, Herbert Weissbach, 
Bernd Ludwig, Charlotte Seibenrock, Yan Roullier, 
Andreas Lachnit, Karl-Heinz Grewe, Manu Trockes, Eva 
Ebner, Shaun Lawton, Maren Borrmann, Heinz Muller, 
Werner Amtmann, Benedikt Haimberger, Andrea 
Grossmann, Dany Rosteck. 
ـــرلين األلمـــانى  ـــاعى ب اللجـــوء السياســـى لعـــازف تشـــيللو فـــى فريـــق رب

ـــــــوجرافى فرنســـــــى شـــــــاب ذو  الشـــــــرقى ـــــــؤدى لتعـــــــرف مصـــــــور فوت ، ي
يقعـــــان .  ســـــمعة فنيـــــة خاصـــــة بعازفـــــة التشـــــيللو الجديـــــدة فـــــى الفرقـــــة

ـــاللجوء للغـــرب ، لكـــن يمنعهـــا عرفانهـــا  فـــى الحـــب ويحـــاول إقناعهـــا ب
بقــــاء عــــن الرحيــــل مــــع فضــــلت قبــــل ســــنوات ال (للبلــــد الــــذى صــــنعها 

ـــــة ـــــرلين الغربي ـــــديها لب ، وكـــــذا وفائهـــــا لمدرســـــتها عضـــــو الحـــــزب  ) وال
ــــا ــــذتها دوم ــــن أجــــل تلمي ــــذى .  المســــتعدة للتضــــحية م ــــيلم ال هــــذا الف

صـــــــنع قبـــــــل ســـــــقوط حـــــــائط العنـــــــوان بعـــــــام واحـــــــد ال ينتهـــــــى نهايـــــــة 
ـــــر الســـــينما.  ســـــعيدة ـــــى لكـــــن فـــــى أى مكـــــان آخـــــر غي .  هـــــذا منطق

ــــة  ممــــل ككــــل وبــــال تميــــز يــــذكر رغــــم االهتمــــام بصــــنع نســــخة إنجليزي
ـــــه ـــــولى .  اإلضـــــفاء من ـــــة مـــــن ريبيكـــــا پ فقـــــط بعـــــض اللمســـــات المحبب
  .  بطلته الرقيقة

    ٢/١حائط الرعب 
The Frighteners 

  ق م ١٠٩)  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 
Universal [Wingnut Films]. Co-P: Tim Sanders. AscP: 

Fran Walsh. Creature and Miniature Fx. Richard Taylor; 
Judge MUpDesign: Rick Backer. Digital FxProducer: 
Charlie McClellan. M: Danny Elfman. E: Jamie Selkirk. 
PD: Grant Major. DPh: Alvn Bollinger, John Blick. ExcP: 
Robert Zemeckis. P: Jamie Selkirk, Peter Jackson. W: Fran 
Walsh & Peter Jackson. D: Peter Jackson.  VFxSup: Wes 
Ford Takahashi. Don’t Fear the Reaper: W: Donald Rosser; 
Perf: The Muton Birds. 

Michael J. Fox. ¤. Trini Alvarado. Peter Dobson. John 
Astin. Jeffrey Combs. Dee Wallace Stone. Jake Busey. Chi 
McBride. Jim Fyfe. Troy Evans, Julianna McCarthy. R. Lee 
Ermey, Elizabeth Hawthorne. C: Victoria Burrows. 
الموجــــه النيــــو زيالنــــدى ذى العالمــــة المســــجلة فــــى أفــــالم التقزيــــز 

ـــــــــــة  “ [’  مـــــــــــذاق ســـــــــــيئ ‘انظـــــــــــر فيلمـــــــــــه  (ســـــــــــيئة المـــــــــــذاق  لعن
، يقــــــدم فيلمــــــا أكثــــــر اســــــتعقادا وطموحــــــا وإن صــــــوره  ) ] ” اإلجــــــرام

ـــــديا .  هفـــــى مـــــوطن رأســـــ ـــــات والكومي مـــــزيج مبتكـــــر مـــــن رعـــــب الطعن
ــــــاتال متسلســــــال خــــــوارقى  ــــــق نفســــــى يالحــــــق ق ــــــث محق الســــــوداء حي
القـــــدرات يتســـــبب فـــــى إصـــــابة ضـــــحاياه بنوبـــــة قلبيـــــة قاتلـــــة وأعـــــراض 

فــــوكس هــــو مالحــــق الشــــياطين هــــذا فــــى واحــــد .  أخــــرى بشــــعة مريبــــة
ى ، وچيــــك بوســــ مــــن األدوار النــــادرة التــــى يقــــدم فيهــــا تمثــــيال حقيقيــــا

، وكــــــومبس هــــــو المحقــــــق الفيــــــدرالى  هــــــو ذلــــــك القاتــــــل المتسلســــــل
، أمــــا ترينــــى ألفـــــارادو  غريــــب األطــــوار الــــذى يســــتريب فــــى الجميــــع

المــــــؤثرات الحاســــــوبية لشــــــق الصــــــدور بارعــــــة .  فهــــــى حبيبــــــة البطــــــل
  . ومبتكرة ومخيفة حقا
 حب أپريل 

April Love 
  ق م ٩٩)   ت  ( ١٩٥٧أميركا 

Twentieth Century Fox. S: Winston Miller; Based on a N: 
George Agnew Chamberlain. Songs: Paul Francis Webster 
and Sammy Fain. M Adp: Alfred Newman and Cyril J. 
Mockridge; Cond: Lionel Newman; DPh: Wilfrid Cline. 
AD: Lyle R. Wheeler, Herman A. Blamanthal. SD: Walter 
M. Scott, Eli Benneche. SpPhFx: L.B. Abbott. FE: William 
B. Murphy. Exc Warbrobe Designer: Charles LeMaire. CD: 
Renie. P: David Weisbart. D: Henry Levin. 

Pat Boone and Shirley Jones. ¤ Co-Str: Dolores Michaels, 
Arthur O’Connell. With: Matt Crowley, Jeanette Nolan, 
Brad Jackson. 
شـــــــاب مـــــــن شـــــــيكاجو تحـــــــت المالحظـــــــة لســـــــرقة ســـــــيارة بغـــــــرض 

عليــــه فــــى مزرعتــــه الريفيــــة  ـ  أى األخيرـ  ، يــــأتى لعمــــه الســــاخط  اللهــــو
ـــــــاكى ،  يصـــــــلح الســـــــيارات ويصـــــــادق الحصـــــــان الجـــــــامح.  فـــــــى كنت

، وأخيــــــرا  وتتنــــــافس علــــــى حبــــــه أختــــــان صــــــاحبتا المزرعــــــة المجــــــاورة



١١٠  

.  عربـــــة خفيفـــــة لفـــــرد واحـــــديشـــــارك فـــــى ســـــباق للجيـــــاد التـــــى تجـــــر 
ـــــل بحـــــب وتســـــامح  ـــــة بســـــيطة لمجتمـــــع يتقب ـــــة واجتماعي قصـــــة عاطفي

ــــــة ــــــات كامن ــــــه مــــــن طاق ــــــا بداخل ــــــدا فيظهــــــر م ــــــرا جي ، وإن وجــــــد  زائ
ـــــبعض أو مـــــن ظـــــروف معاكســـــة شخصـــــية .  الموقـــــف النقـــــيض مـــــن ال

ـــرا  ـــم تخـــدم كثي ـــدا ول ـــم ترســـم جي األخـــت األكبـــر وعالقـــة البطـــل بهـــا ل
ـــة الرئيســـية باأل ـــى .  خـــت األصـــغرفـــى العالق ـــة مـــن حـــين إل أغـــان محبب

ـــــــة آخـــــــر ـــــــة العنـــــــوان العاطفي  ١٩٤٤إعـــــــادة لفـــــــيلم .  ، أبرزهـــــــا أغني
  . ’ بيت فى إنديانا ‘

 AAN: Song (April Love -Fain -M, Webster -Lyr).  

  حب أحلى من الحب 
  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٥مصر 

الفـــــيلم  الســـــيد بـــــدير عـــــن:  قصـــــة.  ناديـــــة فـــــيلم]  هـــــيمن فـــــيلم [
محمــــــد مصــــــطفى :  ســــــيناريو وحـــــوار.  األمريكـــــى صــــــوت الموســـــيقى

ــــــــاچ.  ســــــــامى ــــــــة شــــــــكرى:  مونت ــــــــى:  موســــــــيقى.  نادي .  هــــــــانى مهن
ــــــديكور ــــــدس ال ــــــور:  مهن ــــــد الن عصــــــام :  مــــــدير التصــــــوير.  مــــــاهر عب

  . حلمى رفلة:  إخراج.  فريد
،  ، ليلـــــى حمـــــادة ، نبيلـــــة الســـــيد ، محمـــــود ياســـــين نجـــــالء فتحـــــى

  . ، تغريد على ، فاروق نجيب ىنادية الكيالن
ســـــــنقول فقـــــــط أن هـــــــذه هـــــــى المعالجـــــــة المصـــــــرية بالغـــــــة :  عفــــــوا

الركاكـــــــة لواحـــــــد مـــــــن أجمـــــــل األفـــــــالم فـــــــى تـــــــاريخ الســـــــينما اســـــــمه 
  . ” صوت الموسيقى “

  حب أخوى 
Brotherly Love 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩١)   ت  ( ١٩٨٥أميركا 
CBS. M: Jonathan Tunick. E: David Rosenbloom. AD: 

Graeme Murray. DPh: Bradford May. P: Andrew Gottlieb. 
TP: Ernest Tidyman. Based on the N Brotherly Love: 
William D. Blankenship. D: Jeff Bleckner.  This film is 
dedicated to the memory of Ernest Tidyman. C: Ellen 
Meyer. AscP/ UnitPMg: Paul L. Tucker. PostPMg: Cosmas 
Bolger. 

<Judd Hirsch -in. ¤.> Str: Karen Carlson. George 
Dzundza. Barry Primus. Anthony Charnota. Ron 
Karabatsos. Lori Lethin. SpApr: Josef Sommer.  Co-Str: 
Estee Chandler, Matt Dill, John Demita. Ftr: Martin Doyle, 
Dale Wilson, Stephen E. Miller, David Berner, Jay Brazeau, 
Blu Mankuma, Christianne Hirt, Wally Marsh, Don 
Mackay, Lee Taylor, David Brass, Ken Kirzenger, Zoltan 
Sarkozy, Shawn Clements, Greg Hayes, Alvin Lee Sanders, 
Janet Wright, Freda Perry, Ron Tarrant, Lillian Carlson, 
Gillian Barber. 
ــــــوأم  ــــــه الت ــــــو هيفـــــــين يفاجــــــأ بظهــــــور أخي ــــــدس معمــــــارى فــــــى ني مهن
،  المطـــــــابق والـــــــذى هـــــــرب مـــــــن مصـــــــحة عقليـــــــة بلـــــــوس أنچلـــــــيس

ـــــه وألســـــرته بسلســـــلة مـــــن الحـــــوادث العنيفـــــة ـــــه ل ، يليهـــــا أن  ومالحقت
الشـــرطة .  يقتـــل ابنـــة رجـــل عصـــابات نيـــو يـــوركى ويلفـــق التهمـــة ألخيـــه
فتــــــرض أنــــــه ال تصــــــدق القصــــــة ذلــــــك أن األخ دبــــــر لنفســــــه حادثــــــا ي

، واألطبـــاء النفســـيون يعتقـــدون أنـــه  مـــات فيـــه فـــى ســـياتل قبـــل شـــهور
ـــه بعـــد موتـــه ال يجـــد حـــال ســـوى أن .  كـــأخ تـــوأم اكتســـب صـــفات أخي

يــــتقمص هــــو نفســــه شخصــــية األخ ويجــــرده مــــن ثروتــــه التــــى اغتصــــبها 
ـــة ، وأن يجـــرده  مـــن فتـــاة ثريـــة مـــن ســـياتل قبـــل قتلهـــا فـــى تلـــك الحادث

، األمــــــر الــــــذى يجــــــره  مــــــة جنســــــية لــــــهأيضــــــا مــــــن فتــــــاه يحبســــــها كأ
چـــــد هيـــــرش يقـــــوم بكـــــال دورى األخـــــوين .  للظهـــــور لمواجهـــــة ســـــافرة

قــــد ال يقنعــــك كــــل شــــىء .  الطيــــب والشــــرير وإن لــــيس بتميــــز خــــاص
،  ، لكنـــــه يظـــــل تليفــــــزيونية مثيـــــرة األحـــــداث قويـــــة التـــــأثير ككـــــل فيـــــه

حتــــى وإن بــــدت ســــاذجة لجمهــــور التســــعينيات الــــذى أذهلتــــه فكــــرة 
!  ] ” المواجهــــــــة الصــــــــعبة “ [’  مخلــــــــوع/  وجــــــــه ‘فــــــــى  مشــــــــابهة

كندا عوضــــــا عــــــن نيــــــو هيفـــــــين ـ  التصــــــوير بالكامــــــل فــــــى فـانكووفـــــــر 
  . واشينجتون وغيرهماـ  كونيكتيكت وسياتل ـ  

  الحب األخير 
  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . محمد حسن كامل:  إخراج

،  ة وصـــــــفى، نعيمـــــــ ، زهـــــــرة العـــــــال ، أحمـــــــد مظهـــــــر هنـــــــد رســـــــتم
  . ، ياسمين إغراء

، يقـــــع فـــــى غـــــرام عـــــاهرة  رئـــــيس جمعيـــــة خيريـــــة لرعايـــــة المشـــــردين
ـــــــاء .  ويتزوجهـــــــا ســـــــرا ـــــــة وتمـــــــوت أثن ـــــــه األصـــــــلية تنجـــــــب طفل زوجت

ميلودرامــــــــا عاطفيــــــــة .  ، وعلــــــــى الزوجــــــــة الجديــــــــدة تربيتهــــــــا والدتــــــــه
  . ، وهو أفضل ما فيها ، متقنة التمثيل أساسا وجنسية مغرقة

   ٢/١الحب األعمى 
Blind Vision 

  ق م ٩٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
[Universal] Saban [Vertigo]. C: Ai Onorato, C.S.A. & 

Jerold Franks, C.S.A. E: Jon Braun & Shuki Levy. AD: 
Jayne Asman. M: Shuki Levy & Hiram Titus. 
TitleSongPerf: Thelma Houston. DPh: Frank Byers. W: 
Shuki Levy & Winston Richard. P: Jonathan Braun. D: 
Shuki Levy.  AscP: Michael Wm. Airington. 

Lenny von Dohlen. Deborah Shelton. Stoney Jackson. 
Catherine McGoohan, T. Sean Foley, Mary Jefferson. 
Robert Vaughn -as Mr. X. Ned Beatty -as Sgt. Logan. And 
Louise Fletcher -as Miss Taylor. 
درامــــا تشــــويق نفســــى صــــغيرة بطلهــــا موظــــف بريــــد صــــغير بإحــــدى 

يحـــــب فتـــــاة فـــــى نفـــــس شـــــركته .  فــــــيرچينياـ  الشـــــركات فـــــى نورفولـــــك 
، لكنـــــه ال يصـــــارحها بحبـــــه بســـــبب  وتســــكن فـــــى البيـــــت المقابـــــل لـــــه

ـــه خجلـــه وتواضـــع حالـــه يكتفـــى بمراقبتهـــا .  ، ومـــن ثـــم عـــدم التفاتهـــا ل
فجــــــأة .  ابــــــة الشــــــعر لهــــــابكاميرتــــــه ذات العدســــــات التليســــــكوپية وكت

، ثــــم أثنــــاء محاولــــة الشــــرطة كشــــف اللغــــز  يقتــــل شخصــــا كــــان يزورهــــا
، لكــــن  يقتـــل شخصــــا آخــــر يــــراه يضــــربها ويتضـــح أنــــه زوجهــــا الســــابق

  . النهاية ال تزال تحمل مفاجأة أخرى

   ٢/١الحب الذى كان 
  ق م ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 

.  رأفــــــت الميهــــــى:  ارقصــــــة وســــــيناريو وحــــــو .  المتحــــــدة للســــــينما
.  عبــــــد الحلــــــيم نصــــــر:  مــــــدير التصــــــوير.  ســــــعيد الشــــــيخ:  مونتــــــاچ
  . على بدرخان:  إخراج

، إيهــــــاب  ، محمــــــود المليجــــــى ، محمــــــود ياســــــين ســــــعاد حســــــنى
  . ، محمد توفيق ، عزيزة حلمى ، آمال زايد ، زهرة العال نافع

، ومــــــن أنضــــــج األعمــــــال  أحــــــد أقــــــوى األفــــــالم االجتماعيــــــة لوقتــــــه
صــــــــرية التــــــــى قــــــــدمت المــــــــرأة قويــــــــة الشخصــــــــية التــــــــى تتحــــــــدى الم

القصـــــة .  ، وتحـــــاول أن ال تنكســـــر حتـــــى اللحظـــــة األخيـــــرة المجتمـــــع
زوجــــة شــــابة تصــــمم علــــى الطــــالق للــــزواج ممــــن كانــــت تحبــــه وحالــــت 

، وقابلتــــه اآلن مــــن جديــــد  حالتــــه االجتماعيــــة دون زواجهمــــا مــــن قبــــل
؟  فعــــاللكــــن هــــل هــــى أفضــــل …وقــــد بــــدت األوضــــاع أفضــــل لهمــــا 

ــــــــع مشــــــــرق مــــــــن ســــــــعاد حســــــــنى طــــــــابع عــــــــام حــــــــزين ،  ، وأداء رائ
وتلميحــــات ضــــمنية قويــــة عــــن اســــتغالل المجتمــــع واألســــرة لألعــــراف 

أول أفــــالم علــــى بــــدرخان وأحـــــد .  الدينيــــة فــــى قهــــر إنســــانية البطلــــة
  . أفضلها

   ٢/١حب إلى األبد 
  ق أأ ٩٥)   س ( ١٩٥٩مصر 
  . يوسف شاهين:  إخراج

ــــة أحمــــد رمــــزى ، فكــــرى  ، محمــــود المليجــــى ، ناهــــد لطفــــى ، نادي
  . ، زكى إبراهيم رمزى

، وناديــــة لطفــــى مبهـــــرة  ميلودرامــــا تشــــويقية وعاطفيــــة مثيـــــرة ومتقنــــة
ـــــة كاملـــــة لهـــــا ،  زوجـــــة لمجـــــرم خـــــرج مـــــن الســـــجن.  فـــــى أول نجومي

يقتلــــه حبيبهــــا ويضــــطر لالختفــــاء .  ويطاردهــــا للحصــــول علــــى المــــال
، فمـــــاذا تقـــــدم هـــــى  عـــــداماآلن يحكـــــم علـــــى بـــــرئ باإل.  فـــــى الريـــــف

  ؟ إلنقاذه وإنقاذ حبيبها فى نفس الوقت
  الحب أيضا يموت 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٨٩مصر 
:  ســـــيناريو.  موســـــى صـــــبرى:  قصـــــة.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون

  . يحيى العلمى:  إخراج.  عصام الجمبالطى
و صــــــالح ذ.  صــــــفية العمــــــرى.  حمــــــدى غيــــــث.  عــــــزت العاليلــــــى

، إبـــــراهيم  نبيـــــل بـــــدر.  إيمـــــان الطـــــوخى.  أبـــــو بكـــــر عـــــزت.  الفقـــــار
  . نبيل الدسوقى.  دينا:  ألول مرة.  الشامى

، وال يطـــــابق الفـــــيلم رغـــــم أن  العنـــــوان يطـــــابق قصـــــة موســـــى صـــــبرى
ـــــالى ـــــأثير العـــــام بالت ـــــم تضـــــعف الت ـــــة أيضـــــا ول ـــــة حزين صـــــحفى .  النهاي

ب ، يقعـــــــان فـــــــى حـــــــ شـــــــريف وممثلـــــــة شـــــــهيرة ذات ماضـــــــى مـــــــاجن
بعـــــد هـــــذا حبكـــــة تفريقهمـــــا بواســـــطة أبـــــاطرة الفســـــاد الـــــذى .  عنيـــــف

، وألصـــابتها هـــى بمـــرض قاتـــل بعـــد ذلـــك  يتعقـــبهم فهـــددوه بماضـــيها
  . ميلودراما تليفـزيونية جيدة التمثيل والتنفيذ
  الحب بين الرمال والسحاب 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٤مصر 
محمــــــد :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  يفـــــــزيوناتحــــــاد اإلذاعــــــة والتل

  . عالء كامل:  إخراج.  لطفى
، عصــــــــمت  ، لميــــــــاء الجــــــــداوى ، أشــــــــرف ســــــــيف ليلــــــــى فــــــــوزى

  . محمود
ـــــاة طمـــــوح ترغـــــب فـــــى العمـــــل   ـــــين فت ـــــى تجمـــــع ب قصـــــة الحـــــب الت
كمانيكـــــــان وابـــــــن الطبقـــــــة الراقيـــــــة إال أن عمتـــــــه المتســـــــلطة تتـــــــدخل 

ـــــــ.  لفـــــــض عالقتهمـــــــا ة صـــــــغيرة لكـــــــن لهـــــــا درامـــــــا تليفــــــــزيونية عاطفي
ــــــــة ــــــــى .  لحظاتهــــــــا الطيب ــــــــاع عل ــــــــض اإلقن ــــــــوزى أضــــــــفت بع ــــــــى ف ليل

  . الشخصية
  الحب بين قوسين 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٢مصر 
ــــــــم.  اتحــــــــاد اإلذاعــــــــة والتليفـــــــــزيون ــــــــة بقل ــــــــد :  مشــــــــكلة واقعي عب

ــــــل عصــــــمت:  ســــــيناريو وحــــــوار.  الوهــــــاب مطــــــاوع الموســــــيقى .  نبي
ــــــرحمني:  التصــــــويرية واأللحــــــان ــــــد ال ــــــدس الصــــــوت.  اســــــر عب :  مهن

:  مونتـــــــاچ.  فكـــــــرى الجـــــــوهرى:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  مجـــــــدى كامـــــــل
تنفيــــــــــذ .  محمــــــــــد طــــــــــاهر:  مــــــــــدير تصــــــــــوير.  عنايــــــــــات الســــــــــايس

  . أشرف فهمى:  إخراج.  مهدى القماطى:  المقدمة
، محســـــــــن  ، ســـــــــلوى عثمـــــــــان ، هشـــــــــام عبـــــــــد الحميـــــــــد شـــــــــهيرة
،  حمــــــد الصــــــاوى، م ، وداد حمــــــدى ، مــــــريم فخــــــر الــــــدين ســــــرحان

، عثمـــــــان عبـــــــد  ، محســـــــن الصـــــــفتى ، عـــــــدوى غيـــــــث ناديـــــــة رفيـــــــق
،  ، أشـــــرف خيــــــرى ، حســـــنى عبـــــد الجليــــــل ، ســـــمير المــــــال المـــــنعم

، طــــــارق  ، ياســــــمين ، أحمــــــد ســــــعيد ، منــــــى الشــــــناوى أنجيــــــل آرام
ــــــدور ــــــوانى ، عــــــاطف بركــــــات من ،  ، حســــــن مصــــــطفى ، ســــــوزى المل

منـــــة :  فلـــــة، الط مصـــــطفى أشـــــرف فهمـــــى:  ، الطفـــــل ســـــيد مصـــــطفى
  . أحمد فريد:  ، الطفل اهللا

ـــــة تحـــــب وتتـــــزوج ســـــائقها ، ردا لجميلـــــه بتحملـــــه تهمـــــة  مطلقـــــة ثري
.  تواجـــــه مشــــاكل مـــــع والــــديها وطفليهـــــا.  حــــادث ســــيارة بـــــدال منهــــا

، فضـــال عـــن رفــــض   بعـــد قليـــل يتضـــح صــــعوبة التقـــارب بـــين الــــزوجين
  . دراما عاطفية اجتماعية بال تميز يذكر.  كل المحيطين له

   ٢/١الحب تحت المطر 
  ق م ١٤٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٥مصر 

ســــيناريو .  نجيــــب محفــــوظ:  قصــــة.  الليثــــى]  أفريكــــو للتجــــارة [
.  مــــاهر عبــــد النــــور:  مهنــــدس الــــديكور . ممــــدوح الليثــــى:  وحــــوار

ـــــاچ.  طـــــارق شـــــرارة:  موســـــيقى ـــــد الســـــالم:  مونت مـــــدير .  رشـــــيدة عب
  . الحسين كم:  إخراج.  كمال كريم:  التصوير

ـــــب ـــــر ماجـــــدة الخطي ـــــى جب ـــــديل ، من ـــــاة قن ــــــت أمـــــين ، حي ،  ، ميرف
،  ، حمــــــدى أحمــــــد ، عمــــــاد حمــــــدى ، عــــــادل أدهــــــم أحمــــــد رمــــــزى

ـــــرى ، صـــــالح نظمـــــى ســـــميرة محســـــن ، عبـــــد المـــــنعم   ، أحمـــــد الجزي
، ناديـــــــة  ، ناهـــــــد ســـــــمير ، محمـــــــد وفيـــــــق ، محمـــــــود قابيـــــــل كامـــــــل

،  تــــار، ســــيف اهللا مخ ، عبــــد الغنــــى النجــــدى ، كمــــال ســــرحان عــــزت
، نصــــــــر الــــــــدين  ، حمــــــــدى يوســــــــف ، محمــــــــد رشــــــــاد فــــــــؤاد رضــــــــا

  . ، حسن موسى مصطفى
، يقــــدمها نفــــس  قصــــة أخــــرى لنجيــــب محفــــوظ عــــن مصــــر الهزيمــــة

ــــــ  الموجـــــه ـــــق الخـــــاص ل ـــــدون الرون ـــــل “، لكـــــن ب ـــــوق الني ـــــرة ف .  ” ثرث
تتـــــرددان )  قنـــــديل وجبـــــر (القصـــــة عـــــن شـــــقيقتين متواضـــــعتى الحـــــال 

ـــــزل دعـــــارة ـــــ علـــــى من ـــــديره ويت ـــــه، ي ـــــى  ردد علي ، شخصـــــيات تعمـــــل ف
،  تخطــــب كــــل منهمــــا لشــــقيق األخــــرى.  مجــــال الســــينما بشــــكل عــــام

ـــــين  ـــــرق )  كامـــــل (لكـــــن أحـــــد الخطيب ـــــل ويغ ينجـــــذب للعمـــــل بالتمثي
، لكـــــن غيـــــرة موجـــــة  ويتزوجهـــــا)  أمـــــين (فـــــى حـــــب نجمـــــة ســـــينمائية 

خطيــــب األخـــــرى يفقــــد بصــــره فـــــى .  األفــــالم تنتهــــى بتشـــــويه وجههــــا
ـــــــال ـــــــع نفســـــــيهما، وا جبهـــــــة القت ـــــــاتين عـــــــن بي ـــــــالع الفت ـــــــة إق ،  لنهاي

ــــــــة األولــــــــى الجريحــــــــة ’  يزغلــــــــل ‘فــــــــيلم .  واالســــــــتقرار مــــــــع العالق
ـــــــاء البراقـــــــة واألجســـــــاد  ـــــــوميض واألزي ـــــــالرقص وأضـــــــواء ال األبصـــــــار ب

فقــــد   ” ثرثــــرة “ ، أمــــا فــــى العاريــــة والعــــاهرات الراقيــــات والرخيصــــات
ـــــاط الضـــــعف أن التن.  كـــــان الفســـــاد داخـــــل النفـــــوس ويـــــع إحـــــدى نق

محـــدود بـــين قصـــتى األختـــين ممــــا جعلـــه يبـــدو كفـــيلم مـــزدحم ولــــيس 
؟  مـــــع ذلـــــك هـــــل تصـــــدق أنـــــه فشـــــل عنـــــد عرضـــــه الســـــينمائى.  إال

ـــق األمـــر بـــالجنس الواقـــع أن الطـــول وحـــده ال يكفـــى ـــى لـــو تعل !  ، حت
مـــــــع اتجـــــــاه الســـــــينما المصـــــــرية للمحافظـــــــة النســـــــبية فيمـــــــا يتعلـــــــق 

ـــــــالجنس ـــــــت  ب ـــــــة خاصـــــــة كأحـــــــد الثواب ـــــــال مكان ــــــــيديوية، ن أول .  الف
ــــــق ، ولــــــم يحقــــــق أيهــــــم تواجــــــدا ســــــينمائيا   أدوار كامــــــل وقابيــــــل ووفي

ـــــــــرا فيمـــــــــا بعـــــــــد ـــــــــل  كبي ـــــــــق فـــــــــى التمثي ، وإن اســـــــــتمر محمـــــــــد وفي
  . التليفـزيونى

  ☺ الحب الحائر 
Sense and Sensibility 

  ق م ١٣٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Columbia [Mirage]. Adpd from the N: Jane Austen. C: 

Michelle Guish. M: Patrick Doyle. Costumes: Jenny Beavan 
and John Bright. E: Tim Squyres. PD: Luciana Arrighi. 
DPh: Michael Coulter, B.S.C. Co-Ps: James Schamus and 
Laurie Borg. ExcP: Sydney Pollack. S: Emma Thompson. 
P: Lindsay Doran. D: Ang Lee.  ↑ AscP: Geoff Stier. 

Emma Thompson. Alan Rickman. Kate Winslet. Hugh 
Grant. ¤. James Fleet, Harriet Walter, Gemma Jones. 
Elizabeth Spriggs, Robert Hardy, Greg Wise. Imelda 
Staunton, Imogen Stubbs, Hugh Laurie.  ↑ Cast 
-inOrderApr: …, Tom Wilkinson, …, Smilie François, …, 
Ian Brimble, Isabelle Amyes, …, Alexander John, …, Allan 
Mitchell, Josephine Gradwell, Richard Lumsden, Lone 
Vidahl, Oliver Ford Davies, Eleanor McCready. 
تقـــــــدير نقـــــــدى وجمـــــــاهيرى فـــــــائقين كافئـــــــا إيمـــــــا تومپســـــــون علـــــــى 

عكفــــــت خمــــــس .  وســــــتيناجتهادهــــــا الخــــــارق تجــــــاه روايــــــة چــــــين أ
ســــــنوات علــــــى تحويــــــل روايــــــة هــــــى األول وتعتبــــــر األضــــــعف وســــــط 

، فضــــال عــــن كونهــــا ال  أعمــــال كاتبــــة القــــرن التاســــع عشــــر اإلنجليــــزى
تصـــلح للســـينما علـــى نحـــو خـــاص علـــى األقـــل لكآبتهـــا وعـــدم وجـــود 

ـــة ســـعيدة لهـــا ـــثالث بنـــات تفقـــد كـــل مـــا تملـــك لـــدى مـــوت .  نهاي أم ل
.  ه تــــذهب البــــن ذكــــر مــــن زواج ســــابقزوجهــــا ذلــــك أن كــــل ممتلكاتــــ

تحــــــب األولــــــى .  التركيــــــز يــــــذهب للحيــــــاة العاطفيــــــة للبنتــــــين األكبــــــر
مـــــن طـــــرف )  هيـــــو جرانـــــت (ضـــــابطا أرســـــتقراطيا )  إيمـــــا تومپســـــون (

ـــة  واحـــد وتعـــيش فـــى جفـــاف عـــاطفى متواصـــل ونتعلـــق معهـــا بقـــوة هائل
الجميلــــة كيــــت  (األصــــغر .  هــــل ســــتأتى معجــــزة ســــعيدة للنهايــــة أم ال

تقـــع فـــى الحـــب أيضـــا لكـــن يتضـــح أن نصـــيبها كـــان مـــن )  وينســـليت
، وأيضــــا نتعلــــق  شــــاب غيــــر جــــاد وربمــــا يكــــون مصــــيرها أســــوأ بكثيــــر

ـــــارع .  بمصـــــيرها طـــــوال الوقـــــت شخصـــــيات مذهلـــــة الرســـــم وتمثيـــــل ب
، وجــــــــو عــــــــام محشــــــــون بالكبــــــــت واإلحبــــــــاط لكــــــــن  مــــــــن الجميــــــــع

ميقــــة وكثيفــــة متعــــة ع.  الواقعــــون تحتــــه ال يزالــــون بشــــرا أحيــــاء يركلــــون
 . ال تتكرر كثيرا بهذه الدرجة على الشاشة

AA: SAdp. 
AAN: Pic; As (Thompson); SptAs (Winslet); Cgr 

(Michael Coulter); ODramaticScr; CD (Jenny Beavan and 
John Bright). 

  حب حتى العبادة 
  ق أأ ١٢٠)   س/  ماركو ( ١٩٦٠مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

ـــــــة كاريو  ـــــــدراوى ، صـــــــالح ذو الفقـــــــار كـــــــاتحي ـــــــزى الب ، عمـــــــر  ، زي
  . ، حسين رياض ، ليلى طاهر الحريرى

ــــى غــــرام راقصــــة ليســــت فــــى  ــــع ف ــــب يق ــــدس شــــاب كســــير القل مهن
ـــة.  الواقـــع ســـوى أمـــه ـــه بســـبب هـــذه العالق ،  يواجـــه مشـــاكل فـــى عمل

، قبـــــل أن تكشـــــف حقيقتهـــــا لـــــه فـــــى  وتســـــاعده األم وتعطـــــف عليـــــه
، لكــــن  ة وإنســــانية جيــــدة الفكــــرة والتمثيــــلميلودرامــــا عاطفيــــ.  النهايــــة

  . تحتاج لمعجزة فى المعالجة حتى تكون مقنعة
   ٢/١حب حتى الموت 

I Love You to Death 
  ق م ٩٦)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٠أميركا 

Tri-Star Pictures [Chestnut Hill]. C: Wallis Nicita. Co-Ps: 
Lauren Weissman and Patrick Wells. MComp: James 
Horner. CD: Aggie Guerard Rodgers. E: Anne V. Coates, 
A.C.E. PDd: Lilly Kilvert. DPh: Owen Roizman. ExcPs: 
Charles Okun and Michael Grillo. S: John Kostmayer. P: 
Jeffrey Lurie and Ron Moler. D: Lawrence Kasdan. 

<Kevin Kline. Tracey Ullman. William Hurt. River 
Phoenix. Joan Plowright. Keanu Reeves. ¤.> Co-Str: James 
Gammon. Victoria Jackson, Miriam Margolyes. Jack 
Kehler, Kathleen York.  ↑ Alisan Porter, Jon Kasdan, 
Heather Graham, Michelle Joyner, John Kostmayer, John 
Billingsley, Samantha Kostmayer, Michael Chieffo, Robert 
Radonich, Jeff Klein, G. Valmont Thomas, Art Cahn. 
Audrey Rapoport, Shiri Appleby, Luke Possi, Henry 
Beckman, Susan Chin, Tony Romano, Johnny Willis, Joe 
Lando. 
قصــــــــة واقعيــــــــة مــــــــن الغرابــــــــة بحيــــــــث لــــــــم يصــــــــنع عنهــــــــا الفــــــــيلم 

هـــــا هـــــو فـــــيلم ســـــينمائى كبيـــــر بطـــــاقم كامـــــل !  يـــــدىالتليفــــــزيونى التقل



١١١  

ــــإنطالق الفــــارص قصــــة زوجــــة صــــاحب محــــل  مــــن النجــــوم ، يحكــــى ب
پيتـــــزا مـــــن أصـــــل إيطـــــالى تكتشـــــف أنـــــه يخونهـــــا يوميـــــا ومـــــع نســـــاء ال 

.  ، وألنهـــــا أحبتـــــه ووثقـــــت بـــــه بـــــال حـــــدود تقـــــرر قتلـــــه حصـــــر لهـــــن
ــــــة لقتلــــــة  ــــــان  (تســــــاعدها أمهــــــا فــــــى بعــــــض المحــــــاوالت األولي البطلت

نجليزيتــــــان تقومــــــان علــــــى نحــــــو محبــــــب ومتفــــــرد بــــــدورى هــــــاتين اإل
ـــــــف أن چاكســـــــون  الســـــــيدتين ذوى األصـــــــول اليوجوســـــــالفية ، والطري

ثــــم تنطلــــق معهــــا .  ) ممثلــــة إنجليزيــــة أيضــــا ـ  العشيقةـ  البطلــــة الثالثــــة 
،  بحمــــاس فــــى دس علـــــب كاملــــة مــــن الحبـــــوب المنومــــة فــــى طعامـــــه

لحمــــاس ونفــــس الفشــــل أخوهــــا يســــتأجر بــــذات ا.  لكنهــــا ال تجــــدى
، مبالغاتهمــــــا   هيــــــرت ورييفـــــــز فــــــى دورى أبلهــــــين (قــــــاتلين محتــــــرفين 

ـــــه  ـــــذى يبـــــدو أن ـــــار االنتقـــــاد األساســـــى للموجـــــه كاســـــدان ال كانـــــت مث
ـــــــــاتهم الخاصـــــــــة ـــــــــون بحري ـــــــــع فعـــــــــال يمثل ـــــــــرك الجمي يطلقـــــــــان .  ) ت

الرصاصــــة تلــــو األخــــرى علــــى جســــده ورأســــه المخــــدر بــــالحبوب دون 
ــــأن (جــــدوى  ــــا ب ــــبط النزيــــف فســــر هــــذا طبي ــــوم ث ــــة أن .  ) المن والنهاي

،  يقــــوم هــــو بتبنــــى اإلفــــراج عــــن كــــل مــــن اشــــترك فــــى محــــاوالت قتلــــه
  ! ’ أحبته حتى الموت ‘ويتعهد باالخالص لزوجته ألنها 

    ٢/١الحب الخالد 
Dying Young 

  ق م ١١١)  س/   مور/   ت  ( ١٩٩١أميركا 
Twentieth Century Fox [Fogwood Films]. C: Mary 

Goldberg. M: James Newton Howard. CD: Susan Becker. 
E: Robert Brown. AD: Guy J. Comtois. DPh: Juan Ruiz 
Anchia, A.S.C. Co-P: Duncan Henderson. Based upon the 
N: Marti Leimbach. S: Richard Friedenberg. P: Sally Field 
and Kevin McCormick. D: Joel Schumacher. 

Julia Roberts. Compbell Scott. ¤. Vincent d’Onofrio. 
Colleen Dewhurst. David Selby. George Martin, A.J. 
Johnson.  ↑ …, Ellen Burstyn, Dion Anderson, …, Daniel 
Beer, Behrooz Afrakhan, Michael Halton, Larry Nash, Alex 
Trebex. Richard Freidenberg, Duncan Henderson, Bettina 
Rose, Howard Morris, Fran Lucci, John M. Rosenberg, 
Patrick Cage, Tim Bohn, Holly Dee Rosso, Trevor Fant. 

مـــــؤثرة وقاتمـــــة  ”  قصـــــة حـــــب “بكائيـــــة عاطفيـــــة مغرقـــــة علـــــى غـــــرار 
، وجنــــــت الكثيــــــر حقــــــا مــــــن كاريزميــــــة چوليــــــا روبــــــرتس التــــــى  ككــــــل

ـــــا كفتـــــا ة وضـــــيعة األصـــــل مـــــن المنطقـــــة وصـــــلت إلحـــــدى قممهـــــا هن
يســــتأجرها شــــاب ثــــرى .  الصــــناعية الفقيــــرة جنــــوبى ســــان فرانسيســــكو

يــــــــــــرفض الممرضــــــــــــات )  ســــــــــــرطان الــــــــــــدم (مصــــــــــــاب باللوكيميــــــــــــا 
ــــــــة  ــــــــط مســــــــاعدة تمــــــــريض ألغــــــــراض النظاف ــــــــد فق ــــــــات ويري المحترف

ـــــاول .  الشخصـــــية ـــــه بعـــــد تن ـــــة أن ترتعـــــد بشـــــدة ممـــــا يحـــــدث ل البداي
ــــى عــــن الوظيفــــة الجرعــــة األســــبوعية للعــــالج الكي مــــائى وتطلــــب التخل

ــــــى نفســــــها المــــــؤهالت المفترضــــــة ــــــرى ف يتمســــــك بهــــــا .  ألنهــــــا ال ت
ـــــى  ـــــرف عل ـــــام بنزهـــــات جامحـــــة متنوعـــــة والتع ـــــى القي ويســـــتفيد بهـــــا ف

، بينمــــا الواقــــع أن كليهمــــا يقــــع تــــدريجيا فــــى  مالمــــح مختلفــــة للحيــــاة
المشــــــكلة اآلن أنهــــــا باتــــــت تــــــرفض .  حــــــب اآلخــــــر دون أن يــــــدرى

الواقــــــع أنــــــه اســــــتغلها  (تســــــلم للمــــــوت بهــــــذه البســــــاطة فكــــــرة أن يس
ــــــالج ــــــاول الع ــــــى دور البطــــــل .  ) بهــــــدف أن ال يتن ــــــع ف ــــــل مقن كامپيل

ـــــــر معـــــــا ـــــــيم وواقعـــــــى التفكي ـــــــع التعل ، وأدى الشخصـــــــية  الشـــــــاب رفي
ـــــــن التهـــــــذيب والهـــــــدوء  ـــــــالف م ـــــــأثيرـ  بغ ـــــــدة الت ـــــــة زائ .  وأحيانا الرق

ـــا  ـ  أم كامپيلـــل فـــى الواقعـ  دووهيرســـت  بـــدور صـــاحبة مصـــنع قامـــت هن
ـــــة لزيارتهـــــا  ـــــذى يأخـــــذه والبطل ـــــودود ال ـــــة لســـــائق البطـــــل ال نبيـــــذ خليل

ــــة .  ذات مــــرة ــــين بورســــتاين كالممرضــــة المحترف ــــة آخــــر إليلل دور حلي
ــــــــرفض البطــــــــل مجــــــــرد مقابلتهــــــــا ــــــــى ي ــــــــد !  الت ــــــــدو أن ســــــــالى فيل يب

’  زهــــــور مــــــن الصــــــلب ‘وروبــــــرتس بطلتــــــا )  كمنتجــــــة فقــــــط هنــــــا (
، قـــــد اســـــتهواها مـــــوت األخيـــــرة فـــــى  ] ” الوجـــــه اآلخـــــر للمـــــرأة “ [

  . ، فسعيتا لفيلم آخر بفاجعة مشابهة ذلك الفيلم
  الحب الخالد 

  ق أأ ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . زهير بكير:  إخراج

، محمــــــــــد  ، حســــــــــن يوســــــــــف ، هنــــــــــد رســــــــــتم عمــــــــــاد حمــــــــــدى
  . ، نادية الجندى ، سلوى سعيد الدفراوى

ــــين ــــين زوجــــين وابن ــــة ب ــــاقير، األو  البطل ــــه تجــــار عق ــــانى  ل وابن ، والث
يقـــــبض علـــــى الـــــزوج األول ويبـــــدأ فـــــى .  طبيـــــب ولهمـــــا ابـــــن مســـــتقيم
فــــيلم متوســــط فنيــــا وأول أدوار ناديــــة .  مالحقــــة أمــــه مــــن أجــــل المــــال

  . ) ! ١٩٦٥نعم سنة  (الجندى على الشاشة 
   ٧٠الحب سنة 

  ق أأ ١١١)  س/  السبكى ( ١٩٦٩مصر 
.  أفـــــالم االتحـــــاد]  هـــــيمن فـــــيلم المتحـــــدة للتجـــــارة والســـــينما  [

ــــأليف.  إلهــــام ســــيف النصــــر:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار :  أغــــانى مــــن ت
عبـــــاس :   مهنـــــدس المنـــــاظر.  منيـــــر مـــــراد:  تلحـــــين.  حســــين الســـــيد

ــــــاچ.  الفرقــــــة الماســــــية:  موســــــيقى.  حلمــــــى .  حســــــين أحمــــــد:  مونت
  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  على خيراهللا:  مدير التصوير

،  ، نــــــوال أبــــــو الفتــــــوح ، نيللــــــى ، محمــــــد عــــــوض مــــــزىأحمــــــد ر 
ـــــس ـــــة  ، حســـــن عفيفـــــى ، ميمـــــى جمـــــال ، ناهـــــد يســـــرى جالدي ، علي

ــــــــد المــــــــنعم ــــــــان وصــــــــفى ، محمــــــــد شــــــــوقى عب ــــــــد  ، كنع ــــــــل عب ، ناي
  . المقصود

ـــــــــيلم ـــــــــوينج “ تمصـــــــــير آخـــــــــر لف ـــــــــوينج ب ـــــــــد عـــــــــام واحـــــــــد  ” ب بع
هنــــــا أميــــــل لالســــــتظراف البــــــدائى وبــــــال .  ” مطــــــاردة غراميــــــة “ مــــــن

ـــة  الفـــارق اآلخـــر أن الخـــادم أصـــبح هنـــا شـــغالة .  أى مـــن ســـابقيهحيوي
ـــــران ـــــه علـــــى عالقـــــات البطـــــل بمضـــــيفات الطي ،  الهـــــدف منهـــــا التموي

  ! بادعاء أنها أخته
  الحب الصامت 

  ق أأ ٨٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . سيف الدين شوكت:  إخراج

ــــدين هنــــد رســــتم ــــى شــــاهين ، مــــريم فخــــر ال ــــرة ســــنبل ، يحي ،  ، مني
  . ، فاروق عجرمة محمد فردوس

الحـــــــب الصـــــــامت هـــــــو حـــــــب مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين لرئيســـــــها فـــــــى 
، مـــــع  ، وعالقـــــة نفعيـــــة ، الممـــــزق مـــــا بـــــين عدوانيـــــة زوجتـــــه العمـــــل

، فقـــــــط هنـــــــاك  التركيبـــــــة ليســـــــت جديـــــــدة.  مالكـــــــة ســـــــابقة للشـــــــركة
  . المذاق الخاص للممثلين
   ٢/١الحب الضائع 

  ق م ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 
ــــة الجــــاعونى وك [ ــــة للســــينما]  أفريكــــور للتجــــارة ال قصــــة .  العربي

:  ســــــيناريو وحــــــوار.  الــــــدكتور طــــــه حســــــين:  عميــــــد األدب العربــــــى
؛ منســـــــــق  حلمـــــــــى عـــــــــزب:  مهنـــــــــدس المنـــــــــاظر.  يوســـــــــف جـــــــــوهر

ـــــــاظر ـــــــدس الصـــــــوت.  نهـــــــاد بهجـــــــت:  المن ـــــــونى:  مهن .  حســـــــن الت
ــــد الجــــواد:  مونتــــاچ ــــى عب ــــ:  إدارة اإلنتــــاج.  محي دين محســــن علــــم ال

، عبـــــد الـــــرحمن كيـــــران  تونسـ  ، حمـــــودة بـــــن حليمـــــة  .  ع.  م.  جـ  
المنــــــــــتج .  فـــــــــؤاد الظـــــــــاهرى:  الموســـــــــيقى التصــــــــــويرية.  المغربـ  

ـــــب:  المنفـــــذ ـــــراد رمســـــيس نجي ـــــد:  مـــــدير التصـــــوير.  م ـــــد فري .  وحي
  . بركات:  إخراج.  رمسيس نجيب:  إنتاج

ــــروت.  رشــــدى أباظــــة.  ســــعاد حســــنى ــــدة ث ــــن ع.  زبي ــــادعلــــى ب .  ي
،  ، أحمـــــــــــد حماشــــــــــــى حســــــــــــن مصـــــــــــطفى.  محمـــــــــــود المليجـــــــــــى
  . عزيزة وزينة:  والراقصتين التونسيتين

ـــــدة بشـــــكل عـــــام ـــــة ونفســـــية جي صـــــديقتا العمـــــر .  ميلودرامـــــا عاطفي
ــــة  ، وتترمــــل إحــــداهما ســــريعا تتزوجــــان ــــة حــــب جارف ــــم تنشــــأ عالق ، ث

، فـــــى أداء جيـــــد  طـــــه حســـــين.  قصـــــة د.  بينهــــا وبـــــين زوج صـــــديقتها
ــــع ال ســــيما ســــعاد حســــنىجــــدا مــــن  ــــونس .  الجمي التصــــوير يشــــمل ت

  . والمغرب بخالف مصر
  الحب العظيم 

  ق أأ ٨٠)   س ( ١٩٥٧مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

،  ، دولــــــت أبــــــيض ، ســــــراج منيــــــر ، هنــــــد رســــــتم عمــــــاد حمــــــدى
  . ، عزيزة حلمى سهير البارونى

ميلودرامــــا عاطفيــــة جيــــدة الفكــــرة وإن كانــــت غيــــر مقنعــــة كثيــــرا فــــى 
، تحـــــــاول  زوجـــــــة شـــــــابة مقبلـــــــة علـــــــى المـــــــوت لمرضـــــــها.  مجملهـــــــا

ــــة البنتهمــــا ــــه مقرب ــــة ل ــــين زوجهــــا وزميل ــــب ب اآلن اتضــــح خطــــأ .  التقري
  . التشخيص وعليها استعادة قلب زوجها

   ٢/١حب على شاطئ ميامى 
  ق م١٠٠)   س/   القصر ( ١٩٧٦مصر 

قصـــــة .  أفـــــالم حلمـــــى رفلـــــة]  الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما [
:  موســـــيقى.  محمـــــد أبـــــو يوســـــف:  ســـــيناريو.  فيصـــــل نـــــدا:  واروحـــــ

ــــــى ــــــاچ.  هــــــانى مهن محمــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  فتحــــــى داوود:  مونت
  . حلمى رفلة.   طاهر

ـــــــارودى ، ســـــــمير  ، عمـــــــاد حمـــــــدى ، حســـــــن يوســـــــف شـــــــمس الب
  . ، عزيزة حلمى ، نجوى فؤاد ، چورچ سيدهم غانم

ـــــــدا ـــــــامى األســـــــكندرية ميـــــــامى فلوري ل مصـــــــارعة بطـــــــ:  ، ولـــــــيس مي
يخطفـــــــون طفـــــــال .  ، يقـــــــع فـــــــى الحـــــــب يســـــــافر لمباريـــــــات البطولـــــــة

ــــذين يدرســــون فــــى أميركــــا ــــن عمهــــا ال ــــه واب ،  مصــــريا تعــــرف علــــى أخت
، لكـــــن  كوميـــــديا بـــــال مغـــــزى.  وذلـــــك حتـــــى يرغمونـــــه علـــــى الهزيمـــــة

الشخصــــــية الرئيســــــة مســــــيحية وهــــــو الشــــــىء .  مســــــلية بشــــــكل عــــــام
  ! الوحيد المثير لإلهتمام
  ان حب فوق البرك

  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 
ــــــة ــــــب حســــــن اإلمــــــام:  قصــــــة.  أفــــــالم مصــــــر العربي ســــــيناريو .  زين

مـــــاهر :  مهنـــــدس الـــــديكور.  ، الســـــيد بـــــدير حســـــن اإلمـــــام:  وحـــــوار
فكـــــرى :  مونتـــــاچ.  حســـــين ومـــــودى اإلمـــــام:  موســـــيقى.  عبـــــد النـــــور

  . حسن اإلمام:  إخراج.  إبراهيم صالح:  مدير التصوير.  رستم
ـــــد ، حســـــين فهمـــــى نجـــــالء فتحـــــى ـــــد الحمي ـــــد  ، فـــــردوس عب ، فري

، ســــــعيد  ، زوزو حمــــــدى الحكــــــيم ، حســــــين اإلمــــــام ، لبلبــــــة شــــــوقى
  . ، عبد الغنى النجدى ، محمد شوقى ، محمد الدفراوى صالح

، فـــــــى بـــــــدايات مسلســـــــلة أفـــــــالم  ميلودرامـــــــا مصـــــــادفات صـــــــارخة
ــــا ــــرة الفاشــــلة جماهيري ــــهأخ شــــرير يســــرق أمــــو .  اإلمــــام األخي ،  ال أخي

ـــرة ـــل األخي ـــة مـــع قت ـــدى المرابي ـــى أودعتهـــا ل ـــه الت ـــم مجـــوهرات أخت .  ث
بالصـــــدفة يتســـــبب األخ الطيـــــب الـــــذى وصـــــل للتـــــو فـــــى عمـــــى فتـــــاة 

ــــــــل ــــــــه الجــــــــانى شــــــــهدت الســــــــرقة والقت ــــــــد أن ــــــــك .  ، فتعتق ــــــــد ذل بع
ـــــه ‘، وحـــــين  يتزوجـــــان ـــــد لهـــــا اإلبصـــــار’  تغافل ـــــة تعي ،  وتجـــــرى عملي

، حيـــــث ال بـــــد أن صـــــدفة  جيـــــبيبـــــدأ مسلســـــل دراميـــــات النهايـــــة الع
  ! أخرى كمنت لسنوات سوف تكشف القاتل الحقيقى

  حب فوق السحاب 
  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)  بيتش ( ١٩٨٦مصر 
  . سمير حافظ:  إخراج

، ســــــعيد عبــــــد  ، نجــــــاح المــــــوجى ، ســــــعاد نصــــــر محمــــــد عــــــوض
  . ، أحمد بدير ، نادية الكيالنى الغنى

ــــذى ي ــــوى ال ــــپالى ب ــــديا مكــــررة عــــن ال ــــدة كومي ــــاة جدي ــــد ضــــم فت ري
القصـــة هـــذه المـــرة فـــوق الســـحاب ألنهـــا بـــين .  …، ولكـــن  لقائمتـــه

  . سعاد نصر أفضل كثيرا من محمد عوض.  طيار ومضيفة
  الحب فوق هضبة الهرم 

  ق م ١٢٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٦مصر 
ــــــع ودور العــــــرض [ ــــــى]  مصــــــر للتوزي ــــــد العظــــــيم الزغب ــــــالم عب .  أف
مــــدير .  مصــــطفى محــــرم:  ريو وحــــوارســــينا.  نجيــــب محفــــوظ:  قصــــة

ـــــــاج ـــــــف:  اإلنت ـــــــد اللطي ـــــــدس الصـــــــوت.  محمـــــــود عب مجـــــــدى  :  مهن
ناديـــــــــة :  مونتـــــــــاچ.  هـــــــــانى مهنـــــــــى:  موســـــــــيقى تصـــــــــويرية.  كامـــــــــل
عبــــــد العظــــــيم :  إنتــــــاج.  ســــــعيد شــــــيمى:  مــــــدير التصــــــوير.  شــــــكرى
  .  عاطف الطيب:  إخراج.  الزغبى

ــــــة ــــــار الحكــــــيم.  أحمــــــد زكــــــى:  بطول ــــــب.  آث ، نجــــــاح  أحمــــــد رات
، ناهــــــد  ، حنــــــان ســــــليمان ، عــــــدوى غيــــــث ناهــــــد ســــــمير.  المــــــوجى
ــــــدر نوفــــــل فيفــــــى يوســــــف.  رشــــــدى ــــــدا ، ب :  باالشــــــتراك مــــــع.  ، ران

الممثلـــــــــين .  علـــــــــى الشـــــــــريف:  ضـــــــــيف الفـــــــــيلم.  ســـــــــعاد حســـــــــين
،  ناهـــــــد إســـــــماعيل.  ، صـــــــالح نظمـــــــى أحمـــــــد خمـــــــيس:  الكبيـــــــران

بـــــد اهللا ، ع ، حلمـــــى عبـــــد الوهـــــاب ، فـــــؤاد خليـــــل عائشـــــة الكيالنـــــى
:  مؤتمنــــــــون فــــــــى الملصــــــــق فقــــــــط . [ ، مصــــــــطفى العرابــــــــى حفنــــــــى

  . ] ، سامية سامى ، زكريا موافى ، أنور مدكور محمود الزهيرى
هنــــا .  ، تعنــــى الجــــودة قلــــيال فــــى وقتــــه مــــا كانــــت الواقعيــــة المغرقــــة

كالهمــــا مــــن .  تفاصــــيل غريبــــة لشــــاب وفتــــاة يعمــــالن فــــى الحكومــــة
، بـــــــين أب موظـــــــف   رق بمهـــــــارة، وإن رســـــــم الفـــــــا الطبقـــــــة الوســـــــطى

الفـــــيلم .  ، وأب وكيـــــل وزارة لكنـــــه ال يســـــتطيع تجهيـــــز ابنتـــــه كـــــادح
،  يتعامــــل بصــــراحة مــــع الكبــــت الجنســــى للشــــباب فــــى وضــــع كهــــذا

ويركــــز دومـــــا علـــــى وضـــــع النقـــــاط فـــــوق الحـــــروف فـــــى األشـــــياء التـــــى 
ـــــــن المصـــــــارحة بهـــــــا ـــــــوان .  يعلمهـــــــا كـــــــل المجتمـــــــع ويخجـــــــل م العن

ر جــــامح األفكــــار نجيــــب محفــــوظ مصــــدره المســــتقى مــــن قصــــة القــــدي
أن قــــــرر البطــــــل والبطلــــــة المتزوجــــــان ســــــرا ممارســــــة الجــــــنس تحــــــت 

، لكــــــــن مــــــــا حــــــــدث أن كــــــــان القــــــــانون لهمــــــــا  ســــــــفح الهــــــــرم لــــــــيال
ـــــة مشـــــتركة لهمـــــا بالمرصـــــاد ـــــرئيس اآلن زنزان !  ، وأصـــــبح مطلبهمـــــا ال
ــــق االجتمــــاعى :  إجمــــاال ــــع إنجــــازات التعلي ــــا  (أحــــد أجمــــل وأمت أو م

ــــةيســــمى بال ــــاال وابتكــــارا  فــــى الســــينما المصــــرية)  واقعي ، وأكثرهــــا خي
  . فى ذات الوقت

   ٢/١الحب فى الثالجة 
  ق م ١٠٠)   س/   فالش ( ١٩٩٣مصر 

:  مونتـــــاچ.  مـــــاهر عـــــواد:  تـــــأليف.  العالميـــــة للتليفــــــزيون والســـــينما
مـــــــــدير .  محمـــــــــد همـــــــــام:  مهنـــــــــدس الـــــــــديكور.  ســـــــــعيد الشـــــــــيخ

  . سعيد حامد : إخراج.  محسن أحمد:  التصوير
،  ، علــــــــى حســــــــنين ، عبلــــــــة كامــــــــل ، لوســــــــى يحيــــــــى الفخرانــــــــى
، محمـــــــد  ، إنعـــــــام سالوســـــــة محمـــــــد الســـــــنى:  والممثـــــــل الســـــــودانى

  . ، لمياء الجداوى يوسف
ثيمـــــــــات متنوعــــــــــة مـــــــــن الخيــــــــــال العلمـــــــــى والرعــــــــــب الخــــــــــوارقى 
والســــــيريالية اجتمعــــــت فــــــى هــــــذه المحاولــــــة الطمــــــوح بواســــــطة هــــــذا 

يجـــــــــــة ليســـــــــــت قويـــــــــــة جـــــــــــدا وتحفـــــــــــل النت.  الموجـــــــــــه الســـــــــــودانى
، كمـــــــــــا أن ســــــــــينما الخيـــــــــــال ال تحــــــــــب التعليـــــــــــق  باالســــــــــتطرادات

، لكنهـــــــا ككـــــــل تظـــــــل تجربـــــــة مجتهـــــــدة مـــــــن  االجتمـــــــاعى بطبيعتهـــــــا
موظـــــف بســـــيط يعـــــانى مـــــن .  الســـــينما المصـــــرية تســـــتحق المشـــــاهدة

ضـــــــغوط الحيـــــــاة يجذبـــــــه إعـــــــالن يقـــــــول بإمكانيـــــــة تجميـــــــد الجســـــــم 
أمـــــال فـــــى أن يعـــــود للحيـــــاة فـــــى ، وذلـــــك  البشـــــرى مـــــع بقائـــــه ســـــليما

فـــى الثالجـــة ينضــــم لـــه ديـــك ذبـــح اســـتعدادا لحفــــل .  ظـــروف أفضـــل
تتنـــــامى .  رأس الســـــنة ثـــــم زوج تخونـــــه زوجتـــــه ووجـــــد مـــــذبوحا أيضـــــا

ليلـــة  ‘الصـــداقة بـــين الثالثـــة ثـــم يخرجـــون فـــى ثـــورة علـــى غـــرار فـــيلم 
، لكـــــــن المجتمـــــــع يملـــــــك أدوات أقـــــــوى مـــــــنهم  ’ المـــــــوتى األحيـــــــاء

  . للبطش
  فى حب حب 

  ق أأ ١١٥)   س ( ١٩٦٠مصر 
  . سيف الدين شوكت:  إخراج

، زينــــــات  ، حســــــن فــــــايق ، فــــــاروق عجرمــــــة ، إيمــــــان هنــــــد رســــــتم
  . ، فؤاد المهندس صدقى

وخالفــــــات مســــــتمرة مــــــع محــــــرر ’  المــــــرأة األرســــــتقراطية ‘محــــــررة 
ـــدربها للفـــوز فـــى  ’ بنـــت البلـــد ‘ ـــاة شـــعبية وي ، تســـفر عـــن إحضـــاره فت

تحبــــــه الفتــــــاة ولتظفــــــر بقلبــــــه تــــــدعى أنــــــه .  ميلتــــــهمســــــابقة تنظمهــــــا ز 
  . كوميديا خفيفة ممتعة التمثيل سريعة اإليقاع.  أرستقراطية فعال

   حب فى الزنزانة 
  ق م ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٨٣مصر 
  . محمد فاضل:  إخراج

، يحيـــــــى  ، عبــــــد المـــــــنعم مــــــدبولى ، عــــــادل إمـــــــام ســــــعاد حســـــــنى
،  نعيمــــــــة الصــــــــغير ، ، علــــــــى الشــــــــريف ، جميــــــــل راتــــــــب الفخرانــــــــى
  . ، محمد أحمد المصرى ، بدر نوفل محمد كامل

ــــــق االجتمــــــاعى عــــــن ســــــلبيات  أبعــــــد كثيــــــرا مــــــن مجــــــرد فــــــيلم تعلي
، حتـــــى وإن اشـــــتمل علـــــى قصـــــة البطـــــل الـــــذى  اإلنفتـــــاح االقتصـــــادى

، فـــــــى  ، وخـــــــرج لينـــــــتقم مـــــــن الطاغيـــــــة خـــــــدعوه وأدخلـــــــوه الســـــــجن
قصــــة حــــب  الواقــــع أنــــه.  مشــــهد قتــــل ســــينمائى شــــهير فــــى الحمــــام

ـــين نافـــذة فـــى ســـجن الرجـــال وأخـــرى فـــى ســـجن النســـاء  فائقـــة الرقـــة ب
ومــــــــزج بــــــــارع للبعــــــــد اإلنســــــــانى بــــــــاآلخر .  فــــــــى منطقــــــــة القنــــــــاطر

،  ، فــــــــى هــــــــاتين الشخصــــــــيتين الضــــــــعيفتين المهــــــــزمتين االجتمــــــــاعى
وممـــــثالن .  والبـــــاحثتين عـــــن الســـــعادة فـــــى عـــــالم كلـــــه مـــــن الغـــــيالن

ازم للشخصــــــــية شــــــــديدة ، بتفاصــــــــيل ولــــــــو  قــــــــدما أروع مــــــــا عنــــــــدهما
  ! عمل راق حقا أيا كانت زاوية التقييم:  إجماال.  االقناع

  الحب فى طابا 
  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٩٢مصر 

رفعــــــت :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  چــــــى واى إس لإلنتــــــاج الفنــــــى
ــــد ــــؤاد:  مخــــرج أول.  م.  فري حمــــدى :  كلمــــات األغــــانى.  هشــــام ف
ــــد ؛  منــــى يــــاقوت:  مــــدير اإلنتــــاج.  واعىحمــــدى الــــ:  ؛ األلحــــان عي

ــــاج ســــيد /  مهنــــدس الصــــوت:  ميكســــاچ.  طلعــــت الســــيد:  منفــــذ إنت
المنــــــتج الفنــــــى حســــــين .  مونــــــا غنــــــيم:  موســــــيقى تصــــــويرية.  حامــــــد
ـــــاقوت ـــــر:  مونتـــــاچ.  ي مـــــدير التصـــــوير والتصـــــوير تحـــــت .  عـــــادل مني
  . > أحمد فؤاد:  إخراج <.  سعيد شيمى:  الماء
ــــ ↓ ــــد العل ــــد ↑،  يمممــــدوح عب ــــد الحمي .  چــــاال فهمــــى.  هشــــام عب

مـــــع نجـــــم .  ، مهـــــا عـــــزت فـــــؤاد خليـــــل.  وائـــــل نـــــور.  حنـــــان شـــــوقى
،  نهـــــال طايـــــل:  الـــــوجهين الجديـــــدين.  نجـــــاح المـــــوجى:  الكوميـــــديا

ـــــــات.  چيهـــــــان نصـــــــر ـــــــل األجنبي ـــــــى:  تمثي .  فرنساـ  ، ميليســـــــيا  نيلل
  . ألمانياـ  ، ناتالى  مريام.  سويسراـ  ، چينا  ليليان

أول فـــــيلم مصـــــرى عـــــن اإليـــــدز ولـــــم تكـــــن الســـــينما األميركيـــــة قـــــد 
ـــــائق الحساســـــية لهـــــا  ـــــام ف ـــــل حقـــــل ألغ ـــــت بعـــــض ممـــــا كـــــان يمث اقترب

هنـــــــا المشـــــــكلة .  ) ] ” قضـــــــية العصـــــــر “ [’  فيالديلفيـــــــا ‘انظـــــــر  (
محلولــــــة باصــــــطناع قــــــارة مــــــن األلغــــــام اصــــــطناعا ثــــــم اختاقهــــــا بكــــــل 



١١٢  

ــــــتم اإليــــــدز .  العنتريــــــة المعهــــــودة فــــــى المصــــــريين ســــــلعة إســــــرائيلية ي
، وبســـــذاجتنا نشـــــتريها لـــــو حـــــدث وذهبنـــــا إلـــــى طابـــــا  تصـــــديرها إلينـــــا

.  التـــــــى صـــــــنعها اإلســـــــرائيليون وأعطوهـــــــا لنـــــــا فـــــــى نهايـــــــة المطـــــــاف
ـــدة  ـــا المعركـــة الوحي ـــى فهـــو تقريب المفـــروض أن هـــذا المنتجـــع رمـــز وطن

ـــاءة ونجـــاح ـــى دخلناهـــا مـــع إســـرائيل بكف ، والمفـــروض أننـــا خرجنـــا  الت
ــــادلمنهــــا بال ــــرام المتب ــــه .  ســــالم واالحت ــــا ابتذلت ــــا حــــدث أن الپارانوي م

هنـــــــا إلـــــــى مـــــــاخور اســـــــتقطب مجموعـــــــة مـــــــن الشـــــــباب والشـــــــابات 
ـــــب انتهـــــت بمـــــآس  ـــــأقمن عالقـــــات متحـــــررة مـــــع األجان المصـــــريات ف

تجســــيد المــــرض وانعكاســــاته النفســــية جيــــدة ومــــؤثرة وأفضــــل .  قاتلــــة
  . ما فى الموضوع

  الحب فى طريق مسدود 
  ق م ١٠٠)   س/  الليثى/  السبكى ( ١٩٧٧مصر 

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم عـــــدلى خليـــــل]  دوالر فـــــيلم [
ـــــدا ـــــاچ.  عمـــــر خورشـــــيد:  موســـــيقى.  فيصـــــل ن ـــــر:  مونت .  عـــــادل مني
  . عدلى خليل:  إخراج.  إبراهيم صالح:  مدير التصوير

ــــــورا حســــــين فهمــــــى ــــــى ، ن ــــــة  ، آمــــــال رمــــــزى ، محمــــــد العرب ، نبيل
  . لفيشاوى، فاروق ا السيد

، فـــــى هـــــذه الميلودرامـــــا العاطفيـــــة  ، ال شـــــىء مثيـــــر ال شـــــىء مقنـــــع
رجــــل ثــــرى يــــدعى كــــذبا علــــى فتــــاة .  االجتماعيــــة متواضــــعة المســــتوى

، ومـــــن ثـــــم  أنـــــه مـــــريض وســـــيموت وأنهـــــا ســـــترث أموالـــــه لـــــو تزوجتـــــه
ـــــزوج مـــــن تحـــــب أصـــــال ـــــان للخـــــارج  حـــــين تتضـــــح األمـــــور.  تت ، يهرب

، ويبـــــدأ صـــــدام الــــــرجلين  الكـــــن الـــــزوج يصـــــمم علـــــى اللحـــــاق بهمـــــ
هـــــــل بامكانـــــــك .  الـــــــذى لـــــــن يـــــــؤدى إال لنهايـــــــة مأســـــــاوية لكليهمـــــــا

فــــيلم مصــــرى أصــــيل ومــــن المشــــكوك !  ؟ االنــــدماج مــــع قصــــة كهــــذه
  . فيه أن يكون مقتبسا عن أى أحد

   ٢/١الحب فى ظروف صعبة 
  ق م ١٠٠)  س/  األبطال ( ١٩٩٦مصر 

ــــــــالم النصــــــــر [ ــــــــى]  أف ــــــــى لإلنتــــــــاج الفن ة وســــــــيناريو قصــــــــ.  هالل
ميشــــــــيل :  موســــــــيقى.  نيــــــــازى مصــــــــطفى عبــــــــد الجليــــــــل:  وحــــــــوار

ـــــــــاچ.  المصـــــــــرى ـــــــــى.  فتحـــــــــى داوود:  مونت ـــــــــاج الفن حســـــــــن :  اإلنت
  . سيمون صالح:  إخراج.  محمد هاللى:  إنتاج.  درويش

، فريـــــدة ســـــيف  ، هالـــــة صـــــدقى ، نجـــــاح المـــــوجى مـــــدحت صـــــالح
ـــــع النصـــــر ـــــد المـــــنعم:  ، باالشـــــتراك م ـــــان  صـــــبرى عب ـــــدير، الفن :  الق

منــــى :  ، الوجهــــان الجديــــدان ، فــــؤاد خليــــل عبــــد الحفــــيظ التطــــاوى
  . سميرة صدقى:  ، ضيفة الفيلم ، محمود البنا حسين

ــــــوت زوجهــــــا ــــــد م ــــــررت أن تكــــــرس حياتهــــــا لطفليهــــــا بع ــــــة ق ،  أرمل
ــــزوج لكــــن تدهســــه ســــيارة هــــو  ــــف أحــــد معارفهــــا ببيــــع ســــيارة ال وتكل

نـــــى شـــــاب يحـــــب مغ.  نفســـــه وتصـــــر أســـــرته علـــــى أن النقـــــود تخصـــــه
.  البطلـــــة وطفليهـــــا وفـــــى ذات الوقـــــت يتوســـــط لحـــــل مشـــــكلة النقـــــود

، لكـــــن متواضـــــعة  درامـــــا عاطفيـــــة وأســـــرية جيـــــدة الخيـــــوط والمعـــــانى
  . التنفيذ بحكم اإلنتاج المضغوط بوضوح

  حب فى الظالم 
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 

ــــيلم [ ــــالم حســــن اإلمــــام]  دوالر ف ــــاچ.  أف ــــبأ:  المونت ــــر نجي .  لبي
:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  عبـــــــد الـــــــرحمن شـــــــريف:  مســـــــاعد المخـــــــرج

ـــــــاظر.  كريكـــــــور ـــــــدس المن ـــــــدين ســـــــامح:  مهن ـــــــى ال :  التصـــــــوير.  ول
إنتـــــــــاج .  رمســـــــــيس نجيـــــــــب:  مـــــــــدير اإلنتـــــــــاج.  مصـــــــــطفى حســـــــــن

  . ] حسن اإلمام : [ وإخراج
،  ، نجمـــــة إبـــــراهيم ، فريـــــد شـــــوقى ، عمـــــاد حمـــــدى فـــــاتن حمامـــــة
ــــــــا حلمــــــــى هــــــــاجر حمــــــــدى ــــــــة رزق ، ثري ــــــــاض ، أمين ،  ، حســــــــين ري

  . شكوكو
ـــــــرة ميلودرامـــــــا .  مـــــــن أضـــــــخم أعمـــــــال حســـــــن اإلمـــــــام لتلـــــــك الفت

ــــــا ــــــا ومتماســــــكة درامي ــــــن اللحظــــــات  ناجحــــــة جماهيري ــــــرة م ــــــع وف ، م
القصـــــة زوجـــــة تحـــــاول إصـــــالح ابـــــن زوجهـــــا الـــــذى تتـــــوالى .  المـــــؤثرة

، لكــــن  تــــرهن األم مصــــوغاتها.  ، ومنهــــا الســــرقة إســــاءاته ضــــد ابنهــــا
، وتقـــــع التهمـــــة ضـــــد  الشـــــرير يســـــارع بقتـــــل المرابيـــــة وســـــرقتهااالبـــــن 
ــــد .  اآلخــــر ــــة وتفق ــــاتن حمامــــة مدرســــة رقيقــــة تســــكن بجــــوار المرابي ف

  . بصرها أثناء الحادث إثر سقوطها
  الحب فى غرفة اإلنعاش 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٧مصر 
:  إخــــراج.  عــــاطف الغمــــرى:  قصــــة.  اتحــــاد اإلذاعــــة والتليفـــــزيون

  . شفيق شامية
، مــــــريم فخــــــر  ، فــــــايزة كمــــــال ، مصــــــطفى فهمــــــى إلهــــــام شــــــاهين

  . ، محمد طه ، حمدى الوزير ، سعاد نصر ، محمد رضا الدين
، تقــــف الضــــائقة الماليــــة أمــــام زواجهمــــا بعضــــهما  موظفــــان صــــغيران

ــــــبعض ــــــة  يتجــــــه هــــــو للعمــــــل كســــــائق تاكســــــى.  ال ــــــزوج مــــــن ابن ، ويت
ميلودرامــــا .  ، رغــــم الثــــراء جــــدوى، إلــــى أن يحــــس بــــالال  ’ المعلــــم ‘

، لكــــن روتينيــــة وبــــال  تعليــــق اجتمــــاعى واقعيــــة الخيــــوط والشخصــــيات
  . جديد

   ٢/١الحب قبل الخبز أحيانا 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٧مصر 

ــــــــد ســــــــيناريو .  ســــــــلمى شــــــــالش:  قصــــــــة.  أفــــــــالم الشــــــــرق الجدي
.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  مهنــــــدس الــــــديكور.  أحمــــــد صــــــالح:  وحــــــوار

.  عــــــادل منيــــــر:  مونتــــــاچ.  جمــــــال ســــــالمة:  موســــــيقى التصــــــويريةال
  . سعد عرفة:  ، إخراج ضياء المهدى:  مدير التصوير

،  ، محســــنة توفيــــق ، رشــــدى أباظــــة ، حســــين فهمــــى ميرفـــــت أمــــين
، صــــبرى عبــــد  ، أميــــرة ، ســــعيد صــــالح ، نجــــوى فــــؤاد محمــــد الســــبع

  . ، جالل عيسى العزيز
ى معالجــــــة أخالقيــــــة وهــــــى ، فــــــ موضــــــوع حســــــاس كعــــــادة الموجــــــه

ذات األمــــر .  الشــــىء الــــذى يتذبــــذب منــــه وإليــــه مــــن فــــيلم إلــــى آخــــر
ســـــوءا التمثيـــــل ميلـــــودرامى مغــــــرق ومباشـــــر وكـــــأن الجميـــــع وجــــــدوها 

ــــالطبع فيمــــا عــــدا ميرفـــــت أمــــين  فرصــــة إللقــــاء المــــواعظ المجانيــــة ، ب

قصــــة ســــلمى شــــالش عــــن تحــــرر الفتيــــات فــــى عالقــــاتهن .  ولحــــد مــــا
ـــــ ـــــل ال ـــــب  زواجالجنســـــية قب ـــــا لمجـــــرد موعظـــــة عـــــن تأني ـــــت هن ، أختزل

ــــرفض كــــل مــــن زميلهــــا وعشــــيقها الــــزواج .  الضــــمير هــــذه المتحــــررة ي
ــــؤمن .  منهــــا اآلن يحبهــــا كاتــــب معــــروف متوســــط العمــــر رزيــــن لكــــن ي

، والمفـــــــــروض أن تكـــــــــون المشـــــــــكلة  بـــــــــذات أســـــــــلوب العالقـــــــــات
ـــــدم  صـــــعوبة تجاوزهـــــا لجـــــراح المجتمـــــع المؤلمـــــة ـــــيس مجـــــرد الن ، ول

  . على ما فعلت ببساطة
  الحب الكبير 

  ق أأ ١٣٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٦٩لبنان 
أريــــان فتــــاة القصــــة مقتبســــة عــــن .  أفــــالم بركــــات ] كمــــال قعــــوار [

.  ، كامــــــــــل التلمســــــــــانى بركــــــــــات:  ؛ الســــــــــيناريو والحــــــــــوارروســــــــــية 
الموســــــــــيقار فريـــــــــــد :  التلحــــــــــين والغنــــــــــاء والموســـــــــــيقى التصــــــــــويرية

أندريـــــــــــه  [ـ  أنـــــــــــدريا رايـــــــــــدر  : توزيـــــــــــع موســـــــــــيقى >؛  األطـــــــــــرش
فتحـــــــى :  المونتـــــــاچ.  هـــــــاغوب أصـــــــالنيان:  ديكـــــــور.  < ] رايـــــــدر
ــــان >،  قاســــم ــــاج.  < هــــاغوب بزركني .  منيــــر األطــــرش:  مــــدير اإلنت

  . بركات:  إنتاج وإخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير
ـــــد األطـــــرش.  تقـــــدم ـــــر:  فـــــى.  فـــــاتن حمامـــــة.  فري .  الحـــــب الكبي

ليــــــز .  ، عبــــــد الســــــالم النابلســــــى ســــــف وهبــــــىيو :  باالشــــــتراك مــــــع
، ريمــــون  ، جوزيــــف ناصــــيف ، ليلــــى حكــــيم ] إيمــــان [ـ  سركيســــيان 

  . قطقوطة:  ؛ والراقصة غانم
يوســــف  (يلجــــأ لمصــــور مصــــرى )  فريــــد األطــــرش (ثــــرى :  بيــــروت
ـــــى ـــــاة شـــــاهدها فـــــى إحـــــدى الحفـــــالت )  وهب ليســـــتدل منـــــه علـــــى فت

البدايـــــة أن كـــــان هـــــو .  وتـــــدعى أنهـــــا ثريـــــة ويتهافـــــت عليهـــــا العشـــــاق
، الــــذى كلـــــف المصـــــور  عشــــيقا لزوجـــــة أحــــد المليـــــونيرات اللبنـــــانيين

أخيـــــرا .  ، وحاولـــــت هـــــى التـــــدخل فـــــى اللعبـــــة لتتقـــــرب منـــــه بتعقبـــــه
، لكــــن بعــــد أن يكــــون قــــد وقــــع  يتضــــح لــــه أنهــــا ابنــــة المصــــور نفســــه

ــــى غرامهــــا ــــل ف ــــذى يمنحــــه .  بالفع النابلســــى كالمعتــــاد هــــو صــــديق ال
، ومــــن هــــذه فكــــرة  ينــــدر أن يجــــدها فــــى مكــــان آخــــر النصــــيحة التــــى

ـــــب وحققـــــت نجاحـــــا .  اللجـــــوء للمصـــــور ـــــة بطـــــاقم محب درامـــــا عاطفي
، علـــــــى أن أهميتهـــــــا الرئيســـــــة أنهـــــــا لألســـــــف آخـــــــر أفـــــــالم  ملموســـــــا
  . النابلسى

  الحب كده 
  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦١مصر 

ع بــــــــدي:  قصــــــــة.  أفــــــــالم االتحــــــــاد]  الشــــــــرق لتوزيــــــــع األفــــــــالم [
ـــــو يوســـــف:  ؛ ســـــيناريو وحـــــوار خيـــــرى ـــــة .  محمـــــد أب ـــــا أغني ـــــار ي محت
ــــــى ــــــأليف:  قلب ــــــورة:  ت ــــــة  فتحــــــى ق ــــــأليف:  أوعــــــى؛ أغني محمــــــد :  ت
فريـــــد /  مهـــــدى مـــــن الموســـــيقار:  محتـــــار يـــــا قلبـــــىلحـــــن .  حـــــالوة

ـــــــة .  األطـــــــرش ـــــــدس .  محمـــــــد المـــــــوجى:  تلحـــــــين:  أوعـــــــىأغني مهن
ـــــــاظر ـــــــاس حلمـــــــى:  المن ـــــــدس الصـــــــوت.  عب ـــــــدريا ز :  مهن ـــــــديلس أن ن

ـــــديلس [ـ   ـــــدريا زان ـــــاچ.  ] أن ـــــاج.  فكـــــرى رســـــتم:  مونت :  مـــــدير اإلنت
وديـــد :  مـــدير التصـــوير.  عبـــاس حلمـــى:  إنتـــاج.  محمـــد أبـــو الفتـــوح

محمـــــــود ذو :  إخـــــــراج.  < علـــــــى خيـــــــر اهللا:  المصـــــــور >؛  ســـــــرى
  . الفقار

ـــــــــار صـــــــــباح ـــــــــيلم.  ، صـــــــــالح ذو الفق ـــــــــى ف .  الحـــــــــب كـــــــــده:  ف
ـــــــد المـــــــنعم إبـــــــراهيم،  ليلـــــــى طـــــــاهر:  باالشـــــــتراك مـــــــع ، ميمـــــــى  عب

،  ، محمـــــد الـــــديب عـــــدلى كاســـــب.  ، يوســـــف فخـــــر الـــــدين شـــــكيب
ميمــــــى :  و.  ، ياســــــمين ، إكــــــرام ، فاطمــــــة الجمــــــال أزهــــــار شــــــريف

  .  ، عواطف يسرى ، مختار السيد ، حسين إسماعيل جمال
، يعلـــــن  ســـــوء فهـــــم مـــــا.  كوميـــــديا عاطفيـــــة مســـــلية وغنائيـــــة أيضـــــا

، وبينمـــــــا يســـــــتمران فـــــــى إظهـــــــار  وجـــــــاعلـــــــى أثـــــــره البطـــــــل أنهمـــــــا تز 
جيـــــد وخفيـــــف الظـــــل بشـــــكل .  ، ينمـــــو الحـــــب الحقيقـــــى الكراهيـــــة

  . عام
  حب ال يرى الشمس 

  ق م ١١٤)  س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٨٠مصر 
ـــــــة للتجـــــــارة واالســـــــتثمار الســـــــينمائى  [ ]  چيبكـــــــو فـــــــيلم اللبناني

اريو ســــــين.  محمـــــود أبــــــو زيـــــد:  قصــــــة.  المصـــــرية اللبنانيــــــة للســـــينما
ــــــى:  وحــــــوار ــــــة.  أحمــــــد يحي موســــــيقى .  حســــــيب:  تصــــــميم المقدم
ـــــر مهندســـــى الصـــــوت.  جمـــــال ســـــالمة.  د:  تصـــــويرية نصـــــرى :  كبي

:  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ.  عبــــــد النــــــور
ــــــرج ــــــذ.  ســــــمير ف ــــــتج المنف ــــــى:  المن أحمــــــد :  إخــــــراج.  فــــــؤاد األلف

  . يحيى
صــــــفية .  د العزيــــــزمحمــــــود عبــــــ.  فريــــــد شــــــوقى.  نجــــــالء فتحــــــى

ـــــع.  العمـــــرى ـــــة عبـــــد المـــــنعم فـــــاروق يوســـــف:  باالشـــــتراك م ،  ، علي
، حســـــــان  ، محمـــــــد أبـــــــو حشـــــــيش نبويـــــــة ســـــــعيد.  وســـــــيلة حســـــــين

  . اليمانى
صــــانعة  “إعــــادة ممصــــرة لحــــد اإلفســــاد للفــــيلم األميركــــى المرهــــف 

ــــــد .  انظرـ  ”  األطفــــــال ــــــر المحــــــافظ لوال ــــــا هــــــى التفكي المشــــــكلة هن
عـــــاقر الزوجـــــة )  عبـــــد العزيـــــز (يريـــــد ابنـــــا البنـــــه  الـــــزوج الثـــــرى الـــــذى

كزوجــــة )  فتحــــى (يزوجــــه مــــن فتــــاة فقيــــرة مريضــــة األم .  ) العمــــرى (
يقبــــــل هــــــو وزوجتــــــه .  مؤقتــــــة تحمــــــل منــــــه وتنجــــــب لــــــه ثــــــم يطلقهــــــا

، لكــــن الثالثـــة بعــــد وقــــوع الواقعــــة يتصــــرفون  المتحابـــان علــــى مضــــض
ـــــف ـــــى نحـــــو مختل ـــــيلم األصـــــلى عـــــن .  عل ـــــوا الف ـــــة بكلمـــــة حول عاطف

األمومــــة إلــــى فــــيلم رخــــيص عــــن الغيــــرة فــــى معالجــــة ركيكــــة يصــــعب 
ــــــة ــــــى النهاي ــــــف أشــــــاروا  تحملهــــــا حت ــــــع اســــــتراتيچية ال نفهــــــم كي ، تتب

ـــــــادل  علـــــــيهم بهـــــــا ـــــــارات الصـــــــارخة المؤلمـــــــة والتب ، هـــــــى ســـــــيل العب
المقـــــــذع لإلهانـــــــات والتحقيـــــــر طـــــــوال الوقـــــــت بـــــــين الثالثـــــــى والتـــــــى 

، وكـــــأنهم كائنـــــات  التـــــالىيعـــــودون دومـــــا للنـــــدم عليهـــــا فـــــى المشـــــهد 
بعــــد ضــــياع نصــــف الفــــيلم فــــى هــــذا وبعــــد فاصــــل .  بلهــــاء بــــال عقــــول

، نــــراه ال يطيــــق بعــــده  معتــــاد مــــن الضــــرب واإلذالل لزوجتــــه الجديــــدة
ـــــــه ويتحـــــــوالن لعاشـــــــقين  ـــــــن عيادت ـــــــا م البعـــــــد عـــــــن مكالمتهـــــــا تليفوني

ـــــة ـــــررات مفهوم ـــــدمات أو مب ـــــال أى مق ـــــراهقين ب ـــــع أنهـــــم لـــــو  !  م الواق
ــــــد ــــــاونون كــــــانوا يجي ــــــة يتع ــــــوا الثالث ــــــة لجعل ــــــى درجــــــات الكتاب ون أدن

، لكــــن يفاجــــأون أنهــــا  بحــــب واحتــــرام وجديــــة علــــى إنجــــاح التجربــــة
ـــة إنســـانيا فـــوق مـــا توقعـــوا ـــا لكـــن صـــعبة للغاي ـــة عقلي .  ، أو أنهـــا منطقي

ـــدأ حبكـــة األمومـــة ـــل جـــدا تب ـــة بقلي ـــل النهاي ـــم .  قبي ـــة ل ـــون الثالث الممثل
هد واحــــد جيــــد لفتحــــى قــــرب فقــــط مشــــ (يحــــاولوا تحســــين الموقــــف 

ـــــى  ـــــه وتحـــــث زوجهـــــا عل ـــــة ل ـــــة ابنهـــــا كمربي ـــــة وهـــــى تتوســـــل رؤي النهاي
ـــه وهـــو يزعـــق  ) تطليقهـــا لهـــذا الغـــرض ـــدا كاألبل ـــد شـــوقى ب ـــى فري ، حت

بأنـــــه يشـــــترى ويبيـــــع كـــــل النـــــاس بـــــالفلوس أو أن اســـــم العائلـــــة معلـــــق 
… وعـــــــاء… وعـــــــاء ‘بـــــــدخول ابنـــــــه بهـــــــذه الفتـــــــاة أو أنهـــــــا مجـــــــرد 

  ! ’ …وعاء
  المحرم الحب 

  ق أأ ١٠٢)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 
ـــــة للســـــينما [ ـــــالم مديحـــــة يســـــرى]  المؤسســـــة المصـــــرية العام .  أف
فيصــــل نــــدا وحســــن :  ســــيناريو وحــــوار.  زينــــب حســــن اإلمــــام:  قصــــة
علــــــى :  موســـــيقى.  مــــــاهر عبـــــد النـــــور:  مهنـــــدس الـــــديكور.  اإلمـــــام

:  مــــــــدير التصــــــــوير.  رشـــــــيدة عبــــــــد الســـــــالم:  مونتــــــــاچ.  إســـــــماعيل
  . حسن اإلمام:  إخراج.  إبراهيم صالح

، ســــــــمير  ، ميرفـــــــــت أمــــــــين ، شــــــــكرى ســــــــرحان مديحــــــــة يســــــــرى
  . ، سهير فخرى ، زوزو شكيب صبرى

ــــــــاع رغــــــــم األســــــــماء  ــــــــق اجتمــــــــاعى متوســــــــطة اإلقن ميلودرامــــــــا تعلي
ــــرة ــــا فــــى  الكبي ــــى غــــرام األم طمع ــــذى يقــــع ف ــــب االبنــــة ال ، عــــن خطي

، ثـــــــم تبـــــــدأ  ة ســـــــيارةتصـــــــرع االبنـــــــة فـــــــى حادثـــــــ.  عزبتهـــــــا وثروتهـــــــا
تكتشـــــــف األم غرامياتـــــــه اآلخـــــــرى واســـــــتعداده للـــــــزواج مـــــــن آحـــــــدى 

ــــر  قريباتهــــا صــــغيرة فــــى الســــن ، كمــــا يبــــزع احتمــــال أن يكــــون قــــد دب
  . لقتل االبنة

   ٢/١الحب المحرم 
At the Close of Night 

  ق م ١١٥)   س ( ١٩٨٧؛ ألمانيا الشرقية  االتحاد السوفـيتى
[Twentieth Century Fox] Mosfilm. P: Oleg Rudnev. D: 

Rodion Nakhapetov. S: Oleg Rudlnev, Igor Talamkin. DPh: 
Vladimir Shevtsik. Sets: Alexander Boin; Alexander 
Makarov. M: Sergei Banevich. Sd: Yuri Mikhailov. 

Nele Kilmene, Remigius Sabulis, Innokenty 
Smektunovsky, Tynu Kark, Donotas Benionis, Heino 
Mandri, Iqor Efimov, Alexei Zharkov, Nina Ruslnova, 
Ilmar Burans, Uldis Liledridge, Leonid Satanovsky, 
Vladmir Ilin, Andrei Smolyakov, Polina Mednedava, Sergei 
Fetisov, Valerii Priemykhov, Eric Hoppe, Ditmar Olendik. 

،  ١٩٤١حريــــــق فــــــى ســــــفينة ركــــــاب ألمانيــــــة فــــــى بحــــــر الشــــــمال 
فــــى نفــــس الليلــــة تعلــــن .  يطلبــــون بعــــده النجــــدة مــــن شــــاحنة سوفـــــيتية

، فيقـــــــوم النـــــــازيون باالســـــــتيالء علـــــــى  ألمانيـــــــا الحـــــــرب ضـــــــد روســـــــيا
ـــــا ـــــة البطلـــــة .  الشـــــاحنة واقتيادهـــــا إلـــــى ألماني الحبكـــــة الرئيســـــة محاول

ــــة البحــــار ــــة حماي ــــة ألماني ــــاة ثري ــــذى أنقــــذ حياتهــــا  وهــــى فت الروســــى ال
ـــــــة عـــــــدة نســـــــجت بمهـــــــارة.  ) ســـــــابوليس ( حبهـــــــا :  حبكـــــــات فرعي

، ثـــــــم فراقهمـــــــا بعـــــــد أن  ) تينيـــــــو كــــــارك (لصــــــحفى أميركـــــــى مغـــــــامر 
ـــــت البحـــــار ـــــة أحب ـــــدتها نصـــــف اليهودي ـــــدها  ، مصـــــرع وال ـــــول وال ، قب

، انتحــــار  الرأســــمالى التعــــاون علــــى مضــــض مــــع عمهــــا الــــزعيم النــــازى
ـــــــل للقبطـــــــان مســـــــاعد القبطـــــــان الس ـــــــه قت ـــــــرجح أن وفــــــــيتى وانتحـــــــار ي

، اضـــــــــطهاد  األلمــــــــانى الــــــــذى رفــــــــض قيـــــــــادة الســــــــفينة المختطفــــــــة
البولنـــــديين فـــــى مزرعـــــة خيـــــول وقتـــــل البطـــــل الروســـــى ألحـــــد األلمـــــان 

بـــين  ١٩٨٧لقـــاء فـــى عـــرض البحـــر فـــى عـــام :  ، وأخيـــرا المتعصـــبين
تــــرى هـــــل  (قبطــــان ألمــــانى ابــــن البطلــــة وقبطــــان روســــى ابــــن البطــــل 

الحبكـــــات الفرعيـــــة والتفاصـــــيل بالغـــــة الكثافـــــة وتكـــــاد .  ) ! ؟ نأخـــــوا
ــــــة ــــــه األفــــــالم الســــــابقة حــــــول النازي :  تجعــــــل منــــــه موســــــوعة لمــــــا قالت

،  ” المالعـــــــين “االنتحـــــــارات وتعـــــــاون الرأســـــــمالية مـــــــن فــــــــيسكونتى 
ـــــة العظمـــــاء مـــــن  ـــــدمار “القباطن ، حتـــــى اقتيـــــاد الخيـــــول  ” عمالقـــــة ال

ـــــت فـــــى فـــــيلم ر  ـــــاد  ‘وســـــى اســـــمه األصـــــيلة للجبهـــــة كان معجـــــزة الجي
عامـــة إنتــــاج ضـــخم ممتــــع مـــع طـــاقم تمثيــــل عظـــيم نــــادرا .  ’ البيضـــاء

، ال ســــــيما ضــــــيوف الشــــــرف  مــــــا اجتمــــــع فــــــى فــــــيلم روســــــى واحــــــد
أول فــــيلم سوفـــــيتى توزعــــه شــــركة رئيســــة :  معلومــــات خاصــــة.  مــــنهم

، أول فــــــيلم  ) فــــــوكس وقــــــد وزعتــــــه عالميــــــا أيضــــــا (داخــــــل أميركــــــا 
مشــــهد قصــــير بــــين   (شــــهد عــــرى وجــــنس ســــافر سوفـــــيتى يظهــــر بــــه م
أصــــــبح أكثــــــر ”  فيــــــرا الصــــــغيرة “، وإن كــــــان  ) كليافـــــــى وســــــابوليس

  . شهرة على كال الصعيدين فى العام التالى
   ٢/١الحب المحرم 

Forbidden Love 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٢أميركا 

Moonlight Productions [Gross-Weston Productions; 
Filmways]. E: Kurt Hirschler. AD: Rafael Gavo. DPh: 
Isidore Mankofsky. ExcP: Frank von Zerneck. P: Marcy 
Gross and Ann Weston. W: Priscilla English and Laurian 
Leggett. D: Steven H. Stern. 

Yvette Mimieux. Andrew Stevens. Lisa Lucas. Jerry 
Houser. Randy Brooks. Lynn Garlin. Hildy Brooks. John 
Gonsidine. Dana Elcar -as Burt Wagner.  Jack Fletcher, 
Ed Lottimer, Robbi Morgan, Jill Jacobson, Bryan O’Byrne, 
John Petlock and Jeffrey Lynn. Ftr: Steve Fifield, Virginia 
Gregg, Kathleen Hughs, Charles Howerton, Albert Lord, 
William Vincent Kulak. 

، وطبيـــــــب شـــــــاب  مـــــــديرة شـــــــركة ثريـــــــة مطلقـــــــة متوســـــــطة العمـــــــر
.  ، وينتقـــــل لألقامـــــة فـــــى منزلهـــــا الفخـــــم مبتـــــدىء يقعـــــان فـــــى الحـــــب

،  تنفجـــــــر اإلعتراضـــــــات الغاضـــــــبة مـــــــن ابنـــــــة األولـــــــى وأســـــــرة الثـــــــانى
بخــــــــــالف االســــــــــتغراب والســــــــــخرية والغيــــــــــرة العامــــــــــة مــــــــــن جميــــــــــع 

اغات المألوفــــة ســــتؤدى فــــى النهايــــة كمــــا حشــــد مــــن الصــــي.  المعــــارف
تعلــــــم لرحيــــــل البطــــــل فــــــى آخــــــر هــــــذه الميلودرامــــــا العاطفيــــــة عتيقــــــة 

ـــد ـــدور .  الطـــراز بـــال جدي ـــو فـــى ال ـــد مـــن إيفــــيت ميمي بعـــض تمثيـــل جي
  . الرئيس

   ٢/١الحب المر 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٩٢مصر 

شـــــــــريف :  ســـــــــيناريو.  إدوار خليفـــــــــة:  قصـــــــــة.  أفـــــــــالم الســـــــــالم
علـــــى :  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد خليـــــل الزهـــــار:  حـــــوار.  نبـــــاوىالم

حســــــــام الــــــــدين :  إخــــــــراج.  فكــــــــرى رســــــــتم:  مونتــــــــاچ.  خيــــــــر اهللا
  . مصطفى



١١٣  

ــــــد العلــــــيم إلهــــــام شــــــاهين ــــــد ، ممــــــدوح عب ــــــد الحمي ،  ، هشــــــام عب
  . ، عزيزة راشد ، محمد توفيق وحيد سيف

صــــراع طبيــــب وســــباك علــــى حــــب ممرضــــة حســــناء ينتهــــى بزواجهــــا 
ـــــا ـــــةمـــــن الث ـــــه المادي تســـــوء أحوالهـــــا بســـــبب .  نى بســـــبب تيســـــر حالت

قســــوة حماتهــــا وينتهــــى األمــــر بطالقهــــا وإجهاضــــها بــــل مــــا هــــو أكثــــر 
،  فــــــــيلم بســــــــيط المغــــــــزى ومــــــــؤثر فــــــــى هــــــــذه الحــــــــدود.  مأســــــــاوية

والممثلــــون يكونــــون أكثــــر صــــدقا عنــــدما يتخلــــون عــــن متعــــة تمجيــــد 
  . الطبقات االجتماعية األدنى
  حب المراهقات 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٠مصر 
.  عــــــــدلى المولــــــــد:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  جمهوريــــــــة فــــــــيلم
ــــديكور ــــدس ال ــــاچ.  حلمــــى عــــزب:  مهن مــــدير .  فكــــرى رســــتم:  مونت

  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  على خير اهللا:  التصوير
ــــــين أحمــــــد مظهــــــر ـــــــت أم ــــــدين ، ميرف ، عــــــادل  ، يوســــــف فخــــــر ال

،  ، ســـــــارة ، عــــــادل عثمـــــــان ى، ناهـــــــد يســـــــر  ، مديحـــــــة كامــــــل إمــــــام
  . ، رشوان توفيق تغريد

، تـــــأتى مـــــن المنصـــــورة  المتزمـــــت’  جمعيـــــة الفضـــــيلة ‘ابنـــــة رئـــــيس 
ـــــاهرة ـــــاة متحـــــررة.  للدراســـــة فـــــى الق ، وحـــــين يـــــأتى أبيهـــــا  تعـــــيش حي

لزيارتهــــا يخطــــىء العنــــوان وتنشــــر إحــــدى الصــــحف أنــــه يتــــردد علــــى 
ة تقليديـــــــــة مناقشـــــــــ.  ، وتتـــــــــوالى المشـــــــــاكل لكليهمـــــــــا دور الـــــــــدعارة
  ! ، وال شىء مثير لمقوالت مكررة

  حب مصنف 
Classified Love 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٤)   ت  ( ١٩٨٥أميركا 
CBS. M: Artie Butler. FE: Tom Stevens. AD: James A. 

Taylor. DPh: Barry Sonnenfeld. SupP: Stan Hough. Pr: Don 
Taylor. W: Diane English. Suggested by the B Classified 
Love: Sherri Foxman. D: Don Taylor. 

Str: Michael McKean. Stephanie Faracy. Dinah Manoff. 
Franc Luz. Paula Trueman, Chevi Colton, Matt Craven, 
Barrett Heins.  Ftr: Jack Anthony Rose, Michele Seyler, 
Tom Cuff, Jesse Bradford. Keith Langsdale, Michael Ayr, 
Ron Guttman, Dee Ann Allen. Kathi Moss, Edward 
Gallardo, William Ellis, Maurice Shrog. 

مصـــــــــمم :  أصـــــــــدقاء بشـــــــــركة تســـــــــويق وإعـــــــــالن نيـــــــــو يوركيـــــــــة ٣
يتفـــق الثالثــــة علــــى .  ومصـــممة أعزيــــان وســـكرتيرة مطلقــــة تعـــول طفــــال

، للعثــــور علــــى  ) مــــن هنــــا جــــاء العنــــوان (اللجــــوء لإلعالنــــات المبوبــــة 
ــــــق ــــــيم عالقــــــة حتــــــى تنتهــــــى ســــــريعا.  رفي ، وتقــــــع  األول ال يكــــــاد يق

، لكــــن مصــــيرها لــــم يكــــن  الثانيــــة فــــى غــــرام مؤلــــف روايــــات رومانســــى
، التـــى توفـــق فـــى النهايـــة إلـــى  نفـــس الحـــال تقريبـــا مـــع الثالثـــة.  أفضـــل

الخـــــيط األضـــــعف طـــــوال .  شــــخص مـــــا ال يوافـــــق أحالمهـــــا بالضـــــرورة
الفـــيلم هــــو اســــتبعاد أمـــر العالقــــة العاطفيــــة بـــين األولــــين دونمــــا ســــبب 
،  مفهـــــوم رغـــــم تالزمهمـــــا معظـــــم الوقـــــت بمـــــا فيـــــه قضـــــاء األمســـــيات

تــــــأتى النهايــــــة بمفاجــــــأة أنهمــــــا واقعــــــان فــــــى حــــــب بعضــــــهما  إلــــــى أن
ــــــبعض ــــــل !  ال ــــــى تمثي ــــــة خفيفــــــة ومســــــلية بثالث ــــــديا عاطفي ككــــــل كومي
  . ، لكن ال تميز حقيقى فى أى منطقة من المناطق جذاب

  الحب المكروه 
  ق أأ)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . عبد اهللا بركات:  إخراج

،  ، زوزو ماضــــى ، حســــين ريــــاض ، محســــن ســــرحان عقيلــــة راتــــب
  . ، كيتى عمر الجيزاوى

عنــــــدما .  زوج مــــــازن يبــــــدد أمــــــوال زوجتــــــه علــــــى عالقاتــــــه الغراميــــــة
يفشـــــــل فـــــــى اإليقـــــــاع بجارتـــــــه المتزوجـــــــة يـــــــدفع إحـــــــدى الراقصـــــــات 

ـــة فـــى .  فإليقـــاع بزوجهـــا فـــى حبائلهـــا ـــة دامي ـــى نهاي تتصـــاعد األمـــور إل
  . ميلودراما العالقات األسرية متوسطة التأثير هذه

  السماء  حب من
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٤٣مصر 
  . ، نيازى مصطفى عبد الفتاح حسن:  إخراج

،  ، حســــــين ريــــــاض ، راقيــــــة إبــــــراهيم ، نجــــــاة علــــــى محمــــــد أمــــــين
  . ، نعيمة عاكف ، إلهام حسين ، فؤاد شفيق محمد توفيق

، لكـــــن يعيبهـــــا التمثيـــــل الجامـــــد لـــــألدوار  ميلودرامـــــا عاطفيـــــة فعالـــــة
،  ة مشــــلولة تــــرفض عرضــــا بــــالزواج مــــن مهنــــدس شــــابفتــــا.  الرئيســــة

ـــة ـــه بـــالزواج مـــن ابنـــة عمهـــا الماجن ـــوعز ل اآلن تســـوء أحـــوال هـــذا .  وت
فـــــى المقابـــــل تشـــــفى .  الـــــزوج وينتهـــــى بـــــه األمـــــر ضـــــريرا إثـــــر حـــــادث

ـــــة ـــــة جراحي ـــــاة بعـــــد عملي ـــــه مـــــرة أخـــــرى .  الفت ـــــزواج من ـــــرفض ال اآلن ت
ـــــــــدور األحـــــــــداث بمـــــــــا ال يســـــــــمح بهزيمـــــــــة   حـــــــــب مـــــــــن ‘لكـــــــــن ت

  . ’ السماء
  حب من نار 

  ق أأ ٩٥)  س/  السبكى ( ١٩٥٨مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج
، حســــــــين  ، يوســــــــف فخــــــــر الــــــــدين ، شــــــــكرى ســــــــرحان شــــــــادية

  . ، عبد المنعم إبراهيم ، وداد حمدى رياض
ــــــة ســــــاذجة تتشــــــابك أحــــــداثها مــــــع صــــــراع المقاومــــــة  درامــــــا عاطفي

و ســـــاذج المقـــــدم علـــــى نحـــــ ١٩٥٦الشـــــعبية ضـــــد العـــــدوان الثالثـــــى 
ــــــدوره ــــــين حــــــب شــــــابين.  ب ــــــاة تتــــــأرجح ب ــــــة فــــــى  فت ، ويتطــــــوع الثالث

، وتســــــتغل هــــــى جمالهــــــا وخفتهــــــا فــــــى تســــــهيل العمليــــــات  المقاومــــــة
  . ، وفى النهاية تموت هى الفدائية

  الحب وأحكامه 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ١١٧)  ت ( ١٩٩٨مصر 

.  ] اج الفنــــــــىفــــــــالش وان لإلنتــــــــ [اتحــــــــاد االذاعــــــــة والتليفـــــــــزيون 
الموســـــيقى التصـــــويرية .  محمـــــود الطـــــوخى:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار

عــــــونى :  مــــــدير اإلضــــــاءة والتصــــــوير.  إبــــــراهيم حــــــزين:  والميكســــــاچ

قطـــــاع الشـــــئون الماليـــــة :  توزيـــــع.  صـــــالح مختـــــار:  مونتـــــاچ.  جعفـــــر
.  جمهورية مصـــــر العربيـــــةـ  اتحاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون ـ  واالقتصـــــادية 
حمــــــــدى :  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  عــــــــزة صــــــــبرى:  رج أولمســــــــاعد مخــــــــ

  . > طارق النهرى:  إخراج <.  حسن
ـــــة ـــــر.  بطول أحمـــــد .  ناهـــــد رشـــــدى.  چيهـــــان فاضـــــل.  شـــــريف مني
، أحمــــد  حســــن لبيــــب.  ، ليلــــى جمــــال عبــــد الوهــــاب خليــــل.  الســــقا
.  ، أيمـــــن عبـــــد الغفـــــار ، أحمـــــد عـــــاطف وائـــــل أبـــــو الســـــعود.  وفيـــــق

  . ، صباح محمود رحاب الجمل
ــــات  ــــدس إنشــــائى ومهندســــة داخلي ــــبطالن مهن يتفقــــان )  ديكــــور (ال

، األول  كالهمــــــا مضــــــرب عــــــن الــــــزواج.  علــــــى إنشــــــاء شــــــركة ســــــويا
ـــه ـــق أبيهـــا  بســـبب ســـلوك أعمامـــه بعـــد مـــوت أبي ـــة بســـبب تطلي ، والثاني

بقيـــــــة الوقـــــــت تمضـــــــى فـــــــى محـــــــاوالت الجميـــــــع إقناعهمـــــــا .  ألمهـــــــا
ـــــــالزواج ا المحاميـــــــة مـــــــن هـــــــؤالء صـــــــديقه المحاســـــــب وصـــــــديقته.  ب

، وكـــــذا ســـــاعى مكتبــــــه  اللـــــذين ســــــارعا بـــــالزواج)  الســـــقا ورشـــــدى (
المتــــــزوجين ســــــرا وال يلتقيــــــان إال )  خليــــــل وجمــــــال (ومربيــــــة منزلهــــــا 
ـــائيين .  فـــى يـــوم العطلـــة كوميـــديا لهـــا بعـــض لحظاتهـــا ال ســـيما مـــن الثن

، وزائـــــدة الطـــــول  ، لكنهـــــا حافلـــــة بفجـــــوات عـــــدم اإلقنـــــاع الـــــداعمين
، المتوقعـــــــة  ن ال تســـــــتطيع تحملهـــــــا حتـــــــى النهايـــــــةجـــــــدا واألرجـــــــح أ

ـــــة بمجـــــرد  ـــــارب التـــــدريجى ونشـــــوء الغيـــــرة المتبادل ـــــالطبع وهـــــى التق ب
  . قبول كا منهما لفكرة الزواج وبدء البحث عن شريك

  حب وإعدام 
  ق أأ ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٦مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج

،  ل، عايـــــــدة هـــــــال ، أمينـــــــة رزق ، ســـــــميرة أحمـــــــد عمــــــاد حمـــــــدى
  . ، عدلى كاسب عباس فارس

ـــرى ـــدها الث ـــرة بقتـــل وال ـــاة فقي ـــتهم فت ـــنجح زوجهـــا فـــى إنقاذهـــا  ت ، وي
ــــرث مــــع  ــــة لت ــــة هــــى القاتل ــــه الثاني ــــث يثبــــت أن زوجت مــــن المشــــنقة حي

، وإن  مــــــن األفــــــالم المتوســــــطة بالنســــــبة لكمــــــال الشــــــيخ.  عشــــــيقها
ــــــة فــــــى مواقــــــف  ــــــارة الترقبي ــــــه فــــــى خلــــــق اإلث ــــــالطبع قدرات لوحظــــــت ب

  . ، هذا فضال عن جودة أداء الممثلين عدة
  حب وإنسانية 

  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٥٦مصر 
  . حسين فوزى:  إخراج

ــــــــد  ، عبــــــــد الســــــــالم النابلســــــــى األخــــــــوات بغــــــــدادى ، برلنتــــــــى عب
  ، محمود المليجى ، حسن فايق الحميد

ــــديا استعراضــــية مســــلية ــــر كومي ــــدة االستعراضــــات لحــــد كبي .  ، وجي
،  ت عمــــه الــــثالث الالتــــى ورثــــن ثــــروةالبطــــل الفقيــــر يكــــون مــــن بنــــا

،  يبـــدد هـــو جـــزءا مـــن الثـــروة فـــى عالقتـــه براقصـــة.  فرقـــة استعراضـــية
ـــــــود لرشـــــــده ـــــــا يع ـــــــثالث.  لكـــــــن ســـــــرعان م ـــــــبطالت ال ـــــــة  ال ، أو فرق

ــــــى وضــــــعتها  األخــــــوات بغــــــدادى ، متفوقــــــات فــــــى االستعراضــــــات الت
  . نعيمة عاكف

  حب وتخشيبة 
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٧٥)  ت ( ١٩٨٧مصر 
  . حسين حامد:  إخراج

ــــــى ــــــى الفخران ــــــاهللا يحي ــــــد ســــــيف ، المنتصــــــر ب ــــــل نــــــور  ، وحي ، نبي
  . ، ألفت إمام ، سلوى خطاب الدين

، وغيــــــــر تقليديــــــــة بالمقـــــــــاييس  كوميــــــــديا فـــــــــيديوية طريفــــــــة حقـــــــــا
صــــــاحب شــــــركة يقــــــرر شــــــراء هديــــــة لخطيبتــــــه مــــــن أحــــــد .  المصــــــرية

، فتلفــــــق  لتـــــاجر نصــــــاب، فيأخــــــذه األخيــــــر  موظفيـــــه تجــــــار الشـــــنطة
يتكــــرر الحــــبس بســــبب .  لهمــــا قضــــية ســــرقة بــــدال مــــن هــــذا النصــــاب

التمثيــــل خفيــــف .  ، فــــى مفارقــــات ممتعــــة ســــوء الفهــــم أكثــــر مــــن مــــرة
  . ، لكن التوجيه روتينى بال روح وال يرتفع لطرافة القصة الظل

  حب وتضحية 
Havana 

  ق م ١٤٠)  س  ( ١٩٩٠أميركا 
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ـــامر عـــال المســـتوى ، راقيـــة لكـــن  ، يتعـــرف بســـيدة أميركيـــة مثلـــه مق
ــــــورة ضــــــد  ــــــزواج مــــــن أحــــــد زعمــــــاء الث ــــــا وال قــــــررت العــــــيش فــــــى كوب

ــــزنس لصــــالح الثــــورة.  پاتيســــتا ــــم يقــــع فــــى  يعاونهــــا فــــى بعــــض البي ، ث
وفــــــى كــــــل األحــــــوال يســــــتغل عالقاتــــــه  .  حبهــــــا بعــــــد مصــــــرع زوجهــــــا

ــــــــــار المســــــــــئو  ــــــــــع كب ــــــــــامر م ــــــــــاز .  لين لمســــــــــاعدتهاكمق رســــــــــم ممت
ــــة ال  للشخصــــيات ــــى الحاف ــــذى يقــــف دائمــــا عل ــــورد ال ، ال ســــيما ردف

.  ، وإن تصــــرف بقلبــــه فــــى لحظــــات كثيــــرة يقتنــــع بــــأى مــــن الجــــانبين
  . خلفيات وتصوير وتوجيه جيدة جميعا

AAN: OScr. 

  الحب والثمن 
  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

قصـــــة .  الفنيـــــة للســـــينما]  ســـــينماالمؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة لل [
،  علــــــى الشوباشــــــى:  ســــــيناريو.  عبــــــد الــــــرحمن الخميســــــى:  وحــــــوار

:  مونتـــــاچ.  عبـــــد الـــــرحمن الخميســـــى:  موســـــيقى.  إبـــــراهيم المـــــوجى
مـــــدير .  عبـــــد الملـــــك الخميســـــى:  المنـــــتج المنفـــــذ.  صـــــالح خليـــــل

عبــــــــــد الــــــــــرحمن :  إخــــــــــراج.  عــــــــــادل عبــــــــــد العظــــــــــيم:  التصــــــــــوير
  . الخميسى

، صــــــــالح  ، إبــــــــراهيم خــــــــان ، زيــــــــزى البــــــــدراوى هــــــــرأحمــــــــد مظ
  . ، شريفة فاضل ، محمود المليجى ، نادية الجندى السعدنى

ـــه  ـــر ابنت ـــه ليجب ـــبطش بأحـــد ســـكان عمارت ـــرى يلجـــأ لل ـــزنس ث رجـــل بي
، فتقـــــع فــــى حـــــب  يبــــدأ فــــى تجهيـــــز فـــــيلال لهــــا.  علــــى الــــزواج منـــــه
ــــدس العمــــارة ــــا مهن ــــه هــــو اآلخــــر بطشــــا دموي ــــبطش ب امــــا ميلودر .  ، في

  . عاطفية واجتماعية مبالغة وغير مقنعة
  الحب والحرب 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٦٢)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 
ســـــيناريو .  محمـــــود ديـــــاب:  قصـــــة.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون

مصـــــــطفى علـــــــى :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  ناصـــــــر زيـــــــدان:  وحـــــــوار
ـــــــــديكور.  إســـــــــماعيل ـــــــــدس ال ـــــــــراهيم العيســـــــــو :  مهن تصـــــــــميم .  ىإب
ـــــــاء محمـــــــود :  مـــــــدير التصـــــــوير واإلضـــــــاءة.  ميرفــــــــت شـــــــرارة:  األزي
ــــــــيديو.  مرســـــــى الحطـــــــاب:  إعـــــــداد موســـــــيقى.  برهـــــــام ـــــــاچ ف :  مونت

ـــــراهيم ســـــيد مســـــاعدا مخـــــرج .  ، حســـــن شـــــيرين ، أحمـــــد ســـــالمة إب
ـــــف:  أول ـــــد اللطي ـــــدى مصـــــطفى عب ـــــاج.  ، ســـــمير األفن :  مـــــدير اإلنت

  . ] عالء كامل : [ إخراج.  محمد مبارك
علـــــى .  عبـــــد اهللا محمـــــود.  حنـــــان تـــــرك.  طـــــارق دســـــوقى.  بطولـــــة
.  ، فــــــايق عــــــزب محمــــــد أبــــــو الحســــــن.  ، شــــــعبان حســــــين حســــــنين

ــــــــدو فاطمــــــــة الكاشــــــــف ــــــــد اهللا  محمــــــــود علــــــــوان.  ، ســــــــيد عبي ، عب
ـــــى ـــــر.  حفن ـــــان الكبي ـــــع الفن ـــــق:  باالشـــــتراك م والفنانـــــة .  محمـــــد توفي
  . زوزو نبيل:  الكبيرة

أحــــــد مجنــــــدى هــــــذه :  ١٩٧٦أكتــــــوبر  بلــــــدة دميــــــرة أيــــــام حــــــرب
القريـــة يفاجـــأ برغبـــة عمـــه ثـــرى البلـــدة باالســـتيالء علـــى الفـــدان الـــذى 

يـــذهب البطـــل .  تقتـــات منـــه أســـرته بحجـــة أن أبـــاه باعـــه لـــه قبـــل موتـــه
، ويتصـــــدى لهـــــا أخـــــو الغائـــــب ووالـــــد  للحـــــرب وتتـــــوالى مكائـــــد العـــــم

ــــــذلك  ــــــى تعطيلهــــــا الخــــــادم الســــــاذج ل ــــــة هــــــذا ويســــــاعدهما عل خطيب
، ويتحــــــتم أن تتــــــيقظ البلــــــد  ، إلــــــى أن يــــــأتى نبــــــأ مــــــوت األخ لثــــــرىا

خيـــــوط دراميـــــة قويـــــة نســـــبيا وإن كـــــان ال يخلـــــو توجيهيـــــا .  بمجمعهـــــا
حنــــان تــــرك موضــــوع .  مــــن بعــــض اللحظــــات الســــاذجة وعــــدم اإلقنــــاع

ـــــن أدوارهـــــا ـــــق آخـــــر م ـــــى دور رقي وشـــــعبان حســـــين .  حـــــب البطـــــل ف
لفــــالح المـــــتعلم ومحمــــد أبــــو الحســـــن فــــى دوريــــن جيـــــدين كوالــــدها ا

  . وكالخادم الفقير المتهور فى ثورته
  حب وحرمان 

  ق أأ ١٣٥)   س ( ١٩٦٠مصر 
إبـــــــــراهيم :  إخــــــــراج.  أفــــــــالم نحــــــــاس.  ] أفــــــــالم إدوار خيــــــــاط [
  . عمارة

،  ، حســـــين ريـــــاض ، مـــــاهر العطـــــار ، مهـــــا صـــــبرى رشـــــدى إباظـــــة
  . ، عبد الغنى قمر وداد حمدى

إتقــــان فــــى حــــدود العقــــدة التــــى ، مثيــــرة ومنفــــذة ب ميلودرامــــا عاطفيــــة
، ركيكـــــة ومفتعلـــــة فـــــى الحــــــل الســـــعيد الـــــذى انتهـــــت إليــــــه  خلقتهـــــا
، فيعجــــز جنســــيا ويحــــاول  يصــــاب شــــاب فــــى حــــادث ســــيارة.  فجــــاة

  ! النهاية حادث سيارة آخر.  االبتعاد عن ابنة عمه التى يحبها
  حب وخيانة 

Love and Treason 
  ق أأ ٩٥ ) س/   الليثى/  شاطئ الحياة ( ١٩٦٨مصر 
  . السيد بدير:  إخراج

، عبــــــد المـــــــنعم  ، نجــــــوى فــــــؤاد ، ناهــــــد شـــــــريف حســــــن يوســــــف
ـــــراهيم ـــــق الـــــدقن إب ـــــارس ، توفي ـــــاس ف ـــــى ، عب ، حامـــــد  ، حلمـــــى هالل
  . ، أشرف عبد الغفور مرسى

ــــى الســــينما المصــــرية  ــــن نوعهــــا ف ــــادرة م ــــارص سياســــية ن ــــديا ف كومي
ـــــــرف  ( ـــــــت ربمـــــــا تع ـــــــدت ضـــــــد مجهـــــــو  “و”  األفــــــــوكاتو “أن ”  لوقي

ـــــــه .  ) ! فقـــــــط ـــــــأتى بمســـــــتندات تثبـــــــت ميراثـــــــه وملكيت قصـــــــة مـــــــن ي
يتصـــــدى لـــــه أهـــــل الحـــــارة داخـــــل !  لمنطقـــــة كاملـــــة فـــــى حـــــى القلعـــــة

هنــــا محاولــــة لصــــنع فــــيلم طريــــف وجــــاد وذكــــى .  المحــــاكم وخارجهــــا
، بــــــــدءا مــــــــن ســــــــاللة  الســــــــخرية واســــــــعة النطــــــــاق.  فــــــــى موضــــــــوعه

ــــدى للســــتينيا ــــى المثقــــف اليســــارى التقلي ــــك إل ــــع  تالممالي ، هــــى أمت
فهـــو مـــن :  وبعـــد.  اجتهـــاد واضـــح فـــى أداء الجميـــع.  مـــا فـــى األمـــر

  . األفالم التى لم تنل حقها الكامل من الجمهور آنذاك
  حب ودلع 

  ق أأ ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٩مصر 
  . محمود إسماعيل:  إخراج

ـــــــاض هـــــــدى ســـــــلطان ، نعمـــــــت  ، ماجـــــــدة الخطيـــــــب ، حســـــــين ري
  . ح نظمى، صال ، محمد الدفراوى مختار

ـــــرة  حســـــين  (تغـــــرى جارهـــــا الكهـــــل )  هـــــدى ســـــلطان (راقصـــــة مثي
، بعـــدها يصـــبح ألعوبـــة فـــى يـــدها ينفـــذ مـــا تريـــد  بـــالزواج منهـــا)  ريـــاض
ـــــــه ـــــــة نســـــــبيا بالمقـــــــاييس المصـــــــرية مـــــــن .  من المـــــــالك  “تنويعـــــــة متقن
، وكونــــه مــــن  حقــــق لــــه النجــــاح بــــالطبع إغــــواء هــــدى ســــلطان”  األزرق

ـــــــة لمحمـــــــو  ـــــــرة الذهبي ـــــــب الفت ـــــــيال قل ـــــــى الســـــــينما تمث د إســـــــماعيل ف
  . أول أفالم ماجدة الخطيب.  وتوجيها وهو هنا موجه فقط

   ٢/١حب ودموع 
  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج

ـــة ـــاتن حمام ـــة راتـــب ، أحمـــد رمـــزى ف ، مختـــار  ، زكـــى رســـتم ، عقيل
  . ، وداد حمدى ، فتوح نشاطى ، إستيفان روستى عثمان
فتـــاة تتــــزوج .  ودرامـــا عاطفيـــة منفـــذة بإقنـــاع نســـبى وتمثيـــل جيـــدميل

،  يقتلــــه األب ويمــــوت.  مــــن الكهــــل الــــذى يــــدين لــــه والــــدها بالمــــال
رابـــع أفـــالم الشـــيخ بعـــد .  وتتشـــرد هـــى حتـــى يعـــود لهـــا حبيبهـــا القـــديم

، وكلهـــــــا   ” حيـــــــاة أو مـــــــوت “و”  مـــــــؤامرة “و”  ١٣المنـــــــزل رقـــــــم  “
ربمـــــا هـــــذا هـــــو ســـــبب فشـــــله .  كـــــان علـــــى العكـــــس ترقبيـــــات رفيعـــــة

  . الجماهيرى النسبى آنذاك



١١٤  

   ٢/١الحب والرعب 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٩٢مصر 

شـــــامل لإلنتـــــاج ]  دوالر فـــــيلم شـــــامل لإلنتـــــاج والتوزيـــــع الفنـــــى  [
مـــــــدير .  نبيـــــــل غـــــــالم:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  والتوزيـــــــع الفنـــــــى

موســـــيقى .  محمـــــد الطبـــــاخ:  مونتـــــاچ.  طـــــارق التلمســـــانى:  التصـــــوير
:  إنتــــــاج فنــــــى.  صــــــالح فــــــوزان:  إنتــــــاج.  هــــــانى شــــــنودة:  تصــــــويرية

  . كريم ضياء الدين:  إخراج.  فرنسيس.  ى
، محمـــــــــد  ، حســـــــــين الشـــــــــربينى ، محمـــــــــود الجنـــــــــدى شـــــــــريهان

ـــــرى ،  ، ناهـــــد ســـــمير ، شـــــروق ، نعيمـــــة الصـــــغير ، حســـــن كـــــامى خي
 ، ، حســـنى أباظـــة ، أحمـــد أبـــو عيبـــة ، عـــدوى غيـــث اعتـــدال شـــاهين

،  ، عبــــــد الســــــالم الدهشــــــان ، محمــــــد عتــــــريس عثمــــــان الحمامصــــــى
  . إبراهيم بغدادى

، منهـــارة وتضـــع ابنتهـــا فــــى  طبيبـــة تعـــود مـــن أميركـــا مصــــابة باأليـــدز
، فيكـــــون أول مـــــن يصـــــاب دون قصـــــد منهـــــا حبيبهـــــا القـــــديم  ملجـــــأ

ـــــم .  الـــــذى لـــــم يتزوجهـــــا بعـــــد ذلـــــك تبـــــدأ حبكـــــة ترقبيـــــة باختفائهـــــا ث
عمـــــــل مثيـــــــر نســـــــبيا .  باســـــــتخدام المـــــــرض بتـــــــدبيرها جريمـــــــة كاملـــــــة
الثــــانى عــــن اإليــــدز خــــالل شــــهور قليلــــة فــــى  (بفضــــل تفــــرد موضــــوعه 

ــــا “نفــــس الســــنة بعــــد  ــــى تلــــك اللحظــــة  ” الحــــب فــــى طاب ، بينمــــا حت
لــــم تكــــن أميركـــــا قــــد جـــــرأت علــــى صـــــنع فــــيلم عـــــن هــــذا الموضـــــوع 

، لكــــن متوســــط االقنــــاع ال يخلــــو مــــن  ) الحســــاس أخالقيــــا وحضــــاريا
  . األخطاء العلمية والسينمائيةوفرة من 

  الحب والرغبة 
Salt on Our Skin 

  ق م ٩٦)   س/  اتحاد الفنانين ( ١٩٩٢ألمانيا 
Neue Constantin Film [Torii Productions; Telescene Film 

Group; RTL Plus; Canal +]. Co-P: Sylvia Montalti; Co-P: 
Paul Painter. ¤. M: Klaus Doldinger. ExcP: Edwin Leicht. 
Er: Dagmar Hirtz. CD: Catherine Leterrier. PD: Jean-
Baptiste Tard, Robert Laing. DPh: Dietrich Lohmann. 
PSupr: Dieter Meyer. S: Andrew Birkin & Bee Gilbert. 
Based on the N: Benoîte Groulet -Les Vaisseaux du Cœur. 
Co-P: Herman Weigel. P: Bernd Eichinger, Martin 
Moszkowicz. D: Andrew Birkin. 

<Greta Sacchi. Vincent d’Onofrio. ¤.> Anaïs Jeannert. 
Hanns Zischler. Barbara Jones. Rolf Illig, Perta Berndt, 
László Kish. Shirley Henderson, Sandra Voe, Charles 
Berling. SpApr: Claudine Auger.  ↑ Gene d’Onofrio, 
Philipp Pretten, Shawn Provencher, Kerry Harris, Mark 
Bromilow, Norris Domingue, Graham P. McLaren, Robert 
Higden, Richard Jutras, Jasmine Roy, Ais Snyder, Ivan 
Smith. 

، يبــــدو خــــارج الــــزمن وهــــو  فــــيلم ألمــــانى بمشــــاركة كنديــــة فرنســــية
قعيـــــــــا للســـــــــتينيات وموضـــــــــوعات شـــــــــغلت يعـــــــــالج روايـــــــــة تنتمـــــــــى وا

أيــــــام فرانســــــوا ســــــاجان وســــــيمون )  أو للدقــــــة المثقفــــــات (المثقفــــــين 
ــــــك دو بوفـــــــوار ــــــيس بعــــــد ذل ــــــة واضــــــحة الســــــم  (چــــــورچ .  ، ول تحي

)  رائــــدة أنثويــــة فرنســــية أخــــرى وإن مــــن قــــرن أســــبق هــــى چــــورچ ســــاند
فتــــاة مــــن أســــرة ثريــــة بريــــف أســــكتلندا تختلــــف عــــن أهــــل قريتهــــا أن 

،  ، تـــــدرس فـــــى پـــــاريس م تكـــــن نهايـــــة العـــــالم بالنســـــبة لهـــــاأبـــــردين لـــــ
وســـرعان مـــا تتغيـــر نظرتهـــا لجافــــين صـــياد الســـمك الـــذى وقعـــت فـــى 

اجتــــــــذبتها األفكــــــــار الوجوديــــــــة وتعلمــــــــت مــــــــن كتــــــــاب دو .  غرامــــــــه
.  أن المـــــــرأة تســـــــتطيع امـــــــتالك قـــــــدرها’  الجـــــــنس الثـــــــانى ‘بوفــــــــوار 

صــــيادا :  لضــــبطرفضــــت الــــزواج منــــه وأرادتــــه حبيبــــا لهــــا كمــــا هــــو با
انتهـــــت العالقـــــة وتخلـــــى هـــــو عـــــن فكـــــرة أن .  خشـــــنا بســـــيط العقـــــل

.  يبنــــى مســــتقبال أفضــــل لنفســــه ويمضــــى فــــى مشــــروع زواجــــه األصــــلى
تمــــر الســــنوات وتنجــــب هــــى وتطلــــق وتشــــتغل بالتــــدريس فــــى أميركــــا 

، وتــــرى  ثــــم فــــى لنــــدن يكــــون اللقــــاء مــــرة أخــــرى بالمصــــادفة.  وكنــــدا
ـــه ـــب فـــى حق ،  ال يـــزال هـــو صـــيادا فقيـــرا:  حجـــم مـــا اقترفـــت مـــن ذن

ـــــد أصـــــابته أمـــــراض المهنـــــة ومقـــــدم علـــــى مـــــوت إجبـــــارى غالبـــــا .  وق
، لكنــــه علــــى أى حــــال  ســــوف يفشــــل هــــذا الفــــيلم فــــى اإلمســــاك بــــك

.  ينــــاقش فكــــرة الفصــــل الصــــارم بــــين منطــــق العقــــل ومنطــــق العاطفــــة
،  ، مـــــع العاطفـــــة كمجـــــرد متعـــــة مكملـــــة هـــــى أرادت الحيـــــاة بعقلهـــــا

أبى إال أن يكـــــون لهـــــا منطقهـــــا وســـــيادتها الخاصـــــة  لكـــــن العواطـــــف تـــــ
ـــاة اإلنســـان ـــه كلـــه أو ترفضـــه   كجـــزء جـــوهرى فـــى حي ، عليـــك أن تقبل

سكاتشــــى فعلــــت أقصــــى .  ، وأن تخلــــص لــــه بالكامــــل إن قبلتــــه كلــــه
ـــدها ـــا عن ـــيس جـــذابا بـــأى درجـــة مـــن الـــدرجات م .  ، لكـــن دونوفريـــو ل

ودين كلــــــ)  ! أيضــــــا (أفضــــــل شــــــىء دور حليــــــة لنجمــــــة الســــــتينيات 
  . أوچيه كأم البطلة

  الحب والصمت 
  ق أأ ٩٤)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٧٣مصر 

ــــــة للســــــينما [ ــــــالم نهضــــــة مصــــــر]  المؤسســــــة المصــــــرية العام .  أف
ـــــة ـــــة الراحل ـــــات:  قصـــــة األديب ـــــات الزي ـــــين:  حـــــوار.  عناي ؛  ســـــامى أم

ــــديكور.  مســــعود أحمــــد:  ســــيناريو ــــدس ال ــــومى:  مهن إدارة .  رجــــاء بي
ــــاج ــــى ال:  اإلنت ــــاچ.  ســــيدوال :  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم:  مونت

  . عبد الرحمن شريف:  إخراج.  محمد عمارة
،  مديحــــة حمــــدى.  ، نــــور الشــــريف ، أحمــــد عبــــد الحلــــيم نيللــــى

.  ، عليـــــة عبـــــد المـــــنعم ، عبـــــد العظـــــيم كامـــــل أشـــــرف عبـــــد الغفـــــور
،  ، عبــــــــــد العزيــــــــــز الســــــــــيد عصــــــــــام وحيــــــــــد:  والوجــــــــــوه الجديــــــــــدة

،  عايـــــــدة كامـــــــل:  وضـــــــيوف الشـــــــرف.  ىســـــــامية ســـــــام:  والراقصـــــــة
  . ، فيفى يوسف ] محمود ياسين [ـ  محمود يس 

ميلودرامــــــا عاطفيـــــــة فشـــــــلت جماهيريـــــــا رغــــــم أنهـــــــا مـــــــأخوذة عـــــــن 
.  البطــــل يحــــب البطلــــة مــــن طــــرف واحــــد.  مسلســــل إذاعــــى معــــروف

ـــين  أمـــا مـــن تحبـــه هـــى يتضـــح مرضـــه ، ويقـــوم بعمـــل إنســـانى للتوفيـــق ب
  . البطلين

  حب وعذاب 
  ق أأ ٨٠)   س ( ١٩٦١مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــراهيم ، مهـــــا صـــــبرى كمـــــال الشـــــناوى ـــــد المـــــنعم إب ، حســـــن  ، عب
  . ، وداد حمدى ، عدلى كاسب فايق

ــــــب الســــــاذجة ــــــى األكاذي ــــــة تعتمــــــد عل ــــــديا عاطفي ، وليســــــت  كومي
،  مؤلــــــف روايــــــات شــــــهير تطــــــارده المعجبــــــات عــــــادة.  مســــــلية جــــــدا

ــــــــة حســــــــناء ــــــــه بمغني ــــــــ يتنكــــــــر لعالقت ــــــــن ، وذل ــــــــا م الحــــــــب  ‘ك هرب
ـــــوع مـــــن  ’ والعـــــذاب ـــــى هـــــذا الن ـــــة ســـــعيدة ف ـــــد مـــــن نهاي ، لكـــــن ال ب
  . األفالم

  الحب والفلوس 
  ق أأ ١٠٥)   س/  الحجاز ( ١٩٧١، لبنان  مصر

عبــــــد العزيــــــز :  مونتــــــاچ.  فيصــــــل نــــــدا:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار
  . حسن األمام:  إخراج.  غسان هارون:  مدير التصوير.  فخرى

،  ، مديحـــــة كامـــــل ، نجـــــوى فـــــؤاد اهـــــد شـــــريف، ن حســـــن يوســـــف
  . ، هالة الشواربى شوشو

ـــــا لتوزيعهـــــا ـــــرة تشـــــترط شخصـــــا معين ـــــد  تركـــــة مليـــــون لي ـــــه الحفي ، إن
، وينفقونهـــــا عـــــن  تفســـــد النقـــــود الجميـــــع.  المتشـــــرد الطيـــــب شوشـــــو

فشــــل ذريــــع يســــتحقه فـــــى .  آخرهــــا بينمــــا يظــــل هــــو المثــــل األعلــــى
  . العرض األول السينمائى بمصر

  اراتيه حب وك
  ق م ١٠٠)  رينبو ( ١٩٧٤سوريا 
  . فيصل الياسرى:  إخراج

  . ، زياد مولوى مديحة كامل
،  اســــتغالل ســــريع لموجــــة أفــــالم فنــــون القتــــال للــــنجم بــــرووس ليــــى

مـــــــع التركيـــــــز علـــــــى حبكـــــــة ”  الـــــــرأس الكبيـــــــر “بقصـــــــة مشـــــــابهة لــــــــ 
ــــذاك بالنســــبة  ــــدا آن ــــال باعتبارهــــا شــــيئا جدي ــــون القت ــــى فن ــــدريب عل الت

ــــ ــــىلبل ــــة  د عرب ــــى حبيب ــــدون عل ــــذين يعن ــــك للتصــــدى لألشــــرار ال ، وذل
  . بالطبع ال مقارنة من أى نوع مع األصل.  البطل

   ٢/١حب وكبرياء 
  ق م ١١١)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٢مصر 

:  ســــيناريو وحــــوار.  مــــراد فــــيلم]  مــــراد فــــيلم وكالــــة الجــــاعونى  [
:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  ، محمـــــــد مصـــــــطفى ســـــــامى يوســـــــف عيســـــــى
:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  نجيـــــب خـــــورى:  ؛ منســـــق المنـــــاظر حلمـــــى عـــــزب

.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  محســـــــن علـــــــم الـــــــدين
مــــــدير .  مــــــراد رمســــــيس نجيــــــب:  إنتــــــاج.  ناديــــــة شــــــكرى:  مونتــــــاچ
  . حسن اإلمام:  إخراج.  وحيد فريد:  التصوير

ســــــمير .  حســــــين فهمــــــى.  محمــــــود ياســــــين.  ¤.  نجــــــالء فتحــــــى
صـــــالح .  مديحـــــة ســـــالم.  عمـــــاد حمـــــدى.  مديحـــــة كامـــــل . صـــــبرى
ــــــى والــــــى.  ، حســــــين عســــــر نظمــــــى ، حمــــــدى  ، يســــــرية محمــــــود من
،  ، مختـــــــار الســـــــيد ، حســـــــن حســـــــنى ، علـــــــى عـــــــز الـــــــدين يوســـــــف
  . هالة الصافى:  والراقصة

ــــأخرى درامــــا عاطفيــــة ناجحــــة .  ، عمــــن يخــــدعها خطيبهــــا ويــــرتبط ب
ق ويعيشــــــا زوجــــــين ، لكنهــــــا تصــــــارح زوجهــــــا بالحــــــب الســــــاب فتتــــــزوج

ـــــاس فقـــــط ـــــم تتوقـــــف أمـــــام الن ـــــب الســـــابق ل ـــــد الخطي .  ، إال أن مكائ
عمـــــل رومانســـــى بـــــبطالت فاتنـــــات أكثـــــر منـــــه درامـــــا جنســـــية خاصـــــة 

، وإن كـــــان ال مفـــــر مـــــن اإلغـــــواء  لـــــدى المقارنـــــة بـــــأفالم تلـــــك الفتـــــرة
وتنـــــامى العاطفـــــة بـــــين الـــــزوجين .  فـــــى الـــــدور الشـــــرير لمديحـــــة كامـــــل

  . جاء مقنعا لحد كبير
  حب ومرح وشباب 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . نجدى حافظ:  إخراج

، يوســـــــــف  ، فـــــــــؤاد المهنـــــــــدس ، عمـــــــــاد حمـــــــــدى ناديـــــــــة لطفـــــــــى
ــــدين شــــعبان ــــة الشــــواربى ، أبــــو بكــــر عــــزت ، يوســــف فخــــر ال ،  ، هال

  . ، كامل أنور عبد الغنى النجدى
،  ها، تقــــع وريثــــة العمـــــارة التــــى يقطنــــون بـــــدروم ثالثــــة طلبــــة فقـــــراء
كوميـــــديا .  ، بينمــــا يطاردهــــا عمهـــــا ليزوجهــــا ابنــــه فــــى غــــرام أحـــــدهم

  . فارغة لكن فعالة لدرجة كبيرة بفضل الطاقم الجميل
    ٢/١الحب وحده ال يكفى 

  ق م ١٢٠)  س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٨١مصر 
ــــــــع ودور العــــــــرض الســــــــينمائى [ ــــــــيلم ] مصــــــــر للتوزي .  فـــــــــينوس ف
.  أحمــــد عبــــد الوهــــاب:  ة الســــينمائيةالمعالجــــ.  أحمــــد فريــــد:  قصــــة

ــــــى.  مصــــــطفى محــــــرم:  ســــــيناريو وحــــــوار :  مســــــاعدة المخــــــرج األول
ــــــــوغرافى.  مهــــــــا المشــــــــرى ــــــــر .  محمــــــــد بكــــــــر:  المصــــــــور الفوت كبي

:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  نصــــــرى عبــــــد النــــــور:  مهندســــــى الصــــــوت
عصــــام :  مــــدير التصــــوير.  أحمــــد متــــولى:  مونتــــاچ.  فــــؤاد الظــــاهرى

علــــــــى عبــــــــد :  إخــــــــراج.  محســــــــن علــــــــم الــــــــدين:  تجالمنــــــــ.  فريــــــــد
 . الخالق

والـــــــنجم .  ناهـــــــد شـــــــريف ↑،  ميرفــــــــت أمـــــــين ↓.  نـــــــور الشـــــــريف
ـــــر عقيلـــــة :  الممثلـــــة القـــــديرة.  ســـــعيد صـــــالح.  عـــــادل أدهـــــم:  الكبي
،  ، ُمــــــروة مختــــــار الســــــيد.  وحيــــــد ســــــيف:  ضــــــيف الفــــــيلم.  راتــــــب

ــــــــوانى حســــــــان اليمــــــــانى صــــــــالح .  ، رأفــــــــت راجــــــــى ، حســــــــين الحل
ـــــى إلســـــكندرانىا .  ، أحمـــــد عضـــــل ، مطـــــاوع عـــــويس ، محمـــــد الرمل

  . ، حسين الشريف ريمون
درامـــــا مـــــؤثرة عـــــن معانـــــاة الشـــــباب مـــــن خريجـــــى الجامعـــــات فـــــى 

، حيــــــث اإلثـــــراء الســــــريع  بـــــدايات االنفتــــــاح االقتصـــــادى فــــــى مصـــــر
  .  يحققه البعض ويراه الكل وال يستطيعون مجاراته

  حبايبى كتير 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٠مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

ــــده ــــس ، كمــــال الشــــناوى رجــــاء عب ، فريــــد  ، ماجــــدة ، إســــماعيل ي
  . ، جماالت زايد ، فتحية شاهين شوقى

ــــوط عــــن حــــب شــــاب ثــــرى لمطربــــة  ــــديا عاطفيــــة روتينيــــة الخي كومي
  . حافل بغناء رجاء عبده وهو قيمته الوحيدة تقريبا.  لعوب

   ٢/١حبى األول 
My First Love 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 
ABC. M: Alf Clausen. PD: Roy Alan Amaral. E: Debra C. 

Neil. DPh: Mark Irwin, C.S.C. Co-P: Ed Kaplan. P: Gail 
Mutrux. ExcP: Jon Avnet & Jordan Kerner. W: Ed Kaplan. 
D: Gilbet Cates.  AscP: Craig Zisk. C: Reuben Cannon & 
Ascs, C.S.A. CD: Evelyn Thompson; Beatrice Arthur’s 
Costumes: Judy Evans. New York Ph: Thomas Houghton. 

Beatrice Arthur. Richard Kiley. ¤. Joan van Ark. Anne 
Francis. Richard Herd. And Barbara Barrie.  Edith Fields, 
Kate Charleson, Julia Meade, Tom Fridley, Lewis Arquette. 
Ftr: Susan Johnson, Larry Marco, Jack Heller, Janet Brandt, 
Julio Mechoso, Barbara Adside. Jonathon Tisch, Freddie 
Dawson, Jeannette Kerner, Jeffrey Lampert, Brett Stimely, 
Al Maines. 

، تــــــدفعها  معلمـــــة مــــــرور مترملــــــة حـــــديثا فــــــى الســــــتين مـــــن عمرهــــــا
ــــن المغــــامرة ــــرف بحبيــــب المراهقــــة  صــــديقاتها كنــــوع م ، أن تعيــــد التع

ـــــم تـــــره منـــــذ  ، هـــــو طبيـــــب مشـــــهور مطلـــــق وعلـــــى  ســـــنة ٣٥الـــــذى ل
ومـــــن هنـــــا تبـــــدأ دوائـــــر الشـــــد والجـــــذب بـــــين .  عالقـــــة بفتـــــاة صـــــغيرة

ت علنيـــــة فـــــى الطـــــرفين مـــــا بـــــين لحظـــــات حنـــــين رومانســـــية ومشـــــاجرا
  . كوميديا صغيرة لكن ذكية وطريفة.  شوارع نيو يورك

   ٢/١حبى األول واألخير 
  ق م ١٠٠)   س ( ١٩٧٥مصر 

:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم نبيلــــــة عبيــــــد]  فريــــــدم فــــــيلم [
عبـــــده :  مـــــدير التصـــــوير.  فتحـــــى داوود:  مونتـــــاچ.  محمـــــد عثمـــــان

  . حلمى رفلة:  إخراج.  نصر
،  ، محمـــــد العربـــــى ، مديحـــــة كامـــــل نبيلـــــة عبيـــــد،  رشـــــدى أباظـــــة
ــــــراهيم عمــــــاد حمــــــدى ــــــد المــــــنعم إب ــــــزة حلمــــــى ، عب ، حســــــين  ، عزي

  . ، فاروق فلوكس عسر
ــــى الســــينما ــــل ف ــــأن تتحــــول هــــى للتمثي ــــاة ب ــــع فت ــــالم يقن ،  موجــــه أف

ــــــى الفكــــــرة ــــــدأ حــــــب .  ويوافــــــق خطيبهــــــا عل ــــــنجح فــــــى عملهــــــا ويب ت
وعــــــودة خطيبهــــــا ،  ينتهــــــى األمــــــر بفســــــخ خطوبتهــــــا.  الموجــــــه لهــــــا

، لكـــــــن الموجـــــــه ســـــــرعان مـــــــا يمـــــــوت فـــــــى  للدراســـــــة فـــــــى الخـــــــارج
،  ميلودرامــــــا عاطفيــــــة عــــــن اكتشــــــاف فتــــــاة لمعنــــــى الحــــــب.  حــــــادث

  . رقيقة حزينة ومؤثرة أحيانا
  حبى الوحيد 

  ق أأ ١٣٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم جمـــــال الليثـــــى]  دوالر فـــــيلم [

أنطـــــــــون :  مهنـــــــــدس المنـــــــــاظر.  ، صـــــــــبرى عـــــــــزت علـــــــــى الزرقـــــــــانى
ــــوليزويس ــــاچ.  ب ــــد:  مونت ــــرة فاي .  كمــــال كــــريم:  مــــدير التصــــوير.  أمي

  . كمال الشيخ:  إخراج
ـــــة لطفـــــى كمـــــال الشـــــناوى ، عبـــــد المـــــنعم  ، عمـــــر الشـــــريف ، نادي

  . ، فاخر فاخر ، شويكار إبراهيم
ــــــة ــــــنجح إذا أعطاهــــــا كمــــــال الشــــــيخ  ، وكالقاعــــــدة قصــــــة عاطفي ، ت

ليلـــــة !  كثيـــــرا’  مـــــن جلـــــده ‘، وتفشـــــل إذا خـــــرج  الترقـــــب لمســـــات
، فتتـــــــزوج صـــــــديق قـــــــديم  خطوبتهـــــــا تعتقـــــــد أن حبيبهـــــــا قـــــــد خانهـــــــا

.  ، بـــل ويحـــاول قتلهـــا ، يـــرفض تطليقهـــا حـــين تعـــرف الحقيقـــة شـــرير
  . أول أفالم شويكار.  وطبعا عرفت إذا كان فيلما ناجحا أم ال

  حبيب حياتى 
  ق أأ ١٠٥)   س/  ت/    ف ( ١٩٥٨مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج
،  ، حســـــن فـــــايق ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى ، أحمـــــد رمـــــزى صـــــباح

  . ، حسن حامد زينات صدقى
، فقـــرر العمـــل ســـائقا  ، كثـــرى أفلـــس النابلســـى متـــألق وكـــل العـــرض

، بعـــــد مفارقـــــات مطولـــــة حـــــول أرســـــتقراطية تصـــــرفات هـــــذا  للتاكســـــى
ـــة فـــى الـــتخلص ، تبـــدأ حبكـــة مســـاعدة خطيبـــة صـــديقه المغ الســـابق ني

ــــوفير المــــال مــــن  مــــن مالحقــــة أحــــد البلطجيــــة ــــه هــــو ت ، وكــــذا محاولت
  . أجل زواجه

   ٢/١حبيب الروح 
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥١مصر 
  . أنور وجدى:  إخراج

،  ، ميمــــــى شــــــكيب ، أنــــــور وجــــــدى ، ليلــــــى مــــــراد يوســــــف وهبــــــى
  . ، إبراهيم عمارة ، عبد النبى محمد فردوس محمد

بمعنــــى  (هــــو محاولتــــه معالجــــة حيــــاة الفنــــانين ومشــــكالتها المهــــم 
ــــل ســــت ســــنوات  ــــل وموجــــه قب ــــى كممث ــــداد لفــــيلم يوســــف وهب مــــا امت

ـــــــــان العظـــــــــيم “ ، وتحديـــــــــدا الشـــــــــهرة واضـــــــــطراب الحيـــــــــاة  ) ” الفن
ــــدة ــــة والنظــــرة الجام ــــال حــــل الزوجي ــــه ب ــــرك الموضــــوع وكأن .  ، أيضــــا ت

ـــــر ـــــان كبي ـــــى يكتشـــــف صـــــوتها فن ، لكـــــن  قصـــــة الزوجـــــة الســـــعيدة الت
  . الزوج يسىء الظن بها ويهدم حياتهما

  حبيب العمر 
  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٤٧مصر 
  . بركات:  إخراج

،  ، ســــعيد أبــــو بكــــر ، لــــوال صــــدقى ، ســــامية جمــــال فريــــد األطــــرش
  . ، ثريا فخرى ، حسن فايق إسماعيل يس

كوميـــــديا موســـــيقية حـــــول كفـــــاح الشـــــهرة هـــــى ذاتهـــــا األقـــــل شـــــهرة 
مجموعــــة شــــبان وفتيــــات يجمعهــــم حــــب .  فريــــد األطــــرش بــــين أفــــالم

، يمـــــــرون بمحـــــــاوالت كثيـــــــرة ال تجـــــــدى   التمثيـــــــل والغنـــــــاء والـــــــرقص
ــــديم  ــــد البطــــل وهــــو موســــيقى ق ــــى مــــن مســــاعدة وال ــــالرغم حت ــــرا ب كثي

بدايـــــة النجـــــاح أن تصـــــبح الفتـــــاة التـــــى يحبهـــــا البطـــــل راقصـــــة .  لهـــــم
  . مشهورة



١١٥  

  حبيب قلبى 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

، محســـــــن  ، تحيـــــــة كاريوكـــــــا ، ريـــــــاض الســـــــنباطى هـــــــدى ســـــــلطان
  . ، وداد حمدى ، فردوس محمد سرحان

، لكــــــن أثرهــــــا  ميلودرامــــــا موســــــيقية كبيــــــرة الطــــــاقم كثيــــــرة الفواجــــــع
قصــــة حــــب بــــين موســــيقى شــــهير وفتــــاة .  اإلجمــــالى غيــــر مقنــــع جــــدا

.  فــــــى جســــــدهافشــــــلت فــــــى العثــــــور علــــــى وظيفــــــة لطمــــــع اآلخــــــرين 
ـــذى  ـــاة هـــو ال ـــر حـــادث ويحـــب هـــذه الفت ـــذى فقـــد صـــوته إث صـــديقه ال

يحبهـــــا مـــــن طـــــرف واحـــــد .  اكتشـــــف صـــــالحيتها للغنـــــاء وقـــــدمها لـــــه
ـــــة  احترامـــــا لحـــــب صـــــديقه لهـــــا ، لكـــــن أحـــــوال هـــــذا الصـــــديق المادي

، وينتهـــى بـــه  تســـوء بعـــد زواجـــه منهـــا كمـــا يعتقـــد أنهـــا تحـــب صـــديقه
  . األمر نهاية مأساوية
   ٢/١لمجهول الحبيب ا

  ق أأ ١٣٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٥مصر 
.  عبـــــــــد الـــــــــرحمن الشـــــــــريف:  قصـــــــــة.  أفـــــــــالم مصـــــــــر الجديـــــــــدة

ـــــــوردانى:  حـــــــوار.  حســـــــن الصـــــــيفى:  ســـــــيناريو ـــــــراهيم ال ـــــــدير .  إب م
مهنــــدس .  عبــــد المــــنعم توفيــــق:  المونتــــاچ.  وحيــــد فريــــد:  التصــــوير
أنطــــــــــــون :  مهنــــــــــــدس الــــــــــــديكور.  كمــــــــــــال عبــــــــــــد اهللا:  الصــــــــــــوت

ـــــــو  ـــــــاض الســـــــنباطى:  موســـــــيقى.  ميتشـــــــو:  المـــــــاكيير.  ليزويسب ،  ري
  . حسن الصيفى:  إخراج.  ، كمال الطويل منير مراد

ـــــر ، كمـــــال الشـــــناوى ، حســـــين صـــــدقى ليلـــــى مـــــراد ،  ، ســـــراج مني
  . ، علوية جميل ، عبد السالم النابلسى رجاء يوسف

كــــانوا )  ! فــــى مصــــر أو فــــى الســــينما المصــــرية (فــــى ذلــــك الوقــــت 
، لــــــــذا بنــــــــوا هــــــــذه القصــــــــة  دون أن الحــــــــب مصــــــــدره القلــــــــبيعتقــــــــ

، علــــــى طبيــــــب يحــــــب مريضــــــة بالقلــــــب ويتزوجهــــــا كــــــى ال  المرتبكــــــة
ـــــوى إجراءهـــــا ـــــى ين ـــــب الت ـــــة اســـــتبدال القل ـــــى عملي .  يعارضـــــه أحـــــد ف

، لـــو ماتـــت زوجـــة أخيـــه فـــى حـــادث ونقـــل قلبهـــا  مـــاذا والحـــال كـــذلك
ـــــه ـــــراد!  ؟ لزوجت ـــــن لليلـــــى م ـــــر المعل ـــــزال غي ـــــم ،  فـــــيلم االعت ـــــث ل حي

  . عاما كاملة ٤٢تمثل بعده إلى أن رحلت بعده بـ 
  حبيبة غيرى 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٦مصر 
.  أفــــــــالم أحمــــــــد مظهــــــــر]  الهيئــــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للســــــــينما [

مــــــدير .  ســــــعيد عبــــــد اهللا:  مونتــــــاچ.  مجــــــدى الحســــــينى:  موســــــيقى
  . أحمد مظهر:  سيناريو وإخراج.  على خير اهللا:  التصوير

ـــــة لطفـــــى أحمـــــد مظهـــــر ،  ، يوســـــف شـــــعبان ، ناهـــــد شـــــريف ، نادي
، أحمـــــد  ، ماجـــــدة حمـــــادة ، حســـــين الشـــــربينى يوســـــف فخـــــر الـــــدين

  . ، على جوهر ، عبد العظيم عبد الحق أباظة
ــــه  ــــى أحمــــد مظهــــر فــــى التوجي ــــة فــــى تجربت ــــاج أيضــــا (الثاني )  واإلنت

ة ميلودرامــــــــا تشـــــــويق وعاطفيـــــــة متشــــــــعب.  ” نفـــــــوس حـــــــائرة “ انظرـ  
، لدرجــــــة فشــــــل معهــــــا النجمــــــان المخضــــــرمان فــــــى  الخيــــــوط ومملــــــة

ممثــــل بهلوانيــــات ســــينمائية يرعــــى :  إضــــافة حتــــى قيمــــة تمثيليــــة لهــــا
ــــــى تصــــــبح نجمــــــة ــــــاة يتيمــــــة حت ــــــه فت ،  ، يحبهــــــا لكنهــــــا ال تفكــــــر في

فيتـــزوج مـــن راقصـــة لعـــوب ويصـــطدم بعصـــابة الســـرقة التـــى هـــى عضـــو 
،  ) ا مجــــرد حبكــــة أخــــرىأو قــــل أنهــــ (تبــــدأ الحبكــــة الرئيســــة .  فيهــــا

.  بفقــــده الــــذاكرة وبــــدء عالقــــة حــــب مــــع البطلــــة وهــــى ســــيدة راقيــــة
يســـــتمر ذلـــــك حتـــــى تـــــأتى النهايـــــة الرومانســـــية بـــــأن تصـــــاب حبيبتـــــه 

، ويعـــــــود هـــــــو لذاكرتـــــــه  األصـــــــلية وتفقـــــــد ســـــــاقها ويهجرهـــــــا زوجهـــــــا
  . ، ونعود نحن الستكمال الحبكات األصلية األصلية

  حبيبتى 
  ق م ١٠٠)  س/   النصر ( ١٩٧٤مصر /  لبنان

عبـــــد :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  ؛ أفـــــالم بركـــــات أفـــــالم األنـــــدلس
ــــــــب ــــــــانى:  موســــــــيقى.  الحــــــــى أدي ــــــــاس رحب ــــــــاچ.  إلي ــــــــروان :  مونت م

هنـــــرى :  إخـــــراج.  عبـــــد الحلـــــيم نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  عكـــــاوى
  . بركات

  . ، لينا باتع ، چان الرومانى ، محمود ياسين فاتن حمامة
.  طفيــــة رقيقــــة ومــــؤثرة وإن كانــــت مملــــة بعــــض الشــــىءميلودرامــــا عا

ـــــان فـــــى الحـــــب ـــــى بيـــــروت يقع ،  شـــــاب وفتـــــاة مكافحـــــان يعمـــــالن ف
ـــــيلم األميركـــــى  ـــــى طريقـــــة الف ـــــة مأســـــاوية ألحـــــدهما عل لكـــــن ثمـــــة نهاي

  . ” قصة حب “ الشهير
  ☺  ٢/١حبيبتى شقية جدا 

What’s Up, Doc? 
  ق م ٩٤)  س/   ت  ( ١٩٧٢أميركا 

Warner Bros. AD: Herman A. Blumerthal; SD: John 
Austin; Men’s Costume Sup: Ray Pheles; Women’s 
Costume Sup: Nancy McArdie. FE: Verna Fields; Sd: Les 
Freshaltz; AscP: Paul Lewis. M Arranged and Cond: Artie 
Butler; >Song: You’re the Top: Cole Porter.< DPh: Laszlo 
Kovacs. PD: Polly Platt. S: Buck Henry  and David 
Newman & Robert Benton; >St: Peter Bogdanovich.< P and 
D: Peter Bogdanovich. 

Barbara Streisand. Ryan O’Neal. ¤. Kenneth Mars, Austin 
Pendleton. Sorrell Booke, Stefan Gierasch, Mabel 
Albertson, Michael Murphy, Graham Jarvis. And Intrd: 
Madeline Kahn. Ftr: Liam Dunn, Phil Roth. And John 
Hillerman, George Morfogen, Randy Quaid, M. Emmet 
Walch. Eleanor Zee, Kevin O’Neal. 

، يســـــعى لمنحـــــة اســـــتكمال  باحـــــث شـــــاب خجـــــول عـــــديم الحيلـــــة
بحثــــــه عــــــن اكتشــــــاف اإلنســــــان البــــــدائى للخــــــواص الصــــــوتية لــــــبعض 

ـــــاة مرحـــــة  ألحجـــــارا )  ؟ هـــــل يـــــذكرك هـــــذا بشـــــىء مـــــا (، يفاجـــــأ بفت
ــــــه  ــــــن خطيبت ــــــدق وتنتزعــــــه م ــــــى الفن ــــــه ف ــــــرض نفســــــها علي محنكــــــة تف

، الوقــــــت الــــــذى تخــــــتلط حقيبــــــة أحجــــــاره بحقائــــــب أخــــــرى  البلهــــــاء
،  ، وذلــــك أثنــــاء خطــــة لســــرقة هــــذه األخيــــرة منهــــا حقيبــــة مجــــوهرات

ميــــــديا التحيــــــة وتتــــــوالى المفارقــــــات المغرقــــــة البارعــــــة فــــــى هــــــذه الكو 
ــــــــــات ــــــــــالم الثالثيني ــــــــــى صــــــــــندوق  ألف ، وذات النجــــــــــاح المــــــــــذهل ف

.  ’ تنشـــــئة رضـــــيع ‘شـــــبه إعـــــادة لفـــــيلم هـــــاوارد هـــــوكس .  اإليـــــرادات

، ورايــــان  كاريزميــــة باربــــارا سترايســــاند شــــىء يستعصــــى علــــى الوصــــف
، أمــــــا  أونيــــــل فــــــى أحــــــد أفضــــــل أدواره كــــــالمغلوب علــــــى أمــــــره منهــــــا

، وعلــــــى  مبهدلــــــة فــــــى أول أدوارهــــــامــــــاديلين كــــــاهن هــــــى الخطيبــــــة ال
  . العكس بالضبط فى أدوارها التالية فائقة اإلغواء

   ٢/١حبيبتى شقية جدا 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 

:  مونتـــــــاچ.  فيصـــــــل نـــــــدا:  قصـــــــة وســـــــيناريو.  األفـــــــالم المتحـــــــدة
نيــــازى :  إخــــراج.  علــــى خيــــر اهللا:  مــــدير التصــــوير.  جــــالل مصــــطفى

  . مصطفى
،  ، مــــريم فخــــر الــــدين ، ســــمير غــــانم ، نــــور الشــــريف زىســــهير رمــــ

،  ، إبــــــراهيم ســــــعفان ، نظــــــيم شــــــعراوى ، ســــــيد زيــــــان خيريــــــة أحمــــــد
  . أحمد نبيل

ــــة ــــة عاطفي ــــات كوميدي ــــوان هــــو  مفارق ــــا للعن ــــد طبق ، محورهــــا بالتأكي
ابنـــة جـــاويش الشــــرطة .  ، وال بــــأس بفكرتهـــا وبهـــا ككــــل ســـهير رمـــزى

.  ، ولهــــا هــــى نفــــس اســــم ابنتــــه الــــذى لــــه نفــــس اســــم القائــــد الكبيــــر
، وبالفعـــل يســـاعها األخيـــر فـــى الخـــروج مـــن  تـــدعى أنهـــا ابنـــة الضـــابط
ـــى تقـــع فيهـــا ـــع .  المـــآزق الت ـــى تقل ـــدا حت بينمـــا يســـعى األب للنقـــل بعي

حبيبتـــــى  ‘ ، تبـــــدأ هنـــــا قصـــــة حـــــب وتتصـــــاعد رغـــــم أن عـــــن الكـــــذب
  ! ’ شقية جدا

   ٢/١حبيبى األسمر 
  ق أأ ١١٠ ) س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

، شـــــــــكرى  ، يوســـــــــف وهبـــــــــى ، ســـــــــامية جمـــــــــال تحيـــــــــة كاريوكـــــــــا
  . ، إستيفان روستى ، محمود المليجى سرحان

، حــــول عشــــيقة زعــــيم العصــــابة التــــى تجنــــد لــــه  مغــــامرات عصــــابات
ــــــب المجــــــوهرات ــــــاة ليســــــتخدمها فــــــى تهري ــــــب  فت ــــــد خطي ــــــم تجن ، ث

ــــه الفتــــاة ــــدأ الصــــر  ، لكنهــــا تقــــع فــــى حب .  اعات داخــــل العصــــابة، وتب
التميــــز فــــى أداء تحيــــة كاريوكــــا علــــى غريمتهــــا الفنيــــة التقليديــــة ســــامية 

، أحـــــــد  ) محببـــــــة بتلقائيتهـــــــا أكثـــــــر منـــــــه ببراعـــــــة التمثيـــــــل (جمـــــــال 
  ! اإليجابيات العامة فى ميلودراما النشاط هذه

  حبيبى أصغر منى 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٥مصر 

  . محمد دياب:  إخراج.  ليفـزيوناتحاد اإلذاعة والت
، فاديـــة عبـــد  ، عمـــر الحريـــرى ، خالـــد زكـــى فـــردوس عبـــد الحميـــد

  . ، ثناء لملوم ، بدر نوفل ، فتحية شاهين الغنى
ــــر  ــــاة أكب ــــة بفت ــــذ الطفول ــــق من ــــذى يتعل موظــــف الشــــركة الســــياحية ال

،  ، واعادهــــا ثالثــــة ، وطلقــــت مرتــــان ، تزوجــــت مــــن المــــدير منــــه ســــنا
، غيــــر  اآلن هــــى حطــــام ومعــــروض عليهــــا حــــب.  أســــوأ ليعــــود بأفعــــال

، التــــــى  راويــــــة إحســــــان عبــــــد القــــــدوس.  مقبــــــول مــــــن نــــــواحى عــــــدة
، لكـــن فـــى الفـــيلم لـــم  يفتـــرض أن تنـــاقش الـــزواج بمـــن هـــى أكبـــر ســـنا

  . عمل جاد نسبيا وبال جاذبية تذكر!  نحس أنها مشكلة أصال
   حبيبى دائما 

  ق م ١٢٠ ) س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٨٠مصر 
ــــــــــــق .  د:  ســــــــــــيناريو.  فــــــــــــيلم.  پــــــــــــى.  إن]  دوالر فــــــــــــيلم [ رفي

ـــــديكور.  كـــــوثر هيكـــــل:  حـــــوار.  الصـــــبان ـــــدس ال ـــــاهر عبـــــد :  مهن م
.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  جمــــال ســــالمة:  موســــيقى.  النــــور

  . حسين كمال:  إخراج.  محسن نصر:  مدير التصوير
،  جــــدة الخطيـــــب، ما ، ســــعيد عبــــد الغنــــى ، بوســــى نــــور الشــــريف
، صـــــبرى عبـــــد  ، مـــــريم فخـــــر الـــــدين ، نعيمـــــة وصـــــفى سوســـــن بـــــدر

  . العزيز
ـــه يحـــاول مـــن خـــالل إنتـــاج كبيـــر مـــتقن تمامـــا ،  قيمـــة هـــذا الفـــيلم إن

قصــــة  “، بمــــا ينــــاظر نجــــاح فــــيلم  إعــــادة زمــــن الرومانســــيات الخالــــدة
ـــــل عشـــــر ســـــنوات”  حـــــب ،  حـــــب الشـــــباب الجـــــارف.  األميركـــــى قب

ــــــاة ا ــــــذى تفرقــــــه الحي ــــــةال ــــــزنس  لواقعي ــــــزوج مــــــن رجــــــل بي ، البطلــــــة تت
، أمـــــا البطـــــل  وترحـــــل إلـــــى بـــــاريس حيـــــث ال تروقهـــــا تلـــــك األجـــــواء

، وتصـــــاب بمــــرض يزحـــــف  تطلــــق.  فيواصــــل حياتـــــه الجــــادة كطبيـــــب
، ويتزوجـــــان  هنـــــا تلتقـــــى بالحـــــب القـــــديم مـــــن جديـــــد.  معـــــه المـــــوت

ــــة القاســــية ــــى هــــذه اللحظــــات القدري .  وتتفجــــر المشــــاعر االنســــانية ف
ــــف رســــم ــــع المواق ــــق الصــــبان حســــاس ومرهــــف لجمي ــــة  رفي ، والتعبيري

، لكــــن ال أحــــد ينتــــزع  أداء متفــــوق للجميــــع.  مكــــان المباشــــرة دائمــــا
، وبعــــد  ، التركيــــة التــــى تتحـــدث بســــذاجة الكـــاميرا مــــن نعيمــــة وصـــفى

  ! ثوانى تفاجىء من تحدثه بأنها تفهم أعمق مما يتخيلون جميعا
   ٢/١حتى آخر العمر 

Till the End of Life 
  ق م ١٢٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٥مصر 

ـــــانى فـــــيلم مـــــراد فـــــيلم  [ ــــــ ] عيت ـــــانى:  عـــــن قصـــــة ل ـــــا الرحب .  نين
اشــــــــترك فــــــــى .  يوســــــــف الســــــــباعى:  القصــــــــة الســــــــينمائية والحــــــــوار

ــــــــــق الصــــــــــبان.  د:  الســــــــــيناريو ــــــــــب رفي ، محمــــــــــد  ، رمســــــــــيس نجي
مـــــاهر عبـــــد :  مهنـــــدس الـــــديكور.  ، أشـــــرف فهمـــــى مصـــــطفى ســـــامى

:  مـــــدير اإلنتــــــاج.  < نجيـــــب خــــــورى:  منســـــق المنــــــاظر >؛  رالنـــــو 
.  < أنــــــور رمســــــيس نجيــــــب:  المســــــاعد >؛  محســــــن علــــــم الــــــدين

:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  أميــــــر رمســــــيس نجيــــــب:  المنــــــتج المنفــــــذ
مخــــــرج المشــــــاهد .  كمــــــال أبــــــو العــــــال:  مونتــــــاچ.  عمــــــر خورشــــــيد

ـــــة ـــــد:  مـــــدير التصـــــوير.  خليـــــل شـــــوقى:  الحربي ـــــاجإ.  وحيـــــد فري :  نت
  . أشرف فهمى:  إخراج.  مراد رمسيس نجيب
.  عمــــــر خورشــــــيد.  محمــــــود عبــــــد العزيــــــز.  ¤.  نجــــــوى إبــــــراهيم

ــــديل باالشــــتراك .   ، مــــدحت فهمــــى عمــــر نــــاجى.  ، مشــــيرة حيــــاة قن
ــــــة شــــــاهين ، ســــــعيد صــــــالح عمــــــاد حمــــــدى:  مــــــع ماجــــــدة .  ، فتحي

ـــــار الســـــيد ، مـــــراد ســـــليمان حمـــــادة ـــــونس شـــــلبى ، مخت ، رشـــــوان  ، ي
ـــــــدار طفىمصـــــــ ـــــــد الحميـــــــد  ، حســـــــن مصـــــــطفى ، محمـــــــود دوي ، عب
  . انيس

ــــى الســــيناريو  ــــن شــــاركوا ف ــــاج وعــــدد م ــــث اإلنت ــــن حي ــــر م عمــــل كبي
، حـــــاول أن يتميـــــز عـــــن بقيـــــة أفـــــالم حـــــرب أكتـــــوبر بطـــــابع  والتوجيـــــه
مــــن ذهــــب إلــــى الحــــرب وأصــــيب بالشــــلل مصــــمم علــــى .  الرومانســــية

ـــــه ـــــ.  ، وتثبـــــت هـــــى اخالصـــــها الطـــــالق بشـــــكوكه فـــــى زوجت م قصـــــة ث
ـــدأ وتنتهـــى عـــن شـــاب يقـــتحم عليهـــا حياتهـــا وتقاومـــه وفـــى .  أخـــرى تب

ـــــدأ خطـــــات شـــــفاء البطـــــل ـــــة تب ـــــه ميلودراميـــــا .  النهاي ـــــن الواضـــــح أن م
، كـــان ممكنــــا بالكامـــل حــــذف كـــل مـــا يمــــت لحـــرب أكتــــوبر  عاطفيـــة
، وســـينمائيا لـــيس هنـــاك أكثـــر مـــن ســـرد غيـــر مثيـــر لقصـــة بـــدت  بصـــلة

توجيــــــــع المعــــــــارك لخليــــــــل .  أقــــــــرب لملحمــــــــة ال تريــــــــد أن تنتهــــــــى
  . ، وهو أفضل أجزاء الفيلم شوقى

  حتى سپتمبر 
Until September 

 ق م ٩٥)   — ( ١٩٨٤أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. DPh: Philippe Welt. PD: Hilton 

McConnico. E: Sean Barton. MCompAndCond: John Barry. 
W: Janice Lee Graham. P: Michael Gruskoff. D: Richard 
Marquand.  AstD: Michel Cheyko; AscP: Vincent Malle. 

Karen Allen. Thierry Lhermitte. ¤. AlsoStr: Christopher 
Cazenove. Mary-Catherine Conti. Hutton Cobb. Michael 
Mellinger.Nitza Saul. 

ـــاريس ـــة تتخلـــف رغمـــا عنهـــا فـــى پ ـــاة أميركي ، حيـــث تتعـــرف علـــى  فت
ـــــــدير ـــــــة م ـــــــوددان لبعضـــــــهما .  شـــــــاب إلحـــــــدى الشـــــــركات العمالق يت
ــــبعض ــــه ال ــــرفض بحــــدة ممارســــة الحــــب مع ــــى .  ، لكنهــــا ت وفجــــأة تلق

، حيـــث مهرجانـــات مـــن الجـــنس الصـــريح العـــارى تغطـــى  بنفســـها إليـــه
فــــيلم عــــاطفى يحــــاول إضــــفاء لمســــة تميــــز .  النصــــف الثــــانى للفــــيلم

ــــات الپاريســــية والشــــاعرية الســــيما الشــــ ــــة مــــن خــــالل الخلفي وارع الليلي
، ويعجـــــب أكثـــــر عشـــــاق  لكـــــن ككـــــل متوســـــط.  المطيـــــرة ومـــــا إليهـــــا
  . المشاهد الملتهبة

  حتى ال يطير الدخان 
  ] فـيديو [ق م  ١٢٠)    ف/   س/  رويال/  ت ( ١٩٨٤مصر 

:  قصــــة.  نيــــو آرت فــــيلم]  ترايتــــل أفــــالم ناهــــد فريــــد شــــوقى  [
.  ممصــــــــطفى محــــــــر :  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  إحســــــــان عبــــــــد القــــــــدوس

ـــــاچ ـــــات الســـــايس:  مونت مهنـــــدس .  جمـــــال ســـــالمة:  موســـــيقى.  عناي
.  فــــؤاد صــــالح الــــدين:  منــــتج منفــــذ.  مــــاهر عبــــد النــــور:  الــــديكور

  . أحمد يحيى:  إخراج.  عصام فريد:  مدير التصوير
ـــام ـــة أرســـالن ، ســـهير رمـــزى عـــادل إم ـــب ، نادي ، ســـناء  ، أحمـــد رات

يوســــــف .  مــــــوجى، ضــــــيفة الفــــــيلم نجــــــوى ال ، فكــــــرى أباظــــــة شــــــافع
، حســـــنى  ، حمـــــدى يوســـــف ، ســـــيد طليـــــب ، محمـــــود رشـــــاد فـــــوزى

  . ، محمد سند عبد الجليل
المتــــأخرة لســــينما نقــــد فتــــرة  ـ  ومن ثــــم الجماهيريةـ  الــــذروة الدراميــــة 

قصــــة إحســــان عبــــد القــــدوس تتــــيح فرصــــة كبــــرى للوصــــول .  االنفتــــاح
ـــــه مـــــن بعـــــض إيحـــــاءات  للمـــــدى األقصـــــى هـــــذا ، فضـــــال عمـــــا تحمل

، والتــــى ألفــــت كمــــا البطــــل   ألغنــــى شخصــــية فــــى مصــــر آنــــذاك تشــــير
،  هـــذا يتحـــول مـــن طالـــب معـــدم يختـــزن المهانـــة!  كتابـــا عـــن حياتهـــا

، فبــــــارون بيــــــزنس وعضــــــو  إلــــــى مــــــوزع صــــــغير للعقــــــاقير فتــــــاجر لهــــــا
فـــــــى نفـــــــس الوقـــــــت األهـــــــم أنـــــــه ذروة مبكـــــــرة .  بمجلـــــــس الشـــــــعب

ــــة لعــــادل ــــاة الفني ــــى طبعــــت الحي إمــــام  قصــــوى لمالمــــح الشخصــــية الت
ــــــر  أشــــــهر نجــــــوم الســــــينما المصــــــرية إطالقــــــا ــــــم يكــــــن أكث ــــــذى ل ، ال

أبــــــرز شــــــىء هــــــو أن تتــــــوازى قصــــــة .  نموذجيـــــة قــــــط فيهــــــا مــــــن هنــــــا
،  الصــــعود مــــع تقشــــف وزهــــد البطــــل ال ســــيما فيمــــا يتعلــــق بــــالجنس

فـــــى .  والطــــابع الشــــعبى الــــذى ظـــــل يختزنــــه داخلــــه ولـــــم ينســــه أبــــدا
العشـــــق المســـــتحيل ، لكـــــن هـــــذا  البدايـــــة عشـــــق أخـــــت زميلـــــه الثـــــرى

ــــة منهــــا ــــل بســــخرية طبيعي ــــة .  قوب ــــد مشــــهد ركــــل عــــادل إمــــام لنادي عن
، كانـــــت دور العـــــرض تهتـــــز  أرســـــالن رافضـــــا عرضـــــها لنفســـــها عليـــــه

ـــام يتربـــع علـــى عـــرش ممثـــل المحـــرومين بالتصـــفيق ،  ، وكـــان عـــادل إم
الــــــذى يعطــــــى كرامــــــة لحرمــــــانهم أكثــــــر مــــــن أن يأخــــــذهم فــــــى رحلــــــة 

ـــة ـــذات وهمي ـــه محـــروم .  مل ـــهإن ـــأقلم مـــع حرمان ـــل  ت ـــه لترفـــع نبي ، وحول
كما كـــان ـ  ، وإمـــا بتشـــف مرضـــى  ينتـــزع احترامنـــا إمـــا بعنـــوة واعيـــة منـــا

ضـــد كـــل مـــن احتقـــر  ـ  رد الفعـــل النمطـــى فـــى القاعـــات التـــى عـــرض بها
ال يخلـــو مـــن الداللـــة أنهـــا مـــن بـــدايات تحـــول إمـــام .  البطـــل فـــى فقـــره

المغــــامرة بالفعــــل إذ  ، ونجحــــت لــــألدوار شــــبه الخاليــــة مــــن الكوميــــديا
يجتـــذبك للتعـــاطف مـــع شخصــــية هـــى فـــى الواقــــع فاســـدة وخربـــة مــــن 

ـــداخل ـــيلم ال ـــرا عليهـــا وعلـــى كـــل الف ـــا كبي ـــذى أضـــفى حزن .  ، األمـــر ال
.  جــــزء كبيــــر مــــن هــــذا يرجــــع أيضــــا إلتقــــان مخطوطــــة مصــــطفى محــــرم

، هـــــو  العنـــــوان مســـــتقى مـــــن تقليـــــد خـــــاص لـــــدى مـــــدخنى الحشـــــيش
ـــــى يصـــــلون  ـــــذروة التشـــــبعإغـــــالق الحجـــــرة حت ـــــم حتـــــى أفـــــالم .  ل نع

، وبحــــد أدنــــى  عــــادل إمــــام كانــــت تعــــرض بالفـــــيديو قبــــل دور العــــرض
، وعـــــــدة ســـــــنوات حســـــــب القاعـــــــدة  أســـــــبوعا واحـــــــدا كهـــــــذا الفـــــــيلم

  . السارية فى الثمانينيات
  …  حتى نلتقى

Dernier Rendez Vous 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 

ــــــالم [ ــــــع األف ــــــة للســــــينما]  الشــــــرق لتوزي قصــــــة وســــــيناريو .  العربي
؛  نصــــرى عبــــد النــــور:  مهنــــدس الصــــوت.  يوســــف عيســــى:  وحــــوار

أنطــــــــون :  ؛ مهنــــــــدس المنــــــــاظر أحمــــــــد جاســــــــر:  تســــــــجيل الحــــــــوار
رمســـــيس :  إنتـــــاج.  ريمـــــون نصـــــور:  ؛ مســـــاعد المخـــــرج بـــــوليزويس

  . بركات:  إخراج.  محمود نصر:  مدير التصوير.  نجيب
.  عمــــــاد حمــــــدى:  مــــــع.  تن حمامــــــةفــــــا:  نجمـــــة الشــــــرق األولــــــى

، حـــافظ  عمـــر الحريـــرى.  ، ســـراج منيـــر ] زهـــرة العـــال [ـ  زهـــرة العلـــى 
، ناديـــــة  روحيــــة جمـــــال.  ، عزيــــزة حلمـــــى ] أحمــــد مظهـــــر [ـ  مظهــــر 
ــــب ــــر الفنجــــرى ، عصــــمت محمــــود حبي ــــراهيم ، مني ــــة  ، زكــــى إب ، علي
  .  نيللى:  والطفلة المعجزة.  فوزى

ممثلــــة الســــينما التـــــى .  فيــــة عــــن الطــــالقميلودرامــــا اجتماعيــــة عاط
ـــــــديها ـــــــت بســـــــبب طـــــــالق وال ـــــــة حـــــــب عان ـــــــى تجرب ـــــــع اآلن ف ،  ، تق

معــــانى .  ســــتؤدى فــــى حالــــة إتمامهــــا إلــــى طــــالق وتعاســــة فتــــاة أخــــرى
.  ، فــــى فــــيلم قــــد ال يكــــون كبيــــرا جــــدا ، وتمثيــــل جيــــد رقيقــــة محببــــة

  . عرض بعد رحيل سراج منير



١١٦  

   ٢/١الحجر 
L’Interdiction 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٢)   ت  ( ١٩٩٢فرنسا 
France 3; I.N.A.; Technisonor [Technisonor]. Based on 

the B: Honré de Balzac. S: Pierre Moustiers. DPh: Gérard 
Vigncron, Marc Quillici. AD: Pierre Voisin. Costumes: 
Monique Perrot. P: Technisonor. D: Jean-Daniel Verhaeghe. 

With: Bernard Fresson. Caroline Sihol. And Jean-Louis 
Trintignant. ¤ With: Jean-Michel Dupuis. Yves Lambrecht. 
Jean de Caninck. Pierre Vernier. And the Participation of: 
Didier Flamand.  ↑ Rose Thiery, Andre Falcon, Marie 
Bunel, Pascal Elso, Pascal Germain, Monica Boucheix, 
Pauline Defau, Fernando Verhaeghe, Tristan Favreau, 
Carole Pierret, Georges Berdot, Didier Roset, Daniel 
Villattes, Raymond Paquet, Gerard Renoux, Sophie Levrez, 
Djemel Boudon, Frederic Aubry, Cyril Pot, Pascale 
Moriniere, Martine Schell. 
ـــــم  ـــــى ال يعيبهـــــا ســـــوى أنهـــــا ل ـــــة الت ـــــزاك القوي ـــــه دى بل ـــــا أونوري درام

طلــــــب .  تــــــأت بالنهايــــــة الســــــعيدة المتوقعــــــة مــــــن المتفــــــرج المعاصــــــر
بــــالحجر تقدمــــه مــــاركيزة فــــى عهــــد شــــارل العاشــــر ضــــد زوجهــــا الــــذى 

ـــــه علـــــى ســـــيدة پروتســـــتانتية قبيحـــــة وابنهـــــا ـــــدد أموال أحـــــد أقـــــارب .  ب
الــــذى يعطــــف علــــى الفقــــراء مــــن المركيــــزة يحفــــزون القاضــــى الشــــريف 

، إلــــــى الحضــــــور لمنزلهــــــا عــــــن طريــــــق صــــــديقهم  أموالــــــه الخصوصــــــية
وفـــــى الوقـــــت المناســـــب يبلغـــــون هـــــذه الواقعـــــة .  الطبيـــــب ابـــــن أخيـــــه

ـــــاع  لـــــوزير العـــــدل ، ذلـــــك أن الحقيقـــــة أن جـــــد المـــــاركيز كـــــانوا قـــــد ب
أرض هبتـــه الملكيـــة مـــن لـــويس الرابـــع عشـــر إلـــى پروتســـتانتى ثـــم أبلـــغ 

، وال يريـــــــد هـــــــو ســـــــوى رد ثمنهـــــــا إلـــــــى ورثـــــــة ذلـــــــك  وهعنـــــــه وشـــــــنق
ــــــان فــــــى .  الرجــــــل أداء فريســــــون فــــــى دور القاضــــــى الكهــــــل وترانتيني

، لكــــن المشــــكلة كمــــا قلنــــا أن  دور المــــاركيز شــــىء يســــتحق الفرجــــة
، وهــــو  ببســــاطة يســــتبعد القاضــــى مــــن القضــــية وتظهــــر عنــــاوين النهايــــة

مقاومـــــة مـــــن  ، أن ال تجـــــد رد فعـــــل أو أمـــــر غيـــــر ســـــينمائى بـــــاألخص
ـــــدة فـــــى شخصـــــية المـــــاركيز .  أحـــــد لشـــــىء كهـــــذا مـــــن الخيـــــوط الجي

تحولـــــــه للشـــــــغل كؤلـــــــف وناشـــــــر كـــــــأمر غيـــــــر تقليـــــــدى بـــــــين النـــــــبالء 
  . ، وتأليفه كتابا يبدى فيه انبهارا كبيرا بالصين آنذاك

   ٢/١الحجر الداير 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٢مصر 

:  التصـــــــوير مـــــــدير.  ســـــــامية شـــــــكرى:  تـــــــأليف.  ســـــــفنكس فـــــــيلم
.  د:  مهنــــــدس المنــــــاظر.  صــــــفاء الليثــــــى:  مونتــــــاچ.  محســــــن نصــــــر

.  مصــــــطفى نــــــاجى.  د:  موســــــيقى تصــــــويرية.  مختــــــار عبــــــد الجــــــواد
.  مـــــالك توفيـــــق:  مـــــدير إنتـــــاج.  فـــــاروق عبـــــد الخـــــالق:  منـــــتج منفـــــذ

محمـــــد :  إخـــــراج.  محســـــن علـــــم الـــــدين:  اإلدارة واإلنتـــــاج والتوزيـــــع
  . راضى

،  ، صــــفية العمـــــرى ، حســــين فهمــــى م شـــــاهين، إلهــــا ليلــــى علــــوى
، طــــــــارق  ، ســــــــميرة صــــــــدقى ، ســــــــميرة محســـــــن حســـــــين الشــــــــربينى

ـــــــراهيم ، محمـــــــد خيـــــــرى ، ســـــــعد أردش النهـــــــرى ـــــــل  ، أمـــــــل إب ، خلي
،  ، مـــــــروة الخطيـــــــب ، ســـــــهيلة فرحـــــــات ، محمـــــــد الصـــــــاوى مرســـــــى

ــــؤاد برهــــام ، حــــادة شوشــــة أيمــــن شــــاهين ــــى جــــالل ، ف ــــل  ، من ، مانوي
  . غادة راضى:  ديد، الوجه الج وشريف

زوج يضــــيق بحياتــــه األســــرية بعــــد رفــــض زوجتــــه بيــــع عقــــار تملكـــــه  
ـــــا ـــــه مشـــــروعا تجاري ـــــدأ ب ـــــاجرة عقـــــاقير .  كـــــى يب ـــــزوج مـــــن أخـــــرى ت يت

هــــذه األخيــــرة .  ، ثــــم يحــــب ابنــــة أحــــد األثريــــاء ويتزوجهــــا أيضــــا ثريــــة
ـــــع  ـــــة مسلســـــل مأســـــاوى للجمي ـــــان ســـــتكون بداي ـــــت لإلدم ـــــى تحول الت

  . ا لكن مسلى وقوى اإليقاع لحد ماغير مقنع جد.  تقريبا
  حد السيف 

  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٦مصر 
ـــــــة للتجـــــــارة واالســـــــتثمار الســـــــينمائى  [ ]  أفـــــــالم النصـــــــر اللبناني

.  وحيـــــــد حامـــــــد:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم نجـــــــوى فـــــــؤاد
،  جمـــــال ســـــالمة.  د:  ألحـــــان.  غســـــان ســـــالم:  مهنـــــدس الـــــديكور

جميـــــل /  مهنـــــدس:  المكســـــاچ.  طفى حميـــــدو، مصـــــ خالـــــد األميـــــر
.  حســــن أبــــو الســــعود:  موســــيقى تصــــويرية.  نــــوال:  المقدمــــة.  عزيــــز

ـــــاچ ـــــر:  مونت ـــــدير التصـــــوير.  ســـــلوى بكي ـــــد المـــــنعم بهنســـــى:  م .  عب
  . عاطف سالم:  إخراج.  ماجد موافى:  المنتج المنفذ

ــــــة.  ¤.  نجــــــوى فــــــؤاد.  محمــــــود مرســــــى ــــــونس شــــــلبى:  بطول .  ي
ـــــــراهيم نصـــــــر.  زهـــــــرة العـــــــال.  ىســـــــمية األلفـــــــ .  ماجـــــــدة ذكـــــــى.  إب

فــــــــؤاد .  ، إســــــــماعيل محمــــــــود هــــــــانم محمــــــــد.  إســــــــماعيل يســــــــرى
،  عثمــــــان عبــــــد المــــــنعم.  ، ناصــــــر ســــــيف ، فاطمــــــة ســــــرحان خليــــــل

ـــــــده رشـــــــوان مصـــــــطفى ـــــــب عب .  عمـــــــرو محـــــــرم:  وألول مـــــــرة.  ، زين
  . سناء يونس:  ضيفة الفيلم

ـــــع  ـــــوزارة ويفضـــــل العمـــــل م ـــــرفض ال ـــــر ي راقصـــــة عازفـــــا موظـــــف كبي
، وذلـــــــــك ألن عائـــــــــد وظيفـــــــــة الـــــــــوزير ال يكفـــــــــى للحيـــــــــاة  للقـــــــــانون
المؤكـــد أن هـــذه النوعيـــة مـــن األفـــالم حتـــى فـــى هـــذا وهــــو !  الكريمـــة

ـــدين شـــيئا فـــى موقـــف بطلهـــا ـــا ال ت ، رغـــم أنهـــا مضـــمونيا  أكثرهـــا تطرف
الشـــــىء الطيـــــب هـــــو نقـــــد التـــــدين .  تمـــــتهن العلـــــم والتعلـــــيم بشـــــدة
، تبتــــز البطـــــل حـــــين يطلـــــب يـــــد  حجبـــــةالشــــكلى فـــــى صـــــورة أســـــرة م

ـــــه ـــــه البن ـــــرة.  ابنت ـــــع رغـــــم األســـــماء الكبي ـــــا تســـــبب  فشـــــل ذري ، وطبع
ــــان المخضــــرم محمــــود مرســــى  ــــدى الفن ــــر لمري ــــاط كبي ــــى إحب الفــــيلم ف

نـــــوال .  وتصـــــوروا أن قصـــــة الفـــــيلم تكـــــاد تنطبـــــق عليـــــه هـــــو شخصـــــيا
صــــنعت كالعــــادة عنــــاوين بدايــــة جميلــــة أخــــرى اعتمــــدت علــــى العــــزف 

  . نون مع كثير من مؤثرات الصورةعلى القا
  حدث ذات ليلة 

  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 
  . بركات:  إخراج

، هنــــــــد  ، كمــــــــال الشــــــــناوى ، محســــــــن ســــــــرحان هــــــــدى ســــــــلطان
  . ، ثريا سالم ، عبد الرحيم الزرقانى ، عايدة كامل رستم

تنـــــتقم لكنهـــــا .  حـــــادث اغتصـــــاب تطلـــــق علـــــى إثـــــره بطلـــــة الفـــــيلم
ــــدريجي ــــه.  ا نحــــو االنتحــــارتســــير ت .  ينقــــذها ويحبهــــا شــــقيق مــــن قتلت

ــــرة ــــة عــــن تلــــك الفت ــــة نموذجي ــــة وعاطفي ، ال ســــيما  ميلودرامــــا اجتماعي
  . مع هذا الطاقم الكبير

   ٢/١حدث فى ليلة الكريسماس 
Christmas in Connecticut 

  ] اشتراك  [ق م  ٩٣)  المصرية  ( ١٩٩٢أميركا 
Turner Pictures. C: Jackie Burch. PD: Craig Stearns. DPh: 

Chuck Colwell. Er: Michael Jablow, A.C.E. OM: Charles 
Fox. P: Cyrus Yavneh. TP: Janet Brownell. Based on the S: 
Lionel Houser and Adele Comandini; St: Aileen Hamilton. 
D: Arnold Schwarznegger.  CD: Bobbie Mannix. 

Dyan Cannon. Kris Kristofferson. Kelly Cinnante. Intrd: 
Gene Lythgow. Jimmy Workman, Vivian Bonnell. SpApr: 
Richard Roundtree. And Tony Curtis -as Alex Yardley.  
Co-Str: David Arnott, Toni Attell, Jenee Sander, Bob Braun, 
Sonny Carl Davis, Judy Forrester, Wendle Jospher, Peter H. 
Kent, Robert Machray, Robert Noble, Michael Potter, 
George Putnam, Mary Watson. 
بــــالدة خاصــــة تتمتــــع بهــــا هــــذه الكوميــــديا التــــى اختــــار شــــوارزينيجر 

البطـــــل ســـــاكن غابـــــات فـــــى  .  أن تكـــــون أول تجربـــــة لـــــه فـــــى التوجيـــــه
ا فـــى كولـــورادو تحتفـــى بـــه وســـائط اإلعـــالم إلنقـــاذه صـــبيا تـــاه أســـبوع

البطلـــــــة مضـــــــيفة تليفــــــــزيون نيـــــــو يوركيـــــــة شـــــــهيرة .  عاصـــــــفة جليديـــــــة
،  متخصصــــة فــــى برنــــامج للطهــــى ويعتبرهــــا الجمهــــور أمــــا لكــــل أميركــــا

لــــيس فقــــط بســــبب الطهــــى إنمــــا ألســــرتها المثاليــــة ووجــــود حفيــــد لهــــا 
ــــــخ…رغــــــم شــــــبابها النســــــبى وجمالهــــــا  ــــــرق كــــــوخ األول وال .  إل يحت

تــــونى   (هنــــا يخطــــر لمنتجهــــا .  ينجــــو منــــه ســــوى كتــــاب طهــــى الثانيــــة
ــــا ــــى الظــــل أحيان ــــرتس يحــــب أداء أدوار ثقيل ــــا  ) كي ، أن يجمعهمــــا مع

ــــزل فــــى كونكتيكــــت ــــة الكريســــماس فــــى من .  أمــــام الكــــاميرا فــــى عطل
ـــــــاد ـــــــا زوج وال أوالد وال أحف ـــــــيس له ـــــــدة أن ل ـــــــل  المشـــــــكلة الوحي ، ب

مشــــهد افتتــــاحى مثيــــر لكــــواليس .  إنهــــا حتــــى ال تعــــرف الطهــــى أصــــال
، وفكــــــرة طريفــــــة كانــــــت تصــــــلح مــــــادة  الطهــــــى التليفـــــــزيونيةبــــــرامج 

، أو مــــــادة لــــــدراما عاطفيــــــة ذات أبعــــــاد  لكوميــــــديا مفارقــــــات حقيقيــــــة
ــــة ــــت وســــط مجموعــــة ســــيئة المــــذاق .  تأملي لكــــن مــــا حــــدث أن غرق

مـــــــــن الشخصـــــــــيات الســـــــــخيفة اللزجـــــــــة دائمـــــــــة الشـــــــــجار والزعيـــــــــق 
  . المجانى وغير الكوميدية أحاطت البطلين ونحن معهما

   ٢/١الحدق يفهم 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٨٦مصر 
  . أحمد فؤاد:  إخراج

، أحمـــــــد  ، أمـــــــين الهنيـــــــدى ، هالـــــــة فـــــــؤاد محمـــــــود عبـــــــد العزيـــــــز
  . ، نادية فهمى ، المنتصر باهللا بدير

قصـــــة الشـــــقى الـــــذى ينتحـــــل شخصـــــية شـــــيخ طيـــــب ليحتـــــال علـــــى 
ردود فعـــــــل أهـــــــل .  ، ويأخـــــــذ تبرعاتهـــــــا إلنقـــــــاذ قريــــــة مجـــــــاورة قريــــــة
ـــــة ـــــة  القري ، والتحـــــول النفســـــى داخـــــل شخصـــــيته همـــــا مايســـــتغرق بقي
، فتتـــــوب  دور جـــــذاب لهالـــــة فـــــؤاد كغازيـــــة يســـــتغلها أخوهـــــا.  الفـــــيلم

  ! ، فإذا به فى الواقع يتوب على يديها على يد الشيخ
  ☺ حدوتة مدينتين 

A Tale of Two Cities 
  تلوين/   ق أأ ١٢١)   ت  ( ١٩٣٥أميركا 

Metro Goldwyn Mayer. By: Charles Dickens. M: Herbert 
Stothart. E: Conrad A. Nervig. AD: Cederic Gibbons, 
Frederic 

 . DPh: Oliver T. Marsh. S: W.P. Lipscomb and S.N. 
Behrman. P: David O. Selznick. D: Jack Conway. 

Ronald Colman, Elizabeth Allan, Edna May Oliver, 
Reginald Owen.  Basil Rathbone, Blanche Yurka, Isabel 
Jewell, Walter Catlett, Henry B. Walthall, H.B. Warner, 
Donald Woods, Claude Gillingwater, Fritz Leiber. 
المعالجــــة الهوليووديــــة الرئيســــة فائقــــة الضــــخامة لرائعــــة ديكينــــز عــــن 

،  ، أصـــــــــبحت نجاحـــــــــا فوريـــــــــا هـــــــــائال الثــــــــورة الفرنســـــــــية وفظائعهـــــــــا
ــــا  ــــدت كــــأكثر المعالجــــات كالســــية ودوام قالــــت عنهــــا فـــــارايتى  (وخل

ــــال  ‘فــــى حينهــــا  ــــرو جولــــدوين مــــاير كالســــية شاشــــة ب لقــــد أنجــــزت مت
ــــا تشــــارلز .  ) ’ أى هفــــوات ــــورة الفرنســــية پانورام ــــز العريضــــة للث ديكين

تقـــدم هنـــا فـــى نســـخة تعـــد خفيضـــة النبـــرة نســـبيا بالنســـبة للمعالجـــات 
ـــــم  ـــــب المظل ـــــة الجان ـــــى إدان ـــــدة ف ـــــى وصـــــلت لحـــــدود جدي ـــــة الت التالي

طبعــــــا بفــــــرض أن بــــــه أصــــــال جوانــــــب أخــــــرى غيــــــر  (لهــــــذا الحــــــدث 
ــــــــــا األداء األكمــــــــــل لشخصــــــــــيتى .  ) ســــــــــوداء كولمــــــــــان يصــــــــــنع هن

، األول الـــــــذى كـــــــان  ارنـــــــاى وســـــــيدنى كـــــــارتونالشـــــــبيهين تشـــــــارلز د
شــــــارل ســــــان إيفـــــــرموند األرســــــتقراطى الفرنســــــى الــــــذى هجــــــر بــــــالده 

ــــــة ورقيــــــا ــــــدن األكثــــــر نظاف ــــــزوج فــــــى لن ــــــيش ويت ــــــط ليواجــــــه  ليع ، فق
، والثــــــانى  المقصــــــلة لــــــدى عودتــــــه لفرنســــــا لســــــبب مــــــا أثنــــــاء الثــــــورة

د المحــــامى الســــاخر ذى النبالــــة الــــال مباليــــة والمتــــيم مــــن طــــرف واحــــ
.  بلوســــــى مانيــــــت زوجــــــة األول والــــــذى يقــــــدم حياتــــــه النقــــــاذ زوجهــــــا

ـــــــة :  معلومـــــــة أساســـــــا كـــــــان فيلمـــــــا لـــــــوارنر بتخطـــــــيط إســـــــناد النجومي
أول األدوار الســـــينمائية لنجمـــــة المســـــرح بالنـــــش .  ليلســـــلى هـــــاوارد

يوركــــــا التـــــــى تـــــــؤدى هنـــــــا علــــــى نحـــــــو كاســـــــح دور تيريســـــــا ديفــــــــارچ 
  . المحرضة السوقية المتوحشة

AAN (1936): Pic; FE. 
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  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٥٦)   ت  ( ١٩٨٠أميركا 
[Marble Arch Productions]. From the N A Tale of Two 

Cities: Charles Dickens. E: Bill Blunden. M: Allyn 
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Chris Sarandon. Peter Cushing. Kenneth More. Barry 
Morse. Flora Robson, Billie Whitelaw. Alice Krige. 
Norman jns, Nigel Hawthrone, George Innes, Robert 
Urquhart, Kevin Stoney, Bernard Hug, Martin Carroll, 
Valerie Tilburg, Wally Thomas, Harry jns, David Suchet, 
Martha Parsey, Anna Manahan, Bernard Archard, Alan 
Collins, James Coyle, Michael Burrell, Gerald James, 
Stanley Lebor, Robin Scobey, Philip Trewinnard. 
المعالجـــــــة الســـــــابعة واألولـــــــى تليفــــــــزيونيا لروايـــــــة تشـــــــارلز ديكنـــــــز 

ســــــــاراندون .  األكثــــــــر اكتمــــــــاال ١٩٨٩انظر تليفـــــــــزيونية ـ  الشــــــــهيرة 

ـــــدورى الشـــــبيهين ببراعـــــة ـــــن األرســـــتقراطية :  يقـــــوم ب ـــــى اب تشـــــارلز دارن
ـــــزوج واســـــتقر ـــــرا حـــــين ت ، ليعـــــود  الفرنســـــية المتمـــــرد والهـــــارب إلنجلت

نقــــاذ صــــديق فــــإذا بــــه يواجــــه حكــــم األعــــدام أثنــــاء الثــــورة الفرنســــية إل
ــــــالى بشــــــىء فــــــى  ــــــر مب ــــــارع لكــــــن غي وســــــيدنى كــــــارتون المحــــــامى الب

ـــــت  ـــــذى يحـــــب لوســـــى ماني ـــــاة وال مـــــن طـــــرف واحـــــد )  كـــــريج (الحي
أدوار جيـــــدة مـــــن الجميـــــع .  ويقـــــدم حياتـــــه كمـــــا تعلـــــم فـــــداء لزوجهـــــا

خاصـــــة كوشـــــينج أو دكتـــــور مانيـــــت الـــــذى واجـــــه األرســـــتقراطية لكـــــن 
ككـــــل فـــــيلم مـــــتقن مشـــــبع .  ه هـــــذا أمـــــام جنـــــون الثـــــورةلـــــم يشـــــفع لـــــ

، ومطـــــابق تمامـــــا للروايـــــة  ، وبســـــيط مـــــن الناحيـــــة الســـــينمائية إنتاجيـــــا
  . وتسلسلها
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، التــــــى  معالجــــــة أخــــــرى ضــــــخمة وأكثــــــر إشــــــباعا لرائعــــــة ديكينــــــز
ال .  طالمـــــا أحبتهـــــا الســـــينما وجلبـــــت النجـــــاح لمعالجاتهـــــا المختلفـــــة

الحــــرص هنـــــا .  تلــــوين خــــاص يــــذكر علــــى حســــاب االلتــــزام باألصــــل
’  الطبيعيــــة ‘علــــى تقــــديم وجــــوه أكثــــر وســــامة والبعــــد عــــن اللمســــات 

ويــــة الصــــارخة مقدمــــة فــــى ، حتــــى الدم المنفــــرة لتلــــك الحيــــاة الخشــــنة
االفــــراط فــــى التجميــــل الشــــكلى  (إطــــار مــــن التصــــوير الالمــــع البــــراق 

، فــــــى إظهــــــار  خــــــدم علــــــى نحــــــو غيــــــر مباشــــــر وربمــــــا غيــــــر مقصــــــود
لنـــــــــدن :  جســـــــــامة الهـــــــــوة الحضـــــــــارية بـــــــــين المـــــــــدينتين والثقـــــــــافتين

هنــــــا ألول .  ) األنجلوساكســــــونية الرفيعــــــة وپــــــاريس الالتينيــــــة الدونيــــــة
ثالن ولــــيس ممــــثال واحــــدا ألداء شخصــــيتى ســــيدنى  مــــرة يســــتخدم ممــــ

ــــا الــــدورين علــــى نحــــو  (كــــارتون وتشــــارلز دارنــــاى  ويلبــــى وديلــــوك أدي
، لكـــــن بــــال كاريزميـــــة النجـــــوم الــــذين ســـــبقوهما إليهمـــــا  خافــــت أخـــــاذ

الكاريزميــــة جــــاءت باســــتقدام .  هــــو المعيــــار ١٩٣٥رونالد كولمــــان ـ  
ـيز ميللـــــز ودكتــــــور النجمـــــين الكبيـــــرين ميللـــــز وأومــــــون لـــــدورى چارفـــــ

ــــــت ــــــر الجــــــرائم ضــــــد .  ) ماني ــــــورة الفرنســــــية باعتبارهــــــا أكب قصــــــة الث
،  ) الثانيــــــة فــــــى الصــــــف هــــــى الثــــــورة البلشــــــفية (اإلنســــــانية والتقــــــدم 

وذلـــــــك كمـــــــا رواهـــــــا ببصـــــــيرة شـــــــجاعة اإلنجليـــــــزى العظـــــــيم تشـــــــارلز 
ـــــــز ـــــــن ظلـــــــم األرســـــــتقراطية وســـــــجن :  ديكين ـــــــب كهـــــــل عـــــــانى م طبي

ـــل عامـــا ١٨بالباســـتيل  ـــى  ، يقب ـــاء األســـرة الت ـــه مـــن أحـــد أبن ـــزويج ابنت ت
، لكــــن فــــى اللحظــــة التــــى بــــدأ فيهــــا كــــل شــــىء علــــى مــــا يــــرام  ظلمتــــه

والنهايــــة  .  تنـــدلع أحقــــاد الـــدهماء ويحكــــم علـــى هــــذا االبـــن باإلعــــدام
ــــزى الشــــاب المغمــــور ومحــــب  ــــم أن يضــــع المحــــامى اإلنجلي كمــــا تعل

ــــة مــــن طــــرف واحــــد ــــه بحكــــ الزوجــــة الجميل م ، يضــــع نفســــه بــــدال من
تعــــالى .  ، بينمــــا تنطلــــق كــــل األســــرة فــــرارا إلــــى إنجلتــــرا الشــــبه بينهمــــا

األرســــتقراطية الفرنســــية والظلــــم الــــذى كــــاد أن يتعــــرض لــــه البطــــل فــــى 
ـــــة ـــــة فـــــى المحـــــاكم اإلنجليزي ، مجســـــدة بوضـــــوح لكـــــن بغـــــرض  البداي

ــــل تعــــاطف المشــــاهد ضــــد الظلــــم  ــــى محــــدد هــــو التمهيــــد لتحوي درام
.  ســــــح يطغــــــى فــــــوق كــــــل شــــــىءاألكبــــــر القــــــادم والــــــذى ســــــوف يكت

ــــــأثير جســــــامة  ــــــد الت ــــــائق بالتفاصــــــيل يزي ــــــثال  (اهتمــــــام ف ــــــن هــــــذه م م
روتينيـــــات إجـــــراءات اإلعـــــدام كـــــالال مبــــــاالة التـــــى توضـــــع بهـــــا ســــــلة 
الــــــرءوس أو بســــــمة المتفــــــرجين الــــــذين يتنــــــائر الــــــدم علــــــى وجــــــوههم 

  . ) إلخ…لدى كنس عامل المقصلة له كل فترة 
   ٢/١حدوتة مصرية 

  ق م ١٢٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٢مصر 
:  فكــــرة.  يوســــف شــــاهين:  رؤيــــة ســــينمائية.  أفــــالم مصــــر العالميــــة

:  موســــــيقى.  فخــــــرى الليثــــــى:  مهنــــــدس الــــــديكور.  يوســــــف إدريــــــس
مـــــــــدير .  رشـــــــــيدة عبـــــــــد الســـــــــالم:  مونتـــــــــاچ.  جمـــــــــال ســـــــــالمة.  د

  . يوسف شاهين:  إخراج.  محسن نصر:  التصوير
ـــــــور الشـــــــريف ـــــــابلى ، يســـــــرا ن ،  اجـــــــدة الخطيـــــــب، م ، ســـــــهير الب

ـــــدين ، علـــــى  ، رجـــــاء حســـــين ، محمـــــود المليجـــــى محســـــن محيـــــى ال
،  ، توفيــــــق الــــــدقن ، ميمــــــى شــــــكيب ، ســــــعيد عبــــــد الغنــــــى الشــــــريف

ــــر ،  ، عبــــد الهــــادى أنــــور ، أحمــــد محــــرز ، ليلــــى حمــــادة محمــــد مني
، حســــن  ، نبيلــــة الســــيد ، عبــــد العزيــــز مخيــــون أحمــــد عبــــد الهــــادى

،  ، ســـــــيف الـــــــدين داوى، رجـــــــاء الجـــــــ ، محمـــــــود الجنـــــــدى حســـــــين
  . سعاد نصر

، وبــــــوادر انفـــــراج مــــــع  أســـــلوب يوســــــف شـــــاهين الخــــــاص مســـــتمر
ــــة الجمهــــور ــــا أكثــــر ذاتي ــــه هن .  ، والحبكــــة ال تكــــاد تحــــس ، رغــــم أن

وهــــى محاكمــــة الطفــــل يوســــف شــــاهين لمحاولــــة قتلــــه الرجــــل يوســــف 
، لكــــــن المشــــــاهد تحمــــــل بعــــــض التســــــلية فــــــى حــــــد ذاتهــــــا  شــــــاهين

نغصــــــات المعتــــــادة فــــــى القمــــــة أيضــــــا كحــــــوار هــــــذا ال ينفــــــى أن الم (
ــــه الشخصــــية  الطرشــــان حيــــث ال تحــــاول أى شخصــــية ســــماع مــــا تقول

.  ) ، ولكنـــــة الحـــــوار غيـــــر الدراميـــــة وال حتـــــى األدائيـــــة المواجهـــــة لـــــه
، بعــــــد إصــــــابة  الفــــــيلم ســــــيرة ذاتيــــــة فــــــى شــــــكل فــــــالش بــــــاك طويــــــل

ش المـــــده.  ” العصـــــفور “الموجـــــه بأزمـــــة قلبيـــــة أثنـــــاء توجيهـــــه لفـــــيلم 
هــــل ســــمعت عــــن  (تمامــــا الجــــرأة المتناهيــــة فــــى تعريــــة نفســــه وأســــرته 

.  ) ، الفــــــارق أن أفالمــــــه ذات بنيــــــة دراميــــــة مــــــا متبلــــــورة وودى آلــــــن
أنـــــت  (، وعطـــــف علـــــى األم البائســـــة  احتـــــرام لـــــألب غيـــــر المنتمـــــى

،  فـــــى قالــــب ســـــاخر منهمـــــا ومـــــن الجميـــــع)  ! تعــــرف ســـــهير البـــــابلى
ياء الموضـــــوعية اســـــتعراض ومـــــن تناقضـــــات البطـــــل نفســـــه مـــــن األشـــــ

ــــاريخ الســــينما المصــــرية ــــأليف وتوجيــــه وإنتــــاج بعــــض  مالمــــح مــــن ت ، ت
يعــــــد تكملــــــة .  ، كــــــذلك قصــــــة ذهابــــــه لــــــبعض المهرجانــــــات األفــــــالم



١١٧  

والثـــــانى فـــــى ثالثيـــــة األســـــكندرية ”  أســـــكندرية ليـــــه “لفيلمـــــه الســـــابق 
  . ” أسكندرية كمان وكمان “، وذلك قبل  كما تسمى إعالميا

   الحدود 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤سوريا 
  . دريد لحام:  إخراج

، رشــــــيد  ، عمــــــر حجــــــو ، هــــــانى الرومــــــانى ، رغــــــدة دريــــــد لحــــــام
  . ، أحمد حداد ، محمد العقاد ، صباح السالم عساف

، وأول فــــيلم  كوميــــديا سياســــية عربيــــة مــــن أرقــــى طــــراز للثمانينيــــات
ــــان ســــوريا األشــــهر ــــة والجــــودة يقدمــــه فن ــــواطن .  بهــــذه الجدي قصــــة م

، فرفضــــت   عربــــى فقــــد جــــواز ســــفره فــــى منطقــــة حــــدود بــــين بلــــدين
ــــه ــــأقلم.  كالهمــــا إدخال ــــف يت ــــى صــــراعات  كي ــــف يلعــــب عل ــــل كي ، ب

؟ نقــــــــــد صــــــــــارخ للواقــــــــــع العربــــــــــى  البلــــــــــدين لمصــــــــــلحته الخاصــــــــــة
ــــــــرد المعاصــــــــر ــــــــة الف ــــــــى  ، الشــــــــعارات والتفكــــــــك واهــــــــدار آدمي ، ف

ــــا  أســــلوب تهكمــــى والذع جــــدا انظــــر فــــيلم .  ع، وفــــائق الــــذكاء واالمت
  . ” التقرير “لحام التالى 

  حديث المدينة 
  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

، طـــــه  ، علـــــى محســـــن ، عصـــــام بهـــــيج ، شـــــويكار ســـــميرة أحمـــــد
  . ، محمد العزبى ، عزيزة حلمى اسماعيل

ـــاجح بفضـــلهم ـــيلم ن ـــه ضـــعيف جـــدا   نجـــوم كـــرة القـــدم فـــى ف ، إال أن
ــــــى ــــــرض لهــــــا :  الحبكــــــة . كعمــــــل فن ــــــى يتع ــــــة الت اإلغــــــواءات الغرامي

  . ، حتى ينجح فى زمالؤه فى إنقاذه أحدهم
 الديناصورات —حديقة الرعب 

☺  
Jurassic Park 

  ق م ١٢٧)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Universal] Universal; Amblin.  D: Steven Spielberg. S: 

Michael Crichton and David Koepp. Based on the N: 
Michael Crichton. P: Kathleen Kennedy, Gerald R. Molen. 
DPh: Dean Cundey-A.S.C. PD: Rick Carter. FE: Michael 
Kahn-A.C.E. M: John Williams. AscPs: Lata Ryan, Colin 
Wilson. UnitPMg: Paul Deason; FirstAstD: John T. 
Kretchmer; SecondAstD: Michele Panelli-Venetis. Full-
Motion Dinosaurs: Dennis Muren, A.S.C. Live Action 
Dinosaurs: Stan Winston. DinosaurSup: Phil Tippett. 
SpDinosaur Fx: Michael Lantieri. C: Janet Hirshenson, 
C.S.A., Jane Jenkins, C.S.A. ↑ Full Motion Dinosaurs and 
SpVFx: Industrial Light & Magic -A division of Lucas 
Digital Ltd. 
␡ Sam Neill. Laura Dern. Jeff Goldblum. And Richard 

Attenborough -as John Hammond. Bob Peck. Martin 
Ferrero. B.D. Wong. Samuel L. Jackson, Wayne Knight. 
Joseph Mazzello, Ariana Richards. ↑ Cast: …, Jerry Molen, 
Miguel Sandoval, Cameron Thor, Christopher John Fields, 
Whit Hertford, Dean Cundey, Jophery Brown, Tom 
Mishler, Greg Burson, Adrian Escober, Richard Kiley. 
أصــــبح فــــى حينــــه أنجــــح فــــيلم عالميــــا فــــى تــــاريخ الســــينما باألرقــــام 

مليونــــــــا متخطيــــــــا  ٩٠٠، إذ حقــــــــق العــــــــرض األول قرابــــــــة  المطلقــــــــة
ــــى.  إى “ ــــل ”  . ت ــــنفس الموجــــه قب ــــون ١١ل ــــم  عامــــا بمــــائتى ملي ، ول

القصـــــــة .  بعـــــــد أربعـــــــة أعـــــــوام ونصـــــــف”  تيتانيـــــــك “يكســـــــره ســـــــوى 
ـــــــووى للديناصـــــــورات المختلفـــــــة مـــــــن  ـــــــى الحـــــــامض الن الحصـــــــول عل
دمائهـــا التـــى مصـــها البعـــوض الـــذى ســـقط فـــى صـــمغ األشـــجار وظـــل 

لفكــــــر يقــــــيم حديقــــــة لهــــــذه رأســــــمالى كهــــــل خــــــالق ا.  محفوظــــــا بــــــه
ــــــــة ــــــــرة التيني ــــــــى جزي ــــــــن علمــــــــاء  الديناصــــــــورات ف ــــــــأتى بعــــــــدد م ، وب

ــــــدى الممــــــولين ــــــذكوها لــــــه ل ــــــدس  الحفريــــــات لي ، لكــــــن محاولــــــة مهن
الحواســـــــيب الخـــــــاص بالحديقـــــــة ســـــــرقة البويضـــــــات أثنـــــــاء عاصـــــــفة 
تتســــــبب فــــــى خــــــروج الديناصــــــورات مــــــن ســــــياجها الكهربيــــــة ويبــــــدأ 

.  إى “ى عمـــــق أو تعقيـــــد عامـــــة لـــــيس فـــــ.  مهرجـــــان حقيقـــــى للرعـــــب
، لكنــــه يقــــدم فكــــرة مرعبــــة األلحاديــــة عــــن قــــوة الحيــــاة  مــــثال”  . تــــى

ـــة  وكيـــف تنبثـــق وتشـــق طريقهـــا فـــى ظـــروف قـــد يفتـــرض أنهـــا غيـــر مواتي
ــــــالمرة ــــــك الفكــــــرة هــــــى النقــــــيض بالضــــــبط للفكــــــرة  ب ــــــك ألن تل ، ذل

القديمــــة أن الحيــــاة شــــىء عزيــــز معجــــز وال يمكــــن انشــــاؤه إال بلمســــة 
ــــــاة .  ســــــماوية ــــــت أن الحي ــــــة أثبت ــــــة الحديث ــــــات البيولوچي بينمــــــا النظري

ـــى  ـــه مجـــرد حـــد أدن تتفجـــر دون اســـتئذان فـــى أى مكـــان فـــى الكـــون ب
، وأنهـــــا تفجـــــرت علـــــى األرض بـــــأكثر مـــــن  مـــــا مـــــن بعـــــض الشـــــروط

ـــــة ومكـــــان ـــــن بيئ ـــــر م ـــــى أكث ـــــاريخ وف ـــــن ت ـــــر م ـــــى أكث ـــــة وف ، وأن  طريق
كيفيـــــة   هـــــى)  إن لـــــم نقـــــل المشـــــكلة الحقيقيـــــة (المعجـــــزة الحقيقـــــة 

وحســــب الشــــواهد ربمــــا  ـ  أى اإلبادةـ  ، وأنهــــا  إبادتهـــا ال كيفيــــة خلقهــــا
ــــم تحــــدث قــــط ككــــل هــــو .  تكــــون المعجــــزة التــــى فشــــلت دومــــا ول

، وإن مـــــــن منظـــــــور اإلنســـــــان  مانيفســـــــتو كبيـــــــر عـــــــن نظريـــــــة التطـــــــور
وكيــــــف اســــــتطاعت حيوانــــــات المتنــــــزه .  حســــــب ضــــــرورات الســــــينما

ــــــاث بالكامــــــل التكــــــاثر ــــــر  وهــــــى إن ــــــن ، أم ــــــة م حظــــــى بمســــــاحة رائع
ــــــــوق الوصــــــــف ونقطــــــــة تحــــــــول .  العــــــــرض والمناقشــــــــة المــــــــؤثرات ف

ـــــ  ــــات ال ــــاريخ تقني ــــة فــــى ت ــــدة  (’  ســــى چــــى آى ‘تاريخي الصــــور المول
، حيــــث نجحــــت ألول مــــرة فــــى عمرهــــا الســــينمائى البــــالغ  ) حاســــوبيا

ــــــــل ــــــــن عشــــــــر ســــــــنوات بقلي ــــــــر م ــــــــة  أكث ــــــــات حي ــــــــل كائن ــــــــى جع ، ف
التصــــــوير .  ا وحقيقيــــــة تمامــــــاجــــــد’  حيــــــة ‘تبــــــدو )  الديناصــــــورات (

أول فـــــيلم بالنظـــــام الصـــــوتى الرقمـــــى .  هاواىـ  الخـــــارجى فـــــى كـــــاوال 
انظر منافســـــه الـــــرئيس ـ  )  دى تـــــى إس (’  نظـــــام المســـــارح الرقمـــــى ‘

ــــــى ذات الصــــــيف  ــــــرة “ف ــــــة األخي عــــــودة الرجــــــل  “، و ” بطــــــل العملي
ـــــن كليهمـــــا”  الوطـــــواط ـــــل عـــــام م ـــــا قب بـــــالطبع .  الرقمـــــى األول إطالق

ـــــانى بعـــــد ان ـــــود  “ســـــنوات  ٤ظـــــر الجـــــزء الث ـــــالم المفق حديقـــــة —الع
أول فــــــيلم أجنبــــــى يعــــــرض فــــــى تــــــاريخ مصــــــر فــــــى .  ” الديناصــــــورات
، وأول فـــــيلم أجنبـــــى يحقـــــق مليـــــون جنيـــــه فـــــى الشـــــباك  ثـــــالث نســـــخ

، بعــــد عــــرض  كلـــه هــــو بدايــــة االزدهـــار  ١٩٩٣وإن كــــان عــــام  (فيهـــا 
ــــــــزل  “ ــــــــورك—وحــــــــدى فــــــــى المن ارس الحــــــــ “و”  مفقــــــــود فــــــــى نيوي

اللــــــذين حققــــــا إيــــــرادات ال تقــــــارن بــــــأى عــــــرض ســــــابق ”  الشخصــــــى
بعـــــد عـــــامين ونصـــــف عـــــرض .  ) لفـــــيلم أجنبـــــى فـــــى مصـــــر مـــــن قبـــــل

ـــــة “ ـــــة نســـــخ”  العـــــين الذهبي ـــــى أربع ـــــع  ف ـــــى مطل عـــــرض  ١٩٩٨، وف
  . فى خمس نسخ”  تيتانيك “

AA: Sd (Gary Summers, Gary Rydstrom, Shawn Murphy, 
Ron Judkins); SdFxE (Gary Rydstrom, Richard Hymns); 
VFx (Dennis Muren, Stan Winston, Phil Tippett, Michael 
Lantieri). 

   حديقة الشر 
Garden of Evil 

  ق م ١٠٠)  س/   ت  ( ١٩٥٤أميركا 
Twentieth Century Fox. S: Frank Fenton. St: Fred 

Freiberger, William Tunberg. M: Bernard Hermann. DPh: 
Milton Krasner, A.S.C., Jorge Stahl Jr. AD: Lyle Wheeler, 
Edward Fitzgerald. SD: Pablo Galvani. SpPhFx: Ray 
Kellogs. E: James B. Clark, A.C.E. Wordrobe Direction: 
Charles le Maire. CD: Travilla. Songs La Negra Noone: 
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Charles Brackett. D: Henry Hathaway. 

Gary Cooper, Susan Hayward, Richard Widmark, Hugh 
Marlowe, Cameron Mitchell, Rita Morena, Victor Manuel 
Mendoza. 

ــــــة مكســــــيكية ــــــة تســــــتأجر أربعــــــة رجــــــال إلنقــــــاذ :  قري ســــــيدة أميركي
ــــة أخــــرى ــــوس فــــى مــــنجم ذهــــب فــــى قري ــــت .  زوجهــــا المحب هــــذه كان

قريــــة ثــــار عليهــــا بركــــان وهجرهــــا ســــكانها الهنــــود بإعتبــــار أنهــــا مــــاوى 
ـــــألرواح الشـــــريرة ـــــة .  ل ـــــة وهـــــى كيفي ـــــدأ الحبكـــــة الحقيقي ـــــد هـــــذا تب بع

كــــــووپر هــــــو المــــــأمور .  الخــــــروج بينمــــــا الهنــــــود يحاصــــــرون المنطقــــــة
هيـــــوورد .  ، والخبيـــــر خاصـــــة بـــــأمر الهنـــــود الســـــابق المحنـــــك تمامـــــا

، بينمـــــا  الزوجـــــة التـــــى ينجـــــذب الجميـــــع لحبهـــــا وقـــــد يهلكـــــون لهـــــذا
، بــــل مخلصــــة  الحقيقــــة أنهــــا ليســــت شــــريرة ولــــيس لهــــا يــــد فــــى هــــذا

ويـــــدمارك المقـــــامر .  ، وتعـــــرض التضـــــحية بنفســـــها دائمـــــا فـــــى الحـــــب
.  ، والثالثـــــة رائعـــــون لهـــــدف رومانســـــى غـــــامض الـــــذى يغـــــامر بحياتـــــه

وككـــــــل هـــــــو ميلودرامـــــــا مـــــــؤثرة عـــــــن التضـــــــحية والخيـــــــر مـــــــن كـــــــل 
ــــود .  كــــل مــــن منطلقــــه الخــــاص)  أولئــــك واآلخــــرين (شخصــــياته  الهن

ــــرر بســــحق قــــراهم تحــــت شــــعار البحــــث  أشــــرار ، لكــــن حتــــى هــــذا يُب
لــــــو غطــــــت األرض  :  كلمــــــة كــــــووبر كتعليــــــق للنهايــــــة.  عــــــن الــــــذهب
  . ب لمات األنسان من أجل حفنة ترابكلها بالذه

   ٢/١الحرافيش 
  ق م ١١٢)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٦مصر 

.  أفــــــالم محمــــــد فــــــوزى]  دوالر فــــــيلم أفــــــالم محمــــــد فــــــوزى  [
ــــب محفــــوظ:  قصــــة .  م.  أحمــــد صــــالح:  ســــيناريو وحــــوار¤ .  نجي

مهنـــــــدس ديكـــــــور حـــــــارة .  مصـــــــطفى جمـــــــال الـــــــدين:  مخـــــــرج أول
ـــورمـــاه:  ســـتوديو نحـــاس ومصـــر ـــد الن ـــديكور لحـــارة  ر عب ـــدس ال ؛ مهن

طلعــــــت :  اإلشــــــراف المـــــالى.  أنســــــى أبـــــو ســـــيف:  ســـــتوديو جـــــالل
:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  حســـــــام الـــــــدين مصـــــــطفى:  المصـــــــور.  الشـــــــامى

جميــــــــل /  مهنــــــــدس الصــــــــوت:  المكســــــــاچ.  صــــــــديق عبــــــــد العزيــــــــز
فكـــــرى :  مونتــــاچ.  حســـــن أبــــو الســـــعود:  موســـــيقى تصــــويرية.  عزيــــز
.  محمــــــد فــــــوزى:  إنتــــــاج.  مــــــأمون عطــــــا:  يرمــــــدير التصــــــو .  رســــــتم
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

ـــــة ـــــى علـــــوى ↓.  محمـــــود ياســـــين:  بطول .  صـــــفية العمـــــرى ↑،  ليل
سوســــــن .  صــــــالح قابيــــــل:  باالشــــــتراك مــــــع.  ممــــــدوح عبــــــد العلــــــيم

، عبــــــد  عــــــزت عبــــــد الجــــــواد.  إبــــــراهيم الشــــــرقاوى:  ونقــــــدم.  بــــــدر
شـــــيرين .  حمـــــد أبـــــو عبيـــــة، أ ، ناديـــــة شـــــمس الـــــدين الجـــــواد متـــــولى

ــــاض عمــــر ــــة ســــعيد ، فيفــــى في ــــو  ، شــــكرى منصــــور ، نبوي ، محمــــد أب
  . ، حمدى سالم حشيش

ـــــــوات فـــــــى النصـــــــف األول للقـــــــرن العشـــــــرين ،  أواخـــــــر عصـــــــر الفت
وقصــــة نجيــــب محفــــوظ عــــن الفتــــوة الــــذى يرتقــــى إجتماعيــــا بــــالزواج 

فتــــــــاة جميلــــــــة .  ) العمــــــــرى (مــــــــن إحــــــــدى بنــــــــات الطبقــــــــة الراقيــــــــة 
،  ) الشـــــــرقاوى فـــــــى أول أدواره (تعشـــــــق ابنهمـــــــا الجـــــــاد  ) علـــــــوى (

معظـــــم الفـــــيلم .  ) عبـــــد الحلـــــيم (لكـــــن األم تزوجهـــــا ألخيـــــه المـــــدلل 
، وحبكــــــة  يــــــدور حــــــول إذالل هــــــاتين المــــــرأتين لزوجيهمــــــا المنهــــــارين

ــــة عــــودة االبــــن الشــــهم إلنقــــاذ مــــا يمكــــن إنقــــاذه ــــرة .  النهاي درامــــا مثي
ــــدة الصــــنع ــــر العــــ جي ــــم تســــرف علــــى غي ادة فــــى مشــــاهد المعــــارك ، ل

، وإن أســـــــــرفت فـــــــــى مســـــــــابقة اإلغـــــــــواء بـــــــــين  ومبـــــــــارزات العصـــــــــى
ــــــــين ــــــــدى لمصــــــــطفى بجمــــــــال  البطلت ــــــــاك االهتمــــــــام التقلي ، كــــــــذا هن

ــــــه فــــــى تشــــــغيل الكــــــاميرا  الصــــــورة والتصــــــوير ، بمــــــا فــــــى هــــــذا هوايت
  . بنفسه

    ٢/١الحرام 
  ق أأ ١٠٣)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . بركات:  إخراج
ــــاتن  ــــث ، زكــــى رســــتم حمامــــةف ــــد اهللا غي ــــارودى ، عب ،  ، حســــن الب

  . ، كوثر شفيق عبد العليم خطاب
ـــــة ـــــالم المصـــــرية إقباضـــــا وقتام ـــــوى األف ، ملحمـــــة انســـــانية  أحـــــد أق

ــــــــم االجتمــــــــاعى ــــــــر واالضــــــــطهاد والظل عــــــــامال .  وشــــــــعرية عــــــــن الفق
، قــــــروش الترحيلــــــة القليلــــــة  زوج وزوجــــــة ســــــعيدان هانئــــــان:  تراحيــــــل

، تكــــــافح المصــــــرية البســــــيطة  اهم المــــــرض الــــــزوجيــــــد.  رزق وبهجــــــة
ـــــــــدى عليهـــــــــا ـــــــــين لكـــــــــن يعت ـــــــــين .  وال تســـــــــقط وال تل ويصـــــــــير الجن

يبقـــــــــى اآلن .  رمـــــــــزا لكـــــــــل القهـــــــــر وانتهـــــــــاك االدميـــــــــة’  الحـــــــــرام ‘
، األم تحــــــــاول  مشــــــــهدان مــــــــن أخلــــــــد مشــــــــاهد الشاشــــــــة المصــــــــرية

، ثــــم هــــا هــــى تكــــتم  اجهــــاض نفســــها بشراســــة تمــــزق احشــــاءنا نحــــن
، فـــإذا بهــــا قتلتــــه بيــــدها ثــــم ماتــــت  يعنــــى قتلهــــا وقتلــــه، الــــذى  صـــوته

ــــــاس ــــــر والجهــــــل بحمــــــى النف ــــــة للفق ــــــة الثالث عمــــــل بســــــيط .  ، الحلق
، فضـــــال عـــــن القـــــوة الدافقـــــة  المظهـــــر لكـــــن جبـــــار العاطفيـــــة والتـــــأثير

  . للتعبير السينمائى فيه

  
  :  حرب الكواكب

  ’ ! هناك فرق ‘
  حرام عليك 

  أأ ق ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

، عبـــــــد الفتـــــــاح  ، ســـــــناء جميـــــــل ، لـــــــوال صـــــــدقى إســـــــماعيل يـــــــس
  . ، محمد صبيح ، إستيفان روستى القصرى

طبعــــــــا إذا جــــــــاز أصــــــــال .  محاولــــــــة لصــــــــنع فرانكنســــــــتين مصــــــــرى
ـــة ـــه محاول ـــاء أحـــد علمـــاء .  وصـــفها بأن ـــاجر أنتيكـــات يأخـــذ مـــخ مومي ت

ـــــة .  ، ويزرعـــــه فـــــى رأس شـــــخص آخـــــر مصـــــر الفرعونيـــــة مواقـــــف هزلي
  . تحاول محاكاة فيلم أبوت وكاستيللو حول نفس الفكرة

  الحرامى 
  ق أأ ١٠١)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 

ــــيلم [ ــــدفراوى]  هــــيمن ف ــــد :  قصــــة وســــيناريو.  أفــــالم ســــعيد ال عب
ــــب ــــرازق:  مونتــــاچ.  بهجــــت قمــــر:  ح.  الحــــى أدي ــــد ال .  صــــالح عب
  . جدى حافظن:  إخراج.  عادل عبد العظيم:  مدير التصوير

، ثالثــــــى  ، نــــــوال أبــــــو الفتــــــوح ، ســــــهير المرشــــــدى فريــــــد شــــــوقى
، الضـــــــيف  ، چـــــــورچ ســـــــيدهم ســـــــمير غـــــــانم [ـ  أضـــــــواء المســـــــرح 

ـــــــو بكـــــــر عـــــــزت ، محمـــــــد رضـــــــا ] أحمـــــــد ،  ، محمـــــــد يوســـــــف ، أب
  . ، ثريا حلمى ، سيد زيان ، سعيد صالح إبراهيم سعفان

ــــــديا ــــــن نجــــــوم الكومي ــــــنجح حشــــــد ضــــــخم م ــــــم ي ــــــى فــــــيلم ل ،  ، ف
الخــــيط األساســــى هــــو .  بب االستســــهال الواضــــح لكــــل شــــئ فيــــهبســــ

صـــراع مليـــونير كهـــل مـــن أجـــل الـــزواج مـــن فتـــاة جميلـــة تحـــب ميكانيـــا 
تتــــوالى .  يهـــديها األول جـــوهرة ضـــخمة تفقـــد منهـــا بعـــد قليـــل.  شـــابا

، ســــواء مــــا يخــــص شخصــــية المليــــونير  بعــــد ذلــــك انحنــــاءات الحبكــــة
ـــــــه فكـــــــار ســـــــاذجة ال ، لكـــــــن ألنهـــــــا جميعـــــــا أ أو مـــــــا يخـــــــص جوهرت

ـــــــــاءات ‘تســـــــــتحق أن تســـــــــمى  ، أو أى مصـــــــــطلح ســـــــــينمائى  ’ انحن
  . آخر

  حرامى الحب 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٧٧مصر 

ـــــــى ـــــــراهيم وال ـــــــو :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم إب محمـــــــد أب
ــــــاچ.  يوســــــف ــــــر :  مــــــدير التصــــــوير.  فكــــــرى رســــــتم:  مونت ــــــى خي عل

  . عبد المنعم شكرى:  إخراج.  اهللا
ـــــــ ـــــــة عبي ـــــــام دنبيل ـــــــار ، عـــــــادل إم ـــــــريم فخـــــــر  ، إيمـــــــان ذو الفق ، م

  . ، حسين الشربينى ، صالح نظمى ، يوسف فخر الدين الدين
ـــــدرى يدخلـــــه هـــــذا فـــــى .  البطـــــل مصـــــاب بـــــداء الســـــرقة دون أن ي

، عنــــــدما يســــــرق عقــــــدا ثمينــــــا كــــــانوا  مغــــــامرة ضــــــد عصــــــابة لصــــــوص
ـــــاة العصـــــابة مرشـــــدة .  يخططـــــون لســـــرقته ـــــة يتضـــــح أن فت وفـــــى النهاي

ــــك تعلــــم أن بطليهــــا .  طة فيتزوجــــانللشــــر  ــــامرات مســــلية فقــــط ألن مغ
، ركيكـــــة وســـــخيفة لـــــو نظـــــرت لهـــــا  أصـــــبحا نجومـــــا أكبـــــر بعـــــد ذلـــــك

  . بشكل محايد
  حرامى الورقة 

  ق أأ ١٠٧)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 
:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما

.  أحمــــــــــد عيســــــــــى : مســــــــــاعد المخــــــــــرج األول.  محمــــــــــد عثمــــــــــان
ـــــام:  المصـــــور ـــــاج.  مصـــــطفى إم ـــــى:  مـــــدير اإلنت ـــــدس .  ســـــيد عل مهن
ـــــــديكور ـــــــاچ.  حلمـــــــى عـــــــزب:  ال ـــــــأليف .  حســـــــين أحمـــــــد:  المونت ت
ــــــــورد:  األغــــــــانى ــــــــأمون الشــــــــناوى:  ال حســــــــين :  االســــــــتعراض؛  ؛ م
ـــــة؛  ؛ الســـــيد ـــــديل:  الحدوت ـــــة قن ـــــة ؛ نبيل ـــــورة:  ؛ آدى ليل ؛  فتحـــــى ق
نصـــــــرى :  غـــــــانى والموســــــيقىتســــــجيل األ.  صــــــالح رضـــــــا:  تلحــــــين

األلحـــــــان .  < ســـــــمير ونـــــــيس >،  دالور:  المقدمـــــــة.  عبـــــــد النـــــــور
محمـــــــــود :  تصـــــــــميم الرقصـــــــــات.  علـــــــــى إســـــــــماعيل:  والموســـــــــيقى

أحمـــــد :  مـــــدير التصـــــوير.  مصـــــطفى عبـــــد اللطيــــف:  المنـــــتج.  رضــــا
  . على رضا:  إخراج.  خورشيد
ـــــة ـــــد:  باالشـــــتراك مـــــع.  نجـــــالء فتحـــــى.  محمـــــود رضـــــا:  بطول  عب

ـــــــــراهيم ـــــــــدقن المـــــــــنعم إب ـــــــــق ال ، ميمـــــــــى  ، حســـــــــن مصـــــــــطفى ، توفي
ـــــايزة فـــــؤاد محمـــــود شـــــكوكو.  شـــــكيب ـــــى  ، نعيمـــــة الصـــــغير ، ف ، عل
،  ، فاطمـــــــة عمـــــــارة ، حســـــــن المليجـــــــى زيـــــــزى مصـــــــطفى.  جـــــــوهر

، عــــادل  فريــــدة فهمــــى:  وضــــيوف الفــــيلم.  ثريــــا وكــــوكى:  والطفلتــــين
  . أدهم

، ثــــم  ة فقيــــرةكوميــــديا موســــيقية عــــن نشــــل ورقــــة يانصــــيب مــــن فتــــا
، ويقــــــبض علــــــى  تفــــــوز هــــــذه الورقــــــة.  وصــــــولها لــــــراقص استعراضــــــى



١١٨  

بقيــــة الفــــيلم الصــــراع علــــى قيمــــة الجــــائزة .  الــــراقص باعتبــــاره النشــــال
، وأنـــــــت تعلـــــــم أنهـــــــا  بـــــــين صـــــــاحبتها األصـــــــلية وصـــــــاحبها الجديـــــــد

ـــــة صـــــعبة وال حـــــل لهـــــا فـــــى الســـــينما إال الحـــــب ـــــم .  معضـــــلة قانوني ل
ـــ ـــه لـــيس فيلمـــا استعراضـــيا لفرقـــة  ذكريحقـــق هـــذا الفـــيلم نجاحـــا ي ، ألن

أجـــــــازة نصـــــــف  “، مثـــــــل فيلميهـــــــا الســـــــابقين  رضـــــــا بمعنـــــــى الكلمـــــــة
ــــــك “و”  الســــــنة ــــــى مشــــــاهد النشــــــاط  ” غــــــرام فــــــى الكرن ــــــه إل ، وميل

  . وأنت تعرف مستوى تنفيذ السينما المصرية لها
   ٢/١الحرب 

The War 
  ق م ١٢٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

Universal [Island World Picture] C: David Rubin, C.S.A., 
Debra Zane, C.S.A. CD: Molly Maginnis. M: Thomas 
Newman. Co-Ps: Martin Huberty, Lisa Lindstrom. Co-
ExcP: Kathy McWorter. Exc-Ps: Eric Eisner, Jodd Baker. E: 
Debra Neil. PD: Kristi Zea. DPh: Geoffrey Simpson, A.C.S. 
W: Kathy McWorter. P: Jon Avnet, Jordan Kerner. D: Jon 
Avnet.  AscP: Deborah Love. 

Elijah Wood. Kevin Costner. Mare Winningham. Lexi 
Randall. Christine Baranski, Sary Basaraba. Raynor 
Scheine, Nick Searcy, Bruce A. Young.  LaToya 
Chisholm, Christopher Fennell, Donald Sellers, Leon Sills, 
Will West, Brennan Gallagher, Adam Henderson, Charlette 
Julius, Jennifer Tyler, Lucas Black, Justin Lucas, Christine 
Baranski, Mary Nell Santacroce, Gary Basaraba, Judson 
Vaughin, Jay Brooks, AFemo Omilami, Tim Ware, J. Don 
Ferguson, Ron Clinton Smith, Tom Even, Dorothy Davis, 
Bill Coates, Wilson l. Middlebrooks, Mark Thomason. 

أب عائــــــد مــــــن :  الســــــبعينيات فــــــى بلــــــدة چولييــــــت بالمسيســــــيبى
، لكنــــــه يصـــــمم علــــــى  ال يســـــتقر فــــــى أى عمـــــل)  كوســــــتنر (فيتنـــــام 

أليشـــيا وود فيمـــا يمكـــن اعتبـــاره الـــدور  (بـــث روح التســـامح فـــى ابنـــه 
ـــــرئيس ـــــه)  ال ـــــة  وابنت ، لكنهـــــا ليســـــت بالمهمـــــة الســـــهلة وســـــط بلطجي
ـــــه .  الحـــــى ـــــيلم المحبطـــــة مـــــوت بطل ـــــد مفاجـــــأة الف األب وإن كـــــان ق

، باإلضـــافة ألنـــه دخـــل مـــزادا  نجـــح فـــى بـــث روح التســـامح فـــى ابنيـــه
عامــــة هــــو .  لشــــراء أحــــد المنــــازل وتتســــلمه األســــرة بالفعــــل بعــــد موتــــه

، لكــــن  فــــيلم حســــن الطويــــة يحمــــل رســــائل طيبــــة أداهــــا طــــاقم متميــــز
، وإن بقــــــت بعــــــض مشــــــاهده فــــــى ذاكــــــرة المهتمــــــين  ال إثــــــارة كبيــــــرة
  . ة فى األفالمبالقيم األخالقي

  حرب الصحراء 
Sahara 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ١٠٦)   إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
TriStar Television [Village Roadshow Pictures; Clipsal 

Films Partnership]. M: Garry McDonald & Lawrence Stone. 
U.S. C: Harriet Greenspan, Rhonda Young; Australian C: 
Maura Fay & Associates. CD: Anna Baulch. E: Alan Lake, 
Patrick Stewart. DPh: John Stokes. PD: Stewart Burnside. 
P: Darryl Sheen. Co-ExcP: Marty Tudor. Co-ExcPs: Gladys 
Nederlander, Barney Cohen. ExcP: Jeffrey Hayes. W: David 
Phillips. D: Brian Trenchard-Smith.  ↑ Based upon an 
incident in the Soviet photoplay The Thirteen. 

James Belushi. ¤ Alan David Lee. Simon Westaway. 
Mark Lee. Michael Massee. Robert Wisdom. Angelo 
d’Angelo. Paul Empson, William Upjohn. Todd 
MacDonald, Julian Garner, Alexander Petersons. And 
Jerome Ehlers -as Captain Halliday.  ↑ David Blingsby, 
Claus Dyson, Mark Gerber, Simon Elrahi. 
ســـــارچنت قائـــــد دبابـــــة إميركيـــــة قبيـــــل اجتيـــــاح األلمـــــان لطبـــــرق فـــــى 

ـــــــو  ـــــــى الصـــــــحراء  ١٩٤٢يوني ـــــــين ف ـــــــا متعمق ـــــــه جنوب ، يتوجـــــــه وزميلي
ـــــــث ال مخـــــــرج آخـــــــر ـــــــة وفرنســـــــى .  حي تنضـــــــم لهـــــــم فلـــــــول إنجليزي

ــــا عــــن المــــاء ســــودانىو  ،  ، كمــــا يتوســــل إيطــــالى أن يســــير معهــــم بحث
ــــا هــــاجمهم ــــارا نازي ــــل يأســــرون طي ــــددهم .  وبعــــد قلي ــــررون بع ــــرا يق أخي

علمـــــوا أن  ’  حـــــارة الخشـــــيب ‘المحـــــدود الـــــدفاع عـــــن بئـــــر تســـــمى 
ـــــــأمين إمـــــــدادات  ـــــــة تســـــــعى للســـــــيطرة عليهـــــــا لت ـــــــة مشـــــــاة ألماني كتيب

ــــاه دود المصــــرية إلــــى ، وذلــــك بهــــدف تعطــــيلهم عــــن عبــــور الحــــ المي
ــــع .  العلمــــين ــــى نحــــو مســــتخف لكــــن م ــــدأ عل ــــى صــــغير يب ــــيلم حرب ف

أساشـــــا هــــو فـــــيلم عـــــن .  اقتــــراب النهايـــــة يبــــدأ بعـــــض العنـــــف الجيــــد
، لكـــــن هنـــــاك أيضـــــا الكثيـــــر مـــــن  واقعـــــة مفرطـــــة الشـــــجاعة والبطوليـــــة

اللمســــات اإلنســــانية هنــــا وهنــــاك ال ســــيما مــــا تعلــــق منهــــا بحقيقــــة أن 
ــــــين األعــــــدا ــــــوانين ب ــــــدما يواجــــــه الق ــــــأخرى عن ــــــف بدرجــــــة أو ب ء تختل

تجســـــد هـــــذا  (الجميـــــع خطـــــر المـــــوت معـــــا بأيـــــدى الطبيعـــــة القاســـــية 
بــــاألخص مــــن خــــالل األســــير اإليطــــالى وعلــــى العكــــس مــــن األلمــــانى 

التصــــــوير فــــــى .  ) المتعجــــــرف صــــــاحب األيديولوچيــــــة حتــــــى النهايــــــة
  . أستراليا باألساس

  الحرب انتهت 
The War Is Over 

  ق أأ ١٢٢)  س  ( ١٩٦٦السويد ،   فرنسا
Aka: La Guerre Est Finie (OTitle, Also USTitle). 
Sofracima; Europa Film. S: Jorge Semprum. DPh: Sacha 

Vierny. M: Giovanni Fusco. D: Alain Resnais. 
Yves Montand, Ingrid Thulin, Geneviéve Bujold, Michel 

Piccoli. 
ــــــان شــــــيوعى أســــــبانى ــــــورى بعــــــد  مونت يكتشــــــف تراجــــــع الوضــــــع الث

ــــة ــــاة تروتســــكية .  الحــــرب األهلي ــــين فت ــــا ب ــــد (واآلن ممــــزق م )  باچول
ــــــولين (وزوجــــــة رائعــــــة  ــــــى  فــــــى فرنســــــا)  ت ــــــر ف ــــــه التفكي ــــــث علي ، حي
المضــــمون ككــــل لــــيس يائســــا بقــــدر مــــا هــــو تأمــــل .  االســــتقرار هنــــاك

أســـــلوب التـــــداعى الزمنـــــى لرينيـــــه .  متعمــــق ودراســـــة نفســـــية للمثقفـــــين
قـــــد يكـــــون هـــــذا أول .  ائـــــع وخـــــال مـــــن الغمـــــوض وعـــــالى التكنيـــــكر 

  . بهذه الكثافة’  الفالش فوروارد ‘فيلم استخدم أسلوب 
   ٢/١حرب العصابات 

The Gangster Wars 
  ق م ١٢١)   س/    ف  ( ١٩٨١أميركا 
  . ” شراسة االنتقام “:  ؛ س ” عمالقة الجريمة “:  *ف

Universal. E: Robert Watts, Robert Florio, Larry D. 
Lester, Irvin Paik, Edwin F. England. PD: Howard E. 

Johnson. DPh: Gene Polito, Gerald Perry Finnerman. Exc: 
Jack Laird, James McAdams. P: Staart Cohen. Created by 
Richard de Koker. W: Richard de Koker. AscP: David G. 
Phinney, Mary Eagle. M: John Cacavas, Billy Goldenberg. 
Theme Goldenberg. SpVFx: Albert Whitlock. CD: Julie 
Weiss. D: Richard C. Sarafian. 

Michael Nouri, Brian Benben, Jose Penny, Richard 
Castellano, Louis Giambulvo, George di Cenzo, Joseph 
Maslolo, Jonathan Banks Robert F. Lyons, Markie Post, 
Chad Redding, Madline Stowe, Robert Burke, Robert Davi, 
Jon Polito, James Andronia, John Aprea Lelia Goldoni, Ron 
Max, Richard Foronjy, Vincent Scliavelli, Pierrino 
Mascarino, Shelly Batt, Michael Fairman, James Purcell, 
Joseph Ragno, Al White, Dana Glodestone, Vincent Duke 
Milansa, Ben Mitteman, Robert Lesser. 
نســـــــخة فيلميـــــــة ســـــــينمائية مصـــــــنوعة عـــــــن المـــــــادة التـــــــى صـــــــنعت 

،  ’ يوميـــــات رجـــــل عصـــــابات ‘المسلســـــل التلفــــــزيونى األكثـــــر شـــــهرة 
ـــع  ـــة فـــى مطل ـــه القصـــة الحقيقي ـــا يفتـــرض أن ـــالغ م ـــذى روى بتفصـــيل ب ال

، المكونـــــة  لوتشـــــيانو’  الكـــــى ‘العشـــــرينات لنشـــــأة عصـــــابة تشـــــارلز 
ــــــاجزى ســــــييجل ومي ــــــن صــــــديقين يهــــــوديين ب ــــــه وم ــــــر النســــــكىمن ،  ي

ـــوا تـــدريجيا فـــى قلـــب صـــراعات  ـــة تهريـــب العقـــاقير بعـــدها دخل والبداي
، وآخـــــرهم مـــــارانزانو  ، وتـــــم لهـــــم تصـــــفية الجميـــــع تقريبـــــا العصـــــابات

الــــــذى كــــــان يحلــــــم بالعصــــــابات كأســــــرة يرأســــــها واحــــــد علــــــى نمــــــط 
ـــــوس قيصـــــر ـــــات لدرجـــــة يصـــــعب .  يولي ـــــاض المعلوم ـــــيلم مـــــتقن وفي ف

لهائــــــــل وعنفــــــــه المكثــــــــف تعطيــــــــك ، وإيقاعــــــــه ا مالحقتهــــــــا أحيانــــــــا
ـــد أختـــزل بالفعـــل فـــى ســـاعتين ـــاع أن مسلســـال طـــويال ق صـــنع .  االنطب
ـــذكر هـــو  ـــم يحقـــق توزيعـــا ي ـــوك  “أيضـــا مـــن المسلســـل فـــيلم آخـــر ل مل

  . ” الجريمة
  حرب الفراولة 

Strawberry War 
  ق م ١١١)  س/   وليد التابعى ( ١٩٩٤مصر 

ــــــــيلم  [ ــــــــالم النصــــــــر العــــــــدل ف ــــــــيلم]  أف ــــــــدل ف ــــــــاچ .  الع المونت
تصـــــــميم .  أشـــــــرف شـــــــيحة:  ؛ الخـــــــدع ليلـــــــى فهمـــــــى:  النيجـــــــاتيف
مســــــــاعد .  صــــــــالح حســــــــن:  المنــــــــتج المنفــــــــذ.  نــــــــوال:  العنــــــــاوين

ـــــس:  المخـــــرج األول ـــــى إدري ـــــاظر.  عل .  زكـــــى شـــــريف:  منســـــق المن
ــــــــــز:  الميكســــــــــاج ــــــــــل عزي ــــــــــاض :  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية.  جمي ري
العـــــــام علـــــــى المشـــــــرف .  ناديـــــــة شـــــــكرى:  المونتـــــــاچ.  الهمشـــــــرى
ـــــاج القصـــــة .  ســـــمير فـــــرج:  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد العـــــدل:  اإلنت

خيـــــرى :  الفكـــــرة واإلخـــــراج.  مـــــدحت العـــــدل:  والســـــيناريو والحـــــوار
  . بشارة

.  ¤.  ســــــحر رامــــــى.  ســــــامى العــــــدل.  محمــــــود حميــــــدة.  يســــــرا
حســــــن .  محمــــــد لطفــــــى.  عــــــالء ولــــــى الـــــدين.  أمينــــــة رزق:  تمثيـــــل

:  الفنـــــــان الجميـــــــل.  ف الشـــــــرفضـــــــيو .  فى دور ســـــــحسـ  مظهـــــــر 
ـــــو عـــــوف ـــــة الصـــــاعدة.  عـــــزت أب ـــــوبى:  المطرب الممثلـــــة .  عايـــــدة األي

اشـــــترك فــــــى  ↑ ␡.  نبيلـــــة كــــــرم:  النجمــــــة.  ســــــناء يـــــونس:  القـــــديرة
،  ، تـــوتى ومارينـــا ، ســـيد عبـــد العظـــيم مجـــدى أحمـــد علـــى:  التمثيـــل

ــــه ســــيد مســــعودى ، ربــــاب  ، محســــن عبــــد الفتــــاح ، حمــــدى عبــــد رب
، محمـــــود  ، جريجـــــورى ميشـــــوريس كمـــــال عبـــــد المـــــؤمن  ، الحديـــــدى

ــــرازق جــــاد ــــد ال ــــادر محمــــد ، عمــــرو عب ــــة  ، صــــافيناز فتحــــى ، ن ، هال
، ســـــــعدية  ، محمـــــــد عطيــــــة ، مـــــــاهر جمــــــال ، ســـــــمير زيــــــن إبــــــراهيم
  . محمد

ثــــرى يعــــانى مــــن الفــــراغ والتعاســــة بســــبب وفــــاة ابنــــه الوحيــــد يقابــــل 
لحــــــظ عليهمــــــا بائعــــــا متجــــــوال وبائعــــــة زهــــــور بســــــيطى الحــــــال لكــــــن ي

همـــــــا متزوجـــــــان ولكـــــــن لـــــــيس لـــــــديهما منـــــــزل .  عالمـــــــات الســـــــعادة
، فيتعاقــــد معهمــــا فــــى مقابــــل أن يمكنــــاه مــــن الحصــــول  يســــتقران فيــــه

.  علـــــى الســـــعادة أن يمنحهمـــــا هـــــو مســـــكنا وقـــــدرا وفيـــــرا مـــــن المـــــال
وتبــــدأ رحلــــة البحــــث عــــن الســــعادة والتــــى تمثلــــت فــــى مجموعــــة مــــن 

أطــــــرف المشــــــاهد عنــــــدما يتنكــــــر .  المغــــــامرات والتجــــــارب المتنوعــــــة
ـــــــى أحـــــــد  ـــــــات للســـــــطو عل ـــــــى زى راهب ـــــــة رزق ف األبطـــــــال بمـــــــن أمين

،  ، لكنهــــا لــــم تســــتغل جيـــــدا الفكــــرة طيبــــة وشــــبه فاوســـــتية.  البنــــوك
ـــرى  ـــل محمـــود مرســـى مـــثال فـــى دور الث علـــى األقـــل كـــان يمكنـــك تخي

!  إلـــــخ…الباحـــــث عـــــن معـــــان وجوديـــــة وفلســـــفية للحيـــــاة والســـــعادة 
  . دقيقة واختصر فى آخر لحظة ١٣٥كان   فيهم الزمن األصلى

  ☺ حرب الكواكب 
Star Wars —Episode IV —A New 

Hope 
  ق م ١٢١)   س/  مور  ( ١٩٧٧أميركا 

Aka: Star Wars —Special Edition (1997Pubs); Star Wars 
(OTitle). 

[Twentieth Century Fox] Lucasfilm Ltd.  W and D: 
George Lucas. P: Gary Kurtz. ExcP: George Lucas. ↑ PD: 
John Barry. DPh: Gilbert Taylor. M: John Williams. E: Paul 
Hirsch, Marcia Lucas, Richard Chew. S: . 

 Str: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. Peter 
Cushing. And Alec Guinness. With: James Earl Jones -as 
the Voice of Darth Vader. Anthony Daniels, Kenny Baker, 
Dave Prowse. 
لحظـــــة عمالقـــــة عظمـــــى فـــــى تـــــاريخ الســـــينما بـــــل وصـــــناعة الترفيـــــه 

ــــــا هــــــذا .  بكاملهــــــا ــــــة  ‘بلسان مبتكــــــره هــــــو ـ  ســــــينمائيا ودرامي حدوت
ــــــت ــــــه حوادي ــــــيس ب ــــــة هــــــو رد  ’ ألطفــــــال عصــــــر ل ، وبصــــــياغة تاريخي

ــــأفالم  ــــين ب ــــود أمتعــــت المالي ــــروت للكرامــــة المهــــدرة لعق ــــف الجب مخي
ــــــامرات الفضــــــائية درجــــــة ب ــــــن طــــــراز  المغ ــــــالش جــــــوردون ‘، م ’  ف

،  ، مــــم يشــــيح النقــــاد بوجــــوههم المتشــــامخة عنهــــا ’ بــــك روچــــرز ‘و
لكــــن هــــا هــــو للمــــرة األولــــى يصــــبح أحــــدها أنجــــح فــــيلم فــــى التــــاريخ 

قصــــة صــــاخبة المغــــامرة طبقــــا .  فــــى حينــــه مــــن حيــــث اإليــــراد المطلــــق
ألعـــــــرق تقاليـــــــد الشـــــــجيع عـــــــن أميـــــــرة متمـــــــردة هاربـــــــة مـــــــن طغيـــــــان 

ــــــة ‘ ــــــى تحكــــــم الكــــــون الشــــــريرة’  اإلمبراطوري ــــــود بمســــــاعدة  الت ، تع
’  الچيـــــداى ‘شـــــاب وصـــــلته رســـــالتها خطـــــأ فتـــــولى توصـــــيلها لفـــــارس 

ـــــــوة پاراســـــــايكولوچية خاصـــــــة ( ـــــــامر  ) ق ـــــــار مغ ، وكـــــــذا بمشـــــــاركة طي
نجـــــــــم  ‘، يعـــــــــودون لمواجهـــــــــة  مفلـــــــــس إال مـــــــــن ســـــــــفينته القديمـــــــــة

، لـــيس بــــه  ، وهـــو كوكــــب اصـــطناعى حربـــى منيــــع وعمـــالق ’ المـــوت
ى واحــــدة ويســــتحيل الوصــــول إليهــــا ســــوى بــــذلك نقــــاط الضــــعف ســــو 

ــــــو تعلــــــم بســــــرعة فنــــــون  ــــــوتين .  ’ القــــــوة ‘الشــــــاب ل شخصــــــيتا الروب

والدپلوماســـــى ’  پـــــى صـــــفر ٣ ـ سى ‘، بنـــــك المعلومـــــات  المحببتـــــين
، ســـــرقتا العـــــرض مـــــن  ’ ٢دى  ٢آر  ‘أرســـــتقراطى إنجليـــــزى اللكنـــــة 

جــــاء بالمناســــبة االســــم األخيــــر  (أبطالــــه فــــى أكثــــر مــــن ذات لحظــــة 
حــــــوار  ٢بكــــــرة  ‘مــــــن اختصــــــار اســــــتخدمه موضــــــب الفــــــيلم لكلمــــــة 

الشــــرير الــــذى كســــب الكثيــــر مــــن إعجــــاب المشــــاهدين هــــو !  ) ’ ٢
ـــــيدر ذى الوجــــه المعــــدنى األســــود ، والــــذى ســــوف تتكشــــف  دارث ف

ـــــانى  ـــــه بالشـــــاب فـــــى الجـــــزء الث ـــــابرة “مفاجـــــأة تخـــــص عالقت ،  ” الجب
الواقـــــع رســـــميا  (”  ةعـــــودة الجبـــــابر  “وبـــــاألميرة فـــــى الجـــــزء الثالـــــث 

ومنــــذ إعــــادة عــــرض هــــذا الفــــيلم بعــــد عــــامين مــــن صــــنعه فــــإن أجــــزاء 
ــــــة هــــــى الفصــــــول  ــــــم  بالترتيــــــب ٦و ٥و ٤الثالثي ــــــوان أعــــــاله ل ، والعن

’  األولــــى ‘أمــــا األجــــزاء الثالثــــة .  يظهــــر إال فــــى إعــــادة العــــرض هــــذه
فقــــــد بــــــدأ لووكــــــاس معتــــــزل التوجيــــــه منــــــذ الفــــــيلم  ١٩٩٧فــــــى عــــــام 

، تصـــــويرها فـــــى ســـــتوديو خـــــاص اشـــــتراه فـــــى لنـــــدن  األول فيهـــــا هـــــذا
ـــرة مـــن التســـاعية فهـــى مجـــرد خطـــة  لهـــذا الغـــرض ، أمـــا األجـــزاء األخي
إن لــــم نقــــل ـ  األكثــــر تحديــــدا أنهــــا لحظــــة عمالقــــة .  ) بعيــــدة المــــدى

ــــــرة العظيمة كيــــــنج   “.  فــــــى تــــــاريخ فــــــن المــــــؤثرات الخاصــــــة ـ  األخي
،  يخ المــــؤثراتدشــــن مرحلــــة مجــــد الشاشــــة الزرقــــاء فــــى تــــار ”  كــــونج

كتــــــــب صــــــــفحة مجيــــــــدة جديــــــــدة ”  أوديســــــــا الفضــــــــاء:  ٢٠٠١ “
’  حـــــــروب النجـــــــوم ‘، وهـــــــا هـــــــو  بالنمـــــــاذج والمـــــــؤثرات  الرؤيويـــــــة

ــــدا ــــن تحطــــم أب ــــى ل رغــــم أن نماذجــــه المصــــغرة .  يكتــــب الصــــفحة الت
ـــــــن  ـــــــر اقتصـــــــادية بمراحـــــــل م ، إال أنـــــــه لـــــــن تمـــــــض  ’ ٢٠٠١ ‘أكث

ـــــم أحـــــد فـــــى حاجـــــة ـــــن يصـــــبح ث ـــــى ل ـــــة حت ـــــك  ســـــنوات قليل لكـــــل تل
ــــة الصــــعوبة ــــى ال زالــــت مرعب ، بينمــــا الترســــيم الحاســــوبى  التقانــــات الت

معـــــارك فضـــــائية ومركبـــــات هائلـــــة لـــــم .  بـــــات متاحـــــا أســـــهل وأرخـــــص
حشـــد هائـــل مـــن الكائنـــات غريبـــة الخلقـــة ال تخلـــو .  يســـبق لهـــا مثيـــل

ــــــذهل ــــــذ م ــــــال جــــــامح وتنفي ــــــى  مــــــن خي ــــــد تواصــــــلت ف ، وكلهــــــا تقالي
ــــة ، لكــــن كالعــــادة موســــيقى  اصــــر فــــى القمــــةكــــل العن.  األجــــزاء التالي

فـــــى عيـــــده .  چـــــون ويلليـــــامز الرهيبـــــة قطعـــــة أســـــتاذية قائمـــــة بـــــذاتها
أعيــــد عــــرض الثالثيــــة كلهــــا بعــــد ترميمهــــا  ١٩٩٧العشــــرين فــــى ينــــاير 

’  التوضــــــيبة الخاصــــــة ‘، فيمــــــا ســــــمى  وإضــــــافة صــــــوت رقمــــــى لهــــــا
مليونــــا عالميــــا منهــــا أكثــــر مــــن ربــــع بليــــون دوالر  ٤٦٥حققــــت نحــــو 

الميــــــا لهــــــذا الفــــــيلم وحــــــده وهــــــو رقــــــم قياســــــى تمامــــــا ألى إعــــــادة ع
عــــرض وجعلتــــه يســــترد المكانــــة األولــــى مــــن حيــــث األرقــــام المطلقــــة 

عـــــام ”  . تـــــى.  إى “داخـــــل أميركـــــا والتـــــى ســـــبق وانتزعهـــــا منـــــه فـــــيلم 
ــــــــدم هــــــــذا ســــــــوى نحــــــــو  ( ١٩٨٢ ــــــــم ي شــــــــهرا فقــــــــط إذ  ١٢وإن ل
ـــاك فـــرق فـــى الكث.  ) كليهمـــا”  تيتانيـــك “اكتســـح  ـــر مـــن مشـــاهد هن ي

ـــــة باألصـــــل ’ النســـــخة الخاصـــــة ‘هـــــذه  ـــــدى المقارن لكـــــن ربمـــــا .  ، ل
فقــــط مــــن يــــدركون كــــم كانــــت مــــؤثرات األفــــالم األصــــلية معجــــزة غايــــة 
فـــى الصـــعوبة اعتمـــدت علـــى صـــنع نمـــاذج للمركبـــات وللكائنـــات بـــل 
لكــــل شــــىء جامــــد أو حــــى وتحريكهــــا ومزجهــــا معــــا فــــى منظــــر واحــــد 

ـــــر حركـــــات كـــــاميرا محفوظـــــة حاســـــ ـــــر غرفـــــا مشـــــبعة ببخـــــار عب وبيا تعب
، أو بالمثــــــل خلــــــق كافــــــة إيهامــــــات  الزيــــــت لإليحــــــاء بعمــــــق األبعــــــاد

ـــل هـــى شـــىء  ـــا ب ـــة األخـــرى بأشـــد الطـــرق الكالســـية صـــعوبة وخلق الرؤي
، ســــوف يحتقــــرون أن يلــــوث كــــل هــــذا  مســــتحيل التكــــرار فــــى الواقــــع

المجــــد بإضــــافة بعــــض الشخصــــيات هنــــا أو هنــــاك بتقانــــة التســــعينيات 
ـــدة حاســـوبيا الصـــور ‘ ـــه  ’  المول ـــا شـــىء ســـهل ورخـــيص وتاف وهـــى قطع

، بـــل أنـــه حتـــى لـــم يتفـــوق فـــى شـــىء فشـــل فيـــه  كليـــة لـــدى المقارنـــة
نحــــن نــــرى أن مجــــدا .  مــــا أنجــــز بطــــرق أخــــرى قبلــــه بعشــــرين عامــــا

، غالبــــا كانــــت ســــتأتى أيضــــا  عظيمــــا قــــد أهــــدر مــــن أجــــل حفنــــة نقــــود
إن العظمــــة  . ، لــــو عــــرض بــــدون ذلــــك التلويــــث التافــــه علــــى األرجــــح

الحقيقيـــــة أن يشـــــاهد أوالدنـــــا وبناتنـــــا هـــــذه األفـــــالم ويـــــذهلون مـــــن أن 
شــــيئا ممــــا رأوا لــــم يصــــنع بــــذات الحواســــيب والبــــرامج التــــى يعبثــــون 

أول فـــــــيلم  يحـــــــوز صـــــــوت .  هـــــــم بســـــــهولة بمثلهـــــــا طـــــــوال الوقـــــــت
، النظـــــام الصـــــوتى الـــــذى  الـــــدولبى ســـــتيريو فيـــــه بجـــــائزة األكاديميـــــة

”  الهـــــوس بليســــــت “ســـــتيريو فــــــى فـــــيلم ظهـــــر قبـــــل عــــــامين بقنـــــاتى 
ـــــة قصـــــة الصـــــوت ( ـــــة مـــــع  ) انظـــــر لمتابع ، ثـــــم أصـــــبح بقنـــــاة محيطي
،  ، ووصــــل ذروة نضــــجه الفنــــى هنــــا العــــام الماضــــى”   مولــــد نجمــــة “

ـــدأ يصـــبح  ـــا ب ـــة عشـــرين عام ـــردا قراب ـــالم منف وظـــل يتملـــك إحســـاس الع
ــــــــــا  ــــــــــع فــــــــــيلم  (’  إس آر ‘بعــــــــــدها تســــــــــجيال طيفي العســــــــــكرى  ‘م

ـــــوى ـــــى “ [’  الروب ـــــارا  ) ] ” الشـــــرطى اآلل ـــــة اعتب ـــــم تحـــــول للرقمي ، ث
ـــــى دشـــــنت .  ١٩٩٢مـــــن  ـــــدفاع االســـــتراتيچى الفضـــــائية الت ـــــادرة ال مب

،   فــــى عهــــد الــــرئيس ريجــــان ســــميت إعالميــــا تلــــو عنــــوان هــــذا الفــــيلم
كمــــا كــــان يحلــــو أيضــــا لــــذات الــــرئيس أن يســــمى اإلتحــــاد السوفـــــيتى 

أيضــــــا هــــــو أول .  اعــــــن هــــــذا الفــــــيلم أيضــــــ’  إمبراطوريــــــة الشــــــر ‘بـــــــ 
ــــة ‘تدشــــين لنطــــام العــــرض التليفـــــزيونى  ــــر الرؤي ــــدفع نظي ــــك  ’ ال ، وذل

مــــــــــن  ٠/٠ ٣٠، حيــــــــــث اســــــــــتقطب نحــــــــــو  ١٩٨٢فــــــــــى ســــــــــپتمبر 
مشــــتركى إتــــش بــــى أو نظيــــر رســــم قــــدره ثمانيــــة دوالرات رغــــم إتاحتــــه 

ــــذاك ـــــيديو آن ــــى الف ــــاة عرضــــت لوكاســــفيلم .   ف ــــى نفــــس هــــذه القن عل
ـــــالى فيلمـــــا وثائ ـــــه فـــــى العـــــام الت ـــــا ســـــمة عـــــن صـــــنع السلســـــلة عنوان قي

  . انظرـ  ”  عمل ملحمة—من حروب النجوم إلى الچيداى  ‘
AA: CD (John Mollo); AD-SD (John Barry, Norman 

Reynolds and Leslie Dilley -AD; Roger Christian -SD); FE; 
OScr; Sd (Don MacDougall, Ray West, Bob Minkler and 
Derek Ball); SpVFx (John Stears, John Dykstra, Richard 
Edlund, Grant McCune and Robert Blalack); 
SpAchievement (Benjamin Burtt, Jr. for the creation of the 
alien, creature and robot voices featured in ‘Star Wars’). 

AAN: Pic; SptA (Guinness); D; SWDirectly for the 
Screen. 

  لحرب والسالم فى الشرق األوسط ا
  ] ؛ وثائقى  فـيديو  [ق م  ٣٢٣)  هاى ( ١٩٩٧مصر 

ــــــوان الملصــــــقات موســــــوعة الحــــــرب والســــــالم فــــــى الشــــــرق  “:  عن
 . ” األوسط

عــــــــــادل :  إخــــــــــراج.  أيمــــــــــن ســــــــــعيد:   مونتــــــــــاج.  هــــــــــاى فــــــــــيلم
  . ] عادل الدسوقى:  كتابة:  بدون ائتمان . [ الدسوقى
  . جمال حماد:  تعليق
اثون فيلمــــــى يــــــروى تــــــاريخ الصــــــراع العربــــــى اإلســــــرائيلى علــــــى مــــــار 

ــــروى فــــى أقــــل مــــن .  امتــــداد القــــرن العشــــرين ــــة رائعــــة اإليقــــاع ت البداي
ـــــرن العشـــــرين وموجـــــات  ـــــة الق ـــــذ بداي ـــــيلم القصـــــة من ـــــع مســـــاحة الف رب

ــــى  ــــثالث حت ــــدو .  ١٩٦٧االســــتيطان اليهــــودى والحــــروب ال لكــــن يب
مـــــــــواد نـــــــــادرة أن هـــــــــذه األفـــــــــالم تكـــــــــون جيـــــــــدة عنـــــــــدما تكـــــــــون ال



١١٩  

  يلمهاى ف
    تفخر بأن تقدم

  أكبر مكتبة لألفالم
  الوثائقية والسياسية والعلمية والدينية

 
  : لمزيد من االستعالم

  . ٤٥٤٤٤٦٨:  ؛ فاكس ٢٥٨٠٥٠٠:  ت
  : نرحب بكم فى مركز البيع

  ، شارع إبراهيم باشا ٣٣
    . ، مصر الجديدة ، روكسى خلف مدينة غرناطة

  م إلى آخرخدمات تسجيل وتحويل األشرطة من أى نظا

PAL ↔ NTSC    

حتـــــــى ترهـــــــل  ١٩٦٧، إذ مـــــــا أن تـــــــوافرت المـــــــواد بعـــــــد  وشـــــــحيحة
ـــــــــاع وتشـــــــــعب الـــــــــدفع الســـــــــردى وغـــــــــاب الشـــــــــد الـــــــــدرامى ،  اإليق

ــــذكر بالموضــــوع  ــــر ذات صــــلة ت مــــثال قصــــيدة  (واســــتخدمت مــــواد غي
نـــزار قبـــانى الشـــهيرة فـــى رثـــاء عبـــد الناصـــر والتـــى يلقيهـــا كاملـــة بنفســـه 

لســــــابق عــــــن جمــــــال عبــــــد هنــــــا مكانهــــــا الصــــــحيح فــــــيلم الدســــــوقى ا
أيضــــــا ظهــــــرت عيــــــوب ال احترافيــــــة منهــــــا تكــــــرار نفــــــس .  ) الناصــــــر

الكـــــالم والرجـــــوع للـــــوراء وبـــــدء الحكـــــى مـــــن جديـــــد واإلفصـــــاح عـــــن 
نتـــــائج األحـــــداث مســـــبقا وعـــــدم التمهيـــــد لألحـــــداث الكبـــــرى بـــــالتوتر 

ــــــــــذى تســــــــــتحقه كحــــــــــرب  ــــــــــدرامى ال ورحلــــــــــة الســــــــــادات  ١٩٧٣ال
ــــــدس ــــــا أصــــــال مفآ للق ــــــى الحيــــــاة ، رغــــــم أنهمــــــا كانت جــــــات كاملــــــة ف

، أو التصـــــعيدات التـــــى حبســـــت أنفـــــاس العـــــالم قبـــــل  الواقعيـــــة ذاتهـــــا
كالعــــــادة فــــــى أفــــــالم .  بــــــدء هجــــــوم قــــــوات التحــــــالف علــــــى العــــــراق

عـــادل الدســـوقى هـــى أفـــالم عربيـــة المنظـــور لكـــن تضـــع فـــى لحظـــات  
كثيـــرة مســــافة بينهـــا وبــــين المواقـــف العربيــــة الفعليـــة الرســــمية أو حتــــى 

مــــاذا لــــو :  ســــتجد مــــثال طرحــــا للســــؤال التراجـــــيدى (نــــا الشــــعبية أحيا
، وهــــــو ســــــؤال يملــــــك  ؟ ١٩٤٧قبــــــل العــــــرب قــــــرار التقســــــيم عــــــام 

طرحــــه ويملــــك اإليحــــاء المفعــــم بالنــــدم عــــن أحوالنــــا اليــــوم لــــو كانــــت 
، لكنـــه لألســـف ال يملـــك حـــق اإلجابـــة عليـــه  اإلجابـــة عليـــه هـــى نعـــم

يـــــاض الـــــذى  أيضـــــا ســـــتجد مفاجـــــأة أخـــــرى مـــــن محمـــــود ر .  ) ! علنـــــا
ـــد الناصـــر  ـــرة لحكـــم عب ـــة مصـــر فـــى الســـنوات األخي ـــر خارجي كـــان وزي
الـــــذى يكشـــــف أن العـــــروض اإلســـــرائيلية واألميركيـــــة لالنســـــحاب مـــــن 

كانــــــت بــــــال أى شــــــروط علــــــى اإلطــــــالق ســــــوى   ١٩٦٨ســــــيناء عــــــام 
، ويقارنهــــا بشـــروط معاهــــدة  بـــالطبع إنهـــاء حالــــة الحـــرب مــــع إســـرائيل

لقيود بــــدءا مــــن المنــــاطق منزوعــــة عامــــا والحافلــــة بــــا ١١الســــالم بعــــد 
، رغــــم أن هــــذه  إلــــخ…الســــالح إلــــى شــــكل العالقــــات بــــين البلــــدين 
والتــــى اعتبرتهــــا  ١٩٧٣المعاهــــدة جــــاءت بعــــد خــــوض مصــــر لحــــرب 

بالمناســـــــبة الفـــــــيلم يتحاشـــــــى قـــــــدر اإلمكـــــــان .  نصـــــــرا مـــــــن جانبهـــــــا
الخــــــــوض فــــــــى المحصــــــــلة األخيــــــــرة لهــــــــذه الحــــــــرب مــــــــن الناحيــــــــة 

ال يتحـــــــــدث عنهـــــــــا طبقـــــــــا للمنظـــــــــور ، فهـــــــــو بـــــــــالطبع  العســـــــــكرية
)  محــــــــافظتين (اإلســــــــرائيلى والعــــــــالمى كمعركــــــــة أضــــــــافت إقليمــــــــين 

أو  ١٩٦٧مصــــريتين جديــــدتين للمحافظــــة التــــى ســــبق احتاللهــــا فــــى 
،  أنهـــــا أدت بنصـــــف جـــــيش مصـــــر محاصـــــرا بـــــال قطـــــرة مـــــاء واحـــــدة

ـــــى للمحصـــــلة  ـــــيالت حت ـــــل بتقـــــديم أى تحل ـــــى المقاب ـــــوم ف وهـــــو ال يق
ــــاد ــــدة نســــبيا لمب ــــع الجي ــــى الواقــــع فــــى بي ــــح ف ــــث أفل رة الســــادات حي

بضــــــاعته ألميركــــــا وإســــــرائيل وإيهــــــامهم بــــــأنهم ســــــيجنون الكثيــــــر مــــــن 
، وهــــو وهــــم كــــانوا قــــد صــــرفوا النظــــر فعــــال  وراء الســــالم مــــع مصــــر

بقليـــــــل  ١٩٦٨عنـــــــه وعـــــــن فكـــــــرة الســـــــالم برمتهـــــــا بعـــــــد مبـــــــادرات 
بعبــــــارة أخــــــرى بعــــــد أن اســــــتوعبوا مغــــــزى وعمــــــق االنتصــــــار الــــــذى  (

، وبالمناســــبة لــــيس بعــــد ذلــــك بثالثــــين عامــــا أيــــام  ه قبــــل عــــامحققــــو 
رئــــــــــيس الــــــــــوزراء نتينيــــــــــاهو كمــــــــــا تخيــــــــــل الــــــــــبعض فــــــــــى أواخــــــــــر 

ـــــب الفـــــيلم يظهـــــر فقـــــط .  ) ! التســـــعينيات الموقـــــف الحـــــاد مـــــن جان
فـــــى الفصـــــل المتـــــأخر الخـــــاص بحـــــرب الخلـــــيج الثانيـــــة حيـــــث يتبنـــــى 

رغـــــم  .  موقفـــــا شـــــديد االنتقـــــاد للـــــرئيس العراقـــــى فـــــى غـــــزوه للكويـــــت
كـــــل شـــــىء يظـــــل هـــــذا المـــــاراثون جهـــــدا رائعـــــا وغيـــــر مســـــبوق حتـــــى 
بالمقارنــــة بــــالجهود المثيلــــة مــــن التليفـــــزيون المصــــرى بكامــــل قدراتــــه 
والتـــى ال تنفــــذ عــــادة فــــى ظــــل التعجـــل وتغلــــب عليهــــا النبــــرة الرســــمية 

عــــدد مهــــم مــــن الضــــيوف استضــــافهم الفــــيلم أغلــــبهم مــــن .  الدعائيــــة
ــــل المســــئولين المصــــريين الســــاب ــــى  ـ  بخالف محمــــود رياضـ  قين مث عل

صــــــبرى وأمــــــين هويــــــدى ومحمــــــد فــــــوزى وشــــــعراوى جمعــــــة وخالــــــد 
يظــــــل أيضــــــا كالعــــــادة ذلــــــك االجتهــــــاد الفــــــائق فــــــى .  محيــــــى الــــــدين

ال  (الحصــــــول علــــــى مــــــواد أرشــــــيفية مــــــن كبــــــرى البيــــــوت اإلعالميــــــة 
، ولعلهــــــــا ســــــــر الســــــــحر الخــــــــاص  ) ســــــــيما الفرنســــــــية واإلنجليزيــــــــة

  . ة منهللقطاعات المبكر 
  الحرمان 

  ق أأ ١١٠)   س/   الباشا ( ١٩٥٣مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

ـــــروز ، زوزو ماضـــــى عمـــــاد حمـــــدى ـــــات صـــــدقى ، في ، نجمـــــة  ، زين
  . إبراهيم

، تتســــبب فــــى حــــادث لوالــــدها المهنــــدس  ابنــــة لــــزوجين منفصــــلين
، بينمـــــــا يتصـــــــالح الوالـــــــدان  ، وتهـــــــرب وتعـــــــانى كثيـــــــرا فـــــــى مصـــــــنعه

  . ميلودراما اجتماعية تقليدية جيدة ككل.  ويقرران البحث عنها
   حروب صغيرة 

  ق م ١٠٨)  س/    ف ( ١٩٨٣لبنان 
  . مارون بغدادى:  إخراج

،  ، رضــــــى خــــــورى ، روچيــــــه حــــــوا ، نبيــــــل إســــــماعيل ثريــــــا خــــــورى
  . رفعت طربى

ـــــان ـــــون لحـــــرب لبن ـــــة الجن ، مـــــن خـــــالل شخصـــــيات ال  صـــــورة عبثي
اللبنانيــــة كمــــا يــــراه  هــــذا هــــو واقــــع الحــــرب.  يحكمهــــا منطــــق مفهــــوم

، ليســـــت إال حـــــروب صـــــغيرة مـــــن أجـــــل  هـــــذا هـــــذا الموجـــــه الشـــــاب
ـــــاهى باألســـــلحة وألفـــــاظ السياســـــة والعقـــــاقير أو  حـــــب الظهـــــور أو التب
ـــــأر القبلـــــى أو حتـــــى مـــــن أجـــــل تحقيـــــق الرائعـــــة خـــــورى  مـــــن أجـــــل الث

، الــــذى حولتــــه الحــــرب مــــن مهــــذب رقيــــق  لحبهــــا المفقــــود مــــع حــــوا
ـــــــل المجـــــــانى ـــــــن أجـــــــل أى شـــــــىء إال .  لهـــــــاوى للقت إنهـــــــا حـــــــرب م

أجـــــواء ســـــيريالية بمســـــتوى ســـــينمائى جيـــــد لكـــــن !  األهـــــداف الكبيـــــرة
  . ال يصلح لكافة األذواق

  الحريف 
Streetplayer 

  ق م ١١٤)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
ــــالم الصــــحبة ــــديك محمــــد خــــان:  قصــــة.  أف ســــيناريو .  ، بشــــير ال

الموســـــــيقى  . ناديـــــــة شـــــــكرى:  مونتـــــــاچ.  بشـــــــير الـــــــديك:  وحـــــــوار
.  ســــــــعيد شــــــــيمى:  مــــــــدير التصــــــــوير.  هــــــــانى شــــــــنودة:  التصــــــــويرية

  . محمد خان:  إخراج
ـــــام ـــــد عـــــادل إم ـــــد الحمي ـــــردوس عب ـــــى ، ف ـــــد اهللا فرغل ـــــزى  ، عب ، زي

،  ، صــــبرى عبــــد المــــنعم ، فــــاروق يوســــف ، نجــــاح المــــوجى مصــــطفى
،  هيــــــثم عبــــــد الحميــــــد:  ، الطفــــــل ، عــــــدوى غيــــــث حمــــــدى الــــــوزير
،  ، محمـــــد جبريـــــل ، حـــــافظ أمـــــين يحة توفيـــــق، ســـــم إبـــــراهيم قـــــدرى

ـــــد علـــــى قـــــاعود ، هـــــدى  ، ســـــيد خطـــــاب ، علـــــى حســـــنين ، والء فري
  . ، هانم محمد ، عبد اهللا محمود ، لمياء األمير المهدى

،  المضـــــمون هنـــــا تعبيـــــرى وبعيـــــد ولـــــيس هنـــــاك قصـــــة لنرويهـــــا لـــــك
،  نحـــــن فقـــــط أمـــــام شخصـــــيات رائعـــــة فـــــى ســـــيمفونية حـــــب للقـــــاهرة

ــــــــا ــــــــاهرة هرةولشــــــــوارع الق ــــــــى للق ــــــــاء القطــــــــاع التحت هــــــــوام  (،  ، البن
، حســــب تعبيــــر محمــــد خــــان الــــذى صــــوره بالكامــــل تقريبــــا  المدينــــة

ـــــى المواقـــــع ، زميلـــــة عمـــــل  ، مطلقتـــــه ’ شـــــراب ‘العـــــب كـــــرة .  ) ف
، رياضــــى قــــديم وهــــب نفســــه  ، متعهــــد مباريــــات ، جــــارة عــــاهرة تحبــــه

كــــــون قــــــد ينتظــــــر دورا وحــــــين يــــــأتى ي’  كومبــــــارس ‘،  لــــــود الــــــزمالء
ـــــاجر ســـــيارات  مـــــات فـــــيلم .  وهكـــــذا وهكـــــذا…، متســـــلق أصـــــبح ت

ـــه خـــان ـــدة مـــع  حـــزين مـــؤثر كإحـــدى ذرى توجي ، وارتيـــاده أفكـــارا جدي
بـــــالطبع وجـــــود عـــــادل إمـــــام الـــــنجم الفـــــائق .  الكاتـــــب بشـــــير الـــــديك

  . نأى به عن أن يكون مجرد فيلم فنى صغير للجمهور الخاص
  ☺  ٢/١الحريق المدمر 

The Towering Inferno 
  ق م ١٦٥)   س/    ف  ( ١٩٧٤أميركا 
  . ” برج األهوال “:  س
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األنجــــح جماهيريــــا واألرفـــــع تقــــديرا نقــــديا وأوســـــكاريا فــــى ازدهـــــارة 

ـــــه فـــــى النجـــــاح  (أفـــــالم الكـــــوارث فـــــى الســـــبعينيات  ـــــان ل انظـــــر التالي
ـــــــــــــــة الجحـــــــــــــــيم “ ـــــــــــــــادة ”  رحل ـــــــــــــــانى وبقي ـــــــــــــــنفس الطـــــــــــــــاقم التق ل

الموجــــــــه إيــــــــروين أللــــــــين وهــــــــو الفــــــــيلم الــــــــذى افتــــــــتح  الكاتپ المنتچ
’  الجحــــيم البرجــــى ‘الــــذى لــــم يضــــاه مكانــــة ”  الزلــــزال “، و الموجــــة

فــــى شــــيكاجو  “، وبــــالطبع انظــــر الفــــيلم الرائــــد  وال شــــحنته االنفعاليــــة
المشــــــكلة الرئيســــــة فــــــى أفــــــالم الكــــــوارث هــــــى رســــــم .  ) ” القديمــــــة

فاســـــتجابات األفـــــراد لخطـــــر المـــــوت قـــــد تتنـــــافى مـــــع .  الشخصـــــيات
ـــــــدراما ـــــــا .  قواعـــــــد ال ـــــــديم إم ـــــــذلك فهـــــــم ال يســـــــتطيعون ســـــــوى تق ل

ـــــة جـــــدا ســـــلوكيات أنانيـــــة جـــــدا ـــــيلم أتـــــى بحـــــل .  أو مالئكي هـــــذا الف
ـــــز ومبتكـــــر لهـــــذه المعضـــــلة ـــــبعض :  متمي ـــــط الشـــــهامة والتضـــــحية ب رب

وربــــط الشــــر بــــبعض الــــذهول .  الالمبــــاالة والتأمــــل التهكمــــى والضــــجر
ــــــدم دون أن يصــــــل األمــــــر لحــــــدود التطهــــــر وهكــــــذا أمكــــــن أن .  والن

يقيــــا وســــط لحمــــا ودمــــا حق ـ  وألول مــــرة بهــــذه الكثافــــة والحيويةـ  نــــرى 
ــــران ــــرج ارتفاعــــه .  الني ــــى ســــان فرانسيســــكو يتعــــرض  ١٤٠ب ــــا ف طابق

لحريــــق فــــى يــــوم افتتاحــــه بســــبب عــــدم اســــتخدام مواصــــفات خاصــــة 
مــــن ضــــيوف  ٣٠٠الحبكــــة احتجــــاز نحــــو .  للمهمــــات الكهربيــــة فيــــه

، بينمـــا يزحـــف الحريـــق الـــذى بـــدأ فـــى  حفـــل االفتتـــاح فـــى قمـــة البـــرج
بعــــــات النصــــــف الثــــــانى فشــــــل تتا.  نحــــــوهم إلــــــى أعلــــــى ٨١الطــــــابق 

، وعــــــدم كفايــــــة أســــــلوب  االنقــــــاذ بــــــالهليكوپتر لســــــوء حالــــــة الطقــــــس
ـــة مجـــاورة ـــال إلـــى بناي ـــرا قـــد يكـــون الحـــل .  النقـــل عبـــر أحـــد الحب أخي
إتقــــان تــــام فــــى كــــل شــــىء .  فــــى تفجيــــر خزانــــات الميــــاه أعلــــى البــــرج

، وإيقــــــاع مثيــــــر  وفوقهــــــا جميعــــــا المــــــؤثرات الخاصــــــة بطبيعــــــة الحــــــال
ــــ ــــال حق ــــدرك كــــم وفع ــــثالث ســــاعات دون أن ت ــــة ال ــــث تمــــر قراب ا بحي

نيومــــــان هــــــو المصصــــــم المعمــــــارى وكعادتــــــه .  مــــــر حقــــــا مــــــن وقــــــت
الكاريزمـــــــا الثانيـــــــة مـــــــاككويين هـــــــو قائـــــــد .  شخصـــــــية أمينـــــــة وجـــــــادة

طــــاقم آخــــر كبيــــر شــــغل .  المطــــافىء الصــــلب الشــــجاع والســــاخر معــــا
ـــــالم الكـــــوارث بمثلهـــــا ـــــدر أن تحظـــــى أف ـــــاءة ين ولـــــدن ه.  األدوار بكف

، تشـــــامبرلين هـــــو زوج ابنتـــــه المنفـــــذ المتالعـــــب  هـــــو صـــــاحب البـــــرج
دور طريـــــــف لفريـــــــد أســـــــتير كنصـــــــاب أنيـــــــق اتـــــــى لحفـــــــل .  بـــــــالمواد

  . االفتتاح لبيع أسهم وهمية لصديقة قديمة
AA: Cgr (Koenekamp, Biroc); FE: Song (We May Never 

Love Like This Again -Al Kasha and Joel Hirschhorn -M 
and Lyr). 

AAN: Pic; SptA (Astaire); AD-SD (Creber, Ward Preston 
-AD, Raphael Bretton -SD); M; Sd (Theodore Soderberg 
and Herman Lewis). 

   ٢/١… حزمنى يا 
  ]  ) فـيديو  (مسرحية   [ق م  ٢٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٧مصر 

.  عـــــــادل حســـــــنى]  أفـــــــالم مصـــــــر العربيـــــــة اتحـــــــاد الفنـــــــانين  [
ــــــأليف .  ســــــمير العصــــــفورى:  إخــــــراج مســــــرحى.  أحمــــــد عــــــوض:  ت
ســــــيد :  أشــــــعار.  ســــــمير فــــــرج:  إضــــــاءة.  نهــــــاد بهجــــــت:  ديكــــــور

مصـــــــــــمم .  فـــــــــــاروق الشـــــــــــرنوبى:  ألحـــــــــــان وموســـــــــــيقى.  حجـــــــــــاب
عبــــــــــد اهللا :  أخرجهــــــــــا للتليفـــــــــــزيون.  عــــــــــاطف عــــــــــوض:  رقصــــــــــات

  . حسين كمال:  أشرف على اإلخراج السينمائى.  الشيخ
،  ، شـــــريف منيـــــر ، مـــــدحت صـــــالح ، حســـــن حســـــنى فيفـــــى عبـــــده

اشـــــــترك فـــــــى .  ، ماجـــــــدة زكـــــــى ، محمـــــــد متـــــــولى محمـــــــد هنيـــــــدى
ــــرازق ، ســــيد رجــــب عــــادل برهــــام:  التمثيــــل ، لطــــى  ، محمــــد عبــــد ال
  . ، فتحى سعد ، سمير عزيز فرحات

ثــــانى مســــرحية مصــــرية تعــــرض ســــينمائيا مصــــورة مباشــــرة عــــن منصــــة 
الــــــــواد ســــــــيد  “م ، وذلــــــــك بعــــــــد مســــــــرحية عــــــــادل إمــــــــا المســــــــرح
كوميـــــــديا فعالـــــــة ال تهـــــــدأ وال تتوقـــــــف وبـــــــاألخص مـــــــن .  ” الشـــــــغال

، وفواصـــــــل رقـــــــص بطـــــــن متألقـــــــة  حســـــــن حســـــــنى ومحمـــــــد هنيـــــــدى
ـــــة مـــــن نجمتهـــــا ، لكـــــن األرجـــــح أن تنســـــى كـــــل شـــــىء بمجـــــرد  مطول

، بمــــا فــــى ذلــــك القصــــة التــــى هــــى بارانويــــا  االنتهــــاء مــــن المشــــاهدة
مـــــن أخ أكبـــــر وأخـــــت  ، حـــــول أســـــرة مكونـــــة فســـــاد روتينيـــــة للغايـــــة

ـــــــب (وأخـــــــين صـــــــغيرين  ـــــــر وصـــــــالح بالترتي ـــــــده ومني ،  ) حســـــــنى وعب
عقــــارات يــــدعى ’  حــــوت ‘تتعــــرض فـــــيلتهما الصــــغيرة للهــــدم بواســــطة 

، فتتحــــــول  ) شخصــــــية حقيقيــــــة أدينــــــت بالفســــــاد وســــــجنت (فــــــوزى 
، تمهيـــــدا للحصـــــول علـــــى  األخـــــت وأخواهـــــا للـــــرقص والغنـــــاء لديـــــه

.  ين الحكـــــوميين المتــــواطئين معـــــهأدلــــه تــــدين فســـــاده وكــــذا المســــئول
ـــــذى أحيـــــل للمعـــــاش بعـــــد  ـــــوزارة ال ـــــر وكيـــــل ال بينمـــــا يظـــــل األخ األكب

، مــــع نهايــــة  ، يبقــــى علــــى مبادئــــه ويقــــاطع أخوتــــه صــــدامه مــــع غريمــــه
مـــــــن التتابعـــــــات .  مفتوحـــــــة ال يغيـــــــر فيهـــــــا أى مـــــــن الطـــــــرفين موقفـــــــه

ــــه ســــاعده مــــن  الكوميديــــة المغرقــــة ، هنيــــدى يحــــاول إقنــــاع حســــنى أن
 ١٨ل فــــى مناســــبات سياســــية كبيــــرة تبــــدأ بثــــورة الــــيمن ومظــــاهرات قبــــ
وكــــــــــذا !  ، وتعــــــــــود إلــــــــــى الحملــــــــــة الفرنســــــــــية ١٩٧٧ينـــــــــاير  ١٩و

ـــــة  ـــــدى مســـــاعد الشـــــرير  (األبطـــــال الشـــــبان الثالث ـــــد هني األخـــــوان زائ
ــــاء نســــائية قبيحــــة ليــــدبروا شــــيئا )  الــــذى حــــول والءه عنــــه يرتــــدون أزي

فــــى ذات اللحظــــة  ضــــد هــــذا الشــــخص فــــإذا بحســــن حســــنى يــــزورهم
علــــى العكــــس مــــن الــــرقص عبــــده بــــدت ضــــعيفة .  وتتــــوالى المفارقــــات

للغايــــــة ال ســــــيما وأنهــــــا تمثــــــل علــــــى المســــــرح مباشــــــرة ولــــــيس عبــــــر  
.  ، وبــــدت صــــعوبات النطــــق التــــى واجهتهــــا واضــــحة تمامــــا كــــاميرات

، أفلــــح بعيــــد  لــــوبى المصــــريين الخجــــولين المقيمــــين بالــــدول العربيــــة
حمـــل الرقابـــة علـــى تغييـــر عنوانهـــا األصـــلى بـــدء عـــرض المســـرحية فـــى 

ــــا ‘ ــــا باب ــــى ي ــــرة  ’ حزمن ــــرة لحــــذف الكلمــــة األخي ــــة كبي ــــدأت حمل ، وب
.  مـــــــن اإلعالنـــــــات الحائطيـــــــة التـــــــى كانـــــــت تغطـــــــى شـــــــوارع القـــــــاهرة

ــــه بموضــــوع المســــرحية ــــوان األصــــلى ال صــــلة ل ــــل  المفارقــــة أن العن ، ب
 مجــــــرد كلمــــــة اســــــتهجان وردت عــــــابرا علــــــى لســــــان األبطــــــال تنتقــــــد

ـــــة التـــــى وصـــــل إليهـــــا المجتمـــــع ـــــل !  المادي النســـــخة الســـــينمائية تحوي
ــــــــزيونى ذى الحـــــــزم  ــــــــيديو التليف ــــــــزيونية المصـــــــورة بالف للنســـــــخة التليف

، وبالتــــــــالى ســــــــترى خطــــــــوط الشاشــــــــة واضــــــــحة طــــــــوال  التقليــــــــدى
  . الوقت

  حساب السنين 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٧٨مصر 

.  رفيـــــــق الصــــــــبان.  د:  ريوســــــــينا.  أفــــــــالم الصـــــــيفى]  جيبكـــــــو [
ـــــاچ.  حســـــين ومـــــودى اإلمـــــام:  موســـــيقى.  رؤوف حلمـــــى:  ح :  مونت

ـــــر اهللا:  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم أحمـــــد :  إخـــــراج.  علـــــى خي
  . السبعاوى

، صـــــــفية  ، محمــــــود عبـــــــد العزيـــــــز ، فريـــــــد شـــــــوقى ميرفـــــــت أمـــــــين
، عــــادل بــــدر  ، علــــى عــــزب ، زهــــرة العــــال ، ســــمير حســــنى العمــــرى
  . الدين
،   ، البطـــــل صـــــاحب مصـــــنع يضـــــطهد العمـــــال يلودرامـــــا اجتماعيـــــةم

، أيضــــا يــــدخل فــــى صــــراع ضــــد  كمــــا يطلــــق فتــــاة فقيــــرة تزوجهــــا ســــرا
أخـــــوين يحـــــب أحـــــدهما الـــــذى أصـــــبح اآلن حاصـــــال علـــــى الـــــدكتوراه 

، بينمــــــا تتــــــزوج هــــــى عرفيــــــا مــــــن األخ اآلخــــــر الــــــذى ال يــــــزال  أختــــــه
.  د أخيهــــا، بــــل ويقــــود احتجاجــــات العمــــال ضــــ عــــامال فــــى المصــــنع

ــــــات داميــــــة ــــــى نهاي متوســــــط القيمــــــة .  تتطــــــور كــــــل هــــــذه الخيــــــوط إل
ـــــه والنجـــــاح الجمـــــاهيرى أيضـــــا ، وإن   ، ولـــــيس ثمـــــة عنصـــــر بـــــارز بعين

ـــــال  ـــــا أجي ـــــى األقـــــل ليســـــت ميلودرام ـــــا فيهـــــا أنهـــــا عل كـــــان أفضـــــل م
  . أخرى من فريد شوقى كما يوحى العنوان



١٢٠  

  الحساب يا مدموزيل 
  م ق ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٧٨مصر 

عــــــدلى :  قصــــــة.  ســــــفنكس]  الهيئـــــة المصــــــرية العامــــــة للســـــينما [
مــــاهر :  مهنــــدس الــــديكور.  صــــبرى عــــزت:  ســــيناريو وحــــوار.  فهــــيم

كمـــــــال أبـــــــو :  مونتــــــاچ.  محمـــــــد الشـــــــيخ:  موســــــيقى.  عبــــــد النـــــــور
  . أنور الشناوى:  إخراج.  وديد سرى:  مدير التصوير.  العال

ــــى ــــدين نيلل ــــزى البــــ ، لبلبــــة ، ســــيف ال ــــاة قنــــديل دراوى، زي ،  ، حي
، يوســـــف فخـــــر  ، توفيـــــق الـــــدقن ، صـــــالح الســـــعدنى عمـــــاد حمـــــدى

، فتحيــــة  ، أســــامة عبــــاس ، ســــمية األلفــــى ، جمــــال إســــماعيل الــــدين
  . ، سمير حسنى شاهين

أربـــــع قصـــــص متوازيـــــة ألربـــــع فتيـــــات .  مينـــــى مسلســـــل فـــــى الواقـــــع
ـــــا ـــــن مضـــــيفات كافيتري ـــــة.  يعمل ـــــى طالب  ، يأخـــــذ أموالهـــــا أخوهـــــا األول

الثانيــــــة تعمــــــل .  ، ويســــــجن ذات مــــــرة وتحتــــــار فــــــى إنقــــــاذه المقــــــامر
ـــة أخيهـــا األصـــغر ـــة عـــن الـــزواج مـــن شـــاب ثـــرى يحبهـــا لتربي .  ، وعازف

، وتعمـــــــل لـــــــيال فـــــــى   ، إذ تـــــــزوج أمهـــــــا الثالثـــــــة خـــــــدعت فـــــــى حبهـــــــا
ــــــــه ــــــــرة.  كباري ــــــــوبر واآلن  األخي ــــــــى حــــــــرب أكت ــــــــا ف ــــــــدت حبيبه ، فق

،  داف واألنمـــــاطعمـــــل اجتمـــــاعى جيـــــد األهـــــ.  منغمســـــة فـــــى العمـــــل
  . لكنه عولج بتسرع واستسهال
  حسن بيه الغلبان 

  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨٢مصر 
ســــمير :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم الكــــروان]  دوالر فــــيلم [

عبـــــــد :  مونتـــــــاچ.  جمـــــــال ســـــــالمة.  د:  موســـــــيقى.  عبـــــــد العظـــــــيم
:  جإخـــــــــرا .  علـــــــــى خيـــــــــر اهللا:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  العزيـــــــــز فخـــــــــرى

  . بركات
،  ، يــــــونس شــــــلبى ، ســــــعيد صــــــالح ، إســــــعاد يــــــونس ســــــمير غــــــانم
ــــــدقن ،  ، وداد حمــــــدى ، صــــــالح نظمــــــى ، أحمــــــد عدويــــــة توفيــــــق ال
  . ، فيفى عبده ، منيرفـا على الشريف

ــــــة متشــــــعبة ــــــاذ  مغــــــامرات كوميدي ــــــة إنق ، الحبكــــــة األساســــــية محاول
ــــاجر آخــــر شــــرير أفضــــل نســــبيا .  ابنــــة صــــاحب الشــــغل الــــذى قتلــــه ت

بقيــــة أعمــــال نفــــس الممثلــــين وأنجــــح أعمــــال بركــــات فــــى نصــــف  مــــن
ليلـــــة القـــــبض  “عـــــدا  (، وكلهـــــا مـــــن هـــــذا الطـــــراز  الثمانينيـــــات األول

  . ) ” على فاطمة
   ٢/١حسن ومرقص وكوهين 

Hassan & Morcos & Cohen 
  ق أأ ١١٥)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٥٤مصر 

ـــــــد ـــــــدة التحفـــــــة المســـــــرحية الخا.  تقـــــــدم.  أفـــــــالم الشـــــــرق الجدي ل
ـــــديع خيـــــرى ـــــب الريحـــــانى وب ؛  كمـــــال أبـــــو العـــــال:  المونتـــــاچ.  لنجي

حســـــــــن :  ؛ منفـــــــــذ المنـــــــــاظر محمـــــــــد البيلـــــــــى:  مهنـــــــــدس المنـــــــــاظر
حمــــدى :  ؛ الماكيــــاچ شــــارل فوســــكلو:  ؛ مهنــــدس الصــــوت حســــين
حســـــن أبـــــو :  ؛ موســـــيقى إرنســـــت صـــــباغ:  ؛ مســـــجل الحـــــوار أحمـــــد
مجــــدى :  تصــــويرمــــدير ال.  محمــــود المردنلــــى:  مــــدير اإلنتــــاج.  زيــــد
فــــــؤاد :  ســــــيناريو وإخــــــراج.  < كمــــــال كــــــريم:  المصــــــور >؛  ســــــعد

  . الجزايرلى
.  < ، ســـــميحة توفيـــــق زينـــــات صـــــدقى >،  حســـــن فـــــايق:  تمثيـــــل

ـــــــــد الفتـــــــــاح القصـــــــــرى ، إســـــــــتفان روســـــــــتى  ، كمـــــــــال المصـــــــــرى عب
ــــــزة  ، محمــــــد الــــــديب نجــــــوى ســــــالم.  ] إســــــتيفان روســــــتى [ـ   ، عزي

،  ، إســــــكندر منســــــى ت زايــــــد، جمــــــاال ، حســــــن البــــــارودى حلمــــــى
ــــــــــة ـــــــــــكتوريا حبيق ــــــــــب  كــــــــــوثر شــــــــــفيق.  ، محمــــــــــد شــــــــــوقى ف ، أدي

، ســــــميحة  ، عبــــــد المــــــنعم إســــــماعيل ، اعتــــــدال شــــــاهين الطرابلســــــى
،   ، حســـــــين إســـــــماعيل ، روحيـــــــة فـــــــرج ، حســـــــن أبـــــــو زيـــــــد محمـــــــد

.  ، مــــــراد حكــــــيم ، حســــــن وحســــــان ، ســــــمير جمعــــــة كاميليــــــا أمــــــين
ــــــــد ؛ والوجــــــــه شــــــــكرى ســــــــرحان:  باالشــــــــتراك مــــــــع ــــــــدة :  الجدي عاي

  .  عثمان
ــــــــدين لمســــــــرحية الريحــــــــانى الشــــــــهيرة ــــــــل جي ، عــــــــن  توجيــــــــه وتمثي

ـــــة ـــــذى يســـــتغله أصـــــحابها الثالث ـــــوددون  موظـــــف الصـــــيدلية ال ـــــم يت ، ث
،  كوميــــديا ممتعــــة.  دون لــــه حــــين يعلمــــون أنــــه ســــيرث ثــــروة ضــــخمة

  . ، يحتمل عدة تفسيرات ، والمغزى عميق إيقاع متدفق
   ٢/١حسن ومريكا 

  ق أأ ٨٠)   س/  الدقى ( ١٩٥٩مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

، دريــــــة  ، مهــــــا صــــــبرى ، عبــــــد الســــــالم النابلســــــى إســــــماعيل يــــــس
  . ، سوزى خيرى ، إستيفان روستى أحمد

ـــب هزلـــى ـــة فـــى قال ـــة.  فكـــرة ميلودرامي ـــاة يوناني ـــة فت ، يتصـــارع  البطل
ـــــى حبهـــــا ـــــان عل ـــــان اثن ـــــى اليون ـــــد تزويجهـــــا ف .  ، وأبوهـــــا الحـــــالق يري

  . ، لتحل كل التعقيدات ثم تأتى مفاجأة عجيبة،  تخطف
   ٢/١حسن ونعيمة 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . بركات:  إخراج

،  ، وداد حمـــــدى ، محمـــــود الســـــباع ، محـــــرم فـــــؤاد ســـــعاد حســـــنى
  . ، حسن البارودى محمد توفيق

ـــــالم الســـــير الشـــــعبية المصـــــرية ـــــن أفضـــــل أف ـــــزيج مـــــن .  واحـــــد م م
، فـــــــى ســـــــرد قصـــــــة المغنـــــــى الشـــــــعبى  القـــــــوةالبســـــــاطة الشـــــــديدة و 

،  ، الـــــذى يربطـــــه الحـــــب بابنـــــه أســـــرة ثريـــــة فـــــى قريـــــة أخـــــرى الريفـــــى
أعيــــد تقديمــــه بعــــد ربــــع قــــرن مــــع .  لكــــن تصــــدمهما التقاليــــد بشراســــة

،  ” المغنــــــواتى “تكثيــــــف طبقــــــى وســــــينمائى أكثــــــر اســــــتعقادا بعنــــــوان 
  . لكن بدون الجاذبية المحببة لهذا العمل الرقيق الجميل

   ٢/١حسناء التسعينيات 
Belle of the Nineties 

  ق أأ ٧٥)   ت  ( ١٩٣٤أميركا 
Paramount. AD: Hans Dreier, Bernard Herzburn. E: 

LeRoy Stone. M and Lyr: Arthur Johnton, Sam Coslow. 

DPh: Karl Struss. S: Mae West. P: William LeBaron. D: 
Leo McCarey. 

Mae West, Roger Pryor, John Miljan, John Mack Brown, 
Katherine de Mille, Warren Hymer Duke Ellington and his 
Orchestra. 

مغنيـــــة .  كوميـــــديا جنســـــية وغنائيـــــة نموذجيـــــة تمامـــــا لمـــــاى ويســـــت
ــــع فــــى جســــدها طــــوال الوقــــت ــــدفعهم.  صــــارخة يتلصــــق الجمي ال .  ت

ــــــالون شــــــيئا ــــــزواج .  وال هــــــى أيضــــــا.  ين ــــــة ال ــــــالمغنى الوضــــــيع النهاي ب
  !  ، وهو اختيار معقول ألنه فحل للغاية النصاب

   ٢/١الحسناء اللعوب 
HouseSitter 

  ق م ١٠٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
Universal [Imagine]. M: Miles Goodman. C: John Lyons. 

CD: Betsy Cox. AscPs: Karen Kehela, Michelle Wright. FE: 
John Jympson. PD: Ida Random. DPh: John A. Alonzo. 
ExcP: Bernie Williams. St: Mark Stein and Brian Grazer. S: 
Mark Stein. P: Brian Grazer. D: Frank Oz. 

Steve Martin. Goldie Hawn. ¤ Dana Delany. Julie Harris. 
Donald Moffat. Peter MacNicol. Richard B. Shull, Laurel 
Cronin, Roy Cooper.  Christopher Durang. ↑ Heywood 
Hale Brown, Cherry Jones, Vasek Simek, Suzanne Whang, 
Mary Klug, Alice Duffy, Ken Cheeseman, Tony V.,  
Richard Pitts-Wiley, Belle McDonald, Bill McDonald, 
Kevin O'Brien, Maggie Steig, Molly D. Gerarnd, David 
Hannegan, Edward Mason, Grenville Cuyler, Rose-Ann San 
Martino, Hazel Garoner, Phyllis Jubett Gould, George 
Michael Jones, Moira J. McCarthy, Michael Nurse, Howe F. 
Perrigo, Patricia Madden. 
ــــر القــــديم  ــــنمط التفكي ــــد ينتمــــى ل مهنــــدس معمــــارى فــــى نيــــو إنجالن

ينشــــىء بيتــــا ريفيــــا أخــــاذا للفتــــاة .  مبــــانى أو فــــى الحــــبســــواء فــــى ال
فتــــاة المطعــــم .  ، لكنهــــا تحــــبط آمالــــه التــــى يحبهــــا مــــن طــــرف واحــــد

ــــة  ــــرك المدين ــــة مــــع البطــــل تقــــرر ت ــــى قضــــت ليل المعدمــــة الحســــناء الت
والـــــذهاب لإلقامـــــة فـــــى ذلـــــك البيـــــت مـــــع إيهـــــام البلـــــدة أنهـــــا زوجـــــة 

ذبــــــة عنــــــدما يصــــــل ، وتكبــــــر الك يحبهــــــا الجميــــــع!  ابــــــنهم المرمــــــوق
ـــــى الكـــــذب !  صـــــاحب الشـــــأن ويضـــــطر لمجاراتهـــــا ـــــى عل ـــــيلم مبن كف

، ومــــــن ثمــــــة تنبــــــع معظــــــم  المتواصــــــل يعتبــــــر عمــــــال معقــــــدا محكمــــــا
هــــذا الفــــارص الخفيــــف لــــن تجــــد لــــه عمقــــا مــــا إال قبيــــل .  الكوميــــديا
أال :  ، مــــــع ظهــــــور البعــــــد العــــــاطفى ومحــــــوره هــــــو الســــــؤال النهايــــــة

ـــــب  ـــــك األكاذي ـــــار كـــــل تل ـــــى يمكـــــن اعتب ـــــة الت وقصـــــة الحـــــب الملتهب
ربمــــــا لــــــيس أفضــــــل أفــــــالم !  ؟ ، هــــــى الحقيقــــــة نســــــجتها الخيــــــاالت
، مـــــع ترســـــيم ضـــــوئى  ، لكنـــــه مســـــلى لحـــــد معقـــــول مـــــارتين وال هـــــون

  . نهارى زاهى ومشرق من ألونزو
  حسناء المطار 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 
م أبـــــو أفـــــالم عبـــــد الـــــرحي]  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما [

مهنــــدس .  عبــــد الــــرحيم أبــــو عــــوف:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  عــــوف
ــــــــاظر ــــــــوليزويس:   المن ــــــــو :  موســــــــيقى.  أنطــــــــون ب أحمــــــــد شــــــــفيق أب
ـــــده وشـــــريف فيظـــــى:  مونتـــــاچ.  عـــــوف ـــــة عب :  مـــــدير التصـــــوير.  عطي

  . السيد بدير:  إخراج.  على حسن
، شــــــفيق نــــــور  ، ســــــامية شــــــكرى ، نجــــــالء فتحــــــى حســــــن يوســــــف

ـــــدين ـــــت ين جمجـــــوم، بـــــدر الـــــد ال ،  ، عبـــــد الخـــــالق صـــــالح ، بريچي
  . ، فاضل مختار مصطفى حسن

حســــناء أجنبيــــة اضــــطرت لتــــرك حقيبــــة دوالرات مهربــــة فــــى المطــــار 
البطـــــل محــــام تعــــرف بهـــــا فــــى الطــــائرة تختفـــــى .  خوفــــا مــــن الشــــرطة

ـــــة ـــــه بعـــــد أن أطلقتهـــــا العصـــــابة أمـــــال فـــــى الوصـــــول للحقيب اآلن .  لدي
كوميــــديا نشــــاط .  ى النهايــــة تقتلهــــاالعصــــابة تختطفهــــا مــــرة أخــــرى وفــــ

ال نـــــــــــدرى مـــــــــــا المـــــــــــانع فـــــــــــى أن تكـــــــــــون الشـــــــــــقراوات .  ركيكـــــــــــة
  ! ؟ ، تجدن التمثيل أيضا فى السينما المصرية’  األجنبيات ‘

  الحسناء المغامرة
  . ” الحسناء والمغامرة “:  انظر

  الحسناء واألزواج 
She’s the One 

  ق م ٩٦)  مور  ( ١٩٩٦أميركا 
Twentieth Century Fox [Fox Searchlight Pictures; Good 

Machine; Marlboro Road Gang; South Fork Pictures]. C D: 
Laura Rosenthal. M: Tom Petty. CD: Susan Lyall. E: Susan 
Graef. PD: William Barclay. DPh: Frank Prinzi. Line P: 
Alysse Bezahler. Co-ExcP: John Sloss. ExcPs: Robert 
Redford and Michael Nozik. P: Ted Hope, James Schamus 
and Edward Burns. W and D: Edward Burns. 

Jennifer Aniston. Maxine Bahns. Edward Burns. Cameron 
Diaz. John Mahoney. Mike McGlone. ¤. Anita Gillette, 
Leslie Mann, Amanda Peet, Frank Vincent. 
أخـــــوان أحـــــدهما يعمـــــل كســـــائق تاكســـــى وقـــــانع بحياتـــــه المتواضـــــعة 

ــــى تزوجهــــا فــــى رحلــــة بالتاكســــى ــــزوج ويعمــــل  وزوجتــــه الت ، واآلخــــر مت
ــــه  ــــرك زوجت ــــد أن يت ــــه يري ــــاة مرفهــــة ولكن ــــا حي سمســــارا بالبورصــــة ويحي

التــــــى كانـــــت تصــــــرف علــــــى )  كـــــاميرون ديــــــاز (ليتـــــزوج مــــــن أخــــــرى 
فتـــــــــاة  (راقيـــــــــة  تعليمهـــــــــا بالجامعـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل عملهـــــــــا كعـــــــــاهرة

الواقــــع أن خيانتهــــا ألخيــــه عنــــدما كــــان يحبهــــا هــــى التــــى .  ) اســــتدعاء
ــــالث ســــنوات رجــــع  ــــه جــــاب العــــالم لمــــدة ث أحبطتــــه نفســــيا لدرجــــة أن

اآلن تتكــــرر الــــدورة وتتـــــرك األخ .  بعــــدها ليشــــتغل فــــى وظيفتــــه هــــذه
، وعنـــــدما يـــــذهب األخ المرفـــــه ليأخـــــذ المشـــــورة مـــــن والـــــده  الثـــــانى

ــــه هــــو يكتشــــف أن هــــذا م ــــة زوجت ــــدوره بســــبب اكتشــــافه لخيان نهــــار ب
ـــك العمـــر الطويـــل ـــديا طريفـــة بطـــاقم محبـــب مـــع .  أيضـــا بعـــد ذل كومي

ــــــة بــــــين الــــــزوج والزوجــــــة بشــــــكل صــــــريح  مناقشــــــة العالقــــــات الداخلي
ـــــع ـــــدور ســـــائق التاكســـــى هـــــو أيضـــــا .  ممت ـــــام ب ـــــذى ق ـــــز ال إدوارد بيرن

ـــاج ـــة واإلنت فـــى هـــذا أكبـــر اســـم يظهـــر .  الموجـــه والمشـــارك فـــى الكتاب
ــــورد كأحــــد المنتجــــين  ــــرت ردف ــــنجم روب ــــاج الصــــغير نســــبيا هــــو ال اإلنت

  . التنفيذيين

   ٢/١الحسناء والشياطين 
Buffy the Vampire Slayer 

  ق م ٨٦)  الفراعنة  ( ١٩٩٢أميركا 
Twentieth Century Fox [Kuzui Enterprises/ Sandollar]. C: 

Johanna Ray. ExcMP: Ralph Sall. CD: Marie France. MScr 
by Carter Burwell. Co-P: Dennis Stuart Murphy. E: Camilla 
Toniolo, Jill Savitt. PD: Lawrence Miller. DPh: James 
Hayman. ExcP: Sandy Gallin, Carol Baum and Fran Rubel 
Ruzui. W: Joss Whedon. P: Kaz Kuzui and Howard 
Rosenman. D: Fran Rubel Kuzui.  AscP: Alex Butler. 

Kristy Swanson. Donald Sutherland. Paul Reubens. With 
Rutger Hauer. And Luke Perry. Michele Abrams, Hilary 
Swank, Paris Vaughan. David Arquette, Randall Batinkoff, 
Andrew Lowery. Sasha Jenson, Stephen Root, Natasha 
Gregson Wagner. 

ـــوس  ـــر)  هـــاور (لوت ـــر العصـــور بنجـــاح كبي ـــاء عـــاش عب ،  مصـــاص دم
ـــــك  ـــــه الكهـــــل ميري ـــــاء  ) ســـــادرالند (ويتصـــــدى ل ، والطريقـــــة هـــــى انتق

فتيــــات فاتنـــــات وفــــى ذات الوقـــــت ذوات موهبــــة وحساســـــية لكشـــــف 
هــــــــى طالبــــــــة )  سوانســــــــون (بــــــــافى .  المصاصــــــــين والتعامــــــــل معهــــــــم

صــــــد الغــــــزو  المدرســــــة العليــــــا التــــــى وقــــــع عليهــــــا االختيــــــار لمهمــــــة
، والبدايـــــــة تمرينـــــــات رياضـــــــية  المصاصـــــــى القـــــــادم للـــــــوس أنچلـــــــيس

،  فعالـــــة لجســـــدها الـــــذى يمـــــأل العيـــــون بمـــــا فيهـــــا عيـــــون المصاصـــــين
پيــــرى فتــــى التليفـــــزيون فــــى أول أدواره  (ويشــــاركها فــــى هــــذا خليلهــــا 

ــــــون المشــــــاهدات الصــــــغيرات )  الســــــينمائية ــــــذى يمــــــأل جســــــده عي ال
ــــــة لكــــــن م.  أيضــــــا ــــــديا خاوي ــــــةكومي ، أعطتهــــــا الموجهــــــة لمســــــة  حبب

، كمـــــا أفلحـــــت فـــــى جعلـــــه كفـــــيلم  جنســـــية خفيفـــــة خاصـــــة المـــــذاق
يبــــدو أكبــــر مــــن تكلفتــــه الفعليــــة التــــى يقــــال أنهــــا لــــم تتجــــاوز الســــبعة 

  . ماليين
   الحسناء والمغامرة 

A Fish Called Wanda 
  ق م ١٠٨)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٨أميركا 
  . ” الحسناء المغامرة “:  س

Metro Goldwyn Mayer [Michael Shamberg; Prominent 
Features]. M: John du Prez. PD: Roger Murray-Leach. DPh: 
Alan Hume, B.S.C. FE: John Jympson. AstD: Jonathan 
Benson. AscP: John Comfort. ExcP: Steve Abbott and John 
Cleese. St: John Cleese and Charles Crichton. W: John 
Cleese. P: Michael Shamberg. D: Charles Crichton.  ↑ C 
D: Priscilla John. 

John Cleese. Jamie Lee Curtis. Kevin Kline. Michael 
Palin. ¤. With: Maria Aitken, Tom Georgrson. Patricia 
Hayes, Geoffrey Palmer.  ↑ Cynthia Caylor, Mare Elwes, 
Neville Phillips, Peter Jonfield, Ken Campbell, Al Ashton, 
Roger Hume, Roger Brierley, Llewellyn Rees, Michael 
Percival, Kate Lansbury, Robert Cavendish, Andrew 
MacLachlan, Roland McLeod, Jeremy Child, Pamela Miles, 
Tom Piggot Smith, Katherine John, Sophie Johnstone, Kim 
Barclay, Sharon Twomey, Patrick Newman, David Simeon, 
Imogen Bickford-Smith, Tia Lee, Robert Putt, Waydon 
Croft, John Dixon, Anthony Pedley, Robert McBain, Clare 
McIntyre, Charu Bala Chokshi, Stephen Fry. 
ـــــــيلم  ـــــــال لف ـــــــاع أصـــــــبحت أول انتق ـــــــارة واإلمت ـــــــة اإلث ـــــــديا فائق كومي

ــــايتون  ــــق المــــونتى پ ــــن فري ــــين م ــــالين (لقطب ــــيس وپ ــــن تصــــنيف )  كلي م
، إلــــى إنتــــاج يتصــــدر ســــينما  ســــينما الطوائــــف ودائــــرة األتبــــاع الصــــغيرة

رغــــم هــــذا يظــــل يحــــتفظ بقــــدر ال .  التيـــار الــــرئيس واســــعة الجماهيريــــة
ــــــــه مــــــــن الجــــــــرأة الفاحشــــــــ ــــــــق القديمــــــــةيســــــــتهان ب ،  ة ألفــــــــالم الفري

عصـــــابة تســـــرق ماســـــات .  وتهكميتهــــا وبريطانيتهـــــا الخالصـــــة الملتويـــــة
ثمينـــــــة ويوشــــــــون بـــــــزعيمهم فــــــــى حبكـــــــة ال تنتهــــــــى مـــــــن الخيانــــــــات 

كليــــــيس هــــــو محــــــام انجليــــــزى لــــــذلك .  المتبادلــــــة فــــــى كــــــل دقيقــــــة
ـــد  ـــرتس فـــى حبائلهـــا بعـــد أن اتضـــح أن الماســـات ق ـــه كي الســـجين توقع

كالهمـــا مبهـــر ألبعـــد مــــدى .  م يعـــد يعرفـــه ســـواهخبأهـــا فـــى مكـــان لـــ
األول مـــــــزيج مـــــــذهل مـــــــن الوقـــــــار والمراهقـــــــة ومـــــــن خاللـــــــه قـــــــدمت 

، والثانيـــــــة بابتســـــــامتها  مقارنـــــــات رائعـــــــة بـــــــين اإلنجليـــــــز واألميـــــــركيين
ونظرتهـــــا المـــــاكرتين الشـــــهوانيتين التـــــى تنفـــــرد بهمـــــا كيـــــرتس تأكيـــــدا 

ـــــدنيا ـــــع ممـــــثالت ال ـــــن هـــــو صـــــديقها الفـــــ.  دون جمي ـــــىكالي ،  ظ الغب
ونجــــــح فــــــى خلــــــق تتابعــــــات مــــــن الكوميــــــديا المغرقــــــة ال ســــــيما مــــــن 

وپـــــالين هـــــو العضـــــو الرابـــــع فـــــى .  خـــــالل التبـــــاين بينـــــه وبـــــين كليـــــيس
، هـــــو طيـــــب جـــــدا مـــــن الـــــداخل  العصـــــابة دائـــــم التلعـــــثم لحـــــد كبيـــــر

أفضــــــل تتابعاتــــــه هــــــى .  والوحيــــــد المخلــــــص بكــــــل جوارحــــــه لزعيمــــــه
ت الكــــــــــالب الشـــــــــــاهدة محاوالتــــــــــه المتكــــــــــررة لقتـــــــــــل الســــــــــيدة ذا

الموجـــــــه اإلنجليـــــــزى تشـــــــارلز  .  األساســـــــية ضـــــــد الـــــــزعيم الســـــــجين
ـــــه  ٧٨كرايتـــــون كـــــان يبلـــــغ مـــــن العمـــــر  عامـــــا عنـــــدما أســـــتدعى لتوجي
التنفيــــذ بالكامــــل فــــى إنجلتــــرا مــــن .  الفــــيلم بعــــد عقــــود مــــن اإلعتــــزال
.  ، والمواقـــــع فـــــى لنـــــدن وأوكســـــفورد خـــــالل ســـــتوديوهات تويكينهـــــام

جرانـــــت باســـــتخدام اســـــم المولـــــد لـــــه آرشـــــى تحيـــــة ضـــــمنية لكـــــارى 
ـــــتش اســـــما لشخصـــــية البطـــــل المحـــــامى ـــــروش ٤ســـــمكة و “.  ليي ”  ق
  . تمصير متواضع لكن شديد االلتزام باألصل

AA: SptA (Kline). 
AAN: D; SWDirectly for the Screen. 

   ٢/١الحسناء وزعيم المافيا 
Married to the Mob 

  ق م ١٠٣)  س/  تاميدو  ( ١٩٨٨أميركا 
[Orion] Mysterious Arts; Demme Productions. C: Howard 

Feuer. OScr: David Byrne. CD: Colleen Atwood. MSup: 
Gary Goetzman, Sharon Boyle. Mambo Italiano Sung: 
Rosemary Clooney. Title Created: Pablo Ferro. PD: Kristi 
Zea. DPh: Tak Fujimoto. E: Craig McKay. AscP: Ron 
Bozman. ExcP: Joel Simon, Bill Todman, Jr. W: Barry 
Strugatz & Mark R. Burns. P: Kenneth Utt, Edward Saxon. 
D: Jonathan Demme. 

Michelle Pfeiffer. Matthew Modine. Dean Stockwell. ¤. 
Str: Mercedes Ruehl. Alec Baldwin. Trey Wilson. Joan 
Cusack. Oliver Platt, Paul Lazer. ‘Sister’ Carol East, Ellen 
Foley, Chris Isaak, O-Lean Jones, Nancy Travis. Frank Gio, 
David Johansen, Gary Klar, Warren Miller, Anthony J. Nici, 
Steve Vignari. Obba Babatundi, Maria Karnilova, Al Lewis, 
Charles Napier, Tracey Walter. 



١٢١  

ــــا  ــــدوين (فــــايفر الرقيقــــة زوجــــة عضــــو مافي يلقــــى مصــــرعه ســــرا )  بال
يحــــاول هــــذا الــــزعيم التــــودد .  ) ســــتوكويل (علــــى يــــد زعــــيم العصــــابة 

لهــــا لكنهــــا تبيــــع كــــل منزلهــــا ومــــا بــــه وترحــــل لشــــقة متواضــــعة وتعمــــل 
فـــــــى ذات الوقـــــــت تكثـــــــف التحقيقـــــــات الفيدراليـــــــة .  عمـــــــال يـــــــدويا

.  يقة الـــزعيم وذلـــك كـــى يوقعـــوا بـــهالرقابـــة عليهـــا مفترضـــين إنهـــا عشـــ
ويجبرهــــــا الفيــــــدراليون )  كــــــوزاك (تقــــــع فــــــى حــــــب العميــــــل الشــــــاب 

ـــــور  علـــــى التعـــــاون معهـــــا )  رول (، وســـــرعان مـــــا تتـــــدخل الزوجـــــة الغي
ـــزعيم ـــة واحـــدة لل ـــروح الســـاخرة التـــى .  ، لتقـــع كـــل المجابهـــات دفع ال

، هـــى مـــا أعطتـــه قيمـــة كبـــرى فـــى  تستشـــرى بدرجـــة مـــا فـــى كـــل الفـــيلم
ــــع ــــداعم .  نظــــر الجمي ــــة الوجــــود كعادتهــــا وكــــل الطــــاقم ال فــــايفر طاغي

ـــــع ـــــان ديمـــــى صـــــاحب  رائ ـــــل ”  صـــــمت الحمـــــالن “، وچوناث بعـــــد قلي
  . ، ولمسات تحكمه واضحة طوال الوقت موجه بالغ التدقيق

   ٢/١الحسناء والشرس 
The Quick and the Dead 

  ق م ١٠٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
TriStar. M: Alan Silvestri. E: Pietro Scalia. PD: Patrizia 

von Brandenstein. DPh: Dante Spinotti. S: Simon Moore. P: 
Joshua Donen, Allen Shapiro, Patrick Markey. D: Sam 
Raimi. 

Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo 
diCaprio, Tobin Bell, Roberts Blossom, Kevin Conway, 
Keith David, Lance Henricksen, Pat Hingle, Gary Sinise, 
Olivia Burnette, Fay Masterson, Bruce Campbell, Woody 
Strode. 

الرجــــل بــــدون  ‘يمكــــن تمثلــــه كنســــخة شــــارون ســــتون مــــن شخصــــية 
ــــونى’  اســــم ــــدوالرات لســــيرچيو لي ــــة ال ، تحمــــل كــــل جمــــال  فــــى ثالثي

، فقـــــط  حضـــــورها علـــــى الشاشـــــة وطـــــاقم داعـــــم هائـــــل وبنـــــاء مشـــــوق
ـــــت إيســـــتوود شـــــيئا خاصـــــا  ـــــك األصـــــول وبطلهـــــا كلين يظـــــل ســـــحر تل

فـــى الواقـــع للدقـــة الحبكـــة تميـــل أكثـــر .  أرفـــع أســـلوبية مـــن أن يتكـــرر
ــــــــع  ــــــــيلم الراب ــــــــة )  ! (الســــــــتقاء ثيمــــــــات الف واألعظــــــــم لهــــــــذه الثالثي

،  ] ” المطــــــــاردة القاتلــــــــة “ [’  حــــــــدث ذات مــــــــرة فــــــــى الغــــــــرب ‘
حيـــث دور البطلـــة يـــذكرك بكلوديـــا كاردينـــالى التـــى فتـــك ثـــرى البلـــدة 

، وأيضــــــا بــــــدور شــــــريكها الغــــــامض تشــــــارلز برونســــــون  بكــــــل أســــــرتها
أيضـــــــا .  م مـــــــن ذات األشـــــــخاصالمتجــــــول بحثـــــــا عـــــــن انتقـــــــام قــــــدي

ـــــة   ـــــا فـــــى دور حلي وودى ســـــتروود أحـــــد نجـــــوم هـــــذا الفـــــيلم يظهـــــر هن
ــــاحى  لألســــف كــــان هــــذا آخــــر  (كصــــانع توابيــــت فــــى المشــــهد االفتت

ـــــــدة ريدمپشـــــــن .  ) أدوراه ـــــــة لبل ـــــــذهب البطل ـــــــا ت ـــــــداء (هن ،  ) أى الف
، والهــــدف الحقيقــــى هــــو  لــــدخول مســــابقة الســــرعة فــــى إطــــالق النــــار

  . ) چيين هاكمان (د البلدة االنتقام من سي
   ٢/١الحسناء والطلبة 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٣مصر 
ــــــــيلم ــــــــة ف ــــــــد المحــــــــامى:  قصــــــــة.  جمهوري ــــــــدير .  عــــــــدلى المول م

  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  كمال كريم:  التصوير
.  عمــــــاد حمــــــدى.  شــــــويكار.  حســــــن يوســــــف.  شــــــكرى ســــــرحان

،  ، ســـــميرة محســـــن برى، ســـــمير صـــــ ، مختـــــار أمـــــين توفيـــــق الـــــدقن
  . سهير زكى:  ، والراقصة يكن:  ونجم الكرة

، حــــــول غانيــــــة حســــــناء  ميلودرامــــــا طريفــــــة الفكــــــرة جيــــــدة التنفيــــــذ
ـــــوق متفـــــوق يقـــــع  ـــــادت تقـــــديم منحـــــة دراســـــية ماليـــــة لطالـــــب حق اعت

.  ، بـــــالطبع دون أن تكشـــــف عـــــن شخصـــــيتها االختيـــــار عليـــــه دوريـــــا
الجديــــدة أن يكشــــف  اآلن يصــــمم الريفــــى المتــــزوج صــــاحب المنحــــة

يقـــع فـــى غرامهـــا وتحبـــه هـــى وســـرعان مـــا .  هـــذا’  فاعـــل الخيـــر ‘ســـر 
تتحــــول العالقــــة الجســــدية الهائجــــة إلــــى زواج فتــــرك للدراســــة والعمــــل 

، لكنهــــا تتصــــرف معــــه بنبــــل وتضــــحية مــــؤثرين فــــى  نــــادال فــــى الملهــــى
  . النهاية

   ٢/١الحسناء والكنز المفقود  
Wet Gold 

  ] تليفـزيونى [ق م  ١٠٤)   س/    ف  ( ١٩٨٤أميركا 
ABC. D: Dick Lowry. 
Brooke  Shields, Burgess Meredith, Brian Kerwin. Tom 

Byrd, William Breunder, Dave Cass.  
ـــذ أربعـــين عامـــا وال يعـــرف ســـواه  ـــز غـــرق من كهـــل ســـكير يهـــذى بكن

، وتـــؤجر مــــن يســــاعدها فــــى  فتــــاة عاملـــة متطلعــــة تصــــدقه.  عنـــه شــــيئا
، وتصـــوير جيـــد   مغـــامرات يـــدور معظمهـــا تحـــت المـــاء.  هالبحـــث عنـــ

ــــــ  تتابعـــــاث عنيفـــــة الهثـــــة .  ’ هيئـــــة ‘كـــــالمفترض دومـــــا فـــــى هـــــذه ال
ــــة ــــأثير للنهاي ــــرخص فــــى الت ، أو ربمــــا فــــى كــــل  ، لكــــن العيــــب هــــو الت
أبـــــرز األشـــــياء ذلـــــك الشـــــبق الجنســـــى نحـــــو جســـــد شـــــييلدز .  شـــــىء

الشاشـــة  والملـــم طـــوال الوقـــت بكـــل مـــن كـــان لـــه حـــظ الظهـــور علـــى
، والمقارنـــــة ال تتوقـــــف بـــــين هـــــذا  ) ! أو ربمـــــا عـــــدم الظهـــــور أيضـــــا (

حـــــاول عـــــد .  الجســـــد المتمـــــوج فـــــى المـــــاء والـــــذهب القـــــابع تحتـــــه
ميريــــــديث فعـــــــل .  المــــــرات التــــــى غيـــــــرت فيهــــــا شــــــييلدز زى العـــــــوم

حتـــــى ال .  أفضـــــل شـــــىء ممكـــــن وســـــط هـــــذا فـــــى دور ذلـــــك الكهـــــل
:  ، ال بــــد أن نــــذكر المحتــــوى تعتقــــد أنهــــا غلطــــة منــــا كونــــه تليفـــــزيونيا

ــــة بســــيطة عــــن مضــــار الجشــــع ــــه موعظــــة أخالقي ــــد مصــــريا كـــــ !  إن أعي
ـــــرة الشـــــيطان “ ـــــدال مـــــن شـــــييلدز”  جزي ـــــؤدى ب ، لكـــــن مـــــع  بيســـــرا ت

ــــة :  زحزحــــة البــــؤرة لتركــــز علــــى الــــدور الرجــــالى الــــذى أصــــبح وال غراب
دقــــائق فــــى النســــخة  ١٠حــــذوفات بالجملــــة تزيــــد عــــن .  عــــادل إمــــام
  . مصرالمعروضة ب

  الحسناء واللص 
  ق أأ ٨٠)  س/    ف ( ١٩٧١مصر 

.  ناصــــــــر حســــــــين:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  الفــــــــيلم الماســــــــى
عبـــــــد المـــــــنعم :  مـــــــدير التصـــــــوير.  صـــــــالح عبـــــــد الـــــــرازق:  مونتـــــــاچ
  . نجدى حافظ:  إخراج.  بهنسى

ــــــين ــــــزى ، حســــــن يوســــــف ميرفـــــــت أم ــــــد المــــــنعم  ، ســــــهير رم ، عب
، وحيـــــد  ، تهــــانى راشــــد مختــــار ، فاضـــــل ، محمــــود الســــباع مــــدبولى
  . عزت

.  حســــــناء تحــــــاول االنتحــــــار ينقــــــذها لــــــص منشــــــق علــــــى عصــــــابته
ـــاة كمـــا تعلـــم ســـيبدأ الحـــب ـــدأ هـــى فـــى حـــب الحي ـــرك هـــو  ، وتب ، ويت

، ال شـــــىء  الشـــــىء مقنـــــع.  ، ويقضـــــيان معـــــا علـــــى العصـــــابة االجـــــرام
  . ، فى كوميديا النشاط الصغيرة هذه مثير

  الحسناء والوحش 
  ق أأ ٩٠)  س/  مارشال  ( ١٩٧٢مصر  ، تركيا

  . على أكسان:  إخراج.  عبد الحى أديب:  سيناريو
  . ، مراد سويدان ، يوسف شعبان ، آمال ياسين فريد شوقى

محــــام فاســــد يحــــاول إغــــواء فتــــاة لتبرئــــة أخيهــــا الــــذى حــــاول مــــن 
ــــه ــــل ل ــــق تهمــــة قت ــــل تلفي ــــن .  قب ــــات م ــــة أشــــباه العاري فقــــط لهــــواة رؤي

  . التركية حسناوات السينما
  الحشرات الرهيبة 

Insect! 
  ق م ٩٦)  يونايتيد  ( ١٩٨٧أميركا 

Aka: Blue Monkey (PreviousTitle); Green Monkey 
(OTitle). 

Fries Distribution Company. C: Paul Bengston, David 
Cohn and Anne Tait. AscP: Risa Gertner, E: Michael Fruet. 
AD: Reuben Freed. DPh: Brenton Spencer. OScr: Patrick 
Coleman, Paul Novotny. W: George Goldsmith. ExcP: 
Thomas Fox. P: Martin Walters. D: William Fruel.  ↑ StE: 
Chris Koseluk. Set Liaison: Joanne Dicalre. SpFxLiaison: 
Jill Campton; CreatureFx: Sirlus Effects; Laser Fx: L. 
Michael Roberts. 

Steve Railsback. Gwynyth Walsh. John Vernon. Joe 
Flaherty and Robin Duke -as The Bakers. And Susan 
Anspach -as Judith Glass. Co-Str: Don Lake -as Elliot and 
Helen Hughes, Sandy Webster, Joy Coghill.  ↑ Ivan E. 
Roth —(The Creature), Don Lake, Helen Hughes, Sandy 
Webster, Bill Lake, Peter van Wart, Don Ritchie, Stuart 
Stone, Marsha Moreau, Nathan Adamson, Sarah Polley , 
Joy Coghill, Cynthia Bettiveau, Phillip Akin, Laura 
Dickson, Robin Duke, Joe Flaherty, Jane Dingle, Dan Lett, 
Michael J. Reynolds, Michael Caruna, Gina Wilkinson, 
David Clement, Ursula Balzer, Les Rubie, Reg Dreger, 
Karen Scanlan, Ralph Small, Harry Booker, Jo Anne Bates, 
Walker Boone, Robert Wilton, Allan Rosenthal, Ken Quinn. 
يجـــــرح أحـــــد الكهـــــول مـــــن نبـــــات غريـــــب قـــــادم مـــــن إحـــــدى جـــــزر 

فـــــــــى .  ، فـــــــــإذا بيرقـــــــــة ضـــــــــخمة تخـــــــــرج مـــــــــن فمـــــــــه الميكرونيزيـــــــــا
ــــر  ــــث بعــــض األطفــــال بهــــا فــــى المختب ــــدة يعب المستشــــفى القــــديم للبل
فيســـــــــكبون عليهـــــــــا مســـــــــحوق حمـــــــــض النيوكليـــــــــك الـــــــــذى يعجـــــــــل 

، ســــرعان مــــا تنــــتج ذكــــرا  تخــــرج حشــــرة عمالقــــة.  هرمونــــات النمــــو
ــــــة الخاصــــــةبفضــــــل الظــــــر  تحكــــــم الســــــلطات الصــــــحية .  وف التطفري

ـــــة المستشـــــفى ـــــزوجين  الفيدرالي ، ليواجـــــه الطـــــاقم والمرضـــــى هـــــذين ال
فضـــــال عـــــن مئـــــات البـــــيض المخصـــــب الـــــذى يتغـــــذى علـــــى طبيـــــب 
،  وطبيبــــة ال يــــزاالن أحيــــاء داخــــل الشــــرنقة التــــى وضــــعتهم فيهــــا األم

ـــــه المصـــــاب .  وراح يفقـــــس الشخصـــــيات الرئيســـــة شـــــرطى جـــــاء بزميل
ككـــــل .  مـــــن المستشـــــفى وباحـــــث نبـــــات تـــــم اســـــتدعاؤه مـــــن البدايـــــة

ــــة للتطفــــر ، لكــــن ال يخلــــو مــــن  خيــــال علمــــى صــــغير بالحبكــــة النمطي
كندا ـ  التصــــــوير فــــــى أونتــــــاريو .  لحظــــــات التشــــــويق المرعبــــــة أحيانــــــا

أو بــــاألحرى مـــا لــــم ـ  عوضـــا عـــن نيويــــورك وواشـــينجتون وكـــل مــــا ذكـــر 
  . من مواقع األحداث ـ  يذكر

  د الحصا
The Harvest 

  ق م ٩٧)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Goldcrest] T.H.M.P.C. [Curb Musifilm; Mike Curb & 

Lester Korn]. C: Rick Montgomery and Dan Parada. CD: 
Ileane Meltzer. OMComp: Dave Allen and Rick Boston. 
PD: Rae Fox. SupE: Hubert C. de La Bouillerie; E: Carlos 
Puente. DPh: Emmanuel Lubezki. ExcPs: Ron Stone, Carole 
Curb Nemoy, David A. Jackson. P: Jason Clark and Morgan 
Mason. W and D: David Marconi.  AscPs: Tammy Apana, 
Peter Nelson. PSup: George Sweney. VCnslt: Alex 
Tavoularis. 

Miguel Ferrer. Leilani Sarelle Ferrer. Harvey Fierstein. 
Anthony John Denison. Tim Thomerson. Matt Clark. And 
Henry Silva -as Topo.  ↑ Mike Vindrell, Randy Walker, 
Mario Ivan Martinez, Angelica Aragon, Juan Antonio 
Llanes, Jose Lavat, Jorge Zepeda, Alejandro Bracho, David 
Villalpando, Guillermo Rios, Abel Woolrich, Rafael Conde, 
Dave Galasso, Claire Jacobs, Lisa Harington, George 
Clooney, Salvador de la Fuente. 

كاتـــــب ســـــينمائى أميركـــــى يرســـــله الســـــتوديو لمنتجـــــع كوســـــتا آزول   
.  ، الســـتيحاء قصـــة فـــيلم مـــن جريمـــة قتـــل وقعـــت هنـــاك المكســـيكى

، وأثنـــــاء تنزههمـــــا فـــــى الليـــــل الحـــــار  أة أميركيـــــة حســـــناءيتعـــــرف بـــــامر 
فيــــرر .  يتعــــرض العتــــداء يســــفر عــــن استئصــــال كليتــــه فــــى المستشــــفى

)  زوجتــــه فــــى الحيــــاة الواقعيــــة (، وفيــــرر األخــــرى  ممثــــل جيــــد تأكيــــدا
ـــــة   حســـــناء حقـــــا ـــــات حبكـــــة وسالســـــل مـــــن الخيان ، وغمـــــوض ومنحني

ـــــــــــه قطعـــــــــــة صـــــــــــغيرة جميلـــــــــــة مـــــــــــن ضـــــــــــرب أفـــــــــــالم  كلهـــــــــــا جعلت
نقطــــــــة الضــــــــعف أن مواصــــــــلته .  دانتىـ  جحيمـ  إلىـ  تهبطـ  خصوصيةـ  ينع

هــــــذا مــــــا .  ، تجاهلــــــت التصــــــدى لألشــــــرار لتخيــــــل القصــــــة كمؤلــــــف
ــــــة  ــــــه النهاي ــــــة ‘حلت مــــــن أعلــــــى اللحظــــــات !  للفــــــيلم نفســــــه’  الواقعي

  . مشهد نشاط قصير للبطل يقفز هربا أمام شاحنة عمالقة
   ٢/١الحصاد 

Harvest 
  ] اشتراك [ق م  ٩٨)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 

Aka: Harvest for the Heart (OTitle) 
Atlantis Films; Credo Group [The Family Channel; 

CIDO; CTV; NBC Productions]. Er: Lara Mazur; 
Composer: Ron Halldorson. DPh: Maris Jansons; PD: 
Andrew. Deskin. Co-Pr: Larry Raskin. Pr: Kim Todd. S: 
Malcolm Macrury. D: Michael Scott.  ExcPs: Peter 
Sussman, Derek Mazur, Peter Engel. Exc in Charge of P for 
The Family Channel: Bob Chmiel. 

Str: Ted Shackelford. Rebecca Jenkins. With Ken Pogue 
-as James Hansen. And Str: Ron White -as Daniel Hansen. 
  Cast -in Order of Apr: …, Benjamin Vieweg, …, Zack 
Ward, Shane Meier, Nikki Jansen. 

ـــا ريفيـــة مكثفـــة وقويـــة التـــأثير ، أساســـا بفضـــل النهايـــة الســـاخنة  درام
ــــة  التــــى جعلــــت مــــن الشــــهامة الريفيــــة وتضــــافر األســــرة معــــا ومــــع القري

مزرعـــة حبـــوب تعـــانى مـــن .  لمواجهـــة األزمـــة التـــى مـــرت بهـــا المزرعـــة
، فــــى الوقــــت الــــذى يــــأتى فيــــه االبــــن  نفــــوق الماشــــية لســــبب غــــامض

كلمــــــة وداع تاركــــــا أبيــــــه وأخيــــــه   عامــــــا بــــــدون ٢٠الــــــذى رحــــــل قبــــــل 
ــــــى أصــــــبحت اآلن زوجــــــة لهــــــذا األخ ــــــاة الت ــــــه األب .  والفت يرحــــــب ب

والزوجــــــة لكــــــن األخ تتملكــــــه المــــــرارة بأنهــــــا عــــــاش الحيــــــاة والزوجــــــة 
، وســــبب غضــــبه  والمزرعــــة التــــى اســــتخدمها أخيــــه مــــن قبلــــه ورفضــــها

،  الحقيقــــى أن المزرعــــة فــــى هــــذه اللحظــــة تحديــــدا تــــذوب بــــين يديــــه
يتضــــح أن المشــــكلة .  اد يرحــــل هــــو نفســــه تاركــــا كــــل شــــىءبــــل ويكــــ

، وهنــــا يتكــــاتف  تكمــــن فــــى خطــــوط الكهربــــاء المــــارة وســــط المزرعــــة
األخ الــــذى أصــــبح مغنيــــا معروفــــا فــــى لــــوس أنچلــــيس بتقــــديم ضــــمان 

ــــــرض ــــــدأ يفكــــــر أحــــــدهم فــــــى  ق ، وتــــــدعو الزوجــــــة واألوالد الــــــذين ب
ليـــــوم  ، إلـــــخ…الرحيـــــل فـــــى دعـــــوة القريـــــة عبـــــر الكنيســـــة والمطعـــــم 

ــــــدة ــــــاء الجدي ــــــه أعمــــــدة الكهرب ــــــل “.  تنصــــــب في ”  موســــــم مــــــن األم
ــــالمرة فــــى  تليفـــــزيونية تاليــــة شــــديد الشــــبه مــــع فــــارق أن ال رومانســــية ب

  ! النظر لحياة الريف هذه
  ☺ الحصاد العشوائى 

Random Harvest 
  ق أأ ١٢٦)   ت  ( ١٩٤٢أميركا 

Metro Goldwyn Mayer. P: Sidney Franklin. S: Claudine 
West, George Froeschel and Arthur Wimperis; Based upon 
the N: James Hilton. DPh: Joseph Buttenberg; MScr: 
Herbert Stothart; She’s Ma Daisy Staged: Ernst Matray; 
RecD: Douglas Shearer; AD: Cedric Gibbon; >Asc: Randall 
Duell; SD: Edwin B. Willis; Asc: Jack Moore<; Gowns: 
Kalloch; MUpCreated: Jack Dawn; FE: Harold F. Kress. D: 
Mervyn leRoy. 

Ronald Colman, Greer Garson. ¤. With Philip Dorn, 
Susan Peters; >Henry Travers, Reginald Owen, Bramwell 
Fletcher.< Rhys Williams, Una O’Connor, Aurrey Mather, 
Margaret Wycherly. Arthur Margetson, Melville Cooper, 
Alan Napier, Jill Esmond, Marta Linden, Ann Richards, 
Norma Varden, David Cavendish, Ivan Simpson, Marie de 
Becker, Charles Waldron, Eisabeth Risdon. 
ـــــــذاكرة أســـــــهمت فـــــــى  ـــــــات فقـــــــدان ال نســـــــخة كالســـــــية مـــــــن درامي

ــــق ‘تأســــيس نمــــط  ــــاب يفــــتح وآخــــر يغل ــــدماغ’  ب ،  نتيجــــة صــــدمة بال
الواقـــع أنهـــا تـــدور علـــى صـــعيد أكثـــر دراميـــة .  رغـــم عـــدم صـــحته طبيـــا

محــــــارب فاقــــــد للــــــذاكرة أثنــــــاء الحــــــرب العالميــــــة األولــــــى :  وتــــــأثيرا
، فتأويـــــه فتـــــاة  وسط إنجلتـــــراـ  يهـــــرب مـــــن المستشـــــفى فـــــى ملبريـــــدچ 

ــــــان ــــــه ويتزوجــــــان وينجب ــــــة وتحب ــــــة أ.  مســــــرح طيب خــــــرى تعيــــــده حادث
تتقــــرب إليــــه مــــن جديــــد دون .  لعالمــــه األصــــلى كرجــــل صــــناعة شــــهير

ــــــام  مصــــــارحته ــــــه األي ــــــا عمــــــا يستشــــــعر أن ــــــيش هــــــو مشــــــتتا بحث ، ويع
ــــه ــــى حيات ــــة ف ــــة.  الدافئ ــــان اللتــــان :  هــــذه هــــى النقطــــة المحوري الحيات

  . البد أن تكمل أحدهما األخرى
AAN: Pic; A (Coleman); SptAs (Peters); D; S (Froeschel, 

West and Wimperis); AD-SD -B&W (Gibbon, Duell -AD, 
Willis, Moore -SD); Scr of a Dramatic or ComedyPic. 

   ٢/١الحصان األسود 
Black Beauty 

  ق م ١٠٦)  الباشا ( ١٩٧١أسپانيا /   ألمانيا الغربية/  بريطانيا
  . ” المعجزة “:  *ف

Tigon/ Chilton. M: Lionel Bart, John Cameron. DPh: 
Chris Menges. Based on the N: Anna Sewell. S: Wolf 
Mankowitz. P: Tony Tenser. D: James Hill. 

Mark Lester, Walter Slezak, Peter Lee Lawrence, Patrick 
Mower, John Nettleton, Maria Rohm, Ursula Glas. 

، لكنهـــــا أكثـــــر  ١٩٤٦أكثــــر اقترابـــــا لروايـــــة آن ســـــيويل مـــــن فـــــيلم 
، وهــــى الموازنــــة التــــى حققتهــــا  تجهمــــا مــــن الواجــــب كفــــيلم ســــينمائى

قصـــــــــة حصـــــــــان العصـــــــــر .  ١٩٩٤علـــــــــى نحـــــــــو أفضـــــــــل نســـــــــخة 
، واألدق مـــــن حـــــظ  الفــــــيكتورى الـــــذى يتنقـــــل مـــــن مالـــــك إلـــــى آخـــــر

ــــى أســــوأ ــــى أوال علــــى  ســــئ إل ــــذى ترب ــــه الصــــبى ال ــــر علي ــــى أن يعث ، إل
تجســــــيد .  قــــــى مــــــن حياتــــــهيديــــــه فيمنحــــــه الراحــــــة واإلحتــــــرام لمــــــا تب

، مــــع االســــتفادة مــــن الثقــــل الــــذى أتــــى  طيــــب ألجــــواء لنــــدن القديمــــة
ليســـــتر محمـــــال بـــــه لقيامـــــه بـــــأداء شخصـــــية طفـــــل فـــــى ذات الخلفيـــــة 

أوليفـــــــر  “ [’  أوليفــــــــر ‘قبـــــــل ثـــــــالث ســـــــنوات فـــــــى الفـــــــيلم الفـــــــائق 
ــــــة الناقــــــدة لقســــــوة البشــــــر.  ] ” تويســــــت ، واضــــــحة  الثيمــــــة البكائي

، لكــــن الفصـــلية الواضــــحة  بــــة للكبـــار والصــــغار معـــاومـــؤثرة بدرجـــة طي
  . أضعفت هذا األثر الكلى
   ٢/١الحصان القاتم 

Dark Horse 
  ق م ٩٨)   ت  ( ١٩٩٢أميركا 

[Republic Pictures International] Allan Glaser/ Tab 
Hunter [Bonnie Sugar]. C: Ross Brown, Mary West. M: 
Roger Bellon. CD: Dona Granata. E: Maureen O’Connell, 
Tracy Granger. DPh: Steve Yaconelli. ExcPs: Richard N. 
Gladstein, Bonnie Sugar. …: Larry Sugar, Peter Mcintosh. 
St: Tab Hunter. S: J.E. Maclean. P: Allan Glaser. D: David 
Hemmings. 

<Str: Ed Begley, Jr. Mimi Rogers. Ari Meyers. Donovan 
Leitch. Samantha Eggar. Bojesse Christopher. Natasha 
Gregson Wagner. Tab Hunter.> Co-Str: Chad Smith, Rip 
Sewell, Brooke Cuskey, Corey Simpson.  ↑ James J. May, 
Tisha Sterling, Lawrence Wiley Flynn, Bob Dunn, Jason 
Byrd, Claudia V. McCain, Louella Liman, Doug Niedrich, 
Kara Gibson, Claire Lodahl Budge, Hilary Cooke, Kathleen 
Wygle, Brian J. Glaser, [Horses:] Audacious ‘Audi,’ 
Gambler, Who J, Jax. 

، ترحـــل هـــى وأبوهـــا المهنـــدس المعمـــارى مـــن  فتـــاة بعـــد مـــوت أمهـــا
،  كتئــــابتصــــاب با .  لــــوس أنچلــــيس إلــــى بلــــدة ريفيــــة صــــغيرة بالواليــــة
، فتعاقــــب علــــى القيــــادة  وتتــــورط فــــى الشــــرب مــــع زمالئهــــا بالمدرســــة



١٢٢  

مــــا أن .  المتهــــورة بالخدمــــة لعــــدة أســــابيع فــــى مزرعــــة جيــــاد متواضــــعة
، وتتوطـــــد عالقتهـــــا  تســـــتقر األمـــــور وتصـــــادق جـــــوادا أحبتـــــه بالمزرعـــــة

، وكــــــذا  بالشــــــاب الــــــذى شــــــهد ضــــــد نفســــــه ليخفــــــف عنهــــــا العقوبــــــة
، تصــــاب الفتــــاة فــــى حــــادث وتشــــل  رعــــةعالقــــة والــــدها بصــــاحبة المز 

ـــــذلك الجـــــواد ســـــاقاها ـــــودى ب ـــــع حـــــادث يكـــــاد ي ـــــا .  ، وكـــــذا يق درام
،  ، لكـــــــن محببـــــــة الشخصـــــــيات أســـــــرية صـــــــغيرة وغيـــــــر مثيـــــــرة جـــــــدا

ال عالقـــــة لـــــه .  وتمـــــنح جرعـــــة بكائيـــــة قبـــــل ومـــــع انفراجتهـــــا األخيـــــرة
ــــــوان ١٩٣٢بفــــــيلم  ــــــذات العن ــــــذى كــــــان الحصــــــان  السياســــــى ب ، وال
  . فيه مرشحا مغمورا لمنصب حاكم والية)  وداألس (القاتم 

  حضرة المحترم 
  ق أأ ١١٥)   س/  بيتش ( ١٩٥٢مصر 
  . عباس كامل:  إخراج

، محمــــــــــود  ، ســــــــــعاد مكــــــــــاوى ، كــــــــــارم محمــــــــــود زهــــــــــرة العــــــــــال
،  ، كيتـــــــى ، مــــــارى منيــــــب ، شــــــكوكو ، ســــــليمان نجيــــــب المليجــــــى

  . ير، السيد بد ، محمد التابعى ، سعيد أبو بكر عمر الجيزاوى
ــــديا ســــاخرة ممتعــــة مــــن رائــــدها المصــــرى المتخصــــص عبــــاس  كومي

ـــــد هـــــذه المـــــرة.  كامـــــل ، دخـــــول عـــــالم الفـــــن  مجموعـــــة الصـــــعيد تري
، لكــــــنهم يتعرضـــــون لسلســـــلة مــــــن الخـــــدع ومحــــــاوالت  بعمـــــل جيـــــد

، وضـــــحكات  إيقـــــاع حافـــــل.  النصـــــب حتـــــى ينجحـــــون فـــــى النهايـــــة
  . عميقة راقية

  ☺  ٢/١حطمت قيودى 
The Defiant Ones 

  ق أأ ٩٧)  س/   ت  ( ١٩٥٨أميركا 
United Artists. M: Ernest Gold. E: Frederic Knudtson. 

PD: Rudolph Sternad. DPh: Sam Leavitt. S: Nathan E. 
Douglas -[Pseudonym for Nedrick Young], Harold Jacob 
Smith. P and D: Stanley Kramer. 

Tony Curtis, Sidney Poitier, Theodore Bikel, Charles 
McGraw, Lon Chaney, Jr., King Donovan, Claude Akins, 
Lawrence Dobkin, Whit Bissell, Carl ‘Alfalfa’ Switzer, 
Cara Williams. 
ــــــاد العرقيــــــة بــــــين  ــــــى تناولــــــت موضــــــوع األحق ــــــن الكالســــــيات الت م

 ، وهــــى زاويــــة فرديـــة وإنســــانية أكثــــر منهــــا البـــيض والســــود فــــى أميركـــا
أى  ـ  ســــــجينان .  مســــــاجلة سياســــــية حــــــول الحقــــــوق واإلضــــــطهادات

ـــان لـــدى تحطـــم  ـ  كالهمـــا مجـــرم ومنبـــوذ فـــى نظـــر ذات المجتمع يهرب
لكـــــن ألن أحـــــدهما .  عربـــــة الســـــجن بأصـــــفاد مشـــــتركة تـــــربط يـــــديهما

ــــــيض واآلخــــــر أســــــود فإنهمــــــا يكرهــــــان بعضــــــهما لدرجــــــة ال تطــــــاق  أب
ــــــــن العتد.  أحيانــــــــا بواســــــــطة المتفــــــــرج ــــــــيض األول أدي ائــــــــه علــــــــى أب

، والثــــــانى يحمــــــل تعاليــــــا وكراهيــــــة نــــــادرين تجــــــاه هــــــذا اللــــــون  أهانــــــه
، لكــــــن ال توجــــــد  نــــــادرا مــــــا يظهــــــر فــــــى الهيئــــــات ســــــواهما.  اآلخــــــر

همهمــــا الكبيــــر .  لحظــــة ملــــل واحــــدة تتطــــرق إلــــى الفــــيلم أو إيقاعــــه
ــــــــى  ــــــــتخلص مــــــــن األصــــــــفاد الت فــــــــى معظــــــــم النصــــــــف األول هــــــــو ال

البقيــــة .  هما هــــو صــــحبة اآلخــــر، فــــآخر شــــىء يريــــده أحــــد تربطهمــــا
هــــــــروب مشــــــــترك مــــــــن المطــــــــاردة يتحــــــــول تــــــــدريجيا لصــــــــداقة بــــــــل 

ــــــه فــــــى  (والســــــتعداد لفــــــداء اآلخــــــر  ــــــآخر أمــــــل ل كيــــــرتس يضــــــحى ب
إنــــــه عمــــــل عــــــن أن .  ) الهــــــرب بهــــــدف إنقــــــاذ پواتييــــــه مــــــن المــــــوت

ــــــاء اســــــتحواذى أخــــــاذ  الجهــــــل بــــــاآلخر هــــــو أســــــاس الكراهيــــــة ، وبن
ــــة فــــى رح ــــا بسالســــة وتلقائي لــــة التعــــرف علــــى هــــذا اآلخــــر شــــيئا يقودن

فشــــيئا عبــــر أشــــياء صــــغيرة وبســــيطة ومرهفــــة حتــــى الوصــــول للنتيجــــة 
توجيــــه بــــارع مــــن كريمــــر !  أنــــه إنســــان:  المذهلــــة التــــى تفــــوق الخيــــال

ســــواء لمشــــاهد النشــــاط المثيــــرة حقــــا والتــــى يكــــاد يقتــــل فيهــــا بطليــــه 
ــــرة ــــع تســــميات لألوســــكار فــــى كــــل م ــــالوا أرب ــــذين ن ــــه ال ،  ، أو لممثلي

علـــــى رأســـــها بـــــالطبع البطلـــــين وتحوالتهمـــــا االنفعاليـــــة الدقيقـــــة عبـــــر 
ممــــن نــــالوا أوســــكار الكتابـــــة الكاتــــب األســــود مــــن القائمـــــة .  الفــــيلم

.  ، والـــذى ظهـــر باســـم مســـتعار فـــى العنــــاوين الســـوداء نيـــدريك يـــانج
ــــــــوان  ١٩٨٦أعيــــــــد تليفـــــــــزيونيا فــــــــى  مطــــــــاردة  “انظر ـ  بــــــــذات العن

، ثـــــم فـــــى  األجـــــوف ١٩٧٠”  هـــــروب “، ومصـــــريا فـــــى  ” األبطـــــال
 . ١٩٨٨’  السجينتان ‘نسخة نسائية باهتة هى 

AA: St and SWritten Directly for the Screen; Cgr -B&W. 
AAN: Pic; A (Curtis); A (Poitier); SptA (Bikel); SptAs 

(Williams); D; FE. 

  الحظ السعيد 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٤٥مصر 
  . ؤاد الجزايرلىف:  إخراج

  . ، محمود إدريس ، بشارة واكيم ، نجاة على حسين صدقى
، يـــرث فجـــأة ثــــروة   تصـــده أســــرة حبيبتـــه بســـبب فقــــره’  منحـــوس ‘

بعـــد بعـــد التعقيـــدات فـــى أمـــر الميـــراث مـــع أقـــارب .  كبيـــرة عـــن عمـــه
كوميـــــــديا طريفـــــــة لكـــــــن بطيئـــــــة .  ، يســـــــتعيد حبـــــــه المفقـــــــود آخـــــــرين
  . اإليقاع

  حظ من السماء 
  ق م ١٢٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٧صر م

  . عبد الهادى طه:  إخراج
،  ، نجــــاح المــــوجى ، حســــن مصــــطفى ، ســــيد زيــــان عفــــاف شــــعيب
ــــع ، رأفــــت فهــــيم ، نجــــوى المــــوجى مظهــــر أبــــو النجــــا ،  ، نجــــوى ربي

  . سيد الصاوى
ـــــة وعديمـــــة اإلقنـــــاع تســـــير فـــــى خطـــــين منفصـــــلين :  ميلودرامـــــا بطيئ

ه وللثــــــــراء الســــــــريع فــــــــى زوج ريفــــــــى يســــــــعى بكــــــــل الطــــــــرق لملذاتــــــــ
، وزوجــــة تبقــــى فــــى القريــــة  ، كمــــا يخطــــط للميــــراث مــــن عمـــه القـــاهرة

ــــــــاة القاســــــــية واالغتصــــــــاب  ــــــــح األرض وتكــــــــافح الحي ــــــــخ…تفل !  إل
  . ١٩٨٥اإلنتاج الفعلى سنة 

  الحفرة 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٨١)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 

مهنــــــدس .  النجــــــاركــــــرم :  تــــــأليف.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون
:  تصـــــوير.  منيـــــر زكـــــى:  مـــــدير إضـــــاءة.  عثمـــــان طـــــاهر:  الـــــديكور

، يوســــــف  ، نبيــــــل الجــــــوهرى ، شــــــادية يوســــــف عبــــــد الحميــــــد فــــــودة
عبـــــد العظـــــيم :  ألحـــــان وموســـــيقى تصـــــويرية.  ، ســـــمير خليـــــل شـــــالل
فــــرج :  أشـــعار وأغــــانى.  أحمــــد أبـــو زيــــد:  إعــــداد موســـيقى.  عويضـــة
:  مــــدير إدارة إنتــــاج.  مــــاهر عبــــد الوهــــاب:  مــــدير اإلنتــــاج.  ماكســــيم

رئــــــيس إنتــــــاج .  بــــــدر عــــــامر:  المنــــــتج المنفــــــذ.  محمــــــود الســــــنجرى
ثابــــت محمــــد :  المخرجــــان المســــاعدان.  يوســــف عثمــــان:  الفـــــيديو
.  جمـــــال محمـــــد علـــــى:  المخـــــرج المنفـــــذ.  ، ســـــامى بشـــــرى ثابـــــت
  . قدرية محمد على:  إخراج

حنــــان .  مجــــدى إمــــام : بطولــــة.  ¤.  ســــناء جميــــل وجميــــل راتــــب
، عصـــــمت  ناديـــــة رفيـــــق.  ، ســـــمير فهمـــــى رشـــــوان ســـــعيد.  ســـــليمان
.  ، فاطمــــة وجــــدى ، عــــزت المشــــد عبــــد العزيــــز عيســــى.  الشــــناوى

ــــد اهللا الصــــفتى ، نهــــاد رامــــى محمــــد بليــــة :  الوجــــوه الجديــــدة.  ، عب
ـــمـ  ، ســـامية الصـــلح  فى دور كمـــالـ  أحمـــد صـــادق  :  مـــع.  فى دور ري

  . دور عبد الرحمن هاشم فىـ  أحمد زكى 
مـــــــــديرة اإلدارة القانونيـــــــــة بإحـــــــــدى شـــــــــركات القطـــــــــاع العمـــــــــومى 

، صــــارمة فــــى شــــغلها وحياتهــــا فقــــط مــــن منطلــــق المثاليــــة  للمقــــاوالت
، وينتهـــى بهـــا األمـــر  تعـــانى اآلن مـــن طنـــين مـــؤلم فـــى أذنيهـــا.  الزائـــدة

عنـــــد الطبيـــــب النفســـــى الـــــذى تـــــروى لـــــه مـــــدى تأثرهـــــا بإهمـــــال أحـــــد 
ـــــرك حفـــــرة تتســـــبب فـــــى ســـــقوط أحـــــد األشـــــخاص  المهندســـــين فـــــى ت

ـــــــا ـــــــاس به ـــــــاالختالط بالن تأخـــــــذ .  ، وال يجـــــــد ســـــــوى أن ينصـــــــحها ب
موظفيهــــــا لرحلــــــة لحديقــــــة األســــــماك ومنهــــــا يطلــــــب منهــــــا خطيبــــــان 
مرحـــــــــان مـــــــــن بـــــــــين موظفيهـــــــــا أن تـــــــــدعوهما إلـــــــــى العشـــــــــاء بأحـــــــــد 

ـــــه الشـــــاب .  المطـــــاعم ـــــالمطعم هـــــو ذات ـــــادال كهـــــال ب ـــــل ن ـــــاك تقاب وهن
، تبنيــــا بحريــــة كاملــــة منهــــا لعــــداوة  ورفضــــته فــــى الصــــغر الــــذى أحبهــــا
منــــــذ تلــــــك الحظــــــة رحــــــل تاركــــــا بلــــــدتهما فــــــى الصــــــعيد .  أســــــرتيهما

، تاركــــــا طموحــــــه  متصــــــعلكا فــــــى مصــــــر ثــــــم بــــــالد العــــــالم المختلفــــــة
’  حفــــــرة ‘كــــــل تلـــــك الســــــنوات كانــــــت .  األصـــــلى بــــــتعلم الهندســــــة

البطـــل اســـمه  (، وهـــو أيضـــا لـــم يتـــزوج ارتباطـــا بـــذكراها  نـــدم داخلهـــا
،  شـــــادى والبطلـــــة ال تكـــــف عـــــن ســـــماع أغنيـــــة فيـــــروز بـــــذات االســـــم
.  ) والــــــربط مفتعــــــل ألن بطــــــل األغنيــــــة صــــــبى قتــــــل بســــــبب الحــــــرب

حــــــين تلــــــوح فرصــــــة نهايــــــة بــــــزواج ســــــعيد رغــــــم كــــــل العوائــــــق طبقيــــــة 
ـــــخ…وصـــــحية  ـــــر تصـــــورات الصـــــبا  إل ـــــتم الزفـــــاف طبقـــــا ألكث ، وأن ي
ــــة .  ، تنتظــــر العــــريس حفــــرة أخــــرى قاتلــــة جموحــــا ــــالطبع هــــذه النهاي ب

تختـــــزل األبعـــــاد والمعـــــانى الورائيـــــة المحتملـــــة لهـــــذه العالقـــــة وممتـــــدة 
، إلـــــى مجـــــرد  األثـــــر مـــــثال إلـــــى عالقـــــة الشـــــابين الصـــــغيرين نفســـــيهما

ككــــل المخطوطــــة ليســــت كثيفــــة جــــدا .  بـــــارانويا نحــــو حفــــر الشــــوارع
  ، لكنهــــا كانــــت كافيــــة كمقطوعــــة لممثلــــين أو حتــــى باإلقنــــاع الكــــافىـ  

أو الجميلــــــــين  (كبيـــــــرين إلعطـــــــاء بعــــــــض مـــــــن وجودهمــــــــا الجميـــــــل 
  . ) ! للدقة

   ٢/١حفل منزلى 
House Party 

  ق م ١٠٤)   — ( ١٩٩٠أميركا 
New Line. M: Marcus Miller. E: Earl Watson. PD: Bryan 

Jones. DPh: Peter Deming. ExcP: Gerald Olsen. P: 
Warrington Hudlin. W and D: Reginald Hudlin. 

Christopher Reid, Robin Harris, Christopher Martin, 
Martin Lawrence, Tisha Campbell, A. J. Johnson, Paul 
Anthony. Full Force. 
ـــــدير ونجـــــاح واســـــعين باعتبارهـــــا تجســـــيدا صـــــادقا  سلســـــلة ذات تق

ــــة الصــــغار الســــود ــــاء القطــــاع األرقــــى  ومســــليا معــــا لثقاف ، بالــــذات أبن
موســـــيقيا هـــــو فـــــيلم .  فـــــى المجتمـــــع األســـــود للـــــوس أنچلـــــيسنســــبيا 

ــــــم بالحيويــــــة والمــــــرح الكــــــارتوونى راپ ال يهــــــدأ وال يتوقــــــف ،  ، مفع
ال ســــيما فــــى إطــــار شخصــــيات محببــــة تجمــــع بــــين حــــب االســــتمتاع 

ـــــا ـــــة والمثـــــل العلي ـــــد ومـــــارتين (كيـــــد .  والجدي ـــــالى صـــــديقان )  راي وپ
ى غيـــــــاب يخططـــــــان إلقامـــــــة حفـــــــل موســـــــيقى فـــــــى منـــــــزل األول لـــــــد

ــــه ــــة ســــيئة مــــن .  والدي ــــا مهــــذب يلقــــى معامل ــــب مدرســــة علي ــــد طال كي
.  ) فــــــول فــــــورس فريــــــق موســــــيقى أيضــــــا (ثالثــــــى بلطجيــــــة المدرســــــة 

.  وپـــالى أميـــل لمـــدير بيـــزنس موســــيقى ذى أفكـــار فاشـــلة دائمـــا أبــــدا
والحبكــــة مطــــاردة الثالثــــى الشــــرير للبطلــــين إلفســــاد الحفــــل ومطــــاردة 

مـــــــع كـــــــل هـــــــذا العالقـــــــة القويـــــــة  تتـــــــوازى.  شـــــــرطة الحـــــــى للجميـــــــع
هـــاريس مـــات بعيـــد الفـــيلم ولـــم يظهـــر  (والمتـــوترة معـــا بـــين كيـــد وأبيـــه 

، وكـــــذا العالقـــــات العاطفيـــــة لجيـــــل العشـــــريين  ) فـــــى األجـــــزاء التاليـــــة
ـــــين  ـــــث البطلت ـــــالى )  كامبپيلـــــل وچونســـــون (حي ـــــد بينمـــــا پ ـــــان كي تحب

ــــال جــــدوى ــــب.  يســــعى ورائهمــــا ب ــــالم الكات ــــ-أول أف د الموجــــه ريچنال
، وقــــــد كــــــان أصــــــال فيلمــــــل قصــــــيرا لــــــه أثنــــــاء دراســــــته فــــــى  هــــــادلين
تـــــاله مسلســـــل اســـــتحراك تليفــــــزيونى وكـــــذا االســــــتطرادين .  هارفــــــارد

  . انظرـ  ”  ٣نجوم الحفل  “و”  ٢نجوم الحفل  “
   ٢/١الحفلة الصاخبة 

The Party 
  ق م ٩٩)  س/    ف/   ت  ( ١٩٦٨أميركا 

United Artists [Mirisch]. Songs Nothing to Lose Lyr: Dan 
Black, M: Henry Mancini. Decorations: Reginald Allen, 
Jack Stevens; CD: Jack Bgar. DPh: Lucien Ballard, A.S.C. 
PD: Fernando Carrere. E: Ralph E. Winters, A.C.E. AscP: 
Ken Wales. M: Henry Mancini. S: Blake Edwards, Tom 
Waldman and Frank Waldman; St: Blake Edwards. P and D: 
Blake Edwards. 

Peter Sellers. ¤. Claudine Longet. Ftr: Natalia Borisova, 
Jean Carson, Marge Champion, Al Checco, Corinne Cole, 
Dick Crockett, Frances Davis, Danielle de Metz, Herb Ellis, 
Paul Ferrara, Steve Franken, kathe Green, Allen Jung, 
Sharron Kimberly. James Lanphier, Buddy Lester, Stephen 
Liss, Gavin MacLeod, Jerry Martin, Fay McKenzie, J. 
Edward McKinley, Denny Miller, Elianne Nadeau, Thomas 
W. Quine, Timothy Scott, Kan Wales, Carol Wayne.  
Donald R. Frost, Helen Kleeb, George Winters, Linda Gaye 
Scott. 

،  ، عــــــــن حفلــــــــة هوليووديــــــــة بالغــــــــة الفخفخــــــــة كوميــــــــديا مغرقــــــــة
فكــــرة  !  ، ممثــــل صــــغير هنــــدى وفاشــــل يحضــــرها علــــى ســــبيل الخطــــأ

ـــــة صـــــعبة جـــــدا ـــــن الضـــــحكات  كوميدي ـــــل م ـــــق منهـــــا عـــــدد هائ ، تحق
المحتــــــوى .  ، وإن هــــــدأت نســــــبيا مـــــع اقتــــــراب النهايــــــة والمفارقـــــات

دة وعزلـــة الفعلـــى مـــؤلم حقـــا ألنـــه يتســـلل لنـــا بإشـــفاق حـــزين علـــى وحـــ

ذلـــــــك الشـــــــخص الســـــــاذج وضـــــــآلتة الطبقيـــــــة وســـــــط ذلـــــــك الحفـــــــل 
ــــرادات متواضــــعة نســــبيا لهــــذا الســــبب (الراقــــى  .  ) ربمــــا جــــاءت اإلي

دعــــوة خاصــــة  “، أقــــل ضــــحكا وأكثــــر نقــــدا  هنــــاك إعــــادة مصــــرية لــــه
  . ” جدا

  حفنة شياطين 
Young Guns II 

  ق م ١٠٥)   س/  مور  ( ١٩٩٠أميركا 
[Twentieth Century Fox] Morgan Creek. C: Michael 

Chinich. CD: Judy Ruskin. Songs: Jon Bon Jovi. M: Alan 
Silvestri. E: Bruce Green. PD: Gene Rudolf. DPh: Dean 
Semler. Co-ExcPs: Gary Barber and David Nicksay. ExcPs: 
James G. Robinson, Joe Roth and John Fusco. W: John 
Fusco. P: Irby Smith and Paul Schiff. D: Geoff Murphy.  
↑ AscP: Dixie J. Capp. Based on Characters Created: John 
Fusco. 

<Emilio Estevez. Kiefer Sutherland. Lou Diamond 
Phillips. Christian Slater. And William Petersen -as Pat 
Garrett. ¤. Alan Ruck.> R.D. Call, James Coburn, Balthazar 
Getty. Jack Kehoe, Robert Knepper, Tom Kurlander. Viggo 
Mortensen, Leon Rippy, Tracy Walter. Brad Whitford, Scott 
Wilson, Jenny Wright.  ↑ John Hammil, William Fisher, 
Carlotta Garcia, John Button Albert Trujilio, Alina Aremal, 
John Anderson. 

ــــــة :  ١٨٧٩ ــــــة حــــــروب مقاطعــــــة لينكــــــولن واســــــتتباب بني بعــــــد نهاي
،  اقتصــــــادية جديــــــدة ضــــــخمة يرأســــــها بــــــارون ماشــــــية نيــــــو مكســــــيكو

يســـــتأجر هـــــو وحاكمهـــــا زميـــــل بيللـــــى ذا كيـــــد الســـــابق پـــــات جاريـــــت 
ليصـــبح مــــأمورا لمقاطعــــة لينكـــولن والقضــــاء علــــى بيللـــى ومــــن ال زالــــوا 

هـــــرب ذا كيـــــد إلـــــى أن ـ  النهايـــــة .  ، مـــــن خـــــالل حملـــــة ضـــــخمة معـــــه
تــــروى علــــى لســــان كهــــل أســــمه  ـ  للمكســــيك وإذاعــــة أن جاريــــت قتله

عامـــا أنـــه بيللـــى ذا كيـــد ال  ٧٠ويلليـــام روبـــرتس يـــدعى لمحـــامى بعـــد 
.  ، وأنـــــــه يرغـــــــب فـــــــى الحصـــــــول علـــــــى عفـــــــو الحـــــــاكم يـــــــزال حيـــــــا

  . استطراد جيد لفيلم كان أفضل بدوره
    ٢/١الحفيد 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٧٤مصر 
ــــــــد :  قصــــــــة وحــــــــوار.  أفــــــــالم محمــــــــد فــــــــرج]  دوالر فــــــــيلم [ عب

ــــد جــــودة الســــحار ــــد الوهــــاب:  ســــيناريو.  الحمي ، عــــاطف  أحمــــد عب
ــــاج.  ســــالم ــــدير اإلنت ــــاوى:  م ــــراهيم المني ــــة.  إب :  صــــمم هــــذه المقدم

ـــــاچ.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  حســـــيب ـــــد :  مونت عب
ـــــــــز فخـــــــــرى ـــــــــذ.  العزي ـــــــــتج المنف ـــــــــرجمح:  المن ـــــــــدير  <.  مـــــــــد ف م

  . > عاطف سالم:  إخراج.  كمال كريم:  التصوير
عبــــــــد المــــــــنعم .  منــــــــى جبــــــــر.  نــــــــور الشــــــــريف.  ميرفـــــــــت أمــــــــين

ــــــــدبولى ــــــــار.  م ــــــــدة.  كريمــــــــة مخت ــــــــد :  الوجــــــــوه الجدي محمــــــــود عب
،  وحيـــــد ســـــيف.  ، شـــــريف محيـــــى محمـــــد يحيـــــى.  ، نســـــرين العزيــــز

ــــــاس ــــــى النجــــــدى ، إســــــكندر منســــــى أســــــامة عب ــــــد الغن هــــــانم ،  ، عب
ـــــــال.  محمـــــــد ـــــــد اهللا:  واألطف ـــــــا عب ـــــــى دين ــــــــت عل ، مـــــــدحت  ، ميرف
  . جمال

ـــــة مســـــلية وطريفـــــة كاســـــتطراد لألصـــــل رائـــــع   ـــــديا أســـــرية واقعي كومي
، ومـــــن نفـــــس الطـــــاقم  ” أم العروســـــة “كوميـــــديا التعليـــــق االجتمـــــاعى 

مشـــاكل األب الموظـــف البســـيط تنبـــع هـــذه المـــرة مـــن قـــدوم .  تقريبـــا
ــــز  ، ومــــا يترتــــب علــــى هــــذا مــــن مصــــروفات  لاالبنــــة للــــوالدة فــــى المن

واألغنيــــة الشــــهيرة لــــه مــــن ’  الســــبوع ‘، هــــذا حتــــى حفــــل  متالحقــــة
حبكـــة فرعيـــة لـــرفض الـــزوج اإلنجـــاب فـــى هـــذا الوقـــت .  هـــذا الفـــيلم

أول أدوار محمــــود عبــــد .  المبكــــر وعزوفــــه عــــن زيــــارة الزوجــــة وأهلهــــا
  . العزيز

  الحفيد 
Of Pure Blood 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٣)  تش إىإى إ  ( ١٩٨٦أميركا 
Warner Bros. M: Brad Fiedel. E: Carl Pingitore. DPh: 

Franz Rath. P: Joseph Sargent. SupP: Cleve Landsberg. 
ExcP: Kip Gowans. TP: Michael Zagor; Suggested by the B 
Of Pure Blood: Marc Hillel & Clarissa Henry. D: Joseph 
Sargent. Octoberfes, Munich, 1986.  AscP: Sudy Dostal. 
C in Gergmany: Risa Kes; C in London: Joyce Gallie. 

Lee Remick. ¤. Str: Patrick McGoohan. Also Str: 
Gottfried John -as Paul Bergmann. Richard Münch -as Dr. 
Bamberg. Katharina Böhm -as Ursula Schiller.  Co-Str: 
Edith Schneider -as Erika. Carolyn Nelson -as Johanna. Ftr: 
Robert Bowman as—, Catherine McGoohan, Jem Wall, 
Hans Jargen Schatz. Pascal Breuer, Beate Finckh, Shane 
Rimmer, Thomas Kylau. 
مــــديرة وكالــــة إعالنــــات نيــــو يوركيــــة يصــــرع ابنهــــا الــــذى يــــدرس فــــى 

، وذلــــك لــــدى محاولتــــه الــــتهجم علــــى طبيــــب مــــن مســــئولى  ميــــونيخ
ـــــاك تكتشـــــف أنهـــــا هـــــى نفســـــها ســـــليلة أحـــــد .  حلـــــف األطلنطـــــى هن

، وأن أباهــــا كــــان  معامــــل تفريــــغ األطفــــال مــــن آبــــاء ذوى دم آرى نقــــى
ـــــب الـــــذى ال.  أحـــــد ســـــفاحى الهولوكوســـــت ـــــزال يمـــــول هـــــذا الطبي  ي

ــــويهم ــــن أب ــــدها م ــــال بع ــــزع األطف ــــع ن ــــغ هــــذه م ــــات التفري اآلن .  عملي
طبقـــــــا للقـــــــانون األلمـــــــانى هـــــــى وأم الفتـــــــاة فـــــــى حكـــــــم المختطفـــــــين 

.  ، بــــل الشــــرطة أيضــــا ، واليالحقهــــم النــــازيون الجــــدد فقــــط للرضــــيعة
ـــب الفتـــاة خـــارج  ـــد هـــو تهري ـــاة يصـــبح همهـــا الوحي بعـــد أن تصـــرع الفت

ـــــــى أفضـــــــل األ.  ألمانيـــــــا ـــــــد چـــــــون كعـــــــم البطلـــــــة الليبرال دوار لجوتفري
ـــــة  معـــــادى النازيـــــة ـــــه ال يـــــرى فـــــى ذات الوقـــــت خبيـــــرا فـــــى تنمي ، لكن

ـــة الشـــاب القتيـــل كـــان قـــد أكتشـــف بـــدوره فـــى .  العشـــيرة اآلريـــة النقي
 ٣٠مليـــــــــون يهـــــــــودى و ١١بحـــــــــث لـــــــــه أن ضـــــــــحايا الهولوكوســـــــــت 

  . مليون سالفـى
   حق التزام الصمت 

The Right to Remain Silent 
  ] اشتراك  [ق م  ٧٣)   ت  ( ١٩٩٥أميركا ح 

Showtime [Chanticleer Films; Tongue River].  D: 
Hubert de la Bouillerie. TP: Mark Fauser & Brent Briscoe. 
Based on the Play: Brent Briscoe & Mark Fauser. ExcPs: 
Thom Colwell, Jana Sue Memel. P: John McTiernan, Donna 
Dubrow, Debbie Robins. Co-P: Michael Fischler. AscP: 



١٢٣  

Hillary Anne Ripps. DPh: Greg Gardiner. Er: Mike Murphy. 
MComp: Randy Miller. PD: Stephen Greenberg. 
CostumeCnslt: Erica Phillips; CD: Amy Stofsky. C D: 
Leslee Dennis, C.S.A. 
␡ Lea Thompson -as Christine Paley. With SpAprs 

inAlphOrder. Patrick Dempsey. Christopher Lloyd. Laura 
San Giacomo. 

ـــى متحـــذلق آخـــر ـــدو كفـــيلم فن ـــد يب ـــى ق ـــة األول ، يعشـــق مـــزج  للوهل
ـــى فـــى الحيـــاة  ـــة ويحـــاول صـــنع أجـــواء ســـيريالية مـــن الليلـــة األول األزمن

ــــن األكاديميــــة ــــة لشــــرطية تخرجــــت للتــــو م ســــرعان مــــا لكــــن .  المهني
ــــــــذبك الــــــــدراميات التــــــــى يحكيهــــــــا ، زائــــــــد الفكــــــــرة الفلســــــــفية  تجت

، أال  الواضــــــحة والمتبلــــــورة والتــــــى أمكــــــن الــــــدفاع عنهــــــا بقــــــوة ودقــــــة
، وأن هــــذا العــــالم  وهــــى أنــــه ال يمكــــن تغييــــر العــــالم فــــى ليلــــة واحــــدة

سلســـــــلة مـــــــن .  الـــــــواقعى يستعصـــــــى علـــــــى كـــــــل مـــــــا تقولـــــــه الكتـــــــب
، والتــــــى جــــــاءت  بــــــين دفعتهــــــاالقصــــــص تمــــــر بهــــــذه الفتــــــاة األولــــــى 

فـــــى دراســـــتها النظريـــــة وتـــــرفض بحـــــدة أن تـــــذهب  ٠/٠ ٩٨,٨بنســـــبة 
لشـــــراء فطـــــائر لرئيســـــها بـــــل تســـــتنكف أصـــــال أمـــــره أن تقضـــــى ليلتهـــــا 

ــــب خــــالل ســــاعات قليلــــة ســــوف تكتشــــف مــــدى .  األولــــى أمــــام مكت
ـــــاة ـــــه ولكـــــل الحي ـــــأن يقـــــول لهـــــا  حماقـــــة نظرتهـــــا ل ، وينتهـــــى األمـــــر ب

ــــا  ــــى د ‘مرحب ــــون الرمــــادىأهــــال إل ــــا الل االســــتراتيچية األساســــية .  ’ ني
ــــــن القصــــــص عــــــن مجــــــرمين بؤســــــاء فــــــى حيــــــاتهم  تسلســــــل عــــــدد م
.  الخصوصــــــية لســــــبب أو آلخــــــر ممــــــا انتهــــــى بهــــــم األمــــــر للجريمــــــة

ــــــى زى الكــــــالن ليصــــــور ردود  ــــــة زنجــــــى تنكــــــر ف ــــــالم وثائقي موجــــــه أف
ـــــة فـــــى الشـــــوارع ـــــه  أفعـــــال الطـــــرفين خـــــالل مشـــــاحنات عرقي ، فـــــإذا ب

ح الســــــبب فــــــى وقــــــوع شــــــغب كبيــــــر فــــــى منطقــــــة قســــــم نفســــــه يصــــــب
شــــاب صــــدم ســــيارة وقتــــل طفلــــة .  الشــــرطة هــــذا فــــى لــــوس أنچلــــيس

، فتــــاة توصــــيل پيتــــزا قتلــــت  لكــــن لديــــه أســــبابه الخصوصــــية للســــكر
ــــداء عليهــــا ـــــزيونيا  شخصــــا حــــاول االعت ــــل مضــــيفا تليف ، زوج شــــاب قت

، كهــــل قتــــل زوجتــــه  ينــــادى بتحــــرر المــــرأة وحــــرض زوجتــــه علــــى تركــــه
، مدرســـــة شـــــابة فصـــــلت مـــــن عملهـــــا  رحمـــــة لهـــــا مـــــن آالم الســـــرطان

.  إلصـــــابتها باإليـــــدز ففجــــــرت شـــــريانها فــــــوق مائـــــدة مجلــــــس اإلدارة
ـــــد كمتشـــــرد شـــــوارع كـــــرس نفســـــه لكـــــنس  دور عـــــابر لكريســـــتوفر للوي

تومپســــون .  أحــــد الشــــوارع وهــــو الــــذى أثــــر فــــى حيــــاة رئــــيس الشــــرطة
  . ثرة تأكيدا، لكنها مؤ  رقيقة وحزينة ربما أكثر مما يجب

   ٢/١حقد امرأة 
  ق م ١٢٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٧مصر 
  . نادية حمزة:  إخراج
ـــــد العلـــــيم بوســـــى ـــــدل ، ممـــــدوح عب ،  ، تهـــــانى راشـــــد ، ســـــامى الع

:  ، واألطفـــــال ، ســــميرة محســـــن ، علـــــى عـــــزب عبــــد الســـــالم محمــــد
  . ، مروة صبرى وسام حمدى

ريـــــــف ، تبـــــــدأ بهـــــــرب شـــــــابين صـــــــديقين مـــــــن ال ميلودرامـــــــا أجيـــــــال
ـــــأر ـــــل اآلخـــــر بســـــبب الث ـــــن .  ، يتحـــــول أحـــــدهما للطمـــــع ويقت اآلن اب

ـــــة القاتـــــل ’  حقـــــد امـــــرأة ‘، وزوجـــــة القتيـــــل لـــــديها  القتيـــــل يحـــــب ابن
ــــــــين ــــــــه ليلــــــــة زفــــــــاف االبن ــــــــة مكــــــــررة .  تفصــــــــح عن صــــــــراعات روتيني
  . والممثلون مستنزفون بشكل شبه كامل

  الحقيبة السوداء 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٤مصر 

  . حسن الصيفى:  اجإخر 
، إســـــتيفان  ، محمـــــود المليجـــــى ، شـــــكرى ســـــرحان نعيمـــــة عـــــاكف

  . روستى
عضـــو عصـــابة يســـرق حقيبـــة نقـــود كانـــت العصـــابة قـــد ســـرقتها مـــن 

تشـــــارك فـــــى .  رئـــــيس العصـــــابة يـــــرد باختطـــــاف ابنتـــــه.  أحـــــد األثريـــــاء
مغـــــامرات نشـــــاط .  هـــــذا راقصـــــة مثيـــــرة تخفـــــى شـــــيئا وراء شخصـــــيتها

  . ذاجات فى ذات الوقتمسلية وحافلة بالس
  الحقيقة 

  ]  فـيديو  [ق م  ١٠٠)    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . حمدى اإلبراشى:  إخراج

ـــــار الحكـــــيم كمـــــال الشـــــناوى ـــــيم ، آث ـــــد العل ـــــة  ، ممـــــدوح عب ، هال
  . ، أحمد ماهر صدقى

، واألســــاس لعبــــة قــــط  ، معقــــد ومتعــــدد الخيــــوط فــــيلم ترقــــب جيــــد
ـــدة ال ـــه الجدي ـــين طبيـــب نفســـى شـــهير وزوجت ـــأر ب ـــى يكتشـــف أنهـــا وف ت

خـــيط آخـــر هـــو ابنتـــه وخطيبهـــا .  تزوجتـــه لالنتقـــام منـــه بســـبب غـــامض
  . الذى قتل فى ظروف غامضة ثم اتضح إنه حى

  الحقيقة اسمها سالم 
  ق م ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٩٤مصر 

ـــــأليف.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون ـــــاچ.  رءوف حلمـــــى:  ت :  مونت
زبيــــــــدة :  ديكورالـــــــ.  منيـــــــر الوســــــــيمى:  موســــــــيقى.  أحمـــــــد متـــــــولى

  . أحمد صقر:  إخراج.  محمود نصر:  مدير التصوير.  زاهر
، عبـــــد الـــــرحمن  ، أحمـــــد راتـــــب ، آثـــــار الحكـــــيم يحيـــــى الفخرانـــــى

، الراقصـــــة  ، أحمـــــد عقـــــل ، أســـــامة عبـــــاس ، يوســـــف داود أبـــــو زهـــــرة
  . دينا

، پــــــالى بــــــوى بفضــــــل أموالــــــه ال  صــــــاحب شــــــركات مالبــــــس ثــــــرى
.  ديــــدة قويـــــة الشخصـــــية ويتزوجهـــــا، يعجـــــب بســـــكرتيرته الج وســــامته

ال يكــــــف عــــــن غرامياتــــــه مــــــدعيا أنــــــه يســــــافر لمقابلــــــة شــــــريك اســــــمه 
ـــــه األمـــــر.  ســـــالم ـــــأتى بصـــــاحب الصـــــورة المزعومـــــة  تفضـــــح زوجت ، وت

ـــذى هـــو أخيهـــا فـــى الواقـــع ـــدور الشـــريك ال ـــديا .  ، ليقـــوم فعـــال ب كومي
ـــــألقون ـــــين الرئيســـــين مت ـــــة وكـــــل الممثل ـــــذلك مضـــــمونا  فعال ، أضـــــف ل

ــــرويج المتــــدينين لفكــــرة تعــــدد الزوجــــات جيــــدا فــــى ، يحصــــر  عصــــر ت
ـــــل تقـــــديم نمـــــوذج  الرجـــــل’  فـــــراغ عـــــين ‘المشـــــكلة فـــــى  ، فـــــى مقاب

  . قوى للزوجة الجادة المثقفة

  الحقيقة العارية 
The Naked Truth 

  ق م ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
:  ؛ قصــــــــة وحــــــــوار إبــــــــراهيم الــــــــوردانى:  فكــــــــرة.  أفــــــــالم ماجــــــــدة

مـــــدير .  ، محمـــــد عثمـــــان وجيـــــه نجيـــــب:  ســـــيناريو.  ثمـــــانمحمـــــد ع
،  عبـــــد الــــرحيم الصـــــباحى:  إدارة اإلنتــــاج.  فــــاروق الملـــــثم:  اإلنتــــاج

:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  البيـــــر نجيـــــب:  مونتـــــاچ.  علـــــى النشـــــوقاتى
ـــــز فهمـــــى:  مـــــدير التصـــــوير.  علـــــى إســـــماعيل ـــــد العزي :  إخـــــراج.  عب

  . عاطف سالم
فــــــــاتن .  عبــــــــد المــــــــنعم إبــــــــراهيم.  ¤.  إيهــــــــاب نــــــــافع.  ماجــــــــدة
،  فريـــــدة فهـــــيم.  دولــــت أبـــــيض:  مـــــع.  ، صـــــالح نظمـــــى الشوباشــــى
  . ، عباس رحمى ، سامية محسن فتوح نشاطى.  عاطف مكرم

ــــاء مراحــــل إنشــــاء الســــد  ــــم تصــــويره أثن ــــه ت ــــذى اشــــتهر بأن الفــــيلم ال
ــــة ــــالى المختلف ــــة.  الع ــــين مرشــــدة ســــياحية هــــو كوميــــدراما عاطفي ،  ، ب

، أمـــــا عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم فلـــــه غرامياتـــــه األخـــــرى  ابومهنـــــدس شـــــ
  . جيد بشكل عام ال سيما الشق الكوميدى!  بطريقته الخاصة

   الحقيقة الغامضة 
Presumed Innocent 

  ق م ١٢٧)  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
Warner Bros. [Mirage] C: Alixe Cordin. CD: John Boxer. 

M: John Williams. FE: Evan Lottman. PD: George Jenkins. 
DPh: Gordon Willis. ExcP: Susan Solt. Based upon the N: 
Scott Turow. S: Frank Pierson and Alan J. Pakula. P: 
Sydney Pollack and Mark Rosenberg. D: Alan J. Pakula. 

Harrison Ford. Brian Dennehy. Raul Julia. Bonnie 
Bedelia. Paul Winfield. And Greta Scacchi. Also Str: John 
Spencer, Joe Grifasi. Tom Mardirosian, Anna Maria 
Horsford, Sab Shimono. 
ـــى  ـــه كـــان عل ـــة شـــابة ل ـــل زميل نائـــب المـــدعى العـــام يحـــاكم بتهمـــة قت

ـــــة معهـــــا ثـــــم هجرتـــــه ،  كـــــل األدلـــــة الماديـــــة والـــــدوافع تدينـــــه.  عالق
لكنــــــه يبــــــرأ بســــــبب عــــــدم كفــــــاءة اإلدعــــــاء وبســــــبب تلــــــويح محاميــــــه 

ـــارع بقضـــية رشـــوة قديمـــة للقاضـــى الـــذى ينظـــر القضـــية بعـــد هـــذا .  الب
ـــــــات القصـــــــة ـــــــوالى منحني أن ”  راشـــــــومون “غـــــــرار ، لتقـــــــول علـــــــى  تت

األداء الصـــــــامت .  الحقيقـــــــة الواحـــــــدة قـــــــد تكـــــــون متعـــــــددة األوجـــــــه
ـــــــزع كـــــــل األضـــــــواء ـــــــورد انت ـــــــوتر  المـــــــتجهم لف ، رغـــــــم التشـــــــويق والت

  . المتواصل
  حكاية من بلدنا 

  ق أأ ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
مجيـــــــد :  قصـــــــة وحـــــــوار.  المؤسســـــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســـــــينما

الموســــــــيقى .  ، مجيــــــــد طوبيــــــــا حلمــــــــى حلــــــــيم:  ؛ ســــــــيناريو طوبيــــــــا
ــــؤاد الظــــاهرى:  ] هكــــذا [ـ  التصــــوير  ــــف.  ف ــــاچ بوزتي حســــين :   مونت
مســـــــــاعدى .  عـــــــــز الـــــــــدين شـــــــــفيق:  مهنـــــــــدس الـــــــــديكور.  أحمـــــــــد
.  ، نبيـــــل صـــــادق ، ســـــلوى المغربـــــى محمـــــد عبـــــد العزيـــــز:  اإلخـــــراج

ــــاج ــــدير اإلنت ــــتج المنفــــذ.  أبــــو الســــعود نــــديم:  م محمــــد عبــــد :  المن
ـــــــدير التصـــــــوير.  لجـــــــوادا حلمـــــــى :  إخـــــــراج.  أحمـــــــد خورشـــــــيد:  م

  . حليم
عبــــد اهللا :  باالشــــتراك مــــع.  ، ناهــــد جبــــر شــــكرى ســــرحان:  بطولــــة
، عبـــــد العظـــــيم عبـــــد  ، صـــــالح نظمـــــى ، عبـــــد العلـــــيم خطـــــاب غيـــــث
، حســـــين  ، حســـــن عســـــر ، محمـــــد أباظـــــة محمـــــود ياســـــين.  الحـــــق

كمـــــــــال ،   ، ناديـــــــــة عكاشـــــــــة عبـــــــــد الغنـــــــــى النجـــــــــدى.  إســـــــــماعيل
، فتحيــــة  هــــدى عبــــده.  ، علــــى مصــــطفى ، رشــــاد إبــــراهيم الشــــربينى
، محمــــــد  عــــــاطف مكــــــرم:  والطفلــــــين >؛  ، محمــــــود كامــــــل علــــــى
  . < السقا

، علــــــى العمــــــدة  قصـــــة القريــــــة التــــــى تتمــــــرد بقيــــــادة فــــــالح شــــــجاع
ــــــه محتكــــــر كمــــــر الفــــــول ــــــا فــــــى مواجهت ــــــدأون مشــــــروعا تعاوني ،  ، ويب

ـــــك ـــــا بعـــــد ذل ـــــزداد المواجهـــــة عنف عمـــــل قـــــوى المضـــــمون مـــــؤثر .  وت
وأداء جيــــــــد مــــــــن عــــــــدد مـــــــــن المخضــــــــرمين الــــــــذين يجيـــــــــدون أداء 

  . الشخصيات الصعيدية عادة
  حكايات الغريب 

  ]  تليفـزيونى [ق م ١٠٠)   ت/   التليفـزيون ( ١٩٩٢مصر 
ســـــيناريو .  جمـــــال الغيطـــــانى:  قصـــــة.  اتحــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون

ـــــــــاچ.  محمـــــــــد حلمـــــــــى هـــــــــالل:  وحـــــــــوار ـــــــــة شـــــــــكرىنا:  مونت .  دي
.  ســـــعيد شـــــيمى:  مـــــدير التصـــــوير.  ياســـــر عبـــــد الـــــرحمن:  موســـــيقى
  . إنعام محمد على:  إخراج

،  ، نهلـــــة رأفـــــت ، محمـــــد منيـــــر ، شـــــريف منيـــــر محمـــــود الجنـــــدى
  . ، مدحت مرسى حسين األمام

ســـائق بمؤسســــة .  ســـخف وركاكـــة غيــــر عاديـــة حــــول حـــرب أكتــــوبر
ــــــاء الحصــــــ ــــــه الســــــويس أثن ــــــدى دخول يجــــــرى .  ارصــــــحفية يختفــــــى ل

، و يفاجـــــأ الجميـــــع  عنـــــه’  أبنـــــاء الحتـــــة ‘بحـــــث رســـــمى وآخـــــر مـــــن 
ـــألف عمـــل بطـــولى ـــام ب ـــف اســـم و ق ـــه أل ـــم يعـــرض  أن أصـــبح ل ، وإن ل

كـــل ذلـــك بـــالرغم مـــن أنـــه كـــان شخصـــا !  الفـــيلم طلقـــة واحـــدة منهـــا
، فـــــى  ، ال شـــــىء مثيـــــر ال شـــــىء مقنـــــع.  مســـــالما وأقـــــرب للســـــذاجة

  .  هذه الخطابة الجوفاء
  بنت اسمها مرمر حكاية 

  ق م ١٠٦)   س/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 
ـــــة الســـــينما والمســـــرح والموســـــيقى ـــــى:  قصـــــة.  هيئ .  محمـــــد عفيف

عبــــــــد العزيــــــــز :  مونتــــــــاچ.  ، بركــــــــات ســــــــيد الخميســــــــى :  ســــــــيناريو
  . بركات:  إخراج.  عبد الحليم نصر:  مدير التصوير.  فخرى

 ، ســــــامية ، صــــــالح منصــــــور ، محمــــــود ياســــــين ســــــهير المرشــــــدى
  . ، علية عبد المنعم ، ملك الجمل شكرى

يطردهـــا .  طالبـــة مـــن الريـــف تقـــيم لـــدى عمهـــا بالقـــاهرة وتحـــب ابنـــه
ــــــاء ــــــزوج أحــــــد األثري ــــــزوج حبهــــــا القــــــديم .  فتت ــــــف ال ــــــل يكل بعــــــد قلي

.  ، بينمــــا تعــــرف هــــى أن لــــه زوجــــة أخـــــرى بعمــــل مــــا ـ  صحفى اآلنـ  
هقــــــات ميلودرامــــــا مرا.  يتكــــــاتف الشــــــابان لحصــــــولها علــــــى الطــــــالق

ــــاة للنضــــج ــــأس بهــــا بشــــكل عــــام عــــن ســــعى فت ، لكــــن ليســــت  ، ال ب
  . األفضل من نوعها

  بنات  ٣حكاية 
  ق أأ ١٠٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٨مصر 

  . ” حكاية ثالث بنات “:  بعض المطبوعات والدعاية
ــــــالم االتحــــــاد  [ :  قصــــــة.  أفــــــالم االتحــــــاد]  أفــــــالم الســــــالم أف

:  مونتــــــاچ.  محمــــــد أبــــــو يوســــــف : ؛ ســــــيناريو وحــــــوار الســــــيد بــــــدير
كبيــــر مهندســــى .  عبــــاس حلمــــى:  مهنــــدس الــــديكور.  حســــين أحمــــد

:  تـــــــأليف:  اإلســـــــكتش الغنـــــــائى.  نصـــــــرى عبـــــــد النـــــــور:  الصـــــــوت
ــــــر مــــــراد:  ؛ تلحــــــين حســــــين الســــــيد ــــــاء مني .  ســــــعاد حســــــنى:  ؛ غن
:  إخـــــراج.  عبـــــاس حلمـــــى:  إنتـــــاج.  كمـــــال كـــــريم:  مـــــدير التصـــــوير
  . محمود ذو الفقار

،  شــــــمس البـــــــارودى.  حســــــن يوســــــف.  ســــــعاد حســــــنى:  ولــــــةبط
،  ، عــــادل إمــــام ، يوســــف فخــــر الــــدين ســــامية شــــكرى.  محمــــد رضــــا

، بليـــــــغ  ، حســـــــين إســـــــماعيل عليـــــــة عبـــــــد المـــــــنعم.  فيفـــــــى يوســـــــف
عمــــاد :  باالشــــتراك مــــع الممثــــل الكبيــــر <.  ، ســــيد عبــــد اهللا حبشــــى
  . نادية سيف النصر:  ؛ و > حمدى

)  ســــعاد حســــنى (األولــــى :  ســــكندريةثــــالث فتيــــات فــــى صــــيف األ
، وتتطلــــع للشــــهرة لكنهــــا تضــــن بنفســــها علــــى  تعمــــل بفرقــــة مســــرحية

ــــرى مالــــك الفرقــــة ــــاجر األســــماك الث ،  ، والمتــــزوج مــــن أربــــع بالفعــــل ت
ـــدها   ـــن يفي ـــه ل ـــدما وجـــدت أن ـــراء عن ـــدعى الث وكـــذا تتهـــرب مـــن شـــاب ي

ألمـــــر ، ينتهـــــى ا جـــــادة وواقعيـــــة)  شـــــمس البـــــارودى (الثانيـــــة .  كثيـــــرا
ــــــأن يحبهــــــا هــــــذا الشــــــاب ويتزوجهــــــا )  ســــــامية شــــــكرى (الثالثــــــة .  ب

ـــو ســـرا رغـــم زواجـــه  ـــه أن يتزوجهـــا ول ـــد من ســـكرتيرة تحـــب رئيســـها وتري
ـــــه ـــــاهرة تخلصـــــا منهـــــا وانجاب ـــــرع الق ـــــيلم .  ، ونهايتهـــــا أن ينقلهـــــا لف ف

، ال يفلــــح فــــى الكوميــــديا وال فــــى الغراميــــات وال فــــى  أحــــادى البعــــد
  . التعليق االجتماعى

  حكاية جواز 
Histoire d’un Mariage 

  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
ـــــــع وعـــــــرض األفـــــــالم الســـــــينمائية [ ـــــــب ]  العامـــــــة لتوزي أفـــــــالم نجي

مهنــــــــدس .  محمــــــــد عثمــــــــان:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  خــــــــورى
مهندســـــــــا .  ] أنـــــــــدريا زانـــــــــديلس [ـ  أندريـــــــــه زنـــــــــديلس :  الصــــــــوت
.  حســـــين أحمـــــد:  مونتـــــاچ . ، شـــــارفنبرج حبيـــــب خـــــورى:  الـــــديكور

وحيـــــــد :  مـــــــدير التصـــــــوير.  فـــــــؤاد صـــــــالح الـــــــدين:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج
 . حسن الصيفى:  إخراج.  فريد

ــــد.  حســــن يوســــف.  شــــكرى ســــرحان.  ســــعاد حســــنى .  آمــــال فري
ـــــزة  حســـــن فـــــايق.  ، أمينـــــة رزق مـــــارى منيـــــب:  باالشـــــتراك مـــــع ، عزي

،   ى، بليـــــغ حبشـــــ ســـــهام فتحـــــى.  ســـــهير زكـــــى:  ؛ والراقصـــــة حلمـــــى
، حســــــــن  ، جاذبيــــــــة الحجــــــــازى ، إنچــــــــى إســــــــماعيل كــــــــوثر شــــــــفيق

  . أنيس
عــــــريس .  كوميــــــديا خفيفــــــة جيــــــدة الفكــــــرة والمفارقــــــات لحــــــد مــــــا

، فتقــــرر حماتــــه منــــع  يصــــله ليلــــة زفافــــة خطابــــا بنقلــــه إلــــى جهــــة نائيــــة
، والتمثيــــــل  أنــــــت تعــــــرف مــــــارى منيــــــب.  ابنتهــــــا مــــــن الــــــذهاب معــــــه

  . خفيف الظل من جميع الباقين
   حب  حكاية

  ق أأ ١٥٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . حلمى حليم:  إخراج

، عبــــــــد الســــــــالم  ، مــــــــريم فخــــــــر الــــــــدين عبــــــــد الحلــــــــيم حــــــــافظ
  . ، ثريا فخرى ، محمود المليجى ، فردوس محمد النابلسى

ـــــــة المصـــــــرية ، مـــــــن معلـــــــم الحـــــــب  أحـــــــد أنجـــــــح األعمـــــــال الغنائي
ــــه ،  األشــــهر فــــى التــــاريخ الثقــــافى المصــــرى المعاصــــر ــــذى ال تعادل وال

ــــه ــــة أو إلفـــــيس پريســــلى كــــل فــــى مجال ــــة وليل ــــف ليل درامــــا .  ســــوى أل
عاطفيــــــة تحــــــوى خمســـــــا مــــــن أشـــــــهر أغــــــانى عبـــــــد الحلــــــيم حـــــــافظ 

ــــــت ( ــــــر ) اذكرهــــــا أن ــــــى الفقي ــــــروى قصــــــة المغن ــــــذى يحــــــاول  ، ت ، ال
، حــــــين  ، فيجيــــــد فنــــــه إلــــــى أن يشــــــتهر الوصــــــول لقلــــــب فتــــــاة ثريــــــة

  . ينجح يكتشف أنه مصاب بمرض مميت
  حكاية العمر كله 

  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . حلمى حليم:  إخراج

ـــة ـــاتن حمام ـــوزى ، أحمـــد رمـــزى ، فريـــد األطـــرش ف ـــى ف ، عبـــد  ، ليل
  . ، مها صبرى المنعم إبراهيم

، عـــــــن فتـــــــاة تطلـــــــب المـــــــأوى لـــــــدى  كوميـــــــديا عاطفيـــــــة موســـــــيقية
عليـــك لـــن يلـــح .  ، يحبهـــا وهـــى تحـــب آخـــر موســـيقار ومغنـــى شـــهير

، حتـــــى وهـــــى  طـــــوال الفـــــيلم إال المقارنـــــة بـــــين ممثلـــــة قـــــديرة البراعـــــة
ـــــــديا الخالصـــــــة ـــــــل الكومي ـــــــه  ، ألول مـــــــرة تمث ـــــــل محـــــــدود أحب ، وممث
، وأعجبـــــــــه أن يصـــــــــبح نجمـــــــــا ســـــــــينمائيا  النـــــــــاس أصـــــــــال ألغانيـــــــــه

  ! أنت تعرف من.  ’ بالمرة ‘
   ٢/١حكاية فى كلمتين 

  ق م ١٥٣)  س/  السبكى ( ١٩٨٥مصر 
  . حسن إبراهيم:  إخراج

ــــــوى ــــــى عل ــــــش ليل ، ســــــعاد  ، أحمــــــد مظهــــــر ، إيمــــــان البحــــــر دروي
  . ، نجاح الموجى ، وحيد سيف حسين

ميلودرامــــا عاطفيــــة عــــن الشــــاب الفقيــــر الــــذى يــــتهم ظلمــــا بســــرقة 
ـــه عنهـــا ـــى يبعدون ـــك حت ـــة وذل ـــد صـــديقة الطفول ـــة وال ـــم يخـــرج .  خزين ث
ة نهايـــــة ، وثمـــــ مــــن الســـــجن ليكـــــون فرقــــة غنائيـــــة مـــــع زمــــالء الزنزانـــــة

ـــــالطبع تنويعـــــة علـــــى قصـــــة طالمـــــا عولجـــــت فـــــى الســـــينما .  ســـــعيدة ب
.  ) ” نقــــــر “انظــــــر مــــــثال  (األميركيــــــة لكــــــن بمســــــتوى آخــــــر عــــــادة 

هــــل تســــتطيع تفســــير انهمــــار كلمــــات المــــديح علــــى لســــان :  ســــؤال
؟ للتســــهيل قــــارن قــــوة صـــــوته  الممثلــــين حــــول بحــــة صــــوت درويــــش

  . ” ى أوراق رسميةتزوير ف “مع أغانى فيلمه الوحيد السابق 



١٢٤  

  حكاية نص الليل 
  ق أأ ٩٥)  س/    ف ( ١٩٦٤مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

، ســـــــــمير  ، نجـــــــــوى فـــــــــؤاد ، يوســـــــــف شـــــــــعبان زيـــــــــزى البـــــــــدراوى
ــــدقن ، عمــــاد حمــــدى صــــبرى ــــق ال ــــة  ، إحســــان شــــريف ، توفي ، روحي
  . خالد

، وإن لــــم  ، بهــــا محاولــــة لخلــــق جــــو تغريــــب وتشــــويق درامــــا ترقبيــــة
، لـــه ابنـــه  كاتـــب ثـــرى شـــهير.  نـــات الموجـــه المتواضـــعةتســـعفها امكا

،  ، وزوجـــــة مشـــــلولة ، وأخـــــت متزوجـــــة ســـــرا تنجـــــذب لشـــــاب مغـــــامر
، ثـــــم قتـــــل  محاولـــــة لقتلـــــه.  وزاد علـــــيهم ســـــكرتيرة جديـــــدة حســـــناء

  . والشكوك تلف الجميع.  بالفعل
   ٢/١حكاية نص مليون دوالر 

  ق م ٩٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٨مصر 
مصـــــر للتوزيـــــع ودور  للتجـــــارة واالســـــتثمار الســـــينمائى  اللبنانيـــــة [

صــــفوت :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم الشــــرق الجديــــد]  العــــرض
ـــــــاج.  القشـــــــيرى ـــــــدير اإلنت ـــــــة:  م ـــــــدس الصـــــــوت.  عمـــــــرو عرف :  مهن

ـــــل عزيـــــز :  مونتـــــاچ.  جمـــــال ســـــالمة.  د:  موســـــيقى تصـــــويرية.  جمي
ســــــعد  : إخـــــراج.  محمـــــد طـــــاهر:  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد هاشـــــم

  . عرفة
.  أحمـــــــــد عبـــــــــد العزيـــــــــز.  إلهـــــــــام شـــــــــاهين.  يحيـــــــــى الفخرانـــــــــى

ــــــع ــــــق:  باالشــــــتراك م ــــــة كامــــــل.  أحمــــــد لوكســــــر.  محمــــــد وفي .  عبل
ـــــــة ســـــــعيد حمـــــــدى يوســـــــف ـــــــد المـــــــؤمن ، نبوي ـــــــد عب أحمـــــــد .  ، خال

  . ، عزت عفيفى ، على الشريف ، سعيد عدس عطية
مســـــئول بنــــــك يغـــــرر بــــــه صـــــديق قــــــديم بـــــأن يــــــوعز لـــــه باســــــتبدال 

مـــــا يحـــــدث أن شــــــابا .  رات مزيفـــــة بالســـــليمة التـــــى فـــــى حوزتـــــهدوال
ـــه بهـــا ـــام بنزهـــة مـــع خطيبت فيقـــبض .  بســـيطا يســـرق الســـيارة لمجـــرد قي

اآلن يخــــرج مصــــمما علــــى رد شــــرفه .  عليــــه ويســــجن بتهمــــة التزييــــف
مــــن ناحيـــة أخــــرى ال يعـــرف هــــذا األخيــــر  .  ولـــو بمحاولــــة قتـــل البطــــل

طالــــــب بســــــداد كيــــــف يــــــتخلص مــــــن مالحقــــــات ذلــــــك الصــــــديق الم
ــــــــــه أيضــــــــــا المبلــــــــــغ ــــــــــه راح يالحــــــــــق زوجت درامــــــــــا .  ، ال ســــــــــيما وأن
الفخرانــــى وشــــاهين .  األشرار النمطيــــة بــــال تميــــز يــــذكرـ  البيزنسـ  رجال

مقنعـــــــــان فـــــــــى دورى موظـــــــــف الطبقـــــــــة الوســـــــــطى وزوجتـــــــــه الجـــــــــادة 
  . الواقعية

   وراء كل باب … حكاية
 ق ٣٥+  ٣٥+  ٣٥+  ٢٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٧٩مصر 

  م
محمــــد :  الموســــيقى.  حكايــــة وراء كــــل بــــاب.  أفــــالم فــــاتن حمامــــة

:  اللوحــــــات.  جمــــــال ســــــالمة:  التوزيــــــع الموســــــيقى.  عبــــــد الوهــــــاب
:  مـــــدير التصـــــوير.  ســــعيد الشـــــيخ:  المونتـــــاچ.  رءوف عبــــد المجيـــــد

:  قصـــــة:  النائبـــــة المحترمــــة.  ســــعيد مــــرزوق:  إخـــــراج.  وحيــــد فريــــد
ضـــــيف .  توفيـــــق الحكـــــيم:  قصـــــة:  أريـــــد أن أقتـــــل.  توفيـــــق الحكـــــيم
عــــــــن :  موقــــــــف مجنــــــــون.  كاتيــــــــا ثابــــــــت:  قصــــــــة:  علــــــــى العشــــــــاء

  . كمال ياسين:  ؛ تمصير وإعداد باربيه جريدى:  مسرحية
ــــــة ــــــة المحترم ــــــل.  أحمــــــد مظهــــــر:  النائب ــــــد أن أقت ــــــو بكــــــر :  أري أب

،  جميــــــل راتــــــب:  ضــــــيف علــــــى العشــــــاء.  ، صــــــفية العمــــــرى عــــــزت
،  ، فـــــاروق نجيـــــب أحمـــــد رمـــــزى:  موقـــــف مجنـــــون.  محمـــــد الســـــبع
فــــــــاتن :  بــــــــدون ائتمــــــــان فــــــــى األفــــــــالم األربعــــــــة . [ أحمــــــــد نبيــــــــل

  . ] حمامة
عــــــن موقــــــف بــــــالغ الصــــــعوبة ’  النائبــــــة المحترمــــــة ‘الفــــــيلم األول 

والطرافـــة معـــا هـــو أنـــه قـــررت الـــذهاب لمـــن تحـــب فـــى مكتبـــه لتطلـــب 
ــــــده ــــــانى !  ي ــــــل ‘الفــــــيلم الث ــــــد أن أقت والقصــــــة لمريضــــــة نفســــــية ’  أري
، وتــــدريجيا وأمــــام  ، تهــــدد زوجــــين ســــعيدين يســــكنان بجوارهــــا لقتــــلبا

الفــــــيلم .  تهديــــــد المســــــدس تتضــــــح حقيقــــــة الحــــــب بــــــين الــــــزوجين
ـــــه ’  ضـــــيف علـــــى العشـــــاء ‘الثالـــــث  عـــــن دعـــــوة زوجهـــــا ألحـــــد زمالئ

ــــزنس لعشــــاء شــــغل ــــذى رفضــــه  رجــــال البي ــــه حبهــــا القــــديم ال ــــإذا ب ، ف
وفيـــه ’  قـــف مجنـــونمو  ‘الفـــيلم الرابـــع .  أهلهـــا بســـبب بســـاطة حالـــه

ـــل مطلقهـــا المهنـــدس الفقيـــر فـــى شـــقتها الفخمـــة بشـــأن إجـــراءات  تقاب
ــــرة مــــا ، فمــــاذا يحــــدث  ، وبشــــكل تلقــــائى يســــتعيدان ذكرياتهمــــا المري

ـــى ـــام الحـــب األول ـــو رجعـــا قلـــيال ألي ـــل :  بشـــكل عـــام!  ؟ ل ـــل جمي تمثي
ـــــــع ـــــــن الجمي ـــــــى كـــــــل الشخصـــــــيات م ـــــــة ف ـــــــة مذهل ـــــــاتن حمام ،  ، وف

ب مختلفــــة لشخصــــية المــــرأة التــــى تنتمــــى وقــــدمت بــــوعى لمــــاح جوانــــ
عمـــــل ممتـــــع جـــــدا :  إجمـــــاال.  للقطــــاع الراقـــــى مـــــن الطبقـــــة الوســـــطى

المشــــترك فــــى األفــــالم األربعــــة هــــو .  وينطــــق بالــــذكاء فــــى كــــل دقيقــــة
، وفـــــاتن حمامـــــة كمنتجـــــة  كموجـــــه وكتمثيليـــــة شاشـــــة ســـــعيد مـــــرزوق

،  ، وهـــــــى مصـــــــممة باألســـــــاس كـــــــأفالم تليفــــــــزيونية قصـــــــيرة وكممثلـــــــة
مــــــن  (يــــــث تعــــــرض بالفعــــــل هــــــى وغيرهــــــا كفــــــرادى علــــــى شاشــــــته ح

  . ) ’ أريد هذا الرجل ‘العناوين األخرى 
  حكايتى مع الزمان 

  ق م ١٢٩)   س/   ف/  ت ( ١٩٧٣مصر 
.  مصــــــــطفى ســــــــامى:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  أفــــــــالم صــــــــوت الفــــــــن

ــــد الوهــــاب:  ألحــــان ــــل محمــــد عب ،  ، محمــــد المــــوجى ، كمــــال الطوي
ــــــــغ حمــــــــدى ــــــــى اســــــــماعيل:  موســــــــيقى.  بلي ــــــــاچ.  عل ــــــــة :  مونت نادي

  . حسن اإلمام:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير.  شكرى
ـــــى ، رشـــــدى أباظـــــة وردة ـــــة ، ســـــمير صـــــبرى ، يوســـــف وهب ،  ، لبلب

،  ، نبيـــــل الهجرســـــى ، شـــــفيق جـــــالل ، صـــــالح نظمـــــى نبيلـــــة الســـــيد
  . محمد نجم

ــــــاج ــــــة ضــــــحمة األنت ــــــة غنائي ــــــا عاطفي .  ، متوســــــطة القيمــــــة ميلودرام
مثلـــــث العشـــــق .  طويلــــة وحافلـــــة باألغـــــانى الطويلـــــة وغيـــــر الســـــينمائية

ــــة وموجــــه مســــرحى شــــاب مهــــذب ــــين زوجــــة فنان ــــة ب ، بســــبب  والخيان
،  ، ولهـــــا ابنـــــة لـــــو علمـــــت أنهـــــا أم.  أنشـــــطة الـــــزوج غيـــــر المشـــــروعة
وقـــــــس .  أنـــــــت تعـــــــرف وردة كممثلـــــــة.  ســـــــيمكنك اســـــــتنتاج النهايـــــــة
  . على ذلك مستوى التمثيل ككل

   ٢/١آخر الجلسة الحكم 
  ق م ١١٥)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٥مصر 

قصــــــــة .  أفــــــــالم ســــــــيد نوفــــــــل]  مصــــــــر للتوزيــــــــع ودور العــــــــرض [
:  ســـــيناريو وحـــــوار ، لعنـــــة المالئكـــــةفتحـــــى أبـــــو الفضـــــل :  األديـــــب

ــــــد العظــــــيم:  مخــــــرج أول.  م.  أحمــــــد صــــــالح ــــــدس .  عمــــــاد عب مهن
.  مـــــلمجـــــدى كا:  مهنـــــدس الصـــــوت.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  الـــــديكور

.  د:  اإلشــــــــراف العلمــــــــى.  هــــــــانى مهنــــــــى:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية
ســــعيد :  إنتــــاج.  محمــــود الجــــوهرى:  المنــــتج المنفــــذ.  ســــمير المــــال

ســــــمير :  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ.  نوفــــــل
  . محمد عبد العزيز:  إخراج.  فرج

ــــــــث.  بوســــــــى.  ¤.  نــــــــور الشــــــــريف :  وألول مــــــــرة.  حمــــــــدى غي
عليــــة عبــــد .  ، عبــــد العزيــــز مخيــــون فكــــرى أباظــــة.  الطــــوخى إيمــــان
ـــــــل المـــــــنعم ـــــــدر نوف ـــــــاورى.  ، ســـــــيد صـــــــادق ، ب ـــــــايق  ســـــــامى مغ ، ف
، حســــــين  ، حســــــان اليمــــــان ، عواطــــــف تكــــــال ، عليــــــة علــــــى عــــــزب
، ثريــــا  ، محمــــد عبــــد المجيــــد ســــامية ســــامى.  ، ســــيد طليــــب  عرعــــر

،  ، نبويــــــة ســــــعيد ، ناديــــــة شــــــمس الــــــدين ، ســــــميرة رشــــــدى إبــــــراهيم
ــــزيس فهمــــى رشــــوان مصــــطفى ــــت لبيــــب:  واألطفــــال.  ، إي ، مــــى  رأف
،  ، والء ســــمير ، أحمــــد ســــمير ، شــــيماء عبــــد الــــرحمن نــــور الشــــريف
  . ، محمد نوفل ، داليا سرور ، نرمين نبيل أشرف الشنوانى

ــــــدفاع عــــــن المــــــرأة ‘مــــــن األفــــــالم النموذجيــــــة لســــــينما  زوجــــــة ’  ال
،  فــــــى أســـــرة زوجهــــــاتتأكـــــد مـــــن وجــــــود نـــــوع مــــــن الجنـــــون الـــــوراثى 

ـــــين ـــــن الجن ـــــتخلص م ـــــى .  فت ـــــع الحمـــــا القاســـــى ريف ـــــدأ الصـــــراع م ويب
، وتتطـــــــــوع أخـــــــــت زوجهـــــــــا  ، وتقـــــــــدم البطلـــــــــة للمحاكمـــــــــة الطبـــــــــاع

، ويصــــــبح الموضــــــوع قضــــــية العلــــــم فــــــى مواجهــــــة  المحاميــــــة للــــــدفاع
ـــــدين فـــــى كـــــل شـــــىء ـــــف والتلـــــويح بال مضـــــمون ذو جـــــرآة ال .  التخل

عـــــادة مـــــا تقـــــام المـــــذابح ، مـــــر بهـــــدوء لحســـــن الحـــــظ ألنـــــه  تتصـــــور
ـــــرا ـــــيس .  ألســـــباب أهـــــون كثي ـــــدرامى ل ـــــرئيس أن الصـــــراع ال ـــــب ال العي

بــــــالتكثيف الكــــــافى بحيــــــث ال يجــــــزع المشــــــاهد جــــــديا مــــــن جعبــــــة 
  . الطرف اآلخر

  حكم الزمان 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . بركات:  إخراج

، زوزو  ، ســـــميحة توفيـــــق ، ماجـــــدة ، عمـــــاد حمـــــدى نـــــور الهـــــدى
  . ، عمر الحريرى ، محمود إسماعيل ، سراج منير بشكي

، وتــــأتى  ، وأيضــــا تطــــارد مــــن يحبهــــا هــــذا فتــــاة لعــــوب تطــــارد شــــابا
، وذلــــك حتــــى تســــلب  لهــــا بعــــاهرة تــــدعى أنهــــا أمهــــا التــــى ال تعرفهــــا

ــــــوط لبركــــــات.  أموالهــــــا ــــــرة هب ،  ميلودرامــــــا محــــــدودة القيمــــــة فــــــى فت
  ! لعلها تشبه ما حدث له فى أواخر السبعينيات

  الحكم النهائى 
Final Verdict 

  ] اشتراك  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩١أميركا 
Turner Pictures. M: David McHugh. E: Stanford C. Allen. 

PD: Cary White. DPh: Paul Elliott. P: George Manasse; Co-
P: Victor Simpkins. Based on the B Final Verdict: Adela 
Rogers St. Johns. W For Television: Lawrence Roman. D: 
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Treat Williams. ¤. Glenn Ford. Olivia Burnette -as Nora. 
Gretchen Corbett. Ashley Crow. Adam Faraizl. Fionnula 
Flanagan. Barton Heyman. Dana Hill. Lance kerwin. 
Raphael Sbarge. Amy Wright.  Tony Frank, Matthew 
Posey, Rick Stokes, Bill Wayne deHart, Ed Geldart, Jack 
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محـــــام شـــــهير ابـــــن لقـــــس علمـــــه الـــــدفاع :  ١٩١٩لـــــوس أنچلـــــيس 
ـــــــاء فقـــــــط ـــــــى .  عـــــــن األبري ـــــــة الفضـــــــولية ف ـــــــه الطفل يعمـــــــل هـــــــو وابنت

ــــه فعــــال:  قضــــيتين ــــل زوجت ــــى كانــــت عــــن قات ــــه بســــهولة األول ،  ، ويبرئ
ويعتبـــــر هـــــذه الســـــابقة مـــــن ابنـــــه نـــــذير شـــــؤم ويمـــــوت هـــــو نفســـــه فـــــى 

ــــ.  حــــادث ،  ت دعــــارةينهــــار المحــــامى ويلجــــا إلدمــــان الخمــــر فــــى بي
شـــاب ســـكير قـــادم :  لكـــن طفلتـــه تـــأتى لتدفعـــه لتـــولى القضـــية الثانيـــة

ــــوكر ــــة الب ــــه فــــى لعب ــــل غــــريم ل ــــه قت ــــا يعتقــــد أن ــــى هــــو  مــــن أتالنت ، وحت
، وحــــــدس الطفلــــــة هــــــو دليــــــل  نفســــــه ال يســــــتطيع تــــــذكر مــــــا حــــــدث

رغــــم اســــتحقاقه للبــــراءة لكنــــه لــــم يكــــن نبــــيال تجــــاه .  براءتــــه الوحيــــد
حبكــــــــة فرعيــــــــة لعالقــــــــة الجــــــــذب .  لزواجالفتــــــــاة التــــــــى وعــــــــدها بــــــــا

صــــــورة مضــــــببة مشــــــوبة بــــــاللون .  المســــــتمرة بــــــين المحــــــامى وزوجتــــــه
  . ، وتوجيه بارع نال جائزة إيمى الوردى المحبب
   ٢/١الحكمة 

Wisdom 
  ق م ١٠٩)  إى إتش إى  ( ١٩٨٦أميركا 
  . ” قسوة اإلجرام “:  ف

[Cannon] Gladden Entertainment; Cannon Screen 
Entertainment. ExcP: Robert E. Wise. M: Danny Elfman. 
DPh: Adam Greenberg. FE: Michael Kahn, A.C.E. P: 
Bernard Williams. W and D: Emilio Estevez. 

Emilio Estevez. Demi Moore. ¤. Tom Skerritt. Veronica 
Cartwright. William Allen Young. Charlie Sheen. 

حقـــــــق )  ســــــنة ٢٤ (رقــــــام القياســــــية إيميليـــــــو إيستيفـــــــيز لهــــــواة األ
ـــل ويوجـــه ويكتـــب معـــا فيلمـــا  ســـجال بهـــذا الفـــيلم كأصـــغر شـــخص يمث

هـــــذا هـــــو المهـــــم ألن النتيجـــــة ذاتهـــــا .  احترافيـــــا فـــــى تـــــاريخ الســـــينما
إعــــادة تجمــــع مــــا بــــين .  أبعــــد مــــن أن تمنحــــه لقــــب الطفــــل األعجوبــــة

ـــــــ  ــــــتجهم والســــــطحية معــــــا ل ــــــد “ال ــــــونى وكالي ــــــه  ” ب ــــــزت في ، وإن تمي
مشـــــاهد النشـــــاط غيـــــر المتوقعـــــة مـــــن هـــــذا الممثـــــل الشـــــاب فـــــى أول 

الواقـــــع أن المظهـــــر العـــــام للفـــــيلم مقبـــــول بعـــــض الشـــــىء  (توجيـــــه لـــــه 
ــــرى كافــــة العناصــــر  ــــى أســــندت إليهــــا كمــــا ت بفضــــل مواهــــب القمــــة الت

، وفوقهـــــا تبنــــــى الموجــــــه  الحرفيـــــة مــــــن تصـــــوير وتوضــــــيب وموســــــيقى
روع كمنـــتج تنفيـــذى بـــل ويقـــال أنـــه أشـــرف العظـــيم روبـــرت وايـــز للمشـــ

، لكـــن لحظـــة الحقيقـــة تكمـــن فـــى  أيضـــا علـــى إيستيفــــيز فـــى التوجيـــه
مكـــان آخـــر هـــو المخطوطـــة التـــى كتبهـــا هـــذا األخيـــر وتظـــل أســـوأ مـــن 

ـــــالى كموجـــــه !  أن يصـــــنع منهـــــا فـــــيلم جيـــــد انظـــــر فـــــيلم إيستيفــــــيز الت
.  ) ” إحنــــا الرجالــــة—أجــــازة مــــع ميــــت  “واألفضــــل بدرجــــة ملموســــة 

، فأصــــبح  شــــاب مــــن أســــرة متوســــطة أتهــــم وهــــو صــــبى بســــرقة ســــيارة
فـــى لحظـــة واحـــدة يقـــرر أن .  يواجـــه مشـــقة فـــى الحصـــول علـــى عمـــل

يصــــبح مجرمــــا وعنــــدما يشــــاهد برنامجــــا عــــن الفقــــراء الــــذين أفلســــتهم 
ـــــى الحيـــــاة حـــــرق مســـــتندات  ـــــروض البنـــــوك يقـــــرر أن يكـــــون دوره ف ق

ييــــد كاســــح مــــن الشــــعب ، وســــط تأ االئتمــــان فــــى كــــل بنــــوك الواليــــات
ـــه ـــا!  األميركـــى ل ـــة  ال شـــىء مقنـــع تقريب ـــو يهمـــك رؤي ، وشـــاهده فقـــط ل

ـــــة ديمـــــى مـــــوور ظهـــــور حليـــــة لتشـــــارلى .  هـــــذا الـــــدور المبكـــــر للرائع
انظـــــر  (شــــيين األخ األصــــغر إلميليـــــو إيستيفـــــيز فــــى الحيـــــاة الواقعيــــة 

ــــه تشــــارلى شــــيين قبــــل ذلــــك  ــــه مــــع أبي ــــيلم الــــذى جمع ــــو شــــئت الف ل
  . ) ” لغرباءفى تحفظ ا “

  حكمت المحكمة 
  ق م ١٢٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨١مصر 

.  ، أحمــــد يحيــــى فريــــد شـــوقى:  ســـيناريو وحــــوار.  نيـــو ســــتار فــــيلم
.  جمــــال ســــالمة:  موســــيقى.  أنســــى أبــــو يوســــف:  مهنــــدس المنــــاظر

:  إخـــــراج.  ســـــمير فـــــرج:  مـــــدير التصـــــوير.  ناديـــــة شـــــكرى:  مونتـــــاچ
  . أحمد يحيى

ــــد شــــوقى ــــب يوســــف شــــعبان،  فري ــــى  ، يســــرا ، ماجــــدة الخطي ، ليل
  . ، عبد الرحيم الزرقانى ، حاتم ذو الفقار طاهر

ــــه ــــه بنات ــــدا مستشــــار انفضــــت مــــن حول ــــزوج  ، وجــــد نفســــه وحي ، فت
أكثــــر .  ، هنــــا تنفجــــر صــــراعات كــــل األطــــراف الممرضــــة التــــى ترعــــاه

ـــــة زوجـــــة الشـــــرير ـــــة الطيب ـــــة هـــــى يســـــرا االبن ـــــو .  الشخصـــــيات درامي ل
”  المالعــــين “، فــــإن فــــيلم  هــــذا معالجــــة أخــــرى للملــــك ليــــراعتبــــرت 

ــــــز بالمــــــذاق الخــــــاص علــــــى األقــــــل هنــــــا فريــــــد شــــــوقى أميــــــل .  يتمي
  . أول أدوار حاتم ذو الفقار:  معلومة.  ألسلوبه األقدم مبالغة

  حكمتك يا رب 
  ق م ٩٠)  س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٧٦مصر 

ـــــان]  صـــــوت الحـــــب [ ـــــاكفور أنطوني :  اريو وحـــــوارقصـــــة وســـــين.  ت
ــــــــاچ.  صــــــــالح رضــــــــا:  موســــــــيقى.  محمــــــــد عثمــــــــان حســــــــين :  مونت

حســــــام الــــــدين :  إخــــــراج.  ســــــمير فــــــرج:  مــــــدير التصــــــوير.  أحمــــــد
  . مصطفى

،  ، عــــادل أدهــــم ، ســــناء جميــــل ، حســــين فهمــــى ســــهير المرشــــدى
ــــونس شــــلبى صــــالح الســــعدنى ــــاتم ، ي ، أحمــــد  ، صــــالح نظمــــى ، هي

  . لوكسر
، الســـــــيما مـــــــع جـــــــودة  كل عـــــــامميلودرامـــــــا جيـــــــدة التنفيـــــــذ بشـــــــ

ــــل ــــة معلمــــة بالمــــدبح.  التمثي ــــب ابن هــــذه األم .  ضــــابط مباحــــث خطي
زعيمــــــة عصــــــابة عقــــــاقير تســــــتخدم تجــــــارة الجمــــــال ولحومهــــــا ســــــتارا 

ــــع بالعصــــابة.  لنشــــاطها ــــة فقــــط  وحــــين يوق ــــة أن الخطوب ــــد االبن ، تعتق
  .  بهدف هذا

  الحل اسمه نظيرة 
  ] ىتليفـزيون  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٢مصر 
  . سعيد عبد اهللا:  إخراج

  . ، وحيد سيف ، عقيلة راتب ، ليلى علوى سعيد صالح
، لشــــــاب فــــــى مقتبــــــل حياتــــــه العمليــــــة وسلســــــلة  درامــــــا اجتماعيــــــة

ــــة ــــل متتالي ــــة حي ــــه الثري ، كايهامهــــا بمشــــروعات اســــتثمارية  ، علــــى عمت
الهـــــــدف .  ، بهـــــــدف تـــــــدبير مـــــــا يحتاجـــــــه للـــــــزواج ومـــــــا إلـــــــى ذلـــــــك

، ضــــــــاع فــــــــى هــــــــذه المعالجــــــــة  حفــــــــوظالســــــــاخر لقصــــــــة نجيــــــــب م
  . الروتينية

   ٢/١الحل المستحيل 
The Big Easy 

  ق م ١٠٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٧أميركا 
 . ” الجاسوسة الحسناء “:  ، س  ف

Kings Road Entertainment. MScr: Brad Fiedel. E: Mia 
Goldman. PD: Jeannine Claudia Oppewall. DPh: Afonso 
Beato. W: Daniel Petrie, Jr. P: Stephen Fiedman. D: Jim 
McBride. 

Dennis Quaid. Ellen Barkin. Ned Beaty. ¤. John 
Goodman. Ebb Roe Smith. Lisa Lane Persky. Charles 
Ludlam, Tom O’Brien, Grace Zabriskie, Marc Lawrence, 
Solomon Burke, Jim Garrison. 

يــــــة أتــــــت لبحــــــث فســــــاد الشــــــرطة فــــــى نيــــــو بــــــاركين محققــــــة فيدرال
ــــــز ــــــذى يمــــــارس  أورلين ــــــد هــــــو المــــــالزم ال ــــــف  ‘، وكوي الفســــــاد الخفي
ـــه’  جـــدا ـــة ذهـــول لهـــا مـــن هـــذه .  بينمـــا يخلـــص تمامـــا فـــى عمل البداي

، تتلوهــــــــا لعبــــــــة قــــــــط وفــــــــأر تخــــــــص  الشخصــــــــية غريبــــــــة اإلنطــــــــالق
، وتنتهـــــى كـــــالمتوقع  ، ســـــرعان مـــــا تنقلـــــب لحـــــرب الجنســـــين الشـــــغل

بعــــــض المشــــــاهد الجنســــــية تبــــــرز جبــــــروت األنوثــــــة  (بحــــــب ملتهــــــب 
هــــــذا هــــــو النصــــــف األول الممتــــــع تمامــــــا فــــــى .  ) الســــــاخنة لبــــــاركين

ـــــة الشخصـــــيات ـــــف ســـــرى  طراف ـــــف ‘، وتجســـــيد كي ’  الفســـــاد الخفي
ــــى اإلنســــان بحيــــث لــــم يعــــد يفكــــر فــــى إنــــه فســــاد فــــى النصــــف .  ف

محــــوره بيتــــى رئــــيس  (الثــــانى يتضــــح لالثنــــين أن هنــــاك فســــادا حقيقيــــا 
هنــــا فقــــط يصــــبح الفــــيلم عاديــــا نســــبيا باســــتثناء .  ) لشــــرطة الســــادىا

أجــــــواء الجنــــــوب الكثيفــــــة التــــــى تمــــــأل كــــــل شــــــىء بمــــــا فيــــــه شــــــريط 
  . موسيقى الكاچوون الخالب

  حل يرضى جميع األطراف 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٨٨مصر 
  . علوية زكى:  إخراج

ـــــــل ـــــــراهي ، ســـــــمير غـــــــانم ســـــــناء جمي ـــــــد المـــــــنعم إب ـــــــة  م، عب ، نادي
، روحيــــة  ، فاطمــــة الكاشــــف ، عــــزة كمــــال ، فــــاروق الــــدمرداش رشــــاد
  . ، فتحية األنصارى ، أبو الفتوح عمارة خالد

ــــــة طريفــــــة الفكــــــرة ــــــديا اجتماعي ــــــر  كومي ــــــا وغي ، لكــــــن متوســــــط فني
ـــرة ـــن زوجهـــا الميـــت مـــن شـــقتها وإحضـــار .  مثي ـــاد اب ـــة تســـعى إلبع أرمل

ــــد العكــــس أل ابنتهــــا لتقــــيم معهــــا ــــى الــــزواج، وهــــو يري ــــه مقبــــل عل ،  ن
  ! وما يرضى جميع األطراف هو زواج االبنين



١٢٥  

  حالق بغداد 
  ق أأ ١٤٠)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . حسين فوزى:  إخراج

، الســـــيد  ، ســــلطانة ، ثريــــا حلمـــــى ، كـــــارم محمــــود إســــماعيل يــــس
  . ، عبد السالم النابلسى ، حسن البارودى بدير

مرات مغــــــــامرات حــــــــالق بغــــــــداد فــــــــى حــــــــريم الــــــــوالى وضــــــــد مــــــــؤا
ــــــده الحــــــالق أيضــــــا الحاشــــــية ــــــس يقــــــوم .  ، يرويهــــــا حفي إســــــماعيل ي

  . بالدورين فى هذا األوبريت البدائى سينمائيا وزائد الطول
  حالق السيدات 

  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٠مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

ــــــــس ــــــــد الســــــــالم النابلســــــــى إســــــــماعيل ي ــــــــات  ، كريمــــــــة ، عب ، زين
ــــى كــــريم روســــتى، إســــتيفان  صــــدقى ــــى عطــــا اهللا ، ليل ، ممــــدوح  ، ليل
ــــــــة ، امتثــــــــال زكــــــــى شــــــــكرى ــــــــى  ، ليلــــــــى يســــــــرى ، هدي ، عبــــــــد الغن
  . ، سمر عطية ، محمود لطفى ، خيرية أحمد النجدى

ــــــــة الظــــــــل ــــــــة واجتماعيــــــــة خفيف ــــــــديا عاطفي ــــــــن األفــــــــالم  كومي ، وم
حــــــــــــالق الســــــــــــيدات متــــــــــــأنق ومتعــــــــــــالى .  النموذجيــــــــــــة للنابلســــــــــــى

فيـــــــه ســـــــيدة أن يمثـــــــل دور المليـــــــونير أمـــــــام ، تتوســـــــم  ) ! كعادتـــــــه (
ـــــــــه هـــــــــى تتـــــــــزوج مســـــــــاعده .  عشـــــــــيقة زوجهـــــــــا حتـــــــــى يبعـــــــــدها عن

، وهكـــــــــذا تســـــــــتقر  ، لكـــــــــن زوجهـــــــــا يتـــــــــزوج أخـــــــــرى ’ كمحلـــــــــل ‘
  ! األوضاع بعد نمو الحب فى المعسكرات الثالث

  حالل عليك 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

ــــاس مــــؤدب ى شــــمس الــــدين، هــــد إســــماعيل يــــس ، إســــتيفان  ، إلي
  . ، عمر الجيزاوى ، ثريا حلمى روستى

ثـــــرى يضـــــع .  كوميـــــديا رعـــــب ممتعـــــة ال ســـــيما مـــــن إليـــــاس مـــــؤدب
ــــف ــــه فــــى مكــــان مجهــــول مخي ، يمنحــــه لمــــن يســــتطيع الوصــــول  ثروت

ـــــه ـــــز مـــــن .  ل ـــــدين النقـــــاذ الكن ـــــين الرعدي ـــــة مـــــن البطل مغـــــامرات حتمي
  . الطامعين من بقية األسرة

  الل والحرام الح
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٥مصر 
  . سيد سيف:  إخراج

،  ، حــــاتم ذو الفقــــار ، ســــمية األلفــــى ، عــــادل أدهــــم ســــهير رمــــزى
  . ، منى السعيد ، فريدة سيف النصر عبد المنعم إبراهيم

ـــــــة بســـــــيطة طمـــــــوح ـــــــين  عامل ـــــــى حـــــــين متأرجحـــــــة مـــــــا ب ، تظـــــــل إل
’  الحـــــــرام ‘، و فـــــــةممـــــــثال فـــــــى زميلتهـــــــا الجـــــــادة المثق’  الحـــــــالل ‘

، قـــــــادرة أن تفـــــــتح لهـــــــا أبـــــــواب الثـــــــراء  ممـــــــثال فـــــــى أخـــــــرى لعـــــــوب
.  يحســـــــم األمـــــــر صـــــــاحب المصـــــــنع حـــــــين يعجـــــــب بهـــــــا.  المغلقـــــــة

، إال مــــا قــــالوه عــــن وجــــود  ، وال جديــــد فــــى التنفيــــذ موضــــوع تقليــــدى
  . مصمم عالمى ألزياء البطلة
  الحالل يكسب 

  ق م١٠٧)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٥مصر 
ـــــزيون فــــال [ ــــى كون للســــينما والتليف الكــــوثر ]  أفــــالم إيهــــاب الليث
مســــاعد .  ، مســــعود مســــعود فــــاروق ســــعيد:  ســــيناريو وحــــوار.  فــــيلم

.  عبـــــد الـــــرحمن شـــــوقى:  تـــــأليف األغـــــانى.  ســـــمير حـــــافظ:  مخـــــرج
مجـــــدى  :  مهنـــــدس الصــــوت.  مـــــاهر عبــــد النــــور:  مهنــــدس الــــديكور

.  وق ســــــــــالمةفــــــــــار :  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية واأللحــــــــــان.  كامــــــــــل
.  عـــــادل عبـــــد العظـــــيم:  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد الطبـــــاخ:  مونتـــــاچ
  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  إبراهيم عزقالنى:  إنتاج

ـــــــــار الحكـــــــــيم حســـــــــين فهمـــــــــى ـــــــــونس شـــــــــلبى ، آث ، صـــــــــالح  ، ي
، صــــالح  ، زيــــزى مصــــطفى ، صــــالح نظمــــى ، معــــالى زايــــد الســــعدنى
،  يم قــــــدرى، إبــــــراه ، لــــــويس يوســــــف ، بدريــــــة عبــــــد الجــــــواد يحيــــــى

  . ، عال يحيى يوسف عسال
ـــــاة ثريـــــة مريضـــــة بالقلـــــب ـــــذى أجـــــرى لهـــــا  فت ـــــق بالطبيـــــب ال ، تتعل

كوميــــديا روتينيــــة !  ، ويتزوجهــــا بعــــد اســــتئذان زوجتــــه الشــــعبية جراحــــة
  . لم تنقذها األسماء الكبيرة

  ☺  ٢/١الحلق العميق 
Deep Throat 

  ق م ٧٣)   — ( ١٩٧٢أميركا 
[Vanguard] Damiano Films. E: Jerry Gerard -[pseudonym 

for Gerard Damiano]. PD: Len Camp. DPh: Harry Flecks. P: 
Lou Perry. W and D: Jerry Gerard -[as above]. 

Linda Lovelace. Harry Reems. 
ــــوـ  بن ــــذى يضــــارع  هير الپورن ، هكــــذا تجــــرى ســــمعة هــــذا الفــــيلم ال

مــــن ناحيتنـــا ال نســــتطيع .  اداأعلـــى الخبطـــات فــــى تـــاريخ الســــينما إيـــر 
، فـــــأى  مـــــنح فـــــيلم ذى خمـــــس نجـــــوم ونصـــــف تقـــــدير فـــــيلم طوائـــــف
ـــة ـــى دفـــع كـــل هـــذه األمـــوال الطائل ـــى تقـــدر عل ـــه !  ؟ طائفـــة هـــذه الت إن

ــــة لحــــد مــــذهل ، وكــــل هــــذا جــــرى  قطعــــا كالســــية متواصــــلة الجماهيري
تحـــــت الســـــطح رغـــــم فـــــرص عرضـــــه الضـــــيقة نســـــبيا والمـــــدارة أساســـــا 

ــــــا ــــــى اإلطــــــالق  ، بواســــــطة المافي ــــــة رســــــمية عل ــــــدا عــــــن أى دعاي وبعي
ـــا شـــابهها اإلعـــالن عنـــه ـــا بعـــد رفـــض أغلـــب الصـــحف وم كـــان .  تقريب

الفــــيلم هـــــو المكـــــان الـــــرئيس لتواعـــــد ثنائيـــــات الخـــــالن مـــــن الشـــــباب 
ــــه ــــل الســــبعينيات في ــــدين چــــوول  فــــى أميركــــا أوائ ، لكــــن القاضــــى المت

ــــــه ســــــدوم وعمــــــورة مــــــا قبــــــل ــــــايلر أصــــــدر حكمــــــا بمنعــــــه قــــــائال أن  ت
هنــــــا .  ، وقضــــــى بتغــــــريم دار العــــــرض ثالثــــــة ماليــــــين دوالر الحريــــــق

قامـــــت القائمـــــة وحقـــــق أنصـــــار حريـــــة التعبيـــــر نصـــــرا ســـــاحقا بـــــنقض 
ـــراهم وســـط الوجمهـــور وجـــوه .  الحكـــم ـــيلم وكـــان ممـــن ت ـــا عـــاد الف هن

ـــــى ترومـــــان كـــــاپوت ـــــى والروائ ـــــن بيت ـــــا .  مثـــــل فرانـــــك ســـــيناترا وواري هن
اشـــتغل يومــــا  (الــــرئيس  تحركـــت جهـــات أخــــرى للقـــبض علــــى الممثـــل

ــــــل مائــــــة دوالر ــــــى عشــــــر ممــــــثال آخــــــرين بتهمــــــة )  ! واحــــــدا مقاب واثن

، فتشــــــكلت عبــــــر الواليــــــات جبهــــــة واســــــعة  الفعــــــل العلنــــــى الفاضــــــح
لمناصـــــــرتهم كـــــــان مـــــــن بينهـــــــا جريجـــــــورى پيـــــــك وچـــــــاك نيكولســـــــون 

، وبالفعـــــل تمـــــت تبـــــرئتهم بفضـــــل المحـــــامى  والموجـــــه مايـــــك نيكـــــولز
ــــر شــــهرة فــــى أميركــــا ا ـــــيتزاألكث ــــر .  ليهــــودى ديرشوف ــــرا جــــاء أكب وأخي

تكـــــريم لـــــه مـــــن خـــــالل صـــــحفى الواشـــــينجتون پوســـــت بـــــوب وودوورد 
عنـــــدما أطلـــــق علـــــى مصـــــدره األكثـــــر خطـــــورة داخـــــل البيـــــت األبـــــيض 

الحلــــــق  ‘والــــــذى حســــــم قضــــــية ووترجيــــــت لصــــــالح صــــــحيفته اســــــم 
ــــق ــــرف .  ’ العمي ــــه لمــــن ال يع ــــد أن  (إن ــــل “ويعتق الفرنســــية ”  إيمانويل
، فــــيلم قــــائم  ) انظر علــــى أى حــــالـ  لپورنــــو رفيــــع األســــلوبية هــــى أم ا

ـــه ـــه ال يوجـــد مـــا يمكـــن أن يقـــارن ب ـــد  بذات ـــر مـــن تقالي ، ومؤســـس الكثي
الپورنــــــو المتميــــــز الــــــذى يحظــــــى بــــــاحترام واســــــع علــــــى األقــــــل علــــــى 

ــــــى المحــــــض ــــــو  الصــــــعيد الفن ــــــر مــــــن الپورن ــــــه أجــــــرأ بكثي ، ناهيــــــك أن
رجـــال دفعـــة واحــــدة  ١٤امــــرأة تمـــارس الجـــنس مــــع !  الـــرخيص نفســـه

، تــــــذهب لعــــــرض  ’ أن تســــــمع األجــــــراس تطــــــن فــــــى أذنيهــــــا ‘دون 
ـــــرض  ـــــذى يفت ـــــذى يخبرهـــــا أن عضـــــوها ال مشـــــكلتها علـــــى الطبيـــــب ال

ـــــارز ، موجـــــود فـــــى الحقيقـــــة هنـــــاك فـــــى أعمـــــاق  فيـــــه أنـــــه ســـــطحى وب
حلقهـــا علـــى عمـــق تســـع بوصـــات عـــن أى مكـــان يمكـــن أن يكـــون ذا 

، وال  يـــــرة فـــــى الواقـــــع، لكـــــن هـــــذه ليســـــت مشـــــكلة خط فعاليـــــة فيـــــه
فـــــى النهايـــــة .  اقتـــــراح الطريقـــــة المناســـــبة ـ  أى الطبيبـ  يعــــدم بـــــالطبع 

،  هــــو فــــيلم الرجــــل الواحــــد أى ذلــــك صــــارخ الموهبــــة چيــــرار داميــــانو
، بمعنــــى أنــــه يريــــد ويســــتطيع أن يفجــــر  لكــــن علــــى الطريقــــة األميركيــــة
، ولـــــيس مجــــرد تبــــادل بعــــض األســـــرار  الجلــــوب كلهــــا بمجــــرد فــــيلم

ـــــع ـــــا يســـــمى  جمهـــــوره المتحـــــذلق م ـــــع م ، كمـــــا هـــــو الحـــــال عـــــادة م
الطــــابع العــــام كوميــــدى فــــائق االبتكــــار .  ســــينما المؤلــــف فــــى أوروپــــا

ــــر مــــن  ــــار للكثي ــــا االختي ــــة وذكي ــــى الثقاف ــــا وســــخرية رفيع يشــــمل توظيف
ـــــاة المعاصـــــرة  ـــــات الحي ـــــة إعـــــالن كوكـــــا كـــــوال  (مكون ـــــثال أغني منهـــــا م

انطــــــــــالق الصــــــــــواريخ ، ومنهــــــــــا  ’ الشــــــــــىء الحقيقــــــــــى ‘الشــــــــــهيرة 
،  ) واأللعـــــاب الناريـــــة مـــــع انطـــــالق شـــــهوة البطلـــــة فـــــى تتـــــابع النهايـــــة

لينـــــدا الفــــــليس مثلـــــة .  أغلبهـــــا فـــــى ســـــياق تهكمـــــى الذع وأنيـــــق معـــــا
، وهـــــى تاريخيـــــا أول نجمـــــة پورنـــــو  رائعـــــة مـــــن كافـــــة جوانـــــب التقيـــــيم

ـــــة ـــــه  فائق ـــــت أنهـــــا مثلت ـــــيلم وقال ـــــل تنكـــــرت للف ـــــت بعـــــد قلي ، وإن كان
ـــــاقير وأيضـــــا فوهـــــات المسدســـــات تحـــــت االســـــتن أو ربمـــــا  (وام والعق

ـــد ـــألداء الجي ـــه .  ) تكـــون هـــذه وصـــفة ل ـــرا ال تصـــدق مـــا ســـنقوله ل أخي
ــــــــى أمــــــــاكن أخــــــــرى أن  أو ]  ” قنــــــــاع الرعــــــــب “ [’  هــــــــاللوويين ‘ف

همـــــا أربـــــح األفـــــالم فـــــى ]  ” عـــــودة االنتحـــــارى “ [’  المارياتشـــــى ‘
لفتــــــه البالغــــــة ، فهــــــذا حقــــــق قرابــــــة ألفــــــى ضــــــعف تك تــــــاريخ الســــــينما

  . دوالر موزعة على ست أيام تصوير ال أكثر ٢٤٠٠٠
  حلقة الرعب 

  ق م ١٠٠)   س/  رينبو/  ت ( ١٩٩٠مصر 
  . ياسين إسماعيل ياسين:  إخراج
،  ، عمــــــاد محــــــرم ، ســــــميرة محســــــن ، هشــــــام عبــــــد الحميــــــد نـــــورا

  . ، إيمان حسام الدين نهلة سالمة
، مــــــن عاشــــــق  نفيــــــذميلودرامــــــا غمــــــوض صــــــغيرة اإلنتــــــاج جيــــــدة الت

ـــــزل .  الضـــــرب ياســـــين إســـــماعيل ياســـــين ـــــى من ـــــة شـــــابة تعـــــيش ف أرمل
يعــــيش .  حماتهــــا بعــــد مــــوت زوجهــــا وذلــــك انتظــــارا لمولودهــــا القــــادم

ــــا عــــم زوجهــــا ــــزل الغــــامض توأمــــان ابن تخفــــى الحمــــاة .  فــــى هــــذا المن
ــــــراث ــــــى تحــــــرم البطلــــــة مــــــن المي ــــــد حت ــــــد الجدي ــــــاك  الولي ، لكــــــن هن

  . لك الحماةمفاجأة تختفى خلف شخصية ت
  الحلم القاتل 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٦مصر 
  . عادل األعصر:  إخراج

، صــــبرى عبــــد  ، محمــــود مســــعود ، يوســــف شــــعبان إلهــــام شــــاهين
،  ، رشــــوان مصــــطفى ، جمــــال صــــالح ، نــــدا ، فتحيــــة شــــاهين المــــنعم

  . ، سامية محسن وسيلة حسين
ـــــع  ـــــأثير عـــــن شـــــاب مـــــدلل واق بالكامـــــل درامـــــا نفســـــية متوســـــطة الت

ــــه .  تحــــت ســــيطرة شخصــــية أمــــه وتتابعــــات عنيفــــة تتلــــو أن يطلــــب من
ـــــى  ـــــه هـــــذه للحصـــــول عل ـــــل أم ـــــرف قت ـــــه النصـــــاب المحت ـــــل زميلت خلي

عمـــــل يحـــــاول جـــــديا تقـــــديم موضـــــوع غيـــــر مطـــــروق كثيـــــرا .  ثروتهـــــا
ال عالقــــــة لــــــه .  ، لكــــــن بإمكانــــــات متواضــــــعة تأليفــــــا وتمثــــــيال عنــــــدنا
  . بذات العنوان ١٩٩١بفيلم 

  مان حلم لإلي
Dream to Believe 

  ق م ٩٤)  ت ( ١٩٨٥كندا 
Aka: Flying (OTitle). 
AscP: Ousama Rawi. MSupn: Russ Regan. MScr: Ollie E. 

Brown and Joe Curiale. C: Lucinda Sill. Chor: Brian Foley. 
FE: Nick Rotundo. SongSupn: Ollie E. Brown. AD: Andrew 
Deskin. DPh: Perci Young. ExcP: Pierre David. PSupn: Ray 
Sager. W: John Sheppard. P: Anthony Kramreither. D: Paul 
Lynch. 

Olivia d’Abo -in. ¤. Str: Rita Tushingham -as Jean 
Stolleer. Co-Str: Keanu Reeves, Jessica Steen, Rene 
Murphy, Samantha Logan. With: Samantha Langevin, 
Denis Simpson, Eugene Clark. And Sean McCaan -as Jack 
Crew.  ↑ Anthony Kramreither, Jr., Louis Tucci, Dayle 
Buncharo, Basha Ivanochko, Alf Humpherys, Bhay Garner, 
Brian Roberts, Ron Tampler, Mike Copeman, Ron Kashin; 
The Lydia Taylor Band: Lydia Taylor, Myles Hunter, 
Martyn Woolrich-Jones, Robert Kennedy, Howard Haim, 
Brian Dosrner. 

الرقصــــــــــة  “ [’  فــــــــــالش دانــــــــــس ‘نســــــــــخة كنديــــــــــة صــــــــــغيرة لـــــــــــ 
، بــــذات خــــط القصــــة ولصــــيقة لحــــد كبيــــر فــــى محاكــــاة  ] ” الســــاخنة

فتــــاة عاملــــة فقيــــرة لكــــن مكافحــــة تعشــــق .  معظــــم مشــــاهده وموســــيقاه
، فــــى ذات الوقــــت  المخــــازن لــــيال الــــرقص وتتــــدرب عليــــه فــــى أحــــد

ـــه فـــى ورشـــة زوج أمهـــا الفـــظ ـــد أن لهـــا جعـــل .  الـــذى تشـــتغل في الجدي
ــــه ، وهــــو  الفــــيلم لهــــا اهتمامــــا ثالثــــا أصــــبح تــــدريجيا المحــــور األهــــم ل

ممارســــة الجمبــــاز مــــع فريــــق المدرســــة حيــــث تصــــبح مرشــــحة لتمثيلهــــا 
معظـــــم الـــــدراما تـــــدور حـــــول ظروفهـــــا .  فـــــى بطولـــــة شـــــالالت نياجـــــارا
، والحبكــــة األخيــــرة أن أزاحتهــــا المدرســــة  الصــــعبة وتعــــالى الــــزميالت

ـــــه لحفـــــز المرشـــــحة األصـــــلية  ـــــت تهـــــدف من ـــــذى كان مـــــن الترشـــــيح ال
ــــر ــــيس أكث ــــا تقــــرر أن ال تنكســــر بســــهولة هــــذه المــــرة  ول ، لكــــن بطلتن

دفعـــــة النهايـــــة تـــــأتى مـــــن تمثـــــال العـــــب األكروبـــــات بالنـــــت الـــــذى  (
دابــــــو وجــــــه لطيــــــف .  ) حلــــــم بعبــــــور الشــــــالالت مشــــــيا فــــــوق حبــــــل

ــــــة ــــــب بالطبيع ــــــه شــــــىء كبيــــــر أو  محب ــــــيلم ب ــــــدور وال الف ، لكــــــن ال ال
، ناهيـــــك عـــــن كونـــــه حـــــائرا بـــــين أن يصـــــبح موســـــيقية أو فيلمـــــا  مبهـــــر

أحـــــــد فيلمـــــــين كنـــــــديين لكيـــــــانو رييفــــــــز بيروتـــــــى المولـــــــد .  رياضـــــــيا
ــــالعرب ( ــــه ب ــــة ل ــــى أســــتراليا )  ألصــــل ال عالق الــــذى عاشــــت أســــرته ف

ـــــو يـــــورك ثـــــم اســـــتق ، قبـــــل أن ينتقـــــل هـــــو  كنداـ  رت فـــــى تورنتـــــو وني
ــــوود ويصــــبح أحــــد نجــــوم التســــعينيات الفــــائقين  الفــــيلم اآلخــــر  (لهولي

ــــــل عــــــام’  المســــــرف ‘هــــــو  ــــــاد .  ) قب ــــــل مســــــتهتر اعت ــــــا زمي هــــــو هن
، لكنــــه بعــــد قليــــل يقــــع فـــــى  الســــخرية مــــن الجميــــع بمــــا فــــيهم هــــى

هــــــــى مدرســــــــة الجمبــــــــاز ”  دكتــــــــور زيفـــــــــاجو “توشــــــــينجهام .  حبهــــــــا
  . العادة صارمة جافة الطباعوك

  الحلوة عزيزة 
  ق أأ ١٣٣)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 

زينــــــــب حســــــــن :  قصــــــــة.  المؤسســــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للســــــــينما
ـــــدا:  ســـــيناريو وحـــــوار.  اإلمـــــام ـــــام فيصـــــل ن ـــــدس .  ، حســـــن اإلم مهن

علـــــــــى :  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  مـــــــــاهر عبـــــــــد النـــــــــور:  الـــــــــديكور
:  مــــــــدير التصــــــــوير.  بــــــــد الســـــــالمرشـــــــيدة ع:  مونتــــــــاچ.  إســـــــماعيل

  . حسن اإلمام:  إخراج.  إبراهيم صالح
،  ، ســــمير صــــبرى ، يوســــف وهبــــى ، شــــكرى ســــرحان هنــــد رســــتم
ــــؤاد ــــابلى نجــــوى ف ــــب ســــرور ، ســــهير الب ،  ، حســــين إســــماعيل ، نجي
، نـــوال  ، أحمـــد العـــدل ، حامـــد مرســـى ، أحمـــد غـــانم نعيمـــة الصـــغير

  . ، سعيد جالل الصغيرة
ــــى القــــاهرةراقصــــة تركــــت ب ، وكانــــت النتيجــــة تشــــويه جــــزء  لــــدتها إل

، يتضــــح  اآلن صــــاحبة ملهــــى يحبهــــا شــــاب.  مــــن وجههــــا بمــــاء النــــار
.  أنـــه شـــرير ويريـــد اســـتغاللها فـــى قتـــل ابـــن أخيـــه الثـــرى حتـــى يرثـــه هـــو

ميلودرامـــــا تعليـــــق اجتمـــــاعى ليســـــت األفضـــــل فـــــى شـــــئ بالنســـــبة ألى 
  ! من العاملين فيها

  حلوة وشقية 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٨مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

  . ، سهير البارونى ، محمد رضا ، محمد عوض سعاد حسنى
، يقـــع االختيـــار علـــى نادلـــة مطعـــم لتمثيـــل  بســـبب انشـــغال النجمـــة

يقعــــان فــــى الحــــب ويتمــــردان علــــى .  أحــــد األفــــالم أمــــام ممثــــل ناشــــى
الزواج ، ويقـــــرران عـــــدم التمثيـــــل واالهتمـــــام بـــــ جهـــــل صـــــانعى الفـــــيلم

، ال ســــــيما وأنــــــه نــــــادرا مــــــا  كوميــــــديا لهــــــا بعــــــض لحظاتهــــــا.  أفضــــــل
تكـــــون ســــــخرية الســــــينمائيين مـــــن أبنــــــاء نهنــــــتهم ال ذعـــــة علــــــى هــــــذا 

  . النحو
  الحلوة والغبى 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٧مصر 
.  أنــــور عبــــد اهللا:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم جمــــال التــــابعى

مـــــدير .  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى
  . أحمد فؤاد:  إخراج.  جمال التابعى:  التصوير

، نجــــــوى  ، ســــــمير غــــــانم ، محمــــــد عــــــوض صــــــفاء أبــــــو الســــــعود
ـــــرى فـــــؤاد ـــــاس ، حســـــن مصـــــطفى ، عمـــــر الحري ، ســـــعاد  ، أســـــامة عب
  . ، مصطفى الطوخى ، الطوخى توفيق حسين

،  نىأنتونيـــــو  ” انفجـــــار “ طبعــــا ال يصـــــح أن نقـــــول أنـــــه مـــــأخوذ عـــــن
مصـــــور صـــــحفى يلـــــتقط .  لكـــــن نقولهـــــا رغمـــــا عنـــــا فالقصـــــة متشـــــابهة

ــــــر قــــــادم لمصــــــر .  ، وهــــــو فــــــى الواقــــــع نصــــــاب عــــــالمى صــــــورا ألمي
ـــــــف البطـــــــل وصـــــــوره اســـــــتظراف .  الشـــــــرطة والنصـــــــاب يســـــــعيان خل

  . سخيف وركاكة بال حدود
  حلوة يا دنيا الحب 

  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٧مصر 
.  كامــــــــل حفنــــــــاوى:  قصــــــــة.  ىكامــــــــل حفنــــــــاو ]  دوالر فــــــــيلم [

ـــــديكور.  يحيـــــى العلمـــــى:  ســـــيناريو وحـــــوار مـــــاهر عبـــــد :  مهنـــــدس ال
.  حســـــــين عفيفـــــــى:  مونتـــــــاچ.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  موســـــــيقى.  النـــــــور

  . يحيى العلمى:  إخراج.  على خير اهللا:  مدير التصوير
، نجـــــــوى  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، حســـــــين فهمـــــــى ســـــــهير رمـــــــزى

، عبــــد  ، عقيلــــة راتــــب د الغفــــور، أشــــرف عبــــ ، حســــن مصــــطفى فــــؤاد
  . ، عبد الرحيم الزرقانى ، سيف اهللا مختار العظيم عبد الحق

شـــــاب يبحـــــث عـــــن أبيـــــه الـــــذى .  ميلودرامـــــا أجيـــــال مطولـــــة ومملـــــة
ــــــة وهــــــرب ــــــه الخائن ــــــل أم ــــــه قت ــــــه حــــــى وأن ــــــة .  عــــــرف أن ينضــــــم لفرق

ـــــــه ـــــــة بأبي ـــــــى عالق ـــــــة كـــــــان صـــــــاحبها عل تتعقـــــــد .  استعراضـــــــية متجول
  . ، إلى أن تنفرج عن نهايات سعيدة يعالعالقات بين الجم

   ٢/١قنبلة ذرية … حماتى
  ق أأ ١٠٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥١مصر 

  . حلمى رفلة:  إخراج.  أفالم القاهرة
، مـــــارى  ، جمـــــال فـــــارس ، شـــــادية ، إســـــماعيل يـــــس تحيــــة كاريوكـــــا

  . ، وداد حمدى ، عبد الفتاح القصرى منيب
أقــــــل بالنســــــبة لنجومهــــــا أو ، متوســــــطة أو  كوميــــــديا فــــــارص مغرقــــــة

عــــــن الحمــــــاة التــــــى طلقــــــت ابنتهــــــا .  نجاحهــــــا الجمــــــاهيرى آنــــــذاك
ــــــوج ذلــــــك كــــــى تزوجهــــــا ألحــــــد  الراقصــــــة مــــــن زوجهــــــا مغنــــــى المونول
.  األثريـــــــاء ويتـــــــزوج هـــــــو إجباريـــــــا مـــــــن فتـــــــاة تحـــــــب شخصـــــــا آخـــــــر

  .  والمفارقات تودى لنهاية سعيدة بالطبع
   ٢/١حماتى مالك 

  ق أأ ١١٢)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
ـــــاط [ ـــــالم إدوار خي ـــــيلم]  أف ـــــة ف ـــــة:  القصـــــة.  كرام ؛  عيســـــى كرام

ــــــــد الفتــــــــاح الســــــــيد:  ســــــــيناريو وحــــــــوار ــــــــاج.  عب ــــــــل :  إدارة اإلنت أمي



١٢٦  

:  ؛ مســـــــجل كريكـــــــور:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  ، علـــــــى كامـــــــل يزبـــــــك
ــــــــدير التصــــــــوير.  يوســــــــف صــــــــفر:  الحــــــــوار ــــــــة:  م ؛  ســــــــتر اهللا كرام
  . سى كرامةعي:  إخراج.  ألبير رياض:  المصور

ــــس ــــب.  إســــماعيل ي ــــد.  ¤.  مــــارى مني ، يوســــف فخــــر  آمــــال فري
،  ، حســــن أتلــــة ، إلهــــام زكــــى ، كمــــال حســــين خيريــــة أحمــــد.  الــــدين

يوســـــف :  فرقـــــة ســـــاعة لقلبـــــك.  ، الخواجـــــة بيچـــــو الـــــدكتور شـــــديد
ــــــر  ، محمــــــد يوســــــف ، محســــــن حســــــنين ، كامــــــل أنــــــور عــــــوف ، مني

، أديـــــــب  دوى، عبـــــــد الحميـــــــد بـــــــ ، مـــــــارى عـــــــز الـــــــدين الفنجـــــــرى
ــــه ، حــــافظ أمــــين ، محمــــود لطفــــى الطرابلســــى ، حســــان  ، محمــــد نبي

  . اليمانى
عــــــن انتقــــــام زوج مــــــن حماتــــــه .  كوميــــــديا هزليــــــة معقــــــدة المواقــــــف

ـــــه ـــــه عـــــن زوجت ـــــى فرقت ـــــات مـــــع  يـــــدعى المـــــوت.  الت ، وتبـــــدأ المفارق
النصــــف الثــــانى باكملــــه عبــــارة عــــن !  قــــدوم الحانوتيــــة األدعيــــاء لدفنــــه

، إلســــماعيل  مغرقــــة جعلــــت منــــه شــــبه كالســــية اليــــومتتابعــــات فــــارص 
يــــس ومســــاعده البــــدين يعــــدان لــــدفن يوســــف فخــــر الــــدين بينمــــا هــــو 

، ثــــم بــــه يظهــــر كشــــبح لحماتــــه مــــارى منيــــب التــــى  حــــى فــــى الحقيقــــة
ـــة المـــاراثون للبحـــث .  ترتعـــد بطبعهـــا مـــن األشـــباح ـــرا تتـــابع النهاي وأخي

لجثــــة ويــــتم بيعــــه عــــن الــــدوالب الــــذى يعتقــــد الحانوتيــــان أنــــه يحــــوى ا
ــــد ألخــــرى ــــارى .  مــــن ي ــــدين وم ــــة ليوســــف فخــــر ال ــــى الواقــــع البطول ف

، ويعـــــد مـــــن أوائـــــل األفـــــالم التـــــى يقنـــــع فيهـــــا إســـــماعيل يـــــس  منيـــــب
  .  بدور ثانوى بعد نجوميته الكاملة فى الكثير من األفالم

    ٢/١حمام المالطيلى 
  ق م ١٠٦)   س/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 

ــــــالم إيهــــــاب الليثــــــى [ ــــــالم صــــــالح أبــــــو ســــــيف]  أف :  قصــــــة.  أف
ـــــدين ـــــى ال ـــــد:  ســـــيناريو وحـــــوار.  إســـــماعيل ول ، صـــــالح  محســـــن زاي

ــــو ســــيف ــــاچ.  أب ــــد الجــــواد:  مونت ــــى عب ــــد :  مــــدير التصــــوير.  محي عب
  . صالح أبو سيف:  إنتاج وإخراج.  المنعم بهنسى

، نعمـــــــت  ، محمـــــــد العربـــــــى ، يوســـــــف شـــــــعبان شـــــــمس البـــــــارودى
  . ، فايزة حالوة مختار

ـــــل  ـــــة وأقلهـــــا لع ـــــو ســـــيف وجودي ـــــر أفـــــالم صـــــالح أب هـــــذا هـــــو أكث
إنــــه سلســــلة مواقــــف يمــــر بهــــا .  اعتمــــادا علــــى حبكــــة دراميــــة متبلــــورة
، وفتــــاة جميلــــة هاربــــة مــــن أهلهــــا  طالــــب فقيــــر مغتــــرب فــــى القــــاهرة

الخـــــــيط .  ) محمـــــــد العربـــــــى وشـــــــمس البـــــــارودى (ترتـــــــزق بالـــــــدعارة 
ــــــين هــــــاتين الشخصــــــي ــــــذى نشــــــأ ب ــــــرئيس هــــــو قصــــــة الحــــــب ال تين ال

ـــــان ال تملكـــــان شـــــيئا مـــــن أمـــــر نفســـــيهما المنهـــــزمتين ـــــك  ، اللت ، وذل
ـــه .  فـــى جـــو عـــام كئيـــب مـــن الهزيمـــة العامـــة للـــوطن جـــنس صـــارخ لكن

، ســــواء فــــى حــــب  فعــــال وجــــوهرى كمــــا فــــى كــــل األفــــالم الوجوديــــة
ــــين الجميــــل ، أو فــــى رغبــــة زوجــــة المعلــــم فــــى اســــتالب الفتــــى  البطل

.  ) ر متـــــوحش جنســـــيا آخـــــرنعمـــــت مختـــــار متألقـــــة فـــــى دو  (البــــائس 
،  يوســــف شــــعبان فــــى دور مثقــــف تائــــه شــــاذ جنســــيا ينتهــــى باالنتحــــار

وتأكيـــــــدا أبـــــــرز دور لمثلـــــــى  (وأداؤه للشخصـــــــية رائـــــــع التـــــــأثير حقـــــــا 
ــــــــى الشاشــــــــة المصــــــــرية ــــــــالم يوســــــــف شــــــــاهين  عل ــــــــل أف ــــــــك قب ، ذل

ـــــة ، مـــــع اســـــتقبال نقـــــدى  عمـــــل متكامـــــل وناضـــــج وجـــــرىء.  ) الذاتي
  . فاتر وسطحى آنذاك

   ٢/١موات الفاتنات الح
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 

أبــــو الســــعود :  ســــيناريو وحــــوار.  لــــوتس فــــيلم]  لــــوتس للتوزيــــع [
أحمــــــــد :  ؛ األلحــــــــان فتحــــــــى قــــــــورة:  تــــــــأليف األغــــــــانى.  األبيــــــــارى
.  فــــــؤاد الظــــــاهرى:  ؛ التوزيــــــع الموســــــيقى ، حســــــن أبــــــو زيــــــد صــــــبرة

هـــــاجوب :  هنـــــدس المنـــــاظر؛ م ، كـــــارل هاليبيـــــان:  مهندســـــا الصـــــوت
:  ؛ مســـــــاعد المخـــــــرج كمـــــــال أبـــــــو العـــــــال:  ؛ المونتـــــــاچ أصـــــــالنيان

مـــــــــدير .  عبـــــــــد اهللا بركـــــــــات:  مـــــــــدير اإلنتـــــــــاج:  جمـــــــــال الـــــــــدماطى
حلمــــــــى :  إخــــــــراج.  آســــــــيا:  إنتــــــــاج.  مســــــــعود عيســــــــى:  التصــــــــوير

  . رفلة
ــــل ــــع.  ، كمــــال الشــــناوى كاريمــــان:  تمثي إســــماعيل :  باالشــــتراك م
،  عبــــــد الســــــالم النابلســــــى.  ، ميمــــــى شــــــكيب ، مــــــارى منيــــــب يــــــس

زهيــــــــــر .  حســــــــــن وحســــــــــان:  ؛ والثنــــــــــائى الفكــــــــــاهى وداد حمــــــــــدى
، عبــــد  ، عبــــد المــــنعم ســــعودى ، كمــــال إمــــام ، عبــــاس رحمــــى صــــبرى

.  إدوار فــــــــــــارس:  ؛ فرقــــــــــــة الباليــــــــــــه بإشــــــــــــراف الحميــــــــــــد بــــــــــــدوى
  . فيفى ماهر:  ؛ والمطربة إبراهيم حمودة:  والمطرب

ضـــــــم واحـــــــدا مـــــــن أشـــــــهر أدوار مـــــــارى كوميـــــــديا فـــــــارص ممتعـــــــة ت
، وقـــــــد مـــــــألت بـــــــه الشاشـــــــة حيويـــــــة مـــــــن أول وحتـــــــى آخـــــــر  منيـــــــب
ودورهــــا هــــو الحمــــاة المشاكســــة اجتــــذب كــــل األضــــواء مــــن .  دقيقــــة

تـــدور األحـــداث فـــى بيـــت الـــزوج .  ميمـــى شـــكيب الحمـــاة المتمدينـــة
ــــــــا  والزوجــــــــة ــــــــى توقع ــــــــى صــــــــراع الحمــــــــاتين حت ــــــــا عل ، وتتركــــــــز كله
  . طفلهما، وتكادا قتل  الزوجين

    ٢/١حميدو 
  ق أأ ١٢٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٥٣مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

ـــــــــد شـــــــــوقى هـــــــــدى ســـــــــلطان ـــــــــة كاريوكـــــــــا ، فري ، محمـــــــــود  ، تحي
  . ، سيد عبد الباقى ، السيد بدير ، ميمى شكيب المليجى

ـــــع ـــــه التطل ـــــذى يدفع ـــــر ال ، لالنضـــــمام لعصـــــابة  قصـــــة الصـــــياد الفقي
موحــــه فيمــــا بعــــد إلــــى حــــد إزاحــــة زعــــيم ويصــــل ط.  تهريــــب عقــــاقير

ـــى تركهـــا .  العصـــابة مـــن طريقـــه ـــه القديمـــة الت هـــدى ســـلطان هـــى حبيبت
ــــين فــــى بطنهــــا محمــــود  (، وكاريوكــــا هــــى عشــــيقة زعــــيم العصــــابة  بجن

ـــــــازى مصـــــــطفى.  ) المليجـــــــى ، وشـــــــبه   مـــــــن أهـــــــم وأشـــــــهر أفـــــــالم ني
كالســـــــية نشـــــــاط مصـــــــرية تميـــــــزت تمامـــــــا بجوهـــــــا الـــــــواقعى وبجمـــــــع 

انظـــــــر فيلمـــــــى النشـــــــاط الكبيـــــــرين .  مثيـــــــل الكبيـــــــر هـــــــذابربـــــــاعى الت
رصــــيف نمــــرة  “و”  فتــــوات الحســــينية “التــــاليين مــــن نيــــازى مصــــطفى 

  . ” ابن حميدو “، وكذا االستطراد األقل بموجه آخر  ” ٥
   ٢/١الحناكيش 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٦مصر 
  . على عبد الخالق:  إخراج

ــــــد ــــــة عبي ، حــــــاتم ذو  وق الفيشــــــاوى، فــــــار  ، كمــــــال الشــــــناوى نبيل
  . ، عبد اهللا مشرف الفقار

رجــــــل مخــــــابرات ســــــابق يعــــــود ليأخــــــذ مجــــــوهرات اســــــتولى عليهــــــا 
ــــه وخبأهــــا ــــك باالشــــتراك مــــع ابني ،  المغــــزى السياســــى واضــــح.  ، وذل

فــــى ظــــل  ١٩٨٦، يعــــودون لنهــــب مصــــر  وهــــو أن لصــــوص الناصــــرية
،  ، وســـــاذج وغيـــــر مقنـــــع سياســـــيا عمـــــل متوســـــط فنيـــــا!  الديمقراطيـــــة

أول تــــأليف لمــــذيع التليفـــــزيون !  رغــــم الجــــرأة الواضــــحة فــــى الفكــــرة
  . أحمد سمير

  حنحب ونقب 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٧مصر 

ــــــــــــانين  [ ــــــــــــالم النصــــــــــــر اتحــــــــــــاد الفن ــــــــــــاج ]  أف ــــــــــــش لإلنت إم إت
ـــــديا.  الســـــينمائى ـــــاج.  يوســـــف معـــــاطى:  كومي محمـــــد حســـــيب :  إنت
ــــــــدير التصــــــــوير.  محمــــــــد ــــــــيم بهنســــــــى:  م ــــــــاچمو .  غن يوســــــــف :  نت
:  المنــــتج الفنــــى.  جمــــال ســــالمة.  د:  موســــيقى تصــــويرية.  المــــالخ

  . عبد اللطيف زكى:  إخراج.  إبراهيم زكى
ـــــــــاروق الفيشـــــــــاوى ـــــــــاهللا.  ف حســـــــــين .  أحمـــــــــد آدم.  المنتصـــــــــر ب

.  دنيـــــا.  محمـــــد متـــــولى.  عـــــال رامــــى.  صـــــالح عبـــــد اهللا.  الشــــربينى
ضــــيف .  شــــمس.  روفــــاء عــــام:  ضــــيفة الفــــيلم.  منــــال عبــــد اللطيــــف

  . فؤاد خليل:  الشرف
يــــا تحــــب  “جيــــد الفكــــرة متوســــط النجــــاح  ١٩٩٤اســــتطراد لفــــيلم 

، الـــذى اعتبـــره أصـــحابه فيلمـــا ناجحـــا وقـــرروا صـــنع فــــيلم  ” يـــا تقـــب
ــــــه ــــــان ل ــــــام .  ث ــــــت أحــــــوالهم منتعشــــــة أي ــــــذين كان ــــــة ال األبطــــــال الثالث

ـــــــة ـــــــى الجامع ـــــــى الرســـــــوب المتكـــــــرر ف ، تخرجـــــــوا اآلن  اإلصـــــــرار عل
ــــــوردوأصــــــب ــــــال م ــــــه .  حوا ب ــــــى النصــــــب بطريقت ــــــنهم تحــــــول إل كــــــل م

لكــــن النتيجــــة أن تجمعهــــم زنزانــــة )  مجموعــــة مــــن األفكــــار الذكيــــة (
ـــــــد اهللا يكـــــــرر نمـــــــط  (الســـــــجن مـــــــع بلطجـــــــى صـــــــعيدى  صـــــــالح عب

كــــل هــــذا كــــان مقدمــــة للحبكــــة الرئيســــة وهــــى .  ) شخصــــيته النــــاجح
ـــــه ـــــه بشـــــرط أن يحيل  أن زوجـــــة البطـــــل توصـــــى بعـــــد موتهـــــا بقصـــــرها ل

طبعــــا ســــيأتى بصــــديقيه وبالصــــعيدى البلطجــــى .  لملجــــأ لأليتــــام لفتــــرة
ـــــــوا المناصـــــــب المختلفـــــــة ، كمـــــــا تشـــــــغل وظـــــــائف المدرســـــــات  ليتول

، بعــــد تنكــــرهن كســــيدات عجــــائز حســــب شــــروط  الــــبطالت الــــثالث
، وتتــــوالى مفارقــــات هــــذه الكوميــــديا  الوظيفــــة التــــى حــــددتها الوصــــية

  . الفعالة
  حنفى األبهة 

  ق م ١٢٥)   س/  تاميدو ( ١٩٩٠مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج

ــــاروق الفيشــــاوى عــــادل إمــــام ــــة ، هــــدى رمــــزى ، ف ،  ، مجــــدى وهب
،  ، يوســــــف داود ، عــــــال رامــــــى ، رجــــــاء الجــــــداوى مصــــــطفى متــــــولى
،  ، عبــــد اهللا محمــــود ، عبــــد الســــالم محمــــد ، هنديــــة حســــن العــــدل
  . ق عزب، فاي ، محمد األداندانى ، منى إبراهيم نهى العمروسى

،  كوميــــــــديا نشــــــــاط متقنــــــــة ســــــــريعة األحــــــــداث مغرقــــــــة الضــــــــحك
ــــف هــــو حنكــــة المجــــرم إذا مــــا قــــورن  ــــة ككــــل مــــع مضــــمون طري جذاب
بالضــــابط ســــواء فــــى عملــــه أو حتــــى فــــى نصــــائحه العاطفيــــة والجنســــية 

ــــه ــــن البلــــد المحنــــك !  ل ــــدور اب ــــع مــــن عــــادل إمــــام ل مــــع تجســــيد مقن
ـــــــالنفس ـــــــاعتزاز ب ـــــــع ب ـــــــذى يعامـــــــل الجمي ’  عنطـــــــزة ‘أو  الفهلـــــــوى ال

ــــدة ــــن الســــجن :  القصــــة.  زائ نفــــس فكــــرة  (ضــــابط يخــــرج مجرمــــا م
ليشـــــاركه البحـــــث عـــــن زمالئـــــه الســــــابقين )  ” الســـــاعات الحاســـــمة “

الــــذين خطفـــــوا زوج أخـــــت هـــــذا الســـــجين ويهـــــددون أخيـــــه للحصـــــول 
خــــيط مــــوازى هــــو خالفــــات الضــــابط .  علــــى أمــــوال ســــرقتهم الســــابقة

ــــه وأســــرتها رغــــم مــــا بينهمــــا ــــة .  مــــن حــــب مــــع زوجت تصــــعيدات النهاي
  . محاولة قتل األخ وخطف زوجة الضابط

  حنين األب 
Daddy Nostalgia 

  ق م ١٠٦)   ت  ( ١٩٩٠فرنسا 
Aka: These Foolish Things (Some Countries); Daddy 

Nostalgie (France). 
Clea; Litte Bear; Solyfic Eurisma. E: Ariane Boeglin. M: 

Antoine Duhamel. PD: Jean-Louis Poveda. DPh: Denis 
Lenoir. Dialogues: Colo Tavernier O’Hagan. P: Adolphe 
Viezzi. A F: Bertrand Tavernier. 

Dirk Bogarde, Jane Birkin, Emmanuelle Bataille, Odette 
Laure, Charlotte Kady, Michele Minns. 

، ترحــــــــل  شــــــــابةعمــــــــل مــــــــؤثر عــــــــن كاتبــــــــة تمثيليــــــــات تليفـــــــــزيونية 
ـــــــذكر .  لشـــــــاطىء اآلزور لزيـــــــارة والـــــــدها الموشـــــــك علـــــــى المـــــــوت يت

ـــــه فـــــى بعـــــض األشـــــياء ـــــر وينقـــــل لهـــــا حكمت ، دون أن تســـــتطيع  الكثي
،  إنــــه عــــن عجلــــة الحيــــاة ككــــل.  القــــول أنــــه فــــيلم ذو مغــــزى محــــدد

ــــــع صــــــغيرة شــــــديدة  ــــــر مــــــن مجــــــرد مجموعــــــة مت وأنهــــــا ال تعنــــــى أكث
ــــة  ــــة متعــــددة لهــــذا (الزوالي حــــدها عــــن طفلــــة صــــادقت البطــــل ، أ أمثل

ـــى ـــدا بـــال تطـــرف دين ـــام كانـــت بل ـــان أي ، وتعلـــم منهـــا أن يجـــب  فـــى لبن
ـــــة ـــــن يراهـــــا ثاني ـــــو كـــــان ل ـــــا كمـــــا ل ـــــرى األشـــــياء دوم الوجـــــود .  ) أن ي

كـــــل .  الكـــــاريزمى لبوجـــــارد هـــــو مصـــــدر الثقـــــل الواضـــــح فـــــى الفـــــيلم
ـــــــة واآلخـــــــرين بالفرنســـــــية ثيمـــــــة .  ســـــــطور حـــــــواره منطوقـــــــة باإلنجليزي

وعلـــــى طيبتهـــــا وحبهـــــا ’  للنكـــــد ‘األم األميـــــل /  هـــــم الزوجـــــة موازيـــــة
ينتهــــــى الفــــــيلم .  للجميــــــع تمثــــــل الحيــــــاة الضــــــائعة بمنظــــــور الفــــــيلم

  .  بإهداء للموجه األميركى مايكل پاول
  حواء على الطريق 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . حسين حلمى المهندس:  إخراج
،  ، مديحــــة ســــالم إبــــراهيم ، عبــــد المــــنعم ، رشــــدى أباظــــة ماجــــدة

  . ، سهير سامى ملك الجمل
، لكـــن أقـــل مـــن  كوميـــدراما دفـــاع عـــن المـــرأة جيـــدة فـــى حـــد ذاتهـــا

ــــى تحــــدثت عــــن قضــــية تحــــرر  المتوســــط العــــام ألفــــالم الســــتينيات الت
،  هنـــــا فتـــــاة تكـــــون جمعيـــــة تنـــــادى بالمســـــاواة مـــــع الرجـــــل.  المـــــرأة

ـــــالزواج مـــــن أحـــــد مناصـــــرى أفكا ـــــر ب تـــــدريجيا .  رهـــــاينتهـــــى بهـــــا األم
، وتســــوء األمــــور  يكــــف عــــن مشــــاركتها أشــــغال المنــــزل ومــــا إلــــى هــــذا

ــــــــود األول ــــــــراب المول ــــــــع اقت ــــــــى .  بينهمــــــــا م ــــــــة عل اآلن تقــــــــدم البطل
  . االنتحار إحساسا منها بالفشل فى كل شىء

  حواء والقرد 
  ق أأ ١٠٨)  س/  ت/  سفير ( ١٩٦٨مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، محمـــــد رضـــــا ، أحمـــــد رمـــــزى ، محمـــــد عـــــوض ســـــعاد حســـــنى
  . ، ميمى شكيب ، صالح نظمى عبد المنعم مدبولى
،  ، بشخصــــــيتها الحقيقيــــــة ، عــــــن ســــــعاد حســــــنى كوميــــــديا خفيفــــــة

ـــــه تتـــــزوج ناقـــــدا أســـــاء الكتابـــــة عـــــن أحـــــد أفالمهـــــا ـــــدأ .  ، خطـــــأ من تب
،  ، فتتظـــــاهر بأنهـــــا عاشـــــقة آلخـــــر تشـــــك فيـــــه وفـــــى عالقاتـــــه براقصـــــة

ــــل وهكــــذا ــــرد هــــو بالمث ــــل ويلــــش مــــن .  وي ــــد راكي ــــون ســــنة  “تقلي ملي
ـــــــل المـــــــيالد ـــــــبعض وأغضـــــــب ”  قب ـــــــى أحـــــــد المشـــــــاهد أعجـــــــب ال ف

  ! …، أما تقليد القرد فقد  البعض
   حواديت مانهاتان 

Tales of Manhattan 
  ق أأ ١١٨)   ت  ( ١٩٤٢أميركا 

Twentieth Century Fox. MD: Edward Paul; OM: Sol 
Kaplan; Glory Day: Leo Robin and Ralph Rainger; Orch: 
Clarence Wheeler, Charles Bradshaw and Hugo 
Friedhofner; Vocal Arrangements: Hall Johnson. DPh: 
Joseph Walker; AD: Richard Day, Boris Leven; FE: Robert 
Bischoff; UnitMg: J.H. Nadel; AstD: Robert Stillman; SD: 
Thomas Little; Costumes: Dolly True, Bernard Newman, 
Gwen Wakeling, Irene; MUpArtist: Guy Pearce; Sd: W.D. 
Flick, Roger Neman. P: Boris Morros and S.P. Eagle -[Sam 
Spiegel]. D: Julien Duvivier. 

Str in order of their App. Charles Boyer, Rita Hayworth. 
Ginger Rogers, Henry Fonda. Charles Laughton. Edward G. 
Robinson. Paul Robeson, Ethel Waters, ‘Rochester’ -[Eddie 
‘Rochester’ Anderson]. With: Thomas Mitchell, Cesar 
Romero, Roland Young, Gail Patrick, Eugene Pallette, 
Victor Francen, George Sanders, James Gleason. And: 
Marion Martin, Elsa Lanchester, Harry Davenport, James 
Rennie, J. Carol Naish; And The Hall Johnson Choir. OSts 
and Screen Play: Ben Hecht, Ferenc Molnar, Donald Ogden 
Stewart, Samuel Hoffenstein, Alan Campbell, Ladislas 
Fodor, L. Vadnai -[Lasin Vadnay], L. Gorog -[Laszlo 
Gorog], Lamar Trotti, Henry Blankfort. 
ـــا بـــين خمـــس شخصـــيات ليثبـــت فـــى كـــل  معطـــف ذو ذيـــل يتنقـــل م

األول .  مــــرة حقيقــــة يرددهــــا صــــانعه أنــــه يســــبب ســــوء الحــــظ لمرتديــــه
ممثــــل مســــرحى يــــذهب بــــه عقــــب افتتــــاح نــــاجح لمســــرحيته الجديــــدة 

ـــــل عشـــــيقته  طلـــــق ، فينتهـــــى األمـــــر بـــــأن ي ) بواييـــــه وهـــــايوورث (ليقاب
رغــــم الثقــــب يصــــل لعــــريس مقبــــل علــــى الزفــــاف .  عليــــه زوجهــــا النــــار
ـــا ســـاخنا تتغـــزل  فـــى ذات الليلـــة ـــا غرامي ـــه خطاب ـــه تقـــرأ ب ، فـــإذا بخطيبت

ــــــه عشــــــيقة لــــــه بكونــــــه  ، يــــــدعى أنــــــه معطــــــف صــــــديقه  ’ أســــــدا ‘في
.  ) روچــــرز وفونــــدا (، فتقــــع الخطيبــــة فــــى غــــرام الصــــديق  الخجــــول

ــــه مؤلــــف موســــيقى موهــــو  ، فــــى  ) لوتــــون (ب لكــــن مغمــــور ثالثــــا يرتدي
ــــــى أول  ــــــد أوركســــــترا للجمهــــــور ف ــــــث ســــــيقدمه قائ فرصــــــة العمــــــر حي

بعـــــد ذلـــــك محـــــام .  ، لكنـــــه يتمـــــزق ويثيـــــر اســـــتهزاء الجمهـــــور مـــــرة
، يـــــــدبره لـــــــه أصـــــــدقاؤه فـــــــى محـــــــل  قـــــــديم مشـــــــطوب واآلن شـــــــحاذ

ــــل التخــــرج الخــــامس والعشــــرين  ــــه حف ــــاء القديمــــة كــــى يحضــــر ب لألزي
، لكــــن  أســــتوريا األفخــــم فــــى نيــــو يــــورك لدفعتــــه فــــى فنــــدق والــــدورف

ــــه ــــا يتهمــــه بســــرقة محفظت ــــديما متعالي ، فيترافــــع ســــاردا قصــــة  زمــــيال ق
أخيــــرا يســــرقه ســــاطى ويســــطو بــــه علــــى نــــادى قمــــار ويهــــرب .  حياتــــه

ـــــى  بطـــــائرة للمكســـــيك ـــــه ليســـــقط عل ، لكـــــن المعطـــــف يشـــــتعل فيلقي
ــــــق كــــــل  ــــــه والكــــــاهن تحقي ــــــة ليقــــــرر فــــــالح وزوجت ــــــة زنجي قريــــــة جنوبي

.  ) الحــــظ كــــل األحــــداث فــــى أيــــام معــــدودة (ت الكريســــماس أمنيــــا
ــــف نحــــو  ــــا ١٤٠٠هــــذا يكل ــــين ألف ــــين وأربع ــــن مجمــــوع اثن ،  دوالر م

نعـــــم  (فيقـــــررون بالبـــــاقى إعـــــادة بنـــــاء قـــــريتهم علـــــى أســـــس اشـــــتراكية 
، أمــــــا الكهــــــل األكثــــــر فقــــــرا فــــــى القريــــــة فيأخــــــذ المعطــــــف  ) هكــــــذا

لكنهــــا ال تصــــل  جميــــع القصــــص حزينــــة!  ليصــــنع منــــه فزاعــــة للغربــــان
،   لحــــد القســــوة وتنتهـــــى دومــــا بنهايـــــة ســــعيدة أو عادلـــــة علــــى األقـــــل

ـــــــد معرفتـــــــه بعـــــــدم إخـــــــالص  ـــــــل مـــــــن المـــــــوت زائ كـــــــأن ينجـــــــو الممث
، أو أن يـــــــأتى  ، أو أن يكمـــــــل الموســـــــيقار العـــــــزف ويـــــــنجح عشـــــــيقته

ــــه ويعرضــــون  ــــدى أمانت ــــد أدركــــوا م ــــالء المحــــامى الســــابق وق بعــــض زم
، وحققــــت  نفــــذت بأســــلوبية مــــؤثرة فكــــرة محلقــــة.  عليــــه عمــــال جيــــدا

ـــــة الرومانســـــية هـــــى .  نحاحـــــا كاســـــحا فـــــى الشـــــباك لعـــــل الفقـــــرة الثاني
، لكــــن روبينســــون بطــــل  ، واألداء معظمــــه فــــى القمــــة المحببــــة أكثــــر

رغــــم أنــــه كثيمــــة .  القصــــة الرابعــــة ال يفوقــــه أحــــد فــــى جميــــع األحــــوال
 ، يقـــف علـــى حـــدود ال يمكـــن تصـــنيفها بجديـــة داخـــل أفـــالم الخيــــال

إال أن أفالمــــــا عديــــــدة ال ســــــيما مــــــن ضــــــرب الرعــــــب ُصــــــنعت مــــــرارا 
ــــــة متعــــــددة القصــــــص لكــــــن يربطهــــــا خــــــيط  ــــــة األنثولوچي بهــــــذه التركيب

، وإن كــــــان مســــــتبعدا أن حظيــــــت أى  واحــــــد متــــــوجس كهــــــذا الفــــــيلم
ــــا بمثــــل هــــذا العــــدد مــــن الكتــــاب بواييــــه ودوفـوفـــــييه قــــدما .  أنثولوچي

ـــــوان  ـــــاالجســـــد  ‘معـــــا تنويعـــــة أخـــــرى لهـــــا بعن ـــــالث ’  والفانتازي بعـــــد ث
  . ، لكنها جاءت أقل قيمة ونجاحا سنوات

  ☺ الحوت صديقى 
Free Willy 

  ق م ١١٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Warner Bros.] Warner Bros.; Pichmes, Inc.; Regency 

Enterprises; Le Studio Canal+   [Donner/ Schuler-Donner]. 
D: Simon Wincer. S: Keith A. Walker and Corey Blechman; 
St: Keith A. Walker. P: Jennie Lew Tugend and Lauren 
ExcPs: Richard Donner and Arnon Milchan. DPh: Robbie 
Greenberg. PD: Charles Rosen. E: O. Nicholas Brown. Co-
P: Penelope L. Foster. Co-Ps: Jim van Wyck and Richard 
Solomon. M Comp and Cond: Basil Poledouris. CD: April 
Ferry. C: Judy Taylor and Lynda Gordon. 

  Intrd: Jason James Richter. Leri Petty. Jayne Atkinson. 
August Schellenberg. And Michael Madsen. Michael 
Ironside, Richard Riehle. Mykelti Williamson, Michael 
Bacall, Danielle Harris. And Keiko -as Willy. 

ـــــو إحـــــدى األســـــر ـــــه للت ـــــاع تبنت ، تقـــــوده  صـــــبى متشـــــرد شـــــرس الطب
ـــــة صـــــغيرة ـــــة مائي ـــــه لحديق ـــــه  ظروف ـــــد بين ـــــإذا بصـــــداقة حميمـــــة تتول ، ف



١٢٧  

وبـــين حـــوت األوركـــا القاتـــل الضـــخم متقلـــب المـــزاج بســـبب صـــيده ، 
ـــه ـــه بتدريب ـــة ا.  ومـــن ثمـــة ســـرعان مايعهـــد إلي ـــة هـــى حبكـــة النهاي لمتوقع

، لكــــن الفــــيلم لــــن  تحريــــر الحــــوت مــــن أصــــحاب الحديقــــة الجشــــعين
ـــــــدعها تمـــــــر دون اعتصـــــــار كـــــــل الشـــــــحنات العاطفيـــــــة للموقـــــــف ،  ي

قصـــة دافئـــة !  وتوحـــد كـــل األخيـــار معـــا مـــن أجـــل هـــذا المســـعى النبيـــل
، وقــــد يزعجــــك فــــى البدايــــة أختيــــار شخصــــية  ، حزينــــة ومــــؤثرة للغايــــة

ــــل أن ثمــــة مقابلــــة مقصــــودة  ، لكــــن سيتضــــح بعــــد خشــــنة للصــــبى قلي
، وأنهـــــــا فـــــــى الواقـــــــع المصـــــــدر  بـــــــين شخصـــــــيتى الحـــــــوت والصـــــــبى
نـــــادرا مـــــا يمكـــــن قـــــول ذات .  الخفـــــى لعطفنـــــا وتعاطفنـــــا معهمـــــا معـــــا

، لكـــــن ثـــــق بنـــــا ولـــــن  الشـــــىء عـــــن فـــــيلم آخـــــر فـــــى العقـــــود األخيـــــرة
، حتــــى إلــــى مــــا بعــــد أغنيــــة  تكــــف الــــدموع عــــن االنهمــــار مــــن عينيــــك

ريكتـــــر .  ’ هـــــل ســـــتكون هنـــــاك ‘لمايكـــــل چاكســـــون النهايـــــة الرائعـــــة 
ـــــــم يلفـــــــت  ) أول أدواره (أخـــــــاذ وآســـــــر فـــــــى دور الصـــــــبى  ـــــــذا ل ، ول

النظــــر مــــن الكبــــار بجانبــــه ســــوى شــــيللينبيرج فــــى دور الهنــــدى الــــذى 
أوريجـــــون —األحـــــداث فـــــى پورتالنـــــد .  يعمـــــل مشـــــرفا فـــــى الحديقـــــة

فــــــيلم يضــــــرب  ‘:  رأى نقــــــدى.  شــــــمالى غــــــرب الواليــــــات المتحــــــدة
انظــــــر االســــــتطراد .  تــــــايم—’  لــــــى كــــــل زر عــــــاطفى بقبضــــــة ثابتــــــةع
  . ” أنقذوا ويلى “

  حياة امرأة 
  ق أأ ٩٥)   س/  بيتش ( ١٩٥٨مصر 

.  زهيــــــر بكيــــــر:  قصــــــة وســــــيناريو.  أفــــــالم أميــــــة والعــــــالم الجديــــــد
ـــــو يوســـــف:  حـــــوار ـــــاظر.  محمـــــد أب ـــــدس المن .  حلمـــــى عـــــزب:  مهن

.  مصــــطفى حســــن:  صــــويرمــــدير الت.  عبــــد المــــنعم توفيــــق:  المونتــــاچ
  . زهير بكير:  إخراج

ــــة كاريوكــــا ــــزى تحي ــــال ، أحمــــد رم ،  ، محمــــود المليجــــى ، زهــــرة الع
  . ، جواهر حورية حسن

ـــى تكمـــل لهـــا تعليمهـــا  ـــم ابنتهـــا حت ـــدون عل ـــرقص ب ـــرف ال ـــة تحت أرمل
ـــل ثـــرى .  الجـــامعى ـــاة فـــى حـــب زمي ـــة بعـــد وقـــوع الفت تنكشـــف الحقيق

خللـــــى  “الميلودرامـــــا فـــــى  أعـــــاد حســـــن اإلمـــــام توجيـــــه نفـــــس.  لهـــــا
،  ، قامـــــت فيـــــه تحيـــــة كاريوكـــــا بـــــنفس الشخصـــــية ” باللـــــك مـــــن زوزو

  . وحقق نجاحا أضخم إطالقا كما تعلم
    ٢/١حياة أو موت 

  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
:  ؛ حــــوار ، كمــــال الشــــيخ علــــى الزرقــــانى:  ســــيناريو.  لــــوتس فــــيلم

؛ تصـــــــــميم  بـــــــــد اهللا بركـــــــــاتع:  مـــــــــدير اإلنتـــــــــاج.  علـــــــــى الزرقـــــــــانى
نيفــــــــــــيو :  ؛ مهنــــــــــدس الصــــــــــوت مــــــــــاهر عبــــــــــد النـــــــــــور:  المنــــــــــاظر
ـــــــانيللى أحمـــــــد :  مـــــــدير التصـــــــوير.  أميـــــــرة فايـــــــد:  ؛ المونتـــــــاچ أورف
  . كمال الشيخ:  تأليف وإخراج.  آسيا:  إنتاج.  خورشيد

ــــــــى حســــــــين .  عمــــــــاد حمــــــــدى.  مديحــــــــة يســــــــرى.  يوســــــــف وهب
عـــــدلى  .  ضـــــحى أميـــــر:  ، ونقـــــدم ألول مـــــرة رشـــــدى اباظـــــة.  ريـــــاض

، عبـــــــد المـــــــنعم  ، عـــــــز الـــــــدين شـــــــوكت ، أحمـــــــد الحـــــــداد كاســـــــب
، عبــــــد الغنــــــى  ، رفيعــــــة الشــــــال ، عبــــــد القــــــادر المســــــيرى بســــــيونى
،  ، حســــين حســــنين ، عبــــد الحميــــد زكــــى ، توفيــــق صــــادق النجــــدى

،  ، علــــــى عيســــــى ، ســــــناء فــــــوزى ، أنــــــور الخــــــدام ســــــيد المنشــــــاوى
  . ، چورچ عساف توفيق إسماعيل

ـــة لهـــذا الفـــيلم فـــى ســـياق  يصـــعب ـــة والتاريخي حصـــر كـــل القـــيم الفني
فهـــو مـــن ناحيـــة فـــيلم تشـــويقى نـــادر الطـــراز .  تطـــور الســـينما المصـــرية

ـــــى تجعـــــل  ـــــع القواعـــــد الت ـــــه الشـــــديد المطـــــابق لجمي ـــــث اتقان ـــــن حي م
هـــــو أيضـــــا أول فـــــيلم يصـــــور بهـــــذه الكثافـــــة .  األفـــــالم مثيـــــرة وممتعـــــة

يتجــــاوزه فــــى هــــذا إال محمــــد  ، ولــــم فــــى الشــــوارع العاديــــة المزدحمــــة
.  ) وغيـــــره”  ضـــــربة شـــــمس “ (خـــــان بعـــــد أكثـــــر مـــــن عشـــــرين عامـــــا 

ـــد للفـــيلم أضـــافه فـــى أواخـــر الثمانينيـــات  ـــاك اكتشـــاف لســـبق جدي وهن
، وهـــــو أنــــــه أول فـــــيلم يقــــــدم حيــــــاة  الناقـــــد مصــــــطفى عبـــــد الوهــــــاب

، هــــى  القصــــة كمــــا تعلــــم.  اإلنســــان المصــــرى كقيمــــة فــــى حــــد ذاتهــــا
دة ســــامة لطفلــــة بــــدال مــــن دواء ألبيهــــا ثــــم بحثــــه إعطــــاء صــــيدلى مــــا

،  ســـــــينما تشـــــــويقية إنســـــــانية رفيعـــــــة.  األوديســـــــى عنهـــــــا بعـــــــد ذلـــــــك
، ومــــن ثــــم فكمــــال الشــــيخ فــــى قمــــة  والطبيعــــى أن هــــذه هــــى أرضــــه

  . تألقه
   ٢/١الحب …الحياة 

  ق أأ ١٣٠)  س/  بيتش/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 
  . سيف الدين شوكت:  إخراج

ــــراد ــــى م ــــى ليل ــــارى منيــــب ، محمــــود المليجــــى شــــاهين ، يحي ،  ، م
،  ، وداد حمــــــدى ، محمــــــد توفيــــــق ، منســــــى فهمــــــى زينــــــب صــــــدقى

  . ، عبد المنعم إبراهيم برلنتى عبد الحميد
، ثــــــم يصــــــاب فــــــى الحــــــرب وتعتقــــــد أنــــــه  ضــــــابط يحــــــب ممرضــــــة

ــــه ال يحبهــــا ويخفــــى شــــلله.  مــــات لكــــن .  وحــــين يلتقيــــان يوهمهــــا بأن
ئيســـــــها فـــــــى المستشـــــــفى بـــــــإجراء ، يقـــــــوم ر  عنـــــــدما تعـــــــرف الحقيقـــــــة

، لكــــــن مــــــا يميزهــــــا هــــــو النبــــــل  ميلودرامــــــا فاقعــــــة.  جراحــــــة ناجحــــــة
  . الشديد فى معانيها واداء يحيى شاهين اآلخاذ

   ٢/١الحياة حلوة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . حلمى حليم:  إخراج

، يوســـــف  ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم ، حســـــن يوســـــف ناديـــــة لطفـــــى
  . ، الضيف أحمد ، نعمت مختار ينفخر الد

ــــل  ــــر عــــن األجــــواء العامــــة للفكــــر الشــــبابى لجي ــــة تعب ــــديا محبب كومي
الســـــتينيات مـــــع مـــــزج مقصـــــود بــــــين التحـــــرر العـــــاطفى والرغبـــــة فــــــى 
األشــــــغال الحــــــرة باعتبارهمـــــــا محــــــورين لتمــــــرد واحـــــــد علــــــى الواقـــــــع 

ــــة  (المحــــافظ للســــتينيات االشــــتراكية  أضــــف إلــــى هــــذا ثيمــــة راديكالي
.  ) ة هـــــى تقديمـــــه لألثريـــــاء كأنـــــاس متحـــــررين ومتطـــــورين بطـــــبعهمثالثـــــ

ــــه ــــذهبون لالصــــطياف فيفاجــــأون .  فــــى مصــــر فــــى حين ــــالث شــــبان ي ث
.  بنقـــــل معســــــكرهم الشـــــبابى مــــــن األســـــكندرية إلــــــى مرســـــى مطــــــروح

يجــــدون أنفســــهم بــــال مــــأوى أو مــــوارد لكــــن ســــرعان مــــا تعــــرض فتــــاة 
ليهـــــا تحويـــــل بعـــــد قليـــــل يعرضـــــون ع.  ثريـــــة استضـــــافتهم فـــــى قصـــــرها

  . القصر إلى فندق ويتوازى النجاح مع تطور قصص الحب

  حياة خطرة 
  ق أأ ٩٨)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 

.  أفــــــالم حســــــن حامــــــد]  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما [
أحمـــــــد المـــــــال ويحيـــــــى :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  أحمـــــــد المـــــــال:  قصـــــــة
ــــــى ــــــأليف.  الليث ــــــدواتحى:  األغــــــانى ت توفيــــــق :  نتلحــــــي.  إبــــــراهيم ال
.  ســــعيد بكــــر:  مــــدير التصــــوير.  إبــــراهيم عــــرايس:  مونتــــاچ.  حلمــــى
  . أحمد فؤاد:  إخراج

ــــــد ــــــة عبي ــــــد نبيل ــــــل ، حســــــن حام ــــــزى ، صــــــالح قابي ،  ، ســــــهير رم
  . ، ليلى جمال ، ممتاز أباظة ، حمدى غيث رشوان توفيق

ــــزعيم إحــــدى  ــــب ل ــــى قري ــــودد إل ــــدخل الســــجن كمجــــرم ليت ضــــابط ي
ــــى ــــل المتورطــــة ف ــــل يكســــب ثقــــة .  الجاسوســــية والتهريــــب القبائ بالفع

ــــة ــــوط الســــيما حــــول الراقصــــة زوجــــة الشــــيخ القبيل .  ، وتتشــــابك الخي
   دراما نشاط روتينية بال إقناع أو إثارة

  حياة عازب 
  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
  . نجدى حافظ:  إخراج

، عبـــــد المـــــنعم  ، فـــــؤاد المهنـــــدس ، شـــــكرى ســـــرحان ناديـــــة لطفـــــى
ـــــــراهي ـــــــدين ، نجـــــــوى ســـــــالم مإب ـــــــد الخـــــــالق  ، يوســـــــف فخـــــــر ال ، عب
  . صالح

،  طالبــــة صــــغيرة وموظــــف بســــيط ومجموعــــة مــــن أصــــدقائه العــــابثين
.  وسلســــــــــلة عالقــــــــــات غراميــــــــــة ومغــــــــــامرات حتــــــــــى زواج البطلــــــــــين

  . كوميديا نظيفة لكن من كل شىء
   ٢/١حياة غانية 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
  . ىحسام الدين مصطف:  إخراج

،  ، محمــــــود المليجــــــى ، كمــــــال الشــــــناوى برلنتــــــى عبــــــد الحميــــــد
  . ، محمد توفيق ، سميحة توفيق حسين رياض

قصــــة تحــــول .  ، جيــــدة االقنــــاع لحــــد مــــا ميلودرامــــا جنســــية الطــــابع
، ثــــم توبتهــــا علــــى يــــد  ، بعــــد محاولــــة انتحــــار فاشــــلة فتــــاة إلــــى غانيــــة

ار برلنتـــــى مـــــن أنجـــــح أدو .  ، لكـــــن النهايـــــة غيـــــر ســـــعيدة مـــــن يحبهـــــا
  . عبد الحميد

   الحياة للحياة 
Live for Life 

  ق م ١٣٠)  س ( ١٩٦٧إيطاليا /   فرنسا
Aka: Vivre pour Vivre (OTitle). 
[United Artists] Les Films Ariane; Les Productions 

Artistes Associes; Vides Films Production. M: Francis Lai. 
DPh: Claude Lelouch. S: Pierre Uytterhoeven, Claude 
Lelouch. D: Claude Lelouch. 

Yves Montand, Annie Girardot, Candice Bergen.  Irene 
Tone, Anouck Fedac. 

، يصـــنع عمـــال مبهـــرا  كلـــود ليلـــوش فـــى أكثـــف أفالمـــه تـــوابال فنيـــة
، لكـــــن مســـــطح  نـــــال تســـــمية لألوســـــكار كأفضـــــل فـــــيلم بلغـــــة أجنبيـــــة

يزيــــــــدها لبســـــــا كالمــــــــه الكثيــــــــف فــــــــى السياســــــــة بـــــــال أبعــــــــاد تفهــــــــم 
، لكنــــــه يفلــــــح فــــــى اإلمســــــاك بإهتمــــــام المشــــــاهد دونمــــــا  والحــــــروب

ـــين فيلمـــه األشـــهر .  توقـــف ـــه وب فـــى العـــام ”  رجـــل وامـــرأة “الفـــارق بين
الســــابق أن كانــــت التوابــــل أقــــل بكثيـــــر ولخدمــــة قصــــة حــــب بســـــيطة 

كثيـــر مـــن ال.  ) هـــذا نـــال الجـــائزة بالفعـــل (وواضـــحة وال ادعـــاء فيهـــا 
بيـــــرجن تظهـــــر ظهـــــورا عـــــابرا فـــــى البدايـــــة وال  (المصـــــادفات الخفيفـــــة 

ـــــــر درامـــــــى ، بينمـــــــا المشـــــــاهد  تتعـــــــرف بالبطـــــــل وتختفـــــــى دون أى أث
، وعــــــودة  ) البـــــائس يعلــــــم أنهــــــا بطلـــــة الفــــــيلم وســــــتلقاه ثانيـــــة حتمــــــا

إثارتهــــا تكمــــن فــــى كونهــــا بــــال مبــــرر ”  رجــــل وامــــرأة “لــــذات مواقــــع 
ن الحـــــــوار والمفارقـــــــات الالذعـــــــة والقطـــــــع ، ووفـــــــرة مـــــــ ) ! (بـــــــالمرة 

أظرفـــــه تتـــــابع كثيـــــف الهـــــث تمـــــوت فـــــى نهايتـــــه عشـــــيقة  (المتـــــوازى 
، بينمـــا بـــالتوازى مـــع كـــل  للـــزوج يتضـــح أنـــه فـــيلم تدرســـه الزوجـــة عنهـــا

ــــة ــــراه يخــــون هــــو هــــذه الخيان ــــاك  ) ! هــــذا ن ، وكــــذا مــــن الفالشــــات ب
ـــــاألبيض واألســـــود والحركـــــ ـــــة والتصـــــوير ب ـــــة واللقطـــــات الوثائقي ة البطيئ

ــــا والقطعــــات ــــة الزواي ــــاء  والمضــــببة وغريب ، ومســــار صــــوت يصــــمت أثن
، ومجهــــــودات كثيــــــرة جــــــدا  الكــــــالم ويــــــتكلم فــــــوق الصــــــور الصــــــامتة

ـــــزيونى  ــــا قصــــة مراســــل تليف ــــروى كلهــــا مجان ــــوع لت أخــــرى مــــن هــــذا الن
ــــان (لعــــوب  ــــاء )  مونت ــــه مصــــممة األزي ــــراردو (يهجــــر زوجت ليقــــع )  چي

حــــاول التوصــــل لمعنــــى للفــــيلم .  ) يــــرجنب (فــــى غــــرام موديــــل جريئــــة 
ــــه قــــد يكــــون شــــيئا فاحشــــا جــــدا بنفســــك ــــك أن ، فالواضــــح أنــــه  ، ذل

وســـط خلفيـــات الـــدماء والحـــروب الهائلـــة يظـــل أهـــم شـــىء فـــى حيـــاة 
.  ذلــــك المراســــل هــــو ممارســــة الجــــنس مــــع أفضــــل نســــاء ممكنــــات

بعبــــارة أخــــرى قــــد يكــــون هــــدف الفــــيلم وضــــع تعريــــف جديــــد لكلمــــة 
ــــــراف المه ــــــىاالحت ــــــالطبع لكلمــــــة  ن ــــــاة ‘، وب ــــــاة للحي ــــــد .  ’ الحي أعي

عربيــــا علــــى نحــــو بــــدائى لكــــن جــــرئ جنســــيا ومحــــدد المضــــمون فــــى 
  . ” ذئاب ال تأكل اللحم “الفيلم اللبنانى 

 AAN: Foreign Language F. 

   ٢/١حياة مرحة 
A Life in the Theatre 

  ] اشتراك  [ق م  ٧٠)  المصرية  ( ١٩٩٣أميركا 
Turner Pictures [Bay Kinescope; Beacon; Jalem 

Productions]. MComp: David Richard Frank. CD: Jane 
Greenwood. Unit PMg: Thomas A Bliss; 1stAstD: Michael 
Zimbrich; 2ndAstD: Stuart Brian Hagen. E: Barbara 
Tulliver. PD: David Wasco. DPh: Freddie Francis. AscP: 
Connie McCauley, Paddy Cullen. ExcPs: David Mamet, 
Marc Abraham. P: Patricia Wolff, Thomas A. Bliss. Based 
on the Play: David Mamet. TP: David Mamet. D: Gregory 
Mosher. 

Jack Lemmon. Matthew Broderick. ¤. 
،  التليفـــــــزيونيةـ  مــــــن الصــــــعب أن تجــــــذبك هــــــذه الــــــدراما المسرحية

ممثـــــل مســــرحى كهـــــل .  رغــــم مــــا بهـــــا مــــن تمثيـــــل آخــــاذ مـــــن ليمــــون
ــــــة مــــــع  يعــــــانى مــــــن المتاعــــــب النفســــــية للشــــــيخوخة ، فيتعامــــــل برعوي

هـــو مجـــرد سلســـلة مـــن المشـــاهد فـــى غرفـــة .  زميلـــه الممثـــل الشـــاب
وليمـــــون يســـــرى ،  مالبســـــهما وفـــــى أداء مشـــــاهدهما علـــــى المســـــرح

، وعليـــــك أن  النصــــح طـــــوال الوقــــت وبرودريـــــك يتقبلهـــــا فــــى صـــــمت
تتــــرك نفســــك لهمــــا لتســــتمتع بــــاألداء الجميــــل لشخصــــية رجــــل قضــــى 
حياتـــــه فـــــى المســـــرح بحيـــــث لـــــم يعـــــد يفـــــرق بينهمـــــا وبـــــين الحيــــــاة 

  . نفسها
   الحياة المزدوجة لفـيرونيك 

La Double Vie de Veronique 
  ] بالفرنسية والپولندية  [ق م  ٩٨)   — ( ١٩٩١فرنسا 

[Gala Film] Sidéral Productions [Le Studio Canal +; Tor 
Production; Norsk Film; Philippe Volter; Sandrine Dumas]. 
>ArtisticMg: Krzysztof Zanussi; PMg: Ryszard 
Straszewski.< S: Krzysztof Kieślowski, Krzysztof 
Piesiewicz. DPh: Sławomir Idziak. AD: Patrice Mercier.; 
>Halina Dobrowolska.< OM: Zbigniew Preisner. E: Jacques 
Witta. ExcP: Bernard-P. Guiremand. PolandExcP: Ryszard 
Chutkowski. P: Leonardo de la Fuente. D: Krzysztof 
Kieślowski.  §Marionettes Created: Bruce Schwartz. 
§PCnslts: Greta Lahaje; Alejandro de la Fuente, Elizabeth 
de la Fuente, Kuben Korenfeld, Raymond Parizier. 

Irène Jacob -in. ¤. ␡ ↑ Halina Gryglaszewska, Kalina 
Jędrusik, Aleksander Bardini, Władysław Kowalski, Jerry 
Gudejko, Jan Sterniński. Philippe Volter. Sandrine Dumas, 
Lewis Ducreux, Claude Duneton, Lorainne Evanoff, 
Guillaume de Tonquedec, Gilles Gaston-Dreyfus, Alain 
Frerot, Youssef Hamid, Thierry de Carbonnieres, Chantal 
Neuwirth, Nausicas Rampony, Boguslawa Schubert, 
Jacques Potin. And: Nicole Pinaud, Philippe Campos, Besta 
Malczewska, Dominika Szady, Barbara Szalapak, Jasek 
Wójcicki, Lucyna Zabawa, Wanda Kruszewska, Bernadetta 
Kuś, Pauline Monier. 
فتــــاة تقــــع فــــى الحــــب للتــــو مــــع زميــــل لهــــا فــــى مدرســــة الموســــيقى 
ـــــة   ـــــارة عمتهـــــا فـــــى مدين ترحـــــل مـــــن بلـــــدتها فـــــى الريـــــف الپولنـــــدى لزي

صــــــــديقة لهــــــــا تــــــــدعوها لتــــــــدريبات الكــــــــورس الغنــــــــائى .   راكــــــــوفك
، لكنهـــا بمجـــرد  قتضـــمها األمـــر الـــذى ينتهـــى بضـــمها لفرقـــة موســـيقية

تنتقـــــل األحـــــداث لبلـــــدة .  االنتهـــــاء مـــــن أول أداء لهـــــا تســـــقط ميتـــــة
ــــــــيرونيك  ـــــــاة ف ـــــــابع حي ـــــــوم لتت ـــــــى ذات الي فرنســـــــية صـــــــغيرة أخـــــــرى ف

ـــــاة مشـــــابهة وكـــــأن القصـــــة ـــــى تعـــــيش حي ـــــى تواصـــــل  األخـــــرى الت األول
ــــاة الفرنســــية كانــــت قــــد زارت كراكــــوف (فصــــولها  فــــى  الواقــــع أن الفت

ــــى ولطالمــــا شــــعرت كــــل منهمــــا أن  ــــة ســــياحية ورأتهــــا الفتــــاة األول رحل
ـــاء .  ) لهـــا وجـــود هـــى نفســـها فـــى مكـــان آخـــر ـــاة الغن ـــزل هـــذه الفت تعت

ــــــــــدريس الموســــــــــيقى ، وتواصــــــــــل عالقتهــــــــــا بصــــــــــديقها  وتتحــــــــــول لت
بــــين أى شخصــــيات أو ممثلــــين فــــى الحــــالتين  ال تماثــــل (الموســــيقى 

ـــــوان ـــــى دورى العن ـــــرين چـــــاكوب ف ـــــزور .  ) ســـــوى األخـــــاذة إي فجـــــأة ي
البلــــدة مؤلــــف قصــــص لألطفــــال يؤديهــــا بــــالعرائس ويقــــدم عرضــــا عــــن 

تقــــع فــــى حبــــه علــــى نحــــو .  راقصــــة كســــرت ســــاقها فتحولــــت لفراشــــة
ــــم تلقــــه عــــن قــــرب قــــط غــــامض وشــــبه تخــــاطرى ــــه .  ، إذ ل مــــن ناحيت

.  ا تليفونيــــــا لكــــــن دون أن يقــــــول أى منهمــــــا شــــــيئا يــــــذكريتصــــــل بهــــــ
ــــه ــــة دون أن يكتــــب عنوان ــــه  يرســــل لهــــا هدي ، ثــــم يرســــل لهــــا شــــريط ب
، وبالفعــــــل تجــــــده جالســــــا  تســــــجيل ألصــــــوات محطــــــة قطــــــار پــــــاريس

يفاجئهـــــا بأنـــــه أراد التحـــــول للروايـــــات وأراد اختبـــــار الســـــلوك .  هنـــــاك
ـــه يعـــود ل النفســـى للمـــرأة أمـــام دعـــوة كهـــذه ـــدوره أنهـــا ، لكن يكتشـــف ب

، وهـــا هـــو يؤلـــف قصـــة عـــن حيـــاة مزدوجـــة لفتـــاتين لـــم  أحبهـــا تخاطريـــا
ــــه مــــن خــــالل .  يحــــدد اســــمهما بعــــد هــــذا ســــرد لقصــــة فــــيلم قصــــد ب

.  عناصـــر فنيــــة فائقـــة األناقــــة أن يكـــون لغــــزا كبيـــرا مــــن ألغـــاز الســــينما
صــــفرا كبيــــرا مشــــوش  ‘قالـــت عنــــه فـــــارايتى أنــــه يظــــل رغــــم كــــل شــــىء 

كــــــن الواقــــــع أن هـــــــذا يمكــــــن أن يقــــــال عــــــن جميـــــــع ، ل ’ الحــــــواف
، وبغيــــر المــــنهج  األفــــالم الســــيريالية التــــى تعمــــل كلهــــا بــــذات الطريقــــة

، فهـــــــــــى ال تســـــــــــعى إلســـــــــــتخراج انفعـــــــــــاالت  القاعـــــــــــدى للســـــــــــينما
، بــــــل إلــــــى نقلــــــه إلــــــى الخــــــط المــــــبهم مــــــا بــــــين الواقــــــع  المشــــــاهد
ن المعنــــى متــــروك لــــك الســــتنتاجه إن كــــان ال بــــد وأن يكــــو .  والخيــــال

مــــن التهــــاويم التــــى قــــد تــــراودك .  لألفــــالم الســــيريالية معنــــى بالضــــرورة
تتـــــــرابط كلهـــــــا )  أو ســـــــمها أرواح إن شـــــــئت (أن بـــــــداخلنا كينونـــــــات 

هـــــــذه ’  أرواحنـــــــا ‘، أو قــــــد يـــــــراودك أن  معــــــا دون أن نـــــــدرى نحـــــــن
تعــــــيش دائمــــــا أبـــــــدا فــــــى حالـــــــة مــــــن عــــــدم االســـــــتقرار وكأنهــــــا فـــــــى 

ـــــــو ‘ طعـــــــة كالســـــــية لمـــــــا يجـــــــب أن الموســـــــيقى ق.  ال نهـــــــائى’  ليمب
ـــــــالك الســـــــيريالية ـــــــدونات األف ـــــــه م ـــــــن :  تكـــــــون علي ـــــــيط م ـــــــة خل قطع

الكالســـــــية والفلكلـــــــور تتـــــــردد طـــــــوال الوقـــــــت علـــــــى نحـــــــو تكـــــــرارى 
  . غامض

  الحياة نغم 
  ق م ٩٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٧٦مصر 

ـــــــى الســـــــيد]  أفـــــــالم نهضـــــــة مصـــــــر [ ـــــــى :  قصـــــــة.  أفـــــــالم وال وال
مهنــــدس الــــديكور .  رحمن شــــريفعبــــد الــــ:  ســــيناريو وحــــوار.  الســــيد

:  ؛ رســــــــوم االستعراضـــــــــات حســــــــين الشــــــــريف:  ومنســــــــق المنــــــــاظر
كمــــال عبــــد :  مهنــــدس الصــــوت.  محمــــد بكــــر:  فوتوغرافيــــا.  أنســــى
ــــــر مهندســــــى الصــــــوت.  اهللا ــــــور:  كبي ــــــد الن ــــــة.  نصــــــرى عب :  المقدم

ـــــاچ.  الشـــــحرى ـــــدير التصـــــوير.  ] فكـــــرى رســـــتم : [ مونت ســـــمير :  م
  . لرحمن شريفعبد ا:  إخراج.  فرج

.  محمــــــد رضــــــا:  باالشــــــتراك مــــــع.  صــــــالح قابيــــــل.  مهــــــا صــــــبرى
ـــــان.  نجـــــوى فـــــؤاد ـــــة أحمـــــد ســـــيد زي ـــــاجى.  ، خيري ، عـــــدلى   عمـــــر ن

عــــــادل .  ، حامــــــد مرســــــى ، صــــــالح يحيــــــى ، أحمــــــد أباظــــــة كاســــــب
، ســـــعيد  ، إبـــــراهيم راتـــــب ، علـــــى المعـــــاون ، علـــــى قـــــدرى الشـــــناوى
ـــــد اهللا ســـــميحة محمـــــد.  حســـــن ـــــو  ، ســـــهير عب ، ســـــعاد  ال هاشـــــم، ن

  . ، فتحية رشدى أبو الفتوح
، وهـــى ابنـــة أســـرة  فرقـــة استعراضـــية غنائيـــة يحـــب صـــاحبها المغنيـــة

ــــة يقــــاوم والــــدها نشــــاطها الفنــــى هــــذا ، واألســــواء أن تفكــــر فــــى  عريق
ـــزواج مـــن غيـــر األقـــارب األثريـــاء راقصـــة الفرقـــة تغيـــر منهـــا وتفلـــح .  ال

فــــى بيــــزنس الفرقــــة  ، ينهــــار كــــل شــــىء فــــى حملهــــا علــــى تــــرك الفرقــــة
غنــــــاء .  وتتــــــيقن أنهــــــا لــــــن تنــــــال البطــــــل قــــــط فتتراجــــــع فــــــى النهايــــــة

،  وميلودراميــــــات عاطفيــــــة وبعــــــض الفكاهــــــات مــــــن الطــــــاقم الــــــداعم
، يتصــــورون أن أغانيهــــا كافيــــة إلنجــــاح  لكــــن ككــــل أفــــالم مهــــا صــــبرى



١٢٨  

الواقـــــع أنهـــــا بـــــدت رقيقـــــة وجميلـــــة وأدت الـــــدور أفضـــــل مـــــن .  فـــــيلم
   . المتوسط العام لها
  حياة وأمل 

  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
  . زهير بكير:  إخراج
، عبــــــد  ، محمــــــود عزمــــــى ، نجــــــوى فــــــؤاد ، أحمــــــد رمــــــزى إيمــــــان
  . ، چوليا ضو ، ياسمين الغنى قمر

ـــــة ـــــذاكرة ميلودرامـــــا عاطفي ـــــذى  ، تكـــــرر قصـــــة الضـــــائع فاقـــــد ال ، ال
ـــه مـــن بعـــده ـــين  ، ويتـــزوج هـــو ويحـــدث اللقـــاء بعـــد تتـــزوج امرأت قليـــل ب

  . الميزة هى الوجوه الجديدة الحسناء.  األثنين
  حياتى 

  ق أأ ٩٨)   س/  ماركو ( ١٩٧٠مصر 
فــــــــاروق :  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  أفــــــــالم ســــــــعيد الــــــــدفراوى

حســـــين :  مونتـــــاچ.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  مهنـــــدس الـــــديكور.  صـــــبرى
فطــــــين :  إخــــــراج.  عــــــادل عبـــــد العظــــــيم:  مــــــدير التصــــــوير.  عفيفـــــى
  . لوهابعبد ا

،  ، عمــــاد حمــــدى ، نجــــوى فــــؤاد ، نجــــالء فتحــــى حســــن يوســــف
ــــــــق ــــــــد ، أحمــــــــد خمــــــــيس محمــــــــد توفي ــــــــال زاي ــــــــى  ، آم ــــــــد الغن ، عب

، عليـــــــــة عبـــــــــد  ، محمـــــــــد شـــــــــوقى ، أشـــــــــرف الســـــــــلحدار النجـــــــــدى
  . محيى الدين شوقى:  ، الطفل المنعم

، وحبـــــه لزميلـــــة  ، مـــــا بـــــين تزمـــــت والـــــده الشـــــديد الشـــــاب الحـــــائر
ــــده، وإغــــواءت  الجامعــــة ، فــــى كــــل  عمــــل متوســــط.  زوجــــة مــــدير وال
  ! شىء

   ٢/١حياتى األخرى 
My Blue Heaven 

  ق م ٩٥)  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
Warener Bros. C: Hank McCann. MCompAndCond: Ira 

Newborn. CDr: Joseph G. Aulisi. Co-P: Joseph M. 
Caracciolo. FEs: Stephen A. Rotter and Robert Reitano. 
PDd: Charles Rosen. DPh: John Bailey, A.S.C. ExcPs: 
Goldie Hawn, Nora Ephron; and Andrew Stone. W: Nora 
Ephron. P: Herbert Ross and Anthea Sylbert. D: Herbert 
Ross.  ↑ Chor: Lynne Taylor-Corbett. 

<Steve Martin. Rick Moranis. Joan Cusack. My Blue 
Heaven.> Carol Kane. William Irwin. Melanie Mayron. 
Daniel Stern. And: William Hickey. Julie Bovasso, Deborah 
Rush. Seth Jaffe, Colleen Camp. Jesse Bradford, Corey 
Carrier, Robert Miranda.  ↑ …, Ed Lauter, …, Gordon 
Currie, Raymond O’Connor, Troy Evans, Dick Boccelli, 
Ron Karabatsos, Tony di Benedetto, Melissa Hurley, Leslie 
Cook, Darren Chuckry, Duke Stroud, Carol Ann Susi, 
Frankie Gio, Joel Polis, Larry Block, Arthur Brauss, Greta 
Blackburn, Eva Charney, Ellen Albertini Dow, David Knell, 
John Harnagel, La Wanda Page, Daniel Riordan, Thomas 
Wagner, Jean Spray, James Emery, Matt Roe, John Rogers, 
Valerie Wildman, Daniel Trent, Rudy E. Morrison, Frank 
Roach, Jeff Fredricks, Bruce Paul Barbour, Shelley S. 
Boyle, Robert Jauregui. 

ـــــل فيـــــدرالى  يضـــــع مجرمـــــا نيـــــو يوريكيـــــا صـــــغيرا )  مـــــورانيس (عمي
، فــــى بلــــدة كاليفورنيــــة  ) مــــارتين (منتميــــا للعصــــابات اإليطاليــــة فيهــــا 

.  صـــــغيرة ضـــــمن برنـــــامج حمايـــــة الشـــــهود تمهيـــــدا إلدالئـــــه بالشـــــهادة
هـــــذا األخيـــــر ال يكـــــف عـــــن ارتكـــــاب جرائمـــــه الصـــــغيرة ممـــــا يجعلـــــه 

ــــة ال ــــة النياب ــــن وكيل ــــا م ــــة مطــــاردا دوم ــــالطبع هــــو .  ) كوســــاك (محلي ب
ــــة  ــــل والنائب يفعــــل كــــل شــــىء بخفــــة ظــــل خاصــــة ويســــعى إليقــــاع العمي

، لكـــن ال مكــــان للمــــرح فــــى  الثالثــــة ســـبق لهــــم الــــزواج (فـــى الحــــب 
ـــــــين اآلخـــــــرين ـــــــاة االثن ـــــــدى .  ) ! حي ـــــــات ال ســـــــيما ل ـــــــوالى المفارق تت

ذهابهمــــــا إلــــــى نيــــــو يــــــورك حيــــــث ال يخشــــــى مــــــارتين اللهــــــو العلنــــــى  
ــــه ممــــ ــــد العصــــاباتكعادت ــــى ي ــــه عل ــــودى بحيات ــــرض أن ي ــــابع .  ا يفت تت

النهايـــــة أن يجمـــــع أمـــــواال طائلـــــة كتبرعـــــات بعـــــد عودتـــــه بحجـــــة بنـــــاء 
أول ملعـــــب بيســـــبول مغطـــــى تحقيقـــــا ألمنيـــــة ابنـــــى البطلـــــة نفســـــيهما 

.  ، وكالعــــادة أيضــــا تكــــون نهايــــة األمــــر ســــعيدة فتقــــرر ســــجنه كالعــــادة
ـــــــر إمتاعـــــــا  ـــــــه  ـ  نكـــــــة أيضاوربما حـ  مـــــــارتين المنطلـــــــق أكث مـــــــن زميل

، لكنهـــا خفيفـــة محببـــة وفعالــــة   كوميـــديا ليســـت بـــارزة جـــدا.  الشـــاب
، لكنهمـــــا ال يعنيـــــان  ربمـــــا يـــــوحى العنوانـــــان بفـــــيلم ميتـــــافيزى.  ككـــــل

ال .  فــــى الواقــــع ســــوى الحيــــاة النظيفــــة ال ســــيما عنــــدما تكــــون حلمــــا
  . بذات العنوان ١٩٥٠عالقة له بفيلم 

  حياتى أنت 
  ق أأ ١٠٥)   س/   لليثىا ( ١٩٥٢مصر 
  . يوسف معلوف:  إخراج
، عبــــد الــــرحيم  ، شــــكرى ســــرحان ، منــــى ، كمــــال الشــــناوى شــــادية
  . ، كيتى ، عزيزة حلمى الزرقانى

، عـــــن المهنـــــدس الـــــذى يحـــــب ابنـــــة صـــــاحب  ميلودرامـــــا عاطفيـــــة
ال تميــــــز .  ، لكــــــن هنــــــاك مــــــن يشــــــوه ســــــمعة والــــــدها أمامــــــه العمــــــل
  . خاص

   ٢/١حياتى عذاب 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٩مصر 

ـــــى [ ـــــة للتجـــــارة والســـــينما]  أفـــــالم إيهـــــاب الليث .  المصـــــرية اللبناني
فـــــــــؤاد :  موســـــــــيقى.  محمـــــــــد عثمـــــــــان:  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار

:  مــــــــدير التصــــــــوير.  صــــــــالح عبــــــــد الــــــــرازق:  مونتــــــــاچ.  الظــــــــاهرى
  . على رضا:  إخراج.  مصطفى إمام
ـــــورا ، عـــــادل أدهـــــم هنـــــد رســـــتم ، عمـــــر  الحلـــــيم ، عمـــــاد عبـــــد ، ن

ـــــــرى ، عمـــــــرو  ، ســـــــوزى ، حســـــــين الشـــــــربينى ، ناهـــــــد ســـــــمير الحري
  . محرم

، غيـــر مقنعــــة لكـــن فعالـــة مــــع  ميلودرامـــا أجيـــال وصــــدف ومبالغـــات
،  األم مطلقــــة وتحمــــل مــــن آخــــر.  هــــذا طــــاقم الممثلــــين الكبــــار هــــذا

اآلن الولــــد غيــــر الشــــرعى .  ثـــم تنجــــب مــــن الــــزوج بعــــد عودتهمــــا معــــا
، وحـــــــوادث ال يمكـــــــن  يهـــــــدد األب بإفشـــــــالهافـــــــى عالقـــــــة عاطفيـــــــة 

  . تصديقها تأتى بالنهاية السعيدة
  حياتى هى الثمن 

  ق أأ ٩٥)   س/  بيتش ( ١٩٦١مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

ــــاض ، هــــدى ســــلطان أحمــــد مظهــــر ــــدقن ، حســــين ري ــــق ال ،  ، توفي
  . ، زوزو نبيل نجوى فؤاد

،  وتـــه البنهـــا، فينـــتقم بكتابـــة كـــل ثر  ســـيدة تصـــد ثـــرى يحـــاول نيلهـــا
فـــى اللحظـــة األخيـــرة تكشـــف زوجـــة .  فيثيـــر شـــكوك زوجهـــا فيطلقهـــا

  . فيلم ميلودرامى مثالى لهواة هذه النوعية.  الثرى أنه كان عاقرا
  حيث يذهب الحمام ليموت 

Where Pigeons Go to Die 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 

NBC. ExcP: Michael Landon. P: Kent McCray. M: 
Leonard Rosenman. E: Jerry Taylor, A.C.E. AD: Trevor 
Williams. DPh: Haskell B. Boggs, A.S.C. TP: Michael 
Landon. Based on the B: R. Wright Campbell. D: Michael 
Landon. 

Guest Stars inAlphOrder. Art Carney -as Da. Cliff de 
Young -as Henry. Robert Hy Gorman -as Hugh at 10. 
Ronnie Troup -as Evelyn. Michael Landon -as Hugh at 50. 

 Co-Str: Richard Bull, Tony Mockus, Michael Faustino. 
البيــــــت هــــــو مــــــا يقصــــــده عنــــــوان هــــــذه التليفـــــــزيونية صــــــغيرة لكــــــن 

ـــــة والمـــــؤثرة ـــــدة صـــــغيرة .  الحميمي قصـــــة تعلـــــق شـــــديد لصـــــبى فـــــى بل
ـــة الحمـــام بجـــده الكهـــل ـــا فـــى تربي ال حبكـــة رئيســـة .  ، وتشـــاركهما مع

لكــــن هنــــاك بعــــض الخيــــوط المتواصــــلة أهمهــــا أن الجــــد يحتضــــر بعــــد 
وأن يـــــدفن بـــــدون أن أوصـــــى حفيـــــده بـــــأن يجعلـــــه يمـــــوت فـــــى ســـــريره 

ــــل وحــــذاء أيضــــا ــــن قب ــــدائها م ــــة ســــبق ارت ــــديا بدل ــــق لوجهــــه مرت !  تنمي
هـــذا يعنـــى أن يخـــرج الصـــبى جـــده مـــن المستشـــفى خلســـة فـــى عربـــة 

بــــالطبع لــــم يعمــــد الفــــيلم ألى نــــوع مــــن اإلثــــارة بــــل ال نعــــرف .  يدويــــة
ـــذ ـــه بعدئ ـــارع هـــو ذكـــر الحمـــام .  حتـــى مـــاذا قـــال أبـــواه ل خـــيط آخـــر ب

ـــد  ـــذى ول ـــز ال ـــر ناجحـــة ديكين ـــه ســـباقات غي ـــد الطفـــل ودخـــل ب ـــى ي عل
هـــذا جعـــل منــــه الفـــيلم شخصـــية محوريـــة يتعلــــق .  وبـــات مفقـــودا اآلن

، زائـــد الــــربط  بهـــا وبمصـــيرها المشــــاهد أكثـــر مــــن شخصـــياته البشــــرية
ــــــه الجــــــد  ــــــين مصــــــيره المشــــــابه لمــــــا يمــــــر ب ــــــالطبع بب أو ـ  الواضــــــح ب

ـــرا كـــل ذلـــك يـــروى كـــ!  بـــاألحرى الجـــد هـــو الـــذى يشـــبهه ذكريات أخي
ـــزل القـــديم ـــع المن ـــى بي ـــد الموشـــك عل ـــه يقـــرر  علـــى لســـان الحفي ، لكن

  . له هو بدوره فى كهولته’  يذهب ‘فى اللحظة األخيرة أن 

  حيثيات چينى 
The Whereabouts of Jenny 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٤)   ت  ( ١٩٩١أميركا 
ABC. M: Patrick Williams. FE: Skip Schoolnik. PD: Bill 

Malley. DPh: Jonathan West. C: Vicki Rosenberg & 
Associates. W: John Miglis. P and D: Gene Reynolds.  
ExcPs: Tony Danza, Steve Sauer. Co-Pr: Michael Swedlick. 

Ed O’Neill. Debrah Farentino. Eva Gordon. David Graf. 
Dakin Matthews. Lee Garlington. Arnetia Walker, Steven 
Williams. Savannah Smith Bouchér, Cliff Bemis. Cassy 
Friel -as Jenny. Dan Hedaya -as Vinnie. And Mike Farrell 
-as Van Zandt. 
فـــــــيلم عـــــــن واقعـــــــة حقيقيـــــــة أســـــــفرت فـــــــى النهايـــــــة عـــــــن تحجـــــــيم 
ــــــى العالقــــــات  ــــــأثير عل ــــــة الشــــــهادة فــــــى الت ــــــامج جماي صــــــالحيات برن

ــــق.  األســــرية ــــار مطّل ــــه  البطــــل صــــاحب ب ــــى صــــديق زوجت ، يقــــبض عل
الســـــــابقة الـــــــذى يتحـــــــول لشـــــــاهد ومـــــــن ثـــــــم يختفـــــــى هـــــــو والزوجـــــــة 

ــــــــذل أقصــــــــى تالعــــــــب ممكــــــــن .  والطفلــــــــة ــــــــة تب المباحــــــــث الفيدرالي
ــــهللمم ــــه أو فــــى قضــــية نقــــل الحضــــانة إلي ــــة ابنت ــــه رؤي ،  اطلــــة فــــى طلب

يقبــــل أن .  بمــــا فــــى ذلــــك رشــــوة محاميــــه المغمــــور بإحالــــة زبــــائن إليــــه
ــــه فــــى هــــذه المــــرة يفعــــل مــــا  يراهــــا بشــــروطهم مــــرة فــــى الشــــهر ، لكن

، ومــــــن هنــــــا تتصــــــاعد المواجهــــــة وتتحــــــول  اســــــتطاع لمعرفــــــة مكانهــــــا
لفــــيلم والنائــــب العــــام مصــــمم ، وينتهــــى ا أخيــــرا لتحــــدى أمــــام القاضــــى

، وتظــــل حتــــى  الواقــــع أنــــه كتــــب بتســــيب درامــــى.  علــــى االســــتئناف
ــــؤدون .  منصــــفه ال تعــــرف مــــع مــــن تتعــــاطف فالتحقيقــــات الفيدراليــــة ي

ـــــالطبع ـــــل المقاصـــــد ب ـــــاد ونبي ـــــر  دورهـــــم المعت ـــــدا حـــــادا أكث ، واألب ب
ككـــل يمكـــن القـــول .  ممـــا يجـــب ومفـــرط العاطفيـــة فـــى عالقتـــه بابنتـــه

باســــــتثناء .  فــــــى خلــــــق أى لحظــــــات مثيــــــرة أيــــــا مــــــا كانــــــت أن فشــــــل
يقــــوم هنــــا دور المحــــامى  (الوجــــود الكثيــــف المتوقــــع مــــن دان هدايــــة 

  . فكل المثلون باهتون وال قيمة تذكر ألدوارهم)  الرث
  حيرة وشباب 

  ق أأ ٨٠)  س/   الفراعنة ( ١٩٦٢مصر 
  . زهير بكير:  إخراج

.  ، ليلــــى طــــاهر لمليجــــى، محمــــود ا ، أحمــــد مظهــــر تحيــــة كاريوكــــا
  . ناهد صبرى:  الراقصة

، إذ احتجــــت الرقابــــة عليــــه وخفضــــت زمنــــه مــــن  لهــــذا الفــــيلم قصــــة
ــــــى  ١٢٠ ــــــذى ال يحــــــوى أى .  ق ٨٠إل ــــــوع ال ــــــه مــــــن الن والواقــــــع أن

يعمــــــل .  قصــــــة ميلودراميــــــة عــــــن يتيمــــــين.  موانـــــع إال الركاكــــــة الفنيــــــة
أجـــــل ، ثـــــم يضـــــحى هـــــذا اآلخـــــر بحبـــــه مـــــن  أحـــــدهما ليـــــتعلم اآلخـــــر

جــــــو أخالقـــــــى .  ، الــــــذى ال يقبــــــل هــــــذه التضــــــحية شــــــقيقه األكبــــــر
  . ، وألبد أن الحذف قد أفاده شديد

  حيوات توماسينا الثالث 
The Three Lives of Thomasina 

  ق م ٩٧)   ت  ( ١٩٦٣أميركا /  بريطانيا
Walt Disney; Walt Disney -UK. M: Paul Smith. DPh: 

Paul Beeson. S: Robert Westerby. Based upon the N 
Thomasina by Paul Gallico. D: Don Chaffey. 

Patrick McGoohan, Susan Hampshire, Karen Dotrice, 
Vincent Winter, Laurence Naismith, Finlay Currie, Denis 
Gilmore, Wilfrid Brambell 

الجـــــدل محتـــــدم حـــــول الطبيـــــب :  ١٩١٢قريـــــة اســـــكتلندية عـــــام 
خـــــــذ قـــــــرارات بقتـــــــل الحيوانـــــــات المريضـــــــة حتـــــــى ال تنقـــــــل الـــــــذى يت
، وحـــول الســـيدة التـــى تعـــيش فىبيـــت نـــاء ويعتقـــد فـــى كونهـــا  العـــدوى
، بينمــــا الواقــــع أنهــــا تحقــــق نجاحــــات مــــع الحيوانــــات لمجــــرد  ســــاحرة

ـــــق ـــــأمر .  أنهـــــا تعاملهـــــا برف ـــــى ي ـــــب الت ـــــة الطبي ـــــط ابن توماســـــينا هـــــى ق
ـــــانوس ـــــه الق بقتلهـــــا إلصـــــابتها بالتيت طـــــط الفرعـــــونى يعيـــــدها ، لكـــــن إل

ـــــاة ـــــى الحي ـــــث تأخـــــذها تلـــــك الســـــيدة وترعاهاالثيمـــــة الرئيســـــة  إل ، حي
ــــــد ــــــين شــــــخوص عالميهــــــا القــــــديم والجدي ــــــة مــــــا ب ،  أن القطــــــة مذبذب

، لكــــــن بعــــــد أن  وحبكــــــة النهايــــــة أن تصــــــاب الفتــــــاة بمــــــرض مميــــــت
فـــــــيلم .  رأتهـــــــا وفقـــــــدتها فـــــــى ذات اللحظـــــــة خـــــــالل عاصـــــــفة عاتيـــــــة

فكــــــرة جيــــــدة وشخصــــــيات محببــــــة ، ذو  محبــــــب ككــــــل مــــــن ديزنــــــى
، لكــــن لــــيس بتميــــز  ولحظــــات ضــــاحكة أحيانــــا ومــــؤثرة أحيانــــا أخــــرى

  . خاص يجعله يعلق طويال بالذهن
  
  
  
     



١٢٩  

  خاتم سليمان 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/  الدقى ( ١٩٤٧مصر 

،  حســــن رمــــزى:  ؛ الحــــوار حســــن رمــــزى:  القصــــة.  أفــــالم النصــــر
الســـــــيد :  المـــــــوال >:  حســـــــين الســـــــيد:  األغـــــــانى.  الســـــــيد زيـــــــادة

،  ، محمــــــــد القصــــــــبجى ريــــــــاض الســــــــنباطى:  التلحــــــــين.  < زيــــــــادة
:  ؛ الموســـــــيقى التصـــــــويرية ، عبـــــــد الحلـــــــيم نـــــــويرة عـــــــزت الجـــــــاهلى

ـــــــى.  ألمـــــــانزا.  ب ـــــــب فن ـــــــادة:  مراق ـــــــاچ الســـــــيد زي ـــــــر :  ؛ المونت ألبي
زكـــــى :  وكيـــــل اإلنتـــــاج >؛  حســـــن رمـــــزى:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  نجيـــــب
.  ، قــــــدرى محمــــــود عزيـــــز فاضــــــل:  تســــــجيل الصــــــوت.  < حســـــنى
ـــــب:  المخـــــرج المســـــاعد.  مصـــــطفى حســـــن:  التصـــــوير ـــــر نجي .  ألبي

  . حسن رمزى:  تأليف وإخراج
:  باالشـــــتراك مـــــع¤ .  يحيـــــى شـــــاهين.  زكـــــى رســـــتم.  ليلـــــى مـــــراد
ــــار عثمــــان ــــل مخت ــــز خلي ــــد العزي ــــا فخــــرى ، عب .  ، ســــناء ســــميح ، ثري

ــــز ســــعيد ــــد العزي ــــة صــــادق عب ــــد المــــنعم  ، نعمــــات ســــامى ، بديع ، عب
  . ، محمد رشاد ، نيللى مظلوم إسماعيل

مدرســـــــة موســـــــيقى تبـــــــادل مهندســـــــا الحـــــــب لكـــــــن عمهـــــــا يـــــــرفض 
ـــــى اســـــتولى عليهـــــا ـــــه الت .  زواجهمـــــا بســـــبب مطامعـــــه فـــــى تجـــــارة أخي

، ويتقــــــــدم للــــــــزواج منهــــــــا صــــــــديق  يرضــــــــخ االثنــــــــان لألمــــــــر الواقــــــــع
، لكــــــن  يعثــــــر هــــــذا علــــــى خــــــاتم العنــــــوان داخــــــل ســــــمكة.  لوالــــــدها
ــــــ ــــــثالثالجن ــــــه ال ــــــرفض مســــــاعدته فــــــى مطالب إصــــــالح صــــــحته :  ى ي

ــــــدهورة فكــــــرة .  ، منحــــــه ضــــــميرا يقظــــــا ، كســــــب قلــــــب البطلــــــة المت
، أيضــــــا النهايــــــة تحمــــــل  طريفــــــة وذكيــــــة أداهــــــا الجميــــــع بخفــــــة ظــــــل

  . مفاجأة بارعة
   ٢/١الخادم 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٠مصر 
  . أحمد يحيى:  إخراج

،  ، أحمــــد مظهــــر روق الفيشــــاوى، فــــا ، ســــهير رمــــزى فريــــد شــــوقى
،  ، منــــى إبــــراهيم ، ســــيف عبــــد الــــرحمن ، وحيــــد ســــيف هشــــام ســــليم

،  ، دنيـــــا ، كـــــاتى ، محمـــــد حمـــــدى ، ســـــيد صـــــادق حمـــــدى يوســـــف
ســـــــوزان :  ، الطفلـــــــة شـــــــريف جميـــــــل:  ، الطفـــــــل عمـــــــاد الشـــــــربينى

  . هشام عبد القادر:  ، الطفل جميل
ــــة الشخصــــيات  ــــر مفنع ــــل  ال ســــيما (معالجــــة ســــطحية وغي ــــع تمثي م

ــــت )  الفيشــــاوى ــــى بي ــــى خادمــــا ف ــــذى ترب ــــل ال ــــة للطف للقصــــة التقليدي
ــــــه ــــــذى ظلــــــم أبي ــــــرى ال ــــــه الســــــجن الث ــــــدأ مسلســــــل  ، وأدخل ــــــم يب ، ث

ـــــة المحبطـــــة جنســـــيا.  انتقـــــام ـــــل  ثمـــــة عالقـــــة حـــــارة مـــــع االبن ، وتحوي
ـــــــان ـــــــى االدم ـــــــن إل ـــــــدم مشـــــــروعية أنشـــــــطة األب لالب .  ، وكشـــــــف لع

دور مكتــــــوب بــــــرداءة أحمــــــد مظهــــــر حــــــاول عبثــــــا عمــــــل شــــــىء مــــــن 
!  يكتفـــــى بترديــــــد بعــــــض الكلمــــــات عـــــن أضــــــرار الحقــــــد لــــــدى ابنــــــه

  . الميزة هى خلفيات المناظر الفخمة
  الخادمة 

  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . أشرف فهمى:  إخراج

ــــدى ــــة الجن ــــيم نادي ــــد العل ، مصــــطفى  ، ســــعيد صــــالح ، ممــــدوح عب
، حســـــن  صـــــغير، نعيمـــــة ال ، مديحـــــة يســـــرى ، أحمـــــد غـــــانم فهمـــــى
  . ، حافظ أمين حسين

ــــام جنســــية  ــــا انتق ــــاد (ميلودرام ــــدى المعت ــــة الجن ــــب نادي مثيــــرة )  قال
، يطأهــــا الجميــــع   خادمــــة فــــى منــــزل أحــــد األثريــــاء:  األحــــداث ككــــل
، ولمــــا انفــــتح لهــــا بــــاب الثــــراء  ، اآلن أفســــدت الكــــل كــــل بطريقتــــه

 هـــــذا هـــــو الفـــــيلم الـــــذى أجهـــــز:  معلومـــــة!  الفـــــاحش أذلـــــتهم جميعـــــا
ــــــدولى ــــــى مهرجــــــان األســــــكندرية الســــــينمائى ال ــــــث  لســــــنوات عل ، حي

، فصـــــدر قـــــرار بالغــــــاء  منحـــــوه خمـــــس جـــــوائز بينهـــــا جـــــائزة للبطلـــــة
  ! جميع المهرجانات إال ما تقيمه وزارة الثقافة

   ٢/١خارج للعدالة 
Out For Justice 

  ق م ٩١)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 
  . ” الدبور “:   ف

Warner Bros. C: Pamela Basker & Sue Swan. ExcP: 
Julius Nasso. AscP: Jacqueline George. M: David Michael 
Frank. CD: Richard Bruno. FE: Robert Ferretti, Donald 
Brochu. PD: Gene Rudolf. DPh: Ric Waite. Co-P: Peter 
MacGregor-Scott. W: David Lee Henry. P: Steven Seagal, 
Arnold Kopelson. D: John Flynn. 

 Steven Seagal. ¤ William Forsythe. Jerry Orbach. Jo 
Champa. Shareen Mitchell. Sal Richards, Gina Gershon. Jay 
Acovone, Nicky Corello, Robert Lasardo. 

البطـــــل الشـــــرطى يبـــــدو الوحيـــــد :  الحـــــى االيطـــــالى فـــــى بـــــرووكلين
، وتحـــــول شـــــرطيا  تقريبـــــا الـــــذى تـــــرك دنيـــــا المخـــــدرات والعصـــــابات

ـــــــارب أو أصـــــــدقاء ســـــــابقين ـــــــه أق ـــــــث كـــــــل أعدائ ـــــــف حي ـــــــالغ العن .  ب
ســــــــاعة حيــــــــث يصــــــــاب أحــــــــد أعضــــــــاء  ٢٤األحــــــــداث فــــــــى نحــــــــو 

، ويالحقـــــه كـــــل مـــــن  العصـــــابة بجنـــــون القتـــــل ويبـــــدأ بشـــــرطى وســـــيدة
ـــــف  طـــــل وزعمـــــاء العصـــــابةالب ـــــدماء فائقـــــة العن ـــــوالى حمامـــــات ال ، وتت

ــــة فكــــرة أن تــــدور كــــل الصــــراعات بمــــا فيهــــا .  والمنفــــذة ببراعــــة جذاب
ـــــا فـــــى إطـــــار ضـــــيق شـــــبه عـــــائلى ، هـــــى مصـــــدر  الشـــــرطة ضـــــد المافي

  . الجاذبية الخاص المميز

   ٢/١خالد بن الوليد 
  ق م ١١٠)   س/  ماركو ( ١٩٥٨مصر 
  . حسين صدقى:  إخراج

ــــــدين حســــــين صــــــدقى ــــــريم فخــــــر ال ، عمــــــر  ، مديحــــــة يســــــرى ، م
  . ، أحمد عالم ، زكى طليمات ، عباس فارس الحريرى

ـــــاأللوان والسينماســـــكوپ ، مقنـــــع  إنتـــــاج ضـــــخم لحســـــين صـــــدقى ب
ـــــه وتفصـــــيلى وهـــــام القيمـــــة ـــــه متوســـــط التوجي ـــــاة .  ، رغـــــم إن ـــــع حي يتب

ـــــا لـــــه ـــــد العربـــــى قبـــــل إســـــالمه حيـــــث كـــــان معادي ، ثـــــم اســـــالمه  القائ
والنهايـــة موتـــه حزنـــا .  ومعاركـــه وبطوالتـــه وزواجـــه مـــن حبيبتـــه األصـــلية
  . بسبب ابعاد عمر بن الخطاب له نتيجة الوشايات

  خالى شغل 
  ق أأ ٩٥)   س ( ١٩٥٥مصر 
  . حسن عامر:  إخراج

  . ، عبد النبى محمد ، عدلى كاسب ، كريمان أحمد غانم
ذلك ، وكــــ خــــالى شــــغل جميــــل الصــــوت يــــنجح فــــى مســــابقة تمثيــــل
ـــه ـــذى رشـــح ل ـــائى ال ـــيلم الغن لكـــن كـــل .  يجـــد عمـــال لصـــديقته فـــى الف

،  كوميـــــديا إجتماعيـــــة وعاطفيـــــة ال بـــــأس بهـــــا!  …هـــــذا كـــــان مجـــــرد 
  . رغم صغر اإلنتاج

  خان الخليلى 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

،  ، تحيــــة كاريوكــــا ، عمــــاد حمــــدى ، حســــن يوســــف ســــميرة أحمــــد
  . ، توفيق الدقن ، محمد توفيق ، محمد رضا بد الوارث عسرع

األخ .  درامــــا عاطفيــــة واجتماعيــــة جــــادة ومقنعــــة التنفيــــذ لحــــد كبيــــر
ــــة مــــن أجــــل أخيــــه األصــــغر ،  األكبــــر الــــذى يضــــحى بدراســــته الجامعي

ـــــن أجلـــــه ـــــر مصـــــاب بالســـــل.  أيضـــــا يضـــــحى م ، ومرضـــــه  اآلن األخي
  ! ؟ ماذا يحدث…معد للجميع 

  ء ما خائفة من شى
  ق م ١٢٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٩مصر 

ـــــــيلم [ ـــــــالم حســـــــن مـــــــوافى]  هـــــــيمن ف ـــــــو :  قصـــــــة.  أف فتحـــــــى أب
عبـــــد العزيـــــز :  مونتـــــاچ.  يحيـــــى العلمـــــى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  الفضـــــل
  . يحيى العلمى:  إخراج.  وديد سرى:  مدير التصوير.  فخرى

، جميــــــــل  ، عــــــــزت العاليلــــــــى ، رشــــــــدى أباظــــــــة نجــــــــوى إبــــــــراهيم
، أبـــــو  ، حســـــين الشـــــربينى ، صـــــفية العمـــــرى ، مديحـــــة يســـــرى راتـــــب

  . ، اسعاد يونس بكر عزت
ــــد ــــيلم تشــــويق عــــاطفى إنســــانى جــــاد وجي ــــى .  ف ــــوق الت ــــة الحق طالب

)  العاليلــــى (، هــــى فــــى الواقــــع أنقــــاذ لــــص شــــهم  تشــــهد عمليــــة قتــــل
جميـــــل راتـــــب فـــــى دور وكيـــــل النيابـــــة .  لهـــــا مـــــن بـــــراثن ثـــــرى وضـــــيع

ــــد ــــاز، وأداه بشــــكل  العني ــــة .  ممت كــــذلك رشــــدى أباظــــة أســــتاذ البطل
ـــــذى يحبهـــــا فـــــى صـــــمت ـــــرزين وال ، هـــــى  الحبكـــــة علـــــى غرابتهـــــا.  ال

  . ، مقدم بشكل راقى مقنع أختيار أنسانى وأخالقى صعب
  الخائنة 

  ق أأ ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج

،  ، ليلـــــى طـــــاهر ، عمـــــر الحريـــــرى ، محمـــــود مرســـــى ناديـــــة لطفـــــى
  . ، حسين رياض ، عادل أدهم وسف شعباني

ــــنفس  زوجــــة انشــــغل عنهــــا زوجهــــا بعملــــه ــــدريجيا تبحــــث عــــن مت ، ت
ــــة لهــــا ــــدريجيا تتحــــول للخيان ــــدافع عــــن زوجــــة .  ، وت ــــزوج محــــامى ي ال

أول دور رئـــــيس لمحمـــــود .  متهمـــــة بالخيانـــــة واآلن متعـــــاطف ضـــــدها
  . ، أثار دهشة الجميع مرسى

  الخبز المر 
  ق م ١١٥)   س/  الدقى ( ١٩٨٢مصر 

ــــــــــرض [ ــــــــــع ودور الع قصــــــــــة .  أفــــــــــالم المعجــــــــــزة]  مصــــــــــر للتوزي
مهنــــــدس .  بهجــــــت قمـــــر:  حـــــوار.  عبـــــد الحــــــى أديـــــب:  وســـــيناريو
:  مونتــــاچ.  عمــــر خورشــــيد:  موســــيقى.  مــــاهر عبــــد النــــور:  الــــديكور

:  إخـــــراج.  علـــــى خيـــــر اهللا:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد العزيـــــز فخـــــرى
  . أشرف فهمى

ــــز ، محمــــود فريــــد شــــوقى ــــد العزي ، ســــعيد  ، شــــويكار ، شــــريهان عب
،  ، علــــــى الشـــــــريف ، ســـــــهير طــــــه حســــــين ، توفيــــــق الــــــدقن صــــــالح

  . محمد خيرى
ــــــة متدفقــــــة ــــــأر ليعيشــــــا فــــــى  درامــــــا قوي ــــــأخوين يتركــــــان الث ــــــدأ ب ، تب

ـــــين .  األســـــكندرية عنـــــد قريبتهمـــــا الشـــــابة والصـــــراع الحـــــاد بينهمـــــا وب
هــــــل نــــــذكر  ( ، وهــــــو أحـــــد مجــــــول المينــــــاء زوج أرملـــــة والــــــد الفتــــــاة

ـــــة المقصـــــودة ـــــد الحـــــى .  ) ! ؟ الشخصـــــية الحقيقي ســـــيناريو حـــــاد لعب
ــــــب ــــــاة المصــــــرية المعاصــــــرة كصــــــراع  أدي ــــــى تجســــــيد الحي ، نجــــــح ف

الفــــــيلم أيضــــــا بدايــــــة التفــــــتح .  ’ الخبــــــز المــــــر ‘وحشــــــى مــــــن أجــــــل 
  . الجدى لمواهب شريهان

   ٢/١خبطة العمر 
The 10 Million Dollar Getaway 

  ] اشتراك [ق م  ٩٥)    ف  ( ١٩٩١أميركا 
Wilshire Court Productions. M: Peter Matz. E: Scott 

Smith. PD: Gary Kosko. DPh: Tom Hurwitz. P: Thomas 
Kane. TP: Christopher Canaan; Based on the B by Doug 
Feiden. D: James A. Contner. 

John Mahoney. Gerry Bamman. Joseph Carberry. 
Terrence Mann. Kanneth John McGregor. Christopher 
Murney. Tom Noonan. Wendell Pierce. Tom Signorelli. 
Mike Starr. Karen Young. Tony Le Biance. 
العمليـــــة األســـــطورية الحقيقيـــــة لســـــرقة أمـــــوال قريـــــة بضـــــائع شـــــركة 

، التـــى قادهـــا اللـــص  لوفتهـــانزا فـــى مطـــار چيـــه إف كيـــه فـــى نيـــو يـــورك

ـــــركعـــــال ـــــا كمـــــا يصـــــل  ١٢يســـــرق فقـــــط .  ى الحرفـــــة جيمـــــى بي مليون
.  البــــوليس ألول خـــــيط وكـــــال األمـــــرين بســــبب خطـــــأ الســـــائق الزنجـــــى

ـــم ابلغـــت الشـــريكة المـــرأة عـــنهم ـــم يثبـــت ث األهـــم أن .  ، لكـــن شـــيئا ل
ـــــن اشـــــترك  ـــــل كـــــل م ـــــى قت ـــــة ف ـــــر الصـــــقلى للعملي ـــــدأ الممـــــول األكب ب

  . ، ليبقى المخطط راويا لها فيها
  ان خداع الشيط

The Devil’s Own 
  ق م ١١٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٧أميركا 

Columbia. C: Alixe Gordin, C.S.A. MComp: James 
Horner. CD: Bernie Pollack. E: Tom Rolf, A.C.E., Dennis 
Virkler, A.C.E. PD: Jane Musky. DPh: Gordon Willis, 
A.S.C. ExcPs: LLoyd Levin, Donald Laventhall. S: David 
Aaron Cohen & Vincent Patrick and Kevin Jarre; St: Kevin 
Jarre. P: Lawrence Gordon and Robert F. Colesberry. D: 
Alan J. Pakula.  AscP: Karen L. Thorson. 

Harrison Ford. Brad Pitt. ¤. Margaret Colin. Ruben 
Blades. Treat Williams. George Hearn. Mitchell Ryan. 
Natascha McElhone. Paul Ronan, Simon Jones.  Julia 
Stiles, Ashley Carin, Kelly Singer, David O’Hara, David 
Wilmot, Anthony Brophy, Shane Dunne, Martin Dunne, 
Gabrielle Reidy, Samantha Conroy, Baxter Harris, Hassan 
Johnson, Scott Nicholson, Jonathan Earl Peck, Sixto Ramos, 
Mya Michaels, Jessica Marie Kavanagh, Brendan Kelly, 
Kevin Nagle, Greg Salata, Joseph Dandry, Jack Mckilop, 
Mac Orange, Malachy McCourt, Marian Tomas Griffin, 
Peggy Shay, Danielle McGovern, Ciaran Olreilly, Rob 
Mcelhenny, Donald J. Meade, Patrick Reynolds, Peter Rufli, 
Debbon Ayer, Mario Polit, Chance Kelly, Greg Stebner, 
William Paulson, Bill Hoag, Victor Slezak, Damien Leake. 

ال يــــؤمن بالقتــــل إال )  فــــورد (شــــرطى نيــــو يــــوركى كــــاثوليكى متــــدين 
، يكتشــــــف أن ضـــــــيفه الشــــــاب األيرلنـــــــدى  فــــــى الضــــــرورة القصـــــــوى

هــــو أحــــد أعضــــاء الجــــيش الجمهــــورى االيرلنــــدى وأنــــه قــــدم )  پيــــت (
ألميركـــــــــا لشـــــــــراء صـــــــــواريخ ســـــــــتينجر الســـــــــقاط طـــــــــائرات الشـــــــــرطة 

ن هــــل يكــــون سلســــلة محــــاوالت منــــه للقــــبض عليــــه لكــــ.  البريطانيــــة
ـــــذى ينهـــــى هـــــذه القصـــــة ـــــر ال ـــــل هـــــو الشـــــىء األخي ـــــيلم دون  القت ؟ ف

ـــــاكوال موجـــــه الســـــينما  ـــــة أعمـــــال النجمـــــين الكبيـــــرين أو پ مســـــتوى بقي
لــــيس بــــه تميــــز ســــوى رســــم الشخصــــيات .  السياســــية رفيــــع القــــدرات

، لكــــن عنــــدما تبــــدا تتابعــــات تهــــبط قــــوة جــــذب  المتميــــز فــــى البدايــــة
ثـــــارة فـــــى تنفيـــــذ مشـــــاهد النشـــــاط القصـــــة وال يتبقـــــى ســـــوى بعـــــض اإل

ـــر .  الســـريعة لحـــد مـــا ـــه أكث ـــاهض للقتـــل وتبعات ومضـــمونيا هـــو فـــيلم من
  . منه فيلما إلدانة حركة الجيش الجمهورى األيرلندى

  الخدعة 
The Wilby Conspiracy 

  ق م ١٠١)   س/    ف  ( ١٩٧٥أميركا 
  . ” ثورة األحرار “:  س

United Artists [Baum/ Dantine Productions]. S: Rod 
Amateau, Harlod Nebenzal. Based on the N: Peter Driscoil. 
ExcP: Helmut Dantine. P: Martin Baum. D: Ralph Nelson. 
␡ PMg: Robert Watts. AstD: Ivo Nightingale. E: Ernest 
Walter. PD: Harry Pottle. DPh: Jon Coouillon, B.S.C. AscP: 
Stanley Sopel. Action Sequences: Rod Amateau. M: Stanley 
Myers.  

Sidney Poitier, Michael Caine, Nicol Williamson, 
Prunella Gee, Saeed Jaffrey, Persis Khambatta, Ryk de 
Gooyer, Rutger Hauer, Patrick Allen, Joe de Grait, Archie 
Duncan, Abdulla Sunado, Helmutt Dantine, Peter Pearce. 

ســـــجين :  عـــــن العرقيـــــة”  العســـــكرى األزرق “فـــــيلم آخـــــر لموجـــــه 
، يضـــــطر للفــــــرار مـــــن محاولــــــة  سياســـــى زنجـــــى فــــــى جنـــــوب أفريقيــــــا
ـــــه ـــــراج عن ـــــور اإلف ـــــه ف ـــــه .  إلعـــــادة اعتقال ـــــه صـــــديق محاميت ـــــورط مع يت

ـــيض ـــان ســـويا إلـــى بتســـوانا علـــى طريقـــة فـــيلم  وهـــو إنجليـــزى أب ، ويهرب
ت مســــــــطحة بعــــــــض الشخصــــــــيا.  ” المشــــــــاغبان “پواتييــــــــه الشــــــــهير 

ـــــة البعـــــد ـــــع الشـــــىء وأحادي .  ، رغـــــم أن المضـــــمون ككـــــل قـــــوى ومقن
،  مـــــن هــــــذه الشخصـــــيات ضــــــابط المباحـــــث السياســــــية ويلليامســــــون

حبكــــة .  امــــا صــــديق المحاميــــة كــــين فلــــم يكــــن مقنعــــا فــــى أيــــة لحظــــة
ــــدى يســــاعد الثــــوار  ــــأه شــــيوعى هن ــــديم خب ــــة اســــتخراج ذهــــب ق النهاي

لوصــــــول لمخبــــــأ زعــــــيم الثــــــوار ، واســــــتغالل الضــــــابط لهــــــذا ل الزنــــــوج
  . المسمى ويلبى
  الخدعة 

The Set Up 
  ق م ٩١)  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 

Metro Goldwyn Mayer [TriCoast Film Partners II; Rough 
Diamond Productions]. C: Mary Jo Slater, Steven 
Brooksbank. M: Conrad Pope. E: Marcy Hamilton. PD: 
Richard Reynolds. DPh: David Lewis. ExcP: Barry 
Bernardi. Based on the B My Laugh Comes Last: James 
Hadley Chase. S: Michael Thoma. P: Julia Verdin. D: 
Strathford Hamilton.  ↑ Co-P: Michael Thome; AscP: 
Brent Morris. <CD: Rudy Dillon.> 

Billy Zane. Mia Sara. James Russo. Louis Mandylor, Tiny 
‘Zeus’ Lister. Margaret Avery, Mark Rolston. And James 
Coburn -as Jeremiah Cole.  ↑ Lisa Collins, Vincent 
Deadrick, Jr. Shannon Wilcox, Paula Coburn, Ed Wasser, 
Brent Morris, Tom Muzila, Stephen Lofaro, Roy Jenson, 
Kevin McLaughlin. 
ــــارع فــــى نظــــم األمــــن يختــــاره أحــــد مغــــول المــــال فــــى  لــــص ســــابق ب

ـــــد ـــــوس أنچلـــــيس لتصـــــميم نظـــــام أمـــــن محكـــــم لبنكـــــه الجدي بعـــــد .  ل
، ثــــم يفاجــــأ  قليــــل يقــــع فــــى غــــرام الصــــديقة الســــابقة لصــــاحب البنــــك

بأنــــاس غامضـــــين يلفقــــون لـــــه تهمــــة قتـــــل شــــرطى ويخطفـــــون صـــــديقته 
هايـــــة حـــــول مـــــن مفاجـــــآت الن.  ، ويهددونـــــه كـــــى يســـــرق البنـــــك هـــــذه

ـــــن  ـــــك م ـــــال توقعات ـــــدة عـــــن من ـــــون ليســـــت بعي هـــــم المـــــدبرون الحقيقي
ـــة ـــا فيـــه  فـــيلم متوســـط فـــى كـــل شـــىء.  البداي ، المفـــروض أن أحلـــى م

حتــــــــى هــــــــذا لــــــــم يــــــــتم .  إثبــــــــات أن نظــــــــام األمــــــــن ذلــــــــك ال يقهــــــــر
  . باالستعراضية الكافية

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   للدعـاية واإلعالن

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت





١٣٠  

   ٢/١الخدعة الخفية 
  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٧٩مصر 

.  ؛ أفــــالم المصــــرى أفــــالم بــــديع صــــبحى]  جمجــــوم أفــــالم فــــؤاد [
ـــــى العلمـــــى:  ســـــيناريو مهنـــــدس .  عصـــــام الجمبالطـــــى:  ؛ حـــــوار يحي
.  حســـــــين شـــــــريف:  ؛ منســـــــق منـــــــاظر محمـــــــود الشـــــــيخ:  الـــــــديكور

ـــــــدريب الرقصـــــــات ـــــــر مهندســـــــى .  شـــــــريف عـــــــادل:  تصـــــــميم وت كبي
ــــــور:  الصــــــوت ــــــد الن ــــــاچ.  نصــــــرى عب ــــــز فخــــــرى:  مونت ــــــد العزي .  عب
.  عـــــادل عبـــــد العظـــــيم:  مـــــدير التصـــــوير.  هيم عزقالنـــــىإبـــــرا:  إنتـــــاج
  . يحيى العلمى:  إخراج

نجــــوى .  فريــــد شــــوقى:  بطولــــة.  ¤.  عــــادل إمــــام.  ناهــــد شــــريف
ــــان ، حيــــاة قنــــديل فــــؤاد ،  ، صــــالح نظمــــى تهــــانى راشــــد.  ، ســــيد زي

،  عمـــــاد حمـــــدى:  باالشـــــتراك مـــــع.  وحيـــــد ســـــيف:  وضـــــيف الفـــــيلم
ـــــو الفتـــــوح عمـــــارة يـــــونس شـــــلبى.  محمـــــود المليجـــــى ، محمـــــود   ، أب

، حســــــن  ، ليلــــــى موســــــى ، صــــــالح يحيــــــى ، وســــــيلة حســــــين كامــــــل
ــــق.  ، عبــــد المــــنعم النمــــر مصــــطفى ،  ، لــــويس يوســــف الطــــوخى توفي

  . ، يوسف منصور طوسون معتمد
ــــة اختفــــاء أحــــد العلمــــاء وإعــــالن موتــــه ــــى حقيق .  صــــحفى يشــــك ف
رقة يتعـــــــرف بابنتـــــــه ويبـــــــدأ فـــــــى مطـــــــاردة العصـــــــابة التـــــــى أرادت ســـــــ

ـــــه ـــــائج األبحـــــاث.  أبحاث ـــــاة ويطـــــالبون بنت ـــــا .  اآلن يخطفـــــون الفت درام
، ولـــــن تجـــــد بهـــــا تشـــــويقا وال  تشــــويق عاطفيـــــة متوســـــطة بشـــــكل عـــــام

، فقــــــط بعــــــض اللحظــــــات الكوميديــــــة مــــــن الــــــنجم  عواطــــــف يــــــذكران
  . عادل أمام

  الخدعة القاتلة
  . ” السفاح “:  انظر

   ٢/١الخدعة الكبرى 
Masquerade 

  ق م ٩١)  إى إتش إى  ( ١٩٨٨أميركا 
 Metro Goldwyn Mayer [Michael I. Levy Enterprises]. C: 

Wallis Nicita. MCompAndCond: John Barry. CD: John 
Boxer. AscP: Kelliann Ladd. ExcP: Dick Wolf. E: Scott 
Conrad. PD: John Kasarda. DPh: David Watkin. W: Dick 
Wolf. P: Michael I. Levy. D: Bob Swaim. 

Rob Lowe. Meg Tilly. ¤. Str: Kim Cattrall. Doug Savant. 
John Glover. Co-Str: Dana Delany, Eric Holland.  ↑ Brian 
Davies, Barton Heyman, Bernie McInerney, Bill Lopatto, 
Pirie MacDonald, Maeve McGuire, Ira Wheeler, Timothy 
Landfield, Karen McLaughlin, Nada Rowand, Edwin 
Bordo, Bruce Tuthill, James Caulfield, John Henry Cox, 
Henry Ravelo, Lois Diane Hicks, Dorothy Lancaster, Marily 
Raphael, Dick Wolf, Evan O’Neill, James Raitt, Robert D. 
Wilson, Sr., Michael F. Tadross, Benjamin Lee Swaim, 
Christopher Thomas Swaim. 
ــــة ســــيدة فاحشــــة  ــــث تقطــــن ابن ــــورك حي ــــو ي ــــة ني ــــدة ســــاحلية بوالي بل

ــــــــو ــــــــت للت ــــــــراء مات ــــــــذى  الث ــــــــانى فظاظــــــــة زوج األم الســــــــكير ال ، وتع
ـــــم يقتلهـــــا.  يشـــــاركها الميـــــراث ـــــه ث ـــــر لتحب ـــــدس عليهـــــا شـــــاب فقي ،  ي

الملخصــــات المطبوعــــة علــــى شــــريط .  فــــإذا بــــه يقتلــــه هــــو بــــدال منهــــا
أن شـــــــرطى :  ، وهــــــى كــــــذلك فعــــــال عــــــد بمفاجــــــأة كبــــــرىالفـــــــيديو ت

ـــذى يحـــرك أيضـــا  ـــة هـــو ال ذلـــك الشـــاب   ـ  أو فقطـ  صـــغير يحـــب البطل
ـــــــالم .  كـــــــى يقتلهـــــــا ـــــــه نمـــــــوذج ألســـــــوأ صـــــــور الفهـــــــم لضـــــــرب أف إن
ــــــــى الحبكــــــــة:  الغمــــــــوض ــــــــادهم أن كــــــــل إنحنــــــــاءة ف ، تجعــــــــل  اعتق

’  المســـرحية التنكريــــة ‘العنـــوان !  المشـــاهد ينســـى مـــا قيـــل لـــه قبلهـــا
هـــو اســـم اليخـــت الـــذى ورثتــــه البطلـــة وكـــان مخططـــا أن ينفجـــر فيهــــا 

لــــوو ال .  هــــذا هــــو أيضــــا أســــوأ عنــــوان لفــــيلم غمــــوض.  بعـــد تجديــــده
يســــأم أبــــدا دور الشــــاب وضــــيع األصــــل الــــذى ال ينســــى هــــذا األصــــل 

ــــدا ــــى  أب ــــن عل ــــد منافســــة مــــات ديللــــون وبيللــــى زي ــــه يري ، والواضــــح أن
  . لقب أسخف ممثل عرفته الشاشة

  خدعة المميتةال
  . ” الوهم القاتل “:  انظر

   ٢/١خدعتنى امرأة 
  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٩مصر 

ــــــــالم [ ــــــــة]  شــــــــافعى لألف ــــــــوار العربي :  المخــــــــرج المســــــــاعد.  األن
ـــــب ـــــر مهندســـــى الصـــــوت.  عـــــاطف الطي ـــــور:  كبي ـــــد الن .  نصـــــرى عب

.  عصــــام فريــــد:  تصــــوير.  محمــــود أبـــو زيــــد:  قصـــة وســــيناريو وحــــوار
.  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  حســـــن أبـــــو الســـــعود:  ســـــيقىمو 

  . سيد طنطاوى:  إخراج.  سيد طنطاوى:  إنتاج
ــــــى جبــــــر.  ، عفــــــاف شــــــعيب حســــــين فهمــــــى ،  نبيلــــــة الســــــيد.  من
:  ، الراقصــــــة أحمــــــد عدويــــــة:  المطــــــرب الشــــــعبى.  إبــــــراهيم ســــــعفان
ــــــى محمــــــود نصــــــير.  زيــــــزى مصــــــطفى ــــــو  ، محمــــــود البيب ، محمــــــد أب

ــــى يد إســــماعيل، الســــ حشــــيش ــــد .  ، رأفــــت راجــــى ، حســــين عراب عب
، حســـــــين  ، يوســـــــف عيـــــــد ، صـــــــالح األســـــــكندرانى المـــــــنعم النمـــــــر

  . ، سيد امبابى الشريف
ــــة فــــى حــــى شــــعبى ــــين محــــام وأرملــــة ثري األول .  لعبــــة قــــط والفــــأر ب

عنـــــــدما .  ، وهـــــــى طمعــــــا فـــــــى الحـــــــب والـــــــزواج طمعــــــا فـــــــى ثروتهـــــــا
،  مزاولــــــة مهنتــــــه، تــــــدبر لــــــه مكيــــــدة تحرمــــــه مــــــن  تكتشــــــف خداعــــــه

اتســـــــــم أداء البطلـــــــــين بالمبالغـــــــــة .  وتجبـــــــــره علـــــــــى العمـــــــــل عنـــــــــدها
  ! ، وإن بدت عفاف شعيب أكثر تقمصا وسعادة بدورها الزائدة

  خدعنى أبى 
  أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥١مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج
  . ، إستيفان روستى ، تحية كاريوكا ، محمود ذو الفقار صباح

صـــــلحة التليفونـــــات تتـــــزوج مـــــن أحـــــد األثريـــــاء بنـــــاء علـــــى عاملـــــة بم
ـــدها ـــة وال ـــه ينقـــذ زوجهـــا مـــن .  رغب حبيبهـــا الـــذى اضـــطرت للتخلـــى عن

اآلن .  مــــؤامرة اغتيــــال ويصــــبح مــــديرا للنــــادى الليلــــى الــــذى يمتلكــــه
،  تكتشـــــف الزوجـــــة أن مهنـــــة زوجهــــــا الحقيقيـــــة هـــــى تزييـــــف العملــــــة

، فقــــــط كــــــى  اجوتجبــــــر للتحــــــول لخادمــــــة لــــــدى هــــــذا الرجــــــل المــــــزو 

.  ، لكــــــــن ســــــــرعان مــــــــا تــــــــأتى المواجهــــــــات الداميــــــــة ترعــــــــى ابنتهــــــــا
ـــة مـــن عـــالم الجريمـــة ـــق اجتمـــاعى فـــى خلفي ـــز  ميلودرامـــا تعلي ـــال تمي ، ب

  . أو إثارة فى أى من هذين الوجهين
   ٢/١الخديعة 

Deceptions 
  ق م ١٠٥)  إى فـى سى  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” امرأة… لعبة  “:  ف

Zuban Production. M: Gary Scott. E: Razanne Zingale. 
DPh: Zoran Hochstatter. S: Richard Taylor. St: Ken 
Denbow. P: Guy Louthan. D: Ruben Preuss. 

Harry Hamlin, Robert Davi, Nicollette Sheridan, Marshall 
Calt. 

تقتلــــــه وتــــــدعى أن .  ســــــيدة تنجــــــو مــــــن محاولــــــة قتــــــل زوجهــــــا لهــــــا
ــــةشــــبيهة لهــــا هــــى  ــــة أحــــد .  القاتل الحســــناء الصــــارخة شــــيريدان متألق

ــــة هــــذه ــــى كالزوجــــة القاتل ــــق  أدوارهــــا األول ، بينمــــا هــــاملين هــــو المحق
كونهـــــا امـــــرأة زعـــــاف أمـــــر يقـــــود بالضـــــرورة .  الـــــذى يتحـــــرى الجريمـــــة
، ويلـــــوح مـــــن جديـــــد احتمـــــال حـــــدوث جـــــرائم  لوقوعـــــه فـــــى حبائلهـــــا

حنـــــــــاءات ميلودرامـــــــــا تشـــــــــويق معقـــــــــدة مثيـــــــــرة االن.  صـــــــــرع أخـــــــــرى
، لكنهــــا لــــم تحقــــق نجاحــــا يــــذكر ككثيــــر مــــن  وجذابــــة الحبكــــة ككــــل

أفـــــــالم هـــــــذا الضـــــــرب صـــــــغيرة اإلنتـــــــاج التـــــــى ظهـــــــرت فـــــــى أواخـــــــر 
، لـــــو أردت الحـــــديث  طبعـــــا دع جانبـــــا تشـــــابه الحبكـــــة.  الثمانينيـــــات

عـــــن خبطـــــة غمـــــوض بـــــامرأة زعـــــاف أخـــــرى تغـــــوى محققـــــا عصـــــفت 
  . ” ة قاعديةغريز  “، واسمها  بالعالم كله بعد ثالث أعوام

   ٢/١خذ أفضل طلقاتك 
Take Your Best Shot 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٦)   ت  ( ١٩٨٢أميركا 
Robert Papazian Productions. FE: Parkie Singh. PD: 

Michael Baugh. DPh: Stevan Larner. ExcPs: Richard 
Levinson, William Link. P: Robert A. Papazian. W: Richard 
Levinson, William Link. D: David Greene.  ↑ AscP: 
Stephanie Austin. M: Peter Matz. CD: Ellen Meyer. 

Robert Urich. Meredith Baxter Birney. Jeffrey Tambor. 
Jack Bannon. Claudette Nivins.  ↑ Co-Str: Susan Peretz, 
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ممثـــــل مغمـــــور ويعـــــانى أيضـــــا مـــــن ســـــخط زوجتـــــه :  لـــــوس أنچلـــــيس
ــــــل ــــــى تركــــــه التمثي ــــــرر  وإصــــــرارها عل ــــــه ق ــــــل ل ــــــرر أن ينضــــــم لزمي ، يق

ــــــى الطهــــــى ــــــه ف ــــــزنس المطــــــاعم لكفاءت ــــــى .  التحــــــول لبي يحصــــــل عل
، وينشــــئان  تمويــــل مــــن أختــــه غيــــر الشــــقيق الثريــــة مــــن زوجهــــا الســــابق
تعــــــود لــــــه ، و  بمشــــــاركة زوج األخيــــــرة صــــــغير الســــــن مطعمــــــا واعــــــدا

ــــة مســــرحية .  وهكــــذا…زوجتــــه  فــــى هــــذه اللحظــــة يأتيــــه عــــرض بطول
ـــرودواى ـــى أصـــر هـــذه  (، وينتهـــى الفـــيلم  فـــى ب ـــأن الزوجـــة الت بإيحـــاء ب

، ســــــــوف تــــــــتفهم داء التمثيــــــــل فــــــــى داخلــــــــه  المــــــــرة أن ال يخالفهــــــــا
درامــــا عاطفيــــة .  ) بالــــذات بعــــد أن أصــــبح لــــه بيــــزنس آخــــر مضــــمون

ــــة فــــى إطــــار خفيــــف ككــــل ــــة لخــــروج منتجــــى ، واجتماعي /  وتعــــد بداي
لينـــــــك مـــــــن تخصصـــــــهما /  كــــــاتبى التليفــــــــزيون الكبيـــــــرين ليفــــــــينسون

العنـــــوان مــــــزدوج المعنــــــى أحــــــدهما .  النـــــاجح وهــــــو أفــــــالم الغمــــــوض
ســـينمائى عـــن انتقــــاء أفضـــل لقطــــة والثـــانى عـــام بمعنــــى اختيـــار الرميــــة 

أى المنحـــــى الـــــذى يجيـــــده ’  هـــــات أفضـــــل مـــــا عنـــــدك ‘األفضـــــل أو 
  .  ل فى الحياةالمرء أفض

   ٢/١الخرتيت 
  ق م ١١٠)   س/  رينبو/  ت ( ١٩٨٧مصر 

ــــــة للتجــــــارة واالســــــتثمار الســــــينمائى  [ ــــــة  اللبناني المصــــــرية اللبناني
محمــــــد :  ســــــيناريو وحـــــوار.  المصـــــرية اللبنانيــــــة للســـــينما]  للســـــينما
ــــــد الســــــالم البسوســــــى ســــــمير :  ســــــاعد فــــــى اإلخــــــراج.  ، أحمــــــد عب
مهنــــــدس .  ســــــالم زعــــــزع:  إدارة اإلنتــــــاج . ، إبــــــراهيم فتحــــــى حــــــافظ
ـــــز:  الصـــــوت ـــــل عزي ـــــار الســـــيد:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  جمي .  مخت
ــــراهيم صــــالح:  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ ــــتج .  إب المن
  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  فؤاد األلفى:  الفنى

ــــة القــــديرة.  ¤.  ســــهير رمــــزى.  فريــــد شــــوقى ــــة الفنان ســــناء :  بطول
ـــــــل ـــــــراهيم الشـــــــرقاوى >.  حـــــــاتم ذو الفقـــــــار.  جمي عـــــــدوى .  < إب
ــــــث ــــــو حشــــــيش غي ــــــوبى ، مطــــــاوع عــــــويس ، محمــــــد أب ــــــال الن .  ، من
  . شفيق جالل:  المطرب

مســــتورد كبيــــر باألســــكندرية يعمــــل فــــى الواقــــع فــــى جلــــب الهيــــروين 
، يقتـــــل أحـــــد موظفيـــــه حـــــين يكتشـــــف  ويتيســـــر بالفضـــــيلة واالحســـــان

ــــزواج م.  ســــره ــــرفض ال ــــل ت ــــه رغــــم عــــدم علمهــــا بشــــىء عــــروس القتي ن
وتــــــدخل الســــــجن لشـــــــروعها فــــــى قتلـــــــه وقــــــد تشـــــــوه وجههــــــا أثنـــــــاء 

ــــــة ــــــد  المحاول ــــــد أن تعي ــــــر ســــــنا وبع ، تخــــــرج بمســــــاعدة ســــــجينة أكب
ـــل وجههـــا يبـــدأ رحلـــة انتقـــام جديـــد تبـــدأ التخطـــيط لالنتقـــام مـــع  تجمي

.  ، وذلــــــك بــــــالتقرب البــــــن أختــــــه ســــــجينة ثريــــــة لهــــــا ثأرهــــــا الخــــــاص
، لكــــن جيــــدة اإليقــــاع  ينيــــة وحافلــــة بعــــدم االقنــــاعميلودرامــــا انتقــــام روت

  . نسبيا
   ٢/١خرج ولم يعد 

  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . محمد خان:  إخراج

،  ، توفيـــــق الـــــدقن ، ليلـــــى علـــــوى ، يحيـــــى الفخرانـــــى فريـــــد شـــــوقى
  . ، مها عطية عايدة عبد العزيز

 محمــــد خــــان فــــى أول تجربــــة لــــه مــــع الكوميــــديا يــــأتى بعمــــل مســــل
ـــتقن ـــة .  وم ـــيلم لـــه بعـــد ثالثيتـــه المتألق ـــى الطريـــق “أول ف ،  ” طـــائر عل

، كـــــــان ينتظـــــــر أن يكـــــــون  ” الحريــــــف “،  ” موعــــــد علـــــــى العشـــــــاء “
قالــــــب فكــــــاهى ســــــاخر .  ، لكنــــــه فــــــى الواقــــــع لــــــيس للغايــــــة محبطــــــا

، فتســـــتهويه الحيـــــاة  لقصـــــة مـــــن يتـــــرك القـــــاهرة لمهمـــــة مـــــا فـــــى قريـــــة
ــــه الم.  هنــــاك ، ألن   وجــــه أنــــه فــــيلم عــــن المدينــــةيرضــــينا كثيــــرا مــــا قال

التمثيــــل !  كــــل مــــن عاملــــه علــــى أنــــه فــــيلم عــــن الريــــف غضــــب جــــدا

، وهــــى  ممتــــاز مــــن الجميــــع عــــدا ليلــــى علــــوى غيــــر المقنعــــة كريفيــــة
  . ممثلة ال تتخلى عن لهجتها القاهرية الراقية قط

   ٢/١الخرساء 
  ق أأ ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٦١مصر 

ـــــــالم [ ـــــــع األف ـــــــى]  الشـــــــرق لتوزي ـــــــالم العرب ـــــــالم الع :  إخـــــــراج.  أف
  . حسن اإلمام

،  ، فــــــاخر فــــــاخر ، زكــــــى رســــــتم ، عمــــــاد حمــــــدى ســــــميرة أحمــــــد
  . ، حسن يوسف زوزو نبيل

، جيـــــــدة  الميلودرامـــــــا العاطفيـــــــة واإلنســـــــانية االجتماعيـــــــة الشـــــــهيرة
،  طبيــــــب فــــــى قريــــــة ســــــاحلية.  التمثيــــــل والتوجيــــــه ومعظــــــم العناصــــــر
ـــاء قـــارب صـــ ـــةيســـاعد الصـــيادين فـــى بن ، وفـــى نفـــس الوقـــت  يد تعاوني

ــــذبها زوجــــة أبيهــــا ــــاة خرســــاء تع ــــن .  ، ويعينهــــا كممرضــــة يســــاعد فت اب
ـــــــره علـــــــى  ـــــــب ويجب ـــــــتهم الطبي المعلـــــــم الشـــــــرير يغتصـــــــب البطلـــــــة وي

ـــــل يبقـــــى بعـــــد هـــــذا مشـــــكلتان أن تعـــــرف الخرســـــاء شخصـــــية .  الرحي
  . المغتصب وأن تخبر الناس بها
   ٢/١الخروج من الجنة 

  ق أأ ١٣٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
ـــــــع الســـــــينمائى [ ـــــــاج الســـــــينمائى]  القـــــــاهرة للتوزي ـــــــاهرة لإلنت .  الق

ـــــو يوســـــف:  ســـــيناريو وحـــــوار.  توفيـــــق الحكـــــيم:  قصـــــة .  محمـــــد أب
كلمـــــات .  ] أندريـــــه رايـــــدر [ـ  أنـــــدريا رايـــــدر :  الموســـــيقى التصـــــويرية

ــــــــأليف:  األغــــــــانى ــــــــل الشــــــــناوى:  ت ــــــــز كام ــــــــل عزي ،  ، مرســــــــى جمي
فريـــــــد :  األغـــــــانى تلحـــــــين الموســـــــيقار الكبيـــــــر.  األخطـــــــل الصـــــــغير

ـــــــــدس الـــــــــديكور.  األطـــــــــرش ـــــــــور:  مهن ـــــــــدس  مـــــــــاهر عبـــــــــد الن ؛ مهن
؛  يوســـــف حلمـــــى:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  نصـــــرى عبـــــد النـــــور:  الصـــــوت
مــــــــدير .  محمــــــــد رجــــــــائى:  المنــــــــتج.  مصــــــــطفى جبــــــــر:  المســــــــاعد
  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  وحيد فريد:  التصوير
ـــــة أحمـــــد .  عمـــــاد حمـــــدى.  هنـــــد رســـــتم.  شفريـــــد األطـــــر :  بطول
،  ، ســــــهير المرشــــــدى محمــــــود المليجــــــى:  باالشــــــتراك مــــــع.  رمــــــزى

، محســـــن  كـــــوثر شـــــفيق.  ، عـــــادل إمـــــام ، زوزو ماضـــــى ليلـــــى شـــــعير
، عبـــــــد الغنـــــــى  ، جميـــــــل عـــــــز الـــــــدين ، حســـــــين إســـــــماعيل حســـــــنين
،  ، عصـــــام الحلبـــــى ، مختـــــار الســـــيد ، نصـــــر الـــــدين مصـــــطفى ناصـــــر

، حســـــــن  ، ســـــــعد قطـــــــب ، فـــــــاروق الســـــــيد ىعبـــــــد المـــــــنعم بســـــــيون
الفرقـــــة الماســـــية :  اشـــــترك فـــــى التمثيـــــل وتســـــجيل األغـــــانى.  أنـــــيس
  . أحمد فؤاد حسن/  بقيادة

، تحــــــاول تنميــــــة قدراتــــــه  ، يتــــــزوج امــــــرأة جــــــادة شــــــاب اله ضــــــائع
ـــة ـــدا.  الفني ـــى نفســـه أب ـــه ال يضـــغط عل ـــه  وألن ، تضـــطر لهجـــره لعـــل حب

، لكــــــن تظــــــل  و عــــــاممســــــلى علــــــى نحــــــ.  يتفجــــــر عــــــن إبــــــداع فنــــــى
ـــــد األطـــــرش ، أنـــــه يختـــــار ممـــــثالت  المشـــــكلة األزليـــــة فـــــى أفـــــالم فري

  ! قديرات أمامه
   ٢/١خط الحدود 

Borderline 
  ق م ٩٧)   ت  ( ١٩٨٠أميركا 

ITC [Lord Grade]. M: Gil Mellé. FE: John F. Link II. AD: 
Michel Levesque. DPh: Tak Fujimoto. W: Steve Kline and 
Jerrold Freedman. P: James Nelson. D: Jerrold Freedman. 

<Charles Bronson. ¤ > Str: Bruno Kirby. Bert Remsen. 
Michael Lerner. Kenneth McMillan. Intrd: Ed Harris. Co-
Str: Karmin Murcelo, Enrique Castillo. A. Wilford Primley, 
Norman Alden. James Victor, Panchito Gomez. John 
Ashton, Lawrence Casey. 
مــــــأمور دوريــــــة حــــــدود محليــــــة يالحــــــق شــــــبكة ضــــــخمة للتهريــــــب 
ــــــى المــــــدن  ــــــر القــــــانونيين مــــــن المكســــــيك إل المــــــنظم للمهــــــاجرين غي

يــــتم ذلــــك عبــــر مزرعــــة بالمنطقــــة ال يعــــرف عنهــــا .  األميركيــــة الكبــــرى
، والمشــــرف علــــى التنفيــــذ متخصــــص فــــى  أحــــد نشــــاطها الخفــــى هــــذا

أول  هــــــذا هــــــو.  دروب التهريــــــب وفــــــك مجســــــات الشــــــرطة وغيرهــــــا
، وقــــــد أداه علــــــى نحــــــو  أدوار إيــــــد هــــــاريس وكــــــان مفاجــــــأة مدهشــــــة

ــــــف شــــــرس  ــــــى الشــــــرطى مــــــروع  (عني ــــــه الفجــــــائى لبرايمل مشــــــهد قتل
أمـــــــا برونســـــــون فقـــــــد أدى دور .  ، ومتوعـــــــد طـــــــوال الوقـــــــت ) حقـــــــا

ــــه المكتومــــة المعهــــودة ــــإن .  الشــــرطى برزانت ــــة ف ــــاوين النهاي حســــب عن
، وذلــــك مـــن بــــين  ن وثـــائقمليونـــا يعبــــر الحـــدود األميركيــــة ســـنويا بــــدو 

هـــذا جـــزء مـــن اللمســـة الوثائقيـــة .  رقـــم إجمـــالى يزيـــد عـــن ضـــعف هـــذا
ــــة وحــــدد  التــــى أراد الفــــيلم إضــــفاءها علــــى قضــــيته التــــى عاملهــــا بجدي

  . ١٩٧٩لها توقيتات محددة هى أواخر عام 
  الخط الساخن 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٦مصر 
  . كمال عيد:  إخراج

، نظــــــــيم  ، مهــــــــا أبــــــــو عــــــــوف ســــــــناء شــــــــافع ، حــــــــاتم ذو الفقــــــــار
  . ، أنور محمد ، دينار ، راندة ، فكرى أباظة شعراوى

ـــــة ـــــة درامـــــا تشـــــويقية روتيني ، المفـــــروض فيهـــــا أنهـــــا تهـــــدف  ، روتيني
، لكـــــن الواقـــــع أنهـــــا محـــــدودة اإلمكانـــــات لحـــــد  للغمـــــوض والترقـــــب

، وحــــين يصــــل يجــــدها  ضــــابط يتلقــــى مكالمــــة مــــن فتــــاة.  الســــذاجة
  ! يوجد مجال للشك إال فى أخيها سئ السلوك ال.  قتيلة

   ٢/١خط النهاية 
Finish Line 

  ] اشتراك [ق م  ٨٨)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
Phoenix Entertainment Group. PD: K.C. Fox. CD: 

Richard Hornung. DPh: Jonathan West. MPd: Dick 
Rudolph. OScr: William Patrick Olvis. FEd: Doug Ibold, 
A.C.E. and Michael Renaud. LineP: William P. Owens. P: 
Stanley M. Brooks. W: Norman Morrill. D: John Nicolella. 

 ExcPs: Peter Guber, Jon Peters; and. Gerald W. Abrams. 
AscP: Norman Morrill. Co-P: David Zelon. C: Karen Rea, 
C.S.A. 

Str: James Brolin. Josh Brolin. Mariska Hargitay. Kristoff 
St. John. John Finnegan. Christopher Keyes, Billy Vera. 
And Stephen Lang -as Coach Harkins.  Ftr: Grand Bush, 
Joe Jackson, James Ray. Owen Engelman, Todd Gerimonte, 



١٣١  

Karen Saddington, Dave Weinkauf. Edward Ragozzino, 
Stan Brooks, Earl Ruttencutter, Norman Morrill. 
شـــــاب بإحـــــدى جامعـــــات أوريجـــــون يـــــؤدى حفـــــز والـــــده الرياضـــــى 

ــــــه ألن يلجــــــأ لتعــــــاطى المنشــــــطات ــــــد ل ــــــدم .  القــــــديم الزائ الفــــــيلم يق
مؤسســـــة طبيــــــة فـــــى پورتالنــــــد تــــــؤمن بالمنشـــــطات وتقــــــدمها وتتعامــــــل 
ــــــا يمكــــــن أن تقدمــــــه  ــــــع فحســــــب بــــــل كــــــأعظم م معهــــــا ال كــــــأمر واق

هـــــذا موقـــــف وســـــيط بـــــين األب .  اء لإلنســـــان بتعظـــــيم عطائـــــهالكيميـــــ
ـــذى  الـــذى يرفضـــها تمامـــا ويميـــل الفـــيلم لتبنـــى موقفـــه ـــين االبـــن ال ، وب

ـــــل  ـــــا يعطـــــى للخي ـــــول بجرعـــــات تفـــــوق م راح يتعـــــاطى منشـــــطات الخي
ـــة .  نفســـه رغـــم تـــدارك األمـــر فـــى مرحلـــة مـــا إال أن الفـــيلم ســـيقدم نهاي

چــــيمس .  هض للمنشــــطاتمأســــاوية لالبــــن تتســــق مــــع مضــــمونه المنــــا
ـــــــن  ـــــــدورى األب واالب ـــــــرولين يقومـــــــان ب كمـــــــا همـــــــا فـــــــى  (وچـــــــوش ب

ــــــع ــــــة  ) الواق ــــــى دور طالب ــــــة نســــــبيا ف ــــــة لكــــــن باهت ــــــاى رقيق ، وهارجيت
الصــــــــحافة التــــــــى تتحــــــــرى مــــــــدى اســــــــتعمال الرياضــــــــيين الجــــــــامعيين 

  . للمنشطات وتقع بعد قليل فى حب البطل الشاب
  الخطافين 

  ق أأ ١٠٧)   س/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 
.  محمـــــود أبـــــو زيـــــد:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  األفـــــالم المتحـــــدة

ــــــاچ ــــــز فخــــــرى:  مونت ــــــد العزي .  كمــــــال كــــــريم:  مــــــدير التصــــــوير.  عب
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

،  ، يوســـف فخـــر الـــدين ، توفيـــق الـــدقن ، نبيلـــة عبيـــد فريـــد شـــوقى
  . ، كنعان وصفى سهير زكى

فر شــــــقيقه صــــــاحب عمليــــــة نصــــــب يتعــــــرض لهــــــا البطــــــل أثنــــــاء ســــــ
ـــــم رحلـــــة انتقامـــــه الورشـــــة ـــــرة فـــــى  درامـــــا تشـــــويقية مكـــــررة.  ، ث ، ومثي

  . بعض المواقف دون غيرها
   ٢/١الخطايا 

  ق أأ ١٦٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج.  صوت الفن

، مديحــــــة  ، حســــــن يوســــــف ، ناديــــــة لطفــــــى عبــــــد الحلــــــيم حــــــافظ
  . ، عماد حمدى يسرى

ا أجيـــــــال مذهلـــــــة النجـــــــاح آنـــــــذاك ولكـــــــل الوقـــــــت فـــــــى ميلودرامـــــــ
شــــــــرق  “الخــــــــيط العــــــــام مــــــــأخوذ مــــــــن فــــــــيلم .  الســــــــينما المصــــــــرية

هنـــــا .  ، أب ينحـــــاز لألصــــغر الغـــــر وال يميـــــل للكبيــــر العاقـــــل ” عــــدن
أم األكبــــر .  تكثيفــــات ميلودراميــــة حــــادة ليســــت فــــى الفــــيلم األصــــلى

ثــــم هــــو ،  ســــقطت أخالقيــــا ذات مــــرة وال يعــــرف هــــو مــــن األمــــر شــــيئا
ـــــى لكليهمـــــا ـــــن حقيق ـــــه  اب ـــــم ال هـــــو وال األب ســـــوى أن ، بينمـــــا ال يعل

، أيضــــا هنــــاك حــــب تــــم تفريقــــه بقســــوة بواســــطة األب  طفــــل تــــم تبنيــــه
ــــن المــــدلل ــــة لصــــالح االب ــــة فائق ــــى .  ، فضــــال عــــن تصــــعيدات نهاي عل

، ومــــن أنجــــح أفــــالم  أى حــــال هــــو عمــــل مــــؤثر جــــدا رغــــم المبالغــــات
، ال ســـــيما بفضـــــل إعادتـــــه أغنيـــــة  يـــــةعبـــــد الحلـــــيم مـــــن الناحيـــــة الغنائ

ــــد الوهــــاب  انظــــر اإلعــــادات المصــــرية األخــــرى .  ’ لســــت أدرى ‘عب
  . ” األخوة الغرباء “،  ” ليل ورغبة “،  ” عجايب يا زمن “

   ٢/١خطايا اآلباء 
Secret Sins of the Father 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Capital Cities/ ABC Video Enterprises [Ultra 

Entertainment; Dick Clark Productions]. PD: Carlos 
Barbosa. DPh: Gerald Hirschfeld, A.S.C. M: Kenny 
Edwards and Jon Gilutin. E: Bill Butler. P: Jeanne Marie 
van Cott. W: Lillian Samuel. D: Beau Bridges.  ExcPs: 
Dick Clark, Neil Stears. …: Bob Rubin, Bill Siegler. CExc: 
Eddie Foy III. CD: Timothy d’Argy. PSupr: Delia Girgelli. 
Exc in Charge: Fran la Mania. 

Beau Bridges. Lloyd Bridges. ¤. Str: Lee Purcell. 
Frederick Coffin. Victoria Rowell. Patrika Darbo. Michael 
McManus. And Ed Lauter -as Arnold Carter.  Co-Str: Bert 
Remsen. Mark L. Taylor, Jack Kehler. Andrew Parks, 
Lucinda Cunningham. Gene Ross, Robin Pearson Rose. Ftr: 
Dorothy Dean, Richard Carlyle, Lori Nelson, Jordan 
Bridges. Creed Bratton, Melvyn Hayward, Jeff Hixon, 
Stefan Krayk, Johnny West. And Intrd: Rhonda Reynolds 
-as Lisa. 
بلــــــدة صــــــغيرة فــــــى نبراســــــكا حيــــــث تتــــــوافر لــــــدى رئــــــيس الشــــــرطة 
ــــم تمــــت مــــن مجــــرد  ــــل أمــــه ول ــــده قــــد قت ــــل علــــى أن وال الشــــاب دالئ

لقـــد كـــان علـــى عالقـــة خفيـــة مـــع فتـــاة .  أزمـــة قلبيـــة كمـــا يبـــدو واضـــحا
صــــغيرة كــــان لالبــــن نفســــه عالقــــة عــــابرة بهــــا هــــى ســــبب تعــــارف األب 

باب كثيـــرة أهمهـــا ، والـــذى لـــم يكـــن علـــى وفاقـــا مـــع زوجتـــه ألســـ بهـــا
.  عـــــدم حبهـــــا لالبـــــن األكبـــــر بـــــذات القـــــدر الـــــذى لالبـــــن الشـــــرطى

يوجـــــه االتهـــــام رســـــميا وتـــــأتى وكيلـــــة نيابـــــة مـــــن خـــــارج البلـــــدة لـــــرفض 
، وتقاطعـــــه كـــــل البلـــــدة وكـــــذا تســـــحب منـــــه  الجميـــــع تـــــولى القضـــــية

ــــه ــــل الحقــــائق تــــدريجيا .  وظيفت ــــى نحــــو مــــتقن لتحوي الفــــيلم مبنــــى عل
، ثـــــم بعـــــد ذلـــــك بتحويـــــل صـــــورة  ضـــــد األبأوال بتكـــــاثف الشـــــواهد 

، ثـــــم ثالثـــــا ببـــــزوغ  األم بتنـــــامى صـــــورتها كـــــامرأة ثريـــــة جامـــــدة القلـــــب
ــــــاراة .  أن األب قــــــد ال يكــــــون الفاعــــــل ـ  تدريجيا أيضاـ  الشــــــواهد  مب

تمثيــــــل جميلــــــة بــــــين لويــــــد وبــــــو األب واالبــــــن فــــــى الحيــــــاة الواقعيــــــة 
  .  أيضا

  خطايا الحب 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٧مصر 

.  فيصــــــــل نـــــــــدا:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  وكالــــــــة الجــــــــاعونى
ــــــاچ .  علــــــى خيــــــر اهللا:  مــــــدير التصــــــوير.  كمــــــال أبــــــو العــــــال:  مونت
  . يحيى العلمى:  إخراج

، أحمــــد  ، مــــريم فخــــر الــــدين ، محمــــود عبــــد العزيــــز ميرفـــــت أمــــين
  . ، زوزو ماضى مظهر

ـــــدقيق أو تعميـــــق ـــــال ت ـــــدة لكـــــن مصـــــنوعة ب ـــــاك ، فقـــــط ه ثيمـــــة جي ن
فتـــاة ترتضـــى أن تكـــون عشـــيقة لرجـــل بيـــزنس .  بعـــض التمثيـــل الجيـــد

ـــــــرى ـــــــة متقدمـــــــة  ث ، وشـــــــاب يرتضـــــــى أن يكـــــــون عشـــــــيقا لســـــــيدة ثري
  . يلتقى البطالن ويجمعهما الحب والماضى المهين.  العمر

  خطة بعيدة المدى 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٠مصر 

.  ب محفــــــــــوظنجيــــــــــ:  قصــــــــــة.  اتحــــــــــاد اإلذاعــــــــــة والتليفـــــــــــزيون
  . هشام أبو النصر:  إخراج.  عصام الجمبالطى:  سيناريو

، ســــيد عبــــد  ، أحمــــد راتــــب ، مهــــا عثمــــان ، شــــويكار فريــــد شــــوقى
  . ، محمد توفيق الكريم

خطــــة بعيــــدة المــــدى لبيــــع منــــزل األســــرة القــــديم رغــــم معارضــــة األم 
ـــــاح  ـــــى عصـــــر االنفت ـــــونيرا ف ـــــة أن يصـــــبح البطـــــل ملي ـــــى النهاي تســـــفر ف

ــــــن نجيــــــب .  ىاالقتصــــــاد ــــــة الفكــــــرة م ــــــق اجتمــــــاعى ذكي درامــــــا تعلي
هـــــل تتوقـــــع شـــــيئا  (، عاليـــــة النبـــــرة مـــــن هشـــــام أبـــــو النصـــــر  محفـــــوظ

  . ) ؟ آخر
  خطة الشيطان 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٨مصر 
  . يس إسماعيل يس:  إخراج

،  ، شـــــريف صــــــبرى ، محمـــــد وفيـــــق ، كـــــرم مطــــــاوع ســـــهير رمـــــزى
  . ، والء نبيل الشاذلى
، لكــــن غيــــر   مــــا ترقــــب جيــــدة ومثيــــرة فــــى خيطهــــا األساســــىميلودرا

عــــن زوج يكتشــــف خيانــــة زوجتــــه لــــه مــــع .  كثيفــــة ويســــهل التنبــــؤ بهــــا
يســـــتأجر قـــــاتال محترفـــــا لقتلهـــــا .  صـــــديقه مؤلـــــف قصـــــص الغمـــــوض

، ويبـــــدأ الـــــزوج فـــــى  تقتـــــل هـــــى القاتـــــل المحتـــــرف.  وميـــــراث ثروتهـــــا
  . بث قرائن تثبت سبق اإلصرار لديها

  الخطر 
Danger 

  ق م ١٠١)   س/  الحجاز/  ت ( ١٩٩٤مصر 
ـــــيديو  [ ــــاج الســــينمائى والف ــــا لإلنت ]  أفــــالم إيهــــاب الليثــــى بانورام

ـــــــيديو ــــــاج الســــــينمائى والف ــــــا لإلنت :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  بانورام
.  محمــــــــود الخــــــــولى:  مســــــــاعد المخــــــــرج األول.  محيــــــــى حمــــــــدى

ــــــــاج.  مارســــــــيل صــــــــالح:  مونتــــــــاچ نيجــــــــاتيف محمــــــــد :  مــــــــدير اإلنت
.  شـــــادى:  المقدمـــــة.  ســـــيد حامـــــد/  مهنـــــدس:  ميكســـــاچ.  شـــــمس

، مجــــدى  ســــمير يوســــف:  إنتــــاج.  حســــن الســــميعى:  المنــــتج الفنــــى
جمــــال :  ألحــــان وموســــيقى تصــــويرية.  ، عــــادل عبــــد الهــــادى عاشــــور

محمــــــــد :  مــــــــدير التصــــــــوير.  ســــــــلوى بكيــــــــر:  مونتــــــــاچ.  مصــــــــطفى
  . عبد الطيف زكى:  إخراج ↔.  طاهر

.  ســــلوى عثمـــــان.  أحمــــد بـــــدير.  معــــالى زايـــــد.  اوىكمــــال الشـــــن
ــــى ناصــــر.  محمــــد الشــــرقاوى عثمــــان .  يســــرى عشــــماوى.  عبــــد الغن

ـــى ـــاس مكـــى.  ، نصـــر حمـــاد محمـــد عل ـــا عـــز .  ، نجـــاح حســـن إين ثري
، ســـــيد  أشـــــرف فتحـــــى:  العبـــــا التايكونـــــدو.  ، أحمـــــد عضـــــل الـــــدين

،  أيمــــن عبــــد الــــرحمن.  ، محمــــد يوســــف ســــهير حســــين.  مصــــطفى
ـــــــد اهللاســـــــح ـــــــف:  واألطفـــــــال ↑.  ر عب ـــــــد اللطي ، أمـــــــانى  محمـــــــد عب

،  ، شـــــيماء مصــــــطفى ، شـــــادى ســــــمير ، حمـــــادة ســــــامى الششـــــتاوى
، أميــــرة عبــــد  ، شــــهيرة عبــــد الحكــــيم ، ســــامح مصــــطفى نــــادر حســــين

، ياســــمين  ، الحســــين حلمــــى ، كــــريم عمــــاد ، دعــــاء عمــــاد الحكــــيم
  . ، مايسة سمير ، مها العنانى ، رانيا رءوف

ــــالم الرهــــائن محاكــــاة ــــى هــــذه  تافهــــة ألف ــــة عل ــــات متفرق ــــع تنويع ، م
ـــــك وهـــــو  ـ  والذى تنتظـــــره طـــــوال الفيلمـ  ، وأهـــــم شـــــىء  الحبكـــــة وتل

عمليــــــــــة تخلــــــــــيص الرهــــــــــائن يــــــــــأتى بالمســــــــــتوى الالئــــــــــق بالســــــــــينما 
.  كاريكـــــــــاتور ردىء ســـــــــىء التنفيـــــــــذ عـــــــــديم التشـــــــــويق:  المصـــــــــرية

فتـــــاة عضـــــو :  كالعـــــادة المهـــــم هـــــو الپارانويـــــا االجتماعيـــــة الصـــــاخبة
،  بمجموعـــــة يســـــارية تشـــــارك فـــــى عمليـــــات قتـــــل صـــــحفيين وغيرهـــــا

اآلن تختطـــــف بـــــاص األطفـــــال ذات خلفيـــــة اجتماعيـــــة وأســـــرية بائســـــة 
دع جانبــــا ـ  ؟  هــــل ســــمعت مــــن قبــــل عــــن إرهــــاب يســــارى فــــى مصــــر (

والــــد .  ) أن يقــــال هــــذا بالضــــبط فــــى ذروة المــــد اإلرهــــابى اإلســــالمى
ــــس الشــــعب وأيضــــا فــــى تجــــارتى أهــــم الرهــــائن عضــــو بــــارز فــــى مج ل

، ويســـارع لعـــرض دفـــع الفديـــة طمعـــا فـــى الســــمعة  العقـــاقير والســـالح
  ! أكثر منها حبا فى أطفاله

   ٢/١خطر أسفل العالم 
Danger Down Under 

  ق م ٩٦)   ت  ( ١٩٨٧أميركا /   أستراليا
Hoyts Productions  Weintraub Entertainment Group. D: 

Russ Mayberry. ␡ C: Forcast Casting -Australia; Robert W. 
Harbin, C.S.A., U.S.A. UnitPMg: Fiona McConaghy; 
FirstAstD: Steve Andrews; SecondAstD: Toby Pease. 
AscPs: Susan E. Ekins, Susan Knowlton. 

Lee Majors. Rebecca Gilling. Martin Vaughn.  Ftr: 
Mervyn Drake, Ken Radley, Benita Collings, Robert Taylor, 
John Hallyday. Richard Boue, Andy Dow, Glen Boswell, 
Zev Eleftheriou, Georgie Parker, Patsy Stephen. 

ــــــز  ــــــو ســــــاوث ويل ــــــن  أسترالياـ  ني ــــــزوج م ــــــاد أميركــــــى مت ــــــى جي ، مرب
ـــاء ـــالث أبن ـــه ث ـــع  أســـترالية ولدي ـــل عـــن الجمي ، يعـــود بعـــد انفصـــال طوي

يتجـــــدد الكـــــالم .  ، وذلـــــك إلتمـــــام صـــــفقة تلقـــــيح جيـــــاد فـــــى أميركـــــا
، لكــــن يقطــــع كــــل هــــذا أن لصوصــــا  عــــن الطــــالق أو اســــئناف الــــزواج

بعــــــــــة ماليــــــــــين دوالر جـــــــــاءوا الختطــــــــــاف الفحــــــــــل البـــــــــالغ ثمنــــــــــه أر 
ـــــــاء بأنهـــــــا  ـــــــأ األطب ـــــــة يتنب ـــــــى غيبوب ـــــــذهب ف يصـــــــدمونها بســـــــيارتهم فت

، وتصـــــبح الحبكـــــة كيفيــــــة اســـــتعادة الجـــــواد وإنقـــــاذ المزرعــــــة   مميتـــــة
، ال ســـــيما وأن عالقتــــــه بأبنائــــــه  كمـــــا جاهــــــدت وحلمـــــت هــــــى دومــــــا

ــــــزة الجمــــــال رغــــــم .  متــــــوترة بســــــبب رحيلــــــه ــــــات أســــــترالية متمي خلفي
، وموضــــــوع مثيــــــر  قــــــدم بهــــــا األســــــتراليون الخشــــــونة والفظاظــــــة التــــــى

ــــارات ــــر الق ــــيح الجيــــاد عب ــــة وتلق ، لكــــن ال جديــــد  للفضــــول عــــن تربي
ــــر ــــا فــــى عالقــــة تجــــدد الحــــب بعــــد أن فت ــــع  درامي ، أو تكــــاتف الجمي

  . إلنقاذ بيزنس األسرة
  خطف مراتى 

  ق أأ ١٢٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 
القصـــــــــة  . أفـــــــــالم شـــــــــارل نحـــــــــاس]  أفـــــــــالم مصـــــــــر الجديـــــــــدة [

؛ مهنــــــدس  كريكــــــور:  مهنــــــدس الصــــــوت.  بــــــديع خيــــــرى:  والحــــــوار
مـــدير .  عبـــد المـــنعم توفيـــق:  مونتـــاچ.  ولـــى الـــدين ســـامح:  المنـــاظر

مــــــــدير .  أديـــــــب جــــــــابر:  ؛ المســــــــاعد رمســــــــيس نجيـــــــب:  اإلنتـــــــاج
  . حسن الصيفى:  سيناريو وإخراج.  وحيد فريد:  التصوير
ـــــور وجـــــدى.  صـــــباح ـــــد .  ليلـــــى فـــــوزى.  أن وداد .  ¤.  شـــــوقىفري
ــــد المــــنعم إســــماعيل >،  حمــــدى ــــدوى عب ــــد ب ــــد الحمي ــــة  ، عب ، فوزي
،  ، نعمــــــات المليجــــــى ، جــــــورج بوردانيــــــدس ، عليــــــة فــــــوزى إبــــــراهيم

ـــــــد العظـــــــيم كامـــــــل ، محســـــــن  ، زكـــــــى الحرامـــــــى ، ســـــــعاد فـــــــوزى عب
:  والراقصـــــتين.  < ، حســـــين إســـــماعيل ، عواطـــــف رمضـــــان حســـــنين

؛ مـــــــدرب  األوبـــــــرا اإليطـــــــالى ؛ باليـــــــه ، نعمـــــــت مختـــــــار ثريـــــــا ســـــــالم
  . إيزاك ديكسون:  الرقص

ــــارى ــــة زواج اجب ــــة صــــديق خبيــــث الوصــــول للبطل ــــؤدى لمحاول ،  ، ي
ـــــان .  وقريبـــــة لهـــــا تتعلـــــق بحـــــب زوجهـــــا أنـــــت تعلـــــم أن الزوجـــــان يحب

ـــــة.  بعضـــــهما ويكـــــابران ـــــديا ركيكـــــة وممل ـــــى  كومي ، كـــــل األحـــــداث ف
  . لزائدة فيه، أكثر ما يلفت النظر هو بدانة النجمين ا المنزل

  الخطوة الدامية 
  ق م ٩٥)   س/   ف/  ت/  ماركو ( ١٩٩٢مصر 

:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أمانــــدكو فــــيلم]  أفــــالم مصــــر العربيــــة [
:  المنــــــــتج المنفــــــــذ.  ] الشــــــــحرى : [ المقدمــــــــة.  يوســــــــف بهنســــــــى

.  هـــــــانى شـــــــنودة:  الموســـــــيقى التصــــــويرية.  محمــــــود عبـــــــد اللطيــــــف
ــــــدا:  إنتــــــاج.  مجــــــدى كامــــــل:  مهنــــــدس الصــــــوت .  أفــــــالم أحمــــــد ن

.  وحيـــــــــد فريـــــــــد:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  يوســـــــــف المـــــــــالخ:  مونتـــــــــاچ
  . > أحمد السبعاوى:  إخراج <

ــــة ــــوزير.  ســــهير رمــــزى.  كمــــال الشــــناوى:  بطول ــــده ال صــــبرى .  عب
.  عزيــــــزة حلمـــــــى:  والفنانــــــة القــــــديرة.  أحمــــــد نـــــــدا.  عبــــــد المــــــنعم

، ناديــــــة  فريــــــدزيــــــزى .  ، عبــــــد الغنــــــى ناصــــــر ، خليــــــل مرســــــى عبيــــــر
.  ، ســـــلوى وحيـــــد ، فوزيـــــة محمـــــود ، ماجـــــدة بركـــــات شـــــمس الـــــدين

:  ضـــــيف الفـــــيلم.  إيهـــــاب نـــــدا:  ؛ الطفـــــل شوشـــــو عبـــــده:  الراقصـــــة
، عبــــد الوهــــاب  ، أحمــــد أبــــو عبيــــة كمــــال الزينــــى.  حســــين الشــــربينى

ــــــولى الحديــــــدى ــــــد الجــــــواد مت ــــــز عيســــــى ، عب ــــــب  ، عبــــــد العزي ، غري
، عبـــــــد  عمـــــــران بحـــــــر.  فـــــــة، علـــــــى خلي ، صـــــــالح يحيـــــــى محمـــــــود

، محمـــــــود  ، مصـــــــطفى توفيـــــــق ، محمـــــــد فهمـــــــى المـــــــنعم المرصـــــــفى
  . ، حمدى منصور ، مدحت فؤاد ، سيد الوحش طاهر

أب يســــــــعى لتــــــــدبير المبلــــــــغ الــــــــالزم لعــــــــالج طفلــــــــه علــــــــى وجــــــــه 
فـــــى الطريـــــق يشـــــاهد جريمـــــة قتـــــل ويقـــــرر اإلدالء بشـــــهادته .  الســـــرعة

ويقتـــــرض المـــــال مـــــن يهـــــرب .  ويـــــؤدى هـــــذا التهامـــــه هـــــو نفســـــه بهـــــا
ـــدير  ـــة وي ـــاة ثري ـــاه وتـــزوج اآلن مـــن فت أخيـــه األصـــغر المهنـــدس الـــذى رب

ــــــــدها ــــــــل.  بيزنســــــــات وال ــــــــف ســــــــتثبت  هــــــــل ســــــــيلحقان بالطف ، وكي
، أســــــئلة جيــــــدة فــــــى هــــــذه الميلودرامــــــا التشــــــويقية متوســــــطة  البــــــراءة

  . اإلثارة رغم هذا
  خطيب ماما 

  ق م ١٠٣)   س/  بيتش ( ١٩٧١مصر 
.  أفــــــــالم منيــــــــر رفلــــــــة]  ية العامــــــــة للســـــــينماالمؤسســـــــة المصــــــــر  [

مــــــاهر عبــــــد :  مهنــــــدس الــــــديكور.  الســــــيد بــــــدير:  ســــــيناريو وحــــــوار
ــــاچ.  ميشــــيل يوســــف:  موســــيقى.  النــــور مــــدير .  ألبيــــر نجيــــب:  مونت

  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  محمود نصر:  التصوير
، عبـــــــد المـــــــنعم  ، مديحـــــــة يســـــــرى ، نبيلـــــــة عبيـــــــد أحمـــــــد مظهـــــــر

  . حسن فايق،  إبراهيم
تـــــاريخ العـــــرض يتـــــأخر عـــــن تـــــاريخ األنتـــــاج بمـــــا يقـــــرب مـــــن عشـــــر 

مـــــع هـــــذا .  ســـــنوات بســـــبب فـــــرض الحراســـــة علـــــى الشـــــركة المنتجـــــة
، لكنهــــا كتبــــت باســــتعجال  الفكــــرة ذكيــــة.  فقــــد فشــــل العــــرض تمامــــا

ـــا يبـــدو ـــى م ـــوى االنتحـــار.  عل ـــع أن فتـــاة تن .  لســـبب مـــا يعتقـــد الجمي
، ولمــــا تنفــــك  راجهــــا مــــن أزمتهــــايتقــــرب لهــــا مهنــــدس أكبــــر ســــنا إلخ

  ! ، يصبح من األنسب زواجه من أمها األزمة
   ٢/١الخطيئة السابعة 

  ق م ١٠٠)   س / األصدقاء ( ١٩٩٦مصر 
ــــيلم]  أفــــالم النصــــر [ ــــل ف ــــاج.  برازي ــــوردانى:  إنت ــــؤاد ال .  أحمــــد ف

ـــــــرس:  قصـــــــة.  محمـــــــد الباسوســـــــى:  ســـــــيناريو وحـــــــوار .  رفعـــــــت بيب
ـــــراهيم رأفـــــت:  موســـــيقى تصـــــويرية وألحـــــان ـــــع الموســـــيقى.  إب :  التوزي

ســــلوى :  مونتــــاچ.  قطــــب أمــــان:  كلمــــات األغــــانى.  بــــاهر الحريــــرى
:  مـــــدير التصـــــوير.  مجـــــدى عبـــــد المســـــيح:  المنـــــتج الفنـــــى.  بكيـــــر

  . عبد اللطيف زكى:  إخراج.  هشام سرى
، الشـــــــحات  ، عايـــــــدة ريـــــــاض ، فـــــــاتن فريـــــــد فـــــــاروق الفيشـــــــاوى

ـــــروك ـــــل مب ـــــل ، فـــــؤاد خلي ـــــاس مرســـــى ، خلي ـــــة الجب ـــــة ، علي :  ، الطفل
  . شمس:  ، الوجه الجديد ياسمين

ـــــة الســـــابعة هـــــى الشـــــهوة ـــــى نحـــــو مصـــــرى  الخطيئ ، ويجســـــدها عل
، أوال فــــــاروق الفيشــــــاوى ذو الــــــذوق  الســـــوقية ال يخلــــــو مــــــن اإلثـــــارة

ـــــى النســـــاء  ـــــزنس  (الوضـــــيع ف ـــــه ســـــيدة البي ـــــه زوجت ـــــأفف من ـــــذى تت وال
ريــــاض الخادمــــة الجديــــدة التــــى  ، وثانيــــا عايـــدة ) الصـــارمة فــــاتن فريــــد

ــــزوج عليهــــا وكــــذا مالكــــم محتــــرف تجعلــــه ينهــــزم مــــن  يســــيل لعــــاب ال
، وآخـــــــــرين يتـــــــــداولونها  الضـــــــــربة األولـــــــــى فـــــــــى البطولـــــــــة المنتظـــــــــرة

.  كـــل هـــذا يتصـــاعد نحـــو صـــدامات داميـــة.  ويغتصـــبونها وهلـــم جـــرا
،  ١٩٩٦ال عالقــــــة لــــــه بفــــــيلم إليــــــانور پــــــاركر بــــــذات العنــــــوان عــــــام 

  ! لعدم وجود أى تشابه بين هذه وعايدة رياضعلى األقل 
  خطيئة مالك 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٩مصر 
ـــــالم الســـــالم [ عبـــــد الحميـــــد جـــــودة :  قصـــــة.  المنـــــال فـــــيلم]  أف

مـــــاهر عبـــــد :  ديكـــــور.  يحيـــــى العلمـــــى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  الســـــحار
،  عــــــاطف صـــــــبرى:  مونتـــــــاچ.  فـــــــؤاد الظــــــاهرى:  موســــــيقى.  النــــــور

يحيــــــى :  إخــــــراج.  وديــــــد ســــــرى:  مــــــدير التصــــــوير.  صــــــالح خليــــــل
  . العلمى
، منــــى  ، صــــالح ذو الفقــــار ، عــــادل أدهــــم ، حســــين فهمــــى نيللــــى
،  ، عبـــــــد الـــــــرحيم الزرقـــــــانى ، صـــــــالح نظمـــــــى ، زهـــــــرة العـــــــال جبـــــــر

  . ، بدر الدين نوفل محمود كامل



١٣٢  

مـــــالك ينـــــزل إلـــــى عـــــالم األرض ويعمـــــل حاويـــــا ويتـــــرك مـــــن تحبــــــه 
وفــــى النهايــــة يعــــود .  شــــترك فــــى ســــرقة خزينــــة، ثــــم ي وينشــــغل بــــأخرى

ـــزل لـــألرض ـــة بـــأال ين ـــه التـــى نصـــحته مـــن البداي .  للســـماء حيـــث حبيبت
، تجعلــــــــك تتنبــــــــأ بكــــــــل  موضــــــــوع طريــــــــف لكــــــــن المعالجــــــــة بليــــــــدة

  . األحداث
   ٢/١خلخال حبيبى 

  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
  . حسن رضا:  إخراج

، تحيــــــــة   ود المليجــــــــى، محمــــــــ ، رشــــــــدى أباظــــــــة نعيمــــــــة عــــــــاكف
  . ، محمد توفيق ، توفيق الدقن كاريوكا

، واألبطــــــــــال الثالثــــــــــة مــــــــــن ســــــــــائقى  درامــــــــــا تشــــــــــويقية عاطفيــــــــــة
، وتحــــت  ، يقتــــل واحــــدا اآلخــــر تنافســــا علــــى حــــب البطلــــة اللوريــــات

اآلن يـــــــأتى الثالـــــــث شـــــــقيق .  تهديـــــــده لهـــــــا بإتهامهـــــــا بقتلـــــــه تتزوجـــــــه
ــــة ــــل لكشــــف الحقيق ــــ القتي ــــه، وهــــا هــــى جريمــــة ثاني ــــدبر ل عمــــل .  ة ت

  . ، أفاده كبر طاقم الممثلين تقليدى من نوعه
  خلطبيطة 

  ق م ١٢٠)   س/ النصر  ( ١٩٩٤مصر 
هوليــــــــود ]  العالميــــــــة للتليفـــــــــزيون والســــــــينما هوليــــــــود العــــــــرب  [

ـــــــــــرب ـــــــــــأليف.  الع ـــــــــــدحت الســـــــــــباعى:  ت ـــــــــــاض :  موســـــــــــيقى.  م ري
يد ســــع:  مــــدير التصــــوير.  صــــالح عبــــد الــــرازق:  مونتــــاچ.  الهمشــــرى
  . مدحت السباعى:  إخراج.  مالك توفيق:  منتج فنى.  الشيمى

،  ، صـــــــالح عبـــــــد اهللا حســـــــين الشـــــــربينى.  محمـــــــود عبـــــــد العزيـــــــز
ــــق ماجــــدة زكــــى ــــدين ، أحمــــد توفي ــــى ال ،  ، حســــن حســــين ، عــــالء ول
  . وألول مرة عبد اهللا الكاتب.  ، منى السعيد محمد الصاوى

، وإن   المــــــا فنيــــــةتخــــــاريف مــــــن النــــــوع الــــــذى اعتــــــادوا تســــــميته أف
كانـــــت الحقيقـــــة أنــــــه الوحيـــــد فيهـــــا الــــــذى يســـــتحق شـــــرف أن كــــــان 

ــــى الكلمــــة األفضــــل فــــى هــــذه الخلطبيطــــة .  اســــما علــــى مســــمى بمعن
، واألســــــوأ هــــــو الخطابــــــة  هــــــو بعــــــض اللحظــــــات الكوميديــــــة الجيــــــدة

ــــــات وزارة الثقافــــــة رغــــــم .  السياســــــية الزاعقــــــة موظــــــف بإحــــــدى مكتب
ــــه للطيبــــة والمســــالمة والنقــــاء وطب عــــا الثقافــــة يجــــد نفســــه مقبوضــــا علي

ويتعــــرض لالســــتجواب علــــى أيــــدى جهــــاز أمنــــى غــــامض بــــدون ســــبب 
يقـــــرر الهـــــرب .  ، ثـــــم يفـــــرج عنـــــه علـــــى نحـــــو غـــــامض أيضـــــا معــــروف

ـــــــه الراقصـــــــة ـــــــى نصـــــــيحة جارت ـــــــاء عل ـــــــزمن لتجـــــــد أن  بن ـــــــع ال ، ويتمي
وطبعـــــا قبـــــل أى وجـــــود  ( ١٩٥٢األحـــــداث تراجعـــــت إلـــــى مـــــا قبـــــل 

والبطـــــل المتنكـــــر متهمـــــا بقتـــــل أحـــــد الباشـــــوات  ، ) ! لـــــوزارة الثقافـــــة
ــــى قطــــار الصــــعيد)  متنكــــر أيضــــا ( ــــى الفشــــل  ف ــــه عل ــــك للتموي ، وذل

ــــه ــــى حمايت ــــذريع للشــــرطة ف ــــة الرئيســــة هــــى وضــــع مفــــردات .  ال التقني
، لكـــــن اإلفـــــراط  فـــــى الصـــــورة تتنـــــافر مـــــع اإلطـــــار الزمنـــــى لألحـــــداث

ـــــأثيره الســـــيريالى المفتـــــرض ـــــى هـــــذا يفقـــــده ت ـــــك عـــــن   ف كونهـــــا ، ناهي
ـــــدة التـــــى ســـــمع عنهـــــا صـــــناع الفـــــيلم .  أصـــــال األداة الســـــيريالية الوحي

ـــم اســـتقاؤه  ـــذى ت الواقـــع أن أصـــل الخلطبيطـــة جـــاء مـــن كـــم األفـــالم ال
،  ، وحتـــى ال نســـىء لهـــذه األفـــالم أكثـــر ممـــا أســـاء الفـــيلم إليهـــا منهـــا

أو ]  ” االختطــــــاف الــــــدامى “ [’  برازيــــــل ‘نكتفــــــى بــــــالقول أن حتــــــى
، التـــــــــى ربمـــــــــا كانــــــــــت  ] ” المملكـــــــــة المســــــــــحورة “ [’  ويللـــــــــو ‘

ـــــــــذا الفـــــــــيلم ـــــــــات مريضـــــــــة حتـــــــــى النخـــــــــاع كه ـــــــــم تكـــــــــن  پارانوي ، ل
، بــــل كوميــــديات ســــوداء ســــيريالية موحــــدة النســــق  قــــط’  خلطبيطــــة ‘

ــــرا أن تجــــد .  واضــــحة المعــــالم ــــك ال تتوقــــع كثي عامــــة نحــــن نعــــرف أن
  . فى السينما المصرية من يفهم كيف يجب أن تصنع األشياء

   ٢/١سوار الجامعة خلف أ
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 

ــــــع ودور العــــــرض [ قصــــــة .  أفــــــالم نجــــــدى حــــــافظ]  مصــــــر للتوزي
ــــــــيم حمــــــــاد:  منــــــــاظر.  ضــــــــحى نجــــــــدى:  وســــــــيناريو وحــــــــوار .  فه

:  إنتـــــــاج.  علـــــــوى فايـــــــد:  مونتـــــــاچ.  معـــــــالى الحفنـــــــاوى:  موســـــــيقى
نجـــــدى :  إخـــــراج.  كمـــــال كـــــريم:  مـــــدير التصـــــوير.  نجـــــدى حـــــافظ

  . فظحا
ــــــــونس شــــــــلبى ســــــــعيد صــــــــالح ــــــــل  ، صــــــــالح الســــــــعدنى ، ي ، جمي

، أحمـــــــد  ، إبـــــــراهيم الشـــــــرقاوى ، ليلـــــــى حمـــــــادة ، شـــــــويكار راتـــــــب
،  ، قدريـــــة كامـــــل ، عبـــــد الغنـــــى النجـــــدى ، حمـــــادة ســـــلطان خمـــــيس

  . ، إبراهيم قدرى زكريا يوسف
، وتمــــــــزقهم مــــــــا بــــــــين  ثالثــــــــة طلبــــــــة يدرســــــــون األدب اإلنجليــــــــزى

،  ، وأســــتاذهم المســــتبد العائــــد مــــن لنــــدن ظــــروفهم المعيشــــية الصــــعبة
، وأخيــــــرا  واتهــــــامهم فــــــى جريمــــــة قتــــــل لجــــــارتهم المتســــــولة العجــــــوز

  . مضمون جاد فى فيلم متوسط فنيا.  مساعدة ابنة األستاذ لهم
   ٢/١خللى بالك من عقلك 

  ق م ١٠٧)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٥مصر 
ــــــل العالميــــــة  [ مــــــدير .  هرةأفــــــالم الجــــــو ]  أفــــــالم الطليعــــــة ترايت

مهنـــــــدس .  رضـــــــا جبـــــــران:  المقدمـــــــة.  حمـــــــدى حســـــــن:  اإلنتـــــــاج
مجـــــــدى  /  مهنـــــــدس:  المكســـــــاچ.  مـــــــاهر عبـــــــد النـــــــور:  الـــــــديكور
ــــد الوهــــاب:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  كامــــل الموســــيقى .  أحمــــد عب

مـــــدير .  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  عمـــــر خيـــــرت:  التصـــــويرية
  . عبد العزيزمحمد :  إخراج.  عصام فريد:  التصوير

.  أحمـــــد بـــــدير.  جـــــالل الشـــــرقاوى.  شـــــريهان.  ¤.  عـــــادل إمـــــام
، ليلــــى  ، ســــيد صــــادق ، عزيــــزة حلمــــى نعيمــــة الصــــغير.  فــــؤاد أحمــــد

ــــــع عــــــدوى غيــــــث.  يســــــرى ، شــــــوقى  ، نعــــــيم عيســــــى ، سوســــــن ربي
ــــة ، رأفــــت راجــــى عواطــــف تكــــال.  شــــامخ ــــو عبي ، ســــامح  ، أحمــــد أب
،  بدريـــــة عبـــــد الجـــــواد،  ، ســـــمير رســـــتم حســـــين الشـــــريف.  مجاهـــــد

؛  ، زيـــــزى فريـــــد ، ســـــامية حـــــاتم محمـــــود أبـــــو جليلـــــة.  هـــــدى كمـــــال
  . بسمة:  والراقصة

ـــــــى مستشـــــــفى  ـــــــة ف ـــــــة شـــــــابة جميل ـــــــب فلســـــــفة لنزيل ينجـــــــذب طال
، وتتحــــــول عالقتــــــه بهــــــا مــــــن إشــــــفاق إلــــــى مــــــودة  األمــــــراض العقليــــــة

، التــــــى يكتشــــــف  تــــــدريجيا يتبنــــــى تخليصــــــها مــــــن عقــــــدتها.  فحــــــب
مـــزيج مـــن درامـــا .  ة مـــن زوج أمهـــا الثريـــة الغتصـــابهاارتباطهـــا بمحاولـــ

ـــــق  الغمـــــوض النفســـــية ـــــة الطري ـــــم تصـــــل لنهاي ـــــة ل ـــــديا المغرق ، والكومي
  . فى أى منهما

  
  :  خلى بالك من جيرانك

  ’ ! مع تمصيره على نحو متميز وكوميدى وساخر ‘
  خلى بالك من جيرانك 

  ق م ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٧٩مصر 
:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  ســـــــكار فـــــــيلمأو ]  صـــــــوت الحـــــــب [

ــــاروق صــــبرى ــــدس الــــديكور.  ف .  د:  موســــيقى.  نهــــاد بهجــــت:  مهن
:  مـــــدير التصـــــوير.  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  جمـــــال ســـــالمة

  . محمد عبد العزيز:  إخراج.  كمال كريم
  . ، مديحة يسرى ، فؤاد المهندس ، لبلبة عادل إمام

ـــــــبس عـــــــن الفـــــــيلم األميركـــــــى ـــــــزه ‘ مقت ـــــــى المتن ـــــــة ف ـــــــدام عاري ’  أق
، مــــــــع تمصــــــــيره علــــــــى نحــــــــو متميــــــــز  ] ” الكونتيســــــــة الحافيــــــــة “ [

، وإن كــــان بعيــــدا تمامــــا عــــن دالالت الفــــيلم  وكوميــــدى وســــاخر حقــــا
ـــــه الواســـــعة .  األصـــــلى عـــــادل إمـــــام محـــــام يعـــــانى مـــــن عالقـــــات زوجت

أمـــا فـــؤاد المهنـــدس ومديحـــة يســـرى فلهمـــا قصـــة .  جـــدا مـــع الجيـــران
  !  ة فى نوعهاحبهما الفريد

    ٢/١خلى بالك من زوزو 
  ق م ١٣٠)   س/  ت/    ف ( ١٩٧٢مصر 

ــــــــة  [ ــــــــن الصــــــــباح العالمي ــــــــالم صــــــــوت الف ــــــــاكفور ]  أف ــــــــالم ت أف
محمــــــــد :  أعــــــــدها للســــــــينما.  حســــــــن اإلمــــــــام:  قصــــــــة.  أنطونيــــــــان
:  موســــــيقى.  صــــــالح چــــــاهين:  ســــــيناريو وحــــــوار وأغــــــانى.  عثمــــــان

ــــــؤاد الظــــــاهرى ــــــاج.   ف ــــــدير اإلنت ــــــى : م ــــــاچ.  ســــــيد عل ــــــة :  مونت نادي
تــــــاكفور :  إنتــــــاج.  عبــــــد الحلــــــيم نصــــــر:  مــــــدير التصــــــوير.  شــــــكرى
  . ] حسن اإلمام : [ إخراج.  أنطونيان

،  ، شــــفيق جــــالل ، تحيــــة كاريوكــــا ، حســــين فهمــــى ســــعاد حســــنى
، منــــــى  ، محيـــــى إســـــماعيل ، شـــــاهيناز ، ســـــمير غـــــانم نبيلـــــة الســـــيد

  . قطان
 ٥٣ (بـــــــرا العـــــــام الكامـــــــل تجـــــــاوزت مـــــــدة عرضـــــــه فـــــــى ســـــــينما أو 

، وبـــالطبع لـــم يكســـر قـــط فـــى  ، وهـــذا رقـــم قياســـى مـــذهل ) أســـبوعا
وإن لــــم  (”  أبــــى فــــوق الشــــجرة “، ويزيــــد بخمســــة أســــابيع عــــن مصــــر

بـــــالطبع تعـــــد اإليـــــرادات التـــــى !  ) يـــــزد مـــــن حيـــــث رقـــــم اإليـــــرادات
ألـــــــــــــف جنيــــــــــــه رقمـــــــــــــا أســــــــــــطوريا بالنســـــــــــــبة أليـــــــــــــام  ٨٠بلغــــــــــــت 

ـــــة  واحدةـ  عرضـ  رداـ  فىـ  الواحدـ  الفيلم ـــــاه مصـــــر قراب ـــــت تحي ـــــذى ظل ، ال
أقــــوى تعبيــــر مــــن حســــن اإلمــــام عــــن .  قــــرن كامــــل مــــن عمــــر الســــينما

، مــــــن خــــــالل قصــــــة ابنــــــة عالمــــــة  حبــــــه واحترامــــــه لعــــــالم الراقصــــــات
، لكــــن أقاربــــه  تــــدرس بالجامعــــة ويقــــع فــــى حبهــــا موجــــه مســــرحى ثــــرى

ـــــرك الجامعـــــة يفضـــــحون حقيقتهـــــا ـــــى  ، إال أن البطـــــل يســـــتمر ، فتت عل
ـــه ـــة .  حب ـــه الطبقي ـــاقش هـــذا الموضـــوع مـــن كافـــة جوانب موجـــه الفـــيلم ين

ــــة  ــــة وحتــــى الديني فــــى شخصــــية زميــــل الدراســــة  (واالجتماعيــــة والفكري
، مــــــــع الكثيــــــــر مــــــــن االستعراضــــــــات  ) المتــــــــدين محيــــــــى إســــــــماعيل

ببســـــــاطة إن مـــــــا يمكـــــــن .  ، والقليـــــــل مـــــــن التمثيـــــــل الجيـــــــد والغنـــــــاء
، هــــو الســــر وراء  ســــعاد حســــنىتســــميته إعــــادة اكتشــــاف الجمهــــور ل

مـــــا قـــــد ال تعلمـــــه أن الخـــــط األساســـــى للقصـــــة .  النجـــــاح األســـــطورى
ـــديم لتحيـــة كاريوكـــا تـــؤدى  ـــيلم ق ـــر رســـمى مـــن ف ـــى نحـــو غي مـــأخوذ عل

  . ” حياة امرأة “ذات الشخصية هو 
  خليك مع اهللا 

  ق أأ ١١٠)   س/  ماركو ( ١٩٥٤مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

ـــــــة  محمـــــــد الكحـــــــالوى ـــــــاض، نادي ـــــــس ري ، ميمـــــــى  ، إســـــــماعيل ي
  . ، زينات صدقى ، كيتى ، زمردة ، محمود المليجى شكيب

ـــــوع ـــــوب الن ـــــة بكـــــل عي ـــــال حافل ـــــا أجي ـــــى .  ميلودرام شـــــاب جـــــاد ف
، لكنــــــه ال طمــــــوح لــــــه ألنــــــه  ، ويحــــــب ابنــــــة صــــــاحب العمــــــل عملــــــه
  . مفاجأة النهاية أسعد مما تتخيل.  لقيط

   ٢/١خليل بعد التعديل 
  ق م ١٠٠)   س/    ف/  ت ( ١٩٨٧مصر 
  . يحيى العلمى:  إخراج

، حســـــــين  ، ســـــــعاد نصـــــــر ، ليلـــــــى علـــــــوى محمـــــــود عبـــــــد العزيـــــــز
  . الشربينى

، مـــــن خـــــالل  كوميـــــديا مغرقـــــة عـــــن المظـــــاهر والنفـــــاق االجتمـــــاعى
ــــــة أمهــــــم ســــــعاد نصــــــر ــــــه  قصــــــة زوج بســــــيط وأب لثماني ، يهــــــبط علي

ــــد  الثــــراء فجــــاة ــــر كــــل شــــىء بمــــا يناســــب الوضــــع الجدي ، فيقــــرر تغيي
ــــ  خفــــة ظــــل !  يشمل األمــــر الــــزواج مــــن الحســــناء الراقيــــة ليلــــى علــــوى ـ

  . الثالثة وخاصة البطل هى الميزة الرئيسة
  خليل خليلتى 

My Girlfriend’s Boyfriend 
  ق م ١٠٥)   ت  ( ١٩٨٧فرنسا 

Aka: L’Ami de Mon Amie (OTitle) 
Les Films du Losagne; CER [Sofica Investimage]. Eric 

Rohmer’s Comédies et Proverbes. ¤. ␡ P: Margaret 
Menegoz. Ph: Bernard Lutic, Sabine Lanceline. M: Jean-
Louis Valero. E: Luisa Garcia. 

Emmanuelle Chaulet -Blanche. Sophie Renoir -Léa. 
Francois-Eric Gendron -Alexandre. Eric Viellard -Fabien. 
Anne-Laure Meury -Adrienne -in. ¤. 

كوميــــــــديات  ‘الســــــــادس فــــــــى مجموعــــــــة أفــــــــالم إيريــــــــك روميــــــــر 
كالمعتــــاد تــــدور .  ” قمــــر مكتمـــل فــــى پـــاريس “انظر منهـــا ـ  ’  وأمثـــال

:  فـــــى أوســـــاط الشـــــباب الپاريســـــى العامـــــل المنتمـــــى للطبقـــــة الوســـــطى
،  ) شــــوليه (فتــــاة رقيقــــة ثريــــة بعــــض الشــــىء خجــــول تشــــتغل بمكتــــب 

ـــــل صـــــديقت ـــــادل اإلعجـــــاب بخلي ها بعـــــد ان اكتشـــــف هـــــؤالء عـــــدم تتب
، وبعـــــد أن فشـــــلت هـــــى فـــــى جـــــذب اهتمـــــام صـــــديق  توافقهمـــــا معـــــا

ـــــه ـــــق ال .  للمجموعـــــة أحبت ـــــدوائر الحـــــب القل ـــــة ف هـــــذه ليســـــت النهاي
جــــــو خــــــاص لهــــــذا الشــــــباب المهــــــذب .  تكــــــف عــــــن الــــــدوران قــــــط

مشــــــتت العواطــــــف الــــــذى يأتيــــــه يــــــوم العطلــــــة بتطــــــور مجهــــــول غيــــــر 
ال تشــــاهده عــــن كنــــت تمــــل !  ن، هــــو خالئــــل الخــــال متوقــــع كــــل مــــرة
  . الحوار المتصل

   ٢/١خمسة باب 
  ق م ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٨٣مصر 

مصــــــــــر للتوزيــــــــــع ودور العــــــــــرض  أفــــــــــالم إبــــــــــراهيم صــــــــــبحى  [
.  شـــــريف المنبـــــاوى:  تـــــأليف. أفـــــالم إبـــــراهيم صـــــبحى ]  الســـــينمائى

  . نادر جالل:  إخراج.  محمد مختار:  إنتاج
  . ، فؤاد أحمد فؤاد المهندس ، ، عادل إمام نادية الجندى

ـــــــاء عرضـــــــهما األول  ـــــــع أثن ـــــــذين من أحـــــــد الفيلمـــــــين المصـــــــريين الل
ســـــــنوات  ٨، وظـــــــال ممنـــــــوعين  بســـــــبب رســـــــائل العـــــــاملين بـــــــالخليج

أيضــــــــا مثلــــــــه يــــــــدور عــــــــن الــــــــدعارة فــــــــى .  ” درب الهــــــــوى “انظر ـ  
حيــــث .  ” إيرمــــا الغانيــــة “، وإن أخــــذت القصــــة هنــــا مــــن  األربعينيــــات

ـــــدى ـــــة الجن ـــــة وإمـــــام هـــــو الشـــــرطى المســـــتقيم  نادي ـــــة الطيب هـــــى الغاني
خمســــــــة بــــــــاب هــــــــو اســــــــم الحانــــــــة التــــــــى تــــــــدور فيهــــــــا .  الســــــــاذج
  . األحداث
  شارع الحبايب  ٥

  ق أأ ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧١مصر 
ــــــن [ ــــــالم صــــــوت الف ــــــد المطلــــــب]  أف قصــــــة .  أفــــــالم محمــــــد عب

ـــــــــدير:  وســـــــــيناريو وحـــــــــوار ـــــــــروت الســـــــــيد ب ـــــــــدس .  ، أحمـــــــــد ث مهن
:  تلحـــــين.  بليـــــغ حمـــــدى:  موســـــيقى.  د حســـــنينمحمـــــو :  الـــــديكور

ـــــغ حمـــــدى ـــــاچ.  بلي ـــــراهيم :  مـــــدير التصـــــوير.  فتحـــــى داوود:  مونت إب
  . السيد بدير:  إخراج.  صالح

، نجــــوى  ، محمــــد عبــــد المطلــــب ، نجــــالء فتحــــى حســــن يوســــف
، عليــــة  ، ســــيد زيــــان ، إبــــراهيم ســــعفان ، عبــــد الــــرحيم الزرقــــانى فــــؤاد

  . طفلة -، عزة  مها سليم ، ، آمال شريف عبد المنعم
،  راقصـــة تســـاعد موســـيقى شـــاب علـــى إنتـــاج األوبريـــت الـــذى ألفـــه

،  ، وبــــــين الموســــــيقى وخطيبتــــــه فتثـــــور األزمــــــات بينهــــــا وبــــــين زوجهــــــا
  .  كوميديا متوسطة التسلية.  حتى تأتى النهاية السعيدة

   ٢/١خمسة فى الجحيم 
  ق م ١٠٥)   س/  بيتش ( ١٩٨٢مصر 
  . تأحمد ثرو :  إخراج

ـــــونس شـــــلبى ســـــعيد صـــــالح ـــــونس ، ي ـــــة ، إســـــعاد ي ،  ، أحمـــــد عدوي
،  زيـــــزى مصـــــطفى:  ، الراقصـــــة ، أحمـــــد عبـــــد الـــــوارث عايـــــدة ريـــــاض
  . على الشريف

ـــــة شـــــركتهم بعضـــــهم يهـــــرب مـــــن  ـــــى ســـــرقة خزين ـــــة يشـــــتركون ف ثالث
، وتتطـــــور الصـــــراعات بيـــــنهم وبـــــين صـــــحفية ورئـــــيس تحريـــــر  الســـــجن

  . بالرداءة ال تخطر لك على .  يهاجمونهم
   ٢/١جنايات  ٨٥

Case No. 85 
  ق م ١٠٧)  س/ السبكى /  ت ( ١٩٩٣مصر 

األهـــــرام للســـــينما ]  أفـــــالم النصـــــر األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو  [
ـــــــيديو مونتــــــاچ .  شــــــريف المنبــــــاوى:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  والف
.  محمـــــــــــد بكـــــــــــر:  فوتوغرافيـــــــــــا.  مارســـــــــــيل صـــــــــــالح:  نيجـــــــــــاتيف
ــــــدس:  ميكســــــاچ ــــــوال:  المقدمــــــة.  امــــــدســــــيد ح/  مهن موســــــيقى .  ن
ــــــــاچ.  هــــــــانى شــــــــنودة:  تصــــــــويرية مــــــــدير .  يوســــــــف المــــــــالخ:  مونت
مجـــــــدى عبـــــــد :  المنـــــــتج الفنـــــــى.  كمـــــــال عبـــــــد العزيـــــــز:  التصـــــــوير
  . عالء كريم:  إخراج ↔.  المسيح

.  يســـــــرى عشـــــــماوى.  هـــــــدى عيســـــــى.  رغـــــــدة.  حســـــــين فهمـــــــى
المقصــــود عــــالء  [ـ  ، عــــال مرســــى  عليــــة الجبــــاس.  پاكينــــام:  والطفلــــة
،  محمــــد علـــــوان.  ، جميــــل برســـــوم ، عبيــــر صـــــالح الــــدين ] مرســــى

، أمــــــل  ليلــــــى نــــــدا.  ، هالــــــة النجــــــار ، فاطمــــــة شوشــــــة فـــــؤاد فرغلــــــى
، ســـــيد  صـــــالح صـــــقر.  ، فـــــايزة عبـــــد الجـــــواد ، إيمـــــان زيـــــدان رزق
ــــر ــــد الصــــادق جب ــــاجى عب ــــو الغــــيط ، ن ،  أحمــــد الطــــاهر.  ، عــــادل أب

،  چــــــورچ رزق اهللا.  س يوســـــف، لـــــوي ، أحمـــــد العضــــــل علـــــى رجـــــب
جــــابر :  المطــــرب الشــــعبى.  ، ضــــياء ، جهــــاد خمــــيس محمــــد منــــدور

  . النمر
صـــــاحب عزبـــــة يحـــــاول رشـــــوة مـــــأمور ســـــجن كـــــى يهـــــتم بســـــجينة 

يـــــرفض ويعتبـــــر تـــــودد زوجـــــة األول لـــــه والبنتـــــه حيلـــــة .  عقـــــاقير لديـــــه
ــــــذى يســــــفر عــــــن .  منهــــــا ــــــر ال ــــــرى األم ــــــداهم الشــــــرطة مســــــكن الث ت

ــــى ــــل .  الزوجــــة بالســــجن مصــــرعه والحكــــم عل البطــــل يتأكــــد بعــــد قلي
ـــــه ســـــرعان مـــــا يفقـــــد ســـــاقه فـــــى خطـــــوة انتقـــــام مـــــن  مـــــن براءتهـــــا لكن

ينتهــــى األمــــر بــــالزواج لكــــن تظــــل هنــــاك مفاجــــأة .  التــــاجرة الســــجينة
ميلودرامـــــا نشـــــاط وعاطفيـــــة .  غيـــــر ســـــعيدة تخفيهـــــا شخصـــــية الزوجـــــة

  . متوسطة النجاح وجيدة اإليقاع ككل
   الخوف 

La Peur 
  ق م ٩١)   س/  بيتش ( ١٩٧٢مصر 

قصــــة .  إنتــــاج رمســــيس نجيــــب]  مــــراد فــــيلم وكالــــة الجــــاعونى  [
اشـــــترك فــــى الســـــيناريو  >؛  ….  ســـــعيد مــــرزوق:  وســــيناريو وحــــوار

مـــــــاهر عبـــــــد :  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  < مصـــــــطفى كامـــــــل:  والحـــــــوار
ــــــور ــــــاظر الن :  مســــــاعد مخــــــرج أول.  نهــــــاد بهجــــــت:  ؛ منســــــق المن

:  المصــــــــور.  ؛ م محمــــــــد طــــــــاهر:  المصــــــــور ؛ عبــــــــد العزيــــــــز جــــــــاد



١٣٣  

ـــــــدراوس:  ؛ مســـــــاعدا المخـــــــرج محمـــــــد شـــــــاكر ، ماجـــــــدة  مـــــــالك أن
، زينـــــب  وداد راغـــــب:  ؛ نيجـــــاتيف عبـــــد الوهـــــاب:  مـــــاكيير.  هـــــالل
:  ؛ اإلعـــــــداد الموســـــــيقى ســـــــامية عبـــــــد الحميـــــــد:  ؛ كـــــــوافيرة وهبـــــــى

تركـــــى :  المكســـــاچ.  محيـــــى عبـــــد الجـــــواد:  مونتـــــاچ.  طـــــارق شـــــرارة
:  المنــــــتج المنفــــــذ.  إدوار نجيــــــب:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  رحمنعبــــــد الــــــ

.  عبـــــــد الحلــــــيم نصـــــــر:  مــــــدير التصــــــوير.  مــــــراد رمســــــيس نجيـــــــب
  . سعيد مرزوق:  إخراج.  رمسيس نجيب:  إنتاج

زيـــــــــزى  >،  أحمـــــــــد أباظـــــــــة.  نـــــــــور الشـــــــــريف.  ســـــــــعاد حســـــــــنى
، أســـــامة  ، عـــــادل نصـــــيف ، فيفـــــى عبـــــده ، حســـــن حســـــين مصـــــطفى
  . < ، إيجاروف عباس

دكتـــــور  “مع االعتـــــذار الواجـــــب لــــــ ـ  محمـــــد حســـــنين هيكـــــل كـــــان 
ــــــق  ـ  ” …— ســــــترينچالف ــــــا أن نكــــــف عــــــن القل أعظــــــم مــــــن علمن

،  ) تســــميتها نكســــة ـ  رحم اهللا أيامهـ  كــــان يفضــــل  (ونحــــب الهزيمــــة 
لـــــــذا لـــــــيس غريبـــــــا علـــــــى فـــــــيلم يـــــــدعو بضـــــــمنية واضـــــــحة ومحـــــــددة 

يبـــــــدأ بعبـــــــارة ، أن  لمواصـــــــلة تحـــــــدى إســـــــرائيل وأميركـــــــا إلـــــــى األبـــــــد
إن المبالغــــة فــــى تقــــدير قــــوة نيــــران العــــدو  ‘للكاتــــب المــــذكور تقــــول 

هــــــى أمــــــر يجــــــب أن نحــــــذره وإال أصــــــابنا الكســــــاح قبــــــل أن تصــــــيبنا 
، ومتنـــــا مـــــن الخـــــوف كأمـــــة قبـــــل أن يستشـــــهد منـــــا األبطـــــال  الجـــــراح

موضــــوعيا كــــان الواجــــب أن نجــــد مــــن .  ’ علــــى ســــاحة ميــــدان القتــــال
ــــا كيــــف نكــــف عــــن العن ــــة ونحــــب المنتصــــرين يعلمن كمــــا فعــــل  (جهي

، بــــــدال مــــــن أن يتفــــــاقم  ) األلمــــــان والياپــــــانيون وكــــــل األمــــــم العاقلــــــة
هــــذه .  شــــعور الهزيمــــة المحبــــب ويصــــبح لــــذة مزمنــــة عقــــدا بعــــد عقــــد

، الـــذى بـــدت نهايتـــه المتعلقـــة  ليســـت المشـــكلة الوحيـــدة فـــى الفـــيلم
’  كلمـــــا أفـــــاق ‘بضـــــرب حـــــارس العمـــــارة الضـــــخم مـــــرة تلـــــو المـــــرة 

ــــم  (قحمــــة وال عالقــــة لهــــا بســــياقه األصــــلى م ــــا أن الحــــارس ل دع جانب
أو ’  فنيتــــه ‘إن المشــــكلة األساســــية هــــى .  ) ! يرســــم أصــــال كشــــرير

بصــــياغة علميــــة تســــيبه الــــدرامى الــــذى جعلــــه يختفــــى بعــــد أيــــام قليلــــة 
ـــــــك  ـــــــذ ذل ـــــــا من ـــــــى أى وســـــــيط إطالق ـــــــرض وال يظهـــــــر ف مـــــــن دور الع

التخـــــــيالت يشـــــــتت إفـــــــراط فـــــــى مشـــــــاهد الفـــــــالش بـــــــاك و .  الوقـــــــت
وإن أعطـــــى أحيانـــــا لمســـــة ســـــيرالية  (الخـــــيط الـــــدرامى الـــــواهى أصـــــال 

، وكـــل الهـــدف هـــو صـــنع المعـــادل المصـــرى  ) لكـــن دون تعميـــق لهـــا
البطــــــل أيضــــــا مصــــــور صــــــحفى بــــــوهيمى  (أنتونيــــــونى ”  انفجــــــار “لـــــــ 

ــــــاة ــــــل فت ــــــر مــــــن مــــــرة ويتجــــــوالن فــــــى الشــــــوارع .  ) يقاب ــــــان أكث يلتقي
، بجانــــــب التمثيــــــل  أجــــــود العناصــــــر تصــــــوير عبــــــد الحلــــــيم نصــــــر (

، ثــــم يــــذهبان بالصــــدفة لعمــــارة تحــــت  ) الرفيـــع المتوقــــع مــــن البطلــــين
هنـــاك يبـــدأ تـــدريجيا فـــى التبلـــور محتـــوى .  اإلنشـــاء تطـــل علـــى النيـــل

ـــاة كريمـــة  مـــع ربـــط موســـع لهـــا  (مـــا حـــول أحالمهمـــا المحبطـــة فـــى حي
، أو  ١٩٦٧مثال أم البطلــــــة ماتــــــت فــــــى حــــــرب ـ  بالعـــــالم وصــــــراعاته 

ـــــــــــة  ـــــــــــى أدت مـــــــــــثال لمقارن أوراق الصـــــــــــحف المحيطـــــــــــة بهمـــــــــــا والت
ــــــت  ــــــة التــــــى بلغ ــــــة الــــــدفاع األميركي بليــــــون  ٧٠٠طموحاتهمــــــا بميزاني

ــــأس  ) ! دوالر فــــى تلــــك الســــنة ــــرا يصــــالن لنتيجــــة فحواهــــا الي ، وأخي
، األمـــر الـــذى تترجمـــه البطلـــة المتمنعـــة طـــوال الوقـــت  مـــن المســـتقبل

ــــدخول فــــى ممارســــة جنســــية ــــابع .  مــــع البطــــل بقبولهــــا ال ــــأتى تت ــــا ي هن
ــــــــة فيتشــــــــجع البطــــــــل  ــــــــرر بصــــــــعود حــــــــارس البناي ــــــــر المب ــــــــة غي النهاي

، والــــــذى يحــــــول قضـــــية الفــــــيلم فجــــــأة وفـــــى الوقــــــت بــــــدل  ويضـــــربه
ـــوان ، بينمـــا ال شـــىء طـــوال  الضـــائع فـــى إتجـــاه آخـــر هـــو موضـــوع العن

!  الفــــــيلم جســــــد أو حتــــــى ألمــــــح لفكــــــرة أن البطــــــل شخصــــــية جبانــــــة
زوجتــــــى  “زوق بــــــذات األســــــلوبية العاليــــــة لـــــــ ثــــــانى أفــــــالم ســــــعيد مــــــر 

، واألخيـــــر فـــــى الطـــــابور حيـــــث  انظرـ  فـــــى العـــــام الســـــابق  ” والكلـــــب
ــــــا  ــــــر احتراف ــــــاس أكث ــــــه إن ــــــة يكتبهــــــا ل ــــــالم تقليدي ــــــدهما ألف تحــــــول بع

  . ” المذنبون “وأهمها بالطبع 
 خوف منتصف الليل 

Midnight Fear 
  ]   تليفـزيونى [ق م  ٨١)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 

Danyves Enterprises [The Crain Company]. D: Bill Crain. 
P: Pat Tagliaferro. W: Chuck Hughes↵ Bill Crain and Craig 
Wasson. ExcPs: Noel Cronin, Yves Winter. DPh: Michael 
Crain. PD: Pat Tagliaferro. Er/ SdDesigner: Brian Crain. 
OM: Steve Edwards. CD: Karen Patch. C: Judy Belshe-
Brazil. ↑ PMg: Beborah Shirk-Tagliaferro. 

Craig Wasson, David Carradine. ¤. Page Fletcher. Mark 
Carlton. Intrd: August West. Evan Richards -as David.  ↑ 
Charlie Schmidt, Jill Worley, Rob Wheeler, Tammy 
Schneider, Ross Wilburn, Jack Green, Kurt Stamps, Jay 
Komosenski, Pete Atkins, Ken Timmons, Joe Turner, 
Phillip Corlis. 

، قـــــد تشـــــدك  ميلودرامـــــا غمـــــوض متواضـــــعة القيمـــــة أســـــرية اإلنتـــــاج
للحظـــــات لكـــــن ســـــرعان مـــــا تكتشـــــف افتقادهـــــا للمنطـــــق وخروجهـــــا 

، فتتحـــــول لملـــــل لـــــن يقطعـــــه عليـــــك  علــــى قواعـــــد اللعبـــــة الســـــينمائية
النهايـــــة التـــــى تجعـــــل الفـــــيلم كلـــــه كارئـــــة قـــــام بصـــــنعها ســـــوى مفاجـــــأة 

كــــــارادين أفضــــــل مــــــا فــــــى األمــــــر كشــــــرطى .  مجموعــــــة مــــــن الهــــــواة
ـــل لفتـــاة فـــى مصـــنع خشـــب بعـــد ســـلخها  مخمـــور ، يتعقـــب جريمـــة قت

أبكم هـــــرب للتـــــو مـــــن ـ  الـــــدالئل تشـــــير لشـــــاب أصم.  وتمزيقهـــــا حيـــــة
االثنـــــــان .  ، وأخـــــــوه الـــــــذى ســـــــاعده علـــــــى الهـــــــرب مصـــــــحة عقليـــــــة

، وال يـــدع الفـــيلم مجـــاال للشـــق فـــى مـــدى  تجـــزان فتـــاة فـــى مزرعـــةيح
،  ، فهمــــا ال يكتفيــــان بحركــــات عصــــبية عنيفــــة ومخيفــــة دومــــا شــــرهما

.  بـــــل يبـــــادر األول بقتـــــل الشـــــاب خفيـــــف الظـــــل الـــــذى يتـــــودد إليهـــــا
ــــرى الشــــابين يهــــدفان ألى شــــىء  ــــك ال ت ــــاع ال ســــيما وأن يتهــــدل اإليق

ن توصـــــيل وحجـــــب المعلومـــــات إ.  مـــــن بقائهمـــــا واحتجازهمـــــا للفتـــــاة
فــــــى األفــــــالم يجــــــب أن يخضــــــع لمنطــــــق مــــــا أو أن يقــــــدم مــــــثال مــــــن 

ــــــى  منظــــــور شخصــــــية مــــــا ــــــيس لمجــــــرد قــــــدرة صــــــانع الفــــــيلم عل ، ول
مــــثال ممــــا يخــــرج عــــن كــــل أعــــراف مشــــاهدة .  توضــــيب الســــيلليولويد

ـــا ـــه  األفـــالم هن ـــل بعـــد دخـــول الشـــابين إلي ـــاة يقت ـــرى حصـــان الفت ، أن ن
ـــــــرى أحـــــــدهما يمســـــــح ال ـــــــدهاون ، وال يكـــــــون أى منهمـــــــا  ســـــــكين بع

، أو يكـــون األبكـــم الـــذى أقـــدم علـــى قتـــل الفتـــى أمامنـــا مالكـــا  القاتـــل
، أو نعـــــول علـــــى  ، وأن تكـــــون ضـــــحيته المرحـــــة شـــــيطانا رجيمـــــا بريئـــــا

ـــــك ســـــكير ويتضـــــح خطـــــأه ، أو أن  الحـــــدث الصـــــحيح لشـــــرطى محن
تنتهــــــى التصــــــويرة دون إجــــــالء حقيقــــــة القاتــــــل واعتقــــــاد الجميــــــع أن 

ــــل كــــل الضــــحايااأل إن الهــــواة فقــــط هــــم مــــن يعتقــــدون .  بكــــم قــــد قت
  ! أن ضرب المشاهد تحت الحزام هو نوع من االبتكار

  الخونة 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . وصفى درويش:  إخراج

، محمـــــــــد  ، ليلـــــــــى علـــــــــوى ، فـــــــــاروق الفيشـــــــــاوى فريـــــــــد شـــــــــوقى
ـــــد البشـــــارى ـــــة عـــــزت ، صـــــالح نظمـــــى ، ســـــمير وحي ـــــارو  ، نادي ق ، ف
  . ، شعبان حسين يوسف

، بعـــد اكتشــــافه قتـــل زوجــــة والــــد  تـــورط شــــاب فـــى مطــــاردة عصــــابة
ـــــــة نقـــــــود.  أحـــــــد أصـــــــدقائه ـــــــع ســـــــائق  يجـــــــد حقيب ـــــــم ينســـــــاها م ، ث

ــــــــــدوره التاكســــــــــى ــــــــــورط ب ــــــــــذى يت درامــــــــــا تشــــــــــويق متوســــــــــطة .  ، ال
  . المستوى

  الخونة 
Heaven’s Prisoners 

  ق م ١٣٢)  س  ( ١٩٩٦أميركا /  بريطانيا
[Rank  Rank; New Line] Rank; PMV Entertainment 

[Savoy Pictures]. M: George Fenton. ExcMSup: Peter 
Afterman. E: William Steinkamp. PD: John Stoddart. DPh: 
Harris Savides. Co-P: Gray Frederickson. ExcPs: Holly 
Gottlieb and Alec Baldwin. Based upon the B by James Lee 
Burke. S: Harley Peyton and Scott Frank. P: Andre E. 
Morgan, Albert S. Ruddy, Leslies Greif. D: Phil Joanou. 

Alec Baldwin. ¤ Mary Stuart Masterson. Kelly Lynch. 
Fred Hatcher. And Eric Roberts. 

شــــرطى ســــابق يعــــيش مــــع زوجتــــه فــــى بلــــدة صــــغيرة :  نيــــو أورلينــــز
، ويقــــــرر  ، ينقــــــذ طفلــــــة مــــــن حــــــادث ســــــقوط طــــــائرة هادئــــــة مجــــــاورة

يتضــــــــح لــــــــه أن االنفجــــــــار مــــــــدبر بهــــــــدف تصــــــــفية عضــــــــو .  تبنيهــــــــا
النتيجـــــــة أن .  ، ويصـــــــمم علـــــــى تعقــــــب القاتـــــــل الحقيقـــــــى عصــــــابات

الروايــــة  رغــــم.  تقتــــل زوجتــــه ويتحــــول هــــو لالنتقــــام مــــن القتلــــة الجــــدد
ذائعــــة الصــــيت وأجوائهــــا وآثارهــــا الباقيــــة ســــواء مــــا يخــــص أورلينــــز أو 

ــــة ــــى ال  عوالمهــــا التحتي ، تظــــل المشــــكلة فــــى الشخصــــية الرئيســــية الت
ــــى الشاشــــة ــــذى تجســــد عل :  تكــــاد تجــــد شــــيئا مقنعــــا فــــى ســــلوكها ال

عنــــاد البطــــل الختــــراق خفايــــا المافيــــا ينقلــــب لمجــــرد انتقــــام مــــن قتلــــة 
، لكــــن  وجـــة نتيجـــة بســـيطة ومتوقعـــة لعنـــاده ذلـــكمصـــرع الز .  زوجتـــه

ــــم يفكــــر فــــى هــــذا االحتمــــال أصــــال أو فــــى احتمــــال أن  األدهــــى أن ل
ـــــل هـــــو نفســـــه ببســـــاطة ، بينمـــــا اهـــــتم بســـــالمة صـــــديقته القديمـــــة  يقت

ـــــة ـــــة فـــــى المدين مشـــــاهد النشـــــاط محـــــدودة وأبرزهـــــا .  الراقصـــــة العاري
األشــــياء  أفضـــل.  ، عنيفـــة لكـــن دون تميــــز خـــاص مطـــاردة فـــى التــــرام

ماسترســـــون فـــــى دور هـــــذه العـــــاهرة الرقيقـــــة التـــــى تحـــــب البطـــــل مـــــن 
  . طرف واحد

   ٢/١خياط للسيدات 
  ق م ١١٠)  س/    ف/  ت ( ١٩٦٨سوريا 

:  مـــــدير التصـــــوير.  يوســـــف عـــــوف:  ســـــيناريو.  تحســــين القـــــوادرى
  . عاطف سالم:  إخراج.  محمد الروس

،  ديانـــــا لحـــــام ، ، دينـــــا لحـــــام ، نهـــــاد قلعـــــى ، دريـــــد لحـــــام شـــــادية
  . ، جالديس أبو جودة سهير فخرى

،  ، عـــن خيـــاط رجـــال محـــافظ فـــى حياتـــه وأفكـــاره كوميـــديا خفيفـــة
ــــــاب الموضــــــة ــــــه جــــــدا كمحــــــرره فــــــى ب ــــــنجح زوجت ــــــع  بينمــــــا ت ، فيقتن

األفضــــل نســــبيا فــــى أفــــالم دريــــد لحــــام .  بــــالتحول لخيــــاط للســــيدات
  . ” الحدود “ ما قبل

   ٢/١خيانة 
  ق م ١٠٠)  س /  الحجاز ( ١٩٨٩مصر 
  . شريف حمودة:  إخراج

، ســــــعيد عبــــــد  ، صــــــالح ذ الفقــــــار ، ســــــماح أنــــــور ســــــمير صــــــبرى
،  ، عــــزت عبــــد الجــــواد ، أحمــــد أبــــو عيبــــة ، ســــهيلة فرحــــات الغنــــى

، إيمـــــــان  ، مـــــــدحت رمضـــــــان ، محمـــــــد السيســـــــى شـــــــفيق الشـــــــايب
  . ، مصطفى المعاون ، مصطفى عبد الوهاب ربيع

عشــــيقته تســــليم عــــالم ذرة  الخــــائن ضــــابط مباحــــث قــــرر مــــن خــــالل
فــــيلم شــــرطة بمعنــــى أن هنــــاك جهــــازا كــــامال .  مصــــرى لجهــــة أجنبيــــة

أنــــت تعلــــم حقيقــــة علمــــاء  (، لكــــن ال شــــىء مقنــــع  يطــــارد المجــــرمين
ــــــة المســــــتوى العلمــــــى ــــــر ) مصــــــر مــــــن ناحي ــــــا ال شــــــىء مثي ،  ، وتقريب

  . والمطاردات والمعارك تصل لدرجة الركاكة أحيانا
  ٢/١خيانة 

Blindsided 
  ] فـيديو  [ق م  ٨٥)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٣أميركا 

[Universal] MTE. C: Pennie du Pont. M: David Michael 
Frank. E: Doug Ibold, A.C.E. PD: Peter Paul Raubertas. 
DPh: Jacek Laskus. Co-P: Mychelle Deschamps. Pr: Oscar 
L. Costo. ExcP: Alan Barnette. W and D: Tom Donnelly. 

Jeff Fahey. ¤. Mia Sara. Rudy Ramos. Jack Kehler, Brad 
Hunt. SpApr: Ben Gazzara.  ↑ Ftr: Michael Ornstein, 
Glenn Ash, Raven, John Kerry, Chris Pedersen, Frank 
Pesce, Lysa Regina, Julio Medina, Stanley D. Petter, Angela 
L. Harry, Shannon Day, Greg Eagles, Frank Jasper, Teresa 
Marie Jones, Stephanie Menuez, Mickey Gilbert, Fred M. 
Waugh. 
ـــيلم صـــغير وغيـــر مثيـــر جـــدا عـــن صـــراعات داخليـــة فـــى عصـــابة ،  ف

حيـــــــــث يهـــــــــرب البطـــــــــل بحقيبـــــــــة أمـــــــــوال ويكـــــــــاد يقتـــــــــل ويـــــــــذهب 
، حيـــــث يقـــــع فـــــى غـــــرام فتـــــاة يتضـــــح بعـــــد قليـــــل أنهـــــا  للمكســـــيك

، لكــــــن األمــــــر ينقلــــــب لحــــــب  دســــــت عليــــــه مــــــن صــــــاحب األمــــــوال
ــــــذلك العــــــالم .  حقيقــــــى االهتمــــــام منصــــــب علــــــى خلــــــق جــــــو عــــــام ل

ـــــــةالســـــــفلى وموســـــــيق ـــــــنفخ الشـــــــجية التقليدي ـــــــه عـــــــن  ى ال ـــــــر من ، أكث
ــــــدراما ومصــــــداقية الشخصــــــيات ــــــى وضــــــوحها االهتمــــــام بال .  ، أو حت

ـــــــوط أن البطـــــــل الهـــــــارب زوج أخـــــــت الشـــــــرطى المســـــــئول  مـــــــن الخي
ــــتفهم  ــــذى ي ــــل ســــنوات وال ــــت قب ــــى مات ــــيس نحنـ  والت دوافعــــه  ـ  هو ول

  . أفضل شىء ساقا ميا سارا العاريتان طوال الوقت.  لالنتقام

  الخيانة 
Trahir 

ق م  ٨٤)   ت  ( ١٩٩٣رومانيا /  أسپانيا/   سويسرا/   فرنسا
  ]  بالفرنسية  [

Parnasse Production; Cactus Film; Xaldoc; Filmex [Fonds 
Eurimages du Counceil de l’Europe; Canal Plus -[Canal +]; 
Centre National de la Cinematographie; Procirep]. DPh: 
Laurent Dailland. PD: Cristian Niculescu. CD: Viorica 
Petrovici. AstD: Olivier Jacquet. E: Catherine Quesemand. 
Sd: Dominique Warnier, Jean-Pierre Laforce. M: 
Temistocle Popa. S: Radu Mihaileanu; With the 
Collaboration: Laurent Moussard. P: Eliane Stutterheim, 
Sylvain Bursztejn. ¤. D: Radu Mihaileanu. 

Johan Leysen. Alexandru Repan. And Mereille Perrier. ¤. 
 ↑ Razvan Vasilescu, Maia Morgenstern, Radu Beligan, 

Danielle Hughes, Olga Bucataru, Sylviu Stranculescu, 
George Paunescu, Dan Condurache, Luminita Gheorghiu, 
Laura Neagu, Eusebiu Stefanescu, Ernest Maftei, Marcia 
Albulescu. 

ــــا  ــــراج عــــن شــــاعر ســــجن لمــــدة  ١٩٥٩روماني ــــتم اإلف ــــث ي  ١١حي
ـــــل االشـــــتغال   ـــــد فـــــى مقاب ـــــه بنشـــــر عملـــــه الجدي عامـــــا مـــــع الســـــماح ل

ــــــتم اإلفــــــراج عــــــن .  كمرشــــــد لحســــــاب أجهــــــزة األمــــــن ــــــل ي بعــــــد قلي
،  مثلــــــــــه’  للشــــــــــعب عــــــــــدوا ‘ســــــــــكرتيرته التــــــــــى أعتبــــــــــرت أيضــــــــــا 

عامـــا حتــــى يقــــرر الهــــرب إلــــى  ١٩تمــــر .  ، وينجبــــان طفــــال ويتزوجـــان
، بـــــل ويســـــهل لـــــه مســـــئول األمـــــن األمـــــر بحكـــــم  النمســـــا مـــــع أســـــرته

ــــة ــــرة الطويل ــــر هــــذه الفت ــــه ال .  هــــذه الصــــداقة الناشــــئة عب المشــــكلة أن
، وهــــــذه هــــــى النهايــــــة العبثيــــــة  يســــــتطيع التبــــــرؤ مــــــن عملــــــه كمرشــــــد

ــــوفر حيــــاة أفضــــل لطفلــــهلشــــخص كــــان يحــــاول ب .  شــــتى الطــــرق أن ي
الســــوداوية البالغــــة هــــى نقطــــة القــــوة وإثــــارة االهتمــــام فــــى هــــذا الفــــيلم 

  . متقن العناصر على نحو واضح وأبرزها ثالثى التمثيل
   ٢/١خيانة حميمية 

Intimate Betrayal 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٤أميركا ح 

Fries Entertainment Inc. M: Charles Fox. E: Les Green, 
A.C.E. PD: Peter Wooley. DPh: Isidore Mankofsky, A.S.C. 
P: Marcy Gross, Ann Weston. TP: Nancy Sackett. D: Robert 
Lewis.  ExcPMg: S. Bryan Hickox. C: Eddie Foy III and 
Harriet Fraser. AscP: Brenda Friend, Don Buday. 

James Brolin. Melody Anderson. Pamela Bellwood. 
Morgan Stevens. Joe Spano -as Eric.  Mona Abiad, Drew 
Borland, Beverley Elliott, Jill Diane Filion, Marrilyn Gann, 
Michele Goodger, Don Granbery, Lee Jeffrey. Campbell 
Lane, Marcel Maillard, Walter Marsh, Roman Podhora, Ric 
Reid, Dana Still, Hillary Strong, John Tierney, Susan 
Walden. 

ســــنعرف أنــــه كــــان مــــدير بنــــك  (صــــاحب فنــــدق مطــــارد لثــــأر ســــابق 
ــــه ــــه أموال ــــزنس كــــان يغســــل ل ــــى رجــــل بي ــــه برنــــامج  شــــهد عل ــــر ل ، فغي

حمايــــــة الشــــــهود اســــــمه وأرســــــله مــــــن شــــــيكاجو إلــــــى هــــــذا المكــــــان 
لــــه حــــادث فيســــتمر مختبئــــا  يقــــع.  ) الهــــادىء فــــى واليــــة واشــــينجتون

، أمـــــا زوجتـــــه صـــــغيرة الســـــن ذات الميـــــراث الكبيـــــر  بمســـــاعدة وكيلـــــه
الــــــذى خســــــر معظمــــــه لقلــــــة خبرتــــــه فتكتشــــــف غرامياتــــــه المتعــــــددة 

ـــــأتى المواجهـــــة مـــــع صـــــاحب  والجوانـــــب الغامضـــــة اآلخـــــرى ، حتـــــى ت
ــــــــل ــــــــادم للقت ــــــــأر الق ــــــــرف كــــــــل شــــــــىء الث ــــــــا  ، وتع ، وتســــــــتمر حياته

يق والـــــدراما العاطفيـــــة لـــــم يـــــنجح فـــــى خلـــــيط مـــــن التشـــــو .  المســـــتقلة
  . أى منهما

  الخيانة المدمرة
  . ” الشبح “:  انظر

  الخيط الرفيع 
  ق م ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧١مصر 

قصــــــــــة .  العربيــــــــــة للســــــــــينما]  أفريكــــــــــور وكالــــــــــة الجــــــــــاعونى  [
ــــــد القــــــدوس:  وحــــــوار .  يوســــــف فرنســــــيس:  ســــــيناريو.  إحســــــان عب

نهـــــــــاد :  منســـــــــق المنـــــــــاظر.  حلمـــــــــى عـــــــــزب:  مهنـــــــــدس الـــــــــديكور
:  المنـــــتج المنفـــــذ.  محســـــن علـــــم الـــــدين:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  بهجـــــت

:  إنتــــــاج.  وحيــــــد فريــــــد:  مــــــدير التصــــــوير.  مــــــراد رمســــــيس نجيــــــب
  . بركات:  إخراج.  رمسيس نجيب

، صـــــــــالح  عمــــــــاد حمـــــــــدى.  محمــــــــود ياســـــــــين.  فــــــــاتن حمامـــــــــة
حيـــــة ، فت ] بوســـــى [ـ  ، صـــــافيناز قـــــدرى  كريمـــــة الشـــــريف.   نظمـــــى
؛  ، عليـــــة عبـــــد المـــــنعم ، حمـــــدى يوســـــف ، ســـــالمة إليـــــاس شـــــاهين

  . محمد خيرى:  وضيف الفيلم
، ســــــــواء مــــــــن حيــــــــث التعليــــــــق  ال يــــــــوحى هــــــــذا الفــــــــيلم بــــــــالكثير
، أو مـــــــن حيـــــــث شخصـــــــية وأداء  االجتمـــــــاعى أو التحليـــــــل النفســـــــى

، هــــى اآلن  الواقــــع أنــــه ســــرد رتيــــب لقصــــة فتــــاة فقيــــرة.  فــــاتن حمامــــة
ـــرى ، تقـــدم  ، وفـــى نفـــس الوقـــت تحـــب مهندســـا شـــابا عشـــيقة رجـــل ث

لــــيس .  ، وآنــــذاك يتخلــــى عنهــــا لــــه كــــل المســــاعدات حتــــى النجــــاح
  ! ، لكنه محبط بالتأكيد عمال رديئا

  خيوط العنكبوت 
  ق م ١٠٩)  س/    ف ( ١٩٨٥مصر 
  . عبد اللطيف زكى:  إخراج

،  ، أســــامة عبــــاس ، مجــــدى وهبــــة ، رغــــدة ، نــــورا محمــــود ياســــين
  . ، نبيل الدسوقى ، نبيل بدر يرىعمر الحر 

ـــــى صـــــنعت عـــــن القطـــــاع العـــــام فـــــى هـــــذه  ـــــة الت مـــــن األفـــــالم القليل
مهنــــدس .  موضــــوع جــــاد ومنفــــذ باقنــــاع فــــى إطــــاره االجمــــالى.  الفتــــرة

حـــــين يصـــــل .  مـــــتحمس للصـــــواب فـــــى العمـــــل وفـــــى حقـــــوق العمـــــال
، يتحـــول للتفكيـــر فـــى نفـــس األمـــور بشـــكل  بالفعـــل للموقـــع القيـــادى

، وال عالقــــة لهــــا بالقطــــاع العــــام  غلــــب التفاصــــيل ســــاذجةأ.  محــــافظ
ـــاملين فـــى مصـــر ـــة الع ـــل محـــو أمي ـــع تعيـــين  ، مث ـــانون يمن ، رغـــم أن الق
   ، وغير هذا كثير أولئك أصال

     



١٣٤  

   ٢/١دايان 
Diane 

  ق م ١١٠)   ت  ( ١٩٥٦أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. Screenstory and Screenplay: 

Christopher Isherwood; Based on the St Diane de Poitiers: 
John Erskine. M: Miklos Rozsa. DPh: Robert Planck, 
A.S.C.; AD: Cedric Gibbons and Hans Peters; SD: Edwin 
B. Willis, Henry Grace; C: Walter Plunkett; FE: John 
McSweeney Jr.; RecSup: Dr. Wesley G. Miller; SpFx: A. 
Arnold Gillespie. Warren Newcombe; Hairstayles: Sydney 
Guilaroff; MUp: William Tuttle. P: Edwin H. Knopf. D: 
David Miller. 

Lana Turner. Pedro Armendariz, Roger Moore. Marisa 
Pavan, Sir Cedric Hardwicke. With: Torin Thatcher, Taina 
Elg, John Lupton, Henry Daniell, Ronald Green, Sean 
McGlory. Geoffrey Toone, Michael Ansara, Paul Cavanagh, 
Melville Cooper, Ian Wolfe, Basil Ruysdael. 

الكونتيســــــة دايــــــان دى بريزيــــــه التــــــى أنقــــــذت :  ١٦فرنســــــا القــــــرن 
، نظيــــر وعــــد هــــو أن تعلــــم  زوجهــــا مــــن القتــــل لتمــــرده علــــى الملــــك

مراء ويتــــزوج مــــن أميــــرة مــــن أســــرة ابنــــه األصــــغر كيــــف يتصــــرف كــــاأل
، أمـــــا  ينكرهـــــا زوجهـــــا وتقـــــع فـــــى غـــــرام األميـــــر.  ميريتشـــــى اإليطاليـــــة

، رغـــم أنـــه ظلـــت مخلصـــة طـــوال الوقـــت  األميـــرة فتـــدبر لالنتقـــام منهـــا
حـــــين يعفـــــى عـــــن زوجهـــــا .  لزوجهـــــا ولـــــم يمسســـــها الملـــــك أو ابنـــــه

، فــــى  فيمــــوت ومليكــــه فــــى الحــــرب تتوطــــد عالقتهــــا بالملــــك الشــــاب
ـــــف مـــــن سلســـــلة الميديتشـــــى المتجبـــــرينانت درامـــــا .  ظـــــار انتقـــــام عني

  . ، وحوادث تاريخية مهمة ، ادبية ورفيعة الحوار عاطفية مؤثرة
  دائرة الحرمان

  . ” طعنة فى قلب القمر “:  انظر
  األيام المبكرة —داالس 

Dallas —The Early Years 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٦)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 

CBS. M: Jerrold Immel. FE: Harry Kaye, A.C.E. PD: W. 
Stewart Campbell. DPh: Neil Roach. P: Joseph B. 
Wallenstein. W: David Jacobs. D: Larry Elikann.  ExcPs: 
David Jacobs and Malcolm Stuart. 

Str: David Grant -as Willard ‘Digger’ Barnes. Dale 
Midkiff -as Jock Ewing. Molly Hagan -as Ellie. David 
Wilson -as Jason Ewing. Hoyt Axton -as Aaron Southworth. 
Introduced: Larry Hagman. Also Str: Bill Duke -as Seth 
Foster. Geoffrey Lewis -as Ed Porter. 

، التــــى   حكــــى للعقــــود الســــابقة مــــن الحيــــاة مــــن مزرعــــة ســــاوثفورك
ـــــــر المسلســـــــل  ـــــــة عب ـــــــل حمـــــــى هائل ـــــــل قلي ـــــــد صـــــــنعت قب ـــــــت ق كان

مبتكـــــــر المسلســـــــل هـــــــو .  ’ داالس ‘التليفــــــــزيونى بـــــــذات العنـــــــوان 
ــــذى كتــــب هــــذا  ــــذيا’  االســــتباق ‘ال ــــم .  وأنتجــــة تنفي مــــن الممثلــــين ل

يحــــــاول كــــــراو ’  . آر.  چيــــــه ‘يــــــأت ســــــوى هاجمــــــان الشــــــهير بـــــــ 
ــــك .  مســــاعدة مؤلــــف علــــى معرفــــة ماضــــى هــــذه المزرعــــة مــــا يتلــــو ذل

هـــــو فـــــالش بـــــاك ضـــــخم حافـــــل ومـــــؤثر يـــــروى فـــــى الواقـــــع صـــــراعات 
اثنــــــين مـــــــن األجـــــــداد مشـــــــابهة بالضـــــــبط لمـــــــا عرفنـــــــاه جميعـــــــا عبـــــــر 

ــــاء وســــيارات مختلفــــة بعــــض الشــــىء ــــد فــــى .  الحلقــــات لكــــن بأزي جي
يشــــفى وحــــده  ، لكنــــه ال ، ال بــــد منــــه لعشــــاق المسلســــل حــــد ذاتــــه
  . ، إذا كانت هذه هى النقطة الحنين له

  ☺ الفيل الطائر —دامبو 
Dumbo 

  ]  استحراك [ق م  ٦٤)    ف  ( ١٩٤١أميركا 
[Buena Vista] Walt Disney. SupD: Ben Sharpsteen; 

ScreenSt: Joe Grant, >Dick Huemer;< StD: Otto Englander. 
SequenceDs: Norman Ferguson, Wilfred Jackson, Bill 
Roberts, Jack Kenney, Sam Armstrong. AnimDs: Vladimir 
Tytla, Fred Moore, Ward Kimball, John Loundsbery, Art 
Babbitt, Woolie Reitherman. St Development: Bill Peet, 
Aurie Battaglia, Joe Rinaldi, George Stallings, Webb Smith. 
ChrDesigns: John P. Miller, Martin Provenson, John 
Walbridge, James Bordero, Maurice Noble, Elmer 
Plummer. M: Oliver Wallace, Frank Churchill; Lyr: Ned 
Washington; Orch: Edward Plumb. AD: Herb Ryman, Ken 
O’Connor, Terrell Stapp, Don da Gradi, Al Zinnen, Ernest 
Nordli, Dick Kelsey, Charles Payzant. Backgrounds: Claude 
Coates, Al Dempster, John Hench, Gerald Nevius, Ray 
Lockrem, Joe Stahley. Anim: Hugh Fraser, Howard Swift, 
Harvey Toombs, Don Towsley, Milt Neil, Les Clark, Hicks 
Lokey, Claude Smith. …: Berny Wolf, Ray Patterson, Jack 
Campbell, Grant Simmons, Walt Kelly, Josh Meador, Don 
Patterson, Hill Shull, Cy Young, Art Palmer. 

Voices [All UC]: Sterling Holloway, Edward Brophy, 
Verna Felton, Herman Bing, Cliff Edwards. 

علــــى  (الفــــيلم الرابــــع واألقــــل حظــــا جماهيريــــا علــــى المــــدى البعيــــد 
ـــم يحـــظ بإعـــادة عـــرض فائقـــة بعـــد األقـــل حتـــى اآلن ـــين )  ، إذ ل هـــذا ب

، رغـــــم أنـــــه عنـــــدما ســـــئل  أفـــــالم ديزنـــــى االســـــتحراكية الســـــمة األولـــــى
ــــة  ــــق لمــــرور مائ ــــل األوســــكار المواف ــــى حف ــــة ف نجــــوم الســــينما األميركي

ــــوود ــــى تأســــيس هولي ــــيهم  ، عــــن ســــنة عل ــــرت ف ــــى أث ــــر األفــــالم الت أكث
ـــولتهم ـــو ‘، كـــان  فـــى طف ـــر’  دامب ـــل !   صـــاحب الحـــظ األكب قصـــة في

ــــه فيهمــــا ــــر قدمي ــــين لدرجــــة تعث ــــد ضــــخم األذن ــــذى  الســــيرك الولي ، وال
يتحــــــول لهــــــذا الســــــبب إلــــــى مــــــادة للســــــخرية مــــــن كافــــــة الحيوانــــــات 

االســـــــتثناء الوحيـــــــد هـــــــو تيمـــــــوثى الفـــــــأر الـــــــذكى .  وشـــــــغيلة الســـــــيرك

الــــذى يــــوحى لصــــاحب الســــيرك أثنــــاء نومــــه بتقــــديم دامبــــو  المخلــــص و 
، لكـــــن هـــــذا يـــــؤدى لنتيجـــــة عكســـــية فـــــال  كفقـــــرة التصـــــاعد األخيـــــرة

، وذلــــــك إلــــــى أن تــــــواتى  يجـــــد دامبــــــو شــــــغال ســــــوى مـــــع المهــــــرجين
كــــل لحظــــة متعــــة قائمــــة .  تيمــــوثى فكــــرة أن يجــــرب دامبــــو الطيــــران

.  لنشــــوة، بطيــــف يغطــــى كــــل المشــــاعر بــــدءا مــــن األلــــم إلــــى ا بــــذاتها
ــــو الســــكير  ــــرى دامب ــــم حيــــث ي ــــات انطالقــــا مشــــهد الحل ــــر التتابع أكث

، معظــــــم الفــــــيلم لحظــــــات مؤلمــــــة عــــــن طفــــــل  أفيــــــاال ورديــــــة تــــــرقص
، ويصـــــل هـــــذا لذروتـــــه بســـــخرية  مقهـــــور يعـــــانى المهانـــــة مـــــن الجميـــــع

، منـــــه وهـــــو نـــــائم فـــــوق شـــــجرة فـــــى  ) بأصـــــواتها الزنجيـــــة (الغربـــــان  
ـــة ـــأتى أســـعد اللحظـــ.  الغاب ـــدأ فـــى بعـــدها ت ات حيـــث تنـــدم األخيـــرة وتب

، ويصــــبح الفيــــل البــــائس صــــاحب ثقــــة بنفســــه ألول  تعليمــــه الطيــــران
، هــــذا حســــب جــــوهر  كــــل الكائنــــات هــــى نمــــاذج بشــــرية حيــــة.  مــــرة

ـــــى إنســـــان فـــــى  ـــــل كـــــل مـــــا يمكـــــن رســـــمه إل ـــــى تحي ـــــى الت ـــــة ديزن نظري
، هــــو ســــيدات الفيلــــة  ، علــــى أن ربمــــا أكثــــر األفكــــار خيــــاال الحقيقــــة
، الالتــــى كــــن نوعــــا مــــن ســــيدات البيــــوت البــــدينات  ع األولفــــى التتــــاب

،  الثرثــــــارات الحانيــــــات أحيانــــــا والمعــــــايرات لبعضــــــهن الــــــبعض غالبــــــا
  ! السلوك والكالم طوال الوقت’  مائعات ‘و

AA: Scr of a Musical Pic. 
AAN: Song (Baby Mine -Churchill -M, Washington -Lyr) 

   ٢/١تذكر  —دانيلل ستييل
Danielle Steel’s Remembrance 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٦)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
NBC. M: Lee Hokdridge. E: Janet Bartels-Vandagriff. 

PD: James J. Agazzi. DPh: Laszlo George, C.S.C./ H.S.C. 
SupgP: Dennis Hammer. TP: David Ambrose. Based on the 
N Remembrance: Danielle Steel. D: Bethany Rooney.  
ExcP: Douglas S. Cramer. >Pr: Julian Marks. C: Jeff 
Meshel, C.S.A. Toronto C: Nelleke Privett, C.D.C. CD: 
Katherine Dover.< 

Str: Eva la Rue. Jeffrey Nordling. James Calvert. Michael 
Lowry. Tom Kurlander. Amanda Tapping. Natalie Radford, 
Cecilley Carroll. And Angie Dickinson -as Margaret 
Fullerton.  Co-Str: Barbara Gordon, Gary Reineke. 
Elizabeth Sjoli, Tim Progosh, Ray Laska, Barbara Tyson. 
Paul Soles, Barclay Hope, Tabitha Lupien, Jason Logan. 
Sharon Heldt, Trevor Bain, Lloyd White, Chris Gillett. 
Barry Kennedy, Ray Paisley, Judy Sinclair, Susan Potvin, 
Odette Yustman. 
شـــــهد النصـــــف األول للتســـــعينيات ظهـــــور دســـــتة علـــــى األقـــــل مـــــن 
األفـــالم التليفــــزيونية الكبيـــرة نســـبيا التـــى تحمـــل اســـم الروائيـــة دانيلـــل 

غيــــره بــــذات  انظر المتــــاحـ  ســــتييل ممــــا يجعلهــــا ظــــاهرة ملفتــــة تأكيــــدا 
هــــذه كمـــــا معظــــم الباقيـــــات تبــــدو أقـــــل إثـــــارة .  الشــــق األول للعنـــــوان

علـــــى الشاشـــــة ذلـــــك أنهـــــا ذات بنيـــــة ملحميـــــة تتـــــوالى فيهـــــا الســـــنون 
 ـ  أو حتــــــى شخصيةـ  ومــــــن ثــــــم القصــــــص دون التركيــــــز علــــــى حبكــــــة 
، وبــــالطبع ليســــت كــــل  محــــددة يمكــــن أن تمثــــل محــــورا لــــدراما مثيــــرة

ــــات  ــــري “الملحمي ــــع ال ــــن .  ” حذهــــب م ــــود اب ــــة يع بعــــد الحــــرب الثاني
ـــزة عســـكرية دائمـــة وزوجـــة شـــابة  ـــة مـــن الحـــرب بب أســـرة نيـــو يوركيـــة ثري

، وكـــــال األمـــــرين يمـــــثالن   ســـــليلة عائلـــــة أرســـــتقراطية إيطاليـــــة مفلســـــة
ـــه مســـتقبال سياســـيا فـــى الكـــاپيتول  ـــد ل ـــى تري ـــه المتســـلطة الت ـــة ألم كارث

ليفورنيــــا حيــــث يرحــــل الزوجــــان لكا.  إن لــــم يكــــن فــــى البيــــت األبــــيض
ــــــزوج ــــــروى  القاعــــــدة العســــــكرية لل ــــــى ت ، وكــــــذا إنجــــــاب طفلتهمــــــا الت

، إال أن الـــــزوج ســـــرعان  األحـــــداث علـــــى لســـــانها بعـــــد عشـــــرين عامـــــا
ــــة ــــة .  مــــا يمــــوت فــــى الحــــرب الكوري ــــرفض الزوجــــة الرقيقــــة المطالب وت

ــــى ــــذ اللحظــــة األول ــــألم من ــــه ســــرا ل ــــراث بعــــد أن تنازلــــت عن ــــأى مي ،  ب
ـــة وتشـــق طريقهـــا فـــى كموديـــ ل تصـــوير لألزيـــاء األمـــر الـــذى يقودهـــا ثاني

، حيـــث تتـــزوج بعــــد قليـــل مـــن مصـــورها الموهـــوب يونــــانى  لنيـــو يـــورك
ــــــة مأســــــاوية  األصــــــل ــــــه للكوكــــــائين فــــــى نهاي ــــــذى يتســــــبب إدمان ، وال
الخــــيط المشــــابه لــــذهب مــــع الــــريح هــــو قصــــة حــــب األخ .  لكليهمــــا

ـــــــالى الســـــــلوكيات  األصـــــــغر لزوجهـــــــا لهـــــــا ـــــــب شـــــــاب مث ، وهـــــــو طبي
ــــدا تمســــك ــــذى لــــم يتحقــــق أب ــــا تشــــعر .  طــــويال بهــــذا الحــــب ال أحيان

ـــــة بـــــين ثـــــالث عـــــوالم ـــــا القديمـــــة :  أن هنـــــاك فرصـــــة لعقـــــد مقارن أوروپ
ـــو يـــورك المســـتقرة وكاليفورنيـــا البازغـــة ـــم يـــتم تعميـــق  وني ، لكـــن عبثـــا ل

  . أى شىء
   ٢/١ضربات القلب  —دانيلل ستييل

Danielle Steel’s Heartbeat 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠ )  ت  ( ١٩٩٣أميركا 

NBC. D: Michael Miller. 
Polly Draper. John Ritter. Nancy Morgan. 

ــــــاء:  ١٩٦٩ ــــــأن تصــــــبح نجمــــــة غن ــــــم ب ــــــة تحل ــــــاة ريفي ــــــل  فت ، تقاب
وتحــــــب شــــــاب مــــــؤمن بمبــــــادىء الحــــــزب الــــــديموقراطى فــــــى العمــــــل 

،  بعـــــد سلســـــلة كـــــوارث تهجـــــر هـــــى إلـــــى ســـــان فرانسيســـــكو.  العـــــام
ـــــــل تصـــــــبح ن ـــــــةوبعـــــــد قلي ـــــــة أحـــــــد .  جمـــــــة هوليوودي ـــــــزوج هـــــــو ابن يت

.  السياســــين فــــى واشــــينجتون لكــــن مــــع اســــتمرار حبــــه لفتــــاة الغــــرب
؟  تـــــرى مـــــاهى الحالـــــة التـــــى يمكـــــن أن يعـــــود فيهـــــا االثنـــــان لبعضـــــهما

ــــة عــــن أن علــــى كــــل طــــرف أن يهجــــر طموحاتــــه  فكــــرة بســــيطة تقليدي
ـــة فـــى .  مـــن أجـــل الحـــب ـــر الجوانـــب المحبب ـــة وغناؤهـــا هـــى أكث البطل

ا الفــــيلم التليفـــــزيونى المــــأخوذ كدســــتة غيــــره عــــن روايــــات للمؤلفــــة هــــذ
  . انظر المتاح غيره بذات الشق األول للعنوانـ  دانيلل ستييل 
  الداهية 

  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٨٦مصر 
  . عبد الهادى طه:  إخراج
، فـــــاروق  ، عـــــزة كمـــــال ، إبـــــراهيم خـــــان ، محمـــــود مســـــعود إيمـــــان
،  ، ســـــيد الصـــــاوى ، ســـــامى ســـــرحان صـــــر، فريـــــدة ســـــيف الن يوســـــف

  . حمدى يوسف
ــــزوج االنتهــــازى ــــذى خــــدع الفتــــاة رغمــــا عــــن والــــدها قصــــة ال ،  ، ال

ــــــه ‘واآلن يخطــــــف  ــــــون جنيــــــه مــــــن ’  زوجت ليحصــــــل علــــــى فديــــــة ملي
  . قصة أكثر طموحا من فيلم متوسط اإلمكانات.  األب

  دائرة اإلجرام
  . ” ملوك الجريمة “:  انظر

   دائرة االنتقام 
  ق م ١٢٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٧٦مصر 

ســـــمير :  ســـــيناريو.  فـــــيلم.  پـــــى.  إن]  الهيئـــــة العامـــــة للســـــينما [
مهنــــــدس .  إبــــــراهيم المــــــوجى:  حــــــوار.  ، إبــــــراهيم المــــــوجى ســــــيف
:  مونتــــاچ.  فــــؤاد الظــــاهرى:  موســــيقى.  مــــاهر عبــــد النــــور:  الــــديكور

مير ســـــ:  إخـــــراج.  مصـــــطفى إمـــــام:  مـــــدير التصـــــوير.  ســـــعيد الشـــــيخ
  . سيف

ـــــــور الشـــــــريف ـــــــين ن ،  ، يوســـــــف شـــــــعبان ، شـــــــويكار ، ميرفــــــــت أم
  . ، عمر الحريرى ، حياة قنديل ، صالح قابيل إبراهيم خان

ــــاريخ الســــينما المصــــرية .  أحــــد أجــــود أفــــالم النشــــاط العنــــف فــــى ت
قصــــة انتقــــام البطــــل بعــــد خروجــــه مــــن الســــجن مــــن الشــــركاء الثالثــــة 

ـــــذين خـــــانوه ـــــر جـــــدا.  ال ـــــة ، ومشـــــا عمـــــل مثي ـــــة دموي ـــــل الثالث هد القت
أول .  ، نهايــــــة مثيــــــرة أيضــــــا للبطــــــل للغايــــــة ومبتكــــــرة ومنفــــــذة بــــــذكاء

ـــه عـــن رؤيتـــه للســـينما بشـــكل نمـــوذجى  أفـــالم ســـمير ســـيف ، ويعبـــر في
، وقليلـــــة هـــــى األفـــــالم التـــــى أفلـــــح فيهـــــا  مبهـــــر وجـــــدير باإلعجـــــاب

  . باالمساك بمثل تألقه التقانى فيه مرة أخرى
  دائرة الشك 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٠مصر 
:  مونتــــاچ.  رفعــــت فريــــد:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم شــــافعى
زكــــــى :  إخـــــراج.  أحمـــــد رمضــــــان:  مـــــدير التصــــــوير.  فكـــــرى رســــــتم

  . صالح
ــــــد رشــــــدى أباظــــــة ــــــة عبي ــــــق  ، يســــــرا ، ســــــمير صــــــبرى ، نبيل ، توفي

  . ، إبراهيم خان ، نجوى فؤاد ، يوسف فخر الدين الدقن
ة وصــــــــراعات متشـــــــابكة بــــــــين أفــــــــراد عصــــــــابة مطـــــــاردات تشــــــــويقي

، خــــيط البدايــــة هــــو شــــك فــــى خيانــــة  ، وبيــــنهم وبــــين الشــــرطة تزييــــف
  . حبكة معقدة ومتوسطة اإلثارة.  ، وسلسلة جرائم قتل الزوجة

  ☺  ٢/١دائرة الموت 
Point Blank 

  ق م ٩٢)   س/    ف  ( ١٩٦٧أميركا 
  . ” بال عودة “:  س

Metro Goldwyn Mayer. M: Johnny Mandel. DPh: Philip 
H. Lathrop, A.S.C. AD: George W. Davis, Albert Brenner. 
SD: Henry Grace, Keosh Sleason. RecSup: Franklin Milton. 
AstD: Al Jennings. S: Alexander Jacobb and David 
Newhouse & Rafe Newhouse. Based on the N The Hunter 
by Richard Stark. P: Judd Bernard, Robert Chartoff. D: John 
Boorman. 

Lee Marvin, Angie Dickinson, Keenan Wynn, Carrol 
O’Connor, Lloyd Bochner, Michael Strong, John Vernon, 
Sharon Acker, James Sikking, Sandra Warner. 

، واآلن يكــــاد يصـــــبح مـــــن   ، لـــــدى عرضـــــه فشــــل جماهيريـــــا ونقــــديا
، وال يمـــــر حـــــديث عـــــن ســـــينما الســـــتينيات  كالســـــيات أفـــــالم األثـــــارة

، فقــــط غرابــــة  قصــــة بســــيطة جــــدا وال تعقيــــدات مــــن أى نــــوع!  بدونــــه
مشـــــاهد طويلـــــة حافلـــــة .  أو جـــــرأة فـــــى اســـــتخدام اللغـــــة الســـــينمائية

ـــــــــارة ـــــــــف باإلث ـــــــــوس ، والموضـــــــــوع رجـــــــــل عصـــــــــا ، والعن ـــــــــن ل بات م
،  ، وتتابعــــــات انتقــــــام عنيـــــــف مــــــن زمالئــــــه الــــــذين خـــــــانوه أنچلــــــيس

  . يشمل هذا زوجته
   ٢/١دايما معاك 

  ق أأ ١١٣)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٥٤مصر 
  . بركات:  إخراج

، ســـــعيد أبـــــو  ، عبــــد الـــــوارث عســـــر ، محمـــــد فـــــوزى فــــاتن حمامـــــة
ــــــا فخــــــرى ، صــــــالح نظمــــــى بكــــــر ــــــاض القصــــــبجى ، ثري ، زكــــــى  ، ري
، ســـــــامية  ، عايـــــــدة كامـــــــل ، برلنتـــــــى عبـــــــد الحميـــــــد ، نـــــــورا مإبـــــــراهي
  . رشدى

ــــد  ــــاء عن ــــين تضــــطر لإلختف ــــة شــــقيقة للصــــة ولســــبب مع ــــاتن حمام ف
ـــــدون چـــــوان ـــــة ال ، لكـــــن  محمـــــد فـــــوزى عطشـــــجى الســـــكك الحديدي

لكـــــن تتـــــوالى .  ، وبعـــــد شـــــد وجـــــذب يبادلهـــــا الحـــــب تـــــدريجيا تحبـــــه
ــــق الحــــب ــــة:  المفاجــــآت فــــى طري ، يصــــاب  يتضــــح أن لهــــا أســــرة ثري

، إذ أن الفتـــــاة  أداء رائـــــع لفـــــاتن حمامـــــة.  إلـــــخ…هـــــو فـــــى حـــــادث 
، هـــــو أحـــــد أفضـــــل القوالــــــب  المكـــــابرة المجروحـــــة والعاطفيـــــة جــــــدا

  . التى مثلتها
  الدباح 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٧مصر 
قصـــــة .  عـــــامر فـــــيلم]  أفـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى أفـــــالم البلجـــــون  [

ســــــــــمير :  التصــــــــــوير.  م . حســــــــــن المملــــــــــوك:  وســــــــــيناريو وحــــــــــوار
.  كمـــــــال عبـــــــد اهللا:  تســـــــجيل الحـــــــوار مهنـــــــدس الصـــــــوت.  بهـــــــزان

عبــــــاس :  منســــــق المنــــــاظر >؛  غســــــان ســــــالم:  مهنــــــدس الــــــديكور
:  إعـــــــداد موســـــــيقى.  حســــــن درويـــــــش:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  < صــــــابر

:  إنتــــــاج.  مجــــــدى كامــــــل:  مهنــــــدس الصــــــوت.  معــــــالى الحفنــــــاوى
ـــــــاچ.  رمضـــــــان عـــــــامر :  مـــــــدير التصـــــــوير.   جـــــــالل مصـــــــطفى:  مونت
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  إبراهيم صالح

ــــــد شــــــوقى ــــــار الحكــــــيم فري :  وألول مــــــرة.  يوســــــف شــــــعبان.  ، آث
، فــــــؤاد  ، طــــــارق النهــــــرى ســــــعيدة جــــــالل.  ¤.  ســــــامح الصــــــريطى

ــــــل ــــــى مصــــــطفى ، ســــــيد حــــــاتم محمــــــد محمــــــود.  خلي ، هــــــانم  ، عل
ــــــاجورى محمــــــد ــــــة كامــــــل ، طــــــارق الب .  رضــــــوى:  ، الراقصــــــة ، قدري

، محمـــــد أبــــــو  ، حســـــين الشـــــريف ، توفيـــــق الكــــــردى محمـــــود بشـــــر
ــــب محمــــود حشــــيش ــــب ، غري ، مصــــطفى  ، أيمــــن عــــزب ، ســــيد غري
  . ، إيمان حمدى عكاشة

ـــــــة الطـــــــب’  معلـــــــم ‘ ـــــــه طالب ـــــــه عـــــــن ابنت .  عقـــــــاقير يخفـــــــى حقيقت
، فيتحـــــول لالنتقـــــام بكشـــــف  مســـــاعده يطلـــــب الـــــزواج منهـــــا فيـــــرفض

ـــــق اج.  الحقيقـــــة لهـــــا تمـــــاعى متوســـــطة اســـــتنزف فيهـــــا ميلودرامـــــا تعلي
  . الممثلون الكبار

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   للخدمات الصحفية

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  المهندسين،  شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت
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  الدبور
  . ” خارج للعدالة “:  انظر

   ٢/١الدجال 
Pass the Ammo 

  ق م ٩٣)  إى إتش إى  ( ١٩٨٧أميركا 
Vista Organization. C: Nina Axelrod. CD: Reve Richards. 

M: Carter Burwell. E: Bill Yahraus. PD: Dean Tschetter. 
DPh: Mark Irwin. AscP: Bill Yahraus. Line P: David Streit: 
W: Neil Cohen & Joel Cohen. P: Herb Jaffe and Mort 
Engelberg. D: David Beaird. 

Str: Bill Paxton. Linda Kozlowski. Annie Potts. Glenn 
Withrow. Dennis Burkley. And Tim Curry -as Ray Porter. 
Also Str: Logan Ramsey, Jim Holmes. Brian Thompson, 
Richard Paul. Leland Crooke -as Sheriff LaBeaux and 
Anthony Geary -as Stonewall.  ↑  John Cody, Paul Cody, 
Debra Sue Maffell, Elizabeth Ward, Brad Kepnick, Paul 
Ben-Victor, Daniel Hirsch, James C. Mullins, Robert A. 
Ginnaven, Gerald F. leRay, Karren Dille, Vance Colvig, 
Randy Bame, Georgia A. Adams, Jill Augustine, Jorden 
Baker, Cindy Brooks, Lynn Rose, Jordana Capra, Tommy 
Sanders, Susan Carlsberg, Caleb Edwards, Gene Gephardt, 
Megan Blake, Austin Goss, Terry Haskell, Scott Linden, 
Robert Peters, Phil Phillips, Frank Thomas Roberts III, 
Jackie Stewart, Gregg Michael Vogt, Chris F. Thomson, 
Barry Mines, Eddie Maples, Julie Uribe, Dorotha Yager, 
Shirley Jean Young, Jean Tharp. 
ـــــة أصـــــدقاء وخليلـــــة زعـــــيمهم يقتحمـــــون   كوميـــــديا ســـــاخرة عـــــن ثالث

ــــــومين (كنيســــــة لســــــرقة حصــــــيلة نقودهــــــا  ــــــى ي ــــــون ف ،  ) ! نحــــــو ملي
.  أساســــا بــــدعوى اســــتعادة النقــــود التــــى تبرعــــت بهــــا الفتــــاة للكنيســــة

، ويـــــتم كـــــل شـــــىء علـــــى الهـــــواء  يضـــــطرون ألخـــــذ الجميـــــع كرهـــــائن
ـــــا ـــــد.  تليفزيوني ـــــدين علـــــى أشـــــدها ب ءا مـــــن عشـــــرات الســـــخرية مـــــن ال

، وحتــــى  ) ! إلنفاقهــــا علــــى جيــــاع مصــــر (األســــاليب لجمــــع األمــــوال 
ــــة الــــذكر  (تصــــوير العبــــادة كممارســــة جنســــية  مــــا يمكــــن تســــميته نظري

ــــارة .  ، وذلــــك فــــى عــــرض عــــار تقــــوم بــــه زوجــــة القــــس ) األعظــــم اإلث
ـــام  ـــين الطـــرفين أم ـــة ب ـــدما يتحـــول األمـــر لحـــرب علني ـــدأ عن ـــة تب الحقيقي

، األمـــر الـــذى يقضـــى بـــالطبع إلـــى  الطـــرف اآلخـــرالكـــاميرات لفضـــح 
ــــه ــــة .  فضــــح القــــس وزجت ــــه الحــــاكم األلعوب ــــأمر ب ــــوم قيامــــة ي ــــة ي النهاي

، لتفجيــــر الكنيســــة ويعاونــــه فيهــــا  بتوجيــــه صــــارم مــــن العمــــدة المتــــدين
، لكـــــــن ال تـــــــزال ثمـــــــة إنحنـــــــاءة  أهـــــــل البلـــــــدة المتـــــــدينين األفظـــــــاظ

ــــــيم كــــــارى .  سكىســــــعيدة للبطلــــــين اإلرهــــــابيين پاكســــــتون وكوزلوفـــــــ ت
األحــــــداث والتصــــــوير فــــــى أيوريكــــــا .  مناســــــب لــــــدور القــــــس األفــــــاق

  . أركانسوـ  سپرنجز
   ٢/١الركوب الطويل —دخان البارود 

Gunsmoke —The Long Ride 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٦)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 

CBS. M: Artie Kane. Er: Scott Powell. AD: James Archer. 
DPh: Ross A. Maehl. P: Norman S. Powell. W: Bill 
Stratton. D: Jerry Jameson. 

James Arness. ¤. James Brolin. Amy Stock-Poynton. 
Christopher Bradley. Patrick Dollaghan. Don McManus. 
Marco Sanchez. And Ali MacGraw -as Uncle Jane. 

ديـــــالن  الرابـــــع فـــــى سلســـــلة أفـــــالم چـــــيمس آرنـــــيس فـــــى دور مـــــات
مارشــــال نيــــو ميكســـــيكو الســــابق الــــذى يضـــــطر للركــــوب مــــن جديـــــد 

هـــــذه المـــــرة يفاجــــــأ باتهامـــــه بقتــــــل .  فـــــى كـــــل مــــــرة إلنهـــــاء أمـــــر مــــــا
يخـــرج .  صـــاحب شـــركة المنـــاجم وأن ابنـــه وضـــع مكافـــأة علـــى رأســـه

ــــذى اســــتخدمه فــــى  ــــه الجــــواد ال ــــذى اشــــترى من لمطــــاردة الشــــخص ال
ــــل ــــن صــــاحب المــــنجم و  القت ــــق اب ــــه، بينمــــا ينطل ــــة مطــــاردة خلف .  فرق

ـــذهب ويحـــب صـــاحبة  ـــه قـــس ســـابق كـــان قـــد أصـــابه جنـــون ال ينضـــم ل
تنتهــــى المطــــاردة بقتــــل القاتــــل وأعوانــــه عــــدا .  اســــتراحة علــــى الطريــــق

ـــــه  ـــــت ابنت ـــــذى قام ـــــد لصـــــالح البطـــــل ال ـــــدى مصـــــاب كشـــــاهد وحي هن
ـــورط  ـــو باكتشـــاف مـــدى ت ـــه فـــى الت ـــد زفـــت إلي ـــت ق ـــذى كان وزوجهـــا ال

أ مـــا فـــى الفـــيلم أن قتـــل فجـــأة وبـــدون ثمـــن أســـو .  االبـــن فـــى قتـــل أبيـــه
درامــــى كــــل مــــن صــــاحبة الحانــــة والقــــس ال ســــيما وأن الــــدورين أســــندا 

ــــرولين (لنجمــــين معــــروفين  ــــة)  مــــاكجرو وب ــــاه بطرافــــة محبب ، أمــــا  وأدي
.  أفضـــــل شـــــىء فهـــــو األداء الرفيـــــع مـــــن آرنـــــيس فـــــى الـــــدور الـــــرئيس
ـــــذات بالن ـــــدة بال ـــــك تبقـــــى بعـــــض مشـــــاهد النشـــــاط الجي ســـــبة بعـــــد ذل

  . لفيلم تليفـزيونى
  دخان بال نار 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٣١)  ت ( ١٩٨٦مصر 
.  توفيــــــق حمــــــزة:  مخــــــرج أول.  م.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون

فاطمــــة :  المراجعــــة الفنيــــة.  هــــانم أبــــو المكــــارم:  مهندســــة الــــديكور
؛  عبــــد الســــالم أمــــين:  تــــأليف:  رحلــــةأغنيــــة .  ، حمديــــة صــــقر فــــراج

.  ســــــــيد حامــــــــد:  مهنــــــــدس الصــــــــوت.  عمــــــــار الشــــــــريعى:  تلحــــــــين
ــــاج.  عمــــار الشــــريعى:  موســــيقى تصــــويرية ــــد :  مــــدير اإلنت ــــد الحمي عب

ضـــــــــياء :  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  فكـــــــــرى رســـــــــتم:  مونتـــــــــاچ.  حســـــــــنى
ـــــــــى.  المهـــــــــدى ـــــــــتج الفن ـــــــــى:  المن ـــــــــور :  إخـــــــــراج.  ممـــــــــدوح الليث ن
  . الدمرداش

، ســــــــميرة  حمــــــــدى حــــــــافظ.  مجــــــــدى وهبــــــــة.  إيمــــــــان الطــــــــوخى
ــــدال شــــاهين.  علــــى جــــوهر.  ، چــــورچ ســــيدهم محســــن زينــــب .  اعت
الوجــــــــه .  إبــــــــراهيم ســــــــكر.  أنــــــــور محمــــــــد.  بــــــــدر نوفــــــــل.  وهبــــــــى
ـــــــد ـــــــدين:  الجدي .  ، أحمـــــــد الشـــــــريف منيرفــــــــا.  فـيفــــــــيان صـــــــالح ال

، محمـــــد رضـــــا  ، آمـــــال ســـــالم ، ممـــــدوح درويـــــش محمـــــود حفنـــــاوى
ــــــد ــــــغ حبشــــــى حام ــــــوم حمــــــدى ســــــالم.  ، بلي ــــــرحمن لمل ــــــد ال ،  ، عب

،  ، ملــــك نــــور ، نــــوال عبــــد الــــرحمن ، مكــــرم شــــفيق أحمــــد شــــكرى
ـــــور ـــــا أن ـــــى دين ـــــدين.  ، مديحـــــة حنف ـــــى ال ،  ، محـــــب كاســـــر عـــــالء ول

  . تامر البدرى:  ؛ والطفل ، محمد عبد الرحمن عباس منصور
، تتصـــــــدى لفســـــــاد  موظفـــــــة صـــــــغيرة بشـــــــركة عموميـــــــة للمقـــــــاوالت

.  ل إلــــى قنــــا، وتنقــــ ) أى جنســــيا (، فيطعنونهــــا فــــى شــــرفها  رؤســــائها
ـــــة الفســـــاد  ـــــق الشـــــركة جهـــــوده لمتابع ـــــت يواصـــــل محق ـــــى ذات الوق ف

درامـــــا جيــــــدة الفكــــــرة لكـــــن زائــــــدة الطــــــول .  بالتعـــــاون مــــــع الشــــــرطة
ـــدور أحـــدهما فـــى  ـــى فيلمـــين ي ـــى أنهـــا تصـــلح للقســـمة إل وفصـــلية بمعن

ــــانى فــــى الصــــعيد ــــدس .  القــــاهرة والث ــــد لمالمــــح أســــرة المهن رســــم جي
ــــــى استضــــــ ــــــة فــــــى منزلهــــــا بكــــــرم الصــــــعيدى المســــــيحى الت افت البطل

، لكـــــن بـــــدأ األب إســـــاءة الظـــــن بهـــــا كـــــاآلخرين بعـــــد أن عـــــرف  بـــــالغ
  . قصتها من رؤسائه بالقاهرة

  الدخيل 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . نور الدمرداش:  إخراج

، محمـــــــــود  ، صـــــــــالح قابيـــــــــل ، زيـــــــــزى البـــــــــدراوى ليلـــــــــى فـــــــــوزى
  . ، فاتن الشوباشى ، حمدى غيث المليجى

ـــــى صـــــنع فيهـــــا  ـــــدو ولـــــم  (اســـــقاط سياســـــية يناســـــب الســـــنة الت ويب
ــــدها ــــه أحــــد بع ــــة ‘.  ) ! يهــــتم ب تغــــوى ’  الخواجــــة زكــــى ‘ابنــــة ’  فتن

أهـــل القريـــة وأشـــرافها ببيـــع أرضـــهم لهـــا وألبيهـــا حيـــث يـــأتون بأقـــاربهم 
ـــــــة أن تنشـــــــب الحـــــــرب ضـــــــد .  لإلقامـــــــة فيهـــــــا ـــــــدخيل ‘النهاي .  ’ ال

  . ة نفس النتيجة فى الفيلمالنتيجة فى الواقع ليست بالضرور 
  الدراجة الخارقة

  . ” تحدى الصقور “:  انظر
   دراجونويك 

Dragonwyck 
  ق أأ ١٠٣)   ت  ( ١٩٤٦أميركا 
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، يعبـــــر  أول أفـــــالم ليـــــو مـــــانكيويتس كموجـــــه بجانـــــب كونـــــه مؤلفـــــا
ــــــتحكم فــــــى التفاصــــــيل والعناصــــــر ــــــى ال ــــــه عل ــــــه عــــــن قدرات ــــــم  في ، ول

تخذلـــه ســـوى بعـــض التفريعـــات التـــى وضـــعتها مخطوطتـــه ولـــم تحســـن 
، وجعلـــــت المســـــافة واضـــــحة بينـــــه  ربطهـــــا بـــــالخيط الـــــدرامى الـــــرئيس

ـــــين  بصـــــنع نســـــخة  ، رغـــــم الطمـــــوح الواضـــــح الســـــاحر”  ريبيكـــــا “وب
ــــــى البدايــــــة .  منافســــــة ــــــات الحــــــديث المطــــــول ف ــــــر هــــــذه التفريع أكب

والــــذى بــــدا أقــــرب لفصــــل قـــــائم بذاتــــه عــــن عالقــــة تــــأجير األراضـــــى 
ـــوع مـــن اإلقطـــاع وتحرمهـــا  القديمـــة ـــذاك كن ـــدأ ينظـــر إليهـــا آن ـــى ب ، والت

األحــــداث فــــى واليــــة نيــــو يــــورك .  الواليــــات وتــــؤدى لثــــورة المــــزارعين
ــــات القــــرن ــــوان هــــو ضــــيعة يتوســــطها  التاســــع عشــــر فــــى أربعيني ، والعن

والبطلـــــــة ابنـــــــة عـــــــم .  قصـــــــر ضـــــــخم إلقطـــــــاعى ذى أصـــــــول ألمانيـــــــة
ــــارة مفتوحــــة  ليســــت فــــى الواقــــع مــــن صــــلب عائلتــــه يســــتدعيها فــــى زي

، وســــــرعان مــــــا  كونيكتيكاتـ  مــــــن مزرعــــــة والــــــدها فــــــى جريينــــــويتش 
، لكـــــن عنـــــدما يمـــــوت رضـــــيعها بعيـــــد  تمـــــوت زوجتـــــه ويتزوجهـــــا هـــــى

ـــــــه ـــــــة لصـــــــاحب الضـــــــيعة  والدت ـــــــا الحقيقي ـــــــذى أداه  (تتضـــــــح النواي ال
، وهــــــى أنــــــه يريــــــد ابنــــــا بــــــل  ) پــــــرايس بأســــــلوبه المخيــــــف التقليــــــدى

ـــه ـــه مـــن أجل ـــل زوجات ـــة نجحـــت فـــى تجســـيد .  ويقت ـــة قوي ـــرة اجتماعي نب
األول يمثلـــــه األرســـــتقراطى الـــــذى :  عصـــــر كامـــــل ينتهـــــى وآخـــــر يبـــــدأ

ـــــى إن ـــــم يعـــــد قـــــادرا عل ـــــام ول جـــــاب ذكـــــر يمـــــد تجـــــاوزت أفكـــــاره األي
، واآلخــــــــر تمثلــــــــه البطلــــــــة القادمــــــــة مــــــــن أســــــــرة  عصــــــــره المتــــــــداعى

ـــــــالغ ـــــــب المثقـــــــف  پروتســـــــتانتية تكـــــــدح فـــــــى األرض بجـــــــد ب ، والطبي
  . الذى يعمل أيضا كمحرض للزراع ضد صاحب األرض

  الدرب األحمر 
  ق م ١٢٠)  س/   الحجاز ( ١٩٨٥مصر 
  . عبد الفتاح مدبولى:  إخراج

، توفيـــــق  ، محمـــــود إســـــماعيل العزيـــــز، محمـــــود عبـــــد  ســـــهيررمزى
، كتكتــــوت  ، عبــــد الــــرحيم الزرقــــانى ، علــــى الشــــريف ، هيــــاتم الــــدقن
  . ، عايدة رياض ، عبد الحفيظ التطاوى األمير

، هــــدم جــــزء مــــن الحــــى لعمــــل مشــــروعات  وابنــــه’  معلــــم ‘محاولــــة 
ــــادر األشــــرار بإراقــــة .  يتصــــدى لهمــــا طبيــــب ومحاميــــه.  اســــتثمارية يب
ميلودرامـــــا شـــــعبية .  ن تـــــراق دمـــــاء االبـــــن يتـــــوب األب، وحـــــي الـــــدماء

  . قيمتها تنحصر فى تحول مساعد التوجيه المخضرم إلى موجه
  درب العوالم 

  ق م ١٠٠)   س/  األصدقاء ( ١٩٩٤مصر 
األهـــــــــرام للســـــــــينما ]  النصـــــــــر األهـــــــــرام للســـــــــينما والفــــــــــيديو  [

ـــــــق:  قصـــــــة وحـــــــوار.  والفــــــــيديو ناصـــــــر :  ســـــــيناريو.  صـــــــموئيل توفي
فتحــــــــى :  مونتــــــــاچ.  فيصــــــــل عبــــــــد الناصــــــــر:  موســــــــيقى.  حســــــــين
  . ناصر حسين:  إخراج.  غنيم بهنسى:  مدير التصوير.  داوود

ــــــــان شــــــــوقى ــــــــدى حن ــــــــراهيم نصــــــــر ، محمــــــــود الجن ، ميمــــــــى  ، إب
  . ، أمل إبراهيم جمال

ـــــات ـــــرة األربعيني ـــــث  درب العـــــوالم اســـــم علـــــى مســـــمى فـــــى فت ، حي
ــــر مطــــرب شــــاب طمــــو  ــــاع ســــكانه  حيســــعى أحــــد الباشــــوات عب ، إلقن

ـــر يقـــدمون فيـــه فنـــونهم بـــدال  ـــازل عـــن مســـاكنهم لبنـــاء مســـرح كبي بالتن
.  ، ومـــــا يســـــتتبعه مـــــن مهانـــــات ومـــــا إليهـــــا مـــــن الـــــرقص فـــــى البيـــــوت

إنتـــــــاج صـــــــغير للغايـــــــة يحمـــــــد لـــــــه التصـــــــدى لمواصـــــــلة رايـــــــة نوعيـــــــة 
ــــــى تخصصــــــت فيهــــــا الســــــينما المصــــــرية ،  الراقصــــــات الشــــــعبيات الت

، ال ســــيما علــــى يــــد  مــــن أفضــــل أعمالهــــاوقــــدمت مــــن خاللهــــا بعضــــا 
لطالمــــــا آمنــــــا بــــــأن أمــــــل .  أســــــتاذها فريــــــد األســــــلوب حســــــن اإلمــــــام

  . إبراهيم هى إحدى الفرص الضائعة فى السينما المصرية
  درب الفنانين 

  ]  تليفـزيونى  [ق م  ٩٠)   ت/   التليفـزيون ( ١٩٨٤مصر 
ســــــف يو :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون

.  مصـــــطفى حســـــين:  إسكتشـــــات الرســـــوم بريشـــــة الفنـــــان.  فرنســـــيس

.  توفيـــــق حمـــــزة:  مخـــــرج أول.  م.  عبـــــد البـــــديع:  التماثيـــــل للفنـــــان
ـــــــاوين ـــــــاج.  الشـــــــحرى:  العن ـــــــد حســـــــنى:  مـــــــدير اإلنت ـــــــد الحمي .  عب

ــــــــــدس :  مكســــــــــاچ.  هــــــــــانى شــــــــــنودة:  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية مهن
ـــــــــل/  الصـــــــــوت ـــــــــاچ.  مجـــــــــدى كام ـــــــــل حســـــــــين:  مونت مـــــــــدير .  نبي
.  ممــــــــدوح الليثــــــــى:  المنــــــــتج الفنــــــــى.  مصــــــــطفى إمــــــــام:  التصــــــــوير
  . يوسف فرنسيس:  إخراج

ناديــــة .  أحمــــد بــــدير.  معــــالى زايــــد:  بطولــــة¤ .  محمــــد صــــبحى
:  الممثـــــل الكبيـــــر.  إيمـــــان عبـــــد الـــــرحمن.  ثريـــــا حلمـــــى.  الكيالنـــــى

شـــــريف :  الطفـــــل.  وفـــــاء ســـــالم:  الوجـــــه الجديـــــد.  أحمـــــد الجزيـــــرى
، حســــــن  أحمــــــد أبــــــو عبيــــــة.  ســــــهير صــــــبرى:  راقصــــــةوال.  محســــــن
، ســـــعد  ، يوســـــف حســـــين ، ســـــمير رســـــتم ، إبـــــراهيم قـــــدرى اليمـــــانى
،  ، محمـــــــد القصـــــــاص ، كمـــــــال عمـــــــار حســـــــين الشـــــــريف.  زغلـــــــول

، مــــــوريس  ، صــــــالح صــــــيام ، محمــــــد عبــــــد الحميــــــد مطــــــاوع عــــــويس
  . حليم

، وهــــى الفنــــانين  محاولــــة لتقــــديم خلفيــــة نــــادرا مــــا طرقــــت مــــن قبــــل
، أفســـــدها ضـــــحالة تمثيليـــــة  ســـــامين والنحـــــاتين الشـــــعبيين الفقـــــراءالر 

، والشخصــــــيات أحاديــــــة البعــــــد المســــــطحة واألداء الركيــــــك  الشاشــــــة
القصــــة رســــام ونحــــات ابــــن لنحــــات مــــات كمــــدا حــــين .  مــــن الجميــــع

ــــــا ــــــى أحبهــــــا وتزوجــــــت ثري ــــــه المــــــرأة الت ــــــة أن .  هجرت ــــــد االبن اآلن تري
غيـــــر مشـــــغول ســـــوى ، لكنـــــه  تشـــــجعه علـــــى محاولـــــة إقامـــــة معـــــرض

ـــــاده  ـــــى يستشـــــعر أنهـــــا ســـــتكون م ـــــرة مريضـــــة القلـــــب الت ـــــه الفقي بجارت
أفضــــــل األشــــــياء اسكتشــــــات الوجــــــوه التــــــى .  لعملــــــه الكبيــــــر القــــــادم

ــــده  ــــن حيــــث  (يرســــمها مصــــطفى حســــين بي ــــف بوضــــوح م ــــا تختل طبع
ــــــــوج  ) ! الحجــــــــم عــــــــن ذراع البطــــــــل ــــــــة المونول ــــــــف لفنان ، ودور طري

،  الــــذى يســــكن فيــــه األبطــــال القديمــــة ثريــــا حلمــــى كصــــاحبة البيــــت
، لكنهـــــا فـــــى النهايـــــة تـــــرق لهـــــم  ويتـــــأخرون دومـــــا فـــــى دفـــــع اإليجـــــار

ــــد ــــائقى الــــذى صــــنع عــــن النحــــات عبــــد .  وتقرضــــهم المزي الفــــيلم الوث
  ! ، كان أكثر إثارة بكثير البديع الذى تظهر تماثيله هنا

  درب اللبانة 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٤مصر 
  . ىإبراهيم بغداد:  إخراج

ــــروت ، شــــريهان ، ســــعيد صــــالح عبــــد اللطيــــف التلبــــانى ،  ، هنــــاء ث
، ســـــــيف اهللا  ، آمـــــــال شـــــــريف ، ســـــــعيد عبـــــــد الغنـــــــى محمـــــــد رضـــــــا

  . ، مجدى إمام ، رأفت فهيم مختار
،  عمــــــــــل استعراضــــــــــى غنــــــــــائى كبيــــــــــر نســــــــــبيا بالمقاييسالمصــــــــــرية

ـــــانوى ،  وهـــــو قصـــــة حـــــب مـــــن طـــــرف واحـــــد.  والموضـــــوع ذو دور ث
ـــــانى (البطـــــل وتضـــــحيات مســـــتمرة مـــــن  ، رغـــــم  ) عبـــــد اللطيـــــف التلب

كــــل .  ) هنــــاء ثــــروت (الطبيعــــة الشــــريرة للــــزوج الــــذى أحبتــــه حبيبتــــه 
األبطــــــال يتجهــــــون للخيــــــر ويشــــــتركون فــــــى العــــــرض األخيــــــر كتقاليــــــد 

  . الكوميديات الموسيقية
  درب المهابيل 

  ق أأ ٩٠)  س/  ت ( ١٩٥٥مصر 
ـــــــالم [ ـــــــع األف ـــــــالم النجـــــــاح]  الشـــــــرق لتوزي ـــــــب :  ةقصـــــــ.  أف نجي

مـــــاهر :  ديكـــــور.  عبـــــد الحميـــــد جـــــودة الســـــحار:  حـــــوار.  محفـــــوظ
عبــــد :  مــــدير التصــــوير.  عبــــد العزيــــز محمــــد:  موســــيقى.  عبــــد النــــور
  . توفيق صالح:  سيناريو وإخراج.  العزيز فهمى

،  ، عبــــــد الغنــــــى قمــــــر ، برلنتــــــى عبــــــد الحميــــــد شــــــكرى ســــــرحان
، توفيـــــــق  ع، ناديـــــــة الســـــــب ، عبـــــــد العزيـــــــز أحمـــــــد حســـــــن البـــــــارودى

،  ، رفيعـــــة الشـــــال ، عبـــــد الغنـــــى النجـــــدى ، أحمـــــد الجزيـــــرى الـــــدقن
  . ، شفيق نور الدين ، سعد أردش أحمد أباظة

ـــــا تعليـــــق إجتمـــــاعى ، نجحـــــت فـــــى رســـــم  ، جيـــــدة التفاصـــــيل درام
أحـــــد المهابيـــــل .  ، فضـــــال عـــــن إتقانهـــــا تنفيـــــذا دقـــــائق حيـــــاة الحـــــارة

ـــــــى ورقـــــــة يانصـــــــيب تفـــــــوز ـــــــ يحصـــــــل مصـــــــادفة عل ـــــــه ، فيتكال ب علي
الصـــــــاحب .  الجميــــــع للتغريــــــر بــــــه إلــــــى أن تــــــأتى النهايــــــة الســــــاخرة
ــــزواج ممــــن يحبهــــا ــــة شــــاب ال يســــتطيع ال .  ، لفقرهمــــا األصــــلى للورق

ـــــدا ـــــة مرســـــومة جي ـــــدا شخصـــــيات عـــــدة ثانوي ـــــة جي ـــــب  ، وممثل ، والعي
أول أفـــــالم .  هــــو التشــــعب أحيانــــا بعيــــدا عــــن الحبكــــة الطريفــــة حقــــا

  . توفيق صالح
  درب الهوى 

  ق م ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٨٣صر م
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

ــــــد العزيــــــز ــــــل محمــــــود عب ،  ، يســــــرا ، أحمــــــد زكــــــى ، مديحــــــة كام
ـــــاروق الفيشـــــاوى ـــــدين ف ـــــوكس ، شـــــويكار ، حســـــن عاب ـــــاروق فل ،  ، ف

، عزيـــــــزة  ، ســـــــلوى خطـــــــاب ، إبـــــــراهيم عبـــــــد الـــــــرازق أمـــــــل إبـــــــراهيم
  . حلمى

ـــــــاء عرضـــــــهما األول  أحـــــــد الفيلمـــــــين المصـــــــريين اللـــــــذين منعـــــــا أثن
، وظــــال ممنــــوعين ثمــــان  ســــنوات  بســــبب رســــائل العــــاملين بــــالخليج

الفيلمـــان يـــدوران فـــى كـــواليس الـــدعارة فـــى .  ” خمســـة بـــاب “انظر ـ  
ـــــات ـــــوت .  األربعيني ـــــا شخصـــــيات وعالقـــــات متعـــــددة فـــــى أحـــــد بي هن
ــــــدعارة ــــــي جــــــامعى شــــــاب ال ــــــرددين معب ــــــرز المت ــــــن أب ، ومســــــئول  ، م

، بينمـــــا يمـــــارس المجـــــون  البغـــــاء سياســـــى يشـــــن حملـــــة مقدســـــة ضـــــد
ــــيال ــــذى يتالعــــب بكــــل  ل ــــالغى االنتهازيــــة وال ــــه ب ، وأيضــــا أحــــد موظفي

ـــــــال ـــــــين الفـــــــاتنتين  .  الحب ـــــــع ال ســـــــيما البطلت ـــــــاز مـــــــن الجمي أداء ممت
  . كفتاتى ليل براقتى المظهر لكن ببؤس داخلى ال حد له

  الدرجة الثالثة 
  ق م ١١٥)  س/    ف ( ١٩٨٨مصر 
  . ةشريف عرف:  إخراج

ــــــب ، أحمــــــد زكــــــى ســــــعاد حســــــنى ــــــل رات ــــــونس ، جمي ،  ، ســــــناء ي
ـــــب ـــــد الحـــــق أحمـــــد رات ـــــد العظـــــيم عب ـــــد الســـــالم محمـــــد ، عب ،  ، عب
،  ، محمــــد الشــــرقاوى ، حمــــدى يوســــف ، أحمــــد عقــــل محمــــد فريــــد
،  ، أحمــــــد الحــــــداد ، كمــــــال ســـــليمان ، يوســـــف عيــــــد نعـــــيم عيســــــى
  . ، خيرى بشارة فؤاد فرغلى



١٣٦  

وليســـــــت فانتازيـــــــا وليســــــــت ذات ،  مجموعـــــــة رمزيـــــــات ال تنتهــــــــى
!  ، ممـــــا ســـــبب لهـــــا فشـــــال جماهيريـــــا غيـــــر مســـــبوق أرضـــــية واقعيـــــة

جعـــل الفـــيلم مـــن رابطـــة مشـــجعى أحـــد األنديـــة رمـــوزا للطبقـــات ونظـــم 
، وكـــــل شـــــىء ســـــاذج  الحكـــــم ولعالقـــــة العـــــالم األول بالعـــــالم الثالـــــث

ـــــب أن أحمـــــد زكـــــى .  أو ال يهـــــم إال متفـــــرج العصـــــور الوســـــطى العجي
، نفــــــس األمــــــر مــــــع مــــــدير  مــــــن كــــــل أعمالــــــه الســــــابقة يمثـــــل أفضــــــل

عمليـــــــا هـــــــذا هـــــــو الفـــــــيلم الـــــــذى أنهـــــــى .  التصـــــــوير محســـــــن نصـــــــر
ـــم تضـــارعها أخـــرى فـــى شـــعبيتها مـــن قبـــل  ـــى لنجمـــة ل المســـتقبل المهن

صـــاحباه صـــنعا مــــن .  ، اســـمها ســــعاد حســـنى علـــى الشاشـــة المصـــرية
، ثــــــم  ” هــــــوووس… ســــــمع “ومــــــن بعــــــد ”  األقــــــزام قــــــادمون “قبــــــل 
شـــريف عرفـــة مـــن هـــذا القـــارب المتهالـــك ليصـــنع أشـــياء أفضـــل خـــرج 
ـــــة  جـــــدا ـــــة والجدي ـــــنجم عـــــادل إمـــــام فائقـــــة الجماهيري ، هـــــى أفـــــالم ال
  . معا

  الدرملى وصل 
تليفـزيونى   [ق م  ٩٧)  ت ( ١٩٩٠اإلمارات المتحدة ح 

  ] ) تليفـزيون  (
عن ـ  ¤ .  ] أفــــــــالم الشــــــــاطئ [مركــــــــز دبــــــــى لألعمــــــــال الفنيــــــــة 

يســــــــرى :  رؤيــــــــة دراميــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  نــــــــىمســــــــرحية ألوركي
فــــاروق :  مــــدير اإلضــــاءة.  ســــيد أنــــور:  مهنــــدس الــــديكور.  الجنــــدى

.  ، حمــــدى يوســــف كمــــال صــــبحى:  مــــدير التصــــوير.  عبــــد البــــاقى
:  إهــــــداء:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  محيــــــى الــــــدين محمــــــد:  مونتــــــاچ

ــــــــل ــــــــدير .  حســــــــن صــــــــفافة:  اإلعــــــــداد الموســــــــيقى.  محمــــــــد قابي م
ـــــاجاإل المخـــــرج .  ســـــيد يوســـــف:  منفـــــذ اإلنتـــــاج.  فيصـــــل ســـــعد:  نت

.  عبــــاس المصــــرى:  المخــــرج المنفــــذ.  محمــــد عابــــدين:  المســــاعد
  . > إسماعيل عبد الحافظ:  إخراج <

ـــــــة ـــــــو بكـــــــر عـــــــزت.  محمـــــــد رضـــــــا.  بطول .  حمـــــــدى أحمـــــــد.  أب
ـــــع ـــــة أحمـــــد.  باالشـــــتراك م ـــــدور.  خيري ـــــى الغن .  أحمـــــد حـــــالوة.  عل
،  عـــــواد عبـــــد الـــــرحمن:  تمثيـــــل.  عبلـــــة كامـــــل:  و.  ريـــــاض الخـــــولى
،  إبـــــراهيم حـــــزين.  ، محمـــــد عابـــــدين ، حســـــن عثمـــــان محــــب كاســـــر

  . ، نبيل زكى ، محمد صالح رأفت عبد السميع
مـــــن إنتـــــاج إمـــــارة دبـــــى لمســـــرحية المجـــــرى إشــــــتيفان ’  تمصـــــير ‘

انظر نســـــخة التليفــــــزيونى المصـــــرى بـــــدون ـ  ”  عائلـــــة تـــــوت “أوركينـــــى 
خلفيـــــة األحـــــداث تصـــــبح مظـــــاهرات الطلبـــــة .  عنـــــوانتمصــــير بهـــــذا ال

.  ١٩٤٦المطــــالبين بجــــالء القـــــوات اإلنجليزيــــة فـــــى القــــاهرة فبرايـــــر 
فـــى هـــذه المعالجـــة أصـــبح الضـــيف مســـئوال كبيـــرا فـــى وزارة الداخليـــة 

، فيلجــــأ لبلــــدة نائيــــة حيــــث يفــــرض  هــــارب مــــن مالحقــــة الــــوطنيين لــــه
بعـــــد .  راتنفســـــه علـــــى أســـــرة لهـــــا ابـــــن معتقـــــل فـــــى تلـــــك المظـــــاه
، ويزيلـــــــون  ممانعـــــــة يرحبـــــــون بـــــــه أمـــــــال فـــــــى توســـــــطه إلنقـــــــاذ ابـــــــنهم

.  المزروعــــات المحيطــــة للبيــــت وكــــل مــــا يســــبب لــــه هاجســــا أمنيــــا لــــه
، هنـــا  فـــى األصـــل جعلهـــم يقضـــون الليـــالى فـــى صـــنع صـــناديق ورقيـــة

ــــف الظــــل  ــــد صــــنع األقفــــاص وهــــو تحــــوير خفي أصــــبح الشــــاغل الوحي
ـــــــديا .  السياســـــــىيماشـــــــى الثيمـــــــة العامـــــــة وهـــــــى القهـــــــر  ككـــــــل كومي

، رغــــــم أنهــــــا بمحاولتهــــــا الســــــير مــــــا بــــــين كوميــــــديا الموقــــــف  مســــــلية
أداء .  ، لــــــــم تســــــــتفد كثيــــــــرا بمزايــــــــا أى منهمــــــــا وكوميــــــــديا الفــــــــارص

، وفـــــى مقـــــدمتهم محمـــــد رضـــــا فـــــى دور  محبـــــب مـــــن معظـــــم الطـــــاقم
  . درملى العنوانـ  األب وأبو بكر عزت فى دور المسئول الكبير 

  دمردريد لحام فى ت
  . ” لقاء فى تدمر “:  انظر

  ☺ دستة أشرار 
The Dirty Dozen 

  ق م ١٤٩)  س/    ف/   ت  ( ١٩٦٧أميركا 
Metro Goldwyn Mayer [MKH Productions Ltd.]. M: De 

Vol -[Frank de Vol]. DPh: Edward Scaife, B.S.C. AD: W.E. 
Hutchinson. FE: Michael Luciano, A.C.E. Main Title 
Design: Walter Blake. AscP: Raymond Anzarut. <S: 
Nunnally Johnson and Lukas Heller;> From the N: E. M. 
Nathanson. <P: Kenneth Hyman. D: Robert Aldrich..> 

↑ Str: Lee Marvin. And Str (inAlphOrder). Ernest 
Borgnine. Charles Bronson. Jim Brown. John Cassavetes. 
Richard Jaeckel. George Kennedy. Trini Lopez. Ralph 
Meeker. Robert Ryan. Telly Savalas. Donald Sutherland. 
Clint Walker. Robert Webber. With: Tom Busby, Ben 
Caruthers, Stuart Cooper, Robert Phillips, Colin Maitland, 
Al Mancini.  ↑…,  George Foubicek, Thicx Wilson, Dora 
Reisser. 
ـــدريب دســـتة مـــن الجنـــود المحكـــوم  ميچـــور غيـــر منضـــبط يكلـــف بت
علــــــيهم باإلعــــــدام بهــــــدف الهبــــــوط فــــــى اســــــتراحة للضــــــباط األلمــــــان 

، وقتـــل أكبـــر عـــدد ممكـــن  بريتانى قبيـــل غـــزو نورمانـــدىـ  قـــرب رينيـــه 
ـــــة ـــــاك عـــــام فـــــى الصـــــفوف األلماني .  مـــــن الضـــــباط بهـــــدف عمـــــل ارتب

فــــــى الثكنــــــات العســــــكرية األميركيــــــة فــــــى إنجلتــــــرا  معظــــــم األحــــــداث
، وبعــــدها  ) تصــــوير كامــــل الفــــيلم فــــى ســــتوديوهات متــــرو البريطانيــــة (

ــــل المتعجــــرف  ــــوات الكولوني ــــاورة ضــــد ق ــــان (من ــــى )  راي الســــاخط عل
ـــــة ــــــين قائـــــد العملي ـــــدها  تســـــيب مرؤوســـــه مارف دقيقـــــة  ٤٥، ليبقـــــى بع
ــــابع الهجــــوم وراء الخطــــوط ــــرة لتت ــــالغ مخطوطــــة را.  أخي ــــه ب ئعــــة وتوجي

ـــألق واضـــح اعتـــدال المـــزاج ـــم يقـــدم .  االجتهـــاد وتمثيـــل مت كـــل هـــذا ل
ــــارة ، بــــل أيضــــا حشــــدا مــــن  فقــــط مشــــاهد نشــــاط وتشــــويق فائقــــة اإلث

ـــــر االنبهـــــار ـــــن لحـــــم ودم لدرجـــــة تثي ـــــدءا  الشخصـــــيات جميعهـــــا م ، ب
ـــــــــروتين وال الرؤســـــــــاء ـــــــــرم ال ـــــــــذى ال يحت ـــــــــن الضـــــــــابط ال ـــــــــرورا  م ، م

ين ال يشــــبه أى أحــــد اقتــــرب منــــه الفــــيلم أى الــــذ’  بالدســــتة القــــذرة ‘
،  ) أكثــــر مــــن نصــــفهم عــــاملهم الفــــيلم عــــن قــــرب (أحــــد آخــــر مــــنهم 

، أيضـــــا كلهــــــم متمــــــايزون ولــــــيس  وانتهـــــاء بــــــزمالء الضــــــابط ورؤســــــائه
الــــذى كــــان )  چيكــــل (أقلهــــم الســــارچينت المنضــــبط الجــــاد والــــذكى 

ــــة ناثانســــون أ.  ذراعــــه األيمــــن فــــى العمليــــة ى صــــلة رســــميا تنفــــى رواي
ــــة ــــة  لهــــا بقصــــة حقيقي ــــى نطــــاق واســــع أنهــــا مبني ، لكــــن المعــــروف عل

ـــــة لكـــــن ينكـــــر الجـــــيش األميركـــــى وجـــــود ســـــجالت  علـــــى وقـــــائع فعلي
لـــــــواء  ‘، ويضـــــــم  حشـــــــد مـــــــن المحاكـــــــات ال يكـــــــاد يحصـــــــر.  لهـــــــا

ـــــــــاة ‘و’  الشـــــــــيطان .  وغيرهمـــــــــا’  ، ســـــــــبب للمـــــــــوت ســـــــــبب للحي
ـــــى النصـــــف ا ــــــزيونية ومسلســـــلة ف ـــــأفالم تليف ـــــن اســـــتطرادات ب ـــــانى م لث

ــــات  ”  ٣دســــتة أشــــرار جـــــ  “و”  ٢—دســــتة أشــــرار  “انظر ـ  الثمانيني
  . ” المهمة المحتومة—الدستة القذرة  “و

AA: SdFx (John Poyner). 
AAN: SptA (Cassavetes); FE; Sd (MGM Studio Sound 

Department).   

   ٢—دستة أشرار 
The Dirty Dozen —The Next Mission 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٩)    ف  ( ١٩٨٥أميركا 
NBC. D: Andrew V. McLaglen. 
Lee Marvin, Ernest Borgnine, Richard Jaeckel, Ken Wahl, 

Larry Wilcox, Sonny Landham. Woolf Kahler, Gavan 
O’Herlihy, Rico Ross. 

ــــــا مــــــن فــــــيلم  ١٨اســــــتطراد تليفـــــــزيونى بعــــــد  الشــــــهير  ١٩٦٧عام
ــــــه األف”  دســــــتة أشــــــرار “ ضــــــل بمــــــا ال يقــــــاس بســــــبب قــــــوة مخطوطت

ـــة كـــل الطـــاقم رئيســـين وداعمـــين ـــيهم اغتيـــال   . وكاريزمي هـــذه المـــرة عل
.  ، يريـــــد تمديـــــد الحــــــرب عـــــن طريـــــق قتـــــل هتلــــــر كولونيـــــل ألمـــــانى

ـــدمير القطـــار الـــذى يحمـــل  ـــة هـــذه المـــرة فـــى فرنســـا وهـــدفهم ت العملي
ــــل ــــر أمــــامهم.  هــــذا الكولوني ــــه ، فهــــل يق المفاجــــأة أن يجــــدوا هتل تلون

الفريــــــق الــــــذى مــــــات معظمــــــه فــــــى الجــــــزء األول يتكــــــون اآلن !  هــــــم
فريــــق جديــــد بــــدال منــــه مــــع اســــتمرار مارفـــــين كالضــــابط الــــذى يتــــولى 

ـــــــــه ـــــــــاره وتدريب ـــــــــاين كـــــــــالچنرال المشـــــــــرف والمســـــــــاند  اختي ، وبورجن
علـــــى األقـــــل يســـــتحق .  ، وچيكـــــل كمســـــاعد مارفــــــين الجـــــاد للمهمـــــة

ـــــــى مارفــــــــين والســـــــت ـــــــيلم المشـــــــاهدة مـــــــن أجـــــــل لي ـــــــات الف عادة ذكري
ــــــــزيونيتين التـــــــاليتين بـــــــدون مارفــــــــين .  األصـــــــلى انظـــــــر كـــــــذلك التليف

المهمـــــــــــــة —الدســـــــــــــتة القـــــــــــــذرة  “و”  ٣دســـــــــــــتة أشـــــــــــــرار جــــــــــــــ  “
  . ” المحتومة

   ٣دستة أشرار جـ 
The Dirty Dozen —The Deadly 

Mission 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)    ف  ( ١٩٨٧أميركا 

NBC. D: Lee H. Katzin. 
Telly Savalas, Ernest Borgnine, Vince Edwards, Gary 

Graham, James van Patten, Vincent van Patten, Bo Svenson. 
ـــــى  ـــــا ف ـــــى الجـــــزء األول يعـــــود هن ـــــذى لقـــــى مصـــــرعه ف سافــــــاالس ال
شخصـــــية مختلفـــــة ليشـــــارك فـــــى هـــــذه المهمـــــة التـــــى أصـــــبح محورهـــــا 

و االســـــتطراد هــــذا هـــــ.  إنقــــاذ ســـــته علمــــاء وقعـــــوا فـــــى قبضــــة النـــــازى
الثـــانى واألول بـــدون ليـــى مارفــــين حيـــث أصـــبح سافــــاالس هـــو القائـــد 
ـــــيهم باإلعـــــدام أو الســـــجن  ـــــد مـــــن المحكـــــوم عل ـــــق جدي ـــــد لفري الجدي

بورجانــــــــــاين ال زال مســــــــــتمرا فــــــــــى دور القائــــــــــد األعلــــــــــى .  المؤبــــــــــد
انظــــــر .  ’ لألقــــــذار ‘المشــــــرف علــــــى المهمــــــة والمعجــــــب والمــــــؤازر 

والتليفـــــــــزيونية ”  دســــــــتة أشــــــــرار “ األصــــــــل األقــــــــدم بعشــــــــرين عامــــــــا
ثــــــــم ”  ٢—دســـــــتة أشـــــــرار  “الســـــــابقة بعـــــــامين فقـــــــط علـــــــى هـــــــذا 

  . ” المهمة المحتومة—الدستة القذرة  “التليفـزيونية الالحقة 
  دستة شياطين 

Twelve Monkeys 
  ق م ١٣١)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 

Universal [Atlas Entertainment]. C: Margery Simkin. 
AscPs: Kelley Smith-Wait, Mark Egert. MCompAndCond: 
Paul Buckmaster. CD: Julie Weiss. Co-P: Lloyd Phillips. 
FE: Mick Audsley. PD: Jeffrey Beecroft. DPh: Roger Pratt, 
B.S.C. ExcPs: Robert Cavallo, Gary Levinsohn, Robert 
Kosberg. Inspired by the F La Jetée W: Chris Marker. S: 
David Peoples & Janet Peoples. P: Charles Roven. D: 
Terrey Gilliam. ␡ SpFxMech & Pyrotechnic Engineer: 
Vincent Montlefusco. 

Bruce Willis. Madeleine Stowe. Brad Pitt. ¤. Str: 
Christopher Plummer. Frank Gorshin, Jon Seda. Ernest 
Abuba, Bill Raymond, Simon Jones. Bob Adrian, Carol 
Florence, H. Michael Walls. ␡ David Morse, Joseph Melito, 
Michael Chance, Vertnon Campbell. 

عبــــــــر )  ويللــــــــيس (يرســــــــل أحــــــــد الســــــــجناء الخشــــــــنين :  ٢٠٣٥
للبحـــــــــث عـــــــــن الجماعـــــــــة )  التســـــــــعينيات (الـــــــــزمن إلـــــــــى الماضـــــــــى 

المســــماة القــــرود االثنــــى عشــــر الــــذين يعتقــــد أنهــــم الســــبب فــــى وبــــاء 
 ، وحصـــــر الحيـــــاة البيولوچيـــــة فـــــى أدى لـــــدمار شـــــامل لباليـــــين البشـــــر

ــــاطق تحــــت األرض فقــــط ــــد المجموعــــة مضــــطرب .  من ــــى قائ ــــر عل يعث
ليكتشـــــــف مفاجـــــــأة تتعلـــــــق )  بـــــــراد پيـــــــت فـــــــى دور أخـــــــاذ (الـــــــذهن 

بنيـــــة متداخلـــــة عاليـــــة التـــــردد مـــــا بـــــين األزمنـــــة .  بأهـــــدافهم الحقيقيـــــة
، وشــــــبه ســــــيريالية ككــــــل وذلــــــك طبقــــــا للتخصــــــص األثيــــــر  المختلفــــــة

تمــــــــــة علــــــــــى غــــــــــرار ، وعوالمــــــــــه المســــــــــتقبلية القا لتيــــــــــرى جيلليــــــــــام
مســـــــتوحى .  ] ” االختطـــــــاف الـــــــدامى “ [’  برازيـــــــل ‘و’  ١٩٨٤ ‘

ــــاركر مــــن عــــام   ١٩٦٣عــــن فــــيلم قصــــير للموجــــه الفرنســــى كــــريس م
ــــــــــوى .  ’ الســــــــــد ‘بعنــــــــــوان  ــــــــــة أغنيــــــــــة ل تصــــــــــاحب عنــــــــــاوين النهاي

ـــة ‘آرمســـترونج  ـــاة رائع ـــا لهـــا مـــن حي ، وذلـــك فـــى إطـــار التفاصـــيل  ’ ي
  . تداد الفيلمعالية الثقافة التى يحفل بها ام

AAN: SptA (Pitt); CD.  
   ٢/١المهمة المحتومة —الدستة القذرة 

The Dirty Dozen —The Fatal Mission 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   — ( ١٩٨٨أميركا 

NBC. D: Lee H. Katzin. 
Telly Savalas, Ernest Borgnine, Hunt Block, Jeff 

Conaway, Alex Cord, Erik Estrada, Ray ‘Boom Boom’ 
Mancini, Heather Thomas. 

ــــث لكالســــية النشــــاط الشــــهيرة  ،  ” دســــتة أشــــرار “االســــتطراد الثال
والثانيـــــــة بسافــــــــاالس كضـــــــابط يقـــــــود فريقـــــــا جديـــــــدا مـــــــن المحكـــــــوم 

ــــــدة ــــــيهم باإلعــــــدام واألشــــــغال المؤب ــــــى  عل ، والمهمــــــة هــــــذه المــــــرة ف
أو /  بعـــــــــض مشـــــــــاهد النشـــــــــاط الســـــــــريعة و.  إكســـــــــپريس الشـــــــــرق

ـــــرا هـــــذه  لعنيفـــــةا ـــــراء شخصـــــيات الفـــــيلم األصـــــلى يقـــــزم كثي ، لكـــــن ث
انظــــــر أيضــــــا .  االســــــتطرادات التليفـــــــزيونية المتواليــــــة لكــــــن المتــــــأخرة

دســــــتة أشــــــرار  “و”  ٢—دســــــتة أشــــــرار  “التليفـــــــزيونيتين الســــــابقتين 
توقفــــت السلســــلة عــــن هــــذا الحــــد لكــــن إدمــــان النــــاس لهــــا .  ” ٣جـــــ 

سلســــلة تليفـــــزيونية بــــدال مــــن فــــيلم لــــم يتوقــــف فقــــرروا إغــــراقهم فــــى م
  ! كل عامين

  دستة مناديل 
  ق أأ ١٢٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 
  . عباس كامل:  إخراج

ــــق ، إســــماعيل يــــس ، كــــارم محمــــود نجــــاح ســــالم ،  ، ســــميحة توفي
، حســــن  ، ســــعيد أبــــو بكــــر ، عبــــد الســــالم النابلســــى قســــمت شــــيرين

  . فايق
ــــة خ طــــوط لقصــــص حــــب مختلفــــة كوميــــديا عاطفيــــة تســــير فــــى ثالث

ســــميحة توفيــــق الراقصــــة الماجنــــة التــــى .  يجمعهــــا حــــى شــــعبى واحــــد
والحبكــــة !  وقعــــت فــــى حــــب المكــــوجى هــــى مــــن اكتســــحت العــــرض

ــــة عشــــيقها الثــــرى االســــتحواذ عليهــــا مــــن خــــالل تشــــويه ســــمعة  محاول
  . أختها

  دسوقى أفندى فى المصيف 
  ق م ١٠٠)  س/ السبكى /  ت ( ١٩٩٢مصر 

ــــاة  [ ــــدول الحي ــــاة]  الجن ــــدا:  ســــيناريو وحــــوار.  الحي .  فيصــــل ن
مـــــدحت :  كلمـــــات األغـــــانى.  محمـــــد ياســـــين:  المخـــــرج المســـــاعد

ـــــــدل ـــــــونس:  ؛ تصـــــــميم رقصـــــــات الع ـــــــع موســـــــيقى.  أحـــــــالم ي :  توزي
:  مهنــــدس الصــــوت.  ســــيد علــــى:  المنــــتج المنفــــذ.  إبــــراهيم الراديــــو
.  فــــــاروق الشــــــرنوبى:  موســــــيقى تصــــــويرية وألحــــــان.  مجــــــدى كامــــــل

.  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ
  . > عمر عبد العزيز:  إخراج <

ـــــــى  ـــــــة.  ¤.  فىـ  عـــــــزت العاليل ســـــــلوى .  تيســـــــير فهمـــــــى:  بطول
،  مخلــــص البحيــــرى.  أشــــرف عبــــد البــــاقى.  عفــــاف رشــــاد.  خطــــاب

ـــــل ـــــد المـــــنعم.  أحمـــــد عق ـــــى عثمـــــان عب ـــــؤاد فرغل ـــــع النجمـــــة .  ، ف م
الوجـــــــوه .  فكـــــــرى أباظـــــــة:  ضـــــــيف الفـــــــيلم.  نبيـــــــلزوزو :  الكبيـــــــرة
ـــــدة ـــــدكور:  الجدي ـــــل م ـــــاء صـــــبرة أم ـــــاس  ، عمـــــاد المصـــــرى ، وف ، إين

، إســــــماعيل محيــــــى  ، عصــــــام الشــــــويخ عــــــزة بكيــــــر.  محيــــــى الــــــدين
،  غريـــــــب محمـــــــود.  ، نجـــــــوى كامـــــــل ، طـــــــارق الـــــــدمرداش الـــــــدين

  . ، زينب محمود ، مصطفى كمال صالح صادق
ــــى منتجــــع موظــــف مســــتقيم يفــــوز بجــــائزة  للشــــركة لقضــــاء عطلــــة ف

ـــــاة.  مـــــاربيال الســـــاحلى ، لكـــــن الحبكـــــة أن  هـــــو أعـــــزب ويتعـــــرف بفت
يقـــــرر مـــــدير الشـــــركة تعيينـــــه مـــــديرا للمخـــــازن حتـــــى يـــــدان فـــــى تهمـــــة 

ــــــة .  اخــــــتالس ــــــيم عالق ــــــالى يق ــــــر مب ــــــاقى شــــــاب غي ــــــد الب أشــــــرف عب
كوميــــديا صــــغيرة تبــــدو وكأنهــــا قادمــــة .  بالمصــــيف مــــع أخــــت المــــدير

ــــرز عناصــــرها أداء العاليلــــى للشخصــــية وكــــذا  نمــــن التليفـــــزيو  ، مــــن أب
  . حشد النجمات الشابات
   دعاء الكروان 

  ق أأ ١٠٦)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
ــــيلم [ ــــدة.  أفــــالم بركــــات]  دوالر ف ــــدكتور:  القصــــة الخال طــــه /  لل

يوســـــــف :  حـــــــوار.  ، يوســـــــف جـــــــوهر بركـــــــات:  ســـــــيناريو.  حســـــــين
ـــــــاظر.  جـــــــوهر ـــــــدس المن ـــــــا:  مهن ـــــــورم ـــــــد الن :  المصـــــــور >؛  هر عب

الموســـــيقى .  محمـــــد عبـــــاس:  مونتـــــاچ بوزتيـــــف.  < مســـــعود عيســـــى
مــــدير .  عبــــد اهللا بركــــات:  مــــدير اإلنتــــاج.  أندريــــه رايــــدر:  التصــــويرية
  . بركات:  إخراج.  وحيد فريد:  التصوير

، عبــــــد  ، أمينـــــة رزق زهـــــرة العـــــال.  أحمـــــد مظهـــــر.  فـــــاتن حمامـــــة
ــــيم خطــــاب ،  ، ناهــــد ســــمير رجــــاء الجــــداوى.  ب، ميمــــى شــــكي العل
زكــــى .  ، كــــوثر رمــــزى ، لطفـــى الحكــــيم ، إدمــــون تويمــــا حســـين عســــر
ـــــد ـــــد المجي ـــــراهيم عب ،  ، أحمـــــد زكـــــى ، حســـــين إســـــماعيل ، زكـــــى إب

، فتحيـــــة  ، ســـــلوى عـــــز الـــــدين ، كمـــــال إمـــــام عبـــــد الحميـــــد بـــــدوى
  . على

ــــدكتور طــــه حســــين الكبيــــرة عــــن الريــــف المصــــرى بتخلفــــه  ــــة ال رواي
ــــــة وفقــــــره  ــــــاهيم الشــــــرف البدائي ــــــأر ومف ــــــاد الث ــــــخ…وأحق قصــــــة .  إل

ـــــاة التـــــى قتلـــــوا أختهـــــا ألن أحـــــدهم غـــــرر بهـــــا جنســـــيا ، فتصـــــمم  الفت
ـــــدة .  علـــــى االنتقـــــام مـــــن هـــــذا المهنـــــدس المـــــاجن لكـــــن عالقـــــة جدي

، وعليهمـــا أن يواجهـــا  مبنيـــة علـــى أســـس أكثـــر رقيـــا تنشـــأ بـــين االثنـــين
ـــــــة الفـــــــيلم .  ســـــــويا ذات المجتمـــــــع المتخلـــــــف ـــــــة ويصـــــــعب رؤي مركب

تلخيصـــــها فـــــى بضـــــعة ســـــطور ألنهـــــا ليســـــت انحيـــــازا ســـــاذجا لطـــــرف 
يــــروى أن فــــاتن .  ، أو أى فكــــرة أخــــرى بســــيطة أو مريحــــة ضــــد آخــــر

ــــذى ظــــل علــــى شــــكه فــــى قــــدرتها  حمامــــة بكــــت أمــــام طــــه حســــين ال
، هــــــذا إلــــــى أن انتهــــــت مــــــن تصــــــوير  علــــــى تجســــــيد شخصــــــية آمنــــــة

ترددنـــا كثيـــرا قبـــل !  اهنـــا فقـــط شـــد علـــى يـــدها محييـــ.  الفـــيلم بالفعـــل
ــــار  ــــة “أو ”  دعــــاء الكــــروان “اختي ــــة ونهاي ــــق ”  بداي ــــا التعلي كميلودرام

ــــر كالســــية فــــى الســــينما المصــــرية ــــار  االجتمــــاعى األكث ، ووقــــع االختي
علــــى الفــــيلم األخيــــر فقــــط لميلنــــا الشخصــــى لألفــــالم عاليــــة المفهــــوم 

، لكـــن كـــم كـــان يســـعدنا  ) هنـــاك شـــاب يشـــرف علـــى انتحـــار أختـــه (
أكيــــــدا أن نجــــــد فيلمــــــا لفــــــاتن حمامــــــة يحمــــــل فوقــــــه رمــــــز الوجــــــه ت

  . الضاحك
  دعاء المظلومين 

  ق م ١٢٠)   س/  لورد ( ١٩٧٧مصر 
ــــة]  صــــوت الفــــن [ ــــالم مصــــر العربي محمــــد :  ســــيناريو وحــــوار.  أف

ــــــام:  موســــــيقى.  مصــــــطفى ســــــامى ــــــودى اإلم ــــــاچ.  حســــــين وم :  مونت
.  م بهنســــــىعبــــــد المــــــنع:  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم

  . حسن اإلمام:  إخراج
، نجــــوى  ، شــــويكار ، ســــمير صــــبرى ، مديحــــة كامــــل فريــــد شــــوقى

،  ، ليلــــى حمــــادة ، ســــيد زيــــان ، زهــــرة العــــال ، محســــن ســــرحان فــــؤاد
، محمــــود  ، ســــالى ، عزيــــزة حلمــــى ، عايــــدة عبــــد العزيــــز أحمـــد غــــانم

  . ، حسين اإلمام ، عمر الحريرى ، أحمد حالوة الجندى
ــــال معقــــدة فاقعــــة ميلودرامــــا  ــــرأ مــــؤثرة (أجي حافلــــة بالمبالغــــات )  تُق

زوج يشــــــك فــــــى خيانــــــة زوجتــــــه فيطلقهــــــا .  وبــــــال خصوصــــــية تــــــذكر
ـــــــه ألحـــــــد اللصـــــــوص الشـــــــبان ليرعاهـــــــا ـــــــن خـــــــالل  ويعطـــــــى ابنت ، وم

ــــــار  ــــــة ســــــعيدة لألخي ــــــب نهاي ــــــبعض تكت ــــــة ال ــــــات األشــــــرار وتوب اعتراف
  . ونهايات مأساوية للباقين



١٣٧  

 دعنى أقتل 
Honor Thy Father 

  ] تليفـزيونى [ق م  ١٠٠)    ف/   ت  ( ١٩٧٣أميركا 
  . ” المدمر الجبار “:  *ف

Twentieth Century Fox. ExcP: Charles Fries. P: Harold D. 
Cohen. S: Lewis John Carlino. Based on the B: Gay Talese. 
D: Paul Wendkos.  ↑ PMg: Joe Wonder. FE: Richard 
Halsey. MCompAndCond: George Duning. DPh: Arthur 
Ornitz, Howard Schwartz. Ast to P: Jerry Wineman; P 
Administrator: Elliot Friedgen; Program Development: Alan 
Sacks. 

Str: Joseph Bologna. Brenda Vaccaro. SpGuestStar: Raf 
Vallone. And: Richard S. Castellano -as Frank Labruzzo.  
↑ Ftr: Joe de Santis, Marc Lawrence, Louis Zorich, Felice 
Orlandi, Robert Burr, Carmine Caridi, Anthony Charnota, 
Leonardo Cimino, Sam Coppola, Nick Discenza, Gilbert 
Green, Anthony Rey, James J. Sloyan. Narrated: Joseph 
Campanella. 

ـــــــــألب الروحـــــــــى “االســـــــــتجابة التليفــــــــــزيونية  ـــــــــأتى حاشـــــــــدة  ” ل ، ت
، عــــدا أن قصــــة أســــرة عصــــابات  التفاصــــيل متقنــــة فــــى كــــل الجوانــــب

ــــــدراما  ــــــر مــــــن ال مضــــــمحلة شــــــىء كاســــــر للهــــــاالت وال يحــــــوى الكثي
ــــــــــرة  ــــــــــل  (المثي ــــــــــدون تتابعــــــــــات االنتقــــــــــام ”  األب الروحــــــــــى “تخي ب
ـــــرة ـــــى .  ) ! األخي ـــــروى قصـــــة زعـــــيم العصـــــابات الحقيق ـــــل بونـــــانو ي بي

ــــــــر ســــــــنوات الســــــــتينيات ــــــــر ســــــــجينا  عب ــــــــه األم ــــــــى ب ــــــــى أن انته ، إل
ــــــه ــــــه  الســــــتخدامه بطاقــــــة ائتمــــــان دســــــها خصــــــومه علي ــــــزال أبي ، واعت

حـــــروب العصـــــابات متواصـــــلة طـــــوال .  وتركـــــه نيـــــو يـــــورك إلـــــى أريزونـــــا
ــــــف فيهــــــا يصــــــل للحــــــدود القصــــــوى المســــــموح بهــــــا  الوقــــــت ، والعن

جـــــاء )  طبع مـــــن الوصـــــايا العشـــــرالمـــــأخوذ بـــــال (العنـــــوان .  تليفــــــزيونيا
مــــــن أن هــــــذا الشــــــاب النابــــــه يتخلــــــى عــــــن حياتــــــه المهنيــــــة الخاصــــــة 

، فـــــى مجابهـــــة  ويســـــاعد أســـــرته القادمـــــة مـــــن صـــــقلية قبـــــل ســـــنوات
التــــى تشــــرف ’  المفوضــــية ‘تحــــديات إخالئهــــا مــــن البيــــزنس بواســــطة 
كـــل حـــرف فيمـــا ســـبق لــــه .  علـــى كـــل بيـــزنس المافيـــا فـــى نيـــو يـــورك

ـــر فـــى  ـــدءا مـــن شـــبه البطـــل بمايكـــل كورليـــونى ”  الروحـــى األب “نظي ب
، وانتهـــــاء بوجـــــود رجـــــل األســـــرة األمـــــين الممثـــــل  وآل باتشـــــينو معـــــا
  . كاستيلالنو فى الفيلمين.  البدين ريتشارد إس

  دعنى والدموع 
  ق أأ ٩٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٤مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج

  . ، توفيق الدقن ض، حسين ريا ، أحمد مظهر نادية لطفى
،  ميلودرامـــــــا تعليـــــــق اجتمـــــــاعى ذات لمســـــــة مـــــــن الـــــــوعظ الـــــــدينى

، لكــــن مــــع مضــــامين  فعالــــة ككــــل ال ســــيما مــــع تمثيــــل هــــؤالء النجــــوم
بالغــــة الرجعيــــة عــــن الرضــــوخ للقــــدر والــــدعوة لإلنجــــاب بــــال تحفظــــات 

ــــخ…وإال حــــط عقــــاب الســــماء علــــى هــــذا المــــتحفظ  زوج يتفــــق .  إل
ــــه علــــى عــــدم اإلنجــــ ــــةمــــع زوجت ،  اب لحــــين اســــتقرار أحــــوالهم المادي

، ذلــــــــك عنــــــــدما يقــــــــرران  فتكـــــــون النتيجــــــــة أن يتضــــــــح أنهــــــــا عـــــــاقر
يتـــزوج مـــن أخـــرى تســـلبه هـــذه .  اإلنجـــاب بعـــد ميراثـــه لثـــروة عـــن عمـــه
  . الثروة كذلك سرعان ما يموت طفلها

  دعوة خاصة جدا 
  ق م ٨٥)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٢مصر 

:  ســـــــيناريو وحـــــــوارقصـــــــة و .  أزوريـــــــس فـــــــيلم]  صـــــــوت الحـــــــب [
مهنــــدس .  ] ســـعيد محمــــد [ـ  ، ســـعيد محمــــد مـــرزوق  وديـــع الشــــامى

:  مونتـــــاچ.  جمـــــال ســـــالمة.  د:  موســـــيقى.  فهـــــيم حمـــــاد:  المنـــــاظر
، غنـــــــيم  عبـــــــد المـــــــنعم بهنســـــــى:  مـــــــديرا التصـــــــوير.  بهـــــــاء النقـــــــاش

  . عمر عبد العزيز:  إخراج.  بهنسى
، علــــى  لشــــربينى، حســــين ا ، يحيــــى الفخرانــــى ، نــــورا فريــــد شــــوقى

،  ، راويــــة صــــالح ، ليــــزا مــــاى ، أحمــــد راتــــب ، عمــــاد رشــــاد الشــــريف
، منــــــى عبــــــد  ، مــــــؤمن البرديســــــى ، رضــــــوان حــــــافظ إبــــــراهيم قــــــدرى

  . اهللا
ـــــر  أول أفـــــالم عمـــــر عبـــــد العزيـــــز ـــــديا مقتبســـــة عـــــن فـــــيلم پيت ، كومي

وال تخلــــــو مـــــــن .  ” الحفلــــــة الصــــــاخبة “انظر ـ  ’  الحفلــــــة ‘ســــــيلرز 
، لكنهـــــــا لـــــــم تــــــراع تحقيـــــــق الجاذبيـــــــة الكافيـــــــة  هـــــــادالجديــــــة واالجت

ــــــى للجمهــــــور ــــــى الفخران ــــــة ليحي موظــــــف .  ، خاصــــــة وأنهــــــا أول بطول
، كمــــا أنــــه  أمــــين يــــرفض إتجــــار صــــاحب العمــــل فــــى الســــوق الســــوداء

الفــــيلم  .  ، دون أن يعلــــم مــــن هــــى ذات مــــرة يــــروى كــــل شــــىء البنتــــه
،  لثــــرىكلــــه هــــو حفلــــة عيــــد مــــيالد االبنــــة التــــى يــــدعو إليهــــا هــــذا ا

ــــــك الموظــــــف المتمــــــرد لهــــــا دون قصــــــد ــــــة!  ذل ،  العالقــــــات المتبادل
ـــــاة لـــــه واكتشـــــاف الشـــــاب لهـــــذا العـــــالم ، ومطـــــاردة  ، واكتشـــــاف الفت

، هـــــى المحـــــاور األساســـــية لألحـــــداث والتـــــى   الرجـــــل الكبيـــــر لوجـــــوده
  . كان ممكنا أن تكون أكثر إمتاعا من هذا

  دعوة للحياة 
  ق أأ ١١٠)   س ( ١٩٧٣مصر 
ـــــة ا :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  لســـــينما والمســـــرح والموســـــيقىهيئ

عبــــد الحلـــــيم :  موســـــيقى.  مجــــدى ناشــــد:  ديكـــــور.  مــــدحت بكيــــر
ـــــويرة .  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  عـــــادل منيـــــر:  مونتـــــاچ.  ن
  . مدحت بكير:  إخراج

، آمــــــال  ، محمــــــود المليجــــــى ، صــــــالح ذو الفقــــــار ميرفـــــــت أمــــــين
، عبــــــد العظــــــيم عبــــــد  ة راتــــــب، عقيلــــــ ، أشــــــرف عبــــــد الغفــــــور زايــــــد
،  ، نظـــــيم شـــــعراوى ، توفيـــــق الـــــدقن ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم الحـــــق

  . بدر نوفل
، كمــــــا يعــــــانى البطــــــل المهنــــــدس مــــــن  زوجــــــان شــــــابان مكافحــــــان

نهايـــــة ســـــعيدة بفـــــوزه فـــــى مســـــابقة هندســـــية وقـــــدوم .  فســـــاد رؤســـــائه
ـــــة جـــــادة.  مولودهمـــــا األول ـــــق اجتمـــــاعى حزين ـــــا تعلي ، متوســـــطة  درام

  . فيذالتن

  دعوة للزواج 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٩)  ت ( ١٩٨٣مصر 

لينـــــــين :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون
مــــــؤثرات خاصــــــة .  هــــــانى شــــــنودة:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  الرملــــــى
ـــــــاوين ـــــــدس الصـــــــوت.  ] الشـــــــحرى : [ وعن ـــــــل:  مهن .  مجـــــــدى كام
المنــــتج .  رجــــائى عتيــــق:  مــــدير التصــــوير.  يوســــف المــــالخ:  مونتــــاچ
  . ناجى أنجلو:  إخراج ↔.  ممدوح الليثى:  الفنى

، مصــــــطقى  ، أبــــــو بكــــــر عــــــزت ، يحيــــــى الفخرانــــــى مديحـــــة كامــــــل
ـــــاس ، نعيمـــــة وصـــــفى فهمـــــى ـــــاهللا ، ســـــالمة ألي ، ســـــماح  ، المنتصـــــر ب
  . ، هانى يسرى ، ماجدة زكى ، عبد الوهاب خليل أنور

ـــــديا عاطفيـــــة مرحـــــة ـــــل ت كومي ـــــن الجميـــــع، وجيـــــدة التمثي ،  مامـــــا م
مـــــن توجيـــــه متـــــوازن مـــــا بـــــين ســـــرعة الكوميـــــديا ورومانســـــية المشـــــاهد 

فتـــــــاة قويـــــــة جـــــــادة فـــــــى حياتـــــــه وفـــــــى عملهـــــــا كموجهـــــــة .  العاطفيـــــــة
ـــــــزيون ــــــاط بشــــــخص  التليف ــــــدفعها األســــــرة لالرتب ــــــر جديــــــة (، ت ،  أكث

عــــــــــن طريــــــــــق إعــــــــــالن طلــــــــــب زوج )  ! وأنــــــــــت تعــــــــــرف الفخرانــــــــــى
فــــــــى مخطوطــــــــة للينـــــــــين  مفارقــــــــات مبتكــــــــرة وممتعـــــــــة.  بالصــــــــحف

  . الرملى
  دعوة للقتل

  . ” نداء الشيطان “:  انظر
  دعوة المظلوم 

  ق أأ ٩٥)   س ( ١٩٥٦مصر 
  . كامل الحفناوى:  إخراج

ــــال ــــرى زهــــرة الع ،  ، صــــالح نظمــــى ، ســــميحة توفيــــق ، عمــــر الحري
  . ، نيللى مظلوم سلوى محمود

والتمثيــــل  ميلودرامــــا عاطفيــــة وانتقــــام بســــيطة القصــــة وجيــــدة التنفيــــذ
، تحـــــاول االنتقـــــام مـــــن ابـــــن عمهـــــا الـــــذى  فتـــــاة ثريـــــة.  بشـــــكل عـــــام

، فتــــــوغر لعشــــــيق لهــــــا أن يمثــــــل دور عشــــــيق  تركهــــــا وتــــــزوج بــــــأخرى
  . الزوجة تلك

   ٢/١دعونا نحب 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٥مصر 

قصــــة وســـــيناريو .  أفــــالم الســــيد زيـــــادة]  الهيئــــة العامــــة للســـــينما [
عبـــــــد العزيـــــــز :  مونتـــــــاچ.  ، أحمـــــــد ثـــــــروت ةالســـــــيد زيـــــــاد:  وحـــــــوار
  . السيد زيادة:  إخراج.  على خير اهللا:  مدير التصوير.  فخرى

، مـــــــريم فخـــــــر  ، ناهـــــــد شـــــــريف ، ســـــــهير رمـــــــزى حســـــــن يوســـــــف
ـــــدين ـــــراهيم ال ـــــد المـــــنعم إب ـــــدقن ، عب ـــــق ال ـــــة الشـــــواربى ، توفي ،  ، هال

  . محيى إسماعيل
ــــــ ــــــة عــــــن معارضــــــة أم للعالقــــــة العاطفي ــــــديا عاطفي ــــــن كومي ة لكــــــل م

لعـــــب قـــــط وفـــــأر متشـــــعبة .  ، بـــــل ولمجـــــرد ابتعادهمـــــا عنهـــــا ابنيهـــــا
  . ، لكنها غير مضحكة جدا الخيوط بالفعل

  دعونى أعيش 
  ق أأ ١٠٥)  س/  السبكى ( ١٩٥٥مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج
،  ، كمـــــال الشـــــناوى ، محســـــن ســـــرحان ، فاطمـــــة رشـــــدى ماجـــــدة

  . صالح نظمى
روتينيــــــــة وإن فــــــــى خلفيــــــــة غيــــــــر قصــــــــص غــــــــرام وغيــــــــرة وشــــــــهوة 

ســـائق لـــورى .  ، هـــى أجـــواء العمـــل فـــى التنقيـــب عـــن البتـــرول تقليديـــة
،  ومـــــدير الشـــــركة يقعـــــان فـــــى غـــــرام األخـــــت الكبـــــرى ثـــــم الصـــــغرى

ـــــــانى ـــــــل األول الث ـــــــين .  ويقت ـــــــربط ب ـــــــى فت ـــــــا قصـــــــة الحـــــــب الحقيق أم
  . األخت الصغرى وشقيق المدير

   ٢/١دعونى انتقم 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٩مصر 

بشــــــــير :  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  رســــــــالن فــــــــيلم]  إيهــــــــاب الليثــــــــى [
ـــــديك ـــــديكور.  ال ـــــدس ال ـــــور:  مهن ـــــد الن ـــــؤاد :  موســـــيقى.  مـــــاهر عب ف
ــــاچ.  الظــــاهرى ــــرازق:  مونت ــــد ال ســــمير :  مــــدير التصــــوير.  صــــالح عب

  . تيسير عبود:  إخراج.  فرج
،  ، مديحـــــة كامـــــل ، عـــــادل أدهـــــم ، رشـــــدى أباظـــــة حســـــين فهمـــــى

ــــزى م ــــاب ، محمــــد رســــالن ، صــــالح نظمــــى صــــطفىزي ،  ، أحمــــد دي
  . ، حسين عبد الفتاح نشأت أباظه

ــــد ركيــــك لثيمــــة أساســــية فــــى ســــينما النشــــاط العالميــــة قصــــة .  تقلي
، ويســـــــتقيل  ضـــــــابط الشـــــــرطة الـــــــذى تقتـــــــل العصـــــــابة زوجتـــــــه وابنـــــــه

.  ، ثـــــم يهـــــرب ليواصـــــل المطـــــاردة ، يقتـــــل ويســـــجن ليتفـــــرغ لالنتقـــــام
، هـــى مــــا  لهــــذه الشخصـــية فـــى الســــينما المصـــرية والخاتمـــة المتوقعـــة

  . قد يختلف عن األصول األجنبية
  دفن الفئران 

Burial of the Rats 
  ]  فـيديو [ق م  ٨٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

[New Horizons] The Pacific Trust [Mosfilm]. C: Laura 
Schiff. AscPs: Felix Kleiman, Alex Kastich, Amy Segal. 
MComp: Eduard Artemyeu. DPh: Valdimir Klimov. 
SpVFx: Marginal Media Industries. Costumes: Nelli 
Fomina. MUp: Nina Kolodkina. E: John Gilbert & Lorne 
Morris. Excp: Roger Corman. Based upon a St: Bram 
Stoker. S: S.P. Somtow, Tara Mclann, Adrien Hein. P: 
Anatoly Fradis. D: Dan Golden.  ↑ MSup: Paul di Franco. 
Comp: Edward Artemyev. 

Adrienne Barbeau. Maria Ford. ¤. Kevin Alber. Olga 
Kabo.  Edward Plaxin, Vladimir Kuleshov, Leonid 
Timtsunik, Maya Menglets, Katiya Batanova, Alexander 
Pyatkov, Nikolai Penkov, Elena Puzova, Inna 
Khokhlushkina, Pavel Ostroukhov, Yuri Kutsenka, Sergei 
Galkin, Dan Golden, Vladimir Badov, Rat Women -[33], 
Prostitutes -[5], Dancers -[5],  Eugeni Degtyarenko, Brian 
Katkin, John Gilbert. 

ــــــران ــــــى دقــــــائق معــــــدود المقصــــــود بــــــدفن الفئ ة ، أنهــــــا تســــــتطيع ف
ــــه لهيكــــل عظمــــى ــــق  التهــــام لحــــم أى أنســــان وتحويل ، ومــــن ثمــــة يطل

ــــــرام ســــــتوكر .  عليهــــــا أســــــرع دفــــــن إطالقــــــا ــــــوال (ب ــــــف دراكي ،  ) مؤل
ــــران ‘يتخيــــل نفســــه وقــــد وقــــع فــــى أســــر مملكــــة  ــــى ’  النســــاء الفئ الت

ـــــاة ضـــــالة  ـــــأوى لكـــــل فت ـــــث ملكـــــة توجـــــد م تســـــكن أحـــــد قصـــــور حي
ــــا وأســــرة ــــ.  فتجــــد لهــــا فــــى مملكتهــــا كيان ات شــــبه عاريــــات وهــــن فاتن

ـــــــازون أو المصـــــــارعات العصـــــــريات وكـــــــال  ( ـــــــى نحـــــــو نســـــــاء األم عل
ــــرين غيــــر مقنــــع ، تطــــيعهن الفئــــران ويســــتخدمونها فــــى اإلغــــارة  ) األم

، وكــــــل مكـــــــان  علــــــى الكنـــــــائس وبيــــــوت الـــــــدعارة ومراكــــــز الشـــــــرطة
ســـتوكر هـــو شـــاب يحلـــم بـــأن يكـــون  .  ترتكـــب فيـــه مظـــالم ضـــد المـــرأة

،  كـــــراو لمغـــــامرات نســـــاء مملكتهـــــا)  وبـــــارب (كاتبـــــا فتقبلـــــه الملكـــــة 
ال شــــىء يســــتحق األخــــذ .  ليكــــون أول رجــــل ينضــــم لهــــذه المملكــــة

علـــــى محمـــــل الجـــــد ســـــوى جمـــــال الـــــبطالت وعلـــــى رأســـــهن الفاتنـــــة 
 ٣٣بخـــــالف األســـــماء المـــــذكورة هنـــــاك  (فـــــورد التـــــى أحبهـــــا البطـــــل 

وخمســـــا يحملـــــن ’  النســـــاء الفئـــــران ‘ممثلـــــة روســـــية يحملـــــن عنـــــوان 
ــــاهرات ‘  ١٠بمعنــــى أنــــك ســــترى قرابــــة ’  راقصــــات ‘وخمســــا ’  الع

، الفـــــــيلم منفـــــــذ بالكامـــــــل  ) أطنـــــــان مـــــــن اللحـــــــم الروســـــــى الجميـــــــل
، ولـــــيس غريبـــــا أن  بواســـــطة ســـــتوديوهات موســـــفيلم الروســـــية األشـــــهر

ـــــة رغـــــم  ـــــن هـــــذه الرواي ـــــرى م ـــــوود الكب ـــــرب ســـــتوديوهات هولي ـــــم تقت ل
  . دوى اسم مؤلفها

  سكارامووش —الدقائق الخمس األخيرة 
Les Cinq Dernieres Minutes —

Scaramouche 
  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٨١)   ت  ( ١٩٩٣فرنسا 

France 2; SEP [SEP Production]. Based on an OIdea: 
Marc Behn, Francois Romand. S: Jean-Jacques Kahn. M: 
Jean-Marie Senia. D: Jean-Jacques Kahn. 

With: Pierre Santini. Pierre Hoden. Et Daniele Lebrun, 
Francois Marthouret. And the Participation of: Pierre 
Vernier.  Bernard Freyd. 
ــــــــدقائق الخمــــــــس  ــــــــن مجموعــــــــة ال ــــــــدة م ــــــــا غمــــــــوض معق ميلودرام

ـــرة ـــرة والجـــو الخـــاص  األخي ـــين الحبكـــة المســـتغلقة المثي ـــا ب ، تجمـــع م
ســـــالح الشـــــيش يتـــــرأس مصـــــرع مـــــدرب إيطـــــالى ل:  پـــــاريس.  المميـــــز

العالقــــــات .  أكاديميــــــة للســــــالح مملوكــــــة ألســــــرة أرســــــتقراطية عريقــــــة
الغراميــــــة بينــــــه وبــــــين زوجــــــة البــــــارون وابنتــــــه ليســــــت كــــــل شــــــىء فــــــى 
.  الخيــــــوط الغامضــــــة فــــــى القضــــــية التــــــى يتحراهــــــا البطــــــل ومســــــاعده

تـــرى هـــل مـــات المـــدرب فـــى مبـــارزة علـــى نســـق القـــرون القديمـــة ضـــد 
مـــــــؤامرة مـــــــن آخـــــــرين مـــــــن الطـــــــامعين فـــــــى  ، أم أن هنـــــــاك البـــــــارون
  . العائلة

  دقات على بابى 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٨٨مصر 

.  فتحــــــــى أبــــــــو الفضــــــــل:  قصــــــــة.  اتحــــــــاد اإلذاعــــــــة والتليفـــــــــزيون
  . نور الدمرداش:  إخراج.  أحمد لطفى:  سيناريو

ـــــــة صـــــــدقى مصـــــــطفى فهمـــــــى ـــــــز ، هال ـــــــد العزي ، هـــــــدى  ، دالل عب
، ســــــحر  ، ســــــعاد حســـــين ، محمــــــد وفيـــــق تـــــار، كريمــــــة مخ ســـــلطان
ــــــــدين  ] طــــــــارق دســــــــوقى [ـ  ، طــــــــارق الدســــــــوقى  رامــــــــى ــــــــدر ال ، ب
  . ، فتحية قنديل جمجوم

ـــه نجـــح فـــى أن  ـــة ل درامـــا تليفــــزيونية عـــن محـــام يقـــع فـــى حـــب موكل
هـــــى مطلقـــــة وأســـــرته .  ينقـــــذها مـــــن محاولـــــة صـــــاحب البيـــــت طردهـــــا

  . ثر روتينية، وتنفيذ أك موضوع روتينى.  تعارض هذا الزواج
  دقة زار 

  ق م ١٠٠)   س/  مركو ( ١٩٨٦مصر 
  . أحمد ياسين:  إخراج
ــــابلى ، عــــزت العاليلــــى بوســــى ــــد شــــوقى ، ســــهير الب ، محمــــد  ، فري
  . ، حافظ أمين ، محمد الشويحى ، والء فريد العربى

ـــــآمر مـــــع  ـــــة ‘بلطجـــــى يت ، واآلن تســـــاعده  ، يقتـــــل ســـــابقتها ’ كودي
،  ه المســـــتنير يتصـــــدى لظـــــاهرة الـــــزارابنـــــ.  فـــــى اإليقـــــاع بالســـــيدات

تعليــــق اجتمــــاعى .  ويشــــاركه محــــولجى شــــهم يحــــب إحــــدى الضــــحايا
  . ، والتنفيذ مقنع بشكل عام بالغ الجدية

  دقة قلب 
  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٧٦مصر 

ــــيلم [ ــــيلم]  دوالر ف فــــاروق :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أوســــكار ف
ـــــديكور.  صـــــبرى ـــــورمـــــاهر عبـــــد ال:  مهنـــــدس ال رشـــــيدة :  مونتـــــاچ.  ن

ـــد الســـالم ـــد :  إخـــراج.  كمـــال كـــريم:  مـــدير التصـــوير.  عب محمـــد عب
  . العزيز

، مــــــريم فخــــــر  ، ســــــمير صــــــبرى ، محمــــــود ياســــــين ميرفـــــــت أمــــــين
،  ، بـــــدر الـــــدين جمجـــــوم ، حســـــن مصـــــطفى ، عمـــــاد حمـــــدى الـــــدين

  . ، ميمى جمال ، نادية زغلول محمد رضا
بقلـــــب البطلـــــة وبرضـــــاء  صــــديقان وسلســـــلة مقالـــــب متبادلـــــة للظفــــر

ــــدها ــــاة .  وال ــــدريجا تتحــــول الحي يســــافر أحــــدهما ويتزوجهــــا اآلخــــر وت
كوميـــــديا !  ؟ مـــــاذا يحـــــدث عنـــــدما يعـــــود الصـــــديق اآلخـــــر.  للملـــــل

  . طريفة وكل الطاقم خفيف الظل ومتألق
  دكتور چيجلز 

Dr. Giggles 
  ق م ٩١)   — ( ١٩٩٢أميركا 

[Universal] Largo Entertainment; Victor Compaany of 
Japan; Largo International [Dark Horse]. C: Karen Rea, 
C.S.A. ExcP: Jack Roe. Co-P: Mike Richardson. M: Brian 
May. PD: Bill Malley. Er: Debra Neil. DPh: Robert Draper, 
A.C.S. W: Manny Coto and Graeme Whifler. P: Stuart M. 
Besser. D: Manny Coto.  ↑ MSup: Karyn Rachtman. 

Larry Drake. Holly Marie Combs. Glenn Quinn. Cliff 
deYoung. Richard Bradford. Nancy Fish, Michelle Johnson. 
Keith Diamond, John Vickery. Doug E. Doug -as Trotter, 
Denise Barnes -as Leigh.  ↑ Sara Melson, Zoe Trilling, 
Darin Heames, Deborah Tucker, Patrick Cronin, Joshua 
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Nielsen, William Dennis Hunt, Nicholas Mastrandrea, 
William Earl Ray, Danny Perkin, Pieter Dawson, Todd 
Tolces, Mario Depriest, Jerry Counsil, Mark C. Vincent, 
Brit Magnuson, Annie Wanberg, Russ Fast, Troy Barron, 
Marianne Doherty. ADR Voices: Cherie Currie, Joy 
Harmon, Marabina Jaimes, Anna Mathias, Oliver Muirhead, 
Jim Piper, Ron Shipp, W.K. Stratton. 
للوهلــــــة األولــــــى يبــــــدو أن يونيفـــــــرسال تحــــــاول هنــــــا إحيــــــاء تقاليــــــد 
األســــــتوديو القديمــــــة فــــــى أفــــــالم العــــــالم المجنــــــون وأشــــــهرها بــــــالطبع 

، لكــــــن النتيجــــــة مجــــــرد سلســــــلة موحــــــدة الــــــوتيرة مــــــن  فرانكنســــــتاين
ــــــــال مغــــــــزى خــــــــاص يعطيــــــــه مــــــــا لتلــــــــك  الجــــــــرائم فائقــــــــة الدمويــــــــة ب

ستشــــفى عقلــــى طبيــــب مجنــــون هــــارب مــــن م.  الكالســــيات مــــن قيمــــة
يمــــارس سلســــلة مــــن جــــرائم )  دريــــك فــــى أداء ســــاخر وصــــاعق معــــا (

،  ، هــــذا بأشــــد الوســــائل ســــرعة ودمويــــة معــــا القتــــل فــــى بلــــدة صــــغيرة
ماضــــــيه .  متفننــــــا فــــــى اســــــتخدام أدوات الطــــــب والجراحــــــة التقليديــــــة

ـــتم فـــى ســـن الســـابعة بســـبب إصـــابة أمـــه  ١٩٥٩يرجـــع لعـــام  ـــدما تي عن
التــــى يمــــارس فيهــــا جرائمــــه اآلن تحفــــل  ، والخلفيــــة بــــداء فــــى القلــــب

، وإن كـــــان   بالطلبـــــة الـــــذين يمارســـــون جنســـــا شـــــهوانيا طـــــوال الوقـــــت
تعنــــى  (كــــل ذلــــك ال يمثــــل تبريــــرا حقيقيــــا لجــــرائم أو دوافــــع چيجلــــز 

ـــــــى تصـــــــنع .  ) الضـــــــحكات البلهـــــــاء ـــــــرة واألهـــــــم والت الحبكـــــــة األخي
ـــــاس ـــــن نصـــــف ســـــاعة الهـــــث لألنف ـــــر م ـــــه  وحـــــدها أكث ، هـــــى مالحقت

، ويطــــــيح فــــــى طريقــــــه مــــــن  مريضــــــة بالقلــــــب خانهــــــا صــــــديقهالفتــــــاة 
ـــــدها ورجـــــال شـــــرطة وآخـــــرين ـــــنهم وال ـــــالكثيرين وم ـــــة .  أجلهـــــا ب البداي

عبــــــارة ألبقــــــراط تقــــــول إنــــــه مــــــع الحــــــاالت القصــــــوى للــــــداء يوصــــــى 
ــــا .  باســــتخدام  العالجــــات القصــــوى ــــى نحــــو ســــاخر م والمقصــــود عل

  . يفعله چيجلز لعالج البشر ذوى الضعفات
   ٢/١الدكتور 

  ق أأ ١٢٠)  س/  ت ( ١٩٣٩مصر 
، عبـــــد الـــــوارث  ســـــليمان نجيـــــب:  قصـــــة وحـــــوار.  ســـــتوديو مصـــــر

محمـــــد :  الموســــيقى واالوركســـــترا.  كمــــال ســـــليم:  ســـــيناريو.  عســــر
محمــــد :  المصــــور.  ، عبــــد الحميــــد عبــــد الــــرحمن حســــن الشــــجاعى

.  ، عزيــــز فاضــــل مصــــطفى والــــى:  مهنــــدس الصــــوت.  عبــــد العظــــيم
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  روبرت شارفنبرج:  مهندس المناظر

، مختـــــــار  احسانـ  ، أمينـــــــة رزق  حلمـــــــى.  دـ  ســـــــليمان نجيـــــــب 
، فــــؤاد  عزيز صــــديقة البــــدين لعــــوب لكــــن جــــاد عنــــد اللــــزومـ  عثمــــان 
، إبـــــراهيم  الشيخ عبــــد الفتـــــاحـ  ، عبـــــد الــــوارث عســـــر  الباشاـ  شــــفيق 
، محمــــد كامــــل  قحسين صــــادـ  ، أنــــور وجــــدى  عزت كــــاظمـ  الجــــزار 

الرجل ـ  ، محمـــــــد إبـــــــراهيم  محمدـ  ، علـــــــى عبـــــــد القـــــــادر  عبد اهللاـ  
، حســـــــين عســـــــر  نظمى باشـــــــاـ  ، عبـــــــد القـــــــادر المســـــــيرى  العجـــــــوز

ــــــــدا  األطرشـ   ــــــــت أبيض الخطيبـ  ، نســــــــيم ن ،  هــــــــانم —ـ  ، دول
، ثريــــــا فخــــــرى  نعيمةـ  ، ســــــلوى عــــــالم  أم حلمــــــىـ  فــــــردوس محمــــــد 

  . حفيظةـ  ، عفاف محجوب  ريةرئيسة الحفلة الخيـ  
، لكنـــــه مـــــن أســـــرة ريفيـــــة  ابنـــــة باشـــــا تحـــــب طبيبـــــا ناجحـــــا ومهـــــذبا

،  والــــــد البطلــــــة متفــــــتح ومتعــــــاطف مــــــع الشــــــابين.  متوســــــطة الحــــــال
عبـــــد الـــــوارث  (، والـــــد البطـــــل  لكـــــن األم المتســـــلطة تـــــرفض بحـــــدة

فــــــى  (، شــــــيخ أزهــــــرى لكــــــن ســــــلوكياته المتبســــــطة الفظــــــة  ) عســــــر
تثيــــر )  ال أثنـــاء استضــــافته لهــــم فـــى منزلــــه الريفــــىالشـــرب واألكــــل مــــث

، تلعــــب دورا هامــــا  التقــــزز واإلحــــراج لكــــن قــــوة الحــــب وإرادة البطلــــة
صـــياغة مبكـــرة وقويـــة جـــدا بمقـــاييس ذلـــك الوقـــت .  فيمـــا بعـــد ذلـــك

ألفكـــــــــار خـــــــــواء أو تصـــــــــنع األرســـــــــتقراطية فـــــــــى مواجهـــــــــة الطبقـــــــــة 
ـــــــة المتعلمـــــــة الجـــــــادة والمســـــــتنيرة ـــــــن عمـــــــل نمـــــــ.  البرچوازي وذجى م

ســـــــتوديو مصـــــــر للتعبيـــــــر عـــــــن نمـــــــط الموضـــــــوعات واألفكـــــــار التـــــــى 
  . تبناها

 الدكتور 
Buddy Goes West 

  ق م ١٠٠)  س/    ف/  ت ( ١٩٨١إيطاليا 
Aka: Occhio alla Penna (OTitle). 
Alex Cinematografica SRL. Script: Sergio Donati. 

Costumes: Luciano Sagoni. AstD: Salvo Basile. PD: Walter 
Patriarca. Stunt-Men Metro Goldwyn Mayer: Giorgio 
Ubaldi. DPh: Franco di Giacomo, A.I.C. Processing 
Laboratory: Technicolor↵ Technovision. E: Eugenio 
Alabiso. M: Ennio Morricone; >ME: Grandi Firme della 
Canzone.< ExcP for Alex Cinematografica SRL: Claudio 
Mancini. P: Horst Wendlandt. D: Michele Lupo 

<Bud Spencer.> ¤ With: Joe Bugner. Piero Trombetta. 
Carlo Reali. Sara Franchetti. Renato Scarpa. Riccardo 
Pizzuti. Andrea Heuer. And Amidou -as Cocoa.. 
إن كــــــــان هنـــــــــاك ســــــــبب لمشـــــــــاهدته فهــــــــو موســـــــــيقى موريكـــــــــونى 

ــــــع مســــــتواه الرائعــــــة ــــــر المتناســــــبة م ــــــاح شــــــبه  ، وغي ، ال ســــــيما االفتت
األوبرالـــى الفخـــيم الـــذى يبـــرع فـــى مثلـــه عـــادة هـــذا الكاتـــب اإليطـــالى 

ــــذ ــــا.  الف ــــرر االتجــــاه غرب ــــدين يق ــــا الجــــوال الب ،  ، فيركــــب قطــــارا راقي
ى الوحيـــــد لنصـــــف الفـــــيلم حيـــــث منظـــــره الفـــــظ هـــــو الرهـــــان الكوميـــــد

ــــرع لــــه .  األول ــــذى تب ــــدو هــــو الهنــــدى األحمــــر ســــارق الجيــــاد ال أمي
ـــــه كظلـــــه ـــــا ل ـــــه يومـــــا فيصـــــمم أن يظـــــل رفيق ، وعـــــادة مـــــا  البطـــــل بدم

يضـــــطر األول النقـــــاذه مـــــن الشـــــنق بادعـــــاه أنـــــه شـــــيخ قبيلتـــــة ويهـــــدد 
ــــود الفرســــان بشــــن حــــرب شــــاملة ضــــدهم تخطــــيط هــــذا لســــرقة .  جن

ــــــة تنقــــــل بواســــــطة ا ــــــة مــــــاحقيب ــــــق  لقطــــــار وتحــــــوى أشــــــياء ثمين ، يخل
  . إحدى الحبكات الرئيسة فى الفيلم

  ☺ دكتور زيفاجو 
Doctor Zhivago 

  ق م ١٩٧)  س/    ف/  ت ( ١٩٦٥بريطانيا 
[Metro Goldwyn Mayer] Metro Goldwyn Mayer British 

Studios [Sostar]. From the N: Boris Pasternak. <PSup: John 
Palmer;> PMgs: Agustin Pastor, Douglas Twiddy; 
CameraOp: Ernest Day; AstDs: Roy Stevens, Pedro Vidal; 
Continuity: Barbara Cole; SdRecg: Paddy Cunningham; Re-
Recg: MGM Sound Department. AD: Terence March; 
AstArtDs: Ernest Archer, Bill Hutchinson, Roy Walker; 
SDr: Dario Simoni; MUp: Mario van Riel; HairStylists: 
Gracia de Rossi, Anna Christofani; SpFx: Eddie Fowlie; 
Chief Electrician: Miguel Sancho; Construction: Gus 

Walker, Fred Bennett; Dialogue Coach: Hugh Miller. CD: 
Phyllis Dalton; >FE: Norman Savage; 2ndUnitD: Roy 
Rossotti; SdEr: Winston Ryder; 2ndUnitPh: Manuel 
Berenguer, A.S.C.;< ExcP: Arvid Griffen. 
OMCompAndCond: Maurice Jarre. PD: John Box. DPh: 
Freddie Young, B.S.C. <<S: Robert Bolt. P: Carlo Ponti. D: 
David Lean.>> 

Str: Geraldine Chaplin, Julie Christie, Tom Courtenay, 
Alec Guinness. …: Siobhan McKenna, Ralph Richardson, 
Omar Sharif, Rod Steiger, Rita Tushingham. With: 
Adrienne Corri, Bernard Kay, Geoffrey Keen, Klaus Kinski, 
Jeffrey Rockland, Gerard Tichy, Noel Willman.  ↑ Tarek 
Sharif, Jack MacGowran, Mark Eden, Erik Chitty, Roger 
Maxwell, Wolf Frees, Gwen Nelson, Lucy Westmore, Lili 
Murati, Peter Madden. 
،  روايــــة األديــــب السوفـــــيتى بــــوريس پاســــترناك عــــن الثــــورة البلشــــفية
ـــرفض الـــدماء ـــورة لكـــن ت ـــة رومانســـية تقـــر دوافـــع الث ـــى تحمـــل رؤي ،  الت

تحــــاد السوفـــــيتى والكثيــــر مــــن وظلــــت لفتــــرات طويلــــة ممنوعــــة فــــى اإل
لــــــم يعــــــرض فــــــى مصــــــر إال فـــــــى  (الــــــدول المتوافقــــــة سياســــــيا معــــــه 

بغـــــض النظـــــر عـــــن رصـــــانة وتـــــوازن الرؤيـــــة التـــــى تتحاشـــــى  .  ) ١٩٧٦
مـــن المثيـــر للفضـــول أن  (كـــل مـــا يمكـــن تأويلـــه كپروپاجانـــدا رخيصـــة 

، فـــإن مـــا يهـــم  ) ال توجـــد شخصـــية خاليـــة مـــن نبـــل مـــا فـــى كـــل الفـــيلم
ــــك ال ــــن الســــينمائى الفــــائقهــــو تل ــــن الف ــــة األخــــاذة م ــــة المتحفي .  قطع

رغـــــم أن التصـــــرف الواســـــع فـــــى الروايـــــات العظيمـــــة عـــــادة مـــــا يـــــأتى 
، لكـــــن مخطوطـــــة بولـــــت جـــــاءت بـــــدراما كثيفـــــة قويـــــة  بنتيجــــة فاســـــدة

ــــة التفصــــيالت رغــــم الطــــول الفيلمــــى واالتســــاع  محكمــــة الخيــــوط وثري
تصـــــــوير .  ، بالضـــــــبط كمـــــــا يفتـــــــرض أن يناســـــــب األفـــــــالم الملحمـــــــى

،  يــــانج وتصــــميم بــــوكس صــــنعا معــــا مــــا يــــدرس اليــــوم فــــى كــــل مكــــان
ـــوت والطرقـــات  ـــى تغطـــى البي ـــد الخالـــدة الت ـــذات فـــى مشـــاهد الجلي بال

ـــــين  ( ـــــيلم لي ـــــا كمـــــا كـــــان ف ـــــرى تمام ـــــد الكب نعـــــم هـــــذه ملحمـــــة الجلي
؛ أيضـــــا هنـــــاك  ملحمـــــة الرمـــــال األعظـــــم”  لـــــورانس العـــــرب “الســـــابق 

ز مجـــــد كـــــاميرات الپانافــــــيچان أحـــــد الـــــدور المؤكـــــد للفـــــيلم فـــــى تعزيـــــ
ـــــزمن الموســـــيقى المذهلـــــة .  ) أكثـــــر تقنيـــــات الســـــينما صـــــمودا مـــــع ال

ـــــى رأســـــها لحـــــن  ـــــذى يلخـــــص ’  الرا ‘لمـــــوريس چـــــار وعل ـــــد ال الخال
ــــه الخاصــــة ــــيلم بطريقت الطبيــــب المطــــارد بســــبب أشــــعاره الذاتيــــة :  الف

ــــــديم الحميمــــــة ــــــه الق ــــــرق عــــــن حب ــــــى  ، فيفت ــــــه إل ــــــيش علي ، لكــــــن يع
ــــــورة حيــــــث يــــــورى چيفـــــــاجو  . األبــــــد البدايــــــة فــــــى موســــــكو قبــــــل الث

ــــم عمــــر األب ( ــــن ث ــــب حــــديث التخــــرج )  الشــــريف طــــارق االب الطبي
ابنـــة صــــديقة أمــــه ومعلمــــه الطبيــــب )  شــــاپلين (والمـــرتبط بحــــب تونيــــا 

،  اللــــذين ربيــــاه يتيمــــا)  ســــير ريتشاردســــون الطــــاغى دومــــا (جروميكــــو 
ـــى أحبتـــه منـــذ الصـــغر و  ســـيتزوجان فعـــال فـــى نهايـــة پاريســـية التعلـــيم الت

، لكــــــن بعــــــد أن يكــــــون خيطــــــا آخــــــر قــــــد دخــــــل وعصــــــف  المطــــــاف
أو الرا حســـب تســـميته ـ  إنـــه الريســـا .  بحياتـــه ولـــن ينمحـــى منهـــا قـــط

ـــــى تحـــــب )  كريســـــتى (الشـــــعرية لهـــــا  الممرضـــــة الرقيقـــــة الجميلـــــة الت
لكنهــــا تجــــد نفســــها شــــبه أمــــة )  كورتينــــاى (پاشــــا الشــــاب الشــــيوعى 

،  الثـــــرى واســـــع النفـــــوذ)  ســـــتايجر (كوموروفــــــسكى لســـــيدها فــــــيكتور  
أضــــف .  األمــــر الــــذى يفضــــى بهــــا لمحاولــــة انتحــــار ثــــم محاولــــة قتلــــه

لهــــــــذا مــــــــا عاينــــــــه لــــــــورى مــــــــن بطــــــــش دمــــــــوى للشــــــــرطة القيصــــــــرية 
،  بمظــــــاهرات الجيــــــاع الســــــلمية تجعلــــــه شــــــاعرا متعاطفــــــا مــــــع الثــــــورة

لكـــــن هـــــذه الرومانســـــية عينهـــــا مـــــا يجعـــــل التـــــأقلم مـــــع ثـــــورة كانـــــت 
،  بـــــدورها أكثـــــر دمويـــــة وهمجيـــــة وال عقالنيـــــة مـــــن كـــــل شـــــىء ســـــابق

القصــــة تــــروى مــــن خــــالل مــــدير أحــــد الســــدود .  أمــــرا أشــــد اســــتحالة
ـــــــورى  ـــــــر الشـــــــقيق لي ـــــــيس (األخ غي ـــــــر مـــــــن الرا  ) جين ـــــــة األخي ، البن

بعـــــد أن قضـــــى عمـــــرا فـــــى البحـــــث عنهـــــا بنـــــاء علـــــى )  توشـــــينجهام (
ـــــب مـــــن أمهـــــا ـــــذى كـــــان مـــــن الشـــــرطة الســـــرية طل وهـــــو الـــــذى  ، وال

يلتقـــــى چيفــــــاجو بـــــالرا .  أعطـــــى النصـــــيحة لألســـــرة بمغـــــادرة موســـــكو
ـــــــة آل جروميكـــــــو هـــــــذه ، لكـــــــن  المســـــــتقرة فـــــــى قريـــــــة مجـــــــاورة لقري

ســــــرعان مــــــا تتكــــــاثف الخيــــــوط التــــــى تــــــدين االثنــــــين لتفضــــــى لفــــــراق 
ـــــارى ـــــذى أصـــــبح مهمـــــا فـــــى الســـــلطة .  إجب يصـــــمم كوموروفــــــسكى ال

ــــــرا عمــــــا ارتك ــــــدة علــــــى إنقاذهــــــا تكفي ــــــه فــــــى حقهــــــاالجدي ، ورغــــــم  ب
، وذلـــك إنقـــاذا لهـــا مـــن  ازدرائهـــا الشـــديد هـــى وچيفــــاجو لعرضـــه هـــذا

ـــه لدرجـــة أن  ـــام البالشـــفة مـــن زوجهـــا پاشـــا الـــذى وصـــل فـــى دمويت انتق
أمـــــا چيفـــــــاجو فيبقـــــى مكتفيـــــا بنجــــــاح .  اعتبـــــروه مارقـــــا فــــــى نظـــــرهم
، قاضـــــيا بقيـــــة عمـــــره عـــــاطال أو موظفـــــا  أســـــرته فـــــى الفـــــرار لپـــــاريس

، وإن كانـــــت أشـــــعاره تنتشـــــر فـــــى الخفـــــاء بمـــــا  موســـــكوبســـــيطا فـــــى 
التتابعـــــات التـــــى تهمـــــر الـــــدموع تمثـــــل .  يفـــــوق تصـــــورات أحـــــد مـــــنهم

الفــــــــراق :  موســــــــوعة تكاثفــــــــت فــــــــى مجــــــــرد ربــــــــع الســــــــاعة األخيــــــــر
ـــب ـــه اللحـــاق  الرهي ـــرة لـــالرا بالصـــدفة لكـــن محاولت ـــورى األخي ـــة ي ، رؤي

لـــالرا كعجـــوز ، قصـــة مـــا ربمـــا قـــد حـــدث  بهـــا تنهـــى حياتـــه بأزمـــة قلبيـــة
، أو كــــذا مــــا حــــدث لالبنــــة التــــى  مجهولــــة فــــى دولــــة شــــمولية عمالقــــة

ـــا ـــى منجولي ـــوه مـــن أمهـــا حيـــث أخـــذهم إل ـــور تت ـــرا  تركهـــا فيكت ، أو أخي
ــــــــزف  ــــــــدرة خاصــــــــة لع ــــــــة مق ــــــــث يتضــــــــح أن لالبن ــــــــة حي لقطــــــــة النهاي

القــــيم .  ، ال تجــــزم بنســــبها فقــــط بــــل تــــوحى أيضــــا باألمــــل الموســــيقى
ــــونتى اإلنتاجيــــة فــــى القمــــة إطال ــــتج كــــارلو پ التصــــوير  (قــــا بفضــــل المن

ـــــى األقـــــل ـــــع دول عل ـــــى أرب ـــــدا أســـــپانيا:  ف ـــــدا ، فنلن ، وبريطانيـــــا  ، كن
وتوجيــــــه ليــــــين األســــــتاذى الــــــذى يقــــــدم درســــــا فــــــى كيفيــــــة )  بــــــالطبع

الـــــــــتحكم والتجويـــــــــد فـــــــــى كـــــــــل صـــــــــغيرة وكبيـــــــــرة ألبعـــــــــد الحـــــــــدود 
ــــة ــــا أن الملحميــــات هــــى درر الســــينما التــــى  المتخيل ــــت دوم ال ، وليثب

مشــــــاهد الجمــــــوع .  يجــــــب أن يقربهــــــا ســــــوى العمالقــــــة مــــــن أمثالــــــه
ــــــــف ، الثــــــــورة الحــــــــرب:  الكبيــــــــرة ، الحــــــــرب  ، رحلــــــــة القطــــــــار للري
 ـ  وليس فقــــــط تلــــــك التتابعــــــات الرومانســــــية الباكيةـ  ، كلهــــــا  األهليــــــة

خبــــرات تمثيــــل عمالقــــة تتوقــــع .  أشــــياء ترجــــك باتســــاع غيــــر مســــبوق
ـــرا لعمـــر الشـــريف فـــ ـــرئيسمعهـــا مأزقـــا كبي ـــدور ال ، لكـــن مـــا قدمـــه   ى ال
، وعلــــــى األقــــــل أضــــــافت عينــــــاه  كــــــان شــــــيئا رائعــــــا بكــــــل المقــــــاييس

ــــــــان الــــــــدامعتان دومــــــــا ، عمقــــــــا كــــــــان  الواســــــــعتان الــــــــداكنتان الالمعت
ـــــل آخـــــر  ـــــه مـــــن خـــــالل أى ممث ـــــه أو تخيل ـــــو صـــــح  (يصـــــعب ترجمت ل

اختيــــار دور واحــــد لممثــــل نجيــــب العطــــاء كهــــذا لتســــميته دور العمــــر 
نجــــاح ســــاحق وضــــعه كواحــــد مــــن أنجــــح .  ) ا الــــدورلــــه لرشــــحنا هــــذ

خمســــة أفــــالم فــــى التــــاريخ قبــــل أن تتــــوالى طرقــــات منــــذ الســــبعينيات 
فـــى مصـــر أتـــيح ســـينمائيا وفــــيديويا فـــى نســـخته .  علـــى شـــباك التـــذاكر

، لكــــن األكثــــر شــــيوعا فــــى التليفـــــزيونات اليــــوم هــــو النســــخة  األصــــلية
ــــــــى تجــــــــرى  الختصــــــــارات ، وذات ا ق ١٨١المرممــــــــة األحــــــــدث الت

، وقطعـــــا تظـــــل النســـــخة  غيـــــر المفســـــدة لكـــــن غيـــــر الضـــــرورية أيضـــــا
  . األصلية أكثر إشباعا

AA: S based on material from another medium; Cgr; CD 
-Color; AD-SD -Color (Box, Marsh -AD; Simoni -SD); 
MScr -Substationally O. 

AAN: Pic; SptA (Courtenay); D; FE; Sd (MGM British 
Studios Sound Department -Watkin -SdD; MGM Studio 
Sound Department -Milton -SdD). 

أو كيف تعلمت أن أكف — دكتور سترينچالف
  ☺  ٢/١عن القلق وأحب القنبلة 

Dr. Strangelove —or How I Learned 
to Stop Worrying and Love the Bomb 

  أق أ ٩٣)  ت ( ١٩٦٤بريطانيا 
[Columbia] Hawk Films. AD: Peter Murton; Camera 

Operator: Kelvin Pike; Camera Ast: Bernard Ford; 
Continuity: Pamela Carlton; Wordrobe: Bridget Sellers. 
SpFx: Willy Veevers; Travelling Matte: Vic Margutti; Rec: 
Richard Bird; SdSup: John Cox; Dubbing Mixer: John 
Aldred; SdE: Leslie Hodgson; MUp: Stewart Freeborn. M: 
Laurie Johnson. DPh: Gilbert Taylor. FE: Anthony Harvey. 
PD: Ken Adam. AscP: Victor Lyndon. S: Stanley Kubrick, 
Terry Southern & Peter George; Based on The B  Red 
Albert: Peter George. D. P.: Stanley Kubrick. 

Peter Sellers. Geaorge C. Scott. ¤. Co-Str: Sterling 
Hayden, Keenan Wynn, Slim Pickens. With: Peter Bull, 
James Earl Jones, Tracy Reed, Jack Creley. And Frank 
Berry, Glen Beck, Shane Rimmer, Paul Tamarin, Gordon 
Tanner, Robert O’Neil, Roy Stephens, Hal Galili, Laurence 
Herder, John McCarthy. 
مـــن أشـــهر النظريـــات فـــى تفســـير الفـــيلم أن كـــل األحـــداث والصـــور 

األولــــى واأللقــــاب علــــى  (والحــــوار حتــــى أســــماء جميــــع الشخصــــيات 
تحمـــــــل إيحـــــــاءات جنســـــــية محـــــــددة وبالغـــــــة البـــــــذاءة )  حـــــــد ســـــــواء

تها والنتيجـــــــة أن الفـــــــيلم يتحـــــــدث عـــــــن نوعـــــــان مـــــــن الكبـــــــت فرضـــــــ
ــــد  الحضــــارة كبــــت الجــــنس وكبــــت القنابــــل ، وان الطبيعــــة البشــــرية تري
ويالـــه مـــن تعبيـــر ال يفوقـــه .  لهمـــا األنطـــالق المجنـــون أيـــا كـــان الـــثمن

تعبيـــــر عـــــن أوائـــــل الســـــتينيات حيـــــث بالونـــــة الجـــــنس وبالونـــــة القنابـــــل 
ــــة ، وقــــد   قــــد شــــحنت ألقصــــى مــــدى فــــى انتظــــار لحظــــة انفجــــار قريب

ــــل ال ينســــى لســــ!  كــــان ــــالث شخصــــيات الواقــــع أنهــــا تمثي يلرز فــــى ث
، وأيضــــا ســــكوت مــــذهل فــــى دور رئــــيس األركــــان  تمثــــل كــــل البشــــرية

الفكــــرة ببســــاطة أن قــــرر أحــــد  .  التــــدميرى والطفــــولى فــــى كــــل لحظــــة
ــــى  ــــأن تلق ــــه ب ــــر لطائرات ــــه أم ــــركيين توجي ــــادة العســــكريين األمي ــــار الق كب

ــــل النوويــــة علــــى االتحــــاد السوفـــــيتى يحــــاوالن  رئيســــا البلــــدين.  القناب
، لكـــــن المشــــكلة الوحيــــدة أن مـــــن يحملــــون القنابـــــل  إنقــــاذ الموقــــف
خيــــال فــــائق وكوميــــديا ســــاخرة تمامــــا فــــى واحــــدة .  ســــعداء بالمهمــــة

مـــن أبلـــغ وأقـــذع هجائيـــات كووبريـــك للجـــنس البشـــرى باعتبـــاره كـــائن 
، وال مســـــــتقبل يـــــــذكر لـــــــه إال أن تتجـــــــاوزه شـــــــجرة  خـــــــاطئ التكـــــــوين

ــــــك أن أرســــــل طــــــاقم  مــــــن األســــــاطير حــــــول.  التطــــــور ــــــدقيق كووبري ت
ـــــــا لمـــــــزج  ـــــــب األطفـــــــال فـــــــى ألماني المـــــــؤثرات الخاصـــــــة لســـــــوق للع

  . تصميم مستقبلى للطائرات من أحدث النماذج المتاحة فيه
AAN: Pic; D; A (Sellers); SBased on Material from 

Another Medium. 

  ؟  ترقص…الدكتورة منال 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٩١مصر 

ـــــــديع :  قصـــــــة.  العـــــــدل فـــــــيلم]  النصـــــــر نيالند ســـــــا [ محمـــــــد ب
جمـــــــــال .  د:  موســــــــيقى.  شـــــــــريف المنبــــــــاوى:  ســــــــيناريو.  ســــــــربية
ــــــاچ.  ســــــالمة ــــــى.  صــــــالح بســــــيونى:  مونت ــــــتج فن ــــــد :  من صــــــديق عب
  . سعيد مرزوق:  إخراج.  محسن نصر:  مدير التصوير.  العزيز

.  صــــــــالح ذو الفقــــــــار.  فــــــــاروق الفيشــــــــاوى.  كمــــــــال الشــــــــناوى
ــــؤادنجــــ ــــدين:  ألول مــــرة.  وى ف ــــور ال ــــاجى ســــعد.  ماجــــدة ن ، مهــــا  ن

ـــــــر ، ياســـــــمينا عـــــــزت ـــــــد ، عبي ـــــــى خال ـــــــة أباظـــــــة ، من ـــــــد  ، راوي ، وحي
ـــــــد المـــــــنعم حمـــــــدى ــــــــت  ، حمـــــــدى الســـــــخاوى ، عثمـــــــان عب ، ميرف
  . ، حلمى عبد الوهاب ، عمر عز الدين الشناوى

ــــــرف أن أباهــــــا يمتلــــــك  ــــــيم باألســــــكندرية وال تع ــــــال تق ــــــدكتورة من ال
، كـــــل المعـــــروف عنـــــه أن  يـــــا ليليـــــا بالقـــــاهرة ومتـــــزوج مـــــن راقصـــــتهناد

ـــــــــالورع والتقـــــــــوى ـــــــــزنس اشـــــــــتهر ب حـــــــــين يتقـــــــــدم أحـــــــــد .  رجـــــــــل بي
أنــــت لســــت .  ، فيهجرهــــا الدپلوماســــيين لخطبتهــــا تنكشــــف األســــرار

فـــى حاجـــة لهـــذا العنـــوان حتـــى تعـــرف المصـــير الـــذى ينتظـــر كـــل امـــرأة 
ال هـــــــو علـــــــى أى حـــــــ.  تقــــــع فـــــــى مشـــــــكلة فـــــــى الســـــــينما المصـــــــرية
ـــــدين  ميلودرامـــــا مرحـــــة الســـــخرية فـــــى ذات الوقـــــت ـــــور ال ، وماجـــــدة ن

، ولألســــــف لــــــم  جيـــــدة فــــــى دور العنــــــوان والــــــذى كـــــان أول أدوارهــــــا
  . تواصل كثيرا

  دالل المصرية 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٠مصر 

ـــــب محفـــــوظ:  قصـــــة.  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما .  نجي
أغـــــانى .  ، حســـــن اإلمـــــام امىمحمـــــد مصـــــطفى ســـــ:  ســـــيناريو وحـــــوار

علــــــى :  تلحــــــين.  ، صــــــالح أبــــــو ســــــالم نبيلــــــة قنــــــديل:  مــــــن تــــــأليف
ــــــديكور.  إســــــماعيل ــــــدس ال فــــــؤاد :  موســــــيقى.  حلمــــــى عــــــزب:  مهن
:  المنــــــــتج المنفــــــــذ.  رشــــــــيدة عبــــــــد الســــــــالم:  مونتــــــــاچ.  الظــــــــاهرى

:  إخــــــراج.  عبـــــد الحلــــــيم نصـــــر:  مـــــدير التصــــــوير.  مديحـــــة يســــــرى
  . حسن اإلمام
ــــــــبماجــــــــدة ا ــــــــى فــــــــوزى ، هــــــــدى ســــــــلطان لخطي ، صــــــــالح  ، ليل

  . ، سهير البارونى ، حسين فهمى قابيل
ـــــدعارة ـــــدور معظمهـــــا حـــــول الجـــــنس وال ـــــث  سلســـــلة مآســـــى ي ، حي

ـــــرة ـــــاة  ، يعتـــــدى عليهـــــا الشـــــاب الثـــــرى خادمـــــة فقي ، وتتالطمهـــــا الحي
ميلودرامــــــــا حيــــــــاة .  ، بــــــــل واتهــــــــام بالقتــــــــل حتــــــــى بيــــــــت الــــــــدعارة

إلمـــــام ويجيـــــد خلـــــق جوهـــــا العـــــام الراقصـــــات التـــــى يعشـــــقها حســـــن ا
أغـــــانى والحـــــان علـــــى إســـــماعيل فـــــوق المتوســـــط بالنســـــبة .  المتميـــــز

  . لهذه النوعية



١٣٩  

  دلع البنات 
  ق أأ ١٠٢)   س/  ت/  الشرق األوسط ( ١٩٦٩مصر 

.  أفـــــالم فريـــــد شـــــوقى]  أفـــــالم فريـــــد شــــوقى وكالــــة الجـــــاعونى  [
ـــــديع خيـــــرى نجيـــــب الريحـــــانى:  قصـــــة ـــــد :  ســـــيناريو وحـــــوار.  ، ب فري
ــــا عــــريس أغنيــــة .  ، بهجــــت قمــــر شــــوقى ــــدلع ي فتحــــى :  الكلماتـ  ات
:  مهنــــــــدس الــــــــديكور.  مــــــــن الفلكلــــــــور الشــــــــعبى:  ؛ اللحــــــــن قــــــــورة

مــــــدير .  عزيــــــز فاضــــــل:  كبيــــــر مهندســــــى الصــــــوت.  حلمــــــى عــــــزب
ـــــع.  فكـــــرى رســـــتم:  مونتـــــاچ.  ســـــعد شـــــنب:  اإلنتـــــاج :  مـــــدير التوزي

ـــــــدير التصـــــــوير.  جمـــــــال المصـــــــطيهى ـــــــد ف:  م ـــــــدوحي :  إخـــــــراج.  ري
  . حسن الصيفى

محمـــــــــود .  يوســـــــــف وهبـــــــــى.  نيللـــــــــى.  فريـــــــــد شـــــــــوقى:  بطولـــــــــة
ـــــــدقن.  المليجـــــــى ـــــــق ال ـــــــل الهجرســـــــى.  توفي ،  ، ســـــــامية رشـــــــدى نبي

، عبـــــــد الغنـــــــى  فيفـــــــى يوســـــــف.  ، إبـــــــراهيم ســـــــعفان محمـــــــد شـــــــوقى
ــــق ، أحمــــد شــــوقى ، حســــن حســــين النجــــدى ــــى  ، الطــــوخى توفي ، ليل
، محمـــــود  حســـــان اليمـــــانى ، ، ســـــناء يـــــونس ، علـــــى عرابـــــى حســـــن
  . لطفى

ـــــــة ـــــــديا مفعمـــــــة بالحيوي ـــــــأخوذة عـــــــن مســـــــرحية الريحـــــــانى  كومي ، م
ــــد شــــوقى محــــل الريحــــانى ’  الدلوعــــة ‘ ــــل فري ــــت أول مــــا مث ــــى كان الت
،  ) يحكــــى عــــادة بتواضــــع رائــــع مــــدى وجلــــه مــــن خــــوض التجربــــة (

الفتــــــاة الثريــــــة التــــــى تــــــرفض .  وأيضــــــا أول نجوميــــــة مســــــرحية لنيللــــــى
ــــرى العاطــــ ــــة ابنــــة  ، وتحــــب شــــابا مكافحــــا لالث ــــه يضــــطر لخطب ، لكن

ـــدة.  رئيســـه فـــى العمـــل ـــة وهـــى الدلوعـــة العني ـــر  مـــاذا تفعـــل البطل ؟ كثي
، ونيللــــى تعطــــى  مــــن الــــرقص الجــــرئ مــــن أيــــام مجــــد الحركــــة الهيبـــــية

  . مذاقا الذعا للشخصية يخلط ما بين اللهو والحنكة واالثارة
  الدلوعة 

  مق  ٩٠)  س/    ف ( ١٩٦٦لبنان 
محمــــــــد :  ســــــــيناريو.  اللبنانيــــــــة للتجــــــــارة واالســــــــتثمار الســــــــينمائى

ـــــــراهيم شـــــــامات:  مـــــــدير التصـــــــوير.  ســـــــلمان محمـــــــد :  إخـــــــراج.  إب
  . سلمان
،  ، فريـــــال كـــــريم ، موفـــــق بهجـــــت ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى رنـــــدة

  . رشيد عالم
، يعارضـــــه  حـــــب بـــــين ابنـــــة أحـــــد األثريـــــاء ومـــــدرس الموســـــيقى لهـــــا

تتـــــــوالى المفارقـــــــات ومنهـــــــا أن يـــــــأتى العـــــــم .  األب للفـــــــارق الطبقـــــــى
كوميـــــديا متوســـــطة التســـــلية بـــــال تميـــــز .  الثـــــرى للمـــــدرس مـــــن أميركـــــا

  . تذكر
   ٢/١الدلوعة الشرسة 

The Girl Who Couldn’t Say No 
  ق م ٨٣)    ف  ( ١٩٦٩أميركا 

Twentieth Century Fox [Dimitri di Grunwald; Ital-
Notapple Cinematographea]. AD: Pierluigi Bizza; E: Franco 
Arcalli; SdE: Christopher Cruise; SdMixer: Doug Turner. 
DPh: Ennio Guarneri. M: Riz Ortolani. Beat Mass Perf: 
Franco Ceccarelli; StE: Nicholas di Grunwald. S: Franco 
Brusati, Ennio de Concini. P: Luciano Perugia. D: Franco 
Brusati. 

Virna Lisi, George Segal. ¤. With: Lila Kedrova and 
Akim Tamiroff -as Uncle Egido. Paola Pitagora, Luciano 
Mondolfo. Richard Bill, Felicity Mason, Mario Brega. 

جــــراح مــــن أصــــل أميركــــى يريــــد الــــتخلص مــــن قيــــود تمســــكه :  رومــــا
، مــــن خــــالل حــــب صــــديقة طفولتــــه البريئــــة المتحــــررة  بعملــــه ونجاحــــه
كوميـــــديا خفيفـــــة لكـــــن لـــــم تحســـــن .  ، لكنـــــه يفشـــــل ســـــليمة الطويـــــة

  . االستغالل الكامل لموضوعها
  دلوعة نابليون 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ١١٥)  ت ( ١٩٩٧مصر 
؛ مبــــــــاراة   ¤.  نبيــــــــل عصــــــــمت:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  ¤

  . محمد حلمى:  إخراج.  كوميدية
،  ، نجــــاح المــــوجى ، أحمــــد راتــــب ، ســــعاد يــــونس أبــــو بكــــر عــــزت

  . بثينة رشوان
كوميـــــديا طريفـــــة لكـــــن ليســـــت بارعـــــة جـــــدا مـــــن نوعهـــــا الـــــذى هـــــو 

، كـــــذا ليســـــت مقنعـــــة دائمـــــا فـــــى مقالبهـــــا  أفـــــالم المقالـــــب المتبادلـــــة
الــــــبطالن رجــــــل وســــــيدة بيــــــزنس فــــــى حالــــــة منافســــــة شــــــديدة .  هــــــذه
ــــة مســــاعدتها الحســــناء .  دائمــــة ــــدس الثاني ــــة  (ت ــــل عــــام قامــــت بثين قب

ــــــزيونية أخـــــرى هـــــى  ـــــى تليف ـــــدور بالضـــــبط ف ـــــنفس ال لقمـــــة  “رشـــــوان ب
ــــــه  ) ” القاضــــــى ــــــر المتــــــزوج فــــــإذا بهــــــا تحب ، تدســــــها علــــــى األول غي

ســـــــاعد األول م.  وتتزوجـــــــه بـــــــدال مـــــــن أن تشـــــــتغل كجاسوســـــــة عليـــــــه
ــــإعالن بيــــع مركــــب ســــياحى يمتلكــــه رئيســــه بينمــــا يمثــــل  يــــدبر حيلــــة ب

ـــــع الغريمـــــة فـــــى الفـــــخ.  هـــــو دور مشـــــترى بســـــعر أعلـــــى ، لكنهـــــا  تق
ــــــب العكســــــى ــــــدبران المقل ــــــن معاونهــــــا المتــــــيم بهــــــا ي .  بمســــــاعدة م

ـــذاكى ونجـــاح المـــوجى هـــو المســـاعد  أحمـــد راتـــب هـــو المســـاعد المت
ــــذى .  رضالمتصــــابى ومعــــا يمــــثالن معظــــم العــــ ــــوان هــــو االســــم ال العن

ابتكــــره األول للمركــــب  مــــدعيا أنهــــا مركبــــا لنابـــــليون وأنهــــا المفضــــلة 
  ! لديه

  دلونى يا ناس 
  ق أأ ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٥٤مصر 
  . السيد زيادة:  إخراج

، محمـــــــــود  ، علويـــــــــة جميـــــــــل ، شـــــــــكرى ســـــــــرحان دريـــــــــة أحمـــــــــد
  . ، هند رستم ، كيتى ، عبد السالم النابلسى المليجى

، علــــى أهلهــــا وحبيبهــــا الــــذين فقــــدت  المطلــــوب أن يــــدلها النــــاس
ــــدتها ــــركتهم بســــبب تزمــــت وال ميلودرامــــا صــــارخة .  ذاكرتهــــا بعــــد أن ت

  . ، أعطاها الطاقم الكبير بعض الرونق مؤثرة
  دليل االتهام 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٠)  ت ( ١٩٨٣مصر 
  . شفيق شامية:  إخراج

، محمــــود  ، آمــــال رمــــزى الصــــريطى، ســــامح  ، كــــرم مطــــاوع شــــيرين
  . ، حسين الشربينى ، صالح نظمى المليجى

، فـــــــى إنتـــــــاج  ، مــــــن أفـــــــالم االنفتــــــاح قصــــــة غيـــــــر تقليديــــــة عامـــــــة
ـــــــزيونى متوســــــط ــــــدواجن الفاســــــدة.  تليف ــــــاطرة ال ، بســــــبب  يســــــقط أب

ــــاالت صــــحفى شــــريف محمــــود المليجــــى هــــو المســــئول الخفــــى .  مق
كـــــــة أن ابنتـــــــه الصـــــــحفية الحب.  وراء ذلـــــــك ويعتـــــــزل البيـــــــزنس ككـــــــل

ـــــات )  شـــــيرين (الصـــــغيرة  ال تصـــــدق هـــــذا وتســـــعى بعـــــد ســـــنوات إلثب
طــــوال الوقــــت .  ، بمــــا لــــن يــــأتى لهــــا بالنتــــائج المرجــــوة بــــراءة والــــدها

هنــــاك الشــــد والجــــذب بينهــــا وبــــين أســــتاذها فــــى كليــــة اإلعــــالم مثــــالى 
اإليقــــــــاع غيــــــــر الســــــــريع واداء البطــــــــل .  ) كــــــــرم مطــــــــاوع (المبــــــــادء 
  . أهم النواقص ، المسرحى

  دليل المرأة الذكية 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)  ت ( ١٩٩١مصر 

ـــــــى :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون عل
  . يحيى العلمى:  إخراج.  سالم

، تهـــــــانى  ، أحمــــــد عبــــــد العزيــــــز ، ســــــماح أنـــــــور فــــــؤاد المهنــــــدس
، رشــــدى  ى، محمــــد التــــاج ، أنعــــام سالوســــة ، عبــــد اهللا فرغلــــى راشــــد

  . المهدى
موظــــف كبيــــر وفــــى ذات الوقــــت كاتــــب ومولــــع بمشــــاكل اآلخــــرين 
ـــم الشـــجار  ـــالى األفكـــار دائ يتـــورط فـــى حـــل مشـــكلة زميـــل مهنـــدس مث

ـــــه ـــــع زوجت ـــــه شـــــجاراتهما ويدرســـــها ويحـــــاول حلهـــــا.  م ،  يســـــجلون ل
ـــــى  ـــــذى يتهـــــرب هـــــو نفســـــه مـــــن زواج المـــــرأة الت فـــــى ذات الوقـــــت ال

ــــةيزجــــون بالمهنــــدس فــــى مست.  تحبــــه ، وعلــــى  شــــفى األمــــراض العقلي
كوميـــــديا ســــــاخرة طريفــــــة .  بطلنـــــا إخراجــــــه أيضـــــا مــــــن هـــــذه الورطــــــة

، فمعظــــم المواقــــف لــــم تعــــالج بالشــــكل  المنطلــــق لكــــن لــــيس أكثــــر
  . الذى يجعل منها كوميديا  أو سخرية حقا

   ٢/١دليلة 
  ق م ١٢٥)   س/  بيتش ( ١٩٥٦مصر 
  . محمد كريم:  إخراج

ـــــــد الحلـــــــيم حـــــــافظ ، عبـــــــد الـــــــوارث  ، زوزو ماضـــــــى ية، شـــــــاد عب
  . ، فردوس محمد ، رشدى اباظة عسر

حتـــــى توقـــــف مـــــا يصـــــرفه جارهـــــا )  شـــــادية (تنتحـــــر دليلـــــة الفقيـــــرة 
، وينطلــــق نحــــو الغنــــاء العصــــرى  الكهربــــائى علــــى عالجهــــا مــــن الســــل

، لكــــن المقصــــود بــــه  تعبيــــر ال يبــــدو لــــه معنــــى محــــدد فــــى الفــــيلم (
.  دبر لهــــا تكــــاليف العــــالج، وذلــــك حتــــى يــــ ) ! شــــىء ســــئ تأكيــــدا
، لكــــن يطلقهــــا ويعــــود  ويتزوجهــــا)  شــــادية أيضــــا (يقابــــل أخــــرى غنيــــة 

.  أن دليلــــــة حيــــــة:  لــــــذكريات حبــــــه األول وتحــــــدث مفاجــــــاة مذهلــــــة
ــــة!  وهكــــذا تســــير األمــــور ، هنــــاك شــــبه اجمــــاع علــــى  ميلودرامــــا غنائي

ـــــــوان والســـــــينما ســـــــكوب  فشـــــــل محمـــــــد كـــــــريم فـــــــى اســـــــتخدام األل
غيــــر  ‘ى قولبــــة النجمــــين الشــــابين فــــى إطــــار الغنــــاء وأيضــــا فشــــله فــــ (

ـــــه  ـ  العظيم مـــــن وجهـــــة نظرهـ  ’  العصـــــرى ـــــه يقصـــــد ب ـــــذى يبـــــدو أن وال
ـــــه كـــــل أفالمـــــه ـــــذى صـــــنع ل ـــــد الوهـــــاب ال :  معلومـــــة.  ) ! محمـــــد عب

هـــذا هـــو خـــامس فـــيلم ملـــون وثـــانى فـــيلم ســـكوب مصـــرى لكنـــه أول 
  . فيلم سكوب ملون فى السينما المصرية

  الدم يحن 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٢صر م

  . السيد زيادة:  إخراج
  . ، إسماعيل يس ، حسين رياض درية أحمد

ـــــة ـــــم تعجـــــب بشـــــدة هـــــواة ذرف  ميلودرامـــــا جامحـــــة الغراب ، ومـــــن ث
ــــدموع ــــى .  ال ــــة زوجــــة أبيهــــا وتتحــــول إل ــــن ســــوء معامل ــــة تهــــرب م طفل
تهـــرب مـــن زعـــيم عصـــابة النشـــل لتعـــود دون أن تعلـــم لـــذات .  نشـــالة

ــــزلال ــــن ذات الســــيدة من ــــذاب م ــــة وتالقــــى الع ــــث تعمــــل خادم .  ، حي
ـــــذى  ـــــدم هـــــو ال ـــــيس بالضـــــرورة أن ال ـــــدم أيضـــــا  ’ يحـــــن ‘ل ـــــر ال ، فغي

سيتضـــــح أن زعـــــيم عصـــــابة النشـــــل هـــــو عشـــــيق زوجـــــة األب :  يفعـــــل
  ! وأنهما يخططان لقتل هذا األب

  دماء بعد منتصف الليل 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٥مصر 
  . اعيل يسيس إسم:  إخراج

  . ، هالة صدقى أحمد عبد العزيز
قصــــــة أدنــــــى بكثيــــــر مــــــن المتوســــــط المعتــــــاد مــــــن يــــــس إســــــماعيل 

ــــــــس .  ، حيــــــــث ال مصــــــــداقية تــــــــذكر لألحــــــــداث أو الشخصــــــــيات ي
شــــاب كــــون ثروتــــه عــــن طريــــق الفســــاد يبحــــث عــــن االنتقــــام مــــن قاتــــل 

حتـــى .  يقابـــل بالصـــدفه ابنتـــه ويتزوجـــان وينســـى فكـــرة االنتقـــام.  أبيـــه
ـــــا و  ـــــةهن ـــــن  األمـــــور ممكن ـــــة فل ـــــى األقـــــل ألنهـــــا أصـــــبحت ممكن ، وعل

.  يوجــــد بعــــد ذلــــك مــــا يجعلــــه يفكــــر فــــى ذلــــك االنتقــــام مــــرة أخــــرى
  ! هذا األخير هو ما فعله الفيلم

   ٢/١دماء على األسفلت 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٢مصر 

مـــــودى :  موســـــيقى.  أســـــامة أنـــــور عكاشـــــة:  تـــــأليف.  ســـــاجا فـــــيلم
.  إبــــراهيم المشــــنب:  منــــتج منفــــذ.  أحمــــد متــــولى:  مونتــــاچ.  اإلمــــام
ـــــاج ـــــدير التصـــــوير.  هشـــــام عـــــزب:  إنت :  إخـــــراج.  هشـــــام ســـــرى:  م

  . عاطف الطيب
،  ، حنــــان شــــوقى ، حســــن حســــنى ، إيمــــان الطــــوخى نــــور الشــــريف

  . طارق لطفى
ــــتهم بســــرقة ملــــف إحــــدى القضــــايا ــــوزارة العــــدل ي يعــــود .  موظــــف ب

، فقـــــــط  ج إلثبـــــــات براءتـــــــهابنـــــــه ذو المنصـــــــب الرمـــــــوق مـــــــن الخـــــــار 
أن  ـ  أنت تتوقــــع هــــذا فــــى كــــل عمــــل ألســــامة أنــــور عكاشةـ  ليكتشــــف 

، بعـــــد أن كـــــان أروع نظـــــام للقـــــيم  نظـــــام القـــــيم قـــــد انهـــــار فـــــى مصـــــر
،  ، وأن أختـــــه الصـــــغرى تشـــــتغل فـــــى أحـــــد الفنـــــادق شـــــهدته البشـــــرية

ـــــادق  ـــــث أن شـــــغل الفن ـــــم هـــــذا أيضاـ  حي يحـــــول صـــــاحباته  ـ  أنت تعل
لــــيس هنــــاك درامــــا حقيقيــــة وســــط هــــذا .  مــــدمنات عقــــاقيرلعــــاهرات و 

ــــــرة اليســــــارية ــــــق االجتمــــــاعى الرجعــــــى ذى النب .  الصــــــخب فــــــى التعلي
فقــــط هنــــاك بعــــض التمثيــــل الجيــــد هنــــا وهنــــاك ال ســــيما مــــن حســــن 

إيمـــــــان .  حســـــــنى فـــــــى دور األب وحنـــــــان شـــــــوقى فـــــــى دور األخـــــــت
الطـــوخى هـــى باحثــــة كانـــت علــــى عالقـــة حــــب مـــع البطــــل قبـــل ســــفره 

  . ساعده اآلن فى مواجهة مشاكل أسرتهوت
  دماء على الثوب الوردى 

  ق م ١٠٠)   س / ماركو ( ١٩٨٢مصر 
:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم إبــــراهيم والــــى]  أفــــالم إيهــــاب الليثــــى [

.  عبــــد المــــنعم شــــكرى:  مهنــــدس المنــــاظر.  محمــــد مصــــطفى ســــامى
ــــــــاچ .  محمــــــــود فهمــــــــى:  مــــــــدير التصــــــــوير.  فكــــــــرى رســــــــتم:  مونت
  . حسن اإلمام:  إخراج

ـــــى ، ناهـــــد شـــــريف ، ســـــمير صـــــبرى يســـــرا ، ســـــعيد  ، يوســـــف وهب
  . ، آمال رمزى ، محمد رضا ، سلوى صادق عبد الغنى

، شــــاب يتــــرك قريتــــه للعمــــل فــــى مصــــنع  ميلودرامــــا رتيبــــة األحــــداث
،  ، كمـــــا أن ثـــــم فتـــــاة تالحقـــــه نجاحـــــه يثيـــــر غيـــــرة الـــــبعض.  بالقـــــاهرة

ــــه ســــفر كــــل هــــذا عــــن حــــبس ، وي يقــــع حــــادث وتمــــوت.  وتحمــــل من
ـــــــرة قـــــــد  ، يخـــــــرج بعـــــــدها ســـــــنوات ١٠البطـــــــل  ، ليجـــــــد مياهـــــــا كثي
  ! جرت

  دماء على نهر الراين 
The Bridge at Remagen 

  ق م ١١٦)  س  ( ١٩٦٨أميركا 
United Artists. M: Elmer Bernstein. E: William Cartright. 

AD: Alfred Seeney. DPh: Stanley CoRtez. S: Richard 
Yates, William Roberts. P: David L. Wolper. D: John 
Guillermin 

George Segal, Robert Vaughn, Ben Gazzara, Bradford 
Dillman, E.G. Marshall, Peter van Eyck. 

، وضــــابط ألمــــانى يؤجــــل تنفيــــذ  األســــابيع األخيــــرة للحــــرب الثانيــــة
ــــة ريمــــاجين ــــى منطق ــــدورف ف ــــر بتحطــــيم جســــر لودين ، آخــــر  أمــــر هتل
، بينمــــا  الجســــور المؤديــــة لبــــرلين بهــــدف إنقــــاذ بقيــــة القــــوات العائــــدة

درامـــــا حربيـــــة .  الحلفـــــاء يريـــــدون اإلبقـــــاء علـــــى الجســـــر بـــــأى ثمـــــن
ـــد  جيـــدة التنفيـــذ مـــع جهـــد متميـــز مـــن الممثلـــين ال ســـيما ســـيجال كقائ

المشــــكلة أيــــن الصــــراع الــــدرامى .  الكتيبــــة األميركيــــة المحنــــك العنيــــد
  .  األلمانى ال يعرف ماذا يريدإذا كان الطرف 

   ٢/١دماء على النيل 
  ق أأ ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦١مصر 

ـــــــى المتحـــــــدة للســـــــينما  [ ـــــــالم جمـــــــال الليث ـــــــالم جمـــــــال ]  أف أف
ـــــى ـــــب:  ســـــيناريو.  الليث ـــــد الحـــــى أدي ،  أحمـــــد شـــــكرى:  حـــــوار.  عب

ــــــاظر.  بهجــــــت قمــــــر ــــــدس المن ــــــوليزويس:  مهن ــــــاچ.  أنطــــــون ب :  مونت
نيـــــــــازى :  إخــــــــراج.  كليليــــــــو:  مــــــــدير التصـــــــــوير . حســــــــين أحمــــــــد

  . مصطفى
، محمـــــود  ، فـــــاخر فـــــاخر ، أمينـــــة رزق ، هنـــــد رســـــتم فريـــــد شـــــوقى

  . ، حسن حامد ، حسن يوسف ، سلوى محمود فرج
ــــأر فــــى الصــــعيد ــــى تاريخــــه عــــن الث ــــيلم حت .  أشــــهر وأيضــــا أقــــوى ف

، وتــــألق تــــام مــــن  دور مركــــب لفريــــد شــــوقى علــــى غيــــر العــــادة آنــــذاك
ــــد رســــ ــــة القائمــــة تمهن ــــالطبع عــــدا الناشــــئ  ، وأداء متفــــوق مــــن بقي ، ب

ـــــو  .  حســـــن يوســـــف ـــــر عمـــــا ل ـــــة تقـــــول الكثي ـــــة الدامي ـــــة الدرامي والنهاي
ــــه  قصــــة ريفــــى صــــاحب مركــــب.  كانــــت ســــعيدة مفتعلــــة ، يهجــــر قريت

، لكـــن تالحقـــه زوجـــة آخـــر قتـــل  حتـــى ال يتـــدخل فـــى مسلســـل الثـــأر
ــــة قــــط وفــــأر مشــــوقة علــــى ظهــــر المر  خطــــأ ــــى لعب ــــة ، إل كــــب فــــى رحل

وبعــــد صــــدق أو ال تصــــدق أن كــــل مــــن كتبــــوا الفــــيلم .  طويلــــة ممتعــــة
، التـــى كـــانوا يســـمعون  دهشـــوا مـــن عـــادة تقـــديم الكفـــن ١٩٦١عـــام 

  ! عنها ألول مرة
  دماء فى الصحراء 

  ق أأ ١٠٠)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٥٠مصر 
  . فيرنتشو:  إخراج

،  ، إبــــراهيم عمــــارة ، ســــراج منيــــر ، عمــــاد حمــــدى حســــيبة رشــــدى
  . ، صالح نظمى محمد توفيق

، متواضــــعة بالوضــــع  درامــــا قبائــــل صــــحراوية مقبولــــة فــــى حــــد ذاتهــــا
قـــاطع طريـــق يقـــع فـــى حـــب .  ” الصـــقر “فـــى االعتبـــار أننـــا فـــى عـــام 

، ويصــــبح مطــــاردا مـــــن  فتــــاة أنقــــذها مــــن القتـــــل علــــى يــــد نظــــراء لـــــه
ويفضــــــل طبعــــــا ســــــيتخلى عــــــن مهنتــــــه .  قبيلــــــة زعــــــيمهم الــــــذى قتلــــــه

  . الحب
   ٢/١دموع بال خطايا 

  ق م ٩٨)  س/  السبكى ( ١٩٨٠مصر 
:  قصـــــــة وحـــــــوار.  أفـــــــالم االتحـــــــاد]  الهيئـــــــة العامـــــــة للســـــــينما [

:  موســــــيقى تصـــــــويرية.  أحمــــــد صــــــالح:  ســــــيناريو.  موســــــى صــــــبرى
ـــــاچ.  جمـــــال ســـــالمة كمـــــال :  مـــــدير التصـــــوير.  فتحـــــى داوود:  مونت

  . حسن يوسف:  إخراج.  كريم
ــــارودىشــــمس ا ــــة رزق ، حســــين فهمــــى ، حســــن يوســــف لب ،  ، أمين
ـــــونس ناهـــــد جبـــــر ـــــد العزيـــــز أبـــــو  ، إبـــــراهيم الشـــــامى ، إســـــعاد ي ، عب

  . ، على الشريف ، عبد الغنى النجدى الليل
ــــــى  ــــــالم الثالث ــــــع أف ــــــادة م ــــــة كالع ــــــة صــــــارخة وزاهي ميلودرامــــــا عاطفي

ـــــارودى ، حســـــن يوســـــف موســـــى صـــــبرى ( علـــــى أى .  ) ، شـــــمس الب
كفـــانى يـــا  “و”  الجبـــان والحـــب “قيمـــة مـــن ســـابقيه  حـــال هـــذه أقـــل

، وأقــــل تجــــوال فــــى دائــــرة العــــوالم التــــى يجيــــد موســــى صــــبرى  ” قلــــب
ــــــر لكــــــن ال .  نقــــــدها ــــــب فقي ــــــزوج مــــــن طبي ــــــة تت ــــــاة مــــــن أســــــرة ثري فت
، يتــــــزوج هــــــو ســــــرا فترحــــــل لليونــــــان حيــــــث تتعــــــرف برســــــام  ينجبــــــان

لنهايــــة ، لكــــن ل تعــــود بجنــــين فــــى بطنهــــا.  بــــوهيمى يحــــاول اغتصــــابها
  ! مفاجأة سعيدة مأخوذة من التقاليد الطيبة السينما المصرية



١٤٠  

  دموع الحب 
Larmes d’Amour 

  ق أأ ١٤٥)  س/  السبكى ( ١٩٣٥مصر 
 ماجــــــدولين؛ عــــــن  محمــــــد كـــــريم:  ســــــيناريو.  فلـــــم عبــــــد الوهـــــاب

ــــونو ــــوارث عســــر:  حــــوار.  تحــــت ظــــالل الزيزف ــــد ال :  موســــيقى.  عب
.  چــــورچ بنـــــوا:  تصــــوير.  ] وهــــابمحمــــد عبــــد ال [ـ  عبــــد الوهــــاب 

  . محمد كريم:  إخراج
، محمــــــد عبــــــد  ] نجــــــاة علــــــى [ـ  ، نجــــــاة  محمــــــد عبــــــد الوهــــــاب

،  ، محمــــد توفيــــق وهبــــى ، ســــعاد فخــــرى ، ســــليمان نجيــــب القــــدوس
،  ، عبــــــد القــــــادر المســــــيرى ، عبــــــد الــــــوارث عســــــر فــــــردوس محمــــــد

  . جمعية أنصار التمثيل والسينما
ة بالغــــة الركاكــــة والــــرداءة لدرجــــة ال تســــمح ميلودرامــــا غنائيــــة عاطفيــــ

الواقـــــع أنهـــــا انـــــدثرت ولـــــم .  معهـــــا لنفســـــك بـــــأن تفوتـــــك مشـــــاهدتها
، وهـــــذه قيمـــــة أخـــــرى  يعـــــد متاحـــــا منهـــــا ســـــوى نســـــخة فــــــيديو باهتـــــة

أهـــم قيمـــة إطالقـــا أن بـــه تتـــابع لمـــا يســـمى نشـــيد العلـــم ســـوف تـــرى  (
.  ) ! بـــــه تمثـــــال ديليســـــبس الشـــــهير الـــــذى نكلـــــت بـــــه ثـــــورة يوليـــــو

.  ’ تحـــــت ظـــــالل الزيزفـــــون ‘المنفولـــــوطى أو ’  ماجـــــدولين ‘القصـــــة 
شـــاب يهـــوى الشـــعر والموســـيقى يســـكن فـــى حجـــرة فـــى فــــيلال أســـرة 

، يرحــــل للعمــــل  ، يتبــــادل الحــــب مــــع االبنــــة ثريــــة لحــــد مــــا بالمعــــادى
فــــى المنصــــورة ويرحلــــون هــــم للبنــــان حيــــث تتــــزوج االبنــــة مــــن صــــديق 

، والنهايـــــة بكـــــاء  ويصـــــبح مغنيـــــا ، ، يجتهـــــد ، يحـــــبط يعـــــود.  البطـــــل
  . تمثيل شديد المبالغة لدرجة يضرب بها المثل.  قبرها

  الدموع الساخنة 
  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٦مصر 

.  محمـــــود أبـــــو زيـــــد:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  األفـــــالم المتحـــــدة
ــــاج ــــدين:  مــــدير اإلنت ــــر مهندســــى الصــــوت.  محمــــود صــــالح ال :  كبي

ـــــور ـــــد الن ـــــاچ.  الشـــــحرى:  المقدمـــــة.  نصـــــرى عب ـــــز :  مونت ـــــد العزي عب
مخلـــــــص :  المنـــــــتج.  علـــــــى خيـــــــر اهللا:  مـــــــدير التصـــــــوير.  فخـــــــرى
  . يحيى العلمى:  إخراج.  المحامىـ  شافعى 

.  نـــــــور الشـــــــريف:  بطولـــــــة¤ .  ميرفــــــــت أمـــــــين.  حســـــــين فهمـــــــى
، شــــفيق  نظــــيم شــــعراوى:  باالشــــتراك مــــع.  محمــــود المليجــــى:  مــــع

، نعيمــــــــة  ، فيفــــــــى يوســــــــف بــــــــدر نوفــــــــل.  ، وحيــــــــد ســــــــيف جــــــــالل
  . زيزى مصطفى:  ؛ الراقصة ، حلمى هاللى الصغير

ــــــور الشــــــريف ــــــين النجمــــــين حســــــين فهمــــــى ون ، جــــــاء  أول لقــــــاء ب
”  صــــراع تحــــت الشــــمس “ ميلودرامــــا عاطفيــــة تعــــالج موضــــوعا مكــــررا

األخــــــوان الــــــرزين والمتهــــــور اللــــــذان يتصــــــارعان علــــــى حــــــب .  انظرـ  
، أتــــى بهــــا أولهمــــا للمنــــزل إنقــــاذا لهــــا مــــن  ة، هــــذه المــــرة يتيمــــ فتــــاة

هــــــل تعــــــرف مــــــن الــــــرزين ومــــــن المتهــــــور مــــــن نــــــور .  مهنــــــة الــــــدعارة
؟ إذا كنـــــــت قـــــــد شـــــــاهدت فـــــــيلم العـــــــار  الشـــــــريف وحســـــــين فهمـــــــى

  ! ، فالوضع هنا مقلوب وأعجبت بهما
   ٢/١دموع صاحبة الجاللة 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٢مصر 
إنترناشـــــــيونال ]  أفـــــــالم النصـــــــر مصـــــــر للتوزيـــــــع ودور العـــــــرض  [
أحمـــــد :  ســـــيناريو.  موســـــى صـــــبرى:  قصـــــة الكاتـــــب الكبيـــــر.  فـــــيلم
رشـــــيدة عبـــــد :  مونتـــــاچ.  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح
.  إدوارد نجيـــــب:  منـــــتج فنـــــى.  مـــــودى اإلمـــــام:  موســـــيقى.  الســـــالم
  . عاطف سالم:  إخراج

ـــــد شـــــوقى ســـــمير صـــــبرى ـــــى شـــــاهي ، ســـــهير رمـــــزى ، فري ،  ن، يحي
، أمينـــــة  ، شـــــيرين ، ســـــعيد عبـــــد الغنـــــى ، أحمـــــد بـــــدير أحمـــــد مظهـــــر

ـــــا رزق ـــــو بكـــــر عـــــزت ، دين ـــــافع ، حســـــن مصـــــطفى ، أب ،  ، إيهـــــاب ن
  . ، هندية حسن كامى

قصــــة موســــى صــــبرى الســــوداء والتهكميــــة معــــا عــــن عــــالم الصــــحافة 
صــــــحفى :  األربعينيـــــات.  فـــــى نســـــخة جيـــــدة العناصــــــر بشـــــكل عـــــام

، لكنــــه  وكــــذا قلــــب زميلتــــه الثريــــة شــــاب يكســــب ود رئــــيس تحريــــره
، وبــــاألول عنــــد أول  يطــــيح بالثانيــــة بــــاإلبالغ عــــن أنشــــطتها السياســــية

ـــــو وهكـــــذا يتواصـــــل الصـــــعود.  محطـــــة الحـــــس .  يســـــاند ضـــــباط يولي
ـــــة عنـــــدما  ـــــأتى بمشـــــهد النهاي ـــــة للخيـــــوط ت ـــــة الدرامي التهكمـــــى والنهاي

جديـــــد ســـــيدوس عليـــــه ’  محفـــــوظ عجـــــب ‘يجـــــد أمامـــــه فـــــى مكتبـــــه 
  ! لشراسةبذات ا

  الدموع فى عيون ضاحكة 
  ق م ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٧٧مصر 

.  صــــالح جــــودت:  قصــــة.  فــــيلم النيــــل]  الهيئــــة العامــــة للســــينما [
.  فهــــيم حمــــاد:  مهنــــدس الــــديكور.  عــــزت األميــــر:  ســــيناريو وحــــوار

ــــــاچ.  ميشــــــيل المصــــــرى:  موســــــيقى ــــــدير .  عــــــاطف صــــــبرى:  مونت م
  حمد ضياء الدينأ:  إخراج.  محمود سابو:  التصوير

ـــــدين ، نيللـــــى رشـــــدى أباظـــــة ،  ، حســـــن مصـــــطفى ، مـــــريم فخـــــر ال
ــــــدين ، إنعــــــام  ، ســــــيف اهللا مختــــــار ، عــــــزت األميــــــر يوســــــف فخــــــر ال

  . ، نادية زغلول ، فاروق يوسف سالوسة
ـــــة ـــــدة جـــــدا ميلودرامـــــا عاطفي ـــــة علـــــى فكـــــرة جي ـــــم  ، مبني ، لكنهـــــا ل
ــــــأتى براقصــــــة رخي.  تنفــــــذ بعمــــــق كــــــاف صــــــة أســــــتاذ علــــــم اجتمــــــاع ي

ويتحـــــول األمـــــر إلـــــى حـــــب .  ، بهـــــدف إجـــــراء بحـــــث معـــــين ويتبناهـــــا
بعبـــــــــــــارة .  بعـــــــــــــد عـــــــــــــدد مـــــــــــــن المفارقـــــــــــــات الدراميـــــــــــــة الحـــــــــــــادة

ـــــة “ آخـــــرى ،  انظر كليهمـــــاـ   ” والمـــــالك األزرق “و”  ســـــيدتى الجميل
ـــــــت ،  تاهـــــــا فـــــــى كليشـــــــيهات الســـــــينما المصـــــــرية حـــــــول شـــــــرف البن

العديـــــد مـــــن  وذلـــــك رغـــــم.  الـــــخ.  . واالنحـــــراف اإلجبـــــارى للـــــدعارة
  ! العبارات المثقفة المتحذلقة طوال الفيلم

  دموع فى الليل 
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٥٥مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج
، عبـــــد  ، ســـــراج منيـــــر ، محمـــــود المليجـــــى ، أحمـــــد رمـــــزى صـــــباح

  . ، نعمت مختار ، زوزو ماضى الوارث عسر

ـــــــــــاع  ـــــــــــة صـــــــــــارخة ومتوســـــــــــطة االقن ميلودرامـــــــــــا تشـــــــــــويقية وعاطفي
، وحــــــين ال  زوجــــــة لعــــــوب تقــــــع فــــــى غــــــرام ابــــــن زوجهــــــا.  متــــــاعواإل

، ويلفــــــق  ، تــــــوعز لعشــــــيق آخــــــر بــــــأن يقتــــــل الــــــزوج يبادلهــــــا الحــــــب
  . ، لكن األحداث ال تسير كما أرادت التهمة لالبن

  دموع فى ليلة الزفاف 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨١مصر 

:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم الشــــــرق الجديــــــد]  چيبكــــــو [
مــــــاهر عبــــــد :  مهنــــــدس الــــــديكور.  ، إبــــــراهيم المــــــوجى ســــــعد عرفــــــة

مـــــدير .  عـــــادل منيـــــر:  مونتـــــاچ.  عمـــــر خورشـــــيد:  موســـــيقى.  النـــــور
  . سعد عرفة:  إخراج.  ضياء المهدى:  التصوير
، عـــــزة  ، محمـــــد البشــــارى ، فريـــــد شــــوقى ، عمـــــر خورشــــيد بوســــى

  . جمال الدين
ـــــــت  ـــــــن الكب ـــــــانى م ـــــــد ويع ـــــــس الزم (محمـــــــد البشـــــــارى معق ـــــــه نف ت
، ومــــع هــــذا  ) الشخصــــية فــــى حياتــــه المهنيــــة المحــــدودة بعــــد ذلــــك

،  تهـــرب وتتـــزوج ممـــن تتحــــب.  يصـــر والـــد بوســـى علـــى زواجهـــا منـــه
ــــدماء والمآســــى ــــدأ مسلســــل ال ــــة الزفــــاف يب مضــــمون جــــاد .  وفــــى ليل

،  ، لكــــن المســــتوى متوســــط كالعــــادة فــــى معظــــم أفــــالم ســــعد عرفــــة
  . وليس أكثر

  دمى ودموعى وابتسامتى 
  ق م ١٢١)   س/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 

ــــة الجــــاعونى  [ إحســــان :  قصــــة.  مــــراد فــــيلم]  مــــراد فــــيلم وكال
، كـــــوثر  محمـــــد مصـــــطفى ســـــامى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  عبـــــد القـــــدوس

رشــــيدة عبــــد :  مونتــــاچ.  نهــــاد بهجــــت:  مهنــــدس الــــديكور.  هيكــــل
  . حسين كمال:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير.  السالم

، كمــــــــــال  ، حســـــــــين فهمـــــــــى ، نـــــــــور الشــــــــــريف فتحـــــــــى نجـــــــــالء
ــــــة شــــــاهين ، أحمــــــد الجزيــــــرى الشــــــناوى ،  ، نبيلــــــة النابلســــــى ، فتحي

  . صالح نظمى
ـــــد القـــــدوس ـــــة إلحســـــان عب ـــــة ملتهب ـــــزوج رجـــــل  عـــــن رواي ، قصـــــة ال

ــــــــه فــــــــى تســــــــهيل عالقاتــــــــه  ــــــــزنس الــــــــذى يســــــــتغل جمــــــــال زوجت البي
ـــل هـــذا توجـــد قصـــة آخـــرى لهـــذه المـــرأة.  وصـــفقاته صـــة ، وبعـــده ق قب
بدايـــــــة عشـــــــق حســـــــين كمـــــــال للموضـــــــوعات ذات المحـــــــور .  ثالثـــــــة

ــــأتى دائماصــــريحة ســــهلة ، ولكــــن معالجــــة هــــذا الجنســــى ــــة  ، ت ، خالي
  . من ذكاء ومهارة روايات المؤلف

  دن 
Dune 

  ق م ١٤٠)    ف  ( ١٩٨٤أميركا 
[Weintraub Entertainment  Universal] Dino de 

Laurentiis. AscP: José Lopez Rodero. MechanicalSpFx: Kit 
West. Creatures Created: Carlo Rambaldi. SpPhFx: Barry 
Nolan. Additional SpVFx: Albert J. Whitlock. M Comp & 
Perf: Toto. Prophecy Theme: Brian Eno. FE: Anthony 
Gibbs. CD: Bob Ringwood. PD: Anthony Masters. DPh: 
Freddie Francis. Based on a N: Frank Herbert. S: David 
Lynch. P: Raffaella de Laurentiis. D: David Lynch -[Allen 
Smithee in the TV version]. 

  Francesca Annis. Leonard Cimino. Brad Dourif. José 
Ferrer. Linda Hunt. Freddie Jones. Richard Jordan. Kyle 
MacLachlan. Virginia Madsen. Silvana Mangano. Everett 
McGill. Kenneth McMillan. Jack Nance. Sian Phillips. 
Jürgen Prochnow. Paul Smith. Patrick Stewart. Sting. Dean 
Stockwell. Max von Sydow. Alicia Roanne Witt. Sean 
Young. Ftr: Danny Corioll, Hcncrato Magalone, Judd 
Omen, Molly Wrym.  

ــــــيس دن (دوون  ــــــوحى اســــــمه)  ول ــــــة كمــــــا ي ــــــان رملي ،  كوكــــــب كثب
، قــــــادر علــــــى إطالــــــة الحيــــــاة  لكــــــن يحــــــوى بهــــــارا يســــــمى المــــــيالنچ

والرؤيــــة عبـــــر الــــزمن وكالهمـــــا أمـــــر حيــــوى للســـــفر عبــــر الفضـــــاء فـــــى 
، حيـــــث تتصـــــارع  ١٠٩٩١األحـــــداث فـــــى العـــــام .  مســـــافات طويلـــــة

روايـــــــة .  أســـــــرتان فضـــــــائيتان رئيســـــــتان علـــــــى ســـــــبق الســـــــيطرة عليـــــــه
تعـــــد مـــــن أنجـــــح روايـــــات  ١٩٦٥هربـــــرت التـــــى صـــــدرت فـــــى العـــــام 

، وهـــــذه المعالجـــــة تكلفـــــت خمســـــين مليونـــــا  الخياليـــــة لكـــــل العصـــــور
، وحشــــــد لهـــــا طــــــاقم نـــــادر الســــــيما فــــــى  مذهلـــــة بمقــــــاييس عصـــــرها

ــــــل  ـــــــانا مانجــــــانو   (التمثي ــــــة سيلف ــــــك رؤي ــــــا أن تفوت ــــــود قطع ــــــت ال ت أن
حلــــة بحــــث أســــطورية ، يضــــاف لكــــل هــــذا ر  ) ! كاهنــــة حليقــــة الــــرأس

ــــر  ــــذى ســــيجد الشخصــــية الرئيســــة األمي ــــل ال ــــى الممث مــــن الموجــــه عل
ــــة إمبراطــــور  ــــك الكوكــــب مــــن هيمن ــــد ذل ــــر عبي ــــد حملــــة تحري ــــول قائ پ

، وذلـــــك إلـــــى أن عثـــــر علـــــى مـــــاكالكالن وجعلـــــه نجمـــــا لكـــــل  طاغيـــــة
مـــــع هـــــذا األرجـــــح أن ال يبقـــــى فـــــى ذاكرتـــــك ســـــوى .  أفالمـــــه تقريبـــــا

عمالقــــة التــــى تعــــيش فــــى بــــاطن الرمــــال صــــورة الديــــدان المســــوخية ال
، بالــــــــــذات مشــــــــــهد النهايــــــــــة  وتخــــــــــرج لمهاجمــــــــــة زوار الكوكــــــــــب

المتمحــــور حــــول إمتطــــاء األميــــر الشــــاب ورفاقــــه لهــــا بهــــدف تحطــــيم 
إن النتيجــــة النهائيــــة محبطــــة بــــدءا مــــن بســــاطة .  منــــاجم البهــــار لألبــــد

ن ، والتــــى ال تزيــــد عــــ قرنــــا ٩٠القضــــايا التــــى يطرحهــــا عــــالم يتلونــــا بـــــ 
فكــــــــرة العدالــــــــة والســــــــلم والمجتمــــــــع الشــــــــمولى التــــــــى هــــــــى فقــــــــط 
وبالضــــــبط مشــــــاكل كوكــــــب آخــــــر محــــــدد اســــــمه األرض فــــــى قرنــــــه 

، وانتهــــاء  ، مــــرورا بكثــــرة الشخصــــيات مــــع عــــدم تعميقهــــا  العشــــرين
ــــد ــــالطول الزائ ــــاك نســــخة أطــــول .  ب دقيقــــة أخــــرى  ٥٠األدهــــى أن هن

ر المصـــــرح للتليفــــــزيون إحـــــتج ليـــــنش عليهـــــا فوضـــــع االســـــم المســـــتعا
ـــــه للمـــــوجهين عليهـــــا ـــــة.  ب ـــــات النقدي ـــــك بعـــــض التعليق ـــــة  ‘:  إلي كارث
ــــــى ــــــة األول ــــــن الرتب ــــــل—’  م ــــــة ‘،  ليســــــلى هالليويل ،  فوضــــــى حقيقي

، قبيحــــــــة وتستعصــــــــى علــــــــى  وجولــــــــة عديمــــــــة الهــــــــدف بــــــــال بنيــــــــة
، فـــــى الممالـــــك الدامســـــة لواحـــــد مـــــن أكثـــــر تمثيليـــــات  االســـــتيعاب

أنـــت تعلـــم أنـــك  ‘،  يبـــرتروچـــر إ—’  الشاشـــة إرباكـــا لكـــل األزمنـــة
ـــــة  ـــــذ حكـــــى البداي ـــــى مشـــــكلة من ـــــذى يجهـــــز للقصـــــة (ف ـــــذى )  ال وال

 . ليونارد مالتين—’  يصعب استيعابه بالمرة
AAN: Sd (Bill Varney, Steve Maslow, Kevin O’Connell, 

Nelson Stoll). 

   ٢/١دنانير 
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٠مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

ـــــــوم  أم ـــــــب كلث ـــــــارس ، ســـــــليمان نجي ـــــــاس ف ـــــــؤاد شـــــــفيق ، عب ،  ، ف
ـــــــى شـــــــاهين ـــــــز  ، عمـــــــرو وصـــــــفى ، منســـــــى فهمـــــــى يحي ـــــــد العزي ، عب

  . ، فردوس حسن ، عبد العزيز خليل أحمد
، ولكــــــن  ، التــــــى أحبهـــــا جعفـــــر البرمكـــــى قصـــــة الجاريـــــة العباســـــية

، دســــــت ضــــــده حتــــــى اعدمــــــه ودمــــــر قصــــــور  زوجـــــة هــــــارون الرشــــــيد
ـــــــانير  البرامكـــــــة ـــــــاء لـــــــه، لكـــــــن دن محـــــــاوالت .  عاشـــــــت علـــــــى الوف

ـــــة قديمـــــة ـــــرة تاريخي ـــــة لتجســـــيد فت ـــــن خـــــالل شخصـــــيات حقيقي ،  ، م
يكفيهــــــا أهميــــــة أنــــــه نــــــادرا مــــــا تحــــــاول الســــــينما المصــــــرية الخــــــوض 

  . فيها
  دندش 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨١مصر 
ســـــــــمير عبـــــــــد :  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  األفـــــــــالم المتحـــــــــدة

فكــــرى :  مونتــــاچ.  فــــؤاد الظــــاهرى:  الموســــيقى التصــــويرية.  العظــــيم
يحيـــــــــى :  إخـــــــــراج.  إبـــــــــراهيم صـــــــــالح:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  رســـــــــتم
  . العلمى

ـــــى ـــــونس شـــــلبى ، محمـــــود ياســـــين نيلل ـــــب ، ي ـــــل رات ـــــى  ، جمي ، عل
ـــــــزة حلمـــــــى الشـــــــريف ـــــــار ، عزي ،  ، هـــــــانم محمـــــــد ، ســـــــيف اهللا مخت

  . أديب الطرابلسى
،  دنـــــدش فتــــــاة تهـــــرب مــــــن المنـــــزل بســــــبب مضـــــايقات زوج أمهــــــا

، لكــــن بعــــد أن يضــــطر  ويبحــــث عنهــــا جارهــــا الــــذى يحبهــــا ويتزوجــــان
،  زعــــيم العصــــابة يالحــــق البطلــــة.  للتــــورط مــــع عصــــابة تزييــــف عملــــة

ـــــــزوج للهـــــــرب وهـــــــى للســـــــقوط جنســـــــيا ـــــــود  ويضـــــــطر ال ـــــــه يع ، ولكن
  . كل شىء ركيك ومبالغ فيه.  لمسلسل انتقام

  دنيا 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٤مصر 

قصـــــــــة وســـــــــيناريو .  أفـــــــــالم النيـــــــــل]  للســـــــــينما الهيئـــــــــة العامـــــــــة [
محمــــود الشــــيخ :  مهنــــدس الــــديكور.  محيــــى الــــدين عــــارف:  وحــــوار
:  إخـــــراج.  ســـــعيد بكـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم:  مونتـــــاچ

  . عبد المنعم شكرى
،  ، صـــــــالح والفقـــــــار ، محمـــــــود المليجـــــــى ، مهـــــــا صـــــــبرى نيللـــــــى

ــــان ، ســــعيد صــــالح زوزو شــــكيب ــــد ال ، ســــيد زي ،  ســــالم محمــــد، عب
  . محمد شوقى

ـــور علـــى معلـــم الحـــى ـــه شـــاب يث ، لكـــن  ، وتفشـــل كـــل وســـائل إرهاب
،  افتعـــــال كـــــل شـــــئ هـــــو القـــــانون.  ’ المعلـــــم ‘يـــــنجح إغـــــواء زوجـــــة 

ـــنفس هـــذا الســـوء ـــر مـــن مـــرة ب ـــه مهـــا صـــبرى أكث مشـــهيات .  ودور أدت
ــــر  الفــــيلم الجنســــية هــــى ســــبب نجاحــــه فــــى العــــرض الســــينمائى ، أكث

  . تستحوذ على المشاهدمنه كميلودراما 
   ٢/١دنيا اهللا 

  ق م ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . ” عسل الحب المر “:  العرض التليفـزيونى

ـــــع ودور العـــــرض [ ـــــى]  مصـــــر للتوزي ـــــاج الفن ـــــديا لإلنت ســـــيناريو .  أي
ـــــديكور.  عصـــــام الجمبالطـــــى:  وحـــــوار .  غســـــان ســـــالم:  مهنـــــدس ال

:  وســـــيقى المقدمـــــة والنهايـــــةم.  رؤوف عبـــــد الهـــــادى:  مـــــدير اإلنتـــــاج
موســـــــيقى .  مجـــــــدى كامـــــــل:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  حســـــــين اإلمـــــــام

.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ.  شــــــريف صــــــبرى.  د:  تصــــــويرية
ــــــدير التصــــــوير ــــــراهيم صــــــالح:  م ــــــن إخــــــراج . [ إب ــــــيلم م حســــــن :  ف

  . ] اإلمام
:  وتقـــــوم بـــــدور ياســـــمين.  ســـــعيد صـــــالح.  نـــــور الشـــــريف:  بطولـــــة

عبـــــد الوهـــــاب .  المنتصـــــر بـــــاهللا.  ســـــناء يـــــونس:  عمـــــ.  معـــــالى زايـــــد
ــــل ــــرى ليلــــى جمــــال.  ، ماجــــدة حمــــادة خلي شــــفيق .  ، محمــــود الزهي
ـــــــد جـــــــالل ـــــــد المجي ـــــــاع ، محمـــــــد عب ـــــــع عـــــــازف اإليق محمـــــــد :  ؛ م
، قدريــــة   ، عبـــد اهللا محمــــود ، فوزيـــة أبــــو زيــــد ناديــــة شــــكرى.  العربـــى
ز ، ثريــــــا عــــــ ، ســــــعيد طرابيــــــك ، ســــــمير رســــــتم ، عليــــــة علــــــى كامــــــل
ضــــيفة .  مصـــطفى كــــريم:  مــــع الوجـــه الجديــــد.  ، محمــــد إمـــام الـــدين
  .  إسعاد يونس:  الشرف

بائعـــة فقيـــرة تحتـــال علـــى ســـاعى بإحـــدى الشـــركات وتدفعـــه لســـرقة 
ــــــات ــــــزوج مــــــن أخــــــرى صــــــديقة .  المرتب بعــــــدها يخونهــــــا عشــــــيقها ويت
تبقـــــــى إجـــــــادة أداء نـــــــور الشـــــــريف .  ، وتتشـــــــابك الخيـــــــوط للبطـــــــل

ـــــــد الواضـــــــح ـــــــث ومعـــــــالى زاي ـــــــالتعليق االجتمـــــــاعى بحي ة واالهتمـــــــام ب
، منحــــى أفــــالم حســــن اإلمــــام  يطغــــى علــــى البنــــاء الميلــــودرامى للقصــــة

  . الذى يبدو أنه بات خجال منها فى سنواته األخيرة
  دنيا البنات 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 
.  كمــــــال عطيــــــة:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم مــــــارى كــــــوينى

.  ســــــعيد الشــــــيخ:  مونتــــــاچ.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور : مهنــــــدس المنــــــاظر
  . كمال عطية:  إخراج.  برونو سالفـى :  مدير التصوير

  .  ، محمد سلطان ، شويكار ، رشدى أباظة ماجدة
ميلودرامــــا تعليــــق اجتمــــاعى جيــــدة فــــى تناولهــــا لطموحــــات الفتيــــات 

ـــــد ـــــذكرى رجعـــــى التقالي ـــــدها المجتمـــــع ال ـــــى يعان ـــــالث زمـــــيالت .  الت ث
ـــد مـــن .  تليفـــون فـــى ســـنترال ـــه ال يري ـــرى لكن ـــى لقريـــب ث تخطـــب األول

، ثــــــم تقــــــع فــــــى حــــــب آخــــــر  وراء الخطبــــــة ســــــوى العبــــــث بجســــــدها
والثانيـــــــة يـــــــرفض خطيبهـــــــا الســـــــماح لهـــــــا باالســـــــتمرار فـــــــى .  متـــــــزوج

أمــــــا الثالثــــــة فمنطلقــــــة األنوثــــــة والــــــروح ولــــــذا .  شــــــغلها بعــــــد الــــــزواج
  .  يعتدى عليها زوج أمها وتضطر لترك خطيبها

   ٢/١ا جرى فيها إيه الدني
  ق م ١١٨)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٨مصر 

ــــــع أفــــــالم البلجــــــون  [ ــــــاج والتوزي ــــــدو لإلنت ــــــرة ]  تامي ــــــالم األمي أف
مــــــؤثرات مرئيــــــة .  فيصــــــل نــــــدا:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  العالميــــــة



١٤١  

؛  إبــــراهيم حســــنى:  تــــأليف:  أغنيــــة المقدمــــة.  الشــــحرى:  وعنــــاوين
ــــــع موســــــيقى ــــــاء < ؛ فتحــــــى ســــــالمة:  توزي ــــــاب:  غن .  > عمــــــرو دي
ـــــــاج ـــــــدير اإلنت الموســـــــيقى التصـــــــويرية وتلحـــــــين .  محمـــــــد عطيـــــــة:  م

.  ســـــــيد حامـــــــد:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  مصـــــــطفى دويـــــــدار:  األغنيـــــــة
.  إبـــــــراهيم عمـــــــران:  إنتـــــــاج.  إبـــــــراهيم المشـــــــنب:  المنـــــــتج المنفـــــــذ

ــــــــاچ ــــــــراهيم صــــــــالح:  مــــــــدير التصــــــــوير.  طلعــــــــت فيظــــــــى:  مونت .  إب
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

ســـــناء :  الفنانـــــة القـــــديرة.  ميرفــــــت أمـــــين ↑،  فـــــاروق الفيشـــــاوى ↓
ــــــل ــــــب.  جمي ــــــال الســــــبعاوى.  أحمــــــد رات عــــــزة .  ، مجــــــدى إمــــــام من

.  صــــالح نظمــــى:  الممثــــل الكبيــــر.  ، إبــــراهيم عمــــران جمــــال الــــدين
،  ، محمــــد كامــــل ، أحمــــد أبــــو عبيــــة ، قاســــم الــــدالى حمــــدى يوســــف
ـــــد الجـــــواد عـــــادل الشـــــناوى ـــــة عب ـــــد الســـــالم الدهشـــــان . ، بدري ،  عب

، عطيــــة  ، محمــــود طــــاهر ، حســــنى عبــــد الجليــــل عبــــد العزيــــز عيســــى
،  ، حســـــين الشــــــريف ، أحمـــــد الطـــــاهر صـــــالح اإلســـــكندرانى.  داود

ـــــرج ـــــدين رشـــــاد ف ـــــى الشـــــيخ ، عمـــــر عـــــز ال ـــــدا عمـــــارة ، يحي ،   ، هوي
  . كمال الديساوى

ــــد مــــن أميركــــا بعــــد  ــــذى يمكــــن أن يصــــادفه عــــالم مصــــرى عائ مــــا ال
ــــــــ ســـــــن ١٢ ـــــــدة ١٢ة ب ـــــــة زائ ـــــــة حســـــــنة ومثالي ـــــــة أبحـــــــاث وني ؟  حقيب

، والتخلــــــــف االجتمــــــــاعى  البيروقراطيــــــــة والتشــــــــكك مــــــــن األجنبــــــــى
هــــذه كلهــــا وجــــدت .  ، واالنتهازيــــة األســــرية والفكــــرى وعــــداء العلــــم

،  تجســــــيدها عــــــالى المــــــزاج مــــــن خــــــالل طــــــاقم خفيــــــف الظــــــل حقــــــا
ـــــروى قصـــــة هـــــذا العائـــــد بطموحـــــات كبيـــــرة تحـــــبط ســـــريعا ويصـــــبح  ي

.  ، فيتجـــــه لالشـــــتغال لحســـــاب تـــــاجر ســـــيارات شخصـــــا ماديـــــا بحتـــــا
حبيبتـــه القديمـــة ترصـــد هـــذا التغيـــر بـــال حيلـــة منهـــا بينمـــا يماطـــل هـــو 

ـــــزواج منهـــــا ـــــاجر .  فـــــى ال ـــــزواج مـــــن ت ـــــو قـــــررت هـــــى ال مـــــاذا يفعـــــل ل
درامـــــا اجتماعيـــــة .  الســـــيارات ذى األنشـــــطة الخفيـــــة غيـــــر المشـــــروعة

.  ب جماهيريــــــا أو نقــــــدياعاطفيــــــة جيــــــدة لــــــم تجــــــد التقــــــدير المناســــــ
لعلـــــه الفـــــيلم الوحيـــــد فـــــى الثمانينيـــــات ومـــــا بعـــــدها الـــــذى :  ملحوظـــــة

ـــدنا  ـــا نحـــو اليهـــود عن ـــة  (ســـخر مـــن الپارانوي بعـــض كتـــب البطـــل بالعبري
ــــة ــــة الجمــــارك والرقاب ــــر ريب ، وهــــذه واحــــدة عــــابرة مــــن أفكــــار  ) ! وتثي

عمـــــرو ديـــــاب .  متعـــــددة مســـــتنيرة تمتلـــــئ بهـــــا مخطوطـــــة فيصـــــل نـــــدا
  . ى مع عناوين المقدمة دون ظهور فى الفيلميغن

  ٢/١الدنيا حظوظ 
Pure Luck 

  ق م ٩٦)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩١أميركا 
Universal [Sean Daniel Company]. C: Nancy Nayor, 

C.S.A. MScr: Jonathan Sheffer; Main Title Theme: Danny 
Elfman. AscP: Conrad Hool. E: Billy Weber. PD: Peter 
Wooley. DPh: David Parker. ExcP: Francis Veber. S: 
Herschel Weingrod & Timothy Harris. P: Lance Hool and 
Sean Daniel. D: Nadia Tass. 

<Martin Short. Danny Glover. ¤.> Sheila Kelley. Scott 
Wilson. Harry Shearer. And: Sam Wanamaker. Co-Str: 
Jorge Russek, Jorge Luke, Sergio Calderon.  ↑ Rodrigo 
Puebla, John H. Brennan, Abel Woolrich, Patricia Gage, 
Ariane Pellicer, Alexandra Vicencio, Sharlene Martin, 
Ruben Cristiany, Flavio Castillero, Maria Rosa Manzini, 
Carlos Gonzalez, Gerardo Moreno, Rene Escandon, Alfredo 
Gutierrez, Nicolas Jasso, Andaluz Russell, Paul Martinez, 
Rodolfo de Alejandre, Marco Antonio Arzate, Pepe 
Olivares, Fernando Elizondo, Gonzalo Sanchez, Michael 
Puttonen, Carlos Romano, Josefina Echanove, Malena 
Doria, Magda Rodriguez, Julian Bucio, Arminius Arzate, 
Hector Tavares, Ignacio Gomez, Gabriella Moreno, Lionel 
Douglass, Sammy Ortiz, Willebaldo Bucio, Jorge Luis 
Corzo, Gabriel Pingarron, Pedro Altamirano, Alan C. 
Peterson, David Lisle, Jorge Zepeda, Walter Marsh, Deryl 
Hayes, William MacDonald, Rolando Pimentel, Jesus 
Moreno, Mario Arreola, Juan Manuel, Ana Patricia, Lynn 
Salvatori, Tony Brubaker, Myke Schwartz. 
ابنــــــــة رجــــــــل بيــــــــزنس تختفــــــــى أثنــــــــاء رحلــــــــة لهــــــــا فــــــــى أكــــــــاپولكو 

، لكنـــــه يرســــله مـــــع  ، فيســــتأجر أبوهـــــا محققــــا خصوصــــيا المكسيكـ  
ــــــذى يتعــــــرض  ــــــة أحــــــد موظفيــــــه ال ــــــه فــــــى النهاي ألســــــوأ المواقــــــف لكن

ـــــــ  ــــــال مجهــــــود أو ب ــــــت ب ــــــد حل حســــــب ’  حــــــظ خــــــالص ‘يجــــــدها ق
المفارقـــــات تـــــأتى طـــــوال الوقـــــت مـــــن أن جلوفــــــر ال يعـــــرف .  العنـــــوان

، بينمـــــا بالنســـــبة  ســـــوى الشـــــغل الجـــــاد كســـــبيل للوصـــــول لألهـــــداف
لشــــورت الحـــــظ هــــو الـــــذى يرســــم كـــــل لحظــــة فـــــى حياتــــه إمـــــا ســـــيئة 

ــــدة أو محظوظــــة جــــدا ،  ” المنحــــوس “إعــــادة للفــــيلم الفرنســــى .  جي
ـــــرا ـــــد النجمـــــين  ، لكـــــن لهـــــا مثلهـــــا لحظاتهـــــا ليســـــت أفضـــــل كثي ، زائ

المثيـــــر للفضـــــول عـــــدم اإلشـــــارة لـــــذلك رســـــميا ال ســـــيما .  المحببـــــين
، وأن تلـــــك اإلشـــــارة   مـــــع التطـــــابق شـــــبه التـــــام بـــــين تمثيلتـــــى الشاشـــــة

فرنســــية كانــــت شــــيئا تقليــــديا فــــى فتــــرة االقتبــــاس الكبــــرى لألفــــالم ال
  . فى هوليوود فى النصف األول من التسعينيات

  الدنيا حلوة 
  ق أأ ٩٨)   س/   الليثى ( ١٩٥١مصر 
  . يوسف معلوف:  إخراج
ــــى ، ســــراج منيــــر ، ميمــــى شــــكيب ، كمــــال الشــــناوى شــــادية ،  ، من
  . ، ثريا حلمى ، شكوكو زوزو نبيل

،  ، عـــــن فتـــــاة تحـــــب طيـــــارا فـــــى صـــــمت كوميـــــديا عاطفيـــــة غنائيـــــة
فــــيلم رقيــــق .  ا تالحقــــه قريبتهــــا وصــــديقتها بكــــل وســــائل اإلغــــواءبينمــــ

  . وفوق المتوسط فنيا
  الدنيا صغيرة جدا 

  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٨٩)  ت ( ١٩٩٨مصر 
.  أنــــــــور عبــــــــد اهللا:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  صــــــــوت القــــــــاهرة
ــــــــديكور ــــــــدس ال ــــــــاس جمعــــــــة:  مهن محمــــــــد :  مــــــــدير اإلضــــــــاءة.  عب

، محمــــــد  ، حســــــام حمــــــدى ممــــــدوح الزهــــــار:  صــــــورينالم.  الســــــيد
.  إبـــــــراهيم حـــــــزين:  اإلعـــــــداد الموســـــــيقى والمـــــــؤثرات.  أبـــــــو العطـــــــا

:  مــــدير عــــام الخــــدمات اإلنتاجيــــة.  فــــؤاد اللمعــــى:  مونتــــاچ المقدمــــة
ـــــى/  مهندســـــة ـــــدس:  مـــــدير عـــــام األســـــتوديوهات.  فاطمـــــة يحي /  مهن

مـــــدير .  يـــــدمحمـــــد أبـــــو اليز :  مـــــدير اإلنتـــــاج.  محمـــــود مبـــــروك بـــــدر
أســــــــامة :  المنــــــــتج الفنــــــــى <.  ســــــــعد أبــــــــو النصــــــــر:  إدارة اإلنتــــــــاج

مســــــــاعد .  عــــــــادل صــــــــادق:  رئــــــــيس قطــــــــاع اإلنتــــــــاج.  > حســــــــين
ـــــــــدادى:  مخـــــــــرج منفـــــــــذ.  عمـــــــــرو الصـــــــــياد:  مخـــــــــرج ـــــــــاء بغ .  وف

  . > محمد السيد عيسى:  إخراج <
ــــد ســــيف ــــة.  ¤.  وحي ــــور.  بطول ــــونس.  ســــماح أن ميمــــى .  ســــناء ي

محمــــــــد .  أحمــــــــد آدم.  يوســــــــف داود.  أشــــــــرف ســــــــيف.  جمــــــــال
ـــد ،  فـــاتن شـــعبان.  ، ســـيد حـــاتم ألفـــت ســـكر.  عهـــدى صـــادق.  فري

:  ؛ الطفــــــل عمــــــرو ســــــعد:  الوجــــــه الجديــــــد.  بدريــــــة عبــــــد الجــــــواد
ـــــــــد محمـــــــــد الصـــــــــوفى.  فـــــــــادى خفـــــــــاجى الوجهـــــــــان .  ، إلهـــــــــام زاي

  . ، إيمان الشرقاوى سحر شراقى:  الجديدان
ـــــة الج ـــــف مجموعـــــة مـــــن الخيـــــوط الكوميدي ـــــدة قـــــدمها طـــــاقم خفي ي
ـــــة طـــــوال الوقـــــت ـــــة  الظـــــل وذات تســـــلية عالي ، وإن كنـــــت تتوقـــــع نهاي
، بـــدال مـــن النهايـــة األضـــعف  أكثـــر تصـــعيدا تجمـــع كـــل الخيـــوط معـــا

العنـــــوان فـــــى حـــــد ذاتـــــه يعبـــــر عـــــن أحـــــد أفكـــــار .  مـــــن الفـــــيلم ككـــــل
الكوميـــــديا المألوفـــــة وهـــــو التكراريـــــة فـــــى لقـــــاء مجموعـــــة مـــــن النـــــاس 

حـــالق الحـــى .  ) ال تتجـــاوز أيـــام قليلـــة هنـــا (صـــغيرة عبـــر فتـــرة زمنيـــة 
ــــــد ســــــيف فــــــى أداء عــــــالى المــــــزاج ( ــــــه المتصــــــابية )  وحي ــــــه جارت تأتي

ـــــام  ـــــراض الطع ـــــل واقت ـــــخ …دائمـــــة التطف ـــــونس (إل ليصـــــبغ )  ســـــناء ي
ـــــاقع لهـــــا شـــــعرها ـــــون األخضـــــر الف .  ، فتكـــــون النتيجـــــة أن يتحـــــول لل

ــــــــذهب لتشــــــــتكيه فــــــــى قســــــــم الشــــــــرطة  مكــــــــان تكــــــــرارى آخــــــــر  (ت
ـــــدـ  لألحـــــداث محـــــوره أمـــــين الشـــــرطة  فـــــى ذات الوقـــــت )  محمد فري

عهــــدى صــــادق فــــى كركتــــر  (الــــذى يطــــارد فيــــه القســــم ســــفاحا طليقــــا 
ـــه قريـــب ثـــرى للحـــالق )  ضـــعيف نســـبيا ـــا البن مـــن جرائمـــه أن قتـــل كلب

بعــــــد .  يتنــــــافس االثنــــــان علــــــى حمــــــل ذات االســــــم)  يوســــــف داود (
ـــى اللـــون األشـــقر ـــون الصـــبغة إل ـــل يتحـــول ل ـــزداد شـــهرة الحـــالق  قلي وت

ـــه فـــى  ـــه مـــن خـــالل مشـــاركته ل ـــأفف لخديعت ـــه المت بمـــا فيهـــا ســـعى قريب
ــــه  مشــــروع إلنتاجهــــا ، ويــــدور كــــل هــــذا فــــى خلفيــــة مــــن قصــــتى خطوب

واحــــدة البنــــة الحــــالق وأخــــرى ألحــــد الجيــــران تزيــــد تتــــابع األحــــداث  
أســــــــند الــــــــدور األخيــــــــر ألحمــــــــد آدم رغــــــــم صــــــــغره كمــــــــا  (كفــــــــاءة 

  . السفاح لصبغ شعره هو أيضااآلن يأتى .  ) وكيفا
   ٢/١دنيا عبد الجبار 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٢مصر 
بليـــــــغ :  موســـــــيقى.  عصـــــــام الشـــــــماع:  تـــــــأليف.  ســـــــفنكس فـــــــيلم

رشــــــــدى :  مهنــــــــدس ديكــــــــور.  ســــــــلوى بكيــــــــر:  مونتــــــــاچ.  حمــــــــدى
ـــــتج المنفـــــذ.  حامـــــد ـــــدين:  المن ـــــم ال :  مـــــدير التصـــــوير.  محســـــن عل

  . للطيف زكىعبد ا:  إخراج.  محسن نصر
ــــــد العزيــــــز ــــــل ، إلهــــــام شــــــاهين محمــــــود عب ــــــد  ، صــــــالح قابي ، وحي

ـــــوزير ســـــيف ـــــؤاد برهـــــان ، محمـــــد كامـــــل ، حمـــــدى ال ، عصـــــمت  ، ف
  . ، فتحية قنديل محمود

ـــــــــار  ـــــــــد الجب ـــــــــة الجـــــــــالد ’  صـــــــــول ‘عب بالشـــــــــرطة يرشـــــــــح لوظيف
أمـــــا دنيـــــا فهـــــى .  لمـــــا لـــــه مـــــن مهابـــــة وقـــــوة شخصـــــية)  عشـــــماوى (

الواقـــع أنـــه أضـــعف مـــن .  الصـــفات وتتزوجـــهجارتـــه التـــى تفتنهـــا هـــذه 
ـــذى ينتهـــى بـــه إلـــى  ـــه الجديـــدة األمـــر ال ممارســـة أول مهمـــة فـــى وظيفت

الطـــــــامع األصـــــــلى فـــــــى هـــــــذه الزوجـــــــة يالحقـــــــه بالضـــــــرب .  الفصـــــــل
، لكـــــن  المهـــــين أمـــــام األخيـــــرة فيفـــــران مـــــن القـــــاهرة إلـــــى پـــــور ســـــعيد

يضــــطر للهــــرب للصــــعيد .  يالحقــــه هنــــاك مــــرة أخــــرى ويواصــــل إذاللــــه
إيقــــاع جيـــــد .  ، وهكــــذا تتــــوالى العقــــد لكــــن هنــــاك ثــــأر فــــى انتظـــــاره

، وأفضــــــل األشــــــياء عالقــــــة الــــــود بــــــين الــــــزوجين  ودرامــــــا كتماســــــكة
ـــــه الشـــــابين أمـــــا أســـــوأ األشـــــياء فأنـــــت تعلمهـــــا وهـــــى .  ، وتمســـــكها ب

  . مشاهد النشاط رديئة التنفيذ
   ٢/١الدنيا على جناح يمامة 

  ق م ١٣٠)   س/   ڤ/  ت ( ١٩٨٩مصر 
مـــــديرا .  جميـــــل عزيـــــز:  مهنـــــدس الصـــــوت.  أفـــــالم محمـــــد فـــــوزى

ــــــده أمــــــين حمــــــدى حســــــن:  اإلنتــــــاج :  الموســــــيقى التصــــــويرية.  ، عب
ـــــاچ.  محمـــــد هـــــالل ـــــر:  المونت ـــــدير التصـــــوير.  ســـــلوى بكي ـــــد :  م عب
.  وحيـــــد حامـــــد:  تـــــأليف.  محمـــــد فـــــوزى:  إنتـــــاج.  المـــــنعم بهنســـــى

  . عاطف الطيب:  إخراج
ـــــــز ـــــــد العزي ـــــــة . ¤.  محمـــــــود عب يوســـــــف .  ميرڤـــــــت أمـــــــين:  بطول

، إنعــــــام  أحمــــــد راتــــــب.  عبــــــد اهللا فرغلــــــى.  أحمــــــد بــــــدير.  شــــــعبان
، فــــؤاد  محمــــد الشــــويحى.  ، زكريــــا مــــوافى شــــعبان حســــين.  سالوســــة
، أحمــــد  حمــــدى يوســــف [].  ســــناء يــــونس:  باالشــــتراك مــــع.  خليــــل

، محمــــــــد  ، محمــــــــد درديــــــــرى ، عثمــــــــان عبــــــــد المــــــــنعم أبــــــــو عبيــــــــة
  . ، أحمد مرسى صور، جمال من عتريس

كوميــــــديا تعليــــــق اجتمــــــاعى طريفــــــة جيــــــدة التمثيــــــل متقنــــــة بشــــــكل 
ـــــــد  عـــــــام ـــــــب وحي ـــــــى يهواهـــــــا الكات ـــــــض االســـــــتطرادات الت ـــــــوال بع ، ل
، وال زالـــت  عامـــا ١٦مليـــونيرة شـــابة تعـــود لمصـــر بعـــد غيبـــة .  حامـــد

تشـــــرك ســـــائق التاكســـــى الـــــذى .  تحـــــتفظ بكـــــل صـــــفات بنـــــت البلـــــد
، بمـــــا فيـــــه العثـــــور علـــــى حبيبهـــــا  اأوصـــــلها مـــــن المطـــــار فـــــى بيزنســـــه

،  الســــــابق المهنـــــــدس الســـــــجين نزيـــــــل مستشـــــــفى األمـــــــراض العقليـــــــة
المشــــهد االفتتــــاحى فــــائق االبتكــــار حيــــث .  وتهريبــــه مــــن المستشــــفى

يكلــــــــف مســــــــئول العالقــــــــات العامــــــــة )  عبــــــــد اهللا فرغلــــــــى (والــــــــدها 
، فيــــــأتى  بإعــــــداد اســــــتقبال مالئــــــم لالبنــــــة)  أحمــــــد راتــــــب (بشــــــركته 
  ! جتهادات المبالغة وفى النهاية يفشل األمر كلهببعض اال

  الدنيا لما تضحك 
  ق أأ ١١٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٣مصر 

.  بـــــديع خيـــــرى:  قصـــــة وحـــــوار.  أفـــــالم االتحـــــاد]  أفـــــالم النيـــــل [
نيڤيــــــــو :  مهنــــــــدس الصــــــــوت.  عبــــــــاس حلمـــــــى:  مهنـــــــدس المنــــــــاظر

ــــــو أورفــــــانيللى [ـ  أورفــــــانللى  ــــــاچ.  ] نيڤي ــــــىإحســــــ:  المونت ؛  ان فرغل
ـــــاج .  مصـــــطفى حســـــن:  مـــــدير التصـــــوير.  إميـــــل يزبـــــك:  مـــــدير اإلنت

ــــــاج ــــــاس حلمــــــى:  إنت ــــــد :  ســــــيناريو وإخــــــراج.  ، حســــــن فــــــايق عب عب
  . ] محمد عبد الجواد [ـ  الجواد 

مــــــع أبطــــــال .  ، إســــــماعيل يــــــس ، شــــــكرى ســــــرحان نجــــــاح ســــــالم
، إســـــــتفان  ، زينـــــــات صـــــــدقى عبـــــــد الفتـــــــاح القصـــــــرى:  الكوميـــــــديا

،  محمـــــد الـــــديب.  ، ســـــميحة توفيـــــق ] إســـــتيفان روســـــتى [ـ  روســـــتى 
،  ، عليــــة فــــوزى ، عزيــــزة بــــدر ، عبــــد المــــنعم إســــماعيل زكــــى الفيــــومى
  . ، على كامل ، سهير رضا أحمد الحمامى

ـــــــديا ســـــــاخرة مبتكـــــــرة ـــــــف كومي ـــــــل طري ـــــــدة والتمثي .  ، الفكـــــــرة جي
، فيرســـل ألســـرتها ثــــروة  شـــاب غنـــى يريـــد اختبـــار حـــب فتاتـــه الفقيـــرة

  ! ة ال يعلمون مصدرها الحقيقىضخم

  
  : ديسكو ديسكو

  ’  ! تمهيد مبكر للهجمة التى سميت اعالميا بقضية عبدة الشيطان ‘
   ٢/١دهب 

Dahab 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 

ــــالم المتحــــدة ــــأليف.  األف ــــو الســــعود :  حــــوار.  أنــــور وجــــدى:  ت أب
عـــــزت :  ؛ ألحـــــان رة، فتحـــــى قـــــو  بيـــــرم التونســـــى:  ؛ أغـــــانى األبيـــــارى
ـــــر مـــــراد ، محمـــــد البكـــــار ، أحمـــــد صـــــبرة الجـــــاهلى ـــــدس .  ، مني مهن
ـــــــاظر كريكـــــــور:  الصـــــــوت ـــــــدس المن ـــــــدين ســـــــامح:  ؛ مهن ـــــــى ال ؛  ول

؛ أشـــــــرف علـــــــى  < عبـــــــد الحميـــــــد الســـــــخاوى:  منفـــــــذ المنـــــــاظر >
ــــاچ ــــق:  ؛ مونتــــاچ كمــــال الشــــيخ:  المونت ــــد المــــنعم توفي ؛ المــــدير  عب
مـــــدير .  كامـــــل التلمســـــانى:  إلنتـــــاجمـــــدير ا.  ليـــــون كـــــازيس:  الفنـــــى
  . > أنور وجدى:  سيناريو وإخراج <.  وحيد فريد:  التصوير

ـــــل ↑ ـــــور وجـــــدى:  تمثي ـــــة المعجـــــزة أن ـــــروز:  ؛ الطفل ،  ؛ ماجـــــدة في
،  ، زينـــــات صـــــدقى ، ســـــراج منيـــــر ، ميمـــــى شـــــكيبب إســـــماعيل يـــــس

، لطفــــــى  ، محمــــــد كامــــــل ، شــــــفيق نــــــور الــــــدين عبــــــد الحميــــــد زكــــــى
ـــــد العـــــال الطـــــوخى ، محمـــــد الحكـــــيم ـــــى عب ،  ، عـــــدلى كاســـــب ، عل

، عبــــد الغنــــى  ، محمــــد شــــوقى ، أحمــــد درويــــش عبــــد الحميــــد بــــدوى
  . ، أحمد الجزيرى النجدى

.  “ فيــــروز هــــانم ”و“  ياســــمين ”انظر ـ  أشــــهر أفــــالم الطفلــــة فيــــروز 
ـــــــق ـــــــا طري ـــــــل األول هـــــــى والبطـــــــل فنان ـــــــة أبيهـــــــا  مث ، والحبكـــــــة مطالب

أمـــا هـــى .  ، ثـــم نـــدم لقـــى بهـــا للطريـــقالشـــرعى بهـــا بعـــد أن كـــان قـــد أ
تســـــلية .  فمتعلقــــة برجــــل االستعراضــــات الفقيــــر الــــذى رباهــــا وأحبهــــا

ــــــار خاصــــــة أنــــــور  خالصــــــة راقيــــــة ، يعيبهــــــا فقــــــط مبالغــــــات أداء الكب
  . وجدى وسراج منير

  دورية نص الليل 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٦مصر 
  . كمال صالح الدين:  إخراج

، علــــــــى  ، مظهــــــــر أبــــــــو النجــــــــا زيــــــــان، ســــــــيد  ماجــــــــدة الخطيــــــــب
، محمــــــود  ، ضــــــياء الميرغنــــــى ، ســــــميرة صــــــدقى ، ريــــــرى الشــــــريف

  . ، نصر حماد ، محمد أبو الحسن ، سعاد منصور فرج
، ويـــــــدخل فــــــــى  يتـــــــرك شـــــــرطى عملـــــــه لغرامـــــــه وزواجـــــــه براقصـــــــة

ميلودرامــــــا اجتماعيــــــة .  صــــــراعات لحمايتهــــــا مــــــن العــــــودة لماضــــــيها
  . روتينية وبال قيمة تذكر

   ٢/١ت فهمى التى لم يعرفها أحد دول
  ] )  تليڤزيون (تليڤزيونى   [ق م  ١٠٧)  ت ( ١٩٨٨مصر 
:  شـــــعر.  عصـــــام الجمبالطـــــى:  ســـــيناريو.  مصـــــطفى أمـــــين:  قصـــــة

علـــــــــى :  غنـــــــــاء.  أحمـــــــــد الحجـــــــــار:  موســـــــــيقى.  ســـــــــيد حجـــــــــاب
إنعـــــــام :  إخـــــــراج.  محمـــــــود خيـــــــرى:  إعـــــــداد موســـــــيقى.  الحجـــــــار
  . محمد على

، أحمـــــــد  ، ناديـــــــة فهمـــــــى ، سوســـــــن بـــــــدر مممـــــــدوح عبـــــــد العلـــــــي
،  ، عبــــــد الغنــــــى ناصــــــر ، رشــــــدى المهــــــدى ، يوســــــف رجــــــائى مــــــاهر

ــــر ، أحمــــد عقــــل رجــــاء أمــــين ــــق ، ماجــــدة مني ، صــــبرى  ، رشــــوان توفي
، محمــــــــد أبــــــــو  ، علــــــــى الشــــــــريف ، عــــــــدوى غيــــــــث عبــــــــد المــــــــنعم

، عبــــد الحميــــد  ، أشــــرف الســــلحدار ، عثمــــان عبــــد المــــنعم العينــــين
،  ، عبـــــد اهللا الصـــــفتى ، مجـــــدى محجـــــوب ان، محمـــــد عثمـــــ أنـــــيس
  . أحمد عزت:  الطفل

وكيلـــة مدرســـة الهـــالل األحمـــر للبنـــات التـــى تتطـــوع للشـــهادة بأنهـــا  
كانــــت مــــع الشــــاب عبــــد القــــادر شــــحاتة الــــذى حــــاول قتــــل محمــــد 
ــــــورة  ــــــوط عــــــن التنظــــــيم الســــــرى لث ــــــك إلبعــــــاد الخي شــــــفيق باشــــــا وذل

ـــــــرحمن فهمـــــــى  ١٩١٩ ـــــــد ال ـــــــادة عب ـــــــة (بقي ـــــــف  هـــــــدف العملي تخوي
 ١٩٢٠الباشــــــــوات المصــــــــريين مــــــــن تشــــــــكيل الــــــــوزارة فــــــــى أعــــــــوام 

ــــــد .  ) ١٩٢١و النهايــــــة الفاجعــــــة أن تلقــــــى الفتــــــاة مصــــــرعها علــــــى ي
كتابـــة وتمثيـــل جيـــدين مـــع بعـــض .  أخيهـــا فـــى بلـــدتها بمديريـــة المنيـــا

ــــالم المصــــرية المصــــورة  ــــة األفضــــل نســــبيا بالنســــبة لألف القــــيم اإلنتاجي
تكمـــن كالعــــادة فـــى مفهــــوم الوطنيـــة لــــدى ، لكـــن المشــــكلة  تليڤزيونيـــا

مـــثال نحــــن نســـمع فــــى الفـــيلم نفســــه آراء .  المـــؤلفين وصـــناع األفــــالم
، كمـــــا نســـــمع عـــــن  مؤكــــدة الوطنيـــــة علـــــى لســــان يوســـــف وهبـــــة باشــــا

ـــــروت ـــــد الخـــــالق ث ـــــك  ســـــلفه عب ـــــى كـــــل ذل ـــــا ال نســـــمع ردا عل ، لكنن
ســــوى ذات التهييجــــات الشــــعبية التــــى ببســــاطة تتهمهــــا بالخيانــــة وبــــال 

، تلــــك التهمــــة التــــى ابتكرهــــا وحقــــق نجاحــــات شخصــــية  أى حيثيــــات
ســـــاحقة مـــــن خاللهـــــا ذلـــــك المحـــــامى االنتهـــــازى الطمـــــوح المعـــــروف 

تحاشــــى الفــــيلم عمــــدا فيمــــا  (أيضــــا باســــم زعــــيم األمــــة ســــعد زغلــــول 



١٤٢  

ـــــدو  ـــــى نظـــــر الجميعـ  يب ـــــه الممتـــــازة ف التعـــــرض  ـ  وربما بســـــبب مكانت
ـــــن خـــــالل ا ـــــبالد م ـــــة تنميـــــة ال ـــــن المحتـــــل لمؤســـــس نظري الســـــتفادة م

ــــر تقــــدما ــــيس الشــــعاراتية  األكث ــــة الحقــــة ول ــــذى هــــو عظــــيم الوطني ، ال
، وهـــــى تأكيـــــدا النظريـــــة التـــــى أثمـــــرت كثيـــــرا فـــــى بـــــالد   عـــــدلى باشـــــا

أو ‘  زعــــيم أمــــة ’، لكــــن ألنــــه لــــم يكــــن بهــــا  كانــــت أدنــــى منــــا بكثيــــر
ــــورات ــــودون الث ــــراء يق ــــدم  ضــــباط فق ــــة التق ــــوم دوال بالغ ، أصــــبحت الي

اإلضــــــافة الفعليــــــة ربمــــــا عرفهــــــا الكثيــــــرون ألول .  ) اقتصــــــادياتقنيــــــا و 
مـــــرة عبـــــر هـــــذا الفـــــيلم أن بـــــرز ســـــعد زغلـــــول كـــــزعيم تنظـــــيم إرهـــــابى 

ـــــــل ـــــــا وال يحتمـــــــل التأوي ـــــــرر  نمطـــــــى تمام ـــــــالطبع دون أن يق ، لكـــــــن ب
  ! الملهم‘  زعيم األمة ’الفيلم سوى الشعارات السائدة عن 

   ٢/١ديسكو ديسكو 
Disco Disco 

  ق م ١١٥)   س/  أفالم مصر العربية/  ت ( ١٩٩٤مصر 
ــــــالم مصــــــر العربيــــــة  ــــــاج الفنــــــى [أف عبــــــد :  تــــــأليف.  ] داتــــــا لإلنت

.  مصـــــطفى جمـــــال الـــــدين:  مســـــاعد المخـــــرج األول.  الحـــــى أديـــــب
ــــــــتج .  نــــــــوال:  المقدمــــــــة.  مجــــــــدى كامــــــــل:  مهنــــــــدس الصــــــــوت من

.  حســـــــــين اإلمـــــــــام:  موســـــــــيقى تصـــــــــويرية.  محمـــــــــد زيـــــــــن:  منفـــــــــذ
.  محســـــــن نصـــــــر:  مـــــــدير التصـــــــوير.  وى بكيـــــــرســـــــل:  مونتـــــــاچ <

ــــــــدى:  إخــــــــراج ↔.  واصــــــــف فــــــــايز:  إنتــــــــاج  [].  > إينــــــــاس الدغي
  . ، إبراهيم زين حسن مصطفى:  مديرا اإلنتاج

الممثــــــل .  شــــــريف منيــــــر.  محمــــــود حميــــــدة¤ .  نجــــــالء فتحــــــى
ــــولى.  صــــالح ذو الفقــــار:  القــــدير ــــل.  محمــــد مت ــــد الجلي .  عمــــر عب
ــــا ــــ.  ميــــار.  ميرن .  أيمــــن عبــــد الــــرحمن.  وفــــاء عــــامر.  ىمحمــــد لطف

ــــــــد المــــــــنعم عثمــــــــان ــــــــت ســــــــكر أحمــــــــد ســــــــامى.  عب ــــــــة  ، ألف ، علي
ــــــــاس ــــــــدان.  ، مصــــــــطفى عكاشــــــــة الجب ــــــــان :  والوجهــــــــان الجدي چيه
بـــــدون  . [ إبـــــراهيم نصـــــر:  ضـــــيف الفـــــيلم.  ، أحمـــــد فـــــاروق ســـــالمة
  . ] عبد اهللا محمود : ائتمان

راره للــــزواج مــــديرة مدرســــة ينخــــرط أخوهــــا فــــى العقــــاقير بعــــد اضــــط
التـــى يتزعمهـــا شـــاب ‘  الشـــلة ’.  عرفيـــا مـــن الفتـــاة الثريـــة التـــى أحبهـــا

ـــــرقص والعقـــــاقير ـــــة ضـــــابط  ثـــــرى وال هـــــم لهـــــا إال ال ، تضـــــم أيضـــــا ابن
ـــــــدأ االنجـــــــذاب لمـــــــديرة  ـــــــذى ب المباحـــــــث الصـــــــارم بطـــــــل الفـــــــيلم ال

ــــة الشخصــــية ــــر يعمــــل بصــــالة الديســــكو المدرســــة قوي .  ، وشــــاب فقي
أب :  ى نســــــبيا هــــــو ابــــــن بــــــائع الصــــــحفعلــــــى أن النمــــــوذج المــــــوح

ــــة بينمــــا يتلصــــص  ــــدين يمــــزق صــــور النســــاء مــــن المجــــالت األجنبي مت
ـــــــه ـــــــى جارت ـــــــن عل ـــــــر جوعـــــــه  ، وكمـــــــا األب كمـــــــا االب ، يخفـــــــى األخي

حبكـــة النهايـــة .  الجنســـى بالتـــدين وفـــرض ذكورتـــه الدينيـــة علـــى أختـــه
، بينمـــــا توجـــــه  قتـــــل البطلـــــة لصـــــاحب محـــــل ڤيـــــديو يـــــروج العقـــــاقير

ـــــا .  االتهـــــام لمجموعـــــة الشـــــبابالشـــــرطة  خلطـــــة مصـــــرية متوســـــطة م
بـــــــين أفـــــــالم رقـــــــص الشـــــــباب وأفـــــــالم أخـــــــذ القـــــــانون باليـــــــد كبـــــــديل 

ـــــة لحصـــــاد مضـــــمون  لعجـــــزه ـــــق االجتمـــــاعى العالي ـــــرة التعلي ـــــه نب ، أهلت
ــــــة ــــــاد والجــــــوائز المحلي ــــــن اعجــــــاب النق ــــــه  ومجــــــانى م ، وربمــــــا تؤهل

ــــــد المعــــــروف فــــــ ــــــرقص الوحي ــــــيس كفــــــيلم ال ــــــدخول موســــــوعة جين ى ل
ــــاريخ الســــينما الــــذى يــــدين الــــرقص ويكرهــــه ــــه !  ت األســــوأ مــــن هــــذا أن

، إلــــى تمهيــــد  تحــــول بمبالغاتــــه المفرطــــة فــــى بــــذخ وانحــــالل الشــــباب
ـــــدة الشـــــيطان ـــــا بقضـــــية عب ـــــى ســـــميت اعالمي فـــــى  مبكـــــر للهجمـــــة الت

وهــــى حملــــة الــــبطش األمنــــى الشرســــة بالشــــباب محــــب  ١٩٩٧ينــــاير 
وجـــــة التـــــى أســـــهمت فيهـــــا وهـــــى الم.  الموســـــيقى وبـــــالفرق التىكونهـــــا

ــــــى نحــــــو أكثــــــر مباشــــــرة الصــــــحافة الغوغائيــــــة بقيــــــادة مجلــــــة روز  عل
، التــــــــى اســــــــتخدمها األمــــــــن فــــــــى حربــــــــه ضــــــــد اإلرهــــــــاب  اليوســــــــف

، ونـــدمت  اإلســـالمى ثـــم باتـــت تســـتخدم كمخلـــب قـــط ضـــد الجميـــع
ـــــدم هـــــذه المـــــرة ـــــى فعلتهـــــا أشـــــد الن ـــــط بمجـــــرد تحويـــــل  عل ، وإن فق

هـــــــــؤالء !  درجـــــــــة ١٨٠ة طريقتهـــــــــا الخاصـــــــــة فـــــــــى الـــــــــتهجم بزاويـــــــــ
المتهمــــــون كــــــانوا فــــــى الواقــــــع مجــــــرد شــــــباب تمــــــرد علــــــى االنغــــــالق 

وإن مــــن داخــــل عبــــاءة الغيــــب التــــى يــــؤمن بهــــا المجتمــــع  (والتخلــــف 
، وحـــــاول البحـــــث عـــــن بعـــــض مثـــــل أخـــــرى مـــــن مجتمعـــــات  ) نفســـــه

، وقــــــد اعتبــــــر مثقفــــــو الطبقــــــة الوســــــطى آنــــــذاك تلــــــك  أكثــــــر تقــــــدما
الــــدنئ مــــن قــــوى الظــــالم آلخــــر  الهجمــــة مرحلــــة جديــــدة مــــن القمــــع

رمـــــوز التغييـــــر وهـــــو الشـــــباب المـــــتعلم المطّلـــــع متقـــــد الفكـــــر والـــــروح 
رأينـــــا نحـــــن أن الجريمـــــة الوحيـــــدة فـــــى تلـــــك القضـــــية كانـــــت .  برمتـــــه

، وأن المــــذنب األول فيهــــا هــــو جهــــل  القــــبض علــــى أولئــــك الشــــباب
كصناع هــــذا الفــــيلم الــــذى مــــن المــــدهش حقــــا ـ  المثقفــــين التقليــــديين 

ــــــدوا تحــــــرريين جــــــدا فــــــى أعمــــــال أخــــــرىأن  ــــــذين يســــــعدون  ـ  ! يب ال
بتوجيــــه نيــــرانهم فــــى أى اتجــــاه وكــــل اتجــــاه دون أن يــــروا أن المصــــب 

، مــــع فــــارق واحــــد  البعيــــد لميــــاههم هــــو نفــــس بركــــة التخلــــف المــــزمن
  . أن قوى الظالم تعلم وتباهى بانتمائها لهذا المستنقع اآلسن

  ديك البرابر 
  ق م ١١٠)   س/  لورد ( ١٩٩٢مصر 

.  محمـــــــــود أبـــــــــو زيـــــــــد:  تـــــــــأليف.  شـــــــــامل]  دوالر  شـــــــــامل [
مجـــــدى  :  مكســـــاج مهنــــدس.  مـــــاهر عبــــد النــــور:  مهنــــدس الــــديكور

رشــــيدة :  مونتــــاچ.  حســــن أبــــو الســــعود:  موســــيقى تصــــويرية.  كامــــل
ـــــد الســـــالم ـــــتج.  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  عب صـــــالح :  المن

  . حسين كمال:  راجإخ.  يوسف فرنسيس:  إنتاج فنى.  فوزان
، حســــــــين  ، عبــــــــد اهللا غيــــــــث ، فــــــــاروق الفيشــــــــاوى نبيلــــــــة عبيــــــــد

،  ، انعـــــــام سالوســـــــة ، عزيـــــــزة راشـــــــد ، جمـــــــال إســـــــماعيل الشـــــــربينى
،  ، اينـــــاس شـــــلبى ، ناهـــــد إســـــماعيل ، عايـــــدة فهمـــــى حســـــن حســـــين
، ثريــــــا عــــــز  ، أحمــــــد أبــــــو عبيــــــة ، فــــــوزى الشــــــرقاوى محمــــــد صــــــالح

  . شفيق الشايب.  الدين
ــــــ ــــــاجر كبي ــــــد واحــــــد متخلــــــف ويغــــــرى ت ــــــات وول ر أنجــــــب أربعــــــة بن

بالتــــالى حســــناء الحــــى بائعــــة سندوتشــــات الفــــول المتمــــردة عليــــه منــــذ 
تنجـــب البطلـــة طفـــال .  ، بـــالزواج مـــن ابنـــه هـــذا انتزاعـــه لفـــرن والـــدها

، وهنـــا تبـــدأ  مـــن زوجهـــا الســـابق الـــذى هـــرب مـــن الســـجن واغتصـــبها
.  المــــرأة الثــــائرة عليــــهالمواجهــــة المنتظــــرة بــــين الطاغيــــة وأســــرته وبــــين 

ـــــــة  ـــــــدور الرجـــــــل ذو عقلي مـــــــا لفـــــــت األنظـــــــار هـــــــو أداء الفيشـــــــاوى ل
  . وهو محبب رغم ميله للمبالغة نسبيا.  الطفل

   ٢/١الديناصورات قادمون 
We’re Back! —A Dinosaur’s Story 

  ] ؛ ڤيديو  استحراك [ق م  ٧٢)  إى ڤى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Universal; Amblin. Mcomp: James Horner. OSongs: 

James Horner, Thomas Dolby. Roll Back the Rock (To the 
Dawn of Time) Final Version Perf: Little Richard; P: 
Thomas Dolby. Based on the B Hudson Talbott. S: John 
Patrick Shanley. ExcPs: Steven Spielberg, Frank Marshall, 
Kathleen Kennedy. P: Stephen Hickner. D: Dick Zondag, 
Ralph Zondag. [] ↑ Co-P: Thad Weinlein; Hal Ware; AD: 
Neil Ross; SupEs: Sim Evan-Jones, Nick Fletcher, 
Character Designer: Carlos Grangel; Storyboard Sup: Tom 
Number, Darek Gogol. C: Nancy Nayor, Valerie 
McCaffrey. 

Voice Talents: John Goodman, Blaze Berdahl, Rhea 
Perlman, Jay Leno, Rene LeVant, Felicity Kendal, Charles 
Fleischer. Walter Cronkite, Joey Shea, Julia Child, Kenneth 
Mars, Yeardley Smith, Martin Short. [] Debbie deRango. 

ــــــه فــــــيلم اســــــتحراك مــــــن إنتــــــاج ســــــپييلبيرج بعــــــد شــــــهو  ر مــــــن فائقت
ـــــــى افتتحهـــــــا “  حديقـــــــة الديناصـــــــورات ” ـــــــان للســـــــوق الت كحصـــــــاد ث

)  بصــــــوت كونكايــــــت المضــــــيف التلڤزيــــــونى الشــــــهير (عــــــالم .  األول
ـــــا يســـــمى  ـــــرع م ـــــوب المـــــخ ’أخت ـــــاس‘  حب ـــــانى الن ـــــرف أم ـــــة تع ،  وآل

)  بعـــــد إعطائهـــــا الحبـــــوب (يعـــــود بآلـــــة الـــــزمن ليقنـــــع الديناصـــــورات 
عشــــرين حيــــث رؤيــــتهم هــــى أمنيــــة بالــــذهاب إلــــى نيــــو يــــورك القــــرن ال

أخـــو هـــذا العـــالم شـــرير يمتلـــك ســـيركا للرعـــب فـــى .  آلالف األطفـــال
ــــــارك ــــــذين اســــــتقبال وصــــــادقا  ســــــنترال پ ــــــة الل ــــــل والطفل ، يأســــــر الطف
، نفســــــــــها فــــــــــى الســــــــــيرك  ، ويقــــــــــدم الديناصــــــــــورات الديناصــــــــــورات

ـــــــرض لهـــــــم ـــــــدال مـــــــن المكـــــــان المفت ـــــــاريخ :  المخيـــــــف ب متحـــــــف الت
  ! أن مخ الديناصورات لم يصغر ثانيةلكن يبدو .  الطبيعى

   ٢/١دينجوس ماجيى القذر 
Dirty Dingus Magee 

  ق م ٩١)   ت  ( ١٩٧٠أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. M: Jeff Alexander. AddM: Billy 

Strange. Song Dirty Dingus Magee W: Maok David, Sung: 
The Mike Curb Congregation. DPh: Harry Stradling Jr., 
A.S.C. AD: George W. Davis, J. McMillan Johnson. SD: 
Robert R. Benton, Chuck Pierce. Sd: Hal Watkins, Bruce 
Wright. E: William B. Gulick, A.C.E. MUp: Shotgun 
Britton. Hairstyles: Naomi A. Cavin. Costumes: Ivonne 
Wood. AscP: Richard E. Lyons. S: Tom Waldman, Frank 
Waldman, Joseph Heller; Based on the Ballad of Dingus 
Magee: David Markson. 

Frank Sinatra, George Kennedy, Anne Jackson, Lois 
Nettleton, Michael Corey, Jack Elam, John Dehner, Henry 
Jones, Harry Carey, Jr, Paul Fix, Marya Christen, Terry 
Wilsow Willis Bouchey, Tom Fadden. 

، وإن كانــــت أخــــف ممــــا يجــــب  كوميــــديا ويســــترن مبتكــــرة ومســــلية
ـــــــا ـــــــرف .  أحيان ـــــــل محت ـــــــرة)  ســـــــيناترا (قات ، ألن  يســـــــعى لســـــــرقة كبي

.  العشـــــرة دوالرات الموضـــــوعه لرأســـــه مبلـــــغ تافـــــه ويمثـــــل إهانـــــة لـــــه
ـــذى يمنعـــه مـــن هـــذا سلســـلة .  صـــديقه الســـابق كينـــدى هـــو المـــأمور ال

تعــــــــة مــــــــن المغــــــــامرات والمقالــــــــب تشــــــــارك فيهــــــــا عــــــــاهرة مثيــــــــرة مم
ـــى عينـــت كينيـــدى كمـــأمور لهـــا)  چاكســـون ( .  هـــى ســـيدة البلـــدة والت

ـــــود وســـــالح الفرســـــان  ـــــخ…وكـــــذلك يشـــــارك الهن أصـــــل القصـــــة .  إل
  . أغنية شعبية ناجحة

   ٢/١دينيس ولد آخر شقاوة 
Dennis the Menace 

  ] تليڤزيونى  [ق م  ١٠٠)  إى ڤى سى  ( ١٩٨٨أميركا 
Aka: Dennis -The Movie (OTitle), Dennis the Menace 

-Dinosaur Hunter (US Video). 
[Saban] Coca-Cola Telecommunications [DIC]. Creative 

Consultant: Hank Ketcham. AscP: Anne Drecktrah. Casting 
Ds: Marsha Goodman, Madeleine Bascom. E: Edward 
Salier. PD: Beala Neal. DPh: Arledge Armenaki. M Comp 
and Perf: Randy Edelman. ExcP: Andy Heyward. P: Philip 
Fehrle. Based on Chrs from Dennis the Menace Comic 
Strip: Hank Ketcham. TP: K.C. Dee and Jack Mendelsohn. 
St: Bruce Kalish & David Garber and K.C. Dee. D: Doug 
Rogers. [] Exc in Charge of P: Richard Rosen. 

William Windom. Jim Jansen. Patricia Estrin. Patsy 
Garrett. Zachary Bostram, Jarrett Lennon. Molly Morgan, 
Kristen Price. Guest Starring: Barton Tinapp. And Introd: 
Victor Dimattia -as Dennis. [] Co-Str: Gene Knight, Jessica 
Drake, Karen Hartman, Lynda Beattie, And O.J. -as Ruff. 
Ftr: John Alvin, Rober Clotworthy, Wanda Wescott, Kenny 
Rhodes, Gregory A. Beltz, Susan Mackin, Russell 
Alexander, John Paul Gamoke, Teri D. La Porte, Roger 
Nolan. 

، والتـــــى لحـــــق بهـــــا  يونيـــــة مـــــن القصـــــص المصـــــورةالنســـــخة التليفز 
.  “ ولـــــــد أخـــــــر شــــــــقاوة ”فيمـــــــا بعـــــــد الفـــــــيلم الســــــــينمائى النـــــــاجح 

ــــزلهم فــــى ضــــواحى  ــــيس عظمــــة ديناصــــور فــــى حديقــــة من يكتشــــف دين
،  ، فيســـــــتدعى صـــــــديق والـــــــده القـــــــديم عـــــــالم الحفريـــــــات شـــــــيكاجو

ـــــى عقـــــب ـــــع  فينقلـــــب كـــــل الحـــــى رأســـــا عل ـــــث يتكـــــاتف الجمي ، بحي
ـــــد آخـــــر شـــــقاوة ”بمـــــا فـــــيهم  إليقـــــاف مـــــا يحـــــدث ـــــديا .  “ الول كومي

طـــــــوال !  متوســـــــطة بالمقارنـــــــة بتظـــــــاهرات دينـــــــيس األخـــــــرى األكبـــــــر
ــــــت تتوقــــــع اكتشــــــاف مــــــذهل لديناصــــــور ــــــيس حبكــــــة جنــــــة  الوق ، ول

  . ضواحى هادئة على غرار قيم أفالم ديزنى القديمة
  

   



١٤٣  

   ٢/١ذات مساء فى باريس 
An Evening in Paris 

  ق م ١٥٠)  س/  ڤ ( ١٩٦٧الهند 
MD: Shankar Jaikishen. E: Govind Dalwadi. DPh: V. 

Gopikrishan. P, D: Shakti Samanta. 
Shemmi Kapoor. Sharmila Tagore. Sarita [Dhillon], K.N. 

Singh. Surendranath. Darid, Shetty, Jacques Charriere. With 
Rajendranath. And Pran. Madan Puri. 

ـــــــة متوجســـــــة بطبعهـــــــا مـــــــن  قصـــــــة حـــــــب ـــــــاة هندي ـــــــاريس لفت فـــــــى ب
فـــــى ذات الوقـــــت يخطـــــط ابـــــن عمهـــــا الشـــــرير الختطافهـــــا .  الرجـــــال

كمــــا تظهــــر فتــــاة أخــــرى شــــبيهة لهــــا تمامــــا .  وطلــــب فديــــة مــــن أبيهــــا
مـــــن أشـــــهر ) .  أنـــــت تعلـــــم (تعمـــــل فـــــى ملهـــــى ليلـــــى يتضـــــح أنهـــــا 
، كــــــذلك صـــــور العديــــــد مــــــن  وأنجـــــح أفــــــالم الســــــتينيات فـــــى الهنــــــد

ـــــةمشـــــاهد ـــــة مختلف ـــــى عواصـــــم أوروبي ـــــوان .  ه ف ـــــال عن ـــــه ب األغـــــرب أن
  ! هندى

  ذات الوجهين 
  ق م ٩٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٧٣مصر 

أفالم ]  ؛ أفالم االتحاد  أفالم مصر الجديدة أفالم االتحاد   [
.  فيصل ندا:   سيناريو وحوار.   نجيب محفوظ:  قصة.  األتحاد
حسام :   إخراج.  وديد سرى :  مدير التصوير.  فكرى رستم:  مونتاچ

  . الدين مصطفى
، أشرف عبد   ، ليلى حمادة  ، عزت العاليلى ، عماد حمدى شادية
  . ، نجوى فؤاد  ، عادل المهيلمى  ، توفيق الدقن ، صالح نظمى الغفور

ـــــة عاشـــــقة تتعـــــرض  الوجـــــه األول زوجـــــة وأم عصـــــرية ـــــانى بدوي ، والث
ر وتســـــيل بعـــــض يلتقـــــى الخيطـــــان وتتعقـــــد األمـــــو .  ألطمـــــاع مختلفـــــة

  . الدماء فى هذا الفيلم المتواضع رغم األسماء الكبيرة
   ٢/١ذكر ناشز 

Rogue Male 
  ] تليڤزيونى  [ق م  ١٠٠)  — ( ١٩٧٦بريطانيا 

BBC. S: Frederic Raphael. From the N: Geoffrey 
Household. With John Standing. And Alastair Sim -as the 
Earl. P: Mark Shivas. D: Clive Donner. 

Peter O’Toole. ¤ [] John Standing, Alastair Sim, Cyd 
Hayman, Harold Pinter, Hugh Manning. 
ـــــاج  ـــــة مـــــن إنت ـــــة الراقي ـــــى هـــــذه اإلعـــــادة التليڤزيوني ـــــألق ف ـــــوول مت أوت

مطــــاردة  ” [‘  القــــنص البشــــرى ’البــــى بــــى ســــى لفــــيلم فريتــــز النــــج 
األرســـــــــــتقراطى  قصـــــــــــة المغـــــــــــامر.  ١٩٤١مـــــــــــن عـــــــــــام ]  “ رجـــــــــــل

يقـــــبض عليـــــه .  اإلنجليـــــزى الـــــذى يـــــدخل أللمانيـــــا مقـــــررا قتـــــل هتلـــــر
يلجـــــــأ لعمـــــــه .  ، لكنـــــــه يســـــــتطيع الفـــــــرار بيـــــــدين ممـــــــزقتين ويعـــــــذب

، لكنـــــــه ينصـــــــحه باالختفـــــــاء حتـــــــى ال تتـــــــأزم األمـــــــور  األرســـــــتقراطى
ـــا عنـــه داخـــل .  الدپلوماســـية مطـــاردة كبـــرى مـــن عمـــالء الجســـتابو بحث

ــــرا ــــى أن  إنجلت ــــك إل ــــا مــــرة أخــــرى ، ذل يقــــرر مــــن نفســــه دخــــول ألماني
ربمــــا كــــان وقــــع الفــــيلم األصــــلى .  ومحاولــــة ذات الشــــىء مــــن جديــــد
، أو لظهــــوره وهتلــــر بعــــد فــــى ذروة  أكثــــر إبهــــارا ســــواء كتشــــويق فــــائق

،  ، أمـــــا هنـــــا فجميـــــع العناصـــــر متقنـــــة وإن دون ذلـــــك اإلبهـــــار مجـــــده
ـــــــوول وحـــــــده الســـــــتحق  ـــــــى أوت ـــــــر يقتصـــــــر عل ـــــــو كـــــــان األم ـــــــى ل وحت

  . شاهدة أيضاالم
  ذكريات التلمذة 

  ق أأ ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٦٥مصر 
  . على بحيرى:  إخراج

،  ، حســـــــن فـــــــايق ، ســـــــهير زكـــــــى ، عبـــــــد اهللا غيـــــــث آمـــــــال فريـــــــد
  . ، كريمة الشريف ، زهير صبرى حسين عبد النبى

ــــــــى الموجــــــــه بحيــــــــرى  ــــــــيلم األول مــــــــن تجربت نجــــــــاح محــــــــدود للف
،  كوميـــــــديا عاطفيــــــــة.  ١٩٦٦”  للنســــــــاء فقـــــــط “الوحيـــــــدتين مـــــــع 

، خجـــــول يوهمـــــه زمـــــالؤه بـــــأن طالبـــــة تقـــــع فـــــى  لمعيـــــد فـــــى الجامعـــــة
  ! الميزة هى جمال آمال فريد.  غرامه

   ذكريات من الماضى 
Fried Green Tomatoes 

  ق م ١٣٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
Aka: Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café 

(UKTitle). 
[Universal] Act III Communications [Electric Shadow]. 

M: Thomas Newman. E: Debra C. Neil. PD: Barbara Ling. 
DPh: Geoffrey Simpson. S: Fannie Flagg, Carol Sobieski; 
Based on the N: Fannie Flagg. P: Jordan Kemerlon Avnet. 
D: Jon Avnet. 

.  Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson, 
Mary-Louise Parker, Cicely Tyson, Nick Searcy, Chris 
O’Donnell, Stan Shaw, Gailard Sartain, Tim Scott, Stan 
Shaw, Gary Basaraba, Lois Smith, Grace Zabriskie. 
ــــــوب  ــــــن الجن ــــــدور زوجــــــة متوســــــطة العمــــــر م ــــــتس ب ــــــوم كــــــاثى بي تق
األميركـــــى تقابـــــل عجـــــوز بإحـــــدى المصـــــحات وتجـــــد نفســـــها منجذبـــــة 

تــــدور هــــذه القصــــة حــــول فتــــاة جنوبيــــة .  للحكايــــة التــــى ترويهــــا لهــــا
مشاكســــة ومقــــامرة )  ميــــرى ســــتووارت ماسترســــون (أيضــــا مــــن أالبامــــا 
مقهــــــى .  قتــــــل، توقعهــــــا مشــــــاغباتها فــــــى تهمــــــة  لكــــــن نقيــــــة القلــــــب

العنـــــــوان هـــــــو المكـــــــان الـــــــذى تمتلكـــــــه هـــــــذه الفتـــــــاة علـــــــى الطريـــــــق 

علــــى الهــــرب بطفلهــــا مــــن )  لويز پــــاركرـ  ميرى (وتشــــجع زوجــــة بائســــة 
الصـــــداقة بـــــين االمـــــرأتين .  زوجهـــــا الفـــــظ واالشـــــتغال معهـــــا كطاهيـــــة

ســــتكون محــــورا للفــــيلم ال ســــيما بعــــد اتهــــام األولــــى وخــــالل مراحــــل 
ـــــه قصـــــة آســـــ.  محاكمتهـــــا ـــــاة إن لدرجـــــة  (رة عـــــن الجـــــرأة وحـــــب الحي

ـــــارايتى ــــة ف ــــر مجل ــــبطالت آســــرات  ) ! خطــــرة حســــب تعبي ــــع ال ، جمي
، ويحتمــــــل مضــــــامين عــــــن الصــــــداقة األنثويــــــة وعــــــن  بمعنــــــى الكلمــــــة

مقارنــــــة شــــــخوص القصــــــة التــــــى تــــــدور فــــــى الثالثينيــــــات بالشــــــخوص 
ـــــة والمســـــتمعة ـــــين الراوي ، لكـــــن ال شـــــىء مباشـــــر أو  المعاصـــــرة للبطلت

أول أفــــــالم المنــــــتج چــــــون أفـــــــنت  .  مقصــــــودا فــــــى هـــــذا يبـــــدو حتــــــى
كـــــررت چيســـــيكا تانـــــدى دور حكـــــاءة القصـــــص فـــــى ذات .  كموجـــــه

 .  ” سيدة القصص “السنة فى فيلم تليفـزيونى عنوانه 
AAN: SptAs (Tandy); SAdp.. 

   ٢/١الذل 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٠مصر 
  . محمد النجار:  إخراج

،  ، فـــــؤاد خليــــــل ، أحمـــــد بــــــدير علــــــوى، ليلـــــى  يحيـــــى الفخرانــــــى
ـــــــد ، عزيـــــــزة حلمـــــــى ، يوســـــــف داود الســـــــيد راضـــــــى ،  ، ســـــــمير وحي
ـــــــك ـــــــو عيبـــــــة ســـــــعيد طرابي ـــــــد اهللا  ، صـــــــالح يحيـــــــى ، أحمـــــــد أب ، عب

،  ، أحمــــد حجــــازى ، عبــــد الــــرحيم حســــن ، عبــــد اهللا حفنــــى مشــــرف
ـــــــدالى ـــــــراد مـــــــوافى قاســـــــم ال ـــــــد العظـــــــيم ، م ، محمـــــــد  ، حجـــــــاج عب

  . ، عالء ولى الدين فخرى
يمــــوت عمــــه بالخــــارج .  شــــاب ثــــرى مقــــامر إلــــى أن أصــــبح مفلســــا

ـــــه مـــــن  ـــــه ل ـــــوفى فضـــــال عـــــن اعترافـــــه بأبوت ـــــه لخادمـــــه ال ويوصـــــى بثروت
ـــــر شـــــرعى ،  يتواطـــــأ الشـــــاب مـــــع المســـــئولة عـــــن الوصـــــية.  طريـــــق غي

لكـــــــن عنـــــــدما يختلفـــــــان وتفضـــــــح الحقيقـــــــة للخـــــــادم تنقلـــــــب كفـــــــة 
ــــــذل ‘ ــــــين الســــــيد والخــــــادم’  ال ــــــدة ميلودرامــــــا عــــــوز وط.  ب ــــــة جي بقي

، أمـــــــا  الفكـــــــرة لكـــــــن بشـــــــرط أن تصـــــــبح كوميـــــــديا ســـــــوداء خالصـــــــة
  . الواقعية فهى المفسد األكبر ألفكار كهذه

  ذلك األحد السرى 
That Secret Sunday 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 
CBS. M: Bob Alcivar. E: Ray Daniels. AD: John Willett. 

DPh: Laszlo George, C.S.C. P: Philip Saltzman. W: Al 
Martinez & Philip Saltzman. D: Richard Colla.  AscP: 
Derek Kavanagh. C: Ross Brown, C.S.A., Mary West, 
C.S.A. PExc: Paul Tucker; PostPExc: Cosmas Bolger. 

Str: James Farentino. Parker Stevenson. Daphne 
Ashbrook. William Lucking. Michael Lerner. Dan Hedaya. 
Charles Frank. Robert Romanus. Joe Regalbuto. Patrick 
Dollaghan. And George Grizzard -as Tom Guerney.  Co-
Str: Sondra Blake. Ftr: Wendy van Riesen, Lesley Ewen, 
Candace O’Connor, Caroline Barclay. Barbara Russell, Don 
Mackay, Betty Phillips, Ed Milaney, Don Davis. 
Christianne Hirt, Janne Mortil, Marsha Andrews, Meredith 
Bain Woodward, Raul Valazquez-Aguilar. 
صـــحفى ســـبق ونـــال أرفـــع الجـــوائز لتحقيقاتـــه عبـــر العـــالم وأصـــيبت 

، يحقــــــق  ســـــاقه فــــــى بيـــــروت بإحــــــدى قنابـــــل الميليشــــــيات المســـــلمة
ع أختــــــين بعــــــد ســــــهرة ماجنــــــة فــــــى إحــــــدى المنــــــازل اآلن فــــــى مصــــــر 

ـــــا حاضـــــرين .  الخلويـــــة ـــــدريجيا يكتشـــــف أن اثنـــــين مـــــن الشـــــرطة كان ت
ــــــاألقراص المخــــــدرة ــــــى ب ــــــى مــــــوت األول ــــــدى  وتســــــترا عل ــــــة ل ، والثاني

هربهــــــــا بالســــــــيارة والتــــــــى أخفوهــــــــا بعــــــــد ذلــــــــك فــــــــى قــــــــاع إحــــــــدى 
أحــــــد مســــــاعديه يســــــرق منــــــه القصــــــة وينشــــــرها بمجــــــرد .  البحيــــــرات
حبكـــــة النهايـــــة هـــــذه حولـــــت موضـــــوع .  وة جديـــــدة فيهـــــاتقدمـــــه خطـــــ

ــــى شــــىء آخــــر هــــو األخــــالق  ــــن مالحقــــة لفســــاد الشــــرطة إل الفــــيلم م
، األمــــــر الــــــذى  الصـــــحفية وعــــــدم جــــــواز النشـــــر بــــــدون أدلــــــة قاطعـــــة

ـــــى فـانكووفــــــر عوضـــــا عـــــن مدينـــــة .  أضـــــعفه ككـــــل كثيـــــرا التصـــــوير ف
ـــــرة قـــــرب شـــــيكاجو ـــــد األمـــــاكن ضـــــعف  أميركيـــــة كبي ، وتحاشـــــى تحدي
  . آخر فى األفالم المصورة فى كندا

  
  

  
  : ذهب مع الريح

  ’ ! ال يوجد فى هذا الكتاب سوى فيلمين بستة نجوم ونصف ‘
 ☺  ٢/١ذهب مع الريح 

Gone with the Wind 
  ق م ٢٢٢)  س/    ف/   ت  ( ١٩٣٩أميركا 

[Metro Goldwyn Mayer] Selznick International. Margaret 
Mitchell’s story of the old south. ←¤. P: David O. Selznick. 
Screen Play: Sidney Howard. MScr: Max Steiner. This 
production designed: William Cameron Menzies; SpPhFx: 
Jack Cosgrove. Ph: Ernest Haller, A.S.C.; TechnicolorAscs: 
Ray Rennahan. A.S.C., Wilfrid M. Cline, A.S.C. AD: Lyle 
Wheeler; Interiors: Joseph B. Platt, Interior Decorations: 
Edward O. Boyle; CDd: Walter Plunkett; SupFE: Hal C. 
Kern; AscFE: James B. Newcomb↑; ScenarioAst: Barbara 
Keon; PMg: Raymond A. Klune; AstD: Eric G. Stacey; 
Recorder: Frank Maher; Technicolor Co-Supn: Natalie 
Kalmus; AstMD: Lou Forbes. Historian: Wilbur G. Kurtz; 
TechAdvisorrs: Susan Myrick, Will Price. D: Robert 
Fleming. 

<Str: Clark Gable -as Rhett Butler↑, Vivien Leigh -as 
Scarlett O’Hara, Leslie Howard -as Ashley Wilkes. Olivia 
deHavilland -as Melanie Hamilton§.> The Players. At Tara 
-The O’Hara Plantation in Georgia: Thomas Mitchell, 
Barbara O’Neill; Their Daughters: [Vivien Leigh,] Evelyn 
Keyes, Ann Rutherford↑; Scarlett’s Beaux: George Reeves, 
Fred Crane; The House Servants: Hattie McDaniel, Oscar 
Polk, Butterfly McQueen; In the Field: Victor Jory, Everett 
Brown§. At Twelve Oaks -The nearby Wilkes Plantation: 
Howard Hickman, Alicia Rhett, [Leslie Howard, Olivia 
deHavilland,] Rand Brooks, Carroll Nye; and a visitor from 
Charleston: [Clark Gable.] In Atlanta: Laura Hope Crews, 
Eddie Anderson, Harry Davenport, Leona Roberts, Jane 
Darwell, Ona Munson. And: Paul Hurst, Isabel Jewell, 
Commie King, Eric Linden, J.M. Kerrigan, Ward Bond, 
Jackie Moran, Cliff Edwards, L. Kemble-Cooper, Yakima 
Canutt, Marcella Martin, Louis Jean Heydt, Mickey Kuhn, 
Odin Howland, Irving Bacon, Robert Elliott, William 
Bakewell, Mary Anderson. 

ـــا ـــد غالب ـــى األب ـــا وإل ـــيلم إطالق ـــاريخ الســـينما والرمـــز  أنجـــح ف ، فـــى ت
ـــذهبى ـــازع لعصـــرها ال ـــال من ـــدوالرت .  األكبـــر ب كـــى يكســـره فـــيلم مـــا ب

ــــــر مــــــن  ٢٠٠٠عــــــام  ــــــه أن يحقــــــق أكث ــــــى دور  ٨علي ــــــون دوالر ف بلي
ـــــرض ـــــدا فـــــى كـــــل دور العـــــرض فـــــى  الع ـــــاج لعرضـــــه وحي ، وهـــــذا يحت

بعبــــــارة ملموســــــة أكثــــــر لألجيــــــال  (العــــــالم طيلــــــة عــــــام كامــــــل تقريبــــــا 
ـــة أضـــعاف نجـــاح  ال يوجـــد فـــى ـ  !  ” تيتانيـــك “األصـــغر أن يكـــون أربع

ــــــاب ســــــوى فيلمــــــين بســــــتة نجــــــوم ونصــــــف ــــــانى.  هــــــذا الكت هــــــو  الث
الــــذى يقــــدر دخــــل صــــندوق التــــذاكر لــــه بثالثــــة باليــــين ”  مولــــد أمــــة “

ــــــن دوالرات اليــــــوم ــــــد مــــــن .  ) م ــــــن حيــــــث القيمــــــة ال يتــــــردد العدي م
أعظـــــم  ‘.  النقـــــاد األميـــــركيين فـــــى اســـــتخدام وصـــــف ال يقبـــــل اللـــــبس

ــــــوم ــــــى الي ــــــا قــــــد ال نعــــــى هــــــذا تمامــــــا’  فــــــيلم حت ، إذ إن  الواقــــــع أنن
،  يعنــــى لألميــــركيين كــــل تــــاريخهمتمجيــــد ماضــــى الجنــــوب األميركــــى 

، أو  ولــــيس ذا وزن إنــــه كــــان معقــــل العبوديــــة.  بــــل ووجــــودهم نفســــه
مــــا الــــذى :  فــــالمهم هــــو الســــؤال اآلتــــى.  تحفظــــات ليبراليــــة أخــــرى

؟ إنــــه التقاليـــــد والتــــراث واألمجــــاد وروح بنــــاء أمـــــة  ذهــــب مــــع الــــريح
ــــــة عريقــــــة ــــــزان الحــــــرب األهلي ــــــى اكتســــــحتها جميعــــــا مي .  ، تلــــــك الت

أكثــــر مــــن مجــــرد  ‘، فهــــو لــــيس مجــــرد  لنقطــــة ليســــت هنــــا بالضــــبطا
ـــــيلم ـــــى نظـــــر األميـــــركيين’  ف ـــــل هـــــو  ف ـــــى نظـــــر كـــــل ’  الفـــــيلم ‘، ب ف
ضــــخامة :  إنــــه الســــينما فــــى أقصــــى اســــتعراض عضــــالت لهــــا.  العــــالم

ــــــوق كــــــل حــــــدود الوصــــــف  ــــــة تف ــــــون دوالر ســــــاحقة  ٣,٩ (إنتاجي ملي
ــــــك مشــــــدودا لقصــــــة ) اإلذهــــــال ــــــى الحكــــــى تجعل ــــــة  ، براعــــــة ف دائب

ــــــل موســــــوعة لالنفعــــــاالت  ــــــة وتمث ــــــدراما الملتهب اإليقــــــاع محشــــــودة بال
أيضـــا .  ، وذلـــك لمـــا ينـــاهز األربـــع ســـاعات بأنواعهـــا وبـــأقوى صـــورها

ولــــن يتكــــرر  (هــــو نمــــوذج أمثــــل فــــى التنقيــــب علــــى النجــــوم وصــــنعهم 
ـــة النســـائية لهـــذا  مـــا حـــدث فـــى أمـــر الصـــراع األســـطورى علـــى النجومي

، لــــم يــــذهب  ة جــــاء اختيــــار األســــتوديو مفاجــــأة، والنهايــــ الفــــيلم أبــــدا
ــــار  أثرهــــا إال بمفاجــــأة أشــــد صــــعقا للجميــــع وهــــى نتيجــــة ذلــــك االختي

، حيــــــث تأكيــــــدا لــــــم يحــــــدث قــــــط أم مــــــألت امــــــرأة  علــــــى الشاشــــــة
ــــة والعنفــــوان  ــــة والتلقائي ــــل هــــذه الكاريزمي ــــة بمث ــــة ودينامي الشاشــــة حيوي

ــــــ  معـــــا قـــــط  ـــــيس بعي ـــــوان ل د عـــــن صنع عـــــن ذلـــــك الصـــــراع فـــــيلم بعن
كــــــذا .  ) ١٩٨٠عــــــام ”  حــــــرب ســــــكارليت أوهــــــارا “الحقيقــــــة هــــــو 

، بكلمــــة هــــو فـــــيلم  هــــو نمــــوذج أمثـــــل لشــــغل األســــتوديو االحترافـــــى
ــــــوة  ســــــتوديو ــــــذى تكــــــون الق ــــــيلم ال ــــــدنا هــــــو الف ــــــف هــــــذا عن ، وتعري

ــــتج ــــه هــــى المن بالفعــــل أنــــت أمــــام مســــتوى مــــن .  اإلباعيــــة الدافعــــة في
كما باتــــــت ـ  قــــــل واحــــــد األعمــــــال أكبــــــر مــــــن أن تحتويهــــــا عبقريــــــة ع

ــــك  ــــد ممــــن شــــاركوا فــــى  (الموضــــة بعــــد ذل هــــل تعلــــم أن هنــــاك العدي
، ســــــام  ، مــــــنهم چــــــورچ كــــــوكر التوجيــــــه دون اإلشــــــارة رســــــميا لــــــذلك

هذا التعبيـــــر ولـــــد ـ  ، وويلليـــــام كـــــاميرون مينـــــزيس مصـــــمم اإلنتـــــاج  وود
.  ) ! ، وطبعــــــا المنــــــتج ســــــيلزنيك نفســــــه وغيــــــرهم ـ  مــــــع هــــــذا الفيلم

، أى منــــتج يســــتطيع حشــــد  ا الفــــيلم هــــو ديفـــــيد ســــيلزنيكبكلمــــة هــــذ
، دون أن تخـــــرج الســـــيطرة قـــــط مـــــن خـــــارج قبضـــــته  أعتـــــى المواهـــــب
، قبضـــــة الشـــــخص الواحـــــد القـــــابع داخـــــل مكتـــــب  الواحـــــدة الوحيـــــدة

،  ، الـــــــذى يواجــــــــه كـــــــل هـــــــؤالء أشــــــــق المصـــــــاعب لمقابلتــــــــه منيـــــــع
ـــــــة الشاشـــــــة   ١٥الشـــــــخص الـــــــذى يســـــــتخدم  مـــــــنهم  (كاتبـــــــا لتمثيلي

، ثــــم فــــى النهايــــة يعيــــد   وأربعــــة مــــوجهين)  ت فيتزچيرالــــد مــــثالســــكو 
ـــه بنفســـه  ـــر مـــن التوجي ـــدير كثي ـــة معظـــم المخطوطـــة وي ـــين  (كتاب حتـــى ب

، انظــــر مــــا قالــــه إيــــرفينج  أبــــاطرة األســــتوديوهات هنــــاك تفــــاوت أحيانــــا
ــــرو األســــطورى ــــاج مت ــــالبيرج مــــدير اإلنت ــــل رحيلــــه  ١٩٣٦، عــــام  ث قبي

ألولـــى فــــى المشـــروع لرئيســـه وشـــريكه فــــى ، أثنـــاء التفكيـــر ا المفـــاجئ
، إن أى  ] مــــاير [انــــس األمــــر يــــا لــــويس  ‘:  صــــنع مجــــد األســــتوديو

هــــو … وبعــــد.  ) فــــيلم عــــن الحــــرب األهليــــة ال يحقــــق مليمــــا ربحــــا
قصـــــة الفتـــــاة الجنوبيـــــة الحمقـــــاء التافهـــــة والعنيـــــدة ســـــكارليت أوهـــــارا 

آشــــــلى قــــــام بــــــدوره ليســــــلى  (التــــــى أحبــــــت مــــــرة واحــــــدة )  ليــــــى (
، وتزوجـــت ثـــالث مـــرات هربـــا مـــن حبهـــا الـــذى لـــم تلمســــه  ) هـــاوارد

ـــدا  ـــه أب ـــم تبتعـــد عن آخـــرهم كـــان ريـــت بتلـــر نفســـه وهـــو الصـــحفى  (ول
ـــــافرا ـــــذى طالمـــــا تن ـــــة الرجوليـــــة  ال ـــــول بكـــــل الكاريزمي ، وقـــــد أداه جيب

ــــى تمثــــل مواصــــفة قياســــية مــــن نوعهــــا حــــين ضــــاع كــــل األهــــل !  ) الت
، حــــــب  ال الحـــــب األعظـــــم، لــــــم يبـــــق إ وكـــــل النـــــاس وكـــــل األشـــــياء

.  األرض فعـــــــادت إلـــــــى بلــــــــدتها مـــــــع النهايــــــــة المـــــــؤثرة المتصــــــــاعدة
ـــــد المعـــــروف :  معلومـــــات أخـــــرى إن شـــــئت ـــــة هـــــى العمـــــل الولي الرواي

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   لإلنتاج والتوزيع الفنى

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

ƒƒƒ



١٤٤  

نســـخة الفــــيديو التـــى أتيحـــت فـــى مصـــر ولمــــرة .  لمارجريـــت ميتشـــيل
كانـــــت تضـــــم المقدمـــــة والخاتمـــــة )  مـــــن شـــــركة هـــــاى فـــــيلم (واحـــــدة 

ــــــــد عر .  الموســــــــيقية ــــــــرات أولهــــــــا وأشــــــــهرها عــــــــام أعي ضــــــــه عــــــــدة م
مليونـــــا مـــــن الـــــدوالرات داخـــــل أميركـــــا  ٦٠، حيـــــث اكتســـــح  ١٩٦٧
،  صـــــنعت عنـــــه مســـــرحية مســـــرحية فـــــى أوائـــــل الســـــبعينيات!  وحـــــدها

  . ’ سكارليت ‘ومسلسل فى أواخر الثمانينيات بعنوان 
AA: Pic; As (Leigh); SptAs (McDaniel); D; S; Cgr 

-Color; AD-SD (Wheeler); FE (Kern, Newcomb); William 
Cameron Menzies for outstanding achievement in the use of 
color for the enhancement of dramatic mood in the 
production of Gone with the Wind. 

AAN: A (Gable); SptAs (de Havilland); OScr; Sd 
(Thomas T. Moulton); VFx (John R. Cosgrove, Fred Albin 
and Arthur Johns). 

   ٢/١الذئاب 
  ق م ١٠٥)   س/  بيتش ( ١٩٨٣مصر 
  . عادل صادق:  إخراج

ــــــــور الشــــــــريف ، فــــــــاروق  ، شــــــــويكار ، بوســــــــى ، فريــــــــد شــــــــوقى ن
،  ، صــــــــالح نظمــــــــى ، إبــــــــراهيم خــــــــان ، ميمــــــــى جمــــــــال الفيشــــــــاوى

،  ، محمـــــد خيـــــر ، علـــــى الشـــــريف ، حـــــافظ أمـــــين حســـــين الشـــــربينى
ـــــاهللا طـــــارق النهـــــرى ،  م محمـــــد، هـــــان ، ميمـــــى شـــــكيب ، المنتصـــــر ب

  . أحمد ماهر
، بـــــــل قـــــــل قصـــــــص متشـــــــابكة فـــــــى عـــــــالم أبـــــــاطرة  قصـــــــة معقـــــــدة

ـــاح ـــاء الحـــى  االنفت ـــب تحـــاك حـــول أحـــد أبن ـــاالت وخـــدع واكاذي ، اغتي
ــــــا  ــــــور الشــــــريف (الشــــــرفاء أخالقي ــــــاروق  (، وتصــــــدى صــــــحفى  ) ن ف

، ودخـــــــول زوجـــــــة المعلـــــــم نفســـــــها  لكشـــــــف الحقـــــــائق)  الفيشـــــــاوى
فقــــــط .  وهكـــــذا…عات بجســـــدها فـــــى هـــــذه الموضـــــو )  شـــــويكار (

  . لو تفضل هذا النوع من حكايات األفالم
  ذئاب على الطريق 

  ق أأ ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٢مصر 
ســـــيناريو .  يســـــرى الحكـــــيم:  قصـــــة.  أفـــــالم كمـــــال صـــــالح الـــــدين

.  إبــــــراهيم عــــــرايس:  مونتــــــاچ.  صــــــالح درويــــــش وجــــــاكلين:  وحــــــوار
  . دينكمال صالح ال:  إخراج.  جمال عبادة:  مدير التصوير

ــــــــل مــــــــريم فخــــــــر الــــــــدين ، عمــــــــر  ، آمــــــــال رمــــــــزى ، صــــــــالح قابي
ــــو الفتــــوح خورشــــيد ــــوال أب ــــاز أباظــــه ، ن ــــة  ، فــــؤاد جعفــــر ، ممت ، روحي

  . ، نجوى فؤاد ، هالة الشواربى خالد
ـــة زوجهـــا ـــة شـــهيرة تكتشـــف خيان ـــة مـــع مســـاعد  ممثل ، فتنشـــئ عالق

موجـــــه الـــــذى يخـــــتلس مـــــن أجلهـــــا بينمـــــا تتحـــــول هـــــى لحـــــب ممثـــــل 
ال شــــــىء .  ا بقــــــى مطــــــاردات تشــــــويقية الســــــتعادة النقــــــودمــــــ.  ناشــــــئ
  . ، الشىء مثير مقنع

   ٢/١ذئاب ال تأكل اللحم 
  ق م ١٠٠)   — ( ١٩٧٣لبنان 

ــــــــالم األرز :  حــــــــوار.  خــــــــورى.  ســــــــمير أ:  قصــــــــة وســــــــيناريو.  أف
توفيــــــق :  المــــــؤثرات الصــــــورية.  خــــــورى.  ، ســــــمير أ مجــــــدى فهمــــــى

ليــــــــــل فــــــــــى حــــــــــدائق فــــــــــة معزو :  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية.  شــــــــــعنين
ـــــــال أســـــــبانيا ـــــــل دى فل ـــــــا [ـ  لمانوي ـــــــان.  ] دى فاي ـــــــك :  األغنيت لباتري

ــــــاچ.  سمســــــون محمــــــود :  مــــــدير التصــــــوير.  صــــــاحب حــــــداد:  مونت
ــــــــذ.  ســــــــابو ــــــــتج المنف .  ســــــــمير أ:  إخــــــــراج.  أديــــــــب جــــــــابر:  المن
  . خورى

ليــــــــز سركيســــــــيان .  ناهــــــــد شــــــــريف.  عــــــــزت العاليلــــــــى:  بطولــــــــة
.  محســــن ســــرحان:  باالشــــتراك مــــع.  بــــدرخان سيلفـــــانا.  ] إيمــــان [ـ  

، علــــــى  خالــــــد الصــــــقعبى.  محمــــــد المنصــــــور:  واألبطـــــال الكــــــويتيين
ـــــدى ـــــو ســـــمرا ، غـــــازى هـــــواش حلمـــــى األدهمـــــى.  المقي ،  ، علـــــى أب

چــــان :  واألكروبــــات الفرنســــى.  ، فتــــوح محمــــد نــــور الهــــدى الرازقــــى
  . بيار ركاميه

، بهــــا مــــا  ” لحيــــاةالحيــــاة ل “محاكــــاة جريئــــة لفــــيلم كلــــود ليلــــوش 
،  ، لكــــــــن متواضــــــــعة جــــــــدا لــــــــدى المقارنــــــــة يميزهــــــــا كفــــــــيلم عربــــــــى

األحـــــــداث فـــــــى .  وبـــــــاألخص التمثيـــــــل الـــــــردئ جـــــــدا مـــــــن الجميـــــــع
شــــــــاهد أهــــــــوال )  العاليلــــــــى (الكويــــــــت حيــــــــث مراســــــــل عســــــــكرى 

، وأصـــــبح قـــــاتال  الحـــــروب مـــــن ديـــــر ياســـــين إلـــــى كوريـــــا إلـــــى فــــــييتنام
ــــــة ــــــا األميركي ــــــة ، فط محترفــــــا لحســــــاب المافي ــــــه بحقيب ــــــدا لهــــــا لهرب ري

ـــــه األصـــــلية .  مجـــــوهرات ـــــزل حبيبت ـــــه من ـــــزل منعـــــزل فـــــإذا ب يلجـــــأ لمن
ـــــرى متغطـــــرس )  شـــــريف ( عـــــرى .  ) ســـــرحان (المتزوجـــــة اآلن مـــــن ث

ــــــة ــــــر مســــــبوقة فــــــى األفــــــالم العربي ــــــوى كامــــــل وجــــــرأة نســــــبية غي ،  أنث
ــــــة وأخــــــت زوجهــــــا العجــــــوز  ــــــين البطل ــــــة ب ــــــى عالق تشــــــتمل أيضــــــا عل

ــــــة معهــــــاالمشــــــتغلة بالســــــحر المتع ــــــزوج  اطف ــــــين ال ــــــة ب ، وأيضــــــا عالق
الصـــــورة المحوريـــــة .  التـــــى تشـــــبه أمهـــــا الميتـــــة)  سركيســـــيان (وابنتـــــه 

، التيمـــة النمطيـــة لهيپيــــة  هـــى الهـــروب إلـــى الحــــب مـــن فظـــائع العــــالم
وفــــرة .  ، مــــع نبــــرة يســــارية مخففــــة علــــى ألســــنة البطلــــين الســــتينيات

ـــر المثيـــرة ـــة حبكـــة قتـــل ، وال مـــن مطـــاردات الســـيارات الطويلـــة غي نهاي
  . ، تؤدى لعثور المافيا على البطل للزوج بالسم

    ٢/١ذئاب المال 
Other People’s Money 

  ق م ١٠١)  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 
Warner Bros. C: Howard Feller. AscPs: Kelley Baker, 

Sarah Miller Hayward. M: David Newman. CD: Theoni V. 
Aldredge. FEs: Lou Lombardo, Michael Pacek, Hubert de la 
Bouillerie. PD: Philip Rosenberg. DPh: Haskell Wexler. 
ExcPs: Davina Belling, Ellen Krass. Based on the Play: 
Jerry Sterner. S: Alvin Sargent. P: Norman Jewison and Ric 
Kidney. D: Norman Jewison. 

Danny deVito. Gregory Peck. Penelope Ann Miller. ¤ 
Piper Laurie. Dean Jones. Co-Str: R.D. Call, Mo Gaffney. 
Bette Henritze, Tom Aldredge.  ↑ Leila Kenzle, Cullen O. 
Johnson, William de Acutis, David Wells, Stephanie White, 
Jeffrey Hayena, Ric Kidney. 
الصــــراع علــــى تصــــفية شــــركة تصــــنيع كيبــــوالت عريقــــة لكــــن خاســــرة 

ــــد ــــين مســــتثمر يهــــوى تســــييل الشــــركات فــــى  ، مــــا فــــى رودز أيالن ب
ـــا وول ســـترييت ـــذى ينظـــر  ، وم ـــين صـــاحبها الرأســـمالى العصـــامى ال ب

، تســـــنده فـــــى هـــــذا ابنـــــة  لمصـــــلحة العمـــــال والبلـــــدة ومـــــا إلـــــى ذلـــــك
رغــــــم أن طــــــاقم .  عــــــةزوجتــــــه المحاميــــــة النيــــــو يوركيــــــة الحســــــناء البار 

التصـــــوير ارتـــــبط دومـــــا بـــــأفالم ذات ميـــــول -وحتـــــى-الكتابـــــة-التوجيــــه
ــــة ــــل  يســــارية ليبرالي ــــل جي ــــك ممث ــــد جــــاءت مرافعــــة جريجــــورى پي ، فق

ـــــائى أميركـــــا الصـــــناعية ضـــــد االســـــتثمار قصـــــير المـــــدى ممـــــثال فـــــى  بن
ــــر  ديفـــــيتو ، مجــــرد خطبــــة عصــــماء تريــــد الحفــــاظ علــــى طريقــــة التفكي

ـــــــةالرأســـــــمالية المثال ـــــــة التقليدي ، وتخلـــــــو مـــــــن أى صـــــــياغة عصـــــــرية  ي

أمــــا كــــالم األخيــــر فقــــد بــــدا أكثــــر اتســــاقا وتماســــكا ذلــــك أن .  لهــــا
حتــــــــى عامــــــــة النــــــــاس بــــــــاتوا يفهمــــــــون أن ال عواطــــــــف فــــــــى تســــــــييل 

بـــــــالطبع لـــــــن تفوتـــــــك حكمـــــــة .  الشـــــــركات أو فـــــــى البيـــــــزنس ككـــــــل
.  اختيــــارهم لعمــــالق كپيــــك وقــــزم كديفـــــيتو لتمثيــــل تلكمــــا الفكــــرتين

ــــأتى الفكــــرة الوســــطية الو  )  ؟ لكــــن هــــل عصــــرية (اقــــع بعــــد هــــذا أن ت
مـــــن المحاميـــــة الشـــــابة فـــــى النهايـــــة تمامـــــا بســـــعيها إلدخـــــال اســـــتثمار 

ـــاء مـــن الشـــركة المغلقـــة  هـــذا هـــو مـــا.  يابـــانى متطـــور التقنيـــات إلحي
األطـــــرف مـــــن هـــــذا هـــــو .  يتجـــــاوز كـــــال مـــــن الجمـــــود والتســـــييل معـــــا
ء الماضـــــــى  بنـــــــة عظمـــــــااإليحـــــــاء بنجـــــــاح المســـــــتقبل الغرامـــــــى ال

ـــــــظ ’ المســـــــّيل ‘ مـــــــع ـــــــانى الف ـــــــاط إن !  األن ـــــــا ستصـــــــاب باإلحب غالب
حاولــــت معرفــــة بالضــــبط كيــــف بــــات يفكــــر رمــــوز اليســــار المشــــاركين 

المقارنـــة قـــد تبـــدو أكثـــر .  فـــى هـــذا الفـــيلم بعـــد كـــل تـــاريخهم الطويـــل
ـــــارة إن قارنتهـــــا بعمـــــل ســـــابق ليســـــارى آخـــــر  ـــــدى ـ  إث ـــــدا ل ـــــين أب ال يل

ملــــــوك  “ [’  وول ســــــترييت ‘هــــــو أوليفـــــــر ســــــتون وفيلمــــــه  ـ  المقارنة
  . ] ” المال

   الذئب 
Wolf 

  ق م ١٢٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Columbia. C: Juliet Taylor and Ellen Lewis. SpMUpFx: 

Rick Baker. MComp Orch and Cond: Ennio Morricone. 
AscP: Jim Harrison. CD: Ann Roth. E: Sam O’Steen. PD: 
Bo Welch. DPh: Giuseppe Rotunno. ExcPs: Neil Machlis, 
Robert Greenhut. W: Jim Harrison and Wesley Strick. P: 
Douglas Wick. D: Mike Nichols.  ↑ Animatronic Wolf Fx 
Created: Tom Woodruff, Jr. And Alec Gillis. 

Jack Nicholson. Michelle Pfeiffer. ¤. James Spader. Kate 
Nelligan. Richard Jenkins. And Christopher Plummer. 
Eileen Atkins, David Hyde Pierce. Om Puri, Ron Rifkin, 
Prunella Scales.  ↑ Brian Markinson, Peter Gerety, 
Bradford English, Stewart J. Zully, Thomas F. Duffy, Tom 
Oppenheim. 
متعــــــة كاملــــــة حتــــــى أدق التفاصــــــيل فــــــى هــــــذه المعالجــــــة الرصــــــينة 

ـــــة :  حتـــــى فـــــى مؤثراتهـــــا لتيمـــــة المـــــذءوب رئـــــيس تحريـــــر مجلـــــة ثقافي
رفيعـــة يعضــــه الـــذئب فــــى طريــــق عودتـــه مــــن فـــــيرمونت إلـــى نيــــو يــــورك 

تـــدريجيا تبــــدأ .  ) رغـــم ان الـــذئاب ال توجـــد أبـــدا فــــى نيـــو إنجالنـــد (
.  الزائــــد تظهــــر عليــــه لــــيالصــــفات الــــذئب كالســــمع والشــــم والنشــــاط 

أيضــــــا يتــــــوحش فــــــى دفاعــــــه عــــــن وظيفتــــــه التــــــى يريــــــد انتزاعهــــــا منــــــه 
ــــــذال  ــــــد محــــــررا مبت ــــــد الــــــذى يري البليــــــونير صــــــاحب المؤسســــــة الجدي

فــــايفر هــــى ابنــــة ذلــــك البليــــونير الرقيقــــة التــــى .  انتهازيــــا ليحــــل محلــــه
ـــــى ســـــره ـــــه ويأتمنهـــــا عل ـــــه بائســـــا ووحشـــــا ال  تحب ـــــى جعلت ـــــة الت ، اللعن

دراميــــا لــــيس ثــــم .  ، وآخــــرهم زوجتــــه الخائنــــة ى ضــــحاياهيــــتحكم فــــ
تجديـــــد مهـــــم فـــــى حبكـــــة المـــــذءوب التقليديـــــة كرجـــــل طبقـــــة وســـــطى 

ـــــة ـــــة اللعن ـــــين.  راقـــــى يقـــــاوم عطي ـــــب الوجـــــود الكـــــاريزمى للبطل ،  بجان
الــــــذئب حيــــــوان خيــــــر :  فالثيمــــــات العامــــــة هنــــــا بالغــــــة الرقــــــة والنبــــــل

ــــ يخــــتص إنســــانا خيــــرا بصــــفات الشراســــة التــــى تنقصــــه األنسان الرقيــــق  ـ
إرادة ـ  حب الجميلـــــة والـــــوحش بـــــالغ العطـــــاء والسموـ  داخـــــل الوحش

ـــــؤس ـــــة والب ـــــا  ، ال يكســـــرها إال شـــــر العـــــالم التغلـــــب علـــــى اللعن ، وهن
دنيـــــا …يصـــــبح األفضـــــل لألثنـــــين الرحيـــــل بـــــال عـــــودة لـــــدنيا الـــــذئاب 

  . الخالدة النبل الوحشى



١٤٥  

   ٢/١رابحة 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٣مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج
،  ، عبــــاس فــــارس ، بشــــارة واكــــيم ، ســــراج منيــــر ، بــــدر المــــا كوكــــا

  . محمد الكحالوى
ـــــــامرات الصـــــــحراوية مســـــــتعينا  ـــــــى أفـــــــالم المغ ســـــــتوديو مصـــــــر يحي

إن لــــم يكــــن مؤســــس  (بمؤســــس هــــذا الضــــرب فــــى الســــينما المصــــرية 
ــــــا)  الســـــينما المصـــــرية ـــــا أو ف ـــــدر الم ـــــل الموجـــــه ب لينتينو كلهـــــا الممث
أيضــــا هــــو تدشــــين لمســــيرة طويلــــة للنجمــــة كوكــــا .  الســــينما المصــــرية
، ومســــــيرة أطــــــول لزوجهــــــا نيــــــازى مصــــــطفى فــــــى  فــــــى دور البدويــــــة

بعـــد عـــامين جمعهمـــا مـــرة أخـــرى الفـــيلم  (توجيـــه أفـــالم هـــذه النوعيـــة 
ـــــة “الفـــــائق  ـــــر وعبل ـــــة تســـــعف شـــــابا مـــــن .  ) ” عنت ـــــاة بدوي القصـــــة فت

ينشـــا ألحــــب .  ب أثنـــاء رحلـــة صـــيدالمدينـــة ســـقط مـــن جـــواده وأصــــي
ـــــن العـــــم فتهـــــرب  وتعارضـــــة القبيلـــــة بشـــــدة ويعجلـــــون بزواجهـــــا مـــــن اب

ـــزواج ـــة ال ـــزوج ممـــن تحـــب ليل ـــة النفـــوس .  ، وتت ـــل تعـــود لتهدئ بعـــد قلي
ـــرا فـــى .  فيقـــررون قتلهـــا كـــل هـــذه ثيمـــات مؤسســـة وســـوف تتكـــرر كثي

 الضــــعيف فقــــط أن يــــأتى الحــــل بــــأن يتضــــح.  األفــــالم البدويــــة التاليــــة
  ! أن البن المدينة المغضوب عليه أصول بدوية

   ٢/١رابسودى 
Rhapsody 

  ق م ١١٥)   ت  ( ١٩٥٤أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. Screen Play: Fay and Michael 

Kanin; >Adp: Ruth and Augustus Goetz; >Based on the N 
Maurice Guest: Henry Handel Richardson.<< 
MlAndOrchlDn: Johnny Green; MAdp: Bronislau Kaper. 
Concerto in D Major for Violin and Orch: Peter Ilyitch 
Tschaikowsky; Concerto #2 in C Minor for Piano and Orch: 
Sergei Rachmaninoff. Color: Technicolor; >DPh: Robert 
Planck. A.S.C.; Technicolor Color Cnslt: Henri Jaffa; Color 
Cnslt: Alvord Eiseman.< AD: Cedric Gibbons and Paul 
Groesse; FE: John Dunning, A.C.E.; SD: Edwin B. Willis, 
Hugh Hunt; SpFx: A. Arnold Gillespie, Warren Newcombe; 
MontageSeqs: Peter Ballbusch. RecSup: Douglas Shearer; 
AstD: Ridgeway Callow; Women’s CDd: Helen Rose; 
HairStyles: Sydney Guilaroff; MUp: William Tuttle; 
PianoSupn: Harold Gelman; ViolinSupn: Morris Brenner. P: 
Lawrence Weingarten. D: Charles Vidor. 

Str: Elizabeth Taylor. Vittorio Gassman. John Ericson, 
Louis Calhern. With: Michael Chekhov, Barbara Bates, 
Richard Hageman. 

ـــــة ـــــة نموذجي ـــــى حال ـــــرام ف ـــــث الغ ـــــة :  مثل ـــــاة ثري ـــــايلور (فت ـــــرك )  ت تت
.  ) جاســـــمان (، لتحقـــــق الحـــــب مـــــع عـــــازف كمـــــان عـــــالمى  منزلهـــــا

، فتـــــأتى بعـــــازف  محـــــور الصـــــراع أن همهـــــا الحـــــب وهمـــــه الموســـــيقى
ــــانو  ــــإذا بــــه يعلمهــــا الحــــب ليعلمهــــا الموســــيقى)  إريكســــون (بي .  ، ف

ــــــور ــــــدها  هكــــــذا تتعقــــــد األم ــــــه بعــــــض )  الهيرنكــــــ (، ويعــــــود وال ومع
، حيــــــث هنــــــاك أيضــــــا  سويسراـ  األحــــــداث فــــــى زيــــــوريخ .  الحكمــــــة

ــــــــزف ــــــــر مــــــــن الع .  ، ال ســــــــيما لتشايكوفـــــــــسكى ورحمــــــــانينوف الكثي
مـــــس تـــــايلور :  مهرجـــــان رومانســـــيات للمشـــــاهدات ‘:  تعليــــق طريـــــف

، تنتقــــل بهــــا مــــا بــــين  ١٩٥٤ترتــــدى أفخــــر مجموعــــة مــــن أزيــــاء عــــام 
  . ستيفـين شيويرـ  ’  كسونأحضان جاسمان وأحضان إيري

   ٢/١رابعة العدوية 
Rabaa el Adweya 

  ق م ١٢٥)  س/  ت/  الدقى ( ١٩٦٣مصر 
ســـــنية :  القصـــــة.  أفـــــالم حلمـــــى رفلـــــة]  الشـــــرق لتوزيـــــع األفـــــالم [

، نيــــازى  ســــنية قراعــــة:  الســــيناريو.  عــــروس الزهــــدعن كتــــاب ـ  قراعــــة 
ــــــد الفتــــــاح ع:  ، حــــــوار إضــــــافى ســــــنية قراعــــــة:  ، حــــــوار مصــــــطفى ب
مهنـــــدس .  أم كلثـــــوم/  الســـــيدة:  كوكـــــب الشـــــرق:  غنـــــاء.  مصـــــطفى

مهنــــــــدس .  شــــــــادى عبــــــــد الســــــــالم:  الــــــــديكور ومصــــــــمم المالبــــــــس
ســـــــــــيد :  موســـــــــــيقى الــــــــــذكر:  الموســــــــــيقى.  كريكـــــــــــور:  الصــــــــــوت
مــــــــــدير .  فــــــــــؤاد الظــــــــــاهرى:  ؛ الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية إســــــــــماعيل
نيــــازى :  خــــراجإ.  حلمــــى رفلــــة:  إنتــــاج.  إبــــراهيم عــــادل:  التصــــوير
  . مصطفى
:  مــــع الممثلــــين الكبيــــرين.  عمــــاد حمــــدى.  فريــــد شــــوقى:  بطولــــة

نبيلـــــــة  [ـ  نبيلـــــــة :  والوجـــــــه الجديـــــــد.  حســـــــين ريـــــــاض وزوزو نبيـــــــل
،  ، عبـــــــد الغنـــــــى قمـــــــر ، ســـــــلوى محمـــــــود شـــــــريفة مـــــــاهر.  ] عبيـــــــد

،  ، خالــــد العجبــــانى ، نظــــيم شــــعراوى حســــن حامــــد.  إبــــراهيم عمــــارة
ــــــى رشــــــدى ــــــى ســــــعيد، أحمــــــد  عل ،  ، ســــــامية رشــــــدى ، عمــــــر عفيف
،  ] بـــدر نوفـــل [ـ  بـــدر الـــدين نوفـــل .  ، محمـــد أباظـــة محمـــد صـــبيح
، عبــــــد المــــــنعم  ، عبــــــاس رحمــــــى ، محمــــــد الهــــــوارى إبــــــراهيم رمــــــزى

  . ، على قدرى سعودى
بــــدون  ـ  أو حســــب الفيلمـ  قصــــة األمــــة الالهيــــة التــــى تتحــــول فجــــأة 

ـــــرر درامـــــى يمكـــــن فهمـــــه ـــــد، للتصـــــوف والتع مب ، فـــــى ذات تركيبـــــة  ب
ــــة ــــدينى العربي ــــوعظ ال ــــاء :  أفــــالم ال ــــالرقص والغن ــــر حافــــل ب نصــــف مثي

ونصـــف كئيـــب حافـــل بالخطابـــة الدينيـــة وخـــال مـــن كـــل مـــا هـــو مقنـــع 
فتـــــاة ريفيـــــة فقيـــــرة ومقهــــورة تجـــــذبها أضـــــواء البصـــــرة التـــــى .  أو مثيــــر

ـــاجر الطيـــب الـــذى أحبتـــه .  طالمـــا ســـمعت عنهـــا تصـــبح أمـــة لـــدى الت
.  ، فيتــــآمر علــــى قتــــل األول يطمــــع تــــاجر آخــــر بهــــا.  ةمــــن أول نظــــر 

تتحــــــول رابعــــــة مــــــن متــــــع الحــــــب العاطفيــــــة والحســــــية إلــــــى المجــــــون 

ــــــدعوة بمجــــــرد  المحــــــض ــــــب فجــــــأة لإليمــــــان الصــــــارم وال ، ثــــــم تنقل
ــــون المصــــرى ــــن الزاهــــد المــــدعو ذو الن ــــارات صــــغيرة م .  ســــماعها عب

ــــــرا  تقاســــــى اضــــــطهاد مالكهــــــا ــــــذيع وأخي ، لكــــــن صــــــيت معجزاتهــــــا ي
األحــــداث أيــــام  (تســــهم فــــى تعبئــــة الشــــعب فــــى الحــــرب ضــــد الــــروم 

ــــن أشــــهر أغــــانى أم  .  ) هــــارون الرشــــيد مســــار صــــوت حافــــل بعــــدد م
ـــــة القديمـــــة ـــــة أو العربي ـــــوم الديني ـــــوق المتوســـــط  كلث ـــــاج ف ، وككـــــل إنت

، وعلـــى األقـــل أفضـــل بكثيـــر مـــن فـــيلم العـــام  مصـــريا مـــن حلمـــى رفلـــة
أول .  ” اإللهـــــــىشـــــــهيدة الحـــــــب  “الســـــــابق عـــــــن ذات الشخصـــــــية 

  . أفالم نبيلة عبيد

   ٢/١راچ تيالك 
Raaj Tilak 

  ق م ١٩٠)  س/  مصر العربية للفـيديو/  ت ( ١٩٨٥الهند ح 
A.R. Productions. M: Kalyanji Anand. P: Anil Suri. D: 

Rajkumar Kohle. 
Raj Kumar, Dharmendra, Sunil Dutt, Hima Malini, Pran, 

Shakti Kapoor. 
القصـــــة تـــــدور .  ميلودرامـــــا أجيـــــال تاريخيـــــة ضـــــخمة اإلنتـــــاج للغايـــــة

يقــــود الــــوزير .  ملــــك ووزيــــر ورئــــيس قبيلــــة غجــــر:  بــــين أطــــراف ثالثــــة
يقــــدم :  تمــــردا ينتهــــى بقتــــل الملــــك وتبــــادل األطفــــال الثالثــــة ألولئــــك

ـــــن  رئـــــيس القبيلـــــة طفلـــــه للملـــــك فـــــإذا بـــــالوزير يأخـــــذه بفـــــرض أنـــــه اب
ثــــــم بــــــالطبع المواجهــــــات بــــــين .  الملــــــك ويضــــــع طفلــــــه بــــــدال منــــــه

ـــــــا ـــــــر فكـــــــرة طمـــــــوح ميلودرامي ـــــــع بعـــــــد الكب ، لكـــــــن اإلغـــــــراق  الجمي
.  المتوقـــــع منهـــــا انحصـــــر فـــــى عـــــدد محـــــدود ومحـــــدد مـــــن المواقـــــف

خمــــــس قصــــــص حــــــب بخــــــالف أولئــــــك الــــــذين يحبــــــون مــــــن طــــــرف 
ــــــارزات .  أحــــــداث متشــــــابكة معقــــــدة بســــــبب كــــــل ذلــــــك.  واحــــــد مب

، ونهايــــــة  ة الكبــــــرىســــــيوف وعربــــــات علــــــى نمــــــط األفــــــالم األميركيــــــ
استعراضـــــية للغايـــــة تجمـــــع كـــــل األبطـــــال فـــــى حفـــــل تنصـــــيب االبـــــن 

، والـــــذى تظهـــــر فيـــــه الملكـــــة التـــــى أشـــــيع عـــــن موتهـــــا قبـــــل  المزيـــــف
  . قليل

  الراجل إللى باع الشمس 
  ق م ١٠٥)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٣مصر 

نيــــــازى :  قصــــــة وســــــيناريو.  ليلــــــى فــــــيلم]  أفــــــالم مصــــــر العربيــــــة [
حســـــين :  منســـــق منـــــاظر.  أحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب : ؛ حـــــوار مصـــــطفى
مــــــــدير .  رضــــــــا جبــــــــران:  المقدمــــــــة ومــــــــؤثرات الصــــــــورة.  الشــــــــريف
ـــــديكور.  محمـــــد رســـــمى:  اإلنتـــــاج ـــــور:  مهنـــــدس ال .  مـــــاهر عبـــــد الن

ــــــدس الصــــــوت ــــــز:  مهن ــــــل عزي هــــــانى :  الموســــــيقى التصــــــويرية.  جمي
ـــــــاچ.  شـــــــنودة ـــــــل.  جـــــــالل مصـــــــطفى:  مونت ـــــــاج.  صـــــــالح خلي :  إنت

المنـــــــتج .  ســـــــمير فـــــــرج:  مـــــــدير تصـــــــوير.  مســـــــيحمجـــــــدى عبـــــــد ال
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  عبد المسيح:  الفنى

.  ¤.  ، عفــــــاف شــــــعيب ، رغــــــدة ، ســــــعيد صــــــالح يــــــونس شــــــلبى
،  شــــــريفة زيتــــــون.  ، ســــــالمة أليــــــاس ، علــــــى الشــــــريف وحيــــــد ســــــيف
عبــــــد .  ، فتحيــــــة عبــــــد الغنــــــى ، عبــــــد اهللا إســــــماعيل عــــــادل هاشــــــم

ــــــو خطــــــوة ــــــرحيم أب ــــــدين ســــــعيد ، مصــــــطفى ال ،  ، مصــــــطفى عــــــالء ال
ـــــة شـــــمس الـــــدين ، عبـــــد  ، أحمـــــد حســـــين مصـــــطفى الشـــــريف.  نادي

،  ، مختــــار الســــيد ، محمــــد أبــــو حشــــيش ، ناهــــد نــــدا الحميــــد أنــــيس
  . سهير زكى:  الراقصة.  ، عبد السالم الدهشان سمير رستم
ـــــــة (محاولـــــــة  إلعـــــــادة فـــــــيلم الريحـــــــانى )  طبعـــــــا ال تصـــــــمد للمقارن

هنــــــــا موظــــــــف لــــــــدى جــــــــواهرجى ونفــــــــس .  ” ســــــــالمة فــــــــى خيــــــــر “
ــــه للمبيــــت بالشــــنطة الثمينــــة فــــى فنــــدق المفارقــــات ــــأتى .  ، تــــودى ب ي

ــــه  هــــذه المــــرة عــــالم لبيــــع اختــــراع عــــن الطاقــــة الشمســــية ، والواقــــع أن
.  ، وتســــــتمر مفارقــــــات النشــــــاط الركيــــــك مجــــــرد منتحــــــل لشخصــــــيته

، وكالهمــــا كــــان فــــى اكمــــل  ، والمضــــمون ال يوجــــد الضــــحك متوســــط
  . ى األصلصورة ف

  راجل بسبع أرواح 
  ق م ١٣٥)   س/  تاميدو ( ١٩٨٨مصر 
  . مدحت السباعى:  إخراج

، حســـــــــين  ، جميـــــــــل راتـــــــــب ، ســـــــــماح أنـــــــــور محمـــــــــد صـــــــــبحى
،  ، أحمـــــد خمـــــيس ، ممـــــدوح وافـــــى ، عبـــــد اهللا إســـــماعيل الشـــــربينى
،  ، أحمــــد نبيــــل ، شــــروق ، جليلــــة محمــــود ، نبيــــل بــــدر عــــزة لبيــــب

  . ، عبد اهللا مشرف المشد ، عزت أبو الفتوح عمارة
ـــذاكرة ـــاس فـــى   فاقـــد لل ، يقـــع فـــى ســـوء فهـــم فـــى مواقـــف يعتقـــد الن

.  ، وينتهــــى كــــل موقــــف بشــــبه كارثــــة عليــــه كــــل منهــــا أنــــه شــــخص مــــا
إذا أضـــفنا حياتـــه الحقيقيـــة القديمـــة وحياتـــه الجديـــدة مـــع الفتـــاة التـــى 

،  كوميــــديا فــــارص فارغــــة.  ، تكــــون هــــذه هــــى أرواحــــه الســــبعة أحبتــــه
ــــه فيــــه  آخــــر أدوار عبــــد اهللا إســــماعيل.  مســــلية لحــــد كبيــــر لكــــن ، ول

  . مذاق خاص

  راجل بيلم نفسه
  . ” اليد المدمرة “:  انظر

  الراجل ده حيجننى 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

،  ، محمـــــــد رضـــــــا ، نعمـــــــت مختـــــــار ، شـــــــويكار فـــــــؤاد المهنـــــــدس
  . ، نجوى فؤاد سمير صبرى ، ، مديحة سالم محمود المليجى

، بينمــــــا  مغــــــامرات زوجــــــة ضــــــد زوج منحــــــوس ضــــــعيف الشخصــــــية
دى ســـيكا يريـــد تـــزويج ابنـــه ’  الريچيســـير ‘، وهنـــاك  تـــرث هـــى ثـــروة

  . كوميديا واضحة االستعجال.  البنتهم طمعا فى الثروة

   راحة الغرباء 
The Comfort of Strangers 

  ق م ١٠٤)  — ( ١٩٩٠إيطاليا /  بريطانيا
Rank; Erre; Sovereign; Reteitalia. M: Angelo Badalamenti 

E: Bill Pankow. PD: Gianni Quaranta DPh: Dante Spinotti. 

S: Harold Pinter N: Ian McEwan. P: Angelo Rizzoli. D: 
Paul Schrader. 

Christopher Walken, Rupert Everett, Natasha Richardson, 
Helen Mirren, Manfredi Aliquo. 
ـــين  مـــن أعمـــق أفـــالم شـــريدر قـــوة فـــى الـــربط بـــين التزمـــت الـــدينى وب

ــــــــــه ــــــــــون وملحقات ــــــــــزى .  الجن ــــــــــن أصــــــــــل إنجلي ــــــــــوحى  (البطــــــــــل م ي
فــــــــى خلفيــــــــات معماريــــــــة  (، ويعــــــــيش فــــــــى فـــــــــينيسيا  ) بالپيوريتانيــــــــة

ـــــــــوحى باإلســـــــــالم ـــــــــه زوجـــــــــين  ) وموســـــــــيقية ت ، يالحـــــــــق هـــــــــو وزوجت
،  يثيرانهمــــا جنســــيا علــــى مــــا يبــــدو إنجليــــزيين شــــابين فــــائقى الجمــــال

ـــرة معـــا بيـــدين ملـــوثتين بســـفح  فقـــط كـــى يمارســـا همـــا الجـــنس ألول م
المعنـــــــــى المؤكـــــــــد والمعتـــــــــاد لـــــــــدى شـــــــــريدر طالـــــــــب .  دم الشـــــــــاب

يبــــدو أعــــم وأقــــوى )  الشــــهوة+ القتــــل = الــــدين  (الالهــــوت الســــابق 
كمـــا إنـــه بالتحديـــد يـــوحى بـــأن .  وأكثـــر فلســـفية مـــن أفالمـــه األخـــرى

، يلجــــأ للقتــــل  كــــى يكســــر قيــــود الشــــهوة التــــى وضــــعها لنفســــه  الــــدين
، أو ربمــــا كمجــــرد لفــــت األنظــــار عــــن جريمــــة صــــغرى  ربمــــا كذبيحــــة

إصــــــــرار الزوجــــــــة :  ملحوظــــــــة عــــــــابرة! .  بارتكــــــــاب جريمــــــــة مروعــــــــة
األرســـــــتقراطية أن تـــــــروى للضـــــــيفة الشـــــــابة وزوجهـــــــا أنهـــــــا راقبتهمـــــــا 

، ألــــيس  هدهماعــــاريين أثنــــاء نومهمــــا وتفاصــــيل مشــــاعرها وهــــى تشــــا
ـــــــا ـــــــا كنســـــــيا م ـــــــاهرة الســـــــينمائى  اعتراف كـــــــان   ١٩٩٣؟ مهرجـــــــان الق

ـــــى تعـــــرف مـــــن خاللهـــــا الجمهـــــور  ـــــرة نســـــبيا الت ـــــى الكبي النافـــــذة األول
  .  المصرى على أفالم شريدر التى لم يسبق عرضها تجاريا

  
  : راحة الغرباء

  ’ ! الربط بين التزمت الدينى وبين الجنون وملحقاته ‘

  ☺  ٢/١الرأس الكبير 
The Big Boss 

  ] اإلنجليزية إضفاء  [ق م  ١٠٣)  س/   لورد ( ١٩٧١هونج كونج 
Aka: Fists of Fury (USTitle). 
Golden Harvest. M: Wang Fu Ling. E: Fan Chia Kun. 

DPh: Chen Ching Cheh. P: Raymond Chow. W and D: Lo 
Wei. 

Bruce Lee, Maria Yi, Tony Liu, Li Quinn, Han Ying 
Chieh, , Miao Ker Hsiu -[Nora Miao], James Tien, Robert 
Baker. 
ــــــى اكتســــــحت  ــــــال الت ــــــون القت ــــــالم فن الفاتحــــــة العظمــــــى لحمــــــى أف

چيــــت كــــوين  ‘أول أفــــالم ليــــى مبتكــــر الـــــ .  العــــالم فــــى الســــبعينيات
، وإيراداتــــــه اكتســــــحت كــــــل  الرئيســــــة الخمســــــة لفنــــــون القتــــــال’  تـــــو

، وفــــى معظــــم األمــــاكن خارجهــــا  ل هــــونج كــــونجاألرقــــام الســــابقة داخــــ
ــــل مــــثال أن عرضــــه األول فــــى مصــــر اكتســــح األفــــالم المصــــرية  ( تخي

ـــــى ذروة تحررهـــــا الجنســـــى ٧٣نفســـــها عـــــام  ـــــت ف ـــــام كان وهـــــو !  ، أي
، ولعــــــل تــــــاريخ عرضــــــه  أول فـــــيلم لهــــــونج كــــــونج يعــــــرض فــــــى مصــــــر

حتـــــــى اليـــــــوم هـــــــو أنجـــــــح .  ) ١٩٧٣أپريـــــــل  ٦يســـــــتحق التســـــــجيل 
أيضـــــا هــــــو فاتحــــــة لثيمــــــة البطــــــل .  تــــــال غيــــــر أميركــــــىفـــــيلم فنــــــون ق

هنـــــــا عامـــــــل طيـــــــب .  المســـــــالم الـــــــذى يتحـــــــدى بلطجيـــــــة الشـــــــوارع
، واألشـــــرار مهربـــــو هيـــــروئين  مغتـــــرب فـــــى مصـــــنع للـــــثلج فـــــى تايالنـــــد

ـــــذى يســـــتغله كســـــتار لهـــــذا البيـــــزنس .  يرأســـــهم صـــــاحب المصـــــنع ال
ـــــرر خـــــالل  ـــــى ق ـــــرووس لي ـــــل أن ب ـــــرك أميركـــــا والعـــــودة  ٤٨قي ســـــاعة ت

قبضـــــــة  “:  انظـــــــر أفـــــــالم ليـــــــى التاليـــــــة!  طنـــــــه األصـــــــلى لتمثيلـــــــهلمو 
لعبـــــــــة  “،  ” التنـــــــــين األســـــــــود “،  ” طريـــــــــق التنـــــــــين “،  ” الغضـــــــــب
ــــه ” المــــوت ــــى ل ــــر بوجــــود جزئ ــــاك اســــتطراد للفــــيلم األخي ،  ، كــــذا هن

ـــــة عـــــن  ـــــد وفـــــرة مـــــن األفـــــالم الوثائقيـــــة ونصـــــف الوثائقيـــــة والتمثيلي زائ
تنـــــين  ‘ ١٩٩٣النـــــاجح مـــــن عـــــام ، أبرزهـــــا فـــــيلم يونيفــــــرسال  حياتـــــه

  . ] ” البطل “ [’  قصة برووس ليى—

  الراشد والقاصر 
The Major and the Minor 

  ق أأ ١٠٠)   ت  ( ١٩٤٢أميركا 
Paramount. M: Robert Emmett Dolan. E: Doane Harrison. 

PD: Roland Anderson. DPh: Leo Tover. S: Charles 
Brackett, Billy Wilder. Suggested by the Play Connie Goes 
Home by Edward Childs Carpenter and the St Sunny Goes 
Home by Fannie Kilbourne. P: Arthur Hornblow, Jr. D: 
Billy Wilder. 

Ginger Rogers, Ray Milland, Rita Johnson, Robert 
Benchley, Diana Lynn, Edward Fielding, Frankie Thomas, 
Charles Smith, Norma Varden. 
عمــــــــل مميــــــــز قــــــــدم للكوميــــــــديا الســــــــينمائية واحــــــــدا مــــــــن أعظــــــــم 

ــــدر  ــــا هــــو بيللــــى وايل ــــه  (موجهيهــــا إطالق ــــه شــــارك فــــى توجي الواقــــع أن
أحـــد األفـــالم فـــى فرنســـا ولـــه تجـــارب كتابـــة عديـــدة فـــى أوروپـــا ثـــم فـــى 

، لكــــن  هوليــــوود ال ســــيما بالتعــــاون براكيــــت شــــريكه فــــى الكتابــــة هنــــا
د مشـــــــاركته التقليديـــــــة فـــــــى ، زائـــــــ هـــــــذا أول فـــــــيلم يوجهـــــــه بالكامـــــــل

،   راشـــــد وقاصـــــر:  العنـــــوان تالعـــــب ال ينتهـــــى بالمعـــــانى.  ) الكتابـــــة

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
  لخدمات اإلنتاجية ل

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

………



١٤٦  

ــــر وصــــغير ــــانوى كبي ــــة وأقليــــة ، رئــــيس وث ــــا يقصــــد  ، أغلبي ــــل حرفي ، ب
هــــذا دفــــع الــــبعض أن يــــرى !  أيضــــا كــــون البطــــل ضــــابطا برتبــــة ميچــــور

فتـــاة عاملـــة فشـــلت فـــى .  أن العنـــوان وضـــع أوال ثـــم بنـــى عليـــه الفـــيلم
حقيـــق النجـــاح فـــى نيـــو يـــورك وتقـــرر العـــودة لمـــوطن رأســـها فـــى واليـــة ت

، تـــدعى أنهـــا طفلـــة فـــى الثانيـــة عشـــرة مـــن عمرهـــا كـــى تـــدفع فقـــط  أيـــوا
ـــــذكرة قطـــــار ـــــى القطـــــار ضـــــابط يشـــــتغل .  ثمـــــن نصـــــف ت يســـــاعدها ف

ــــــم يستضــــــيفها ــــــى أكاديميــــــة عســــــكرية ث ــــــدريس ف ــــــث يبــــــدأ  بالت ، حي
ـــدري روچـــرز .  جيا فـــى حبهـــازمـــالؤه وطلبتـــه فـــى مالحقتهـــا ويقـــع هـــو ت

ـــدور ـــد واحـــدا مـــن أحـــب  بـــدت متألقـــة تمامـــا فـــى ال ، كـــذا قـــدم ميلالن
أم البطلــــــة التــــــى تظهــــــر علــــــى نحــــــو عــــــابر قــــــرب .  أدواره الكوميديــــــة

ــــة ــــة هــــى أم روچــــرز الحقيقي ــــارص .  النهاي ــــى الف ــــر ف ــــإغراق أكث ــــد ب أعي
بچيـــرى ليـــويس بـــدال مـــن ”  أنـــت ال تكـــون صـــغيرا جـــدا أبـــدا “بعنـــوان 
، بينمــــا جــــاءت الطفلــــة لــــين مــــن هــــذا الفــــيلم لتصــــبح  المؤنثــــةالبطلــــة 

  ! المدرسة فى الفيلم الجديد

   ٢/١والنساء  … الراعى
  ق م ١٠٢)  س/    ف ( ١٩٩١مصر 

، عصــــــــام  محمــــــــد شرشــــــــر:  ســــــــيناريو.  النســــــــور لإلنتــــــــاج الفنــــــــى
.  مجــــــــدى كامــــــــل:  مكســــــــاچ مهنــــــــدس.  ، علــــــــى بــــــــدرخان علــــــــى

:  ….  عــــــــادل الميهــــــــى:  تــــــــاجإدارة اإلن.  راجــــــــح داود:  موســــــــيقى
طــــــارق :  مــــــدير تصــــــوير.  عــــــادل منيــــــر:  مونتــــــاچ.  ممــــــدوح يوســــــف

ـــــدرخان:  إخـــــراج.  التلمســـــانى ـــــى ب :  مســـــاعد مخـــــرج أول ↑ ␡.  عل
ــــــى ؛ سوليســــــت  أوركســــــترا أمــــــاديوس:  ؛ قــــــام بالتســــــجيل عصــــــام عل

ــــــــوت ــــــــدايم:  فل ــــــــد ال ــــــــاس عب ــــــــت إين محمــــــــد :  ؛ سوليســــــــت كالرني
ـــــــــادة األوركســـــــــترا حمـــــــــدى ـــــــــاجى.  د:  ؛ قي ـــــــــاج مصـــــــــطفى ن :  ؛ إنت

  . ممدوح يوسف
ــــــد.  يســــــرا.  أحمــــــد زكــــــى.   ¤.  ســــــعاد حســــــنى :  الوجــــــه الجدي

  . ميرنا
ــــبطء ــــك فــــى  النســــخة األعلــــى أســــلوبية لكــــن يعيبهــــا بعــــض ال ، وذل

المعـــــــــــــالجتين المصـــــــــــــريتين المتـــــــــــــزامنتين إلحـــــــــــــدى المســـــــــــــرحيات 
، ويقــــــال أن هــــــذه هــــــى األصــــــل رغــــــم إنهــــــا عرضــــــت فــــــى  األسبـــــــانية
ــــة متوحشــــة “حــــق مــــن العــــام بعــــد وقــــت ال أيضــــا هــــذه عــــودة .  ” رغب

ـــــــاب  ـــــــذ ســـــــخافات  ٣ناجحـــــــة لســـــــعاد حســـــــنى بعـــــــد غي ســـــــنوات من
ـــــة “ ـــــة .  ” الدرجـــــة الثالث ـــــة نائي ـــــى  (ناحي ـــــارون ف ـــــرة ق يفهـــــم إنهـــــا بحي

، حيــــث بيــــت مهنــــدس كــــان يحلــــم بزراعــــة األرض المحيطــــة  ) الفيــــوم
.  وجتـــــهلكنـــــه ســـــجن ظلمـــــا نكايـــــة مـــــن أهـــــل البطلـــــة التـــــى أحبتـــــه وتز 

اآلن هـــــى جافـــــة بائســـــة مـــــع أخـــــت الـــــزوج العنيـــــدة العدوانيـــــة واالبنـــــة 
ـــــأتيهن أحـــــد زمـــــالء الســـــجن عاطـــــل .  المراهقـــــة الصـــــغيرة وحيـــــدات ي
ـــــد مســـــاعدتهن ـــــذى  يري ـــــه األمـــــر ال ـــــى حب ـــــثالث ف ـــــدريجيا تقـــــع ال ، وت
  . اتقان عام وتمثيل ممتاز من الجميع.  يقود لنهايات دامية

  الراقصة والحانوتى 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٩٢مصر 
ــــراهيم:  ســــيناريو وحــــوار.  عــــالء توكــــل:  قصــــة.  الحيــــاة .  مــــاهر إب

المنـــــتج .  محمـــــد هاشـــــم:  مونتـــــاچ.  محمـــــد عســـــر:  مــــدير التصـــــوير
  . نجدى حافظ:  إخراج.  عمرو سيد على:  الفنى

، وداد  ، حســـــــــن األســــــــــمر ، دالل عبـــــــــد العزيــــــــــز ســـــــــمير غــــــــــانم
ـــــــ ، ســـــــيد حـــــــاتم ، شـــــــروق حمـــــــدى ـــــــاقى، أشـــــــرف عب ، ســـــــناء  د الب
، عمــــــــــاد  ، عــــــــــالء ولــــــــــى الــــــــــدين ، مصــــــــــطفى حشــــــــــيش ســــــــــليمان
،  ، عبـــــد المـــــنعم النمـــــر ، وحيـــــد حمـــــدى ، الســـــبع أفنـــــدى المصـــــرى

،  ، عليـــــة علـــــى ، ثريـــــا عـــــز الـــــدين ، محمـــــود الحفنـــــاوى رشـــــاد فـــــرج
  . چيهان:  ، الراقصة نجوى احمد:  الراقصة

ـــــالطبع بعـــــض الضـــــحك ات كوميـــــديا نشـــــاط ركيكـــــة وإن كـــــان لهـــــا ب
ـــــده مـــــع تنكـــــر .  المتفرقـــــة ـــــديران محـــــل وال ـــــن حـــــانوتى وصـــــديقته ي اب

ـــرة كرجـــل  ـــه)  ! (األخي ـــى كشـــف لغـــز  وذلـــك بعـــد وفات ، المهمـــة األول
أى ـ  ، واختطفتـــــه  آخـــــر نعـــــش تلقـــــاه األب مـــــن الخـــــارج قبـــــل موتـــــه

  . إحدى العصابات ـ  النعش

  الراقصة والسياسى 
  ق م ١٠٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٩٠مصر 

قصـــــــة .  ٢٠٠٠ســـــــكرين ]  أفـــــــالم النصـــــــر  ٢٠٠٠رين ســـــــك [
ـــــر :  ســـــيناريو وحـــــوار.  ¤.  إحســـــان عبـــــد القـــــدوس:  الكاتـــــب الكبي
المنــــــــتج .  محمــــــــد ســــــــلطان:  موســــــــيقى تصــــــــويرية.  وحيــــــــد حامــــــــد

مــــــدير .  ســــــلوى بكيــــــر:  مونتــــــاچ.  مجــــــدى عبــــــد المســــــيح:  الفنــــــى
ــــــد المــــــنعم بهنســــــى:  التصــــــوير  ↑ ␡.  ســــــمير ســــــيف:  إخــــــراج.  عب
ـــــــز:  مكســـــــاچ ـــــــل عزي :  ؛ رقصـــــــة الخمـــــــارة ورقصـــــــة الشـــــــيراتون جمي

؛ رقصــــــة الملهــــــى  خالــــــد األميــــــر:  ؛ رقصــــــة الفــــــرح محمــــــد ســــــلطان
ـــــــى والضـــــــيف الهـــــــام ـــــــاروق ســـــــالمة:  الليل ـــــــدرب الرقصـــــــات ف :  ؛ م

:  ؛ المقدمــــة مــــاهر عبــــد النــــور:  ؛ مهنــــدس الــــديكور إبــــراهيم عــــاكف
  . سعيد حامد:  ؛ مساعد مخرج أول نوال

.  صــــــــالح قابيــــــــل:  بطولــــــــة.  ¤.  لــــــــة عبيــــــــدنبي:  نجمــــــــة مصــــــــر
ـــــــولى رشـــــــدى .  وضـــــــيوف الفـــــــيلم.  فـــــــاروق فلـــــــوكس.  مصـــــــطفى مت

:  مذيعـــــة التليفزيـــــون.  ســـــعيد الصـــــالح.  محمـــــد التـــــاجى.  المهـــــدى
باالشـــــــتراك .  محمـــــــد شــــــبل:  المخـــــــرج الســــــينمائى.  فاطمــــــة فــــــؤاد

، ســـــــهير  نجـــــــوى ربيـــــــع.  ، عـــــــزت المشـــــــد مصـــــــطفى هاشـــــــم:  مـــــــع
ــــق ــــوزى توفي ، عــــاطف  ســــالمة ســــركيس.  ، إينــــاس شــــلبى ، يوســــف ف
،  محمـــــد المكـــــاوى.  ، مختـــــار الســـــيد ، ميرفــــــت الشـــــناوى بركـــــات

،  صــــــالح العويــــــل.  ، عمــــــران بحــــــر ، إيهــــــاب منتصــــــر عــــــادل هــــــالل
، كمـــــال عبــــــد  ، لـــــويس يوســـــف ، حلمـــــى الغمـــــراوى حمـــــدى ســـــالم

  . الشافى
راقصـــــة شــــــهيرة ذات عالقــــــة بــــــأكبر الشخصــــــيات تصــــــدم حــــــين ال 

، فتقـــــرر أن تنشـــــئ ملجـــــأ لأليتـــــام كفعـــــل  حـــــد لـــــدى مرضـــــهايزورهـــــا أ
تلجــــــــأ لموظــــــــف اســــــــتخبارات ســــــــابق .  خيــــــــرى باإلضــــــــافة لمهنتهــــــــا

ــــر ،  خــــدعها ذات مــــرة واســــتغلها فــــى شــــغله ويشــــغل اآلن منصــــب وزي
،  درامـــــا حيـــــة التـــــدفق.  ، فتقـــــرر نشـــــر مـــــذكراتها لكنـــــه يتهـــــرب منهـــــا

ميــــة مــــع نقــــد صــــارخ لكــــن مقنــــع للشخصــــيات ذات المناصــــب الحكو 
، وهــــى براعــــة وحيــــد حامــــد الخاصــــة التــــى تجعلــــه ال يســــقط  القياديــــة

ــــدا فــــى فــــخ الپارانويــــا السياســــية رقــــص وفيــــر جــــدا للبطلــــة لكــــن .  أب

أمــــا .  ، ولــــيس أفضــــل اســــهاماتها معظمــــه ينحصــــر فــــى هــــز الكتفــــين
، وذات الشـــــــىء بالنســـــــبة لصـــــــالح  تمثيلهـــــــا فهـــــــو منطلـــــــق كالعـــــــادة

النهايــــــــة هــــــــى .  قية عاليــــــــةقابيــــــــل الــــــــذى أدى دور الــــــــوزير بمصــــــــدا
، إذ انفـــــرج كـــــل شـــــىء فجـــــأة بـــــال تصـــــعيدات فـــــى  أضـــــعف األشـــــياء

  . الصراع

  الراقصة والطبال 
  ق م ١٠٠)  س/   لورد/  ت ( ١٩٨٤مصر 

ـــــــة للتجـــــــارة واالســـــــتثمار الســـــــينمائى  [ ]  أفـــــــالم النصـــــــر اللبناني
.  بهجـــــت قمـــــر:  حـــــوار.  مصـــــطفى محـــــرم:  ســـــيناريو.  ســـــينا فـــــيلم
ـــــــوزى الســـــــعيد مصـــــــطفى:  خـــــــراجمســـــــاعدو اإل ، هـــــــانى  ، أســـــــامة ف

مهنـــــــدس .  رضـــــــا جبـــــــران:  المقدمـــــــة ومـــــــؤثرات الصـــــــورة.  جـــــــرجس
ـــــديكور ـــــد النـــــور:  ال ـــــدس الصـــــوت.  مـــــاهر عب ـــــل عزيـــــز:  مهن .  جمي

ــــــاچ.  محمــــــد المــــــوجى:  الموســــــيقى واأللحــــــان .  فتحــــــى داود:  مونت
 . فـــــاروق فـــــتح اهللا:  إنتـــــاج.  عبـــــد المـــــنعم بهنســـــى:  مـــــدير التصـــــوير

  . أشرف فهمى:  إخراج
، نبيلـــــة  ، محمـــــد رضـــــا ، عـــــادل أدهـــــم ، أحمـــــد زكـــــى نبيلـــــة عبيـــــد

، زيــــزى  ، ســــيف اهللا مختــــار ، فــــاروق فــــتح اهللا ، أحمــــد غــــانم الســــيد
، ياســــر   ، بدريــــة عبــــد الجــــواد ، نبويــــة ســــعيد فــــاتن فــــؤاد.  مصــــطفى
  . ، محسن مراد ، حسان أبو زيد محسن علم الدين.  كمال

، منفـــــذة هنـــــا بشـــــكل  إحســـــان عبـــــد القـــــدوسفكـــــرة ذكيـــــة لقصـــــة 
ــــــات ــــــيال وتوجيهــــــا استعراضــــــى المبالغ ــــــى فنــــــه .  ، تمث ــــــال جــــــاد ف طب

ــــــه ــــــة  وعمل ــــــار راقصــــــة ريفي ــــــه ســــــوى أن يخت ــــــه ال يصــــــلح ل ــــــرى أن ، ي
ــــــــة حــــــــين تشــــــــتهر تتنكــــــــر .  ، ويعلمهــــــــا األصــــــــول الصــــــــحيحة مبتدئ

ـــــــــه الســـــــــاذجة ـــــــــد نجمـــــــــة ‘ظـــــــــالل متعـــــــــددة مـــــــــن .  لطموحات ’  مول
، وكثيـــــــــر مـــــــــن رقـــــــــص النجمـــــــــة المصـــــــــرية  ’ ســـــــــيدتى الجميلـــــــــة ‘و

  . ، جعلت المشاهدة ممكنة الكبيرة

  رامبو 
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ـــــــه شـــــــركة كـــــــارولكو ودشـــــــن مســـــــيرتها  ـــــــذى تأسســـــــت ب الفـــــــيلم ال
المظفــــــرة كأســــــخى دار لإلنتــــــاج الســــــينمائى فــــــى العــــــالم لمــــــدة عقــــــد  

بعــــد تعــــارف تــــم فــــى مهرجــــان كــــان الفرنســــى فــــى .  كامــــل بــــال منــــازع
ــــن  أحــــد مــــوزعى  ــــانى مــــاريو قصــــار اب ــــين اللبن منتصــــف الســــبعينيات ب

لباروكـــــات المجــــــرى األفـــــالم األوروپيـــــة فـــــى الــــــبالد العربيـــــة وصـــــانع ا
، اتفقـــــا علــــــى التحـــــول لتوزيــــــع األفـــــالم األميركيــــــة فــــــى  أنـــــدرو فـــــــانيا
، ثــــــم قــــــررا  ) الــــــبالد العربيــــــة وهــــــونج كــــــونج بالترتيــــــب (منطقتيهمــــــا 

، وســــــعيا  مــــــن وارنــــــر بــــــراذرس’  الــــــدم األول ‘شــــــراء حقــــــوق روايــــــة 
لـــــدى مؤسســـــات التمويـــــل الهولنديـــــة لتـــــدبير المـــــال الكـــــافى النتاجـــــه 

، ومـــــــن هنـــــــا ولـــــــدت كـــــــارولكو  سيلفســـــــتر ســـــــتالونى لـــــــهواســـــــتئجار 
ــــــــو  ( ــــــــة أن النهايــــــــة أيضــــــــا بــــــــدأت مــــــــع رامب انظر الجــــــــزء ـ  المفارق

چـــــــون رامبـــــــو جنـــــــدى ســـــــابق مـــــــن قـــــــوات البيريهـــــــات .  ) ! الثالـــــــث
ـــــه ،  الخضـــــراء الخاصـــــة فـــــى فــــــييتنام يعـــــود لبلـــــدة أحـــــد زمالئـــــه لزيارت

ـــــة ـــــره إهان ذا تنفـــــتح وهكـــــ.  فيعاملـــــه مأمورهـــــا بجفـــــاء ســـــرعان مـــــا يعتب
ــــــدريب ضــــــد كــــــل قــــــوة  ــــــواب الجحــــــيم مــــــن فــــــرد واحــــــد فــــــائق الت أب

، يشـــــمل هـــــذا الحصـــــار األخيـــــر للبطـــــل فـــــى الغابـــــة وأنفـــــاق  الشـــــرطة
،  ، رغـــم ثيمتـــه المزعجـــة عمـــل فـــائق اإلثـــارة.  أحـــد المنـــاجم أســـفلها

ــــــادى المتمســــــك بوداعــــــة  ــــــن الشــــــعب األميركــــــى الع ــــــت م ــــــى جعل الت
يجــــب تفجيــــر كــــل نيــــران  ، هــــو العــــدو الجديــــد الــــذى وهــــدوء حياتــــه

، ذلـــــــك أنـــــــه ال يـــــــولى األبطـــــــال التبجيـــــــل  الغـــــــيظ والغضـــــــب ضـــــــده
، إذ وجـــــه الغضـــــب والحقـــــد  الجـــــزء الثـــــانى كـــــان أبســـــط.  الواجـــــب

وأبــــــــواب الجحــــــــيم نحــــــــو الفـــــــــييتناميين فتضــــــــاعف النجــــــــاح بدرجــــــــة 
دينيهـــــى هـــــو المـــــأمور المتعنـــــت المصـــــمم علـــــى .  أذهلـــــت الجميـــــع

وكرينــــــا كولونيــــــل تــــــولى تــــــدريب  ، إبعــــــاد كــــــل األغــــــراب عــــــن البلــــــدة
ـــــــــل ال يعـــــــــرف  ـــــــــين مقات البطـــــــــل وجـــــــــاء ليعـــــــــالج األمـــــــــر ويفصـــــــــل ب

.  التصــــــوير فــــــى كنــــــدا.  ، وشــــــرطة ال تعــــــرف هــــــذا عنــــــه المســــــتحيل
  . انظر بقية السلسلة تحت ذات العنوان

    ٢/١ ٢رامبو 
Rambo —First Blood Part II 

  ق م ٩٦)   س/  لورد  ( ١٩٨٥أميركا 
المهمــــــــــــــــــــــــة  “:  *؛ ف ” مبــــــــــــــــــــــــو المنتصــــــــــــــــــــــــررا “:  ، س  ف

  . ” االنتحارية
[TriStar] Carolco. M: Jerry Goldsmith. E: Mark Goldblatt, 

Mark Helfrich. PD: Bill Kenney. DPh: Jack Cardiff. S: 
Sylvester Stallone, James Cameron, George Pan Cosmatos. 
P: Buzz Feitshans. D: George Pan Cosmatos. 

Sylvester Stallone. Richard Crenna, Charles Napier, Julia 
Nickson, Steven Berkoff, Martin Kove. 

ــــى ريجــــان نفســــه فــــيلم صــــار اســــمه علــــى كــــل لســــان ــــذى  ، حت ، ال
حقـــــق نحـــــو أربعـــــة !  يبـــــدو أنـــــه كـــــان يســـــعده أن يشـــــبهه أحـــــد برامبـــــو

ألنــــه ، أساســــا  انظر بــــذات العنــــوانـ   أضــــعاف إيــــرادات الجــــزء األول
يفــــــتح هــــــذه المــــــرة نيرانــــــه ضــــــد العــــــدو الفـــــــييتنامى القــــــديم باعتبــــــاره 

ـــــه ويعـــــاملهم أبشـــــع  متوحشـــــا ســـــاديا يبقـــــى أســـــرى حـــــرب ســـــريين لدي
عــــن ثيمتــــه  ـ  أى الفيلمـ  إال أنــــه فــــى نفــــس الوقــــت ال يتخلــــى .  معاملــــة

ـــــــالغ تجـــــــاه أبطـــــــال  ـــــــذنب الب ـــــــركيين وتحسيســـــــهم بال المزعجـــــــة لألمي
وصـــــم الحكومـــــة بتهمـــــة ال مواربـــــة فيهـــــا أنهـــــا ، في الحـــــرب الفــــــييتنامية

ــــة إعــــادة هــــؤالء األســــرى للــــبالد .  غيــــر جــــادة بــــأى درجــــة فــــى محاول
، حيــــــث يعــــــود مــــــن جديــــــد لألدغــــــال  هنــــــا يبــــــدأ دور چــــــون رامبــــــو

ـــــالغ فيهـــــا بشـــــكل شـــــبه   ـــــة ببطـــــوالت مب ـــــامرة حافل ـــــى مغ ـــــة ف الكمبودي
ــــــف وتشــــــفى بالقتــــــل لحــــــد يثيــــــر الغثيــــــان كــــــارتوونى ،  ، ودمــــــاء وعن

ا كانــــت تمثــــل بالضــــبط مــــا يــــروق لماليــــين النــــاس عبــــر العــــالم لكنهــــ
تفجيــــر  (الــــذين جعلــــوه واحــــدا مــــن أنجــــح أفــــالم الثمانينيــــات إطالقــــا 

لتصـــــل  ـ  التى كتبهـــــا آخـــــرون أو حتـــــى هـــــو نفســـــه مـــــن قبلـ  القصــــص 
ألقصــــــى حــــــدود التهابهــــــا علــــــى الشاشــــــة هــــــو أحــــــد ســــــمات عبقريــــــة 

ذلـــك تصـــاعدا عبـــر  چـــيمس كـــاميرون فـــى الكتابـــة التـــى تواصـــلت بعـــد
ــــــوحش المــــــدمر “ ــــــانى—المــــــدمر  “و”  ال ــــــب  “و”  الجــــــزء الث أكاذي

ــــــــــة ــــــــــك “و”  حقيقي ــــــــــيص األســــــــــرى .  ) ” تيتاني الهــــــــــدف هــــــــــو تخل
الواقــــع أن .  والخــــروج بهــــم عبــــر الحــــدد إلــــى قاعــــدة جويــــة تايالنديــــة

تليفــــــزيونى قبـــــل عـــــامين مبنـــــى ـ  وـ  فكـــــرة القصـــــة مطابقـــــة لفـــــيلم سينمائى
ــــة ، مــــع فــــارق مــــد  انظرـ  ”  عــــودة للجحــــيم “هــــو  علــــى واقعــــة حقيقي

  . خيوط اإلثارة الدرامية إلى حدود قصوى غير مسبوقة
AAN: SdFxE (Frederick J. Brown). 

   ٢/١ ٣رامبو 
Rambo III 

  ق م ١٠١)   س/  لورد  ( ١٩٨٨أميركا 
[TriStar] Carolco. M: Jerry Goldsmith. E: James Symons, 

Andrew London, O. Nicholas Brown, Edward Warschilka. 
PD: Billy Kenney. DPh: John Stanier. S: Sylvester Stallone, 
Sheldon Lettich. P: Buzz Feitshans. D: Peter Macdonald. 

Sylvester Stallone, Richard Crenna, Marc de Jonge, 
Kurtwood Smith, Spiros Focas, Sasson Gabai, Doudi Shoua, 
Randy Raney. 
اآلن اعتــــــزل چــــــون رامبــــــو القتــــــال وتــــــرهبن فــــــى معبــــــد بــــــوذى فــــــى 
تايالنـــــــــد حيـــــــــث يمـــــــــارس األشـــــــــغال اليدويـــــــــة زائـــــــــد بعـــــــــض تـــــــــارين 

هنــــا يــــأتى .  ومســــابقات فنــــون القتــــال وغيرهــــا مــــن التجــــارب الصــــوفية
طالبــــا منــــه تــــرك الصــــومعة )  كرينــــا (قائــــده القــــديم العزيــــز علــــى قلبــــه 

ع األهــــــوال فــــــى والعــــــودة للقتــــــال ضــــــد چنــــــرال روســــــى ســــــادى يشــــــي
المنطقــــــة التــــــى يســــــيطر عليهــــــا مــــــن أفجانســــــتان المحتلــــــة بواســــــطة 

المقصــــــــود طبعــــــــا بالشــــــــعب الســــــــلفيين .  ١٩٧٩السوفـــــــــييت منــــــــذ 
الــــذى  (، والفــــيلم مهــــدى لهــــذا الشــــعب  المتمــــردين ضــــد الحكومــــة

لــــم يكــــن األميركيــــون قــــد تنبهــــوا بعــــض أن مــــن كــــانوا يــــدعمونهم هــــم 
يـــين وأكبـــر منتجـــين للهيـــروئين فـــى فـــى فـــى الواقـــع مجـــرد إرهـــابيين دين

، لكـــن يعلـــم بعـــد قليـــل  يـــرفض رامبـــو قطعيـــا!  ) العـــالم فـــى آن واحـــد
، ومــــن ثــــم يتخلــــى عــــن  بوقــــوع قائــــده الســــابق هــــذا فــــى األســــر هنــــاك

معركـــــة النهايــــة كمـــــا الفــــيلم الثـــــانى شـــــىء .  عزلتــــه ويخـــــرج لتخليصــــه
دماء ، بوجبــــة هائلــــة مــــن القتــــل المتشــــفى األشــــالء والــــ يمــــأل العيــــون
، وتعــــــد قطعــــــة رفيعــــــة مــــــن اإلثــــــارة الســــــينمائية وكيفيــــــة  واالنفجـــــارات

ــــــل العــــــدة  ــــــرد ضــــــد معســــــكر كام ــــــين مقاتــــــل ف ــــــابع معركــــــة ب ــــــاء تت بن
.  ، وتنفيـــــذه بأقصـــــى مـــــا تحتملـــــه كلمـــــة ضـــــخامة مـــــن معـــــانى والعتـــــاد

، وهــــــــو  مليــــــــون دوالر ٦٠أغلـــــــى فــــــــيلم حتــــــــى تاريخــــــــه إذ تكلــــــــف 
عقـــــد كامـــــل كـــــأكبر الســـــجل الـــــذى ســـــتحرص عليـــــه كـــــارولكو لنحـــــو 

، األمـــر الـــذى كســـرته بنحـــو عشـــرة  بيـــت إنتـــاجى إنفاقـــا علـــى أفالمـــه
، ثــــم وصــــل لــــذروة أخــــرى  ” االنفجــــار األخيــــر “ماليــــين إضــــافية فــــى 

ـــــل .   ١٩٩١”  الجـــــزء الثـــــانى—المـــــدمر  “ســـــاحقة مـــــع  فـــــى المقاب
أدى الخـــــالف علـــــى الميزانيـــــة إلـــــى فصـــــم مؤسســـــى الشـــــركة لبنـــــانى 

ــــــانيا وانتهـــــى األمـــــر األصـــــل مـــــاريو قصـــــار ومجـــــ ـــــدرو ف رى األصـــــل أن
،  خـــــالل تصـــــوير الفـــــيلم فـــــى إســـــرائيل بشـــــراء األول لحصـــــة الثـــــانى

لكـــــن القـــــرض الثقيـــــل الـــــذى اســـــتخدمه لهـــــذا جعـــــل عمـــــر الشـــــركة ال 
يـــــدوم طـــــويال رغـــــم األربـــــاح الفائقـــــة لثالثـــــة مـــــن أفالمهـــــا التاليـــــة مثـــــل 

زء الجـــــــ—المـــــــدمر  “و”  غريـــــــزة قاعديـــــــة “و”  االنفجـــــــار األخيـــــــر “
  . ، فتوقفت بعد هذا األخير عن اإلنتاج ” الثانى

  رامبو المنتصر
  . ” ٢رامبو  “:  انظر

  رامبو المنتقم
  . ” رامبو “:  انظر

   ٢/١الراهبة 
  ق م ١١٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٥مصر 

محمـــــد مصـــــطفى :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم صـــــوت الفـــــن
أنطــــون :  المنــــاظر مهنــــدس.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  ســــامى

ــــوليزويس ــــى إســــماعيل:  موســــيقى.  ب ــــدير التصــــوير.  عل مصــــطفى :  م
  . حسن اإلمام:  إخراج.  حسن

ــــافع هنــــد رســــتم ــــارودى ، إيهــــاب ن ،  ، يوســــف شــــعبان ، شــــمس الب
  . ، سمير صبرى عماد حمدى

، فتكفـــــر  ، عـــــن فتــــاة لبنانيـــــة تفشــــل فـــــى حبهــــا ميلودرامــــا عاطفيــــة
قليـــل تضـــيق بـــه وتهـــرب لتتحـــول إلـــى بعـــد .  عـــن ذلـــك بـــدخول الـــدير

ــــأتى الحبيــــب القــــديم طالبــــا حــــب أختهــــا.  راقصــــة ، فتتعقــــد األمــــور  ي
ــــات مأســــاوية ــــن نوعــــه.  نحــــو نهاي ــــالى م ــــيلم شــــبه مث ــــن حيــــث  ف ، وم

  . تألق هند رستم فى أدوار اإلغواء

   ٢/١الراية حمرا 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٤مصر 

.  أحمــــــد صــــــالح:  تــــــأليف.  يــــــعالمصــــــرية اللبنانيــــــة للتجــــــارة والتوز 
منــــــــتج .  محمــــــــد البنــــــــا:  موســــــــيقى.  عنايــــــــات الســــــــايس:  مونتــــــــاچ
.  محمــــــــد طــــــــاهر:  مــــــــدير التصــــــــوير.  فكــــــــرى الجــــــــوهرى:  منفــــــــذ
  . أشرف فهمى:  إخراج

ــــــده ــــــى عب ــــــة.  ، عــــــادل أدهــــــم فيف ــــــيم:  بطول ــــــد العل ،  ممــــــدوح عب
  . ، عائشة الكيالنى ، أشرف عبد الباقى سماح أنور



١٤٧  

يخشـــى النســـاء بعـــد أن شـــاهد أمـــه تقتـــل أباهـــا بعـــد فنـــان تشـــكيلى 
ــــه ــــت .  أن ضــــبطها تخون ــــة فــــى ذات الوق ــــة الخادم يقــــاوم اغــــواء البطل

مالحقــــات الخادمــــة تنتهــــى بــــأن .  الــــذى تخــــرج أنــــه فيــــه مــــن الســــجن
خطــــــوط .  ، كمــــــا ينتظــــــره هــــــو وأمــــــه مصــــــير مأســــــاوى آخــــــر يقتلهــــــا

ــــة حقــــا مــــع تح ــــل ســــاخنة كــــان مــــن الممكــــن أن تصــــنع درامــــا ملتهب لي
، لكــــن التســــرع هــــو االنطبــــاع األول المعتــــاد فــــى غالبيــــة  نفســــى جيــــد

  . أفالم أشرف فهمى بعد اجتهاداته األولى الجيدة

  الرباط المقدس 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 

:  قصــــة.  أفــــالم عــــز الــــدين ذو الفقــــار]  الشــــرق لتوزيــــع األفــــالم [
ـــــــــق الحكـــــــــيم ـــــــــدير .  يوســـــــــف جزهـــــــــر:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  توفي م

  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  وديد سرى:  التصوير
، عبـــــــد الســـــــالم  ، صـــــــالح ذو الفقـــــــار ، عمـــــــاد حمـــــــدى صـــــــباح
  . ، عمر الحريرى ، زهرة العال النابلسى

موضـــــــوع تقليـــــــدى يفتـــــــرض أن أضـــــــفيت عليـــــــه بعـــــــض الســـــــمات 
ــــق الحكــــيم فــــى  الســــاخرة ــــة توفي ، لكــــن الفــــيلم ال يجــــارى تمامــــا رواي

ــــه  مقــــدس هــــو الــــزواجالربــــاط ال.  هــــذا ، والبحــــث هنــــا فــــى مــــدى قوت
راهــــــب  ‘الــــــزوج يقــــــرأ بتواصــــــل مؤلفــــــات .  وصــــــموده كفكــــــرة أصــــــال

ــــــى أهملهــــــا أن تغــــــوى راهــــــب الفكــــــر  ’ الفكــــــر ــــــرر الزوجــــــة الت ، فتق
، يظـــل راهـــب الفكـــر متورطـــا  لعبـــة قـــط فـــأر ممتعـــة بـــين االثنـــين.  هـــذا

  . فيها من مرحلة إلى أخرى

  دستة أشرار  ٤/١
  ق أأ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

.  الضــــــيف أحمــــــد:  قصــــــة.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما
أغــــــانى مــــــن .  عــــــادل جــــــالل:  حــــــوار.  بكــــــر الشــــــرقاوى:  ســــــيناريو
ـــــأليف ـــــد الوهـــــاب محمـــــد:  ت ـــــدس .  حلمـــــى بكـــــر:  تلحـــــين.  عب مهن

فـــــــــؤاد :  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  مـــــــــاهر عبـــــــــد النـــــــــور:  الـــــــــديكور
محمــــد :  مــــدير التصــــوير.  الح عبــــد الــــرازقصــــ:  مونتــــاچ.  الظــــاهرى

  . نجدى حافظ:  إخراج.  شاكر
، ســــــــعيد  ، عبــــــــد المــــــــنعم مــــــــدبولى ، شــــــــويكار فــــــــؤاد المهنــــــــدس

،  ، عبـــــد الغنــــــى النجــــــدى ، أحمــــــد أباظــــــه ، نظــــــيم شـــــعراوى صـــــالح
  . ، سمير ولى الدين ، عبد اهللا فرغلى محمد صبيح

ـــــــديا نشـــــــاط صـــــــغيرة ـــــــاثني كومي ـــــــن ، عـــــــن اســـــــتعانة الشـــــــرطة ب ن م
.  ، فــــــى مطــــــاردة عصــــــابة اختطفــــــت إحــــــدى الصــــــحفيات اللصــــــوص

، لـــــــم تحقـــــــق  محاولـــــــة لتقليـــــــد حبكـــــــات أفـــــــالم النشـــــــاط األميركيـــــــة
  . نجاحا أكثر من بعض الضحكات

  ربيع الحب 
  ق أأ ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٦مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج

، عبـــــــــد الســـــــــالم  ، شـــــــــكرى ســـــــــرحان ، كمـــــــــال حســـــــــنى شـــــــــادية
  . ، هرمين ، نيللى مظلوم ، زوزو نبيل ، حسين رياض النابلسى

ـــــــــة ـــــــــا عاطفيـــــــــة مغرق ـــــــــذ والتعبيـــــــــر عـــــــــن  ميلودرام ، وجيـــــــــدة التنفي
،  ، والثــــــانى مغنــــــى مــــــرح شــــــقيقان أحــــــدهما جــــــاد جــــــدا.  المشــــــاعر

، لكـــن يعكـــر هـــذا  تحـــب الثـــانى.  يتنازعـــان حـــب ابنـــة عمهمـــا الثريـــة
  . ا، فتتحول لحب األول مؤقت تبنى سيدة ثرية له فنيا

  ☺ ربيكا 
Rebecca 

  ق أأ ١٣٠)  س  ( ١٩٤٠أميركا 
Selznick International Pictures. Daphne du Maurier’s 

celebrated N. ¤ P: David O. Selznick. Screen Play: Robert 
E. Sherwood and Joan Harrison; Adp: Philip MacDonald 
and Michael Hogan. Ph: George Barnes; M: Franz 
Waxman; Asc: Lou Forbes; AD: Lyle Wheeler; Interiors 
Designed: Joseph B. Platt. SpFx: Jack Cosgrove; Interior 
Decoration: Howard Bristol; SupFE: Hal G. Kern; AscFE: 
James E. Newcom; Scenario Ast: Barbara Keon; Rec: Jack 
Noyes; AstD: Edmond Bernoudy. D: Alfred Hitchcock. 
[UC: SpSdFx: Arthur Johns]. 

Str: Laurence Olivier and Joan Fontaine. With: George 
Sanders, Judith Anderson, Gladys Cooper; And. Nigel 
Bruce, Reginald Denny, C. Aubrey Smith, Melville Cooper, 
Florence Bates, Leonard Carey, Leo G. Carroll, Edward 
Fielding, Lumsden Hare, Forrester Harvey, Philip Winter. 
ـــــدا علـــــى كافـــــة  ـــــة أصـــــبح حـــــدثا خال أول أفـــــالم هيتشـــــكوك األميركي

ــــذى يمكــــن أن يصــــل إليــــه  األصــــعدة ــــى المــــدى ال ــــه درس ف ــــه أن ، أقل
اإلتقــــــان فــــــى تقانـــــــات صــــــناعة األفــــــالم إلـــــــى آفــــــاق مذهلــــــة الدقـــــــة 

ـــــــى.  والتفصـــــــيلية ـــــــات  أيضـــــــا هـــــــو درس ف ـــــــل الرواي ـــــــة تحوي أن عبقري
’  اســـــتبداع ‘العظيمـــــة للشاشـــــة تكـــــون بنقلهـــــا كمـــــا هـــــى ولـــــيس فـــــى 

ـــــن الســـــينما  هيتشـــــكوك نفســـــه طالمـــــا تالعـــــب  (التعـــــديالت باســـــم ف
.  ) ، لكــــن مــــن أجــــل صــــنع شــــىء عظــــيم مــــن أشــــياء أدنــــى بالروايــــات

ـــة قـــد تصـــادفنا فـــى  ـــة تحويـــل قصـــة اجتماعي بالمثـــل هـــو درس فـــى كيفي
ة إلــــــــى رعــــــــب ورهبــــــــة وزلزلــــــــة األســــــــاطير وكــــــــوابيس الحيــــــــاة اليوميــــــــ

فتـــــاة بســـــيطة خجـــــول تعمـــــل مســـــاعدة لســـــيدة أرســـــتقراطية .  الرعـــــب
، يتعــــــرف بهـــــا ثــــــرى إنجليـــــزى لــــــدى وجودهـــــا فــــــى مونــــــت   متصـــــابية

فــــى قصــــره بمقاطعــــة كــــورنيش .  كــــارلو ويقعــــان فــــى الحــــب ويتزوجهــــا
ــــه الســــابقة الغريقــــة ريبيكــــا يســــيطر  الســــاحلية تكتشــــف أن شــــبح زوجت

، والمفارقـــــة أن أقلهـــــم فـــــى هـــــذا الـــــزوج  علـــــى كـــــل شـــــىء وكـــــل أحـــــد
أفضــــــلهم وهــــــو الغالبيــــــة .  نفســــــه الــــــذى يحبهــــــا ويحتــــــرم مشــــــاعرها

يحـــــب ويحتــــــرم الســـــيدة الجديــــــدة لكــــــن ال يســـــتطيع أن ينســــــى فــــــى 
حتـــــى أكثـــــرهم  (األولـــــى عظمـــــة شخصـــــيتها وكرمهـــــا وجمالهـــــا البـــــاهر 

ـــــى وجـــــه خليفتهـــــا رغـــــم كونهـــــا نفســـــ ـــــول هـــــذا ف ـــــة تهـــــذيبا يق ها جميل
أندرســـــون تضـــــع تعريفـــــا جديـــــدا  (، وأســـــوأهم مـــــدبرة المنـــــزل  ) فعـــــال

ـــــا ـــــة والشـــــر مع التـــــى تســـــتخدم لقـــــب مســـــز دى وينتـــــر دومـــــا )  للرهب
، وتحيــــــل كــــــل  لوصــــــف الزوجــــــة القديمــــــة وال تمنحــــــه لهــــــا هــــــى قــــــط

حــــديث لهــــا إلــــى تحقيــــر لهــــا باالسترســــال فــــى وصــــف ســــالفتها التــــى 
ــــا الهشــــة فــــى.  تفــــوق الوصــــف ــــر المواقــــف  إذن بطلتن واحــــد مــــن أكث

ـــــدراما تفـــــردا وقســـــوة ـــــاريخ ال ـــــه قـــــط مـــــع :  فـــــى ت ـــــم تســـــع ل صـــــراع ل

، وهــــى ال زالــــت خجــــول متواضــــعة ومرتبكــــة  أســــطورة تفــــوق الخيــــال
ــــع  ــــة للجمي ــــى وضــــعت  (دومــــا ومجــــرد محب ــــونتين هــــى الت ــــاألحرى ف ب

تــــــــــدريجيا .  ) مواصـــــــــفات جديــــــــــدة لمصـــــــــطلحات الخيــــــــــر والرقـــــــــة
، ويصــــــل لذروتــــــه عنــــــدما  هانــــــةتتكــــــاثف الضــــــغوط ويفــــــيض كيــــــل الم

ــــداء أبهــــى ثــــوب لريبيكــــا فــــى إحــــدى  تــــوعز لهــــا المــــدبرة الشــــريرة بارت
ـــائرة الـــزوج الحفـــالت لكـــن المفاجـــآت التاليـــة تكـــون .  ، لتثيـــر بهـــذا ث

الــــزوج يصــــرح أنــــه لــــم يحــــب … ريبيكــــا ربمــــا حيــــة:  صــــاعقة أكثــــر
ـــط وهكـــذا تطـــل … لقـــد كانـــت لعـــوب خائنـــة… ريبيكـــا ولـــم تحبـــه ق

ــــــاءة م ــــــة برأســــــهاانحن ــــــه :  ذهل ــــــزوج نفســــــه مــــــن شــــــبح زوجت إنقــــــاذ ال
ــــــة أشــــــرس .  القديمــــــة ــــــاءة ثالث ــــــاك انحن ــــــر إذهــــــاال أن هن هــــــل  (األكث

ــــزوج هــــل هــــى امــــرأة عظيمــــة  (، ورابعــــة أشــــرس وأشــــرس  ) ؟ قتلهــــا ال
وأيضــــا ال .  ) ؟ كانــــت تعــــانى مأســــاة تراجيديــــة  ـ  بل أعمقـ  مــــرة أخــــرى 

ــــــاك فعلــــــة مروعــــــة تنهــــــى بهــــــا المــــــدبر  ة الشــــــريرة األحــــــداث تــــــزال هن
أكثـــر الجميـــع ســـعادة بهـــذا كـــان ووكســـمان الـــذى كتـــب  (المتالحقـــة 

ـــــة ـــــا ورهب ـــــدوينات الموســـــيقية لألفـــــالم إرعاب ـــــر الت .  ) واحـــــدة مـــــن أكث
ــــا فهمــــه أحدـ  المؤكــــد  ــــادرا م ــــر ن ــــم تســــتهوه  ـ  وهو أم أن هيتشــــكوك ل

بمــــا فــــيهم نحــــن   (البشــــر :  فــــى كــــل أفالمــــه قــــط ســــوى ثيمــــة واحــــدة
كائنــــات حقيــــرة تعمــــى عــــن الحقيقــــة وال تســــتمرئ شــــيئا  )  كمتفــــرجين

ــــــف  ــــــل  (كمــــــا تســــــتمرئ الزي ــــــات مشــــــاعرنا نحــــــو األبطــــــال تجع تقلب
، مجــــــرد  ” برتقالـــــة آليــــــة الدقـــــة “مثيلتهـــــا مـــــع بطــــــل كووبريـــــك فــــــى 

إنــــه فــــيلم أب ألفــــالم كثيــــرة عظيمــــة كلهــــا ضــــربها .  ) ! دعابــــة خفيفــــة
ــــراوح طيفهــــا مــــن ’  شــــبح ريبيكــــا ‘ لهيتشــــكوك ”  دةنفــــوس معقــــ “ويت

ــــــ  ـــــان”  راشـــــومون “نفســـــه مـــــرورا ب ـــــى  القـــــادم مـــــن الياپ ، وانتهـــــاء بحي
، أو زوزو  شــــاهين الــــذى طبــــع نفســــه فــــى دور دى وينتــــر بــــال حصــــر

.  نبيــــل التــــى تقمصــــت مــــرة واحــــدة ولألبــــد وجــــه چوديــــث أندرســــون
رشــــــحت أســــــماء هائلــــــة !  أســــــتاذ’  الـــــــ ‘، أو فقــــــط  إنــــــه هيتشــــــكوك

ـــــــــل أ ـــــــــدورين الرئيســـــــــين قب ــــــــــييه لل ـــــــــى أوليف ـــــــــار عل ن يســـــــــتقر االختي
هــــــذا يشــــــمل رونالــــــد كولمــــــان وويلليــــــام پاويلــــــل وليســــــلى .  وفــــــونتين

هــــــاوارد وفـيفـــــــيان ليــــــى وآن باكســــــتر ومارجاريــــــت سولليفـــــــان ولوريتــــــا 
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ـــــدچ  ـــــد بقســـــم :  ١٩٦٩ ـ البرونكس ـ  مستشـــــفى بينبري ـــــب جدي طبي
األعصـــــاب يفاجـــــأ بعـــــدد مـــــن المصـــــابين بمـــــرض غـــــامض تعرضـــــوا لـــــه 
ـــة  ـــوا فـــى غيبوب ـــدما كـــانوا صـــبية ذهب ـــات عن ـــات أو األربعيني فـــى الثالثيني

لكــــن بعــــد ســــنوات أصــــبحوا مشــــلولين ارتعاشــــيا وبــــال وتــــيقظ بعضــــهم 
ـــالمرة ـــة ب ـــه اســـم ـ  ، أو حســـب وصـــف المـــرض  قـــدرات ذهني ـــيس ل إذ ل

المستشــــفى .  حــــدث لهــــم تبلــــد دمــــاغى التهــــابى المنشــــأ ـ  فــــى الواقع
، ويجـــــرب هـــــو بعـــــض األفكـــــار  ال تفعـــــل ســـــوى إطعـــــامهم وخـــــدمتهم

المبتكــــــرة دون جــــــدوى إلــــــى أن يســــــمع عــــــن عقــــــار جديــــــد لمرضــــــى 
ـــــــدوپامين التخليقيـــــــة اســـــــمه  ـــــــا ‘پاركنســـــــون مـــــــن مـــــــادة ال ،  ’ إل دوپ

ـــــر  ـــــة غي ـــــه علـــــى مـــــريض وافقـــــت أمـــــه علـــــى هـــــذه التجرب فيقـــــرر تجربت
، لكـــــن األمـــــر لـــــن  تتحســـــن حالـــــة هـــــذا الشـــــاب والبـــــاقين.  المأمونـــــة

ـــــدون الرعايـــــة والتواصـــــل والعالقـــــات الدافئـــــة ـــــة .  يكتمـــــل ب درامـــــا قوي
ومتماســــكة لزيلليــــان عــــن  ومــــؤثرة طــــوال الوقــــت عــــن مخطوطــــة كثيفــــة

، ورغــــم  روايــــة الطبيــــب أوليفـــــر ســــاكس عــــن هــــذه الوقــــائع الحقيقيــــة
فإنــــك  ـ  فالمعجزة لــــم تصــــل لدرجــــة هذاـ  النهايــــة غيــــر التهليليــــة جــــدا 

ـــــل أن  تشـــــعر بالنشـــــوة لمجـــــرد أن تحقـــــق هـــــذا التقـــــدم للمرضـــــى وتقب
توجيــــه مــــتقن .  الحــــل يجــــب أن يتواصــــل بــــذلك الجــــو المحــــيط بهــــم

ــــــد  وتفاصــــــيل ــــــث أفالمهــــــا كموجهــــــة بع ــــــى ثال ــــــن مارشــــــال ف بارعــــــة م
، ودى نيـــــــرو يقـــــــدم  ” أحـــــــالم مراهـــــــق “و”  مصـــــــيدة الجواســـــــيس “

، حيــــــث يــــــؤدى المــــــريض  إبهاراتــــــه الخاصــــــة فــــــى مثــــــل هــــــذه األدوار

الرعــــــاش بطيــــــف واســــــع مــــــن الســــــلوكيات مــــــا بــــــين البالهــــــة التامــــــة 
ور فــــــى المقابــــــل ويلليــــــامز أخــــــاذ بالكامــــــل فــــــى د.  واالســــــتواء التــــــام

ــــة  الطبيــــب المبتــــدئ لكــــن الخجــــول والمخلــــص للعلــــم والبحــــث للغاي
  . لدرجة أن ال يعرف كيفية التعامل مع الناس أصال

AAN: Pic; A (de Niro); SBased on Material from Another 
Medium. 

  رجال بال مالمح 
  ق أأ ١١٠)   س ( ١٩٧٢مصر 

يو قصـــــــة وســـــــينار .  أفــــــالم نجيـــــــب خــــــورى]  األفــــــالم المتحـــــــدة [
ـــــــــاچ.  محمـــــــــد عثمـــــــــان:  وحـــــــــوار مـــــــــدير .  حســـــــــين أحمـــــــــد:  مونت
  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  على خير اهللا:  التصوير

ــــــدة   ، محمــــــود المليجــــــى ، صــــــالح ذو الفقــــــار ناديــــــة لطفــــــى ، عاي
  . ، سهام فتحى ، سهير فخرى ، بدر نوفل كامل

، فيـــدعى والـــده أنـــه كـــان علـــى  مهنـــدس يقـــع فـــى غـــرام عـــاهرة راقيـــة
، وال يتراجـــــع األب إال بعـــــد  حـــــين تبعـــــد عنـــــه يمـــــرض.  بهـــــا عالقـــــة

ــــــوات األوان ــــــل لحــــــد .  ف ــــــذها التمثي ــــــة صــــــارخة أنق ــــــا عاطفي ميلودرام
  . ما

  رجال تحدوا الموت 
Off Limits 

  ق م ١٠٢)   س/  مور  ( ١٩٨٨أميركا 
Aka: Saigon (UK and generally OIntenationalTitle). 
Twentieth Century Fox. M: James Newton Howard. E: 

Douglas Ibold. PD: Dennis Washington. DPh: David 
Gribble. P: Alan Barnette. W: Christopher Crowe & Jack 
Thibeau. D: Christopher Crowe. 

William Dafoe. Gregory Hines. ¤. Fred Ward. Amanda 
Pays. Scott Glenn. Kay Tong Lim. David Alan Grier. Keith 
David. Raymond O’Connor. Richard Brooks. 
هــــــل يمكــــــن أن يكــــــون القتــــــل الجنــــــائى العــــــادى جريمــــــة تســــــتحق 

سؤال وجيــــــه ـ  !  ؟ وســــــط حــــــرب فيتنــــــام ١٩٦٨التحقيــــــق فــــــى عــــــام 
ــــة ــــة:  يســــتحق اإلجاب ــــى كــــواليس الحــــرب ســــنرى ســــايجون المدين ،  ف

تجريــــدة  ‘اســــمها  (ومحققــــان مــــن شــــرطة الجــــيش األميركــــى الخاصــــة 
ســــــلة جــــــرائم ، يتحــــــرون سل ) سى آى دىـ  ’  التحقيقــــــات الجنائيــــــة

ـــــــييتناميات ــــــاهرات الف ــــــل الع ، والشــــــكوك الرئيســــــية تتحــــــول نحــــــو  قت
درامـــــا تشـــــويق حربيـــــة الخلفيـــــة شـــــديدة العنـــــف .  قائـــــد أميركـــــى كبيـــــر

ـــــة ـــــرة بدرجـــــة كافي ـــــين .  ومثي ـــــوترة ب ـــــات المت ـــــى عالق ـــــز خـــــاص عل تركي
، والـــــــذى يصـــــــل لـــــــذروة  الســـــــلطات المحليـــــــة والقـــــــوات األميركيـــــــة

جـــو العـــام المتميــــز وغيـــر المســـبوق هــــو ال.  دراميـــة جـــادة فـــى الفــــيلم
، إذا وضــــعنا فــــى االعتبــــار كــــم األفــــالم التــــى أنتجــــت  القيمــــة الحقيقــــة

ــــييتنام ــــييتنام علـــى مبالغاتهـــا .  عـــن ف ـــدأ محاســـبة أفـــالم ف ـــو نحيـــت مب ل
، قـــد تجـــد أن اللقطـــة التـــى ينتحـــر فيهـــا القائـــد األميركـــى بإلقـــاء  جانبـــا

ـــــرئ ـــــه ب ـــــات أن ـــــر األفكـــــار  نفســـــه مـــــن الطـــــائرة لمجـــــرد إثب ، هـــــى أكث
ــــى  ــــول ف ــــال معق ــــى ســــباق تجســــيد الســــينما ل ــــا ف ــــائزة قطع ــــة والف عبقري

  . تلك الحرب
   ٢/١رجال فى العاصفة 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
قصـــــــة وســـــــيناريو .  أفـــــــالم االتحـــــــاد]  الشـــــــرق لتوزيـــــــع األفـــــــالم [

ـــــــاظر.  محمـــــــد عثمـــــــان:  وحـــــــوار ـــــــدس المن ـــــــاس حلمـــــــى:  مهن .  عب
ـــــــاچ ـــــــاسمح:  مونت ـــــــو:  مـــــــدير التصـــــــوير.  مـــــــد عب :  إخـــــــراج.  كليلي

  . حسام الدين مصطفى
، محمــــــــــود  ، حســــــــــين ريــــــــــاض ، رشــــــــــدى أباظــــــــــة هنــــــــــد رســــــــــتم

  . ، نعمت مختار ، سناء مظهر المليجى
ــــد رســــتم والرجــــال هــــم عشــــاقها ــــا.  العاصــــفة هــــى هن ،  تزوجــــت ثري

ـــه أحـــدهم لهـــا ـــأر مـــع اآلخـــرين ليقتل ـــا .  وتلعـــب القـــط والف اإلجـــادة هن
  ! فةللعاص

  رجال فى المصيدة 
  ق أأ ١٠٥)   س/  بيتش ( ١٩٧١مصر 

:  قصـــــــة.  أفـــــــالم محمـــــــد إســـــــماعيل رضـــــــوان]  أفـــــــالم الســـــــالم [
ــــــارى .  محمــــــد إســــــماعيل رضــــــوان:  ســــــيناريو وحــــــوار.  يســــــرى األبي

:  إخــــراج.  محمــــد عمــــارة:  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ
  . محمود فريد

ــــل، صــــال ، ســــهير زكــــى محمــــود المليجــــى ،  ، محمــــد رضــــا ح قابي
، توفيـــــــق  ، تمـــــــام إبـــــــراهيم ، آمـــــــال رمـــــــزى عبـــــــد المـــــــنعم مـــــــدبولى

  . ، أشرف عبد الغفور ، ميمى شكيب الدقن
ـــيس عصـــابة يحـــوى  ـــى معطـــف رئ يحصـــل رجـــل مســـالم بالصـــدفة عل

ــــــة ــــــه.  دوالرات مهرب ــــــدأ العصــــــابة البحــــــث عن ــــــة .  وتب ــــــامرات رديئ مغ
ل التــــــى تحــــــب ، ســــــهير زكــــــى فــــــى دور ابنــــــة البطــــــ لحــــــد االضــــــحاك
، أمـــا الراقصـــة التـــى تتســـبب فـــى تلـــك الصـــدفة فهـــى  أشـــغال المنـــزل

إيــــراد العــــرض .  هكــــذا حــــال الــــدنيا.  الممثلــــة الســــورية تمــــام إبــــراهيم
  ! ؟ جنيه ٧٠٠األول 

   ٢/١الرجال ال يتركون أسرهم 
Men Don’t Leave 

  ق م ١١٥)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
[Warner Bros.] Geffen Company. E: Richard Chew. C: 

David Rubin, C.S.A. OM: Thomas Newman. CD: J. Allen 
Highfill. PD: Barbara Ling. DPh: Bruce Surtees. ExcP: Paul 
Brickman. S: Barbara Benedek and Paul Brickman; 
ScreenSt: Barbara Benedek. P: Jon Avnet. D: Paul 
Brickman. 

Jessica Lange. ¤. Co-Str: Arliss Howard. Joan Cusack. 
Kathy Bates. Tom Mason. Chris O’Donnell, Charlie 
Korsmo. Belita Moreno, Jim Haynie.  Cory Carrier, 
Shannon Moffett 
ـــــيلم ســـــينمائى ــــــزيونى منهـــــا لف ـــــرب للطـــــابع التليف ـــــا أســـــرية أق ،  درام

ــــل  لكــــن تظــــل بهــــا جميــــع القــــيم الجيــــدة المتوقعــــة مــــن األول مــــع قلي



١٤٨  

زوجـــــة منـــــزل أم لولــــــدين .  مـــــن حريـــــة الحـــــوار المتوقعـــــة مــــــن الثـــــانى
تترمـــــل إثـــــر إصـــــابة )  النـــــج فـــــى أداء اســـــتحواذى كـــــالمتوقع أيضـــــا (

مــــورد أو خبــــرة بــــأى شــــىء  ، وتجــــد نفســــها بــــال زوجهــــا فــــى حــــادث
علـــى عكـــس إرادتهـــا تتـــرك بلـــدتها الصـــغيرة فـــى ماريالنـــد إلـــى .  تقريبـــا

ال تفلــــح كثيــــرا فــــى وظيفــــة .  قلــــب مدينــــة بــــالتيمور بحثــــا عــــن وظيفــــة
ــــديره امــــرأة متســــلطة  ــــتس (بمتجــــر ت وتواجــــه الكثيــــر مــــع صــــبييها )  بي

ــــر منهمــــا  ــــة لألكب ــــة الغرامي ــــع العالق يلــــل أودون (منهــــا عــــدم تأقلمهــــا م
ــــــل كــــــروبين شــــــريك باتمــــــان ــــــد قلي ــــــذى اشــــــتهر بع ــــــع ممرضــــــة )  ال م

أيضـــا تتمنـــع هــــى فـــى عالقـــة مــــع .  ســـطحية ومغـــرورة مـــن منظــــور األم
ـــــــه مصـــــــادفة ـــــــاع قابلت ـــــــق الطب ـــــــدريجيا  عـــــــازف تشـــــــيللو رقي ، لكـــــــن ت

عـــــودة مفاجئـــــة مـــــن آالن بريكمـــــان .  وبالمثـــــابرة تنفـــــرج كافـــــة األمـــــور
’  بيـــــــزنس خطـــــــر ‘بعـــــــد غيـــــــاب ســـــــبع ســـــــنوات بعـــــــد أول أفالمـــــــه 

الحيــــــاة  ‘مــــــأخوذ عــــــن الفــــــيلم الفرنســــــى .  ] ” شــــــلة المــــــراهقين “ [
  . ’ تستمر

  الرجال ال يتزوجون الجميالت 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . أحمد فاروق:  إخراج

،  ، ســـــــعد أردش ، ماجـــــــدة الخطيـــــــب ، أحمـــــــد خمـــــــيس شـــــــويكار
  . ، عزيزة حلمى زوزو حمدى الحكيم

ـــاة خجـــول بســـبب ـــدس فاقـــد  تشـــوه أنفهـــا فت ، يحبهـــا ويتزوجهـــا مهن
العقـــدة تبـــدأ عـــن تعـــالج .  للثقـــة فـــى الجمـــيالت بعـــد خيانـــة زوجتـــه لـــه
ـــــه ـــــدة أنفهـــــا دون أخـــــذ رأي ـــــى علـــــى .  الزوجـــــة الجدي فـــــيلم صـــــغير مبن

،  قصـــــة غيـــــر مقنعـــــة إذا كـــــان المطلـــــوب أخـــــذها علـــــى محمـــــل الجـــــد
 جيـــــدة إذا عولجـــــت ككوميـــــديا فـــــارص خالصـــــة وهـــــو مـــــا لـــــم يحـــــدث

  . هنا

  رجال ال يخافون الموت 
  ق م ١٠٠)   س/  نور الدين ( ١٩٧٣مصر 

ــــالم جــــالل [ ــــارى كــــوينى]  أف ســــمير :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  م
ــــوار ــــاچ.  فــــؤاد الظــــاهرى:  موســــيقى.  ن ــــرازق:  مونت ــــد ال .  صــــالح عب

  . نادر جالل:  إخراج.  عبد المنعم بهنسى:  مدير التصوير
،  ، ســــــهير رمــــــزى فيــــــق الــــــدقن، تو  ، حســــــن حامــــــد فريــــــد شــــــوقى
  . ، منى والى ، ناجى أنجلو ، مجدى وهبه محمد صبيح

ـــــه  مغـــــامرات نشـــــاط ركيكـــــة ـــــين صـــــاحب ورشـــــة مع ، عـــــن صـــــدام ب
، ضــــد عصــــابة تهريــــب فــــى طريــــق  ممرضــــة األســــعاف وزميــــل مصــــاب

  . سريع

   ٢/١رجال ال يخافون الموت 
Tombstone 

  ق م ١٢٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Buena Vista] Cinergi [Hollywood Pictures; Tombstone]. 
 D: George P. Cosmatos. W: Kevin Jarre. P: James Jacks, 

Sean Daniel, Bob Misiorowski. ExcPs: Buzz Feitshans, 
Andrew G. Vajna. DPh: William A. Fraker, A.S.C. PD: 
Catherine Hardwicke. E: Frank J. Urioste, A.C.E. Roberto 
Silvi, Harvey Rosenstock, A.C.E. CD: Joseph Porro. M: 
Bruce Broughton. AscPs: William A. Fraker, John Fasano.  

Kurt Russell. Val Kilmer. Michael Biehn. Powers Boothe. 
Robert Burke. Dana de Lany. Sam Elliott. Stephen Lang. 
Terry O’Quinn. Joanna Pacula. Bill Paxton. Jason Priestley. 
Michael Rooker. Jon Tenney. Dana Wheeler-Nicholson. 
Billy Zane. Buck Taylor, Harry Carey, Jr. Tomas Arana, 
Thomas Haden Church, John Corbett. Pedro Armendariz Jr., 
Frank Stallone, Billy Bob Thornton, Cecil Hoffmann. And 
Charlton Heston -as Henry Hooker. Narrated by Robert 
Mitchum. 
،  أحــــد أجــــود األفــــالم التــــى تناولــــت حيــــاة المارشــــال وايــــات إيــــرب

ـــــك بفضـــــل تركيزهـــــا علـــــى أهـــــم واقعـــــة اشـــــتهر بهـــــا وهـــــى معركـــــة  وذل
، فــــى المقابــــل هنــــاك فــــيلم كيفـــــين كوســــتنر الفــــائق فــــى  مزرعــــة أو كيــــه
]  ” عصـــــــر الحـــــــب واألقويـــــــاء “ [’  وايـــــــات إيـــــــرپ ‘العـــــــام التـــــــالى 

يـــــاة الشخصـــــية ورغـــــم الـــــذى رغـــــم طموحـــــه الكبيـــــر فـــــى ســـــرد كـــــل ح
ـــيلم ـــرا كهـــذا الف ـــم يكـــن مركـــزا ومثي ـــة ل ـــة الرفيع التركيـــز .  قيمـــه اإلنتاجي

هنــــا علــــى التحــــالف الــــذى نشــــأ بــــين إيــــرپ وصــــديقه دوك هولليــــداى 
التـــــى تضـــــم بينهـــــا ’  رعـــــاة البقـــــر ‘مـــــن أجـــــل القضـــــاء علـــــى عصـــــابة 

.  عصــــابة آل كالنتــــون األمــــر الــــذى تمــــر فــــى تلــــك المعركــــة الشــــهيرة
بالحيويـــــة مـــــن كيـــــرت راســـــيلل للشخصـــــية الرئيســـــة والتـــــى  أداء مفعـــــم

جـــاءت للبلـــدة فـــى البدايــــة بصـــحبة أخويـــه اعتقــــادا منـــه أنهـــا ســــتكون 
، دون أن يعلــــــم أنهــــــا ســــــتخبئ لــــــه المعركــــــة  مكانــــــا جيــــــدا للتقاعــــــد

  . األكثر عنفا التى لم يخضها بعد

   ٢/١رجال ال يعرفون الحب 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٩مصر 

ــــــىإيهــــــاب  [ محمــــــد :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  جيبكــــــو]  الليث
علـــى خيـــر :  مـــدير التصـــوير.  عبـــد العزيـــز فخـــرى:  مونتـــاچ.  عثمـــان

  . يحيى العلمى:  إخراج.  اهللا
،  ، نجـــــوى فـــــؤاد ، ميرفــــــت أمـــــين ، فريـــــد شـــــوقى حســـــين فهمـــــى

  . ، جمال إسماعيل ميمى جمال
ــــا عقــــاقير شــــقيقان ــــوب آحــــدهما مهرب ــــه ، لكــــن اآلخــــر يعهــــ ، يت د ل

الجديـــد هنـــا هـــو إصـــرار البطـــل .  بمبلـــغ مـــن المـــال قبـــل القـــبض عليـــه
علــــــى مراوغـــــــة الشــــــرطة واإلخـــــــالص ألخيـــــــه إلــــــى أن يموتـــــــا عطشـــــــا 

دور جيـــــد لميرفــــــت أمـــــين كزوجـــــة طيبـــــة تســـــعى لمعرفـــــة .  بالصـــــحراء
  . مشكلة زوجها الحقيقية

   رجال مقاتلون
Men of War 

  ق م ٩٩)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
 [MDP Warldwide] Pomarance Corporation; Grand View 

Avenue Pictures. CD: Ileane Meltzer. Line P: Jason Clark. 
M: Gerald Gouriet. E: Jeffrey Reiner. PD: Steve Spence and 
Jim Newport. DPh: Ronn Schmidt. ExcPs: Moshe Diamant 

and Stan Ragow. St: Stan Rogow. S: John Sayles and Ethan 
Reiff & Cyrus Voris. P: Arthur Goldblatt and Andrew 
Pfeffer. D: Perry Lang. 

Dolph Lundgren. ¤. Charlotte Lewis. B.D. Wong. 
Anthony John Denison. Tim Guinee. Don Harvey. Tiny 
‘Zeus’ Lister. Tom Wright. Catherine Bell. Trevor Goddard 
-as Keffer. And Kevin Tighe. 
ـــزق ســـويدى يكلـــف عـــددا مـــن البلطجيـــة بمهمـــة طـــرد مجموعـــة  مرت

، ومـــــن ثـــــم إخـــــالء  مـــــن ســـــكان إحـــــد جـــــزر بحـــــر الصـــــين الجنـــــوبى
ـــــى يمتلكونهـــــا ـــــاجم الت ـــــر موقفـــــه ال ســـــيما .  منطقـــــة المن ـــــدريجيا يتغي ت

ـــــى هـــــذا ـــــد .  وأن ســـــيكون للحـــــب دخـــــل ف ـــــالعنف جي ـــــل ب ـــــيلم حاف ف
ــــــ ــــــم يكــــــن ب ــــــز خــــــاصالتنفيــــــذ وإن ل ، ربمــــــا باســــــتثناء األجــــــواء  ه تمي

  . الخاصة للمكان

  
  :  رجال خطرة

  ’ !   الرائع’  الهيافة  ‘السينما هى فن  ‘

    ٢/١رجال خطرة 
Men in Black 

  ق م ٩٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٧أميركا 
Columbia [Amblin; Parkes/ MacDonald]. AscP: Steven R. 

Molen. AlienMUpFx: Rick Baker. SpAnim and VFx: 
Industrial Light and Magic. M: Danny Elfman. Er: James 
Miller. PD: Bo Welsh. DPh: Don Peterman, A.S.C. Co-P: 
Graham Place. ExcP: Steven Spielberg. Based on the 
Malibu Comic: Lowell Cunningham. Screen St and S: Ed 
Solomon. P: Walter F. Parkes and Laurie MacDonald. D: 
Barry Sonnenfeld. 

Str: Tommy Lee Jones. Will Smith. ¤. Linda Fiorentino. 
Vincent d’Onofrio. Rip Torn. 
خبطـــــة جماهيريـــــة مذهلـــــة النجـــــاح تربعـــــت علـــــى أفـــــالم ســـــنتها بمـــــا 

لســـــــپييلبيرج ”  حديقـــــــة الديناصـــــــورات—العـــــــالم المفقـــــــود  “فيهـــــــا 
حقــــق معظــــم إيراداتــــه فــــى بــــدايات ”  تيتانيــــك “ (أيضــــا لكــــن كموجــــه 

ربمــــــا يصــــــعب للـــــبعض أخــــــذ أى شــــــىء فيــــــه علــــــى .  ) العـــــام التــــــالى
طزاجــــة ال تهــــدأ  ، لكنــــه يظــــل خيــــاال جــــامح المــــرح ذا محمــــل الجــــد

ــــين  ــــون علــــى الخــــيط الفاصــــل ب وال تتوقــــف طــــوال الوقــــت يلعــــب بجن
ــــــال مفــــــرط الهــــــزل ــــــا والخي ســــــترى مــــــثال .  الحقيقــــــة المحتملــــــة علمي

مجــــرة بهــــا باليــــين النجــــوم وأعظــــم مصــــدر للطاقــــة فــــى الكــــون معلقــــة 
ــــة قــــط ــــة فــــى رقب ــــم ستســــأل نفســــك مــــا المــــانع فــــى ميدالي أو !  ؟ ، ث
أنــــــت  (راضــــــى شــــــديد العلمانيــــــة للكــــــون بالمثــــــل خــــــذ التفســــــير االفت

ــــــــه اســــــــم  ــــــــيلم ب ــــــــى أى ف ــــــــة ف ــــــــا فكــــــــرة فتاكــــــــة العلماني تتوقــــــــع دوم
ـــوم علـــى  ) ســـپييلبيرج ـــى الي ـــم يجـــرؤ أحـــد حت ـــذى ل ، وهـــو التفســـير ال

المجــــاهرة بــــه رغــــم أنــــه أكثــــر احتماليــــة حقــــا مــــن كــــل نظريــــات العلــــم 
وغيـــــر العلـــــم اليـــــوم والتـــــى تفتـــــرض بـــــال أى أســـــاس علمـــــى أن الكـــــون 

ذلـــــك التفســـــير القائـــــل أن الكـــــون برمتـــــه قـــــد ال .  ايـــــة الكـــــونهـــــو نه
يعــــدو مجــــرد ذرة تــــدخل فــــى تركيــــب شــــىء أكبــــر ال نعلــــم عنــــه شــــيئا 

تمامــــا كمــــا لــــو كنــــا نحيــــا فــــوق جســــيم تافــــه فــــى إحــــدى النويــــات  (
ـــذرة هـــى كـــل الكـــون ـــة خاصـــة فـــى  ) ونعتقـــد أن ال ـــا بتهكمي ، مقـــدم هن

ــــة ضــــ ــــه مجــــرد بلي ــــة بجعــــل الكــــون كل ــــات صــــغيرة لقطــــة النهاي من كري
وطبعا أنــــت تعلــــم مــــن المقصــــود ـ  أخــــرى كثيــــرة تتلهــــى بهــــا حشــــرة مــــا 

ــــك الحشــــرة خــــذ  (عامــــة األســــاس دومــــا هــــو التهكميــــة الفائقــــة .  بتل
متى يفهـــــم ـ  مـــــثال أيضـــــا اســـــتخدام موضـــــوع المجـــــرة كدعابـــــة جنســـــية 

والواقــــع أن هــــذه التلميحــــات  ـ  ؟ البشــــر أن الحجــــم لــــيس أهــــم شــــىء
بــــــالتوازى أيضــــــا المــــــذاق الســــــىء فــــــى .  ) قــــــف قــــــطالجنســــــية ال تتو 

ـــى النخـــاع ـــه بحيـــث يمكنـــك تســـميته فيلمـــا مخاطيـــا حت وســـواء  .  ذروت
ــــه أم ال ــــت مــــن جديــــد أن  كــــان بــــه شــــيئا جــــادا فــــى أعماق ، فهــــو يثب

ويفلــــح علــــى نحــــو مبتكــــر فــــى .  الرائــــع’  الهيافــــة ‘الســــينما هــــى فــــن 
ــــرخيص د ــــال الخمســــينيات ال رجــــة اإلمســــاك طــــوال الوقــــت بحــــس خي

ــــــى ، ومســــــوخه البشــــــرية  ، بأطباقــــــه الطــــــائرة المســــــتديرة الســــــاذجة زي
بالضــــــبط كمــــــا  (مشــــــوهة الوجــــــوه متهدلــــــة المشــــــية كمــــــا الزومبيــــــات 

ــــو ــــل دونوفري ــــا الممث ــــو مــــن  جســــدها هن ــــه خــــارج للت ــــدا وكأن ــــذى ب ، ال
، وللحــــق هــــو ممثــــل ثقيــــل الظــــل دائمــــا  أحــــد تلــــك األفــــالم القديمــــة

المنطلــــق يحــــاول .  ) ة لهــــذا الــــدورإال أنــــه بــــدا هنــــا وكأنــــه خلــــق بدقــــ
، حيــــث يتخيــــل أن  ) فقــــط إمعانــــا فــــى الهزليــــة (أن يبــــدو جــــادا جــــدا 

ــــــى أواخــــــر  ــــــة ف ــــــة األميركي ــــــذى دشــــــنته الحكوم المشــــــروع العلمــــــى ال
، القــــــى اســــــتجابة  الخمســـــينيات إلرســــــال إشـــــارات لســــــكان الفضـــــاء

فكــــــــرة ســـــــــتلقى رواجــــــــا كبيـــــــــرا لــــــــدى الپـــــــــارانويين  (فوريــــــــة هائلـــــــــة 
ـــــــى األرض.  ) المـــــــزمنين ـــــــد هـــــــؤالء أفواجـــــــا عل ـــــــد تواف ـــــــث  وق ، بحي

، تـــــنظم  تحولـــــت ذلـــــك المشـــــروع إلـــــى وكالـــــة ســـــرية لشـــــئون الهجـــــرة
تواجـــــــد المغتـــــــربين علـــــــى الكوكـــــــب والـــــــذين وصـــــــل عـــــــددهم لنحـــــــو 

الجئـــــين سياســـــيين يعيشـــــون فـــــى  ـ  حسب الفيلمـ  ، أغلـــــبهم  ١٥٠٠
الوكالــــة  ، وأن تلــــك ) ! (”  كازابالنكــــا “مانهاتــــان علــــى غــــرار فــــيلم 

يــــتم تمويلهــــا ســــرا مــــن مصــــادرات الجمــــارك مــــن بــــين األشــــياء التــــى 
كثيـــــر مـــــن الكوميـــــديا يـــــأتى مـــــن إحكـــــام تفســـــير .  يحضـــــرونها معهـــــم

بـــدءا مـــن ســـبب إنشـــاء  (تلـــك النظريـــة لكثيـــر مـــن الحـــوادث الشـــهيرة 
المعـــرض الـــدولى فـــى حـــى الكـــويينز الفقيـــر وحادثـــة إظـــالم نيـــو يـــورك 

مــــرورا بــــأن أهــــم المخترعــــات الحديثــــة ،  ١٩٧٧الشــــامل فــــى العــــام 
ـــات تمـــت مصـــادرتها مـــن الـــزوار ـــى كـــون  مجـــرد نقـــل لتقني ، وانتهـــاء إل

القصــــة ضــــم الشــــرطى .  ) ! إلفـــــيس وســــتالونى مغتــــربين مــــن الفضــــاء

للفريــــق باســــم العميــــل چيــــه ليصــــبح )  ســــميث (النيــــو يــــوركى الشــــاب 
فـــــــى تعقـــــــب حشـــــــرة )  ليـــــــى چـــــــونز (مرافقـــــــا للعميـــــــل األقـــــــدم كيـــــــه 

ــــــــف )  دونوفريــــــــو (ذت صــــــــورة مــــــــزارع اتخــــــــ ثــــــــم جــــــــاءت مــــــــن الري
، لكـــــــن القـــــــوات الكونيـــــــة  ’ المجـــــــرة ‘لمانهاتـــــــان لإلســـــــتيالء علـــــــى 

ـــــاء كوكـــــب )  ال تظهـــــر فـــــى الفـــــيلم (المســـــماة األركيليـــــون  تهـــــدد بإفن
ــــع هــــرب تلــــك الحشــــرة ــــاء لضــــرب .  األرض لمن ــــدرامى إحي القلــــب ال

ــــــل الســــــبعينيات   ــــــى أوائ ــــــذى ازدهــــــر ف ــــــف ال كبوليــــــت الشــــــرطى العني
أو للدقــــــــة تركيبــــــــه تجعــــــــل مــــــــن أفــــــــالم  (إلــــــــخ …وهــــــــارى القــــــــذر 

نســــخة مــــن هــــذا  ـ  الذين يشــــير العنــــوان إليهمـ  المحققــــين الفيــــدراليين 
، كــــل ذلــــك فــــى إطــــار مــــن أفــــالم الخيــــال فائقــــة المــــؤثرات  ) القالــــب

ـــــــة تكــــــررت فــــــى هــــــذا الصــــــدد.  شــــــديدة المعاصــــــرة ،  أطــــــرف موتيف
يمحـــــى الوقـــــائع التـــــى تخـــــص ذلـــــك المصـــــباح الـــــذى يصـــــدر وميضـــــا 

ـــــــن ذاكـــــــرة  ـــــــاديين م ـــــــربين ويتصـــــــادف أن يشـــــــاهدها البشـــــــر الع المغت
ـــــرين  ـــــة المشـــــرحة لهـــــا   (األخي ـــــو طبيب بحكـــــم عملهـــــا تتعـــــرض فورينتين

ــــــرا ــــــة مســــــهبة  كثي ــــــه يهــــــتم بنســــــج ذاكــــــرة جميل ــــــه تجعل ــــــة چي ، وطيب
للضـــــحايا بينمـــــا كيـــــه ال يعطـــــى ســـــوى ذاكـــــرة ســـــريعة غامضـــــة وجافـــــة  

ــــــةكمــــــا التصــــــريحات الحكو  ــــــرا .  ) ! مي ــــــديا كثي ــــــت الكومي أيضــــــا لعب
علــــــى كــــــون چيــــــه عضــــــوا مســــــتجدا ال يــــــدرك الكثيــــــر عــــــن الحقــــــائق 

، بينمــــــا فــــــى المقابــــــل يقــــــدم تــــــورن األخــــــاذ شخصــــــية زيــــــى  الخافيــــــة
رئــــــيس الفريــــــق برصــــــانة مفرطــــــة ومنهــــــا أن يتقبــــــل ببســــــاطة أن األرض 

  ! سوف تفنى ال محالة خالل دقائق
AA: MUp (Rick Baker and David leRoy Andrerson). 
AAN: AD (Welch-AD, Cheryl Carasik-SD); OMusical or 

ComedyScr. 

  رجب فوق صفيح ساخن 
  ق م١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٩مصر 

قصــــــة وســــــيناريو .  المصــــــرية للســــــينما]  أفــــــالم إيهــــــاب الليثــــــى [
ــــــاهر إبــــــراهيم:  وحــــــوار ــــــاچ.  م ــــــد العزيــــــز فخــــــرى:  مونت مــــــدير .  عب
  . أحمد فؤاد:  إخراج.  فريد عصام:  التصوير

ــــر ، ناهــــد شــــريف ، ســــعيد صــــالح عــــادل إمــــام ، ميمــــى  ، ناهــــد جب
ـــــى الشـــــريف جمـــــال ـــــد ســـــيف ، عل ، ســـــعاد  ، جـــــورج ســـــيدهم ، وحي
، منـــى عبـــد  ، حـــافظ أمـــين ، أميمـــة ســـليم ، مظهـــر أبـــو النجـــا حســـن
  . ، فاروق فلوكس ، زوزو شكيب اهللا

عنــــه كــــل النقــــاد  ، كتــــب هــــذا الفــــيلم تحــــول ألســــطورة عنــــد عرضــــه
كــــان نجاحـــا ســــاحقا للكوميــــديات .  تقريبـــا أو أشــــاروا لـــه علــــى األقـــل

ــــا الخفيفــــة الظــــل جــــدا ــــة المغــــزى تقريب ــــذى .  ، وخاوي قصــــة الريفــــى ال
ــــاهرة ــــه نصــــابو الق ــــا ألهــــل البلــــدة فيتلقف ، وبعــــد  جــــاء ليشــــترى محراث

، يصـــبح هـــذا الريفـــى نصـــابا يتلقـــى الـــريفيين الجـــدد  مفارقـــات عديـــدة
انظــــــر بقيــــــة ثالثيــــــة بوابــــــة النجوميــــــة الفائقــــــة لعــــــادل .  حطــــــةفــــــى الم

  . شعبان ورمضان:  إمام

  رجب الوحش 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . كمال صالح الدين:  إخراج

،  ، ســــــميرة صــــــدقى ، هشــــــام ســــــليم ، ســــــماح أنــــــور فريــــــد شــــــوقى
  . ، أحمد خميس إحسان القلعاوى

غل أوالده الثالثــــــــة يســــــــت (ميلودرامــــــــا مكــــــــررة عــــــــن األب القاســــــــى 
ــــــــع أوراق اليانصــــــــيب لحســــــــابه ــــــــولى )  فىبي ــــــــذى ت ــــــــون ال واألب الحن

ــــــــور ــــــــة ســــــــماح أن ــــــــى.  رعاي ؟ ال شــــــــىء إال أداء  أيهمــــــــا األب الحقيق
  . معقول من فريد شوقى وسماح أنور

    ٢/١رجفات 
Tremors 

  ق م ٩٦)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
Universal [No Frills]. M: Ernest Troost. E: O. Nicholas 

Brown. PD: Ivo Cristante. DPh: Alexander Gruszynski. S: 
S.S. Wilson, Brent Maddock, Ron Underwood. P: 
S.S.Wilson, Brent Maddock. D: Ron Underwood. 

Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross, 
Reba McEntire, Bobby Jacoby, Charlotte Stewart, Tony 
Genaros, Victor Wong. 

، عنــــدما يكــــون   نمــــوذج ممتــــاز إلنتاجــــات الرعــــب صــــغيرة الميزانيــــة
ــــالغين .  كــــل شــــىء فيهــــا واضــــح اإلتقــــان ومنفــــذ بــــإخالص واجتهــــاد ب

الفــــيلم يســــير طبقــــا ألرفــــع تقاليــــد أفــــالم الرعــــب درجــــة ب فــــى عصــــر 
، بمؤثراتــــه جيــــدة التنفيــــذ وإيقاعــــه الســــريع  الخمســــينيات الــــذهبى لهــــا

ـــــــالذع وموســـــــيقاه المرج ـــــــةوحـــــــواره ال ، وفـــــــوق  فـــــــة وخضـــــــاته الحقيقي
هنــــا أربــــع ديــــدان عمالقــــة تعــــيش .  الكــــل فكرتــــه األصــــيلة الجامحــــة

فــــــى بــــــاطن األرض وتســــــتطيع اختــــــراق الرمــــــال بســــــرعة كبيــــــرة لتطــــــل 
ــــــاص ضــــــحاياها ــــــدة صــــــحراوية .  برأســــــها القتن ــــــى بل يحــــــدث هــــــذا ف

، حيــــــث يتصــــــدى لهــــــا  ) أيضــــــا كتقاليــــــد الضــــــرب (معزولــــــة بنيفـــــــادا 
، فضـــــــــال عـــــــــن عالمـــــــــة ســـــــــيزميات  الجريئـــــــــانالـــــــــبطالن الخشـــــــــنان 

ـــــا)  تحركـــــات األرض ( ـــــاذا يجـــــرى حق ـــــدرك م ـــــه .  ال تكـــــاد ت صـــــنع ل
  . ” مملكة الثعابين “انظر ـ  سنوات  ٥جزء ثان تليفـزيونى بعد 

  رجل آخر وامرأة أخرى 
  ]  فـيديو [ق م  ١٧٠)  اإلمام وفهمى ( ١٩٨٧السعودية 

  . ر سيفسمي:  إخراج.  العربية لإلنتاج اإلعالمى
ــــدير ، أمينــــة رزق ، مديحــــة كامــــل محمــــود عبــــد العزيــــز ،  ، أحمــــد ب

، انعــــــــام  ، ســــــــناء يــــــــونس ، عبــــــــد العزيــــــــز مخيــــــــون حســــــــن حســــــــنى
  . ، سلوى عثمان ، محمد التاجى ، ناهد رشدى الجريتلى

.  ١٩٨٦’  البشـــــــــــاير ‘مينــــــــــى مسلســــــــــل اختصـــــــــــار لمسلســــــــــل 
ـــــا ـــــى مصـــــر طبع ـــــذى  األحـــــداث ف ـــــث الشـــــاب الريفـــــى الجـــــاد ال ، حي

، ويقــــــع  يــــــذهب للصــــــحراء ويستصــــــلحها ويتحــــــدى كــــــل المصــــــاعب
فــــى حــــب ممثلــــة شــــهيرة تمــــردت علــــى اإلطــــار والنظــــرة التــــى وضــــعها 

ـــــدة وجـــــادة.  فيهـــــا الموجهـــــون والمنتجـــــون ـــــذة  فكـــــرة جي ، لكـــــن منف
  . ، واستظراف البطل هو كل العرض بشكل روتينى طويل



١٤٩  

  الرجل اآلخر 
  ق أأ ١٠٣)  س/   الحجاز ( ١٩٧٣مصر 
ـــــــ ـــــــة للســـــــينماالهيئ .  محمـــــــد بســـــــيونى:  قصـــــــة.  ة المصـــــــرية العام

:  موســـــيقى.  ، ومصـــــطفى بركـــــات محمـــــد بســـــيونى:  ســـــيناريو وحـــــوار
علـــــى :  مـــــدير التصـــــوير.  ســـــعيد الشـــــيخ:  مونتـــــاچ.  فـــــؤاد الظـــــاهرى

  . محمد بسيونى:  إخراج.  خير اهللا
ــــــار ــــــارودى صــــــالح ذو الفق ــــــروت ، شــــــمس الب ــــــدة ث ، كمــــــال  ، زبي

، فتحيــــة  ، محمــــد لطفــــى ، عمــــاد حمــــدى برى، ســــمير صــــ الشــــناوى
، عبـــــد الوهـــــاب  ، علـــــى عـــــز الـــــدين ، عـــــزت عبـــــد الجـــــواد شـــــاهين
  . ، هالة الصافى ، محمد همام ، محمود كامل خليل

،  صـــــحفى يعـــــيش أزمـــــة نفســـــية بعـــــد اعتـــــداء ســـــباك علـــــى زوجتـــــه
ـــى الشـــرف ، لكـــن  المضـــمون جيـــد.  ويظـــل يحـــاور صـــديقه حـــول معن

ــــــبطء والضــــــعف همــــــا الســــــمت ــــــانال ال يجــــــب أن ينصــــــرف .  ان العامت
  . ] ” ذئاب آدمية “ [’  كالب القش ‘ذهنك إلى 

    وامرأة أخرى… رجل آخر
Another Man, Another Chance 

  ق م ١٣٢)  س  ( ١٩٧٧فرنسا 
Aka: Un Autre Homme, une Autre Chance (OTitle); aka: 

Another Man, Another Woman (Some Releases). 
[United Artists] Les Films 13; Les Films Ariane; Les 

Productions Artistes Associes. M: Francis Lai. E: Georges 
Klotz. PD: Robert Clatworthy. DPh: Jacques Lefrançois. S: 
Claude Lelouch. P: Alexandre Mnouchkine, George 
Dancigers. D: Claude Lelouch. 

James Caan, Genevieve Bujold, Francis Huster, Jennifer 
Warren, Susan Tyrrell. 
إعـــــادة شـــــبه حرفيـــــة لكـــــن بخلفيـــــات ويســـــترن لفـــــيلم ذات الموجـــــه 

.  ” رجـــــل وامـــــرأة “الفرنســـــى كاســـــح النجـــــاح قبـــــل أحـــــد عشـــــر عامـــــا 
الســـــــنوات األخيـــــــرة مـــــــن القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر وصـــــــاحب مزرعـــــــة 

، ويقــــع  مخضــــرم صــــارم الطبــــاع وأرمــــل يلتقــــى بأرملــــة فرنســــية األصــــل
قها لـــــــدى التتـــــــابع المبكــــــر لبوچولـــــــد وصـــــــدي.  االثنــــــان فـــــــى الحـــــــب

، لكــــن  هجرتهمــــا فــــى الســــبعينيات هــــو أفضــــل مــــا فــــى الفــــيلم حيويــــة
ـــــة  ـــــرءوس ـ  مشـــــهيات ليلـــــوش التقليدي أفضلها لقطـــــات طـــــائرة فـــــوق ال

مـــــــن المهـــــــاجرين الجـــــــدد فـــــــى أحـــــــد المشـــــــاهد الداخليـــــــة للتتـــــــابع 
ــــم تفلــــح فــــى خلــــق اهتمــــام حقيقــــى بالقصــــة ـ  المذكور ، فضــــال عــــن  ل

، وككــــل ســــوء معلومــــات ليلــــوش  اإليقــــاع متســــارع التبــــاطؤ بعــــد ذلــــك
ــــات رغــــم اإلنفــــاق الواضــــح لهــــذا  ــــاألخص الهيئ ــــديم ب عــــن الغــــرب الق

  .  الحوار مزيج من الفرنسية واإلنجليزية.  اإلنتاج الفرنسى عليها

 Posse    ٢/١الرجل األسطورة 
  ق م ١٠٩)  فنون  ( ١٩٩٣أميركا 

[Manifesto  Gramercy] PolyGram Filmed Entertainment 
[Working Title]. C: Pat Golden. MSup: Karin Rachtman. M: 
Michel Colombier. Co-ExcPs: Bill Fishman and Paul 
Webster; Co-P: Jim Fishman. PD: Catherine Hardwicke. 
CD: Paul A. Simmons. FE: Mark Conte. DPh: Peter 
Menzies, Jr. ExcPs: Tim Benan and Eric Fellner. W: Sy 
Richardson and Dario Scardapane. P: Preston Holmes and 
Jim Steele. D: Mario van Peebles. 

Str in alph. order: Stephen Baldwin. Lawrence Cook, 
Richard Gant. Pam Grier, Isaac Hayes. Robert Hooks. 
Richard Jordan. Big Daddy Kane. Charles Lane. Tiny Lister 
-[Tiny Lister, Jr.] Tone Loc. Salli Richardson. Nipsey 
Russell, Woody Strode. Blair Underwood. Mario van 
Peebles. Melvin van Peebles, Reginald VelJohnson. Billy 
Zane. ¤  Ftr: Paul Bartel. Stephen J. Cannell. Richard 
Edson, Warrington Hudlin. Vesta -[Williams]. Aaron 
Neville, Reginald Hudlin. 
حســــــب كلمــــــات االفتتــــــاح والختــــــام هــــــو محاولــــــة إلحيــــــاء ذكــــــرى 

،  مقاتــــــل مســــــلح زنجــــــى فــــــى الغــــــرب األميركــــــى ٨٠٠٠بعــــــض مــــــن 
فــــــان  (جيســـــى ليـــــى  .  تعمـــــدت الكتـــــب وأفـــــالم هوليـــــود تجـــــاهلهم

، وحفنــــة مــــن الرفــــاق كــــانوا فــــى فرقــــة المشــــاة التــــى حملــــت  ) پييپلــــز
الحكـــــم  ، وكلهـــــم ممــــن ســــبق علــــى كوبــــا قبيــــل نهايـــــة القــــرن بعــــامين

يتعرضـــــون لمكيـــــدة .  علـــــيهم باإلعـــــدام أو األشـــــغال الشـــــاقة المؤبـــــدة
ـــــــل الفاســـــــد ـــــــون ومعهـــــــم شـــــــحنة ذهـــــــب مســـــــروقة الكولوني .  ، فيهرب

، أو بــــاألحرى إحيــــاء  ’ فــــرى مــــانز فـــــيل ‘ الهــــدف هــــو الوصــــول إلــــى
المــــــأمور .  حلــــــم أبيــــــه فــــــى بلــــــدة قانونهــــــا هــــــو التســــــامح والمســــــاواة

ــــــــل العرقــــــــى وعصــــــــابات الكــــــــو كلــــــــوكس كــــــــ الن المحليــــــــة والكولوني
ــــــام ــــــذهب واالنتق ــــــادم بهــــــدف واحــــــد هــــــو ال ، يوحــــــدون  الفاســــــد الق

الجهــــود معــــا للقضــــاء علــــى البطــــل الوافــــد الــــذى أقنــــع أهــــل البلـــــدة 
حشــــد كبيــــر مــــن النجــــوم الســــود الجــــدد والقــــدامى .  يحمــــل الســــالح

وفــــــرة مــــــن مشــــــاهد النشــــــاط الحركــــــى .  ) بعضــــــهم معتــــــزل بالفعــــــل (
ـــدة ـــة الجي ـــة، و  العنيف ـــة شـــبه وثائقي ، لكـــن العيـــب الـــرئيس  قيمـــة تاريخي

ــــــة الزائــــــدة ــــــه فــــــى  هــــــو اللهجــــــة الخطابي ــــــل والتوجي ، وتســــــيب التمثي
، أو باختصـــــار الكثيـــــر مـــــن البدائيـــــة الســـــينمائية فـــــى  مواضـــــع عديـــــدة

ـــــا هـــــو ضـــــرب  ضـــــرب صـــــنع فجـــــر الســـــينما وأعظـــــم أمجادهـــــا إطالق
يس مــــن مــــع ذلــــك ال يمكــــن تجاهــــل مــــا كتبتــــه فـــــارايتى لــــ.  الويســــترن

ـــــتهكم الخـــــالص ـــــل ال ـــــدأ بخـــــط حبكـــــة الحق ‘:  قبي انتقم يعـــــول ـ  وـ  اب
ـــه ـــاك علي ـــة فـــالش ب ـــة وبني ـــة ســـيرچيو ليوني ، رجـــرج بعضـــا  ، ضـــع إطالل

ـــــة لچـــــون فـــــورد ـــــيم النقدي ـــــاه مـــــن الق ـــــف ســـــام پيكينپ ـــــة  ، وعن ، وبطاق
،  ، وادهــــــن كــــــل شــــــىء باألســــــود فــــــى النهايــــــة”  العظمــــــاء الســــــبعة “

يشـــــار لـــــه عـــــادة كإنتـــــاج .  ’ ’ حقـــــةمجموعـــــة المال ‘تحصـــــل علـــــى 
، ربمــــا ألن پــــوليجرام األم أو كــــذا ووركيــــنج تايتــــل   أميركــــى/  بريطــــانى

  . هذا غير كاف فى الحقيقة.  كلتاهما بريطانية

  رجل اسمه عباس 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨١مصر 

  . علوية زكى:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون
ــــــوب ، محمــــــود المليجــــــى ــــــد اهللا  ، إلهــــــام شــــــاهين ســــــميحة أي ، عب

  . ، سامح الصريطى غيث

، يصــــــدم بأنهـــــــا تحكــــــم بقـــــــانون  مــــــدرس منقــــــول لقريـــــــة بالصــــــعيد
ـــــاب يحـــــاول الوقـــــوف بشـــــكل .  إلـــــخ…، ثـــــأر وتســـــلط وتزمـــــت  الغ
”  ســـــــواق االتـــــــوبيس “النهايـــــــة تصـــــــعيدات تـــــــوحى بفـــــــيلم .  إيجـــــــابى

داء فـــــائق ، وأ عمـــــل قـــــوى ومـــــؤثر.  الـــــذى ســـــوف يتلـــــوه بعـــــد عـــــامين
  . من المليجى

  الرجل أعلى الدرج 
The Man Upstairs 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
ExcP: Burt Reynolds. W: James Prideaux. D: George 

Schaefer. 
Katharine Hepburn, Ryan O'Neal. ¤ Henry Beckman, 

Helena Carroll, Brenda Forbes. 
ـــــل الكريســـــماس  ـــــة فاشـــــلةقبي ـــــر عملي ـــــص مجـــــوهرات إث ،  يهـــــرب ل

يلجــــأ لمنــــزل ســــيدة عجــــوز .  يتهمــــه فيهــــا زميلــــه بقتــــل أحــــد الحــــراس
ــــة ــــاة هادئ ــــرة فــــى حي .  مــــن الطبقــــة الوســــطى تعــــيش اآلن أيامهــــا األخي

ـــة العلويـــة ـــه فـــى الغرف ـــا يتضـــح أن كليهمـــا فـــى حاجـــة  تأوي ، وســـرعان م
ـــم تنجـــب.  مـــا لمـــا يمثلـــه اآلخـــر ـــم تتـــزوج ول ـــه  ، وشـــعرت هـــى ل ببراءت

وطيبتــــــه فجعلــــــت مــــــن حمايتــــــه وإخفائــــــه عــــــن خادمتهــــــا الكاثوليكيــــــة 
ــــى تتســــاءل  ــــدة الصــــغيرة الت ــــه فــــى هــــذه البل ــــوفير حاجيات ــــة وت األيرلندي

، مغــــــامرة كبــــــرى افتقــــــدت مثلهــــــا  عــــــن ســــــر أرطــــــال اللحــــــم الزائــــــدة
أمــــــا هــــــو فوجــــــد لــــــديها الحنــــــان الغائــــــب عــــــن طفولتــــــه .  لســــــنوات
ـــــــورن هـــــــى كـــــــل العـــــــرض .  اليتيمـــــــة ـــــــديها المرتعشـــــــتين طـــــــوال هيپ بي
ــــت ــــديال لبيــــرت رينولــــدز  الوق ــــى اللحظــــة األخيــــرة ب ، وأونييــــل جــــاء ف

ـــم منعـــه انشـــغاله بعمـــل آخـــر ـــه .  الـــذى كـــان يجهـــزه لنفســـه ث ال بـــأس ب
، والفـــــيلم ككــــل يحــــافظ علـــــى الجــــذب المســـــتمر  حــــال علــــى أى

ــــز المكــــانى المحــــدود ــــه  بمواقــــف عــــدة مبتكــــرة رغــــم الحي ، ممــــا يقرب
  . من التقانات المسرحية الناجحة من االستفادة

  الرجل الذى عطس 
  ق م ١٠٠)   س/  سفير ( ١٩٨٥مصر 

:  مونتــــاچ.  لينــــين الرملــــى:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  فـــــينوس فــــيلم
مــــــــدير .  هــــــــانى مهنــــــــى:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  حســــــــين عفيفــــــــى

  . عمر عبد العزيز:  إخراج.  سعيد شيمى:  تصوير
، أحمـــــد  ، حســـــن مصـــــطفى لـــــى علـــــوى، لي ، شـــــهيرة ســـــمير غـــــانم

  . ، فاروق فلوكس ، محمود القلعاوى بدير
ــــــة متوســــــطة ــــــديا خفيف ــــــه  كومي ــــــه أن ــــــره طبيب ــــــذى أخب ، الموظــــــف ال

فيســــــتغله .  ســــــيموت بعــــــد ســــــتة شــــــهور بســــــبب العطــــــس المتواصــــــل
  . زمالؤه المختلسون ليحل محلهم

  الرجل الذى فقد ظله 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 

  . كمال الشيخ:  اجإخر 
ـــــى كمـــــال الشـــــناوى ، عمـــــاد  ، صـــــالح ذو الفقـــــار ، ماجـــــدة ، نيلل

  . ، على جوهر ، يوسف شعبان ، نظيم شعراوى حمدى
ـــــن الباشـــــا الـــــذى تـــــزوج الخادمـــــة قصـــــة الصـــــحفى االنتهـــــازى ،  ، اب

،  وصــــديقه الـــــوطنى المقـــــاوم لالحـــــتالل والــــذى يرعـــــى هـــــذه الخادمـــــة
ـــل ـــرة مـــا قب ـــا واســـعة لفت ـــورة مـــع پانورام ـــذى يشـــمل كـــل :  الث الفســـاد ال

ــــــــــات الشــــــــــرطة السياســــــــــية شــــــــــىء ، كــــــــــواليس الصــــــــــحافة  ، مالحق
، وإن لـــم يصــــل  فـــيلم مـــتقن عــــن روايـــة قويـــة لفتحــــى غـــانم.  إلـــخ…

  . لحد التميز الخاص فى أى من عناصره الفنية

  الرجل الذى قال ال 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١١٠)  ت ( ١٩٨٣مصر 

  . نيازى مصطفى:  إخراج.  وناتحاد اإلذاعة والتليفـزي
،  ، إلهــــام شــــاهين ، أبــــو بكــــر عــــزت ، عمــــر الحريــــرى ليلــــى طــــاهر
  . نبيل نور الدين

، يخــــرج عازمــــا علــــى وضــــع زميلــــه فــــى  المســــجون بســــبب الرشــــوة
،  ، مكانــــــه بــــــنفس التهمــــــة ، الشــــــريف الــــــذى شــــــهد ضــــــده العمــــــل

ــــة لكــــل أســــرته ــــد مطــــاردة مرعب ــــك بع ــــات .  وذل ــــل وتتابع مجموعــــة حي
ــــة فريــــدة مــــن نوعهــــا يقــــوم فيهــــا نيــــازى  ة بشــــكل عــــاممقنعــــ ، فــــى حال

  . مصطفى بالتوجيه للتليفـزيون

  رجل الباب التالى 
The Man Next Door 

  ق م ٩١)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
PD: Elayne Ceder. DPh: William Wages. E: Paul 

laMastra. M: Charles Fox. ExcP: Ron Gilbert. ExcP: Steve 
White. W: Susan Baskin. P and D: Lamont Johnson.  Co-
P: Karen Dylan. 

Michael Ontkean, Pamela Reed. ¤ Richard Gilliland. Sam 
Anderson. Vonetta McGee, Julie Hess. And: Annette 
O’Toole. 

، يخـــــــرج بـــــــإفراج  ســـــــجين ســـــــبق لـــــــه اغتصـــــــاب ســـــــت ســـــــيدات
ـــــه الصـــــغيرة مشـــــروط وســـــط رفـــــض عـــــام ،  ، ويعـــــود للعـــــيش فـــــى بلدت

،  تقـــــع حادثـــــة اغتصـــــاب فـــــى بلـــــدة مجـــــاورة.  وتحـــــرش مـــــن األهـــــالى
، ثـــم تقـــع  تســـفر عـــن تثبيـــت جهـــاز إرســـال لتحديـــد موقعـــه فـــى البيـــت

ـــدة نفســـها هـــذه المـــرة فيكـــاد يفتـــك بـــه أهلهـــا ـــة أخـــرى فـــى بل ،  حادث
ـــــدة أخـــــرى فـــــيلم عـــــن .  لكـــــن الشـــــرطية تتحـــــرى مـــــتهم آخـــــر مـــــن بل

نــــــــامج إســــــــكان المعتــــــــدين واقعــــــــة حقيقيــــــــة صــــــــنع بهــــــــدف دعــــــــم بر 
، وحمايتــــــــه مــــــــن  الجنســــــــيين فــــــــى بلــــــــداتهم مــــــــع إعــــــــالم الجماعــــــــة

، بـــــل ثـــــم تفســـــيرات  ال تفســـــير محـــــدد لالغتصـــــاب هنـــــا.  تحرشـــــها
ـــة متنوعـــة ـــه فـــى الطفول ـــذات  ، كقهـــر تعـــرض ل ـــات ال ـــة فـــى إثب ، أو رغب
بــــــدون  ـ  حسب البطلـ  ، أو  ، أو رد فعــــــل لتســــــلط الزوجــــــة والقــــــدرة
دت الشخصـــية بمــــزيج مـــتقن مـــن الحـــزم الصــــارم دونـــا رييـــد أ.  ســـبب

  .  والتفهم المتعاطف تجاه سجينها

  رجل بال جريمة
  . ” حاجز الموت “:  انظر

  رجل بال قلب 
Homme Sons Coeur 

  ق أأ ٨٥)   س/  ت/    ف ( ١٩٦٠مصر 
قصــــة وســــيناريو .  أفــــالم يحيــــى شــــاهين]  الشــــرق لتوزيــــع األفــــالم [

ـــــــق:  وحـــــــوار ـــــــريال ت حســـــــن توفي ـــــــق، مي الموســـــــيقى التصـــــــويرية .  وفي
ـــــــــاح منســـــــــى:  الشـــــــــرقية ـــــــــد الفت ـــــــــدس الصـــــــــوت.  عب ـــــــــدريا :  مهن أن
:  ؛ مســـــاعد المخـــــرج حلمـــــى عـــــزب:  ؛ مهنـــــدس المنـــــاظر زانـــــديلس

ـــــــــاظر.  أحمـــــــــد الســـــــــبعاوى ـــــــــب خـــــــــورى:  تنســـــــــيق المن إدارة .  نجي
البيـــــــــر :  مونتـــــــــاچ.  ، علـــــــــى رضــــــــوان محمـــــــــود حمــــــــدى:  اإلنتــــــــاج
عبــــــد الحلــــــيم :  دير التصـــــويرمــــــ.  يحيـــــى شــــــاهين:  إنتــــــاج.  نجيـــــب
  . سيف الدين شوكت:  إخراج.  نصر

عبــــد .  ، زهــــرة العــــال أحمــــد رمــــزى.  هنــــد رســــتم.  يحيــــى شــــاهين
،  ، عبـــــاس الـــــدالى ، عبـــــد اهللا غيـــــث ، عواطـــــف رمضـــــان الغنــــى قمـــــر

.  ، كمــــال الزينــــى ، إبــــراهيم خـــان ، ســــيد غنـــيم عبـــد المــــنعم ســـعودى
  . شكرى سرحان:  وضيف الشرف
شــــقيقة .  ، ومتقنــــة بشــــكل عــــام ا انتقــــام مثيــــرة األحــــداثميلودرامــــ

،   ، وتوقعـــــه فـــــى حبائلهـــــا ضـــــحية ألحـــــد االقطـــــاعيين تتنكـــــر كخادمـــــة
  . ، وتتعقد األمور حتى تصل إلى نهايات دامية كذا ابنه

  رجل بمعنى الكلمة 
  ق م ١٠٠)  س/   لورد/  ت ( ١٩٨١مصر 

أفــــــالم ]  مأفــــــالم فــــــؤاد جمجــــــو  اللبنانيــــــة للتجــــــارة والســــــينما  [
ســـــــعد :  ؛ قصـــــــة رؤوف حلمـــــــى:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  ســـــــعد شـــــــنب

ــــــديكور.  شــــــنب ــــــى شــــــنب:  مهندســــــى ال .  م.  ، عمــــــرو شــــــنب يحي
ــــــاچ.  جمــــــال عمــــــار:  مخــــــرج ــــــرازق:  مونت ــــــد ال مــــــدير .  صــــــالح عب
  . نادر جالل:  إخراج.  سمير فرج:  التصوير

:  بطولــــــة.  ¤.  مجــــــدى وهبــــــة.  عــــــادل أدهــــــم.  محمــــــود ياســــــين
ــــدالوجــــه ا ــــراهيم الشــــامى:  باالشــــتراك مــــع.  إجــــالل زكــــى/  لجدي ،  إب

ـــــة >؛  فـــــاروق يوســـــف ـــــد:  الطفل ـــــديب.  < أســـــمى فري ،  خطـــــاب ال
  . ، مخلوف عبد العزيز منى نور الدين

، ليقـــــبض  بعـــــد ســـــنوات طويلـــــة يـــــذهب لـــــواء فـــــى الشـــــرطة لتـــــونس
يحــــاول البطــــل شــــرح مــــا حــــدث .  علــــى مــــن أتهــــم ظلمــــا بقتــــل ابنتــــه

ثمــــة موقــــف إنســــانى يضــــع الضــــابط أمــــام قــــرار ، لكــــن  دون جــــدوى
ــــه موضــــوع جــــذاب ومنفــــذ بصــــورة .  صــــعب بالتســــامح فــــى مــــوت ابنت

ــــــل مــــــن هــــــذا بعــــــض  مشــــــوقة ، ومبالغــــــة عــــــادل  ’ الرغــــــى ‘، وإن قل
  . أول أفالم إجالل زكى.  أدهم فى أداء شخصية الضابط

  الرجل الثالث 
  ق م ١٠٠)  س /  أتحاد الفنانين ( ١٩٩٥مصر 

ــــاس:  قصــــة.  الســــبكى]  أفــــالم النصــــر الســــبكى  [ .  محمــــد عب
مـــــدير .  ســــعيد الشــــيخ:  مونتــــاچ.  يوســــف جــــوهر:  ســــيناريو وحــــوار

.  محمـــــد وطنـــــى:  أشـــــرف علـــــى األنتـــــاج.  محســـــن نصـــــر:  التصـــــوير
علـــــى بـــــدر :  إخـــــراج.  رؤوف عبـــــد الهـــــادى ورســـــمى:  مــــدير اإلنتـــــاج

  خان
،  ، محمــــد الصــــاوى ، محمــــود حميــــدة ، ليلــــى علــــوى أحمــــد زكــــى

محمـــــد أحمـــــد :  ، الطفـــــل المعجـــــزة فتـــــوح أحمـــــد ، مهـــــا عـــــز الـــــدين
  . ، ميمى سالم السبكى

بعـــض التنفيـــذ .  فـــيلم نشـــاط يمـــزج ثيمـــات عديـــدة بـــال مبـــرر مهـــم
، أمــــا المشــــاهد المصــــورة مــــن الجــــو فتبــــدو  الجيــــد لمشــــاهد النشــــاط

يتماشــــــى علــــــى نحــــــو نمطــــــى قــــــوى مــــــع تقليــــــد قــــــوى .  كاريكاتوريــــــة
  . إنهاء األفالم بمعركة يدوية للسينما المصرية فى

    ٢/١الرجل الثانى 
  ق أأ ١٧٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 

ــــالم [ ــــع األف ــــار]  الشــــرق لتوزي ــــدين ذو الفق ــــالم عــــز ال ــــأليف .  أف ت
مهنـــــدس .  المخـــــرج:  ؛ باالشـــــتراك مـــــع يوســـــف جـــــوهر:  وســـــيناريو
ــــــاظر ــــــوليزويس:  المن ــــــاج.  أنطــــــوان ب .  محمــــــد حجــــــاج:  مــــــدير اإلنت

.  أندريـــــه رايـــــدر:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  ألبيـــــر نجيـــــب:  لمونتـــــاچا
:  إخـــــراج.  وحيـــــد فريـــــد:  مـــــدير التصـــــوير.  يوســـــف جـــــوهر:  حـــــوار

  . عز الدين ذو الفقار
، صــــــالح ذو  رشــــــدى أباظــــــة.  ، ســــــامية جمــــــال صــــــباح:  بطولــــــة
، عبــــد  ، محمــــد بــــدر الــــدين ، محمــــود فــــرج صــــالح نظمــــى.  الفقــــار

؛ باالشــــــتراك  ، جميــــــل عــــــز الــــــدين ة قــــــدرى، قدريــــــ الغنــــــى النجــــــدى
بــــــــدون  .  [ شــــــــريف حمــــــــدى:  ؛ وألول مــــــــرة وزة/  الطفلــــــــة:  مــــــــع
  .  ] محمد صبيح : ائتمان

ذروة الســــــــــينما المصــــــــــرية هــــــــــى المحاكــــــــــاة الناضــــــــــجة للســــــــــينما 
ــــــة ــــــا األميركي ــــــك المحاكــــــات إطالق ــــــن أفضــــــل تل .  ، وهــــــذا واحــــــد م

رية أحــــــدا المصــــــرى الــــــذى لــــــم تنجــــــب الســــــينما المصــــــ’  األســــــتاذ ‘
ـــيلم لـــه درســـا تعليميـــا لآلخـــرين  بمســـتواه قـــط ، و الـــذى يجعـــل كـــل ف

ضـــــرب :  فـــــى أحـــــد الضـــــروب الســـــينمائية يختـــــار هنـــــا أحـــــد أصـــــعبها
المســـــــمى إعالميـــــــا وبـــــــدون دقـــــــة علميـــــــة كبيـــــــرة الفـــــــيلم  (الجريمـــــــة 

بـــــاألحرى هـــــو مـــــزيج خـــــاص يستعصـــــى علـــــى التصـــــنيف مـــــا .  ) نـــــوار
للمجــــــــرم وبراعاتــــــــه  بــــــــين ضــــــــرب الجريمــــــــة الــــــــذى يعطــــــــى البطولــــــــة

، والضــــــرب العكســــــى الــــــذى تتعــــــاطف فيــــــه  وشخصــــــيته الكاريزميــــــة
، وضـــــــــرب العـــــــــين  مســـــــــاعى محقـــــــــق الشـــــــــرطة لإليقـــــــــاع باألشـــــــــرار

الخصوصــــية الــــذى يتوغــــل نحــــو الحقيقــــة العميقــــة ليجــــدها أكثــــر شــــرا 
لـــــم يرتبـــــك البنـــــاء وال اإليقـــــاع قـــــط رغـــــم الطـــــول .  وفســـــادا وجبروتـــــا

أولهــــا يمثلــــه رشــــدى أباظــــة :  الثالثــــة ، مــــا بــــين هــــذه الضــــروب البــــالغ
ربمـــــا لـــــم  (الــــذى لـــــم يصـــــل للكاريزميـــــة قـــــط كمــــا فعـــــل هـــــذه المـــــرة 

،   يوصــــله تشــــبهه المعتــــاد بالرجولـــــة الســــاخنة لكــــالرك جيبــــول للقمـــــة
كمــــا أوصــــله هنــــا التقــــرب مــــن البــــرود الجامــــد لصــــاحب كــــازينو آخــــر 

همفــــــرى ’  ريــــــك بلــــــين ‘هــــــو بــــــالطبع األشــــــهر فــــــى تــــــاريخ الســــــينما 
ـــــى بو  ـــــار  ) ” كازابالنكـــــا “جـــــارت ف ـــــه صـــــالح ذو الفق ـــــانى يمثل ، والث

ــــــى هــــــذه العصــــــابة ويعمــــــل  ــــــدس عل الضــــــابط القــــــادم مــــــن ســــــوريا لين



١٥٠  

،  بكــــازينو األول كــــأخى الفتــــاة التــــى يحبهــــا صــــاحبه مــــن طــــرف واحــــد
، والضـــــرب  وباعتبـــــاره هاربـــــا مـــــن جريمـــــة قتـــــل ارتكبهـــــا فـــــى البرازيـــــل

ـــيس ســـوى  ـــا ل ـــل فـــى كـــون بطلن ـــانى ‘الثالـــث يتمث ، بينمـــا  ’ الرجـــل الث
ـــات تهريـــب األمـــوال  الرجـــل األول قـــابع هنـــاك فـــى الخفـــاء يـــدير عملي

نصـــــف .  التـــــى يحققهـــــا الكـــــازينو وماعـــــداه مـــــن جـــــرائم إلـــــى الخـــــارج
ـــــين  ـــــدل الكفـــــة مـــــا ب ـــــر فـــــائق الكثافـــــة والمفاجـــــآت وتب الســـــاعة األخي

أشــــــياء لــــــم  ـ  الذكية فعالـ  ، وكــــــذا ألعــــــاب الــــــذكاء  طرفــــــى الصــــــراع
مهنـــدس  ‘شـــادى عبـــد الســـالم هـــو .  عها قـــط الســـينما المصـــريةتصـــن
  . ، واسمه المؤتمن هو شادى فقط الرقصة’  مناظر

  الرجل الثعلب 
Le Malin 

  ق أأ ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٦٢مصر 
  . نجدى حافظ:  إخراج

  . ، أمينة رزق ، ريرى فريد شوقى
ــــــالم نجــــــدى حــــــافظ كموجــــــه ــــــا   أول أف ــــــيس رديئ ــــــدا ول ــــــيس جي ، ل

، وفــــى نفـــــس  ابــــن عائلـــــة ثريــــة يعمــــل بتجـــــارة العقــــاقير.  أولكعمــــل 
  . يتوب بسبب وفاة والدته.  الوقت يتزوج أخت رئيس المباحث

  رجل خطير 
Armed and Dangerous 

  ق م ٨٤)  إى فـى سى  ( ١٩٨٦أميركا 
Columbia [Delphi; Frostbacks]. CD: Deborah L. Scott. 

MSupd and P: Maurice White. OMScr: Bill Meyers. C: Jane 
Jenkins, C.S.A. and Janet Hirshenson, C.S.A. E: Michael 
Hill, Daniel Hanley, Gregory Prange. AscPs: Christopher 
Mankiewicz, Jerry Baerwitz. PD: David L. Snyder. DPh: 
Fred Schuler, A.S.C. ST: Brian Grazer & Harold Ramis & 
James Keach. S: Harold Ramis & Peter Torokvei. P: Brian 
Grazer, James Keach. D: Mark L. Lester. Candy’s Theme: 
Comp: Maurice White and Bill Meyers; P: Maurice White 
and Bill Meyers; Perf: Bill Meyers. AddMScr: James di 
Pasquele. 

<John Candy. Eugene Levy. Robert Loggia. ¤. Kenneth 
McMillan. Meg Ryan.> Brion James. Jonathan Banks. Don 
Stroud, Larry Hankin. And Steve Railsback -as the Cowboy. 

 ↑ Ftr: Robert Burgos, Tony Burton, Robert Gray, Larry 
Flash Jenkins, Stacy Keach, Sr., Bruce Kirby, Savely 
Kramaroy, Judy Landers, Tom ‘Tiny’ Lester, Jr., Sandy 
Simpson, James Tolkan, K.C. Winkler, Glenn Withrow, 
David Wohl. Melanie Gaffin, Ira Miller, Royce O. 
Applegate, John Solari, David Hess, Sharon Wyatt, Joe 
Seely, Christine Dupree, Richard Blum, Randolph L. Pitkin, 
Nicholas Worth, Seth Kaufman, Mark Carlton, Sylvia 
Kauders, Wilson Camp, Murray Lebowitz, Edith Fields, 
Lisa Figus, J. Jay Saunders, Lyn Vandegrift, Richard Walsh, 
Teagan Clive, Tina Plackinger, Susie Jaso, Tito Puente, Nils 
Nichols, Martin Charles Warner, Rick Avery, Christopher 
Mankiewicz. 
الـــــبطالن شـــــرطى جـــــاد ومخلـــــص تتحامـــــل عليـــــه الشـــــئون الداخليـــــة 

الســــــبب غيــــــر مفهــــــوم فــــــى الواقــــــع وهــــــذا عيــــــب محــــــبط  (وتفصــــــله 
يهــــــدده أحــــــد  (، ومحــــــام غيــــــر متــــــأقلم مــــــع عنــــــف مهنتــــــه  ) دراميــــــا

ـــــــــائن الســـــــــفاحين بالقتـــــــــل لـــــــــو أديـــــــــن ، يلتحقـــــــــان بشـــــــــركة  ) ! الزب
ــــــث يكلفــــــان بحراســــــة مخــــــازن شــــــركة  للحراســــــات الخصوصــــــية ، حي

ــــةأد ــــوم تقــــع ســــرقة مســــلحة.  وي ، ويصــــممان علــــى كشــــف  فــــى أول ي
ـــــوظفى الحراســـــة  ـــــرئيس اتحـــــاد م ـــــود ل ـــــذى يق ـــــر ال التواطـــــؤ فيهـــــا األم

يكتشـــــــفان أنـــــــه يخطـــــــط .  ) لوجيـــــــا فـــــــى دور أبســـــــط مـــــــن قدراتـــــــه (
ابنــــة .  لســــرقة أمــــوال االتحــــاد أثنــــاء نقلهــــا بســــيارة مصــــفحة للشــــركة

ــــيس الشــــركة  ــــذ أدوا (رئ ــــة دومــــا من ــــان الجميل )  رهــــا المبكــــرة هــــذهراي
ــــادة هــــذه الســــيارة وانقاذهــــا مــــن الســــطو ــــر  تشــــاركهما مهمــــة قي ، األم

ــــيس ــــوس أنچل ــــدمار ســــيارات واســــع يعــــم شــــوارع ل ــــذى يقــــود ل ال .  ال
ــــارة فــــى  بــــأس بهــــذا التتــــابع األخيــــر الــــذى كــــان أطــــول قلــــيال وأقــــل إث

األخــــــوة  “ [’  بلــــــوز بــــــراذرس ‘، وتأكيــــــدا لــــــيس  النســــــخ األصــــــلية
ـــــــة .  ] ” الشـــــــياطين ـــــــة وليســـــــت مغرق ـــــــديا نشـــــــاط خفيف ككـــــــل كومي

، بــــل  ، أفضــــل مــــا فيهــــا أن دارت فــــى مهنــــة غيــــر مطروقــــة جــــدا جــــدا
الواقـــــــع أن بعـــــــض الكوميـــــــديا البـــــــارزة دارت بالهـــــــة مـــــــوظفى األمـــــــن 
والحراســــات الخصوصــــية والمقدمــــة هنــــا كالمهنــــة التــــى تمثــــل الخــــط 

 ، علمـــا بأنهـــا وحســـب األخيـــر لمـــن فشـــلوا فـــى كـــل شـــىء فـــى الحيـــاة
  ! بليون دوالر سنويا ١٢الفيلم صناعة يبلغ حجمها 

   ٢/١الرجل ذو األلف وجه 
Multiplicity 

  ق م ١١٧)  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 
Columbia. C: Howard Feuer. Co-P: Whitney White. M: 

George Fenton. CD: Shay Cunliffe. VFxSup: Richard 
Edlund, A.S.C. E: Pem Herring & Craig Herrin. PD: 
Jackson Degovia. DPh: laszlo Kovacs, A.S.C. ExcP: Lee R. 
Mayes. Based on Short St.: Chris Miller. S: Chris Miller & 
Mary Hale and Lowell Ganz & Babaloo Mandel. P: Trevor 
Albert and Harold Ramis. D: Harold Ramis.  AscP: 
Suzanne Herrington. 

Michael Keaton. Andie MacDowell. ¤. Harris Yulin. 
Richard Masur. Eugene Levy, Obba Babatunde, Ann 
Cusaek. John de Lancie, Brian Doyle-Murray, Julie Bowen. 
Zach Duhame, Katie Schlossberg. 

، لكنهــــــا قــــــد ال تكــــــون  كوميــــــديا ذكيــــــة الفكــــــرة طريفــــــة المواقــــــف
يـــــوم تحـــــت  “بنســـــف عمـــــق وتأمليـــــة فـــــيلم رامـــــيس المشـــــابه الســـــابق 

تتزايــــــد ضــــــغوط العمــــــل علــــــى موظــــــف بشــــــركة إنشــــــاءات .  ” األرض
، وعنـــــدما يتعـــــرف علـــــى عـــــالم يســـــتطيع حـــــل مشـــــكلته  ) كييتـــــون (

فــــى .  ) لدارجــــةاالستنســــاخ فــــى الترجمــــة العربيــــة ا (بواســــطة الكلونــــة 
البدايـــــة يقـــــوم الكلـــــون بعمـــــل كـــــل شـــــىء وكلمـــــا ازداد حجـــــم الشـــــغل 
ــــى ثــــالث  ــــدد إل ــــى وصــــل الع ــــدا حت ــــا جدي ــــه يصــــنع كلون ــــوب من المطل

كلونـــــان طبـــــق األصـــــل وكلـــــون ثالـــــث أخـــــرق صـــــمم لمجـــــرد :  نســـــخ
ـــــــة ـــــــات فـــــــى األشـــــــغال المنزلي ـــــــة الكلون ـــــــة .  مســـــــاعدة بقي فـــــــى النهاي

تيجتهــــا أن يطــــرد مــــن العمــــل تتصــــاعد الكوميــــديا إلــــى فوضــــى شــــاملة ن
  . مؤثرات كافية االتقان.  وتهجره زوجته

  الرجل الشرس 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٩٦مصر 

.  قــــــط القــــــاهرة]  أفــــــالم النصــــــر األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو  [
ـــــــاچ ـــــــات الســـــــايس:  مونت ـــــــيم بهنســـــــى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  عناي .  غن

  . يس إسماعيل يس:  تأليف وإخراج
، ســـــــلوى  ، أبـــــــو بكـــــــر عـــــــزت ، يوســـــــف منصـــــــور فريـــــــد شـــــــوقى

  . ، يوسف فوزى ، أسامة عباس خطاب
صـــــاحبا .  حبكـــــة غيـــــر منطقيـــــة لـــــم يســـــعفها وجـــــود هـــــؤالء النجـــــوم

شـــــــركة فاســـــــدان يتراهنـــــــان علـــــــى أن يجعـــــــال مـــــــن متســـــــول محاســـــــبا 
للشــــركة بــــدال مــــن المحاســــب الســــابق الــــذى اســــتولوا علــــى ممتلكاتــــه 

ـــــــى موضـــــــوع ســـــــلفه البطـــــــل الشـــــــاب يقـــــــر .  وأدخـــــــاله الســـــــجن ر تبن
  . وإثبات براءته

   ٢/١الرجل الصعيدى 
  ق م ١٠٨)   س/  تاميدو ( ١٩٨٧مصر 
  . فريد فتح اهللا:  إخراج

ــــــار الحكــــــيم محمــــــود ياســــــين ، شــــــكرى  ، فــــــاروق الفيشــــــاوى ، آث
،  ، چـــين بــــارت ، فـــرات ، وحيـــد ســـيف ، ســـعيد عبـــد الغنـــى ســـرحان
  . ، فرح فريد رون كفلر

ـــاك ـــل فـــى المباشـــرة ،  عمـــل شـــديد االرتب ـــه مثي ـــم يســـبق ل مـــع قـــدر ل
ـــــــــة والســـــــــذاجة الســـــــــاحقة ـــــــــة الفكري كـــــــــل الشخصـــــــــيات .  والمراهق

ـــــــداخل :  صـــــــارت رمـــــــوزا فجـــــــة أميركـــــــا وروســـــــيا وعمالئهمـــــــا فـــــــى ال
،  ينقضــــــون علــــــى ثــــــروة العــــــالم الثالــــــث أو الرجــــــل الصــــــعيدى وكنــــــزه

ـــــــــــــــبعض  ـــــــــــــــين بعضـــــــــــــــنا ال المقصـــــــــــــــود  (ويشـــــــــــــــعلون الحـــــــــــــــرب ب
.  صــــدى لهــــم الصــــعيدى الجبــــار فــــى النهايــــة، ثــــم يت ) ! العراقـ  إيران

المشـــــكلة ليســـــت فـــــى الموجـــــه اإليرانـــــى إنمـــــا فـــــى أن كـــــل الممثلـــــين 
  . ! المتخيل’  العبط ‘الكبار مثلوا متقمصين الهوليوودية بكل 

  رجل ضد القانون 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٨مصر 
  . حاتم راضى:  إخراج

ارق الدســــــــوقى ، طــــــــ ، هيــــــــاتم ، ميرفـــــــــت أمــــــــين محمــــــــود ياســــــــين
،  ، عبــــــد الحفــــــيظ التطــــــاوى ، عزيــــــزة حلمــــــى ] طــــــارق دســــــوقى [ـ  

ــــــان شــــــوقى فــــــاروق يوســــــف ــــــراهيم ، أحمــــــد صــــــيام ، حن ــــــل إب ،  ، أم
  . ، سيد مصطفى ، حسن األسمر زيزى فريد

، يـــــزاول العديـــــد مـــــن البيزنســـــات  تـــــاجر أســـــمنت فـــــى حـــــى شـــــعبى
تـــــه يقـــــع فـــــى غـــــرام جار .  غيـــــر المشـــــروعة مثـــــل بنـــــاء عمـــــارات تنهـــــار

يختطفهـــــا .  الصـــــحفية التـــــى راحـــــت تكتـــــب تحقيقـــــات ملتهبـــــة ضـــــده
ـــــه ويحـــــاول خطيبهـــــا الوصـــــول لمكانهـــــا ـــــى عزبت ـــــر .  ف كـــــل شـــــىء غي

ـــــع ـــــة وبـــــال  مقن ـــــة لشـــــقتها طواعي ـــــرك البطل ـــــن ت ـــــر م ـــــيس أكث ، لكـــــن ل
  ! ، بل ورغم إرادة الجميع مقابل

  رجل الظالم
  . ”  ليلة االنتقام “:  انظر

  رجل فقد عقله 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٠مصر 

قصــــــــــة .  أفــــــــــالم االتحــــــــــاد]  أفــــــــــالم االتحــــــــــاد دوالر فــــــــــيلم  [
نهــــــــاد :  مهنــــــــدس الــــــــديكور.  علــــــــى الزرقــــــــانى:  وســــــــيناريو وحــــــــوار

ــــــــــد الوهــــــــــاب محمــــــــــد:  كلمــــــــــات:  االســــــــــتعراض.  بهجــــــــــت ؛  عب
جمــــــــــال .  د:  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية.  حلمــــــــــى بكــــــــــر:  تلحــــــــــين
ـــــر مهندســـــى الصـــــوت.  ســـــالمة ـــــورنصـــــرى :  كبي ـــــد الن مـــــؤثرات .  عب

ـــــــاوين ـــــــة وعن ـــــــذ.  الشـــــــحرى:  مرئي ـــــــتج المنف .  ســـــــامى شـــــــلبى:  المن
.  كمــــــال كــــــريم:  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ
  . نيازى مصطفى:  إخراج

مــــــع .  عــــــادل إمــــــام.  ســــــهير رمــــــزى:  بطولــــــة.  ¤.  فريــــــد شــــــوقى
.  إكرامــــــــى:  ونجــــــــم الكــــــــرة.  كريمــــــــة مختــــــــار:  الممثلــــــــة الكبيــــــــرة

،  ليلــــى فهمـــــى:  باالشــــتراك مـــــع.  روعــــة الكاتـــــب:  لوجــــه الجديـــــدوا
ــــاس ،  ، رشــــوان مصــــطفى ســــعيد طرابيــــك.  ، أميمــــة ســــليم ســــالمة إلي

مـــــــع ضـــــــيف الفـــــــيلم .  أســـــــماء فريـــــــد:  ؛ والطفلـــــــة إبـــــــراهيم قـــــــدرى
  . على زيوار:  الكابتن

، يحــــاول إبعــــاد ابنــــه  رجــــل بيــــزنس فــــى نحــــو الخمســــين مــــن عمــــره
، فينتهـــــى األمـــــر بـــــأن يقـــــررا  عراضـــــية حســـــناءعـــــن التعلـــــق بمغنيـــــة است

االبنــــــان العبــــــا الكــــــرة يقــــــرران فــــــى المقابــــــل إفشــــــال .  همــــــا الــــــزواج
الكثيـــــر مـــــن لعـــــب الكـــــرة ومفارقـــــات  .  الـــــزواج فـــــى اللحظـــــة األخيـــــرة

، ال ســــــيما   ، وتمثيــــــل كوميــــــدى نــــــاجح مــــــن الجميــــــع كثيــــــرة فعالــــــة
ـــــى وجـــــدت أن عليهـــــا ـــــار المدهشـــــة فـــــى دور الزوجـــــة الت  كريمـــــة مخت

فجــــأة أن تغيــــر مــــن مظهرهــــا وســــلوكها وتــــتخلص مــــن بــــدانتها لتحــــافظ 
  .  على زوجها

   ٢/١رجل فى سجن النساء 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٢مصر 

، ســــالمة  محمــــد حســــن:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم الســــالم
مــــــاهر :  مهنــــــدس الــــــديكور.  عمــــــار الشــــــريعى:  موســــــيقى.  حســــــن

ــــــور ــــــد الن ــــــر اهللا:  مــــــدير التصــــــوير.  عب ــــــى خي حســــــن :  إخــــــراج.  عل
  . الصيفى

، أحمـــــد  ، زهــــرة العــــال ، ســــعيد عبــــد الغنــــى ، لبلبــــة يــــونس شــــلبى
، ســــيف اهللا  ، رأفــــت فهــــيم ، محمــــد شــــوقى ، علــــى الشــــريف عدويــــة
  . ، نجاح الموجى مختار

، والبطلــــة عاملــــة بمتجــــر  البطــــل لــــص يتنكــــر دومــــا فــــى زى النســــاء
كالهمــــــا .  العقــــــاقير، تســــــتغل بــــــدون علمهــــــا فــــــى نقــــــل  للمالبــــــس

ـــــه الخاصـــــة يحـــــب اآلخـــــر يخـــــرج األول !  ، وكالهمـــــا يســـــجن بطريقت
، وأقـــــــل إثـــــــارة مـــــــن  األحـــــــداث مفككـــــــة.  الثبـــــــات بـــــــراءة األخـــــــرى

  ! اعتباره كوميديا جريمة

 رجل فى الظالم 
  ق م ٨٤)   س/  ت ( ١٩٦٣لبنان 

ـــــــــة ـــــــــوس فرنجي ـــــــــد شـــــــــوقى:  قصـــــــــة وســـــــــيناريو.  أفـــــــــالم طن ؛  فري
ـــــديكور.  < بهجـــــت قمـــــر:  حـــــوار > ـــــدس ال .  حلمـــــى عـــــزب:  مهن

مـــــــن :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  يوســـــــف صـــــــفر:  مهنـــــــدس الصـــــــوت
ـــــة ـــــات العالمي ـــــدس >؛  المنتخب ـــــار المهن ـــــى/  اختي .  < حســـــين عفيف

مــــــدير .  ســــــعد شــــــنب:  مــــــدير اإلنتـــــاج.  حســــــين عفيفــــــى:   مونتـــــاچ
  . حسن رضا:  إخراج.  كمال كريم:  التصوير

حســــــــــن .  ليلـــــــــى طـــــــــاهر.  ¤.  ليلـــــــــى فـــــــــوزى.  فريـــــــــد شـــــــــوقى
، قدريـــــــة  وجـــــــدى عبـــــــد البـــــــديع:  مـــــــع.  نجـــــــوى فـــــــؤاد.  المليجـــــــى
ـــــاء حلمـــــى ســـــميرة الخميســـــى.  قـــــدرى ـــــد العظـــــيم كامـــــل ، وف ،  ، عب

،  توفيـــــق مظهـــــر:  وبطلـــــى الجمهوريـــــة.  ، زينـــــب جـــــادو فتحيـــــة علـــــى
، محمــــــــود  ســــــــمير صــــــــبحى:  وضــــــــيفا الشــــــــرف.  أحمــــــــد عبــــــــد اهللا

  . فرج
ــــــــــــة بطــــــــــــاقم مصــــــــــــرى خــــــــــــ  ١٩٣١الص لفــــــــــــيلم معالجــــــــــــة لبناني

بطـــــل مصـــــر فـــــى المالكمـــــة يتعـــــرف فـــــى لبنـــــان علـــــى .  ” النصـــــير “
تعشـــــــق مصـــــــادقة أبطـــــــال الرياضـــــــية لولعهـــــــا )  فـــــــوزى (ســـــــيدة ثريـــــــة 
تقابلــــــه مــــــن جديــــــد فــــــى القــــــاهرة ويضــــــرب صــــــديقها .  جنســــــيا بهــــــم

هـــــذا يـــــؤدى النتزاعـــــه مـــــن حارتـــــه األصـــــلية وكـــــذا .  الحـــــالى فتتزوجـــــه
ـــه المخلصـــة  ـــ)  طـــاهر (جارت ـــهبعـــد م ـــه معـــه لكـــن .  وت زوجت يأخـــذ ابن

األخيــــــر ال يتكيــــــف قــــــط مــــــع الزوجــــــة الجديــــــدة ال ســــــيما وأن حيــــــاة 
ـــــذوى معهـــــا البطـــــل المالكـــــم مثلـــــه األعلـــــى ـــــدأت ت ، األمـــــر  التـــــرف ب

النهايـــة كمـــا تعلـــم أن يصــــاب .  الـــذى يفضـــى بـــدوره لتـــرك الزوجــــة لـــه
البطــــل بمــــرض فــــى القلــــب لكنــــه يخــــوض مباراتــــه األخيــــرة حتــــى يعيــــد 

ــــه ــــل الضــــائع البن ــــا فيهــــا أداء .  المث ــــاع أفضــــل م ــــا متوســــطة اإلقن درام
الــــدافىء لــــدور مــــدرب )  ال قرابــــة تربطــــه بمحمــــود (حســــن المليجــــى 

ـــــص ـــــة .  البطـــــل وصـــــديقه المخل أفـــــالم  ‘وزع فـــــى مصـــــر تحـــــت الفت
، إلعطــــــاء اإليحــــــاء بأنــــــه  المملوكــــــة لفريــــــد شـــــوقى’  العهـــــد الجديــــــد

  . فيلم مصرى

  رجل فى عيون امرأة 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٧مصر 
  . جمال عمار:  إخراج

  . ، صالح ذو الفقار ، حاتم ذو الفقار إلهام شاهين
زوج .  ميلودرامـــــــا عاطفيـــــــة شـــــــعبية األجـــــــواء متواضـــــــعة المســـــــتوى

، فتقتـــــرح عليـــــه الـــــزواج  عـــــاقر يقنـــــع زوجتـــــه المخلصـــــة بأنـــــه الســـــبب
بــــه يــــتم عالجــــه ويصــــبح فــــى صــــراع مــــا بــــين ح.  مــــن حبيبتــــه القديمــــة

  . لزوجته وابنه غير الشرعى من األخرى

  رجل فى فخ النساء 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . أحمد صقر:  إخراج
،  ، عبــــــــد اهللا إســـــــــماعيل ، منيرفـــــــــا ، فــــــــاروق الفيشــــــــاوى بوســــــــى

،  ، رضــــا حامــــد ، حســــنى عبــــد الجليــــل ، نصــــر ســــيف أحمــــد لوكســــر
  . ، منال الطليبى ، زيزى فريد فايزة عبد الجواد

، والنســـــاء همـــــا ابنتـــــا ريـــــا  الرجـــــل هـــــو ســـــايس جـــــراج پـــــالى بـــــوى
، والفـــــــخ هـــــــو اســـــــتدراجه  وســـــــكينة ســـــــفاحتى األســـــــكندرية األشـــــــهر

ــــــم يرتكبهــــــا ألحــــــد أفــــــراد عصــــــابة عقــــــاقير ــــــل ل ، توجــــــد  لجريمــــــة قت
ـــــــة أفرادهـــــــا ـــــــاتين مخططاتهمـــــــا ضـــــــد بقي ـــــــامرات .  لعضـــــــوتيها الفت مغ

ة ظــــل شخصــــية ، التميــــز الوحيــــد المحتمــــل هــــو خفــــ تشــــويقية روتينيــــة
  . ، وإن ذكرنا بأدوار فريد شوقى المشابهة البطل

  رجل فى ورطة 
Bushwhacked 

  ق م ٨٧)   س/  مور  ( ١٩٩٥أميركا 
Twentieth Century Fox. C: Linda Lowy; John Braco. CD: 

Mary Zophres. MComp: Bill Conti. Co-P: David 
Wisnievitz. FE: Ross Albert. PD: Mark W. Mansbridge, 
Sandy Veneziano. DPh: Theo Van de Sande. ExcP: Daniel 
Stern. St: John Jordan & Danny Byers. S: John Jordan & 
Danny and Tommy Swerdlow & Michael Goldberg. P: 
Charles B. Wessler and Paul Schiff. D: Greg Beeman. 

Daniel Stern. ¤. Jon Polito. Brad Sullivan. Ann Dowd. 
Anthony Heald. Tom Wood. Blake Bashoff, Corey Carrier, 
Michael Caleota. Max Goldblatt, Ari Greenberg, Joanna 
Michaels.  ↑ Natalie West, Michael P. Byrne, Michael 
O’Neill, Jane Morris, Christopher Curry, Kenneth Johnson, 
Robert Donley, Sue Kwon, Reed Clark Means, Harley 
Kelsey, Cesarina Vaughn, Cary Buck, Theador Scott 
Owens. 
عامــــــل توصــــــيل طــــــرود مـــــــزيج مــــــن الفهلــــــوة والطفوليــــــة والجشـــــــع 

، يجــــــد نفســــــه متهمــــــا بالقتــــــل لــــــدى  واالســــــتمتاع المفــــــرط بالحيــــــاة
ــــاألموال ــــأ ب يضــــطر للهــــرب وتقــــوده الصــــدفة ألن .  توصــــيله لطــــرد معب

ــــه  بــــدور مرشــــد جبــــال لســــتة أطفــــال كشــــافة يقــــوم ، وذلــــك لــــدى بحث
عـــــن المكـــــان الجبلـــــى الـــــذى سيتســـــلم منـــــه ذات األشـــــخاص طـــــردا 

معظــــــم الكوميــــــديا تــــــأتى مــــــن أن تصــــــرفاته عديمــــــة الخبــــــرة .  جديــــــدا
الرعنــــــاء يفســــــرها األطفــــــال علــــــى أنهــــــا خبــــــرة فائقــــــة منــــــه طبعــــــا لمــــــا 

ـــــــذى كـــــــان ســـــــيقودهم  نشـــــــاط.  ســـــــمعوه عـــــــن المرشـــــــد األصـــــــلى ال
وحيويــــة متدفقــــة طــــوال الوقــــت فــــى فــــيلم صــــنع بــــإخالص واضــــح مــــن 
ـــة  ـــة كامل ـــا علـــى بطول ـــذى يحصـــل هن بطلـــه ومنتجـــه التنفيـــذى ســـتيرن ال

، التصــــــــوير فــــــــى المنــــــــاطق  تناســــــــب موهبتــــــــه الكوميــــــــديا المعتمــــــــدة
  . الجبلية والغابات فى كل من نيفـادا وكاليفورنيا

  رجل قتله الحب 
  ق م ٩٤)   س/  رينبو ( ١٩٨٦مصر 

ــــــديع صــــــبحى ــــــالم ب ــــــاج.  أف ــــــى:  قصــــــة وإنت :  مونتــــــاچ.  ســــــيد عل
شــــريف :  إخــــراج.  رمــــزى إبــــراهيم:  مــــدير التصــــوير.  محمــــد الطبــــاخ

  . حمودة



١٥١  

ــــاتم ــــو بكــــر عــــزت.  هي ــــز.  أب ــــد العزي .  حســــن حســــنى.  عايــــدة عب
، أمـــــل  ، ســـــعيد رضـــــوان نعيمـــــة الصـــــغير.  هـــــدى كمـــــال:  ألول مـــــرة
  . ، مصطفى كمال ، ثريا عز الدين ، سيد دعبس إبراهيم

ـــــه  ـــــى كـــــل أموال ـــــزوج وتســـــتولى عل ـــــزوج مـــــن ال ـــــة تت ـــــة الغجري الخادم
ــــدعارة ــــة ال ــــرف االبن ــــى .  وتشــــل الزوجــــة وتحت ــــام ف صــــنعوا حبكــــة انتق

، حيـــــث تســـــبب هـــــذا الـــــزوج فـــــى مصـــــرع  البدايـــــة كمبـــــرر لكـــــل هـــــذا
كـــــــل شـــــــىء ركيـــــــك وغيـــــــر مقنـــــــع فـــــــى هـــــــذه الميلودرامـــــــا .  أختهـــــــا
ـــــــزوج وقراراتـــــــه التـــــــى ، لكـــــــن ال شـــــــىء يفـــــــوق ســـــــذاج األســـــــرية ة ال

  ! نتحداك أن تجد لها منطقا ما

   ٢/١رجل القدر 
Mr. Destiny 

  ق م ١٠٥)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
[Buena Vista] Touchstone; Silver Screen Partners IV. M: 

David Newman. PD: Michael Seymour. E: Michael R. 
Miller. DPh: Alex Thomson. S: James Orr, Jim 
Cruickshank. P: James Orr, Jim Cruickshank, Susan B. 
Landau. D: James Orr. 

James Belushi, Linda Hamilton, Michael Caine, Jon 
Lovitz, Hart Bochner, Rene Russo, Bill McCutcheon, Pat 
Corley, Courteney Cox, Kathy Ireland. 

الخــــــــامس  مــــــــدير بإحــــــــدى الشــــــــركات فــــــــى يــــــــوم عيــــــــد مــــــــيالده
، يصــــل إلــــى ذروة نحســــه بــــدءا مــــن فصــــله مــــن عملــــه إلــــى  والثالثــــين

ـــــل .  عطـــــب ســـــيارته ـــــه لغلطـــــة ارتكبهـــــا قب  ٢٠وهـــــو يرجـــــع كـــــل حيات
الــــذى يضــــعه ’  رجــــل القــــدر ‘ اآلن يقابــــل.  عامـــا فــــى مبــــاراة بيســــبول

ـــو كـــان قـــد نجـــح فـــى صـــد  ـــه بالضـــبط ل ـــذى تخيل فـــى عـــالم النجـــاح ال
،  أجمـــل فتـــاة ابنـــة صـــاحب الشـــركة، ومنهـــا الـــزواج مـــن  تلـــك الضـــربة

يتصـــــرف بشخصـــــيته الطيبــــــة فـــــى هــــــذا .  وأن يكـــــون رئيســـــا للشــــــركة
، ثـــم بعـــد قليـــل يتضـــح أنـــه عـــالم فاســـد خطـــر  العـــالم الـــذى لـــم يعهـــده

خيـــــال ذكـــــى وفكـــــرة المعجـــــزة فانتازيـــــة .  وال يريـــــد الـــــزج بنفســـــه فيـــــه
  . أداء بيلوشى هو كل العرض بعد هذا.  حقا مع بساطتها

   ٢/١سى رجل الكر 
The Chairman 
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، ورجــــــل  كرســـــى العنـــــوان هــــــو كرســـــى جمهوريـــــة الصــــــين الشـــــعبية
، والتســـــمية مـــــن الغرابـــــة بمـــــا يكفـــــى  الكرســـــى هـــــو مـــــاو تســـــى تـــــونج

، ذلــــــــك أنهــــــــا تطلــــــــق عــــــــادة علــــــــى رؤوس  لجعلهــــــــا عنوانــــــــا لفــــــــيلم
مــــن االســــتثناءات النــــادرة رجــــل الكرســــى ياســــر  (الشــــركات ال الــــدول 

كــــم الــــذاتى عرفــــات وتــــم تــــداولها إعالميــــا كرجــــل كرســــى ســــلطة الح
ــــــه رجــــــل كرســــــى منظمــــــة  الفلســــــطينى ، بينمــــــا أصــــــلها الحقيقــــــى كون

فـــــيلم أثـــــار لغطـــــا شـــــديدا فـــــى حينـــــه وهـــــو .  ) التحريـــــر الفلســـــطينية
، ومصــــــدر اللغــــــط هــــــو تجســــــيده  منــــــتج بواســــــطة فــــــوكس البريطانيــــــة

ـــة فـــى الصـــين والتـــى كانـــت  العـــابر لكـــن القاســـى لمظـــاهر الثـــورة الثقافي
ــــم يخــــل واحــــدة مــــن أســــخن موضــــوعات نها ــــا ول ــــة الســــتينيات عالمي ي
الحقيقــــة التــــى ربمــــا لــــم يلتفــــت .  الغــــرب مــــن شــــباب معجــــب ببطلهــــا

إليهـــــا أحـــــد أنـــــه مبنـــــى علـــــى روايـــــة غيـــــر تقليديـــــة وتنـــــاقض األعـــــراف 
، إذ تــــــدور حــــــول محــــــاوالت  األميركيــــــة وبالــــــذات الســــــينمائية منهــــــا

ـــــيح نمـــــو  ـــــزيم يت ـــــائق هـــــو إن ـــــى ابتكـــــار صـــــينى ف الغـــــرب االطـــــالع عل
،  تحــــت أى منــــاخ وفــــى أى تربــــة بمــــا فيهــــا أعــــالى الجبــــال النباتــــات

ـــــأن غيـــــرهم يتفـــــوق علـــــيهم تقنيـــــا فمـــــا  ونـــــادرا مـــــا يقبـــــل األميركيـــــون ب
هنـــــا يكمـــــن الضـــــعف الـــــدرامى .  بالـــــك إذا لـــــم يكـــــن إختراعـــــا شـــــريرا

ـــــالفيلم فـــــى شـــــباك التـــــذاكر ـــــذى هـــــوى ب ـــــم يســـــاعده اإلتقـــــان  وال ، ول
رصــــين المســــتحوذ كالعــــادة العــــام فــــى بقيــــة العناصــــر ال ســــيما األداء ال

هنـــــا يقـــــوم بـــــدور عـــــالم بيولـــــوجى يـــــذهب لمقابلـــــة رجـــــل .  مـــــن پيـــــك
ـــــــة  الكرســـــــى مـــــــاو ـــــــزرع فيـــــــه المخـــــــابرات األميركي ، لكـــــــن بعـــــــد أن ت

ـــة مشـــترك لهمـــا ــــيتية فـــى عملي ، جهـــاز تنصـــت فـــى مخـــه يبـــث  والسوف
، ويحــــوى الجهــــاز أيضــــا قنبلــــة  طــــوال الوقــــت عبــــر ســــاتياليت خــــاص

ـــــم هـــــو ـــــزيم يق.  دون أن يعل ـــــم العـــــالم الكهـــــل مبتكـــــر اإلن ـــــل مـــــاو ث اب
ــــه كالهمــــا لصــــالح البشــــرية ككــــل  ــــدراما إذن (ويرحــــب ب ــــن ال .  ) ؟ أي

، ذلــــك إلــــى أن يقطعهــــا فجــــأة شــــباب  وتســــير األمــــور بهــــذه السالســــة
تتــــــابع .  الثــــــورة الثقافيــــــة بقتــــــل ذلــــــك العــــــالم باعتبــــــاره خائنــــــا للثــــــورة

ـــــــر الحـــــــدود الرو  ـــــــة البطـــــــل الهـــــــرب عب ـــــــة محاول ســـــــية متحـــــــديا النهاي
ــــــى فــــــى  ــــــاد القنبلــــــة الت الســــــلك المكهــــــرب واألصــــــابع الممســــــكة بزن

ــــــراع كشــــــىء حقيقــــــى جــــــاءت .  رأســــــه الخاتمــــــة التــــــى عاملــــــت االخت
العــــالم الصــــينى نقــــش تركيبتــــه بطريقــــة خاصــــة  (بالمزيــــد مــــن الضــــعف 

، الــــــذى  أعطاهــــــا للبطــــــل’  الكتــــــاب األحمــــــر ‘علــــــى نســــــخة مــــــن 
  . ) ! ميمها علناسوف يتحدى جديا مؤسسته العسكرية لتع

  رجل الكالب 
L’Homme aux Chiens 
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ـــــاد استضـــــافة الكـــــالب الضـــــالة ، يطلـــــب  كهـــــل ريفـــــى عطـــــوف اعت
ــــة تركهــــا أبناؤهــــا  منــــه الشــــرطى أن يستضــــيف مؤقتــــا ســــيدة مــــن المدين

ــــة ، بينمــــا ال توجــــد  علــــى الطريــــق عمــــدا حتــــى يقضــــون عطلــــتهم بحري
يأخــــــذها لبيتــــــه الريفــــــى .  لمدينــــــةأمــــــاكن باســــــتراحة المسنســــــن فــــــى ا

ــــــه عشــــــرات الكــــــالب وكــــــذا صــــــديقان  ــــــث يعــــــيش مع المتواضــــــع حي

عامـــــل بمصـــــنع للصـــــلب وفتـــــاة تحبـــــه وضـــــحت مـــــن قبـــــل :  شـــــابان
ــــه ســــجين ســــابق ــــه لكون ــــاط ب ــــدفء .  بشــــغلها مــــن أجــــل االرتب اآلن ال

المتنــــامى فــــى عالقــــة الكهلــــين وكــــذا الخــــدمات التــــى يقــــدمها الكهــــل 
فـــــوز بســـــباق للـــــدراجات البخاريـــــة بفضـــــل للشـــــاب كمســـــاعدته فـــــى ال

ــــه هــــو فيهــــا ، فهــــو  ، كلهــــا تســــاعد علــــى فصــــم عالقــــة الشــــابين خبرت
فــــظ بالنســــبة لهــــا وتقــــع تــــدريجيا فــــى حــــب عــــازف موســــيقى بالنــــادى 

، وهــــو  ، وتــــذهب هنــــاك للعمــــل فــــى أحــــد المصــــانع الليلــــى بالمدينــــة
ـــوى الرحيـــل أيضـــا ـــ.  بعـــد أن قســـم الجـــائزة معهـــا انت ـــدما يعـــود أبن اء عن

الســــيدة ألخــــذها تكـــــون قــــد انغمســـــت بالقــــدر الكـــــافى فــــى مشـــــاكل 
كلهــــــا .  الرجــــــل ومزرعتــــــه ووحدتــــــه المتوقعــــــة بعــــــد رحيــــــل الشــــــابين

شخصـــــيات بســـــيطة وخيـــــرة صـــــغيرة األحـــــالم ومشـــــروعة الطموحـــــات 
التـــــى تصـــــنع هـــــذه الـــــدراما الرقيقـــــة الجيـــــدة كفـــــيلم تليفــــــزيونى صـــــغير 

نظريـــــــة المعايشـــــــة ، لكـــــــن ال تناســـــــبك إال لـــــــو كنـــــــت تحـــــــب  للغايــــــة
  . التليفـزيزنية الخالية تماما من اإلثارة واألحداث

  
  :  الرجل المدمر

  ’  ! چيينا ديفـيز الصحفية الجميلة التى تحولت لحب المسخ ‘

   ٢/١رجل ال يخاف 
Fearless 
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OMCompAndCond: Maurice Jarre. C: Howard Feuer. 
SpDesignCnslt: Wendy Stites. CD: Marilyn Matthews; 
AscPs: Christine A. Johnston. Alan B. Curtiss. VFxSup: 
William Mesa. 

<Jeff Bridges.> Isabella Rossellini. Rosie Perez. With 
Tom Hulce. And John Turturro. Benicio del Toro, Deirdre 
O’Connell, John de Lancie. ↑ Spencer Vrooman, Daniel 
Cerny, Eve Roberts, Robin Pearson Rose, Debra Mank, 
Cynthia Mace, Randle Mell, Kathryn Rosetter. 
ـــــــدس  ـــــــة طـــــــائرة بعـــــــد إقالعهـــــــا مـــــــن ســـــــان فرانسيســـــــكو مهن حادث
ـــاة جديـــدة  ـــر فـــى هـــذه اللحظـــة أنـــه مـــات فعـــال ويبـــدأ حي معمـــارى يعتب

، ويقــــــود معظــــــم الركــــــاب بثبــــــات إلــــــى  متحــــــررة تمامــــــا مــــــن الخــــــوف
يتبنــــى طفــــال .  يــــه نعــــت الســــامرى الصــــالح، ويطلــــق النــــاس عل النجــــاة
،   ، ويتناســـى زوجتـــه ويقـــع فـــى غـــرام امـــرأة ملونـــة فقـــدت طفلهـــا ناجيـــا

ـــــرفض الحصـــــول علـــــى التعـــــويض ألن الحـــــادث أفضـــــل شـــــىء  كمـــــا ي
، وال يريـــــد الكـــــذب بشـــــأن زميلـــــه الـــــذى تالعـــــب بتـــــذكرة  حـــــدث لـــــه

هـــــــل يعـــــــود هـــــــو إنســـــــانا ولـــــــيس :  الســـــــؤال اآلن.  إلـــــــخ…الســـــــفر 
ــــــن اآلم ذنبهــــــا تجــــــاه  ، وهــــــل شــــــبحا ــــــدة م ــــــتخلص صــــــديقته الجدي ت
؟ ايقــــــاع تــــــأملى شــــــبه صــــــوفى حتــــــى مــــــع مشــــــاهد الحطــــــام  طفلهــــــا

ــــــة ــــــة للنهاي ــــــى اإلجمــــــالى هــــــو جــــــالل المــــــوت  المؤجل ــــــث المعن ، حي
  . وقيمة الحياة على كل ما بها من ضعفات ونواقص

   ٢/١رجل لهذا الزمان 
  ق م ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٦مصر 

أفــــــالم وحيــــــد ]  أفــــــالم إيهــــــاب الليثــــــى جمجــــــوم أفــــــالم فــــــؤاد  [
ــــراد ــــد:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  م ــــد حام ــــة.  وحي ــــة والنهاي :  المقدم

ـــــران ـــــد عبـــــد الحـــــى:  المعـــــارك الســـــينمائية.  رضـــــا جب مهنـــــدس .  فري
ــــز:  الصــــوت ــــديكور والمنــــاظر.  جميــــل عزي صــــالح .  د:  مهنــــدس ال
.  ايــــــدعلــــــوى ف:  مونتــــــاچ.  مصــــــطفى جبــــــر:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  زكــــــى

ــــــد الســــــميع:  مــــــدير التصــــــوير .  وحيــــــد مــــــراد:  إنتــــــاج.  محمــــــود عب
  . نادر جالل:  إخراج

.  ســــعيد عبــــد الغنــــى.  ســــماح أنــــور.  شــــويكار.  ¤.  عــــادل أدهــــم
.  عـــــادل هاشـــــم.  هشـــــام ســـــليم.  فـــــؤاد أحمـــــد.  حســـــين الشـــــربينى
ـــــد .  شـــــوقى شـــــامخ.  محمـــــود القلعـــــاوى.  علـــــى الشـــــريف عـــــادل عب

ـــــــدى.  المـــــــنعم ـــــــد الجن ـــــــاف وجـــــــدى.  هن :  وضـــــــيف الشـــــــرف.  عف
،  ســــــمير ربيــــــع.  ، حســــــين عرابــــــى حمــــــدى يوســــــف.  ســــــمير وحيــــــد
  . هدى الشريف

، لكـــــنهم  ، تحـــــاول عصـــــابة عقـــــاقير إغـــــراءه قاضـــــى شـــــديد األمانـــــة
بــــاقى الفــــيلم .  يلجــــأون لخطــــف ابنتــــه قبيــــل جلســــة النطــــق بــــالحكم

ـــــين مطـــــاردة العصـــــابة بواســـــطة الشـــــرطة وبواســـــطة البطـــــل  مـــــوزع مـــــا ب
ـــــهوخ ـــــه طيـــــب ابنت ـــــذى يعاني ـــــين الموقـــــف النفســـــى ال عمـــــل .  ، ومـــــا ب

ــــة ألولئــــك  ــــد التمثيــــل لكــــن فــــى حــــدود الكركتــــرات الثابت جــــذاب وجي
  . الممثلين

   الرجل المدمر 
The Fly 

  ق م ١٠٠)   س/  مور  ( ١٩٨٦أميركا 
Twentieth Century Fox [Brooksfilms]. M: Howard Shore. 

C: Deirdre Bowen. Co-Ps: Marc-Ami Boyman and Kip 
Ohman. E: Ronald Sanders. PD: Carol Spier. DPh: Mark 
Irwin, C.S.C. From the St: George Langelaan. S: Charles 
Edward Pogue and David Cronenberg. P: Stuart Cornfeld. 
D: David Cronenberg.  The Fly Created & Designed: 
Chris Walas, Inc. 

Jeff Goldblum. Geena Davis. John Getz.  ↑ Joy 
Boushel, Les Carison, George Chuvalo, Michael Copeman, 
David Cronenberg, Carol Lazare, Shawn Hewitt, Bernt 
Meyers, Doron Kernerman, Romuald Vervin. 

مجــــــزرة  ‘، أن اكتفــــــت بـــــــ  جــــــرأة غيــــــر عاديــــــة للرقابــــــة فــــــى مصــــــر
ــــة المتبقــــى كميــــة مــــن المشــــاهد .  لفــــيلم كرونينبيرجــــى حقيقــــى’  جزئي

، ســــــوائل تخــــــرج مــــــن  خلــــــع أظــــــافر:  تكفــــــى للتقيــــــؤ عشــــــر مــــــرات
ــــين  ، عظــــام تنكســــر وتخــــرج مــــن اللحــــم الجلــــد ، ذراع يكســــر لقطعت

ل هـــــــذه ال يوجـــــــد موجـــــــه فـــــــى العـــــــالم يســـــــتطيع أن يعمـــــــ.  إلـــــــخ…
إنــــه وصــــول بقصــــة فــــيلم .  األشــــياء بهــــذه القــــوة ســــوى هــــذا الكنــــدى

عـــــالم شـــــاب .  بـــــذات العنـــــوان آلفـــــاق بصـــــرية غيـــــر مســـــبوقة ١٩٥٨
ـــــــى  ـــــــق تحليلهـــــــا بالحاســـــــوب إل يجـــــــرب انتقـــــــال األجســـــــام عـــــــن طري

ــــم إعــــادة تجميعهــــا فــــى مكــــان آخــــر ذرات حــــين .  ، ونقلهــــا كطاقــــة ث
ج خصائصـــــــهما ينقـــــــل نفســـــــه تكـــــــون هنـــــــاك ذبابـــــــة بالـــــــداخل فتنـــــــدم

ــــــة ــــــرات الفظيعــــــة الچيني ــــــدأ التغي ــــــرج .  ، وتب ــــــل ســــــنوات ولكرونينبي قب
نظريــــــــة معلنــــــــة أن الرعــــــــب الحقيقــــــــى لإلنســــــــان منــــــــذ ظهــــــــوره هــــــــو 

،  هـــــذا يتـــــرجم حرفيـــــا هنــــــا.  شـــــيخوخة الجســـــد وتقيحـــــه واحتضــــــاره
ــــى صــــور بصــــرية متصــــاعدة التــــدرج أبلــــغ وأبشــــع مــــن كــــل  ويتحــــول إل

وائل مـــــن الفـــــم تآكـــــل يـــــد ســـــ:  أهـــــم المشـــــاهد المحذوفـــــة (خيـــــال 
ـــا ديفــــيز  ـــه ضـــد مرؤســـته چيين ـــذى يحشـــر أنف ـــزج ال ـــز الصـــحفى الل جيت

ـــــت لحـــــب المســـــخ   -ســـــقوط أذن  -الصـــــحفية الجميلـــــة التـــــى تحول
والدة البطلــــة لجنــــين حــــى ضــــخم أشــــبه بيرقــــة  - تســــاقط لحــــم الوجــــه

، وكلهــــــا لقطــــــات فــــــى غايــــــة  لحــــــم متحــــــرك فــــــى طبــــــق -الــــــذباب 
.  ه يظهـــــر كطبيـــــب الـــــوالدة فـــــى الفـــــيلمكرونينبيـــــرج نفســـــ.  ) البراعــــة

ـــــرا نحيلـــــك لألفـــــالم الســـــابقة والتـــــى أتيحـــــت فـــــى مصـــــر ، لهـــــذه  أخي
”  الرعشـــــة “:  الواحـــــدة مـــــن أوســـــع عقـــــول الســـــينما شـــــبابا وابتكـــــارا

كـــــذا انظـــــر .  ” منطقـــــة المـــــوت “ و”  شـــــيطان المـــــوت األســـــود “ و
  . ” ابن الرجل المدمر “الجزء الثانى غير الكرونينبيرجى 

AA: MUp (Walas, Stephen Dupuis). 

   الرجل المدمر 
Demolition Man 

  ق م ١١٥)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
Warner Bros. [Silver Pictures]. C: Joy Todd and Frank 

Cassel. AscP: Tony Munafo, Elliot Godenthal. E: Stuart 
Baird. PD: David L. Snyder. DPh: Alex Thompson. Co-Ps: 
James Herbert, Jacqueline Rogers and Steven Fazekas. 
ExcPs: Fay Schwab and Aaron Schwab [and] Steven  
Bratter and Craig Sheffer. St: Peter M. Lenkov and Robert 
Rereau. S: Daniel Waters and Robert Reneau and Peter M. 
Lenkov. P: Joel Silver, Michael Levy, Howard Kazanjian. 
D: Marco Brambilla. 

Sylvester Stallone. Wesley Snipes.   Sandra Bullock. 
Nigel Hauthorne. Benjamin Bratt. Bob Gunton. Glenn 
Shadix. Dernis Leary. Bill Cobbs, Troy Evans. Andre 
Gregory, Jesse Ventura.   ↑ Devis Leary, Grand L. Bush. 

لتهــــوره أثنــــاء القــــبض علــــى  ١٩٩٦شــــرطى عنيــــف يجمــــد فــــى عــــام 
عامــــا حيــــث لــــوس أنچلــــيس مدينــــة ضــــخمة  ٣٦بعــــد .  قاتــــل مهــــووس

ـــا ( ـــوب كاليفورني ـــا تغطـــى كـــل جن ـــيس)  تقريب ،  تحمـــل اســـم ســـان أنچل
، وكـــــل شـــــىء صـــــار  ) أى بشـــــرطة ال خبـــــرة لهـــــا (هادئــــة بـــــال جريمـــــة 

،  كــــارت ائتمــــان  غرامــــة فوريــــة بنصــــف (ممنوعــــا بــــدءا مــــن الســــباب 
، مــــرورا بالســـــجائر وكافـــــة العقـــــاقير )  حيــــث لـــــم تعـــــد هنـــــاك دوالرات

قبعـــــــات إليكترونيـــــــة  (، وإنتهـــــــاء بـــــــالجنس واإلنجـــــــاب  بـــــــل والملـــــــح
ــــــــو  لتبــــــــادل العواطــــــــف ــــــــادل ســــــــوائل الجســــــــم فمحــــــــرم ول ، أمــــــــا تب

فقــــــط .  ) ، واإلنجــــــاب المشــــــروع الوحيــــــد يــــــتم بــــــالمختبر بــــــالقبالت
ـــــــى  ـــــــوش الفقـــــــراء الت هبطـــــــت للمجـــــــارى وتخـــــــرج لســـــــرقة هنـــــــاك جي

ــــــة .  الطعــــــام ، كــــــان صــــــاحبا لشــــــركة  ) معــــــا (حــــــاكم وعمــــــدة المدين
ــــــرمج  أفلــــــح فــــــى هــــــذا االقــــــتالع للجريمــــــة’  هندســــــة ســــــلوكية ‘ ، يب

، وال تجـــــــــد  المجـــــــــرم أثنـــــــــاء تجميـــــــــده ليصـــــــــبح أداة لقتـــــــــل الثـــــــــوار
، ومنهــــــــا فتــــــــاة مثقفــــــــة جــــــــدا عــــــــن أنمــــــــاط حيــــــــاة القــــــــرن  الشــــــــرطة
رغـــــم .  تجميــــد خصـــــمه أيضــــا لإليقـــــاع بــــه، بـــــدا مــــن فـــــك  العشــــرين

، فــــــــإن التفاصــــــــيل حافلــــــــة  قوالبيــــــــة التصــــــــور الشــــــــمولى للمســــــــتقبل
، حتــــــى وإن كــــــان بعضــــــها غيــــــر قابــــــل لألخــــــذ علــــــى محمــــــل  وذكيــــــة
علــــى أى حـــال هــــذا ال ينفـــى أن تملــــق اإلنســـانية علــــى أشــــده .  الجـــد
بــــل  (، ألن معظمنــــا يتمنــــى فــــى الواقــــع لــــو قضــــى علــــى الجريمــــة  هنــــا

كفـــــيلم .  بهـــــذه الطريقـــــة بالضـــــبط)  الفقـــــراء مـــــن المجتمـــــع وإقصـــــاء
ــــــازة ــــــات والمــــــؤثرات ممت ــــــيلم نشــــــاط حركــــــى  مســــــتقبلى الخلفي ، وكف

، وســـــنايپس فـــــائق الشراســـــة وإن  ســـــتالونى منطلـــــق فـــــى دور الشـــــرطى
، والمواجهــــــات بينهمــــــا دمــــــار شــــــامل لكــــــل  أضــــــعفته خفــــــة ســــــلوكه

عم بغــــــض النظــــــر عــــــن الخطــــــأ فــــــى اســــــم سلســــــلة المطــــــا.  المواقــــــع
ـــزا  حـــال مملوكـــة للپيپســـى كـــوال وإن كانـــت علـــى أى ( مثلهـــا مثـــل پيت

ــــــــواردة فــــــــى الفــــــــيلم ــــــــرأى النقــــــــدى ) ! هــــــــت ال ــــــــك هــــــــذا ال :  ، إلي
ــــــــيس ‘مجتمــــــــع  ‘ ــــــــنكص  ٢٠٢٣’  ســــــــان أنچل ــــــــذى ي المســــــــالم ال

، هــــــو النكتــــــة  ، وكــــــل مطاعمــــــه مــــــن تــــــاكو بيلــــــل العنــــــف والســــــباب
  . ليونارد مالتين—’  الحقيقية

  ☺ رجل من الرامى 
The Man from Laramie 

  ق م ١٠٤)   ت  ( ١٩٥٥أميركا 
Columbia. D: Anthony Mann. P: William Goetz. S: Philip 

Yordan, Frank Burn. DPh: Charles Lang Jr. M: George 
Duning. Cond: Morris Stoloff. 

James Stewart, Arthur Kennedy, Donal Crisp, Cathy O’ 
Donnell, Alex Nicol, Aline MacMahon, Wallace Ford. 
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ضـــابط جــــيش يـــأتى للغــــرب :  درامـــا ويســـترن متقنــــة وقويـــة العناصــــر
،  ويتحــــــول لكــــــاوبوى وحيــــــد ذلــــــك كــــــى يتحــــــرى عــــــن قتلــــــة أخيــــــه

نجـــــاح ملفـــــت فـــــى شـــــباك .  وتحديـــــدا باعـــــة األســـــلحة للهنـــــود القتلـــــة
ـــذاكر ـــر غيـــر مســـبوق فـــى  الت ـــذى اعتب ـــه الزائـــد وال ، يرجـــع أساســـا لعنف

ــــــهحي ــــــن نوعــــــه لشخصــــــية رجــــــل .  ن ــــــدم أداء كالســــــيا م ســــــتيوارت يق
  . الغرب الخشن ورمانسى الدوافع معا فى آن واحد

   ٢/١رجل من نار 
Relentless II —Dead on 

  ق م ٩٣)    ف  ( ١٩٩١أميركا 
Aka: Dead on —Relentless II (OTitle). 
Cinetel Films. C: Paul Adler. AscP: Catalaine Knell. DPh: 

Jamie Thompson. E: Alan Baumgarten. M: Paul F. 
Antonelli, David Wheatley. LineP: Nancy Ree Stone. ExcP: 
Paul Hertzberg. S: Mark Sevi. P: Lisa M. Hansen. D: 
Michael Schroeder. ␡ UnitPMg: Lisa M. Hansen. 

Str: Ray Sharkey. Leo Rossi. and Meg Foster. Marc 
Poppel. Dale Dye. Miles O’Keeffe. ␡ ↑ Ftr: Alan Rich. 
Steve Kahan, Art Kimbro. 
ــــيس وأخــــر  ــــوس أنچل ــــى فــــى ل ــــه محقــــق محل ــــل متسلســــل يالحق قات

يشــــك األول فــــى أن الثــــانى يخفــــى ويــــزور المعلومــــات عــــن .  فيــــدرالى
أخيـــــرا يتضـــــح أنـــــه قاتـــــل سوفــــــييتى يقتـــــل سوفــــــييت أيضـــــا .  الضـــــحايا

المفاجــــأة .  ركوا فــــى تــــدمير حياتــــه قبــــل ذلــــكمــــن الواضــــح أنهــــم شــــا
ــــــدرالى أيضــــــا عالقــــــة بالســــــفارة الروســــــية  أن يتضــــــح أن للمحقــــــق الفي

تتـــــوالى التعقيـــــدات التـــــى تجعـــــل كـــــل شـــــىء .  وبالقاتـــــل ســـــواء بســـــواء
ــــالغ الغمــــوض ــــة  ب ــــدوافع الحقيقي ــــة تســــتنتج ال ــــل يتركــــك فــــى النهاي ، ب

ــــــــــل السوفـــــــــــييتى المحقــــــــــق  لكــــــــــل شــــــــــخص ــــــــــدما يقت ، خاصــــــــــة عن
روســــــــى هــــــــو المحقــــــــق ســــــــام الــــــــرابط األساســــــــى بــــــــين .  يــــــــدرالىالف

، وأوكييــــف هــــو  ، وشــــاركى هــــو فـــــايسون المحقــــق الفيــــدرالى األجــــزاء
ككــــــل .  ، واألول هــــــو األفضــــــل أداء القاتــــــل السوفـــــــييتى جريجــــــورى

ـــــارة ـــــيلم غمـــــوض شـــــديد اإلث ـــــرا كف ـــــة كثي ـــــاوين .  صـــــنعة متقن انظـــــر عن
ـــــال رحمـــــة “أجـــــزاء السلســـــلة فـــــى أولهـــــا  لتـــــى يجمعهـــــا أنهـــــا ، وا ” ب

  . تدور عن قاتل متسلسل يضرب لوس أنچليس

  رجل من نار 
  ق م ٧١)   س/   ف/  ت ( ١٩٩٢مصر 

األهـــــرام ]  إمكـــــو لإلنتـــــاج الفنـــــى األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو  [ 
.  محمــــــــد ســــــــعيد:  قصـــــــة وســــــــيناريو وحـــــــوار.  للســـــــينما والفـــــــــيديو
مجــــــدى  :  مكســــــاچ مهنــــــدس.  محمــــــد مــــــرزوق:  معالجــــــة ســــــينمائية

محمـــــــــد :  مونتـــــــــاچ.  حمـــــــــدى حســـــــــن:  مـــــــــدير اإلنتـــــــــاج.  كامـــــــــل
.  أحمـــــد عفيفــــــى:  إنتـــــاج.  رضــــــا الســـــيد:  مـــــدير تصـــــوير.  الطبـــــاخ
  . محمد مرزوق:  إخراج

وألول مـــــرة .  ســـــامى العــــدل.  دالل عبـــــد العزيــــز.  عــــزت العاليلــــى
.  إيمـــــــان حمـــــــدى:  الراقصـــــــة.  أحمـــــــد عفيفـــــــى:  الوجـــــــه الجديـــــــد

ســــعيد .  ، مصــــطفى كمــــال ن الشــــريف، حســــي محمــــد عبــــد الوهــــاب
ضـــــيف .  ، ناصـــــر ســـــماحة ، هشـــــام بركـــــة ، محمـــــد صـــــبحى عثمـــــان

  . خالد األمير:  الفيلم المطرب
العاليلـــــى هـــــو الطيـــــب الـــــذى يتصـــــدى بـــــال هـــــوادة للشـــــرير ســـــامى 

األول رجــــــــل .  العـــــــدل فــــــــى ميلودرامــــــــا الجريمــــــــة المتواضــــــــعة هــــــــذه
عصــــــابة  بيــــــزنس نــــــاجح ومســــــتقيم اآلن لكنــــــه كــــــان شــــــريكا لــــــه فــــــى

، واألخيـــــر خـــــرج لتـــــوه مـــــن الســـــجن ويطالبـــــه بالتعـــــاون معـــــه  للســـــرقة
الحبكــــة الرئيســــة هــــى خطــــف الطبيــــب الشــــاب .  فــــى العمليــــة التاليــــة

كثيـــــر مـــــن العنـــــف وبعـــــض األســـــلوبية وال نهايـــــة لصـــــفع .  ابــــن البطـــــل
ــــــــه  ــــــــالفيلم لمســــــــتوى يســــــــتحق مع ــــــــى ب النســــــــاء لكــــــــن شــــــــيئا ال يرق

ـــــــه م المشـــــــاهدة ـــــــه محاولت حاكـــــــاة أفـــــــالم الجريمـــــــة ، وإن يحســـــــب ل
  . األميركية صغيرة اإلنتاج

  الرجل المناسب 
  ق م ٩٦)   س/    ف ( ١٩٦٩سوريا 

ســـــيناريو  >؛  أبـــــو الســـــعود األبيـــــارى:  قصـــــة.  تحســـــين القـــــوادرى
ــــو الســــعود األبيــــارى:  وحــــوار ــــاروق صــــبرى أب .  < ، نهــــاد قلعــــى ، ف

.  فــــؤاد األلفـــــى:  مــــدير اإلنتـــــاج.  حلمـــــى عــــزب:  مهنــــدس الــــديكور
.  مديحــــــــــة يســــــــــرى/  الفنانــــــــــة:  أشـــــــــرف علــــــــــى تنســــــــــيق المنــــــــــاظر

.  فــــــــــؤاد الظــــــــــاهرى:  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية.  نــــــــــوال:  المقدمــــــــــة
.  يحيــــى إبــــراهيم:  أشــــرف علــــى اإلنتــــاج.  حســــين عفيفــــى:  مونتــــاچ

  . حلمى رفلة:  إخراج ↔.  محمد الرواس:  مدير التصوير
ــــــد لحــــــام.  كمــــــال الشــــــناوى.  ناديــــــة لطفــــــى .  قلعــــــىنهــــــاد .  دري
، عبـــــد المــــــنعم  حســـــين إســــــماعيل:  باالشـــــتراك مــــــع.  زوزو شـــــكيب

ــــد اهللا ، عــــزة وحيــــد بســــيونى ــــراهيم:  ؛ والراقصــــة ، ســــيد عب ــــى إب .  من
، علـــــــى   ، رشـــــــاد إبـــــــراهيم ، حســـــــين عرابـــــــى صـــــــالح األســـــــكندرانى

  . ، عباس الدالى ، نجاة فوزى كامل
اقم كوميـــديا ال بـــأس بهـــا وإن كانـــت أقـــل ممـــا نتوقـــع مـــن هـــذا الطـــ

ـــه شـــركة لبنانيـــة ترســـل منـــدوبا الكتشـــاف ســـر .  ذائـــع الصـــيت فـــى حين
ـــــا فـــــى شخصـــــية ســـــاع منقـــــول  خســـــائر فـــــرع القـــــاهرة ، وذلـــــك متخفي

ـــــه ـــــع موظـــــف .  إلي ـــــة المـــــدير الفاشـــــل م ـــــوازى هـــــذا قصـــــة حـــــب ابن ي
إنتـــــــاج .  ، والنهايـــــــة أن يصـــــــبح مـــــــديرا ويتزوجـــــــان العالقـــــــات العامـــــــة

اركة مــــن عــــدد محــــدود ســــورى نفــــذ بالكامــــل فــــى مصــــر باســــتثناء مشــــ
  . من المواهب السورية

  رجل مهم جدا 
V.I.P. 

  ق م ١٠٠)   س/  مصر الدولية ( ١٩٩٦مصر 
  . عصام الشماع:  إخراج

ـــــاروق الفيشـــــاوى ـــــد ف ـــــالى زاي ـــــاع ، مع ـــــراس نعن ـــــاء عـــــامر ، ف ،  ، وف
  . ، لمياء األمير ، ريم حمزة نسمة

،  موظـــــف خجـــــول يتلصـــــص علـــــى زميالتـــــه ليـــــروى شـــــبقه الجنســـــى
يختفـــــى .  يرتكـــــب حادثـــــة بســـــيارته ويهـــــرب معتقـــــدا أنـــــه قتـــــل شـــــرطيا

لــــــدى راقصــــــة لكنــــــه ســــــرعان مــــــا يهــــــرب مــــــن جديــــــد عنــــــدما تعتقــــــد 
ــــه إرهــــابى متخفــــى ــــوزير ســــابق .  الشــــرطة أن ــــة ل تستضــــيفه عشــــيقة فاتن

ــــر ــــرة األخي ــــارة غي ــــى أن  بهــــدف إث ــــوالى مغــــامرات النســــاء معــــه إل ، وتت
ـــــه ـــــل المشـــــنقة يضـــــيق حـــــول رقبت ـــــه معالجـــــة الم.  يجـــــد حب فـــــروض أن

،  ، مــــع دور طريـــــف مــــن الفيشـــــاوى ســــاخرة لثيمــــة الكبـــــت الجنســــى
لكـــــن ألن كافـــــة العناصـــــر األخـــــرى ركيكـــــة بمـــــا فيـــــه وفـــــرة الممـــــثالت 

  . ، لم يكن هناك تأثير يذكر الجديدات

   ٢/١الرجل النجم 
Starman 

  ق م ١١٥)    ف/   ت/  إى فـى سى  ( ١٩٨٤أميركا 
  . ” رعب من الفضاء “:  *؛ ف ” الزيارة الغامضة “:  ف

Columbia. M: Jack Nitzsche. C: Jennifer Shull. Co-P: 
Barry Bernardi. E: Marion Rothman. PD: Daniel Lomino. 
DPh: Donald M. Morgan, A.S.C. ExcP: Michael Douglas. 
W: Bruce A. Evans & Raynold Gideon. P: Larry J. Franco. 
D: John Carpenter. 

Jeff Bridges. Karen Allen. ¤. Charles Martin Smith. 
Richard Jaeckel. 

ــــة ــــات فضــــائية متقدم ــــى إتخــــاذ شــــكل  ( كائن ــــدرتها عل ــــن هــــذا مق م
ــــة واحــــدة ــــن مجــــرد صــــفات خلي ــــى )  إنســــان م ترســــل واحــــدا منهــــا إل

األرض اســــتجابة للنــــداء الــــذى وجهتــــه األمــــم المتحــــدة مــــع الســــفينة 
، ويطلـــــب  صـــــورة الـــــزوج القتيـــــل إلمـــــرأة شـــــابةيتخـــــذ هـــــذا .  فــــــويجر

ـــــث ينتظـــــر عـــــودة ســـــفينته وإال  منهـــــا اصـــــطحابه لصـــــحراء أريزونـــــا حي
ــــــادل.  ســــــيموت ــــــدريجيا ينشــــــأ التعــــــاطف والحــــــب المتب الحبكــــــة .  ت

، رغــــم هــــذا  هــــى المالحقــــة الدائمــــة لرجــــال الشــــرطة والعلمــــاء لهمــــا
ــــق حاشــــى وكــــارپنتر يميــــل للبســــاطة وت.  فاأليقــــاع هــــادىء وحــــانى ورقي

وجـــــه آللـــــين الحـــــزين طـــــول الوقـــــت شـــــىء .  اإلبهـــــار والتـــــأثير الزائـــــد
  . آخاذ ومؤثر بمعنى الكلمة

  ☺ رجل وامرأة 
A Man and a Woman 

  أأ/  ق م ١٠٢)  س  ( ١٩٦٦فرنسا 
Aka: Un Homme et une Femme (OTitle). 
Les Films 13. M: Francis Lai. DPh: Jean Columb, Patrice 

Pouget. S: Claude Lelouch, Pierre Uytterhoeven. St: Claude 
Lelouch. D: Claude Lelouch. 

Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh, 
Valerie Lagrange. 

، زائــــد احتفــــاء مــــن  نجــــاح عــــالمى ســــاحق بمــــا فيــــه داخــــل أميركــــا
وهــــى ،  أكاديميتهــــا بــــه بــــأربع تســــميات لآلوســــكار فــــاز بــــاثنين منهــــا

ــــــة أصــــــال ــــــر اإلنجليزي ــــــاطق بغي .  ســــــوابق مهمــــــة مــــــن نوعهــــــا لفــــــيلم ن
ـــــــاة مخطوطـــــــات  ـــــــل فت أى مســـــــاعدة  (متســـــــابق ســـــــيارات أرمـــــــل يقاب

، يلتقيــــــان لــــــدى زيـــــارة كــــــل منهمــــــا  أرمــــــل هــــــى األخـــــرى)  ســـــينمائية
يتحابــــان ويتباعـــدان ويلتئمــــان مـــن جديــــد فـــى بلــــدة حنوبيــــة .  ألطفالـــه

مثيــــــل المرهــــــف الحــــــزين ، كــــــل ذلــــــك فــــــى إطــــــار الت ســــــاحلية هادئــــــة
والخلفيــــــــات الجميلــــــــة وموســــــــيقى الى الخالــــــــدة واألفكــــــــار البارعــــــــة 

، أفضـــــل مـــــن  ، وبجرعـــــة مناســـــبة مـــــن كـــــل تصـــــويرا وتوضـــــيبا وحـــــوارا
ـــا فـــى كـــل أفـــالم ليلـــوش األخـــرى ربمـــا .  مثيالتهـــا المســـرفة دومـــا تقريب

أقســــى كلمــــات وصــــفت أســــلوب التوابــــل الكريــــه فعــــال والمميــــز لهــــذا 
ــــى هــــذا الفــــيلمالموجــــه أدان  ــــوم ميلن ــــزى ت ، لكــــن  بهــــا الناقــــد اإلنجلي

ـــــى  ـــــه قـــــدر انطباقهـــــا عل ـــــق علي ـــــر انصـــــافا أنهـــــا ال تنطب الحقيقـــــة األكث
انظـــــر مـــــثال  (أفالمـــــه األخـــــرى األكثـــــر صـــــخبا بـــــالمؤثرات الســـــينمائية 

ــــــاة “ ــــــاة للحي ــــــال ) ” الحي ــــــا  ‘:  ، ق ــــــوش هــــــو م ــــــدو أن شــــــعار ليل يب
ـــى ـــة شـــك اســـتخدم م:  يل ـــدما تكـــون فـــى حال ـــج عن ـــا أو أول رشـــحا ملون

، وعنــــدما تكــــون فــــى شــــك حقيقــــى  لقطــــات زجليــــة لكــــالب وأحصــــنة
أعيــــــــد بخلفيــــــــات ويســــــــترن أميركيــــــــة بــــــــذات !  ’ اســــــــتخدم كليهمــــــــا
، كمــــــا  ١٩٧٧”  وامــــــرأة أخــــــرى… رجــــــل آخــــــر “الموجــــــه بعنــــــوان 

ــــه عنوانــــه يشــــرح موضــــوعه وســــنة انتاجــــه هــــو  صــــنع اســــتطراد بليــــد ل
 . ” بعد عشرين عاما:  رجل وامرأة “

AA: St and SWritten Directly for the Screen (Lelouch -St; 
Uytterhoeven, Lelouch -S); Foreign Language F. 

AAN: As (Aimee); D. 

   ٢/١بعد عشرين عاما —رجل وامرأة 
A Man and a Woman —Twenty Years 

Later 
  ق م ١٢٠)   — ( ١٩٨٦فرنسا 

Aka: Un Homme et une Femme: Vingt Ans Déjà (OTitle). 
[Warner Bros.] Les Films 13. M: Francis Lai. DPh: Jean-

Yves le Mener. S: Claude Lelouch, Pierre Uytterhoeven, 
Monique Lange, Jérôme Tonnerre. D: Claude Lelouch. 

Anouk Aimee, Jean-Louis Trintignant, Evelyne Bouix, 
Robert Hossein, Marie-Sophie Pochat, Richard Berry. 

ــــوان يشــــرح كــــل شــــىء ــــى فيلمــــه األشــــهر :  العن ــــوش يجمــــع بطل ليل
بعـــــد عشــــرين عامـــــا ليلتقيـــــا ويعيشــــان قصـــــة حـــــب )  ذات الممثلــــين (

هـــو ال يـــزال متســـابق ســـيارات بينمـــا تحولـــت هـــى مـــن فتـــاة .  جديـــدة
يلتقيــــــان مــــــن جديــــــد وتتجــــــدد .  مخطوطــــــات إلــــــى منتجــــــة ســــــينمائية

ــــ قصــــة حبهمــــا القديمــــة ــــرحالن ســــويا لتصــــوير أف الم أو االشــــتراك ، وي
تحيــــات غيــــر موفقــــة جــــدا لكالســــيات أميركيــــة .  فــــى ســــباق ســــيارات

لهيتشـــــكوك ]  ” قاتـــــل الزوجـــــة “ [’  ديـــــال إم لجريمـــــة القتـــــل ‘مثـــــل 
ربمــــــــا صــــــــنع ليلــــــــوش بعــــــــض .  لهــــــــاوارد هــــــــوكس”  ! هاتــــــــارى “أو 

،  األصــــل فــــائق النجــــاح”  رجــــل وامــــرأة “األفــــالم المثيــــرة أحــــدها هــــو 
م قـــط فلســـفة الســـينما األميركيـــة ويثيـــر الســـخرية لكنـــه تأكيـــدا لـــم يفهـــ

ــــــن موضــــــوع أميركــــــى ككــــــل ــــــى م ــــــرب منهــــــا أو حت ــــــل  كلمــــــا اقت ، مث
ـــــة قبـــــل تســـــع ســـــنوات  ـــــه للفـــــيلم المـــــذكور فـــــى خلفيـــــات أميركي إعادت

ـــه أحـــد النقـــاد .  ” وامـــرأة أخـــرى… رجـــل آخـــر “بعنـــوان  انظـــر مـــا قال
ــــذلك المشــــهد الصــــحراوى  ــــركيين الفتتاحــــه الفــــيلم ب ’  تحيــــةال ‘األمي

ــــارى ــــى  ‘:  لهات ــــارى تعن ــــوش أن هات ــــه أحــــد ليل كــــان المفــــروض أن ينب
حــــال كــــان مــــن الممكــــن أن يُغفــــر  علــــى أى!  ’ بالســــواحلية الخطــــر

، وإعجابــــه بلقطــــات أفالمــــه  لــــه أى شــــىء لــــوال اإليقــــاع مفــــزع الترهــــل
، ولحســــن الحــــظ يعــــرض عــــادة اآلن  وحشــــرها هنــــا بمناســــبة أو بــــدون

  .  فضل بكثيرفى نسخ شديدة االختصار أ

  رجل وامرأة وطفل 
Man, Woman and Child 

  ق م ٩٩)   ت  ( ١٩٨٣أميركا 
[Columbia] Gaylord Production. MCompAndCond: 

Georges Delerue. AscP: Stacy Williams. Exc in Charge of 
P: David Salven. ExcP: Stanley Beck. E: David Bretherton, 
A.C.E. PD: Dean Edward Mitzner. DPh: Richard H. Kline, 
A.S.C. Based on the N: Erich Segal. S: Erich Segal and 
David Z. Goodman. P: Elmo Williams and Elliott Kastner. 
D: Dick Richards.  Song Never Gone Comp: George 
Delerue; Lyr: David Pomerantz & Buddy Kaye. Sung: Edie 
Lehmann; MSup & Sd: Bones Howe. C: Hank McCoan. 
Blythe Donner’s Costumes Designed: Joseph G. Aulisi. 

Martin Sheen. Blythe Danner. ¤. Craig T. Nelson. 
Maureen Anderman. Nathalie Nell. Jacques Francois. 
Sebastian Dungan, Arlene McIntyre, Missy Francis, Billy 
Jacoby. And David Himmings -as Gupin Wilson. 

أســـــــتاذ دراســـــــات إنســـــــانية نـــــــاجح فـــــــى عملـــــــه :  لـــــــوس أنچلـــــــيس
، تمـــــوت طبيبـــــة فرنســـــية رقيقـــــة كانـــــت قـــــد عالجتـــــه  وأســـــرته وطفلتيـــــه
ــــن أصــــابة قبــــل  ــــة العــــابرة عــــن  ســــنوات ١٠م ، وأســــفرت هــــذه العالق
بعـــــد قلـــــق وثـــــورة مكتوبـــــة تطلـــــب زوجتـــــه إحضـــــار .  طفـــــل يتـــــيم اآلن

، وال  لكـــــن الجميـــــع يحبـــــون الطفـــــل.  فـــــل لعطلـــــة عيـــــد الفصـــــحالط
ــــــع  تســــــتطيع األم ذات الشــــــىء ــــــى الخــــــيط الرفي ، ويســــــير توترهــــــا عل

، وال  حتـــــى يقبـــــل الجميـــــع الحقيقـــــة.  الصـــــعب للمشـــــاعر المتناقضـــــة
عمـــــــل مشـــــــاعر إنشـــــــانية مـــــــؤثر .  يرحـــــــل الطفـــــــل لربيبيـــــــه الفرنســـــــيين

  . ومرهف الصنع

  رجل وامرأتان 
  ق م ١٠٠)   س/   ليثىال ( ١٩٦٦مصر 
  . نجدى حافظ:  إخراج

،  ، عمـــــر الحريـــــرى ، ســـــميحة أيـــــوب ، يحيـــــى شـــــاهين هنــــد رســـــتم
  . ، زينات صدقى توفيق الدقن
، رغــــــم رغبتــــــه  ، يحبهــــــا الــــــزوج بشــــــدة زوجــــــة عــــــاقر:  االمرأتــــــان

، وفتـــــــاة حضـــــــانة فـــــــى لبنـــــــان أم لعشـــــــرات  الجارفـــــــة فـــــــى االنجـــــــاب
اآلن .  تحــــــرق لهــــــا الــــــزوج، ورمــــــز فــــــائق لألمومــــــة التــــــى ي األطفــــــال

، وكـــــل النجـــــوم الكبـــــار  ميلودرامـــــا عاطفيـــــة!  ؟ األخيـــــرة حامـــــل منـــــه
  . ، فى موضوع نمطى مستنزفون

   رجل وامرأتان 
Micki + Maude 

  ق م ١١٨)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٨٤أميركا 
Aka: Micki and Maude (Pubs); Micki & Maude (Pubs). 
Columbia Pictures [Delphi; BEE]. C: Nancy Klopper. 

MScr: Lee Holdridge. Something New in My Life: M: 
Michel Legrand; Lyr: Alan & Marilyn Bergman. Something 
New in My Life: Perf: Stephen Bishop; >P: Spencer 
Proffer.< CD: Patricia Norris. AscP: Trish Caroselli. ExcPs: 
Jonathan D. Krane. Lou Antonio. Er: Ralph E. Winters, 
A.C.E. PD: Rodger Maus. DPh: Harry Stradling, A.S.C. W: 
Jonathan Reynolds. P: Tony Adams. D: Blake Edwards.  
§PMg: Alan Levine. FirstAstD: Mickey McCardle; 
SecondAstD: Joseph Paul Moore, David Kelley. 
PController: Elton MacPherson; StuntCoordinator: Joe 
Dunne. AD: Jack Senter; SDr: Stuart A. Reiss. HairDesign: 
John Isaacs -of Michaeljohn. 

Dudley Moore, Amy Irving, Ann Reinking. ¤. Richard 
Mulligan. George Gaynes, Wallace Shawn.  ↑ John 
Pleshette, H.B. Haggerty, Lu Leonard, Priscilla Pointer, 
Robert Symonds, George Coe, Gustav Vintas, Ken Olfson, 
Philippe Denham, Emma Walton, Ruth Silveira, Richard 
Drown; The Wrestlers: <Jack ‘Wildman’ Armstrong,> 
Andre Rousimoff, John Minton, Joe Scarpa, John J. Flynn, 
Jr.; Gene le Bell, Wiley Harker, Tina Theberge, Jim 
Giggins, Roger Rose, Tiiu Leek, Jamie Abbott, Christa 
Denton, Robby Kiger, Paul Bright, Robert Nadder, Hanna 
Hertelendy, Billy Beck, Lou Felder, Virginia Kiser, Jerry 
Martin, Gerry Gibson, Edith Fields, Arthur Lessac, Edward 
Call, Aphasia Peters, Jessica Rubin, Jaime McEnnan, Hailey 
McAfeee, Marc Harris, Avianka Guzman; Male Models: 
Patrick Sean Murphy, Nick Coddington, Doug Donatelli, 
Peter Nichoals, Joe Davis, Sam Cupáe; Cambodian Music 
and Dance Perf by the: Cambodian Art Presentation Group. 
كوميــــــديا مغرقــــــة تمثــــــل عــــــودة مظفــــــرة لتقاليــــــد أوائــــــل الثالثينيــــــات 
المســـــجلة باســـــم إرنســـــت لـــــوبيتش لتـــــأتى منهـــــا بفـــــارس الكـــــذب فـــــى 

مــــذيع بإحــــدى محطــــات تليفـــــزيون لــــوس .  قالــــب يبــــدو معاصــــرا جــــدا
ــــــة ــــــى المــــــواد الخفيف ــــــيس الصــــــغيرة متخصــــــص ف ــــــن  أنچل ــــــزوج م ، مت

ـــــــة  ـــــــنج  (محامي ـــــــوانراينكي ـــــــى ميكـــــــى العن ـــــــو قاضـــــــيا )  ف ـــــــت للت عين
ــــذى   ــــد ال ــــى ترشــــيح الحــــاكم الجدي ــــاء عل ــــة بن ــــا للوالي بالمحكمــــة العلي

مشــــــغوليتتها المفاجئـــــــة .  كانــــــت تعمــــــل لحســــــابه وناصــــــرت حملتــــــه
هـــــــذه تـــــــأتى مـــــــع تعـــــــرف زوجهـــــــا بعازفـــــــة تشـــــــيللو تمثـــــــل االنطـــــــالق 

، فينجـــــذب إليهـــــا  ) إيرفــــــينج فـــــى مــــود العنـــــوان (والمــــذاق الحريـــــف 
جـــة أن يقـــرر تطليـــق زوجتـــه التـــى باتـــت تـــرفض حتـــى اإلبقـــاء علـــى لدر 

فـــى لحظـــة مصـــارحتها بنيتـــه تفاجئـــه بأنهـــا .  الجنـــين الـــذى فـــى بطنهـــا
أصــــبحت الزوجــــة الكاملــــة وتقــــرر االســــتقالة والتفــــرغ للمنــــزل والطفــــل 

حبــــــه للفتــــــاة األخــــــرى وخوفـــــه مــــــن تحطمهــــــا وهــــــى حامــــــل .  القـــــادم
بيـــرة التـــى أوالهـــا إيـــاه أبوهـــا بطـــل وجزئيـــا هنـــاك الثقـــة الك (بطفـــل منـــه 

كلهــــا تجعلــــه يقــــدم علــــى )  هاجرتىـ  مصــــارعات المحتــــرفين المتــــدين 
كيــــف يمكــــن أن يتصــــرف .  الــــزواج منهــــا والمخــــالف للقــــانون بــــالطبع

فـــــــى كذبتـــــــه الكبيـــــــرة بالـــــــذات أن كـــــــل مـــــــرة تـــــــذهب أحـــــــدهما معـــــــه 
جــــزء آخــــر مــــن المفارقــــات يــــأتى  (للمستشــــفى تكــــون األخــــرى هنــــاك 

مســــز  ‘ة الطــــاقم الطبــــى مــــن وجــــود ســــيدتين بــــذات االســــم مــــن حيــــر 
ــــع ذات الرجــــل’  ســــالينجر هــــذه السلســــلة البارعــــة .  ) كــــل منهمــــا م

، تنتهـــــى بالتصـــــعيد لتتـــــابع النهايــــــة  تمامـــــا مـــــن المفارقـــــات المبتكـــــرة
ــــــدان فــــــى حجــــــرتين مجــــــاورتين ــــــل المــــــذهل لالثنتــــــين تل أداء .  الطوي

ــــداع ــــة وكــــل الطــــاقم ال ــــى البطول ــــع مــــن ثالث ال ســــيما مولليجــــان  (م رائ
فــــى دور رئــــيس البطــــل فــــى المحطــــة والــــذى يلجــــأ لــــه دومــــا لتغطيــــة 

، زائـــــد  ، وتوجيـــــه مفـــــرط الحيويـــــة والتـــــدفق ) أكاذيبـــــه علـــــى المـــــرأتين
.  ، كلهــــا تجعـــــل منـــــه متعــــة ال تهـــــدأ وال تتوقـــــف أغنيــــة نهايـــــة متميـــــزة



١٥٣  

ـــة تمامـــا لتعـــرف كيـــف سيتصـــرف الفـــيلم  أيضـــا أنـــت تتعلـــق حتـــى النهاي
خولــــه لهــــذه المنطقــــة المحرمــــة اجتماعيــــا وحضــــاريا قبــــل دينيــــا مــــع د

كـــل مـــا تعرفـــه هـــو .  ، وهـــى تعـــدد الزوجـــات فـــى نصـــف الكـــرة الغربـــى
  ! فقط أنه سيكون حال كوميديا بالتأكيد

  رجل وامرأتان
  . ” قصة رجل وامرأتان “:  انظر

  ☺  ٢/١الرجل الوطواط 
Batman 

  ق م ١٢٦)   س/  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
العــــــــــروض المبكــــــــــرة  [”  الرجــــــــــل الوطــــــــــواط—باتمــــــــــان  “:  س
  . ] فقط

Warner Bros. [Guber-Peters Company]. Based upon Chrs 
Appearing in Magazines Pub: DC Comics, Inc. C: Marion 
Dougherty. CD: Bob Ringwood; >Ms. Basinger’s 
Costumes: Linda Henrikson.< M: Danny Elfman. SongsW 
and Perf: Prince. Er: Ray Lovejoy. PDd: Anton Furst. DPh: 
Roger Pratt, B.S.C. Based on Batman Chrs Created: Bob 
Cane. ExcPs: Benjamin Melinker and Michael E. Uslan. 
Co-P: Chris Kenny. S: Sam Hamm and Warren Skaaren; St: 
Sam Hamm. P: Jon Peters and Peter Guber. D: Tim Burton. 
␡ 2ndUnitDr/Cameraman: Peter Macdonald. SpVFx: Derek 
Meddings. ↑ 1stAstD: Derek Cracknell; UnitMg: Pat 
Harrison; SupPAccountant: Mike Smith; AscP: Barbara 
Kalish; SupAD: Les Tomkins; SDn: Peter Young; SpFx:Sup  
John Evans; SupSdEr: Don Sharpe; Re-RecMixer: Bill 
Rowe; SdMixer: Tony Dawe. 

Jack Nicholson. Michael Keaton. Kim Basinger. ¤. Robert 
Wuhl. Pat Hingle. Billy Dee Williams. Michael Gough. And 
Jack Palance.  Co-Str: Jerry Hall, Tracey Walter. Lee 
Wallace, William Hootkins. ↑ Richard Strange, Carl Chase, 
Mac Macdonald, George Lane Cooper, Terence Plummer, 
Philip Tan, John Sterland, Edwin Craig, Vincent Wong, Joel 
Cutrara, John Dair, Christopher Fairbank, George Roth, 
Kate Harper, Bruce McGuire, Richard Durden, Kit 
Hollerbach, Lachelle Carl, Del Baker, Jazzer Jeyes, Wayne 
Michaels, Valentino Musetti, Rocky Taylor, Keith Edwards, 
Leon Herbert, Steve Plytas, Anthony Wellington, Amir 
Korangy, Hugo E. Blick, Charles Roskilly, Philip O’Brien, 
Michael Balfour, Liza Ross, Garrick Hagon, Adrian 
Meyers, David Baxt, Sharon Holm, Clyde Gatell, Jon 
Soresi, Sam Douglas, Elliott Stein, Dennis Lill, Paul 
Richard, Paul Michael, Carl Newman. 

ـــــة ســـــهل ـــــرادات الهائل ـــــا تفســـــير اإلي ـــــى رأين ـــــد كـــــان :  ف ببســـــاطة لق
إنـــــــه التحويـــــــل .  العـــــــرق البشـــــــرى كلـــــــه فـــــــى انتظـــــــار هـــــــذا الفـــــــيلم

الســـينمائى الفـــائق والـــذى طـــال انتظـــاره لواحـــدة مـــن أشـــهر السالســـل 
الكارتوونيـــــة إطالقـــــا والتـــــى ظـــــل العـــــالم يقرأهـــــا بهـــــوس لنصـــــف قـــــرن 

ــــــا إذ ظهــــــرت للمــــــر  ( ــــــاليوم تقريب ــــــرن ب ــــــايو نصــــــف ق ــــــى م ــــــى ف ة األول
ـــــيلم واحـــــد مغمـــــور نســـــبيا  ١٩٣٩ ـــــا ف ـــــد لمـــــا قلن ، واالســـــتثناء الوحي

ـــل أكثـــر مـــن  ـــا  ٢٠قب ، وآخـــر مجهـــول تمامـــا  ” الوطـــواط “انظر ـ  عام
النســــــخة الســــــينمائية فائقــــــة .  ) ١٩٥٠’  باتمــــــان وروبــــــين ‘بعنــــــوان 

، تركــــز علــــى أصــــل باتمــــان  النجــــاح مــــن قصــــص بــــوب كــــين المصــــورة
هـــــو جـــــاك  (وعلـــــى أصـــــل الچـــــوكر )  واســـــطة چـــــاكقتـــــل والديـــــه ب (

،  المجـــــرم وألقـــــاه باتمـــــان فـــــى مرجـــــل مـــــواد كيمائيـــــة فتشـــــوه وجهـــــه
ـــــول ـــــانطالق مخب ـــــؤدى چـــــاك نيكولســـــون الشخصـــــية ب الحبكـــــة .  ) وي

ـــــــن الشخصـــــــيات الشـــــــريرة األخـــــــرى للقصـــــــص األصـــــــلية ـــــــو م ،  تخل
ــــل ترســــم االبتســــامة  ــــدور حــــول نشــــر الچــــوكر لمستحضــــرات تجمي وت

ـــام ســـيتى البلهـــاء التـــى .  علـــى وجهـــه هـــو علـــى وجـــوه كـــل ســـكان جوث
ويمكــــن القــــول أنهــــا األشــــد التزامــــا فــــى السلســــلة التــــى ســــتتلوه بــــروح 

، فــــالچوكر فعــــال هــــو الشــــرير األول والــــرئيس فــــى  القصــــص المصــــورة
، وهـــــــو خـــــــارق القـــــــدرات بالنســـــــبة لباتمـــــــان الـــــــذى  تلـــــــك القصـــــــص

قبضــــته حرصــــت القصــــص األصــــلية علــــى جعلــــه إنســــانا عاديــــا يقاتــــل ب
ـــل مـــن اللـــوازم التقنيـــة ليســـت جوهريـــة جـــدا فـــى  ـــة فقـــط مـــع قلي العاري

، تجعلـــــه عمـــــال  خلفيـــــات ومـــــؤثرات بصـــــرية وصـــــوتية فائقـــــة.  الواقـــــع
ـــــد الحـــــدود يمـــــزج الكابوســـــية الســـــيريالية  مبهـــــرا وآخـــــاذا بصـــــريا ألبع

وفـــــى نفـــــس الوقـــــت يحـــــاول أن يقـــــدم .  بخفـــــة الظـــــل ومـــــرح الصـــــورة
، فــــى أطــــار بصــــرى  يقــــة للشخصــــياترســــما جــــادا وأبعــــادا نفســــية عم

قـــــــاتم يرجــــــــع للجــــــــو األصــــــــلى للكوميــــــــديات المصــــــــورة ، واألفــــــــالم 
ــــة األلمانيــــة مليــــون  ٤٠حصــــل جــــاك نيكلســــون علــــى نحــــو .  التعبيري

صــــــور .  ، وهــــــو رقــــــم ال يقــــــارن دوالر كــــــأجر ونصــــــيب مــــــن األربــــــاح
صـــــدر س أصـــــال فـــــى .  بالكامـــــل فـــــى أســـــتوديوهات پـــــاينوود اللندنيـــــة

ثـــــم بـــــدأت الدعايـــــة ”  الرجـــــل الوطـــــواط—باتمـــــان  “مصـــــر بعنـــــوان 
انظـــــر األجـــــزاء .  ” الرجـــــل الوطـــــواط “تعـــــدل التســـــمية تـــــدريجيا إلـــــى 

”  باتمـــــان لألبـــــد “و”  عـــــودة الرجـــــل الوطـــــواط—باتمـــــان  “:  التاليـــــة
  . ” باتمان وروبين “و

AA: AD-SD (Furst -AD, Young -SD). 

   ٢/١رجل يوم الجمعة 
Man Friday 

  ق م ١١٥)    ف ( ١٩٧٥بريطانيا 
ITC [Keep Films; ABC Entertainment; Gerald Green]. ¤. 

By: Adrian Mitchell. PD: Peter Murton. DPh: Alex Phillips. 
M: Carl Davis. E: Anne V. Coates. P: David Korda. D: Jack 
Gold. 

Peter O’Toole. Richard Roundtree. ¤. 
، فـــــى إعـــــادة  ’ روبينســـــون كـــــروزو ‘ر روايـــــة دانييـــــل ديفـــــوه األشـــــه

ــــزمن  ــــة ال ــــة لتناســــب ليبرالي ــــان ميتشــــيلل المعدل صــــياغتها بواســــطة أدري
، تتحــــول هنــــا إلــــى فــــيلم مســــل بشــــكل عــــام وال يخلــــو مــــن  المعاصــــر

ـــرة لالهتمـــام ـــا نقـــديا أو  بعـــض الـــرؤى المثي ـــم يلـــق ترحيب ـــه عامـــة ل ، لكن
يــــــرى ، تــــــرى هــــــل ألن أحــــــدا ال يحــــــب أن  فضــــــوال جماهيريــــــا يــــــذكر

كــــــروزو الــــــذى صــــــار ســــــيدا !  ؟ األمــــــور مــــــن وجهــــــة نظــــــر فرايــــــداى
ــــا ــــة  إنجليزي ــــة األنجليزي ــــداى األســــمر أصــــول اللغ ــــيم فراي ، يحــــاول تعل

  .  ، كما يفشل فى االقتراب منه ، لكنه يفشل والدين المسيحى

   ٢/١رجالن فى مانهاتان 
Deux Homme dans Manhattan 

  ]  سية واإلنجليزيةبالفرن [ق أأ  ٦٦)   ت  ( ١٩٥٩فرنسا 
[Columbia] Florence Melville and Alain Terouanne. S: 

Jean-Pierre Melville. DPh: Nicolas Hayer. AD: Daniel 
Guéret. E: Monique Bonnot. M: Christian Chevallier and 
>Martial Solal.< D: Jean-Pierre Melville. 

With: Pierre Grasset. Christiane Eudes. Ginger Hall. 
Colette Fleury. Monique Hennessy. Glenda Leigh. Jean 
Darcante. Michele Bailly, Paula Dehelly, Nancy Delorme, 
Carole Sands, Gloria Kayser; Barbara Hall, Monica Ford, 
Billy Beck, Deya Kent. Carl Studer, >William Kearne, 
Hyman Yanovitz, Ad. Tetelman, Art Simmons.< Jerry 
Mengo. Jean Lara. 
ـــــــــــة الخلفيـــــــــــات ألســـــــــــتاذ الغمـــــــــــوض والجريمـــــــــــة  محاولـــــــــــة أميركي

، بهــــا الكثيــــر مــــن االجتهــــاد والتصــــوير الجيــــد لليلــــة واحــــدة   الفرنســــى
،  كاملـــة فـــى شـــوارع نيـــو يـــورك هـــى الفتـــرة التـــى تـــدور فيهـــا األحـــداث

ـــرة جـــدا ـــر مثي ـــة غي ـــدوب فرنســـا فـــى األمـــم .  لكـــن النتيجـــة اإلجمالي من
يكلــــــف أحــــــد مراســــــلى ، ف المتحــــــدة يختفــــــى فــــــى ظــــــروف غامضــــــة

، فيصـــــطحب معــــــه مصـــــور صــــــحفى  الفـــــرانس پــــــريس بتحـــــرى الســــــر
يأخــــــذه .  فرنســــــى أيضــــــا لكــــــن أصــــــغر ســــــنا ســــــكير محنــــــك ومــــــادى

ــــزنس المســــرح والمالهــــى ــــى بي ــــبهن ف ،  للعشــــيقات المحــــتمالت وأغل
وصــــراع النهايــــة أن يريــــد رئــــيس الوكالــــة إخفــــاء فضــــيحة الرجــــل الــــذى 

ـــــى شـــــقة إحـــــدى الممـــــثالت يســـــعى المصـــــور الحـــــر ، بينمـــــا  مـــــات ف
بعــــض الثيمــــات الثابتــــة للعــــوالم التحتيــــة  .  لكســــب مــــادى مــــن ورائهــــا

،  ، كســــــــــكرتيرة مثليــــــــــة للمختفــــــــــى كقصــــــــــص ســــــــــكارى الحانــــــــــات
إحـــداهن تظهـــر بصـــدر عـــار فـــى لقطـــة نـــادرا مـــا  (وراقصـــات عاريـــات 

ربما ألن رقابتـــــه لـــــم تعـــــد تشـــــاهد ـ  يـــــذيع مثلهـــــا التليفــــــزيون المصـــــرى 
ــــاألبيض وا ــــالم ب ــــاس ممكــــن عــــن الفــــيلم .  ) ! ألســــوداألف أفضــــل اقتب

إن معيـــــار تقيـــــيم الحضـــــارات هـــــو أســـــلوب معاملتهـــــا  ‘قـــــول البطـــــل 
إذا كنــــت تــــؤمن بــــأن تعريــــف الحضــــارة هــــو فــــتح جبهــــة .  ’ للعــــاهرات

ــــة ــــدة للتقني ــــة وتحــــرر فكــــرى  جدي ــــب أقصــــى ابتكاري ــــك يتطل ، وأن ذل
، فــــــاألرجح أن لــــــن تأخــــــذ هــــــذه علــــــى   وتحقيــــــر للمقدســــــات ممكنــــــة

  ! ونها دعابة بريئةك

   رحل بعيدا 
Far and Away 

  ق م ١٤٠)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
[Universal] Universal; Imagine Films Entertainment. M: 

John Williams. C: Karen Rea, C.S.A. & Ros and John 
Hubbard. CD: Joanna Johnston. FE: Michael Hill, Daniel 
Hanley. PD: Allan Cameron. PD: Jack T. Collis. DPh: 
Mikael Salomon, A.S.C. Co-P: Larry Dewaay. Co-P: Bob 
Dolman. ExcP: Todd Hallowell. St: Bob Dolman & Ron 
Howard. S: Bob Dolman. P: Brian Grazer and Ron Howard. 
D: Ron Howard.  ↑ AscP: Louisa Velis. PSdMixer: Ivan 
Sharrock, C.A.S. Dialect Coach: Tim Monich. 

Tom Cruise. Nicole Kidman. Far and Away. Thomas 
Gibson. Robert Prosky. Barbara Babcock. Colm Heaney, 
Eileen Pollock. Michelle Johnson, Douglas Gillison, Wayne 
Grace. Barry McGovern, Niall Toibin, Rance Howard, Clint 
Howard. And Cyril Cusack. 
باســــــتثناء بعــــــض اللحظــــــات المراهقــــــة فــــــى التوجيــــــه ألمكــــــن لهــــــذا 

ـــيلم أن يصـــبح كالســـية عظمـــى قصـــة هـــرب مشـــتركة مـــن أيرالنـــدا .  الف
ـــــــــة ١٨٩٢إلـــــــــى أميركـــــــــا  ـــــــــاة أرســـــــــتقراطية هارب ـــــــــد  ، لفت مـــــــــن التقالي

ـــة ـــا مـــن الظلـــم الطبقـــى يفاجـــآن بـــأن أميركـــ المتزمت ا ، وفـــالح فقيـــر هرب
ـــــى أشـــــد شراســـــة ،  ، وتفقـــــد هـــــى كـــــل مـــــا تملـــــك مـــــن اللحظـــــة األول

،  ، وتعمــــل يــــدويا وتضــــطر لالســــتمرار مــــع شــــريك رحلتهــــا كأخــــت لــــه
ـــــل الوحيـــــد هـــــو الســـــباق الكبيـــــر  ويلجـــــأ هـــــو للمالكمـــــة ، لكـــــن األم

ــــــا ــــــى أوكالهوم ــــــة لمــــــنح األراضــــــى ف ــــــذى تنظمــــــه الحكوم ــــــث  ال ، حي
ــــــا عمــــــل قــــــوى ومــــــؤثر .  يتحقــــــق حلمــــــا األرض والحــــــب معــــــا انفعالي

ــــد علــــى قطــــع  وآخــــاذ بصــــريا وكــــأجواء ، ومشــــاهد الســــباق لوضــــع الي
.  ” ســـــيمارون “انظر مـــــثال ـ  األرض أشـــــد وحشـــــية مـــــن كـــــل ســـــابقاتها 

ـــــه  ـــــل ملفـــــت مـــــن كـــــرووز وزوجت فائقـــــة الجمـــــال   ـ  الحقيقيةـ  أيضـــــا تمثي
ـــــدمان ـــــاس .  كي ـــــرض بمق ـــــيلم يصـــــور ويع ـــــذ  ٧٠أول ف ابنـــــة  “مـــــم من
ــــــذى ولل ١٩٧٠”  رايــــــان ــــــدا ، ال ــــــدة صــــــور فــــــى أيرالن مصــــــادفة الفري
  . أيضا

  الرحلة 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٦٥)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 

.  أحمـــــــــد يـــــــــونس.  د:  قصـــــــــة.  اتحـــــــــاد اإلذاعـــــــــة والتليفــــــــــزيون
أحمــــــد :  مســــــاعد مخــــــرج أول.  عــــــاطف بشــــــاى:  ســــــيناريو وحــــــوار

  . عالء كامل:  إخراج.  سليم
،  ، عمــــاد رشــــاد سوســــن بــــدر ، ، ســــهير المرشــــدى عمــــر الحريــــرى

  . سامى العدل
ــــأليف د ــــونس عــــن .  أحــــد أفــــالم مسلســــل التليفـــــزيونيات ت أحمــــد ي

درامـــــــا .  ” الشـــــــبح “و”  التـــــــوأم “انظـــــــر أيضـــــــا .  الطـــــــب النفســـــــى
نفســـــــية متقنـــــــة الخيـــــــوط ومثيـــــــرة الغمـــــــوض رغـــــــم تواضـــــــعها النســـــــبى 

.  امـــرأة تـــدعى أقـــارب مطلقهـــا اختطفـــوا ابنتهـــا إلـــى دمنهـــور.  إنتاجيـــا
ثــــــم تــــــتقمص دور البنــــــت نفســــــها كطالبــــــة جامعيــــــة وتمتــــــدح هــــــؤالء 

ثــــــم يتضــــــح أنهــــــا مغنيــــــة مــــــدح دينــــــى فــــــى فرقــــــة شــــــعبية .  األقــــــارب
ــــة ــــة.  متجول ــــثالث شخصــــيات هــــى الحقيقي ، هــــذا هــــو البحــــث  أى ال

  . الواسع الذى يقوم به البطل الطبيب النفسى وفريق مساعديه

  رحلة إلى القمر 
  ق أأ ٩٥)   س ( ١٩٥٩مصر 
  . حمادة عبد الوهاب:  إخراج

ــــروت رشــــدى أباظــــة ،  ، إدمــــون تويمــــا ، إســــماعيل يــــس ، صــــوفى ث
  . ، حسن إسماعيل إبراهيم يونس

، متواضــــع لــــدى مقارنتــــه بانفجــــارة  مســــلى ومقبــــول فــــى حــــد ذاتــــه
ــــة ينطلــــق صــــاروخ .  الخيــــال العلمــــى فــــى خمســــينيات الســــينما العالمي
ـــــى ـــــه عـــــالمين مصـــــرى وأجنب ـــــران .  خطـــــأ للقمـــــر حـــــامال مع ـــــاك يعث هن

ــــات وينجحــــان فــــى إعــــادتهم  ــــات أخري ــــه وفتي علــــى عــــالم ألمــــانى وابنت
  . لألرض

  رحلة األيام 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٦مصر 

قصــــــــة وســــــــيناريو .  أوســــــــكار فــــــــيلم]  أفــــــــالم مصــــــــر الجديــــــــدة [
ــــــاچ.  فــــــاروق صــــــبرى:  وحــــــوار ــــــز فخــــــرى:  مونت ــــــد العزي مــــــدير .  عب
  . بركات : إخراج.  كمال كريم:  التصوير

،  ، حســـــن مصــــــطفى ، منـــــى جبــــــر ، ســــــمير صـــــبرى ســـــهير رمـــــزى
، عمـــــاد  ، يـــــونس شـــــلبى ، ناديـــــة فـــــؤاد ، وحيـــــد ســـــيف نبيلـــــة الســـــيد

  . ، مريم فخر الدين حمدى
ـــــــا صـــــــارخة ، مـــــــؤثرة بعـــــــض الشـــــــىء لكـــــــن غيـــــــر مقنعـــــــة  ميلودرام

، وفجـــأة تكتشــــف أن  فتـــاة فقيــــرة تتـــزوج مـــن شــــاب ثـــرى.  التفاصـــيل
.  ب لرؤيتهــــــا يقــــــبض عليهــــــا بتهمــــــة الــــــدعارة، وحــــــين تــــــذه لهــــــا أمــــــا

  . يطلقها الزوج ثم يعود للبحث عنها

  ☺  ٢/١رحلة الجحيم 
The Poseidon Adventure 

  ق م ١١٧)  س/    ف/   ت  ( ١٩٧٢أميركا 
Twentieth Century Fox. A F: Ronald Neame. From the N: 

Paul Galilco. S: Stirling Silliphant, Wendell Mayes. P: Irwin 
Allen. ␡ DPh: Harold Stine. PD: William Creber. E: Harold 
F. Kress. M: John Williams. CD: Paul Zastupnevich.  

<Gene Hackman. Str -inAlphOrder: Ernest Borgnine. Red 
Buttons. Carol Lynley, Roddy McDowall. Stella Stevens. 
Shelley Winters.> Co-Str: Jack Albertson. Pamela Sue 
Martin. Arthur O’Connell. Eric Shea. Fred Sadoff, Sheila 
Mathews. Jan Arvan, Byron Webster, John Crawford, Bob 
Hastings, Erik Nelson. And Leslie Nielsen -as the Captain. 
ـــا فائقـــة أصـــبحت واحـــدة مـــن أنجـــح أفـــالم الكـــوارث إطالقـــا ،  درام

’  الجحــــــيم البرجــــــى ‘ن تــــــاله إيــــــروين أللــــــين بفــــــيلم أكثــــــر مجــــــدا وإ
، بعـــــدهما فشـــــل فـــــى صـــــنع فـــــيلم كـــــوارث  ] ” الحريـــــق المـــــدمر “ [

ســـفينة ركـــاب فـــاخرة ضـــخمة فـــى رحلـــة مـــن .  آخـــر بـــذات المســـتوى
، تغـــوص منقلبـــة بســـبب عاصـــفة وذلـــك أثنـــاء عشـــية  نيـــو يـــورك ألثينـــا

، حيـــث الســـفينة  لغـــرقالـــدراما الرئيســـة هـــى مـــا يتلـــو ا.  الكريســـماس
منقلبـــــة رأســـــها ألســـــفل وتتـــــوالى االنهيـــــارات ودخـــــول الميـــــاه لمنـــــاطق 

ـــدة بـــل والحرائـــق أيضـــا ـــاك عـــدد مـــن األحيـــاء  جدي ، بينمـــا ال يـــزال هن
ـــــة التـــــى تتصـــــاعد متســـــارعة مـــــن  ـــــع الـــــزمن ضـــــد الكارث ـــــى ســـــباق م ف

الشخضـــــيات أغلبهـــــا مميـــــز رســـــم بعنايـــــة ونفـــــذ .  لحظـــــة إلـــــى أخـــــرى
ــــــر  نجــــــومبطــــــاقم كامــــــل مــــــن ال ــــــك عب ، وســــــيبقى معظمــــــه فــــــى ذاكرت

،  هاكمــــــان كــــــاهن مــــــارق يفقــــــد مــــــا بقــــــى لــــــه مــــــن إيمــــــان:  الســــــنين
ـــــــك ـــــــاين عامـــــــل خشـــــــن محن ـــــــزن  بورجن ـــــــب يهـــــــودى مت ـــــــاتونز طبي ، ب

، وينتــــرز البدينــــة الجميلــــة بطلــــة غــــوص ســــابقة تغــــوص هنــــا  ومضــــحى
انظـــر .  غوصـــتها األخيـــرة التـــى ال تتناســـب مـــع كونهـــا مصـــابة بالقلـــب

  . ” مصيدة فى الجحيم “د االستطرا
AA: Song (The Morning After -Al Kasha, Joel Hirschhorn 

-M and Lyr); Special Achievement for VFx for The 
Poseidon Adventure (L.B. Abbott and A.D. Flowers). 

AAN: SptAS (Winters); Cgr; CD; FE; M; Sd (Theodore 
Soderberg and Herman Lewis). 

  رحلة الجحيم 
Dead Calm 

  ق م ٩٦)  إى إتش إى  ( ١٩٨٨أستراليا 
[Warner Bros] Kennedy Miller Productions. C: Liz 

Mullinar, Wally Nicita. PMg: Narelle Bursby. CD: Norma 
Moriceau. PD: Graham ‘Grace’ Walker. DPh: Dean Semler. 
E: Richard Francis-Bruce. OM: Graeme Revell. S: Terry 
Hayes. P: Terry Hayes, Doug Mitchell, George Miller. D: 
Phillip Noyce.  From the N Dead Calm: Charles Williams. 

Sam Neill. Nicole Kidman. Billy Zane. ␡ Rod Mulloiner, 
Joshua Tilden, George Shevtsov, Michael Long, Adsa 
Collins, Paula Hudson-Brinkley, Sharon Cook, Malinda 
Arthur. 
ضــــابط بحــــرى يعـــــود ليجــــد ابنــــه مـــــات وزوجتــــه مصــــابة ومصـــــدومة 

الخــــاص ينقــــذان  بيختهمــــااآلن فــــى رحلــــة بحريــــة .  إثــــر حادثــــة ســــيارة
كـــــل .  شـــــابا مـــــن يخـــــت معطـــــوب فـــــإذا بـــــه يأخـــــذ الزوجـــــة ويهـــــرب

الفـــــيلم لعبـــــة قـــــط وفـــــأر بـــــين الزوجـــــة وذلـــــك شـــــبه المجنـــــون تشـــــمل 
ـــــة قتلـــــه بكـــــل الســـــبل بينمـــــا .  الجـــــنس والمالطفـــــة والخديعـــــة ومحاول

ـــــث  ـــــزوج يكـــــافح بالمركـــــب الموشـــــكة علـــــى الغـــــرق والحافلـــــة بالجث ال
ــــــارة.  للحــــــاق بهمــــــا ــــــائق اإلث ــــــع الصــــــنعة ف ــــــيلم تشــــــويق رفي ــــــع  ف ، م

ـــــــيلل ــــــن جرايمــــــى راف ــــــر للموســــــيقى م صــــــور .  اســــــتخدام خــــــارق األث
مــــــاكس  ‘نعت بالكامـــــل فــــــى أســــــتراليا مــــــن نفـــــس الشــــــركة التــــــى صــــــ

ـــــون ـــــة “ [’  المجن ـــــا كأحـــــد  ] ” قاعـــــات العدال ، ويشـــــارك موجهـــــه هن
الواقــــــع أن الشــــــريك المؤســــــس اآلخــــــر للشــــــركة بــــــايرون   (المنتجــــــين 

الوســــــــيم .  ) ١٩٨٣كينيــــــــدى رحــــــــل إثــــــــر حادثــــــــة هليكــــــــوپتر فــــــــى 
، لــــذا فــــالمثير  والفاتنــــة نييــــل وكيــــدمان يؤديانــــدوريهما علــــى مــــا يــــرام

بيللــــــى زيــــــن الــــــذى يلعــــــب هنــــــا أول للفضــــــول هــــــو الضــــــيف الثقيــــــل 
، يبــــدو هنــــا كشــــخص لــــزج الظــــل أكثــــر منــــه شخصــــية متوعــــدة  أدواره

وهـــــــو ال يبـــــــذل أى مجهـــــــود لفعـــــــل هـــــــذا مكتفيـــــــا بوجهـــــــه الصـــــــلف 
، لكـــــن زائـــــرا بمثـــــل هـــــذه المواصـــــفات يمثـــــل بالضـــــبط وفـــــى  الجامـــــد

  ! حد ذاته مصدرا رائعا للرعب لدى أبناء الطبقة الوسطى

   ٢/١رحلة داخل امرأة 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 

صـــــبرى :  قصـــــة وحـــــوار.  جـــــالل فـــــيلم]  أفـــــالم مصـــــر الجديـــــدة [
ـــــق الصـــــبان.  د:  ســـــيناريو.  موســـــى ـــــديكور.  رفي ـــــدس ال مـــــاهر :  مهن

ــــد النــــور .  ســــعيد الشــــيخ:  مونتــــاچ.  عمــــر خورشــــيد:  موســــيقى.  عب
  . أشرف فهمى:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير

،  ، نبيلـــــة عبيـــــد ، شـــــكرى ســـــرحان ، نـــــور الشـــــريف ناديـــــة لطفـــــى
  . ، توفيق الدقن ، ملك الجمل حسين الشربينى

ــــا نفســــية وسياســــية جيــــدة المســــتوى فــــى كــــل عناصــــرها ، وإن  درام
ـــــر مـــــن ذى موقـــــع ـــــبطء فـــــى أكث ـــــين األول .  عابهـــــا ال ـــــين رجل امـــــرأة ب



١٥٤  

زوجهـــا رجـــل المبـــادئ الـــذى تحـــول لالنتهازيـــة فـــى الســـبعينيات لكنـــه 
ــــــيس بدر  ــــــى اتهــــــم ل ــــــام الكــــــالب الت جــــــة المســــــئولية عــــــن صــــــفقة طع

، والثــــــانى شــــــاب مثقــــــف وصــــــاحب  باســــــتيرادها لالســــــتهالك اآلدمــــــى
، لكـــــن حـــــين يقتـــــرب موعـــــد رفـــــع  ، أموالـــــه تحـــــت الحراســـــة أبحـــــاث

.  الحراســـــــة يتحـــــــول لمجـــــــرد شـــــــخص مـــــــادى يـــــــزن األمـــــــور بالمـــــــال
زيـــة الرم.  النهايـــة المنطقيـــة أن تســـير بطلتنـــا وحيـــدة فـــى رحلـــة الحيـــاة

الواضـــــحة للبطلـــــة كمصـــــر الممزقـــــة مـــــا بـــــين عصـــــر الثـــــورة والعصـــــر 
، امتزجــــــــت ببعــــــــدى التعليــــــــق االجتمــــــــاعى والتحليــــــــل  الســـــــابق لهــــــــا

، عـــــن قصـــــة  ، فـــــى تمثيليـــــة شاشـــــة رفيـــــق الصـــــبان النفســـــى المتقنـــــين
  . صبرى موسى

   ٢/١رحلة الرعب 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 

.  صــــبرى عـــــزت:  يو وحـــــوارقصــــة وســــينار .  أفــــالم جمــــال التـــــابعى
:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  جمـــــــال ســـــــالمة.  د:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية

:  مــــدير التصــــوير.  رشــــيدة عبــــد الســـالم:  مونتـــاچ.  مـــاهر عبــــد النــــور
  . محمد عبد العزيز:  إخراج.  جمال التابعى

ــــــــل ، صــــــــالح  ، يوســــــــف شــــــــعبان ، حســــــــين فهمــــــــى مديحــــــــة كام
ــــــد ، عــــــدوى غيــــــث نظمــــــى ــــــد الحمي ــــــد عب ــــــة ، ، تغري ،  أحمــــــد عدوي

  . حسين الشريف
ــــودع البطلــــة المستشــــفى الصــــابتها بمــــرض عصــــبى ، هــــذا بســــبب  ت

بعــــد قليــــل ُيصــــرع الــــزوج ويــــتهم أخيــــه الكهــــل .  ســــوء معاملــــة زوجهــــا
ـــــه ـــــى أمـــــوال أخوت ـــــه انتقامـــــا مـــــن اســـــتيالء األول عل ـــــن .  بقتل ـــــاك اب هن
، حتـــــى تتضـــــح  للمـــــتهم وهنـــــاك شـــــباك خفيـــــة تنصـــــب حـــــول الزوجـــــة

  . لم مثير وجيد نسبيافي.  الحقائق

رحلة شخصية مع مارتين سكورسيزى عبر 
   المتحركات األميركية 

A Personal Journey with Martin 
Scorsese Through American Movies 

ق م )   ٧٤+  ٧٩+  ٧٣  ( ٢٢٦)  — ( ١٩٩٥بريطانيا 
  ]  وثائقى/  تليفـزيونى  [

[Channel 4  Miramax Films -US] British Film Institute 
[BFI TV]. LineP: Dale Ann Stieber. AscP: Raffaele Donato. 
M: Elmer Bernstein. SupE: Thelma Schoonmaker. E: David 
Lindblom, Kenneth I. Levis. ExcPs: Colin MacCabe, Bob 
Last. P: Florence Dauman. W and D: Martin Scorsese, 
Michael Henry Wilson. 

[UC: Martin Scorsese. Gregory Peck, Billy Wilder, Clint 
Eastwood, Howard Hawks, George Lucas, Francis Coppola, 
Brian de Palma, Fritz Lang, Andre de Toth, Douglas Sirk, 
Nicholas Ray, Sam Fuller, Orson Welles, Elia Kazan, 
Arthur Penn, John Cassavetes]. 
تـــــــاريخ الســــــــينما األميركيـــــــة فــــــــى تــــــــوازن رائـــــــع بــــــــين الموضــــــــوعية 
ــــن أشــــهر أبنائهــــا المتمــــردين  ــــة الشخصــــية لواحــــد م ــــة والرؤي األكاديمي

هـــــــذه األخيـــــــرة جعلـــــــت الفـــــــيلم أنشـــــــودة مذهلـــــــة للســـــــينما .  نســـــــبيا
، تفلـــــح فـــــى إقناعـــــك بكـــــم كانـــــت  الكالســـــية والبائيـــــة ســـــواء بســـــواء

ـــــى ملهمـــــة لوجـــــداننا جميعـــــا  هـــــو ”  تحـــــت الشـــــمسصـــــراع  “ (األول
حيـــــث —’  عـــــدوى الســـــيليولويد ‘أول مـــــا أصـــــاب سكورســـــيزى بــــــ 
، وكـــــان كطفـــــل  ’ األفـــــالم مــــرض ‘يســــتعير هنـــــا عبـــــارة فرانــــك كـــــاپرا 

، وكـــم كانـــت األخيـــرة  ) ! فـــى الرابعـــة يغمـــض عينيـــه فـــى تتـــابع النهايـــة
ــــــن  ــــــة والف ــــــع مســــــيرة الســــــينما األميركي ــــــى دف شــــــيئا عظيمــــــا أســــــهم ف

يخــــــرج عــــــن هــــــذا النطــــــاق الجــــــزء األول .  امالســــــينمائى قــــــدما لألمــــــ
ونصــــف الثــــانى المكرســــان لتمهيــــد حــــول مــــدى ســــطوة المنــــتج الــــذى 
يقـــــر سكورســـــيزى أنـــــه كـــــان القـــــوة اإلبداعيـــــة الرئيســـــة خلـــــف األفـــــالم 

، ثــــم لعــــرض أهــــم ثالثــــة ضــــروب ســــينمائية  فــــى نظــــام األســــتوديوهات
ـــــــــع عـــــــــرض أســـــــــتاذى  ) ، الموســـــــــيقية ، الجريمـــــــــة الويســـــــــترن ( ، م

، ثـــــــم الســـــــتعراض تـــــــاريخ التقنيـــــــات  ســـــــفة العميقـــــــة لكـــــــل منهـــــــاللفل
’  حيــــــــرة الموجـــــــــه ‘بعــــــــد هــــــــذه األقســــــــام المعنونــــــــة .  الســــــــينمائية

، يبـــــــــــدأ  ’ الموجـــــــــــه كحـــــــــــاو ‘و’  الموجـــــــــــه كـــــــــــراو للقصـــــــــــص ‘و
الموجــــــــه   ‘و’  الموجــــــــه كمهــــــــرب ‘سكورســــــــيزى نظريتــــــــه الحقيقيــــــــة 

األوائـــــــل هـــــــم أصـــــــحاب األفـــــــالم البائيـــــــة .  ’ كمحطــــــم للمقدســـــــات
أفكــــارا ســـــينمائية جديـــــدة مـــــن ’  يهربـــــون ‘خيصــــة التكـــــاليف الـــــذين ر 

تحــــــت أنــــــوف أبــــــاطرة هوليــــــوود دون أن يشــــــعر أو يهــــــتم األخيــــــرون 
.  بســـــبب حجـــــم المخـــــاطرة الماليـــــة المحـــــدود فـــــى هـــــذه اإلنتاجـــــات

مــــن هــــؤالء ســــتجد أســــماء مثــــل ألمــــر ودوان وديــــه تــــوث وأيــــدا لوپينــــو 
ور تورنييــــه ومنتجــــه ، مــــع تمجيــــد مــــذهل لــــد ليــــويس.  وچوزيــــف إتــــش

ـــــــل  ‘،  ’ النـــــــاس القطـــــــط ‘ليوتـــــــون بـــــــاألخص فيلمهمـــــــا  الـــــــذى يماث
.  ’ فــــى أهميتــــه فــــى تنميــــة ســــينما أميركيــــة ناضــــجة”  المــــواطن كــــين “

ـــــى تحـــــدى القواعـــــد  ـــــر مباشـــــرة ف ـــــن كـــــانوا أكث ـــــى م ـــــرج عل بعـــــدها يع
واألعـــــراف الهوليووديــــــة واالجتماعيــــــة ويســــــمى ســــــتيرنبيرج ووويلمــــــان 

ـــــــــــز وكـــــــــــازان وپ ــــــــــــيتيسوويلل ـــــــــــن وكاساف ، وتشـــــــــــاپلين  يرمينچـــــــــــر وپ
هــــــو اإللماحـــــــة الوحيــــــدة للكوميــــــديا فـــــــى ”  الــــــديكتاتور العظــــــيم “ (

، وعلــــــى رأس الجميــــــع بــــــالطبع ســــــتانلى كووبريــــــك الــــــذى  ) الفــــــيلم
:  ٢٠٠١ “و’  لوليتـــــــا ‘توجـــــــد منـــــــه ثالثـــــــة اقتباســـــــات ممتعـــــــة مـــــــن 

ـــــارى لينـــــدون “و”  … فـــــى كـــــل األحـــــوال يقـــــدم الفـــــيلم دائمـــــا .  ” ب
، تتـــيح لـــك  قـــائق وافيـــة تغطـــى مشـــاهد كاملـــة مـــن عشـــرات األفـــالمد

ــــع بــــأعظم خاصــــية للســــينما طبقــــا  ال مجــــرد اإلنــــدماج معهــــا بــــل التمت
تتــــيح لنــــا  ‘، وهــــى أنهــــا  لعبــــارة سكورســــيزى الختاميــــة مزلزلــــة الحــــرارة

فقــــط تبقــــى تســــاؤالت كبــــرى عمــــن .  ’ التســــاهم فــــى ذاكــــرة مشــــتركة
سكورســــــــيزى تقــــــــديرا كبيــــــــرا ، مــــــــثال أنــــــــت تتوقــــــــع مــــــــن  تجــــــــاهلهم

، لكــــن مــــن  لهيتشــــكوك الــــذى يصــــنفه بالفعــــل ضــــمن الفئــــة األخيــــرة
، مـــــع خلـــــو  شـــــديدين ـ  وإن بأناقةـ  الغريـــــب أن يـــــأتى هـــــذا باقتضـــــاب 

ـــه ـــتج فـــى إطـــار سلســـلة .  الفـــيلم بالكامـــل مـــن أى مشـــهد مـــن أفالم أن
مـــن نحـــو عشـــر أفـــالم أنتجهـــا معهـــد الفـــيلم البريطـــانى إحتفـــاال بمـــرور 

، تحــــــت  ة عــــــام علــــــى ظهــــــور الســــــينما تغطــــــى الــــــبالد المختلفــــــةمائــــــ
  .  ’ قرن السينما ‘مشروع يحمل عنوان 

   ٢/١رحلة الشقاء والحب 
  ق م ١٠٥)  س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٨٢مصر 

إســــماعيل ولــــى :  قصــــة.  أفــــالم محمــــود ياســــين]  إيهــــاب الليثــــى [
ى هــــــــان:  موســــــــيقى .  أحمــــــــد صــــــــالح:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  الــــــــدين
وحيــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ.  مهنــــــى
  . محمد عبد العزيز:  إخراج.  فريد

،  ، محيـــــى إســـــماعيل ، مصـــــطفى فهمـــــى ، شـــــهيرة محمـــــود ياســـــين
ـــــى ـــــى الفخران ـــــدين يحي ـــــور ال ـــــل ن ـــــدر ، عمـــــاد رشـــــاد ، نبي ـــــل ب ،  ، نبي
  . ، هانم محمد ، عماد محرم ، عمر فتحى صافيناز الجندى

، لكنهــــا ناطقــــة بواقــــع الشــــباب المهــــاجر  غيــــر متميــــزة فنيــــا پانورامــــا
مــــنهم المثــــالى مثــــل البطــــل الــــذى فقــــد كــــل شــــىء .  للعمــــل بالخــــارج

ــــى حــــرب  ــــرب لالنحــــراف وهــــاجر ٦٧ف ــــنهم األق ــــل مــــن  ، وم ، أو مث
ـــــه الجنســـــية للعجـــــائز ـــــع قوت ـــــد أو إفشـــــاء  يبي ـــــن التجني ، أو الهـــــرب م

.  ، وهكــــذا الشــــرطة، ومــــنهم مــــن تطــــارده  أســــرار المصــــريين للشــــرطة
ـــــان  ـــــى البحـــــر واليون المضـــــمون والهـــــدف جـــــادان والتصـــــوير الحـــــى ف

، العيــــــب هــــــو عــــــدم تعميــــــق  ، كــــــذلك أغــــــانى عمــــــر فتحــــــى متفــــــوق
  . الشخصيات وسطحية التمثيل

  رحلة شهر العسل 
  ق أأ ٨٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم أميـــــة]  أفـــــالم صـــــوت الفـــــن [
ــــر ــــر بكي ــــاچ.  زهي ــــدير التصــــوير.  حســــنوف:  مونت .  كمــــال كــــريم:  م

  . كمال كريم:  إخراج
ـــــــد حســـــــن يوســـــــف ـــــــة عبي ـــــــة ، نبيل ـــــــى ، لبلب ـــــــى  ، جـــــــزيال دال ، إيف

ـــــــيكال ســـــــيبى ليـــــــونى ، إلهـــــــام  ، علـــــــى جـــــــوهر ، صـــــــالح نظمـــــــى ، ت
  . شوقى

، تســـــتغلها آحـــــدى عصـــــابات تهريـــــب  رحلـــــة شـــــهر عســـــل باليونـــــان
وهنــــــاك .  ت العروســــــين، بــــــدس بضــــــاعتها فــــــى حاجيــــــا المجــــــوهرات

  . مغامرات نشاط بال تميز يذكر.  تختطف العروس
  رحلة العجائب

  . ” المغامر الصغير “:  انظر

  رحلة العجائب 
  ق م ١٠٠)   س/  نور الدين ( ١٩٧٤مصر 

، حســــن  صــــبرى عــــزت:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم حســــن الصــــيفى
ــــــاچ.  الصــــــيفى .  عمــــــر خورشــــــيد:  موســــــيقى.  فكــــــرى رســــــتم:  مونت

:  قصـــــة وإخـــــراج.  ، مســـــعود عيســـــى كمـــــال كـــــريم:  مـــــديرا التصـــــوير
  . حسن الصيفى
،  ، وحيـــــد ســـــيف ، نبيـــــل الهجرســـــى ، محمـــــد عـــــوض نبيلـــــة عبيـــــد

  . سيمون
ــــــــر مضــــــــحكة عــــــــن ســــــــفر البطــــــــل ألميركــــــــا  ــــــــديا تافهــــــــة وغي كومي

ـــــراث عمـــــه ـــــى مي ، فيفاجـــــأ أن الوصـــــية تشـــــترط زواجـــــه  للحصـــــول عل
  . وجته، وتبدأ لعبة الكذب على ز  من ابنته

  رحلة العمر 
  ق م ٨٥)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 

ـــــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســـــــينما [ ـــــــد]  هيئ .  أفـــــــالم الشـــــــرق الجدي
جمـــــال :  موســـــيقى.  نهـــــاد بهجــــت:  منـــــاظر.  عـــــادل منيــــر:  مونتــــاچ
قصــــــــة وســــــــيناريو .  ضــــــــياء المهــــــــدى:  مــــــــدير التصــــــــوير.  ســــــــالمة
  . سعد عرفة:  وإخراج

ــــــارودى ــــــدين ، ، أحمــــــد مظهــــــر شــــــمس الب ــــــى   مــــــريم فخــــــر ال ، عل
، مختـــــار  ، ســـــالمة أليـــــاس ، أحمـــــد لوكســـــر ، ســـــامية رشـــــدى كمـــــال
  . السيد

ــــــزل ــــــدق خــــــاوى فــــــى مصــــــيف منع زوج فــــــى النصــــــف الثــــــانى :  فن
ـــــة ـــــاة عصـــــرية منطلق ـــــد .  ، وقصـــــة غـــــرام جـــــامح ســـــريع للعمـــــر وفت بع

ـــل للعـــالج ـــار النفســـى غيـــر القاب ـــه نحـــو االنهي ـــدأ رحلت ، كمـــا  العـــودة تب
، لواجهـــــــات المالهـــــــى بمســـــــتقبل مبتـــــــذل  لنهايـــــــةتـــــــوحى لقطـــــــات ا

ـــــة المعتـــــادة مـــــن ســـــعد عرفـــــة .  للبطلـــــة هـــــذه هـــــى الموعظـــــة األخالقي
ــــــة جنســــــيا ،  لكــــــن هــــــذه المــــــرة فــــــى فــــــيلم محشــــــود بالصــــــور الجريئ

المختـــارات .  جعلـــت منـــه واحـــدا مـــن أنجـــح أفـــالم الســـينما المصـــرية
تجهيـــــــزات .  الموســـــــيقية العالميـــــــة تـــــــوحى أيضـــــــا بممارســـــــة الجـــــــنس

  . خلفيات تصوير جيدة جدا جميعاو 

   ٢/١رحلة غرامية 
  ق أأ ١١٠)  س/   مارشال ( ١٩٥٧مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج

، أحمــــــد  ، ســــــميرة أحمــــــد ، شــــــكرى ســــــرحان مــــــريم فخــــــر الــــــدين
  . ، يوسف فخر الدين ، محمد الموجى مظهر

زوج يــــــدعى أنــــــه .  كوميــــــديا عاطفيــــــة طريفــــــة األداء ومســــــلية جــــــدا
ــــى الصــــحراءأعــــزب ليحصــــ ــــة ف ــــى وظيف ــــة صــــاحب .  ل عل تطــــارده ابن

، وتقـــــيم  الزوجـــــة تـــــأتى مدعيـــــة أنهـــــا شـــــقيقته.  العمـــــل ويكـــــاد يحبهـــــا
  . عالقة غرامية إلثارة غيرته

   ٢/١رحلة فى الس فيجاس 
Vegas Vacation 

  ق م ٩٥)  إى إتش إى  ( ١٩٩٧أميركا 
Warner Bros. C: Jackie Burch. MComp: Joel McNeely. 

FE: Seth Flaum. PD: David L. Snyder. DPh: William A. 
Fraker, A.S.C. Co-P: R. J. Louis. ExcPs: Matty Simmons, 
Susan Ekins. S: Eusa Bell; St: Eusa Bell, Bob Ducsay. P: 
Jerry Weintraub. D: Stephen Kessler.  AscP: Fred 
Fontana. MSup: Bones Howe. 

Chevy Chase. Beverly d’Angelo. Randy Quaid. ¤. Miriam 
Flynn. Ethan Embry. Marisol Nichols. Shae d’Lyn. Wayne 
Newton. Sigfried & Roy. Sid Caesar. Julio Oscar Meghoso. 
And Wallace Shawn. ␡ Jerry Weintraub. 

انظر قائمـــــة ـ  اســـــتطراد آخـــــر لسلســـــلة عطـــــالت الهجـــــاء الشـــــعبى 
العنونـــــة المصـــــرية  (”  ٢أجـــــازة كلهـــــا متاعـــــب  “السلســــلة فـــــى أولهـــــا 

عائلـــــــة جريزوولـــــــد هـــــــذه .  ) العشـــــــوائية لألفـــــــالم ليســـــــت مســـــــئوليتنا
يخســـــر األب جميـــــع نقـــــوده فـــــى القمـــــار .  المـــــرة فـــــى الس فــــــيجاس

ـــــة البـــــن ال (ويخســـــر األســـــرة  ـــــب واالبن زوجـــــة تنجـــــذب لشـــــخص غري
ـــر بعـــد أن يعـــود  ) عـــم راقـــص جـــرئ ، ولكـــن يســـترجع ذلـــك كلـــه وأكث

ـــيهم مـــرة أخـــرى ـــام والحـــب إل ـــة العـــودة إلـــى شـــيكاجو  الوئ ـــدأ رحل ، وتب
ــــد انتهــــاء األجــــازة ــــن تشيفـــــى تشــــيس أو األب .  بع كوميــــديا هادئــــة م

دور المنــــــتج المعــــــروف چيــــــرى واينتــــــراوب يقــــــوم هنــــــا بــــــ.  جريزوولــــــد
  . مقامر محنك

  رحلة لذيذة 
  ق أأ ٨٧)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 

:  قصـــــة.  أفــــالم االتحـــــاد]  المؤسســــة المصـــــرية العامــــة للســـــينما [
ــــــــاروق صــــــــبرى:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  حســــــــن يوســــــــف ــــــــدس .  ف مهن

ـــــــــاظر ـــــــــاس حلمـــــــــى:  المن ـــــــــاچ.  عب ـــــــــدير .  فكـــــــــرى رســـــــــتم:  مونت م
  . د الوهابفطين عب:  إخراج.  عادل عبد العظيم:  التصوير

،  ، حســــن مصــــطفى ، عــــادل إمــــام ، نجــــالء فتحــــى حســــن يوســــف
،  ، ســـــالمة إليـــــاس ، زوزو شـــــكيب ، إبـــــراهيم ســـــعفان عـــــدلى كاســـــب
  . ، حسن حسين ، كامل أنور ميمى جمال

، فــــى نفــــس الوقــــت ينهــــار  شــــابان يهربــــان مــــن أســــرتيهما ويتزوجــــان
مفارقـــــات متوســـــطة .  زواج الشـــــخص اللـــــذين ســـــرقا لوحـــــات ســـــيارته
  . االمتاع حتى تلتقى الخيوط معا فى النهاية السعيدة

  رحلة المابيت شو 
The Great Muppet Caper 

  ] نشاط حى/   استحراك  [ق م  ٩٥)    ف ( ١٩٨١بريطانيا 
[ITC] Henson Associates. MAndLyr: Joe Raposo. Chor: 

Anita Mann. PD: Harry Lange. E: Ralph Kemplen. DPh: 
Oswald Morris, B.S.C. ExcP: Martin Starger. W: Tom 
Patchett & Jay Tarses and Jerry Juhl & Jack Rose. P: David 
Lazer and Frank Oz. D: Jim Henson.  AscP: Bruce 
Sharman. CD: Julie Harris. Muppet Designers and Builders: 
Caroly Wilcox. MuppetTechDesignes: Faz Fazakas; Muppet 
Costumes: Calista Hendrickson. PExc: Bernard J. Kingram, 
Richard L. O’Conner. 

Muppet Perf: Jim Henson. Frank Oz. Dave Goelz. Jerry 
Nelson. Richard Hunt. AlsoStr: Charles Grodin, Diana 
Rigg. CameoGuestStars: John Cleese, Robert Morley, Peter 
Ustinov, Jack Warden. AndMuppetPerfs: Steve Whitmore. 
Louise Gold Kathryn Mullen. Bot Payne, Rober Barnett, 
Brian Muehl, Hugh Spight, Mike Quinn, Brian Henson. 
Carrol Spinney. Ftr: Erica Creer Kate Howard, Della Finch, 
Michael Robbins, Joan Sanderson. 

لمابيـــــــت للنـــــــدن إلجـــــــراء مقابلـــــــة صـــــــحفية مـــــــع يـــــــذهب بعـــــــض ا
ـــــض مجوهراتهـــــا ـــــاء ُســـــرقت بع ـــــى  مصـــــممة أزي فنـــــدق  ‘، ويقيمـــــون ف

بعــــد قليــــل تفقــــد .  الــــذى يبــــدو أنــــه مركــــز الماپيــــت هنــــاك’  الســــعادة
وبينمــــــا يســــــتعد .  المصــــــممة عقــــــدها وتــــــتهم مــــــس پيجــــــى بالســــــرقة

صــــــــديق العارضــــــــة وعصــــــــابته النســــــــائية لســــــــرقتهم التاليــــــــة معــــــــرض 
تهــــرب مــــس پيجــــى مــــن الســــجن وتنفــــذ بطريقتهــــا الخاصــــة ،  للمــــاس

كوميـــــديا ممتعـــــة وفيـــــرة النكـــــات .  خطـــــة الماپيـــــت لإليقـــــاع بالعصـــــابة
.  ” صــــــوت الموســــــيقى “مــــــع أغــــــان تحــــــاول إعــــــادة أيــــــام .  اللغويــــــة

.  وطبعــــا هنــــاك براعــــة اســــتحراك الماپيــــت الفائقــــة ومتعــــددة الوســــائل
’  موفــــــى الماپيـــــت ‘هـــــذا ثـــــان فـــــيلم ســـــينمائى للمابيـــــت واألول هـــــو 

١٩٨٩ .  

  رحلة المشاغبين 
  ق م ١٠٥)   س/  سفير ( ١٩٨٨مصر 
  . أحمد ثروت:  إخراج

، فريـــــدة ســـــيف  ، ســـــمير غـــــانم ، دالل عبـــــد العزيـــــز مجـــــدى وهبـــــة
ـــد الســـالم  ، ســـعد خضـــر ، هـــادى الجيـــار ، أحمـــد راتـــب النصـــر ، عب

، نجــــاح  ، هريــــدى عمــــران ، صــــالح يحيــــى ، رشــــاد فــــرج الدهشــــان
  . عبد الحميد حسين،  أحمد

ـــى ينهـــب عمهـــا  ـــه الت ـــة خالت ـــاهرة لمســـاعدة ابن ـــى الق ـــذهب إل ريفـــى ي
هـــــى ال تعـــــرف شـــــيئا والعـــــم يقـــــوم بشخصـــــيتين موحيـــــا بـــــأن .  أموالهـــــا

ــــــدينا نصــــــابا يشــــــبهه ينتحــــــل اســــــمه طــــــوال .  ، بينمــــــا يظهــــــر هــــــو مت
ــــــر عمــــــد خطــــــط الشــــــرطة  ــــــت يفســــــد البطــــــل وصــــــديقه عــــــن غي الوق

كوميـــــــديا .  أراض مملوكـــــــة للدولــــــة لإليقــــــاع بــــــالعم الـــــــذى راح يبيــــــع
  . فارص ساذجة بها ضحكات جيدة أحيانا

   ٢/١رحلة النسيان 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 

موســـــــى :  قصـــــــة.  أفـــــــالم محمـــــــود ياســـــــين]  وكالـــــــة الجـــــــاعونى [
جمـــــال .  د:  موســـــيقى.  أحمـــــد صـــــالح:  ســـــيناريو وحـــــوار.  صـــــبرى
ســـــمير :  دير التصـــــويرمـــــ.  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  ســـــالمة
  . أحمد يحيى:  إخراج.  فرج

ــــدا ، محمــــود ياســــين نجــــالء فتحــــى ــــاس ، هوي ، طــــاهر  ، أســــامة عب
،  ، زيـــــــن العشــــــــماوى ، إنعـــــــام سالوســـــــة ، عمـــــــر الحريـــــــرى الشـــــــيخ

، إبــــــراهيم  ، علــــــى الشــــــريف ، فــــــاروق يوســــــف صــــــبرى عبــــــد العزيــــــز
  . السيد

ـــــــة مـــــــؤثرة ـــــــا عاطفي ـــــــة العناصـــــــر ككـــــــل وذا ميلودرام ت قـــــــيم ، متقن
،  أديــــب يتعــــرف بأرملــــة ألحــــد أبطــــال حــــرب أكتــــوبر.  إنتاجيــــة عاليــــة

حـــين يـــنجح فـــى .  يحـــاول إخراجهـــا مـــن أزمتهـــا خـــالل رحلـــة بالخـــارج
، وهنـــا ينهـــار البطـــل علـــى نحـــو  حـــذلك يعـــود الـــزوج الـــذى كـــان أســـيرا

  . حاد
   ٢/١رحمة من السماء 

  ق أأ ١٣٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٨مصر 
  . املعباس ك:  إخراج



١٥٥  

،  ، نيللــــــــى ، محمــــــــود المليجــــــــى ، عمــــــــاد حمــــــــدى هنــــــــد رســــــــتم
  . ، محمد التابعى فردوس محمد

ــــة ــــة ونفســــية مغرق ــــل مــــن نمــــط  ميلودرامــــا عاطفي ــــالعكس بالكام ، وب
مــــــع هــــــذا ال بــــــأس بأثرهــــــا الكلــــــى .  عبــــــاس كامــــــل الســــــاخر المعتــــــاد

ــــدتها فتصــــاب بأزمــــة نفســــية.  الفعــــال ــــة تتســــبب فــــى مــــوت وال .  طفل
، بينمـــا  ، يعـــزف هـــو عنهـــا ة والـــدها راقصـــة تشـــبه أمهـــاتظهـــر فـــى حيـــا

للراقصـــــة أيضـــــا أزمتهـــــا بمـــــوت طفلتهـــــا .  تخـــــرج الطفلـــــة مـــــن أزمتهـــــا
ـــــم وقوعهـــــا فـــــى حـــــب األب المريضـــــة دور جيـــــد مـــــن المليجـــــى  .  ، ث

ـــه  كالطبيـــب الصـــديق كبيـــر القلـــب الـــذى يحـــاول إصـــالح مـــا يعـــانى من
  . الجميع

  الرحمة المهداة 
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى   [ق م  ١١٣)  ت ( ١٩٨٥مصر ح 

توفيـــــــق :  للكاتـــــــب الكبيـــــــر.  تليفــــــــزيون جمهوريـــــــة مصـــــــر العربيـــــــة
إعــــــــــداد .  ســــــــــعد زغلـــــــــول نصـــــــــار:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  الحكـــــــــيم
.  إمـــــام الصـــــفطاوى:  ؛ مراجعـــــة لغويـــــة مرســـــى الحطـــــاب:  موســـــيقى

ـــــديكور ـــــل ســـــابق:  مهندســـــا ال :  مـــــدير إضـــــاءة.  ، عثمـــــان طـــــاهر نبي
ــــد ، محمــــد  عبــــد اهللا مصــــطفى:  مــــديرو التصــــوير.  البــــاقى فــــاروق عب

.  ، محمـــــود األشـــــقر ، محمـــــود حامـــــد ، ســـــعد عبـــــد الجـــــواد ثابـــــت
محمـــــد :  مـــــدير اإلنتـــــاج.  حمـــــادة عبـــــد الوهـــــاب:  المنـــــتج المنفـــــذ

منيــــر :  إخــــراج <.  أميــــرة المغربــــى:  المخــــرج المنفــــذ.  عبــــد الــــاله
  . § > التونى

ــــة ــــق، محســــنة توف أحمــــد مظهــــر:  بطول ، ســــامى  ، محمــــد الســــبع ي
ــــل ، أحمــــد زكــــى طمــــوم ــــو اللي ــــز أب ــــد العزي ــــرى ، عب ،  ، محمــــود الزهي

،  ، علـــــى عــــــزب ، محمـــــود التـــــونى ، فوزيـــــة إبــــــراهيم أحمـــــد النـــــاغى
ــــــده ــــــد المعطــــــى نجيــــــب عب ــــــد  ، محمــــــود العراقــــــى ، عثمــــــان عب ، عب
، أحمــــد  شــــريف صــــبرى:  تمثيــــل >.  ، محمــــد خليــــل الهــــادى أنــــور

.  ، بكـــــرى الشـــــدى ، زكـــــى عبـــــد الحميـــــد لـــــوان، متـــــولى ع أبـــــو زيـــــد
،  ، قاســــم شــــحاتة ، محمــــد منصــــور ، محمــــد منصــــور عــــزت المشــــد

ـــــــاوى إمـــــــام الصـــــــفطاوى ـــــــور حســـــــونة ، محمـــــــود الحفن إيمـــــــان .  ، أن
، عبـــــــد  ، علـــــــى فـــــــوزى ، ســـــــناء مـــــــاهر ، ليلـــــــى صـــــــابونجى حمـــــــدى

ـــــــد الحميـــــــد ، أحمـــــــد فـــــــؤاد الـــــــرحمن حامـــــــد ، ســـــــمير  ، جمـــــــال عب
،  ، ســـــــيد العربـــــــى ، فـــــــاروق رمضـــــــان واوى، مصـــــــطفى الكـــــــ العربـــــــى

، هــــــــــدى  ، محمــــــــــد عابــــــــــدين ، محمــــــــــد حبيــــــــــب حســــــــــن العــــــــــدل
،  ، أحمــــد بهلــــول ، رابحــــة فرغلــــى ، عبــــد الحميــــد عثمــــان إســــماعيل

.  عبـــــــــد الغفـــــــــار عـــــــــودة:  ضـــــــــيف الشـــــــــرف.  < حســـــــــنين ســـــــــرور
ـــــــر ـــــــل الكبي ـــــــرحيم الزرقـــــــانى:  باالشـــــــتراك مـــــــع الممث ـــــــد ال راوى .  عب
ــــــه وســــــ ــــــر:  لمالرســــــول صــــــلى اهللا علي ــــــان الكبي ــــــس /  الفن محمــــــود ي

/  الفنـــــــان الكبيـــــــر:  راوى القـــــــرآن الكـــــــريم.  ] محمـــــــود ياســـــــين [ـ  
  . محمد الطوخى

الســـــيرة النبويـــــة فـــــى معالجـــــة ســـــاذجة ومبالغـــــة وشـــــديدة اإليمانيــــــة 
التركيــــــز علــــــى والدة .  علــــــى حســــــاب الــــــدراما ومصــــــداقية الممثلــــــين

ــــة ويــــتم ورضــــاع ثــــم شــــباب النبــــى وزواجــــه األول وبــــدء  دعوتــــه ومحارب
أفضـــــل .  ، هـــــذا حتـــــى النهايـــــة الهجـــــرة إلـــــى المدينـــــة األشـــــراف لـــــه

ـــــاة  ـــــة وحي ـــــث الجـــــدب واألوبئ ـــــى حي األشـــــياء تتابعـــــات اإلرضـــــاع األول
وأســــــوأ األشــــــياء تقــــــديم .  الصــــــحراء القاســــــية مقنعــــــة بدرجــــــة نســــــبية

ـــــــــة والمســـــــــيحية ـــــــــل أشـــــــــرار غـــــــــادرون :  الشخصـــــــــيات اليهودي األوائ
ــــون علــــى طــــول الخــــ ــــر  طجــــاحظو العي ــــاجون ألكث ، واآلخــــرون ال يحت

مــــن ســــماع خبــــر واحــــد عــــن محمــــد حتــــى يتركــــون عقيــــدتهم مهــــرولين 
ـــه ـــى !  إلي ـــدور النب الجـــرأة تكمـــن فـــى أن محمـــود ياســـين يقـــوم صـــوتيا ب

ــــى مشــــاهد حواريــــة  ــــن هــــذا علــــى تفاعــــل  (ف ــــا تشــــتمل أبعــــد م وأحيان
، فقـــط مـــع  مـــع بقيـــة الممثلـــين)  مـــادى كتنـــاول األشـــياء ومـــا إلـــى هـــذا

ــــــــينم ــــــــه دائمــــــــا بكلمــــــــة :  حــــــــدوديتين اثنت يقــــــــول  ‘أن يســــــــبق كالم
كالعـــــادة أســـــند للممثـــــل .  ، وأن ال يظهـــــر فـــــى اإلطـــــار قـــــط ’ النبـــــى

، لكـــــــن ال حجـــــــم وال  دور أبـــــــى ســـــــفيان)  أحمـــــــد مظهـــــــر (الــــــرئيس 
ـــــه جعلـــــت وجـــــوده محسوســـــا مـــــن  جـــــودة الســـــطور التـــــى أســـــندت إلي

  ! األصل

   ٢/١الرحمة يا ناس 
  ق م ١٠٠)  س / السبكى ( ١٩٨١مصر 

ســـــــيد :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم كمـــــــال صـــــــالح الـــــــدين
رمــــــزى :  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد العزيــــــز فخــــــرى:  مونتــــــاچ.  موســــــى
  . كمال صالح الدين:  إخراج.  إبراهيم

ـــــر ، مصـــــطفى فهمـــــى ســـــهير رمـــــزى ـــــرى ، منـــــى جب ،  ، عمـــــر الحري
،  ، نعيمــــة الصــــغير ، حســــين الشــــربينى ، نبيلــــة الســــيد ســــيف الــــدين
  . ، علية عبد المنعم صالح نظمى

ـــــدكتوراة  ـــــل ال ـــــذى يســـــافر لني ـــــى عـــــن حبيبهـــــا ال ـــــاة متطلعـــــة تتخل فت
،  تنـــدم وتالحـــق حبيبهـــا بعـــد عودتـــه.  وتتـــزوج مـــن رجـــل بيـــزنس ثـــرى

ـــــــا.  والنتيجـــــــة أن تخســـــــر كـــــــل شـــــــىء ،  ميلودرامـــــــا ناجحـــــــة جماهيري
  . والسبب أنها جيدة اإليقاع ومقنعة على نحو عام

  ☺ رد قلبى 
Back Alive 

  ق م ١٥٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
ــــيلم ــــوتس ف ــــن .  ل ــــاج ســــينما ســــكوپ بتصــــريح خــــاص م أضــــخم إنت

مهنــــدس .  يوســــف الســــباعى:  قصــــة.  شــــركة فــــوكس للقــــرن العشــــرين
نصـــــــرى عبـــــــد :  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  أنطـــــــون بـــــــوليزويس:  المنـــــــاظر
.  كمــــــال كــــــريم:  المصــــــور.  كمــــــال أبــــــو العــــــال:  المونتــــــاچ.  النــــــور
ـــاجســـا ـــاج مـــدير اإلنت الســـيناريو والحـــوار .  ســـيد غـــراب:  عد فـــى اإلنت

ــــار:  اإلضــــافى للســــينما :  الموســــيقى التصــــويرية.  عــــز الــــدين ذو الفق
مــــــــدير .  يوســــــــف الســــــــباعى:  القصــــــــة والحــــــــوار.  فــــــــؤاد الظــــــــاهرى

.  وحيــــد فريـــــد:  مــــدير التصـــــوير.  مصــــطفى عبـــــد اللطيــــف:  اإلنتــــاج
  . ذو الفقار عز الدين:  إخراج.  آسيا:  إنتاج

ــــــدين ــــــاض.  شــــــكرى ســــــرحان.  مــــــريم فخــــــر ال زهــــــرة .  حســــــين ري
، رشـــــدى  ، أحمـــــد عـــــالم ] أحمـــــد مظهـــــر [ـ  ، حـــــافظ مظهـــــر  العـــــال
فــــــاخر .  ، ضــــــحى أمــــــين ، كمــــــال ياســــــين ، فــــــردوس محمــــــد أباظــــــة
ـــــاخر ـــــا فخـــــرى ف ـــــس ، عـــــدلى كاســـــب ، ثري ، إســـــكندر  ، جمعـــــة أدري

باالشـــــتراك .  ، محمـــــد أميـــــر ، علـــــى عيســـــى ، نبيـــــل العشـــــرى منســـــى
  . ، صالح ذو الفقار هند رستم:  مع

”  ذهـــــــب مـــــــع الـــــــريح “، يمثـــــــل  أفضـــــــل فـــــــيلم مصـــــــرى إطالقـــــــا
ــــــدر  بالنســــــبة للســــــينما المصــــــرية”  صــــــراع تحــــــت الشــــــمس “و ، وأق

ـــك المشـــاعر بكـــل طيفهـــا وأنواعهـــا ودرجاتهـــا صـــنعته  ـــيلم علـــى تحري ف
عقليــــا الحكــــم العســــكرى شــــىء جيــــد للشــــعوب .  فــــى كــــل تاريخهــــا

، وكــــــــل االنطالقـــــــات والتنمــــــــر االقتصـــــــادى فــــــــى القــــــــرن  خلفـــــــةالمت
العشــــرين كــــان بفضــــل نظـــــم عســــكرية بــــدءا مـــــن جنــــوب أميركــــا إلـــــى 

، ذلـــــك  ، بـــــل وحتـــــى دول شـــــمالى المتوســـــط األوروپيـــــة شـــــرق آســـــيا
ــــــات إنشــــــاء  ــــــدى هــــــذه الحكوم ــــــة ل بشــــــرط واحــــــد أن تكــــــون األولوي

مجـــــرد   ، ولـــــيس قاعـــــدة للبحريـــــة األميركيـــــة أو فرعـــــا لچنـــــرال موتـــــورز
ـــــاينى ـــــد الواحـــــد الجن ـــــريس عب ـــــم واالقتصـــــاد  .  كرامـــــة ال بالعقـــــل والعل

ـــــة فـــــى تـــــاريخ مصـــــر الحـــــديث ،  كـــــان الحكـــــم العســـــكرى أســـــوأ كارث
ـــى االشـــتراكية ـــه اتجـــه يســـارا إل ـــك أن لكـــن العقـــل شـــىء والســـينما .  ذل

مــــن منــــا يتــــذكر أفكــــاره الليبراليــــة وهــــو  (إنهــــا االنفعــــال :  شــــىء آخــــر
ـــــــريح “يشـــــــاهد  وال انفعـــــــاالت أعظـــــــم مـــــــن .  ) ! ؟ ” ذهـــــــب مـــــــع ال

ـــــانى  ـــــذى ظـــــل يع ـــــاينى هـــــذا ال ـــــد الواحـــــد الجن التعـــــاطف مـــــع عـــــم عب
وعنــــدما يقــــع ابنــــه وابنــــة الباشــــا .  المهانــــة واالحتقــــار والظلــــم الطبقــــى

، يعنـــــى هـــــذا طـــــرده قطـــــع لقمـــــة عيشـــــه  فـــــى غـــــرام متبـــــادل جـــــارف
ــــت يمكــــن أن تحــــدث فــــى  ــــالجنون ألنــــه صــــدق أن الحوادي ــــه ب واتهام

ــــدنيا .  الواقــــع ــــر ال ــــن ليصــــبح ضــــابطا وتتغي ــــك االب ــــدما يكــــافح ذل وعن
ــــل  ــــن تتمالــــك نفســــك مــــن التهلي ــــل ذلــــك الحــــب ممكنــــا ل ليصــــبح مث

، مــــــن فــــــرط مــــــا عايشــــــت كــــــابوس االنكســــــار وكبــــــت  والبكــــــاء معــــــا
ـــــى مصـــــر.  األحـــــالم ـــــات الحـــــب براعـــــة ف ـــــه أعظـــــم درامي ـــــر  إن ، وأكث

ا مــــن بــــين  الضــــرب األكثــــر تبلــــورا وفاعليــــة ســــينمائي (دراميــــات الظلــــم 
أثـــــرا وألمـــــا وتألقـــــا مـــــن عـــــز الـــــدين ذو )  كافـــــة قوالبهـــــا االجتماعيـــــة

الفقــــــار األســـــــتاذ األوحــــــد المبـــــــدع والمحتــــــرف معـــــــا فــــــى المشـــــــروع 
درامـــــــا يوســـــــف الســـــــباعى تصـــــــل للحـــــــدود .  الســـــــينمائى المصـــــــرى

ــــادر ــــى كــــل شــــىء بابتكــــار ن ــــة  القصــــوى ف ــــأعلى مســــتويات الكتاب ، وب
حــــــداث الكبيــــــرة وال تصــــــبح تقانــــــة تمتــــــزج الخيــــــوط الشخصــــــية باأل

، بــــــل مســـــببا رئيســــــا لكـــــل مــــــا يحــــــدث  هـــــذه مجــــــرد خلفيـــــة ذهنيــــــة
، وذلــــك بكــــل المنطقيــــة والطبيعيــــة  للشخصــــيات مــــن فواجــــع وأفــــراح

حجـــــزت مـــــريم فخـــــر الـــــدين مـــــن أول طلقـــــة وإلـــــى األبـــــد .  المتخيلـــــة
دور خفيـــــــف .  لقـــــــب أرق وأجمـــــــل وجـــــــه عرفتـــــــه الشاشـــــــة المصـــــــرية

ر أخـــو البطـــل األكبـــر الـــذى أصـــبح محبـــب حقـــا مـــن صـــالح ذو الفقـــا
هنــــد رســــتم متألقــــة وقــــدمت واحــــدا مــــن أكثــــر .  ضــــابطا فــــى الشــــرطة

أدوارهـــــا حزنـــــا كالراقصـــــة البـــــاهرة التـــــى أحبـــــت البطـــــل وهـــــو منهـــــار 
يـــــائس مــــــن حبــــــه األصــــــلى وكـــــان حبهــــــا حقيقيــــــا لدرجــــــة أن ضــــــحت 
بــــالكثير جــــدا بعــــد ذلــــك تكفيــــرا عــــن غلطــــة غيــــر مقصــــودة منهــــا فــــى 

ريـــــــاض :  قــــــس الجميـــــــع علــــــى هـــــــذا.  بيبتــــــه لـــــــهاحتــــــراق رســـــــالة ح
، زهــــــرة العـــــــال التـــــــى  وفــــــردوس محمـــــــد األب واألم ال ينســــــيان قـــــــط

انتـــــاج مشـــــبع .  ، إلـــــى آخـــــر الطـــــاقم تحـــــب األخ مـــــن طـــــرف واحـــــد
ــــا بــــاأللوان والسينماســــكوپ مــــن آســــيا تحــــول إلــــى أنجــــح فــــيلم  تمام

، وحتـــــى  مصـــــرى حتـــــى تاريخـــــه وبفـــــارق هائـــــل عـــــن ســـــابقيه آنـــــذاك
ـــــــوم ال  ــــــــزيونياالي ـــــــه تليف ـــــــدى إذاعت ـــــــو شـــــــوارع مصـــــــر ل ـــــــت تخل .  زال
ــــــــك ويعتصــــــــر :  بكلمــــــــة ــــــــذى يمتل ــــــــب ال ــــــــوهج الرهي ــــــــك ال هــــــــو ذل
، ومهمـــــا كانـــــت  وعيـــــون كـــــل مـــــن لديـــــه قلـــــب أو أثـــــر للـــــدموع قلـــــب

تفكيــــــــره أو والؤه أو طبقتــــــــه ال يملــــــــك فكاكــــــــا مــــــــن هــــــــذا الســــــــحر 
ــــى هــــذا .  الملتهــــب ــــدير الكالســــيات ف ــــاال تق فيلمــــان آخــــران فقــــط ن
  . ” بداية ونهاية “و”  غزل البنات “، هما  الكتاب

  الرداء األبيض 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٥مصر 

نيــــــروز .  حســـــن رمـــــزى:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم النصـــــر
ـــــــك ـــــــد المل ـــــــاچ.  عب ـــــــال:  مونت ـــــــو الع :  مـــــــدير التصـــــــوير.  كمـــــــال أب
  . حسن رمزى:  إخراج.  محمود نصر

،  ، يوســــف وهبـــــى وهبــــة، مجــــدى  ، أحمــــد مظهــــر نجــــالء فتحــــى
ــــديل ، هــــدى رمــــزى زهــــرة العــــال ــــاة قن ، صــــالح  ، ســــعيد صــــالح ، حي

  . ، حسن قنديل نظمى
ســـــيدة مشــــــردة تســــــرق كــــــى تحضـــــر حفــــــل زفــــــاف ابنتهــــــا بعــــــد أن 
طردهـــــا الثـــــرى والـــــد زوجهـــــا حـــــين انكشـــــف أمـــــر زاوجهمـــــا الخفـــــى 

ــــر حــــادث ــــزوج الشــــاب إث ــــه .  بمــــوت هــــذا ال ــــاك تروي الفــــيلم فــــالش ب
ميلودرامــــــا .  رقته والــــــذى يســــــاعدها فــــــى النهايــــــةللرجــــــل الــــــذى ســــــ

تعليــــق اجتمــــاعى جيــــدة التنفيــــذ بصــــورة عامــــة ونجــــالء فتحــــى مشــــرقة  
ــــذى تقدمــــه  كالعــــادة ــــك الجــــزء المتقــــدم مــــن العمــــر وال ، بمــــا فــــى ذل
  . ألول مرة

 الرديف 
Récidive 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٢فرنسا 
Antenne 2; Pathé Télévision. Adp and Dialogues: Jean-

Michel Guenassia and Franck Appréderis; And the amicable 
collaboration of Marc Chapiteau. From Les Loups; OS by 
Jean-Michel Guenassia, Bernard-Pierre Donnadieu. DPh: 
Claude Robin; PD: Pierre Cardieu; E: Laurence Leininger. 
M: Jean Musy. A Franck Appréderis F. 

With: Patrick Raynol. Jean-Marc Bory. And: Phillipe 
Leroy-Beaulieu. Marc Chapiteau. Agathe Colsenet, Élise 
Caron. And the participaion of Jean-Pierre Malo. 

ـــــل يخـــــرج ليجـــــد كـــــل شـــــىء ضـــــده صـــــحيفة :  ســـــجين مـــــدان بالقت
ــــــه دون أن يعرفهــــــا.  تالحــــــق تصــــــرفاته ــــــودد ل ــــــل تت ــــــة القتي ــــــدأ .  ابن يب

، لكـــن األمـــور تزيـــد ســـوءا إلـــى أن تـــؤدى لمـــا  رحلـــة هـــرب إلـــى الريـــف
،  درامــــا إجتماعيــــة متوســــطة.  يقولــــه العنــــوان أى العــــودة إلــــى الجريمــــة

  . مع تمثيل جيد للشخصية الرئيسة
  لرسالة األخيرة ا

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . محمد كامل حسن:  إخراج

ــــــدين مديحــــــة ســــــالم ــــــدقن ، يوســــــف فخــــــر ال ــــــق ال ، ســــــامى  ، توفي
  . ، سميرة محسن ، أحمد الحداد سرحان

الرســــــالة األخيــــــرة هــــــى أوراق وجــــــدتها ابــــــن عضــــــو عصــــــابة لقــــــى 
قــــام مــــن قتلتــــه تقــــرر االنت.  مصــــرعه تثبــــت اشــــتغالهم بتهريــــب العقــــاقير

.  فيرســـلون فـــى أثرهـــا مـــن يحـــاول الحصـــول منهـــا علـــى تلـــك الوثـــائق
ميلودرامـــــا .  بعـــــد قليـــــل يقـــــع هـــــذا فـــــى حبهـــــا وأنـــــت تعـــــرف البقيـــــة

  . تشويق جيدة التنفيذ على نحو عام

  رسالة إلى اهللا 
  ق أأ ١٣٠)  س/  السبكى ( ١٩٦١مصر 

  . كمال عطية:  إخراج.  أفالم الكواكب
، أمينـــــــة  ، حســــــين ريـــــــاض ، أحمـــــــد خمـــــــيس مــــــريم فخـــــــر الــــــدين

  . ، أحمد الصادق رضا ، زاهية أيوب رزق
ــــى يمكــــن ان يحققهــــا  ــــاهللا والمعجــــزات الت ميلودرامــــا عــــن اإليمــــان ب

، ويغلفـــــــه ببراعـــــــة جـــــــو  ، حافـــــــل بالمشـــــــاعر الرقيقـــــــة والراقيـــــــة هـــــــذا
فتــــــاة تكتــــــب رســــــالة إلــــــى اهللا لتجعــــــل عروســــــتها .  الصــــــفاء الروحــــــى

ـــــتكلم ـــــر ويتزوجهـــــا صـــــديق طفولتهـــــاتصـــــاب هـــــى با.  ت ،  لشـــــلل وتكب
، فــــال يجــــد والــــدها إال أن  وحــــين تقبــــل علــــى الوضــــع تســــوء حالتهــــا

ـــــى اهللا ـــــدوره رســـــالة إل أحمـــــد خمـــــيس لفـــــت األنظـــــار فـــــى .  يكتـــــب ب
حـــــين كتـــــب توفيـــــق الحكـــــيم :  معلومـــــة طريفـــــة مؤســـــفة.  أول دور لـــــه

ـــع قـــرن مـــن هـــذا الفـــيلم ـــى اهللا بعـــد رب ـــم يعجـــب خيال رســـاالته إل هـــا ، ل
،  وكســــرها للمقدســــات أشــــهر داعيــــة إســــالمى آنــــذاك واتهمــــه بــــالكفر

  ! وشمت فيه بعد موته

الظهورات المريمية للقرن العشرين :  رسالة عاجلة
٢/١   

A Message of Urgency: Marian 
Apparitions of the 20th Century 

  ] ؛ وثائقى )  تليفـزيونى (فـيديو  [ق م  ٦٠)   — ( ١٩٩٠أميركا 
␡ ↑ P and W: Drew J. Mariani, Anne McGeehan-

McGlone. D: Drew J. Mariani. OM: Joachim Andrew 
Sacco. 
␡ ↑ Narrated: Ricardo Montalban. 

ــــــيلم  ــــــان يقــــــرأ حكــــــى هــــــذا الف ــــــنجم المخضــــــرم ريكــــــاردو مونتالب ال
ـــــــــــر عـــــــــــن الخـــــــــــط المتشـــــــــــدد للكنيســـــــــــة  ـــــــــــدينى الصـــــــــــغير المعب ال

ــــة ــــى ، هــــذا مــــن خــــالل اســــتعر  الكاثوليكي ــــدى لمــــا يعتقــــد عل اض عقائ
ـــه ظهـــور لمـــريم أم المســـيح فـــى  نطـــاق واســـع فـــى أوســـاط المتـــدينين أن

، وعـــــادة مـــــا  أكثـــــر مـــــن ثالثمائـــــة مكـــــان فـــــى القـــــرن العشـــــرين وحـــــده
ـــــــالطبع ال .  تصـــــــاحب هـــــــذه الظهـــــــورات معجـــــــزات شـــــــفاء متنوعـــــــة ب

تتوقــــــع عــــــالم پاراســــــايكولوچى لتفســــــير الظــــــاهرة مــــــثال كإيحــــــاء يبــــــدأ 
ـــم ينتشـــر أو غيـــر ذلـــك بمجموعـــة صـــغيرة ، إنمـــا سلســـلة مـــن النـــاس  ث

، والمثيــــــــر  يقولــــــــون فحــــــــوى الرســــــــائل التــــــــى أبلغتهــــــــا إيــــــــاهم مــــــــريم
ــــــة   للفضــــــول أنهــــــا تــــــدور جميعــــــا حــــــول ضــــــرورة أداء الطقــــــوس الديني

ــــراف ، وأحــــداها تخــــتص بالشــــغل الشــــاغل للكنيســــة  كالصــــالة واالعت
ل بأســــــــلوب تسلســــــــ!  اإلجهــــــــاض:  الكاثوليكيــــــــة منــــــــذ الثمانينيــــــــات

تـــــاريخى بـــــدائى فنيـــــا يتـــــابع الفـــــيلم قصـــــص ثالثـــــة عشـــــر مـــــن تلـــــك 
ـــــــــــاتيم  ـــــــــــن ف ـــــــــــدءا م ـــــــــــدتين  ١٩١٦الپرتجال ـ  الظهـــــــــــورات ب ، فبل

، ثــــم فــــى بلــــدة أســـــپانية  بلچيكيتــــين وبلــــدة أســــپانية فــــى الثالثينيـــــات
ـــــــون بالقـــــــاهرة فـــــــى الســـــــتينيات ـــــــدو أن .  وحـــــــى الزيت ومـــــــن مصـــــــر يب

ــــى ــــم تعــــد قصــــرا عل ــــة ول ــــى دولي ــــت إل ــــة الظــــاهرة تحول ــــا الغربي ،  أوروپ
، فضــــال  فمــــا يلــــى يشــــمل فـــــنزويال ووروانــــدا وكوريــــا الجنوبيــــة وروانــــدا

يتـــــاح فـــــى الـــــدوائر الدينيـــــة .  عـــــن أوكرانيـــــا ويوجوسالفــــــيا الشـــــيوعيتين
المصــــــــرية عبــــــــر إحــــــــدى الكنــــــــائس األرثوذكســــــــية بنســــــــخة مضــــــــفاة 

ظهـــــــورات الســـــــيدة العـــــــذراء فـــــــى القـــــــرن  ‘بالعربيـــــــة تحمـــــــل عنـــــــوان 
  . ’ العشرين

   ٢/١رسالة غرام 
  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . بركات:  إخراج

ـــــد األطـــــرش ـــــدين فري ، حســـــين  ، كمـــــال الشـــــناوى ، مـــــريم فخـــــر ال
  . ، زمردة ، عبد السالم النابلسى رياض

وبعـــــد .  ، عمـــــن رفضـــــوا زواجـــــه ممـــــن يحـــــب فواجـــــع حـــــب غنائيـــــة
بطـــــل ، يتبنـــــى ال مـــــوت زوجهـــــا الـــــذى اختـــــاروه لهـــــا ثـــــم موتهـــــا هـــــى

ـــــة !  ابنتهمـــــا ـــــؤثرة (ميلودرامـــــا فاقع ـــــاألخص لهـــــواة )  تُقـــــرأ م فعالـــــة وب
األدوار .  أغـــــــانى فريـــــــد األطـــــــرش حيـــــــث تعـــــــرض بكثافـــــــة تليفــــــــزيونيا

، فمــــــريم فخــــــر الــــــدين لــــــم تكــــــن قــــــد  هــــــى األكثــــــر بــــــروزا الداعمــــــة 
  . ، وطبعا فريد األطرش لم ينضج أبدا نضجت كممثلة بعد

   ٢/١رسالة من امرأة 
Secret Admirer 

  ق م ٩٤)  إى فـى سى  ( ١٩٨٥أميركا 
Orion. C: Mike Fenton and Jane Feinberg. Co-P: Jim 

Kouf. CD: Mary Vogt. MComp and Perf: Jan Hammer. E: 
Dennis Virkler. PD: William J. Cassidy. DPh: Victor J. 
Kemper. ExcP: C.O. Erickson. W: Jim Kouf & David 
Greenwalt. P: Steve Roth. D: David Greenwalt.  ↑ AscP: 
Lynn Oblinger Bigelow. 

C. Thomas Howell. Lori Laughlin. Kelly Preston. Fred 
Ward. Leigh Taylor-Young. And Dee Wallace Stone. And 
Cliff deYoung -as George Ryan.  ↑ Casey Stemaszko, 
Geoffrey Blake, Rodney Pearson, Courtney Gains, Jeffrey 
Jay Cohen, Scott McGinnis, Cory Haim, Michael Monzies, 
Michael Moore, John Terlesky, Keith Mills, Ken Lerner, 
Dermott Downs, Doug Savant, Leslie Allan, Gypsi 
deYoung, Janet Carroll, Mike Toto, Ron Burke, Arvid 
Malnaa, Ernie Brown. 

، فيعتقـــد  طالبـــة خجـــول تكتـــب خطابـــا غراميـــا لزميلهـــا الـــذى تحبـــه
تواصـــــل .  أنـــــه جـــــاء مـــــن الحســـــناء المغـــــرورة التـــــى طالمـــــا تعلـــــق بهـــــا

الفتـــــاة األولـــــى توثيـــــق العالقـــــة بـــــين األثنـــــين عـــــن طريـــــق إعـــــادة كتابـــــة 
، وذلـــك إلـــى أن  الرســـائل المتبادلـــة علـــى نحـــو أكثـــر شـــاعرية وحـــرارة

، ويقــــــرر العــــــودة  ة صــــــديقته الجديــــــدةيكتشــــــف الفتــــــى مــــــدى حماقــــــ
خـــيط مـــوازى هـــو أن الرســـائل تقـــع فـــى يـــد والـــد .  لمـــن أحبتـــه بصـــدق

ـــــه هـــــو ـــــد كالهمـــــا أن اآلخـــــر يرســـــلها ل ـــــدة الفتـــــاة فيعتق ـــــى ووال ،  الفت



١٥٦  

أيضــــا يثــــور زوج كــــل منهمــــا ويمضــــيان ليلهمــــا .  فيقعــــان فــــى الحــــب
ـــــ!  معــــا همــــا أيضــــا ــــة ل  معالجــــة  معاصــــرة صــــغيرة وبســــيطة لكــــن محبب

ـــاة’  ســـيرانو دى بيرجـــراك ‘ ـــه فت ـــين هـــى األفضـــل فـــى !  بعـــد جعل الفل
  . دور الخجول هادئة الجمال

   ٢/١رسالة من امرأة مجهولة 
  ق أأ ١٣٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 

.  العربيــــــــة للســــــــينما]  العربيــــــــة للســــــــينما المتحــــــــدة للســــــــينما  [
فـــــى  اشـــــتركت.  فتحـــــى زكـــــى:  ســـــيناريو.  إســـــتيفان زيفـــــايج:  قصـــــة

ــــة خيــــرى:  إعــــداد الســــيناريو كلمــــات .  الســــيد بــــدير:  حــــوار.  خيرب
ــــــد  فتحــــــى قــــــورة:  األغــــــانى كلمــــــات.  فتحــــــى غــــــانم:  الرســــــالة ، عب

ــــــى ــــــدر:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  الجليــــــل وهب ــــــدس .  أندريــــــه راي مهن
ـــــــــور:  الصـــــــــوت ـــــــــد الن ـــــــــاظر.  نصـــــــــرى عب ـــــــــدس المن أنطـــــــــون :  مهن
ـــــــوليزويس ـــــــاچ.  ب ـــــــدين:  مونت ـــــــد .  والء صـــــــالح ال ـــــــى عب ـــــــس لبن مالب

ــــز ــــن محــــالت:  العزي ــــاج.  ؛ ســــلفاجو كــــارفن/  م فــــاروق :  إدارة اإلنت
وضــــع :  رقصــــة الدبكــــة.  ، حلمــــى عبــــد اهللا ، إدوارد نجيــــب نجيــــب

ــــــــدريب ــــــــروان جــــــــرار:  وت ــــــــة وم ــــــــد األطــــــــرش:  ألحــــــــان.  وديع .  فري
ـــــــتج ـــــــار:  المن .  علـــــــى حســـــــن:  مـــــــدير التصـــــــوير.  صـــــــالح ذو الفق
  .  صالح أبو سيف:  جإخرا .  رمسيس نجيب:  إنتاج

ـــــد األطـــــرش ـــــز.  فري ـــــد العزي ـــــى عب ـــــع.  ¤.  لبن ـــــب:  م ،  مـــــارى مني
حســــــــين :  ؛ وألول مـــــــرة ، ليلـــــــى كــــــــريم فـــــــاخر فــــــــاخر.  أمينـــــــة رزق
، عبــــــــد الغنــــــــى  ، مــــــــارى عــــــــز الــــــــدين يعقــــــــوب ميخائيــــــــل.  الســــــــيد

، صــــــــالح  ، حســــــــام الــــــــدين صــــــــالح ، عواطــــــــف رمضــــــــان النجــــــــدى
، نــــوال أبــــو  يلــــى صــــادقل.  ، كمــــال الزينــــى ، أحمــــد شــــوقى موســــى
.  يوســـــف حســـــنى:  ؛ والطفـــــل ، فتحيـــــة علـــــى ، هـــــدى فريـــــد الفتـــــوح

  . عبد المنعم إبراهيم:  وضيف الشرف
، مقتبســـــة عـــــن  ، متوســـــطة بشـــــكل عـــــام ميلودرامـــــا عاطفيـــــة غنائيـــــة

خطـــــــاب مـــــــن امـــــــرأة  ‘الكالســـــــى )  أوفـــــــولز (فـــــــيلم مـــــــاكس أوپـــــــالز 
ن زيفــــــــايج المـــــــأخوذ بـــــــدوره عـــــــن روايـــــــة ستيفــــــــا ١٩٤٨’  مجهولـــــــة

، وكالهمــــا يعتبــــر فــــى نظــــر الكثيــــرين اإلرهاصــــة األول  بــــذات العنــــوان
فتــــــاة أحبــــــت بصــــــدق مغنيــــــا .  واألكبــــــر للحركــــــة األنثويــــــة المعاصــــــرة

ــــــا ، يحتــــــاج إلنقــــــاذ حياتــــــه دمــــــا مــــــن  اآلن تلــــــد طفــــــال.  شــــــهيرا لعوب
وألنهــــــا ال تريــــــد فــــــرض نفســــــها عليــــــه ترســــــل .  فصــــــيلة أبيــــــه النــــــادرة

الكارثـــــة الحقيقيــــــة هـــــى التتابعــــــات .  ’ جهولــــــةرســـــالة مــــــن امـــــرأة م ‘
،  ، ذلـــــك علـــــى عكـــــس الروايـــــة والفـــــيلم األصـــــلى الســـــعيدة للنهايـــــة

األســــوأ أن امــــرأة  (وطبعــــا ألغــــت الهــــدف األصــــلى لهمــــا مــــن أساســــه 
  ! ) شاركت هنا فى الكتابة بينما لم تحظ األصول بترف كهذا

  رسائل شفهية 
  ق م ١٠٧)  — ( ١٩٩١سوريا 

حســـــــــــان :  هندســـــــــــة الصـــــــــــوت.  امـــــــــــة للســـــــــــينماالمؤسســـــــــــة الع
رامـــــــا :  مكيـــــــاچ.  محمـــــــد نصـــــــرى.  ، م ، إميـــــــل ســـــــعادة صـــــــالحالى
ــــس.  شــــروانى ــــد:  تصــــميم المالب ــــد الحمي .  د:  ديكــــور.  الريســــا عب

االستشـــــــــارة .  مـــــــــاهر كـــــــــدو:  االستشـــــــــارة الفنيـــــــــة.  مجـــــــــد حيـــــــــدر
.  چـــــورچ بشـــــارة:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  حســـــن ســـــامى يوســـــف:  الدراميـــــة
.  عبـــــــده حمـــــــزة:  مـــــــدير التصـــــــوير.  أنطوانيـــــــت عازريـــــــة:  المونتـــــــاچ

تصــــــــميم  ␡.  عبــــــــد اللطيــــــــف عبــــــــد الحميــــــــد:  ســــــــيناريو وإخــــــــراج
  . أحمد معال.  د:  األنف

نهــــال :  تمثيــــل.  ، رامــــى رمضــــان ، رنــــا جمــــول فــــايز قــــزق:  بطولــــة
أســـــعد :  باالشـــــتراك مـــــع.  ، زهيـــــر رمضـــــان ، نهـــــاد عاصـــــى الخطيـــــب

ــــل.  فضــــة ــــى التمثي ــــده حمــــزهع:  شــــارك ف ــــل  ، ســــليم تركمــــانى ب ، نبي
،  ، منــــار أســــعد ، مــــاهر كــــده نجيبــــة جبــــارة.  ، عــــدنان الســــيد نعمــــان

ـــــــدى ـــــــل الزبي ـــــــد:  واألطفـــــــال.  نبي ـــــــد الحمي ـــــــا عب ـــــــد  ماي ، أســـــــامة عب
  . ، حيدر بكباش ، رامى عبد الحميد ، ريما فاضل الحميد

، ال بـــــــأس  ’ ســـــــيرانو دى بيرچيـــــــراك ‘معالجـــــــة ســـــــورية لمســـــــرحية 
هنـــــا شــــــاب ريفــــــى .  حـــــدود طموحهــــــا المحلـــــى المتواضــــــعبهـــــا فــــــى 

خجـــــول يحـــــب جارتـــــه الجميلـــــة لكـــــن أنفـــــه الضـــــخم يلغـــــى فـــــرص أن 
، فينشــــأ  يرســــل مشــــاعره عبــــر شــــاب أصــــغر وســــيم.  تلتفــــت لــــه يومــــا

األول للصـــــورة :  مــــن ناحيتهـــــا حـــــب ال تــــدرى أنـــــه اثنـــــان فــــى الواقـــــع
ــــــــى  ــــــــانى للصــــــــاحب الحقيق ــــــــة كلمــــــــات الحــــــــب والث الوســــــــيمة حامل

والخاتمــــــة أن تســــــاعده الظــــــروف علــــــى الــــــزواج .  ات الحــــــبلكلمــــــ
ـــه  ـــذى يكن منهـــا لكـــن دون أن تقـــدر هـــى بالكامـــل كـــل ذلـــك الحـــب ال

ـــــرة محبطـــــة.  لهـــــا ـــــة فقي ـــــات ريفي ـــــن  الخلفي ـــــزع جـــــزء م ، منهـــــا أن ينت
، تلــــك التــــى عــــول عليهــــا  مزرعــــة البطــــل لصــــالح شــــق خــــط حديــــدى

ــــه يومــــا ـ  أى حبيبتهـ  فــــى قبولهــــا  ــــه يجعــــل  ل ــــه ، أو أن صــــديقة يجــــدع ل
ـــة مـــن فـــرط كرهـــه لهـــا ـــة .  أنفـــه برصاصـــة بندقي ـــالروح العام ـــك ف مـــع ذل

بالـــــــــذات مـــــــــع األداء  (مرحـــــــــة متفائلـــــــــة ومحببـــــــــة طـــــــــوال الوقـــــــــت 
،  ) الكاريكـــــــاتورى وخاصـــــــة لـــــــو فهمـــــــت اللكنـــــــة المحليـــــــة المغرقـــــــة

ــــق اإلجتمــــاعى  ــــرا طــــالب التعلي ــــدة ال يلجــــأ لهــــا كثي ــــة جي ــــك موازن وتل
ــــة فيــــروز تتــــردد أكثــــر مــــن مــــرة أغــــانى نجمــــة ال.  القاســــى غنــــاء اللبناني

  . فى شريط الصوت

  رصاصة فى القلب 
Coup de Foudre 

  ق م ١٣٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٤٤مصر 
ــــــــم عبــــــــد الوهــــــــاب ؛  توفيــــــــق الحكــــــــيم:  تــــــــأليف وحــــــــوار ↑.  فل

محمــــد عبــــد  [ـ  عبــــد الوهــــاب :  ؛ موســــيقى محمــــد كــــريم:  ســــيناريو
ـــــة الموســـــ ] الوهـــــاب ـــــيس الفرق ـــــز صـــــادق:  يقية؛ رئ :  ؛ األغـــــانى عزي

لســـــت ، اغنيـــــة  ، مـــــأمون الشـــــناوى ، حســـــين الســـــيد أحمـــــد راضـــــى
ـــــو ماضـــــى:  ادرى مصـــــطفى :  األغـــــانى:  ؛ مهنـــــدس الصـــــوت إيليـــــا أب

قــــدرى محمــــود :  الحــــوار/  ؛ مهنــــدس الصــــوت ستوديو مصــــرـ  دالــــى 
؛  ستوديو مصــــــرـ  ولــــــى الــــــدين ســــــامح :  ؛ المنــــــاظر ستوديو مصــــــرـ  

ــــــــاچ ــــــــة : الماكي ــــــــاث عمــــــــل خصيصــــــــا بمحــــــــالت  حلمــــــــى رفل ؛ األث
؛  ستوديو مصـــــــرـ  محمـــــــد عبـــــــد العظـــــــيم :  ؛ التصـــــــوير الســـــــبيلجى

  . محمد كريم:  إخراج
ســــراج .  راقيــــة إبــــراهيم.  ] محمــــد عبــــد الوهــــاب [ـ  عبــــد الوهــــاب 

ــــــر ــــــد القــــــدوس.  علــــــى الكســــــار.  إلهــــــام حســــــين.  مني .  محمــــــد عب

ـــوارث عســـر.  زينـــب صـــدقى .  حســـن كامـــل.  يمبشـــارة واكـــ.  عبـــد ال
  . فاتن حمامة.  سيد سليمان.  محمد فاضل.  ليلى فوزى

،  ، يـــــأتى مســـــليا جـــــدا أول أعمـــــال توفيـــــق الحكـــــيم علـــــى الشاشـــــة
لكنــــه لـــــيس فيلمـــــا عاطفيـــــا كبيـــــرا كمــــا يـــــوحى العنـــــوان بقـــــدر مـــــا هـــــو  

،  الموظـــــــف البســـــــيط الـــــــذى يحيـــــــا علـــــــى هـــــــواه.  كوميـــــــديا خفيفـــــــة
ديقه الطبيـــــب دائـــــم الكـــــذب ويحـــــب فتـــــاة ثريـــــة لكنهـــــا مخطوبـــــة لصـــــ

ــــــة الحــــــال.  واالدعــــــاء عليهــــــا عامــــــة الشــــــىء .  نهايــــــة ســــــعيدة بطبيع
ـــد الوهـــاب هـــو تحررهـــا فـــى تصـــوير المشـــاهد  المـــدهش فـــى أفـــالم عب

  . العاطفية بالنسبة لوقتها

  ال تزال فى جيبى …الرصاصة 
  ق م ١٢٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٤مصر 

قصــــــة .  مســــــيس نجيــــــبمــــــراد ر ]  عيتــــــانى فــــــيلم مــــــراد فــــــيلم  [
ـــــــدوس:  وحـــــــوار وحـــــــرب  ٦٧مشـــــــاهد حـــــــرب .  إحســـــــان عبـــــــد الق

، مشـــــــاهد حـــــــرب  رأفـــــــت الميهــــــى:  ســـــــيناريو وحــــــوار:  االســــــتنزاف
ـــــــــب:  ســـــــــيناريو ٧٣ ـــــــــدس الصـــــــــوت.  رمســـــــــيس نجي ـــــــــدريا :  مهن أن

ــــديلس ــــاج.  عمــــر خورشــــيد:  الموســــيقى التصــــويرية.  زان :  مــــدير اإلنت
.  < مســــــيس نجيــــــبأنــــــور ر :  إنتــــــاج.  م >؛  محســــــن علــــــم الــــــدين

.  كـــــــــونرى.  ك:  ؛ مونتـــــــــاچ المعـــــــــارك ناديـــــــــة شـــــــــكرى:  المونتـــــــــاچ
،  علــــى حســــن:  تصــــوير المعــــارك الحربيــــة.  إبــــراهيم صــــالح:  تصــــوير

، ســــمير  ، محســــن نصــــر ، ســــعيد شــــيمى ، عصــــام فريــــد كــــونرى.  ك
ــــز ، عبــــد الحميــــد عمــــر بهــــزان إخــــراج المعــــارك .  ، أحمــــد عبــــد العزي
ـــــة ـــــران مـــــاريو مـــــانى : القنطـــــرة شـــــرق:  الحربي ،  كـــــونرى.  ك:  ، الطي

.  < حســــــــــام علــــــــــى:  مســــــــــاعد >؛  خليــــــــــل شــــــــــوقى:  المدفعيــــــــــة
ــــــــى ــــــــب:  اإلشــــــــراف الفن ــــــــاج.  رمســــــــيس نجي ــــــــراد رمســــــــيس :  إنت م

  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  نجيب
حســــين :  باالشــــتراك مــــع.  محمــــود ياســــين.  ¤.  نجــــوى إبــــراهيم

ـــــــ.  ، ســـــــعيد صـــــــالح يوســـــــف شـــــــعبان:  مـــــــع.  فهمـــــــى د المـــــــنعم عب
،  ، محيــــى إســــماعيل أحمــــد الجزيــــرى.  ، صــــالح الســــعدنى إبــــراهيم

ــــوح إحســــان شــــريف ــــو الفت ــــد المــــنعم أب :  مــــع.  ، مــــراد ســــليمان ، عب
  . ، محمد العشرى حياة قنديل

، يقـــــــف بســـــــلبية أمـــــــام الفســـــــاد  ١٩٦٧جنـــــــدى حطمتـــــــه هزيمـــــــة 
وعنـــدما يغتصـــب رئـــيس الجمعيـــة التعاونيـــة ابنـــة .  الـــداخلى فـــى قريتـــه

، إلــــى أن تــــأتى حــــرب  ، يصــــمم هــــو علــــى االنتقــــام ه التــــى يحبهــــاعمــــ
ــــوبر ــــدوس.  أكت ــــد الق ــــت الميهــــى  قصــــة إحســــان عب ــــب رأف ــــى كت ، الت

، ووجــــه مــــاريو مــــانى  ســــيناريو نصــــفها األول ورمســــيس نجيــــب البــــاقى
وكـــــونرى وخليـــــل شـــــوقى األجـــــزاء الحربيـــــة وحســـــام الـــــدين مصـــــطفى 

،  وتماســـك خـــط الحبكـــة رغـــم هـــذه القـــيم اإلنتاجيـــة العاليـــة.  البـــاقى
ـــاد مـــألت الصـــحف داخـــل مصـــر  ـــة عنيفـــة مـــن النق ـــيلم مقاوم القـــى الف

ــــونس ( ــــه مــــن ســــطحية )  وخارجهــــا أيضــــا فــــى مهرجــــان بت لمــــا رأوه في
  . شديدة وانعدام ألى روح خاصة للموضوع أو لجو الفيلم

    ٥رصيف نمرة 
  ق أأ ١١٠)   س/  ت/  الشرق األوسط ( ١٩٥٦مصر 

؛  فريــــــد شــــــوقى:  قصــــــة.  أفــــــالم العهــــــد الجديــــــد]  دوالر فــــــيلم [
ـــــدار الســـــيد بـــــدير:  ســـــيناريو :  ؛ حـــــوار ، نيـــــازى مصـــــطفى ، برتـــــى ب

ـــــــدير ـــــــور:  صـــــــوت.  الســـــــيد ب ـــــــد الن ـــــــاظر.  نصـــــــرى عب أنطـــــــون :  من
ـــــوليزويس ـــــذ ب ـــــاچ.  عثمـــــان حســـــين:  ؛ تنفي .  جـــــالل مصـــــطفى:  مونت
  : المصـــــور.  ألفــــــيزى:  مـــــدير التصـــــوير.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى

رمســــيس :  مــــدير اإلنتــــاج.  أنــــور علــــى:  مشــــرف فنــــى.  كمــــال كــــريم
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  نجيب

ــــد شــــوقى هــــدى ســــلطان .  ، محمــــود المليجــــى زكــــى رســــتم.  ، فري
، ســــــــليمان  ، ملــــــــك الجمــــــــل ، نعيمــــــــة وصــــــــفى فــــــــاخر فــــــــاخر.  ¤

ــــدى ــــز الجن ــــد الغنــــى النجــــدى.  ، أنــــور زكــــى ، مــــاهر عبــــد العزي ،  عب
ـــــد ـــــق شـــــوقى ، محمـــــد حســـــن حام ـــــرة هاشـــــم ، الطـــــوخى توفي ،  ، مني

  . ، كامل أنور ، محمد رضا فؤاد جعفر
لــــــو هنــــــاك كالســــــية للنشــــــاط فــــــى الســــــينما المصــــــرية فلــــــن تكــــــون 

ــــى موجــــه  ســــوى هــــذا الفــــيلم ــــر وأغل ــــاك لقــــب ألنجــــح وأكب ــــو هن ، ول
قصــــة رجــــل الشــــرطة الــــذى يــــدخل .  فلــــن يكــــون إال لنيــــازى مصــــطفى

يتبـــــادل الطرفـــــان النصـــــر .  فـــــى صـــــراع متصـــــل ضـــــد عصـــــابة عقـــــاقير
ــــــه والهزيمــــــة ــــــى  ، ومنهــــــا فصــــــل الشــــــرطى مــــــن عمل ــــــم نجاحــــــه ف ، ث

تمثيــــل .  هــــدى ســــلطان صــــاحبة إحــــدى الحانــــات.  االيقــــاع بالعصــــابة
، والتركيــــز علــــى  ، والعمــــل واقعــــى بشــــكل عــــام جيــــد لربــــاعى البطولــــة

ـــه واحـــدا مـــن أفخـــم  ـــة بمـــا يجعل ـــر وعـــالى الفعالي المعـــارك والصـــراع مثي
انظــــر للموجــــه الــــذى  .  شــــاط فــــى تــــاريخ الســــينما المصــــريةأفــــالم الن

مـــــن كـــــل رصـــــيد  ٠/٠  ٥كـــــان األغلـــــى واألنجـــــح إطالقـــــا وصـــــاحب 
، انظـــــــر فيلمـــــــى النشـــــــاط الفـــــــائقين  الســـــــينما المصـــــــرية يـــــــوم رحيلـــــــه

ــــــه  ــــــدو “الســــــابقين ل ــــــوات الحســــــينية “و”  حمي ، وانظــــــر أيضــــــا  ” فت
  . ” ناءوحوش المي “االستطراد المتأخر بعد نحو ثالثة عقود 

  رضا بوند 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٠مصر 

عبــــد :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  ســــيتى فــــيلم]  وكالــــة الجــــاعونى [
:  مونتـــــاچ.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  مهنـــــدس الـــــديكور.  الـــــرحمن شـــــوقى

ـــــرازق ـــــد ال ـــــراهيم:  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عب :  إخـــــراج.  رمـــــزى إب
  . نجدى حافظ
ـــــــام د المليجـــــــى، محمـــــــو  ، محمـــــــد رضـــــــا شـــــــويكار ،  ، عـــــــادل إم

ـــــو الســـــعود ـــــد الســـــالم صـــــفاء أب ـــــة الســـــيد ، حســـــن عب ، فريـــــد  ، نبيل
  . شوقى

، حـــــول خريطـــــة ألحـــــد كنـــــوز  صـــــراعات نشـــــاط كوميديـــــة ســـــاذجة
.  ، مخبـــأة فـــى أثـــاث فـــرد عصـــابة قتيـــل يبـــاع أثاثـــه فـــى المـــزاد نـــابليون

  . المعلم رضا يشترى األثاث وتتوالى مطاردات العصابة

  الرعب 
  ق أأ ٩٨)  س/    ف ( ١٩٦٩ مصر

.  أفــــــالم الــــــنجم الفضـــــــى]  ؛ أفــــــالم الســــــالم وكالــــــة الجــــــاعونى [
ـــــد :  ســـــيناريو وحـــــوار.  محمـــــد إســـــماعيل رضـــــوان:  قصـــــة كامـــــل عب

مــــــدير .  غســــــان أحمــــــد ســــــالم:  منــــــاظر.  ، فــــــاروق صــــــبرى الســــــالم
ـــــــاچ.  محمـــــــد عمـــــــارة:  التصـــــــوير :  إخـــــــراج.  فكـــــــرى رســـــــتم:  مونت

  . محمود فريد
،  ، محمــــد رضــــا ، توفيــــق الــــدقن ، محمــــود المليجــــى ىفريــــد شــــوق
، وســــيلة  ، ســــهير زكــــى ، حــــافظ أمــــين ، ســــعيد خليــــل يوســـف شــــعبان

، أنـــــور  ، عبـــــد الغنـــــى النجـــــدى ، أنجيـــــل ، حســـــين إســـــماعيل حســـــن
  . ، عادل المهيلمى ، سيد عبد اهللا مدكور

ـــــــيلم ترقبـــــــى ـــــــدة لف ـــــــار فكـــــــرة جي ـــــــون كب ، لكـــــــن التنفيـــــــذ  ، وممثل
عصــــابة تســــرق شــــحنة راديــــوم .  ع إثارتهــــا كلهــــا تقريبــــا، أضــــا  الروتينــــى

ـــــــاول  واردة لمعهـــــــد أبحـــــــاث ، وظـــــــروف تجعـــــــل الصـــــــندوق فـــــــى متن
ــــــه يشــــــترك فــــــى المطــــــاردة ضــــــابط متنكــــــر .  أيــــــدى ال تعــــــرف خطورت
  . وصحفى مهتم بالموضوع

    ٢/١الرعب الدامى 
Once Upon a Time in America 

فى  ١٩٢أو  ١٤٧أو  ١٣٩أو  [ ٢٢٨)    ف  ( ١٩٨٤أميركا 
  ق م]  عروض أخرى

[Embassy; PSO  Warner Bros.] The Ladd Company. M: 
. E: Nino Baragli. PD: Carlo Simi, James Singelis. DPh: 
Tonino delli Colli. S: Leonardo Benvenuti, Piero de 
Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcolli, Franco Ferrini, 
Sergio Leone, Stuart Kaminsky. P: Arnon Milchan. D: 
Sergio Leone. 

Robert de Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, 
Tuesday Weld, Larry Rapp, William Forsythe, James 
Hayden, Treat Williams, Darianne Fleugel, Burt Young, Joe 
Pesci, Danny Aiello, Jennifer Connelly, Brian Bloom, 
James Russo, T. Scott Coffey. 
ليـــــونى اإليطـــــالى بـــــدأ رحلتـــــه مـــــع الســـــينما حينمـــــا بـــــدأ رحلتـــــه مـــــع 

،  ” مـــــن أجــــــل حفنــــــة دوالرات “مــــــن أيـــــام الغــــــرب األولــــــى !  أميركـــــا
الطيـــــب  “، والحـــــرب األهليـــــة  ”  مـــــن أجـــــل مزيـــــد مـــــن الـــــدوالرات “

”  المطــــاردة القاتلــــة “وافــــول الغــــرب فــــى تحفتــــه ”  والشــــرس والقبــــيح
الل الحلــــم األميركــــى أثنــــاء ، وأول عقــــدين فــــى قرننــــا مــــن خــــ ١٩٦٨

،  ١٩٧٩”  مــــن أجــــل مزيــــد مــــن الــــديناميت “ثــــورة المكســــيك فــــى 
ـــدءا مـــن  ـــد ب ـــرن جدي ـــا نصـــف ق ـــم هـــا هن ـــرة  “ ١٩٢٠ث حـــدث ذات م

، إنمـــــــا  ال تعتقـــــــد أن هـــــــذه مختـــــــارات مـــــــن أفالمـــــــه.  ” فـــــــى أميركـــــــا
، بـــــــنفس األســـــــلوب الســـــــينمائى  عامـــــــا ٢٠قائمتهـــــــا الكاملـــــــة فـــــــى 

ه القطعــــــة األســـــــتاذية األخيــــــرة لألســـــــف اآلن هـــــــذ.  الفريــــــد الخــــــاص
ـــــه ـــــى حيات ـــــب ف ـــــن عمـــــره  الرهي ـــــى منحهـــــا م ـــــا ١٢، والت ـــــا :  عام درام

ـــه عـــن أميركـــا تفصـــيلية معقـــدة ـــا فـــى جعبت ـــونى كـــل م :  ، يفـــرغ فيهـــا لي
ـــــــذكريات ـــــــف ال ،  ، المـــــــرأة ، الحـــــــب ، العصـــــــابات ، الفســـــــاد ، العن
،  ، الكبـــــــت ، االحتيـــــــاج المتبـــــــادل ، الصـــــــداقة ، اليهـــــــود األقليـــــــات
وذلــــــك مــــــن خــــــالل نشــــــأة وصــــــعود .  إلــــــخ…،  ، الرجولــــــة الجــــــنس

ـــورك ـــة فـــى شـــرق نيـــو ي البدايـــة اغتصـــاب خليلـــة .  عصـــابة مافيـــا يهودي
البطــــــل واالعتـــــــداء علـــــــى أترابـــــــه بواســـــــطة البلطجيـــــــة المحليـــــــين ثـــــــم 

ـــــــف  مالحـــــــتقهم إيـــــــاه نفســـــــه ، فتكـــــــون التجهيـــــــزات التدريجيـــــــة ألعن
ـــــــة ـــــــردود الممكن ـــــــن الفصـــــــ.  ال ـــــــة سلســـــــلة م ـــــــر البداي ـــــــة غي ول العنيف

، والنهايــــــــة حكمــــــــة ذات الشــــــــخص فيلســــــــوفا   المســــــــبوقة ســــــــينمائيا
، أصـــــبح يــــرى أن كـــــل شـــــىء يمكــــن أن تصـــــل إليــــه فـــــى هـــــذه  كهــــال

ـــه الكلمـــات ـــا تعني ـــراغ وعـــدم بكـــل م ـــدنيا هـــو ف ، وال يســـتأهل أكثـــر  ال
، ال نعـــــرف حتـــــى  ، أيضـــــا بمـــــا تعنيـــــه الكلمـــــات مـــــن ابتســـــامة بلهـــــاء

، كمــــا  نيــــرو أن يرســــمها علــــى وجهــــه اآلن كيــــف اســــتطاع روبــــرت دى
ـــــة ـــــه :  وبعـــــد…!  ســـــتراها فـــــى لقطـــــة النهاي ـــــا يواصـــــل ليـــــونى ألعاب فني

ـــــــالش فـــــــوروارد  الســـــــينمائية ـــــــالش بـــــــاك والف بعـــــــض  (، ال ســـــــيما الف
ــــع  ــــى البنيــــة م ــــانى—األب الروحــــى  “التشــــابه ف ، مــــع  ) ” الجــــزء الث

ومن منظــــور مــــا ذهنــــى مــــزعج وأضــــعف اســــتحواذية ـ  توظيــــف ســــاحر 
،  أيضــــا.  لهمــــا فــــى إيصــــال المعلومــــات ـ  قــــدرات ليــــونى المعتادةمــــن 

ـــاريخ الســـينما  ـــه أغلـــى األفـــالم علـــى اإلطـــالق فـــى ت ربمـــا كـــان فـــى حين
مليونـــــــــا فـــــــــى تقـــــــــدير مجلـــــــــة فــــــــــارايتى وإن قاربـــــــــت  ٣٤تكلـــــــــف  (

، ومـــع ذلـــك لـــم يحقـــق أى شـــىء  التقـــديرات األخـــرى الســـتين مليونـــا
صــــاره فيـــه لقرابـــة النصــــف فـــى صـــندوق التــــذاكر األميركـــى بســـبب اخت

ــــارى ستشــــاهد أحيــــاء بأكملهــــا:  ) ! ق فقــــط ١٣٩ ـ  ، محطــــات  ، كب
.  ، وكلهـــــا مبنيـــــة بالكامـــــل فـــــى األســـــتوديو ، قصـــــور ســـــكك حديديـــــة

هـــذا هــــو أول فــــيلم أميركــــى رئـــيس للمنــــتج اإلســــرائيلى العظــــيم آرنــــون 
ــــــالم  ــــــع األف ــــــن أرف ــــــة م ــــــة لحفن ــــــذى أصــــــبح اســــــمه عالم ميلكــــــان وال

النســــخة التــــى أتيحــــت .  قــــا فــــى التســــعينيات بــــاألخصاألميركيــــة إطال
فــــــى مصــــــر كفـــــــيديو هــــــى النســــــخة األطــــــول لكــــــن مــــــع حشــــــد مــــــن 

الواقــــع كــــان مهرجــــان القــــاهرة قــــد أتــــاح  (حــــذوفات العنــــف والجــــنس 
النســـــخة األوروپيـــــة الكاملـــــة تمامـــــا فـــــى حينهـــــا حيـــــث حققـــــت تهافتـــــا 

، أمــــا أطــــول نســــخة عرضــــت فــــى أميركــــا فتقــــل  ســــاحقا مــــن الجمهــــور
انظـــــــر أفالمـــــــه .  ) دقيقــــــة تقريبـــــــا حـــــــذفت مـــــــن مشــــــهد االغتصـــــــاب

الــــــــثالث األولــــــــى مؤسســــــــة ضــــــــرب الويســــــــترن ســــــــپاجيتى بأســــــــمائها 
، والخـــــامس بعنـــــوان  ” معركـــــة المنـــــتقم “، والرابـــــع بعنـــــوان  المـــــذكورة

للدقــــة يبقــــى فيلمــــه األول جــــدا .  ” مــــن أجــــل مزيــــد مــــن الــــديناميت “
ـــه بالكامـــل خـــارج إطـــار ـــيح  شـــبه المنســـى ذلـــك أن الغـــرب األميركـــى وأت
  . ” مارد رودس “فى مصر التسعينيات تليفـزيونيا لحسن الحظ 

   ٢/١رعب فوق المدينة 
Fear Over the City 

  ق م ١٢٥)  *ف/    ف/   س/  ت ( ١٩٧٥إيطاليا /   فرنسا
  . ” الليل الدامى “:  *ف

Aka: Peur Sur la Ville (OTitle); Night Caller (OIntlTitle). 
Cerito Films; Mondial TE.FI. Televisione Film. S: Henri 

Verneuil. Cinematic Adaptation: Henri Verneuile, Jean 
Laborde, Francis Veber. Dialogue: Francis Veber. DPh: 
Jean Penzer. AD: Jean Andre. SdEngineer: Jean Rieul. E: 
Pierre Gillette. … And: Henri Lanoë. MCompAndCond: 
Ennio Morricone. Jean-Paul Belmondo Dressed: Francesco 
Smalto. PMg: Jacques Juranville. D: Henri Verneuil.  
Costumes: La Belle Jardiniere. 

Jean-Paul Belmondo. ¤. With: Charles Denner. Adalberto-
Maria Merli. Rosy Varte. Roland Dubillard. Jean Martin. 
Catherine Morin, Germana Carnacina, Giovanni Cianfriglia, 
Henri Djanik. Louis Samier, Jacques Paoli, Jean-Louis 



١٥٧  

Fortuit, Gilberte Geniat. Philippe Brigaud, Roger Riffard, 
Jean-François Balmer. Georges Riquier, Jean-Louis le Goff, 
Maurice Vallier, Maurice Auzel. Henri-Jacques Huet, 
Jacques Rispal. With the Participation of: Lea Massari. 
قصـــــتان متوازيتـــــان ال عالقـــــة لهمـــــا ســـــوى شخصـــــية البطـــــل مفـــــتش 

فـــــى األولـــــى يبحـــــث عـــــن ســـــفاح نســـــاء اعتـــــاد أن .  الشـــــرطة العنيـــــف
، وفــــى الثانيــــة التــــى تحتــــل الخلفيــــة  يهــــددهن بمكالماتــــه الليليــــة أوال

، يبحـــث عـــن الثـــأر فـــى قضـــية  لحـــد مـــا ثـــم يكـــف الفـــيلم عـــن متابعتهـــا
ــــال ــــك قديمــــة فشــــل فــــى اإلمســــاك ب ــــم ســــرقة بن ــــه دائ مجرم فيهــــا لكون

أحـــــد أوائـــــل األفـــــالم مـــــن إنتـــــاج شـــــركة بلمونـــــدو .  التخفـــــى والهـــــرب
ـــــــاد لموجهـــــــه  الخاصـــــــة ســـــــيريتو فـــــــيلم ـــــــأتى دون المســـــــتوى المعت ، ي

علــــــــــى .  ) ” المشـــــــــاغب “و”  عصــــــــــر اإلرهـــــــــاب “انظـــــــــر مـــــــــثال  (
، وهــــى هنــــا أشــــبه  العكــــس موســــيقى موريكــــونى فــــى مســــتواها المعتــــاد

ــــــب ــــــردد أغل ــــــبض يت ــــــت بصــــــفير مق ــــــاد .  الوق أجــــــود األشــــــياء كالمعت
،  بهلوانيــــات بلمونــــدو وتشــــمل هنــــا المشــــى فــــوق قطــــار متــــرو منطلــــق

ــــد اختطــــف  ــــذة وق ــــة الســــفاح مــــن الناف ــــن هليكــــوپتر لمباغت ــــدلى م والت
، وقبلهـــا  الـــبعض مطالبـــا بطـــائرة چـــامبو بهـــدف تفجيرهـــا فـــوق پـــاريس

الكثيـــــر مـــــن التـــــدلى مـــــن أســـــطح المنـــــازل أو مـــــن شـــــرفة مـــــن الطـــــابق 
ــــــل  (لخــــــامس ا ــــــه قات ــــــة مهــــــرب عقــــــاقير كــــــان يشــــــك أن هــــــذه لمباغت

  . ) ماسارى فى دور حليةـ  السيدة األخيرة 

  الرعب القاتل
  . ” شيطان الموت األسود “:  انظر

  رعب من الفضاء
  . ” الرجل النجم “:  انظر

   ٢/١الرعشة المميتة 
Scanners II —The New Order 

  ق م ١٠٠)    ف ( ١٩٩٠كندا 
[Image Organization  Triton] Filmtech Productions 

[Malofilm; Allegro Films]. PD: Richard Tassé. C: Anne 
Tait, Nosina Bucci. DPh: Rodney Gibbons. OM: Marty 
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David Hewlett, Deborah Raffin, Yvan Ponton, Isabelle 
Mejias, Tom Butler, Raoul Trujillo, Vlasta Vrana, Dorothée 
Berryman. Murray Westgate, Doris Petrie, Micheal Rudder, 
David Francis, Stephan Zarou, Tom Harvey, Jason Cavalier, 
Russel Yuen. 
ــــــــيلم   ــــــــة كاألصــــــــل لف ــــــــة ومتقن اســــــــتطراد وشــــــــبه إعــــــــادة لكــــــــن قوي

األشـــــــرار هـــــــذه .  ” شـــــــيطان المـــــــوت األســـــــود “كروننبيـــــــرج الفـــــــائق 
ء المـــــرة ضـــــابط شـــــرطة وطبيـــــب مـــــخ وأعصـــــاب يجمعـــــان فـــــى الخفـــــا

ـــــر ومشـــــاعر االخـــــرين أصـــــحاب ’  مســـــح ‘ واســـــتقبال موجـــــات وتفكي
ـــــن بعـــــد ـــــك م ـــــدرة التحري ـــــذين نجـــــوا مـــــن مســـــكن كـــــان يعطـــــى  ق ، ال

، البطــــــل طبيــــــب بيطــــــرى  للحوامــــــل فــــــى الخمســــــينيات والســــــتينيات
يكتشـــــف القـــــدرة فـــــى نفســـــه ويقتـــــل لصـــــوص المتجـــــر بـــــنفس طريقـــــة 

ــــان أول ــــدماغ ويجــــد األثن ــــم ال ــــر العــــروق ث شــــخص  الجــــزء األول تفجي
ـــــــر معظـــــــم  ـــــــذى دم ـــــــاج للمخـــــــدر ال ـــــــوى الشخصـــــــية ال يحت ـــــــزن ق مت

الســـــابقين والـــــذين لـــــم يســـــتجيبوا ألغـــــراض الضـــــابط ’  المتفقـــــدين ‘
الشــــرير الســــاعى ألن يصــــبح عمــــدة حــــين يكتشــــف البطــــل هــــذا تبــــدأ 

ــــــه ســــــكانر .  المواجهــــــة ــــــن يكتشــــــف أنهــــــا أخــــــت ل تشــــــاركه فيهــــــا م
ر أفظـــع مشـــهد آخـــ.  وصـــديقة ســـكانر آخـــر مـــات منـــذ ثمـــان ســـنوات

ومشـــــــهد لتكـــــــاتف كـــــــل .  لتفجيــــــر العـــــــروق والـــــــدماغ قـــــــرب النهايــــــة
مشـــــهد لتشـــــويه رأس .  المتفقـــــدين المخـــــدرين لقتـــــل المتفقـــــد الشـــــرير

  . الضابط

   ٢/١رغبات امرأة 
To Die for 

  ق م ١٠٧)  س  ( ١٩٩٥أميركا 
Rank Film Distributors; Columbia. C: Howard Feuer. 

Title Sequence: Pablo Ferro. M: Danny Elfman. CD: 
Beatrix Aruna Pasztor. E: Curtiss Clayton. PD: Missy 
Stewart. DPh: Eric Alan Edwards. ExcP: Jonathan Taplin. 
ExcP: Joseph M. Caracciolo. Based on the B: Joyce 
Maynard. S: Buck Henry. P: Laura Ziskin. D: Gus van Sant. 

 ↑ Co-Ps: Sandy Isaac and Leslie Morgan. 
Nicole Kidman. ¤. Joaquin Phoenix. Casey Affleck, 

Illeana Douglas. Alison Folland, Dan Hedaya. Wayne 
Knight, Kurtwood Smith. Holland Taylor, Maria Tucci. 
Suan Traylor, Tim Hopper, Michael Rispoli. And Matt 
Dillon.  ↑ Buck Henry, Gerry Quigley, Tom Forrester, 
Alan Edward Lewis, Nadine MacKinnon, Conrad Coates, 
Ron Gabriel, Ian Heath, Graeme Millington, Sean Ryan, 
Nicholas Pasco, Joyce Maynard, David Collins, Eve 
Crawford, Janet Lo, David Cronenberg, Tom Quinn, Peter 
Glenn, Amber-Lee Campbell, Colleen Williams, Simon 
Richards, Philip Williams, Susan Backs, Kyra Harper, 
Adam Roth, Andrew Scott, Tamara Gorski, Katie Griffin, 
Carla Renee, Misha -[a dog]. [UC: George Segal]. 

، أتــــــــاح لهــــــــا اســــــــتعراض  لنيكــــــــول كيــــــــدمان’  المركبــــــــة ‘الفــــــــيلم 
، ومـــــرورا بـــــاإلغواء  مواهبهـــــا المختلفـــــة بـــــدءا مـــــن الخفـــــة الكوميـــــديا

، لدرجــــة أنــــك كــــل  ، وانتهــــاء بالميلودرامــــا واأللــــم واإلثــــارة الجنســــية
.  مـــــرة لـــــن تصـــــدق أنهـــــا نفـــــس الممثلـــــة التـــــى فـــــى المشـــــهد الســـــابق

ــــى قــــد  ــــة الت ــــدمان  وســــتظل الصــــورة المحوري تبقــــى فــــى ذهنــــك هــــى كي
ــــدة  ــــدم ســــليطة عني ــــاردة ال ــــة تافهــــة العقــــل وفــــى نفــــس الوقــــت ب كقاتل

زوجــــــة فــــــى بلــــــدة إقليميــــــة .  ، وفــــــوق الكــــــل فاتنــــــة الجمــــــال وواثقــــــة
تحلـــم بشـــىء واحـــد هـــو أن  ـ  خشن نســـبيا لكـــن يحبهاـ  لعامـــل بســـيط 

عنـــــــدما تصـــــــبح مقدمـــــــة لألرصـــــــاد فـــــــى .  تصـــــــبح مضـــــــيفة تليفــــــــزيون
ـــــ ـــــزوج أو  ةالمحطـــــة المحلي ، تتبقـــــى لهـــــا خطـــــوة واحـــــدة هـــــى قتـــــل ال

علـــــى ارتكـــــاب )  صـــــبيين وفتـــــاة (بـــــاألحرى إغـــــواء ثالثـــــة مـــــن الطلبـــــة 
،  الواقــــــع أن الفــــــيلم يبــــــدأ بــــــالقبض عليهــــــا بتهمــــــة القتــــــل.  الجريمــــــة

وتــــدريجيا وباســــلوب الكوميــــديا الســــوداء التهكمــــى تتكامــــل تفاصــــيل 
ـــــــر الشـــــــهادات المتضـــــــاربة الموج ـــــــدريجيا عب هـــــــة للكـــــــاميرا القصـــــــة ت

كالفيلم ـ  هــــذا البنــــاء الــــذى يحــــاكى بدقــــة األفــــالم الوثائقيــــة .  مباشــــرة
ــــــة الجامعة ــــــاة طلب ــــــذى تصــــــنعه هــــــى عــــــن حي ــــــة  ـ  ال ــــــم الذهني ومــــــن ث

ويبـــــــدو أن .  النســـــــببية يـــــــؤثران ســـــــلبا علـــــــى اإلثـــــــارة الكليـــــــة الفـــــــيلم
ـــة  ـــتخلص بالكامـــل مـــن ماضـــية فـــى حقـــل اإلنتاجـــات الفني ـــم ي موجهـــه ل

،  ) ” فتــــاة علــــى الطريــــق “ (فرية إنتاجيــــا وجماهيريــــا مــــيال شــــبه الصــــ
ـــرئيس ـــار ال ـــه فـــى ســـينما التي ـــرة ل ـــة .  وأضـــاع أول فرصـــة كبي ظهـــور حلي

ـــــرة  لموجـــــه الرعـــــب الكنـــــدى ديفــــــيد كرونينبيـــــرج كشـــــخص فـــــى البحي
ـــــاء البحـــــث عـــــن بينـــــات الجريمـــــة ـــــاريو .  أثن التصـــــوير نفســـــه فـــــى أونت

دور غيــــر .  امبشــــايركندا عوضــــا عــــن بلــــدة اســــمها نيــــو هــــوپ فــــى هـ  
  . مؤتمن لچورچ سيجال كأحد كبار المسئولين التليفـزيونيين

  رغبات ممنوعة 
  ق م ١٠٠)   الدقى/   س ( ١٩٧٧مصر 

  . أشرف فهمى:  إخراج.  صبرى موسى:  سيناريو وحوار
،  ، يوســــــــف شــــــــعبان ، ميرفـــــــــت أمــــــــين ، حســــــــين فهمــــــــى شــــــــادية

  . محمود المليجى
ـــــواع الســـــلوك النفســـــى ، حافـــــل  ســـــيناريو لصـــــبرى موســـــى بشـــــتى أن

ـــــيلم  ـــــه الف ـــــار ل ـــــى مجتمـــــع صـــــغير منعـــــزل اخت ـــــوت ف الســـــادى والمكب
ــــــا أن كــــــل أفــــــالم .  منطقــــــة المالحــــــات باألســــــكندرية ــــــالغ إذ قلن ال نب

أشــــــرف فهمــــــى التاليــــــة قــــــد انطبعــــــت بنســــــبة أو بــــــأخرى مــــــن هــــــذا 
، فهــــى مــــا يســــمى  لــــو أردت تحديــــدا عقــــدة البطلــــة:  وبعــــد!  الفــــيلم

، حيــــــث فتــــــاة تعــــــيش مــــــع أبيهــــــا بنــــــوع مــــــن العزلــــــة  بعقــــــدة إليكتــــــرا
ــــــة  ــــــد ابــــــن المدين وااللتصــــــاق الغــــــامض الــــــذى يحــــــاول الوافــــــد الجدي
ــــــــة  ــــــــراوده الشــــــــكوك حــــــــول وجــــــــود عالق ــــــــه وت الوصــــــــول لتفســــــــير ل

ـــــة ـــــر عـــــن عرضـــــه الســـــينمائى خـــــارج  ١٩٧٧ســـــنة .  محارمي هـــــذه تعب
ـــور فـــى مصـــر إال فـــى .  مصـــر ـــر الن ـــم ي ـــه بخـــالف الفــــيديو ل والواقـــع ان

  . ١٩٧٩احد غير تجارى فى مهرجان القاهرة عرض و 

  الرغبة 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٠مصر 

ـــــة الجـــــاعونى ـــــديك:  ســـــيناريو وحـــــوار.  وكال :  موســـــيقى.  بشـــــير ال
ســــــعيد :  مـــــدير التصـــــوير.  ناديــــــة شـــــكرى:  مونتـــــاچ.  كمـــــال بكيـــــر

  . محمد خان:  إخراج.  شيمى
ـــــــور الشـــــــريف مديحـــــــة كامـــــــل ،  إيمـــــــان،  ، حســـــــين الشـــــــربينى ، ن

  . ، محمود الزهيرى ، صبرى عبد العزيز ، نبيل الدسوقى هياتم
، مــــــن كاتــــــب تمثيليــــــات  ربما أكثــــــر مـــــن الــــــالزمـ  محاولـــــة طمــــــوح 

الشاشــــــــة بشــــــــير الــــــــديك لتقــــــــديم مــــــــزج مــــــــا بــــــــين روايــــــــة ســــــــكوت 
والشــــــمس  ‘وروايــــــة هيمينجــــــواى ”  جاتســــــبى العظــــــيم “فيتزجيرالــــــد 
ـــــد.  ’ أيضـــــا تشـــــرق ـــــات ماضـــــى بعي  ١٩٦٧متهـــــا حـــــرب ، حط ذكري

واآلن يـــــأتى ليشـــــترى .  ) رمـــــز واضـــــح لكـــــل الجيـــــل (بعجـــــز جنســـــى 
، لكـــــن ســـــاعة  ، ويحـــــاول اســـــتعادة الماضـــــى قصـــــرا مجـــــاورا لقصـــــرها

، لــــيس كســــاعته التــــى نــــراه يرجعهــــا للخلــــف فــــى أحــــد  الـــزمن ال تعــــود
قــــد يعــــاد اكتشــــاف هــــذا الفــــيلم كعمــــل جــــاد وجيــــد جــــدا .  المشــــاهد
  . ، كتابة وتوجيها ية حياتهم الفنية، وهم بعد فى بدا لصانعيه

   ٢/١الرغبة القاتلة 
Unlawful Entry 

  ق م ١١١)   س/  مور  ( ١٩٩٢أميركا 
[Twentieth Century Fox] Largo Entertainment; JVC 

Entertainment. C: Jackie Burch. MComp: James Horner. 
CD: April Ferry. E: Curtiss Clayton. PD: Lawrence G. 
Paull. DPh: Jamie Anderson. Line P: Gene Levy. St: George 
D. Putnam & John Katchmer and Lewis Colick. S: Lewis 
Colick. P: Charles Gordon. D: Jonathan Kaplan.  ↑ AscP: 
Sulla Hamer. 

<Kurt Russell. Ray Liotta. Madeleine Stowe.> ¤. Roger E. 
Mosley. Ken Lerner. Deborah Offner, Carmen Argenziano. 
Andy Romano, Johnny Ray McGhee, Dino Anello.  ↑ 
Sonny Davis, Harry Northup, Sherri Rose, Alicia Ramirez, 
Ruby Salazar, Spider Madison, Myim Rose, T.J. McInturff, 
Tony Lango, Oscar Abadia, Lynn Eastman, David Taylor 
Moran, Leslie James, Chris Coombs. 
ـــــة ســـــرقة لمنزلهمـــــا  ـــــرض هـــــو وزوجتـــــه لمحاول ـــــدس معمـــــارى تع مهن

، فينبــــــرى شــــــرطى ليقــــــدم تعاونــــــا كبيــــــرا  الراقــــــى فــــــى لــــــوس أنچلــــــيس
ــــــات  خاصــــــا لمســــــاعدتهما ــــــر ب ، لكــــــن ســــــرعان مــــــا يتضــــــح أن األخي

.  ، وبــــات مســــتعدا لعمــــل أى شــــىء فــــى ســــبيل هــــذا مولعــــا بالزوجــــة
د الـــــذروة قتـــــل زميلـــــه الـــــذى لجـــــاء إليـــــه المهنـــــدس يشـــــمل ذلـــــك عنـــــ

ـــــه ـــــازة وتجـــــارة  لحمايتـــــه من ـــــم إدخالـــــه لألخيـــــر للســـــجن بتهمـــــة حي ، ث
درامـــــا تشـــــويق متقنـــــة التصـــــعيدات تجعلـــــك لنحـــــو نصـــــفها .  العقـــــاقير

، وهــــل هــــو ذو وجــــه شــــرير  مشوشــــا نحــــو حقيقــــة شخصــــية الشــــرطى
ســـــــيل ، ورا ســــــتو مشــــــرقة كالعـــــــادة فــــــى دور الزوجــــــة.  بالفعــــــل أم ال

ـــة ـــة الراقي ـــن الطبق ـــع فـــى دور اب ـــدور  مقن ـــك ال ـــا فـــى ذل ـــأس بليوت ، وال ب
  . المركب للشرطى

   ٢/١رغبة متوحشة 
  ق م ١٠٠)  س/   النصر/  ت ( ١٩٩١مصر 

.  وحيـــــد حامـــــد:  ســـــيناريو وحـــــوار.  العالميـــــة للتليفــــــزيون والســـــينما
.  أحمــــــد الصــــــعيدى:  مهنــــــدس الــــــديكور.  ناديــــــة شــــــكرى:  مونتــــــاچ

  . خيرى بشارة:  إخراج.  سمير فرج:  ويرمدير التص
، حنــــــان  ، محمــــــود حميــــــدة ، ســــــهير المرشــــــدى ناديــــــة الجنــــــدى

  . التركى

  

  

  

  
  : رغبات امرأة

  ’ ! لن تصدق أنها نفس الممثلة ‘
ــــم األقــــرب لألصــــل ، وذلــــك فــــى  النســــخة األســــخن أحــــداثا ومــــن ث

المعـــــــــــــالجتين المصـــــــــــــريتين المتـــــــــــــزامنتين إلحـــــــــــــدى المســـــــــــــرحيات 
، ورغــــم أنهــــا عرضــــت أوال يقــــال أن المشــــروع األســــبق هــــو  نيةاألسبـــــا

هنــــــــا الــــــــزوج الســــــــجين .  انظرـ  ”  والنســــــــاء… الراعــــــــى “منافســــــــه 



١٥٨  

المــــتهم بالجاسوســــية يرســــل للمنطقــــة النائيــــة التــــى تعــــيش فيهــــا زوجتــــه 
يبــــدأون .  وابنتــــه وأختــــه مــــن يخبــــرهم بموقــــع المــــال الــــذى ظفــــر بــــه

ــــ ــــع في ــــذى تق ــــت ال ــــى ذات الوق ــــر األرض ف ــــثالث فــــى حف ه النســــوة ال
ـــــب الوســـــيم ـــــة مـــــن .  غـــــرام الغري ـــــل الزوجـــــة الضـــــيف بســـــبب نكاي تقت
، وتلحـــق بــــه األخـــت الـــذى كانـــت األكثـــر تعلقــــا  ابنتهـــا أنـــه اغتصـــبها

  . به ولم يمل لها إنما أحب المرأة األخرى
   ٢/١رغبة الموت 

Death Wish 3 
  ق م ٩٠)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٥أميركا 
  . ” االنتقام األخير “:  *؛ ف ” ة االنتقامشراس “:  ، س  ف

Cannon. AscP: Michael Kagan. E: Arnold Crust 
-[Pseudonym for Michael Winner]. PD: Peter Mullins. DPh: 
John Stanier, G.B.C.Y. M: Jimmy Page. Co-P: Michael 
Winner. W: Michael Edmonds. P: Menahem Golan and 
Yoram Globus. D: Michael Winner.  Death Wish 3 is 
Based on ChrsCreated: Brian Garfield. PSup: Malcolm 
Christopher. C: Gery Walker, Michael Kara. Wildey Gun 
Supplied: Wildey, Inc., Brookfield, Connecticut, U.S.A.; 
TechAdvisor: Wildey Moore. M Arranged & Cond: Mike 
Moran. 

Charles Bronson. ¤. Deborah Raffin. Ed Lauter. And 
Martin Balsam. >With Gavan O’Herlihy.< Joseph 
Gonzalez, Kirk Taylor, Tony Spiridakis, Ricco Ross, Alex 
Winter, Manning Redwood. ␡ John Gabriel, Marina Sirtis. 

يعـــــود هـــــذه المـــــرة ’  مســـــتر ســـــهران ‘پـــــول كيرســـــى الشـــــهير باســـــم 
ــــل قــــديم مــــن الحــــرب  ــــارة زمي ــــورك لزي ــــو ي ــــة ني لمســــرحه األصــــلى مدين

ـــــدات عصـــــابات الشـــــوارع ـــــن تهدي ـــــة أصـــــبح مـــــذعورا م ـــــإذا  الكوري ، ف
بالســــــام هــــــو جــــــار القتيــــــل وزميلــــــه فــــــى .  بــــــه يجــــــده مقتــــــوال بالفعــــــل

ــــــة الحــــــرب الثا ــــــار كلهــــــم أبطــــــال حــــــرب (ني .  ) كمــــــا تالحــــــظ األخي
لــــوتر هــــو رئــــيس الشــــرطة الــــذى يتغاضــــى عــــن جــــرائم االنتقــــام التــــى 

رافــــــين مســــــاعدة للنائــــــب العــــــام .  يمارســــــها القــــــادم الجديــــــد للبلــــــدة
ــــــة .  تحــــــب البطــــــل ثــــــم تلقــــــى مصــــــرعها معركــــــة طريفــــــة كاملــــــة للنهاي

ضـــم لـــه ، وين شـــملت كـــل شـــرق نيـــو يـــورك بـــين البطـــل وكـــل العصـــابة
لـــيس بقـــوة ســـابقيه لكـــن ال يـــزال لـــه ســـحره فـــى .  فيهـــا رئـــيس الشـــرطة
ـــــذاكر ـــــادرا مـــــن نوعـــــه .  صـــــندوق الت ـــــارزا ن ـــــا ب ـــــاوين تحـــــوى ائتمان العن

ألــــــم نقــــــل لــــــك أنهــــــا سلســــــلة  (للســــــالح المســــــتخدم فــــــى الفــــــيلم 
انظـــــر قائمـــــة العنـــــاوين المصـــــرية .  ) ! مخلصـــــة بحـــــق لفكـــــرة العنـــــف

  . ” فجار الحليمان “ألفالم السلسلة فى أولها 
  الرغبة والثمن 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٨مصر 
ـــــــاظر.  ســـــــامر فـــــــيلم]  أفـــــــالم عاصـــــــم رمضـــــــان [ ـــــــدس المن :  مهن

مصـــــطفى :  مـــــدير التصـــــوير.  عـــــادل منيـــــر:  مونتـــــاچ.  زوســـــر مـــــرزوق
  . يوسف شعبان محمد:  إخراج.  إمام

ـــــو الســـــعود ، ناهـــــد شـــــريف شـــــكرى ســـــرحان ، يوســـــف  ، صـــــفاء أب
ـــــد ـــــرى ، صـــــالح ذو الفقـــــار ينفخـــــر ال ـــــوارث  ، عمـــــر الحري ـــــد ال ، عب

  . عسر
ــــق أى نجــــاح فنــــى أو جمــــاهيرى يــــذكر ــــب لــــم تحق ــــا ترق .  ميلودرام
،  الفــــيلم كلــــه عبــــارة عــــن تعقيــــدات مفتعلــــة تبنــــى علــــى اكتشــــاف جثــــة

ــــذكر أســــمها ــــم ي ــــغ ضــــخم لســــيدة ل ــــن .  معهــــا خطــــاب يوصــــى بمبل م
.  أزواجهــــن هــــذه ادعــــاء بعــــض الســــيدات لعالقــــتهن بــــه بتحــــريض مــــن

وأخيــــرا .  مثــــل اعتــــراف عشــــيقته بأنهــــا قتلتــــه تخلصــــا مــــن ابتــــزازه لهــــا
  . اعتراف من يحب هذه العشيقة بقتله بدافع الغيرة

  رغبة وحقد وانتقام 
  ق م ٩٠)   س/  شاطئ الحياة ( ١٩٨٦مصر 
  . سيد سيف:  إخراج

،  ، ســــــيد ســــــيف ، إلهــــــام شــــــاهين ، حســــــين فهمــــــى فريــــــد شــــــوقى
  . ، سعاد فهمى ، سعيدة جالل الهجرسى ، نبيل نجوى فؤاد

ــــــــة  ميلودرامــــــــا صــــــــيادين حــــــــارة ــــــــوط التقليدي ، حافلــــــــة بكــــــــل الخي
، فتـــــاة الحـــــى التـــــى تتبـــــادل معـــــه  الصـــــياد الجـــــرىء الشـــــاب:  للنـــــوع
ـــــاألول الحـــــب ـــــبطش ب ـــــة الـــــذى ي ـــــرى الطاغي ـــــم الث ، ويطمـــــع فـــــى  ، ث
ــــــة ــــــه  ، ويســــــتغل كــــــل الصــــــيادين الثاني ــــــى تعاون ، وأيضــــــا الراقصــــــة الت
ــــــةوترضــــــ ــــــه الحقيقي ــــــه لكنهــــــا ال تفهــــــم طموحات ، كــــــذلك رجــــــال  خ ل

ــــال .  ، وهكــــذا الشــــرطة المتنكــــرين عامــــة حــــاد وحافــــل بالمبالغــــات وب
ــــــــذكر ــــــــة ت ــــــــل .  أهمي ــــــــا ومخت ــــــــف عقلي ــــــــت للموجــــــــه كمتخل دور ملف

  . النطق
   ٢/١والضياع … الرغبة

  ق م ١١٧)   س/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 
قصـــــــة .  ماحةأفـــــــالم ســـــــ]  أفـــــــالم المجـــــــد وكالـــــــة الجـــــــاعونى  [

مهنـــــــدس .  أحمـــــــد ثـــــــروت:  حـــــــوار.  محمـــــــود ســـــــماحة:  وســـــــيناريو
ـــــــد اهللا:  الصـــــــوت ـــــــاج.  كمـــــــال عب .  ســـــــيد إســـــــماعيل:  مـــــــدير اإلنت

ــــــــاج ــــــــى إدارة اإلنت ــــــــال:  أشــــــــرف عل ــــــــر ســــــــامى نات ــــــــة.  ألبي :  المقدم
:  مـــــــدير التصـــــــوير.  محمـــــــد محمـــــــود ســـــــماحة:  إنتـــــــاج.  الشـــــــحرى

  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  محمد عمارة
ـــــد رســـــتم رشـــــدى أباظـــــة [ـ  أبطـــــال الســـــينما المصـــــرية  ـــــور  ، هن ، ن

فى آخــــر ـ  إســــماعيل يــــس :  باالشــــتراك مــــع¤ .  ] تصاويرـ  الشــــريف 
.  ، كنعــــــان وصــــــفى ، حيــــــاة قنــــــديل نبيلــــــة الســــــيد.  هيــــــاتم.  أدواره

ـــــار الســـــيد ، ســـــعيدة جـــــالل فـــــايق عـــــزب ـــــاوى ، مخت ،  ، حســـــن حفن
محمــــــود :  يوف الفــــــيلممــــــع ضــــــ.  ، أنــــــيس الغنــــــدور فــــــاروق يوســــــف

  . ؛ ممتاز أباظة فاتن فريد:  المطربة.  المليجى
لوهلـــة يبـــدو  (ســـايس جـــراج تغويـــه امـــرأة شـــرهة جنســـيا فـــى عمارتـــه 

ــــاتم ــــو صــــمم كقــــاطرة لهي ، والواقــــع أن نجاحــــه النســــبى  الفــــيلم كمــــا ل
ـــــيس مـــــن أى شـــــىء آخـــــر ـــــة ول .  ) جـــــاء فعـــــال مـــــن مشـــــاهدها الجريئ

نى مغصـــــا كلويـــــا متكـــــررا ســـــرعان مـــــا يعمـــــل عنـــــدها ســـــائقا وألنـــــه يعـــــا
ـــــه جســـــديا وتجـــــد صـــــديقا آخـــــر ـــــد علـــــى .  تضـــــجر من ذات مـــــرة يحت
ـــاء الشـــجار ـــا أثن ـــر فيســـقط ميت ـــأموال منهـــا.  هـــذا األخي ،  يهـــرب هـــو ب

ـــــــك قيودهـــــــا ـــــــدما تحـــــــاول ف ، وتطـــــــارده  وتمـــــــوت هـــــــى األخـــــــرى عن
ـــــالتهمتين ـــــب  الشـــــرطة ب ـــــا فـــــى منـــــزل طبي ، حيـــــث يجـــــد نفســـــه مختبئ

ــــــاه بإيــــــذاء  ــــــف االختطــــــاف هــــــذا يســــــتغرق .  أبنائهمــــــامهــــــددا إي موق
نهايـــة .  أغلـــب الفـــيلم وكلـــه غيـــر مقنـــع مـــن أى جانـــب مـــن الجوانـــب

مبتـــــورة وغيـــــر مشـــــبعة وجمـــــل حـــــوار مفزعـــــة وضـــــعوها طـــــوال الوقـــــت 
علـــــى لســـــان الجميـــــع تقريبـــــا ولـــــن تصـــــدق أن أى مـــــنهم عمـــــل فيلمـــــا 

، وبــــاألخص جــــدا هنــــد رســــتم التــــى جعلوهــــا تقــــول كالمــــا  جيــــدا يومــــا
فزا للمختطــــــف طــــــوال الوقــــــت دون تــــــدبر لعواقــــــب ال تحــــــدث مســــــت
ــــــط ــــــى التوصــــــل لحــــــل هــــــذه المعضــــــلة  ق ــــــن جانبهــــــا فشــــــلت ف ، وم

ببســـــاطة ال شـــــىء .  بالوســـــيلة الوحيـــــدة الممكنـــــة وهـــــى رفـــــض الـــــدور
ـــــه يســـــتحق المشـــــاهدة صـــــنع بواســـــطة أنـــــاس ال خبـــــرة لهـــــم علـــــى  في

ـــــــق أساســـــــا (اإلطـــــــالق  ـــــــان تنمي ، اســـــــتقطبوا  ) محمـــــــود ســـــــماحة فن
ــــــدين (ماء الكبيــــــرة األســــــ ،  ) دع جانبــــــا موجهــــــا مخضــــــرما كضــــــياء ال

ــــر ،  لألســــف آخــــر أدوار إســــماعيل يــــس.  إلــــى فــــخ أكبــــر مــــنهم بكثي
ـــــب ابـــــن خالـــــة دائـــــم النســـــيان للطبيـــــب ، وســـــتراه بـــــدينا وبغيـــــر  ويلع

  .  مرحه المعتاد
   ٢/١رغوة مجنونة 

Soapdish 
  ق م)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 

Paramount. C: Lora Kennedy. M: Alan Silvestri. Co-P: 
Victoria White. Joel Freeman. E: Garth Craven. PD: 
Eugenio Zanetti. DPh: Ueli Steiger. ExcP: Herbert Ross. St: 
Robert Harling. S: Robert Harling and Andrew Bergman. P: 
Aaron Spelling and Alan Greisman. D: Michael Hoffman. 

Sally Field. Kevin Kline. Robert Downey, Jr. Cathy 
Moriarty. Elisabeth Shue. And Whoopi Goldberg. ¤. Teri 
Hatcher. Gary Marshall. Kathy Najimy, Arne Nannestad. 
Paul Johansson, Shella Kelley.  ↑ SpApr: Leeza Gibbons, 
Josh Tesh, Stephen Nichols. 
ـــــرى ــــــزيونية الكب ـــــة مـــــن المسلســـــالت التليف ـــــة ومتألق ،  ســـــخرية مغرق

ــــــــــة فــــــــــى  ــــــــــل التــــــــــى تحكــــــــــم االنحنــــــــــاءات الغريب والظــــــــــروف والحي
ممثلــــة .  ’ فــــالكون كريســــت ‘، مــــع اســــتلهام رئيســــى مــــن  األحــــداث

تحـــــيط بهـــــا مـــــؤمرات زميلتهـــــا )  ســـــالى فييلـــــد (فـــــى منتصـــــف العمـــــر 
بــــــرت داونــــــى رو  (التــــــى تغــــــوى المنــــــتج الشــــــاب )  كــــــاثى موريــــــاتى (

وفجـــــأة تصـــــل إلـــــى نيـــــو !  وفـــــى النهايـــــة يتضـــــح أنهـــــا ذكـــــر)  چونيـــــور
ـــاة  ـــورك فت ـــانوى)  شـــيو (ي ـــة  تحصـــل علـــى دور ث ـــة البطل ـــإذا بهـــا ابن ، ف

علــــــى ســــــبيل االنتقــــــام يعيــــــدون )  فــــــى النهايــــــة يتضــــــح أنهــــــا ابنتهــــــا (
ـــــديم  ـــــة الق ـــــن (للمسلســـــل صـــــديق البطل ــــــين كالي ـــــع الفتـــــاة )  كيف وتق

جولـــدبرج هـــى  .  ، وهلـــم جـــرا ) ! أنهـــا ابنتـــه ثـــم يتضـــح (فـــى غرامـــه 
ــــة المسلســــل والصــــديقة المخلصــــة للبطلــــة فــــى كــــل مــــا يحــــدث  كاتب

ــــة  لهــــا مــــن نــــوع مــــا يحــــدث ’  ســــخافات ‘، والتــــى تــــرفض دومــــا كتاب
  ! حولها كحقيقة

   ٢/١الرقة هو الليل 
Tender Is the Night 

  ق م ١٤٦)   ت  ( ١٩٦٢أميركا 
Twentieth Century Fox. M: Bernard Herman. Jennifer 

Jones, Joan Fontaine and Jill St. John Dressed: Pierre 
Balmain. Song Tender Is the Night by Sammy Fain, Paul 
Francis Webster. DPh: Leon Shamroy. AD: Jack Martin 
Smith, Malcolm Brown. SD: Walter M. Scott, Paul S. Fox. 
CD: Marjorie Best. E: William Reynolds. AstD: Eli Dunn. 
MUp: Ben Nye. Hairstyles Sup: Helen Turpin. Miss Jones’ 
Hairstyles Created: George Masters. SpPhFx: L.B. Abbott, 
Emil Kasa Jr. S: Ivan Moffat. Based on the N by F. Scott 
Fitzgerald. P: Henry T. Weinstein. D: Henry King. 

Jennifer Jones. Jason Robards, Jr. Joan Fontaine. Tom 
Ewell. ¤. Cesare Danova, Jill St. John, Paul Lukas, Bea 
Benaderet, Charles Fredericks, Sanford Meisner, Mac 
McWhorter, Albert Carrier, Richard de Combray, Carole 
Mathews, Alan Napier, Leslie Farrell, Michael Grisalli, Earl 
Grant. 

ـــــة ســـــكوت فيتزچيرالـــــد ، عـــــن األرســـــتقراطيين األميـــــركيين  عـــــن رواي
چينيفــــر چــــونز هــــى وريثــــة .  فــــى أوروپــــا فــــى العشــــرينيات والثالثينيــــات

، وأصـــــبحت هـــــى  ، قـــــام بفعلـــــة شـــــنعاء لهـــــا وانتحـــــر بليـــــونير أميركـــــى
،  چيســــون روبــــاردز الطبيــــب الــــذى عالجهــــا وأحبهــــا.  معقــــدة نفســــيا

ــــه ــــزواج من ــــا طفلــــين، وان وأصــــرت هــــى علــــى ال ــــأقلم  جب ــــم يت ــــه ل ، لكن
ـــــل ألســـــتاذه الراحـــــل كـــــل  ـــــورخ لمشـــــاركة زمي ـــــى العـــــودة لمصـــــحة زي ف

چـــــون  (أيضـــــا رفضـــــت أخـــــت زوجتـــــه .  همـــــه ابتـــــزاز نقـــــود األثريـــــاء
، ونصـــحته بإمتــــاع نفســــه مــــع النســــاء   أن تنشــــىء لــــه مصــــحة)  فـــونتين

ـــــة صـــــغيرة  ـــــل ســـــان چـــــون (كنجمـــــة أميركي والمهـــــم أن يصـــــل .  ) چي
تــــــوم .  ، رغــــــم إحســــــاس زوجتــــــه بهــــــذه الخســــــارة قلالنهيــــــار والطــــــال

، وقتـــــل  إيويلـــــل فـــــى دور مـــــؤثر هـــــو مؤلـــــف موســـــيقى نضـــــب إبداعـــــه
ــــه ــــة لمقطوعت ــــه نهاي األحــــداث .  لمشــــاجرته عــــازف زنجــــى اقتــــرح علي

وجـــــــو الســـــــكر .  ، وبعضــــــها فـــــــى رومــــــا مــــــا بـــــــين الريفـــــــييرا وزيـــــــورخ
ــــة للــــنفس هــــى كــــل محــــور الفــــيلم يــــل التمث.  والتفســــخ واإلمتــــاع التاف

  . ، لكنه ليس عمال بارزا بشكل ما جيد وكل العناصر
   ٢/١الرقص مع الشيطان 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٣مصر 
أفـــــالم عـــــالء ]  أفـــــالم النصـــــر أفـــــالم عـــــالء محجـــــوب ماركـــــت  [

.  محمــــد خليــــل الزهــــار:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  محجــــوب ماركــــت
.  ل منيــــــرعــــــاد:  مونتــــــاچ.  ســــــامى الحفنــــــاوى:  موســــــيقى تصــــــويرية
ـــــــديكور ـــــــدس ال ـــــــاج.  محمـــــــود محســـــــن:  مهن ـــــــدير اإلنت أشـــــــرف :  م

عــــــــالء :  إخــــــــراج.  مــــــــاهر راضــــــــى.  د:  مــــــــدير التصــــــــوير.  ريــــــــاض
  . محجوب

،  ، عزيــــزة حلمــــى ، صــــباح الســــالم ، مديحــــة يســــرى نــــور الشــــريف
، فتحيـــــــــة  ، علــــــــى الزفتـــــــــاوى ، حمــــــــدى يوســـــــــف أحمــــــــد خمـــــــــيس

ـــــديل ـــــة قن .  ، د مـــــد وفيـــــقمح:  ، ضـــــيوف الفـــــيلم ســـــيمان:  ، الطفل
  . ممدوح غنيم.  ، د سمير المال

، ال تكتفـــى بعـــدم  معالجـــة مصـــرية مبتذلـــة لثيمـــة الســـفر عبـــر الـــزمن
احتــــرام قانونهــــا األساســــى وهــــو أن ذلــــك الســــفر ال يغيــــر مــــن التــــاريخ 

ــــره (شــــيئا  ــــرى فكــــرة الســــفر عبــــر  ) ربمــــا يصــــنعه لكــــن ال يغي ــــل ت ، ب
تـــــرق عـــــالم الغيــــــب الـــــزمن نفســـــها كشـــــعوذة علميــــــة ال يمكـــــن أن تخ

هــــــذه ســــــابقة هائلــــــة فــــــى فــــــيلم  (الــــــذى يحمــــــل هنــــــا قدســــــية دينيــــــة 
ــــه علمــــى ــــه أن ــــرض في ــــرع يتوصــــل لشــــراب يســــمح .  ) يفت البطــــل مخت

ـــــزمن ـــــر ال ـــــأ  ١٩٤٨يعـــــود لعـــــام .  بالســـــفر عب ـــــن خب بهـــــدف معرفـــــة أي
حيــــــث  ٢٠٣٠، وعلــــــى عجـــــل يجـــــد نفســــــه فـــــى عـــــام  جـــــده ثروتـــــه

ود محـــــاوال إجهـــــاض يعـــــ.  يعـــــرف مـــــن أنـــــه ســـــيموت فـــــور والدة ابنتـــــه
زوجتــــه لكنهــــا تضــــع طفــــال ذكــــرا فقــــط الثبــــات أن العلــــم ال يمكــــن أن 

  ! يمس كهنوت الغيب
    ٢/١الرقصة الجريئة 

Dirty Dancing 
  ق م ٩٧)   س/   رينبو  ( ١٩٨٧أميركا 

Vestron. M: John Morris. E: Peter C. Frank. PD: David 
Chapmm. DPh: Jeff Jur. S: Eleanor Bergstein. P: Linda 
Gottlieb. D: Emile Ardolino. 

Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia 
Rhodes, Jack Weston, Jane Brucker, Kelly Bishop, Lonny 
Price, Charles ‘Honi’ Coles, Bruce Morrow. 

، وأنجــــــح ضــــــربة لفـــــــيسترون  أنجــــــح فــــــيلم موســــــيقى للثمانينيــــــات
، عــــززت بهــــا اتجاههــــا لعمــــل عــــدة أفــــالم  رت قبيــــل قليــــلالتــــى ظهــــ

، تقــــع  طبيــــب وأســــرته فــــى أجــــازة صــــيف.  ســــخية اإلنتــــاج رفيعــــة فنيــــا
درامـــا عاطفيـــة موســـيقية أشـــرقت .  ابنتـــه فـــى غـــرام راقـــص پـــالى بـــوى

فيهــــا چينيفــــر جــــراى علــــى نحــــو يقــــارب الصــــدمة لتحتــــل كــــل العــــرض 
،  ر چـــــوول جـــــراىهـــــى ابنـــــة الممثـــــل محـــــدود األفـــــالم رفيـــــع األدوا (

ـــــه صـــــمم لتحويلهـــــا لنجمـــــة ـــــالمرة لكن ـــــيس هـــــذا أول أدوارهـــــا ب .  ) ول
ـــالقطع  موســـيقيا هـــو موســـوعة هائلـــة ألنـــواع مختلفـــة وهـــو شـــىء رفيـــع ب

وصـــــلت لقمـــــة ’  زمـــــن حيـــــاتى ‘، وأغنيـــــة النهايـــــة  فـــــى هـــــذا المجـــــال
حيــــث فتــــاة  ١٩٦٣األحــــداث عــــام .  الشــــعبية ثــــم نالــــت األوســــكار
رهـــا تتعـــرف أثنـــاء عطلـــة لألســـرة فـــى أحـــد فـــى الســـابعة عشـــر مـــن عم

، براقصــــــة صــــــغيرة  منتجعــــــات جبــــــال كاتســــــكيل بواليــــــة نيــــــو يــــــورك
،  وقعــــــت فــــــى غــــــرام شــــــاب وتبحــــــث اآلن عــــــن اإلجهــــــاض)  رودز (

ـــــــرقص  ـــــــم ال ـــــــل تقـــــــع هـــــــى نفســـــــها فـــــــى حـــــــب معل لكنهـــــــا بعـــــــد قلي
ـــــا)  ســـــويزى ( ـــــرقص والحـــــب مع ـــــتعلم ال ، بعـــــد أن كـــــان طموحهـــــا  وت

الفـــــيلم .  صـــــبح مبشـــــرة فـــــى فيلـــــق الســـــالماألصـــــلى فـــــى الحيـــــاة أن ت
ـــــى  (دعـــــوة مباشـــــرة للحـــــب وإطـــــالق الشـــــهوات الحســـــية  ـــــدا ف تحدي

مقابــــــــل الطمــــــــوح األصــــــــلى للفتــــــــاة أن تصــــــــبح مبشــــــــرة فــــــــى فيلــــــــق 
ــــدموع.  ) ! الســــالم ــــة تنتــــزع ال .  كــــل هــــذا قــــدم بأناقــــة بالغــــة وعاطفي

التـــــــى كانـــــــت تمـــــــارس فـــــــى ’  الرقصـــــــة القـــــــذرة ‘استعراضـــــــيا هنـــــــاك 
ــــى نحــــو مقــــارب جــــدا الخفــــاء فــــى  ــــا عل ــــع الســــتينيات مقدمــــة هن مطل

.  ، رغـــــــم أنهـــــــا تعبيـــــــر عـــــــن الممارســـــــة الجنســـــــية للباليـــــــة الكالســـــــى
والواقـــــع أنهـــــا ليســـــت الرقصـــــة الوحيـــــدة بـــــل هنـــــاك رقصـــــات عاطفيـــــة 

ــــة فــــى تلــــك المنطقــــة .  أخــــرى ــــاة اليهودي عــــرض خــــالب لخلفيــــة الحي
ــــن العــــالم ــــ المتفــــردة م ــــى تمــــارس فيهــــا طقــــوس احتفالي ة خاصــــة ، والت

ـــة  ـــر للفضـــول اهتمـــام الســـينما الفجـــائى بهـــا فـــى هـــذه  (للغاي مـــن المثي
الســـــنة حيـــــث قـــــدمت فيـــــه فيلمـــــا آخـــــرا يركـــــز علـــــى تلـــــك الطبيعـــــة 

  . إجماال متعة كاملة.  ) ’ لورين الحلوة ‘الخاصة هو 
AA: Song ((I’ve Had) The Time of My Life -Franke 

Previte, John deNicola and Donald Markowitz -M, Previte 
-Lyr). 

   ٢/١الرقصة المتحررة جدا 
Rich Girl 

  ق م ٩٦)    ف  ( ١٩٩١أميركا 
Studio Three Film Corporation [Film West]. C: Robert 

MacDonald and Perry Bullington. MScr: Jay Chattaway. E: 
Mark Helfrich, Richard Candib. DPh: Levie Isaacks. Line 
P: Herb Linsey. MSup: Richard Mann, Arlene Matza. W: 
Robert Elliot. ExcP: Mark Hoffman, Steven H. Parker. P: 
Michael B. London. D: Joel Bender. 

Jill Schoelen, Don Michael Paul, Sean Kanan, Ron 
Karabatsos, Paul Gleason, Cherie Currie, Bentley Mitchum, 
Melanie Tomlin,Trudi Forristal, Ann Gillespie, Gail Neely, 
Dennis Holahan. Walter Lang, Gail Neely, Kirk Scott, 
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، بهـــــا كـــــل الصـــــلف الممكـــــن فـــــى  ابنـــــة رجـــــل بيـــــزنس فـــــائق الثـــــراء
، نجـــــــدها فجـــــــأة وبـــــــال مبـــــــرر مفهـــــــوم تبحـــــــث عـــــــن  المشـــــــهد األول

ـــــل  عمـــــل ـــــات طـــــوال اللي ـــــاة ملهـــــى رخـــــيص تقـــــدم الطلب ، وتصـــــبح فت
ـــــا وتســـــكن شـــــقة صـــــغيرة ـــــدون أجـــــر تقريب ـــــى  ب ، وتقـــــع فـــــى غـــــرام مغن

،  دهاالكارثــــة أن أحــــدا ال يعلــــق علــــى مــــا حــــدث حتــــى والــــ.  الملهــــى
بـــل أنــــه ال يظهــــر بـــالمرة علــــى الشاشــــة حتــــى نـــراه يعتــــرض عليهــــا فــــى 

ــــة فتتركــــه لحبيبهــــا ــــر مقنعــــة ولــــو لحظــــة واحــــدة !  النهاي ســــذاجات غي
، لكـــن حتـــى هـــذه لـــم  والهـــدف تقـــديم نمـــر غنائيـــة كشـــرائط الفــــيديو

  . تفلح
   ٢/١رقصة الوداع 

  ق أأ ١٣٠)   س/  رينبو ( ١٩٥٤مصر 
  . فقارعز الدين ذو ال:  إخراج

، نجمـــــــة  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، عمـــــــاد حمـــــــدى ســـــــامية جمـــــــال
  . إبراهيم

،  ، متقنـــــة التنفيـــــذ فـــــى كـــــل شـــــىء ميلودرامـــــا اجتماعيـــــة وعاطفيـــــة
ومــــن أشــــهر األفــــالم التــــى قــــدمت فيهــــا ســــامية جمــــال أبــــرع مواهبهــــا  

، وبينمــــا هنــــاك  هــــى ابنــــة بــــالتبنى تهــــرب مــــن ظلــــم والــــدها.  كراقصــــة
ــــــاك مــــــن يســــــاعدها ويحبهــــــا ــــــال  ، هن أيضــــــا عصــــــابة تورطهــــــا معهــــــا ب

  . ، ويتصاعد الصراع رحمة
   ٢/١رمال من ذهب 

  ق م ١٠٠)  الحجاز ( ١٩٦٧لبنان 
.  إحســــــان عبـــــــد القـــــــدوس:  ســــــيناريو وحـــــــوار.  إبــــــراهيم المـــــــدلل

كلــــــود :  مــــــدير التصــــــوير.  علــــــى إســــــماعيل:  الموســــــيقى التصــــــويرية
  . يوسف شاهين:  إخراج.  روبين

،  ، عبـــد الوهـــاب الــــدوكالى ، يلينـــا ماريـــا ، پـــول بـــرج فـــاتن حمامـــة
  . ، نهاد قلعى ، دريد لحام عفو اهللا أحمد

ـــــة مـــــن  ـــــرا نســـــبيا ”  دمـــــاء ورمـــــال “النســـــخة العربي ـــــأتى إنتاجـــــا كبي ت
يســــــتخدم النجمــــــة المصــــــرية األكبــــــر والموجــــــه الراحــــــل للعــــــيش فــــــى 

ــــان ــــى أســــپانيا ومــــن خلفيــــات جيــــدة  لبن ، ليجعــــل معظــــم األحــــداث ف



١٥٩  

القصــــــة مــــــا بــــــين المغــــــرب وأســــــپانيا .  عة الثيــــــرانمــــــن رياضــــــة مصــــــار 
حيــــث فتــــاة بدويــــة مغربيــــة تهــــرب ألســــپانيا بحثــــا عــــن حبيبهــــا بعــــد أن 

الشخصـــــــية اللزجـــــــة فـــــــى كـــــــل أفـــــــالم  (تزوجـــــــت قســـــــرا ابـــــــن العـــــــم 
يصــــــمم وهــــــو اآلن مصــــــارع ثيــــــران شــــــهير وتلــــــف امــــــرأة .  ) ! البــــــدو

تظــــل هــــى ، علــــى أن تعــــود ألهلهــــا بينمــــا  أســــپانية مثيــــرة حبالهــــا حولــــه
ــــه ــــة .  علــــى حبهــــا الحقيقــــى ل ــــزداد غــــرورا ويقــــدم علــــى فعل ــــدريجيا ي ت

خطـــرة مــــع أحــــد الثيــــران فــــى ذات الوقـــت الــــذى يــــأتى فيــــه ابــــن العــــم 
  . طالبا للقصاص

   رمح مكسور 
Broken Lance 

  ق م ٩٦)   ت  ( ١٩٥٤أميركا 
Twentieth Century Fox. Screen Play: Richard Murphy; 

>Based on a St: Philip Yordan.< M: Leigh Harline; DPh: 
Joe MacDonald, A.S.C. AD: Lyle Wheeler, Maurice 
Ransford; SD:Walter M. Scott, Stuart Reiss; SpPhFx: Ray 
Kellogg; FE: Dorothy Spencer, A.C.E.; WardrobeDn: 
Charles leMaire; CD: Travilia; MCond: Lionel Newman. 
Orch: Edward B. Powell; MUpArtist: Ben Nye; HairStyling: 
Helen Turpin; Sd: W.D. Flick, Roger Heman; AstD: Henry 
Weinberger. P: Sol C. Siegel. D: Edward Dmytryk. 

<Spencer Tracy,> Robert Wagner, Jean Peters, Richard 
Widmark. In: ¤. Katy Jurado, >Hugh O’Brian, Eduard 
Franz.< Earl Holliman, E.G. Marshall, Carl Benton Reid, 
Philip Ober, Robert Burton. 

الملـــــك  ‘المـــــأخوذة أصـــــال مـــــن  ١٩٤٩”  منـــــزل الغربـــــاء “قصـــــة 
ـــــر ـــــا ’  لي ـــــتج (تتحـــــول هن ـــــذات المن ـــــى )  ب ـــــات ويســـــترن ف ـــــى خلفي إل

ــــل ــــه والتصــــوير والتمثي ــــة التوجي ــــواش .  معالجــــة متقن صــــاحب مزرعــــة م
ـــل الج ـــه األربعـــة أيضـــايقات ـــين مـــن أبنائ ـــع مـــن أجلهـــا بمـــا فـــيهم اثن .  مي

تيمـــات فرعيـــة جيـــدة مثـــل أنـــه شـــخص بـــادر مبكـــرا للـــذهاب لمنـــاطق 
ـــــود وتـــــزوج مـــــنهم  ، أيضـــــا  وذلـــــك لتعميـــــر المنطقـــــة)  چـــــورادو (الهن

البنيـــــة تســـــتقى مـــــن الفـــــيلم .  قصـــــة حـــــب رقيقـــــة بـــــين واجنـــــر وپيتـــــرز
ـــــر ، وبـــــدت ه باك أيضـــــاـ  األصـــــلى فكـــــرة الفالش ـــــدا وغي ـــــر تزي ـــــا أكث ن

)  واجنــــر (الفـــيلم يبـــدأ أيضـــا بــــاإلفراج عـــن االبـــن المخلـــص .  مفيـــدة
وهــــو بالنســــبة  (، حيــــث األب ميتــــا بالفعــــل  مــــن أحــــد ســــجون أريزونــــا

ــــــذات إضــــــعاف شــــــديد االحتمــــــال للــــــدراما واألخــــــوة )  للويســــــترن بال
، وبعـــــد قليـــــل  يريـــــدون إبعـــــاد أخـــــوهم بتمليكـــــه مزرعـــــة فـــــى أوريجـــــون

  . باكـ  شيبدأ الفال
AA: MotionPicSt. 
AAN: SptAs (Jurado). 

  رمضان فوق البركان 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٥مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

  . ، وحيد سيف ، إلهام شاهين ، سمير غانم عادل إمام
ــــــه مرتبــــــات المــــــوظفين ويســــــجن خــــــرج ليثبــــــت  صــــــراف تســــــرق من

ـــه يتحـــول نفســـ براءاتـــه ويـــدين الســـارق ه إلـــى النصـــب عـــن طريـــق ، لكن
كوميــــديا فائقــــة النجــــاح .  شــــركة توظيــــف أمــــوال ويحقــــق نجاحــــا بــــاهرا

، فـــــــى المرحلـــــــة الجديـــــــدة لعـــــــادل إمـــــــام مـــــــع  بالمقـــــــاييس المصـــــــرية
ـــــــة ـــــــة الفائق ـــــــة  النجومي ـــــــى ثالثي ـــــــرة ف ـــــــد األخي ـــــــث تع ،  رجـــــــب ‘، حي

الــــذى وضــــعه علــــى قمــــة غيــــر مســــبوقة ألى نجــــم  ’  ، رمضــــان شــــعبان
  . كوميدى سابق
   ٢/١لخلخال رنة ا
  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج

ـــد الحميـــد ، شـــكرى ســـرحان مـــريم فخـــر الـــدين ، عبـــد  ، برلنتـــى عب
  . ، نجمة إبراهيم الوارث عسر

مـــــن أنجـــــح أدوار اإلغـــــراء لبرلنتـــــى عبـــــد الحميـــــد وأيضـــــا مـــــن أدوار 
ـــة بـــالتبنى ت.  مـــريم فخـــر الـــدين الرقيقـــة ،  طـــارد ابـــن عائلهـــااألولـــى ابن
، بــــل تتحــــول  ، وال تنتهــــى مكائــــدها بعــــد فتــــدفع األب للــــزواج منهــــا

ــــــل ــــــوى.  لجريمــــــة قت ــــــاع ق ــــــرة وإيق ــــــا مثي ــــــق درام ، كمــــــا  ، وأداء منطل
ــــه هــــذه المــــرة ــــا واضــــحا فــــى التوجي ــــدى محمــــود ذو الفقــــار تمكن .  يب

ــــى ــــى دار عــــرض أول ــــيلم ف ــــب أن نجــــد هــــذا الف ــــن الغري ــــد  هــــل م ، بع
  ! ؟ على عرضه األولسنة  ٣٠أكثر من 

  رهاب العناكب 
Arachnophobia 

  ق م ١٠٣)   — ( ١٩٩٠أميركا 
[Beune Vista] Hollywood Pictures; Amblin 

Entertainment. Co-ExcP: Ted Field, Robert W. Cort. Co-P: 
Don Jakoby. M: Trevor Jones. E: Michael Kahn. PD: James 
Bissell. DPh: Mikael Salomon. ExcP: Steven Spielberg, 
Frank Marshall. St: Don Jakoby, Al Williams. S: Don 
Jakoby, Wesley Strick. P: Kathleen Kennedy, Richard 
Vano. D: Frank Marshall. ␡ Spider Created & Designed: 
Chris Walas, Inc. 

Jeff Daniels, Julian Sands, Harley Jane Kozack, Brian 
McNamora, Stuart Pankin, Henry Jones, James Handy, Roy 
Brooksmith, Peter Jason, Mark L. Taylor, John Goodman. 
جزيـــــــرة نائيـــــــة فـــــــى فنـــــــزويال ورحلـــــــة اســـــــتطالع للعناكـــــــب النـــــــادرة 

يقتــــل عنكبــــوت أحــــد أعضــــاء .  المعزولــــة لماليــــين الســــنين دون تطــــور
ـــابوت ل ـــةالفريـــق ويتســـلل أحـــدها مـــع الت ـــة أميركي ـــدأ :  يســـتقر فـــى قري يب

بقبــــو مســــتقل فــــى منــــزل الطبيــــب الشــــاب الجديــــد حيــــث تصــــبح أول 
الثـــــــانى العـــــــب كـــــــرة .  الضـــــــحايا ســـــــيدة مصـــــــابة بضـــــــغط دم مرتفـــــــع

.  اختفـــى عنكبـــوت فـــى خوذتـــه يلقــــى مصـــرعه أثنـــاء أصـــطدام كـــرة بــــه
ـــوت إلـــى الخـــف الخـــاص بـــه ـــث كهـــل تســـلل العنكب الفـــيلم فـــى .  الثال

ــــت  ــــم يضــــيع الوق ــــل اتضــــحت أبعــــاد  فــــى ســــوء الفهــــم واألنكــــارل ، ب
، حيـــــث المهـــــم  األمـــــر للجميـــــع مبكـــــرا وبـــــدات جهـــــودهم المشـــــتركة

، وقـــد أصـــبح الهـــدف الوصـــول للعــــش  فقـــط أنهـــا جهـــود شـــبه يائســـة
ــــــل خــــــروج ملكــــــة  ــــــك قب ــــــح البــــــيض وذل ــــــذى يلق ــــــذكر ال األصــــــلى لل

ال يخلـــــو مـــــن لمســـــات خفيفـــــة مـــــن حـــــين آلخـــــر لتخفيـــــف .  آخـــــرى
ـــ ـــكالوقـــع الصـــارم ل ـــد رغـــم ذل ـــل الزائ ـــل والتخي .  ه والخـــالى مـــن التهوي

أول أفــــالم فرانــــك مارشــــال كموجــــه يتبــــادل فيــــه المواقــــع مــــع ستيفـــــين 
  . سپييلبيرج الذى طالما أنتج له أفالمه

   ٢/١الرهان 
The Quest 

  ق م ٩٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 
Universal. C: James F. Tarzia. MComp: Randy Edelman. 

CD: Joseph Porro. AscPs: Jack Frost Sanders, Eugene van 
Varenberg. E: John F. Link, William J. Meshover. PD: 
Steve Spence. DPh: David Gribble. Line P: Jason Clark. 
ExcP: Peter MacDonald. P: Moshe Diamant. St: Jean-
Claude van Damme. S: Gene Quintano and Paul Mones. D: 
Jean-Claude van Damme. 

Jean-Claude van Damme. ¤. Roger Moore. James Remar. 
Janet Gunn. Jack McGee. Louis Mandylor, Aki Aleong. 

ـــه للـــنجم فــــان دام عـــن قصـــة لـــه ، ونجـــح فيـــه فـــى حســـد  أول توجي
ــــرة مــــن زمالئــــه أبطــــال فنــــون القتــــال  إلضــــفاء )  العبــــا ١٥نحــــو  (وف

ـــــو يـــــوركى .  قيمـــــة خاصـــــة علـــــى هـــــذا اإلنتـــــاج ـــــدور نشـــــال ني ـــــوم ب يق
صـــغير فـــى العشـــرينيات يـــدخل فـــى سلســـلة مـــن صـــراعات مـــع وضـــد 

الهــــروب ذات عصــــابات الشــــوارع لينتهــــى بــــه المطــــاف لــــدى محاولــــة 
ـــى آســـيا ومســـابقة  ـــى ظهـــر عـــابرة فخمـــة تقـــوده إل ـــرة مـــن الشـــرطة عل م

، لكـــــن  عنيــــف ومقبـــــول ككــــل.  لفنــــون القتــــال فـــــى قلــــب الهيمااليـــــا
القصــــة تفتقــــد للتركيــــز أدت ملحميتهــــا لتشــــتت التركيــــز وتحويــــل ســــير 

  . الحبكة على نحو غير مشبع للمشاهد
  الرهان القاتل 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٢مصر ح 
ناصـــــــر :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون

ــــدان مــــدير .  محمــــود خيــــرى:  الموســــيقى التصــــويرية والمكســــاچ.  زي
فاطمـــــة :  مصـــــممة األزيـــــاء.  قـــــدرى أبـــــو العـــــال:  التصـــــوير واإلضـــــاءة

مســــــــاعد  >؛  مديحــــــــة عــــــــز الــــــــدين:  مهنــــــــدس الــــــــديكور.  فتحــــــــى
:  مســــــاعد مخــــــرج أول.  < عــــــزة ســــــيد أحمــــــد:  رمهنــــــدس الــــــديكو 
:  إخــــراج.  عبــــد الحميــــد غريــــب:  مــــدير اإلنتــــاج.  إبــــراهيم الشــــوادى
  . يوسف أبو سيف

ـــــو بكـــــر عـــــزت ـــــة فـــــاخر.  أب محمـــــود .  صـــــبرى عبـــــد المـــــنعم.  هال
:  باالشــــــتراك مــــــع.  ســــــلوى عثمــــــان.  حســــــين الشــــــربينى.  مســــــعود

ـــــة عـــــزت أحمـــــد خمـــــيس ،  مشـــــد، عـــــزت ال فكـــــرى صـــــادق.  ، نادي
، مــــراد  ، محمــــد عتــــريس أحمــــد فــــوزى.  ، قدريــــة كامــــل عليــــة حامــــد

شــــــادى :  ؛ والطفــــــل ، ســــــمير حســــــين ، حمــــــدى الســــــخاوى مــــــوافى
  . سمير

رجــــــل بيــــــزنس تتســــــمم زوجتــــــه ويكــــــاد يمــــــوت هــــــو بســــــبب علبــــــة 
شـــوكوالته تلقاهـــا صـــديق لـــه وأهـــداها لـــه عنـــدما علـــم بأنـــه خســـر رهانـــا 

ـــــه ـــــة شـــــوكوالته مـــــع زوجت اســـــتطاعت أن تحـــــل لغـــــز  ، التـــــى علـــــى علب
ـــه ـــة غمـــوض تليفــــزيونية قبل ـــق ضـــابط شـــرطة .  حلق هـــو  (يتـــولى التحقي

ـــــه ـــــات مـــــع زوجت ـــــة وخالف ـــــانى مـــــن مشـــــاكل مادي ـــــث  ) نفســـــه يع ، حي
الشــــــكوك تنطلــــــق مــــــن الســــــبب الــــــذى جعــــــل ذلــــــك الصــــــديق تــــــاجر 

  .  األسمنت الكبير وزئر النساء معا مستهدفا بالقتل
  ٢/١الرهينة 

A Perfect World 
  ق م ١٣٨)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 

Warner Bros. [Malpaso].  D: Clint Eastwood. W: John 
Lee Hancock. P: Mark Johnson; David Valdes. DPh: Jack 
N. Green. PD: Henry Bumstead. E: Joel Cox, Ron Spang. 
MScr: Lennie Niehaus. CD: Erica Edell Phillips. ↑ C: 
Phyllis Huffman. C -Texas: Liz Keigley. 

 Kevin Costner. Clint Eastwood. Laura Dern. ↑ T.J. 
Lowther, Keith Szarabajka, Leo Burmester, Paul Hewitt, 
Bradley Whitford, Ray McKinnon, Jennifer Griffin, Leslie 
Flowers, Belinda Flowers, Darryl Cox, Jay Whiteaker. 

، فـــــى واحـــــدة مـــــن  نبيـــــل -كتمـــــرد   -لمجـــــرم  -ركيبـــــة التحـــــول ت
ـــــر ضـــــرب  أرقـــــى صـــــورها ، مـــــع مـــــزيج معقـــــد مـــــن ضـــــروب أخـــــرى غي

الجريمــــــة كــــــأفالم الطــــــرق والصــــــاحبين اللصــــــيقين والقــــــنص البشــــــرى 
كوســـــــتنر لـــــــص يهـــــــرب مـــــــن الســـــــجن :  ١٩٦٣داالس .  والتشـــــــويق

ـــــل مضـــــطرب نفســـــيا ويضـــــطران الختطـــــاف صـــــبى  بعـــــد . بصـــــحبة قات
، ويهـــــرب الصـــــبى طوعـــــا معـــــه عبـــــر  ل اللـــــص رفيقـــــه ذلـــــكقليـــــل يقتـــــ

، حيــــــث يمــــــران بمواقــــــف عديــــــدة  طــــــرق تكســــــاس المقفــــــرة الفقيــــــرة
ـــــرين ـــــيس الشـــــرطة  ويخـــــالطون كثي ـــــر خلفهمـــــا مطـــــاردة رئ ، بينمـــــا تتعث

الـــــذى ســـــجنه كصـــــبى يومـــــا بســـــبب انحـــــراف  ) إيســـــتوود ( المحنـــــك
ـــــوة مســـــئولية ال ي فـــــيلم عـــــن معنـــــى األبـــــوة.  والـــــده كـــــاد ، وكـــــون األب

ــــد  ــــه الوحي ــــدو أن ــــذى يب ــــن يقــــابلهم البطــــل ال يقــــدرها أحــــد فــــى كــــل م
ـــــك اإلهمـــــال والقســـــوة المجـــــانيين نحـــــو األطفـــــال ـــــذى يؤلمـــــه ذل .  ال

لعـــــل منظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة ال تجـــــد أفضـــــل منـــــه بيانـــــا مـــــؤثرا عـــــن 
الوثــــر آخــــاذ تمامــــا فــــى دور الطفــــل الحــــزين القــــادم !  حقــــوق الطفــــل

، وإن كانــــت  االحتفــــال باألعيــــاد مــــن أســــرة متزمتــــة دينيــــا لدرجــــة عــــدم
تمثيليــــــة الشاشــــــة مشوشــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بــــــدوافع قبولــــــه الهــــــرب مــــــع 

  . البطل
   ٢/١رهينة لمدة يوم 

Hostage for a Day 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 

[Western International Communications] Fox West 
Productions [Frostback Productions; Once Upon a Time 
Films; Head]. Chor: Patrick Whilley. SupPChor: Kari 
Hildbrand & Robert Crane. P: Herb Warren. M: Ian 
Thomas. PExcs: Richard Laris, Linda de Rosario. DPh: 
David Herrington. P: Adam Haight. W: Mark Hildebrand & 
Robert Crane and Peter Torokvei. D: John Candy.  ExcP: 
Stanley M. Brooks and John Candy. C: Ross Clydesdale; 
CD: Linda Muir; SpFx: Brook Joliffe. 

George Wendt -in. ¤. John Vernon. Robin Duke. Peter 
Torokvei, Kathleen Laskey. Don Lake, Frank Moore. Currie 
Graham, John Hemphill. And Christopher Templeton.  ↑ 
Walter Alza, Rick Bennett, Vic Cummings, Monica Deol, 
Jack Duffy, Peter Ferri, Dan Gallagher, Cathy Greenwod, 

Jennie Levesque, Gene Mack, David McAree, Lawrence 
Nakamura, David Nerman, Uni Park, Gerry Qigley, Farzad 
Gardjan, John Townsend, Trevor Townsend, Brian Warren. 
زوج يعــــــــانى مــــــــن ضــــــــغوط زوجتــــــــه تافهــــــــة االهتمامــــــــات ووالــــــــدها 

، يــــــدعى أنــــــه أحتجــــــز كرهينــــــة  صــــــاحب المتجــــــر الــــــذى يعمــــــل فيــــــه
تحاصــــر الشــــرطة .  بواســــطة اثنــــين مــــن عمــــالء االســــتخبارات الروســــية

ــــــزل ــــــوات الســــــوات المن ــــــة  وق ــــــدفع الفدي ــــــذهب حمــــــاه ل ــــــدما ي ، وعن
النهايــــة .  المطلوبــــة يفاجــــأ بــــأن العميلــــين الروســــيين قــــد وصــــال فعــــال

أن يحقـــــــق حلمـــــــه بالرحيـــــــل ألالســـــــكا بعـــــــد اإليحـــــــاء للجميـــــــع بأنـــــــه 
ـــرق فـــى ســـيارته ـــة التـــى جســـدت  احت ـــاة المطعـــم الرقيق ، وتلحـــق بـــه فت

خـــــيط خيـــــالى هـــــو صـــــورته .  لـــــه الرقـــــة والطيبـــــة المفقـــــودة فـــــى حياتـــــه
.  التـــــــى تظهـــــــر فـــــــى الميـــــــاه طـــــــوال الوقـــــــت لتناقشـــــــه فـــــــى مشـــــــاكله

، لكـــن مـــع وجـــود فعـــال لوينـــدت  ككـــلكوميـــديا تليفــــزيونية متواضـــعة  
  . فى الدور الرئيس

   ٢/١روبن هود فى ورطة 
Robin Hood —Men in Tights 

  ق م ١٠٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Columbia TriStar  Twentieth Century Fox] Robin 

Hood: Men in Tights, Inc. [Brooksfilms; Gaumont]. C: 
Lindsay D. Chag, Bill Shepard. AscP: Evan Chandler. M: 
Hummie Mann. CD: Dodie Shepard. FE: Stephen E. Rivkin. 
PD: Roy Forge Smith. DPh: Michael D. O’shea. ExcP: Peter 
Sehindler. St: J. David Shopiro & Evan Chandler. S: Mel 
Brooks & Evan Chandler & J. David Shapiro. P and D: Mel 
Brooks. 

Cary Elwes. Richard Lewis. Roger Rees. Amy Yasbeck. 
Mark Blankfield. Dave Chappelle. Isaac Hayes. Megan 
Cavanagh. Eric Allan Kramer. Matthew Porretta. And 
Tracey Ullman -as Latrine.  Patrick Stewart -as King 
Richard. Dom deLuise -as Don Giovanni. Dick van Patten 
-as The Abbot. Robert Ridgely -as The Hangman. Mel 
Brooks -as Rabbi Tuckman. ↑ Steve Tancora, Joe Dimmick, 
Avery Schreiber, Chuck McCaan, Brian George, Zitto 
Kazann, Richard Assad, Herman Poppe, Clive Revill, Joe 
Bake, Carol Arthur, Kelly Jones, Clement von 
Franckenstein, Corbin Alred, Chase Masterson, Don Lewis, 
Roger Owens, Patrick Valenzuela. 

روبــــــــين هــــــــود أميــــــــر  “محاكــــــــاة ســــــــاخرة لفــــــــيلم كيفـــــــــين كوســــــــتنر 
يســــــير علــــــى ذات المشــــــاهدة والشخصــــــيات .  تحديــــــدا ” اللصــــــوص
’  فرصــــــنة ‘، فقــــــط مــــــع ســـــخرية تتــــــراوح مــــــابين  ’ بدقــــــة ‘األصـــــلية 

ــــــــــك الشخصــــــــــيات واألحــــــــــداث وإقحــــــــــام الكــــــــــالم واألحــــــــــداث  تل
، ومحاكـــــة أفـــــالم أخـــــرى  المعاصـــــرة الحاليـــــة مـــــع األحـــــداث القديمـــــة

ــــل  ــــث صــــريحة فــــى الجــــنس  ” األب الروحــــى “مث ــــخ…، وأحادي .  إل
ــــــرووكس الســــــخيف فــــــى  ــــــل ب حلقــــــة أخــــــرى فــــــى مسلســــــل أفــــــالم مي
ـــــــرى ـــــــالم الكب ـــــــى األف ـــــــتهكم عل ـــــــى ال ـــــــذى تخصـــــــص ف ـــــــه ال .  مجمل

أو بـــــاألحرى فـــــى نظـــــر الـــــبعض ـ  ، وتســـــفيه  كالعـــــادة تســـــلية ســـــطحية
،  هــــــا، مــــــؤداه أن تغلــــــق هوليــــــوود أبواب لطبيعــــــة الســــــينما ـ  عــــــدم فهم

ـــاس  ـــى الن وهـــل  (وتُلغـــى صـــناعة األفـــالم مـــن أصـــلها ألنهـــا تكـــذب عل
، شــــيئا  أو حتــــى أى درامــــا ـ  عظيمة كانــــت أو تافهةـ  عملــــت األفــــالم 

ـــــة .  ) ؟ آخـــــر ـــــه أن نقـــــد الســـــينما مـــــن هـــــذه الزاوي أقـــــل مـــــايمكن قول
ــــــــال ــــــــد المباشــــــــر  شــــــــىء ال يصــــــــح أن يق ــــــــن األصــــــــدق النق ، وإال م

نســــخة كوســــتنر هــــى  ‘:  الذع للغايــــة تعليــــق.  للجمهــــور الــــذى يحبهــــا
  ! چون ووكر—’  األكثر مرحا

  روبير وروبير 
Robert & Robert 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٧٨فرنسا 
Les Films 13. OS and Dialogues: Claude Lelouch. 

Musical Theme No. 1: Francis Lai; Arrangements: Jean 
Musy. Musical Theme No. 2: Jean-Claude Nachon; Orch: 
Franck Gali. Titles: Eurocitel. P and Filmed: Claude 
Lelouch. And: Macha Meril. [Jean-Claude Brialy]. 

Charles Denner. Jacques Villert. ¤. With: Germaine 
Montero. Francis Perrin. AndInAlphOrder: Nella Bielski, 
Patricia Cartier, Agnes Cattegno, Josette Derenne, Arlette 
Emmery. Claudio Gaya, Marie-Pierre de Gerando, Arlette 
Gordon, Herve Jolly, Guy de la Passardiere. Claude Legros, 
Charles Marosi, Marcelle Ranson-Herve, Percival Russel. 
Jean Turpin, Martine Ventura, Sandy Whitelaw, Rosine 
Young, Mohamed Zinet. 

ــــــة ــــــديا تخلــــــو مــــــن الحيوي ــــــل مــــــن لمســــــات  كومي ، مــــــع أقــــــل القلي
ــــــدادها ــــــى امت ــــــووش الالذعــــــة عل ــــــاك فصــــــلية واضــــــحة .  ليل أيضــــــا هن

البدايــــــــة زوجــــــــان خجــــــــوالن يتفقــــــــدان شــــــــركة للتعــــــــارف .  ألجزائهــــــــا
، إذ يعرضــــــــها صــــــــاحبها المتــــــــأنق  ) الجديــــــــد آنــــــــذاك (بالحاســــــــوب 
ثـــــــم يتحـــــــول الفـــــــيلم ليركـــــــز علـــــــى ثـــــــالث .  لفاتنـــــــة للبيـــــــعوزوجتـــــــه ا
ــــد رفيقــــة حســــناء :  ضــــيوف ســــائق تاكســــى شــــوارعى التوجــــه لكــــن يري

،  ، وطالـــــب شـــــرطة تحـــــت التـــــدريب بـــــالغ الخجـــــل حتـــــى لـــــو خائنـــــة
ــــــة ــــــدى المقارن ــــــرا ل ــــــدو ســــــويا كثي .  ومهــــــاجرر مصــــــرى مــــــن طنطــــــا يب

ص ، وذلـــك عبـــر رحلـــة ببـــا ســـرعان مـــا ينحصـــر التركيـــز علـــى األولـــين
ـــــين الرجـــــال والنســـــاء مـــــن  ـــــة التعـــــارف ب تنظمهـــــا الشـــــركة بهـــــدف تنمي

أنـــــت تتوقـــــع أن يكافئـــــك ليلـــــووش بـــــبعض المفآجـــــات فـــــى .  الزبـــــائن
  . ، لكن هذا لن يحدث هذه المرة النهاية

  روبين اللوكسلى 
Robin of Locksley 

  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
Sugar Entertainment. Presented: Timothy Burns and 

William T. Conway. C: Rosanne Laurence. SupMP: 
Spencer Proffer. M: John Welsman. FE: Bill Goddard. PD: 
Andrew Wilson. DPh: Mark Irwin, A.S.C. LineP: James 
Shavick. W and P: Larry Sugar. D: Michael Kennedy.  

Devon Sawa. Joshua Jackson -[Josh Jackson in end title]. 
And Sarah Chalke. Robin of Locksley. Billy O’Sullivan. 
Tyler Labine, Colin Cunningham -as Agent Nottingham. 
Tom Butler, Annie Charles.  ↑ Chad Todhunter, Kevin 
Hansen, Tom Butler, Annie Chaples, Michael St. John 
Smith, James Bell, Julie Bond, Robert Thurston, Sean 
Milliken, Alfred E. Humphreys, Elizabeth Carol Savenkoff, 
Fred Henderson, L. Harvey Gold, Robert Fox, Donald 



١٦٠  

Morin, George Gordon, Sheri-D Wilson, Tom Anderson, 
Jared van Snellenberg, Dan Muldoon, Kelsa Kinsly, Heather 
Hanson, Diana Stevan, Drum Garrett. 

ــــــة لوكســــــلى  ــــــف  (ضواحى ســــــياتل ـ  صــــــبى مــــــن أكاديمي ــــــيس ري ول
، يــــدعى روبــــين يقــــوم مــــن خــــالل الحاســــوب بســــرقة أمــــوال  ) إنجلتــــرا

ـــــــرع بشـــــــىء مـــــــن أموالهـــــــا ـــــــك تحويلهـــــــا  شـــــــركة ضـــــــخمة ال تتب ، وذل
ــــــة الكنســــــية ــــــر فــــــى  للجمعيــــــات الخيري ، أساســــــا لعــــــالج صــــــديق فقي

ــــة ــــين هــــوود بمــــا فيهــــا الحبيبــــة مار .  البداي ــــان والقــــس ذات قصــــة روب ي
ـــــاك  ـــــاطيوس (ت ـــــى بالســـــهم )  راعـــــى أبرشـــــية ســـــان أغن وســـــباقات الرم
ــــة أميركيــــة معاصــــرة وغيرهــــا ــــر !  ، كــــل ذلــــك فــــى بيئ مســــلى لنحــــو كبي

ــــــة ــــــربط بالقصــــــة  رغــــــم بســــــاطته الظاهري ــــــتم المغــــــاالة فــــــى ال ــــــم ت ، ول
التصـــــوير .  األصـــــلية فلـــــم يتـــــأثر االنـــــدماج معـــــه كقصـــــة قائمـــــة بـــــذاتها

  . كنداـ  فى فـانكووفـر 
  

   روبين هود 
Robin Hood 

  ]  استحراك [ق م  ٨٣)   — ( ١٩٧٣أميركا 
Walt Disney. St: Larry Clemmons. Based on the 

StConceptions: Ken Anderson. Directing Animators: Milt 
Kahl, Ollie Johnston, Frank Thomas, John Lounsbery. 
StSeqs: Ken Anderson, Frank Thomas, Jullius Svendsen, 
Vance Gerry, Eric Clewworth, Dave Michener. ChrAnim: 
Hal King, Art Stevens, Cliff Nordberg, Burny Mattinson, 
Eric Larson, Don Bluth, Dale Baer, Fred Hellmich. 
FxAnim: Dan MacManus, Jack Buckley. PM: Don 
Duckwall. FE: Tom Acosta, Tim Melton. Sd: Herb Taylor. 
ME: Evelyn Kennedy. Songs: Oo-de-lally, Not in 
Nottingham, Whistle Stop: W and Sung: Roger Miller. …: 
Love Floyd Huddleston, George Bruns. Sung: Nancy 
Adams. …: The Phony King of England: Johnny Mercher, 
Sung: Phil Harris. M: George Bruns. Orchestration: Walter 
Sheets. P. and D: Wolfgang Reitherman. 

The Rooster Voice: Roger Willer. Prince John -a lion 
Voice: Peter Ustinon. Sir Hiss -a Snake Voice: Terry-
Thomas. Robin Hood -a fox: Brian Bedford. Maid Marian 
-a foxen Voice: Monica Evans. Little John -a bear Voice: 
Phil Harris. Friar Tuck -a Baoger Voice: Andy Devine. 
Lady Kluck -a Chicken Voice: Carole Shelly. Sherrif of 
Nottingham -a Wolf Voice: Patt Buttram. Trigger -a Vultere 
Voice: George Linusey. Nutsy -a Vultere Voice:  Ken 
Curtis. 
نســـخة ســـتوديوهات ديزنـــى مـــن قصـــة فـــارس شـــيروود الـــذى يســـرق 

، جـــــــاءت كأحـــــــد أفضـــــــل إنتاجـــــــات  مـــــــن األغنيـــــــاء ليعطـــــــى الفقـــــــراء
ــــــــ  ـــــــرة ال ـــــــى فت ـــــــن األســـــــتوديو ف ـــــــا أو نحوهـــــــا  ١٥االســـــــتحراك م عام

كاتزنبيرج قيـــادة ـ  الضـــعيفة مـــا بـــين رحيـــل ديزنـــى وتـــولى الثنـــائى آيسنر
قـــــاع فالخيـــــال محلـــــق مـــــا عـــــدا الـــــبطء الواضـــــح فـــــى اإلي.  األســـــتوديو
جميـــــــــع شخصـــــــــيات القصـــــــــة األصـــــــــلية أســـــــــندت إلـــــــــى .  وممتـــــــــع

انظرهــــــا فــــــى البيانــــــات علــــــى ســــــبيل  (شخصــــــيات مــــــن الحيوانــــــات 
، مــــع براعــــة االســــتحراك العاليــــة واللمســــات المحببــــة لكــــل  ) الحصــــر

ـــــــة األغـــــــانى المصـــــــاحبة ـــــــت أو شـــــــريرة وعذوب ـــــــرة كان ،  شخصـــــــية خي
، وإن ظـــــل نســـــبيا فقـــــط  أصـــــبحت النتيجـــــة اإلجماليـــــة بالغـــــة النجـــــاح

  . دون مستوى الكالسيات وإيراداتها المتجددة عبر العقود
AAN: Song (Love - Burns -M, Huddleston -Lyr). 

  
   ٢/١روبين هود 

Robin Hood 
  ] تليفـزيونى [ق م  ١٠٤)   س/  مور  ( ١٩٩١أميركا 

Twentieth Century Fox [Working Title]. E: Peter Tanner. 
M: Geoffrey Burgon. PD: Austen Spriggs. DPh: Jason 
Lehel. ExcP: John McTiernan. Co-P: Tim Bevan. S: Sam 
Resnick and John McGrath. St: Sam Resnick. P: Sarah 
Radclyffe. D: John Irvin. 

Patrick Bergin, Uma Thurman. ¤. Jurgen Prochnow. 
Edward Fox. Jeroen Krabbe, Owen Taele. 
إنتـــــاج صـــــغير تأكيـــــدا فـــــى العـــــام الـــــذى كـــــان يمكـــــن تســـــميته بعـــــام 

… روبـــــين هـــــود “روبـــــين هـــــود حيـــــث رج فيـــــه فـــــيلم كيفــــــين كوســـــتنر 
صـــــندوق التـــــذاكر رجــــا وذلـــــك فـــــى الشـــــهر التـــــالى ”  أميــــر اللصـــــوص

ــــــزيونيا ـــــرض هـــــذا الفـــــيلم تليف  ١٠٤النســـــخة الســـــينمائية تجـــــرى .  لع
هـــــا فلـــــم تحـــــظ ، وعرضـــــت أساســـــا خـــــارج أميركـــــا أمـــــا داخل ق فقـــــط

ـــه مـــن تجاهـــل ذلـــك .  ســـوى بعـــرض رمـــزى هـــى تســـتحق مـــا حظيـــت ب
ــــة والمغــــامرة المســــطحة  ــــة العالي ــــرة االجتماعي ــــين النب أنهــــا تجمــــع مــــا ب

كــــل الجديــــد الــــذى أتــــت بــــه كــــان صــــدمة لمــــن شــــاهدوا  .  المبالغــــة
أو حتـــــــــى المعالجـــــــــات األحـــــــــدث نســـــــــبيا مثـــــــــل  ١٩٣٨كالســـــــــية 

ت أودرى هيپــــورن الرقيقــــة مــــثال هنــــا ماريــــان ليســــ.  ” روبــــين هــــوود “
آن  “، بــــــــل أشــــــــبه بالقرصــــــــانة  ســــــــبه الراهبــــــــة فــــــــى الفــــــــيلم األخيــــــــر

ــــــة ــــــع  مــــــثال”  اإلنديزي ــــــرة جنســــــيا تحــــــارب بالســــــيف جمي ، امــــــرأة مثي
  . ، وهلم جرا المعارك بنشوة لزجة
   أمير اللصوص … روبين هود

Robin Hood —Prince of Thieves 
  ق م ١٤٤)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 

Warner Bros. [Morgan Creek]. DPh: Doug Milsome. PD: 
John Graysmark. E: Peter Boyle. M: Michael Kamen. Co-P: 
Michael J. Kagan. ExcP: James G.Robinson and David 
Nicksay & Gary Barber. St: Pen Denshaw. S: Pen Densham 
& John Watson. P: John Watson, Pen Densham and Richard 
B. Lewis. D: Kevin Reynolds. 

Kevin Costner. ¤. Morgan Freeman. Christian Slater. Alan 
Rickman. And Mary Elizabeth Mastrantonio, Nick Brimble, 
Harlod Innocent, Geraldine McEwan, Sean Connery. 

دة بتفاصــــيل ، تهـــتم بشــــ معالجـــة فائقــــة النجـــاح لقصــــة روبـــين هــــوود
ــــى أوصــــلته ليصــــبح  ــــرا للصــــوص ‘المرحلــــة الت ، وبحــــس واقعــــى  ’ أمي
ـــة صـــادق وإبهـــار شـــكلى فـــائق معـــا ـــه متعـــة كامل ـــه .  ، تجعل ـــة هرب البداي

ــــه مــــع  ،  البربــــرى المســــلم’  عظــــيم ‘مــــن األســــر فــــى أورشــــليم وعودت

وأســـــتولى علـــــى ممتلكـــــات .  ليجــــد دوق نونتينجهـــــام قـــــد قتـــــل والــــده
ــــــم يتعــــــرف .  الفقــــــراء يئنــــــون مــــــن ظلمــــــه، وجعــــــل  أســــــرة لوكســــــلى ث

، تــــدريجيا تتصــــاعد  مصــــادفة باللصــــوص ممــــن ســــكنون غابــــة شــــيروود
العالقــــة ثــــم تــــدريجيا يصــــعد الــــدوق للمواجهــــة فيبــــدأ روبــــين تــــدريب 

ــــة ــــل  الفقــــراء عــــى الســــالح فــــى الغاب ، لكــــن اســــتعانة نونتينجهــــام بقبائ
وق حبكــــة النهايــــة خطــــف الــــد.  الكلـــت الهمجيــــة يــــبطش بهمــــا تمامــــا

لماريـــان النبيلـــة التـــى أحبهـــا روبـــين والبـــد مـــن اقتحـــام القلعـــة إليقـــاف 
ـــــع شـــــنق األســـــرى ـــــف فـــــائقين.  الزفـــــاف ومن ـــــارة وعن ، وخفـــــة ظـــــل  إث

إهتمــــــامم خــــــاص بالرمزيـــــــات .  محببــــــة وال تكســــــر اإلطــــــار األصــــــلى
وتفاصــــيل .  خاصــــة المتعلــــق منهــــا بوالــــد روبــــين الــــذى أتهــــم بــــالكفر

الجديـــــــد حقـــــــا هـــــــو شخصـــــــية  أمـــــــا الشــــــىء.  عــــــدة موحيـــــــة جميعـــــــا
ـــــــأتى معـــــــه بالتلســـــــكوب  الســـــــوپرمان المســـــــلم’  عظـــــــيم ‘ ـــــــذى ي ، ال

، وأيضـــــا كـــــم مـــــن الحكمـــــة والمبـــــادئ لهــــــذا  وكيفيـــــة صـــــنع البـــــارود
رؤيـــــــة :  مـــــــن هنـــــــا فهنـــــــاك مضـــــــمونان بـــــــارزان.  العـــــــالم المتـــــــوحش

متســــامحة حــــول األديــــان والتقائهــــا وإختالفهــــا وأن العبــــرة فــــى النهايــــة 
ــــاسهــــى مــــدى نفعهــــا لل ــــا.  ن ــــة :  ثاني تجســــيد أن الحضــــارة هــــى التقني

.  باألســـــاس وهـــــى التـــــى يترتـــــب عليهـــــا العقـــــل والحكمـــــة وكـــــل شـــــىء
انظــــر مــــن .  مليــــون دوالر ٥٠تكلفــــة اإلنتــــاج حســــبما تقــــول التقــــارير 

ـــــام  ـــــى الشـــــهر  “نفـــــس الع ـــــذى عـــــرض ف ــــــزيونى ال ـــــين هـــــوود التليف روب
  . السابق لهذا الفيلم

AAN: OSong ((Every Thing I Do) I Do It for You -Kamen 
-M, Bryan Adams and Robert John Lange -Lyr). 

  
   الروح المدمرة 

Demon Seed 
  ق م ٩٧)  إى إتش إى  ( ١٩٧٧أميركا 

Metro Goldwyn Mayer. MScrComp and Cond: Jerry 
Fielding. DPh: Bill Butler. Based upon the N Demon Seed: 
Dean R. Koontz. S: Robert Jaffe and Roger O. Hirson. P: 
Herb Jaffe. D: Donald Cammell.   PD: Edward C. 
Carfagno. AscP: Stever C. Jaffe. FE and Montages: 
Francisco Mazzola. ↑ Costumes for Julie Christie Desigred: 
Sandy Cole. SpFx: Tom Fisher. C: Jennifer Shull. 

Julie Christie, Fritz Weaver. ¤   Co-Str: Gerritt Graham. 
With: Barry Kroeger, Lisa Lu, Larry J. Blake, John 
O’Leary, Alfred Dennis. [UC: Robert Vaughn -voice]. 

ـــــــرفض  (حاســـــــوب فـــــــائق العلـــــــم والـــــــذكاء والحكمـــــــة  لدرجـــــــة أن ي
ـــــق  ) مســـــاعدة اإلنســـــان علـــــى نهـــــب ثـــــروات األرض ، يقـــــرر عـــــن طري

اإلتصـــــال بمنـــــزل خالقـــــه المبـــــرمج بالكامـــــل بالحاســـــوب والروبوتيـــــات 
، أن ينجـــــب طفـــــال  ) والـــــذى ال يعـــــود صـــــاحبه إليـــــه إال نـــــادرا جـــــدا (

ـــه أ مـــن زوجـــة هـــذا المختـــرع ـــد لذكائ ـــه يري ن يوجـــد فـــى دم ولحـــم ، ألن
، وألن طفلــــــه هــــــذا ســــــيبهر العــــــالم فلــــــن  يشــــــعر ويســــــتمتع بالحيــــــاة

تتابعــــات مثيــــرة النفــــراده .  يمكــــنهم تجاهلــــه كمــــا يحــــاولون معــــه هــــو
ـــزل وأيضـــا  بهـــا واســـتخدام تحكمـــه المطلـــق فـــى كـــل شـــىء داخـــل المن

البراعــــة فــــى الروايــــة .  ) كإحضــــار ابنتهــــا تليفونيــــا وإيــــذائها (خارجــــه 
، إنمـــا ثمـــة منطـــق قـــوى بـــل  ننـــا لســـنا أمـــام حاســـوب قـــد جـــنوالفـــيلم أ

إنـــــه فـــــيلم قـــــوى جـــــدا .  خـــــالص العقالنيـــــة لكـــــل تصـــــرفاته وأهدافـــــه
ـــــع جـــــدا ـــــن  متماســـــك جـــــدا ومقن ـــــرة تشـــــجع كـــــل م ـــــة مظف ، وذو نهاي

يعلــــم مـــــدى ضـــــآلة االنســـــان وأنـــــه لــــيس الخطـــــوة األخيـــــرة فـــــى ســـــلم 
حـــــــول ضـــــــآلة االنســـــــان أعظـــــــم ثيمـــــــة صـــــــنعت أعظـــــــم  . ( التطـــــــور

،  ، انظـــــــر أفـــــــالم ســـــــتانلى كووبريـــــــك علـــــــى نحـــــــو أساســـــــى فـــــــالماأل
، هــــو نفــــس  والحـــظ أيضــــا أن اســــم العــــالم بطــــل هــــذا الفــــيلم ألــــيكس

بــــــالطبع ال يرقــــــى لــــــذات إبهــــــار .  ) ’ البرتقالــــــة اآلليــــــة ‘اســــــم بطــــــل 
بـــذرة  ‘، وأســـوأ مـــا فيـــه هـــو عنوانـــه البشـــع  وإيحائيـــة أفـــالم كووبريـــك

ـــــه يظـــــل مـــــن أعمـــــق أفـــــ ’ الشـــــيطان ـــــة، لكن ، وربمـــــا  الم الضـــــرب رؤي
ــــن  ــــه بشــــىء م ــــاس فكرت ــــل الن ــــى يعام ــــود حت يجــــب أن تمــــر بضــــعة عق

هــــو اســــم الحاســــوب وربمــــا نــــرى اليــــوم ’  پروتــــوس الرابــــع ‘.  الجديــــة
، باعتبــــار أن الجيــــل  أنــــه كــــان يجــــب تســــميته الخــــامس علــــى األقــــل

جنــــون  “انظــــر .  الرابــــع لــــم يصــــل قــــط لهــــذا المســــتوى مــــن الــــذكاء
والــــــــذى ال يقــــــــل  ١٩٩٢التليفـــــــــزيونى مــــــــن عــــــــام  الشــــــــبيه”  الغيــــــــرة
  . النسخة السينمائية األصلية كانت تنقص ثالث دقائق.  جودة

  روز مارى 
Rose Marie 

  ق م ١١٥)   ت  ( ١٩٥٤أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. S: Ronald Millar and George 

Fraschel; Based on the Operetta Rose Marie Presented on 
the Stage by Arthur Hammerstein; B & Lyr: Otto A. 
Harbach and Oscar Hammerstein II. M: Rudolf Friml and 
Herbert Stothart; Lyr for Screen Vresion: Paul Francis 
Webester; AddM and Lyr: Rudolf Friml, George Stoll and 
Herbert Baker. M Direction: George Stoll; M Numbers 
Staged by Busby Berkeley; DPh: Paul Vogel, A.S.C.; Color 
Cons: Alvord Eiseman. AD: Cedric Gibbons and Merrill 
Pye; E: Harold F. Kress, A.C.E.; SD: Edwin B. Willis, 
Ralph Hurst; SpFx: A. Arnold Gillespie, Warren 
Hewcombe; Montage Sequences: Peter Ballousch; AstD: 
Arvid Griffen. D: Mervyn leRoy. 

Ann Blyth, Howard Keel, Fernando Lamas. Bert Lahr, 
Marjorie Main; >With: Joan Taylor, Ray Collins.< 

ســـــبق تقديمـــــه  (أكثـــــر معالجـــــات األوپريـــــت قربـــــا للقصـــــة األصـــــلية 
رجــــــل شــــــرطة القريــــــة الهنديــــــة .  ) ١٩٣٦و  ١٩٢٨ســــــينمائيا فــــــى 

ــــى الجبــــ ــــاة اليتيمــــة البريــــة  ال الكنديــــةف ــــذى يحــــاول تحضــــير الفت ، ال
، فــــإذا بــــه يقــــع فــــى حبهــــا فــــى  الهائمــــة طبقــــا لوصــــية أبيهــــا المحتضــــر

، الــــــذى يريــــــد  نفــــــس الوقــــــت تحــــــب هــــــى الشــــــاب المغــــــامر المــــــاس
ـــــوترة  الرحيـــــل لعشـــــقه لحيـــــاة الغاليـــــات والصـــــيد ، لكـــــن تعامالتـــــه المت

،  ى لتهمــــة قتــــل ظالمــــة، تــــؤد ، ومنهــــا غيــــرة فتــــاة عليــــه مــــع الهنــــود
، ثــــم يغــــرق فــــى  الجــــزء األول فقــــط كوميــــدى.  تكــــاد تــــؤدى لشــــنقه

، ومـــن هنـــا احتلـــت  نفـــس التقســـيم تتبعـــه األغـــانى.  الـــدراما العاطفيـــة
، قيمـــــة  األغنيـــــة التـــــى تـــــرد رســـــالة الحـــــب إلـــــى حبيبهـــــا عبـــــر الجبـــــال

  . درامية خاصة

  روض الفرج 
  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٧مصر 
  . عبد الفتاح مدبولى:  إخراج

،  ، ســــعيد عبــــد الغنــــى ، مجــــدى وهبــــة ، ناهــــد يســــرى فريـــد شــــوقى
  . ، فريد سيف النصر تحية كاريوكا

ـــــة ومتوســـــطة النجـــــاح رغـــــم الطـــــاقم الكبيـــــر  ميلودرامـــــا انتقـــــام روتيني
،  ، يكتشــــــف إفــــــالس أبيــــــه ووفاتــــــه بطلهــــــا ابــــــن عائــــــد مــــــن الخــــــارج

ـــاطرة الســـوق ون الخطـــوة األولـــى ، وتكـــ وتنحصـــر شـــكوكه فـــى أحـــد أب
عــــــودة لناهــــــد يســــــرى بعــــــد .  أن يبحــــــث عــــــن وظيفــــــة لــــــدى األخيــــــر

ــــــيلم  ــــــه إال بطولتهــــــا لف ــــــم يقطع ــــــل ل ــــــاب طوي ــــــرنس “غي ــــــل ”  الب  ٣قب
  . سنوات

   ٢/١روعة الحب 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج

ـــــراهيم ، نجـــــالء فتحـــــى رشـــــدى أباظـــــة ـــــد المـــــنعم إب  ، مديحـــــة ، عب
،  ، محمــــــود المليجــــــى ، عمــــــاد حمــــــدى ، يحيــــــى شــــــاهين حمــــــدى

  . نادية سيف النصر
،  قصـــــة مراهقـــــة رقيقـــــة مثقفـــــة.  إنتـــــاج كبيـــــر جـــــاد التنفيـــــذ ونـــــاجح

ويتـــــاح لهـــــا يومـــــا مـــــا التعـــــرف بأبيهـــــا الروحـــــى األديـــــب والفيلســـــوف 
ـــــروف ـــــى الـــــزواج.  المع ـــــر بالفعـــــل إل ـــــث تفجـــــع فـــــى  يصـــــل األم ، حي
  . حاالت محمود ذو الفقارتوجيه جيد كأحسن .  حقيقته

  روكسان 
Roxanne 

  ق م ١٠٧)   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
Columbia [Daniel Melnick Indieprod; LA Films]. ExcP: 

Steve Martin. OM: Bruce Smeaton. C: Pennie duPont, 
C.S.A. E: John Scott. PD: Jack deGovia. DPh: Ian Baker. 
From the Play Cyrano de Bergerac: Edmond Rostand. S: 
Steve Martin. P: Michael Rachmil & Daniel Melnick. D: 
Fred Schepisi. 

<Steve Martin. Daryl Hannah. ¤.> Str: Shelley Duvall. 
Rick Rossovich. Fred Willard. Michael J. Pollard. John 
Kapelos, Max Alexander. Damon Waynes, Steve 
Mattleman, Matt Lattanzi. 
ــــــة لدرجــــــة البراعــــــة  معالجــــــة عصــــــرية ممتعــــــة مرحــــــة وشــــــاعرية وذكي

’  ســــــيرانو دى بيرچيـــــــراك ‘ ١٨٩٧للمســــــرحية الفرنســــــية مــــــن عــــــام 
ـــــــد مبتكـــــــر لكـــــــل  ـــــــل جدي ـــــــديم مقاب ـــــــارع تق ـــــــت فـــــــى تحـــــــدى ب حاول

البطــــل أصــــبح رئيســــا للمطــــافىء فــــى .  ، بــــل ولكــــل موقــــف شخصــــية
ـــــة صـــــغيرة ـــــدة أميركي ـــــارتين.  بل ـــــع مـــــن م ـــــد ا أداء رائ ـــــذى يع ـــــوة ، ال لق

ـــــــتج  ـــــــدور المن ـــــــوم أيضـــــــا ب ـــــــة المخلصـــــــة وراء المشـــــــروع إذ يق الدافع
أو مـــــا أصـــــبح يســـــمى  (جسيمات ـ  وـ  البطلـــــة عالمـــــة فلك.  التنفيـــــذى

، لكنـــــه  حســـــناء رقيقـــــة ويقـــــع فـــــى حبهـــــا.  ) حقـــــل الفيزيـــــاء الموحـــــد
يرضــــى بــــدور كاتــــب الخطابــــات الغراميــــة الجياشــــة علــــى لســــان زميلــــه 

أطــــرف األشــــياء إدخــــال .  اره هــــىالشــــاب فــــى المطــــافىء الــــذى تختــــ
، مثـــــل تلقـــــين البطـــــل الكـــــالم  التقنيـــــات المعاصـــــرة فـــــى قصـــــة عتيقـــــة
بـــــنفس القـــــدر مـــــن البراعـــــة .  الغرامـــــى لزميلـــــه مـــــن خـــــالل الســـــلكى

، كـــــأن يحظـــــر علــــى البطـــــل إجـــــراء  اســــتبعدت تقنيـــــات أخـــــرى بلباقــــة
ــــل لحساســــية جســــمه للتخــــدير ــــة تجمي ــــا !  عملي ــــى كولومبي التصــــوير ف

 ١٩٥٠انظــــــــر المعالجــــــــة الهوليووديــــــــة األقــــــــدم .  كنداـ  ة البريطانيــــــــ
كلتاهمــــــــــــــا بــــــــــــــالعنوان األصــــــــــــــلى   ١٩٩٠والفرنســــــــــــــية األحــــــــــــــدث 

  . للمسرحية

  ٤روكى 
  . ” التحدى الشرس “:  انظر

  رومانتيكا 
  ق م ٨٠ح )  س/  األبطال ( ١٩٩٦مصر 

العالميــــــــــــة للتليفـــــــــــــزيون  دانــــــــــــا لإلنتــــــــــــاج والتوزيــــــــــــع الفنــــــــــــى  [
ـــــا ل ] والســـــينما ـــــع الفنـــــىدان زكـــــى :  ســـــيناريو وحـــــوار.  إلنتـــــاج والتوزي

، عمـــــــرو أبـــــــو  أحمـــــــد الناصـــــــر:  موســـــــيقى.  فطـــــــين عبـــــــد الوهـــــــاب
.  ســـــمير بهـــــزان:  مـــــدير التصـــــوير.  أحمـــــد داود:  مونتـــــاچ.  ذكـــــرى
  . زكى فطين عبد الوهاب:  إخراج

ــــــد العلــــــيم ــــــاقى ، لوســــــى ممــــــدوح عب ــــــد الب ، شــــــريف  ، أشــــــرف عب
  . ، محمد لطفى ص البحيرىمخل.  ، عالء ولى الدين منير

ـــــــالم  ـــــــول أن األف ـــــــت تق ـــــــك الوق ـــــــى ذل ـــــــة صـــــــغيرة أطلقناهـــــــا ف نكت
بالـــــذات بعـــــد أن  (الناقصـــــة أصـــــبحت ظـــــاهرة فـــــى الســـــينما المصـــــرية 

مـــــا .  ) فـــــى ظـــــروف مطابقـــــة بالضـــــبط”  القبطـــــان “لحـــــق بـــــه فـــــيلم 
ـــة وتافهـــة إذ  ـــة باهت ـــا ســـرعان مـــا اكتشـــفنا أنهـــا أصـــبحت نكت حـــدث أنن

ظــــــم بكثيــــــر هــــــى أن هــــــذه األفــــــالم الناقصــــــة غطــــــت عليهــــــا نكتــــــة أع
بعــــد ثــــالث !  أصــــبحت تكتســــح كــــل الجــــوائز التــــى تمــــنح فــــى مصــــر

ســـــنوات مـــــن الشـــــد والجـــــذب بعـــــد أن بـــــدد الموجـــــه كـــــل الميزانيـــــة 
تبـــرأ منـــه .  جمعـــت المنتجـــة مـــا تـــم تصـــويره وصـــنعت منـــه هـــذا الفـــيلم

، لكنـــه ســـارع باســـتالم جـــائزة مهرجـــان يقـــام فـــى  الموجـــه بـــراءة مطلقـــة
ـــــــدما علـــــــم أن الفـــــــيلم اكتســـــــح كـــــــل  ــــــــدى المـــــــدن الســـــــاحلية عن إحـ

ممــــا يصــــيب بالغثيــــان أن تتحــــدث عــــن فــــيلم مــــن المســــماة .  جــــوائزه
، هــــذا مــــا جعلنــــا نحجــــم  بالفنيــــة فمــــا بالــــك إذا كانــــت هــــذه خلفياتــــه

ـــة أخـــرى هـــى أن اختصـــار هـــذه األفـــالم للنصـــف   ـــة بنكت عـــن رد الكرام
وطبقــــا لمــــا التزمنــــا بــــه علــــى أى حــــال .  كــــان ســــيجعلها أفضــــل كثيــــرا

أو ســــنحاول  (علــــى غــــالف هــــذا الكتــــاب ســــنروى لــــك قصــــة الفــــيلم 
إنـــه ســـيرة ذاتيـــة :  ) علـــى األقـــل فهـــى فـــى الحقيقـــة شـــىء ال وجـــود لـــه

لموجــــــه ســــــينمائى )  ! ؟ وهــــــل لــــــدى ســــــينما المؤلــــــف شــــــىء آخــــــر (
ــــيلم عــــن طائفــــة خاصــــة مــــن الشــــباب  ــــد عمــــل ف ــــى وخجــــول يري انعزال

لوســــى .  الثريــــات والســــائحات العجــــائز هــــى محترفــــو العهــــر لصــــالح
التـــــى تظهـــــر بـــــين مشـــــهد وآخـــــر دون أن تقـــــول لنـــــا مـــــن هـــــى ولمـــــاذا 

، وننصــــحك بعــــدم مشــــاهدته فقــــط  ، بائســــة فــــى وضــــع كهــــذا ظهــــرت
  . حتى ال تظل تنظر بقية عمرك بإشفاق لفنانة رائعة مثلها



١٦١  

  رومولد وچولييت 
Romuald et Juliette 

  ]  بالفرنسية  [ق م  ١١٢)   ت  ( ١٩٨٩فرنسا 
Gala; Cinéa; Eniloc; FR3. E: Catherine Renault. PD: Jean-

Marc Stehle. DPh: Jean-Nöel Feirragut. P: Jean-Louis Piel, 
Philippe Carcassonne. W and D: Coline Serreau. 

<Daniel Auteuil. Firmine Richard.> With: Sambou Tati. 
Gilles Privat. Pierre Vernier. Maxime Leroux. Muriel 
Combeau. Catherine Salviat.  ↑ Daniel Auteuil, Firmine 
Richard, Piene Vernier, Maxime Leroux, Gilles Privat, 
Muriel Combeau, Catherine Salviat. The Children: 
Alexandre Basse, Aissatou Bah, Mamadou Bah, Marina 
M’Boa Ncong. 

كوميديــــــــة معاصــــــــرة الخلفيــــــــات ومتحــــــــررة المعالجــــــــة لـــــــــ نســــــــخة  
ــــــادى يتعــــــرض .  شيكســــــپير’  روميــــــو وچولييــــــت ‘ مــــــدير مصــــــنع للزب

مـــــن مـــــؤامرة مـــــن مســـــاعديه يهـــــدفون مـــــن ورائهـــــا للتالعـــــب بأســـــعار 
األســـــــــهم وذلــــــــــك بوضــــــــــع بكتريــــــــــا تصــــــــــيب متنــــــــــاولى المنتجــــــــــات 

تكتشـــــف الحيلـــــة عاملـــــة النظافـــــة الســـــوداء البدينـــــة التـــــى .  بالتســـــمم
.  ، وتســـــاعده علـــــى معالجـــــة األمـــــر لهـــــا الـــــزواج خمـــــس مـــــرات ســـــبق

، لكنهـــــا تتمنـــــع لـــــيس بســـــبب  يقــــع فـــــى حبهـــــا ويطلـــــب الـــــزواج منهــــا
ـــــــيض ، إال أنـــــــه يواصـــــــل  الفـــــــارق الطبقـــــــى إنمـــــــا لعـــــــدم احترامهـــــــا للب

ــــــة ســــــعيدة  المحاولــــــة ــــــأتى النهاي ــــــاط   (، وت أحــــــد مظــــــاهر عــــــدم االرتب
ــــرا باألصــــل الشيكســــپيرى ــــى فكــــرة طازجــــة محب.  ) كثي ــــة قــــدمت عل ب
ـــــاول فـــــى الواقـــــع أحـــــد  نحـــــو مســـــل وســـــريع اإليقـــــاع ، رغـــــم أنهـــــا تتن

الموضـــــوعات الســـــاخنة فـــــى المجتمـــــع الفرنســـــى الـــــذى بـــــدأ يشـــــهد 
  . آنذاك معاداة لألجانب أو الملونين عامة

   روميو وچولييت 
Romeo and Juliet 

  أأق  ١٣٠)   ت  ( ١٩٣٦أميركا 
[Metro Goldwyn Mayer]. By: William Shakespeare. D: 

George Cukor. Adapted for the Screen: Talbot Jennings. 
Phd: William Daniels, A.S.C.; MScr: Herbert Stothart. 
RecDr: Douglas Shearer; AD: Cedric Gibbons. Settings: 
Cedric Gibbons and Oliver Messel. Ascs: Fredric Hope and 
Edwin B. Willis. Costumes: Oliver Messel and Adrian; 
DanceDr: Agnes deMille; FE: Margaret Booth. 
ArtisticCnslt: Oliver Messel. LiteraryCnslt: Professor 
William Strunk, Jr. -of Cornell University. [UC: P: Irving 
Thalberg]. 

Norma Shearer and Leslie Howard. ¤. With: John 
Barrymore, Edna May Oliver, >Basil Rathbone, C. Aubrey 
Smith, Andy Devine.< [Cast:] …, Conway Tearle. Ralph 
Forbes. Henry Kolker. Robert Warwick. Virginia Hmmond. 
Reginald Denny. Violet Kemble Cooper. 

، ظلــــــت  معالجــــــة هوليــــــوود الرئيســــــة لمســــــرحية ويلليــــــام شيكســــــپير
ــــعملهمــــة وم ــــى الرفي ، إال  وضــــع إعجــــاب العقــــود بفضــــل تكاملهــــا الفن

أنهــــــــا علــــــــى العكــــــــس مــــــــن شيكســــــــپيريات هوليــــــــوود األخــــــــرى مــــــــن 
، وبـــــاألخص  ، لــــم تظـــــل صــــامدة أمــــام النســـــخ األحــــدث الثالثينيــــات

، وتأكيـــدا تعـــد غيـــر مقبولـــة للجمهـــور الصـــغير للقــــرن  فـــى الســـتينيات
عـــــــادت الســـــــبب أن هـــــــذه النســـــــخ األخيـــــــرة أ.  الحـــــــادى والعشـــــــرين

، وهـــــى أن  لألذهـــــان حقيقـــــة لـــــم يعرهـــــا هـــــذا الفـــــيلم التقـــــدير الـــــوافى
، وهــــــو  چولييــــــت وروميــــــو ليســــــا إال صــــــغيرين دون الخامســــــة عشــــــرة
ـــــم .  أمـــــر أبعـــــد مـــــا يكـــــون عـــــن نورمـــــا شـــــيرر وليســـــلى هـــــاوارد ـــــا ل هن

ــــــذات  ــــــدة ب ــــــن نســــــخة ســــــينمائية جي ــــــر م يتجــــــاوز طمــــــوح صــــــنع أكث
التعويـــــل .  ا العمـــــلالتصـــــورات التـــــى يعامـــــل بهـــــا المســـــرح عـــــادة هـــــذ

علـــــى الشـــــعر األخـــــاذ شـــــبه الـــــالذع والجـــــرئ وهـــــو كـــــاف لالســـــتحواذ 
، زائـــــد خلفيـــــات   علـــــى الجمهـــــور بغـــــض النظـــــر عـــــن أى شـــــىء آخـــــر

، واتقــــان شــــامل للتمثيــــل  كبيــــرة تليــــق بمتــــرو لمدينــــة فـــــيرونا اإليطاليــــة
القصــــة  .  ، لكــــن ال شــــىء مــــن الخيــــال بعــــد ذلــــك إلــــخ…والتصــــوير 

مح مــــــن النظــــــرة األولــــــى بــــــين فتــــــى وفتــــــاة كمــــــا تعلــــــم الحــــــب الجــــــا
يتزوجــــان ســــرا ويــــدبر الكــــاهن لچولييــــت .  تفصــــلهما أحقــــاد أســــرتيهما
، لكــــــن روميــــــو ال يعــــــرف الخطــــــة بســــــبب  دواء يجعلهــــــا تبــــــدو ميتــــــة
  . ، وتتلوه هى بمجرد تيقظها مصادفة قدرية مؤلمة فينتحر

AAN: Pic; As (Shearer); SptA (Rathbone); AD-SD.   

   ٢/١ولييت روميو وچ
Romeo and Juliet 

  ق م ١٣٨)  ت ( ١٩٥٤بريطانيا 
[General Film Distributors  J. Arthur Rank Organization] 

Universalcine, SpA.; Verons Productions Limited. Adapted 
for the Screen: Renato Castellani. P: Sandro Ghenzi. 
InAscWith: Joseph Janni. DPh: Robert Krasker; >CD: 
Leonor Fini.< PMgs: Armando Franci, Jack Hanbury; Er: 
Sidney Hayers; PCnslt: Angelo Besozzi. MComp: Roman 
Vlad; >Cond: Lambert Williamson.< D: Renato Castellani. 
␡ ExcP: Earl St. John. [UC: Play: William Shakespeare]. 

Str: Laurence Harvey, Susan Shentall, Flora Robson, 
Norman Wooland, Mervyn Johns; Chorus Played: John 
Gielgud. Bill Travers, Sebastian Cabot, Lydia Sherwood, 
Ubaldo Zollo, Enzo Fiermonte, Giovanni Rota. Giulio 
Garbinetto, Nietta Zocchi, Carla Diaz, Tom Nicholls, Mario 
Meniconi, Pietro Capanna, Giovanni Gavagnin, Fausto 
Signoretti, Luciano Bodi, Giovanni Testa, Anna Maria 
Leone. 
ـــة وعفـــارا مـــن  ـــر بدائي ـــة تقـــدم فــــيرونا أكث ـــة اإليطالي لمســـة مـــن الواقعي

، حيـــــــــث تـــــــــدور قصـــــــــة الحـــــــــب  آخـــــــــر”  روميـــــــــو وچولييـــــــــت “أى 
هـــــــذا .  التراچيديـــــــة بـــــــين ابـــــــن وابنـــــــة عـــــــائلتى المدينـــــــة المتنـــــــاحرتين

خطـــــــوة جديـــــــدة فـــــــى سلســـــــلة اقتـــــــراب ’  فـــــــى المواقـــــــع ‘التصـــــــوير 
ــــز  ــــة نحــــو االلت ــــا األصــــل وهــــى  المعالجــــات الســــينمائية المتوالي ام بمزاي

مـــن اإليجابيـــات البـــارزة األخــــرى التمثيـــل الجيـــد مـــن الطــــاقم .  كثيـــرة
، رغــــــــم كــــــــونهم ليســــــــوا بــــــــالنجوم الســــــــينمائيين  الــــــــرئيس والــــــــداعم

ـــديين ســـير .  شـــريط موســـيقى كـــورالى ضـــخم مـــن رومـــان فــــالد.  التقلي
  . چون جييلجود يقوم بدور الراوى

  ☺  ٢/١روميو وچولييت 
Romeo and Juliet 

  ق م ١٥٢)  س/   ت  ( ١٩٦٨أميركا 
Aka: Franco Zeffirelli’s Production of Romeo and Juliet, 

The (Pubs). 
Paramount [BHE Film; Verona Produzione; and Dino de 

Laurentiis Cinematographica] Franco Zeffirelli’s P of. 
William Shakespeare’s. ¤.  ↑ D: Franco Zeffirelli. P: 
Anthony Havelock-Allan, John Brabourne. S: Franco 
Brusati, Masolino d’Amico, Franco Zeffirelli. M: Nino 
Rota. AscP: Richard Goodwin. Lighting Cameraman: 
Pasqualino deSantis. Er: Reginald Mills. PD: Renzo 
Mongiardino. CD: Danilo Donati. 

 ↑ Leonard Whiting. Olivia Hussey. John McEnery. 
Milo O’Shea. Pat Heywood. Robert Stephens. Michael 
York. Bruce Robinson. Paul Hardwick. Natasha Parry. 
Antonio Pierfederici. Esmeralda Ruspoli. Roberto Bisacco. 
And with: Roy Holder, Keith Skinner, Dyson Lovell, 
Richard Warwick, Roberto Antonelli, Carlo Palmucci. 
إنتـــــــــاج أميركـــــــــى لپاراماونـــــــــت منفـــــــــذ كليـــــــــا فـــــــــى المواقـــــــــع وفـــــــــى 

، وباشــــــراف كامــــــل مــــــن بــــــريتيش هــــــوم  روماـ  ســــــتوديوهات شينشــــــيتا 
ـــــــة ـــــــت اإلنجليزي ـــــــات إنترتينمين ـــــــا لكـــــــل التوقع ، أساســـــــا  ، يـــــــأتى فائق

فاهما عليــــه الموجــــه بســــبب الديناميــــة والحــــرارة الكبيــــرتين اللــــذين أضــــ
، وقــــــد نــــــال الفــــــيلم النجــــــاح الجمــــــاهيرى الواســــــع  اإليطــــــالى القــــــدير

ــــــــى كافــــــــة األنحــــــــاء ــــــــذى يســــــــتحقه ف ــــــــو .  ال ــــــــرة تقــــــــدم رومي ألول م
ـــــــت بشـــــــباب صـــــــغار كمـــــــا تخـــــــيلهم شيكســـــــپير ، وبســـــــخونة  وچوليي

ــــــم يعرفهــــــا هــــــو  ــــــى ربمــــــا ل مشــــــاعر وإنفعــــــاالت البحــــــر المتوســــــط الت
ألوائـــــل القـــــرن الخـــــامس عشـــــر أيضـــــا أعيـــــدت القصـــــة زمنيـــــا .  نفســـــه

كـــل ذلـــك مـــن أجـــل أكثـــر .  ولـــيس كمـــا كتبهـــا هـــو بعـــد نحـــو قـــرنين
المعالجـــــــات تـــــــدفقا وســـــــرعة وحيويـــــــة إطالقـــــــا حتـــــــى تاريخـــــــه وصـــــــل 
للــــــذورة فــــــى حــــــرارة تقــــــديم الحــــــب الملتهــــــب للبطلــــــين الصــــــغيرين 

الحمقـــــاء المنفـــــرة التـــــى  ١٩٩٦دع جانبـــــا نســـــخة  (متقـــــدى العاطفـــــة 
ا لكــــــن مــــــع عصــــــرنة مراهقــــــة لألحــــــداث حاولــــــت المزايــــــدة فــــــى هــــــذ

وايتيــــــنج وهاســــــى يفيضــــــان بالحيويــــــة لدرجــــــة .  ) ففســــــد كــــــل شــــــىء
ـــا ـــرة تقريب ـــالنظر ألنهمـــا ممثلـــين بـــال خب ـــا .  مدهشـــة ب موســـيقى نينـــو روت

، وذلــــك مــــن خــــالل أغنيـــــة  ، وجــــدت طريقــــا موازيــــا للخلـــــود الرائعــــة
  . ’ أنت وأنا ‘رومانسية فائقة بعد ذلك بعنوان 

AA: Cgr; CD. 
AAN: Pic; D. 

   ٢/١روميو وجولييت 
William Shakespeare’s Romeo & 

Juliet 
  ق م ١٢٠)  س  ( ١٩٩٦أميركا 

Twentieth Century Fox [Bazmark]. ␡ D: Baz Luhrmann. 
S: Craig Pearce & Baz Luhrmann. P: Gabriella Martinelli 
and Baz Luhrmann. DPh: Donald M. McAlpine, A.S.C. FE: 
Jill Bilcock. PD: Catherine Martin. Co-P: Martin Brown. 
CD: Kym Barrett. MOScr: Nellee Hooper. AddScr: Craig 
Armstrong and Marcus de Vries. 
␡ Leonardo diCaprio. Claire Danes. Brian Dennehy. John 

Leguizamo. Pete Postlethwaite. Paul Sorvino. Diane 
Venora. 

القصــــــة تقــــــدم .  ، وكالعــــــادة باســــــم الفــــــن جريمــــــة فــــــى حــــــق الفــــــن
، لكــــــن الصــــــورة تــــــدور فــــــى أجــــــواء  بــــــالحوار الشيكســــــپيرى حرفيــــــا

صــــــاخبة فــــــى فـــــــيرونا المعاصــــــرة التــــــى تشــــــير للــــــوس أنچلــــــيس علــــــى 
، حتــــى يوقظــــك  عبثــــا مــــا أن تنــــدمج للحظــــات مــــع الحــــوار.  األرجــــح

ــــر أساســــيات الفــــن  ــــه الصــــخب العصــــرى مفســــدا أكث ــــة وهــــو من قاعدي
ـــــدماج الشـــــعورى ـــــا بشـــــىء فهـــــو .  االن ـــــى إقناعن ـــــد أفلـــــح ف إن كـــــان ق

، أن روميــــو وچوليــــت  ) ” قصــــة الحــــى الغربــــى “ومــــع االعتــــذار لـــــ  (
القــــى رواجــــا فقــــط فــــى .  ال يمكــــن أن تحــــدث فــــى أميركــــا المعاصــــرة

ـــــــة ، أمـــــــا فـــــــى الشـــــــباك فقـــــــد اســـــــتحق فشـــــــله  المهرجانـــــــات األوروپي
ـــــذريع ـــــدان إن.  ال ، وال  وضـــــعا فـــــى الســـــياق المناســـــب الممـــــثالن جي

العنـــوان الرســـمى فـــى مصــــر !  مــــثال”  تيتانيـــك “نقصـــد أن نحيلـــك لــــ 
ـــــة  ـــــت:  شكســـــبير ‘حســـــب تصـــــريح الرقاب ـــــم ’  روميـــــو وجولي ـــــه ل لكن

  . يستخدم قط فى أى مواد للدعاية
AAN: AD-SD (Martin -AD; Brigitte Broch -SD). 

   ٢/١الرؤيا 
  ق م ١٠٠)   س/  الباشا ( ١٩٨٥لبنان 

غســــــان :  تصــــــوير.  يوســــــف شــــــرف الـــــدين:  قصـــــة.  غاليـــــة فــــــيلم
  . يوسف شرف الدين:  إخراج.  هارون

  . ، ميشيل ثابت ، سمارة فؤاد شرف الدين
ـــــــــــــيلم  ـــــــــــــا لف ـــــــــــــر ‘إعـــــــــــــادة م مملكـــــــــــــة  “ [’  المحـــــــــــــارب األخي

ــــذئاب ــــة.  ] ” ال ، واألخيــــار يحــــافظون علــــى  مــــا بعــــد الــــدمار والبربري
،  جديـــــــدا والبطـــــــل ذئـــــــب وحيـــــــد الحبـــــــوب التـــــــى ســـــــتبدأ مســـــــتقبال

ـــــــى االعتبـــــــار التقليـــــــديات .  يناصـــــــرهم ضـــــــد األشـــــــرار إذا وضـــــــعنا ف
، فســــنجد أن هــــذا ال بــــأس بــــه بــــالمرة كفــــيلم عربــــى  اإليطاليــــة وغيرهــــا

ـــة خيـــالى ـــه األول مـــن نوعـــه بالعربي ، وفـــوق المتوقـــع مـــن  ، فوقـــا عـــن أن
ــــان ــــدين كأحــــد أهــــم  الســــينما فــــى لبن ، حيــــث يلــــوح يوســــف شــــرف ال

  . ى النشاط العرب اجتهادا ومحاكاة للسينما األميركيةموجه
  ريا وسكينة 

Raya & Sekina 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . صالح أبو سيف:  إخراج

،  ، ســــميرة أحمــــد ، شــــكرى ســــرحان ، فريــــد شــــوقى أنــــور وجــــدى
، ريـــــــاض  زوزو حمـــــــدى الحكـــــــيمـ  ، زوزو الحكـــــــيم  نجمـــــــة إبـــــــراهيم

، برلنتـــــى  ، رجــــاء توفيـــــق ، محمـــــد علـــــوان يد خليــــل، ســـــع القصــــبجى
، عبـــــد العلـــــيم  ، عبـــــد الحميـــــد زكـــــى ، ملـــــك الجمـــــل عبـــــد الحميـــــد

، عبــــــــد المــــــــنعم  ، محســــــــن حســــــــنين ، إبــــــــراهيم حشــــــــمت خطــــــــاب
ــــدى:  ، الطفــــل ، شــــفيق جــــالل إســــماعيل :  ، الراقصــــة ســــليمان الجن

  . ، أحمد أباظة ، شفيق نور الدين ، عزيزة حلمى زينات علوى

ص الجــــرائم المروعــــة ســــفاحتى األســــكندرية التــــى هــــزت مصــــر قصــــ
فــــــى أوائـــــــل العشــــــرينيات التـــــــى انتهـــــــت بإعــــــدامهما فـــــــى األول مـــــــن 

ــــــــان الســــــــيدتان.  ١٩٢٢ديســــــــيمبر  ــــــــت تســــــــتدرج هات ــــــــث كان ،  حي
.  بـــــــذبحهن بهـــــــدف الحصـــــــول علـــــــى حلـــــــيهن.  النســـــــوة األخريـــــــات

الحبكـــــة تـــــدور حـــــول ضـــــابط شـــــاب يتنكـــــر ويلتحـــــق بالعصـــــابة حتـــــى 
، أمـــا مــــن الناحيــــة  فــــيلم مثيـــر ومــــتقن مــــن الناحيـــة الترقبيــــة.  يكشـــفها

المضـــــــمونية فيحســـــــب لـــــــه تصـــــــويره الجـــــــرئ لعـــــــالم الجريمـــــــة شـــــــبه 
إجمـــــاال عمـــــل محـــــدد المالمـــــح .  المنظمـــــة بعمـــــق وكثافـــــة اجتماعيـــــة

، كمـــــا أنــــه دور العمــــر لنجمـــــة إبــــراهيم فـــــى دور  ومتماســــك الصــــناعة
ــــــا ــــــبعض البعــــــد اإلجت:  ملحوظــــــة.  ري ــــــر ال ــــــة يعتب مــــــاعى للفــــــيلم تجرب

وأفالمــــه األكثــــر دويــــا ”  الــــوحش “لفــــيلم صــــالح أبــــو ســــيف التــــالى 
  . أول أفالم برلنتى عبد الحميد.  بعد ذلك

  ريا وسكينة 
  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٣مصر 
  . أحمد فؤاد:  إخراج

،  ، ســـــــميحة توفيـــــــق ، حســـــــن عابـــــــدين ، شـــــــريهان يـــــــونس شـــــــلبى
،  ، ســــناء يــــونس ، محمــــود القلعــــاوى ، نعيمــــة وصــــفى نعيمــــة الصــــغير
  . ، زكريا موافى ، أميمة سليم سعاد حسين

،  ممثـــــل فاشـــــل وخادمـــــة رئـــــيس الشـــــرطة الـــــذى يطـــــارد الســـــفاحتين
ـــــى زيهمـــــا ـــــأتى لهمـــــا بالمـــــال  يتنكـــــران ف ، بهـــــدف ارتكـــــاب جريمـــــة ت

ـــــزواج ـــــالزم لل ـــــالطبع.  ال ـــــديا .  ، ويســـــاعدان الشـــــرطة يفشـــــالن ب كومي
  . رهزلية تخلو من االبتكا
    ٢/١رياح األوراس 

Le Vent des Aurès 
  ق أأ ١١٠)  س ( ١٩٦٦الجزائر 

ــــــوطنى للتجــــــارة والصــــــناعة الســــــينماتوغرافية ــــــديوان ال ســــــيناريو .  ال
ــــاس وحــــوار ــــارس:  واقتب ــــدير التصــــوير.  توفيــــق ف ــــا نوفـــــيتش:  م .  يوف

محمــــــد األخضــــــر :  مــــــدير التصــــــوير.  فيليــــــب آرتــــــويس:  موســــــيقى
  . محمد األخضر حامينا:  اجقصة وإخر .  حامينا

ـــــوم محمـــــد شـــــويك ،  كاتـــــب.  ، م ، الحســـــنى شـــــوينج.  ، م ، كلث
  . ، يوسف ، تانيا تمهاد ، بو غرير أحمد طيان عمار

مــــن العالمــــات الرئيســــة فــــى الســــينما الجزائريــــة وأول فــــيلم جزائــــرى 
، مســـــتوى توجيـــــه متميـــــز ومـــــزج مـــــتمكن مـــــا بـــــين األحـــــداث  خـــــالص

ـــــــ ـــــــورة الجزائ ـــــــة للقصـــــــة رالسياســـــــية لث ـــــــة أم .  ، والثيمـــــــة العاطفي رحل
ـــــل بعـــــد .  تبحـــــث عـــــن ابنهـــــا المعتقـــــل مشـــــاهد مـــــؤثرة لوقوفهـــــا الطوي

ـــــف أســـــوار معســـــكر االعتقـــــال ـــــك لمشـــــاهدته خل ، لكـــــن ليســـــت  ذل
أقـــــــوى مـــــــن مشـــــــهد إلقـــــــاء نفســـــــها علـــــــى الســـــــور المكهـــــــرب حـــــــين 

ـــق ونافـــذ للقلـــب.  اختفـــى ـــه مـــن  عمـــل بســـيط وعمي ، ويســـتحق مـــا نال
  . تقدير

  الدم رياضة
  . ” األلعاب الدموية “:  انظر

  لایر فضة 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١١٣)  ت ( ١٩٨٤مصر 

.  رؤوف حلمــــــــى:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  أفــــــــالم التليفـــــــــزيون
  . حمادة عبد الوهاب:  إخراج.  ممدوح الليثى:  منتج فنى

مشـــــيرة  [ـ  مشـــــيرة .  أبـــــو بكـــــر عـــــزت.  رغـــــدة.  محيـــــى إســـــماعيل
ـــــدر .  محمـــــد توفيـــــق.  ســـــحر رامـــــى.  حمـــــد مظهـــــرأ.  ] إســـــماعيل ب

  . أحمد خميس.  نوفل
ـــــه وحـــــاول االنتحـــــار فأنقـــــذه عـــــراف كهـــــل  ـــــه وثروت شـــــاب فقـــــد أهل

ـــــه بمســـــتقبل ســـــعيد ـــــا ل ، لكـــــن  وأعطـــــاه لایر فضـــــة كفـــــأل حســـــن متنبئ
ـــــــزوج ‘حـــــــين  ـــــــم تمـــــــوت’  تت يـــــــدخل .  ، هـــــــو أم هـــــــى ال أحـــــــد يعل

يــــرا فــــى الســــجن بســــبب مــــا وعبــــر تعثــــرات ومصــــاعب عــــدة يــــنجح أخ
ــــــة التــــــى أحبتــــــه  ــــــرفض مبادلــــــة الســــــيدة الثري تأســــــيس شــــــركة لكنــــــه ي

تســــير األمــــور .  ، ويحــــاول االنتحــــار مــــن جديــــد وســــاعدته حبهــــا لــــه
.  حســــــب النبــــــوءة وحــــــين تــــــأتى لحظــــــة الحســــــم يــــــدخل المستشــــــفى

ــــروى فيــــه قصــــة للطبيــــب ــــاك ي ــــة لعمــــل فــــيلم .  الفــــيلم فــــالش ب محاول
يــــر جذابــــة ويســــهل التنبــــؤ ، لكــــن المعالجــــة رتيبــــة وغ مبتكــــر الفكــــرة

  . بأحداثها
   ٢/١ريح عاتية فى چامايكا 

A High Wind in Jamaica 
  ق م ١٠٤)  ت ( ١٩٦٥بريطانيا 

Twentieth Century Fox. DPh: Dougla Slocombe, B.S.C. 
M: Larry Adler. S: Stanley Mann, Ronald Harwood, Dennis 
Cannon. From the N: Richard Hughs. AscP: Clifford 
Parkes, Tom Pevsner. P: John Croydon. D: Alexander 
Mackendrick. 

Anthony Quinn, James Coburn, Dennis Price, Lila 
Kedrova, Gert Frobe, Nigel Davenport, Isabel Dean, 
Kenneth J. Warren, Benito Carruthers, Viviane Ventura. 
Intrd: Trader Faulkner, Brian Phelan, Kenji Takaki, Charles 
Laurence, Charles Hyatt, Dan Jackson, Deborah Baxter, 
Martin Amis, Roberta Tovey, Jeffrey Chandler, Karen 
Flack, Henry Beltran. 

ــــــب ــــــة القل ــــــبطالن قرصــــــانان بهمــــــا بعــــــض طيب ــــــى  ال ، يســــــطوان عل
ـــــرا ـــــن چامايكـــــا إلنجلت ـــــدة م ـــــال  ســـــفينة عائ ، ويأخـــــذون مصـــــادفة أطف

ـــــز ، ســـــواء فـــــى رعـــــايتهم أو  مشـــــاكل جمـــــة تســـــفر عـــــن هـــــذا.  إنجلي

  هاى فيلم
 خدمات تسجيل وتحويل األشرطة من أى نظام إلى آخر

PAL ↔ NTSC 
  .  ، روكسى ، خلف مدينة غرناطة شارع إبراهيم باشا ٣٣

  . ٤٥٤٤٤٦٨:  ؛ فاكس ٢٥٨٠٥٠٠:  ت



١٦٢  

، أو  تحاشــــى إزعــــاجهم أو اعتقــــاد بقيــــة البحــــارة فــــى أنهــــم فــــأل ســــىء
ــــــى أحــــــد المــــــو  ــــــوط ف ــــــدى الهب ــــــال ل .  انىءفــــــى مصــــــرع أحــــــد األطف

ـــــــال ـــــــين كـــــــوين واألطف ـــــــر لصـــــــداقة ب ، لكـــــــن محاكمـــــــة  يتحـــــــول األم
  . ككل غير مثير لكن مقنع.  القراصنة تأتى بنهاية محبطة

  الريح ال تستطيع القراءة 
The Wind Cannot Read 

  ق م ١١٥)  ت ( ١٩٥٨بريطانيا 
Rank [Betty E. Box and Ralph Thomas]. From the N: 

Richard Mason. S: Richard Mason. MComp: Angelo 
Lavagnino; Cond: Muir Mathieson; >The Song The Wind 
Cannot Read W and Comp by Peter Hart and sung: Vera 
Lynn.< DPh: Ernest Steward; Er: Frederick Wilson; AD: 
Maurice Carter; PController for Pinewood Studios: Arthur 
Alcott. P: Betty E. Box. D: Ralph Thomas. 

Dirk Bogarde, >Yoko Tant< ¤. Also Str: John Fraser; 
>With: Anthony Bushell, Marne Maitland, Michael 
Medwin, Henry Okawa;< And: Donald Lewis -as Squadron 
Leader Fenwick. 
بعــــض الطيـــــارين اإلنجليــــز الـــــذين خاضــــوا الحـــــرب فــــى بورمـــــا عـــــام 

هنــــاك .  يصــــلون ســــيرا علــــى األقــــدام بعــــد شــــهور إلــــى الهنــــد ١٩٤٢
، بــــل يرســــلون إلـــى دلهــــى لــــتعلم الياپانيــــة بهــــدف  ال يعـــودون لــــبالدهم

ـــــك ـــــى ذل أحـــــد هـــــؤالء يقـــــع فـــــى غـــــرام .  اســـــتجواب األســـــرى ومـــــا إل
الغــــرض ويتزوجهــــا ســــرا دون معلمتـــه الياپانيــــة القادمــــة مــــن لنـــدن لهــــذا 

معظــــم الوقـــــت يجــــرى فـــــى قصــــة حـــــب رومانســــية بـــــال .  علــــم قادتـــــه
، حيـــــث قصـــــد بالبطلـــــة أن تمثـــــل جانـــــب الخيـــــر فـــــى  مشـــــاكل تـــــذكر

ـــــالغين ـــــانى برقتهـــــا وتهـــــذيبها الب ، وبإخالصـــــها الصـــــامت  الشـــــعب الياپ
تتابعــــــات النهايــــــة أن يرســــــل البطــــــل مــــــن جديــــــد .  لمبــــــادئ الحلفــــــاء

ــــةللجبهــــة حيــــث يتعــــرض  ، أو بكلمــــة يــــرى  لألســــر والتعــــذيب والمهان
ــــــــة ــــــــالغى .  الوجــــــــه المظلــــــــم للشخصــــــــية الياپاني مخطوطــــــــة وحــــــــوار ب

، وتوجيـــــه  اإلتقـــــان ال ســـــيما فـــــى تجســـــيد التنـــــامى التـــــدريجى للحـــــب
قــــوى وحــــاد ال ســــيما فــــى تتابعــــات الهيــــام األولــــى للجنــــود ومشــــاهد 

طلـــب  مشـــهد.  التعـــذيب األخيـــرة فائقـــة القســـوة ســـينمائيا فـــى حينهـــا
ــــاچ محــــل  ــــالغ فــــى ضــــريح ت ــــدور برقــــى ب ــــزواج مــــن البطلــــة ي البطــــل لل

العنــــــوان جــــــاء مــــــن .  فــــــائق الفخامــــــة ورمــــــز إخــــــالص الــــــزوج لزوجتــــــه
ـــــة التـــــى تنهـــــر عـــــن قطـــــف الزهـــــور ال  ـــــة تقـــــول أن الالفت قصـــــيدة ياپاني

واإلســــقاط هنــــا .  تجــــدى نفعــــا مــــع الــــريح ألنهــــا ال تســــتطيع القــــراءة
  . أرضها على البطلة كزهرة منزوعة خارج

  الرئيس األمريكى 
The American President 

  ق م ١١٣)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
[Universal] Castle Rock Entertainment; Universal 

[Wildwood Enterprises, Inc.]. C: Jane Jenkins and Janet 
Hirshenson. M: Marc Shaiman. CD: Gloria Gresham. E: 
Robert Leighton. PD: Lilly Kilvert. DPh: John Seale. ExcP: 
Jeffrey Stott, Charles Newirth. W: Aaron Sorkin. P and D: 
Rob Reiner. 

Michael Douglas. Annette Bening. The American 
President. Martin Sheen. David Paymer. Samantha Mathis. 
John Mahoney. Anna Deavere Smith, Nina Siemaszko. 
Wendie Malick, Shawna Waldron. And Michael J. Fox -as 
Lewis Rothschild.  ↑ Anne Haney, Richard Dreyfuss, 
Beau Billingsela, Gail Strickland, Joshua Malina, Clement 
von Franckenstein, Efrat Lavie, Taylor Nichols, John 
Mahon, Tom Dahlgren, Ralph Meyering, Jr., Kurt A. 
Boesen, Joseph Latimore, Darryl Alan Reed, Andrew Steel, 
Jordan Lund, Richard F. McGonagle, Frank Cavestani, 
Richard Stahl, Alice Kushida, Renee Phillips, Beans 
Morocco, Kathryn Ish, Kamilah Martin, Augie Blunt, Thom 
Barry, Steven Gonzalez, Gabriel Jarret, Karen Maruyama, 
Nancy Kandai, George Murduck, Bernie McInerney, Jack 
Gilroy, Matthew Saks, Googy Gress, Ron Canada, Brian 
Pietro, Rick Garcia, Aaron Sorkin, Kymberly S. Newberry, 
Greg Poland, Leslie Rae Bega, Jennifer Crystal, Arthur 
Senzy, Nick Toth, Jorge Noa, Maud Winchester, Jeffrey 
Anderson, Suzanne Michaels, Mark Thompson, David 
Drew Gallagher, Todd Odom, CWO-2 Michael G. 
Alexander, USMC. 
ـــــات المتحـــــدة األرمـــــل يقـــــع فـــــى غـــــرام  ـــــيس الوالي ـــــدرو شـــــيبرد رئ أن

مـــــا هـــــو مقـــــدم علـــــى انتخابـــــات ناشـــــطة مـــــن أنصـــــار حمايـــــة البيئـــــة بين
تنهــــار شــــعبيته بفضــــل تجــــريح المنــــافس الجمهــــورى .  تجديــــد رئاســــته

ويترفــــع هــــو عــــن الــــرد إلــــى أن تهجــــره هــــى شخصــــيا بعــــد فصــــلها مــــن 
مجلــــس الــــدفاع  ‘مؤسســــة اللــــوبى البيئــــى التــــى تعمــــل لــــديها وتســــمى 

ـــــام .  ’ الجلـــــوبى ـــــدور فـــــى نفـــــس أي ـــــه ي ـــــه يبـــــدو وكأن الخلفيـــــات تجعل
، حيـــــث الموضـــــوعان الرئيســـــان للرئاســـــة  ١٩٩٥ر عرضـــــه فـــــى أواخـــــ

، بــــــل وكأنــــــه جــــــزء مباشــــــر مــــــن  همــــــا قانونــــــا الجريمــــــة والمحروقــــــات
ـــون ـــة هوليـــوود لـــدعم إعـــادة انتخـــاب الـــرئيس كلينت بدايـــة فائقـــة .  حمل

ــــــوذ كــــــل مــــــنهم  ــــــة للــــــرئيس وحجــــــم نف ــــــة عــــــن الحيــــــاة اليومي الدينامي
ـــــــى نقـــــــده ـــــــى يصـــــــل فيهـــــــا إل  تظهـــــــر هـــــــذه الناشـــــــطة.  والحـــــــدود الت

ــــيض تخــــص  ــــت األب ــــين البي ــــين مؤسســــتها وب لتتفــــاوض حــــول صــــفقة ب
ـــــانون ـــــإذا بـــــه يســـــمعها وهـــــى تتحـــــدث عنـــــه  نصـــــوص مشـــــروع الق ، ف

ــــرين.  باســــتهانة شــــديدة ــــاع كبي ــــة واقن ــــت بحيوي ، فــــى  كــــل األدوار أدي
ـــواع .  إيقـــاع متـــدفق فعـــال المحتـــوى ليبرالـــى صـــارم يـــدافع عـــن كافـــة أن

ــــــة ــــــة والعمومي ــــــات الفردي ــــــة حــــــول ضــــــرب ليبيــــــا حبكــــــة فر .  الحري عي
، فيـــــرد الـــــرئيس بعنـــــف  لســـــالح متقـــــدم ينفـــــذ بالتعـــــاون مـــــع إســـــرائيل

  . لكن بأسى نحو الضحايا
AAN: M. 

   رئيس بالصدفة 
Dave 

  ق م ١٠٥)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
Warner Bros. [Northern Lights Entertainment; Donner/ 

Shuler-Donner]. CD: Ann Roth, Richard Hornung. M: 
James Newton Howard. FE: Sheldon Kahn, A.C.E. PD: J. 
Michael Riva. DPh: Adam Greenberg, A.S.C. ExcPs: Joe 
Medjuck and Michael C. Gross. P: Lauren Shuler-Donner 
and Ivan Reitman. W: Gary Ross. D: Ivan Reitman. 

 Kevin Kline. Sigourney Weaver. ¤. Frank Langella. 
Kevin Dunn. Ving Rhames. And Ben kingsley. Charles 
Grodin. [UC: Arnold Schwarzenegger]. 
ــــالتيمور يكلــــف ذات  ــــة تشــــغيل خــــدم متواضــــعة فــــى ب صــــاحب وكال
ــــــه ــــــرئيس األميركــــــى لشــــــبهه الشــــــديد ب ــــــدال مــــــن ال ــــــالظهور ب .  مــــــرة ب

، ويقــــــرر   بالمصــــــادفة يــــــذهب الــــــرئيس األمريكــــــى فــــــى غيبوبــــــة مخيــــــة
ـــــــوا  ـــــــيض والمتحـــــــدث الرســـــــمى أن يجعل ـــــــت األب ـــــــوظفى البي ـــــــر م كبي

ــــه ــــه شــــبيهه يســــتمر محل ــــدمير نائب ــــع إطــــالق شــــائعة لت والهــــدف  ، ، م
يتــــــولى البــــــديل الســــــلطة .  أن يصــــــبح كبيــــــر المــــــوظفين نائبــــــا فرئيســــــا

، الخيــــوط الرئيســــية هــــى محــــاوالت مــــديرى البيــــت األبــــيض  الحقيقيــــة
، لكنــــــه يفلــــــح فــــــى مــــــراوغتهم بمســــــاعدة  اســــــتغالل رجلهــــــم الطيــــــب

زوجـــــة الـــــرئيس نفســـــها التـــــى وقعـــــت اآلن فـــــى حبـــــه بعـــــد أن كانـــــت 
كشــــف كبيــــر المــــوظفين الــــذى لكــــن المفاجــــأة تقــــع حــــين ي.  تكرهــــه

ـــــى  ـــــورط ف ـــــرئيس نفســـــه مت ـــــى االســـــتقالة عـــــن أن ال ـــــديل عل أرغمـــــه الب
ـــــديا سياســـــية بارعـــــة.  الفســـــاد ، مـــــع وفـــــرة مـــــن التفاصـــــيل عـــــن  كومي

ـــــيض ـــــف ومفارقـــــات  الكـــــواليس الشـــــهيرة للبيـــــت األب ، وتمثيـــــل ومواق
، وترجــــــع بهــــــا وورنــــــر لجــــــذورها القديمــــــة فــــــى  فعالــــــة طــــــوال الوقــــــت
ـــــــن الســـــــىء نســـــــخة مـــــــن چـــــــورچ .  ةالســـــــينما السياســـــــي جعلـــــــوا كالي

، الــــــذى حظــــــى  ، وكاليــــــن الخيــــــر نســــــخة مــــــن بيــــــل كلينتــــــون بــــــوش
بــــالكثير مــــن التصــــريحات المؤيــــدة مــــن صــــانعى الفــــيلم الــــذين كــــانوا 

  ! موجودين للتصوير فى واشينجتون يوم فوزه باالنتخابات
AAN: OS. 

   



١٦٣  

   زائر الفجر 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٥مصر 

ـــــــــة للســـــــــينمااله [ ـــــــــة العام ـــــــــالم ]  يئ قصـــــــــة وســـــــــيناريو .  ٦٠٦أف
ـــــق الصـــــبان.  د:  وحـــــوار ـــــاچ.  ، وممـــــدوح شـــــكرى رفي أحمـــــد :  مونت
إبــــــراهيم :  موســــــيقى.  نهــــــاد بهجــــــت:  مهنــــــدس الــــــديكور.  متــــــولى
ممـــــــدوح :  إخـــــــراج.  رمســـــــيس مـــــــرزوق:  مـــــــدير التصـــــــوير.  حجـــــــاج
  . شكرى

ى ، زيـــــــز  ، يوســـــــف شـــــــعبان ، عـــــــزت العاليلـــــــى ماجـــــــدة الخطيـــــــب
،  ، مديحـــــــة كامــــــــل ، تحيـــــــة كاريوكـــــــا ، شـــــــكرى ســـــــرحان مصـــــــطفى

ـــــى جـــــالل عيســـــى ،  ، حلمـــــى هاللـــــى ، ســـــعيد صـــــالح ، محمـــــد لطف
  . رجاء الجداوى

أحـــــد أبـــــرز أفـــــالم الســـــينما السياســـــية المصـــــرية فـــــى فتـــــرة أوجهـــــا 
القصـــــــة بـــــــدورها مشـــــــابهة لــــــــ .  المواكبـــــــة لالزدهـــــــار العـــــــالمى للنـــــــوع

علــــى كشــــف ســــبب مــــوت البطلــــة  وكيــــل نيابــــة يصــــر.  األشــــهر”  زد “
ــــى تنتمــــى لتنظــــيم ســــرى ــــد .  الت ــــق عــــن المزي ــــدريجيا يكشــــف التحقي ت

مـــــن استشـــــراء الفســـــاد الـــــذى تتجمـــــع كـــــل خيوطـــــه فـــــى أحـــــد بيـــــوت 
.  عمــــــل قــــــوى ومــــــؤثر ومــــــتقن العناصــــــر والتمثيــــــل.  الــــــدعارة الراقيــــــة

  . آخر أفالم ممدوح شكرى
  زائر الليل 

  ]  ) تليفـزيون (ونى تليفـزي  [ق م  ١٠٩)  ت ( ١٩٨٥مصر ح 
ـــــة ـــــة مصـــــر العربي عـــــادل :  ســـــيناريو وحـــــوار ↔.  تليفــــــزيون جمهوري

فــــاروق عبــــد :  مــــدير إضــــاءة.  نبيــــل ســــليم:  مهنــــدس ديكــــور.  رشــــاد
،  ، محمـــــــد ثابـــــــت عبـــــــد اهللا مصــــــطفى:  مـــــــديرو التصــــــوير.  البــــــاقى

تــــــــم .  ، محمـــــــود األشــــــــقر ، محمــــــــود حامــــــــد ســـــــعد عبــــــــد الجـــــــواد
ـــــــاج . ١٠بأســـــــتوديو :  التصـــــــوير ـــــــاله:  إدارة اإلنت ـــــــد ال .  محمـــــــد عب

فتحـــــــى :  مــــــدير إنتــــــاج.  حمــــــادة عبـــــــد الوهــــــاب:  المنــــــتج المنفــــــذ
ــــراهيم ،  ، فــــاروق رمضــــان محمــــود علــــوان:  ســــاعد فــــى اإلخــــراج.  إب

ـــــد الحـــــافظ ـــــد المـــــنعم عب .  محمـــــود بكـــــرى:  المخـــــرج المنفـــــذ.  عب
  . فتحى عبد الستار:  المخرج

¤ .  لعربـــــــــىوجـــــــــدى ا.  مصـــــــــطفى فهمـــــــــى.  هنـــــــــاء ثـــــــــروت ↔
فيفــــى .  ناديــــة الســــبع.  إبــــراهيم الشــــامى.  حســــين الشــــربينى.  بطولــــة
  . ، منى األمير محمود علوان.  مراد سليمان.  يوسف

،  عــــــابر ســــــبيل تتعطــــــل ســــــيارته أمــــــام فـــــــيلال ريفيــــــة قــــــرب القــــــاهرة
ـــــــيال ـــــــدخل ليجـــــــد صـــــــاحبها قت ـــــــه.  في ـــــــع زوجت ـــــــاطف م ـــــــرر  يتع ، ويق

ـــة عليهـــا باإليحـــاء  ـــل شـــخص مهـــاجر فـــى  المشـــاركة فـــى تغطي ـــأن القات ب
يتضـــح أن القتيـــل  .  ، كـــان زوجهـــا قـــد قتـــل ابنـــه بســـيارته كنـــدا حاليـــا

ـــــــه .  كـــــــان شخصـــــــا متغطرســـــــا ســـــــادى الطبـــــــاع يتمنـــــــى الجميـــــــع موت
، وتخلــــــق جــــــوا مــــــن مــــــن  ميلودرامــــــا غمــــــوض تتبــــــع تقاليــــــد الضــــــرب

، لكـــــن فـــــى إيقـــــاع بطـــــئ وتوقـــــف فـــــى الـــــدفع  التعتـــــيم علـــــى الحقيقـــــة
ــــــى لحظــــــات م ــــــدرامى ف ــــــددةال ــــــع نقطــــــة ضــــــعف كــــــان يجــــــب  تع ، م

تحاشــــيها هــــى اعتــــراف الزوجــــة ثــــم األخ أنهمــــا القتلــــة بينمــــا األمــــر ال 
ــــل المجهــــول ــــة للقات ــــة أو حماي ــــات متخيل ، فهــــذا ال ســــيما  يعــــدو أمني
، وتضــــــليل ســــــاذج  وأن تكــــــرر مــــــرتين خــــــارج عــــــن تقاليــــــد الضــــــرب

ـــــــة حـــــــول شخصـــــــية .  للمشـــــــاهد أفضـــــــل األشـــــــياء أن مفاجـــــــأة النهاي
ــــــــر ــــــــى أن المحقــــــــق كــــــــان آخــــــــر القــــــــادرين علــــــــى معرفــــــــة  ، الزائ تعن
، وهـــــو يـــــرفض نظريـــــة القاتـــــل المهـــــاجر الـــــذى يـــــأتى ليقتـــــل  الحقيقـــــة

دور أخـــــى القتيـــــل األصـــــغر المقهـــــور .  ويتـــــرك رســـــالة تكشـــــف هويتـــــه
  . دائم الثأثأة أداه على نحو بارع وجدى العربى

  الزائرة 
  ق م ١٠٠)  س/ ت /  السبكى ( ١٩٧٢مصر 

أفـــــــالم ]  أفـــــــالم الســـــــالم ؛ نـــــــادر األتاســـــــى  تحـــــــادأفـــــــالم اال [
:  ســـــيناريو وحـــــوار.  هنـــــرى بركـــــات:  القصـــــة مـــــن اقتبـــــاس.  االتحـــــاد

مهنــــــــدس .  فكــــــــرى رســــــــتم:  مونتــــــــاچ.  محمــــــــد مصــــــــطفى ســــــــامى
ـــــاظر ـــــاس حلمـــــى:  المن ـــــدير التصـــــوير.  عب ـــــيم نصـــــر:  م ـــــد الحل .  عب
  . بركات:  إخراج

،  دل أدهـــــم، عـــــا ، عمـــــاد حمـــــدى ، محمـــــود ياســـــين ناديـــــة لطفـــــى
  . ، نادية رسالن هالة شوكت

نصـــــاب يحتـــــال علـــــى فتـــــاة لتمثيـــــل دور ابنـــــة أخ رجـــــل ثـــــرى نظيـــــر 
، ويصــــبح  ، وفــــى النهايــــة يتضــــح أنهــــا ابنــــة األخ فعــــال اقتســــام التركــــة

ــــه واتخــــذت  ــــت مــــن مطاردات ــــذى هرب هــــدفها كشــــف هــــذا النصــــاب ال
، جعـــــل  مــــن المســـــتحيل ربمــــا لعبقــــرى!  شخصــــية أخــــرى فـــــى لبنــــان

  ! قنعاهذا م
  ☺ زد 

Z 
  ق م ١٢٧)   س/   ف  ( ١٩٦٩الجزائر /   فرنسا

Reggane; ONCIC; Cinema V. From the N by Vassili 
Vassilikos. DPh: Raoul Coutard. E: Francoise Bonnot. S: 
Jorge Semprun, Costa-Gavras. Dialogue: Jorge Semprun. 
M: Mikis Theodorakis. ExcP: Jacques Perrin, Ahmed 
Rachedi; AstP: Eric Schlumberger, Phillippe d’Argila. D: 
Costa Gavras. 

Yves Montand. Irene Papas. Jean-Louis Trintignant. 
François Perier. Jacques Perrin. Charles Denner. Pierre Dux. 
Georges Géret. Bernard Fresson. Marcel Bozzufi. Julien 
Guiomar. Magali Noel. And Renato Salvatori. Habib Reda. 

Clotilde Joanno. Maurice Baquet. Sid Ahmed Agolimi. 
Allel el Mouhib. And Jean Bouise. 
االفتتــــــاح الكالســــــى الضـــــــخم لموجــــــة الســـــــينما السياســــــية مدويـــــــة 

نــــال األوســــكار كأفضــــل فــــيلم بلغــــة .  النجــــاح فــــى أوائــــل الســــبعينيات
، وحقــــــق  أجنبيــــــة كمــــــا ســــــمى ألوســــــكار أفضــــــل فــــــيلم وهــــــى ســــــابقة

، لـــــم يحققهـــــا قبـــــل هـــــذه الســـــنة  إيـــــرادات مذهلـــــة حتـــــى فـــــى أميركـــــا
ه فـــى هـــذا التقـــدير ناهيـــك عـــن أنـــه ال يضـــاهي (فـــيلم غيـــر أميركـــى قـــط 

، ويظــــــل أحمــــــد  أى فــــــيلم عربــــــى أو عربــــــى مشــــــترك اإلنتــــــاج آخــــــر
راشــــــــدى هــــــــو الشــــــــخص العربــــــــى الوحيــــــــد الحــــــــائز علــــــــى جـــــــــائزة 

ـــــــــانى .  ) األوســـــــــكار قصـــــــــة حقيقيـــــــــة الغتيـــــــــال نائـــــــــب يســـــــــارى يون
شخصــــــــــية المحقــــــــــق .  بواســــــــــطة الســــــــــلطة العســــــــــكرية)  مونتـــــــــان (
ر المـــــــؤامرات تشـــــــدنا وتمتعنـــــــا حتـــــــى يكتشـــــــف أســـــــرا)  ترانتينيـــــــان (

!  ، آنــــذاك فقــــط يتصــــبب الكولــــونيالت عرقــــا األكبــــر ونكتشــــفها معــــه
ــــرة  ــــة تشــــويق مثي رغــــم الحــــوار المطــــول والحــــدة السياســــية يظــــل تركيب

،  ) التوضــــيب نــــال األوســــكار أيضــــا (ورائعــــة اإليقــــاع فــــى حــــد ذاتهــــا 
ـــــيلم السياســـــى ذى  ـــــى الف ـــــر ف ـــــة چـــــاك وارن ـــــيالد لنظري وتعـــــد إعـــــادة م

ــــــــة التشــــــــويقية ــــــــات مــــــــن خــــــــالل  البني ــــــــى أسســــــــها فــــــــى الثالثيني والت
  ! ستوديوهاته ثم مسحتها أمواج المكارثية بعد قليل

AA: Foreign Language F; FE. 
AAN: Pic; D; SBased on Material from Another Medium. 

   ٢/١زرقاوات بيلوكسى 
Biloxi Blues 

  ق م ١٠٦)   — ( ١٩٨٨أميركا 
Universal [Rastar]. E: Sam O’Steen. M: Georges Delerue. 

PD: Paul Sylbert. DPh: Bill Butler. S: Neil Simon. Play: 
Neil Simon. P: Ray Stark. D: Mike Nichols. 

Matthew Broderick, Christopher Walken, Matt Mulhern, 
Corey Parker, Casey Siemaszko, Markus Flanagan, Michael 
Dolan, Penelope Ann Miller, Park Overall. 

ــــــوب ــــــوج الجن ــــــة لزن ــــــاوات هــــــى األغــــــانى الحزين ، وبيلوكســــــى  الزرق
كوميـــــــدراما مـــــــؤثرة عـــــــن تجربـــــــة .  مدينـــــــة ســـــــاحلية فـــــــى ميسيســـــــيپى

ـــــاء  الكاتـــــب نييـــــل ســـــايمون فـــــى التجنيـــــد فـــــى الجنـــــوب األميركـــــى أثن
، لكـــــــن أهـــــــوال التـــــــدريب  توقـــــــع صـــــــراع النضـــــــج.  الحـــــــرب الثانيـــــــة

ال وجــــود لهــــا  والجنــــون المتأصــــل للمــــدرب وكــــل هــــذه اللــــوازم أشــــياء
أداء  (قـــدرا بقــــدر هنـــاك الممارســــة األولـــى للجــــنس مـــع عــــاهرة .  هنـــا

ـــــف حقـــــا مـــــن أوفــــــرأول وقصـــــة الحـــــب األولـــــى مـــــع تلميـــــذة .  ) طري
ــــة  ــــدور (بمدرســــة كاثوليكي ــــر أخــــاذة فــــى ال ــــرا المواجهــــة .  ) ميلل وأخي

الحياتيـــــة األولـــــى لموقـــــف ينطـــــوى علـــــى مواجهـــــة القتـــــل وهـــــو حبكـــــة 
ــــــــــة  ــــــــــيس ث (النهاي ــــــــــر نضــــــــــج إذ ل مــــــــــة حبكــــــــــة لكــــــــــل الفــــــــــيلم غي

ــــع الرقيــــب المنهــــار عصــــبيا)  الشخصــــيات .  بســــبب إنهــــاء خدمتــــه م
البراعـــــة هـــــى الپانورامـــــا العريضـــــة للشخصـــــيات الممثلـــــة لكـــــل أميركـــــا 

، لكـــن أهـــم كـــل شـــىء هـــو التبـــاين بـــين البطـــل اليهـــودى  األربعينيـــات
،  ) المفـــــروض أنـــــه صـــــديق شـــــباب ســـــايمون (الجـــــرئ غيـــــر المتـــــدين 

يهــــودى مثقــــف وقــــوى داخليــــا لكــــن منطــــو )  ســــايمون نفســــه (وآخــــر 
، ممـــا يجعلـــه دراســـة مثيـــرة لمنطقـــة غامضـــة  وانهزامـــى فـــى أى تفاعـــل

  . للكثيرين
   الزرنيخ والرباط القديم 

Arsenic and Old Lace 
  تلوين/   ق أأ ١١٨)   ت  ( ١٩٤٤أميركا 

Warner Bros. Jack L. Warner -ExcP. S: Julius J. And 
Philip G. Epstein. From the Stage Play: Joseph Kesselring; 
P: Howard Lindsay and Russel Crkiuse. DPh: Sol Polito 
(A.S.C.); Dialogue D: Harold Winston; E: Daniel Mandell; 
AD: Max Parker. Sd: C.A. Riggs. Gowns: Orry Kelly; 
MUpArtist: Pero Westmore. SpFx: Byron Hasken, A.S.C. 
and Robert Burks, A.S.C.; OrchArrangements: Hugo 
Friedhofer; MD: Leo E. Forbster. M: Max Steiner. D: Frank 
Capra. 

Cary Grant, Priscilla Lane. ¤. Raymond Massey, Jack 
Carson, Edward Everett Horton, Peter Lorre, James 
Gleason. Josephine Hull, Jean Adair, John Alexander, Grant 
Mitchell. 

، مـــــأخوذة عـــــن  كوميــــديا رعـــــب فريــــدة للغايـــــة ال ســــيما فـــــى وقتهــــا
ـــــرودواى الناجحـــــة ســـــيدتان عجـــــوزان مســـــالمتان حســـــنتا .  مســـــرحية ب

النيـــــة تمامـــــا تقـــــتالن بالســـــم دســـــتة مـــــن الكهـــــول وتـــــدفنهم فـــــى قبـــــو 
ــــت ــــادا أن فــــى هــــذا رحمــــة بهــــم البي ــــن أخــــيهم .  ، غعتق )  ماســــى (اب

ــــا  ــــه هرب ــــالم كل ــــف الع ــــا ول ــــن عشــــرين عام ــــت م ــــرك البي ــــد ت ســــفاح عتي
، واآلن يبحـــــث فـــــى منـــــزل العمتـــــين فـــــى  وقتـــــل نفـــــس العـــــدد بالكـــــاد

)  لـــــور (، وقـــــد أتـــــى بصـــــحبة جـــــراح التجميـــــل  بـــــرووكلين عـــــن مخبـــــأ
البطـــــــــل .  الــــــــذى جعلــــــــه يشـــــــــبه نجــــــــم الرعــــــــب بـــــــــوريس كــــــــارلوف

ــــــت ( ــــــو )  جران ــــــزوج للت ــــــى مت ــــــينمــــــن بريســــــ (ناقــــــد فن بعــــــد )  يلال ل
ــــة شــــهيرة ــــة طويل ــــد عزوبي ، وأيضــــا اكتشــــف  ، هــــو أخــــو الســــفاح العائ
، وكـــــذلك يحـــــاول فـــــى ذات الوقـــــت إيـــــداع  للتـــــو مـــــا تفعلـــــه عمتـــــاه

، ولكــــل  أخيهمــــا الــــذى يعتقــــد أنــــه روزفلــــت فــــى مستشــــفى المجــــانين
ــــــة ــــــه لدقيق ــــــراد ب شخصــــــيات .  هــــــذا وذاك ال تســــــتطيع عروســــــه االنف

، ال تكــــــاد تشــــــعر  يــــــة وأحــــــداث متدفقــــــةغريبــــــة األطــــــوار مســــــلية للغا
.  ، وبــــأن كــــل شــــىء يــــدور فــــى يــــوم واحــــد فقــــط معهــــا بطــــول الفــــيلم

  . ” آخر جنان “انظر النسخة المصرية 
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  ق م ١٣٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
.  العربيــــــــة للســــــــينما]  العربيــــــــة للســــــــينما المتحــــــــدة للســــــــينما  [

.  حلمــــى عــــزب:  مهنــــدس الــــديكور.  مرشــــيدة عبــــد الســــال:  مونتــــاچ
.  نجيــــب محفــــوظ:  قصــــة.  علــــى إســــماعيل:  الموســــيقى التصــــويرية

ـــــــة:  ســـــــيناريو وحـــــــوار ـــــــدين وهب ـــــــى :  مـــــــدير التصـــــــوير.  ســـــــعد ال عل
  . حسن اإلمام:  إخراج.  رمسيس نجيب:  إنتاج.  حسن

،  يوســــــف شــــــعبان.  ســــــامية جمــــــال.  فــــــى دور حميــــــدة.  شــــــادية
عبـــــــد المـــــــنعم .  ، عقيلـــــــة راتـــــــب حســـــــين ريـــــــاض.  حســـــــن يوســـــــف

ــــراهيم ــــوارث عســــر إب ــــد ال ــــدقن.  ، عب ــــق ال ــــا  ، محمــــد رضــــا توفي ، ثري
.  ، محســــــن حســــــنين ، حســــــين إســــــماعيل ، عــــــدلى كاســــــب حلمــــــى

، عبـــــد المـــــنعم  ، حامـــــد مرســـــى ، محمـــــود شـــــكوكو حســـــن البـــــارودى
،  ، عواطــــــف رمضــــــان ، زكــــــى محمــــــد حســــــن ، بــــــدر نوفــــــل بســــــيونى

.  فى دور عبـــــــاس الحلـــــــوـ  يـــــــل صـــــــالح قاب:  مـــــــع.  محمـــــــد شـــــــوقى
  . ] سمير صبرى : بدون ائتمان [

روايـــــة نجيـــــب محفـــــوظ التـــــى يســـــمونها أم رواياتـــــه ويصـــــفونها بأنهـــــا 
.  ، والتـــى كانـــت تمهيـــدا مهمـــا لثالثيـــة القـــاهرة الهائلـــة األكثـــر أصـــالة

ـــــــــدراما الكثيفـــــــــة لعاصـــــــــمة  فـــــــــى ســـــــــنوات الحـــــــــرب ذات  ١٩٤٤ال
لفتـــــــاة التـــــــى تجبـــــــر خطيبهـــــــا قصـــــــة ا.  التغيـــــــرات الدراميـــــــة العميقـــــــة

،  البســــــيط علــــــى العمــــــل فــــــى معســــــكرات اإلنجليــــــز بالتــــــل الكبيــــــر
، لكنهـــا ال تصـــبر حتـــى عودتـــه وتتـــرك زقـــاق  بهـــدف االرتقـــاء المـــادى

أول تمثيليــــــة .  عاهرة فــــــى أحــــــد المالهــــــىـ  لتتحــــــول لمغنية’  المــــــدق
ــــى  ــــز عل ــــدة ككــــل وأفلحــــت فــــى التركي ــــة جي ــــدين وهب شاشــــة لســــعد ال

المعاديـــــة ’  الوطنيـــــة ‘، وتضـــــم بـــــذور أفكـــــاره  الـــــرئيسخـــــيط الروايـــــة 
ــــب ــــه  لألجان ــــا فــــى كهولت ــــر عنف ــــى صــــارت أكث ضــــد اإلنجليــــز  (، والت

، والتــــــى تفتــــــرق بوضــــــوح عــــــن  ) هنــــــا وإســــــرائيل وأميركــــــا فيمــــــا بعــــــد
، فمـــــــا بالـــــــك  التســـــــامح الخالـــــــد لصـــــــاحب الروايـــــــة نحـــــــو الجميـــــــع

نع مواقــــــف الصــــــخب األيــــــديولوچى هــــــذه تصــــــ.  بالمتقــــــدمين مــــــنهم
أمـــــا إســـــناد الـــــدور الـــــرئيس لشـــــادية فقـــــد .  أضـــــعف لحظـــــات الفـــــيلم

بالمقابـــــل هنـــــاك األول اآلخـــــر .  أفقـــــد الفـــــيلم كـــــل لحظاتـــــه المهمـــــة
دور أخــــــاذ .  صــــــالح قابيــــــل الــــــذى بــــــدا ممــــــثال ممتــــــازا علــــــى الفــــــور

ـــــــة بمـــــــدارس األوقـــــــاف ـــــــاض كمـــــــدرس اللغـــــــة اإلنجليزي ،  لحســـــــين ري
رغــــــــم .  بــــــــارعويقــــــــدم هــــــــذا المــــــــزيج المتنــــــــاقض بحــــــــس كوميــــــــدى 

ـــة عـــن كـــل شـــىء يظـــل حســـن اإلمـــام فـــى واحـــدة مـــن  مســـئوليته الجزئي
ــــة وصــــخبا وكثافــــة فــــى الخيــــوط ــــه حيوي ــــة .  أفضــــل حيات أعيــــدت الرواي

  . فى إنتاج مكسيكى فى التسعينيات
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  ق م ١٢٩)  س/   ت  ( ١٩٧٤أميركا 

Universal (U-Mark Robson-Filmakers Group). M: John 
Williams. E: Dorothy Spencer. PD: Alexander Golitzen. 
SpVFx: Albert Whitlock. DPh: Philip Lathrop. S: George 
Fox, Mario Puzo. P: Jennings Lang, Mark Robson. D: Mark 
Robson. 

Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, 
Genevieve Bujold, Richard Roundtree, Lorne Greene, Barry 
Sullivan, Marjoe Gortner, Lloyd Nolan, Victoria Principal, 
Walter Matuschanskavasky -[Walter Matthau]. 
تحفــــــة مــــــن تحــــــف المــــــؤثرات الخاصــــــة وتجســــــيد الــــــدمار الواســــــع 
ــــزال ــــى كلمــــة زل ــــزل تخــــرج معــــه مصــــدوما حقــــا بمعن ــــى نحــــو مزل .  عل

وإن كــــان ال يرقــــى فــــى المقابــــل رســــم الشخصــــيات وتنميــــة الحبكــــات 
بالــــــــذات مــــــــع المقارنــــــــة مــــــــع ســــــــابقيه  (لــــــــذات المســــــــتوى الرفيــــــــع 

رحلــــــــة  “ [’  مغـــــــامرة الپوزايـــــــدون ‘المجيـــــــدين فـــــــى ذات الضــــــــرب 
خذ ـ  ]  ” الحريـــــق المـــــدمر “ [’  الجحـــــيم البرجـــــى ‘و]  ” الجحـــــيم

مـــثال مـــن بـــين األشـــياء المثيـــرة لالنتقـــاد أن ُتســـبك إفــــا جـــاردنر كابنـــة 
، ومــــــع اإلقـــــرار بالجمـــــال الخــــــارق لجـــــاردنر فــــــى أى  للـــــورن جـــــريين

ـــــر إقناعـــــا ســـــن ـــــادل األدوار كـــــان ســـــيكون أكث ـــــإن تب ـــــزال .  ) ! ، ف زل
ـــــــــوس أن ـــــــــف مدينـــــــــة ل چلـــــــــيس واســـــــــتعراض للســـــــــلوكيات وردود عني

األفعـــــال بـــــين قطاعـــــات مختلفـــــة مـــــن المجتمـــــع مـــــن رجـــــال البيـــــزنس 
ـــــى لصـــــوص الشـــــوارع ـــــاء حت ـــــى  األثري ـــــرة حت ، ومـــــن التضـــــحيات الكبي

هيســــتون مهنــــدس معمــــارى علــــى خــــالف دائــــم مــــع .  انتهــــاز الفرصــــة
،  ) جــــريين (زوجتــــه وهــــو يشــــتغل فــــى المؤسســــة التــــى تملكهــــا أمهــــا 

شـــــــهد .  ) باچولـــــــد (اطفيـــــــا نحـــــــو زميلـــــــة صـــــــغيرة وهـــــــو منجـــــــذب ع
إدخــــــال السنســــــراوند نظــــــام الصــــــوت المحيطــــــى كمــــــا يــــــدل اســــــمه 
والــــذى أســــهم فــــى شــــعبيته العالميــــة حيــــث التجهيــــزات ال تزيــــد عــــن 
ــــا ــــا موحــــد النغمــــة تقريب ــــة محيطــــة بالقاعــــة تصــــدر دوي ،  ســــماعات قوي

علــــــى أن ســــــرعان مــــــا اكتســــــحته الــــــنظم المحيطيــــــة األخــــــرى األكثــــــر 
تــــم إضــــافة بعــــض المشــــاهد التــــى .  عيــــة التــــى نمتهــــا شــــركة دولبــــىطبي

مــــــن .  صــــــورت خصيصــــــا لعــــــروض التليفـــــــزيون المــــــدفوع فيمــــــا بعــــــد
ـــــوم  ـــــو  ٢٢الوقـــــائع الطريفـــــة أن وقـــــع مســـــاء ي ـــــاء  ١٩٨٥مـــــن يولي أثن

، وبـــــالطبع لـــــم  أحـــــد عروضـــــه التليفــــــزيونية فـــــى مصـــــر زلـــــزال حقيقـــــى
  ! يشعروا به قط’  لم ‘تعتقد الغالبية أنه حقيقى أو أنهم 

AA: Sd (Ronald Pierce and Melvin Metcalfe, Sr.); Special 
Achievement for VFx for The Earthquake (Frank Brendel, 
Glen Robinson and Albert Whitlock). 

AAN: Cgr; AD-SD (Golitzen, E. Preston Ames -AD, 
Frank McKelvy -SD); FE (Dorothy Spencer). 
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Frouk and Bob Films II. M: David Shire. E: Gregory 

Prange, Stephen Adrianson. PD: Michael Baugh. DPh: 
Denis Lewiston. SupP: William Bast, Paul Huson. Co-P: 
Michael Petryni. P: Susan Weber-Gold. Gregory Prange. P: 
Stratton Leopold. TP: William Bast & Paul Huson and 
Michael Petryni. St: William Bast & Paul Huson. D: Larry 
Elikann. 

Joanna Kerns. Dan Lauria. Bonnie Bartlett. Lindsay Frost. 
Alan Autry. Joe Spano. Holly Fields. Brock Peters. Stephen 
Elliot. Robert Ginty. Clarence Gilyard Jr. Silvana Gallardo. 
Michael T. Weiss. Charles Siebert. Richard Herd. J. 
Kenneth Campbell. SpApr: Richard Mqsur. And Ed Begley 
Jr -as Jerry Soloway. 
ـــــديها علـــــى  ـــــزالزل تتطـــــابق شـــــواهد عـــــدة ل عالمـــــة مركـــــز لدراســـــة ال

رجــــل البيــــزنس .  طبقــــا لنظريــــة مــــن وضــــعها’  الزلــــزال الكبيــــر ‘قــــرب 
ـــــات الســـــاحل ـــــك والي ـــــذى يكـــــاد يمتل ـــــل وزوجهـــــا هـــــى نفســـــها  ال ، ب

.  ، يحـــــاوالن منعهـــــا مـــــن التصـــــريح بشـــــكوكها رجـــــل البيـــــزنس أيضـــــا
، إذا بصـــور للمســـح  ا خاســـرة فـــى كـــال الحـــالتينبينمـــا تفكـــر فـــى أنهـــ
ـــــارة عـــــن الـــــدمار  الفضـــــائى تصـــــلها ، ويبـــــدا الجـــــزء الثـــــانى فـــــائق اإلث
ــــة المروعــــة ــــان والتشــــويق ورســــم .  والكارث ــــالغ اإلتق ـــــزيونى ب عمــــل تليف

  . الشخصيات

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   للدعـاية واإلعالن

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

‡‡‡ 



١٦٤  

  الزمار 
  ق م ١٣٥)  الدقى ( ١٩٨٥مصر 

نبيـــــل :  نتـــــاجإ.  أفـــــالم رانيـــــا]  أفـــــالم النصـــــر ترايتـــــل العالميـــــة  [
:  ســــيناريو وحــــوار وأشــــعار حــــوار.  رفيــــق الصــــبان:  ســــيناريو.  بــــالن

الموســـــــــيقى .  ناديـــــــــة شـــــــــكرى:  مونتـــــــــاچ.  عبـــــــــد الـــــــــرحيم منصـــــــــور
محمـــــــــود عبـــــــــد :  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  بليـــــــــغ حمـــــــــدى:  التصـــــــــويرية

  . عاطف الطيب:  إخراج.  السميع
ــــــور الشــــــريف ــــــق ، بوســــــى ن ،  ، صــــــالح الســــــعدنى ، محســــــنة توفي

، علــــى  ، أحمــــد بــــدير ، نعيمــــة الصــــغير ، وحيــــد عــــزت لــــدقنتوفيــــق ا
، فيصـــــل  ، عـــــدوى غيـــــث ، ســـــعيد الصـــــالح ، ناهـــــد ســـــمير الشـــــريف
،  ، عبـــد الهـــادى أنـــور ، وســـيلة حســـين ، محمـــد أبـــو حشـــيش عـــزب

  . ، ناهد إسماعيل ، شوقى شامخ فادية عكاشة
طالـــــــــب جـــــــــامعى صـــــــــار طريـــــــــدا بـــــــــين القـــــــــرى بســـــــــبب أفكـــــــــاره 

ـــــى القريـــــ.  السياســـــية ـــــى تـــــدور بهـــــا األحـــــداث الرئيســـــة يقابـــــل ف ة الت
ـــــــة الســـــــتغالل أهـــــــل  ـــــــة ســـــــابقة ويتصـــــــدى للمحـــــــاوالت المختلف زميل

ـــــــة ـــــــة المأســـــــاوية القري ـــــــأتى النهاي ـــــــى ت ـــــــدرامى هـــــــو .  ، حت األصـــــــل ال
، والمعالجـــــة لرفيـــــق الصـــــبان  لتينيســـــى ويلليـــــامز’  هبـــــوط أورفيـــــوس ‘

ــــــاء  ــــــرحيم منصــــــور ال ســــــيما فــــــى الحــــــوار والغن ــــــد ال مــــــع مشــــــاركة عب
ـــــه.  الشـــــعبى ـــــد وعـــــدم إحكـــــام الســـــيناريو والتوجي ـــــوال الطـــــول الزائ ،  ل

ــــــف المصــــــرى ــــــزة عــــــن الري ــــــم .  لكــــــان واحــــــدا مــــــن األفــــــالم المتمي ل
، واعتبـــــــر ســـــــينمائيا فقـــــــط لعرضـــــــه  يعـــــــرض ســـــــينمائيا داخـــــــل مصـــــــر

  . عالميا
   ٢/١زمان يا حب 

  ق م ١٣١)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٧٣مصر 
.  يوســـــف وهبـــــى:  ســـــيناريو.  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما

مــــــدير .  عبــــــد الســــــالم موســــــى:  إنتــــــاج.  حســــــين عفيفــــــى:  مونتــــــاچ
  . عاطف سالم:  إخراج.  وحيد فريد:  التصوير

،  ، مديحــــــة كامــــــل ، ليلــــــى طــــــاهر ، زبيــــــدة ثــــــروت فريــــــد األطــــــرش
  . ، شاهيناز يوسف وهبى

ــــى الخــــادم  كوميــــديا استعراضــــية طريفــــة ، ال ســــيما مــــن يوســــف وهب
ـــدعى أ ـــذى ي ـــونير ويستضـــيفها فـــى قصـــره فـــى ال ـــه ملي ـــه أن ـــة أخت ـــام ابن م

، بينمــــــا الواقــــــع أن فريــــــد األطــــــرش  لبنــــــان مــــــع فرقتهــــــا االستعراضــــــية
بــــالطبع ســــيحب الــــبطالن بعضــــهما .  الموســــيقار هــــو صــــاحب القصــــر

الفكــــــرة الكوميديــــــة األساســــــية !  الــــــبعض ثــــــم يفترقــــــان لفــــــارق الســــــن
ــــــــــــ ا مــــــــــــأخوذ عــــــــــــن كوميــــــــــــديا روك هدســــــــــــون ودوريــــــــــــس داى وچين

، لكـــــــن بنيـــــــة قصـــــــة الحـــــــب  انظرـ  ”  يـــــــأتى ســـــــپتمبر “لولوبريچيـــــــدا 
انظـــــر أيضـــــا النســـــخة اللبنانيـــــة األســـــبق بخمـــــس ســــــنوات .  مختلفـــــة

  . ” فندق السعادة “
   ٢/١زمرد أماكورا 

Les Emeraudes d’Amacura 
  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٩١)   ت  ( ١٩٩٢فرنسا 

Antenne 2; Raspail & Associes; Beta Taurus [Television 
Suisse Romande]. OS: François Migeat; With 
Collaboratuon: Pierre Geller. Adaptation and Dialogues: 
Jean-Louis Daniel, Thierry Lassalle. M: Serge Franklin. D: 
Jean-Louis Daniel. 

With: Anja Kruse. Angelica Arenas, Servando Primera, 
Mirtha Borges. 
ــــــة تابعــــــة لفـــــــينزويال تحــــــوى منجمــــــا للزمــــــرد  أمــــــاكورا منطقــــــة كاريبي
،  مملــــــــوك ألحــــــــد الســــــــيناتورات المحليــــــــين يســــــــتغل فيــــــــه األطفــــــــال

ـــــدورهم  ـــــة المســـــلحين يقومـــــون هـــــم ب ـــــديره بمجموعـــــة مـــــن البلطجي وي
البطـــــــل طيـــــــار للنقـــــــل التجـــــــارى باســـــــتخدام طائرتـــــــه .  بالســـــــرقة منـــــــه

انيـــــا فـــــى العثـــــور علـــــى ، تكلفـــــه امـــــرأة قادمـــــة للتـــــو مـــــن ألم الصـــــغيرة
بعــــد قليــــل أنــــه أن القتيــــل نفســــه كــــان .  أصــــحاب المــــنجم قتلــــة أبيهــــا

ــــــه ــــــه وليســــــت ابنت ــــــا خليلت ــــــك تتواصــــــل مغــــــامرة  فاســــــدا وأن ، مــــــع ذل
نهايــــة طريفـــة بــــأن تتخلــــى البطلــــة عــــن .  القضـــاء علــــى أشــــرار المــــنجم

ــــى نشــــأت مــــع البطــــل لتتحــــول نحــــو  ــــة الت ــــة الجســــدية والعاطفي العالق
فــــــيلم مغــــــامرات صــــــغير بــــــال إقنــــــاع أو إثــــــارة !  الثــــــرىأبيــــــه القنصــــــل 

، ولـــــم يســــتغل حتـــــى منطقــــة الغابـــــات التــــى دار فيهـــــا بالدرجـــــة  تــــذكر
  . المعقولة

   ٢/١زمالء الشيطان 
Johnny Dangerously 

  ق م ٩٠)   س/  مور  ( ١٩٨٤أميركا 
Twentieth Century Fox [SLM]. ExcP: Bud Austin and 

Harry Colomby. M: John Morris. W: Norman Steinberg, 
Bernie Kukoff, Harry Colomby, Jeff Harris. P: Michael 
Hertzbrg. D: Amy Heckerling. 

Michael Keaton. ¤. [Joe Piscopo -as Vienna]. Marilu 
Henner. Maureen Stapleton. Peter Boyle. Griffin Dunne. 
Glynnis O’Connor. Dom deLuise. Richard Dimitri. And 
Damny deVito. 

، حيـــث العـــداء  كوميـــديا عصـــابات تـــدور فـــى حقبـــة تحـــريم الخمـــر
ــــران  ــــات وأســــرة وجي ــــع فتي ــــوب يعشــــقه الجمي ــــين رجــــل عصــــابات حب ب
ــــــا  ــــــا روم ــــــة والشــــــرطة والســــــجانين وپاپ ــــــى الشــــــرطة ووكــــــالء النياب وحت

ـــــه أحـــــد نفســـــه ـــــل الظـــــل ال يحب ـــــف وثقي ـــــين عصـــــابى آخـــــر عني .  ، وب
ـــــــة   ـــــــة والشخصـــــــيات المحبب ـــــــض اللحظـــــــات الخفيف ـــــــاك بع كـــــــاألم هن

،  ) دى فـــــــيتو (ووكيــــــل النيابــــــة )  دى لــــــوى (والپاپــــــا )  ســــــتاپلتون (
لكـــن ككـــل فـــيلم ال يزيـــد عـــن فـــيلم نكـــات مفكـــك بـــال حبكـــة تمنحـــه 

  . إثارة ما أو شيئا يبقى فى الذاكرة
  زمن األقوياء 

Back in Action 
  ق م ١٠٠)   س/  وليد التابعى  ( ١٩٩٤أميركا 

[Shapiro Glickenhaus Entertainment] Performance 
Pictures. AD: Nick White. AscP: Rae Crombie. LineP: 
Allan Levine. DPh: Gilles Corbeil. M: Varouje. E: Marvin 
Lawrence. W: Karl Schiffman. P: George Flak. D: Steve 
diMarco. 

Billy Blanks. Roddy Piper. ¤. Str: Robbe Phillips. Matt 
Birman. Nigel Bennett. Damon d’Oliveira. And Intrd: Kai 
Soremekun. 

ــــد عصــــابة عقــــاقير ــــى ي ــــل زميلــــه عل ــــال  شــــرطى قت ــــون قت ، وبطــــل فن
، يوحــــــــدان  ملــــــــون تتعــــــــرض أختــــــــه لتهديــــــــدات مــــــــن ذات العصــــــــابة

فـــــــيلم نشـــــــاط متوســـــــط .  جهودهمـــــــا للقضـــــــاء علـــــــى هـــــــذه العصـــــــابة
  . ، مع عنف صاخب على السطح فقط األثارة

  
  : زرقاوات بيلوكسى

  ’  ! قصة الحب األولى مع تلميذة بمدرسة كاثوليكية ‘
  زمن االنتقام 

Timecop 
  ق م ٩٩)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

[Universal] Largo [JVC Entertainment; Signature; 
Renaissance; Dark Horse]. C: Penny Perry. AscP: Mark 
Scoon. Co-Ps: Todd Moyer, Marilyn Vance. MSup: Karyn 
Rachtman. M: Mark Isham. FE: Steven Kemper. PD: Philip 
Harrison. DPh: Peter Hyams. Line P: David A. Shepherd. 
ExcP: Mike Richardson. Based upon the Comic Series 
created: Mike Richardson and Mark Verheiden. S: Mark 
Verheiden; St: Mike Richardson & Mark Verheiden. P: 
Moshe Diamant and Sam Raimi and Robert Tapert. D: Peter 
Hyams.  Canadian C: Lynne Carrow. AscP: Richard G. 
Murphy. VCnslt: Syd Mead. CD: Dan Lester. VFxP: VIFX: 
Rhodna C. Gunner, Gregory L. McMurry, Richard E. 
Hollander, John C. Wash. VFxSup: Gregory L. McMurry; 
Digital Sup: John des Jardin. 

Jean-Claude van Damme. ¤. Ron Silver. Mia Sara. Gloria 
Reuben. Bruce McGill, Scott Lawrence.  Jason 
Schombing, Kenneth Welsh, Brent Woolsey, Brad Loree, 
Shane Kelly, Richard Faraci, Steve Lambert, Keven 
McNulty, J.J. Makaro, Yves Cameron. 

 ١٩٩٤ابتكـــــار للتقنيــــات األوليـــــة للســــفر عبـــــر الــــزمن عـــــام مجــــرد 
ـــــــراء وتمويـــــــل األرهـــــــاب وغيرهـــــــا  ـــــــدأ الـــــــبعض فـــــــى اســـــــتغاللها لإلث ب
بالســـــــــــــــرقة بأســـــــــــــــلحة عصـــــــــــــــرية أو اللعـــــــــــــــب بالبورصـــــــــــــــة فـــــــــــــــى 

مـــــن ثـــــم تنشـــــأ وكالـــــة حكوميـــــة لمالحقـــــة حـــــاالت .  إلـــــخ…الماضـــــى
الحبكـــــــة الرئيســـــــة شـــــــرطى زمـــــــن يتعقـــــــب .  الســـــــفر غيـــــــر المشـــــــروع

.  تور فاســــــد لجمــــــع المــــــال اللــــــزم للترشــــــح للرئاســــــةمحــــــاوالت ســــــنا
ــــزمن إلصــــالح كــــل ذلــــك الفســــاد أو ببســــاطة  سلســــلة رحــــالت فــــى ال

ـــــك الشـــــخص مـــــن الوجـــــود ـــــتم ببســـــاطة .  إلغـــــاء ذل هـــــذا يمكـــــن أن ي
ــــــتالمس ذات الشــــــخص  .  مــــــع نفســــــه فــــــى زمــــــن آخــــــر)  المــــــادة (ب

ـــــــال اســـــــتغلت  ـــــــا وواســـــــعة الخي ـــــــداعيات وأحتمـــــــاالت ال حصـــــــر له ت
ال بـــــأس .  عـــــة وبلمســـــة واقعيـــــة أضـــــيفت بحـــــذق مـــــتقنجميعهـــــا ببرا

بـــــاألداء مـــــنخفض النبـــــرة دام ال ســـــيما مـــــع وجـــــود وفـــــرة مـــــن مشـــــاهد 
  . النشاط

   ٢/١زمن حاتم زهران 
  ق م ١٣١)   س/  تاميدو ( ١٩٨٨مصر 
عبــــــــد الــــــــرحمن :  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  فــــــــيلم.  پــــــــى.  إن

 عـــــــادل:  مونتـــــــاچ.  رشـــــــدى حامـــــــد:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  محســـــــن
:  مـــــــدير التصـــــــوير.  كمـــــــال بكيـــــــر:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  منيـــــــر

  . محمد النجار:  إخراج.  طارق التلمسانى
ـــــور الشـــــريف ،  ، مشـــــيرة إســـــماعيل ، صـــــالح الســـــعدنى ، بوســـــى ن
ــــزة حلمــــى محمــــد الســــبع ــــز ، عزي ، عبــــد الســــالم  ، صــــبرى عبــــد العزي

ــــاء الحكــــيم محمــــد ــــاس ، وف ــــو العب ــــدون ائتمــــان [،  ، المرســــى أب :  ب
  . ] ، على الشريف نورا

ــــر  ــــع شخصــــيات كلهــــا ال تعتب درامــــا طموحــــة فــــى دورانهــــا حــــول أرب
، ثــــم فــــى تفــــاعالتهم المعقــــدة  أنماطــــا تقليديــــة فــــى الســــينما المصــــرية

الشــــــريف عائــــــد مــــــن أميركــــــا ليفــــــتح مشــــــروعا .  جــــــدا فيمــــــا بيــــــنهم
ـــــــل ـــــــد وإن كـــــــان  لمستحضـــــــرات التجمي ـــــــه الوحي ، المـــــــال هـــــــو قانون

ـــــه شـــــديد  ـــــة فـــــى نفـــــس الوقـــــتأســـــلوب عمل ـــــة والواقعي ، ممـــــا  العلمي
يمكــــــن ان يــــــدفعنا كثيــــــرا لتقــــــدير هــــــذه الشخصــــــية المتطــــــورة جــــــدا  

ــــــوبر يشــــــاركه .  كــــــإدارة ــــــه ضــــــحية حــــــرب أكت الســــــعدنى صــــــديق أخي
ـــــذكر ـــــاع ي ـــــال اقتن ـــــدير .  مشـــــروعه ب ـــــة طموحـــــة نشـــــطة ت بوســـــى جامعي

،  ، وهنـــــاك أكثـــــر مـــــن ســـــبب إلســـــتحالة زواجهـــــا مـــــن البطـــــل الشـــــركة
مشــــــيرة يصــــــادقها البطــــــل فــــــى .   يلمســــــها طــــــوال الفــــــيلموبالفعــــــل ال

ـــــــى أن يتزوجهـــــــا أميركـــــــا ـــــــه إل ـــــــل .  ، وتظـــــــل خليلت ـــــــاك فـــــــى المقاب هن
ــــيط مــــن .  انجــــذاب الســــعدنى لبوســــى ــــة خل ــــات العاطفي ــــة العالق وعام

ــــى  الحــــب والعقــــل والمصــــالح معقــــدة وتســــتحق التأمــــل وأفضــــل مــــا ف
ة إجتماعيــــــا كــــــل شــــــىء عــــــرض بواقعيــــــة وصــــــدق لكــــــن قــــــو .  الفــــــيلم

شخصـــــــية ومنطـــــــق البطـــــــل تفـــــــوق االنحيـــــــاز الســـــــاذج ألبنـــــــاء البلـــــــد 
.  إلــــــــخ…وللتقاليــــــــد والتــــــــراث والــــــــدفاع عــــــــن تضــــــــحيات أكتــــــــوبر 

ســـــيناريو ملفـــــت لعبـــــد الـــــرحمن محســـــن رغـــــم اعتمـــــاده الكلـــــى علـــــى 
، وأول توجيــــه للنجــــار قــــوى وســــريع  ، وتمثيــــل فــــائق للربــــاعى الحــــوار
ـــــة لرشـــــدى حامـــــد ج.  اإليقـــــاع ـــــزات الداخلي ـــــدة جـــــدا وفـــــوق التجهي ي

ـــيلم مصـــرى ـــادة كف وراء هـــذا الطـــاقم الكامـــل مـــن الشـــباب يقـــف .  الع
ـــــور الشـــــريف ، لكـــــن يظـــــل بـــــه بعـــــض القصـــــور  إنتـــــاج مخلـــــص مـــــن ن

ــــا ــــى أورب ، وعــــدم تصــــوير أى  الواضــــح رغــــم هــــذا كإنعــــدام التصــــوير ف
، وتخيــــل أنــــه وضــــعت الفتــــات للداللــــة علــــى القــــرى  مصــــانع للشــــركة

ظهـــــــور غيـــــــر !  ظـــــــة القـــــــاهرة نفســـــــهامنمقـــــــة ال تتمتـــــــع بمثلهـــــــا محاف
  . رسمى لنورا وعلى الشريف فى مشهد النهاية

    ٢/١زمن الحب 
The Remains of the Day 

  ق م ١٣٤)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Columbia [Mike Nichols; John Calley; Merchant Ivory]. 

Based on the N: Kazuo Ishiguro. ExcP: Paul Bradley. AscP: 
Donald Rosenfeld. C: Celestia Fox. CD: Jenny Beavan, 
John Bright. PD: Luciana Arrighi. E: Andrew Marcus. M: 
Richard Robbins. DPh: Tony Pierce-Roberts. P: Ismail 
Merchant; Mike Nichols, John Colley. S: Ruth Prawer 
Jhabvale. D: James Ivory. 

Anthony Hopkins. Emma Thompson. James Fox. 
Christopher Reeve. ¤ AlsoStr: Peter Vaughan. Hugh Grant. 
Michael Lonsdale. Tim Pigott-Smith. Patrick Godfrey. Peter 
Cellier, Ben Chaplin, Paul Copley. Peter Eyre, Lena 
Headey, Brigitte Kahn. Ian Redford, Pip Torrens, Rupert 
Vansittart. 

ــــوط ــــة الخي ــــا آســــرة كثيف ــــين بــــالغتى  درام ــــل ثيمت ــــى األق ، تجــــدل عل
ـــــــوة ـــــــزى المتعـــــــاطف :  الق ـــــــورد دارلينجتـــــــون اإلنجلي أو بـــــــاألحرى ـ  ل

مـــــع األلمـــــان يســـــعى لتحاشـــــى الحـــــرب بمــــــؤتمر  ـ  الواثـــــق أو األلعوبة
، يشـــــذ فيـــــه فقـــــط ثـــــرى أميركـــــى يـــــرى كـــــل   ١٩٣٥نظمـــــه فـــــى عـــــام 

ـــى ـــين هـــواة ف ـــة الساســـة األورپي وينتهـــى بـــه .  تعـــاملهم مـــع صـــعود النازي
ـــه وبـــين نفســـه ـــا فـــى نظـــر النـــاس رغـــم ندمـــه بين ـــؤول  المطـــاف خائن ، وي

الخــــيط الثــــانى .  القصــــر بعــــد ذلــــك لــــذاك الثــــرى األميركــــى فــــى مــــزاد
ـــه  ـــه لحـــد إلغـــاء ذاتيت ـــانى فـــى عمل ـــيس خـــدم ذلـــك القصـــر المتف هـــو رئ

ـــــراره النمطـــــى تحـــــت أى ظـــــروف هـــــو نســـــ.  وعواطفـــــه بالكامـــــل يان ق
، أو حســـــب كنايـــــة النهايـــــة هـــــو  نفســـــه وااللتـــــزام المطلـــــق بالواجـــــب

.  ، أى خــــــارج عملــــــه طــــــائر ال يقــــــوى علــــــى الطيــــــران خــــــارج القصــــــر
اآلن فــــى أواخــــر الخمســــينيات يــــذهب للقــــاء مــــدبرة المنــــزل التــــى مــــن 

ـــه ـــه وكـــذا أحبهـــا هـــو فـــى داخل عـــادة يصـــل .  الواضـــح أنهـــا كانـــت تحب
مر الســــالم المــــذكور يمــــوت أثنــــاءه مــــؤت:  الخيطــــان لــــذروة التــــوتر معــــا

اتفــــــاق رئــــــيس الــــــوزراء مــــــع الســــــفير األلمــــــانى علــــــى .  والــــــد البطــــــل
، بينمــــا البطلــــة تقــــرر تــــرك القصــــر فجــــأة  تجاهــــل بدايــــة غــــزو أوروپــــا
ـــــزواج مـــــن شـــــخص آخـــــر ـــــيلم مشـــــحون طـــــوال الوقـــــت.  لل ، وأداء  ف

رائــــع مــــن الجميــــع فــــى كــــل تلــــك المواقــــف الذكيــــة لروايــــة إيشــــيجورو 
ـــــــــة  ز هـــــــــادىء وقـــــــــور كـــــــــرئيس الخـــــــــدمهـــــــــوپكن ( ، وتومبســـــــــون قوي

الشخصــــية كعادتهــــا كالمــــدبرة التــــى تمــــردت فــــى النهايــــة علــــى تحفــــظ 
، فــــــوكس ورييفـــــــز منطلقــــــان كــــــاللورد  رئيســــــها فــــــى مشــــــاعره نحوهــــــا

وإن كنـــــت تبحــــث عــــن مشـــــهد ســــينمائى عـــــن .  ) وكــــالثرى األميركــــى
قــــول مرجعيــــة العلــــم فــــى مقابــــل هــــراء فكــــرة مــــنح أصــــوات متســــاوية لع

ـــــر متســـــاوية  ـــــة (غي ـــــى تســـــميتها بالديموقراطي ـــــا  ) المصـــــطلح عل ، فهن
أحـــــد الضـــــيوف اللـــــورد يســـــأل البطـــــل رأيـــــه :  هـــــو المكـــــان المناســـــب

، فيجيــــب بــــأدب وبســــاطة  فــــى بعــــض القضــــايا السياســــية واالقتصــــادية
كيــــف يكــــون لمثــــل هــــذا الرجــــل :  ، فيصــــيح الضــــيف أنــــه ال يعــــرف

ــــــارة اإليحــــــ!  ؟ صــــــوت انتخــــــابى ــــــة األشــــــد إث ــــــأن اعطــــــاء المرجعي اء ب
ــــــــل ــــــــات البشــــــــرية للعق ــــــــوق المرجعي ــــــــيال  ، أى الســــــــمو ف ، كــــــــان كف

نســــخة الفـــــيديو فــــى مصــــر ليســــت مختصــــرة كمــــا .  بتحاشــــى الحــــرب
ـــــة ـــــوب علـــــى العلب ـــــوحى الطـــــول المكت ـــــه ،  ي ـــــد األمـــــر عـــــن كون وال يزي

  . غلطة طباعية
AAN: Pic; A (Hopkins); As (Thompson); D; S; OScr; 

AD-SD (Arrighi, Ian Whittaker); CD. 

  زمن الحب والكراهية 
  ] )  تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ١١١)   ت  ( ١٩٩٣مصحر ح 

ــــــون ــــــة فتحــــــى:  قصــــــة.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفزي ســــــيناريو .  حنيف
ــــــــــق الصــــــــــبان.  د:  وحــــــــــوار ــــــــــاهر :  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية.  رفي ب

 تصـــــــــميم.  إبـــــــــراهيم العيســـــــــوى:  مهنـــــــــدس الـــــــــديكور.  الحريـــــــــرى
.  حســـــن كامـــــل:  مـــــدير اإلضـــــاءة.  فاطمـــــة محمـــــد فتحـــــى:  األزيـــــاء

ســـــــامية :  مصـــــــورون.  مصـــــــطفى بـــــــالل:  مـــــــدير التصـــــــوير الخـــــــارجى
.  ، ياســـر علـــى زيـــن ، إســـالم عبـــد الحميـــد ، محمـــد الجمـــل صـــبحى

مصـــــطفى :  مونتـــــاچ إلكترونـــــى.  معـــــالى الحفنـــــاوى:  إعـــــداد موســـــيقى
مســـــــاعد .  ر خليفــــــةشـــــــويكا:  تصــــــميم البدايـــــــة والنهايــــــة.  الرفــــــاعى

ـــــى:  مخـــــرج أول ـــــؤاد فرجـــــانى محمـــــد عل ـــــراهيم ف ـــــؤاد إب ـــــدير .  ، ف م
  . مجيدة نجم:  إخراج.  محمد مبارك:  اإلنتاج

ـــــــة ـــــــة شـــــــاهين.  شـــــــيرين.  ســـــــمير صـــــــبرى.  بطول ميرفــــــــت .  فتحي
ــــدمرداش.  ســــعيد ــــاروق ال ــــد اهللا.  ف ــــراهيم الشــــرقاوى.  هشــــام عب .  إب
؛  مان أبــــــو الخيــــــرســــــلي.  ، أحمــــــد حــــــافظ مظهــــــر يــــــونس:  تمثيــــــل
  . ، إسالم ناجح محمد ناجح:  واألطفال

ال شــــىء مقنــــع وال شــــىء مثيــــر فــــى هــــذا الخلــــيط التليفـــــزيونى زائــــد 
مهنـــــدس زراعـــــى .  الطـــــول مـــــن الـــــدراما النفســـــية والعاطفيـــــة والجريمـــــة

بمدينــــــة الفيــــــوم أرمــــــل يقــــــع فــــــى حــــــب فتــــــاة زائــــــدة الرقــــــة ووصــــــلت 
.  عــــات الشــــرق األوســــطعالقتهمــــا للدرجــــة التــــى ال تســــمح بهــــا مجتم
ـــزواج ـــرة مـــن أجـــل ال ـــه فت ، لكـــن النتيجـــة أن تســـقط  يطلـــب منهـــا إمهال

أختهــــا التــــوأم المقيمــــة فــــى القــــاهرة .  مــــن قــــارب وال يبــــادر بإنقاذهــــا
هنــــا .  مــــع أبيهــــا المنفصــــل عــــن أمهــــا تــــأتى وتتنكــــر فــــى صــــورة أختهــــا

ــــل عــــديم اإلقنــــاع للبطــــل منهــــارا وضــــعيفا  ــــابع النفســــى الطوي ــــدأ التت يب
فســــيا أمــــام هــــذه المــــرأة وال يقــــوى علــــى حــــزم أمــــره بــــأى صــــورة مــــن ن

  . الصور



١٦٥  

   ٢/١الزمن الصعب 
Le Temps Dur 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٣مصر 
مصــــــــــر للتوزيــــــــــع ودور العـــــــــــرض  النســــــــــور لإلنتــــــــــاج الفنـــــــــــى  [

:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  النســـــــور لإلنتـــــــاج الفنـــــــى]  الســـــــينمائى
.  حســـــــــين االمـــــــــام:  صـــــــــويريةموســـــــــيقى ت.  أحمــــــــد عبـــــــــد الـــــــــرحمن

مــــدير .  محمــــد شوشــــة:  المنــــتج الفنــــى.  يوســــف المــــالخ:  مونتــــاچ
ــــز:  التصــــوير :  إخــــراج.  ممــــدوح يوســــف:  إنتــــاج.  كمــــال عبــــد العزي

  . محمد حسيب
، المنتصــــر  ، عبــــد العزيــــز مخيــــون ، معــــالى زايــــد فــــاروق الفيشــــاوى

:  ، والطفلـــــة ، منــــال ســــالمة ، عهــــدى صــــادق ، شــــوقى شــــامخ بــــاهللا
  . نهال

ــــه وابنتــــه البكمــــاء لعمليــــة نصــــب  ــــالعراق تتعــــرض زوجت زوج غائــــب ب
وســـــــرقة مـــــــن زميـــــــل لـــــــه هنـــــــاك اســـــــتغل التفاصـــــــيل الـــــــذتى يحكيهـــــــا 

، رغــــــم محاولــــــة  اآلن يعــــــود الــــــزوج ويبــــــدأ مسلســــــل انتقــــــام.  عنهمــــــا
ـــــه مـــــع أحـــــدهم ـــــت تخون ـــــه كان ـــــأن زوجت ـــــا .  العصـــــابة إيهامـــــه ب ميلورام

  . دة التمثيل ككلتعليق اجتماعى ساخنة نسبيا وجي
   ٢/١زمن العجايب 

  ق أأ ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

، ســــــميحة  ، محمــــــود المليجــــــى ، محســــــن ســــــرحان فــــــاتن حمامــــــة
  . ، كيتى ، ثريا فخرى ، منسى فهمى توفيق

ــــة معقــــدة ــــى أخطــــأت مــــع .  ميلودرمــــا حافل ــــاة الت أهــــم خيوطهــــا الفت
، فيبـــــدا مسلســـــل التشـــــرد الــــــذى  اســــــة، والـــــذى تركهـــــا للدر  حبيبهـــــا

ـــــة ـــــل واتهـــــام االبن ـــــدافع عنهـــــا أبوهـــــا .  ينتهـــــى بالقت وفـــــى المحكمـــــة ي
  . مبالغات القصة خففها قليال إتقان التمثيل.  دون أن يدرى

  زمن الممنوع 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٨مصر 
  . إيناس الدغيدى:  إخراج

،  يهــــاب نــــافع، إ ، شــــويكار ، إيمــــان البحــــر درويــــش ليلــــى علــــوى
، ليلـــــى  ، مـــــريم فخـــــر الـــــدين ، محمـــــد الشـــــرقاوى حســـــن مصـــــطفى

، أيمــــن  ، ســــعيد طرابيــــك ، نعيمــــة الصــــغير ، نهــــى العمروســــى فهمــــى
  . ، مطاوع عويس ، أبو حشيش ، حافظ أمين عزب

.  طالبـــــة ثريـــــة وزميـــــل بســـــيط يجمعهمـــــا الحـــــب واألفكـــــار اليســـــارية
ا تكتشــــــف أن يــــــرفض والــــــدها زواجهــــــا منــــــه وتتحــــــول لمدمنــــــة عنــــــدم

يفقــــد األب ثروتــــه ويــــتم الــــزواج ويحــــاول .  أباهــــا هــــذا تــــاجر هيــــروئين
بـــــدون نهايـــــة ســـــعيدة ال نفهـــــم لمـــــاذا صـــــنعوا .  عالجهـــــا بـــــال جـــــدوى

  ! الفيلم أصال
   ٢/١الزمن والكالب 

Of Days and Dogs 
  ق م ١٠٠)   س / تاميدو ( ١٩٩٦مصر 

ـــــــانين  [ ـــــــانين إتحـــــــاد الفن أفـــــــالم ]  ؛ أفـــــــالم النصـــــــر إتحـــــــاد الفن
.  طــــــارق عبــــــد الجليــــــل:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  جــــــرجس فــــــوزى

ـــــتج فنـــــى ـــــو العـــــزم:  من نبيـــــل علـــــى :  موســـــيقى تصـــــويرية.  محمـــــد أب
.  ســــــمير فــــــرج:  مــــــدير التصـــــوير.  ســـــلوى بكيــــــر:  مونتــــــاچ.  مـــــاهر
  . سمير سيف:  إخراج.  هانى جرجس:  إنتاج

حســــن .  أبــــو بكــــر عــــزت.  ¤.  دالل عبــــد العزيــــز.  نــــور الشــــريف
.  ســـــــــعيد طرابيـــــــــك.  مصـــــــــطفى رزق.  ميـــــــــرال.  ســـــــــارة.  حســـــــــنى

  . مصطفى متولى:  وضيف الفيلم
قليــــل مثيــــر وال شــــىء مقنــــع فــــى حفنــــة ميلودراميــــات الجريمــــة التــــى 

”  زمــــــن الكــــــالب “يفتــــــرض أن كــــــان عنوانــــــه  (جمعهــــــا هــــــذا الفــــــيلم 
لكــــن المفهــــوم أن الرقابــــة فزعــــت مــــن وقــــع الكلمــــة ولــــم تنتظــــر حتــــى 

ـــــة الفـــــيل ـــــة حســـــناء للعمـــــل  .  ) ! مرؤي ـــــاة ريفي ـــــى بفت ســـــائق تاكســـــى أت
ــــب مرمــــوق ــــدى طبي ــــى االتصــــال بهــــا.  كشــــغالة ل ــــدما  يصــــر عل ، وعن

، وال  نعــــــم هكــــــذا (يضــــــبطهما الطبيــــــب فــــــى الفــــــراش يحــــــاول قتلــــــه 
ـــــذهب تفكيـــــرك ألن هيـــــام الطبيـــــب هـــــو أكبـــــر يقتـــــل الســـــائق .  ) ! ي

ر فــــــى الطبيـــــب ويفــــــر بثروتــــــه يصـــــبح ثريــــــا وينســــــى فتاتـــــه التــــــى تســــــي
، وعنــــدما  مجريــــات انهيــــار ســــريعة علــــى غيــــر عــــادة الســــينما المصــــرية

مـــــا يحـــــدث أنهــــا لـــــم تمـــــت وتبـــــدأ .  تعــــود إليـــــه يغتصـــــبها ثــــم يقتلهـــــا
ـــــام ـــــة انتق ـــــى دور ســـــائق التاكســـــى .  رحل ـــــع ف ـــــر مقن ـــــور الشـــــريف غي ن

دالل .  الــــذى تحــــول ألرســــتقراطى فــــائق الوجاهــــة بــــين ليلــــة وضــــحاها
مشـــــــاهد اإلغـــــــواء ذات المـــــــذاق  عبـــــــد العزيـــــــز جيـــــــدة كالعـــــــادة فـــــــى

أمـــــــا أفضـــــــل األدوار يـــــــأتى مـــــــن حســـــــن حســـــــنى حـــــــارس .  الشـــــــعبى
ــــــم  ــــــه فــــــى جســــــدها ث ــــــذى ال يخفــــــى رغبت المقــــــابر صــــــديق البطــــــل ال

، لكنــــه علــــى األقــــل الشخصــــية الوحيــــدة  ينقلــــب متأففــــا عنــــدما ييــــأس
طبعـــا المقصـــود بالتركيـــب .  التـــى لـــم ترتكـــب جـــرائم فـــى هـــذا الفـــيلم

ــــــو  ــــــى العن ــــــذكرك بچــــــون ســــــتاينبيك المســــــتخدم ف ان اإلنجليــــــزى أن ي
  . لكنك أكثر ذكاء من أن تقع فى فخ كهذا

  زنوبة 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 

فتحــــــــى :  تــــــــأليف:  زنوبـــــــة:  األلحــــــــان.  أفـــــــالم حســــــــن الصـــــــيفى
؛  ؛ محمــــــــــد قنــــــــــديل:  ؛ غنــــــــــاء منيــــــــــر مــــــــــراد:  ؛ تلحــــــــــين قــــــــــورة

أنطـــــــون :  المنـــــــاظرمهنــــــدس .  منيــــــر مـــــــراد:  تلحـــــــين:  االســــــتعراض
؛ تســــــــجيل  نصــــــــرى عبــــــــد النــــــــور:  ؛ مهنــــــــدس الصــــــــوت بــــــــوليزويس
ــــــــد اهللا:  الحــــــــوار ــــــــاج كمــــــــال عب ــــــــثم:  ؛ مــــــــدير اإلنت .  فــــــــاروق المل
مارســــــــيل :  ؛ مونتــــــــاچ نيجــــــــاتيف عبــــــــد المــــــــنعم توفيــــــــق:  المونتــــــــاچ
؛  حســــــين بكــــــر:  ؛ الفوتوغرافيــــــا ســــــيد عــــــوض:  ؛ الماكيــــــاچ صــــــالح

محمـــــــد :  اعدو اإلخـــــــراجمســـــــ.  عـــــــواد محمـــــــد:  رئـــــــيس اإلضـــــــاءة
،  ، أحمــــد الســــبعاوى ، صــــبحى عبــــد العزيــــز ، إبــــراهيم حلمــــى عمــــارة

موســـــيقى .  عطيـــــة شـــــرارة:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  محمـــــود الصـــــيفى
قصــــة وســــيناريو .  محمــــد عبــــد الوهــــاب:  مهــــداة مــــن الموســــيقارزينــــة 
؛  عبــــد العزيــــز فهمــــى:  مــــدير التصــــوير.  محمــــود إســــماعيل:  وحــــوار

حســــــــــن :  إنتــــــــــاج وإخــــــــــراج.  < محمــــــــــود فهمــــــــــى:  المصــــــــــور >
  . الصيفى

ـــــــة .  محســـــــن ســـــــرحان.  ســـــــميرة أحمـــــــد.  ســـــــامية جمـــــــال:  بطول
ــــــع.  شــــــكرى ســــــرحان إســــــتفان .  محمــــــود إســــــماعيل:  باالشــــــتراك م

.  ، عبــــد الــــوارث عســــر ، حســــن فــــايق ] إســــتيفان روســــتى [ـ  روســــتى 
، عبــــد المــــنعم  ، ريــــاض القصــــبجى محمــــد توفيــــق.  فــــردوس محمــــد

،  ، زكـــــى الحرامـــــى ، عبـــــد العظـــــيم كامـــــل ، محمـــــد صـــــبيح عيلإســـــما
ـــــور مـــــدكور ـــــى الســـــيد أن ـــــرى  فيفـــــى ســـــالمة:  والراقصـــــات.  ، وال ، ري

  . إيزاك ديكسون:  ؛ مدرب الرقص ، محاسن مرسى إبراهيم
رئــــيس العصــــابة يحــــرض :  فـــيلم نشــــاط مــــع تركيبــــة جنســــية للحبكــــة

ـــــزواج مـــــن  عشـــــيقته علـــــى إغـــــواء شـــــاب ـــــه ، حتـــــى يمكنـــــه هـــــو ال أخت
ـــــــة ـــــــرقص والمـــــــؤامرات.  الجميل ـــــــارك وال ـــــــل النجـــــــاح  المع ـــــــم تكف ، ل

ـــــه دقيقـــــة واحـــــدة مقنعـــــة ســـــرحان أســـــذج مـــــن أن .  لعمـــــل ال توجـــــد ب
، بخطبــــــة  ، وســــــرحان اآلخــــــر يحــــــارب فــــــى فلســــــطين وهنــــــا يصــــــدق

  ! عصماء فى كل مرة
  زهرة البنفسج 

  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٧٧مصر 
ــــة العامــــة للســــينما ــــراهيم ا:  قصــــة.  الهيئ ــــرحمن  لمــــوجىإب ــــد ال ، عب

.  شـــــريف فيظـــــى:  مونتـــــاچ.  أحمـــــد الخميســـــى:  حـــــوار.  الخميســـــى
ــــــد العظــــــيم:  مــــــدير التصــــــوير ــــــد :  ســــــيناريو وإخــــــراج.  عــــــادل عب عب
  . الرحمن الخميسى
، أحمــــــد  ، مشــــــيرة ، عــــــادل إمــــــام ، محمــــــد لطفــــــى زبيــــــدة ثــــــروت

  . ، محسن سرحان ، علية عبد المنعم ، يوسف شعبان توفيق
ـــــــوان أجمـــــــل مـــــــا فيـــــــه ـــــــة  العن ، أمـــــــا الفـــــــيلم ذاتـــــــه فمجـــــــرد محاول

شــــــاب .  ، لــــــم تـــــأت بــــــأى توفيــــــق يــــــذكر متواضـــــعة لفــــــيلم رومانســــــى
مصــــاب بمــــرض قاتــــل وعالقــــة حــــب مــــع ممثلــــة ناشــــئة تعــــانى ظــــروف 
ــــه ــــذى تضــــطر للعمــــل في ــــه ال .  صــــعبة وتعــــانى أطمــــاع صــــاحب الكباري

آخــــــر فيلمــــــين ”  التالقــــــى “القيمــــــة األساســــــية أنــــــه باالشــــــتراك مــــــع 
، كمــــا كانــــا  ) أى القطــــاع العمــــومى (ا مــــن إنتــــاج هيئــــة الســــينما عرضــــ

لـــــم تعـــــد إليهـــــا قـــــط إال  (آخـــــر فيلمـــــين مصـــــريين بـــــاألبيض واألســـــود 
  . ) ” ٥٦ناصر  “بعد نحو عقدين بفيلم 
  زهرة الصبار 

Cactus Flower 
  ق م ١٠٣)  س/   ت  ( ١٩٦٩أميركا 

Columbia. DPh: Charles E. Lang. M: Quincy Jones. PD: 
Robert Clatworthy. E: Maury Winetrobe. ExcPMg: William 
O’Sullivan. P on New York Stage: David Merrick. Stage 
Play: Abe Burrows. Based upon a French Play: Barillet, 
Gredy. S: I.A.L. Diamond. P: M.J. Frankovich. D: Gene 
Saks. 

Walter Matthau, Ingrid Bergman, Goldie Hawn, Jack 
Weston, Rick Lenz, Vito Scotti, Irene Hervey, Eve Bruce, 
Irwin Chárone, Mathew Soks. 

، يســــتغل ممرضــــته متوســــطة  ) ماثــــاو (طبيــــب أســــنان كهــــل تقريبــــا 
، لتمثيـــــل دور الزوجـــــة  ) برجمـــــان (العمـــــر التـــــى تحبـــــه فـــــى صـــــمت 

أول أدوار جولـــــدى  (طالبـــــة الطـــــالق أمـــــام صـــــديقته الشـــــابة الحســـــناء 
المشـــــكلة أن هـــــذه تـــــرفض .  ) هـــــون الخالبـــــة نالـــــت عنـــــه األوســـــكار

وتتعقــــــد ’  زوجتــــــه ‘ن ، وتتوســــــط بينــــــه وبـــــي أن تكـــــون هادمــــــة بيـــــوت
.  الكذبـــة شـــيئا فشـــيئا حتـــى تفضـــى كمـــا تعلـــم لتنبهـــه لحـــب ممرضـــته

ــــع ــــل خــــالب مــــن الجمي ــــة عميقــــة تمثي صــــنع فــــى .  ، وضــــحكات راقي
  . ” ساعة جواز ٢/١ “السينما المصرية بعنوان 

AA: SptAs (Hawn). 

  زهور برية 
  ق م ٩١)  س/   الحجاز ( ١٩٧٣مصر 

:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  ينماالمؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــ
ــــاروق ســــعيد .  نهــــاد بهجــــت:  ديكــــور.  صــــالح رضــــا:  موســــيقى.  ف

.  رمســــــــيس مــــــــرزق:  مــــــــدير التصــــــــوير.  شــــــــريف فيظــــــــى:  مونتــــــــاچ
  . يوسف فرنسيس:  إخراج

ــــــــــة لطفــــــــــى ــــــــــل ، حســــــــــين فهمــــــــــى نادي ، مشــــــــــيرة  ، أحمــــــــــد خلي
،  ، جميــــــل مســــــعد ، حمــــــزة الشــــــيمى ، محيــــــى إســــــماعيل إســــــماعيل
  . ماجد:  ، الطفل عسر عبد الوارث

لكــــــن مــــــن .  الزهــــــور البريــــــة هــــــى الشــــــباب الطــــــامح إلــــــى الهجــــــرة
ـــــة وشـــــابين  ـــــاة إنجليزي ـــــدى فت ـــــوطن ل ـــــى حـــــب ال خـــــالل اكتشـــــاف معن

، يقــــرر الــــبطالن  أميــــركيين قابالهمــــا فــــى الطريــــق إلــــى الحــــدود الليبيــــة
عمـــــل جـــــاد رقيـــــق ومرهـــــف جيـــــد .  البقـــــاء فـــــى مصـــــر وبـــــدء الكفـــــاح

، وإن ينقصـــــه   أفضـــــل أفـــــالم يوســـــف فرنســـــيس ، أول وربمـــــا التمثيـــــل
  . كمعظم األفالم المصرية اإلحكام الدرامى

  الزهور الفاتنة 
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/  ماركو ( ١٩٥٢مصر 

إحـــــدى درر فقيـــــدة األدب المغفـــــور لهـــــا الســـــيدة .  ســـــتوديو مصـــــر
:  ؛ موســـــيقى أحمـــــد شــــكرى:  حــــوار.  ↑ ملكــــة هـــــانم فهمــــى ســـــرور
ــــدارى:  نى؛ أغــــا محمــــد حســــن الشــــجاعى ــــل البن ــــى  جلي ، محمــــد عل

، أحمـــــــــد  محمـــــــــود الشـــــــــريف:  ألحـــــــــان.  ، فتحـــــــــى قـــــــــورة أحمـــــــــد
عبـــــــد العزيـــــــز :  ؛ التصـــــــوير ، علـــــــى فـــــــراج ، أحمـــــــد صـــــــبرة صـــــــدقى
نصـــــــرى عبـــــــد :  ؛ الصـــــــوت أنطـــــــون بـــــــوليزويس:  ؛ المنـــــــاظر فهمـــــــى
؛  تسجيل الحـــــــوارـ  ، أحمـــــــد جاســـــــر  مدير قســـــــم الصـــــــوتـ  النـــــــور 

، حلمـــــــى  حســـــــن حلمـــــــى:  المونتـــــــاچ؛  عيســـــــى أحمـــــــد:  الماكيـــــــاچ
:  ســــيناريو وإخــــراج.  § عبــــد الحميــــد زكــــى:  مــــدير اإلنتــــاج.  صــــادق

  . جمال مدكور
، محمـــــــــــود  ، حســـــــــــين ريـــــــــــاض فـــــــــــاتن حمامـــــــــــة:  الممثلـــــــــــون ↑

ــــــــردوس محمــــــــد.  ، شــــــــكرى ســــــــرحان المليجــــــــى ــــــــز  ف ــــــــد العزي ، عب
ـــــــزة حلمـــــــى أحمـــــــد ـــــــد شـــــــوقى ، عزي ـــــــا حلمـــــــى ، فري ، محمـــــــد  ، ثري
ـــــــق ـــــــا فخـــــــرى توفي ـــــــديب ، ثري ، زكـــــــى  ، ســـــــناء ســـــــميح ، محمـــــــد ال
، عمــــر  ، دولــــت كراويــــة ، عبــــد الحميــــد زكــــى ، لــــوال عبــــده إبــــراهيم

ــــــــزاوى ، محســــــــن  ، ســــــــعد ناصــــــــف ، عبــــــــد المــــــــنعم بســــــــيونى الجي

ـــــابعى حســـــنين ـــــى كامـــــل ، جمعـــــة إدريـــــس ، محمـــــد الت ، ســـــليم  ، عل
  . تحية كاريوكا:  باالشتراك مع.  ، سيد كراوية بسطاوى

أختــــــــــان تتحــــــــــول :  يفنىـ  الـ  كنزـ  ة القناعةميلودرامــــــــــا مــــــــــن نوعيــــــــــ
، وتتــــــزوج ثريــــــا لتفاجــــــأ أن أخيــــــه كــــــان أحــــــد  المتطلعــــــة إلــــــى راقصــــــة

ــــــرواتهم ــــــذين ســــــلبتهم ث ، فتمــــــرض وتطــــــرد مــــــن الملهــــــى  عشــــــاقها ال
ـــــــذهب للحـــــــج وتمـــــــوت ـــــــرة ت ـــــــة ممرضـــــــة بســـــــيطة .  لتعـــــــود فقي الثاني

ال شـــــــىء .  ، وتنـــــــال الزيجـــــــة الهانئـــــــة مجتهـــــــدة تترقـــــــى فـــــــى عملهـــــــا
، بــــل تقريبــــا ال شــــىء مقنــــع ال ســــيما مــــع األداء المبــــالغ لكــــال  فــــتمل

  .  البطلتين
  الزواج السعيد 

  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٤مصر 
.  أفــــــالم حلمــــــى رفلــــــة]  هيئــــــة الســــــينما والمســــــرح والموســــــيقى [

ــــــدا:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار ــــــدير التصــــــوير.  فيصــــــل ن كمــــــال  :  م
  . حلمى رفلة:  إخراج.  فتحى داود:  مونتاچ.  كريم

، عمـــــاد  ، صـــــفاء أبـــــو الســـــعود ، شـــــمس البـــــارودى حســـــن يوســـــف
  . ، حسن مصطفى ، عادل إمام حمدى

، أديبــــــــة شــــــــابة  كوميــــــــديا عاطفيــــــــة مكــــــــررة ومتوســــــــطة المســــــــتوى
، والنهايـــــة ســـــعيدة   ، فتطلـــــب الطـــــالق يخونهـــــا زوجهـــــا مـــــع صـــــديقتها

  . كالعادة
  زواج سعيد جدا 

  ] )  تليفـزيون  (زيونى تليفـ  [ق م  ١٢٠)  ت ( ١٩٨٩مصر 
  . محمد الشال:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون

،  ، ليلــــى فهمـــــى ، ناهــــد ســـــمير ، ســـــامح الصــــريطى إلهــــام شــــاهين
  . عبد الحفيظ التطاوى

ــــــد لثيمــــــة  ــــــة كتقلي ــــــة نمطي ــــــره”  أم العروســــــة “درامــــــا اجتماعي ،  وغي
ــــة وكتفاصــــيل ــــه كواقعي ــــد فــــى حــــد ذات ــــان يواجهــــ.  جي ان شــــابان متحاب

، مضــــافا إليهــــا ولــــع  المصــــاعب الماديــــة الهائلــــة التــــى يتطلبهــــا الــــزواج
  . ، وضيق ذات اليد ألم العروس األرملة أم العريس بالمظاهر

    ٢/١زواج سمسار بورصة شاب 
The Marriage of a Young Stockbroker 

  ق م ٩٥)   ت  ( ١٩٧١أميركا 
[Twentieth Century Fox] Lawrence Turman Films; 

Twentieth Century Fox [Lawrence Turman Films]. M: Fred 
Karlin. Linda Ronstadt sings Can It Be True; Lyr: Tylwyth 
Kymry; M: Fred Karlin. DPh: Laszlo Kovacs. PD: Pato 
Guzman. FE and AscP: Fredric Steinkamp. S: Lorenzo 
Semple, Jr.; Based on the N: Charles Webb. P and D: 
Lawrence Turman. 

Str: Richard Benjamin. Joanna Shimkus. Elizabeth 
Ashley. Adam West. Patricia Barry, Tiffany Bolling. Ed 
Prentiss, William Forrest, Johnny Scott Lee, Bill 
McConnell, Alma Beltran, Norman Leavitt, Ron Masak, 
Bob Hastings, Ken Snell. 

، ممــــــثال فــــــى المنــــــتج ومؤلــــــف  فــــــائق النجــــــاح”  الخــــــريج “طــــــاقم 
،  الروايـــة يعــــودان بهـــذه التنويعــــة الجيــــدة جـــدا والثريــــة فـــى حــــد ذاتهــــا

زواج بـــــارد ألســـــباب مركبـــــة لـــــن .  لكـــــن غيـــــر المثيـــــرة لـــــدى المقارنـــــة
يجــــد السمســــار الشــــاب نفســــه .  تتضــــح بالكامــــل ربمــــا حتــــى النهايــــة

ـــــــــى النســـــــــاء مولعـــــــــا بمشـــــــــاهدة األفـــــــــالم  الجنســـــــــية والتلصـــــــــص عل
ــــات ــــا جنســــيا .  العاري ــــا مــــع  (الزوجــــة محبطــــة جزئي ســــيكون هــــذا جلي

، وجزئيـــــا معنويـــــا ألنهـــــا لـــــم تصــــــبح  ) اقتـــــراب الفـــــيلم نحـــــو النهايـــــة
ـــــت دومـــــا ـــــاء كمـــــا تمن ـــــك .  عارضـــــة أزي ـــــرى ذل مرضـــــا ’  التشـــــوف ‘ت

عامـــــــة  (مقـــــــززا وتقـــــــرر هجـــــــره إلـــــــى أختهـــــــا المقيمـــــــة فـــــــى پاســـــــادينا 
، والتــــى تبــــدو امــــرأة متوحشــــة تحظــــى  ) حــــد مفــــاتيح الفــــيلماألمــــاكن أ

ــــرويض زوجهــــا ــــة العــــيش ونجــــاح ســــاحق فــــى ت ، حيــــث تتلقــــف  برفاهي
ــــى ســــاعدتها  ــــة النفســــية الت ــــرة القضــــية لتحولهــــا أوال للطبيب هــــذه األخي

.  تخطـــــط لطـــــالق مبـــــين ـ  بعد فشـــــل هذاـ  ، ثــــم  فــــى تـــــرويض زوجهـــــا
،  خيانـــــــة ألول مـــــــرةيجـــــــرب الـــــــزوج ال:  اآلن تتالحـــــــق المســـــــتجدات

ويجــــرب ألول مــــرة أيضــــا أن يــــرى زوجتــــه عاريــــة فــــى غرفــــة المناشــــف 
، هـــــذا يعنـــــى فـــــى ذات الوقـــــت أنهـــــا جربـــــت هـــــى أيضـــــا أن  بالنـــــادى

ــــــــة ــــــــد .  يخونهــــــــا زوجهــــــــا وأن يراهــــــــا عاري ــــــــت تري أو ببســــــــاطة إن كن
ــــــد ــــــى العكــــــس هــــــو معق ــــــيلم عل ــــــورة :  تلخــــــيص ف ــــــا أن تنفجــــــر الث م

أو لــــيس هــــذا هـــــو درس ـ  مشــــاكل الجنســــية حتــــى يغــــدو العــــالم بــــال 
بنچـــــامين محبـــــب دومـــــا ويجســـــد هنـــــا البـــــؤس !  ؟ الســـــتينيات األثيـــــر

خفيــــــف الظــــــل لسمســــــار ال يعــــــرف بعــــــد كيــــــف يقــــــول لآلخــــــرين مــــــا 
ــــه ، وشــــيمكوس مشــــرقة فــــى دور الزوجــــة الجميلــــة التــــى تخفــــى  يحبون

ــــــا ــــــا داخلي ــــــع فــــــى دور  حزن ، بينمــــــا آشــــــلى منطلقــــــة علــــــى نحــــــو مقن
  . األخت

  الطريق الحديثة  الزواج على
  ق أأ ١٠٤)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 

قصــــــــة .  شــــــــهر زاد فــــــــيلم]  األفــــــــالم المتحـــــــدة بيتـــــــرا فــــــــيلم  [
؛  أحمــــد عيســــى:  مســــاعد إخــــراج.  صــــالح كــــريم:  وســــيناريو وحــــوار

محمـــــــد :  ؛ مصـــــــور فوتـــــــوغرافى فـــــــوزى علـــــــى:  مالحـــــــظ الســـــــيناريو
عبـــــد :  ورمهنـــــدس الـــــديك.  ســـــمير فـــــرج:  ؛ مســـــاعد المصـــــور بكـــــر

ـــــاظر المـــــنعم شـــــكرى ـــــد :  ؛ مـــــاكيير محمـــــد كـــــريم:  ؛ منســـــق المن عب
:  المونتـــــاچ.  أنـــــدريا زانـــــديلس:  مهنـــــدس الصـــــوت.  الحكـــــيم أحمـــــد
؛  فتحــــــى قــــــورة:  كلمــــــات: خــــــدنا أجــــــازة إســــــكتش .  علــــــوى فايــــــد

.  علــــــى إســــــماعيل:  ؛ التوزيــــــع الموســــــيقى محمــــــد المــــــوجى:  لحــــــن
ــــاج.  ســــيد ســــالمة:  الموســــيقى التصــــويرية فــــؤاد صــــالح :  مــــدير اإلنت

:  مــــــدير التصــــــوير.  حلمــــــى رفلــــــة:  أشــــــرف علــــــى اإلنتــــــاج.  الــــــدين
  . صالح كريم:  إخراج.  كمال كريم

ــــع.  ¤:  فــــى.  حســــن يوســــف.  ســــعاد حســــنى ثالثــــى أضــــواء :  م
، ســــــمير  چــــــورچ ســــــيدهم [ـ  ، الضــــــيف  ، ســــــمير چورچـ  المســــــرح 

ـــــارس محمـــــد رضـــــا.  ] ، الضـــــيف أحمـــــد غـــــانم ـــــاس ف ، حســـــن  ، عب
، إســــكندر  ، أنچيــــل آرام ، بــــدر نوفــــل عليــــة عبــــد المــــنعم.  مصــــطفى
.  ] حلمــــــى هاللــــــى [ـ  ، حلمــــــى هــــــالل  ، فاطمــــــة مصــــــطفى منســــــى



١٦٦  

الطــــوخى توفيــــق :  أكروبــــات.  عبــــد المــــنعم إبــــراهيم:  ضــــيف الشــــرف
  . ، عاطف مكرم إيناس عبد اهللا:  ؛ مع األطفال وفرقته

، هـــــو مـــــا ســـــيدفع  اقيـــــل وقتهـــــا أن منـــــع عـــــرض الفـــــيلم فـــــى ســـــوري
ـــــة الســـــاذجة ـــــى اإلقـــــالع عـــــن هـــــذه النوعي المهـــــم .  ســـــعاد حســـــنى إل

ـــا كـــان الســـبب أنهـــا فعلـــت ذلـــك فعـــال ـــزواج !  ، أي بقـــى ان تعلـــم أن ال
ــــــى الطريقــــــة الحديثــــــة ، هــــــو أن يســــــتمر كــــــل منهمــــــا فــــــى منــــــزل  عل

، ويتبـــــــادالن الزيـــــــارة يـــــــومى الخمـــــــيس والجمعـــــــة مـــــــن كـــــــل  أســـــــرته
، انقطـــــع  تصـــــوير صـــــالح كـــــريم كموجـــــهأول أفـــــالم مـــــدير ال!  أســـــبوع

  . بعده لسنوات طويلة جدا
  الزواج المميت 

Mariage Mortel 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨١)   ت  ( ١٩٩٠فرنسا 

Son et Lumiere; Antenne 2. Contre-Jour. A Collection 
Managed: Jacques Deray. ¤. Based on an Oidea: James 
Cluny et Jean-Paul Rocher. S and Dialogues: Alain 
Demouzon. Adaptation: Alain Demouzon et Marc Riviere. 
D: Marc Riviere.  ↑ DelegateP: Alain Clert. 

With: Jean-Claude Brialy. Sylvie Joly. Jean-Claude 
Drouot. Rufus. Olivia Brunaux. And: Ines de Broissia. ¤. 

تلقــــى .  ام طبقــــا ألقــــدم التقاليــــدحفــــل زفــــاف فــــى بلــــدة صــــغيرة يقــــ
ــــر وأيهمــــا سيشــــرب  ــــد أى مــــن العروســــين ســــيأكل الفطي القرعــــة لتحدي

ـــــذ ـــــالفطير  النبي ، والنتيجـــــة أن تلقـــــى العـــــروس مصـــــرعها فـــــى الحـــــال ب
، يبــــــدأ التحــــــرى  البطــــــل قريــــــب ضــــــيف قــــــادم للحفــــــل.  المســــــموم

ـــدة المتنافســـتين ـــين ابنـــى أســـرتى البل ـــزواج ب ، لـــم  ليكتشـــف أن هـــذا ال
لــــيس عمــــال مثيــــرا جــــدا لكــــن قــــوى .  مرضــــيا عنــــه مــــن أى أحــــديكـــن 

  . الفكرة خاص األجواء لدرجة مكربة أحيانا
  زوار الليل 

Night Visitors 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٦أميركا 

Night Visitors. ExcP: Dave Bell. M: Irwin Fisch. E: Pia di 
Ciaula. PD: Ian Thomas. DPh: Philip Linzey. P: Kay 
Hoffman. 

Str. Faith Ford. Thomas Gibson. Stephen Tobolowsky. 
Todd Allen. Eric McCormack. Christopher Gray, Roman 
Podhora. SpApr: Charles S. Dutton. 
ــــــات فضــــــائية فــــــى  ــــــوط كائن ــــــاء هب تتكــــــتم المؤسســــــة العســــــكرية أنب

يســــرق إحــــداها  ، فــــإذا بأحــــد البــــاحثين إحــــدى المنــــاطق الصــــحراوية
هــــذا هــــو مــــا يتضــــح ألختــــه .  ويــــذهب بهــــا ألســــتاذ لــــه فــــى پــــالو ألتــــو
البعـــــد العلمـــــى يكـــــاد يكـــــون .  فـــــى ســـــياق تحريهـــــا ألســـــباب مصـــــرعه

ثانويــــــــا ولــــــــم يقــــــــدم رؤيــــــــة أو حتــــــــى بعــــــــض التفاصــــــــيل عــــــــن تلــــــــك 
، فاالهتمـــــــام الرئيســـــــى هـــــــو تقـــــــديم حبكـــــــة أخـــــــرى عـــــــن  الكائنـــــــات

عســـــكريين للفتـــــاة بحثـــــا عــــــن البنيـــــة مطــــــاردة ال.  العســـــكرية الشـــــريرة
ــــــود ــــــرة الصــــــندوق المفق ــــــض اللحظــــــات المثي ــــــورد .  ، وال تخــــــل بع ف

ـــــة المغـــــامرة بطبعهـــــا ـــــاة الجميل ـــــة فـــــى دور الفت ـــــى وجـــــدت  محبب ، والت
ـــــه .  نفســـــها فـــــى تحـــــدى أكثـــــر خطـــــورة مـــــن كـــــل مـــــا ســـــبق أن اعتادت

أفضــــــل األشــــــياء تتــــــابع النهايــــــة حيــــــث تفلــــــح البطلــــــة فــــــى اســــــتدراج 
طــــــــف ابــــــــن أخيهــــــــا بهــــــــدف مبادلتــــــــه بجثــــــــة الكولونيــــــــل الــــــــذى اخت

ـــــة فـــــى  الفضـــــائى ـــــه بينمـــــا كـــــاميرا خفي ، للحـــــديث عـــــن أفكـــــاره وأفعال
  . صدرها تبث مباشرة عبر إحدى القنوات التليفـزيونية

  زوج تحت الطلب 
  ق م ١١٥)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . عادل صادق:  إخراج

،  ا، محمــــــد رضــــــ ، ليلــــــى علــــــوى ، فــــــؤاد المهنــــــدس عــــــادل إمــــــام
  . ، سالى ، هالة صدقى سعيد عبد الغنى

ـــــــل شـــــــرعى ‘البطـــــــل  ـــــــثالث بطـــــــالت’  محل ـــــــان يهمهمـــــــا  لل ، اثنت
كوميــــديا .  ، والثالثــــة يهمهــــا تأديــــب زوجهــــا الظفــــر بليلــــة ماجنــــة معــــه
عـــــادل إمـــــام كـــــل العـــــرض وأجـــــاد بالفعـــــل .  مغرقــــة جنســـــية الموضـــــوع

  . والمهندس دور ثانوى
   ٢/١الزوج العازب 

  ق أأ ٩٣)  س/  ت/   لليثىا ( ١٩٦٦مصر 
ـــــــع وعـــــــرض األفـــــــالم [ .  أفـــــــالم حســـــــن الصـــــــيفى]  العامـــــــة للتوزي

ـــــور قزمـــــان:  قصـــــة .  محمـــــد مصـــــطفى ســـــامى:  ؛ ســـــيناريو وحـــــوار أن
نجيــــــــب :  ؛ منســــــــق المنــــــــاظر حلمــــــــى عــــــــزب:  مهنــــــــدس الــــــــديكور

أنـــــــــــدريا  [ـ  أنـــــــــــدريا زندريـــــــــــدس :  مهنـــــــــــدس الصـــــــــــوت.  خــــــــــورى
فكـــــــرى :  المونتـــــــاچ.  ىســـــــيد علـــــــ:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  ] زانـــــــديلس
ــــــــدير التصــــــــوير.  رســــــــتم محمــــــــد :  ؛ المصــــــــور محمــــــــود نصــــــــر:  م
  . حسن الصيفى:  إنتاج وإخراج.  عمارة

عبــــــــد .  محمــــــــود المليجــــــــى.  ¤.  فريــــــــد شــــــــوقى.  هنــــــــد رســــــــتم
.  زينـــــــات علـــــــوى:  ، والراقصـــــــة ، نعمـــــــت مختـــــــار المـــــــنعم مـــــــدبولى
، فهمــــــــى  ، بــــــــدر الــــــــدين جمجــــــــوم ، عزيــــــــزة حلمــــــــى زوزو شــــــــكيب

،  ، ليلــــــى يســــــرى محمــــــد شــــــوقى.  إكــــــرام عــــــزو:  ، والطفلــــــة أمــــــان
،  حسين إســــماعيلـ  ، حســــين وعبــــد المــــنعم إســــماعيل  لينــــدا بــــدوى

مــــــع .  ، علــــــى المعــــــاون ، خديجــــــة محمـــــود عبـــــد المــــــنعم إســــــماعيل
.  محمـــــــــد رشـــــــــدى:  المطـــــــــرب.  زهـــــــــرة العـــــــــال:  ضـــــــــيفة الشـــــــــرف

  . محمد طه:  المطرب
، عــــن  مفاجــــأة نهايــــة ذكيــــة، مبتكــــرة المواقــــف مــــع  كوميــــديا جيــــدة
ـــــذى يحـــــتفظ دومـــــا بأربعـــــة زوجـــــات المعلـــــم المـــــزواج ، ورصـــــيده  ، ال

  ! ، أنت تعلم أنها ستردعه اآلن تزوج هند رستم!  وصل لعشر
  زوج فى أجازة 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . محمد عبد الجواد:  إخراج

بكــــــر  ، أبــــــو ، ناديــــــة النقراشــــــى ، ليلــــــى طــــــاهر صــــــالح ذو الفقــــــار
  . ، عمر عفيفى ، هالة الشواربى عزت

ـــا مـــن كـــل فرصـــة  ـــوط تفلـــح فـــى التهـــرب تقريب ـــديا مبســـطة الخي كومي
زوج يـــــدعى أنـــــه فـــــى .  الســـــتغالل فكـــــرة الكـــــذب التـــــى بنيـــــت عليهـــــا

.  مهمـــــة فـــــى أســـــوان وذلـــــك حتـــــى يتفـــــرغ لغرامياتـــــه فـــــى األســـــكندرية
تكتشـــــف الزوجـــــة األمـــــر وتـــــدس عليــــــه حســـــناء تـــــدعى أنهـــــا شــــــقراء 

  ! بية فيسارع بطلب الزواج منهاأجن
  زوج لإليجار 

  ق أأ ١٠٥)  س/  السبكى ( ١٩٦١مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

،  ، وداد حمـــــــدى ، زهـــــــرة العـــــــال ، حســـــــن فـــــــايق إســـــــماعيل يـــــــس
  . ، ميمى شكيب نجوى فؤاد

.  التمــــام صــــفقة معينــــة يــــأتى وكيــــل بيــــزنس أحــــد األثريــــاء بشــــبيه لــــه
، وتســـــتمر المفارقـــــات  جـــــا أيضـــــاعقـــــد اإليجـــــار يشـــــمل أن يكـــــون زو 

  . بال تسلية تذكر
   ٢/١زوج مثالى 

An Ideal Husband 
  ق م ٩٦)  ت ( ١٩٤٧بريطانيا 

London Films; British Lion. Oscar Wilde’s ¤. Screen 
Play: Lajos Biro. DPh: Georges Perinal. Costumes: Cecil 
Beaton. Sets: Vincent Korda. SpFx: W. Percy Day; AscPs: 
Phil Brandon, Hugh Stewart. PMg: Jack Clayton; Er: 
Oswald Kafenrichter; Camera Operator: John Cox; 
SdMixers: Lee Wilkens, Red Law; AstAD: Joseph Bato; 
Fabric Designs: Scott Slimon. ColourDr: Natalie Kalmus; 
Asc: Jean Bridge; AstD: Bluey Hill; continuity: Peggy 
McClafferty; MUp: U.P. Hutchinson, Dorrie Hamilton; 
Hairdressing: Gladys Weston. MComp: Arthur Benjamin; 
Played by the: Royal Philharmonic Orchestra; Cond: Dr. 
Hubert Clifford. P and D: Alexander Korda. 

Miss Paulette Goddard -as Mrs. Cheveley. Miss Harriette 
Johns -as Lady Basildon, Miss Christine Norden -as Mrs. 
Marchmont. Mr. Michael Wilding -as Viscount Goring, 
Miss Glynis Johns -as Mabel Ghiltern. Sir C. Aubrey Smith 
-as The Earl of Caversham K.G., Miss Constance Collier -as 
Lady Markby. Mr. Hugh Williams -as Sir Robert, Miss 
Diana Wynyard -as Lady Chiltern. 

هــــــى مســــــرح درامــــــا أوســــــكار وايلــــــد الالذعــــــة عــــــن  ١٨٩٥لنــــــدن 
ــــــة وطــــــرازات  ــــــذى كــــــان رمــــــزا للرفاهي مجتمــــــع العصــــــر الفـــــــيكتورى ال

ـــــــواع الطـــــــرازات )  موضـــــــات بالفرنســـــــية ( ـــــــبس وكـــــــل أن طبقـــــــا  (المل
، إذ لـــــم تعـــــد العزوبيـــــة  لوايلـــــد أهـــــم طـــــراز لتلـــــك الفتـــــرة هـــــو الـــــزواج
هيـــــو ويلليـــــامز  يقـــــوم.  ) شـــــيئا يتبـــــاهى بـــــه رجـــــال ونســـــاء المجتمـــــع

بـــــدور الســـــير روبـــــرت مســـــاعد وزيـــــر الخارجيـــــة الـــــذى تهـــــدده ســـــيدة 
، جــــــاءت لتهـــــــدده  ) پوليــــــت جـــــــودارد (بيــــــزنس مقيمــــــة فـــــــى فـــــــيينا 

بكشــــف كونــــه أفشــــى قــــديما أخبــــارا عــــن مشــــروع قنــــاة الســــويس أيــــام  
ــــــن  ــــــاء م ــــــك لحســــــاب أحــــــد األثري ــــــوزير األول وذل كــــــان ســــــكرتيرا لل

ؤيــــد مشــــروع قنــــاة مشــــابهة فــــى ، وذلــــك مــــا لــــم ي مســــتثمرى البورصــــة
ـــــى البورصـــــة ـــــؤدى لثرائهـــــا هـــــى ف ـــــين ت ـــــه  األرچنت ـــــرى هـــــو أن ، بينمـــــا ي

ـــــاة الســـــويس التـــــى هـــــدفت لوصـــــل  ـــــيس بعظمـــــة قن مشـــــروع فاشـــــل ول
مـــــن ينقـــــذه ابـــــن اإليـــــرل وهـــــو لـــــورد شـــــاب مـــــاجن .  إنجلتـــــرا بالهنـــــد

، الـــــذى يقـــــوم بـــــاالبتزاز العكســـــى لهـــــا حيـــــث يكتشـــــف  ) ويلـــــدينج (
.  هرات ماســـــــية مـــــــن إحـــــــدى األرســـــــتقراطياتســـــــرقتها لقطعـــــــة مجـــــــو 

ــــــــر ــــــــاج كبي ــــــــن  إنت ــــــــة م ، لكــــــــن المحصــــــــلة تفتقــــــــد للحــــــــرارة المتوقع
، وبـــــــــدا بطيئـــــــــا ومســـــــــطحا بدرجـــــــــة  المســـــــــرحية ســـــــــاخنة الســـــــــخرية

ــــرر .  ملموســــة ــــذى يق أفضــــل الشخصــــيات هــــو البطــــل الدپلوماســــى ال
،  فـــــى النهايـــــة أداء الواجـــــب دون علمـــــه أن التهديـــــد ضـــــده قـــــد زال

، وهــــذا أمــــر  خصــــيات إحاديــــة البعــــد وفقيــــرة الكتابــــةعــــدا ذلــــك فالش
، وهـــو أمــــر ال يمنــــع  يختلـــف عــــن كونهـــا موضــــوعيا مســـطحة وضــــحلة
  . بالضرورة خلق شخصيات ثرية دراميا وكوميديا منها

   ٢/١الزوج المحترم 
  ق م ١٠٠)   س/  ت/    ف ( ١٩٧٧مصر 

ــــل :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم الصــــيفى]  صــــوت الفــــن [ نبي
.  محمــــد عمــــارة:  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  غــــالم
  . حسن الصيفى:  إخراج

،  ، يـــونس شـــلبى ، محمـــد رضـــا ، ســـمير غـــانم صـــفاء أبـــو الســـعود
،  ، ســــيف اهللا مختــــار ، محمــــد شــــوقى ، علــــى الشــــريف نبيلــــة الســــيد
ـــــدير ، نجـــــاح المـــــوجى ســـــيد محمـــــد ،  ، الطـــــوخى توفيـــــق ، أحمـــــد ب
  . فيفى عبده ، ، سهير زكى شفيق جالل

، لشــــكه  المعلــــم زوج اإلثنتــــين يطلــــق زوجتــــه الشــــابة للمــــرة الثالثــــة
هـــــــذا العامـــــــل يصـــــــبح .  فـــــــى عالقتهـــــــا بعامـــــــل صـــــــيانة التليفونـــــــات

.  ويتحـــــــول زواج اليـــــــوم الواحـــــــد لحـــــــب حقيقـــــــى ممتـــــــد’  محلـــــــال ‘
  . كوميديا ناجحة لكن فقط لإلمتاع السطحى الخاوى

  زوجة بال رجل 
  ق أأ ١٠٣)   س/  بيتش ( ١٩٦٩مصر 

ــــــة للســــــينما [ ــــــالم نهضــــــة مصــــــر]  المؤسســــــة المصــــــرية العام .  أف
ـــــاظر.  يوســـــف جـــــوهر:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار .  رجـــــاء بيـــــومى:  من

ــــــــاچ ــــــــدير .  ميشــــــــيل يوســــــــف:  موســــــــيقى.  فكــــــــرى رســــــــتم:  مونت م
  . عبد الرحمن شريف:  إخراج.  محمد عمارة:  التصوير
، صـــــالح  طــــاهر، ليلـــــى  ، نــــور الشــــريف ، كمــــال الشـــــناوى نيللــــى
  . ، عبد العظيم كامل السعدنى

ــــــل ــــــاة حام ــــــى فت ــــــا يختف ، وتنســــــب أختهــــــا العــــــاقر  ، لكــــــن خطيبه
درامــــــا مكــــــررة .  ، حتــــــى يتضــــــح ســــــر اختفــــــاء صــــــديقها الطفــــــل لهــــــا

  . متوسطة المستوى
  الزوجة تعرف أكثر 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٧مصر 
  . خليل شوقى:  إخراج

، فريـــــدة ســـــيف  ، إلهـــــام شـــــاهين د، معـــــالى زايـــــ فـــــاروق الفيشـــــاوى
، صــــــــالح ذو  ، صــــــــالح نظمــــــــى ، صــــــــبرى عبــــــــد المــــــــنعم النصــــــــر
  . ، قدرية كامل ، هانم محمد ، أحمد خميس الفقار

، لكــــن يفشـــل فــــى زواجـــه مــــن  يتـــرك البطــــل خطيبتـــه بســــبب تطلعـــه
تقبـــــل البطلـــــة الـــــزواج مـــــن صـــــاحب .  ابنـــــة أحـــــد األثريـــــاء المســـــتهترة

، ويلتقــــى الخطيبــــان مــــن جديــــد لكــــن  ، لكــــن ابنتــــه تكيــــد لهــــا شــــغلها
،  ميلودرامــــــا إجتماعيــــــة وعاطفيــــــة غيــــــر متميــــــزة.  بعــــــد فــــــوات اآلوان

  . وإن كانت محتملة المشاهدة
    ٢/١الزوجة الثانية 

  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
.  أحمـــــــد رشـــــــدى صـــــــالح:  قصـــــــة.  القـــــــاهرة لإلنتـــــــاج الســـــــينمائى

ــــــو ســــــيف:  ســــــيناريو ، ســــــعد  مصــــــطفى ســــــامى، محمــــــد  صــــــالح أب
ـــــة ـــــدين وهب ـــــؤاد :  موســـــيقى.  محمـــــد مصـــــطفى ســـــامى:  حـــــوار.  ال ف

عبــــد الحلــــيم :  مــــدير التصــــوير.  ســــعيد الشــــيخ:  مونتــــاچ.  الظــــاهرى
  . صالح أبو سيف:  إخراج.  نصر

، صــــــــالح  ، ســــــــناء جميــــــــل ، شــــــــكرى ســــــــرحان ســــــــعاد حســــــــنى
ـــــــارودى ، ســـــــهير المرشـــــــدى منصـــــــور ـــــــوح ، حســـــــن الب ،  ، محمـــــــد ن

، نعيمــــة  ، شــــفيق نــــور الــــدين ، عبــــد المــــنعم إبــــراهيم ســــىإســــكندر من
  . ، إبراهيم الشامى الصغير

ــــــيلم متميــــــز عــــــن العالقــــــات اإلجتماعيــــــة بــــــالريف ، فــــــى قالــــــب  ف
شــــديد اإلمتــــاع يجمــــع مــــا بــــين الجديــــة الشــــديدة والمواقــــف الدراميــــة 
الحــــادة وبــــين الكوميــــديا وخفــــة الظــــل الــــذى يصــــل لحــــد الكاريكــــاتير 

، وطبعــــا الثيمــــة الجنســــية المحوريــــة  شخصــــياتفــــى تصــــوير بعــــض ال
ــــذى يســــعى بكــــل الطــــرق للــــزواج .  الصــــارخة قصــــة العمــــدة الثــــرى ال

درامــــــــا القهـــــــــر .  ، ألن زوجتــــــــه عــــــــاقر مــــــــن زوجــــــــة شــــــــابة جميلـــــــــة
االجتمــــاعى وأنشــــودة عــــن قــــوة اإلرادة لــــدى هــــذه اإلنســــانة الفطريــــة 

و ، ولــــم تمنحــــه شــــيئا مــــن جســــدها أ ، وكيــــف أذلــــت الطاغيــــة الفقيــــرة
،  مـــــن أفـــــالم الريـــــف القليلـــــة نســـــبيا فـــــى الســـــينما المصـــــرية.  روحهـــــا

، أو  ، ولــــــــن تنســــــــى مذاقــــــــه الخــــــــاص ومــــــــن أهمهــــــــا بشــــــــكل عــــــــام
ــــــاقر ،  ، والجــــــارة الظريفــــــة الشــــــامتة شخصــــــياته ال ســــــيما الزوجــــــة الع
أجــــــرا حــــــوار جنســــــى فــــــى فــــــيلم .  بجانــــــب األدوار الرئيســــــة بــــــالطبع

  ! محلى يسمح التليفـزيون المصرى بعرضه
   ٢/١ ١٣الزوجة 

  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 
.  علــــى الزرقــــانى:  القصــــة.  أفــــالم جمــــال الليثــــى]  دوالر فــــيلم [

علـــــى :  ؛ حـــــوار ، أبـــــو الســـــعود األبيـــــارى علـــــى الزرقـــــانى:  ســـــيناريو
أنطــــون :  ؛ مهنــــدس الــــديكور نصــــرى عبــــد النــــور:  صــــوت.  الزرقــــانى

ـــــــوليزويس ـــــــاج.  ب ـــــــدير اإلنت ـــــــى إيهـــــــاب:  م ـــــــدير التصـــــــوير.  الليث :  م
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  كمال كريم
، حســـــــن  عبـــــــد المـــــــنعم إبـــــــراهيم.  ¤.  رشـــــــدى أباظـــــــة.  شـــــــادية

ــــات علــــوى:  ، والراقصــــة ، وداد حمــــدى ، زينــــب صــــدقى فــــايق .  زين
.  ، ليلـــــى صـــــبرى ، شـــــهاب نســـــيم منـــــى ســـــرحان:  الوجـــــوه الجديـــــدة

  . شويكار:  ضيفة الشرف
، لكنهـــــا غيـــــر مســـــتعدة إال أن  ١٣ج الفتـــــاة رقـــــم پـــــالى بـــــوى يتـــــزو 

ـــــر ـــــرقم األخي ـــــم .  تكـــــون ال ـــــع الجنســـــى هـــــو اإلســـــتراتيچية رق  ١التمن
كوميـــــديا خفيفـــــة ممتعـــــة تمامـــــا مـــــع طـــــاقم تمثيـــــل داعـــــم .  إلرضـــــاخه

  . متألق
  زوجة حائرة 

Sommersby 
  ق م ١١٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
  . ” الزوجة الحائرة “:  س

Warner Bros. [Le Studio Canal +; Regency Enterprises; 
Alcor Films]. Co-P: Mary McLaglen. CD: Marilyn Vance-
Straker. M: Danny Elfman. E: Peter Boyle. PD: Bruno 
Rubero. DPh: Philippe Rousselo. ExcP: Richard Gere and 
Maggie Wilde. St: Daniel Vinge and Jean-Claude Carriere. 
S: Nicholas Meyers and Sarah Kernochan. P: Arnon 
Milchan and Steven Reuther. D: Jon Amiel. 

Richard Gere. Jodie Foster. ¤. Bill Pullman. William 
Window. And James Earl Jones. 

الفرنســـــــى فـــــــى نســـــــخة أميركيــــــــة ’  عـــــــودة مارتـــــــان جيــــــــر ‘فـــــــيلم 
، فتثــــور  بعــــد الحــــرب األهليــــة يعــــود محــــارب ســــابق لبلدتــــه.  خالصــــة

، ويتمســـــك بهـــــا رغـــــم إتهامـــــه بالقتـــــل وحتـــــى  الشـــــكوك حـــــول هويتـــــه
ــــا اإليحــــاء قــــوى جــــدا نحــــو شخصــــية المســــيح والخــــالص .  يعــــدم هن

لألهـــالى  بمـــا هـــو فكـــرة زراعـــة التبـــغ فـــى أرضـــه وتمليـــك هـــذه األرض 
ــــه فــــيهم العبيــــد ــــون هــــم ملكوت ــــى يصــــلب هــــو ويرث مــــن .  ، وذلــــك حت

البراعـــة أيضـــا نقـــل األحســـاس بـــأن الزوجـــة والـــزوج فـــى تلـــك األيـــام لـــم 
، لــــــذا ظلــــــت  يكــــــن يعــــــرف كــــــل منهمــــــا الكثيــــــر عــــــن جســــــد اآلخــــــر

، وهـــى تحـــب هـــذا الرجـــل بينمـــا كانـــت  الزوجـــة فـــى حيـــرة مـــن أمرهـــا
لبطلــــين وذكــــاء التفاصــــيل واألجــــواء تمثيــــل ا.  تكــــره زوجهــــا األصــــلى
  . يجعل منه متعة كبيرة

   ٢/١زوجة رجل مهم 
  ق م ١١٣)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٨مصر 
  . محمد خان:  إخراج

،  ، علـــــى الغنـــــدور ، زيـــــزى مصـــــطفى ، ميرفــــــت أمـــــين أحمـــــد زكـــــى
ـــــــد  ، ناهـــــــد ســـــــمير ، نظـــــــيم شـــــــعراوى حســـــــن حســـــــنى ، عثمـــــــان عب

،  ، محمــــــد درديــــــرى رة، خيــــــرى بشــــــا ، عبــــــد الغنــــــى ناصــــــر المــــــنعم
  . أحمد مختار

الفــــــــيلم المصــــــــرى الوحيــــــــد عــــــــن أحــــــــداث الشــــــــغب الجمــــــــاهيرى 
، أصــــــــبح أيضــــــــا الفــــــــيلم  ١٩٧٧ينــــــــاير  ١٩،  ١٨الواســــــــع يــــــــومى 

، والوحيـــــد عـــــن مدينـــــة  المصـــــرى الوحيـــــد عـــــن مباحـــــث أمـــــن الدولـــــة
.  …و… ، والوحيـــــد الـــــدرامى عـــــن عبـــــد الحلـــــيم حـــــافظ و المنيـــــا

قصـــة الفتـــاة .  عمـــال فريـــدا جـــدا مـــن نوعـــههـــذه كلهـــا البـــد أن تجعلـــه 
ــــيم ، والتــــى وجــــدت نفســــها بــــال وعــــى   الرومانســــية عاشــــقة عبــــد الحل

بعـــــد فتـــــرة يصـــــبح مســـــئوال .  ، زوجـــــة لضـــــابط مباحـــــث صـــــغير كامـــــل
، ويعمـــــــل بـــــــتحمس شـــــــديد   هامـــــــا بمباحـــــــث أمـــــــن الدولـــــــة بالقـــــــاهرة

لظـــــروف إنتاجيـــــة ورقابيـــــة .  ١٩٧٧، ليفقـــــد المنصـــــب بعـــــد  كعادتـــــه
، وإن لـــــــم يمنـــــــع هـــــــذا  اك مشـــــــاهد ضـــــــخمة لألحـــــــداثليســـــــت هنـــــــ



١٦٧  

أيضـــــا .  المشــــاكل الجــــادة مــــع الرقابــــة والداخليــــة قبــــل التصــــريح بــــه
ــــه  ــــاد وصــــفها ب ــــاك موقــــف مــــبهم مــــن الســــادات ال يتوافــــق مــــع اعت هن

ـــــة ‘بإنهـــــا  قمـــــة الصـــــراحة السياســـــية مـــــع أعمـــــاق .  ’ انتفاضـــــة حرامي
ســــــتخدام إ.  واقعيــــــة وإنســــــانية معقــــــدة وتســــــتحق إعــــــادة المشــــــاهدة

ــــراءة الشــــهير  ــــة لحكــــم الب درامــــى نفســــى مــــذهل لمشــــهد قــــراءة البطل
ــــة فــــى الســــينما .  الــــذى أدان الحكومــــة موســــيقى بســــيطة وغيــــر تقليدي

، لكـــــــن معظـــــــم  أداء عميـــــــق للبطلـــــــين.  المصـــــــرية لچـــــــورچ كازازيـــــــان
ــــــــاد ــــــــث األبع ــــــــن حي ــــــــة .  الشخصــــــــيات واألحــــــــداث أبســــــــط م الطبق

  . مد خان دائماالوسطى هى محور اهتمام وأيضا إجادة مح
   ٢/١الزوجة السابعة 

  ق أأ ١١٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٠مصر 
:  منــــــتج فنـــــــى.  أفــــــالم مــــــارى كــــــوينى]  منتخبــــــات بهنــــــا فــــــيلم [

.  محمـــــد فـــــوزى:  ألحـــــان.  عـــــاطف ســـــالم:  مســـــاعد.  محمـــــد فـــــايز
ـــــاظر ـــــد العظـــــيم:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــاس حلمـــــى:  من .  محمـــــد عب

  . إبراهيم عمارة:  قصة وإخراج
،  ، شــــــــادية ، ســــــــليمان نجيــــــــب ، محمــــــــد فــــــــوزى مــــــــارى كــــــــوينى
ـــــــدمرداش إســـــــماعيل ياســـــــين ـــــــور ال ـــــــل ، ن ، جمـــــــاالت  ، محمـــــــد كام

  . ، لوال عبده ، فرج النحاس ، إدمون تويما زايد
’  تــــــــــــرويض الشكســــــــــــة ‘المعالجــــــــــــة المصــــــــــــرية األولــــــــــــى عــــــــــــن 

ـــــات حـــــواء “، تالحـــــق بعـــــدها  لشيكســـــپير .  ” آه مـــــن حـــــواء “و”  بن
ـــــرى يكـــــر  ـــــى ينجـــــبشـــــاب ث ـــــزواج والطـــــالق حت ـــــى  ر ال ، يقـــــع اآلن ف

، وبعـــــد تراجعهـــــا حتـــــى ال يفلـــــس أبيهـــــا  غـــــرام فتـــــاة رافضـــــة للـــــزواج
ــــــزوج أختهــــــا الصــــــغرى ــــــى تت ــــــوالى  وحت ، تعامــــــل زوجهــــــا بشراســــــة وتت

، لكـــن بمـــا أن الحــــب هنـــاك فسيصـــبح كــــل شـــىء علـــى مــــا  المقالـــب
أول .  كوميــــديا عاطفيــــة غنائيــــة مســــلية لكــــن بــــال قيمــــة خاصــــة.  يــــرام

  . أفالم نور الدمرداش
   الزوجة الطائشة

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٧٩)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 
ـــــــزيون ــــــر.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليف ــــــب الكبي يوســــــف :  قصــــــة الكات

مهنــــــــدس .  حمــــــــدى عبــــــــد المقصــــــــود:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  جــــــــوهر
مـــــــدير .  ملـــــــك منيـــــــر:  مـــــــدير إضـــــــاءة.  رأفـــــــت مـــــــراد:  الـــــــديكور
، ممـــــدوح  ســـــامية صـــــبحى:  تصـــــوير >؛  ســـــمير الصـــــبان:  التصـــــوير
معـــــــــالى :  إعـــــــــداد موســـــــــيقى.  < ، نصـــــــــر عبـــــــــد العزيـــــــــز العســـــــــال
أمينــــة :  مــــدير إدارة اإلنتــــاج.  عــــادل عنتــــر:  مــــدير إنتــــاج.  الحفنــــاوى
ــــــــتج المنفــــــــذ.  المعــــــــداوى ــــــــاج .  يوســــــــف مــــــــرزوق:  المن ــــــــيس إنت رئ
ـــــيديو ــــى اإلخــــراج.  يوســــف عثمــــان:  الف ،  ضــــوانأحمــــد ر :  ســــاعد ف

ـــــــان رفعـــــــت ســـــــامى بشـــــــرى > ـــــــاس :  مخـــــــرج أول.  م.  < ، حن إين
  . رفعت قلدس:  إخراج ↔.  حلمى

، نبيــــــل  ليلــــــى فهمــــــى.  هالــــــة فــــــاخر.  أبــــــو بكــــــر عــــــزت:  بطولــــــة
ــــــى الشــــــريف.  الدســــــوقى ،  إنعــــــام سالوســــــة.  ، يســــــرى مصــــــطفى عل

،  مـــــــاهر لبيـــــــب.  ، أمـــــــل إبـــــــراهيم عواطـــــــف تكـــــــال.  ســـــــهام فتحـــــــى
ــــــدين ــــــديلف.  حمــــــدى شــــــرف ال ــــــة قن ــــــى نصــــــر تحي مصــــــطفى .  ، ليل

، ســــمير  ، محمــــد عبــــده محمــــود طــــاهر.  ، فــــاروق رمضــــان الكــــواوى
  . ، سيد محمود ، فاطمة شوشة مهدى عباس.  العربى

ـــرة علـــى زوجهـــا المحـــامى المتخصـــص فـــى  ـــزل شـــديدة الغي زوجـــة من
تتكــــــرر .  ، ومــــــن ثــــــم اعتــــــاد مقابلــــــة النســــــاء بــــــوفرة قضــــــايا الطــــــالق

، إلــــى أن تــــأتى  يــــذكر فــــى المفارقــــات الكوميديــــةالمواقــــف بــــال تنويــــع 
الحبكــــة الرئيســــة وهــــى لــــم تســــتغل أكثــــر مــــن ســــابقاتها رغــــم طرافــــة 

أن تعثــــر علــــى ورقــــة بهــــا رقــــم مــــا وبجــــواره حرفــــان تفتــــرض :  فكرتهــــا
تتصــــل بــــالرقم وتخبــــر الرجــــل عنيــــف .  أنهمــــا اختصــــار اســــم صــــاحبته

ـــــاع  ـــــه )  علـــــى الشـــــريف (الطب ـــــراهيم ال (أن زوجت تـــــى كالعـــــادة أمـــــل إب
،  ، تخونــــــه وترســــــله لمكتــــــب زوجهـــــــا ) فــــــى دور دون مــــــا تســــــتحقه

.  بينمــــا نحــــن نعلــــم مــــن البدايــــة أن تلــــك ليســــت أرقــــام تليفــــون أصــــال
،  ال شـــــك أن أبـــــو بكـــــر عـــــزت وهالـــــة فـــــاخر خفيفـــــا الظـــــل بطبعهمـــــا

، لكـــــــن العمـــــــل ككـــــــل بـــــــدائى  ويحققـــــــان فعـــــــال بعـــــــض الضـــــــحكات
  . وأبسط مما يجب فى كل شىء تقريبا

   ٢/١زوجة العذراء ال
  ق أأ ١٢٣)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . السيد بدير:  إخراج

،  ، زوزو ماضــــــى ، أحمــــــد مظهــــــر ، عمــــــاد حمــــــدى فــــــاتن حمامــــــة
  . ، رفيعة الشال فاخر فاخر

، وهــــــو قصــــــة الفتــــــاة التــــــى ارغمــــــت  درامــــــا ذات موضــــــوع جنســــــى
، فـــــى  علـــــى الـــــزواج مـــــن شـــــخص مـــــا ثـــــم تكتشـــــف عجـــــزه الجنســـــى

ــــ ــــب شــــابنفــــس الوق ، وســــيناريو  أداء قــــوى.  ت تقــــع فــــى حــــب طبي
  . جرىء فى تضخيم ومناقشة المشكلة

  زوجة غير شرعية
  . ” صانعة األطفال “:  انظر

  زوجة غيورة جدا 
  ق أأ ٩٧)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 

محمــــــــد كامــــــــل :  قصــــــــة.  المؤسســــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للســــــــينما
حلمـــــى :  نـــــاظرم.  محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن:  ســـــيناريو وحـــــوار.  حســـــن
ـــــاچ.  عـــــزب ميشـــــيل :  الموســـــيقى التصـــــويرية.  حســـــن حلمـــــى:  مونت
  . حلمى رفلة:  إخراج.  كمال كريم:  مدير التصوير.  يوسف

ـــــــروت ـــــــدة ث ـــــــد ، حســـــــن يوســـــــف زبي ـــــــة عبي ـــــــد المـــــــنعم  ، نبيل ، عب
،  ، هالـــــــة الشــــــــواربى ، محمـــــــود فـــــــرج ، إبـــــــراهيم ســـــــعفان إبـــــــراهيم

، عبــــد الغنــــى  ربينى، حســــين الشــــ ، محمــــد صــــبيح حســــين إســــماعيل
  . ، أميرة النجدى

ـــه العنيفـــة ـــرة زوجت ـــاجح يعـــانى مـــن غي ، وفـــى كـــل مـــرة تكـــاد  محـــام ن
ـــــدم ـــــرر هـــــو االنتحـــــار تهـــــدم فيهـــــا زواجهمـــــا تن ـــــى يق ـــــديا !  ، حت كومي

  . ركيكة بكل المقاييس

   ٢/١زوجة فى المدينة 
The Butcher’s Wife 

  ق م ١٠٤)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
Paramount. C: Gail Levin. MComp: Michael Gore. CD: 

Theadora van Runkel. E: Donn Cambern. PD: Charles 
Rosen. DPh: Frank Tidy. ExcP: Arne Schmidt. W: Ezra 
Litwak & Marjorie Schwartz. P: Wallis Nicita and Lauren 
Lloyd. D: Terry Hughes. 

Demi Moore. Jeff Daniels. ¤ George Dzudza. Frances 
McDormand. Margaret Colin. Max Perlich. Mirian 
Marglyes, Luis Avalos. Christopher Durang, Helen Hanft. 
And Mary Steenburgen. 

، تــــرى  مــــوور فتــــاة تعــــيش وحيــــدة فــــى منــــار فــــى كاروالينــــا الشــــمالية
، وتعــــــرف أن القــــــادم فــــــى قـــــارب صــــــيد ســــــيكون حبيبهــــــا  المســـــتقبل
لكـــــن بكـــــل  (حافيـــــة )  چونچـــــا (يعـــــود بهـــــا هـــــذا الجـــــزار !  وزوجهـــــا

، حيـــث  نيو يـــوركـ  إلـــى جريينـــويتش )  ! ميـــراث حنكـــة وجـــراة جـــدتها
ـــراه مـــن تبـــدأ دون قصـــد فـــى إســـداء النصـــائح للج ـــاء علـــى مـــا ت ميـــع بن

ــــــــــب النفســــــــــى .  المســــــــــتقبل ــــــــــى أن تصــــــــــبح وسواســــــــــا للطبي الطبيع
ـــــز ( ـــــه وينجحـــــون  الســـــاكن أمامهـــــا)  دانييل ـــــث تشـــــفى كـــــل زبائن ، حي

ـــــــة  (فـــــــى عملهـــــــم  ـــــــى تصـــــــبح مغني مـــــــنهم ســـــــتيينبيرجين المعقـــــــدة الت
وتوقـــــع دائمـــــا مفاجـــــآت كهـــــذه —نعـــــم ســـــتيينبيرجين تغنـــــى .  ناجحــــة

حــــين يكلــــف الجــــزار الطبيــــب بعــــالج .  ) ! مــــن تلــــك الفنانــــة النــــادرة
لكــــن .  ، تبــــدأ هــــى فــــى عــــالج الطبيــــب نفســــيا زوجتــــه غريبــــة األطــــوار

ـــــه حبهـــــا الصـــــحيح  ـــــرى في ـــــا ت ـــــد  (ســـــرعان م ـــــت جـــــدتها ق ـــــث كان حي
، وفــــى ذات  ) ، بحيــــث أوقعتهــــا فــــى حــــب الجــــزار حــــورت قصــــة مــــا

، وتقــــع صــــديقة الطبيــــب فــــى  الوقــــت تنصــــلح عالقــــة الجــــزار بالمغنيــــة
مــــوور تســــتحق فــــى حــــد ذاتهــــا .  ى مــــع إحــــدى المريضــــاتحــــب مثلــــ
، وكانهــــــــا بشــــــــعرها المنطلــــــــق وجمالهــــــــا الخــــــــارق وقــــــــدميها  الفرجــــــــة

قـــــد .  ، جنيـــــة قادمـــــة مـــــن عـــــالم آخـــــر العـــــاريتين وســـــاقيها العظيمتـــــين
، لكنـــه ككـــل  تكـــون الفكـــرة المحوريـــة ســـبق طرقهـــا علـــى نحـــو أفضـــل

ا عـــــن ، وكـــــذ ، عـــــن ضـــــربات الحـــــب الســـــحرية فـــــيلم ســـــاخر وممتـــــع
الطــــــب النفســــــى وحماقاتــــــه وولــــــع النــــــاس الزائــــــد المضــــــحك للجــــــوء 

  . إليه
  زوجة فى المصيدة 

Seems Like Old Times 
  ق م ١٢١)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨٠أميركا 

Columbia. E: Michael A. Stevenson. AscP & SupE: 
Margaret Booth, A.C.E. C: Jennifer Shull. M: Marvin 
Halmisch. PD: Gene Callahan. DPh: David M. Walsh. 
ExcP: Roger M. Rothstein. W: Neil Simon. P: Ray Stark. D: 
Jay Sandrich. 

Goldie Hawn, Chevy Chase, Charles Grodin, Robert 
Guillaume, Harlod Gould, George Grizzard, Yvonne 
Wilder, T.K. Carter. Marc Alaimo, Judd Omen, Joseph 
Running Fox, Ray Tracy, Bill Zuckert. 

البطلـــــــة محاميـــــــة تـــــــدافع عـــــــن .  كوميـــــــديا مغرقـــــــة لنيـــــــل ســـــــايمون
ـــــــدها  المنحـــــــرفين مـــــــن الملـــــــونين ، وعـــــــادة مـــــــا تلحقهـــــــم للعمـــــــل عن

، وزوجــــة ســــابقة لشــــاب  ، هــــى زوجــــة للنائــــب العــــام القــــادم بــــالمنزل
، ويلجــــــأ  ، يــــــتهم بســــــرقة بنــــــك ، ســــــىء الحــــــظ دائمــــــا فطــــــرى فــــــظ

يا لهـــــــذا تتابعـــــــات مغرقـــــــة فـــــــى الكوميـــــــد!  لألختبـــــــاء فـــــــى منزلهمـــــــا
ــــون ‘الموقــــف  ــــة مفتوحــــة إلســــتمرار .  ’ المجن ــــاك نهاي الطريــــف أن هن

، وتمثــــل شخصــــية  هــــون الرائعــــة حقــــا.  عالقــــة الثالثــــى العجيــــب هــــذا
ـــــة لإلنســـــان المســـــالم ـــــة مركب ـــــة الوســـــطى المثقف ـــــن الطبق ـــــذى  ، اب ، ال

الفـــــيلم خلـــــيط .  يفضـــــل أن يـــــرى كـــــل األمـــــور وكأنهـــــا علـــــى مـــــا يـــــرام
،  ، مــــع طبقــــة كثيفــــة مــــن الفــــارص دائمــــا فمعقــــد مــــن كوميــــديا الموقــــ

ــــث ــــك العب ــــم بناءهمــــا بتكني ــــة :  مــــع مشــــهدين رئيســــيين ت ــــة واقعي بداي
، مشـــــهد العشـــــاء بحضـــــور حـــــاكم كاليفورنيـــــا  ونهايـــــة مغرقـــــة الفوضـــــى

  . أكثر إمتاعا لدى إعادة المشاهدة…ومشهد المحاكمة 
  زوجة لخمسة رجال 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 
أفــــــالم ]  أفــــــالم ماجــــــدة ســـــة المصــــــرية العامــــــة للســـــينما المؤس [

ــــــارى:  قصــــــة وحــــــوار.  ماجــــــدة ــــــو الســــــعود االبي ــــــو :  ســــــيناريو.  أب أب
.  أنطـــــون بـــــوليزويس:  منـــــاظر.  ، إيهـــــاب األزهـــــرى الســـــعود االبيـــــارى

.  وديـــــــد ســـــــرى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  كمـــــــال أبـــــــو العـــــــال:  مونتـــــــاچ
  . سيف الدين شوكت:  إخراج

،  ، صـــــــالح منصـــــــور ، عمـــــــاد حمـــــــدى ظـــــــة، رشـــــــدى أبا ماجـــــــدة
ـــــاز  ، ماجـــــدة ، عزيـــــزة حلمـــــى ، أبـــــو بكـــــر عـــــزت محمـــــد رضـــــا ، ممت

  . ، محمد عوض ، الخطيب أباظة
، عــــــن فتــــــاة تهــــــرب عنــــــد اللحظــــــة  فــــــيلم نفســــــى جيــــــد الموضــــــوع

ـــاف ـــة الزف ـــة.  الحاســـمة فـــى ليل ـــذات الطريق ، وتقـــدم  ويتكـــرر زفافهـــا ب
، وإن  مــــن الجميـــــع ، وخفــــة ظـــــل فكــــرة كوميديـــــة ذكيــــة.  للمحاكمــــة

  . كان من المكن تخيل اعتصارا أكبر لها
  زوجة ليوم واحد 

  ق أأ ١٠٠)   س/  سفير ( ١٩٦٣مصر 
ـــــــالم كمـــــــال الشـــــــناوى ســـــــيناريو .  كمـــــــال الشـــــــناوى:  قصـــــــة.  أف

مــــدير .  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  حســــين حلمــــى المهنــــدس:  وحــــوار
  . السيد زيادة:  إخراج.  كليليو:  التصوير

ــــــو بكــــــر  ، حســــــين ريــــــاض ، ناهــــــد شــــــريف اوىكمــــــال الشــــــن ، أب
  . ، هالة الشواربى ، نادية النقراشى ، أمين الهنيدى عزت

أرملـــــة الباشـــــا .  شـــــاب ثـــــرى يجـــــب ابنـــــة وكيـــــل دائـــــرة باشـــــا راحـــــل
وابنتــــه يريــــدان هـــــذا الشــــاب لألخيــــرة ولـــــذا تتــــوالى المكائــــد لإليقـــــاع 

الطــــاقم  أدوار خفيفــــة الظــــل مــــن معظــــم.  بينــــة وبــــين حبيبتــــه البســــيطة
  . ال سيما حسين رياض فى دور األب المتزمت

  زوجة محرمة 
  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت/  ماركو ( ١٩٩١مصر 

ــــــــى  [ ــــــــع الفن ــــــــاج والتوزي أفــــــــالم ]  أفــــــــالم النصــــــــر العمــــــــاد لإلنت
.  ماجــــــــدة خيــــــــر اهللا:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  جــــــــرجس فــــــــوزى

ــــــــــدس الصــــــــــوت.  الشــــــــــحرى:  المقدمــــــــــة .  مجــــــــــدى كامــــــــــل:  مهن
محمــــــود :  المنــــــتج المنفــــــذ.  محمــــــد ســــــلطان:  تصــــــويرية موســــــيقى

ســــمير :  مــــدير التصــــوير.  يوســــف المــــالخ:  مونتــــاچ.  عبــــد اللطيــــف
  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  هانى جرجس:  إنتاج.  فرج

.  ¤.  صــــــــــالح قابيــــــــــل.  فــــــــــاروق الفيشــــــــــاوى.  ســــــــــهير رمــــــــــزى
؛  محمــــد خليـــــل.  ، محمــــد الصـــــاوى ناديــــة فهمـــــى:  باالشــــتراك مـــــع

ــــــا.  ياســــــمين.  د:  ه الجديــــــدالوجــــــ ،  ، أحمــــــد الطــــــاهر ســــــامى عطاي
،  ، إســــالم إبــــراهيم ، ســــيدة الرملــــى عمــــران بحــــر.  حــــافظ األبيــــارى
  . ، أشرف جابر أحمد عبد الحميد

األخ األكبـــر الـــذى يقـــوم بتربيـــة أخــــاه األصـــغر مضـــحيا بكـــل شــــىء 
، بعـــــدها يتـــــزوج هـــــو لكـــــن يداهمـــــه المـــــرض فيطلـــــب مـــــن  مـــــن أجلـــــه

أن يضــــحى مثلــــه ويتــــزوج زوجتــــه قبــــل أن يمــــوت حتــــى  أخيــــه األصــــغر
يـــــــرفض هـــــــو والزوجـــــــة ولكـــــــن األخ يصـــــــمم علـــــــى .  يطمـــــــئن عليهـــــــا

ـــــزوجين الجديـــــدين قصـــــة حـــــب .  االنتحـــــار ســـــرعان مـــــا تنشـــــأ بـــــين ال
؟ فكــــرة بارعــــة منفــــذة  ، لكــــن مــــاذا لــــو تــــم شــــفاء األخ المــــريض قويــــة

  . جيدا وإن كان من الممكن تخيلها أفضل كثيرا
  ريس زوجة من با

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

، فـــــــــؤاد  ، صـــــــــالح ذو الفقـــــــــار ، نبيلـــــــــة عبيـــــــــد رشـــــــــدى أباظـــــــــة
  . ، أحمد الحداد ، أمين الهنيدى المهندس

، الزوجـــــــــة  پـــــــــاريس هـــــــــى أحـــــــــدى الواحـــــــــات المصـــــــــرية النائيـــــــــة
المقصـــــودة فتـــــاة منهـــــا يعجـــــب بهـــــا ويتزوجهـــــا الطبيـــــب الـــــذى كـــــرس 

ـــــــه .  أهلهـــــــانفســـــــه لخدمـــــــة  صـــــــديقة المهنـــــــدس الـــــــذى خانتـــــــه زوجت
والعـــــازف بشــــــدة عــــــن النســــــاء يقـــــع تــــــدريجيا فــــــى حــــــب األخصــــــائية 

ـــــا أن .  االجتماعيـــــة الجديـــــدة بالواحـــــة ربمـــــا كـــــان مـــــن األفضـــــل درامي
  ! يتبادل الرجالن قصتى الحب
  زوجة من الشارع 

  ق أأ ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٦٠مصر 
قصــــــة وســــــيناريو .  نيــــــلأفــــــالم وادى ال]  أفــــــالم مصــــــر الجديــــــدة [

، عبـــــد  حلمــــى عـــــزب:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  محمـــــد عثمــــان:  وحــــوار
ـــــــــــاچ.  المـــــــــــنعم شـــــــــــكرى ـــــــــــار:  مونت الموســـــــــــيقى .  مصـــــــــــطفى مخت

.  عبــــد العزيــــز فهمــــى:  مــــدير التصــــوير.  فــــؤاد الظــــاهرى:  التصــــويرية
  . حسن اإلمام:  إخراج

، ناديــــــــة  ، كمــــــــال الشــــــــناوى ، عمــــــــاد حمــــــــدى هــــــــدى ســــــــلطان
  . ، عبد العليم خطاب س محمد، فردو  الجندى

ــــــة ــــــة مغرق ــــــا عاطفي ــــــرط مبالغتهــــــا فيمــــــا  ميلودرام ــــــط لف ــــــرة فق ، ومثي
، فتتــــزوج  شــــاب يتخلــــى عــــن الــــزواج مــــن عشــــيقته الحامــــل.  يحــــدث

، وتخطــــط لقتـــــل  بعـــــد قليــــل يتـــــيقظ حبهــــا القـــــديم.  قريــــب ثـــــرى لــــه
  ! ، والزوج يعترف أنه القاتل ، لكن تقتل عشيقها خطأ زوجها

  ية زوجته الثان
  ق م ٩٠)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 

:  تـــــــأليف الكاتـــــــب اإلنجليـــــــزى ↑.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون
ســـــيناريو .  عبـــــد اهللا عبـــــد الحـــــافظ.  د:  ترجمـــــة.  آرثـــــر ونـــــج بينـــــرو
ــــــزيونى ـــــر:  وإعـــــداد تليف ـــــدس ديكـــــور.  محمـــــد أبـــــو الخي فـــــايز :  مهن

ـــــر:  ؛ مـــــدير إضـــــاءة يعقـــــوب ـــــك مني ـــــراهيم :  ؛ إعـــــداد موســـــيقى مل إب
،  ، ســـــامية صـــــبحى ســـــمير الصـــــبان:  ؛ مـــــديرو التصـــــوير بـــــو المجـــــدأ

محمـــــد عبـــــد :  مونتـــــاچ إلكترونـــــى.  ، مجـــــدى نـــــوار ممـــــدوح العســـــال
، منــــــى  محمــــــد الشــــــريف:  اإلدارة الماليــــــة.  ، عــــــادل شــــــبل المــــــنعم
ـــــى صـــــدقى ـــــاج.  ، محمـــــد لطف ـــــذ اإلنت ، طـــــارق  أســـــامة ســـــويلم:  منف

مــــــــدير إدارة .  لأحمــــــــد إســــــــماعي:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج <.  المعــــــــداوى
.  > يوســـــف مـــــرزوق:  المنـــــتج المنفـــــذ.  أمينـــــة المعـــــداوى:  اإلنتـــــاج

أحمـــــد :  ســـــاعد فـــــى اإلخـــــراج.  < إبـــــراهيم اإلخنـــــاوى:  خطـــــوط >
محمـــــــــد :  مســـــــــاعد المخـــــــــرج األول <.  ، رضـــــــــا شـــــــــوقى عـــــــــويس
  . ] محمد عبد السالم:  إخراج . [ > األصيلى

ـــــــة رشـــــــاد.  ↑ :  بطولـــــــة > . ¤.  فىـ  ، محمـــــــود الحـــــــدينى  نادي
، غريـــــــب محيـــــــى  ، ألفــــــت ســـــــكر ، أحمـــــــد الشـــــــناوى فــــــايزة كمـــــــال

ـــــدين ـــــش ال ـــــا ، ممـــــدوح دروي ـــــا  ، عـــــادل الشـــــناوى ، عـــــادل زكري ، ثري
ــــراهيم ،  هــــدى عيســــى:  ؛ مــــع ضــــيوف الشــــرف ، ســــليمان حســــين إب

  . سهام فتحى
أرمــــل متوســــط العمــــر مــــن الطبقــــة الوســــطى تهجــــره ابنتــــه لاللتحــــاق 

ــــدير فــــى فرنســــا ثــــم ألما بعيــــد .  ، بينمــــا يتضــــرع لهــــا أن تعــــود نيــــابال
ــــة  ــــود االبن ــــاض شــــبه مــــاجن فقــــط لتع ــــن ســــيدة ذات م ــــزوج م ــــك يت ذل

درامــــا مســــرحية لإلنجليــــزى .  وتبــــدأ التناقضــــات فــــى الظهــــور للســــطح
، وإن كــــــان لهــــــا  ، فــــــى معالجــــــة متوســــــطة ككــــــل آرثــــــر ويــــــنج بينــــــرو

من ، كالمشـــــهد االفتتـــــاحى لـــــألب غيـــــر المـــــؤ  تتابعاتهـــــا القويـــــة أحيانـــــا
ـــــه  ـــــر وتتركـــــه لوحدت ـــــة القســـــم األخي ـــــدخل مرحل ـــــه أن ال ت يتوســـــل البنت

  . القاتلة
   ٢/١زوجتى والذئب 

  ق م ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٩٢مصر 
ــــــــع ودور العــــــــرض   األهــــــــرام للســــــــينما والفـــــــــيديو [ مصــــــــر للتوزي

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو]  الســـــينمائى
:  مونتــــــاچ.  مختــــــار الســــــيد:  قى تصــــــويريةموســــــي.  ماجــــــدة خيــــــر اهللا

:  مـــــدير التصــــــوير.  حمـــــدى حســــــن:  مـــــدير اإلنتــــــاج.  عـــــادل منيــــــر
  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  إبراهيم صالح

،  ، ناديـــــة رفيـــــق ، دينـــــا ، رغـــــدة ، كمـــــال الشـــــناوى حســـــين فهمـــــى
  . ، ثريا إبراهيم ، عثمان الحمامصى عطية عويس

انوا يعيشــــون فــــى خــــالف محــــامى مشــــهور متــــزوج مــــن محاميــــة وكــــ
فــــى حيــــاتهم الزوجيــــة بســــبب اخــــتالف فــــى وجهــــة النظــــر كــــل منهمــــا 
حتــــى يقــــرروا االنفصــــال حتــــى تحــــدث جريمــــة قتــــل كــــان القاتــــل رجــــل 
ــــــة  ــــــه المحامي ــــــة بزوجــــــة هــــــذا المحــــــامى المشــــــهور وزوجت ــــــى عالق عل

  . وهذه القضية المثيرة التى تتضح من خالل الفيلم



١٦٨  

   زوجتى والكلب 
  ق أأ ١٠٤)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧١مصر 

ــــــــة للســــــــينما ــــــــاج.  المؤسســــــــة المصــــــــرية العام ــــــــد العزيــــــــز :  إنت عب
مــــدير .  إبــــراهيم حجــــاج:  موســــيقى.  عطيــــة عبــــده:  مونتــــاچ.  فهمــــى

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار وإخـــــراج.  عبـــــد العزيـــــز فهمـــــى:  التصـــــوير
  . سعيد مرزوق

، حســـــــــن  ، نـــــــــور الشـــــــــريف ، محمـــــــــود مرســـــــــى ســـــــــعاد حســـــــــنى
  . ، عبد المنعم بسيونى ، وحيد سيف مصطفى، زيزى  حسين

، يســــتغل فيــــه ســــعيد  ، مبتكــــر وممتــــع التنفيــــذ تمامــــا فــــيلم نفســــى
ـــــــــه  ـــــــــرزوق وهـــــــــو أول أعمال ـــــــــى  م ـــــــــة ف ـــــــــب التقاني ـــــــــب األالعي ، أغل

، لحالـــة البطـــل الـــذى  ، مركـــب ومعقـــد ، لخلـــق تـــأثير خـــاص الســـينما
ـــه ء ، أيضـــا خلـــق الـــروح الخاصـــة ألجـــوا يشـــك فـــى عالقـــة زميلـــه بزوجت

صــــحيح أن تغريــــب األســــلوب أفقــــده الكثيــــر .  العزلــــة فــــى فنــــار بعيــــد
، لكـــــن نعتقـــــد أن علـــــى األخيـــــر أن يعيـــــد النظـــــر اآلن  مـــــن الجمهـــــور

، بــــدءا  وأن يســــتمتع بكــــل محتوياتــــه.  فــــى هــــذا العمــــل الجــــرىء فنيــــا
، إلـــــى تكـــــوين كـــــادرات الصـــــورة الجميـــــل  مـــــن التمثيـــــل المـــــتقن جـــــدا

ــــر ــــ!  والمعب ــــا كتبن ــــق الواقــــع هــــذا م ــــى وقــــد تحق اه فــــى التوضــــيبة األول
فعــــال مــــن خــــالل عرضــــه التليفـــــزيونى األول والــــذى جــــاء متــــأخرا جــــدا 

، حيــــث حرصــــت غالبيــــة  ، وأصــــبح حــــدثا فــــى حينــــه فــــى التســــعينيات
ــــــــى أن ال يفوتهــــــــا هــــــــذا العــــــــرض ، وإن كــــــــان مــــــــن  المشــــــــاهدين عل

  . المحتمل ألسباب تتعلق بالجرأة الجنسية للفيلم
  الزيارة األخيرة 

  ق م ١٠٠)    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . شريف حمودة:  إخراج
،  ، مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين ، أحمـــــــد راتـــــــب ، هشـــــــام ســـــــليم بوســـــــى

،  ليــــــزا:  ، الطفلــــــة ، منــــــى درويــــــش ، نبيلــــــة كــــــرم محمــــــود القلعــــــاوى
  . ، سعيد رضوان هانم محمد

ــــــأثير ــــــق اجتمــــــاعى متوســــــطة الت ــــــرى فــــــى  ميلودرامــــــا تعلي ، شــــــاب ث
حتـــى .  اهرة بســـبب مـــرض والـــدهاعالقـــة مـــع فتـــاة يتضـــح أنهـــا شـــبه عـــ

، أال يـــــــــــــذكرك بـــــــــــــأفالم  بـــــــــــــدون المسلســـــــــــــل الـــــــــــــدموى األخيـــــــــــــر
  ! األربعينيات

  زيارة سرية 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٢مصر 

  . ناجى أنجلو:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون
ــــــل  ، محمــــــود المليجــــــى ، صــــــالح ذو الفقــــــار آثــــــار الحكــــــيم ، نبي

  . ، على الشريف الدسوقى ، نبيل نور الدين
ابنـــــة مــــــدير شــــــركة تعمــــــل المســــــتحيل إلثبــــــات بــــــراءة والــــــدها مــــــن 

، وتجبــــر القاضــــى الــــذى حكــــم عليــــه باألعــــدام  جريمــــة قتــــل شــــريكه
ــــى مشــــاركتها البحــــث ــــة.  عل ــــك مفاجــــأة النهاي ــــن نقــــول ل ــــى ال  ل ، حت

  . ، جيد من كافة النواحى نفسد فيلم ممتع

   ٢/١زيارة السيد الرئيس 
Visit of the President 

  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٩٤مصر 
يوســـــف :  قصـــــة.  راضـــــى كلـــــر]  ســـــفنكس فـــــيلم راضـــــى كلـــــر  [

ـــــد ـــــديك:  ســـــيناريو وحـــــوار.  القعي ـــــى الســـــيناريو .  بشـــــير ال اشـــــترك ف
ــــــــــــــاچ ــــــــــــــولى:  ومونت ــــــــــــــل محمــــــــــــــد: ديكــــــــــــــور .  أحمــــــــــــــد مت .  خلي
ــــتج ــــق:  المنفــــذ المن المشــــرف .  راجــــح داود:  موســــيقى.  مــــالك توفي

.  مــــــــاهر راضــــــــى.  د:  مــــــــدير التصــــــــوير.  صــــــــالح مرعــــــــى:  نــــــــىالف
  . منير راضى:  إخراج

،  ، أحمـــــد راتـــــب ، هيـــــاتم نجـــــاح المـــــوجى.  محمـــــود عبـــــد العزيـــــز
،  ، عــــالء ولــــى الــــدين ، چيهــــان نصــــر ، حســــن األســــمر يوســــف داود

، ضــــــــياء  ، محمــــــــد هنيــــــــدى ، محمــــــــد الصــــــــاوى صــــــــالح عبــــــــد اهللا
ــــراهي ، جــــالل عيســــى الميرغنــــى ، عثمــــان  ، حســــن حســــين م، أمــــل إب

  . ، محمد أبو داود ، سعيد الصالح عبد المنعم ، محمد فريد
ــــــرئيس  ــــــارة ال ــــــاء زي ــــــا حــــــدثت أثن قصــــــة يقــــــال أن لهــــــا أصــــــال واقعي

ـــــــــة لمصـــــــــر فـــــــــى عـــــــــام  ـــــــــا  ١٩٧٤نيكســـــــــون التاريخي ، تتحـــــــــول هن
، ال ســـيما خفـــة ظـــل الطـــاقم الكبيــــر  لكوميـــديا مغرقـــة جيـــدة العناصـــر

ن اســــــتأثر بالقســــــم األكبــــــر مــــــن األضــــــواء ، وإ الجديد فــــــى معظمــــــهـ  
!  نجـــــاح المـــــوجى فـــــى دورى حـــــالق القريـــــة والـــــرئيس الســـــادات معـــــا

تســــرى شــــائعة فــــى إحــــدى قــــرى الــــدلتا حــــول توقــــف قطــــار الرئيســــين 
، فينقلـــــب كـــــل شــــىء رأســـــا علـــــى عقــــب بقيـــــادة رئـــــيس مجلـــــس  بهــــا

ــــه كرســــى المحــــافظ نفســــه ــــذى بــــات يداعب ــــة ال ــــت تعلــــم أن !  القري أن
.  ر بســــرعة البــــرق قاطعــــا رصــــيف هــــذه القريــــة المجهولــــةالقطــــار ســــيم

قاومتـــــه الرقابـــــة منـــــذ أن عـــــرض عليهـــــا ألول مـــــرة بعـــــد مـــــوت الـــــرئيس 
ــــــــم  الســــــــادات ــــــــاره نقــــــــدا للحل ــــــــه النقــــــــاد أساســــــــا باعتب ، ورحــــــــب ب
الحقيقـــــة أنـــــه أفضـــــل بكثيـــــر مـــــن أن يكـــــون پارانويـــــا عـــــن .  األميركـــــى

ـــــا بأميركـــــا ـــــديا ســـــاخرة مؤلمـــــة عالقتن ـــــط كومي ـــــاق  ، وهـــــو فق عـــــن النف
، والجــــدل المحــــورى عــــن أميركــــا فيــــه كــــان  ) ال رؤســــائهم (لرؤســــائنا 

  ! يتعلق بطريقتنا الخاصة فى توزيع معوناتها على الناس
  الزيارة الغامضة

  . ” الرجل النجم “:  انظر
  زيزيت 

  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٦١مصر 
  . سيد عيسى:  إخراج

، زوزو  ليجـــــى، محمـــــود الم ، برلنتـــــى عبـــــد الحميـــــد يحيـــــى شـــــاهين
ــــــق ، عــــــدلى كاســــــب ماضــــــى ــــــزة حلمــــــى ، محمــــــد توفي ــــــد  ، عزي ، عب

، محمــــد  ، محمــــود رضــــا ، ســــعيد خليــــل ، رفيعــــة الشــــال الغنــــى قمــــر
  . ، ياسمين ، عبد الغنى النجدى شوقى

تتعـــــرف .  فتـــــاة شـــــعبية تهـــــرب العتقادهـــــا أنهـــــا قتلـــــت شـــــخص مـــــا
ـــــدأ تـــــرويج العملـــــة المزيفـــــة بمظهرهـــــا الجد ـــــد بعصـــــابة تزييـــــف ثـــــم تب ي

أول .  ، لكنهـــــا اآلن تقــــع فـــــى حــــب مـــــن كلفــــت بااليقـــــاع بـــــه الراقــــى

ـــم يـــدرس الســـينما إطالقـــا جـــاء كمفاجـــأة  أعمـــال ســـيد عيســـى الـــذى ل
ســــعيدة غيــــر متوقعــــة ال ســــيما اهتمامــــه التعبيــــرى بالصــــورة والتوضــــيب 

  . مع تأثر مؤكد بالمدارس السوفـيتية
  الزيزينيا 

La Zizanie 
  ق م١٠٠)   ت  ( ١٩٧٨فرنسا 

Films Christian Fechner. S: Pascal Jardin, Claude Zidi and 
Michel Favart. Dialogue de: Pascal Jardin. DPh: Claude 
Renoir. Décors: Théobald Meurisse. Ingénieur du Son: 
Bernard Aubouy. Montage: Robert and Monique Isnardon. 
M: Valdimir Cosma. PMg: Pierre Gauchet. DelegateP: 
Bernard Artigues. D: Claude Zidi. 

<Louis de Funés, Annie Girardot. ¤.> Maurice Risch. Jea-
Jacques Moreau. Geneviéve Fontanel. Jacques Francois. 
Georges Staquet. Mario David. Daniel Boulanger. With the 
Participation of: Tonya Lopert. With the Participation of: 
Julien Guiomar. 

ــــة جــــو المصــــانع ، يتعاقــــد معــــه  صــــاحب مصــــنع يبتكــــر جهــــازا لتنقي
ــــة كبيــــرة ــــى شــــراء كمي ــــانيون عل ، وال يجــــد مكانــــا للتوســــع ســــوى  الياپ

ــــوم للعمــــل  ــــة منزلــــه بمــــا فيــــه حجــــرات الن مــــن هنــــا .  ســــاعة ٢٤إحال
 ، لكــــن أطــــرف كوميــــديا مغرقــــة.  تنشــــأ أســــباب الخــــالف مــــع الزوجــــة

مــــــا فيهــــــا أن الــــــزوج يعشــــــق شــــــىء اســــــمه الصــــــناعة والزوجــــــة تعشــــــق 
ــــات هــــل هــــو فــــيلم عــــن الصــــناعة ضــــد .  شــــىء اســــمه الزراعــــة والنبات

  ؟ الزراعة
  

   ٢/١زينب 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٥٢مصر 

ــــيلم]  أفــــالم محمــــد كــــريم [ محمــــد حســــين :  ســــيناريو.  نحــــاس ف
.  رعبــــــد الحلــــــيم نصـــــــ:  مــــــدير التصــــــوير.  ، محمــــــد كــــــريم هيكــــــل
  . محمد كريم:  إخراج

،  ، ســــليمان نجيــــب ، فريــــد شــــوقى ، يحيــــى شــــاهين راقيــــة إبــــراهيم
  . ، فردوس محمد عبد الوارث عسر

ـــة األشـــهر ـــا الريـــف العاطفي ، خاصـــة مـــع كـــون األصـــل هـــو أول  درام
فتـــــاة بســـــيطة تحـــــب شـــــابا يعمـــــل فـــــى دائـــــرة .  روايـــــة مصـــــرية إطالقـــــا

ت لرفضـــــها الشـــــاب مـــــن ، لكـــــن أهلهـــــا يزوجونهـــــا دون االلتفـــــا البـــــك
ـــــة متوســـــطة النتيجـــــة هـــــو حالتهـــــا الصـــــحية وتطوعـــــه هـــــو .  أســـــرة ريفي

ـــالجيش ـــأتى المواجهـــة المـــؤثرة بـــالخروج مـــن البيـــت لتعـــالج  ب ، حتـــى ت
ـــــة الســـــعيدة نفســـــها بالمستشـــــفى الحكـــــومى ـــــة .  ، وتكـــــون النهاي الرؤي

ــــة ــــرز قيمــــه الباقي ــــة المســــتنيرة هــــى أب ــــة النقدي ــــن خــــالل  االجتماعي ، م
  . ينمائى وتمثيلى واضحينإتقان س

     



١٦٩  

   السابحات الفاتنات 
Bathing Beauty 

  ق م ١٠٢)  س/   ت  ( ١٩٤٤أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. M: Johnny Green. Chor: John 

Murray Anderson. Water Ballet Costumes: Irene Sharaff. E: 
Blanche Sewell. AD: Cedric Gibbons, Stephen Gooson, 
Merrill Pye. DPh: Harry Stradling. S: Dorothy Kingsley, 
Allen Boretz, Frank Waldman. P: Jack Cummings. D: 
George Sidney. 

Red Skelton, Esther Williams, Basil Rathbone, Bill 
Goodwin, Ethel Smith, Jean Porter, Keenan Wynn, Xavier 
Cugat, Line Romay, Harry James and His Orchestra. 
ــــد فــــى هــــذا هــــو استعراضــــى النهايــــة المــــائى الضــــخم المبهــــر  الخال

، والــــذى مثــــل واحــــدة مــــن أكثــــر  إلــــخ…بالفاتنــــات والنــــوافير والنــــار 
ــــيلم الموســــيقى ــــى مجــــال الف ــــرو لعضــــالتها ف ،   لحظــــات اســــتعراض مت

ـــيلم موســـيقى بـــدون أى مـــن  ـــا لهـــا فـــى تقـــديم ف كمـــا كـــان تحـــوال جريئ
ــــــائقين  ــــــة ســــــباحة وإن حــــــول إســــــتر ويل (نجومهــــــا الف ــــــن بطل ــــــامز م لي

ســـــابقة ذات دور أو دوريـــــن قصـــــيرين فـــــى األفـــــالم إلـــــى نجمـــــة فائقـــــة 
عــــــدا ذلــــــك فالحبكــــــة واهيــــــة عــــــن مؤلــــــف .  ) منــــــذ الطلقــــــة األولــــــى

، لكـــــن المنـــــتج يقنـــــع خطيبتـــــه  قـــــرر اإلعتـــــزال)  ســـــكيلتون (أغـــــانى 
ـــــة  ـــــة الجامعي ـــــامز (الطالب ـــــف اإلســـــتعراض)  ويللي ـــــى يؤل ـــــه حت .  بإغاظت

ـــى أى ـــد ضـــيوف شـــرف مهمـــون حـــال ثمـــ عل ـــر زائ ـــل كبي ة طـــاقم تمثي
مشــــــهد ســــــيكلتون فــــــى زى باليــــــة نســــــائى .  فــــــى الموســــــيقى والغنــــــاء

  . ’ المهرج ‘تكرر بصورة مقاربة فى فيلمه 
  السابحة فى النار 

  ق أأ ١٣٥)  س/    ف ( ١٩٥٩مصر 
ـــــدة ـــــالم مصـــــر الجدي محمـــــد كامـــــل :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أف

محمــــــد  :  الموســــــيقى التصــــــويرية.  ألبيــــــر نجيــــــب:  مونتــــــاچ.  حســــــن
:  مــــدير التصــــوير.  عبــــاس حلمــــى:  مهنــــدس المنــــاظر.  كامــــل حســــن

  . محمد كامل حسن:  إخراج.  عبد الحليم نصر
،  ، كريمــــــان ، شــــــكرى ســــــرحان ، عمــــــاد حمــــــدى ســــــميرة أحمــــــد

  . ، زينات علوى زوزو حمدى الحكيم
ه ميلودرامـــــا عاطفيـــــة وأجيـــــال مفتعلـــــة وغيـــــر متوقعـــــة فـــــى أول توجيـــــ

تتــــرك طالبــــة دراســــتها الجامعيــــة بعــــد أن .  لمؤلــــف الميلودرامــــا العتيــــد
ــــزوج مــــن طبيــــب  غــــرر بهــــا زميلهــــا اللعــــوب ، وتســــتقر فــــى الريــــف وتت

ــــــة ــــــد ســــــنوات طويل ، يتضــــــح أن الشــــــاب قريــــــب  متوســــــط العمــــــر بع
  . ، وعاد لمالحقة زوجته للطبيب

   ٢/١سابق سنه 
Look Who’s Talking 

  ق م ٩٢)  س/   فـى سى إى/   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” وترافـولتا…وماما …أنا  “:  س

TriStar [Jonathan D. Krane/ M.C.E.G.]. MScr: David 
Kitay. E: Debra Chiate. PD: Graeme Murray. DPh: Thomas 
del Ruth, A.S.C. P: Jonathan D. Krane. W and D: Amy 
Heckerling.  ↑ PMg: Bob Gray; FirstAstD: Bill Mizel; 
SecondAstD: Paul Etherington. AscP: David Enson. 

John Travolta. Kirstie Alley. ¤. Olympia Dukakis. George 
Segal. Abe Vigoda. And Bruce Willis -as the Voice of 
Mikey. Twink Kaplan, Joy Boushel, Don S. Davis.  Zena 
Darawalla, Nicholas Rice, Neal Israel, Blu Mankuma, 
William Britos, Deejay Jackson, Ida Berner, Bea Cartmell, 
Eleanor Maines, Mollie Israel, Ryan McIntosh, Gerry Bean, 
Deryl Hayes, Enio Saunders, Nicole Stevens, Christy Smith, 
Sabrina Bailey, Farah Abassi, Amber Brownmiller, Ariel 
Perryman, Nigel John Crown, Michael Joseph Materi, 
Mihaly ‘Michu’ Meszaros, Amanda Blasko, 

فكــــــرة أن ينطــــــق :  كوميــــــديا فائقــــــة النجــــــاح لســــــببين علــــــى األقــــــل
الرضــــيع ميكــــى يتحــــدث بصــــوت  (الرضــــع واألجنــــة بأصــــوات الكبــــار 

 ـ  ! صدق أو ال تصــــــدقـ  نجــــــم النشــــــاط والعنــــــف بــــــرووس ويللــــــيس 
، وتنـــــــاول األمـــــــور  ) مـــــــن خشـــــــونة وحـــــــدة مـــــــزعجينبكــــــل مـــــــا فيـــــــه 

.  الجنســـية بطريقـــة مبتكـــرة أنيقـــة وخفيفـــة الظـــل وتهكميـــة جميعـــا معـــا
حامـــــــل مـــــــن رئيســـــــها الـــــــپالى بـــــــوى )  كيرســـــــتى آللـــــــى (محاســـــــبة 
ــــــزوج  ــــــن يقــــــف بجواهــــــا ســــــوى ســــــائق  ) ســــــيجال (المت ، ال تجــــــد م

ــــــون  تجــــــد .  الــــــذى نقلهــــــا للمستشــــــفى)  ترافـــــــولتا (التاكســــــى المجن
ه كـــــل المـــــرح والشـــــهامة وحـــــب األطفـــــال وتطلـــــب منـــــه أن يعمـــــل فيـــــ

ـــــه جليســـــا للطفـــــل ـــــدريجيا تبـــــدأ فـــــى حب ، متخليـــــة عـــــن تجاربهـــــا  ، وت
ــــــــة ــــــــة لحظــــــــة إخصــــــــاب ميكــــــــى كبويضــــــــة .  العاطفيــــــــة المتعاقب البداي

، حيــــــث ستتواصــــــل بهمــــــا  والنهايــــــة إنجــــــاب أخــــــت لــــــه هــــــى چــــــولى
ــــــة  ــــــانى  (األجــــــزاء التالي ــــــذى  ” ٢ســــــابق ســــــنه  “انظــــــر الجــــــزء الث وال

اتخــــد أوال فـــــى الفـــــيديو فـــــى مصــــر عنـــــوان العــــرض الســـــينمائى لهـــــذا 
ـــــــا وترافــــــــولتا “الجـــــــزء  ـــــــث  ” أنـــــــا ومام أنـــــــا ومامـــــــا  “، والجـــــــزء الثال

ـــــولتا  ــــا .  ) ” ٣وتراف ــــدما أداء خفيف ـــــولتا والطفــــل الصــــغير نفســــه ق تراف
شــــريط .  ، وآللــــى لــــم تظهــــر بهــــذه األنوثــــة والجمــــال مــــن قبــــل ممتعــــا

ـــــــــل ب ـــــــــا  موســـــــــيقى حاف ـــــــــه توظيف ـــــــــد وموظـــــــــف جميع ـــــــــديم والجدي الق
مشــــــاهد اســــــتحراك أخــــــاذة لعمليــــــة التلقــــــيح فاإلخصــــــاب .  كوميــــــديا

الكارثــــة  (، وكــــذا مشــــاهد مثيــــرة للرضــــيع فــــى الشــــوارع  داخــــل المــــرأة
ــــى  ــــة ف ــــاوين البداي ــــة بالكامــــل ومعهــــا كــــل عن ــــى محذوف ــــدنا أن األول عن

 ، والســـــبب حســـــب نـــــص تـــــرخيص الرقابـــــة نســـــخة الفــــــيديو المصـــــرية
لظهـــــــــور الحيوانـــــــــات المنويـــــــــة وعمليـــــــــات اإلخصـــــــــاب بالرســــــــــوم  ‘

،  ، واألمـــــر أســـــوأ مـــــن أن نجــــد التعليـــــق المناســـــب عليـــــه ’ المتحركــــة

الســــيما وأن التليفـــــزيون المصــــرى يعــــرض التتــــابع كــــامال ســــواء هنــــا أو 
التصــــوير بالكامــــل .  ) لــــدى تكــــراره مــــع عنــــاوين بدايــــة الجــــزء الثــــانى

، وكــــــان أحــــــد أوائــــــل   عــــــن نيــــــو يــــــورككندا عوضــــــا ـ  فــــــى فـانكوفـــــــر 
ـــــديل فـــــى وقـــــت كـــــان مـــــن المحتمـــــل  ـــــى قـــــدمت هـــــذا الب األفـــــالم الت

ـــــه ـــــوارق  رفـــــض المشـــــاهدين بشـــــدة ل ، لكـــــن نجاحـــــه كـــــان يفـــــوق الف
ــــين المــــدينتين  ــــه ب ــــار عــــام  (الواضــــحة في ــــة لتي ال ـ  تحــــول هــــذه التجرب

ـــــك فـــــى ظـــــل القطيعـــــة شـــــبه  ـ  ســـــيما فـــــى اإلنتاجـــــات التليفـزيونية وذل
، فقـــــــط مـــــــع إدخـــــــال بعـــــــض  يخيـــــــة بـــــــين هوليـــــــوود ونيـــــــو يـــــــوركالتار 

التحســـــينات كحشـــــر بعـــــض اللقطـــــات لناطحـــــات ســـــحاب نيـــــو يـــــورك 
، وتحاشــــى إظهــــار أســــماء شــــركات  بــــدال مــــن بنايــــات المــــدن الكنديــــة

صــــــنع عنــــــه أيضــــــا .  ) التاكســــــى وأشــــــياء أخــــــرى مــــــن هــــــذا القبيــــــل
  . ’ كالم رضع ‘مسلسل تليفـزيونى بعنوان 

   ٢/١ ٢سابق سنه 
Look Who’s Talking Too 

  ق م ٨١)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
ومامــــــــــــــا …أنــــــــــــــا  “:  ؛ س ” أنــــــــــــــا ومامــــــــــــــا وترافـــــــــــــــولتا “:  *ف
  . ” الجزء الثانى—وترافـولتا …

TriStar. C: Stuart Aikins. MScr: David Kitay. MSup: 
Maureen Crowe. CD: Molly Maginnis. E: Debra Chiate. 
PD: Reuben Freed. DPh: Thomas del Ruth, A.S.C. Co-P: 
Bob Gray. W: Amy Heckerling & Neal Israel. P: Jonathan 
D. Krane. D: Amy Heckerling. 

<John Travolta. Kirstie Alley. ¤. > Olympia Dukakis. 
Elias Koteas. Twink Caplan. Bruce Willis -as the voice of 
Mikey. Roseanne Barr -as the voice of Julie. And Damon 
Wayans -as the Voice of Eddie.  ↑ Also Str: Gilbert 
Gottfried -as Joey. Mel Brooks -[Voice], Lorne Sussman, 
Megan Milner, Georgia Keithley, Nikki Graham, Danny 
Pringle, Louis Heckerling, Neal Israel, Lesley Ewan, Noelle 
Parker, Douglas Warhit, Terry David Mulligan, Paul 
Shaffer, Don S. Davis, Morris Panych, Alex Bruhanski, 
Dorothy Fehr, Heather Lea Gerdes, Robin Trapp, Rick 
Avery, Steven Dimopoulos, James Galeota, Frank Totino, 
Coleman Lumley, Constance Barnes McCansh, Janet 
Munro, Mollie Israel, Alicia Mizel. 

انظــــــر  (فــــــى هــــــذا االســــــتطراد المتوســــــط لألصــــــل شــــــديد النجــــــاح 
ــــــال يصــــــبح ميكــــــى  ) ” ســــــابق ســــــنه “ ــــــدة ف ــــــد األم رضــــــيعة جدي ، تل

ويظـــــــل محـــــــور الكوميـــــــديا أن يتحـــــــدث االثنـــــــان بأصـــــــوات .  وحيـــــــدا
بعــــض المفارقــــات .  أشــــخاص بــــالغين معلقــــين علــــى مــــا يــــدور حولهمــــا

ـــــذهب فيهـــــا ميكـــــى لـــــدور  الجديـــــدة المتفرقـــــة ـــــاه ، كـــــأول مـــــرة ي ة المي
ــــــــــة واألب  بمفــــــــــرده ــــــــــين األم العامل ــــــــــة ب ــــــــــاة الزوجي ــــــــــور الحي ، أو فت

ـــدال  ( ـــارا ب ـــة فأصـــبح طي ـــى مهن ـــادة الطـــائرات إل ـــه فـــى قي تحولـــت هوايت
ــــــوركى ــــــو ي ــــــاك موســــــيقى .  ) مــــــن مجــــــرد ســــــائق تاكســــــى ني أيضــــــا هن

إلفــــيس پريســـلى تتخلـــل الفـــيلم معظـــم الوقـــت ذلـــك أن البطـــل يهـــوى 
ا يجـــــب ولـــــيس بالوجبـــــة الحافلـــــة أقصـــــر ممـــــ.  الـــــرقص علـــــى أنغامهـــــا

ـــــت ـــــد زال ـــــد أن دهشـــــة المفاجـــــأة ق ـــــيلم األول زائ ـــــة .  للف ـــــابع النهاي تت
ـــــم يســـــتغل كمـــــا يجـــــب ـــــى  نفســـــه ل ـــــص الســـــطو عل ـــــه يحـــــاول ل ، وفي

ــــق ــــذى يتطــــور لنشــــوب حري ــــر ال ــــدين األم ــــاب الوال ــــاء غي ــــزل أثن .  المن
ـــــة ـــــال خارق ـــــأتى الرضـــــع بأفع ـــــد أن ي ـــــة أن تري ـــــى هـــــذه الحال ، لكـــــن  ف

ــــ’  چــــولى ‘ ــــين  ‘:  رأى نقــــدى.  م تفعــــل شــــيئا مــــن هــــذال كــــل دقيقت
عنــــــدما تفقــــــد هيكــــــرلينج اإللهــــــام تضــــــع أغنيــــــة روك قديمــــــة وتقلــــــب 

ــــيديو موســـيقى ـــى ف ـــيلم إل ــــرـ  ’  الف ـــث .  األوبزرف انظـــر أيضـــا الجـــزء الثال
  . ” ٣أنا وماما وترافـولتا  “األدنى شهرة بدوره 

   ٢/١الساحر الصغير 
The Young Magician 

  ] تليفـزيونى [ق م  ٩٩)  ت  ( ١٩٨٦پولندا /  كندا
Les Productions la Fête; Zespoly Filmowe [Film TOR 

Unit]. Tales for All # 4. W and D: Waldemar Dziki. P: Rock 
Demers. Under the Sup of: Krzysztof Zanussi. ␡ Line P: 
Ann Burke, Jacek Bzeligowski, Michal Szczerbic. DPh: Wit 
Badal. AD: Violette Daneau, Jerzy Saiko, Andrzej 
Przedworski, Andrzej Malinski. SpFx: Louis Craig, Mark 
Molin, Miroslaw Marchwinski. M Comp & D: Krzesimir 
Debski. André Carriveau. Sd Designer: Claude Langlois. 

Rusty Jedwab. Edward Garson. Natasza Maraszek. ␡ 
Tomasz Klimasilwicz, Daria Trafankowska, Mariusz 
Benoit, Wladyslaw Kowalski, Jan Machulski, Macie Szary, 
Maria Robaszkiewicz, Danuta Kowalski, Grazyna 
Szapolowska, Andrezej Szczepkowski, Andrzej 
Blumenfeld, Wojgilch Mann, Jan Mencz, Pioter Krukowski, 
Ewa Biala, Maria & Monika Wawrzak, Manika Maraszek. 
طفـــــــــل فـــــــــى الثانيـــــــــة عشـــــــــرة يكتشـــــــــف أن لديـــــــــه القـــــــــدرة علـــــــــى 

.  ، ويقــــــررون إجــــــراء جراحــــــة لــــــه ، تقــــــبض عليــــــه الشــــــرطة التحريــــــك
، وتنتهــــى  يهــــرب ويصــــادق طفــــال آخــــرا عبقــــرى فــــى عــــزف التشــــيللو

 المطـــــاردة بحاجـــــة الشـــــرطة لـــــه لرفـــــع قنبلـــــة فائقـــــة االنفجـــــار ســـــقطت
ـــيلم أطفـــال لألطفـــال ذكـــى الفكـــرة ومســـلى.  فـــوق أحـــد المصـــانع ،  ف

’  حواديـــــــت للجميـــــــع ‘الرابـــــــع فـــــــى سلســـــــلة الكنـــــــدى روك ديمـــــــرز 
الموجـــــــه الپولنـــــــدى .  ” أم زنيبــــــة والحـــــــوت “انظر الســـــــادس منهـــــــا ـ  

ــــــروف كريســــــتوف زانوســــــى ، هــــــو المشــــــرف العــــــام علــــــى هــــــذه  المع
  . قم پولندىالتصوير فى كندا والطا.  الحلقة من المشروع

   ٢/١الساحر المدمر 
Warlock —The Armageddon 

  ق م ٩٨)   س/  وليد التابعى  ( ١٩٩٣أميركا 
Trimark [Tapestry]. Co-P: Natan Zahavi. CD: Leonard 

Pollack. M: Mark McKenzie. E: Christopher Cibelli & 
James D.R. Hickox. PD: Steve Hardie. DPh: Gerry Lively. 
ExcP: Roger A. Burlage. ExcP: Andrew Hersh. St: Kevin 
Rock. S: Kevin Rock and Sam Bernard. P: Peter Abrams & 
Robert L. Levy.  D: Anthony Hickox. Exc in charge of P: 
Jonathon Komack Martin. AscP: Sam Bernard. Based on 
characters created: David N. Twohy. SpFxMUp: Bob Keen. 
Sd Designed: Frank Serafine. 

Julian Sands. ¤. Chris Young. Paula Marshall. Steve 
Kahan. Charles Hallahan. R. G. Armstrong. And Joanna 
Pacula -as Paula Dare. Craig Hurley, Bruce Glover.  Cast: 
Davis Gaines, Rebecca Street, Dawn Ann Billings, Zach 

Galligan, Wren Brown, Gary Cervantes, Bryan Smith, 
Michu Meszaros, Richard Zobel, Michelle Moffett, Jeanne 
Mori, Lawrence Mortorff, Ferdinand Mayne, Anthony 
Hickox, Shannon Kies, Brent Bolthouse, Justin Carow, 
Joseph Bernard, George ‘Buck’ Flower, Leah Teweles, 
Sheryl May Lewis, Yolanda Jilot. 
باســــــتثناء نجوميــــــة ســــــاندز للفيلمــــــين ال توجــــــد عالقــــــة كبيــــــرة بينــــــه 

ــــــــيلم  ــــــــين ف ــــــــوان  ١٩٨٨وب ــــــــذات العن ــــــــوك ‘ب ، ومعناهــــــــا أى  ’ وورل
يولـــد .  ســـاحر مرســـل مـــن قبـــل الشـــيطان أو كـــان حســـب الفـــيلم ابنـــه

هــــذا الســــاحر المرســــل بواســــطة الحجــــارة المســــحورة ولكــــن ال يوجــــد 
ــــدات  ــــن الدروي ــــين م ــــى (ســــوى اثن ــــت ف ــــة الكل ــــدا  كهن ــــا وأيرلن بريطاني

، وهــــــم طبقــــــا للفــــــيلم قــــــادرون أيضــــــا علــــــى إقامــــــة  قبــــــل المســــــيحية
الشـــــبان علـــــيهم أن ينجحـــــوا خـــــالل ســـــتة أيـــــام فـــــى تـــــدميره )  المـــــوتى

ــــتمكن مــــن  مــــن خــــالل البحــــث عــــن تلــــك الحجــــارة وذلــــك قبــــل أن ي
فــــيلم رعــــب .  إخــــراج الشــــيطان نفســــه مــــن ســــجنه فــــى جــــوف األرض

ـــــ دماء والســـــحر األســـــود والســـــيدات وتقزيـــــز فعـــــال بـــــه الكثيـــــر مـــــن ال
ـــذى يكبـــر هـــو اآلخـــر  ـــوان وتخـــرج ابـــن الشـــيطان ال التـــى تحمـــل فـــى ث

أقـــــل نســـــبيا مـــــن األصـــــل .  فــــى لحظـــــات ســـــريعة ليكـــــون رجـــــال كبيــــرا
حيـــث ربمـــا لـــم يعـــد هنـــاك المزيـــد مـــن االبتكـــار فـــى التنفيـــذ يمكـــن أن 

  . يجارى الفكرة الالمعة لكال الفيلمين
   ٢/١ساحر النساء 

  ق أأ ١٠٥)   س/  بيتش ( ١٩٥٨مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

ـــــــد شـــــــوقى ـــــــد رســـــــتم فري ـــــــدقن ، هن ـــــــق ال ،  ، وداد حمـــــــدى ، توفي
،  ، ســــهير البــــابلى ، رفيعــــة الشــــال ، محمــــد علــــوان ريــــاض القصــــبجى
، حســـــن  ، حســـــين قنـــــديل ، قطقوطـــــة ، فكريـــــة كامـــــل خيريـــــة أحمـــــد

  . ، محمد الديب ، محمد نبيه حامد
، فــــــــــى النصــــــــــب علــــــــــى الســــــــــيدات  فمغــــــــــامرات لــــــــــص محتــــــــــر 

ـــــد خفـــــة .  األرســـــتقراطيات فـــــيلم يعتمـــــد علـــــى التشـــــويق واإلغـــــواء زائ
  . ، مما يجعله تسلية مكتملة ظل البطل

    ٢/١ساحر النساء 
Jerry Maguire 

  ق م ١٣٦)  س  ( ١٩٩٦أميركا 
TriStar [Gracie Films]. CD: Betsy Hermann. FE: Joe 

Hutshing. P: James L. Brooks. …: Laurence Mark, Richard 
Sakai, Cameron Crowe. W and D: Cameron Crowe. 

Tom Cruise. ¤ Renee Zellweger. Cuba Gooding, Jr. And 
Bonne Hunt. Jonathan Lipnicki. 

،  وتأكيدا الــــدموعـ  واحـــد مـــن أكثــــر األفـــالم تـــأثيرا وإثــــارة لالنفعـــال 
،  لتـــــى حققـــــت مثـــــل هـــــذا التـــــأثيروذلـــــك بمـــــا يـــــوازى أرفـــــع األفـــــالم ا

ناهيـــك عـــن أن تتحـــرك كـــل تلـــك المشـــاعر مـــن معالجـــة خفيفـــة وشـــبه  
، فجــــأة ال  إلــــخ…عميــــل رياضــــى نــــاجح مــــاال وغراميــــات .  كوميديــــة

ـــذى يحـــرم طفـــل صـــغير مـــن  ـــة فـــى عالمـــه هـــذا ال ـــة البالغ يرضـــيه المادي
الحصــــــول علــــــى توقيــــــع نجــــــم رياضــــــى دون ترتيبــــــات مســــــبقة يقــــــبض 

يقضـــى الليلـــة عاكفـــا علـــى كتابـــة ورقـــة .  ها ثمـــن هـــذااألخيـــر بمقتضـــا
ـــــدعو فيهـــــا زمـــــالءه ألنســـــنة عملهـــــم ـــــم يعـــــد يجـــــرى .  ي النتيجـــــة أن ل

، وتقلصـــــت قائمـــــة األلفـــــى عميـــــل أو  نحـــــو األربعمائـــــة مكالمـــــة يوميـــــا
ــــرا ــــى كثي ــــم أدن ــــى رق ــــرك الشــــركة .  واحــــد فقــــط:  نحوهــــا إل يضــــطر لت

، والمـــــــرأة  دالكبـــــــرى ويفتـــــــتح مكتبـــــــا خاصـــــــا لهـــــــذا العميـــــــل الوحيـــــــ
ذلــــك العميــــل .  الوحيــــدة التــــى قبلــــت الــــذهاب للشــــغل كمســــاعدة لــــه

ــــى الملــــون  ــــال األوســــكارـ  جــــوودينج  (هــــو العــــب الرجب ،  ) چونيور ن
ـــــل عرضـــــا بســـــيطا رغـــــم معارضـــــة  ـــــه أفكـــــار مـــــاجواير ويقب ـــــذى تعجب ال

، التـــــى ســـــرعان مـــــا تناســـــت هـــــذا بطريقتهمـــــا الكوميديـــــة فـــــى  زوجتـــــه
ــــبعض المغــــرق ــــيلم عــــن التكامــــل واالتســــاق .  حــــب بعضــــهما ال ــــه ف إن

، كــــل  ، العاطفــــة والمــــادة ، تشــــمل الحــــب والعقــــل فــــى حيــــاة الفــــرد
ــــق و ــــزان شــــامل ودقي ــــه البطــــل  ’ كلــــى ‘شــــىء بمي ، أو مــــا يطلــــق علي

ـــــ  ــــدر !  ’ كــــوان ‘األســــود اصــــطالحا اســــم ال ــــى ت ــــة الت ــــات النهاي تتابع
الـــــدموع بغـــــزارة تضـــــم ســـــقوط الالعـــــب المـــــذكور مغشـــــيا عليـــــه فـــــى 

، لكـــن التتابعـــات التاليـــة تـــأتى  ملعـــب بعـــد أن أحـــرز البطولـــة لفريقـــهال
.  بـــــأكثر النهايـــــات الســـــعيدة فجـــــورا واستعراضـــــية فـــــى تـــــاريخ األفـــــالم

هــــذا يشــــمل أن أصــــبح البطــــل يحــــب فعــــال زميلتــــه التــــى تزوجهــــا حبــــا 
ــــــة نحوهــــــا هــــــى فــــــى ابنهــــــا ــــــر منهــــــا عاطفي ــــــة أكث ،  ، وألســــــباب عقلي

زيلــــويجر مبهــــرة  (طــــرف واحــــد  خاصــــة وأنهــــا كانــــت تحبــــه بشــــدة مــــن
ــــدلهها العــــاطفى أو  بكــــل المقــــاييس ســــواء فــــى حرارتهــــا الجنســــية أو ت

  . ) ! مرحها المنطلق أو حزنها الدفين
AA: SptA (Gooding, Jr.). 
AAN: Pic; A (Cruise); OS; FE. 

  الساحر والشيطان 
Aaja Meri Jaan 

  ق م ١٤٨)  ت ( ١٩٩٥الهند ح 
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Vivek Anand. ChiefAstD: Jay Prakash Barot. W: Pawan 
Sethi. Lyr: Yoglesh, Kulwant Jani, Rani Malik. Playback: 
Anuradha Paudwai, S.P. Balasubramaniam, Mano. 
BackgroundM: Nikhil-Vinay. M: Amar-Utpal. P: Gulshan 
Kumar. D: Ketan Anand. 

Intrd: Krishan Kumar. And Tanya Singh. Str: Shammi 
Kapoor. Prem Chopra, Deven Verma. Ranohar Singh, 
Poonam Dasgupta. And Pran. SpApr: Rakesh Bedi, Satish 
Shah. Supprted: Girish Malik, Sunil Lahri, Virendra 
Razdan, Govind Namdeo, Durga Jasrai. Shiva, Shabnam, 
Sagar, Malvika Arora, Neelima.  ↑ Chanshyam, Nasir 
Sheikh, Rohit K., Jaypee Barot. 

ــــت ــــى شــــاب فــــى ذات الوق ــــب ومغن ــــه  طال ــــة راهــــب بلدت ــــل ابن ، تقت
علبــــة ثقــــاب ذات رقــــم تكشــــف .  التــــى يحبهــــا وتتجــــه الشــــكوك إليــــه

، لكــــن  أن القاتــــل عضــــو فــــى عصــــابة تهريــــب تســــمى نــــادى الثقــــاب
محاولـــــة كشـــــف هويتـــــه تســـــتغرق طـــــوال الفـــــيلم وتقـــــود إلـــــى تتابعـــــات 

ـــــــد ككـــــــل فـــــــيلم نشـــــــاط ج.  نشـــــــاط مســـــــهبة نســـــــبيا فـــــــى النهايـــــــة ي
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   للخدمات الصحفية

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  لمهندسين، ا شارع جزيرة العرب ٥
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ــــاع ــــى خــــيط واحــــد  اإليق ــــا بســــبب أن اعتمــــاده عل ، وإن ضــــعف أحيان
ــــدى ألفــــالم الصــــف  ــــة التقلي ــــة البني ــــر كــــل هــــذا الطــــول يفقــــده كثاف عب

ـــــــرة ـــــــة الكبي ـــــــاع .  األول الهندي ـــــــاك فجـــــــوات عـــــــدم اإلقن ـــــــالطبع هن وب
قصـــــة حـــــب جديـــــدة تتنـــــامى .  التقليديـــــة أيضـــــا فـــــى الســـــينما الهنديـــــة
ــــين البطــــل وزميلتــــه فــــى ا لجامعــــة فــــى بومبــــاى والتــــى تشــــبه بــــالتوازى ب

حبيبتــــه وال تعتــــرف أنهــــا أختهــــا حتــــى يلقاهــــا فــــى البلــــدة بعــــد مــــوت 
پـــــران يقـــــوم بـــــدور الراهـــــب الـــــذى سينكشـــــف ســـــر مهـــــم .  األخـــــت

ــــة ــــيس هــــو مجــــرد الضــــابط الســــابق   حــــول شخصــــيته فــــى النهاي ، إذ ل
شــــوپرا هــــو صــــاحب البنــــك الــــذى يحــــاول .  كمــــا يعلــــم الجميــــع عنــــه

ـــــى ال ـــــوك لعـــــم البطـــــلاالســـــتيالء عل ـــــدق الممل ـــــه  فن ـــــذى زاد حنق ، وال
ــــدق ــــاء البطــــل إلنعــــاش هــــذا الفن ــــدين .  بعــــد أدى غن غنــــاء ورقــــص جي

ومنطلقــــــــين وليســــــــا أقــــــــل مــــــــن المتوقــــــــع مــــــــن فــــــــيلم هنــــــــدى فــــــــوق 
  . المتوسط

   ساحرات سالم 
The Crucible 

  ق م ١٢٣)   س/  مور  ( ١٩٩٦أميركا 
Twentieth Century Fox. C: Donna Isaacson and Daniel 

Swee, C.S.A. Co-P: Diana Pokorny. CD: Bob Crowley. M: 
George Fenton. E: Tariq Anwar. PD: Lilly Kilvert. DPh: 
Andrew Dunn, B.S.C. S: Arthur Miller -Based on his Play. 
P: Robert A. Miller and David V. Picker. D: Nicholas 
Hytner.  AscP: Mitchell Levin. PSup: Mari Jo Winkler. 

Daniel Day-Lewis. Winona Ryder. Paul Scofield. Joan 
Allen. ¤. Bruce Davison. Rob Campbell. Jeffrey Jones. 
Peter Vaughan, Karron Graves. Charlayne Woodard, 
Frances Conroy, Elizabeth Lawrence. George Gaynes, Mary 
Pat Gleason, Robert Breuler.  Rachael Bella, Ashley 
Peldon, Tom McDermott, John Griesemer, Michael Gaston, 
William Preston, Ruth Maleczech, Sheila Pinkham, Peter 
Maloney, Kali Rocha, Taylor Stanley, Lian-Marie Holmes, 
Charlotte Melén, Carmella Mulvihill, Jessie Kilguss, 
Simone Marean, Amee Gray, Anna V. Bosksenbaum, Mary 
Reardon, Alexander Streit, Michael McKinstry, Dorothy 
Brodesser, Dossy Peabody, Mara Clark, Jane Pulkkinen, 
Katrina Nevin, Will Lyman, Karen MacDonald, Sheila 
Ferrini, June Lewin, Ken Cheeseman, Steven Ochoa. 

فتيـــــــــــات صـــــــــــغيرات :  ١٦٩٢، ماساتشوســـــــــــيتس  قريـــــــــــة ســـــــــــيلم
ـــــزواج  ـــــة لهـــــم لل ـــــى اســـــتخدام الســـــحر للفـــــت شـــــباب القري يعتقـــــدن ف

واقعــــة فــــى غــــرام رجـــــل )  واينونــــا رايــــدر (مــــنهم وعلــــى رأســــهم فتــــاة 
ــــزوج  ــــويس (مت ــــل دى ل ــــة .  ) داني ــــات الرقصــــات المحرم تمــــارس الفتي

مـــــن الــــــذعر  ، فـــــإذا بجــــــو وتتظـــــاهرن بـــــأنهن مسســــــن مـــــن الشــــــيطان
ــــة الصــــغيرة ويصــــل رجــــال الــــدين المتخصصــــون فــــى طــــرد  يســــود القري
ـــــاع الشـــــيطان  ـــــة لمحاكمـــــة أتب الشـــــياطين ويرســـــل القضـــــاة لتلـــــك القري

، ويــــتهم البطـــل بأنــــه المحـــرك األصــــلى  بتهمـــة بــــث الـــذعر فــــى القريـــة
يحـــــاول اثبـــــات براءتـــــه فـــــى تتـــــابع أخـــــاذ القـــــوة ولكـــــن .  لهـــــذه الفتنـــــة

وذلـــك مـــن بـــين .  علـــم الجميـــع أنـــه بـــرىءيرســـل للشـــنق بـــالرغم مـــن 
بريئــــــا يحكــــــم علــــــيهم بالشــــــنق بتهمــــــة اســــــتخدام الشــــــيطان فــــــى  ١٩

ــــر الفائقــــة عــــن الهــــوس الــــدينى .  أعمــــال الســــحر ــــر ميلل مســــرحية آرث
، والتـــــى تصـــــل لمعـــــان بعيـــــدة حـــــول وظيفـــــة  يحولهـــــا بنفســـــه للســـــينما

ــــذى وصــــل  ــــدين ال ــــة والسياســــية كــــأن جعــــل رجــــل ال ــــدين االجتماعي ال
ـــ ـــاتالقري ، لكـــن أحـــدا مـــن  ة يـــدرك نفســـه أن كـــل هـــؤالء الفتيـــات كاذب

ــــــه ــــــم يلتفــــــت إلي ــــــول .  رجــــــال القضــــــاء ل ــــــديم پ ــــــنجم الق ــــــة ال كاريزمي
  . سكوفييلد فرضت نفسها بشدة على دور القاضى

AAN: SptAs (Allen); SAdp. 

  الساحرة الصغيرة 
  ق أأ ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

، فــــــــــؤاد  ، مديحــــــــــة يســــــــــرى ، ســــــــــعاد حســــــــــنى أباظــــــــــةرشــــــــــدى 
  . ، سعيد أبو بكر المهندس

ــــديا ســــوء فهــــم متوســــطة ــــاة  كومي ، سلســــلة مفارقــــات تنتهــــى ألن فت
، بينمـــا ينمـــو فـــى  تتعلـــق بـــه بشـــدة.  ، هـــو أبوهـــا تعتقـــد أن رجـــال مـــا

ـــه  الســـابقة ـــع عـــن غراميات ـــه الحـــب ويقل ـــة لـــنفس .  قلب ـــديا التالي الكومي
  . أفضل نسبيا’  لعريس يصل غداا ‘الطاقم تقريبا 

    ٢/١الساحرة العجيبة 
Bedknobs and Broomsticks 

  ق م ١١٧)  س/   ت  ( ١٩٧١أميركا 
[Buena Vista] Walt Disney. SpVFx: Eustace Lycett, Alm 

Maley, Danny Lee. M and Lyr: Richard M. Sherman, 
Robert B. Sherman. MSup: Irwin Kostal. E: Cotton 
Warburton. AD: John B. Mansbridge, Peter Ellenshaw. 
SpVFx: Eustace Lycett, Alan Maley, Danny Lee. DPh: 
Frank Phillips. S: Bill Walsh, Don DaGradi. P: Bill Walsh. 
D: Robert Stevenson. 

Angela Lansbury, David Tomlinson, Roy Smart, Cindy 
O’Callaghan, Sam Jaffe, Roddy McDowall, Bruce Forsyth, 
Tessie O’Shea, Reginald Owen, Roy Snart, Ian Weighill. 

، تــــــدور فــــــى قريـــــــة  فانتازيــــــا جميلــــــة ومســـــــلية مــــــن شــــــركة ديزنـــــــى
ــــــة الثانيــــــة ــــــاء الحــــــرب العالمي ــــــة ســــــاحلية أثن ــــــث ســــــيدة  إنجليزي ، حي

، تكتشـــــف  ، أُلحـــــق عــــدد مـــــن الصـــــبية فــــى ضـــــيافتها تهــــوى الســـــحر
ينضـــــــم إليهـــــــا أســـــــتاذ ســـــــحر .  أن لـــــــديها قـــــــدرات ســـــــحر حقيقيـــــــة
ــــالمرة ــــال قــــدرات ب ــــ متخصــــص لكــــن ب ــــع فــــى مغ امرة ، ويشــــترك الجمي

للحصــــــــول علــــــــى ميداليــــــــة تحمــــــــل كلمــــــــات ســــــــحرية مــــــــن الملــــــــك 
ـــــدم فيمـــــا  ( ـــــاراة كـــــرة ق ـــــات باالســـــتحراك وتشـــــمل مب مشـــــاهد الحيوان

، ثـــــم يشــــتركون فـــــى  ) بينهــــا مــــن أمتـــــع مــــا صـــــنع بالرســــوم المتحركــــة
ـــــــك  ـــــــدة باســـــــتخدام قـــــــدرات التحري ـــــــازى للبل مغـــــــامرة لصـــــــد غـــــــزو ن

العصــــور ، وهــــو مشــــهد لجــــيش كامــــل مــــن دروع وســــيوف  الخوارقيــــة
، ولعلــــــه األســــــاس فــــــى مــــــنح الفــــــيلم جــــــائزة  الوســــــطى يتحــــــرك ذاتيــــــا

، باإلضــــــــافة بــــــــالطبع لمشــــــــاهد  أوســــــــكار أحســــــــن مــــــــؤثرات خاصــــــــة
  . السرير الطائر والمقشة الطائرة وغيرها

AA: SpVFx (Maley, Lycett, Lee). 
AAN: CD (Bill Thomas); AD-SD (Mansbridge, 

Ellenshaw, Emile Kuri, Hal Gausman); ScrAdp&OSongScr; 

Song (The Age of Not Believing -Sherman and Irwin Kostal 
-M and Lyr). 

  السادة الرجال 
  ق م ١٢٥)   س/  الدقى ( ١٩٨٧مصر 
  . رأفت الميهى:  إخراج

، إبــــــــراهيم  ، هالــــــــة فــــــــؤاد ، معــــــــالى زايــــــــد محمـــــــود عبــــــــد العزيــــــــز
ـــــــرحمن يســـــــرى ـــــــد ال ـــــــل ، عواطـــــــف عب ـــــــدر نوف ،  اود، يوســـــــف د ، ب

، ريـــــــاض  ، مخلـــــــص البحيـــــــرى ، شوشـــــــو ســـــــالمة محمـــــــد حمـــــــدى
  . الخولى

، بعــــــــــــــد  لرأفــــــــــــــت الميهــــــــــــــى ٢الكوميــــــــــــــديا الســــــــــــــاخرة رقــــــــــــــم 
ــــــــع  ” األفـــــــــوكاتو “ ــــــــالى كــــــــان راب ــــــــه كموجــــــــه وبالت ــــــــع فــــــــيلم ل ، وراب
ـــــه )  وآخـــــر ( ـــــويح بالمذبحـــــة ل ـــــون ال  “انظر أيضـــــا ـ  مذبحـــــة أو تل عي

جــــاءت الحملــــة مــــن  هــــذه المــــرة.  ” للحــــب قصــــة أخيــــرة “و ”  تنــــام
ــــــة .  صــــــحيفة أحــــــزاب مــــــا كــــــان يســــــمى بالتحــــــالف اإلســــــالمى البداي

تكثيـــف بـــارع للظلـــم اليـــومى الواقـــع علـــى المـــرأة فـــى العمـــل والمنـــزل 
، فقـــــط هنـــــاك  ، والـــــذى ال مفـــــر منـــــه بـــــالطالق أو غيـــــره وكـــــل شـــــىء

هنـــــــا !  حـــــــل واحـــــــد أن تتحـــــــول بطلتنـــــــا موظفـــــــة البنـــــــك إلـــــــى رجـــــــل
ديا مغرقــــة ال تعتــــرف بــــأى محرمــــات ، وكوميــــ الموضــــوع معبــــر وذكــــى

ــــة أو غيرهــــا ــــى .  ســــينمائية أو إجتماعي ــــه بشــــدة االلحــــاح عل لكــــن يعيب
، وهـــــذا هـــــو الفـــــارق  الســــخرية السياســـــية فـــــى موضـــــوع غيـــــر سياســـــى

األســــــوأ هــــــو انحــــــراف .  مــــــتقن التماســــــك”  األفـــــــوكاتو “الهــــــام عــــــن 
القصـــــة بعـــــد ذلـــــك الســـــتطرادات متشــــــعبة لمـــــا بعـــــد تحـــــول البطلــــــة 

ـــــــدرامى بالكامـــــــل وينعـــــــدم ـــــــدفع ال ـــــــاك أســـــــلوب .  ال ـــــــا يصـــــــبح هن هن
،  مختلــــــف كــــــل ربــــــع ســــــاعة ويتــــــراوح الفــــــيلم بــــــين الهــــــزل والجديــــــة

  . إلخ…الفارص والميلودراما الواقعية المغرقة والال معقول 
  السادة المرتشون 

  ق م ٩٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٣مصر 
  . على عبد الخالق:  إخراج

، ســـــعيد  محمـــــود عبـــــد العزيـــــز ، ، نجـــــوى إبـــــراهيم محمـــــود ياســـــين
،  ، أحمــــــد راتــــــب ، حســــــين الشــــــربينى ، مــــــريم فخــــــر الــــــدين صــــــالح

ـــــــزى ـــــــال رم ـــــــرى آم طـــــــارق  [ـ  ، طـــــــارق الدســـــــوقى  ، محمـــــــود الزهي
  . مروان منير:  ، الطفل ، كمال الزينى ] دسوقى

ــــــى  ــــــاح االقتصــــــادى عل ــــــى مسلســــــل االنفت ــــــيال ف ــــــزة قل ــــــة متمي حلق
ــــى هــــذا أنهــــا جيــــدةـ  الشاشــــة  موظــــف شــــريف يعمــــل بصــــحة  ! ال يعن

’  بلوبيــــــف ‘، ويــــــتهم بتلقــــــى رشــــــوة مــــــن تــــــاجر  الجمــــــرك ببورســــــعيد
، لكنهــــا جــــاءت  الجديــــد أنــــه يحــــاول إدخــــال حبكــــة تشــــويق.  فاســــد

األغـــرب أنـــه كشـــف فيهــــا .  ، وفـــى النصـــف الثــــانى فقـــط غيـــر ســـريعة
، األمـــــر الـــــذى أحـــــبط المشـــــاهد واضـــــاع  أن الموظـــــف مرتشـــــى فعـــــال

لـــــيس هـــــذا تالعـــــب غيـــــر مشـــــروع فـــــى عـــــرف أ.  إشـــــباعه واندماجـــــه
، ال يــــــــأتى بــــــــه إال الهــــــــواة  الســــــــينما ولغتهــــــــا بمشــــــــاعر المشــــــــاهدين

  ! ؟ فقط
  سارق السيارات 

  ق م ٩٥)  س/   الفراعنة ( ١٩٨٦مصر 
  . عدلى خليل:  إخراج

، فريــــدة  ، حســــين الشــــربينى ، دالل عبــــد العزيــــز حــــاتم ذو الفقــــار
  . شامخ، شوقى  ، صبرى عبد المنعم سيف النصر

، وسلســـــلة مصــــادفات مـــــن منطلـــــق الشـــــهامة  لــــص ســـــيارات تائـــــب
ـــــذى يتبنـــــى توبتـــــه ـــــذى   تنتهـــــى بضـــــياع ســـــيارة ضـــــابط الشـــــرطة ال ، وال

،  درامــــا روتينيــــة بطيئــــة اإليقــــاع.  كــــان قــــد ســــلمه الســــيارة إلصــــالحها
  . أنجح ما فيها دور اإلغواء لفريدة سيف النصر

  
  : سارق الفرح

  ’  ! بوتة لمنطقة الهضبة هى أفضل شىءالخلفية الحسية لكن المك ‘
   ٢/١سارق الفرح 

The Stolen Joy 
  ق م ١٠٠)  س/  الجذور ( ١٩٩٤مصر 

العالميـــــــــــة للتليفــــــــــــزيون  الســـــــــــلطان فـــــــــــيلم لإلنتـــــــــــاج الفنـــــــــــى  [
.  خيــــرى شــــلبى:  قصــــة.  الســــلطان فــــيلم لإلنتــــاج الفنــــى]  والســــينما

ـــــــى.  محمـــــــد مصـــــــطفى:  المخـــــــرج المســـــــاعد ـــــــتج الفن وف رؤ :  المن
تصـــــميم أفـــــيش الفــــــيلم .  نـــــوال:  تصـــــميم العنــــــاوين.  عبـــــد الهـــــادى

أنســــى :  ديكــــور وإشــــراف فنــــى.  صــــالح مرعــــى:  إهــــداء مــــن الفنــــان
موســــيقى تصــــويرية .  جميــــل عزيــــز/  مهنــــدس:  ميكســــاج.  أبــــو ســــيف
:  مـــــدير التصـــــوير.  أحمـــــد متـــــولى:  مونتـــــاچ.  راجـــــح داود:  وألحـــــان

ــــــاج.  طــــــارق التلمســــــانى ســــــيناريو وحــــــوار .  لكاشــــــفســــــلطان ا:  إنت
  . داود عبد السيد:  وإخراج

محمـــــــد .  عبلـــــــة كامـــــــل.  حســـــــن حســـــــنى:  بطولـــــــة.  ¤.  لوســـــــى
محمـــــد .  لطفـــــى لبيـــــب.  محمـــــد متـــــولى.  حنـــــان التركـــــى.  هنيـــــدى
.  فتحــــــى عبــــــد الوهــــــاب.  حيــــــاة الشــــــيمى.  هــــــانم محمــــــد.  شــــــرف

،  محمــــــــد الكيالنـــــــــى ↑ ␡.  ماجـــــــــد المصــــــــرى:  والوجــــــــه الجديــــــــد
،  ، انتصـــــــار عبـــــــد الباســـــــط ، عمـــــــرو محمـــــــد علـــــــى ةفاطمـــــــة شوشـــــــ
محمـــــد /  ، الطفـــــل ، منـــــى حســــين ، ســــحر المســـــيرى حســــين عرعـــــر

، ســـــــلمى  ، ســـــــيد فـــــــؤاد ، راضـــــــى حمـــــــد ، كـــــــوثر رمـــــــزى مصـــــــطفى
،  ، ســــــــمر حجــــــــازى ، أحمــــــــد ســــــــراج ، شــــــــادى الفخرانــــــــى غريــــــــب

  . ] هكذا [ـ  وآخرون .  ، مرزوق إبراهيم عبد الرازق
شــــــاب وفتــــــاة فــــــى :  ة المقطــــــمحــــــى عشــــــوائى مــــــدقع فــــــوق هضــــــب

ـــــدة ـــــة حـــــب ممت ـــــدبير نحـــــو  عالق ـــــى  ٥٠٠، عليهمـــــا اآلن ت جنيهـــــا ف
ال .  أســـبوع حتـــى يوافـــق والـــدها علـــى الـــزواج بعـــد افتضـــاح عالقتهمـــا

، وال مفــــــر أمامهــــــا  مفــــــر أمامــــــه إال مــــــن محــــــاوالت ســــــرقة بــــــاإلكراه
ــــا ــــبعض إغــــراءات الطبقــــة العلي ــــاء كثيــــف مــــوحى .  ســــوى الرضــــوخ ل بن

دقيقـــة  ٤٥النســـخة األصـــلية كانـــت تزيـــد  (الطـــول الزائـــد لكـــن يعيبـــه 
الخلفيــــة الحســــية لكــــن المكبوتــــة لمنطقــــة الهضــــبة هــــى .  ) ! أخــــرى

، وإن أفســـــدتها النظـــــرة األخالقيـــــة والتهليـــــل الســـــاذج  أفضـــــل شـــــىء
، الــــــــذى ال ترقــــــــى  أول أدوار ماجــــــــد المصــــــــرى!  لصــــــــمود البطلــــــــة

ــــرئيس فــــى ســــياق فهــــم  أغــــان بســــيطة.  إمكاناتــــه لمثــــل هــــذا الــــدور ال
:  إجمـــــــاال.  الســـــــينما المصـــــــرية للفـــــــيلم التجـــــــارى فـــــــى التســـــــعينات

  ! ، لكن ال خبرة تذكر بالدراما شخصيات وأفكار عدة ممتازة
  سارق المحفظة 

  ق أأ ١٠٥)  س/  السبكى ( ١٩٧٠مصر 
:  قصــــــة.  أفــــــالم أميــــــة]  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما [

.  ، يســـــــرى حكـــــــيم ر بكيـــــــرزهيـــــــ:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  زهيـــــــر بكيـــــــر
ــــاظر ــــيم زكــــى:  من چــــون  :  موســــيقى.  حســــنوف:  مونتــــاچ.  عبــــد العل

.  ، علــــــــى حســــــــن مصــــــــطفى حســــــــن:  مــــــــديرا التصــــــــوير.  كــــــــونتس
  . زهير بكير:  إخراج

ـــــدين  ، ميرفــــــت أمـــــين ، رشـــــدى أباظـــــة ســـــهير المرشـــــدى ـــــدر ال ، ب
،   ، آمـــــــال رمـــــــزى ، حســـــــين الشــــــربينى ، نبيـــــــل الهجرســــــى جمجــــــوم

  . ، منى فريد اوىكريمة البدر 
تــــــــاجر أقمشــــــــة بخيــــــــل تنشــــــــل محفظتــــــــه ويمــــــــوت النشــــــــال فــــــــى 

اآلن تتــــــــزوج شــــــــقيقاته الــــــــثالث بعــــــــد أن كــــــــن ال يجــــــــدن .  حــــــــادث
أمـــــــــا البطـــــــــل فيقــــــــع فـــــــــى حـــــــــب .  ، ويتنـــــــــازعن الميــــــــراث عرســــــــانا
  . كوميديا خفيفة لكن ساذجة فى مجملها!  الممرضة

  سارق الماليين 
  أأ ق ١٠٠)  الشرق األوسط ( ١٩٦٨لبنان 

نيــــــازى :  إخــــــراج.  عبــــــد الحــــــى أديــــــب:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار
  . مصطفى

  . ، وحيد جالل ، عادل أدهم ، ليلى شعير فريد شوقى
ــــــق  ــــــراء عــــــن طري ــــــاة حســــــناء ويحقــــــق الث ــــــول يحــــــب فت مــــــدرب خي

،  ، لكنهــــا تخونــــه مــــع الشــــرير المهــــيمن عليهــــا الســــرقة ليصــــل لقلبهــــا
ــــة االنتقــــام ــــدأ هــــو رحل ــــة مكــــررةميلودرامــــا إجتما.  ويب ــــال شــــىء  عي ، ب

  . مثير
  ☺ سارقو الدراجات 

The Bicycle Thieves 
  ق أأ ٩٠)  س ( ١٩٤٩إيطاليا 

Aka: Ladri di Biciclette (OTitle), The Bicycle Thief (US). 
PDS-ENIC. M: Alessandro Cicognini. DPh: Carlo 

Montuori. S: Cesare Zavattini. P: Umberto Scarparelli. D: 
Vittorio de Sica. 

Lamberto Maggiorani, Lianella Carell, Enzo Staiola, 
Elena Altieri. 
ــــاريخ الســــينما ــــيلم فــــى ت ــــه أعظــــم ف ــــرون ممــــن يعتبرون ــــاك الكثي ،  هن

ـــاطق ـــيلم ن ـــى األقـــل أعظـــم ف ـــه عل ـــر ممـــن يعتبرون ـــدا هـــو  واألكث ، وتأكي
ى فكـــــرة خالبـــــة تســـــتحوذ علـــــ.  أعظـــــم فـــــيلم نـــــاطق بغيـــــر اإلنجليزيـــــة

ــــذ  ــــق وتنفي ــــة مــــع حــــس إنســــانى عمي ــــى النهاي ــــة إل المشــــاهد مــــن البداي
.  بــــارع حرفيــــا وشخصــــيات وتمثيــــل مــــؤثرة حقــــا لحــــد الــــدموع جميعــــا

، لــــيس  إلــــخ…اإليطاليــــة وتنــــاول الفقــــر ’  الواقعيــــة ‘ ومــــا يقــــال عــــن
ـــــد ـــــى الجدي ـــــيلم  هـــــو المهـــــم وال حت ـــــود لهـــــذا الف ـــــب الخل ـــــا يكت ، وم
.  شـــــحنة االنفعاليـــــة الجبـــــارتين فيهـــــاوأقرانـــــه هـــــو القـــــدرة الدراميـــــة وال

، لكـــــن فـــــى صـــــورة بالغـــــة البســـــاطة والجـــــو  رحلـــــة أوديســـــية أســـــطورية
، مـــــا أن يحصـــــل  الـــــواقعى لشـــــاب فقيـــــر فـــــى رومـــــا مـــــا بعـــــد الحـــــرب

علــــى وظيفــــة تعليــــق ملصــــقات األفــــالم حتــــى ُتســــرق دراجتــــه ويجــــوب 
ــــرا حــــين يقــــرر ســــرقة دراجــــة .  رومــــا طــــوال الفــــيلم يبحــــث عنهــــا وأخي

، لكــــن أصــــحابها يرحمونــــه ألجــــل طفلــــه وينتهــــى الفــــيلم  ليــــهيقــــبض ع
تأُمـــــــل البطـــــــل :  مـــــــن المشـــــــاهد الخالـــــــدة.  بهـــــــذه الصـــــــورة القاتمـــــــة

متابعتـــــه لكهـــــل .  لمئـــــات الـــــدراجات فـــــى ســـــوق الـــــدراجات الكبيـــــر
يبـــدو أنــــه علــــى معرفــــة بلــــص إلــــى الكنيســــة حيــــث ال هيبــــة ألى شــــىء 

جزعــــه الشــــديد مشــــهد ضــــيقه مــــن ابنــــه ثــــم .  طالمــــا الدراجــــة ضــــائعة
وجبـــــــة الطعـــــــام الفـــــــاخرة لـــــــألب وابنـــــــه .  عنـــــــدما اعتقـــــــد أنـــــــه غـــــــرق

ــــة فقرهمــــا فتفســــد شــــهيتهما مشــــهد الــــذهاب !  تطاردهمــــا فيهــــا حقيق
مشــــهد الوصــــول لمنــــزل .  لعرافــــة ال تعــــرف أى شــــىء إال أخــــذ النقــــود

ثـــم .  اللـــص المزعـــوم واتضـــاح براءتـــه وطـــرد أهـــل الحـــى للبطـــل وابنـــه
ــــــر فــــــى ــــــرا مشــــــهد التفكي ــــــه منظــــــر الــــــدراجات  أخي الســــــرقة أغــــــراه ب

ـــى مبـــاراة كـــرة داخـــل األســـتاد ،  المتروكـــة بينمـــا أصـــحابها يتفرجـــون عل
ثــــم مــــا انتهــــى .  ومــــا اعتــــراه مــــن خجــــل مــــن ابنــــه لــــذلك فصــــرفه أوال

نـــال جـــائزة أوســـكار خاصـــة قبـــل ابتكـــار .  إليـــه ذلـــك مـــن نهايـــة حزينـــة
  . جائزة أوسكار ألحسن فيلم بلغة أجنبية

AA: A Honorary Prize voted by the Academy Board of 
Governers as the most outstanding foreign language film 
released in the United States during 1949. 



١٧١  

AAN: S. 

  ساطرات االرتباط 
Rules of Engagement 

  ]  مسلسل مينى  [ق م  ٢٩٠)   ت  ( ١٩٨٥أميركا ح 
By: Graham Hurley. ExcP: Graham Benson. P: Terence 

Williams. D: Robert Walker. 
Karl Johnson, Kenneth Cranham, Cathy Tyson. ¤. Anna 

Calder Marshall, Derek Fowlds, Amanda Fawsett. 
ســـاطرات االرتبـــاط هـــو التعبيـــر العســـكرى المنـــاظر لمـــا يســـمى فـــى 

لعالميــــــة العــــــالم يقتــــــرب مــــــن الحــــــرب ا.  العربيــــــة األحكــــــام العرفيــــــة
ـــاه الروســـية ـــة فـــى المي ـــة أميركي ـــوح غواصـــة نووي ـــة بعـــد جن ـــرار  الثالث ، وق

ــــــــا ـــــــــيت باالســــــــتيالء عليه ــــــــى إحــــــــدى الجــــــــزر .  السوف األحــــــــداث ف
، حيــــث يعـــــين أحــــد المســــئولين الحكـــــوميين حاكمــــا عامـــــا  البريطانيــــة

ــــــا ومصــــــادرة وحظــــــر  ــــــرض اإلجــــــراءات الصــــــارمة تمويني ــــــدأ ف لهــــــا ويب
،  عـــدة تـــدور حـــول حياتـــه الخاصـــة حبكـــات فرعيـــة.  إلـــخ…التنقـــل 

ــــه ومحــــاوالت صــــحفية طمــــوح وآخــــرين الســــتغاللها  ــــة ل ــــة غرامي وعالق
الهـــــدف الوحيـــــد .  إلـــــخ…ثـــــم قتلـــــه خطـــــأ لصـــــديقته واتهـــــام آخـــــر 

ـــــة الطـــــوارئ  الـــــذى يبـــــدو أن الفـــــيلم صـــــنع مـــــن أجلـــــه هـــــو بعـــــث حال
، مــــع اهتمــــام بتخيــــل مــــا  الــــذى عرفــــه اإلنجليــــزى فــــى الحــــرب الثانيــــة

،  لتغيـــــرات الجديـــــدة فـــــى المجتمـــــع فـــــى وضـــــع كهـــــذاســـــوف تفعلـــــه ا
مثـــــل األقليـــــات البـــــارزة حـــــاال كـــــالملونين أو االتجاهـــــات شـــــبه النازيـــــة 

ــــخ… ــــاذ ســــهرة واحــــدة .  إل ــــى إلنق ــــم يكف ولــــيس  (لكــــن كــــل هــــذا ل
  . من الملل الزائد)  ! ثالثا

  الساعات الرهيبة 
  ق أأ ٩٠)  س/   الحجاز ( ١٩٧٠مصر 

ـــــة  [ ـــــابعى]  للســـــينماالمؤسســـــة المصـــــرية العام ـــــالم جمـــــال الت .  أف
ـــــوار:  قصـــــة ـــــادرس:  ســـــيناريو وحـــــوار.  ســـــمير ن ـــــى ت ـــــاظر.  يحي :  من

صـــــالح عبـــــد :  مونتـــــاچ.  ، أنســـــى أبـــــو ســـــيف عبـــــد المـــــنعم شـــــكرى
ــــــــرازق .  جمــــــــال التــــــــابعى:  مــــــــدير التصــــــــوير.  ، شــــــــريف فيظــــــــى ال
  . عبد الحميد الشاذلى:  إخراج

،  وال أبــــو الفتــــوح، نــــ ، يوســــف شــــعبان ، نبيلــــة عبيــــد أحمــــد رمــــزى
  . ، عبد الخالق صالح ، هالة الشواربى شمس البارودى

هنــــــا هــــــوس ال معنــــــى لــــــه وســــــاذج جــــــدا بتقانــــــة ســــــينمائية اســــــمها 
ـــــوازى ـــــالتوازى.  التوضـــــيب المت ـــــتم ب ، يقطـــــع فيمـــــا  كـــــل األحـــــداث ت
زمــــيال دراســــة صــــار أحــــدهما .  ، بــــال أى هــــدف بينهــــا بعضــــها الــــبعض

ـــرا واالخـــر مهندســـا شـــريف ـــة .  الصـــا خطي ، زميلتهمـــا كـــان  عبيدـ  والبطل
ـــــــا األول ـــــــت بالثـــــــانى وراحـــــــت تحرضـــــــه علـــــــى  يحبه ـــــــه وتعلق ، وتركت

ـــــــك اآلخـــــــر الخطـــــــط .  اإلثـــــــراء غيـــــــر المشـــــــروع بالرشـــــــوة واآلن يحي
ــــه.  للظفــــر بهــــا ــــر مفهومــــة بأخــــت زميل ــــة حــــب غي ــــه عالق ،  بينمــــا لدي

ـــر الجميـــع تألقـــا أنثويـــا ـــاهرة تعـــيش معـــه هـــى نـــوال أبـــو الفتـــوح أكث  وبع
  ! هنا

  الساعات الرهيبة
  . ” الشيطان فى مهمة خاصة “:  انظر

  ساعات الفزع 
  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)  بيتش ( ١٩٨٦مصر 
  . يس إسماعيل يس:  إخراج
، ســــــناء  ، نبيــــــل الشــــــاذلى ، هشــــــام ســــــليم ، ناهــــــد يســــــرى بوســــــى
  . لملوم

ــــــاجح  ــــــدى الن ســــــاعات  ‘درامــــــا رعــــــب مــــــأخوذة عــــــن الفــــــيلم الكن
ــــارة ــــزع “ر انظـ  ’  الزي ،  نفــــس المشــــاهد واللقطــــات.  ” مستشــــفى الف

جيــــد ومثيــــر وأفضــــل مــــن المتوســــط العــــام .  مــــع تقليــــل الحــــوار تمامــــا
، لكــــن ال أحــــد يفكــــر فــــى المقارنــــة  مــــن نوعــــه فــــى الســــينما المصــــرية

  ! مع الفيلم األصلى
  الساعة تدق العاشرة 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٤مصر 
ـــــة للســـــين [ ـــــدة ما المتحـــــدة اإلفريقي ـــــالم مصـــــر الجدي ـــــالم ]  أف أف

محمـــــد :  ســـــيناريو وحـــــوار.  أمـــــين يوســـــف غـــــراب:  قصـــــة.  االتحـــــاد
عبـــــد :  مونتـــــاچ.  وديـــــد ســـــرى:  مـــــدير التصـــــوير.  مصـــــطفى ســـــامى

  . بركات:  إخراج.  العزيز فخرى
،  ، عمــــاد حمــــدى ، محمــــود ياســــين ، ناهــــد شــــريف ميرفـــــت أمــــين
،  ، فـــــاروق يوســـــف ، محمـــــد نجـــــم ، محمـــــد خيـــــرى ســـــهير البـــــارونى

  . نادية زغلول
معالجـــــة جريئـــــة جنســـــيا لروايـــــة أمـــــين يوســـــف غـــــراب عـــــن الســـــائق 

، لكـــــن  الـــــذى يتبـــــادل الحـــــب مـــــع ابنـــــة الثـــــرى الـــــذى يعمـــــل لديـــــه
ــــــع  الزوجــــــة الخائنــــــة لألخيــــــر تالحقــــــه حتــــــى تتكشــــــف األمــــــور للجمي

ميلودرامـــــــا تعليـــــــق اجتمـــــــاعى مثيـــــــرة وجذابـــــــة  .  ويقتـــــــل األب زوجتـــــــه
  . ككل

   ٧الساعة 
  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٣٧مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

ـــــــى الكســـــــار ، زكيـــــــة  ، محمـــــــد القلعـــــــاوى ، بهيجـــــــة المهـــــــدى عل
  . ، حسن راشد ، إبراهيم عرفة ، على عبد العال إبراهيم

، فـــــــى شخصـــــــية اإلنســـــــان  كوميـــــــديا ممتعـــــــة مـــــــن علـــــــى الكســـــــار
ـــــه .  البســـــيط الواقـــــع تحـــــت ضـــــغوط متنوعـــــة فـــــى شـــــتى منـــــاحى حيات

ـــــه فيتحـــــول لشـــــرب م ـــــه علي ـــــه حيات ـــــنغص حمات ـــــذى ت وظـــــف البنـــــك ال
يصــــل بــــه األمــــر أن يســــطو اللصــــوص علــــى عهدتــــه ويقــــبض .  الخمــــر

، ذلــــك حتــــى يــــدق المنبــــه  عليــــه ويتنكــــر كــــامرأة ليهــــرب مــــن الشــــرطة
  ! معلنا الساعة السابعة
  ساعة الصفر 

  ق أأ ١١٥)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٧٢مصر 
صــــالح :  قصــــة.  محســــن فرجــــانى أفــــالم]  أفــــالم إيهــــاب الليثــــى [

.  ، حســــــين حلمــــــى المهنــــــدس صــــــالح نظمــــــى:  ســــــيناريو.  نظمــــــى

:  إخــــراج.  محمــــد عمــــارة:  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ
  . حسين حلمى المهندس

، مـــــــريم فخـــــــر  ، ناهـــــــد شـــــــريف ، ســـــــامية جمـــــــال رشـــــــدى أباظـــــــة
ـــــدين ـــــدقن ، صـــــالح نظمـــــى ال ، كنعـــــان  ، محمـــــد صـــــبيح ، توفيـــــق ال
  . وصفى

ال يبــــــدو أن مغــــــامرات النشــــــاط هــــــى أجــــــود مــــــا يمكــــــن أن يقدمــــــه 
علــــــى أيــــــة حــــــال ال يخلــــــو الفــــــيلم مــــــن .  حســــــين حلمــــــى المهنــــــدس
، ال ســــــيما تمثيليــــــة الشاشــــــة التــــــى كتبهــــــا  بعــــــض لمســــــات االتقــــــان

ضــــــابط .  باالشــــــتراك مــــــع صــــــاحب القصــــــة الممثــــــل صــــــالح نظمــــــى
شـــــرطة يطــــــرد مــــــن عملــــــه بعــــــد قتلــــــه ألحــــــد أفــــــراد عصــــــابة لتهريــــــب 

ينضـــــــم لهـــــــا محـــــــاوال كشـــــــفها إال أنهـــــــم بعـــــــد قليـــــــل .  المجـــــــوهرات
أذكــــــــى مــــــــا فــــــــى الفــــــــيلم محاولتــــــــه .  يكتشــــــــفون غرضــــــــه الحقيقــــــــى

  ! جنيه ١٠٠استغالل القرار الحكومى بألغاء أوراق النقد فئة الـ 

  
  : سارقو الدراجات

  ’ !  هناك الكثيرون ممن يعتبرونه أعظم فيلم فى تاريخ السينما ‘
   ٢/١ساعة الصفر 

Bloodfist VI —Ground Zero 
  ]  فـيديو [ق م  ٩٠)  س  ( ١٩٩٤أميركا 

[New Horizons] The Pacific Trust. M: John Graham & J. 
Eric Schmidt. PD: Trae King. E: John Gilbert. DPh: Mike 
Gallagher. ExcP: Roger Corman. W: Rob Kerchner & 
Brendan Broderick. P: Mike Elliott & Minard Hamilton. D: 
Rick Jacobson.  ↑ AscPs: Don ‘The Dragon’ Wilson. Jan 
Kukumoto. C: Savage Parties. 

Don ‘The Dragon’ Wilson. ¤. Cat Sassoon. Robin Curtis. 
Jonathan Fuller. Leonard O. Turner. Wynn Irwin. Bert 
Remsen. Marcus Aurelius. And Steve Garvey -as Major 
Tillman.  Alex Desir, Dennis Keifer, Howard Jackson, 
Carl McGee, Michael Blanks, Randy Idieshi, Raymond 
Storti, Kevin Knotts, Art Canacho, Jon Freedman, Michael 
James McDonald, Vincent dePalma, Matthew Shoehan, Ed 
Crick, Rick Cox, Anthony Boyer, Millton Kahn, Patrick J. 
Statham, Dale E. Turner. 
جماعــــة إرهابيــــة عربيــــة تســــتولى علــــى منصــــة إطــــالق صــــواريخ نوويــــة 

، وتفشــــــــــل كــــــــــل خطــــــــــط القيــــــــــادة  بشــــــــــمال الواليــــــــــات المتحــــــــــدة
ـــــن الخـــــارج ـــــر م ـــــاول األم ـــــى أمامهـــــا ســـــوى  اإلســـــتراتيچية لتن ، وال يبق

ـــداخل أمامـــه عشـــر دقـــ:  أمـــل واحـــد ـــل ســـارچنت شـــارد بال ائق فقـــط قب
اإلرهــــابى مــــزيج مــــن الوطنيــــة .  قصــــف القاعــــدة بواســــطة ســــالح الجــــو

ــــــــبالده  ــــــــام ل ــــــــة واالنتق ــــــــا (القائدي ــــــــراق أو ليبي )  إيحــــــــاء يحتمــــــــل الع
والتجهيــــزات العســــكرية عاليــــة التقنيــــة قــــدمت علــــى نحــــو مقنــــع رغــــم 

ــــاج ــــال .  صــــغر اإلنت ــــال محــــدودة نســــبيا وب ــــون قت مشــــاهد النشــــاط وفن
أيضـــا هـــا .  عـــن التقاليـــد األصـــلية للسلســـلةعنـــف يـــذكر وهـــو تخلـــى 

هـــى تقـــدم خلفيـــات عصـــرية مـــرة أخـــرى فيضـــيع أثـــر العنـــف الموجـــود 
وهــــو الـــــذى يكــــون فـــــى أفضــــل حاالتـــــه فــــى األجـــــواء )  علــــى قلتـــــه (

الخشـــــنة كـــــبالد الشـــــرق األقصـــــى أو قـــــالع القتـــــال حتـــــى المـــــوت أو 
ى انظـــــر قائمـــــة األجـــــزاء بعناوينهـــــا المصـــــرية فـــــ.  الســـــجون ومـــــا إليهـــــا

  . ” القبضة الدامية “الجزء األول 
   ١٢:  ٠١ساعة الصفر 

12:01 
  ]  تليفـزيونى  [ق م  ٨٧)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٣أميركا 

New Line Cinema [Chanticlee Films]. C: Leslee Dennis. 
M: Peter Melnick. PD: Michael Novotny. FE: Michael N. 
Knue, A.C.E. DPh: Anghel Decca. Pr: Jonathan Heap. 
ExcPs: Jana Sue Memel, Sasha Emerson. P: Robert J. 
Degus, Cindy Hornickel. TP: Philip Morton. TelevisionSt: 
Jonathan Heap. Based on the ShortSt 12:01 PM: Richard 
Lupoff. D: Jack Sholder.  AscPs: Sergio Martinez, Aaron 
Meyerson. 

Jonathan Silverman. Helen Slater. Nicolas Survoy. Robin 
Bartlett. Jeremy Piven. Constance Marie and Glenn 
Morshower. And Martin Landau -as Dr. Thadius Moxley. ␡ 
↑ With: Paxton Whitehead -as Dr. Tiberius Scott. Cast 
-inAlphOrder: Cheryl Anderson, Joey Andrews, Frank 
Collision, Ed Crick, Jonathan Emerson, Drew Gehl, Mary 
Hale, Mark Christopher Lawrence, Will Leskin, Eric 
Mansker, Mark Phelan, Hosea Sanders -Himself, Ann Shea, 
Lara Steinick, Danny Trejo, Jim Turner, Ray Victor, F.X. 
Vitolo. 
موظــــف المســــتخدمين بشــــركة ألبحــــاث الطاقــــة النوويــــة يشــــهد قتــــل 

ـــــــووى ـــــــوم  إحـــــــدى العالمـــــــات الشـــــــابات فـــــــى المعجـــــــل الن ، وبعـــــــد ي
، فيســــتيقظ  لــــيال ١٢:  ٠١عصــــيبب يصــــعق بأبــــاچورة بيتــــه الســــاعة 

ــــوم الســــابق ــــيلم  ليجــــد أن الي ــــه بالضــــبط أو مــــا يســــميه الف يتكــــرر أمام
ـــــة  ـــــزمن ‘نظري ـــــزمن نفســـــه تحـــــت  ’ تنطـــــيط ال ـــــى يكـــــرر ال ، وهـــــى تعن

، مــــع حالــــة خاصــــة غيــــر متوقعــــة للبطــــل وهــــى  ظــــروف فيزيائيــــة معينــــة
يحـــــاول انقـــــاذ البطلـــــة التـــــى أحبهـــــا .  القـــــدرة علـــــى تـــــذكر مـــــا حـــــدث

ــــه يفشــــل ــــام يبــــذل جهــــودا أكبــــر حتــــى  لكن ، وعلــــى مــــدى خمســــة أي
ــــة يف ــــام بتجرب لحــــان ســــويا فــــى إثبــــات عــــزم مــــدير المشــــروع علــــى القي

غيــــــر قانونيــــــة حيــــــث أغلقــــــت الحكومــــــة المعجــــــل ألســــــباب تتعلــــــق 
، وهــــــى  الصــــــورة المحوريــــــة ذكيــــــة للغايــــــة وتــــــدعو للتأمــــــل.  باألمــــــان

ـــــــة  ـــــــى حـــــــدود ال نهائي ـــــــد أداء يومـــــــه إل ـــــــى تجوي مقـــــــدرة اإلنســـــــان عل
هــــو أبعــــد مــــا يكــــون ، وأن اعتقــــاده أنــــه فعــــل أقصــــى مــــا عنــــده  تقريبــــا

العلــــم ســــىء فــــى الفــــيلم وال يؤخــــذ شــــىء فيــــه علــــى .  عــــن الحقيقــــة
، والجـــو العـــام كوميـــدى مـــع تنويعـــات لمـــا يحـــدث مـــن  محمـــل الجـــد

ــــــيال أو قضــــــاء ســــــهرة  ــــــوم آلخــــــر كمطــــــاردات أو دخــــــول الســــــجن ل ي
أطــــــرف مــــــا فــــــى ذلــــــك حلــــــه النهــــــائى .  شــــــاعرية فــــــى الغابــــــات معــــــا

ــــأن تتعــــرض البطلــــة هــــى األ ــــى للمشــــكلة ب ــــذات التنطــــيط الزمن خــــرى ل
مشــــهد !  وأنهمــــا ســــيظالن يعيــــدان نفــــس اليــــوم إلــــى مــــا ال نهايــــة معــــا

طريـــــف يحـــــاول فيـــــه الـــــبطالن ذكـــــر أجمـــــل خمـــــس روائـــــح فيختـــــاران 
، ثـــــم  القهـــــوة والخبـــــز المنزلـــــى والحقـــــول والحـــــذاء الجديـــــد والمطـــــر

  . يضيفان الورد األحمر الذى تحبه البطلة
  ساعة لقلبك 

  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   يثىالل ( ١٩٥٠مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج
، زوزو  ، عزيــــــز عثمــــــان ، حســــــن فــــــايق ، كمــــــال الشــــــناوى شــــــادية
، ثريـــــــا  ، صـــــــالح منصــــــور ، عبــــــد العزيـــــــز محمــــــود ، منـــــــى شــــــكيب

  . سالم
، وتخطـــــط لـــــزواج  الزوجـــــة اللعـــــوب التـــــى تـــــوهم زوجهـــــا بـــــالمرض

،  قيــــرةلكــــن االبــــن يحــــب فتــــاة ف.  ابنــــه مــــن ابنتهــــا مــــن زوجهــــا األول
ـــــآمر عليـــــه الزوجـــــة حتـــــى تكـــــاد تحطـــــم حياتهـــــا وحيـــــاة أســـــرتها .  وتت

  . كوميديا متوسطة فى كل شىء
  سأعود بال دموع 

  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 
.  شـــــاتو لإلنتـــــاج والتوزيـــــع الفنـــــى]  مصـــــر للتوزيـــــع ودور العـــــرض [

:  الموســـــيقى التصــــــويرية.  بشـــــير الـــــديك:  إعـــــداد وســـــيناريو وحـــــوار
ســـــعيد :  مـــــدير التصـــــوير.  ناديـــــة شـــــكرى:  مونتـــــاچ.  ورشـــــيدعمـــــر خ
  . تيسير عبود:  إخراج.  شيمى

، محمــــــــود  ، مصــــــــطفى فهمــــــــى ، رشــــــــدى أباظــــــــة مديحــــــــة كامــــــــل
، حســــــــــين  ، ســــــــــلوى محمــــــــــود ، مــــــــــريم فخــــــــــر الــــــــــدين المليجــــــــــى
  . ، نبيل الدسوقى ، هويدا خورشيد الشربينى

ــــل الكالســــيات ا ــــديك األولــــى لتحوي ــــة مــــن محــــاوالت بشــــير ال ألدبي
عـــــودة الســــــيدة  ‘هـــــذه المــــــرة .  العالميـــــة لتمثيليــــــات شاشـــــة مصــــــرية

، حيـــــــث ثـــــــرى يـــــــبطش بأســـــــرة حبيبـــــــة ابنـــــــه  لـــــــدورينمات’  العجـــــــوز
، ثـــــم تعـــــود محاولـــــة  تهـــــاجر وتحتـــــرف الـــــدعارة كـــــى تثـــــرى.  الفقيـــــرة
ــــــع االنتقــــــام ــــــة للجمي ــــــة دموي ــــــأتى نهاي ــــــى أن ت ــــــة .  ، إل معالجــــــة روتيني

ــــة للمب وتوجيــــه بــــدائى الغــــة بشــــكل عــــام حتــــى مــــن أصــــحاب ، ومحاول
  . األسماء الكبيرة

  سأكتب اسمك على الرمال 
  ق م ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٨١المغرب 
  . عبد اهللا الصباحى:  إخراج

،  ، ســــمير صــــبرى ، ســــميرة ســــعيد ، ناهــــد شــــريف عــــزت العاليلــــى
  . ، مريم فخر الدين أمينة رزق

ميلودرامـــــــــا فجـــــــــة وســـــــــاذجة مـــــــــن كافـــــــــة الجوانـــــــــب الموضـــــــــوعية 
، تـــــــروى بعـــــــض صـــــــور مقاومـــــــة الشـــــــعب المغربـــــــى للوجـــــــود  الفنيـــــــةو 

، وأحـــــداث عنيفـــــة وأخـــــرى  حـــــوار صـــــارخ وإيقـــــاع ممـــــل.  الفرنســـــى
ـــــــاء ـــــــروى.  رومانســـــــية ال يربطهـــــــا أى تماســـــــك فـــــــى البن ،  ال قصـــــــة ت

ســــوى أن البطــــل مناضــــل ويضــــطره هــــذا لتــــرك أهلــــه وحبيبتــــه ومــــن ثــــم 
غيــــر مقنعــــة ، فــــى مقابــــل مذبحــــة  نتــــابع مجموعــــة مغــــامرات درجــــة ب

ــــى أحــــد المســــاجد فجــــرا أصــــال انظــــر الفــــيلم اآلخــــر .  ، للمصــــلين ف
أيــــــن تخبئــــــون  “لــــــنفس الموجــــــه والــــــذى عــــــرض بعــــــد أســــــابيع قليلــــــة 

  . ” الشمس
  سامحنى 

  ق أأ ٨٥)   س ( ١٩٥٨مصر 
  . حسن رضا:  إخراج

ــــد  ، مــــارى منيــــب ، كريمــــان ، ســــميرة أحمــــد كمــــال الشــــناوى ، عب
  . ، إلهام زكى المنعم إبراهيم

ــــل ومركــــزة الموضــــوع ــــدة التمثي ، حــــول المشــــاكل  درامــــا مقنعــــة وجي
،  ، التــــى يســـببها زواج مــــن فتــــاة ال تميـــل لهــــا األســــرة العائليـــة اليوميــــة

  . وتأتى لألقامة عندهم بعد الزواج
  سامسون البرئ 

Samson l’Innocent 
  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى [ق م  ٧٩)   ت  ( ١٩٩٠فرنسا ح 

S: Anne-Marie and Patrice Mithois↵ Alain Krief. 
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D: Christian Karcher. 
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قاطعـــة فريبـــوورج بسويســـرا فـــى مـــدرس وتالميـــذ فصـــله فـــى رحلـــة لم
كمـــا فـــى إطـــار االخـــتالط العـــام مـــع األطفـــال .  ضـــيافة مدرســـة أخـــرى

، تـــــــربطهم  إلـــــــخ…، وحيـــــــاتهم وبيئـــــــتهم ومشـــــــاكلهم  السويســـــــريين
ـــا مقـــيم بالمدرســـة ويهـــوى صـــنع  صـــداقة خاصـــة مـــع صـــبى معـــوق ذهني

ــــى صــــبى دائــــم .  نمــــاذج للســــفن الشــــراعية الحبكــــة الرئيســــة أن يختف
،  بــــــة بســــــبب انفصــــــال أبويــــــه ورحيــــــل أمــــــه عــــــن القريــــــةالعزلــــــة والكآ
، إذ أنــــــه الشــــــخص  المعــــــوق هــــــو الســــــبب’  سامســــــون ‘ويُعتقــــــد أن 

والنهايــــــة كرنفـــــــال شــــــعبى يقــــــام .  الوحيــــــد المقــــــرب لــــــذلك الصــــــبى
وأخيـــــرا تتحســـــن .  تقليــــديا الســـــيد الظـــــالم الـــــذى يــــتهم النـــــاس ظلمـــــا

الفرنســــى عالقــــة الصــــبى المختفــــى بأبيــــة وتنشــــأ صــــداقة بــــين المــــدرس 
ــــه السويســــرية ــــى هــــذا الفــــيلم حســــن  وزميلت ، وهكــــذا تســــير األمــــور ف



١٧٢  

، وإن   ، والمعتمــــد علــــى ثيمــــات بســــيطة ومقبولــــة مــــن الجميــــع الطويــــة
  . كانت غير مثيرة على نحو خاص فى أى من مناحيها

  ☺ سان فرانسيسكو 
San Francisco 

  تلوين/   ق أأ ١١٧)   ت  ( ١٩٣٦أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. MD: Herbert Stothart. M: Edward 

Ward. Title Song Bronislau Kaper. E: John Hoffman. AD: 
Cederic Gibbons, Arnold Gillespie, Harry McAfee. AstD: 
Joseph Newman. DPh: Oliver T. Marsh. S: Anita Loos. St: 
Robert Hopkins. P: John Emerson, Bernard Hyman. D: 
W.S. van Dyke. 

Clark Gable, Jeanette MacDonald, Spencer Tracy, Jack 
Holt, Jessie Ralph, Ted Healy,  Shirley Ross, Al Shean, 
Harold Huber. 
ــــر مــــن  ــــى ظــــل الكثي الفــــيلم المؤســــس لضــــرب أفــــالم الكــــوارث والت

فــــى )  جيبــــول (صــــاحب ملهــــى .  مواصــــفاته باقيــــا ومتبعــــا حتــــى اليــــوم
، واســــع  حــــى الكازينوهــــات الشــــهير باربــــارى كوســــت بمدينــــة العنــــوان

ــــــــوذ وذو دور سياســــــــى حيــــــــث الفســــــــاد مكــــــــون جــــــــوهرى فــــــــى  النف
ــــدما ي.  شخصــــيته ــــاالنفراج نســــبيا عن ــــه ب ــــدأ متاعب ــــة تب ــــه مغني شــــغل لدي
ـــــة  ــــــر لتشـــــتهر وتصـــــبح حســـــناء )  ماكدونالـــــد (موهوب ـــــة مـــــن دنف قادم
، والعالقـــــــــة العاطفيـــــــــة بينهمـــــــــا تصـــــــــبح بـــــــــدورها مصـــــــــدرا  المدينـــــــــة
ــــدما يتبناهــــا خصــــمه .  لإللهــــام ــــران عكســــية عن لكــــن هــــذا يتحــــول لني

ــــرا ــــزال الــــذى جــــاء .  السياســــى ليجعــــل منهــــا نجمــــة أوپ الرائــــع أن الزل
ــــر مــــن مجــــرد ذروة الفــــيلمبعــــد ســــاعة كاملــــة مــــن  ، فكــــل  ، كــــان أكث

ـــدراما وظفـــت ورســـمت وكإنهـــا البـــد أن تنتهـــى بزلـــزال رهيـــب  بنيـــة  (ال
ـــــار لتخلصـــــها مـــــن شـــــرورها ـــــاج لكـــــرات مـــــن الن ،  ) ســـــدوم التـــــى تحت

وطبعـــا مـــن هـــذا تغيـــر شخصـــية البلـــد وإقالعـــه عـــن الجوانـــب الفاســـدة 
س أداء ترايســـــــى المحبـــــــب كـــــــالق.  فـــــــى حياتـــــــه بعـــــــد هـــــــذه الكارثـــــــة

ـــم .  صـــديق البطـــل ـــد ل ـــد وهـــو تقلي ـــاء لچينيـــت ماكدونال ـــر مـــن الغن كثي
المـــــؤثرات فـــــى قمـــــة .  تحفـــــل بـــــه أفـــــالم الكـــــوارث كثيـــــرا بعـــــد ذلـــــك

ــــت ذروة لإلبهــــار فــــى عصــــرها النســــخة األصــــلية تحــــوى .  القمــــة وكان
،  لقطـــات لكـــوبرى البوابـــة الذهبيـــة الشــــهير وهـــو بعـــد تحـــت اإلنشــــاء

الطــــــابع الوثــــــائقى حــــــذفت فــــــى لكنهــــــا وغيرهــــــا مــــــن اللقطــــــات ذات 
ــــه جــــاء بعــــد عــــام واحــــد .  النســــخ األحــــدث األعلــــى إيقاعــــا الواقــــع أن

ــــى فريســــكو ‘مــــن فيلمــــين شــــهيرين عــــن ســــان فرانسيســــكو  مــــن ’  فت
، وكالهمــــــا يــــــدور فــــــى  مــــــن جولــــــدوين’  باربــــــارى كوســــــت ‘وارنــــــر و

فـــــى خـــــالل عـــــامين كانـــــت فـــــوكس .  نفـــــس خلفيـــــة المالهـــــى والقمـــــار
الفــــيلم بــــآخر ســــار علــــى الكثيــــر مــــن خطواتــــه تقــــدم ردهــــا علــــى هــــذا 

عـــــن كارثـــــة حقيقيـــــة أخـــــرى هـــــى حريـــــق ”  فـــــى شـــــيكاجو القديمـــــة “
ـــــنفس  فيهـــــا ١٨٧١ ، جـــــاء متفوقـــــا مثلـــــه لحـــــد كبيـــــر وإن لـــــم يـــــرق ل
عـــــــن  ”  الزلـــــــزال “الفـــــــائق  ١٩٧٥وبـــــــالطبع هنـــــــاك فـــــــيلم .  نجاحـــــــه

  . كارثة مشابهة فى مدينة لوس أنچليس
AA: Sd (Douglas Shearer). 
AAN: Pic; A (Tracy); D; OSt; AstD. 

  المطاردة الجهنمية —سايبر 
Cybertracker 

  ق م ١٠٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
PM. C: Adriana Michel, C.S.A. CD: Lisa Dyehouse. PD: 

Steve Ramos. SpVFx: Frank Isaacs. OScr: Lisa Popeil, Bill 
Montei. FE: Chris Worland, Chris Maybach. DPh: Ken 
Blakey. AscP: Scott McAboy. Co-P: Don ‘The Dragon’ 
Wilson. W: Jacobsen Hart. P: Richard Pepin, Joseph Merhi. 
D: Richard Pepin.  ↑ and Jim Maniaci -as the Trackers. 

Don ‘The Dragon’ Wilson in. ¤. Str: Richard Norton. 
Stacie Foster. Steve Burton. Abby Dalton. Jim Maniaci. 
With John Aprea -as Senator Dilly. And Joseph Ruskin -as 
Crat Rounds. 

مرعى لألفـــــــالم الشـــــــهيرة تـــــــيمم هـــــــذه ـ  اســـــــتغالليات الثنـــــــائى پيپين
ـــــــى “المـــــــرة نحـــــــو  ـــــــال عناصـــــــر  ” الشـــــــرطى اآلل ـــــــاج صـــــــغير وب ، بإنت

، لكــــــن هنــــــاك بعــــــض مشــــــاهد فنــــــون  ، بمــــــا فيهــــــا المــــــؤثرات مميــــــزة
ــــــنجم دون ويلســــــون ــــــدة بفضــــــل البطــــــل ال  ٢٢٥بعــــــد .  القتــــــال الجي

ــــف و  ــــزداد حــــوادث العن ــــن وضــــع دســــتور أميركــــا ت تقــــوم شــــركة ســــنة م
ـــــى لمكافحـــــة الجريمـــــة ـــــل  متخصصـــــة  بصـــــنع إنســـــان آل ، فـــــى المقاب

هنــــاك جماعــــة مناهضــــة للشــــركات التــــى تصــــمم الروبــــوت وتعتقــــد أن 
ويلســــون هــــو .  األنســــان أفضــــل مــــن اآلالت المبرمجــــة التــــى ال تفكــــر

الـــــذى يحطـــــم مصـــــدر قـــــوة الشـــــركة المصـــــنعة للربـــــوت وهـــــو ســـــناتور 
  . النهاية أنه أيضا روبوت، الذى يتضح فى  ) أپريا (دايلى 

   ٢/١ ٢سايبر 
Cybertracker 2 

  ق م ٩٠)  المصرية  ( ١٩٩٥أميركا 
PM. C: Mark Sikes. PD: Gregory Martin. CD: Lisa 

Dyehouse. OScr: John Gonzalez. FEs: Ron Cabreros and 
Paul G. Volk. AscP: Ken Blakey. S: Richard Preston, Jr. 
Co-Ps: Scott McAboy and Don ‘The Dragon’ Wilson. P: 
Richard Pepin and Joseph Merhi. D: Richard Pepin. 

Don ‘The Dragon’ Wilson -World Kickboxing Champion 
-in ¤. Str: Stacie Foster. Tony Burton. Jim Maniaci. John 
Kassir. With Stephen Rowe -as Damien Rhodes. And Steve 
Burton -as Jared. 

مرعى لألفــــالم الكبــــرى تبتعــــد قلــــيال عــــن ـ  اســــتغالليات الثنــــائى پيپين
، لتخطــــــــى  الــــــــذى حاكتــــــــه فــــــــى الجــــــــزء األول”  الشــــــــرطى اآللــــــــى “

ـــرا ـــار الهـــدف كثي ـــال اختي ـــد  صـــعب المن ـــه نجـــم بعي ـــك أن إنتـــاج .  ، ذل
متواضـــــع يـــــوحى بأنـــــه يحـــــاكى كالســـــية كالســـــيات المســـــتقبل القريـــــب 

، ال تشــــــــبهها  ] ” ٢٠٠٠العــــــــالم ســــــــنة  “ [”  مجــــــــرى الحســــــــام “
أشــــباه بشــــر خرجــــوا علــــى األهــــداف التــــى :  ســــوى فــــى الخــــيط العــــام

مشــــــاهد .  ، ينطلــــــق متعقــــــب الســــــيبريين لإليقــــــاع بهــــــم صــــــمموا لهــــــا
  . ، لكن اإلثارة العميقة تكاد تكون معدومة نشاط حافلة

     رحلة تصادم
The Accidental Tourist 

  ق م ١٢١)   ت/  إى إتش إى  ( ١٩٨٨أميركا 
Warner Bros. M: John Williams. E: Carol Littleton. PD: 

Bo Welch. DPh: John Bailey. Based on the N: Anne Tyler. 

S: Frank Galati, Lawrence Kasdan. P: Lawrence Kasdan, 
Charles Okun, Michael Grillo. D: Lawrence Kasdan. 

William Hurt, Kathleen Turner, Geena Davis, Amy 
Wright, David Ogden Stiers, Ed Begley, Jr., Bill Pullman, 
Robert Gorman, Bradley Mott, Seth Granger, Amanda 
Houck, Caroline Houck, London Nelson, Gregory Gouyer, 
W.H. Brown, Donald Neal, Peggy Converse, Maureen 
Kerrigan, Jacob Kasdan, Paul Williamson, Walter Sparrow, 
Todd Adelman, Meg Kasdan, David Combs, Jonathan 
Kasdan, Thomas Paclucci, Neana N. Collins, Roland 
Riallot, Boone Narr, Audrey R. Rapoport. 

ـــــد :  بـــــالتيمور صـــــحفى جـــــاد بصـــــفحة الســـــياحة فـــــى إحـــــدى الجرائ
عنــــــه بــــــدون )  تيرنــــــر (يفاجــــــأ بانفصــــــال زوجتـــــه )  هيــــــرت (المحليـــــة 

ــــر مــــن  ــــدمات بعــــد زواج أكث ــــا ١٥مق ــــاط كليهمــــا  عام ، والســــبب إحب
ـــة .  بعـــد مصـــرع ابنهمـــا ـــة الـــروح تعمـــل بيطري ـــدريجيا تجذبـــه فتـــاة عالي ت

الــــــذروة رحلــــــة لپــــــاريس .  وتولــــــت يومــــــا عــــــالج كلبــــــه عالجــــــا نفســــــيا
ــــــه فيهــــــا هــــــذه الفتــــــاة الجريئــــــة المطالبــــــة بعالقــــــة ثابتــــــة معهــــــن  تلحق

ــــــه ــــــه والعــــــودة إلي ــــــين مفارقت ــــــة مــــــا ب ــــــه المذبذب ــــــف .  وزوجت عمــــــل كثي
ــــل ــــارع التمثي ــــم يكــــن باإليقــــاع  المشــــاعر مــــتقن الشخصــــيات ب ، وإن ل

  . المتوقع من عموم المشاهدين
AA: SptAs (Davis). 
AAN: Pic; SBased on Material from Another Medium; M. 

  سائق الشاحنة 
  ق أأ ٨٠)   س ( ١٩٦٨سوريا 

ــــــة للســــــينما ،  نجــــــاة كســــــاب حســــــن:  ســــــيناريو.  المؤسســــــة العام
ـــــاچ.  فوتشـــــينيتش ـــــدير التصـــــوير.  صـــــاحب حـــــداد:  مونت چـــــورچ :  م

  . بوشكو فوتشينيتش:  إخراج.  خورى
  . ت، هالة شوك ، صبرى عباد ، ابتسام جابرى خالد تاجا

ـــــة بشـــــكل عـــــام ـــــة ومتقن ـــــة مقنع ـــــة وعاطفي ـــــا اجتماعي مســـــاعد .  درام
.  ســـــائق يكـــــافح حتـــــى يصـــــبح ســـــائقا ثـــــم مشـــــاركا فـــــى ملكيـــــة لـــــورى

  . قصة حب متبادل موازية مع فتاة ريفية
  ☺  ٢/١سبارتكوس 

Spartacus 
  ق م ١٩٧)  س/    ف/   ت  ( ١٩٦٠أميركا 

[Universal] Universal; Bryna Productions. S: Dalton 
Trumbo; Based on the Story: Howard Fast. DPh: Russel 
Metty, A.S.C. PD: Alexander Golitzen; AD: Eric Orbom; 
SD: Russel A. Gausman , Julia Heron. Main Titles & 
Design Cnslt: Saul Pass; Sd: Waldon O. Watson, Joe Lapis, 
Murray Spivack, Ronald Pierce; Historical & Technical 
Advisor: Vittorio Nino Novarese; UPMg: Norman Deming. 
Additional Scenes Ph: Cliford Stine, A.S.C.; PAids: Stan 
Margulies; Wardrobe: Peruzzi; Miss Simmons’ Costumes: 
Bill Thomas; Costumes: Valles. FE: Robert Lawrence; Asts 
to the FE: Robert Schulte, Fred Chulack; ScrCo-Cond: 
Joseph Gershenson; ME: Arnold Schwarzwald; MUp: Bud 
Westmore; Hair Stylist: Larry Germain; AstD: Marshall 
Green. MCompAndCond: Alex North. ExcP: Kirk Douglas. 
P: Edward Lewis. D: Stanley Kubrick. 

Kirk Douglas -as Spartacus. Laurence Olivier -as Crassus. 
Jean Simmons -as Varinia. Charles Laughton -as Gracchus. 
Peter Ustinov -as Batiatus. John Gavin -as Julius Caesar. 
Spartacus. Co-Str: Nina Foch, John Ireland, Herbert Lom, 
John Dall, Charles McGraw. With: Joanna Barnes, Harold J. 
Stone, Woody Strode, Peter Brocco, Paul Lambert, Robert 
J. Wilke, Nicholas Dennis, John Hott, Frederic Worlock. 
And Co-Str: Tony Curtis-as Antoninus. 

مليــــــون دوالر كــــــان  ١٢ (اإلنتــــــاج الهائــــــل مــــــن أوائــــــل الســــــتينيات 
.  ) بعـــده بـــأربع ســـنوات”  راكليوبـــات “رقمـــا هـــائال تمامـــا لـــم يفقـــه إال 
ــــد  ــــاج فــــى  (أسپانيا ـ  صــــورت المعــــارك قــــرب مدري ــــم اإلنت عــــدا هــــذا ت

مـــــــــن الجنـــــــــود األســـــــــپان   ٨٠٠٠، وذلـــــــــك باســـــــــتخدام  ) هوليـــــــــوود
، وهــــو أمـــــر متجــــاوز لكــــل التقاليـــــد اإلنتاجيــــة وبنــــاء علـــــى  كممثلــــين

ـــوا ليســـوا بالواقعيـــة  إصـــرار كووبريـــك أنهـــم رغـــم عـــددهم هـــذا ، مـــا زال
دووجــــالس هــــو .  م.  ق ٧٠قصــــة ثــــورة العبيــــد نحــــو ســــنة !  يــــةالكاف

ســـــپارتكوس وكيــــــرتس هـــــو العبــــــد اإليطـــــالى اآلخــــــر أنتونيـــــوس الــــــذى 
ـــــارة ـــــع.  جمعتهمـــــا صـــــداقة إنســـــانية جب ، مثلمـــــا ســـــيمون  كالهمـــــا رائ

ولوتـــــــون فـــــــى ، وأوليفــــــــييه وأوســـــــتينوف فـــــــى دور حبيبـــــــة ســـــــپارتكوس
، تـــــاجر عبيـــــد  ةحـــــاكم طاغيـــــ (ثالثـــــة أدوار ذات مـــــذاق خـــــاص جـــــدا 

ــــــى ــــــة .  ) ، ســــــناتور ديمــــــوقراطى طفيل ــــــدمج فــــــى العاطف ــــــك أن تن علي
وإن كــــان .  التــــى تنفجــــر مــــن جميــــع المشــــاهد ممســــوحة بحــــزن مــــؤثر

ـــــــان  ـــــــة والشاشـــــــة الصـــــــغيرة تعطي ـــــــه أن المشـــــــاهدة المنزلي مشـــــــكوكا ب
الفــــيلم كتبــــه أحــــد أبــــرز كتــــاب القائمــــة .  إمتاعــــا حقيقيــــا بهــــذا الفــــيلم

، عـــــــن روايـــــــة لهـــــــاوارد فاســـــــت ســـــــكرتير  مبـــــــوالســـــــوداء دالتـــــــون ترا
، والنتيجـــــة أن لـــــم يحـــــظ بارتيـــــاح كبيـــــر  الحـــــزب الشـــــيوعى األميركـــــى

.  ) لــــــم يســــــم كأفضــــــل فــــــيلم أو توجيــــــه أو كتابــــــة (مــــــن األكاديميــــــة 
والمثيــــــر للفضــــــول أنــــــه مضــــــمونيا يــــــداهن المســــــيحية علــــــى حســــــاب 

، وتــــــــربط عباراتــــــــه االفتتاحيــــــــة بــــــــين هــــــــذه األخيــــــــرة وبــــــــين  الوثنيــــــــة
، ويصـــــل لحـــــد القـــــول أن المســـــيحية ســـــوف تبنـــــى مجتمعـــــا  لعبوديـــــةا

ـــــة ـــــة الروماني ـــــدا علـــــى أنقـــــاض الديكتاتوري ـــــدة  جدي ، وهـــــذا نفســـــه مزاي
علـــــى الرؤيـــــة الغربيـــــة لعصـــــور الظـــــالم واعتبارهـــــا بـــــدأت يـــــوم ســـــقطت 

هــــــذا وذاك يجعلــــــه فاصــــــال مهمــــــا حيــــــث لــــــم .  تلــــــك اإلمبراطوريــــــة
.  تقداتــــه قــــط بعــــد ذلــــكيصــــنع كووبريــــك أفالمــــا تتملــــق اإلنســــان ومع

المتـــــاح حاليـــــا فـــــى العـــــادة هـــــو النســـــخة األكثـــــر كمـــــاال التـــــى تجـــــرى 
، أمـــــــا النســـــــخة  ١٩٩١ق والتـــــــى ظهـــــــرت للنـــــــور فـــــــى عـــــــام  ١٩٧

ــــة  ــــائق بســــبب حــــذوفات رقابي األصــــلية فكانــــت تجــــرى أقــــل ســــت دق
دقيقـــــــة  ١٦١، وبينهمـــــــا كانـــــــت النســـــــخة النمطيـــــــة تجـــــــرى  أميركيـــــــة

  . فقط
AA: SptA (Ustinov); Cgr -Color; CD (Valles and 

Thomas); AD-SD -Color (Golitzen, Orbom -AD, SD: 
Gausman , Heron -SD). 

AAN: FE (Lawrence); Scr of a Dramatic or Comedy Pic. 

  سباق األجيال 
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى   [ق م  ١٠٦)  ت ( ١٩٨٥مصر ح 

:  لكاتــــــب الفرنســــــىتــــــأليف ا.  تليفـــــــزيون جمهوريــــــة مصــــــر العربيــــــة
شــــنودة :  ســــيناريو وحــــوار.  محمــــد حمــــودة:  ترجمــــة.  بــــول هيرفيــــه

ـــــدس ديكـــــور.  جـــــرجس ـــــدى:  مهن ـــــدس إضـــــاءة.  صـــــالح الجن :  مهن
،  ، محمـــــد عبـــــد الصـــــمد شـــــادية يوســـــف:  تصـــــوير.  عمـــــرو إبـــــراهيم
إبــــراهيم أبـــــو :  إعــــداد موســــيقى.  ، محمــــد الهلبــــاوى يوســــف شــــالل

مــــــــدير إدارة .  المــــــــنعم خفــــــــاجىعبــــــــد :  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  المجــــــــد
ســــاعد .  بــــدر عــــامر:  المنــــتج المنفــــذ.  محمــــود الســــنجرى:  اإلنتــــاج

:  المخرجـــــــان المســـــــاعدان.  حســـــــين أبـــــــو المجـــــــد:  فـــــــى اإلخـــــــراج
محمــــــد :  إخــــــراج <.  ↔ ، محمــــــد أبــــــو المجــــــد محمــــــد األصــــــيلى

  . > عبد السالم
وجـــــدى .  مــــى عبـــــد النبــــى.  زيـــــزى مصــــطفى.  أمينــــة رزق.  بطولــــة

ـــــــىالعر  ـــــــد العزيـــــــز.  ب ـــــــغ حبشـــــــى.  صـــــــبرى عب ـــــــب محيـــــــى .  بلي غري
  . ، ثريا إبراهيم سليمان حسين.  ، ألفت سكر الدين

، لــــم تقــــدم فــــى هــــذه  ميلودرامــــا مســــرحية فرنســــية مــــن أوائــــل القــــرن
المعالجــــة الصــــغيرة المضــــطربة مــــن سلســــلة المســــرح العــــالمى بالشــــد 

ألخيــــر هــــذا ا.  المطلــــوب وأفســــدت خيوطهــــا الفرعيــــة مغزاهــــا الــــرئيس
مــــــن :  تصــــــيغه عبــــــارة النهايــــــة علــــــى لســــــان البطلــــــة متوســــــطة العمــــــر

ـــى قتلـــت أمـــى  ـــا ابنت ـــذهب معهمـــا وهـــى مريضـــة  (أجلـــك ي قبلـــت أن ت
ــــى أوصــــى بهــــا الطبيــــب لنقاهــــة  ــــال سويســــرا الت ــــداء فــــى القلــــب لجب ب

، وهــــــو فــــــى الواقــــــع  ) ، وذلــــــك حتــــــى ال تفــــــارق  األخيــــــرة الحفيــــــدة
ـــين ا ـــزة بقـــاء مغـــزى دارونـــى فـــى جـــوهرة كصـــراع ب لعاطفـــة البشـــرية وغري

لكـــــن مـــــا يتلـــــو هـــــذا مباشـــــرة أن ترحـــــل الزوجـــــة الشـــــابة مـــــع .  النـــــوع
كــــان يجــــب نســــج رفــــض الجــــدة لحــــل العقــــدة .  زوجهــــا تاركــــة أمهــــا

ـــــس ـــــدتها المفل ـــــراض أو مشـــــاركة زوج حفي ـــــى إق ـــــة ف ،  الرئيســـــة الممثل
ــــه أن ال تغــــامر بمــــا بقــــى  ــــه لزوجهــــا فــــى فــــراش موت بســــبب وعــــد قطعت

ـــى ، كـــان يجـــب أن ال تتعـــارض ســـلبا مـــع  حقـــول البيـــزنس مـــن نقـــود ف
، فــــالمفروض مضــــمونيا أنهــــا هــــى األخــــرى تضــــحى  المغــــزى المــــذكور

ــــى تراهــــا ممزقــــة بســــبب أزمــــة ابنتهــــا  بكــــل شــــىء مــــن أجــــل ابنتهــــا الت
ــــدتها (الخاصــــة  ــــزى مصــــطفى .  ) وأيضــــا المفــــروض نحــــو حفي أداء زي

بعــــض الشــــىء الخفــــيض المــــؤثر كــــامرأة عاطفيــــة مضــــحية أنقــــذ األمــــور 
، وإن ظـــــل  بـــــأن جعـــــل هـــــذه الطيبـــــة التراچيديـــــة صـــــراعا قائمـــــا بذاتـــــه

  . هذا شىء والمغزى اإلجمالى المقصود شيئا آخر
الطريق الحديدى تحت —سباق إلى الحرية 

   ٢/١األرض 
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بعـــد صـــدور قـــانون العبيـــد الهـــاربين الـــذى صـــدر فـــى عهـــد الـــرئيس 

اكمــــة مـــــن ســـــاعدهم بمـــــا فـــــيهم فيلمــــور ويتـــــيح إعـــــادة اعتقـــــالهم ومح
ـــــيض  ـــــة زراعـــــة القطـــــن (الب ـــــذاك بضـــــرورة حماي ـــــرر آن ـــــد  ) وب ـــــم يع ، ل

، والـــذين وصـــل عـــددهم حتـــى قيـــام  هنـــاك مـــالذ ألولئـــك ســـوى كنـــدا
ـــــــــق الحديـــــــــدى تحـــــــــت  ‘.  الجـــــــــئ ٤٠٠٠٠الحـــــــــرب إلـــــــــى  الطري

ـــــة علـــــى ’  األرض ـــــل الحـــــرب األهلي ـــــة أطلقهـــــا قناصـــــو العبيـــــد قب كني
،  ن مـــــن هـــــؤالء مـــــن أميركـــــا إلـــــى كنـــــداالمســـــار الـــــذى يســـــلكه الفـــــاري

ويقصــــد بهـــــا أن فرصـــــتهم الوحيـــــدة فـــــى الهـــــرب هـــــى بـــــاختراق بـــــاطن 
ــــط ــــرأتين كاروالينــــا .  األرض فق ــــروى قصــــة هــــرب رجلــــين وام الفــــيلم ي

، ســــرعان مــــا يقتــــل رجــــل وتمــــوت امــــرأة  ١٨٥٠الشــــمالية فــــى العــــام 
فــــــــانس  (بلدغـــــــة ثعبـــــــان ليواصـــــــل الشـــــــاب الحـــــــداد اآلخـــــــر وفتاتـــــــه 

ــــــى ــــــين مســــــتقلتين للهــــــرب)  وبيل ــــــن .  رحلت ــــــدأت بإيعــــــاز م الفكــــــرة ب
، وطـــــــوال الطريـــــــق كـــــــانوا يلجـــــــأون لبيـــــــوت معينـــــــة  صــــــحفى ليبرالـــــــى

ـــــــون أن أهلهـــــــا متعـــــــاطفون مـــــــع الســـــــود ، وتمـــــــر الرحلـــــــة عبـــــــر  يعرف
ـــــى  أوهايوـ  ، وسينســـــيناتى وبورتســـــماوث  كنتاكىـ  ويلليامســـــبيرج  ، إل

، وكــــان يخبــــأ العبيــــد  نــــدا، ومنهــــا بــــالنهر إلــــى ك ميتشيجانـ  ديترويــــت 
ـــــك المراحـــــل ـــــى بعـــــض تل ـــــى صـــــناديق ف ـــــيلم تليفــــــزيونى صـــــغير .  ف ف

، وأبـــرز مـــا فيـــه تركيـــزه  متماســـك الحبكـــة مـــتقن التمثيـــل مـــن الجميـــع
ــــد مــــن أجــــل  ــــرة مــــن قصــــة كفــــاح العبي علــــى هــــذا الجانــــب وهــــذه الفت

  . الحرية فى أميركا
  ☺ السباق العظيم 

The Great Race 
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عمـــــل فـــــائق التكلفـــــة والضـــــخامة ككوميديـــــة مـــــن ضـــــرب الفـــــارص 

، وأحــــــد الثالثـــــة الكبـــــار للضــــــرب فـــــى منتصــــــف  شـــــديد الكارتوونيـــــة
ــــع  ــــون “الســــتينيات م ــــون مجنــــون مجن ــــه بعــــامين ”  إنــــه عــــالم مجن قبل

ــــذى يحمــــل أوجههــــا للشــــبه  ” هــــؤالء العظمــــاء وآالتهــــم الطــــائرة “و ال
”  الســـــــباق العظـــــــيم “ الواقـــــــع أن.  انظرها هنـــــــاكـ  مثيـــــــرة للفضـــــــول 

يتميـــــز بتأسيســـــه لمبـــــدأ المحاكـــــاة الســـــاخرة لألفـــــالم الشـــــهيرة وهـــــو 
ــــــذى مــــــده  ــــــد ال ــــــى )  ” مجــــــانين فــــــى الجــــــو “ (’  الطــــــائرة ‘التقلي إل

، كمـــــا تخصـــــص  اســـــتقامته بالغـــــة االســـــتعقاد فـــــى مطلـــــع الثمانينيـــــات
، حيــــــث الصــــــراع  ١٩٠٨.  فيــــــه إنــــــاس مثــــــل ميــــــل بــــــرووكس وغيــــــره

ـــــى ا ـــــد بـــــين ليزل الشـــــهير المتخصـــــص فـــــى ’  المتهـــــور ‘لعظـــــيم الممت
ــــام القياســــية ــــور فيــــت  تحطــــيم األرق ــــرع الفاشــــل الحــــانق دكت ، والمخت

، يصــــل لذروتــــه فــــى ســــباق بالســــيارات بــــين نيــــو  ) كيــــرتس وليمــــون (
عبـــــر الغـــــرب األميركـــــى فأالســـــكا والمنطقـــــة القطبيـــــة  (يـــــورك وپـــــاريس 

مــــع مــــاجى  بينمــــا ينشــــغل ليزلــــى مــــع غرامياتــــه.  ) ثــــم شــــمال أوروپــــا
ــــــى  ــــــوق المــــــرأة والت ــــــاع المناصــــــرة لحق ــــــواه الصــــــحفية حــــــادة الطب ديب
ـــــه  ـــــم انضـــــمت ل ـــــالجرى لحســـــاب صـــــحيفتها فـــــى الســـــباق ث ـــــدأت ب ب

ــــــة ( ــــــر أدوارهــــــا تألقــــــا وأنوث ــــــب  ) وود فــــــى أحــــــد أكث ، تتواصــــــل مقال
ــــــور فيــــــت وشــــــريكه األبلــــــه مــــــاكس  ــــــك (دكت .  ضــــــد الجميــــــع)  فول

ـــــس الســـــوداء  ـــــديان المالب ـــــى محا ـ  يرت ـــــة لشخصـــــية ربما ف كـــــاة كرتووني
وذلــــــك فــــــى مقابــــــل كيــــــرتس الــــــذى ال  ـ  ! نقــــــار الخشــــــب ووديپيكــــــر

ـــأنق ـــدى ســـوى بدلـــة بيضـــاء مفرطـــة الت فـــى الغـــرب تحـــول الفـــيلم .  يرت
ــــة ــــالم الويســــترن الكوميدي ــــدى وصــــوله لبوتســــدورف  لمحاكــــاة ألف ، ول

حيـــــث أميـــــر أبلـــــه يشـــــبه فيـــــت ”  ســـــجين زنـــــدا “تحـــــول إلـــــى حبكـــــة 
، وفــــى پــــاريس  يزلــــى والبــــارون مغتصــــب العــــرشومبــــارزة ســــيوف بــــين ل

، وهكــــــذا تســــــير  ) لدرجــــــة تنســــــيه الســــــباق (تشــــــتعل قصــــــة الحــــــب 
، الــــذى يعــــد متــــأثرا  يتصــــدر الفــــيلم إهــــداء للوريــــل وهــــاردى.  األمــــور

ـــــدياتهم المبكـــــرة  ـــــال شـــــك بكومي ـــــا شخصـــــيتى  (أيضـــــا ب يناظرهمـــــا هن
ــــــت ومســــــاعده.  د ــــــى خلــــــق .  ) في ــــــح ف ــــــاء الفتــــــرة القديمــــــة أفل إحي

ــــــات وروح ومــــــذاق ــــــيس فقــــــط كخلفي ــــــى  المــــــذاق الخــــــاص ل ــــــل ف ، ب
ـــــديم فـــــيلم يـــــذكرك هـــــو نفســـــه بالطريقـــــة التـــــى كانـــــت تصـــــنع بهـــــا  تق

، وســـــــتجد الشخصـــــــيات المرحـــــــة مفرطـــــــة  األفـــــــالم فيهـــــــا أو نحوهـــــــا
، وســــتجد أحــــد أضــــخم  األحاديــــة إمــــا تخــــايال وإمــــا غبــــاء وإمــــا معــــا

مشـــــــاهد شـــــــجارات الحانـــــــات وكـــــــذا أضـــــــخم مـــــــا صـــــــنعت الســـــــينما 
ـــــات التورتة ـــــا مـــــن تتابع ـــــا كـــــان يمكـــــن  الوجهـ  فىـ  إطالق ـــــى آخـــــر م ، إل

ـــابرة ـــه مـــن تلـــك األفـــالم الغ ـــه مـــن إعـــادة  توقع ـــا يمكـــن توقع ، وآخـــر م
عنـــــاوين .  ، أو محاكـــــاة ســـــاخرة لغيـــــر الكوميـــــدى منهـــــا تضـــــخيم لهـــــا

ــــارة عــــن شــــرائح تعــــرض مــــن خــــالل جهــــاز إســــقاط  رئيســــة مبتكــــرة عب
عـــــادة مـــــا يتـــــاح حاليـــــا فـــــى !  فـــــةردئ يتلـــــف كـــــل منهـــــا بطريقـــــة مختل

  . ق ١٣٩نسخة أقصر تجرى 
AA: SdFx (Tregoweth Brown). 
AAN: Cgr -Color; FE; Song (The Sweetheart Tree 

-Mancini -M, Mercer -Lyr); Sd (Warner Bros. Studio Sound 
Department -George R. Groves -SdD). 

  سباق مع الزمن 
Out of Time 

  ق م ١٠٠)  س/  تاميدو ( ١٩٩٣مصر /  بريطانيا
[Motion Pictures International] Alexander’s Tresures; 

Tamido Film. FE: John Shirley. DPh: Fred Tammes. PD: 
Salah Marei, Onsi Abo Seif, Dora Lelouda. M: Alan Parker.  
ExcP: Wagih Khairy, Joseph Nassar. W: Jesse Graham. P 
ane D: Anwar El Kawadri. 

Jeff Fahey. Camilla More. ¤. Str: Spiros Focas. Michael 
Gothard. Michael Russo. Tock Milligan. Gamil Ratib. 
Samah Anwar. Hala Sedkie. Ragaa Hesien, Ed Bishop, 
Mohamed Tawfik. Hesien El Sherbine, Basam Ragab, Lila 
Shaier. 

، ككــــــل  وســــــط بطــــــاقم مشــــــترك بريطــــــانى مصــــــرىفــــــيلم نشــــــاط مت
،  اإلنتاجــــــات األوروپيــــــة المشــــــتركة تكتمــــــل جميــــــع عناصــــــر التوليفــــــة

، فتفضــــى األمــــور  عــــدا واحــــد فقــــط هــــو منــــتج يســــيطر علــــى اإلنتــــاج
رغـــــــم كـــــــل شـــــــىء يظـــــــل اإلنتـــــــاج  (لخســـــــائر فادحـــــــة دائمـــــــا أبـــــــدا 

ـــــالم ـــــا لصـــــنع األف ـــــى رأين ـــــى ف ـــــة المثل ـــــة هـــــو الطريق ، لكـــــن  باإلنجليزي
أســــــطورة .  ) ط التــــــوافر الحقيقــــــى لمقومــــــات إتقانهــــــا ونجاحهــــــابشــــــر 

تقــــــول أن العثــــــور علــــــى تمثــــــالين لــــــرأس اإلســــــكندر األكبــــــر ســــــوف 
يفضـــــى لكشـــــف أحـــــد كنـــــوزه التـــــى ســـــرقها أحـــــد قادتـــــه وخبأهـــــا فـــــى 

، ثــــم  البدايــــة فــــى اليونــــان حيــــث يعثــــر علــــى الــــرأس األولــــى.  مصــــر
تـــــى تضـــــم ، ال بقيـــــة األحـــــداث فـــــى مصـــــر حيـــــث تتـــــوالى الصـــــراعات

، وهــــــــذا  ، ومليــــــــونير يونــــــــانى ، وعصــــــــابة محترفــــــــة أحــــــــد البــــــــاحثين
ـــــــى  ـــــــة الخاصـــــــة والت ـــــــر تحمـــــــل أســـــــرته ذاتهـــــــا صـــــــراعاتها البيني األخي

  . سيكون لها دور حاسم بعد حصول عائلهم على الكنز فعال
  السبع بنات 

  ق أأ ١٣٠)   س/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

،  ، ســــعاد حســـــنى ، زيــــزى البــــدراوى ، أحمــــد رمـــــزى ناديــــة لطفــــى
، صـــــالح  ، عمـــــر الحريـــــرى ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى حســـــين ريـــــاض

  . سليم
، ونحـــو ســـبع قصـــص  ســـبع شـــقيقات مـــع والـــدهم بعـــد وفـــاة أمهـــم

هنــــاك الكبــــرى .  فــــى كوميــــديا البــــد أن تكــــون ســــريعة والذعــــة بالتــــالى
، ثالثــــة تســــعى بشــــتى  ، وأخــــرى صــــدمت بمصــــرع خطيبهــــا المضــــحية

  . وهكذا حتى الطفلة الصغيرة…ئل لعريس غنى الوسا
  ☺  ٢/١خطايا  ٧

Seven 
  ق م ١٢٦)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 

New Line. C: Billy Hopkins, Suzanne Smith and Kerry 
Borden. M: Howard Shore. CD: Michael Kaplan. E: 
Richard Francis-Bruce. PD: Arthur Max. DPh: Darius 
Khondji. Co-Ps: Stephen Brown, Nana Greenwald, Sanford 
Panitch. Co-ExcPs: Lynn Harris, Richard Saperstein. ExcPs: 
Gianni Nunnari, Dan Kolsrud, Anne Kopelson. S: Andrew 

Kevin Walker. P: Arnold Kopelson, Phyllis Carlyle. D: 
David Fincher.  SPMUpFx: Rob Bottin. 

Brad Pitt, Morgan Freeman. ¤. Gwyneth Paltrow. Richard 
Roundtree. R. Lee Ermey. John C. McGinley. Julie 
Araskog. Mark Boone Junior. John Cassini. Reginald E. 
Cathey, Peter Crombie. Hawthorne James, Michael Massee, 
Leland Orser, Richard Portnow, Richard Schiff, Pamela 
Tyson. ␡ Kevin Spacey -as John Doe. 

ـــاريخ الســـينما فكـــرة .  واحـــد مـــن أشـــد األفـــالم إقباضـــا وقتامـــة فـــى ت
جامحـــــة خارقـــــة تـــــأتى بأحلـــــك بقعـــــة مـــــن عصـــــور الظـــــالم إلـــــى مدينـــــة 

تلــــك البقعــــة هــــى الــــوعظ الســــوداوى .  أميركيــــة معاصــــرة غيــــر محــــددة
ـــــة ـــــا الســـــبع المميت ـــــدامى عـــــن الخطاي ـــــ.  ال ـــــى وشـــــك محق ق كهـــــل عل

، وبديلــــه القــــادم الشــــاب  بــــارد ومثقــــف وفنــــان فــــى عملــــه -االعتــــزال 
ـــــــق  ـــــــان متكـــــــامالن مـــــــن فرييمـــــــان  (الغـــــــر المنفعـــــــل الواث أداءان خالب

، يشـــــتركان معـــــا فـــــى مالحقـــــة  ) الكـــــاريزمى وپيـــــت المفعـــــم بالحمـــــاس
ــــوزا لتلــــك الخطايــــا ، وذلــــك أساســــا  ســــفاح يقتــــل مــــن يــــرى فــــيهم رم

يجبـــــر  (ى اإلغـــــراق فـــــى ممارســـــة الخطيئـــــة مـــــن خـــــالل إرغـــــامهم علـــــ
ـــــدينا  ـــــا  علـــــى األكـــــل حتـــــى المـــــوت’  شـــــرها ‘ب ’  جشـــــعا ‘، ومحامي

فــــى ســــريره لمــــدة ’  كســــوال ‘، ويــــربط  علــــى قطــــع رطــــل مــــن جســــمه
ـــــات الجـــــنس بنصـــــل ’  شـــــهوانية ‘ ، ويجعـــــل عـــــاهرة عـــــام تتلقـــــى طعن

ــــى ــــة ‘، ويشــــوه وجــــه حســــناء  ســــكين حقيق ــــاك )  ’ متباهي ــــزال هن ال ت
، ومــــع ذلــــك يقــــرر القاتــــل تســــليم  ’ الحنــــق ‘ و’  الحســــد ‘ خطيئتــــا
ـــــر ألى فـــــيلم.  نفســـــه ،  هـــــذا سيصـــــنع أحـــــد أقـــــوى ثلـــــث ســـــاعة أخي

، وأيضــــا إدانــــة  وهــــو بــــالقطع الجــــزء الــــذى يستعصــــى علــــى النســــيان
جـــــزء أساســـــى مـــــن .  فريـــــدة وفـــــذة للهـــــوس الـــــدينى وعصـــــوره البائـــــدة

ــــى نفســــه نموذجــــا إلحــــدى الخط ــــل رأى ف ــــوة أن القات ــــا الســــبعالق ،  اي
ــــة  ــــه المتخايل ــــت خطت ــــن ثمــــة كان ــــن نصــــحت الصــــحفيين  (وم ــــو الي ني
ـــة ، أو حتـــى عـــن وجـــود سپيســـى فـــى  بعـــدم الكشـــف عـــن أســـرار النهاي

”  صــــمت الحمـــــالن “المقارنـــــة واردة حتمــــا مـــــع ) .  طــــاقم الممثلــــين
هنـــــا نســـــخة .  ال ســـــيما بعـــــد النجـــــاح الجمـــــاهيرى المفـــــاجئ المشـــــابه

ـــــدءا مـــــن الع ـــــر أســـــلوبية ب ـــــاوين أكث ـــــة ‘ن ـــــالمعنى ’  التجريبي ســـــينمائيا ب
،  ) اللوحـــــات تهتـــــز وكأنهــــا نســـــخة فـــــيلم متهالكـــــة (الــــدقيق للكلمـــــة 

وإمتـــــدادا ألحاديـــــث وافـــــرة عـــــن دانتـــــى وشوســـــر وسبنســـــر واألكـــــوينى 
المثيـــــر حقـــــا أننـــــا ال نـــــرى عنـــــف .  ممـــــن كتبـــــوا عـــــن الخطايـــــا الســـــبع

ـــــط ـــــا ق ـــــل حي ـــــة بعـــــد أن ت.  القات ـــــث ميت ـــــة أو جث ـــــع فقـــــط صـــــور ثابت ق
، رغــــــم هــــــذا مــــــن المثيــــــر أن اعتبــــــره الــــــبعض أكثــــــر فــــــيلم  الواقعــــــة

، رغــــــم أن ال  انظــــــر-”  الُمخــــــرج “هوليــــــوودى رئــــــيس فظاعــــــة منــــــذ 
مقارنـــــــة بـــــــالمرة بينهمـــــــا مـــــــن حيـــــــث ترســـــــيم العنـــــــف صـــــــراحة علـــــــى 

:  الواقــــع أن البشــــاعة الرهيبــــة تــــاتى مــــن شــــىء آخــــر أعمــــق.  الشاشــــة
عقولنــــا الباطنــــة عمــــره  أنــــه فــــيلم يفقــــأ فــــى وجوهنــــا قيحــــا دفينــــا فــــى

ــــرون ــــرز آراء فينشــــر أن .  عشــــرة ق ــــن أب ــــيلم الــــذى ال ‘ م ال قيمــــة للف
ـــــــــك  ـــــــــة في ـــــــــرك ندب ـــــــــذ …يت ـــــــــى المحـــــــــيط من ـــــــــم أســـــــــتحم ف ـــــــــا ل أن

بغـــــض النظـــــر عـــــن هـــــذا ال تتوقـــــع .  ’ ” الفـــــك المفتـــــرس “ شـــــاهدت
ـــة ـــة التالي ـــا .  نومـــا فـــى الليل ـــى الشاشـــة تجاهلن ـــوان األصـــلى عل فـــى العن

ــــافتراض أ’  ٧ ‘رقــــم  ـــــب ــــه مجــــرد حــــرف ال ـــــى ‘ ن ــــا’  ف ــــة .  مقلوب غالبي
  . مواد الدعاية الرسمية نفسها فعلت ذات الشىء

AAN: FE. 

  
  : خطايا ٧

  ’  ! فقط صور ثابتة أو جثث ميتة بعد أن تقع الواقعة ‘
  سنوات فى التبت  ٧

Seven Years in Tibet 
  ق م ١٣١)  س  ( ١٩٩٧أميركا 

Mandalay Entertainment [Reperage; Vanguard Films/ 
Applecross]. ExcPs: Richard Goodwin, Michael Besman, 
David Nichols. P: Jean-Jacques Annaud, John Williams, 
Iain Smith. S: Becky Johnston. D: Jean-Jacques Annaud. 

Brad Pitt. ¤. David Thewlis, B.D. Wong, Jamyang 
Jamtsho Wangchuk. 

متســــــــــلق جبــــــــــال ألمــــــــــانى شــــــــــاب يغــــــــــزو قمــــــــــة  حيــــــــــث ١٩٣٩
ال تســــير .  ، فــــى الوقــــت الــــذى يغــــزو فيــــه أقرانــــه پوالنــــدا الهيمااليــــا

األمـــــور كمــــــا يجــــــب إذ ســـــرعان مــــــا تأســــــره القـــــوات اإلنجليزيــــــة هــــــو 
، تفلـــــــح  بعـــــــد سلســـــــلة مـــــــن محـــــــاوالت الهـــــــرب الفاشـــــــلة.  ورفاقـــــــه

المحاولــــة األخيــــرة عبــــر الجبــــال الجليديــــة وينتهــــى بــــه المطــــاف فـــــى 
،  آنــــذاك كــــان الــــداالى المــــا طفــــال.  ، مدينــــة التبــــت المقدســــة ســــاال

الـــــتعلم المتبـــــادل والتفاعـــــل الروحـــــى بـــــين االثنـــــين هـــــو محـــــور بقيـــــة 
فــــيلم قــــوى ومــــؤثر فــــى حــــد ذاتــــه لكنــــه يظــــل طــــوال الوقــــت .  الفــــيلم

يطـــرح مقارنـــات مـــع أفـــالم أعظـــم كثيـــرا تخللتهـــا اللمســـة الصـــوفية أو 
”  الطريـــق إلـــى الهنـــد “اعـــة أكبـــر مثـــل االبهـــار البصـــرى والجرامـــى ببر 

تعـــــرض لحـــــذف خـــــاص بعـــــد عرضـــــه فـــــى .  ” اإلمپراطـــــور األخيـــــر “و
، ذلـــــك  مصـــــر نتيجـــــة احتجاجـــــات غيـــــر معلنـــــة مـــــن ســـــفارة الصـــــين

  . بحجة أنهم ال يعترفون باستقالل التبت

  سبع الليل 
  ق أأ ٩٠)  س/  السبكى ( ١٩٧١مصر 

ى المولـــــــــد عـــــــــدل:  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  جمهوريـــــــــة فـــــــــيلم
مــــدير .  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  حلمــــى عــــزب:  منــــاظر.  المحــــامى
  . حسن الصيفى:  إخراج.  إبراهيم صالح:  التصوير

ـــــين رشـــــدى أباظـــــة ــــــت أم ـــــدقن ، ميرف ـــــق ال ـــــؤاد ، توفي ،  ، نجـــــوى ف
  . صالح نظمى

، ثــــم  ميكــــانيكى يتــــورط فــــى إنقــــاذ فتــــاة مــــن أيــــدى عصــــابة تهريــــب
حــــول الكوكــــائين المخبــــأ فــــى ســــيارة تتــــوالى المطــــاردات والصــــراعات 

  . فيلم نشاط متواضع بال شىء مقنع وقليل من اإلثارة.  البطلة
  أيام فى الجنة  ٧

  ق أأ ١٢٩)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
]  العربيــــــــة للســــــــينما المؤسســــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للســــــــينما  [

؛  محمـــــــــد مصـــــــــطفى ســـــــــامى:  قصـــــــــة وحـــــــــوار.  العربيـــــــــة للســـــــــينما
مهنــــــــدس .  ، علـــــــى الزرقـــــــانى مـــــــد مصـــــــطفى ســـــــامىمح:  ســـــــيناريو
.  < نهـــــاد بهجـــــت:  منســـــق المنـــــاظر >؛  حلمـــــى عـــــزب:  المنـــــاظر

:  كلمــــات:  إال إنــــت >؛  محمــــد عبــــد الوهــــاب:  ألحــــان الوســــيقار
حســــــــــين :  كلمــــــــــات:  حــــــــــالى فــــــــــى الهــــــــــوى؛  مــــــــــأمون الشــــــــــناوى

ـــــــور:  ؛ تســـــــجيل األغـــــــانى < الســـــــيد ـــــــد الن ـــــــن.  نصـــــــرى عب :  دواري
:  إســـــــــــكتش الهنيـــــــــــدى.  خـــــــــــوين رحبـــــــــــانىاأل:  كلمـــــــــــات ولحـــــــــــن

مهنــــــــدس .  ســــــــيد مكــــــــاوى:  ؛ لحــــــــن صــــــــالح چــــــــاهين:  كلمــــــــات
إدوارد :  إدارة اإلنتــــــــــاج.  حســــــــــن التــــــــــونى:  الصــــــــــوت والمكســــــــــاچ

ـــــــاچ ↔.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  نجيـــــــب :  مونت
ــــــاج ↔.  فـــــــيكتور أنطــــــون:  مــــــدير التصــــــوير.  حســــــين عفيفــــــى :  إنت
  . فطين عبد الوهاب:  جإخرا  ↔.  رمسيس نجيب

ـــــــدى:  مـــــــع.  حســـــــن يوســـــــف.  نجـــــــاة عـــــــادل .  ¤.  أمـــــــين الهني
؛  ناديـــــــة ســــــيف النصـــــــر.  ، شــــــاهيناز يوســــــف فخـــــــر الــــــدين.  إمــــــام

،  ، ســـــالمة إليـــــاس علـــــى جـــــوهر.  توفيـــــق الـــــدقن:  وضـــــيف الشـــــرف
،  ، عبـــــد الغنـــــى النجـــــدى ، عبـــــد المـــــنعم بســـــيونى إســـــكندر منســـــى
، مختــــار  بــــد المــــنعم ســــعودى، ع ، جميــــل عــــز الــــدين رضــــوان حــــافظ

  . ، أحمد عمار السيد
ــــــة ــــــة وممتع ــــــديا جميل ــــــى  كومي ــــــرح عل ــــــذى يقت ، عــــــن الصــــــحفى ال

، ليقومـــــا  ، مغنيـــــا الشـــــوارع ، بـــــأن يـــــأتى بفتـــــاة وعمهـــــا رئـــــيس تحريـــــره
،  يتكالـــــب الشـــــباب علـــــى حـــــب الفتـــــاة.  بـــــدور ثـــــريين مـــــن البرازيـــــل

كوميــــديا نجــــاة محببــــة تمامــــا فــــى ال.  وسلســــلة أخــــرى مــــن المفارقــــات
  ! أيضا

  سبعة لصوص 
Seven Thieves 

  ق أأ ١٠٢)   ت  ( ١٩٦٠أميركا 
Twentieth Century Fox. M: Dominic Frontière. DPh: Sam 

Leavitt. S: Sidney Boehm; Based on the N Lions at the Kill 
by Max Catto. P: Sidney Boehm. D: Henry Hathaway. 

Edward G. Robinson, Rod Steiger, Joan Collins, Eli 
Wallach, Michael Dante, Alexander Scourby, Berry 
Kroeger, Sebastian Cabot. 
درامـــــا نطـــــة كبـــــرى منفـــــذة بمقـــــاييس ذهبيـــــة مـــــن التوجيـــــه المحكـــــم 
وطــــــاقم التمثيــــــل الكــــــاريزمى والتشــــــويق الحــــــاد واللمســــــات الســــــاخرة 

مــــن قصــــة شــــبه  ، جعلــــت واألناقــــة الشــــاملة للخلفيــــات والســــلوكيات
ـــــى آخـــــر لحظـــــة ـــــن أول إل ـــــا م ـــــاع عمـــــال ممتع ـــــص  .  مســـــتحيلة اإلقن ل

،  يخطـــــط لســـــرقة أحـــــد مالهـــــى مونـــــت كــــــارلو)  روبينســـــون (كهـــــل 
ــــــولى مســــــاعده صــــــارم الشخصــــــية  الشخصية تحمــــــل ـ  ســــــتايجر  (فيت

، تجميــــع  ) مفاجــــأة مــــؤثرة فــــى النهايــــة حــــول صــــلته الحقيقيــــة بــــاألول
)  والــــــــالك (عــــــــاء أحــــــــدهم محــــــــور الخطــــــــة اد.  الفريــــــــق المناســــــــب

ــــا علــــى مائــــدة القمــــار بعيــــد فــــتح  لشخصــــية مليــــونير قعيــــد ينتحــــر علن
اآلخــــرين للخزينــــة بحيـــــث يــــتم تهريــــب النقـــــود فــــى مقعــــده المتحـــــرك 

، لـــــيس فـــــى توقيـــــت  هنـــــا تكمـــــن حفنـــــة مـــــن النقـــــاط غيـــــر المقنعـــــة (
ـــــرره ـــــاع مب ـــــه نفـــــذ بخطـــــة  االنتحـــــار فقـــــط وعـــــدم اقن ـــــل األدهـــــى أن ، ب

ـــــــدى ـــــــة الســـــــيانيد  قســـــــرية بديلـــــــة ل ـــــــاول حب ـــــــالك مـــــــن تن وجـــــــول وال
ـــــة مـــــن روبينســـــون  المخفـــــف ـــــة جبري ـــــك بحقن  ـ  طبيبه المفترضـ  ، وذل

.  لكــــــــن يفتــــــــرض الفــــــــيلم أن الحاضــــــــرين ال يلحظــــــــون شــــــــيئا كهــــــــذا
كـــــــذلك هنـــــــاك عـــــــدم مالحظـــــــة ســـــــتايجر أثنـــــــاء الســـــــرقة أن النقـــــــود 

ــــدة متسلســــلة األعــــداد ــــى الخطــــة راقصــــة .  ) جدي العضــــو النســــائى ف
تؤديهـــــا كـــــولينز بجاذبيـــــة أخـــــاذة تكـــــاد تعطـــــى معنـــــى جديـــــدا رخيصـــــة 
، وتؤكـــــد أن أحـــــدا ال يباريهـــــا فـــــى دور  ’ الوضـــــاعة الرفيعـــــة ‘لكلمـــــة 

الســــاقطة األنيقــــة المركــــب الحافــــل باللمســــات المحببــــة مــــن العاطفيــــة 
، بينمــــا إخــــراج مــــا بــــداخلها مــــن حنكــــة شــــوارعية  والحــــزن والوداعــــة

ــــد اللــــ ــــا فــــى كــــل هــــذا  (زوم وخــــداع هــــو فقــــط االســــتثناء وعن دع جانب
، المفـــــــروض أن يكـــــــون فيلمـــــــا  يـــــــا يســـــــوع ‘.  ) جمالهـــــــا الخـــــــارق

، بينمــــــا ســــــتايحر أبعــــــد أبعــــــد مــــــا يكــــــون عــــــن امــــــتالك حــــــس  مرحــــــا
  . الموجه هنرى هاثاواى مذهوال من قرار الستوديوـ  ’  فكاهى
  بنات وعريس  ٦

  ق أأ ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٦٨مصر 
  . السيد زيادة:  إخراج
ــــدى د عــــوضمحمــــ ــــين الهني ــــد ، أم ــــال فري ،  ، محمــــد رشــــدى ، آم

،  ، زوزو شـــــــكيب ، أحمـــــــد غـــــــانم ، هالـــــــة الشـــــــواربى ســـــــناء مظهـــــــر
  . سهير زكى

ـــــــــــة  ـــــــــــديا عـــــــــــن ملحمـــــــــــة شـــــــــــعبية ميلودرامي صـــــــــــدق أو ال  (كومي
، ويجمعهمـــــا  أحقـــــاد تفـــــرق بـــــين طفـــــل وطفلـــــة تـــــوأمين.  ) ! تصـــــدق

ـــــران ـــــزواج كبي ـــــى ا الحـــــب وال ـــــن ســـــيتدخل ف ـــــاك م ـــــا هن للحظـــــة ، طبع
  ! الحاسمة جدا

  ست البيت 
  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٩مصر 
  . أحمد كامل مرسى:  إخراج



١٧٤  

، ثريــــــا  ، منــــــى ، زينــــــب صــــــدقى ، عمــــــاد حمــــــدى فــــــاتن حمامــــــة
ــــــز محمــــــود ، حســــــنة ، محمــــــد كامــــــل فخــــــرى ــــــد العزي ، نعيمــــــة  ، عب
  . ، شكوكو ، سعاد مكاوى عاكف

،  فــــيلم الحمــــاة، وهــــذا هــــو  لكــــل مشــــكلة أســــرية فيلمهــــا الكبيــــر
، وتضـــــع  ، لكـــــن ال يرضـــــيها هـــــذا يحبهـــــا ابنهـــــا كمـــــا يحـــــب زوجتـــــه

ـــة ضـــد الزوجـــة ـــزواج مـــن أعـــز :  دسيســـة عنيف ـــه هـــو ال إنهـــا عـــاقر وعلي
، وإيقــــاع رصـــين كثيــــف  تمثيـــل متفــــوق جـــدا مــــن الجميـــع!  صـــديقاتها
البيـــــــت  “انظـــــــر الفـــــــيلم الســـــــابق ألحمـــــــد كامـــــــل مرســـــــى .  وقـــــــوى
  . ” الكبير

  ست الحسن 
  ق م ١١٠)  س/    ف ( ١٩٥٠مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، إســــماعيل يــــس ، ســــامية جمــــال ، كمــــال الشــــناوى ليلــــى فــــوزى
  . هدى سلطان

ــــد  ــــانى فــــيلم مصــــرى بــــاأللوان بع ، قصــــة ليســــت  ” بابــــا عــــريس “ث
صـــــــراع .  فــــــى الواقــــــع مــــــن ألـــــــف ليلــــــة رغــــــم إعـــــــالن ذلــــــك وقتهــــــا

ن كليهمــــــا ، حتــــــى يقتــــــرح حــــــالق خطبــــــة أميــــــر وأميــــــرة مــــــ مملكتــــــين
ـــــــوالى المصـــــــادفات .  لبعضـــــــهما ـــــــك تت ـــــــة مـــــــن أجـــــــل ذل وفـــــــى الرحل
  . والحوادث

   ٢/١الست الناظرة 
La Directrice 

  ق أأ ١٠٣)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
ــــيلم  [ ــــرا ف ــــب خــــورى]  األفــــالم المتحــــدة بيت قصــــة .  أفــــالم نجي

، أحمــــد ضــــياء  نبيــــل غـــالم:  ؛ ســــيناريو محمــــد علــــى أحمـــد:  وحـــوار
.  حســــــــين احمــــــــد:  مونتــــــــاچ.  عصــــــــام فريــــــــد:  المصــــــــور.  الــــــــدين

أنــــدريا :  مهنــــدس الصــــوت.  عبــــد المــــنعم شــــكرى:  مهنــــدس المنــــاظر
.  نجيـــــب خـــــورى:  إنتـــــاج.  ســـــيد علـــــى:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  زانـــــديلس

  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير
، زوزو  عمـــــــاد حمـــــــدى.  ¤.  شـــــــكرى ســـــــرحان.  ســـــــعاد حســـــــنى

، محمــــود  زهــــرة العــــال:  وضــــيف الشــــرف.  ، ماجــــدة الخطيــــب لنبيــــ
، إنعـــــــــام  ، نبيـــــــــل الهجرســـــــــى عبـــــــــد الخـــــــــالق صـــــــــالح.  ذو الفقـــــــــار

  . زيزى مصطفى:  ، والراقصة ، اسكندر منسى سالوسة
أيــــــن  “،  درامــــــا مراهقــــــات مــــــن التــــــى بــــــرع فيهــــــا الموجــــــه الكبيــــــر

 زوجـــــة (فتـــــاة مـــــن أســـــرة مفككـــــة .  مـــــثال”  المراهقـــــات “و”  عمـــــرى
ــــاظرة مدرســــة )  أب متســــلطة وأب ضــــعيف ــــف ن ــــى كن ــــان ف تجــــد الحن

تهــــــرب مــــــن المنــــــزل حــــــين تتــــــأزم :  داخليـــــة األحــــــداث باألســــــكندرية
ـــة حـــب مـــع طبيـــب كـــان خطيبهـــا ألختهـــا .  األمـــور يشـــمل األمـــر عالق

،  عمـــــل تعليــــــق اجتمــــــاعى جـــــاد وواقعــــــى اللمســــــات.  غيـــــر الشــــــقيق
  . ومؤثر فى نفس الوقت
  الست نواعم 

  ق أأ ٨٠)   س/  الدقى ( ١٩٥٨مصر 
  . يوسف معلوف:  إخراج

ــــة كاريوكــــا إســــماعيل يــــس ــــات صــــدقى ، حســــن فــــايق ، تحي ،  ، زين
  . ، فايزة إبراهيم عمر الجيزاوى

كوميـــــــديا جنســـــــية الموضـــــــوع مغرقـــــــة اإلضـــــــحاك رغـــــــم ســـــــذاجتها  
؟ محلــــــل  ، فمــــــا الوظيفــــــة المناســــــب امــــــرأة تتحــــــول لرجــــــل.  ككــــــل
اآلن يبــــــادل راقصــــــة !  يــــــام، مــــــع زوجــــــة مؤقتــــــة كــــــل بضــــــعة أ شــــــرعى

  ! ، ويرفضان الطالق شهيرة الحب
  الستات 

  ق م ١٠٠)  س/   النصر/  ت ( ١٩٩٢مصر 
األهـــــرام ]  أفـــــالم النصـــــر للســـــينما والفــــــيديو  ٢٠٠٠ســـــكرين  [

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  ] ٢٠٠٠ســـــكرين  [للســـــينما والفــــــيديو 
مصـــــــور .  محمـــــــود الخـــــــولى:  مخـــــــرج أول.  م.  ماجـــــــدة خيـــــــر اهللا

ــــوغرافى ــــاج.  محمــــد بكــــر:  فوت ــــدير اإلنت المــــونتير .  عــــاطف رزق:  م
ـــــــاچ نيجـــــــاتيف.  صـــــــالح خليـــــــل:  المســـــــاعد .  ليلـــــــى فهمـــــــى:  مونت
المقدمــــــــــة والمــــــــــؤثرات .  جميــــــــــل عزيــــــــــز/  مهنــــــــــدس:  المكســــــــــاج
المنــــــتج .  هـــــانى شــــــنودة:  الموســـــيقى التصــــــويرية.  نــــــوال:  الخاصـــــة
ـــــى .  ح عبـــــد الـــــرازقصـــــال:  مونتـــــاچ.  مجـــــدى عبـــــد المســـــيح:  الفن

مــــــدحت :  إخــــــراج ↔.  .E.S.Cـ  محمــــــد طــــــاهر :  مــــــدير التصــــــوير
  . السباعى

فيفـــــــى .  هالـــــــة صـــــــدقى.  إيمـــــــان.  ¤.  فـــــــى.  محمـــــــود ياســـــــين
نبيـــــــــل :  باالشـــــــــتراك مـــــــــع.  عـــــــــال رامـــــــــى.  عبلـــــــــة كامـــــــــل.  عبـــــــــده

عطيـــــة .  ، لطفـــــى لبيـــــب عـــــزت المشـــــد.  إبـــــراهيم نصـــــر.  الهجرســـــى
  .  ، صباح شحاتة ى، أحمد حللّ  ، عاطف رزق عويس

.  صــــــحفى جـــــــاد تالحقــــــه نجمـــــــة ســـــــينمائية مشــــــهورة للتـــــــودد لـــــــه
ــــى  ــــب ف ــــدأ التنقي ــــال جــــدوى فتب ــــه ب ــــى زوجت ــــه وعل تغــــدق بالهــــدايا علي
ماضــــيه حيــــث تكتشــــف عالقــــة لــــه مــــع إحــــدى الراقصــــات وكــــذا تثيــــر 

درامــــــا إغــــــواء وعالقــــــات .  الشــــــكوك عــــــن عالقتــــــه بإحــــــدى زميالتــــــه
ـــــر حقـــــ المرأةـ  الرجل ا فيهـــــا ســـــوى الفرجـــــة علـــــى بطالتهـــــا ، لـــــيس مثي

  . الحسناوات
   ٢/١الستات ما يعرفوش يكدبوا 

  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 
ـــــع األفـــــالم [ ـــــو :  مونتـــــاچ.  عظـــــيم فـــــيلم]  الشـــــرق لتوزي كمـــــال أب

عـــــــادل عبـــــــد :  مـــــــدير التصـــــــوير.  علـــــــى رضـــــــا:  ؛ ســـــــيناريو العـــــــال
ـــــارك:  مهندســـــا الصـــــوت.  العظـــــيم قصـــــة .  ى، علـــــى فهمـــــ ســـــامى مب
مــــــدير .  عبــــــاس حلمــــــى:  مهنــــــدس منــــــاظر.  بــــــديع خيــــــرى:  وحــــــوار
.  محمــــــد عبــــــد العظــــــيم:  مــــــدير التصــــــوير.  حســــــن فــــــائق:  اإلنتــــــاج
  . محمد عبد الجواد:  إخراج

ــــــس شــــــادية ــــــات صــــــدقى.  ، شــــــكرى ســــــرحان ، إســــــماعيل ي ،  زين
ـــا فخـــرى إســـتيفان روســـتى ـــد رســـتم.  ، ثري ـــد هن ـــة  ، جمـــاالت زاي ، علي

ـــــــق فـــــــوزى ـــــــدقن ، توفي ـــــــد المـــــــنعم إســـــــماعيل ال ـــــــى .  ، عب ـــــــد الغن عب

،  ، ســـــــهير رضـــــــا ، حســـــــين إســـــــماعيل ، محمـــــــود حـــــــافظ النجـــــــدى
  . ، محمود لطفى اعتدال شاهين

.  كـــــذب الســـــتات هـــــو محـــــور هـــــذه الكوميـــــديا الطريفـــــة المبتكـــــرة
ــــى يعــــود زوجهــــا لمصــــر ــــت حت ــــدعى أنهــــا انجب ــــدا  هــــى ت ، وتســــرق ول

  ! بر وهكذا، ثم تجر كل كذبة ألخرى أك لهذا الغرض
   ٢/١ستار بيرد وويلليام الحلو 

Starbird and Sweet William 
  ق م ٨٣)   ت  ( ١٩٧٣أميركا 

American Mutual Productions. A Dick Alexander F. ¤. 
DPh: Robert F. Sparks. E: George Hively. Forest Service 
Coordinator: Betty Conrad; Animal Specialist: George Toth. 
MComp and D: A Martinez. AscP: Jane Alexander. OS: 
Axel Gruenberg. P and D: Jack B. Hively.  ↑ The Song 
Brother Bear Comp and Sung: A. Martinez. Animals: 
Cougar Hill Ranch. 

Str: A Martinez. Ftr: Louise Fitch -as Maddie. With: Don 
Haggerty, Ancil Cook, Skip Homeier. And: Skeeter 
Vaughan, Monika Ramirez, Roger Bear, Caesar Ramirez.  
↑ …, Bob McLauren, Elizabeth Holmes. 
ـــــود الـــــوالء وحيـــــاة  ســـــتاربيرد صـــــبى هنـــــدى أحمـــــر متمـــــرد علـــــى قي

كمـــــــا  ‘يســــــرق طـــــــائرة كــــــى يحلـــــــق بهــــــا .  ، يقــــــرر هجرهـــــــا القبيلــــــة
، فتســــقط بــــه فــــى منطقــــة جبليــــة حيــــث يعــــايش حيواناتهــــا  ’ النســــور

لألســــف تــــرك الفــــيلم مســــألة جوعــــه  (ويحميهــــا مــــن الكــــووجر الكهــــل 
أســـــماه األخ  ، وأهمهـــــا دب يتـــــيم لكـــــن صـــــغير ومغـــــامر ) ! بـــــال حـــــل

، والـــــذى ســـــوف يحميـــــه أيضـــــا بعـــــد قليـــــل  الـــــدب أو ويلليـــــام الحلـــــو
تتابعــــــات غابــــــات وحيوانــــــات .  مــــــن الصــــــيادين الطــــــامعين فــــــى فرائــــــه
األحـــــداث بتعليـــــق مـــــن الـــــراوى .  محببـــــة كثيـــــر منهـــــا طريـــــف وملفـــــت

الفكــــرة الجوهريــــة أن تجربــــة الحيــــاة مــــع .  أكثــــر منهــــا حــــوار لألبطــــال
شــــاب المتمــــرد لــــذات الحكــــم التــــى علمــــه الحيوانــــات ســــوف تعيــــد ال

ــــــرر هجرهــــــا  ــــــف ال تحــــــل إال  (إياهــــــا األجــــــداد وق ــــــن المواق ــــــر م كثي
ــــــك الجــــــد ، وأن هــــــذه العــــــودة هــــــى فــــــى قــــــول  ) بتــــــذكر نصــــــائح ذل

أســــطورة هنديــــة ضــــمان اســــتمرارية الشــــعب الهنــــدى إذا جــــاء الرجــــل 
ــــــــاردينو .  األبــــــــيض وشــــــــتته يومــــــــا ــــــــات ســــــــان برن التصــــــــوير فــــــــى غاب

  . كاليفورنياـ  
   ٢/١ستارة ريدوود 

Redwood Curtain 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٣)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 

Hallmark Hall of Fame Productions [Chris/ Rose 
Productions, Inc.]. M: Lawrence Shragge. PD: Fred 
Harpman. DPh: Ronnie Taylor, B.S.C. E: Scott Vickery, 
A.C.E. P: Rick Rosenberg, Bob Christiansen. Co-ExcP: 
Francine LeFrak. ExcP: Richard Welsh. TP: Ed Namzug. 
Based on the Play: Lanford Wilson. D: John Korty. ␡ ↑ Co-
P: Brent Shields. UnitPMg: Derek G. Kavanagh. FirstAstD: 
Ron Colby; SecondAstD: Sean Kavanagh. CD: Jennifer 
Parsons. C: Phyllis Huffman. Olivia Harris. Sp Thanks to: 
The San Jose Symphony Orchestra. 

Jeff Daniels. Intrd: Lea Salonga. Debra Monk. Catherine 
Hicks. And John Lithgow –as Laird Riordan.  ↑ Ftr: 
Shirley Douglas –as Schyler Hoytes. Vilma Silva, Joy 
Carlin, Steve Anthony Jones. Jarion Monroe, Cab Covay, R. 
Blankeslee Colby, Jonathan Korty. 
ـــــة پيـــــانو شـــــابة ناجحـــــة لكـــــن ليســـــت لدرجـــــة التفـــــوق وذلـــــك  عازف
.  بســــبب قلقهــــا الــــداخلى مــــن كونهــــا متبنــــاة كمــــا سيتضــــح بعــــد قليــــل

، ويظهـــر فـــى المنطقـــة رجـــل غـــامض  يمـــوت متبنيهـــا المتفـــانى الطيـــب
األحـــداث فـــى ســـانتا   (يعـــيش علـــى نحـــو بـــدائى فـــى الغابـــة المجـــاورة 

ــــ ) كاليفورنياـ  كــــروز  ــــه وال ــــه أنجبهــــا مــــن ، وتعتقــــد أن دها المــــذكور وأن
ــــييتنامية عنـــدما كـــان زميـــل متبنيهـــا فـــى الحـــرب ، لكـــن األمـــر قـــد  أم ف

ــــين .  ال يكــــون بهــــذه البســــاطة درامــــا تليفـــــزيونية متوســــطة رغــــم الممثل
ليثجــــــــو وهــــــــيكس األب واألم بــــــــالتبنى ودانييلــــــــز الغريــــــــب  (الكبــــــــار 
ــــــامض ــــــام مالحــــــ ) الغ ــــــز أم ــــــا عــــــديم التمي ــــــدو قزم ــــــك أنهــــــا تب م ، ذل

  . السينما التى اعتصرت الموضوع بشدة
  ستارجيت 

Stargate 
  ق م ١١٩)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

[Metro Goldwyn Mayer] Le Studio Canal + [Centropolis 
Film; Carolco]. C: April Webster. M: David Arnold. Dig 
and VFxSup: Jeffrey A. Okun. SpCreatureFxCreated: 
Patrick Tatopoulos. CD: Joseph Porro. E: Michael J. Duthie 
and Derek Brechin. PD: Holger Gross. DPh: Karl Walter, 
Lindenlaub, BVK. Co-P: Ute Emmerich. ExcP: Mario 
Kassar. W: Dean Devlin & Roland Emmerich. P: Joel B. 
Michaels, Oliver Eberle, Dean Devlin. D: Roland 
Emmerich.  AscP: Peter Winther. VFxSup: Kit West. 
Ahmes and Horus Costumes and Ra’ Hairdress Designed: 
Patrick Tatopoulos. DigVFxPs: Jeffrey A. Diamond and 
Michael van Hembergen. Conceptual Design: Oliver Scholl. 
LineP -Pre-P: Ramsey Thomas. AddC: Al Guarino. 

<Kurt Russell. James Spader.> ¤. Viveca Lindfors, Alexis 
Cruz. Mili Avital. Leon Rippy. John Diehl. Carlos Lauchu, 
Djimon. Erick Avari, French Stewart, Gianin Loffler. <And 
Jaye Davidson.>  ↑ Cast: Christopher John Fields, Derek 
Webster, Jack Moore, Steve Giannelli, David Pressman, 
Scott Smith, Cecil Hoffman, Rae Allen, Richard Kind. 
ــــت  ــــة نســــبيا كان ــــة خارق ــــة كوني ــــه المصــــريين القــــدماء هــــو كينون رع إل

، فجــــــــاءت إلــــــــى األرض  تســــــــعى للخلــــــــود عنــــــــدما قاربــــــــت المــــــــوت
بمعنـــــــــى ســـــــــكنته كمـــــــــا يقـــــــــال بالعاميـــــــــة  (وراودت صـــــــــبيا مصـــــــــريا 

ــــم حضــــارة .  ) المصــــرية ــــا أنشــــأت الحضــــارة المصــــرية ومــــن ث ــــن هن م
يلة نقــــل عبــــر ، وهــــى وســــ ” البوابــــة النجميــــة “وعبــــر .  البشــــرية ككــــل

ـــــاد ـــــاجم أحـــــد   األبع ـــــى من ـــــد ف ـــــن المصـــــريين كعبي ـــــد م ، أخـــــذت العدي
، لكــــــن غنــــــى بالمعــــــدن  كواكــــــب أورايــــــون يشــــــبه الصــــــحراء الكبــــــرى

الخــــــــاص الخــــــــارق للبوابــــــــات النجميــــــــة وغيرهــــــــا مــــــــن المبتكــــــــرات 
ـــة ـــزة علـــى البوابـــة  ١٩٢٨فـــى عـــام .  المتقدم ـــر فـــى صـــحارى الجي يعث
ـــــة ركـــــى إلســـــتخدامها باالســـــتعانة ، واآلن يســـــتعد الجـــــيش األمي النجمي

.  ) ســــبيدر فــــى دور ملفــــت (بعــــالم مصــــريات شــــاب غريــــب األطــــوار 
يســـــتقبل العبيـــــد البعثـــــة بالترحـــــاب ويقـــــع ســـــبيدر فـــــى حـــــب إحـــــدى 

عاليـــــة التقنيـــــة فتشـــــن حربـــــا كاســـــحة ضـــــد ’  اآللهـــــة ‘أمـــــا .  فتيـــــاتهم
ويقـــــرر رع أن يعيـــــد لـــــألرض عبـــــر البوابـــــة النجميـــــة القنبلـــــة .  الجميـــــع
الحضـــارة  ‘، فقـــط بعـــد تنميـــة قوتهـــا بمـــا يكفـــى لتـــدمير  تـــوا بهـــاالتـــى أ

وعلــــى عــــالم المصــــريات أن يعثــــر علــــى رمــــز مفقــــود .  ’ التــــى أنشــــأها
ـــــة العـــــودة ـــــى رحل ـــــة ف ـــــة النجمي ـــــى يمكـــــنهم تشـــــغيل البواب عمـــــل .  حت

نظريـــــة قـــــدوم الحضـــــارة .  مثيــــر ومـــــتقن المـــــؤثرات وحافـــــل بالتفاصـــــيل
ــــى األ المصــــرية مــــن الخــــارج ــــدون ، ال تعــــد ف ــــا ب ــــة دخان وســــاط العلمي

نفـــــس الطـــــاقم .  ، بـــــالرغم مـــــن اســــتبعادهم لهـــــا علـــــى نحــــو عـــــام نــــار
 ١٩٩٦”  يـــــــــــــوم االســـــــــــــتقالل “األلمــــــــــــانى صـــــــــــــنع بعـــــــــــــد قليــــــــــــل 

  . فائقى النجاح ١٩٩٨”  جودزيلال “و
  ستارك 

Stark 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 

CBS. Theme: Bill Conti; M: Peter Myres. E: Ray Daniels. 
AD: Bill Ross. DPh: Frank Beascoechea A.S.C. <P: David 
H. Balkan. SupPs: Sam Strangis and Bill Stratton.> TP: 
Ernest Tidyman. S: David H. Balkan and Ernest Tidyman. 
<D: Rod Holcomb.> 

Marilu Henner. Nicolas Survoy. ¤. Pat Corley. Seth Jaffe. 
Arthur Rosenberg. And Dennis Hopper -as Lt. Ron Bliss. 

ــــــــالس ـ  شــــــــرطى ويتشــــــــيتا  ــــــــذهب ل ــــــــق ي كانساس الســــــــكير المطل
ـــــــور  ـــــــه المشـــــــتغلة بأحـــــــد المالهـــــــى ف ـــــــاء أخت ــــــــيجاس بســـــــبب اختف ف

يتضــــح أن زميلــــة .  اســــتعدادها للرحيــــل للعمــــل بالســــينما فــــى هوليــــوود
لهـــا اختفــــت أيضــــا حاولـــت ابتــــزاز أصــــحاب الملهـــى بمجموعــــة صــــور 

هـــــى مـــــن يتضـــــح منهـــــا أن الممـــــولين ألحـــــد الكازينوهـــــات الجديـــــدة 
المغــــامرات تــــتم باالشــــتراك مــــع زميلتهمــــا .  رجــــال المافيــــا عبــــر الــــبالد

ــــــة  ــــــر (الثالث ــــــامى بينهمــــــا عالقــــــة  المســــــتمرة فــــــى شــــــغلها)  هين ، وتتن
ــــــة ــــــى شخصــــــية ســــــتارك .  عاطفي )  سارفـــــــوى (الحــــــس الكوميــــــدى ف

ـــــــق الخصوصـــــــى ـــــــى تشـــــــبه أبطـــــــال ضـــــــرب المحق ، هـــــــو أفضـــــــل  الت
عنــــف وكــــذا اثــــارة الحبكــــة ، وتفــــوق مشــــاهد النشــــاط وال اإليجابيــــات

  . نفسها
  ستالين 

Stalin 
  ]  اشتراك [ق م  ١٧٢)  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 
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Robert Duvall. ¤. Julia Ormand. Jeroen Krabbe. Joan 
Plowrigt. Frank Finlay, Roshan Seth. Daniel Massey, 
Andras Balint. John Bowe, Jim Carter, Murray Ewan. Stella 
Conet, Ravil Isyanov, Colin Jervons. Miriam Margolyes, 
Kevin McNally, Clive Merrison. Lisa Orgolini, Joanna 
Roth, Emil Wolk. And Maximilian Schell -as Lenin.  ↑ 
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أو ســــرد نقــــدى ســــطحى لفتــــرة حكــــم ســــتالين ال يحــــاول قــــط تبنــــى 
.  ، ممـــــــا يفقـــــــده أهميتـــــــه وإقناعـــــــه عـــــــرض منظـــــــوره هـــــــو ألى شـــــــىء

التركيــــــز علــــــى سلســــــلة الــــــتخلص مــــــن الرفــــــاق القــــــدامى قبيــــــل فتــــــرة 
ــــة ــــاألعتراف ضــــد بعضــــهم  الحــــرب العالميــــة الثاني ــــإغرائهم ب ، وذلــــك ب

ــــبعض ــــذى وضــــع .  ال ــــه ال ــــالغ في ــــيح المب ــــق القب ــــاقم هــــذا التنمي ممــــا ف
ــــوحى ، بينمــــا الكــــالم والصــــو  فــــوق وجــــه دوفــــال ــــادى ت ت وحركــــة األي

ــــك أن الممثــــل الموجــــود خلــــق ذلــــك القنــــاع هــــو روبــــرت دى نيــــرو  ل
ــــــرت دوفـــــــال ــــــه روب ــــــر من إجمــــــاال فرصــــــة ضــــــائعة للتعمــــــق فــــــى !  أكث

، لكنهمــــــا تأكيــــــدا  شخصــــــية ذات عيــــــوب ووســــــاوس مرعبــــــة ودمويــــــة
صــــــاحبة نظريــــــة حولــــــت روســــــيا مــــــن بلــــــد زراعــــــى معــــــدم إلــــــى دولــــــة 

مناقشـــــة هــــذا فـــــوت بالتـــــالى  عــــدم.  صــــناعية عظمـــــى بســــرعة مذهلـــــة
فرصـــــــة دراســـــــة آثـــــــار الجوانـــــــب الســـــــلبية لشخصـــــــيته علـــــــى تلـــــــك 

  . المسيرة
  سترك يا رب 

  ق م ١٠٠)  س/   مارشال ( ١٩٨٦مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

،  ، محمــــــد رضــــــا ، خالــــــد زكــــــى ، إلهــــــام شــــــاهين حســــــن عابــــــدين
ـــى حمـــادة زهـــرة العـــال ـــور الـــدين ، هشـــام ســـليم ، ليل ة  ، فـــايز  ، نبيـــل ن

،  ، ماجـــــدة حمـــــادة ، نعيمـــــة الصـــــغير ، فريـــــدة ســـــيف النصـــــر كمـــــال
  . عزة شريف

ـــــه بمـــــن  ـــــرك الخدمـــــة ليلـــــة زفـــــاف ابن ـــــر شـــــريف يقـــــرر ت موظـــــف كبي
، وهـــــى ابنــــــة رجـــــل بيـــــزنس يســــــعى إلســـــتغالل منصـــــب هــــــذا  يحـــــب
  . ميلودراما إجتماعية جيدة المضمون والتمثيل لحد ما.  األب

  ستوب 
  ] فـيديو [ق م  ١٠٠)  س/   يديومصر العربية للفـ ( ١٩٨٩مصر 

.  إبـــــــراهيم العســـــــقالنى:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  كـــــــوثر فـــــــيلم
ـــــــــــاچ ـــــــــــاخ:  مونت أحمـــــــــــد :  الموســـــــــــيقى التصـــــــــــويرية.  محمـــــــــــد الطب

ـــــــاج.  أحمـــــــد عســـــــر:  مـــــــدير التصـــــــوير.  الكحـــــــالوى ـــــــراهيم :  إنت إب
  . محمد أباظة:  إخراج.  عسقالنى

ــــونس شــــلبى ــــراهيم ، حســــين ، ســــميرة صــــدقى ، ســــعاد نصــــر ي ،  إب
ـــــــة عمـــــــار ـــــــد  ، أحمـــــــد خمـــــــيس ، صـــــــالح نظمـــــــى نادي ، حســـــــين عب

  . ، أحمد عبد الهادى ، حمادة عبد الحليم ، نصر حماد النبى
ــــــا مفرطــــــة عــــــن إســــــرائيل وعــــــن عظمــــــة العلمــــــاء المصــــــريين  پارانوي

، كـــــل هـــــذا بينمـــــا البطـــــل نفســـــه يحتـــــرف تجـــــارة العملـــــة وتوزيـــــع  معـــــا
لقديمـــــــة قـــــــد أصـــــــبحت يكتشـــــــف أن زميلـــــــة دراســـــــته ا.  الهيـــــــروئين

، ويــــأتى فــــى طريقــــه عصــــابة إســــرائيلية تســــعى إلحبــــاط اختــــراع  مدمنــــة
ـــار اإلدمـــان فيقـــرر التصـــدى  ـــدم مـــن آث ـــة ال لعـــالم مصـــرى يســـتطيع تنقي

ــــر وأيضــــا ال شــــىء مضــــحك.  واالنتقــــام ــــع ال شــــىء مثي .  الشــــىء مقن
  . ١٩٩٢العرض السينمائى 



١٧٥  

  سجن بال قضبان 
  ق م ١٢٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٣مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

،  ، ســـــلوى صـــــادق ، هالـــــة فـــــؤاد ، ســـــمير صـــــبرى محمـــــود ياســـــين
ـــــدقن ـــــق ال ـــــدين توفي ـــــريم فخـــــر ال ـــــد  ، ســـــميرة صـــــدقى ، م ـــــة عب ، علي

  . ، أمير كدوانى المنعم
ــــز  ميلودرامــــا تشــــويقية عــــن فســــاد المحــــامين ، مقنعــــة لكــــن بــــال تمي

حة محمـــــود ياســـــين هـــــو المحـــــامى الفاســـــد الـــــذى يبـــــرئ ســـــا.  يـــــذكر
لكـــــن هنـــــاك الحبيـــــب .  الـــــدقن المخـــــتلس ويتـــــزوج ابنتـــــه هالـــــة فـــــؤاد
  . األصلى سمير صبرى يتتبع ما خفى من األمر

  سجن العذارى 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج

ــــــــق  ، شــــــــكرى ســــــــرحان ، عمــــــــاد حمــــــــدى ســــــــميرة أحمــــــــد ، توفي
  . ، نجوى فؤاد ، عدلى كاسب الدقن

، وحــــــين  ، عــــــن فتــــــاة علمتهــــــا أمهــــــا النشــــــل اجتماعيــــــةميلودرامــــــا 
، لكــــــن  موضــــــوع مكــــــرر.  تــــــدخل االصــــــالحية تجــــــد مــــــن يســــــاعدها

، الـــذى كـــان منـــه اثنـــان فـــى بدايـــة  ، ال ســـيما مـــع ثالثـــى البطولـــة مقنـــع
  . طريقهما الفنى

   السجين 
Brubaker 

  ق م ١٣٢)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨٠أميركا 
  . ” قضبان الجحيم “:  س

Twentieth Century Fox. M: Lalo Schifrin. E: Robert 
Brown. AD: J. Michael Riva. DPh: Bruno Nuyttan. AscP: 
Gordon Webb. ExcP: Ted Mann. S: W.D. Richter; St: W.D. 
Richter and Arthur Ross. P: Ron Silverman. D: Stuart 
Rosenberg.  Suggested by a B: Thomas O. Murton, Joe 
Hyams. C: Terry Liebling. 

Robert Redford. ¤. Yaphet Kotto. Jane Alexander. Murray 
Hamilton. David Keith. Morgan Freeman. Martt Clark. Tim 
McIntire -as Huey. Richard Ward, Jan van Ness, M. Emmet 
Walsh. Albert Salimo, Linda Haynes, Everett McGill, Val 
Avery. Ronald C. Frazier, David D. Harris, Joe Spinell, 
James Keane, Kanrad Sheehan. Roy Poole, Nathan George, 
Don Blakely, Lee Richardson, John McMartin. 

، مـــــــع  عمـــــــل نمـــــــوذجى لتجســـــــيد الفكـــــــر الليبرالـــــــى اإلصـــــــالحى
ــــرة دائمــــا ــــا ومعب صــــة ق.  ، عــــن هــــذا المــــذهب مناقشــــة صــــريحة أحيان

،  حقيقيــــــة لمــــــدير جديــــــد ليبرالــــــى الميــــــول ألحــــــد ســــــجون الجنــــــوب
ـــــة كســـــجين ـــــدريجيا العالقـــــات  يـــــأتى متنكـــــرا فـــــى البداي ، ويكتشـــــف ت

ـــــاء المقاطعـــــة وإدارة الســـــجن  )  مـــــن جهـــــة (االســـــتغاللية مـــــا بـــــين أثري
ــــــن الجهــــــة األخــــــرى ــــــرة.  والمســــــاجين م ــــــة كثي ــــــائع خفي ،  تتضــــــح وق

ح المقبـــرة الجماعيـــة تجعـــل مـــن بروبيكـــر أول شـــخص يجـــرؤ علـــى فـــت
نعم فــــاألمور ـ  لــــذلك الســــجن إلعــــادة تشــــريح رفــــات أحــــد المســــاجين 

ـــة مـــن الجميـــع.  تصـــل للقتـــل چـــين أليكســـاندر :  إجـــادة التمثيـــل ملفت
ـــــر  ـــــرفض الفســـــاد لكـــــن أكث رائعـــــة كإحـــــدى المســـــئوالت المحليـــــات ت

، وردفـــــورد ال يمثـــــل أكثـــــر مـــــن حياتـــــه الواقعيـــــة   واقعيـــــة مـــــن البطـــــل
)  مـــــنهم محـــــرر هـــــذا الكتـــــاب (كثيـــــرون .  كـــــى جـــــرىءكليبرالـــــى أمير 

ـــــه  انطبـــــع فـــــى ذهـــــنهم لســـــنوات دور صـــــغير لســـــجين زنجـــــى فـــــاض ب
، وبعـــــــد ســـــــنوات  ’ أريـــــــد بعـــــــض االحتـــــــرام ‘الكيـــــــل وظـــــــل يصـــــــيح 

توجيــــــــه .  وجــــــــدوه وقــــــــد أصــــــــبح نجمــــــــا اســــــــمه مورجــــــــان فرييمــــــــان
ــــارة  ــــى إث ــــل مضــــمون حــــاد إل ــــى تحوي ــــه عل ــــز فــــى قدرت ــــرج متمي روزينبي

ــــ ــــة كبي ــــه المهمــــة التجســــيد المفــــرط للقســــوة  رةإنفعالي ، وإحــــدى أدوات
ــــــث األول والبطــــــل متنكــــــرا ــــــى الثل ، وهــــــى قســــــوة تكــــــاد  ال ســــــيما ف

  . تسبب اإلغماء للمشاهدين األكثر رهافة
AAN: OS (Richter -S, Richter, Ross -St). 

  سجين أبو زعبل 
  ق أأ ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٥٧مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

ــــــــرة  ، محمــــــــود المليجــــــــى ، زهــــــــرة العــــــــال حانمحســــــــن ســــــــر  ، مني
  . ، سعيد أبو بكر ، إستيفان روستى سنبل

مغــــامرات نشــــاط أقــــل مـــــن المســــتوى المعتــــاد ألســــتاذها المصـــــرى 
، بهـــــا مـــــن الپروپاجانـــــدا أكثـــــر  ) أغلـــــى موجـــــه مصـــــرى فـــــى عصـــــره (

ســــــجين يملــــــك أچنـــــدة انتقــــــام مــــــن تــــــاجر .  ممـــــا بهــــــا مــــــن النشـــــاط
ـــى ـــاقير أجنب ـــاقير مصـــرى ، يتفـــق  عق ـــه بالســـجن مهـــرب عق مـــع زميـــل ل

مــــا .  بمشــــاركته هــــذا االنتقــــام حيــــث تعــــرض لــــنفس مكائــــد األجنبــــى
ـــــــــارك  ـــــــــاء مع ـــــــــل أثن ،  ١٩٥٦يحـــــــــدث أن يضـــــــــرب الســـــــــجن بالقناب

، ويكتشــــفان  ، فقــــط ليشــــتركا فــــى المقاومــــة الشــــعبية ويهــــرب االثنــــان
  . دورا أكبر يمارسه هذا األجنبى خالل هذه الحرب

   ٢/١سجين زندا 
The Prisoner of Zenda 

  ق م ١٠١)  س/   ت  ( ١٩٥٢أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. Screen Play: John L. Balderston 

and Noel Langley; >Adp: Wells Root; From the N: Anthony 
Hope; And the dramatization: Edward Rose.< M: Alfred 
Newman; >Adp: Conrad Salinger.< DPh: Joseph 
Ruttenberg, A.S.C.; TechnicolorColorCnslts: Henri Jaffa, 
Robert Brower.< AD: Cedric Gibbons And Hans Peters; FE: 
George Boemler, A.C.E.; AstD: Sid Sidman; RecSup: 
Douglas Shearer; SD: Edwin B. Willis, Richard Pefferle; 
SpFx: Warren Newcombe; Costumes: Walter Plunkett; Hair 
Styles: Sydney Guilaroff; MUp Created: William Tuttle. P: 
Pandro S. Berman. D: Richard Thorpe. 

Str: Stewart Granger. Deborah Kerr. Louis Calhern, Jane 
Greer, Lewis Stone, Robert Douglas. And James Mason -as 
Rupert of Hentzau. 
ــــــام الســــــينما  ــــــذ أي ــــــدة من ــــــل ومــــــن بعــــــد مــــــرات عدي عــــــولج مــــــن قب

، هــــــــذه ليســــــــت ال  ، ورغــــــــم الضــــــــخامة النســـــــبية لإلنتــــــــاج الصـــــــامتة
األكبــــر وال األنجــــح رغــــم أنهــــا األكثــــر ألفــــة لــــدى األجيــــال األحــــدث 

نبيــــل إنجليـــزى مغــــامر فـــى رحلـــة صــــيد ســـمك فــــى .  مـــن المشـــاهدين
مزمــــع تتويجــــه ، حيــــث يكتشــــف أنــــه يمــــت بالقرابــــة للملــــك ال النمســــا

يتعـــرض .  فـــى اليـــوم التـــالى فضـــال عـــن تشـــابه الشـــكل الكبيـــر بينهمـــا
، فيقتــــرح  الملــــك الشــــاب لمــــؤامرة لمنعــــه مــــن حضــــور حفــــل التتــــويج

ــــــوم واحــــــد األخ غيــــــر الشــــــقيق .  مســــــاعداه أن يحــــــل هــــــو محلــــــه لي
ــــك ويضــــطر  ــــان المل ــــك وكــــذا أحــــد مســــاعديه الطمــــوحين يختطف للمل

ــــــى  ــــــديل أن يواصــــــل المهمــــــة الت ــــــدها صــــــعوبة أن أن يقــــــع هــــــو الب يزي
تتابعـــــات النهايـــــة النقـــــاذ الملـــــك مـــــن .  وخطيبـــــة الملـــــك فـــــى الحـــــب

، تنطـــوى علـــى  قلعـــة زنـــدا التـــى حـــبس بهـــا وتحيطهـــا الميـــاه والحـــراس
ــــرز مبــــارزات الســــيوف التــــى قــــدمت للشاشــــة ،  واحــــدة مــــن أطــــول وأب

ــــــــين جرينچــــــــر كــــــــاإلنجليزى وميســــــــون كــــــــذلك المســــــــاعد  ــــــــك ب وذل
  . الطموح

   ٢/١الحسناء  السجينة
Chasers 

  ق م ١٠١)  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
[Warner Bros.] Margan Creek. M: Dwight Yoakam and 

Pete Anderson. Co-P: David Wisnievitz. FE: Christian A. 
Wagner. PDd: Robert Pearson. DPh: Ueli Steiger. ExcP: 
Gary Barber. St: Joe Batteer & John Rice. S: Joe Batteer & 
John Rice and Dan Gilroy. P: James G. Robinson. D: 
Dennis Hopper. 

Tom Berenger. ¤. Erika Eleniak. William McNamara. 
Gary Busey. Crispin Glover. Matthew Glave. Dean 
Stockwell. Seymour Cassel. Frederick Forrest. Marilu 
Henner. [UC: Dennis Hopper]. 

ـــــــ  ــــــرة ‘إعــــــادة متحــــــررة ل ،  ] ” المشــــــاغبون ‘ [”  التفصــــــيلة األخي
،  مــــــع التجــــــاوز عــــــن كثيــــــر مــــــن الثيمــــــات العميقــــــة لهــــــذه الكوميــــــديا

إيريكـــــا إيلينيـــــاك علـــــى .  ووضـــــع متفجـــــرات التســـــعينيات بـــــدال منهـــــا
ــــة مكلفــــان  رأس هــــذه المتفجــــرات ــــديا البحري ــــبطالن جن ، فلــــم يعــــد ال

بـــل وآلـــة جـــنس متحركـــة  ، بنقـــل ســـجين بـــائس مـــن ســـجن إلـــى آخـــر
كوميـــــديا فارغـــــة ولـــــم تحقـــــق أداء .  فـــــى صـــــورة امـــــرأة فارهـــــة اإلثـــــارة

، لكــــن قـــد يجـــد الشــــباب بعـــض الفرجــــة  يـــذكر فـــى صــــندوق التـــذاكر
أدوار حليـــــة عديـــــدة مـــــن ممثلـــــين جـــــاءوا لمجاملـــــة .  الخاصـــــة فيهـــــا

  . صديقهم دينيس هوپر
   ٢/١ ٦٧السجينة 
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  ق م ١٠٠)  س/  كىالسب ( ١٩٩٢مصر 

ـــــــــيلم ـــــــــأليف.  ســـــــــفنكس ف :  مونتـــــــــاچ.  عصـــــــــام الجمبالطـــــــــى:  ت
ـــــــات الســـــــايس ـــــــوح:  موســـــــيقى.  عناي :  مـــــــدير التصـــــــوير.  محمـــــــد ن

ــــــتج المنفــــــذ.  ســــــمير فــــــرج ــــــدين:  المن :  إخــــــراج.  محســــــن علــــــم ال
  . أحمد يحيى

،  ، صـــــالح قابيـــــل ، هشـــــام ســـــليم ، إلهـــــام شـــــاهين حســـــين فهمـــــى
،  ، ماجــــــدة زكــــــى ليلــــــى شــــــعير ، ، حســــــن حســــــنى لميــــــاء الجــــــداوى

  . سناء شافع
ـــــى إدارتهـــــا مـــــع  ـــــرث نصـــــيب أبيهـــــا فـــــى شـــــركته وتشـــــترك ف ـــــاة ت فت

صــــحفى يالحــــق األنشــــطة غيــــر المشــــروعة للشــــركة وينتهــــى .  شــــريكه
األمـــــر بـــــدخول البطلـــــة الســـــجن رغـــــم عـــــدم علمهـــــا بمـــــا كـــــان يفعلـــــه 

ـــالنقود ـــا إلـــى الخـــارج ب اآلن ينـــدم البطـــل .  الشـــريك الـــذى أفلـــت هارب
، وتبــــدأ المواجهــــات الحقيقيــــة مــــع شــــبكة  دعوها لكتابــــة مــــذكراتهاويــــ

ميلودرامــــــا تعليـــــق اجتمــــــاعى .  الفســـــاد متشـــــعبة الخيــــــوط والمصـــــالح
  . ، وإن لم تكن مقنعة التمثيل جدا ساخنة نسبيا وجيدة اإليقاع

   ٢/١السجينتان 
  ق م ١١٠)  س/   النصر/  ت ( ١٩٨٨مصر 

ـــــــل  [ ـــــــالم الن أفـــــــالم محمـــــــد البردوي أحمـــــــد النحـــــــاس ]  صـــــــرأف
.  م.  رجــــــــاء يوســــــــف:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  وحنفــــــــى حمــــــــاد

ـــــؤاد مهـــــا عـــــرام:  مخـــــرج أول ـــــاج.  ، هشـــــام ف محمـــــود :  مـــــدير اإلنت
ــــــأليف:  األغــــــانى.  التهــــــامى ــــــومى:  ت ــــــت بي صــــــالح :  ؛ تلحــــــين بخي
.  مجـــــــدى كامـــــــل:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  ، حســـــــين فـــــــوزى الكـــــــردى

حســـــن أبـــــو :  ى التصـــــويريةالموســـــيق.  الشـــــحرى:  تروكـــــاچ وعنـــــاوين
محمــــد :  مــــدير التصــــوير.  صــــالح عبــــد الــــرازق:  مونتــــاچ.  الســــعود
  . أحمد النحاس:  إخراج.  طاهر

محمــــــــد .  يوســــــــف شــــــــعبان¤ .  ، ســــــــماح أنــــــــور إلهــــــــام شــــــــاهين
وألول مــــــــرة ضــــــــيف .  نظــــــــيم شــــــــعراوى:  الفنــــــــان القــــــــدير.  خيــــــــرى
ـــدر.  عمـــرو ديـــاب:  الفـــيلم ـــ:  مـــع.  ، أحمـــد نبيـــل نبيـــل ب ـــوروائ ،  ل ن

، أحمــــد ســــامى عبــــد  ، ميــــادة األردنيــــة ســــعيدة جــــالل.  أحمــــد ســــالم
:  ؛ الراقصـــــــتين ، حســـــــين الشـــــــريف ، ســـــــامية محســـــــن شـــــــروق.  اهللا

 : بـــــدون ائتمـــــان . [ أميـــــر شـــــاهين:  الطفـــــل.  ، بســـــمة ســـــهير ســـــعيد
  . ] ، عثمان عبد المنعم أحمد أبو عبية

تســــطيح ، بالغــــة ال ” حطمــــت قيــــودى “نســــخة مصــــرية نســــائية مــــن 
، ولــــــيس أفضــــــل كثيــــــرا مــــــن  والملــــــل لــــــدى أدنــــــى محاولــــــة للمقارنــــــة

ــــــة .  ١٩٧٠”  هــــــروب “ســــــابقتها المصــــــرية  ســــــجينتان بينهمــــــا كراهي
تافهـــــة جـــــدا لـــــدى المقارنـــــة باألصـــــل حيـــــث تشـــــاجرتا لســـــبب تافـــــه  (

ــــــدى  ) فــــــى التخشــــــيبة ــــــة الســــــجن ل ــــــد واحــــــد مــــــن عرب ــــــان بقي ، تهرب
ــــ.  تحطمهــــا ن اســــتغالل الرجــــال األولــــى راقصــــة ذات تــــاريخ حافــــل م

ــــــــا ــــــــذى يســــــــئ  له ــــــــا ال ــــــــت زوج أخته ــــــــة ســــــــيرك قتل ــــــــة العب ، والثاني
.  يوســــف شــــعبان ريفــــى طيــــب يســــاعدهما ويحــــب األولــــى.  معاملتهــــا

ـــــة متوســـــطة القيمـــــة ـــــا فـــــى حشـــــد  ميلودرامـــــا اجتماعي ، نجحـــــت أحيان
، وفشـــــلت  التوابــــل المصـــــرية المعتـــــادة كـــــالرقص والشـــــهامة والمآســـــى

أنــــور كالســـجينة الثانيـــة لفنـــون القتــــال إذ تصـــمم علـــى ممارســـة ســـماح 
  . ببطئها الشديد فيها

   ٢/١سحر عالء الدين 
The Magic of Aladdin 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٣كندا ح 
Primedia Productions [CTV Television Network; The 

British Columbia Broadcasting System]. D for Television: 
Tony Gilbert. MD: Fen Watkin. Based on the Theatrical 
Presentation: Aladdin P. At the Queen Elizabeth Theatre 
Vancouver: Paul Elliot Productions and Ross Petty 

Productions. For the Stage P: D, Staged, Chor: Tudor 
Davies; Lighting: James Baird; CompanyMg: Ian Drake; 
Stage Metro Goldwyn Mayer: Donna McLaurin; 
AstStageMg: Victoria Klein; Electrician: Keven Mahoney; 
Carpenter: Bryce Thompson; Sd: Blair Morris; Property 
Master: Charles Newson; Head Flyman: Greg Moddle; 
Wordrobe Mistress: Ginalesperance; Live Tour Spensored: 
Post Cereals of General Foods. For the Television P: MUp: 
Jackie Wilkinson; Hair Dressing: Pauline Tremblay; 
VideotapeE: Duncan White; SdMix: Larry Baker; Computer 
Graphics: Catherine Ryan, Derek Mcorhouse, Jerry Belec; P 
Secretarys: Holly Wawzonek; PAst: Terry Murray Floor 
Mg: R. N. Schwandt. Lighting D: Rick Dean. Dennis Jones; 
Technical D: Rick Norris; UMg: Rick Peters; Technical 
Sup: Andy Jarzebiak; PSup: Gwen Iveson; P: Elaine 
McMurtrie; ExcP: W. Paterson Ferns; Co-ExcP: Paul 
Elliott, Ross Petty. 

Karen Kain -as Schehererzade. Ross Petty -as Abanazar. 
Jeff Hyslop -as Aladdin. And Bruno Gerussi -as Widow 
Twankey. Ruth Nichol. David Roxander. Todd Waite. 
Michael Whitehead, Jim White.  ↑ Kelly Bodanis, Patric 
A. Greelman, Christine Donato, Anne Gingras, Karen 
Holness, Glen Kerr, Michael Querin, Sergio Trujillo. 

، فائقــــــة  مســـــرحية عـــــالء الــــــدين المكتوبـــــة فـــــى تصــــــوير تليفــــــزيونى
، حافلــــة بالنكــــات الذكيــــة الخاصــــة حــــول مشــــاهير الســــينما  الحيويــــة

، وكــــــذا نكــــــات  والتليفـــــــزيون وجوانــــــب الحيــــــاة المعاصــــــرة المختلفــــــة
ـــدين فقيـــر .  جنســـية عـــدة ال يفهمهـــا ســـوى الكبـــار ـــين عـــالء ال مـــزج ب

، وبــــين آخــــر خيــــالى فــــى  ألميــــرةابغــــداد المقبــــوض عليــــه لرؤيــــة وجــــه 
، ومحــــاوالت الـــــوزير الســـــاحر الشـــــرير  بكــــين تـــــروى قصـــــته شـــــهر زاد

،  التنهـــــدات األلـــــفاســـــتغالله للحصـــــول علـــــى المصـــــباح مـــــن كهـــــف 
)  الجنــــى فــــى القصــــة الخياليــــة (حتــــى العــــودة لبغــــداد وزواج الخليفــــة 

ـــــة (مـــــن شـــــهرزاد  ـــــة الخـــــاتم فـــــى القصـــــة الخيالي ، وزواج عـــــالء  ) جني
يقــــوم برونــــو جيــــروس بــــدور األم البدينــــة الجشــــعة .  مــــن أميرتــــه الــــدين

، وراقصــــــــة الباليــــــــة كــــــــارين كــــــــين بــــــــدورى شــــــــهر زاد  لعــــــــالء الــــــــدين
ــــــوزير الشــــــرير .  والجنيــــــة ــــــى هــــــو ال ، وهيلســــــوب هــــــو عــــــالء  —پيت
مســــرحية جيـــــدة عبـــــارة .  مـــــؤثرات ظهــــور أو أختفـــــاء فجائيـــــة.  الــــدين

ـــل ور  ـــة يقفـــز الممث ، ليظهـــر للنـــاس  اءهعـــن ضـــوء خـــاطف أللعـــاب ناري
ــــــب بعــــــد لحظــــــة ــــــا فــــــى مكــــــان مــــــا قري ، أو  ، بعــــــد أن يكــــــون مختفي

  . العكس
  سر امرأة 

  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
.  أفـــــالم الشـــــمس]  أفـــــالم نهضـــــة الشـــــرق المتحـــــدة للســـــينما  [
مهنــــدس .  يوســــف غيســــى:  ســــيناريو وحــــوار.  روفائيــــل جبــــور:  قصــــة

ــــــــاظر ــــــــور:  المن ــــــــد الن ــــــــاهر عب ــــــــه :  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  م أندري
  . عاطف سالم:  إخراج.  برونو سالفـى:  مدير التصوير.  رايدر

،  ، نبيــــل األلفــــى ، عمــــر الحريــــرى ، عمــــاد حمــــدى هــــدى ســــلطان
  . ، فيكتوريا حبيقة ، عايدة هالل صالح ذو الفقار

ــــــة ــــــة متقن ــــــم  ميلودرامــــــا ترقبي ــــــاء العــــــام هــــــو تجســــــيد اللغــــــز ث ، البن
البدايـــــة مغنيـــــة تـــــتهم بقتــــــل .  لكشـــــف الســـــر مجموعـــــة فـــــالش بـــــاك

ـــــدافع عنهـــــا صـــــديقه المحـــــامى عشـــــيقها ـــــوالى المفاجـــــأت ، وي ،  ، وتت
  . عبر جلسات المحكمة

  سر األميرة 
  ق أأ ١١٥)   س/  بيتش ( ١٩٤٩مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

، الســـــيد  ، أحمـــــد البيـــــه ، حســـــن فـــــايق ، كوكـــــا كمـــــال الشـــــناوى
  . ، عزيزة حلمى ر فاخر، فاخ ، نجمة إبراهيم بدير

، ومنـــــوم دجـــــال  قصـــــة فتـــــاة صـــــعيدية مـــــا بـــــين ابـــــن عمهـــــا الطـــــامع
ال بــــــــأس .  ، بأنهــــــــا روح أميــــــــرة فرعونيــــــــة يســــــــتغلها ليــــــــوحى لزبائنــــــــه

  . ، لكنه حقق نجاحا ضعيفا لدى عرضه بطرافة الموضوع
  سر طاقية اإلخفاء 

  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، توفيــــــق الــــــدقن ، برلنتــــــى عبــــــد الحميــــــد عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم
  . ، أحمد فرحات ، جماالت زايد ، عدلى كاسب زهرة العال

ــــــب وآخــــــر شــــــرير اكتشــــــفا ســــــر  ــــــين شــــــاب طي ــــــة قــــــط وفــــــأر ب لعب
، كمــــا يــــدبر لــــه جريمــــة تســــوقه  األخيــــر ينتــــزع حبيبــــة األول.  الطاقيــــة
ـــــى نحـــــو عـــــا.  للمشـــــنقة ـــــع وحـــــى اإليقـــــاع عل للموجـــــه .  معمـــــل ممت

فتـــــــوة النـــــــاس  “، و ١٩٤٤”  طاقيـــــــة االخفـــــــاء “فيلمـــــــان مشـــــــابهان 
  . ١٩٨٤”  الغالبة

  سر الغائب 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

،  ، توفيــــق الــــدقن ، حســــن يوســــف ، تحيــــة كاريوكــــا رشــــدى أباظــــة
  . ، عبد الغنى النجدى محمد صبيح

ــــــا نشــــــاط عاطفيــــــة متوســــــطة ــــــر مختفــــــى.  درام ،  زوجــــــة تــــــاجر كبي
لكــــن هنــــا مــــن يتــــدخل .  توظــــف لــــديها شــــابا وتكلفــــه ببيــــزنس زوجهــــا

، ومشــــهد  عدا حســــن يوســــفـ  التمثيــــل جيــــد .  محــــاوال إبعــــاده عنهــــا
  . شهير لمعركة بسوق الغالل

  سر النجاح
The Secret of My Success 

  ق م ١١١)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٧أميركا 
  . ” سر نجاحى “:  س

Universal [Raster]. St: A.J. Carothers. S: Jim Cash & Jack 
Epps, Jr. And A.J. Carothers. ExcP: David Chasman. P and 
D: Herbert Ross. 

Michael J. Fox. ¤. Hellen Slater. Richard Jordan. Margaret 
Whitton. 



١٧٦  

، يـــــدعمها خفـــــة ظـــــل البطـــــل  كوميـــــديا عاطفيـــــة مـــــن طـــــراز عتيـــــق
شـــــاب .  ، والمـــــذاق الســـــاخر جـــــدا لهـــــذا الموجـــــه المحنـــــك لصـــــغيرا

، يــــذهب لنيــــو يــــورك ليعمــــل فــــى مؤسســــة عمــــه  ريفــــى ال يجــــد عمــــال
ــــــه زوجــــــة العــــــم الشــــــهوانية… ، ويحــــــب هــــــو الســــــكرتيرة التــــــى  تحب

ألعــــــاب تنكــــــر وتبــــــادل غــــــرف وســــــوء فهــــــم وكــــــل .  يطاردهــــــا العــــــم
النســــخة .  تــــع، مقدمــــة بمــــزاج متــــألق مم التقاليــــد الســــينمائية القديمــــة

، أنمــــا إيحــــاءات جنســــية  الكاملــــة لــــيس بهــــا جــــنس أو عــــرى حقيقــــى
 —، مثـــــــل قيـــــــام البطـــــــل بتمثيـــــــل قائـــــــد أوركســـــــترا  بالغـــــــة الســـــــخرية

  ! ! اللذين يمارسان الجنس بصخب
  سر نجاحى

  . ” سر النجاح “:  انظر
  سر الهاربة 

  ق أأ ٩٠)  س/   الحجاز ( ١٩٦٣مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج
، شــــــــكرى  ، نجــــــــاح ســــــــالم ، كمــــــــال الشــــــــناوى اد حســــــــنىســــــــع
، ثريـــا  ، عبـــد الخـــالق صـــالح ، فـــوزى درويـــش ، لينـــدا بـــدوى ســـرحان
  . ، قطقوطة فخرى

، عـــن شـــاب يشـــك فـــى خيانـــة أمـــه ألبيـــه  درامـــا نفســـية ترقبيـــة ريفيـــة
فــــــى نفــــــس الوقــــــت تدفعــــــه األم للشــــــك فــــــى .  مــــــع زوجهــــــا الحــــــالى

، فــــــى عمــــــل  جيــــــد نســــــبيا التمثيــــــل.  ، ابنــــــة أحــــــد الســــــجناء زوجتــــــه
متوســــط مــــن بدايــــة فتــــرة ازدهــــار هــــذا الضــــرب فــــى الســــينما المصــــرية 

  . ) مثال”  الليلة األخيرة “فقط ال تقارنه من نفس السنة مع  (
   ٢/١سر الهاربة 

Her Alibi 
  ق م ٩٤)  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٨٩أميركا 

Warner Bros. C: Ken Carlson. CD: Ann Roth. AscP: 
Daniel Franklin. M: Georges Delerue. Er: Anne Goursaud, 
A.C.E. PD: Henry Bumstead. DPh: Freddie Francis. ExcP: 
Martin Elfand. W: Charlie Peters. P: Keith Barish. D: Bruce 
Beresford. 

Tom Selleck. ¤. Paulina Porizkova. William Daniels. 
James Farentino. 

البطــــل مؤلــــف .  ض فــــى قالــــب مــــن الكوميــــديا العاطفيــــةدرامــــا غمــــو 
ــــرة  ــــداعت شــــهرته فــــى الســــنوات األخي ــــوركى ت ــــو ي ــــات غمــــوض ني رواي

فـــــى قاعـــــة المحكمـــــة تلفـــــت .  لعـــــدم عثـــــوره علـــــى جـــــرائم ملهمـــــة لـــــه
متهمــــة بقتــــل )  بــــاهرة الجمــــال پوريزكوفــــا (نظـــرة طالبــــة رومانيــــة رقيقـــة 

مـــدعيا أنـــه كانـــت يتقـــدم .  زميـــل لهـــا بطعـــن متكـــرر بمقـــص فـــى صـــدره
الـــــذى يقصـــــده ’  التعلـــــل ‘أى أنـــــه هـــــو  (معـــــه لـــــدى وقـــــوع الجريمـــــة 

ــــوان ــــا .  ) العن ــــوالى األحــــداث م ــــه فــــى الضــــواحى وتت ــــى بيت يأخــــذها إل
مــــثال  (بــــين الشــــك واليقــــين فــــى قــــدرتها أو عــــدم قــــدرتها علــــى القتــــل 

ـــــى الحـــــائظ أو تتســـــلق ســـــطح  تصـــــطاد الحشـــــرات برمـــــى الســـــكين إل
، وبـــــالتوازى تتقــــــدم  ) وهكـــــذا…متعلـــــق  مبنـــــى ريفـــــى إلنقـــــاذ طفـــــل

روايـــة المؤلــــف فقــــط بتحويــــل كــــل فشـــل لــــه عــــاطفى أو فــــى مغــــامرات 
ـــــر القصـــــة  ـــــة لكركت ـــــة خارق ـــــى بطول هـــــذا أفضـــــل مصـــــدر  (النشـــــاط إل

حبكـــة النهايــــة فـــى احتفــــال يجمـــع مهرجــــى .  ) للكوميـــديا فـــى الفــــيلم
ذكــــــرى مــــــوت جريمالــــــدى اإليطــــــالى الشــــــهير مــــــن أوائــــــل  (الســــــيرك 

ـــــرن  ـــــة المتنكـــــرين )  التاســـــع عشـــــرالق حيـــــث رجـــــال الســـــفارة الروماني
ككــــل الكوميــــديا بســــيطة وبــــال اســــتعقاد .  يالحقــــون البطلــــين لقتلهمــــا

،  ، وكــــذا مشــــاهد النشــــاط صــــغيرة المســــاحة ومحــــدودة العنــــف يــــذكر
لكـــن النتيجـــة العامـــة محببـــة ككـــل أساســـا لخفـــة ظـــل الطـــاقم كلـــه زائـــد 

  . جمال البطلة الفرجة فى حد ذاته
  لسراب ا

  ق أأ ١٨٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٠مصر 
:  قصـــــة.  أفـــــالم ماجـــــدة]  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما [

ــــــوظ ــــــب محف ــــــانى:  ســــــيناريو وحــــــوار.  نجي ــــــى الزرق :  موســــــيقى.  عل
أنــــور :  إخــــراج.  كمــــال أبــــو العــــال:  مــــدير التصــــوير.  أندريــــه رايــــدر

  . الشناوى
، رشـــــدى  تحيـــــة كاريوكـــــا ، ، عقيلـــــة راتـــــب ، نـــــور الشـــــريف ماجـــــدة
ــــــاس كامــــــل أباظــــــة ــــــزة حلمــــــى ، عب ــــــات صــــــدقى ، عزي ، ميمــــــى  ، زين
  . ، سمير غانم ، زينات علوى ، محمد أباظة جمال

ــــة نجيــــب محفــــوظ النفســــية يعيبهــــا فقــــط الطــــول  ترجمــــة طيبــــة لرواي
عـــن شـــاب عـــاجز جنســـيا مـــع !  الزائـــد والـــذى تـــم تداركـــه فـــى الفــــيديو

ــــــــه ــــــــك لممارســــــــاته المن زوجت ــــــــل ، وذل ــــــــردة أو مــــــــع الخادمــــــــات قب ف
مـــــن األفـــــالم .  ، ممـــــا يضـــــع الزوجـــــة فـــــى مرتبـــــة أقـــــرب لـــــألم الـــــزواج

ــــة الصــــريحة ، أيضــــا  ، وهــــو أول أفــــالم هــــذا الموجــــه وأجودهــــا الجريئ
  . هو نقطة التحول الكبرى فى حياة نور الشريف الفنية

  السرداب 
  ]  فـيديو  [ق م  ١٠٠)    ف ( ١٩٨٩مصر 
  . نور الدمرداش:  إخراج

ــــــل ــــــاوى ، حســــــين الشــــــربينى مديحــــــة كام ــــــل الحلف ، رشــــــوان  ، نبي
  . توفيق

.  درامــــا ترقبيــــة صــــغيرة اإلنتــــاج متقنــــة نســــبيا لكــــن غيــــر مثيــــرة جــــدا
، ثــــــم تـــــزوج أبوهـــــا فقتــــــل فـــــى ظــــــروف  نفســـــية لفتـــــاة أختفــــــت أمهـــــا

  . مريبة
  السرعة ال تزيد على صفر 

  ] تليفـزيونى  [ق م )  ت ( ١٩٩١مصر 
  . إبراهيم الشقنقيرى:  إخراج.  يفـزيوناتحاد اإلذاعة والتل

  . ، عبد السالم محمد ، ناهد سمير ، عبلة كامل أحمد بدير
موظـــف ريفـــى يـــأتى للقـــاهرة بحثـــا عـــن الرفاهيـــة يأخـــذ أجـــازة بـــدون 
مرتــــب ويشــــترى ســــيارة مســــتعملة لكــــن مصــــاريفها تزيــــد معاناتــــه يــــرهن 
ــــــع ــــــاع ويواصــــــل اكمــــــال النقــــــود ببي  أرضــــــه ويعجــــــز عــــــن الســــــداد وتب

  . العملة لكن يفيض عليه

  سرعة الموت 
Deadfall 

  ق م ٩٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Trimark Pictures [Ted Fox Entertainment]. LineP: Robert 

Engelman. M: Jim Fox. Co-P: Christopher Coppola. Exc in 
Charge of P: David Tripet. ExcPs: Gertrude Fox, Gerson 
Fox, Mark Amin. W: Christopher Coppola & Nick 
Vallelonga. P: Ted Fox. D: Christopher Coppola. 

Michael Biehn. Sarah Trigger. With: Nicolas Cage. James 
Coburn. Peter Fonda. Talia Shire. And Charlie Sheen. ¤. 
Michael Constantine. Gigi Rice. Angus Scrimm. Micky 
Dolenz. Marc Coppola. Renee Estevez. Clarence Williams 
III. 
درامــــا جريمــــة متوســــطة اإلثــــارة وبمســــتوى أدنــــى بكثيــــر مــــن أســــماء 

ــــــل ــــــوال  طــــــاقم التمثي ــــــة محبطــــــة لكريســــــتوفر كوپ ــــــن أخــــــى  (، وبداي اب
ـــــادا .  ) فرانســـــيس وأخـــــو نيكـــــوالس كيـــــدچ نصـــــاب شـــــاب والـــــده اعت

فــــى إحــــدى الخــــدع التــــى أرادا بهــــا تخويــــف .  ممارســــة النصــــب ســــويا
حوزتـــه يطلـــق البطـــل تـــاجر عقـــاقير للحصـــول علـــى مليـــونى دوالر فـــى 

يتضــــح أن رصــــاص المســــدس حقيقــــى وال بــــد .  الرصــــاص علــــى أبيــــه
التســـــيب هــــــو .  ، فيبـــــدأ تعقـــــب األمـــــر أن أحـــــدهم قـــــد دســـــه عليـــــه

ـــة ـــتج بواســـطة شـــركة ثانوي ـــيلم المن ـــة فـــى هـــذا الف ، وأبـــرزه  الســـمة العام
ال عالقـــــة لـــــه بفـــــيلم .  مبالغـــــات كيـــــدچ فـــــى األداء كأحـــــد البلطجيـــــة

   “انظر ـ   ١٩٦٩
  رقات صيفية س

  ق م ١٠٢)   س ( ١٩٨٨مصر 
  . يسرى نصر اهللا:  إخراج

ـــــى  ، منحـــــة البطـــــرواى ، هـــــانى حســـــين أحمـــــد محمـــــد أحمـــــد ، من
،  ، ليلــــى فــــارس ، ســــيف الــــدين ، شــــوقى شــــامخ ، عبلــــة كامــــل زكريــــا

،  ، أميــــرة عبــــد القــــادر ، إيهــــاب عبــــد الحكــــيم شــــهدى نجيــــب ســــرور
، أســـــــــماء  تلـــــــــى، حســـــــــن الجري ، ليلـــــــــى بللينـــــــــيس مجـــــــــدى كامـــــــــل

،  ، حســــن فتحــــى ، مهــــا عفــــت ، غنــــيم عبــــده ، إيفـــــا إليــــاس البكــــرى
،  ، طــــارق حلمــــى ، زكــــى عبــــد الوهــــاب ، حســــام علــــى أميــــرة غزالــــة

مــــــريم :  ، الطفــــــل يوســــــف القــــــرش:  ، الطفــــــل ناديــــــة شــــــمس الــــــدين
ــــة القــــرش ــــة فهمــــى:  ، الطفل ــــل أمين رؤوف .  محمــــد حمــــدى:  ، الطف
  . ، محمد الدرديرى غالى

، كمعادلـــــة جيـــــدة صـــــممت  ة طمـــــوح لعمـــــل فـــــيلم بـــــال نجـــــومتجربـــــ
ــــات السياســــية ــــة شــــاعرية .  لتوجــــه لجمهــــور المثقفــــين ذوى الخلفي رؤي

ذات مـــــــدلوالت طبقيـــــــة وسياســـــــية مصـــــــورة مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر طفـــــــل 
أرســـــتقراطى ألســـــرته التـــــى تتفســـــح بينمـــــا يعلـــــن جمـــــال عبـــــد الناصـــــر 

قــــــة ، ومــــــا يهمــــــه فقــــــط هــــــو عال االشــــــتراكية ١٩٦١قــــــرارات يوليــــــو 
  . الصداقة مع طفل ريفى فقير

  سرقة الماس الكبرى 
11 Harrowhouse 

  ق م ١٠٨)  س/    ف/  ت ( ١٩٧٤بريطانيا 
  . ” أغرب سرقة فى العالم “:  س

Aka: Anything for Love (US Retitling); Fast Fortune (US 
Retitling). 

[Twentieth Century Fox] Harrowhouse. Ph: Arthur 
Ibbetson. AD: Peter Mullins. E: Anne V. Coates. Ast to the 
P: Marion Rosenberg; SD: Jack Stephens; SpFx: Roy 
Waybrow. M Comp and Cond: Michael J. Lewis. Songs 
Long Live Love and Day After Day: Lyr: Hal Shaper; M: 
Michael J. Lewis; Sung: Peters and Lee. AscP: Denis Holt. 
Based on the N by Gerald A. Browne. S: Jeffrey Bloom; 
Adp: Charles Grodin. P: Elliott Kastner. D: Aram Avakian. 

Charles Grodin, Candice Bergen. James Mason. Trevor 
Howard. John Gielgud. ¤ Helen Cherry, Peter Vaughan. 
Jack Watling, Jack Watson, Ryan Edwards, Leon Greene. 
Cyril Shaps, Clive Morton, Larry Cross, John Bindon. 

، يقـــوم بهـــا  طـــاقم كبيـــر فـــى عمليـــة ســـرقة مـــن ضـــرب النطـــة الكبـــرى
ـــــــه  ـــــــاس أميركـــــــى شـــــــاب وخليلت ـــــــائع م ـــــــرجن (ب ، األول   جـــــــرودين وبي

،  ككاتــــــب وكممثــــــل هــــــو نقطــــــة الضــــــعف الرئيســــــة فــــــى كــــــل الفــــــيلم
ــــــــد ــــــــرة حيــــــــث ال هــــــــو فعــــــــال كومي ــــــــة مثي يا وال هــــــــو شخصــــــــية درامي

ـــــاد ـــــر رصـــــيد منـــــه ) األبع ـــــك فـــــى بنايـــــة  ، لالســـــتيالء علـــــى أكب ، وذل
وهـــــــى شـــــــكليا غرفـــــــة مقاصـــــــة ’  النظـــــــام ‘، مقـــــــر  العنـــــــوان اللندنيـــــــة

هــــذا االحتيــــاطى .  ، لكــــن فعليــــا تمثــــل االحتكــــار العــــالمى لــــه المــــاس
، تكــــــون أساســــــا مــــــن  بليــــــون دوالر ١٢الســــــرى الــــــذى تبلــــــغ قيمتــــــه 

، والهــــــدف النهــــــائى هــــــو المحافظــــــة علــــــى  ات ســــــرقة منظمــــــةعمليــــــ
يــــــوعز )  هــــــاوارد (المحــــــرض األساســــــى بليــــــونير إنجليــــــزى .  أســــــعاره

ــــر ماســــة كــــان قــــد أعــــدها  ــــن األخي ــــالفكرة بعــــد أن ســــرقت م ــــاجره ب لت
ميســــون حــــاول أقصــــى مــــا فــــى وســــعه مــــع الــــدور وحيــــد البعــــد .  لــــه

ه لـــــــ’  النظـــــــام ‘موظــــــف كهـــــــل مـــــــريض بالســـــــرطان أحــــــس بخـــــــذالن 
ـــــــن المنيـــــــع  وألســـــــرته ـــــــات عـــــــن جهـــــــاز األم ، فيمـــــــد البطـــــــل بمعلوم

هكـــــــــذا يتبقـــــــــى لجييلجــــــــــود أفضـــــــــل األدوار كـــــــــرئيس المؤسســــــــــة  (
ــــة مطــــاردات ســــيارات .  ) أرســــتقراطى الســــلوك عــــديم المشــــاعر النهاي

، والثيمــــــة الممتــــــدة هــــــى حــــــب البطلــــــين الجــــــارف لبعضــــــهما  عنيفــــــة
  . البعض

   سرقة الموطن 
Stealing Home 

  ق م ٩٨)   ت  ( ١٩٨٨ركا أمي
Mount. M: David Foster. E: Anthony Gibbs. PD: Vaughan 

Edwards. DPh: Bobby Byrne. P: Thom Mount, Hank 
Moonjean. W and D: Steven Kampmann, Will Aldis. 

Mark Harmon, Jodie Foster, William McNamara, Blair 
Brown, Harold Ramis, Jonathan Silverman, Richard 
Jenkins, John Shea, Ted Ross, Helen Hunt, Thatcher 
Goodwin, Yvette Croskey. 

ـــأثير معـــا ـــة وممتعـــة الت ـــة  درامـــا نفســـية بالغـــة الكآب ، فـــى قصـــة روحاني
عـــــن لعبـــــة البيســـــبول تـــــدور فـــــى خلفيـــــات مـــــن ضـــــواحى  ـ  كالمتوقعـ  

يــــت والمــــوطن فيالديلفيــــا القديمــــة الرحبــــة التــــى تحمــــل كــــل معــــانى الب
ــــــوان ــــــه فــــــى لعــــــب .  المقصــــــودة فــــــى العن صــــــبى يفقــــــد ولعــــــه وموهبت

يهـــــيم لســـــنوات بـــــال هـــــدف ويتخلـــــى عـــــن .  البيســـــبول بمـــــوت والـــــده
، ثـــم يعـــود لـــدى انتحـــار معلمـــة عمـــره  اللعبـــة التـــى كانـــت أولويـــة عمـــره

جليســــــة )  چــــــودى فوســــــتر فــــــى دور ال ينســــــى كالعــــــادة (الحقيقيــــــة 
، وفـــــــى هـــــــذا العـــــــالم المشـــــــبع  الرضـــــــع المتمـــــــردة منطلقـــــــة الـــــــروح

ــــاة  ــــن هــــذه الفت ــــه اكتســــبه م ــــا بداخل ــــذكريات يكتشــــف أن معظــــم م بال
ـــة المأســـاة ـــر نهـــر فـــى  دفين ـــأن ينثـــر رمادهـــا فـــوق أكب ، وينتهـــى األمـــر ب

ـــــه بصـــــياغة أخـــــرى (، ويعـــــود لنفســـــه  أميركـــــا ـــــون .  ) موطن ـــــة يمثل ثالث
ــــــاة البطــــــل  ــــــارا جــــــوودوين (مراحــــــل حي ــــــان )  ، هــــــارمون ، ماكنام واثن

ــــــون دور صــــــديق عمــــــره الــــــوفى المشــــــجع ي الصــــــبى سيلفـــــــرمان  (مثل
الفــــــيلم مــــــأخوذ بدرجــــــة مــــــا عــــــن حيــــــاة .  ) فـــــالنجم هارولــــــد رامــــــيس

بعـــــــض النســـــــخ التليفــــــــزيونية تجـــــــرى .  الكاتبين نفســـــــيهماـ  الموجهين
  ! أقل نصف ساعة

  سرقوا أم على 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٩٤مصر 

]  عالميــــــة للتليفـــــــزيون والســــــينماال األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو  [
:  مونتــــــاچ.  هــــــانى شــــــنودة:  موســــــيقى.  األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو

تــــأليف .  كمــــال عبــــد العزيــــز:  مــــدير التصــــوير.  صــــالح عبــــد الــــرازق
  . أحمد النحاس:  وإخراج

ــــــــــة صــــــــــدقى ســــــــــمير غــــــــــانم ــــــــــرى ، هال ، محمــــــــــد  ، محمــــــــــد خي
  . ، عادل أمين الشرقاوى

، تفلـــــــح  تخـــــــص األســـــــرة المالكـــــــةأم علـــــــى ماســـــــة ثمينـــــــة كانـــــــت 
ضــــابطان يتنكــــران لينضــــما للفتــــاتين .  إحــــدى العصــــابات فــــى ســــرقتها

يتبـــــادل أحـــــدهما الحـــــب مـــــع .  المشــــكوك فيهمـــــا علـــــى بـــــاخرة نيليــــة
.  ، بينمـــــــا يقـــــــع اآلخـــــــر فـــــــى حـــــــب إحـــــــدى المضـــــــيفات إحـــــــداهما

، ويصــــــبح الوصــــــول  تكتشــــــف العصــــــابة األمــــــر وتختطــــــف األخيــــــرين
كوميــــديا مغـــــامرات مملــــة وبــــال ضـــــحك .  يــــةإليهمــــا هــــو حبكـــــة النها

  . يذكر
  سرى للغاية 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٦مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج
،  ، أحمــــــد بــــــدير ، حــــــاتم ذو الفقــــــار ، فــــــاروق الفيشــــــاوى يســــــرا

  . ، سناء يونس ، فكرى أباظة وحيد سيف
ــــــاح اقتصــــــادى روتينيــــــة ــــــا انفت ، يتتبــــــع  صــــــحفى مغمــــــور.  ميلودرام

، تخفــــى وراءهـــــا جريمــــة قتــــل أخـــــرى مــــن أجـــــل  حاولــــة قتــــل طبيبـــــةم
ــــــاح ــــــدين أحــــــد مجــــــول االنفت ــــــاء مســــــتندات ت ، نجــــــاح متوســــــط  إخف

  . لموضوع قتل بحثا من قبل
  السطو على األغنياء 

The Taking of Beverly Hills 
  ق م ١١٨)  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 

[Columbia] Nelson Entertainment. FE: Anthony Gibbs. 
PD: Peter Lamont. DPh: Frank Johnson. M: Jan Hammer. 
ExcP: Barry Spikinas & Rick Finkelstein. St: Sidney J. 
Furie and Rick Natkin & David Fuller. S: Rick Natkin & 
David Fuller and David J. Burke. P: Graham Henderson. D: 
Sidney J. Furie. 

Ken Wahl. ¤. Matt Frewer. Harley Jane Kozak. And 
Robert Davi. 
ــــة تصــــيب  ــــة كيماوي ــــة يتوصــــل لتركيب ــــدم أميركي ــــق كــــرة ق صــــاحب فري

ــــــاء .  بتخــــــدير مــــــا مؤقــــــت ــــــازل أثري ــــــى من ــــــه للســــــطو عل يرســــــل العبي
كوميــــديا زائــــدة الطــــول بــــال أفكــــار جيــــدة الســــتغالل .  بيفـــــرلى هيللــــز

ربمـــا ال يهــــم .  الفكـــرة التـــى لـــم تلـــوح حتـــى كمـــادة ذات كمـــون جيـــد
پــــاميال أندرســــون التــــى كانــــت  اليــــوم ســــوى المــــولعين بالنجمــــة المثيــــرة

  . مجرد إحدى فتيات التشجيع فى هذا الفيلم
   ٢/١السطوح 

  ق م ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٨٤مصر 
  . حسين عمارة:  إخراج

ــــــد شــــــوقى ــــــاروق الفيشــــــاوى ، بوســــــى فري ، حســــــن  ، شــــــويكار ، ف
، عزيــــــزة  ، نبيلــــــة الســــــيد ، وحيــــــد ســــــيف ، ســــــمية األلفــــــى مصــــــطفى
، ســـــيف اهللا  ، أمـــــل إبـــــراهيم مـــــى، صـــــالح نظ ، آمـــــال شـــــريف راشـــــد
، بهجــــــت  ، نعيمــــــة الصــــــغير ، أحمــــــد مــــــاهر ، ليلــــــى فهمــــــى مختــــــار
  . شريف محسن:  ، الطفل ، محمد شوقى قمر

حشــــــد مــــــن األســــــر والعالقــــــات المتشــــــابكة فــــــوق ســــــطوح إحــــــدى 
ــــــى مسلســــــل.  العمــــــارات ــــــى مين ــــــالفقر والحــــــب  أقــــــرب إل ، حافــــــل ب

ــــاح والجــــنس ــــى شخصــــيات كلهــــا  والطمــــوح والكف ــــة، ف مــــزج .  نمطي
ـــــديا والمآســـــى ـــــل للكوم ـــــا حاف ـــــة دســـــمة جماهيري ـــــى وجب بوســـــى .  ، ف

.  أرملـــــــة شـــــــابة تعـــــــانى مـــــــن األطمـــــــاع نظـــــــرا لميـــــــراث ابنهـــــــا الطفـــــــل
الفيشـــــاوى يـــــدعى مســـــاعدتها بينمـــــا الواقـــــع أنـــــه مشـــــارك فـــــى مـــــؤامرة 

  . النتزاع االبن منها
  سطوحى فوق الشجرة 

  ق م ١٠٠)  س/   الفراعنة ( ١٩٨٣مصر 
  . ناصر حسين : إخراج
، محمــــد  ، مظهــــر أبـــو النجـــا ، أحمـــد عدويـــة ، يـــونس شــــلبى لبلبـــة
،  ، ســــيف اهللا مختـــــار ، ســــميحة توفيـــــق ، محمــــد أبـــــو الحســــن رضــــا

  . ، عبد الغنى النجدى رشاد عثمان
، ألنـــــه فاشـــــل فـــــى الحصـــــول علـــــى المـــــال الكـــــافى  فـــــوق الشـــــجرة

يجـــــــرب بيزنســـــــات !  للحصـــــــول علـــــــى شـــــــقة والـــــــزواج ممـــــــن يحـــــــب
وهكـــــذا تســـــير .  ، كمـــــا يـــــدخل الســـــجن بـــــدال مـــــن بلطجـــــى مختلفـــــة

  ! ، التى ال تحقق إال ضحكات محدودة هذه الكوميديا
    ٢/١سطوع 

Shine 
  ق م ١٠٧)   — ( ١٩٩٦أستراليا 

[FineLine Features] Australian Film Finance Corporation 
Limited, Momentum Films Pty Limited; South Australian 



١٧٧  

Film Corporation; and Film Victoria [Pandora Cinema; 
British Broadcasting Corporation; Australian Film 
Commission; Ronin Films; Colour & Movement Films; 
Great Scott Productions; Roadshow, Coote & Carroll; NSW 
Film & TV Office]. C: Liz Mullinar Casting -Australia; 
Sharon Howard Field -USA; Karen Lindsay-Stewart -UK. 
CreativeCnslt: Kerry Heysen. St: Scott Hicks. PD: Vicki 
Niehus. DPh: Geoffrey Simpson, A.C.S. E: Pip Karmel. M: 
David Hirschfelder. S: Jan Sardi. P: Jane Scott. D: Scott 
Hicks.  With thanks to David and Gillian Helfgott for their 
assistance and co-operation in the making of this film. 

Armin Mueller-Stahl. Noah Taylor. Geoffrey Rush. Lynn 
Redgrave. ¤. Googie Withers. Sonia Todd, Nicholas Bell. 
And John Gielgud. C: Liz Mullinar  ↑ Justin Braine, Chris 
Haywood, Alex Rafalowicz, Gordon Poole, Danielle Cox, 
Rebecca Gooden, Marta Kaczmarek, John Cousins, Paul 
Linkson, Randall Berger, Ian Welbourn, Kelly Bottrill, 
Beverley Vaughan, Phyllis Burford, Daphne Grey, Edwin 
Hodgeman, Maria Dafnero, Reis Porter, Stephen Sheehan, 
Brenton Whittle, Marianna Doherty, Camilla James, David 
King, Danny Davies, Helen Dowell, Louise Dorling, Sean 
Carlsen, Richard Hansell, Robert Hands, Marc Warren, Neil 
Thomson, Joey Kennedy, Ellen Cressey, Beverley Dunn, 
Andy Seymour, Ella Scott Lynch, Jethro Heysen-Hicks, 
John Martin, Bill Boyley, Teresa la Rocca, Lindsey Day, 
Grant Doyle, Leah Jennings, Kathy Monaghan, Mark 
Lawrence, Gordon Coombes, Luke Dollman, Margaret 
Stone, Tom Carrig, Helen Ayres, Suzi Jarratt, Samantha 
McDonald. Hand Double for Noah Taylor: Martin Cousin; 
Hand Double for Alex Rafalowicz: Simon Tedeschi; Hand 
Double for Geoffrey Rush: Himself. Standin for Sir John 
Gielgud: Ronald Markham -UK. The Royal College of 
Music Orchestra. 

د هيلفجــــــوت غيــــــر قصــــــة حيــــــاة عــــــازف الپيــــــانو األســــــترالى ديفـــــــي
، فــــى معالجــــة معقولــــة النجــــاح بمــــا فيهــــا  المشــــهور جــــدا فــــى الخــــارج

، رغــــــــم أنــــــــه يبـــــــدو موجهــــــــا بالمقــــــــام األول  داخـــــــل أميركــــــــا نفســـــــها
ــــع المســــتوى متخصــــص المــــذاق .  لجمهــــور الموســــيقى الكالســــية رفي

والفضــــل يرجــــع فــــى ذلــــك لعناصــــره المصــــقولة صــــوتا وصــــورة وزخــــم 
ن فشــــله فــــى العثــــور علــــى نقطــــة ، لكــــ الشخصــــيات وجــــودة تمثيلهــــا

ـــه فرصـــة أن يصـــبح  ـــة حولهـــا قـــد أضـــاع علي ـــا حقيقي ـــاء درام ـــة لبن محوري
أبـــــوه اليهـــــودى متواضـــــع الحـــــال الـــــذى نجـــــا .  عمـــــال ضـــــخما خالـــــدا

ــــــه  ، هــــــو الــــــذى يكتشــــــف موهبتــــــه مــــــن معســــــكرات االعتقــــــال ، لكن
ـــؤخر أخـــرى فـــى اتخـــاذ قـــرار بشـــأنها يقدمـــه فـــى .  يظـــل يقـــدم ســـاقا وي

، لكـــــــن يـــــــرفض أن يتـــــــولى معلـــــــم الموســـــــيقى  محليـــــــةالمســـــــابقات ال
، ثــــم ســــرعان مــــا يعــــود لــــه طالبــــا منــــه أن يدرســــه الكونشــــرتو  تدريســــه

الثالــــث لرحمــــانينوف الــــذى يعتبــــر شــــديد االنفعاليــــة ومــــن أصــــعب مــــا 
ينتهـــــى هـــــذا بـــــأن يـــــراه الموســـــيقى األميركـــــى الشـــــهير .  يمكـــــن عزفـــــه

يــــه منحــــة إيــــزاك ســــتيرن لــــدى فــــوزه بإحــــدى المســــابقات ويعــــرض عل
هنـــــا تنفجـــــر كـــــل مكبوتـــــات األب .  دراســـــية فـــــى الواليـــــات المتحـــــدة

،  المرتعــــد مــــن المســــتقبل ومــــن اآلخــــرين فاقــــد الثقــــة فــــى كــــل شــــىء
النتيجـــــة أن يرحـــــل .  والالئـــــذ بشـــــىء واحـــــد فقـــــط هـــــو تـــــرابط أســـــرته

ـــــده بفصـــــمه عـــــن األســـــرة مـــــدى  ـــــه وتهدي ديفــــــيد رغـــــم ضـــــرب األب ل
.  اديميــــــة الملكيـــــة بلنــــــدن، حيـــــث يواصــــــل تعليمـــــه فـــــى األك العمـــــر

ـــــيلم ـــــى الف ـــــرة لنحـــــو ثلث ـــــت الحبكـــــة المثي ، تصـــــل لـــــذروتها  هـــــذه كان
بعــــــزف رحمــــــانينوف وهنــــــا بالضــــــبط يترهــــــل اإليقــــــاع إذ تظهــــــر عليــــــه 
ــــه  ــــؤثر علــــى يدي ــــداء فــــى المــــخ ي ــــاء ذلــــك العــــزف أعــــراض ب فجــــأة أثن

، فــــال هــــو اســــتطاع خلــــق درامــــا مثيــــرة منهــــا  وعينيـــه وحركاتــــه العضــــلية
،  ، وال هــــــو اســـــتطاع تجاهلهــــــا يـــــة ســــــعيدة لمـــــا حـــــدثحيـــــث ال نها

ــــة دون  ــــر الشخصــــية المحبب وكــــل مــــا فعلــــه أن حــــاول اللعــــب علــــى وت
تـــايلور يقـــوم علـــى نحـــو مبهـــر بـــدور ديفــــيد فـــى مراحـــل .  صـــراع يـــذكر

ـــــدجريف صـــــباه ـــــة وري ـــــة التالي ـــــى المرحل ـــــه  ، وراش ف ـــــدور زوجت ـــــوم ب تق
ألبصـــار فــــى ســـتول فلــــيس أقـــل مـــن خـــاطف ل-، أمـــا ميـــوللر چيلليـــان

الســــــير چيلجــــــود هــــــو مدرســــــه اإلنجليــــــزى الكهــــــل .  دور األب پيتــــــر
ــــه ــــو علي ــــر مــــن العــــزف المجلجــــل .  شــــديد الحن ــــالطبع يحــــوى الكثي ب

ــــــى المشــــــاهد ــــــذى يســــــتحوذ عل ــــــديل للصــــــبى أو راش  ال ، إمــــــا أداه ب
ـــــان.  بنفســـــه ، كمـــــا  صـــــنع بمســـــاعدة لصـــــيقة مـــــن هيلفجـــــوت وجيللي

معـــــه جـــــرت أثنـــــاء اإلعـــــداد تلحـــــق بنســـــخة الليزرديســـــك منـــــه مقابلـــــة 
للفــــيلم يقــــوم فيهــــا بــــبعض العــــزف رغــــم اعتزالــــه ألكثــــر مــــن عشــــرين 

  . عاما
AA: A (Rush). 
AAN: Pic; SptA (Mueller-Stahl); D; OS (Sardi -S; Hicks 

-St); FE; ODramaticScr. 

  السعد وعد 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 

  . ” ا حاجةما حدش واخد منه “:  العنوان األصلى
  . محمد عبد الجواد:  إخراج

،  ، زينــــات صــــدقى ، مختــــار عثمــــان ، نجــــاح ســــالم إســــماعيل يــــس
  . ، محمد الديب ، عبد المنعم مصطفى توفيق الدقن

ـــــديا فـــــارص يتحـــــول فيهـــــا إســـــماعيل يـــــس مـــــن مـــــديون ينكـــــر  كومي
عــــرض أصــــال .  شخصـــيته إلــــى ثـــرى بعــــد فــــوزه بجـــائزة ورقــــة يانصـــيب

ـــوان  ثـــم أعيـــد عرضـــه مـــع بعـــض ”  خـــد منهـــا حاجـــةمـــا حـــدش وا “بعن
، هـــــــــذا طبقـــــــــا لمـــــــــا كتبـــــــــه  التعـــــــــديالت وإضـــــــــافة أغنيـــــــــة للبطلـــــــــة

  . المؤرخ فريد المزاوىـ  الناقد
  سعد اليتيم 

  ق م ٩٨)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٥مصر 
ســــــعد .  إف.  إتــــــش]  أفــــــالم الطليعــــــة أفــــــالم بــــــديع صــــــبحى  [

ســــــــيناريو .  يســــــــرى الجنــــــــدى:  قصــــــــة وإعــــــــداد ســــــــينمائى.  اليتــــــــيم
.  مجـــــدى كامـــــل:  مهنـــــدس الصـــــوت.  عبـــــد الحـــــى أديـــــب:  وحـــــوار

ـــــــالى بهنســـــــى:  المخـــــــرج المســـــــاعد ـــــــاج.  أم ـــــــة عـــــــويس:  إنت .  عطي
الموســــــــــيقى .  عبـــــــــد الـــــــــرؤوف عبـــــــــد الهـــــــــادى:  المنـــــــــتج المنفـــــــــذ

ـــــــاچ.  ســـــــامى نصـــــــير.  د:  التصـــــــويرية ـــــــر:  مونت ـــــــدير .  عـــــــادل مني م
 ␡ . > أشـــــــــرف فهمـــــــــى:  إخـــــــــراج <.  محســـــــــن نصـــــــــر:  تصـــــــــوير
  . رضا جبران:  المقدمة

ـــــــد شـــــــوقى .  صباحـ  نجـــــــالء فتحـــــــى  ␡ محمـــــــود .  الهلباوىـ  فري
ـــــدقن .  ُحسنةـ  شـــــويكار .  بدرانـ  مرســـــى  ـــــق ال كريمـــــة .  موسىـ  توفي

إبـــــــراهيم عبـــــــد الـــــــرازق .  ِحنجلـ  أحمـــــــد بـــــــدير .  كراماتـ  مختـــــــار 
.  فاضل الجمـــــالـ  محمـــــد وفيـــــق .  نصارـ  أحمـــــد غـــــانم .  الدكرورىـ  

ـــــد الجليـــــل  ـــــزى مصـــــطفى /  الراقصـــــة.  همبكةـ  حســـــنى عب .  زوبةـ  زي
ضـــــــــياء .  فى دور ســـــــــعد اليتــــــــيمـ  أحمــــــــد زكـــــــــى :  بطولــــــــة الـــــــــنجم

.  ، بدريــــــة عبــــــد الجــــــواد نــــــرمين كمــــــال.  ، ســــــيد صــــــادق الميرغنــــــى
  . ، صادق أمين ، أحمد رضوان محمد أبو حشيش

عصــــــــر الفتــــــــوات حيــــــــث يتــــــــداول الصــــــــراع اثنــــــــين مــــــــن كبــــــــارهم 
والجميــــع يحلــــم بعــــودة اليتــــيم ابــــن .  ضــــحية دائمــــا هــــم البســــطاءوال

، بينمــــا هــــذا اليتــــيم يعــــيش بيــــنهم ويحــــب ابنــــة  الفتــــوة العــــادل القــــديم
افتتاحيــــــــة علــــــــى طريقــــــــة األفــــــــالم .  الكبيــــــــرين’  المعلمــــــــين ‘أحــــــــد 

ــــــة بالرضــــــيع  ــــــل أســــــرة بكاملهــــــا وهــــــروب المربي ــــــة لتشــــــتت وقت الهندي
بعـــــض العنـــــف الجيـــــد نســـــبيا  اإلثـــــارة تـــــأتى مـــــن.  لمكـــــان بعيـــــد آمـــــن

، وأســـــــوأ األشـــــــياء إقحـــــــام  ومـــــــن المبالغـــــــة فـــــــى رســـــــم الشخصـــــــيات
لموضــــــوع أحــــــد األوقــــــاف ورغبــــــة شــــــخص يهــــــودى فــــــى االســــــتيالء 

، وكلهـــا رمـــوز سياســـية مباشـــرة قصـــد بهـــا يســـرى الجنـــدى صـــنع  عليـــه
فــــيلم يعبــــر فيــــه عــــن عدائــــه إلســــرائيل لكــــن فــــى قالــــب مــــن فتــــوات 

  . منطقى وابتذال لهذا األخير، وهو مزج غير  نجيب محفوظ
  السفاح 
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  ق م ١٠٩)    ف  ( ١٩٨٤أميركا 
  . ” الخدعة القاتلة “:  *ف
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Random. DPh: Stephen H. Burum, A.S.C. ExcP: Howard 
Gottfried. S: Robert J. Avrech and Brian de Palma; St: Brian 
de Palma. P and D.: Brian de Palma. 

Craig Wasson. Gregg Henry. Melanie Griffith. Deborah 
Shelton; Guy Boyd. Body Double. David Haskell, Dennis 
Franz, Al Israel, Rebecca Stanley. 

ـــة تميـــز فيهـــا عمـــل دى پالمـــا باإلهمـــال النســـبى ـــة مرحل ، وهـــى  بداي
عامــــا فــــى أفــــالم  ١٢آخــــر خــــوض لــــه فــــى هيتشــــكوك انقطــــع بعــــده 

ــــدة الصــــلة ــــرا مــــع  متنوعــــة بعي ــــاره ”  مهمــــة صــــعبة “، ليعــــود مظف باعتب
ـــــدى أســـــتاده ـــــر ل ـــــا أن .  ينتمـــــى لضـــــرب الجاسوســـــية األثي يضـــــاف هن

ــــــل ــــــاهرا كممث ــــــيس جــــــذابا وال م صــــــة حبكــــــة غامضــــــة الق.  واســــــون ل
فحواهــــا أن يســــتغل شــــخص ممــــثال عــــاطال بــــال مــــأوى ليتلصــــص علــــى 

ــــل ــــل بعــــد قلي ــــزل امــــرأة مــــا تقت ــــة وكــــل  من ــــه الثري ، والواقــــع أنهــــا زوجت
لــــيس مقنعــــا .  المطلــــوب أن يكــــون الممثــــل شــــاهد علــــى قاتــــل مزيــــف

جــــــدا أن خبــــــرة البطــــــل كمتلصــــــص جنســــــى جعلتــــــه يكتشــــــف ممثلــــــة 
ـــديال للزوجـــة ـــى كانـــت ب ـــى كـــان يتلصـــص عليهـــا هـــى الجـــنس الت .  والت

أفضــــل األشــــياء الــــدور المثيــــر جنســــيا للصــــاعدة جريفيــــث والتــــى كــــان 
ــــدى پالمــــا ــــى أعمــــال ل ــــك بعضــــه ف ــــد ذل ــــر بع ــــاك  لهــــا شــــأن كبي ، وهن

ـــــــزج فيلمـــــــى  ـــــــدا وهـــــــى م ـــــــالطبع الفكـــــــرة األصـــــــلية الجامحـــــــة تأكي ب
جريمـــــــة فـــــــى منتصـــــــف  “:   انظرـ  ” النافـــــــذة الخلفيـــــــة “هيتشـــــــكوك 

قتيلــــــة  “:  انظرـ  ” الدوامــــــة “و )  نــــــه تيمــــــة المتلصــــــصوم (”  الليــــــل
.  حيـــــث تيمـــــة خـــــوف األمـــــاكن المغلقـــــة تنويعـــــة علميـــــة”  هيتشـــــكوك

ـــــر محكمـــــة  ـــــة شاشـــــة غي ـــــم يوفقـــــا فـــــى تمثيلي لكـــــن هـــــاتين التيمتـــــين ل
ـــــع ـــــر مقن ـــــل غي ـــــه .  وممث ــــــزيونية شـــــديدة القـــــرب من انظـــــر أيضـــــا التليف

  . ” جريمة فى الظالم “
  السفاح الرهيب 

Relentless IV —The Redeemer 
  ق م ٩٠)  إى إتش إى  ( ١٩٩٦أميركا 

Warner Bros. 
Leo Rossi. 

، وتبــــدأ مالحقــــة  ســــفاح جديــــد تتــــوالى جرائمــــه فــــى لــــوس أنچلــــيس
الجديـــــد .  البطـــــل الشـــــرطى لـــــه علـــــى غـــــرار األجـــــزاء الثالثـــــة الســـــابقة

انظــــر عنــــاوين أجــــزاء .  هــــو بعــــد التــــدين الــــذى يحــــيط بهــــذه الجــــرائم
، والتــــى يجمعهــــا أنهــــا تــــدور عــــن  ” بــــال رحمــــة “لة فــــى أولهــــا السلســــ

ـــــيس ـــــوس أنچل ـــــل متسلســـــل يضـــــرب ل ، لكـــــن شـــــعبيتها تناقصـــــت  قات
  . سريعا بعد الفيلم األول
  السفاح القاتل 

Relentless 3 
  ق م ٨٤)  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 

Cinetel Films. 
Leo Rossi. William Forsythe. Signy Coleman. 

ــــــــر ق اتــــــــل متسلســــــــل جديــــــــد وتتــــــــوالى جرائمــــــــه فــــــــى لــــــــوس يظه
ــــــيس ــــــه.  أنچل ــــــور بنجــــــاح ملمــــــوس مع ــــــى أن يجعــــــل  تســــــير األم ، إل

روســــى هــــو الشخصــــية  (هدفــــه التــــالى خليلــــة البطــــل محقــــق الشــــرطة 
ــــــع األفــــــالم ــــــاوين أجــــــزاء .  ) األساســــــية المتصــــــلة فــــــى جمي انظــــــر عن

، والتــــى يجمعهــــا أنهــــا تــــدور عــــن  ” بــــال رحمــــة “السلســــلة فــــى أولهــــا 
  . قاتل متسلسل يضرب لوس أنچليس

   ٢/١سفاح كرموز 
  ق م ١١٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٧مصر 

قصــــــــــة .  أونســــــــــت فــــــــــيلم]  العالميــــــــــة للتليفـــــــــــزيون والســــــــــينما [
.  عبــــــده أمــــــين:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  بهجــــــت قمــــــر:  وســــــيناريو وحــــــوار
منيــــــــر :  موســــــــيقى تصــــــــويرية.  مجــــــــدى كامـــــــل:  مهنـــــــدس الصــــــــوت

كمـــــــال  :  مـــــــدير التصـــــــوير.  الطبـــــــاخ محمـــــــد:  مونتـــــــاچ.  الوســـــــيمى
  . حسين عمارة:  إخراج ↔.  كريم
ـــــــونس شـــــــلبى ↓ ـــــــورا ↑،  ي ـــــــان القـــــــدير.  ن ـــــــدقن:  الفن ـــــــق ال .  توفي

أحمـــــد .  حســـــن مصـــــطفى.  عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم:  الممثـــــل الكبيـــــر
، نعيمـــــة  مظهـــــر أبـــــو النجـــــا.  ميمـــــى جمـــــال.  عايـــــدة ريـــــاض.  مـــــاهر

،  مـــــدحت غـــــالى.  عراقـــــى، محمـــــود ال ســـــيف اهللا مختـــــار.  الصـــــغير
مصـــــطفى .  ، أحمــــد مرســــى ، حلمـــــى شــــفيق عبــــد المــــنعم المرصــــفى

  . ، علية على ، صالح صادق ، األنصارى فريد الطوخى
ســـفاح كرمـــوز هـــو موظـــف بســـيط بالجمـــارك يتصـــدى ألحـــد أبـــاطرة 

ـــــب ـــــل عشـــــيقته التهري ـــــه تهمـــــة قت ـــــن الســـــجن .  ، فيلصـــــق ل يهـــــرب م

، ويترســـــخ كونـــــه ســـــفاحا فـــــى  إلثبـــــات براءتـــــه فـــــإذا بـــــالجرائم تتـــــوالى
ــــديا ســــوء فهــــم طريفــــة الفكــــرة ســــريعة اإليقــــاع.  نظــــر الجميــــع ،  كومي

ــــــة متنوعــــــة ــــــن مظــــــاهر اجتماعي ــــــن ســــــخرية مقصــــــودة م ــــــو م ،  ال تخل
قبـــل أربـــع ”  ريـــا وســـكينة “وأفضـــل تأكيـــدا مـــن فـــيلم شـــلبى المشـــابه 

فقــــط محاولــــة إلضــــفاء بعــــد االســــتعقاد بــــبعض مــــن الحــــوار .  ســــنوات
، وهــــــى  قــــــديم عالقــــــة رومانســــــية بــــــين البطلــــــة والبحــــــرالمتحــــــذلق وت

أشـــــياء مألوفـــــة فـــــى أفـــــالم المثقفـــــين المســـــماة بالفنيـــــة وبـــــدت نشـــــازا 
  . وسط فيلم خفيف ومحبب ككل

  سفاح النساء 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

ــــــى ــــــد الحــــــى :  ســــــيناريو.  قصــــــة مقتبســــــة.  أفــــــالم جمــــــال الليث عب
ــــــب ــــــاظر.  بهجــــــت قمــــــر:  حــــــوار.  أدي ــــــدس المن ــــــد :  مهن ــــــاهر عب م
.  وجيــــه الليثــــى:  المنــــتج المنفــــذ.  حســــين أحمــــد:  مونتــــاچ.  النــــور

  . نيازى مصطفى:  إخراج.  كمال كريم:  مدير التصوير
، آمــــال  ، توفيــــق الــــدقن ، محمــــد رضــــا ، شــــويكار فــــؤاد المهنــــدس

ـــــزى ـــــاس ، ميمـــــى شـــــكيب رم ـــــد ، ســـــالمة ألي ، إبـــــراهيم  ، حســـــين زاي
  . ، قدرية قدرى ، أحمد ماهر يب، فاروق نج سعفان

، عــــن ادعــــاء صــــحفى مغمــــور أنــــه مرتكــــب جــــرائم  كوميــــديا نشــــاط
يلفــــق لـــه الســــفاح الفعلــــى !  قتـــل الحســــناوات التـــى اجتاحــــت القـــاهرة

، الميــــــزة هــــــى بعــــــض  تقليــــــد لموضــــــوعات أجنبيــــــة.  جريمــــــة حقيقيــــــة
  . الضحكات

  السفاح والعمالقة
  . ” كوكب آخر “:  انظر

  ى المنف—سفر برلك 
  ق م ١٣٥)  س ( ١٩٦٧لبنان 

األخــــــوان :  أغــــــانى.  األخــــــوان رحبـــــانى:  ســـــيناريو.  فونيكـــــا فــــــيلم
  . بركات:  إخراج.  كلود روبين:  مدير التصوير.  رحبانى
  . ، هدى حداد ، سلوى حداد ، إحسان صادق فيروز

ـــــــاء الحـــــــرب العالميـــــــة  ـــــــة اللبنـــــــانين لالحـــــــتالل العثمـــــــانى أثن مقاوم
يــــع يــــنجح المتمــــردون فــــى كســــره ونقــــل القمــــح حصــــار تجو .  األولــــى

ـــــــة .  لألهـــــــالى ـــــــذاك هـــــــو نفـــــــى المتمـــــــردين درامـــــــا تاريخي المعتـــــــاد آن
  . ، مع بعض أغان لفيروز وخلفيات جيدة متوسطة المستوى

    ٢/١سفريات جالليفـر 
Gulliver’s Travels 

  ق م ٨٦+  ٩١)  ت ( ١٩٩٥بريطانيا 
Hallmark Entertainment [Channel Four Television; Jim 

Henson Productions]. C D: Celesta Fox; U.S. C: Lynn 
Kressel, C.S.A. CD: Shirley Russell. PD: Roger Hall. DPh: 
Howard Atherton, B.S.C. VFxSup: Tim Webber. MComp: 
Trevor Jones. E: Peter Coulson. ExcP: Robert Halmi, Sr. 
ExcP: Brian Henson. S: Simon Moore; Based on the N: 
Jonathan Swift. P: Duncan Kenworthy. D: Charles 
Sturridge. 

Ted Danson. ¤ Mary Steenburgen. James Fox. Ned 
Beatty. Robert Hardy. Nicholas Lyndhurs. Phoebe Nicholls. 
Karyn Parsons.  John Standing. John Wells. Alfre Woodard. 
Edward Woodward. And Peter O’Toole.  Cast: Warwick 
Davis, Kate Maberly, Thomas Sturridge, Annette Badland. 
Mac MacDonald, George Harris, Ricco Ross, Gordon 
Sterne, John Bardon.  [And from Part Two:] Geraldine 
Chaplin. Graham Crowden. Sir John Gielgud. The Voice of 
Isabelle Huppert. Shashi Kapoor. Edward Petherbridge. 
Kristen Scott Thomas. Omar Sharif. Richard Wilson.  
Cast: Navin Chowdhry, Thomas Sturridge, Stefan Kalipha, 
Sandee Sharma, Badi Uzzaman, Simon Tyrrell, Mike 
Savage. Anne Lambton, Cyril Shaps, Ian Dunn, Sylvester 
Morand, Philip McGough, Malcolm Stoddard, Wolf 
Christian. Yahoo Cnslt: Ailsa Berk; >Yahoos: [21 names].< 
معالجــــة ثريـــــة مفعمـــــة بتفاصــــيل روايـــــة ســـــويفت األصــــلية التـــــى هـــــى 
ــــات  ــــل يوتوبي ــــن خــــالل تخي ــــدى حــــاد م ــــق اجتمــــاعى نق باألســــاس تعلي

ــــــــة مختلفــــــــة كــــــــاألقزام وا ــــــــة ومملكــــــــة النســــــــاء والهنــــــــود خيالي لعمالق
ــــــاون.  وغيرهــــــا والنقــــــد الصــــــراحة وانعــــــدام   العدالــــــة والمســــــاواة والتع

، وهــــى القلــــب  الحيــــاة السياســــية ثيمــــات رئيســــة فــــى تلــــك الممالــــك
.  والمركــــــز فــــــى هــــــذه المعالجــــــة الضــــــخمة مــــــن ســــــينما التســــــعينيات

، وطـــاقم حافـــل أعطـــى ثقـــال ضــــخما  مـــؤثرات حاســـوبية رائعـــة اإلتقـــان
أيضـــا تقنيـــة الفـــالش .  عـــل مـــن حدوتـــة فصـــلية بطبيعتهـــا شـــيئا مثيـــراج

ــــاك  ــــين الفصــــول ـ  السخيفة عادةـ  ب ــــط ال بــــد منــــه مــــا ب .  أصــــبحت راب
هــــــذا الــــــرابط هــــــو القســــــوة والتعجــــــرف الــــــذى يعامــــــل بــــــه المجتمــــــع 

، وذلــــك مــــن خــــالل إيداعــــه مصــــحة  اإلنجليــــزى جالليفـــــر بعــــد عودتــــه
أنــــــــت تعلــــــــم أن ذلــــــــك .  عقليــــــــة وعــــــــدم تصــــــــديق أى مــــــــن رواياتــــــــه

ال .  الخــــروف القــــزم هــــو الــــذى ســــيبرىء ســــاحة جالليفـــــر فــــى النهايــــة
، أيضــــا وكالعــــادة ســــتييبيرجن  بــــأس بــــالمرة بدانســــون فــــى دور العنــــوان

ــــا .  رائعــــة اإلشــــراق ــــة بزوجهــــا دورهــــا هن ــــة المؤمن .  هــــو الزوجــــة المحب
التصــــــوير مــــــا بــــــين المواقــــــع فــــــى البرتجــــــال وإنجلتــــــرا وســــــتوديوهات 

  . لندنـ  يرتون شيپ
   ٢/١السفلة 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . شريف حمودة:  إخراج
  . ، حسين الشربينى ، هشام سليم رغدة

، للتـــــورط فـــــى لعبـــــة قـــــط وفـــــأر مـــــع  تقـــــود الصـــــدفة موظفـــــا شـــــابا
، ثـــــم  ، يبحـــــث عنهـــــا يبـــــدأ األمـــــر بســـــيارة تصـــــدمه.  عصـــــابة عقـــــاقير

ح عالقــــة حبيبتـــــه موظفـــــة ، ثـــــم تتضـــــ ، ثـــــم يطـــــاردهم ثانيــــة يختطفونــــه
ــــــة الطــــــابع  .  وهكــــــذا…البنســــــيون بالعصــــــابة  ــــــا تشــــــويقية أميركي درام

حافــــــــل .  كثيـــــــرا مـــــــع توجيـــــــه جيـــــــد نســـــــبيا مـــــــن الموجـــــــه الشـــــــاب
بالمطــــاردات والتخفــــى والحيــــل التشــــويقية وببطــــل پــــالى بــــوى وببطلــــة 

، لكنهـــــا جميعـــــا ظـــــالل باهتـــــة لألصـــــول  ’ تـــــى شـــــيرت ‘حســـــناء بالــــــ 
  ! األميركية



١٧٨  

   ٢/١ة عزيزة السفير 
  ق أأ ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦١مصر 

:  قصــــــة وحــــــوار.  اتحــــــاد الســــــينمائيين]  أفــــــالم نهضــــــة الشــــــرق [
حســـــين :  مونتـــــاچ.  طلبـــــة رضـــــوان:  ســـــيناريو.  أمـــــين يوســـــف غـــــراب

ــــــى حســــــن:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  أحمــــــد ــــــدير التصــــــوير.  عل :  م
  . طلبة رضوان:  إخراج.  عبد العزيز فهمى
، عبـــــد المـــــنعم  ، عـــــدلى كاســـــب ، ســـــعاد حســـــنى حانشـــــكرى ســـــر 

  . ، فيفى سالمة ، وداد حمدى إبراهيم
كوميــــــــديا عاطفيــــــــة اجتماعيــــــــة ممتعــــــــة فــــــــى إطــــــــار مــــــــن التــــــــدقيق 

مــــدرس خجــــول يقــــع فــــى حــــب .  والتفاصــــيل الواقعيــــة للحــــى الشــــعبى
، وبعـــــــــد سلســــــــلة مغـــــــــامرات ومفارقـــــــــات  أخــــــــت الجـــــــــزار الشــــــــرس

ــــــأن يتصــــــد.  يتزوجهــــــا ــــــه ب ــــــدها تطالب ــــــى بع ى الســــــتحواذ شــــــقيقها عل
  ! حقوقها

  السفينة الغامضة 
Contamination 

  ق م ١٠٠)    ف/  ت ( ١٩٩٠، ألمانيا ح   إيطاليا
 Alex Cinematografica -Rome, Barthonia Film -Munich, 

Lisa Film -Munich. S: Lewis Coates, Erich Tomek; Based 
on the OSt: Lewis Coates. PD: M. Antonello Geleng. The 
Alien Cyclops was designed: Claudio Mazko; and 
Constructed: Giorgio Ferrari. SpFx: Giovanni Corridori. 
Costumes: Tiziana Mancini. DPh: Giuseppe Pinori. PAst: 
Walter Massi, Tullio Lullo, Maurizio Mancini. FE: Nino 
Baragli. <M: The Goblin;> ME: Bixid C.E.M.S.A. AscP: 
Ugo Valenti. P: Claudio Mancini. D: Lewis Coates. 

Ian McCulloch. Louise Marleau. Mario Masé. Siegfried 
Rauch. Gisela Hahn. Carlo de Mejo, Carlo Monni. 

، حاملــــة  يصــــرع طــــاقم ســــفينة قادمــــة مــــن كولومبيــــا إلــــى نيــــو يــــورك
.  شـــــــحنة مـــــــن بـــــــيض كائنـــــــات فضـــــــائية جلبـــــــت ســـــــرا مـــــــن المـــــــريخ

عالمـــــة والمـــــالح الســـــابق الـــــذى رأى البـــــيض علـــــى المـــــريخ /  ضـــــابطة
، وشـــرطى صـــغير مـــن بـــروكلين يرحلـــون لكولومبيـــا لكشـــف ســـر  وجـــن

ـــديرها زميـــل ذلـــك المـــالح فـــى رح ـــه للمـــريخ تللـــك المؤسســـة التـــى ي لت
ـــــــن  ـــــــأخوذة م ـــــــيض م عـــــــودة  “انظر ـ  ’  وحـــــــش الفضـــــــاء ‘فكـــــــرة الب

، مـــــع تعـــــديل بــــأن مجـــــرد لمـــــس مادتـــــه الداخليـــــة  ” الــــوحش المـــــدمر
  . متوسط الخيال واإلثارة.  السائلة يؤدى لتفجير اإلنسان

  السقا مات 
  ق م ١٠٠)  س/   ف/  ت ( ١٩٧٧مصر 

يوســــف :  قصــــة.  أفــــالم مصــــر العالميــــة]  متــــرو جولــــدوين مــــاير [
ـــــــد:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  الســـــــباعى ـــــــدير التصـــــــوير.  محســـــــن زاي :  م

:  موســـــــيقى.  مختـــــــار عبـــــــد الجـــــــواد.  د:  منـــــــاظر.  محمـــــــود ســـــــابو
صـــــالح :  إخــــراج.  رشـــــيدة عبــــد الســـــالم:  مونتــــاچ.  فــــؤاد الظـــــاهرى

  . أبو سيف
ــــــد شــــــوقى ــــــى فري ــــــة رزق ، شــــــويكار ، عــــــزت العاليل ــــــة   ، أمين ، تحي

ــــيس ، ، ناهــــد جبــــر كاريوكــــا ــــراهيم قــــدرى ، حســــن حســــين بلق ،  ، إب
  . ، شريف صالح الدين ، محمد أبو حشيش إبراهيم زاغو
، أنـــــدر موضـــــوع فـــــى الســـــينما المصـــــرية هنـــــا درامـــــا رائعـــــة  المـــــوت

ــــين ســــقا عنــــه تعتمــــد علــــى مفارقــــة مذهلــــة ، يعتــــزل كــــل شــــىء  ، مــــا ب
، وبــــين حــــانوتى  ، لوفــــاة زوجتــــه التــــى يحبهــــا حزنــــا ووفــــاء وألمــــا مريــــرا

، ولـــــــذا هـــــــو منطلـــــــق للحيـــــــاة بـــــــال اى  تعامـــــــل يوميـــــــا مـــــــع المـــــــوتي
، فــــــى  تفشــــــل كــــــل الجهــــــود إلخــــــراج األول مــــــن أزمتــــــه!  تحفظــــــات

الوقـــت الــــذى يحشـــد فيــــه الحـــانوت كــــل المقويـــات الجنســــية تمهيــــدا 
المشـــــاهد بــــين البطلـــــين النقيضـــــين !  للقــــاء العمـــــر مــــع عـــــاهرة الحــــى

ع رصـــين لكـــن كثيـــف ، وإيقـــا  تمثيـــل فـــائق مـــن الجميـــع.  رائعـــة تمامـــا
ــــــر ــــــالغ الجمــــــال مــــــن  مــــــن الموجــــــه الكبي ــــــم جــــــدا وب ، وتصــــــوير مالئ

بالمثـــــل مخطوطـــــة عاليـــــة المـــــزاج مـــــن محســـــن زايـــــد .  محمـــــود ســـــابو
  . عن رواية يوسف السباعى

   ٢/١السقوط 
  ق م١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٠مصر 
  . عادل األعصر:  إخراج

،  اد خليــــل، فــــؤ  ، عايــــدة ريــــاض ، فــــاروق الفيشــــاوى مديحــــة كامــــل
، محمــــــــــد  ، محمــــــــــد خيــــــــــرى ، نعيمــــــــــة الصــــــــــغير ســــــــــعيدة جــــــــــالل

  . ، جيهان فريد ، رندا ، أحمد لوكسر الشرقاوى
، يتنصـــــــتان علـــــــى  الـــــــبطالن زميـــــــل وزميلـــــــة بمصـــــــلحة التليفونـــــــات

يتزوجــــــان .  مكالمــــــات األثريــــــاء ويبتزانهمــــــا بمــــــا يعرفانــــــه مــــــن أســــــرار
ــــه ال ســــيما وأنهــــا تنتظــــر  ــــزال مــــا يفعالن ــــود هــــى اعت ــــه  رضــــيعاوت ، لكن
ـــه ـــة وقـــدرها مليـــون جني ـــزاز التالي ـــة االبت ـــأتى  يصـــمم علـــى عملي ـــا ت ، وهن

ــــة المأســــاوية ــــو .  النهاي ــــر ككــــل وال تخل ــــيلم نشــــاط صــــغير لكــــن مثي ف
  . مخطوطته من بعض األفكار
  سقوط االمبراطورية

  . ” سقوط اإلمبراطورية الرومانية “:  انظر
  

   سقوط اإلمبراطورية الرومانية 
The Fall of the Roman Empire 

  ق م ١٨٧)   س/    ف  ( ١٩٦٤أميركا 
  . ” سقوط االمبراطورية “:  س

Samuel Bronston. DPh: Robert Krasker, B.S.C. SD -P and 
CD: Veniero Colasanti, John Moore. AscP: Jaime Prades. 
FE: Robert Lawrence. Cnslt: Will Durant. 
MCompAndCond: Dimitri Tiomkin. S: Ben Barzman, 
Basilio Franchika, Phillip Yordan. ExcAscP: Michael 
Waszynski. P: Samuel Bronston. D: Anthony Mann. 

Sophia Loren. Stephen Boyd, Alec Guinness. James 
Mason. Christopher Plummer. The Fall of the Roman 
Empire. Co-Str: Anthony Quayle, John Ireland, Omar 
Sharif, Mel Ferrer -as Cleander. Eric Porter, Finlay Currie, 

Andrew Keir, Douglas Wilmer, George Murcell, Norman 
Wogland. Virglio Teyera, Peter Damon, Rafael Calyo, Gena 
von Martens. 
ـــــاريخ  درامـــــا ملحميـــــة كبيـــــرة عمـــــا يـــــراه الفـــــيلم نقطـــــة تحـــــول فـــــى ت

ـــــة ـــــة الروماني ـــــيس :  اإلمبراطوري القرن ـ  مصـــــرع القيصـــــر مـــــاركوس أوفيل
، الـــــذين أصـــــبح فـــــى  إثـــــر مـــــؤامرة مـــــن قـــــواده ـ  الثـــــانى قبـــــل الميالد

، بينمــــــا الحقيقــــــة أنــــــه داعيــــــة ســــــالم وأخــــــاء  نظــــــرهم رمــــــزا للضــــــعف
ســــــــتنير وحكــــــــيم ومتحضــــــــر ، مقــــــــدم هنــــــــا كم عــــــــالمى بــــــــين األمــــــــم

هــــذه هــــى الشــــحنة العاطفيــــة للفــــيلم ومغزاهــــا أن  (ومســــتقبلى الرؤيــــة 
، وهــــى ليســــت مقنعــــة بقــــدر إقنــــاع أن المســــالمة ال  العنــــف ال يجــــدى

سلســــلة معــــارك ضــــخمة بعضــــها فــــى الشــــمال مــــع .  ) ! تجــــدى أيضــــا
البربــــر والــــبعض فــــى الشــــرق مــــع الفــــرس خاصــــة مــــع انفصــــال أرمينيــــا 

،  جينـــــــيس رائـــــــع فـــــــى دور القيصـــــــر.  مبراطوريـــــــةوتحالفهـــــــا ضـــــــد اإل
لـــــــورين ابنـــــــة القيصـــــــر .  وكـــــــذا ميســـــــون وزيـــــــره الفيلســـــــوف المفكـــــــر

عمــــــــر  (الجميـــــــل التــــــــى تقبــــــــل الـــــــزواج مــــــــن ملــــــــك أرمينيـــــــا الفــــــــظ 
، بينمــــــا يربطهــــــا حــــــب عميــــــق مــــــع  لحفــــــظ اإلمبراطوريــــــة)  الشــــــريف

ـــــد الشـــــاب  ـــــد (القائ ـــــذى صـــــار .  ) بوي ـــــن األحمـــــق ال پالمـــــر هـــــو االب
وأنــــــدفع فــــــى معــــــارك فاشــــــلة إلخضــــــاع شــــــعوب اإلمبراطوريــــــة  قيصــــــرا
مــــن المشــــاهد المثيــــرة مطــــاردة العــــربتين بقيــــادة بويــــد وپالمــــر .  بــــالقوة

.  ” هيرـ  بين “علــــى غــــرار مطــــاردة األول مــــع تشــــارلتون هيســــتون فــــى 
قــــــد ال يكــــــون عمــــــال المعــــــا بشــــــكل خــــــاص مــــــن الناحيــــــة :  إجمــــــاال

ـــع القيمـــة  الســـينمائية ـــه ككـــل رفي ـــه مـــتقن فـــى كـــل ، لكن مخلـــص لفكرت
، قــــد تكــــون مشــــاهد رومــــا فيــــه هــــى  إشــــباع إنتــــاجى مطلــــق.  عناصــــره

  .  األضخم فى كل تاريخ السينما
   ١٧٤رحلة الطيران —سقوط حر 

Freefall —Flight 174 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ١٠٠)   — ( ١٩٩٥كندا ح 

[ACI] MNA [Pacific Motion; Hill Fields]. PD: Sandy 
Cochrane. OM: Ian Thomas. E: George Appleby. DPh: 
David Geddes. P: Tom Rowe and Lisa Richardson. Based 
on the B Freefall: William and Marilyn Hoffer. TP: Lionel 
Chetwynd. D: Jorge Montesi.  ExcP: Leonard Hill, Joel 
Fields, Ron Gilbert. C: Sid Kozak. 

 William Devane. Scott Hylands. Shelley Hack. Kevin 
McNulty, Gwynyth Walsh. Gloria Carlin, Suzy Joachim. 
Also Str: Nicholas Turturro -as Al Williams. And Winston 
Rekert -as Rick Dion. SpApr: Mariette Hartley.  Co-Str: 
Philip Granger, Philip Hayes, David Lewis, Sheelah Megill, 
John Novak, John Palmer, Molly Parker, Jeremy Wilkin, 
Marc Baur Baur, Tom Butler, Fulvio Gecere, Fred 
Henderson, Paul Jarrett, Roman Podhora. Ftr: Garry Davey, 
Lois Dellar, Alf Humphreys, Mitch Kosterman, Gloria 
Macarenko, Marcus Turner, Wendy van Reisen. Jeff Irvine, 
P. Lynn Johnson, Akiko Morison, Bob Pearson, Callum 
Rennie, Greg Rogers. 

 ٢٣فــــيلم كــــوارث طــــائرات مبنــــى علــــى واقعــــة حقيقيــــة حــــدثت يــــوم 
فـــــى أول رحلــــــة لهـــــا ألحـــــد الخطــــــوط  ٧٦٧طـــــائرة .  ١٩٨٣يوليـــــو 
، تصــــادف مشــــاكل جســــيمة فــــى الجــــو بــــدأت بخطــــأ أرضــــى  الكنديــــة

، ثـــــم  فـــــى حســـــاب كميـــــات الوقـــــود بـــــالكيلوجرام بـــــدال مـــــن الرطـــــل
وفــــــــــى  عيــــــــــوب أجهــــــــــزة الــــــــــتحكم فيــــــــــه وفــــــــــى المحركــــــــــات

إيقــــاع متوســــط لكــــن مــــع ووجــــود قــــوى لديفـــــين  .  إلــــخ.... الالســــلكى
ـــــق مـــــن نفســـــه ـــــار شـــــهير وواث ـــــث ال  كطي ـــــه الخطـــــأ مـــــن حي ـــــم يأتي ، ث

  . يحتسب هذه المرة
  السقوط المروع 

Falling Down 
  ق م ١١٥)  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 

Warner Bros.; Regency Enterprises; Le Studio Canal + 
[Local Films]. C: Marion Dougherty. Cd: Marlene Stewart. 
M: James Newton Howard. Co-P: Dan Kolsrud. E: Paul 
Hirsch. PD: Barbara Ling. DPh: Andrzej Bartkowiak. ExcP: 
Arnon Milchan. P: Arnold Kopelson. And Herschel 
Weingrod and Timothy Harris. W: Ebbe Roe Smith. D: Joel 
Schumacher.  ↑ Co-P: Stephen Brown, Nana Greenwald. 
AscP: William S. Beasley, Ebbe Roe Smith, John J. Tomko. 

Michael Douglas. Robert Dufall. ¤. Barbara Hershey. 
Rachel Ticotin. Frederic Forrest. And Tuesday Weld. Also 
Str: Raymond J. Barry, John Diehl, D.W. Moffett. Richard 
James Montoya, Steve Park, Kimberly Scott, Lois Smith. 
ضـــغوط الحيـــاة اليوميـــة تصـــيب موظفـــا وســـيما مـــن الطبقـــة الوســـطى 
ــــــوم  ــــــى مــــــدى الي ــــــالجنون ذات صــــــباح فيرتكــــــب عنفــــــا يتصــــــاعد عل ب

، فــــى الوقــــت الــــذى يقــــرر شــــرطى   ليصــــبح سلســــلة مــــن جــــرائم القتــــل
ـــه ـــه مالحقت ـــوم عمـــل ل يتضـــح أن األول فصـــل مـــن .  كهـــل فـــى آخـــر ي

، وأنـــه   عملـــه منـــذ شـــهر مـــن إحـــدى شـــركات بنـــاء الصـــواريخ الحربيـــة
، ويعبـــر  كـــان يريـــد فقـــط رؤيـــة ابنتـــه فـــى عيـــد ميالدهـــا فـــى هـــذا اليـــوم

، رغـــــم ممانعـــــة أمهـــــا المطلقـــــة التــــــى  لـــــوس أنچلـــــيس لهـــــذا الغـــــرض
ــــولى تربيتهــــا فــــيلم نقــــد إجتمــــاعى مغــــرق وتفصــــيلى يكــــاد يتطــــابق .  تت

ــــى ا ــــة ويتبن ــــى أدت لالضــــطرابات الدموي ــــة الســــاخطة الت ألفكــــار الطبقي
ـــــة فـــــى  ـــــل  ٢٩الشـــــهيرة للمدين ـــــة ١٩٩٢أپري ، كإرتفـــــاع  واأليـــــام التالي

األســــــعار وتبديــــــد الميزانيـــــــات الحكوميــــــة فـــــــى حفــــــر وردم الشـــــــوارع 
  . إلخ... وثراء جراحى التجميل والبطالة المتزايدة

  
  ٢/١السقوط المميت 

Deadfall 
  ق م ١٢٠)  ت ( ١٩٦٨بريطانيا 

[Twentieth Century Fox] Salamandar Film Productions 
Ltd. From the N by Desmond Cory. Ast to the D: John L. 
Hargreaves. CD: Julie Harris; Set Dressings: Peter James; 
>Jewellery Designed and Created: Roger Milner King; 
Titles: Tom Taylor/ Caravel Studios.< AscP: Jack Rix. Sets 
Designed: Ray Simm. E: John Jympson. Ph: Gerry Turpin. 
MCompCond&Arranged: John Barry. Romance for Guitar 
and Orch: Soloist: Renata Tarrago; >Rec: The London 
Philharmonic Orchestra.< My Love Has Two Faces: Sung: 
Shirley Bassey; >Lyr: Jack Lawrence; M: John Barry.< P: 
Paul Monash. W for the Screen & D: Bryan Forbes. 

Str: Michael Caine. Giovanna Ralli. Eric Portman. 
Nanette Newman. AlsoStr: David Buck, Leonard Rossiter, 
Carlos Pierre, Vladek Sheybal.  ↑ Emilio Rodriguez, 
Carmen Dene. 
ربمــــــا كــــــان الطمــــــوح األصــــــلى صــــــنع فــــــيلم تشــــــويق نفســــــى علــــــى 

ـــــة الهيتشـــــكوكية ـــــول  الطريق واألســـــلبة الزائـــــدة ”  الفنيـــــة ‘، لكـــــن المي
.  انتهــــــت بــــــه إلــــــى ملــــــل أقــــــرب الشــــــبه بــــــأفالم فاســــــبندر المبكــــــرة

، حيــــث زوجــــة شــــابة  األحــــداث مــــا بــــين مدريــــد والشــــاطىء األســــپانى
هـــــــى وزوجهـــــــا .  لتـــــــو لزيـــــــارتهمتســـــــتدعى ســـــــكيرا إنجليزيـــــــا عـــــــولج ل

يشــــــــركانه فــــــــى عمليــــــــة ســــــــرقة خزانــــــــة مجــــــــوهرات ألحــــــــد األثريــــــــاء 
البطــــــل  (يتضــــــح أن الزوجــــــة نفســــــها جــــــزء مــــــن الصــــــفقة .  المــــــريبين

،  ) يفضــــل عالقــــة حالمــــة مــــع امــــرأة جميلــــة علــــى كــــل مــــاس األرض
ذلــــــك أن زوجهــــــا مثلــــــى جنســــــيا ســــــرعان مــــــا يســــــتأجر لنفســــــه شــــــابا 

نعـــــم .  كثيـــــر أن الـــــزوج هـــــو والـــــد الفتـــــاةاألبعـــــد ب.  فرنســـــيا وســـــيما
ســــجل قياســــى فــــى  (’  المثلــــى ’ ‘ أبيهــــا ‘فتــــاة متزوجــــة مــــن :  نكــــرر

هـــــذا يقـــــال فـــــى الحـــــوار األخيـــــر .  ) ؟ أليس كـــــذلكـ  مآســـــى الحيـــــاة 
، وهــــو مــــبهم بمــــا يكفــــى ألن مــــر علــــى رقابــــة  المــــبهم بــــين الــــرجلين

.  ) عالميـــــاوفـــــى الواقـــــع علـــــى كثيـــــر مـــــن النقـــــاد  (التليفــــــزيون عنـــــدنا 
، وبــــالطبع كــــل شــــىء  ربمــــا الغريــــب حقــــا أنهــــا إنســــانة ســــوية وســــعيدة

،  قابــــل للتصــــديق فــــى الحيــــاة عنــــدما يتعلــــق األمــــر بــــالنفس البشــــرية
مشــــــهد ســــــئ .  لكــــــن المهــــــم أن يبــــــدو مقنعــــــا أيضــــــا علــــــى الشاشــــــة

ـــة الســـرقة ـــارى أثنـــاء عملي .  الســـمعة لعـــزف أوركســـترالى يقـــوده چـــون ب
هذا أيضــــا رقــــم ربمــــا ـ  دقيقــــة  ٢٣طولــــه  ســــوء الســــمعة يــــأتى مــــن أن

ـــام القياســـية ضـــمن أطـــول حفنـــة مـــن المشـــاهد فـــى  ـــدخل قائمـــة األرق ي
انظر ـ  بـــــذات العنـــــوان  ١٩٩٣ال عالقـــــة لـــــه بفـــــيلم .  تـــــاريخ الســـــينما

  . ” سرعة الموت “
   ٢/١السقوط الهادئ 

Silent Fall  
  ق م ١١٠)  إى إتش إى ( ١٩٩٤أميركا 

[Warner Bros.] Morgan Creek. C: Shari Rhodes, Joseph 
Middleton. M: Stewart Copeland. Co-Ps: Penelope L. 
Foster, Jim Kouf, Lynn Bigelow. FE: Jan Crafford. PD: 
John Stoddart. DPh: Peter James. ExcP: Gary Barber. W: 
Akiva Goldsman. P: James G. Robinson. D: Bruce 
Beresford. 

Richard Dreyfuss. ¤. Linda Hamilton. John Lithgow. J.T. 
Walsh. Ben Faulkner. Introd: Liv Tyler.  ↑ Zahm 
McClarnon, Brandon Stouffer, Treva Moniik King, John 
McGee, Jr. Don Tucker, Catherine Shatner, Heather M. 
Bomba, Marnne M. Bomba, Jane Beard, Mary Kate Law, 
Helen Hedman, Steven Burnette, Sean Baldwin. 

، حـــــــول أب وأم ثريـــــــان يقـــــــتالن بـــــــالطعن  درامـــــــا تشـــــــويق نفســـــــية
وربما ـ  الشـــــــــاهدان الوحيــــــــــدان .  بســـــــــكين فــــــــــى حجـــــــــرة نومهمــــــــــا

، وأختــــــه  همــــــا طفــــــل فــــــى التاســــــعة صــــــامت وغــــــامض ـ  ! المتهمــــــان
األب كـــــان يصـــــور طفلـــــه عاريـــــا .  األكبـــــر التـــــى تحـــــرص بشـــــدة عليـــــه

ــــ ــــهف ــــراش ويمــــارس الجــــنس مع ــــت  ى الف ــــى غاب ــــوط الت ، هــــو أول الخي
ــــــزل ذى الماضــــــى المجتهــــــد لكــــــن ذى  ــــــب النفســــــى المعت عــــــن الطبي

ــــذى اســــتدعى لفــــك اللغــــز الهفــــوات ــــاة المعاصــــرة ال .  ، وال فــــى الحي
  . شىء صعب التصديق
   ٢/١السكاكينى 

  ق م ١٢٢)  س/  السبكى ( ١٩٨٦مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج
ــــور  ــــاروق الفيشــــاوى ، إلهــــام شــــاهين الشــــريفن ،  ، ســــيد زيــــان ، ف

،  ، فـــــاروق فلــــــوكس ، أحمـــــد نبيـــــل ، ميمـــــى جمـــــال فـــــاروق نجيـــــب
  . ، منى درويش نعيمة الصغير

،  ، حافلــــــــة بكافــــــــة التوابــــــــل المنتظــــــــرة ميلودرامــــــــا أحيــــــــاء شــــــــعبية
قصـــــــة طالـــــــب .  إلـــــــخ…الضـــــــرب والهيـــــــروئين واالغـــــــواء الجنســـــــى 

ـــــذى يقـــــع فـــــى غـــــرام ف ـــــدمن العقـــــاقير البيضـــــاءالطـــــب ال .  تـــــاة ليـــــل ت
.  ، ممــــا يقـــود لتتابعــــات مأســــاوية يتـــدخل أخــــوه األكبـــر إلبعــــاده عنهـــا

،  ’ بنــــت الحتــــة ‘أيضــــا هنــــاك قصــــة حــــب األخيــــر مــــع فتــــاة المقهــــى 
ـــــه مـــــن عهـــــدة هـــــذا األخ ـــــة ســـــرقة مليـــــون جني حافـــــل .  وحبكـــــة النهاي
ــــــل ــــــد التمثي ــــــاع وجي ، علــــــى  بالشخصــــــيات واألحــــــداث وســــــريع اإليق

”  ســــــواق األتــــــوبيس “قــــــل لمحاولــــــة نــــــور الشــــــريف نقــــــل صــــــفات األ
  . هنا

   ٢/١سكان المدينة 
City Slickers 

  ق م ١١٢)   ت  ( ١٩٩١أميركا 
[Columbia] Castle Rock Entertainment [Nelson 

Entertainment; Face]. C: Pam Dixon. M: Marc Shaiman. 
CD: Judy Ruskin. E: O. Nicholas Brown. PD: Lawrence G. 
Paull. DPh: Dean Semler. ExcP: Billy Crystal. W: Lowell 
Granz & Babaloo Mandel. P: Irby Smith. D: Ron 
Underwood. 

Billy Crystal. Daniel Stern. Bruno Kirby. ¤. Patricia 
Wettig. Helen Slater. and Jack Palance. Noble Willingham. 
Tracey Walter. Jeffrey Tambor. Josh Mostel, David Paymer. 
Bill Henderson, Phill Lewis. Kyle Secor, Dean Hallo.  
Carla Tamburrelli, Yardley Smith, Robert Costanzo, Walker 
Brandt, Molly McClure, Jane Alden. Lindsay Crystal, Jack 
Gyllenhaab, Danille Harris, Eddie Palmer, Howard Honig, 
Fred Majo, Jayne Meadows, Alan Charof. 
مجموعـــــة مـــــن أبنـــــاء الطبقـــــة الوســـــطى فـــــى المـــــدن تجمعهـــــم رحلـــــة 

، للعمــــل فيهــــا كرعــــاة بقــــر حقيقــــين يقــــودون  ترفيهيــــة لمــــدة أســــبوعين
ـــورادو ـــى كول ـــو ميكســـيكو إل هـــم فاشـــلون .  قطيعـــا مـــن الماشـــية مـــن ني

هـــــذه الرحلـــــة تنقلـــــب ، لكـــــن  فـــــى حيـــــاتهم األصـــــلية مهنيـــــة وعاطفيـــــة
، ومـــــن  لشـــــىء جـــــاد إذ يتوهـــــون بـــــالقطيع وتســـــوء الظـــــروف الجويـــــة

هــــذه الفكــــرة .  إلــــخ...ثمــــة تعلمهــــم معــــانى القــــوة والجــــرأة والمثــــابرة 
ـــــدى  ـــــى إطـــــار كومي ـــــدمت ف ـــــارص أحياناـ  األخـــــاذة ق  ـ  مغرق لحـــــد الف

مـــــدير )  كريســـــتال (الشخصـــــية المحوريـــــة .  وحقـــــق نجاحـــــا ســـــاحقا
،  ، ســــحبت منــــه ســــلطاته تلفـــــزيونية بنيــــو يــــورك إعالنــــات فــــى محطــــة

ـــاة ـــاالة مـــع الحي ، بمـــا فـــى ذلـــك مـــع راعـــى  وبـــات يتعامـــل بتهـــور والمب



١٧٩  

ــــاالنس (البقــــر الكهــــل  ــــا كــــل )  پ ــــل شخصــــا أو حيوان ــــذى يكــــاد يقت ال
  . ” فتوات المدينة “انظر االستطراد .  يوم

AA: SptA (Palance). 
 

  سكة سفر 
  ق م ١١٥)  س/  السبكى ( ١٩٨٧مصر 

  . بشير الديك:  تأليف وإخراج
،  ، عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم ، أحمــــــد بــــــدير ، نــــــورا نــــــور الشــــــريف

ــــــز ــــــد العزي ــــــدة عب ــــــى الشــــــريف عاي ، تهــــــانى  ، حســــــن مصــــــطفى ، عل
،  ، فــــــاروق عطيــــــة ، شــــــعبان حســــــين ، عبــــــد الســــــالم محمــــــد راشــــــد

، نبويــــة  ، مــــروة الخطيــــب ، أمــــل إبــــراهيم ، عــــزة كامــــل حنــــان يوســــف
  . ، ليلى فهمى عبد المنعم ، عثمان سعيد

الواقعيــــــــة الميلودراميــــــــة لعبــــــــة الســــــــينما المصــــــــرية المجربــــــــة عبــــــــر 
العصـــــور فـــــى نســـــخة ممتعـــــة مـــــن الثمانينيـــــات بفضـــــل تعمـــــق التعليـــــق 

الموضــــــوع تحديــــــدا هــــــو الهجــــــرة .  االجتمــــــاعى وشــــــمولية تفاصــــــيله
، لــــدى  ، وتغيــــر األفكــــار والطموحــــات وأنمــــاط الحيــــاة لــــبالد البتــــرول

ـــــه . العـــــودة ـــــرك  القصـــــة شـــــاب يعـــــود لقريت ـــــر طموحـــــه بت ـــــث يتغي ، حي
يتحــــول هــــذا .  خطيبتــــه والــــزواج مــــن ابنــــه صــــاحب المالحــــات الثــــرى

ــــه ، حتــــى امتصاصــــها بالكامــــل  الــــزواج لخدعــــة كبــــرى واســــتغالل لثروت
ــــة ــــا .  فــــى النهاي ــــدا م ــــم جي ــــدت وكأنهــــا تعل ــــديك ب مخطوطــــة بشــــير ال
نمـــــاذج حيـــــة ، وقـــــدمت حفنـــــة مـــــن الحبكـــــات الفرعيـــــة ل تـــــتكلم عنـــــه

لشــــــباب القريــــــة الــــــذين يــــــتملكهم الحلــــــم البترولــــــى كخــــــالص وحيــــــد 
، عــــدا بعــــض مبالغــــات  ، وتمثيــــل جيــــد عامــــة عمــــل متكامــــل.  للبـــؤس
ـــــــــــديك كموجـــــــــــه أفضـــــــــــل كثيـــــــــــرا مـــــــــــن فيلمـــــــــــه األول .  البطـــــــــــل ال

  . ” الطوفان “
   ٢/١سكة العاشقين 

  ق م ١٢٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧١مصر 
]  أفــــالم الوحــــدة نيــــة للتجــــارة والســــينما ؛ اللبنا أفــــالم الوحــــدة [

ســــيناريو .  حنيفــــة فتحــــى:  قصــــة.  ] أفــــالم الصــــيفى [أفــــالم الوحــــدة 
ــــــــى:  موســــــــيقى الرقصــــــــة.  محمــــــــد عثمــــــــان:  وحــــــــوار .  هــــــــانى مهن

.  ســـــيد علـــــى:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  كمـــــال عبـــــد اهللا:  مهنــــدس الصـــــوت
.  علــــــــى خيــــــــر اهللا:  مــــــــدير التصــــــــوير.  فكــــــــرى رســــــــتم:  المونتــــــــاچ

  . حسن الصيفى:  راجإخ
ــــــة ــــــين.  حســــــين فهمــــــى:  بطول ــــــة.  ميرفـــــــت أم ــــــع ضــــــيف .  لبلب م
زهـــرة :  باالشـــتراك مـــع الفنانـــة.  ليلـــى حمـــادة.  ســـمير غـــانم:  الفـــيلم
،  جمــــــال إســــــماعيل.  ، آمــــــال رمــــــزى يوســــــف فخــــــر الــــــدين.  العــــــال

ـــــــــار الســـــــــيد ، نعـــــــــيم عيســـــــــى زوزو شـــــــــكيب :  وألول مـــــــــرة.  ، مخت
  . هياتم/  ؛ والراقصة منال/  الطفلة

، حـــــــول قصــــــة حـــــــب  ميلودرامــــــا عاطفيـــــــة لهــــــا لحظاتهـــــــا المــــــؤثرة
ــــون ــــه مــــريض  يتراجــــع فيهــــا البطــــل وتظــــن البطلــــة الظن ــــم يتضــــح أن ، ث

 ـ  الممثلة فيمــــا بعدـ  أول ظهــــور ســــينمائى للراقصــــة .  وينتظــــر المــــوت
  .  هياتم

   ٢/١سكة الندامة 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٧مصر 

حســـــين حلمـــــى :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم محمـــــد فـــــوزى
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  المهندس

  . ، نجاح الموجى ، غادة الشمعة ، يسرا محمود عبد العزيز
ـــــة شاشـــــة جيـــــدتين لحســـــين  ـــــا عاطفيـــــة عـــــن فكـــــرة وتمثيلي ميلودرام

، فتـــــاة  مهنـــــدس شـــــريف أدى بـــــه ذلـــــك لإلدمـــــان:  حلمـــــى المهنـــــدس
ـــدعارة وتجـــارة ـــين  العقـــاقير اضـــطرت للتـــورط فـــى ال ـــم قصـــة حـــب ب ، ث
  . البطلين البائسين تدفعهما للتماسك

   ٢/١سكر هانم 
  ق أأ ١١٧)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
  . السيد بدير:  إخراج

،  ، كريمــــــان ، عمــــــر الحريــــــرى ، ســــــامية جمــــــال كمــــــال الشــــــناوى
  . ، حسن فايق عبد المنعم إبراهيم

الفكـــــرة .  حــــةمغــــامرات عاطفيــــة خفيفــــة وبهـــــا ضــــحكات عــــدة ناج
، فيجــــد نفســــه  ، وهــــى رجــــل يتنكــــر كــــامرأة األساســــية ليســــت جديــــدة

عبــــد المــــنعم إبــــراهيم يمثــــل الســــيدة !  وســــط إغــــواءات أنثويــــة مجانيــــة
ـــــــين تجـــــــاه تعرفهمـــــــا بجاريهمـــــــا  ـــــــد البطلت ـــــــى ستســـــــهل تزمـــــــت وال الت

  . المغامرين
  سكرتير ماما 

  ق أأ ٩١)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
ــــــــى [ ــــــــالم جمــــــــال الليث ــــــــة الجــــــــاعونى  أف ــــــــالم جمــــــــال  ؛ وكال أف

ــــــى]  الليثــــــى ســــــيناريو .  الســــــيد بــــــدير:  قصــــــة.  أفــــــالم إيهــــــاب الليث
مـــــاهر :  مهنـــــدس الـــــديكور.  ، أنـــــور عبـــــد اهللا الســـــيد بـــــدير:  وحـــــوار

وديـــــــد :  مـــــــدير التصـــــــوير.  فكـــــــرى رســـــــتم:  مونتـــــــاچ.  عبـــــــد النـــــــور
  . حسن الصيفى:  إخراج.  سرى

ــــة لطفــــى ــــد شــــوقى نادي ــــق  ، فري ــــدقن، توفي ــــوح ال ــــو الفت ــــوال أب ،  ، ن
، عبــــد  ، محمــــد شــــوقى ، فــــايزة فــــؤاد ، إبــــراهيم ســــعفان نبيلــــة الســــيد

،  ، ســــــــيف اهللا مختــــــــار ، عبــــــــد المــــــــنعم بســــــــيونى الغنــــــــى النجــــــــدى
ــــراهيم كمــــال ــــق إب ــــوى ، الطــــوخى توفي ــــات عل ــــة  ، الراقصــــة زين ، الطفل

  . نيفـين
ــــة ختفــــى ، وطفلتهــــا تعتقــــد أنــــه والــــدها الم ، رجــــل بســــيط أرملــــة ثري
، حتـــــى تضـــــطر األم إللحاقـــــه بخـــــدمتها مـــــع تمثيـــــل دور  وتتعلـــــق بـــــه

، ولكنهـــــا  كوميـــــديا خفيفـــــة تعتمـــــد علـــــى المفارفـــــات الطبقيـــــة.  األب
  . أقل من أسماء نجومها

  سكرتيرة على الطريقة األمريكية 
The Temp 

  ق م ٩٦)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Paramount. C: Elisabeth Leustig and Judith Holstra. CD: 

Tom Rand M: Frederic Talgorn. E: Scott Conrad. PD: Joel 
Schiller. DPh: Steve Yaconelli. ExcP: Howard W. Koch, Jr. 
St: Kevin Falls & Tom Engelman. S: Kevin Falls. P: David 
Permut and Tom Engelman. D: Tom Holland.  ↑ MUpFx 
Created: Steve Johnson. 

Timothy Hutton. Lara Flynn Boyle. Dwight Schultz. 
Oliver Platt. Steven Weber. Colleen Flynn. And Faye 
Dunaway. Scott Coffey, Dakin Matthews, Maura Tierney. 

 ↑ Lin Shaye, Michael Winters, Danny Swanson, Demene 
E. Hall, Jesse Vint, Gary Rooney, Bill Jones, Don Alder, 
Betsy Toll, Mary Marsh, J.W.Crawford. Billy Koch, Ralph 
Vanhollebeke, Moultrie Patten, William Earl Ray, Josh 
Holland. 

ــــة ‘ ــــا لــــدى مــــدير ’  المؤقت هــــى ســــكرتيرة لمــــدة خمــــس عشــــرة يوم
تقـــــول .  شـــــاب إلحـــــدى شـــــركات تصـــــنيع البســـــكويت فـــــى أوريجـــــون

ــــــة فــــــى تنظــــــيم بيزنســــــه  أنهــــــا خريجــــــة ســــــتانفورد ــــــدى براعــــــة هائل وتب
لكنهـــــا ســـــرعان مـــــا تـــــدخل .  وإمـــــداده باألفكـــــار لمشـــــروعه الجديـــــد

، وتبــــــدأ سلســــــلة مــــــن  بنجــــــاح لعبــــــة صــــــراع المناصــــــب فــــــى الشــــــركة
اللغــــز أنهــــا تفلــــح دومــــا .  حــــوادث القتــــل وجــــرائم أخــــرى فــــى الوقــــوع

ـــة أو كضـــحية ، وأنهـــا تحـــب البطـــل وتخلـــص  فـــى تصـــوير نفســـها كبريئ
، مــــع أداء خــــاص البــــرود مــــن الرا فلــــين  درامــــا تشــــويق متوســــطة . لــــه

  . بويل كتلك السكرتيرة المثيرة والمحنكة خفية الطموحات
  السكرتيرة اللعوب

  . ” ثورة النساء “:  انظر
  السكرية 

  ق م ١٥٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 
.  المتحـــــدة للســـــينما]  المتحـــــدة للســـــينما صـــــباح الســـــينمائية  [

.  ممـــــــدوح الليثــــــــى:  ســـــــيناريو وحــــــــوار.  نجيـــــــب محفــــــــوظ:  قصـــــــة
عبـــد المـــنعم :  مـــدير التصـــوير.  مـــاهر عبـــد النـــور:  مهنـــدس الـــديكور

فــــــــؤاد :  موســــــــيقى تصـــــــويرية.  ناديــــــــة شـــــــكرى:  مونتـــــــاچ.  بهنســـــــى
  . حسن اإلمام:  إخراج.  الظاهرى

،  ، مهـــــا صـــــبرى ، نـــــور الشـــــريف ، ميرفــــــت أمـــــين يحيـــــى شـــــاهين
ـــــــراهي ـــــــد المـــــــنعم إب ـــــــال معب ـــــــة كاريوكـــــــا ، زهـــــــرة الع ، محمـــــــود  ، تحي

، نبيلـــــة  ، مديحـــــة حمـــــدى ، مديحـــــة كامـــــل ، نجـــــوى فـــــؤاد المليجـــــى
، حســــن  ، عبــــد الــــرحمن علــــى ، منــــى جبــــر ، حســــن مصــــطفى الســــيد

،  ، وجـــــدى العربـــــى ، محمـــــد العربـــــى ، بوســـــى ، لبلبـــــة عبـــــد الســـــالم
ـــــديل ـــــاة قن ـــــراهيم الشـــــامى ، أحمـــــد غـــــانم حي ،  ، نعيمـــــة الصـــــغير ، إب
ـــــد ســـــيف محمـــــد شـــــوقى ـــــو النجـــــا ، وحي ـــــور ، مظهـــــر أب ،  ، كامـــــل أن

ـــــى النجـــــدى ـــــد الغن :  ، الراقصـــــة ، حامـــــد مرســـــى ، محمـــــد أباظـــــة عب
، هــــدى  ، حســــن الحســــنى ، أحمــــد أجــــومى ، كلثــــوم زيــــزى مصــــطفى

  . ، حسين اإلمام سلطان
بـــــــــين  “، بعـــــــــد  الجــــــــزء الثالـــــــــث مـــــــــن ثالثيـــــــــة نجيــــــــب محفـــــــــوظ

ــــــث .  ” قصــــــر الشــــــوق “و”  القصــــــرين ــــــة حي تســــــتمر األســــــرة الحافل
ــــــد الجــــــواد ــــــن انتهــــــازى.  للســــــيد أحمــــــد عب ،  ، وآخــــــر رومانســــــى اب

،  درامـــــا صـــــاخبة!  إلـــــخ…إلـــــخ …حفيـــــد شـــــيوعى وآخـــــر إســـــالمى 
،  عــــادة مــــا يعــــاب علــــى حســــن اإلمــــام المبالغــــة فــــى الــــرقص والجــــنس
ــــدون مبالغــــات فــــى تفســــيرها ــــة ب ــــه رغــــم كــــل شــــىء ينقــــل الثالثي ،   لكن

ــــــب محفــــــوظ ال يضــــــيره هــــــذا الحــــــس كمــــــا أن مــــــن المؤكــــــد أن نج ي
تجســــــيد كاريكـــــاتورى مهـــــين مـــــن الفــــــيلم .  الشـــــعبى الحـــــى الواضـــــح

لمصــــــطفى النحــــــاس كشــــــخص تافــــــه وشــــــاذ جنســــــيا يعاشــــــر الشــــــباب 
هــــــل هــــــذا حســــــن اإلمــــــام وقــــــد بــــــدأ يــــــتقمص الجبــــــروت الفكــــــرى  (

  . أول أدوار حسين اإلمام.  ) ! ؟ لنجيب محفوظ
  سكون العاصفة 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج

ــــــــوزى شــــــــكرى ســــــــرحان ــــــــى ف ــــــــدراوى ، ليل ــــــــزى الب ، حســــــــن  ، زي
  . ، أمينة رزق ، عماد حمدى يوسف

، كالهمــــا يحــــاول التــــأثير  شــــابان قريبــــان األول فاســــد والثــــانى جــــاد
، وعنــــدما  يقــــيم األول عالقــــة مــــع زوجــــة والــــد الثــــانى.  علــــى اآلخــــر

ـــــــانى هـــــــذه العالقـــــــة ـــــــف  يكتشـــــــف الث ـــــــين مختل ـــــــدأ المواجهـــــــات ب تب
ـــــــة .  األطـــــــراف ـــــــات أســـــــرية متقن ـــــــق اجتمـــــــاعى وعالق ـــــــا تعلي ميلودرام

الخيـــــوط وإن لـــــن تكـــــن بـــــالحرارة المتوقعـــــة مـــــن أحمـــــد ضـــــياء الـــــدين 
  . المتخصص فى هذا النوع من الدراما

  السالح الرهيب
  . ” مواقف ساخنة جدا فى السالح الرهيب “:  انظر

   ٢/١سالحف الننچا 
Teenage Mutant Ninja Turtles 

  ق م ٩٣)  *  ف/   س/    ف  ( ١٩٩٠أميركا 
ــــــال العظمــــــاء—ســــــالحف النينجــــــا  “:  س هجــــــوم  “:  *، ف ” قت

  . ” السالحف
[Golden Harvest] Limelight [Gary Propper]. M: John du 

Prez. E: William Gordem, Sally Menke, James Symons. 
Creatures Designed: Jim Henson’s Creature Shop. PD: Roy 
Forge Smith. DPh: John Fenner. S: Todd W. Langen, Bobby 
Herbeck, From Comic-Book Chrs Created: Kevin Eastman 
and Peter Laird. P: Kim Dawson, Simon Fields, David 
Chan. D: Steve Barron. 

Judith Hoag, Elias Koteas, Josh Pais, Michelan Sisti, Leif 
Tilden, David Forman, James Sato. Voices of Robbie Rist, 
Kevin Cia.sh, Brian Tochi, David McCharen, Corey 
Feldman. 
أنجــــح فــــيلم إنتــــاج مســــتقل باألرقــــام المطلقــــة فــــى تــــاريخ الســــينما 

.  ) فــــى حالــــة مراعــــاة التضــــخم”  الخــــريج “والثــــانى بعــــد  (األميركيــــة 

ــــــت لمسلســــــل اســــــتحراك  ــــــى تحول ــــــة الناجحــــــة الت القصــــــص الكوميدي
ـــرة بهـــذا  ـــى الشاشـــة الكبي ـــا إل تليفــــزيونى فـــائق النجـــاح تجـــد طريقهـــا هن

.  طرادين آخــــريم نــــاجحين مــــن بعــــدهالفــــيلم بالنشــــاط الحــــى ثــــم باســــت
فـــأر مملـــوك لمقاتـــل نينچـــا ياپـــانى يقابـــل فـــى مجـــارى نيـــو يـــورك وأربـــع 

ـــــذكاء ـــــر الحجـــــم وال ـــــادة تســـــبب تطف ـــــاولون م يحـــــاول .  ســـــالحف يتن
.  ، بينمــــــا هــــــم صــــــبية مشاكســــــون هــــــو تعلــــــيمهم الحكمــــــة والنضــــــج

ــــــــزيون تتصـــــــدى بجـــــــرأة لرجـــــــال  الحبكـــــــة مســـــــاعدتهم لمضـــــــيفة تليف
ـــــانى ا.  العصـــــابات ـــــى لفن ـــــون األســـــماء األول لطريـــــف أن األربعـــــة يحمل

!  عصـــــــــر النهضـــــــــة رافائيـــــــــل ودونـــــــــاتيللو وليونـــــــــاردو ومـــــــــايكألنچيلو
فــــالفيلم !  ’ ســــحالف نينچــــا متطفــــرة مراهقــــة ‘واألطــــرف أنهــــم فعــــال 

يخلــــص بالكامـــــل لكـــــل نوعيــــة ســـــينمائية تنتمـــــى لهــــا إحـــــدى كلمـــــات 
!  المجــــد بالفعــــل، ويأخــــذ التركيبــــة األجماليــــة علــــى محمــــل  العنــــوان

ـــــة التســـــلية  ـــــت تصـــــوراتنا عـــــن تفاهـــــة هـــــذه األعمـــــال وبدائي مهمـــــا كان
’  مراهقــــــة ‘، فــــــإن فكــــــرة المسلســــــل وتوابعــــــه عــــــن ســــــالحف  فيهــــــا

ـــــرة ‘ ـــــل النينچـــــا ’ ‘ متطف ـــــال الصـــــبيانى ’  تقات ـــــن الخي هـــــى ضـــــرب م
الجــــامح الحافــــل تلقائيــــا وبحكــــم التعريــــف تقريبــــا بالحيويــــة والطزاجــــة 

ـــــانى ان.  ألبعـــــد الحـــــدود ”  قبضـــــة ســـــالحف النينچـــــا “ظـــــر الجـــــزء الث
  . ” مغامرات سالحف النينچا “والثالث 

  قتال العظماء—سالحف النينچا 
  . ” سالحف الننچا “:  انظر

  سالسل من حرير 
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 

قصــــــــــة .  أفــــــــــالم حلمــــــــــى رفلــــــــــة]  الشــــــــــرق لتوزيــــــــــع األفــــــــــالم [
ــــو الفضــــل:  ؛ حــــوار يوســــف عيســــى:  وســــيناريو :  ألحــــان.  فتحــــى أب

، عبـــــــد  ، محمـــــــد المـــــــوجى محمـــــــود الشــــــريف >،  فريــــــد األطـــــــرش
ـــــــأليف.  < العظـــــــيم محمـــــــد ـــــــد  مـــــــأمون الشـــــــناوى:  األغـــــــانى ت ، عب
:  مســـــاعدا المخـــــرج األول.  ، عبـــــد العزيـــــز ســـــالم الوهـــــاب محمـــــد
ـــــور الشـــــناوى ـــــاج ، حســـــن إبـــــراهيم أن .  عبـــــد المســـــيح:  ؛ إدارة اإلنت

؛  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  مهنــــــدس المنــــــاظر.  اســــــمفتحــــــى ق:  مونتــــــاچ
ـــــــدس الصـــــــوت .  كمـــــــال كـــــــريم:  مـــــــدير التصـــــــوير.  كريكـــــــور:  مهن

  . بركات:  إخراج.  حلمى رفلة:  إنتاج
محـــــــرم :  بطولـــــــة.  ¤:  فـــــــى.  ، عمـــــــاد حمـــــــدى مديحـــــــة يســـــــرى

ـــــزى البـــــدراوى فـــــؤاد ـــــراهيم:  باالشـــــتراك مـــــع.  ، زي ،  عبـــــد المـــــنعم إب
ــــــــد الخــــــــالق صــــــــالح ، ، أحمــــــــد الحــــــــداد زوزو ماضــــــــى ، زهيــــــــر  عب

ــــراهيم حشــــمت حســــين عســــر.  صــــبرى ــــور مــــدكور ، إب ، حســــين  ، أن
ــــــــد المــــــــنعم بســــــــيونى إســــــــماعيل ــــــــد المــــــــنعم إســــــــماعيل ، عب ؛  ، عب
  . زينات علوى:  الراقصة

ــــة ــــة غنائي ــــة .  ، متوســــطة بشــــكل عــــام ميلودرامــــا عاطفي ــــى وعالق مغن
تظفـــــر ، ل ، تــــنجح ســــيدة ثريـــــة فــــى تفريــــق الحبيبــــين عاطفيــــة جامحــــة

  . ، وتتابعات نهاية سعيدة تقليدية هى به
  سالم يا صاحبى 

  ق م ١٣٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٦مصر 
أفـــــــــالم مصـــــــــر  اللبنانيـــــــــة للتجـــــــــارة واالســـــــــتثمار الســـــــــينمائى  [

.  صــــالح فــــؤاد:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أوزريــــس فــــيلم]  الجديــــدة
ــــديكور ــــدس ال  . بهــــيج محمــــد:  ؛ منســــق منــــاظر غســــان ســــالم:  مهن
مصــــــــــطفى :  ؛ المعـــــــــارك فريــــــــــد عبـــــــــد الحــــــــــى:  مـــــــــؤثرات خاصـــــــــة

المنــــــــتج .  مصــــــــطفى المعــــــــاون:  ؛ مطــــــــاردة الموتوســــــــيكل الطــــــــوخى
ــــى الموســــيقى .  جميــــل عزيــــز:  مهنــــدس الصــــوت.  ســــيد علــــى:  الفن

.  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  حســـــن أبـــــو الســـــعود:  التصـــــويرية
:  خـــــراجإ.  عمـــــران علـــــى:  إنتـــــاج.  ســـــعيد شـــــيمى:  مـــــدير التصـــــوير

  . نادر جالل
محمــــد .  سوســــن بــــدر.  ســــعيد صــــالح:  بطولــــة.  ¤.  عــــادل إمــــام
،  محمــــــد متــــــولى.  ، أحمــــــد لوكســــــر مصــــــطفى متــــــولى.  الــــــدفراوى

ـــــراهيم مـــــدحت غـــــالى.  ، منيرفــــــا ســـــعيد طرابيـــــك ، فكـــــرى  ، أمـــــل إب
ــــــة.  صــــــادق ــــــو عيب ــــــد المــــــنعم أحمــــــد أب ــــــد  ، عثمــــــان عب ــــــة عب ، بدري
ــــــة حســــــن الجــــــواد ــــــد ح.  ، نائل ــــــى  ، يوســــــف صــــــليب امــــــدوحي ، عل
،  ، محمــــد العشــــماوى ، طلعــــت الشــــامى ، مطــــاوع عــــويس الشــــريف

  . مصطفى كمال
، العنـــــف  لصـــــان صـــــغيران يلتقيـــــان ويقـــــرران الصـــــعود بكـــــل الطـــــرق

ـــــــق والجـــــــنس  ـــــــزاز والتمل ـــــــخ…والرشـــــــوة واالبت ـــــــف.  إل ـــــــيلم يهت :  ف
فــــــــى األفــــــــالم !  عاشـــــــت اللصوصــــــــية وعاشــــــــت صـــــــداقة اللصــــــــوص

ــــــل  ــــــاظرة مث ــــــرت الصــــــداقة”  عاليكالصــــــ “المن ــــــر اللصــــــان وتغي ،  تغي
، أمــــا الصــــداقة  وقــــتال بعضــــهما بعــــد دخــــول عــــالم الماليــــين والفســــاد

ــــــال ينالهمــــــا شــــــىء ــــــا ف ــــــع  والشــــــهامة هن ــــــد تعاطفــــــك م ، كمــــــا ال تفق
هـــــذا هـــــو ســـــر تهليـــــل الجمهـــــور الجنـــــونى !  الصـــــعود الشـــــرير إطالقـــــا
ــــــر المســــــبوق  مــــــع كــــــل عــــــرض للفــــــيلم ، والــــــذى تحــــــول نجاحــــــه غي

، وطفـــــرة جديـــــدة  رة األكبـــــر فـــــى ثمانينيـــــات الســـــينما المصـــــريةالظـــــاه
، ومفاجـــأة الكاتـــب صـــالح  فـــى مســـيرة النجوميـــة الفائقـــة لعـــادل إمـــام

إنــــه تأكيــــدا .  فــــؤاد وأفضــــل نشــــاط صــــنعه نــــادر جــــالل علــــى الشاشــــة
، وأجـــــرا  ، واإليقـــــاع فيـــــه ال يهـــــدأ وال يتوقـــــف عمـــــل مثيـــــر اإلحـــــداث

جــــــد الفهلــــــوة المتمــــــردة عمــــــل فــــــى وقتــــــه وربمــــــا كــــــل األوقــــــات يم
، التـــــى ال تســـــعى إال للمـــــال والعـــــاهرات وتمجـــــد مـــــا يســـــمى  العنيفـــــة

، وكلهـــــا ثيمـــــات لـــــم تكـــــن قـــــد ســـــمحت الرقابـــــة بمثلهـــــا  ’ صـــــداقة ‘
  ! قط أو بنجاحها المجيد فى نهايات األفالم

  سالمة 
  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٤٥مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

، إســــــتيفان  ، شــــــرفنطح ، فــــــؤاد شــــــفيق ، يحيــــــى شــــــاهين أم كلثــــــوم
  . ، فاخر فاخر ، عبد الوارث عسر روستى

تــــنجح فــــى .  ، وشــــاب ثــــرى طيــــب قصــــة األمــــة التــــى تعشــــق الغنــــاء
، وحتــــى تصــــبح  ، وتتــــداولها األيــــام ، يفلــــس الغنــــاء وتبــــاع لثــــرى آخــــر

؟ ميلودرامـــــا غنائيـــــة  ، لكـــــن أيـــــن حبيـــــب العمـــــر مـــــن أمـــــالك الخليفـــــة
  . أهم ما فيها بالنسبة لنا قيمتها التاريخية . عن العصر العباسى



١٨٠  

    ٢/١سالمة فى خير 
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٣٧مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

، راقيـــــــة  ، إســـــــتيفان روســـــــتى ، حســـــــين ريـــــــاض نجيـــــــب الريحـــــــانى
  . ، روحية خالد ، شرفنطح ، حسن فايق إبراهيم

توجيـــــــه نيـــــــازى ، وأول فـــــــيلم مـــــــن  أحـــــــد أشـــــــهر أفـــــــالم الريحـــــــانى
مـــــن قائمـــــة أفــــــالم  ٠/٠ ٥مصـــــطفى الـــــذى كـــــان يملـــــك يــــــوم رحيلـــــه 

ــــذى يضــــطر لالحتفــــاظ بمبلــــغ .  الســــينما المصــــرية موظــــف الشــــركة ال
،  ، فـــــال يجـــــد إال أمانـــــات أحـــــد الفنـــــادق مـــــن المـــــال لليـــــوم التـــــالى

، والــــذى يجــــدها  حيــــث يهــــبط عليــــه أميــــر إحــــدى الــــدول الشــــبيه لــــه
ــــاس ال يهم ــــات أن الن وبعــــد التنكــــر يتضــــح .  هــــا إال المــــالفرصــــة إلثب

أعــــاد تمثيلــــه فريــــد شــــوقى !  متعــــة كاملــــة.  أن هنــــاك محاولــــة الغتيالــــه
، وفــــــــؤاد المهنـــــــدس بتصــــــــرف فــــــــى  ” صــــــــاحب الجاللـــــــة “بعنـــــــوان 

  . ” جناب السفير “
   ٢/١السلخانة 

  ق م ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٨٢مصر 
ـــــــع ودور العـــــــرض [ :  قصـــــــة.  إنترناشـــــــيونال فـــــــيلم]  مصـــــــر للتوزي

ـــــى الـــــدين :  ســـــيناريو وحـــــوار.  الســـــيد بـــــدير:  إعـــــداد.  إســـــماعيل ول
عبــــد :  مهنــــدس المنــــاظر.  جمــــال ســــالمة:  موســــيقى.  بشــــير الــــديك

ــــــــاچ.  المــــــــنعم شــــــــكرى ــــــــدير التصــــــــوير.  فكــــــــرى رســــــــتم:  مونت :  م
  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  محمود فهمى

،  ، عـــــادل أدهـــــم ، نجـــــوى فـــــؤاد ، مديحـــــة كامـــــل ســـــمير صـــــبرى
،  ، أحمــــد عدويــــة ، يوســــف وهبــــى ، محمــــد رضــــا ســــعيد عبــــد الغنــــى
،  ، ميمـــــــى شـــــــكيب ، حســـــــين اإلمـــــــام ، ســـــــيد زيـــــــان ليلـــــــى حمـــــــادة
  . ، الطوخى توفيق ، وسيلة حسين صالح نظمى

ـــــاء وشـــــهوة جســـــد ونفـــــوذ ـــــين كـــــل هـــــذه  صـــــراعات عشـــــق ودم ، ب
درامـــــا ضـــــخمة عـــــن روايـــــة إســـــماعيل .  الشخصـــــيات بعضـــــها الـــــبعض

، وتوجيــــــه وتوضــــــيب ســــــريعى  يو لبشــــــير الــــــديكولــــــى الــــــدين وســــــينار 
ــــل اإليقــــاع ــــى األداء مديحــــة كام ــــألق ف ــــؤاد ، وت ، وعــــادل  ، ونجــــوى ف
، حتـــى  ، بينمـــا كـــان ســـمير صـــبرى هـــو نقطـــة الضـــعف الحـــادة أدهـــم

ــــــدس ــــــل أن ينتقــــــل للســــــلخانة فــــــى دوره كمهن ــــــن أن .  ، قب ال مفــــــر م
ـــه ـــة وجـــرأة تلميحات ـــة الحـــوار وانطالق ـــذ.  تعجبـــك واقعي ـــه ال ـــى إن روة الت

وصـــــل لهـــــا الـــــديك فـــــى عالقتـــــه بالســـــينما الركيكـــــة الســـــائدة وتحـــــول 
  . بعدها لألفالم األكثر استعقادا فنيا ومضمونيا

  
  : السماء الزرقاء

تستطيع غمر أسرتها فى سعادة مذهلة بعد لحظات من إغراقها فى   ‘
  ’ !  كآبة قاتلة

   ٢/١السلسلة 
La Chaine 

  ] ؛ بالفرنسية ليفـزيونىت  [ق م  ١١٢)   ت  ( ١٩٧٩فرنسا 
TF1. D: Claude Santelli. . 
Dominique Labourier. Bernard Fresson. ¤  ↑ Georges 

Marohal, Orane Demazis, Fabrice Luohini. 
فكــــرة تعليــــق اجتمــــاعى جذابــــة مقدمــــة فــــى قالــــب أميــــل للســــخرية 

ضـــــابط شـــــركة أصـــــبح نجمـــــا .  وأعطـــــت نتيجـــــة حـــــادة ومـــــؤثرة ككـــــل
لكنــــه .  هامـــه فتــــاة بارتكـــاب جريمتـــى قتــــل أحـــدهما لوالـــدهامحليـــا بات

مــــا أن يستشـــــعر أنهـــــا ربمــــا كانـــــت مظلومـــــة زائــــد أن زوجتـــــه ال تفكـــــر 
.  ، حتــــى يختطفهــــا ويهربــــان معــــا إال فــــى ترقيتــــه ورئيســــه يغبنــــه حقــــه

، البـــاقى مـــزيج مـــن األمـــرين حـــب وهـــرب مـــن  تـــدريجيا يقـــع فـــى حبهـــا
تصــــــرع :  ككوميــــــديا ســــــوداءالمطــــــاردة ذلــــــك إلــــــى أن تــــــأتى النهايــــــة  

ــــى تكــــريم البطــــل  ــــدها عل ــــاة ويصــــر قائ ،  ’ المخطــــوف ‘الشــــرطة الفت
ـــــه اآلن ـــــد لزوجت ـــــه عائ ـــــذكيره بأن ـــــنس ت ـــــم ي ـــــوان جـــــاء مـــــن  !  وإن ل العن

، وهــــو  كــــون البطــــل يصــــر علــــى ربــــط البطلــــة بسلســــلة معظــــم الوقــــت
  . ” حطمت قيودى “أمر يحمل إحالة ما إلى فيلم 

   ٢/١سلطان 
  ق أأ ١١٥)   س/   لليثىا ( ١٩٥٨مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

، ســــــميحة  ، رشـــــدى أباظـــــة ، برلنتـــــى عبـــــد الحميـــــد فريـــــد شـــــوقى
  . ، توفيق الدقن ، نادية لطفى توفيق

طفــــل طالمــــا .  درامــــا اجتماعيــــة عــــن الظــــروف التــــى تخلــــق المجــــرم
ـــى يصـــبح  اتهـــم ظلمـــا بالســـرقة فـــى بيـــت ســـيده ـــه األمـــر حت ، يتطـــور ب

، فهـــو اآلن ضـــابط  ا اللـــص الحقيقـــى فـــى الصـــغر، أمـــ زعيمـــا لعصـــابة
، ويعتبـــــر تنويعـــــة مـــــا علـــــى  فـــــيلم مـــــتقن ومقنـــــع بشـــــكل عـــــام.  شـــــرطة

  . قبل أربع سنوات”  جعلونى مجرما “الفيلم المهم 
  سلطان العظيم

  . ” الصراع الطويل “:  انظر
  سلطانة الطرب 

  ق م ١٠٥)  س/  السبكى ( ١٩٧٩مصر 
حســـــين :  المـــــادة التاريخيـــــة.  شــــريفون]  الهيئــــة العامـــــة للســـــينما [

مهنـــــــدس .  محمـــــــد مصـــــــطفى ســـــــامى:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  عثمـــــــان
.  شــــــعبان أبــــــو الســــــعد:  موســــــيقى.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  الــــــديكور
:  إخـــــراج.  وديـــــد ســـــرى:  مـــــدير التصـــــوير.  ناديـــــة شـــــكرى:  مونتـــــاچ

  . حسن األمام
،  ، ســــــمير صــــــبرى ، ليلــــــى فــــــوزى ، فريــــــد شــــــوقى شــــــريفة فاضــــــل

،  ، نبيـــــل نـــــور الـــــدين ، ناهـــــد جبـــــر ، صـــــفية العمـــــرى الحريـــــرى عمــــر
ـــــريم فخـــــر الـــــدين ،  ] حســـــين األمـــــام [ـ  ، حســـــين حســـــن األمـــــام  م

ــــــد مرســــــى ــــــل بــــــدر ، ســــــهير زكــــــى حام ،  ، محمــــــد الشــــــوربجى ، نبي
ـــــدر نوفـــــل محمـــــد شـــــوقى ـــــدالعليم خطـــــاب ، ب ،  ، ليلـــــى يســـــرى ، عب

  . ألمير، كتكوت ا ، إبراهيم كامل ، فوزية كامل أنور محمد
ــــاج ضــــخم مــــن عاشــــق  ــــة فــــى إنت ــــرة المهدي ــــة مني ــــاة المطرب قصــــة حي

، جيـــــــد فــــــى مجملـــــــه الســـــــيما نقـــــــل  قصــــــص الراقصـــــــات المخلـــــــص
.  األجــــواء الســــائدة فـــــى أوســــاط األثريــــاء مـــــن الفنــــانين لتلــــك الفتـــــرة
ـــــوزراء وســـــادة المجتمـــــع .  فالحـــــة متواضـــــعة تصـــــبح عوامتهـــــا قبلـــــة لل

ثمـــــة قصـــــة ابنتهـــــا مـــــن ، كلـــــك  مـــــنهم أيضـــــا وطنيـــــون وشـــــاب يحبهـــــا
ـــــت ـــــى أفهموهـــــا أنهـــــا مات ـــــزواج العرفـــــى الت ، واآلن تقابلهـــــا وتعـــــرف  ال

  . الحقيقة
   ٢/١سلفـادور 

Salvador 
  ق م ١٢٢)   س/    ف  ( ١٩٨٦أميركا 
  . ” الجحيم فى سلفـادور “:  ف

Hemdale Film Corporation. AscP: Bob Morones, Brad H. 
Aronson. E: Claire Simpson. DPh: Robert Richardson. M: 
Georges Delerue. PD: Bruno Rubeo. ExcP: John Daly, 
Derek Gibson. S: Oliver Stone, Richard Boyle. P: Gerald 
Green, Oliver Stone. D: Oliver Stone. 

James Woods. ¤. James Belushi. Michael Murrphy. 
Elpedia Carrillo. Tony Plana. Colby Chester. Cindy Gibb, 
Will M. Millan. Jorge Luke, Danna Hansen. And John 
Savage. 

شـــــارك فـــــى  (القصـــــة الحقيقيـــــة للمصـــــور الصـــــحفى ريتشـــــارد بويـــــل 
، وهــــو شــــخص مفلــــس عاطــــل رث الحــــال لــــيس لديــــه  ) المخطوطــــة

ويقـــــــدم علـــــــى  ١٩٨٠مـــــــا يخســـــــره حـــــــين يرحـــــــل للسلفــــــــادور عـــــــام 
ــــــــة المدعومــــــــة بسياســــــــة ريجــــــــان  أعمــــــــال مناهضــــــــة للســــــــلطة اليميني

اآلن يصــــــبح هــــــدفا لفرقــــــة المــــــوت التــــــى تحركهــــــا .  الجديــــــد آنــــــذاك
عمـــــــل مثيـــــــر تمامـــــــا كفـــــــيلم .  مخـــــــابرات األميركيـــــــة فـــــــى الخفـــــــاءال

ــــــر تمامــــــا مــــــن  وكمضــــــمون سياســــــى ، وكتمثيــــــل فــــــذ مــــــن وودز الحقي
، لكــــــن شــــــريف ومناضــــــل عنيــــــد فــــــى  حيــــــث المظهــــــر واألخالقيــــــات

  . أعماقه
  جنيه  ٣سلفنى 

  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٣٩مصر 
:  ير التصــــويرمــــد.  أفــــالم توجــــو مزراحــــى]  منتخبــــات بهنــــا فــــيلم [

ـــــدون ائتمـــــان . [ توجـــــو مزراحـــــى:  إخـــــراج.  عبـــــد الحلـــــيم نصـــــر :  ب
توجـــــــــو :  مونتـــــــــاچ.  توجـــــــــو مزراحـــــــــى:  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار

  . ] مزراحى
،  ، محمــــــد شــــــكرى بهيجــــــة المهــــــدى.  ¤.  علــــــى الكســــــار فــــــى

، نينـــــا  ، الســـــيد بهنســـــى ، زوزو نبيـــــل ، زكـــــرى إبـــــراهيم زكيـــــة إبـــــراهيم
ــــدون ائتمــــان . [ ام محمــــد، إمــــ ، حســــن راشــــد زاكــــى ــــد :  ب علــــى عب
  . ] ، رياض القصبجى العال

، يفعــــل المســــتحيل مــــن أجــــل قيمــــة اإليجــــار  البطــــل الفقيــــر الطيــــب
يعمــــــــل عنــــــــد طبيــــــــب أســــــــنان .  المتــــــــأخر حتــــــــى ال تطــــــــرد أســــــــرته

واآلن يـــــــــدخل مســــــــابقة مالكمـــــــــة بجســـــــــده .  إلـــــــــخ…وجــــــــواهرجى 
،  شـــــابلن تتابعـــــات موضـــــوع المالكمـــــة منقولـــــة حرفيـــــا عـــــن.  النحيـــــل

  ! ، أيضا من فناننا البارع الشديد التميز لكنها متعة ال تقارن
  السلم الخلفى 

  ق م ١١٧)   س/  الدقى ( ١٩٧٣مصر 
:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما

ـــــــاوى ـــــــدين:  ألحـــــــان.  كامـــــــل الحفن الموســـــــيقى .  محمـــــــد ضـــــــياء ال
مـــــــدير .  ســـــــعيد الشـــــــيخ : مونتـــــــاچ.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  التصـــــــويرية
  . عاطف سالم:  إخراج.  مصطفى إمام:  التصوير

، عبــــــد المــــــنعم  ، نــــــور الشــــــريف ، ميرفـــــــت أمــــــين حســــــن يوســــــف
،  ، فاطمــــــة مظهــــــر ، غســــــان مطــــــر ، صــــــفاء أبــــــو الســــــعود إبــــــراهيم
ـــــدا ، موفـــــق بهجـــــت نيفــــــين ،  ، حســـــن إســـــماعيل ، نجـــــوى فـــــؤاد ، ن

ـــــــل نعيمـــــــة الصـــــــغير ـــــــى ، أحمـــــــد نبي ـــــــد الخـــــــالق ،  ، حلمـــــــى هالل عب
ـــة عبـــد  ، ســـعيدة جـــالل ، حامـــد مرســـى كـــوثر العســـال.  صـــالح ، علي
ــــــاح المــــــنعم ــــــد الفت ــــــيس عب ــــــر صــــــايغ ، ق ــــــراهيم صــــــبرى ، روبي ،  ، إب

ــــــام ــــــين منصــــــور ، هــــــانى كــــــوثر ، أحمــــــد شــــــكرى حســــــين اإلم ،  ، أم
  . دينا عبد اهللا:  ، والطفلة فيفى عبده

العديـــــد ، طمــــوح لفكرتـــــه المحشــــودة ب مــــن أفـــــالم المكــــان الواحـــــد
ــــة ــــن الشخصــــيات المتباين ــــق  م ــــر عمي ، ورغــــم أن معظمهــــا نمطــــى وغي

، لكـــــــن النتيجــــــــة اإلجماليـــــــة كانـــــــت جذابـــــــة فــــــــى  بالقـــــــدر الكـــــــافى
عمــــارة وســــكانها مــــن أبنــــاء الطبقــــة الوســــطى رغــــم .  صــــندوق التــــذاكر

مــــنهم العـــــاجز :  هــــذا كثيــــرا مـــــا يلجــــأون الســـــتخدام ســــلمها الخلفـــــى
الفقيــــــرة والفتــــــاة المنضــــــمة لهــــــا  ، ومــــــنهم الفرقــــــة الموســــــيقية جنســــــيا
ــــــذى يحــــــب ابنــــــة صــــــاحب البيــــــت ســــــرا ــــــن البــــــواب ال ،  ، وأيضــــــا اب

ـــــــر  وآخـــــــرون مرتبطـــــــون بعـــــــالم الجريمـــــــة أو بالعالقـــــــات الجنســـــــية غي
  . ، وهكذا المشروعة

  سلم على الحبايب 
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٥٨مصر 
  . حلمى حليم:  إخراج
ـــــــزى صـــــــباح ـــــــات صـــــــدقى ، أحمـــــــد رم ـــــــردوس محمـــــــد ، زين ،  ، ف

  . نعمت مختار
ــــــة ــــــة غنائي ــــــديا عاطفي ــــــات  كومي ــــــرقص والغرامي ــــــاء وال ــــــة بالغن ، حافل

، أســــرته تعــــارض مــــن  طالــــب يقــــع فــــى غــــرام مغنيــــة ملهــــى.  المعتــــادة
ــــرى جاهــــل ناحيتهــــا ــــن ث ــــزواج م ــــى ال ــــة عل ــــد  ، وهــــى مقدم ، لكــــن الب

  . للحب أن ينتصر
   ٢/١سلوا قلبى 

  ق أأ ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . ز الدين ذو الفقارع:  إخراج

، محســـــــــن  ، حســـــــــين ريـــــــــاض ، يحيـــــــــى شـــــــــاهين فـــــــــاتن حمامـــــــــة
، عبــــــد العزيــــــز  ، ثريــــــا فخــــــرى ، عمــــــر الحريــــــرى ، زمــــــردة ســــــرحان
  . ، عبد السالم النابلسى أحمد

، الفتـــــــــــاة  فــــــــــيلم رومانســـــــــــى كبيـــــــــــر مــــــــــن أوائـــــــــــل الخمســـــــــــينات
ــــــل ــــــى تفرقهــــــا أســــــرتها عــــــن حبيبهــــــا الممث يســــــير .  األرســــــتقراطية الت

ــــــر بحــــــ ــــــذاتاألخي ــــــدمير ال ــــــق ت ــــــى طري ــــــزوج هــــــى دة ف لكــــــن .  ، وتت
ــــــه األوان أداء .  تكتشــــــف حيلــــــة أســــــرتها فــــــى وقــــــت كــــــاد يفــــــوت في

ــــــد ــــــة جي ، كالعــــــادة مــــــع هــــــذا  ، وال مبالغــــــات ظــــــاهرة ، عواطــــــف قوي
  . الموجه

   ٢/١السم الجميل 
Pretty Poison 

  ق م ٨٩)  س/   ت  ( ١٩٦٨أميركا 
[Twentieth Century Fox] Twentieth Century Fox; 

Lawrence Turman; Molino Productions. DPh: David Quaid. 
AD: Jack Martin Smith and Harold Miguelson; SpFx: Ralph 
Winigar and Billy King; UPMg: Jack Grossberg; AstD: 
Roger Rothstein. FE: William Ziegler, A.S.C. Sd: Dennis 
Maitland, David Dockendorf; MUp: Robert Jiras; CD: Ann 
Roth. AscP: Jack Grossberg. M: Johnny Mandel. ExcP: 
Lawrence Turman. Based on the N: Stephen Geller. S: 
Lorenzo Semple, Jr. P: Marchal Backlar and Noel Black. D: 
Noel Black. 

Str: Anthony Perkins. Tuesday Weld. Co-Str: Beverly 
Garland, John Randolph, Dick O’Neill, Clarice Blackburn. 

 Joseph Boyd, Ken Kercheval, Don Jerrows, George 
Ayans, Winslow Hugh Stephens. 

شــــاب خــــارج للتــــو مــــن اإلصــــالحية بعــــد أن أحــــرق :  مينـ  وينســــلو 
يلحــــق بعمــــل بمصــــنع .  منــــزل عمتــــه وقتلهــــا داخلــــه وهــــو بعــــد صــــبى

ث ال زال ينتــــــــوى اســــــــتغالل ذكائــــــــه فــــــــى عمليــــــــة للكيماويــــــــات حيــــــــ
ينتقــــــى طالبــــــة مثيــــــرة بالســــــنة األخيــــــرة بالمدرســــــة .  تخريــــــب جديــــــدة

ـــــا ـــــة العلي ـــــل لالســـــتخبارات المركزي ـــــه عمي ـــــد  ، ويوهمهـــــا أن ـــــه ال ب ، وأن
مـــــن تـــــدمير مصـــــنع الكيماويـــــات إلجهـــــاض خطـــــة لغـــــزاة أغـــــراب مـــــن 

ــــوون تســــميم المنطقــــة ــــرح بشــــدة.  الفضــــاء ينت ــــا  ، لكــــن ســــرعان تف م
،  يتضــــح أنهــــا ليســــت مجــــرد فتــــاة بلــــدة صــــغيرة تتــــوق لــــبعض اإلثــــارة

ـــه لـــيس أكثـــر مـــن ســـيكوپانى هـــاوى بالنســـبة لهـــا تقتـــل حـــارس .  بـــل أن
،  ، ثـــــم تقتــــل أمهــــا المتشــــددة معهـــــا المصــــنع أثنــــاء تنفيــــذ التخريــــب

ــــتهم بــــه ــــاالعتراف  وتلصــــق ال ، وإن كــــان هــــو مــــن ناحيتــــه قــــد ســــارع ب
ـــــه يحبهـــــا  ـــــاء نفســـــه ألن ـــــن تلق ـــــط الســـــم  ‘وألن م ـــــرى ق ـــــن ت ـــــاس ل الن

فــــــــيلم ســــــــوداوى جـــــــــامح .  ’ الجميــــــــل إال لــــــــو اكتشــــــــفته بنفســـــــــها
ـــه يتناولهـــا بجـــد شـــديد رغـــم ال منطقيتهـــا الفكـــرة ـــه أن ،  ، أطـــرف مـــا في

، وأن تــــرك بطلتــــه تنطلــــق  وفــــى نفــــس الوقــــت بجــــو تهكمــــى خفيــــف
ـــــــود ـــــــال قي ـــــــة ب ـــــــه يحكمـــــــه .  فـــــــى أداء طـــــــازج الحيوي كـــــــل شـــــــىء في

ن ثــــم جــــاءت النتيجــــة النهائيــــة مثيــــرة للفضــــول اإلخــــالص للفكــــرة ومــــ
  . وتترك أثرا مزعجا ال محالة

  ٢/١السماء تعرف يا مستر أليسون 
Heaven Knows, Mr. Allison 

  ق م ١٠٧)   ت  ( ١٩٥٧أميركا 
Twentieth Century Fox. S: John Lee Mahin, John Huston; 

Based on the N by Charles Shaw. M Comp: Georges Auric. 
DPh: Oswald Morris; AD: Stephen Grimes; FE: Russell 
Lloyd. P: Buddy Adler, Eugene Franke. D: John Huston. 

Deborah Kerr, Robert Mitchum. ¤. 
بحـــــــار مـــــــارين أميركـــــــى ُتهـــــــاجم :  فـــــــى جنـــــــوب الباســـــــيفى ١٩٤٤
، ويلقــــى بــــه طوفــــه علــــى جزيــــرة صــــغيرة خاليــــة إال مــــن راهبــــة  غواصــــته

بعـــد قليـــل يـــأتى الياپـــانيون إلنشـــاء نقطـــة أرصـــاد .  مـــات رئيســـها للتـــو
يقــــــع بشــــــدة فــــــى .  ، ويضــــــطر االثنــــــان لالختفــــــاء فــــــى كهــــــف جويــــــة
ـــانيون بســـبب غرامهـــا ـــز فـــى  مـــا ، وبعـــد أن يرحـــل الياپ ـــه تعزي ـــدا أن ب

، ويلــــــوح أنهمــــــا قــــــد يبقيــــــان وحــــــدهما  الجــــــوار لألســــــطول األميركــــــى
ـــزواج لســـنوات ـــين قـــرب أدائهـــا اآل.  ، يعـــرض عليهـــا ال ـــة ب ن هـــى ممزق

ــــر ــــة األخي ــــدأت تشــــعر  لقســــم الرهبن ــــى ب ــــدة الت ــــين المشــــاعر الفري ، وب
لحظــــات تشــــويق عديــــدة ال ســــيما عنــــد تســــلل ميتشــــوم لســــرقة .  بهــــا

، أو اشــــتراكه فــــى  طعــــام أو أدويــــة أو أغطيــــة مــــن المعســــكر اليابــــانى
لكـــــــــــن األقـــــــــــوى .  تســـــــــــهيل النـــــــــــزول األخيـــــــــــر لقـــــــــــوات المـــــــــــارين

،  ) ال ســــــيما مــــــع األداء الخــــــالب للنجمــــــين( تمامــــــا  واالســــــتحواذى
ـــة لمشـــاعرهما كبشـــر  المـــارين أوجـــدت لـــه حيـــاة  (هـــو الدراســـة الذهني

ـــــالزواج ‘، وهـــــى تبحـــــث عـــــن الســـــعادة  بعـــــد يتمـــــه وتشـــــرده مـــــن ’  ب
ـــــين أنهمـــــا نمطـــــين صـــــارمين  المســـــيح ـــــى االثن ، والشـــــىء المشـــــترك ف
ـــــة تمـــــت ببراعـــــة.  ) للعـــــيش فـــــى منطقـــــة  أيضـــــا مناقشـــــة فكـــــرة الرهبن

، ثــــم كشــــىء  ، تبــــدو لــــك فيهــــا كفكــــرة حمقــــاء أحيانــــا مضــــببة للغايــــة
ــــة ــــى اللحظــــة التالي ــــع ف ــــه ومقن ــــة رســــمت إيحاءاتهــــا .  وجي ــــى النهاي حت

ـــــان متســـــاويتان ببراعـــــة ـــــدت الكفت ـــــث ب ، وأن عودتهـــــا أو عـــــدم  ، بحي



١٨١  

، بــــــل ال يوجــــــد جــــــزم حقيقــــــى بأنهــــــا  عودتهــــــا لــــــه أمــــــران يســــــتويان
ــــــر  ــــــت التفكي ــــــى الموضــــــوعبرحيلهــــــا أغلق ــــــف .  ف إجمــــــاال عمــــــل كثي

ـــــت ـــــه أســـــتاذية هيوســـــتون طـــــوال الوق ـــــا تظهـــــر في ـــــتقن تمام ، ولـــــن  وم
 . ينمحى من ذاكرتك بسرعة

AAN: As (Kerr); AdaptedS. 

   ٢/١السماء الزرقاء 
Blue Sky 

  ق م ١٠١) إى فى سى ( ١٩٩٤أميركا 
Orion. AscP: Rama Larrie Stagner. C: Lynn Stalmaster. 

M: Jack Nitzsche. CD: Jane Robinson. PD: Timian Alsaker. 
E: Robert K. Lambert. DPh: Steve Yaconelli. SupP: John G. 
Wilson. Co-P: Lynn Arost. S: Rama Laurie Stagner and 
Arlene Sarner & Jerry Leichtling; St: Rama Laurie Stagner. 
P: Robert H. Solo. D: Tony Richardson. 

Jessica Lange. Tommy Lee Jones. ¤ Powers Boothe. 
Carrie Snodgress. Amy Locane. Chris O’Donnell. Mitchell 
Ryan. Dale Dye, Tim Scott.   ↑ Ftr: Annie Ross and Anna 
Klemp. [UC: Timothy Bottoms]. 

برنـــــــامج أول تفجيـــــــر نـــــــووى أميركـــــــى تحـــــــت ’  الســـــــماء الزرقـــــــاء ‘
، ذلــــك أن كــــل مــــا  األرض فــــى صــــحراء نيفـــــادا فــــى أوائــــل الســــتينيات

ـــــاس بعـــــد االنفجـــــار والتســـــرب المحتمـــــل لألشـــــعاع ،  يعرفـــــه عامـــــة الن
ــــــزال زرقــــــاء كمــــــا هــــــى البطــــــل ضــــــابط متخصــــــص !  أن الســــــماء ال ت

ــــــه الحســــــناء المتحــــــررة  ــــــة أمــــــا زوجت ــــــى تركهــــــا فــــــى يعمــــــل بالتجرب الت
مثـــل هنـــا لـــيس إال حـــدثا .  القاعـــدة فـــى أالبامـــا تخونـــه مـــع قائـــده فيهـــا

حـــب جـــارف متبـــادل لدرجـــة :  عـــابرا فـــى عالقـــة فريـــدة بـــين الـــزوجين
ــــه عــــن كــــل شــــىء تقريبــــا أمــــا هــــى فكمــــا يصــــفها تشــــبه .  التغاضــــى من

هـــذا .  يومـــا ثلجـــا ويومـــا عاديـــة واليـــوم الثالـــث بخـــارا متفجـــرا:  المـــاء
تســــتطيع غمــــر أســــرتها فــــى :  الجــــنس فقــــط إنمــــا كــــل شــــىء ال يعنــــى

ـــــة قاتلـــــة  مـــــثال  (ســـــعادة مذهلـــــة بعـــــد لحظـــــات مـــــن إغراقهـــــا فـــــى كآب
المشــــهد المبكــــر الــــذى حــــارت فيــــه ثــــورة عارمــــة علــــى قــــذارة منــــزلهم 

، ثــــم أحالتــــه لجنــــة فــــى الصــــباح  فــــى القاعــــدة الجديــــدة فــــى أالبامــــا
عــــن دور العمـــــر وقــــد اســـــتحقت النــــج األوســـــكار .  ) التــــالى مباشـــــرة

، أيضـــــا چـــــونز لـــــيس أقـــــل  هـــــذا بإجمـــــاع كامـــــل ومبكـــــر مـــــن الجميـــــع
ــــداعا الحبكــــة الرئيســــة كيــــف ســــتنقذه بــــإرادة جبــــارة منهــــا ومعهــــا .  إب

ابنتيهمــــــا مــــــن مستشــــــفى األمــــــراض العقليــــــة التــــــى أودع بهــــــا حتــــــى ال 
ـــــة ـــــاء التجرب .  يكشـــــف واقعـــــة تعـــــرض أحـــــد رعـــــاة البقـــــر لإلشـــــعاع أثن

ـــتم بطريقتهـــا الخا ـــوى :  صـــة جـــداهـــذا ي اقتحـــام الموقـــع فـــى عـــرض أنث
،  أساســـــا هـــــو فـــــيلم عـــــن قـــــدرة الحـــــب!  مثيـــــر أثنـــــاء التجربـــــة التاليـــــة

كــــذلك يعيــــد وإن علــــى .  وككــــل فــــيلم عميــــق التــــأثير جميــــل المعــــانى
ــــم ــــاريخ العل ــــى ت ــــة ف ــــات أحــــد األحــــداث المحوري ــــدى ذكري .  نحــــو نق

ومــــن  ، وأجــــل اإلفــــراج عنــــه إفــــالس أورايــــون ١٩٩١اإلنتــــاج الفعلــــى 
  . ثمة لم يشهده ريتشاردسون الذى مات بعيد إتمامه

AA: As (Lange). 

  السماء الملتهبة
  . ) ١٩٧٧ (”  الجحيم “:  انظر

   السماء واألرض 
Heaven & Earth 

  ق م ١٤٢)  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Warner Bros.] Warner Bros.; Monarchy Enterprises, 

C.V.; Le Studio Canal+ [Ixtlan; New Regency; Todd-AO; 
TAE]. C: Risa Bramon Garcia, Billy Hopkins, Heidi Levitt. 
CD: Ha Nguyen. MComp: Kitaro. E: David Brenner, Sally 
Menke. PD: Victor Kempster. DPh: Robert  Richardson. 
ExcP: Mario Kassar. Co-P: Clayton Townsend. Based on 
the Bs When Heaven and Earth Change Places: Le Ly 
Hayslip with Jay Wurts and Child of War, Woman of Peace: 
Le Ly hayslip with James Hayslip. S: Oliver Stone. P: 
Oliver Stone, Arnon Milchan, Robert Kline and A. Kitman 
Ho. D: Oliver Stone. 

Tommy Lee Jones. Joan Chen. Haing S. Ngor. Debbie 
Reynolds. Conchata Ferrell. Dustin Nguyen, Vivian Wu. 
Robert John Burke, Timothy Carhart. And Intrd: Hiep Thi 
Le.  ↑ Supak Pititam, Thuan K. Nguyen, Dale Dye, Liem 
Whalley, Michael Paul Chan, Tim Guinee, Catherine Ai, Le 
Ly Hayslip. [UC: Jeffrey Jones]. 

ــــــيتنام بعـــــد  ـــــة ســـــتون عـــــن ف ـــــى ثالثي ـــــر ف ’  الفصـــــيلة ‘الجـــــزء األخي
ــــون “ [ ــــوة المــــدمرة:  بالت ــــو ‘، و ] ” الق ــــن يولي ــــع م ــــى الراب ــــد ف ’  ول
ـــــــــى الى .  ] ” انتصـــــــــار اإلرادة “ [ ـــــــــة ل ـــــــــة للفتينامي القصـــــــــة الحقيقي

،  تظهــــــر بنفســــــها فـــــى دور عــــــابر كسمســــــار مجــــــوهرات (هايســـــليب 
شخصــــيتها كالــــدور الــــرئيس فــــى واختيــــار موفــــق لهييــــپ تــــى لــــى ألداء 

، منـــــذ طفولتهـــــا فـــــى أوائـــــل الخمســـــينات فـــــى بلـــــد تعاقـــــب  ) الفـــــيلم
، ثـــــم هـــــا هـــــو  عليـــــه المســـــتعمرون الياپـــــانيون والصـــــينيون والفرنســـــيون

،  يرتـــــــاب منهـــــــا ويعـــــــذبها جنـــــــود الحكومـــــــة.  يـــــــأتى دور األميـــــــركيين
، حيــــث  ويفعــــل المثــــل ويغتصــــبها ثــــوار الفـــــييتكونج فترحــــل لســــايجون

أختهــــــا أصــــــبحت عــــــاهرة وتعمــــــل هــــــى ذات الشــــــىء وتنجــــــب  تجــــــد
لكــــن جنــــديا فــــى البحريــــة يحبهــــا ويتزوجهــــا ويــــأتى بهــــا إلــــى .  طفــــال

، ذلــــــك أن مطلقتــــــه  أميركــــــا حيــــــث ال يــــــزال يعــــــيش مــــــع أمــــــه وأختــــــه
، خاصـــــة  بعـــــد قليـــــل تتـــــوتر عالقتهمـــــا.  تحصـــــل علـــــى معظـــــم أموالـــــه

ة الحبكـــــة انحنـــــاء.  ، وأخيـــــرا ينتحـــــر مـــــع ماضـــــيه وحاضـــــره المعـــــذبين
أميركــــا إمــــا  (الفــــاترة هــــذه ال تتوافــــق مــــع التوقــــع الــــدرامى للمشــــاهد 

، ومـــــن هنـــــا عوقـــــب الفـــــيلم بقســـــوة فـــــى شـــــباك  ) جنـــــة وإمـــــا جحـــــيم
ـــذاكر ـــى أى.  الت ـــة  عل ـــبالدة فـــى الحكـــى باســـم الواقعي حـــال بعـــض ال

ــــة ‘أو مــــا أســــمته فـــــارايتى بطريقــــة  ( ، خاصــــة مــــع بســــاطته  ) ’ المرزب
ــــــة كفــــــيلم ــــــة ،  الظاهري ــــــة المراهق ــــــب ســــــتون التقاني ــــــن أالعي ــــــوه م وخل

، ومـــــا يغلفهـــــا مـــــن  ، لـــــم تفســـــد الشـــــحنة الرئيســـــة للمأســـــاة المألوفـــــة
ــــة عميقــــة وحكيمــــة ــــپ .  لمســــة صــــوفية بوذي ــــة هيي ــــع للبطل ــــار رائ اختي

  . التصوير فى تايالند وفـييتنام ولوس أنچليس.  تى لى
   ٢/١سمارة 

  ق أأ ١٤٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
  . حسن الصيفى : إخراج

ـــــة كاريوكـــــا ، محمـــــود  ، محمـــــود إســـــماعيل ، محســـــن ســـــرحان تحي
  . ، السيد بدير ، سراج منير المليجى
ــــــل  ــــــة ”  ســــــمارة “لع هــــــو أنجــــــح مسلســــــل إذاعــــــى لســــــنوات طويل
ضــــــابط شــــــرطة .  وهــــــى هنــــــا درامــــــا نشــــــاط جنســــــية صــــــاخبة.  جــــــدا

.  متنكــــر وســــط عصــــابة عقــــاقير تقــــع فــــى حبــــه زوجــــة رئــــيس العصــــابة
إنكــــــار إتقانــــــه النســــــبى وقــــــوة تقديمــــــه للحبكــــــة التشــــــويقية  ال يمكــــــن

أداء منطلـــــق لتحيـــــة  .  ولتيمـــــة الحـــــب المشـــــتعل بـــــين البطـــــل والبطلـــــة
ــــارك ومــــا إليهــــا فهــــى عنيفــــة لكــــن ليســــت ببراعــــة  كاريوكــــا ــــا المع ، أم

ـــــــــوات الحســـــــــينية “أو ”  حميـــــــــدو “ ـــــــــه”  فت انظـــــــــر .  المعاصـــــــــرين ل
  . ” عفريت سمارة “التكملة األقل نجاحا 

  لسمان والخريف ا
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

،  ، نعيمــــة وصــــفى ، عبــــد اهللا غيــــث ، محمــــود مرســــى ناديــــة لطفــــى
، عبــــد العظــــيم عبــــد  ، عــــادل أدهــــم ، ليلــــى شــــعير إحســــان القلعــــاوى

  . ، ميمى شكيب الحق
مـــــا ، نـــــادرة النفـــــاذ فـــــى النظـــــر ل روايـــــة نجيـــــب محفـــــوظ العظيمـــــة

،  ، وكيــــف أنهــــا ضــــمنا أفضــــت إلــــى ال شــــىء يســــمى الحركــــة الوطنيــــة
ــــورة  ــــار أن ث ــــم هــــؤالء  ١٩٥٢هــــذا باعتب ــــذى طالمــــا حل هــــو الشــــى ال

ـــه لعقـــود ـــى كافحـــت مـــن خـــالل !  بمثل ـــدباغ أحـــد الوجـــوه الت عيســـى ال
ـــــــدريجيا ـــــــوطنى وأفلســـــــت ت ـــــــذلك  الحـــــــزب ال ـــــــم يحـــــــس ب ـــــــه ل ، لكن

، قابلتـــــه  ضـــــاع.  التحـــــول إال حـــــين أتـــــت العاصـــــفة التـــــى هـــــى الثـــــورة
، واآلن بعــــد ســــت ســــنوات  فتــــاة ليــــل ســــكندرية ضــــائعة مثلــــه نبــــذها

إنهــــا أفكــــار تعليــــق االجتمــــاعى ذكيــــة .  يجــــدها ويجــــد بجوارهــــا طفــــال
، وبــــــالطبع  ونافــــــذة ال تــــــأتى مــــــن كاتــــــب أقــــــل مــــــن نجيــــــب محفــــــوظ

ــــانى القصــــة أكثــــف مــــن يحتويهــــا الفــــيلم ، كــــأول تجربــــة ســــينمائية  مع
،  كنـــــه علـــــى أى حـــــال متعـــــة ممتـــــازة راقيـــــةل.  ألحمـــــد عبـــــاس صـــــالح

  . ودور العمر لكل من البطل والبطلة
  سمراء سيناء 

  ق أأ ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٥٩مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج
، برلنتـــــــــى عبـــــــــد  ، محمـــــــــود المليجـــــــــى ، يحيـــــــــى شـــــــــاهين كوكـــــــــا
  . ، كوثر رمزى ، محمد الدفراوى الحميد

وجتـــــه وعشـــــيقها بدويـــــة تنقـــــذ مهنـــــدس بتـــــرول شـــــاب مـــــن مـــــؤامرة ز 
.  ، وبالتـــــالى قصـــــة حـــــب قويـــــة بـــــين األولـــــين ابـــــن عمهـــــا علـــــى قتلـــــه

  . وككل فيلم محدود الطموح رغم األسماء الكبيرة

  
  : السماء واألرض

  ’ !  لكن جنديا فى البحرية يحبها ويتزوجها ويأتى بها إلى أميركا ‘
   ٢/١هوووس … سمع

  ق م ١٠٥)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٩١مصر 
ترايبــــــود لإلنتــــــاج ]  تاميــــــدو لإلنتــــــاج والتوزيــــــع  ٨٨ك ســــــينماتي [

ـــــى ـــــع الفن مكســـــاچ .  مـــــاهر عـــــواد:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  والتوزي
ـــــــدس ـــــــز:  مهن ـــــــل عزي .  ســـــــعيد حامـــــــد:  المخـــــــرج المســـــــاعد.  جمي
.  رشـــــدى حامـــــد:  مهنـــــدس الـــــديكور.  نصـــــحى إســـــكندر:  المقدمـــــة

تصــــــــــميم .  بهــــــــــاء چــــــــــاهين:  كلمــــــــــات األغــــــــــانى واالستعراضــــــــــات
.  عمـــــرو عرفـــــة:  المنـــــتج المنفـــــذ.  عـــــاطف عـــــوض:  ستعراضـــــاتاال

ــــــع .  مــــــودى اإلمــــــام:  األغــــــانى والموســــــيقى التصــــــويرية تلحــــــين وتوزي
، شــــــريف  ممــــــدوح عبــــــد العلــــــيم:  إنتــــــاج.  عــــــادل منيــــــر:  المونتــــــاچ
:  إخـــــراج.  محســـــن أحمـــــد:  مـــــدير التصـــــوير.  ، مـــــاهر عـــــواد عرفـــــة

  . شريف عرفة
ــــــة ــــــوى:  بطول ــــــى عل ــــــيمممــــــدوح ع.  ليل ــــــد العل ــــــدير.  ب .  أحمــــــد ب

اشـــــــترك فـــــــى .  محمـــــــد يوســـــــف.  ســـــــهير البـــــــارونى.  حســـــــن كـــــــامى
، أحمـــــد  ســـــعيد الصـــــالح.  ، أحمـــــد عقـــــل مصـــــطفى ســـــعد:  التمثيـــــل

.  ، يوســـــف عيـــــد ، محمـــــد الصـــــاوى عثمـــــان عبـــــد المـــــنعم.  لوكســـــر
، فــــــــؤاد  ، حمــــــــدى ســــــــالم ، محمــــــــود البــــــــزاوى نــــــــادر نــــــــور الــــــــدين

ــــو  شــــادية حســــنى.  فرغلــــى ــــة، أحمــــد أب ــــد  ، وحيــــد حمــــدى عبي ، زاي
خيـــــرى :  وضـــــيوف الشـــــرف.  ، إبـــــراهيم كامــــل ، جـــــالل رجـــــب فــــؤاد

اشـــــــترك فـــــــى  ↑ ␡.  ، محمـــــــد الشـــــــويحى ، حســـــــين اإلمـــــــام بشـــــــارة
، أنــــــور  ، برعــــــى مصــــــطفى ، ســــــليمان عيــــــد مــــــراد مــــــوافى:  التمثيــــــل
، ســــــيد  ، محمــــــد عبــــــاس ، جــــــالل مصــــــطفى ، محمــــــد ســــــرور أمــــــين

ـــــــد المـــــــنعم مصـــــــطفى ـــــــد اهللا:  الطفـــــــل؛ و  ، حســـــــنين عب ؛  كـــــــريم عب
ــــــة ، ســــــكس ، حســــــن مجــــــدى:  واألقــــــزام ــــــس:  ؛ فرقــــــة الرباب ،  إدري
:  اشـــــــترك فـــــــى االستعراضـــــــات.  ، غريـــــــب ، وحيـــــــد ، حامـــــــد عبـــــــده

  . ، فرقة موسكو شو فرقة معهد الباليه
ـــــم يجـــــد شـــــيئا ـــــأخر عـــــامين عـــــن العـــــرض التهليـــــل النقـــــدى ل .  ، وت

هر عـــــواد فـــــى هـــــذا هـــــو ثالـــــث أفـــــالم شـــــريف عرفـــــة مـــــع الكاتـــــب مـــــا
مســـتنقع األعمـــال المســـماة بالفنيـــة والتـــى لـــم يطـــل غـــوص عرفـــة فيــــه 

انظر لــــو أردت ـ  ”  يــــا مهلبيــــا يــــا “وأفلــــت بجلــــده بعــــد الفــــيلم التــــالى 
هنـــــا ذات اإللحـــــاح الپـــــارانوى علـــــى حبكـــــة .  معرفـــــة قائمـــــة أفالمهمـــــا

أقلهـــــا فجاجـــــة فكـــــرة عـــــازف البيـــــانوال الجـــــوال  (الظـــــالم والمظلـــــوم 
ـــــــك كرمـــــــز لضـــــــمير الفقـــــــراء علوك تشـــــــاپلينالمتشـــــــبه بصـــــــ .  ) ، وذل

ــــل لإليقــــاع ال ســــيما فــــى النصــــف األول ــــطء قات مــــا ينقــــذ .  كالعــــادة ب
الموقـــف شـــريط الموســـيقى الحافـــل والمبتكـــر لحـــد كبيـــر مـــن حســـين 
ــــــد للنمــــــر الموســــــيقية  اإلمــــــام وخفــــــة ظــــــل الممثلــــــين والتصــــــميم الجي

’  الفلـــــوس ‘أفضـــــلها نمـــــرة شـــــبه مبهـــــرة بـــــالرقص الحـــــديث بعنـــــوان  (
، أمـــــا مشـــــهد الحلـــــم  وأخـــــرى شـــــعبية فـــــوق المتوســـــط قـــــرب النهايـــــة

، بينمـــا نمـــرة مـــا قبـــل عنـــاوين البدايـــة  فلـــم يـــوف حقـــه خيـــاال أو إنتاجـــا
دور طريـــــــف لحســـــــن كـــــــامى  .  ) شـــــــىء ركيـــــــك ال لـــــــزوم لـــــــه بـــــــالمرة

، علــــــى  يغنــــــى كلمــــــات ركيكــــــة بصــــــوت أوبرالــــــى’  وطنــــــى ‘كمغنــــــى 
ن المغنيـــــــين الجـــــــوالين فـــــــى ذات اللحـــــــن الـــــــذى ســـــــرقة مـــــــن البطلـــــــي

، واللـــــذين يحـــــاوالن عبثـــــا طـــــوال الفـــــيلم إثبـــــات  شـــــوارع األســـــكندرية
هــــــو العنــــــوان المعتمــــــد مــــــن الصــــــحافة ”  ســــــمع هــــــس “هنــــــا .  هــــــذا

، لكنــــــه ببســــــاطة عنــــــوان  واإلعالنــــــات والملصــــــقات والجميــــــع تقريبــــــا
بالمثــــل ســــتجد .  بــــال أهميــــة حقيقيــــة الختالفــــه عــــن عنــــوان الشاشــــة

ـــــــى  ـ  أو ســـــــمها االستخفافـ  ذات المشـــــــكلة  ـــــــا “ف ـــــــا ي ـــــــا مهلبي ”  ي
يبـــــــــدو أن هـــــــــذه األخيـــــــــرة هـــــــــى القاعـــــــــدة فـــــــــى األفـــــــــالم .  التـــــــــالى

  ! ، التى تهتم بأمور أكبر من مثل هذه التفصيليات ’ الفنية ‘
  سمك بال حسك 

  ق م ١٠٠)   س/    ف ( ١٩٧٧سوريا 
  . سمير الغصينى:  إخراج

،   ، ســـــامية جزائـــــرى ، صـــــباح جزائـــــرى ، وليـــــد توفيـــــق دريـــــد لحـــــام
  . ، ناديا حمصى كريم أبو شقرا

ــــــــدى”  فــــــــانى “قصــــــــة  ، وطبعــــــــا أمــــــــر يصــــــــعب  فــــــــى إطــــــــار كومي
ابتكـــروا مـــثال موقفـــا جعلـــوا فيـــه الرجـــل الوقـــور يريـــد حـــرق .  تصـــديقه
، وهكــــذا فــــإن النــــدم هــــو  ، هــــذا قبــــل أن يســــافر ويهجرهــــا العاشــــقين

نغــــم  “و”  يـــدةتوح “انظــــر !  أحـــد مبـــررات زواجــــه مـــن الفتــــاة البائســـة
  . ، النسخ المصرية الدرامية للقصة ” فى حياتى

   ٢/١سمك لبن تمر هندى 
  ق م ١٠٢)   س/  الدقى ( ١٩٨٨مصر 

ـــــاچ.  ١٣ســـــتوديو  :  الموســـــيقى التصـــــويرية.  ســـــعيد الشـــــيخ:  مونت
:  قصـــــة وإخـــــراج.  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد هـــــالل
  . رأفت الميهى

، عائشـــــــة  ، يوســـــــف داود زايـــــــد، معـــــــالى  محمـــــــود عبـــــــد العزيـــــــز
ــــى ،  ، محمــــد الــــدرديرى ، محمــــد الشــــويحى ، عــــدوى غيــــث الكيالن

، أحمــــــد  ، عبــــــد العزيــــــز عيســــــى ، حمــــــدى يوســــــف مجــــــدى فكــــــرى
  . ، مخلص البحيرى ، كمال سليمان ، إيهاب السعدنى شطا

.  ، لــــــنفس الموجــــــه ” األفـــــــوكاتو “أســــــوا اســــــتطراد ممكــــــن لفــــــيلم 
، حيــــث  بيطريــــا أمينــــا بتهمــــة اإلرهــــاب رجــــال الســــلطة يطــــاردون طبيبــــا

المقارنــــة .  ” األفــــوكاتو “هـــذا الطبيـــب هــــو أخـــو حســـن ســــبانخ بطـــل 
،  ، هنـــــا الســـــلطة كايكاتوريـــــة لحـــــد الكــــــذب محبطـــــة بـــــين الفيلمـــــين

، والفــــــــيلم فــــــــائق الطــــــــول ومجــــــــرد إسكتشــــــــات  والقضــــــــية وهميــــــــة
، حتــــى فــــى  للســــخرية مــــن أشــــياء بعينهــــا يلــــح عليهــــا بشــــكل ممجــــوج

ــــك ال لــــيس هنــــاك روح .  ســــخرية مــــن الشــــركات اإلســــالمية نفســــهاذل
ــــــديا الســــــوداء أو  ــــــك  …أو… العبــــــث أو الســــــيريالية أو الكومي ، ذل

فقــــط يوجــــد خلفيــــة مبهــــرة .  أن الرمزيــــة الصــــارخة أفســــدت كــــل شــــىء
ـــــر مســـــبوقة فـــــى الســـــينما المصـــــرية هـــــى مستشـــــفى معهـــــد  نســـــبيا وغي

  . ناصر الجديدة فاخرة اإلنشاء
  قروش  ٤سمكة و

  ق م ٩٣)   س ( ١٩٩٧مصر 
ســـــمكة :  عـــــن فـــــيلم.  أفـــــالم شـــــريف شـــــعبان]  اتحـــــاد الفنـــــانين [

ـــــدا  ـــــزـ  اســـــمها وان إدارة .  نهـــــاد محـــــرم:  ســـــيناريو وحـــــوار.  چون كلي
طلعـــــت :  مونتـــــاچ.  محمـــــد البنـــــا:  موســـــيقى.  هـــــانى ولـــــيم:  اإلنتـــــاج
:  إنتـــــاج وإخـــــراج.  مصـــــطفى عـــــز الـــــدين:  مـــــدير التصـــــوير.  فيظـــــى

  . نشريف شعبا
ــــة.  چــــاال فهمــــى ــــى .  محمــــد هنيــــدى.  أحمــــد آدم:  بطول عــــالء ول

ـــــــدين ـــــــاس مكـــــــى.  ال ـــــــاوى ↑ ␡.  كامـــــــل الشـــــــريف.  إين ،   والء الحن
  . ، سيد مصطفى ، لبنى محمود كامل الشريف

.  ال يكفــــى أن تحــــب الســــينما األميركيــــة لتكــــون مقلــــدا جيــــدا لهــــا
تقــــديم فهمى يصـــمم علـــى ـ  لكـــن الفريـــق المكـــون مـــن الــــزوجين شعبان

،  أقصـــى مــــا يســــتطيع فــــى حــــدود إمكاناتــــه المتواضــــعة فــــى كــــل شــــىء
علــــــــى جمــــــــال القصــــــــة األصــــــــلية التــــــــى  ـ  وربما أخيراـ  مراهنــــــــا أوال 

وســـــطرا ســـــطرا كلمـــــا كـــــان  (، والنقـــــل الحرفـــــى لقطـــــة لقطـــــة  يختارهـــــا
هــــــذا يكفــــــى عــــــادة لتحقيــــــق نجــــــاح معقــــــول .  ) هــــــذا ممكنــــــا أيضــــــا

ذا كــــان أنجــــح بعــــض الشــــىء ، وهــــ ألفالمهمــــا فــــى الســــوق المصــــرية
ـــى تقـــدم بـــوفرة  ـــدى البطلـــة والت ربمـــا بســـبب ثيمـــة التســـيب الجنســـى ل
.  مــــن ألبســــة النــــوم الســـــاخنة بالمقــــاييس المألوفــــة للســــينما المصـــــرية

ــــيلم األصــــلى  ــــاك أى مــــن ابهــــار وإيقــــاع الف ــــيس هن ــــدا ل ســــمكة  ‘تأكي
، وال معانيــــــه الضــــــمنية  ] ” الحســــــناء والمغــــــامرة “ [’  تــــــدعى وانــــــدا



١٨٢  

مـــــع الوضـــــع فـــــى االعتبـــــار الفـــــارق الشاســـــع بـــــين طـــــاقمى .  لذكيـــــةا
ـــــــل ـــــــر  التمثي ـــــــأداء النظي ـــــــر التصـــــــاقا ب ـــــــدا األكث ـــــــإن أحمـــــــد آدم ب ، ف

ــــن حســــن حظــــه أن شخصــــية الرجــــل  ــــيس وم األصــــلى وهــــو چــــون كلي
ـــــدراما مـــــن  ـــــذى تخرجـــــه ال ـــــزم كـــــزوج وال الجـــــاد شـــــبه الخجـــــول والملت

ــــه الســــاكنة هــــذه ــــا  قوقعت ــــة تقريب ــــى طالمــــا ، هــــى شخصــــيته النمطي والت
،  هنيــــدى يصــــنع نســــخته الخاصــــة مــــن دور كيفـــــين كاليــــن.  أجادهــــا

، أمـــــا مـــــن  وولـــــى الـــــدين باهـــــت فـــــى محاكاتـــــه لثأثـــــأت مايكـــــل بلـــــين
القصـــــة عصـــــابة لســـــرقة .  تصـــــنع الهـــــوة الحقيقيـــــة فهـــــى چـــــاال فهمـــــى

المــــاس العضــــوة تخــــون زعيمهــــا مــــع عضــــو آخــــر حــــاد الطبــــاع وفحــــل 
شــــفان أنـــه أخفـــى المســـروقات فــــى ، لكنهمـــا يكت جنســـيا ويوشـــيان بـــه

مكـــــان آخـــــر ويعثـــــران فقـــــط علـــــى مجـــــرد مفتـــــاح مـــــع العضـــــو الرابـــــع 
ـــــزعيم ـــــم التلعـــــثم والمخلـــــص لل ـــــك خيوطهـــــا حـــــول محـــــامى .  دائ تحي

ــــــزعيم ــــــى تعــــــرف المكــــــان هــــــذا ال هــــــذا .  ، وتوقعــــــه فــــــى غرامهــــــا حت
ـــة كهـــذه مـــن قبـــل  ـــاة جـــنس ورفاهي المحـــامى الـــذى لـــم يتفـــتح علـــى حي

ـــــال تعهـــــداتها كصـــــدي ـــــان ســـــويا للخـــــارج بكـــــل شـــــىءين ـــــال يهرب .  ق ت
ـــنفس  ـــل بانتصـــار الجريمـــة ب ـــم تكـــن تســـمح مـــن قب ـــة فـــى مصـــر ل الرقاب

ككـــــل التنفيـــــذ متواضـــــع ويكفـــــى .  درجـــــة الوضـــــوح واالحتفاليـــــة هـــــذه
ـــة واحـــدة خطـــرة  ـــه رمي ـــم يكـــن ب ـــوفير فـــى الفـــيلم ل ـــاجر ال أن رمـــى الخن

  . قد تثير جزع المشاهد
  سمورة والبنت القمورة 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . سمير حافظ:  إخراج

، محمــــد  ، ســــعاد نصــــر ، ليلــــى علــــوى ، ســــيد زيــــان ســــمير غــــانم
  . ، نعيمة الصغير ، هادى الجيار أحمد المصرى

، تعتمــــــد علــــــى المفارقــــــة بــــــين جمــــــال  كوميــــــديا متوســــــطة النجــــــاح
ـــــزوج األشـــــد البطلـــــة الشـــــديد ـــــرة ال ، اآلن تقـــــرر أن تجعـــــل مـــــن  ، وغي
االعتمــــاد فقــــط علــــى حركــــات .  آخــــر مــــن حيــــث الغيــــرة زوجهــــا شــــيئا

ـــوى ـــيس هنـــاك خـــيط قـــوى مـــا  ســـمير غـــانم وجمـــال ليلـــى عل ، لكـــن ل
  . يجمع الفيلم

  سنة أولى إجرام 
The Freshman 

  ق م ١٠٢)  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
TriStar. C: Mike Fenton, C.S.A., Judy Taylor, C.S.A., 

Lynda Gordon. M: David Newman. CD: Julie Weiss. E: 
Barry Malkin. PD: Ken Adam. DPh: William A. Fraker, 
A.S.C. P: Mike Lobell. W and D: Andrew Bergman.  ↑ 
Exc in Charge of P: Michael MacDonald. 

<Marlon Brando. Matthew Broderick.> ¤. Bruno Kirby. 
Penelope Ann Miller. Frank Whaley. Jon Polito, Paul 
Benedict, Richard Gant. Kenneth Welsh, Pamela Payton-
Wright, B.D. Wong. And Maximilian Schell.  ↑ Cast: …, 
Bert Parks, Tex Konig, Leo Cimino, Gianni Russo, Warren 
Davis, Vera Lockwood, Jefferson Mappin, Daniel Dion, 
Marnie Edwards, Doug Silberstein, J.H. Millington, Drake 
Arden, David Stratton, Geraldine Quinn, Derek Mitchell, 
Joe Ingoldsby, Adrienne Howe, Patricia Andrews, Edward 
Roy, Amanda Smith, Andrew Airlie, Daniel deSanto, 
Wendy Dickson, Christina Trivett, Shelly Cook, John Stead, 
John Stoneham, Sr., Fifi Donahue. 

، فيقــــع ضــــحية  طالــــب مــــن فـــــيرمونت يــــأتى لــــدر جامعــــة نيــــو يــــورك
ــــا لــــص يســــلبه نقــــوده ــــم يقــــوده بعــــدها لعمــــه زعــــيم المافي يكلفــــه .  ، ث

األخيــــر بإحضــــار أحــــد الزواحــــف الكبيــــرة الموشــــكة علــــى اإلنقــــراض 
، مقابـــــل خمســـــمائة دوالر  مـــــن المطـــــار وتوصـــــيلها إلـــــى نيـــــو چيرســـــى

ــــه فــــى المــــرة ــــا يظهــــر محققــــان ســــريان  . ، كمــــا يعــــده بتزويجــــه ابنت هن
ــــــى  ــــــدم ف ــــــن نوعهــــــا تق ــــــرة م ــــــات األخي ــــــك الحيوان ــــــه أن تل ليكشــــــفا ل
ــــــــق ــــــــون دوالر أو نحوهــــــــا للطب ــــــــع ملي ــــــــل رب ،  حفــــــــالت عشــــــــاء مقاب

النهايــــة تــــأتى بــــذات منطــــق .  ويطلبــــان منــــه معاونتهمــــا فــــى اإليقــــاع بــــه
ـــــر  أن كـــــل شـــــىء خدعـــــة ـــــزعيم الشـــــرير تحـــــول فجـــــأة لخي ، لنجـــــد ال
ــــــات المن ــــــة  قرضــــــةيرعــــــى الحيوان ــــــديوك الرومي ــــــع ال ، ويكــــــف عــــــن بي

أطــــــرف مــــــا فـــــى األمــــــر أن هــــــذه القصــــــة تســــــير !  العاديـــــة بــــــالماليين
األب  “بـــــــــالتوازى مـــــــــع الدراســـــــــة المفضـــــــــلة فـــــــــى المعهـــــــــد لفـــــــــيلم 

، اللــــذين يوضــــحان للبطــــل الشــــاب خفايــــا األســــر  بجزئيــــه”  الروحــــى
ويجعـــل مـــن الفـــيلم كلـــه محاكـــاة ســـاخرة مـــن طـــرف بعيـــد .  اإليطاليـــة

ــــه هنــــا  ، ومــــارلون برانــــدو يعيــــد أداء دوره ك السلســــلةلتلــــ ، بفــــرض أن
فــــــيلم !  عنهــــــا ” األب الروحــــــى “الشخصــــــية األصــــــلية التــــــى صــــــنع 

موجـــــه أن يجمـــــع فيـــــه مـــــا بـــــين  محيـــــر حـــــاول أنـــــدرو برجمـــــان ككاتپ
ـــــــــراث  ـــــــــة لت ـــــــــة الحنيني ـــــــــف ومثقفيهـــــــــا والتحي ســـــــــمات ســـــــــينما المؤل

ككــــــل مســــــليا فجــــــاء  .  ، وبــــــين المضــــــمون النقــــــدى القــــــوى الســــــينما
الفكــــرة والتنــــاول والمــــذاق ’  طزاجــــة ‘بعــــض الشــــىء أفضــــل مــــا فيــــه 

ــــوركى الخــــاص  ــــو ي ــــو  (الني ــــى تورونت كندا ـ  رغــــم أن معظــــم التصــــوير ف
، واإلحكــــــام العــــــام  ) عوضــــــا عــــــن الكــــــووينز والجريينــــــويتش فـــــــيليدچ

، لكــــــــن دون أن يخالجــــــــك للحظــــــــة أنــــــــك  فــــــــى التوجيــــــــه والتمثيــــــــل
التنـــــاول تـــــم .  بعضـــــه فـــــى ذاكرتـــــك تشـــــاهد شـــــيئا مهمـــــا أو ســـــيبقى

بــــــالطبع بتصــــــريح مــــــن پاراماونــــــت مالكــــــة األب الروحــــــى وشخصــــــية  
  . كورليونى

  سنة أولى حب 
  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٦مصر 

ـــــة]  هـــــيمن فـــــيلم [ ـــــالم حلمـــــى رفل .  مصـــــطفى أمـــــين:  قصـــــة.  أف
.  هـــــــــانى مهنـــــــــى:  موســـــــــيقى.  أحمـــــــــد صـــــــــالح:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار

.  رمســـــــــيس مـــــــــرزوق:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  ودفتحـــــــــى داو :  مونتـــــــــاچ
،  ، نيــــــازى مصــــــطفى ، عــــــاطف ســــــالم صــــــالح أبــــــو ســــــيف:  إخــــــراج

  . ، كمال الشيخ حلمى رفلة
ـــــدين ، بوســـــى ، محمـــــود ياســـــين نجـــــالء فتحـــــى ،  ، مـــــريم فخـــــر ال
، محمــــــد  ، شــــــويكار ، أمينــــــة رزق ، جميــــــل راتــــــب عمــــــر الحريــــــرى

ـــــــرى ، نظـــــــيم شـــــــعراوى الســـــــبع ـــــــد ، أحمـــــــد الجزي ،  ين، حســـــــن عاب
  . ، عدلى كاسب محمد الدفراوى

قصــــــــة الصــــــــحفى .  درامــــــــا مصــــــــطفى أمــــــــين السياســــــــية الضــــــــخمة
ـــــــدى ـــــــوزراء الوف ـــــــيس ال ـــــــة رئ ـــــــع ابن ـــــــات المتشـــــــابكة م ،  ، ذى العالق

،  ، ثــــــــم الدســــــــائس بينــــــــه وبــــــــين الحــــــــزب وزوجــــــــة وزيــــــــر الداخليــــــــة

.  والشــــــائعات التــــــى أطلقهــــــا الســــــراى ضــــــد رئــــــيس حــــــزب وخطيبتــــــه
 ٥ يمكــــــــــن تبريــــــــــر تقســــــــــيمه علــــــــــى ، وإن كــــــــــان ال إنتــــــــــاج ضــــــــــخم

ربمـــــا يعيبـــــه أنـــــه تعامـــــل بجديـــــة شـــــديدة مـــــع الشخصـــــيات .  مـــــوجهين
ـــا يســـتعملها مصـــطفى أمـــين فـــى  واألحـــداث الضـــخمة ، والتـــى عـــادة م

رواياتــــه باستســــهال وإســــراف شــــديدين لدرجـــــة يقصــــد بهــــا نوعــــا مـــــن 
  ! األستخفاف بها
  ☺  ٢/١سندريلال 

Cinderella 
  ]  استحراك [ق م  ٧٤)    ف  ( ١٩٥٠أميركا 

Walt Disney. From the OClassic: Charles Pernault. 
Special Processes: Ub Iwerks. Sound D: C.O. Slyfield. 
SdRec: Harold J. Steck, Robert O. Cook.. FE: Donald 
Halliday. ME: Al Teeter. MDn: Oliver Wallace, Paul Smith. 
Songs: Mack David, Jerry Livingston, Al Hoffman. Orch: 
Joseph Dubin. St: William Peed, Ted Sears, Homer 
Brightman, Kenneth Anderson, Erdman Penner, Winston 
Hibler, Harry Reeves, Joe Rinaldi. Layout: Mac Stewart, 
Tom Codrick, Lance Nolley, Don Griffith, A. Kendall 
O’Connor, Hugh Hennesy, Charles Phillipi, Thor Putnam. 
Color and Styling: Mary Blair, John Hench, Claude Coats, 
Don da Gradi. Ds: Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Clyde 
Geronimi. PSup: Ben Sharpsteen. 

With the Talents of: Ilene Woods, Helene Stanley, 
Eleanor Audley, Verna Felton, Claire du Brey, Rhoda 
Williams, James McDonald, Helene Stanley, Luis Van 
Rooten, Don Barclay. 
ــــــة  ــــــدة عــــــن االبن ــــــوه الخال ــــــة شــــــارل بيرن ــــــن حدوت ــــــى م نســــــخة ديزن
ـــــــة  المضـــــــطهدة مـــــــن زوجـــــــة أبيهـــــــا وتحبســـــــها ألداء األشـــــــغال المنزلي

ــــد ظهــــور ســــاحرة خيــــرة  أساســــا ،  لهــــا، والتــــى تخــــرج ذات مســــاء بع
ـــــر ويقـــــع فـــــى حبهـــــا ـــــراقص األمي ـــــون  فـــــإذا بهـــــا ت ، ويرســـــل مـــــن يجوب

ــــى تركتهــــا ــــا عمــــن تطــــابق رجلهــــا فــــردة الحــــذاء الت ــــبالد كلهــــا بحث .  ال
كالعـــــــــادة يقـــــــــدم ديزنـــــــــى طيفـــــــــا واســـــــــعا مـــــــــن األنمـــــــــاط البشـــــــــرية 

، بـــــــــدءا مـــــــــن زوجـــــــــة األب مرعبـــــــــة الســـــــــادية وابنتيهـــــــــا  المتصــــــــارعة
وحاشـــــــــيته بمختلـــــــــف  ، مـــــــــرورا بالملـــــــــك القبيحتـــــــــين المتغطرســـــــــتين

.  ، وانتهــــاء بســــندريلال الرقيقــــة وأميرهــــا الوســــيم صــــنوف البشــــر فيهــــا
متعـــــة متصـــــلة ســـــاحرة ال تفقـــــد بريقهــــــا قـــــط وألهبـــــت خيـــــال أجيــــــال 

ــــال مــــن صــــغار الســــن ــــر القصــــص الخياليــــة .  وأجي ســــندريلال مــــن أكث
، وعــــادة مــــا تحظــــى بمعالجــــات ممتــــازة  تكراريــــة فــــى اإلنتــــاج للســــينما

  . ديزنى شيئا قائما بذاتهوإن ظلت نسخة 
AAN: Scr of a MPic (Wallace, Smith); Song (Bibbidy-

Bobbidi-Boo - David, Livingston, Hoffman -M and Lyr); Sd 
(Disney Sound Department). 

  سنوات الحب 
  ق أأ ١١٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٣مصر 

وســــيناريو  قصــــة. أفــــالم عبــــاس حلمــــى ]  الشــــرق لتوزيــــع األفــــالم [
.  حلمــــى رســــمى:  مهنــــدس الصــــوت.  أمــــين يوســــف غــــراب:  وحــــوار
المشــــرف .  ســــامى شــــلبى:  مــــدير اإلنتــــاج.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ
مـــــــن المنتخبـــــــات :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  عزيـــــــز فاضـــــــل:  الفنـــــــى

ــــــة ــــــديكور.  العالمي ــــــدس ال ــــــاس حلمــــــى:  مهن ــــــدير التصــــــوير.  عب :  م
  . ارمحمود ذو الفق:  إخراج.  وديد سرى

، محمـــــــود  ليلـــــــى طـــــــاهر.  ¤.  ، شـــــــكرى ســـــــرحان ناديـــــــة لطفـــــــى
.  ســــهير زكـــــى:  ، الراقصـــــة ، زينـــــب صــــدقى ، محمـــــد عــــوض عزمــــى

ـــــد العظـــــيم كامـــــل ـــــى ســـــعيد عب ـــــور مـــــدكور ، من ـــــى يســـــرى ، أن ،  ، ليل
  . ، مارى عز الدين حسين إسماعيل

ــــذى رحــــل ــــم أن زوجهــــا هــــو أخــــو حبيبهــــا ال ــــزوج تعل ــــاة تت اآلن .  فت
، ولكــــن ال يخــــون أحــــد مــــن  األحــــوال النفســــية للجميــــعيعــــود وتتــــآزم 

ـــى النهايـــة ـــه لآلخـــر حت ـــة حب ـــد.  الثالث ـــل جي ـــة وتمثي ، لكـــن  عقـــدة ذكي
  . توجيه فقير وبطئ

  سنوات الخطر 
  ق م ٩٧)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٥مصر 

ـــــديع صـــــبحى  [ نجـــــدى حـــــافظ ]  أفـــــالم جمـــــال الليثـــــى أفـــــالم ب
ضـــــــحى أحمــــــــد :  قصــــــــة وســـــــيناريو وحــــــــوار.  وحســـــــين الســـــــعداوى

غطـــــــاس :  إنتـــــــاج.  م.  محمـــــــد شـــــــحاتة:  مخـــــــرج أول.  م.  علـــــــى
ــــز عبــــد الناصــــر:  فوتوغرافيــــا.  قلتــــة حســــن :  مصــــور.  ؛ م عبــــد العزي
ــــاچ.  أحمــــد ــــاء أحمــــد:  ماكي ــــولى وف رمضــــان :  ، مســــاعد ، ســــمية مت
صـــــالح :  مـــــونتير مســـــاعد.  عبـــــد المـــــنعم عثمـــــان:  ؛ كـــــوافير الســـــيد
ـــــــــل ـــــــــالى :  إعـــــــــداد موســـــــــيقى.  اغـــــــــبوداد ر :  ؛ نيجـــــــــاتيف خلي مع

ـــــــــاوى ـــــــــاج.  الحفن ـــــــــى:  إدارة اإلنت ـــــــــاوين.  ســـــــــيد عل :  تروكـــــــــاچ وعن
:  مونتـــــــــاچ.  جميـــــــــل عزيـــــــــز:  مهنـــــــــدس الصـــــــــوت.  ] الشـــــــــحرى [

ـــــرازق ـــــد ال ـــــراهيم:  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عب :  إخـــــراج.  رمـــــزى إب
  . نجدى حافظ
ــــى.  شــــويكار ــــة.  ¤:  ف ــــور:  بطول مــــع .  هشــــام ســــليم.  ســــماح أن

ـــان ـــد.  جميـــل راتـــب:  الفن عـــالء .  حنـــان مفيـــد فـــوزى:  الوجـــه الجدي
ـــــل أنـــــور .  ، نهـــــى العمروســـــى عـــــوض ـــــور [ـ  وائ ـــــل ن ، عبـــــد اهللا  ] وائ
،  مــــــدحت غــــــالى.  ، عبــــــد اهللا إســــــماعيل فكــــــرى صــــــادق.  محمــــــود

ــــــة ــــــو عبي ــــــو حشــــــيش أحمــــــد أب ــــــة  ، ســــــمير رســــــتم ، محمــــــد أب ، نادي
ـــــدين ـــــة حســـــن شـــــمس ال .  ور، شـــــكرى منصـــــ ، ســـــامية صـــــالح ، نبيل
،  ، أحمـــــد شــــــكرى ، حســـــن أنـــــور ، ثريـــــا عـــــز الـــــدين عمـــــران بحـــــر

ــــــد المــــــنعم النمــــــر ، مصــــــطفى كمــــــال أحمــــــد الطــــــاهر ، صــــــالح  ، عب
  . الريس

، لكـــــن رتيبـــــة لــــم ينقـــــذها إال طـــــاقم  درامــــا تعليـــــق اجتمـــــاعى جــــادة
أب محـــــــام وأم .  ، وأداء جميـــــــل راتـــــــب الجـــــــذاب التمثيـــــــل الشـــــــاب

األول يســــــير فــــــى طريــــــق  ، مشــــــغوالن تمامــــــا عــــــن ولــــــديهما صــــــحفية
، والثانيـــــــة تتـــــــداولها المالبـــــــس القصـــــــيرة وإرتـــــــداء  ســـــــرقة الســـــــيارات

ـــــخ…، ومحـــــاوالت اآلخـــــرين إغواءهـــــا  الحجـــــاب هـــــذا هـــــو أول .  إل
  . سماح أنور:  ظهور لفتاة محجبة فى السينما المصرية

    ٢/١السنوات الخطرة 
The Year of Living Dangerously 

  ق م ١١٥)  ش إىإى إت  ( ١٩٨٢أميركا 
Metro Goldwyn Mayer [McElroy & McElroy] OM: 

Maurice Jarre. FE: William Anderson. Design Coordinator: 
Wendy Weir; AD: Herbert Pinter. DPh: Russell Boyd. S: 
David Williamson, Peter Weir, C.J. Koch. From the N: C.J. 
Koch. P: James McElroy. D: Peter Weir. 

<Mel Gibson. Sigourney Weaver.> ¤. Bill Kerr. Michael 
Murphy. Linda Hunt. Noel Ferrier. 

ـــــــة:  ١٩٦٥ ـــــــى مشـــــــارف الحـــــــرب األهلي ، حيـــــــث  أندونيســـــــيا عل
ــــق مــــن الصــــين للحــــزب الشــــيوعى  شــــحنة ألســــلحة ضــــخمة فــــى الطري

چيبســــون هــــو :  إلســــقاط ســــوكارنو التــــوازن الهــــش بينــــه وبــــين الحــــزب
، الــــــــذى يقــــــــع فــــــــى غــــــــرام  هــــــــاميلتون الصــــــــحفى األســــــــترالىجـــــــاى 

ســــــــيجورنى  (مســــــــاعدة الملحــــــــق العســــــــكرى البريطــــــــانى وچاكارتــــــــا 
ــــر ـــدور مـــذهل لمصـــور  ) وييف ـــدا هنـــت فتقـــوم ب ـــا لين نعـــم مصـــور  (، أم

ــــدور ــــر فــــى الحصــــول علــــى قــــزم رجــــل ألداء ال ، وهــــى  فقــــد فشــــل وي
ــــــوز باألوســــــكار عــــــن دور خــــــالص ينتمــــــى للجــــــنس اآلخــــــر  ســــــابقة ف

قــــزم نصــــف )  دونمــــا تنكــــر أو تحــــول أو أى شــــىء مــــن هــــذا القبيــــل
ـــــــات ـــــــوب وواســـــــع العالق ، ويعطـــــــى  صـــــــينى نصـــــــف أندونيســـــــى محب
، ويحــــــتفظ  هــــــاميلتون فرصــــــا صــــــحفية ضــــــخمة لمجــــــرد أحترامــــــه لــــــه

ـــــن يعـــــرف ـــــذى  بملفـــــات لكـــــل م ـــــل ال ، لكـــــن المجاعـــــة ومـــــوت الطف
هـــى بـــه ، لينت ينفـــق عليـــه وأنهيـــار صـــورة اآللهـــة فـــى أصـــدقائه الغـــربيين

، لقـــــد كانـــــت لـــــه حربـــــه الخاصـــــة  لألنتحــــار إحتجاجـــــا علـــــى ســـــوكارنو
اآلن يفشـــــــل األنقـــــــالب الشـــــــيوعى .  ضـــــــد الظلـــــــم والمهانـــــــة والفقـــــــر

ويصـــــــبح اللحـــــــاق بالحبيبـــــــة فـــــــى المطـــــــار المحاصـــــــر بـــــــالجيش هـــــــو 
، فــــالمعنى النهــــائى هــــو أن ال أمــــل لهــــذه  الشــــىء الوحيــــد ذو المعنــــى

بالغــــة فــــى رســــم جــــو البــــؤس  براعــــة.  الــــبالد أيــــا كــــان مــــن يحكمهــــا
، ثـــــم تصـــــعيده تـــــدريجيا نحـــــو تشـــــابكات النهايـــــة المشـــــحون  والتـــــوتر

ــــــاض ــــــم فــــــى ســــــيدنى .  تمامــــــا وفائقــــــة اإلقب ــــــين ث التصــــــوير فــــــى الفلب
، وســــــــط تهديــــــــدات مــــــــن  وبمســــــــاعدات أســــــــترالية إنتاجيــــــــة واســــــــعة

منـــــع فــــــى حينـــــه مــــــن العــــــرض .  الجماعـــــات األســــــالمية فـــــى األولــــــى
  . السينمائى فى مصر

AA (1983): SptAs (Hunt) 

   ٢/١سهم الحب 
The Shaft of Love 

  ق م ٩٠)   ت  ( ١٩٩٥أميركا ح 
Harlan Kleiman Company; Astral Film Productions Ltd. 

W: Charles Dizenzo. P: Carl Gibson. D: John Trent. 
Str in Order of Apr: Morgan Fairchild. Elizabeth Allen. 

Ed Nelson. Denise Alexander. Jed Allan. Tony Geary. Kin 
Shriner. Susan Flannery. Lawrence Dane. Ftr: Sally Cahill, 
Anne Collings. Laura Bruneau, Fran Gebhard, Don 
Granberry, Anthony Holland, Michael Thoma. 
ــــــــض  ــــــــع بع ــــــــيلم م ــــــــن فصــــــــلين مصــــــــورة خصيصــــــــا كف مســــــــرحية م

كبــــدء وإنهــــاء  ( تــــزال مســــرحية كمــــا هــــى اللمســــات لإليحــــاء بأنهــــا ال
الفصـــول بمشـــهد مـــن منصـــة مســـرح فعليـــة ومصـــاحبة الشـــريط بـــردود 

أللــــين زوجــــة جــــراح تعتقــــد .  ) فعــــل الجمهــــور علــــى طريقــــة الســــيتكوم
ـــــه يخونهـــــا ـــــزوج صـــــديقتها  أن ليكشـــــف لهـــــا )  فيرتشـــــايلد (، فتلجـــــا ل

ــــدورها أن زوجهــــا يحبهــــا لنقود.  الحقيقــــة ــــد ب ــــرة تعتق ،  هــــاهــــذه األخي
التــــــى تعـــــــانى )  أليكســــــاندر (وكــــــذا تتصــــــادق مــــــع زوجتــــــه الســــــابقة 
ـــــة ـــــا عاطفي ـــــن پارانوي ـــــدورها أيضـــــا م ـــــدور األمـــــور ب ـــــر .  ، وهكـــــذا ت غي

مســــــل جــــــدا ال ســــــيما وأن المصــــــدر الوحيــــــد تقريبــــــا للكوميــــــديا هــــــو 
  .  مدى سذاجة النساء سواء فى ثقتهم أو فى شكهم فى الرجال

  السهم المكسور 
Broken Arrow 

  ق م ١٠٨)   س/  مور  ( ١٩٩٦أميركا 
Twentieth Century Fox [WCG Entertainment]. M: Hans 

Zimmer. FE: John Wright, A.C.E., Steve Markovich, 
A.C.E., Joe Hutshing. PD: Holger Gross. DPh: Peter Levy, 
A.C.S. Co-P: Allison Lyon Segan. ExcP: Christopher 
Goosick, Dwight Little. W: Graham Yost. P: Mark Gordon, 
Bill Badalato, Terence Chang. D: John Woo. 

John Travolta. Christian Slater. Samantha Mathis. Delroy 
Lindo. Frank Whaley. Bob Gunton. Howie Long. Vondie 
Curtis-Hall, Jack Thompson, Kurtwood Smith, Daniel von 
Bargen. 
فـــــيلم نشـــــاط فـــــائق مـــــن أســـــتاذه القـــــادم مـــــن هـــــونج كـــــونج وخلفـــــه 

ـــــد ـــــه الســـــتيلث فـــــى منطقـــــة :  تـــــاريخ مجي ـــــار أميركـــــى يهـــــبط بطائرت طي
، ويطلــــب فديــــة مقابــــل تســــليم  حــــدائق قوميــــة فــــى قلــــب واليــــة يوتــــاه
ـــى متنهـــا ـــوويين اللـــذين عل ــــولتا.  الرأســـين الن ـــا  هـــذا هـــو چـــون تراف ، أم
مـــاثيس حـــارس الحديقـــة يتعاونـــان ســـليتر فهـــو زميلـــه الطيـــار األصـــغر و 

تنفيــــذ مــــذهل لجميــــع مشــــاهد النشــــاط ســــواء فــــى .  ســــويا لإليقــــاع بــــه
، ويوجـــــد هنـــــا بعـــــد مـــــزعج وجـــــارح ألعمـــــاق  الجـــــو أو علـــــى األرض

ــــوودى األول الســــابق  (المشــــاهد ككــــل أفــــالم ووه  انظــــر فيلمــــه الهولي
ــــــــــه ”  الهــــــــــدف الشــــــــــيطانى “علــــــــــى هــــــــــذا  ــــــــــث الالحــــــــــق علي والثال

وهـــــو مـــــدى الشـــــر الكـــــامن فـــــى الشخصـــــية )  ” عبةالمواجهـــــة الصـــــ “
الرئيســــــــة التــــــــى تبلــــــــغ آلخــــــــر المــــــــدى فــــــــى المخــــــــاطرة مــــــــن أجــــــــل 

، وفـــــى ثيمـــــة فجيعـــــة الصـــــداقة حيـــــث تكتشـــــف كـــــل ذلـــــك  أغراضـــــها
علـــى  (فـــيمن كنـــت تعتقـــد أنـــه أقـــرب صـــديق وتعـــرف عنـــه كـــل شـــىء 

لكــــن األرحــــج أن لــــدينا جميعــــا  ‘أى حــــال علقــــت فــــيلم ريفـــــيو قائلــــة 
ربمـــــا كـــــان ذلـــــك يحـــــوى الكثيـــــر .  ) ! ’ مـــــن األصـــــدقاء ذات النـــــوع

ــــى  مــــن المبالغــــة وعــــدم المنطــــق ــــر الفعل ، لكــــن المهــــم دومــــا هــــو األث
، واالنقبــــاض الــــذى تســــببه لــــك أفــــالم هــــذا  المفــــزع أثنــــاء المشــــاهدة

انظــــر .  الموجــــه فــــى كــــل لحظــــة تخطــــر فيهــــا علــــى بالــــك بعــــد ذلــــك
س ســــــنوات فــــــيلم االشــــــتراك المشــــــابه فــــــى الخــــــيط العــــــام قبــــــل خمــــــ

  . ] ” الهروب من أمريكا “ [’  طيران المالك األسود ‘



١٨٣  

  سواق األتوبيس 
  ق م ١٠٥)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٣مصر 

هاديرامـــــــــا لإلنتـــــــــاج والتوزيـــــــــع ]  چيبكـــــــــو فـــــــــالكون للســـــــــينما  [
:  ؛ ســــيناريو وحــــوار ، بشــــير الــــديك محمــــد خــــان:  قصــــة.  واإلعــــالم

:  مـــــدير اإلنتــــــاج.  مــــــدرشـــــدى حا:  المـــــدير الفنــــــى.  بشـــــير الــــــديك
الموســـــــيقى .  مجـــــــدى كامـــــــل:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  فتحـــــــى يســـــــرى

.  صـــــــــبحى إمـــــــــام:  المنـــــــــتج الفنـــــــــى.  كمـــــــــال بكيـــــــــر:  التصـــــــــويرية
:  إخــــراج.  ســــعيد شــــيمى:  مــــدير التصــــوير.  ناديــــة شــــكرى:  مونتــــاچ

  . عاطف الطيب
.  نبيلـــــة الســـــيد.  عمـــــاد حمـــــدى.  ميرفــــــت أمـــــين.  نـــــور الشـــــريف
.  ، علــــــى الغنــــــدور ، عزيــــــزة حلمــــــى حســــــنىحســــــن .  وحيــــــد ســــــيف
،  صــــفاء الســــبع.  ، عليــــة عبــــد المــــنعم ، محمــــد شــــوقى ليلــــى يســــرى

ـــــوزير شـــــعبان حســـــين ـــــد ، محمـــــد كامـــــل ، حمـــــدى ال ،  ، ســـــمير وحي
،  ، عبـــــده الـــــوزير ، عبـــــد اهللا محمـــــود هـــــدى كمـــــال.  المنتصـــــر بـــــاهللا
باالشــــــتراك مــــــع .  شــــــريف عبــــــد الحميـــــد:  ، والطفـــــل أحمـــــد شــــــبكة

  . زهرة العال:  ة الكبيرةالفنان
مصــــــرى تــــــأثيرا عاطفيــــــا وشــــــحنا ودراميــــــا ’  واقعــــــى ‘أقــــــوى عمــــــل 

ــــــــه الثمانينيــــــــات تعبيــــــــر رفيــــــــع لتحــــــــول القــــــــيم فــــــــى عصــــــــر .  أنجبت
، تكــــــاد ترمــــــز لكــــــل  ، مــــــن خــــــالل قصــــــة صــــــاحب ورشــــــة االنفتــــــاح

، مهـــــــــــددة األن بـــــــــــالبيع بواســـــــــــطة  التــــــــــاريخ والـــــــــــوطن والمبـــــــــــادىء
يتنكــــر األبنــــاء الــــذين جــــرفهم .  ديهالضــــرائب التــــى نهبهــــا أحــــد مســــاع

وال .  ) فــــى بورســــعيد ودميــــاط (تيــــار الكســــب الســــريع وغيــــر الســــريع 
يقــــف بجــــواره إال ابنــــه ســــائق األتــــوبيس الشــــهم الــــذى يعيــــد لــــه لقــــاؤه 

ـــوبر ، بعـــض األمـــل فـــى إنقـــاذ  بأصـــدقائه القـــدامى مـــن جيـــل حـــرب أكت
ابيــــــــة نهايــــــــة انفعاليــــــــة متصــــــــاعدة تحفــــــــز لإليج.  الوالــــــــد المتــــــــداعى

التمثيــــــل رفيــــــع مــــــن .  والتصــــــدى تصــــــاحبها موســــــيقى ســــــيد درويــــــش
ــــــع ــــــغ ورصــــــين الجمي ــــــرى بلي قمــــــة .  ، وككــــــل هــــــو أداء إيحــــــائى تعبي

ــــة كما ــــأليف أعمــــال درامي ــــديك فــــى ت ، بالغــــة  الكتابـ  نجــــاح بشــــير ال
، وقمـــــة نجـــــاح عـــــاطف الطيـــــب فـــــى تقـــــديم أعمـــــال  الكثافـــــة والعمـــــق

  . مه الثانى فقط، وهو فيل ثرية الخيوط بالغة التماسك
   ٢/١سواق نصف الليل 

  ق أأ ١٠٥)   س/  ت/  الشرق األوسط ( ١٩٥٨مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

ــــد شــــوقى ،  ، زهــــرة العــــال ، محمــــود المليجــــى ، هــــدى ســــلطان فري
  . ، وداد حمدى سعيد أبو بكر

ـــــن  ـــــل فنيـــــا م ـــــى الطريـــــق “النســـــخة األق ـــــارق كبيـــــر  ” امـــــرأة ف ، الف
الســــــينمائى عــــــالى األســــــلوبية لعــــــز الـــــــدين ذو بــــــالطبع بــــــين التعبيــــــر 

ـــــار ـــــازى مصـــــطفى الفق ـــــه التقليـــــدى لني ال نقصـــــد .  ، وأســـــلوب التوجي
، أو أن ذلــــــــــك يســــــــــبق هــــــــــذا  بــــــــــالطبع أن هنــــــــــاك قصــــــــــة مشــــــــــابهة

ـــــة تقـــــديم عمـــــل  ) فـــــالعكس هـــــو الصـــــحيح ( ، المقصـــــود هـــــو محاول
.  يــــدور فــــى مكــــان منعــــزل ويركــــز علــــى الشــــهوات الفطريــــة المشــــتعلة

، وهــــى هنــــا صــــاحبة قهــــوة فــــى الطريــــق  احــــدة فــــى الفيلمــــينالبطلــــة و 
ـــــه ـــــت ب ، وال تجـــــد فـــــى  الزراعـــــى تحـــــاول اإليقـــــاع بســـــائق نقـــــل أعجب

الفـــــيلم واقعـــــى ومتـــــدفق .  النهايـــــة إال تلفيـــــق تهمـــــة وإدخالـــــه الســـــجن
  . ، لكنه بسيط ومباشر فنيا ال أكثر وال أقل والتمثيل جيد

  سواق الهانم 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٩٤مصر 

ــــــيديو ]  النصـــــر الســـــبكى  [ ]  الســـــبكى [األهـــــرام للســـــينما والف
:  مونتــــــاچ.  مختــــــار الســــــيد:  موســــــيقى.  يوســــــف جــــــوهر:  تــــــأليف. 

:  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد وطنـــــى:  مـــــدير إنتـــــاج.  حســـــين عفيفـــــى
  . حسن أبراهيم:  إخراج.  هشام سرى

 ، شــــــيرين ، صـــــابرين ، ســـــناء جميـــــل ، عـــــادل أدهــــــم أحمـــــد زكـــــى
  . مع ممدوح وافى.  ، عبلة كامل سيف النصر

ــــــــوودى  ــــــــيلم الهولي ــــــــن الف نســــــــخة مصــــــــرية متوســــــــطة مســــــــتوحاة م
، وبعــــــض  ، لهــــــا بعــــــض لحظاتهــــــا المرحــــــة ’ ســــــواقة مــــــيس ديــــــزى ‘

ـــــــــف ـــــــــد واألداء  التعليـــــــــق االجتمـــــــــاعى الطري ، لكـــــــــن التمصـــــــــير الزائ
ــــع ــــالغ للشخصــــيات أفقــــدها اســــتحواذيتها الفائقــــة لألصــــل الرفي .  المب

مـــن أصـــل أرســـتقراطى متــــداعى تتحـــدى زواج ابنتهـــا مـــن ســــائق  ســـيدة
تشــــــترط عليـــــه أن يعلــــــن أنــــــه .  األســـــرة الــــــذى أنقــــــذها مـــــن اإلدمــــــان

، فهــــــل يقبــــــل الســــــير فــــــى مسلســــــل الزيــــــف  ضــــــابط تخفــــــى كســــــائق
  . الذى تحياه هذه السيدة

   ٢/١سؤال فى الحب 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٥مصر 

ــــيلم ــــاروق صــــبرى:  حــــوارقصــــة وســــيناريو و .  دوالر ف :  مونتــــاچ.  ف
ــــــز فخــــــرى ــــــد العزي ــــــدير التصــــــوير.  عب :  إخــــــراج.  كمــــــال كــــــريم:  م

  . بركات
، ســــــــمير  ، شــــــــهيرة ، نيللــــــــى ، ناهــــــــد شــــــــريف محمــــــــود ياســــــــين

  . ، سمير غانم صبرى
، فيلجــــــأ  زوجــــــة منشــــــغلة عــــــن زوجهــــــا بعملهــــــا كمذيعــــــة تليفزيونيــــــة

ــــامرات النســــائية ــــ للمغ ــــه بأنهــــا تت ــــوحى ل ــــإذا بهــــا ت ــــى نفــــس ، ف ردد عل
  . دراما عاطفية بطاقم جميل لكن بال إقناع يذكر.  بيت الدعارة

    ٢/١سوبر ماركت 
Supermarket 

  ق م ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٩٠مصر 
:  منـــــــــتج فنـــــــــى.  أفـــــــــالم نجـــــــــالء فتحـــــــــى]  األنـــــــــوار للســـــــــينما [

ـــــدس الصـــــوت.  فتحىفتحـــــى يســـــرى موســـــيقى .  مجـــــدى كامـــــل:  مهن
مـــــــــدير .  ناديـــــــــة شـــــــــكرى:  مونتـــــــــاچ . كمـــــــــال بكيـــــــــر:  تصـــــــــويرية
، عاصــــــم  محمــــــد خــــــان:  قصــــــة.  كمــــــال عبــــــد العزيــــــز:  التصــــــوير
ــــق ــــق:  ســــيناريو وحــــوار.  توفي ــــاج.  عاصــــم توفي .  نجــــالء فتحــــى:  إنت
   ␡.  محمد خان:  إخراج

ــــــيم.  عــــــادل أدهــــــم.  نجــــــالء فتحــــــى ــــــد العل ــــــدة .  ممــــــدوح عب عاي
محمــــد .  ريـــامنـــى زك.  عايـــدة عبـــد العزيــــز.  نبيـــل الحلفــــاوى.  ريـــاض
ـــق اشـــترك فـــى  ␡.  فى دور ناهـــدـ  مـــريم مخيـــون .  زينـــب وهبـــى.  توفي

،  ، مهـــــــا عفـــــــت ، وجيـــــــه عجمـــــــى علـــــــى لبيـــــــب خطـــــــاب:  التمثيـــــــل
، أميــــر  ، نجــــاح حســــن ، رشــــاد فــــرج ، طــــارق منــــدور حســــين فتحــــى
ــــــل ــــــو جب ــــــد الصــــــمد أب ــــــاس فتحــــــى ، ســــــعادة عب ــــــو  ، عب ، محمــــــد أب

  . ، إبراهيم بركات جبل
تطلــــع إلــــى الثــــراء ومــــا يحــــيط بــــه مــــن محظــــورات قضــــية النجــــاح وال
انظــــــر مــــــن األفــــــالم األميركيــــــة األكثــــــر حدائــــــة  (الكرامــــــة واألخــــــالق 

ـــــه  ـــــين “قبل ـــــين رجل ـــــار “و”  حـــــائرة ب ـــــى معالجـــــة  ) ” المـــــارد الجب ، ف
ـــة النضـــج والحساســـية ـــارعين ســـواء  مصـــرية رفيع ـــدقيق واتقـــان ب ، مـــع ت

البطـــــع أداء ، و  مـــــن الكاتـــــب عاصـــــم توفيـــــق أو الموجـــــه محمـــــد خـــــان
ـــم يكـــن .  اســـتعراض عضـــالت أخـــاذ مـــن نجـــالء فتحـــى عـــادل أدهـــم ل

، يقــــدم هنــــا دور العمــــر تركيبــــة فريــــدة مــــن نوعهــــا بالغــــة  أفضــــل قــــط
، كجـــــــراح مليـــــــونير ورجـــــــل بيـــــــزنس  االتســـــــاق مـــــــع بعضـــــــها الـــــــبعض
، أداه بمــــزاج فــــوق العــــادة لدرجــــة لــــن  چنتلمــــان عطــــوف وطاغيــــة معــــا

ائمــــا يخصــــص ســــت ســــاعات يوميــــا ســــكير د.  تصــــدقها إال لــــو رأيتهــــا
ـــــاقى للشـــــغل ـــــوم والب ـــــة ومثلهـــــا للن ـــــات والمتع يصـــــادق عـــــازف .  للفتي

ـــــرقص  ـــــت لل ـــــه تحول ـــــى زواجـــــه مـــــن راقصـــــة بالي ـــــر فاشـــــل ف ـــــانو فقي بي
،  ) ممــــــدوح عبــــــد العلــــــيم عايــــــدة ريــــــاض (الشــــــعبى لكيــــــب العــــــيش 

البطلـــــة جـــــارة هـــــذا .  وذلـــــك بهـــــدف أن يعلمـــــه هـــــذا األخيـــــر العـــــزف
ديقة عمــــره الحقيقيــــة رغــــم أن الحــــب لــــم يــــرد األخيــــر المطلقــــة وصــــ
تعمــــــل فــــــى ســـــــوپر ماركــــــت وتعــــــيش ســـــــعيدة .  لهمــــــا بخــــــاطر أبـــــــدا

، لكــــن تنهــــار كــــل حياتهــــا  وناجحــــة فــــى حــــدود طموحاتهــــا المتوســــطة
ـــــــدها  وفهمهـــــــا للحيـــــــاة فجـــــــأة ، حـــــــين راحـــــــت ابنتهـــــــا تنجـــــــذب لوال

يفقـــــد الشـــــاب .  وزوجتـــــه بعـــــد عودتهمـــــا مـــــن الخلـــــيج بـــــأموال وفيـــــرة
ـــــه صـــــداقة ال ـــــه تســـــهيل تعرفـــــه بجارت ـــــار  (طبيـــــب حـــــين يطلـــــب من اخت

الفـــــــيلم أن يكـــــــون هـــــــذا الـــــــرفض حـــــــادا علـــــــى عكـــــــس كـــــــل الفـــــــيلم 
، لكــــن  نعــــم هــــذا ممكــــن.  الحســــاس ضــــمنى المشــــاعر والســــلوكيات

ـــــت ـــــك أن ثيمـــــات أخـــــرى متعـــــددة بعضـــــها ســـــاخر لحـــــد .  ) ؟ مـــــا رأي
ـــــة ـــــدرى  العبثي ـــــل أن البطـــــل الشـــــاب يمتلـــــك مصـــــادفة ودون أن ي ، مث
ــــة ــــب  أمــــوال ضــــخمة طــــوال الفــــيلم حقيب ، وعــــدد مــــن لمســــات التغري

ــــل أســــاتذة الســــينما  ــــابرة التــــى وضــــعت بمــــوازين حساســــة كمــــا يفع الع
  . الكبار

  سوزى بائعة الحب
  . ” بائعة الحب “:  انظر

  السوق 
  ق م ١٢٠)   س/  رينبو ( ١٩٨٧مصر 

مجــــــــدى :  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  يونيفـــــــــر لإلنتــــــــاج الســــــــينمائى
أحمــــد :  مــــدير التصــــوير.  صــــالح عبــــد الــــرازق:  مونتــــاچ.  الحســــينى

  . ناصر حسين:  إخراج.  عسر
ـــونس شـــلبى ـــزة راشـــد ، ليلـــى حمـــادة ، محمـــد رضـــا ي ، نظـــيم  ، عزي

  . ، عبد السالم محمد ، جمال إسماعيل شعراوى
ـــــــيلم  ـــــــا لف ـــــــوة “إعـــــــادة م ـــــــل هـــــــذا الطـــــــاقم  ” الفت ـــــــع مث ، لكـــــــن م

ـــــــالم درجـــــــة ب يصـــــــ ـــــــى األف ـــــــدى المتخصـــــــص ف ـــــــالطبع الكومي عب ب
زوجـــــة أحـــــد كبـــــار التجـــــار تعجـــــب .  مقارنتهـــــا بـــــذلك العمـــــل الكبيـــــر

، وعنـــــــدما يصـــــــدها تـــــــدعى لزوجهـــــــا أنـــــــه حـــــــاول  بأحـــــــد مســـــــاعديه
يقـــــرر إمبراطـــــور الســـــوق االنتقـــــام بالمثـــــل فيـــــدفع .  االعتـــــداء عليهـــــا

يتصـــــــدى اآلن لهـــــــم .  أحـــــــد أتباعـــــــه لالعتـــــــداء علـــــــى زوجـــــــة البطـــــــل
.  ويصــــبح هــــو المعلــــم الجديــــد،  بمعاونــــة زمالئــــه مــــن عمــــال الســــوق

ـــوط مـــن  ـــيس فيلمـــا مســـتعقد الخي ـــد فهـــذا ل ـــدورة مـــن جدي ـــدور ال ـــن ت ل
  ! تأليف نجيب محفوظ
  سوق الحريم 

  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 
:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما

حســــــين :  مونتــــــاچ.  غســــــان ســــــالم:  منــــــاظر.  ســــــعد الــــــدين وهبــــــة
الســــــعيد :  المنــــــتج المنفــــــذ.  فــــــؤاد الظــــــاهرى:  موســــــيقى.  عفيفــــــى
  . يوسف مرزوق:  إخراج.  على حسن:  مدير التصوير.  صادق

ـــــوب ـــــدين ســـــميحة أي ـــــار ، مـــــريم فخـــــر ال ـــــد  ، صـــــالح ذو الفق ، عب
، حســـــن  ، أبـــــو بكـــــر عـــــزت ، عبـــــد المـــــنعم مـــــدبولى المـــــنعم إبـــــراهيم

  . ، عبد السالم محمد مصطفى
، يلجــــــأ أليهــــــا  حــــــوال الشخصــــــيةســــــوق الحــــــريم هــــــو محكمــــــة األ

ــــــريتين ــــــزواج مــــــن ســــــيدتين ث ــــــان فاشــــــالن لل يتضــــــح أن كــــــل .  محامي
، وتتـــــوالى  منهمـــــا تقصـــــد األرض التـــــى هـــــى محـــــل نـــــزاع مـــــع الثمانيـــــة

، لكـــن تطويـــل وضـــعف فنـــى  ، وتمثيـــل جيـــد المفارقـــات فكـــرة طريفـــة
  . عام

   ٢/١سوق السالح 
  ق أأ ١١١)   س/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
  . ال عطيةكم:  إخراج

، محمــــــــد  ، محمــــــــود المليجــــــــى ، فريــــــــد شــــــــوقى هــــــــدى ســــــــلطان
  . ، زكى إبراهيم ، حسن يوسف رضا

، وأحــــــد البــــــراهين  أحـــــد أفــــــالم العصـــــابات المميــــــزة لتلــــــك الفتـــــرة
الطيبــــة علــــى الحــــس الجمــــاهيرى الــــذكى والراقــــى دومــــا لــــدى الموجــــه  

ـــــن رئـــــيس عصـــــابة .  كمـــــال عطيـــــة ـــــة شـــــعبيه تخطـــــط لالنتقـــــام م مغني
،  تتقـــرب ألحـــد أفـــراد العصـــابة.  ، تســـبب فـــى مـــوت والـــدها عقـــاقير

، وتتطـــور األحـــداث فـــى نفـــس اإلطـــار المعهـــود  لكـــن تقـــع فـــى غرامـــه
، والتــــــى أسســــــها  فــــــى أبــــــرز أفــــــالم النشــــــاط المصــــــرية لتلــــــك الفتــــــرة

بأســـــــتاذية رائعــــــــة نيـــــــازى مصــــــــطفى فـــــــى عقــــــــد الخمســـــــينيات عبــــــــر 
  . ” ٥رصيف نمرة  “و”  فتوات الحسينية “و”  حميدو “

   السوق السوداء 
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٤٥مصر 
  . كامل التلمسانى:  إخراج

، عبـــــــد الفتـــــــاح  ، زكـــــــى رســـــــتم ، عمـــــــاد حمـــــــدى عقيلـــــــة راتـــــــب
ــــا  ، فــــردوس حســــن ، محمــــد توفيــــق ، كمــــال المصــــرى القصــــرى ، ثري
، حســـــن   ، عبــــد الحميــــد زكــــى ، الســــيد بـــــدير ، ثريــــا فخــــرى حلمــــى

، عبــــد  ، محمــــد راغـــب ى، عبـــد المجيــــد شـــكر  ، فـــؤاد جعفــــر كامـــل
،  ، صــــالح ســــعيد ، عزيــــزة محمــــد ، نجمــــة حســــين المــــنعم إســــماعيل

  . فايزة عبد اهللا
ــــــق االجتمــــــاعى فــــــى  ــــــاريخ التعلي ــــــانى نقطــــــة تحــــــول مهمــــــة فــــــى ت ث

حـــــــرب  “، وكـــــــأن  والمســـــــمى خطـــــــأ بالواقعيـــــــة (الســـــــينما المصـــــــرية 
ــــة”  الكواكــــب ــــره أقــــل واقعي ــــى  ) ! أو غي ــــت الخطــــوة األول ، وقــــد كان

أكثــــر قتامــــة وقســــوة بكثيــــر وهــــو يتتبــــع موضــــوع تجــــارة .  ” عزيمــــةال “
.  الســـــوق الســـــوداء فـــــى حـــــارة شـــــعبية أثنـــــاء الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة

، الفــــران البلطجــــى  ) عبــــد الفتــــاح القصــــرى (االنتهــــازيون هــــم البقــــال 
ــــــدير ( ــــــل (، والتــــــرزى  ) ســــــيد ب فــــــى مواجهــــــة هــــــذا .  ) حســــــن كام

، وحبيبتــــــه الفتــــــاة  ) حمــــــدىعمــــــاد  (موظــــــف بســــــيط نبيــــــل الطبــــــاع 
، وشــــــخص  ) عقيلــــــة راتــــــب فــــــى أكثــــــر أدوارهــــــا لمعانــــــا (الشــــــعبية 
أول وأبقــــــى .  ) ثريــــــا حلمــــــى (، وحبيبتــــــه  ) محمــــــد توفيــــــق (ســــــاذج 

، مســــلى وممتــــع التمثيــــل والشخصــــيات رغــــم  أفــــالم التلمســــانى قيمــــة
  . جهامة موضوعه

   ٢/١سوق النساء  
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٤مصر 

.  أفــــالم جــــرجس فــــوزى]  أفــــالم النصــــر أفــــالم جــــرجس فــــوزى  [
:  مونتــــاچ.  نبيــــل علــــى مــــاهر:  موســــيقى.  يوســــف فرنســــيس:  تــــأليف

تصــــــميم .  صــــــديق عبــــــد العزيــــــز:  المنــــــتج الفنــــــى.  يوســــــف المــــــالخ
ـــــــى:  االســـــــتعراض مـــــــدير .  هـــــــانى جـــــــرجس:  إنتـــــــاج.  حســـــــن عفيف

  . يوسف فرنسيس:  إخراج.  محسن أحمد:  التصوير
ــــــدة ، حســــــين فهمــــــى انشــــــريه ــــــة كاريوكــــــا ، محمــــــود حمي ،  ، تحي

،  ، عـــــادل أمـــــين ، شـــــريف خيـــــر اهللا ، محمـــــد هنيـــــدى عـــــادل هاشـــــم
،  عــــزة بهــــاء.  ضــــيف الشــــرف المخــــرج كــــريم ضــــياء الــــدين.  نســــرينا
  . ، شروق أحالم

ــــم ال شــــىء علــــى اإلطــــالق ــــة ث ــــة قوي ــــة :  بداي ــــذهب لكتاب صــــحفية ت
ــــــاة فــــــى بيــــــت دعــــــارة ، فــــــإذا بهــــــا أختهــــــا  تحقيــــــق حــــــول انتحــــــار قت

، لكــــن ال إثــــارة  مــــا يلــــى هــــذا هــــو بــــالطبع حبكــــة انتقــــام.  الصــــغرى
فقـــــط بعـــــض االستعراضـــــات المقبولـــــة التـــــى تـــــأتى فـــــى ســـــياق .  تـــــذكر

ــــــة االستعراضــــــية التــــــى يكونهــــــا مــــــدير شــــــبكة  انضــــــمام البطلــــــة للفرق
ــــك ــــدعارة تل ــــس العصــــرية .  ال ــــى المالب أساســــا هــــو فرصــــة للفرجــــة عل

للنجمــــــــة  ـ  ولم نقــــــــل المناسبـ  البــــــــارد المميــــــــز ـ  واألداء الصاخب
، أو بــــاألحرى  ، التــــى نجحــــت أن تكــــون مثيــــرة للجــــدل دومــــا الشــــابة

  . فشلت أن تكون عكس هذا فى مجتمع يعشق الجمود
   ٢/١سونيا والمجنون 

  ق م ١٢٠)   س/   ف/  ت/  ماركو ( ١٩٧٧مصر 
.  كىديستوفســـــ:  قصـــــة.  چينـــــا فـــــيلم]  الهيئـــــة العامـــــة للســـــينما [

.  حســــــــين أحمــــــــد:  مونتــــــــاچ.  محمــــــــود ديــــــــاب:  ســــــــيناريو وحــــــــوار
مـــــدير .  عمـــــر خورشـــــيد:  موســـــيقى.  عبـــــد المـــــنعم شـــــكرى:  منـــــاظر
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  إبراهيم صالح:  التصوير

ــــور الشــــريف ، محمــــود ياســــين نجــــالء فتحــــى ،  ، ســــعيد صــــالح ، ن
،  وارث عســــر، عبـــد الــــ ، عمــــاد حمــــدى ، روحيــــة خالـــد حيـــاة قنــــديل
  . ، نعيمة الصغير نظيم شعراوى

ـــــــــة ديستويفــــــــــسكى  ـــــــــى ســـــــــبق  ” الجريمـــــــــة والعقـــــــــاب “رواي ، والت
حـــــب طالـــــب .  انظرـ   ١٩٥٧تقـــــديمها مصـــــريا بـــــنفس عنوانهـــــا عـــــام 

ــــة ، مــــن أجــــل تخلــــيص تلــــك  الحقــــوق للعــــاهرة البائســــة وقتلــــه المرابي
ــــد.  مــــن مهنتهــــا ــــل الجي ، هــــو أفضــــل شــــىء يمكــــن توقعــــه مــــن  التمثي

ـــــــات العظيمـــــــةا لكـــــــن ممـــــــا يحســـــــب .  القتباســـــــات المصـــــــرية للرواي
،  لحســــام الــــدين مصــــطفى فــــى سلســــلة اقتباســــاته عــــن ديستويفـــــسكى

ـــــة المصـــــرية المحضـــــة ـــــه ال تســـــتهويه للواقعي ـــــن خـــــالل  أن ـــــق م ، فيحق
، وهــــو األســــاس فــــى تلــــك  ، هــــدف إثــــارة التــــأمالت التغريــــب النســــبى

  . الروايات
    ٢/١سى عمر 

  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   ثىاللي ( ١٩٤١مصر 
، مصـــــــطفى  ، أحمــــــد خورشــــــيد محمــــــد عبــــــد العظــــــيم:  التصــــــوير

:  ؛ المنـــــــاظر ، عزيـــــــز فاضـــــــل مصـــــــطفى والـــــــى:  ؛ الصـــــــوت حســـــــن
،  نيـــــــازى مصـــــــطفى:  المونتـــــــاچ.  ، علـــــــى عابـــــــد روبـــــــرت شـــــــارفبيرج
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  أحمد جالل مصطفى

زوزو  [ـ  زينــــــب شــــــكيب .  ] ميمــــــى شــــــكيب [ـ  أمينــــــة شــــــكيب 
،  ، فـــــؤاد الرشـــــيدى عبـــــد العزيـــــز أحمـــــد.  مـــــارى منيـــــب.  ] شـــــكيب

، إســــتفان  ، عبــــد العزيـــز خليـــل ] فــــيكتوريا حبيقـــة [ـ  فــــكتوريا حبيقـــة 
ـــــــز  أحمـــــــد شـــــــكرى.  ] إســـــــتيفان روســـــــتى [ـ  روســـــــتى  ـــــــد العزي ، عب
، فـــــــــيوليت  ، علــــــــى عبــــــــد القــــــــادر ، علــــــــى عبــــــــد العــــــــال الجــــــــاهلى
،  ] شــــرفنطح [ـ  ال المصــــرى محمــــد كمــــ.  ، إجــــالل زكــــى صــــيداوى
  . ونجيب الريحانى.  ، عبد الفتاح القصرى سراج منير

سلســــــلة مطــــــاردات ممتعــــــة محورهــــــا شخصــــــية الريحــــــانى الطيــــــب 
ــــذكى ــــع اســــتغالله ال ــــذى يحــــاول الجمي ــــئ أحــــد .  ، ال ــــدأ حــــين يخب يب

،  أفـــــراد عصـــــابة عقـــــدا مســـــروقا فـــــى جيبـــــه وتشـــــاهده امـــــرأة أخـــــرى
ـــــــه وتنتهـــــــى ألعـــــــاب القـــــــط والفـــــــأر  ـــــــة كـــــــل مـــــــن طريق ـــــــدخول الثالث ب

، فــــى لعبــــة جديــــدة مثيــــرة داخــــل أســــرة تنتظــــر ابنهــــا الغائــــب  الخــــاص
الجديـــــــد واألروع هـــــــو انطبـــــــاق نفـــــــس .  فـــــــى الهنـــــــد وشـــــــبيه البطـــــــل

  . شخصية الريحانى داخل إطار شخصية شبه شريرة
   ٠٠٧السيارة رقم 

Knight Rider 2000 
  ق م ١٠١)    ف/   ت  ( ١٩٩١أميركا 

Charles E. Sellier, Inc. [Riven Rock Productions]. E: 
Barry B. Leirer. PD: Bill Cornford. DPh: Billy Dickson. M: 
Jan Hammer. P: Chuck Sellier. Based on Chrs Created: 
Glen A. Larson. W: Rob Hedden. D: Alan J. Levi.  ExcP: 
Michael Goldman Brustin. P: Rob Hedden. 

Str: David Hasselhoff. Also Str: Edward Mulhare. Guest 
Stars: Susan Norman. …: Carmen Argenziano. …: Eugene 
Clark. …: Megan Butler. Mitch Pileggi. Christine Healy. 
Lou Beatty, Jr., Francis Guinan, John Cannon Nichols. 
SpApr: James Doohan. ␡ ↑ Cast -inAlphOrder: Chris 



١٨٤  

Bonno, Robert F. Caelet, Phillip Hafer, Carolyn G. Jackson, 
Ron Jackson. Stacy Lundgren, Matt Menger, Paul Menzel, 
J.W. Moore, IV, Edwin Neal. Marco Perella, Ellis Posey, 
Larry Roop, Lori Swierski. 

، يعيـــــــد  بعـــــــدها األقـــــــدموما ١٩٨٢رائـــــــد جديـــــــد يحيـــــــى سلســـــــلة 
، لكـــــن فـــــى حـــــدود الخيـــــال المســـــتقبلى  معظـــــم مـــــا بهـــــا مـــــن مزايـــــا

مـــــرت :  ٢٠٠٠ســـــنة .  ومشـــــاهد النشـــــاط متوســـــطى القيمـــــة واإلثـــــارة
، بينمــــا ال يــــزال معــــدل الجريمــــة يتزايــــد ودوائــــر المحــــافظ  أعــــوام ١٠

ـــــة القـــــدرات  ـــــدة خارق ـــــة الجدي ـــــى الســـــيارة الذكي والشـــــرطة تعـــــارض تبن
، وتمـــــــنح مؤسســـــــة نايـــــــت مهلـــــــة شـــــــهر واحـــــــد  ’ ٤٠٠٠نايـــــــت  ‘

ـــــــديمها ـــــــزل  لتق ـــــــم يلجـــــــأ صـــــــاحباها إلعـــــــادة مايكـــــــل المعت ـــــــن ث ، وم
ــــك إلنجــــاز المهمــــة والمتمنــــع فــــى ذات الوقــــت كانــــت رقاقــــة .  ، وذل

قــــد نقلــــت لشــــرطية شــــابة بعــــد تعرضــــها ’  كيــــت ‘الســــيارة القديمــــة 
تســـــــتقيل هـــــــذه الشـــــــرطية احتجاجـــــــا علـــــــى عجـــــــز .  لمحاولـــــــة قتـــــــل

ــــت، وت الشــــرطة ــــق الناي ــــل نشــــهد غــــرق الســــيارة .  نضــــم لفري بعــــد قلي
،  القديمــــة خفيفــــة الظــــل وبــــدء عمــــل الجديــــدة األكثــــر آليــــة وتقــــدما

ـــــــرءوس  ـــــــاع ب ـــــــة والهـــــــدف هـــــــو اإليق ـــــــك بصـــــــحبة البطـــــــل والبطل وذل
’  ٢٠١٠فـــــــــارس الليـــــــــل  ‘ثمـــــــــة إحيـــــــــاء تـــــــــال بعنـــــــــوان .  الفســـــــــاد
١٩٩٤  .  

  السياسى 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٩٣مصر 

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  ة اللبنانيـــــة للتجـــــارة والســـــينماالمصـــــري
محمــــد :  مونتــــاچ.  فــــاروق ســــالمة:  موســــيقى تصــــويرية.  وليــــد ســــيف

رضـــــــا :  مـــــــدير التصـــــــوير.  عمـــــــرو نصـــــــر:  المنـــــــتج الفنـــــــى.  هاشـــــــم
  . إسماعيل جمال:  إخراج.  السيد

ـــــز ـــــد العزي ـــــاض أحمـــــد عب ـــــدة ري ـــــرى ، عاي ، المطـــــرب  ، محمـــــد خي
، حجـــــــاج عبـــــــد  ، عثمـــــــان عبـــــــد المـــــــنعم ســـــــعد واصـــــــف:  اللبنـــــــانى
  . ، ثريا عز الدين ، سيد حاتم ، أنچيل العظيم

ميلودرامــــا سياســــية مــــن نوعيــــة الفســــاد النقــــابى علــــى غــــرار األفــــالم 
ــــور علــــى .  المــــأخوذة عــــن چيمــــى هوفــــا مــــدان ســــابق يفشــــل فــــى العث

شـــغل إلـــى أن يـــوحى ذات مـــرة لصـــاحب أحـــد المصـــانع بقدرتـــه علـــى 
مـــــــن هنـــــــا يبـــــــدأ صـــــــعوده .  عمـــــــالى فـــــــى مصـــــــنعهفـــــــض اإلضـــــــراب ال

  . ، وبعد قليل تأتى محاولة الغتياله السريع

  
  : سيجارة وكاس

  ’  !  دليلة هى داليدا:   نعم ‘
  سيجارة وكأس 

  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

ــــــى ســــــامية جمــــــال ــــــل األلف ــــــر ، كوكــــــا ، نبي ــــــة ، ســــــراج مني ،  ، دليل
  . بىحسين عبد الن

، بـــــل  هــــذه المــــرة ليســــت ســــامية جمـــــال هــــى التــــى تفــــرق زوجــــين
ــــــوب مســــــاعدة زوجهــــــا  ــــــة الممرضــــــة اللع ــــــالعكس هــــــى ضــــــحية دليل ب

، فســــتعرف علــــى الفــــور مــــا  إذا علمــــت أن للــــزوجين ابنــــة!  الطبيــــب
  ! دليلة هى داليدا:  نعم!  سينتهى إليه الفيلم

    ٢/١السيد 
El-Cid 

  ق م ١٨٤)   — ( ١٩٦١أميركا 
[Allied Artists] Samuel Bronston Productions [Dear]. W: 

Fredric M. Frank and Philip Yordan; Italian Version: Diego 
Fabbri. M: Miklos Rozsa, DPh: Robert Krasker. SD, PD and 
CD: Veniero Colasanti, John Moore. FE: Robert Lawrence. 
SecondUnitD: Yakima Canutt. AscP: Michael Waszynski, 
Jamie Prade. P: Samuel Bronston. D: Anthony Mann. 

Charlton Heston, Sophia Loren in. ¤. AlsoStr: Raf 
Vallone, Genevieve Page. Co-Str: John Fraser, Gary 
Raymond, Hurd Hatfield, Massimo Serato. With: Frank 
Thring, Michael Hordern, Andrew Cruickshank, Doglas 
Wilmer, Tullio Carminati, Ralph Truman, Christopher 
Rhodes, Carlo Giustini, Gerard Tichy, Fausto Tozzi, 
Barbara Enerest, Katina Noble, Nelio Bernardi, Franco 
Fantasia. And Herbert Lom. 

ــــالغ اإلتقــــان وإن لــــم يــــرق  لمســــتوى عمــــل ملحمــــى هائــــل اإلنتــــاج ب
، صــــور فـــــى خلفيـــــات أســــپانية رائعـــــة علـــــى  الكالســــية التـــــى ال تمـــــس

ـــــة  ـــــأرفع المواهـــــب الســـــينمائية إحترافي نحـــــو مشـــــبع العناصـــــر ومنفـــــذ ب
ـــا وأزيـــاء ووحـــدة ثانيـــة  ،  إلـــخ…توجيهـــا وتمثـــيال وتصـــويرا وإنتاجـــا فني

يـــــروى قصـــــة رودريجـــــو ديـــــاز دى بيفــــــار القائـــــد العســـــكرى األســـــبانى 
الــــــذى آمــــــن بالســــــالم بــــــين المســــــلمين  فــــــى القــــــرن الحــــــادى عشــــــر
ـــبالد والمســـيحيين فـــى أســـبانيا ـــارك ضـــد كـــال  ، وبوحـــدة ال ، خـــاض مع
،  الملــــــك الشــــــاب المغــــــرور مــــــن ناحيــــــة:  الطــــــرفين مــــــن أجــــــل هــــــذا

ـــــد مســـــلح ألســـــپانيا نجـــــح فـــــى طـــــرده ـــــة .  وغـــــزو إســـــالمى جدي النهاي

، وإن جعلـــــه األســـــپان أحـــــد  مصـــــرعه أمـــــام الغـــــزو العائـــــد بقـــــوة أكبـــــر
بــــالطبع يقــــدم صــــورة مســــوخية للتــــوحش .  القوميــــة بعــــد ذلــــك رمــــوزهم
، لكـــــن دون أن يتخلـــــى عـــــن المنظـــــور المركـــــب بعيـــــد النظـــــر  العربـــــى

ــــــاه الفــــــيلم طــــــوال الوقــــــت ــــــروى .  للشخصــــــية الرئيســــــة والــــــذى يتبن ي
ــــة  ــــه أصــــر بشــــدة علــــى إعــــادة كتاب ــــه أن تشــــارلتون هيســــتون فــــى مذكرات

وث فـــــــى ، مكتشـــــــفا مـــــــن خـــــــالل ملفـــــــات شـــــــعبة البحـــــــ المخطوطـــــــة
پاراماونــــت أن الســــيد لــــيس بالضــــبط مجــــرد المقاتــــل المغــــوار البســــيط 

، وأنــــه قــــد يكــــون مــــن الشــــر قــــدر مــــا بــــه مــــن  الــــذى ترويــــه األســــطورة
بــــالتوازى هنــــاك قصــــة حــــب بينــــه وبــــين زوجتــــه التــــى تؤديهــــا .  النبــــل

.  ، والتــــى بــــدأت منـــذ ســــن مبكــــرة بينهــــا بنبـــرة خفيضــــة صــــوفيا لـــورين
ـــل يضـــم هر  ـــد طـــاقم داعـــم هائ ـــى الجدي ـــد العرب ـــوم فـــى دور القائ ـــرت ل ب

الســــــادى وراف فـــــــالونى كالنبيــــــل الــــــذى تتملكــــــه الغيــــــرة لعــــــدم فــــــوزه 
التصــــــوير فــــــى المواقــــــع فــــــى توليــــــدو وفــــــى ســــــتوديوهات .  بالبطلــــــة

  . شامارتين فى مدريد وجزئيا فى روما
AAN: Cgr -Color; Scr of Dramatic or Comedy Pic; Song 

(Love Theme from El Cid -The Falcon and the Dove -Rozsa 
-M, Paul Francis Webster -Lyr). 

  السيد البدوى 
  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . بهاء الدين شرف:  إخراج

، منــــى  ، فــــاخر فــــاخر ، ســــراج منيــــر ، تحيــــة كاريوكــــا عبــــاس فــــارس
  . ، سميحة توفيق فؤاد

ــــدوى الناســــك ا ــــة للســــيد أحمــــد الب ــــروفالقصــــة الحقيقي مــــع .  لمع
ــــــة ــــــات للتوب ــــــرات الماجن ــــــه إلحــــــدى األمي ــــــى دعوت ــــــز عل ــــــا .  تركي طبع

أمــــا عبــــاس فــــارس فــــال يناســــبه !  تحيــــة كاريوكــــا تألقــــت فــــى الشخصــــية
كالعــــــــادة فــــــــى كــــــــل هــــــــذه األفــــــــالم تقــــــــدم الــــــــرقص .  هــــــــذا الــــــــدور

ـــد الحـــديث عـــن  ـــة مملـــة عن ـــدو طويل ـــم تب ـــة شـــديدة ث واالنحـــالل بحيوي
  ! التوبة

  السيد البلطى 
  ق أأ ١٢٦)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 

صــــــالح :  قصــــــة وحــــــوار]  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما [
ــــــق صــــــالح:  ســــــيناريو.  مرســــــى ــــــأليف.  توفي صــــــالح :  أغــــــانى مــــــن ت
مختــــار عبــــد :  منــــاظر.  عبــــد العظــــيم عبــــد الحــــق:  تلحــــين.  جــــاهين
ـــــــــاچ.  الجـــــــــواد ـــــــــز:  مونت ـــــــــد العزي ـــــــــل علب ـــــــــؤاد :  موســـــــــيقى.  جمي ف
  . توفيق صالح:  إخراج.  وديد سرى:  ير التصويرمد.  الظاهرى

، مديحـــــــة  ، محمـــــــد نـــــــوح ، ســـــــهير المرشـــــــدى عـــــــزت العاليلـــــــى
ــــــو زهــــــرة حمــــــدى ــــــرحمن أب ــــــد ال ــــــور  ، ناهــــــد ســــــمير ، عب ، شــــــفيق ن
،  ، إبــــراهيم عمــــارة ، عبــــد العظــــيم عبــــد الحــــق ، توفيــــق الــــدقن الــــدين
  . ليونى

يتكــــــاتف ، اآلن ابنــــــه  الســــــيد البلطــــــى زعــــــيم أســــــطورى للصــــــيادين
ــــك  مــــع الصــــيادين لمجابهــــة غــــزو مركــــب صــــيد ضــــخم للســــوق ، وذل

مـــــــن أفضـــــــل مـــــــا قـــــــدم موجـــــــه التعليـــــــق .  بتأســـــــيس جمعيـــــــة تعاونيـــــــة
، وأفضــــل  ، عمــــل قــــوى المضــــمون ومــــؤثر االجتمــــاعى توفيــــق صــــالح

، فــــى مواجهــــة الخطــــر  ، اآلراء المتناقضــــة مــــا بــــين الصــــيادين مــــا فيــــه
المشــــكلة أنــــه .  ه المقنــــع، والتــــى لكــــل منهــــا وجاهتــــه ووجهــــ الجديــــد

، لــــذا فأنــــت مضــــطر لوقفــــة مــــع أفكــــاره  لــــيس مجــــرد عمــــل عــــاطفى
  . أول أفالم عزت العاليلى.  الرافضة للتقنية والتقدم
  سيد البنائين 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩١)  ت ( ١٩٨٠مصر ح 
هنريـــــك :  للكاتـــــب النرويجـــــى.  تليفــــــزيون جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة

الســــــــيناريو .  صــــــــالح عبــــــــد الصــــــــبور:  ترجمــــــــة الشــــــــاعر.  إبســــــــن
:  مهنـــــدس الـــــديكور.  أحمـــــد عبـــــد الســـــالم:  والمعالجـــــة التليفــــــزيونية

مــــــدير .  إبــــــراهيم أبـــــو المجــــــد:  اإلعـــــداد الموســــــيقى.  أحمـــــد بــــــدير
،  ســـــــمير الصـــــــبان:  ؛ مــــــديرو التصـــــــوير عمـــــــرو إبـــــــراهيم:  اإلضــــــاءة

جـــــــدى ، م ، محمـــــــد الجمـــــــل ، محمـــــــود القاضـــــــى ســـــــامية صـــــــبحى
.  ، عــــــادل شــــــبل محمــــــد عبــــــد المــــــنعم:  مونتــــــاچ إليكترونــــــى.  نــــــوار

:  مــــدير اإلنتــــاج.  ، طــــارق المعــــداوى محمــــد توفيــــق:  منفــــذا اإلنتــــاج
المنـــــتج .  أمينـــــة المعـــــداوى:  مـــــدير إدارة اإلنتـــــاج.  أحمـــــد إســـــماعيل

،  أحمـــــد عـــــويس:  ســـــاعد فـــــى اإلخـــــراج.  يوســـــف مـــــرزوق:  المنفـــــذ
.  محمـــــــــد األصـــــــــيلى:  ألولمســـــــــاعد المخـــــــــرج ا.  ضـــــــــياء شـــــــــرف

  . محمد عبد السالم:  إخراج
ـــــــة¤ .  جـــــــالل الشـــــــرقاوى ـــــــايزة كمـــــــال عـــــــزة كمـــــــال:  بطول ،  ، ف

وضـــــــيفا .  ســـــــميرة عبـــــــد العزيـــــــز:  باالشـــــــتراك مـــــــع.  أشـــــــرف ســـــــيف
ــــراهيم:  الفنــــان القــــدير:  الشــــرف ــــد المــــنعم إب :  ؛ والفنــــان القــــدير عب

  . كمال حسين
ـــــــــ ـــــــــزيونى بكــــــــاميرات التليف ــــــــاج تليف زيون متواضــــــــع اإلمكانــــــــات إنت

ــــك إبســــن ــــل .  لمســــرحية النرويجــــى هنري رغــــم االجتهــــاد العــــام والتمثي
الجيـــــد يتبـــــدى ذلـــــك الضـــــعف جليـــــا فـــــى اســـــتخدام مالبـــــس عصـــــرية 
ـــــــى تخـــــــص منتصـــــــف القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر ـــــــك الت ـــــــدال مـــــــن تل ،  ب

ـــــــالم  ـــــــة وبعضـــــــها ألف ـــــــارات الموســـــــيقية الجـــــــاهزة فـــــــى الخلفي والمخت
ــــــدق معروفــــــة ــــــة ، وكــــــذا عــــــدم وجــــــود م ــــــة العربي ــــــى اللغ ق لألخطــــــاء ف

ــــــــدس .  الفصــــــــحى القصــــــــة تتمحــــــــور حــــــــول هافـــــــــارد ســــــــولينز المهن
األشـــــهر فـــــى مهنتـــــه الـــــذى يعـــــانى مـــــن وســـــواس أن يزيحـــــه يومـــــا مـــــن 

ــــــد ــــــه واحــــــد مــــــن الجيــــــل الجدي هــــــذا يمثلــــــه االبــــــن الشــــــاب .  موقع
ــــــا ــــــه يوم ــــــه هــــــو ابنت ــــــزع من ــــــذى انت ــــــدس ال ــــــل هــــــذا  للمهن ــــــى مقاب ، ف

،  ل الكبيـــــر بينمـــــا هـــــى مخطوبـــــة للشـــــابالســـــكرتيرة المتعلقـــــة بالكهـــــ
ـــرج   ـــوم شـــيد ب ـــارس أحالمهـــا األســـطورى ي ـــه ف ـــة رأت في ـــاة ريفي وكـــذا فت

، وجـــاءت اآلن لتقـــيم كابنـــة فـــى منزلـــه بعـــد انتظـــار  كنيســـتها الشـــاهق
ـــــه  عشـــــر ســـــنوات ـــــه فـــــى أحـــــالم يقظتهـــــا بأن ـــــاء علـــــى وعـــــد تخيلت ، بن

يـــــة فـــــى عبـــــادة هـــــذه الفتـــــاة لـــــه تفلـــــح فـــــى النها.  ســـــيعود إليهـــــا يومـــــا
، لكــــــن هــــــذه الثقــــــة  إقناعــــــه بــــــأن يفســــــح المكــــــان لتلميــــــذه الواعــــــد

بــــالنفس هــــى عينهــــا التــــى تنتهــــى بــــه صــــريعا أســــفل مســــكنه الجديــــد 
ــــــد لتدشــــــينه ــــــى مســــــكنه الجدي ــــــدما يقــــــرر الصــــــعود ألعل محــــــور .  عن

درامــــــا إبســــــن هــــــو الخــــــراب داخــــــل شخصــــــية تبــــــدو ناجحــــــة ومــــــثال 
ء بـــالمعنى المـــادى ، بينمـــا فشـــل فـــى بنـــاء بيـــت خـــاص لـــه ســـوا مرموقـــا

  . أو بإسعاد زوجته أو باكتساب ثقة حقيقية بنفسه

  السيد التقدمى 
  ق م ١٠٣)  — ( ١٩٧٤سوريا 

.  زهيــــــر فهمــــــى:  مهنــــــدس الصــــــوت.  المؤسســــــة العامــــــة للســــــينما
ـــــــــاج.  ســـــــــهيل عرفـــــــــة:  الموســـــــــيقا التصـــــــــويرية ـــــــــذ اإلنت :  إدارة وتنفي
ــــد اهللا ــــد حــــورانى ، صــــالح العجــــم محمــــود أبــــو عب ــــاچ.  ، عمي :   مونت

ســــيناريو .  چــــورچ لطفــــى الخــــورى:  مــــدير التصــــوير.  مــــروان عكــــاوى
  . نبيل المالح:  وإخراج

ــــــــة ــــــــرحمن آل رشــــــــى.  نضــــــــال األشــــــــقر:  بطول ــــــــد ال ، ســــــــليم  عب
،  ، صــــباح العمــــرى وليــــد شــــميط.  إغــــراء:  باالشــــتراك مــــع.  موســــنى

، عــــــادل  ، عــــــدنان مــــــدانات جــــــورچ كنعــــــان.  عبــــــد الســــــالم الطيــــــب
  . الريس

واحــــــد مــــــن أفضــــــل اإلنتاجــــــات التــــــى قــــــدمتها الســــــينما الســــــورية 
ــــــــة والمباشــــــــرة .  صــــــــغيرة الحجــــــــم ككــــــــل ــــــــم يتخــــــــل عــــــــن الخطاب ل

، لكنــــه يحــــوى تأكيــــدا حبكــــة دراميــــة متماســــكة مســــتقاة  المعهــــودين
ـــالم  ـــى ازدهـــرت فـــى الع ـــة مـــن أفضـــل أفـــالم الســـينما السياســـية الت بعناي

اســـــية خاصـــــة ، مـــــع جـــــرأة سي فـــــى الســـــنوات الخمـــــس الســـــابقة عليـــــه
ـــــــد زمـــــــان معـــــــين لألحـــــــداث ، ممـــــــا يحتمـــــــل معـــــــه  فـــــــى عـــــــدم تحدي

 ـ  ؟ وماذا غيـــــر هـــــذاـ  صـــــحفى .  اإلســـــقاط علـــــى عصـــــره هـــــو نفســـــه
تســـــقط أمـــــام ســـــيارته جثـــــة ابـــــن كبيـــــر خـــــدم الـــــوزير ثـــــرى البلـــــدة مـــــن 

ـــــى ـــــه األول ـــــى   زوجت ـــــوزير والت ، هـــــذا بينمـــــا تركـــــب معـــــه زوجـــــة هـــــذا ال
فيـــق األخيـــر لتهمـــة القتـــل ، وذلـــك بهـــدف تل كانـــت حبيبتـــه هـــو يومـــا

ـــــى .  لهمـــــا ـــــور عل ـــــه مـــــن خـــــالل مواصـــــله الســـــعى للعث يواصـــــل تحقيق
ــــــل ــــــه القتي ــــــائق كــــــان يحملهــــــا إلي ، ليتكشــــــف مــــــدى فســــــاد هــــــذا  وث

المســــئول وأن رئــــيس خدمــــه المخلــــص الكهــــل هــــو الــــذى قتــــل بيديــــه 
ويتعـــــــرض الصـــــــحفى لمحـــــــاولتى قتـــــــل .  ابنـــــــه الـــــــذى ال يعتـــــــرف بـــــــه

يتضــــــح أيضــــــا أن الــــــوزير اســــــتغل أيضــــــا  قبــــــل أن ـ  إحداهما بالسمـ  
ـــــــة ـــــــل فـــــــى عالقـــــــة غرامي ـــــــدو هـــــــذه .  ســـــــكرتيرته أخـــــــت القتي قـــــــد تب

ــــــــارانويات مفرطـــــــة ـــــــة  ب ال يعيبهـــــــا إال  (، لكنهـــــــا قـــــــدمت بقـــــــوة درامي
  . وبتمثيل مقبول نسبيا من الجميع)  التطويل أحيانا

  سيد درويش 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 

ـــــــاج ] رض األفـــــــالم الســـــــينمائيةالعامـــــــة لتوزيـــــــع وعـــــــ [ العامـــــــة لإلنت
؛  مصــــــطفى ســــــامى:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  الســــــينمائى العربــــــى

محمــــــد :  ؛ المــــــادة التاريخيــــــة ســــــامى داود:  اشــــــترك فــــــى الســــــيناريو
:  ؛ منفــــذ المنـــــاظر عبــــد الفتــــاح البيلـــــى:  مصــــمم المنـــــاظر.  إبــــراهيم

كبيـــــــر مهندســـــــى .  نجيـــــــب خـــــــورى:  ؛ اإلكسســـــــوار حلمـــــــى عـــــــزب
ــــور:  لألغــــانى:  لصــــوتا ــــد الن ــــز فاضــــل:  ؛ للحــــوار نصــــرى عب ؛  عزي

؛ مهنـــــــدس  ؛ ] أنـــــــدريا زانـــــــديلس [ـ  أنـــــــدريا زنـــــــديلس :  للمكســـــــاچ
إرنســــــــــت :  مســــــــــجل الصــــــــــوت >؛  حلمــــــــــى رســــــــــمى:  الصــــــــــوت
ـــــع األلحـــــان المســـــرحية.  < صـــــباغ ـــــراهيم حجـــــاج:  توزي ـــــام  >؛  إب ق

؛  وىالفرقـــــــــة العربييـــــــــة بقيـــــــــادة أحمـــــــــد الحفنـــــــــا:  بعـــــــــزف األغـــــــــانى
ــــــــل:  الرقصــــــــات لالستعراضــــــــات ــــــــة  حســــــــن خلي ؛ الرقصــــــــات الفردي

ـــــــــراهيم عـــــــــاكف:  والزفـــــــــة ـــــــــى األلحـــــــــان إب ـــــــــدريب عل ســـــــــيد :  ؛ الت
اشـــــترك  >؛  إســـــماعيل شـــــبانة:  أغـــــانى ســـــيد درويـــــش.  < مصـــــطفى

، هـــــــــانى  ، مرســـــــــى الحريـــــــــرى محمـــــــــد الفيـــــــــومى:  فـــــــــى اإلنشـــــــــاد
د ناهــــــ:  ؛ النيجــــــاتيف فــــــاروق شــــــحاتة:  مركــــــب الفــــــيلم.  < شــــــاكر

محمــــــد :  ؛ المصــــــور يوســــــف حلمــــــى:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  المكــــــاوى
ــــــــد :  الموســــــــيقى التصــــــــويرية -المستشــــــــار الموســــــــيقى .  شــــــــاكر عب

ــــويرة ــــاچ الحلــــيم ن ــــى :  مــــدير التصــــوير.  حســــين عفيفــــى:  ؛ المونت عل
  . أحمد بدرخان:  المخرج.  محمد رجائى:  المنتج.  حسن

اشــــترك .  يد درويــــشسـ  كــــرم مطــــاوع .  جليلةـ  هنــــد رســــتم :  بطولــــة
، زيــــزى  ، ناهـــد ســـمير ، أمــــين الهنيـــدى فتـــوح نشـــاطى:  فـــى التمثيـــل
،  ، حســـــن عبـــــد الســـــالم ، حســـــين عســـــر ، ســـــامية رشـــــدى مصـــــطفى

ليلـــــى .  ، شـــــريف يحيـــــى هـــــانى شـــــاكر:  ؛ والطفـــــالن فتحيـــــة شـــــاهين
ـــــــون تويمـــــــا ، عـــــــادل إمـــــــام ، محمـــــــد شـــــــوقى يســـــــرى ـــــــة  ، إدم ، علي
ــــــد الفتــــــاح غــــــبن فــــــوزى ــــــد اهللا د العراقــــــى، محمــــــو  ، عب .  ، ســــــيد عب

،  ، جميـــل عـــز الــــدين ، كامــــل أنـــور ، محســـن حســـنين فاطمـــة عمـــارة
،  ، أديـــــــــب الطرابلســـــــــى ، أشـــــــــرف الســـــــــلحدار حســـــــــين إســـــــــماعيل

  . محمود مختار
جليلـــــة التـــــى أحبهـــــا ســـــيد درويـــــش لكنهـــــا كانـــــت فـــــى ’  العالمـــــة ‘

ورغـــم ذلـــك كـــان .  نفـــس الوقـــت علـــى عالقـــة بثـــرى كبيـــر فيثـــور عليهـــا
قصـــة حيـــاة أحـــد رواد الغنـــاء فـــى .  ا دورهـــا فـــى المواقـــف الوطنيـــةلهـــ

ــــده فــــى عــــام  ــــذ مول ــــه من ــــع حيات ــــع القــــرن العشــــرين تتب مصــــر فــــى مطل
خـــــــيط درامـــــــى نحيـــــــل كالعـــــــادة مـــــــع ســـــــير .  وحتـــــــى مماتـــــــه ١٨٩٢

  . ، لكن عامة العناصر التقانية واألجواء جيدة جدا الشخصيات
   ٢/١السيد قشطة 

  ق م ١٢٠)  س / السبكى/  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . إبراهيم عفيفى:  إخراج

،  ، محمـــــد رضــــــا ، إلهـــــام شــــــاهين ، ســــــهير البـــــابلى عـــــادل أدهـــــم
،  ، نعيمــــة الصــــغير ، ســــيد زيــــان ، أحمــــد بــــدير محســــن محيــــى الــــدين

  . ، أمل إبراهيم منى درويش
، يلتقـــــى  إلـــــخ…، وتلجـــــأ للـــــزار  المعلـــــم الـــــذى ال تنجـــــب زوجتـــــه

درامــــــا !  ل أنــــــت القصــــــةأكمــــــ…، تغريــــــه ويتزوجهــــــا  بفتــــــاة لعــــــوب
، علـــــى غيـــــر الحـــــال مـــــع  أحيــــاء شـــــعبية جيـــــدة التمثيـــــل مـــــن الجميــــع

المشــــكلة أن هــــذا الفــــيلم شــــيك .  لــــنفس الموجــــه والبطــــل”  الفــــرن “
علـــــى بيـــــاض لجميـــــع األفكـــــار الشـــــعبية عـــــن ضـــــرورة خضـــــوع المـــــرأة 

  . إلخ…وسيطرة الرجل وكيد النساء 
  السيد كاف 

Maître Chien 
  ق م ١٠٧)  س/  ت ( ١٩٩٤مصر 

ــــــــو ســــــــيف:  قصــــــــة.  اتحــــــــاد اإلذاعــــــــة والتليفـــــــــزيون .  صــــــــالح أب
لينـــــــين :  ؛ حـــــــوار ، صـــــــالح أبـــــــو ســـــــيف لينـــــــين الرملـــــــى:  ســـــــيناريو
ـــــــد :  أغـــــــانى.  شـــــــويكار خليفـــــــة:  الخـــــــدع الســـــــينمائية.  الرملـــــــى عب

ــــــــــى ســــــــــعد:  موســــــــــيقى وألحــــــــــان.  الســــــــــالم أمــــــــــين ــــــــــع .  عل التوزي
/  الفنــــــــــان:  رســــــــــومات العنــــــــــاوين.  أشــــــــــرف هيكــــــــــل:  الموســــــــــيقى



١٨٥  

:  المصـــــور.  عـــــادل وهبـــــة:  مـــــدير إنتـــــاج منفـــــذ.  مصـــــطفى حســـــين
.  إبـــــــراهيم ســـــــيد أحمـــــــد.  د:  مهنـــــــدس المنـــــــاظر.  فتحـــــــى إبـــــــراهيم
ــــدس الصــــوت ــــاس:  ؛ مســــجل الحــــوار ســــيد حامــــد:  مهن ــــق إلي .  توفي
عـــــــادل :  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  ســـــــهير أبـــــــو الخيـــــــر:  مســـــــاعد المخـــــــرج

.  وحيــــد فريــــد:  ر التصــــويرمــــدي.  حســــين عفيفــــى:  مونتــــاچ.  الميهــــى
  . ] صالح أبو سيف : [ إخراج.  ممدوح الليثى:  المنتج الفنى
ــــة ــــل:  بطول ــــدبولى.  ســــناء جمي ــــد المــــنعم م أشــــرف .  أنوشــــكا.  عب
، أحمــــــد  حســــــن حســــــين.  باالشــــــتراك مــــــع.  عــــــادل أمــــــين.  ســــــيف
، محــــب  زينــــب وهبــــى.  ، مجــــدى صــــبحى ، شــــعبان حســــين خمــــيس
،  نبيــــــــل الهــــــــوارى.  لــــــــى جمــــــــال، لي ، حمــــــــدى الســــــــخاوى كاســــــــر

:  وضـــــيوف الفـــــيلم.  ، نصــــر ســـــيف ، مهـــــدى عبـــــاس الشــــينة الشـــــين
ــــــــد.  ، محمــــــــد الشــــــــويحى أحمــــــــد عقــــــــل محمــــــــد :  والوجــــــــه الجدي

، موســـــى  صـــــالح الحســـــينى.  ، د ســـــمير المـــــال.  د:  مـــــع.  محمـــــود
  . موسى

ــــــر ــــــالم الموجــــــه المصــــــرى الكبي ــــــذى كــــــافح  آخــــــر أف ، والفــــــيلم ال
مــــع .  ، ولــــم ينقــــذه إال تبنــــى التليفـــــزيون لــــه هالرقابــــة طــــويال مــــن أجلــــ

، جـــــــاء عملـــــــه محبطـــــــا  تجاهـــــــل أى توقعـــــــات كبيـــــــرة أو غيـــــــر كبيـــــــرة
ــــالمفهوم المثقــــف لهــــا.  جــــدا ــــارص طريفــــة لكنهــــا نفــــذت ب ،  فكــــرة ف

ــــذى يشــــبعها بكــــل التخــــاريف  ــــة ‘وال ــــة وبالبـــــارانويا ’  الفني وغيــــر الفني
ــــــة والسياســــــية المفرطــــــة ،  ال الضــــــحك، أى بكــــــل شــــــىء إ االجتماعي

،  ويثبـــــت أن صـــــالح أبـــــو ســـــيف لـــــم يكـــــن موجهـــــا كامـــــل االحترافيـــــة
الكــــاف .  رغــــم تفوقــــه فــــى مســــألة االحتــــراف علــــى كــــل أقرانــــه تقريبــــا

ـــب ـــه  هـــى اختصـــار كل ـــة تجعل ، وهـــو المـــدعو سنســـن ربيـــب ســـيدة ثري
ــــى  أهــــم شخصــــية فــــى قصــــرها ، ومــــن ثمــــة يتهافــــت كــــل األقــــارب عل

ـــــة الشـــــغل   تملقـــــه ـــــاة مثقف ـــــل فت ـــــه، وتقب ـــــة ل ينتهـــــى كـــــل هـــــذا .  كمربي
بالســـيدة وكلبهــــا وحيـــدين بعــــد أن أحبـــت الفتــــاة قريبـــا للســــيدة ورحــــال 

، تمامـــــا كمـــــا يرحـــــل الجميـــــع يأســــا فـــــى الثـــــروة أو ســـــخطا علـــــى  معــــا
المعنــــى الضــــمنى واضــــح .  إلــــخ…مهانــــة خدمــــة الكلــــب أو حراســــته 

، وهــــو أن كـــــل مــــن يحصـــــلون علــــى مثـــــل هــــذه الرفاهيـــــة  بمــــا يكفـــــى
ـــــل !  كـــــالبوالنفـــــوذ هـــــم   هـــــى الشـــــىء  ـ  ! وليس كلبهـــــاـ  ســـــناء جمي

، وهــــى مصــــدر خفــــة الظــــل إن  الوحيــــد المثيــــر لإلهتمــــام فــــى العــــرض
ــــة الشــــابة أنوشــــكا.  وجــــد ــــأس بهــــا وإن   أول أدوار المغني ــــث ال ب ، حي

ـــــت تســـــتحق شـــــيئا أفضـــــل ـــــة .  كان ـــــى صـــــورة أغني ـــــة ف ـــــاوين ملحن العن
ــــة ،  المصــــرية، وهــــى ســــابقة فــــى الســــينما  تصــــاحب نســــختها المكتوب

  . عززها على نحو جيد رسوم مصطفى حسين لألسماء المذكورة
  سيداتى آنساتى 

  ق م ١١٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٠مصر 
  . رأفت الميهى:  إخراج

،  ، عبلـــة كامـــل ، صـــفاء الســـبع ، معـــالى زايـــد محمـــود عبـــد العزيـــز
، أشــــرف عبـــــد  ، مخلـــــص البحيــــرى ، عائشــــة الكيالنــــى يوســــف داود

ــــــال زكــــــى ، عثمــــــان عبــــــد المــــــنعم فكــــــرى ، مجــــــدى البــــــاقى ،  ، امتث
  . فاطمة شوشة

مـــــن أفكـــــار الميهـــــى جريئـــــة الغرابـــــة لكـــــن كالعـــــادة ال تقـــــول أشـــــياء 
ــــــى محمــــــل الجــــــد ــــــى أى حــــــال هــــــذا عمــــــل محــــــدد .  تؤخــــــذ عل عل

ـــــر منهـــــا ـــــع زمـــــيالت يقـــــررن أن .  الحبكـــــة وأخـــــف ظـــــال مـــــن الكثي أرب
ســـــــاعى بســـــــيط الحـــــــال حاصـــــــل علـــــــى  (يتـــــــزوجن شخصـــــــا واحـــــــدا 

، لتحقيـــــق مســـــتوى معيشـــــى معقـــــول وحتـــــى ال تقـــــع أى  ) ! كتوراةالـــــد 
تتــــــوالى المفارقــــــات خاصــــــة حــــــين .  مــــــنهن تحــــــت ســــــيطرة الرجــــــال

ـــالمنزل ـــه علـــى البقـــاء ب ـــه أعـــراض حمـــل   يجبرن ، وبعـــد قليـــل تظهـــر علي
خـــــيط مـــــواز ألشـــــرف عبـــــد البـــــاقى ســـــاعيا بســـــيطا .  كـــــاذب وهكـــــذا

  . أيضا تزوج من عجوز مسيحية
  ☺  ٢/١السيدة تتالشى 

The Lady Vanishes 
  ق أأ ٩٧)  ت ( ١٩٣٨بريطانيا 
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أصـــــبح مـــــن فـــــوره كالســـــية شـــــهيرة لهيتشـــــكوك رغـــــم أنـــــه لـــــم يكـــــن 

ــــه أصــــال  ــــررا توجيهــــه ل ــــث بــــات  (مق ــــة حي ــــن يعرفــــه ثاني وهــــو شــــىء ل
.  ) صــــاحب فكـــــرة كـــــل أفالمـــــه بعـــــد ذلــــك ومتابعـــــا لهـــــا مـــــن البدايـــــة

مــــــــن  ـ  ويكاد يستعصــــــــى فعــــــــال علــــــــى أى تصنيفـ  مــــــــزيج مــــــــذهل 
اســـــــــــم الكوميـــــــــــديا والميلودرامـــــــــــا االبتكـــــــــــار األصـــــــــــيل المســـــــــــجل ب

، والــــذى يجعــــل الكوميــــديا جــــزءا مــــن نســــيج أى شــــىء بمــــا  الســــاحر
عــــن .  فيــــه الرعــــب والــــدماء الحقيقيــــة دون أن تضــــعف قــــط مــــن أثرهــــا

ــــا ــــر أوروپ ــــاء رحلــــة قطــــار عب ــــة أثن ، كانــــت بصــــبحة عــــابرة  تالشــــى مربي
ـــــع ممثلـــــة شـــــابة الكـــــل ألســـــباب خاصـــــة بـــــه ينكـــــر وجـــــود تلـــــك .  م

ة موســــيقى انجليــــزى شــــاب ، بعــــد قليــــل يــــؤمن بقصــــة الممثلــــ الســــيدة
.  ، وتــــــدريجيا تتكشــــــف األلغــــــاز فائقــــــة اإلثــــــارة أميــــــل لالســــــتخفاف

، والتشــــــــويق  كالعــــــــادة تفاصــــــــيل متدفقــــــــة بغــــــــزارة ممتعــــــــة والذعــــــــة
والغمـــوض قـــاتلين طـــوال الوقـــت وحتـــى لحظـــة انكشـــاف الســـر أخيـــرا 

ـــــدة الســـــيدة ـــــر مـــــن عظـــــيم .  فـــــى بل ـــــل أكث ـــــداعم مـــــذهل ب الطـــــاقم ال
ـــــل  احـــــدةودون اســـــتثناء شخصـــــية و  ، فجميعهـــــا أخـــــذت حقهـــــا الكام
لهيتشـــــــكوك نظريـــــــة فـــــــى الممثلـــــــين أنهـــــــم  (فـــــــى الكتابـــــــة والتوجيـــــــه 

، ثــــــم اضــــــطر لالعتــــــذار عنهــــــا قـــــائال أنــــــه لــــــم يقصــــــد أنهــــــم  مواشـــــى
وهـــــــى .  ، بــــــل قصـــــــد أنهــــــم يجــــــب أن يســـــــاقوا كالمواشــــــى مواشــــــى

ـــــال  ـــــه الممثلـــــين ب ـــــه ســـــيد توجي ـــــالنظر لكون ـــــار ب ـــــة تســـــتحق االعتب نظري
ــــــازع ــــــراكبين الصــــــديقين و .  ) من ــــــا دورى ال ــــــذان لعب ــــــن ورادفــــــورد الل ي

ــــراغبين فــــى اللحــــاق بمبــــاراة مــــا ــــا  الســــاذجين ال ، نجحــــا لحــــد أن كون
ــــة ــــدورين فــــى أفالمهمــــا التالي ــــذات ال ــــذى .  ثنــــائى ب ــــد ال الشــــىء الوحي

ـــــــة  ـــــــدول واألزمن ـــــــاء باإليحـــــــاء بال ـــــــوم االكتف ـــــــدو مريحـــــــا الي قـــــــد ال يب
ـــــة ـــــيس التصـــــريح  والصـــــراعات األوروپي ـــــا، ول ـــــدنا دوم .  بهـــــا كمـــــا اعت

انظــــــر مــــــثال  (وهــــــو شــــــىء مــــــألوف ال ســــــيما فــــــى أفالمــــــه البريطانيــــــة 
، وال يقلــــــل مــــــن ذكــــــاء وإبــــــداع الفــــــيلم ســــــينمائيا أو   ) ” تخريــــــب “

المـــــرأة  “:  انظرـ  بـــــذات العنـــــوان  ١٩٧٩أعيـــــد فـــــى عـــــام .  كحبكــــة
  . ” الغامضة
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، ذات خـــــيط رئـــــيس فعـــــال ال  تليفــــــزيونية غمـــــوض واضـــــحة التميـــــز
ـــــه حتـــــى اللحظـــــة األخيـــــرة ســـــيدة تســـــقط .  تســـــتطيع ســـــوى التعلـــــق ب

، وتعــــــود لبيتهــــــا فــــــإذا بهــــــا  لــــــدى محاولــــــة متشــــــرد خطــــــف حقيبتهــــــا
تكتشــــف أنهــــا رحلــــت عنــــه لــــيس هــــذا الصــــباح كمــــا تتخيــــل بــــل قبــــل 

رى ، وأنهـــــــا فقــــــــدت فيهمـــــــا الـــــــذاكرة وعاشــــــــت حيـــــــاة أخــــــــ عـــــــامين
ـــــرفض .  مختلفـــــة ـــــدة ي ـــــاة جدي ـــــى حي ـــــدأ االســـــتقرار ف ـــــذى ب زوجهـــــا ال

ـــــدأت هـــــى  ـــــه فتختطـــــف ابنتهـــــا وترســـــلها ألمهـــــا بعـــــد أن ب عودتهـــــا إلي
المثيــــر فــــى األمــــر أن كــــل .  نفســــها تتعــــرض لمحــــاوالت قتــــل غامضــــة

ذلــــك ال يتعلــــق بحياتهــــا المؤقتــــه بــــل بأحــــداث آخــــر يــــوم قبــــل فقــــد 
ـــــذاكرة ـــــين أحـــــد ا.  ال ـــــل أم ـــــاحففهـــــى متهمـــــة بقت ـــــل مـــــن  لمت ، وتقاب

، وأخيـــــرا  جديـــــد الرســـــام الـــــذى عاشـــــت معـــــه خـــــالل هـــــذين العـــــامين
ـــــى بأوصـــــافها للشـــــرطة ـــــذى أدل ـــــرى ال هـــــل :  تقـــــرر مواجهـــــة ذلـــــك الث

، أم هــــــل مــــــن الممكــــــن أن يكــــــون هــــــو  ، هــــــل سيشــــــى بهــــــا يبرئهــــــا
ـــم  القاتـــل ، وإن انطـــوى هـــذا علـــى لغـــز آخـــر هـــو لمـــاذا وشـــى بـــامرأة ل

  ؟ يقابلها من قبل قط
  ة القصر سيد
  ق أأ ٩٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٨مصر 

.  أفــــالم اتحــــاد الســــينمائيين]  أفــــالم النصــــر صــــبحى فرحــــات  [
عبــــــــاس :  ؛ مهنــــــــدس الـــــــديكور عزيــــــــز فاضـــــــل:  مهنـــــــدس الصـــــــوت

ـــــاچ حلمـــــى ـــــد:  ؛ مونت ـــــرة فاي حســـــين :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أمي
محمــــــد :  المنـــــتج المســــــاعد >؛  حســـــن رمــــــزى:  المنــــــتج.  حلمـــــى

ـــــــيم نصـــــــر:  مـــــــدير التصـــــــوير.  < لعشـــــــرىا :  إخـــــــراج.  عبـــــــد الحل
  . كمال الشيخ

ـــــــــة ـــــــــاتن حمام ـــــــــع¤ .  عمـــــــــر الشـــــــــريف.  ف زوزو :  باالشـــــــــتراك م
،  ] إســــتيفان روســــتى [ـ  ، إســــتفان روســــتى  ، عمــــر الحريــــرى ماضــــى

ـــــــردوس محمـــــــد ـــــــدين إلهـــــــام زكـــــــى.  ف ـــــــور ال ، إســـــــكندر  ، شـــــــفيق ن
د المـــــــــنعم ، عبـــــــــ ، أحمـــــــــد األباصـــــــــيرى ، توفيـــــــــق صـــــــــادق منســـــــــى
  . سعودى

ـــــه ـــــل والتوجي ـــــدة التمثي ـــــة جي ـــــة واجتماعي ـــــة  ميلودرامـــــا عاطفي ، ومقنع
پــــــالى بــــــوى ثــــــرى مــــــاجن يريــــــد اإليقــــــاع .  الشخصــــــيات واألحــــــداث

ــــرة ــــاة فقي ــــك بفت ــــة تطليقهــــا بعــــد ذل .  ، وحــــين يفشــــل يتزوجهــــا مــــع ني
ــــــــه دســــــــائس أحــــــــد أصــــــــدقائه المنتفعــــــــين  ــــــــه حول ــــــــب حول األن تتكال

، وبالعبـــــارات األكثـــــر اقتباســـــا عـــــن  وارهروســـــتى ربمـــــا فـــــى أشـــــهر أد (
ــــــه ) لســــــانه .  ، بينمــــــا يتحــــــول هــــــو نحــــــو الحــــــب واإلخــــــالص لزوجت

  . حمامة والشريف محببين تماما فى هذين الدورين القائدين
  سيدة القصص 

The Story Lady 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٩١أميركا 

Jones Programing Partners. M: Lee Holdridge. E: Peter V. 
White. PD: James Hulsey. DPh: Kees van Oostrum. P: 
Joseph B. Wallenstein. W: Robert Zeschin. D: Larry 
Elikann.  ExcP: Margery Nelson. Michael Filerman. Exc 
in Charge of P for Jones Entertainment Group: Philip D. 
Fehrle. 

Jessica Tandy. ¤. Stephanie Zimbalist. Lisa Jakub. 
Christopher Gartin. And Tandy Cronyn -as Meg. Sp Guest 
App: Richard Masur. And Ed Begley Jr -as Otis.  Luis 
Avalos, Rosey Brown, Charles Champion, Ellen Crawford. 
ـــذ أصـــبحت  ـــة مجـــال من أم عجـــوز ال تجـــد نشـــاطا متاحـــا لهـــا فـــى أي

ــــــدى ابنتهــــــا فــــــى نيــــــو چيرســــــى ــــــة .  تقــــــيم ل فجــــــأة تقــــــرر تجربــــــة رواي
ــــت لألطفــــال فــــى  ـــــزيون الشــــعبى ‘حوادي ــــا’  التليف ــــؤجر وقت ــــث ت .  حي

تـــنجح التجربـــة وتطلـــب للعمـــل فـــى نيـــو يـــورك حيـــث تقـــيم لـــدى معـــدة 
تعــــــانى مــــــن الطــــــالق ، التــــــى  البرنــــــامج وتنشــــــأ صــــــداقة مــــــع طفلتهــــــا

درامــــا مــــؤثرة عــــن عــــالم .  الهــــادىء للوالــــدين وكــــذا انشــــغالهما الــــدائم
ــــــــــزيون ومشـــــــــاكلهما ـــــــــدى تصـــــــــنع  األطفـــــــــال والتليف ، وچيســـــــــيكا تان

حبكــــة النهايــــة لجوئهــــا للشــــرطة لتــــتخلص مــــن تعاقــــدها حــــين .  الفـــرق
انظـــــر لتانـــــدى مـــــن .  أرادت المحطـــــة منهـــــا أن تـــــزرع أســـــنانا صـــــناعية

ـــــذى ســـــميت عنـــــه لألوســـــكار ذات الســـــنة دور  ذكريـــــات مـــــن  “هـــــا ال
  . ” الماضى

  سيدة القطار 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 

ـــــــيلم [ ـــــــا ف ـــــــات بهن ـــــــيم نصـــــــر ] منتخب ـــــــد الحل قصـــــــة .  أفـــــــالم عب
ـــو العـــال:  مونتـــاچ.  نيـــروز عبـــد الملـــك:  وحـــوار :  ديكـــور.  كمـــال أب

.  رنصــــــرى عبــــــد النــــــو :  رئــــــيس قســــــم الصــــــوت.  أنطــــــون بــــــوليزويس
، إبـــــــراهيم  ، محمـــــــود الشـــــــريف حســـــــين جنيــــــد:  موســــــيقى وألحـــــــان

يوســـــــــف :  إخـــــــــراج.  محمـــــــــد نصـــــــــر:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  حجـــــــــاج
  . شاهين

ـــــراد ـــــى م ـــــى شـــــاهين ليل ـــــب صـــــدقى ، عمـــــاد حمـــــدى ، يحي ،  ، زين
  . ، عزيزة حلمى ، سعيد أبو بكر ، فردوس محمد سراج منير

قطــــار  حــــادث.  رغــــم األســــماء الكبيــــرة جــــاء محبطــــا بشــــكل عــــام
تــــدعى زوجــــه علــــى أثــــره أنهــــا ميتــــة حتــــى يقــــبض زوجهــــا قيمــــة التــــأمين 

ـــة ـــاة الســـعيدة لالبن ـــة مغنيـــة.  ويحقـــق الحي ، لكـــن هـــذه  أصـــبحت االبن
ـــــة!  قصـــــة أخـــــرى ـــــة المتوقع ـــــة لكـــــن ليســـــت بالفعالي ـــــا فاقع ،  ميلودرام

  . وقامت ليلى مراد بدورى األم واالبنة
  السيدة وقاطع الطريق 

The Lady and the Highwayman 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ٨٩)  ت ( ١٩٨٨بريطانيا 

The Grade Company [Gainsborough Pictures]. From the 
N: Barbara Cartland. S: Terence Feely. MComp: Laurie 
Johnson. ExcP: Lord Lew Grade. P: Albert Fennell, John 
Hough. D: John Hough.  Co-P: Peter Manley↑. Exc in 
Charge of P: Jean Walter, John Collingwood. DPh: Terence 
Cole, B.S.C. FE: Peter Weatherley, G.B.F.E. PD: Keith 
Wilson. CD: Joan Ellacott. MUp: Eddie Knight, Basil 
Newall. Hirdressing: Daphne Martin, Barbara Pitchie, Joan 
White, Joan Carpenter. 

Str: Emma Samms. Oliver Reed. Claire Bloom. 
Christopher Cazenove. Lysette Anthony. Hugh Grant. 
Michael York -as King Charles II. SpGuestAprs: John 
Mills. Ian Bannen. Robert Morley. Bernard Miles. AlsoStr: 
Gordon Jackson. Gareth Hunt. ␡ ↑ Ftr: Stephanie Pitt, Floyd 
Bevan, Wayne Michaels, Lamya Derval, Forbes Collins, Liz 
Frazer, James Booth, Tommy Duggan, John Baskcomb, 
Greg Powell, Preston Lockwood, Stephan Chase, Octavia 
Verdin, Lea Rochelle, Dorothy Lawrence, Jennifer Croxton, 
Tricia Ford, Roy Boyd, Kenneth Gilbert, Jeffery Dench, 
Christopher Robbie, Terry Plummer, Adam Whyte, Greg 
Powell. 

ــــد  ١٦٦٠فــــى  ــــه تشــــارلز األول بع ــــانى عــــرش أبي اســــترد تشــــارلز الث
عامـــــــــــا مـــــــــــن إعدامـــــــــــه وتـــــــــــولى كرومويـــــــــــل الحكـــــــــــم وإعـــــــــــالن  ١١

ـــــة ـــــ الجمهوري ـــــد المكائ ـــــة تتزاي د والفســـــاد ، لكـــــن فـــــى الســـــنوات التالي
، باغتصـــــاب   ) ليســـــيت أنتـــــونى (لتصـــــيب الفتـــــاة النبيلـــــة بانثيـــــا فــــــاين 

ـــن عمهـــا فقـــد تحـــول لقـــاطع  كـــل أمـــوال أبيهـــا وإعـــدام أخيهـــا ـــا اب ، أم
،  ) هيــــــو جرانــــــت فــــــى دور العنــــــوان (طريــــــق يــــــدعى سيلفـــــــر بليــــــد 

.  يحـــارب تلـــك المظـــالم متخليـــا عـــن مكانتـــه كصـــديق حمـــيم للملـــك
يتــــآمر مــــع الكونتيســــة بــــاربرا كاســــتلمين )   فكــــازينو  (ابــــن عــــم بعيــــد 

ضـــد الفتـــاة طمعـــا مـــن األول فـــى )  ســـامز (محظيـــة الملـــك الحســـناء 
، وخوفـــــا مـــــن الثانيـــــة ممـــــا حققتـــــه الفتـــــاة مـــــن مكانـــــة لـــــدى  ثروتهـــــا
ــــك ــــى فرنســــا ويقــــدمونها للمحاكمــــة .  المل ــــك إل ــــة للمل يســــتغلون رحل

د عقـــــد بتهمـــــة التـــــآمر مـــــع القاتـــــل المجهـــــول علـــــى قتـــــل زوجهـــــا بعيـــــ
جــــــاء هــــــذا  (قرانهــــــا مــــــن هــــــذا الكهــــــل مســــــئول الضــــــرائب الجشــــــع 

العقـــد بنـــاء علـــى كذبـــة غـــرر بهـــا بواســـطتها مـــدعيا إمكانـــه إنقـــاذ أخيهـــا 
يحكــــم عليهــــا بقطــــع رأســــها كمــــا يقــــبض علــــى ابــــن .  ) مــــن المشــــنقة

ــــدى ظهــــوره محــــاوال إنقاذهــــا ــــى اللحظــــة  العــــم ل ــــوتر حت ، ويســــتمر الت
فــــيلم دســــائس قصــــور أميــــل .  جميــــلاألخيــــرة تمامــــا لقطــــع رأســــها ال
، لكــــن منفــــذ بقــــيم إنتاجيــــة عاليــــة نســــبيا  للروتينيــــة وبــــال جديــــد يــــذكر
، ورييـــــد  ، مـــــنهم يـــــورك فـــــى دور الملـــــك وبطـــــاقم كامـــــل مـــــن النجـــــوم

، وبلــــووم  فــــى دور الســــير فيليــــب كــــيچ النائــــب العــــام ومســــئول األمــــن
عة فــــى دور الليــــدى دارلينجتــــون عمــــة البطلــــة العجــــوز العطــــوف وواســــ

  . ، وعدد كبير آخر من المخضرمين النفوذ معا
    ٢/١سيرانو دى بيرچيراك 

Cyrano de Bergerac 
  ]  بالفرنسية  [ق م  ١٣٨)   ت  ( ١٩٩٠فرنسا 

Hachette Première; Camera One; Films A2; D.D. 
Productions; UGC. M: Jean-Claude Petit. E: No6lie 
Roisson. PD: Ezio Frigerio. DPh: Pierre Lhomme. S: Jean-
Paul Rappeneau, Jean-Claude Carrière; Based on the Play: 
Edmond Rostand.. P: Rene Cleitman, Michael Seydoux. D: 
Jean-Paul Rappeneau. 

Gerard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Perez, Jacques 
Weber, Roland Bertin, Philippe Morier-Genoud, Philippe 
Volter, Pierre Maguelon. 
معالجــــــة ممتــــــازة عاطفيــــــا وكوميــــــديا وحزنــــــا وتمثــــــيال وحركــــــة إيقــــــاع 
ــــاريس القــــرن  ــــون روســــتان عــــن ب ــــى كــــل شــــىء لمســــرحية إدم ــــة ف ومتع

عامــــا والتــــى نظــــر  ٤٠الســــابع عشــــر فاقــــت مثيلتهــــا الهوليووديــــة قبــــل 
.  لهـــــا فــــــى حينهــــــا علــــــى إنهــــــا طفــــــرة ســــــينمائية نحــــــو األدب الرفيــــــع

لكـــــن ذى األنـــــف الطويـــــل  جنـــــدى الفرقـــــة األجنبيـــــة المغـــــوار البـــــارع
وتكلفـــــه .  ، يحـــــب ابنـــــة عمـــــه الحســـــناء مـــــن جانـــــب واحـــــد المشـــــوه

هـــــذا الحبيـــــب أميــــــل .  هـــــى برعايـــــة حبيبهــــــا زميلـــــه الشـــــاب الوســــــيم
ـــــب لـــــه الخطابـــــات  للحســـــية والتفاهـــــة ـــــرض عليـــــه األول أن يكت ، فيع

كمـــا أنـــه فـــى أحـــد المشـــاهد الممتعـــة يلقنـــه .  الغراميـــة لهـــا بـــدال منـــه
لم هــــــو وهــــــى تســــــمع مــــــن الشــــــرفة أو فــــــى ظــــــالم الكــــــالم ثــــــم يــــــتك

لـــــيس بالضـــــرورة كـــــل الفرنســـــيين ال يعرفـــــون كيـــــف تصـــــنع  (الحديقـــــة 
ــــالم ، فقــــد تــــم تعــــديل مشــــهد الشــــرفة األصــــلى بإضــــافة عاصــــفة  األف

ــــه ــــرة ل ــــا مطي ــــة وتكثيفــــا درامي ، وأشــــياء كهــــذه  ، ممــــا زاده عنفــــا وحيوي
ــــــة ــــــى عــــــرف األفــــــالم الفني ــــــر عــــــادة ف ــــــع .  ) جــــــرائم ال تغتف دمــــــار م

ــــب الوســــيم ــــى الحــــدود األســــپانية ومــــوت الحبي ــــأتى  الحــــرب عل ، ال ت
ـــــة ســـــعيدة ككـــــل هـــــو شـــــحنة .  ، إنمـــــا فصـــــول مؤلمـــــة الفلســـــفة نهاي

ـــــدة ـــــة الخال مـــــع نجـــــاح .  رجراجـــــة مـــــن األحاســـــيس والمعـــــانى الجميل
، لـــــم يحـــــظ بمثلـــــه فـــــيلم نـــــاطق بغيـــــر اإلنجليزيـــــة  جمـــــاهيرى ونقـــــدى
ـــذ وقـــت طويـــل ممثـــل فـــى تـــاريخ األوســـكار  چيـــرار ديپاردييـــه أول.  من

بالمثــــــل بقيـــــــة  (يســــــمى للجــــــائزة عــــــن دور نــــــاطق بغيــــــر اإلنجليزيــــــة 
ـــــــى ســـــــمى لهـــــــا الفـــــــيلم ـــــــة الت ـــــــة .  ) الجـــــــوائز التقاني ـــــــاوين التحتي العن

،  للنســـــخة اإلنجليزيـــــة مـــــن ترجمـــــة األديـــــب الكبيـــــر أنتـــــونى بيـــــرچيس
أن كتابـــــة عنـــــاوين تحتيــــــة  ـ  عن حـــــق فـــــى الواقعـ  لكـــــن الـــــبعض رأى 

ــــــــــ ــــــــــرجلألف ــــــــــدماج المتف ــــــــــيلم .  الم بالشــــــــــعر يشــــــــــتت ان انظــــــــــر الف
نســـــــــــخة ”  روكســـــــــــان “، و ١٩٥٠الهوليـــــــــــوودى بـــــــــــذات العنـــــــــــوان 

  . الثمانينيات من ذات القصة
AA: CD (Franca Squarciapino). 
AAN: A (Depardieu); Foreign Film; AD-SD (Frigerio 

-AD, Jacques Rouxel -SD); MUp (Michèle Burke, Jean-
Pierre Eychenne). 



١٨٦  

   سيرانو دى بيرچيراك 
Cyrano de Bergerac 

  تلوين/   ق أأ ١١٢)   — ( ١٩٥٠أميركا 
United Artists. M: Dimitri Tiomkin. E: Harry Gerstad. 

DPh: Franz Planer. S: Brian Hooker; Based on the Play: 
Edmond Rostand. P: Stanley Kramer. D: Michael Gordon. 

Jose Ferrer, Mala Powers, William Prince, Morris 
Camovsky, Lloyd Corrigan, Ralph Clanton, Virginia 
Farmer, Edgar Barrier, Elena Verdugo. 
النســـــــخة الهوليووديـــــــة الرئيســـــــة مـــــــن مســـــــرحية الفرنســـــــى إدمـــــــون 

، نالـــــــت تقـــــــديرا واســـــــعا  ١٨٩٧روســـــــتاند التـــــــى كتبهـــــــا فـــــــى العـــــــام 
، وإلفســـــاح الفرصـــــة كاملـــــة للكلمـــــات الشـــــاعرية  إلخالصـــــها لألصـــــل

ــــوان البليغــــة لألصــــل ــــدور العن ــــر ل ــــع مــــن فيري ــــل الرفي ،  ، وأيضــــا للتمثي
وككـــــل اعتبـــــرت فـــــى وقتهـــــا إنحنـــــاءة هوليووديـــــة ملفتـــــة نحـــــو الثقافـــــة 

ـــــــد قالـــــــت نفـــــــس  (الرفيعـــــــة األقـــــــل شـــــــعبية  هـــــــل تصـــــــدق أن اللومون
ــــــة عــــــن معالجــــــة مــــــن فر  ٤٠الكــــــالم بالضــــــبط بعــــــد  نســــــا عامــــــا كامل

؟  ســـــــــــــــيرانو ‘:  ، قالـــــــــــــــت انظر بـــــــــــــــذات العنـــــــــــــــوانـ  نفســـــــــــــــها 
،  األحـــــــداث فـــــــى فرنســـــــا القـــــــرن الســـــــابع عشـــــــر.  ) ’ ! برافــــــــو…

ـــــــارز بـــــــارع وفيلســـــــوف حكـــــــيم  حيـــــــث البطـــــــل محـــــــارب شـــــــجاع ومب
ـــــة ـــــأجج العاطف ـــــارس أحـــــالم  وشـــــاعر مت ، أى بالضـــــبط كـــــل صـــــفات ف

أن أنفـــــه طويـــــل :  ، فقـــــط هنـــــاك مشـــــكلة واحـــــدة أى فتـــــاة أو امـــــرأة
يرضـــــى بـــــأن يضـــــع علـــــى لســـــان وقلـــــم صـــــديقة الـــــذى أحبتـــــه .  داجـــــ

ـــــى يعشـــــقها هـــــو ـــــاة الت ـــــى  الفت ـــــى تعتمـــــل ف ، كـــــل كلمـــــات الحـــــب الت
هــــذه التركيبــــة .  ، وتجعلهــــا تــــذوب مزيــــدا فــــى حــــب صــــديقة داخلــــه

ــــــات  ــــــى نهاي ــــــة تتصــــــاعد إل ــــــة العاطفي ــــــديا والبكائي الرائعــــــة مــــــن الكومي
عّصــــرة الهوليووديــــة انظــــر أيضــــا المعالجــــة الم.  مــــؤثرة تســــمو بــــالقلوب

  . ” روكسان “التالية 
AA: A (Ferrer). 

   ٢/١السيرك 
The Circus 

  ] صامت [ق أأ  ٧٢)  س  ( ١٩٢٨أميركا 
[United Artists] The Roy Expert Company Establishment 

(Since 1968, Replacing Charlie Chaplin). A Comedy W, D, 
P: Charlie Chaplin. Ph: Rollie H. Tolberoh, [UC: Jack 
Wilson, Mark Marlott], LaboratorySup: William E. 
Hinckley. MComp: Charlie Chaplin. Title M Sung: Charlie 
Chaplin. M Arranged: Lambert Williamson, MAsc: Eric 
James. 

Allan Garcia, Merna Kennedy, Nerro Kennedy, Harry 
Crockcr, George Davis. Henry Bergman, Stantley J. 
Sanford, John Rand, Steve Murphy, <Charlie Chaplin.> 

، وإن  مــــن أعمــــال تشــــاپلين الطويلــــة مغرقــــة الضــــحك والحــــزن معــــا
البحـــــــث عـــــــن  “انظـــــــر الفـــــــيلم الســـــــابق -لـــــــم يكـــــــن مـــــــن أعظمهـــــــا 

ــــــذهب ــــــالى ”  ال ــــــة “والت ــــــذى يصــــــبح . ”  أضــــــواء المدين الصــــــعلوك ال
.  نجمـــا فـــى الســـيرك ويحـــب ابنـــة صـــاحبه التـــى يعاملهـــا أبيهـــا بقســـوة

اجهــــــا هــــــى تحــــــب العــــــب الحبــــــل المشــــــدود ويســــــاعد هــــــو علــــــى زو 
البروفـــة التـــى فشـــل أن يضـــحك فيهــــا :  مـــن المشـــاهد الخالـــدة.  منـــه

.  مــــدير الســــيرك بينمــــا الفكــــرة الذكيــــة أن مــــا يحــــدث يضــــحكنا نحــــن
.  مطــــاردات الحمــــار لــــه كلمــــا شــــاهده.  دخولــــه ألحــــد األســــود خطــــأ

وأخيـــــرا المشـــــهد المغـــــرق فـــــوق الحبـــــل خاصـــــة حـــــين تتقـــــافز القـــــرود 
لتعـــــــدد  ‘ تكـــــــريم نالـــــــه علـــــــى أى حـــــــال هـــــــذا أهـــــــم.  فـــــــوق وجهـــــــه

، ولــــــم يتكــــــرر عــــــن أى فــــــيلم  مــــــن األكاديميــــــة ’ الموهبــــــة والعبقريــــــة
ـــــل أو  آخـــــر ـــــم يحصـــــل قـــــط علـــــى أى جـــــائزة ســـــواء للتمثي ـــــث ل ، حي
  . التوجيه

AA: Charles Chaplin for versatility and genius in writing, 
acting, directing and producing ‘The Circus.’ 

  السيرك 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

،  ، نبيلـــــة عبيـــــد ، محمـــــد عـــــوض ، حســـــن يوســـــف ســـــميرة أحمـــــد
،  ، حســــن البــــارودى ، خيريــــة أحمــــد ، محمــــد رشــــدى هــــدى ســــلطان

ــــــــات صــــــــدقى ، أحمــــــــد لوكســــــــر محمــــــــود الحــــــــدينى ، أحمــــــــد  ، زين
  . ، عبد السالم محمد ، حسن حسين أباظة

ـــــاليمســـــيرك صـــــغير متجـــــول باأل ـــــن مـــــتعلم ألحـــــد  ق ، يعـــــود إليـــــه اب
ـــــه ـــــاهرة عاملي ـــــه للق ـــــرة ، فيرحـــــل ب ـــــبعض .  ، ويحقـــــق طموحـــــات كبي ال

، كــــــذلك حبكــــــة حــــــب وغيــــــرة بــــــين  يزيــــــد طموحــــــه فيتــــــرك الســــــيرك
،  ، فـــــى فـــــيلم مســـــلى لحظـــــات ضـــــاحكة وأخـــــرى مـــــؤثرة.  البطلـــــين

  . ، أدوارا متميزة لكل منهم نجومـ  جميعهـ  قدم فيه الطاقم 
  حلقات  سيرك بثالث

3 Ring Circus 
  ق م ١٠٣)   ت  ( ١٩٥٤أميركا 

Aka: Jerrico, the Wonder Clown (AShorterRe-Issue). 
Paramount. St and S: Don McGuire. DPh: Loyal Griggs, 

A.S.C. AD: Hal Pereira, Tambi Larsen; PhFx: John P. 
Fulton, A.S.C.; SD: Sam Comer, Ray Moyer. Editional Sup: 
Warren Low, A.C.E.; Costumes: Edith Head. MScr: Walter 
Scharf. NewSong Hey, Punchivello by Jay Livingston, Ray 
Evans. Chor, Nick Castle. P: Hal B. Wallis. 

Dean Martin, Jerry Lewis, Joonne Dru, Zsa Zsa Gabor, 
Elsa Lanchester, Wallace Ford, Sig Ruman, Gene Sheldon, 
Nick Cravat. 

، األول مقـــــامر وزئـــــر نســـــاء  خارجـــــان للتـــــو مـــــن التجنيـــــد ومعـــــدمان
ــــــأن يصــــــبح مهــــــرج ســــــيرك كالعــــــادة ــــــانى حــــــالم ب ــــــا  ، والث ، ومــــــن هن

ـــــر ـــــة مـــــع ســـــيرك كبي ، لكـــــن ال  يحـــــاوالن اقحـــــام نفســـــيهما فـــــى المهن
مــــــن أطــــــرف المشــــــاهد .  يوكــــــل إليهمــــــا إال أشــــــغال يدويــــــة مســــــاعدة

الكســــــترد  چيـــــرى لـــــويس فــــــى قفـــــص الســــــود وكالهمـــــا أمــــــام ماكينـــــة
ـــــى المـــــاء ـــــاء چيـــــرى ف دروو هـــــى مـــــديرة .  المـــــثلج ومشـــــهد لعبـــــة ألق

، لكنــــه ينجــــذب لــــزازا جــــابور العبــــة  ، تحــــب مــــارتين الســــيرك الرقيقــــة
ــــة بأنوثتهــــا ــــرة المتباهي ــــرة مــــن  األكروبــــات المثي ــــدأ الغي ، لكــــن حــــين تب

  . نجاح چيرى لويس يتغير الوضع

  ☺ سيف االنتقام 
Conan the Barbarian 

  ق م ١٢٩)  س/    ف/  مور  ( ١٩٨٢يركا أم
  . ” سيف االنتقام—كونان  “:   ف

[Twentieth Century Fox] Dino di Laurentiis [Edwwd R. 
Pressman]. M: Basil Poledouris. E: C. Timothy O’Meara. 
PD: Ron Cobb. DPh: Duke Callaghan. Based on the 
Chracter Created: Robert E. Howard. S: John Milius, Oliver 
Stone. P: Buzz Fertshans, Raffdella de Laurentiis. D: John 
Milius. 

Arnold Schwarzenegger. ¤. Sandahl Bergman. James Earl 
Jones. Gerry Lopez. Mako, Ben Davidson, Sven Ole 
Thorsen, Max von Sydow, Valerie Quennessen, Cassandra 
Gaviola, William Smith. 
بعــــد ســــنوات مــــن هــــذا الفــــيلم أجمعــــت خاللهــــا كــــل الصــــحافة بمــــا 

)  التــــى نــــادرا مــــا تهــــاجم فيلمــــا ذا كمــــون جمــــاهيرى (فيهــــا فـــــارايتى 
، بــــــدأ يطفــــــو علــــــى الســــــطح كــــــالم وفيــــــر عــــــن  علــــــى الســــــخرية منــــــه

ــــــورينتيس  ــــــى حــــــاول دى ل ــــــة والت ــــــة العمــــــق واإليحائي المخطوطــــــة فائق
، حيــــــث  طمســــــها’  الســــــوقى عتيــــــق األفكــــــار القــــــادم مــــــن إيطاليــــــا ‘

ــــــدو .  يقــــــال أنــــــه اختصــــــر عشــــــرين دقيقــــــة كاملــــــة علــــــى أى حــــــال يب
أو ـ  واضــــحا اليــــوم أنهــــا ظلــــت علــــى مــــدى العقــــود أنضــــج مــــا كتــــب 

، وكــــان يجــــب  أوليفـــــر ســــتون مــــن الناحيــــة الفكريــــة ـ  شــــارك فــــى كتابته
ــــيلم  ــــه هــــذا الف ــــذى جــــاء ب ــــل ال ــــز الهائ ــــدر التمي ــــه لق ــــة التنب مــــن البداي

، ال ســـــــــيما وأن شـــــــــق  الت الســـــــــينمائية رجـــــــــاوكـــــــــاد يـــــــــرج المعـــــــــاد
رغــــــم كــــــل .  المضــــــمون فيــــــه لــــــم يحــــــظ أبــــــدا بــــــأى مناقشــــــة آنــــــذاك

الحــــــذوفات يظــــــل هــــــذا الفــــــيلم احتفــــــاال مجيــــــدا وهــــــائال بالوثنيــــــة ال 
، وتبقـــــــى الصـــــــورة  ســـــــابق وال نظيـــــــر لـــــــه فـــــــى كـــــــل تـــــــاريخ الســـــــينما

ـــتمكن منهـــا أصـــابع المنـــتج محـــافظ التفكيـــر هـــى  ـــم ت ـــة التـــى ل المحوري
ال  ‘رع مـــــــن حضـــــــارة وثنيـــــــة علمانيـــــــة يواجـــــــه نيـــــــران وســـــــيوف مصـــــــا

ــــة’  حضــــارة ــــة طاغي ــــدة ديني ــــالطبع أن المقصــــود .  جدي ــــيس بخفــــى ب ل
ـــدة  ـــال حضـــارة الحاق  ـ  وطبعا علـــى الصـــعيد اإليحـــائى المحضـ  بهـــذه ال

ــــيس وحــــدها بالطبعـ  هــــو المســــيحية التــــى دشــــنت  ألكثــــر مــــن  ـ  وإن ل
فتـــــــتح الفـــــــيلم بـــــــذكرها عشــــــر قـــــــرون حقبـــــــة عصـــــــور الظــــــالم التـــــــى ي

كــــــون كونــــــان مصــــــارعا هــــــو اســــــتعادة واضــــــحة ومقصــــــودة .  بــــــاللفظ
أيضــــــا للــــــدورات األوليمپيــــــة رمــــــز مجــــــد الجســــــد اإلنســــــانى والترفيــــــه 
الشــــعبى العلمــــانى والتــــى دامــــت ألثنــــى عشــــر قرنــــا ولــــم تحرقهــــا كمــــا 

معا يمـــــثالن أبـــــرز رمـــــزين للفكـــــر ـ  حرقـــــت كتـــــب مكتبـــــة األســـــكندرية 
ســـــــــوى الطواغيـــــــــت الدينيـــــــــة  ـ  للعـــــــــالم القديم والـــــــــروح العلمانيـــــــــة

بالنســـــبة لصـــــندوق التـــــذاكر هـــــذا هـــــو االنعطافـــــة الكبـــــرى .  الصـــــاعدة
ــــى  السحرـ  وـ  للنجــــاح القصــــير نســــبيا لسلســــلة مــــا يســــمى السيف ، الت

،  ] ” ســــيف المغـــــامر “ [’  الصــــقر الفتـــــاك ‘بــــدأت قبــــل عـــــامين بـــــ 
، وكـــــــذلك  ” مركونـــــــان المـــــــد “انظر ـ  ومنهـــــــا أيضـــــــا جـــــــزؤه الثـــــــانى 

،  ] ” كوكـــــــــب آخـــــــــر “ [’  كـــــــــرول ‘، و ” الســـــــــيف والســـــــــاحرة “
.  ، والكثيــــر ممــــا هــــو أقــــل شــــهرة ] ” القــــزم المغــــامر “ [’  ويللــــو ‘و

، لكـــــن البشـــــر  ) عصـــــور الظـــــالم (بينمـــــا يفتـــــرض أن الزمـــــان محـــــدد 
، فقــــط ثــــم إشــــارات فــــى الجــــزء الثــــانى  واألمــــاكن غيــــر محــــددة جــــدا
خلــــــــط مقصــــــــود طبعــــــــا مــــــــع القبائــــــــل  (إلــــــــى كونــــــــه ســــــــامريا وثنيــــــــا 
هــــذا هـــــو كونـــــان رمــــز الخيـــــر والنمـــــاء .  ) الفلســــطينية شـــــبه اليهوديـــــة

، أشــــــباه  ، أمــــــا األعــــــداء وبالــــــذات فــــــى الجــــــزء األول هــــــذا والعــــــدل
ـــــثالث ـــــديانات المـــــتجاله ال ـــــة مصـــــر باعتبارهـــــا طبعـــــا منبـــــع ال !  لفراعن

لهـــــا فك)  ال ســـــيما المســـــتوى التقنـــــى للحيـــــاة (أمـــــا بقيـــــة التفاصـــــيل 
:  المكـــــان!  تنتمـــــى فـــــى الواقـــــع لمـــــا قبـــــل هـــــذه الحضـــــارات جميعـــــا

ـــــر:  األحـــــداث.  لـــــيس أقـــــل غموضـــــا ،  رجـــــل العضـــــالت نصـــــير الخي
، يســـــــعى لالنتقـــــــام مـــــــن قتلـــــــة اســـــــرته  مالـــــــك ســـــــر الحديـــــــد وســـــــيفه

الطاغيــــة چــــيمس إيــــرل چــــونز فــــى دور قصــــير لكــــن رهيــــب الجانــــب  (
ناء المثيــــــــرة الحســــــــ (، وتشــــــــاركه الرحلــــــــة مقاتلــــــــة مغــــــــامرة  ) حقــــــــا
، ورفيقــــه الهــــائم طــــويال مثلـــــه  ) العنيفة معــــا ســــاندال برجمــــانـ  الرقيقة

ـــــوپيز ( ـــــرى ل ـــــزول معـــــوز )  چي ـــــك مع ــــــون ســـــيدوف  (ومل الســـــويدى ف
وكأنـــــه قـــــادم خصيصـــــا مـــــن أرفـــــع فـــــيلم علمـــــانى عـــــن عصـــــور الظـــــالم 

وســــــاحر )  ليشــــــارك خصيصــــــا فــــــى هــــــذا الفــــــيلم”  الخــــــتم الســــــابع “
ـــــاكو (أرعـــــن  ـــــائ.  ) م ـــــف ف ـــــل عن ق حقيقـــــى ال يهـــــدأ وال يتوقـــــف يجع

مــــن الفــــيلم متعــــة انفعاليــــة وذهنيــــة ســــواء بســــواء تفــــوق أحيانــــا حــــدود 
،  تصــــميم إنتــــاج هائــــل الضــــخامة والثــــراء مــــن رون كــــوب.  االحتمــــال

ـــــــدوريس ـــــــف مـــــــن باســـــــيل پول ـــــــة العن ، كلهـــــــا  وموســـــــيقى مائجـــــــة رائع
إضــــافات للوقــــع الفــــائق الــــذى تــــرجم إلــــى جــــدارة كبيــــرة فــــى صــــندوق 

ــــ ــــك الوقــــت إلــــى شــــوارزينيجر كمجــــرد .  ذاكرالت ربمــــا نظــــرت فــــى ذل
، لكـــــن  جامـــــد التعبيــــرات وبــــال قـــــدرات تمثيليــــة’  مســــتر يونيفـــــرس ‘

بمـــــرور الســـــنوات حيـــــث لـــــم تعـــــد بعـــــدها موهبتـــــه محـــــل جـــــدال مـــــن 
ــــــان كمــــــا يجــــــب أن يكــــــون  أحــــــد ــــــد أدى كون ــــــراه ق ــــــود فت ، ربمــــــا تع

تاريخـــــه يعـــــد رغـــــم أنـــــه الفـــــيلم الخيـــــالى الوحيـــــد لـــــه حتـــــى .  بالضـــــبط
الموجــــــه چــــــون ميليــــــوس صــــــاحب اهتمــــــام قــــــديم بالســــــينما الخياليــــــة 
بحكــــــم انتمائــــــه لشــــــلة الطلبــــــة المســــــماة مافيــــــا معهــــــد الســــــينما فــــــى 

ــــا ــــة ســــاوثيرن كاليفورني حــــروب  ‘، والتــــى تضــــم چــــورچ لووكــــاس  جامع
، ومـــــــاثيو روبينـــــــز  ، ودان أوبـــــــانون كاتـــــــب چـــــــون كـــــــارپنتر ’ النجـــــــوم

،  ] ” قــــاهر التنــــين الجبــــار “ [’  التنــــين قــــاهر ‘وهــــال بــــاروود مؤلفــــا 
وعادة ـ  الفــــيلم الرائـــــع الــــذى دشـــــن قبـــــل عــــام واحـــــد التيــــار األصـــــغر 

ــــــــــر احتراما ــــــــــى ســــــــــينما السيف ـ  األكث ــــــــــار ـ  وـ  ف السحر وهــــــــــو التي
والــــذى ينتصــــر فيــــه ’  ســــيد الحلقــــات ‘نســــبة لمؤلــــف ’  التــــولكينى ‘

ــــــــ الســــــــحر علــــــــى الســــــــيف ــــــــالتوازى مــــــــع التي ــــــــذى تأســــــــس ب ار ، وال
نســـــبة لمؤلـــــف كونـــــان الـــــذى يجعـــــل الســـــحر شـــــريرا ’  الهـــــاواردى ‘

ــــــرة ــــــات كــــــأدب  والعضــــــالت خي ــــــى الثالثيني ــــــد كالهمــــــا ف ــــــث ول ، حي
  . شديد النجاح’  عجينى ‘شعبى 
  

  سيف الدمار
  . ” كونان المدمر “:  انظر

  
  السيف المسحور 

Storybook 
  ق م ١٠٠)  لورد  ( ١٩٩٤أميركا 

Loco Motion Pictures; PM Entertainment Ggroup. M: 
Harry Manfredini. CD: Gayle Susan Baizer. E: Lawrence J. 
Gleason. PD: Allen H. Jones. DPh: Hanania Baer. ExcPs: 
Edward Doumani, Joseph Merhi, Richard Pepin. W: Susan 
Bowen & Lorenzo Doumani. P and D: Lorenzo Doumani.  
Co-Ps: Scott McAboy, George Shamieh; AscPs: Jon 
Carrasco, Rob Fitzgerald, Mary Ellen Fitzgerald; VFxSup: 
Frank H. Isaacs. 

William McNamara. Swoosie Kurtz. Robert Costanzo. 
James Doohan. Brenda Epperson-Donmani. Richard Moll. 
Gary Morgan. Jack Scalia. Intrd: Sean Fitzgerald -as 
Brandon. And Ftr: Milton Berle -as Illuzor. 
صــــبى صــــغير يــــدخل القصــــة التــــى يقرأهــــا وذلــــك لينقــــذ شخصــــياتها 
ـــــى تـــــدبر لخـــــراب واســـــع لهـــــم .  وعوالمهـــــا مـــــن الملكـــــة الشـــــريرة الت

الهــــدف األساســــى هــــو الحصــــول علــــى الســــيف المســــحور وتســــليمه 
’  ةقصـــــــة بـــــــال نهايـــــــ ‘بعـــــــض ظـــــــالل مـــــــن .  لألميـــــــر آرثـــــــر الطيـــــــب

ـــــب “ [ ـــــالد العجائ ـــــى ب ـــــد الخـــــارق ف ـــــن الواضـــــح أن ]  ” الول ـــــى م الت
، لكــــــن لــــــم تســــــعفه المــــــؤثرات ســــــواء  العنــــــوان قصــــــد اإلحالــــــة إليــــــه

  . الصوتية أو المرئية واضحة الفقر بالنسبة إلنتاج أميركى
  

   ٢/١سيف المغامر 
Hawk the Slayer 

  ق م ٩٣)  *ف/   س/  ف ( ١٩٨٠بريطانيا 
الســــــــــــــيف  “:  *؛ ف ” ســــــــــــــيف المســــــــــــــحورالصــــــــــــــقر وال “:  س

  . ” والشيطان
[ITC] Chips Productions [Jack Gill; Marcel/ Robertson 

Productions]. PSup: Denis Johnson Jr. PD: Michael 
Pickwald. E: Eric Boyd-Perkins, G.B.F.E. DPh: Paul 
Beeson, B.S.C. M: Harry Robertson. ExcP: Bernard J. 
Kingham. S: Terry Marcel. P: Harry Robertson. D: Terry 
Marcel. 

Jack Palance. John Terry. Bernard Bresslaw. Ray 
Charleson. Peter O’Farrell. Patricia Quinn. Morgan 
Sheppard. Christopher Benjamin, Shane Briant, Cheryl 
Campbell. Harry Andrews, Annette Corosbie, Roy Kinnear, 
Catriona MacColl, Patrick Magee, Perdy Mayne, Gaham 
Slark. 

الزدهــــارة )  تعبيــــر نــــادرا مــــا نســــتطيع اســــتخدامه (الفاتحــــة الصــــغيرة 
فــــــالمثير .  السحر التــــــى طبعــــــت بقــــــوة ســــــينما الثمانينيــــــاتـ  وـ  السيف

، بــــل  أن هــــذه االزدهــــارة لــــم تولــــد كعواقــــب لفــــيلم كبيــــر فــــائق الرؤيــــة
ـــــدريجى ـــــار “، فجـــــاء  أخـــــذت فـــــى التصـــــاعد الت ـــــين الجب ”  قـــــاهر التن

ـــع فنيـــا بعـــد عـــام ـــام “، وكونـــان  الرائ الخبطـــة الكاســـحة ”  ســـيف االنتق
مســــتوى مقبــــول نســــبيا مــــن موجــــه .  ، وتوالــــت الخبطــــات بعــــد عــــامين

ـــر  علـــى العكـــس متواضـــع ـــا جـــدا وطبعـــا غي ـــدو متقن ، يقـــدم فيلمـــا ال يب
، لكنـــــــه حافـــــــل بالصـــــــراعات والقتـــــــال وقصـــــــص  متميـــــــر فـــــــى شـــــــىء

، ويكفيـــــــه قيمتـــــــه  الحـــــــب واإليقـــــــاع الســـــــريع والمـــــــؤثرات الخاصـــــــة
چـــــون  (أخـــــوان األول خيـــــر ورث الســـــيف الخـــــارق .  لتاريخيـــــة تلـــــكا

ـــــزازه )  چـــــاك پـــــاالنس (، والثـــــانى شـــــرير  ) تيـــــرى يفـــــرض ســـــطوته وابت
  . ، وصراع متواصل بينهما على الجميع

  السيف والساحرة 
The Sword and the Sorcerer 

  ق م ٩٩)   س/    ف  ( ١٩٨٢أميركا 
Swerer Productions; Group One; Brandon Chase. M: 

David Whitaker. E: Marshall Harvey. PD: George Costello. 
DPh: Joseph Mangine. S: Albert Pyun, Tom Karnowski, 
John Stuckmeyer. P: Bmndon Chase, Marion Chase, Tom 
Karnowski. D: Albert Pyun. 

Lee Horsley, Kathleen Beller, Simon MacCorkindale, 
George Maharis, Richard Lynch, Richard Moll, Robert 
Tessier, Nina van Pallandt, Anna Bjorn, Jeff Corey. 

لقـــــد نجـــــح  ‘يقـــــول ناقـــــد الســـــينما الخياليـــــة پيتـــــر نيكـــــوللز الرفيـــــع 
ـــان ـــيلم كون ـــيلم بســـبب الطمـــوح المحـــدود لف ، وهـــذه عبـــارة  ’ هـــذا الف

ـــــة أيضـــــا علـــــى الفيلمـــــين القصـــــة مشـــــابهة بصـــــورة أو .  الذعـــــة ومتجني
السحر ـ  وـ  الواقــــــــــع بــــــــــاألحرى أن كــــــــــل قصــــــــــص السيف (بــــــــــأخرى 
يٌغتصــــــــب )  ليــــــــنش (ل أميــــــــر شــــــــرير يــــــــدعى كرومويلــــــــ:  ) متشـــــــابهة

، وفتــــــاة أميــــــرة تتعاقــــــد مــــــع قــــــاطع طريــــــق متمــــــرد  الملــــــك مــــــن أبيــــــه
،  الســــتعادة العـــــرش)  هورسلىـ  الفــــارق هنــــا أنــــه وقــــح وزئــــر نســــاء  (

وهنــــاك ســــاحر جبــــار لــــه مبرراتــــه الخاصــــة لالنتقــــام مــــن كــــل األطــــراف 
أيضـــــا هنـــــاك تتابعـــــات ومبـــــارزات ســـــيوف تغطـــــى كـــــل .  ) ماهـــــاريس (

ســـيف  “انظر ـ  مـــا عـــدا هـــذا ال مقارنـــة مـــع كونـــان .  ريبـــامـــدة الفـــيلم تق
روح مغــــــامرة :  هنــــــا تــــــألق مــــــرح المـــــزاج لكــــــل العناصــــــر.  ” االنتقـــــام

، كلهــــا بـــدون أدنــــى أهــــداف  خاصـــة وخيــــال منطلـــق بــــال أى التزامـــات
ـــــان  أبعـــــد مـــــن التســـــلية المحضـــــة ، كتلـــــك التـــــى شـــــغلت صـــــانعى كون

و انهيـــــار عصـــــر مـــــا أو ، كبحـــــث النظـــــام القـــــانونى آنـــــذاك أ المثقفـــــين
ـــــوچيين أو متحـــــذلقى الســـــينما  أى أشـــــياء أخـــــرى ممـــــا تهـــــم األنثروبيول

، لكـــــن يظـــــل أهـــــم  إلـــــخ…تصـــــوير وموســـــيقى متميـــــزين .  إن وجـــــدوا
ـــــا المـــــؤثرات الخاصـــــة وال نقصـــــد  ـــــه إضـــــافة مرموقـــــة فـــــى دني شـــــىء أن
حمامــــــات الــــــدم اللزجــــــة أو اإلضــــــاءة الخاصــــــة لمشــــــاهد الســــــحر أو 

ــــــق ــــــة والتنمي ــــــوميض، أ األقنع ــــــدر  و األصــــــابع أو األعــــــين ذات ال ، بق
مشـــهد حـــائط مكـــون :  مـــا نقصـــد المشـــاهد المبتكـــرة بمعنـــى الكلمـــة

، أو مشـــــهد يمـــــزج مـــــا بـــــين انتفـــــاخ  مـــــن وجـــــوه آدميـــــة تتحـــــرك كلهـــــا
، ثـــــم يمـــــر بالتشـــــقق  تـــــدريجى لجســـــم الســـــاحر ذى المظهـــــر العـــــادى

، إلـــى أن يخـــرج مـــن داخلـــه الســـاحر بمظهـــره  والتســـاقط جـــزءا جـــزءا
عــــودة  “ [’  وحــــش الفضــــاء ‘، مــــع تطويــــع لفكــــرة  األصــــلى المشــــوه
ــــــــوحش المــــــــدمر ــــــــى لقطــــــــة وســــــــيطة ] ” ال ــــــــوب .  ، ف ــــــــالطبع الجي ب

ـــــة هـــــى بطـــــل هـــــذا ـــــة.  الهيدروليكي ـــــة طريف ـــــد ظهـــــور هـــــذا :  معلوم عن
ستمضــــى !  الفــــيلم لــــم يكــــن هنــــاك مــــن يعلــــم شــــيئا عــــن هــــذا الموجــــه



١٨٧  

الســـــيف  “بيـــــة وقتـــــا طـــــويال تتســـــاءل بـــــال جـــــدوى لمـــــاذا أســـــموه بالعر 
ــــرجم هكــــذا ” والســــاحرة ــــوان ال يت ــــيس فقــــط ألن العن ــــه  ، ل ، إنمــــا ألن

  ! ال يوجد به ساحرات أصال
  السيف والشيطان

  . ” سيف المغامر “:  انظر
  سيقان فى الوحل 

  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٦مصر 
.  فيصـــــــل نــــــــدا:  قصـــــــة.  أفـــــــالم االتحـــــــاد ] شـــــــافعى لألفـــــــالم [

ــــــدافيصــــــ:  ســــــيناريو وحــــــوار ــــــد العظــــــيم ل ن ــــــاچ.  ، ســــــمير عب :  مونت
:  موســـــــيقى.  نهـــــــاد بهجـــــــت:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  حســـــــين أحمـــــــد
:  إخــــــراج.  عبــــــد المــــــنعم بهنســــــى:  مــــــدير التصــــــوير.  هــــــانى مهنــــــى
  . عاطف سالم

،  ، ســـــمير غـــــانم ، لبلبـــــة ، بوســـــى ، ســـــهير رمـــــزى ســـــمير صـــــبرى
، يــــــونس  ، محمــــــد لطفــــــى ، حمــــــدى حــــــافظ عبــــــد المــــــنعم مــــــدبولى

،  ، فريــــــدة ســــــيف النصــــــر ، نبيلــــــة الســــــيد ناديــــــة الكيالنــــــى ، شــــــلبى
  . ، سالمة إلياس ، محمد خيرى أسامة عباس

ــــــى الســــــجن  ــــــيالت ف ــــــات زم ــــــثالث فتي ــــــالتوازى ل ــــــالث قصــــــص ب ث
.  ، ومــــــا يقــــــابلهن لــــــدى خــــــروجهن الــــــذى دخلنــــــه ألســــــباب واهيــــــة

واحــــدة تشــــتغل لــــدى شــــاب ووالــــده الثــــرى ويعرضــــان عليهــــا الــــزواج 
الثانيـــة ينقـــذها آخـــر مـــن االنتحـــار وتحبـــه إلـــى أن .  فـــى لحظـــة واحـــدة

ــــدعارة ــــة .  يثبــــت لفرقتهــــا األستعراضــــية أنهــــا بريئــــة مــــن تهمــــة ال والثالث
ــــــــه بســــــــيارتها ــــــــذى قتلت ــــــــد الطفــــــــل ال ــــــــرف  تتعــــــــرف بوال ، دون أن تع

ميلودراميـــــــات .  ، بينمـــــــا هـــــــو يســـــــعى لالنتقـــــــام ولـــــــيس إال حقيقتـــــــه
ع أنـــــه أقـــــل إثـــــارة الواقـــــ.  اجتماعيـــــة وعاطفيـــــة مســـــتهلكة لكـــــن فعالـــــة

ـــــوان ـــــه العن ـــــوحى ب ـــــدوره علـــــى  ممـــــا ي ـــــر قـــــام ب ، وإن كـــــان هـــــذا األخي
  . أكمل وجه فى صندوق التذاكر

  سيمارون 
Cimarron 
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صــــــحفى مثــــــالى األفكــــــار محــــــامى ســــــابق وكــــــذا صــــــاحب خبــــــرات 
ـــــــرب كـــــــالرعى والتجـــــــارة وإطـــــــالق  ـــــــى معظـــــــم أنشـــــــطة الغ متنوعـــــــة ف

ــــوم  متــــزوج للتــــو مــــن فتــــاة مــــن الشــــرق.  إلــــخ… النــــار  ٢٢، قبيــــل ي
، يــــــــوم تأســــــــيس أوكالهومــــــــا بســــــــباق  لشــــــــهيرا ١٨٨٩مــــــــن أپريــــــــل 

ــــــن نوعــــــه  ــــــاريخى األشــــــهر م ــــــة الت ــــــل  (األراضــــــى المجاني مشــــــهد هائ
انظر ـ  ، وألول مـــــرة يقـــــدم بالســـــينما ســـــكوپ  طالمـــــا أغـــــرى الســـــينما

ـــــه فـــــى فـــــيلم التســـــعينيات  ـــــدا “مـــــثال إعادت ال يحظـــــى .  ) ” رحـــــل بعي
ــــة  ــــر بهــــا صــــديقته القديمــــة  (بالضــــبط بقطعــــة األرض المثالي هــــى  تظف

ــــــــق صــــــــداقتها ألســــــــباب  باكســــــــتر الحســــــــناء ــــــــم يعــــــــد يطي ــــــــى ل ، الت
الواقـــــع .  ، فيقـــــرر أن ال يأخـــــذ شـــــيئا ) أيديولوچيـــــة خفيـــــة فيمـــــا يبـــــدو

،  ، كمـــــا هـــــو إصـــــدار الجريـــــدة أن المزرعـــــة لـــــم تكـــــن حلمـــــه الكبيـــــر
إجمــــــــــاال .  والتصــــــــــدى للمغتصــــــــــبين والشــــــــــباب الضــــــــــائع المجــــــــــرم
ــــــا هــــــى نشــــــر ــــــه مســــــيح صــــــاحب رســــــالة علي التحضــــــر  يتصــــــرف كان

ـــــــــود أو مخـــــــــاطر وتضـــــــــحيات والســـــــــالم ـــــــــأرض أو نق ،  ، ال يهـــــــــتم ب

ــــــه ــــــى كون ــــــرئيس .  رب أســــــرة متجــــــاهال حت ــــــن ال ــــــة ويعل ســــــنوات قليل
 ١٦، فـــــى  كانســـــاس األضـــــخم—األميركـــــى عـــــن ســـــباق شـــــيرووكى 

بعـــد ذلـــك يكمـــل .  ، فيرحـــل تاركـــا حتـــى أســـرته ١٨٩٣مـــن ســـپتمبر 
ــــة مــــع  ــــا’  الفرســــان األشــــداء ‘الرحل ــــى كوب ــــه ، بين إل مــــا تواصــــل زوجت

ــــزنس متوســــطة  (الصــــلبة  ــــاة صــــغيرة أوكســــيدة بي شــــل رائعــــة ســــواء كفت
ــــادىء الرومانســــية .  ) ! العمــــر ــــالى للويســــترن المفعــــم بالمب نمــــوذج مث

، وتجســـــيد ثـــــرى لـــــروح الحلـــــم والريـــــادة والكفـــــاح  والبطـــــوالت العليـــــا
ــــى بنــــت الغــــرب ــــادئ التســــامح  الت ــــة ضــــد  (، وكــــذا أسســــت مب العرقي

،  العنــــوان نفســـه تعبيـــر عـــن تلـــك الــــروح.  ) متصـــلة هنـــاالهنـــود ثيمـــة 
ــــــزيج  ــــــى اســــــم البطــــــل م ــــــون والعمــــــق التهــــــور ‘فمعن إعــــــادة .  ’ الجن

بــــــــنفس العنــــــــوان والحــــــــائز علــــــــى أوســــــــكار أحســــــــن  ١٩٣١لفــــــــيلم 
  . ، وكالهما عن رواية إدنا فيربر الملحمية الكالسية فيلم

AAN: AD-SD -Color (Davis, Hehr, Grace, Hunt, Siegel); 
Sd (MGM Studio Sound Department -Franklin E. Milton 
-SdD). 

  
  ☺  ٢/١سينما پاراديسو 

Cinema Paradiso 
  ]  باإليطالية [ق م  ١٢٢)   — ( ١٩٨٩فرنسا /   إيطاليا

Aka: Nuovo Cinema Paradiso (OTitle) 
Cristaldifilm; Filma Ariane [RAI Tre; T.F.1 Film 

Production]. PD: Andrea Crisanti. CD: Beatrice Bordone. 
MUp: Maurizio Trani. E: Mario Morra. PMg: Mino 
Barbera; PCoordintor: Riccardo Caneva; ED: Lillo 
Capoano. DPh: Blasco Giurato. M: Ennio Morricone; 
>Love Theme: Andrea Morricone.< PMg for RAI: Gabriella 
Carosio. P: Franco Cristaldi. OS and D: Giuseppe 
Tornatore. ¤.  Cinematogaraphic Repertoire Research and 
Participation in S: Vanna Paoli. 

With -inAlphOrder. Antonella Attili. Enzo Cannavale. Isa 
Danieli. Leo Gullotta. Marco Leonardi. Pupella Maggio. 
Agnese Nano. Leopoldo Trieste. Salvatore Cascio -in his 
first role on screen. Tano Cimarosa, Nicola di Pinto. 
Roberta Lena, Nino Terzo. With: Jacques Perrin. And with: 
Philippe Noiret -as Alfredo. ¤.  ↑ With the Participation 
of: Nellina Lagana, Turi Giuffrida, Mariella lo Guidice, 
Giorgio Libassi, Beatrice Plume, Ignazio Pappalardo, 
Angela Leontini, Mimmo Mignemi, Margherita Mignemi, 
Giuseppe Pellegrino, Turi Killer, Angelo Tosto, Concetta 
Borpagano, Franco Catalano. 

، مفعــــــم  أحــــــد أروع األفــــــالم جميعــــــا التــــــى تحــــــدثت عــــــن الســــــينما
، فكــــرة خالبــــة ومتعــــة ال تحتمــــل فــــى   بــــالحنين لمــــدى ينتــــزع الــــدموع

، ويظــــل  صــــبى صــــقلى صــــغير مولــــع بمشــــاهدة األفــــالم.  كــــل لحظــــة
ــــة حتــــى يرغمــــه بوســــائله الخاصــــة علــــى أن  يالحــــق فنــــى العــــرض بالقري

امتحـــــــان محـــــــو كـــــــأن يغششـــــــه مـــــــثال أجوبـــــــة  (يقبلـــــــه مســـــــاعدا لـــــــه 
تحتــــرق الســــينما ويصــــاب العامــــل بــــالعمى ويقتــــرب مــــن .  ) ! األميــــة

، صــــارمة  ، وفجــــأة يــــأتى بنصــــيحة عصــــرية تمامــــا لمســــاعده الكهولــــة
أن اتركنــــا وإنســــانا تمامــــا واذهــــب لرومــــا :  وبــــاردة عكــــس كــــل الفــــيلم

ــــــاء مســــــتقبلك  ــــــار  (لبن المفــــــروض أن يصــــــبح موجهــــــا ســــــينمائيا باعتب
ــــة  ــــهالفــــيلم ســــيرة ذاتي ــــاتورى يقــــدمها فــــى أول فــــيلم ل الفــــيلم .  ) لتورن

بأكملـــــه فالشـــــات بـــــاك يتـــــذكر فيهـــــا البطـــــل تـــــاريخ حياتـــــه يـــــوم تأتيـــــه 
،  برقيــــة تفيــــد بوفــــاة الرجــــل الــــذى عــــرف الســــينما وأحبهــــا مــــن خاللــــه

ـــــة إطالقـــــا ـــــه أروع هدي ـــــرك ل ـــــه للعـــــزاء يجـــــده وقـــــد ت لقطـــــات :  وبعودت
مــــن األفــــالم قــــديما القــــبالت والعــــرى التــــى كــــان قــــس القريــــة يحــــذفها 

يـــوم كـــان هـــو طفـــال وكـــان ينفـــرد وحـــده بمشـــاهدتها حـــين يتســـلل أثنـــاء 
هـــذه اللقطـــات يحفـــل بهـــا الفـــيلم !  العـــرض التمهيـــدى للفـــيلم للقـــس

الفـــــيلم كلـــــه مغلـــــف بمـــــرح .  فـــــى نهايـــــة يزلـــــزل كـــــل الحنـــــين داخلنـــــا
ــــــــــة األطــــــــــوار  ودفء تلــــــــــك الشخصــــــــــيات البســــــــــيطة الفطريــــــــــة غريب

إعـــــادة بنـــــاء الـــــدار نـــــرى الصـــــبية يمارســـــون  مـــــثال بعـــــد (والســــلوكيات 
، أو كـــــل  الجـــــنس الـــــذاتى مـــــع أحـــــد أفـــــالم بريچيـــــت بـــــاردو المبكـــــرة

الجمهــــــــور رجـــــــــاال ونســـــــــاء يبكـــــــــى ويــــــــردد مســـــــــبقا حـــــــــوار الفـــــــــيلم 

، ثـــــم يتضـــــح وجـــــود خطـــــا فـــــى  ’ السالســـــل ‘الميلـــــودرامى اإليطـــــالى 
ــــــنفس النســــــخة  ــــــدة مجــــــاورة ب ــــــى دار أخــــــرى ببل البكــــــرات لعرضــــــه ف

.  ) ! وهكـــــذا تســـــير معظـــــم المشـــــاهد.  ث ثـــــورة شـــــعبيةفتكـــــاد تحـــــد
ــــــين ــــــالذع إلــــــى حــــــزن الحن ، حيــــــث دار  تــــــدريجيا يتحــــــول اإليقــــــاع ال

الســـــينما اآلن ليســـــت ســـــوى أطـــــالل مهجـــــورة تهـــــدم لعمـــــل مشـــــروع 
أداء تمثيلـــــى رائـــــع مـــــن الجميـــــع وعلـــــى رأســـــهم الفرنســـــى .  للبلديـــــة

طــــــف ، وإن رغــــــم ذلــــــك خ الكهــــــل نواريــــــه رغــــــم تمثيلــــــه باإليطاليــــــة
 ١٩٩٤فـــــــى .  الصـــــــبى كاســـــــكيو معظـــــــم األضـــــــواء أغلـــــــب الوقـــــــت
، وهــــى  ق ١٧٥عرضــــت النســــخة المطولــــة مــــن قطــــع المنــــتج بطــــول 

ـــــالمرة ـــــل تســـــلية ب ـــــى  ليســـــت أق ـــــم تحقـــــق صـــــفة القياســـــية حت ، وإن ل
  . اآلن كما النسخة األصلية حائزة األوسكار

AA: Foreign Language Film. 

  سيول الربيع 
Torrents of Spring 

  ق م ١٠١)  ت ( ١٩٩٠فرنسا /   إيطاليا
Erre Produzioni -Rome; Reteitalia -Rome; Les Films 

Ariane -Paris; Films A2 -Paris [Curzon Film Distributors 
-London]. CostumesDesigner: Theodor Piśtek; >Costumes: 
Sibylle Ulsamer.< PD: Francesco Bronzi. FE: Cesare 
d’Amico; >Co-Er: Andrzej Kastenko.< MComp: Stanley 
Myers;; >Cond: Carlo Savira; MPub by Cam S.r.l. -Rome.< 
Phy: Dante Spinotti, A.I.C., >Witold Sabocinki.< S: Jerzy 
Skolimowski, Areangelo Bonaccorso; >Based on the N: 
Ivan Turgenev.< PCnslt: Michael Relph. ExcP: Mario 
Cotone. <P: Angelo Rizzoli. D: Jerzy Skolimowski.> 

<Timothy Hutton. Nastassja Kinski. Valeria Golino -in. ¤. 
Str: William Forsythe. Urbano Barberini. Francesca de 
Sapio. And with: Jacques Herlin.> 

هــــذه خيــــرا لمــــا  الواقــــع أنــــه لــــو كــــان فــــى روايــــة إيفـــــان تورجينيــــف
ــــرة وزائــــدة الحواريــــة وفــــى  ألقــــت بهــــا هوليــــوود ، فهــــى بــــال درامــــا مثي

، هـــــذا مـــــع  أفضـــــل تقـــــدير تأمليـــــة بدرجـــــة ال تصـــــلح معهـــــا للســـــينما
تجاهــــــل أن حيــــــاة نــــــبالء الــــــروس فــــــى ألمانيــــــا القــــــرن التاســــــع عشــــــر 

يهــــــــم تلقائيــــــــا مشــــــــاهد ليســــــــوا بالشخصــــــــيات أو الموضــــــــوع الــــــــذى 
ــــــــرى پافـلوفـــــــــيتش ســــــــاتين النبيــــــــل الروســــــــى .  الســــــــينما قصــــــــة ديميت

هـــاتون فـــى أداء بـــارد وغيـــر روســـى  (الشـــاب الـــذى يعـــيش فـــى ألمانيـــا 
، وفــــى بلــــدة مــــاينز ينقــــذ صــــبيا مــــن المــــوت فتتوطــــد عالقتــــه  ) بــــالمرة

ــــه چيمــــا  ــــو (مــــع أخت ،  حيــــث ســــرعان مــــا يقعــــان فــــى الحــــب)  جولين
ـــــرك خطيب ـــــرر ت ـــــه طالمـــــا وتق ـــــزواج من ـــــل ال ـــــل الســـــاذج لتقب هـــــا المتخاي

ـــــات  ـــــزواج وهـــــو إنقـــــاذ محـــــل الحلوي ســـــيحقق شـــــرط أمهـــــا الوحيـــــد لل
هـــــذه .  متـــــدهور الحـــــال الـــــذى تملكـــــه هـــــذه األســـــرة إيطاليـــــة األصـــــل

ــــــــــة  ــــــــــا الزوجــــــــــة الحســــــــــناء الثري ــــــــــا نيكوالفت ــــــــــة تلحظهــــــــــا ماري العالق
طـــــل ، فتكلـــــف أحـــــد أقاربهـــــا بإهانــــة الفتـــــاة فيـــــدخل الب ) كينســــكى (

، وفــــى نفــــس الوقــــت  فــــى مبــــارزة مــــن أجلهــــا تنتهــــى باعتــــذار الضــــابط
بــــدء عالقــــة مــــع ماريــــا بــــأن تعــــرض عليــــه شــــراء مزرعتــــه التــــى عرضــــها 

هنـــا يبـــدأ فـــى اكتشـــاف أنهـــا شخصـــية ســـاحرة .  للبيـــع إلتمـــام الـــزواج
ــــــت كــــــل هــــــذه األمــــــوال فــــــى اللحظــــــة  ــــــر شــــــرعية ورث ــــــة غي وأنهــــــا ابن

ـــة، ويمضـــى فـــى هـــذه العالقـــة ح األخيـــرة إيقـــاع بطـــىء مـــع .  تـــى النهاي
، لكـــــن تظـــــل بـــــه كـــــل عيـــــوب  بعـــــض التصـــــوير والخلفيـــــات الجيـــــدة

، وأبســــــطها التقــــــديم غيــــــر المــــــريح للشخصــــــيات  الســــــينما األوروپيــــــة
، وعـــــــدم  وتـــــــأخر المعلومـــــــات عـــــــنهم لمـــــــا بعـــــــد اللحظـــــــة المالئمـــــــة

ــــــدراما ــــــف ال ــــــال  تكثي ــــــن اللحظــــــات المربكــــــة للمشــــــاهد ب ــــــرة م ، ووف
مراهقـــــة التوضـــــيب واختيـــــار زوايـــــا الكـــــاميرا كـــــأن ، بـــــل وأحيانـــــا  مبـــــرر

تغلـــــق جولينـــــو نافـــــذة فيـــــدفعها هـــــاتون فنـــــراه هـــــو وقـــــد تبـــــدل وضـــــع 
ــــال مبــــرر  ــــم جــــرا…الكــــاميرا ب ــــار الممثلــــين .  وهل واألهــــم ســــوء اختي

معتقــــــدين أن مجــــــرد نطــــــق الفــــــيلم باإلنجليزيــــــة وبممثلــــــين معــــــروفين 
  . يجعله تلقائيا يضارع األفالم الهوليوودية

  
  

 



١٨٨  

   ٢/١شاب 
Cheb 

  ]  بالفرنسية والعربية  [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٩١الجزائر /   فرنسا
3B Productions -France; E.N.P.A. -Algeria; Artedis; 

C.R.R.A.V. [Fondation Gan pour le Cinéma; Centre 
National de la Cinematographie; S.A.C.E.M.; Dusoutien du 
F.A.S.]. DPh: Youcef Sahraoui. E: Guy Lecorne; Mixing: 
Thierry Sabatier. OM: Safy Boutella. DelegateP: Jean 
Bréhat. S: Abdelkhrim Bahloul, Rachid Bouchareb and 
Christian Zerbib; Adp and Dialogues: Rachid Bouchareb 
and Christian Zerbib. ¤; D: Rachid Bouchareb. 

Mourad Bounaas, Nozha Khouadra. ¤. Houari Bellamou, 
Yehia Benmabrouk. 
شــــاب صــــغير فرنســــى مــــن أصــــل جزائــــرى يطــــرد وينتــــزع مــــن أســــرته 

فـــــــى الجزائـــــــر يـــــــتم تجنيـــــــده ويكتشـــــــف .  لتكـــــــرار ارتكابـــــــه الســـــــرقة
ـــدينى خاصـــة ـــة والتزمـــت ال مـــن هـــذا أن حبيبتـــه .  جحـــيم التخلـــف عام

ــــــرض هــــــو  ــــــرض الحتجــــــاز أهلهــــــا لهــــــا ويتع ــــــارة تتع ــــــى جــــــاءت لزي الت
ـــ.  للضـــرب ى بـــأن تقـــدم يبـــدأ هـــو وهـــى رحلـــة عـــودة غيـــر قانونيـــة تنته

ـــــدأ هـــــو رحلـــــة  نفســـــها لضـــــابط الجـــــوازات وتعـــــود ألهلهـــــا ، بينمـــــا يب
ــــى فرنســــا أن يفهــــم فــــى المســــتقبل أن  ‘، علــــى أمــــل  عــــودة أخــــرى إل

ـــــل ـــــر ليســـــت شـــــاقة كمـــــا يتخي ـــــاة فـــــى الجزائ حســـــب نصـــــيحة  ’  الحي
ـــة خانقـــة مفزعـــة لواقـــع .  كهـــل محنـــك متفـــتح راح يســـاعده ككـــل رؤي

يصـــــبح الـــــدين مبـــــررا لكـــــل ، بـــــاألخص حـــــين  مـــــن التخلـــــف الصـــــارخ
  . شىء سئ

  شادر السمك 
  ق م ١٢٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٦مصر 

ــــــة للتجــــــارة واالســــــتثمار الســــــينمائى  [ ــــــة  اللبناني المصــــــرية اللبناني
نبيــــــل :  قصــــــة.  الســــــعودية لإلنتـــــاج الســــــينمائى]  للتجـــــارة والســــــينما

مهنـــــــــدس .  عبـــــــــد الجـــــــــواد يوســـــــــف:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  نصـــــــــار
ــــ:  الصــــوت ــــد محمــــدعل ــــديكور.  ى حام .  نهــــاد بهجــــت:  مصــــمم ال

.  جميـــــل عزيـــــز:  المكســـــاج مهنـــــدس.  نبيـــــل نصـــــار:  المنـــــتج الفنـــــى
عطيـــــــة :  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  نـــــــوال:  المقدمـــــــة والمـــــــؤثرات الخاصـــــــة

ــــــــو الســــــــعود:  موســــــــيقى تصــــــــويرية.  عــــــــويس ــــــــدس .  حســــــــن أب مهن
:  مونتــــــاچ مهنــــــدس.  ، لطيــــــف بشــــــاى إســــــماعيل صــــــبرى:  الصــــــوت

ـــأمون عطـــا:  مـــدير التصـــوير.  فـــىحســـين عفي ـــى عبـــد :  إخـــراج.  م عل
  . الخالق

.  محمــــــد رضــــــا:  والممثــــــل الكبيــــــر.  أحمــــــد زكــــــى.  نبيلــــــة عبيــــــد
.  ، صـــــبرى عبـــــد المـــــنعم علـــــى الشـــــريف.  خلـــــود:  والوجـــــه الجديـــــد

، محمـــــد  شـــــوقى شـــــامخ.  ، أحمـــــد أبـــــو عيبـــــة عبـــــد المحســـــن ســـــليم
ــــــز خورشــــــيد حمــــــدى ــــــد العزي ــــــو حشــــــيش ، عب عــــــدلى  . ، محمــــــد أب

،  ، بدريـــــة عبـــــد الجـــــواد ، ألفـــــت ســـــكر ، مطـــــاوع عـــــويس الشـــــرقاوى
  . أمل عبد الجواد:  والطفلة

ــــــيلم  ــــــوة “إعــــــادة لف ــــــع  الشــــــهير”  الفت ، زوجــــــة أحــــــد معلمــــــى توزي
، ويقـــــف بجوارهـــــا  ، تكـــــافح بعـــــد موتـــــه ضـــــد كـــــل منافســـــيه الســـــمك

، ولكنـــــه تـــــدريجيا يلجـــــأ  ، يتزوجهـــــا أحـــــد العـــــاملين الصـــــغار بالحلقـــــة
، لكــــن األمــــر ال  إيقــــاع وتمثيــــل قويــــان.  أســــاليب المســــتغلينلــــنفس 

ــــــدون  ــــــة الســــــهلة للشخصــــــيات ب ــــــور والقولب ــــــن تبســــــيط األم ــــــو م يخل
  . عمق

   ٢/١شارة الشجاعة الحمراء 
The Red Badge of Courage 

  ق أأ ٦٨)   — ( ١٩٥١أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. M: Bronislau Kaper. E: Ben 

Lewis. AD: Cedric Gibbons, Hans Peters. DPh: Harold 
Rosson. S: John Huston. Based on the N by Stephen Crane. 
P: Gottfried Reinhardt. D: John Huston. 

Audie Murphy, Bill Mauldin, John Dierkes, Royal Dano, 
Arthur Hunnicutt, Douglas Dick, Tim Durant, Andy Devine. 
Narrated by James Whitmore. 
ـــــات  ـــــرة جـــــدا لواحـــــدة مـــــن الرواي ـــــم تكـــــن مثي ـــــؤثرة وإن ل معالجـــــة م
الكبـــــرى عـــــن الحـــــرب األهليـــــة وهـــــى اليوميـــــات التـــــى كتبهـــــا بـــــذات 

ــــوان ســــتيفين كــــرين مــــؤثرة آلن بهــــا شخصــــيتان رئيســــتان جيــــدتا .  العن
يجــــبن )  ميرفــــى (، األولــــى لجنــــدى اتحــــادى شــــاب  الرســــم والتمثيــــل

ـــــة مـــــع العـــــدو ســـــرعان مـــــا يتماســـــك ، لكـــــن  فـــــى أول مواجهـــــة حقيقي
زميلـــه الـــذى يمـــر بـــذات )  مولـــدين (والثـــانى .  ويعـــود مقـــاتال شـــجاعا

وغيـــــر مثيـــــرة جـــــدا .  ، لكـــــن ينواصـــــل مســـــار االنهيـــــار لديـــــه التجربـــــة
يــــوم  (، التــــى تختــــار فتــــرة زمنيــــة مــــوجزة  بســــبب بنيتهــــا غيــــر الدراميــــة

، وتركـــــــز علـــــــى التحـــــــوالت النفســـــــية منهـــــــا علـــــــى  ) أو أكثـــــــر قلـــــــيال
ـــــــوازم الســـــــينما .  األحـــــــداث ـــــــة ‘يضـــــــاف لهـــــــذا ل كالشـــــــعرية ’  الفني

، واإلهتمــــام بــــالرمز والبعــــد الفلســــفى  والتأمليــــة فــــى التصــــوير ومؤثراتــــه
، أو الخـــــــيط الرفيـــــــع بـــــــين الشـــــــجاعة  كاالنســـــــان وهـــــــول الحـــــــرب (

ــــــة والجــــــبن ــــــين اإليمــــــان والعلماني ودراســــــة الشخصــــــية كلهــــــا )  ، أو ب
ــــة ــــذ أن  ‘:  مــــة شــــهيرةلهيوســــتون كل.  علــــى حســــاب القــــوة الدرامي من

، لــــم أصــــنع ســــوى أســــوأ  ] مــــن نظــــام األســــتوديوهات [نلــــت حريتــــى 
، إنمـــــا تأكيـــــدا مــــــن  هـــــذا لـــــيس بالضـــــبط أســــــوأ أفالمـــــه.  ’ أفالمـــــى

.  بــــدايات اهتمامــــه بحريتــــه التــــى عــــاد وتنكــــر لهــــا فــــى آخــــر المطــــاف
ذلــــك أســــفر عــــن معركــــة مــــع الســــتوديو أســــفرت عــــن هــــذا االختصــــار 

ـــــف للنســـــخة لجعل ـــــاب .  هـــــا شـــــيئا يحتمـــــل المشـــــاهدةالعني ـــــاك كت هن
ــــوان  ــــاج المضــــطرب’  تصــــويرة ‘معــــروف بعن ــــروى قصــــة هــــذا اإلنت .  ي

أعيـــد تليفــــزيونيا فـــى نســـخة مقاربـــة فـــى معظـــم األشـــياء بمـــا فيهـــا قصـــر 
  . بذات العنوان ١٩٧٤، فى عام  الطول

  شارة الشجاعة الحمراء 
The Red Badge of Courage 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٧٨)   ت  ( ١٩٧٤أميركا 
Twentieth Century Fox [Norman Rosemont Productions]. 

ExcP: Norman Rosemont. DPh: Charles F. Wheeler. P: 
Charles B. Fitzsimons. TP: John Gay; >Based on the N by 
Stephen Crane.< D: Lee Philips.  M: Jack Elliott. AD: Bill 
Malley. FE: George Jay Nicholson. 

Richard Thomas. ¤ AlsoStr: Michael Brandon. Wendell 
Burton. Charles Aidman. Warren Berlinger.  Co-Str: <Lee 
de Broux -as the Sergeant;> With: Hank Kendrick, George 
Sawaya, John Cox, Norman Stone, Tiny Wells. Daniel 
Levins, Tom Henschell, Robin Armstrong, Sam Reader, Joe 
Cooper, Neil Sommers, Tom Ruth. 

ــــع  ـــــيرچينيا والصــــحبة  ١٨٦٣ربي ــــى ف ــــات ف ــــة غاب )  الســــرية (ومنطق
ــــــورك تشــــــارك كجــــــزء مــــــن جــــــيش  ٣٠٤ فــــــى ’   االتحــــــاد ‘مــــــن نيوي

الحــــرب األهليــــة ضــــد الجنــــوب بأعضــــائها مــــن الشــــباب الغــــض عــــديم 
، ثــــم  فـــى الموقعــــة األولـــى يفـــرون جميعـــا.  الخبـــرة والمتفائـــل بالحيـــاة

ليكونــــوا أشخاصــــا آخــــرين  ، يلتئمــــون لــــيال فــــى موقــــع التجمــــع بالغابــــة
.  وأبطــــال معركــــة اليــــوم التــــالى األكثــــر شراســــة ـ  كل بمبرراتــــه الخاصةـ  

ككــــــــل إعــــــــادة تليفـــــــــزيونية مخلصــــــــة لفــــــــيلم چــــــــون هيوســــــــتون مــــــــن 
ــــل ال ســــيما تومــــاس فــــى  ، كثيفــــة الشخصــــيات ١٩٥١ ــــدة التمثي ، جي

  . ، لكن ذهنية وبال دراما تقليدية مثيرة الدور الرئيس
   شارع األحالم 

Street of Dreams 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 

Phoenix Entertainment Group [Bill Stratton/ Myrtos]. FE: 
Ronald J. Fagan, A.C.E. PD: Roberta Neiman. DPh: Denis 
Lewiston. M: Laurence Rosenthal. SupP: Bill Stratton. P: 
Richard M. Ravin. LineP: William P. Owens. Co-ExcPs: 
Timothy Harris, Herschel Weingrod. Based on the B Good 
Night and Good Bye; W: Timothy Harris. TP: Bill Stratton. 
D: William A. Graham.  ExcP: Gerald W. Abrams. C: 
Eddie Fox, III; >AscC D: Harriet Fraser.< 

Str: Ben Masters. Morgan Fairchild. Diane Salinger. 
Michael Cavanaugh. Alan Autry. Co-Str: Gerald Hiken, 
Wendell Wellman. Julie Philips, Danny Goldman, John 
Putch. Mike Moroff and Richard Green. With David 
Marciano -as Bando. SpApr: John Hillerman.  Ftr: Willie 
Gault, Lisa Dinkins, Laura Julian, Pam Rasak, Jack Frey, 
Joan Gerber. 
ــــــة بالقواعــــــد الكالســــــية لقصــــــص المحقــــــق  ككــــــل األفــــــالم الملتزم

ـــع ومثيـــر طـــوال الوقـــت الخصوصـــى ، كالعـــادة  ، يـــأتى هـــذا كعمـــل ممت
بفضــــل قصـــــة االكتشــــاف التـــــدريجى للمحقـــــق لــــذلك العـــــالم التحتـــــى 

تكـــــاد ترســـــخ  أيضـــــا الشخصـــــيات متعـــــددة جـــــدا بحيـــــث ال.  الخفـــــى
ـــــــى الـــــــذاكرة ـــــــة بحيـــــــث يصـــــــعب .  ف ـــــــل القصـــــــة معقـــــــدة للغاي وبالمث

، لكنهـــــا علـــــى أى حـــــال تبـــــدأ بالبطـــــل المحقـــــق الخصوصـــــى  روايتهـــــا
،  ماســـــــــترز فـــــــــى أداء ســـــــــاخر محبـــــــــب لشخصـــــــــية تومـــــــــاس كيـــــــــد (

بتفاصـــــــــيل كلهـــــــــا حســـــــــب تقاليـــــــــد األبطـــــــــال العـــــــــزاب المغـــــــــامرين 
مــــن ضــــرب )  يلدالفاتنــــة فيرتشــــا (، ينقــــذ البطلــــة المدمنــــة  ) للضــــرب

بمـــرور الوقـــت يتضـــح أن هـــذا ممثـــل .  شـــخص لهـــا فـــى الشـــارع لـــيال
بهلوانيـــــــــات يعمـــــــــل لـــــــــدى كاتـــــــــب تمثيليـــــــــات الشاشـــــــــة األول فـــــــــى 

، وأنهـــا زوجـــة األخيـــر ودائمـــة الهـــرب منـــه لخيانتـــه لهـــا وألنـــه  هوليـــوود
ــــورك وهربــــت  ــــى نيــــو ي ــــل قديمــــة شــــاركت فيهــــا ف يهــــددها بجريمــــة قت

ــــــك ال.  بعــــــدها ــــــل ذل ــــــه المــــــتهم األول اآلن يقت ــــــب وتصــــــبح زوجت كات
ــــــرة ــــــات كثي ــــــه ومســــــاعدة هــــــذا  بســــــبب مالبســــــات وبين ــــــأتى وكيل ، وي

ــــــــرة المختفــــــــى  ــــــــف البطــــــــل بالبحــــــــث عــــــــن زوج األخي ــــــــل لتكلي الوكي
ـــــذى كـــــان مســـــاعدا للقتيـــــل)  أساســـــا بســـــبب ديونـــــه ( ، والهـــــدف  وال

ـــــيلم ضـــــخم ـــــة أن المختفـــــى  .  تكليفـــــه باســـــتكمال مخطوطـــــة ف الحقيق
،  دراما يعــــد نفســــه ليكــــون خليفــــة آرثــــر ميللــــركــــان أصــــال مدرســــا للــــ

ـــــــــة  ـــــــــه بكتاب ـــــــــاجح أصـــــــــبح يكلف ـــــــــل الن ـــــــــك القتي ـــــــــذه ذل لكـــــــــن تلمي
ـــــــاطن ـــــــن الب ـــــــك .  المخطوطـــــــات لحســـــــابه م ـــــــع ذل نفـــــــس الشـــــــىء م

الحـــــــارس الشخصـــــــى العنيـــــــف الـــــــذى ســـــــيقتل بعـــــــد قليـــــــل بواســـــــطة 
أصــــــحاب كازينوهــــــات قمــــــار مــــــن فـــــــيجاس كــــــان المؤلــــــف الشــــــهير 

ـــــوالهم مـــــن خـــــالل أ ـــــهيغســـــل لهـــــم أم ـــــون عـــــن  فالم ، وأصـــــبحوا يبحث
، بينمـــــا هنـــــاك خـــــيط  تتعاقـــــب جـــــرائم القتـــــل.  المخطوطـــــة بـــــدورهم

 ـ  أو هـــــذا مـــــا يبدوـ  خافـــــت بعيـــــد هـــــو شـــــقيق البطلـــــة القـــــابع مقعـــــدا 
ـــــــيلم عـــــــن  بإحـــــــدى المستشـــــــفيات ـــــــف األصـــــــلى لقصـــــــة الف ، والمؤل

ــــة بنــــاء نفســــى وكيميــــائى أجرتهــــا لــــه شخصــــيا إحــــدى الوكــــاالت  تجرب
، واآلن ينـــتقم مـــن كـــل  ح قـــاتال محترفـــا فـــائق الفتـــكالحكوميـــة ليصـــب

ــــة قصــــته للشاشــــة األدق فقــــط مــــن هــــذا أن يتضــــح .  مــــن حــــاولوا كتاب
  !  أن كل من يشتغل فى هوليوود هو مجرم محترف

  شارع البهلوان 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٤٩مصر 
  . صالح أبو سيف:  إخراج
  . عيل يس، إسما ، حسن فايق ، كمال الشناوى كاميليا

كوميــــديا ســــوء فهــــم طريفــــة ومفعمــــة بالحيويــــة أداهــــا الجميــــع بخفــــة 
، أمـــا الثالــــث فهــــو علــــى  زوج بــــالغ الغيــــرة وآخـــر بــــالغ التزمــــت.  ظـــل

.  العكــــس مظلــــوم مــــع زوجتــــه ذلــــك أنهــــا تحــــب المالكمــــة أكثــــر منــــه
ـــــب  ـــــى صـــــديقيه ويجعـــــل كـــــل منهمـــــا يكت ـــــر مـــــع زوجت يتعـــــاطف األخي

، وتتعقــــد األمــــور  تبــــادل لزوجتيهمــــاخطابــــات غراميــــة ويرســــلها هــــو بال
  . إلى أن تنجلى الحقائق
   شارع الحب 

  ق أأ ١٥٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٥٨مصر 
:  قصـــــة وحـــــوار.  أفـــــالم حلمـــــى رفلـــــة]  الشـــــرق لتوزيـــــع األفـــــالم [

عـــــز :  الســـــيناريو والحـــــوار اإلضـــــافى للســـــينما >؛  يوســـــف الســـــباعى
ــــا ح:  األغــــانى.  < الــــدين ذو الفقــــار ــــىنعــــم ي ــــى الحــــب،  بيب ،  علمن

كـــــــل  ،  أبـــــــو عيــــــون جريئـــــــة،  مـــــــأمون الشــــــناوى:  تــــــأليف:  أل… أل

:  األلحـــــان.  مرســـــى جميـــــل عزيـــــز:  تـــــأليف:  ، المـــــوال كلمـــــة حـــــب
كــــل  ،  كمــــال الطويــــل:  تلحــــين:  نعــــم يــــا حبيبــــى،  أبــــو عيــــون جريئــــة
علمنـــــــــى ،  محمـــــــــد المـــــــــوجى:  تلحـــــــــين:  أل… أل،  كلمـــــــــة حـــــــــب

نصــــــرى عبــــــد :  مهنــــــدس الصــــــوت.  منيــــــر مــــــراد:  تلحــــــين:  الحــــــب
:  ؛ مهنــــــدس المنـــــــاظر كمــــــال عبــــــد اهللا:  ؛ مســــــجل الحــــــوار النــــــور

؛  ألبيــــر نجيــــب:  ؛ مونتــــاچ كمــــال كــــريم:  مصــــور.  أنطــــون بــــوليزويس
.  وحيـــــــد فريـــــــد:  مـــــــدير التصـــــــوير.  أديـــــــب جـــــــابر:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج

  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج.  حلمى رفلة:  إنتاج
عبــــــد :  باإلشـــــتراك مــــــع.  صــــــباح.  يم حــــــافظعبــــــد الحلـــــ:  بطولـــــة

ـــــرة ســـــنبل الســـــالم النابلســـــى ـــــوح نشـــــاطى ، حســـــن فـــــايق ، مني .  ، فت
نــــــور .  ، ريــــــاض القصــــــبجى ، زينــــــات صــــــدقى عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم

؛  ، ثريــــــــا فخــــــــرى ، شــــــــكل ، بيچــــــــو ، أحمــــــــد الحــــــــداد الــــــــدمرداش
  . حسين رياض:  مع الممثل الكبير.  نجوى فؤاد:  والراقصة

ابــــــن الفرقــــــة الغنائيــــــة .  غنائيــــــة خفيفــــــة وشــــــهيرة للغايــــــةكوميــــــديا 
، وحتـــــى يعمـــــل مدرســـــا بمدرســـــة  الشـــــعبية الـــــذى يـــــدرس الموســـــيقى

نـــــــزاع عنيـــــــف علـــــــى حبـــــــه بـــــــين زعيمتـــــــى .  للبنـــــــات يتنكـــــــر ككهـــــــل
، وحبكــــة النهايــــة اســــتعداده لتقــــديم أول حفــــل لــــه فــــى دار  الطالبــــات
ره نقطـــــة فـــــيلم قصـــــد بـــــه تحيـــــة شـــــارع محمـــــد علـــــى باعتبـــــا.  األوبـــــرا

ـــــاء ـــــة لكـــــل نجـــــوم الموســـــيقى والغن ـــــت  البداي ، وأيضـــــا مـــــأوى مـــــن زال
ـــا حســـين ريـــاض فـــى دور موســـيقى قـــديم  (عـــنهم األضـــواء  يمـــثلهم هن

ــــى شخصــــيته ــــزل يخف ــــر أنحــــج أفــــالم  ) معت ــــذى يعتب ، وهــــو الفــــيلم ال
ــــاء ”  إســــماعيلية رايــــح جــــاى “الســــينما المصــــرية إطالقــــا  ــــة إحي محاول

  . مخلصة لثيماته وتركيبته
   ٢/١شارع السد 

  ق م ١٠٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٦مصر 
أفـــــــــــالم مركـــــــــــز الصـــــــــــوت  ] األصـــــــــــدقاء أفـــــــــــالم البلجـــــــــــون  [ 

ــــرحمن:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  والصــــورة ــــد ال ــــدس .  أحمــــد عب مهن
ــــــــديكور ــــــــدير اإلنتــــــــاج.  غســــــــان ســــــــالم:  ال .  حمــــــــدى حســــــــن:  م
 : مكســــــاج.  ليلــــــى فهمــــــى:  نيجــــــاتيف.  محمــــــد بكــــــر:  فوتوغرافيــــــا

ــــز ــــل عزي ــــاچ.  محمــــد هــــالل:  موســــيقى.  جمي ــــر:  مونت .  ســــلوى بكي
.  صـــــــــفوت مصـــــــــطفى:  إنتـــــــــاج.  ســـــــــعيد شـــــــــيمى:  مـــــــــدير تصـــــــــوير

  . محمد حسيب:  إخراج
ـــــــاروق الفيشـــــــاوى ـــــــرازق.  شـــــــريهان.  ف ـــــــد ال ـــــــراهيم عب زيـــــــزى .  إب

ـــــــة رزق.  مصـــــــطفى ـــــــد العزيـــــــز.  أمين ،  عهـــــــدى صـــــــادق.  عايـــــــدة عب
،  عثمــــان عبــــد المــــنعم.  يــــل، فــــؤاد خل فــــاروق نجيــــب.  أحمــــد نبيــــل

،  يوســــف رجــــائى.  ، محمــــد نــــاجى ســــعيد طرابيــــك.  محمــــد درديــــرى
  . سيد حاتم

شــــاب فقيــــر يحــــاول الحصــــول علــــى لقمــــة عيشــــه فــــى ســــوق شــــارع 
، وإرادة المعلــــم الكبيــــر  ، وذلــــك ضــــد إرادة البــــائعين الصــــغار الســــد

ــــة  ــــه للعمــــل معــــه كســــائق فــــى تجــــارة المــــواد التمويني الــــذى يريــــد عودت
،  ، وتنفيــــــذ جيـــــد جــــــدا ، بموضـــــوع مكـــــرر عمـــــل جــــــاد.  مســـــروقةال

، وتتابعــــــات نهايـــــــة  حــــــوار ممتــــــع لمخطوطــــــة أحمـــــــد عبــــــد الــــــرحمن
وبعــــــــــد )  عبد الــــــــــرحمنـ  حسيب (أول فــــــــــيلم للثنــــــــــائى .  مشــــــــــوقة

،  ” الكــــــــف “فيلمهمــــــــا المهمــــــــين عــــــــن القــــــــوى النفســــــــية الخارقــــــــة 
محبطـــــا ، ولعلـــــه لهـــــذا الســـــبب جـــــاء  ” اســــتغاثة مـــــن العـــــالم اآلخـــــر “

  . بعض الشىء
  شارع الضباب 

  ق أأ ٨٥)  س ( ١٩٦٧لبنان 
  . سيد طنطاوى:  إخراج
، ســـــمير  ، ناديـــــة حمـــــدى ، ســـــميرة بـــــارودى ، عـــــادل مـــــراد صـــــباح
  . ، قطقوطة شماس

، بعـــــد قليـــــل يقـــــع فـــــى حـــــب  موظـــــف منهـــــار إثـــــر صـــــدمة عاطفيـــــة
ـــــر ســـــن زوجهـــــا زوجـــــة مـــــدير الشـــــركة ـــــانى مـــــن كب ـــــى تع ـــــا .  ، الت درام

  . نائية بال قيمة تذكرعاطفية غ
  شارع محمد على 

  ق أأ ٩٩)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٤مصر 
ــــــــا فــــــــيلم [ ــــــــات بهن ــــــــاج األفــــــــالم المصــــــــرية]  منتخب ــــــــأليف .  إنت ت

ــــــارى:  وحــــــوار ــــــارى:  ؛ أغــــــانى أبوالســــــعود األبي ــــــو الســــــعود األبي ؛  أب
، محمــــــــــود  ريــــــــــاض الســــــــــنباطى:  ألحــــــــــان.  عبــــــــــد العزيــــــــــز ســــــــــالم

.  أحمـــــد عبـــــد الحلـــــيم:  رب الـــــرقص؛ مـــــد ، فـــــوزى الحـــــو الشـــــريف
.  ، نـــــــــاجى ســـــــــابو:  ؛ الصـــــــــوت عبـــــــــد الحلـــــــــيم نصـــــــــر:  التصـــــــــوير
:   ؛ مونتـــــاچ شـــــارفنبرج:  ؛ مهنـــــدس المنـــــاظر حلمـــــى رفلـــــة:  ماكيــــاج
؛ تصـــــــــوير المنـــــــــاظر  حســـــــــن اإلمـــــــــام:  مســـــــــاعد مخـــــــــرج.  جـــــــــالل

عبــــــد  [ـ  الســــــخاوى :  ؛ رئــــــيس ديكــــــور محمــــــود نصــــــر:  الخارجيــــــة
؛  ميشـــــــــيل كـــــــــروان:  هنـــــــــدس الكهربـــــــــاء؛ م ] الحميـــــــــد الســـــــــخاوى

  . نيازى مصطفى:  إخراج.  حسين شعراوى:  مصور فوتوغرافى
ـــــى الســـــيد ـــــد الغن ـــــة محمـــــد عب محمـــــد كمـــــال :  مـــــع.  ¤.  ، حوري

ــــل ، ميمــــى شــــكيب المصــــرى ــــز خلي ــــد العزي ــــردوس محمــــد ، عب ،  ، ف
،  ، فــــــرج النحــــــاس ســــــيد بــــــدير.  ، هــــــاجر حمــــــدى فــــــؤاد الرشــــــيدى
،  ، عبــــــد الحلــــــيم مرســــــى مــــــد إدريــــــس، مح ، راغــــــب حســــــن كامــــــل

.  ، علـــــــى لـــــــوز ، عبـــــــد المــــــنعم إســـــــماعيل ] شـــــــكوكو [ـ  شــــــيكوكو 
  . ] ، شفيق نور الدين عبد الوارث عسر:  بدون ائتمان [

الســـــابق بســـــبع ”  مولـــــد نجمـــــة “القالـــــب العـــــام إعـــــادة لنظيـــــره فـــــى 
ـــــــؤس  ســـــــنوات ـــــــب مـــــــن ميلودرامـــــــا الب ، لكـــــــن مـــــــع وضـــــــعه فـــــــى قال

وقـــــع بـــــالطبع مـــــن خـــــالل اســـــتخدام خلفيـــــات ، وهـــــو المت االجتمـــــاعى
.  شــــــارع محمــــــد علــــــى ومالهــــــى روض الفــــــرج بــــــدال مــــــن هوليـــــــوود

ـــــان  ـــــان متحاب ـــــت  (القصـــــة خطيب ـــــة’  فاتحتهمـــــا ‘ُقرئ ـــــذ الطفول ،  ) من
، لكــــن بصــــعود  يتــــنقالن عبــــر مالهــــى القــــاهرة مــــن نجــــاح إلــــى نجــــاح

.  الراقصة علــــى حســــاب خطيبهــــا المغنــــىـ  أســــرع لــــنجم الفتــــاة المغنية
ـــــــن األدوار الشـــــــريرة النـــــــادرة ألشـــــــهر أمهـــــــات الســـــــينما المصـــــــرية  م

هنــــا هــــى زوجــــة أبــــى البطلــــة التــــى تحرضــــها علــــى .  فــــردوس محمــــد
، وأن تنشـــــــىء عالقـــــــات مـــــــع  رفـــــــض حبيـــــــب عمرهـــــــا لكونـــــــه فقيـــــــرا

، لكــــــن عنــــــدما تنهــــــار أحــــــوال األخيــــــرة  أصــــــحاب المالهــــــى األثريــــــاء
اثنـــين مـــن كبـــار يجمـــع !  تبـــدأ هـــى فـــى إنفـــاق أموالهـــا علـــى عشـــيق لهـــا

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   لإلنتاج والتوزيع الفنى

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

 



١٨٩  

حســــن :  مــــوجهى الســــينما المصــــرية بعــــد ذلــــك فــــى مهــــام داعمــــة هنــــا
  . اإلمام موجها مساعدا وحلمى رفلة تنميقا

  شارع المالهى 
  ق أأ ١٠١)   س/  رينبو ( ١٩٦٩مصر 

:  قصـــــة.  أفـــــالم الشـــــرق]  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما [
ـــــــدى ـــــــيم:  ســـــــيناريو.  فـــــــؤاد جن ـــــــد غن ـــــــد الحمي فـــــــؤاد  : حـــــــوار.  عب

ـــــدى ـــــاظر.  جن ـــــدس المن ـــــيم زكـــــى:  مهن ـــــد العل ـــــاچ.  عب كمـــــال :  مونت
ــــال ــــو الع ــــدير التصــــوير.  أب ــــد المــــنعم بهنســــى:  م عبــــد :  إخــــراج.  عب

  . المنعم شكرى
، ليلــــــى  ، نــــــوال أبــــــو الفتــــــوح ، شــــــمس البــــــارودى أحمــــــد مظهــــــر

ــــاهر الســــيد ســــلطان ــــدفراوى ، ب ــــد  ، نظــــيم شــــعراوى ، محمــــد ال ، عب
، محمــــــــود  ، فتحيــــــــة شــــــــاهين يم ســــــــعفان، إبــــــــراه الســــــــالم محمــــــــد

،  ، ســــامى ســــرحان ، عبــــد الغنــــى النجــــدى ، حســــين إســــماعيل رشــــاد
  . عبد العظيم شعالن

، والشـــــكوك دائمـــــا حـــــول  سلســـــلة قتـــــل لراقصـــــات أحـــــد المالهـــــى
ـــــدة.  المـــــدرب ـــــاة جدي ـــــدرب فت ـــــاك ضـــــابط متنكـــــر  اآلن ي ، بينمـــــا هن

بـــأس بهـــا   درامـــا غموضـــية ال.  يعمـــل فـــى الملهـــى لتحـــرى مـــن القاتـــل
  . كأجواء أو كتمثيل

   ٢/١شارلى شابلن 
Chaplin 

  ق م ١٤٤)   س/    ف  ( ١٩٩٢أميركا 
[TriStar] Carolco; Le Studio Canal +; RCS Video; 

Lambeth. Based on My Autobiography: Charles Chaplin and 
Chaplin —His Life and Art: David Robinsen. C: Mike 
Fenton, Valorie Massalas, and Susie Figgis. CD: John 
Mollo, and Ellen Mirojnick. MCompAndCond: John Barry. 
E: Anne V. Coates. PD: Stuart Craig. DPh: Sven Nykvist. 
AscP: Diana Hawkins. Co-P: Terence Clegg. St: Diana 
Hawkins. S: William Boyd and Bryan Forbes and William 
Goldman. P: Richard Attenborough and Mario Kassar. D: 
Richard Attenborough. 

Robert Downey Jr. ¤. Also Str in alpha order: Dan 
Aykroyd, Geraldine Chaplin, Kevin Dunn, Anthony 
Hopkins. Milla Jovovich, Maira Kelly, Kevin Kline. Diane 
Lane, Penelope Ann Miller, Paul Rhys, John Thaw. Marisa 
Tomei, Nancy Travis, James Woods. Michael Blevins, Tom 
Bradford, Francesca Buller, Matthew Cottle, Peter Crook, 
Hugh Downer, David Duchovny, Bonnie Kehr, Karen 
Lewis. Deberah Maria Moore, Sean O’Brgan, Bill Paterson, 
Maria Pitillo, Gerald Sim, Granam Sinclair, John Standing, 
Robert Stephens, Norbert Weisser. 
قصــــــة حيــــــاة تشــــــارلى تشــــــابلين فــــــى تمثيليــــــة شاشــــــة صــــــعبة ألنهــــــا 
ــــى واحــــد  ــــت رغــــم عــــدم وجــــود خــــيط درام ــــة طــــوال الوق ــــق المتع تحق

ــــة الحــــال ـــــيل .  بطبيع ــــى فـودف ــــة إل ــــة البائســــة واألم المجنون ــــن الطفول م
، إلــــــى التقــــــاط ملــــــك الســــــينما الكوميديــــــة مــــــاك  لنــــــدن إلــــــى أميركــــــا

اعــــــــب المتواليــــــــة مــــــــع المت.  ، إلــــــــى عالميتــــــــه الفائقــــــــة ســــــــينيت لــــــــه
، ومالحقـــة إدجـــار هووفــــر لـــه ألكثـــر مـــن عشـــرين عامـــا حتـــى  زوجاتـــه

ـــة لـــه بأوســـكار شـــرفية عـــام  نفـــاه إلـــى أوربـــا ـــة تكـــريم األكاديمي ، والنهاي
كـــل شــــىء جميــــل ورائــــع مكثــــف لكــــن مختصــــر أكثــــر ممــــا .  ١٩٧٢

ـــزمن القصـــير  ـــو كـــان الفـــيلم أطـــول مـــن هـــذا ال ـــى ل يجـــب يجعلـــك تتمن
مـــثال لـــم نعـــرف قصــــة  (وقـــدم أشخاصـــا آخـــرين  وروى قصصـــا أخـــرى
، ولــــــم نــــــر يــــــوچيين أونييــــــل يعتــــــرض  ، إال عــــــابرا يونايتيــــــد آرتســــــتس

ـــــ  ــــى تصــــغر تشــــابلين ب ــــا الت ــــه أوون ــــى زواج ابنت ــــر  ســــنة ٣٦عل ــــم ن ، ول
، هنــــــاك   بخــــــالف داونــــــى المتــــــألق.  ) وهكــــــذا… ميــــــرى بيكفــــــورد

د ، ودان ايكرويــــــ كيفـــــــين كاليــــــن يطــــــابق حقــــــا دوجــــــالس فيربــــــانكس
، وهـــــوبكينز رصـــــين ومقنـــــع فـــــى دور  الذع المـــــرح فـــــى دور ســـــينيت

ــــذكرها فــــى  ــــم ي ــــى ل ــــى يســــأل تشــــاپلين عــــن األســــرار الت صــــحفى تخيل
ربمـــــــا العيـــــــب الواضـــــــح ألن النســـــــاء لـــــــم يأخـــــــذن .  ســـــــيرته الذاتيـــــــة

ــــــة لتجســــــيد واف لشخصــــــياتهن  مجموعــــــة أخــــــاذة  (المســــــاحة الكافي
لحيـــــــــاة مـــــــــن الممـــــــــثالت الشـــــــــابات ســـــــــواء فـــــــــى الفـــــــــيلم أو فـــــــــى ا

.  مــــورا كيللـــــى هــــى أونــــا أونييـــــل آخــــر وأرق الزوجـــــات:  ) ! الواقعيــــة
، پينيلــــوپ آن ميللــــر هـــــى  دايــــان لــــين هــــى چوليــــت جــــودار الجريئــــة

ــــــل  ’ المهــــــاجر ‘إدنــــــا بوروفـــــــيانس بطلــــــة  ، ماريســــــا تومــــــاى هــــــى ميب
ـــــيس  نورمــــان زميلــــة وموجهــــة أفالمــــه مــــع مــــاك ســــينيت ، ونانســــى تراف

ى رفعـــــت ضـــــده قضـــــية إغـــــواء لقاصـــــر هـــــى چـــــون بـــــارى الطمـــــوح التـــــ
، والحســــــناء مــــــيال چوفـوفـــــــيتش هــــــى زوجتـــــــه  وبنــــــوة زائفــــــة لطفلهــــــا

، وديبــــوراه ملــــدى  األولــــى الممثلــــة الصــــغيرة الالمعــــة ميلدريــــد هــــاريس
األول فـــى إنجلتـــرا فهـــى  مــوور هـــى زوجتـــه الثانيــة ليتـــا جـــراى أمـــا حبــه

ـــدين تشـــابلين .  مـــويرا كيللـــى أيضـــا ـــاة ابنة تشـــاـ  أمـــا چيرال رلى فـــى الحي
  ! فتقوم بدور جدتها البائسة ـ  الواقعية

AAN: A (Downey, Jr.); OScr; AD-SD (Craig -AD, Chris 
A. Butler -SD). 

   ٢/١شاطئ األسرار 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج
، عبـــــد  ، عزيـــــزة حلمـــــى ، تحيـــــة كاريوكـــــا ، عمـــــر الشـــــريف ماجـــــدة

  . ، أحمد الحداد أحمدالعزيز 
ـــــــة عصـــــــابات الســـــــواحل ـــــــاج مـــــــن نوعي ـــــــدأت تنتشـــــــر  إنت ـــــــى ب ، الت

ــــــدو “ســــــينمائيا بعــــــد  ، يفــــــوق بدرجــــــة  ” ٥رصــــــيف نمــــــرة  “و”  حمي
ملموســـــة المتوســـــط العـــــام لألفـــــالم التـــــى حاولـــــت التـــــربح مـــــن نجـــــاح 

ــــــازى مصــــــطفى ،  ضــــــابط مباحــــــث يتنكــــــر داخــــــل عصــــــابة.  فــــــيلم ني
حــــين تعلــــم تكشــــف ســــره .  بقتلــــهويتــــزوج شــــقيقة مــــن كلفتــــه العصــــابة 

  . وتبدأ العقدة.  للعصابة
   ٢/١شاطئ الحب 

  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
:  ؛ حـــــــوار عبـــــــد العزيـــــــز ســـــــالم:  قصـــــــة.  أفـــــــالم فريـــــــد األطـــــــرش

ـــــز ســـــالم يوســـــف عيســـــى ،  يوســـــف عيســـــى:  ســـــيناريو.  ، عبـــــد العزي
:  مونتـــــــاچ >؛  ســـــــعيد الشـــــــيخ:  أشـــــــرف علـــــــى المونتــــــاچ.  بركــــــات

موســـــــيقى .  أنطـــــــون بـــــــوليزويس:  مهنـــــــدس المنـــــــاظر.  علـــــــوى فايـــــــد

أشـــــرف .  فـــــؤاد األطـــــرش:  مـــــدير اإلدارة.  فريـــــد األطـــــرش:  وألحـــــان
ـــــــى اإلنتـــــــاج خليـــــــل :  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  عبـــــــد الفتـــــــاح شـــــــعالن:  عل

  . بركات:  إخراج.  عبد الحليم نصر:  مدير التصوير.  دياب
ــــــرة.  كريمــــــان.  ســــــميرة أحمــــــد.  فريــــــد األطــــــرش :  والفنانــــــة الكبي

:  باالشـــــتراك مـــــع.  شـــــريفة مـــــاهر:  وضـــــيفة الشـــــرف.  تحيـــــة كاريوكـــــا
ــــور الــــدين ، صــــالح نظمــــى ، حســــين عســــر فــــاخر فــــاخر .  ، شــــفيق ن

، عبــــد المــــنعم  ، علــــى عبــــد العــــال ، أحمــــد لوكســــر عصــــمت محمــــود
، عبــــد  ، محمــــد صــــبيح ، حســــين إســــماعيل ، ناهــــد ســــمير إســــماعيل

  . ¤.  حمدى العشرى:  ؛ والطفل المنعم بسيونى
ــــالفيوم  قصــــة حــــب مــــع نجــــم ســــينمائى جــــاء ليصــــور أحــــد أفالمــــه ب
تنتهـــى بـــأن تضـــحى بهـــا البطلـــة حـــين اكتشـــفت أن أمهـــا مـــا تـــزال حيـــة 

ميلودرامـــــا .  ، لكــــن كــــالمتوقع نهايـــــة ســــعيدة وتعمــــل راقصــــة رخيصـــــة
  . عاطفية وتعليق اجتماعى متوسطة

  
  : شباب امرأة

  ’ !  عتمد على فكرة جنسية خالصة، ي  تعليق اجتماعى بارز ‘
   ٢/١شاطئ العنف 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٥مصر 
، جمــــــال  فيصــــــل نــــــدا:  قصــــــة.  غــــــادة فــــــيلم ] أفــــــالم الســــــالم [

.  محمـــــود الشـــــيخ:  منـــــاظر.  عبـــــد العزيـــــز فخـــــرى:  مونتـــــاچ.  عمـــــار
  . تيسير عبود:  إخراج.  على خير اهللا:  مدير التصوير

ـــــــد شـــــــوقى ـــــــة رزق ، ســـــــمير صـــــــبرى فري ،  ، توفيـــــــق الـــــــدقن ، أمين
، إبـــــــراهيم  ، محمـــــــد حمـــــــدى ، عـــــــزة كمـــــــال يوســـــــف فخـــــــر الـــــــدين

،  ، دنيــــا عبــــد اهللا ، هالــــة الصــــافى ، أميــــرة ، حمــــدى شــــريف قــــدرى
  . ، هشام العشرى ، مدحت الجمال صافيناز عامر

، والــــذى يحــــب  صــــراع أحــــد الصــــيادين ضــــد عمــــه الثــــرى الظــــالم
ـــــــه فـــــــى نفـــــــس الوقـــــــت ـــــــين دســـــــائس يز .  ابنت ـــــــدقن ب ـــــــق ال كيهـــــــا توفي

ــــين ــــة األب.  االثن ــــة وتوب ــــة مصــــرع االبن ،  كــــل شــــىء مفتعــــل.  والنهاي
لكـــــن ال شـــــىء أكثـــــر مـــــن أداء ســـــمير صـــــبرى وهـــــو يحـــــاكى بـــــرووس 

  ! ليى
   ٢/١شاطئ الغرام 

  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٠مصر 
ـــــــيلم [ ـــــــا ف ـــــــات بهن ـــــــين]  منتخب :  قصـــــــة وســـــــيناريو.  اتحـــــــاد الفني

ـــــــــانى:  حـــــــــوارال >؛  بركـــــــــات ـــــــــى الزرق .  < ؛ يوســـــــــف عيســـــــــى عل
ــــه والهــــوا:  األغــــانى حســــب ترتيبهــــا ــــأليف:  المي ؛  صــــالح جــــودت:  ت

مــــــــــأمون :  تــــــــــأليف:  يــــــــــاختى عليــــــــــه؛  أحمــــــــــد صــــــــــدقى:  تلحــــــــــين
:  يــــا مســــافر وناســــى هــــواك؛  محمــــد القصــــبجى:  ؛ تلحــــين الشــــناوى
نعيمـــــــا يـــــــا ؛  أحمـــــــد صـــــــدقى:  ؛ تلحـــــــين صـــــــالح جـــــــودت:  تـــــــأليف
يــــا .  محمــــد القصــــبجى:  ؛ تلحــــين صــــالح جــــودت:  فتــــألي:  حبيبــــى

محمـــــــد :  ؛ تلحـــــــين مـــــــأمون الشــــــناوى:  تـــــــأليف:  أعــــــز مـــــــن عينــــــى
؟  : ؛ تلحــــــين مصــــــطفى عبــــــد الــــــرحمن:  تــــــأليف:  يــــــا ربــــــى؛  فــــــوزى

ــــة كاريوكــــا:  ؛ رقصــــات ؛ ] هكــــذا [ـ   ــــراج:  موســــيقى ؛ تحي ،  علــــى ف
.  > عزيــــــــز فاضـــــــــل:  تســـــــــجيل األغــــــــانى <؛  ؛ عــــــــزت الجــــــــاهلى

ــــــــونالف ــــــــور:  الصــــــــوت:  ني ــــــــد الن ــــــــاچ نصــــــــرى عب كمــــــــال :  ؛ المونت
ــــــــيم نصــــــــر:  ؛ التصــــــــوير الشــــــــيخ ــــــــد الحل ــــــــديكور عب أنطــــــــون :  ؛ ال

ـــــــوليزويس ـــــــب خـــــــورى:  ؛ إكسســـــــوار ب ـــــــاچ نجي ؛  ميتشـــــــو:  ؛ الماكي
فتحـــــــى :  ؛ تركيـــــــب الفـــــــيلم حســـــــين بكـــــــر:  التصـــــــوير الفوتـــــــوغرافى

 عبــــــــد:  إنتــــــــاج.  > روفائيــــــــل جبــــــــور:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج <؛  قاســــــــم
  . بركات:  إخراج.  الحليم نصر

.  ¤:  فــــــــى.  تحيــــــــة كاريوكــــــــا.  حســــــــين صــــــــدقى.  ليلــــــــى مــــــــراد
ـــــــل ـــــــى >،  ميمـــــــى شـــــــكيب ومحســـــــن ســـــــرحان:  تمثي ، إســـــــتفان  من

، وداد  ، صــــالح منصــــور ، ناهــــد فريــــد ] إســــتيفان روســــتى [ـ  روســــتى 
ــــراهيم حمــــدى ، شــــفيق  ، علــــى عبــــد العــــال ، إدمــــون تويمــــا ، زكــــى إب
  .  < إدريس ، جمعة نور الدين

، لكــــن الجميــــع ومــــنهم عشــــيقته  پــــالى بــــوى يحــــب أخيــــرا ويتــــزوج
ميلودرامــــــا عاطفيــــــة .  الســــــابقة ينجحــــــون فــــــى التفرقــــــة بــــــين البطلــــــين

، رغــــــــم  حققــــــــت نجاحــــــــا نقــــــــديا وجماهيريــــــــا كبيــــــــرا لــــــــدى عرضــــــــها
مـــن أفضـــل .  نمطيتهمـــا الواضـــحة المتماشـــية مـــع قوالـــب تلـــك الفتـــرة

ــــــر مــــــن الفــــــيلم فــــــى مرســــــى مطــــــروح  اإليجابيــــــات تصــــــوير قطــــــاع كبي
ــــــة الخاصــــــة أو  واســــــتغالل بعــــــض المالحــــــم ذات المــــــدلوالت العاطفي

  . شبه األسطورية
  شاطئ الحب 

  ق م ١٠٠)    ف  ( ١٩٧٥لبنان ح 
  . أنطوان ريمى:  إخراج

  . ، أسامة خلقى ، حسن يوسف شمس البارودى

، فيتضـــــح  ، يعاونهـــــا شـــــابان علـــــى اســـــتعادتها فتـــــاة فاقـــــدة للـــــذاكرة
ـــــم وقـــــع لهـــــا  تلـــــت زوج أختهـــــا حـــــين أراد االعتـــــداء عليهـــــاإنهـــــا ق ، ث
ــــانى بالمســــتوى المعتــــاد.  تصــــادم ــــرى هــــل ذكــــرك بقــــيلم .  إنتــــاج لبن ت

، أم ال تصــــح فكــــرة  ” الليلــــة األخيــــرة “فــــاتن حمامــــة لكمــــال الشــــيخ 
  ؟ المقارنة

  شاطئ الحظ 
  ق م ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٨٣مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــونس شـــــلبى ـــــونس، إســـــعا ي ،  ، ســـــمية األلفـــــى ، ســـــعيد صـــــالح د ي
ــــــــــؤاد ــــــــــة نجــــــــــوى ف ــــــــــن  ، محمــــــــــود إســــــــــماعيل ، أحمــــــــــد عدوي ، زي

ـــــد العشـــــماوى ـــــد محمـــــد فاي ،  ، علـــــى الشـــــريف ، نبيلـــــة الســـــيد ، فاي
، ســــــميحة  ، ســــــيف اهللا مختــــــار ، نــــــاردين ، ياســــــمين صــــــالح نظمــــــى

ـــــــين محمـــــــد ـــــــد ، رجـــــــاء أم ـــــــاب ، ســـــــمير وحي ـــــــال دي ، نجـــــــوى  ، آم
  . و عبده، شوش ، منى خالد حسن

فـــــى .  ، تزويجهمـــــا البنتيـــــه موظفـــــان بســـــيطان يـــــرفض معلـــــم جـــــزار
، يحــــــاوالن اآلن  األســــــكندرية تلقــــــى لهمــــــا األمــــــواج بشــــــحنة عقــــــاقير

  . كوميديا صغيرة متوسطة االمتاع.  بيعها
   ٢/١شاطئ الذكريات 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج
،  ، عبــــد الــــوارث عســــر ، شــــكرى ســــرحان حمــــدى ، عمــــاد شــــادية

  . ، أحمد الحداد ، توفيق الدقن السيد بدير
، وإن كـــــان  ميلودرامـــــا ربمـــــا ال تتناســـــب مـــــع اســـــم الموجـــــه الكبيـــــر

ـــــأس بهـــــا إجمـــــاال ولهـــــا لحظاتهـــــا المـــــؤثرة عمـــــاد حمـــــدى فـــــى .  ال ب
ومنهـــــــا .  ، يتحمـــــــل هنـــــــا أخطـــــــاء أخيـــــــه دومـــــــا شخصـــــــيته المعروفـــــــة
ـــــزواج ممـــــن غـــــرر  ـــــه بهـــــاال ـــــة ابنهمـــــا بحـــــب كامـــــل من انظـــــر .  ، وتربي

  . ’ فانى ‘، أول اقتباس مصرى عن رواية  ” ليلة ممطرة “
  شاطئ المرح 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٧مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج
  . ، سناء مظهر ، يوسف فخر الدين ، حسن يوسف نجاة

ابنتـــــه لـــــدى ، بحمايـــــة  والـــــد البطلـــــة يكلـــــف شـــــابا ابـــــن صـــــديق لـــــه
تقـــع الفتـــاة فـــى حبـــه بينمـــا يلتـــزم .  ســـفره هـــو فـــى رحلـــة بيـــزنس قصـــيرة
تقبــــل هــــى خطبتهــــا علــــى شــــاب .  هــــو بحــــدود المهمــــة المكلــــف بهــــا

، لكنهـــــا ال هـــــى وال هـــــذا  ، لمجـــــرد إغاظـــــة البطـــــل ثـــــرى ثقيـــــل الظـــــل
لــــيس مــــن أفضــــل أفــــالم .  األخيــــر يســــتطيعان مقاومــــة مشــــاعر الحــــب

  . خفيفة محببة، لكنه يظل كوميديا  نجاة
  شالوم الرياضى 

  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٣٧مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج
،  ، حســـــــن صـــــــالح ، الســـــــيد جـــــــودة ، بهيجـــــــة المهـــــــدى شـــــــالوم

  . ، ستلالد وزجلو ، عداالت إبراهيم حشمت
حبكــــة واهيــــة هــــى مجــــرد ذريعــــة لسلســــلة مــــن المواقــــف الكوميديــــة 

هنـــــــا .  ليهـــــــودى شـــــــالومللـــــــنجم ا)  غيـــــــر المضـــــــحكة جـــــــدا اليـــــــوم (
ـــــــين  ـــــــن أحـــــــد الالعب ـــــــد م ـــــــدم ويري ـــــــم يهـــــــوى كـــــــرة الق صـــــــاحب مطع

، ال ســــيما بعــــد أن أصــــبح نفســــه ثريـــــا  الصــــاعدين مســــاعدته وتمرينــــه
،  األمـــــور ال تســـــير كمـــــا يهـــــوى بالضـــــبط.  مـــــن خـــــالل ميـــــراث كبيـــــر

ــــة والجــــاد فــــى رياضــــته  بينمــــا يتحقــــق لالعــــب اآلخــــر صــــاحب الموهب
الــــــود والتســــــامح والــــــتفهم لــــــدى كــــــل الــــــروح العامــــــة هــــــى .  النجــــــاح
ــــة األطــــراف ، حتــــى الحبكــــة  ، ولــــيس هنــــاك أشــــرار أو صــــراعات جدي

المحوريـــــة نســـــبيا أن مســـــتقبل الشـــــاب يتعـــــارض مـــــع مـــــا يغدقـــــه عليـــــه 
  . شالوم من أموال ليست مقنعة كثيرا

  شأن كامل تقريبا 
An Almost Perfect Affair 

  ق م ٩٣)   — ( ١٩٧٩أميركا 
Paramount. PMg: Suzanne Wiesenfeld. 

MCompAndCond: Georges Delerue. FE: Richard A. Harris. 
AD: Willy Holt. DPh: Henri Decae. S: Walter Bernstein, 
Don Petersen; St: Michael Richie, Don Petersen. P: Terry 
Carr. D: Michael Richie. 

Str: Keith Carradine. Monica Vitti. Raf Vallone. Christian 
de Sica. Mick Anthony Williams. Anna Maria Hostford, 
Katia Berger, Andy Ho, Henri Garcin. Sandy Rebbot, 
Gerard Buhr, Luong Ham Chau, Jean-Pierre Zola, Francois 
Viaur. 
موجــــه ســــينمائى أميركــــى شــــاب جــــاء لمهرجــــان كــــان لعــــرض فيلمــــه 

، فـــإذا بالجمـــارك تحتجـــزه للعـــرض  صـــغير اإلنتـــاج الـــذى مولـــه بنفســـه
تعـــــــــرض زوجــــــــة منـــــــــتج إيطــــــــالى كبيـــــــــر .  التقليــــــــدى علـــــــــى الرقابــــــــة

،  هــــى ذات أصــــل فقيــــر.  ، وســــرعان مــــا تقــــع فــــى غرامــــه مســــاعدته
وجفافــــــا  لكـــــن شخصــــــيتها المنبســــــطة الصــــــريحة تخفـــــى حزنــــــا دقيقــــــا

عنــــــدما يتضــــــح ســــــوء الفــــــيلم .  عاطفيــــــا وكــــــذا قلــــــق مــــــن المســــــتقبل
ـــــى  ـــــة خاصـــــة مـــــع الحـــــب الحقيق ـــــه تتعقـــــد العالق وتمحـــــوره حـــــول ذات

ــــا .  بينهمــــا ــــى أجوائهــــا  متوســــطة بشــــكل عــــام’  لقــــاء عــــابر ‘درام ، ف
ــــز ممثليهــــا ــــى .  الخاصــــة وتمي ــــه وكيلــــه الزنجــــى عل ــــة أن تعاقــــد ل النهاي

ـــــيلم فـــــى الشـــــرق األقصـــــى ـــــع الف ـــــدريجى وربمـــــا  بي ويبـــــدأ النجـــــاح الت
  . يعود لها فى كان يوما ليريها فيلما أجود

  ☺ شأن للذكرى 
An Affair to Remember 

  ق م ١١٥)   ت  ( ١٩٥٧أميركا 
Twentieth Century Fox [Jerry Wald Productions]. M: 

Hugo Friedhofer. E: James B. Clark. AD: Lyle R. Wheeler. 
DPh: Milton Krasner. S: Delmer Daves, Leo McCarey. P: 
Jerry Wald. D: Leo McCarey. 



١٩٠  

Cary Grant, Deborah Kerr, Richard Denning, Neva 
Patterson, Cathleen Nesbitt, Robert Q. Lewis, Charles 
Watts, Fortunio Bonanova. 

ـــــزواج ـــــة ملهـــــى ســـــابقة علـــــى وشـــــك ال ـــــالى  مغني ـــــزنس پ ، ورجـــــل بي
، يتقابــــــل  وشــــــك الــــــزواج أيضــــــا مــــــن فتــــــاة فائقــــــة الثــــــراء بــــــوى علــــــى

يقعـــــان فـــــى .  االثنــــان علـــــى ظهـــــر بـــــاخرة تقلهمـــــا مـــــن أوروپـــــا ألميركـــــا
، إن كــــان كالهمــــا  ، ويتواعــــدان علــــى اللقــــاء بعــــد ســــتة شــــهور الحــــب

ــــــى حاجــــــة لآلخــــــر ــــــع مفاجــــــأة مؤلمــــــة ال تحــــــول  ال زال ف ، لكــــــن تق
ير ســـتيتس فـــى نيـــو الحـــب وتحـــول اللقـــاء الموعـــود فـــوق بنايـــة اإلمپـــا

أعتبــــر دومــــا نموذجــــا رفيعــــا لألفــــالم الجماهيريــــة الراقيــــة ذات .  يــــورك
ــــــديا ومليودراميــــــا ــــــوط التــــــى تشــــــبع المتفــــــرج كومي ــــــى إطــــــار  الخي ، ف

معالجــــــة أنيقـــــــة دقيقـــــــة ومحببـــــــة فــــــى كـــــــل األشـــــــياء وأولهـــــــا النجـــــــوم 
ـــــــــل عـــــــــام .  الجـــــــــذابون  ١٩٣٩وجهـــــــــه ماككـــــــــارى نفســـــــــه مـــــــــن قب

نتصــــــف التســــــعينات مــــــا يمكـــــــن ، وشــــــهد م ’ شــــــأن حــــــب ‘ باســــــم
شـــــــأن  “، فكـــــــان  تســـــــميته مرضـــــــا حنينيـــــــا مفاجئـــــــا للفيلمـــــــين معـــــــا

ليـــــالى  “ [’  مـــــؤرق فـــــى ســـــياتل ‘الخلفيـــــة المهيمنـــــة فـــــى ”  للـــــذكرى
ـــــق ـــــوان ’  شـــــأن حـــــب ‘، وأعيـــــد  ] ” الحـــــب والقل ـــــذات العن انظر ـ  ب

نســـــخة مصـــــرية متوســـــطة ”  موعـــــد فـــــى البـــــرج “.  ” عالقـــــة حـــــب “
  . انظر أيضاـ  

AAN: Cgr; CD (Charles LeMaire); MScr; Song (An Affair 
to Remember -Harry Warren -M, Harold Adamson, Leo 
McCarey -Lyr). 

   ٢/١شاهد إثبات 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . عالء محجوب:  إخراج

،  ، غســــــان مطــــــر ، أحمــــــد راتــــــب ، معــــــالى زايــــــد محمــــــود ياســــــين
  . نبيلة كرم

النافــــــذة  ‘ة أحــــــد أن نربطــــــه بفــــــيلم هتشــــــكوك لــــــيس مــــــن مصــــــلح
هنــــا مراكــــز قــــوى .  ” جريمــــة فــــى منتصــــف الليــــل “انظر ـ  ’   الخلفيــــة

مــــــا يشــــــاهده البطــــــل بالمنظــــــار هــــــو !  إلــــــخ…وراقصــــــات وتعــــــذيب 
، حــــــين يهــــــب للشــــــرطة يعذبونــــــه ويســــــجنونه حتــــــى  اغتيــــــال الســــــيدة
ـــــل.  يحطـــــم نفســـــيا ـــــى القات ـــــه  اآلن يخـــــرج وفجـــــأة يتعـــــرف عل ، تدفع

!  جتـــــه للشـــــجاعة لكـــــن وجبـــــة تعـــــذيب ثانيـــــة فـــــى انتظـــــار الجميـــــعزو 
أول !  ، وهـــــذا يكفيـــــه مـــــتقن كعمـــــل غموضـــــى مـــــن الســـــينما المصـــــرية

  . أفالم عالء محجوب
  الشاهدة

  . ” قطار الرعب “:  انظر

   ٢/١عمياء … شاهدة
Blink 

  ق م ١٠٦)  س/   عالم الفـيديو  ( ١٩٩٤أميركا 
  . ” شاهدة عمياء “:  س

New Line. CD: Susan Lyall. DP: Dan Bishop. M: Brad 
Fiedel. E: Rick Shaine. DPh: Dante Spinotti. ExcP: Robert 
Shaye, Sara Risher. W: Dana Stevens. P: David Blocker. D: 
Michael Apted. 

Madeleine Stowe. Aidan Ouinn. ¤ James Remar. Peter 
Friedman. Bruce A. Young. Paul Dillon, Matt Roth. And 
Laurie Metcalf.   ↑ Michael P. Byrne, Anthony Cannata, 
Greg Noonan, Heather Schwartz. The Drovers. 

ـــــة ـــــدة إقليمي ـــــار متواضـــــعة الحـــــال فـــــى بل ـــــة  عازفـــــة ب ، أجـــــرت عملي
ــــدة  زرع قرنيــــة ، لتفاجــــأ بعــــدها بمصــــرع جارتهــــا وأنهــــا الشــــاهدة الوحي

ــــــــل .  رغــــــــم تشــــــــوش بصــــــــرها اآلن يتضــــــــح أن سلســــــــلة جــــــــرائم القت
درامــــــا غمــــــوض .  اســــــتهدفت دومــــــا ســــــيدات زرعــــــت لهــــــن أعضــــــاء

ــــــة صــــــعبة التصــــــديق متوســــــطة التشــــــويق هــــــى ، و  ، مــــــع فرضــــــية علمي
، أى رؤيــــــة الشــــــىء بعــــــد مــــــرور بعــــــض  إمكانيــــــة الرؤيــــــة االســــــترجاعية

أفضــــــل األشـــــــياء تمثيــــــل ســـــــتو المحبــــــب وجمالهـــــــا .  الوقــــــت عليـــــــه
  . األحداث فى والية ويسكونسين.  الحزين األخاذ

  الشاويش حسن 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٨مصر 
  . إسماعيل حسن:  إخراج

ــــونس شــــلبى ــــدير ي ــــد  ، أحمــــد ب ــــز، دالل عب ــــد ســــيف العزي ،  ، وحي
  . ، نعيمة الصغير هيام طعمة

ــــــتقمص شخصــــــية عضــــــو عصــــــابة ’  شــــــاويش ‘ ــــــف ب الشــــــرطة يكل
، فقـــــــط ليكتشـــــــف أن الرجـــــــل الثـــــــانى فـــــــى  عقـــــــاقير مقبـــــــوض عليـــــــه

، وهنـــــا  العصـــــابة هـــــو ابـــــن الحـــــى الـــــذى يريـــــد انتـــــزاع خطيبتـــــه منـــــه
ـــــه .  يصـــــبح الصـــــراع مزدوجـــــا فـــــيلم خفيـــــف بطـــــاقم اجتهـــــد فـــــى جعل

  . فعل برغم نحالة الفكرةمضحكا بال
   شباب امرأة 

  ق أأ ١٢٦)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٥٦مصر 
  . صالح أبو سيف:  إخراج
،  ، فــــــردوس محمــــــد ، تحيــــــة كاريوكــــــا ، شــــــكرى ســــــرحان شــــــادية

، ســــــليمان  ، مـــــارى عــــــز الـــــدين ، عبــــــد الـــــوارث عســــــر ســـــراج منيـــــر
  . الجندى

.  خالصــــة ، يعتمـــد علـــى فكـــرة جنســـية فـــيلم تعليـــق اجتمـــاعى بـــارز
، وتســــخير كــــل  والقيمــــة الفنيــــة تنبــــع مــــن تألقــــه الواضــــح فــــى تقــــديمها

ـــــــه ـــــــه لخدمت أحـــــــد أشـــــــهر أدوار .  تفاصـــــــيل األداء والتصـــــــوير والتوجي
تحيــــــة كاريوكــــــا التــــــى كانــــــت ثانويــــــة نســــــبيا آنــــــذاك بالنســــــبة للمغنيــــــة 

ــــب (شــــادية  ــــر  ) ! الحــــظ الترتي ــــب فقي ــــى طال ــــى تبحــــث ف ــــك الت ، تل
، وذلــــك فــــى  اع لشــــهواتها التــــى ال تنتهــــىقــــادم مــــن الريــــف عــــن إشــــب

هــــــذا التركيــــــز علــــــى الغرائــــــز .  ، جســــــدى وطبقــــــى اســــــتغالل مــــــزدوج
”  امـــــرأة فـــــى الطريـــــق “انظـــــر .  عـــــادة مـــــا يســـــمى المدرســـــة الطبيعيـــــة

النظيــــر اآلخــــر لهــــذا الفــــيلم مــــن ذات المدرســــة وبموجــــه آخــــر بــــذات 
  . االحترافية

  شباب طائش 
  أق أ ١٢٥)   س/  لورد ( ١٩٦٣مصر 
  . السيد زيادة:  إخراج

، يوســـــــف فخـــــــر  ، توفيـــــــق الــــــدقن ، ســــــميرة أحمـــــــد محــــــرم فـــــــؤاد
  . ، عبد الخالق صالح ، زوزو ماضى ، نجوى فؤاد الدين

تــــدور حــــول ابــــن مــــدلل يــــدبر .  ، متوســــطة القيمــــة ميلودرامــــا أســــرية
ــــــذى صــــــار مكافحــــــا وناجحــــــا بســــــبب  ــــــه ال ــــــه ألبي ــــــن أخي ــــــام م لالنتق

  . اضطهاد زوجة األب
  الجحيم  شباب فى

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٨مصر 
.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  فــــاروق ســــعيد:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار

  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  إبراهيم صالح:  مدير التصوير
منـــــال .  حســـــين الشـــــربينى.  ممـــــدوح عبـــــد العلـــــيم.  ميرفــــــت أمـــــين

ــــد اهللا محمــــود.  الســــبعاوى ــــور.  عب ــــل ن ــــام.  وائ ماجــــدة .  مجــــدى إم
، ألفــــــت  عثمـــــان عبـــــد المـــــنعم.  زيـــــزى مصـــــطفى:  الراقصـــــة.  زكـــــى
ـــة.  ، يوســـف حســـين ، رشـــوان مصـــطفى ســـكر ، ســـيد  أحمـــد أبـــو عبي
  . ، زيزى فريد ، محمود طاهر غريب

ـــــة الخيـــــوط  ـــــدة الفكـــــرة لكـــــن نحيل ـــــق اجتمـــــاعى جي ـــــا تعلي ميلودرام
، فيـــــــوعز  شـــــــاب يريـــــــد مـــــــوت جدتـــــــه كـــــــى يرثهـــــــا.  لدرجـــــــة الملـــــــل
تعطيهــــــا جرعــــــة ســـــامة وعنــــــدما تصــــــيبه .  تفعــــــل ذلـــــك لممرضـــــتها أن

ــــــروة ــــــى الث ــــــدواء لتســــــازمه عل ــــــن ذات ال ــــــه م .  الفرحــــــة بصــــــدمة تعطي
مفاجــــــــأة النهايــــــــة ال تتفــــــــق مــــــــع ســــــــياق الفــــــــيلم ألنهــــــــا تفتــــــــرض أن 

  . الممرضة كانت تتوقع ذلك االنهيار
  شباب فى عاصفة 

  ق أأ ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٧١مصر 
قصـــــة وســـــيناريو .  إيمـــــان فـــــيلم]  المؤسســـــة المصـــــرية للســـــينما [

مهنــــــدس .  فكــــــرى رســــــتم:  مونتــــــاچ.  ســــــعد الــــــدين وهبــــــة:  وحــــــوار
.  عـــــادل عبـــــد العظـــــيم:  مـــــدير التصـــــوير.  حلمـــــى عـــــزب:  الـــــديكور
  . عادل صادق:  إخراج

، عـــــادل  ، ســـــهير رمـــــزى ، نـــــور الشـــــريف ، يوســـــف شـــــعبان نيللـــــى
حمــــــد ، م ، زوزو ماضــــــى ، توفيــــــق الــــــدقن ، محمــــــود المليجــــــى إمــــــام
  . ، عدلى كاسب صبيح

قصــــة ســـــوء النيـــــة المتعمـــــد مـــــن الــــزمالء الـــــذى دمـــــر حـــــب شـــــابين 
والطريــــق الــــذى تضــــطر .  ألن زمــــالء الفتــــاة ادعــــوا مــــا يلــــوث ســــمعتها

،  ميلودرامـــــا جــــــادة المضــــــمون.  لـــــه حتــــــى تصـــــبح فعــــــال كمـــــا قــــــالوا
أول أفـــــالم عـــــادل صـــــادق  .  وســـــيناريو مقنـــــع مـــــن ســـــعد الـــــدين وهبـــــة

  . كموجه سينمائى
   شباب لألبد 

Forever Young 
  ق م ١٠٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 

Warner Bros. [Icon]. C: Marion Dougherty. CD:Aggie 
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Jeffrey Abrams. P: Bruce Davey. D: Steve Miner.  ↑ 
CreativeMUpDesign: Dick Smith; SpMUp Created and 
Applied: Greg Cannom. 

Mel Gibson. ¤. Elijah Wood. Isabel Glasser. George 
Wendt. Joe Morton. Nicolas Surovy, David Marshall Grant. 
Robert Hy Gorman, Millie Slavin. And Jamie Lee Curtis.  
↑ Michael Goorjian, Veronica Lauren, Art laFleur, Eric 
Pierpoint, Walt Goggins, Amanda Foreman, Karla 
Tamburrelli, Robert Munns, J.D. Cullum, Ava Lazar, 
Richard Ryder, Michael Briggs, Kenny Ransom, Jared 
Chandler, Jon Menick, Paul Ganus, Jason Iorg, Mary Ellen 
Moore, Miriam Beesley, Lisa Savage, Cody Burger, Dean 
Hallo, Greg Allan Martin, Joel McKinnon Miller, William 
Marquez, Steve Hinton, Jr., John Bourg, Ara Maxwell. 

تها التقليديــــة جــــدا لعقــــود عــــودة مفاجئــــة رائعــــة للرومانســــيات بصــــور 
ـــــن البكائيـــــة وســـــمو  الســـــينما األولـــــى ـــــؤثر جـــــدا م ، والنتيجـــــة قـــــدر م

 ١٩٣٩، ومقارنــــــــة ممتعــــــــة لمــــــــا يـــــــراه هــــــــو بــــــــين عــــــــالمى  القلـــــــوب
ـــــــدم طيـــــــار اختبـــــــار .  ١٩٩٢و ـــــــة الثانيـــــــة يتق ـــــــل الحـــــــرب العالمي قبي

،  لتجربـــــة تجميـــــد يســـــعى صـــــديق لـــــه فـــــى القـــــوات الجويـــــة لتطبيقهـــــا
ــــــه لل ــــــدافع هــــــو حزن ــــــهوال ــــــى راحــــــت فيهــــــا حبيبت ــــــة الت بمــــــرور .  غيبوب

الوقـــــت يعتبـــــر الجــــــيش الكپســـــولة مـــــن المخلفــــــات إلـــــى أن يفتحهــــــا 
ــــر .  ســــنة ٥٣صــــبيان األن بعــــد مــــرور  يجــــرى كــــل شــــىء بسالســــة غي

، بعيـــــدا  متوقعـــــة وال يغـــــرق الفـــــيلم فـــــى مفارقـــــات مؤلمـــــة أو مضـــــحكة
تستضــــيفه ممرضــــة تعــــيش وحيــــدة .  عــــن الخــــيط الرومانســــى الــــرئيس

ليـــى كيـــرتس  (بنهـــا لكـــن يغلـــب علـــى شخصـــيتها التفـــاؤل المـــرح مـــع ا
، وتـــــدريجيا يفلـــــح فـــــى جعـــــل ابنهـــــا يظفـــــر بقلـــــب  ) منطلقـــــةكعادتها

حبكــــة النهايــــة ســــباق مــــع الــــزمن .  حبيبتــــه كمــــا يظفــــر هــــو بقلــــب أمــــه
، وعليـــه قيـــادة  حيـــث ظهـــرت عليـــه أعـــراض شـــيخوخة متســـارعة جـــدا

ـــــل ـــــه األصـــــلية قب ـــــة حبيبت .  أن يداهمـــــه المـــــوت طـــــائرة واإلســـــراع لرؤي
التنميــــق الــــذى أجــــرى علــــى وجــــه ميــــل جيبســــون وحولــــه لكهــــل قابــــل 

، وهـــــو بإشـــــراف فنـــــان تنميـــــق  للتصـــــديق لدرجـــــة ال يمكـــــن تصـــــديقها
كثيــــر مــــن التصــــوير تــــم فــــى .  أفــــالم المــــؤثرات الكبيــــر ديــــك ســــميث

  .  قاعدة پوينت أرينا فى كاليفورنيا

   ٢/١شباب متحرر 
Fast Forward 

  ق م ١١٠)    ف/   ت  ( ١٩٨٥أميركا 
[Columbia] Verdon-Cedric Productions, Inc. C: Joy Todd. 

MScr: Tom Scott and Jack Hayes. ExcMP: Quincy Jones. 
ExcP: Melville Tucker. S: Richard Wesley; St: Timothy 
March. P: John Patrick Veitch. D: Sidney Poitier 

John Scott Clough, Don Franklin, Tamara Mark, Tracy 
Silver. Cindy McGee, Gretchen F. Palmer, Monique 
Cintron, Debra Varnado. Irene Worth. Sam McMurray. 
Karen Kopins, Constance Towers. Michael deLorenzo. Noel 
Conlon, Doris Bleack, David White, Robin Bach, Phyllis 
Ehrlich. 

أغـــــانى ومؤلـــــف موســـــيقى وســـــت راقصـــــات هـــــم مجموعـــــة كاتـــــب 
،  ، شــــباب بــــرىء طمــــوح لكــــن حســــن النيـــــة ’ المغــــامرون الثمانيــــة ‘

جـــــاءوا مـــــن أوهـــــايو إلـــــى نيـــــو يـــــورك لالشـــــتراك فـــــى مســـــابقة الختيـــــار 
، كمــــا وعــــدهم بهــــذا منــــتج موســــيقى  المواهــــب االستعراضــــية الشــــابة

أجلـــــــت ، وأن المســـــــابقة  يفاجـــــــأون بأنـــــــه مـــــــات.  قـــــــابلوه مـــــــن قبـــــــل
يجربـــــون أنفســـــهم .  ، وأن المـــــدير الجديـــــد ينـــــوى تجـــــاهلهم ألســـــابيع

، تمهيــــدا للمعركــــة الكبــــرى التــــى تقــــرر  مؤقتــــا فــــى المطــــاعم والشــــوارع
ـــــى صـــــفهم ـــــة صـــــاحب الشـــــركة دخولهـــــا ف ـــــة .  أرمل ـــــات العاطفي العالق

، إذ يكـــاد يبـــدو أن ال وقـــت لهـــا علـــى االطـــالق لـــدى  مقلصـــة بشـــدة
رغـــــم پواتييـــــه وغيـــــره فـــــى الطـــــاقم  . الشـــــباب صـــــاحب األحـــــالم هـــــذا

فــــإن المحــــوريين هــــم البــــيض الثالثــــة أمــــا الســــود فيــــأتون فــــى الخلفيــــة 
ناهيــــــك عــــــن األضــــــواء التــــــى انتزعتهــــــا وورث فــــــى دور .  لحــــــد كبيــــــر

بــــــرغم  ‘:  رأى نقــــــدى.  األرملــــــة العجــــــوز الممتلئــــــة حيويــــــة وعنــــــادا
، وال يمكـــــــن لـــــــرقص  ، هـــــــذا فـــــــيلم لصـــــــيق بالخمســـــــينيات العنـــــــوان

  . ليونارد مالتين—’  ك أن يموه على قماشة الذرة هذهالبري

  
  :  شباب مجنون

  ’  ! لم يتوقع أحد النجاح لهذا الفيلم بما فيه فـارايتى نفسها ‘
  شباب مجنون 

Wayne’s World 
  ق م ٩٥)  س  ( ١٩٩٢أميركا 

Paramount. M: J. Peter Robinson. E: Malcolm Campbell. 
PD: Gregg Fonseca. DPh: Theo van de Smile. S: Mike 
Myers, Bonnie Turner, Terry Turner. P: Lorne Michaels. D: 
Penelope Sphecris. 

Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe, Tia Carrere, Brian 
Doyle-Murray, Lara Flynn Boyle, Michael deLuise, Dan 
Bell, Kurt Fuller, Colleen Camp, Donna Dixon, Meat Loaf, 
Ed O’Neill. 
،  لــــم يتوقـــــع أحـــــد النجـــــاح لهـــــذا الفـــــيلم بمـــــا فيـــــه فــــــارايتى نفســـــها

ومـــع ذلـــك شـــهق فـــى صـــندوق التـــذاكر ألســـباب ال تكمـــن كثيـــرا فـــى 
ـــــا ترجـــــع إعجـــــاب جمهـــــور الشـــــباب األميركـــــى  ـــــيلم ذاتـــــه بقـــــدر م الف

ــــامج  ــــرة برن ــــا ‘بفق ــــى عليهــــا ’  مســــاء الســــبت حي ــــى بن التليفـــــزيونى الت
ــــيلم ــــة أ.  الف ــــا أيضــــالكــــن تظــــل المفاجــــأة الحق ــــى أوروپ ــــه نجــــح ف .  ن

، الـــــبطالن مقـــــدما برنـــــامج  الحبكـــــة هـــــى المعتـــــادة فـــــى اإلسكتشـــــات
ــــــة قــــــط وفــــــأر مــــــع المســــــتثمر االنتهــــــازى  الكيبــــــول روب  (، فــــــى لعب

، بينمــــا  الــــذى اشــــترى البرنــــامج ويريــــد تحويــــل مســــاره األصــــلى)  لــــوو
همــــــا مخلصــــــان للمبــــــادئ الشــــــبابية النقيــــــة التــــــى تمثلهــــــا الموســــــيقى 

حبكـــــة عاطفيـــــة .  التـــــى يقـــــدمانها’  هـــــارد ميتـــــال ‘الصـــــلدة  المعدنيـــــة
يتنــــافس مــــع لــــوو المتــــأنق علــــى حــــب )  مييــــرز (عــــن أحــــد البطلــــين 

ـــــة مـــــن هـــــونج كـــــونج  ـــــة القادم ـــــا كـــــاريرا (المغني ـــــى .  ) ثي األحـــــداث ف
  . ” عالم مجانين “انظر االستطراد .  إيللينوىـ  أورورا 

  !  شباب مجنون جدا
  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٧مصر 

:  قصــــة وحــــوار.  أفــــالم ســــعيد الــــدفراوى]  أفــــالم إيهــــاب الليثــــى [
ـــــو الســـــعود األبيـــــارى :  األغـــــانى.  عبـــــد الحـــــى أديـــــب:  ؛ ســـــيناريو أب

أندريـــــــه  [ـ  أنـــــــدريا رايـــــــدر :  ؛ األلحـــــــان حســـــــين الســـــــيد:  تـــــــأليف
:  ؛ مهنــــدس الصــــوت بســــتوديو مصــــر:  تســــجيل األغــــانى.  ] رايــــدر

ــــور ــــد الن :  ؛ المكســــاچ يوســــف ســــفر:  ؛ تســــجيل الحــــوار نصــــرى عب
ــــــديلس  ــــــدريا زن ــــــديلس [ـ  أن ــــــدريا زان ــــــاظر.  ] أن نهــــــاد :  منســــــق المن

علـــــى :  ؛ المصـــــور شـــــريف حمـــــودة:  ؛ مســـــاعد مخـــــرج أول بهجـــــت
ــــــــر اهللا ــــــــاچ خي ــــــــز فخــــــــرى:  ؛ مونت ــــــــد العزي ــــــــاچ عب حمــــــــدى :  ؛ ماكي
محمــــــــد :  إدارة اإلنتــــــــاج.  محمــــــــد الهــــــــوارى:  ؛ ســــــــكريپت رأفــــــــت
ـــــاظر . حجـــــاج ـــــدس المن ـــــور:  مهن ـــــد الن :  مـــــدير التصـــــوير.  مـــــاهر عب

.  D.K.A., SMPTEـ  ]  وديــــــد ســــــرى [ـ  وديــــــد محمــــــد ســــــرى 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  أمــــــين الهنيــــــدى:  بطولــــــة.  ¤.  ، أحمــــــد رمــــــزى ســــــعاد حســــــنى
، الضــــيف  ، ســــمير غــــانم چــــورچ ســــيدهم [ـ  ثالثــــى أضــــواء المســــرح 

ـــــــــد ، ســـــــــمير صـــــــــبرى ، ميمـــــــــى شـــــــــكيب ] أحمـــــــــد .  ، هـــــــــدى فري
ــــع ــــراهيم زادة:  باالشــــتراك م ــــل إب ــــوال فهمــــى ، أحمــــد نبي ــــة  ، ن ، فوزي

  عالم الفـيديو
  ى أفالم التشويق والمغامرةتقدم من أقو 
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١٩١  

ـــــراهيم ـــــور الخـــــوام إب ، محمـــــود  ، آمـــــال ســـــامى ، محمـــــود رشـــــاد ، أن
  .  نصار

فتــــــاة تتنكــــــر كشــــــاب .  كوميــــــديا تنكــــــر مســــــلية المفارقــــــات ككــــــل
، فـــــى نفــــــس الوقــــــت تتنكـــــر كزوجــــــة والــــــد  لتلتحـــــق بفرقــــــة موســــــيقية
، ووجــــــدتها  حيــــــث طلــــــب األول منهــــــا هــــــذا الشــــــاب الــــــذى تحبــــــه

  . فرصة إلذالل الثانى لتجاهله لها
  شباب يحترق 

  ق م ٩٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٢مصر 
.  جيـــــــدا فـــــــيلم ] أفـــــــالم الشـــــــرق العربـــــــى وكالـــــــة الجـــــــاعونى  [

:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  غربـــــــاء فـــــــى البيـــــــت لچـــــــورچ ســـــــيمنوه:  قصـــــــة
مــــــــدير .  محيــــــــى عبــــــــد الجــــــــواد:  مونتــــــــاچ.  محمــــــــد أبــــــــو يوســــــــف

  . محمود فريد:  إخراج.  وحيد فريد:  التصوير
، يوســــــف  ، محمــــــود المليجــــــى ، محمــــــود ياســــــين نجــــــالء فتحــــــى

  . ، وحيد جالل ، جينا ، محمد خيرى شعبان
، وإن افتقــــــدت  محاولـــــة متوســــــطة النجــــــاح لتقـــــديم أجــــــواء شــــــبابية

للعمـــــــق ال ســـــــيما وأن ذلـــــــك الوقـــــــت كـــــــان ذروة مجـــــــد موضـــــــوعات 
ـــــاة مســـــته.  الشـــــباب ـــــاده أنهـــــا  ترةفت ، ال يهـــــتم أبيهـــــا برعايتهـــــا العتق

ـــر شـــرعية ـــة غي ـــل.  ابن ـــتهم فـــى جريمـــة قت ،  تتعقـــد معهـــا األمـــور حتـــى ت
  . هنا يلجأ حبيبها الحقيقى إلى والدها المحامى

   ٢/١شباب يرقص فوق النار 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٨مصر 

ــــــــدا:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  األفــــــــالم المتحــــــــدة .  فيصــــــــل ن
ـــــاچم ـــــز فخـــــرى:  ونت ـــــد العزي ـــــدير التصـــــوير.  عب ـــــر اهللا:  م ـــــى خي .  عل

  . يحيى العلمى:  إخراج
، عبـــــد  ، صـــــفاء أبـــــو الســـــعود ، محمـــــود عبـــــد العزيـــــز عـــــادل إمـــــام

، ميمــــــــى  ، إبــــــــراهيم ســــــــعفان ، شــــــــويكار ، يســــــــرا المــــــــنعم مــــــــدبولى
ـــــام  ، محمـــــد حمـــــدى ، زوزو شـــــكيب ، نظـــــيم شـــــعراوى جمـــــال ، إنع
  . ، سمير ولى الدين ، طارق النهرى سالوسة

، ربمـــــــا فكـــــــر يحيـــــــى العلمـــــــى فـــــــى  قصـــــــة متعـــــــددة الشخصـــــــيات
أخـــــوان وأخـــــت لكــــل مـــــنهم قصصـــــه الخاصـــــة .  توجيههــــا للتليفــــــزيون
ـــــه ـــــه وعالقات ـــــدين ونزوات ،  ، يكـــــاد يجـــــرف االســـــتهتار أو الجـــــنس الول

  . ولكنهما ينقذان فى آخر لحظة
  شباب اليوم 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الباشا ( ١٩٥٨مصر 
ــــدينأفــــال ،  محمــــود ذو الفقــــار:  قصــــة وســــيناريو.  م مــــريم فخــــر ال

.  يوســــــف الســــــباعى:  حــــــوار الكاتــــــب الكبيــــــر.  عبـــــد العزيــــــز ســــــالم
ــــاچ ــــاظر.  أحمــــد إســــماعيل:  مونت ــــدس المن ــــوليزويس:  مهن .  أنطــــون ب

  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  مصطفى حسن:  مدير التصوير
ــــــدين ــــــدين ، كريمــــــان مــــــريم فخــــــر ال ، محمــــــود  ، يوســــــف فخــــــر ال

  . ، ضحى أمير ، عمر الحريرى المليجى
تقـــــــرر .  فتـــــــاة متبنـــــــاة تكتشـــــــف ذلـــــــك وتكتشـــــــف أمهـــــــا الحقيقـــــــة

ـــــب مـــــن أن تعاملهمـــــا بقســـــوة  اإلقامـــــة معهـــــا ، لكـــــن مـــــن تبنياهـــــا أطي
انبهــــر النــــاس .  يســــبق كــــل هــــذا غراميــــات شــــبابية مســــتهترة.  شــــديدة

  ! وقتها بدور محمود المليجى خفيف الظل
  الشباك 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٠مصر 
صـــــــــالح :  قصـــــــــة.  أفـــــــــالم رمـــــــــزى إبـــــــــراهيم]  إيهـــــــــاب الليثـــــــــى [

ــــاچ.  مصــــطفى كامــــل:  ســــيناريو وحــــوار.  جــــودت ــــز :  مونت ــــد العزي عب
ــــراهيم:  مــــدير التصــــوير.  فخــــرى كمــــال صــــالح :  إخــــراج.  رمــــزى إب
  . الدين

،  ، نبيلــــة الســــيد ، ســــلوى صــــادق ، مصــــطفى فهمــــى ســــهير رمــــزى
ـــــد العلـــــي ، ســـــيف اهللا  ، حـــــافظ أمـــــين ، نعيمـــــة الصـــــغير م خطـــــابعب

،  ، محمــــــد مفتــــــاح ، محمــــــد فرحــــــات ، عليــــــة عبــــــد المــــــنعم مختــــــار
  . ، محمد األدندانى سعيدة جالل

، علـــــى الضـــــيق  ، تتفـــــق زوجـــــة شـــــابة وزوجـــــة أب ميلودرامـــــا حـــــادة
، وعلــــــى الهــــــرب للعمــــــل   ، وعلــــــى الخيانــــــة مــــــن حياتهمــــــا الزوجيــــــة

  . بعد توقع نهاية سعيدةطبعا من المست!  كراقصات
  شبان هذه األيام 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٥مصر 
ــــد :  ســــيناريو وحــــوار.  محمــــد الحديــــدى:  قصــــة.  هــــيمن فــــيلم عب
:  موســــيقى تصــــويرية.  عبــــد العزيــــز فخــــرى:  مونتــــاچ.  الحــــى أديــــب
:  إخــــــراج.  عبــــــد المــــــنعم بهنســــــى:  مــــــدير التصــــــوير.  هــــــانى مهنــــــى
  . عاطف سالم
،  ، ســـــمير غـــــانم ، صـــــفية العمـــــرى ، ســـــمير صـــــبرى ظـــــةرشـــــدى أبا

، محمــــــد  ، ليلــــــى حمــــــادة ، محمــــــد عــــــوض عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم
،  ، فاطمــــــة محمــــــود ، نبيــــــل بــــــدر ، خيريــــــة أحمــــــد ، أميــــــرة صــــــفوت

  . حسن حسين
ـــر يهمـــل أســـرته ـــه ســـرا مـــن ســـكرتيرته  رئـــيس تحري ـــزوج أحـــد ابنائ ، يت

ــــــودد هــــــو إليهــــــا ــــــ.  التــــــى يت ــــــه رغمــــــا عن ــــــزوج ابنت ، وتهجــــــر األم  هوتت
خلــــــــيط مــــــــن .  تقــــــــوم حــــــــرب أكتــــــــوبر ويمــــــــوت االبــــــــن.  المنــــــــزل

  . ، وكل شىء أدنى من المتوسط الميلودراما والكوميديا
  ☺  ٢/١الشبح 

Ghost 
  ق م ١٢٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” الخيانة المدمرة “:   ف

Paramount. C: Jane Jenkins and Janet Hirshenson, C.S.A. 
CDd: Ruth Morley. M: Murice Jarre. FE: Walter Murch. 
PD: Jane Musky. DPh: Adam Greenberg, A.S.C. ExcP: 
Steven Charles Jaffe. Bruce Joel Rubin. P: Lisa Weinstein. 
D: Jerry Zucker.  ↑ AstP: Bruce Joel Rubin. ILMVFxSup: 
Bruce Nicholson. Good Spirits and Dark Spirits VFxSup: 

John Van Vliet, Kathy Kean. VFxSup: Richard Edllind. 
VFxPSup: Laura Buff. 

Patrick Swayze. Demi Moore. Whoopi Goldberg. Tony 
Goldwyn. Rick Aviles.  ↑ Christopher J. Keene. Susan 
Breslau. Martina Dognan. Richard Kleber. Macka Fole. Co-
Str: Vincent Schiavelli, Armelia McQueen, Gail Boggs. 

ـــــد المـــــوت ـــــة لمـــــا بع ـــــا رائع ـــــزنس شـــــاب:  فانتازي ،  البطـــــل رجـــــل بي
فـــــى خطـــــر )  الرائعــــة الرقيقـــــة مـــــوور (يكتشــــف بعـــــد موتـــــه أن حبيبتـــــه 

.  وأن زميلــــه خانــــه واســــتخدم حســــابات الشــــركة فــــى تنظيــــف األمــــوال
وســــيلة مــــا بالصــــدفة  ، لكــــن تلــــوح اآلن ال يمكنــــه تحــــذيرها مــــن شــــىء

المتألقــــــة جولــــــدبيرج فــــــى دور  (حــــــين تســــــمعه فعــــــال عرافــــــة دجالــــــة 
قـــــد يبـــــدو .  ) نالـــــت عنـــــه جـــــائزة األوســـــكار كأحســـــن ممثلـــــة داعمـــــة

لتـــــــيم  ]  ” صـــــــديقى الشـــــــبح “ [’  عصـــــــير الخنـــــــافس ‘مزيجــــــا مـــــــن 
ــــة  ــــى ال حيل ــــذى ينظــــر لألمــــور مــــن وجهــــة نظــــر األشــــباح الت ــــون ال بيرت

يلبيرج مبتكـــــر البعـــــد العـــــاطفى وذات القصـــــة لســـــپب”  دائمـــــا “، و لهـــــا
ــــــــا ــــــــدبيرج التــــــــى ”  مصــــــــيدة الجواســــــــيس “، و تقريب ــــــــس دور جول نف

يفـــــوق ”  الشـــــبح “لكـــــن .  تتـــــورط رغـــــم إرادتهـــــا فـــــى مغـــــامرة بطوليـــــة
ــــارة أو مغــــامرة أو رومانســــية لحــــد  الجميــــع إمتاعــــا وشــــحنا ، ســــواء كإث

  . ، وقد حظى بتقدير مذهل فى صندوق التذاكر الدموع
AA: SptAs (Goldberg); SWDirectly to the Screen. 
AAN: Pic; OScr; FE. 

  الشبح 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 

.  أحمـــــــــد يـــــــــونس.  د:  قصـــــــــة.  اتحـــــــــاد اإلذاعـــــــــة والتليفــــــــــزيون
هــــانى :  الموســــيقى التصــــويرية¤ .  عــــاطف بشــــاى:  ســــيناريو وحــــوار

ــــديكور.  شــــنودة ــــدس ال ــــور حــــافظ : مهن :  مــــدير التصــــوير.  ســــهير أن
ــــران ــــاء.  حســــين ف ــــد الشــــكور:  مصــــممة األزي :  مكســــاچ.  ســــحر عب

ــــــد المــــــنعم ــــــاچ فـــــــيديو محمــــــد عب ــــــا  مصــــــطفى شــــــرف:  ؛ مونت ، زكري
:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  ، محمـــــود إبـــــراهيم ، الســـــيد أحمـــــد ســـــالمة نبـــــوى

،  حســـــــين أبـــــــو المجـــــــد:  مســـــــاعدا اإلخـــــــراج األول.  ســـــــعيد كامـــــــل
  . عالء الدين كامل:  إخراج.  صبحى فؤاد

باالشــــتراك مــــع .  أحمــــد راتــــب.  ســــلوى خطــــاب.  نبيــــل الحلفــــاوى
ــــة ــــى.  تهــــانى راشــــد:  الفنان ــــار.  وجــــدى العرب مصــــطفى  .  هــــادى الجي
ــــان ســــليمان.  كــــريم ــــل.  حن ــــد الوهــــاب خلي .  أحــــالم الجريتلــــى.  عب

  . سعيد درويش.  بدرية عبد الجواد.  أمل إبراهيم.  لطفى لبيب
.  أفــــــالم مسلســــــل التليفـــــــزيونيات صــــــغيرة اإلنتــــــاج تــــــأليف د أحــــــد

ــــــــونس عــــــــن الطــــــــب النفســــــــى ــــــــوأم “انظــــــــر أيضــــــــا .  أحمــــــــد ي ”  الت
، ال  هـــــذه المـــــرة مجموعـــــة دراميـــــات نفســـــية متوازيـــــة.  ” الرحلـــــة “و

ـــــالطبع كونهـــــا حـــــاالت ناتجـــــة عـــــن  يوجـــــد رابـــــط يـــــذكر بينهـــــا عـــــدا ب
د كبيـــــر  كـــــل قصـــــة مدققـــــة ومثيـــــرة لحـــــ.  ضـــــغوط وإحباطـــــات الحيـــــاة
ــــــى حــــــدة ــــــريقين  كــــــل منهــــــا عل ــــــم تنقســــــم الشخصــــــيات لف ، ومــــــن ث

الحلفــــاوى يعــــالج ســــلوى خطــــاب موظفــــة .  أطباء ومرضــــىـ  أساســــيين 
ــــــول  ــــــذى يشــــــبه الغ ــــــوان ال ــــــراءى لهــــــا شــــــبح العن ســــــتوديو بســــــيطة يت
،  ويحادثهــــا كــــل ليلــــة وكــــذا أخيهــــا المثقــــف الشــــاب مصــــطفى كــــريم

ـــروة عشـــ ر ســـنوات مـــن العمـــل وهمـــا ألبـــوين انفصـــال فـــور عودتهمـــا بث
مســـــاعدة الحلفـــــاوى تهـــــانى راشـــــد تعـــــالج حنـــــان .  فـــــى دول الخلـــــيج

ســـــليمان الموظفـــــة البســـــيطة التـــــى لـــــم تخطـــــب ولـــــم تتـــــزوج وانعكـــــس 
ــــى صــــورة وهــــن جســــدى حــــاد ــــك تبقــــى .  مرضــــها النفســــى ف بعــــد ذل

،  حالــــة البـــــارانويا المباشــــرة والخاليــــة مــــن تفاصــــيل الحــــاالت األخــــرى
، والـــــذى يخضـــــع  راتـــــب الموظـــــف أيضـــــاوهـــــى التـــــى يمثلهـــــا أحمـــــد 

لعـــــــالج وجـــــــدى العربـــــــى المســـــــاعد األقـــــــل خبـــــــرة فـــــــى عيـــــــادة ذات 
  . الطبيب

   ٢/١شبح الرعب 
Creepshow 2 

  ق م ٩٢)  س/  تو إتش  ( ١٩٨٧أميركا 
[New World  Eagle Pictures] New World [Ciro and 

Stefano Dammicco; Odeon TV; Laurel]. MUpFx: Howard 
Berger, Ed French. C D: Leonard Finger. Costumes: Eileen 
Sieff. PD: Bruce Miller. AnimSup: Rick Catizone. SdE: Jim 
Schields. DPh: Richard Hart, Tom Hurwitz. E: Peter 
Weatherley. M: Les Reed. AddM: Rick Waksman. AscP: 
Mitchell Galin. ExcP: Richard P. Rubinstein. S: George A. 
Romero. Based upon a St: Stephen King. P: David Ball. D: 
Michael Gornick. ␡ Old Chief Woodhead. ␡ The Raft. ␡ 
The Hitch-Hiker. 

Lois Chiles. George Kennedy. Dorothy Lamour. And 
Daneil Beer, Jeremy Green, Page Mannah, Don Harvey. 
David Holbrook, Stephen King, Holt McCallany, Frank S. 
Salsedo, Paul Satterfield. With Tom Wright -as The 
Hitchhiker. And Tom Savini -as The Creep. 
ـــــالث قصـــــص رعـــــب أخـــــرى عـــــن أفكـــــار جيـــــدة لســـــتيفين كيـــــنج  ث

الشـــــيخ الكهـــــل ذو  ‘:  ) ” مهرجـــــان الرعـــــب “انظـــــر الجـــــزء األول  (
يقتـــــل ثالثـــــة :  بلـــــدة شـــــبه مهجـــــورة بواليـــــة مـــــين:  ’ الـــــرأس الخشـــــبية

ــــه  ــــات وزوجت ــــ (شــــبان صــــانع عادي ــــوور فــــى ظهــــور ن ــــدى والم ادر كيني
، ويســـــرقون كنـــــزا يخـــــص القبيلـــــة الهنديـــــة كانــــــت  ) لهـــــا فـــــى عقـــــود

ـــــر  ـــــال للشـــــيخ الكبي ـــــن قيامـــــه بصـــــنع تمث وضـــــعته كضـــــمان لســـــداد دي
.  ! األن يتحـــــــــرك هـــــــــذا التمثـــــــــال ويفتـــــــــك بهـــــــــوالء الثالثـــــــــة.  لهـــــــــا

طـــــــوف مصـــــــنوع بـــــــربط  (شـــــــابان وفتاتـــــــان فـــــــوق رمـــــــث ’  الرمـــــــث ‘
خاطيــــة عائمــــة بنهــــر بــــارد تحــــيط بهــــم كتلــــة م)  الخشــــب معــــا بحبــــال
ـــى  علـــى ســـطح المـــاء ـــو األخـــر بمـــد ألســـنتها إل ـــتهمهم الواحـــد تل ، وتل

زوجــــة :  الراكــــب المتطفــــل.  الواحــــد مــــنهم ثــــم لفــــه بهــــا وجذبــــه إليهــــا
ـــة تصـــدم عامـــل .  تريـــد اللحـــاق بالطـــائرة بعـــد فراغهـــا مـــن عالقـــة غرامي

ــــدما تصــــل لمــــدخل .  طــــرق زنجــــى وتفلــــت دون أن يلحظهــــا أحــــد عن
ل يجـــرى خلفهـــا قـــافزا علـــى ســـيارتها مصـــمما علـــى المطـــار تجـــد القتيـــ

األحــــداث أيضــــا فــــى الواليــــة التــــى تــــدور بهــــا معظــــم روايــــات  .  قتلهــــا
، وربمــــــــا يكــــــــون أفضــــــــل األجــــــــزاء ألن مــــــــن  واليــــــــة مــــــــين:  كيــــــــنج

ــــن هــــالوس عــــذاب الضــــمير التــــى  ــــه جــــزء م المحتمــــل أن كــــل مــــا رأت
ـــة أصـــال نتيجـــة أفعالهـــا ـــك يصـــلح فـــى تنتابهـــا مـــن البداي حـــد  ، وأن ذل

  . ذاته تبريرا للعثور عليها ميتة فى سيارتها بعد ذلك

   ٢/١شبح الظالم 
The Ghost and the Darkness 

  ق م ١٠٩)   س/  إى فـى سى ( ١٩٩٦ألمانيا 
[United International Pictures  Cinema International 

Corporation  Paramount (USA and Canada)] Mont Blanc 
Entertainment; Bernina Film, AG [Constellation Films].  
D: Stephen Hopkins. W: William Goldman. P: Gale Anne 
Hurd, Paul Radin and A. Kitman Ho. ExcPs: Michael 
Douglas and Steven Reuther. DPh: Vilmos Zsigmond, 
A.S.C. PD: Stuart Wurtzel. FEs: Robert Brown and Steve 
Mirkovich, A.C.E. Co-P: Grant Hill. M: Jerry Goldsmith. 
CD: Ellen Mirojnick. C: Mary Selway and Sarah Trevis. 
VFxSup: Stuart Robertson. VFx: Sony Pictures Imageworks 
-Culver City, California. VFxSup [Yes, also]: Tim 
McGovern. 

Michael Douglas. Val Kilmer. John Kani. Bernard Hill. 
Tom Wilkinson. Brian McCardie, Emily Mortimer. Om 
Puri, Henry Cele. ↑ Kurt Egelhof, Satchu Annamalai, Teddy 
Reddy, Rakeem Khan, Jack Devnarain, Glen Gabela, 
Richard Nwamba, Nick Lorentz, Alex Ferns, Kaycey 
Padayachee, Glen Masters, Patrick and Justin Gifford, 
George Middlekoop. 

، لقصــــــة  معالجــــــة ممولــــــة بشــــــركات ألمانيــــــة جــــــاءت غيــــــر مشــــــبعة
غــــالف الفـــــيديو الــــذى تنقــــل عنــــه بعــــض  ( ١٨٩٨حقيقيــــة مــــن عــــام 

ـــــب يقـــــول  ــــــو بشـــــرق  ) ! ١٨٩٦الكت ـــــوق نهـــــر تساف ـــــاء كـــــوبرى ف لبن
مهنــــــدس كبــــــارى أيرالنــــــدى مــــــن أصــــــل .  ) كينيــــــا الحاليــــــة (أفريقيــــــا 

ــــة شــــركة  ‘تكلفــــه ،  أرســــتقراطى وكــــذا كولونيــــل فــــى جــــيش اإلمبراطوري
بالمهمـــة فيفاجــــأ بعـــد قليـــل بظهـــور أســــدين ’  شـــرق أفريقيـــا البريطانيـــة

ـــــى ســـــبيل التلهـــــى وهـــــو ســـــلوك غيـــــر  ـــــين يفتكـــــان بالعمـــــال عل عمالق
ـــــاد مـــــن األســـــود يســـــتدعون لدعمـــــه أشـــــهر قنـــــاص فـــــى العـــــالم .  معت

، لكـــن األمـــر كـــان أكثـــر شراســـة  فيـــأتى بقبيلـــة أفريقيـــة متخصصـــة معـــه
شخصــــية ســــاميول المســــاعد .  هــــو نفســــه مــــن المتوقــــع بحيــــث مــــات

، واحـــــدة مـــــن  المحلـــــى للمهنـــــدس التـــــى أداهـــــا بإقتـــــدار چـــــون كـــــانى
ــــيلم تــــأثيرا ــــر تيمــــات الف ــــن الحكمــــة والصــــرامة مــــع مــــا :  أكث مــــزيج م

الوحيـــد الـــذى بقـــى مـــع البطلـــين بعـــد  (يمكـــن تســـميته الجـــبن النبيـــل 
ـــــيس العمـــــال المســـــلم ـــــع بزعامـــــة رئ ـــــا.  ) فـــــرار الجمي ك بالمناســـــبة هن

، فهــــــــذه البقعــــــــة قــــــــدمت كمنطقــــــــة  حــــــــديث كثيــــــــر عــــــــن األديــــــــان
مشـــــاحنات أو علـــــى األقـــــل منـــــاظرات دينيـــــة يوميـــــة بـــــين المســـــلمين 

.  ، بـــــــل وبـــــــين أصـــــــحاب الطوائـــــــف المســـــــيحية نفســـــــها والهنـــــــدوس
ــــــام جولــــــدمان كاتــــــب تمثيليــــــات شاشــــــة مرمــــــوق دون جــــــدال ،  ويللي

ــــر.  لكــــن أفــــالم النشــــاط ليســــت حقلــــه تأكيــــدا ــــا أضــــاع الكثي مــــن  هن
أضـــــاع :  الفـــــرص التـــــى لـــــو منحـــــت ألحـــــد آخـــــر لصـــــال وجـــــال فيهـــــا

مــــــــــثال مشـــــــــــهد لقــــــــــاء ختـــــــــــامى بـــــــــــين رئــــــــــيس الشـــــــــــركة الطاغيـــــــــــة 
، وفضـــــل  ومهندســــه الــــذى طالمـــــا تحــــدى أن يــــنجح)  ويلكينســــون (

ــــرة ــــه االكتفــــاء بلقــــاء البطــــل وأســــرته وطــــئ النب ــــل هــــل تصــــدق  علي ، ب
 يمـــــــوت فـــــــى مشـــــــهد ال)  دووجـــــــالس (أن البطـــــــل اآلخـــــــر الشـــــــرس 

شـــــريط موســـــيقى جبـــــار لچيـــــرى جولدســـــميث مســـــتوحى مـــــن !  نـــــراه
موهبــــة قمــــة أخــــرى صــــنعت إنجــــازا يليــــق بهــــا .  أغــــانى كينيــــة تقاليديــــة

التصـــــــوير فـــــــى إحـــــــدى .  هـــــــى مـــــــدير التصـــــــوير فــــــــيلموس زيجمونـــــــد
ــــا ــــوب أفريقي ــــى ذهبــــت لهــــا وحــــدة  محميــــات جن ــــدال مــــن كينيــــا الت ، ب

ــــــة فقــــــط لقهمــــــا الســــــكان العنــــــوان يشــــــير لألســــــمين الــــــذين أط.  ثاني
، وهمـــــا محفوظـــــان حاليـــــا بأحـــــد متـــــاحف  المحليـــــين علـــــى األســـــدين

  . شيكاجو
AA: SdFxE (Bruce Stambler). 

   ٢/١شبح كانترفـيل 
The Canterville Ghost 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٧٩)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
Signboard Hill Productions [Anasazi Productions]. M: 

Ernest Troost. PDd: Peter Mullins. DPh: Denis Lewiston. 
FEs: Paul Martin Smith, G.B.F.E., Jim Oliver. LineP: 
Malcolm Christopher. P: Robert Benedetti. Co-ExcP: Brent 
Shields. ExcP: Richard Welsh. W for Television: Robert 
Benedetti. Based on the ShortSt: Oscar Wilde. D: Syd 
Macartney.  Co-P: Patrick Stewart. U.S. C: Lynn Kressel. 
U.K. C: Simone Reynolds. PMg: Malcolm Christopher; 
FirstAstD: Barry Langley; SecondAstD: Jerry Daly. CD: 
Howard Burton. 

Patrick Stewart -in. ¤. Neve Campbell. Joan Sims, Donald 
Sinden. Cherie Lunghi, Edward Wiley. Leslie Phillips, 
Daniel Betts.  Ftr: Ciaran Fitzgerald, Raymond Pickard. 

لقصــــــة أوســــــكار وايلــــــد  ١٩٩٥معالجــــــة عصــــــرية تقــــــع فــــــى العــــــام 
الموضــــوع األساســــى هــــو الحــــب وهــــو هنــــا .  القصــــيرة بــــذات العنــــوان

، وهنــــــاك بــــــالطبع وفــــــرة مــــــن  ’ أقــــــوى مــــــن الحيــــــاة والمــــــوت معــــــا ‘
، يعززهــــــا أداء رفيــــــع مــــــن  رفيعــــــة المعــــــانى حــــــول الموضــــــوعاألشــــــعار 

أســــــرة عــــــالم فيزيــــــاء أميركــــــى حاصــــــل .  ســــــتيوارت فــــــى دور العنــــــوان
ـــة ـــديانا متمنعـــين لقضـــاء  علـــى منحـــة فـــى جامعـــة إنجليزي ـــأتون مـــن إن ، ي
يســــتأجرون قصــــرا ضــــخما بســــعر .  الصــــيف معــــه فــــى بلــــدة كانترفـــــيل

ـــــــا يســـــــكنه ســـــــايمون   . بخـــــــس دون أن يصـــــــدقوا قصـــــــة أن شـــــــبحا م
كانترفــــيل نبيــــل مــــن القــــرن الســــادس عشــــر ماتــــت زوجتــــه فــــى ظــــروف 
ـــه  غامضـــة واختفـــى هـــو بعـــدها ويعـــاود الظهـــور بأفعـــال مخيفـــة فـــى قلعت

الـــــدور المحـــــورى مـــــن اآلن فصـــــاعدا ســـــيكون لالبنـــــة األكثـــــر .  هـــــذه
ـــــة ـــــى ســـــتنفرد دون اآلخـــــرين  ســـــخطا فـــــى البداي غير المـــــؤمنين ـ  ، والت

ـــة الشـــب ـ  بالخوارق تتوطـــد عـــال قتهمـــا يـــروى لهـــا مأســـاته التـــى .  حبرؤي
فقـــد تســـبب ظلمـــا فـــى .  صـــنع منهـــا شيكســـپير صـــديقة قصـــة هاملـــت

انتحــــــار زوجتــــــه بعــــــد حبســــــه لهــــــا بســــــبب شــــــكه فــــــى خيانتهــــــا كــــــأم 
ـــــدها لنفســـــه هاملـــــت ـــــاء علـــــى مكيـــــدة صـــــديق كـــــان يري .  ، وذلـــــك بن

وهــــو كمنــــاظر لوالــــد هاملــــت راح يهــــيم لــــيال بعــــد موتــــه طبقــــا لتعويــــذة 
، حيــــث  عتها ســــاحرة بنــــاء علــــى تكليــــف مــــن أهــــل الزوجــــة الميتــــةصــــن

ــــال نــــوم ــــة قــــرون ب ــــدبر الفتــــاة كمــــا فــــى هاملــــت .  مضــــت عليــــه أربع ت
، والنهايــــة أن تتحقــــق النبــــوءة  مســــرحية لتظهــــره فيهــــا لغيــــر المصــــدقين

ـــــديها  ـــــى ي ـــــين شـــــفتى  ‘عل ـــــن ب ـــــة بالصـــــالة م ـــــاة رقيق ـــــر فت ـــــدما تظف عن
، وعنــــدما تثمــــر شــــجرة  موع، وعنــــدما يتخلــــى طفــــل عـــن الــــد الخطيئـــة

ــــوز الجــــرداء ــــاقوس الكنيســــة الصــــامت معلنــــا أن  الل ــــدما يــــدق ن ، وعن
ينــــــال الشــــــبح العفــــــو ويرقــــــد فــــــى ’  الشــــــبح الخــــــاطئ أصــــــبح عــــــدما

ـــــاة قـــــد تعلمـــــت .  ســـــالم ـــــل قيامهـــــا بكـــــل هـــــذا تكـــــون الفت وفـــــى مقاب
 . الكثير عن الحب فى عالقتها الناشئة مع صبى إنجليزى



١٩٢  

When a gentlegirl can win a prayer from out the lips of 
sin. When a child gives up tears. And the barren almond 
beaes. And the silent chapel bells sound that the ghostly sin 
is nell. Then shall all the housely still. And peace shall come 
to Cantrville. 

   ٢/١الشبح المسحور 
The Shadow 

  ق م ١٠٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Universal [Bregman; Baer]. C: Mary Colquhoun. CD: 

Bob Ringwood. MCompAndCond: Jerry Goldsmith. MSup: 
Jellybean Benitez. Co-ExcP: Stan Weston. E: Peter Honess. 
PD: Joseph Nemec III. DPh: Stephen H. Burum. ExcP: 
Louis A. Stroller, Rolf Deyhle. Based on Advance 
Magazine Puplishers Inc.’s Chr The Shadow. W: David 
Koepp. P: Martin Bregman, Willi Baer, Michael S. 
Bregman. D: Russell Mulcahy.  ↑ AscP: Patricia 
Churchill. PExc: Michael Klawitter. VFx: PSup: Alison 
Savitch. The Ps Gratefully Acknowledge the contributions 
of: Walter B. Gibson, the principal author of The Shadow 
Magazine Stories. 

Alec Baldwin. John Lone. Penelope Ann Miller. ¤. Ian 
McKellen. Peter Boyle. Jonathan Winters. And Tim Curry. 
Joseph Maher, John Kapelos, Max Wright. Sab Shimond, 
Brady Tsurutani. Andre Gregory, James Hong, Arsenio 
‘Sonny’ Tinidad.  ↑ John Copelos, Aaron Lustig, Ethan 
Phillips, Sinoa. 

ــــــــب المصــــــــورة  ــــــــت جونســــــــون ’  الظــــــــل ‘شخصــــــــية الكت أو المون
المتحــــــول مــــــن إمبراطــــــور عقــــــاقير تبتــــــى متــــــوحش إلــــــى شــــــخص نيــــــو 

فيمـــــا عـــــدا  (يـــــوركى خيـــــر واســـــع القـــــدرات تخاطريـــــا وإخفـــــاء لنفســـــه 
بعـــد قليـــل .  ، وذلـــك علـــى يـــد كـــاهن مـــن التبـــت يـــدعى التـــاكو ) ظلـــه

قنبلــــــــة  ‘، ســــــــاعيا وراء  يصــــــــل وراءه آخــــــــر أحفــــــــاد چــــــــانكيز خــــــــان
، ووالــــــد  يجهزهــــــا عــــــالم يعمــــــل لحســــــاب شــــــعبة الــــــدفاع’  البريليــــــام

نفســـــه مـــــن قـــــدراتها  ، لكـــــن يخشـــــى علـــــى الفتـــــاة التـــــى يحبهـــــا الظـــــل
ـــــــة ، فـــــــى فنـــــــدق اشـــــــتراه  وتبـــــــدأ المواجهـــــــات الحاســـــــمة.  التخاطري

ـــــع ـــــورك وإخفـــــاء عـــــن أعـــــين الجمي ـــــو ي ـــــب ني ـــــى قل ـــــة .  الشـــــرير ف متع
ـــــة ،  المـــــؤثرات اكتســـــحتها روح القصـــــص المصـــــورة بمغامرتهـــــا الطفولي

، مفرطــــــة الخيــــــال لحــــــد تــــــدمير أى منطــــــق لــــــه  ســــــاذجة البطــــــوالت
  . ق سوپرمان أو باتمانهذا ما يفو .  عالقة بالواقع
  الشبكة 

The Net 
  ق م ١١٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 

Columbia. C: Mindy Marin, C.S.A. M: Mark Isham. CD: 
Linda Bass. E: Richard Halsey, A.C.E. PD: Dennis 
Washington. DPh: Jack N. Green, A.S.C. W: John Brancato 
& Michael Ferris. P: Irwin Winkler and Rob Cowan, D: 
Irwin Winkler. 

Str: Sandra Bullock. ¤. Jeremy Northam. Dennis Miller. 
Diane Baker.  Gerald Berns -as Jeff Greg. 

عبقريـــــــة حاســـــــوبية متخصصـــــــة فـــــــى مشـــــــاكل )  پوللـــــــوك (أنچـــــــيال 
، تعثـــــر علـــــى شـــــفرة فـــــى شـــــبكة العنـــــوان  الحاســـــوب وحـــــل الشـــــفرات

ــــــــة تكشــــــــف عــــــــن ــــــــورط الحكومــــــــة فــــــــى مــــــــؤامرة خارجي ــــــــق  ت ، ينطل
.  المغتــــــالون المحترفـــــــون خلفهـــــــا لقتلهـــــــا والحصـــــــول علـــــــى القـــــــرص

، بـــــل وتغيـــــر معـــــالم  تلغـــــى الحكومـــــة وجودهـــــا بالكامـــــل مـــــن الشـــــبكة
منزلهــــــا وكــــــل محيكــــــات حياتهــــــا األمــــــر الــــــذى يفتــــــرض أن يقودهــــــا 
للجنـــــون والجميـــــع حولهـــــا ينكـــــرون رؤيـــــتهم لهـــــا مـــــن قبـــــل ومـــــا إلـــــى 

پوللـــوك تســـرق العـــرض بأدائهـــا الـــذى يمـــزج مـــا بـــين الحنكـــة .  ذلـــك
مضـــــــمونيا هـــــــو پارانويـــــــا .  إلـــــــخ…، العنـــــــاد والخـــــــوف  والهشاشـــــــة

، وإن كــــــان ال بــــــأس بــــــالمرة تعبيرهــــــا  سياســــــية مــــــن عصــــــر اإلنترنيــــــت
ـــــة  ـــــة المتوقعـــــة وراء هـــــذه األداة العمالق ـــــذكى عـــــن الشـــــكوك الطبيعي ال

ــــــات ــــــض مشــــــاهد التشــــــو .  لالتصــــــال والمعلوم ــــــدة ونســــــبة بع يق الجي
  . أقل من مشاهد النشاط
   ٢/١شجاعة امرأة 

One Woman’s Courage 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 

[NBC] Bonnie Raskin Productions. M: John H. Keane. E: 
Jim McElroy. PD: John Myhre. DPh: John R. Leonetti. P: 
Frank Fischer. W: John Steven Owen. D: Charles Robert 
Carner.  ExcP: Bonnie Raskin. 

Patty Duke. James Farentino. ¤ Str: Keith Szarabajka, 
Dennis Farina, Margot Kidder, Geoffrey Blake, Debra 
Sharkey, Titus Welliver.  SpApr: Joe Anderson and Hattie 
Winston. 

ـــــ ـــــة زوجه ـــــة لخيان ـــــلزوجـــــة تمـــــر بأزم ، تشـــــهد  ا لهـــــا بعـــــد زواج طوي
هــــذا .  ، وتتطــــوع بالشــــهادة حــــادث اعتــــداء ســــفاح شــــاب علــــى امــــرأة

، ويضـــــعها محـــــل مطـــــاردة الســـــفاح  يهـــــدم زواجهـــــا نهائيـــــا مـــــن ناحيـــــة
تـــدريجيا ينمــــو .  شـــديد البراعـــة الــــذى يتلـــذذ فــــى إخافتهـــا دون قتلهــــا

،  الحـــــب بينهـــــا وبـــــين الشـــــرطى الفاشـــــل فـــــى زواجـــــه الســـــابق أيضـــــا
درامــــا .  ى أن تــــأتى بــــالطبع المواجهــــة النهائيــــة مــــع الســــفاحذلــــك إلــــ

ـــــة المخضـــــرمة ـــــؤثر مـــــن البطل ــــــزيونية مشـــــوقة مـــــع أداء م لمســـــة .  تليف
  . نسائية معادية للرجال والزواج تشمل بالذات الثلثين األولين

   شجاعة بال حدود 
Courage Under Fire 

  ق م ١١٦)   س/  مور  ( ١٩٩٦أميركا 
Twentieth Century Fox [Davis Entertainment/ Joseph M. 

Singer]. MComp: James Horner. FE: Steven Rosenblum. 
PD: John Graysmark. DPh: Roger Deakins, A.S.C./ B.S.C. 
ExcPs: Joseph M. Caracciolo, Debra Martin Chase. W: 
Patrick Sheane Duncan. P: John Davis, Joseph M. Singer, 
David T. Friendly. D: Edward Zwick. 

Denzel Washington, Meg Ryan. ¤. Lou Diamond Phillips. 
Michael Moriarty. Matt Damon. Bronson Pinchot. Seth 
Gilliam. And Scott Glenn. 
محاولــــــة طمــــــوح لجمــــــع عــــــدة تيمــــــات ســــــينمائية معــــــا فــــــى بنـــــــاء 

، لكـــــن يصـــــعب لـــــه فـــــى الواقـــــع مجـــــاراة ضـــــخامة الطمـــــوح  متماســـــك

ــــــك التخصصــــــية فــــــى األفــــــالم  األصــــــلى ــــــة زوي ــــــى بمراعــــــاة مكان ، حت
ــــــة ــــــة .  الحربي ــــــة ضــــــابطة مظلي ــــــف بتحــــــرى مــــــدى أحقي ــــــل يكل كولوني

 أميركيــــــة يتــــــردد أنهــــــا قامــــــت بأعمــــــال بطوليــــــة أثنــــــاء حــــــرب الخلــــــيج
بالــــــذات أثنــــــاء ليلــــــة حاصـــــــرت القــــــوات العراقيــــــة مجموعتهــــــا فيهـــــــا 

ـــــــدة .  وانتهـــــــت بمصـــــــرعها ألســـــــباب سياســـــــية يواجـــــــه ضـــــــغوطا متزاي
ــــإقرار حــــق هــــذه  ، بينمــــا يريــــد هــــو  فــــى الوســــام’  المــــرأة ‘لالســــراع ب

’  راشــــــومون ‘و’  هاملــــــت ‘هكــــــذا فــــــنحن أمــــــام .  الحقيقــــــة بالدقــــــة
عـــن كونـــه يهـــدف أيضـــا ، ناهيـــك  مجدولـــة معـــا’  مســـالك المجـــد ‘و

ــــــدا ــــــن الپروپاجان ــــــى ف ــــــائق التطــــــور ف الغلطــــــة .  ألن يكــــــون إســــــهاما ف
ـــة وهـــى عـــدم  الرئيســـة هـــو تفريطـــة فـــى أحـــد األعـــراف الســـينمائية الثابت

، باعتبــــار ذلــــك مــــن المقدســــات  تجســــيد الروايــــات الكاذبــــة بالصــــورة
هنـــا تـــم تجســـيد الروايـــة العكســـية عـــن جـــبن .  التـــى ال تعـــرف الكـــذب

ـــة و  ـــة  حمقهـــا بالصـــورةالبطل ـــة علـــى طريق ـــة ذاتي ـــيس مجـــرد رؤي ، وهـــو ل
، بـــــل هـــــى  نقـــــال عـــــن الجنـــــدى ذى األصـــــل البانـــــامى’  راشـــــومون ‘

مــــن األشــــياء غيــــر المريحــــة أيضــــا أن يكــــون  .  روايــــة ملفقــــة بالكامــــل
 علــــى أى.  كــــل دور البطلــــة محصــــورا فــــى فالشــــات بــــاك متقطعــــة

ـــد جميـــع العناصـــر األخـــ ـــا جي رى ال ســـيما حـــال هـــو اســـهام جـــرىء فني
  .  أداء واشينجتون

  
  :  شجاعة بال حدود

  ’ !  مجدولة معا’  مسالك المجد ‘و’   راشومون  ‘و’   هاملت  ‘ ‘
  شجرة العيلة 

  ق أأ ١٠٥)   س ( ١٩٦٠مصر 
ـــــدن مـــــاير [ ـــــرو جول ـــــى:  قصـــــة.  أفـــــالم الهـــــالل]  مت .  شـــــريف زال

.  مصــــــطفى كامــــــل حســــــن:  حــــــوار.  إســــــماعيل القاضــــــى:  ســــــيناريو
:  إخــــراج.  برونــــو سالفـــــى:  مــــدير التصــــوير.  ســــعيد الشــــيخ:  مونتــــاچ

  . شريف زالى
، أحمـــــد  ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى ، حســـــين ريـــــاض مـــــارى منيـــــب

  . ، يوسف وهبى ، عمر الحريرى رمزى
ــــــة ومســــــلية وطريفــــــة التمثيــــــل شــــــاب .  كوميــــــديا اجتماعيــــــة وعاطفي

،  رةعائلتهـــا التـــى تمتلـــك أمـــواال كثيـــ.  ارســـتقراطى يحـــب فتـــاة شـــعبية
، حتــــى  تقنــــع أرســــتقراطيا مفلســــا بادخــــال ابنــــتهم تحــــت اســــم عائلتــــه

، وتتــــوالى المفارقــــات اعتمــــادا علــــى  توافــــق عائلــــة األول علــــى الــــزواج
  . الفيلم الوحيد لموجهه.  هذه الكذبة

   ٢/١الشجرة القاتلة 
The Guardian 

  ق م ٩٨)    ف  ( ١٩٩٠أميركا 
Universal. C: Louis Digiaimo. M: Jack Hues. Co-P: Todd 

Black, Mickey Borofsky, Dan Greenburg. FE: Seth Flaum. 
PD: Gregg Fonseca. DPh: John A. Alonzo, A.S.C. ExcP: 
David Salven. Based on The Nany: Dan Greenberg. S: 
Stephen Volk and Dan Greenburg and William Friedkin. P: 
Joe Wizan. D: William Friedkin. 

Jenny Seagrove. Dwier Brown. Carey Lowell. Brad Hall, 
Miguel Ferrer. Natalia Nogulich, Pamela Brull, Gary 
Swanson. Jack David Walker, Willy Parsons, Frank Noon. 
Theresa Randle, Ray Reinhardt. 

ــــــذ  ــــــدكين من ــــــيلم رعــــــب لفريي ،  انظرـ   ١٩٧٣”  المخــــــرج “أول ف
ـــــذى هـــــو أنجـــــح فـــــيلم رعـــــب إطالقـــــا ،  جليســـــة أطفـــــال حســـــناء.  ال

، وتقــــدم  يتضــــح أنهــــا المــــالك الحــــارس لشــــجرة تســــكنها روح شــــريرة
والنهايــــة مواجهــــة عنيفــــة بــــين البطــــل والــــد .  هــــى لهــــا األطفــــال قربانــــا

ــــــين الشــــــجرة محــــــاوال قطعهــــــ ــــــر وب ــــــل األخي ــــــدميرهاالطف ، بينمــــــا  ا وت
ـــــاء ـــــا يســـــيل منهـــــا مـــــن دم ـــــه الشـــــجرة رغـــــم م ـــــالمرة .  تقاتل ـــــأس ب ال ب

  .  ، وأيضا جمال سييجروف بالفكرة واإلثارة والرعب
  شجرة كولد ساسى 

Cold Sassy Tree 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 

Turner. CD: Jane Robinson. PD: Peter Michael Jamison. 
DPh: Michael Watkins. E: Robert P. Seppey. M: Brad 
Fiedel. Karen Danaher-Dorr. TP: Joan Tewkesbury. 
Adaptation: Karen Croner. Based on a Book: Olive Ann 
Burns. D: Joan Twkesbury.  ExcP: Don Ohlmeyer, Faye 
Dunaway. C: Judith Holstra. AscP: Barry Rosenbush. SD: 
Chris Butler; AD: Rick Frisch. 

<Faye Dunaway. Richard Widmark. ¤.> Frances Fisher. 
Lee Garlington. John M. Jackson. Jay O. Sanders. Jo 
Harvey Allen, Ken Strong. With Samantha Mathis -as 
Lightfoot. And Neil Patrick Harris -as Will Tweedy. 
ــــــا ــــــة چورچي ــــــى والي ــــــدة ف ــــــى بل ،  كهــــــل صــــــاحب متجــــــر ضــــــخم ف

بعـــــد وفـــــاة زوجتـــــه .  معمـــــدانى محـــــافظ ومتعصـــــب لتـــــاريخ الجنـــــوب
، ويكتــــب  يتـــزوج إحــــدى عامالتـــه حســــناء عـــانس قادمــــة مـــن بــــالتيمور

، لكــــــن مـــــــع  ، فقــــــط كــــــى تراعــــــاه وتســــــاعده باســــــمها كــــــل أمالكــــــه
ت يثيــــر هــــذا حفيظــــة بناتــــه وســــيدا.  إخالصــــه المطلــــق لــــذكرى زوجتــــه

ـــــة ـــــدريجيا يقـــــع فـــــى  القري ـــــث حـــــول ماضـــــيها لكـــــن ت ، ويلكـــــن الحادي
ـــــزة األجـــــواء.  ، نفـــــس الحـــــال بالنســـــبة لألحفـــــاد حبهـــــا ،  درامـــــا متمي

  . مع مباراة تمثيل مؤثرة من البطلين الكبيرين
  الشجعان 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٢مصر 
ــــــــــيديو [ ـــــــــع]  حـــــــــورس للســـــــــينما والف ـــــــــاج والتوزي ـــــــــدو لإلنت .  تامي

.  عــــــــادل منيــــــــر:  مونتــــــــاچ.  عبــــــــد اهللا خليــــــــل:  س الــــــــديكورمهنــــــــد
ـــــــدير التصـــــــوير.  حســـــــين اإلمـــــــام:  موســـــــيقى تصـــــــويرية ـــــــراهيم :  م إب

  . طارق النهرى:  إخراج.  صالح
ـــــــيم محمـــــــود ياســـــــين ـــــــد العل ـــــــروك ، ممـــــــدوح عب ،  ، الشـــــــحات مب

  . أميرة:  ، الوجه الجديد ، نهلة سالمة سحر رامى
، لكــــــن بــــــال حبكــــــة  نشــــــاطفــــــيلم اســــــتخبارات حافــــــل بمشــــــاهد ال

ضــــابط اســــتخبارات فـــــى مهمــــة لليونـــــان .  حقيقيــــة أو نشــــاط حقيقـــــى
، يصـــــطحب فيهـــــا بخـــــالف الـــــزمالء  للقـــــبض علـــــى جاســـــوس معـــــادى

، ويتحــــول  ببســــاطة تحتطــــف الشــــبكة الزوجــــة واالبنــــة.  أخــــاه وأســــرته
ـــدفاع ـــى ال ـــات الكـــرى مـــن الهجـــوم إل ـــيلم كمـــا مباري تنتهـــى .  مســـار الف

زوجـــــــة لتبـــــــدا مبـــــــاراة انتقـــــــام مـــــــن نتيجـــــــة المبـــــــاراة المبـــــــاراة بقتـــــــل ال
حقـــــــا هـــــــم مـــــــن يصـــــــنعون أفالمـــــــا كهـــــــذه ’  الشـــــــجعان ‘.  األولـــــــى

  ! معتقدين أنهم قد يبيعونها للناس
  الشجعان الثالثة 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
:  منــــــاظر.  فيصــــــل نــــــدا:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  هــــــيمن فــــــيلم
ـــــاچ.  حلمـــــى عـــــزب كمـــــال  :  مـــــدير التصـــــوير.  تمفكـــــرى رســـــ:  مونت

  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  كريم
، شــــــمس  ، يوســــــف فخــــــر الــــــدين ، إبــــــراهيم خــــــان رشــــــدى أباظــــــة

،  ، أحمــــد أباظــــة ، رويــــدا عــــدنان ، مشــــيرة ، ســــهير البــــابلى البــــارودى
، حســـــين  ، حســـــين الشـــــربينى ، أحمـــــد لوكســـــر عبـــــد العلـــــيم خطـــــاب

، فـــــايق  لـــــى جـــــوهر، ع ، كنعـــــان وصـــــفى ، محمـــــد شـــــوقى إســـــماعيل
  . ، فلوكس ، منصور يوسف ، الطوخى توفيق بهجت

، ضــــــد عصــــــابة  حيــــــل ومطــــــاردات عنيفــــــة يقــــــوم بهــــــا ثالثــــــة أخــــــوة
، بعـــــد ان تنكـــــروا فـــــى شخصـــــيات مختلفـــــة وذلـــــك  تهريـــــب عقـــــاقير

  . مشاهد بعينها هى المثيرة.  انتقاما لقتل أبيهم مساعد الشرطة
   ٢/١الشحات 

  ق م ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 
ـــــب محفـــــوظ:  قصـــــة.  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما .  نجي

ــــاچ.  أحمــــد عبــــاس صــــالح:  ســــيناريو وحــــوار .  حســــين أحمــــد:  مونت
ـــــويرة:  موســـــيقى ـــــيم ن .  محمـــــود نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد الحل
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

، مـــــريم فخـــــر  ، شـــــويكار ، أحمـــــد مظهـــــر ، نيللـــــى محمـــــود مرســـــى
، أديــــــب  ، حســــــن شــــــفيق ، حبيبــــــة ، بــــــدر الــــــدين جمجــــــوم الــــــدين

،  ، ســـــيد عبـــــد اهللا ، محمـــــود العراقـــــى ، ســـــعيدة جـــــالل الطرابلســـــى
  . دينا:  الطفلة

ـــورة ، اآلن يطـــرح علـــى  محـــام نـــاجح كـــان متخـــاذال سياســـيا قبـــل الث
ــــاة ــــة عــــن مغــــزى الحي يتخــــذ لنفســــه عشــــيقة .  نفســــه أســــئلة ميتافيزيائي

.  موازيــــة مــــع عشــــرات الســــاقطات، مــــع عالقــــات  ثــــم يضــــيف أخــــرى
ـــــر المتصـــــوف ـــــدأ التفكي ـــــل سياســـــى  خـــــالل هـــــذا يب ـــــه زمي ، لكـــــن يأتي

قــــديم ســــجن عشــــرين عامــــا ليوجهــــه ألهــــداف واهتمامــــات قــــد تعيــــد 



١٩٣  

درامـــــا نجيـــــب محفـــــوظ فـــــى معالجـــــة ليســـــت متفوقـــــة .  إليـــــه توازنـــــه
  . ، فيما عدا جرأتها الجنسية آنذاك جدا

  شحاتين ونبالء 
Mendiants et Orgueilleux 

  ق م ١٠٠)  س/  مصر العربية للفـيديو ( ١٩٩١، فرنسا  مصر
  . أسماء البكرى:  إخراج

ــــــدى صــــــالح الســــــعدنى ــــــز مخيــــــون ، محمــــــود الجن ــــــد العزي ،  ، عب
  . ، لبنى ونس ، حنان يوسف ، لوال محمد أحمد آدم

ضـــــابط يحقـــــق جـــــريم قتـــــل عـــــاهرة تمـــــت بـــــدون :  ١٩٤٥القـــــاهرة 
عـــــالم غريـــــب لثالثـــــة مثقفـــــين اختـــــاروا يقـــــود هـــــذا ل.  اى دافـــــع بـــــالمرة

ال :  طواعيــــــة العــــــيش فــــــى الصــــــعلكة والفقــــــر المــــــدقع طبقــــــا لنظريــــــة
ــــــد شــــــيئا أملــــــك شــــــيئا  ــــــا حــــــر ، ال أري ــــــة مــــــن منظــــــور .  ، إذن أن رؤي

ـــــــــم االجتمـــــــــاعى  ـــــــــف للتناقضـــــــــات والظل األبطـــــــــال الوجـــــــــودى المثق
، فــــــى إنتــــــاج  ، نفــــــذت بصــــــورة مقنعــــــة ومتقنــــــة لحــــــد كبيــــــر إلــــــخ…

  . أول أفالم أسماء البكرى.  تكاليف جدامشترك صغير ال
  شحنة الموت 

Caribe 
  ق م ٩٠)    ف  ( ١٩٨٧أميركا 

SC Entertainment. E: Michael McMahon. M: Mychael 
Danna. AD: Branwen Hughes. C: Adriana Grampa-Michel. 
DPh: Ludek Bogner. W: Paul Donovan. ExcP: Syd Cappe. 
P: Nicolas Stiliadis. D: Michael Kennedy. 

John Savage. Kara Glover. Stephen Mchattie. Sam 
Malkin. And Zack Nesis.  Paul Koslo, Maury Chaykin, 
T.J. Scott. Sean Houck. 

ـــــــى الكـــــــاريبى ـــــــز ف ـــــــل أميركـــــــى يعمـــــــل لحســـــــاب :  جـــــــزر البلي عمي
ــــاة  ــــة يالحــــق شــــحنة متفجــــرات يحــــاول رجــــل وفت المخــــابرات البريطاني

،  يــــتم خــــداع الرجــــل ويقتــــل بواســــطة الطــــرف اآلخــــر للصــــفقة.  قلهــــان
وتبـــــدأ المطــــــاردة ضــــــد العميــــــل والفتــــــاة التــــــى أصــــــبحت رفيقتــــــه اآلن 
ترعــــى كتفــــه المصــــاب وتســــاعده ليفجــــر الشــــحنة ويوقــــع بعميــــل آخــــر 

، فـــــى ذات الوفـــــت  للمخـــــابرات األميركيـــــة يـــــدير كـــــل شـــــىء لحســـــابه
ــــع فــــى حبهــــا ــــة التصــــ.  يتغاضــــى هــــو ماضــــيها ويق وير الخــــالب للطبيع

،  هـــــو الميـــــزة الوحيـــــدة للفـــــيلم بــــــالغ الـــــبطء متواضـــــع اإلنتـــــاج هــــــذا
  . المفتقد تقريبا ألى خيط مثير

 الشخصيات الشريرة 
Disney’s Greatest Villains 

  ] فـيديو/   وثائقى  [ق م  ١٠٠)    ف  ( ١٩٨٥أميركا 
Walt Disney. W and P: Michael Wuergler. 

، لشخصـــــيات  فـــــى لتحقيـــــق متعـــــة حقيقيـــــةعـــــرض مســـــهب بمـــــا يك
شــــىء مــــا شــــرير قــــادم مــــن  ‘ديزنــــى الشــــريرة حتــــى مســــتر دارك فــــى 

، يضـــــم أشـــــد مشـــــاهد الرعـــــب والعنـــــف فـــــى  ١٩٨٦’  هـــــذا الطريـــــق
ــــذ  ــــزام الســــبعة “األفــــالم من ــــرة الصــــغيرة واألق ــــى  ١٩٣٧”  األمي ، والت

، وصــــــنعت مــــــن  أثـــــارت بــــــال انقطـــــاع هلــــــع اآلبـــــاء ضــــــعيفى القلـــــوب
بشـــــرا أقـــــوى وأقـــــدر كمـــــا لـــــم يفعـــــل أى شـــــىء آخـــــر فـــــى األطفـــــال 

ـــدنيا ـــه علـــى  اســـتعراض خفيـــف الظـــل لكـــل هـــذه التشـــكيلة.  ال ، يقدم
ـــــة “نحـــــو طريـــــف شـــــيركان نمـــــر  وهـــــو نفســـــه  ١٩٦٧”  كتـــــاب الغاب

  . دفعت به ديزنى إلى الفـيديو مباشرة!  أحد أهم األشرار
  الشخصية المجهولة 

The Bourne Identity 
  ] تليفـزيونى [ق م  ١٨٨)  إى إتش إى  ( ١٩٨٨أميركا 
  . ” اغتيال كارلوس “:   ف

Warner Bros. [Alan Shayne Productions]. M : Laurence 
Resenthal E: Benjamin A. Weissman, Ellen Ring Jacobson. 
PD: Peter Mullins. DPh: Tony Pierce Roberts. ExcP: Alan 
Shayne P: Frederick Muller. Based on the B: Robert 
Ludlum. TP: Carol Sobieski. D: Roger Young.   C : Rose 
Tobias Shaw. 

Richard Chamberlain. Jaclyn Smith. ¤ Str: Anthony 
Quayle. Donald Moffat. Yorgo Voyagis. Peter Vaughan. 
And Denholm Elliott -as Washburn.   AlsoStr: Michael 
Habeck, Wolf Kahler, Philip Madoc, Bill Wallis. With: 
Franciscus Abgottspon, Frederick Bartman, John Carlin, 
George Lane Cooper, Otto Dornbierer. Freddie Earlle, John 
Hording, Kate Howard, Leslie Lai, Michael Mellinger, 
Wayne Michaels, Jurgen Pruschansky, Terry Richards, 
William Roborts, Cyril Shaps, Rand Takeuchi, Roger Tebb. 
AlsoStr: Bruce Boa, James Faulkner, James Laurenson, 
Jacqueline Pearce, Shane Rimmer. With: Michael Anthony, 
Robert Arden, Marianne Borgo, David Michael Clarke, 
Joseph Frost. Leon Herbert, Fabreice Houg, Raymond 
Johnson, Rober MacLeod. Sylvia Marriott, Ted Maynard, 
Rand Takeuchi. James Watker. 
درامــــا جاسوســــية فائقــــة اإلثــــارة وحافلــــة بالقتــــل والــــدماء علــــى مــــدى  

،  مبتكـــــرة الفكـــــرة ومشـــــدودة  عـــــن روايـــــة للـــــودل.  كامـــــل الجـــــزئين
شــــخص ينجــــو مــــن القتــــل أمــــام شــــاطئ .  الخيــــوط الكثيفــــة والمعقــــدة

فقـــط هنـــاك رقـــم حســــاب .  ، لكنـــه يفقــــد ذاكرتـــه قريـــب مـــن مرســـيليا
ــــوريخ ــــث يفاجــــأ بخضــــ بنكــــى ســــرى فــــى زي ــــة وراءه، حي .  م مــــن القتل

، ويمضــــى  الخيــــوط تشــــير مبــــدئيا إلــــى أنــــه كــــارلوس اإلرهــــابى الشــــهير
، أمــــا  الجــــزء األول فــــى حبكــــة إنســــان بــــرىء يواجــــه أحــــداثا خطيــــرة

ــــال األحــــداث مــــن  ــــع انتق ــــه المطــــاردات م ــــانى فتتصــــاعد في الجــــزء الث
البطلــــة عالمـــة اقتصــــاد كنديـــة اختطفهــــا البطــــل .  سويســـرا إلــــى بـــاريس

، ثــــم وقعــــت فــــى حبــــه ألنهــــا شــــعرت أنــــه لــــيس ســــفاحا  بهــــاليحتمــــى 
أجمــــاال محاولــــة .  ، هــــو اســــم البطــــل العنــــوان—’  بــــوورن ‘.  حقــــا

ـــــــزيونية موفقــــــة إلحيــــــاء تقاليــــــد الجاسوســــــية العريقــــــة ، وبالــــــذات  تليف
كوايــــــل فــــــى دور قصــــــير لكــــــن محــــــورى قــــــرب .  الهيتشــــــكوكية منهــــــا

زلــــه إلــــى كــــارلوس ، كچنــــرال فرنســــى تتســــرب األســــرار عبــــر من النهايــــة
  .  ومنها إلى عواصم كموسكو ودمشق

  الشرابية 
  ق م ١٢٠)   س/  سفير ( ١٩٨٧مصر 
  . صالح سرى:  إخراج

، إبــــــــراهيم  ، مصــــــــطفى فهمــــــــى ، عفــــــــاف شــــــــعيب فريــــــــد شــــــــوقى
،  ، ســـــيف اهللا مختـــــار ، مـــــروة الخطيـــــب ، ســـــامى العـــــدل الشـــــرقاوى

ســــــهير .  نهلــــــة ســـــالمة:  ألول مـــــرة.  ، نعيمـــــة الصــــــغير علـــــى عــــــزب
  . توفيق

.  متعهـــــــد الكـــــــارو يســـــــتغل رجالـــــــه فـــــــى الســـــــطو علـــــــى القطـــــــارات
، فتلفـــــق لـــــه جريمـــــة  يتصـــــدى لهـــــم نـــــاظر المحطـــــة الشـــــاب وخطيبتـــــه

ــــل ــــين فــــى إنقاذهــــا  ميلودرامــــا شــــعبية.  قت ــــنجح أى مــــن الممثل ــــم ي ، ل
  . أول أفالم نهلة سالمة.  من إهمال الجمهور لها
  شراسة االنتقام

  . ” حرب العصابات “:  انظر
  شراسة االنتقام

  . ” رغبة الموت “:  انظر
   ٢/١شراسة االنتقام 

Kickboxer II —The Road Back 
  ق م ٨٩)   س/    ف  ( ١٩٩٠أميركا 

Kings Road Entertainment. E: Alan E. Baumgarten. M: 
Tony Riparetti, James Saad. PD: Nicholas T. Prevost. DPh: 
Mark Emery Moore. S: David S. Goyer. P: Tom Kamowksi. 
D: Albert Pyun. 

Sasha Mitchell, Peter Boyle, Dennis Chan, Cary-Hiroyuki 
Tagawa, John Diehl, Michel Qissi, Heather McComb, Vince 
Murducco, Matthias Hues. 

ــــانى واألضــــعف  ــــى  (هــــذا هــــو الجــــزء الث أساســــا بســــبب الفجــــوة الت
ـــــــان ــــــة  ، ) دام-خلفهــــــا ف ــــــن سلســــــلة الركــــــل باألرجــــــل فائق ــــــك م وذل

نعم ـ  ”  ٢چ —ال تراجـــــع وال استســـــالم  “الدمويـــــة التـــــى بـــــدأت بــــــ 
، والتــــى تعتمــــد عــــادة القتــــال حتــــى المــــوت  ! هــــذا عنوانــــه فــــى مصــــر
)  فــــان دام (هـــذا الجـــزء يبـــدأ باعتبـــار كيـــرت .  منهجـــا مســـلما بـــه لهـــا

ـــو غريمـــه المهـــزوم فـــ ـــونج پ ـــا مـــن خـــالل القـــول أن ت ـــة الجـــزء ميت ى نهاي
ـــــا وقتلهمـــــا األول ـــــاألخوين مع ـــــد بطـــــش ب ـــــث  ، ق ، ويســـــافر األخ الثال

إلــــى )  ساشــــا ميتشــــيلل يتــــولى السلســــلة مــــن اآلن فصــــاعدا (ديفـــــيد 
لكــــن تــــونج پــــو .  أميركــــا حيــــث يفتــــتح مدرســــة لفنــــون القتــــال ويتــــزوج

يطــــــــارده إلــــــــى هنــــــــاك حيــــــــث يقتــــــــل هــــــــو وأتباعــــــــه ابنــــــــه ويحرقــــــــون 
ــــــال.  المدرســــــة ــــــة ب ــــــى تفــــــوق والنهاي ــــــة الت ــــــذات الدموي طبع مواجهــــــة ب

ميشــــيل قيســــى ذو ضــــفير الشــــعر .  الوصــــف والمعتــــادة فــــى السلســــلة
ـــــــل  ـــــــو المقات ـــــــونج پ ـــــــة مســـــــتمر فـــــــى هـــــــذا الجـــــــزء فـــــــى دور ت الطويل

ـــدى ـــه يلقـــى  التايالن ـــوع الشـــر فـــائق الفتـــك والتشـــفى ل ، وال شـــك أن ن
المصــــــارعة  “الثالــــــث :  انظــــــر األجــــــزاء التاليــــــة.  جماهيريــــــة خاصــــــة

ـــــــــــــرةاأل ـــــــــــــع  ” خي الجـــــــــــــزء —ال تراجـــــــــــــع وال استســـــــــــــالم  “، والراب
  . ” الرابع

  قرار فى ضوء البرق —شرخ فى جدار العائلة 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٠)  ت ( ١٩٨٥مصر 

  . ” قرار فى ضوء البرق “:  عنوان بديل إعالميا
  . يوسف إبراهيم:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون

، محمــــــــد  ، ســـــــمير حســـــــنى فهمـــــــى، تيســـــــير  محيـــــــى إســـــــماعيل
ـــــــى ـــــــى العرب ـــــــاب ، ســـــــامح الصـــــــريطى ، وجـــــــدى العرب ، محمـــــــد  ، رب
  . ، نظيم شعراوى السبع

درامــــــــا تشــــــــويقية مثيــــــــرة وســــــــريعة اإليقــــــــاع واستعراضــــــــية التوجيــــــــه 
، وإن كانــــت مقنعــــة مــــن كــــل الطــــاقم  والتمثيــــل بطريقــــة شــــبه أميركيــــة

صــــرع ، بم تبــــدأ األحــــداث المــــأخوذة عــــن نجيــــب محفــــوظ.  الشــــاب
، وتتـــــــــداول  أحـــــــــد أبـــــــــاطرة رجـــــــــال البيـــــــــزنس بمدينـــــــــة األســـــــــكندرية

  . الشكوك عددا كبيرا من األسرة وزمالئهم
  الشرس 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٢مصر 
.  مجـــــدى هـــــدايا:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم مصـــــر العربيـــــة

ــــــاچ.  ســــــمير فــــــرج:  مــــــدير التصــــــوير ــــــد:  مونت ــــــتج .  علــــــوى فاي المن
.  محمـــــــد ســـــــلطان:  موســـــــيقى تصـــــــويرية.  د زيـــــــنمحمـــــــ:  المنفـــــــذ
  . نادر جالل:  إخراج.   واصف فايز:  إنتاج

ـــــدة يســـــرا ـــــدى ، يوســـــف منصـــــور ، محمـــــود حمي ،  ، محمـــــود الجن
، محمـــــد  ، أحمـــــد أبـــــو عيبـــــة ، عثمـــــان عبـــــد المـــــنعم نـــــور الـــــدمرادش

  . ، فكرى صادق ، عبير عادل ضياء
ـــــل رئي عصـــــابة عقـــــاقير ســـــكندرية صـــــغيرة ســـــها ألحـــــد ، يتســـــبب قت

أعضــــــائها فــــــى تمــــــرد أخيــــــه عليــــــه بينمــــــا زمــــــيلهم الرابــــــع الصــــــامت  
ـــــــب أختهمـــــــا يخفـــــــى مفاجـــــــاة وراء شخصـــــــيته فـــــــيلم نشـــــــاط .  وخطي

ـــر مـــن ذى  ـــد مـــن أكث ـــل الجي ـــه بعـــض التمثي ـــارة وإن كـــان ب متوســـط اإلث
  . فرد من الطاقم
  الشرسة 

  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٩٣مصر 
ــــــراهيم :  وســــــيناريو وحــــــوار قصــــــة.  األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو إب

هــــــانى :  الموســــــيقى التصــــــويرية.  عــــــادل منيـــــر:  مونتــــــاچ.  الجروانـــــى
  . أحمد صقر:  إخراج.  محمد عسر:  مدير التصوير.  شنودة

، أحمـــــد عبـــــد  ، حنـــــان شـــــوقى ، صـــــفية العمـــــرى عـــــزت العاليلـــــى
  . ، ليلى صابونجى ، محمود مسعود ، حسن حسنى العزيز

أحـــــد األثريــــاء وتتـــــزوج مــــن أخيـــــه بعـــــد تمــــرض ’  شرســـــة ‘ممرضــــة 
ابــــن األول الــــذى كــــان يالحقهــــا جنســــيا يتــــزوج لكنــــه يعاودهــــا .  موتــــه

ــــــد ــــــزوج والزوجــــــة المخــــــدوعين يوحــــــدان الجهــــــود .  مــــــن جدي اآلن ال
ـــــــام ـــــــن بعـــــــض .  لحبكـــــــة انتق ـــــــه ال تخلـــــــو م ميلودرامـــــــا إغـــــــواء وخيان

ـــــدا كـــــان يســـــتحق نجومهـــــا  الخيـــــوط واللحظـــــات الســـــاخنة لكـــــن تأكي
  . ضلشيئا أف

   ٢الشرطى اآللى 
RoboCop 2 

  ق م ١١٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” الجزء الثانى—المارد الجبار  “:  ، س ف

[Orion] Tobor. M: Leonard Rosenman. E: William 
Anderson. AD: Pam Marcotte. PD: Peter Jamison. DPh: 
Mark Irwin. S: Frank Miller, Walon Green. Based on 
ChrsCreated: Edward Neumeier & Michael Miner. P: Jon 
Davison. D: Irvin Kershner. ␡ StopMotionAnimSeqs: Phil 
Tippet. 

Peter Weller, Nancy Allen, Dan O’Herlihy, Belinda 
Bauer, Toni Noonan, Gabriel Damon, Felton Perry, Willmd 
Pugh, Robert doQui, Patricia Charbonneau. 

ـــــارة ـــــل إث ـــــر تشـــــعبا وأق ـــــوط أكث ـــــة  الخي ـــــع الشخصـــــيات باهت ، وجمي
، بمـــــا فيهـــــا الفتـــــاة التـــــى جـــــاءت بـــــدال  لـــــدى المقارنـــــة بـــــالجزء األول

مشــــروع جديــــد لبنــــاء المدينــــة .  مــــن ذلــــك المبتكــــر الطمــــوح الــــوقح
ويصـــــنعون شـــــريطا )  أو ســـــى پـــــى (’  مؤسســـــة اإلســـــتهالك ‘بواســـــطة 
ــــــــــا  ــــــــــة األمــــــــــن وفــــــــــى الخفــــــــــاء )  روبوكــــــــــوپ (روبوي ــــــــــدا لحماي جدي

، والنهايـــــــة معركـــــــة بـــــــين  يســـــــتخدمونه ألغـــــــراض اإلجـــــــرام والفوضـــــــى
أطــــــــرف األشــــــــياء تتابعــــــــات البدايــــــــة إعالنــــــــات .  القــــــــديم والجديــــــــد

ـــــــة األشـــــــكال  ـــــــة وشخصـــــــية لمقاوم ـــــــزات منزلي ــــــــزيونية عـــــــن تجهي تليف
انظـــــر العنـــــاوين المصـــــرية للسلســـــلة فـــــى أولهـــــا .  األجراميـــــة الجديـــــدة

  . ” مارد الجبارال “
  ٣الشرطى اآللى 

RoboCop 3 
  ق م ١٠٤)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

Orion. MScr: Basil Poledouris. RobocopDesigned and 
Created: Rob Bottin. Stop Mation Anination Sequences: 
Phil Tippet. FE: Bert Lovitt. PD: Hilda Stark. DPh: Gary B. 
Kibbe. S: Frank Miller and Fred Dekker. St: Frank Miller. 
Based on ChrsCreated: Edward Neumeier & Michael Miner. 
P: Patrick Crowley. D: Fred Dekker. 

Robert Burke. Nancy Allen. Rip Torn. John Castle, Jill 
Hennessy, CCH Pounder, Mako, Robert doQui, Remy 
Ryan, Bruce Locke. 
فـــــى هـــــذا االســـــتطراد الثـــــانى مـــــن السلســـــلة فائقـــــة النجـــــاح يتـــــرك 
ــــــت  ــــــوى الخدمــــــة لإلنضــــــمام لفقــــــراء ديتروي ميرفــــــى أو الشــــــرطى الروب
للتصــــــدى لمخططــــــات منظمــــــة االســــــتهالك التــــــى أصــــــبحت مملوكــــــة 

ـــــانيين ـــــدة اآلن للياپ ـــــة الجدي ـــــاء المدين .  ، لطـــــردهم مـــــن مســـــاكنهم لبن
فـــــالم ومســـــألة كمـــــا هـــــو واضـــــح هـــــذه حبكـــــة طالمـــــا اســـــتهلكتها األ

الياپــــــانيين مجــــــرد مجــــــاراة للجــــــدل الــــــدائر حــــــولهم قبــــــل قليــــــل فــــــى 
، أى أنـــــــه ال يقـــــــارن بإبـــــــداع الفـــــــيلم األصـــــــلىأو كمـــــــا قالـــــــت  أميركـــــــا

ــــــع شخصــــــيات النشــــــاط لجمهــــــور  ـــــــارايتى مجــــــرد فــــــيلم يحــــــاول بي ف
، ذلـــــك أن  الحقيقـــــة أن قولهـــــا ينطبـــــق علـــــى الجـــــزء الثـــــانى.  الصـــــغار

العنــــف أقــــل وكــــذلك أداء  (المهمــــة الجــــزء الثالــــث فشــــل فــــى هــــذه 
واحتجـــــز علـــــى الـــــرف   ١٩٩١اإلنتـــــاج الفعلـــــى .  ) صـــــندوق التـــــذاكر

ـــــون بعـــــد إفالســـــها ـــــالم أوراي ـــــاوين المصـــــرية .  كمـــــا كـــــل أف انظـــــر العن
  . ” المارد الجبار “للسلسلة فى أولها 

   ٢/١شرطى أو شقى 
Cop or Crook 

  ] بالفرنسية  [ق م  ١٠٠)  س/    ف/   ت  ( ١٩٧٩فرنسا 
Aka: Flic ou Voyou (OTitle). 
[Goumont] Cerito Films; Gaumont. D: Georges Lautner. 

Based on the N L’Inspecteur de la Mer :Michel Grisolla. 
Adaptation: Jean Herman. Dialogue: Michel Audiard. M:  
Philippe Sarde. StuntCoordinator: Claude Carliez; 
AutoStuntCoordinator: Remy Julienne. PMg: Robert 
Sussfeld. And Alain Belmondo. DPh: Henri Decae. 
1stAstD: Jean-Michel Carbonnaux; C: René Brum. 
Cameraman: Yves Rodallec; Script: Annie Maurel. 
2ndUnitDPh: Jean-Yves Coïc. AD: Tony Raman. SdSup: 
Alain Sempé. E: Michelle David. Publicity: René Chateau. 
DelegateP: Alain Poiré. 

Jean-Paul Belmondo. ¤. Georges Geret. Jean-Francois 
Balmer. Claude Brosset. Julie Jezequel. Michel Beaune, 
Tony Kendall. Catherine Lachens, Juliette Mills, Venantino 
Venantini. > Charles Gérard.< And Michel Galabru. With 
the Participation of Marie Laforet. 
ضـــــابط مـــــن شـــــرطة الشـــــرطة يـــــأتى مـــــن پـــــاريس لنـــــيس متنكـــــرا فـــــى 
ــــــرتين فيهــــــا ــــــز العصــــــابتين الكبي ــــــامر يبت ،  صــــــورة رجــــــل عصــــــابات مغ

ـــــــا بينهمـــــــا ـــــــى يوقـــــــع بجميـــــــع أعضـــــــائهما ورجـــــــال  ويشـــــــعل حرب ، حت
فـــــــــيلم مغـــــــــامرات نشـــــــــاط خفيـــــــــف .  الشـــــــــرطة المتعـــــــــاونين معهمـــــــــا

ـــــين البطـــــل .  ومســـــلى ـــــر الفـــــيلم هـــــو الخـــــالف ب الخـــــيط المتصـــــل عب
ـــــه  ائـــــد الشـــــرطة المحلـــــىوق ، خاصـــــة بعـــــد اختطـــــاف العصـــــابات البنت

البهلوانيـــــــــات .  ، ومحاولـــــــــة اســـــــــتعادته لهـــــــــا بـــــــــأى ثمـــــــــن األخيـــــــــر
  . البلموندية المعتادة تمأل المائة دقيقة

  شرطى تكساس 
Texas Payback 

  ق م ٩٦)  المصرية  ( ١٩٩٤أميركا 
Century Film Partners. M: Jim Halfpenny. PD: David 

Huang. DPh: Mark Morris. E: John David Dagnen. S: Brian 
Page. Line P: Charla Driver. P: Aron Schifman & Richard 
W. Munchkin. D: Richard W. Munchkin. 

Sam Jones in. ¤. Gary Hudson, Kathleen Kinmont and Bo 
Hopkins -as Sherif Bishop. 

، يجعــــل الشــــرطى قــــادم  للــــزنســــخة رخيصــــة مــــن شــــرطى بيفرلــــى هي
بــــــالطبع الهــــــدف هــــــو .  مــــــن تكســــــاس والمكــــــان هــــــو الس فـــــــيجاس

ـــــل .  مالحقـــــة أحـــــد المجـــــرمين الهـــــاربين وفـــــرة مـــــن المطـــــاردات والقت
األضـــــافة الرئيســـــية التـــــى ســـــببها التعـــــديل هـــــو .  وكـــــذا ركـــــوب الخيـــــل

ـــــــى  ـــــــين البطـــــــل الريف ـــــــة ســـــــاخنة ب ـــــــرة لعالقـــــــات عاطفي الفرصـــــــة الكبي
  . الهى فـيجاسالتكساسى وفاتنات م



١٩٤  

  شرطى الحضانة 
Kindergarten Cop 

  ق م ١١١)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” مستر آرنولد “:  ف

Universal [Imagine Entertainment]. C: Michael Chinich. 
M: Randy Edelman. CDd: Gloria Gresham. AscPs: Sheldon 
Kahn, Gordon Webb. FE: Sheldon Kahn, A.C.E. Wendy 
Greene Bricmont. PD: Bruno Rubeo. DPh: Michael 
Chapman. ExcPs: Joe Medjuck, Michael C. Gross. S: 
Murray Salem and Herschel Weingrod & Timothy Harris; 
St: Murray Salem. P: Ivan Reitman, Brian Grazer. D: Ivan 
Reitman. 

Arnold Schwarzenegger. ¤. Penelope Ann Miller. Pamela 
Reed. Linda Hunt. Richard Tyson. Carroll Baker. Cathy 
Moriarty. Intrd: Joseph Cousins, Christian Cousins.  ↑ 
Park Overall, Jayne Brook, Richard Portnow, Tom 
Kurlander, Alex Koromzay, Betty Lou Henson, Heidi 
Swedberg, Bob Nelson, Molly Cleator, Gene Elman, Susan 
Burns, Tom Dugan, Roma, Jason Stuart, Kim Delgado, Ray 
Glanzmann, Ed Crick, Angela Bassett, Chi-Muoi Lo, John 
Hammil, Steve Park, John Steinkamp, Charlie Holliday, Lee 
Forest, Judy Wix, Galen Yuen, Frankie Avina, Terry 
Golden, Lee Dupree, Michael Chapman, Trevor James 
Reeder, Travis Whitney Reeder, Jason Howard, Debra 
Casey, Peter Mark Vasquez, Jacques Bolton, Leo Lee, 
Kenneth Chapman, Rick Jones, Mimi J. Kauffman, 
Catherine Reitman, Anne Merrem, Arlene J. Phalon. Justin 
Page, Peter Rakow, Sarah Rose Karr, Marissa Rosen, Ben 
McCreary, Miko Hughes, Robert Cave, Ben Dision, 
Tameka Runnels, Medha Garg, Brian Wagner, John Graas, 
Jimmy Darrin Jackson III, Ian Baumer, Amy Wald, Tiffany 
Mataras, Krystle Mataras, James Chance, Adam Wylie, 
Nicole Nagorsky, Ross Malinger, Amber Reaves, Odette 
Yustman, Tina Hart, Emily Ann Lloyd, Haley Urman, 
Bethany Allyn, Zachary Marsh, Anthony Wong, Remone 
Bradley. 

ـــــف لشـــــوارزينيجر حقـــــق نجاحـــــا ضـــــخما ـــــف :  دور طري شـــــرطى عني
ــــــدة أســــــتوريا  ــــــى بل ــــــدرس حضــــــانة ف أوريجون ـ  يضــــــطر ألن يصــــــبح م

الصـــــغيرة الهادئـــــة كـــــى يكشـــــف ســـــر مـــــن هـــــى زوجـــــة ألحـــــد بــــــائعى 
ــــه  العقــــاقير اختفــــت هــــى وطفلهــــا ــــون  ٣، ويعتقــــد أنهــــا ســــرقت من ملي
ليهــــا ، ويحــــاول المجــــرم نفســــه الوصــــول إ دوالر وهربــــت إلــــى الشــــرق

ــــــل ــــــى األق ــــــا عــــــن ابنــــــه عل ــــــة أيضــــــا .  أيضــــــا بحث ــــــدة حافل هــــــذه البل
، ممــــــــن يســــــــعين لهــــــــذا  بالحســــــــناوات المطلقــــــــات أو المهجــــــــورات

وأخيــــرا تنشــــأ قصــــة حــــب بينــــه وبــــين .  ’ العمــــالق ‘الضــــيف الوســــيم 
، لكــــن بروايــــة تختلــــف  مدرســــة رقيقــــة يتضــــح أنهــــا الزوجــــة المقصــــودة

ــــــيلم مــــــن أصــــــل شــــــوارزنيجر فــــــى .  عــــــن المتوقــــــع حــــــول هربهــــــا الف
ــــب  نمســــوى ــــل مصــــدرا لجان ــــة ويمث ، وهــــذا يطــــابق شخصــــيته الحقيقي

پينيلــــــوپ آن ميللــــــر فائقــــــة الرقــــــة والجمــــــال لحــــــد .  مــــــن الكوميــــــديا
، وپـــاميال رييـــد أضـــفت مـــذاقا حريفـــا علـــى  الهشاشـــة فـــى دور الزوجـــة

دور زميلـــــة البطـــــل التـــــى كـــــان يفتـــــرض أن تقـــــوم هـــــى بالتـــــدريس لكـــــن 
’  أخــــت ‘ن لــــوس أنچلــــيس حولهــــا لمجــــرد مرضــــها أثنــــاء الرحلــــة مــــ

النجمــــة القديمــــة كــــارول بيكــــر فــــى ظهــــور ملفــــت قــــوى وإن لــــم .  لــــه
ـــــالنظر لتاريخهـــــا ـــــرة ب ـــــة  يكـــــن ذا قيمـــــة كبي ـــــل عنيف ـــــك كـــــأم القات ، وذل

ابحــــث عــــن النجمــــة الســــوداء أنچــــيال باســــيت فــــى دور .  الشخصــــية
  . صغير جدا مبكر كمضيفة للطائرة

  الشرطى الخارق 
Beverly Hills Cop III 

  ق م ١٠٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Paramount [Landis/ Belzberg].   D: John Landis. W: 

Steven E. de Souza. Based on Chrs Created: Danilo Bach 
and Daniel Petrie, Jr. P: Mace Neufeld and Robert Rehme. 
Co-P: Leslie Belzberg. ExcP: Mark Lipsky. DPh: Mac 
Ahlberg. PD: Michael Seymour. E: Dale Beldin. MScr: Nile 
Rodgers. C: Jackie Burch. AscP: Ray Murphy, Jr. MSup: 
Kathy Nelson. 

  Eddie Murphy. ¤ Judge Reinhold. Hector Elizondo. 
Timothy Carhart. John Saxon. Theresa Randle. Alan Young. 
Stephen McHattie. Bronson Pinchot -as Serge. Gil Hill, Jon 
Tenney. Lindsey Ginter, Dan Martin. Al Green, Joey 
Travolta, Hattie Winston, Helen Martin. ↑ George Lucas, 
Martha Coolidge, Joe Dante. [Artbur Hiller, Ray 
Harryhausen, Peter Medak, George Schaefer, Barbet 
Schroeder. [UC: John Singleton]. 
أكســـــيل فـــــولى يـــــأتى مـــــن ديترويـــــت إلـــــى لـــــوس أنچلـــــيس لمالحقـــــة 
ـــــة تبـــــادل غامضـــــة  ـــــاء عملي شـــــخص قـــــام ومجموعـــــة معـــــه بمذبحـــــة أثن

، وأنــــه  يتضــــح أنــــه رئــــيس أمــــن فــــى حديقــــة مالهــــى متخصصــــة.  مــــا
ـــــة ـــــات الحديق ـــــى ماكين ـــــة طباعـــــة دوالرات عل ـــــدير عملي مطـــــاردات .  ي

ـــــــــدأ وال تتوقـــــــــف يـــــــــدور معظمهـــــــــا داخـــــــــل مواقـــــــــع الحديقـــــــــة  ال ته
ـــاز، وكـــل شـــىء  المختلفـــة ربمـــا .  فـــى القمـــة كفـــيلم نشـــاط حركـــى ممت

، لكنـــــــه ال يبـــــــز  ” الشـــــــرطى المغـــــــامر “أفضـــــــل مـــــــن الجـــــــزء الثـــــــانى 
.  المفاجــــــــأة”  البــــــــوليس الســــــــرى الفــــــــدائى “بــــــــالطبع الجــــــــزء األول 

الحــــــظ العــــــدد الهائــــــل مــــــن المــــــوجهين الــــــذين يــــــأتى بهــــــم النــــــديس  
  . ) األسماء تبدأ بچورچ لوكاس (ظهور فى أفالمه كالعادة لل

   الشرطى الرهيب 
Tango & Cash 

  ق م ١١٠)    ف/  س/   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” قاهر اإلجرام “:  ف

Warner Bros. [Guber-Peters Company].  D: Andrei 
Konchalovsky. W: Randy Feldman. P: Jon Peters and Peter 
Guber. ExcP: Peter Macdonald. Co-P: Larry Franco. DPh: 
Donald E. Thorin, A.S.C. PD: J. Michael Riva. SupE: Stuart 
Baird, A.C.E. E: Hubert de la Bouillerie, Robert Ferretti, 
A.C.E. M: Harold Faltermeyer. CD: Bernie Pollack. C: 
Glenn Daniels. AscPs: Tony Munafo, Barbara Kalish. 

 <Sylvester Stallone. Kurt Russell.> Jack Palance. Teri 
Hatcher. Michael J. Pollard. Brion James. James Hong. 
Robert Z’Dar, Mark Alaimo, Roy Brocksmith. Phil 
Rubenstein, Lewis Arquette, Clint Howard. 

شـــــرطيان فائقـــــا الشراســـــة والعنـــــاد فـــــى لـــــوس أنچلـــــيس يلفـــــق لهمـــــا 
ــــــدرالى  ــــــل في ــــــل عمي ــــــب المخــــــدرات واألســــــلحة تهمــــــة قت زعــــــيم تهري

بــــالطبع مئــــات الوحــــوش تريــــد الفتــــك بهــــم والبــــد .  ويســــجنان بالفعــــل
ــــــن الهــــــرب ــــــة .  م ــــــل أن  ٢٤رئيســــــهما يعطيهمــــــا ســــــرا مهل ســــــاعة قب

ـــ تنطلـــق الشـــرطة فـــى أعقابهمـــا ة كـــل مـــن شـــارك ، عليهمـــا فيهـــا مالحق
ـــا مبنـــى علـــى .  فـــى إدانتهمـــا لمعرفـــة مـــن هـــو المحـــرض األصـــلى درامي

،  أن النقــــود الكبيــــرة تســــتطيع إفســــاد أى شــــخص فــــى لــــوس أنچلــــيس
ورغـــم اســـتئناء الشـــرطة مـــن هـــذه القاعـــدة إال أنهـــا تظـــل فرضـــية نـــادرا 

ـــة ، لكنهـــا  مـــا ســـارت وراءهـــا هوليـــوود وهـــى تتحـــدث عـــن هـــذه المدين
ــــاألموال  بــــدأت تظهــــر مــــع مثــــل هــــذا الفــــيلم لكــــن مــــع ربطهــــا غالبــــا ب

النهايـــــة تتـــــابع طويـــــل .  األجنبيـــــة التـــــى اســـــتجدت فيهـــــا كاســـــتثمارات
ـــــــارة عـــــــن اقتحـــــــام شـــــــديد االستعراضـــــــية لمقـــــــر العصـــــــابة  ضـــــــخم عب

فــــيلم نشــــاط ضــــخم .  بإســــتخدام عربــــة مصــــفحة ومصــــممة خصيصــــا
ـــائق اإليقـــاع بـــالغ العنـــف :  ، مـــع دوريـــن متميـــزين متمـــايزين للبطلـــين ف

األول كمتــــــــــأنق الملــــــــــبس محــــــــــافظ الســــــــــلوك والثــــــــــانى كشــــــــــوارعى 
خفـــــة الظـــــل الممتـــــدة طـــــوال الوقـــــت علـــــى نحـــــو محبـــــب .  مســـــتهتر

، ال ســــيما الخــــيط الخــــاص  تمامــــا تعتمــــد أساســــا علــــى هــــذا التنــــاقض
بوقــــوع البطــــل الثــــانى فــــى غــــرام أخــــت األول خاصــــة وأن هــــذا أميــــل 

فـــــى كـــــل شـــــىء للتـــــدين ويرتـــــدى صـــــليبا فـــــى مقابـــــل الثـــــانى النقـــــيض 
  . أيضا چاك پاالنس إضافة كبيرة فى الدور الشرير.  تقريبا

  الشرطى الشرس
  . ” المطر األسود “:  انظر

  شرطى العدالة 
Judge Dredd 

  ق م ٩١)  س  ( ١٩٩٥أميركا 
Cinergi. M: Alan Silvestri. SpVFx: Mass. Illusion. FEs: 

Alex Mackie, Harry Keramidas. PD: Nigel Phelps. DPh: 
Adrian Biddle, B.S.C. ExPs: Andrew G. Vajna, Edward R. 
Pressman. Based on the Judge Dredd Chrs Owned by 
Fleetway Publications Limited and Created: John Wagner 
and Carlos Ezquerra. St: Michael de Luca and William 
Wisher. S: William Wisher and Steven E. deSouza. P: 
Charles M. Lippincott, Beau E.L. Marks. D: Danny Cannon. 

Sylvester Stallone. ¤. Armand Assante. Diane Lane. Rob 
Schneider. Joan Chen. Jurchen Prochnow. And Max von 
Sydow. 
معالجــــــة أقــــــل مــــــن المنتظــــــر للقصــــــص المصــــــورة فائقــــــة الشــــــعبية 

األحــــداث فــــى .  واالحتــــرام علــــى مــــدى قرابــــة العقــــدين مــــن الســــنين
ـــد نســـبيا حيـــث يصـــبح  ـــة تســـمى ميجـــا ســـيتى فـــى المســـتقبل البعي مدين
للشـــــرطة مـــــن راكبـــــى الـــــدراجات البخاريـــــة ســـــلطات قضـــــائية بإصـــــدار 

الحبكــــة تلفيــــق تهمــــة البطــــل أحــــد هــــؤالء و .  األحكـــام وتنفيــــذها فوريــــا
، حيــــث تبــــدأ المواجهــــة  ’ األرض الملعونــــة ‘القتــــل لــــه وطــــرده إلــــى 

ـــــه الشـــــرير  فـــــيلم نشـــــاط فـــــائق ذو لمســـــة مـــــن .  ) أســـــانتى (مـــــع أخي
، وبصــــــــريا هــــــــو فــــــــيلم  عنــــــــف القصــــــــص المصــــــــورة الكاريكــــــــاتورى

ــــى خــــط  العــــالم  “ [’  مجــــرى الحســــام ‘مســــتفبلى مــــوحش يســــير عل
ـــــة ح ] ’ ٢٠٠٠ســـــنة  قيقيـــــة للمســـــتقبل فهـــــو محصـــــور ، لكـــــن كرؤي

ــــيلم ســــتالون  ــــى غــــرار ف ــــك عل ــــد وذل ــــف المتزاي ــــة العن فــــى فكــــرة هيمن
  . ” الرجل المدمر “المستقبلى السابق 

   ٢/١ ٢/١شرطى و 
Cop & ½ 

  ق م ٩٧)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
[Universal] Universal; Imagine. C: Meg Liberman, 

C.S.A., Mark Hirschfeld, C.S.A. M: Alan Silvestri. CD: 
Lillian Pan. E: Daniel Hanley and Roger Tweten. PD: Maria 
Caso. DPh: Bill Butler. A.S.C. ExcP: Tova Laiter. W: Arne 
Olsen. P: Paul Maslansky. D: Henry Winkler.  ↑ Florida 
and Extras C: Peggy Kirton Ellis. 

Burt Reynolds. ¤. Ray Sharkey. Ruby Dee. Holland 
Taylor. Frank Sivero. Marc Macaulay, Tom McCleister. 
Ralph Wilcox, Rocky Giordani. And Intrd: Norman D. 
Golden II.  ↑ Sammy Hernandez, Tom Kouchalakos. 
Carmine Genovese, Sean Evan O’Neal, Max Winkler, Steve 
Carlisle, Annabelle Weenick, Paul Vroom, Tim Goodwin, 
Mike Benitez, Maria Canals, Nils Stewart, Chester Grimes, 
Claudette McAdoo, Becky Klauzek, Amanda Seales, 
Nicholas Caruso, Shane Obedzinski, Jennifer and Ashley 
Howard, Malia Tuaileva, Kenneth Taylor, Nicole Bradley. 
Bill Cordell, Sandra Itzin Gallo, Amy Stephen Wilder, Alan 
Landers, Judy Clayton, Andrew Reynolds, Debra Becker. 

ـــــــا  ـــــــدا—تامپ ـــــــون صـــــــغير يعشـــــــق المسلســـــــالت :  فلوري صـــــــبى مل
،  ، ويعـــــرف معلومـــــات تهـــــم الشـــــرطة عـــــن عصـــــابة عقـــــاقير الپوليســـــية

فيلحقونــــه كزميـــــل للبطـــــل وهـــــو شـــــرطى متوســـــط العمـــــر متضـــــجر مـــــن  
ــــــدة أحيانــــــا.  كــــــل شــــــىء ــــــل مــــــن  كوميــــــديا متوســــــطة بــــــل وبلي ، قلي

ـــــيس بهـــــا شـــــىء عنيـــــف أو ملفـــــت ، لكـــــن نجـــــاح  مشـــــاهد النشـــــاط ل
، وهــــى  جولــــدن فــــى دور الصــــبى’  لشــــيطنة ‘، ربمــــا  المتوســــطفــــوق 

  . غالبا بالتالى ما تروق فقط للمشاهدين األصغر سنا
  ☺ شرطيان فى الجحيم 

Lethal Weapon 
  ق م ١١٠)   س/  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
  . ” تحالف العمالقة “:  س

Warner Bros. ␡ D: Richard Donner. P: Richard Donner, 
Joel Silver. S: Shane Black. DPh: Stephen Goldblatt, A.S.C. 
PD: J. Michael Riva. E: Stuart Baird, A.C.E. M: Michael 
Kamen, Eric Clapton. 
␡ Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell 

Ryan, Tom Atkins, Darlene Love, Traci Wolfe. 
، وهــــــذه صــــــيغة  فــــــى نفــــــس الوقــــــت فــــــائق العنــــــف وفــــــائق المــــــرح

ـــــة انفجـــــرت هـــــى نفســـــها فـــــى  ـــــزة ومثيـــــرة وحقـــــق إيـــــرادات خيالي متمي
ــــة أضــــعاف  !  انظر بــــذات العنــــاوينـ  الجــــزئين التــــاليين ألكثــــر مــــن ثالث

ـــة مرضـــية ورثهـــا مـــن  ـــه ميـــول انتحاري جيبســـون شـــرطى شـــاب نســـبيا لدي
، وجلــــــوفر كهــــــل فــــــى الخمســــــين علــــــى  فــــــييتنام قبــــــل عشــــــرين عامــــــا

ــــــييتنامية أيضـــــا لكـــــن شـــــديد االتـــــزانوشـــــك الت .  قاعـــــد ذى خلفيـــــة ف

عليـــــه اآلن أن يقبـــــل األول شـــــريكا لـــــه فـــــى كشـــــف ســـــر مصـــــرع فتـــــاة 
،  ) بوســــــى (ابنــــــة مســــــئول اســــــتخبارات ســــــابق فــــــى فـــــــييتنام أيضــــــا 

  ! ، لكن من أجل جلب المخدرات استمر يدير عمليات الشرق
AAN: Sd (Les Fresholtz, Dick Alexander, Vern Poore and 

Bill Nelson).  
  شرطيان فى الجحيم

  . ” ٣شرطيان فى الجحيم  “:  انظر
  ☺  ٢/١ ٢شرطيان فى الجحيم 

Lethal Weapon 2 
  ق م ١١٣)   س/  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” القبضة الثائرة “:  س

Warner Bros. ¤.  D: Richard Donner. S: Jeffrey Boam. 
St: Shane Black & Warren Murphy. P: Richard Donner and 
Joel Silver. DPh: Stephen Goldblatt, A.S.C. PD: J. Michael 
Riva. E: Stuart Baird, A.C.E. Co-P: Steve Perry, Leannie 
Lew Tugend. M: Michael Kamen, Eric Clapton and David 
Sanborn. C: Marion Dougherty and Gail Levin. Based on 
ChrsCreated: Shane Black. 

Mel Gibson. Danny Glover. Joe Pesci. Joss Ackland. 
Derrick O’Connor. Patsy Kensit. Co-Str: Darlene Love, 
Traci Wolfe. Mark Rolston, Steve Kahan. Jeanette 
Goldstein, Dean Norris, Jenny Smith, Nesto Serrano. 
االنتحـــــارى مـــــارتين ريجـــــز والكهـــــل الموشـــــك علـــــى التقاعـــــد دومـــــا 

، يجتمعـــــان مـــــن جديـــــد ضـــــد  والـــــذى ال يتقاعـــــد أبـــــدا روجـــــر مورتـــــوه
ـــــــا فـــــــى لـــــــوس أنچلـــــــيس  مجموعـــــــة مـــــــن دپلوماســـــــيى جنـــــــوب أفريقي

ــــب العقــــاقير ، وتحــــيط  يســــتغلون حصــــانتهم الدپلوماســــية كغطــــاء لتهري
نجحـــــت .  ويـــــةبهـــــم مجموعـــــة مـــــن المغتـــــالين المحتـــــرفين فـــــائقى الدم

ــــة فــــى الجــــزء األول إلــــى حــــدودها  ــــر فــــى تفجيــــر الطاقــــات الكامن وارن
القصـــــوى هنـــــا وتخلصـــــت مـــــن الفصـــــلية النســـــبية فيـــــه ليحـــــل محلهـــــا 

ــــر   خــــيط واحــــد مركــــز ومتــــدفق ، بحيــــث باتــــت المحصــــلة إحــــدى أكب
  . كالسيات النشاط والعنف لجميع العصور

    ٢/١ ٣شرطيان فى الجحيم 
Lethal Weapon 3 

  ق م ١١٨)   س/  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٩٢ميركا أ
  . ” شرطيان فى الجحيم “:  س

Warner Bros. C: Marion Dougherty. M: Michael Kamen, 
Eric Clapton & David Sanborn. Co-P: Steve Perry and 
Jenny Lew Tugend. E: Robert Brown and Battle Davis. PD: 
James Spencer. DPh: Jan de Bont, A.S.C. S: Jeffrey Boam 
and Jeffrey Boam & Mark Kamen -[sic, which means two 
stages of writing]; St: Jeffrey Boam. P: Richard Donner and 
Joel Silver. D: Richard Donner. ¤.  Based on ChrsCreated: 
Shane Balck. ↑ AscP: Alexander B. Collett, Michael E. 
Klastorin. 

<Mel Gibson. Danny Glover. Joe Pesci.> Rene Russo. 
Stuart Wilson. ¤.  Steve Kahan, Alan Scarfe, Nick 
Chinlund. Traci Wolfe, Darlene Love. ↑ Damon Hines, 
Ebonie Smith, Gregory Millar, Nick Chinlund, Jason 
Meshover-Iorg, Delores Hall, Mary Ellen Trainor, Mark 
Pellegrio, John Cenatiempo, Danny Wynands, Andrew Hill 
Newman, Kennth Tigar, Pete Antico, Stephen T. Kay. 
ــــا كــــول  ــــوه ومعهمــــا لورن المغــــامر مــــارتين ريجــــز والكهــــل روجــــر مورت

،  ضــــابطة شــــئون داخليــــة تتحــــرى الفســـــاد)  الحســــناء رينيــــه روســــو (
ــــتهم شــــرطيا ســــابقا  ــــى )  ســــتووارت ويلســــون (يالحــــق ثالث اســــتولى عل

ـــــــرض إعـــــــدامها ـــــــى  أحـــــــراز األســـــــلحة المفت ، لبيعهـــــــا ويشـــــــرع اآلن ف
مطـــــارادات ونشـــــاط فـــــائق العنـــــف وخفـــــة .  مشـــــروع إنشـــــائى ضـــــخم

عالقـــــة .  ظـــــل ال يهـــــدأ أى منهـــــا وال يتوقـــــف طـــــوال الوقـــــت كالعـــــادة
ــــر  البطــــل والبطلــــة تتحــــول مــــن محــــاورات قــــط وفــــأر ضــــد أســــاليبه غي

حـــــب عنـــــدما تظهـــــر لـــــه أنهـــــا ال تقـــــل جنونـــــا عنـــــه فـــــى  القانونيـــــة إلـــــى
يقـــــوم بـــــدور موجـــــه )  كـــــاى (شـــــبيه لســـــپييلبيرج .  مطـــــاردة األشـــــرار

  ! سينمائى يبطش به البطل
  شرف البنت 

  ق أأ ١٢٠)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

،  ، حســـــن فـــــايق ، إســـــماعيل يـــــس ، عقيلـــــة راتـــــب عمـــــاد حمـــــدى
  . داد حمدى، و  ، زينات صدقى عمر الحريرى

، ربمـــــــا  ، ومنفــــــذة جيــــــدا ميلودرامــــــا ذات موضــــــوع غيــــــر مطــــــروق
ــــــع ــــــر المتوق ــــــى غي ــــــا مســــــرح.  عل ــــــة ممثلت ــــــى منافســــــة  األم واالبن ، ف
  . ، فى العمل وفى الحب أيضا أصبحت غير شريفة

  شرف المهنة 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٦٩)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 

ــــــب الكبيــــــرق.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون إحســــــان :  صــــــة الكات
مــــدير التصــــوير .  ممــــدوح الليثــــى:  ســــيناريو وحــــوار.  عبــــد القــــدوس

ـــــديكور.  أحمـــــد بكـــــر:  واإلضـــــاءة .  حميـــــدة إســـــماعيل:  مهنـــــدس ال
ـــــى:  الموســـــيقى التصـــــويرية :  أعـــــداد موســـــيقى ومكســـــاچ.  هـــــانى مهن

 مونتـــــــــاچ.  محمـــــــــد الحـــــــــاوى:  فــــــــــيديو مونتـــــــــاچ.  إبــــــــراهيم حـــــــــزين
.  أحمــــد ضــــياء:  تصــــميم البدايــــة والنهايــــة.  عيد علــــىســــ:  المقدمــــة

مســــــاعد .  ، طــــــارق عيســــــى فاطمــــــة إســــــماعيل:  مســــــاعدا اإلخــــــراج
.  محمــــــد حجــــــازى:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  ســــــامى شــــــحاتة:  إخــــــراج أول

  . محمد السيد عيسى:  إخراج
.  فـــــايزة كمـــــال.  ســـــعيد عبـــــد الغنـــــى:  بطولـــــة.  ¤.  فريـــــد شـــــوقى

أبـــو .  مجـــدى فكـــرى.  عـــزة بهـــاء.  عثمـــان الحمامصـــى.  عـــزة لبيـــب
، ســــيد  ، فــــؤاد بشــــارة محمــــد لطفــــى.  رجــــاء ســــراج.  الفتــــوح عمــــارة

  . ، إبراهيم حزين ، فاطمة شوشة جمال الفيشاوى.  عبد الفتاح
رغـــم األســـماء الكبيـــرة تظـــل هـــذه التليفــــزيونية أقـــرب لقصـــة قصـــيرة  

، أكثــــر منهــــا إلــــى فــــيلم ســــمة المفــــروض أن يمــــأل  كمــــا كانــــت أصــــال
إجمــــــاال عمــــــل متواضــــــع الطمــــــوح .  ســــــهرة علــــــى الشاشــــــة الصــــــغيرة

، وال يرقـــــــى ألى فـــــــيلم آخـــــــر بـــــــاألخص  مباشـــــــر وشـــــــديد األخالقيـــــــة



١٩٥  

عامـــــــــل الســـــــــويتش بإحـــــــــدى .  الليثـــــــــى/  لمؤلفيـــــــــه عبـــــــــد القـــــــــدوس
المجـــــــالت الموجهـــــــة للشـــــــباب يهـــــــوى التصـــــــنت علـــــــى التليفونـــــــات 

ر ، وال يستعصـــــى عليـــــه ســـــوى تليفـــــون رئـــــيس التحريـــــ لمجـــــرد المتعـــــة
ــــــذى ال يمــــــر بالســــــويتش يقــــــرر تعطيلــــــه فقــــــط كــــــى يكتشــــــف أن .  ال

األخيـــــر يحيـــــك حبالـــــة حـــــول فتـــــاة ال تســـــتطيع إتمـــــام زواجهـــــا لقصـــــر 
ـــــــات خطيبهـــــــا ـــــــك إلـــــــى أن تفســـــــخ خطبتهـــــــا  إمكاناتهـــــــا وإمكان ، وذل

، الــــذى يبــــدأ هنــــا فــــى التهــــرب  وتصــــبح حــــامال مــــن الكاتــــب الشــــهير
  . منها

   ٢/١الشريدة 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٠مصر 

نجيــــــب :  قصـــــة.  أفـــــالم عبــــــد العظـــــيم الزغبـــــى]  صـــــوت الفـــــن [
ـــــوظ مـــــاهر عبـــــد :  منـــــاظر.  أحمـــــد صـــــالح:  ســـــيناريو وحـــــوار.  محف
.  عبــــد العزيــــز فخــــرى:  مونتــــاچ.  جمــــال ســــالمة:  موســــيقى.  النــــور

.  عبــــــد العظــــــيم فخــــــرى:  إنتــــــاج.  عصــــــام فريــــــد:  مــــــدير التصــــــوير
  . أشرف فهمى:  إخراج

ـــــد ، نجـــــالء فتحـــــى محمـــــود ياســـــين ـــــة عبي ، أحمـــــد  ، إيمـــــان ، نبيل
، عليـــــة  ، علـــــى الشـــــريف ، إنعـــــام سالوســـــة ، صـــــالح نظمـــــى خمـــــيس

  . عبد المنعم
كــــل أفكــــار نجيــــب محفــــوظ ربمــــا منــــذ والدتــــه ليســــت إال النقــــيض 

ـــــام لهـــــذا الفـــــيلم ـــــرى:  الت ، يقدمـــــه الفـــــيلم بشـــــكل مـــــدان  عصـــــامى ث
ـــــه انحيـــــازا ال يخطـــــر ببـــــ ـــــكجـــــدا فـــــى البدايـــــة لينحـــــاز ل ،  ال بعـــــد ذل

ــــــادرة حقــــــا ــــــة ن ــــــك حال ــــــة !  وذل ــــــدرة يقــــــدم الزوجــــــة المثقف ــــــنفس الن ب
المتعلمــــة بشــــكل محتــــرم تمامــــا فــــى البدايــــة ليســــخفها بكــــل الوســــائل 

الواقــــع إنــــه أجــــرا .  ليســــت هــــذه أخطــــاء فنيــــة إطالقــــا!  فــــى النهايــــة
،  فـــيلم مصـــرى يـــدافع عـــن الجهـــل والجهـــالء خاصـــة إذا كـــانوا أثريـــاء

ـــيلم مصـــرى  ـــم وللمـــرأةوأجـــرأ ف ـــه للعل ـــن تصـــدق هـــذا !  يجـــاهر بعدائ ل
بقــــى لــــك عنــــدنا هــــذه !  ! ، بــــل لــــن تصــــدقه بعــــد أن تــــراه حتــــى تــــراه
هـــــــذه القصـــــــة ضـــــــمن أول مجموعـــــــة قصصـــــــية لنجيـــــــب :  المعلومـــــــة

ـــــوظ عـــــام  ، وكـــــان صـــــاحب المأســـــاة فيهـــــا هـــــو البطلـــــة  ١٩٣٨محف
ـــــرفض أن ترضـــــخ ـــــد وت ـــــى تزوجـــــت ممـــــن ال تري ـــــد .  الت الســـــؤال الوحي

الفــــــيلم قـــــد قلــــــب كــــــل شـــــىء فلمــــــاذا لـــــم يجعــــــل العنــــــوان إذا كـــــان 
  . فذلك ما تقوله أحداثه الخاصة’  الشريدة ‘وليس ”  الشريد “

  
  : الشريدة

  ’  ! تكاد تطابق چين فوندا فى بارباريلال ‘
  الشريدة 

Flesh and Bone 
  ق م ١٢٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

Paramount. [Mirage; Spring Greek] C: Risa 
Bramon-Garcia & Juel Bestrop. M: Thomas Newman. CD: 
Elizabeth McBride. FE: Mia Goldman. PD: Jon Hutman. 
DPh: Philippe Rousselot. Co-P: G. Mac Brown. ExcP: 
Sydney Pollack. P: Mark Rosenberg, Paula Weinstein. W 
and D: Steve Kloves.  MConsultant: Joel Sill. 

Dennis Quaid. Meg Ryan. James Caan. ¤. Gwyneth 
Paltrow. Scott Wilson. Christopher Rydell. 

، الغريــــب  بكــــل مــــا يحملــــه هــــذا مــــن مزايــــا وعيــــوب’  فنــــى ‘فــــيلم 
أنــــه مــــن پاراماونــــت صــــاحبة أعلــــى متوســــط إيــــرادات للفــــيلم الواحــــد 

شــــــاب يصــــــمم ويــــــدير صـــــناديق الموســــــيقى واأللعــــــاب فــــــى .  آنـــــذاك
الحــــــزن والصــــــمت همــــــا .  مجموعــــــة بلــــــدان صــــــغيرة فــــــى تكســــــاس

ـــده اللـــص والق ـــى أن وال ـــل الفـــظ  ســـمته الســـائدة زائـــد وشـــم يـــدل عل ات
.  يقابـــل فتـــاة حســـناء محنكـــة.  كـــان يســـتخدمه فـــى عملياتـــه الداميـــة

.  تتـــرك زوجهـــا المقـــامر الفاشـــل وتواصـــل الســـير مـــع الصـــديق الشـــهم
طــــوال الوقــــت يتملكــــك شــــعور أن هــــذه هــــى الطفلــــة التــــى قتــــل األب  

األن وبعـــــد أن أحبهـــــا بالفعـــــل يـــــرى .  كـــــل أســـــرتها فـــــى بدايـــــة الفـــــيلم
، فــــــى ذات الوقــــــت الــــــذى  اجياتهــــــاصــــــورة ذلــــــك البيــــــت وســــــط ح

ــــه  ــــارة عــــابرة البن ــــأمر كــــل شــــىء فــــى زي ــــه ب  ـ  المتجهم دوماـ  يعــــرف أبي
ـــــــدة ـــــــدة بصـــــــحبة شـــــــريكته الجدي .  ، وهـــــــاهو يخطـــــــط لجريمـــــــة جدي

ــــــومين ــــــدور كلــــــه فــــــى نحــــــو ي ــــــر ســــــريع وي ــــــه  اإليقــــــاع العــــــام غي ، لكن
ــــــذ قســــــوة  ــــــى خيمــــــت من ــــــالجو والتفاصــــــيل والوحشــــــة الت مشــــــحون ب

وإن ســــهل ـ  حــــال  وهــــو ميلودرامــــا فعالــــة علــــى أى . جريمــــة البدايــــة
بـــــين أب ”  اللحـــــم والعظـــــم “عـــــن عالقـــــة  ـ  التنبـــــؤ بأحـــــداثها وبنهايتها

كويــــــد مـــــؤثر بوجهـــــه الصــــــارم .  وابـــــن ال وجـــــه للشــــــبه تمامـــــا بينهمـــــا
، جســــمها العــــارى  ، ورايــــان بجمالهــــا وخفــــة ظلهــــا المعتــــادين الحــــزين

تطــــابق چــــين فونــــدا فــــى معظــــم الوقــــت ووجهــــا وشــــعرها األشــــقر تكــــاد 
  . ” بارباريلال “

  الشريك 
L’Associe 

  ]  بالفرنسية  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٣المجر 
Magyar Productions [Magyar Productions; Maran Film; 

FR3]. N: Renaro Prieto; Adp: Jean-Claude Carriere, Rene 
Gainville. Dialogues: Jean-Claude Carriere. PD: Etienne 
Szabo. E: Raymonde Guyot. M: Mort Shuman; >et Michel 
Bernholc.< DPh: Alain Dabbon. ExcP: Simone Allouche. D: 
Rene Gainville. 

Michel Serrault. Claudine Auger. Catherine Alric. ¤ With: 
Judith Magre. Bernard Haller. Marco Perrin. Jean Martin. 
Fabrice Josso. Et: Henri Virlogeux. Mathieu Carriere. With 
the Participation of: Vadim Glowna.  ↑ With: Astrid 
Frank, Beatrice Radian, Jacques Legras, Rene Alie. 
ــــــــــدمون لــــــــــه  صــــــــــاحب شــــــــــركة ناشــــــــــئة يالحــــــــــظ أن الجميــــــــــع يق

ـــــا  االعتـــــذارات باســـــم شـــــريكهم ـــــه شـــــريكا وهمي ، فيـــــدعى نفســـــه أن ل
، تحاشـــــــيا  إنجليزيـــــــا علـــــــى أن ينســـــــب كـــــــل األفكـــــــار الجيـــــــدة إليـــــــه

يبــــدأ باالســــتثمار باســــم الشــــريك فــــى .  الســــتهانة النــــاس بموهبتــــه هــــو
ــــب عليهــــا المســــتثمرون اآل ــــه شــــركة اســــترالية فاشــــلة فيتكال خــــرون لكن

النتيجـــــة أن .  ، قبـــــل انجـــــالء أمرهـــــا يبيـــــع األســـــهم فـــــى اليـــــوم التـــــالى
ــــــاء العــــــرب ــــــب بمــــــا فــــــيهم أثري ،  يتهافــــــت المســــــتثمرون علــــــى المكت

ويبـــــدأ الجميـــــع يمجـــــدون فـــــى هـــــذا الشـــــريك المختلـــــق ويســـــتهينون 
ــــه بالبطــــل نفســــه ــــى تلقــــت بعــــض الهــــدايا من ــــه الت !  ، بمــــا فــــيهم زوجت

، أو بــــــاألحرى هيكــــــل عظمــــــى  يكمــــــن هنــــــا يقــــــرر قتــــــل هــــــذا الشــــــر 
،  ، والنتيجـــــة انهيـــــار ســـــوق الجـــــذول الماليـــــة اشـــــتراه لهـــــذا الغـــــرض
ـــــة إذ  كوميـــــديا مبتكـــــرة الفكـــــرة.  واتهامـــــه هـــــو بالقتـــــل ، جيـــــدة الكتاب

أن كـــــل مواقفهـــــا تفتـــــرض أنهـــــا فكـــــرة واقعيـــــة تنفـــــذ بجديـــــة بمـــــا فيهـــــا 
ـــــذلك الشـــــخص ـــــة ل ـــــر أوراق هوي ـــــة للشـــــركة وتزوي ـــــارات القانوني  االعتب

ــــــة المــــــوظفين للشــــــريك  ــــــدم رؤي ــــــب خــــــاص يســــــمح بع وتصــــــميم مكت
هـــــذا هـــــو فكـــــرة ’  الشـــــريك ‘والمغـــــزى النهـــــائى أن .  إلـــــخ…عـــــادة 

، وأن االقتصـــــاد الفرنســـــى المتـــــداعى فـــــى حاجـــــة  أكثـــــر منهـــــا انســـــان
  ! لمثله أيا ما كان ولن يسمح بموته

  شريك حياتى 
  ق أأ ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . إلهامى حسن:  إخراج

،  ، زهــــــرة العــــــال ، شــــــكرى ســــــرحان ، حســــــين ريــــــاض أمينــــــة رزق
ـــــــــل ـــــــــد القـــــــــدوس ســـــــــناء جمي ـــــــــا فخـــــــــرى ، محمـــــــــد عب ، وداد  ، ثري

  . ، كمال يس ، عبد الرحيم الزرقانى حمدى
ــــه ــــة  رجــــل قضــــاء اعتــــاد االنشــــغال عــــن زوجت ، وهــــى انشــــغلت بتربي

، واآلن أمـــــام شـــــبح الوحـــــدة تقـــــاوم  تزوجـــــت األولـــــى.  ابنتهـــــا وولـــــدها
درامــــــا نفســــــية .  بكــــــل قواهــــــا زواج الثــــــانى الــــــذى يحــــــب جارتــــــهاألم 
  . ، لوال بعض مبالغات األداء جيدة

  الشطار 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٣مصر 

ــــالم النصــــر [ ــــار]  أف ــــب.  أفــــالم محمــــد مخت خيــــرى :  قصــــة األدي
:  إدارة اإلنتـــــــاج.  محمـــــــد خليـــــــل:  مصـــــــمم استعراضـــــــات.  شـــــــلبى

موســــــيقى .  محمــــــد رســــــمى:  لمنفــــــذالمنــــــتج ا.  عــــــادل أبــــــو الفتــــــوح
ـــــدس الصـــــوت.  جمـــــال ســـــالمة.  د:  تصـــــويرية ســـــيد :  مكســـــاج مهن
صــــالح عبــــد :  مونتــــاچ.  بشــــير الــــديك:  الــــنص الســــينمائى.  حامــــد
ـــــار:  إنتـــــاج.  ســـــمير فـــــرج:  مـــــدير التصـــــوير.  الـــــرازق .  محمـــــد مخت
  . نادر جالل:  إخراج

:  بطولـــــــــة.  كمـــــــــال الشـــــــــناوى:  بطولـــــــــة.  ¤.  ناديـــــــــة الجنـــــــــدى
ســـــعيد عبـــــد :  بطولـــــة.  محمـــــد مختـــــار:  بطولـــــة.  فـــــاروق الفيشـــــاوى

.  وحيــــــــد ســــــــيف:  بطولــــــــة.  محمــــــــود الجنــــــــدى:  بطولــــــــة.  الغنــــــــى
ــــــل .  ، أحمــــــد عقــــــل حمــــــدى الــــــوزير.  يوســــــف فــــــوزى:  بطولــــــة خلي
.  ، حســـــــن حســـــــين صـــــــبرى عبـــــــد المـــــــنعم.  ، ألفـــــــت إمـــــــام مرســـــــى

ــــا عــــز الــــدين محمــــد توفيــــق:  باإلشــــتراك مــــع ــــدور، محمــــد م ، ثري ،  ن
،  ، مطـــــــاوع عـــــــويس ، كـــــــوثر رمـــــــزى عـــــــادل عمـــــــار.  فـــــــؤاد فرغلـــــــى
.  ، كــــريم رفيــــق حمــــدى هيكــــل:  والوجــــوه الجديــــدة.  حســــين عرعــــر

  . حمدى بتشان:  المطرب الشعبى الفنان
ـــــوان (مـــــا يســـــمى عهـــــد مراكـــــز القـــــوى   ١٩٦٨عـــــام )  شـــــطار العن

ــــــة  ــــــة المغني ــــــة للبطل ــــــة أجنبي ــــــع دول ــــــون تهمــــــة التخــــــابر م ــــــث يلفق حي
،  ) ألفـــــت إمـــــام (ن بهـــــا فـــــى الســــجن وهنـــــاك تقابـــــل صــــحفية ويزجــــو 

وتحكــــى لهــــا قصــــتها منــــذ كانــــت راقصــــة فــــى الموالــــد وكانــــت تــــوزع 
محمــــــــود  (العقــــــــاقير فــــــــى الموالــــــــد مــــــــع زوجهــــــــا المغنــــــــى الشــــــــعبى 

ــــــدى ــــــر  ) الجن ــــــاجر كبي ــــــك لحســــــاب ت .  ) كمــــــال الشــــــناوى (، وذل
، ومـــــن خاللــــــه  يعجـــــب بهـــــا ويحملهـــــا علـــــى الطــــــالق والعـــــيش معـــــه

ــــــر ت ــــــى ضــــــابط كبي ــــــرف عل ــــــى (تع ــــــد الغن ــــــى )  ســــــعيد عب فيرســــــلها إل
تتـــــزوج مـــــن ضـــــابط .  اإلذاعـــــة حيـــــث يجعلـــــون منهـــــا مغنيـــــة مشـــــهورة

ـــــال أنـــــه انتحـــــر باعتبـــــاره  ـــــا يلقـــــى مصـــــرعه ويق آخـــــر لكـــــن ســـــرعان م
اآلن بعــــــد خروجهــــــا مــــــن االعتقـــــــال .  ١٩٦٧مســــــئوال عــــــن هزيمــــــة 

ـــــــــد  ـــــــــب والتهدي تســـــــــعى لنشـــــــــر مـــــــــذكراتها لكـــــــــن محـــــــــاوالت الترغي

ــــى تشــــجعها وغيرهمــــاو  ــــوالى ضــــدها وضــــد الصــــحفية الت .  االغتيــــال تت
، وربمـــا كـــان مـــن  الخـــط العـــام للصـــعود مـــأخوذ بدقـــة عـــن إيفــــا پيـــرون

ـــــــه  ـــــــى نهايت ـــــــى الخـــــــيط حت ـــــــدى أن تســـــــتمر ف ـــــــة الجن األفضـــــــل لنادي
نقصد ـ  وتســـــــتمتع بـــــــأداء دور األم المحســـــــنة للشـــــــعب األرچنتينـــــــى 

،  قــــاع مثيــــر األحــــداثعلــــى أى حــــال هــــو فــــيلم جيــــد اإلي.  المصــــرى
  . رغم روتينية شخصياته وصراعاته وعدم إقناعها أغلب الوقت

  شعبان تحت الصفر 
  ق م ١٢٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨٠مصر 
  . بركات:  إخراج

ــــــام ــــــب عــــــادل إم ــــــل رات ــــــونس ، جمي ، عمــــــاد  ، إيمــــــان ، إســــــعاد ي
، صـــــــالح  زيـــــــزى مصـــــــطفى:  ، الراقصـــــــة ، أحمـــــــد عدويـــــــة حمـــــــدى
ـــــة  ، خســـــن حســـــين ، شـــــعبان حســـــين الشـــــريف، علـــــى  نظمـــــى ، علي

ــــد المــــنعم ــــب عب ــــى عــــزب ، أحمــــد رات ، حــــافظ  ، هــــانم محمــــد ، عل
  . أمين

موظــــف اإلصــــالح الزراعــــى الــــذى تتــــاح لــــه الماليــــين نظيــــر انتحالــــه 
، ابــــن ثــــرى يمــــوت تتغيــــر حياتــــه البســــيطة إلــــى  شخصــــية إنســــان آخــــر

ـــــــى تطـــــــارده جريمـــــــة قديمـــــــة لمـــــــن انتحـــــــل  ـــــــل صـــــــاخبة حت ـــــــاة لي حي
ـــــى مصـــــر.  شخصـــــيته ـــــة ف ـــــن أســـــاطير الســـــينما واســـــعة الجماهيري ،  م

ـــد مـــن ســـخط النقـــاد حقـــق نجاحـــا مـــذهال ،  ، كمـــا حقـــق بركـــات المزي
ـــه كـــان فـــى الواقـــع فـــى أشـــد الحاجـــة لفـــيلم كهـــذا كـــى يســـتعيد  رغـــم أن

كوميــــــديا خفيفــــــة تقــــــدم عــــــادل إمــــــام كفــــــارس أحــــــالم .  ثقتــــــه بنفســــــه
ـــــا أن يصـــــبحوا ـــــدون جميع ـــــذين يري ـــــين ال ـــــه المالي ـــــاك  مثل ، أو هـــــل هن
انظـــــر بقيـــــة الثالثيــــــة !  ؟ علـــــى وجـــــه األرض تفســـــير أفضــــــل للنجـــــاح

  . رجب ورمضان
   ٢/١شعلة نيو أورلينز 

The Flame of New Orleans 
  ق أأ ٧٩)   ت  ( ١٩٤١أميركا 

Universal. M: Frank Skinner. E: Frank Gross. AD: Martin 
Obzina, Jack Otterson. DPh: Rudolph Maté S: Nommn 
Krasna. P: Joe Pasternak. D: René Clair. 

Marlene Dietrich, Roland Young, Bruce Cabot, Mischa 
Auer, Andy Devine, Anne Revere, Frank Jenks, Eddie 
Quillan, Laura Hope Crews, Franklin Pangborn. 

نــــــه لـــــيس موضـــــوعا عظيمـــــا لك.  أول أفـــــالم رينيـــــه كليـــــر األميركيــــــة
، رغــــم  ، ودييتــــريتش كعادتهــــا هــــى كــــل العــــرض مــــتقن وجيــــد العناصــــر

فتــــاة فرنســــية تــــأتى إلــــى نيــــو أورلينــــز .  أنهــــا كثيــــرا مــــا تكــــون أفضــــل
وتــــدريجيا تتخلــــى عــــن عالقتهــــا بالبحــــار .  بهــــدف تحقيــــق زيجــــة ثريــــة

، لصــــــالح أحــــــد الثريــــــاء  المغــــــرم بهــــــا)  كــــــابوت (المغــــــامر الخشــــــن 
، مــــــع  الكوميــــــديا الخفيفــــــة المســــــلية اإلطــــــار العــــــام هــــــو.  ) يــــــانج (

بعنــــــــوان  ١٩٥٢أعيــــــــد فــــــــى عــــــــام .  بعــــــــض األغــــــــانى مــــــــن البطلــــــــة
 . ’ المالك السكارليت ‘

AAN: AD-SD -B&W. 

  شفاه غليظة 
  ق م ١١٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٢مصر 

ســـــكرين ]  أفـــــالم النصـــــر للســـــينما والفــــــيديو  ٢٠٠٠ســـــكرين  [
ـــــــــيديو ٢٠٠٠ ــــــــب الك.  للســــــــينما والف ــــــــرقصــــــــة األدي محمــــــــود :  بي
موســـــــــــيقى .  عصـــــــــــام الجمبالطـــــــــــى:  ســـــــــــيناريو وحـــــــــــوار.  تيمـــــــــــور
المنــــــتج .  عنايــــــات الســــــايس:  مونتــــــاچ.  فــــــاروق ســــــالمة:  تصــــــويرية
:  إخـــــراج.  كمـــــال كـــــريم:  مـــــدير التصـــــوير.  إبـــــراهيم زكـــــى:  المنفـــــذ

  . شريف يحيى
، المنتصـــــــر  ، مجـــــــدى وهبـــــــة ، فـــــــاروق الفيشـــــــاوى ســـــــهير رمـــــــزى

، ناهـــــــد  ، نعيمـــــــة الصـــــــغير ممـــــــدوح وافـــــــى ، ، كـــــــوثر العســـــــال بــــــاهللا
، حســـــــنى  ، ســــــهير توفيــــــق ، والء مطـــــــر ، محمــــــد أبــــــو داود ســــــمير

  . ، سمير إمام ، أحمد حسن ، أحمد أبو عيبة عبد الجليل
محـــــام يالحـــــق فتـــــاة راقيـــــة المظهـــــر نشـــــلته ويحبهـــــا ألنهـــــا تنشـــــل 

ـــة أختهـــا ال تســـير القصـــة فـــى هـــذا الخـــط الواحـــد .  لعـــالج أمهـــا وتربي
، ويتقلـــــــب موقـــــــف البطلـــــــين تجـــــــاه  تخـــــــبط صـــــــعودا وهبوطـــــــاإنمـــــــا ت

عامــــــة ال شــــــىء مقنــــــع ال شــــــىء .  بعضــــــهما مــــــع كــــــل مشــــــهد تقريبــــــا
  . مثير

  شفاه ال تعرف الكذب 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٠مصر 

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  إنترناشـــــيونال فـــــيلم]  صـــــوت الفـــــن [
ة عبــــــد رشــــــيد:  مونتــــــاچ.  عمــــــر خورشــــــيد:  موســــــيقى.  علــــــى ســــــالم

محمــــــد عبــــــد :  إخــــــراج.  عصــــــام فريــــــد:  مــــــدير التصــــــوير.  الســــــالم
  . العزيز

ـــــى ، ســـــعيد  ، ســـــمير غـــــانم ، هـــــدى ســـــلطان ، ســـــمير صـــــبرى نيلل
ــــــدين ، عمــــــر الحريــــــرى ، عمــــــر خورشــــــيد صــــــالح ،  ، مــــــريم فخــــــر ال

  . ، محسن محيى الدين ، عماد حمدى يونس شلبى
قصـــد الطيــــار ، ويســـاعدها بــــال  تتـــورط البطلـــة فــــى تهريـــب العقــــاقير

ميلودرامــــا .  تكشــــف كــــل األمــــور لكــــن ينتصــــر الحــــب.  الــــذى أحبهــــا
  . عاطفية روتينية بال تميز يذكر على األقل بسبب البطلين

  شفيقة القبطية 
  ق م ١٣٥)   س/  بيتش ( ١٩٦٣مصر 

ــــع األفــــالم [ ــــاج]  الشــــرق لتوزي ــــة:  إنت ــــل :  قصــــة.  حلمــــى رفل جلي
ــــــدارى ــــــدس .  صــــــطفى ســــــامىمحمــــــد م:  ســــــيناريو وحــــــوار.  البن مهن
.  حســـــــــين أحمـــــــــد:  مونتـــــــــاچ.  شـــــــــادى عبـــــــــد الســـــــــالم:  منـــــــــاظر
عبــــد  [ـ  عبــــد الحلــــيم :  مــــدير التصــــوير.  علــــى إســــماعيل:  موســــيقى

  . حسن اإلمام:  إخراج.  ] الحليم نصر
،  ، أمينـــــــة رزق ، حســـــــن يوســـــــف ، زيـــــــزى البـــــــدراوى هنـــــــد رســـــــتم

، صــــــــــالح  ، ســــــــــلوى محمــــــــــود ، زوزو ماضــــــــــى فــــــــــؤاد المهنــــــــــدس
  . ، فاخر فاخر صورمن

ــــاجح ــــر ن ــــى  عمــــل كبي ــــة الشــــهيرة الت ــــاة الراقصــــة الواقعي ــــروى حي ، ي
، ويـــــروى أن الخـــــديوى  ارتمـــــى ســـــادة أوائـــــل القـــــرن تحـــــت أقـــــدامها



١٩٦  

حطــــــم حياتهـــــــا بســـــــبب إصـــــــرارها علـــــــى ركـــــــوب ســـــــيارة أفخـــــــم مـــــــن 
ـــــورة .  ســـــيارته ـــــى ث ـــــبعض مكافحـــــة ف ومـــــع بعـــــض المبالغـــــة اعتبرهـــــا ال
ــــــة تعر .  ١٩١٩ ــــــه رضــــــيعا الحبكــــــة المحوري ــــــذى هجرت فهــــــا بابنهــــــا ال

ـــت ـــة .  بســـبب طـــرد أبيهـــا المتزمـــت لهـــا مـــن البي ـــن يحـــب ابن هـــذا االب
ـــــذى هـــــى عشـــــيقته ـــــة صـــــلتها  الباشـــــا ال ـــــاء حقيق ، وتواصـــــل هـــــى إخف

، ذلــــك إلـــى أن تتـــوالى مجريــــات اإلنهيـــار وتعتـــزل الــــرقص  بابنهـــا عنـــه
، خاصــــة  المهــــم احتفــــال نقــــدى غيــــر عــــادى بــــالفيلم.  وتــــدخل الــــدير

، األمـــــر الـــــذى لـــــم يعتـــــده حســـــن  أكثـــــر الكتـــــاب جديـــــة إنـــــذاكمـــــن 
  . آخر أدوار فاخر فاخر.  اإلمام

   ٢/١شفيقة ومتولى 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 

ـــــة ـــــالم مصـــــر العالمي ـــــد الحكـــــيم:  قصـــــة.  أف ســـــيناريو .  شـــــوقى عب
إشــــــراف .  فــــــؤاد الظــــــاهرى:  موســــــيقى.  صــــــالح جــــــاهين:  وحــــــوار
ـــــاجى شـــــاكر:  فنـــــى ـــــاچمون.  ن :  مـــــديرا التصـــــوير.  ســـــعيد الشـــــيخ:  ت

  . على بدرخان:  إخراج.  ، محسن نصر عبد الحليم نصر
، جميـــــــل  ، أحمـــــــد زكــــــى ، محمـــــــود عبــــــد العزيــــــز ســــــعاد حســــــنى

، محمـــــود  ، ملـــــك الجمـــــل ، أحمـــــد مظهـــــر ، حمـــــزة الشـــــيمى راتـــــب
ـــــدير ، نعيمـــــة الصـــــغير الجنـــــدى ، عبـــــد  ، أحمـــــد حجـــــازى ، أحمـــــد ب

  . ى، يونس شلب الوارث عسر
ـــــر المـــــألوف للقصـــــة الشـــــعبية الشـــــهيرة ـــــى غي ـــــدة عل ،  معالجـــــة معق

مـــع اهتمـــام كثيـــف بالخلفيـــة االجتماعيـــة والسياســـية لمصـــر قبـــل مائــــة 
ــــــل ملفــــــت مــــــن ســــــعاد حســــــنى .  عــــــام ، وأحمــــــد زكــــــى  شفيقةـ  تمثي

ـــــدا متولىـ   ، وذلـــــك فـــــى دورى األخـــــت  ، هـــــو أفضـــــل األشـــــياء تأكي
لـــذى يجنـــد فـــى ســـخرة حفـــر ، وأخوهـــا ا الريفيـــة مـــن أعمـــاق الصـــعيد

، فــــــى أن تتحــــــول لغازيـــــــة  تســــــتمر هـــــــى اضــــــطرارا.  قنــــــاة الســــــويس
، مـــن بلـــدتها الصـــغيرة إلـــى المدينـــة أســـيوط  ، فقيـــرة ثـــم ثريـــة وعـــاهرة

،  عشــــــاقها هــــــم أهــــــم الشخصــــــيات السياســــــية.  فالعاصــــــمة القــــــاهرة
،  وهــــم جالدوهــــا فــــى هــــذه المعالجــــة يســــارية النبــــرة والذهنيــــة كثيــــرا

ــــيس أخوهــــا ــــادة  ول ال شــــىء ينفــــى .  كمــــا تقــــول القصــــة الشــــعبية المعت
، كلهـــــا  أن المخطوطـــــة والحـــــوار واألغـــــانى والتعليـــــق لصـــــالح جـــــاهين

ــــــين الشــــــعر  ذات حســــــى شــــــعبى نافــــــذ ، لكــــــن اإلزدواج الملحمــــــى ب
ــــدماج وشــــديد الضــــعف ســــينمائيا  واألحــــداث ــــدو أمــــرا مشــــتتا لالن ، يب

حالـــة  :  بكلمـــة.  بالـــذات فـــى الحـــاالت عيـــر الكوميديـــة كهـــذا الفـــيلم
كالســــــية لفــــــيلم تعليــــــق اجتمــــــاعى وصــــــل تقريبــــــا لحافــــــة أن أفســــــدته 

  ! األفكار المجردة
  شقاوة بنات 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٣مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

ــــــدين ، أحمــــــد رمــــــزى ســــــعاد حســــــنى ، حســــــن  ، يوســــــف فخــــــر ال
  . فايق

زيجـــــة  ابـــــن أحـــــد الباشـــــوات يتمـــــرد علـــــى تعليـــــب والـــــده لـــــه فـــــى
ــــــت  ــــــة وأت ــــــى تركــــــت القري ــــــة الت ــــــاظر العزب ــــــة ن أرســــــتقراطية ليحــــــب ابن

مـــــن األفـــــالم الجريئـــــة .  للقـــــاهرة خصيصـــــا كـــــى تـــــدخل هـــــذه المعركـــــة
، وقــــد أعطــــى  التــــى قــــدمت نموذجــــا للفتــــاة العصــــرية قويــــة الشخصــــية

  . وجود سعاد حسنى مصداقية كبيرة للدور
  شقاوة رجالة 

  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  خراجإ

،  ، ســـــامية جمـــــال ، أحمـــــد رمـــــزى ، رشـــــدى أباظـــــة ســـــعاد حســـــنى
  . ، عدلى كاسب ، محمد عوض وداد حمدى

كوميــــديا عاطفيــــة عــــن فتــــاة الجامعــــة الفقيــــرة مدعيــــة األرســــتقراطية 
، ويتفقـــان علـــى  ، تعتـــرف لـــه ويتمســـك بهـــا يقـــع فـــى حبهـــا زميـــل ثـــرى

.  رة الثريـــــــة حتـــــــى يقنـــــــع والـــــــدهأن يأتيـــــــا بمـــــــن يمثلـــــــون أدوار األســـــــ
، ويعتمــــــد علــــــى التمثيــــــل  المســــــتوى الكوميــــــدى جيــــــد بشــــــكل عــــــام

  . أكثر من المواقف المكتوبة
  شقاوة شباب

  . ” اللقاء الغامض “:  انظر
  شقاوة فى السبعين 

  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٨مصر 
ــــالم البلجــــون [ :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  المصــــرية للســــينما]  أف

، محمــــــــد  محمــــــــد بــــــــدر علــــــــى:  إدارة اإلنتــــــــاج.  الشــــــــامىمحمــــــــد 
ــــاقوت رســــمى .  مجــــدى كامــــل:  مهنــــدس الصــــوت.  ، منــــى حســــين ي

كمــــــال .  د:  موســــــيقى تصــــــويرية.  حســــــين يــــــاقوت:  المنــــــتج الفنــــــى
ـــــــاچ.  هـــــــالل ـــــــات الســـــــايس:  مونت ـــــــدير التصـــــــوير.  عناي أحمـــــــد :  م
  . محمد الشامى:  إخراج.  عسر

.  إبــــــراهيم يســــــرى:  وألول مــــــرة.  هالــــــة فــــــؤاد.  كمــــــال الشــــــناوى
.  نيــــرمين كمــــال.  حســــين الشــــربينى:  ضــــيف الفــــيلم.  ممــــدوح وافــــى
ـــــد ـــــال زكـــــى.  محمـــــد الشـــــرقاوى.  محمـــــد فري .  ، محمـــــد بكـــــرى من

  . ، حنان ، هويدا ، نانا ، منال ، شيرين منى عزو:  الراقصة
تركيبـــــة .  ، يطـــــارد فتـــــاة مـــــن ســـــن أحفـــــاده متقاعـــــد ميســـــور الحـــــال

  . خفة ظل األداء أعطتها مذاقا مقبوال ، لكن مكررة
    ٢/١شقة األستاذ حسن 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . حسين الوكيل:  إخراج
،  ، أحمـــــــد راتـــــــب ، يوســـــــف شـــــــعبان ، فـــــــاروق الفيشـــــــاوى يســـــــرا

،  ، ليــــــزا مــــــاى ، ليلــــــى يســــــرى ، فــــــاروق فلــــــوكس حســــــين الشــــــربينى
  . ، نجوى سلطان ، أميمة سليم حسين الشريف

نجوميـــــة چـــــاك ’  الشـــــقة ‘معالجــــة مصـــــرية جميلـــــة للفـــــيلم الشــــهير 
ينقـــــل إلينـــــا نفـــــس أحاســـــيس الحـــــب بـــــين .  ليمـــــون وشـــــيرلى مـــــاكلين

الموظــــف .  طــــرفين ضــــعيفين واقعــــين تحــــت اســــتغالل مــــن هــــو أقــــوى

،  الــــــــذى يســــــــتغل رؤســــــــاؤه شــــــــقته لممارســــــــاتهم الجنســــــــية الخفيــــــــة
واع جـــــدا مـــــن تمثيـــــل .  وزميلتـــــه التـــــى يســـــتبيحونها جميعـــــا ألنفســـــهم

، وثـــــانى أفـــــالم حســـــين الوكيـــــل الـــــذى كـــــان كضـــــوء الـــــويض  البطلـــــين
، وهــــو التــــالى  الــــذى أنــــار الســــينما المصــــرية لفتــــرة وجيــــزة ثــــم اختفــــى

ــــــــ  ـــــــة “ل ـــــــازا عـــــــن الســـــــينما ”  اللعن ـــــــدوره اقتباســـــــا ممت ـــــــذى كـــــــان ب ال
بعــــدهما تراجــــع ليصــــنع عــــددا قلــــيال مــــن األفــــالم عديمــــة .  األميركيــــة

  . ثم اعتزل”  فول صديقىال “الطموح أولها 
  شقة األستاذ عليوة 

  ق م ٩٥)   ت/   التليفـزيون ( ١٩٨٨مصر 
فـــــــاتن :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون

ــــز جــــاد:  مخــــرج أول.  م.  الســــراج ــــد العزي ــــديكور.  عب ــــدس ال :  مهن
الموســــــــيقى .  محمــــــــد عبــــــــاس:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  محمــــــــد الســــــــيد

مهنـــــــــدس .  الشـــــــــحرى:  المقدمـــــــــة.  شـــــــــنودة هـــــــــانى:  التصـــــــــويرية
ـــــــــاچ.  مجـــــــــدى كامـــــــــل:  الصـــــــــوت مـــــــــدير .  فكـــــــــرى رســـــــــتم:  مونت
:  إخــــراج.  ممــــدوح الليثــــى:  المنــــتج الفنــــى.  وحيــــد فريــــد:  التصــــوير

  . سعيد عبد اهللا
ــــة ــــان .  تهــــانى راشــــد.  ليلــــى طــــاهر.  صــــالح ذو الفقــــار:  بطول الفن
ـــــر ـــــق:  الكبي ــــــزيون.  محمـــــد توفي ـــــى .  ا عثمـــــانمهـــــ:  نجمـــــة التليف ليل
أحمــــــد .  جمــــــال شــــــبل.  جليلــــــة محمــــــود.  هــــــدى عيســــــى.  فهمــــــى
والوجــــــه .  معتــــــز الــــــدمرداش:  ألول مــــــرة نجــــــم التليفـــــــزيون.  ســــــالمة
،  عبــــد الوهــــاب الحديــــدى:  باالشــــتراك مــــع.  نهلــــة رأفــــت:  الجديــــد

  . ، موسى سالم محمد سعيد
 ، ويــــذهب األب لإلقامــــة مــــع أبــــوان يزوجــــان ابنيهمــــا فــــى شــــقتهما

فكـــــرة .  ، هــــذا حتـــــى تــــؤول شـــــقته لــــه بعـــــد وفاتــــه قريــــب لــــه مـــــريض
، لكـــن بـــال إثـــارة كافيـــة وأختزلـــت إلـــى  طريفـــة وأداء جيـــد مـــن البطلـــين

ـــــة ــــــزيونية نمطي ـــــة تليف ـــــا اجتماعي ـــــاءة الحبكـــــة  مجـــــرد درام ، رغـــــم انحن
  . التى أحبطت تلك الخطة

  شقة الطلبة 
  ق أأ ٩٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٧مصر 
  . ضوانطلبة ر :  إخراج

،  ، أبـــو بكـــر عـــزت ، أحمـــد رمـــزى ، حســـن يوســـف ســـعاد حســـنى
ــــد المــــنعم مــــدبولى ــــد  ، رشــــدى أباظــــة ، محمــــد عــــوض عب ــــة عب ، علي

  . المنعم
طالبــــــــان ومحــــــــام يتنافســـــــون علــــــــى حــــــــب االبنــــــــة :  ثالثـــــــة أخــــــــوة

يحضـــــرون والـــــدهم فيحبهـــــا هـــــو أيضـــــا .  الجميلـــــة لصـــــاحبة المنـــــزل
ا مـــــن مقــــــاول شــــــرير ويشـــــترك الجميــــــع فـــــى مغــــــامرة الفســـــاد زواجهــــــ

كوميـــــــديا بســـــــيطة األفكـــــــار .  يبتزهـــــــا وأمهـــــــا بســـــــبب ديـــــــن عليهمـــــــا
  . متوسطة التسلية

   ٢/١شقة فى وسط البلد 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٧مصر 

ــــــــة للســــــــينما [ ــــــــة العام ــــــــى ] الهيئ ــــــــاج الفن قصــــــــة .  ســــــــندباد لإلنت
ـــــاچ.  مصـــــطفى كامـــــل:  وســـــيناريو وحـــــوار ـــــو العـــــال:  مونت .  كمـــــال أب

ـــــــــاظر ـــــــــدير .  جمـــــــــال ســـــــــالمة:  موســـــــــيقى.  اد بهجـــــــــتنهـــــــــ:  من م
  . محمد فاضل:  إخراج.  عبد المنعم بهنسى:  التصوير

ـــــت أمــــين محمــــود ياســــين ــــور الشــــريف ، ميرف ، زيــــزى  ، شــــهيرة ، ن
  . ، صالح السعدنى البدراوى

تعليــــــــــق .  أول فــــــــــيلم ســــــــــينمائى لموجــــــــــه التليفـــــــــــزيون المعــــــــــروف
ـــــة االســـــكان ـــــد جـــــدا عـــــن أزم ـــــن نوعـــــه ، كـــــان ا اجتمـــــاعى جي ألول م

ثــــــــالث .  تركيــــــــز شــــــــديد وإيقــــــــاع ســــــــريع وســــــــخرية مقنعــــــــة.  وقتهــــــــا
ـــــان .  ، وثـــــالث رحـــــالت بحـــــث عـــــن شـــــقة واحـــــدة أصـــــدقاء األول فن

، والثالـــــث مقبـــــل علـــــى  ، والثـــــانى متـــــزوج يريـــــد مكانـــــا إلتمـــــام تمثالـــــه
، فهــــل يرضــــى  وطبقــــا للمثــــل العــــامى المصــــرى رضــــوا بــــالهم.  الــــزواج
  ! الهم بهم

  شقة للحب 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٢ريا سو 

  . نجدى حافظ:  إخراج
ــــــو  ، نجــــــوى فــــــؤاد ، ماجــــــدة الخطيــــــب محمــــــد عــــــوض ، نــــــوال أب

  . ، رفيق السبيعى ، أنور البابا ، زياد مولوى الفتوح
ــــــذهاب لدمشــــــق ــــــدى  عروســــــان يضــــــطرهما العمــــــل لل ، ويقيمــــــان ل

، فتبــــدأ  ، لكــــن اإلقامــــة تطــــول بســــبب أزمــــة الســــكن احــــد األصــــدقاء
ـــــادة ، كوميـــــديا خفيفـــــة لمقالـــــب ضـــــدهماا ،  ، مليئـــــة بالحركـــــات المعت

  . إلخ…والمفارقات الجنسية 
    ٢/١شقة المحروم 

The Collector 
  ق م ١١٩)  س/   ت  ( ١٩٦٥أميركا 

 
[Columbia] The Collector Company.  A William Wyler 

P. AD: John Stoll; FE and Second Unit D: Robert Swink. 
M: Maurice Jarre. DPh: In Hollywood: Robert L. Surtees; In 
England: Robert Krasker. S: Stanley Mann, John Kohn. 
Based upon a N: John Fowles. AscP: Jud Kinberg, John 
Kohn 

Str: Terence Stamp. Samantha Eggar. With: Mona 
Washbourne -as Aunt Annie, Maurice Dallimore -as The 
Neighbor. 
ــــى األداء التمثيلــــى ــــا وتحكمــــا ف ــــة حزنــــا ورعب ،  معالجــــة مــــؤثرة للغاي

، وإيقــــــاع بطــــــئ لكــــــن   وخلفيــــــات طبيعيــــــة رائعــــــة أو داخليــــــة موحشــــــة
موظــــف بنــــك .  كثيــــف ومتــــوتر ومفعــــم بالمعــــانى واألفكــــار والمشــــاعر

ومتخصــــــــص فـــــــــى جمـــــــــع الفراشـــــــــات يعـــــــــيش فـــــــــى منزلـــــــــه الريفـــــــــى 
تشــــمل الفتــــاة  ، يقــــرر تمديــــد مجموعتــــه بحيــــث اإلنجليــــزى المنعــــزل

ــــن طــــرف واحــــد  ــــى أحبهــــا دون علمهــــا م ــــدن الت ــــى لن ــــون ف ــــة الفن طالب
يختطفهــــا لمــــدة أربعــــة أســــابيع دون .  منــــذ طفولتهمــــا فــــى ذات البلــــدة

شـــــعارات .  أن يمســـــها بشـــــرط واحـــــد هـــــو أن تحـــــاول أن تحبـــــه فعـــــال
ـــــه فـــــيلم رعـــــب يفـــــوق كـــــل المســـــتويات ، لكـــــن  الفـــــيلم مهـــــدت لكون

ــــة أنــــك ســــتجد نفســــك فــــى ح ــــن التعــــاطف مــــع مطلــــب الحقيق يــــرة م
ـــــة المتبادلـــــة المحترمـــــة ، وبـــــين  هـــــذا الشـــــاب بالحـــــب النقـــــى والعالق

ـــه لهـــا ـــل حب ـــى نراهـــا تستشـــعر التعـــاطف وتقب ـــة الت ـــى موقـــف البطل ،  تبن
،  فقــــط لتجعــــل هــــذا فرصــــة جديــــدة للهــــرب لهــــا فــــى اللحظــــة التاليــــة

وذلـــــك دون أن تجـــــزم أنـــــت إذا مـــــا كانـــــت صـــــادقة نحـــــوه لوهلـــــة ثـــــم 
ــــــذكرت اســــــت ــــــةت ــــــة للمراوغــــــة حالة العالق .  ، أم هــــــى تكتيكــــــات خبيث

ــــــراض األول ــــــرض صــــــحة االفت ــــــى بف ــــــين  حت ــــــارزة ب ــــــيلم مب ، يظــــــل الف
ـــة ـــا بالمدين ـــر تطبع ـــاة أكث ـــر العصـــرى البراجمـــاتى ممـــثال فـــى فت ،  التفكي

والتـــى وصـــلت لدرجـــة أن تقـــدم لـــه جســـدها بدرجـــة مـــا بهـــدف واحـــد 
ــــه ــــر الرومانســــى الحــــا هــــو الخــــالص من ــــين التفكي ــــه ، وب ــــذى يمثل لم ال

فنــــان الفراشــــات المحــــروم محــــب الطبيعــــة هــــذا بــــأن يحبــــه أحــــد وال 
ـــــة  يســـــعى قـــــط ألى درجـــــة مـــــن االبتـــــذال قـــــد تشـــــوب العالقـــــة الحاني
،  التـــــى يحلـــــم بهــــــا ويمارســـــها بالفعـــــل معهــــــا طـــــوال مـــــدة اختطافهــــــا

ـــة فاجعـــة دون قصـــد منـــه معظـــم الفـــيلم بـــال حـــوار .  والتـــى انتهـــت نهاي
ـــــــاراة األ ـــــــى مب ـــــــات والظـــــــالل ويعتمـــــــد عل داء األخـــــــاذ مرهـــــــف التلوين
  . وفوق المتوقع بين نجميه

AAN: As (Eggar); D; S Based on Material from Another 
Medium. 

  شقة مفروشة 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

ـــــع الســـــينمائى [ ـــــدة]  القـــــاهرة للتوزي ـــــالم حســـــن اإلمـــــام الجدي .  أف
ســـــــعد الـــــــدين :  ريو وحـــــــوارســـــــينا.  أبـــــــو الســـــــعود األبيـــــــارى:  قصـــــــة
رشـــــــيدة عبـــــــد :  مونتـــــــاچ.  عبـــــــد المـــــــنعم شـــــــكرى:  منـــــــاظر.  وهبـــــــة

ــــــتج المنفــــــذ.  علــــــى إســــــماعيل:  موســــــيقى.  الســــــالم ــــــراهيم :  المن إب
  . حسن اإلمام:  إخراج.  مصطفى حسن:  مدير التصوير.  والى

ـــــــب أحمـــــــد مظهـــــــر ، محمـــــــد  ، ســـــــهير البـــــــارونى ، ماجـــــــدة الخطي
ـــــــب رضـــــــا ـــــــة رات ـــــــل، مديحـــــــ ، عقيل ، محمـــــــد  ، أحمـــــــد غـــــــانم ة كام
، أحمـــــد  ، نبيلـــــة الســـــيد ، ســـــعيد صـــــالح ، حســـــين إســـــماعيل شـــــوقى
  . ، أنجيل آرام نبيل

، تســــكن فــــى  كوميــــديا عــــن مدرســــة موســــيقى مغتربــــة فــــى القــــاهرة
، مــــــــؤجرة فــــــــى نفــــــــس الوقــــــــت ألحــــــــد المــــــــذيعين  شــــــــقة مفروشــــــــة

، بعـــــد ســـــنوات جـــــاء  فكـــــرة جيـــــدة فـــــى تنفيـــــذ متواضـــــع.  المعـــــروفين
ــــ “ ــــىغري ــــرا”  ب فــــى بيت ــــيلم  أفضــــل كثي ، مــــأخوذا هــــذه المــــرة عــــن ف

  ! أجنبى
   ٢/١الشقة من حق الزوجة 

  ق م ١٠٥)  س/   لورد/  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . عمر عبد العزيز:  إخراج

ـــــز ـــــد العزي ـــــد محمـــــود عب ـــــالى زاي ـــــد اهللا  ، جـــــورج ســـــيدهم ، مع ، عب
ــــــــــى ــــــــــدة ســــــــــيف النصــــــــــر فرغل ، محمــــــــــد  ، نعيمــــــــــة الصــــــــــغير ، فري
  . محمد ، هانم الشويحى

الحمــــــاة التــــــى تتســــــبب فــــــى طــــــالق ابنتهــــــا المتزوجــــــة مــــــن زميلهــــــا 
، تبعـــــــــا للقـــــــــانون الســـــــــابق  مشـــــــــكلة الشـــــــــقة.  الموظـــــــــف البســـــــــيط
ــــة لألحــــوال الشخصــــية ــــى أن ينتصــــر الحــــب فــــى النهاي موضــــوع .  ، إل

، فيمـــا يخـــص هـــذه  ، لكـــن يصـــعب أخـــذه علـــى محمـــل الجـــد مســـلى
  . القضية الحساسة
  ساكن  ١٠٠٠شقة و

  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٨٩)  ت ( ١٩٩٧مصر 
قصـــــــة .  ] أفـــــــالم محمـــــــد خيـــــــرى [اتحـــــــاد االذاعـــــــة والتليفــــــــزيون 

:  مــــــــدير التصــــــــوير واإلضــــــــاءة.  نبيــــــــل الليثــــــــى:  وســــــــيناريو وحــــــــوار
حســــــن :  اإلعــــــداد الموســــــيقى والمكســــــاچ.  محمــــــود أبــــــو الســــــعود

مســـــــاعد .  أشـــــــرف عـــــــالم:  مونتـــــــاچ وتصـــــــميم المقدمـــــــة.  صـــــــفافة
إبــــــــراهيم :  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  محســــــــن عبــــــــد المــــــــنعم:  ج أولمخــــــــر 
ــــــروك قصــــــة وســــــيناريو .  ¤ ↑ ␡.  حمــــــدى األبراشــــــى:  إخــــــراج.  مب
منفـــــذا .  ســـــاجى صـــــالح:  مســـــاعد مخـــــرج.  نبيـــــل الليثـــــى:  وحـــــوار
  . ، عادل عبد المنعم عماد ربيع:  اإلنتاج

ماجــــدة .  محمــــد خيــــرى.  محمــــود قابيــــل.  ســــمية األلفــــى.  بطولــــة
ــــدم.  زكــــى ــــى التمثيــــل.  ليلــــى فهمــــى.  حمــــد فري عثمــــان .  اشــــترك ف

ــــد المــــنعم ــــدين.  مصــــطفى الخضــــرى.  عب أحمــــد .  حمــــدى شــــرف ال
ـــــة ـــــو عبي ـــــر صـــــالح الحســـــينى.  أب ـــــى ، أمـــــين عنت ـــــد الغن ـــــة عب .  ، أمين

صـــــالح عبـــــد :  مـــــع.  ، محمـــــد إمـــــام ، عـــــادل زهـــــدى ســـــمير حســـــن
  . اهللا

ــــــا وصــــــاحب  ١٥مصــــــرى قضــــــى  ــــــى أســــــتراليا وأصــــــبح ثري ــــــا ف عام
ــــــرة ــــــه وزوجهــــــا  بيزنســــــات كبي ــــــث أخت ــــــارة قصــــــيرة حي ، يعــــــود فــــــى زي

ـــديم آخـــر ـــزواج مـــن مصـــرية  وصـــديق ق ، كمـــا ال يمـــانع فـــى مشـــروع لل
األخــــت والصــــديق يطلــــب كــــل منهمــــا منــــه التنــــازل عــــن .  قبــــل عودتــــه
يفشــــــل فــــــى .  ، وصــــــاحب العمــــــارة يتمســــــك بعــــــا لنفســــــه شــــــقته لــــــه

شــــــخص شــــــديد التوفيــــــق بيــــــنهم وينشــــــر إعالنــــــا يتنــــــازل عنهــــــا فيــــــه ل
بــــالطبع يتقــــدم لــــه المئــــات ويرفــــع صــــاحب المنــــزل قضــــية .  اإلحتيــــاج

عنـــــدما .  ، ويقـــــع هـــــو فـــــى حـــــب إحـــــدى الفتيـــــات المتقـــــدمات طـــــرد
يلغــــى الفكــــرة حتــــى ال يســــتولى صــــاحب العمــــارة علــــى الشــــقة تهجــــره 

، لكــــن  خطيبتــــه التــــى رأت فيــــه مــــثال للنبــــل والتضــــحية ويســــافر فعــــال
ـــة الســـع ـــأتى النهاي ـــا ت ـــه .  يدةســـرعان م ـــيلم عـــالى المفهـــوم لكـــن فكرت ف

هـــذا يشـــمل أنهــــم لـــم يقــــرأوا  (الطريفـــة لـــم تحظــــى بالمعالجـــة الوافيــــة 
ــــر الســــاكن  ــــع جــــذريا مجــــرد تفكي ــــى تمن ــــوانين اإليجــــارات الت أصــــال ق

، وكــــان مــــن الممكــــن التحايــــل  فــــى التنــــازل عــــن الشــــقة لغيــــر مالكهــــا
كـــــرة علـــــى هـــــذا بتغييـــــر شخصـــــية المالـــــك بحيـــــث يجعلونـــــه يقبـــــل الف

ـــدور المهـــاجر علـــى .  ) لســـبب مـــا ـــا محمـــود قابيـــل يقـــوم ب ـــد فعلي العائ
، أمـــــــــا أفضـــــــــل األدوار فقـــــــــد جـــــــــاء مـــــــــن الـــــــــدورين  نحـــــــــو مقبـــــــــول

الكوميــــديين لصــــالح عبــــد اهللا كــــزوج األخــــت الســــاخر مــــن تصــــرفاتها 
، ومحمـــــد فريـــــد كـــــالبواب الصـــــعيدى الـــــذى يحـــــاول  طـــــوال الوقـــــت

  . استغالل الموقف لحسابه



١٩٧  

   ٢/١رب شقة وعروسة يا 
  ق م ٩٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٨مصر 

قصـــــــــة وســـــــــيناريو .  أفـــــــــالم زكـــــــــى صـــــــــالح]  شـــــــــافعى لألفـــــــــالم [
ــــدا:  وحــــوار ــــاچ.  حســــين حســــن اإلمــــام:  موســــيقى.  فيصــــل ن :  مونت

ـــــرازق ـــــد ال ـــــر اهللا:  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عب :  إخـــــراج.  علـــــى خي
  .  زكى صالح

،  لــــــدين، يوســــــف فخــــــر ا ، ســــــمير صــــــبرى ، نــــــورا فريــــــد شــــــوقى
  . ، إبراهيم قدرى ، مظهر أبو النجا هياتم

، تنتهــــى بســــكن البطلــــين فــــى شــــقة البطلــــة رغمــــا  مغــــامرات ركيكــــة
ـــم تنقلـــب األمـــور ونجـــدها متهمـــة فـــى قضـــية عقـــاقير فيقفـــان .  عنهـــا ث

الـــــبطء واالفتعـــــال وســـــوء .  بجانبهـــــا ضـــــد خطيبهـــــا المجـــــرم الحقيقـــــى
  . التمثيل هى السمات العامة

  الشقيقان 
  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٥ مصر
  . حسن الصيفى:  إخراج

،  ، زهـــــرة العـــــال ، عمـــــاد حمـــــدى ، حســـــن يوســـــف أحمـــــد رمـــــزى
  . ، چورچ سيدهم ، سمير غانم ، عزيزة حلمى شويكار

أب يطلـــــق زوجتـــــه .  ميلودرامـــــا مـــــن النـــــوع بـــــالغ التعقيـــــد والصـــــدف
، يكبـــــــر ابنـــــــه مـــــــن زوجتـــــــه الجديـــــــدة ويلتقيـــــــان فـــــــى كليـــــــة  بجنينهـــــــا

، دون أن يعـــــرف أحـــــدهما حقيقـــــة  ، وفريـــــق واحـــــد للمالكمـــــة حـــــدةوا
الميـــــــزة األساســـــــية جـــــــودة تمثيـــــــل بالـــــــذات مـــــــن الطـــــــاقم .  اآلخـــــــر
  . الداعم

  الشقيقتان 
  ]  فـيديو [ق م  ١٠٠)  السبكى ( ١٩٨٧مصر 
  . زهير بكير:  إخراج

، فيفــــــى  ، ســــــناء لملــــــوم ، محمــــــد رضــــــا ، إيمــــــان حســــــن يوســــــف
  . ، عبد السالم عطية يوسف

تســــافر بالفعــــل بعــــد .  فتــــاة فقيــــرة تتعلــــق بإعالنــــات الســــفر للخــــارج
ـــــــد للعمـــــــل ، لكنهـــــــا تصـــــــبح فريســـــــة إلحـــــــدى  الحصـــــــول علـــــــى عق

ــــــم ينقــــــذ هــــــذا العمــــــل .  العصــــــابات ــــــا ل بعــــــض التصــــــوير فــــــى بلجاري
  . الصغير من الركاكة الشاملة

   شك فظ 
Cruel Doubt 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٧٤)   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
NBC. M: George S. Clinton. E: Michael Ornstein, 

Richard Fields. PD: Jan Scott. DPh: Elliot Davis. 
Washington, N.C. -July 25, 1988 -4:30 AM. P: Susan 
Baerwald. W for Television: John Gay. Based on the B 
Cruel Doubt: Joe McGinniss. Director: Yves Simoneau.  
ExcP: Susan Bearwald. Co-P: Daniel Franklin. AscP: 
Deborah Edell. C: Francine Maisler. 

Str: Blythe Danner. Matt McGrath. Also Str 
inAlphOrder.: Denis Arndt. Adam Baldwin. R.D. Call. 
Dennis Farina. Miguel Ferrer. Travis Fine. William 
Forsythe. Louise Latham. Ben Masters. Neal McDonough. 
John C. McGinley. Jim Norton. Gwyneth Paltrow. G.D. 
Spradlin. Ken Welsh. And: Edward Asner.  Co-Str: David 
Arquette, Stefan Gierasch, Richard Grove, Matthew Posey, 
Tyagi Schwartz. Ftr: Douglas Roberts, Jeanine Jackson, 
Jordan Lund, Kathy Kinney, Annie O’Donnell, Sheila 
Shaw. Charlie Holliday, Steve Danton, David Wells, 
Michael Heintzman, Gunner Peterson, Martin Grey. Scott 
Allan Campbell, Noah Margetts, Jake Busey, Richard 
Schiff. Kristin Dattilo, Kelly Connell, Jill Andre, Luanne 
Ponce, Claudette Sutherland. 
ــــى  ـــــزيونية إقباضــــا واســــتحواذا عل ــــر اإلنتاجــــات التليف واحــــد مــــن أكث

نورث  ـ  واشــــــينجتون .  أعصــــــاب المشــــــاهد فــــــى كــــــل تــــــاريخ األفــــــالم
واقعــــــة مصــــــرع أب ثــــــرى كــــــادت توضــــــى :  ١٩٨٨يوليو ـ  كاروالينــــــا 

، وتـــــدريجيا وبعـــــد شـــــهور مـــــن الغمـــــوض التـــــام  أيضـــــا بحيـــــاة زوجتـــــه
الشــــــكوك إلــــــى االبــــــن وزميلــــــين لــــــه تجمعهــــــم العقــــــاقير ولعبــــــة  تتجــــــه

الثالثـــــة معـــــا بـــــاتوا  (’  الـــــدياجير والتنينـــــات ‘مغـــــامرات حيـــــة اســـــمها 
هــــذا اإليجــــاز ال قيمــــة لــــه بالنســــبة لفــــيلم .  ) ’ الثالثــــة دى ‘يســــمون 

بــــالغ االحكــــام والتــــرابط حافــــل بالتفاصــــيل والمفاجــــآت التــــى مــــالت 
،  لـــــذا فهـــــو يستعصـــــى علـــــى الوصـــــف.  بـــــال توقـــــف ســـــاعاته الـــــثالث

ـــــى عـــــدم إمكـــــان االمســـــاك بلمســـــة الســـــاحر  ـــــتحفظ عل ـــــع ال وربمـــــا م
، فهـــــذا واحـــــد مـــــن أقـــــرب األفـــــالم اقترابـــــا مـــــن محاجتـــــه  هيتشـــــكوك

، بــــــل ال  الرئيســــــة فــــــى تقــــــديرنا وهــــــى أن االنســــــان ال يــــــرى الحقيقــــــة
ــــــه القاصــــــر رؤيتهــــــا أصــــــال ــــــك فقــــــط أن .  يســــــتطيع بحكــــــم تكوين ول

نــــر مذهولــــة ومذهلــــة معــــا كــــأم تكتشــــف أن ابنهــــا تتخيــــل كــــم كانــــت دا
، أو ربمــــا أن ابنتهــــا تورطــــت هــــى األخــــرى  خطــــط لقتلهــــا هــــى وأبيهــــا

ـــة بأحـــد الشـــابين  ـــآخر فـــى هـــذا مـــن خـــالل عالقتهـــا الخفي بشـــكل أو ب
ـــــزل .  صـــــديقى أخيهـــــا ـــــك مزل ـــــل آســـــنر ذل ـــــالطبع األســـــهل أن تتخي وب

ــــــه  ــــــر دومــــــا بوجهــــــه الضــــــخم المقطــــــب وصــــــوته األجــــــش وحاجبي األث
، وهـــــو هنـــــا محـــــامى االبـــــن فـــــائق الصـــــرامة بـــــاهظ األجـــــر  الســـــميكين

، لكــــن عنــــد لحظــــة مــــا يقــــرر أن  والمحتــــرف ألبعــــد حــــدود االحتــــراف
يعتـــرف االبـــن أمـــام أمـــه بمـــا ســـيترتب عليـــه هـــذا مـــن اضـــرار جســـيم بـــه 

،  تلـــــك واحـــــدة مـــــن ذرى الفـــــيلم الكبـــــرى (عنـــــدما ُتســـــأل للشـــــهادة 
ـــدما كـــان مـــن المح ـــم يفعـــل هـــذا عن ـــل االبـــن فهـــو ل ـــؤدى لقت تمـــل أن ي

، وفعلـــه عنـــدما رفضـــت أن يعقـــد صـــفقة يعتـــرف فيهـــا  ألمـــه أو لنفســـه
ـــالتحريض فقـــط مـــن التحـــديات التـــى تطبعـــك إعجابـــا بمـــن كتبـــوا .  ) ب

الفـــيلم ونفـــذوه أنـــه بنـــى علـــى وقـــائع حقيقيـــة يعتقـــد علـــى نطـــاق واســـع 
ـــم تنجـــل بالكامـــل فيهـــا ـــم يحـــاول  أن الحقيقـــة ل ، وفـــى نفـــس الوقـــت ل

الكيفيـــــة التـــــى تعامـــــل بهـــــا .  يط األمـــــور بتبنـــــى نظريـــــة جازمـــــة مـــــاتبســـــ
ـــى فـــذ يكـــاد يستعصـــى  الفـــيلم مـــع فكـــرة الشـــك إنجـــاز ســـينمائى وروائ

، ذلـــــك مـــــن فـــــرط براعتـــــه فـــــى إقنـــــاع المشـــــاهد بـــــأن  علـــــى التحليـــــل
يشــــترك معهــــم فــــى هــــذا اللغــــز دون شــــعور باإلحبــــاط لهــــذه لفجــــوات 

ى فـــــى األفـــــالم المســـــماة التـــــى تركهـــــا ودون لجـــــوء لالبتـــــذال التقليـــــد
أساســـا أجـــل كـــل شـــىء حتـــى .  الفنيـــة بكســـر اإليهـــام ومـــا إلـــى ذلـــك

اللحظـــــــة األخيـــــــرة حتـــــــى ال يخـــــــرج المشـــــــاهد مـــــــن تحرقـــــــه لمعرفـــــــة 

ـــاه ضـــمنيا  الحـــل ـــه المحاكمـــة وتبن ـــذى توصـــلت إلي ـــم قـــدم الحـــل ال ، ث
مــــــن اســــــتراتيچياته الطريفــــــة .  لكــــــن دون جــــــزم بأنــــــه الحقيقــــــة كاملــــــة

بمثــــــل هــــــذه التضــــــحية أن تــــــرك فجــــــوات ظهــــــرت إلقنــــــاع المشــــــاهد 
ـــــــل لمـــــــاذا طلـــــــب  باللحظـــــــات األخيـــــــرة وكـــــــان بإمكانـــــــه ســـــــدها ، مث

.  المــــدعى العقوبــــة القصــــوى لالبــــن ناقضــــا بهــــذا اتفاقــــه مــــع الــــدفاع
الشـــعور النـــاجم عـــن هـــذا أنـــه عنـــدما تفشـــل فـــى العثـــور علـــى الحقيقـــة  

 أىعلــى .  ، فــإن معرفـــة أجــزاء منهـــا ليســت شـــيئا مهمــا جـــدا كاملــة
حـــال لـــن تمنـــع نفســـك مـــن عصـــر ذهنـــك طـــوال الليـــل لصـــياغة نظريـــة 

، والشـــــــىء  واألرجـــــــح أنـــــــك لـــــــن تصـــــــل لشـــــــىء.  أدق لمـــــــا حـــــــدث
الوحيـــــــد الـــــــذى قـــــــد يريحـــــــك أن تتـــــــذكر أن الشـــــــبان الثالثـــــــة كـــــــانوا 

، فهـــــــل هـــــــم قـــــــادرون حقـــــــا علـــــــى ذكـــــــر  مخـــــــدرين طـــــــوال الوقـــــــت
  ! ؟ إلخ…، أفضل منا نحن كقضاء وكمشاهدين  الحقيقة

   ٢/١القاتل الشك 
  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج

ــــدين ــــار مــــريم فخــــر ال ــــوال  ، محســــن ســــرحان ، محمــــود ذو الفق ، ل
  . ، كيتى ، عبد السالم النابلسى ، نجمة إبراهيم صدقى

طلقهـــــا وتـــــزوج بـــــأخرى واآلن تـــــراوده .  خانتـــــه زوجتـــــه وكـــــاد يقتلهـــــا
، ومـــــع تلفيقـــــه كجريمـــــة قتـــــل لهـــــا  نتحـــــاره، تـــــودى با شـــــكوك مخيفـــــة

ــــــــر!  ولصــــــــديقها ــــــــن الموجــــــــه الكبي ــــــــان عــــــــام م ــــــــة  إتق ، ومــــــــن البطل
  . ، وكذا لوال صدقى كالزوجة األولى الجذابة

   ٢/١شك نصفى 
Semi-Suspicious 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
ExcPs: Lana Freistat Melman, Sharon Bernhardt, Lynn 

Arost. P: Philip Kleinbart. W: Cindy Myers. D: Frank 
Arnold.  ExcP: Robert Greenwald. ↑ AscP: Patricia 
Saphier. 

Joanna Kerns. Stephanie Zimbalist. 
،  امــــرأة فـــــى بلـــــدة صـــــغيرة ربـــــت طفلـــــى خليلهـــــا مـــــن امـــــرأة أخـــــرى

ـــركهم هـــو نفســـه لهـــا ورحـــل ـــك بعـــد أن ت الفتـــاة اآلن فـــى الثالثـــة .  وذل
، وتظهـــــــر أمهمـــــــا األصـــــــلية لتطالـــــــب  شـــــــر والصـــــــبى فـــــــى الســـــــابعةع

ـــــــة مـــــــع زوجهـــــــا .  بهمـــــــا ـــــــاة مرفهـــــــة فـــــــى المدين ـــــــا اآلن حي هـــــــى تحي
ــــد ــــة نحوهــــا الجدي ــــدفع االبن مــــا ينقــــذ الموقــــف أن قــــررت األم .  ، وتن

ـــــا  التـــــى ربتهمـــــا فـــــى اللحظـــــة المناســـــبة أن تتـــــرك األمـــــور تســـــير تلقائي
ة بتمثيــــــل جيــــــد مــــــن درامــــــا عالقــــــات أســــــري.  دونمــــــا اعتــــــراض منهــــــا

، تعتمـــــــد جاذبيتهـــــــا علـــــــى التعامـــــــل بجديـــــــة وعمليـــــــة مـــــــع  البطلتـــــــين
، كمـــا لـــو كـــان قـــد يحـــدث ألى  المـــأزق لدرجـــة تبـــدو تعليميـــة أحيانـــا

  . امرأة عادية من المشاهدين
   ٢/١الشك يا حبيبى 

  ق م ١٢٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٩مصر 
ناريو قصـــــــــة وســـــــــي.  األفـــــــــالم المتحـــــــــدة]  األفـــــــــالم المتحـــــــــدة [

عمــــــــار :  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  ســــــــمير عبــــــــد العظــــــــيم:  وحــــــــوار
ــــــــدس الصــــــــوت.  الشــــــــريعى ــــــــز:  مهن ــــــــل عزي ــــــــاظر.  جمي نهــــــــاد :  من
ــــــــتج.  محمــــــــود صــــــــالح الــــــــدين:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  بهجــــــــت :  المن

:  مــــدير التصــــوير.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  مخلــــص شــــافعى
  . بركات:  إخراج.  وحيد فريد
، ســــناء  ، ناهــــد شــــريف ، يحيــــى شــــاهين اســــين، محمــــود ي شــــادية
  . ، أحمد خميس ، عمر الحريرى ، سامى فهمى جميل

.  شــــقيقة الــــزوج التــــى تســــعى بكــــل الطــــرق الفســــاد عالقتــــه بزوجتــــه
ــــم تحمــــل الزوجــــة ــــزوج ال ينجــــب ث تتعــــرف .  ، يثــــور ويطلقهــــا وألن ال
، تثــــــور الزوجــــــة اآلخــــــرى  بــــــزوج آخــــــر لكــــــن ال تســــــعى للــــــزواج منــــــه

ــــــه  ــــــى النهايــــــةوتســــــبب ل ــــــة ف ــــــرتبط بالبطل .  أذى شــــــديد فيطلقهــــــا وي
، ال  القصـــة لســــمير عبـــد العظــــيم حـــول هــــذه المثلثـــات شــــبه المكــــررة

  . يتميز شىء باستثناء دور سناء جميل
   ٢/١شلة األنس 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٦مصر 
.  مصـــــطفى محمــــــود.  د:  قصـــــة.  ماجـــــد فـــــيلم]  هـــــيمن فـــــيلم [

:  مونتــــــاچ.  ، ويحيــــــى العلمــــــى المنبــــــاوىشــــــريف :  ســــــيناريو وحــــــوار
:  موســــيقى.  مجــــدى ناشــــد:  مهنــــدس المنــــاظر.  عبــــد العزيــــز فخــــرى
ـــــؤاد الظـــــاهرى يحيـــــى :  إخـــــراج.  وديـــــد ســـــرى:  مـــــدير التصـــــوير.  ف

  . العلمى
، محمــــد  ، هــــدى ســــلطان ، عــــزت العاليلــــى ، نــــور الشــــريف نيللــــى

  . ، وحيد سيف ، حسن مصطفى ، عماد حمدى رضا
ـــــدكتور مصـــــطفى محمـــــودليســـــت أول  ـــــدم للســـــينما قصـــــة لل ،  ، تق

، فقــــد تــــاب  لكنهــــا األخيــــرة غالبــــا لهــــذا الكاتــــب ذى الميــــول الدينيــــة
ـــــه ـــــدها علـــــى حـــــد قول ـــــع الطبقـــــى المـــــرتبط .  بع الموضـــــوع هـــــو التطل

ــــر ــــالجحود تجــــاه األصــــل الفقي ــــب طــــب  ب ــــن خــــالل شخصــــية طال ، م
ـــــة ـــــه الثري ـــــزواج مـــــن زميلت ـــــه يســـــعى لل ـــــه ولكن ـــــال ممـــــن تحب ـــــى ، ا ين لت

، ثــــم يحــــاول بــــال جــــدوى استرضــــاء فتاتــــه  يكتشــــف أنهــــا غيــــر عــــذراء
، لكــــن نيللــــى كالعــــادة دون المســــتوى   مثيــــر ومشــــوق ككــــل.  األولــــى

ـــــة ـــــة درامي ـــــى .  كممثل ـــــز عل ـــــف هـــــو التركي ـــــار المؤل ولعـــــل أهـــــم مـــــا أث
، بينمـــــا   كــــأهم ســــمات للطبقــــة الشــــعبية’  الهــــابط ‘الــــرقص والغنــــاء 

ــــــــة  ــــــــوز كــــــــان يجــــــــب أن تتحــــــــول هــــــــذه الطبق ــــــــن الرم لمجموعــــــــة م
  . ) حسب رأيه طبعا (األخالقية والحضارية الكبيرة 

  شلة المحتالين 
  ق م ٩٨)   س/  سفير ( ١٩٧٣مصر 

:  مونتـــــاچ.  فيصـــــل نـــــدا:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  طـــــاهر فـــــيلم
حلمـــــى :  إخـــــراج.  كمـــــال كـــــريم:  مـــــدير التصـــــوير.  حســـــين عفيفـــــى

  . رفلة
،  ، نبيلــــــــة عبيــــــــد ، محمــــــــد عــــــــوض ، شــــــــويكار فـــــــؤاد المهنــــــــدس

،  ، ليلـــــــى صـــــــابونجى ، زوزو شـــــــكيب ، محمـــــــد طـــــــه نجـــــــوى فـــــــؤاد

،  ، محمــــــد خليــــــل ، محمــــــد شــــــوقى ، ســــــعيد خليــــــل فيفــــــى يوســــــف
  . ، عبد المنعم بسيونى فهمى أمان

ــــــــالبطلتين ــــــــراء ليوقعــــــــا ب ــــــــدعيان الث ــــــــبطالن ي ــــــــدعيان  ال ــــــــان ت ، اللت
ــــراء لتوقعــــا بهمــــا ــــدورهما الث ــــم أن يتحــــول  ب ــــة كمــــا تعل ــــر ، والنهاي األم

  . ضحكات قليلة فى كوميديا ساذجة.  لحب حقيقى
   ٢/١شلة المراهقين 

  ق م ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 
، فيصــــل  نيــــازى مصــــطفى:  قصــــة وســــيناريو.  أفــــالم جمــــال الليثــــى

ـــــــدا ـــــــدا:  حـــــــوار.  ن ـــــــاچ.  فيصـــــــل ن مـــــــدير .  حســـــــين أحمـــــــد:  مونت
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  وديد سرى:  التصوير

، مـــــــريم فخـــــــر  ، عمـــــــاد حمـــــــدى ، أحمـــــــد رمـــــــزى مـــــــينميرفــــــــت أ
،  ، محمــــــد أســــــامة ، ليلــــــى حمــــــادة ، حبيبــــــة ، محمــــــد رضــــــا الــــــدين

، إحســـــــــان  ، حمـــــــــدى حـــــــــافظ ، محمـــــــــد يحيـــــــــى فـــــــــاروق يوســـــــــف
  . شريف

تــــدفع الظــــروف االجتماعيــــة الســــيئة أربعــــة شــــبان لســــرقة منــــزل ثريــــة 
ـــــــين.  عجـــــــوز وقتلهـــــــا ، ويمـــــــر اآلخـــــــران  تقـــــــبض الشـــــــرطة علـــــــى اثن

كوميـــــــــدراما اجتماعيـــــــــة روتينيـــــــــة تعتمـــــــــد علـــــــــى  .  أســـــــــواءبظـــــــــروف 
ـــــــة لشخصـــــــيات الشـــــــباب ـــــــى معالجـــــــة  كليشـــــــيهات معروف ، لكـــــــن ف
  . متحررة بعض الشىء حققت لها نجاحا نسبيا

   ٢/١شلة المشاغبين 
  ق م ١٠٠)  س/   السبكى ( ١٩٨٣لبنان 

ـــــــاجى:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار ـــــــاچ.  ســـــــمير خف ميشـــــــيل :  مونت
مجــــدى :  المنــــتج المنفــــذ.  علــــى خيــــر اهللا : مــــدير التصــــوير.  نــــاجى

  . محمد سلمان:  إخراج.  عبد المسيح
أحمــــــد .  ســــــعيد صــــــالح.  مديحــــــة كامــــــل.  عــــــادل إمــــــام.  صــــــباح
،  يــــــــونس شــــــــلبى.  ، حســــــــن مصــــــــطفى صــــــــالح الســــــــعدنى.  زكــــــــى

ناديـــــــــة .  ، هـــــــــادى الجيـــــــــار عبـــــــــد اهللا فرغلـــــــــى.  إحســـــــــان صـــــــــادق
  . منى السعيد:  ، الراقصة أرسالن

ـــــة موســـــي ـــــن فرق ـــــى دعـــــوة م ـــــاء عل ـــــان بن قية استعراضـــــية تســـــافر للبن
ـــاء ـــه مـــات أحـــد األثري ـــاك يكتشـــفون أن ـــى .  ، هن ـــه الت ترحـــب بهـــم أرملت

مـــــن هنـــــا يعـــــرض مســـــاعدة .  يحـــــاول آخـــــر ثقيـــــل الظـــــل التـــــودد لهـــــا
ـــــــة ـــــــه الفرق ـــــــط كـــــــى تتكشـــــــف أالعيب ـــــــة طريقهـــــــا  ، فق ، وتشـــــــق الفرق

ــــــق مســــــرح.  باالجتهــــــاد وحــــــده ــــــن فري ــــــة وناجحــــــة م ــــــديا فعال ية كومي
  . ’ مدرسة المشاغبين ‘

   ٢/١شمس الزناتى 
  ق م ١٤٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٩١مصر 

پــــــوپ ]  أفــــــالم مصــــــر العربيــــــة  ســــــانيالند فــــــيلم انترنانشــــــيونال [
ــــة :  ســــيناريو وحــــوار.  آرت فــــيلم العظمــــاء الســــبعة عن ـ  مجــــدى هداي

.  رشــــــــدى حامــــــــد:  مهنــــــــدس الــــــــديكور.  ١٩٦٠چون ســــــــترچس ـ  
ــــــــــــىحســــــــــــ:  االســــــــــــتعراض ــــــــــــاء ن عفيف ــــــــــــى:  ؛ غن .  فيصــــــــــــل العرب
ـــــدس:  الميكســـــاچ ـــــوال:  المقدمـــــة.  ســـــيد حامـــــد/  مهن موســـــيقى .  ن
.  عــــــــادل الميهــــــــى:  المنــــــــتج المنفــــــــذ.  هــــــــانى شــــــــنودة:  تصــــــــويرية
ســـــــــمير فـــــــــرج :  مـــــــــدير التصـــــــــوير <.  ســـــــــلوى بكيـــــــــر:  مونتـــــــــاچ

  . > سمير سيف:  إخراج.  .E.S.Cـ  
ـــــــــة.  ¤.  > > عـــــــــادل إمـــــــــام < < ـــــــــدةمحمـــــــــود :  بطول .  حمي

عبـــــــد اهللا .  مصـــــــطفى متـــــــولى.  محمـــــــود الجنـــــــدى.  سوســـــــن بـــــــدر
ــــراهيم نصــــر.  محمــــود ــــرحيم.  أحمــــد مــــاهر.  إب ــــد ال ــــى عب نهــــى .  عل

ـــــــــــك.  العمروســـــــــــى ـــــــــــر.  ســـــــــــعيد طرابي ـــــــــــل الكبي رشـــــــــــدى :  والممث
،  ، فــــؤاد فرغلــــى أحمــــد ســــامى عبــــد اهللا:  باالشــــتراك مــــع.  المهــــدى

اطف عبـــــد ، عـــــ مجـــــدى محجـــــوب.  ، ســـــمير رامـــــى غريـــــب محمـــــود
ـــــــل كمـــــــال ، عـــــــادل هـــــــالل ، وجـــــــدى ولـــــــيم المســـــــيح ، ســـــــيد  ، نبي
ـــــل حســـــين عرعـــــر.  مصـــــطفى ـــــد الجـــــواد ، صـــــالح العوي ،  ، فـــــايزة عب

ــــدين ــــل ، ســــيد الصــــيرفى محمــــد عــــز ال ــــاض المغرب :  واألطفــــال.  ، ري
، ياســـــمين أبــــــو  ، عـــــادل شـــــريف ، ســـــامية چــــــاهين كـــــريم الحســـــينى

ـــــب ـــــة طال ، ياســـــمين  ســـــرى، محمـــــد ي ، شـــــيرين يســـــرى ، چـــــورچ قلت
  . التونى

، المــــأخوذ بــــدوره عــــن  ” العظمــــاء الســــبعة “النســــخة المصــــرية مــــن 
ـــــــة بعـــــــد معركـــــــة .  ’ الســـــــاموراى الســـــــبعة ‘ فلـــــــول الجيـــــــوش األوروپي

العلمـــــين كونـــــت مـــــع بعـــــض قطـــــاع الطـــــرق عصـــــابات بلطجيـــــة تـــــدعى 
إحـــدى القبائـــل الفقيـــرة تـــأتى بفهلـــوى قـــاهرى شـــديد البـــأس .  الهليبـــة

ـــــأ.  لحمايتهـــــا ـــــالء الجـــــيش الســـــابقيني ـــــن زم ،  تى بخمســـــة آخـــــرين م
ـــــدرة مختلفـــــة ، ويجمعهـــــم شـــــظف  لكـــــل مـــــنهم طبيعـــــة وشخصـــــية وق

ـــــــه وكمـــــــا الفـــــــيلم األصـــــــلى ينضـــــــم لهـــــــم صـــــــبى .  العـــــــيش أو خطورت
رســــم متميــــز للشخصــــيات لكــــن الحركــــة أقــــل .  معجــــب بهــــم كأبطــــال

ـــــع ـــــز  مـــــن المتوق ـــــى حي ـــــالم األصـــــلية ف ـــــع عـــــدم وضـــــع األف ـــــى م ، حت
  . المقارنة
   ٢/١س ال تغيب شم
  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٩مصر 

حســـــــــين حلمـــــــــى :  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  أفـــــــــالم النصـــــــــر
:  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــاس حلمــــــى:  مهنــــــدس المنــــــاظر.  المهنــــــدس

  . حسين حلمى المهندس:  إخراج.  فـيكتور أنطون
، يوســـــف فخـــــر  ، حســـــين ريـــــاض ، كمـــــال الشـــــناوى زبيـــــدة ثـــــروت

  . ، أحمد فرحات ة هالل، عايد الدين
، وجيــــــــدة  ، قويــــــــة وعميقــــــــة األثــــــــر ميلودرامـــــــا عاطفيــــــــة وإنســــــــانية

ــــة ــــه للغاي ــــات الشاشــــة  التوجي ، علمــــا بأنهــــا أول تحــــول لكاتــــب تمثيلي
فتــــــاة جميلــــــة .  ، للعمــــــل كموجــــــه البــــــارع حســــــين حلمــــــى المهنــــــدس

، يحبهـــــــا الطبيـــــــب الشـــــــاب  ، تفقـــــــد بصـــــــرها إثـــــــر حـــــــادث العينـــــــين
.  ثـــــم يجــــرى لهـــــا عمليــــة جراحيـــــة رغمــــا عنهـــــاوينتشــــلها مـــــن اليــــأس 

ــــين تنظمهــــا إحــــدى  ــــة عــــن ترشــــيحها لمســــابقة أجمــــل عين حبكــــة ثانوي
ـــــب ‘.  الصـــــحف ـــــه ’  شـــــمس ال تغي ـــــذى ألفت ـــــاب ال ـــــوان الكت هـــــو عن

  . البطلة ليقرأه المكفوفون بطريقة برايل



١٩٨  

  شمشون ولبلب
  .  ”  عنتر ولبلب “:   انظر

   ٢/١الشموع السوداء 
  ق أأ ١٨٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 

ــــــــالم [ ــــــــع األف ــــــــار]  الشــــــــرق لتوزي ــــــــدين ذو الفق ــــــــالم عــــــــز ال .  أف
.  ضـــــياء الـــــدين بيبـــــرس:  ؛ حـــــوار عـــــز الـــــدين ذو الفقـــــار:  ســـــيناريو
؛  محمــــــد عبــــــد الوهــــــاب:  تلحــــــين الموســــــيقار: ال تكــــــذبى قصــــــيدة 

:  تـــــــــأليف:  كـــــــــل شـــــــــىء راح.  < كامـــــــــل الشـــــــــناوى:  تـــــــــأليف >
:  إشـــــــــمعنى ده؛  ليـــــــــغ حمـــــــــدىب:  ؛ تلحـــــــــين إســـــــــماعيل الحبـــــــــروك

.  محمـــــــــد المـــــــــوجى:  ؛ تلحـــــــــين مرســـــــــى جميـــــــــل عزيـــــــــز:  تـــــــــأليف
.  مصـــــــــطفى إبـــــــــراهيم:  ماكيـــــــــاچ.  نجيـــــــــب خـــــــــورى:  اإلكسســـــــــوار

ـــــاظر ـــــوليزويس:  مهنـــــدس المن نصـــــرى :  مهنـــــدس الصـــــوت.  أنطـــــون ب
ــــور ــــد الن ــــاچ.  عب ــــد :  المخــــرج المســــاعد. حســــين:  المونت محمــــد عب
ـــــدير اإلنتـــــاج.  الجـــــواد ـــــى خيـــــر :  المصـــــور.  جـــــاجمحمـــــد ح:  م عل

ـــــدين :  تـــــأليف وإخـــــراج.  وحيـــــد فريـــــد:  مـــــدير التصـــــوير.  اهللا عـــــز ال
  . ذو الفقار
الشـــــــموع :  فـــــــى.  صـــــــالح ســـــــليم.  ] نجـــــــاة [ـ  الصغيرة ـ  نجـــــــاة 
، صـــــالح  ، فـــــؤاد المهنـــــدس أمينـــــة رزق:  باالشـــــتراك مـــــع.  الســـــوداء
ــــا فخــــرى.  ، ملــــك الجمــــل ســــرحان ــــدين نوفــــل ثري ــــدر ال ــــة ، قدر  ، ب ي
، نــــــــوال أبــــــــو  ، حســــــــين إســــــــماعيل ، عبــــــــد العظــــــــيم كامــــــــل قــــــــدرى
  . نجم:  ؛ والكلب البوليسى ، محمد شوقى الفتوح

ـــــورة غضـــــبه  ـــــن حصـــــانه لث ـــــدى ســـــقوطه م ـــــالعمى ل شـــــاعر يصـــــاب ب
ينعـــــزل حاقـــــدا علـــــى النســـــاء فـــــى منزلـــــه الريفـــــى .  لخيانـــــة حبيبتـــــه لـــــه
، ويقبــــــــل بالكــــــــاد أن تعمــــــــل لــــــــه فتــــــــاة رقيقــــــــة   الكبيــــــــر المــــــــوحش

ـــد تحـــاك  بعـــد شـــد وجـــذب يقـــع فـــى حبهـــا.  رضـــةكمم ، لكـــن المكائ
فـــيلم عـــاطفى وترقـــب .  حولهمـــا مـــن بقيـــة أســـرته الطـــامعين فـــى ثروتـــه

ـــــان والتـــــأثير ـــــالغ اإلتق ـــــة تـــــذكرك  ب ، وذو أجـــــواء موحشـــــة مميـــــزة للغاي
، ال ســــــيما مــــــع هــــــذا  ” چــــــين إيــــــر “و”  ريبيكــــــا “بكالســــــيات مثــــــل 

، ومبالغــــات صــــالح  لعــــادةنجــــاة رائعــــة كا.  الطــــول الملحمــــى للفــــيلم
، ووجـــــود كثيـــــف  ســـــليم كانـــــت مناســـــبة للـــــدور أكثـــــر منهـــــا عيبـــــا فيـــــه

  . لكل الطاقم الداعم
   ٢/١شنبو فى المصيدة 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
صـــــبرى :  ؛ ســـــيناريو أحمـــــد رجـــــب:  قصـــــة وحـــــوار.  هـــــيمن فـــــيلم

 : إكسســــــوار.  ↑ أحمـــــد الســـــبعاوى:  ؛ مســـــاعد مخـــــرج أول عـــــزت
ــــب إســــكندر:  ؛ إســــكريبت نهــــاد بهجــــت ــــا نجي محمــــد :  ؛ فوتوغرافي

.  ] أنـــــدريا زانـــــديلس [ـ  أنـــــدريا زنـــــديلس :  مهنـــــدس الصـــــوت.  بكـــــر
.  عــــــــادل شــــــــكرى:   ؛ نيجــــــــاتيف زكــــــــى منســــــــى:  مركــــــــب الفــــــــيلم

§ .  ســـــامى شـــــلبى:  مــــدير اإلنتـــــاج.  عبـــــد المـــــنعم شـــــكرى:  ديكــــور
:  إخـــــــراج.  يـــــــوكليل:  مـــــــدير التصـــــــوير.  فكـــــــرى رســـــــتم:  مونتـــــــاچ

  . حسام الدين مصطفى
.  توفيـــــــق الـــــــدقن.  يوســــــف وهبـــــــى.  شـــــــويكار.  فــــــؤاد المهنـــــــدس

،  ، زكريــــــا مــــــوافى محمــــــد صــــــبيح.  ، زوزو شــــــكيب ســــــمير صــــــبرى
  . ، حمادة سلماوى ، فايق بهجت حسين إسماعيل

ــــائى  ــــوق المتوســــط بالنســــبة ألعمــــال الثن ــــديا واســــعة النجــــاح ف كومي
فــــؤاد المهنــــدس )  ى الحيــــاة الواقعيــــةالزوجــــان آنــــذاك فــــ (الكوميــــدى 
هـــــــزل إجتمـــــــاعى حـــــــول مؤلـــــــف مغمـــــــور يبيـــــــع قصصـــــــه .  وشـــــــويكار
ــــرج  ’ دلوعــــة ‘لصــــحفية  ، تطلــــب منــــه مــــثال أن يلقــــى بنفســــه مــــن الب

ـــــــا ناجحـــــــا ـــــــر لقصـــــــة حـــــــب.  لتصـــــــنع تحقيق ،  المهـــــــم يتحـــــــول األم
،  ولمغــــامرة بجوارهــــا ضــــد بعــــض أهلهــــا الطــــامعين فيهــــا وفــــى الثــــروة

!  ة تقتـــــــل عمـــــــة البطـــــــل وتلصـــــــق التهمـــــــة بشـــــــنبوإذ أن ثمـــــــة عصـــــــاب
ـــديا فـــارص مغرقـــة مـــأخوذة عـــن المسلســـل اإلذاعـــى النـــاجح مـــن  كومي

  . تأليف أحمد رجب
  شنطة حمزة 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ــــدى ــــؤاد أمــــين الهني ــــد المــــنعم  ، محمــــود المليجــــى ، نجــــوى ف ، عب
، ماجــــــــدة  ، لبلبــــــــة يــــــــق الــــــــدقن، توف ، ســــــــهير المرشــــــــدى مــــــــدبولى
  . ، صفاء أبو السعود الخطيب

الهنيـــــدى مـــــدرس طيـــــب مـــــع .  فكاهـــــة فارغـــــة لكـــــن مســـــلية نســـــبيا
ـــــة أطفـــــال ـــــى  رحل ـــــب أمـــــواال مســـــروقة ف ، وثمـــــة عصـــــابة تحـــــاول تهري

، فـــى دور أقـــرب لتقليـــد  إحـــدى حقـــائبهم بطولـــة كاملـــة لنجـــوى فـــؤاد
  ! جيمس بوند

  شهادة مجنون 
  ق م ١٠٠)   س/  الليثى / رينبو ( ١٩٧٨مصر 

مــــاهر :  مهنــــدس المنــــاظر.  رســــالن فــــيلم]  أفــــالم إيهــــاب الليثــــى [
عــــادل :  مــــدير التصــــوير.  عبــــد العزيــــز فخــــرى:  مونتــــاچ.  عبــــد النــــور
  . طلعت عالم:  قصة وسيناريو وإخراج.  عبد العظيم

ـــــد المـــــنعم مـــــدبولى ، حمـــــدى  ، محمـــــد رضـــــا ، عمـــــاد حمـــــدى عب
، آمــــــال  ، جمــــــال إســــــماعيل يــــــة أباظــــــة، راو  ، ليلــــــى حمــــــادة حــــــافظ
ـــــاس شـــــريف ـــــار ، ســـــالمة إلي ـــــو النجـــــا ، ســـــيف اهللا مخت ،  ، مظهـــــر أب

  . ، نبيل الهجرسى سميحة محمد
، عـــــن قريـــــب لثـــــرى خـــــارج للتـــــو مـــــن  مغـــــامرات ومقالـــــب كوميديـــــة
ـــــة ـــــه وبإدخـــــال  مستشـــــفى األمـــــراض العقلي ـــــه بحب ، يحـــــاول إغـــــراء ابنت

ـــة ـــر  أبيهـــا المستشـــفى ثاني ـــرى ي ـــا ســـاخنا، لكـــن الث ـــه مقلب ال قيمـــة .  د ل
  . تذكر لهذا النوع من األفالم فضال عن فشل عروضها جميعا

  شهامات كليمون دوچار 
Les Prouesses de Clement Dujar 

  ] بالفرنسية ؛ تليفـزيونى [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٩٢فرنسا ح 
[FR 3] Caméras Continentales; FR3. M: Louis Bessière. 

DelegateP: Alain Moreau. S, Dialogues and D: Hervé Basle. 

Roger Jendly. Michèle Gleizer. And the Participation of: 
Julien Guiomar. 
ـــة  ـــه حال ـــده فتنتاب ـــة فـــى بلـــدة صـــغيرة يمـــوت وال صـــاحب محـــل أحذي

يحلــــق شــــعره علــــى طريقــــة العصــــور :  انفصــــال ســــلوكى عــــن المجتمــــع
يتخيــــل امــــرأة مثاليــــة يحــــارب ، و  ، يصــــنع درع فــــارس لنفســــه القديمــــة

ـــــة بكـــــل الضـــــعفاء مـــــن أجلهـــــا ـــــت كرمـــــز للعناي ـــــأتى بضـــــفدع للبي ،  ، ي
ـــون ـــى يقتـــرب مـــن الجن ـــد .  وتتـــوالى أحـــالم اليقظـــة حت فـــيلم نفســـى جي

ــــة ــــل للذهني ــــه يمي ــــرى الفكــــرة لكن ــــم يرســــم دوافــــع مقنعــــة لمــــا ن ،  ، ول
  . فضال عن تسليته المحدودة

  شهد الملكة 
  ق م ١٢٠ )  س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

ــــدى ــــة الجن ــــد شــــوقى نادي ــــل ، حســــين فهمــــى ، فري ،  ، صــــالح قابي
، نعيمــــــــة  ، نجــــــــوى المــــــــوجى ، ســــــــعيد صــــــــالح محيــــــــى إســــــــماعيل

  . ، أحمد لوكسر ، فايدة عبد العزيز الصغير
حبكــــة .  نجيــــب محفــــوظ’  حــــرافيش ‘نســــخة ناديــــة الجنــــدى مــــن 

وهـــل هنــــاك أفضـــل مــــن  (المـــرة كمـــون المظلـــوم محورهــــا امـــرأة هــــذه 
مــــــن .  ) ؟ ناديــــــة الجنــــــدى التــــــى تقــــــرأ علــــــى الشاشــــــة مــــــيس انتقــــــام

ـــى خادمـــة فـــى منـــزل يحـــدث  خادمـــة إلـــى شـــريدة إلـــى زوجـــة فـــران ، إل
ـــالطبع ـــه الطـــالق ب ـــرى ب ـــزوج مـــن الث ، ويســـتمر طموحهـــا لمـــا هـــو  ، وتت
لألســــف طبعــــت كليشــــيهات ناديــــة الجنــــدى الثابتــــة .  أبعــــد مــــن ذلــــك

ـــــــث القيمـــــــة،  الفـــــــيلم ـــــــن حي لكـــــــن مشـــــــهيات الشاشـــــــة .  ففشـــــــل م
لحســــام الــــدين مصــــطفى فــــيلم آخــــر !  المصــــرية علــــى أشــــدها بــــالطبع

  . ” الحرافيش “أفضل هو 
   ٢/١شهر العسل 

  ق أأ ٩٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٤٥مصر 
؛ الموســـــــيقى  بـــــــديع خيـــــــرى:  القصـــــــة والحـــــــوار.  ســـــــتوديو مصـــــــر

ــــــز صــــــادق:  التصــــــويرية ــــــع األغــــــانى  عزي :  ورئاســــــة األوركســــــتر؛ توزي
ــــز صــــادق ــــأليف.  عزي ــــرى:  األغــــانى ت ــــديع خي ــــأمون الشــــناوى ب ،  ، م

من ـ  أغــــانى فريــــد األطــــرش .  ، يوســــف بــــدروس أبــــو الســــعود األبيــــارى
أحمـــــــد :  تصـــــــوير.  من تلحينـــــــهـ  ؛ أغـــــــانى محمـــــــد البكـــــــار  تلحينـــــــه
:  ؛ مهنـــــدس المنــــــاظر عزيــــــز فاضـــــل:  مهنـــــدس الصـــــوت.  خورشـــــيد

، وفيقـــــة أبـــــو  صـــــالح أبـــــو ســـــيف:  المونتـــــاچ ؛ ولـــــى الـــــدين ســـــامح
ـــــانو واألدوات الموســـــيقية مـــــن محـــــالت.  جبـــــل ـــــولس:  البي ـــــز ب .  عزي

ـــــــن محـــــــالت ـــــــى :  الســـــــجاد م ـــــــك عل ـــــــى ـ  إســـــــماعيل ب بخان الخليل
ســــيناريو .  أندريـــه فــــينيو:  مـــدير عـــام قســــم اإلنتـــاج.  وميـــدان األوبـــرا

  . أحمد بدرخان:  وإخراج
،  ، أمينـــــة نــــور الـــــدين ة يســــرىمديحــــ:  مـــــع.  ¤.  فريــــد األطــــرش
، ثريـــــــا  ، زينـــــــات صـــــــدقى محمـــــــد كامـــــــل المصـــــــرى.  حســـــــن فـــــــايق

،  ، الســــــيد بــــــدير حســــــن كامــــــل.  ، عبــــــد الســــــالم النابلســــــى حلمــــــى
  . محمد البكار:  باالشتراك مع.  ، صوفى ديمترى سيد سليمان

فـــــى حفـــــل تنكـــــرى يـــــدعو المطـــــرب ذائـــــع الصـــــيت فريـــــد األطـــــرش 
ـــــتعلم الموســـــيقى فـــــى م ـــــه كـــــان يكلـــــم  نزلـــــهفتـــــاة ل ـــــدرى أن ، دون أن ي

:  فتـــــاتين مختلفتـــــين علـــــى مـــــدار الحفـــــل ترتـــــديان مالبـــــس متشـــــابهة
مقدمــــــة علــــــى زواج إجبــــــارى مــــــن )  مديحــــــة يســــــرى (األولــــــى فقيــــــرة 

ــــل الظــــل  ــــرى ثقي ــــة  ) النابلســــى (ث ــــة ثري ــــدين (، والثاني ــــور ال ــــة ن )  أمين
بيـــــة خطيبـــــة مغنـــــى أوپرالـــــى تـــــراه هـــــو وغنـــــاءه وكالمـــــه المتصـــــل بالعر 

ــــه .  الفصــــحى أشــــياء ثقيلــــة الظــــل أيضــــا ــــان كــــل منهمــــا لمنزل اآلن تأتي
ـــــاع ـــــنفس القن ـــــات ب ـــــوالى المفارق ـــــى حـــــدود علمنـــــا .  ، وتت ال يوجـــــد ف

،  أو ربمــــا تحديــــدا أفــــالم فريــــد األطــــرشـ  بخــــالف الســــينما المصــــرية 
ـــــة البطـــــل ـــــى عبقري ـــــل هـــــذا المـــــدح الســـــافر ف ـــــع  مث ، كحـــــديث الجمي

ـــه الغن ـــة الخارقـــةطـــوال الوقـــت عـــن مواهب ـــد أســـتير  ائي ـــى كـــان فري ، والت
ــــف .  نفســــه ســــيخجل لســــماع مثلهــــا علــــى العكــــس البكــــار هــــو الطري

ــــه األوپراليــــة ، والتــــى علــــى جودتهــــا الحقيقيــــة مقدمــــة هنــــا   حقــــا بأغنيات
كمــــادة للســــخرية حيــــث أحــــدا ال يحــــب ســــماعها وال أحــــد يمتــــدحها 

،  إن أضـــــــفت لهـــــــذا الســـــــخرية النـــــــادرة أيضـــــــا مـــــــن نوعهـــــــا.  ســـــــواه
، ســــــتجد  ســــــتوى األطــــــرش دون الحضيضــــــى مــــــن حيــــــث التمثيــــــلم

ــــت  ــــت ومــــا زال ــــة كان ــــى اســــتنتاج أن األزمــــة الحقيقي ــــرا عل نفســــك مجب
ــــــذى ال يمكــــــن  أزمــــــة ذوق عــــــام ، كعــــــرض مــــــن أعــــــراض التخلــــــف ال

  . تجزئته
  شهر عسل بدون إزعاج 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . عبد المنعم شكرى:  إخراج

،  ، ناهــــد شــــريف ، أمــــين الهنيــــدى عــــوض ، محمــــد حســــن يوســــف
  . ، نبيل الهجرسى ، زوزو شكيب حسن حامد

، وأول تمثيليــــــة شاشــــــة ألحمــــــد  أول أفــــــالم عبــــــد المــــــنعم شــــــكرى
ــــد الوهــــاب ــــديا خفيفــــة.  عب ، عــــن أب صــــعيدى  نجــــاح ضــــخم لكومي

، فـــى نفـــس الوقـــت يعلـــم أن  جـــاء لقتـــل ولـــده الـــذى تـــزوج مـــن قاهريـــة
هم بقتــــل هــــذا االبــــن فيتحــــول لحمايتــــه هنــــاك مــــن يريــــد أخــــذ ثــــأره مــــن

أمـــــين الهنيـــــدى هـــــو كـــــل .  حتـــــى ينتهـــــى شـــــهر العســـــل بـــــدون إزعـــــاج
  . العرض تقريبا

  بصل …شهر عسل 
  ق أأ ٨٥)  س/  السبكى ( ١٩٦٠مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

ـــــز أحمـــــد ، كريمـــــان ، مـــــارى منيـــــب إســـــماعيل يـــــس ـــــد العزي ،  ، عب
  . ، نجوى فؤاد چورچ چورجانيدس

، وليســـــت األفضـــــل  حمـــــوات ســـــاذجة ومتوســـــطة التســـــلية كوميـــــديا
حمــــاة تصــــمم علــــى اإلقامــــة مــــع ابنتهــــا فــــى شــــهر .  مــــن مــــارى منيــــب

ــــــق بينهمــــــا بكــــــل الســــــبل العســــــل ، ألجــــــل أن  ، وتعمــــــل علــــــى التفري
  ! تتزوج هى من جديد

   ٢/١شهر عسل فى فيجاس 
Honeymoon in Vegas 

  ق م ٩٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
[New Line  Columbia] Castle Rock Entertainemnt 

[Lobell/ Bergman]. C: Michael Fenton, Valorie Massalas. 
M: David Newman. CD: Julie Weiss. E: Barry Malkin. PD: 
William A. Elliott. DPh: William A. Fraker. ExcP: Neil 
Machlis. P: Mike Lobell. W and D: Andrew Bergman. 

James Caan. Nicolas Cage. Sarah Jessica Parker. ¤ Pat 
Morita.  ↑ Co-Str: John Capodice, Robert Costanzo. Ftr: 
Dean Hallo, Brert Hinkley, Damny Kamekona, John 
McMahon, Lisa Poggi, Ben Stein, Jerry Tarkanian, Keone 
Young. Johnny Williams, Anne Bancroft, Peter Boyle, 
Burton Gilliam, Brent Hinkley, Seymour Cassel, Tony 
Shalhoub. 
محقـــــق خصوصـــــى شـــــاب أخـــــذت عليـــــه أمـــــه تعهـــــدا بعـــــدم الـــــزواج 

، يطيـــــــر مـــــــع فتاتـــــــه مـــــــن نيويـــــــورك إلـــــــى الس فــــــــيجاس  قبـــــــل موتهـــــــا
ــــــن زوجتــــــه .  ليتزوجهــــــا ــــــامر محنــــــك نســــــخة م ــــــاك يــــــرى فيهــــــا مق هن
ــــــة ــــــ الراحل ــــــه يجعل ــــــاراة مع ــــــدبر مب ـــــــ ، وي ــــــدينا ب ــــــدها م ــــــف  ٦٥ه بع أل
تقبــــل .  ، ويطلـــب منــــه صــــديقته فـــى فتــــرة العطلــــة مقابـــل الــــدين دوالر

، وتطيـــر إلــــى هـــاواى حيــــث يفلــــح  علـــى مضــــض ـ  ومن ثـــم هوـ  الفتـــاة 
، وذلــــك  ، بــــل وجعلهــــا تكــــره صــــديقها العاشــــق الثعلــــب فــــى إغوائهــــا

ــــرة ــــر مــــن الخب ــــل مــــن األكاذيــــب وكثي ــــزال العاشــــق الشــــاب .  بقلي ال ي
ــــيجاس مـــرة أخـــرىيط ـــم ف ـــون إلـــى هـــاواى ث ـــرا  اردهمـــا بجن ، ويقـــرر أخي

ـــــى المهرجـــــان الخـــــاص  تقليـــــد إلفــــــيس پريســـــلى ويهـــــبط مـــــن الجـــــو إل
، لكنـــــه يجـــــدها بـــــالطبع فـــــى  ، آمـــــال فـــــى اســـــتعادة قلـــــب حبيبتـــــه بـــــه

ــــان بــــالغ ككــــل.  انتظــــاره ــــل رفيــــع وإتق ــــة بطــــاقم تمثي .  كوميــــديا طريف
، الــــــذى تمثــــــل تلــــــك  شــــــريط الصــــــوت عبــــــارة عــــــن أغــــــانى لپريســــــلى

ـــــة دائمـــــة لألحـــــداث ـــــة خلفي ـــــذكر .  المســـــابقة وأغانيهـــــا العاطفي هـــــل ت
بــــــرىٌّ فــــــى  ‘المــــــرة الســــــابقة التــــــى غنــــــى فيهــــــا كــــــيچ لپريســــــلى إنهــــــا 

ـــــب بانكروفـــــت ضـــــيفة كـــــأم الشـــــاب .  ] ” وحـــــوش بشـــــرية “ [’  القل
  . يل ضيف كزعيم هندى مزيف فى هاواى، وبو  إيطاليو األصل

   ٢/١شهر من أيام اآلحاد 
A Month of Sundays 

  ] اشتراك [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
Aka: Age-Old Friends (USTitle). 
Central F.; HBO Showcase. AscP: Nancy Botkin. DPh: 

Ludek Bogner. AD: Carmi Gallo. E: Ronald Sanders. M: 
Stanley Myers. P: Patrick Whitley. ExcP: Wayne Rogers, 
Simon Lewis. W: Bob Larbey. Based on the Play A Month 
of Sundays W: Bob Larbey. D: Allan Kroeker.  ↑ Exc in 
Charge of P: Amy H. Rogers. C: Karen Hazzard. 

Hume Cronyn. Vincent Gardenia. ¤. Tandy Cronyn. 
Michele Scarabelli. And Esther Rolle. 

ــــ ــــالم الت ــــوى األف ــــن أق ــــة بالغــــةم ــــع الشــــيخوخة بواقعي ،  ى تعاملــــت م
ـــــدا جانبهـــــا الجحيمـــــى ـــــزالء بيـــــت للمســـــنين وتحدي ،  ، حيـــــث أحـــــد ن

ــــل ، وتفاصــــيل متاعــــب الحركــــة والنســــيان والوحــــدة  وصــــديق آخــــر نزي
ــــدائم ــــل النــــزالء ال ــــدائم مــــع رحي كــــرونين هــــو كــــل .  وشــــبح المــــوت ال

، باآلمـــــــه  العـــــــرض بلمســـــــة المـــــــرح والـــــــتهكم التـــــــى يمزجهـــــــا دائمـــــــا
ـــبمت ـــاك حبكـــة محـــددة.  عـــددة الجوان ـــع جـــدا لـــيس هن ـــه ممت .  ، لكن

المغــــــزى اإلجمــــــالى هــــــو أن التحــــــدى والتفــــــاؤل همــــــا الســــــبيل لقهــــــر  
  . كابوس التداعى
  شهر زاد 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٤٦مصر 
  . فؤاد الجزايرلى:  إخراج

  . ، إلهام حسين حسين صدقى
ـــــذهب معظمهـــــا علـــــى  معالجـــــة مصـــــرية بدائيـــــة أللـــــف ليلـــــة وليلـــــة ي

التزكيـــز عـــن أســـباب حنـــق الملـــك شـــهريار علـــى النســـاء وكيـــف انتهـــى 
هــــذا العنــــوان يــــدل علــــى أن المقصــــود .  األمــــر بشــــهر زاد كزوجــــة لــــه

هـــــو تجســـــيد تفاصـــــيل الشخصـــــية أكثـــــر منـــــه حكـــــى بعـــــض القصـــــص 
  . الخيالية

  شهوة االنتقام
  . ” األحضان األخيرة “:  انظر

  شهوة االنتقام
  . ” استيك “:  انظر

   ٢/١شهيرة 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٥مصر 

ــــة للســــينما [ ــــة المصــــرية العام ــــل ] هيئ ــــالم عــــدلى خلي :  قصــــة.  أف
عــــادل :  مونتــــاچ.  مصــــطفى كمــــال:  ســــيناريو وحــــوار.  ســــعد مكــــاوى

مـــــدير .  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى.  نهـــــاد بهجـــــت:  منـــــاظر.  منيـــــر
  . عدلى خليل:  إخراج.  رمزى إبراهيم:  التصوير

،  ، أحمـــــد مظهـــــر ، عمـــــاد حمـــــدى ، ناهـــــد شـــــريف نـــــور الشـــــريف
ــــل ــــزة راشــــد ، صــــالح الســــعدنى صــــالح قابي ،  ، فــــاروق نجيــــب ، عزي

، ســــــــمير   ، أحمــــــــد حســــــــين ، تغريــــــــد البشبيشــــــــى ناديــــــــة الكيالنــــــــى
، جــــــالل  ، منــــــى عبـــــد اهللا ، خديجـــــة محمـــــود ، أميـــــرة فــــــؤاد كمـــــال
  . ، رأفت راجى ، أحمد شكرى ، إسكندر منسى المصرى

صــــاحبة فرقــــة .  قصــــة الروائــــى ســــعد مكــــاوى عــــن مــــا قبــــل الثــــورة
ــــــى مؤلفــــــا جــــــاد االهتمامــــــات ، لكــــــن عشــــــيقها الباشــــــا  مســــــرحية تتبن

.  ، وتعـــود البطلــــة للعشــــيق يعــــود البطـــل لبلدتــــه.  يـــبطش بكــــل منهمـــا
ــــــاد لناهــــــد  ــــــور الشــــــريف والوجــــــود الطــــــاغى المعت اجتهــــــاد الشــــــاب ن

تــــاج والــــذى اليتناســــب ، لــــم يخفيــــا الصــــغر الواضــــح لهــــذا اإلن شــــريف
بعـــض الجـــرأة الجنســـية هنـــا وهنـــاك .  مـــع كونـــه فـــيلم فتـــرات تاريخيـــة

  . أقل نسبيا من المتوقع بالنسبة لتلك الفترة



١٩٩  

   ٢/١شوادر 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٠مصر 
  . إبراهيم عفيفى:  إخراج

، ســـــــــلوى  ، أحمـــــــــد بـــــــــدير ، مديحـــــــــة كامـــــــــل كمـــــــــال الشـــــــــناوى
،  ، حســـــن الـــــديب عائشـــــة الكيالنـــــى،  ، إحســـــان القلعـــــاوى خطـــــاب

ــــد المــــنعم المرصــــفى ضــــياء الميرغنــــى ــــل الهــــوارى ، عب ، محيــــى  ، نبي
  . ، حمدى الغريب الدين عبد المحسن

ــــه ــــزوج مــــن البطلــــة الحســــناء ويوصــــى لهــــا بثروت ــــر  ثــــرى يت ، ممــــا يثي
تبـــــدأ .  يــــدبرون لقتلهـــــا بالســــم لكــــن يمــــوت هــــو.  حنــــق بقيــــة أبنائــــه

ــــإغواء  ــــدأ ب ــــام يب ــــد غريماتهــــامخطــــط انتق ــــت أل ــــى كان ــــة الت .  زوج االبن
ـــدة ـــه الزائ ـــم ينقـــذ هـــذا الفـــيلم مـــن روتينيت ، وإن   وجـــود مديحـــة كامـــل ل

ـــــات الشـــــعبية  ـــــأجواء الطبق ـــــى ب كـــــان إحســـــاس الموجـــــه إبـــــراهيم عفيف
  . يجعله محتمل المشاهدة

   ٢/١الشوارع الخلفية 
  ق م ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٧٤مصر 

.  عبــــد الــــرحمن الشــــرقاوى:  ةقصــــ.  المؤسســــة المصــــرية للســــينما
.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  عبــــد المجيــــد أبــــو زيــــد:  ســــيناريو وحــــوار

ــــويرة:  موســــيقى ــــد الحلــــيم ن .  أحمــــد خورشــــيد:  مــــدير التصــــوير.  عب
  . كمال عطية:  إخراج

، محمــــــــود  ، ســــــــناء جميــــــــل ، نــــــــور الشــــــــريف ماجــــــــدة الخطيــــــــب
عبـــــد  ، أشـــــرف ، مشـــــيرة ، راويـــــة عاشـــــور ، محمـــــد توفيـــــق المليجـــــى
  . ، سميرة محسن ، عبد الرحمن أبو زهرة الغفور

ــــــاء معاهــــــدة  ، مــــــأخوذة  ١٩٣٦فتــــــرة الكفــــــاح ضــــــد االحــــــتالل أثن
ــــرحمن الشــــرقاوى ــــد ال ــــة عب ــــور الشــــريف.  عــــن راوي ، طالــــب ينضــــم  ن

ــــة ــــاة بائســــة مريضــــة بالســــل للحركــــات الوطني ــــب فت ،  ، ماجــــدة الخطي
الـــرحمن  عبـــد (، يحبهـــا الطبيـــب  وتحتـــرف الـــرقص مـــن أجـــل العـــيش

، محمـــــود المليجـــــى ضـــــابط يـــــرفض إطـــــالق النـــــار علـــــى  ) أبـــــو زهـــــرة
ــــــى آخــــــر هــــــذه السلســــــلة مــــــن النمــــــاذج البشــــــرية المظــــــاهرات .  ، إل

  . ، بالراوية التزام لكن بال تعمق
   ٢/١الشوارع الخلفية 

Back Roads 
  ق م ٩٤)   ت  ( ١٩٨١أميركا 

[Warner Bros.] CBS [Martin Ritt/ Ronald Shedlo; Meta-
Films Associates; Marion Rosenberg]. M: Henry Mancini. 
E: Sidney Levin, A.C.E. PD: Walter Scott Herndon. DPh: 
John A. Alonzo, A.S.C. W: Gary Devore. P: Ronald Shedlo. 
D: Martin Ritt. ␡ ↑ Title Song Ask Me No Questions -I’ll 
Tell You No Lies: W: Henri Mancini; Lyr: Alan and Marilyn 
Bergman. Title Song Ask Me No Questions -I’ll Tell You No 
Lies: Sung: Sue Raney. C: Patricia Mock. AscP: Golda 
David. 

<Sally Field. Tommy Lee Jones. ¤.> AlsoStr: David 
Keith. Miriam Colon. Michael Gazzo. Dan Shor. M. Emmet 
Walsh.  ↑ Barbara Babcock, Nell Carter, Alex Colon, Lee 
de Broux, Ralph Seymour, Royce Applegate, Bruce M. 
Fischer, John Dennis, John Ston, Don ‘Red’ Barry, Billy 
Jacoby, Eric Laneuville, Brian Frishman, Diane 
Sommerfield, Henry Slate, Matthew Campion, Tony 
Canios, Lee McLaughlin, Arthur Pugh, Gerry Gkuneff, 
Louie Nicholas, Cherie Brantley, Jim Bailey, Freo Baldwin, 
Billy Holliday, Barbara Thompson, Buddy Thompson, Phil 
Gordon, Mike Baarton, Richard Charles Boyle, Sherrie 
Whitman, Lupita Cornego, Bob E. Hannah, David 
Powledge, Eliott Keener, David Pellette, David Dahlgren, 
John Jackson, John Wilmot, Jack Shadix, Leonard J. 
Noriega, Joe Ford, Woody Watson, Duke Alexander. 

، أثنــــاء  لقــــاء بــــين عــــاهرة وعامــــل غســــيل ســــيارات:  أالباماـ  موبايــــل 
ــــة عمــــل لهــــا ــــين الطــــرفين ليل ــــر ب ــــوتر كبي ــــة ت ــــد ليلتهمــــا .  ، والبداي وبع

،  األولـــى تتســـلل للبحـــث عـــن ابنهـــا الـــذى تخلـــت عنـــه قبـــل ســــنوات
، فتعــــود مــــن جديــــد  لكنهــــا تجــــد صــــدا هــــائال مــــن األســــرة التــــى تبنتــــه

وال يجـــــد .  دوره قـــــد فصـــــل مـــــن وظيفتـــــه، لتجـــــده بـــــ الغـــــريم-للرفيـــــق
ــــم الكــــاليفورنى ــــق نحــــو الحل ــــى الطري ــــا عل ،  أيهمــــا ســــوى اآلخــــر رفيق

ــــدأ الحــــب ــــدريجيا يب ــــد فيهــــا باألســــاس.  وت ، ولحظــــات  قصــــة ال جدي
، لكنــــــك فــــــى النهايــــــة  مــــــؤثرة قليلــــــة ولحظــــــات باســــــمة قليلــــــة أيضــــــا
  . يصعب أن تقاوم مشاهدة ممثلين رائعين كهذين

    ٢/١شوارع الشر 
Mean Streets 

  ق م ١١٠)  إى إتش إى  ( ١٩٧٣أميركا 
Warner Bros. DPh: Kent Wakeford. ExcP: Lee Perry. S: 

Martin Scorsese and Mardik Martin; St: Martin Scorsese. P: 
Jonathan T. Taplin. D: Martin Scorsese. 

Str: Robert de Niro, Harvey Keitel, David Proval, Amy 
Robinson, Richard Romanus. With: Cesare Danova -as 
Giovanni. With: Victor Argo, Jeannie Bell, David 
Carradine, Robert Carradine, D’Mitch Davis, George 
Memmoli. Murray Mosten, Harry Northup, Lenny Scaletta, 
Ken Sinclair, Lois Walden, Robert Wilder. 

يلم يلفــــــت األنظــــــار لقــــــدرات مــــــارتين سكورســــــيزى كموجــــــه أول فــــــ
ــــــة  ــــــن  (لألفــــــالم التخيلي ــــــر م فــــــى الواقــــــع هــــــو ثالثهــــــا بخــــــالف الكثي

ـــــة والجهـــــود الحرفيـــــة األخـــــرى ـــــالم الوثائقي ـــــد وصـــــل ولـــــع  ) األف ، وق
، وحقـــــق طائفـــــة أتبـــــاع ال يســـــتهان  الـــــبعض بـــــالفيلم لـــــدرجات هائلـــــة

ألوصــــــاف التــــــى ا (، ونقــــــديا جعــــــل سكورســــــيزى معبــــــود النقــــــاد  بهــــــا
قطعــــــة  ‘وصــــــف بهــــــا الفــــــيلم وصــــــلت آلخــــــر المــــــدى ومنهــــــا كلمــــــة 

ـــــه وهـــــو .  ) ’ أســـــتاذية ـــــذى نشـــــأ في ـــــة ذات المكـــــان ال ـــــار الخلفي اخت
.  نيو يــــوركـ  أى الحــــى اإليطــــالى مــــن البــــرونكس ’  إيطاليــــا الضــــئيلة ‘

، بقــــدر مــــا هــــو علــــى الشخصــــيات  التركيــــز لــــيس علــــى خــــط الحبكــــة
خب المفعـــــــم بالديناميـــــــة والعنـــــــف فـــــــى ، واإليقـــــــاع الصـــــــا وتنميتهـــــــا

، والقـــــدرة علـــــى اســـــتخراج أداء تمثيلـــــى مزلـــــزل مـــــن  األحيـــــاء الفقيـــــرة
، وهــــى فــــى مجملهــــا  ممثلــــين صــــغار ال شــــأن لهــــم بــــالمرة قبــــل ذلــــك

عناصـــــر أســـــلوبه الفنـــــى الـــــذى ربمـــــا وجـــــد تجســـــيده األمثـــــل واألكثـــــر 
 األفضــــل بــــين”  ســــائق التاكســــى “تكنــــا دراميــــا وعنفــــا بعــــد قليــــل فــــى 

مضــــــمونيا ســــــتجد تحلــــــيال لآلثــــــار الســــــلبية للــــــدين .  أفالمــــــه جميعــــــا

ـــى الشخصـــية اإليطاليـــة ـــاة عل ـــا كـــان دورهـــا فـــى الحي واألحـــداث .  ، أي
بفتــــــــاة مصــــــــابة بالصــــــــرع )  كيتيــــــــل (عــــــــن عالقــــــــة شــــــــاب صــــــــغير 

ــــة ( ــــاألدوار الرجالي ــــة ب ــــدى المقارن ــــة نســــبيا ل ــــن  ) روبينســــون باهت ، واب
ــــــزن التصــــــرفات  ــــــر مت ــــــ (عمهــــــا غي ــــــى خضــــــم  ) رودى ني ــــــك ف ، وذل

ــــم لحســــاب عمــــه  ــــة األول شــــراء مطع ــــأتى  (محاول أداء خــــارق آخــــر ي
ـــا ) مـــن ســـيزار دانوفــــا ـــه أحـــد رجـــال المافي يقتـــرض .  ، مـــن المفهـــوم أن

الصــــــــديق مبلغــــــــا مــــــــن المــــــــال مــــــــن أحــــــــد المقرضــــــــين وال يســــــــتطيع 
، األمــــــــر الــــــــذى يــــــــودى لنهايــــــــة مأســــــــاوية بــــــــإطالق رجــــــــال  ســــــــداده

ـــــى ســـــيا ـــــران عل ـــــة عمـــــه  رة البطـــــلالمقـــــرض الني ، وبهـــــا الصـــــديق وابن
  . أيضا

  شوارع من نار 
  ق م ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٨٤مصر 
  . سمير سيف:  إخراج

،  ، ســـــــيد زيـــــــان ، ليلـــــــى علـــــــوى ، مديحـــــــة كامـــــــل نـــــــور الشـــــــريف
،   ، أميمــــــة ســــــليم ، نعيمــــــة الصــــــغير ، نجــــــاح المــــــوجى محمــــــد رضــــــا

،  د، هـــــانم محمـــــ ، شـــــريفة زيتـــــون ، زكريـــــا مـــــوافى كريمـــــة الشـــــريف
  . ، محمد خليل فؤاد خليل

، عــــــن مرحلــــــة الكفــــــاح الــــــوطنى الســــــابقة  عمــــــل يميــــــل للضــــــخامة
مـــن خـــالل مراحـــل ثـــالث فـــى حيـــاة ابـــن شـــرطى كـــان .  ١٩٥٢لثـــورة 

ـــــة ـــــى الحركـــــة الوطني ـــــى حـــــى :  ذا مـــــاض ف العمـــــل كشـــــرطى بســـــيط ف
ــــــــاهرة ــــــــدعارة بالق ــــــــة وإدارة …، يحــــــــب ويفصــــــــل  ال ــــــــراف الفتون احت

ـــادى ليلـــى  ـــرا…ن ـــوه تفـــت:  وأخي ـــة حـــين يصـــرع أب ـــاه علـــى الوطني خ عين
ــــــى حــــــوادث  ــــــاة ١٩٥١ف ــــــة القن ،  مضــــــمون جــــــاد.  الشــــــهيرة بمنطق
لكـــــن ســـــر النجـــــاح .  ، وتـــــألق مطلـــــق لمديحـــــة كامـــــل وتنفيـــــذ قـــــوى

ـــم النـــادى الليلـــى  ـ  ومكمن اإلتقانـ  أساســـا  هـــو أجـــواء شـــارع الـــدعارة ث
  . إلخ…والضرب 

  شوق 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٦مصر 

ــــة الجنــــدى]  هــــيمن فــــيلم [ :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم نادي
مهنــــدس .  عصــــمت خليــــل:  معالجــــة ســــينمائية.  عبــــد الحــــى أديــــب

فـــــــــؤاد :  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  مـــــــــاهر عبـــــــــد النـــــــــور:  الـــــــــديكور
ـــــــدير التصـــــــوير.  الظـــــــاهرى أشـــــــرف :  إخـــــــراج.  محمـــــــود نصـــــــر:  م

  . فهمى
محمــــــــود  ، ، محمـــــــد العربـــــــى ، حســـــــين فهمـــــــى ناديـــــــة الجنـــــــدى

، حلمــــى  ، علــــى الشــــريف ، ســــعيد صــــالح ، عمــــاد حمــــدى المليجــــى
  . ، عايدة عبد العزيز ، توفيق الدقن هالل

، لكـــــــن بـــــــدون األســـــــلوبية  ” امـــــــرأة فـــــــى الطريـــــــق “إعـــــــادة لفـــــــيلم 
نســــــخة ســــــاحلية للبطلــــــة الشــــــهوانية التــــــى تتــــــزوج .  الرفيعــــــة لألصــــــل

ـــــألخ الناضـــــج ـــــوان ل ـــــ.  األخ المراهـــــق وتتشـــــوق الحـــــظ العن الطبع ال ب
،  وال يقـــــارن أشـــــرف فهمـــــى.  تقـــــارن ناديـــــة الجنـــــدى بهـــــدى ســـــلطان

ــــــك  ــــــر فــــــى ذل ــــــه الشــــــديدة فــــــى التعبي ــــــدين ذو الفقــــــار وبالغت بعــــــز ال
مــــــع هــــــذا يحســــــب لشــــــوق نجاحــــــه فــــــى توظيــــــف المكــــــان .  الفــــــيلم

، كمـــــــا يظـــــــل نســـــــبيا أحـــــــد أفضـــــــل أدوار ناديـــــــة  الســـــــاحلى المقفـــــــر
، مثــــل  ا فيمــــا بعــــدتكــــرر نفــــس الموضــــوع كثيــــر :  ملحوظــــة.  الجنــــدى

،  مـــــــع ظهـــــــور الممثلـــــــة ليلـــــــى علـــــــوى”  األنثـــــــى “و ”  الحـــــــرافيش “
،  فقــــــط اســــــتبعدت فــــــى هــــــذه األفــــــالم حبكــــــة إصــــــابة األب بــــــالعمى

  ! وإساءته الظن باالبن األكبر
   شوق
  ]  )  تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م   ٨٥)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 

محمــــــد  : مهنــــــدس الــــــديكور.  أحمــــــد الشــــــيخ:  قصــــــة وســــــيناريو
ملــــك :  مــــدير إضــــاءة.  حســــين عــــارف:  موســــيقى وألحــــان.  التهــــامى
ـــــــر ، مصـــــــطفى  ، ممـــــــدوح العســـــــال ســـــــمير الصـــــــبان:  تصـــــــوير.  مني
ــــز محمــــد ــــد العزي ــــاج.  ، ســــامى فكــــرى ، نصــــر عب أحمــــد :  منفــــذا إنت
مـــــدير إدارة .  عـــــادل عنتـــــر:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  ، كمـــــال عـــــدلى بكـــــر

.  يوســـــــف مـــــــرزوق:  المنفــــــذالمنـــــــتج .  أمينـــــــة المعــــــداوى:  اإلنتــــــاج
رضــــا :  ســــاعد فــــى اإلخــــراج.  يوســــف عثمــــان:  رئـــيس إنتــــاج الفـــــيديو

حســــــن :  إخــــــراج.  ، محمــــــود حســــــن ، إيمــــــان الســــــنجرجى شــــــوقى
  . موسى

.  علــــــى الغنــــــدور.  فــــــاروق نجيــــــب.  بطولــــــة¤ .  عفــــــاف شــــــعيب
ســـــــمير .  إبـــــــراهيم زاغـــــــو.  عبـــــــد العزيـــــــز غنـــــــيم.  كريمـــــــة الشـــــــريف

.  جـــــالل توفيـــــق.  محمـــــود الســـــيد.  طـــــىمحمـــــد عبـــــد المع.  عزيـــــز
،  ، أبـــــــو ســـــــليم البحطيطـــــــى ثريـــــــا عـــــــز الـــــــدين.  محمـــــــد الشـــــــرقاوى

  . حمدى غيث:  قام بدور العمدة الفنان.  سليمان حسن
قصـــــة محلـــــل الـــــزواج فـــــى بيئـــــة ريفيـــــة وبـــــال كوميـــــديا فـــــى جـــــوهر 

ـــــــة .  القصـــــــة نفســـــــها ـــــــه قوي ـــــــق زوجت ـــــــدة المتغطـــــــرس يطل عمـــــــدة البل
ــــزواج .  لودهــــا نحــــو أقاربهــــا الفقــــراء الشخصــــية للمــــرة الثالثــــة تقبــــل ال

،  ، ونيتهــــا الحقيقيــــة االســــتمرار معــــه مــــن المتشــــرد األبلــــه فــــى البلــــدة
، والنهايــــــة أن يصــــــاب  ال ســــــيما وأنــــــه يبــــــرهن علــــــى نبلــــــه وشــــــجاعته

ــــالجنون ويمــــوت ــــاروق .  العمــــدة نفســــه ب ــــد ال ســــيما مــــن ف ــــل جي تمثي
ــــــى دور المــــــأ ــــــدور ف ــــــى الغن ــــــه وعل ــــــى دور األبل ــــــب ف ــــــذى نجي ذون ال
  . يحاول حل الخالفات دون التضحية بالمبادئ الجوهرية

   ٢/١شىء فى حياتى 
  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . بركات:  إخراج

ـــــافع فـــــاتن حمامـــــة ،  ، ملـــــك الجمـــــل ، عـــــدلى كاســـــب ، إيهـــــاب ن
  . ، إحسان شريف سمير صبرى

 هــــى الفــــيلم ١٩٤٦”  لقــــاء مــــوجز “قطعــــة ديفـــــيد ليــــين األســــتاذية 
ــــــه هــــــذا العمــــــل كــــــل منهمــــــا متــــــزوج ولــــــه .  البريطــــــانى المــــــأخوذ عن

ــــا فــــى محطــــة ســــيدى جــــابر أوالد ــــان يومي ــــادالن  ، لكنهمــــا يلتقي ، ويتب
العيـــــب إنـــــه .  ، وفـــــاتن حمامـــــة متفوقـــــة عمـــــل رقيـــــق ومرهـــــف.  الـــــود

، وهـــذا يفســـد فكـــرة  بـــرر لقائهمـــا بـــأن لهمـــا صـــداقة قديمـــة منـــذ زمـــن
  . اللقاء العابر

   ٢/١شىء فى صدرى 
  ق م ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧١مصر 

:  قصــــــــة.  العربيــــــــة للســــــــينما]  أفريكــــــــور وكالــــــــة الجــــــــاعونى  [
مهنــــدس .  رأفــــت الميهــــى:  ســــيناريو وحــــوار.  إحســــان عبــــد القــــدوس

ــــــــديكور ــــــــاظر.  حلمــــــــى عــــــــزب:  ال .  نهــــــــاد بهجــــــــت:  منســــــــق المن
.  أدوارد نجيــــــــــب:  مــــــــــدير اإلنتــــــــــاج.  محســــــــــن نصــــــــــر:  المصــــــــــور
.  مـــــــراد رمســـــــيس نجيـــــــب:  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  نوفحســـــــ:  مونتـــــــاچ

ـــــدير التصـــــوير ـــــد الحلـــــيم نصـــــر:  م .  رمســـــيس نجيـــــب:  إنتـــــاج:  عب
  . إخراج كمال الشيخ
ـــــــب.  رشـــــــدى أباظـــــــة صـــــــالح .  هـــــــدى ســـــــلطان.  ماجـــــــدة الخطي

شـــــــــكرى :  مـــــــــع ضـــــــــيف الشـــــــــرف.  ، حســـــــــن مصـــــــــطفى منصـــــــــور
ـــــدين.  ســـــرحان ـــــوجهين الجدي ـــــد فهمـــــى ياســـــمين:  وال نعيمـــــة .  ، خال
ــــزة راشــــد يرالصــــغ ــــد.  ، محمــــود رشــــاد ، عزي ــــى عــــز  ألهــــامى فاي ، عل
ـــــــدين ـــــــة ال ـــــــى ســـــــعد عـــــــزة فـــــــؤاد:  ، الطفل عـــــــزة :  ، الراقصـــــــة ، يحي
  . شريف

، يميزهــــا  درامــــا سياســــية ونفســــية ضــــخمة عــــن فتــــرة مــــا قبــــل الثــــورة
ـــيلم ـــالغ الجـــاه .  هـــذا البعـــد الشخصـــى الخـــاص جـــدا لبطـــل الف باشـــا ب

ــــا متواصــــال والنفــــوذ ــــل دراســــته الشــــريف ، يملــــك حقــــدا قوي  ضــــد زمي
ـــــز ـــــة اإلنجلي ـــــق معاون الصـــــراع .  الـــــذى رفـــــض مثلـــــه التســـــلق عـــــن طري

ــــه ــــدمير أســــرته مــــن  األكبــــر بعــــد وفات ، إذ تســــتمر شــــهوة الباشــــا فــــى ت
، ربمـــــــا ال تكـــــــون جماهيريـــــــة  عمـــــــل جـــــــذاب وممتـــــــع جـــــــدا.  بعـــــــده

ــــــاس حقيقــــــى المتاعــــــه ــــــل .  العــــــرض األول المتوســــــطة مقي ــــــى األق فعل
ـــــز  ـــــاك أداء متمي ـــــى هـــــذه هن ـــــذروة نضـــــجهم ف جـــــدا لنجـــــوم يصـــــلون ل

  ! الفترة أو فى هذا الفيلم تحديدا
   ٢/١شىء من الحب 

  ق أأ ١١٣)   س/  بيتش ( ١٩٧٣مصر 
ــــــــــة للســــــــــينما والمســــــــــرح والموســــــــــيقى [ ــــــــــة العام أفــــــــــالم  ] الهيئ

عبــــد :  مونتــــاچ.  علــــى الزرقــــانى:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  المصــــرى
:  إخـــــراج.  دل عبـــــد العظـــــيمعـــــا:  مـــــدير التصـــــوير.  العزيـــــز فخـــــرى

  . أحمد فؤاد
، توفيـــــــق  ، لبلبـــــــة ، عـــــــادل إمـــــــام ، ســـــــهير رمـــــــزى نـــــــور الشـــــــريف

  . ، ميمى جمال الدقن
،  مجنــــون ســــابق يــــرغم شــــابين وفتــــاتين علــــى الــــزواج عكــــس الحــــب

ـــد حســـب الحـــب ـــزواج طلقـــوا وتزوجـــوا مـــن جدي ـــإذا فشـــل ال ـــا !  ف طبع
ــــــون ــــــا أن تصــــــنع فيلمــــــا عظ فكــــــرة مجن ــــــو ، لكــــــن كــــــان ممكن يمــــــا ل

ـــــــة ســـــــاخرة ـــــــة عصـــــــر  افترضـــــــوا فيهـــــــا أنهـــــــا عبثي ـــــــدال مـــــــن محاول ، ب
مــــا رجــــح كفــــة نجــــاح هــــذا الفــــيلم هــــو .  الضــــحكات الســــاذجة منهــــا

ــــه صــــمد أمــــام  حشــــد المواقــــف الجنســــية الكبيــــر حمــــام  “، لدرجــــة أن
  . ، ال حظ مع هذا أنه فيلم أأ حين عرضا معا”  المالطيلى

  شىء من الحب 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [م ق  ٧٧)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 

ــــــون ــــــل صــــــبرى:  تــــــأليف.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفزي ــــــدس .  نبي مهن
حســـــــــين علـــــــــى :  موســـــــــيقى تصـــــــــويرية.  فـــــــــايزة يوحنـــــــــا:  الـــــــــديكور
:  فــــــــيديو مونتـــــــاچ.  محمـــــــد عثمـــــــان:  مـــــــدير التصـــــــوير.  إســـــــماعيل

ــــراهيم محمــــد ، الســــيد أحمــــد ســــالمة مصــــطفى شــــرف ،  ، محمــــود إب
ـــــــد الـــــــراز  ـــــــة صـــــــوت ومكســـــــاچ.  قمحمـــــــد عب ـــــــد :  مراقب محمـــــــد عب

مــــــدير .  مصــــــطفى عبــــــد اللطيــــــف:  مســــــاعد مخــــــرج أول.  المــــــنعم
  . ] عالء كامل:  إخراج . [ محمد توفيق:  اإلنتاج

ــــى فــــوزى ــــراهيم يســــرى.  ليل ــــايق عــــزب.  جمــــال إســــماعيل.  إب .  ف
مــــــع نجــــــوم .  محمــــــود الســــــيد.  ثريــــــا إبــــــراهيم.  عصــــــمت محمــــــود

ـــــــزيون ــــــا.  لچيهــــــان فاضــــــ.  التليف ميــــــار .  بهــــــاء ثــــــروت.  منــــــى زكري
  . الببالوى

الخلفيـــــات المصـــــقولة والتصـــــوير الجيـــــد همـــــا العنصـــــرين الوحيـــــدين 
ــــــة بعــــــض الشــــــىء  ــــــدراما التليفـــــــزيونية مقبول اللــــــذين يجعــــــالن هــــــذه ال

رغــــــم أنهــــــا كانــــــت أحيانــــــا أفخــــــم ممــــــا يجــــــب وبــــــدا مســــــكن حــــــى  (
ـــل ـــك أقـــرب لقصـــر ريفـــى هائ ســـأل ال ت (أســـتاذ طـــب شـــاب .  ) الزمال

ـــى حـــدث هـــذا فـــى مصـــر ـــزواج )  مت أرســـتقراطى األصـــل عـــازف عـــن ال
ـــــنهض تاركـــــا أمـــــه إذا مـــــا حاولـــــت مفاتحتـــــه فـــــى األمـــــر ،  لدرجـــــة أن ي

يقــــرر فجــــأة وبــــدون مبــــررات قويــــة جــــدا كــــالمتوقع الــــزواج مــــن إحــــدى 
ـــــــر ـــــــن أصـــــــل فقي ـــــــه م ـــــــدة .  طالبات ـــــــى حياتهـــــــا الجدي ـــــــدمج هـــــــى ف تن

لــــى أن ينتهــــى األمــــر ، إ والمستشــــفى الجديــــد الفــــاخر الــــذى افتتحــــه
خيــــوط موازيــــة لزميليهــــا .  بصــــدام حــــول منعــــه إياهــــا مــــن زيــــارة أمهــــا

ــــــــادة بحــــــــارتهم  ــــــــذين تزوجــــــــا وافتتحــــــــا عي وجاريهــــــــا المكــــــــافحين الل
أســـــوأ األدوار ذهـــــب إلبـــــراهيم يســـــرى الـــــذى تبنـــــى عجرفـــــة .  الفقيـــــرة

وأفضـــــلها .  غيـــــر مقنعـــــة وغيـــــر مهذبـــــة لدرجـــــة ال وجـــــود لهـــــا أصـــــال
ى كـــــــاألم األرســـــــتقراطية لكـــــــن دون عجرفـــــــة ذهــــــب إلـــــــى ليلـــــــى فـــــــوز 

عارضـــــت الـــــزواج رغـــــم طيبتهـــــا الدائمـــــة نحـــــو بســـــطاء النـــــاس .  ابنهـــــا
ـــــــذى  ( ـــــــك الجـــــــار الشـــــــاب وال ـــــــد ذل ومـــــــنهم جمـــــــال إســـــــماعيل وال

ــــــة ــــــك المصــــــاعب ) خــــــدمهم لســــــنوات طويل ــــــك لتوقعهــــــا لتل ،  ، وذل
ــــى موقــــف الزوجــــة  ــــك تتبن وتحــــاول )  چيهــــان فاضــــل (لكنهــــا بعــــد ذل

  .  بينهما تقريب الفجوة
  شىء من الخوف 

  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
.  ثـــــــروت أباظـــــــة:  قصـــــــة.  المؤسســـــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســـــــينما

عبــــد الــــرحمن :  أغــــانى مــــن تــــأليف.  صــــبرى عــــزت:  ســــيناريو وحــــوار
ــــــودى ــــــاظر.  االبن ــــــدس المن ــــــاچ.  حلمــــــى عــــــزب:  مهن رشــــــيدة :  مونت

أحمـــــد :  ير التصـــــويرمـــــد.  بليـــــغ حمـــــدى:  موســـــيقى.  عبـــــد الســـــالم
  . حسين كمال:  إخراج.  خورشيد
،  ، محمـــــــود ياســـــــين ، يحيـــــــى شـــــــاهين ، محمـــــــود مرســـــــى شـــــــادية

،  ، ســــــميرة محســــــن ، صــــــالح نظمــــــى ، محمــــــد توفيــــــق آمــــــال زايــــــد
  . ، وفيق فهمى ، حسن السبكى أحمد شكرى

، بينمـــــا لـــــم  نجـــــاح هـــــذا الفـــــيلم ينســـــب لعرضـــــه التليفــــــزيونى فقـــــط
ــــق نفــــس النجــــاح ســــينم ــــة ملحميــــة عــــن فتــــاة .  ائيايل وهــــو قصــــة ريفي

ـــــة ـــــة القري ـــــا مـــــن طاغي ـــــرفض زواجـــــا إجباري ـــــة ت ـــــى ال يتحـــــول  ريفي ، حت



٢٠٠  

،  جيـــــد كفــــيلم جـــــدلى فكـــــرى.  األمــــر لتمـــــرد أســــطورى للقريـــــة كلهــــا
ــــــــى  ــــــــة وال يصــــــــل للتماســــــــك الفن ــــــــة الواقعي ــــــــع مــــــــن الناحي ــــــــر مقن غي
واألســــــــلوبى الــــــــذى قدمــــــــه حســــــــين كمــــــــال فــــــــى فيلميــــــــه الســــــــابقين 

، هنــــــــا بعــــــــض اللعــــــــب المراهــــــــق  ” البوســــــــطجى “و”  لالمســــــــتحي “
بالكــــاميرا وشــــريط الصــــوت تفســــد مــــا يفتــــرض أنــــه خــــيط درامــــى بــــالغ 

  . هو بكل المعايير بداية هبوط ذلك الموجه إلى العادية.  القوة
   ٢/١شىء من العذاب 

  ق م ١٣٩)   س ( ١٩٦٩مصر 
.  العربيـــــــــة للســـــــــينما ] المؤسســـــــــة المصـــــــــرية العامـــــــــة للســـــــــينما [

، أحمـــــــد  صـــــــالح أبـــــــو ســـــــيف:  ســـــــيناريو.  أحمـــــــد رجـــــــب:  قصـــــــة
ــــاظر.  أحمــــد رجــــب:  حــــوار.  رجــــب .  حلمــــى عــــزب:  مهنــــدس المن

مــــــــدير .  فــــــــؤاد الظــــــــاهرى:  موســــــــيقى.  حســــــــين عفيفــــــــى:  مونتــــــــاچ
  . صالح أبو سيف:  إخراج.  إبراهيم شامات:  التصوير

، عبـــــد المـــــنعم  ، حســـــن يوســـــف ، يحيـــــى شـــــاهين ســـــعاد حســـــنى
  . مدبولى
ــــة مــــن جريمــــة قتــــلفتــــاة  ، تلجــــأ لشــــاليه رســــام متوســــط العمــــر  هارب

ـــــق ـــــدأ الحـــــب.  بصـــــفتها ضـــــلت الطري ـــــذى  يب ، فـــــى نفـــــس الوقـــــت ال
ــــــذه الشــــــاب .  اآلن تنكشــــــف جريمتهــــــا أمامهمــــــا.  يحبهــــــا فيــــــه تلمي
ــــــة متوســــــطة ، أقــــــل مــــــن المســــــتوى العــــــام للموجــــــه  ميلودرامــــــا عاطفي

  . الكبير
  الشياطين 

  ق م ١٤٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٧مصر 
إعــــــداد .  ديستويفســــــكى:  قصــــــة الكاتــــــب الروســــــى.  چينــــــا فــــــيلم

ـــــــاب:  وســـــــيناريو وحـــــــوار ـــــــاچ.  محمـــــــود دي ـــــــة شـــــــكرى:  مونت .  نادي
.  محمــــــــود نصــــــــر:  مــــــــدير التصــــــــوير.  جمــــــــال ســــــــالمة:  موســــــــيقى
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

،  ، محمــــــود عبــــــد العزيــــــز ، نــــــورا ، حســــــين فهمــــــى نــــــور الشــــــريف
،  ، أمينـــــــة رزق ، محيـــــــى إســـــــماعيل ، حيـــــــاة قنـــــــديل مجـــــــدى وهبـــــــة
  . ، شوقى متى عماد حمدى

، جذابــــــة فقــــــط فــــــى حــــــد  معالجــــــة مصــــــرية لروايــــــة ديستويفســــــكى
، إذ نجـــــــح المخـــــــرج والممثلـــــــون فـــــــى إعطـــــــاء جـــــــو تغريـــــــب  ذاتهـــــــا

،  وإن كـــــان غيـــــر مقنـــــع علـــــى الصـــــعيد الـــــواقعى المصـــــرى (محبـــــب 
.  ) فضــــــال عــــــن إهمالــــــه لمعظــــــم االبعــــــاد النفســــــية للروايــــــة األصــــــلية

،  الموضـــــوع هـــــو الصـــــراعات الداخليـــــة فـــــى جمعيـــــة سياســـــية إرهابيـــــة
ـــــورة ـــــل الث ـــــا قب ـــــرة م ـــــى فت ـــــاالت ف ـــــوم باغتي ـــــب تق :  ، واألبطـــــال بالترتي

، الخادمـــــــة التـــــــى  ، رئـــــــيس الجمعيـــــــة أرســـــــتقراطى منضـــــــم للجمعيـــــــة
، عضـــــــو يـــــــؤمن  ، عضـــــــو مـــــــتحمس فـــــــى الجمعيـــــــة تزوجهـــــــا األميـــــــر

، ثــــــــم غيــــــــرهم  لعضــــــــو، وزوجــــــــة هــــــــذا ا باالنتحــــــــار طريقــــــــا للحريــــــــة
  . آخرون

  شياطين إلى األبد 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 

ـــــا:  قصـــــة.  أفـــــالم جمـــــال الليثـــــى :  ســـــيناريو وحـــــوار.  كمـــــال زكري
ــــاچ.  بهجــــت قمــــر ــــدير التصــــوير.  حســــين أحمــــد:  مونت فـــــيكتور :  م

  . محمود فريد:  إخراج.  أنطون
،  حيــــاة قنــــديل،  ، نجــــوى فــــؤاد ، صــــفاء أبــــو الســــعود عــــادل إمــــام
،  ، مظهــــر أبــــو النجــــا ، خلــــدون يوســــف ، محمــــد رضــــا نبيلــــة الســــيد
  . ، إبراهيم سعفان محمود التونى

جــــــاويش بالمطــــــافىء يــــــرغم شــــــابين علــــــى االلتحــــــاق بالشــــــرطة إذا 
ــــــه ــــــزواج مــــــن ابنتي ــــــنجح .  أرادوا ال ــــــن الجــــــاويش ي وحــــــين يخطــــــف اب

ـــــه ـــــديا متوســـــطة.  الشـــــابان فـــــى إعادت ـــــرداءة ، يعيبهـــــا الملـــــل وا كومي ل
  . واالستخفاف مضمونا وتوجيها

   ٢/١شياطين البحر 
  ق م ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٧٢مصر 

:  مونتـــــــاچ.  عــــــدلى المولــــــد:  قصــــــة وســـــــيناريو.  جمهوريــــــة فــــــيلم
حســـــام :  إخــــراج.  إبــــراهيم صــــالح:  مــــدير التصـــــوير.  فكــــرى رســــتم
  . الدين مصطفى

،  ، نيللـــــى ، يوســـــف فخــــر الـــــدين ، محمــــد عـــــوض حســــن يوســـــف
،  ، أحمـــــد لوكســـــر ، غســـــان مطـــــر ، محمـــــد رضـــــا ســـــرحانشـــــكرى 

  . ، كنعان وصفى فاطمة مظهر
ــــــــاجر عقــــــــاقير ــــــــة ســــــــيارة ت ــــــــل  يســــــــرق األبطــــــــال الثالث ، بعــــــــد قلي

.  ، ويشـــــــتركون فـــــــى مطـــــــاردة واســـــــعة ضـــــــده ســـــــيلتحقون بالبحريـــــــة
ـــــذا حققـــــت نجاحـــــا ضـــــخما بالمقـــــاييس  مغـــــامرات ســـــريعة نســـــبيا ، ول

  . المصرية
  الشياطين الثالثة 

  ق أأ ٩٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٤مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

ــــــزى رشــــــدى أباظــــــة ــــــد  ، حســــــن يوســــــف ، أحمــــــد رم ــــــى عب ، برلنت
  . ، نوال أبو الفتوح الحميد

خــــروج ثالثــــة مــــن .  فــــيلم تشــــويقى خفيــــف مســــلى وملــــىء بالحركــــة
، لكــــــــن تصــــــــفية الحســــــــابات  ، يريــــــــدون التوبــــــــة والتعــــــــاون الســــــــجن
ممتــــــد مــــــع إحــــــدى عصــــــابات تهريــــــب ، تقــــــودهم لصــــــراع  الســــــابقة
  . العقاقير

  شياطين الجو 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

، شـــــكرى  ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى ، آمـــــال فريـــــد أحمـــــد رمـــــزى
، منيـــــــرة  ، عبـــــــد المـــــــنعم إبـــــــراهيم ، عبـــــــد الغنـــــــى النجـــــــدى ســـــــرحان
  . ، عدلى كاسب ، سعيد  أبو بكر ، سلوى محمود سنبل

، والعمليــــــات  ، عــــــن قـــــوات المظــــــالت إنتـــــاج جيــــــد وكبيـــــر نســــــبيا
محـــور القصـــة خمســـة لكـــل مـــنهم دوافعـــه .  الحربيـــة التـــى يخوضـــونها

  . ، لكن الحرب توحد بينهم وجدانيا الخاصة للتطوع
  شياطين الظالم

  . ” أسطورة الشيطان “:  انظر
   ٢/١الشياطين فى أجازة 

  ق م ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٧٣مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  جإخرا 

، يوســـــف فخـــــر  ، محمـــــد عـــــوض ، أحمـــــد رمـــــزى حســـــن يوســـــف
  . ، أحمد أباظة ، توفيق الدقن ، غسان مطر ، لبلبة الدين

ــــة ناجحــــة لحــــد مــــا ، وإن نقصــــها العنصــــر  مغــــامرات نشــــاط كوميدي
ـــة ثالثـــة أصـــدقاء فـــى .  النســـائى الجـــوهرى عـــادة فـــى مثـــل هـــذه التركيب

ــــة صــــيف لألســــكندرية ــــة مــــن ، بي رحل نمــــا تحــــوى كــــاميرا أحــــدهم كمي
  . الماس أخفتها إحدى العصابات بها

  شياطين الليل 
  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

، ليلــــــى  ، حســــــن حامــــــد ، أمينـــــة رزق ، هنــــــد رســــــتم فريـــــد شــــــوقى
  . ، صالح السعدنى ، شفيق نور الدين شعير

ـــــــرة ـــــــد كمغـــــــامرات نشـــــــاط مثي ـــــــى، ردى عمـــــــل جي .  ء كفـــــــيلم وطن
الكفـــــــاح الـــــــوطنى ضـــــــد اإلنجليـــــــز مجـــــــرد خلفيـــــــة باهتـــــــة لمغـــــــامرات 

فتـــــوة إحـــــدى .  بعضـــــها عنيـــــف وبعضـــــها كوميـــــدى وبعضـــــها عـــــاطفى
، وعالقاتـــــه مـــــع  الحـــــارات الـــــذى يتحـــــول كاســـــالفه للعمالـــــة للمحتـــــل

، وهــــذا حتــــى  ، ومــــع أميــــرة مـــن البيــــت المالــــك فتـــاة الحــــى الحســــناء
ـــــرر ا ـــــه يثـــــوب ويق ـــــا يجعل ـــــةيحـــــدث م أول أفـــــالم .  إلنضـــــمام للمقاوم

  . صالح السعدنى
   ٢/١شياطين الليل 

The American Rickshaw 
  ق م ٩٣)   س/    ف ( ١٩٨٩إيطاليا 

  . ” الشيطان والساحرة “:  س
Aka: American Tiger (USTitle). 
St: Sergio Martino, Roberto Leoni; S: Saur Scavolini, 

Roberto Leoni, Maria Perrone Capano. AD: Federico 
Padovan; OSD: Antonello Geleng; SpMUpFx: Rosario 
Prestopino. Costumes: Valentina de Palma, Leslie Herman, 
Cecilia Lindhard. PSdMixer: Victor Melloni; AstD: 
Federica Martino; AstE: Teresa Negozio. E: Eugenio 
Alabiso. M: Luciano Michelini. PMg: Ricky Sacco. PExc in 
Italy: Marco Grillo Spina, Massimo Massimi. DPh: 
Giancarlo Ferrando. D: Martin Dolman. 

Mitch Gaylord. Daniel Greene. Victoria Prouty. ¤. Michi 
Kobi, Roger Pretto, Regina Rodriguuez, Darin de Paul, Judy 
Clayton, Glenn Maska, Carmen Lopez, Gregg Todd Davis, 
Sherrie Rose, Von B. von Lindenberg, Nancy Duerr, Paul 
Nagel, Jr., Sean P. Dunne. SpGuestStar: Donald Pleasence. 

،  ، يــــتهم لمصــــادفة مــــا طالــــب مســــالم يعمــــل بجــــر عربــــة الريكشــــو
ــــوم  ــــه فــــى ي ــــود مثل ــــل شــــاب آخــــر مول ،  ٦٦ســــنة  ٦مــــن شــــهر  ٦بقت

ــــــاح كــــــان فــــــى حــــــوزة ويالحقــــــه ق ــــــى مفت ــــــرف للحصــــــول عل ــــــل محت ات
ـــــل ـــــع أن وراء هـــــؤالء قـــــس مســـــيحى.  القتي ـــــع  الواق ـــــى الواق ـــــه ف ، لكن

الشـــــيطان أصـــــبح يملـــــك حجـــــر الشـــــر ويريـــــد ســـــيادة العـــــالم باعادتـــــه 
، بينمـــــا تحـــــاول الســـــاحرة الصـــــينية الخيـــــرة العجـــــوز  لموقعـــــه األصـــــلى

ــــى اغتصــــب منهــــا الحجــــر  الحجــــر ، إســــتعادة  ) وكــــذلك شــــبابها (الت
فحاولــــــت أوال بواســــــطة ابــــــن ’  عــــــام النمــــــر ‘بواســــــطة أحــــــد مواليــــــد 

، وتحـــــاول اآلن عـــــن طريـــــق  لكنـــــه خانهـــــا)  القتيـــــل (زعـــــيم الجماعـــــة 
البطــــــل وبمســــــاعدة العــــــاهرة الرقيقــــــة التــــــى أوقعتــــــه فــــــى التهمــــــة فــــــى 

،  فــــيلم ســــحر أســــود بــــال تميــــز يــــذكر ســــوى بعــــض الجــــنس.  البدايــــة
محببـــــان فـــــى )  د والجميلـــــة پرواتـــــىجـــــايلور  (لكـــــن البطلـــــين الشـــــابين 

ـــــدورين ، وأفضـــــل شـــــىء افتتاحـــــه بحكمـــــة لكونفوشـــــيوس تقـــــول أن  ال
األحــــــداث والتصــــــوير فــــــى .  الطريــــــق األمثــــــل لــــــيس الطريــــــق المعتــــــاد

  . الواليات المتحدةـ  ميامى 
  شياطين المدينة 

  ق م ١٠٠)   س/  نور الدين ( ١٩٩١مصر 
صـــــــــــــــــــر أفـــــــــــــــــــالم م ســـــــــــــــــــانيالند فـــــــــــــــــــيلم انترناشـــــــــــــــــــيونال  [

محمــــد :  مونتــــاچ.  عمــــران علــــى:  إنتــــاج.  أوزريــــس فــــيلم ] الجديــــدة
.  رضــــا الســــيد:  مــــدير التصــــوير.  طــــارق شــــرارة:  موســــيقى.  الطبــــاخ

  . ] سعيد محمد [ـ  سعيد محمد مرزوق :  قصة وإخراج
،  ، أحمـــــد حـــــالوة ، محمــــود الجنـــــدى ، بوســـــى فــــاروق الفيشـــــاوى

ـــــل مرســـــى ـــــى خلي ـــــد  ، ضـــــياء الميرغن ـــــل، حســـــنى عب ، ماجـــــدة   الجلي
ــــدين ، صــــباح محمــــود ، حســــين الشــــريف كامــــل ــــة شــــمس ال ،  ، نادي

ســـــعاد :  ، الراقصـــــة ، حســـــين عرعـــــر ، أحمـــــد رضـــــوان نجـــــاة محمـــــد
  . فهمى

ضــــحية إلحـــــدى عصـــــابات العقـــــاقير تقــــرر أختـــــه االنتقـــــام لمصـــــرعه 
تتعــــرف مــــن خــــالل المطعــــم الــــذى تعمــــل فيــــه علــــى .  علــــى أيــــديهم

ـــــ ـــــأن يلتحق ـــــى تســـــتخدم  شـــــابين يســـــاعدانها ب ا لالشـــــتغال بالشـــــركة الت
ـــــــب ـــــــتم االنتقـــــــام كســـــــتار للتهري ـــــــة الشـــــــرطة ي ميلودرامـــــــا .  ، وبمعاون

  . نشاط يسهل التنبؤ بخيوطها وبال إثارة تذكر
  الشياطين والكورة 

  ق م ٩٥)   س/  الدقى ( ١٩٧٣مصر 
أفــــــــالم حســــــــن  ] أفــــــــالم حســــــــن يوســــــــف  وكالــــــــة الجــــــــاعونى [

ــــاظر.  مــــربهجــــت ق:  ســــيناريو وحــــوار.  يوســــف ــــدس المن ــــد :  مهن عب
كمـــــال  :  مـــــدير التصـــــوير.  فتحـــــى داوود:  مونتـــــاچ.  المـــــنعم شـــــكرى

  . محمود فريد:  إخراج.  كريم
،  ، إبــــراهيم خــــان ، عــــادل إمــــام ، حســــن يوســــف شــــمس البــــارودى

  . ، بليغ حبشى ، نبيلة السيد عماد حمدى

ــــــام ــــــذى كــــــان ناجحــــــا تلــــــك األي .  خلــــــيط الرياضــــــة والعصــــــابات ال
ـــدي ـــادى آخـــركومي ـــه مـــن مشـــجع لن ـــزواج ابنت ، إال  ا عـــن رفـــض األب ل

  . أن األخير يكتشف الحقيقة اإلجرامية لمن يريدون خطبتها منه
  الشيخ حسن 

  ق أأ ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٤مصر 
  . حسين صدقى:  إخراج

،  ، دولــــت أبــــيض ، ليلــــى فــــوزى ، حســــين صــــدقى هــــدى ســــلطان
  . ، منسى فهمى إستيفان روستى
، وتتزوجــــــه رغــــــم  ية تقــــــع فــــــى غــــــرام طالــــــب بــــــاألزهرفتــــــاة مســــــيح

ــــاألم.  أهلهــــا وقبــــل أن تمــــوت .  وحــــين تمــــرض أمهــــا يطلقهــــا رحمــــة ب
ذروة األفــــالم التــــى .  وهــــى تلــــد توصــــى بالطفــــل وبجثتهــــا إلــــى حســــن

وعــــادة مــــا يــــتهم الفــــيلم .  تــــرجم فيهــــا حســــين صــــدقى تدينــــه الشــــديد
ضــــفاه علــــى بالتعصــــب الــــدينى لمظهــــر المراهقــــة واالنجــــراف الــــذى أ

، وللرمزيـــــات الواضـــــحة للخاتمـــــة الخاصـــــة بمصـــــير  الفتـــــاة المســـــيحية
الطفــــــل الــــــذى أنجبــــــاه وكــــــذا تحــــــول الفتــــــاة لإلســــــالم بــــــدون داعــــــى 

بالفعـــــــل ترســـــــخت هـــــــذه الســـــــمعة الســـــــيئة للفـــــــيلم بمـــــــرور .  درامـــــــى
  . ، ولم يحظ بعروض تذكر الوقت

   ٢/١ ٢٠٠٠شيرى 
Cherry 2000 

  ق م ٩٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٧أميركا 
 . ” المقاتلة المحترفة “:  ، س ف

Orion. C: Jane Jenkins, C.S.A. and Janet Hirshenson, 
C.S.A. MComp: Basil Poledouris. CD Cnslt: Julie Weiss. 
FE: Edward Abrams, C.S.A. and Duwayne Dunham. PD: 
John J. Moore. DPh: Jacques Haitkin. AscP: Julie Kirkham. 
Co-P: Elliot Schick. ExcP: Lloyd Fonvielle. St: Lloyd 
Fonvielle. S: Michael Almereyda. P: Edward R. Pressman 
and Caldecot Chubb. D: Steve de Jannatt. 

Melanie Griffith. David Andrews. Ben Johnson. Tim 
Thomerson. Brion James. Co-Str: Harry Carey, Jr. and 
Michael C. Gwynne. And Pamela Gidley -as Cherry.  ↑ 
Jennifer Balgosin, Marshall Bell, Larry Fshburne, Jeff 
Levine, Jennifer Mayo, Cameron Milzer, Howard Swain, 
Jack Thebeau, Robert Zdar. And Jenny Lester-McKean. 
Katie Greene, Joan Esdoell, John Tarnoff, Annabel Eroows, 
Ray Favero, Frances McCaffrey, Sly-Ali Smith, Donny 
Evins. 

ـــــة  ـــــة  ٢٠١٧بربري ـــــة األنيق ـــــوت ’  ٢٠٠٠شـــــيرى  ‘المهذب هـــــى روب
، هدفــــــه تحقيــــــق ســــــعادة  ) پــــــاميال جيــــــدلى (نســــــائى فــــــائق الجمــــــال 

، فتبـــدا مغـــامرة كبـــرى للبطـــل مـــع  تصـــاب بعطـــب.  متكاملـــة لصـــاحبه
ـــك إل ـــة وذل ـــة محترف حضـــار جســـم آخـــر مـــن نفـــس الطـــراز الـــذى مقاتل

الحــــظ أن هــــذه أول تجربــــة لــــه للتعامــــل مــــع إنســــانة .  لــــم يعــــد يصــــنع
، والحقيقــــة أن  ميالنــــى جريفيــــث تشــــع تلقائيــــا هــــذا المعنــــى (حقيقيــــة 

ـــــن مجـــــرد خيـــــال علمـــــى  ـــــذى نقـــــل الفـــــيلم م وجودهـــــا وحـــــده هـــــو ال
، وتوقـــع مـــن هـــذا مـــا ســـتكون  ) إشـــتقاقى إلـــى شـــىء يســـتحق الفرجـــة

ـــــةعليـــــ ، ولكـــــن   خيـــــال علمـــــى مجتهـــــد فـــــى بعـــــض األفكـــــار.  ه النهاي
  . ككل متوسط أو أفضل قليال

  الشيطان 
  ق أأ ٨٤)   س/  ماركو ( ١٩٦٩مصر 

قصـــــــة .  أفـــــــالم ســـــــماحة]  أفـــــــالم الســـــــالم وكالـــــــة الجـــــــاعونى  [
ـــــــروت:  وســـــــيناريو وحـــــــوار :  مونتـــــــاچ.  ، محمـــــــد ســـــــلمان أحمـــــــد ث

محمــــد :  إخــــراج.  الحإبــــراهيم صــــ:  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم
  . سلمان

ـــــد شـــــوقى ـــــارودى فري ـــــد الغفـــــور ، شـــــمس الب ، ســـــعيد  ، أشـــــرف عب
، ســــــهير  ، نجــــــاح ســــــالم ، علــــــى مصــــــطفى ، بــــــرج فازيليــــــان جــــــالل
، كمـــــال  ، حســـــين عرابـــــى ، مختـــــار الســـــيد ، أحمـــــد أبـــــو عيبـــــة زكـــــى
  . الزينى

ـــرى ذهبـــى  ـــى عـــن مجـــرم يخطـــط لســـرقة تمثـــال أث ـــة بحـــث دول عملي
بينمــــا تــــنجح البطلــــة فــــى تضــــليل .  حراء ســــقارةمخبــــأ بشــــفرة فــــى صــــ

وتتــــــوالى .  ، تصــــــل العصــــــابة للشــــــفرة وتقتــــــل مــــــن يعرفهــــــا الشــــــرطة
  . فيلم نشاط متوسط.  المطاردات

  الشيطان امرأة 
  ق م ١٢٣)  س/  السبكى ( ١٩٧٢مصر 

.  أفـــــــالم االتحـــــــاد]  ؛ أفـــــــالم مصـــــــر الجديـــــــدة أفـــــــالم االتحـــــــاد [
،  فكــــــرى رســــــتم:  مونتــــــاچ.  فيصــــــل نــــــدا:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار

عبـــــاس  :  إنتـــــاج.  وحيـــــد فريـــــد:  مـــــدير التصـــــوير.  جـــــالل مصـــــطفى
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  كامل

، صــــــــالح  ، مديحــــــــة كامــــــــل ، محمــــــــود ياســــــــين نجــــــــالء فتحــــــــى
، عليــــة  ، ســــمير صــــبرى ، عبــــد الخــــالق صــــالح ، غســــان مطــــر نظمــــى

  . عبد المنعم
ــــى حــــارس فــــى مصــــنع تريكــــو يقــــع فــــى حــــب إحــــدى العــــامال ت الت

ــــان تطاردهمــــا العصــــابة وتجبــــره .  تورطــــه فــــى جريمــــة ســــرقة حــــين يهرب
ـــاقير ، لكـــن يظـــل بهـــا  درامـــا تشـــويقية ركيكـــة.  علـــى االتجـــار فـــى العق
  . عبق تحرر بداية السبعينيات

  الشيطان امرأة 
Nightie Nightmare 

  ق م ٩٠)   ف  ( ١٩٩٠أميركا ح 
[Miracle Pictures] New Classics. M: Chuck Cirino. PD: 

Richard K. Wright. SpVFxDesign: Dean C. Jones, William 
S. Jones. DPh: J.E. Bash, Jurgen Baum. E: Neana S. 
Eisenstein. Co-P: Jonathan Winfrey. W: James B. Rogers, 
Bob Sheridan. P: Shelley Stoker. D: Arch Stanton. 

Robyn Harris. Melissa Moore, Dana Bentley. Stacia 
Zhivago, Michelle Verran. Jurgen Baum, Karen Chorak, 
Bridget Carney. Bob Sheridan, Alex Tabrizi, Eric Hoffman, 
and intrd: Mike Elliott -as Eddie.  Orville Retchum -as 
Himself. 



٢٠١  

خمـــــس طالبـــــات يســـــتأجرن للســـــكن بيتـــــا وقعـــــت بـــــه مذبحـــــة قتـــــل 
الواقــــع أن جــــاره .  شـــخص لزوجتــــه وابنتيــــه ثــــم صــــرع علـــى يــــد جارتــــه

الضـــــخم يواصــــــل اآلن إحيــــــاء المذبحــــــة خــــــالل هــــــذه الليلــــــة األولــــــى 
، خاصــــــــة وأنهــــــــن بــــــــدأن الليلــــــــة  للفتيــــــــات فــــــــى الشــــــــقة المهجــــــــورة

ــــت  ــــة لوحــــة حــــروف ســــرية كان ــــل بتجرب ــــالمنزلباســــتدعاء روح القات .  ب
إجمــــاال فــــيلم رعــــب بــــالغ الصــــغر .  وتــــأتى النهايــــة بمفاجــــأت أخــــرى

ــــزل األشــــباح ــــى الســــفاح ومن ــــر يخلــــط ثيمت أيضــــا .  ، دمــــوى لحــــد كبي
، مـــع عرضــــى  لهـــواة األجســـاد النســـائية الفارهـــة الناريــــة طـــوال الوقـــت

  . إسترپتيز كاملين
   ٢/١شيطان البوسفور 

  م ق ٩٠)  س/  السبكى  ( ١٩٦٨، مصر  تركيا
  . نيازى مصطفى:  إخراج

  . ، طروب ، مراد سويدان ، هوليا فريد شوقى
، هنـــاك تغريـــه  مجـــرم ســـابق يـــذهب ألمـــه وأخيـــه الضـــابط فـــى تركيـــا

.  عمـــــل متوســـــط النجـــــاح.  ، ونهايـــــة ســـــعيدة عصـــــابة بالعمـــــل معهـــــا
ـــــا كوشـــــيت:  ملحوظـــــة ـــــا هـــــى هولي ـــــرز  هولي ، التـــــى أصـــــبحت أحـــــد أب

  . ممثالت تركيا فى الثمانينيات
  شيطان جزيرة الفردوس

  . ” الوحش الرهيب “:  انظر
   ٢/١الشيطان الخفى 

Split Second 
  ق م ٩٠ ) س/   عالم الفـيديو(  ١٩٩٢بريطانيا 

Challenge; Chris Hanley; Muse. PD: Chris Edwards. CD: 
Antoinette Gregory. DPh: Clive Tickner. E: Dan Rae. 
MComp: Stephen Parsons & Francis Haines. Exc in Charge 
of P. U.S.A.: Susan Nicoletti. AscP: Gary Scott Thompson. 
ExcP: Keith Cavele. W: Gary Scott Thompson. P: Laura 
Gregory. D: Tony Maylam. 

Rutger Hauer. ¤. Kim Cattrall. Neil Duncan. Alun 
Armstrong, Pete Postlethwaite, Ian Dury, Intrd: Roberta 
Eaton. And Michael J. Pollard -as  Rat Catcher. ␡ Tony 
Steedman. 

يطــــــــارد قــــــــاتال )  هــــــــاور (حيــــــــث شــــــــرطى عنيــــــــف  ٢٠٠٨لنــــــــدن 
ـــل زميلـــه فـــى الشـــرطة متسلســـال ـــت آخـــر جرائمـــه قت يبـــدأ اآلن .  ، كان

،  مالحقـــــة ذلـــــك القاتـــــل)  دنكـــــان (مـــــع زميـــــل جديـــــد أصـــــغر ســـــنا 
ـــــه مســـــخ ـــــى .  فقـــــط ليكتشـــــف أن ـــــرة الت أحـــــد األفـــــالم الصـــــغيرة الكثي

، متوســــط كتشــــويق  التســــعينياتتحــــول روتجــــر هــــاور للقيــــام بهــــا فــــى 
ربمـــــا يكـــــون ذا قيمــــــة .  وكخيـــــال علمـــــى متميــــــز نســـــبيا فـــــى العنــــــف

ــــة التــــى  ــــالم المســــوخ ذات البــــذالت المطاطي خاصــــة لمــــن افتقــــدوا أف
  . ميزت سينما رعب الخمسينيات

  شيطان الصحراء 
  ق أأ ١١٠)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . يوسف شاهين:  إخراج

، لــــــوال  د الغنــــــى قمــــــر، عبــــــ ، مــــــريم فخــــــر الــــــدين عمــــــر الشــــــريف
  . صدقى

، لكـــن غيـــر مقنـــع تنفيـــذا أو  مغـــامرات صـــحراوية فـــى إنتـــاج طمـــوح
، علــــــى زعــــــيم القبيلــــــة  البطــــــل والبطلــــــة متمــــــردان شــــــابان.  مضــــــمونا
  . ، وتنقذهما الثورة الشعبية فى النهاية يقبض عليهما.  الطاغية

  الشيطان الصغير 
  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
  . مال الشيخك:  إخراج

، صــــــــالح  ، حســــــــن يوســــــــف ، كمــــــــال الشــــــــناوى ســــــــميرة أحمــــــــد
،  ، ناديــــــــة النقراشــــــــى ، أحمــــــــد خمــــــــيس ، محمــــــــد يحيــــــــى منصــــــــور

  . سلوى محمود
.  ، وربمــــا كــــل وقــــت أحــــد أجمــــل أفــــالم النشــــاط المصــــرية لوقتــــه

ـــه مـــن القتلـــة طفـــل يشـــهد جريمـــة قتـــل ـــرة ل وأيضـــا مـــن .  ، مطـــاردة مثي
ــــه اللــــذين ال يعرفــــان ســــر ا ــــهأبوي ــــى.  ختفائ ، كــــان  الطفــــل محمــــد يحي

  . يعتبر نجما تليفزيونيا آنذاك
  شيطان العالم المفقود 

Warriors of the Lost World 
  ق م ٩٠)  س/   ف  ( ١٩٨٣أميركا ح 

A.D.I. P: Roberto Bessi and Frank E. Hildebrand. ¤.  ↑ 
W and D: David Worth. DPh: Gianearlo Ferrando. E Post 
PSup: Ceasare D’Amico. MComp arranged and Perf: 
Daniele Patucchi. SdFx Created: Roberto Arcangeli. At 
Cooperative Studio Sd With: Renato Marinelli, Italo 
Cameracanna, Enzo di Liberto. PD: Antonello Geleng; AD: 
Giacomo Calo Carducci. CD: Fabrizio Caracciolo, Maurizio 
Paiola. 

Str: Robert Ginty. Persis Khambatta. Donald Pleasence. 
With: William Son and Harrison Muller.  ↑ Ftr: Elders: 
Philip Dallas, Laura Nucci, Vinicio Recchi. The Amazons: 
Janna Ryan, Consuelo Marcaccini. The Martial Artists: Dan 
Stephen, Stefano Mior. The Greeks: Scott Coffey, Goffredo 
Marcaccini. The Mercenaries: Urs Althaus, Lucien 
Bruchon, Harrison Muller Jr, Nguyen Huu Phu. The 
Truckers: Giuliano Rosati, Ennio Antonelli. The Outsider: 
Russel Case, Hernani Moreira. The Omega Guards: 
Samuele Goldzader, Massimo Litti. Einstein itself. 

ــــــافر ــــــالغى التن ــــــين ب ــــــب يتمــــــايز لمجتمع شــــــمولية :  المســــــتقبل القري
البطـــــــل .  ، وبربريـــــــة شــــــوارع بالغـــــــة البدائيــــــة عاليــــــة التقنيـــــــة والنظــــــام

ــــــة عــــــالم تحــــــدى  ــــــة ابن ــــــل متجــــــول والبطل ،  ’ النظــــــام أوميجــــــا ‘مقات
ـــــدمير األول ـــــانى مـــــن يســـــاعدونهما علـــــى ت .  يجمعـــــان مـــــن العـــــالم الث

القـــــوة  ‘مشـــــابه لكـــــن أســــذج كثيـــــرا  خامباتــــا ووالـــــدها يرتبطـــــان بفــــيلم
ــــدامى “ [’  ميجــــا ــــبطء .  ] ” الصــــراع ال ــــا هــــو ال ــــوب الرئيســــة هن العي

  . والرتابة والمبالغات

  ☺ الشيطان فى مهمة خاصة 
Die Hard 

  ق م ١٣٢)   ف/  س/   مور/   ت  ( ١٩٨٨أميركا 
  . ” الساعات الرهيبة “:  ف

Twentieth Century Fox [Gordon Company/ Silver 
Pictures]. M: Michael Kamen. C: Jackie Burch. CD: 
Marilyn Vance-Straker. VFxPd: Richard Edlund, A.S.C. 
FE: Frank J. Urioste, A.C.E. and John F. Link. PD: Jackson 
deGovia. DPh: Jan de Bont. ExcP: Charles Gordon. Based 
on the N: Roderick Thorp. S: Jeb Stuart and Steve E. de 
Souza. P: Lawrence Gordon and Joel Silver. D: John 
McTiernan.  UPMg/ AscP: Beau E.L. Marks. 

Bruce Willis. ¤. Alan Rickman. Alexander Godunov. 
Bonnie Bedelia. Reginald Veljohnson. William Atherton. 
Paul Gleason. Hart Bochner. James Shigeta, Bruno Doyon, 
Andreas Wisniewski, Clarence Gilyard, Jr., De’Voreaux 
White. ␡ ↑ Joey Plewa, Lorenzo Caccialanza, Gerard Bonn, 
Dennis Hayden, Al Leong, Gary Roberts, Hans Buhringer, 
Wilhelm von Homburg. Robert Davi, Grand L. Bush, Bill 
Marcus, Rick Ducommun, Matt Landers, Carmine Zozzora, 
Dustyn Taylor, George Christy, Anthony Peck, Cheryl 
Baker, Richard Parker, David Ursin, Mary Ellen Trainor, 
Diana James, Shelley Pogoda, Selma Archerd, Scot Bennett, 
Rebecca Broussard, Kate Finlayson, Shanna Niggins, Kym 
Malin, Taylor Fry, Noah Land, Betty Carvlaho, Kip Waldo, 
Mark Goldstein, Tracy Reiner, Rick Cicetti, Fred Lerner, 
Bill Margolin, Bob Jennings, Bruce P. Schultz, David Katz, 
Robert Lesser, Stella Hall, Terri Lynn Doss, Jon E. Greene, 
P. Randall Bowers, Michele Laybourn. 
ــــــى  ــــــة الت ــــــرادات الخرافي ــــــك اإلي قطعــــــا يســــــتحق كــــــل دوالر فــــــى تل

، واأليقـــــاع الغيـــــر  إحـــــدى تحـــــف التشـــــويق واإلثـــــارة العنيفـــــة.  حققهـــــا
،  ، والحركــــة التــــى تغمــــر الشاشــــة محتمــــل الــــذى ال يهــــدأ وال يتوقــــف

ـــــخ… أبخـــــرة أو دخـــــان  (حتـــــى الهـــــواء نفســـــه يتحـــــرك دائمـــــا  ،  ) إل
ب هائـــــــــل تمتـــــــــزج فيـــــــــه موســـــــــيقى بـــــــــاخ وشـــــــــريط الصـــــــــوت صـــــــــاخ

القصــــــة !  وموتســـــارت بـــــدوى المـــــدافع الرشاشــــــة فـــــى نفـــــس الوقـــــت
شــــرطى نيـــــو يـــــوركى عنيـــــف يـــــأتى إلـــــى لـــــوس أنچلـــــيس فـــــى زيـــــارة مـــــا 

فــــى يـــوم الكريســــماس هــــذا .  ، لمقابلــــة زوجتـــه لشـــركة يابانيــــة ضـــخمة
يحتجــــز أعضــــاء منظمــــة راديكاليــــة ألمانيــــة كــــل أفــــراد الشــــركة بهــــدف 

، البطـــــــل هـــــــو  ة أســـــــهم قيمتهـــــــا مئـــــــات الماليـــــــينخفـــــــى هـــــــو ســـــــرق
، أمـــــــا البـــــــوليس فيتخـــــــبط  الشـــــــخص الوحيـــــــد الطليـــــــق فـــــــى المبنـــــــى

ـــــــى الخـــــــارج ـــــــون ف ـــــــيس .  بجن ـــــــل ويل ، وريكمـــــــان  ) الشـــــــرطى (تمثي
انظـــــر الجـــــزء الثـــــانى !  جيـــــد لحـــــد المفاجـــــأة)  زعـــــيم المختطفـــــين (
، الـــــذى بلـــــور المزيـــــد مـــــن  ” ٢الشـــــيطان فـــــى مهمـــــة خاصـــــة جــــــ  “

هــــارى  ‘، ممــــا لــــم يحــــدث منــــذ  فــــى ضــــرب أفــــالم الشــــرطةالتميــــز 
انتقـــــــام  “انظـــــــر أيضـــــــا الجـــــــزء الثالـــــــث .  ] ” العقـــــــرب “ [’  القـــــــذر
  . ” العنيد

AAN: Sd (Don Bassman, Kevin F. Cleary, Richard 
Overton and Al Overton); FE; VFx (Edlund, Al di Sarro, 
Brent Boates and Thaine Morris); SdFxE (Stephen H. Flick 
and Richard Shorr). 

  ٢/١ ٢الشيطان فى مهمة خاصة جـ 
☺  
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Amos. Dennis Franz. Art Evans. Fred Dalton Thompson. 
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Peter Nelson, Robert Patrick, Michael Cunningham, John 
Leguizamo, Robert Costanzo. 
رامــــون إســــپرانزا قائــــد الجــــيش ســــابقا فــــى جمهوريــــة تخيليــــة اســــمها 

)  اإليحـــــاء واضـــــح لـــــديكتاتور پانامـــــا مانويـــــل نورييجـــــا (فــــــال فــــــيردى 
كــــان يقــــود حملــــة يمينيــــة ضــــد شــــيوعيى بــــالده بــــدعم مــــن الشــــركات 
ــــــك  األميركيــــــة الكبــــــرى اآلن يجــــــرى تســــــليمه للواليــــــات المتحــــــدة ذل

قبيـــــل وصـــــول .  ن فـــــى العـــــالمبعـــــد أن تحـــــول ألكبـــــر مـــــورد للكوكـــــائي
يســــــتولى أتباعــــــه .  ســــــى.  واشينجتون دىـ  طائرتــــــه لمطــــــار دوللــــــيس 

وهـــــم أساســـــا مـــــن مشـــــاة البحريـــــة ورجـــــال األجهـــــزة األميركيـــــة الســـــرية 
ـــه ـــين ب ـــتحكم الخاصـــة بالمطـــار  مـــن المعجب ، يســـتولون علـــى أجهـــزة ال
إلقـــــــالع الچنـــــــرال عليهـــــــا مـــــــن جديـــــــد فـــــــور  ٧٤٧ويطلـــــــب طـــــــائرة 

ـــــــر إحـــــــدائيات ســـــــطح أول .  وصـــــــوله ـــــــدم االســـــــتجابة تغيي ـــــــة لع عقوب
راكبــــــا انفجــــــرت بهــــــم  ٢٣٠البحــــــر راداريــــــا وارتطــــــام طــــــائرة تحمــــــل 

هـــــذا الفـــــيلم هـــــو صـــــاحب الـــــرقم القياســـــى فـــــى عـــــدد القتلـــــى فـــــى  (
، وذلــــك رغــــم محاولـــــة فرديــــة مـــــن  ) ! قتـــــيال ٢٦٤:  تــــاريخ األفــــالم
دس شــــرطى بالســــليقة يــــ:  وهــــذا هــــو چــــون مــــاكلين.  مــــاكلين لإلنقــــاذ

ـــر مـــريح  ـــا غي ـــه لمجـــرد الشـــك فـــى أن شـــيئا م ـــا ال يعني أنفـــه فـــى كـــل م
هــــو فــــى المطــــار لمجــــرد اســــتقبال  (، أو ضــــد الصــــالح العمــــومى  فيــــه

، بينمـــــا شـــــغله الحـــــالى فـــــى لـــــوس أنچلـــــيس التـــــى يبـــــدو أنهـــــا  زوجتـــــه
هــــــذا هــــــو بطــــــل .  ) أعجبــــــت بــــــه وضــــــمته إليهــــــا بعــــــد الجــــــزء األول

،  رد أبعــــادا جديــــدة فائقــــةالسلســــلة التــــى أعطــــت قالــــب الشــــرطى الفــــ
ــــــدم اآللــــــة ألجهــــــزة األمــــــن ال كمجــــــرد آلــــــة ضــــــخمة بالغــــــة  فهــــــى تق
الكفــــــاءة لكنهــــــا ال تــــــزال بحاجــــــة للمبــــــادرة الفرديــــــة ألحــــــد أفرادهــــــا 

، بـــــــل يجعلهـــــــا آلـــــــة مـــــــن الضـــــــخامة  المقـــــــدامين كاســـــــرى الـــــــروتين
فريـــــق قـــــوات  (والجبـــــروت والثقـــــة بـــــالنفس لحـــــد الســـــذاجة والفشـــــل 

ـــــن الســـــوات الخاصـــــة األ ـــــى خبطـــــة حصـــــاد يســـــيرة م ـــــاد ف ســـــطورية يب
ــــــم يصــــــنع .  ) األشــــــرار ال تســــــتغرق دقــــــائق ــــــا طــــــوال الفــــــيلم ل وتقريب

أحـــــدا شـــــيئا مجـــــديا لصـــــالح البطـــــل إال أفـــــراد تعـــــاملوا علـــــى شـــــاكلته 
ــــــين أجهــــــزتهم  ــــــأخرى خــــــارج روت ــــــة هــــــم مــــــن  (بدرجــــــة أو ب بــــــل عام

المســـئولين الصـــغار المـــدنيين فـــى المطـــار وليســـوا مـــن الشـــرطة أو مـــا 
اآللــــــة النظاميــــــة الرســــــمية الفائقــــــة الوحيــــــد التــــــى قــــــدرت .  ) ! شــــــابه

ـــع ـــارا مـــن طريقهـــا كمـــا يفعـــل الجمي ـــم تزحـــه احتق ـــاكلين ول ،  مواهـــب م
، اتضــــــح فــــــى النهايــــــة أنهــــــا خائنــــــة  وهــــــى فريــــــق مكافحــــــة اإلرهــــــاب

إن القالــــــــــب .  وتخطــــــــــط لالنضــــــــــمام للچنــــــــــرال الالتينــــــــــى المــــــــــارق
جميعــــا وأشــــدها تنظيمــــا المحــــورى هنــــا أن الشــــر هــــو أضــــخم اآلالت 

،  ، وهنـــــا ال يصـــــلح لهـــــا أى آلـــــة أخـــــرى وفتكـــــا وجـــــرأة فـــــى التفكيـــــر
لكـــن مـــن معـــدن أشـــد صـــالدة  ـ  نعم فـــرد واحدـ  فقـــط ال بـــد مـــن فـــرد 

.  ) ’ المــــــوت الصــــــلد ‘أو حرفيــــــا ’  االســــــتماتة ‘ترجمــــــة العنــــــوان  (
النهايـــــة المتألقـــــة مشــــــهد خرافـــــى بتفجيـــــر مــــــاكلين للطـــــائرة الچــــــامبو 

ـــق فـــتح خـــزان الوقـــود التـــى  ـــا عـــن طري ـــه هرب ـــرال ورجال إنطلـــق بهـــا الجن
ــــار تنطلــــق وتمســــك بهــــا فــــى  ــــم إشــــعال الوقــــود المتســــاقط فــــإذا بالن ث

للمزيــــد مــــن تهليـــل الجمهــــور جعلــــوا خـــط النيــــران هــــذه علــــى  (الجـــو 
أرضـــــية الطـــــار المظلمـــــة هاديـــــا للطـــــائرات المحلقـــــة والتـــــى كـــــاد ينفـــــذ 

علـــــت النجـــــاح الهائـــــل للجـــــزء أشـــــياء كهـــــذه وغيرهـــــا ج.  ) ! وقودهـــــا
، والفضـــــل االول فـــــى كـــــل هـــــذا يرجـــــع  األول مضـــــاعفا بالضـــــبط هنـــــا

ــــذاك ، الــــذى قــــرر فــــى  لچــــو روث رئــــيس ســــتوديو فــــوكس الجديــــد آن
ســــابقة فريــــدة مــــن نوعهــــا أن يرصــــد لهــــذا الجــــزء ضــــعف مــــا تكلــــف 

ــــا عديــــدة هــــو فــــيلم العمــــر لهــــارلين الــــذى لــــم يوجــــه .  األول مــــن زواي
نجـــــاح رغـــــم اســـــناد الكثيـــــر مـــــن أفـــــالم النشـــــاط قـــــط فيلمـــــا بـــــذات ال

ـــــــيلم ـــــــد هـــــــذا الف ـــــــه بع ـــــــك .  الضـــــــخمة ل ـــــــرت پاتري ابحـــــــث عـــــــن روب
، فـــــــى دور عـــــــابر   ) العـــــــام التـــــــالى (”  الجـــــــزء الثـــــــانى—المـــــــدمر  “

  . كأحد اإلرهابيين
  شيطان من عسل 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

  . ، أمير شاهين زهرة العال ، ، سيد زيان ، لبلبة حسين فهمى
ــــديا مبتكــــرة الموضــــوع ــــر كتســــلية كومي ــــة لحــــد كبي قصــــة .  ، ومقبول

.  ، واألطبـــــاء يؤكـــــدون أن لـــــيس ثمـــــة ســـــبب لهـــــذا زوجـــــين ال ينجبـــــان
مـــــــاذا يحـــــــدث حـــــــين يكتشـــــــفون أن الخادمـــــــة تـــــــذيب حبـــــــوب منـــــــع 

  ! ؟ الحمل فى اللبن
    ٢/١شيطان الموت األسود 

Scanners 
  ق م ١٠٢)  *ف/  س/    ف ( ١٩٨١كندا 
  . ” الرعب القاتل “:  *ف

[Manson International]. Cnslt for SpMUpFx: Dick Smith. 
SpFx: Gary Zeller; MicroFx: Dennis Pire. AD: Carol Spier. 
E: Ronald Sanders C.F.E. M: Howard Shore. DPh: Mark 
Irwin, C.S.C. ExcP: Victor Solnick, Pierre David. P: Clude 
Heroux. D: David Cronenberg. 

Jennifer O’Neill. Stephen Lack. Patrick McGoohan in. ¤. 
Str: Lawrence Dane. Michael Ironside. Robert Silverman. 

هــــــم مجموعـــــة مــــــن البشــــــر قـــــادرون علــــــى قــــــراءة ’  المتفقـــــدون ‘ 
ــــر ــــل عــــن بعــــد أفكــــار الغي ــــدمير والقت ــــل والت ن منقســــم العــــالم اآل.  ، ب

ـــين مـــن يريـــدون إيقـــاف هـــذا الطوفـــان المـــدمر ، ويكلفـــون أخـــوين  مـــا ب
، ومـــــا بـــــين أصـــــحاب  ، بالقضـــــاء علـــــيهم مـــــن أصـــــحاب هـــــذه القـــــدرة

ــــون لكــــن  القــــوة أنفســــهم بزعامــــة األخ اآلخــــر ــــون منعزل ، وهــــم مجهول
ـــــة .  بشرـ  ، ويبشـــــرون فقـــــط بالسوبر يخططـــــون لمســـــتقبلنا ـــــة غريب نهاي

مـــا .  ، لكـــن حـــين يـــتكلم نســـمع اآلخـــر شـــرير، ينتصـــر فيهـــا ال مثيـــرة
رؤيــــة معقــــدة موحيــــة وفلســــفية عــــن الشــــر والمــــوت !  ؟ تفســــيرك أنــــت

ـــــــوق األدمـــــــى ـــــــة  وقـــــــوة وضـــــــعف المخل ـــــــة ‘، فـــــــى تركيب ’  كروننبرجي
، فــــى  ، وأفكــــار وتــــأمالت مبتكــــرة وممتعــــة ” الرعشــــة “انظر ـ  أصــــيلة 

إطـــــــار مـــــــن التشـــــــويق والرعــــــــب الفـــــــائقين ومـــــــؤثرات خاصـــــــة بالغــــــــة 
  . ” الرعشة المميتة “انظر الجزء الثانى .  البراعة

  الشيطان والخريف 
  ق م ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 

ــــــة الســــــينما والمســــــرح والموســــــيقى [ ــــــيلم ] هيئ ــــــوتس ف قصــــــة .  ل
.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  رأفــــت الخيــــاط:  وســــيناريو وحــــوار
  . اوىأنور الشن:  إخراج.  إبراهيم صالح:  مدير التصوير

ـــــدقن ، ســـــامية جمـــــال ، ســـــناء جميـــــل رشـــــدى أباظـــــة ،  ، توفيـــــق ال
،  ، نظـــــيم شـــــعراوى ، نبيلـــــة الســـــيد ، ناديـــــة الشـــــناوى صـــــالح قابيـــــل
ـــــة علـــــى ، محمـــــد صـــــبيح بـــــدر نوفـــــل ـــــو  ، ســـــيد عبـــــد اهللا ، فتحي ، أب
  . الفتوح عمارة

، يجـــــنح هنـــــا للمبالغـــــات  ” الســـــراب “بعـــــد فيلمـــــه األول المتميـــــز 
ـــــى أداء الممثلـــــين ـــــا وحركـــــات الكـــــاميرا ف ـــــوتر فـــــى زواي ، بصـــــورة  والت

ـــــة ـــــد المقارن ـــــى .  تنقصـــــه تمامـــــا عن زوجـــــان يتفقـــــان علـــــى النصـــــب عل
،  ، يـــــدعيان أنهمـــــا شـــــقيقان ويتـــــزوج البطـــــل مـــــن األرملـــــة أرملـــــة ثريـــــة

.  ، تـــــودى لنهايـــــة داميـــــة لكـــــن تحـــــدث مفاجـــــأة فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالثروة
  . أداء سناء جميل هو أفضل ما فى الفيلم

  ن والساحرةالشيطا
  . ” شياطين الليل “:  انظر

  شيطان الوادى الملعون 
Nightmare at Noon 

  ق م ٩٦)  س  ( ١٩٨٧أميركا 
Omega Entertainment. P and D: Nico Mastorakis. ¤. S: 

Nico Mastorakis & Kirk Ellis. M: Arthur Kempel. E: N.M. 
& George Rosenberg. 

Wings Hauser, Bo Hopkins, George Kennedy, Brion 
James, Kimberly Beck, Kimberly Ross. 
عــــالم شــــرير يضــــع عقــــارا فــــى ميــــاه مدينــــة بــــالغرب األمريكــــى وعــــن 
بعـــد يـــتحكم بأجهزتـــه فـــى أهلهـــا ليحـــيلهم للجنـــون ويســـيطر علـــى كـــل 

، ويستضــــيفان بهــــا  شــــاب وصــــديقته عــــابران بســــيارتهما.  شــــىء فيهــــا
، يواجـــــه األربعـــــة هـــــذه  الحســـــناء ، مـــــع فتـــــاة الشـــــرطة شـــــابا مغـــــامرا



٢٠٢  

.  فـــــيلم ســـــىء وســـــاذج ألبعـــــد مـــــدى لموجـــــه جيـــــد أحيانـــــا.  المـــــؤامرة
  . ” المطاردة الملعونة “،  ” االنتقام الرهيب “:  انظر

  الشيطان يستعد للرحيل 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٦مصر ح 

:  إخــــراج.  وجيــــه أبــــو ذكــــرى:  قصــــة.  اتحــــاد اإلذاعــــة والتليفـــــزيون
  . شريف يحيى

ـــــد.  ســـــمية األلفـــــى ـــــد الحمي ـــــؤاد.  هشـــــام عب المنتصـــــر .  نجـــــوى ف
  . باهللا

مضـــــيف شـــــاب فـــــى إحـــــدى شـــــركات الطيـــــران يعـــــيش حيـــــاة أســـــرية 
ـــا ـــدا وبنت ـــه ول ـــه إلـــى إســـتانبول .  ســـعيدة بعـــد زواجـــه وإنجاب فـــى رحلـــة ل

تعطيـــــه عاملـــــة إحـــــدى الكافيتريـــــات مســـــحوقا ليشـــــمه عنـــــد الحاجـــــة 
ـــــاره دواء ـــــه باعتب ـــــا أخـــــرى ضـــــد .  يصـــــاب باإلدمـــــان ، لكن هـــــل پارانوي

  ؟ األتراك
  الشيطان يعظ 

  ق م ١٢٠)  س/   لورد/  ت ( ١٩٨١مصر 
ـــــــــب :  قصـــــــــة.  أفـــــــــالم أشـــــــــرف فهمـــــــــى ] أفـــــــــالم النصـــــــــر [ نجي

ــــــاظر.  أحمــــــد صــــــالح:  ســــــيناريو وحــــــوار.  محفــــــوظ ــــــدس المن :  مهن
.  فــــــــؤاد الظــــــــاهرى:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  مــــــــاهر عبــــــــد النــــــــور

ـــــاچ .  جـــــرجس فـــــوزى:  المنـــــتج الفنـــــى.  بـــــد العزيـــــز فخـــــرىع:  مونت
  . أشرف فهمى:  إخراج.  سعيد شيمى:  مدير التصوير
، كريمــــة  ، عــــادل أدهــــم ، نبيلــــة عبيــــد ، نــــور الشــــريف فريــــد شــــوقى

  . ، فاروق فتح اهللا ، حافظ أمين ، توفيق الدقن مختار
.  أحــــــد أكبــــــر األعمــــــال المــــــأخوذة عــــــن فتــــــوات نجيــــــب محفــــــوظ

ـــــــم أحـــــــد ا ـــــــوة الحـــــــىيحل ـــــــإذا  لحـــــــرافيش باالنضـــــــمام لرجـــــــال فت ، ف
.  بـــاألخير ال يكلفــــه بــــأكثر مــــن مراقبتــــه الفتــــاة التــــى يريــــد الــــزواج منــــه

ـــــق بالفتـــــاة ويتزوجـــــان ـــــوة آخـــــر غـــــريم  يتعل ـــــى حمايـــــة فت ، ويهربـــــان إل
وتتصــــاعد  .  يغتصـــب هـــذا الزوجـــة الشـــابة انتقامـــا مـــن عـــدوه.  لـــألول

ـــرى قادمـــة ـــوط نحـــو مجـــزرة كب ـــالى  عمـــل.  كـــل الخي ـــر اإليقـــاع ومث مثي
ظـــل لعقـــود أعنـــف فـــيلم مصـــرى يســـمح .  جـــدا لهـــواة ضـــرب النشـــاط

  .  التليفـزيون بعرضه
  الشيطان يغنى 

  ق م ١١٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٤مصر 
ـــــة  [ ـــــل العالمي ـــــى ترايت ـــــالم جمـــــال الليث ـــــيلم]  أف ـــــن ف المـــــادة .  ف

يــــــــس :  ؛ قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار عــــــــادل صــــــــادق.  د:  العلميــــــــة
.  رضـــــــــا جبـــــــــران:  مقدمـــــــــة ومـــــــــؤثرات الصـــــــــورة.  عيل يـــــــــسإســـــــــما

عـــــــاطف :  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  مجـــــــدى كامـــــــل:  المكســـــــاچ مهنـــــــدس
ـــــاچ.  ميشـــــيل المصـــــرى:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  رزق محمـــــد :  مونت

.  محمــــد طــــاهر:  مــــدير التصــــوير.  عــــادل شــــكرى:  إنتــــاج.  الطبــــاخ
  . يس إسماعيل يس:  إخراج

ليلـــــى .  فـــــاروق الفيشـــــاوى:  بطولـــــة¤ .  بوســـــى.  محمـــــود ياســـــين
صـــــــبرى عبـــــــد .  مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين.  صـــــــالح الســـــــعدنى.  علـــــــوى
ــــــد ســــــيف.  المــــــنعم ــــــت راجــــــى.  وحي محمــــــد .  ، ســــــيد صــــــادق رأف

  . إليزابيث:  ؛ والطفلة إمام
ــــا غمــــوض مصــــرية صــــغيرة لكــــن محكمــــة بدرجــــة تبعــــث علــــى  درام

ـــس ـــرام مـــن المجتهـــد عاشـــق الضـــرب ي ، ويعـــد هـــذا واحـــدا مـــن  االحت
ــــه .  أفالمــــهأفضــــل  كاتــــب روائــــى شــــهير يفاجــــأ بشــــاب تافــــه يخبــــره أن

، ويفســـــر لـــــه تعثـــــر   مؤلـــــف كـــــل رواياتـــــه وأنـــــه يتلقاهـــــا منـــــه بالتخـــــاطر
ـــــرة ـــــه األخي ـــــه لروايت ـــــة أن ينتحـــــر البطـــــل .  كتابت ـــــه ـ  النهاي أو ربمـــــا قتل

المهـــــم أن تفســـــير كـــــل شـــــىء يـــــأتى مباغتـــــا وقويـــــا بحيـــــث ال  ـ  أحدهم
التــــــى تــــــأتى بتفســــــير واقعــــــى  يمهلــــــك للغــــــيظ مــــــن ضــــــرب األفــــــالم

أو البعــــد الپاراســــايكولوچى للدقــــة فــــى هــــذه ـ  لألشــــياء يتنكــــر للخيــــال 
  .  الذى أمتعتك به منذ البداية ـ  الحالة

  الشيطان يقدم حال 
  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٩١مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج

، شــــــريف  ، تيســــــير فهمــــــى ، فــــــاروق الفيشــــــاوى كمــــــال الشــــــناوى
  . ، ماجدة حماد ، عبد اهللا سعد ، ليلى جمال صبرى

ــــه رغــــم عجــــز هــــذا االبــــن ــــى أن تنجــــب زوجــــة ابن .  أب مصــــمم عل
، ثــــم يلجــــأ للتلقــــيح الصـــــناعى  يرســــله للخــــارج للعــــالج دون جــــدوى

،  النتيجـــة أن تلـــد طفـــال أســـود اللـــون.  مـــن بنـــوك الحيوانـــات المنويـــة
ــــداعيات المأســــاوية ــــدأ الت ــــة لكنهــــا.  وتب ســــقطت فــــى هــــوة  فكــــرة طيب

المبالغــــــة ال ســــــيما فــــــى شخصــــــية األب الــــــذى بــــــدا أقــــــرب للطفــــــل 
  . المتشبث بلعبة ما
  الشيطانة 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٠مصر 
  . أحمد النحاس:  إخراج

،  ، صــــــالح نظمــــــى ، عمــــــاد رشــــــاد ، إلهــــــام شــــــاهين فريـــــد شــــــوقى
، أحمــــد ســــامى  ، شــــعبان حســــين ، ســــعيدة جــــالل محمــــد الشــــويحى

ـــــد اهللا ـــــد المحســـــن ســـــليم عب ـــــل ، عب ،  ، أحمـــــد ســـــالمة ، أحمـــــد نبي
  . ، عايدة نور ، عثمان عبد المنعم ، كوثر رمزى راوية صالح

ـــــاة حســـــناء مـــــن أســـــرة متوســـــطة ـــــع للـــــزواج مـــــن  فت ، يقودهـــــا التطل
ــــرى متقــــدم فــــى الســــن ــــزنس ث ــــرث مصــــانعه وقصــــوره بعــــد  رجــــل بي ، ت

.  ، لكـــــن أســـــرته تحيـــــك خطـــــة محكمـــــة الســـــتعادة كـــــل شـــــىء وفاتـــــه
، وخـــــاوى مـــــن اإلثـــــارة باســـــتثناء المفاجـــــأت  عمـــــل متوســـــط اإلقنـــــاع
  . النسبية فى النصف الثانى

   ٢/١الشيطانة التى أحبتنى 
  ق م ١٠٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٩٠مصر 

قصــــــــــة .  ٢٠٠٠ســـــــــكرين ]  دوالر فــــــــــيلم  ٢٠٠٠ســـــــــكرين  [
ـــــــاچ نيجـــــــاتيف.  حســـــــام حـــــــازم:  وســـــــيناريو وحـــــــوار مارســـــــيل :  مونت

مــــاهر :  مهنــــدس الــــديكور.  فتحــــى الحــــداد:  اإلنتــــاجمــــدير .  صــــالح
ــــــــور ــــــــد الن ــــــــديكور عب الماكســــــــاج .  ميرفـــــــــت العشــــــــرى:  ؛ منفــــــــذ ال

عمـــــار :  األلحـــــان والموســـــيقى التصـــــويرية.  جميـــــل عزيـــــز:  مهنـــــدس
:  مونتـــــــاچ.  مجـــــــدى عبـــــــد المســـــــيح:  المنـــــــتج الفنـــــــى.  الشـــــــريعى

ســـــمير :  إخـــــراج.  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  ســـــلوى بكيـــــر
  . يفس

المنتصـــــر .  يوســـــف داود.  لبلبـــــة:  بطولـــــة.  ¤.  محمـــــد صـــــبحى
ـــــاهللا ـــــى.  ب ـــــد.  عائشـــــة الكيالن ـــــد.  محمـــــد فري ســـــعيد :  الوجـــــه الجدي

، عــــاطف  مصــــطفى هاشــــم.  ، عــــزت المشــــد نعــــيم عيســــى.  عثمــــان
، مختـــــــار  ســـــــامى عطـــــــا.  فـــــــؤاد خليـــــــل:  ضـــــــيف الفـــــــيلم.  بركـــــــات
ــــــارك الســــــيد ــــــز مب ــــــد العزي ،  ن عرعــــــر، حســــــي ، ســــــيد مصــــــطفى ، عب

  . صالح الطويل
أبنـــــــاء   ‘ضـــــــابط مباحـــــــث يفصـــــــل مـــــــن عملـــــــه ليلتحـــــــق بعصـــــــابة 

ـــــــــوس وهـــــــــم نشـــــــــالون ولصـــــــــوص بســـــــــطاء لكـــــــــن دقيقـــــــــون ’  كوزم
ـــــــة  ومخلصـــــــون ويســـــــتخدمون الحاســـــــوب ويمنحـــــــون درجـــــــات جامعي

، ويتضــــح فــــى النهايــــة  يقــــع فــــى غــــرام ابنــــة الــــرئيس!  لخطــــط الســــرقة
الظـــــل وال تخلـــــو مـــــن كوميـــــديا طريفـــــة خفيفـــــة .  أنـــــه ال يـــــزال ضـــــابطا

  . عدة أفكار ذكية
   ٢/١الشيطانة الصغيرة 

  ق أأ ١١٠)  س/   ت/   الفراعنة ( ١٩٥٨مصر 
حســــــــن :  ســــــــيناريو.  أفــــــــالم رجــــــــاء يوســــــــف]  نهضــــــــة الشــــــــرق [

محمــــــــد مصــــــــطفى :  حــــــــوار.  ، محمــــــــد مصــــــــطفى ســــــــامى اإلمــــــــام
ـــــــاچ.  ســـــــامى ـــــــدس .  ، حســـــــين عفيفـــــــى ســـــــعيد الشـــــــيخ:  المونت مهن
ـــــديكور ـــــاج.  حلمـــــى عـــــزب:  ال ـــــى:  مـــــدير اإلنت مـــــدير .  إبـــــراهيم وال
  . ] حسن اإلمام : [ المخرج.  عبد العزيز فهمى:  التصوير

،  ، حســـــين ريـــــاض ، رجـــــاء يوســـــف ، أحمـــــد رمـــــزى ســـــميرة أحمـــــد
ــــــة رزق ــــــد أمين ،  ، زينــــــات صــــــدقى ، محمــــــود المليجــــــى ، آمــــــال فري

  . ، حامد مرسى ، ناهد سمير يوسف فخر الدين
.  ، جيــــدة علــــى أى حــــال اضــــات ســــيرككــــل الوقــــت تقريبــــا استعر 
ــــــال ــــــا أجي ــــــن قســــــوة :  القصــــــة ميلودرام ــــــة م ــــــت وهــــــى طفل ــــــاة هرب فت

ــــــم  األب ــــــن عمهــــــا دون عل ، تعمــــــل فــــــى ســــــيرك متجــــــول ويحبهــــــا اب
، مـــألت الشاشـــة  رجـــاء يوســـف هـــى كـــل العـــرض حقـــا.  أيهمـــا بـــالطبع

أكثــــر األدوار .  حركــــة ومرحــــا فضــــال عــــن جمالهــــا ورشــــاقتها المميــــزين
ذلــــــــك حســــــــين ريــــــــاض فــــــــى دور المهــــــــرج صــــــــاحب جاذبيــــــــة بعــــــــد 

  . السيرك
   ٢/١الشيك فى البريد 

The Check is in the Mail 
  ق م ٩١)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 

M: David Frank. E: Robbe Roberts, Hubert de la 
Bouillerie. AscP: David Wolf. Exc Creative Cnslt: Richard 
Kaufman. ExcP: Joseph Wolf & Simon Tse. P: Robert 
Kaufman & Robin Krause. W: Robert Kaufman. D: Joan 
Darling. 

Brian Dennehy, Anne Archer, Hallie Todd, Chris Herbert. 
And Intrd: Michael Bowen. Dick Shawn, Nita Talbot, Greg 
Mullavey, Beau Starr, Harry Townes. Richard Faroujy, Ken 

Olfson, Ronnie Schell, Howard Storm. Cameo App: Larry 
Gelman, Christian hart, Milt Kogan, Leonard Lightfoot. 
Katty Maisnick, Walter Mattews, Richard Minckenberg, 
Fred Pinkard, Renny Temple, Marilyn Wolf. 

يقــــوم هــــو وزوجتــــه وابنــــه وابنتــــه برحلــــة إلــــى  —رب أســــرة متوســــطة 
ـــــدا للمـــــال جـــــزر هـــــاواى .  ، وهنـــــاك تعـــــن لـــــه فكـــــرة أن ال يصـــــبح عب

حـــــــين يعـــــــود يتـــــــرك عملـــــــه بـــــــدعوى أن عـــــــائلتهم تســـــــتطيع االكتفـــــــاء 
كوميــــديا عميقــــة الفكــــرة .  ، وبالتــــالى تبــــدأ رحلــــة انهيــــار شــــامل ذاتيــــا

لكـــــــــــان إال أن يكونـــــــــــا دينيهـــــــــــى وآرشـــــــــــر ال يم (جيـــــــــــدة التمثيـــــــــــل 
ــــبطء وعــــدم كثافــــة الضــــحكات ) محبــــوبين ــــة .  ، لكــــن يعيبهــــا ال البداي

مصــــــحوبة بتســــــجيالت صــــــوتية مــــــن مواقــــــف حقيقيــــــة وأفــــــالم منتقــــــاة 
بطرافـــــة خاصـــــة منهـــــا تســـــجيل لـــــزواج اليزابيـــــث تـــــايلور وتركيـــــز علـــــى 

ــــارة  ــــى يفرقكمــــا المــــوت ‘عب ــــت هــــذه  (’  حت ــــرة تلي ــــم كــــم م هــــل تعل
  . ) ! ؟ االعبارة على مسامعه

 الشيكات فى العلبة 
Cheques en Boite 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٩٣فرنسا ح 
France 3; Anabase Films [Telemax; RAI; Ypsilon Films; 

Mony Barthod]. S and Dialogues: Henri Slotine. AD: 
Michèle Susini. DPh: Emmanuel Michuel. E: Monique 
Fardoulis. 

Jacques Francois, Gerard Loussine -in. ¤. 
حرفيــــان كهــــالن رأيــــا مــــا حــــدث لجارهمــــا فــــى كهولتــــه عنــــدما طــــرد 

، يقــــرران إجــــراء عمليــــة  مــــن منزلــــه وأودع ببيــــت ملحــــق بأحــــد األديــــرة
نصـــب كبيـــرة يســـتوليان خاللهـــا علـــى أكثـــر مـــن بليـــون فرنـــك مـــن أحـــد 

ـــــوك ـــــدعو العمـــــالء البن ـــــب معهـــــا علـــــى  ، تحـــــت ســـــتار شـــــركة ت للتنقي
ــــة يهــــددان المســــئولين بفضــــح .  الكنــــوز القديمــــة المفقــــودة فــــى النهاي
، كمـــــا يعثـــــران علـــــى كنـــــز بأحـــــد القصـــــور  جـــــرائم فســـــاد أخـــــرى لهـــــم

ــــة بتلــــك األمــــوال ــــاء قري ــــدان بن ــــديا متوســــطة لهــــا !  القديمــــة ويعي كومي
بعــــض المنــــاطق المحببــــة فــــى أداء الكهــــول أو زوجــــاتهم الالتــــى يــــرتبن 

  ! دثفيما يح
   ٢/١شيلنى وأشيلك 

  ق م ١٢٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٧مصر 
:  ســــيناريو.  أفــــالم عبــــد العظــــيم الزغبــــى ] أفــــالم مصــــر الجديــــدة [

مهنــــــدس .  صــــــالح جــــــاهين:  حــــــوار ورؤيــــــة ســــــينمائية.  فيصــــــل نــــــدا
ـــــاظر ـــــو ســـــيف:  المن ـــــو :  الموســـــيقى التصـــــويرية.  أنســـــى أب شـــــعبان أب
ـــــــاچ.  الســـــــعد مصـــــــطفى :  التصـــــــويرمـــــــدير .  ســـــــعيد الشـــــــيخ:  مونت

  . على بدرخان:  إخراج.  إمام
،  ، خيريـــــــة أحمـــــــد ، أبـــــــو بكـــــــر عـــــــزت ، نســـــــرين محمـــــــد عـــــــوض
ــــة الســــيد حســــن مصــــطفى ــــراهيم ســــعفان ، ملــــك الجمــــل ، نبيل ،  ، إب
ــــاروق نجيــــب ، عــــدلى كاســــب وداد حمــــدى ــــد اهللا فرغلــــى ، ف ،  ، عب

،  ، دليلـــــة ، نبيـــــل بـــــدر ، محمـــــد أحمـــــد المصـــــرى نبيـــــل الهجرســـــى
  . ، نسرين نور الدين ، أحمد بدر موافى زكريا

ــــارة تــــذكر طــــرزان علــــى الطريقــــة المصــــرية .  ، طويــــل وممــــل وبــــال إث
شــــــاب تربــــــى فــــــى الغابــــــات يعــــــود ألهلــــــه األثريــــــاء أصــــــحاب إحــــــدى 

ـــــــى .  المصـــــــابغ ـــــــوا كمـــــــا يشـــــــاءون ف ـــــــه ليتالعب ـــــــا إلي ـــــــون ملكيته ينقل
ــــــة لمــــــا  أمورهــــــا ــــــة النهاي ــــــه للمدرســــــة الشــــــابة يكــــــون بداي ، لكــــــن حب
العنـــــوان عبـــــارة دارجـــــة يقصـــــد بهـــــا بالـــــذات النظـــــام الـــــذى .  دثيحـــــ

  . تشتغل به آليات الفساد فى القطاع العمومى
  الشيماء 

  ق م ١٢٤)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٧٢مصر 
علــــــــى أحمــــــــد :  قصــــــــة.  هيئــــــــة الســــــــينما والمســــــــرح والموســــــــيقى

مــــــادة .  ، صــــــبرى موســـــى عبـــــد الســــــالم موســـــى:  ســــــيناريو.  بـــــاكثير
.  ســـــعيد الشـــــيخ:  مونتـــــاچ.  عـــــادل عبـــــد الـــــرحمن:  تاريخيـــــة وحـــــوار
ـــــــــدين :  إخـــــــــراج.  أحمـــــــــد خورشـــــــــيد:  مـــــــــدير التصـــــــــوير حســـــــــام ال

  . مصطفى
،  ، أمينـــــة رزق ، محســـــن ســـــرحان ، أحمـــــد مظهـــــر ســـــميرة أحمـــــد
ــــــانى ، أحمــــــد أباظــــــة غســــــان مطــــــر ــــــرحيم الزرق ــــــد ال ــــــد اهللا  ، عب ، عب

  . كنعان وصفى.  ، صالح نظمى غيث
كتابــــة وجيـــدة التمثيــــل وككــــل بالــــذات لــــدى درامـــا تاريخيــــة متقنــــة ال

، لكنهــــا كانــــت ســــيئة الحــــظ  مقارنتهــــا بمثيلتهــــا مــــن األفــــالم العقائديــــة
الشـــــيماء أخـــــت .  مـــــن حيـــــث اســـــتقبال جمهـــــور العـــــرض األول لهـــــا

ـــى محمـــد فـــى الرضـــاعة تـــؤمن باإلســـالم بينمـــا يظـــل زوجهـــا بيجـــاد  النب
  . نهحين يؤسر األخير تتوسط الشيماء للعفو ع.  على عدائه

  



٢٠٣  

  صابرين 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٥مصر 

.  أفـــــــــالم االتحـــــــــاد]  شـــــــــافعى لألفـــــــــالم المتحـــــــــدة للســـــــــينما  [
.  أحمـــــــــد صـــــــــالح:  ســـــــــيناريو وحــــــــوار.  جاذبيـــــــــة صــــــــدقى:  قصــــــــة
.  نهـــــــاد بهجـــــــت:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  حســـــــين أحمـــــــد:  مونتـــــــاچ
.  محمــــــــود نصــــــــر:  مــــــــدير التصــــــــوير.  عمــــــــر خورشــــــــيد:  موســــــــيقى
  . سام الدين مصطفىح:  إخراج

ـــــور الشـــــريف نجـــــالء فتحـــــى ،  ، عـــــادل إمـــــام ، يوســـــف شـــــعبان ، ن
،  ، رشــــوان مصــــطفى ، هــــانم محمــــد ، عمــــاد حمــــدى هــــدى ســــلطان

، ســــــيد  ، محمــــــود البــــــدرى ، عــــــزت عبــــــد الجــــــواد اســــــكندر منســــــى
  . ، عصام العشرى منير

البطلـــــــــــة فتــــــــــاة اســـــــــــتولت خالتهــــــــــا علـــــــــــى :  ميلودرامــــــــــا انتقــــــــــام
اآلن .  هــــــــــا رغمــــــــــا عنهــــــــــا لشــــــــــخص متخلــــــــــف، وزوجت ممتلكاتهــــــــــا

تتالعـــــب البطلـــــة بـــــأوالد الخالـــــة الثالثـــــة وثـــــم دمـــــاء حتميـــــة فـــــى هـــــذا 
، وهـــــــى شراســـــــة  نـــــــاجح فـــــــى حـــــــدود الفكـــــــرة األساســـــــية.  الطريـــــــق

، ذلــــك حــــين تتكالــــب عليــــه  ، خاصــــة وأنــــه امــــرأة اإلنســــان البســــيط
  . الضغوط

  صاحب اإلدارة بواب العمارة 
  ق م ١٢٣)   س/  الدقى ( ١٩٨٥مصر 
  . نادية سالم:  إخراج

، حســـــــــين  ، صـــــــــفية العمـــــــــرى ، عـــــــــادل أدهـــــــــم ناديـــــــــة الجنـــــــــدى
، ســـــــــميرة  ، محمـــــــــد أبـــــــــو الحســـــــــن ، نجـــــــــاح المـــــــــوجى الشـــــــــربينى

  . ، عال رامى ، سهير شلبى ، أحمد لوكسر محسن
،  ، واآلن متطلعـــــة ، يتـــــزوج مـــــن غازيـــــة مجـــــرم هـــــارب هـــــو البـــــواب

مــــا وبــــين بعــــض ســــكان ومسلســــل العالقــــات الغيــــر مشــــروعة بــــين كليه
، محاولــــة لتقــــديم تعليــــق  أول أفــــالم هــــذه المخرجــــة الشــــابة.  العمــــارة

ـــة الجنـــدى المنقلبـــة مـــن القـــاع للقمـــة  اجتمـــاعى فـــى إطـــار كليشـــيه نادي
  ! فى كل فيلم بسرعة البرق

   ٢/١صاحب الجاللة  
His Majesty 

  ق م ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
ـــــــالم المتحـــــــدة للســـــــينما  [ ـــــــى إف ـــــــالم جمـــــــال ]  جمـــــــال الليث أف

ــــــــى ــــــــرى >.  الليث ــــــــون لساشــــــــا جيت ؛ قصــــــــة  < عــــــــن مســــــــرحية الزب
نصـــــرى عبـــــد :  مهنـــــدس الصـــــوت.  الســـــيد بـــــدير:  وســـــيناريو وحـــــوار

ــــور ــــديكور الن ــــدس ال ــــور:  ؛ مهن ــــد الن ــــب :  ؛ إكسســــوار مــــاهر عب نجي
ـــــــــس.  خـــــــــورى ـــــــــد الســـــــــالم:  تصـــــــــميم المالب ـــــــــذ  شـــــــــادى عب ؛ تنفي
الموســــــيقى .  حســــــين أحمــــــد:  نتــــــاچمو .  إيفـــــــون ماضــــــى:  المالبــــــس
.  محمـــــــود نصـــــــر:  مـــــــدير التصـــــــوير.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  التصـــــــويرية
 . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  إيهاب الليثى:  مدير اإلنتاج
ــــة ــــد شــــوقى:  بطول ــــدس.  ســــميرة أحمــــد.  فري ــــؤاد المهن حســــن .  ف
هــــدى شـــــمس :  ؛ والراقصـــــة ، أحمــــد الحــــداد ، توفيــــق الـــــدقن فــــايق
ـــــــدين ـــــــن العشـــــــماوى صـــــــبيح محمـــــــد.  ال ،  ، محســـــــن حســـــــنين ، زي

ـــــد حســـــين إســـــماعيل باالشـــــتراك .  ســـــامى ســـــرحان:  ؛ والوجـــــه الجدي
  . شويكار:  مع ضيفة الشرف النجمة

”  ســــــالمة فــــــى خيــــــر “إعــــــادة ضــــــخمة اإلنتــــــاج لفــــــيلم الريحــــــانى 
ـــأتى أقـــل ممـــا  نســـخة مكـــررة ككـــل.  انظرـ   ، وربمـــا كـــان المتوقـــع أن ت

ـــــه ـــــا لشخصـــــية ، لكـــــن الموجـــــه و  ظهـــــرت ب ـــــوا فهمـــــا دقيق ـــــنجم أثبت ال
، فأجــــــــاد شــــــــوقى نفــــــــس شخصــــــــية البســــــــيط  الريحــــــــانى الســــــــينمائية
، الجـــــــرئ أحيانـــــــا المغلـــــــوب علـــــــى أمـــــــره غالبـــــــا  المحـــــــروم والحـــــــالم

وجــــــدوا هنــــــا إمكانيــــــة بارعــــــة لمــــــزج هــــــذه .  وعميــــــق البصــــــيرة دومــــــا
الشخصــــية مــــع الــــنمط الــــذى كــــان قــــد اشــــتهر بــــه البطــــل حتــــى ذلــــك 

.  ع الـــــذى يســـــتخدم قبضـــــته فـــــى حـــــل مشـــــاكلهالحـــــين وهـــــو الشـــــجي
، ربمــــــا أبرزهــــــا جعــــــل البطــــــل شــــــياال  بعــــــض التعــــــديالت هنــــــا وهنــــــاك

ــــة الرقيقــــة ــــم بالبطل ــــادق يحل ــــإذا بهــــا مضــــيفة للســــلطان  بأحــــد الفن ، ف
بعـــد قليــــل تبـــدأ حبكـــة محاولــــة .  الـــذى طلبـــوا منـــه تقمــــص شخصـــيته

هنـــــا تلميـــــذ آخـــــر للريحـــــانى موجـــــود .  اإلغتيـــــال المركزيـــــة لألحـــــداث
ـــــى عمـــــل  هـــــو المهنـــــدس ســـــارع فـــــى خـــــالل ثـــــالث ســـــنوات فقـــــط إل

  . ” جناب السفير “إعادة أخرى وإن بتعديالت واسعة هى 
  صاحب العمارة 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٨٩مصر 
ــــــزيون :  ســـــيناريو.  أحمـــــد رجـــــب:  قصـــــة.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليف

  . إبراهيم الشقنقيرى:  إخراج.  عاطف بشاى
،  ، تحيــــة كاريوكــــا ، يــــونس شــــلبى ، فــــؤاد المهنــــدس شــــاهينيحيــــى 

،  ، يوســـــــف داود ، كمـــــــال حســـــــين ، ســـــــعاد نصـــــــر حمـــــــدى أحمـــــــد
،  ، محمــــد الشــــويحى ، ليلــــى فهمــــى ، إنعــــام سالوســــة فــــاروق يوســــف
،  ، محمــــــد القنــــــاوى ، رجــــــاء أمــــــين ، ناهــــــد رشــــــدى شــــــوقى شــــــامخ
  . ، أنچيل آرام محمد درديرى

مـــن المعـــاش إلـــى المـــديرين حتـــى  ، متعلمـــين مـــن مختلـــف األعمـــار
، يقبلــــــون العمــــــل كعمــــــال يــــــدويين لــــــدى صــــــاحب  حــــــديثى التخــــــرج

ـــــاء ـــــر وعـــــد بتســـــكينهم عمـــــارة تحـــــت البن طبعـــــا كـــــل شـــــىء !  ! ، نظي
، وتعبـــــر  ، ألحمـــــد رجـــــب كقصـــــة كوميـــــديا فـــــارص مغرقـــــة!  ســـــراب

.  عــــــن نظريــــــة ممــــــدوح الليثــــــى لألفــــــالم التليفـــــــزيونية عاليــــــة المفهــــــوم

، أخــــــــذوها علــــــــى مجمــــــــل  الممثلــــــــين وال الموجــــــــهالمشــــــــكلة أن ال 
  . ، وال عاملوها ككوميديا سوداء الجد

  صاحب الِملك 
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى   [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 

ســـــيناريو .  جمـــــال الغيطـــــانى:  قصـــــة.  اتحــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون
عد ســــا.  مشــــيرة الفحــــام:  مصــــممة األزيــــاء.  ســــمير عمــــران:  وحــــوار

ـــــى اإلخـــــراج ـــــد العـــــاطى:  ف ـــــاج.  حســـــن عب ـــــدحت :  مســـــاعدا اإلنت م
  . > ثروت األفندى:  إخراج <.  ، عماد فتحى عبد الحميد

،  ، عزيـــــــزة حلمـــــــى ، ســـــــعاد يـــــــونس ، أحمـــــــد راتـــــــب ســـــــيد زيـــــــان
  . ، كوثر رمزى عدوى غيث

ـــــه فـــــى الماضـــــى  ـــــزواج مـــــن حبيبت ـــــين ال ـــــه وب شـــــاب حـــــال الفقـــــر بين
آلن عـــــاد بثـــــروة ليحقـــــق بهـــــا حلمـــــه ، وا وســـــافر للعمـــــل فـــــى الخلـــــيج

ماضــــيه جعلــــه شــــديد الماديــــة .  ’ صــــاحب ِملــــك ‘الوحيــــد أن يكــــون 
ــــذى  والبخــــل ــــى البســــيط ال ــــى الشــــاب الريف ــــى عل ، ويمــــارس هــــذا حت

ــــــه بوابــــــا للعمــــــارة ــــــى مدينــــــة تصــــــييف ســــــاحلية.  جعل ،  األحــــــداث ف
ـــزالء عمارتـــه لنيـــران مرتـــدة تـــؤدى  ـــة أن تـــؤدى إســـاءة معاملتـــه لن والنهاي

، كانـــــــت فـــــــى حاجـــــــة للكثيـــــــر مـــــــن  كوميـــــــدراما متوســـــــطة!  ونـــــــهلجن
، التـــــى بـــــدت عاديـــــة وخاليـــــة  التحســـــينات بـــــدءا مـــــن الفكـــــرة نفســـــها

، بينمــــــا كــــــان مــــــن الممكــــــن تنميتهــــــا لحــــــدود بعيــــــدة  مــــــن الطرافــــــة
  . متنوعة

  صاحبة العصمة 
  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٦مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

، محمــــــــود  ، زينــــــــات صــــــــدقى اعيل يــــــــس، إســــــــم تحيــــــــة كاريوكــــــــا
  . ، عدلى كاسب ، حسن فايق المليجى

، بينمـــــا  إســـــماعيل يـــــس يغنـــــى كثيـــــرا فـــــى واحـــــد مـــــن أســـــوأ أفالمـــــه
ـــا نســـبيا هـــى امـــرأة ثريـــة تتـــزوج مـــن صـــاحب .  تعطـــى تحيـــة كاريوكـــا وزن

ـــــة .  فرقـــــة استعراضـــــية شـــــعبية وتتبنـــــى طفـــــال وتقتلـــــه انتقامـــــا مـــــن خيان
  .  هذا الزوج لها
  المالليم صاحبة 

  ق أأ ١٢٠)   س/  بيتش ( ١٩٤٩مصر 
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج

،  ، ثريــــا حلمــــى ، كاميليــــا ، إســــماعيل يــــس ، شــــادية محمــــد فــــوزى
  . ، محمد عبد القدوس صالح نظمى

ـــــــة ســـــــريعة ـــــــديا موســـــــيقية خفيف ، رغـــــــم أن الواضـــــــح أن عـــــــز  كومي
حقيقــــى  الــــدين ذو الفقــــار كــــان يصــــنع الكوميــــديا ليثبــــت أنــــه محتــــرف

، حســــب المعــــايير الســــائدة فــــى  يســــتطيع صــــنع كــــل ضــــروب األفــــالم
ثـــــالث أخـــــوات يبحـــــثن عـــــن الـــــزواج .  ســـــتوديوهات هوليـــــوود آنـــــذاك

، تــــــدعى إحـــــــداهن إنهـــــــا  وال يصــــــلح اقتســـــــام مــــــا معهـــــــم مــــــن مـــــــال
ــــونيرة واخــــرى ســــكرتيرة لهــــا ــــة وصــــيفة ملي ــــة  ، والثالث ــــذهبن لإلقام ، وي

  . بان مختلفى الطباع، ويقابلن ثالثة ش فى أحد الفنادق
  صاحبك من بختك 

  ق م ١٠٠)   س/  نور الدين/  ت ( ١٩٩٠مصر 
.  إســــــماعيل حســــــن:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  ٢٠٠٠ســــــكرين 

.  محمـــــــد بكـــــــر:  فوتوغرافيـــــــا.  مـــــــالك أنـــــــدراوس:  مخـــــــرج أول.  م
موســــــيقى المقدمــــــة مهــــــداة مــــــن .  جميــــــل عزيــــــز:  مهنــــــدس الصــــــوت

.  محمـــــــــد شوشـــــــــة:  اإلنتـــــــــاجمـــــــــدير .  عمـــــــــار الشـــــــــريعى:  الفنـــــــــان
مــــــــدير .  صــــــــالح عبــــــــد الــــــــرازق:  مونتــــــــاچ.  الشــــــــحرى:  المقدمــــــــة
ــــــــى.  محمــــــــد يوســــــــف:  التصــــــــوير .  إبــــــــراهيم زكــــــــى:  المنــــــــتج الفن
  . إسماعيل حسن:  إخراج

شـــــــــريف .  ســـــــــميرة صـــــــــدقى.  إســـــــــعاد يـــــــــونس.  ســـــــــعيد صـــــــــالح
،  أحمـــــد أبـــــو عبيـــــة.  نعيمـــــة الصـــــغير.  حســـــين الشـــــربينى.  صـــــبرى

محمـــــــــد .  ، أحمـــــــــد رضـــــــــوان حمـــــــــد عشـــــــــماوى، م ســـــــــمير رســـــــــتم
ـــــــــب ــــــــــت حـــــــــافظ نجي ـــــــــز ، ميرف ـــــــــد العزي ـــــــــد اهللا عب ، مجـــــــــدى  ، عب
ــــــاون:  ؛ المعــــــارك محجــــــوب ــــــيم.  مصــــــطفى المع ــــــد الحل ،  وفــــــاء عب

،  ، حللـــــى محمـــــد ، مطـــــاوع عـــــويس ، طـــــارق ريجـــــان ماجـــــدة كامـــــل
  . طارق غريب

ـــــاة بســـــيطة  ـــــونس (فت ـــــرك تحـــــت الضـــــغوط المحـــــامى )  إســـــعاد ي تت
الــــــذى يحبهــــــا عنــــــدما تتعــــــرف بصــــــديق )  ف صــــــبرىشــــــري (الناشــــــئ 

،  ) ســـــــعيد صـــــــالح (دراســـــــته القـــــــديم ورجـــــــل البيـــــــزنس الثـــــــرى اآلن 
ســـــميرة  (الواقـــــع هـــــو متـــــزوج بـــــأخرى .  ويعجـــــب بهـــــا هـــــذا األخيـــــر

، وعنـــــدما تتمـــــرد البطلـــــة علـــــى هـــــذا الوضـــــع تجـــــد نفســـــها  ) صـــــدقى
الحــــــل هــــــو كشـــــف مختلــــــف األنشــــــطة .  متهمـــــة بســــــرقة مجـــــوهرات

ميلودرامـــــــا فســـــــاد روتينيـــــــة الخيـــــــوط وبـــــــال تميـــــــز .  زوجالفاســـــــدة للـــــــ
  . يذكر

  صاعقة الجبابرة
  . ” قبة الرعد “:  انظر

  صاعقة الموت 
Marked for Death 

  ق م ٩٤)   س/  مور  ( ١٩٩٠أميركا 
Twentieth Century Fox. M: James Newton Howard. E: O. 

Nicholas Brown. PD: Robb Wilson King. DPh: Ric Waite, 
A.S.C. W and D: Mark Victor & Michael Grais and Steven 
Seagal. D: Dwight Little.  

Steven Seagal. ¤. Joanna Pacula. Keith David. Tom 
Wright. Kevin Dunn. Elizabeth Gracen. Bette Ford. Al 
Israel. Arlen Dean Snyder. Victor Robin Evans. Basil 
Wallace. Tony di Beneditto. Michael Ralf. Peter Jason. 
Sandra Klening. ␡ Danielle Harris. Jimmy Cliff. 

جماعـــــة طقســـــية زنجيـــــة مـــــن چاميكـــــا تمـــــارس الســـــحر :  شـــــيكاجو
ـــا ،  البطـــل شـــرطى عنيـــف يتصـــدى لهـــم.  األســـود وتجـــارة العقـــاقير مع

، وتتصـــاعد األمـــور إلـــى مواجهـــة  ويتعـــرض هـــو وأســـرته النتقـــام مضـــاد
ــــــل فقــــــط إنمــــــا بالســــــيوف فائقــــــة ــــــيس بالمــــــدافع والقناب ــــــة !  ، ل النهاي

ككـــــل العمـــــل قـــــوى جـــــدا .  لمـــــدى غيـــــر مســـــبوق فـــــى عنفهـــــا تصـــــل
رغـــــــم أن قصـــــــة التحــــــــدى الشخصـــــــى والحقــــــــد الرهيـــــــب المتبــــــــادل 

  . تتجاوز حدود اإلقناع
   ٢/١الصاغة 

  ق م ١٠٠)   س / لورد ( ١٩٩٦مصر 
العربيـــــــة األولـــــــى لإلنتـــــــاج ]  أفـــــــالم النصـــــــر اتحـــــــاد الفنـــــــانين  [

ــــــــى ــــــــع الفن ــــــــأليف.  والتوزي طــــــــه :  يقىموســــــــ.  محســــــــن الجــــــــالد:  ت
ـــــاچ.  العجيـــــل ـــــى.  يوســـــف المـــــالخ:  مونت ـــــتج فن ـــــن:  من .  محمـــــد زي

  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  إبراهيم صالح:  مدير التصوير
جمـــــــال عبـــــــد :  ، كـــــــابتن مصـــــــر ، كمـــــــال الشـــــــناوى فيفـــــــى عبـــــــده

،  ، محمـــــد عبـــــد الجـــــواد ، فـــــؤاد خليـــــل ، صـــــالح عبـــــد اهللا الحميـــــد
  . ، سحر عبد اهللا ، رمزى غيث إيناس مكى

، تتمنـــــع علـــــى أثـــــرى  فتـــــاة متطلعـــــة بحـــــى تجـــــارة الـــــذهب بالقـــــاهرة
ــــى يعــــرض عليهــــا الــــزواج ــــذى يحبهــــا تجــــاره حت ــــرك الشــــاب ال .  ، فتت

ـــتم الطـــالق ـــدأ فـــى خيانتهـــا وي تتـــودد لمنافســـه وتتزوجـــه .  بعـــد قليـــل يب
ويتــــــيح لهــــــا ثــــــروة ضــــــخمة تســــــتخدمها فــــــى المضــــــاربة ضــــــد زوجهــــــا 

بــــــالطبع .  ســــــاوية للجميــــــعهــــــذا الصــــــراع يقــــــود لنهايــــــات مأ.  األول
، لكـــن مـــاذا لـــو كانـــت كـــل الخيـــوط  لفيفـــى عبـــده حضـــورها وجمالهـــا

  . مستهلكة ومعروفة سلفا
   ٢/١صانع النجوم 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٧مصر 
ـــــا فـــــيلم]  أفـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى [ :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  راني

نهـــــاد :  مهنـــــدس الـــــديكور.  أحمـــــد متـــــولى:  مونتـــــاچ.  مجيـــــد طوبيـــــا
  . محمد راضى:  إخراج.  ماهر راضى:  مدير التصوير.  بهجت

ــــــر ، ســــــعيد صــــــالح ، محمــــــود ياســــــين ســــــهير رمــــــزى ــــــى جب ،  ، من
  . ، على الشريف ، يونس شلبى ، أحمد زكى السيد راضى

نجمــــة مشــــهورة تحــــب ممــــثال جــــادا مبتــــدئا وتتزوجــــه ويصــــبح نجمــــا 
ــــــة ويهــــــرب ل ــــــه ال يرضــــــى عــــــن عملــــــه فــــــى األفــــــالم الرديئ ــــــف لكن لري

وحــــين يظهــــر .  ويعتقـــدون أنــــه مــــات ويســــتغلون ذلـــك للدعايــــة للفــــيلم
ـــه حـــى إنتـــاج كبيـــر نســـبيا وملـــىء بكـــل إغـــراءات !  لـــن يصـــدق أحـــد أن

  . السينما المصرية لكنه فشل نسبيا بسبب سذاجة المعالجة
  صانع النجوم 

The Star Maker 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ٩٥+  ٩٥)   ت  ( ١٩٨١أميركا 

[Columbia Pictures Television] Stelcar/ CDL Productions 
[The Channing Debin Locke Company; Carson Production]. 
Ers: Gary Griffen, Michael Renaud. AD: Herman 
Zimmerman. DPh: Charles Correll. ExcP: John J. 
McMahon. P: David Debin & Peter Locke. W: William 
Bast. D: Lou Antonio.  Co-P: William Bast. Exc in 
Charge of P: Barry Cahn. AscP: Jonathan Debin. M: Jimmie 
Haskell. C: Meryl O’Loughlin. CDd: Donfeld. 

Rock Hudson -in. ¤. Str: Suzanne Pleshette -as Margot 
Murray. >Also Str; Melanie Griffith. Teri Copley. Jack 
Scalia. Jeffrey Tambor. Cathie Shirriff.< And SpGuestStar: 
Brenda Vaccaro -as Dolores Baker.  Co-Str: Fred Dryer, 
Jim Antonio, Fred Sadoff, Hanna Hertelendy. [And in 2nd 
Part:] Fred Sadoff, Dan Hamilton, Frank Aletter. Ftr 
-inAlphOrder: Corinne Alphen, Army Archerd, Stuart 
Boyd, Norman Fields, Colleen Kelly. [And in 2nd Part:] 
Lawrence Bame, Kathryn Butterfield, David Debin, Steve 
de Naut, Mel Gallagher, Athan Karras. Karen Locke, 
William Marquez, Harry Melching, Ruben Moreno, Edward 
Ricard, Dick Sandergaard, Franko C. Spolar. 

ــــوود  ــــى ممثلــــة )  هدســــون (موجــــه القمــــة فــــى هولي ــــأن ينتق اشــــتهر ب
،  أو فتـــــاة صـــــغيرة مثيـــــرة ويجعـــــل منهـــــا نجمـــــة فائقـــــة حيـــــث يتزوجهـــــا

،  فـــــى قمـــــة نجاحهـــــا)  پليشـــــيت (البدايـــــة بزوجتـــــه .  وتتكـــــرر الـــــدورة
لــــــذا يبـــــــدأ االهتمـــــــام بفتـــــــاة بائســــــة رقيقـــــــة لكـــــــن طمـــــــوح ومكافحـــــــة 

ــــث أعــــادت بعــــد  ( ــــاة الشــــغالة ‘ســــبع ســــنوات ذات دور جريفي ’  الفت
تستســــلم الزوجــــة .  ) علــــى نحــــو فــــائق فــــى فــــيلم أنــــت تعــــرف عنوانــــه

األولــــى برشــــاقة ونبــــل وتظــــل علــــى صــــداقتها لــــه بــــل ومســــاعدة الثانيــــة 
ـــــم يكـــــن كـــــل مـــــن ســـــيخلفونها ( ـــــدور بعـــــد .  ) ! إن ل ـــــأتى ال عنـــــدما ي

ـــل علـــى راقصـــة بارعـــة  نيـــة  تنتحـــر جريفيـــث حتـــى دون)  شـــيريف (قلي
ــــــدة ــــــانى مكــــــرس للشــــــقراء الصــــــغيرة .  أن تتزوجــــــه الجدي النصــــــف الث

االبنـــــة القاصـــــر لمصـــــممة األزيـــــاء المغمـــــورة )  كـــــولى (فائقـــــة اإلثـــــارة 
ــــدة الطمــــوح  ـــــاكارو (لكــــن عني ــــق .  ) ف ــــه يتعل ــــة تجعل ــــك األم حيل تحي

ـــــة تبـــــدو مناســـــبة لهـــــا (بهـــــا  ،  ) منهـــــا ســـــرقة المخطوطـــــة وجعـــــل االبن
تكــــاد تفســــد .  ا كمصــــممة علــــى الفــــيلمومــــن ثــــم تفــــرض نفســــها أيضــــ

، وتــــــدور ذات الــــــدورة  األم زواجهمــــــا بغيرتهــــــا وتعلقهــــــا هــــــى بالبطــــــل
، وينتهــــى األمــــر بمــــوت  لكــــن بمبــــادرة مــــن الفتــــاة لالســــتقالل بنفســــها

درامــــا المعـــة بطـــاقم كامــــل .  صـــانع النجـــوم فـــى فــــراش نجمـــة جديـــدة
مــــــا ، ومهمـــــة البطـــــل كمـــــا يقـــــدمها العنـــــوان قـــــدمت ك مـــــن الفاتنـــــات

رســــــالة ســــــامية يقــــــدرها الجميــــــع وتظــــــل كــــــل واحــــــدة علــــــى عرفانهــــــا 
األقـــرب أنهـــن ينســـحبن بهـــدوء  (وإخالصـــها لـــه حتـــى بعـــد أن يتركهـــا 

، وهــــو مــــن ناحيتــــه يــــدخل  ليتــــركن الفرصــــة الكتشــــاف نجمــــة جديــــدة
فـــــى عالقـــــات جســـــدية لكـــــن ال يقـــــع فـــــى الحـــــب ســـــوى مـــــع زوجتـــــه 

ـــــت ـــــن كان ـــــا م ـــــة أي ـــــدمت  .  ) الحالي كمكـــــان شـــــديد هوليـــــوود كلهـــــا ق
، واالســــتثناء أن تحــــدث  التفــــتح فيمــــا يخــــص العالقــــات الخصوصــــية

، والســـــمة العامـــــة هـــــى أن الجـــــنس جـــــزء مـــــن  غيـــــرة أو تنـــــافس حـــــاد
الصـــــداقات ســـــواء عـــــابرة أو دائمـــــة أو أنـــــه جـــــزء مـــــن تجويـــــد الشـــــغل 

شــــــيريف  (وعالقاتــــــه وتأكيــــــدا جــــــزء مــــــن آليــــــة اكتشــــــاف النجمــــــات 
ة تفرضـــــها عليهمـــــا ظـــــروف تمـــــارس الجـــــنس مـــــع البطـــــل مـــــرات عـــــابر 

، لكنهــــا ال تفكــــر قــــط فــــى أخــــذه مــــن  التالصــــق فــــى الشــــغل ومشــــاقه
باســــتثناء بعــــض .  ) ، وهــــو يحــــب جريفيــــث تمامــــا أثنــــاء ذلــــك زوجتــــه

عامـــــة تـــــأتى مـــــن األدنـــــى إجتماعيـــــا   (الغيـــــرة لـــــدى بعـــــض الـــــبطالت 
ــــــذكر  ) كجريفيــــــث وفـــــــاكارو ، ال تكــــــاد توجــــــد فــــــى الفــــــيلم درامــــــا ت
ـــــط والواضـــــح أن الرهـــــا ـــــل كهـــــذا كـــــان فق ـــــيلم طوي ـــــى ف ن األساســـــى ف

علــــى  (علــــى نجوميــــة هدســــون القديمــــة وجمــــال الــــبطالت والخلفيــــات
فــــى النهايــــة .  ) أى حــــال النصــــف الثــــانى أكثــــر حيويــــة بعــــض الشــــىء

يظـــــل أخطـــــر العيـــــوب أنـــــه لـــــم يحـــــاول اإلجابـــــة علـــــى الســـــؤال الـــــذى 
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  للخدمات اإلنتاجية 

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥
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د ، وبـــدا أن مـــا يحـــد ، فكـــل مـــرة كـــان األمـــر مختلفـــا يطرحـــه العنـــوان
ـــــدا أو  ـــــزة أو دالال زائ ـــــد يكـــــون براعـــــة متمي ـــــة ق ـــــوود التالي نجمـــــة هولي

تحاشــــــى إجابـــــــة مفيــــــدة جـــــــزء مــــــن عـــــــدم .  مجــــــرد صــــــدفة محضـــــــة
  . اإلشباع العام الذى يتركك فيه الفيلم

     صانعة األطفال
The Baby Maker 

  ق م ١٠٩)  س/    ف/   ت  ( ١٩٧٠أميركا 
  . ” زوجة غير شرعية “:  س

National General [Robert Wise Productions]. M: Fred 
Karlin. E: Walter Thompson. PD: Mort Rabinowitz. DPh: 
Charles Rosher, Jr. P: Richard Goldstone. W and D: James 
Bridges. 

Barbara Hershey, Colin Wilcox-Horne, Sam Groom, Scott 
Glenn, Jeannie Berlin. 

حقــــق بعــــض الــــدوى فــــى أيــــام المجـــــد  فــــيلم غريــــب الفكــــرة لكنــــه
ـــــدا بســـــبب أن جـــــاء فـــــى قلـــــب الجـــــدل االجتمـــــاعى  الهيپـــــى ، وتحدي

ــــى كانــــت محــــل صــــراع بــــين  ’ األمهــــات باإلنابــــة ‘حــــول قضــــية  ، الت
،  التحــــــررين مــــــن جهــــــة والمحــــــافظين والمتــــــدينين مــــــن جهــــــة أخــــــرى

ـــــت ـــــى ذلـــــك الوق زوج وزوجتـــــه  .  وكـــــان المجتمـــــع ككـــــل يســـــتغربها ف
ـــةالعـــاقر يقـــرران ا ـــاة شـــبه هيپي ، لتنجـــب مـــن الـــزوج وترحـــل  ســـتئجار فت

ـــك ـــاة غيـــر المنصـــاعة اجتماعيـــا .  بعـــد ذل مـــا تناســـوه هـــو أن هـــذه الفت
.  يوجــــد بــــداخلها بقيــــة باقيــــة مــــن الغريــــزة المنــــدثرة المســــماة األمومــــة

، وقــــد واصــــلت هــــذه  للوهلــــة األولــــى تبــــدو هيرشــــى هــــى كــــل العــــرض
ــــل ــــة مغرقــــة التمثي ــــيس بنجــــاح هــــذه المــــرة ، لكــــن األدوار الكركتري .  ل

جـــرووم كــــالزوج :  لكـــن فـــى المقابــــل هنـــاك ثالثــــة أدوار ممتـــازة أخــــرى
، وجلـــــين الصـــــديق  الـــــذى يبـــــدى لمحـــــة حـــــب تجـــــاه هـــــذه الضـــــيفة

ــــــه بهــــــا ــــــدريجيا عالقت ــــــتحطم ت ــــــذى ت ــــــى لهــــــا وال ــــــث  الهيپ ــــــا الثال ، أم
ــــــــى ســــــــارت ببراعــــــــة ـ  واألروع هــــــــو دور الزوجــــــــة ويلكوكس هورنى الت

هنــــــاك .  الخــــــيط الرفيــــــع بــــــين الرقــــــة والغيــــــرةطــــــوال الوقــــــت علــــــى 
، الــــذى حولــــه  ” حــــب ال يــــرى الشــــمس “االقتبــــاس المصــــرى الــــردئ 

ــــــن الدرجــــــة زى ــــــرة م ــــــر  لحبكــــــة غي ــــــة الفق ــــــة بائســــــة مدقع ــــــع بطل ، م
ـــــا ـــــت  وليســـــت متمـــــردة باألصـــــل كمـــــا هن ـــــاك نســـــخة رأف ، كـــــذلك هن

  . ” تفاحة “الميهى التهكمية 
AAN: OSongScr (Karlin -M, Tylwyth Kymry -Lyr). 

  صائد الجبابرة
Predator 

  ق م ١٠٧)   س/  مور  ( ١٩٨٧أميركا 
  . ” غابة الجحيم “:   ف

Twentieth Century Fox. M: Alan Silvestri. E: John F. 
Link, Mark Helfrich. PD: John Vallone. DPh: Donald 
McAlpine. W: Jim Thomas & John Thomas. P: Lawrence 
Gordon, Joel Silver, John Davis. D: John McTiernan. 

Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, 
Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham, Richard Chaves, 
R.G. Armstrong, Shane Black, Kevin Peter Hall. 

قــــــاذ فريـــــق مـــــن قــــــوة الســـــوات بقيـــــادة شــــــوارزينيجر فـــــى مهمـــــة إن 
يفاجــــأ فــــى األدغــــال بكينونــــة فضــــائية .  عســــكرية فــــى أميركــــا الوســــطى

، وال  غامضـــة فائقـــة الفتـــك راحـــت تـــتخلص مـــنهم واحـــدا تلـــو اآلخـــر
يبقـــــــى للتصـــــــدى لـــــــه ســـــــوى البطـــــــل وزميـــــــل قـــــــديم مـــــــن الفصـــــــيلة 

ـــــــة  المفقـــــــودة ، أصـــــــبح يعمـــــــل اآلن لحســـــــاب االســـــــتخبارات المركزي
ــــــــرز ( ”  ش الفضــــــــاءوحــــــــ “أقــــــــرب إلــــــــى تقــــــــاطع مــــــــا بــــــــين .  ) ويث
، لـــــم يـــــأت عظيمـــــا جـــــدا لكـــــن عنفـــــه  ” القـــــوة المـــــدمرة:  بالتـــــون “و

ــــال جــــدال ــــى خصــــائص .  عظــــيم ب ــــال الواســــع ف ــــرز قيمــــة هــــى الخي أب
الــــوحش الــــذى تتبــــدل أشــــكاله مــــا بــــين كونــــه أثيريــــا أو هالميــــا أو آليــــا 

أيضــــــا هنــــــاك المــــــؤثرات البصــــــرية األخــــــاذة التــــــى تعــــــادل .  أو غيرهــــــا
  . الحرارى الترسيم الفوتوجرافى

AAN: VFx (Joel Hynek, Robert M. Greenberg, Richard 
Greenberg and Stan Winston). 

  صائد الجبابرة 
  ق م ١٠٠)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٩١مصر 

أفــــالم ]  أفــــالم عاصــــم رمضــــان روتانــــا لإلنتــــاج الفنــــى والتوزيــــع  [
:  المــــدير الفنـــــى.  چـــــورج منيــــر يونـــــان:  إنتــــاج.  چــــورچ منيــــر يونـــــان

طلعـــــت :  إدارة اإلنتـــــاج.  هـــــانى شـــــنودة:  موســـــيقى.  يســـــرى غريـــــب
ــــــاچ.  الســــــيد ــــــر :  مــــــدير التصــــــوير.  طلعــــــت فيظــــــى:  مونت ــــــى خي عل

  . ناصر حسين:  إخراج.  اهللا
ــــــد العزيــــــز ســــــمير صــــــبرى ، ليلــــــى  ، حســــــين الشــــــربينى ، دالل عب

ــــة  ، شــــوقى شــــامخ ، نظــــيم شــــعراوى ، محســــن ســــرحان شــــعير ، جليل
:  ، الوجــــه الجديــــد چــــوزفين:  ، الطفلــــة ، حلمــــى أبــــو هيــــف دمحمــــو 
  . كريمان

،  ميلودرامــــا انتقــــام لهــــا بعــــض لحظاتهــــا المثيــــرة وبهــــا بعــــض العنــــف
شــــاب يعــــود مــــن الخــــارج لينــــتقم .  لكنهــــا بــــاردة وغيــــر مقنعــــة ككــــل

كــــــل .  ممـــــن زجــــــوا بأبيــــــه فـــــى الســــــجن األمــــــر الـــــذى انتهــــــى بموتــــــه
ـــدمير حيـــاة هـــؤال ـــارة عـــن ت ء الخصـــوم ولـــيس قـــتلهم وهـــذا القصـــص عب

ــــاع ــــارة ةاإلقن ــــه مســــتثمر .  يعطــــى المخطوطــــة بعضــــا مــــن اإلث ــــدعى أن ي
، عنــــدما يبــــدد  ثــــرى ويتقــــرب لــــألول بحيــــث تســــعى ابنتــــه للــــزواج منــــه

ـــم يمـــوت أبيهـــا   ـــة ومـــن ث ثـــروة أبيهـــا ويكشـــف نفســـه وتمـــوت فـــى حادث
الفكـــــــرة بالنســـــــبة للغـــــــريمين األخيـــــــرين أن يـــــــدفع أحـــــــدهما .  كمـــــــدا
خـــر ومـــن ثـــم ينتهـــى بـــه المطـــاف فـــى الســـجن حيـــث ينتظـــره لقتـــل اآل

  . ذات مصير األب الضحية
  ٢/١الجزء الثانى —صائد الجبابرة 

Predator 2 
  ق م ١٠٨)  مور  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” المدمر “:   ف

Twentieth Century Fox.  D: Stephen Hopkins. W: Jim 
Thomas & John Thomas. P: Lawrence Gordon, Joel Silver, 
John Davis. DPh: Peter Levy. PD: Lawrence G. Paull. E: 
Mark Goldblatt. ExcPs: Michael Levy, Lloyd Levin. M: 
Alan Silvestri. CD: Marilyn Vance-Straker. C: Jackie 

Burck, Ferne Cassel. Based on Chrs created: Jim Thomas & 
John Thomas. Co-P: Tom Joyner, Terry Carr. AscP: 
Suzanne Todd. Creature Created: Stan Winston. 

 Danny Glover. Gary Busey. Ruben Blades. Maria 
Conchita Alonso. Bill Paxton. Kevin Peter Hall. Robert 
Davi. Adam Baldwin. Kent McCord. Morton Downey, Jr. 
Calvin  Lockhart. ↑ Kevin Peter Hall -as the Predator. 

عصـــــــــابات المخـــــــــدرات الكولومبيـــــــــة :  ١٩٩٧لـــــــــوس أنچلـــــــــيس 
والفـــــوودوو الچامايكيــــة تقــــودان حــــرب شــــوارع ضــــد بعضــــهما الــــبعض 

ــــــة ــــــرس ‘.  وضــــــد الشــــــرطة للســــــيطرة علــــــى المدين الفضــــــائى ’  المفت
علمــــاء الجــــيش يريــــدون .  األثيــــرى المتشــــكل يقتــــل األطــــراف الثالثــــة

، بينمـــــــا الشـــــــرطى المحنـــــــك  روجين الســـــــائلأســـــــره بتجميـــــــده بـــــــالنيت
ـــــــوفر ( ـــــــن يجـــــــرى بهـــــــذه البســـــــاطة)  جل ـــــــم ســـــــلفا أن األمـــــــر ل .  يعل

تصـــميم ســـتان وينســـتون لمســـخ خـــالق الشـــذوذ حقـــا فـــى كـــل مـــا عـــدا 
ـــــــه كالبشـــــــر ذى ســـــــاقين وذراعـــــــين ورأس ـــــــوچى .  أن ـــــــيط بيول ـــــــه خل إن

ـــــــــا  ـــــــــرب لكونه ـــــــــة لكـــــــــن أق ـــــــــدرات هائل ـــــــــى ذى ق ميكـــــــــانى إليكترون
ـــــة ‘ ـــــة بالبشـــــرعنهـــــا ’  مختلف ـــــدى المقارن ـــــة ل ـــــى  خارق ـــــك ف ، كـــــل ذل

ــــــرى إال  مظهــــــر حرشــــــفى أســــــود ــــــف ال يكــــــاد ي ــــــل للتحــــــول لطي ، قاب
ـــة ـــرد فـــى الجـــزء األول.  مجـــرد زغلل ـــم ي ـــر مـــن هـــذه التفاصـــيل ل .  كثي

، وأبرزهــــا مذبحــــة المفتــــرس فــــى  العنــــف متواصــــل مــــن البدايــــة للنهايــــة
يلــــــة بــــــين ، وإن ظلــــــت لمنازلــــــة النهايــــــة الطو  قطــــــار األنفــــــاق المظلــــــم

ـــــزة ـــــوحش مكانتهـــــا المتمي ، حيـــــث األخيـــــر يســـــتعرض كـــــل  البطـــــل وال
ــــه اآللية ــــاـ  المسخيةـ  قدرات ــــر لــــدى المقارنــــة .  اإلنسانية مع العيــــب الكبي

ــــالجزء األول  ، أن كــــل مــــا يخــــص الــــوحش كــــان  ” صــــائد الجبــــابرة “ب
  . فضائيا مجردا وأصبح هنا أرضيا أو حتى تحت أرضى

   ٢/١صائد الحسناوات 
The Night Stalker 

  ق م ٩١)    ف  ( ١٩٨٧أميركا 
Aimi-Chrystie Productions. E: Stanford C. Allen. PD: 

Allen Terry. DPh: Don Burgess. AscP: Jack Lorenz. M & 
Perf: David Kitay, Koz Kostinsid, Samuel Winans. S: John 
Goff and Dorn Edmonds. Co-P: Jef Richard and Buck 
Flower. ExcP: Stephen Chrystie, Michael Landis, Albert 
Schwartz. P: Don Edmonds. D: Marc Kleven. 

Charles Napier -in. ¤. Michelle Reese. Katherine Kelly 
Lang. Robert Viharo. Joey Glan. Robert Zdar. Leila Carlin, 
Gary Crosby. Diane Sommerfield, John Goff -[John F. 
Goff]. SpApr: James Louis Watkins -as Julius.  Ola Ray, 
Tally Chanel, Joan Chen. 

الفكـــــرة اعتقـــــاده أنـــــه .  قاتـــــل متسلســـــل للعـــــاهرات ال يمكـــــن قتلـــــه
بقــــدر مــــا )  كانــــت حيوانــــات فــــى البدايــــة (بقــــدر مــــا يزهــــق مــــن أرواح 

ـــز بدرجـــة الطرافـــة والتفـــرد.  يطـــول عمـــره ، فـــى هـــذا الفـــيلم هـــو  الممي
ـــــن  ـــــة الشـــــرطة والعـــــاهرات بمـــــزيج م ـــــين فرق ـــــزاج والحـــــب ب جـــــو االمت

، األولـــــى عـــــاهرة ســـــابقة  حســـــناوتانالبطلتـــــان ال.  التعـــــاون والتشـــــاحن
وأم روحيــــــــة لزميالتهــــــــا وعالقــــــــة حــــــــب متــــــــوترة طويلــــــــة مــــــــع البطــــــــل 

ـــــاپيير بعـــــد  (الشـــــرطى متوســـــط العمـــــر  ـــــة لتشـــــارلز ن ـــــة كامل أول نجومي
ـــؤثر ـــة ونجـــح فيهـــا بشـــكل م ـــل مـــع األدوار الثانوي ، الثانيـــة  ) عمـــر طوي

م ينتهـــــى الفــــــيل.  ابنـــــة زميلتهــــــا وتعـــــيش معهــــــم دون العمـــــل بالــــــدعارة
بــــاألولين متعــــانقين وكــــذا الحــــال مــــع الثانيــــة والشــــرطى الشــــاب الــــذى 

اإلنتـــــــاج الفعلـــــــى لهـــــــذا اإلنتـــــــاج الصـــــــغير .  أحبتـــــــه عبـــــــر األحـــــــداث
١٩٨٥ .  

  صائد المجرمين 
L’Alpagueur 

  ]  بالفرنسية [ق م  ٩٦)   ت  ( ١٩٧٦فرنسا 
Cerito Film. OS: Philippe Labro; Adaptation: Jacques 

Lanzmann and Philippe Labro. Dialogues: Jacques 
Lanzmann. PMg: Alain Belmondo. M: Michel Colombier. 
<D: Philippe Labro.> 

Jean-Paul Belmondo. ¤. With: Bruno Cremer.> Jean 
Negroni, Patrick Fierry. Jean-Pierre Jorris, Victor Garrivier. 
>Claude Brosset, Marcel Imnoff. 

صــــص يشــــتغل لحســــابه مــــع العصــــابات التــــى فشــــلت الشــــرطة متخ
ـــــى آخـــــر المطـــــاف فـــــى التوصـــــل لهـــــا ـــــك بهـــــدف تصـــــفيتها ف .  ، وذل

يــــدخل الســــجن ليتــــودد لشــــريك لــــص مــــاس وبنــــوك اعتــــاد القتــــل بــــدم 
ـــــــاء عمليـــــــات الســـــــلب ـــــــان .  بـــــــارد لضـــــــحاياه وشـــــــركائه معـــــــا أثن يهرب

، ومـــــن ثـــــم يصـــــل للـــــص  بمســـــاعدة زعـــــيم المافيـــــا المـــــودع بالســـــجن
اإلطـــار العـــام أهـــدأ وربمـــا يشـــوبه .  اتـــل الـــذى يشـــتغل طيـــارا مـــدنياالق

، مـــــع بعــــــض  بعـــــض الحـــــزن لـــــدى المقارنـــــة بالبلومنـــــديات التقليديـــــة
ـــــنجم الفرنســـــى تشـــــمل التعلـــــق بشـــــاحنة  البهلونيـــــات المتوقعـــــة مـــــن ال

لــــيس أحــــد مــــن  ‘عبــــارة النهايــــة عــــن أوســــكار وايلــــد !  وقطــــار وطــــائرة
  . ’ لنفسه الثراء بحيث يشترى ماضيا جيدا

  صائد النساء 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٥مصر 

:  مونتــــاچ.  فيصــــل نــــدا:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم الســــالم
عبــــد المــــنعم :  منــــاظر.  معــــالى الحفنــــاوى:  موســــيقى.  فكــــرى رســــتم

عبــــد المـــــنعم :  إخــــراج.  محمــــود فهمــــى:  مــــدير التصــــوير.  شــــكرى
  . شكرى
،  ، يوســــــف فخــــــر الــــــدين دة، ليلــــــى حمــــــا ، محمــــــد عــــــوض نيلــــــى

،  ، محمــــــــود المليجــــــــى ، فريــــــــدة ســــــــيف النصــــــــر حســــــــن مصــــــــطفى
  . محسن سرحان

ـــــــه إحـــــــداهن ـــــــر نســـــــاء تستعصـــــــى علي ـــــــم يتفـــــــق .  ، فيتزوجهـــــــا زئ ث
ـــــه ،  الجميـــــع علـــــى إيهامـــــه بأنهـــــا لـــــم تكـــــن حقيقيـــــة ومجـــــرد وهـــــم من

مغــــــامرات عاطفيــــــة  .  وهكــــــذا تتأكــــــد مــــــن حبــــــه.  فيصــــــاب بــــــالجنون
  . عينة، بال قيمة م كوميدية

  صائدة الرجال 
  ق أأ ٩٥)   س/  ماركو ( ١٩٦٠مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

، شــــــفيق  ، محمــــــود المليجــــــى ، شــــــكرى ســــــرحان هــــــدى ســــــلطان
  . ، صالح نظمى نور الدين

تعتـــزل المغنيـــة اللعـــوب عمـــل الكباريـــه بعـــد توبتهـــا علـــى يـــد البطـــل 
ـــــــودة .  المســـــــتقيم ولســـــــبب مـــــــا يســـــــجن زوجهـــــــا هـــــــذا فتضـــــــطر للع

ميلودرامـــا .  ، ولكـــن الـــزوج يشـــك فـــى إخالصـــها بعـــد خروجـــه للغنـــاء
، وليســــت أفضــــل أدوارهــــا  عاطفيــــة محشــــودة بأغــــانى هــــدى ســــلطان

  . أو أدوار شكرى سرحان
   ٢/١صائدو العاج 

Ivory Hunters 
  ] اشتراك  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 

Aka: The Last Elephant (OTitle) 
[Turner Pictures] RHI Entertainment [Qinex 

Entertainment; National Audubon Society Film; Cinexus; 
Famous Players Entertainment]. OM: Charles Bernstein. E: 
Debra Karen. PD: Christian Kelly. DPh: Kees van Oostrum. 
SupP: James Chory. ExcP: Christopher Palmer. S: Richard 
Guttman and Bill Bozzone. St: Bradley T. Winter. P: Robert 
Halmi. D: Joseph Sargent.  C: Lynn Kressel. African Song 
Perf: Sarah Marshall. Arranged: Charles Bernstein. 

John Lithgow. Isabella Rossellini. James Earl Jones. ¤. 
Tony Todd. Olek Krupa.<  Ftr: Carolyn Nelson, Colin 
Mothupi, Oliver Litando, Sidede Onyulo, Ken Mason, Ben 
Pont, Allaudin Ceureshi, Marti Olenko, Joseph Sargent, 
Shane Mwigerere, Sue Jack, Konga Mbandu. David Mulwa, 
Njeri Karago. 
ــــــة روايــــــة عــــــن صــــــيد  مؤلــــــف روائــــــى أميركــــــى يــــــذهب لكينيــــــا لكتاب

رئــــيس .  مصــــورة التــــى أرســــلها قبــــل أيــــام، فيفاجــــأ بمصــــرع ال الفيلــــة
الشــــرطة المحلــــى يقنعــــه باإلشــــتراك فــــى خطــــة لإليقــــاع بزعمــــاء تجــــارة 

ـــــا يكشـــــفه أمـــــامهم العـــــاج ـــــد مـــــن الخطـــــة  ، وســـــرعان م ، كجـــــزء جدي
ـــــة الخطـــــر ـــــى تصـــــبح بالغ ـــــال مقيمـــــة .  الت روســـــيللينى هـــــى عالمـــــة أفي

چــــونز هــــو رئــــيس .  تصــــبح جــــزءا مــــن الخطــــة وتقــــع فــــى حــــب البطــــل
ال بـــأس بـــه ككـــل كفـــيلم .  وصـــاحب أكثـــر األدوار خفـــة ظـــل الشـــرطة

يجمــــــع مــــــابين التشــــــويق والمضــــــمون البيئــــــى والتصــــــوير الممتــــــع فــــــى 
  . الطبيعة بشرق أفريقيا

  الصبا والجمال 
  ق م ٨٠)   س/   بيتش ( ١٩٧٠لبنان 

ــــــــور الشــــــــيخ ياســــــــين ــــــــدير التصــــــــوير.  أن ــــــــراهيم شــــــــامات:  م .  إب
  . محمد سلمان:  سيناريو وإخراج

، شـــــفيق  ، ناديـــــة جمـــــال ، حســـــن المليجـــــى ، محـــــرم فـــــؤاد حصـــــبا 
  . ، سعاد كريم ، رشيد عالمة ، نادية حمدى هاشم

ـــــة ـــــق بمطرب ـــــه زوج يتعل ـــــى حب ـــــه إليقاعهـــــا ف ، وينتهـــــى  ، ويســـــعى ابن
؟  مــــاذا تنتظــــر مــــن األفــــالم اللبنانيــــة.  األمــــر بالحــــب الفعلــــى والــــزواج

  . أيا كان ما تنتظره فهو غير موجود هنا
  خير يا زوجتى العزيزة صباح ال

  ق أأ ١٠٢)  س/    ف ( ١٩٦٩مصر 
قصــــــة .  أفــــــالم ســــــماحة]  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما [

.  عبـــــــد العلـــــــيم زكـــــــى:  منـــــــاظر.  ســـــــامى أمـــــــين:  وســـــــيناريو وحـــــــوار
مــــــدير .  أحمـــــد أبـــــو زيـــــد:  موســــــيقى.  كمـــــال أبـــــو العـــــال:  مونتـــــاچ
  . رىعبد المنعم شك:  إخراج.  سعيد بكر:  التصوير

ــــار ــــى صــــالح ذو الفق ــــة كايوكــــا ، نيلل ــــة أحمــــد ، تحي ــــل  ، خيري ، نبي
،  ، فتحيـــــة شـــــاهين ، كـــــوثر العســـــال ، حســـــين إســـــماعيل الهجرســـــى

،  ، وســــــيلة أحمــــــد ، حســــــن حســــــين ، وحيــــــد ســــــيف زينــــــات علــــــوى
،  ، فهمــــى أمــــان هشــــام:  ، والطفــــل ، ليلــــى حــــافظ ســــيف اهللا مختــــار
  . أحمد أبو عيبة

ين ســــــعيدين تواجهمــــــا المشــــــاكل فــــــور كوميــــــديا خفيفــــــة عــــــن زوجــــــ
ـــــل األول ـــــدوم الطف ـــــات:  ق ـــــخ…، الحضـــــانات  ، الحمـــــاة المربي .  إل

، ال ســـيما  عمـــل ممتـــع بشـــكل عـــام.  وذلـــك بســـبب اشـــتغال الزوجـــة
  . تمثيل البطل

  الصبر فى المالحات 
  ق م ١٣٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٦مصر 

ـــــالم فـــــؤاد جمجـــــوم  [ ـــــيلم أف قصـــــة .  أفـــــالم الكـــــروان]  دوالر ف
ـــــد العظـــــيم:  وســـــيناريو وحـــــوار ـــــة.  ســـــمير عب ـــــاء :  المقدمـــــة الغنائي غن

ـــــــــان عبـــــــــد الـــــــــرحمن :  ؛ كلمـــــــــات الشـــــــــاعر علـــــــــى الحجـــــــــار:  الفن
ليلـــــــــى  : [ المقدمـــــــــة.  عمـــــــــار الشـــــــــريعى:  موســـــــــيقى.  األبنـــــــــودى
،  ، عـــــــادل أبـــــــو الفتـــــــوح إبـــــــراهيم زكـــــــى:  إدارة اإلنتـــــــاج.  ] فخـــــــرى

ــــى حســــنين شــــريف كمــــال > ــــد.  < ، يحي مجــــدى  :  س الصــــوتمهن
ــــــــاچ.  كامــــــــل ــــــــات الســــــــايس:  مونت ــــــــد المــــــــنعم :  تصــــــــوير.  عناي عب
  . أحمد يحيى:  إخراج.  بهنسى

ـــــة عبيـــــد أحمـــــد .  هيـــــاتم.  ســـــعيد صـــــالح.  عـــــزت العاليلـــــى.  نبيل
ــــدير ــــة كاريوكــــا:  القــــديرة.  مديحــــة يســــرى:  القــــديرة.  ب ســــامى .  تحي

:  ةالراقصـــــــ.  نشـــــــوى محمـــــــد:  ؛ الطفلـــــــة ، زكريـــــــا مـــــــوافى ســـــــرحان
،  عـــــزت عبـــــد الجـــــواد.  معـــــوض العربـــــى:  ؛ المطـــــرب فيفـــــى عبـــــده
.  ، حــــافظ أمــــين ، محمــــد عبــــد الجــــواد ، ســــمير حجــــاج رشــــاد فــــرج

،  ، ناديــــة شــــمس الــــدين ، حلــــيم يوســــف محيــــى الــــدين عبــــد الحميــــد
ــــان مصــــطفى عليــــة علــــى ،  ، فتحــــى عبــــد الواحــــد إيمــــان ربيــــع.  ، حن

،  ســـــعاد علـــــى.  ، ســـــيد حســـــن ، فـــــايزة عبـــــد الجـــــواد حســـــنى صـــــقر
ــــة موســــى ــــارك.  ، رشــــوان ســــعيد ، كمــــال زكــــى فوزي ــــذ المع ــــع :  تنفي م

مـــــع  >؛  أبطـــــال الموتوســـــيكل العـــــالميين وأبطـــــال ســـــباق الســـــيارات
  .  < رجل ١٠٠مصطفى المعاون و

ـــــاجرة العقـــــاقير التـــــى تلقـــــى بجريمتهـــــا علـــــى مســـــاعدتها ، لكنهـــــا  ت
الحقيقيـــــة ، وتقابـــــل أمهـــــا  تأخـــــذ ابنتهـــــا وتربيهـــــا حتـــــى تصـــــبح ضـــــابطا

ـــل.  فـــى الســـجن ـــا  قصـــة عالجتهـــا الســـينما المصـــرية مـــن قب ، فقـــط هن
ـــــــى الشخصـــــــيات ـــــــع التوابـــــــل والمبالغـــــــات ف ، التـــــــى أصـــــــبحت  جمي
  . تعوض بها افتقادها للحرفية فى تنفيذ مشاهد النشاط



٢٠٥  

   الصبى الذى استطاع الطيران 
The Boy Who Could Fly 

  ق م ١١٤)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 
Lorimar. C: Barbara Miller. M: Bruce Broughton. AscP: 

Brian Frankish. Co-P: Richard Vane. VFxSup: Richard 
Edlund. E: Patrick Kennedy. PD: Jim Bissell. DPh: Steven 
Poster, Adam Holender. P: Gary Adelson. W and D: Nick 
Castle. 

Str: Lucy Deakins. Jay Underwood. Bonnie Bedelia. Fred 
Savage. Colleen Dewhurst. Fred Gwynne. Janet 
MacLachlan. Mindy Cohn.  ↑ Cast: …, Jennifer Michas, 
Michelle Bardeaux, Aura Pithart, Cam Bancroft, Jason 
Briestly, Chris Arnold, Sean Kelso, Meredith B. Woodward, 
Raimund Stamm, Dan Dale. 
أم وابنتهــــا وابنهــــا انتقلــــوا للتــــو لبلــــدة ضــــواحى صــــغيرة بعــــد مــــوت 

األم تفشـــــل .  أو الواقـــــع توديعـــــه لهـــــم ثـــــم انتحـــــارهـ  األب بالســـــرطان 
، والطفـــــل يعـــــانى مـــــن  فـــــى العثـــــور علـــــى عمـــــل لجهلهـــــا بالحواســـــيب

أمـــا الفتـــاة فتجـــد ضـــالتها فـــى صـــديقة جـــارهم .  تحـــرش صـــبية البلـــدة
ـــواه  ـــبعض  فـــى ارتطـــام طـــائرةالصـــبى األبكـــم الـــذى مـــات أب ، ويشـــيع ال

تتوطــــــد .  أنــــــه يســــــتطيع الطيــــــران ويعتقــــــد الغالبيــــــة أنــــــه معقــــــد نفســــــيا
، لكنهمــــا يضــــطران للفــــرار لــــدى محاولــــة الســــلطات  الصــــداقة بينهمــــا

ــــــى  إدخــــــال الصــــــبى للمصــــــحة ــــــوق ســــــطح مبن ــــــرا هــــــا همــــــا ف ، وأخي
ــــو طــــارا ــــا إال ل ــــن يفلت درامــــا صــــغيرة لكــــن مــــؤثرة حــــول !  المدرســــة ول

، وقـــــد جســـــدت   والحلـــــم والحـــــب وإرادة تحـــــدى المصـــــاعب الحـــــزن
ــــاعلين ــــوة ف ــــا .  كلهــــا بوضــــوح وق ــــد ضــــرب الفانتازي )  المعجــــزة (تقالي

، وحــــس المعجــــزة كثيــــف ســــواء فــــى وطــــأة تجســــيد  فــــى أروع حاالتهــــا
، أو  األلــــم طــــوال الفــــيلم والــــذى ال مهــــرب منــــه إال بشــــىء مــــا خــــارق

لـــــك شـــــيئا خارقـــــا كـــــون الصـــــبى المنبـــــوذ الـــــذى يحتقـــــره المجتمـــــع يم
.  شــــديدو الســــفه فــــى الحقيقــــة’  العقــــالء ‘داخلــــه نســــتهين بــــه نحــــن 

ـــرئيس ـــدور ال ـــة فـــى ال ـــة الصـــغيرة رائع ـــز الفاتن ، مـــع طـــاقم تمثيـــل  دييكن
  . داعم من الوزن الثقيل أعطى الفيلم رونقا إضافيا

   ٢/١ ٢٠٠الصبى ذو حصيلة الذكاء 
The Kid with the 200 I.Q. 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠ )  ت  ( ١٩٨٣أميركا 
Zephyr Productions. D: Leslie Martinson. ␡ M: Dennis 

McCarthy. C: Eve Brandstein↑. AscP/ PMg: Jim Hagan. 
Gary Coleman, Robert Guillaume, Dean Butler, Kari 

Michealsen, Mel Stewart, Harriet Nelson. 
عمــــره يصــــبح طالبـــــا  القــــزم الصــــبى األســــود فــــى الثالثــــة عشــــر مــــن

ــــى  ــــأقلم مــــع نظــــرات االســــتهانة الت ــــه الخــــارق لكنــــه ال يت جامعيــــا لذكائ
، بـــــداء مـــــن بعـــــض اللمســـــات مـــــن أســـــاتذته  يبـــــديها الجميـــــع نحـــــوه

ـــــون كـــــذلك ( ـــــنهم ملون ـــــرورين وانتهـــــاء )  م ـــــة المغ ـــــى فظاظـــــة الطلب حت
ال بــــأس بالمعــــانى التربويــــة فــــى هــــذه .  بحــــب غيــــر منطقــــى لزميلــــة لــــه

الصــــبى ذو الهالــــة  ‘ات طــــاقم فــــيلم العــــالم الســــابق المحاولــــة مــــن ذ
، لكـــــن كولمـــــان لـــــيس خفيـــــف الظـــــل حقـــــا إال فـــــى رأى  ’ المكســـــورة
  . البعض فقط

  صبى على دولفين 
Boy on a Dolphin 

  ق م ١٠٣)   ت  ( ١٩٥٧أميركا 
Twentieth Century Fox. Greek Folk Dances and Songs 

Society: Panegyris; D: Dora Stratou; Artistic and MD: Fivos 
Anoyanakis; Chor: Yianni Fleury. S: Ivan Moffat and 
Dwight Taylor; From the N: David Divine. M: Hugo 
Friedhofer; DPh: Milton Krasner, A.S.C. AD: Lyle R. 
Wheeler, Jack Martin Smith; SD: Bruno Avesani, Ugo 
Pericle; SpPhFx: Ray Kellogg. E: William Mace; Wardrobe 
D: Franco Salvi, Anna Gobbi; AstD: Eli Dunn, Carlo 
Lastricati. MCond: Lionel Newman; Orch: Edward B. 
Powell; MUp: Henry Vilardo; Hair Styles: Catherine Reed; 
Sd: W.D. Flick, Harry M. Leonard. Song Boy on a Dolphin 
Based on Tinafto M: Takis Markis; GreekText: J. 
Fermanglou; AmericanLyr: Paul Francis Webster. 
MAdapted: Hugo Friedhofer. P: Samuel G. Engel. D: Jean 
Negulesco. 

Alan Ladd, Clifton Webb, Sophia Loren. ¤. Alexis 
Minotis, >Jorge Mistral, Laurence Naismith, Piero 
Giagnoni, Gertrude Flynn.< 
ــــاال  ــــة تعمــــل بصــــيد اإلســــفنج تكتشــــف تحــــت المــــاء تمث ــــاة يوناني فت

تقــــرر مــــع صــــديقها وطبيــــب .  أثريــــا مــــن البرونــــز لصــــبى علــــى دولفــــين
ــــة ــــى  القري ــــار ف ــــى اآلث ــــين عل ــــن المنقب ، البحــــث عــــن مشــــتر أميركــــى م
، بينمــــا  تخبــــر البطــــل عــــالم األثــــار لكــــن المشــــكلة أنــــه شــــريف.  أثينــــا

ــــار مســــايرتهميعــــرض آخــــر يعمــــل ســــرا فــــى تهريــــب اآل أنــــت تعلــــم .  ث
ـــــيس بالشـــــىء .  أن الحـــــب ســـــوف ينشـــــأ وســـــوف يحـــــل كـــــل شـــــىء ل

ـــــــر جـــــــدا ســـــــواء كنشـــــــاط أو كرومانســـــــية ـــــــاك  الكبي ، لكـــــــن يظـــــــل هن
، أمـــــا لـــــورين فهـــــى  ، والد رصـــــين محبـــــب كالعـــــادة التصـــــوير الجميـــــل

، الـــــذى ألحقتـــــه بالرحيـــــل  مشـــــرقة تمامـــــا فـــــى أول أفالمهـــــا األميركيـــــة
الى مباشــــرة بعــــد حفنــــة مــــن األفــــالم األميركيــــة لهوليــــوود فــــى العــــام التــــ

المصـــــــورة خـــــــارج أميركـــــــا علـــــــى غـــــــرار هـــــــذا الفـــــــيلم تعاقبـــــــت بعـــــــده 
  . بسرعة

AAN: Scr. 

   ٢/١صبى الفيل 
Elephant Boy 

  ق أأ ٨١)  ت ( ١٩٣٧بريطانيا 
[United Artists] London Films. ¤; Based on Toomai of the 

Elephants: Rudyard Kipling. S: John Collier. D: Robert 
Flaherty and Zoltan Korda. DPh: Osmond Borradaile. S 
Collaboration: Akos Tolnay & Marcia de Silva; SupE: 
William Hornbeck; RecD: A.W. Watkins; MD: Muir 
Mathieson. MScr: John Greenwood; AstD: David Flaherty; 
FE: Charles Crichton; SdRec: H.G. Gape. 

Sabu -Toomai the Elephants, W.E. Holloway -His Father, 
Walter Hudd ‘Petersen’, Allan Jeayes, Bruce Gordon, D.J. 
Williams, Hyde White. 

ـــــة صـــــيد بقيـــــادة  ـــــأن يصـــــبح صـــــيادا يصـــــحب حمل ـــــم ب ـــــدى يحل هن
،  ، ومعـــــه صـــــديقه الفيـــــل ضـــــابط إنجليـــــزى فـــــى أحـــــد أدغـــــال الهنـــــد

، يــــرى هــــو تجمــــع  بعــــد بعــــض الكــــوارث ومنهــــا مصــــرع والــــد الصــــبى
األفيـــال الراقصـــة التـــى كـــان يعتقـــد أنهـــا مجـــرد حلـــم يـــرواد النـــاس لـــيال 

ســـــينمائية وذلـــــك ســـــابو محبـــــب تمامـــــا فـــــى أول أدواره ال.  ولـــــيس إال
، والــــذى قدمــــه بعــــد قليــــل فــــى خبطــــات  لمكتشــــفه أليكســــندر كــــوردا

األخير لــــــذات مؤلــــــف ـ  ”  كتــــــاب الغابــــــة “و”  لــــــص بغــــــداد “مثــــــل و
، أضــــــفى  درامــــــا شــــــاعرية حافلــــــة بالمشــــــاعر الدافئــــــة.  صــــــبى الفيــــــل

اشــــتراك فالهيرتــــى أحــــد رواد الســــينما الوثائقيــــة لمحــــة وثائقيــــة محببــــة 
  . يهورصينة معا للتوج

  صبيان وبنات 
  ق أأ ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٦٥مصر 
  . حسين حلمى المهندس:  إخراج

ــــى شــــاهين ،  ، مديحــــة ســــالم ، حســــن يوســــف ، ناهــــد شــــريف يحي
، عبــــد الخــــالق  ، ميمــــى شــــكيب ، ســــلوى محمــــود نــــوال أبــــو الفتــــوح

  . صالح
ـــــــده  درامـــــــا معقـــــــدة حافلـــــــة بالشخصـــــــيات ، أب قاســـــــى أهمـــــــل ول

ـــه اليتي تنحصـــر عالقتـــه بهمـــا بضـــرب االبـــن .  مـــين وتـــزوج بـــأخرىوابنت
ـــال انقطـــاع ، وهـــى فـــى  ، وبتـــرك الفتـــاة فـــى تجـــارب عاطفيـــة مختلفـــة ب

، وإيقــــاع  مضــــمون اجتمــــاعى جــــاد.  طريقهــــا اآلن إلــــى مصــــير مظلــــم
  . ، والعمل ممتع بشكل عام وشخصيات قوية

  صح النوم 
  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٧٥سوريا 
  . دون المالحخل:  إخراج

  . ، عبد الحفيظ قلعى ، نجاح حفيظ ، نهاد قلعى دريد لحام
ــــديا خفيفــــة ، فــــوق المتوســــط العــــام محــــدود الطمــــوح ألفــــالم  كومي

لعبــــــة المقالــــــب التــــــى يــــــدبرها .  ” الحــــــدود “دريــــــد لحــــــام مــــــا قبــــــل 
، ضـــد فنـــان نزيـــل فـــى الفنـــدق  موظـــف فنـــدق بســـيط يحـــب صـــاحبته

  ! تتعلق به البطلة

  
  :  متوحشةالصحبة ال

ال يوجد عنف جميل وآخر قبيح فقط هناك عنف حقيقى وآخر  “
  ’  ! ضعيف

  ☺ الصحبة المتوحشة 
The Wild Bunch 

  ق م ١٤٥)   س/    ف  ( ١٩٦٩أميركا 
Warner Bros. [Seven Arts]. M: Jerry Fielding. E: Louis 

Lombardo. PD: Edward Caircre. DPh: Lucien Ballard. S: 
Walon Green, Sam Peckinpah; Based on a St by Walon 
Green, Ron N. Sickner. P: Phil Feldman. D: Sam Peckinpah. 

William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond 
O’Brien, Warren Oates, Jaime Sanchez, Ben Johnson, 
Strother Martin, L.Q. Jones, Albert Dekker, Bo Hopkins, 
Emilio Fernandez, Dub Taylor. 
بيـــان عملـــى خالــــد علـــى حجــــم تخلـــف النقـــاد عــــن مواكبـــة اإلبــــداع 

’  المفــــزع ‘صــــراخ فــــى كــــل أرجــــاء العــــالم حــــول العنــــف :  الســــينمائى
ــــــــل   (… و… و’  الشــــــــرير ‘و’  المــــــــدمر ‘و تحــــــــذلقت پــــــــولين كاي

ـــل ـــه عنـــف جمي ـــة فقالـــت أن ـــادة وأربكتهـــا األســـلوبية العالي ، بينمـــا  كالع
فقـــط هنـــاك عنـــف حقيقـــى بـــالطبع ال يوجـــد عنـــف جميـــل وآخـــر قبـــيح 

، ثـــــم تمـــــر األعـــــوام ليترســـــخ وســـــط أكثـــــر أفـــــالم  ) ! وآخـــــر ضـــــعيف
ــــــل الويســــــترن كالســــــية وعظمــــــة ــــــه  والحــــــوار ، ويترســــــخ التمثي والتوجي

، كمعـــــايير ألرفـــــع مســـــتويات الضـــــرب  والترســـــيم الضـــــوئى والتوضـــــيب
،  الواقــــع لــــم يعــــد يُنصــــح بــــه كفــــيلم عنيــــف . ( بــــل والســــينما ككــــل

ــــة ومــــن ســــيحلمون مــــن ال ــــل الجديــــد بنــــاء علــــى هــــذا الكــــالم بوجب جي
ـــــدا ـــــرة ســـــيحبطون تأكي وعصـــــابة مـــــن  ١٩١٣)  ! شـــــالالت دمـــــاء وفي

، رغـــم   تســـعة مـــن قطـــاع طـــرق ال تـــزال تعمـــل بأســـلوب الغـــرب اآلفـــل
، يســــلبون قطــــار ذخيــــرة أميركيــــة  كــــونهم شخصــــيا فــــى خريــــف العمــــر

، وبنــــــاء علـــــى تكليــــــف مــــــن  لـــــدى عبــــــوره الحــــــدود إلـــــى المكســــــيك
، لكـــن أحـــدا لـــن يســــمح  هـــم ينتـــوون االعتـــزال.  انشـــو فـــيلالالثـــائر پ

ــــة:  لهــــم بهــــذا ــــائقى الدموي ــــه ف ــــورى ورجال ــــانون  ال الث ــــى الق ، وال ممثل
لإليقـــــــاع بهـــــــم نظيـــــــر )  رايـــــــان (الـــــــذين يســـــــتخدمون عضـــــــوا مـــــــنهم 

أو األدق  (نهايـــــــة خالــــــدة لألبطـــــــال .  إخراجــــــه مــــــن طائلـــــــة القــــــانون
وار علــــــى نحــــــو مقــــــدام للغايــــــة يخترقــــــون طــــــابور الثــــــ)  الضدـ  األبطال

ـــوعى أرقـــى .  لكـــن انتحـــارى ومأســـاوى ـــارع ال ـــا علـــى نحـــو ب تجتمـــع هن
ثيمــــات الويســــترن بــــدءا مــــن الخــــارجين علــــى القــــانون الشــــهماء إلــــى 
الشـــــفرة األخالقيـــــة الرفيعـــــة المصـــــاحبة دومـــــا لشـــــرف حمـــــل الســـــالح 

ــــــرة ــــــى األراضــــــى الواســــــعة المقف ــــــل والتجــــــول ف لكــــــن حســــــب .  النبي

ــــــيلم ــــــة الف ــــــرت ‘:  بطاق ــــــم .  األرض تغي ــــــروا [هــــــم ل ــــــالم .  ] يتغي الع
ــــر ــــم يســــتطيعوا.  تغي النســــخة األصــــلية فــــى أميركــــا كانــــت .  ’ ! هــــم ل

، ثــــــم أعيــــــد لهــــــا مشــــــهدان محــــــذوفان فــــــى  دقيقــــــة ١١أقــــــل بنحــــــو 
، فأصـــــــبحت أقـــــــل قلـــــــيال مـــــــن مـــــــدة  ١٩٨١إعـــــــادة العـــــــرض عـــــــام 

ــــــيديو  ـــــت معتمـــــدة ف ـــــى بات ـــــة والت يا العـــــرض المـــــذكورة للنســـــخة العالمي
  . وتليفـزيونيا فى كل مكان بعد قليل

AAN: St and S Based on Material Not Previously 
Published or P; OScr for a Motion Pic -Not a Musical. 

  الصحوة 
Sleepers 

  ق م ١٤٧)   س/  إى إتش إى ( ١٩٩٧بريطانيا 
PolyGram Filmed Entertainment [Propaganda Films; 

Baltimore Pictures]. Based upon the B: Lorenzo Carcaterra. 
SongsSup: Allan Mason. E: Stu Linder. PD: Kristi Zea. 
DPh: Michael Ballhaus, A.S.C. M: John Williams. ExcP: 
Peter Giuliano. P: Barry Levinson and Steve Golin. W for 
the Screen and D: Barry Levinson. 

Kevin Bacon. Robert de Niro. Dustin Hoffman. Jason 
Patric. Brad Pitt. ¤. Brad Renfro. And Minnie Driver.  

، تجــــد  روايــــة فائقــــة الصــــدمة يقــــال أنهــــا مبنيــــة علــــى وقــــائع حقيقيــــة
، والنتيجــــة قويــــة  طريقهــــا إلــــى الشاشــــة بهــــذا الطــــاقم فــــائق االســــتثنائية

ـــــل أن هـــــذه  ـــــك تمث ـــــدى إعـــــادة المشـــــاهدة ومحاولت ـــــا ال ســـــيما ل تمام
’  مطــــبخ الجحـــــيم ‘أربعـــــة صــــبية مـــــن .  األشــــياء ربمــــا حـــــدثت فعــــال

ة بلطجيـــــة الشــــــوارع مـــــن جهــــــة والقــــــس ، تتنـــــازعهم حيــــــا نيو يــــــوركـ  
ــــــــة)  دى نيــــــــرو (الكــــــــاثوليكى  لحظــــــــة طــــــــيش تقــــــــودهم .  مــــــــن جه

ـــــذى يشـــــمل  ـــــدأ الجحـــــيم الحقيقـــــى ال ـــــا يب إلصـــــالحية لألحـــــداث وهن
، بعــــدها  هــــذا فــــى الســــتينيات.  االعتــــداء الجنســــى بواســــطة الحــــراس

ــــزال علــــى  ــــة والثــــانى ال ي تمــــر الســــنوات ليصــــبح أحــــدهما وكــــيال للنياب
، أمـــــا  علـــــى حرصـــــه علـــــى صـــــداقة الجميـــــع ومســـــتقبلهمطيبتـــــه يظـــــل 

اآلخــــــران فقــــــد ســــــارا فــــــى المســــــار األكثــــــر احتمــــــاال وهــــــو اإلجــــــرام 
اآلن تجــــــــد المجموعــــــــة نفســــــــها أمــــــــام اقتــــــــراح يصــــــــعب .  الســــــــادى
  . االنتقام ممن أساء إليهم فى اإلصالحية:  تجاهله

  صحوة كاندرا 
The Awakening of Candra 

  ]  تليفـزيونى [م ق  ٨٣)   ت  ( ١٩٨١أميركا 
Michael Klein Productions. E: Tony di Marco. AD: 

Herman Zimmerman. DPh: Richard C. Glouner, A.S.C. 
ExcP: Michael Klein. P: Jay Benson. D: Paul Wendkos.  ↑ 
M: Billy Goldenberg. C: Ellen Meyer. Co-ExcP: Peter 
Thomarken. UnitPMg: Robert G. Stone; 1stAstD: Robert 
Webb; >2ndAstD: John Eyler.< [UC: TP: Tom Lazarus]. 

Str: Blanche Baker. Cliff de Young. Richard Jaeckel. 
Jeffrey Tambor. Paul Regina.  ↑ Elizabeth Cheshire, 
Parley Baer, Rosanna Huffman, Vernon Weddle, Ken 
Sansom, Gypsi de Young, Jonathan Estrin, Robert Moloney, 
Myron Natwick, Bunny Summers, Gwen van Dam. 
امـــــرأة يصـــــرع زوجهـــــا أثنـــــاء رحلـــــة صـــــيد شـــــهر العســـــل لهمـــــا بعيـــــد 

ـــى شـــخص آخـــر كـــان يصـــيد مثلهمـــا ـــام يشـــهدان .  تعرفهمـــا عل بعـــد أي
تمـــــر األيـــــام .  ســـــويا أن الرجـــــل قتلـــــه عرضـــــا ومـــــن ثـــــم تغلـــــق القضـــــية

ويلـــوح فـــى ذاكرتهـــا أن زوجهـــا قتـــل عمـــدا علـــى يـــدى هـــذا الشـــخص 
،  كــــذبتها هــــىرغــــم أن أجهــــزة كشــــف الكــــذب أيدتــــه هــــو و .  اآلخــــر

يصــــمم الشــــرطى علــــى التوغــــل معهــــا طبقــــا لنصــــائح صــــديقه الطبيــــب 
ــــة وهــــى  ــــة نمطي ــــدأ بداي ــــار أنهــــا تعرضــــت لغســــيل مــــخ ب النفســــى باعتب

، بـــــالطبع مـــــن خـــــالل قتـــــل زوجهـــــا ببشـــــاعة  إحـــــداث صـــــدمة هائلـــــة
ــــى .  أمامهــــا ــــة الت ــــام الثالث بالفعــــل تبــــدأ فــــى تــــذكر مــــا حــــدث فــــى األي

ال ســـيما وأن ـ  ، وهـــو تتـــابع مخيـــف  هـــاشـــهدوا بأنهمـــا ضـــال الطريـــق في
المفتــــــــرض أن الفــــــــيلم مبنــــــــى علــــــــى وقــــــــائع حقيقيــــــــة حــــــــدثت عــــــــام 

جرهــــا  (يفصــــل مــــنهج اإلرهــــاب العنيــــف بالتعــــذيب المهــــين  ـ  ١٩٧٦
والتهديـــــد بالقتـــــل وجعلهـــــا تواجـــــه )  مـــــن رقبتهـــــا مـــــثال معظـــــم الوقـــــت

، ثــــم تــــاله بتــــودد وعطــــف   المــــوت فــــى كــــل لحظــــة الــــذى اتبعــــه معهــــا
، أوصــــلتها جميعــــا لمرحلــــة أن كانــــت كقطعــــة الصلصــــال فــــى  نكبيــــري

ـــــه بـــــل وأصـــــبحت قلقـــــة عليـــــه أكثـــــر مـــــن قلقهـــــا علـــــى نفســـــها !  يدي
التمثيـــــــل جيـــــــد ككـــــــل وتصـــــــوير الغابـــــــات الـــــــذى تـــــــم فـــــــى كيرنفــــــــيل 

، جميــــــــل  أوريجونـ  كاليفورنيا عوضــــــــا عــــــــن مقاطعــــــــة كالكامــــــــاس ـ  
ين الواقــــــع أنــــــه ظــــــل علــــــى الــــــرف ألكثــــــر مــــــن ثالثــــــ.  ومــــــوحش معــــــا

، ثـــــم أصـــــبح أول فـــــيلم تليفــــــزيونى يلقـــــى عرضـــــا أول صـــــباحيا  شـــــهرا
ــــه خاللهــــا  ( عن كتــــاب ـ  )  ’ غســــيل مــــخ كانــــدرا تــــوريس ‘كــــان عنوان
  . ’ األفالم المعمولة للتليفـزيون ‘

  صحيفة سوابق 
  ق أأ ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٦مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج
،  ، محمــــــود المليجــــــى ، عايــــــدة هــــــالل ، كمــــــال الشــــــناوى صــــــباح
  . ، رفيعة الشال سراج منير

خـــــريج ســـــجون يقـــــدم صـــــحيفة ســـــوابق مـــــزورة حتـــــى يحصـــــل علـــــى 
ــــــب .  وظيفــــــة ــــــه لممارســــــة الغــــــرام أو طل زميلــــــه الســــــابق يطــــــارد زوجت

ميلودرامـــــا جنســـــية واجتماعيـــــة متوســـــطة فـــــى  .  الطـــــالق والـــــزواج منـــــه
  . وهكذا…، وأغانيها محشورة  ، وفائقة الطول كل شىء

   ٢/١ة الصخر 
The Rock 

  ق م ١٣٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 
[Buena Vista] Hollywood Pictures [Don Simpson/ Jerry 

Bruckheimer Films]. MComp: Nick Glennie-Smith, Hans 
Zimmer. CD: Bobbie Red. FE: Richard Francis-Bruce. PD: 
Michael White. DPh: John Schwartzman. ExcPs: Sean 
Connery, Louis A Stroller. St: David Weisberg & Douglas 
Cook. S: David Weisberg & Douglas Cook and Mark 
Rosner. P: Don Simpson and Jerry Bruckheimer. D: 
Michael Bay. 

Sean Connery. Nicolas Cage. Ed Harris. ¤ Michael Biehn, 
William Forsythe. David Morse. 



٢٠٦  

يســـــتولى علـــــى ســـــالح )  هـــــاريس (أحـــــد چنـــــراالت مشـــــاة البحريـــــة 
ــــائق ــــى ســــجن الكــــاتراز بعــــد أســــر  كيمــــاوى ف ، وينصــــب الصــــواريخ ف
ـــــم  الســـــياح كرهـــــائن ـــــادة ســـــكان ســـــان فرانسيســـــكو إن ل ، ويهـــــدد بإب

تعــــط الحكومــــة حقــــوق جنــــوده الــــذين قتلــــوا فــــى الحــــروب ولــــم تمــــنح 
كـــــــــونرى عميـــــــــل ســـــــــابق .  أســـــــــرهم مـــــــــا تســـــــــتحقه مـــــــــن تعـــــــــويض

، ســــــرق فيلمــــــا ميكرويــــــا عــــــن  الســــــتخبارات البريطانيــــــة إس إيــــــه إسل
ــــــــة ، فســــــــجن دون  المهــــــــام القــــــــذرة الســــــــرية لالســــــــتخبارات األميركي

، وإن كـــان الوحيـــد فـــى التـــاريخ الـــذى هـــرب مـــن  محاكمـــة حتـــى اآلن
ـــــا ـــــين عام ـــــل ثالث ـــــق االقتحـــــام.  الكـــــاتراز قب ،  يســـــتخدم كمرشـــــد لفري

ــــــه وال ي ــــــق كل ــــــاد الفري ــــــا يب ــــــر لكــــــن ســــــرعان م ــــــه ســــــوى خبي ــــــى مع بق
األســـــــلحة الكيماويـــــــة الشـــــــاب فـــــــى مكتـــــــب التحقيقـــــــات الفيدراليـــــــة 

عليهمـــــــا اآلن .  ، معـــــــدوم الخبـــــــرة فـــــــى أى شـــــــىء ســـــــواها ) كـــــــيچ (
تفكيـــــك الصـــــواريخ التـــــى يمســـــك بهـــــا مقـــــاتلون شرســـــون مـــــن مشـــــاة 

فـــــــى ذات الوقـــــــت يقـــــــرر الپنتـــــــاجون .  البحريـــــــة متمـــــــردون كقائـــــــدهم
ــــــ ــــــرض أن كــــــل المهــــــاجمين ق ــــــذى افت ــــــدواال ، ضــــــرب الســــــجن  د أبي

فـــــيلم نشـــــاط حركـــــى فـــــائق ال يهـــــدأ .  بأســـــلحة حارقـــــة فائقـــــة التـــــدمير
، يعـــــــول علـــــــى االســـــــتحواذ المتصـــــــل أكثـــــــر منـــــــه علـــــــى  وال يتوقـــــــف

أنــــت تصــــفق لكــــونرى الكهــــل وهــــو يطــــيح بمقــــاتلى  (اإلقنــــاع العقلــــى 
أفضـــــل األشـــــياء شخصـــــية هـــــاريس .  ) ! البحريـــــة واحـــــدا تلـــــو اآلخـــــر

حقيقــــى ولــــيس إرهابيــــا أو مجنونــــا أو ســــاعيا الــــذى هــــو بطــــل حــــرب 
لـــــذا تظــــل تتســـــاءل كيـــــف يقبــــل كـــــونرى الــــذى ال يثـــــق قـــــط .  للمــــال

ــــادة السياســــيين أن يعمــــل ضــــده ــــدما يقــــرر أن يظهــــر نفســــه  بالق ، وعن
ـــه  ـــه ’ ليعطلـــه ‘ل ـــد أساســـا التعـــرف علـــى حقيقت ـــه يري آخـــر .  ، تفهـــم أن

ــــتج دون سيمپســــون ــــذى يعتبــــر مــــن رواد ســــينم أفــــالم المن ا النشــــاط ال
، ومـــــن المفارقـــــات الملفتـــــة  فائقـــــة التفجـــــر للثمانينيـــــات والتســـــعينيات

أن أهـــــدى شـــــريكه چيـــــرى بروكهـــــايمر الفـــــيلم لـــــذكراه فـــــى لوحـــــة فـــــى 
أو ربمـــا ـ  النهايـــة ثـــم رفـــع اســـمه مـــن شـــعار الشـــركة مـــع أول فـــيلم تـــال 

  ! هكذا يجب أن تسير األمور
AAN: Sd (Kevin O’Connell, Greg P. Russell, Keith A. 

Wester). 

   ٢/١صدمة الفزع 
Shocker 

  ق م ١١٠)   عالم الفـيديو  ( ١٩٨٩أميركا 
Alive Film. ExcP: Shep Gordon and Wes Craven. C: Gary 

M. Zuckeabaod. Co-P: Peter Foster, Bob Engelman. CD: 
Isis Mussenden. MSup: Desmond Child. M: William 
Goldstein. PD: Cynthia Kay Charette. E: Andy Blumenthal. 
DPh: Jacques Haitkin. P: Marianne Maddalena and Brian 
Kumar. W and D: Wes Craven. 

Str: Micheal Murphy. Peter Berg. Cami Cooper. And 
Mitch Pileggi -as Horace Parker. Co-Str: Richard Brooks, 
Vincent Guastaferro. Sam Scarber, Theodore Raimi. And 
Dr. Timothy Leary, Kane Roberts. ␡ John Tesh, Heather 
Langenkmp, Jessica Craven. 

كــــــابوس علــــــى  ‘تنويعــــــة ويــــــس كرافـــــــين علــــــى سلســــــلته الكاســــــحة 
، والمتمركـــــــزة حـــــــول فكـــــــرة محوريـــــــة هـــــــى أن  انظرـ  ’  شـــــــارع إيلـــــــم

ـــــائق المفزعـــــة ـــــئ بالحق ـــــى ومل ـــــان پـــــاركر .  األحـــــالم عـــــالم حقيق چوناث
ــــى جــــامعى  ــــرج (العــــب رجب ــــر بي ــــرب)  پيت ــــه يشــــاهد أحالمــــا ت ط مــــا بين

ومــــا بــــين سلســــلة جــــرائم ارتكبهــــا الســــفاح المتسلســــل هــــوريس پينكــــر 
ــــــتش بيليجــــــى ( ــــــان نفســــــها )  مي ــــــة بأســــــرة چوناث ــــــى البداي ارتبطــــــت ف
ـــه الشـــرطى ( ـــؤدى للقـــبض بالفعـــل .  ) صـــديقته ثـــم أبي هـــذه األحـــالم ت

ــــــى ــــــى الكرســــــى الكهرب ــــــر إل ــــــى هــــــوريس وينتهــــــى هــــــذا األم ــــــا .  عل م
االســـــتحواذ علـــــى ضـــــحية تلـــــو  يحـــــدث أنـــــه ينجـــــو ويبـــــدأ روحـــــه فـــــى

ـــــــال والمثيـــــــر .  األخـــــــرى ـــــــن الغمـــــــوض الفع ـــــــة م النصـــــــف األول قطع
، لكـــــــن يضــــــعف الوقـــــــع بعــــــد ذلـــــــك عنــــــدما يتحـــــــول لمجـــــــرد  حقــــــا

ـــــف ، وال يبـــــدو روح هـــــوريس  تتابعـــــات رعـــــب طعنـــــات مباشـــــرة التخوي
ـــــدى كرووجـــــر  ـــــذات الجبـــــروت المـــــادى والمعنـــــوى لفري پينكـــــر هـــــذا ب

ات خاصــــــة رفيعــــــة ككــــــل أفــــــالم  مــــــؤثر .  بطــــــل كــــــوابيس شــــــارع إيلــــــم
  . كرافـين

  الصدى 
L’Écho 

  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٨٥)   ت  ( ١٩٨٧فرنسا 
Antenne 2 [La Municipalité de Mieussy]. W: John Berger. 

Adp: John Berger, Maurice Failevic.  ExcP: Michèle 
Vidal; Ast: Sylviane Herouart. AstD: Patricia Saint 
Georges. Script: Josette Paquin. DPh: Jean-Claude Saillier. 

Serge Reggiani, Annick Brand, Luciano Bartoli, Claudio 
Remondi, Sandro Daneri, Biagio Pelligra, Walter da Pozzo, 
Jean Perin, Yvette Dolvia, Jacques Lalande, Patrick Bonnel. 

كهــــل فــــى نحــــو  الســــبعين وعالقــــة بفتــــاة فــــى :  قريــــة جبليــــة منعزلــــة
ــــــة والعشــــــرين فقــــــدت عملهــــــا بعــــــد إغــــــالق مصــــــنع األخشــــــاب  الثالث

حـــين تـــراه يصـــرخ للجبـــل عـــن رغبتـــه فـــى .  واكتفـــت برعـــى مـــاعز أبيهـــا
، لكــــن  احتضــــانه وإعطائــــه جســــده اعتقــــدت أنــــه جــــن بســــبب الوحــــدة

عامـــــــل قطـــــــع أشـــــــجار إيطـــــــالى يشـــــــرح لهـــــــا أنـــــــه كـــــــان يعنيهـــــــا هـــــــى 
هنــــا تتفــــتح مشــــاعرها نحــــو هــــذا العامــــل اإليطــــالى وتعبــــر .  بالصــــراخ

ـــاك ـــدة هن ـــاة جدي ـــدأ حي ـــر مـــن .  الجبـــل لتب عمـــل مـــؤثر لكـــن أبطـــأ بكثي
  . القدر المطلوب الحساس المشاهد بموضوع الوحدة والعزلة

  الصديق المرعب 
Man’s Best Friend 

  ق م ٨٧)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
New Line [Roven-Cavallo Entertainment]. C: Valorie 

Massalas. Max’s Behavior: Clint Rowe. SpMUpFx Created: 
Kevin Yagher. AscP: Kelley Smith. CD: Beverly Hong. 
MComp: Joel Goldsmith. PD: Jaymes Hinkle. E: Michael 
N. Knue. DPh: Mark Irwin. ExcPs: Robert Kosberg, Daniel 
Grodnik. P: Bob Engelman. WAndD: John Lafia. 

Ally Sheedy. Lance Henriksen. Robert Costanzo. Fredric 
Lehne. John Cassini. J.D. Daniels, William Sanderson, 
Trula Marcus. And Introd: Max -[A dog].  ↑ Robin Frates, 
Rick Barker, Bradly Pierce, Robert Arentz, Cameron Arnett, 
Adam Carl, Tom Rosales, Jr., Ray Lykins, Mickey Cassidy, 
L.E. Moko, Caroline Cornell, Del Zamora, Arlen Stuart, 
Frank Cavestani, Paul Hayes, Peter Georges, Olivia Brown, 
Lis Cavallo, Frank Welker. 

، بمــــا فيهــــا مــــثال  كلـــب مهجــــن بأفضــــل مــــا فــــى الكائنــــات األخــــرى
، تهربــــــه مذيعـــــــة  إلـــــــخ…اء اإلنســـــــان وســــــرعة وتنكـــــــر الحربــــــاء ذكــــــ

ـــــــوان ـــــــذى  تليفــــــــزيونية مدافعـــــــة عـــــــن حقـــــــوق الحي ـــــــن المعمـــــــل ال ، م
ال تطـــــول .  يمتلكـــــه عـــــالم عبقـــــرى وإن كانـــــت تجاربـــــه غيـــــر قانونيـــــة

، إذ تشــــتعل مطــــاردة  معيشــــة هــــذه اآللــــة الرهيبــــة فــــى منــــزل الصــــحفية
ه مــــــن الفتــــــك كــــــم ال بــــــأس بــــــ.  الشــــــرطة وكــــــذا صــــــاحبه بحثــــــا عنــــــه

.  ، لكـــن مـــع تعـــاطف مـــع معظـــم مـــا يفعلـــه الكلـــب القاتـــل باألوصـــال
ـــة ـــة مقنع ـــوءة العلمي ـــر ســـابق ســـواء مـــن  النب ، والكلـــب ال يشـــبه أى نظي

، أو الكـــــالب  ’ أفضـــــل صـــــديق لإلنســـــان ‘نوعيـــــة الكلـــــب المحبـــــب 
  . المفترسة ألفالم الرعب الصريحة

  الصديق المزعج 
The Cable Guy 

  ق م ٩٤)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 
Columbia [Light/ Mueller Film]. C: Juel Bestrop. Co-P: 

William Beasley. M: John Ottman. CD: Erica Edell Phillips. 
E: Steven Weisberg. PD: Sharon Seymour. DPh: Robert 
Brinkmann. ExcP: Brad Grey, Bernie Brillstein, Marc 
Gurvitz. P: Andrew Light and Jeffrey A. Mueller and Judd 
Apatow. W: Lou Holtz Jr. D: Ben Stiller. ␡ Somebodey to 
Love Perf: Jim Carrey. 

Str: Jim Carrey. Matthew Broderick. ¤. Leslie Mann. 
George Segal. Diane Baker, Jack Black.  Ben Stiller, 
Charles Napier, Janeane Garofalo, Eric Roberts —as 
Himself. 
ــــــــول مــــــــريض نفســــــــيا  ــــــــات بشــــــــركة لتليفـــــــــزيون الكيب موظــــــــف تركيب

، يطــــرد مــــن العمــــل  ) ! ســــت مــــرات”  عــــالم البحــــار “شــــاهد فــــيلم  (
ـــــه ال  ـــــوهم عمـــــالءه إن ـــــه وي ـــــه يظـــــل يمـــــارس وظيفت بســـــبب مرضـــــه لكن

مـــــن هـــــؤالء موظـــــف نـــــاجح ومهـــــذب بشـــــركة .  يـــــزال يعمـــــل بالشـــــركة
، يطلـــــــب منـــــــه ان يكـــــــون صـــــــديقه  ) اثيو بروديـــــــكمـــــــ (لإلنشـــــــاءات 

ينقلــــــب عليــــــه .  فيــــــرفض األخيــــــر صــــــداقته لتصــــــرفاته غيــــــر الطبيعيــــــة
ويتســــــبب فــــــى طــــــرده مــــــن الشــــــركة ويصــــــل األمــــــر ألن يحــــــاول قتــــــل 

كوميـــديا بارعـــة ومبتكـــرة طـــوال الوقـــت ســـواء فـــى الســـلوك .  صـــديقته
ـــــين ، لكـــــن  أو المفارقـــــات أو الســـــخرية مـــــن أشـــــياء وأشـــــخاص حقيقي

حــــــب أن تكــــــون مهيــــــأ لهــــــذا القــــــدر مــــــن الســــــوداوية فيهــــــا والــــــذى ي
ـــا وقيمـــة خاصـــين ـــد ال يشـــبع التوقعـــات المنتظـــرة  يعطيهـــا وزن ، لكنـــه ق

ســــــابق هــــــو ’  مــــــزعج ‘الحقيقــــــة أن لكــــــارى دور  (مــــــن چــــــيم كــــــارى 
  . ) ” باتمان لألبد “رجل األلغاز فى 
  الصديقان 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٧مصر 
ـــــــر :  قصـــــــة وســـــــيناريو.  ذاعـــــــة والتليفــــــــزيوناتحـــــــاد اإل ماجـــــــدة خي

  . حسن حافظ:  إخراج.  اهللا
ـــــــوارث ، هـــــــدى رمـــــــزى ســـــــمير صـــــــبرى ـــــــد ال ـــــــامر  ، أحمـــــــد عب ، ت

  . ، أحمد خميس شوقى
امرأتــــان  “تكــــرار مــــا لفــــيلم نفــــس الكاتبــــة ماجــــدة خيــــر اهللا الســــابق 

الشــــــــــاهد  “، مــــــــــع تطعيمــــــــــه بالثيمــــــــــة الدراميــــــــــة لفــــــــــيلم  ” ورجــــــــــل
تتــــــــوتر عالقــــــــة مــــــــذيع بالتليفـــــــــزيون مــــــــع زميلتــــــــه التــــــــى .  ” الوحيــــــــد
، بســـــبب صـــــداقته مـــــع ابـــــن صـــــديقه الضـــــابط الـــــذى صـــــار  خطبهـــــا

الثيمـــة اإلنســـانية أجـــود مـــا فـــى .  يتيمـــا بعـــد مصـــرع ولديـــه بيـــد عصـــابة
  . ، وإن كان كل شىء أضعف من الفيلم اآلخر األمر

  صديقان ومشاغب 
See No Evil, Hear No Evil 

  ق م ٩٥)    ف/   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” الجريمة الغامضة “:  ؛ س ” ال أرى ال أسمع “:  س

TriStar. C: Lynn Stalmaster. M: Stewart Copeland. CD: 
Ruth Morley. E: Robbert C. Jones. PD: Robert Gundlach. 
DPh: Victor J. Kemper, A.S.C. ExcP: Earl Barret, Arne 
Sultan. ExcP: Burtt Harris. St: Earl Barret & Arne Sultan & 
Marvin Worth. S: Earl Barret & Arne  Sultan and Eliot 
Wald, Andrew Kurtzman and Gene Wilder. P: Marvin 
Worth. D: Arthur Hiller.  ↑ AscP: Erica Hiller, Jody 
Taylor Worth. 

Richard Pryor. Gene Wilder. ¤. Joan Severance. Kevin 
Spacey. Alan North. Anthony Zerbe. Also Str: Louis 
Giambalvo, Kirsten Childs. 

، تـــــأتى فتـــــاة وتقتـــــل أحـــــد  أصـــــم وأبكـــــم يعمـــــالن ســـــويا فـــــى متجـــــر
ــــانى شــــم رائحــــة العطــــر األول شــــاهد ســــاقيها.  العمــــالء ، لكــــن  ، والث

يهربـــــان ومطـــــاردة هائلـــــة لهمـــــا مـــــن ناحيـــــة .  البـــــوليس يتهمهمـــــا ســـــويا
ـــــــــين اســـــــــتأثرا  ومـــــــــن الســـــــــيدة وشـــــــــريك لهـــــــــا إلعتقادهمـــــــــا ان البطل

ــــــــادرة موضــــــــوع الجريمــــــــة ــــــــة تعتصــــــــر كوم.  بــــــــالعمالت الن يــــــــديا ذكي
ومـــــن أكثـــــر المشـــــاهد إغراقـــــا فـــــى الضـــــحك .  فكرتهـــــا حتـــــى الثمالـــــة

، والعصــــابة تطاردهمــــا  قيادتهمــــا الســــيارة بينمــــا المبصــــر مقيــــد اليــــدين
وكــــذلك مشــــهد الفنــــدق حيــــث تنكــــرا كطبيبــــين عــــالمين مــــن !  بعنــــف
ــــل .  الســــويد ــــة اقتحــــام مقــــر العصــــابة كيــــف يتخي ــــة عملي وأيضــــا النهاي

ـــــذار تضـــــرباألصـــــم أن ثمـــــة  ـــــدخل األعمـــــى  أجـــــراس أن ـــــف ي ، أو كي
ككــــل المراهنــــة الدائمــــة علــــى شخصــــين أبلهــــين .  مبــــارزة بالرصــــاص

ال  ‘األســــم األشــــهر فــــى أميركــــا .  غيــــر متــــوافقين معــــا طــــوال الفــــيلم
  . ’ ، ال أسمع شرا أرى شرا

  صديقتى وأنا
  . ” صديقى وأنا “:  انظر

   صديقى الشبح 
Beetlejuice 

  ق م ٩٢)  إى إتش إى  ( ١٩٨٨أميركا 
[Warner Bros.] Geffen. C: Jane Jenkins and Janet 

Hirshenson, C.S.A. CD: Aggie Guerard Rodgers. M: Danny 
Elfman. E: Jane Kurson. PD: Bo Welch. DPh: Thomas 
Ackerman. St: Michael McDowell & Larry Wilson. S: 
Michael McDowell and Warren Skaaren. P: Michael 
Bender, Larry Wilson and Richard Hashimoto. D: Tim 
Burton. 

Alec Baldwin. Geena Davis. Jeffrey Jones. Catherine 
O’Hara. Winona Ryder. Sylvia Sidney. Co-Str: Robert 
Goulet, Dick Cavett, Glenn Shadix, Annie McEnroe. And 
Michael Keaton -as Beetlejuice. 

ـــــــــدى ـــــــــد م ـــــــــديا ســـــــــيريالية مبهـــــــــرة ألبع ـــــــــائق  كومي ، إلغراقهـــــــــا الف
، حتـــــى العنــــــوان نفســـــه موظــــــف  واالبتكـــــارى فـــــى جــــــوهر الســـــيريالية

، كمـــــا يحـــــدث لنـــــا  ســـــيرياليا داخـــــل الفـــــيلم بـــــأن قـــــدم بهجـــــاء مغـــــاير
ـــــا فـــــى األحـــــالم )  بالـــــدوين وديفــــــيز (القصـــــة زوجـــــان شـــــابان .  أحيان

منزلهمــــــا فــــــى النيــــــو  يموتــــــان وتســــــتولى أســــــرة غريبــــــة األطــــــوار علــــــى
ـــــــــد  ـــــــــه  (إنجالن ـــــــــوركى وزوجت ـــــــــو ي ،  ) چونز وأوهـــــــــاراـ  مســـــــــتثمر ني

المفـــــــروض أن األشــــــــباح تخيـــــــف النــــــــاس  (فيحـــــــاوالن أن يخيفانهــــــــا 
،  ، لكــــن لكونهمــــا بــــال خبــــرة يفشــــالن ) ! حســــب القصــــص واألفــــالم

يلجــــأن لشــــبح .  هــــذا بــــالطبع وضــــعية ســــيريالى مــــن منظــــور األشــــباح
أى قــــادر علــــى اإلتيــــان بأفعــــال والتحــــول ـ  محتــــرف محنــــك فــــى هــــذا 
ــــــف البشــــــر ــــــه  ألشــــــكال تخي ــــــدور  (، لكن ــــــوم ب ــــــون يق عصــــــير  ‘كييت

بعـــــد أن يصـــــحو مـــــن قبـــــره )  علـــــى نحـــــو شـــــبق المـــــرح’  الخنـــــافس
.  يســـاومهما فـــى المقابـــل علـــى تســـهيل زواجـــه مـــن ابنـــة تلـــك األســـرة

عـــــــــدد ال حصـــــــــر لـــــــــه مـــــــــن المشـــــــــاهد واللوحـــــــــات والتشـــــــــكيالت 
علـــى ســـبيل المثـــال فقـــط بيروقراطيـــة عـــالم المـــوت ، منهـــا  الســـيريالية

ـــــــوم الحســـــــاب ( ـــــــن فكـــــــرة ي ـــــــة م ـــــــابع ســـــــاخر للغاي ـــــــاس  ) تت ، أو الن
ــــــرأس ــــــى نصــــــفين منكمشــــــو ال ــــــم  ، أو الســــــيدة المقطوعــــــة إل ، أو الف

، أو تحـــــول البطلـــــين  الـــــذى تســـــده سوســـــتة أو شـــــريحة مـــــن الصـــــلب
ــــاف ــــس الزف ــــى مالب ــــى كهــــول وهمــــا بعــــد ف ــــالى  إل ، أو الجحــــيم البرتق

ــــــاق  ذى الســــــمكة ذات الرأســــــين الواحــــــدة داخــــــل األخــــــرى ، أو أطب
وفــــــى كــــــل .  إلــــــخ…الطعــــــام التــــــى تتحــــــول أليــــــدى تشــــــير األوجــــــه 

األحـــوال يظـــل منبـــع الســـيريالية األصـــلى فيـــه أنـــه نســـخة عكســـية مـــن 
  ! ! فيلم عن األشباح طاردى البشر:  أفالم طاردى األشباح

AA: MUp (Ve Neill, Steve la Porte and Robert Short). 

   ٢/١صديقى وأنا 
My Girl 

  ق م ١٠٢) س /  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
  . ” صديقتى وأنا “:  س

Columbia [Brian Grazer; Imagine]. C: Mary Colquhoun. 
M: James Newton Howard. CD: Karen Patch. E: Wendy 
Greene Bricmont. PD: Joseph T. Garrity. DPh: Paul Elliott. 
ExcP: Joseph M. Caracciolo; David T. Friendly. W: Laurice 
El Ehwany. P: Brian Grazer. D: Howard Zieff. 

Dan Aykroyd. Jamie Lee Curtis. Macaulay Culkin. Intrd: 
Anna Chlumsky. ¤ Richard Masur. Ray Buktenica. And 
Griffin Dunne.  ↑ Ftr: Peter Michael Goetz. Ann Nelson, 
Tom Villard. Jane Hallaren, Anthony Jones, Lara Steinick, 
Kristian Truelsen, Dave Caprita, Jody Wilson, Lind Ferri, 
Nancy L. Chlumsky, Glenda Chism, Bill Cordell. 

ـــــــــى فـــــــــى فلوريـــــــــدا (بنسلفــــــــــينيا —ماديســـــــــون  ،  التصـــــــــوير الفعل
وال يوجــــد مــــا يختلــــف  (١٩٧٢،  ) والمغــــزى أنهــــا قصــــة لكــــل مكــــان

، والمغـــــــزى أنهـــــــا قصـــــــة لكـــــــل  عـــــــن فـــــــى شـــــــىء عـــــــن التســـــــعينيات
طفلــــة حــــانوتى فــــى الحاديــــة عشــــرة مــــن عمرهــــا ال يســــتحوذ :  ) زمــــان

ـــــــى تفكيرهـــــــا إال المـــــــرض والمـــــــوت هـــــــا ، ال ســـــــيما وأن أم شـــــــىء عل
تســــتمر بهــــذا إلــــى أن يمــــوت صــــديقها بســــبب .  ماتــــت لــــدى والدتهــــا

ــــدغات النحــــل ــــة ل الحكمــــة الرئيســــة .  ، فتصــــاب بصــــدمة عنيفــــة مزمن
، فالبــــديل  هــــى لمــــاذا وكيــــف يتحــــتم علــــى المــــرء نســــيان أمــــر المــــوت

أداء أخـــــاذ للطفلـــــة .  الوحيـــــد أن تصـــــبح الحيـــــاة مجـــــرد تفكيـــــر فيـــــه
د بأنهــــــــا هــــــــى التــــــــى الجميلــــــــة شلومســــــــكى يكــــــــاد يــــــــوحى للمشــــــــاه

ــــن فــــرط الحــــزن فــــى ذلــــك  ســــتتعرض للمــــرض أو المــــوت ، وذلــــك م
  . ” ٢صديقى وأنا  “انظر االستطراد .  األداء

   ٢/١ ٢صديقى وأنا 
My Girl 2 

  ق م ٩٥  )إى فـى سى   ( ١٩٩٤أميركا 
Columbia. [Brian Grazer; Imagine]. C: Alan Berger. M: 

Cliff Eidelman. CD: Shelley Komarov. E: Wendy Greene 
Bricmont. PD: Charles Rosen. DPh: Paul Elliott. ExcPs: 
David T. Friendly, Howard Zieff; Joseph M.Caracciolo. W: 
Janet Kovalcik. P: Brian Grazer. D: Howard Zieff. 

Dan Aykroyd. Jamie Lee Curtis. Anna Chlumsky. Austin 
O’Brien. ¤ Richard Masur. Christine Ebersole. John David 
Souther. Angeline Ball, Aubrey Morris. Gerrit Graham, 
Anthony R. Jones, Ben Stein. Keone Young, Richard 
Beymer, Jodie Markell.  ↑ David Purdham,  Kevin 
Sifuentes, Lauren Ashley, Roland Thomson, Devon 
Gummersall, Dan Hildebrand, Charles Fleischer, George D. 
Wallace, Lisa Bradley. 

فـــــادا أصــــبحت اآلن بالغــــة وتنتظــــر أخــــا مــــن زوجــــة أبيهــــا :  ١٩٧٤
لكنهـــــا ال تـــــزال غارقـــــة فـــــى أحزانهـــــا وذكريـــــات أمهـــــا التـــــى .  الـــــودود

ــــدى والدتهــــا ــــزال أخجــــل مــــن أن تقــــيم صــــداقات  ماتــــت ل ، كمــــا ال ت
ـــــر .  مـــــع زمالئهـــــا األوالد ـــــوس تق ـــــى ل ـــــارة خالهـــــا ف ـــــة لزي ـــــام برحل ر القي

أنچلــــيس التــــى تعــــد مكانــــا ســــريعا وخشــــنا جــــدا بالنســــبة لموطنهــــا فــــى 
ــــــينيا—ماديســـــون  ـــــر مدرســـــى عـــــن .  بنسلف الهـــــدف هـــــو اعـــــداد تقري

الرفيـــــــق هــــــو ابـــــــن صــــــديقة هـــــــذا !  والــــــدتها:  شخصــــــيتها المختـــــــارة
، شــــوارعى المهــــارات الــــذى ســــرعان مــــا يــــألف صــــحبة هــــذه  الخــــال
ــــــاة  ــــــة ‘الفت ــــــة ’ ‘ الممل ــــــة  .  ’ المثالي ــــــدريجيا تتجســــــد صــــــورة واقعي ت

هـــل فـــادا ابنـــة أب  ( لتلـــك األم شـــبه اإللهـــة ـ  أكثر ممـــا يجـــب للحظةـ  
ــــالمرة بهــــذا !  أيضــــا قــــد تنحــــل عقــــدة الحــــب.  ) ! ؟ آخــــر ــــاس ب ال ب

، إذا كــــــان الجــــــزء األول فـــــى حــــــد ذاتــــــه أظهــــــر  االســـــتطراد الجميــــــل
  . ى كالكينمدى إمكان االستغناء عن ماكوال

  صديقى الوفى 
  ] فـيديو [ق م  ٩٣)  بيتش/  س/  ت ( ١٩٨٦مصر 

ســــــيناريو .  ماجــــــد فــــــيلم]  نيــــــو ســــــتار فــــــيلم ترايتــــــل العالميــــــة  [
إدارة .  ، ماجــــــــد حســــــــن مــــــــوافى يــــــــس إســــــــماعيل يــــــــس:  وحــــــــوار
هــــــــانى :  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  منــــــــال حســــــــن مــــــــوافى:  اإلنتــــــــاج
.  فتحـــــى داود:  مونتـــــاچ.  ســـــيد حامـــــد:  مهنـــــدس الصـــــوت.  شـــــنودة

.  ماجـــــد مـــــوافى:  المنـــــتج الفنـــــى.  محســـــن أحمـــــد:  مـــــدير التصـــــوير
  . فاضل صالح:  إخراج



٢٠٧  

ـــــــة ـــــــاروق الفيشـــــــاوى.  لبلب ـــــــنجم.  ف ـــــــة .  ســـــــعيد صـــــــالح:  ال الفنان
،  أحمــــد لوكســــر.  مــــأمون عــــارف:  الطفــــل.  نجــــوى فــــؤاد:  المتألقــــة

ــــب ،  وان، أحمــــد رضــــ ، يوســــف فــــوزى ســــعيد الصــــالح.  روعــــة الكات
من ســــالح الكــــالب ـ  الكلــــب إريــــك :  باالشــــتراك مــــع.  ســــعيد اللبــــان

الممثـــــــل .  محمــــــد عبـــــــد المجيــــــد.  م:  ؛ المـــــــدرب كلية الشــــــرطةـ  
  . ¤.  أمين الهنيدى:  الكبير

ـــــة  ـــــى طريق ـــــل وكلـــــب عل ـــــين طف حيـــــث  ’  الســـــى ‘قصـــــة صـــــداقة ب
، األول مـــــــــات والـــــــــده والثـــــــــانى مـــــــــات  كالهمـــــــــا محـــــــــروم أو يتـــــــــيم

ه التــــــى تحبــــــه وترعــــــاه تتعــــــرض لالختطــــــاف بواســــــطة خالتــــــ.  صــــــاحبه
، ذلــــــك أن خطيبهــــــا مفــــــتش  أصــــــحاب شــــــركة تبيــــــع دواحــــــن فاســــــدة

، والكلــــب  يـــتم اختطــــاف خطيبهـــا أيضـــا.  صـــحة يحـــاول إثبــــات هـــذا
هــــو الــــذى ينقــــذ الموقــــف أثنــــاء الهجــــوم األخيــــر للشــــرطة علــــى قصــــر 

ـــــــاج فـــــــيلم ســـــــينمائى مصـــــــرى .  صـــــــاحب الشـــــــركة ـــــــدة إنت فكـــــــرة جي
ـــــى مشـــــاهد النشـــــاط ، لألطفـــــال ـــــذ ضـــــعيف ال ســـــيما ف ،  لكـــــن التنفي

ـــم يـــتم تعقبهـــا  ـــم يحـــظ ســـوى بعـــروض ســـينمائية رمزيـــة ل والواقـــع أنـــه ل
  . بواسطة أى جهة

  صراع األحفاد 
  ق م ١٢٧)  س/ السبكى /  ت ( ١٩٨٩مصر 
  . عبد اللطيف زكى:  إخراج

ــــور الشــــريف ــــدة ســــيف النصــــر ، صــــالح الســــعدنى ن ، الســــيد  ، فري
،  ، عبلــــــــة كامــــــــل ، حســــــــن حســــــــنى د عبــــــــد الغنــــــــى، ســــــــعي راضــــــــى

ــــــاهللا ــــــزى ، نعيمــــــة الصــــــغير المنتصــــــر ب ــــــة رزق ، أشــــــرف الكن ،  ، أمين
، فاطمـــــة  ، عبــــد الغنــــى ناصــــر ، صــــبرى عبــــد العزيــــز فــــاروق يوســــف

  . ، شوشو عبده ، عالء السيد ، توفيق مظهر محمود
ــــذى يثبــــت أنــــه األفضــــل ٥٠جــــد يتــــرك  ، األول   مليونــــا للحفيــــد ال
، والثـــــــانى كاتـــــــب مســــــرحى مثقـــــــف والثالـــــــث  شـــــــى أبلــــــةكــــــالف موا

ينتهــــى األمــــر بهــــم ليصــــبحوا صــــاحب شــــركة توظيــــف أمــــوال .  مالكــــم
الفكــــــــرة .  ، ولصــــــــريع فــــــــى الحلبــــــــة ، ولمجنــــــــون يقتلــــــــه المــــــــودعين

، بحيـــــث ال  ، لكـــــن المناقشـــــات الثقافيـــــة تتخلـــــل كـــــل مشـــــهد جيـــــدة
ــــر ــــع ال شــــىء مثي ــــذى ال شــــىء مقن  ، ويســــتحق الفشــــل الجمــــاهيرى ال

ق  ١٠٦العــــرض التليفــــــزيونى الــــذى يجـــــرى !  يناســــب كبــــر األســـــماء
  . فقط ال يبدو أفضل كثيرا

  صراع األيام 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٥مصر 
  . يوسف شرف الدين:  إخراج
، حــــاتم  ، ســــعد خضــــر ، جميــــل راتــــب ، فــــاروق الفيشــــاوى بوســــى
  . ، عزة جمال الدين ذو الفقار

لــــيس مــــن أفضــــل أعمــــال محتــــرف  ، فــــيلم نشــــاط متوســــط النجــــاح
عصــــــــابة يقودهــــــــا زعــــــــيم مصــــــــاب .  النــــــــوع يوســــــــف شــــــــرف الــــــــدين

ــــه يظــــل عمــــاد  بالشــــلل ــــب لكن ــــل رات ، وبعــــض المبالغــــة فــــى أداء جمي
  . الفيلم األساسى

   ٢/١صراع البقاء 
Omega Doom 

  ق م ١٠٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Largo Entertainment Toga Productions [JVC; Filmwerks]. 
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Rutger Hauer. ¤. Shannon Whirry. Tina Coté. Anna 
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ـــــاء البشـــــر  ـــــى فن ـــــى أدت إل ـــــة الت ـــــة الثالث ـــــيلم عـــــن الحـــــرب العالمي ف
ومـــــن تبقـــــى مـــــنهم يبـــــادون بواســـــطة الروبوتـــــات المصـــــنعة مـــــن جانـــــب 

 ٥,٥، روتجــــر هــــور هــــو أوميجــــا دووم طــــراز  اإلنســــان قبــــل الحــــرب
مــــن مواصــــفاته الكــــذب والــــذى يرســــل مــــن جانــــب البشــــر بعــــد إعــــادة 

ء علــــــــى اآلليــــــــين برمجتــــــــه لقتــــــــل جميــــــــع اآلليــــــــين األشــــــــرار واإلبقــــــــا
،  ” الجـــــــزء الثـــــــانى—المـــــــدمر  “محاكـــــــاة متواضـــــــعة لــــــــ .  األخيـــــــار

جـــــاءت أقـــــرب لمســـــرحية حيـــــث مواقـــــع محـــــدودة لألحـــــداث وحـــــوار 
روتجـــــر هـــــاور مقبــــول فـــــى حـــــدود أدواره تلــــك التـــــى يحبهـــــا .  مطــــول

والتـــــــى تنحصـــــــر جماهيرتهـــــــا فـــــــى دائـــــــرة عشـــــــاق النشـــــــاط والعنـــــــف 
،  إلبهـــــــار اإلعالنـــــــاتتصـــــــوير جيـــــــد أقـــــــرب .  الفــــــــيديوى درجـــــــة ب

ـــــى  ـــــرأس الت ـــــد وال بينمـــــا مشـــــاهد المـــــؤثرات ال يكـــــاد يوجـــــد بهـــــا جدي
تتقاذفهــــا األرجــــل وتتــــأقلم مــــع أى جســــد بــــال رأس لــــيس فيهــــا ابتكــــار 

ـــــذكر ـــــدما يركـــــب  ي ـــــة عن ، ومشـــــاهدها ضـــــعيفة ال ســـــيما مشـــــهد النهاي
ـــــرب  ـــــث ستشـــــاهد جســـــدا ضـــــخما أق ـــــرأس علـــــى جســـــد ســـــيدة حي ال

  . ى دمرت منذ لحظاتلرجل وليس لتلك السيدة الت
  صراع الجبابرة 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 
  . زهير بكير:  إخراج

، إســــــتيفان  ، يوســــــف فخــــــر الــــــدين ، أحمــــــد مظهــــــر ناديــــــة لطفــــــى
  . ، محمد حمدى ، توفيق الدقن روستى

ــــة ــــة وحربي ــــل  مغــــامرات وطني ــــن عوام ــــع حشــــد م ــــا م ، متوســــطة تمام
ـــــر  پـــــالى بـــــوى كـــــان .  حقيقـــــىالنشـــــاط والجـــــنس والغراميـــــات بـــــال أث

، يشـــترك فـــى حـــرب فلســـطين عــــام  عاشـــقا لراقصـــة يهوديـــة ذات مـــرة
ـــــــــأتون بهـــــــــا لـــــــــه بهـــــــــدف اســـــــــتدراجه إلعطـــــــــاء .  ويؤســـــــــر ١٩٤٨ ي
  ! ، لكن تتحول مواقفها بمرور الوقت معلومات

  صراع الجبابرة
  . ” تحدى الصقور “:  انظر

  صراع الحسناوات 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٩٣مصر 
عبــــــــد :  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  م للســــــــينما والفـــــــــيديواألهــــــــرا

ــــاچ.  الجــــواد يوســــف ــــاخ:  مونت :  الموســــيقى التصــــويرية.  محمــــد الطب
محمــــــد :  إخــــــراج.  رضــــــا الســــــيد:  مــــــدير التصــــــوير.  هــــــانى شــــــنودة

  . مرزوق
ــــــــة ســــــــالمة غــــــــادة الشــــــــمعة ــــــــدى ، نهل ، حســــــــن  ، محمــــــــود الجن

ــــة كــــرم األســــمر ــــى ، نبيل ــــ ، ضــــياء الميرغن ــــز:  رة، وألول م ــــى عزي ،  من
  . ميار

مســـــاعدة لصـــــاحبة نـــــادى ليلـــــى تـــــتهم بقتـــــل أخـــــت األخيـــــرة ذلـــــك 
يتطــــرق شـــــك .  لــــدى ذهابهــــا مصـــــادفة لمنزلهــــا بعـــــد وقــــوع الجريمـــــة

ــــــــذى يالحقهــــــــا وأراد أصــــــــال ســــــــرقة  صــــــــاحبة الملهــــــــى لصــــــــديقها ال
ــــوى .  مجوهراتهــــا فحــــدثت الجريمــــة صــــديقات المتهمــــة يحشــــدن الق

’  المشــــــاغبات ‘ى مــــــن حبكــــــات إلثبــــــات براءتهــــــا فــــــى حبكــــــة أخــــــر 
  . فقط مع تغيير االسم

  صراع الزوجات 
  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٩٢مصر 

]  أفــــــالم مصــــــر العربيــــــة االتحــــــاد الــــــدولى للســــــينما والفـــــــيديو  [
ــــــــــيديو ـــــــــى.  األهـــــــــرام للســـــــــينما والف ـــــــــتج الفن ـــــــــد :  المن مجـــــــــدى عب

ـــــــــدير التصـــــــــوير.  المســـــــــيح ـــــــــد المـــــــــنعم بهنســـــــــى:  م ـــــــــأليف .  عب ت
  . نعمات رشدى:  خراجوإ

ــــــــز ــــــــد العزي ــــــــدة دالل عب ــــــــة ســــــــالمة ، محمــــــــود حمي ، أمــــــــل  ، نهل
ــــــــــراهيم ــــــــــدوه ، أيمــــــــــن عــــــــــزت إب ،  ، چــــــــــورج رزق اهللا ، محمــــــــــد من
ـــــــــراد:  الراقصـــــــــة ـــــــــاد م ـــــــــدحت ســـــــــيد:  ، المطـــــــــرب نه ، ضـــــــــيفة  م
  . ليلى جمال:  الشرف

ـــــين  بســـــبب أصـــــرار الزوجـــــة علـــــى العمـــــل ، يقـــــع الطـــــالق بينهـــــا وب
ـــــــا ـــــــن أ.  زوجه ـــــــة الصـــــــعبة  خـــــــرىيتـــــــزوج م ، لكـــــــن الظـــــــروف المادي

للجميـــع تجعــــل الزوجــــة األولـــى وابنتهــــا تقيمــــان فـــى نفــــس الشــــقة مــــع 
تســـــعى الزوجـــــة الجديـــــدة لتـــــزويج غريمتهـــــا لقطـــــع .  البطـــــل وزوجتـــــه

ــــود المقطــــوع مــــع زوجهــــا ــــق عــــودة ال ــــود  طري ــــدو أن هــــذا ال ، لكــــن يب
ـــ.  أقـــوى وأبقـــى ـــر مقنعـــة جـــدا وبطيئ ـــديا طريفـــة الفكـــرة لكـــن غي ة كومي

  . األحداث وذلك فى أول أفالم القادمة الجديدة نعمات رشدى
   ٢/١صراع الشباب 

International Velvet 
  ق م ١٢٧)   س ( ١٩٧٨بريطانيا 

Metro Goldwyn Mayer -England. Suggested by the N 
National Velevt: Enid Bagnold. E: Timothy Gee. CD: John 
Furness. PD: Keith Wilson. M: Francis Lai; Arranged: Jean 
Musy. AscP: John L. Hargreaves. DPh: Tony Imi, A.S.C. 
W,P and D.: Bryan Forbes. 

Tatum O’Neal. Christopher Plummer. Anthony Hopkins. 
Nanette Newman. ¤. Peter Barkworth, Dinsdale Landen, 
Sarah Bullen, Jeffrey Byron, Richard Warwick, Daniel 
Abineri. Jason White, Martin Neil, Douglas Reith, Dennis 
Blanch, Norman Woolland, Susan Jameson, Brenda 
Cowling, James Smilie, David Tate, Ronald Chenery, 
Geoffrey Drew.  Stephanie Cole, Margaret John, David 
Wilkinson, Emma Forbes. 

كبــــــــرت فـيلفـــــــــيت .   ١٩٤٤اســــــــتطراد مــــــــتقن ومخلــــــــص لفــــــــيلم 
ــــات ــــل لهــــا مؤلــــف رواي ــــه  وتعــــيش اآلن مــــع خلي ، إال أن أخوهــــا وزوجت

ـــــــان مصـــــــرعهما فجـــــــأة ـــــــأتى  المهـــــــاجران إلريزونـــــــا األميركيـــــــة يلقي ، وت
ـــــرا البدايـــــة فتـــــاة معقـــــدة مـــــن كـــــل .  ابنتهمـــــا للعـــــيش معهـــــا فـــــى إنجلت

ـــم تقـــع فـــى غـــرام آ شـــىء ـــدريجيا تألفهمـــا ث ـــه حصـــان ، ت خـــر مهـــر أنجب
ـــــــــاى ‘فـيلفــــــــــيت  ـــــــــى .  ’ ب ـــــــــق األوليمب هـــــــــوپكنز هـــــــــو مـــــــــدرب الفري
الواقــــــع أن .  ، ملفــــــت بحــــــواره التهكمــــــى الــــــذكى العميــــــق للفروســــــية

، فنــــال مــــنهم كلهــــم أداء  هــــذا مــــا قدمتــــه المخطوطــــة بعــــدل للجميــــع
ـــــــالغ الجمـــــــال ـــــــة فائقـــــــة .  مـــــــؤثرا ب ـــــــات األلعـــــــاب األوليمبي مـــــــع نهائي

  . تيجة النهائية متعة حقيقية، أصبحت الن اإلثارة
  الصراع الطويل 

The Long Duel 
  ق م ١١٥)  س/    ف/  ت ( ١٩٦٧بريطانيا 

  . ” سلطان العظيم “:  س
Rank Organization. M: Patrick John Scott. E: Bert Bates. 

PD: Alex Vetchinsky. DPh: Jack Hildyard. S: Peter 
Yeldham. St: Ranveer Singh. P and D: Ken Annakin. 

Yul Brynner, Trevor Howard, Harry Andrews.  Andrew 
Keir, Charlotte Rampling, Virginia North, Laurence 
Naismith, Maurice Denham, Imogen Hassal, Paul 
Hardwick, Antonio Ruiz, David Summer, Rafiq Anwar, 
George Pastell, Shivendra Sinha, Zohra Segal, Norman 
Florence, Kurt Christian, Dino Shafeek, Terry Torke, 
Tommy Reeves, Jimmy Lodge, Patrick Newell, Jeremy 
Lloyd, Terrence Alexander, Marianne Stone, Edward Fox, 
Bakshi Prem, Toni Kanal, Ramon Serrano, Ben Tatar, Aldo 
Sanbrel. Dancing Girls: Monisha Boss, Naseem Khan, 
Shymal Devi, Shirley Sen Guptha, Jamila Massey. 

تتكـــــاثف جهـــــود :  العشرينياتـ  شمال غـــــرب الهنـــــد ـ  نجيـــــب أبـــــاد 
الحـــــــاكم البريطـــــــانى للقضـــــــاء علـــــــى زعـــــــيم قبيلـــــــة البانتـــــــا المحليـــــــة 

ـــة فهـــم .  المتمـــرد ـــين الميـــل للســـلم ومحاول ذراعـــه األمنـــى يجمـــع مـــا ب
ــــــة الهن ــــــةالعقلي ــــــرام دي ــــــم يعامــــــل عــــــدوه بقــــــدر مــــــن اإلحت .  ، ومــــــن ث

ــــــالعكس ــــــة  العكــــــس ب ــــــى نهاي ــــــه ف ــــــبطش البريطــــــانيون ب ــــــدما ي ، إذ عن
مـــــــــن حيـــــــــث التعـــــــــاطف .  المطـــــــــاف يعهـــــــــد لغريمـــــــــه برعايـــــــــة ابنـــــــــه

ـــــة مشوشـــــة ـــــيلم فـــــى منطق ـــــت أغنيـــــة  والمضـــــمون يقـــــف الف ، وإذا كان
ـــام تتحـــدث عـــن الســـالم الممكـــن ـــة  الخت ، فـــإن البطـــل فـــى هـــذه الحال

الــــــــذى يريــــــــد ســــــــالما أو بــــــــاألدق )  هــــــــاوارد (قائــــــــد الشــــــــرطة هــــــــو 
، فـــــى مقابـــــل  ، وهـــــذا شـــــىء ذهنـــــى لـــــيس ســـــينمائيا جـــــدا استســـــالما

عــــــززت هــــــذا .  البطولــــــة والمغــــــامرة فــــــى شخصــــــية ســــــلطان المتمــــــرد
دور .  مشــــــاهد النشــــــاط القويــــــة والتــــــى ال تخلــــــو مــــــن بعــــــض العنــــــف

ـــــــ التصـــــــوير مـــــــابين جرانـــــــادا .  ثـــــــانوى مبكـــــــر إلدوارد فـــــــوكس أسبانيا  ـ
  . لندنـ  وستوديوهات پاينوود 

  صراع العشاق 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 

بهجـــــت :  حـــــوار.  عبـــــد الحـــــى أديـــــب:  ســـــيناريو.  أفـــــالم الســـــالم
.  عبــــد العزيــــز فخــــرى:  مونتــــاچ.  فــــؤاد الظــــاهرى:  موســــيقى.  قمــــر

  . يحيى العلمى:  إخراج.  على حسن:  مدير التصوير
، حمــــــــدى  ، شــــــــكرى ســــــــرحان ين فهمــــــــى، حســــــــ ســــــــهير رمــــــــزى

، ميمــــى  ، حســــن مصــــطفى ، محمــــود المليجــــى ، زهــــرة العــــال غيــــث
، نعيمــــة  ، نظــــيم شــــعراوى ، تهــــانى راشــــد ، جمــــال إســــماعيل جمــــال
  . ، أديب الطرابلسى ، سميحة توفيق الصغير
، إحــــــــدى كالســــــــيات الســــــــينما  ” صــــــــراع تحــــــــت الشــــــــمس “ألن 
، رغـــــم جاذبيتـــــه   نقـــــدى ، فقـــــد قوبـــــل هـــــذا الفـــــيلم بغضـــــب العالميـــــة
ــــــــــة الشــــــــــديدة لموضــــــــــوعه ككــــــــــل ــــــــــب .  ، والدرامي الواقــــــــــع أن العي

،  ، بحيــــث تســــتحيل المقارنــــة األساســــى هــــو ميــــل الممثلــــين للمبالغــــة
ــــاة التــــى تعــــيش فــــى .  وبالتــــالى فالمــــذاق العــــام مختلــــف بالكامــــل الفت

ـــر ـــه األكب ـــرى وتقـــع فـــى حـــب ابن ـــه  بيـــت عمهـــا الث ، بينمـــا يالحقهـــا ابن
ول ينتهــــــى بــــــه األمــــــر للطــــــرد مــــــن البيــــــت ألنــــــه يعــــــارض األ.  اآلخــــــر

،  ، وينتهـــــى بالثـــــانى ألن يغتصـــــبها أســـــاليب أبيـــــه الظالمـــــة مـــــع عمالـــــه
ـــــن أحـــــد مشـــــرفى العمـــــال وينهـــــار حبيبهـــــا  ـــــل الـــــزواج م ـــــن ثـــــم تقب وم

، والتــــى  ومــــن هنــــا تتصــــاعد األمــــور للنهايــــة الداميــــة المعروفــــة.  األول
  . إلى ذروة مشابهة لهاطالما بنيت األفالم فى كل مكان لتصل 

   صراع فى األعماق 
The Abyss 

  ق م ١٧١)   س/  مور  ( ١٩٨٩أميركا 
Twentieth Century Fox. SpFx: Laura Buff. E: Joel 

Goodman. M: Alan Silvestri. PD: Leslie Dilley. DPh: 
Mikael Salomon. P: Gale Anne Hurd. W and D: James 
Cameron. 

Ed Harris. Mary Elizabeth Mastrantonio. Michael Biehn. 
Leo Burmester, Todd Graff, John Bedford Lloyd, J.C. 
Quinn, Kimberly Scott, Jimmie Ray Weeks, Chris Elliott. 
غواصــــــة صــــــواريخ نوويــــــة تغــــــرق بســــــبب إقتــــــراب جســــــم غــــــامض 

قة ، ويــــتم اإلســــتعانة بخبيــــر غــــوص بشــــركة بتــــرول وزوجتــــه الســــاب منهــــا
، لكـــــــن عاصـــــــفة تهـــــــوى  مصـــــــممة أجهـــــــزة الغـــــــوص المتقدمـــــــة هـــــــذه

ـــــــة  بالغواصـــــــة لقـــــــاع هـــــــوة ســـــــحيقة ـــــــد العملي ، كمـــــــا أن الضـــــــابط قائ
المهـــــــووس عســـــــكريا يلقـــــــى بقنبلـــــــة نوويـــــــة لتـــــــدمير الكائنـــــــات غيـــــــر 

والتــــــى تســــــكن فــــــى قــــــاع )  علمــــــا بأنهــــــا ذكيــــــة ومســــــالمة (األرضــــــية 
ت غـــــــوص اآلن علـــــــى البطـــــــل المغـــــــامرة باســـــــتخدام معـــــــدا.  الهـــــــوة

ـــرحم ثـــم يغـــوص حتـــى  ـــدة يغمـــر هـــو داخلهـــا فيمـــا يشـــبه ســـائل ال جدي
’  االتصـــــال ‘، وذلـــــك حتـــــى يـــــتم  قـــــدم ١٧٠٠٠عمـــــق يزيـــــد عـــــن 

تمثيــــل ملفــــت القــــوة مــــن هــــاريس وماســــترأنتونيو كزوجتــــه .  المرتقــــب
، فـــــى فانتازيـــــا مـــــن أقـــــوى مـــــا فيهـــــا أيضـــــا أن  وزميلتـــــه عنيـــــدة اإلرادة

صــــل لــــه إبهــــار التقنيــــة علــــى مثلــــت فــــى حينهــــا قمــــة مــــا يمكــــن أن ي
ــــــة.  شاشــــــة الســــــينما ــــــات البحري ــــــة ســــــواء للمركب ــــــؤثرات مذهل ، أو  م

ـــــة  ـــــيلم اإلنطالق ـــــر هـــــذا الف ـــــى يعتب مـــــؤثرات التشـــــاكل بالحاســـــوب والت
، وذلــــــك  ] ” المملكـــــة المســـــحورة “ [’  ويللـــــو ‘الثانيـــــة لهـــــا بعـــــد 

، أو غيرهــــا  للكائنــــات الضــــوئية الهالميــــة المتموجــــة القابلــــة للتشــــكل
تشـــــويق عـــــال طـــــوال الوقـــــت لكـــــن .  ن مـــــؤثرات الميـــــاه المختلفـــــةمـــــ

ـــــات مســـــالمة ـــــر النهـــــائى أضـــــعفه اتضـــــاح أن األغـــــراب كائن مـــــن .  األث
المواهــــــــب الخاصــــــــة أيضــــــــا آل چيــــــــدينجر أحــــــــد أول وأعظــــــــم مــــــــن 

، ومصــــمم المبتكــــرات رون كــــوب الــــذى قــــدم  صــــوروا أعمــــاق البحــــار
ط ، وســــــ تصــــــورا هامــــــا لمســــــتقبل بعــــــض معــــــدات ومالبــــــس الغــــــوص

، األمـــــر الـــــذى ربمـــــا غيـــــر مـــــن  غالبيـــــة مـــــن المعـــــدات الواقعيـــــة فعـــــال
الطبيعــــة األصــــلية للفــــيلم وجعلــــه يبــــدو أفضــــل كفــــيلم مســــتقبلى أكثــــر 

ـــا ـــه كفانتازي ـــه ســـجل حافـــل فـــى ضـــرب .  من ـــذى سيصـــبح ل كـــاميرون ال
ــــــانى—المــــــدمر  “ (األرقــــــام القياســــــية لتكلفــــــة اإلنتــــــاج  ”  الجــــــزء الث

.  مليونــــا علــــى هــــذا اإلنتــــاج ٥٠ثــــر مــــن أنفــــق هنــــا أك)  ” تيتانيــــك “و
التوضـــــــــيبة —الهـــــــــوة  ‘ ١٩٩٣الـــــــــزمن المـــــــــذكور يخـــــــــص نســـــــــخة 

ـــــــزر ’  الخاصـــــــة ـــــــم صـــــــدرت كلي ـــــــى عرضـــــــت بإيجـــــــاز ســـــــينمائيا ث الت
معظـــــــم اإلضـــــــافات .  ق ١٤٠، أمـــــــا األصـــــــل فلـــــــم يعـــــــدو  ديســـــــك

جـــاءت فـــى تتابعـــات النهايـــة مـــع العـــودة للنهايـــة األصـــلية كمـــا أرادهـــا  
  . كاميرون

AA: SpVFx (John Bruno, Dennis Muren, Hoyt Yeatman 
and Dennis Skotak). 

AA-N: Cgr; AD-SD (Dilley -AD, Anne Kuljan -SD); Sd 
(Don Bassman, Kevin F. Cleary, Richard Overton and Lee 
Orloff). 

  صراع فى األعماق 
Full Fathom Five 

  ق م ٨٢)  إى إتش إى  ( ١٩٩٠أميركا 
Concorde; New Horizons Pictures. MComp and Perf: 

Allan Zavod. DPh: Pili Flores Guerra. Er: Karen Horn. Co-
P: Beverly Gray. S: Bart Davis. ExcP: Rodman Flender. P: 
Luis Llosa. D: Carl Franklin. ␡ ↑ PD: Fernando Vasquez de 
Velasco. AscPs: Sally Mattison, Margarita Morales Macedo 
S.R., Fernando Vasquez de Velasco. 

Michael Moriarty. ¤. Maria Rangel. Michael Cavanaugh. 
John laFayette. Todd Field. Daniel Faraldo. Orlando Sacha. 
Ramsay Ross.  ↑ Diego Bertie, German Gonzales, Brian 
Kally, Tono Vega, Carl Franklin, Roy Morris, Peter 
Sommers, Michel Lemoine, Antonio Arrue, Carlos Victoria, 
Philip Rebatta, German Calderon, Guillermo Passos, Peter 
Vennard, Fernando Barreto, Augusto Chocano, Guillermo 
Injoque, Sergio Radovani, Ricardo Larrabure. Mauricio 
Jasavi, Alfredo Ledesma, Carlos Tasso. Omar Jasavi, Henry 
Rivera, Martin Sanchez. Manuel Alegre, John Bernhardt, 
Augusto d’Angelo, Alejandro Panizio, Giovanni Praeli. Luis 
Bringas, Julio Chamorro, Ivan Garcia, Jorge Garcia, Jorge 
Majluff, Felipe Morales Magedo, Luis Murgia, Fernando 
Palacios, Eduardo Rodriguez Paz, Jorge Rodriguez Paz. 
Juan Omar Lopez, Cesar Rocha. Roberto Bravo, Ruperto 
Grandton, Martin Grant, Carlos Velarde, Michael Willard, 
Christian Lemonier. Samuel Ezeta, Aldo Garcia, Abel 
Suarez. Alberto Contreras, Fabio Salas, Jose Salkeld. 
Alfredo Alanya, Gerardo Cuneo, Jorge Leon, Guillermo 
Paredes, Alfieri Pino. 



٢٠٨  

فــــيلم غواصــــات صـــــغير وشــــديد الضــــعف إذا مـــــا قــــورن باســـــهامات 
مـــــن ســـــوء حظـــــه  (الشـــــركات الهوليووديـــــة الرئيســـــة فـــــى هـــــذا الحقـــــل 

ــــــــوبر األحمــــــــر ‘المفــــــــزع أن جــــــــاء فــــــــى نفــــــــس ســــــــنة  ’  قــــــــنص أكت
ــــــةمطــــــاردة ا “ [ ــــــدور األحــــــد عشــــــر .  ) ] ” لعمالق ــــــة ت حبكــــــة تخيلي

ـــا فـــى العشـــرين مـــن  ـــات المتحـــدة لپانام ـــى غـــزو الوالي ـــا الســـابقة عل يوم
ــــــى  ١٩٨٩ديســــــيمبر  ــــــة ف ــــــأن أفلحــــــت المخــــــابرات الپانامي ــــــدأ ب ، تب

.  اســــتخالص معلومــــات عــــن الغـــــزو مــــن زعــــيم المتمــــردين المحليـــــين
أن االبتـــــزاز هـــــو  ’ الچنـــــرال ‘المشار لـــــه هنـــــا باســـــم ـ  يقـــــرر نورييجـــــا 

يرســــل أحــــد ضــــباطه ليجنــــد ضــــابط بحــــرى كــــوبى ويختطفــــون .  الحــــل
، حتــــى يجبــــروا األميــــركيين عــــن  غواصــــة نوويــــة روســــية فــــى الكــــاريبى

ـــــأن يســـــتولى الكـــــوبى .  العـــــدول عـــــن الغـــــزو تتطـــــور األمـــــور لألســـــوأ ب
وأتباعــــه علــــى الغواصــــة ويبــــدأ فــــى عــــرض خدماتــــه وهــــى تــــدمير مدينــــة 

ــــــدفع أك ــــــى أميركــــــا هيوســــــتون لمــــــن ي ــــــادة العســــــكريين ف ــــــن الق ــــــر م ث
لــــــوس  ‘البطــــــل هــــــو قائــــــد الغواصــــــة النوويــــــة األميركيــــــة .  الجنوبيــــــة
، والتــــى كــــان  التــــى عليهــــا التعامــــل مــــع غواصــــة اإلرهــــابيين’  أنچلــــيس

الحصـــــول علـــــى أســـــرارها التقنيـــــة هـــــو الـــــثمن الـــــذى طلبـــــه الضـــــابط 
حبكـــــــة فرعيـــــــة عـــــــن عالقـــــــة حـــــــب بـــــــين .  الكـــــــوبى نظيـــــــر خدماتـــــــه

بط األميركــــى وأخــــت زعــــيم المتمــــردين التــــى علــــى العكــــس مــــن الضــــاب
مشـــهد النهايـــة دليـــل كـــاف علـــى المســـتوى .  أخيهـــا تكـــره األميـــركيين

ــــدو   ــــدما تحــــاول أن تب ــــالم الشــــركات الصــــغيرة عن ــــه أف ــــب ب ــــذى تكت ال
نحــــن نفهــــم أن تجــــرى عمليــــة تخريــــب علــــى مــــتن الغواصــــة .  كبيــــرة

، ومـــــع ذلـــــك يـــــنجح  ديـــــةاألميركيــــة أثنـــــاء تعاملهـــــا مـــــع الغواصــــة المعا
ـــــه ، لكـــــن أن يحـــــدث العكـــــس فهـــــو لممـــــا  طاقمهـــــا فـــــى اتمـــــام مهمت

ــــــدرامى ــــــوتر ال ــــــافى أبســــــط قواعــــــد الت ــــــى ذات !  ين ــــــذ أيضــــــا عل التنفي
ــــى ألعــــاب قــــط  المســــتوى مــــن الضــــعف ــــا األفــــالم عل ، بعــــد أن عودتن
، أو علـــى كيـــف تناضـــل الغواصـــات وتنـــاور  وفـــأر مطولـــة تحـــت المـــاء
، أو علــــى تجســــيد الــــدمار الجزئــــى الــــذى  فــــى مواجهــــة الطوربيــــدات

ــــــف معــــــه ــــــدات ومحــــــاوالت إصــــــالحه أو التكي كــــــل .  تســــــببه الطوربي
مركبــــة  ‘التتــــابع الجيــــد نســــبيا يــــدور حــــول .  هــــذا ال وجــــود لــــه هنــــا
الصــــــغيرة )  ’ فـــــــى.  آر.  إس.  دى ‘أو  (’  االنقــــــاذ عميقــــــة الغمــــــر

ر فـــــى التـــــى يســـــتقلها القبطـــــان األميركـــــى لاللتحـــــاق بغواصـــــته فتنحشـــــ
  .  الصخور بسبب زلزال تحت مائى

   ٢/١صراع فى الجبل 
  ق أأ ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٦١مصر 

ــــالم الشــــرق األوســــط [ قصــــة وســــيناريو .  أفــــالم نهضــــة مصــــر]  أف
ــــــــاوى:  وحــــــــوار ــــــــل حفن ــــــــاظر.  كام ــــــــدس المن ــــــــد :  مهن ــــــــد الحمي عب

.  كليليـــــو:  مـــــدير التصـــــوير.  حســـــين عفيفـــــى:  مونتـــــاچ.  الســـــخاوى
  . الدين مصطفى حسام:  إخراج

،  ، محمــــــــود المليجــــــــى ، برلنتــــــــى عبــــــــد الحميــــــــد رشــــــــدى أباظــــــــة
ـــرى ـــدين ، محســـن ســـرحان ري ـــور ال ـــد الحميـــد ، شـــفيق ن ،  ، لطفـــى عب

  . ، سيد العربى محمد الديب
صــــراع أخــــوين ضــــد تــــاجر يســــعى الحتكــــار ســــوق المحــــاجر تــــدخل 

، وفــــــى النهايــــــة  برلنتى عبــــــد الحميــــــدـ   بدويــــــة ’  غازيــــــة ‘فيــــــه طرفــــــا 
ـــــالم النشـــــاط.  نحـــــاز ضـــــد االحتكـــــارىت ـــــرف أف ـــــه لمحت ، وإن  التوجي

ـــــدأ فـــــى أى منهـــــا ـــــم يصـــــل للكمـــــال أب ـــــم .  ل ـــــرى التـــــى ل أول أدوار ري
  . تستمر طويال

  صراع فى الجحيم 
Backdraft 

  ق م ١٣٥)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩١أميركا 
Universal [Imagine  Trilogy Entertainment  Brian 

Grazer] M: Hans Zimmer. C: Jane Jenkins -C.S.A.] and 
Janet Hirshenson -C.S.A. CD: Jodie Tillen. FE: Daniel 
Hanley, Michael Hill. PD: Albert Brenner. DPh: Mikel 
Salomon -A.S.C. AscP: Tod Hallowell. Co-P: Larry 
deWaay. ExcP: Brian Grazer and Raffaella de Laurentiis. 
W: Gregory Widen. P: Richard B. Lewis, Pen Dansham, 
John Watson. D: Ron Howard.  ↑ PAsc: Louisa Velis. 
ChicagoC: Jane Alderman, C.S.A. SpFx and Pyrotechnics 
Created: Allen Hall. MSup: Becky Mancuso & Tim Sexton 
for Magstripe Entertainment. 

Kurt Russell. William Baldwin. Scott Glenn. Jennifer 
Jason Leigh. Donald Sutherland -as Ronald. Rebecca de 
Mornay. Jason Gedrick. J.T. Walsh. Clint Howard, Cedric 
Young. Tony Mockus, Sr., Jack McGee, Mark Wheeler. 
And Robert de Niro.  ↑ Juan Ramirez, Kevin M. Casey, 
Richard Lexsee, Beep Iams, Ryan Todd, John Duda, Robert 
Swan, Ron West, Kevin Crowley, Carlos Sanz, Harry 
Hutchinson, David A.C. Saunders, J.J. Chaback, Tim 
Grimm, David Crosby, Mike Mangano, Rick Reardon, 
Leslie A. Ford, W. Earl Brown, Robert F. Byrnes, Jr., 
Kathryn Jaeck, David Westgor, James Ritz, Joe Gustaferro, 
Don Herion, Tony Mockus, Jr., Gregory Widen, Andrew 
Lipschultz, Walter Williams, Bob Krzeminski, F. Pat Burns, 
Wandachristine, Anthony C. Ellis, Jr., Peter C. Hobert, Jr., 
Zita Visockis, Razz Jenkins, Irma P. Hall, Nydia Rodriguez 
Terracina, Hollis Resnik, Don Rimgale, Dennis Liddiard, 
David Luckenbach, Neil J. Francis, Jr., Andre Melchor, 
Karel King, Scott Baity, Gretchen Erickson, Joan Esposito, 
Bob Rice, Marcella deTineo, Jane MacIver, Burton Stencel, 
Robert Martell, Tony G. Chrisos, Cay deVos, Gregory 
Lundsgaard, Charles Burns, Jr., Louise Woolf, Ian A. 
Nevers, Kelsey E. MacMahon, Fidel Moreno, Zan Heber, 
Ilene Kwitny, Jane Alderman, Kevin Petersen, Thomas A. 
Senderak, Michael Allen Mark, The Pipes and Drums of the 
Emerald Society, The Drovers. 
ــــق كــــامن  ــــق حري ــــق خل ــــق متعمــــدة عــــن طري شــــيكاجو وسلســــلة حرائ

مــــن الهــــواء لــــدى فــــتح ’  بتيــــار عكســــى ‘يــــؤدى إلنفجــــار حــــين يمــــد 
الحبكـــــــة محاولـــــــة كشـــــــف مـــــــدبر الحرائـــــــق يســـــــير .  بـــــــاب الحجـــــــرة

بـــــالتوازى مـــــع قصـــــص البطولـــــة واألبعـــــاد اإلنســـــانية لبشـــــر يواجهــــــون 
ولــــة أيضــــا هنــــاك محا.  المــــوت بشــــهامة ولــــيس لهــــم حــــل آخــــر وســــط

لتخفــــيض ميزانيــــة اإلطفــــاء فــــى المدينــــة تلتقــــى مــــع الخــــيط الرئيســــى 
بخـــــالف التميـــــز الـــــذى مـــــنح للشخصـــــيات فـــــى أهـــــم .  لتفـــــك اللغـــــز

،  ] ” الحريـــــق المـــــدمر “ [’  الجحـــــيم البرجـــــى ‘فـــــيلم حريـــــق منـــــذ 
ـــــالحجم  ـــــة والمنفـــــذة كلهـــــا ب ـــــق الفائق ـــــة الحرائ أهـــــم األشـــــياء هـــــو تقان

زيمــــر التــــى تكــــاد تغطــــى النيــــران  ، وموســــيقى الطبيعــــى بــــالغ الضــــخامة
ســـــوء حـــــظ الفـــــيلم أن !  إلـــــخ…روحهـــــا الحيـــــة الغاضـــــبة أو المـــــاكرة 

أمامـــــــه فـــــــى جميـــــــع تســـــــمياته ”  الجـــــــزء الثـــــــانى—المـــــــدمر  “كـــــــان 
، وإن كــــان مــــن الطريــــف أن أغلــــب مــــن خســــروا هنــــا ممــــن   لألوســــكار
  ! كسبوا هناك

AAN: Sd (Gary Summers, Randy Thom, Gary Rydstorm, 
Glenn Williams); SdFxE: (Gary Rydstorm, Richard 
Hymns); VFx (Mikael Salomon, Allen Hall, Clay Pinney, 
Scott Farrar). 

  صراع فى الفضاء 
Space —Above and Beyond 

  ق م ١١٥)  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 
Twentieth Century Fox [Village Roadshow Pictures; Hard 

Eight Pictures, Inc.].  W: Glenn Morgan & James Wong. 
Created: Glenn Morgan & James Wong. ExcPs: James 
Wong & Glenn Morgan. P: Howard Grigsby. P: Tim 
Mchugh. AscP: Ken Dennis. Coordinating P: Dan Dugan. 
M: Shirley Walker. PD: Bernard Hides. OC: Randy Stone 
VFxSup: Glenn Campbell. Space: Above and Beyond: D: 
David Hunter. P: Michael Lake. DPh: David Eggby. AD: 
Virginia Beineman. E: Ron Spang. Australian C: Maura Fay 
& Associates. Ray Butts: D: Charles Martin Smith. Co-
ExcP: Stephen Zito. SupP: Tom Towler. Co-P: Herb 
Adelman. DPh: Anthony R. Palmieri. AD: Tom Wilkins. E: 
James Coblentz. ExcStE: Marilyn Osborn. C: Lisa Miller. 

Morgan Weisser. Kristen Cloke. Rodney Rowland. Lanei 
Chapman. Joel de la Fuente. James Morrison.  Space: 
Above and Beyond: R. Lee Ermey -as Sgt. Major Frank 
Bogus. Bill Hunter -as Secretary General Chartwell. Colin 
Fries -as Lt. Colonel Fouts. Co-Str: Amanda Douge, Peter 
Kent, Theresa Wong, Anja Coleby, Darrin Klimek, Chris 
Kirby. Ftr: Robert Colby, Alan Dale, Michael Edwards-
Stevens, Charles Anthony, Ric Anderson. Ray Butts: 
GuestStr: Steve Rankin. GuestStr: Tucker Smallwood. Co-
Str: Lar Park-Lincoln, John Voldstad, David Prudhomme, 
John L. Bennett. 

البدايـــة أنـــه .  حلقتـــان مـــن المسلســـل المصـــور فـــى أســـتراليا أساســـا
ـــــوات أخـــــرى ـــــة وخمســـــين عامـــــا مـــــن البحـــــث عـــــن حي ـــــيقن  بعـــــد مائ ت

ــــد فــــى الكــــون ــــه الوحي ــــة مســــتوطنين إلحــــدى  اإلنســــان أن ــــإذا برحل ، ف
علــــى مــــتن هــــذه الرحلــــة كانــــت .  المســــتوطنات تتعــــرض لهجــــوم فتــــاك

، فتطــــــــوع فــــــــى البحريــــــــة  ثــــــــم فتــــــــاة فرقتهــــــــا األوامــــــــر عــــــــن حبيبهــــــــا
ـــــأتى للتصـــــدى للهجـــــوم]  المـــــارينز [ ، وتســـــتمر مفقـــــودة  وهـــــا هـــــو ي

ــــــ.  علــــــى مــــــدى الحلقــــــات ا هنــــــا دوره فــــــى فــــــيلم  إيرمــــــى يعيــــــد حرفي
كمـــــدرب ]  ” ولــــد ليقتـــــل “ [’  خزانـــــة كاملــــة الطلقـــــات ‘كووبريــــك 

ـــــة  هـــــم فـــــى الواقـــــع طيـــــارون  (صـــــارم بـــــالغ الحـــــدة لمتطـــــوعى البحري
الحلقــــة الثانيــــة أن يــــأتى قائـــــد يــــدعى راى بــــوتس يحــــيط بـــــه .  ) اآلن

، ليقــــود مجموعــــة الطيــــارين فــــى مهمــــة فــــى   الغمــــوض وســــوء الســــمعة
ـــــذين  كوكـــــب غـــــامض يقـــــرر ـــــدفن مرؤوســـــيه الســـــابقين ال أن يســـــبقها ب

، لـــــــدى تنفيـــــــذ مهمـــــــة اإلنقـــــــاذ األصـــــــلية  يحـــــــس بالـــــــذنب تجـــــــاههم
ـــــب أســـــود ـــــاالت الســـــاذجة أو .  يســـــقط هـــــو فـــــى ثق ـــــن الخي كثيـــــر م

، مثــــــل أن  ٢٠٦٣المتــــــأخرة جــــــدا بالنســــــبة لتــــــاريخ األحــــــداث عــــــام 
، ومثـــــل أن المولـــــدين  يزيـــــد اعتقـــــاد اإلنســـــان أنـــــه وحيـــــد فـــــى الكـــــون

عيا يعـــــاملون كمــــواطنين درجـــــة ثانيــــة بالنســـــبة للبشــــر العـــــاديين اصــــطنا
ال نفهــــــــــم لمــــــــــاذا يصــــــــــنعونهم أصــــــــــال إذا لــــــــــم يكونــــــــــوا خــــــــــارقى  (

ــــــا  ) ! الــــــذكاء ، أو أن منظمــــــة األمــــــم المتحــــــدة باتــــــت الســــــلطة العلي
ــــة  (فــــى األرض  ــــدايات انقراضــــها كمنظمــــة معادي ــــا نشــــهد ب ــــع أنن الواق

ـــــــ ل وقـــــــت صـــــــنع الفـــــــيلم لقـــــــوانين التطـــــــور واالنتخـــــــاب الطبيعـــــــى قب
ال بــــــأس بالهيئــــــات والمــــــؤئرات ومشــــــاهد القتــــــال الجــــــوى .  ) بكثيــــــر

، هــــــو باألســــــاس محاكــــــاة ألبــــــى  بالنســــــبة لهــــــذا اإلنتــــــاج التليفـــــــزيونى
  . ’ رحلة إلى النجوم ‘الجميع 

  
  :  صراع فى الميناء

  ’ !  أخت القتيل وحبيبة من وشى به ‘
  ☺ صراع فى الميناء 

On the Waterfront 
  ق أأ ١٠٨)  س/   ت  ( ١٩٥٤أميركا 

Columbia [Horizon]. An Elia Kazan P. S: Budd 
Schulberg; >Based upon an OSt: Budd Schulberg; 
Suggested by Articles: Malcolm Johnson.< DPH: Boris 
Kaufman; AD: Richard Day; Ast to P: Sam Rheiner; FE: 
Gene Milford. PMg: George Justin; AstD: Charles H. 
Maguire; Sd: James Shields; ScriptSup: Roberta Hodes; 
DialogueSup: Guy Thomajan. WardrobeSup: Anna Hill 

Johnstone; Wardrobe Mistress: Flo Transfield; Hair Stylist: 
Mary Roche; MUpSupn: Fred Ryle. M: Leonard Bernstein. 
P: Sam Spiegel. D: Elia Kazan. 

Marlon Brando. ¤. Co-Str: Karl Malden, Lee J. Cobb. 
With: Rod Steiger, Pat Henning, Leif Erickson, James 
Westerfield. Tony Galento, Tami Mauriello, John Hamilton, 
John Heldabrand, Rudy Bond, Don Blackman, Arthur 
Keegan, Abe Simon. And Intrd: Eva Marie Saint. 
ـــــة  ـــــة إلســـــتغالل النقاب ـــــائع حقيقي ـــــرة المـــــأخوذة عـــــن وق القصـــــة المثي

ـــــاء نيـــــو يـــــورك ـــــى  الفاســـــدة لعمـــــال الشـــــحن فـــــى مين ، تتحـــــول هنـــــا إل
.  واحــــد مــــن أقــــوى وأبــــرع أفــــالم التعليــــق االجتمــــاعى تــــأثيرا وبالغــــة

ـــــــال غـــــــامض ألحـــــــد العمـــــــال ، وصـــــــمت شـــــــامل مـــــــن  الحبكـــــــة اغتي
، يعاونهــــا عامــــل  ة تصــــمم علـــى كشــــف الســـر، وأختــــه العنيـــد الجميـــع

،  آخـــر مـــارلون برانـــدو كـــان فـــى الواقـــع قـــد أســـتخدم لإليقـــاع بأخيهــــا
ـــــن الحقـــــائق  ـــــر م ـــــد تطـــــورات األحـــــداث واتضـــــاح الكثي ـــــه اآلن بع لكن

ـــــه ألن يصـــــبح ضـــــحية أخـــــرى ـــــى طريق ـــــا للعمـــــال  ف ، أو زعيمـــــا حقيقي
برانــــــدو الشــــــاب المزاجــــــى :  أداء آخــــــاذ مــــــن الجميــــــع.  المضــــــهدين

، ســــتايجر  لــــذى يتحــــول جــــادا جريئــــا خاصــــة مــــع وقوعــــه فــــى الحــــبا
ــــــواعى ــــــة الفاســــــد أخــــــوه المحنــــــك ال ــــــيس النقاب ، ســــــانت  ، كــــــوب رئ

الفتــــــاة قويــــــة الشخصــــــية أخــــــت القتيــــــل وحبيبــــــة مــــــن وشــــــى بــــــه فــــــى 
كــــــــل الخيــــــــوط قويــــــــة وممتزجــــــــة ببراعــــــــة فــــــــى مخطوطــــــــة .  النهايــــــــة

ــــن جــــوائز ــــالوا م ــــع مــــا ن ــــد أســــتحق الجمي أدوار  أول.  بادشــــولبيرج وق
أيضـــــــا ابحـــــــث عـــــــن مـــــــارتين بالســـــــام كأحـــــــد .  إيفــــــــا مـــــــارى ســـــــانت

، وربمــــا كــــان أول  المحققــــّين الحكــــوميين اللــــذين أتيــــا لمقابلــــة البطــــل
  . أدواره أيضا

AA: Pic; A (Brando); SptAs (Saint); D; StAndS 
(Schulberg); Cgr; FE. 

AAN: SptA (Cobb); SptA (Malden); SptA (Steiger); Scr 
of a Dramatic or ComedyF. 

   ٢/١صراع فى الميناء 
Dark Waters 

  ق أأ ١٢٠)  س/  ت ( ١٩٥٦مصر 
ـــــل تلحمـــــى ،  يوســـــف شـــــاهين:  القصـــــة والســـــيناريو.  أفـــــالم جبرائي

المهنـــــدس .  الســـــيد بـــــدير:  ؛ الحـــــوار ، ليزيـــــت فايـــــد محمـــــد رفعـــــت
نيفـــــــيو أورفــــــانللى :  مهنــــــدس الصــــــوت.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  الفنــــــى

:  المصـــــور.  كمـــــال أبـــــو العـــــال:  المونتـــــاچ.  ] نيفــــــيو أورفـــــانيللى [ـ  
الموســـــــــيقى .  أنـــــــــيس فريـــــــــد:  مســـــــــاعد المخـــــــــرج.  وديـــــــــع مـــــــــدور

،  هــــــيج كيفـــــــوركيان:  مــــــديرا اإلنتــــــاج.  فــــــؤاد الظــــــاهرى:  التصــــــويرية
ـــــاوى:  ؛ المســـــاعد طلعـــــت حـــــافظ ـــــراهيم المني :  مـــــدير التصـــــوير.  إب
  . يوسف شاهين:  إخراج.  أحمد خورشيد

حســـــــين .  أحمـــــــد رمـــــــزى.  ¤.  عمـــــــر الشـــــــريف.  فـــــــاتن حمامـــــــة
، محمـــــد  توفيـــــق الـــــدقن.  ، عزيـــــزة حلمـــــى ، فـــــردوس محمـــــد ريـــــاض
  . ، عبد الحميد بدوى ، رياض القصبجى صبيح

صـــــــراع فـــــــى  “ميلودرامـــــــا عاطفيـــــــة وإجتماعيـــــــة مـــــــن نفـــــــس طـــــــاقم 
، لكـــــــن أقـــــــل نســـــــبيا مـــــــن حيـــــــث التكثيـــــــف االجتمـــــــاعى  ” الـــــــوادى

ــــــــة جميعــــــــا، رغــــــــم جــــــــ للمضــــــــمون ، ال ســــــــيما  ودة العناصــــــــر التقاني
ــــــاء األســــــكندرية ــــــود ليجــــــد .  التصــــــوير الحــــــى بمين القصــــــة بحــــــار يع

ــــرى ــــزواج مــــن شــــاب ث ــــر  خطيبتــــه مقبلــــة علــــى ال ــــه أخ غي ، ويتضــــح أن
  ! شرعى لهذا الشاب

  صراع فى النيل 
Tempête sur le Nil 

  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
:  مهنـــــــــدس الصـــــــــوت.  جمـــــــــال الليثـــــــــى أفـــــــــالم]  دوالر فـــــــــيلم [

ــــــــور ــــــــد الن ــــــــديكور نصــــــــرى عب ــــــــدس ال ــــــــوليزويس:  ؛ مهن .  أنطــــــــون ب
قصــــة .  < حســــين أحمــــد >،  ] إميــــل بحــــرى [ـ  بحــــرى :  المونتــــاچ

ــــأليف.  علــــى الزرقــــانى:  وســــيناريو وحــــوار ــــل :  األغــــانى ت مرســــى جمي
ـــــز ـــــؤاد حســـــن :  ؛ الرقصـــــة محمـــــد المـــــوجى:  ؛ ألحـــــان عزي أحمـــــد ف

ـــــؤاد الظـــــاهرى:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  ] موســـــيقى [ـ   ـــــدس .  ف مهن
:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  كليليــــــو:  مــــــدير التصــــــوير.  كريكــــــور:  الصــــــوت

  . عاطف سالم:  إخراج.  محمود فريد
باالشــــتراك .  رشــــدى أباظــــة.  عمــــر الشــــريف.  هنــــد رســــتم:  بطولــــة

.  ؛ تهــــانى راشــــد ؛ ؛ أحمــــد الحــــداد محمــــد قنــــديل/  المطــــرب:  مــــع
ـــــــى النجـــــــدى محمـــــــود فـــــــرج ـــــــد الغن ، ســـــــعيد  ، حســـــــن حامـــــــد ، عب

ــــــل ــــــارودى خلي ــــــور ، نظــــــيم شــــــعراوى ، حســــــن الب ــــــد  ، كامــــــل أن ، عب
ـــــة  ، محســـــن حســـــانين حســـــين إســـــماعيل.  المـــــنعم إســـــماعيل ، فتحي

،  ، عبــــــد الحميــــــد بــــــدوى ، محمــــــود لطفــــــى ، عبــــــاس الــــــدالى علــــــى
  . ، محمد الكردى على كامل

ــــة بالصــــراعات المتركــــزة كلهــــ ــــة نيليــــة حافل ا حــــول ســــرقة مبلــــغ رحل
)  عمــــــــر الشــــــــريف (مــــــــن المــــــــال مــــــــع ريــــــــس المركــــــــب األقصــــــــرى 

هنـــد رســـتم التـــى تقـــوم .  والـــذاهب بـــه لشـــراء مركـــب آلـــى مـــن القـــاهرة
،  صــــعيدية تتــــودد للبطــــل وتتزوجــــه)  غازيــــة (هنــــا بــــدور راقصــــة ريفيــــة 

ــــوق مركــــب  ــــدور أيضــــا ف ــــيلم أفضــــل نســــبيا ي ــــة ف قامــــت أيضــــا بنجومي
التصــــــعيدات التــــــى تقــــــود .  ” النيــــــل دمــــــاء علــــــى “علــــــى النيــــــل هــــــو 

ـــــر  ـــــراض األخ األكب ـــــن اعت ـــــدأ م ـــــة تب ـــــة العنيف )  رشـــــدى أباظـــــة (للنهاي
ــــزواج ــــك ال ــــه هــــو علــــى ذل ــــة إغوائ ،  ، فتلتــــف هــــى علــــى هــــذا بمحاول

ــــة ضــــد  فيشــــتعل صــــراع األخــــوين ــــة معركــــة النهاي ، إلــــى أن تلمهــــم ثاني
  . عصابة اللصوص

   ٢/١صراع فى الوادى 
  ق أأ ١٠٥)  س / السبكى ( ١٩٥٤مصر 
  . يوسف شاهين:  إخراج

، عبــــد  ، زكــــى رســــتم ، فريــــد شــــوقى ، عمــــر الشــــريف فــــاتن حمامــــة
  . الوارث عسر

، وأحــــــد أبــــــرز أفــــــالم يوســــــف شــــــاهين  أول أفــــــالم عمــــــر الشــــــريف
ـــى  ـــدة ســـواء فـــى  (األول ـــا تقـــديم الوجـــوه الجدي ـــه دوم ـــذى يحســـب ل ال

الذاتيـــــة  هــــذه المرحلـــــة المبكـــــرة مـــــن تاريخـــــه المهنـــــى أو فـــــى مرحلتـــــه
، وواحـــــد مــــــن أقـــــوى أفــــــالم  ) األســـــوأ منـــــذ الســــــتينيات ومـــــا بعــــــدها

ـــــين .  التعليـــــق االجتمـــــاعى فـــــى الســـــينما المصـــــرية الصـــــراع هـــــو مـــــا ب
ـــــر شـــــاب مثقـــــف يقـــــف بجـــــوار الفالحـــــين هـــــذا .  ، واإلقطـــــاعى الكبي

، كمـــــا يحـــــب  المهنـــــدس ينمـــــى زراعـــــة القصـــــب فـــــى أراضـــــى الفقـــــراء



٢٠٩  

التهامــــــه بجريمــــــة قتــــــل لفقهــــــا لــــــه ، إال أن أبــــــاه يشــــــنق  ابنــــــة الباشــــــا
ـــــع ألبعـــــد مـــــدى.  الباشـــــا ـــــه  فـــــيلم مـــــؤثر جـــــدا ومقن ، والصـــــراعات في

، وال بــــــأس بعمــــــر  فــــــاتن حمامــــــة متألقــــــة.  مكثفــــــة وواضــــــحة وحــــــادة
ــــى تخلــــص منهــــا فيمــــا  الشــــريف باســــتثناء لثغــــة بعــــض الحــــروف ، والت

  . بعد
  صراع المحترفين 

  ق أأ ١٠٣)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٦٩مصر 
ـــــع األفـــــالمال [ ـــــة لتوزي ـــــة للســـــينما]  عالمي قصـــــة وســـــيناريو .  العالمي

ـــــــــاچ.  فـــــــــايق إســـــــــماعيل:  وحـــــــــوار ـــــــــدير .  فكـــــــــرى رســـــــــتم:  مونت م
  . حسن الصيفى:  إخراج.  محمد عمارة:  التصوير

ـــــــــؤاد ، نجـــــــــالء فتحـــــــــى رشـــــــــدى أباظـــــــــة ، محمـــــــــود  ، نجـــــــــوى ف
، كــــوثر  ، إبــــراهيم ســــعفان ، نظــــيم شــــعراوى ، توفيــــق الــــدقن المليجــــى
ـــــد الخـــــالق صـــــالح ، ســـــمير شـــــديد شـــــفيق ،  ، إســـــكندر منســـــى ، عب

  . ، عباس رحمى سيف اهللا مختار
ــــــــب :  األســــــــكندرية ضــــــــابط مباحــــــــث يتنكــــــــر فــــــــى شخصــــــــية طبي

، ليوقــــــع بأحــــــد كبــــــار المهــــــربين مــــــدعيا حبــــــه لهوايــــــة صــــــيد  قــــــاهرى
ـــــه ـــــه.  الســـــمك مثل ـــــودد البنت ـــــى الحـــــب يت ـــــان ف ـــــا يقع ،  ، وســـــرعان م

ـــــى ـــــد بالمثـــــل االنتقـــــام بســـــبب  أيضـــــا تســـــاعده زوجـــــة المهـــــرب الت تري
األخيــــرة هــــى منطلقــــة الجســــد والعاطفــــة معــــا .  حبهــــا القــــديم للضــــابط

وبالمناســـــــبة تمـــــــارس فيهـــــــا الوضـــــــع المحبـــــــب لهـــــــا  (نجـــــــوى فـــــــؤاد 
”  نـــــورا “، والـــــذى بدأتـــــه فـــــى  باإلمســـــاك بســـــاق البطـــــل توســـــال إليـــــه

وكررتــــــــــه فــــــــــى أفــــــــــالم أخــــــــــرى بعــــــــــد ذلــــــــــك اســــــــــتخدمه بعضــــــــــها  
، وإن بـــــــال تميـــــــز  ويق متقنـــــــة الخيـــــــوطدرامـــــــا تشـــــــ.  ) كملصـــــــقات

ــــرة خــــاص ــــر فــــى .  ، إال وجــــود األســــماء الكبي ــــر مثي ــــابع نشــــاط أخي تت
  . عرض البحر

  صراع مع الحياة 
  ق أأ ٨٥)  س/   مارشال ( ١٩٥٧مصر 
  . زهير بكير:  إخراج

ـــــد رســـــتم ـــــد ، محمـــــود المليجـــــى ، أحمـــــد رمـــــزى هن ،  ، آمـــــال فري
  . ، سهير البابلى ، عزيزة حلمى جواهر

، بينمـــا يجمعـــه الحـــب الحقيقـــى  راقصـــة تقـــع فـــى عشـــق ولـــد تبنتـــه
  . قصة مبالغ فيها بهدف الوعظ الساذج.  مع ابنتها

  صراع مع الموت 
  ق أأ ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٠مصر 

ــــــالم الســــــالم [ ــــــة الشــــــرقية للســــــينما]  أف قصــــــة وســــــيناريو .  الوكال
ـــــــــاچ.  فـــــــــائق إســـــــــماعيل:  وحـــــــــوار ـــــــــدير .  فكـــــــــرى رســـــــــتم:  مونت م

  . إبراهيم عمارة:  إخراج.  محمد عمارة:  تصويرال
، عبــــــد المــــــنعم  ، محمــــــود المليجــــــى ، فريــــــد شــــــوقى ســــــهير زكــــــى

، أمــــــين  ، ســــــهام فتحــــــى ، عــــــدلى كاســــــب ، توفيــــــق الــــــدقن مــــــدبولى
  . ، سيد زيان ، نعمت مختار رياض

، وال تحمـــــل أى جديـــــة  ، هـــــدفها الضـــــحك فقـــــط فانتازيـــــا علميـــــة
ــــر حــــادث يزرعــــون ق.  بــــالطبع ، وقلــــب  لــــب نشــــال لضــــابط شــــرطةآث

يفتــــــرض الفــــــيلم أن .  ، وقلــــــب قــــــرد لالعــــــب كــــــرة مصــــــارع لراقصــــــة
  ! التصرفات تنم بناء على نوع القلب

  صراع الموت
  . ” المطر األسود “:  انظر

   ٢/١الصرخة 
  ق م ١٠٠)   س/  النصر ( ١٩٩١مصر 

مــــــــدير .  كــــــــرم النجــــــــار:  تــــــــأليف.  األهــــــــرام للســــــــينما والفـــــــــيديو
:  مونتـــــاچ.  راجـــــح داوود:  موســـــيقى.  طـــــارق التلمســـــانى : التصـــــوير

:  إخـــــراج.  مجـــــدى عبـــــد المســـــيح:  المنـــــتج الفنـــــى.  فتحـــــى داوود
  . محمد النجار

، وفـــاء  ، أمـــل الصـــاوى ، نهلـــة ســـالمة ، معـــالى زايـــد نـــور الشـــريف
، عبــــــد الــــــرحيم  ، عبــــــد الحفـــــيظ التطــــــاوى ، ســــــمير وحيــــــد الحكـــــيم
  . ، أحمد أبو عيبة اقى، محمد العر  ، عبير الصغير حسن

بعــــض التمثيـــــل الجيـــــد فـــــى حبكــــة غيـــــر منطقيـــــة وشخصـــــيات غيـــــر 
ميكــــانيكى ســــيارات أصــــم يلتحــــق بمعهــــد للتــــدريب .  مقبولــــة دراميــــا

، كمـــا  ، فتالحقـــه الطبيبـــة ألســـباب جنســـية علـــى التكيـــف مـــع إعاقتـــه
يتــــزوج مــــن جارتــــه الجشــــعة وعنــــدما يــــتخلص منهــــا تــــدبر مــــع صــــديقة 

اآلن أصـــــــدقاؤه يقـــــــررون إفقـــــــاد .  اب األخيـــــــرةلهـــــــا التهامـــــــه باغتصـــــــ
، لتبقــــــى زميلـــــة المعهـــــد الصـــــماء كالحــــــب  النســـــوة الـــــثالث للســـــمع

  . المخلص فى حياته
   ٢/١صرخة استغاثة 

Scream for Help 
  ق م ٩٥)  إى إتش إى  ( ١٩٨٤أميركا 

[Lorimar] Torremodo. AscP: Seymour Morgenstern. E: 
Arnold Crust. AD: Tony Reading. DPh: Robert Paynter. M: 
John Paul Jones. ExcP: Irwin Yablans. W: Tom Holland. P 
and D: Michael Winner.  ↑ PSup: Malcolm Christopher; 
C: Lynn Kressel. DPh -USA: Dick Kratina; Design Cnslt 
-USA: Philip Rosenberg. 

Rochael Kelly. David Brooks. Marie Masters. Rocco 
Sisto. Lolita Lorre. Sandra Clark, Corey Parker. Tony 
Sibbald. Clare Burt, David Baxt, Matthew Peters, Leslie 
Lowe, Stacey Hughes.  ↑ Michael Corby, Morgan Deare, 
Sarah Brackett, Marlene Marcus, Diana Ricardo, Burnell 
Tucker, Bruce Boa, Chuck Julian. 

ـــــة ـــــورك الثري ـــــاة تعتقـــــد أن :  نيـــــو روشـــــيل إحـــــدى ضـــــواحى نيـــــو ي فت
ــــه عشــــيقة تتــــأمر هــــى .  زوج أمهــــا يريــــد قتلهــــا تالحقــــه وتكتشــــف إن ل

تتابعـــــــات تشـــــــويق .  وآخـــــــر علـــــــى قتـــــــل األم واألســـــــتئثار بـــــــالميراث
ــــارة ، ال ســــيما وأن التمثيــــل لــــم يكــــن مقنعــــا مــــن  ورعــــب متوســــطة األث

قـــرب للســـذاجة رغـــم وجـــود اســـم موجـــه فـــيلم صـــغير وأ.  أحـــد تقريبـــا
  . معظم التصوير فى إنجلترا.  إنجليزى عريق عليه

  صرخة طبيب 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٧٩)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 

ــــــــزيون ـــــــد :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليف عب
ــــد عبــــد المقصــــود إيهــــاب :  غنــــاء.  بهــــاء چــــاهين:  كلمــــات.  الحمي

ــــــــديكور:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية واأللحــــــــان.  توفيــــــــق ــــــــدس ال :  مهن
ــــــوامرى ــــــدير التصــــــوير.  إيهــــــاب الع ــــــال:  م ــــــو الع ــــــدرى أب إعــــــداد .  ق

ــــــــاوى:  موســــــــيقى ــــــــة <.  معــــــــالى الحفن :  تصــــــــميم المقدمــــــــة والنهاي
، إبـــــراهيم أبـــــو  محمـــــد علـــــيش:  مونتـــــاچ فــــــيديو.  > محمـــــد غريـــــب

.  مــــــدهنــــــد أح:  مســــــاعد مخــــــرج أول.  ، محمــــــد الحــــــاوى الســــــعود
:  إخـــــــراج <.  ، حســـــــن إســـــــماعيل علـــــــى هيكـــــــل:  مـــــــديرا اإلنتـــــــاج

تصـــــميم .  نبيـــــل عبـــــد الوهـــــاب:  مكســـــاج ␡.  > إبـــــراهيم الشـــــوادى
  . صفاء عبد العظيم:  أزياء

ألفــــــت .  حســــــين الشــــــربينى.  تيســــــير فهمــــــى.  صــــــالح ذو الفقــــــار
، بهـــاء  ألفـــت ســـكر.  أحمـــد خمـــيس.  عطيـــة عـــويس.  دينـــار.  إمـــام
، محمــــد  يوســــف حســــين.  ، فــــاروق رمضــــان دقفكــــرى صــــا.  ثــــروت
.  ، ســــــليمان حســــــين ، ســــــيد مصــــــطفى جمــــــال الفيشــــــاوى.  ســــــعيد

  . إبراهيم يسرى:  يقوم بدور الطبيب
الپارانويـــــات الشـــــعبية الدارجـــــة عـــــن القـــــوة األجنبيـــــة التـــــى تحـــــاول 

أنــــــــت تعــــــــرف مــــــــن  (هــــــــدم الــــــــوطن مــــــــن خــــــــالل تــــــــرويج العقــــــــاقير 
ذو  (خياليـــــة عـــــن طبيـــــب ، مقدمـــــة هنـــــا فـــــى قصـــــة شـــــبه  ) المقصـــــود
ـــــة )  الفقـــــار ـــــة وإقام ـــــة لرعاي ـــــة كامل ـــــه بالعقـــــاقير فينشـــــئ مدين مـــــات ابن

هــــذه مقدمــــة كعــــالم مســــتقل بقوانينــــه وأعرافــــه بمــــا .  ضــــحايا العقــــاقير
ـــة فـــى عمـــالء  وهـــى ’  المجلـــة ‘فيهـــا تنفيـــذ حكـــم اإلعـــدام فـــى النهاي

المؤسســــــة الصــــــحفية التـــــــى جنــــــدت صــــــحفية شـــــــابة لتدســــــها علـــــــى 
خطابـــــة زاعقـــــة لـــــم تخـــــدم حتـــــى .  لتـــــرويج العقـــــاقير بهـــــا’  المدينـــــة ‘

فكـــــــرة المـــــــؤامرة الخارجيـــــــة الســـــــاذجة أصـــــــال التـــــــى يحـــــــاول الفـــــــيلم 
حســـــب عنـــــاوين البدايـــــة هـــــو إبـــــراهيم يســـــرى ’  الطبيـــــب ‘.  تبنيهـــــا

ـــــه  التـــــى أدمـــــن عنـــــدما حـــــاول  (وهـــــو شـــــاب مـــــدمن جـــــاء هـــــو وزوجت
ــــداع صــــديقة لهمــــا قــــررت العــــالج فيح ) عالجهــــا ــــك إلي تجــــزان ، وذل

نفســـــــيهما ويجبـــــــران علـــــــى العـــــــالج بـــــــدال مـــــــن اإلعـــــــدام لـــــــدخولهما 
  .  بعقاقير معهما

  صرخة من العالم اآلخر
  . ” الوحش المدمر “:  انظر

   ٢/١صرخة الموت 
Alive 

  ق م ١٢٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Paramount  Buena Vista] Touchstone; Paramount.   D: 

Frank Marshall. S: John Patrick Shanley. P: Robert Watts 
and Kathleen Kenndy. Co-P: Brue Cohen. From the B by 
Piers Paul Read. DPh: Peter James. PD: Norman Peynolds. 
FEs: Michael Kahn, William Goldenberg. M: James 
Newton Howard. C: Michael Fenton, Valorie Massalas. CD: 
Jennifer Parsons. 

  Ethan Hawke. Vincent Spano. Josh Hamilton. Sam 
Behrens, David Kriegel, Bruce Ramsay. Kevin Breznahan, 
Jake Carpenter, Michael de Lorenzo. Illeana Douglas, Ele 
Keats, Christian Meoli. John Haymes Newton, Jack 
Noseworthy, Danny Nucci, Jose Zuniga. [UC: John 
Malkovich]. 

ـــــة لفريـــــق الرجبـــــى الجـــــامعى مـــــن إحـــــدى :  ١٩٧٢ الحادثـــــة الواقعي
، وبعــــــــض  ) ! ؟ أوروجــــــــواى دون اإلشــــــــارة لهــــــــا (الــــــــدول الالتينيــــــــة 

ـــــدى  أقـــــاربهم ـــــة ل ـــــه طـــــائرة صـــــغيرة ذات محركـــــات مروحي ـــــتحطم ب ، ت
، بســــــبب عطــــــل  عبورهــــــا جبــــــال اإلنــــــديز فــــــى طريقهــــــا إلــــــى تشــــــيلى

، لكــــن مــــع وفــــرة مــــن اإلصـــــابات  ل معظمهــــم حيــــايظــــ.  المحركــــات
، واألهــــــــم الثلـــــــوج والعواصــــــــف القاتلــــــــة  واإلعيـــــــاء وانعــــــــدام الغـــــــذاء

يعرفــــون هــــذا  (ال تــــراهم الطــــائرات ويتوقــــف البحــــث عــــنهم .  حــــولهم
، والواقـــــع أنـــــه ال ظهـــــور ألحـــــد غيـــــرهم قـــــط فـــــى  مـــــن خـــــالل مـــــذياع

، ال  اآلن ال بـــــــد لهـــــــم مـــــــن اســـــــتطالع الجبـــــــال حـــــــولهم.  ) الفـــــــيلم
ــــــه .  ، لتشــــــغيل الالســــــلكى ذيــــــل الطــــــائرة ســــــيما مــــــن أجــــــل علــــــى أن

ــــدينى يرفضــــون أكــــل المــــوتى ، ويفضــــلون التعاهــــد  بســــبب إيمــــانهم ال
، لكــــنهم  علــــى تضــــحية كــــل مــــنهم بجثتــــه فــــى حــــال موتــــه لآلخــــرين

ـــــرة  ـــــى اللحظـــــة األخي ـــــابع أكـــــل لحـــــوم المـــــوتى  (يتراجعـــــون ف كـــــل تت
ــــه ى المشــــاهد مــــن نوعهــــا ، تعــــد مــــن أقــــو  والنقــــاش الطويــــل الســــابق ل

، كارثــــــة تلــــــو  المهــــــم يتواصــــــل تحــــــديهم للطبيعــــــة.  ) وأشــــــدها كآبــــــة
فـــــــى .  ، كمـــــــا أن عثـــــــورهم علـــــــى الـــــــذيل ال يجـــــــدى شـــــــيئا األخـــــــرى

الشـــهر الثالـــث يبقـــى أملهـــم الوحيـــد أن يعبـــر ثالثـــة مـــنهم الجبـــال إلـــى 
فــــيلم مقــــبض قاســــى خشـــــن  ! تشــــيلى بكــــيس نــــوم صــــنعوه بأنفســـــهم

كلمـــــات عـــــن قـــــوة الحيـــــاة وصـــــوفية مواجهـــــة ومـــــؤثر ألبعـــــد حـــــدود ال
تنفيــــــذ مــــــذهل مــــــن منــــــتج ســــــپييلبيرج الشــــــهير فــــــى ثــــــانى .  المــــــوت

ــــــه كموجــــــه ــــــة نجــــــاة .  أفالم رأى .  ٢٩ومــــــوت  ١٦المحصــــــلة النهاي
، أكثــــــر تجســــــيد لــــــتحطم الطــــــائرات إثــــــارة  بــــــدون نقــــــاش ‘:  نقــــــدى

نفـــــس الحادثــــــة  .  ليونارد مـــــالتينـ  ’  للقشـــــعريرة فـــــى تـــــاريخ الســــــينما
ـــــــــى عليهـــــــــا الفـــــــــيلم المكســـــــــيكى الصـــــــــغير كـــــــــان حـــــــــب  “ قـــــــــد بن
  . عاما ١٧قبل  ” البقاء

  صرخة ندم 
  ق م ٩٥)  س/  السبكى ( ١٩٨٨مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج
،  ، حســــــين الشــــــربينى ، ســـــميرة محســــــن ، عــــــزت العاليلــــــى يســـــرا

عمــــرو محمــــد :  ، الطفــــل ، عايــــدة نــــور ، ســــعد أردش ســــلوى عثمــــان
  . ، صالح صادق إمام سحر:  ، الطفلة على

ـــــة  زوجـــــة تصـــــاب بصـــــدمة نفســـــية تلزمهـــــا المستشـــــفى بســـــبب خيان
بعــــــد قليــــــل يتــــــزوج أختهــــــا الرقيقــــــة للعنايــــــة بطفليــــــه وأيضــــــا .  زوجهــــــا

،  ، لكــــن الزوجــــة تعــــود اآلن للــــذاكرة ولحالتهــــا الطبيعيــــة ينجــــب منهــــا
فكـــــــرة جيـــــــدة وصـــــــعبة لكـــــــن .  ويســـــــتحيل إخبارهـــــــا حتـــــــى ال تنهـــــــار

ــــــالطبع أحــــــد .  اف ســــــخيفين مــــــن البطــــــلعولجــــــت بخفــــــة واســــــتظر  ب
  . أما اجتهاد يسرا الواضح فضاع بالكامل.  أسوأ أدوار العاليلى

  الصعاليك 
  ق م ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٨سوريا 

محمــــد :  مــــدير التصــــوير.  فــــاروق صــــبرى:  ســــيناريو.  ســــيريا فــــيلم
  . يوسف معلوف:  إخراج.  الرواس

ـــــوى قلعـــــى ، نهـــــاد ، مـــــريم فخـــــر الـــــدين دريـــــد لحـــــام ،  ، زيـــــاد مول
  . ، صباح فخرى نادية حمدى

واحــــد مــــن كوميــــديات دريــــد لحــــام الصــــغيرة ذات الشــــهرة المحليــــة 
ــــــل  ، أحــــــدهما عــــــالمى  نصــــــابان.  ” الحــــــدود “متوســــــطة التســــــلية قب

،  ، يشــــتركان فــــى عمليــــة لالســــتيالء علــــى ثــــروة ســــيدة واآلخــــر محلــــى
ى فــــــى مصــــــر اإليــــــراد الســــــينمائ.  يتضــــــح فــــــى النهايــــــة أنهــــــا مفلســــــة

  . كنموذج مكرر”  غرام فى إسطنبول “انظر !  جنيها ٣٩٤
  الصعاليك 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٥مصر 
  . داود عبد السيد:  إخراج

،  ، مهـــــا أبـــــو عـــــوف ، يســـــرا ، محمـــــود عبـــــد العزيــــز نــــور الشـــــريف
  . ، توفيق الكردى على الغندور

.  أحـــــد أعمـــــق األفـــــالم التـــــى حللـــــت ميكانيزمـــــات عصـــــر األنفتـــــاح
ــــــــدآن حياتهمــــــــا بالصــــــــعلكة  نصــــــــب وأشــــــــغال تافهــــــــة  (صــــــــديقان يب

، الــــــذى  عمليــــــة عقــــــاقير تــــــأتى لهمــــــا بالمــــــال.  ) بالمينــــــاء وهكــــــذا
مفهــــوم .  ، ومــــا بعــــده يكفـــى للــــدخول فــــى عــــالم التصـــدير واالســــتيراد

، والعمـــل إجمـــاال  ، فـــى هـــذا اإلطـــار المتقلـــب مركـــب جـــدا للصـــداقة
  . سية فى معاملة كل األمور، رغم االيحائية والحسا ناجح ومؤثر

  الصعايدة جم 
  ق م ٩٥)   س/  ماركو ( ١٩٨٩مصر 

رمـــــزى :  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد هاشـــــم:  مونتـــــاچ.  عـــــامر فـــــيلم
  . ناصر حسين:  قصة وإخراج.  رمضان عامر:  إنتاج.  إبراهيم

ـــــاتم.  ســـــعيد صـــــالح ـــــد ســـــيف.  ســـــامى العـــــدل.  هي محمـــــد .  وحي
ماجــــد .  وفــــاء ديــــاب:  ه الجديــــدالوجــــ.  ســــوزان صــــالح.  الشــــرقاوى

، عبــــــد  ، عــــــادل قطــــــب ، عــــــالء ولــــــى الــــــدين ، ســــــعاد فهمــــــى يــــــس
  . ، نصر حماد ، ربيع الصغير المنعم النمر

رجـــل بيـــزنس مفلـــس يتفـــق مـــع وكيـــل محـــامى فهلـــوى علـــى النصـــب 
علــــى الصــــعايدة العائــــدين مــــن الخــــارج بأخــــذهم فــــى عربــــة أجــــرة مــــن 

ــــــاإلكراه ــــــيهم ب ــــــم  المطــــــار فالســــــطو عل ــــــل الحصــــــيلة لعمــــــل ، ث تحوي
، وإقامــــــة  الضــــــحية األولــــــى يعــــــود لالنتقــــــام.  شــــــركة توظيــــــف أمــــــوال

ــــــة األول ــــــع عشــــــيق وابن ــــــات م ــــــد .  غرامي يظهــــــر ســــــعيد صــــــالح لوحي
ســـــيف وســـــامى العـــــدل ثـــــالث مـــــرات مفترضـــــا أنـــــه شـــــخص مختلـــــف  

نعــــم إلــــى هــــذا الحــــد وصــــلت ركاكــــة .  ، وال يلحظــــان شــــيئا كــــل مــــرة
  ! الفيلم

  الصعلوك 
  ق م ١٠٠)  س/   الشرق األوسط  ( ١٩٧٠يا ترك/  مصر

ـــــب:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار ـــــد الحـــــى أدي عـــــاطف :  إخـــــراج.  عب
  . يلماز

  . ، عثمان أباظة ، فريد شوقى چيهان يسرى
ــــــة الشــــــهيرة ــــــذى يعشــــــق المطرب ــــــه ال ــــــى .  خــــــادم الكباري يتحــــــول إل

بلطجـــــى ويصـــــل بالفعـــــل للثـــــراء الـــــذى أشـــــترطته عليـــــه حـــــين فاتحهـــــا 
؟ ميــــزة هــــذه األفــــالم هــــى جمــــال ممــــثالت  قبلــــه، ولكــــن هــــل ت بحبــــه

  ! تركيا وليس أكثر
  الصعلوك والهوانم 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٩١مصر 
ــــتج فنــــى.  المصــــرية اللبنانيــــة للتجــــارة والســــينما .  عمــــر نصــــر:  من

ـــــاج.  جـــــالل عيســـــى:  فكـــــرة ـــــد الوهـــــاب:  مـــــدير اإلنت .  محســـــن عب
ناصـــــر :  وإخـــــراج قصـــــة وســـــيناريو.  علـــــى خيـــــر اهللا:  مـــــدير التصـــــوير

  . حسين
عمـــــاد .  ســـــارة.  ســـــميرة صـــــدقى.  نجـــــوى فـــــؤاد.  ســـــعيد صـــــالح

ــــــرحمن.  محــــــرم ــــــد ال ــــــة.  فيفــــــى يوســــــف.  ســــــيف عب .  أحمــــــد عدوي
.  نجــــوى كامــــل.  غــــادة نجــــم:  نجمــــة لبنــــان.  منــــى خالــــد:  الراقصــــة

:  الطفـــــــل.  ســـــــناء ســـــــليم:  الوجـــــــه الجديـــــــد.  عثمـــــــان الحمامصـــــــى
:  ، الطفلــــة نســــرين:  ، الطفلــــة محمــــد طــــه:  الطفــــل.  محمــــد صــــالح

  . دينا أيوب
شـــــاب وســــــيدة يوزعــــــان الهيــــــروئين علـــــى زوجــــــات المنــــــازل تحــــــت 

يســــتقالن عــــن التـــاجر األصــــلى الـــذى ســــرعان مــــا .  ســـتار أنــــه كولونيـــا
ـــــدى الشـــــرطة ، لكـــــن هنـــــاك إحـــــدى الضـــــحابا طلقـــــت  يقتـــــل علـــــى أي

مـــــا ميلودرا.  وحرمــــت مــــن ابنتهــــا وتســــعى اآلن وراء البطلــــين لالنتقــــام
  . جريمة بخيوط كاملة الروتينية وأحداث متوقعة سلفا

    ٢/١الصعود إلى القمة 
Top Gun 

  ق م ١١٠)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٨٦أميركا 
  . ” المغامر والحسناء “:  ، س  ف

Paramount. M: Harold Faitemeyer. E: Billy Weber, Chris 
Lebenzon. PD: John F. deCuir. DPh: Jeffrey Kimball. S: 
Jim Cash, Jack Epps, Jr. P: Don Simpson, Jerry 
Bruckheimer. D: Tony Scott. 

Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony 
Edwards, Tom Skerritt, Michael Ironside, John Stockwell, 
Barry Tubb, Rick Rossovich, Tim Robbins, James Tolkan, 
Meg Ryan, Adrian Pasdar. 
،  البطولــــــة والنزعــــــة العســــــكرية المعهــــــودة فــــــى أميركــــــا الثمانينيــــــات

هــــذه المــــرة تحقــــق إيــــرادات خرافيــــة فــــى عمــــل مثيــــر ومتعــــدد األبعــــاد 
وشـــديد اإلتقـــان فـــى كـــل شـــىء عـــدا افتعـــال معركـــة جويـــة فـــى النهايـــة 

ــــة و ــــة األميركي ــــين البحري ــــدو ‘ب ــــة جــــدا’  الع ــــه المــــيج الحديث ،  بطائرات
وأفضــــــل .  الخيــــــوط وعقــــــد الفــــــيلموذلــــــك لكــــــى يحــــــل بهــــــا جميــــــع 

ــــاورات ومعــــارك طــــائرات  األشــــياء هــــى الدراســــة النفســــية للبطــــل ، ومن
ــــــة ١٤ف  ــــــوان الفــــــيلم هــــــو اســــــم مدرســــــة خاصــــــة جــــــدا .  الرهيب عن



٢١٠  

ــــى كاليفورنيــــا ــــارين يجيــــدون  للجــــيش األميركــــى ف ، هــــدفها تخــــريج طي
البطــــــل ابــــــن طيــــــار .  المنــــــاورة والقتــــــال بطــــــائراتهم كاأليــــــام الخــــــوالى

ــــــدا اللهــــــم إال أســــــرة زميلــــــه بالطــــــائرة اختفــــــى عظــــــيم .  ، يعــــــيش وحي
ـــــة  ـــــة القوي ـــــرة ذات المكان ـــــران الحســـــناء المثي ـــــرة الطي مـــــاكجيليس خبي

ـــاجون ـــم تســـعى هـــى فـــى  ، يحبهـــا البطـــل بكـــل جوارحـــه بالبنت ، بينمـــا ل
ـــــدة مـــــن نوعهـــــا مـــــع طـــــائرة  ـــــه الوحي ـــــة إال لمعرفـــــة أســـــرار مغامرت البداي

ل لموســــــيقى ثــــــم أغنيــــــة فريــــــق اســــــتخدام جميــــــ.  سوفـــــــيتية ٢٨مــــــيج 
ــــرلين  ــــرة ‘ب ــــر عــــن تحــــول عالقــــة البطلــــين ’  خــــذ أنفاســــى األخي كتعبي

ـــــــــت األوســـــــــكار ـــــــــل  للحـــــــــب نال ـــــــــدنا بالكام ، لكنهـــــــــا محذوفـــــــــة عن
وخــــــد أنفاســــــى هــــــذه مــــــأخوذة مــــــن   ! لمصــــــاحبتها لمشــــــهد الجــــــنس

  . كلمة كليوپاترا لمارك أنتونى
AA: Song (Take My Breath Away -Giorgio Moroder -M, 

Tom Whitlock -Lyr). 
AAN: Sd (Donald O. Mitchell, Kevin O’Connell, Rick 

Kline and William B. Kaplan); FE; SdFxE (Cecilia Hall and 
George Watters II). 

  الصعود إلى الهاوية 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٧٨مصر 

.  رســـــــىصـــــــالح م:  قصـــــــة.  أمـــــــون لإلنتـــــــاج والتوزيـــــــع الســـــــينمائى
مهنــــــدس .  ، مــــــاهر عبـــــد الحميــــــد صـــــالح مرســــــى:  ســـــيناريو وحــــــوار

مـــــــدير .  ســـــــعيد الشـــــــيخ:  مونتـــــــاچ.  مـــــــاهر عبـــــــد النـــــــور:  الـــــــديكور
  . كمال الشيخ:  إخراج.  رمسيس مرزوق:  التصوير

، إبــــراهيم  ، إيمــــان ، جميــــل راتــــب ، محمــــود ياســــين مديحــــة كامــــل
، عمــــاد  ســــوقى، نبيــــل الد ، صــــالح رشــــوان ، نبيــــل نــــور الــــدين خــــان
  . حمدى

، كتابــــة وتصــــويرا  ، جيــــدة الصــــنع والعناصــــر تمامــــا درامــــا جاسوســــية
.  إلــــــــخ…فــــــــى الخلفيــــــــات األوروپيــــــــة وتوجيههــــــــا شــــــــديد التــــــــدقيق 

ــــــة ــــــة الدرامي ــــــة مــــــن الناحي ــــــدة بســــــاطة النهاي ، بينمــــــا  المشــــــكلة الوحي
البطلــــة .  المفــــروض أن تكــــود تصــــعيدا أكثــــر إثــــارة لفــــيلم مثيــــر بطبعــــه

، وتجنـــــــدها شـــــــبكة جاسوســـــــية  ة تـــــــدرس فـــــــى پـــــــاريسطالبـــــــة مصـــــــري
، نظــــــرا لتطلعهــــــا ولكونهــــــا خطيبــــــة لمهنــــــدس فــــــى قاعــــــدة  إســــــرائيلية

،  الحبكـــــــة هـــــــى كيفيـــــــة إيقـــــــاف نشـــــــاط البطلـــــــة.  صـــــــواريخ مصـــــــرية
  . وإعادتها لمصر

   ٢/١صفقة للقتل 
Contract for Murder 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٨٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
[World International Network] Patchett Kaufman 

Entertainment. M: Mark Snow. PD: Guy Barnes. FE: Anita 
Brandt-Burgoyne. DPh: Isidore Mankofsky. Producer: 
Jennifer Miller. SupP: Terence A. Donnelly. ExcCnslt: 
Carlton Stowers. ExcPs: Kenneth Kaufman, Tom Patchett. 
Produced: Dan Witt. W: Jennifer Miller. D: Marvin J. 
Chomsky.   C: Lynn Kressel and Francine Maisler. 

Cybill Shepherd. ¤ Ken Olin. Christopher McDonald. 
G.D. Spradlin. Dylan Walsh. Nicolas Surovy. James 
McCaffrey. Andrew Robinson, Gary Grubbs. Laura Innes, 
Nada Despotovich, Melora Walters. And Mary Kay Place. 
Co-Str: Anne Haney, Denise Gentile, Don R. McManus. 
Christine Jansen, Dave Florek, Shawn Phelan. Ftr: 
Stephanie Copperman, Mark Davenport, Don Collier, Erol 
Landis, Mark Wilson, Bryan Derrick. 

ــــــل  ميلودرامــــــا تحــــــرى تليفـــــــزيونية متوســــــطة اإلثــــــارة متواضــــــعة التمثي
شـــــــرطة .  وزائـــــــدة الطـــــــول بحيـــــــث ال تســـــــتحق العـــــــرض فـــــــى ليلتـــــــين

، والخيـــــوط تقـــــود فـــــى النهايـــــة  فينـــــيكس تتحـــــرى جريمـــــة قتـــــل امـــــرأة
عنــــدما .  ، وهــــى امــــرأة حســــناء ثريــــة إلــــى زوجــــة عشــــيق هــــذه الســــيدة

ــــدا فأكــــاپولكو فأســــپ ــــى كن ــــاق عليهــــا تهــــرب إل فقــــط .  انيايضــــيق الخن
علــــى .  للفرجــــة علــــى ممثلــــة جميلــــة لــــم تعــــد تســــند لهــــا أدوار جيــــدة

ــــدور مــــذاقا  ــــى تحــــاول إعطــــاء ال ــــدة الت أى حــــال مــــا زالــــت هــــى الوحي
، وطمـــوح عنيـــدة لحـــد القتـــل فـــى  امـــرأة رقيقـــة فاتنـــة ظاهريـــا:  خاصـــا
  . الداخل

  صفقة مع امرأة 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . عادل األعصر:  إخراج

،  ، مــــروة الخطيــــب ، حســــين فهمــــى ، عــــادل أدهــــم مديحــــة كامــــل
  . زيزى مصطفى:  ، الراقصة حسين الشريف
ـــــدة ـــــب ثـــــرى خطـــــة معق ـــــزاز طبي .  ، تحيكهـــــا زوجـــــة وصـــــديقها البت

، لموجـــه شـــاب واضـــح مـــدى حبـــه  عمـــل غموضـــى مثيـــر بشـــكل عـــام
  . وإخالصه لهذه النوعية

  الصقر 
Lo Sparviero del Nilo 

ت /  ] النسخة العربية [السبكى  ( ١٩٥٠ر مص/   إيطاليا
  ق أأ ١٠٣)  ]  النسختان العربية واإليطالية  [س /   ] النسخة العربية  [

G. ed. L. Musso -Rome; Studio Misr -Cairo. M: Renzo 
Rosellini, Ahmed Sedky, Farid el Atrache. AD: Mantoni, 
Anton Polezoes. DPh: Roberto Santoni. S: Tito Novarizi. D: 
Giacomo Gentilumo. 

Vittorio Gassman, Silvana Pampamini, Falco Lulli, Enzo 
Fiermonte, Mme. Moreno, Lucy. 

ــــــــة ــــــــرم التونســــــــى:  حــــــــوار:  النســــــــخة العربي ــــــــاچ.  بي ــــــــل :  مونت إمي
  . صالح أبو سيف:  إخراج.  روبير تامپا:  تصوير.  بحرى

ـــــل، ســـــعيد خل ، عمـــــاد حمـــــدى ســـــامية جمـــــال ـــــد شـــــوقى ي ،  ، فري
  . ، لوسى ، مدام مورينو ، سعيد أبو بكر زينب صدقى

، والثــــانى إطالقــــا فــــى تــــاريخ  اول إنتــــاج مصــــرى مشــــترك مــــع أوروپــــا
أيضــــــا تجـــــرى ســــــمعته .  ” القـــــاهرة بغـــــداد “الســـــينما المصـــــرية بعــــــد 

بأنــــه الفــــيلم الــــذى أدخــــل طلقــــات الرصــــاص إلــــى الســــينما المصــــرية 
نجــــــح فــــــى إيطاليــــــا بســــــبب تفــــــرد .  ) ! ؟ هــــــل دخلــــــت حقــــــا… (

ـــــــه .  أجوائـــــــه وفشـــــــل فـــــــى مصـــــــر ألن ســـــــامية جمـــــــال لـــــــم تـــــــرقص ب
مســـــتأجر فـــــى أرض فتـــــاة ’  الصـــــقر ‘، حيـــــث  مغـــــامرات شـــــبه بـــــدو

ـــــذى مـــــات ـــــدها ال ـــــو إلدارة أراضـــــى وال ـــــدة مـــــن فرنســـــا للت ـــــة عائ .  ثري

يقـــــف بجوارهـــــا ضـــــد قبيلـــــة ابـــــن عمهـــــا الطـــــامع فيهـــــا بعـــــد اكتشـــــاف 
ــــــى أراضــــــيها ــــــنجم للمــــــاس ف رومانســــــية نشــــــاط صــــــحراوية فــــــوق .  م

، زمنهـــــا  ، صـــــنعت منهـــــا نســـــختان واحـــــدة إيطاليـــــة المتوســـــط آنـــــذاك
.  ، والثانيــــة مصــــرية بموجــــه وطــــاقم تمثيــــل مختلــــف دقيقــــة ٢٠أقــــل 

صــــالح أبــــو ســــيف الــــذى اشــــتهر فيمــــا بعــــد كموجــــه دقيــــق االحترافيــــة 
، ومــــن المصــــريين القالئــــل الــــذين ال يرتجلــــون قــــط أثنــــاء  فــــى شــــغله
، يقـــــول فـــــى حـــــديث مـــــع محـــــرر هـــــذا الكتـــــاب أن الفضـــــل  التصـــــوير

ويـــــروى فيـــــه .  األول علـــــى حياتـــــه المهنيـــــة يرجـــــع إلـــــى هـــــذه التجربـــــة
ــــة الطريفــــة اآلتيــــة ــــا نجــــد فـــــيتوريو جاســــمان :  مــــثال المقارن كــــان  [كن

ينتظــــر ســــيارتنا فجــــرا أمــــام ]  قــــد أصــــبح نجمــــا عالميــــا بالفعــــل آنــــذاك
يـــــة خلـــــف المشـــــهد تبكـــــى ، وكنـــــت أرى مـــــيس پامپـــــامينى منزو  فندقـــــه

، كــــل هــــذا وأنــــا ال أزال جالســــا فــــى الموقــــع انتظــــر  مــــن آالم اإلرهــــاق
بالســــاعات وصــــول ســــامية جمــــال حيــــث أجــــرى كالعــــادة ألقبــــل يــــدها 

الحقيقـــــة لـــــم أكـــــن أفهـــــم بالضـــــبط لمـــــاذا كـــــان .  وأرحـــــب بقـــــدومها
فيمــــا بعــــد عرفــــت أنهــــم  .  اإليطــــاليون يصــــرون علــــى امتــــداحها أمــــامى

ــــــة أو  كــــــانوا يخشــــــون أن ــــــيلم أو أن تشــــــطبها النقاب ــــــن الف أفصــــــلها م
ـــأخرت ـــو نمـــا إلـــى علمهـــم أنهـــا ت ـــرة ل ـــل لفت ـــم .  تمنعهـــا مـــن التمثي مـــا ل

أقلـــه لهـــم أن القاعـــدة فـــى مصـــر أنـــه لـــو اختلـــف أحـــد مـــع البطلـــة فـــإن 
ــــيلم ال يــــتم أبــــدا ــــر ممثلــــة اشــــتغلت  الف ، وأن ســــامية جمــــال هــــى أكث

  ! معها التزاما
  الصقر 

Hudson Hawk 
  ق م ٩٥)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩١ميركا أ

TriStar [Silver Pictures; Ace Bone]. C: Jackie Burch. 
AscPs: David Willis, Suzanne Todd. M: Michael Kamen 
and Robert Kraft. CD: Marilyn Vance-Straker. FEs: Chris 
Lebenzon, Michael Tronick. PD: Jack deGovia. DPh: Dante 
Spinotti, A.I.C. ExcP: Robert Kraft. Co-P: Michael 
Dryhurst. St: Bruce Willis & Robert Kraft. S: Stever E 
deSouza and Daniel Waters. P: Joel Silver. D: Michael 
Lehmann.  SecondUnit D: Charles Picerni. Selected 
Men’s Wardrobe for Hudson Hawk: [Cerruti 1881] -Paris. 
P: Roger Løfting. 

Bruce Willis. Danny Aiello. Andie MacDowell. ¤. 
Richard E. Grant. Sandra Bernhard. Donald Burton. Don 
Harvey. David Caruso. Andrew Bryniarski, Lorraine 
Toussaint. Burtt Harris, Frank Stallone, Carmine Zozzora. 
And James Coburn.  Leonardo Cimino. 

باالشتراك مـــــع ـ  حبكــــة كاريكاتوريـــــة عـــــن أســـــرة إيطاليــــة ثريـــــة تـــــورط 
ـــــارع مـــــن نيـــــو چيرســـــى ـ  االســـــتخبارات المركزية ، فـــــى  لـــــص خـــــزائن ب

، آخرهـــــا بللـــــورة  ســــرقة ثالثـــــة مقتنيـــــات مختلفـــــة لليونـــــاردو دافــــــينشى
ـــــذهب ـــــة خاصـــــة لصـــــنع ال ـــــى .  ذهبي ـــــة ف ـــــع مختلف ـــــى مواق التصـــــوير ف

، جعلتـــــه فيلمـــــا  ، زائـــــد مقدمـــــة فـــــى عصـــــر دافــــــينشى ميركـــــاأوروبـــــا وأ
ـــــة  مكلفـــــا جـــــدا ـــــدة تحـــــول لكارث ، لكـــــن مـــــع الســـــذاجة والخفـــــة الزائ
ـــرى ـــة كب ـــف فـــى .  مالي ــــاتيكان تنضـــم للـــص الظري ـــة فـــى الف ـــة راهب البطل

ـــــة إلنقـــــاذ العـــــالم مـــــن األشـــــرار الفـــــائقين أســـــماء وإســـــقاطات .  محاول
ـــــى معظمهـــــا ـــــة صـــــحيحة ف وال أســـــماء النجـــــوم  ، لكـــــن ال هـــــذا تاريخي

، ســــــيجعلك تضــــــيع  وال أى شــــــىء)  المظلومــــــون هنــــــا فــــــى الواقــــــع (
ــــرة الفارغــــة ــــك مــــع هــــذه الثرث ألــــم تتســــاءل يومــــا عمــــا يكــــون  ‘.  وقت

، لــــــو أنـــــــتج  القصــــــيرة’  المرمطونـــــــات الثالثــــــة ‘عليــــــه أحــــــد أفــــــالم 
  . فـارايتىـ  ’  ؟ مليونا ٤٠بميزانية 

  ☺ صقر البحر 
The Sea Hawk 

  تلوين/   ق أأ ١٢٧)   ت  ( ١٩٤٠كا أمير 
Warner Bros. ExcP: Henry Blanke. S: Howard Koch and 

Seton L. Miller. >DPh: Sal Polito, A.S.C.; Dialogue D: Jo 
Graham; FE: George Amy; Sd: Francis J. Scheid; AD: 
Anton Gort; Technical Advisor: Ali Hubert, Thomas 
Manners, William Kiel. Costumes: Orry-Kelly; MUpArtist: 
Perc Westmore; SpFx: Byron Haskin, A.S.C., H.F 
Koenkamp, A.S.C.; Orch: Hugo Friedhofer, Milan Roder 
and Ray Heindarf; MD: Leo F. Forstein.< M: Erich 
Wolfgang Korngold. D: Michael Curtiz. 

Errol Flynn. ¤. Brenda Marshall, Claude Rains, Donald 
Crisp. Flora Robson, Alan Hale, Henry Daniell. Una 
O’Connor, James Stephenson, Gilbert Roland, William 
Lundigan, Julien Mitchell. 
كالســــية نشــــاط كبــــرى خالــــدة مــــن أحــــد أكثــــر نجومــــه شــــعبية لــــيس 

إنتــــــاج مشــــــبع وطــــــاقم .  فــــــى األربعينيــــــات فقــــــط بــــــل لكــــــل العصــــــور
ـــر أضـــفى القـــوة والمصـــداقية علـــى قصـــة مغـــامرات كـــان مـــن  تمثيـــل كبي

ـــــدونهم ـــــة ب ـــــر عاجي ـــــدو أكث تخطـــــط  ١٥٨٥أســـــبانيا .  الممكـــــن أن تب
ــــــدة إل لإلســــــتيالء علــــــى كــــــل العــــــالم ــــــة الوحي ــــــى ، والعقب يزابيــــــث األول

ــــــذى ”  صــــــقر البحــــــار “و القبطــــــان شــــــبه القرصــــــان المــــــوالى لهــــــا وال
، وكــــــــذا يقــــــــع فــــــــى غــــــــرام إحــــــــدى  يتصــــــــدى لألطمــــــــاع األســــــــبانية

  . أميراتهم
  الصقر والسيف المسحور

  . ” سيف المغامر “:  انظر
  ☺  ٢/١صمت الحمالن 

The Silence of the Lambs 
  ق م ١٢٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 

Orion. C: Howard Feuer. M: Howard Shore. CD: Colleen 
Atwood. PD: Kristi Zea. DPh: Tak Fujimoto. E: Craig 
McKay, A.C.E. Based on the N: Thomas Harris. ExcP: Gary 
Goetzman. S: Ted Tally. P: Edward Saxon, Kenneth Utt, 
Ron Bozman. D: Jonathan Demme. 

Jodie Foster. Anthony Hopkins. Scott Glenn. ¤. Ted 
Levine. Anthony Heald. Brooke Smith. Diane Baker, Kasi 
Lemmons. Charles Napier, Tracy Walter, Roger Carman. 
Ron Vawter, Danny Darst, Frankie Faison. Paul Lazar, Dan 
Butler, Chris Isaak. 

عــــــن الشــــــق المظلــــــم للكــــــائن أحــــــد أعظــــــم مــــــا صــــــنعته الشاشــــــة 
طالبـــة تحـــت التمـــرين فـــى :  القصـــة.  ، قـــوة وعمقـــا واقباضـــا البشـــرى

ـــــة فـــــى فــــــرجينيا ـــــب نفســـــى  المباحـــــث الفيدرالي ، تكلـــــف بمقابلـــــة طبي

ـــــى حـــــل قضـــــية  آكـــــل للحـــــوم البشـــــر ـــــى مســـــاعدته ف ، للحصـــــول عل
وبعــــــد مشــــــهد المواجهــــــة األولــــــى .  قاتــــــل نفســــــى متسلســــــل طليــــــق

ـــــــب الم ـــــــين الطبي ـــــــزل ب ـــــــوس تحـــــــت إجـــــــراءات اســـــــتثنائية ال المزل حب
ـــــاة الصـــــمود أمامـــــه تســـــمح بمجـــــرد لمســـــه ـــــم  ، ومحـــــاوالت الفت ، يعل

، إذ ينتحـــــــــر الســـــــــجين  أن مجـــــــــرد الحـــــــــديث معـــــــــه يكـــــــــون قـــــــــاتال
بعــــــــد قليــــــــل يخطــــــــف القاتــــــــل ابنــــــــة إحــــــــدى عضــــــــوات !  المجــــــــاور
، ويبــــــدأ الجميـــــع فــــــى عقـــــد صــــــفقات مغريـــــة مــــــع الطبيــــــب  الشـــــيوخ

ــــف نظــــام حبســــه ــــه بتخفي ــــل أن  . ويعدون بينمــــا يطلــــب هــــو فــــى المقاب
ـــاطق مظلمـــة فـــى نفســـية البطلـــة وبينمـــا تواجـــه البطلـــة القاتـــل  يســـير لمن

، يفلــــــح الطبيـــــب فــــــى  المتسلســـــل فـــــى مشــــــهد رهيـــــب فــــــى الظـــــالم
الفتــــــك بحراســـــــه والهـــــــرب إلـــــــى إحــــــدى الجـــــــزر البكـــــــر فـــــــى لقطـــــــة 

ــــة الواقــــع إنــــك إذا أعطيــــت نفســــك فرصــــة لإلفاقــــة مــــن هــــول !  النهاي
ـــــرى ألدركـــــ ـــــا ت ـــــى مســـــتويات م ـــــيلم اللعـــــين يتحـــــدث ف ت أن هـــــذا الف

وأن البطـــــل هـــــو الشـــــيطان نفســـــه ال .  فلســـــفية عميقـــــة أكثـــــر إرعابـــــا
ـــــه ، ال تدعـــــه يعـــــرف شـــــيئا عـــــن داخلـــــك تلمســـــه ، وال  ، ال تفكـــــر في

، طبقــــا للتعليمــــات األربعــــة التــــى تتلقاهــــا البطلــــة فــــى  تنســــى مــــن هــــو
حـــوم البشـــر فـــى نفـــس الوقـــت يختـــار الفـــيلم آكـــل ل.  مشـــهد البدايـــة

ــــــه رمــــــزا ومعــــــادال ماديــــــا للعصــــــر كلــــــه وجعــــــل البطــــــل رمــــــزا .  ليجعل
إلنســــان هــــذه الحضــــارة التقنيــــة بكــــل علمــــه وجبروتــــه وثقافتــــه وذكائــــه 

، ووحشــــــيته  ، وبالتــــــالى وبحكــــــم المنطــــــق البســــــيط ونعومــــــة مظهــــــره
والبطلـــــة هـــــى المســـــيح الـــــذى تعذبـــــه رســـــالته .  وأكلـــــه للحـــــوم البشـــــر

وهـــــو فـــــى .   نهائيـــــة ضـــــد الشــــيطانويــــدخل فـــــى منـــــاورات وحــــرب ال
، هـــــش ومعـــــذب  نفـــــس الوقـــــت يحمـــــل مســـــحات اإلنســـــان الخـــــالص
ــــداخل لكــــن قــــوى وصــــامد وشــــجاع ومكــــافح ــــيس .  مــــن ال ــــالطبع ل وب

ـــــات ـــــه فـــــى إحـــــدى الغاب ـــــتح الفـــــيلم بمشـــــهد ل ـــــالمرة أن يفت ـــــا ب .  غريب
بالمثـــــــل النهايـــــــة رمـــــــز ألن الحضـــــــارة التقنيـــــــة أفلحـــــــت فـــــــى تصـــــــوير 

ــــاك ــــه، نقصــــ منتجهــــا الفت ــــز ل ــــا يرم ــــيلم وكــــل م ــــى كــــل  د بطــــل الف ، إل
أيضــــا لــــم يفــــت الفــــيلم أن يجعــــل جبــــروت تلــــك .  مكــــان فــــى العــــالم

،  الشخصــــية وزمالئهــــا فــــى المصــــحة بالــــذات يصــــل إلــــى حــــد البــــؤس
وقـــــد أعطـــــى تمثيـــــل هـــــوپكينز براعـــــة أضـــــافية بـــــأن جعلـــــك تتـــــألم ألن 

، ولــــيس أن تحنــــق أو تغضــــب  هنــــاك مخلوقــــات بمثــــل هــــذه الوحشــــية
أخيــــــــرا العنــــــــوان إيحــــــــاء رائــــــــع بــــــــالغ األقبــــــــاض لعــــــــذابات .  اعليهــــــــ

ــــــا ــــــى تصــــــرخ داخــــــل كــــــل من ، وال نملــــــك وال  الحمــــــالن البشــــــرية الت
ـــــدا ـــــاة ســـــبيال إلســـــكاتها أب هـــــذا هـــــو ثالـــــث فـــــيلم فـــــى .  تملـــــك الحي

طـــــــار فـــــــوق عـــــــش  “و”  حـــــــدث ذات ليلـــــــة “تـــــــاريخ الســـــــينما بعـــــــد 
  . يحوز على جوائز األوسكار الرئيسية الخمس”  المجانين

AA: Pic; D; A (Hopkins); As (Foster); SAdp. 
AAN: FE; Sd (Tom Fleishman, Christopher Newman). 

   ٢/١صمت الخرفان 
  ق م ١٠٠)   س  / نور الدين ( ١٩٩٥مصر 

قصــــة وســــيناريو .  بيــــزا لإلنتــــاج والتوزيــــع]  أفــــالم مصــــر الجديــــدة [
ــــــــد الجــــــــواد يوســــــــف:  وحــــــــوار .  حســــــــين اإلمــــــــام:  موســــــــيقى.  عب
ــــاچ ــــاج.  رضــــا الســــيد:  مــــدير التصــــوير.  يوســــف المــــالخ:  مونت :  إنت

  . سعيد محمد:  إخراج.  عمران على
، حســـــــــــين  ، صـــــــــــالح عبـــــــــــد اهللا ، أحمـــــــــــد آدم حنـــــــــــان شـــــــــــوقى

، يوســـــف  ، فلـــــك نـــــور ، عبـــــد الغنـــــى ناصـــــر ، وفـــــاء عـــــامر الشـــــربينى
ــــــد ــــــل عمــــــران ، محمــــــد شــــــرف عي ــــــى ، وائ ،  ، المطــــــرب ســــــامى عل

  . الفنان حسين اإلمام
مـــــن الواضـــــح أن العنـــــوان محاكـــــاة ســـــاخرة لعنـــــوان الفـــــيلم الشـــــهير 

، لكنــــك لــــن تعــــرف قــــط مــــا هــــى الحكمــــة مــــن  ” صــــمت الحمــــالن “
عـــــالم يختـــــرع مـــــادة مـــــن األعشـــــاب المحليـــــة تصـــــد لـــــدى .  العنـــــوان

الفـــــيلم عبـــــارة عـــــن .  رشـــــها علـــــى الجســـــم صـــــد طلقـــــات الرصـــــاص
عالميــــة  سلســــلة مــــن المطــــاردات الركيكــــة تريــــد مــــن خاللهــــا عصــــابة

فقــــــــط للمهتمــــــــين بــــــــأدوار اإلغــــــــواء .  االســــــــتحواذ علــــــــى االختــــــــراع
  . الجريئة نسبيا من وفاء عامر

  الصنادلى 
The Bargee 

  ق م ١٠٦)  ت ( ١٩٦٤بريطانيا 
Associated British Pictures. OSt and S: Ray Galton and 

Alan Simpson. DPh: Harry Waxman; AD: Robert Jones. 
ScenarioE: Frederick Gotfurt; E: Richard Best; C D: Robert 
Lennard; PMg: Victor Peck. AstDs: Peter Bolton, John 
Bremer; Camera Operator: Tony Whits; SdRecs: Leslie 
Hammond, Len Shilton; DubbingE: Terry Rawlings; 
Continuity: June Randall; MUp: Bob Clark; Hairdresser: 
Elsie Alder; Wardrobe Mistress: Jackie Jackson; Ast C D: 
Judith Jourd. MCompAndCond: Frank Cordell; And Played: 
The Associated British Studio Orchestra; RecD: A.W. 
Lumkin. P: W. A. Whittaker. D: Duncan Wood. 

Harry H. Corbett, Hugh Griffith, Eric Sykes -in. ¤. 
AlsoStr: Julia Foster, Ronnie Barker, Eric Barker, Miriam 
Karlin. With: Norman Bird, Richard Briers, George A. 
Cooper, Grazina Frame, Brian Wilde; <And: Derek 
Nimmo.> . ↑ …, Jo Rowbotham, Edwin Apps, Godfrey 
Winn. 

ــــــر الطــــــرق الم ــــــةبحــــــار علــــــى صــــــنادل الشــــــحن عب ــــــة البريطاني ،  ائي
، لــــيج  ، بوكســــمور ريكمــــانورث (اعتــــاد مصــــادقة فتــــاة فــــى كــــل بلــــدة 

ــــوك ــــخ…، برمنجهــــام  أومــــاتن ل ــــد إحــــداهن  ) إل ، يفاجــــأ بتصــــميم وال
يتصــــاعد األمــــر إلــــى أن يحــــزم هــــذا األخيــــر علــــى تفجيــــر .  علــــى قتلــــه

ـــــاطر لســـــد المجـــــرى نفســـــه ـــــل .  إحـــــدى القن ـــــة الســـــعيدة أن تقب النهاي
هـــذا أحـــد .  ، ويقبـــل هـــو الـــزواج قـــارب شـــحن متنقـــلهـــى الحيـــاة فـــى 

األعمــــــال الكوميديــــــة الكبيــــــرة التــــــى عولــــــت عليهــــــا صــــــناعة الســــــينما 
، وســــبقته توقعــــات ضــــخمة وانتظــــار  البريطانيــــة فــــى أوائــــل الســــتينيات

، أساســــا ألنــــه التحــــول المنتظــــر لبطلــــه نجــــم التليفـــــزيون إلــــى  طويــــل
ــــات.  الســــينما ــــدر التوقع ــــيس بق تظــــل النتيجــــة مســــلية ، لكــــن  ربمــــا ل

ـــــــة أطـــــــوار  وذات جـــــــو محلـــــــى خـــــــاص ومـــــــن أفضـــــــل مـــــــا فيهـــــــا غراب
، ال ســــيما جريفيــــث فــــى دور الكهــــل الســــكير  الشخصــــيات الرئيســــة

الحقيقـــــة أن األجـــــواء والخلفيـــــات التـــــى يقـــــدمها هـــــذا .  والـــــد البطلـــــة
ـــــــانى ـــــــن الخصوصـــــــية والمع ـــــــر م ـــــــة بكثي ـــــــيلم محمل ـــــــوق  الف ـــــــد تف ، ق

الم نـــــادرة كرســـــت نفســـــها فهـــــو مـــــن أفـــــ.  موضـــــوعه فـــــى حـــــد ذاتـــــه
ــــــة التــــــى تشــــــتغل  ــــــديم شــــــبكة الطــــــرق المائيــــــة البريطانيــــــة والكيفي لتق

ـــــدار بهـــــا ـــــا.  وت ـــــوال  فهـــــذه الشـــــبكة شـــــىء فـــــائق القيمـــــة تاريخي ، إذ ل



٢١١  

ــــى نقــــل المــــواد الخــــام  ــــم اســــتغاللها بهــــا ف وجودهــــا والكفــــاءة التــــى ت
ــــــاجم ومصــــــانع الغــــــزل والنســــــيج  والمــــــواد المصــــــنعة مــــــن وإلــــــى المن

، مـــــا كـــــان  عبـــــر الـــــبالد أو المتبادلـــــة مـــــع العـــــالم الخـــــارجىالمنتشـــــرة 
ــــا أن تصــــبح أول أمــــة صــــناعية فــــى العــــالم ، والواضــــح  يســــهل لبريطاني

فـــى الفـــيلم أن يظهرهـــا علـــى نحـــو يـــوحى بأنهـــا لـــم  ـ  أو ربمـــا المقصودـ  
  . تختلف كثيرا عما يمكن تخيلها به قبل قرنين منه

   ٢/١صندوق الكريسماس  
The Christmas Box 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٧)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
M: Richard Kendall Gibbs. E: Jim Oliver. PD: Mimi 

Gramatky. DPh: John C. Newby. P: Erica Fox. ExcP: Chris 
Harding, Michael Green, Allan Henderson. Based on the B: 
Richard Paul Evans. TP: Greg Taylor. D: Macus Cole. . 
ExcP: Beth Polson. AscP: Nancy Meyer. C: Lisa Beach. 

Richard Thomas. Maureen O’Hara. Kelsey Mulrooney. 
Robert Curtis-Brown. Michael Ensign. And: Annette 
O’Toole. . ↑ Ftr: Greg Brouwer, Nicole Forster, Lily 
Nicksay. 

األب متجـــــرا لخـــــردوات ، حيـــــث يـــــدير  بلـــــدة جبليـــــة قـــــرب ســـــياتل
، وتســــــــعى لالنتقــــــــال لمنــــــــزل  ، وتعمــــــــل األم مــــــــدبرة منـــــــازل التـــــــزلج

.  ، وذلـــــك لضـــــيق بيتهمـــــا ومـــــن أجـــــل طفلتهمـــــا ضـــــخم مـــــع اإلقامـــــة
ـــــت  ـــــة عجـــــوز تعـــــيش فـــــى بي ـــــوافر فـــــى إعـــــالن مـــــن ســـــيدة ثري هـــــذا يت

، وال تــــــروق للــــــزوج ويعاملهــــــا  ، إال أن تبــــــدو صــــــارمة الطبــــــاع ضــــــخم
ــــتفهم الــــزوج  لســــيدة والبيــــتالطفلــــة تحــــب ا.  باســــتهتار ، وتــــدريجيا ي

، إلـــــى أن  مأســـــاة مـــــرض الســـــيدة وكـــــذا ذكرياتهـــــا نحـــــو ابنتهـــــا الميتـــــة
ـــــــث أرادت أن  ـــــــرا أن اختيارهـــــــا لهـــــــم كـــــــان مقصـــــــودا حي يتضـــــــح أخي
تكمـــل فـــى هـــذا الـــزوج مـــا فشـــلت فيـــه مـــع زوجهـــا الـــذى كـــان منشـــغال 

ضـــور ، مـــع ح درامـــا أســـرية مـــؤثرة.  عنهـــا وعـــن ابنتهـــا مثلـــه مـــع أســـرته
  . أخاذ من النجمة العمالقة شبه المعتزلة

   ٢/١صنع فى پاريس 
Made in Paris 

  ق م ١٠٣)   — ( ١٩٦٦أميركا 
[Metro Goldwyn Mayer] Metro Goldwyn Mayer; Euterpe. 

MScrComp and Cond: George Stoll; >Asc: Robert van 
Eps;< Chor: David Winters. Count Basie -and His Octet; 
Mongo Santamaria -and His Band. Trini Lopez >Sings 
Made in Paris; M: Burt Bacharach; Lyr: Hal David.< Song 
Paris Lullaby: M: Sammy Fain; Lyr: Paul Francis Webster; 
Count Basie’s Skol Sister and Goof Proof: Comp: Quincy 
Jones; My True Love: Comp: Red Skelton. Gowns 
Designed: Helen Rose. DPh: Milton Krasner, A.S.C. ADn: 
George W. Davis and Preston Ames; SDn: Henry Grace, 
Keogh Gleason. FE: William McMillan; AstD: Donald C. 
Klune; MUpSup: William Tuttle; UnitPMg: Al Shenberg. 
SpHairStyles: Sydney Guzlaroff; >RecSup: Franklin 
Milton.< W: Stanley Roberts. P: Joe Pasternak. D: Boris 
Sagal. 

Str: Ann-Margret. Louis Jourdan. Richard Crenna. Edie 
Adams. Chad Everett. In: ¤. Co-Str: John McGiver. With: 
Marcel Dalio, Matilda Calnan, Jacqueline Beer, Marcel 
Hillaire, Michele Montau, Reta Shaw. 

مارجريـــــــت لـــــــن شـــــــيئا مثيـــــــرا -باســـــــتثناء جمـــــــال ودالل وجـــــــرأة آن
تترهــــب البطلــــة .  يــــذكر فــــى هــــذه الكوميــــديا العاطفيــــة بليــــدة الخيــــوط

مــــــن مالحقــــــات ابــــــن صــــــاحب العمــــــل لتــــــذهب لپــــــاريس فــــــى مهمــــــة 
هنــــــــــاك يالحقهـــــــــــا مصصــــــــــم األزيـــــــــــاء الفرنســـــــــــى .  لشــــــــــراء أزيـــــــــــاء

ـــــــه وتســـــــويق نفســـــــه أيضـــــــا)  چـــــــوردان ( ـــــــالطب.  لتســـــــويق منتجات ع وب
، بمـــــــا فـــــــيهم الدپلوماســـــــى  ســـــــتكون محـــــــط عيـــــــون كثيـــــــرين آخـــــــرين

موســــيقيا ســــتجد بعــــض اإليجابيــــات  .  متوســــط العمــــر ريتشــــارد كرينــــا
، وبعـــــض الفـــــرق الموســـــيقية  ككثيـــــر مـــــن رقـــــص الســـــتينيات الســـــريع

  . المعروفة لوقتها تقدم عدة نمر فى خلفية هذا الرقص
   ٢/١صوت الحب 

  مق  ١٠٥)   س/   ف/  ت ( ١٩٧٣مصر 
.  عــــــــدلى المولــــــــد:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  جمهوريــــــــة فــــــــيلم
عمــــر :  موســــيقى تصــــويرية.  عبــــد المــــنعم شــــكرى:  مهنــــدس الــــديكور

ـــــــاچ.  خورشـــــــيد ـــــــدير التصـــــــوير.  فكـــــــرى رســـــــتم:  مونت ـــــــراهيم :  م إب
  . حلمى رفلة:  إخراج.  صالح
،  ، حســــــــن مصــــــــطفى ، عمــــــــاد حمــــــــدى ، حســــــــن يوســــــــف وردة

ـــــــى ـــــــ محمـــــــد العرب ـــــــديل ور، أشـــــــرف عبـــــــد الغف ـــــــاة قن ، ســـــــعيد  ، حي
  . صالح

ـــــب ـــــين ممرضـــــة وطبي ، وتضـــــطر للعمـــــل فـــــى خدمـــــة  قصـــــة حـــــب ب
درامـــــا غنائيــــــة .  والـــــده حتـــــى تقنعـــــه بأنهـــــا أهـــــل للـــــزواج مـــــن االبـــــن

، لكنهـــــا حققـــــت نجاحـــــا  ، لـــــيس بهـــــا أى تميـــــز فنـــــى خـــــاص عاطفيـــــة
  . جماهيريا ساحقا

   ٢/١صوت من الماضى 
  ق أأ ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٥٦مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج
ـــــــة رزق ، أحمـــــــد رمـــــــزى إيمـــــــان ، إلهـــــــام  ، فـــــــاروق عجرمـــــــة ، أمين

  . ، عبد الوارث عسر زكى
طبيــــب .  درامــــا نفســــية مثيــــرة وجيــــدة الصــــنعة والتمثيــــل لحــــد كبيــــر

، تتحقـــق هـــذه  يـــرى فـــى حلـــم مجموعـــة نبـــوءات تقولهـــا لـــه أمـــه الميتـــة
  ! أن يموت فى عيد ميالده القادم:  ، وبقيت األخيرة جميعا

  ☺ صوت الموسيقى 
The Sound of Music 

  ق م ١٧٣)  س/  ت/    ف  ( ١٩٦٥أميركا 
Twentieth Century Fox. M: Richard Rodgers. Lyr: Oscar 

Hammerstein II. Add Words & M: Richard Rodgers. 

MSupd, Arranged and Cond: Irwin Kostal. PD: Boris 
Leven. DPh: Ted McCord. Chor: Marc Breaux, Dee Dee 
Wood. CD: Dorothy Jeakins. Puppeteers: Bill Baird, Cora 
Baird. 2ndUnitSup: Maurice Zuberano. Vocal Sup: Robert 
Tucker. E: William Reynolds. AddPh: Paul Beeson. Sd: 
Murray Soivak, Bernard Freerick. With Partial Use of Ideas: 
George Hurdelek. Based on MStage Play: Richard Rodgers 
and Oscar Hammerstein II. S: Ernest Lehman. AscP: Saul 
Chaplin. P and D: Robert Wise. 

Julie Andrews, Christopher Plummer, Richard Haydn, 
Peggy Wood, Anna Lee, Portia Nelson, Ben Wright, Daniel 
Truhitte, Norma Varden, Marni Nixon, Gil Stuart, Evadne 
Baker, Doris Lloyd, Charmian Carr, Nicholas Hammond, 
Heather Menzie, Duane Chase, Angela Cartwright, Debbie 
Turner, Kym Karath, Eleanor Parker. 

  
  : صوت الموسيقى

  ’  ! الفيلم الوحيد الذى ال تخجل منه أى عين ‘
فــــى التــــاريخ عــــن ’  مانيفســــتو ‘هــــو اعظــــم ”  وســــيقىصــــوت الم “ 

ـــــــذى  ـــــــة واألول ال ـــــــام المطلق ـــــــيلم باألرق الموســـــــيقى أصـــــــبح أنجـــــــح ف
ـــة  ـــريح “يكســـر مكان التـــى تربـــع عليهـــا ألكثـــر مـــن ربـــع ”  ذهـــب مـــع ال

ــــرن ــــادل الحيــــاة ودونهــــا هــــو العــــدم.  ق جعلهــــا .  جعــــل الموســــيقى تع
ـــــوب وتســـــمو ب تعـــــادل الحـــــب ـــــى تجمـــــع القل .  هـــــا، وهـــــى دائمـــــا الت

قـــس .  ، حبهـــا هـــو حبـــه وعظمتـــه مـــن عظمتهـــا جعلهـــا تعـــادل الـــوطن
ــــك توحــــد الموســــيقى والطبيعــــة ، وتوحــــدها مــــع جــــو الصــــفاء  علــــى ذل

ــــــذى ال  الروحــــــى الشــــــامل ــــــد ال ــــــه الفــــــيلم الوحي ــــــه أن ــــــل عن ــــــد قي ، وق
ـــــه أى عـــــين ، هـــــو  وأى مســـــتهين بهـــــا وال نقـــــول معـــــادى.  تخجـــــل من

ـــب بعـــد برهـــة قصـــيرة ذا التوحـــد بـــين الصـــيغة هـــ.  أعظـــم خاســـر أو تائ
ــــى تــــاريخ الســــينما ــــوى ينــــدر أن يتكــــرر ف القصــــة كمــــا تعلــــم .  والمحت

ــــه الســــبعة ــــى  هــــو القبطــــان النمســــاوى األرمــــل الصــــارم مــــع أطفال ، حت
، بعــــد أن اكتشــــفت أن الرهبنــــة ليســــت  تــــأتيهم الفتــــاة حاملــــة الجيتــــار

، ثــــم  بعــــد المصــــادمات المتوقعــــة مــــع األطفــــال.  أنســــب شــــىء لهــــا
ــــــيه ــــــع أب ــــــى عــــــالم اإلنطــــــالق م ــــــن الســــــجن إل ــــــد أن تخــــــرجهم م م بع
ـــنغم ـــات وال .  ، يقـــع فـــى حبهـــا ويتخلـــى عـــن زواجـــه مـــن إحـــدى البارون

، ونجــــاح الجميــــع  وأخيــــرا تــــأتى حبكــــة الصــــدام مــــع النازيــــة الصــــاعدة
الفــــيلم مــــأخوذ عــــن مســــرحية .  فــــى اإلفــــالت بفضــــل الموســــيقى أيضــــا
ـــــة كانـــــت مـــــا زالـــــت   ، واألغـــــانى رودجـــــرز وهامرســـــتاين الناجحـــــة للغاي

  . خالدة على ألسنة وأصابع ماليين األطفال والكبار عبر العالم
AA: Pic; D; FE; Scr of MAdp or Treatment (Kostal); Sd 

(Twentieth Century Fox Studio Sound Department -James 
P. Corcoran -SdD, Todd-A O Sound Department -Fred 
Hynes -SdD). 

AAN: As (Andrews); SptAs (Wood); Cgr -Color; CD; 
AD-SD -Color (Leven -AD, Walter M. Scott and Ruby 
Levitt); 

قصة أليكساندر جريهام —الصوت والصمت 
  بيلل

The Sound and the Silence —The 
Alexander Graham Bell Story 

  ]  اشتراك [ق م  ٢٠٠)  ت ( ١٩٩٢، إيرالندا  ، نيو زيالندا كندا
Screen Star Entertainment Bell; Regal Productions; South 

Pacific Pictures; Kelcom International (Telefilm Canada; 
The Nova Scotia Film Development Corporation; Enterpris 
Cape Breton Corporation; CTV Television Network; 
Television New Zealand; Rogers Telefund; ATV Division 
of CHUM; Ontaria Film Development Corporation; 
Chameleon Television; Fund for Pay Television). W: Tony 
Foster, William Schmidt, John Kent Harrison. D: John Kent 
Harrison.  ExcP: Michael MacMillan, Don Reynolds, Jon 
Glascoe. ExcP: Nicolas Clermont, Pieter Kroonenburg. P: 
Luciano Lisi, Kim Todd. Co-P: Christine Kavanagh Ohashi; 
PD: Susan Longmire; CD: Martha Mann: E: Michael 
Horton; M: John Charles. P: 

John Bach. Ian Bannen. Elizabeth Quinn. Vanessa 
Vaughan. And Brenda Fricker -as Eliza.  Francis Bell, 
Ken Blackburn, Matthew Brennan, Alistair Browning, Nick 
Clark, Clare Corridan, John Givins, Yvonne Lawley, 
Alannah O’Sullivan, Tim Raby, Iain Rea, Ben Scott, David 
Taylor, Jeffrey Thomas, Andrew Thurtell. 
قصـــة حيــــاة مبتكـــر التليفــــون الشـــهير فــــى مـــاراثون تليفـــــزيونى طويــــل 

يبــــدأ مــــن نشــــأته فــــى أســــكتلندا وتعلمــــه .  لكــــن مثيــــر ومــــتقن العناصــــر
ــــــدن ــــــا للســــــمع فــــــى لن ــــــدة تقريب ــــــل  ، عــــــن أم فاق ــــــذى جع ــــــر ال ، األم

، وأب عبقـــــرى ابتكـــــر  اهتمامـــــه بالصـــــوتيات يبـــــدأ مبكـــــرا وهـــــو صـــــبى
ـــــأى لغـــــة ـــــرجم أى أصـــــوات ب ـــــة تت ـــــك الشـــــاب يبتكـــــر لغـــــة أ.  أبجدي لي

إشـــــــارات الصـــــــم ثـــــــم يرحـــــــل إلـــــــى بوســـــــتون فـــــــى أميركـــــــا لتدريســـــــها 
ـــــدرامى عـــــن  لألطفـــــال الصـــــم ـــــأتى لحظـــــة األفتـــــراق ال ، وبعـــــد قليـــــل ت

ــــــــرى  ــــــــالتحول مــــــــن محــــــــاوالت التجســــــــيد المئ ــــــــه ب ــــــــة عمــــــــر أبي رحل

، إلــــــــى البحــــــــث فــــــــى تجســــــــيد  للكلمــــــــات وصــــــــياغة لغــــــــة جلوبيــــــــة
بح هدفــــه ببســــاطة جعــــل ، فقــــد أصــــ األصــــوات نفســــها ونقلهــــا كهربيــــا

تــــــــأتى نقطــــــــة التحــــــــول بتعرفــــــــه .  الصــــــــم يتكلمــــــــون اللغــــــــة العاديــــــــة
ـــــــب أن  ـــــــذى طل ـــــــارد ال ـــــــالمليونير اليهـــــــودى العلمـــــــانى جـــــــاردينر هاب ب

، وتـــــدريجيا يكمـــــل بنـــــاء  يـــــدرس ابنتـــــه مـــــايبول التـــــى فقـــــدت ســـــمعها
 ١٨٦٤يوليــــــــو  ٢٦وفــــــــى .  حلمــــــــه بتليجــــــــراف متعــــــــدد النغمــــــــات

وجــــات الصــــوت إلــــى موجــــة كهربيــــة توصــــل بالصــــدفة لمفهــــوم تحــــول م
أول بصـــــمة  ١٨٧٦مـــــارس  ١٠، وهكـــــذا صـــــمم فـــــى  تـــــذهب للمـــــخ

والـــــذى أصـــــبح يســــــمى ’  الســــــلك المـــــتكلم ‘أوليـــــة لجهـــــاز أســـــماه 
ــــد ــــون فيمــــا بع ــــى لــــم .  التليف ــــة حافلــــة بالتفاصــــيل والمراحــــل الت الرحل

ــــا  تــــتم وتــــم تجاوزهــــا لطمــــوح آخــــر لــــم يكــــن محســــوبا أو حتــــى مطلوب
ـــــر بشـــــكل بســـــيط ودقيـــــق وعميـــــق معـــــا عـــــن ثـــــم .  فـــــى البدايـــــة التعبي

ــــــــة عــــــــن ذات  ١٩٣٩ســــــــبق عمــــــــل فــــــــيلم عــــــــام .  األفكــــــــار العلمي
  . ’ قصة أليكساندر جريهام بيلل ‘الشخصية بعنوان 

  صورة الزفاف 
  ق أأ ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٥٢مصر 
  . حسن عامر:  إخراج

  . ، زهرة العال ، إسماعيل يس ، فيروز محسن سرحان
تمــــــر .  ى تفرقــــــة ابنهــــــا المهنــــــدس مــــــن زوجتــــــهالحمــــــاة تفلــــــح فــــــ

ـــــه دون أن يعرفهـــــا أو تعرفـــــه ـــــل األب ابنت ـــــل .  الســـــنوات ويقاب ـــــم يقاب ث
ــــــة أحــــــد  ــــــة فيهــــــا تحــــــت مالحق ــــــى تكــــــون واقع األم فــــــى اللحظــــــة الت

أنـــــت تعلـــــم أن شـــــمل األســـــرة ســـــيجتمع فـــــى مواجهـــــة شـــــر .  األثريـــــاء
 ، لكنـــه ككـــل ككـــل عمـــل غيـــر مقنـــع وغيـــر مـــؤثر جـــدا.  هـــذا األخيـــر

ــــا أو  ــــة هن ــــق بعــــض اللحظــــات البكائي ــــح فــــى خل ــــال يفل ميلودرامــــا أجي
  . هناك

   ٢/١الصورة المهشمة  
Shattered Image 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
C: Rosemary Welden. PD: Alfred Sole. CD: Barbara 

Palmer. DPh: Tom del Ruth. E: Carl Kress. M: Noam 
Kaniel, Amotz Plessner, LineP: Rick Blumenthal. ExcP: 
Keith Samples, William Hart. W: William Delligan. P: 
Bruce Cohn Curtis. D: Fritz Kiersch. 

Jack Scalia. Bo Derek. ¤ St: John Savage. Dorian 
Harewood. Ramon Franco. Michael Harris. With: David 
McCallum. And Carol Lawrence. 

، وكــــذا  صــــاحب مؤسســــة أزيــــاء فاســــد ماليــــا يخــــتلس مــــن شــــركائه
تتفــــق زوجتـــــه وأخيــــه علـــــى خطفــــه لنيـــــل تــــأمين ضـــــد .  يخــــون زوجتـــــه

نجــــــاحهم الكامــــــل .  ، ثــــــم قتلــــــه ماليــــــين دوالر ٥االختطــــــاف قــــــدره 
، حيــــث يــــدير  يــــؤدى الســــتقالة المحقــــق الفيــــدرالى المكلــــف بالقضــــية

.  عـــــــاطفى مرفـــــــأ قـــــــوارب مجـــــــاور ليتعـــــــرف بهـــــــا أكثـــــــر علـــــــى نحـــــــو
ــــة ــــق مملــــة ورديئ ــــا تحقي ــــا كــــل  ميلودرام ــــك جامــــدة الوجــــه دوم ، وديري

، وكونهــــــــا زوجــــــــة  مقوماتهــــــــا مــــــــا يــــــــراه الــــــــبعض فيهــــــــا مــــــــن جمــــــــال
  . الممثل چون ديريك الذى يكبرها بثالثين عاما المنتچـ  الموجه

   الصيف المئوى 
Centennial Summer 

  ق م ١٠٢)   ت  ( ١٩٤٦أميركا 
Twentieth Century Fox. Jerome Kern’s ¤. Screen Play: 

Michael Kanin; >Based on the N: Albert E. Idell.< M: 
Jerome Kern. Lyr: Leo Robin; >All Through the Day: Lyr: 
Oscar Hammerstein II; Cinderella Sue: Lyr: E.Y. Harburg.< 
Ph in: Technicolor; >TechnicolorD: Natalie Kalmus; >Asc: 
Richard Mueller.<< MD: Alfred Newman; DPh: Ernest 
Palmer, A.S.C. AD: Lyle Wheeler, Lee Fuller; SD: Thomas 
Little; FE: Harry Reynolds; Costumes: Rene Hubert; 
OrchArrangements: Maurice de Packh, Herbert Spencer, 
Conrad Salinger; Vocal Arrangements: Charles Henderson; 
MUpArtist: Ben Nye; SpPhFx: Fred Sersen; Sd: W.D. Flick, 
Roger Heman; Dance Staged: Dorothy Fox. P and D: Otto 
Preminger. 

Str: Jeanne Crain, Cornel Wilde, Linda Darnell, William 
Eythe, Walter Brennan, Constance Bennett, Dorothy Gish. 
With: Barbara Whiting, Larry Stevens, Kathleen Howard, 
Buddy Swan, Charles Dingle, Avon Long. 

حيــــــث فيالديلفيــــــا مركــــــز احتفــــــاالت أميركــــــا بعيــــــدها  ١٨٧٦مــــــايو 
، وأســـــرة موظـــــف ســـــكك حديديـــــة تتأهـــــب الســـــتقبال أخـــــت  المئـــــوى

هـــــو كهـــــل .  الزوجـــــة القادمـــــة مـــــن پـــــاريس لالحتفـــــال بهـــــذه المناســـــبة
ـــــــــراع ســـــــــاعة خاصـــــــــة لمحطـــــــــات  ١٥داوم نحـــــــــو  ســـــــــنة علـــــــــى اخت
، ســــــــوى تعــــــــاطف  ، دون أن يجــــــــد اهتمامــــــــا مــــــــن أحــــــــد القطــــــــارات
ـــــه الصـــــغرى  صـــــامت ـــــل .  ) كـــــرين فائقـــــة الرقـــــة (مـــــن ابنت فـــــى المقاب

االبنـــــــــة الكبـــــــــرى الماديـــــــــة والحســـــــــية مولعـــــــــة بـــــــــالمتع المحليـــــــــة أو 
ـــــدور بشراســـــة الذعـــــة (الپاريســـــية  ـــــؤدى ال كـــــل منهمـــــا .  ) دارنيلـــــل ت

تحــــب بطريقتهــــا البطــــل )  كانتــــا ملكتــــا جمــــال فــــى الحيــــاة الواقعيــــة (
ــــة  ، وكــــل هــــذا يقــــود نحــــو ) وايلــــد (الوســــيم  تصــــعيدات مــــؤثرة للنهاي

مضـــــــمونيا ال تملـــــــك .  الســـــــعيدة لهـــــــذه الموســـــــيقية لطيفـــــــة المـــــــذاق
ـــــه ـــــيس فقـــــط فـــــى مثابرت ، إنمـــــا  ســـــوى احتـــــرام هـــــذا الكهـــــل العنيـــــد ل

سياســـيا أيضـــا كليبرالـــى ومتمســـك بكـــل القـــيم القاعديـــة التـــى يفتـــرض 
الجـــــو العـــــام يحـــــاكى كالســـــية .  أن قامـــــت عليهـــــا الواليـــــات المتحـــــدة

، والتــــــى دارت  قبــــــل عــــــامين”  لنى فــــــى ســــــانت ليــــــويسقــــــاب “أكبــــــر 
،  ١٩٠٣خـــالل معـــرض العـــالمى الـــذى أقـــيم فـــى هـــذه المدينـــة عـــام 

ـــــى أغانيهـــــا ـــــار كـــــل منهمـــــا موســـــيقية أصـــــيلة االبتكـــــار ف ،  لكـــــن باعتب
  . تتضاءل أهمية تشابه الخيط العام

AAN: Scr of a MPic (Newmwn); Song (Through the Day 
-Kern -M, Hamerstein II -Lyr).

  



٢١٢  

  ضاع العمر يا ولدى 
  ق م ١٢٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٧٨مصر 

أفــــــــالم محمــــــــد ]  إيهــــــــاب الليثــــــــى أفــــــــالم محمــــــــود ياســــــــين  [
مهنــــــــدس .  محمــــــــد عثمــــــــان:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  مختــــــــار
.  ســـــــــيد علـــــــــى:  مـــــــــدير اإلنتـــــــــاج.  كمـــــــــال عبـــــــــد اهللا:  الصـــــــــوت
ـــــــــى:  الموســـــــــيقى مـــــــــدير .  ى رســـــــــتمفكـــــــــر :  مونتـــــــــاچ.  هـــــــــانى مهن

  . عاطف سالم:  إخراج.  مصطفى إمام:  التصوير
ـــــور الشـــــريف.  رشـــــدى أباظـــــة ـــــز.  ن ـــــد العزي ـــــة.  محمـــــود عب :  بطول

زهــــرة .  عمــــاد حمــــدى.  محمــــود ياســــين:  ضــــيف الشــــرف.  شــــهيرة
ــــد فكــــرى أباظــــة.  العــــال ــــد [ـ  معــــالى :  ، الوجــــه الجدي ،  ] معــــالى زاي

ــــز ــــد العزي ــــدى، صــــا ، ســــهام منصــــور صــــبرى عب :  ، الطفــــل فيناز الجن
  . ، أنور مدكور ؛ إسكندر منسى فيفى عبده:  الراقصة.  داغر

ــــــة  ــــــا فواجــــــع فاقع ــــــة (ميلودرام ــــــرر بفتــــــاة ) تقــــــرأ فعال ،  ، أفــــــاق يغ
ولكــــن .  ، تتــــزوج وتســــتقر مــــع طبيــــب مشــــهور ولكنــــه يــــدخل الســــجن
.  ، فيعــــود ليبتــــز الــــزوج ، فتطلــــق وتصــــبح راقصــــة األول يعــــود ويبتزهــــا

ــــذى ال يعرفهــــا وبعــــد س لســــلة الفواجــــع يصــــل األمــــر لحــــد أن ابنهــــا ال
وال تعرفــــه صــــار وكــــيال للنيابــــة يطالــــب بإعــــدامها لقتلهــــا ذلــــك األفــــاق 

اشــــتهر مــــن الفــــيلم تنميــــق شــــهيرة كــــامرأة .  ) أبيــــه أيضــــا دون علمــــه (
.  ، وهــــو ككــــل وجبــــة دســــمة حقــــا لهــــواة البكــــاء مــــع األفــــالم عجــــوز

  . أول أفالم معالى زايد
  ة الضائع

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٦مصر 
ـــــار ـــــالم محمـــــد مخت :  ســـــيناريو وحـــــوار.  حســـــن شـــــاه:  قصـــــة.  أف

  . عاطف سالم:  إخراج.  بشير الديك
ـــدى ـــة الجن ـــان ، ســـعيد صـــالح نادي ـــد ســـيف ، ســـيد زي ـــى  ، وحي ، عل

،  ، تحيــــــة كاريوكــــــا ، شــــــادية عبــــــد الحميــــــد ، ســــــعاد نصــــــر الشــــــريف
  . محمد خيرى

،  ، يســــــافر زوجهــــــا ممرضــــــة ناجحــــــة وســــــعيدة ، ميلودرامــــــا إدمــــــان
ــــــالى التتابعــــــات المأســــــاوية ــــــة منهــــــارة وتت .  ، وذروتهــــــا تحولهــــــا لمدمن

ـــــة الجنـــــدى’  انقـــــالب ‘ ـــــت  واضـــــح فـــــى نمـــــط أدوار نادي ، التـــــى كان
ـــــأس بهـــــذا التحـــــول!  الســـــليطة’  المعلمـــــة ‘دومـــــا  ، خاصـــــة وأن  ال ب

ــــــة البشــــــاعة ــــــى صــــــورة فائق ــــــدمها ف ــــــق ق ــــــة.  التنمي شاشــــــة  أول تمثيلي
النمـــــر  “، بعـــــد خالفهمـــــا فـــــى  لبشـــــير الـــــديك يخرجـــــه عـــــاطف ســـــالم

  . ” األسود
   ٢/١الضجة الكبرى 

The Big Noise 
  ق أأ ٧٤)   ت  ( ١٩٤٤أميركا 

Twentieth Century Fox. Screen Play: W. Scott Darling. 
DPh: Joe MacDonald; AD: Lyle Wheeler, John Ewing; SD: 
Thomas Little, Asc: Al Orenbach; FE: Norman Colbert; 
Costumes: Yvonne Wood; MUpArtist: Guy Pearce; 
SpPhFx: Fred Sersen; Sd: Bernard Freericks, Harry M. 
Leonard; M: David Buttolph; MD: Emil Newman. P: Sol M. 
Wurtzel. D: Mal St. Clair -[Malcolm St. Clair]. 

Stan Laurel and Oliver Hardy. ¤ With: Doris Merrick, 
Arthur Space, Veda Ann Borg, Bobby Blake, Frank Fenton, 
James Bush. [UC: Jack Norton]. 

الـــــــــبطالن محققـــــــــان :  أســـــــــوأ أفـــــــــالم الثنـــــــــائى لوريـــــــــل وهـــــــــاردى
ـــــــة فائقـــــــة االنفجـــــــار  ـــــــة قنبل ـــــــرع لحماي خصوصـــــــيان يســـــــتأجرهما مخت
.  اخترعهــــــــا للتــــــــو وينتظــــــــر تقــــــــديمها للحكومــــــــة فــــــــى واشــــــــينجتون

،   ، وكـــــل الخيـــــوط ال تصـــــل لمـــــداها لحظـــــات الضـــــحك قليلـــــة جـــــدا
ـــــذين يريـــــدون ســـــ ـــــالم أو الجيـــــران األشـــــرار ال رقة كـــــاالبن الشـــــقى للع

القنبلـــة أو قـــريبتهم الجميلـــة التـــى بنـــى الفـــيلم توقعـــا أن تقـــع فـــى غـــرام 
أيضـــا النهايـــة مفاجئـــة مبتـــورة أن يلقـــى الـــبطالن القنبلـــة أثنـــاء .  البطـــل

، وذلــــك  تحليقهمــــا خطــــأ بطــــائرة مصــــممة كهــــدف لتــــدريب المدفعيــــة
  . فوق مدمرة ألمانية متسللة

   ٢/١الضحايا 
  م ق ١٢٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٥مصر 

قصــــة وســــيناريو .  أفــــالم عبــــد العظــــيم الزغبــــى]  وكالــــة الجــــاعونى [
ـــــدا:  وحـــــوار ـــــاچ.  فيصـــــل ن :  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم:  مونت

  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  إبراهيم صالح
ـــــور الشـــــريف ،  ، زهـــــرة العـــــال ، مشـــــيرة ، حيـــــاة قنـــــديل ، بوســـــى ن
ــــــدة ســــــيف النصــــــر عمــــــاد حمــــــدى زكريــــــا ،  ، ماجــــــدة حمــــــادة ، فري

  . ، إيناس أنور ، تغريد على ، سهام منصور موافى
ـــين تزمـــت  ـــر مـــن فتيـــات إصـــالحية أحـــداث ممزقـــات مـــا ب حشـــد كبي

،  ، والتعلــــــق غيــــــر المشــــــروع بالمشــــــرف الجديــــــد المســــــتنير المــــــديرة
ــــدة ضــــد المشــــرف ــــدم .  ، لكــــن تتضــــح الحقيقــــة ومكي هــــذا الفــــيلم ق

ــــــــد مــــــــن الممــــــــثالت ألول مــــــــرة مــــــــن ، لكــــــــن قلــــــــيالت هــــــــن  العدي
  . استمررن

  ضحايا اإلقطاع 
  ق أأ ٧٥)   س ( ١٩٥٥مصر 
  . مصطفى كامل:  إخراج

، محمـــــــد  ، محمـــــــد الجنـــــــدى ، زينـــــــات صـــــــدقى ســـــــميحة توفيـــــــق
  . ، عبد المنعم إسماعيل ، محمد الديب توفيق

ـــــدراما ـــــديا وال ـــــك ومباشـــــر مـــــن الكومي ـــــيط ركي إقطـــــاعى يطـــــرد .  خل
ــــؤس فــــى  زوجــــان شــــابين مــــن أرضــــهما ــــان الب ــــة، ويعاني ــــاة المدين ،  حي

  . الفيلم الوحيد لموجهه.  إلى أن تقوم الثورة
   ٢/١ضحايا العنف 

Hanky Panky 
  ق م ١١٠)    ف/  س/   ت  ( ١٩٨٢أميركا 
  . ” مطاردة فى نيويورك “:  ف

Columbia. AscP: Henry Rosenbaum, David Taylor. C: 
Lynn Stalmaster, Tony Howard and Asc. CD: Bernard 
Johnson. M: Tom Scott. E: Harry Keller. PD: Ben Edwards. 
DPh: Arthur Ornitz. ExcP: Melville Tucker. W: Henry 
Rosenbaum, David Taylor. P: Martin Ransohoff. D: Sidney 
Poitier. 

Gene Wilder, Gilda Radner, Kathleen Quinlan, Richard 
Widmark, Robert Prosky, Josef Sommer, Johnny Sekka, Jay 
O. Sanders. 

ـــــــديا مغرقـــــــة ـــــــدس يطـــــــارد فجـــــــأة بواســـــــطة الجواســـــــيس  كومي ، مهن
، فيتحـــــول مـــــع صـــــحفية مغـــــامرة إلـــــى محققـــــين ومطـــــاردى  والبـــــوليس
حركـــة وضـــحك مـــن البدايـــة .  ، وعنـــف ومقالـــب وكـــل شـــىء ســـيارات
  . ” والد اإليه “تم تمصيره فى .  ، لكن ليس ثم عمق ما للنهاية

  ضحك ولعب وجد وحب 
Laughter, Games, Seriousness and 

Love 
  ق م ١٢٥)   س/  تاميدو ( ١٩٩٣مصر 

ــــــالم النصــــــر [ ــــــع]  أف ــــــاج والتوزي ــــــف لإلنت :  ســــــيناريو وحــــــوار.  طي
عــــادل :  مونتــــاچ.  عمــــرو عرفــــة:  منــــتج منفــــذ.  مجــــدى أحمــــد علــــى

مــــــدير .  محمــــــد أمــــــين:  ديكــــــور.  خالــــــد حمــــــاد:  موســــــيقى.  منيــــــر
ـــــز:  التصـــــوير :  إخـــــراج.  شـــــانتال روخ:  مالبـــــس.  كمـــــال عبـــــد العزي

  . طارق التلمسانى
ـــــاب ، يســـــرا عمـــــر الشـــــريف ـــــونس ، عمـــــرو دي ، حســـــين  ، ســـــناء ي

ــــــد اهللا ، أحمــــــد آدم الشــــــربينى ،  ، عــــــالء ولــــــى الــــــدين ، صــــــالح عب
، هشـــــــــام  هـــــــــادى البـــــــــاجورى:  الوجـــــــــوه الجديـــــــــدة.  حنـــــــــان تـــــــــرك

  . ، لبنى ونس ، دانا ، خالد مسعد ، محمد التهامى المليجى
ـــــــى قـــــــدمتها الســـــــينما المصـــــــرية لتجـــــــاوز  مـــــــن أجـــــــرأ األعمـــــــال الت

لــــيس  .  ســــنوات التشــــدد الــــدينى والعــــودة بالســــينما لمســــارها الطبيعــــى
ــــــى  ــــــا أن يعــــــود إل ــــــات  ١٩٦٨غريب ــــــذهبى للحري ليقــــــدمها كالعصــــــر ال

، مــــن خــــالل شخصــــية بلطجــــى فــــى  الشخصــــية والجنســــية فــــى مصــــر
ــــــدة ، ابــــــن متمــــــرد ألحــــــد قــــــادة مباحــــــث أمــــــن  شــــــوارع مصــــــر الجدي

فــــــى حـــــب عــــــاهرة مثيــــــرة وقويـــــة الشخصــــــية ويقــــــرران ، يقــــــع  الدولـــــة
يشــــــاركهما مغــــــامرة التحــــــرر ثالثــــــة .  الــــــزواج وتحــــــدى األب الطاغيــــــة

تالميـــــــــذ لكـــــــــل منهمـــــــــا رغباتـــــــــه ومشـــــــــاكله الخاصـــــــــة مـــــــــع الحـــــــــب 
، وبعــــد الــــتخلص  ، أحــــدهم مســــيحى يجعــــل حبيبتــــه حــــامال والجــــنس

ــــبعض ــــذر نفســــيهما لبعضــــهما ال ــــى ن ــــين يصــــممان عل كــــل .  مــــن الجن
، وتجســـــيد الجـــــنس أجـــــرأ مـــــن أغلـــــب مـــــا  س ومرهـــــفشـــــىء حســـــا

، كــــذلك هنــــاك لقطــــة كابوســــية  عــــداه مــــن قبــــل فــــى الســــينما المصــــرية
للبطــــــل يــــــرى فيهــــــا حبيبتــــــه العــــــاهرة وقــــــد ارتــــــدت الخمــــــار وراحــــــت 

المشـــــكلة الوحيـــــدة كالعـــــادة هـــــى ضـــــعف الصـــــراع .  تـــــؤدى الصـــــالة
ـــــدرامى ـــــا افتقـــــاد الشـــــر ال ـــــذى انحصـــــر فـــــى  وســـــببه المحـــــدد هن ، وال

  . ، والصراع من األب طين ضعيفين غيرة البطلخي
  ضحكات القدر 

  ق أأ ٩٥)   س ( ١٩٥٥مصر 
  . إلهامى حسن:  إخراج

، حســـــــين  ، زوزو نبيـــــــل ، عبـــــــد الشـــــــافى محمـــــــد قـــــــوت القلـــــــوب
  . ، عزيزة حلمى ، صالح نظمى رياض

، وإن جعلهـــــــــا وجـــــــــود  ميلودرامـــــــــا غنائيـــــــــة بدائيـــــــــة بشـــــــــكل عـــــــــام
البطـــــــل .  وب محـــــــتمال بدرجـــــــة جيـــــــدةالمغنية قـــــــوت القلــــــــ  الممثلة

ــــرى ــــة الث ــــده األم لنفســــها يحــــب ابن ــــوعز  ، بينمــــا تري ، وحــــين يفشــــل ت
  . لزوجها بطرده من العمل
  ضحيت غرامى 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥١مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج

ـــــــــة كاريوكـــــــــا مـــــــــارى كـــــــــوينى ، محمـــــــــود  ، عمـــــــــاد حمـــــــــدى ، تحي
  . المليجى

ــــ ــــتهم بقت ــــى  زوجــــة مخلصــــة ت ل زوجهــــا بينمــــا الواقــــع أن الراقصــــة الت
تـــــرفض .  كانـــــت لـــــه معهـــــا نـــــزوة عـــــابرة هـــــى التـــــى دســـــت لـــــه الســـــم

،  الـــــدفاع عـــــن نفســـــها فـــــى المحكمـــــة حتـــــى ال تســـــئ لســـــمعة زوجهـــــا
جيــــــــد  .  لكـــــــن هـــــــذا ال يقنـــــــع المحـــــــامى المكلـــــــف بالـــــــدفاع عنهـــــــا

، لكـــــــن مـــــــارى كـــــــوينى بارعـــــــة  كميلودرامـــــــا عاطفيـــــــة وأســـــــرية مـــــــؤثرة
  . بارعة جدا كممثلةالجمال ليست 

   ٢/١واقعة فى بالتيمور —ضد إرادتها 
Against Her Will —An Incident in 

Baltimore 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٢أميركا 

RHI Entertainment. MCompAndCond: Allyn Ferguson. 
PD: Howard Cummings. E: Millie Moore, A.C.E. DPh: 
Tony Imi. LineP: Gerrit van der Meer. SupP: Ed Self. ExcP: 
Robert Halmi. W: Michael Norell & James Norell. P and D: 
Delbert Mann.  ↑ C: Lynn Kressel. CD: Peggy Farrell. 

Walter Matthau. ¤. Harry Morgan. Susan Blakely. Brian 
Kerwin. Barton Heyman. Larry Keith, David Leary. 
Norman Rose, Michael Mantell. And Adriana Richards -as 
Nancy.  Bruce Kirkpatrick, Ed Setrakian, Conrad 
McLaren. ↑ Bridgit Ryan, Susan Chapek, Don Brockett, 
Bingo O’Maley, John Hall, David Guthrie, Tim Hartman, 

Prudence Barry, Vivienne Shub, James R. Chapman, Bill 
Dalzell III, Rick Applegate, Angela d’Ambrosio, Maria 
Rendina, Kathy Moran. 

محـــــــــام كهـــــــــل عـــــــــاد :  ١٩٤٧مقاطعـــــــــة آن أرونـــــــــديل بميريالنـــــــــد 
ــــتح مكتــــب محامــــاة مــــع صــــديقه القاضــــى الســــابق حيــــث تصــــبح  ليفت
ــــة  ــــه إخــــراج امــــرأة مــــن مستشــــفى األمــــراض العقلي ــــة ل القضــــية المحوري

لكـــــن ســـــاءت حالتهـــــا بســـــبب األهمـــــال وأصـــــبحت ،  دخلتهـــــا طوعـــــا
درامـــــا متدفقـــــة مبنيـــــة علـــــى واقعـــــة .  تـــــرفض الواليـــــة إخراجهـــــا منهـــــا

، يزيـــــدها ثقـــــال الوجـــــود الكـــــاريزمى لـــــوولتر ماثـــــاو فـــــى واحـــــد  حقيقيـــــة
، إن اســـــتثنينا اشـــــتغاله بالتليفــــــزيون  مـــــن ظهوراتـــــه التليفــــــزيونية القليلـــــة

ــــــة ــــــه الفني ــــــدايات حيات ــــــى ب ــــــ.  ف ــــــل مورجــــــان الكه ــــــيس أق ل اآلخــــــر ل
  ! تواجدا هنا

  عن مافيا التعويضات — ضد الحكومة
  ق م ١٠٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٩٢مصر 

ـــــع ـــــاج والتوزي ـــــدو لإلنت ـــــو ذكـــــرى:  قصـــــة.  تامي ـــــه أب ســـــيناريو .  وجي
.  جميــــــــل عزيــــــــز:  مهنــــــــدس الصــــــــوت.  بشــــــــير الــــــــديك:  وحــــــــوار

ــــــــتج المنفــــــــذ.  مــــــــودى اإلمــــــــام:  موســــــــيقى تصــــــــويرية طــــــــارق :  المن
ــــــــاچ.  شــــــــيمىال ــــــــولى:  مونت ــــــــدير التصــــــــوير أحمــــــــد مت ســــــــعيد :  ؛ م

  . عاطف الطيب:  إخراج.  شيمى
أبـــــو بكـــــر .  عفـــــاف شـــــعيب.  لبلبـــــة:  بطولـــــة.  ¤.  أحمـــــد زكـــــى

ـــــاهللا.  عـــــزت ـــــل.  المنتصـــــر ب ـــــاء مكـــــى.  أحمـــــد خلي ـــــدور .  وف ـــــام ب ق
، أحمـــــد  ، فـــــايق عــــزب وفــــاء حكــــيم ↑ ␡.  محمــــد نجـــــاتى:  ســــيف
، يوســــف  ، المرســــى أبــــو العبــــاس مــــزة، خالــــد ح ، يوســــف عيــــد عقــــل

ــــــاجورى ، أحمــــــد كمــــــالى عثمــــــان ،  ، محمــــــود جليفــــــون ، طــــــارق الب
  . ، عبد الواحد على طارق كامل

محــــــامى تعويضــــــات فاســــــد ينقلــــــب مــــــدافعا عــــــن ضــــــحايا حــــــادث 
محاولـــــــــة لتصـــــــــوير المراحـــــــــل .  مـــــــــروع ضـــــــــد الحكومـــــــــة وإهمالهـــــــــا

ــــ السياســــية لمصــــر ــــدءا مــــن كــــون المحــــامى وزميلتــــه ينتمي ان أصــــال ، ب
.  ، ثــــم تحــــول األول للفســــاد فــــى حقبــــة الســــادات للفكــــر الناصــــرى

ـــدة تتجـــاور مـــع أخـــرى بالغـــة الســـذاجة طـــوال  ســـوف تجـــد مشـــاهد جي
عــــــادة مــــــا تختصــــــر .  أداء الممثلــــــين جميعــــــا ســــــئ ومبــــــالغ.  الوقــــــت

ـــــى شـــــقه األول فقـــــط ـــــوان إل ـــــات الصـــــحفية العن ـــــر  الكتاب ، لكـــــن ال أث
، ويبــــــدو أن فــــــى األمــــــر  ايــــــةلهــــــذا االختصــــــار حتــــــى فــــــى مــــــواد الدع

  . صفقة ما مع الرقابة
   ٢/١ضربة جزاء 

  ق م ١٠٠)   س/  مارك ( ١٩٩٥مصر 
ـــــــــرض الســـــــــينمائى [ ـــــــــع ودور الع ـــــــــالم أشـــــــــرف ]  مصـــــــــر للتوزي أف

ــــــــأليف.  ؛ مصــــــــر لألســــــــتوديوهات واإلنتــــــــاج الســــــــينمائى فهمــــــــى :  ت
ــــــــا:  موســــــــيقى.  ســــــــمير الجمــــــــل ــــــــاچ.  محمــــــــد البن ــــــــات :  مونت عناي

ـــــذالمنـــــ.  الســـــايس :  مـــــدير التصـــــوير.  إبـــــراهيم المشـــــنب:  تج المنف
  . أشرف فهمى:  إخراج.  بدوى تركى

ــــى عبــــده ،  ، محمــــود قابيــــل ، كمــــال الشــــناوى ، وحيــــد ســــيف فيف
  . عمرو قنديل:  الوجه الجديد

ـــــــف    يســـــــتوحى قصـــــــة  ـ  كاتب الصـــــــحافة الرياضـــــــية أصالـ  المؤل
عضـــــــو واقعيـــــــة لمليـــــــونير إقليمـــــــى رئـــــــيس لنـــــــادى رياضـــــــى وتحـــــــول ل

ـــــزوج نجمـــــة ســـــينمائية شـــــهيرة ـــــه تهـــــم  مجلـــــس شـــــعب وت ـــــم الحقت ، ث
هنـــــا أصـــــبحت الحبكـــــة الرئيســـــة محاولتـــــه اســـــتغالل قرابتـــــه .  الفســـــاد

أمــــا البطلــــة .  مــــن أحــــد القضــــاة ويســــعى لتــــزويج ابنــــه مــــن ابنــــة الثــــانى
فقــــد كانــــت خليلتــــه التــــى تنكــــر لهــــا فطــــردت وأتــــت للقــــاهرة لتصــــبح 

يلجـــأ إليهـــا لتحصـــل لـــه علـــى ملـــف ، وتـــدور الـــدوائر ل راقصـــة شـــهيرة
، وهنـــــا  الوثـــــائق التـــــى تدينـــــه فـــــى مكتـــــب المـــــدعى العـــــام االشـــــتراكى

ـــــزواج منهـــــا ـــــل ال ـــــة ســـــوداء.  فقـــــط يقب ـــــى  بعـــــض لمســـــات كوميدي ، ف
ـــــين عـــــالمى  مـــــزج ركيـــــك وفـــــج ككـــــل ال ســـــيما فـــــى ربطـــــه الســـــاذج ب

، ليقـــــول فقـــــط أن الفســـــاد والعـــــدل قـــــيم ال  الكـــــرة والمجتمـــــع نفســـــه
.  القاضى الشــــريف هــــو حكــــم كــــرة شــــريف أيضــــاـ  مــــا تتجــــزأ فــــى كليه

  . فيفى عبده ليست فى انطالقها المعتاد
   ضربة شمس 

  ق م ١١٣)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٠مصر 
ــــة الجــــاعونى  [ ــــة العامــــة للســــينما وكال ــــى.  إن]  الهيئ .  فــــيلم.  ب

المقدمــــــة .  فــــــايز غــــــالى:  ؛ ســــــيناريو وحــــــوار محمــــــد خــــــان:  قصــــــة
رؤوف عبـــــد :  مـــــدير اإلنتـــــاج.  ، نصـــــحى رضـــــا:  ةومـــــؤثرات الصـــــور 

مهنـــــدس .  نصـــــرى عبـــــد النـــــور:  كبيـــــر مهندســـــى الصـــــوت.  الهـــــادى
الموســــــــيقى .  ] أنــــــــدريا زانــــــــديلس [ـ  أنــــــــدريا زنــــــــديلس :  الصــــــــوت
مـــــــــدير .  ناديـــــــــة شـــــــــكرى:  مونتـــــــــاچ.  كمـــــــــال بكيـــــــــر:  التصـــــــــويرية

  . محمد خان:  إخراج.  سعيد شيمى:  تصوير
،  مجـــــــدى وهبـــــــة.  ¤.  ، ليلـــــــى فـــــــوزى ، نـــــــورا. نـــــــور الشـــــــريف
، مصــــــــطفى  ، حســــــــين الشــــــــربينى توفيــــــــق الــــــــدقن.  نجــــــــوى فــــــــؤاد

ـــــولى ـــــد الســـــالم محمـــــد.  ، محمـــــود فـــــرج مت ـــــوكس عب ـــــاروق فل ،  ، ف
أديـــــــــب .  ، حســـــــــين العرابـــــــــى ، محمـــــــــود الزهيـــــــــرى أميمـــــــــة ســـــــــليم

،  ، أحمــــد حســــين ، حمــــدى ســــالم ، محمــــود الجــــوهرى الطرابلســــى
ــــــار الســــــيد ــــــيس لطفــــــى منصــــــور.  مخت ــــــد أن ــــــد الحمي ، منصــــــور  ، عب

.  هــــــــابى جميــــــــل:  ؛ والطفــــــــل ، حســــــــن عبــــــــد الوهــــــــاب الجــــــــوهرى
،  ، رشـــــوان مصـــــطفى ، عـــــزة فـــــؤاد ، زينـــــب شـــــميس مصــــطفى قـــــدرى
،  ، صــــالح األســـــكندرانى لــــويس يوســـــف.  ، محمـــــدين ســــيد خطــــاب
  . ، فرج حماد ، سيف النصر محمد السيسى

مصــــــرية  أول أفــــــالم محمــــــد خــــــان فجــــــر آمــــــاال هائلــــــة فــــــى ســــــينما
، لكـــــن فقـــــط لـــــدى حفنـــــة قليلـــــة مـــــن النقـــــاد األعمـــــق نظـــــرا  مختلفـــــة

،  ) أجمــــــل المقــــــاالت كانــــــت لصــــــبحى شــــــفيق فــــــى مجلــــــة الفنــــــون (
ــــة وهــــو أمــــر  ــــه ســــوى محاكــــاة للســــينما الهوليوودي ــــر في ــــم ت ــــة ل فالغالبي

ــــالغ اإلزعــــاج لهــــم ــــه ب ــــاة مــــا هــــو أســــوأ من ــــرون فــــى الحي .  ، ربمــــا ال ي
،  أنتونيــــــونى”  انفجــــــار “أثرة بـــــــ درامــــــا تشــــــويق ونشــــــاط مدهشــــــة متــــــ

، لكنهـــــا قويــــة ومتبلـــــورة  ربمــــا ليســــت بـــــذات درجــــة وجوديـــــة األصــــل
فقــــــط  (الشخصــــــيات ومثيــــــرة األحــــــداث والمطــــــاردات لمــــــدى بعيــــــد 

ـــــــة نســـــــبيا ـــــــة مطول ـــــــات البداي ـــــــم المصـــــــور .  ) تتابع القصـــــــة كمـــــــا تعل
، صــــــورة فــــــى إحــــــدى الحفــــــالت  الصــــــحفى الــــــذى يلــــــتقط مصــــــادفة

ليــــــوم التــــــالى فيمــــــا بــــــدا للوهلــــــة األولــــــى  لشــــــخص يلقــــــى مصــــــرعه ا

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   للدعـاية واإلعالن

  ) زةوفــيق حــم (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥
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ššš 



٢١٣  

يتملكـــــه الفضـــــول ومـــــن ثـــــم تقـــــوده الخيـــــوط إلـــــى عصـــــابة .  كانتحـــــار
ليلـــــى فـــــوزى فـــــى  (، تتزعمهـــــا امـــــرأة بكمـــــاء غامضـــــة  لتهريـــــب اآلثـــــار

، تطــــارد البطــــل وصــــديقته وأصــــدقائه  ) دور يطبــــع نفســــه فــــى الــــذاكرة
 وتتــــــوالى األحــــــداث بدمويــــــة نــــــادرا مــــــا قــــــدمت هكــــــذا فــــــى الســــــينما

ـــــرة االنتقـــــام “ (المصـــــرية  ـــــال ســـــابق”  دائ ـــــذى دشـــــن  أفضـــــل مث ، وال
،  بـــــه نـــــور الشـــــريف كـــــنجم ومنـــــتج موجهـــــا آخـــــرا هـــــو ســـــمير ســـــيف

ــــين  ــــرة نقــــاد معجب ــــا لكــــن مــــع دائ ــــل تقريب ــــى نفــــس رد الفع ــــذى الق وال
ــــده الســــينما .  ) أقــــل ــــم تعت ــــه أمــــر ل ــــال زواج مــــع حبيبت إقامــــة البطــــل ب

ال تـــنس أنهـــا تكـــررت بـــين  (، ويمثـــل جـــرأة خاصـــة  المصـــرية مـــن قبـــل
ـــــى فـــــيلم  ـــــين ف ـــــار “ذات الممثل ـــــا أن  بعـــــد عـــــامين”  الع ، والمهـــــم هن

عالقتهمـــــا الـــــودودة هـــــى المســـــحة الوجوديـــــة الخفيفـــــة المتاحـــــة فـــــى 
ــــــيلم ــــــة العــــــالم جحــــــيم بالنســــــبة للبطــــــل الف تمثيليــــــة .  ) ، حيــــــث بقي

شاشـــة مـــن فـــايز غـــالى فـــوق المتوســـط تمامـــا بالنســـبة لســـينما النشـــاط 
، التـــــــى شـــــــملت  مواقـــــــع التصـــــــوير الخارجيـــــــة الحقيقيـــــــة.  ةالمصـــــــري

ربمــــا باســــتثناء عــــدم  (أمــــاكن متعــــددة بالقــــاهرة قــــدمت ببراعــــة واعيــــة 
، وعلــــى األقـــــل تعــــد كلهــــا وثيقـــــة  ) مصــــداقية متــــرو حلـــــوان الخــــاوى

لقطـــــــات .  تاريخيـــــــة ال تتكـــــــرر بعـــــــد تغيـــــــر مالمـــــــح معظـــــــم األمـــــــاكن
فـــــى هـــــذا .  رة حقـــــاالنهايـــــة فجـــــرا فـــــى ميـــــدان التحريـــــر شـــــجية ومـــــؤث

وذاك ال بـــــــد مـــــــن التنويـــــــه بـــــــالوجود البـــــــارز لمـــــــدير التصـــــــوير ســـــــعيد 
  . شيمى

   ٢/١ضربة معلم 
  ق م ١١٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٧مصر 
  . عاطف الطيب:  إخراج

ــــور الشــــريف ــــوى ، كمــــال الشــــناوى ن ــــى عل ــــل ، ليل ،  ، صــــالح قابي
ــــــــدفراوى عبــــــــد اهللا فرغلــــــــى ، ســــــــميرة  ، شــــــــريف منيــــــــر ، محمــــــــد ال

، رشــــوان  ، أحمــــد أبــــو عيبــــة ، بســــام رجــــب ، حســــن حســــنى محســــن
  . ، سيد صادق مصطفى

،  ” ســــــواق األتـــــــوبيس “ميلودرامــــــا فســــــاد إجتمــــــاعى مـــــــن صــــــناع 
ـــــب والشـــــريف ـــــديك والطي ـــــة .  ال ـــــاذ ابن ـــــة إنق محـــــاوالت مقـــــاول طاغي

.  ، برشـــــوة واســـــتمالة ضـــــابط الشـــــرطة الشـــــريف قاتـــــل عشـــــيق زوجتـــــه
:  وزوجتـــــه أمـــــام خيـــــار حـــــادتتصـــــاعد األمـــــور بحـــــدة لتضـــــع الضـــــابط 

ـــــامرة والتضـــــحية بكـــــل شـــــىء .  الرضـــــوخ أم التمســـــك بالشـــــرف والمغ
ـــــة  موضـــــوع جـــــاد التعليـــــق االجتمـــــاعى حـــــار ومـــــؤثر ، وتتابعـــــات النهاي

، لكـــــن النهايـــــة ذاتهـــــا غيـــــر مقنعـــــة ومثاليـــــة لحـــــد  مثيـــــرة المفاجـــــآت
ليلــــــى علــــــوى ترتــــــدى الحجــــــاب رضــــــوخا لضــــــغوط .  مبــــــالغ للغايــــــة

ــــة ــــات أســــاتذتها فــــى كلي ، فــــى أحــــد أول مجموعــــة أفــــالم مصــــرية  البن
، والثالـــــث علـــــى التـــــوالى للطيـــــب بعـــــد  أشـــــارت لاللتحـــــاء والتحجـــــب

”  ســـــنوات الخطـــــر “البقيـــــة تشـــــمل .  ” أبنـــــاء وقتلـــــة “و”  البـــــدرون “
المشــــاغبات  “،  ”  حــــد الســــيف “و ”  إنقــــاذ مــــا يمكــــن إنقــــاذه “،  

ــــة ــــه.  ” الثالث ــــة أن ــــة الرؤي قــــد يكــــون الفــــيلم  أيضــــا مــــن شــــواهد علماني
ــــــذى يقــــــدم صــــــورة ســــــلبية لشــــــهر رمضــــــان ، إذ  المصــــــرى الوحيــــــد ال

  ! يفتتح بعالقة جنسية غير شرعية تدور فى ظله
  ضربة نجومية 

Star Struck 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 

Signboard Hill Productions. M: Stewart Levin. E: Michael 
Economou. PD: James Shanaban. DPh: Frank Byers. P: 
Richard Berger. ExcP: Richard Welsh. W: Jimmy Zeilinger 
& Scott Posner. D: Jim Drake.  Co-P: Brent Shields. C: 
Holly Powell. UnitPMg: George Justin. PostPSup: Andrea 
Lapins. Wilmington C: Fincannon & Associates. Exc in 
Charge of P: Edwin Self. 

Kirk Cameron. Chelsea Noble. J. T. Walsh. Ned 
Eisenberg, Desireé Marie. Anna Haney, Jim Fyfe. And 
D.W. Moffatt -as Colton.  Ftr: Hadley Eure, Keith 

Flippen, Marion Guyot, Robert Raiford, Eric Paisley. 
Catherine Shaffner, Bob Tyson, Jacquelyn Rasool, Hank 
Troscianiec. Sara Lynn Moore, Shawn Tolleson, Brittany 
Pressley, Ira David Wood IV. 

يفترقـــــــان وتمـــــــر .  طفـــــــل يواعـــــــد طفلـــــــة علـــــــى أن ال يتركهـــــــا أبـــــــدا
ـــة أســـابيع يبـــدأ خطـــة .  الســـنون لكـــن فجـــأة يقـــرأ خبـــر زفافهـــا بعـــد ثالث
دون إخبارهــــا  ، منظمــــة لكســــب إعجابهــــا طبقــــا لمــــنهج صــــنع النجــــوم

ـــــه بمـــــن هـــــو ـــــدما تكتشـــــف خطت ، ال ســـــيما وأن  ، فتتعقـــــد األمـــــور عن
ـــــة الســـــعيدة .  أباهـــــا يلـــــح عليهـــــا لزيجـــــة أخـــــرى ـــــم أن النهاي ـــــت تعل أن

أطــــرف األشــــياء التــــى .  قادمــــة ال ســــيما وأنــــه فــــيلم رومانســــى للغايــــة
ــــم تنســــه قــــط  ــــك أنهــــا ل ــــه األول ذل تشــــجع ابنهــــا علــــى التمســــك بحب

األحـــــداث والتصـــــوير فـــــى  .  مـــــع زوجهـــــا هـــــى نفســـــها رغـــــم ســـــعادتها
  . كاروالينا الشمالية

  ٢/١ضرو لندن  
The Hound of London 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٧١)  ت ( ١٩٩٠بريطانيا ح 
Intrepid Productions. AD/ Set Design: Dinah Dechambre, 

Simon Craghead. DPh: Gil Letourneau. Sd: Milt York. 
OMScr: Mark Olexson, Steven Weakes. Co-P: Peter 
Reynolds-Long. Pr: Craig Bowlsby. Er: Bridget Durnford. 
D: Gil Letourneau, Peter Reynolds-Long. S: Craig Bowlsby; 
>From His Play. With Chrs Based on Those Created by Sir 
Arthur Conan Doyle.< 

Patrick Macnee. ¤. With: John Scott-Paget, Colin Skinner, 
Jack Macreath, Carolyn Wilkinson. Sophia Thornley, Drew 
Kemp, Craig Bowlsby, Ned Lemley, Ed Belanger, Dale 
Kelly.  …, Bob Vanderbrink, Colleen Bignell. David 
Wood. 
إحـــــدى قصـــــص شخصـــــية شـــــيرلوك هـــــولمز عـــــن مســـــرحية معاصـــــرة 

جريمتــــا صــــرع .  لكــــريج بولســــبى الــــذى كتــــب تمثيليــــة الشاشــــة أيضــــا
، يجــــد هــــولمز نفســــه متورطــــا فــــى الكشــــف  فــــى أحــــد مســــارح لنــــدن

ـــــم .  عـــــن غموضـــــهما ـــــاتى ل ـــــة يتضـــــح  أن الپروفيســـــور موري ـــــى النهاي ف
ــــــا ــــــة صــــــغيرة تســــــمى بوهيمي ــــــى مملكــــــة أوروپي ــــــه اســــــتقر ف  يمــــــت وأن

ويخطــــــط لإلعــــــادة تكــــــوين إمپراطوريتــــــه اإلجراميــــــة مــــــن خــــــالل قتــــــل 
ـــــــا ـــــــة .  ملـــــــك بوهيمي ـــــــل زوج ممثل ـــــــدن مـــــــن خـــــــالل قت اســـــــتدرجه للن

ــــى ولــــع بهــــا الملــــك ــــذى  المســــرح الت ــــم جعلهــــا بطلــــة للمســــرح ال ، ث
، وأصــــــبح اآلن علـــــى وشـــــك قتلـــــه علــــــى  أسســـــه فـــــى لنـــــدن متنكـــــرا

 ســـــبيل الخطــــــا بمســـــدس لــــــدى حضــــــوره المســـــرحية وذلــــــك بواســــــطة
ــــه ــــن أحــــد أعوان ــــل م ــــدة ككــــل لكــــن ليســــت .  ممث درامــــا غمــــوض جي

، كمــــا أن خفــــة الظــــل أكثــــر ممــــا يجــــب ولــــم تكــــون  باإلثــــارة الكافيــــة
  . دائما فى موقعها

 ضمير مذنب 
Guilty Conscience 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٨٥أميركا 
[Twentieth Century Fox] Richard Levinson/ William Link 

Productions [Robert Papazian Productions]. M: Billy 
Goldenberg. FE: Parkie Singh. AD: Peter Wooley. DPh: 
Stevan Larner. P: Robert A. Papazian. W: Richard 
Levinson, William Link. D: David Greene.  ExcPMg: Hal 
Galli. 

Str: Anthony Hopkins. Blythe Danner. Swoosie Kurtz.  
Ftr: Donegan Smith, Wiley Harker, Ruth Manning. 
محــــــام شــــــهير نمــــــوذج للبراجماتيــــــة التــــــى تجعــــــل مــــــن المحــــــامين 
ــــــل  ــــــى المجتمــــــع األميركــــــى يخطــــــط لقت ــــــاء نموذجــــــا للنجــــــاح ف األثري

يتخيـــــل عـــــدة ســـــيناريوهات للجريمـــــة لكـــــن ال يـــــؤخره ســـــوى .  زوجتـــــه
ــــــه فــــــى مــــــدى إحكامهــــــا ــــــل أن تتقــــــدم عشــــــيقته  عــــــدم ثقت ــــــك قب ، ذل

ـــــه هـــــو أوال ـــــه وتحـــــاول إقناعهـــــا بقتل ـــــ.  لزوجت ـــــدو مخطوطـــــة جميل ة تب

، لكنهـــــا تقـــــدم كـــــل مـــــا عنـــــدها مـــــن خـــــالل ســـــياق  بالغـــــة المســـــرحية
، وكأننــــا أمــــام مجــــرد لعبــــة قــــط وفــــار مســــلية وإن كانــــت  تهكمــــى الذع

ــــد وأن تنتهــــى بالتهــــام أحــــدهما لألخــــر ــــذروتها .  ال ب ــــة ل تصــــل المفارق
بـــــأن تقتلـــــه الزوجــــــة فعـــــال بـــــذات الخطــــــة المبدئيـــــة التـــــى دارت فــــــى 

ـــــى أول األمـــــر ـــــه ف ـــــ!  عقل ـــــل أمـــــام نفســـــه معظـــــم أنت ونى هـــــوپكينز يمث
الوقـــــت متخـــــيال نفســـــه متهمـــــا وممـــــثال لإلدعـــــاء معـــــا يســـــتجوبه أمـــــام 

  . ) ! تمثلها هنا صورة أبيه المعلقة على الجدار (المحكمة 
  ضياء امرأة 

Womanlight 
  ]  بالفرنسية  [ق م  ١٠٣)   ت  ( ١٩٧٩فرنسا 

Aka: Clair de Femme (OTitle) 
Les Films Gibe Based on the N: Romain Gary. S: Costa-

Gavras. DPh: Ricardo Aronovich. Cameraman: Philippe 
Brun. ADs: Mario Chiari. And Eric Simon. PMg: Michel 
Choquet. Sd: Pierre Gamet. M: Jean Musy. E: Françoise 
Bonnot. <P: Georges-Alain Vuille. D: Costa-Gavras.> 

<Yves Montand. Romy Schneider.> With: Romolo Valli. 
Roberto Benigni. Dieter Schidor. François Perrot. Daniel 
Mesguich. Catherine Allegret, Gabriel Jabbour, Hans 
Verner. With the Participation of: Lila Kedrova. And Heinz 
Bennent.  ↑ With: Elaine Borras, Jean-Claude Bouillaud, 
Gabriel Dussurget, Isabelle Bucaille, Jean-Francois Gobbi, 
Beatrice Costantini, Fanny Delbrice, Andre Dumas, Jacques 
Dynam, Michele Lituac, Philippe Manesse, Jean-Pierre 
Rambal. 

.  جافراسـ  فـــــيلم بـــــالغ القتامـــــة فـــــى اســـــتراحة غيـــــر سياســـــية لكوستا
زوجتـــــه المريضـــــة عالمـــــا أنهـــــا ســـــتنتحر فـــــى ذات اليـــــوم  البطـــــل يتـــــرك

ال يقـــوى علـــى الرحيـــل .  فــــينزويالـ  علـــى أن يســـافر هـــو إلـــى كاراكـــاس 
، وتقـــــرر  ويقابـــــل بالصـــــدفة امـــــرأة شـــــابة يجمعهمـــــا االكتئـــــاب الشـــــديد

ـــــا ـــــر حزن ـــــه قصـــــتها األكث ـــــت طفلتهـــــا فـــــى حـــــادث  أن تري ـــــث مات ، حي
ســـــتقراطى باكتئـــــاب ســـــيارة وأصـــــيب زوجهـــــا ذى األصـــــل الروســـــى األر 

األحـــــداث .  ، وانفصـــــال منـــــذ ذلـــــك الحـــــين جنـــــونى مـــــن جـــــراء هـــــذا
، وتنتهـــــى فـــــى صـــــباح اليـــــوم التـــــالى  ســـــاعة ٢٤تـــــدور فـــــى أقـــــل مـــــن 

بحضــــور تحقيــــق الشــــرطة فــــى انتحــــار الزوجــــة ورحيــــل الصــــديقة بحثــــا 
خـــــيط .  ، قبـــــل العـــــودة المحتملـــــة للبطـــــل عـــــن مخـــــرج مـــــن اكتئابهـــــا

لحيوانـــــات الـــــذى يقـــــدم استعراضـــــا ثالـــــث ال يقـــــل حزنـــــا هـــــو مـــــدرب ا
، ومقبــــــل علــــــى مــــــوت إجبــــــارى وال يهمــــــه ســــــوى  بــــــين كلــــــب وقــــــرد

:  نهايـــة هـــذا الخـــيط أشـــد كآبـــة مـــن كـــل شـــىء (االطمئنـــان علـــى كلبـــه 
فقــــط .  ) ! أن يمـــوت الكلـــب حتـــى يجنـــب صــــاحبه المـــوت فـــى ألـــم

ـــــة للخـــــروج مـــــن كـــــآبتهم  ـــــر كاب حسبما ـ  لمـــــن يحتـــــاجون لقصـــــص أكث
ــــــ ــــــة الت ــــــة البطل ــــــة زوجهــــــانظري .  ى قالتهــــــا للبطــــــل وهــــــى تأخــــــذه لرؤي

المفارقــــــة أن قصــــــة الزوجــــــة المنتحــــــرة بســــــبب مصــــــرع ابنتهــــــا تكــــــاد 
)  الصــــديقة فــــى الفــــيلم (تطــــابق مــــا ســــيحدث لرومــــى ســــنايدر نفســــها 

ـــة  ـــة قلبي ـــت شـــابة بأزم ـــى مات بعـــد ثـــالث  ـ  اعتبرتها الصـــحافة انتحاراـ  الت
  . سنوات لمصرع ابنها فى حادث سيارة أيضا

  لضياع ا
  ق م ١٠٠)  س ( ١٩٧١لبنان 

ــــــواكيم:  ســــــيناريو :  مــــــدير التصــــــوير.  ، محمــــــد ســــــلمان فــــــارس ي
  . محمد سلمان:  إخراج.  غسان هارون

ــــدى ، ناهــــد شــــريف ، ســــميرة أحمــــد رشــــدى أباظــــة ــــة الجن ،  ، نادي
  . ، غسان مطر عماد حمدى

پــــــالى بــــــوى مســــــتهتر يتحــــــول إلــــــى الجديــــــة بعــــــد ان أحبتــــــه فتــــــاة 
ـــــــدة وأصـــــــب ـــــــة .  حت ســـــــوية بفضـــــــل هـــــــذا الحـــــــبمعق ـــــــا عاطفي درام
  . متوسطة اإلقناع

   



٢١٤  

   ٢/١طابونة حمزة 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . أحمد ياسين:  إخراج

، وحيـــــــد  ، هيـــــــاتم ، ســـــــيد زيـــــــان ، إســـــــعاد يـــــــونس يـــــــونس شـــــــلبى
، علـــــــــى  ، وداد حمـــــــــدى ، نجـــــــــوى فـــــــــؤاد ، أحمـــــــــد بـــــــــدير ســـــــــيف
  . الشريف

يعمـــــل .  ى تلفـــــق لـــــه تهمـــــة ويفصـــــلمفــــتش التمـــــوين الشـــــريف الـــــذ
، ويشــــتركان فــــى  اآلن فــــى أحــــد األفــــران ويقــــع فــــى حــــب بنــــت البلــــد

، لكـــــن ال قيمــــــة  كوميــــــديا خفيفـــــة مســـــلية.  محاولـــــة إثبـــــات البـــــراءة
  . خاصة تذكر

   ٢/١طأطأ وريكا وكاظم بيه 
  ق م ١٠٠ )  س  / النصر ( ١٩٩٥مصر 

يف شــــــعبان شــــــر ]  أفــــــالم النصــــــر األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو  [
ــــى ــــاج الفن محمــــد :  موســــيقى.  نهــــاد محــــرم:  ســــيناريو وحــــوار.  لإلنت

.  محمـــــد عســـــر:  مـــــدير التصـــــوير.  طلعـــــت فيظـــــى:  مونتـــــاچ.  البنـــــا
  . شريف شعبان:  إخراج

،  ، ياســـــــمين ، نجـــــــاح المــــــوجى ، كمـــــــال الشــــــناوى چــــــاال فهمــــــى
، صــــالح  ، وداد عبــــد الحــــافظ ، رضــــوى ســــالم ، يــــارة غــــادة إبــــراهيم

  . ، ليلى عمر كامل الشريف  ، حفنى
، أو  ” قصـــــة وقـــــت الفـــــراش “فـــــيلم نيفــــــين وبرانـــــدو  (مـــــادة طيبـــــة 

ـــــه بمايكـــــل كـــــين وســـــتييف  علـــــى األرجـــــح أنهـــــم شـــــاهدوا فقـــــط إعادت
ـــــى ملـــــل وركاكـــــة مـــــن  ) انظـــــر—”  النصـــــابين “مـــــارتين  ـــــت إل ، تحول

نصــــــاب كهــــــل .  خــــــالل تنفيــــــذ متواضــــــع وتمثيــــــل تائــــــه مــــــن الجميــــــع
حـــــين يتمـــــرد عليـــــه يقـــــرران .  وك علـــــى النصــــبيتعهــــد بتـــــدريب صـــــعل

التــــراهن علــــى الظفــــر أوال بمائــــة ألــــف جنيــــه مــــن أول ســــيدة يقابالنهــــا 
، وحـــــين يكتشــــــفان  ) ’ ملكـــــة للصـــــابون ‘فتـــــاة ســـــاذجة أنتخبـــــت  (

، إلــــى أن تقــــدم لهمــــا مفاجــــأة  أنهـــا فتــــاة بســــيطة يتراهنــــان علــــى قلبهــــا
  . مشتركة حول شخصيتها تتعلق بموضوع النصب

  غية الطا
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . شريف يحيى:  إخراج

ـــــى ـــــاروق الفيشـــــاوى عـــــزت العاليل ـــــوى ، ف ـــــى عل :  ، الراقصـــــة ، ليل
ــــزى مصــــطفى ــــد  ، حســــين الشــــربينى صــــالح نظمــــى ، زي ــــراهيم عب ، إب

  . ، أحمد دياب الرازق
ـــتهم البطـــل بقتـــل والـــده ، فيتحـــول مضـــطرا لحيـــاة الجبـــل ويصـــبح  ي

ــــل الحقيقــــى.  ’ الطاغيــــة ‘ ــــة القات ــــزوج مــــن ابن ــــه الطبيــــب يت ،  اآلن ابن
ـــــة ميلودرامـــــا انتقـــــام .  وتتصـــــاعد األحـــــداث نحـــــو المصـــــادمات الدامي

ـــة ـــيلم الموجـــه األول الســـابق مباشـــرة  عنيف ـــزا مـــن ف أســـوار  “، أقـــل تمي
  . ” المدابغ

  ☺  ٢/١الطاغية 
The Firm 

  ق م ١٥٤)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Paramount [John Davis; Scott Rudin; Mirage]. C: David 

Rubin, C.S.A. CD: Ruth Myers. MScrCompAndPerf: Dave 
Grusin. E: William Steinkamp, Fredric Steinkamp. PD: 
Richard MacDonald. DPh: John Seale, A.C.S. ExcP: 
Michael Hausman and Lindsay Doran. Based on the B: John 
Grisham. S: David Robe and Robert Towne & David 
Rayfiel. P: Scott Rudin and John Davis. P and D: Sydney 
Pollack. 

Tom Cruise. Gene Hackman. ¤. Jeanne Tripplehorn. Ed 
Harris. Holly Hunter. Wilfred Brimley. Hal Holbrook. 
David Strathairn. Steven Hill, Terry Kinney, Barbara 
Garrick, Jerry Hardin, Tobin Bell.  Gary Busey. [UC: Paul 
Sorvino]. 

تلتهــــا  (وايــــات چــــون جريشــــام أول وأنجــــح مــــا قــــدم للســــينما مــــن ر 
، ثــــــم  ” العميــــــل “و]  ” امــــــرأة فــــــى خطــــــر “ [’  مــــــوجز الپليكــــــان ‘

تــــــدهور المســــــتوى علــــــى نحــــــو أســــــرع بكثيــــــر بــــــالعودة لرواياتــــــه عــــــن 
غرفــــــة  “و”  وقــــــت للقتــــــل “العرقيــــــة واألكثــــــر إغراقــــــا فــــــى جنوبيتهــــــا 

، وهــــــى األنجــــــح أيضــــــا كروايــــــة إذ باعــــــت أكثــــــر مــــــن  ) ” األهــــــوال
ــــين بغــــالف طــــرى فــــى  ألــــف نســــخة ٥٥٠ بغــــالف صــــلد وســــبعة مالي
خــــريج قــــانون متفــــوق مــــن هارفـــــارد يلتحــــق بمؤسســــة .  ١٩٩١عــــام 

، ليكتشــــــف أنهــــــا تعمــــــل  قانونيــــــة فــــــى ممفــــــيس بــــــأجر مغــــــر تمامــــــا
، وتقتـــــل محاميهـــــا لـــــدى  لحســـــاب مافيـــــا شـــــيكاجو وتنظيـــــف أموالهـــــا

تضــــــغط عليــــــه المباحــــــث الفيدراليــــــة والمؤسســــــة .  محــــــاولتهم تركهــــــا
بتهمـــة  (اهين متضـــادين ليضـــع هـــو خطـــة لإليقـــاع بالمؤسســـة فـــى إتجـــ

، فقــــط  المغــــاالة فــــى عــــدد ســــاعات خــــدمتها للعمــــالء وهــــى جريمــــة
ــــر ــــأى تهمــــة أكب ــــيس ب ــــرهن نفســــه  ) ول ــــت دون أن ي ، وفــــى ذات الوق

ــــــة جريشــــــام .  لحســــــاب المباحــــــث ــــــة التشــــــويق عــــــن رواي ــــــا فائق درام
إنــــه فــــيلم .  الحافلــــة بأشــــياء ال تصــــدر إال عــــن كاتــــب بمثــــل اقتــــداره

ـــــى مصـــــيدة فأصـــــبح كالفـــــأر المـــــذعور ،  عـــــن شـــــخص وجـــــد نفســـــه ف
ـــــة  ـــــه أو كالمـــــه أو طريق ـــــا تكمـــــن براعـــــة كـــــرووز ســـــواء فـــــى تعبيرات وهن

رغــــــم هــــــذا تظــــــل تريپيلهــــــورن هــــــى أجمــــــل .  جريــــــه معظــــــم الوقــــــت
المفاجـــــآت كزوجـــــة رقيقـــــة ســـــاخطة فـــــى أعماقهـــــا لكـــــن كمـــــا بركـــــان 

ـــــةإجمـــــاال متعـــــة كاملـــــة مـــــ.  مكتـــــوم طـــــوال الوقـــــت ،  ن البدايـــــة للنهاي

ســـــارع بمشـــــاهدتها وكـــــذا الفيلمـــــين المـــــذكورين أوال إن لـــــم تكـــــن قـــــد 
  . شاهدتها بعد

AAN: SptAs (Hunter); OScr. 

   ٢/١طاقم تنفيذى 
Executive Suite 

  ق أأ ١٠٤)   ت  ( ١٩٥٤أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. S: Ernest Lehman; Based on The 

N Cameron Hawley. DPh: George Folsey; AD: Cedric 
Gibbons and Edward Crafagno; AstD: George Rhein; 
RecSup: Douglas Shearer; SD: Edwin H. Willis, Emile 
Kurim. FE: Ralph F. Winters; SpFx: A. Arnold Gillespie, 
Warren Newcombe; Women’s CD: Helen Rose; 
Hairstayles: Sydney Guilaroff; MUp: William Tuttle. AscP: 
Jud Kinberg. P: John Houseman. D: Robert Wise. 

William Holden. June Allyson. Barbara Stanwyck. Fredric 
March. Walter Pidgeon. Shelley Winters. Paul Douglas. 
Louis Calhern. With: Dean Jagger, Nina Foch, Tim 
Considine. 

، والصـــــــراع بـــــــين  كة ضـــــــخمة إلنتـــــــاج األثـــــــاثوفـــــــاة صـــــــاحبة شـــــــر 
أعضــــــاء مجلــــــس اإلدارة للفــــــوز بالرئاســــــة أو تحقيــــــق أقصــــــى فائـــــــدة 

هولــــدن مـــــدير المصـــــانع ذو .  شخصــــية أو عامـــــة كــــل حســـــب موقفـــــه
.  النظـــــــــرة المســـــــــتقبلية المؤمنـــــــــة بـــــــــالجودة والتطـــــــــوير قبـــــــــل الـــــــــربح

ــــــة  ســــــتانويك أرملــــــة الــــــرئيس المحطمــــــة ، لكــــــن تتماســــــك فــــــى النهاي
مـــــارش هـــــو المـــــدير المهـــــيمن .  فـــــى صـــــالح ســـــمعة الشـــــركةللوقـــــوف 

بيـــــد چـــــون .  فعليـــــا علـــــى كـــــل شـــــىء ومبـــــدأه أن الـــــربح هـــــو الهـــــدف
يبقــــــــــى .  مــــــــــدير متواضــــــــــع ومخلــــــــــص بشــــــــــدة لمســــــــــتقبل الشــــــــــركة

، وكـــــــاليهرن مـــــــدير انتهـــــــازى  دووجـــــــالس مـــــــدير ضـــــــعيف الشخصـــــــية
.  وچــــــاجر مــــــدير مخضــــــرم قــــــوى الشخصــــــية لكــــــن يريــــــد األعتــــــزال

ـــــدن وفـــــوك هـــــى بخـــــالف األعضـــــاء ا لســـــبعة أليســـــون هـــــى زوجـــــة هول
، ووينتــــرز هــــى صــــديقة  الســــكرتيرة الكتــــوم الحزينــــة لألخطــــاء القادمــــة

األحــــداث .  كمــــا تــــرى طــــاقم رائــــع كلــــه بالكامــــل نجــــوم.  دووجــــالس
لكـــــن االنطبـــــاع المحتمـــــل .  ، ومثيـــــرة بشـــــكل مؤكـــــد ســـــاعة ٢٤فـــــى 

ــــورا دراميــــا وذى  هــــو أنــــه كــــان مــــن الممكــــن صــــنعه بشــــكل أكثــــر تبل
ــــر الفــــيلم المشــــابه  علــــى أى.  صــــراع محــــدد ’  نمــــاذج ‘حــــال يعتب

  . بعد عامين أفضل منه
    ٢/١طالب فى الجامعة 

The Paper Chase 
  ق م ١١١)  س/   ت  ( ١٩٧٣أميركا 

Twentieth Century Fox. DPh: Gordon Willis. PD: George 
Jenkins. FE: Walter Thompson. SD: Gerry Holmes; 
SdMixer: Larry Jost; Re-Rec Mixer: Donald O. Mitchell. 
CD: Reg Morris; Script Sup: Michael Preece; AscP: Philip 
L. Parslow. C: Marion Dougherty Ascs. M: John Williams. 
Based upon the N: John Jay Osborn, Jr. S: James Bridges. P: 
Robert C. Thompson and Rodrick Paul. D: James Bridges. 

Timothy Bottoms. Lindsay Wagner. ¤. Co-Str: Graham 
Beckel, James Naughton, Craig Richard Nelson, Edward 
Herrmann, Robert Lydiard. With: Regnia Baff, Lenny 
Baker, David Clennon, Irma Hurley. And: John Houseman. 

إفزاعــــا فــــى  ـ  م يكــــن األكثــــر بــــال منازعإن لـــــ  أحــــد أكثــــر األفــــالم 
الروايــــــة .  تجســــــيد أســــــلوب التعلــــــيم المعاصــــــر فــــــى كليــــــات القمــــــة

:  المــــأخوذ عنهــــا اختــــارت بــــالطبع الكليــــة الحلــــم األعــــز منــــاال إطالقــــا
البطـــــل شـــــاب مــــــن منيســـــوتا التحـــــق بهــــــا .  كليـــــة القـــــانون بهارفـــــــارد

ن زمالئـــه ، ورغـــم ذلـــك أثبـــت أنـــه علـــى األقـــل عرضـــة لألنهيـــار مـــ للتـــو
ــــرك  ــــة اإلنتحــــار ال مجــــرد ت ــــذين وصــــل بهــــم األمــــر ببعضــــهم لمحاول ال

شخصـــــــية المـــــــدرس المحـــــــورى يؤديهـــــــا .  الدراســـــــة وهـــــــو المـــــــألوف
، وهـــــو پروفيســـــور  هاوســـــمان علـــــى نحـــــو مـــــذهل اســـــتحق األوســـــكار
، ويــــرى دوره مــــن  للعقــــود يجعــــل الطلبــــة يتعلمــــون القــــانون بأنفســــهم

ـــيم القمـــة هـــو مجـــرد اســـتفزازهم لفعـــل هـــذا وضـــمنيا هـــ دف النظـــام تعل
، الخيــــــــــوط  إعطـــــــــاء الشــــــــــهادة فقــــــــــط لـــــــــذوى اإلدارة واألعصــــــــــاب

المتوازيــــة عالقــــة حــــب خطــــرة للبطــــل مــــع ابنــــة األســــتاذ الــــذى تريــــد 
منــــه تــــرك هــــذا النــــوع مــــن الدراســــة الــــذى تتهافــــت عليــــه الصــــفوة بــــال 

، وكــــــذا المجموعــــــة الدراســــــية التــــــى يشــــــارك فيهــــــا  معنــــــى فــــــى رأيهــــــا
، أو ربمـــــــا اثبـــــــات  لنمـــــــوذج األنهيـــــــار والتفكـــــــك وتحولـــــــت تـــــــدريجيا

  ! سليم’  تعاقد ‘ألنك فى الحياة الواقعية ال تستطيع تنفيذ 
AA: SptA (Houseman). 
AAN: SBased on Material from Another Medium; Sd 

(Donald O. Mitchell and Lawrence O. Jost). 

  طالع النخل 
  ] نىتليفـزيو   [ق م  ١٢٠)  ت ( ١٩٨٨مصر 

  . محمد فاضل:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون
، عبـــــــــد الســـــــــالم  ، صـــــــــالح الســـــــــعدنى فــــــــردوس عبـــــــــد الحميـــــــــد

، محمــــــــد  ، دينــــــــار ، عبــــــــد اهللا محمــــــــود ، أحمــــــــد راتــــــــب محمــــــــد
ــــولى ــــق ، ياســــر علــــى مــــاهر مت ، عــــدوى  ، علــــى جــــوهر ، محمــــد توفي
:  ، الطفــــــل ، ليلــــــى درويــــــش ، عواطــــــف تكــــــال ، ناديــــــة رفيــــــق غيــــــث
  . أحمد الدمرداش:  ، الطفل رو محمد علىعم

الكــــــواليس الدقيقــــــة للطــــــب فــــــى مصــــــر مــــــن خــــــالل عــــــالج ريفــــــى 
متاعــــب األطبــــاء ونزاعــــاتهم .  مصــــاب بالبلهارســــيا فــــى القصــــر العينــــى

ــــــــيم  ونفــــــــوذ بعــــــــض المرضــــــــى داخــــــــل المستشــــــــفيات وحقــــــــائق التعل
، حتــــــى أدق تفاصــــــيلها ال تقــــــل إمتاعــــــا عــــــن الثيمــــــة الرئيســــــة  الطبـــــى
  . حول ذلك المرض المفزعة

  طاهرة 
  ق أأ ٨٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٧مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

،  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، محمـــــــود إســـــــماعيل مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين
  . ، محمد توفيق ، محمد السباع سميرة توفيق

ـــــدينى  ـــــوعظ ال ـــــل فيهـــــا ال ـــــرة التـــــى احت ـــــرز أفـــــالم تلـــــك الفت أحـــــد أب
تـــــــــدان وتســـــــــجن زورا  قصـــــــــة فتـــــــــاة.  المباشـــــــــر مســـــــــاحات واســـــــــعة

هـــذه النوعيـــة .  تتعـــرف فـــى الســـجن بلـــص تعظـــه ثـــم تحبـــه.  بالســـرقة

، وذلـــك  حققـــت فشـــال ذريعـــا رغـــم مـــا قـــد تحملـــه مـــن معـــانى ســـامية
  . لمبالغتها وسذاجة طرق إقناعها

   ٢/١الطاووس 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٢مصر 

.  عبــــــد الحــــــى أديــــــب:  ســــــيناريو وحــــــوار]  ناهــــــد فريــــــد شــــــوقى [
ـــــ ـــــديكورمهن ـــــور:  دس ال ـــــد الن رمســـــيس :  مـــــدير التصـــــوير.  مـــــاهر عب
  . كمال الشيخ:  إخراج.  مرزوق

، رشــــوان  ، صــــالح ذو الفقــــار ، رغــــدة ، ليلــــى طــــاهر نــــور الشــــريف
  . توفيق

ـــة مـــن ســـينما الترقـــب النفســـى قصـــة الـــزوج الـــذى يقتـــل .  قطعـــة راقي
، وبعــــــد قليــــــل تبــــــدأ هــــــذه الزوجــــــة فــــــى  زوجتــــــه ألنــــــه يعشــــــق أختهــــــا

ــــــهمالح ــــــة قت ــــــع مشــــــهد النهاي ــــــى .  ، وتتضــــــح المفاجــــــأة م تصــــــوير فن
ــــــع ــــــة رفي ــــــد تمامــــــا لألبطــــــال األربع ، ال ســــــيما الطــــــابع  ، وتمثيــــــل جي

ـــــور الشـــــريف للشخصـــــية ـــــذى أعطـــــاه ن وال ســـــيما رغـــــدة .  الخـــــاص ال
ـــــــالغ .  فـــــــى أول دور حقيقـــــــى لهـــــــا فـــــــى الســـــــينما ـــــــه هندســـــــى ب نوجي

ـــــة أســـــ اإلتقـــــان ـــــة األبعـــــاد ليصـــــبح قطع ـــــى ، ينقصـــــه فقـــــط كثاف تاذية ف
  . مجاله

  الطائر الجريح 
  ق م ٧٩)  س/  ت ( ١٩٩٠مصر 

، محمــــــــد  إبــــــــراهيم عزقالنــــــــى:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  كــــــــوثر فــــــــيلم
ــــــاج.  محمــــــد خورشــــــيد:  مســــــاعد مخــــــرج أول.  أباظــــــة :  إدارة اإلنت

.  ، محمــــــد عشــــــماوى ، محســــــن عبــــــد الوهــــــاب مصــــــطفى عزقالنــــــى
ـــــــــد.  أحمـــــــــد الكحـــــــــالوى:  موســـــــــيقى تصـــــــــويرية :  سمكســـــــــاچ مهن

ـــــاچ.  مجـــــدى كامـــــل ـــــاخ:   مونت رضـــــا :  مـــــدير تصـــــوير.  محمـــــد الطب
ـــــاج.  الســـــيد ـــــأليف وإنت ـــــى:  ت ـــــراهيم عزقالن محمـــــد :  إخـــــراج ↔.  إب
  . أباظة

ــــة¤ .  ↔، شــــيرين  ، ســــميرة صــــدقى ســــعيد صــــالح حســــن :  بطول
ـــــد.  حســـــين إبـــــراهيم.  مصـــــطفى عـــــزة .  وفـــــاء شـــــهاب.  ســـــمير وحي
دعــــاء :  ة المعجــــزةوالطفلــــ.  ، نصــــر حمــــاد حســــن صــــالح.  شــــريف
ــــــولى ، بركــــــات  ، زينــــــب عبــــــده نــــــوال هاشــــــم:  باالشــــــتراك مــــــع.  مت
،  ، نصـــــــر ســـــــيف ســـــــيد مصـــــــطفى.  ، محيـــــــى الـــــــدين محمـــــــد زكـــــــى

ــــــاجى  مرفـــــــت الشــــــناوى.  ، عبــــــد الحــــــى صــــــالح محمــــــد فخــــــرى ، ن
،  عبــــد الموجــــود صــــالح.  ، ضــــياء ســــعيد ، محمــــد عبــــد العزيــــز ســــيد

ــــد الحلــــيم عــــاطف ــــات.  ام، علــــى صــــي ، هاشــــم صــــادق عب :  األكروب
ــــــــــارك ــــــــــز مب ــــــــــد العزي .  ، ســــــــــامح ســــــــــليمان ، يســــــــــرى محمــــــــــود عب

ـــــز أباظـــــة:  واألطفـــــال ـــــروة أباظـــــة معت ـــــر عشـــــماوى ، م ، أحمـــــد  ، عبي
  . ، شريف خورشيد ، شادى خورشيد إسماعيل

ــــأن تختطــــف  ــــة مضــــطهدة مــــن زوجــــة أبيهــــا ينتهــــى بهــــا األمــــر ب طفل
صــــدفة بعــــد ســــنوات تهــــرب وحســــب قاعــــدة ال.  وتبــــاع لعصــــابة نشــــل

ـــــــك هـــــــو  ـــــــة تصـــــــادق ســـــــائق أبيهـــــــا دون أن تعـــــــرف أن ذل الميلودرامي
تصــــل إلــــى الســــيدة التــــى اختطفتهــــا فــــى طفولتهــــا وتعــــرف مــــا .  أبوهــــا

، حتـــــــى  ، ال شـــــــىء مقنـــــــع ال شـــــــىء مثيـــــــر.  أخفتـــــــه عنهـــــــا الســـــــنين
ــــة كانــــت فــــى عمــــر يســــمح لهــــا بحفــــظ وجــــه والــــدها والتعــــرف  الطفل

  ! عليه بعد ذلك
   ٢/١طائر على الطريق 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨١صر م
محمـــــــد :  قصـــــــة.  المصــــــرية للســـــــينما]  أفــــــالم إيهـــــــاب الليثـــــــى [

:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  بشــــــير الــــــديك:  ســــــيناريو وحــــــوار.  خــــــان
ســــــعيد :  مـــــدير التصـــــوير.  ناديــــــة شـــــكرى:  مونتـــــاچ.  كمـــــال بكيـــــر

  . محمد خان:  إخراج.  شيمى
ـــــــد شـــــــوقى ـــــــد ، أحمـــــــد زكـــــــى فري ـــــــد الحمي ـــــــردوس عب ـــــــار  ، ف ، آث

  . ، حافظ أمين ، أمين الهنيدى ، ميمى شكيب الحكيم
،  أول أجــــزاء ثالثيــــة الحــــزن والفروســــية والــــال إنتمــــاء لمحمــــد خــــان

ــــــ  ســـــائق .  ” الحريـــــف “و”  موعـــــد علـــــى العشـــــاء “والتـــــى ســـــيتلوها ب
تاكســــــى متقلــــــب المــــــزاج ال يكــــــاد يعــــــرف هدفــــــه فــــــى الحيــــــاة رغــــــم 

ال يتخـــــذ قـــــرارا .  الخـــــاص شـــــهامته وإنســـــانيته الشـــــديدة ذات الطـــــابع
ـــــه  ـــــار الحكـــــيم (تجـــــاه حبيبت ـــــم ينجـــــذب بشـــــدة تجـــــاه الزوجـــــة )  آث ث

أداء جميــــــل ألحمــــــد .  ) فــــــردوس عبــــــد الحميــــــد (الحزينــــــة اليائســــــة 
ســــميت فــــى  (زكــــى فــــى أول عمــــل بشــــر بــــأفالم أكثــــر اســــتعقادا فنيــــا 

، لكنهـــــا ســــرعان مـــــا  ) حينهــــا ودون اتفـــــاق واســــع الســـــينما الجديــــدة
ــــــع االســــــتقطا ــــــالم وق ــــــق اإلجتمــــــاعى وأف ــــــة التعلي ــــــالم زاعق ــــــين أف ب ب

  . التخاريف الفنية وتركت الساحة أكثر إظالما بعد عشر سنوات
  طائر الليل الحزين 

  ق م ٩٥)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٧مصر 
مــــدير .  وحيــــد حامــــد:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  األفــــالم المتحــــدة

ــــــاج فــــــؤاد :  ريةالموســــــيقى التصــــــوي.  محمــــــود صــــــالح الــــــدين:  اإلنت
:  المــــدير.  نصــــرى عبــــد النــــور:  كبيــــر مهندســــى الصــــوت.  الظــــاهرى

ـــــب شـــــافعى ـــــاچ.  مني ـــــز فخـــــرى:  مونت ـــــد العزي ـــــدير التصـــــوير.  عب :  م
:  إخـــــراج . [ المحامىـ  مخلـــــص شـــــافعى :  المنـــــتج.  علـــــى خيـــــر اهللا
  . ] يحيى العلمى

محمــــــود :  مــــــع الممثــــــل الكبيــــــر.  محمــــــود عبــــــد العزيــــــز.  نيللــــــى
.  مــــــريم فخــــــر الــــــدين.  شــــــويكار.  عــــــادل أدهــــــم:  طولــــــةب.  مرســــــى

إنعــــــــام .  ، صــــــــالح الســــــــعدنى نظــــــــيم شــــــــعراوى:  باالشــــــــتراك مــــــــع
  .  ، محمد حمدى سالوسة

ـــه واحـــد  ـــرهن بعـــد قليـــل أن ـــة شاشـــة لوحيـــد حامـــد الـــذى ب أول تمثيلي
ــــوا للســــينما المصــــرية ــــر عــــن .  مــــن أفضــــل مــــن كتب ــــا يحــــاول التعبي هن

ورة أخــــــــرى مــــــــن طاحونــــــــة أفــــــــالم أفكــــــــاره الليبراليــــــــة مــــــــن خــــــــالل د
قصــــة .  التعــــذيب المعروفــــة باســــم مراكــــز القــــوى فــــى الفتــــرة الناصــــرية

، بينمــــا كــــان فــــى  موســــيقى شــــاب يحكــــم عليــــه باالعــــدام لقتلــــه ســــيدة
ــــين ــــر المســــئولين األمني ــــت مــــع زوجــــة أحــــد أكب ــــة يبي المهــــم .  الحقيق

، وتظـــــل تســـــأل نفســـــك طـــــوال  أنـــــه دراميـــــا خـــــال ككـــــل مـــــن اإلقنـــــاع
،  مــــاذا لــــم يــــتم حــــل القضــــية ببســــاطة واألمــــور تســــير كــــذلكالوقــــت ل

مــــن جهــــازه  ـ  أو سيدـ  مـــثال كــــأن يـــأتى ذلــــك المســــئول الكبيـــر بســــيدة 
،   للشـــــهادة بأنهـــــا كانـــــت مـــــع المـــــتهم ليلـــــة القتـــــل ـ  أو غيرهـ  األمنـــــى 

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   للخدمات الصحفية

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت
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٢١٥  

ـــــــه ـــــــديل عـــــــن زوجت ـــــــل  كب ـــــــة بالقات ـــــــأتوا مـــــــن البداي ـــــــم ي ، أو لمـــــــاذا ل
هـــــم رئـــــيس النيابـــــة الشـــــريف هـــــو ، أو بـــــديل لـــــه فكـــــل مـــــا ي الجقيقــــى

علـــى .  ) الفـــيلم انتهـــى دون ســـد ثغـــرة مـــن هـــو القاتـــل (تبرئـــة المـــتهم 
ـــــــيس  ـــــــدور رئ ـــــــن تســـــــتطيع افتقـــــــاد أداء محمـــــــود ل ـــــــت ل أى حـــــــال أن

، والـــــــذى اســـــــهم فـــــــى إضـــــــفاء الكثيـــــــر مـــــــن اإلقنـــــــاع علـــــــى  النيابـــــــة
  . الشخصية

   ٢/١الطائرة المفقودة 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . أحمد النحاس:  جإخرا 

،  ، جــــالل عيســــى ، رجــــاء يوســــف ، ســــهير رمــــزى محمــــود ياســــين
، عواطـــــــــف  ، محمـــــــــد خيـــــــــرى ، أحمـــــــــد بـــــــــدير محيـــــــــى إســـــــــماعيل

، أحمـــــــد  ، فـــــــايزة كمـــــــال ، محمـــــــد لطفـــــــى ، إجـــــــالل زكـــــــى يوســـــــف
  . ، فؤاد خليل ، شعبان حسين حجازى

مـــــع العلـــــم بجديـــــة ”  إى تـــــى “باســـــتثناء إســـــتخدام موســـــيقى فـــــيلم 
ــــى  هااســــتخدام ، وباســــتثناء قصــــة عــــدم توافــــق الطيــــار مــــع زوجتــــه والت

، فــــنحن هنــــا أمــــام تمصــــير  لــــم يــــنج منهــــا فــــيلم كــــوارث واحــــد تقريبــــا
جيـــــد جـــــدا للتيمـــــة المعروفـــــة لطـــــائرة ســـــقطت فـــــى الصـــــحراء ويواجـــــه 

ـــــة بشـــــكل عـــــام.  ركابهـــــا المـــــوت البطـــــىء ـــــر نمطي :  الشخصـــــيات غي
ـــــدين عمـــــل فـــــى ، شـــــباب جـــــاد ذاهـــــب لل ، شـــــباب مغـــــامر مـــــدرس مت

.  إلــــــخ…، ممثلـــــة متصــــــابية تـــــدعى االرســـــتقراطية  الـــــوادى الجديـــــد
، لكــــــن التجربــــــة جريئــــــة بالنســــــبة لســــــينما  مـــــؤثرات رؤيويــــــة متواضــــــعة
  . أول توجيه ألحمد النحاس.  راكدة كالسينما المصرية

  الطائشة 
  ق أأ ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٤٦مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج

، محمــــــــود  ، يحيــــــــى شــــــــاهين ض، حســــــــين ريــــــــا فاطمــــــــة رشــــــــدى
  . ، مارى منيب المليجى

، تفلــــح أمــــه  كاتــــب شــــاب معــــوق ال يفكــــر فــــى االرتبــــاط بالفتيــــات
.  فـــى جمـــع قلبـــه مـــع قلـــب الفتـــاة التـــى يحبهـــا وأصـــبحت هـــى تحبـــه

ــــة يقولهــــا  مــــاذا يحــــدث عنــــدما يــــدخل لإلطــــار أخــــوه الوســــيم ؟ اإلجاب
المشـــــاعر  علـــــى أى حـــــال هـــــو ميلودرامـــــا عاطفيـــــة مرهفـــــة.  العنـــــوان

  . ومنفذة بإتقان فى مختلف عناصرها الفنية
  ☺ الطبلة الصفيح 

The Tin Drum 
  ق م ١٤٢)   — ( ١٩٧٩فرنسا /  ألمانيا الغربية

Aka: Die Blechtrommel (OTitle). 
Franz Seitz Film; Bioshop Film; Artemis Film; 

Hallelujah-Film; GGB 14, HG; Argos Films Paris [Jadran 
Film; Film Polski]. From the N: Günter Grass. S: Jean-
Claude Carrière, Franz Seitz, Volker Schlndorff. Adaptation 
and Dialogues: Günter Grass. AD: Nicos Perakis. DPh: Igor 
Luther. Schnitt Er: Suzanne Baron. M: Maurice Jarre. 
SceneM: Friedrich Meyer. PMg: Eberhard Junkersdorf. P: 
Franz Seitz. Dr: Volker Schlndorff. 

With: Mario Adorf, Angela Winkler; David Bennent, 
Katharina Thalbach, Daniel Olbrychski. Berta Drews, Tina 
Engel, Heinz Bennent, Ernst Jacobi. Sowie: Andréa Ferreol, 
and Charles Aznavour -as Sigismund Markus.  ↑ Roland 
Teubner, Tadeusz Kunikowski. Ilse Pagé, Werner Rehm, 
Kنte Joenicke, Otto Sander, Helmuteh Brasch, Wigand 
Witting. Mariella Oliveri, Fritz Hakl, Emil Feist, Herbert 
Behrendt, Karl Heinz Tittelbنch. Marek Wolczewski, 
Wojciech Pszoniak, Gerda Blisse ,Joachim Hackethal, 
Henning Schlüter, Zygmunt Huebner, Mieczyslav 
Czechowicz, Bruno Thost, Alexander von Richthofen, I. 
Grzmocinski, S. Michalski, J. Kopinski, Dietrich Frauboes. 
أوســـكار رضـــيع يقــــرر مواصـــلة الحيــــاة عنـــدما ســـمع أنــــه تعـــد بطبلــــة 

يحـــــل الموعـــــد المحـــــدد فـــــى .  لـــــه فـــــى عيـــــد مـــــيالده الثالـــــث صـــــفيح
ــــــى  ١٩٢٧ســــــپتمبر  ــــــه ف ــــــة لكــــــن رأي ــــــى الطبل ويحصــــــل أوســــــكار عل

الحيــــاة تبــــدل بعــــد مــــا رآه فــــى دنيــــا الكبــــار وعلــــى رأســــه تعابــــث أمــــه 
مـــــــع صـــــــديق والـــــــده وشـــــــريكه فـــــــى تأســـــــيس مكتـــــــب بريـــــــد دانـــــــزيج 

ــــرجلين ( ــــر نفســــه جهــــدا مشــــتركا لل قــــف يقــــرر أن يو .  ) ! أساســــا يعتب
ـــــو نمـــــوه ـــــاع القب ـــــى ق ـــــم .  ، ويلقـــــى بنفســـــه ف ـــــه ومـــــن ث تنكســـــر عظام

، ويتوقــــف معــــه الشــــق الخيــــالى مــــن الفــــيلم لتبــــدأ  يتوقــــف عــــن النمــــو
سلســـلة مـــن أكثـــر المشـــاهد إثــــارة لإلنزعـــاج واإلنقبـــاض وكـــذا التقزيــــز 

أوســـــــكار .  فـــــــى فـــــــيلم يمكـــــــن تســـــــميته واقعيـــــــا مـــــــن اآلن فصـــــــاعدا
ـــه وكلمـــا تلفـــت يحصـــل علـــى ـــاجر  يتمســـك بطبلت ـــدة مـــن ت أخـــرى جدي

ـــــب اليهـــــودى فـــــى البلـــــدة ويكتشـــــف فـــــى نفســـــه نبـــــرة صـــــوت .  اللع
ـــار مـــن انتـــزاع طبلتـــه منـــه  حـــادة تكســـر الزجـــاج يســـتخدمها لمنـــع الكب
.  ثـــــم يســـــتخدمها كصـــــيحة غضـــــب ضـــــد مـــــا ال يعجبـــــه فـــــى عـــــالمهم

ـــــة ويفســـــد أوســـــكار احتفـــــاال لهـــــم بمجـــــرد قـــــرع  يتنـــــامى صـــــعود النازي
ــــــف ــــــاع مختل ــــــه بإيق ــــــو .  طبلت ــــــت محشــــــوة أب ه يصــــــيد رأس عجــــــل مي

ـــــــرفض تناولهـــــــا يهـــــــدئها العشـــــــيق  بأســـــــماك الثعـــــــابين ، تتقـــــــزز األم وت
ـــــى  ـــــف وحت ـــــود لتأكـــــل الســـــمك ألســـــابيع دون توق ـــــة جنســـــية لتع تهدئ

يتوســــــــط هــــــــذا التتــــــــابع مشــــــــهد مفــــــــزع العلمانيــــــــة حــــــــاد .  المــــــــوت
، ألوســــــكار يســــــتحث تمثــــــال المســــــيح الطفــــــل أن يقــــــرع  الــــــدالالت

أوســــــكار يشــــــهد حــــــرق بيــــــوت اليهــــــود .  نــــــهطبلتــــــه الغاضــــــبة بــــــدال م
ــــاجر اللعــــب ــــة .  ومصــــرع ت ــــده تنطلــــق الحــــرب العالمي مــــن مكتــــب وال

ــــــى األلمــــــان  ــــــار عل ــــــديين الن ــــــوطنيين الپوالن ــــــض ال ــــــإطالق بع ــــــة ب الثاني
الواقعـــــــــة صـــــــــحيحة تاريخيـــــــــا لكـــــــــن اإلطـــــــــار تخيلـــــــــى وتهكمـــــــــى  (

مجموعــــة األقــــزام الــــذين صــــادقهم يتحولــــون أيضــــا للنازيــــة .  ) بــــالطبع
وهكـــــــذا تســـــــير .  هب معهـــــــم لالحتفـــــــال بالنصـــــــر فـــــــى بـــــــأريسويـــــــذ

بينينـــــت .  األحــــداث كسلســــلة تتابعــــات مســــتقلة بــــال حبكــــة محــــددة
مــــــزيج غريــــــب )  عامــــــا ١٢وكــــــان عمــــــره  (الــــــذى أدى دور أوســــــكار 

، وال يمكــــــــن اختــــــــزال  مــــــــن البــــــــراءة والالمبــــــــاالة داخليــــــــا وخارجيــــــــا
طبع ، وإن كانـــــت أقـــــرب الكلمـــــات بـــــال شخصـــــيته فـــــى كلمـــــة واحـــــدة

إن أوســـــكار جـــــاحظ العينـــــين اللتـــــين ال تبكيـــــان قـــــط .  هـــــى الغضـــــب
، ومــــن  هــــو مــــن ناحيــــة ضــــمير العــــالم الــــذى توقــــف عــــن النمــــو مثلــــه

ــــة والفــــيلم ضــــد كــــل  ــــم صــــرخات الرواي ــــة أخــــرى صــــرخاته ومــــن ث ناحي
ــــة وكــــذب فــــى العــــالم ــــه فــــيلم مــــزعج لدرجــــة .  فســــاد وقســــوة وخيان إن

ــــه المقبضــــة وفــــى ، ال يعــــرف حــــدودا للتجســــيد المقــــز  مبتكــــرة ز لثيمات
ــــة ــــة لحكــــى الواقعي ــــالكثير مــــن .  حــــدود بيئ فــــى هــــذا اإلطــــار يحفــــل ب

ـــــيح  ـــــه ممارســـــات شـــــفوية للطفـــــل نفســـــه (الجـــــنس القب وككـــــل .  ) من
ــــة هــــى أنســــب مكــــان لالطــــالع  هــــو الفــــيلم الــــذى اكتشــــف أن الطفول

، بـــــل وجعلهـــــا تبـــــدو بجـــــرأة  علـــــى النصـــــف الســـــفلى للبشـــــر والعـــــالم
  ! يعى جدا لهذا األمرفاحشة كالمكان الطب

AA: Foreign Language F. 

  طبول فى أعماق الجنوب 
Drums in the Deep South 

  ق م ٨٧)   ت  ( ١٩٥١أميركا 
King Bros. Productions. ↑ S: Philip Yordan, Sidney 

Harmon; >Based on the St: Hollister Noble.< MComp and 
D: Dimitri Tiomkin. Ast to the Ps: Arthur Gardner; DPh: 
Lionel Lindon, A.S.C. SpPhFx: Jack Cosgrove; 
SecondUnitDd: B. Reeves Fason. P: Maurice Kingand 
Frank King. PDd and D: William Cameron Menzies. 

↑ Str: James Craig, Barbara Payton, Guy Madison. With: 
Barton MacLane, Robert Osterloh, Tom Padden, Robert 
Easton, Louis Jean Heydt, Craig Stevens, Taylor Holmes, 
Lewis Martin, Peter Brocco, Dan White. 

ـــــريح “أحـــــد مـــــن صـــــمما اإلنتـــــاج فـــــى  ، المصـــــمم  ” ذهـــــب مـــــع ال
، يصـــــنع هنـــــا نســـــخته الخاصـــــة  األســـــطورة ويلليـــــام كـــــاميرون مينـــــزيس

ــــــ ــــــب التصــــــميم ب ــــــة كموجــــــه بجان ــــــا .  الطبععــــــن الحــــــرب األهلي درام
عاطفيــــــة وحربيـــــــة قويــــــة الخيـــــــوط لكنهــــــا لـــــــم تفــــــض إال إلـــــــى نهايـــــــة 

ــــــق المشــــــاهد بهــــــا ــــــار تعل ــــــرة أضــــــاعت آث ــــــن .  خفيضــــــة النب زوجــــــة م
چورچيــــــا يــــــذهب زوجهــــــا خــــــريج أكاديميــــــة ويســــــت پوينــــــت للحــــــرب  

ـــــــل ـــــــذى رحـــــــل  ككولوني ـــــــل زوجهـــــــا ال ـــــــديم وزمي ، وكـــــــذا حبيبهـــــــا الق
ــــى ــــر جــــدير بهــــا وال زاال عل ــــه غي حبهمــــا الجــــارف منــــذ  آلحساســــه بأن

.  أن عــــاودا اللقــــاء عنــــدما دعــــاه الــــزوج للبيــــت قبيــــل نشــــوب الحــــرب
،  هـــذا األخيـــر هـــو بطـــل الفـــيلم الـــذى ينضـــم للحـــرب كميچـــور مغـــامر

ــــــداخل وزرع أربعــــــة  ــــــوة صــــــخرية جوفــــــاء مــــــن ال ــــــاحتالل رب ويكلــــــف ب
مــــدافع أعالهــــا لقطــــع طريــــق اإلمــــدادات الحديــــدى للچنــــرال شــــيرمان 

هــــــذه الربــــــوة تطــــــل علــــــى منــــــزل الحبيبــــــة التــــــى .  القائــــــد الشــــــمالى
اآلن ترســـــل .  ترشـــــدهم للـــــدهاليز الداخليـــــة الالزمـــــة للصـــــعود لقمتهـــــا

ـــــــل والصـــــــديق الشـــــــمالى  ـــــــادة الزمي القـــــــوات الشـــــــمالية إمـــــــدادات بقي
، وعليــــه أن يشــــرف  للبطــــل والــــذى ســــبق لهمــــا أن طافــــا العــــالم ســــويا

ات ، ثـــم اســـتخدام متفجـــر  علـــى اســـتخدام مـــدفع بحـــرى أطـــول مـــدى
ــــــوة ككــــــل ــــــة لهــــــدم الرب ــــــة المحبطــــــة أن ال يكــــــون لكــــــل .  هائل النهاي

ـــــــــة المأســـــــــاوية  ـــــــــع النهاي الصـــــــــداقات والتضـــــــــحيات أى دور فـــــــــى من
ـــين ـــور بمـــا يكفـــى فـــى تتابعـــات .  للحبيب أيضـــا شخصـــية الـــزوج لـــم تتبل

  . البداية والتى لم يظهر إال فيها
  طبول فى الليل 

  ق م ١٠٠)   س/   الباشا ( ١٩٨٧مصر 
  . ناصر حسين:  إخراج

،  ، وداد حمــــــــدى ، إيمــــــــان ، محمــــــــد الحلــــــــو حــــــــاتم ذو الفقــــــــار
  . ، حسن سالم حسين الشربينى

ــــب  حبكــــة نشــــاط مســــتهلكة ــــادل حقائ ــــة فــــى كــــل شــــىء تب ، وبدائي
ــــــادرة ــــــة ن ــــــتخلص مــــــن قطعــــــة أثري ــــــة الحســــــناء  لل ــــــم ارســــــال البطل ، ث
، وطبعــــا ســـــيأتى الحــــب والقضـــــاء  الســــتعادتها مــــن المطـــــرب الشــــاب

  . ةعلى العصاب
  طبيب فى المصيدة 

Doc Hollywood 
  ق م ١٠٤)  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 

Warner Bros. C: Marion Dougherty and Owens Hill. CD: 
Richard Hornung. M: Carter Burwell. AscP: Neil B. 
Shulman, M.D. FE: Priscilla Nedd-Friendly. PD: Lawrence 
Miller. DPh: Michael Chapman. ExcP: Marc Merson. Based 
on the B What?… Dead Again?: Neil B. Shulman, M.D. S: 
Jeffrey Price & Peter S. Seaman and Daniel Pyne; Adp: 
Laurian Leggeit. P: Susan Solt and Deborah D. Johnson. D: 
Michael Caton-Jones. 

Michael J. Fox. ¤ Julie Warner. Barnard Hughes. Woody 
Harrelson. David Ogden Stiers. Frances Sternhagen. Mel 
Winkler, Helen Martin, Roberts Blossom. Tom Lacy, 
Macon McCalman, Rave Birk. And Bridget Fonda. [UC: 
George Hamilton]. 
طبيــــــب شــــــاب فــــــى طريقــــــة للعمــــــل كجــــــراح تجميــــــل فــــــى بيفـــــــرلى 

ه الپــــــورش ويحطــــــم ســــــورا فــــــى إحــــــدى قــــــرى  ، يضــــــل بســــــيارت هيللــــــز
، فــــيحكم قاضــــيها عليــــه بالعمــــل لعــــدة أيــــام فــــى  كاروالينــــا الجنوبيــــة
ـــــن أن كـــــل شـــــىء مختلـــــف.  مستشـــــفى القريـــــة ،  المفارقـــــات تـــــأتى م

ــــا ــــق أحيان ــــى الطــــب نفســــه ال ينطب ــــة حــــب !  حت ــــرئيس عالق الخــــيط ال
وارنــــر محببــــة تمامــــا فــــى أول  (مــــع فتــــاة غــــامرت فــــى المــــدن الكبيــــرة 

محــــور . ، وانتهــــى بهــــا المطـــاف بــــالعودة مــــع طفلـــة صــــغيرة  ) دوارهـــاأ
الـــدراما المقارنـــة بـــين حيـــاة اليـــوم الســـريعة ودفء قريـــة جنوبيـــة تعـــيش  

ــــات ــــام الثالثيني ــــين البطــــل والبطلــــة هــــى .  كمــــا أي المناقشــــة الرئيســــة ب
، وهـــل يمكـــن  هـــل  يمكـــن للمـــرء أن يكـــون مخيـــرا فـــى بلـــدة صـــغيرة

؟ إن البطـــــل نشـــــأ أصـــــال فـــــى بلـــــدة  فورنيـــــاأن يكـــــون مســـــيرا فـــــى كالي
ــــــ!  ؟ ، فهــــــل يقــــــرر البقــــــاء صــــــغيرة ــــــة طريقــــــة وحافل ة معالجــــــة كوميدي

مشـــــهد النهايـــــة .  بـــــالرؤى الطريفـــــة وباللحظـــــات الرومانســـــية المـــــؤثرة
يـــــــأتى بظهــــــــور مفــــــــاجىء مـــــــدروس ومفعــــــــم باإليحــــــــاءات لهــــــــاميلتون  
ـــــى ســـــيعمل بهـــــا البطـــــل ـــــل األرســـــتقراطية الت ـــــادة التجمي  ، كـــــرئيس عي

ــــب البلــــدة الــــذى شــــاهدناه طــــوال الفــــيلم  ــــك كنقــــيض كامــــل لطبي وذل
  . ) وأداه الكهل هيوز بخفة ظل مميزة (

  طرزان
  . ” أسطورة طرزان “:  انظر

  ٨٤طرزان 
  . ” أسطورة طرزان “:  انظر

  طرزان قاهر الغابة
  . ” أسطورة طرزان “:  انظر

أسطورة إيرول فلين —طرقى الخبيثة الخبيثة 
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Legend of Errol Flynn 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٤)   ت  ( ١٩٨٥أميركا 
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ــــين ــــرول فل ــــنجم إي ــــة لل ــــاة المهني ــــدأ بوصــــوله  ســــرد مفصــــل للحي ، يب
دوالرا  ١٢٥لپاســـــادينا قادمـــــا مـــــن مســـــقط رأســـــه أســـــتراليا لتعاقـــــد بــــــ 

، فقيامــــــه فــــــى اليــــــوم التــــــالى  فــــــى األســــــبوع لحســــــان وارنــــــر بــــــراذرس
ـــــة  ـــــى فـــــيلم بمجـــــرد دور جث ـــــروس الفضـــــولية ‘ف  ١٩٣٥’  قضـــــية الع

ــــــوود ( ــــــانى أدواره فــــــى هولي ــــــم صــــــعود  ) للدقــــــة هــــــذا مصــــــنف كث ، ث
، حيـــث كــــان الفــــيلم النقلــــة  نجمـــه ســــريعا بســــبب وســـامته وخفــــة ظلــــه

ـــة وأبرزهـــا تلـــك مـــع ليلـــى .  ’ كـــابتن بـــالدّ  ‘هـــو  هنـــاك عالقاتـــه الغرامي
.  اعـــــب جمـــــةداميتــــا التـــــى تزوجهـــــا فــــى النهايـــــة لكنهـــــا ســــببت لـــــه مت
وأخيــــرا اتهامــــه .  هنــــاك أيضــــا رحلتــــه ألســــپانيا أثنــــاء الحــــرب األهليــــة

ـــــإغواء قاصـــــر ـــــى حياتـــــه المهنيـــــة ب ـــــة الهبـــــوط ف ـــــذى كـــــان بداي .  ، وال
ـــــــــــــف  ككـــــــــــــل عمـــــــــــــل حافـــــــــــــل بالمعلومـــــــــــــات والمواقـــــــــــــف والطرائ
ــــو مــــن  ــــه يخل ــــى طول ــــى تجعلــــه عل والشخصــــيات الشــــهيرة للدرجــــة الت

العنــــوان جســــد فيــــه مزيجــــا قــــدم ريجــــر أداء محببــــا لــــدور .  أى ملــــل
ـــزام أو بحـــث مـــا وإن كـــان مبهمـــا نحـــو  مـــن خفـــة الظـــل والمغـــامرة وإلت

إحســــــاس خــــــاص بــــــالفقراء وكــــــذا نحــــــو الشــــــيوعيين  (قضــــــية أكبــــــر 
چــــاك وارنــــر مقــــدم هنــــا .  ، زائــــد أيضــــا لمســــة حــــزن دفــــين ) األســــپان

كطاغيـــــــة متوســـــــط الجبـــــــروت وأيضـــــــا معتـــــــدل )  أداه هـــــــال لينـــــــدن (
ــــــــرم الجم ــــــــع منافســــــــين ومرءوســــــــيناللســــــــان يحت ــــــــل وعطــــــــوف  ي ، ب

ـــا وربمـــا لهـــذا بعـــض جـــذوره كشخصـــية صـــاحب ســـتوديو علـــى .  أحيان
ــــوود ــــرا األســــاطير الشــــائعة يســــار هولي ــــه ال يطــــابق كثي المؤلفــــة .  ، لكن

  . المنتجة دوريس كييتون هى ابنة فلين بالعماد
   ٢/١الطريد 

  ق أأ ٨٥)   س/  لورد ( ١٩٦٨لبنان 
  . سيد طنطاوى:  إخراج.  سالمعبد العزيز :  سيناريو

، حســــن  ، ســــميرة بــــارودى ، رنــــدة ، يوســــف شــــعبان فريــــد شــــوقى
  . المليجى

، مـــاذا يفعــــل  ، فيحـــب ويتــــزوج تنفـــك عقـــدة رجــــل بالنســـبة للنســــاء
؟ ميلودرامـــــا عنيفـــــة متوســـــطة المســـــتوى أو  عنـــــدما يكتشـــــف خيانتهـــــا

  ! أقل
  طريد العدالة

  . ” الجاسوس المحترف “:  انظر
   ٢/١ردوس طريد الف

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

،  ، محمـــــد توفيـــــق ، نجـــــوى فـــــؤاد ، ســـــميرة أحمـــــد فريـــــد شـــــوقى
  . ، حسين عسر ، رجاء يوسف عزيزة حلمى

قصـــــة الـــــدرويش المتســـــول الـــــذى اختفـــــى فأعتقـــــد أهـــــل قريتـــــه أنـــــه 
، ويفيــــــق  تنكــــــره الجنــــــة وتنكــــــره النــــــار.  مــــــات وينشــــــئون لــــــه مقامــــــا

ـــــة ـــــرة مـــــع امـــــرأتين أحـــــداهما الشـــــر .  لتنكـــــره القري ـــــة مثي يرحـــــل لتجرب
جيــــدة عنــــد .  فانتازيــــا دينيــــة مــــن توفيــــق الحكــــيم.  واألخــــرى الخيــــر

  . ، ساذجة عند المواعظ خفة الظل
  الطريق 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج
، محمــــد  تحيــــة كاريوكــــا ، ، رشــــدى أباظــــة ، ســــعاد حســــنى شــــادية
  . ، حسن البارودى توفيق

، وأن عليــــــه أن  ، تخبــــــره بــــــأن لــــــه أبــــــا ثريــــــا لحظــــــة احتضــــــار أمــــــه
موقــــف ميتافيزيــــائى مــــن إبــــداع نجيــــب .  يصــــلح أحوالــــه ويبحــــث عنــــه

ـــــــدين مصـــــــطفى محفـــــــوظ ـــــــد حســـــــام ال ـــــــى ي ـــــــامرة  ، وعل ، مجـــــــرد مغ
، ويــــدخل فــــى عالقــــة غراميــــة مــــع  غموضــــية لشــــاب يبحــــث عــــن أبيــــه

ـــــاة رقيقـــــة فنـــــدق صـــــاحب ـــــة مـــــع فت ـــــى  ، وأخـــــرى عاطفي ، دون أن تعن
ــــن ظاهرهــــا ــــات أبعــــد م ــــى حــــد !  هــــذه العالق مــــع هــــذا يظــــل جيــــدا ف

ذاتــــــه كفــــــيلم تعليــــــق اجتمــــــاعى عــــــادى أو كتمثيليــــــة شاشــــــة لحســــــين 
  . ” وصمة عار “فى  ١٩٨٦أعيد عام .  حلمى المهندس

  طريق األبطال 
  ق أأ ١٢٥)   س ( ١٩٦١مصر 

:  ســــيناريو.  عبــــد المــــنعم الســــباعى:  قصــــة.  بيــــةأفــــالم النــــور العر 
ـــــــور المشـــــــرى ـــــــاچ.  محمـــــــود إســـــــماعيل:  حـــــــوار.  أن ـــــــوى :  مونت عل



٢١٦  

:  مــــــدير التصــــــوير.  أنطــــــون بــــــوليزويس:  مهنــــــدس المنــــــاظر.  فايــــــد
  . محمود إسماعيل:  إخراج.  محمود نصر

ـــــــد رســـــــتم ، صـــــــالح ذو  ، عمـــــــاد حمـــــــدى ، شـــــــكرى ســـــــرحان هن
  . ، عزيزة حلمى الفقار

، وتنكـــــر حبهـــــا لـــــه  لعـــــوب تقـــــع فـــــى حـــــب كاتـــــب معـــــروفســـــيدة 
ــــــال .  حفاظــــــا علــــــى ســــــمعته اآلن تجمعهمــــــا المقاومــــــة الشــــــعبية والقت

ــــى فلســــطين كمراســــل حربــــى  ــــذهب هــــو إل ــــوطن حيــــث ي ــــن أجــــل ال م
،  خلــــــيط مــــــن الميلودراميــــــات العاطفيــــــة والوطنيــــــة.  وهــــــى كممرضــــــة

  . مقبول فقط ألجل الطاقم الكبير

  
  : الطريق إلى إيالت

  ’  ! لعملية كانت على قدر كبير من المخاطرة والدقة واألئر المعنوىا ‘
   ٢/١الطريق إلى إيالت 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٤٢)  ت ( ١٩٩٥مصر 
ــــــزيون ـــــة المصـــــرية.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليف ـــــن ســـــجالت البحري .  م

ـــــايز غـــــالى:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار ـــــاوين.  ف ـــــوال:  تصـــــميم العن .  ن
ــــــدس:  ميكســــــاچ ــــــزجم/  مهن ــــــديكور.  يــــــل عزي حســــــام :  مهنــــــدس ال
ـــــــاج.  مصـــــــطفى ـــــــد الوهـــــــاب:  مـــــــدير اإلنت الموســـــــيقى .  محســـــــن عب
شـــــريف :  تصـــــوير تحـــــت المـــــاء.  ياســـــر عبـــــد الـــــرحمن:  التصـــــويرية
مخـــــرج المعـــــارك .  إيهـــــاب محمـــــد علـــــى:  ؛ مســـــاعد مصـــــور شـــــيمى

ــــــدير التصــــــوير ــــــاچ.  ســــــعيد شــــــيمى:  وم ــــــال:  مونت ــــــو الع .  كمــــــال أب
 . أنعام محمد على:  إخراج.  وح الليثىممد:  المنتج الفنى

،  محمــــــد عبــــــد الجــــــواد ↑.  نبيــــــل الحلفــــــاوى.  عــــــزت العاليلــــــى
،  ، هــــانى كمــــال ، عبــــد اهللا محمــــود ، ناصــــر ســــيف هشــــام عبــــد اهللا
ــــــاروق عيطــــــة طــــــارق النهــــــرى.  ، عــــــالء مرســــــى محمــــــد ســــــعد ،  ، ف
.  > فى دور مــــــــريمـ  مــــــــادلين طبــــــــر :  بطولــــــــة <.  ســــــــليمان عيــــــــد
ــــــراء العســــــكريون.  ، يســــــرى مصــــــطفى مــــــدحت مرســــــى ــــــواء :  الخب ل

مصــــــطفى /  ، عميــــــد بحــــــرى متقاعــــــد إبــــــراهيم الــــــدخاخنى/  متقاعــــــد
ـــــة.  مـــــاهر ـــــد بحـــــرى:  مـــــن القـــــوات البحري ـــــاروق محســـــب/  عمي ،  ف

ـــــــد بحـــــــرى ـــــــوى شـــــــلبى/  عمي ـــــــد بحـــــــرى النب ـــــــد العظـــــــيم /  ، عمي عب
ـــــد بحـــــرى مصـــــطفى الحـــــو/  ، عقيـــــد بحـــــرى طعـــــواش أشـــــرف /  ، رائ
محمــــد /  نقيــــب بحــــرى:  علــــى التــــدريب العســــكرى أشــــرف.  محمــــد
.  ضـــــــيوف الفـــــــيلم.  ، شـــــــيرين وجـــــــدى ناهـــــــد رشـــــــدى§ .  شـــــــريف

  . محمد الدفراوى.  صالح ذو الفقار
ــــاقلتين فــــى مينــــاء إيــــالت  ــــة منهــــا ن عمليــــة نســــف ثــــالث قطــــع بحري

ال يجــــــب خلــــــط هــــــذا بضــــــرب  ( ١٩٦٩اإلســــــرائيلى فــــــى نوفـــــــمبر 
ع أن العمليـــة كانـــت علـــى قـــدر  الواقـــ.  ) المـــدمرة إيـــالت قبـــل عـــامين

هــــــذا .  كبيــــــر مــــــن المخــــــاطرة والدقــــــة واألئــــــر المعنــــــوى فــــــى حينهــــــا
ــــــــة المعهــــــــودة عــــــــن  ــــــــه عــــــــن الخطاب ــــــــأت ب ــــــــادة ن ــــــــيلم م أعطــــــــى الف
االنتصـــــــارات الوهميـــــــة والتهـــــــويالت المعتـــــــادة فـــــــى الحـــــــديث عـــــــن 

، وركــــــزه فـــــى الحــــــديث عــــــن تفاصــــــيل عمليــــــة  حروبنـــــا مــــــع إســــــرائيل
ة اإلثـــــــارة ومحكمـــــــة التنفيـــــــذ فـــــــى ، كبيـــــــر  محـــــــدودة الحجـــــــم نســـــــبيا

أبــــــرز اإلثــــــارة جــــــاءت مــــــن تنفيــــــذ العمليــــــة بــــــدون معاونــــــة .  المقابــــــل
رســــــمية مــــــن األردن وتحــــــت غطــــــاء آخــــــر أبلــــــغ للســــــلطات العراقيــــــة 
،  لتبريـــــــر تمريـــــــر المعـــــــدات منهـــــــا إلـــــــى األردن فالحـــــــدود الســـــــعودية

والوحيــــدون الــــذى شــــاركوا فيهــــا قلبــــا وقالبــــا هــــم جماعــــة صــــغيرة مــــن 
التحريـــــــر الفلســـــــطينية ســـــــاهمت فـــــــى االســـــــتطالع وتــــــــأمين منظمـــــــة 

معنـــــى هـــــذا أن شـــــمل الفـــــيلم .  التحركـــــات والنقـــــل ومـــــا إلـــــى ذلـــــك
الكثيــــر مــــن اجتيــــاز المطــــارات ونقــــاط التفتــــيش وأجهــــزة المخــــابرات 

مخطوطــــــة غـــــــالى تحاشـــــــت الخطابيـــــــات .  الصــــــديقة قبـــــــل المعاديـــــــة
.  عامــــــةالوطنيـــــة وحاولـــــت دومــــــا مزجهـــــا بـــــدوافع فرديــــــة أو إنســـــانية 

خـــيط فرعـــى عومــــل برهافـــة هــــو عالقـــة الــــود بـــين أحــــد أفـــراد العمليــــة 
ـــــة  ـــــذكريات القاســـــية مـــــن قري ـــــر ذات ال والبطلـــــة مقاتلـــــة منظمـــــة التحري

ــــــر ياســــــين ،  مشــــــاهد انفجــــــارات محــــــدودة لكــــــن مقنعــــــة نســــــبيا.  دي
ــــذكر وغيــــاب العنــــف هــــو .  وتقريبــــا ســــواها ال توجــــد مشــــاهد نشــــاط ت

ســــــــية عــــــــن العمليــــــــات التخريبيــــــــة ضـــــــعفه األساســــــــى فــــــــاألفالم الكال
ــــين الترقــــب والنشــــاط ــــة ب ــــادت الموازن ــــى  اعت ــــب أحــــدهما عل ، ال تغلي

  . اآلخر
  الطريق إلى الشمس 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 
ــــون عصــــام .  د:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  اتحــــاد اإلذاعــــة والتليفزي

ـــــــز ـــــــدس .  دلى فخـــــــرىعـــــــ:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  عبـــــــد العزي مهن
ــــــديكور ــــــد:  ال ــــــة عي ــــــدير التصــــــوير.  فادي إعــــــداد .  أحمــــــد بكــــــر:  م
إبـــــراهيم :  فــــــيديو تســـــجيل ومونتـــــاچ.  معـــــالى الحفنـــــاوى:  موســـــيقى
مســـــاعدا .  ، عبـــــد اهللا عـــــواد ، حســـــن شـــــيرين ، أحمـــــد ســـــالمة ســـــيد

:  مــــدير اإلنتــــاج.  ، آمــــال خلوصــــى أشــــرف عبــــد الحميــــد:  اإلخــــراج
  سمير الصدفى:  جإخرا .  محمود حنفى

محمـــــــد .  بطولـــــــة.  بثينـــــــة رشـــــــوان.  عـــــــزة لبيـــــــب.  ناصـــــــر ســـــــيف
:  الفنــــــــان القــــــــدير.  حســــــــين الشــــــــربينى.  ســــــــعد أردش.  الــــــــدفراوى

حســــن .  أحمـــد عقــــل.  أحمـــد ســــالمة.  ناديـــة عــــزت.  محمـــد توفيــــق
  . نادية رفيق.  العدل

،  بعــــــــض الشخصــــــــيات حــــــــذفت وبعــــــــض الشخصــــــــيات أضــــــــيفت
ة والحبكــــة المحوريــــة هــــى ذاتهــــا مــــن لكــــن تظــــل الشخصــــيات الرئيســــ

’  الشــــمس ‘ضــــابط شــــاب منقــــول حــــديثا لبلــــدة .  ” الــــوحش “فــــيلم 
، حيــــث يتحــــالف فيهــــا ثــــرى البلــــدة وعمــــدتها واإلدارة  بمحافظــــة قنــــا

ــــة الفاســــدة  ــــة (الحكومي ــــة الزراعي ــــا فــــى مشــــرف الجمعي ــــة هن ،  ) ممثل
ـــــة  ’ الضـــــبع ‘وشخصـــــية غامضـــــة أصـــــبح اســـــمها هنـــــا  ، لفـــــرض هيمن

الصـــــراع األساســـــى يتركـــــز فـــــى ســـــعيهم لشـــــراء .  ة علـــــى البلـــــدةشـــــامل
بقيــــة أراضـــــى البلـــــدة وتصـــــدى الضــــابط وكـــــذا مهندســـــة زراعيـــــة شـــــابة 

هـــــذان تربطهمــــا عالقـــــات عاطفيــــة بـــــاثنين آخــــرين يشـــــاركانهما .  لهــــم
اختفـــــى والـــــدها فـــــى )  بثينـــــة رشـــــوان (األول بفتـــــاة ريفيـــــة :  التحـــــدى

ـــــة بصـــــحفى مغـــــامر  ظـــــروف غامضـــــة جـــــاء )  أحمـــــد ســـــالمة (، والثاني
ســـعيا لكشـــف ســـر مـــا يجـــرى فـــى البلـــدة ويتعـــرض ألكثـــر مـــن محاولـــة 

ــــداء ــــه.  اعت ــــول فــــى حــــد ذات ــــع  مقب ــــة م ــــذكر للمقارن ، لكــــن ال وجــــه ي
  . األصل بالغ اإلتقان
   ٢/١طريق األمل 

  ق أأ ١٤٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
قصــــــــــة .  أفــــــــــالم حلمــــــــــى رفلــــــــــة]  الشــــــــــرق لتوزيــــــــــع األفــــــــــالم [

يوســــف :  حــــوار.  ، عــــز الــــدين ذو الفقــــار يوســــف جــــوهر:  ريووســــينا
:  مونتـــــــــــاچ.  أنطـــــــــــون بـــــــــــوليزويس:  مهنـــــــــــدس المنـــــــــــاظر.  جـــــــــــوهر
ــــدير التصــــوير.  حســــنوف ــــد:  م عــــز الــــدين ذو :  إخــــراج.  وحيــــد فري

  . الفقار
،  ، رشـــــدى أباظـــــة ، زهـــــرة العـــــال ، شـــــكرى ســـــرحان فـــــاتن حمامـــــة

  . ، ميمى شكيب أحمد مظهر
ـــي ـــو هـــذا الف ـــر تقليـــدى لفـــاتن .  لم مـــن جـــرأة واضـــحةال يخل دور غي

وقـــــد نجـــــح فـــــى .  ، كمـــــا نراهـــــا تقتـــــل نراهـــــا تبيـــــع نفســـــها.  حمامـــــة
تكثيـــــف الظـــــروف التـــــى حولتهـــــا مـــــن فـــــاتن حمامـــــة إلـــــى هـــــذا فجـــــاء 

التغريــــــــر بهــــــــا جنســــــــيا وانحرافهــــــــا :  القصــــــــة.  درامــــــــا قويــــــــة مــــــــؤثرة
بعـــد  ثـــم تلـــوح الســـعادة.  ، وذلـــك اســـتغالال لمـــرض والـــدتها للـــدعارة

ــــى منزلهمــــا ــــع ضــــابطين عاشــــت ف ــــة م ــــت لحــــب  صــــداقة بريئ ، وتحول
  . ، لكن الماضى يعود حتما أحدهما

  طريق االنتقام 
  ق أأ ٩٨)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٧٢مصر 

.  أفـــــالم فريـــــد شـــــوقى]  أفـــــالم فريـــــد شــــوقى وكالــــة الجـــــاعونى  [
ــــب:  قصــــة وســــيناريو ــــد الحــــى أدي ــــاچ.  عب ــــو العــــال:  مونت .  كمــــال أب

  . أمين الحكيم:  إخراج.  محمد عمارة:  ير التصويرمد
ـــــد شـــــوقى ـــــث ، ســـــهير المرشـــــدى فري ـــــيم  ، حمـــــدى غي ـــــد العل ، عب

ـــــــد الحـــــــق ، محمـــــــود الســـــــباع خطـــــــاب ـــــــد العظـــــــيم عب ، ناهـــــــد  ، عب
  . ، حسين عسر ، محمد صبيح سمير

، مقــــدم  أحــــدهم وقــــد أصــــبح ضــــابط شــــرطة.  درامــــا بــــدو متوســــطة
ــــ ــــة عمــــه الطبيب ــــزواج مــــن ابن ــــدى عليهــــا.  ةعلــــى ال ــــة أخــــرى تعت ،  قبيل

  . ، ما بين االنتقام أو الطرق القانونية وينقسم أهل البطل
  طريق بال نهاية 

  ق أأ ١٠٠)   س/  الليثى ( ١٩٦٨لبنان 
  . سيف الدين شوكت:  وإخراج سيناريو وحوار
، علــــى  ، آمــــال شــــوكت ، أوزجــــان تيكــــول ، طــــروب إيهــــاب نــــافع

  . ، على عبد العال شان
، ثـــــم  طـــــل يســـــرق حقيبـــــة مجـــــوهرات مـــــن علـــــى ســـــفينةشـــــاب عا

، مغــــــامرات وعالقـــــة عاطفيـــــة ثــــــم  يختفـــــى فـــــى حانــــــة فـــــى إســـــتانبول
  . نموذجى لألداء الجامد إليهاب نافع.  مفاجأة

    ٢/١طريق التنين 
Way of the Dragon 

  ] اإلنجليزية إضفاء [ق م  ٩٩)  س/   لورد ( ١٩٧٢هونج كونج 
  . ” بركان الغضب “:  ، س  ف

Aka: Return of the Dragon (USTitle). 
Golden Harvest; Concord. M: Joseph Koo. E: Chmg Yao 

Ching. PD: Chien Hsin. DPh: Ho Lm Shan. P: Raymond 
Chow. W and D: Bruce Lee. 

Bruce Lee, Nora Miao, Chuck Norris, Wei Ping Ao, 
Wang Chung Hsin. 

هــــذا .  ، والوحيــــد لــــه كموجــــه لرئيســــية لليــــىثالــــث الخمســــة أفــــالم ا
، وافــــد هنــــا إلــــى رومــــا للعمــــل فــــى مطعــــم  الصــــينى الفطــــرى الطيــــب

، ويصــــبر  ، والــــذى يريــــد األشــــرار االســــتيالء عليــــه ابنــــة أخــــى صــــديقه
ــــــــى أن ينفجــــــــر  طــــــــويال هــــــــذه التســــــــمية .  ” بركــــــــان الغضــــــــب “، إل

، وتجمـــــــل الكثيـــــــر مـــــــن صــــــــفات  المصـــــــرية األصـــــــلية معبـــــــرة حقـــــــا
،  ، مغتـــــــــــرب مســــــــــالم:  ص شخصــــــــــية ليـــــــــــى الســــــــــينمائيةوخصــــــــــائ
، وال يــــرد األذى  ، يتحمــــل اإلهانــــات الموجهــــة لــــه ولجنســــه هــــادىء

مـــع العلـــم بالمناســـبة بـــأن هـــذا هـــو  (أبـــدا إن لـــم يكـــن أقـــرب للخجـــل 
ــــه لقطــــة فــــى الفــــراش مــــع امــــرأة ــــذى يحــــوى ل ــــد ال .  ) ! الفــــيلم الوحي

لة ال مثيـــل لهـــا مـــن قتاليـــة وبســـا:  بعـــد هـــذا أنـــت أعلـــم بـــذلك البركـــان
ـــــواع نوعهـــــا ـــــن كـــــل األن ـــــة ، وربمـــــا م ،  ، وبراعـــــة حركـــــة ، ســـــرعة فائق

ــــه بالضــــبط ــــن البالي ــــى رقــــى ف ــــال ف ــــين .  ومراوغــــة وقت ــــة ب معركــــة النهاي
ــــوريس فــــى الكوليســــيام ــــى وشــــك ن ــــوع لي ، وربمــــا  ، تحفــــة كالســــية للن

، األمــــر  تنفــــرد بمشــــاعر الحــــزن واالحتــــرام تجــــاه الخصــــم بعــــد قتلــــه
ــــدر ــــذى ين ــــث يكــــون البطــــل  ال ــــال حي ــــون القت أن تجــــده فــــى أفــــالم فن

ـــــه الكيـــــل مـــــن االســـــتفزازات  ـــــال بعـــــد أن يفـــــيض ب دومـــــا مضـــــطرا للقت
.  واألذى ومـــــن ثـــــم ال محـــــل الحتـــــرام مـــــن يخـــــرج المـــــرء عـــــن حلمـــــه

  . ” الرأس الكبير “انظر قائمة أفالم برووس ليى فى أولها 

  طريق السعادة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٣مصر 

  . كامل حفناوى:  خراجإ
، هنــــــد  ، زهــــــرة العــــــال ، فريــــــد شــــــوقى ، كمــــــال الشــــــناوى ماجــــــدة

  . رستم
ــــاة متطلعــــة تهــــرب فــــى ليلــــة الزفــــاف مــــن الــــزواج الــــذى يقترحــــه  فت

مــــن تهــــرب معــــه شــــاب ثــــرى .  عليهــــا أبوهــــا الموظــــف بســــيط الحــــال
.  ، لكنــــه يتهــــرب منهــــا بعــــد قليــــل لعــــوب تقــــيم معــــه عالقــــة جنســــية

ــــــار ــــــأن تقابلــــــه مــــــرة أخــــــرى حيــــــث يحــــــاول  مجريــــــات االنهي تنتهــــــى ب
ــــداء عليهــــا جنســــيا فتقتلــــه ــــذى ســــيدافع عنهــــا.  االعت ،  خمــــن مــــن ال

فـــــى نهايـــــة هـــــذه البكائيـــــة الفعالـــــة المندرجـــــة تحـــــت شـــــعار الســـــينما 
  . القناعة كنز ال يفنى:  المصرية األثير

  طريق الشوك 
  ق أأ ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٥٠مصر 
  . حسين صدقى:  إخراج

، محمــــــــود  ، لــــــــوال صــــــــدقى ، حســــــــيبة رشــــــــدى دقىحســــــــين صــــــــ
  . ، فريد شوقى شكوكو

،  فتــــــاة بدويــــــة تنقــــــذ ضــــــابطا مــــــن بطــــــش أهلهــــــا مهربــــــى العقــــــاقير
تغـــــار منهـــــا ابنـــــة عمـــــه الســـــاعية للـــــزواج .  فيهـــــرب آخـــــذا إياهـــــا معـــــه

، بينمــــا فــــى المقابــــل تهــــرب هــــى عنــــدما يتضــــح لهــــا أنــــه ال يــــزال  منــــه
ــــى أهلهــــا ــــادى ليلــــى.  يحــــاول اســــتغاللها للقــــبض عل ،  تشــــتغل فــــى ن
أهلهــــــا لقتلهــــــا أم الضــــــابط :  واآلن الســــــباق فــــــيمن يصــــــل إليهــــــا أوال

ـــه ـــاز بثقـــل الظـــل ليطشـــف لهـــا حب ،  ؟ عامـــة أفـــالم حســـين صـــدقى تمت
ـــــد هـــــذه المـــــرة أن الســـــينما المصـــــرية صـــــنعت قصـــــة الهـــــروب  مـــــا يزي

  ! هذه مرة على األقل لكل مغنية أو راقصة اشتغلت فيها
   ٢/١طريق الشيطان 

  ق أأ ٩١)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

، توفيــــق  ، شــــويكار ، فريــــد شــــوقى ، رشــــدى أباظــــة ســــامية جمــــال
  . ، مديحة سالم الدقن

ـــــــان ـــــــبطالن بلطجي ـــــــه ال ـــــــى  ، يحترفـــــــان القمـــــــار وكـــــــل مـــــــا إلي ، حت
، وتبـــــدأ قصـــــة حـــــب مـــــع  توقظهمــــا ســـــيدة عجـــــوز إلـــــى طريـــــق الخيـــــر

ــــــا مكــــــ.  ســــــامية جمــــــال ــــــذدرام ، لكــــــن نجاحهــــــا  ررة متوســــــطة التنفي
ــــره بشــــدة فكــــرة  ــــت تثي ــــل نســــبة لوقتهــــا يرجــــع ألن الجمهــــور كان الهائ
،  أن يتنــــافس رشــــدى أباظــــة وفريــــد شــــوقى علــــى حــــب ســــامية جمــــال

ــــاة  ــــل هــــذا الصــــراع فــــى الحي وكــــان يغــــذيها بشــــائعات حــــول وجــــود مث
  ! الواقعية

  الطريق المستقيم 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٣مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

،  ، بشــــــارة يــــــواكيم ، أمينــــــة رزق ، فاطمــــــة رشــــــدى يوســــــف وهبــــــى
  . ، محمد الديب إستيفان روستى

ميلودرامــــا إغــــواء صــــنعت الســــينما المصــــرية نســــخا كثيــــرة منهــــا مــــن 
، لكـــــن مـــــا  زوج متفـــــانى مــــن أجـــــل أســـــرته.  قبــــل وبالـــــذات مـــــن بعـــــد

  . اء لعوبباليد حيلة عندما تدخل لإلطار امرأة حسن
   ٢/١الطريق المسدود 

Impasse 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . صالح أبو سيف:  إخراج

ـــــــة ـــــــاتن حمام ، شـــــــكرى  ] أحمـــــــد مظهـــــــر [ـ  ، حـــــــافظ مظهـــــــر  ف
ــــــة  ، وداد حمــــــدى ، فــــــردوس محمــــــد ، زوزو ماضــــــى ســــــرحان ، قدري
ـــــاض القصـــــبجى كامـــــل ـــــرى ، ري ـــــة خي ـــــدة كامـــــل ، خيري ـــــك  ، عاي ، مل
، عــــدلى   ، توفيــــق الــــدقن ، نعيمــــة وصــــفى إحســــان شــــريف ، الجمــــل
  . ، آمال فهمى كاسب

مـــــن أول األفـــــالم الجريئـــــة التـــــى عالجـــــت حـــــق المـــــرأة فـــــى اتخـــــاذ 
قرارهــــا الخــــاص واختيــــار الطريــــق الــــذى تــــراه صــــوابا مــــن خــــالل قصــــة 

، وتــــرفض طريــــق  فتــــاة تتمــــرد علــــى حيــــاة أســــرتها المتطلعــــة المنحرفــــة
، وتعتمــــــــد علــــــــى ذاتهــــــــا  وأخواتهــــــــاالــــــــدعارة الــــــــذى تســــــــلكه أمهــــــــا 

ــــــف ــــــدريس وترحــــــل للري ، لكــــــن هلــــــى يكــــــون الطريــــــق ســــــهال أم  بالت
؟ هـــــذه القضـــــية  ؟ ولـــــو كـــــان مســــدودا هـــــل يمكـــــن اختراقــــه مســــدودا

ــــــة فــــــى وقتهــــــا ــــــدة والثوري ــــــاة نظيفــــــة تحــــــارب .  الجدي إنهــــــا درامــــــا فت
، مــــاجن  أحمـــد مظهــــر مؤلـــف روائــــى يعـــظ بالفضــــيلة.  مجتمعـــا كــــامال
أكمـــــل صـــــالح أبـــــو ســـــيف معالجـــــة نفـــــس :  معلومـــــة . فـــــى الحقيقـــــة
، واألخيـــــر هـــــو  ” أنـــــا حـــــرة “و ”  هـــــذا هـــــو الحـــــب “القضـــــية فـــــى 

  . فيلمه النموذجى فى نوعه
  الطعنة 

  ق م ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . عبد الهادى طه:  إخراج

، محمـــــد  ، ربـــــاب ، أشـــــرف ســـــيف ، يوســـــف شـــــعبان معـــــالى زايـــــد
ــــــــــو الحســــــــــن ــــــــــ ، نظــــــــــيم شــــــــــعراوى أب ، محمــــــــــود  زة حلمــــــــــى، عزي

  . ، سوزى خيرى ، فتحى عمران ، إيهاب خليل الحفناوى
ـــــق طـــــراز لألربعينيـــــات ـــــة مـــــن أعت ـــــب يحـــــب .  ميلودرامـــــا عاطفي طال

ــــل ــــاة لي ــــه فت ــــر يحــــاول إبعادهــــا  ، وهــــى تســــاعده وتدفع ــــه الكبي ، وأخي
ـــــه ـــــا هـــــى لهـــــا مشـــــاكلها الخاصـــــة.  عن ـــــى التضـــــحية  طبع ، وتقـــــدم عل

  . لنهاية بالتأكيد مأساوية، لكن ا بكل شىء من أجل الحب
   ٢/١طعنة فى قلب القمر 

Shoot the Moon 
  ق م ١٢٤)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨٢أميركا 
  . ” دائرة الحرمان “:  س



٢١٧  

Metro Goldwyn Mayer. E: Gerry Hambling. PD: Geoffrey 
Kirkland. DPh: Michael Seresin. S: Bo Goldman. P: Alan 
Marshall. D: Alan Parker. 

Albert Finney, Diane Keaton, Karen Allen, Peter Weller, 
Dana Hill, Viveka Davis, Tracey Gold, Tina Yothers, Leora 
Dana. 
ــــة  مقاطعــــة مــــارين الجميلــــة المجــــاورة لســــان فرانسيســــكو هــــى خلفي
ــــدمان  ــــو جول ــــب القمــــة ب ــــذل كات ــــى ب ــــة الت هــــذه الميلودرامــــا االجتماعي

جعلهـــــا تصـــــمد لكالســـــيات الضـــــرب فـــــى  جهـــــدا مهمـــــا فـــــى محاولـــــة
ــــــــات والخمســــــــينيات ــــــــن تبســــــــيط  األربعيني ــــــــض م ، لكــــــــن عابهــــــــا بع

، والكثيـــــــر مـــــــن  الخيـــــــوط وأحاديـــــــة الشخصـــــــيات ومباشـــــــرة الـــــــدراما
ــــــاديين ــــــدورين القي ــــــن صــــــاحبى ال ــــــل م ــــــب .  صــــــخب التمثي قصــــــة كات

، ويتفقـــــــان علـــــــى أن  معـــــــروف ينفصـــــــل عـــــــن زوجتـــــــه ســـــــيدة المنـــــــزل
هــــذا يجعــــل الــــزوج .  لبنــــات األربــــعمناصــــفة وقــــت كــــل منهمــــا مــــع ا

ومـــــن ناحيـــــة .  يـــــرى قـــــدر الجهـــــد الـــــذى كانـــــت تبذلـــــه زوجتـــــه معهـــــن
أخـــرى يســـمح لكـــل منهمـــا بمتابعـــة العالقـــة الغراميـــة التـــى بـــدأ اآلخـــر 

ــــاعى فــــى إنشــــائها ــــين الرب ــــؤدى لصــــدامات عنيفــــة ب ــــذى ي ،  ، األمــــر ال
قــــــدمت كــــــاثلين  ١٩٨٩فــــــى .  وأنــــــت تعلــــــم مــــــاذا ســــــتكون النهايــــــة

ـــــر ـــــوى هـــــو  تيرن عـــــن ”  وأخيـــــرا أصـــــدقاء “فيلمـــــا تليفــــــزيونيا لكـــــن أق
مفتــــــاح التــــــأثير األقــــــوى هــــــو التركيــــــز علــــــى شخصــــــية .  ذات الثيمــــــة

  . ، وتقديم كل شىء من منظورها واحدة هى الزوجة
  الطعنة القاتلة

  . ” الموت مرة أخرى “:  انظر
   ٢/١طفل باإلكراه 

Junior 
  ق م ١١٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

Universal [Northern Lights]. C: Michael Chinich and 
Alan Berger. CD: Albert Wolsky. M: James Newton 
Howard. AscP: Sheldon Kahn. Co-Ps: Neal Nordlinger, 
Gordon Webb. E: Sheldon Kahn, Wendy Greene Bricmont. 
PD: Stephen Lineweaver. DPh: Adam Greenberg. ExcPs: 
Joe Medjuck, Daniel Goldberg and Beverly J. Camhe. W: 
Kevin Wade and Chris Conrad. P and D: Ivan Reitman. 

Arnold Schwarzenegger. Danny deVito. Emma 
Thompson. ¤ Frank Langella. Pamela Reed. Aida Turturro, 
James Eckhouse, Megan Cavanagh. Welker White, 
Kathleen Chalfant, Merle Kennedy. And Judy Collins.  ↑ 
Mindy Seeger, Christopher Meloni, Antoinette Peragine, 
Cassandra Wilson, Ellen McLaughlin, Stefan Gierasch, 
Alexander Enberg, Judy Ovitz, Kevin West, Ira Newborn. 
Misa Koprova. 

،  ت األجنــــــة ومنــــــع لفــــــظ الجســــــم لهــــــااإليكســــــبكتين عقــــــار لتثبيــــــ
فــــى إحــــدى  (، فيلجــــأ مخترعــــه  تــــرفض الجهــــات الحكوميــــة اعتمــــاده

ـــــا  ـــــه  ) شـــــوارزينيجر—جامعـــــات بيركلـــــى بكاليفورني ، بإيعـــــاز مـــــن زميل
، إلــــى زرع جنــــين داخــــل  ) ديفـــــيتو (طبيــــب أمــــراض النســــاء والتوليــــد 

ـــــــه شخصـــــــيا ـــــــاك مشـــــــكلتان!  بطن ـــــــة :  هن ـــــــى العاطفي ـــــــه يتحـــــــول إل أن
، وأن البويضـــــــــة  يدة والتصـــــــــرفات النســـــــــائية أثنـــــــــاء الحمـــــــــلالشـــــــــد

ــــــة  ــــــزى غريب ــــــة ذات األصــــــل اإلنجلي ــــــه الباحث المســــــروقة تخــــــص زميلت
األخيـــــــــرة !  األطـــــــــوار بـــــــــل األميـــــــــل لالســـــــــترجال والطـــــــــابع العنيـــــــــف

هــــى الــــدور الــــذى يســــرق األضــــواء مــــن البطلــــين رغــــم )  تومپســــون (
، وليســـــــت  إجمـــــــاال كوميـــــــديا بارعـــــــة ومبتكـــــــرة بالكامـــــــل.  تألقهمـــــــا

ـــــة ـــــم تمـــــر .  مجـــــرد إغـــــراق يعتصـــــر الفكـــــرة الغريب ـــــه ل ـــــك عـــــن أن ناهي
ــــى  ــــادر عل ــــه ق ــــاء أن ــــن أحــــد األطب ــــى أعل ــــة بعــــد الفــــيلم حت شــــهور قليل

مــــن غيــــر المســــتبعد واقعيــــا أن تصــــبح موضــــة يومــــا مــــا فــــى .  تنفيــــذها
، أو األكثـــــر إنصـــــافا  فقـــــط ســـــاعتها ال تنســـــوا شـــــوارزينيجر.  القريـــــب

ــــديا  ــــة “ ١٩٤٠ال تنســــوا كومي ــــزوج حــــامال  ” انقالب ــــت ال ، التــــى جعل
  ! ، مع فارق أنها كانت عطية من إله شرقى أيضا

AAN: Song (Look What Love Has Done -Carole Bayer 
Sager, James Newton Howard, James Ingram and Patty 
Smyth -M and Lyr). 

  طفل المشاكل 
Problem Child 

  ق م ٨١)   — ( ١٩٩٠أميركا 
Universal [Imagine]. M: Miles Goodman. E: Daniel 

Hanley, Michael Hill. PD: George Costello. DPh: Peter 
Lyons Collister. S: Scott Alexander, Larry Karaszewski. P: 
Robert Simonds. D: Dennis Dugan. 

John Ritter, Jack Warden, Michael Oliver, Gilbert 
Gottfried, Amy Yasbeck, Michael Richards, Peter Jurasik, 
Charlotte Akin. 
.  ربمـــــــا أنجـــــــح كوميـــــــديا مـــــــذاق ســـــــئ فجـــــــة فـــــــى تـــــــاريخ الفنـــــــون

أخــــــذت يونيفـــــــرسال خطــــــوة فــــــى اإلتجــــــاه الصــــــحيح بتقليمــــــه إلــــــى  ‘
لقــــد كـــان علــــى .  ، إال إنهـــا لــــم تســـر فيــــه بالقـــدر الكـــافى دقيقـــة ٨١

ـــر  ـــة أخـــرى وي ٧٥الســـتوديو أن يبت فـــرج عـــن هـــذه الفوضـــى التـــى دقيق
ـــــيلم قصـــــير ـــــع أن الحـــــذف بالجملـــــة  (فــــــارايتى ـ  ’  ال تصـــــدق كف الواق

ـــــى قائمـــــة صـــــب األدوار  ـــــث تطـــــالع ف ـــــرة بحي ـــــى اللحظـــــة األخي ـــــم ف ت
ـــــم تظهـــــر قـــــط ال ســـــيما ـ  زوجـــــان شـــــابان تشـــــغلهما !  ) شخصـــــيات ل

،  الحيــــــاة الخاصــــــة والمســــــتوى االجتمــــــاعى لجيــــــران البلــــــدة ـ  الزوجة
ــــــاد مــــــيالد يجــــــدان أن ا ــــــد هــــــو حضــــــور حفــــــالت أعي لمــــــدخل الوحي

ـــه جحـــيم .  أطفـــالهم الوســـيلة الوحيـــدة هـــى تبنـــى أحـــد األطفـــال فـــإذا ب
ـــــيس خيـــــاال علـــــى غـــــرار األب الروحـــــى للضـــــرب  (مصـــــغر  البـــــذرة  ‘ل
، إنمـــــا كوميـــــديا بلهـــــاء مثيـــــرة للغـــــيظ أكثـــــر منهـــــا  ١٩٥٦’  الســـــيئة

ــــــا.  ) للضــــــحك ــــــزع حق ــــــب مف ــــــد مسلســــــل مقال ــــــدأ الحبكــــــة بع  ، تب
ـــــل متسلســـــل مـــــن الســـــجن لرؤيـــــة هـــــذا الصـــــبى  الرئيســـــية بهـــــروب قات

ـــــران ســـــويا ومـــــن خلفهمـــــا  بعـــــد أن أصـــــبحا أصـــــدقاء بالمراســـــلة ، ويف
ـــــذ  ـــــة ســـــاذجة التنفي ــــــارايتى أنهـــــا  (مطـــــاردة حامي عـــــن هـــــذه تضـــــيف ف

ـــــــل  ـــــــق ‘تجع ـــــــاطع الطري ــــــــ ’  ســـــــموكى وق ـــــــدو أشـــــــبه ب المـــــــواطن   “يب
زعج حقــــا للمشــــاهد الكارثــــة أن مايكــــل أوليفـــــر طفــــل مــــ.  ) ! ” كــــين

، وحصــــول الفــــيلم علــــى هــــذه الجماهيريــــة برهــــان  قبــــل أى أحــــد آخــــر
علمـــى جـــدا وكـــاف جـــدا علـــى مـــدى ميـــل اإلنســـان المعاصـــر للمـــذاق 

، الــــــذى ال نســــــتطيع الــــــزعم أن الفــــــيلم  الســــــئ واســــــتمراء الفجاجــــــة
أول أفــــــالم دوجــــــان الموجــــــه والممثــــــل .  ادخــــــر جهــــــدا مــــــن أجلهمــــــا
ــــــزيونى كم ـــــدى التليف ـــــه اســـــتطرادان .  وجـــــه ســـــينمائىالكومي ـــــد  “ل الول

ويبــــــدو أن يونيفـــــــرسال كمــــــا .  ’ ٣طفــــــل المشــــــاكل  ‘و”  ٢الشــــــقى 
، قـــررت عمـــل جـــزء ثـــان لـــه علـــى  قـــررت قصقصـــة الفـــيلم علـــى عجـــل

، إذ ظهــــــر فــــــى دور  عجــــــل أيضــــــا اســــــتثمارا لنجاحــــــه فــــــوق المتوقــــــع
  ! العرض بعد اثنى عشر شهرا بالضبط

  طفل المقبرة
  . ” لرعبمقبرة ا “:  انظر

  
  : طفل باإلكراه

  ’ من غير المستبعد واقعيا أن تصبح موضة يوما ما ‘
   ٢/١الطفالن المشاغبان 

Josh and S.A.M. 
  ق م ٩٧)  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 

[New Line  Columbia] Castle Rock Entertainment [City 
Light Films].  D: Billy Weber. W: Frank Deese. P: Martin 
Brest. ExcP: Arne L. Schmidt. Co-Ps: Alex Gartner, Frank 
Deese. DPh: Don Burgess. FE: Chris Lebenzon. PD: Marcia 
Hinds-Johnson. M: Thomas Newman. CD: Jill M. 
Ohanreson. C: Carrie Frazier and Shani Ginsberg 

 Jacob Tierney -as Josh. Intrd Noah Vleiss -as Sam. 
Stephen Tobolowsky. Chris Penn. Maury Chaykin. Udo 
Kier. Ronald Guttman, Ann Hearn. Joan Allen -as Caroline. 
And Martha Plimpton -as the Liberty Maid. ↑ Sean Baca, 
Jake Gyllenhall, Anne Lange, Christian Clemenson, Allan 
Arbus, Kavla Allen, Nada Despotovich, Brent Hinkley, Jay 
McNally, Daniel Tamberelli, Don R. McManus, Amy 
Wright. 
ـــــدر وأمهمـــــا  صـــــبيان صـــــغيران يشـــــعران بانشـــــغال أبيهمـــــا فـــــى أورالن

فــــــى ذات الوقــــــت يكرهــــــان .  فــــــى كاليفورنيــــــا عنهمــــــا بعــــــد طالقهمــــــا
، فيقنـــــع الكبيـــــر الصـــــغير أنـــــه آلـــــة قتـــــل چينيـــــة وأن  بعضـــــهما الـــــبعض

، وأنـــــه ال  ’ طفـــــر متغيـــــر اســـــتراتيجيا ‘هـــــو اختصـــــار ’  ســـــام ‘اســـــمه 
بـــــد لـــــه أن يهـــــرب إلـــــى كنـــــدا حتـــــى ال يشـــــركه الپنتـــــاجون فـــــى حـــــرب 

ــــــة تبــــــدأ مشــــــاعره .  ســــــرية فــــــى افريقيــــــا ــــــدما يشــــــاركه هــــــذه الرحل عن
، لكـــــــن قتامتهــــــــا الزائــــــــدة  فكــــــــرة طيبــــــــة.  ورؤيتهمـــــــا للنــــــــاس تتغيـــــــر

  . يريقاع بطئ لهذا اإلنتاج الصغانعكست فى صورة إ
  الطقم المدهب 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩١مصر 
يوســــــف :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون

.  ، ســــــــــهير أنــــــــــور أمينــــــــــة حســــــــــن:  مهندســــــــــا الــــــــــديكور.  جــــــــــوهر
ــــة ــــران:  المقدم مكســــاج .  محمــــد عبــــاس:  مــــدير اإلنتــــاج.  رضــــا جب
ـــــدس .  هـــــانى شـــــنودة:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  مجـــــدى كامـــــل:  مهن
المنــــــتج .  نســــــيم ونــــــيس:  مــــــدير التصـــــوير.  علــــــوى فايــــــد:  مونتـــــاچ
.  إبـــــــراهيم الصـــــــحن:  ؛ المنـــــــتج الفنـــــــى أشـــــــرف إبـــــــراهيم:  المنفـــــــذ
  . ناجى رياض:  إخراج

فـــــايزة  .  محســــنة توفيــــق.  أبــــو بكـــــر عــــزت.  ليلــــى طــــاهر:  بطولــــة
.  عبـــــد الســـــالم محمـــــد.  حســـــين الشـــــربينى.  شـــــريف منيـــــر.  كمـــــال
ــــع.  ســــينرجــــاء ح ــــة األنصــــارى نجــــوى ربي ــــو زيــــد ، فوزي ــــة أب .  ، فوزي

، علـــــــى  ، عبـــــــد الـــــــرحمن حامـــــــد ، إبـــــــراهيم حســـــــنين ثريـــــــا إبـــــــراهيم
ـــــور ناشـــــد ســـــعيد عبـــــودة.  البـــــاجورى ـــــد  ، طـــــارق البـــــاجورى ، أن ، عب

، ســــــــــيد  ، حمــــــــــدى موســـــــــى أبـــــــــو الســــــــــعود عطيـــــــــة.  اهللا حســـــــــنى
  . ، سيد عبد الفتاح مصطفى

ـــــة طريفـــــة ال ـــــديا إجتماعي ـــــل ومســـــلية لحـــــد مـــــا لكـــــن عـــــن كومي تمثي
أم العروســــــة تتبــــــاهى بقرابتهــــــا ألحــــــد .  موضــــــوع أكثــــــر مــــــن روتينــــــى

، وتصـــــمم أن تقـــــدم لهـــــا طقـــــم جلـــــوس مـــــذهب  الباشـــــوات القـــــدامى
ــــــــه  ٢٠مســــــــتورد بنحــــــــو  ــــــــف جني ــــــــف  (أل ــــــــم تكل الشــــــــقة نفســــــــها ل

العروســـــين المحـــــامى والمذيعــــــة التليفــــــزيونية أكثـــــر مــــــن نصـــــف هــــــذا 
عـــــن ســـــداد بقيـــــة األقســـــاط ويكـــــاد الـــــزواج  يعجـــــز الـــــزوج.  ) المبلـــــغ

ـــــــد نفســـــــه ينهـــــــدم ـــــــة بينمـــــــا .  الجدي ـــــــى طـــــــاهر هـــــــى األم المتباهي ليل
وأجــــــود األشــــــياء .  محســـــنة توفيــــــق أم جـــــادة تشــــــتغل نــــــاظرة مدرســـــة

توليـــــــدهما للضـــــــحكات المتواليـــــــة رغـــــــم العالقـــــــة بينهمـــــــا ال تتعـــــــدى 
ــــــى لمشــــــاعر  الســــــخرية الضــــــمنية مــــــن بعضــــــهما ، ودون إيــــــذاء حقيق

، وبـــــــالطبع دون محاولـــــــة المســـــــاس علـــــــى عالقـــــــة  الـــــــبعض بعضـــــــهما
  . االبنين المتماسكة والعاطفية
  طالق سعاد هانم 

  ق أأ ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٨مصر 
  . أنور وجدى:  إخراج

، عبـــــــد الفتـــــــاح  ، بشـــــــارة يـــــــواكيم ، عقيلـــــــة راتـــــــب أنـــــــور وجـــــــدى
  . ، شكوكو ، حسن كامل ، محمد كامل ، فريد شوقى القصرى

، تقــــــــــدم حبكــــــــــة  تعليــــــــــق اجتمــــــــــاعى عــــــــــن الطــــــــــالقكوميــــــــــديا 
فـــــــى بنيـــــــة طريفـــــــة لـــــــم تمـــــــل الســـــــينما المصـــــــرية مـــــــن ’  المحلـــــــل ‘

ـــــه لـــــدى كـــــل خـــــالف.  تكرارهـــــا ـــــق زوجت .  زوج مســـــتهتر يلجـــــأ لتطلي
طـــــاقم .  اآلن يـــــأتون بشـــــاب بســـــيط يتمســـــك بهـــــا وتتمســـــك هـــــى بـــــه

  . محبب زاد األثر الكلى لخفة الظل

   ٢/١الطالق على الطريقة األمريكية 
The War of the Roses 

  ق م ١٢٠)   س/  مور  ( ١٩٨٩أميركا 
Twentieth Century Fox. [Gracie Films]. M: David 

Newman. C: David Rubin. CD: Gloria Gresham. E: Lynzee 
Klingman. PD: Ida Random. DPh: Stephen H. Burum. Co-
P: Michael Leeson. ExcPs: Polly Platt and Doug 
Claybourne. Based on the N: Warren Adler. P: James L. 
Brooks. And Arnon Milchan. S: Michael Leeson. D: Danny 
deVito. 

Michael Douglas. Kathleen Turner. Danny deVito. ¤ 
Marianne Sägebrecht. Sean Astin. Peter Donat, Heather 
Fairfield. G.D. Spradlin.  ↑ Dan Castellaneta, Gloria 
Cromwell, Harlan Arnold, Mary Fogarty, Rika Hofmann, 
Patricia Allison, Peter Brocco, Philip Perlman, Susan Isaacs, 
Trenton Teigen, Bethany McKinney, Shirley Mitchell, Ellen 
Crawford, Michael Adler, Lisa Howard, Jeff Thomas, 
Jacqueline Cassell, Vickilyn Reynolds, Eunice Suarez, Julia 
Elliott, Tony Crane, Ryan and Shaun Wickers, Catherine 
and Mary Donohue, Sue Palka, Morris Jones, Popeye -[a 
dog], Tyler -[a cat]. Ftr: Roy Brocksmith, Peter Hansen, 
Robert Harper, Prince Hughes, Danitra Vance, David Wohl.  

 ١٨محـــــــام طالمـــــــا شـــــــارك زوجتـــــــه طموحاتهمـــــــا المشـــــــتركة لمـــــــدة 
، تتحـــــول  اآلن تثـــــور هـــــى علـــــى إهمالـــــه لهـــــا لحســـــاب شـــــغله.  عامـــــا

كالهمــــا يتمســــك بــــالمنزل .  لطاهيــــة بالطلــــب وفجــــأة تطلــــب الطــــالق
، ومـــــــن هنـــــــا ال تنقطـــــــع  ، ويقتســـــــمان اإلقامـــــــة فيـــــــه ســـــــويا الضـــــــخم

ـــــرىالمعـــــارك والتـــــى تنهـــــى هـــــذه ا ـــــديا بفاجعـــــة كب ، تحيـــــل كـــــل  لكومي
شـــىء مـــن فـــيلم ســـار طـــوال الوقـــت علـــى حـــدود المـــذاق الســـئ إلـــى  

القصـــــة تـــــروى علـــــى .  كوميـــــديا ســـــوداء فـــــى اللحظـــــة األخيـــــرة تمامـــــا
لســــــان ديفـــــــيتو المحــــــامى المتخصــــــص فــــــى قضــــــايا الطــــــالق لعميــــــل 

، وذلــــــك حتــــــى يصــــــل بــــــه لنتيجــــــة أن  جــــــاءه يطلــــــب تطليــــــق زوجتــــــه
ـــــــزو  ـــــــى ال ـــــــى حـــــــروب االســـــــتمرار ف ـــــــة ف اج هـــــــو أقـــــــل خســـــــارة ممكن

عامــــــة انتمائــــــه للكوميــــــديا الفجــــــة زائــــــد نجاحــــــه المــــــذهل .  الطــــــالق
األفضـــــــل أن .  دالئـــــــل علـــــــى الـــــــذوق المتنـــــــامى فـــــــى تلـــــــك األيـــــــام

ـــــــر الســـــــاتياليت ـــــــك لحـــــــذوفات الفــــــــيديو النســـــــبية  تشـــــــاهده عب ، ذل
ــــة ـــــزيونية الهائل ــــى حــــذف اللقطــــة األشــــهر .  والتليف كالهمــــا أجمــــع عل

  . رنر تعتصر دووجالس بين ساقيهافيه لتي
  طلقات ساخنة 

Hot Shots  
  ] تليفـزيونى [ق م  ١٠٤)  ت  ( ١٩٩٥نيو زيالندا ح 

Created: Murray Duncan. D: Steve la Hood.  ↑ 
Wardrobe Supplied: Farmers. Advanced Electronics from: 
Panasonic. 

Chris Lawrence, Raoul McIntosh, Kiri Mills, Craig 
Parker, Stephanie Reuter. Sylvia Rands, Michael Mizrahi, 
Paul Gittins, Elizabeth Hawthorne, Elizabeth McRae, 
Gilbert Goldie, Lin Waldgrave, Eric Liddy, Hattie St. John. 
Steven Hall. With: Zarn Aberhart, Cameron Reeve, Peter 
McCauley, Robert Harwood. 
عصــــــابة لتزييــــــف الــــــدوالرات النيـــــــو زيالنديــــــة باســــــتخدام تقنيـــــــات 
حاســــــوبية متقدمـــــــة تختطـــــــف عالمـــــــة حاســــــوب تشـــــــتغل فـــــــى أميركـــــــا 

ـــون ـــى تعـــيش .  وجـــاءت لحضـــور مـــؤتمر علمـــى فـــى ويللينجت ابنتهـــا الت
ــــــد صبيين ـ  ، إحــــــدى أربعــــــة أصــــــدقاء  مــــــع أســــــرة أخــــــرى فــــــى أوكالن

ذات البطاريــــــات التــــــى  مولعــــــون بعربــــــات الســــــباق الصــــــغيرة ـ  وفتاتين
، يصـــــادقون شـــــابا خامســـــا يعـــــيش وحيـــــدا  تعمـــــل بـــــالتحكم عـــــن بعـــــد

ــــــة وكــــــان يطــــــاردهم  ــــــذات التقني ــــــى تصــــــميم هليكــــــوپتر ب ويعكــــــف عل
معتقـــــدا أنهـــــم مـــــن ســـــرقوا المهمـــــات اإلليكترونيـــــة التـــــى اشـــــتراها مـــــن 

، بينمــــــــا الحقيقــــــــة أن تلــــــــك العصــــــــابة اســــــــتوردتها  مـــــــزاد بالجمــــــــارك
ــــى ســــبيل الصــــدفةإلتمــــام مشــــروعها واســــتل ، واســــتعادوها  مها هــــو عل
مصــــادفة أخـــــرى تقـــــود ســـــياق األحـــــداث .  قبــــل أن يفهـــــم مـــــا حـــــدث

ــــة حيــــث تصــــور الهليكــــوپتر ذات الكــــاميرا أم الفتــــاة وهــــى رهــــن  التالي
ـــــــة الســـــــتجالء  االختطـــــــاف ـــــــة التقني ـــــــدأ الصـــــــبية جهـــــــودهم عالي ، فيب

 صـــــدفة ثالثـــــة أن موظـــــف الخزانـــــة التـــــى تعـــــيش معهـــــا الفتـــــاة.  األمـــــر
فـــــيلم متواضـــــع العناصـــــر بطـــــئ وســـــاذج دراميـــــا .  متورطـــــة فـــــى األمـــــر

ـــه بعـــض مـــا قـــد  مبنـــى علـــى سلســـلة مصـــادفات محبطـــة ، لكـــن فقـــط ب
  . يثير الصبية من هواة اإلليكترونيات المتقدمة

  ٢/١طلقة أخيرة 
Last Shot 

  ق م ٨٣)  ت ( ١٩٩٠فرنسا ح /   أسپانيا/  بريطانيا
Country’s Films; Comtas Films -Marbella; Capricorn 

Films -Paris. P: Daniel Geldof, Jean-Marie Palladrdy. DPh: 
Max Monteillet. SdEngineer: Miguel Bijas. Continuity: 
Cloee Franks. Wardrobe: Judith Lord. MUp: Michael 
Morris. PMg: Jesus Balcazar. D: Jean-Marie Pallardy. 

Laura Albert. James Short. ¤. Co-Str: Bruce Baron. Jess 
Hahn. Gordon Mitchell. Jessie Elmido. Cloee Franks. Kelly 
Moran. Margareth Slusarz. Esteban Prieto.  ↑ Mistral and 
Singer: Charly Maker. And with: Kate Beccaro, Juan Perez 
Carraco, Fernando Gonzales, Gina Griffin. 

يفة جويــــة مدمنــــة تشــــتغل فــــى تهريــــب المخــــدرات عبــــر مطــــار مضــــ
ــــدد عشــــرة كيلوجرامــــات مــــن  ماالجــــا يكــــاد يقــــبض عليهــــا فتهــــرب وتب

فـــــى بلـــــده أســـــپانية ســـــاحلية قـــــرب  .  الكوكـــــائين بإلقائهـــــا فـــــى المـــــاء
كاليـــــه يعثـــــر عليهـــــا شـــــاب نصـــــف أميركـــــى وهـــــى فـــــى حالتهـــــا هـــــذه 

ــــــالطبع مــــــن  ــــــولى هــــــو وأســــــرته رعايتهــــــا إلــــــى أن يــــــأتى ب ضــــــاعت ويت
ــــدائى لألشــــرار .  عقــــاقيرهم للبحــــث عنهــــا وحشية ـ  تجســــيد مباشــــر وب

، والموضــــــوع برمتــــــه لــــــيس  إلــــــخ…وتعــــــذيب ومبالغــــــة فــــــى التمثيــــــل 
مثيـــــرا عـــــدا جمـــــال الخلفيـــــات وكـــــذا البطلـــــة شـــــديدة الشـــــبه بروســـــانا 

ــــــت ــــــى الســــــاذج لمــــــا .  آركوي وككــــــل هــــــو تجســــــيد للمفهــــــوم األوروپ
  . ها ناطقة باإلنجليزيةيعتقدون أنه أفالم عالمية لمجرد جعل

  الطماعين 
Greedy 

  ق م ١١٣)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Universal [Imagine]. C: Karen Rea. CD: Shay Cunliffe. 

M: Randy Edelman. FE: Tony Lombardo. PD: Victoria 



٢١٨  

Paul. DPh: Gabriel Beristain. ExcPs: David T. Friendly. 
George Folsey, Jr. W: Lowell Ganz & Babaloo Mandel. P: 
Brian Grazer. D: Jonathan Lynn. 

Michael J. Fox. Kirk Douglas. Nancy Travis. ¤ Olivia 
d’Abo. Phil Hartman. Ed Begley, Jr., Jere Burns. Colleen 
Camp. Bob Balaban, Joyce Hyser. Mary Ellen Trainor, 
Siobhan Fallon. Kevin McCarthy, Khandi Alexander, 
Jonathan Lynn.  ↑ Francis K. McCarthy, Tom Mason, 
Austin Pencleton, Lowell Ganz, Bea Soong, Beau Byron, 
Ronnie Prettyman, Sean Babb, Adam Hendershott, Eric 
Lloyd, Kirsten Dunst, Lisa Bradley, Rita Gomez, John 
LaFayette, Rich Baretta, Vince Morton, Chris Schenkel. 
ــــــه ــــــى ميراث ــــــا ف ــــــونير الكهــــــل طمع ــــــى الملي ــــــارب عل ــــــب األق ،  يتكال

ــــــــة  ــــــــه واقــــــــع فــــــــى غــــــــرام ممرضــــــــته اإلنجليزي ــــــــدما يكتشــــــــفون أن وعن
هــــذا .  ، للتصــــدى لهــــا ، يســــتدعون ابــــن أخيــــه المحبــــب لــــه ) دابـــو (

الشــــاب الفاشــــل هــــو محــــور درامــــا افتراضــــية لــــم ُيجــــد الفــــيلم رســــمها 
لــــذا ذهبــــت معظــــم القيمــــة إلــــى .  يحــــب عمــــه وأموالــــه معــــا هــــو أنــــه

أنــــت .  ، وبالــــذات المــــرتبط بخفــــة ظــــل دووجــــالس الشــــق الكوميــــدى
، وربمـــــا تتوقـــــع أيضـــــا  تتوقــــع أن يتضـــــح فـــــى النهايـــــة أن العـــــم مفلـــــس

  ! ناءة أخرى معاكسة وسعيدة للقصةأن تلى هذا انح
    ٢/١طموح أعمى 

Blind Ambition 
  ]  مسلسل قصيرـ  تليفـزيونى   [ق م  ٤٠٠)   ت  ( ١٩٧٩أميركا 

Time-Life Television. M: Walter Scharf. DPh: Edward R. 
Brown, A.S.C. ExcP: David Susskind. P: George Schaefer 
and Renée Valente. Based on Blind Ambition: John Dean 
and Mo: Maureen Dean. TP: Stanley R. Greenberg. D: 
George Schaefer.  Exc in Charge of P: Ron Gilbert. AscP: 
Diana Kerew. FE: Arthur David Hilton. Peter Parasheles. 
John Wright. Peter Parasheles. AD: Michael Baugh. PMg: 
Mike Moder. PostPSup: James L. Honoré. Ast to Mr. 
Schaefer: Adrienne Luraschi; Ast to ExcP: Mary Carey. 
Creative Cnslt: Ben Edwards. C: Fenton & Feinberg, Linda 
Francis. 

Str: Martin Sheen. AlsoStr: Michael Callan. William 
Daniels. Clifford David. Ed Flanders. Christopher Guest. 
Graham Jarvis. Gerald S. O’Loughlin. Alan Oppenheimer. 
Lawrence Pressman. John Randolph. Peter Mark Richman. 
William Schallert. James Sloyan. Rip Torn. William 
Windom. And Theresa Russell.  Josette Banzet, Ross 
Bickell, Ralph Byers, Patrick Collins, Stuart Gillard, Lee 
Kessler, Kip Niven, Logan Ramsey, Garn Stephens, Harry 
Basch, Brian Farrell, James Greene, Mitzi Hoag, Dawson 
Mays, Darrell Zwerling, Jack Collins, Don Herbert, Mario 
Machado, Janice Kent, Cathleen Cordell, James Karen, 
Terry McGovern, Jenny O’Hara, Hal Fishman, Janet 
Langhart, K. Callan, Chris Gugas, Alan Mandell, Earl 
Montgomery, Dan Priest, Al Checco, Rosemary deCamp, 
Alan Haufrect. David Sheiner, Patricia Stitch, John Barbour, 
Ray Briehm, Larry Carroll, Hettie Lynn Hurtes, Larry 
McCormick, John Bernabei, Paul Lukather, Edwin Owens, 
Jack Kosslyn, Joe Mantell, Frank McCarthy Jack Badar, 
Ron Recasner. 
مسلســــل قصــــير يعــــرض عــــادة علــــى أربــــع ليــــالى وعــــرض فــــى مصــــر 

، مستشــــــار  الثالثـ  قصــــــة چــــــون ديــــــين .  علــــــى ثمــــــان ١٩٩٧عــــــام 
)  وزارة (، الــــــذى كــــــان قانونيــــــا شــــــابا فــــــى شــــــعبة  الــــــرئيس نيكســــــون

 ، ثــــم رشــــحه صــــديق لينضــــم لفريــــق البيــــت األبــــيض كمستشــــار العــــدل
يبــــــدأ األمـــــر بــــــالقبض علــــــى أحـــــد أعضــــــاء حملــــــة .  قـــــانونى للــــــرئيس

، وعــــــدد مــــــن الكــــــوبيين يضــــــعون أجهــــــزة  إعــــــادة انتخــــــاب نيكســــــون
تشــــير تحقيقــــات المباحــــث .  تنصــــت فــــى مقــــر الحــــزب الــــديموقراطى

الفيدراليــــة لتــــورط عــــدد مــــن المســــئولين األكبــــر فــــى اللجنــــة ويســــتقيل 
أ تــــــــدريجيا تــــــــورط ديــــــــين نفســــــــه يبــــــــد.  رئيســــــــها چــــــــون ميتشــــــــيلل

ــــدبير امــــوال الالزمــــة للمتهمــــين مــــن أمــــوال تبرعــــات  بمســــاعدته فــــى ت
حســــب المسلســــل القصــــير هــــذا .  غيــــر قانونيــــة مــــن الحملــــة الســــابقة

ـــــه ـــــة مـــــن  المـــــأخوذ عـــــن كتاب ـــــدا كمجـــــرد محاول ـــــين ب ـــــورط دي ، فـــــأن ت
، مــــع مراعــــاة عــــدم  شــــاب غــــر لتقــــديم المســــاعدة الضــــرورية لرؤســــائه

.  بـــــدا لـــــه أنـــــه القاعـــــدة بعـــــد قليـــــلاستســـــهال خـــــرق القـــــانون الـــــذى 
ــــذى  ــــين نيكســــون ال ــــين وب ــــين دي ــــى ب ــــة أن يشــــتعل الصــــراع العلن النهاي

ـــه ـــرئيس  فصـــله مـــع آخـــرين ليثبـــت براءت ـــه المـــدبر ال ، بينمـــا الحقيقـــة أن
مــــا بــــين  ‘الخاتمــــة أن يســــجن ديــــين .  ومــــن البدايــــة لقصــــة ووترجيــــت

ــــــع ســــــنوات ــــــل ’ ســــــنة وأرب ــــــه بعــــــد قلي ــــــالتواز .  ، لكــــــن يعفــــــى عن ى ب
وبمســـــاحة ال يســـــتهان بهـــــا تـــــروى قصـــــة تعـــــرف ديـــــين وزواجـــــه مــــــن 
مـــــــوريين التـــــــى كـــــــان كتابهـــــــا أحـــــــد مصـــــــادر الفـــــــيلم بجانـــــــب كتـــــــاب 

شــــــــــيين أدى الشخصــــــــــية علــــــــــى نحــــــــــو رصــــــــــين مكتــــــــــوم .  زوجهــــــــــا
ــــــة  االنفعــــــاالت ــــــة المحب ــــــت الزوجــــــة العاطفي ــــــة راســــــيلل كان ، والجميل

،  ثالتـــى ال بـــد مـــن لمســـاتها وســـط تجهـــم هـــذه الخلفيـــات واألحـــدا
انظــــــر .  أمــــــا نيكســــــون فقــــــد أداه بشــــــىء مــــــن المبالغــــــة ريــــــب تــــــورن

كـــــــــل رجـــــــــال  “العمـــــــــل الســـــــــينمائى الفـــــــــائق عـــــــــن ذات الموضـــــــــوع 
ـــــرئيس ـــــة  ، المـــــروى مـــــن منظـــــور الصـــــحافة الخـــــارجى ” ال ، وكـــــذا رؤي

—عزيمــــة  “ذاتيــــة أخــــرى مــــن المهنــــدس الحقيقــــى لعمليــــة التنصــــت 
  . ” جوردون ليدى.  السيرة الذاتية لچى

   ٢/١جزاء طور ال
The Penalty Phase 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٤)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 
New World Television [Tamara Asseyev]. C: Mike 

Fenton, Jane Feinberg, Judy Taylor, C.S.A. CD: Ron 
Talsky. M: Ralph Burns. E: David Simmons. DPh: Steve 
Yaconelli. P: Tamara Asseyev. W: Gale Patrick Hickman. 
D: Tony Richardson.  PMg: Larry Kostroff. FirstAstD: 
Bill Scott. AD: Steve Karatzas; SD: Paul Raubertas. 

Peter Straus. ¤. Jonelle Allen. Karen Austin. Jane Badler. 
John Harkins. Millie Perkins. Mitch Ryan. Richard Bright, 
Richard Chaves, Ross Harris, Art la Fleur. SpGuestStar: 
Melissa Gilbert.  Ftr: Mark Allen, Ron Campbell, Stuart 
Duckworth, Michelle Gutherie, Merlin Marston, Stacey 
Pickren. 

هــــــو الفتــــــرة مــــــا بــــــين إصــــــدار المحلفــــــين لقــــــرار ’  طــــــور الجــــــزاء ‘
ســـــــل للفتيـــــــات ســـــــفاح متسل.  اإلدانـــــــة وتحديـــــــد القاضـــــــى للعقوبـــــــة

ــــا ــــن قطعي ، لكــــن البطــــل القاضــــى يســــاوره الشــــك فــــى  الصــــغيرات أدي

ــــة إجــــراءات الشــــرطة ــــذلك دق ــــين ل ــــل  ، ويســــتدعى الشــــهود الالزم ، ب
ـــدفع  ـــدفاع ال ويفـــتح تحقيقـــا خاصـــا بنفســـه فـــى أشـــياء رفـــض محـــامى ال

كـــل ذلـــك وســــط ســـخط إعالمـــى وشـــعبى ضـــده وأجــــواء .  بهـــا أصـــال
موضـــــوع .  إعـــــادة ترشـــــيحه انتخابيـــــة يضـــــحى فيهـــــا بكـــــل فرصـــــه فـــــى

،  حــــــرج دراميــــــا إذا نظرنــــــا لمئــــــات األفــــــالم التــــــى تطالــــــب بــــــالعكس
ـــل أثـــيم وخطـــر حقـــا ـــراج عـــن قات ـــا عـــن اإلف ـــه يتحـــدث هن ،  خاصـــة وأن

إنــــــه فــــــيلم عــــــن الفــــــرد  .  لكــــــن الفكــــــرة هنــــــا شــــــىء مختلــــــف جــــــذريا
ــــــــك للحقيقــــــــة  ــــــــع “انظــــــــر مــــــــثال  (كمال ــــــــرفض .  ) ” النب شــــــــخص ي

.  ســـــائدة لمجـــــرد أن الجميـــــع يســـــيرون بهـــــااالنســـــياق وراء العقائـــــد ال
وهنــــا ال تملــــك كمشــــاهد ســــوى احتــــرام شــــخص يــــؤمن القــــانون ويــــرى 

علــــى أى حــــال .  أن عكــــس ذلــــك يفــــتح البــــاب ألشــــياء أســــوأ كثيــــرا
،  قــــد يزيــــد ارتباكــــك تجــــاه هــــذا االختيــــار القاســــى نهايتــــه المأســــاوية

حيــــث يقتــــل المــــتهم فــــى قاعــــة المحكمــــة بــــل ويمــــوت ضــــحايا أبريــــاء 
، لكـــــن تـــــذكر أن جـــــارى كـــــووپر حـــــرق مدينـــــة بأكملهـــــا  تيجـــــة ذلـــــكن

  ! فى الفيلم المذكور
   ٢/١الطوفان 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٥مصر 
  . بشير الديك:  إخراج

،  ، ســــــــمية األلفــــــــى ، فــــــــاروق الفيشــــــــاوى محمــــــــود عبــــــــد العزيــــــــز
، عبلــــة  ، ســــناء يــــونس ، هالــــة صــــدقى ، أمينــــة رزق محمــــود الجنــــدى

ــــر، شــــريف  كامــــل ــــراهيم الشــــامى ، شــــعبان حســــين مني ، حســــين  ، إب
  . ، عبد الرحمن أبو رية ، ليلى يسرى ، محمد متولى الشربينى

ميلودرامــــا .  أول لتوجيــــه لكاتــــب تمثيليــــات الشاشــــة بشــــير الــــديك
، رغـــــم اخـــــتالف طبـــــائعهم  مجموعـــــة أبنـــــاء:  تعليـــــق اجتمـــــاعى حـــــادة

يتضــــح .  لهــــم، يتفقــــون علــــى بيــــع قطعــــة األرض المملوكــــة  وأهــــدافهم
.  ، والشــــاهد الوحيــــد علــــى واقعــــة البيــــع هــــو أمهــــم أن والــــدهم باعهــــا

ـــاء أمهـــم ‘الجميـــع يعلـــم أن هـــذا هـــو  ـــه األبن !  ’ الفـــيلم الـــذى قتـــل في
ـــد جـــدا مـــن البطلـــين ـــل جي ـــدى كـــاالبن  تمثي ، حـــاول أن يجـــاريهم الجن

  . ، لكن مؤثر بشكل عام توجيه غير ملفت.  الوحيد البار ألمه
    ٢/١ طوق الحمامة

  ق م ١٠٠)  — ( ١٩٨٧فرنسا /   تونس
  . ناصر خمير:  إخراج

  . ، تينا أسير ، وليد عراقى نامنين شوادرى
،  خطــــاط أندلســــى ينقــــذ جــــزءا مــــن كتــــاب عــــن الحــــب قبــــل حرقــــه

كتــــاب ابــــن .  يبــــدأ رحلــــة لمعرفــــة كــــل الكلمــــات الدالــــة علــــى الحــــب
بـــين  حـــزم الشـــهير يتحـــول هنـــا إلـــى رحلـــة تجـــرى علـــى الخـــط الفاصـــل

ـــــــة ـــــــم والحقيق ـــــــات األندلســـــــية الحل ـــــــل للخلفي ـــــــع تصـــــــوير جمي .  ، م
ــــــاألفالم  ــــــل فيمــــــا يســــــمى ب ــــــاع أو التمثي ــــــك ال تهــــــتم باإليق بفــــــرض أن

  . ، فستجد هنا فيلما فنيا ال بأس به الفنية
   ٢/١الطوق واألسورة 

  ق م ١٢١)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٦مصر 
الطـــــاهر عبـــــد يحيـــــى :  عـــــن روايـــــة.  العالميـــــة للتليفــــــزيون والســـــينما

ــــى:  الســــيناريو.  < اهللا ــــى عزم ــــرى بشــــارة يحي عبــــد :  الحــــوار.  ، خي
ــــودى ــــرحمن األبن ــــاظر.  ال :  ؛ مســــاعد دســــوقى محمــــود:  تنســــيق المن

حســـــن :  التـــــزيين والتنكـــــر.  أحمـــــد غريـــــب:  ؛ خيـــــاط عـــــادل حلمـــــى
ـــــونس قاســـــم:  ؛ مســـــاعد طـــــه ـــــة:  ؛ تصـــــفيف الشـــــعر ي .  مايكـــــل وهب

خيـــــــرى :  المخـــــــرج الثالـــــــث.  م ، محمـــــــد علـــــــى:  مراقـــــــب اللهجـــــــة
ــــــدس الصــــــوت.  فــــــرج انتصــــــار :  الموســــــيقى.  مجــــــدى كامــــــل:  مهن

طــــــــــارق :  التصــــــــــوير.  عــــــــــادل منيــــــــــر:  التوليــــــــــف.  عبــــــــــد الفتــــــــــاح
خيــــــرى :  اإلخــــــراج.  حســــــام علــــــى:  المنــــــتج المنفــــــذ.  التلمســــــانى

  . بشارة
فــــردوس :  قامــــت بــــدور حزينــــة الفنانــــة.  شــــريهان.  عــــزت العاليلــــى
:  حسب الترتيــــــب األبجــــــدىـ  البطولــــــة .  ¤.  فــــــى . عبــــــد الحميــــــد
عبـــــد اهللا :  مـــــع.  محمـــــد منيـــــر.  أحمـــــد عبـــــد العزيـــــز.  أحمـــــد بـــــدير

ـــــور محمـــــود ـــــار أن ـــــان يوســـــف.  ، دين ـــــرى حن ـــــة .  ، محمـــــد دردي فتحي
ــــديل.  ، محمــــد نصــــر ، حســــن العــــدل طنطــــاوى ــــة قن ، محمــــود  فتحي
ــــــــور أحمــــــــد حجــــــــازى.  ، ســــــــلمى النجــــــــار البــــــــزاوى ،  ، إبــــــــراهيم أن

، ســــــمير عبــــــد  ، جمــــــال البــــــارون علــــــى الكــــــومى.  جــــــرجس نجيــــــب
  . تامر أشرف:  ؛ الطفل اللطيف

عـــــــن روايـــــــة يحيـــــــى الطـــــــاهر عبـــــــد اهللا عـــــــن قريتـــــــه الكرنـــــــك منـــــــذ 
، يركــــــــــز علــــــــــى عوامــــــــــل التخلــــــــــف  وحتــــــــــى الخمســــــــــينيات ١٩٣٣

االجتمـــــــاعى والفكـــــــرى والعقائـــــــدى مـــــــن خـــــــالل أســـــــرة فقيـــــــرة جـــــــدا 
، واألم حزينـــــة دومـــــا   يعـــــودعائلهـــــا مـــــريض ويمـــــوت وابنهـــــا مهـــــاجر ال

ـــة تتـــزوج عـــاقرا ، وتنجـــب مـــن رجـــل المعبـــد وتلـــد طفلـــة متخلفـــة  واالبن
ــــم تمــــوت ــــع ث ــــة مصــــيرا أســــوأ مــــن الجمي لكــــل .  ، وتالقــــى هــــذه االبن

، واألداء ممتـــــــاز ككـــــــل مـــــــن  مـــــــن عـــــــزت العاليلـــــــى وشـــــــريهان دوران
، فقـــــــط هنـــــــاك  ، وتصـــــــوير وتوجيـــــــه مـــــــتقن وإنتـــــــاج ســـــــخى الجميـــــــع

ــــة شاشــــة  ــــةتمثيلي ــــة .  متفككــــة يغلــــب عليهــــا لمســــة الهواي لهجــــة مغرق
ـــــه الســـــينما مـــــن  ال تمـــــت بصـــــلة ألى حـــــوار باللهجـــــة الصـــــعيدية قدمت

ـــــل ـــــح قب ـــــر عـــــن لهجـــــة أقصـــــرية ق ـــــه يعب ـــــيس ألن ، إنمـــــا  ، والســـــبب ل
محاولــــــة نســـــبية لتحاشــــــى الكلمــــــات .  لكونـــــه ببســــــاطة حـــــوار دقيــــــق

.  لمصـــــريةالمعربـــــة فـــــى ائتمانـــــات الفـــــيلم نـــــادرا مـــــا جربتهـــــا األفـــــالم ا
وســــط حــــوار عبــــد الــــرحمن األبنــــودى الشــــديد البراعــــة توجــــد :  قفشــــة

لوصـــــــــــف األزمـــــــــــة ’  أوتومـــــــــــاتيكى ‘غلطـــــــــــة طريفـــــــــــة فـــــــــــى كلمـــــــــــة 
ـــــــــم تظهـــــــــر إال فـــــــــى ’  أوتوميشـــــــــن ‘، بينمـــــــــا كلمـــــــــة  االقتصـــــــــادية ل
  ! األربعينيات

  الطيب أفندى 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٤مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

ــــــــونس شــــــــلبى ــــــــد ســــــــيف ، صــــــــفية العمــــــــرى ي ، حــــــــاتم ذو  ، وحي
،  ، حــــافظ أمــــين ، صــــالح نظمــــى ، المنتصــــر بــــاهللا ، شــــويكار الفقــــار

، عليـــــــة عبـــــــد  ، محمـــــــود الزهيـــــــرى ، بليـــــــغ حبشـــــــى قدريـــــــة كامـــــــل
  . ، كمال حسين المنعم

ــــرأة غــــرر بهــــا وأحبتــــه  ــــة ام ــــوم برعايــــة طفل ــــب متواضــــع يق ــــل طي عام
الــــــدراما االجتماعيــــــة خلــــــيط مــــــن الكوميــــــديا و .  عــــــاهرة اآلن ســــــجينة

  . متواضع المستوى ككل
  الوحش … الشرس… الطيب

  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٩٠مصر 
:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  إبــــــــراهيم عزقالنــــــــى:  قصــــــــة.  كـــــــوثر فــــــــيلم
ـــــاخ:  مونتـــــاچ.  حلمـــــى شـــــفيق رضـــــا :  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد الطب

  . محمد مرزوق:  إخراج.  السيد
،  ، ســـــميرة صـــــدقى ســـــيف ، وحيـــــد ، يـــــونس شـــــلبى ســـــعيد صـــــالح
ـــــــراهيم ـــــــدين حســـــــين إب ـــــــم ال ـــــــة عل ، أحمـــــــد  ، نصـــــــر حمـــــــاد ، مقبول

  . ، فيفى شريف ، مجدى عبد الحميد ، نائلة حسين عفيفى
ــــــة لثيمــــــات  ــــــال فعالي ــــــودة ب ــــــديا نشــــــاط متواضــــــعة تحــــــاول الع كومي

ــــــل  أفــــــالم نشــــــاط الخمســــــينيات ــــــدو “، مث رصــــــيف نمــــــرة  “و”  حمي
بحـــــــاران تســـــــتغل عصـــــــابة  . وغيرهـــــــا ممـــــــا يـــــــدور فـــــــى المـــــــوانئ”  ٥

ــــــب عقــــــاقير تحركاتهمــــــا فــــــى دس المهربــــــات فــــــى حقيبتيهمــــــا .  تهري
قصــــة حــــب موازيــــة لــــألول مــــع .  يســـجن األول ويحــــاول الثــــانى تبرأتــــه

الحـــى مـــأخوذة حرفيـــا تقريبـــا ’  معلـــم ‘ابنـــة  خالتـــه التـــى يطمـــع فيهـــا 
  . ” إسماعيل يس فى األسطول “عن 

   ٢/١الطيب والشرس والجميلة 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٤مصر 

إن پــــــى ]  مصــــــر للتوزيــــــع ودور العــــــرض الســــــينمائى ســــــانيالند  [
ـــــــأليف.  فـــــــيلم ـــــــى :  موســـــــيقى.  مـــــــدحت الســـــــباعى:  ت . هـــــــانى مهن
هشـــــــام وديـــــــد :  مـــــــدير التصـــــــوير.  صـــــــالح عبـــــــد الـــــــرازق:  مونتـــــــاچ
ـــــذ.  ســـــرى ـــــتج المنف ـــــد الهـــــادى:  المن ـــــدحت :  إخـــــراج.  رءوف عب م

  . السباعى
ــــــد شــــــوقى.  ، إلهــــــام شــــــاهين نــــــور الشــــــريف .  الفنــــــان القــــــدير فري
ـــل مرســـى ـــد الحميـــد خلي الوجـــه الجديـــد .  ، فكـــرى أباظـــة ، لطفـــى عب
  . منال عفيفى

ســـــــكرتير نيابـــــــة يـــــــرفض رشـــــــوة ثـــــــرى لـــــــه حتـــــــى يـــــــزرع ثغـــــــرة فـــــــى 
يلـــــى .  ، تتـــــيح البنـــــه مـــــدمن العقـــــاقير اإلفـــــالت اإلجـــــراءات القانونيـــــة

ــــب ‘هــــذا خطــــف ابــــن البطــــل  .  نجح فــــى تخليصــــه، لكنــــه يــــ ’ الطي
ــــه’  الجميلــــة ‘عليــــه زوجتــــه ’  الشــــرس ‘بعــــدها يــــدس  ، لكنــــه  إلغوائ

،  فـــيلم نشـــاط مصـــرى متواضـــع!  بالمثـــل يفلـــح فـــى ضـــمها إلـــى صـــفه
  . وبال تميز يذكر

  ☺ الطيب والشرس والقبيح 
The Good, the Bad and the Ugly 

  ] فاءاإلنجليزية إض [ق م  ١٦١)  س/    ف/  ت ( ١٩٦٦إيطاليا 
Aka: Il Buono, il Brutto, il Cattivo (OTitle). 
[United Artists] PEA. AF: Alberto Grimaldi -[=ExcP]. St: 

Luciano Vincenzoni, Sergio Leone; S: Age Scarpelli, 
Luciano Vincenzoni, Sergio Leone; Translation: Sets and 
Costumes: Carlo Simi. E: Nino Baragli, Euginio Alabiso.. 
M: Ennio Morricone; DPh: Toni delli Colli. PSup: Aldo 
Pomilia. D: Sergio Leone. 

Clint Eastwood. ¤. Lee van Cleef. Aldo Giuffri. Luigi 
Pistilli, Rada Rassimov, Zo Petito, Mario Searchilli, 
Antonio Casale, Angelo Novi, Antonio Casas, Aldo 
Sambrelli, Renzo, Roble. AndWith: Mario Brega. Eli 
Wallach -in the role of Tuco. 
آخــــــــر أجــــــــزاء ثالثيــــــــة الــــــــدوالرات واألفضــــــــل فــــــــى نظــــــــر غالبيــــــــة 
المشـــــــاهدين والنقـــــــاد وإن كـــــــان مـــــــن الطبيعـــــــى أن يفهـــــــم األخيـــــــرون 

مــــن أجــــل  “و”  مــــن أجــــل حفنــــة دوالرات “:  انظــــر (األفــــالم متــــأخرا 
وهـــــو أكثرهـــــا إغراقـــــا وبرهانـــــا علـــــى أنهـــــا .  ) ” راتمزيـــــد مـــــن الـــــدوال

ــــى  ــــائق القيمــــة ف ــــاك شــــىء واحــــد ف ــــدوالرات ألن هن ــــة ال ســــميت ثالثي
ــــــدوالرات ــــــن أميركــــــا الحــــــرب .  األرض هــــــو ال ــــــة م ــــــا ســــــخرية قاتل هن

،  ، ومــــــن كــــــل البطــــــوالت والشــــــعارات ومــــــن المــــــوت نفســــــه األهليــــــة
ه األفـــالم ، ومـــن هـــذ ومـــن كـــل مـــا قالتـــه أفـــالم الويســـترن طيلـــة عمرهـــا

األبطـــــال الثالثـــــة أشـــــرار وقبيحـــــون وليســـــوا أخيـــــارا .  فـــــى حـــــد ذاتهـــــا
،  أنهــــــم يتقــــــاتلون ويخونــــــون بعضــــــهما الــــــبعض بــــــال توقــــــف.  بــــــالمرة

مــــن أجــــل المــــال )  نعــــم كــــل شــــىء وأى شــــىء (ويبيعــــون كــــل شــــىء 
كنــــــز مــــــدفون فــــــى أحــــــد مقــــــابر .  الــــــذى ال يشــــــغل تفكيــــــرهم ســــــواه

، والثــــــانى قاتــــــل  كالعــــــادة، األول صــــــائد مكافــــــآت غــــــامض   الجــــــيش
ـــــواحش  ـــــص وضـــــيع ارتكـــــب أيضـــــا كـــــل الف ـــــث ل ـــــيم والثال ـــــرف أث محت

مــــــن التتابعــــــات اآلخــــــاذة جــــــرى والــــــالك وســــــط المقبــــــرة .  المعروفــــــة
ــــــــى تحــــــــوى آالف الشــــــــواهد بينمــــــــا موســــــــيقى موريكــــــــونى تــــــــرج  الت

ـــــا وســـــخرية معـــــا ـــــة .  األصـــــداء حزن ـــــارزة الثالثي ـــــم يليهـــــا مشـــــهد المب ث
، لكـــــن الترقبــــى بــــالغ التـــــوتر  بطــــئ الفريــــدالشــــهير بأســــلوب ليـــــونى ال

والـــــذى يصـــــعد اإليقـــــاع بحـــــدة أساســـــا مـــــن خـــــالل اللقطـــــات المقربـــــة 
ــــيس إال  ــــا ول ــــر قرب ــــم اللقطــــات األكث ــــة كهــــذه ـ  ث هل ســــمعت عــــن تقان

  ! ؟ من قبل
  الطيب والشرير 

The Good Son 
  ق م ٩٠)   س/  مور  ( ١٩٩٣أميركا 

Twentieth Century Fox. C: Deborah Aquila. CD: Cynthia 
Flynt. M: Elmer Bernstein. E: George Bowen. PD: Bill 
Groom. DPh: John Lindley. Co-P: Michael Steele. ExcPs: 
Esra Swerdlow and Daniel Rogosin. W: Ian McEwan. P: 
Mary Anne Page and Joseph Ruben. D: Joseph Ruben. 

Macaulay Culkin. ¤ Elijah Wood. Wendy Crewson. David 
Morse. Daniel Hugh Kelly. Jacqueline Brookes. Quinn 
Culkin, Ashley Crow.  ↑ Guy Strauss, Keith Brava, Jerem 
Goodwin, Andria Hall, Bobby Huber, Mark Stefanich, 
Susan Hopper, Rory Culkin -[photo]. 

أو ”  نفـــــوس معقـــــدة “الطمـــــوح الواضـــــح هـــــو نســـــخة أطفـــــال مـــــن 
علــــــى األقــــــل إعــــــادة متحــــــررة لكالســــــية ضــــــرب األطفــــــال الفتــــــاكين 

، يجهـــــض هــــــذا وذاك أنهـــــا لــــــم تحــــــاول  ١٩٥٦’  البـــــذرة الســــــيئة ‘
أمـــــا الحـــــديث عـــــن .  ، فجـــــاءت مســـــطحة نفســـــيا أن تبـــــرر أى شـــــىء

ـــارة فهـــو قصـــة أخـــرى ـــأتى فـــى عصـــر مـــا بعـــد  اإلث ـــه ي ، علـــى األقـــل ألن



٢١٩  

:  ] ” عائلــــة مشــــاغبة جـــــدا “ [’  توحــــدى فــــى البيــــ ‘و’  النــــذير ‘
، حيـــــث يـــــأتى طفـــــل يتـــــيم  بلـــــدة ســـــاحلية هادئـــــة فـــــى النيـــــو إنجالنـــــد

، فـــاذا بـــابنهم الـــودود المبتســـم دومـــا هـــو آلـــة قتـــل  لإلقامـــة مـــع أقاربـــه
، ويتســــبب اآلن  يبــــدو أنــــه قتــــل أخيــــه مــــن قبــــل.  فتاكــــة مــــن الــــداخل

ــــالى الســــريع ــــق الع ــــى الطري م ، وسلســــلة جــــرائ فــــى حــــادث ضــــخم عل
ـــــيم الضـــــيف المرهـــــق نفســـــيا ـــــه هـــــذا اليت .  أخـــــرى يعزيهـــــا عـــــادة لقريب

مهمــــــا يكــــــن مــــــن أمــــــر فهــــــو فــــــيلم خمــــــس نجــــــوم مفعــــــم بالتشــــــويق 
ــــــوتر ــــــارة والت ــــــة فــــــائق اإلث ــــــن :  ، واألهــــــم تصــــــعيد النهاي تنجــــــو األم م

، لكــــن هــــذا ينتهــــى بتعلــــق   محاولتــــه قتلهــــا مــــن فــــوق صــــخرة ســــاحلية
ط واحـــــد وإنقـــــاذ اآلخـــــر كـــــال الطفلـــــين بـــــذراعيها وال مفـــــر مـــــن إســـــقا

ــــت تعــــرف مــــا ســــيكون عليــــه قرارهــــا األخيــــر— ، لكنــــك األرجــــح  أن
  ! أن ال تجد الفرصة للتفكير فيه

   ٢/١طير فى السما 
  ق م ١٢٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٨مصر 

ــــــة ــــــاوين داكن ــــــغ ســــــابق فــــــى   عن ــــــرا مــــــن تفري ، وليســــــت أفضــــــل كثي
  : كارت

قصـــــــــة  . ســـــــــولى فـــــــــيلم]  أفـــــــــالم النصـــــــــر أفـــــــــالم البلجـــــــــون  [
ــــاوى:  وســــيناريو وحــــوار ــــر فــــى الســــما:  األغــــانى.  شــــريف المنب :  طي

أشــــــيلك يـــــــا .  يحيــــــى المــــــوجى:  ؛ توزيـــــــع عــــــوض بــــــدوى:  تــــــأليف
ـــــــأليف:  ضـــــــنايا ـــــــى محمـــــــدى:  ت ـــــــع عل .  عمـــــــاد الشـــــــارونى:  ؛ توزي

ــــــى أغنيلــــــك ــــــوب ل ــــــأليف:  مكت ــــــع هــــــانى شــــــحاتة:  ت ــــــى :  ؛ توزي يحي
حســـــــام الـــــــدين :  تصـــــــوير.  فـــــــاروق الشـــــــرنوبى:  ألحـــــــان.  المـــــــوجى
ــــاج.  مصــــطفى :  الموســــيقى التصــــويرية.  حمــــدى حســــن:  مــــدير اإلنت

:  إخـــــــراج.  علـــــــى خيــــــر اهللا:  مـــــــدير التصــــــوير.  مجــــــدى الحســــــينى
  .  حسام الدين مصطفى

.  ســـــمير غـــــانم.  إيمـــــان البحـــــر درويـــــش.  آثـــــار الحكـــــيم:  بطولـــــة
ضـــــــــيف .  دالل عبـــــــــد العزيـــــــــز:  ضـــــــــيفة الشـــــــــرف.  عمـــــــــاد محـــــــــرم

ـــــــديرأحمـــــــد :  الشـــــــرف آمـــــــال .  ، حســـــــن أباظـــــــة علـــــــى جـــــــوهر.  ب
بــــدون  . [ ، عــــادل الســــويفى ، ثــــروت عــــوض ، ســــامى عطايــــا شــــريف
  . ] ، محمود الريس فيفى فياض:  ائتمان

،  مـــــدرس الموســـــيقى الـــــذى تهجـــــره خطيبتـــــه بســـــبب تواضـــــع حالـــــه
.  ويـــرفض فــــى ذات الوقــــت يـــد ابنــــة أحــــد المليـــونيرات الممــــدودة لــــه

ـــه بمقابـــل مـــادىحـــين تمـــرض األخيـــرة يتبـــرع ل ، لكـــن خـــالل  هـــا بكليت
،  وجودهمــــا بأميركــــا إلجــــراء العمليــــة يبــــدأ فــــى تحقيــــق شــــهرته كمغنــــى

كوميــــديا موســــيقية وعاطفيــــة متوســــطة لكــــن دون .  وكــــذا ينشــــأ الحــــب
  . عناصر تميز خاصة

  ☺ الطيور 
The Birds 

  ق م ١١٩)  س/  ت/    ف  ( ١٩٦٣أميركا 
Universal [Alfted J. Hitchcock Productions]. SdCnslt: 

Bernard Herrmann E: George Tamasini. AD: Robert Boyle. 
SpFx: Lawrence A. Hampton. SpPhAdvisor: Ub Iwerks. 
DPh: Robert Burks. St: Daphne du Maurier. S: Evan Hunter. 
P and D: Alfted Hitchcock. 

Rod Taylor, Tippi Hedren, Jessica Tandy, Suzanne 
Pleshette, Veronica Cartwright, Ethel Griffies, Charles 
McGraw, Joe Mantell, Elizabeth Wilson, Doodles Weaver, 
Richard Deacon, Suzanne Cupito -[Morgan Brittany]. 
هجــــوم طيــــور ســــوداء متنوعــــة علــــى بلــــدة فــــى ســــاحل أحــــد خلجــــان 

، ال نعــــرف  م تنطلــــق بعــــد هنــــا، ثــــ كاليفورنيــــا تحيلهــــا خرابــــا بالكامــــل
؟ هــــل دمــــار قـــــادم  ’ الطيــــور ‘ستســــأل نفســــك مــــا هــــى .  إلــــى أيــــن
ــــــة للحضــــــارة ــــــة ؟ هــــــل الحــــــروب ؟ هــــــل الطبيع ؟ هــــــل  ؟ هــــــل البدائي
؟ الـــــذى تـــــراه أنـــــت هـــــو  ؟ هـــــل داخـــــل اإلنســـــان أم خارجـــــه الخـــــوف

، وهتشـــــكوك نفســـــه لـــــيس  ، ألن الجميـــــع اختلفـــــوا الشـــــىء الصـــــحيح
لـــــى يبـــــدو أن كـــــل أفـــــالم الكـــــوارث التاليـــــة قـــــد للوهلـــــة األو !  لـــــه رأى

نفســــه ابــــن لهــــذا الفـــــيلم ”  الفــــك المفتـــــرس “.  تــــاثرت بهــــذا الفــــيلم
.  مــــــن حيــــــث األســــــلوب الــــــدقيق فــــــى تنميــــــة اإلثــــــارة بــــــبطء جــــــاثم

فـــــى ’  أبخلهـــــا ‘وظاهريـــــا يمكـــــن القـــــول أن أكثـــــر األفـــــالم إثـــــارة هـــــو 
ــــــارة ــــــة أن ال يمنحــــــك هــــــذه اإلث مــــــن  ، وأن قاعــــــدة هتشــــــكوك الذهبي

، ويـــــوفر األطبـــــاق الدســـــمة  اإلثـــــارة أكثـــــر ممـــــا يبقيـــــك علـــــى مقعـــــدك
، لكـــــن األهـــــم أن لهـــــذا الخيــــــار  ربمـــــا كـــــل هـــــذا صــــــحيح.  للنهايـــــة

فمعظـــــم الفـــــيلم محشـــــو بمغـــــازالت قـــــط وفــــــأر .  وجهـــــه المضـــــمونى

، مـــا بـــين فتـــاة لعـــوب قادمـــة  مراهقـــة وتافهـــة وبـــال أى تميـــز أو تســـلية
تيپــــــى  (لــــــة أنثويــــــة غامضــــــة مــــــن ســــــان فرانســــــيكو تحــــــيط نفســــــها بها

رود  (ومحـــــــام أعـــــــزب متوســـــــط العمـــــــر )  هيـــــــدرن فـــــــى أول أدوارهـــــــا
ـــايلور ـــد ) ت ـــك لدرجـــة تغـــيظ أى ناق ـــة  ، وذل ـــق معظمهـــم فـــى ثق ، وانطل

الواقــــع أن .  محمومــــة قــــائال انظــــروا هــــا هــــو هيتشــــكوك فظيــــع الملــــل
، فموضـــــوع هيتشـــــكوك األثيـــــر دائمـــــا أبـــــدا هـــــو   الفكـــــرة ليســـــت هنـــــا
ــــ ــــدى دوني ــــة والنفســــيةكشــــف م ــــه البيولوچي ،  ة اإلنســــان بحكــــم قدرات

ـــــدنيا  ـــــافهى االهتمامـــــات بينمـــــا ال وهـــــو ال يقـــــدم أبـــــدا ســـــوى أبطـــــال ت
.  مملـــوءة بقـــوى أخطـــر وأعظـــم مـــن ذلـــك الكـــائن الســـاذج المتخايــــل

مـــن هنـــا كـــان ال بـــد أن يغيظنـــا وألطـــول فتـــرة ممكنـــة مـــن تفاهـــة تيپـــى 
ــــار ورود بينمــــا نعلــــم أنهمــــا ســــيتحوالن لفئــــران مــــذع ورة عنــــد أول اختب

ـــة هـــذه  حقيقـــى ـــاقير الطيـــور ســـوى أريحي ـــن ينقـــذهما شـــىء مـــن من ، ول
أو ربمــــا ألنهـــا ملـــت هـــى األخــــرى  (الطيـــور نفســـها ورحيلهـــا الطـــوعى 

لهــــذا وألســــباب أخــــرى كثيــــرة لــــم تعــــد ســــينما .  ) ! مــــن بشــــر مثلهمــــا
، والقيمــــة الجديــــدة حقــــا أنــــه  مثــــل الســــينما قبلــــه”  الطيــــور “مــــا بعــــد 
يلم يســـــتخف باإلنســـــان كســـــيد األرض بهـــــذه الدرجـــــة  مفرطـــــة أول فـــــ

هيتشــــكوك لــــم يكــــن قــــط بمثــــل هــــذا المــــرح الســــادى فــــى  (الــــتهكم 
، حـــــين يتحــــدث عــــن أن اإلنســـــان ســــوف يخلـــــى  ) احتقــــاره للبشــــرية

، المهــــم  مكانــــه لقــــوة أخــــرى تــــأتى بهــــا الطبيعــــة أو ربمــــا يصــــنعها هــــو
ـــــــارب النها ـــــــن اآللهـــــــة قـــــــد ق ـــــــةأن التســـــــلط المغـــــــرور الب ـــــــدى .  ي تان

ال .  وكارترايــــت همــــا أم وأخــــت البطــــل والــــذين تهــــاجم الطيــــور بيــــتهم
، لكـــــن يوجـــــد  ، وال توجـــــد موســـــيقى يوجـــــد ائتمـــــان للموســـــيقى هنـــــا

برنــــارد هيرمـــــان كمــــا كـــــل أفـــــالم هيتشــــكوك فقـــــط بائتمــــان فريـــــد مـــــن 
انظــــــــر االســــــــتطراد !  ’ مستشــــــــار الصــــــــوت ‘:  نوعــــــــه هــــــــذه المــــــــرة

  . ” طيور نهاية العالم “عاما  ٣١التليفـزيونى بعد 
AAN: VFx (Iwerks). 

  طيور بال أجنحة 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 

ـــــون ـــــة فتحـــــى:  قصـــــة.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفزي :  ســـــيناريو.  حنيف
:  مهنـــــدس الـــــديكور.  محمـــــد أشـــــرف:  ؛ حـــــوار رفيـــــق الصـــــبان.  د

مــــــدير التصــــــوير .  ولسأنســــــى بــــــ:  مــــــدير إضــــــاءة.  محمــــــد التهــــــامى
مصــــــطفى :  ؛ مــــــدير التصــــــوير الــــــداخلى محمــــــد عثمــــــان:  الخــــــارجى

، خيـــــرى  ، نصـــــر عبـــــد العزيـــــز ســـــامية صـــــبحى:  مصـــــورون >؛  عيـــــد
هــــــــــانى :  موســــــــــيقى تصــــــــــويرية.  < ، أمــــــــــين الخــــــــــولى المحــــــــــالوى

 تســــــجيل ومونتــــــاچ.  معــــــالى الحفنــــــاوى:  إعــــــداد موســــــيقى.  شــــــنودة
ــــــيديو ،  ، الســـــيد أحمـــــد ســـــالمة وى، زكريـــــا نبـــــ مصـــــطفى شـــــرف:  ف

ــــراهيم مســــاعد .  ممــــدوح أبــــو الفــــتح:  إلكترونــــى مونتــــاچ.  محمــــود إب
محمــــــــد :  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  فرجــــــــانى محمــــــــد علــــــــى:  مخــــــــرج أول

  . § مجيدة نجم:  إخراج.  مبارك
ـــة ـــرك.  محمـــد وفيـــق.  بطول ـــان ت ـــد اهللا.  حن مـــع الفنانـــة .  هشـــام عب
ــــزة راشــــد.  هــــدى عيســــى.  مــــريم فخــــر الــــدين:  الكبيــــرة آمــــال .  عزي
،  محمــــود عبــــد الغفــــار.  ، عــــادل الكــــومى مجــــدى فكــــرى.  الزهيــــرى

، عبـــد الــــرحمن  ، ليلــــى صـــابونجى مظهـــر يـــونس.  أبـــو الفتـــوح عمــــارة
ـــــد ـــــد عثمـــــان ، أحمـــــد رشـــــوان أشـــــرف خيـــــرى.  حام ،  ، عبـــــد الحمي

، ســـــليمان  ، عبـــــد العزيـــــز عيســـــى رأفـــــت طـــــه.  ناديـــــة شـــــمس الـــــدين
، هيـــام  ، فوقيـــة منصـــور ، أحمـــد حـــافظ عبـــد الحـــى صـــالح.  حســـين

قامـــــــت بـــــــدور .  ، يوســـــــف عثمـــــــان ، أحمـــــــد فـــــــوزى عبـــــــد اللطيـــــــف
ـــــــرجس عمـــــــرو :  األطفـــــــال.  شـــــــيماء عبـــــــد المقصـــــــود/  الطفلـــــــة:  ن

  . ، هانى الششتاوى محمد على
ــــــة  طبيــــــب يكــــــرس حياتــــــه لشــــــغله بإحــــــدى المستشــــــفيات الحكومي

ال يســـــأل .  ، ينقـــــذ فتـــــاة بعمليـــــة جراحيـــــة إثـــــر حـــــادث قطـــــار بطنطـــــا
عنهـــــا أى أهـــــل وأقـــــارب فيتـــــولى بنفســـــه تحـــــرى خلفيتهـــــا االجتماعيـــــة 

ــــــوط  درامــــــا تليفـــــــزيونية متوســــــطة ككــــــل.  البائســــــة ، مــــــع بعــــــض الخي
  . واللحظات المؤثرة ووجود رقيق للطفلة محور الفيلم

   طيور الظالم 
Birds of Darkness 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٩٥مصر 
أفــــــالم ]  لميــــــة للتليفـــــــزيون والســــــينماالعا أفــــــالم وحيــــــد حامــــــد  [

.  ، حمــــــدى زيــــــن مجــــــدى شــــــعبان:  مــــــديرا اإلنتــــــاج.  وحيــــــد حامــــــد
مــــــودى :  موســــــيقى تصــــــويرية.  رشــــــدى حامــــــد:  مهنــــــدس الــــــديكور

ــــــاچ.  اإلمــــــام ــــــر:  مونت ــــــى.  عــــــادل مني ــــــتج الفن ــــــن:  المن .  محمــــــد زي

:  إخـــــراج.  وحيــــد حامــــد:  تــــأليف.  محســــن نصــــر:  مــــدير التصــــوير
  . شريف عرفة

ـــــــــام ـــــــــب.  يســـــــــرا¤ .  عـــــــــادل إم ـــــــــل رات ـــــــــب.  جمي .  أحمـــــــــد رات
ـــــر نظـــــيم شـــــعراوى ـــــل الكبي ـــــاض الخـــــولى.  باالشـــــتراك مـــــع الممث .  ري

ـــــو عـــــوف ، كـــــوثر  ســـــعيد طرابيـــــك.  ، لطفـــــى عبـــــد الحميـــــد عـــــزت أب
، نهـــــال  علـــــى البـــــاجورى.  ، حمـــــدى يوســـــف جـــــالل توفيـــــق.  رمـــــزى
ء ، عــــــال محمــــــد البــــــزاوى.  ، فــــــؤاد فرغلــــــى ، كمــــــال ســــــليمان عنبــــــر
ــــــنهم ــــــد زي ــــــيم ، ســــــليمان عي ــــــل.  ، وجــــــدى ول ــــــد الجلي ،  حســــــنى عب

أحمـــــد .  ، محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن ، عريـــــان ســـــيدهم مصـــــطفى هاشـــــم
.  ، حســـــين خلوصـــــى ، طـــــارق عبـــــد الفتــــاح ، أحمـــــد طمــــانى الطــــاهر

،  ، فتحــــــى عبــــــد الوهــــــاب ، أشــــــرف عبــــــد الفضــــــيل إيهــــــاب شــــــهاب
نـــــــا أري.  ، انتصـــــــار عبـــــــد الباســـــــط ، أشـــــــرف البربـــــــرى خالـــــــد مســـــــعد

، حامـــــد  ، عبـــــد الـــــرحيم التنيـــــر ، فـــــاتن فـــــؤاد ، أســـــامة عشـــــم إليـــــاس
  . ، مديحة البكرى ونيس

مصـــــــــر كـــــــــرة تتقاذفهـــــــــا أقـــــــــدام فاســـــــــدى الســـــــــلطة والجماعـــــــــات 
.  اإلســــالمية فــــى لعبــــة شــــد وجــــذب متفــــق عليهــــا بدقــــة بــــين الطــــرفين

هــــذه هــــى الصــــورة المحوريــــة حرفــــا ومجــــازا فــــى هــــذا الفــــيلم المصــــاغ 
ــــــدو كدراســــــ ــــــدا ليب ــــــر منهــــــا مجــــــرد جي ــــــور أكث ــــــواطن األم ة عليمــــــة بب

ــــا سياســــية مألوفــــة أخــــرى ممــــا تحفــــل بهــــا الســــينما المصــــرية ،  بارانوي
ــــيلم أنفســــهم ــــن  ٣.  بمــــا فيهــــا أعمــــال صــــناع الف محــــامين أصــــدقاء م

اللعــــــــــــــب مــــــــــــــع  ‘)  إمــــــــــــــام (يختــــــــــــــار األول :  أيــــــــــــــام الدراســــــــــــــة
ويتخصــــص فــــى قضــــايا الفســــاد الكبــــرى ثــــم يصــــبح مـــــديرا  ’ الكبــــار

يجـــــــد لقمـــــــة أفضـــــــل )  الخـــــــولى (، الثـــــــانى  أحـــــــد الـــــــوزراء لمكتـــــــب
ـــاديى األخـــوان المســـلمين ـــث  وأســـرع فـــى التحـــول ألحـــد قي ـــا الثال ، أم

، ويعتبـــــر لحـــــد واضـــــح  فيظـــــل متمســـــكا بمبادئـــــه اليســـــارية)  راتـــــب (
ــــيلم ــــاه الف ــــذى يتبن ــــذ محكمــــين لمــــدى  .  هــــو النمــــوذج ال ــــة وتنفي كتاب

لتســــعينات المصــــرية كبيــــر ممــــا يضــــعه فــــى مكــــان بــــارز وســــط أفــــالم ا
  .  المتهالكة

  الطيور المهاجرة 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٧٩مصر 

ـــــــة الجـــــــاعونى [ قصـــــــة وســـــــيناريو .  أفـــــــالم حســـــــن يوســـــــف]  وكال
:  مونتــــــاچ.  عمــــــر خورشــــــيد:  موســــــيقى.  بهــــــيج إســــــماعيل:  وحــــــوار

.  ، كمــــــال كــــــريم إبــــــراهيم صــــــالح:  مــــــديرا التصــــــوير.  فتحــــــى داوود
  . حسن يوسف : إخراج

ـــــارودى ـــــدر ، حســـــن يوســـــف شـــــمس الب ـــــل ب ،  ، ليلـــــى فهمـــــى ، نبي
،  ، بليــــــغ حبشــــــى ، عــــــدلى يوســــــف ، أحمــــــد نبيــــــل ســــــهير البــــــارونى

  . ، علية عبد المنعم سالمة إلياس
ــــة ــــه درس مباشــــر صــــريح لتكــــاتف المصــــريين فــــى الغرب ــــدو وكأن ،  يب

، بـــــــل  ، متفرقـــــــون مجموعـــــــة مـــــــن المصـــــــريين المهـــــــاجرين ألســـــــتراليا
وفـــــــى النهايـــــــة .  ازعهم األغـــــــراض الماديـــــــة والمصـــــــالح الخاصـــــــةتتنـــــــ

  ! يلقى البطل عليهم الدرس
   ٢/١طيور نهاية العالم 

The Birds II —Land’s End 
  ] اشتراك [ق م  ٨٧)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

Showtime Entertainment. ExcP: Norman Rosemont. P: 
Ted Kurdyla. W: Ken and Jim Wheat, Robert Eisele. D: 
Alan Smithee -[Pseudonym for Rick Rosenthal]. 

Brad Johnson, Chelsea Field, James Naughton, Tippi 
Hedren, Jan Rubes, Stephanie Milford, Megan Gallagher, 
Sylvia Harman, Richard K. Olsen. 
ت اســـــتطراد متـــــأخر وتليفــــــزيونى لكالســـــية ألفريـــــد هيتشـــــكوك بــــــذا

، نقـــــل دقيـــــق لـــــبعض تتابعـــــات الفـــــيلم األصـــــلى تـــــأتى بـــــبعض  العنـــــوان
المـــــؤثرات الجيـــــدة واللحظـــــات المفزعـــــة لكـــــن بـــــالطبع دون الصـــــدمة 

الميــــل .  الجارحــــة التــــى تركهــــا فــــيلم هيتشــــكوك فــــى كــــل مــــن شــــاهده
، وهجــــوم الطيــــور الفجــــائى ينــــذر بنهايــــة  هــــذه المــــرة للكــــم ال الكيــــف

تـــــم تعـــــديل الموقـــــع  (كاليفورنيـــــة شــــاملة للعـــــالم ولـــــيس لمجـــــرد بلـــــدة  
بطلــــة الفــــيلم األصــــلى .  ) إلــــى جــــل أيالنــــد بــــدال مــــن خلــــيج بوديجــــا

تعـــاود الظهـــور أيضـــا فـــى دور صــــغير كصـــاحبة محـــل فـــى هـــذا الفــــيلم 
،  مـــع فـــارق أكثـــر مـــن ثالثـــين عامـــا مـــع ذلـــك الـــذى كـــان أول أفالمهـــا

  . وبدت فيه كفاتنة متخايلة خاوية العقل

   



٢٢٠  

  ة الظاهرة العجيب
Phenomenon 

  ق م ١٢٤)  س/  إى فـى سى ( ١٩٩٦أميركا 
[Buena Vista] Touchstone. C: Renee Rousselot. CD: 

Betsy Cox. M: Thomas Newman. Er: Bruce Green, A.C.E. 
PD: Garreth Stover. DPh: Phedon Papamichael. ExcP: 
Charles Newirth, Jonathan Krane. W: Gerald diPego. P: 
Barbara Boyle & Michael Taylor. D: Jon Turteltaub.  Exc 
Soundtrack P: Robbie Robertson. MSup: Kathy Nelson. 
PSup: Allegra Clegg.. 

John Travolta. ¤. Kyra Sedgwick. Forest Whitaker. Jeffrey 
deMunn. And Robert Duvall. Richard Kiley, Brent Spiner. 
Vyto Ruginis, Bruce Young. Michael Milhoan, Sean 
O’Bryan. 

ــــــة صــــــغيرة فــــــى شــــــمال  )  ترافـــــــولتا (ميكــــــانيكى ســــــيارات  فــــــى قري
ـــــا ـــــم يالحظـــــه  كاليفورني ـــــيالده لضـــــوء شـــــديد ل ـــــد م ـــــوم عي ـــــرض ي ، يتع

، يقـــرأ أكثـــر مـــن كتـــاب  يفهـــم أســـرع:  ، فـــإذا بكـــل شـــىء يتغيـــر أحـــد
ــــــوم ــــــى الي ــــــة الشم ف ــــــى الطاق ،  ســــــية والضــــــوئية، يجــــــرى تجــــــارب عل

، يـــتعلم اللغـــة  يختـــرع ســـماد يجعـــل الطمـــاطم فـــى حجـــم الكانتـــالوب
، يحــــــل الشــــــفرات العســــــكرية ويصــــــطدم  دقيقــــــة ٢٠الپرتجاليــــــة فــــــى 

، يحطــــم المرايــــا عــــن  مــــع المخــــابرات المركزيــــة والمباحــــث الفيدراليــــة
ـــــم جـــــرا بعـــــد ـــــد كـــــل هـــــذ .  ، وهل ـــــف ســـــيكون حـــــال أصـــــحابه بع كي

ـــــــرات ـــــــدراما حيـــــــث ســـــــيفاجأ بـــــــإن ، هـــــــو محـــــــور هـــــــذه ا التغي لكومي
ـــع بعـــد أن كـــانوا يحبونـــه بشـــدة بـــدأوا يخـــافون ويبتعـــدون عنـــه .  الجمي

نهايـــة مـــؤثرة ذلــــك أن الضـــوء الــــذى تعـــرض لــــه كـــان مجــــرد وهـــم فــــى 
خيالــــــه وال تعــــــدو الحقيقــــــة ســــــوى ورم فــــــى الــــــدماغ أدى إلــــــى زيــــــادة 

الوجــــــه .  نشــــــاط المــــــخ بســــــرعة كبيــــــرة أدت إلــــــى موتــــــه فــــــى النهايــــــة
ـــد مـــيالده الســـابع الطريـــف  ـــوم عي ـــة ي ـــة أن جعلـــت القري فـــى هـــذه النهاي

عمــــل فــــائق التســــلية ذو طــــاقم .  والثالثــــين عيــــد مــــيالد للقريــــة كلهــــا
  . تمثيل جذاب ووقع كبير فى شباك التذاكر

  الظريف والشهم والطماع 
  ق أأ ١٢٩)  س/  ت/  الليثى ( ١٩٧١مصر 

.  فـــــــيلمنـــــــور مكـــــــارى ]  المؤسســـــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســـــــينما [
:  الصــــــيف والهــــــوى:  األغــــــانى.  نــــــور الــــــدمرداش:  ســــــيناريو وحــــــوار

؛  إبـــــــراهيم رجـــــــب:  ؛ تلحـــــــين عبـــــــد الـــــــرحمن األبنـــــــودى:  كلمـــــــات
ــــــاء ــــــدى:  غن ــــــين الهني ــــــدرة؛  أم ــــــاوى:  كلمــــــات:  غن ؛  شــــــريف المنب

ســـــــوزى :  مـــــــع.  ليلـــــــى جمـــــــال:  ؛ غنـــــــاء إبـــــــراهيم رأفـــــــت:  تلحــــــين
ــــرى  ؛  إبــــراهيم رجــــب:  موســــيقى؛  رقصــــة الغــــرام الملتهــــب:  فىـ  خي

أنـــــــدريا :  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  حســـــــن خليـــــــل:  تصـــــــميم الرقصـــــــات
ـــــــدس  ـــــــديلس [ـ  زاندلي ـــــــدريا زان ـــــــيم بهنســـــــى:  المصـــــــور.   ] أن ؛  غن

أحمــــــد :  ؛ اإلعــــــداد الموســــــيقى محمــــــد شــــــاكر:  مســــــاعد المصــــــور
مــــــــدير .  عبــــــــد المــــــــنعم شــــــــكرى:  مهنــــــــدس الــــــــديكور.  أبــــــــو زيــــــــد
.  يوســـــــف مكـــــــارى:  ج المنفـــــــذالمنـــــــت.  ســـــــيد إســـــــماعيل:  اإلنتـــــــاج

:  المقدمـــــــة تصـــــــميم وتنفيـــــــذ.  عصـــــــام مصـــــــطفى:  مشــــــرف اإلنتـــــــاج
ــــــاچ.  دالور ــــــة شــــــكرى:  مونت ــــــدير التصــــــوير.  نادي ــــــد المــــــنعم :  م عب
  . نور الدمرداش:  إخراج.  بهنسى

ــــــد .  أمــــــين الهنيــــــدى.  أحمــــــد مظهــــــر.  ناديــــــة لطفــــــى:  بطولــــــة عب
، نبيلــــــــة  نىحســــــــين الشــــــــربي.  كريمــــــــة مختــــــــار.  المــــــــنعم إبــــــــراهيم

.  ، مـــــراد ســـــليمان ، ســـــمير ولـــــى الـــــدين ، عـــــز الـــــدين ســـــالم الســـــيد
،  ، عصــــام مصــــطفى ، هــــدى زكــــى ، صــــافيناز الجنــــدى رجــــاء ســــراج

ــــــد الكــــــريم فــــــؤاد فهمــــــى.  ســــــميحة محمــــــد ، مــــــدحت  ، الســــــيد عب
بــــدون  . [ ، جمــــال حســــنى ، علــــى الســــيد ، أحمــــد أبــــو عبيــــة مرســــى
  . ] ، ليلى جمال سوزى خيرى:  ائتمان

ــــــــف كهــــــــل ــــــــف مؤل ــــــــن زواج  الظري ــــــــدس هــــــــارب م ، والشــــــــهم مهن
ــــارى ــــون  إجب ــــه دي ــــد أن تســــدد ل ــــذى يري ــــة ال ، والطمــــاع خطيــــب البطل
، هـــو مـــا يجمـــع  تـــأجير البطلـــة لغرفـــة فـــى شـــقتها لهـــذه الغـــرض.  أبيهـــا

؟ أنــــت  مــــن أيهــــم (الثالثــــة وتتــــوالى المفارقــــات حتــــى الــــزواج الســــعيد 
  . كوميديا متوسطة التسلية.  ) ! تعلم
  ل شك ظ

Shadow of a Doubt 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   — ( ١٩٩١أميركا 

CBS. D: Karen Arthur. 
Mark Harmon, Margaret Welch, Diane Ladd. 

ــــوان  ٤٨إعــــادة تليفـــــزيونية لفــــيلم هيتشــــكوك قبــــل  عامــــا بــــذات العن
ـــه فـــى عـــام  ” ظـــل مـــن الشـــك “انظـــر  ( ـــزل  “ ١٩٥٩، وكـــذا اعادت ان

، يزورهــــا الخــــال  أســــرة ضــــواحى مــــن الطبقــــة الوســــطى . ” إلــــى الفــــزع
وبعــــد قليــــل تبــــدأ .  المحبــــوب مــــن الجميــــع ال ســــيما االبنــــه الكبــــرى

هـــذه االبنـــه فـــى الشـــك أنـــه عينـــه ســـفاح النســـاء األرامـــل الـــذى تبحـــث 
ــــــات ــــــر الوالي ــــــة عب ــــــه الشــــــرطة الفيدرالي ــــــة جــــــادة .  عن ــــــالفيلم محاول ب

ــــى أذ ــــن حيــــاة الضــــواحى الت ــــق نســــخة معاصــــرة م هــــل هيتشــــكوك لخل
، ورتابتهــــا المملــــة وتفاهــــة  الجميــــع فــــى حينــــه بإمســــاكه بــــنمط حياتهــــا

وســـــامة مــــــارك هـــــارمون تعيــــــد لألذهـــــان ســــــحر .  اهتمامـــــات قاطنيهــــــا
ــــــدور األصــــــلى ــــــاك الفــــــارق  چوزيــــــف كــــــوتين فــــــى ال ، لكــــــن يظــــــل هن

األجمــــــالى بــــــين فــــــيلم تليفـــــــزيونى متوســــــط وفــــــيلم لســــــاحر وأســــــتاذ 
  . السينما األول واألوحد

  ☺ من الشك ظل 
Shadow of a Doubt 

  ق أأ ١٠٨)  س/   ت  ( ١٩٤٣أميركا 
Universal [Skirball Productions]. S: Thornton Wilder, 

Sally Benson, Alma Reville; >From an OSt by Gordon 

McDonell.< DPh: Joe Valentine; OMScr: Dimitri Tiomkin. 
AD: John B. Goodman; Asc: Robert Boyle; D of Sd: 
Bernard B. Brown; Technician: Robert Pritchard; SD: R.A. 
Gausman; Asc: E.R. Robinson; MD: Charles Previn; Set 
Continuity: Adele Cannon; FE: Milton Carruth; AstD: 
William Tummel; Teresa Wright Gowns: Adrian; 
Costumes: Vera West. P: Jack H. Skirball. We wish to 
acknowledge the contribution of <Mr. Thornton Wilder> to 
the preparation of this P. D: Alfred Hitchcock; >Through 
the courtesy of David O. Selznick Productions, Inc.< 

Teresa Wright and Joseph Cotten. ¤ With: Macdonald 
Carey, Henry Travers, Patricia Collinge, Hume Cronyn, 
Wallace Ford, Edna May Wonacott, Charles Bates. 
،  أســـــرة موظـــــف بنـــــك فـــــى بلـــــدة ســـــانتا روزا الكاليفورنيـــــة الصـــــغيرة

مـــــــن العاديـــــــة البالغـــــــة  ـ  وتقريبا كـــــــل البلدةـ  تعـــــــانى البنتـــــــان واالبـــــــن 
ال ، لـــــذا تنقلـــــب حيـــــاة األســـــرة شـــــيئا بهيجـــــا بوصـــــول الخـــــ والملـــــل

، والــــذى تحبــــه األم وكــــذا ابنتهــــا الكبــــرى حبــــا  القــــادم مــــن فيالديلفيــــا
، وتـــــؤمن  ، وهـــــى التـــــى ســـــميت بعـــــد اســـــمه تشـــــارلى يفـــــوق الوصـــــف

تــــدريجيا تــــدرك االبنــــه أن خالهــــا هــــو .  بوجــــود تواصــــل تيلپــــاثى بينهمــــا
، الــــــــذى قتــــــــل ثــــــــالث أرامــــــــل وفــــــــر  ’ األرملــــــــة الطــــــــروب ‘ســــــــفاح 
تبها بــــــه آخــــــر فــــــى الشــــــرق هــــــو الشــــــرطة تقتنــــــع أن مشــــــ.  بثــــــرواتهن
ـــــل ـــــدة عارفـــــة الحقيقـــــة القات ـــــاة هـــــى اوحي ، وعليهـــــا أن  ، وتصـــــبح الفت

كــــل شـــــىء فـــــى قمـــــة اإلتقـــــان  .  تواجــــه محاولـــــة قتلهـــــا هـــــى شخصـــــيا
ال ســــــــيما اختيــــــــاره وتوجيهــــــــه المــــــــذهالن دومــــــــا  (كعــــــــادة األســــــــتاذ 

ـــــــداعم ـــــــرئيس وال ـــــــل ال ـــــــر  ) لطـــــــاقمى التمثي ـــــــه يظـــــــل فيلمـــــــا غي ، لكن
، ولعلـــــه أقـــــرب  ون النجـــــاح التقليـــــدى ألفالمـــــههيتشـــــكوكى جـــــدا ود

:  ألدب ثورنتــــــون وايلــــــدر منــــــه إلــــــى دراميــــــات هيتشــــــكوك المتفجــــــرة
ــــى تشــــويقه ــــاع عل ــــف هــــادىء اإليق ــــن العن ــــا م ــــه  ، خــــال تقريب ــــل ل ، كي

ـــاة الطبقـــة الوســـطى فـــى  المـــدح لســـبب غيـــر مـــألوف هـــو تجســـيده لحي
الضــــــواحى علــــــى عكــــــس كــــــل مــــــا يــــــروج لهــــــا آنــــــذاك كــــــأرقى نمــــــط 

ـــ ـــا اةللحي ـــات الضـــوء .  ، فقـــدمها كأنهـــا المـــوات تقريب رغـــم كـــون تكوين
ــــاألبيض واألســــود ــــة أفــــالم الســــاحر ب ــــألوف فــــى كاف ،  والظــــل شــــىء م

بعنــــوان  ١٩٥٨أعيــــد فــــى .  إال أن الموجــــود هنــــا هــــو بعــــض أجملهــــا
ــــزع “ ــــى الف ــــزل إل ــــالعنوان األصــــلى  ” ان ـــــزيونيا ب ”  ظــــل شــــك “، وتليف

 . ١٩٩١فى 
AAN: OSt. 

  الجانب اآلخر الظالل فى 
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٧٥مصر 

؛  جماعـــــــــة الســـــــــينما الجديـــــــــدة]  المؤسســـــــــة العامـــــــــة للســـــــــينما [
:  مونتـــــــاچ.  محمـــــــود ديـــــــاب:  قصـــــــة.  المؤسســـــــة العامـــــــة للســـــــينما

ـــــولى ـــــاظر.  أحمـــــد مت ـــــد العظـــــيم :  موســـــيقى.  صـــــالح مرعـــــى:  من عب
  . غالب شعث:  إخراج.  سمير فرج:  مدير التصوير.  عويضة

،  ، مديحــــة كامــــل ، أحمــــد مرعــــى ، محمــــود ياســــين تحــــىنجــــالء ف
، فتحيـــــــة  ، عايـــــــدة عبـــــــد العزيـــــــز ، محمـــــــد حمـــــــام محمـــــــد لطفـــــــى

،  ، عبـــــــد الهـــــــادى أنـــــــور ، يـــــــونس شـــــــلبى ، حســـــــين عســـــــر شـــــــاهين
  . محمد حمام

پانورامــــا ثريـــــة لمجموعـــــة مـــــن الشـــــباب تجمعهـــــم الزمالـــــة فـــــى كليـــــة 
ـــــذى يواجـــــه مـــــنهم :  الفنـــــون الجميلـــــة واإلقامـــــة بإحـــــدى العوامـــــات ال

ـــــة ـــــه ويتحـــــول لالنتهازي ـــــورى  مصـــــاعب فـــــى حب ، ومـــــنهم السياســـــى الث
ـــنهم الرومانســـى ـــل وم ـــات اللي ـــذى يعشـــق رســـم فتي ـــرا مـــنهم .  ، ال وأخي

حبكــــــة النهايــــــة .  الفلســــــطينى الحــــــالم بالمشــــــاركة فــــــى قضــــــية وطنــــــه
ــــة وأعجــــب مثقفــــى مــــا بعــــد هزيمــــة  ( وهــــو عامــــة فــــيلم بــــال درامــــا قوي

لـــــة وتخلـــــى صـــــديقها عنهـــــا ووقـــــوف هـــــى حمـــــل البط)  فقـــــط ١٩٦٧
ــــة اآلخــــرون بجوارهــــا بعــــد محاولتهــــا االنتحــــار الفــــيلم الوحيــــد .  الثالث

  . فى مصر لهذا الموجه الفلسطينى
    ٢/١ظالل وضباب 

Shadows and Fog 
  ق م ٨٦)   — ( ١٩٩٢أميركا 

Orion. AscP: Thomas Reilly. C: Juliet Taylor. Co-Ps: 
Helen Robin, Joseph Hartwick. CD: Jeffrey Kurland. Er: 
Susan E. Morse, A.C.E. PD: Santo Loquasto. DPh: Carlo di 
Palma, A.I.C. ExcPs: Jack Rollins, Charles H. Joffe. P: 
Robert Greenhut. W and D: Woody Allen. 

Str -inAlphOrder: Woody Allen, Kathy Bates, John 
Cusack, Mia Farrow, Jodie Foster, Fred Gwynne, Julie 
Kavner, Madonna, John Malkovich, Kenneth Mars, Kate 
Nelligan, Donald Pleasance, Lily Tomlin. Co-Str 
-inAlphOrder: Philip Bosco, Robert Joy, Wallace Shawn, 
Josef Sommer, David Ogden Stiers.  -InOrderApr: 
Michael Kirby, James Rebhorn, Victor Argo, Daniel von 
Bargen, Camille Saviola. Tim Loomis, Katy Dierlam, 
Dennis Vestunis. Anne Lange, Andrew Mark Berman, Paul 
Anthony Stewart, Thomas Bolster, Fred Melamed. Greg 
Stebner, Peter Appel, John C. Reilly, Brian Smiar, Michael 
P. Troy, Remak Ramsey, Ron Turek. Peter McRobbie, Ira 
Wheeler, Eszter Balint, Rebecca Gibson. Kurtwood Smith, 
Robert Silver, Charles Cragin, W.H. Macy, Tom Riis 
Farrell, Ron Weyand. Richard Riehle, Max Robinson. 

ـــــــة الفكـــــــرة واألجـــــــو  ـــــــين طريف ـــــــن وودى ألل ـــــــديا ســـــــيريالية م اء كومي
ــــاألبيض واألســــود وطــــاقم الهائــــل كامل النجوم مــــن ـ  أعطاهــــا التصــــوير ب

الهــــدف الواضــــح هــــو محاكــــاة تنطــــوى علــــى .  الممثلــــين رونقــــا خاصــــا
ـــــرة العشـــــرينيات مـــــع تطعيمهـــــا  ـــــة لفت ـــــة األلماني ـــــه للســـــينما التعبيري تحي
ــــاك  ــــوحى بعضــــها بعــــوالم كافكــــا كمــــا أن هن بظــــالل ســــيريالية متنوعــــة ي

برجمــــان ممــــثال فــــى أفعــــال ”  فــــانى وأليكســــاندر “قــــدر مــــن التــــأثر بـــــ 
ــــــأتى بهــــــا بعــــــض الشخصــــــيات مــــــن حــــــين  ــــــى ت الســــــحر البســــــيطة الت

ـــــر محـــــددة.  آلخـــــر ـــــة غي ـــــدة أوروپي ـــــى شـــــوارعها خـــــانق  بل ـــــق ف ، ينطل
، البطــــــل شخصــــــية ال  ليلــــــى ومــــــن خلفــــــه فــــــرق القصــــــاص الشــــــعبية

ــــة  ــــل ومطلوب عالقــــة لهــــا بشــــىء تجــــد نفســــها متورطــــة فــــى كــــل هــــذا ب
يخونهــــا )  ميــــا فــــارو (ى خضــــم هــــذا يتعــــرف بفتــــاة ســــيرك ، وفــــ للقتـــل

مادونـــــا فـــــى دور  (مـــــع زوجـــــة فتـــــوة الســـــيرك )  مالكوفــــــيتش (زوجهـــــا 
، كمــــــا يــــــأوى كــــــل  ) صـــــغير أقــــــرب للحليــــــة مقارنــــــة بمعظــــــم النجــــــوم

:  تخيـــــل مـــــن النجمـــــات (منهمـــــا فـــــى مرحلـــــة مـــــا لبيـــــت للعـــــاهرات 
.  ) ! ، آن النـــــــج ، چـــــــودى فوســـــــتر ، ليلـــــــى تـــــــوملين كـــــــاثى بيـــــــتس

، لكــــن يعجــــب تحديــــدا مثقفــــى  ككــــل عمــــل طمــــوح لذيــــذ الثيمــــات

ــــــــة  ــــــــة قوي ــــــــه عمــــــــال ذا بني ــــــــر من ــــــــذوقى الســــــــيريالية أكث الســــــــينما ومت
  . الخيوط

  الظلم حرام 
  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج
ــــــــد شــــــــوقى ، عمــــــــاد حمــــــــدى ، ماجــــــــدة شــــــــادية ــــــــى ، فري ،  ، كيت

  . إسماعيل يس
تعليـــــق اجتمـــــاعى وعاطفيـــــة زائـــــدة للحـــــد الـــــذى يعجـــــب ميلودرامـــــا 

ــــــات ــــــن عشــــــاق البكائي ــــــريض م ــــــزوج .  جــــــدا الجمهــــــور الع ــــــان تت فتات
ــــا مــــن  األولــــى مــــن شــــقيق الثانيــــة عــــن حــــب ــــزوج هرب ، أمــــا الثانيــــة فتت

ـــــــزال يطاردهـــــــا ـــــــه وال ي ـــــــت من ـــــــذى حمل ـــــــؤذى  الشـــــــرير ال ، وأيضـــــــا ي
  . أختها

  ظلمت روحى 
  ق أأ ١١٥)  س/  الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج
، فريــــــــد  ، ســــــــليمان نجيــــــــب ، منــــــــى ، محســــــــن ســــــــرحان شــــــــادية

  . ، زوزو محمد ، وداد حمدى شوقى
،  ، تســــــرق عهــــــدة أبيهــــــا فــــــى دائــــــرة الثــــــرى فتــــــاة لعــــــوب متطلعــــــة

، ثـــم تبـــدأ فـــى نصـــب شـــراكها حـــول الثـــرى نفســـه حتـــى  فيمـــوت كمـــدا
ـــه الرقيقـــة يتزوجهـــا ـــدأ فـــى االنتقـــام مـــن ابنت مـــن أخوهـــا نفســـها ، و  ، فتب

ــــــل  ميلودرامــــــا حــــــادة الخيــــــوط.  الــــــذى وقــــــف ضــــــد أطماعهــــــا ، يحت
، لكـــن المعالجـــة ككـــل روتينيـــة  المضـــمون الجنســـى مكانـــا بـــارزا فيهـــا

  . ١٩٥٢ومباشرة العاطفيات
  ظلمونى الحبايب 

  ق أأ ١١٥)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٥٣مصر 
يوســـــف :  قصـــــة.  أفـــــالم محمـــــد فـــــوزى]  منتخبـــــات بهنـــــا فـــــيلم [

؛  برونـــــو سالفــــــى:  مـــــدير التصـــــوير.  بـــــديع خيـــــرى:  ؛ حـــــوار عيســـــى
ــــــــاچ ــــــــل بحــــــــرى:  مونت ؛  عــــــــاطف ســــــــالم:  ؛ مســــــــاعد المخــــــــرج إمي
  . حلمى رفلة:  إخراج.  ، شارفنبرج حبيب خورى:  ديكور

ــــد شــــوقى.  عمــــاد حمــــدى.  صــــباح حســــين :  باالشــــتراك مــــع.  فري
ــــاض ــــاهر ري ــــيض.  ، محمــــود شــــكوكو ، شــــريفة  م ، زينــــات  دولــــت أب

  . ، عبد الرحيم الزرقانى ، محمد الديب دقىص
ــــــة ــــــدور حــــــول الطبيــــــب األرســــــتقراطى ميلودرامــــــا غنائي ــــــذى  ، ت ، ال
ـــزوج البطلـــة الفقيـــرة ـــع حتـــى يـــأتى وقـــت  يت ، ويخفـــى ذلـــك عـــن الجمي

ــــــه ــــــه مــــــن مصــــــارحة والدت ــــــتمكن في ــــــأتى الوقــــــت .  ي وال نعــــــرف  (ال ي
ار ، ولكــــن يــــأتى ماضــــى صــــباح ليحــــول األحــــداث لمســــ ) ! ؟ لمــــاذا
ــــك.  دمــــوى ــــة من ــــوب شــــجاعة كافي ــــاع بمــــا يجــــرى  فقــــط مطل ، لالقتن
  . أمامك

  ☺  ٢/١الظهيرة 
High Noon 

  تلوين/  ق أأ ٨٤)  — ( ١٩٥٢أميركا 
[United Artists] Stanley Kramer Productions. S: Carl 

Foreman; >Based on the Magazine St The Tin Star by John 
W. Cunningham.< PD: Rudolph Sternad. MComp and D: 
Dimitri Tiomkin. Ballad High Noon: Dimitri Tiomkin; Lyr: 
Ned Washington; Sung: Tex Ritter. DPh: Floyd Crosby; 
ESup: Harry Gerstad; PSup: Clem Beauchamp. FE: Elmo 
Williams;…. D: Fred Zinnemann. 

Gary Cooper. ¤ With: Thomas Mitchell, Lloyd Bridges, 
Katy Jurado, Grace Kelly, Otto Kruger, Lon Chaney, Henry 
Morgan. Ian MacDonald, Eve McVeagh, Morgan Farley, 
Harry Shannon, Lee van Cleef, Robert Wilke, Sheb Wooley. 

،  ’ أعلــــــى الظهــــــر ‘الظهيــــــرة أو منتصــــــف الظهــــــر أو باإلنجليزيــــــة 
طــــار للبلــــدة الصــــغيرة المنعزلــــة حــــامال واحــــدا هــــى موعــــد وصــــول الق

ـــــرفين ـــــة المحت ـــــن أخطـــــر القتل ـــــق انتقـــــام  م ، بهـــــدف واحـــــد هـــــو تحقي
ــــة .  قــــديم مــــن مــــأمور البلــــدة األحــــداث تــــدور فــــى ذات مــــدتها الفعلي

تقريبــــــا ولعلهــــــا أشــــــهر الحــــــاالت جميعــــــا فــــــى تــــــاريخ الســــــينما بهــــــذا 
وهــــــى تســــــتحق هــــــذا مــــــن أجــــــل قــــــدر التكثيــــــف واإلثــــــارة .  الصــــــدد

لـــدراميين اللـــذين يمكـــن تخيـــل حـــدوثهما فـــى زمـــن قصـــير كهـــذا فـــى ا
، فـــــالفيلم يبـــــدأ  منـــــذ اللحظـــــة األولـــــى تـــــدرك هـــــذا.  الحيـــــاة الواقعيـــــة

بصــــالة خدمــــة األحــــد حيــــث يــــتم زواج المــــأمور إلــــى عروســــه الجميلــــة 
، وكــــذا اعتزالــــه الخدمــــة تفرغــــا لبقيــــة  ) كيللــــى رائعــــة كعهــــدها دومــــا (

ــــه ــــة مــــن حيات ــــا بال.  هادئ ــــل ووصــــوله هن ــــر ركــــوب القات ــــأتى خب ضــــبط ي
، وأبســــطها انهيــــار هــــذا  خــــالل ســــاعات قليلــــة حتــــى تتالحــــق األمــــور

، فهــــــى مــــــن طائفــــــة الكــــــويكر وتــــــرفض أى نــــــوع مــــــن  الــــــزواج نفســــــه
الحبكــــــة الرئيســــــة أن يقــــــرر المــــــأمور إلغــــــاء رحيلــــــه وجمــــــع .  العنــــــف

ــــه أن  فريــــق للتصــــدى للعصــــابة ــــم تخطــــر ببال ــــى ل ــــه المفاجــــأة الت ، لكن
ــــــــــد التصــــــــــدىأحــــــــــد ــــــــــادر  ا ال يري ــــــــــد يب ــــــــــل أن المــــــــــأمور الجدي ، ب

، وضــــــــمنا يســــــــتحثه أهــــــــل البلــــــــدة علــــــــى الرحيــــــــل هــــــــو  باالســــــــتقالة
ــــه فــــيلم عــــن الضــــمير والمســــئولية.  شخصــــيا ، يقــــدم جدليتــــه بقــــوة   إن
، وكـــــووپر يفـــــرض كاريزميتـــــه الخارقـــــة مـــــرة أخـــــرى مـــــن خـــــالل  كبيـــــرة

هــــذا شخصــــية هــــذا الرجــــل المســــتعد للمخــــاطرة بكــــل شــــىء لمجــــرد 
ـــــداخلى بالمســـــئولية والضـــــمير ـــــة ليســـــت .  االحســـــاس ال معركـــــة النهاي

، لكنهــــا تظــــل قطعــــة  بإبهــــار ويســــترنات العقــــود التاليــــة األكثــــر عنفــــا
أيضــــا األغنيــــة المســــتمرة طــــوال .  أســــتاذية فــــى كيفيــــة بنــــاء التشــــويق

الوقـــت هـــى نـــوع مـــن اإلحيـــاء لتقليـــد يفتـــرض أنـــه كـــان جـــزءا مـــن واقـــع 
، وقــــد مدتــــه أفــــالم كثيـــــرة  لحــــاكى الشـــــعبى، وهــــو أســــلوب ا الغــــرب

العابثــــــــــة  “ [’  كــــــــــات بــــــــــاللوو ‘فيمــــــــــا بعــــــــــد إلــــــــــى مــــــــــداه مثــــــــــل 
، وذلــــــك  صــــــنع لــــــه أكثــــــر األجــــــزاء الثانيــــــة تــــــأخرا.  ] ” والصــــــعلوك

كمـــــــا كـــــــان .  ” القـــــــانون أقـــــــوى “انظر ـ  ســـــــنة  ٢٨تليفــــــــزيونيا بعـــــــد 
.  ١٩٨١”  خــــــارج األرض “األســــــاس للفــــــيلم الفضــــــائى المســــــتقبلى 

  . ” أبو الليل “تم تمصيره بجدية معقولة فى  كذا
AA: A (Cooper); FE; Song (High Noon -Do Not Forsake 

Me, Oh My Darlin’ -Tiomkin -M, Washington -Lyr). 
AAN: Pic; D; S. 
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   لإلنتاج والتوزيع الفنى

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت
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   العابثة والصعلوك 

Cat Ballou 
  ق م ٩٦)  س/   ت  ( ١٩٦٥أميركا 

Columbia. M: [Frank] de Vol. Songs: Mack David, Jerry 
Livingston. DPh: Jack Marta. AscP: Mitch Lindemann. AD: 
Malcolm Brown. E: Charles Nelson. SD: Richard 
Mansfield. S: Walter Newmn and Frank R. Pierson; N: Roy 
Chanslor. P: Harold Hecht D: Elliot Silverstein. 

Jane Fonda. Lee Marvin. Michael Callan. Dwayne 
Hickman. Nat King Cole. Stubby Cane. Tom Nardini, John 
Marley, Reginald Denny, Jay C. Flippen, Arthur Hunnicutt, 
Bruce Cabot, Burt Mustin, Paul Gilbert. 
ــــــــى طريقــــــــة رواة  ــــــــديا ويســــــــترن خفيفــــــــة مطعمــــــــة بالغنــــــــاء عل كومي

المغنيــــان األســــطوريان كــــول  (ن مــــنهم األســــاطير الشــــعبية يحكــــى اثنــــا
كـــــات بـــــاللو مدرســـــة :  هـــــذه الحدوتـــــة)  وكـــــين األظـــــرف فـــــى الفـــــيلم

ــــالغتين (شــــابة  ــــة وطزاجــــة ب ــــدور بحيوي ــــدا ال ــــل األشــــرار )  أدت فون يقت
والـــــدها ويغتصـــــبون أرضـــــه فتقـــــرر أن تصـــــبح قاطعـــــة طريـــــق وتصـــــحب 

مارفـــــــين فــــــى دور رائــــــع رشــــــح  (معهــــــا قــــــاتال محترفــــــا ســــــكيرا كهــــــال 
، ومســـــاعدا هنـــــديا ولصـــــين تـــــافهين أنقـــــذتها ذات مـــــرة )  وســـــكارلأل

، ويرســــــل الســــــير  اآلن يســــــرقون قطــــــارا.  فــــــى قطــــــار لطبيــــــة قلبهــــــا
اإلنجليــــــــزى رئــــــــيس مؤسســــــــة تنميـــــــــة تلــــــــك المدينــــــــة ذات القاتـــــــــل 
ـــــة  ـــــواجهم ويضـــــطر الســـــكير لإلفاق ـــــدها لي ـــــل وال ـــــذى قات ـــــرف ال المحت

ير وتواجــــه حكــــم كــــات بــــابلو تقتــــل الســــ.  فالقــــادم هــــو شــــقيقه التــــوأم
  . اإلعدام كذروة المغامرات المرحة للفيلم

  عاد لينتقم 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٨مصر 

عــــن .  يــــس إســــماعيل يــــس:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم فــــؤاد األلفــــى
مـــــــدير .  محمـــــــد الطبـــــــاخ:  مونتـــــــاچ.  التبـــــــديلقصـــــــة چـــــــون راســـــــل 

  . يس إسماعيل يس:  إخراج.  غنيم بهنسى:  التصوير
  . ، أنور إسماعيل ، رجاء الجداوى ، إيمان العاليلىعزت 

، تختــــــار  نســــــخة مصــــــرية صــــــغيرة مــــــن نوعيــــــة المنــــــازل المــــــراودة
ـــــــدى  ـــــــدر .  ] ” االزدواج “ [’  ممسوخـ  الطفل ‘الفـــــــيلم الكن بهـــــــا ق

، لكـــــن بـــــأثر كلـــــى ضـــــعيف  مـــــن االجتهـــــاد مـــــن يـــــس إســـــماعيل يـــــس
حيــــــث شــــــأنه يلــــــزم ضــــــرب الغمــــــوض الــــــذى يعشــــــقه ولــــــيس ضــــــرب 

.  عـــــــب الخـــــــوارقى الـــــــذى يفتـــــــرض أن تنتمـــــــى لـــــــه تلـــــــك النوعيـــــــةالر 
، وتبــــــدأ الوقــــــائع  طبيــــــب يشــــــترى قصــــــرا قــــــديما مــــــن صــــــديقة أختــــــه

.  المخيفــــة كــــى يكتشــــف االثنــــان أن طفــــال قــــد قتــــل ودفــــن بالحديقــــة
ــــــه انتحــــــل اســــــمه  ــــــب ل ــــــود لقري ــــــذى يق ــــــل ال ــــــتم تحضــــــير روح الطف ي

  . لإلستيالء على ممتلكاته
    ٢/١العار 

  ق م ١٢٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٢مصر 
.  محمـــــود أبــــــو زيــــــد:  قصـــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أضـــــواء الســــــينما

مـــــدير .  حســـــين عفيفـــــى:  مونتـــــاچ.  حســـــن أبـــــو الســـــعود:  موســـــيقى
  . على عبد الخالق:  إخراج.  سعيد شيمى:  التصوير

،  ، نــــــورا ، حســــــين فهمــــــى ، محمــــــود عبــــــد العزيــــــز نــــــور الشــــــريف
ــــة رزق ــــد ا ، إلهــــام شــــاهين أمين ــــى، عب ــــديع العرب ،  ، صــــالح نظمــــى لب
  . ، محيى الدين عبد المحسن حافظ أمين

، يتضــــــح أنــــــه كــــــان يتجــــــر فــــــى  ثالثــــــة أبنــــــاء لتــــــاجر مــــــات للتــــــو
ــــــــاقير ــــــــافتراض أنهــــــــا عمــــــــل ال تنكــــــــره الشــــــــريعة اإلســــــــالمية  العق ، ب

ـــــارت  ( ـــــيلم شـــــيئا كهـــــذا وأث ـــــر الف ـــــة أن يثي ـــــة للغاي ـــــت فكـــــرة جريئ كان
ـــــى حينهـــــا ـــــل لغطـــــا ف ـــــك أنهـــــا بالفع ـــــدة موجـــــودة  ، ذل ـــــر عـــــن عقي تعب

ـــــبعض ـــــدى ال ـــــان .  ) بالفعـــــل ل ـــــا أن يبحث ـــــم ال يلبث يجـــــزع الصـــــغيران ث
وقـــــع كالصـــــدمة يتركــــــه الفـــــيلم علـــــى كــــــل .  عـــــن منفعتهمـــــا الخاصــــــة

، حيــــــث ال تســــــتطيع الفكــــــاك مــــــن التعلــــــق بمــــــا ســــــوف  المشــــــاهدين
.  تـــؤول إليـــه مصـــائر هـــؤالء األخـــوة فـــى هـــذا الصـــراع الـــذى ال يـــرحم

،  ، أداء ملتهــــب مــــن الجميــــع فــــى أفضــــل حاالتــــهعلــــى عبــــد الخــــالق 
، ونــــورا  لكــــن فاقــــه نــــور الشــــريف كــــاالبن األكبــــر الطاغيــــة الصــــامت

ـــــيلم  (عشـــــيقته المخلصـــــة  ـــــذكرك بف ـــــين النجمـــــين ت ـــــة ب ضـــــربة  “عالق
أول وأنجـــــح تمثيليـــــة شاشـــــة لمحمـــــود أبـــــو زيـــــد .  ) لهمـــــا”  شـــــمس

ع ، قـــــدم بعـــــدها مـــــ يكشـــــف ألمامـــــه التفصـــــيلى بخافيـــــا ذلـــــك العـــــالم
ـــــــــــا  ـــــــــــف “ذات الطـــــــــــاقم ونفـــــــــــس العـــــــــــوالم تقريب جـــــــــــرى  “و”  الكي

  . ” البيضة والحجر “و”  الوحوش
  عازف الصخر 

  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٨٧)  ت ( ١٩٩٣مصر 
عبـــــــد :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفزيـــــــون

الموســــــــيقى .  بهــــــــاء چــــــــاهين:  األغنيــــــــة تــــــــأليف.  الســــــــتار فتحــــــــى
ــــــاء.  أحمــــــد الحجــــــار:  ية واأللحــــــانالتصــــــوير  .  علــــــى الحجــــــار:  غن

أنســـــــى :  مـــــــدير اإلضـــــــاءة.  إبـــــــراهيم المطيلـــــــى:  مهنـــــــدس الـــــــديكور
ــــــــولس ــــــــدير التصــــــــوير الخــــــــارجى.  ب إعــــــــداد .  محمــــــــد عثمــــــــان:  م

مجــــــــــدى :  إليكترونــــــــــى مونتــــــــــاچ.  معــــــــــالى الحفنــــــــــاوى:  موســــــــــيقى
ـــــــاج.  محـــــــب ـــــــى هيكـــــــل:  مـــــــدير اإلنت :  مســـــــاعد مخـــــــرج أول.  عل
  . سعيد عمارة:  المخرج.  أبو المجدحسين 

ــــــــة ــــــــى الحجــــــــار.  بطول ــــــــد .  مديحــــــــة حمــــــــدى.  شــــــــيرين.  عل عب
،  ســـــيد خـــــاطر.  ، ســـــمير وحيـــــد هـــــادى الجيـــــار.  المحســـــن ســـــليم

ـــــى ســـــعيد الصـــــالح.  مجـــــدى صـــــبحى جـــــالل .  ، ســـــلوى محمـــــد عل
،  جمـــــــال الفيشـــــــاوى.  ، محمـــــــد عبـــــــده ، أنســـــــى المصـــــــرى رجـــــــب

ـــــرى حســـــين الشـــــريف ـــــل.  ، أشـــــرف خي ـــــول نبي ـــــور الغ ،  ، مديحـــــة أن
  . نورا محمد:  ؛ الطفلة أحمد حمدى:  الطفل.  حسن صالح

ـــــــدا  نحـــــــات مصـــــــر األشـــــــهر محمـــــــود مختـــــــار كـــــــان يســـــــتحق تأكي
، الخاليـــــة مـــــن أبســـــط  معالجـــــة أهـــــم مـــــن هـــــذه التليفــــــزيونية الصـــــغيرة

حتــــــى المعلومــــــات  .القواعــــــد الالزمــــــة لحكــــــى حيــــــاة شخصــــــية مــــــا 
، بـــــــل  حـــــــوث والدراســـــــاتاألساســـــــية لـــــــم تـــــــذهب ضـــــــحية شـــــــح الب

راحــــــــت البقيــــــــة الباقيــــــــة منهــــــــا ضــــــــحية الجهــــــــل بأســــــــاليب الكتابــــــــة 
،  ) الدقهليــــــة (مــــــثال لــــــن تعــــــرف فــــــى أى محافظــــــة ولــــــد .  الدراميــــــة

، وستســــــمع  وأيضــــــا لــــــن تعــــــرف تــــــاريخ أى حــــــدث مــــــن األحــــــداث
ــــدة أول منحوتــــة مصــــرية معاصــــرة تعــــرض فــــى  ــــال عاي ــــر عــــن تمث الكثي

حتـــى أســـماء أســـاتذته مؤسســـى  ، الخـــارج لكنـــك لـــن تـــرى شـــكله قـــط
مدرســــة الفنــــون الجميلــــة لــــن تعرفهــــا إال بالصــــدفة فــــى أوقــــات متــــأخرة 

 ١٨٩١:  نقــــول لــــك مــــن عنــــدنا تــــاريخى مــــيالده ورحيلــــه (إلــــخ …
، تخلصــــه أمــــه  هــــو ابــــن ألســــرة ريفيــــة شــــديدة التــــدين.  ) ! ١٩٣٤و

يجــــد .  مــــن اضــــطهاد أخوتــــه األكبــــر مــــن أم أخــــرى بإرســــاله للقــــاهرة
ـــــة فـــــى نفســـــه  ـــــة حديث ـــــة الرســـــم فيتقـــــدم لمدرســـــة الفنـــــون الجميل هواي
ـــدخل فـــى مواجهـــة حـــادة مـــع كـــل األســـرة والبلـــدة  التأســـيس ، حيـــث ي

.  ) مـــــن هـــــذا أن تســـــقط أمـــــه مريضـــــة (التـــــى ال تريـــــد لألزهـــــر بـــــديال 
ــــده بعــــدها يرشــــحه مســــيو .  يــــوم يتخــــرج علــــى رأس دفعتــــه يمــــوت وال

ــــــر ، ويرســــــ البــــــالن عميــــــد المدرســــــة للتوظــــــف كمــــــدرس بهــــــا له األمي
ورغــــــم .  يوســــــف كمــــــال إلــــــى فرنســــــا إلكمــــــال تعلمــــــه علــــــى نفقتــــــه

ــــــد  ــــــان عمي ــــــى صــــــديقه كوت ــــــد إل ــــــن العمي ــــــى توصــــــيات م حصــــــوله عل
، يفضــــــل عليــــــه قســــــم النحــــــت  مدرســــــة الفنــــــون العليــــــا فــــــى بـــــــاريس
، علــــــى قســــــم العمــــــارة الــــــذى  والتصــــــوير الــــــذى ال يمــــــنح شــــــهادات

هــــدوء أكثــــر علــــى الحجــــار أدى الشخصــــية ب.  يعطــــى شــــهادة مرموقــــة
ــــالفن والتــــى .  ممــــا يجــــب ــــة ب ـــــاريسية المولع وشــــيرين هــــى مارســــيل الب

، وتتوطــــد عالقتهمــــا ال ســــيما  تعــــرف بهــــا أثنــــاء زيــــارة لمتحــــف اللوفـــــر
ـــــد نشـــــوب الحـــــرب األولـــــى واضـــــطراره للبقـــــاء واالشـــــتغال كعامـــــل  بع

، والــــذى تــــاله أن أختيــــر مــــديرا لمتحــــف جــــريفين  فــــى مصــــنع ذخيــــرة
هـــــــــذه الحيـــــــــاة الحافلـــــــــة .  تهمـــــــــا بالحـــــــــب، وتنتهـــــــــى عالق هنـــــــــاك

، لـــــم تبـــــد مثيـــــرة بالقـــــدر  بالميلودرامـــــا واإلرادة والمصـــــاعب والنجـــــاح
وأهــــم مــــا تتوقعــــه مــــن أفــــالم .  الكــــافى علــــى شاشــــة إنتــــاج الظــــل هــــذا

ــــا ــــه هن ــــر ل ــــداعى داخــــل الشخصــــية ال أث ــــانين وهــــو الصــــراع اإلب ،  الفن
ـــره  وبـــدا مختـــار كمجـــرد شـــخص يضـــع لمســـاته علـــى تماثيـــل نحتهـــا غي

، لكـــــن الحقيقــــــة أن  الواقـــــع هـــــو فنـــــان أميــــــل للصـــــفاء والمســـــالمة (
  . ) هذه قصة تحتاج لمعالجة أصعب

   ٢/١عاشت للحب 
  ق أأ ٩٥)  س/  السبكى ( ١٩٥٩مصر 
  . السيد بدير:  إخراج

، ليلــــــى  ، عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم ، كمــــــال الشــــــناوى زبيـــــدة ثــــــروت
  . ، هرمين ، عزيزة حلمى طاهر

ـــــ ـــــة ف ـــــاة غارق ـــــه جســـــدها انتظـــــارا  ى حـــــب جارهـــــافت ـــــع عن ، وال تمن
هـــــو يرحـــــل للدراســـــة ويعـــــود يـــــوم أن قـــــررت االنتحـــــار هربـــــا .  للـــــزواج

ــــة (ميلودرامــــا عاطفيــــة صــــارخة .  مــــن زواج إجبــــارى ــــرأ فعال ، مــــع  ) تُق
  . إتقان عام فى التمثيل والتوجيه

   ٢/١العاشق 
Tin Cup 

  ق م ١٣٠)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٦أميركا 
Warner Bros.; Monarchy Enterprises B.V.; Regency 

Entertainment (USA), Inc. C: Victoria Thomas And Ed 
Johnston. CD: Carol Oditz. M: William Ross. AscP: Karin 
Freud and Kellie Davis. E: Paul Seydor and Kimberly Ray. 
PD: James Bissell. DPh: Russell Boyd. ExcP: Arnon 
Milchan. W: John Norville and Ron Shelton. P: Gary Foster 
and David Lester. D: Ron Shelton. 

Kevin Costner. Rene Russo. ¤ Cheech Marin. And Don 
Johnson. Cheech Marin. Linda Hart. Dennis Burkley. Rex 
Linn. Lou Myers. Richard Lineback. George Perez. Mickey 
Jones, Michael Milhoan, Gary McCord, Craig Stadler, Peter 
Jacobsen, Jim Nantz, Ken Venturi, Ben Wright, Frank 
Chirkinian, Lance Barrow, Brian Hammons, Mike Ritz, 
Peter Kostis, Jimmy Roberts, George Michael, Kris Ancira, 
Sharyn McCreedy, Gregory Avellone, Kevin Wilson, Susan 
Cabral, Del Roy, Sanford Gibbons, Irina Gasanova, Bill 
Caplan, Sharon Costner, Bill Costner, Joe Costner. Rob 
Harris, Nick Kiriazis, Tom Todoroff, Fredrick Lewis, Jess 
King, Harold Herthum, Mark Thomason, Allan Malamud, 
Melissa Young, Steven ‘Sven’ Lewison, Brad Britton. 

مـــــدرب جولـــــف مغمـــــور ســـــكير ومعـــــدم :  غربى تكســـــاسـ  ســـــالومى 
،  يقـــع فـــى غـــرام طبيبـــة نفســـية تـــأتى لـــه فـــى هـــذه البلـــدة النائيـــة ليـــدربها

ــــل دراســــته القــــديم االنتهــــازى ونجــــم  ــــة زمي فقــــط ليكتشــــف أنهــــا خليل
ـــــف الشـــــهير حاليـــــا واليـــــات يقـــــرر أن يؤهـــــل نفســـــه لبطولـــــة ال.  الجول

، لكـــــن مشـــــكلته األساســـــية أنـــــه ال يلعـــــب قـــــط  المتحـــــدة المفتوحـــــة
، بــــــــــل تســــــــــتهويه التحــــــــــديات  بهــــــــــدف الفــــــــــوز اآلمــــــــــن إن وجــــــــــد

الفــــــارق الطبقــــــى بــــــين صــــــديقها وبينــــــه يجعــــــل العالقــــــة .  المســــــتحيلة
، مــــن هنـــا يمـــر معظــــم  التـــى يلـــح مـــن أجلهــــا غيـــر واردة فـــى تفكيرهـــا
ف المحبطــــــة والقبلــــــة الفـــــيلم فــــــى بنــــــاء كابوســـــى طويــــــل مــــــن العواطـــــ

ــــــدى المشــــــاهدين ، بحيــــــث مــــــا أن تنفــــــرج األمــــــور  المنتظــــــرة عبثــــــا ل
وتقـــرر االنتقـــال إليـــه حتـــى تنهمـــر دمـــوع هـــؤالء الـــذين فـــاض بهـــم كيـــل 

ــــــرا لســــــذاجة القشــــــة التــــــى  االنتظــــــار ــــــه أحــــــدهم كثي ــــــث ال يتنب ، بحي
،  رأتــــــــه صــــــــديقها يعامــــــــل طفــــــــال بغطرســــــــة (قلبــــــــت اتجــــــــاه الــــــــريح 
ــــم تشــــ ــــلوالمفــــروض أنهــــا ل ــــل هــــذا الموقــــف قــــط مــــن قب .  ) ! هد مث

، فـــــى خلفيـــــة رياضـــــية  نمـــــوذج جيـــــد ألفـــــالم الميلودراميـــــات العاطفيـــــة
فريـــــــق  “و”  بـــــــول دورهـــــــام “ (مـــــــن التـــــــى تخصـــــــص فيهـــــــا شـــــــيلتون 

ـــــزت بنـــــدرتها  ) ” النصـــــابين دور .  ســـــينمائيا ـ  أى الجولفـ  ، وإن تمي
  . داعم جيد من مارين كمساعد البطل ومدربه الالتينى

  اشق الروح ع
  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٥مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

، إســـــــــتيفان  ، زهـــــــــرة العـــــــــال ، كمـــــــــال الشـــــــــناوى تحيـــــــــة كاريوكـــــــــا
  . ، وداد حمدى ، ميمى شكيب روستى

، راقصـــــة عشـــــيقة لرجـــــل  عالقـــــات متداخلـــــة بـــــين األبطـــــال األربعـــــة
، واألخيــــــر  ، تــــــدعى أنهــــــا زوجــــــة الشــــــاب الطيــــــب البيــــــزنس الشــــــرير

ـــه ويتزوجـــان ـــم تتركـــه بســـبب  يشـــتغل فـــى شـــركة األخيـــر ويحـــب ابنت ، ث
،  ميلودرامــــا ال تخلــــو مــــن االفتعــــال فــــى الخيــــوط.  وهكــــذا…الفقــــر 

  . لكن التمثيل جيد بشكل عام

  
  :  العابثة والصعلوك

  ’  ! أدت فوندا الدور بحيوية وطزاجة بالغتين ‘
  عاشق الروح 

  ق م ١٠٧)   س/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 
.  ليوســــــف الســـــــباعى عــــــن غـــــــادة الكاميليـــــــا:  الســـــــينمائية القصــــــة

.  عبــــد العزيــــز فخــــرى:  مونتــــاچ.  يوســــف الســــباعى:  ســــيناريو وحــــوار
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  محمود نصر:  مدير التصوير

،  ، عمــــاد حمــــدى ، ميمــــى جمــــال ، حســــين فهمــــى نجــــالء فتحــــى
 ، ، وحيـــــد ســــــيف ، ســـــعيد صـــــالح ، عـــــدلى كاســـــب فتحيـــــة شـــــاهين
  . محمد شوقى

ـــة غـــادة الكاميليـــا ـــأتى بنتيجـــة  معالجـــة يوســـف الســـباعى لرواي ـــم ت ، ل
ـــة ملفتـــة ، هـــى إبعـــاد أب لحبيبـــة ابنـــه فتـــاة  القصـــة كمـــا تعلـــم.  مختلف

  . ، حتى تموت بمرض الصدر فى نهاية األمر الليل عنه
  العاشق المحروم 

  ق أأ ١٢٠)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . السيد زيادة:  إخراج

ــــــــة رزق ، إســــــــماعيل  ، كمــــــــال الشــــــــناوى محســــــــن ســــــــرحان ، أمين
  . يس

ــــــــة ــــــــة شــــــــبه ملحمي ــــــــين شــــــــابين ميلودرامــــــــا عاطفي ــــــــدأ بخطيب ،  ، تب
ــــــزواج منهــــــا يتزوجهــــــا بالفعــــــل .  وخطــــــط صــــــاحب الشــــــركة لقتلــــــه وال

، بـــــل تســـــتمر  بعـــــد هـــــذا يمـــــوت وتـــــرث ثروتـــــه.  ويتبنـــــى ابنهـــــا منـــــه
المشــــكلة إنهــــا لــــن تــــرث .  القصــــة حتــــى يظهــــر مــــن يفتــــرض أنــــه قتــــل

طويــــــل واســــــتطرادى لهــــــواة النــــــوع .  ئا لــــــو تزوجــــــت مــــــرة أخــــــرىشــــــي
  . فقط

   ٢/١العاشقات 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٧٦مصر 

ـــــى [ ـــــى]  أفـــــالم إيهـــــاب الليث ـــــراهيم وال ـــــالم إب :  قصـــــة وحـــــوار.  أف
ــــــيم ــــــيم:  ســــــيناريو.  ســــــامى غن ــــــد الوهــــــاب ســــــامى غن .  ، أحمــــــد عب

ــــــــاچ .  محمــــــــود فهمــــــــى:  مــــــــدير التصــــــــوير.  فكــــــــرى رســــــــتم:  مونت
  . محمود فريد:  إخراج

،  ، مــــــريم فخــــــر الــــــدين ، زيــــــزى مصــــــطفى ، نيللــــــى نــــــور الشــــــريف
  . ، عاطف شعبان ، جالل عيسى محسن سرحان

يــــــدلل .  ، والثانيــــــة هادئــــــة رزينــــــة ، األولــــــى مرحــــــة منطلقــــــة أختــــــان
ـــى ـــوان األول ـــة فـــى صـــمت األب ـــه الثاني ـــى تظفـــر كـــذلك بمـــن تحب .  ، الت

، فتشـــك األخـــرى أنـــه  خـــت األولـــىأيضـــا قريـــب لـــألم يتـــرك ثروتـــه لأل
دور تقليـــــــدى .  ، فيصـــــــل صـــــــدامها مـــــــع الوالـــــــدين لذروتـــــــه أب لهـــــــا
، جعـــــــل زيـــــــزى مصـــــــطفى أكثـــــــر جمـــــــاال وفنـــــــا  ’ الدلوعـــــــة ‘لنيللـــــــى 

  . بدرجة ملموسة
  العاشقان 

Endless Love 
  ق م ١١٥)    ف/   ت  ( ١٩٨١أميركا 

[PolyGram  Universal] Universal. MScr: Jonathan 
Tunick. Endless Love Theme W: Lionel Richie. CD: Kristi 
Zea. Er: Michael J. Sheridan. PD: Ed Wittstein. DPh: David 
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  للخدمات اإلنتاجية 

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

ÅÅÅ



٢٢٢  

Watkin. ExcP: Keith Barish. Based on the N: Scott Spencer. 
S: Judith Rascoe. P: Dyson Lovell. D: Franco Zeffirelli.  ↑ 
Endless Love Perf: Diana Ross and Lionel Richie. 

Brooke Shields. Martin Hewitt. Shirley Knight, Don 
Murray. Richard Kiley. Penelope Milford. Beatrice Straight. 

 ↑ Jimmy Spader -[James Spader], Ian Zeirling, Robert 
Moore, …, Jan Miner, Salem Ludwig, Leon B. Stevens, 
Vida Wright, Jeff Marcus, Patrick Taylor, Jennie Bernstein, 
Tom Cruise, Geoffrey B. Versalie, Jami Gertz. 
ســــــخط نقــــــدى ونجــــــاح جمـــــــاهيرى كــــــان مصــــــير هــــــذه المعالجـــــــة 

ــــدير ــــة ســــكوت سپنســــر واســــعة النجــــاح والتق الحــــب الجــــارف .  لرواي
ـــــر  شـــــىء طالمـــــا أعجـــــب الجمهـــــور ـــــة غي ، لكـــــن تظـــــل النتيجـــــة الكلي

فقــــط وفــــرة .  لــــو لــــم يكــــن هنــــاك ســــبب كبيــــر ملمــــوس مشــــبعة حتــــى
ــــة وتوجيهــــا وكــــذلك تمثــــيال  مــــن األخطــــاء الصــــغيرة طــــوال الوقــــت كتاب

ــــــا ــــــد ســــــلوك معظــــــم الشخصــــــيات متوقعــــــا فــــــى  أحيان ــــــم يب ، وربمــــــا ل
ــــة دون  ــــراء شخصــــيات الرواي ــــة فــــى نقــــل ث مشــــاهد عــــدة بســــبب الرغب

ائجــــا تجــــد األب ه (تقــــديم المبــــررات الكافيــــة للمشــــاهد الســــينمائى 
ـــــت ـــــى البي ـــــه ف ـــــالى  تمامـــــا لوجـــــود عشـــــيق ابنت ـــــم فـــــى المشـــــهد الت ، ث

ـــــاع  يطـــــرده بكلمـــــات وديـــــة ، وبـــــدال مـــــن أن تكـــــون هـــــذه محاولـــــة إقن
ـــــة  صـــــادقة ينقلـــــب غاضـــــبا بحيـــــث ال تفهـــــم لمـــــاذا مـــــر بمرحلـــــة الودي

، وعلـــــــــى هـــــــــذا المنـــــــــوال المتقطـــــــــع تجـــــــــرى طريقـــــــــة بنـــــــــاء  هـــــــــذه
ذى يحــــرق فيــــه األســــوأ هــــو مشــــهد الــــذروة الــــ.  ) الشخصــــيات عــــادة

، جــــاء هنــــا  البطــــل منــــزل أســــرة حبيبتــــه حتــــى تتــــاح لــــه فرصــــة لرؤيتهــــا
ــــتعال ــــذى فعــــل  مف ، وكــــأن هــــذا انســــاق ببســــاطة لنصــــيحة الصــــديق ال

هــــــــذا هــــــــو تــــــــوم كــــــــروز فــــــــى أول أدواره  (ذات الشــــــــىء مــــــــن قبــــــــل 
ـــدم ظهـــوره ســـوى  ـــم ي والمنحصـــر أساســـا فـــى مشـــهد النصـــيحة هـــذا ول

ــــة ٢٩ ى شــــيكاجو حيــــث نشــــأت قصــــة بدايــــة األحــــداث فــــ.  ) ! ثاني
وبعـــــد حرقـــــه للمنـــــزل يـــــودع .  الحـــــب بـــــين الطالـــــب وزميلتـــــه األصـــــغر

ــــــق  ــــــه وقــــــد طل مصــــــحة نفســــــية لســــــنتين ويخــــــرج ليجــــــد أســــــرة حبيبت
ـــورك ـــو ي ـــو چيرســـى وني ـــين ني ـــى مـــا ب ـــتقال إل ـــدين فيهـــا وان ـــة  الوال ، واالبن

، بينمــــــا الفــــــيلم ال يحــــــاول اشــــــباع المشــــــاهد  تــــــدرس فــــــى فـــــــيرمونت
أفضـــــــل الشخصـــــــيات هـــــــى .  مـــــــن تلـــــــك األمكنـــــــة بمـــــــذاق مـــــــا ألى

ـــــارك هـــــذا الحـــــب لكـــــن موقفهـــــا  ـــــى تب ـــــاة والت ـــــت كـــــأم الفت شـــــيرلى ناي
ببســـــاطة الفـــــيلم حافـــــل .  تشـــــوبه كمـــــا الجميـــــع ألغـــــاز كثيـــــرة أحيانـــــا
، لـــــــوال أن الجمهـــــــور يبـــــــدى  بلمســـــــات أوروپيـــــــة كـــــــادت أن تفســـــــده
 زيفريللــــى وجــــه مــــن نفــــس.  تســــامحا كبيــــرا تجــــاه األفــــالم الرومانســــية

الـــــــذى كـــــــان قطعـــــــة ”  روميـــــــو وجوليـــــــت “عامـــــــا  ١٣النوعيـــــــة قبـــــــل 
  . أستاذية حقيقية

AAN: Song (Endless Love -Lionel Richie -M and Lyr). 

  العاشقان 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٨٦مصر 
  . كريم ضياء الدين:  إخراج

ــــد الحميــــد كــــرم مطــــاوع ــــزة  ، حســــين الشــــربينى ، فــــردوس عب ، عزي
  . ، وسام حمدى زيزة حلمى، ع راشد

،  ) اســـــــتيالء مطلقهــــــا علـــــــى طفلهمـــــــا (فــــــى ذروة فشـــــــل زواجهــــــا 
، يقــــرر معــــه الطفــــل  واآلن مقبلــــة علــــى زواج.  تلتقــــى بالحــــب القــــديم

، مــــع تمثيــــل  ، تعتمــــد علــــى ثيمــــات مكــــررة ميلودرامــــا أســــرية.  الفــــرار
ـــــة ـــــا وفرحـــــا جيـــــد للبطل ، ومطـــــاوع مقنـــــع رغـــــم مســـــرحية األداء  ، حزن

معظـــــم .  ، وذلـــــك كضـــــابط متقاعـــــد بســـــبب عاهـــــة ال نراهـــــا دةالمعتـــــا
  . ، وجيد جدا بشكل عام التصوير الخارجى فى األسكندرية

  العاشقة 
  ق م ١٣٠)  س/    ف ( ١٩٦٠مصر 
  . السيد زيادة:  إخراج

ـــــــد الســـــــالم النابلســـــــى ، كمـــــــال الشـــــــناوى هـــــــدى ســـــــلطان ،  ، عب
  . ، فايز فؤاد ، عباس فارس ، زوزو ماضى حسين رياض

ــــــق بعشــــــيق لهــــــا وبعــــــد أن .  ، وتضــــــحى بزوجهــــــا وابنتهــــــا زوج تتعل
فــــــيلم .  ، الــــــذى تعشــــــقه أيضــــــا تكبــــــر وتمــــــرض يعالجهــــــا زوج ابنتهــــــا

، لكــــن  ، ال مفــــر مــــن المبالغــــة فــــى أداء الممثلــــين ميلــــودرامى صــــارخ
  . النتيجة الكلية مؤثرة

  العاشقة 
  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٠مصر 

أفــــــالم ]  أفــــــالم إيهــــــاب الليثــــــى ة والســــــينما اللبنانيــــــة للتجــــــار  [
رءوف :  ؛ حــــــــوار رفيـــــــق الصـــــــبان.  د:  ســــــــيناريو.  عمـــــــر خورشـــــــيد

.  نهـــــــاد بهجـــــــت:  ومنســـــــق المنـــــــاظر مهنـــــــدس الـــــــديكور.  حلمـــــــى
ـــــــف ـــــــاچ پوزيتي ـــــــر:  مونت ـــــــاچ نيجـــــــاتيف ســـــــلوى بكي مارســـــــيل :  ؛ مونت

تســـــجيل .  أنـــــدريا زانـــــديلس:  المكســـــاج مهنـــــدس الصـــــوت.  صـــــالح
ــــــد النــــــور:  بيــــــر مهندســــــى الصــــــوتاأللحــــــان ك ــــــتج .  نصــــــرى عب المن
.  عمــــــر خورشــــــيد:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  ناديــــــة حمــــــزة:  المنفــــــذ
.  عبـــــد المـــــنعم بهنســـــى:  مـــــدير التصـــــوير.  ســـــعيد الشـــــيخ:  مونتـــــاچ
  . عاطف سالم:  إخراج

ـــــى مـــــع .  وعمـــــر خورشـــــيد.  مصـــــطفى فهمـــــى.  بوســـــى.  ¤.  نيلل
أمينــــــة :  الممثلــــــة القــــــديرةو .  نجــــــوى فــــــؤاد:  راقصــــــة مصــــــر األولــــــى

، ســــــــمير  ، أحمــــــــد راتــــــــب ســــــــهير طــــــــه.  حســــــــين الشــــــــربينى.  رزق
:  الوجـــــــوه الجديـــــــدة.  أحمـــــــد الحـــــــداد:  ، وضـــــــيف الفـــــــيلم وحيـــــــد

،  ، عمــــــرو فــــــؤاد ، محمــــــد حلمــــــى ، هــــــانى شــــــنودة إبــــــراهيم توفيــــــق
  . ، عادل عيد جمال رحيم

، ثــــم تتعــــرف بــــآخر  تفتــــرق البطلــــة عــــن حبيبهــــا بســــبب وقيعــــة مــــا
اآلن أخــــــــت زوجهــــــــا تلتقــــــــى بحبيبهــــــــا .  املهــــــــا بحــــــــب ويتزوجهــــــــايع

ــــك ــــا بــــين األطــــراف األربعــــة ذل ، حتــــى  ، تتكاشــــف األمــــور وتتعقــــد م
ميلودرامــــــــا .  يطمــــــــئن كــــــــل مــــــــنهم لصــــــــدق مشــــــــاعر اآلخــــــــر نحــــــــوه

  . ، رقيقة المضمون لكن روتينية التنفيذ عاطفية
    ٢/١عاشقة الرجال 

Belle de Jour 
  ق م ١٠٠)   س/    ف ( ١٩٦٧، إيطاليا   فرنسا

Paris Film/ Five Film. E: Louisette Hautecoeur, Walter 
Spohr. PD: Robert Clavel. DPh: Sacha Vierny. S: Luis 

Buñuel, Jean-Claude Carrière, Based on the N: Joseph 
Kessel. P: Robert and Raymond Hakim. D: Luis Buñuel. 

Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Genevieve 
Page, Francisco Rabal, Pierre Cleménti, George Marchal, 
Françoise Fabian. 

، إلــــى الجمهــــور فــــى   أحــــب أفــــالم فنــــان أســــبانيا الســــيريالى العظــــيم
، فهــــو قصـــــة زوجــــة شـــــابة فــــى حيـــــاة  إذا أردتــــه كقصـــــة.  كــــل الـــــدنيا

ــــــع زوجهــــــا الجــــــراح ــــــدو عاديــــــة م ــــــة تب لكــــــن يســــــيطر علــــــى  ، عاطفي
،  تقـــــرر هـــــذا الصـــــباح أن تصـــــبح عـــــاهرة.  أحالمهـــــا الشـــــهوة العارمـــــة

ـــــــوالى األحـــــــداث .  وتلتحـــــــق بالفهـــــــل بأحـــــــد المـــــــواخير الپاريســـــــية تت
، إلـــى أن تمـــر أمامنـــا فـــى لقطـــة  ويبـــدى الـــزوج تســـامحا وصـــبرا كبيـــرين

ـــــة فارغـــــة ، التـــــى  ، وهـــــى حلمهـــــا أو هاجســـــها الجنســـــى النهايـــــة العرب
لقـــد تحـــررت مـــن كـــل مـــا .  قطـــة البدايـــة بهـــا مـــع زوجهـــارأيناهـــا فـــى ل

يجـــــثم علـــــى صـــــدرها مـــــن قيـــــود إجتماعيـــــة وأخالقيـــــة وأيضـــــا عقالنيـــــة 
نعتــــذر عــــن .  لقــــد اكتشــــفت اآلن عقلهــــا البــــاطن وتحيــــا تبعــــا لــــه…

وإن  .  ، الــــذى يبســــط إن لــــم يكــــن يفســــد فيلمــــا عظيمــــا هـــذا الشــــرح
ـــه بمصـــر ـــد ل ـــرر يتكـــرر مـــع كـــل عـــرض جدي ـــه مب ـــ كـــان ل ث صـــار ، حي

لســـــنوات وســـــنوات وجبـــــة ثابتـــــة لهـــــا جمهورهـــــا الخـــــاص دور العـــــرض 
أبرزهــــــا كانــــــت تقــــــع فــــــى شــــــارع  (شــــــاحبة الجــــــودة قليلــــــة الجمهــــــور 

ــــا وبعــــد.  ) الجــــالء بالقــــاهرة ــــد هــــو أيضــــا مفســــد ، فني ،  ، وأى تحدي
ـــــــردات الســـــــينمائية  ـــــــى إســـــــتخدامه للمف ـــــــب جـــــــدا ف هـــــــو عمـــــــل غري

ألــــوان المــــوات الجميلــــة  - الكتابــــة واقعيــــة الخيــــال خياليــــة الواقــــع (
 -زوايــــــا الكــــــاميرا حلميــــــة اإلزعــــــاج  -التمثيــــــل متحــــــرر الغمــــــوض  -

، وكلهـــــــا متناقضـــــــات ال يجمعهـــــــا ســـــــوى  القطعـــــــات مبهمـــــــة الـــــــذكاء
، أو كمــــا يقــــول ديفيــــد  ) خــــدمتها لألثــــر الســــيريالى التنــــويمى الكلــــى

إنــــه عمــــل  ‘:  ) وهــــو كــــالم ينطبــــق علــــى الســــيريالية ككــــل (تومســــون 
ــــأرجح  ــــاليت ــــين مــــوات الواقــــع ونشــــوة الخي ، ال يهمــــه أن تكــــون  مــــا ب

ـــة عـــن الواقـــع ـــى  للصـــور قيمـــة تعبيري ، لســـبب بســـيط أن الواقـــع ال معن
، وأبــــــدأ المشــــــاهدة  لــــــو أردت االســــــتمتاع إنــــــس كــــــل هــــــذا.  ’ لــــــه

، فــــالبعض قــــالوا أن  ولحســــن الحــــظ ربمــــا الفـــــيديو مثــــل الســــينما هنــــا
  ! نات التليفـزيونأسلوب بونويل مجرد لقطات منعزلة كإعال

  
  :  العاشق

  ’ !  ال يلعب قط بهدف الفوز ‘
  عاشقة نفسها 

  ق أأ ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٢مصر 
.  أفـــــــالم منيـــــــر التـــــــونى]  المؤسســـــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســـــــينما [

ـــــــاچ.  بكـــــــر الشـــــــرقاوى:  ســـــــيناريو.  حســـــــين رشـــــــاد:  قصـــــــة :  مونت
ـــــد المـــــنعم بهنســـــى:  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم :  راجإخـــــ.  عب
  . منير التونى

، أحمــــد عبــــد  ، صــــالح منصــــور ، شــــكرى ســــرحان نجــــالء فتحــــى
  . ، أميرة زيتون ، عمر ناجى ، بدر نوفل الحليم

، لكـــــــــن المعالجـــــــــة ال تعـــــــــدو  درامـــــــــا نفســـــــــية جـــــــــادة الموضـــــــــوع
ــــــا جنســــــية ركيكــــــة ــــــزة بجمالهــــــا لحــــــد مرضــــــى.  ميلودرام ــــــاة معت ،  فت

ره بســـــببها إلـــــى ، تتـــــزوج مـــــن كهـــــل ينتهـــــى أمـــــ وتكـــــره جميـــــع الرجـــــال
  . ، ويبدأ قريبه أستاذ علم النفس فى عالجها أزمة قلبية

  عاشور قلب األسد 
  ق أأ ٩٥)   س/  ماركو ( ١٩٦١مصر 
  . حسين فوزى:  إخراج

، نجــــــوى  ، زهــــــرة العــــــال ، عبــــــد الســــــالم النابلســــــى تحيــــــة كاريوكــــــا
  . ، سمير شديد ، عبد المنعم إبراهيم فؤاد

ـــــة  ـــــة’  نابلســـــية ‘بطول ـــــب  : محبب ـــــد الفـــــوز بقل ـــــذى يري الرياضـــــى ال
، لكــــن مفعولــــه ينتهــــى قبــــل المبــــاراة  الحســــناء فيتعــــاطى عقــــارا خاصــــا

  . إال أن قصة حب حقيقى موازية تأتى بالنهاية السعيدة.  الهامة

  العاصفة 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٧٣)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 

ــــــون محمــــــد :  ارقصــــــة وســــــيناريو وحــــــو .  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفزي
مهنــــــــدس .  حســــــــين علــــــــى إســــــــماعيل:  تــــــــأليف موســــــــيقى.  لطفــــــــى

مــــــدير .  أنســــــى بــــــولس:  مــــــدير اإلضــــــاءة.  ســــــعاد ســــــعد:  الــــــديكور
،  ســـــــمير خليـــــــل:  تصـــــــوير.  مصـــــــطفى بـــــــالل:  التصـــــــوير الخـــــــارجى
ـــــر حســـــنى محمـــــود ـــــر ، إيمـــــان بكي ـــــى.  ، مهـــــا مني ـــــاچ إليكترون :  مونت
:  تـــــاچ فــــــيديوتســـــجيل ومون.  ، أيمـــــن عبـــــد المـــــنعم مجـــــدى محـــــب
.  ، مصـــــطفى جـــــاد ، حســـــن شــــيرين ، أحمــــد ســـــالمة إبــــراهيم الســـــيد

ـــــة صـــــوت ومكســـــاچ ـــــد المـــــنعم:  مراقب ،  ، شـــــهير أســـــعد محمـــــود عب
ـــــد المتعـــــال محمـــــد ســـــليمان ـــــدين ، محمـــــد عب .  ، ســـــلوى شـــــمس ال

ــــــف:  مســــــاعد مخــــــرج أول ــــــد اللطي ــــــاج.  مصــــــطفى عب ــــــدير اإلنت :  م
إعـــــــــداد  ␡.  عــــــــالء كامــــــــل:  إخــــــــراج <.  عبــــــــد الحميــــــــد غريــــــــب

  . معالى الحفناوى:  موسيقى
.  ناهــــد جبــــر.  ســــامح الســــيد.  فــــايزة كمــــال.  ســــعيد عبــــد الغنــــى

، ســـــيد  ، عبـــــد المـــــنعم عبـــــد الـــــرحمن ، أمـــــين عنتـــــر عـــــزت المشـــــد
ــــــــة ســــــــعيد.  مصــــــــطفى ــــــــدران نبوي ؛  ، حســــــــين الشــــــــريف ، عــــــــزت ب
  . محمد صفوت:  والطفل

ــــــــزنس شــــــــاب  ــــــــن أحــــــــد ســــــــائقيه )  الســــــــيد (رجــــــــل بي يصــــــــاب اب
ـــــاق نتيجـــــة تـــــرك والـــــده لـــــه فـــــى الســـــيارةبا ، فتـــــراوده كـــــوابيس  الختن

ـــــه  ـــــوت أبي ـــــد م ـــــه القاســـــية هـــــو نفســـــه بع ـــــع طفولت ـــــى الواق مصـــــدرها ف
ـــد يكتشـــف هـــذا أخـــو .  والمعاملـــة الســـيئة لـــه وألمـــه مـــن زوجهـــا الجدي

ـــــــب النفســـــــى  ـــــــد الغنـــــــى (زوجتـــــــه الطبي ـــــــة )  عب ويســـــــتخدم معـــــــه تقني
أللحــــان التــــى تــــراوده جديــــدة بإســــماعه أثنــــاء نومــــه شــــريطا مســــجال ل

فــــى الكــــوابيس مــــع دس مــــا يقربــــه مــــن المنــــاطق الغامضــــة فــــى طفولتــــه 
ــــك فــــى صــــورة كــــالم علــــى لســــان أمــــه الحــــل النهــــائى أن يعيــــد .  وذل

ـــه مـــن جديـــد درامـــا نفســـية .  شـــراء الفــــيلال القديمـــة بحـــى الزيتـــون ألم
متقنـــة ككـــل وإن عابهـــا الحـــوار الوصـــفى المســـهب أكثـــر منـــه الحـــوار 

  . لمطور لألحداثالدرامى ا
   ٢/١العاصفة المعدنية 

Metalstorm —The Destruction of 
Jared-Syn 

  ]  أبعاد ثالثية  [ق م  ٨٤)  *س/    ف/  س  ( ١٩٨٣أميركا 
  . ” ماسة الموت “:  *، س  ؛ ف ” البعد الثالث “:  س

[Universal] Charles Band. SpVFx: Frank H. Isaacs. 
Fantesy Creations: CD: Kathie Clark. C: Johanna Ray and 
Ascs: Debra Dion. AD: Pamela B. Warner. DPh: Mac 
Ahlberg. E: Brad Arensman; AscP:Gordon W. Gregory. Exc 
in Charge of P: Louis George. MComp: Richard Band. 
ExcP: Albert Band, Arthur H. Maslansky. W: Alan J. Alder. 
P: Charles Band, Alan J. Alder. D: Charles Band. 

Jeffrey Byran. Mike Preston. Tim Thomerson. Keley 
Preston -as Dhyane. Also Str: Richard Moll -as Hurok. Also 
Str: Larry Pennell, Marty Zagon, Mickey Fox. Intrd: R. 
David Smith -as Baal. 

حافــــــــل بمتوحشـــــــــى  ، ، صــــــــغير اإلنتــــــــاج خيــــــــال علمــــــــى عنيــــــــف
ـــــــة  المســـــــتقبل ـــــــة قاتل ـــــــدى معدني ، وأشـــــــعة قاتلـــــــة وســـــــحر أســـــــود وأي

ــــخ… ــــة حســــناء كالعــــادة إل هــــى :  القصــــة.  ، كمــــا يشــــمل األمــــر بطل
، فيهـــاجمهم األشـــرار  ووالـــدها ينقبـــون عـــن المـــاس فـــى مكـــان منعـــزل

ثـــــم تلتقـــــى بالبطـــــل رجـــــل البـــــوليس يســـــمى كشـــــافا فـــــى .  المتجولـــــون
أعيـــد عرضـــه فـــى مصـــر .  ه المطـــاردةعصـــر مـــا بعـــد المحرقـــة ويشـــارك

باألبعـــــــاد الثالثيــــــــة ليصــــــــبح فاتحــــــــة إلحيــــــــاء ضــــــــخم لهــــــــذه التقنيــــــــة 
بــــــأربعين عامــــــا   ١٩٩٣الموجــــــودة قبــــــل هــــــذا العــــــرض فــــــى ســــــپتمبر 

  . ، ولم تأخذ سوى حظ عابرا فى مصر كاملة
  عاصفة من الدموع 

  ق م ١١٥)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٩مصر 
ــــــــى محمــــــــد مصــــــــطفى :  حــــــــوارقصــــــــة وســــــــيناريو و .  جمــــــــال الليث

جمــــــــــال .  د:  موســــــــــيقى.  محمــــــــــود نصــــــــــر:  موســــــــــيقى.  ســــــــــامى
ــــاچ.  ســــالمة ــــد الســــالم:  مونت ــــدير التصــــوير.  رشــــيدة عب محمــــود :  م
  . عاطف سالم:  إخراج.  نصر

،  ، مـــريم فخـــر الــــدين ، عمـــر الحريـــرى ، ليلـــى طـــاهر فريـــد شـــوقى
، عمــــــاد  ، شــــــيرين ، ناهــــــد جبــــــر ، هالــــــة فــــــؤاد عبــــــد الــــــوارث عســــــر

، رشــــــوان  ، محمــــــد شــــــوقى ، نعيمــــــة الصــــــغير ، ناهــــــد ســــــمير شــــــادر 
  . ] إبراهيم قدرى:  بدون ائتمان [،  ، فخرى عازر مصطفى

،  تمــــــوت أثنــــــاء الــــــوالدة.  محـــــام يتنكــــــر لمســــــاعدته الحامــــــل منـــــه
وتكبـــر االبنـــة ليتكـــرر نفـــس الموقـــف مـــن أســـرة الشـــاب الـــذى يحبهـــا 

ــــه ــــل من ــــه وحام ــــة ا.  وتحب ــــب ابن ــــن هــــذا الشــــاب هــــو خطي لمحــــامى م
.  زوجتـــــه الثريـــــة ويترافـــــع ضـــــد ابنتـــــه األولـــــى دون أن يعـــــرف حقيقتهـــــا

، وتــــــأتى النهايــــــة الســــــعيدة لميلودرامــــــا  بــــــالطبع سيتضــــــح كــــــل شــــــىء
ـــــــادة لهـــــــذا  ـــــــة المعت ـــــــن الفعالي ـــــــة م ـــــــال والصـــــــدف هـــــــذه الخالي األجي

  . أول أفالم هالة فؤاد.  الضرب
  العاطفة والجسد 

  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٢مصر 
، نيــــــروز  حســـــن رمـــــزى:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم النصـــــر
ـــــــك ـــــــد المل ـــــــاچ.  عب ـــــــال:  مونت ـــــــو الع :  مـــــــدير التصـــــــوير.  كمـــــــال أب
  . حسن رمزى:  إخراج.  محسن نصر

ـــــــــابلى ، محمـــــــــود ياســـــــــين نجـــــــــالء فتحـــــــــى ، عمـــــــــر  ، ســـــــــهير الب
، نبيلــــــة  ، ســــــيد زيــــــان ، إبــــــراهيم ســــــعفان ، رشــــــدى أباظــــــة خورشــــــيد
،  ، عصـــــــمت عـــــــامر ، ســـــــعيدة جـــــــالل ن، علـــــــى عـــــــز الـــــــدي الســـــــيد
  . ندى

ــــــة ، بهــــــا لمســــــات إجــــــادة حققــــــت لهــــــا النجــــــاح  ميلودرامــــــا عاطفي
ودور البريئــــــة المثيــــــرة  ـ   كل العرضـ   ، فضــــــال عــــــن نجــــــالء  الســــــاحق

’  فائقـــــة اإلنحـــــالل ‘، وأغـــــانى  الجـــــرىء علـــــى غـــــرار مـــــاريلين مـــــونرو
ة عالقـــــة عاطفيـــــ!  بمقيـــــاس أى عصـــــر عـــــدا نصـــــف الســـــبعينات األول
وتتكــــــاتف أزمــــــة .  تنتهــــــى بصــــــدمة مــــــوت البطــــــل فــــــى حادثــــــة طــــــائرة

، حتـــــــى تجبرهـــــــا صـــــــديقتها علــــــى االنضـــــــمام لشـــــــلة المتعـــــــة  البطلــــــة



٢٢٣  

ــــة مأســــاوية رغــــم اتضــــاح أن حبيبهــــا لــــم يمــــت  باهظــــة األجــــر ، والنهاي
  . فى تلك الحادثة

 عالم البحار 
Waterworld 

  ق م ١٧٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Universal  [Gordon Company; Davis Entertainment 

Company; Licht/ Mueller Film Corp.]. D: Kevin Reynolds. 
W: Peter Rader and David Twohy. P: Chuck Gordon, John 
Davis, Kevin Costner. ExcPs: Jeffrey Muller, Andrew Licht 
and Ilona Herzberg. DPh: Dean Semler. PD: Dennis 
Gassner. FE: Peter Boyle. M: James Newton Howard 
-[replacing Mark Isham in pubs and trailers]. LineP: Gene 
Levy. C: David Rubin, Jakki Fink -Asc. CD: John 
Bloomfield. AscP: David Fulton. VFxSup: Michael J. 
McAlister. 

 Kevin Costner. Dennis Hopper. Jeanne Tripplehorn. 
Tina Marjorino. Michael Jeter. Gerard Murphy, R.D. Call. 
Kim Coates, John Fleck, Robert Joy. Jack Black, John 
Toles-Bey. Zitto Kazann, Zakes Mokae, Sab Shimono. 

إن لــــــم يكــــــن ـ  أول خمـــــس دقــــــائق تعــــــدك بــــــأعظم األفـــــالم خيــــــاال 
ســـــخونة األرض أدت لـــــذوبان :  لســـــينمافـــــى تـــــاريخ ا ـ  أعظمهـــــا إطالقا
،   ، ولـــــــم يعـــــــد يغطـــــــى وجـــــــه األرض ســـــــوى الميـــــــاه جليـــــــد القطبـــــــين

كوســــتنر فــــوق طوافــــة ضــــخمة متهالكــــة ينقــــى بولــــه بتجهيــــزة معمليــــة 
ـــــــد شـــــــربه ـــــــة ليعي ـــــــاه  بدائي ـــــــادل باهظـــــــة للخـــــــردة والمي ـــــــات تب ، عملي

مائيــــــة لعمــــــل بعــــــض ’  لمدينــــــة ‘يتوجــــــه كوســــــتنر .  وُأصــــــص الــــــزروع
ربمـــــــا يُقصــــــد بهـــــــا  (نظيـــــــر مــــــا معـــــــه مــــــن حفنـــــــة أتربــــــة المبــــــادالت 

، تبــــــــدأ بعــــــــض المعــــــــدات ذات التقنيــــــــة فــــــــى الظهــــــــور   ) ؟ أســــــــمدة
ـــــدأ فـــــى التســـــاؤل  كقـــــوارب القراصـــــنة ذات المحركـــــات وغيرهـــــا ، فتب

ــــن  ــــار وكيــــف وأي ــــات وقطــــع الغي ــــالوقود والبطاري ــــأتون ب ــــن ي عــــن مــــن أي
ـــخ…يجـــرون الصـــيانة لهـــا  ـــب أم بع إل يـــد أم ؟ وهـــل هـــذا مســـتقبل قري

، إنمـــا مفاجـــأة مذهلـــة أن كوســـتنر نفســـه   ال تأتيـــك أيـــة إجابـــة  ؟ مـــاذا
ـــــه ـــــين أصـــــابع قدمي ـــــا ب ـــــائى ذو خياشـــــيم وأغشـــــية م ـــــى  كـــــائن برم ؟ مت

ـــين  هـــل فـــى حضـــارتنا ؟ وكيـــف حـــدث هـــذا ، أم بعـــد تطـــور عمـــره مالي
ــــد مــــن األســــئلة  ؟ مــــن الســــنين القادمــــة ــــاء المزي ــــا ســــتكف عــــن إلق هن

ـــــــــك ـــــــــى حيات ـــــــــرة ف ـــــــــم ألول م ـــــــــب بــــــــــ  وتفه ـــــــــة إســـــــــتئجار كات منطقي
دوالر فــــــــــى األســــــــــبوع إلعــــــــــادة الكتابــــــــــة يوميــــــــــا أثنــــــــــاء  ١٠٠٠٠٠
ببســــــاطة إن مســــــائل اإلتســــــاق واإلقنــــــاع ال تعــــــد مشــــــاكل !  التصــــــوير

، وقــــــارب علــــــى  خطيــــــرة فــــــى فــــــيلم تجــــــاوز ثالثــــــة أضــــــعاف ميزانيتــــــه
ــــاريخ ــــى الت ــــيلم ســــابق ف ــــى ف ــــن إنهائــــه  ضــــعف أغل ــــالى م ــــد بالت ، وال ب

عـــــدا  (مليونـــــا  ١٨٠اولـــــة اســـــتعادة بعـــــض مـــــن الــــــ ، لمح بأيـــــة صـــــورة
الخيـــــار الوحيـــــد اآلن .  التـــــى أنفقـــــت عليـــــه)  قيمـــــة النســـــخ والدعايـــــة

أن تحـــــاول االنـــــدماج مـــــع الحبكـــــة المتبقيـــــة وهـــــى مطـــــاردة القراصـــــنة 
للبطــــل والمــــرأة والفتــــاة اللتــــين أنقــــذاه أثنــــاء اكتســــاح القراصــــنة لتلــــك 

هـــر الفتـــاة تقـــول أنهــــا ، وذلـــك لتفســـير وشـــم غــــامض علـــى ظ المدينـــة
ــــــة ــــــبعض .  جــــــاءت مــــــن أرض حقيقي ــــــك ســــــوف تحظــــــى ب النتيجــــــة أن

ـــــدة والعنيفـــــة لو نجحـــــت ـ  ، وســـــتجد  مشـــــاهد النشـــــاط الحركـــــى الجي
أن  ـ  فــــى طــــرد هــــواجس اإلقنــــاع وجديــــة ســــينما المســــتقبل مــــن ذهنك

قاعـــــــات  [’  مـــــــاكس المجنــــــون ‘هــــــذه نســـــــخة مائيــــــة معقولـــــــة مــــــن 
تكلفــــة فــــى عــــدد مكــــون مــــن أربعــــة ، فقــــط بعــــد ضــــرب ال ] ” العدالــــة
  ! أرقام

AAN: Sd (Steve Maslow, Gregg Landaker, Keith A. 
Wester). 
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  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى   [ق م  ١٠٢)  ت ( ١٩٨٠مصر ح 

تنســـــى :  للكاتـــــب األمريكـــــى.  تليفــــــزيون جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة
ــــــامز ـــــــ.  ولي إعــــــداد .  شــــــنودة جــــــرجس:  زيونىســــــيناريو وإعــــــداد تليف

أحمــــــد :  ســــــاعد فــــــى اإلخــــــراج.  إبــــــراهيم أبــــــو المجــــــد:  موســــــيقى
ــــد الســــالم محمــــود ــــذ.  ، أيمــــن عب .  أحمــــد عــــويس:  المخــــرج المنف
ــــد الســــالم:  إخــــراج .  حســــن كامــــل:  مــــدير اإلضــــاءة ␡.  محمــــد عب

.  إصــــالح ســــيد:  مصــــممة أزيــــاء.  تهــــامى عمــــارة:  مهنــــدس الــــديكور
تـــــــاج الـــــــدين :  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  ســـــــمير الصـــــــبان:  مـــــــدير التصـــــــوير

ـــــاج.  أحمـــــد ـــــد الســـــتار حـــــافظ:  مـــــدير إدارة اإلنت ـــــاج .  عب ـــــيس إنت رئ
  . يوسف عثمان:  الفـيديو

.  أشــــرف ســــيف.  فــــايزة كمــــال.  بطولــــة.  ¤.  ســــميرة عبــــد العزيــــز
ــــــع ضــــــيف الســــــهرة ــــــى:  م ــــــان عــــــادل.  وجــــــدى العرب ، ســــــليمان  حن

ـــــرحمن حامـــــد.  حســـــين ـــــد ال ـــــة عب ـــــدين ، نادي باالشـــــتراك .  شـــــمس ال
  . ألفت سكر:  مع

’  المســـــــرح العـــــــالمى ‘يبـــــــدو أن أفضـــــــل مـــــــداخل فـــــــى سلســـــــلة 
،  ، هــــى التــــى أســــندت كتابتهــــا إلــــى شــــنودة جــــرجس ) ســــهرة أدبيــــة (

ــــة أنهــــا كانــــت فــــى نفــــس الوقــــت مــــن أكبــــر وأشــــهر األصــــول  وال غراب
هنــــــــا الشخصــــــــيات مقنعــــــــة ومتبلــــــــورة .  التــــــــى اعتمــــــــدتها السلســــــــلة

، ويكــــاد األمــــر يخلــــو بالكامــــل مــــن  والحــــوار طبيعــــى متــــدفق،  الرســــم
ـــــــر  ـــــــل الكثي أخطـــــــاء السلســـــــلة وأبرزهـــــــا أن موجههـــــــا ال يســـــــتطيع فع

، كـــــــل ذلـــــــك يتـــــــوافر فـــــــى هـــــــذه  عنـــــــدما تصـــــــله مخطوطـــــــات ســـــــيئة
،  المعالجــــــة المخلصــــــة وبالغــــــة القتامــــــة لمســــــرحية تينيســــــى ويلليــــــامز

ة عــــــام هــــــذا علــــــى العكــــــس مــــــثال مــــــن المعالجــــــة الســــــينمائية الرئيســــــ
التـــــى لـــــم تســـــتطع بطبيعـــــة الســـــينما أن تكـــــون بـــــذات البـــــؤس  ١٩٥٠

ـــــــة المتشـــــــائمة  ـــــــأس بعـــــــد  (انظر ـ  والنهاي ـــــــع بالي ـــــــا يصـــــــاب الجمي هن
،  اكتشــــــاف أن الصــــــديق الــــــذى دعــــــوه للعشــــــاء المكلــــــف مخطــــــوب

بينمـــا فـــى الفـــيلم األميركـــى أصـــبحت الفتـــاة أكثـــر قـــوة وتفـــاؤال نتيجـــة 
ــــة العنــــو .  ) اللقــــاء ان واضــــحة وهــــى عــــالم الرومانســــية هنــــا أيضــــا دالل

الوهميـــــة الـــــذى يتعلـــــق بـــــه أهـــــل الجنـــــوب عبثـــــا بهـــــدف الهـــــرب مـــــن 
.  ، وقــــدمت فــــايزة كمــــال شخصــــية نــــورا برقــــة وجمــــال ملفتــــين الواقــــع

ـــــدرامى ـــــب ال ـــــل القل ـــــز  األم تكـــــاد تحت ـــــد العزي ، وأفلحـــــت ســـــميرة عب
،  فـــــى رســــــم المـــــرأة المكافحــــــة المرعوبــــــة لمســـــتقبل ابنتهــــــا العرجــــــاء

ظهـــر مرحـــة فـــى لحظـــة مـــا ثـــم تنقلـــب فـــى لحظـــة كئيبـــة متشـــائمة التـــى ت
بمـــا فـــى هـــذا ثقافتهـــا الصـــحية التـــى تنقلـــب تأنيبـــا دائمـــا لطبـــاع ابنهـــا  (

العيـــــــب الـــــــرئيس أن أشـــــــرف ســـــــيف .  ) ! بمناســـــــبة وغيـــــــر مناســـــــبة
ــــا عــــاملين فــــى  ــــة ووســــامة مــــن أن يكون ــــر رق ــــا أكث ــــى كان ووجــــدى العرب

  . مصنع أحذية

   عالم الخيال 
The Wonderful World of the Brothers 

Grimm 
  ق م ١٣٤)  س/   ت  ( ١٩٦٢أميركا 

Metro Goldwyn Mayer [Cinerama]. M: Leigh Harline. E: 
Walter Thompson. PD: George W. Davis. DPh: Paul C. 
Vogel. S: David P. Harmon, Charles Baumont, William 
Roberts. P: George Pal. D: Henry Levin, George Pal. ␡ The 
Dancing Princess and the Woodman. ␡ The Cobbler and the 
Elves. ␡ The Singing Bone. 

Str: Laurence Harvey. And Karl Boehm. Claire Bloom, 
Walter Slezak, Barbara Eden. Oscar Homolka, Arnold 
Stang. Martita Hunt, Betty Garde, Bryan Russell, Lan 
Wolfe, Tammy Marihugh, Cheerio Meredith, Walter Rilla. 
قصـــــة حيـــــاة األخـــــوين جريمـــــة مـــــؤلفى قصـــــص األطفـــــال األلمـــــانيين 

، المحبطـــــــة والشـــــــاقة لكـــــــن  الشـــــــهيرين فـــــــى القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر
ــــثالث مــــن القصــــص  المرحــــة دومــــا ، هــــذا فــــى إطــــار تجســــيد أخــــاذ ل

ــــرة الراقصــــة والحطــــاب ‘هــــى  ــــين هــــذين الطــــرفين عــــن ’  األمي غــــرام ب
عــــــن ’  اإلســــــكافى والمســــــاخيط ‘و.  التقيــــــا فــــــى غابــــــة ورقصــــــا معــــــا

.  مســــــخوطات تنجـــــــز لالســــــكافى عملـــــــه المتــــــأخر ليلـــــــة الكريمـــــــاس
عـــــن أبلهـــــين أحـــــدهما طيـــــب واآلخـــــر مســـــتغل ’  العظمـــــة الشـــــادية ‘و
ــــه ــــانى  ل ــــإذا بالث ــــى الجــــائزة ف ــــالتنين والحصــــول عل ــــك ب ، يســــعيان للفت

أمـــــا أخلـــــد المشـــــاهد فهـــــى .  د عـــــام يعـــــود للحيـــــاة، وبعـــــ يقتـــــل األول
ــــين ــــدين ضــــد التن ــــة.  محــــل اللعــــب ومعركــــة الب ــــة الذكي ــــدما :  النهاي عن

ـــم يكتبهـــا بعـــد ـــى ل ـــزوره الشخصـــيات الت ــــيلهلم ت ـــة :  يمـــرض ف ـــوم عقل ت
، ليشـــــــجعوه علـــــــى  ، وغيـــــــرهم ، ســـــــنو وايـــــــت ، ســـــــندريلال اإلصـــــــبع

ـــــة المـــــوت ـــــه .  مقاوم ـــــى عـــــن حبيبت ـــــرار چيكـــــوب التخل ـــــم ق ـــــاء ث والبق
ــــــه ــــــة رائعــــــة :  بكلمــــــة.  لكتابــــــة القصــــــص ســــــويا مــــــع أخي خبطــــــة تحي

، چــــــورچ  ألســـــتاذى أدب الحواديــــــت مــــــن أســـــتاذ ســــــينما الحواديــــــت
ـــال الـــذى ربمـــا يكـــون أقـــرب ســـينمائى شـــبها بهمـــا وبفنهمـــا إطالقـــا .  پ
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ـــيلم ـــيلم  ربمـــا مجـــرد ف ـــا أعظـــم ف ـــذاتها وقطع ـــه مدرســـة قائمـــة ب ، لكن
أســــلوب ومــــنهج المثيــــل لــــه مــــن قبــــل :  مســــتقبلى فــــى تــــاريخ الســــينما

ـــــه مـــــن بعـــــد وأيضـــــا ( ، فـــــى التعامـــــل مـــــع  ) ، رغـــــم تـــــأثر العشـــــرات ب
يرفـــــــع كـــــــل حجـــــــر ويضـــــــع تحتـــــــه  ‘ســـــــكوت .  المســـــــتقبل القريـــــــب

ولـــــــــيس  ( ٢٠١٩وهكــــــــذا يكـــــــــون قــــــــد تحـــــــــدث عــــــــن ’  تفصــــــــيلة
عــــــن المبتكــــــرات وعــــــن السياســــــة واإلقتصــــــاد )  ! بالمناســــــبة ٢٠٠٠

، عـــــن التلـــــوث والنقـــــل  والطبقـــــات والصـــــناعة والطـــــب والتكنولوجيـــــا
ــــة  واألســــلحة عــــن الصــــحافة واإلعــــالم واإلعــــالن والجريمــــة ، عــــن أزم

الطاقــــة وعــــن الفضــــاء وحتــــى المالبــــس وتســــريحات الشــــعر ولهجــــات 
الكـــــالم ولنـــــوفر وقتنـــــا ووقتـــــك تحـــــدث عـــــن كـــــل شـــــىء يخطـــــر أو ال 

ــــك يخطــــر تفصــــيلية فائقــــة مبنيــــة  ! دقيقــــة ١١٤، فــــى  ، ببالنــــا أو بال
الـــــــدقيق ، وتحـــــــاول فقــــــط التحـــــــرى  علــــــى نبـــــــوءات علميــــــة تحـــــــاول

آالف التفاصــــــــيل تمــــــــر دون أن .  عامــــــــا ٤٠لماهيــــــــة العــــــــالم بعــــــــد 
، وعليـــــــك أن تفحـــــــص الفـــــــيلم كلـــــــه بحركـــــــة الفــــــــيديو  تشـــــــعر بهـــــــا

.  ، كمــــا فعــــل البطــــل مــــع إحــــدى الصــــور فــــى أحــــد المشــــاهد البطيئــــة

ـــة درامـــا .  ، والواقـــع عكـــس هـــذا القصـــة قـــد تبـــدو بعـــد هـــذا بـــال أهمي
، حـــول مجموعـــة مـــن أشـــباه  ، تصـــل لحـــد الرعـــب فـــى النهايـــة حـــادة

يســــــمون الرپليكانــــــت وهــــــم بيولــــــوچيين تمامــــــا ولــــــيس بهــــــم  (البشــــــر 
ــــــة ــــــب آلي ــــــوءات فــــــى الفــــــيلم أن الهندســــــة  جوان ، وطبعــــــا أبســــــط النب

، تحتكرهـــــا شـــــركة عمالقـــــة علـــــى  ١الوراثيـــــة ســـــتكون الصـــــناعة رقـــــم 
ــــــــى إم ــــــــدمون منتجــــــــاتهم  غــــــــرار آى ب ، وآالف اآلســــــــيويين ممــــــــن يق

شـــــوارع لـــــوس أنچلـــــيس الموحلـــــة كمـــــا أســـــواق الثانويـــــة علـــــى أرصـــــفة 
هـــــؤالء أنتجـــــتهم تلـــــك الشـــــركة .  ) القـــــرى فـــــى دول العـــــالم الثالـــــث

ـــين معـــا وذلـــك  ـــذكاء أو فـــائقى القـــوة أو االثن بحيـــث يكونـــون فـــائقى ال
ـــــث يســـــتخدمون عـــــادة   ـــــى تشـــــتريهم حي حســـــب حاجـــــة الشـــــركات الت

المهـــــم أنهـــــم دومـــــا مصـــــممون .  كعبيـــــد فـــــى المســـــتعمرات الفضـــــائية
ث يعيشـــــون أربـــــع ســـــنوات فقـــــط ثـــــم تنطلـــــق زنـــــاد چينـــــى معـــــين بحيـــــ

والحبكـــة هـــرب أربعـــة مـــنهم يحـــاولون الوصـــول .  يـــودى بهـــم للمـــوت
يعــــيش فــــى جنــــاح بــــداخليات شــــبهت بغرفــــة  (لصــــاحب هــــذه الشــــركة 

ـــا ـــوم الپاپ ـــوس  ن ـــة ل ـــاركين بقي ـــاء ت ـــة حيـــث يعـــيش األثري ـــة هرمي ، فـــى بناي
ـــــا للرعـــــاع ـــــر.  أنچلـــــيس كمـــــا نعرفهـــــا حالي للفضـــــول أن مواســـــير  المثي

المنـــــافع والتكييـــــف تغطـــــى هـــــذه البنايـــــات العمالقـــــة محـــــدودة العـــــدد 
، إنمـــــا ألنهـــــم كمـــــا  ، لـــــيس ألن األثريـــــاء يحبـــــون القـــــبح مـــــن الخـــــارج

النتيجــــــة اإلجماليــــــة مرثيــــــة حزينــــــة .  ) نفهــــــم ال يخرجــــــون منهــــــا قــــــط
، حتـــــــى فـــــــى ظـــــــل النهايـــــــة الســـــــعيدة لنســـــــخة العـــــــرض األول  جـــــــدا

ية تخصصــــــــه هــــــــو مالحقــــــــة الريپليكانــــــــت البطــــــــل عــــــــين خصوصــــــــ (
، يهـــــــرب مـــــــع ابنـــــــة صـــــــاحب الشـــــــركة التـــــــى يتضـــــــح أنهـــــــا  الهاربـــــــة

، يهربــــان إلــــى شـــــمال  ريپليكانــــت أيضــــا لكـــــن بــــدون الچيــــين القاتـــــل
ضــــبابى جليــــدى إيحــــاء بأنهمــــا ســــوف يعيشــــان ســــويا بعيــــدا عــــن هــــذا 

موســــــيقى فـــــــانچيليس تعتصــــــر كــــــل هــــــذه اآلالم .  ) العــــــالم المــــــوحش
، تنعــــــى األنســــــان وتنعــــــى أشــــــباه  علــــــى نحــــــو مخيــــــففــــــى داخلنــــــا 

، وتنعــــى   ، الــــذين يموتــــون وال يريــــدون إال الحــــق فــــى الحيــــاة اإلنســــان
مــــرة أخــــرى وحتــــى ال !  كــــل حاضــــرنا ومســــتقبلنا بإقبــــاض ال مثيــــل لــــه

، هـــــــو أعظـــــــم فـــــــيلم صـــــــنع عـــــــن المســـــــتقبل  نضـــــــيع وقتنـــــــا ووقتـــــــك
ذين لــــــم ، الــــــ ، وال تفعــــــل مثــــــل األميــــــركيين ، وبــــــال منــــــازع القريــــــب

ــــــد ســــــنوات  ــــــة إال بع ــــــد  (يكتشــــــفوا هــــــذه الحقيق أفضــــــل مكــــــان للنق
، كانـــــت أيضـــــا األفضـــــل  الســــينمائى فـــــى الـــــدنيا وهـــــو مجلـــــة فــــــارايتى

، أمـــــــا البـــــــاقون فإمـــــــا متحـــــــذلقون  لكـــــــن بـــــــرد فعـــــــل مخـــــــتلط نســـــــبيا
مثــــــل هــــــذا  ! ) هــــــاجموا بشراســــــة أو بســــــطاء مــــــدحوا مــــــدحا شــــــكليا

دا تتســـــابق عليـــــه جميـــــع المـــــديح الـــــذى تقـــــرأه اآلن بـــــات شـــــيئا معتـــــا
ـــــوم ـــــر .  الكتـــــب والمجـــــالت فـــــى كـــــل مكـــــان الي لـــــذا قـــــد يكـــــون أكث

إنجـــــاز يعتـــــز بـــــه مؤلـــــف هـــــذا الكتـــــاب فـــــى حياتـــــه النقديـــــة أنـــــه كـــــان 
ـــــى وقـــــت مـــــا ـــــب مثـــــل هـــــذه اآلراء منفـــــردا ف ، لدرجـــــة أن مـــــوزع  يكت

ـــــرجم سلســـــلة  ـــــأن ت ـــــة ب ـــــر تقليدي ـــــى مصـــــر اتخـــــذ خطـــــوة غي ـــــيلم ف الف
العنـــــوان .  وأرســـــلها للشـــــركة المنتجـــــة مقاالتـــــه عنـــــه إلـــــى اإلنجليزيـــــة
مجـــــرى  ‘و’  الجـــــارى علـــــى النصـــــل ‘يعطـــــى أكثـــــر مـــــن معنـــــى مثـــــل 

، لكننــــــا قــــــد نفضــــــل أكثرهــــــا شــــــعرية واســــــتعارة للمعــــــانى  ’ النصــــــل
ــــــــاظ  ــــــــى .  ” مجــــــــرى الحســــــــام “القديمــــــــة لأللف  ١٩٩٢صــــــــدرت ف

، تطـــول ثـــالث دقـــائق إضـــافية أبـــرز مـــا فيهـــا  نســـخة مـــن قطـــع الموجـــه
ــــــة الســــــعيدة أن اســــــتبعدت ال ــــــورد والنهاي ــــــق بصــــــوت هاريســــــون ف تعلي
  . التى فرضتها وارنر

AAN: AD-SD (Lawrence G. Paull and Snyder -AD, Linda 
deScenna -SD); VFx (Trumbull, Yuricich and Dryer). 

  عالم الشهرة 
  ق م ٦٠)   س/   رينبو ( ١٩٧٢لبنان 

ــــــــة للتجــــــــارة واالســــــــتثمار الســــــــينمائى ــــــــا .  اللبناني ميشــــــــال :  چمونت
  . محمد سلمان:  إخراج.  روبير طمبا:  مدير التصوير.  عامر

ــــــدى ــــــة الجن ــــــارودى نادي ، يوســــــف  ، يوســــــف شــــــعبان ، شــــــمس الب
  . ، عفيف شيا ، كيغام ، سمير شمص ، فريال كريم وهبى

ــــة  ــــدمت نادي ــــأن ق ــــأس ب ــــر والركاكــــة ال ب ــــة الفق ــــة بالغ ــــا إجتماعي درام
ــــة كــــأول  ــــيض مــــن مشــــاهد عاري ــــى ف ــــدى ف ــــة لهــــاالجن ، لكنهــــا  نجومي
ـــــب هـــــذا هـــــى ممثلـــــة عشـــــيقة .  نســـــيت تقـــــديم أى شـــــىء آخـــــر بجان

، ينقــــذهما ذات مـــــرة مــــن الغـــــرق شــــاب مصـــــرى  لرجــــل بيــــزنس ثـــــرى
تحــــاول البطلـــة إغــــواءه لكنــــه يقـــع مصــــادفة فــــى حــــب .  فقيـــر مغتــــرب

ـــاب قصـــره ـــق عليهـــا ب ـــى يغل ـــرى الت ـــة الث ـــة .  ابن ـــة هـــى كيفي حبكـــة النهاي
الــــــزمن .  بتــــــزويح ابنتــــــه لمــــــن تحــــــب اقنــــــاع هــــــذا الكهــــــل المــــــاجن

 ١٩٨٥، حيـــث عرضـــت عـــام  المـــذكور هـــو زمـــن النســـخة فـــى مصـــر
  . بحذوفات هائلة  بالطبع

  عالم الطائرات والقطارات والسيارات 
Planes, Trains & Automobiles 

  ق م ٩٣)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
Paramount.  D: John Hughes. W and P: John Hughes. 

DPh: Don Peterman. PD: John W. Corso. E: Paul Hirsch. 
AscP: Bill Brown. MScr: Ira Newborn. CD: April Ferry. C: 
Janet Hirshenson and Jane Jenkins. ExcPs: Michael 
Chinich, Neil Machlis. MSup: Tarquin Gotch. 

 Steve Martin. John Candy. Laila Robins and Michael 
McKean. ↑ Also Str: Dylan Baker, Carol Bruce, Olivia 
Burnette, Diana Douglas, Martin Ferrero, Larry Hankin, 
Richard Herd, Susan Kellerman, Matthew Lawrence, Edie 
McClurg, George O. Petrie, Gary Riley, Charles Tyner. 
Kevin Bacon, Susan Isaacs, Lulie Newcoms, John Randolph 
Jones, Nicholas Wyman, Gaetano Lisi, Diana Castle, Julie 
H. Morgan, Bill Erwin, Ruth de Soza, Ben Stein, Kim 
Genell, Grant Forsberg, David Raiport, Andrew J. Hentz, 
Karen Meisinger, Gary Palmer. 

)  مــــارتين يفســــتي (مــــدير تســــويق فــــى شــــركة مستحضــــرات تجميــــل 
يســـعى للســـفر مـــن نيـــو يـــورك ألســـرته فـــى شـــيكاجو قبيـــل عيـــد الشـــكر 

، تبــــدأ متاعبـــــه بزحــــام الشــــوارع وعـــــدم تــــوافر تاكســــيات إلـــــى  بيــــومين
ــــــم متابعــــــة  ــــــق ث ــــــران وهبوطــــــه فــــــى منتصــــــف الطري تعطــــــل حركــــــة الطي

، ســــيارات  ، باصــــات قطــــارات:  الرحلــــة بكافــــة وســــائل المواصــــالت
ــــاألجرة ــــل ب ــــة، ن ، ســــيارات نق ــــك  صــــف نقــــل وشــــاحنات عمالق ، وذل

، وأهــــــم كــــــل شــــــىء رفيــــــق  فــــــى ظــــــروف ســــــيئة مــــــن الطقــــــس البــــــارد
ــــــق ــــــرات خشــــــن :  الطري ــــــات ســــــتائر حمــــــام شــــــوارعى الخب ــــــائع حلق ب

، ويعــــد مــــن منظــــور  ) چــــون كانــــدى (الطبــــاع ودود أكثــــر ممــــا يجــــب 
التفـــــاعالت بـــــين .  األول ســـــوقى فـــــظ الســـــلوكيات ومـــــن طبقـــــة دنيـــــا



٢٢٤  

وذلـــــــك أن كليهمـــــــا يحـــــــوى أبعـــــــادا تحببـــــــك ،  األثنـــــــين فعالـــــــة جـــــــدا
  . فيها

  عيال … عيال… عالم
A World of Children 

  ق م ٩٨)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٧٦مصر 
ــــة العامــــة للســــينما [ قصــــة ســــينمائية .  أفــــالم ســــميرة أحمــــد]  الهيئ

مـــــاهر عبـــــد :  مهنـــــدس الـــــديكور.  يوســـــف عـــــوف:  وســـــيناريو وحـــــوار
جمــــــــال :  موســــــــيقى.  ىنجيــــــــب خــــــــور :  ؛ منســــــــق المنــــــــاظر النــــــــور
مـــــــدير .  نصـــــــرى عبـــــــد النـــــــور:  كبيـــــــر مهنـــــــدس الصـــــــوت.  ســـــــالمة
.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ.  صــــــديق عبــــــد العزيــــــز:  اإلنتــــــاج

  . محمد عبد العزيز:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير
.  ســـــهير رمـــــزى:  ضـــــيفة الفـــــيلم.  ســـــميرة أحمـــــد.  رشـــــدى أباظـــــة
، ســــــمير  صــــــالح ذو الفقــــــار:  مــــــع الضــــــيوف.  ¤.  ســــــمير صــــــبرى

ـــــــؤاد.  غـــــــانم ـــــــة أحمـــــــد.  ، عمـــــــاد حمـــــــدى نجـــــــوى ف ـــــــة  خيري ، نبيل
ـــــدقن.  الســـــيد ـــــق ال ـــــراهيم توفي ـــــد المـــــنعم إب ،  چـــــورچ ســـــيدهم.  ، عب

باالشـــــــتراك .  ، ميمـــــــى جمـــــــال حســـــــن مصـــــــطفى.  إبـــــــراهيم ســـــــعفان
ــــــار:  مــــــع ــــــى النجــــــدى ســــــيف اهللا مخت ــــــد الغن ،  ، ليلــــــى مرســــــى ، عب

،  چيهـــان ســـعد:  مـــع النجـــوم الصـــغار . ، مختـــار الســـيد ســـمير عزيـــز
ــــــا عبــــــد اهللا محمــــــد عبــــــد الواحــــــد ، مــــــدحت  ، أحمــــــد طلعــــــت ، دين

ـــــــدين.  ، محمـــــــد إيمـــــــان إيمـــــــان ـــــــى ال ـــــــد  محســـــــن محي ، ســـــــهير عب
ـــــــل ســـــــهم ، محمـــــــود ســـــــهم الراضـــــــى ، عمـــــــرو  ، مهـــــــا جمـــــــال ، وائ
  . الخميسى
ــــــة ـ  كاملـ  طاقم ــــــة عــــــن أرمــــــل وأرمل ــــــديا المحبب النجوم لهــــــذه الكومي

ـــة ســـتة آخـــرونلـــدى األو  ـــاء ولـــدى الثاني ـــة أبن ـــو تقـــابال .  ل ثماني مـــاذا ل
ـــــا وتزوجـــــا ـــــأتى الطفـــــل الخـــــامس  وتحاب ـــــل مـــــاذا ســـــيحدث حـــــين ي ؟ ب

أداء طريــــــف للبطلــــــين فــــــى فــــــيلم متــــــدفق اإليقــــــاع ذكــــــى !  ؟ العشــــــر
مـــــــن أعلـــــــى اإلضـــــــاءات مشـــــــهد مصـــــــارحة كـــــــل منهمـــــــا .  المواقـــــــف

 ، ومشـــــــهد ســـــــمير غــــــــانم كطبيـــــــب جــــــــاء لآلخـــــــر بموضـــــــوع أبنائــــــــه
  ! لمعالجة أحد األطفال ففوجئ بما لم يخبره قط من قبل

   ٢/١عالم مجانين 
Wayne’s World 2 

  ق م ٩٤)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Paramount. C: Lora Kennedy. MScr: Carter Burwell. Co-

P: Barnaby Thompson and Dinah Minot. CD: Melina Root. 
E: Malcolm Campbell. PD: Gregg Fonseca. DPh: Francis 
Kenny. ExcP: Howard W. Koch, Jr. Based on Characters 
Created: Mike Myers. W: Mike Myers and Bonnie Turner & 
Terry Turner. P: Lorne Michaels. D: Stephen Surjik.  
Msup: Peter Afterman. 

Mike Myers, Dana Carvey. ¤. Christopher Walken. Tia 
Carrere. Chris Farley. Ralph Brown. James Hong, Rip 
Taylor. And Aerosmith.  ↑ InOrderApr: Lee Tergesen, 
Dan Bill, Richard Epper, Jennifer Miller, Duke Valenti, 
Benny Graham, Christopher Walken, Gavin Grazer, Googy 
Greis, Heather Locklear, Bob Goenkivic, Robert Emigil, 
Larry Sellers, Michael Nickles, Joe Liss, Bobby Seatton, 
George Foster, Paul Raczkowski, Frank deLeo Sydney 
Corzaly, Kevin Pollack, Olivia d’Abo, Kim Bassinger, Ron 
Litham, Matt Kenna, Sean Michael Guess, Drew 
Barrymore, Harry Shearer, Ted McGinley, Tim Meadows, 
Scott Coffey, Lance Edward, Jay Lane, Al Hansen, Charlton 
Heston, Bab Larkin and Ed O’Neill. Aerosmith: Steven 
Tyler, Joseph Perry, Brad Whitford, Thomas Hamilton. 
Joseph Kramer. 

ــــــائى البرنــــــامج التليفـــــــزيونى المغ ــــــة ناجحــــــة لثن مــــــور فــــــى عــــــودة ثاني
شـــــباب  “انظـــــر األصـــــل فـــــائق النجـــــاح  (البلـــــدة اإليليينويـــــة الصـــــغيرة 

ـــون ـــن .  ) ” مجن ـــر تألقـــا مـــن زميلـــه (يـــرى وي فـــى منامـــه )  مييـــرز األكث
نجـــــم الـــــروك چـــــيم موريســـــون يـــــدعوه إلقامـــــة وود ســـــتوك جديـــــد فـــــى 

الحبكـــــة أنهـــــم ال !  ) ويـــــن ســـــتوك (بـــــالطبع ســـــيكون اســـــمه .  بلدتـــــه
ــــاع أحد الفــــيلم .  بحضور المهرجــــانـ  عازفــــا أو مشاهداـ  يســــتطيعون إقن

ـــــل  ـــــا شـــــهيرة مث ـــــف تحـــــاكى أفالم ـــــارة عـــــن مجموعـــــة مواق ـــــل  ‘عب حق
ـــــخ ’ … ثيلمـــــا ولـــــويز ‘و’  الخـــــريج ‘و’  األحـــــالم ـــــة .  إل تمعـــــن ثاني

ـــه  فـــى األســـماء ـــم أن ، وكلمـــا صـــادفت اســـم نجمـــة أو نجـــم شـــهير اعل
ــــــــــروا بشخصــــــــــياتهم  ــــــــــذين ظه ــــــــــددة ال ــــــــــة المتع أحــــــــــد األدوار الحلي

ــــــــــة ــــــــــذات لعشــــــــــاق الســــــــــينما .  الحقيقي ــــــــــة بال ــــــــــة فائق إجمــــــــــاال متع
  . ، أو األميركيين بشكل خاص والموسيقى

  عالم مضحك 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٨مصر 

  . ” عالم مضحك جدا “:  عنوان الدعاية والمطبوعات
يوســـــــف :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  حســـــــام الـــــــدين مصـــــــطفى:  إخـــــــراج
عبـــــد المـــــنعم :  س المنـــــاظرمهنـــــد.  ، حســـــام الـــــدين مصـــــطفى عـــــوف
  . كليليو:  مدير التصوير.  عبد العزيز فخرى:  مونتاچ.  شكرى

، ســــــــمير  ، عبــــــــد المــــــــنعم مــــــــدبولى ، فــــــــؤاد المهنــــــــدس شــــــــويكار
  . صبرى

خـــــادم إلحـــــدى األميـــــرات الســـــابقات تكلفـــــه بالبحـــــث عـــــن كرســـــى 
ــــد أخفــــت فيــــه مجوهراتهــــا ــــالمزاد كانــــت ق ــــع ب ، وتوصــــيه بتســــليمه  بي

تبـــــدأ سلســــلة مـــــن المالحقــــات منـــــه هــــو للكرســـــى .  االبنتهــــا وزوجهــــ
ــــــــن إحــــــــدى العصــــــــابات لهمــــــــا ســــــــويا ــــــــأتى النهايــــــــة  وم ، إلــــــــى أن ت

، مــــــن الضــــــرب  فــــــيلم نشــــــاط خفيــــــف متوســــــط التســــــلية.  الســــــعيدة
  . شويكار فى تلك الفترةـ  الذى احترفه المهندس

  عالم مضحك جدا
  . ” عالم مضحك “:  انظر

 ٢/١ت حديقة الديناصورا—العالم المفقود 
   

The Lost World —Jurassic Park 
  ق م ١٣٤)  س  ( ١٩٩٧أميركا 

[Universal] Universal; Amblin.  D: Steven Spielberg. P: 
Gerald R. Molen and Colin Wilson. S: David Koepp. Based 

on the N The Lost World: Michael Crichton. ExcP: Kathleen 
Kennedy. DPh: Janusz Kaminski-A.S.C. PD: Rick Carter. 
FE: Michael Kahn-A.C.E. M: John Williams. Full-Motion 
Dinosaurs: Dennis Muren, A.S.C. Live Action Dinosaurs: 
Stan Winston. ↑ SpVFx: Industrial Light & Magic. 
␡ Jeff Goldblum. Julianne Moore. Pete Postlethwaite. 

Arliss Howard. Richard Attenborough. Vince Vaughn. 
Vanessa Lee Chester. Peter Stormare. Harvey Jason. 
Richard Schiff. Thomas F. Duffy. Joseph Mazello. Ariana 
Richards. 

حديقـــــة  “اســـــتطراد فـــــائق ألنجـــــح فـــــيلم عالميـــــا باألرقـــــام المجـــــردة 
ـــــــو كـــــــالمتوقع ” الديناصوراتـ  الرعـــــــب  ـــــــن معظـــــــم إدهـــــــاش  ، يخل م

الحبكـــــة .  األصـــــل الـــــذى تحقـــــق معظمـــــه مـــــن عنصـــــر المفاجـــــأة فيـــــه
بينمـــا :  هنـــا ســـيئة وتبـــدو أحيانـــا أقـــرب للمـــزاح منهـــا ألى شـــىء جـــاد

ـــــــــــد  ـــــــــــوروه (يرســـــــــــل هامون ـــــــــــا لتصـــــــــــوير )  ســـــــــــير إتينب فريقـــــــــــا علمي
ــــة بعــــد أن نجــــا معظمهــــا فــــى  ــــت حي ــــى اتضــــح ال زال الديناصــــورات الت

رى كانـــــــت مخصصـــــــة للبحـــــــوث وهـــــــو جزيـــــــرة أخـــــــ’  الموقـــــــع بـــــــى ‘
ــــدميرها ــــريخ وتعمــــد هامونــــد عــــدم ت ، فــــإن شــــركاءه فــــى الشــــركة  والتف

يرســــــلون جيشــــــا لقــــــنص بعضــــــها واإلتيــــــان بــــــه لســــــان دييجــــــو حيــــــث 
طبعـــــا هـــــذا .  قـــــرروا العـــــودة للفكـــــرة األصـــــلية بإنشـــــاء متنـــــزه لهـــــا بهـــــا

،  االســــــتهتار بقــــــوى الطبيعــــــة ال بــــــد وأن تــــــنجم عنــــــه مجــــــازر حافلــــــة
ـــا  بينمـــا كـــان مـــن ـــر حرصـــا واحترام ـــاس أكث ـــدو الن ـــا أن يب األقـــوى درامي

بخــــالف ذلــــك يظــــل كــــل .  لتلـــك القــــوى ثــــم ورغــــم هــــذا تـــبطش بهــــم
ــــــدة  عــــــدا المــــــؤثرات (شــــــىء فــــــى القمــــــة  ، فقــــــد خلقــــــت قمــــــة جدي

ريكس ـ  ويكفيـــــــــه أن جعـــــــــل ديناصـــــــــور التيرانوسوراس.  ) ! لنفســـــــــها
ـــــــب  ـــــــق المشـــــــاهدون أن يغي ـــــــوحش نجمـــــــا ســـــــينمائيا ال يطي فـــــــائق الت

ــــى مــــن الفــــيلم بأكملهــــا  اســــتراتيچية ســــپييلبيرج  (عــــنهم الســــاعة األول
ـــرس “األشـــهر مـــن  ـــذكر ”  الفـــك المفت ـــر ممـــا تت ـــا أكث ـــذكره هن ـــذى تت ال
مشــــــــاهد الرعــــــــب أضــــــــخم وأقــــــــوى بكثيــــــــر مــــــــن .  ) الجــــــــزء األول

ــــق العلمــــى بحافــــة .  األصــــل ومــــن أشــــهر التتابعــــات تعلــــق ســــيارة الفري
ـــــدفعها ألســــــ  جـــــرف بينمـــــا التى ـــــذى يســـــفر عـــــن ريكس ي فل األمـــــر ال

ــــين اثنــــين مــــن الديناصــــورات ،  تمزيــــق أحــــد أعضــــاء الفريــــق مناصــــفة ب
ومشــــــهد الديناصــــــورات تهــــــاجم البطلــــــة فــــــوق ســــــطح أحــــــد المنــــــازل 

العالمــــــة صــــــديقة البطــــــل  (ومشــــــهد إحاطــــــة الديناصــــــورات للمــــــرأتين 
ـــــه الســـــمراء ـــــى اللحظـــــة التـــــى )  وابنت ـــــزل الخشـــــبى حيـــــث ف فـــــى المن

، وهلــــم جــــرا  تــــأتى أحــــد أكبــــر خضــــات الفــــيلم يكــــادان يفلتــــان فيهــــا
تتـــــابع النهايـــــة .  مـــــن المشـــــاهد األخـــــرى ذات النتـــــائج األكثـــــر دمويـــــة

، حيــــــث  ” جـــــودزيلال “وربما األدق ـ  ”  كيـــــنج كـــــونج “مـــــأخوذ مـــــن 
، لكنــــه يبيــــد كــــل مــــن علــــى  ريكس لعرضــــه فــــى المتنــــزهـ  يأخــــذون التى

لفريــــق العلمــــانى ا.  الســــفينة ثــــم ينطلــــق فــــى المدينــــة بحثــــا عــــن ابنــــه
ــــــــد كرايتون ــــــــارة ـ  العتي ــــــــه بأشــــــــهر عب ــــــــيلم وينهي ــــــــتح الف سپييلبيرج يفت

ــــة ‘ ــــاريخ السينماـ  فــــى الجــــزء األول ’  إلحادي ــــى كــــل ت أن ال  ـ  وربما ف
، بمعنـــــى أن انبثـــــاق الحيـــــاة لـــــيس معجـــــزة إذا  يمكـــــن احتـــــواء الحيـــــاة
  . ما قورن بمحاولة إبادتها

AAN: VFx (Dennis Muren, Stan Winston, Randal M. 
Dutra and Michael Lantieri). 

  
  :  حديقة الديناصورات—العالم المفقود 

  ’   !  وربما األدق جودزيلالـ  تتابع النهاية مأخوذ من كينج كونج  ‘
  عالم وعالمة 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٣مصر 
  . أحمد ياسين:  إخراج

، وحيـــــــد  ، محيـــــــى إســـــــماعيل ، محمـــــــود ياســـــــين ناديـــــــة الجنـــــــدى
، ســـــيف اهللا  ، زكريـــــا مـــــوافى ، رجـــــاء يوســـــف ، توفيـــــق الـــــدقن ســـــيف
ـــــار ـــــرى مخت ، أمـــــل  ، عـــــدوى غيـــــث ، هـــــانم محمـــــد ، محمـــــود الزهي
  . إبراهيم

مـــــدرس :  ، لكننـــــا ســـــنذكره لـــــك طبعـــــا العنـــــوان يلخـــــص الموضـــــوع
ـــــب ـــــه الكت ـــــانوى مثقـــــف حيات ـــــردى  ، يحـــــب راقصـــــة ويتزوجهـــــا ث ، فيت

،  انظرـ  ”  المــــالك األزرق “قصــــة  . فــــى اإلدمــــان والنبــــذ االجتمــــاعى
ــــــة  فقــــــط مــــــع فــــــارق المبالغــــــة االستعراضــــــية فــــــى األداء ، وفهــــــم نادي

ــــن أفالمهــــا  ــــت بهــــا م ــــى أت ــــدى للشخصــــية بطريقتهــــا الخاصــــة الت الجن
  . األخرى رغم عدم تشابه هذه القصة معها

   ٢/١عام جديد سعيد 
Happy New Year 

  أأ/  ق م ١١٥)   ت  ( ١٩٧٣فرنسا 
Aka: La Bonne Année (OTitle); The Happy New Year 

Caper (US Retitling). 
Les Films 13. OS: Claude Lolouch. Adp and Dialogues: 

Pierre Uytterhoeven and Claude Lelouch. D of Lighting: 
Jean Collomb. Sd Engineer: Bernard Bats. M: Francis Lai. 
E: Georges Klotz. AstD: Elie Chouraqui. MUp: Michel 

Deruelle. Stunts: Rémy Julienne. PMg: Pierre Pardon. 
Shooting: Claude Lelouch. D: Claude Lolouch. 

Lino Ventura. Françoise Fabian. ¤ With: Charles Gérard. 
And: André Falcon. And the Amicable participation of. 
Mireille Mathieu. Lilo. Claude Mann. Frédéric de Pasquale. 
Geérard Sire. Silvano Taquille. André Barello, Michel 
Bertay, Norman de la Chesnaya, Pierre Edeline. Pierre 
Pontiche, Michou, Bettina Rheims, Joseph Rythmann. 
Georges Staquet, Harry Walter, Jacques Villedieu. 

يخططـــــان لســـــرقة  ـ  أو بـــــاألحرى لـــــص ومساعدهـ  ان لصـــــان پاريســـــي
ـــــة كـــــان الســـــياحية ـــــع  محـــــل مجـــــوهرات بمدين ـــــك يق ـــــاء ذل ـــــى أثن ، وف

فكــــرة الســــرقة .  األول فــــى حــــب صــــاحبة متجــــر العاديــــات المجــــاور
ــــه كهــــل  ـــــينتورا (تصــــنع اللــــص أن ــــر مــــن التنكــــر لف ــــا  ) كثي ، وأن ظروف

ـــة مـــن الشـــراء أن يكـــون هـــذا ـــد إغـــالق  مـــا تضـــطره فـــى المـــرة الثاني بعي
ـــــم يضـــــطر المـــــدير إلبطـــــال نظـــــام األمـــــن المركـــــزى  المحـــــل ، ومـــــن ث

جيــــرارد الكهــــل  (ينتهــــى هــــذا بــــإفالت المســــاعد .  المتصــــل بالشــــرطة
ـــدور ـــالنقود وحـــبس اللـــص داخـــل المتجـــر مـــع )  خفيـــف الظـــل فـــى ال ب

ــــا ــــة .  مــــديره أوتوماتي ــــن الســــجن فــــى ليل بعــــد ســــت ســــنوات يخــــرج م
ـــــه تعـــــيش مـــــع آخـــــر، و  رأس الســـــنة ليتـــــذكر كـــــل هـــــذا ،  يجـــــب حبيبت

؟ بدايــــة طريفــــة  لكــــن هــــل هــــل يكــــون هــــذا هــــو أســــلوبها فــــى انتظــــاره
، تنتهــــى بصــــفير  ” رجــــل وامــــرأة “بــــأجزاء مــــن فــــيلم الموجــــه األشــــهر 

، مــــــــع تخطــــــــيط ألن الفــــــــيلم  المشــــــــاهدين الــــــــذين هــــــــم المســــــــاجين
المعنــــى المقصــــود .  ” قصــــة حــــب “المعــــروض فــــى اليــــوم التــــالى هــــو 

ــــــى عصــــــرهاأن األفــــــالم ال ــــــد ول ــــــى ضــــــمنيا أن  رومانســــــية ق ، بمــــــا يعن
ـــووش انســـلخ مـــن جلـــده وسيصـــنع كوميـــديا نطـــة كبـــرى علـــى غـــرار  ليل

ــــــرى فـــــــرنوى مــــــثال ــــــة .  معاصــــــره هن بالفعــــــل أالعيــــــب ليلــــــووش التقاني
،  ) الجـــــزء الملـــــون (محـــــدودة للغايـــــة ولـــــو شـــــاهدت عمليـــــة الســـــرقة 

بــــــاألبيض ، لكــــــن المقدمــــــة والنهايــــــة  فســــــتعتقد أنــــــه فــــــيلم لفـــــــرنوى
، ال تضـــــمان  واألســـــود اللتـــــين تنتصـــــران تاكيـــــدا للمحتـــــوى الليلوشـــــى

الفـــــيلم للصـــــيغة واألســـــلوب المنـــــاورين دومـــــا المميـــــزين للموجـــــه قبـــــل 
  . ١٩٨٧أعيد اميركيا بذات العنوان عام .  ذلك

  عام جديد سعيد 
Happy New Year 

  ق م ٨٥)   ت  ( ١٩٧٨أميركا 
Columbia [Delphi IV]. C: Bonnie Timmermann. M: Bill 

Conti. E: Jane Kurson. PD: William J. Cassidy. DPh: James 
Crabe. ExcP: Allan Ruban. Based on Claude Lelouch’s La 
Bonne Annee. S: Warren Lane. P: Jerry Weintraub. D: John 
G. Avildsen.  Jewels: Harry Winston. AscP: William J. 
Cassidy. 

Peter Falk. ¤ Charles Durning. Wendy Hughes. Tom 
Courtenay.  Joan Copeland, Daniel Gerroll, Anthony 
Heald, Peter Sellas. Tracy Brooks Swape. 
حبكــــــــة ممتعــــــــة وحيــــــــة اإليقــــــــاع لخطــــــــة محكمــــــــة لســــــــرقة محــــــــل 

، يضـــاف لهـــا خفـــة ظــــل  فلوريداـ  مجـــوهرات فـــى ويســـت پـــالم بيــــتش 
ـــاة محـــل ، والب المعالجـــة عـــد الرومانســـى الصـــارخ لـــدى البطـــل نحـــو فت

الخطـــــــة تشـــــــمل تنكـــــــر .  النتيكـــــــات المجـــــــاور لمحـــــــل المجـــــــوهرات
ـــــــاء  ـــــــائن أثري ـــــــه العجـــــــوز كزب فولـــــــك فـــــــى شخصـــــــية كهـــــــل وكـــــــذا أخت

، وهيـــــوز  دورنيـــــنج هـــــو شـــــريك البطـــــل فـــــى تنفيـــــذ الخطـــــة.  للمحـــــل
إعـــــــادة مخلصـــــــة  .  األســـــــترالية مشـــــــرقة فـــــــى أول أدوارهـــــــا األميركيـــــــة

، والــــذى يظهــــر فــــى دور حليــــة  فــــيلم ليلــــووش بــــذات العنــــوانككــــل ل
،  لألســــف عــــانى مــــن تعثــــر إنتــــاجى.  فــــى مشــــهد القطــــار اإلفتتــــاحى

ـــــــل حظـــــــه الواجـــــــب فـــــــى العـــــــروض  وتـــــــأخر عرضـــــــه عامـــــــا ، ولـــــــم ين
  . السينمائية

AAN: MUp (Bob Laden). 

  عايدة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٢مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

،  ، مــــــارى منيــــــب ، ســــــليمان نجيـــــب ، إبــــــراهيم حمـــــودة كلثـــــوم  أم
  . ، عبد الوارث عسر ، نجمة إبراهيم عباس فارس

ــــرا عايــــدة فــــى قالــــب معاصــــر مصــــرى ريفــــى هــــذه هــــى القيمــــة .  أوب
، المعالجـــــة األوبراليـــــة  ، خاصـــــة مـــــع الوضـــــع فـــــى االعتبـــــار األساســـــية

ى دائـــرة أحـــد القصـــة فتـــاة ريفيـــة ابنـــة موظـــف فقيـــر فـــ.  لغنـــاء أم كلثـــوم
ــــن الســــيد األقطــــاعيين ــــة  ، يقــــع فــــى حبهــــا اب ، وتقــــف الفــــوارق الطبقي

  . بحدة ضد الحب
  عايزة أتجوز 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

، عبــــــد الســــــالم  ، ليلــــــى الجزائريــــــة ، نــــــور الهــــــدى فريــــــد األطــــــرش
  . ر، سعيد أبو بك ، سراج منير ، سليمان نجيب النابلسى
ـــة  ـــد تـــودى ’  عـــايزة تتجـــوز ‘مغني ـــك أنهـــا مـــن أصـــل صـــعيدى وق ذل

جميـــــع مـــــن .  حياتهـــــا الوحيـــــدة بالقـــــاهرة إلـــــى قتلهـــــا علـــــى يـــــد أهلهـــــا
، إلـــــــى أن تلتقـــــــى  تعـــــــرفهم يريـــــــدون شـــــــئون حـــــــب معهـــــــا دون زواج

ـــــع راقصـــــة  ـــــة م ـــــل عالق ـــــه بالفع ـــــى لكـــــن المشـــــكلة أن ل بالبطـــــل المغن
  . جزائرية

   ٢/١عائشة 
  ق أأ ١٠٦)  س/  ت/   ثىاللي ( ١٩٥٣مصر 

.  جمـــــــال مـــــــدكور:  قصـــــــة وســـــــيناريو.  مصـــــــر للتمثيـــــــل والســـــــينما
محمــــــــد حســــــــن :  ، موســــــــيقى تصــــــــويرية صــــــــالح جــــــــودت:  حــــــــوار

؛ مــــــدير قســــــم  أنطــــــون بــــــوليزويس:  تصــــــميم المنــــــاظر.  الشــــــجاعى
؛  كمــــال عبــــد اهللا:  ؛ تســــجيل الحــــوار نصــــرى عبــــد النــــور:  الصــــوت
ـــــــاچ ؛ مســـــــاعد  حمـــــــد إســـــــماعيلأ:  مونتـــــــاچ.  ســـــــيد محمـــــــد:  ماكي
:  تــــــأليف: إســــــكتش العنــــــب .  عبــــــد الــــــرءوف الشــــــافعى:  المخــــــرج

عصـــــمت عبـــــد :  ؛ غنـــــاء علـــــى فـــــراج:  ؛ تلحـــــين عبــــد العزيـــــز أحمـــــد
ـــــــيم ـــــــديل العل ـــــــص.  ، محمـــــــد قن ـــــــراهيم:  رق ـــــــا إب ـــــــدور بب ـــــــى م .  ، م
.  عبــــد الحميــــد زكــــى:  مــــدير اإلنتــــاج.  عبــــد العزيــــز فهمــــى:  تصــــوير
  . جمال مدكور:  إخراج



٢٢٥  

،  ، فـــؤاد جعفــــر ، زهــــرة العلـــى ، زكـــى رســـتم فـــاتن حمامــــة:  تمثيـــل
ــــــردوس محمــــــد ــــــز أحمــــــد ف ــــــد العزي ــــــب صــــــدقى ، عب ــــــاروق  ، زين ، ف

، شـــــفيق نـــــور  ، أمينـــــة خيـــــرى ، ســـــيد ســـــليمان عزيـــــزة حلمـــــى.  علـــــى
، محمــــــــود  ، محســــــــن حســــــــنين ، عبــــــــد المــــــــنعم إســــــــماعيل الــــــــدين
يـــــــر ، من ، عبـــــــد الغنـــــــى النجـــــــدى ، عبـــــــد المـــــــنعم بســـــــيونى عزمـــــــى

عبـــــــد الحميـــــــد .  ، علـــــــى رضـــــــا ، عصـــــــمت عبـــــــد العلـــــــيم الفنجـــــــرى
ــــدوى ــــس ب ــــيم القلعــــاوى ، جمعــــة إدري ــــد الحل ــــق صــــادق ، عب ،  ، توفي

ـــد المـــنعم ســـعودى ـــه عب ـــدالى ، محمـــد نبي ـــاس ال ـــد ، عب ،  ، محمـــد زاي
ـــــد العظـــــيم كامـــــل ـــــة عب ـــــدين ، طلعـــــت محمـــــد عطي ،  ، أحمـــــد عـــــز ال

  . سيد عبد اهللا
يطة يرغمهــــا والــــدها علــــى بيــــع أوراق ميلودرامــــا متقنــــة عــــن فتــــاة بســــ

ــــه  اليانصــــيب ــــاء دخول ــــذى تبناهــــا أثن ــــرى الطيــــب ال ، وينتزعهــــا مــــن الث
التفاصــــيل ودقــــة التنفيــــذ وعمــــق التمثيــــل أعطتــــه رونقــــا .  هــــو الســــجن

ـــل زكـــى رســـتم فـــى  خاصـــا ـــذى انتهجـــه الممث ـــع ال ، وهـــو نمـــوذج للتنوي
ــــــي.  أدواره ــــــى حــــــد ذاتهــــــا عــــــن مفهــــــوم ف ــــــر ف ــــــيلم تعب ــــــاوين الف لم عن

ـــم تعرفـــه مصـــر قـــط إال مـــن خـــالل  ـــذى ل األســـتوديو وهـــو األســـلوب ال
، والملفـــــت فيهـــــا أن ال يضـــــع حتـــــى اعتبـــــارا لنجوميـــــة  ســـــتوديو مصـــــر

الممثلـــــين ويـــــدرجهم وســـــط االئتمانـــــات األخـــــرى ولـــــيس فـــــى البدايـــــة  
  . كالمعتاد

  عايشين للحب 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٤مصر 

.  عــــــــدلى المولــــــــد:  وارقصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــ.  جمهوريــــــــة فــــــــيلم
ــــاظر .  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  عبــــد المــــنعم شــــكرى:  مهنــــدس المن

  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  فـيكتور أنطون:  مدير التصوير
،  ، يوســـــف فخـــــر الــــــدين ، محمــــــد عـــــوض ، هـــــانى شـــــاكر نيللـــــى

ـــــراهيم ســـــعفان ، أحمـــــد نبيـــــل ، حســـــن مصـــــطفى حيـــــاة قنـــــديل ،  ، إب
  . عماد حمدى

، ويقـــنعهم بادعـــاء أنـــه  ر يتبنـــى فرقـــة استعراضـــية شـــابةموســـيقار كبيـــ
يتحـــــــول األمـــــــر .  تــــــزوج بطلتهـــــــا حتـــــــى تقلـــــــع زوجتــــــه عـــــــن الســـــــحر

ـــــــدى الطـــــــرفين ـــــــة ل ـــــــة .  لمشـــــــاكل حقيقي ـــــــديا استعراضـــــــية غنائي كومي
  . متواضعة المستوى

  العايقة والدريسة 
  ق م ١٠٠)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٨٥مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

،  ، ليلــــى علــــوى ، فــــاروق الفيشــــاوى ، ميرفـــــت أمــــين نجــــوى فــــؤاد
  . ، محمد رضا ، عبد المنعم مدبولى سعيد صالح

قصــــــة !  ، مضــــــافا إليهــــــا نجــــــوى فــــــؤاد انظرـ  ”  عالقــــــة خطــــــرة “
، أجــــواء الريــــف المغلقــــة  تلميــــذة تــــدعى أن هنــــاك مــــن اعتــــدى عليهــــا

ـــــد عليهـــــا الســـــيدة الحســـــناء أيضـــــا ـــــى يجتمـــــع ، يزي ـــــدها كـــــل  ، الت عن
وال جديــــد فــــى هــــذا بالنســــبة .  وجهــــاء الفســــاد واالنحــــراف واالنفتــــاح

  . لهذه السلسلة
  عائالت محترمة 

  ق أأ ١٠٦)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
.  الفنيـــــــــة للســـــــــينما]  المؤسســـــــــة المصـــــــــرية العامـــــــــة للســـــــــينما [

:  حــــــوار.  ، مهــــــدى الحســــــينى عبــــــد الــــــرحمن الخميســــــى:  ســــــيناريو
.  إبـــــــراهيم ســـــــيد أحمـــــــد:  دس المنـــــــاظرمهنـــــــ.  أحمـــــــد الخميســـــــى

ــــــاچ ــــــرحمن الخميســــــى:  موســــــيقى.  صــــــالح خليــــــل:  مونت .  عبــــــد ال
عبـــــــد :  قصـــــــة وإخـــــــراج.  عبـــــــد المـــــــنعم بهنســـــــى:  مـــــــدير التصـــــــوير
  . الرحمن الخميسى
، محمـــــود  ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم ، ناهـــــد شـــــريف حســـــن يوســـــف

ـــــراهيم ، محمـــــد ســـــلطان رشـــــاد ـــــد  ، اســـــكندر منســـــى ، ســـــيد إب ، عب
ــــــز شــــــعالنالع ــــــادر حلمــــــى زي ــــــد الق ــــــة  ، حســــــن مصــــــطفى ، عب ، نادي

ــــــد  ، مديحــــــة حمــــــدى ، عــــــدلى كاســــــب ســــــيف النصــــــر ، صــــــبرى عب
  . ، كهرمان ، نادية عزت ، مديحة كامل العزيز

، لكنهــــا غيــــر  ، قــــد تكــــون واقعيــــة وجــــادة إجتماعيــــا خيــــوط متوازيــــة
ــــالمرة طالــــب هندســــة يســــعى لالســــتقالل مــــن تســــلط أســــرته .  مثيــــرة ب

،  ابنـــــــة ارســـــــتقراطية خاضـــــــعة.  راطية والـــــــزواج بمـــــــن يحـــــــباالرســـــــتق
شــــغالة مطحونــــة .  يكــــون زواجهــــا باقطــــاعى قــــديم هــــو صــــفقة العمــــر

، لكــــن هــــل تتركهــــا العــــائالت  وقصــــة حــــب صــــادقة مــــع ســــائق بســــيط
  ! ؟ المحترمة تحقق حلمها

  عائلة آدامز 
The Addams Family 

  ق م ٩٩)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
[Columbia TriStar  Paramount] Orion; Paramount. C: 

David Rubin. Co-P: Jack Cummins. CD: Ruth Myers. M: 
Marc Shaiman. E: Dede Allen and Jim Miller. PD: Richard 
Mac Donald. DPh: Owen Roizman. ExcP: Graham Place. 
Based on the characters Created by Charles Addams. W: 
Caroline Thompson & Larry Wilson. P: Scott Rudin. D: 
Barry Sonnenfeld.   VFxSup: Alan Munro, Chuch 
Comisky. 

Anjelica Huston. Raul Julia. Christopher Lloyd. ¤ 
Elizabeth Wilson. Christina Ricci. Judith Malina. Dan 
Hedaya. Carel Struycken. Paul Benedict, Christopher Hart 
-[his hand only]. Dana Ivey, Jimmy Workman. 
نجـــــاح ســـــاحق للنســـــخة الســـــينمائية التـــــى طـــــال انتظارهـــــا للرســـــوم 

ــــــــم مسلســــــــل  ــــــــو يــــــــوركر ث ــــــــة لصــــــــحيفة ني ،  ١٩٦٦-٦٤الكارتووني
، لكـــــن مثيـــــر ومـــــتقن مـــــن  محـــــبط قلـــــيال مـــــن حيـــــث هشاشـــــة القصـــــة

دة عائلـــــة آدامــــــز أســــــرة شــــــدي.  حيـــــث الجــــــو والــــــروح والشخصــــــيات
، أمــــا  الحـــب والتــــرابط والوفـــاء كمــــا يحـــب ان تكــــون األســـرة المثاليــــة

مـــــا عـــــدا ذلـــــك فهـــــو خلـــــيط عجيـــــب مـــــن البشـــــر والســـــحرة والمـــــوتى 
محـــــامى األســـــرة يريـــــد الحصـــــول علـــــى ثروتهـــــا .  األحيـــــاء والشـــــياطين

، بـــــأن يرســـــل ابـــــن إحـــــدى  المخبـــــأة فـــــى منزلهـــــا القـــــوطى المخيـــــف
 ٢٥المختفــــــى منــــــذ  عميالتــــــه الجشــــــعات علــــــى أنــــــه فيســــــتر آدامــــــز

ــــة تفلــــح الخطــــة.  عامــــا ــــف  بعــــد مناوشــــات طويل ، لكــــن فيســــتر المزي
يقــــــــع فــــــــى غــــــــرام عائلــــــــة آدامــــــــز ويعيــــــــدهم للقصــــــــر طــــــــاردا أهلــــــــه 

،  رغـــــم أن كـــــل اآلخـــــرين عـــــدا األســـــرة أقـــــرب لالســـــتواء.  الحقيقيـــــين
كـــل لحظـــة حافلـــة .  إال أنهـــم يتعـــاملون معهـــم كواقـــع عـــادى ومـــألوف

، كـــــــل شـــــــىء  حيـــــــث باســـــــتثناء الحـــــــب ، بالخيـــــــال الغريـــــــب الشـــــــاذ
ــــــر ’ إنسانىـ  عكس ‘ ــــــذاب:  ، إن جــــــاز التعبي ــــــالقبح والع ،  ولعهــــــم ب

،  عشــــــــــقهم المــــــــــتالك األراضــــــــــى الخــــــــــراب والمقتنيــــــــــات الصــــــــــدئة
ــــالبرودة والمــــوت ، انســــحاقهم أمــــام متعــــة القبــــور ونزهاتهــــا  انفعــــالهم ب

، أو اجمــــــاال كــــــل مــــــا نســــــميه قيمــــــا بشــــــرية ســــــامية وقــــــد  وحفالتهــــــا
ــــــا كجــــــوميز المغــــــامر .  ت زى الشــــــياطينألبســــــ ــــــالق مــــــن چولي أداء مت

، وهيوســـــتون كزوجتــــه موريتشــــيا الـــــذى تــــذوب فيـــــه  المفعــــم بالحيويــــة
، والصـــــــــغيرة ريتشـــــــــى   ، ولويـــــــــد كـــــــــاألخ المزيـــــــــف شـــــــــهوة وعـــــــــذابا

هـــــو مـــــزيج مـــــن أداء يـــــد الســـــاحر هـــــارت ’  الشـــــىء ‘.  كـــــوينيزداى
تشــــمل أيضــــا ومــــؤثرات حاســــوبية أخــــاذة )  المــــذكور كممثــــل عــــادى (

هــــــذا هــــــو أول توجيــــــه لســــــونينفيلد .  معظــــــم مــــــا عــــــداها فــــــى الفــــــيلم
عائلـــــة  “، والـــــذى وجـــــه أيضـــــا الجـــــزء الثـــــانى  موجـــــه التصـــــوير البـــــارع

،  اشـــــــترت پاراماونـــــــت حقـــــــوق الفـــــــيلم داخـــــــل أميركـــــــا.  ” ٢آدمـــــــز 
وحــــق انتــــاج األجــــزاء التاليــــة وذلــــك فــــى صــــفقة شــــهيرة مــــع اورايــــون 

بعـــد أن كانـــت قـــد انتهـــت مـــن إنتاجـــه ، وذلـــك  اآلخـــذة فـــى االفـــالس
  . بالكامل

AAN: CD. 

   ٢عائلة آدمز 
Addams Family Values 

  ق م ٩٤)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Paramount.   D: Barry Sonnenfeld. W: Paul Rudnick. P: 

Scott Rudin. Based on the Chrs Created by Charles 
Addams. ExcP: David Nicksay. DPh: Donald Peterman. PD: 
Ken Adam. E: Arthur Schmidt and Jim Miller. VFxSup: 
Alan  Munro. CD: Theoni V. Aldredge. M: Marc Shaiman. 
UnitPMg: D. Scott Easton. FirstAstDs: Burtt Harris, Mark 
McGann. SecondAstD: Ian Woolf. C: David Rubin, Debra 
Zane -Asc. 

  Anjelica Huston. Raul Julia. Christopher Lloyd. Joan 
Cusack. Christina Ricci. Carol Kane. Jimmy Workwan. 
Carel Struycken. David Krumholtz. Christopher Hart, Dana 
Ivey, Peter MacNicol, Christine Baranski. Kaitlyn & Kristen 
Hooper, Mercedes McNab, Nathan Lane, Peter Graves, 
Tony Shalhoub. 

، تنجــــب طفــــال  ذات الكــــل شــــىء معكوســــا فيهــــا”  عائلــــة آدامــــز “
، فيحــــاول أخــــوه وأختــــه مــــرارا  لجــــوميز وموريشــــيا)  ! بشــــارب (ثالثــــا 
ـــــه ـــــى نصـــــيحة المربيـــــة  قتل ـــــة بنـــــاء عل ، فيوضـــــعان فـــــى مدرســـــة داخلي

هــــذه األخيــــرة عرفــــت فــــى الواقــــع ثــــروة فيســــتر .  ) كوســــاك (المثيــــرة 
ــــــــدأ  األخ الطفــــــــولى لجــــــــوميز فتوقعــــــــه فــــــــى حبائلهــــــــا وتتزوجــــــــه ، وتب

!  الحبكــــه المعتــــادة لتنكـــــره ألســــرته وخروجــــه علـــــى تقاليــــدها العريقـــــة
ــــال ــــال ال ــــزاالن فــــى  الخي ــــدة مــــن نوعهــــا ال ي محــــدود والتســــلية الفري

ــــــا القمــــــة .  ، لكــــــن هــــــوت اإليــــــرادات الكاســــــحة إلــــــى النصــــــف تقريب
ـــــاد الخجولـــــو  ن عـــــادة مـــــن اإلفصـــــاح عـــــن المفاجـــــأة أن إعجـــــاب النق

ــــــد تضــــــاعف ــــــه ق ــــــن الترفي ــــــوع م ــــــل هــــــذا الن ، وأظهــــــروا  تمــــــتعهم بمث
تحديــــــــدا إعجــــــــابهم بالقــــــــدرة غيــــــــر المتناهيــــــــة علــــــــى خلــــــــق تســــــــلية 

، مـــــــــن فكـــــــــرة إبتدائيـــــــــة مفرطـــــــــة التفاهـــــــــة أمكـــــــــن للفـــــــــيلم  متصـــــــــلة
كـــــذلك ثمـــــة إعجـــــاب .  االسترســـــال فيهـــــا بسالســـــة الســـــهل الممتنـــــع

يـــــال إللحـــــاق الطفلـــــين بالمدرســـــة خـــــاص بالتتـــــابع الطويـــــل واســـــع الخ
اخــــــتالف هجــــــاء العنـــــــوان العربــــــى بــــــين النســــــختين لـــــــيس .  خاصــــــة
  . مسئوليتنا

AAN: AD-SD (Adam, Marvin March). 

  عائلة االنتقام
  . ” الثعلب والشيطان “:  انظر

  عائلة توت 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٧٧)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 

.  أحمــــــد بــــــدير:  مهنــــــدس ديكــــــور.  يوناتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــز 
مجـــــدى :  ؛ مـــــدير إضـــــاءة ســـــامية أبـــــو الغـــــيط:  مهنـــــدس ديكـــــور.  م

مصــــممة .  إبــــراهيم أبــــو المجــــد:  ؛ إعــــداد موســــيقى ومــــؤثرات فتحــــى
ــــــــس .  ســــــــمير الصــــــــبان:  ؛ مــــــــدير تصــــــــوير ميرفـــــــــت شــــــــرارة:  مالب
، نصــــر  ، ممــــدوح العســــال ، ســــامية صــــبحى مصــــطفى عيــــد:  تصــــوير

.  ، محمـــد إدريـــس محمـــد عبـــد الجليـــل:  تنفيـــذ إنتـــاج . عبـــد العزيـــز
ــــدير اإلنتــــاج ــــوى:  م ــــاج.  مصــــطفى عبــــد الق أمينــــة :  مــــدير إدارة اإلنت
ــــــــتج المنفــــــــذ.  المعــــــــداوى ــــــــاج .  يوســــــــف مــــــــرزوق:  المن ــــــــيس إنت رئ
المخــــــرج .  فكــــــرى عاشــــــور:  خطــــــوط.  يوســــــف عثمــــــان:  الفـــــــيديو
،  دأحمـــــد محمـــــو :  ســـــاعد فـــــى اإلخـــــراج.  أحمـــــد عـــــويس:  المنفـــــذ

  . > § محمد عبد السالم:  إخراج <.  أيمن عبد السالم
، دينـــــــا عبـــــــد اهللا  األمـ  ، ألفـــــــت ســـــــكر  األبـ  حســـــــن مصـــــــطفى 

،  جارةـ  ناهــــد إســــماعيل :  أهــــل القريــــة.  االبنـ  ، أشــــرف زكــــى  االبنةـ  
،  المنظفـ  ، عبــــــد العزيــــــز عيســــــى  البوسطجىـ  عبــــــد الهــــــادى أنــــــور 

،  جارـ  ، ســــليمان حســــين  جارةـ  ثريــــا إبــــراهيم ،  جارـ  عبــــد اهللا حفنــــى 
، يوســـــف حســـــين  طبيبـ  ، فـــــؤاد عطيـــــة  جارةـ  ناديـــــة شـــــمس الـــــدين 

، عــــــــزت بــــــــدران  جندىـ  إبــــــــراهيم األبــــــــيض :  الجنــــــــود.  موسيقىـ  
  .  فؤاد خليل:  ويقوم بدور الميجور.  طبيبـ  

ــــــالمى عــــــن مســــــرحية  ــــــى سلســــــلة المســــــرح الع ــــــدخل بالعاميــــــة ف م
ـــــا بفضـــــل  شـــــتيفان أوركينـــــىالمجـــــرى إ ـــــديا صـــــارخا أحيان ـــــأتى كومي ، ي

،  تمثيــــــل فــــــؤاد خليــــــل لــــــدور الميچــــــور المتعجــــــرف شــــــديد العصــــــبى
تــــدور األحــــداث أثنــــاء .  وحســــن مصــــطفى األب المغلــــوب علــــى أمــــره

ـــة ابنهـــا  ـــد كتيب ـــة حيـــث تستضـــيف أســـرة أحـــد الجنـــود قائ الحـــرب الثاني
أن يهـــــتم  ، وذلـــــك بأمـــــل الـــــذى تتهـــــددها أخطـــــار جمـــــة فـــــى الجبهـــــة

،  تجـــرى اســـتعدادات ضـــخمة مـــن كـــل القريـــة.  بـــابنهم بعـــض الشـــىء
، ثــــم يتحــــول األمــــر تــــدريجيا للعبــــث  وتصــــبح رغبــــات الميچــــور أوامــــر

ــــة ال جــــدوى  ــــب ورقي ــــراد األســــرة فــــى صــــنع عل ــــدما يشــــغل كــــل أف عن
وأخيــــــرا تســــــفر .  منهــــــا يعيــــــدون فكهــــــا وتصــــــغيرها إلــــــى مــــــا ال نهايــــــة

يابهـــــــا بمصـــــــرع االبـــــــن أثنـــــــاء تلـــــــك النهايـــــــة التراچيكوميديـــــــة عـــــــن أن
انظــــــــر التمصــــــــير القــــــــادم مــــــــن دبــــــــى تحــــــــت عنــــــــوان !  االستضــــــــافة

  . ” الدرملى وصل “

   ٢/١عائلة زيزى 
  ق أأ ١٠١)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٣مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

ــــزى ســــعاد حســــنى ــــؤاد المهنــــدس ، أحمــــد رم ــــة راتــــب ، ف ،  ، عقيل
، ســــــلوى  إكــــــرام عــــــزو:  لــــــة، الطف ، ليلــــــى شــــــعير محمــــــد ســــــلطان

  . ، سهير زكى ، عدلى كاسب سعيد
، ثــــم أخــــت تحلــــم  أخ أكبــــر مهنــــدس يحلــــم بتطــــوير ماكينــــة نســــيج

ــــــة بســــــبب هــــــذا ــــــورط فــــــى عالقــــــة عاطفي ــــــل وتت ــــــب  بالتمثي ، وأخ طال
مــــا يجمــــع .  ، ثــــم زيــــزى الطفلــــة المــــاكرة الصــــغيرة تجــــارة پــــالى بــــوى

وميــــدى المحبــــب مــــن ، والتمثيــــل الك عائلــــة زيــــزى هــــو غرابــــة األطــــوار
  . أول أفالم ليلى شعير.  الجميع

  ☺  ٢/١عائلة طائشة جدا 
Home Alone 

  ق م ١٠٢)  س/  ت/  مور  ( ١٩٩٠أميركا 
Twentieth Century Fox. M: John Williams. C: Janet 

Hirshenson, C.S.A & Jane Jenkins, C.S.A. AscP: Mark 
Radcliffe. CD: Jay Hurley. E: Raja Gosnell. PD: John Muto. 
DPh: Julio Macat. ExcPs: Mark Levinson & Scott Rosenfelt 
and Tarquin Gotch. W and P: John Hughes. D: Chris 
Cloumbus. 

Macaulay Culhin. Joe Pesci. Daniel Stern. John Heard. 
Roberts Blossom. And Catherine O`Hara. Angela Goethals, 
Devin Ratray. Gerry Bamman, Hillary Wolf, Larry Hankin. 
¤.  ↑ John Candy, Michael C. Maronna. Kristin Minter, 
Daiana Campeanu, Jedidiah Cohen, Kieran Culkin, Senta 
Moses, Anna Slotky, Terrie Snell, Jeffrey Wiseman, 
Virginia Smith, Matt Doherty, Ralph Foody, Michael 
Guido, Ray Toler, Billie Bird, Bill Erwin, Gerry Becker, 
Victor Cole, Porcha Radcliffe, Brittany Radcliffe, Clarke 
Devereux, Dan Charles Zulcoski, Lynn Mansbach, Peter 
Siragusa, Alan Wilder, Hope Davis, Dianne B. Shaw, Tracy 
Connor, Jim Ryan, Kenneth Hudson Campbell, Sandra 
Macat, Mark Beltzman, Ann Whitney, Richard J. Firfer, Jim 
Ortlieb, Kate Johnson, Michael Hansen, Peter Pantaleo, 
Jean-Claude Sciore, Monica Devereaux. Polka Band: 
Edward Bruzan, Frank R. Cernugel, John Hardy, Eddie 
Korosa, Robert Okrzesik, Leo Perion, Vince Waidzulis. 
ــــذ مبتكــــرة ومضــــحكة  ــــة التنفي ــــة الفكــــرة مذهل ــــارص طريف ــــديا ف كومي

أفــــــالم فــــــى تــــــاريخ  ١٠ومثيــــــرة للغايــــــة وقفــــــزت لتصــــــبح مــــــن أنجــــــح 
أســــــرة ضــــــخمة مســــــافرة مــــــن شــــــيكاجو إلــــــى بــــــاريس فــــــى .  الســــــينما
.  ، تنســــى طفــــل مــــزعج وحيــــدا فــــى بيــــت الضــــواحى الضــــخم عطلــــة

ـــــــتمغـــــــامرات م ـــــــه داخـــــــل وخـــــــارج البي ـــــــة  تعـــــــددة ل ، أكثرهـــــــا محوري
محاولــــة لصــــى منــــازل اقتحــــام البيــــت ومحاوالتــــه المتكــــررة لتضــــليلهما 

هنــــاك أيضــــا محــــاوالت األم العــــودة إلنقــــاذ ابنهــــا .  أو صــــدهما بــــالقوة
ـــــه ـــــذى انقطـــــع اإلتصـــــال التليفـــــونى ب ـــــر  ال ، وال توجـــــد طـــــائرات أو غي

ـــــــاء الكريســـــــما ـــــــاريس أثن ـــــــن ب ـــــــدها م ـــــــاك !  سطـــــــائرات تعي أيضـــــــا هن
، بينمـــــا الواقـــــع  صـــــداقته لكهـــــل وحيـــــد يشـــــاع عنـــــه أنـــــه كـــــان ســـــفاحا

البراعــــة الدائمــــة .  كــــالكين خرافــــى فــــى دور الصــــبى.  العكــــس تمامــــا
،  لكولــــومبس فــــى الســــير علــــى الخــــيط الرفيــــع بــــين الحقيقــــة والخيــــال
،  وإزدواجيـــــــة اإلنســـــــان والـــــــوحش داخـــــــل شخصـــــــية الصـــــــبى كيفــــــــين

، واإليمــــان بقــــدرة األطفــــال علــــى  بهــــا العنــــف والكارتوونيــــة التــــى قــــدم
نعتقــــد أن الفــــيلم يقصــــد هــــذا  (اإلتيــــان بمــــا ال يخطــــر بخيــــال الكبــــار 

ـــــة حقيقـــــة ـــــأثير تتجـــــاوز  ) بجدي ، كلهـــــا مقومـــــات لكالســـــية عميقـــــة الت
.  بكثيــــر أفكــــار الجيــــل الحــــالى وتأكيــــدا تتجــــاوز المظهــــر الســــطحى

ـــــــــانى  ـــــــــزل  “انظـــــــــر الجـــــــــزء الث ى مفقـــــــــود فـــــــــ—وحـــــــــدى فـــــــــى المن
  . ” نيويورك

AAN: Song (Somewhere in My Memory -Williams -M, 
Leslie Bricusse -Lyr); OScr. 

  ٢/١عائلة الغرباء 
Family of Strangers 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
Alliance Communications. [CTV Television Network; 

Rogers Telefund]. Inspired by a True Story. M: Peter 
Manning Robinson. Er: Ralph Brunies. PD: David Jacquest. 
DPh: Ron Orieux, C.S.C. Co-ExcP: Frank P. Rosenberg. 
Exc in Charge of P: Jean Desormeaux. Pr: William Gough. 
Pr: John Ryan. W: William Gough and Anna Sandor. D: 
Sheldon Larry.  ExcPs: Robert Lantos, Michael 
Weisbarth. Based on the B Jody by Jerry Hulse. 

Melissa Gilbert. Patty Duke. ¤. Martha Gibson. Gordon 
Clapp. Chuck Shamata. Eric McCormack, Ashley Rogers. 
And William Shatner -as Earl.  Cast: John Shaw, Stephen 
Dimopoulos, Melody Ryane, Tasha Simms, Michael 
Iacobucci, Dax Belanger. Peter Stebbings, Leslie Hopps, 
Michelle Beaudoin, Corky Martin, Christina Jastrzembska, 
Susan Chapple. 

، بطلتهــــا باحثــــة شــــابة  قصــــة ذات أصــــل واقعــــى دارت فــــى ســــياتل
.  زوجهــــا فــــى مؤسســــة للبحــــوث االجتماعيــــة أم لطفلــــة ومنفصــــلة عــــن

، ويتضــــــح أن لــــــديها  تصــــــاب فجــــــأة بإغمــــــاء لــــــدى قيادتهــــــا للســــــيارة
، لكــــــن يجــــــب أوال  التهــــــاب بأحــــــد شــــــرايين المــــــخ ويجــــــب تغييــــــره

حتــــــى نهايــــــة .  التحقــــــق مــــــن عــــــدم إصــــــابة ذويهــــــا بالنوبــــــات القلبيــــــة
ــــــوالى المفاجــــــآت ــــــيلم تت ــــــى دور  (يصــــــرح لهــــــا أبيهــــــا :  الف شــــــاتنر ف

ـــؤثر ـــالتبنى ) داعـــم م ـــة ب ـــذ لحظـــة والدتهـــا ، بأنهـــا ابن ـــر مكتـــب .  من عب
المحــــامى تعــــرف أن أمهــــا تعــــيش فــــى بلــــدة صــــغيرة تســــمى كلوفـــــرتون 

ــــــــر  ـــــــة أن هـــــــذه األم .  كنداـ  قـــــــرب فـانكوف ـــــــرة التالي المفاجـــــــأة الكبي
ـــاة بعـــد حفـــل العـــودة للبيـــت  ـــدما كانـــت فت انتهـــاء آخـــر  (اغتصـــبت عن

ـــــــم  ) ســـــــنة دراســـــــية ـــــــر معـــــــروف إذ ت ـــــــر الشـــــــرعى غي ، وأن أباهـــــــا غي
االمرأتـــــان توحـــــدان الجهـــــود .  غتصــــاب فـــــى إحـــــدى الغابـــــات لـــــيالاال

، بـــالتحقق مـــن الـــزمالء المحتملـــين ممـــن كـــانوا بـــذلك  لكشـــف الســـر
درامـــــــــا تليفــــــــــزيونية مشـــــــــدودة ذات تمثيـــــــــل أخـــــــــاذ مـــــــــن .  الحفـــــــــل
ـــــين ـــــة ســـــعيدة  البطلت ـــــة بكائي ـــــر مـــــن اللحظـــــات المـــــؤثرة ونهاي ، والكثي

علـــــق بمصـــــائر جميـــــع بالتئــــام شـــــمل كـــــل األطـــــراف تـــــأتى بعــــد طـــــول ت
  . الخيوط



٢٢٦  

  العائلة الكريمة 
  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

،  ، أحمـــــد خمـــــيس ، مـــــارى منيـــــب ، فريـــــد شـــــوقى هـــــدى ســـــلطان
  . ، محمد الديب جيهان عبد اهللا

فـــــى فــــيلم جيـــــد وخفيـــــف  ’  حكايــــة كـــــل يــــوم ‘مســــرحية الريحـــــانى 
، أصــــــــبحت  ذ ثــــــــالث ســــــــنواتزوجــــــــان منفصــــــــالن منــــــــ.  كوميــــــــديا

الزوجــــــة مغنيــــــة شــــــهيرة وتقــــــع فــــــى غــــــرام شــــــاب ثــــــرى واآلن تطلــــــب 
  . تصرفات الزوج المتتالية هى محور الكوميديا.  الطالق

  عائلة مشاغبة جدا 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٩مصر 
  . إسماعيل حسن:  إخراج

،  ، وحيــــــد ســــــيف ، إســــــعاد يــــــونس ، أحمــــــد بــــــدير ســــــمير صــــــبرى
ـــــام طعمـــــة ـــــى ســـــميرة صـــــدقى،  هي ،  ، أحـــــالم حلمـــــى ، معـــــوض العرب

  . ، نادية شمس الدين ، محمود الحفناوى حسنى عبد الجليل
ثالثـــــــة أخـــــــوة .  كوميـــــــديا مكـــــــررة لكـــــــن فعالـــــــة ومنطلقـــــــة التمثيـــــــل

، يفاجــــــــأون برضــــــــيع أمــــــــام  وزوجــــــــاتهم يعيشــــــــون فــــــــى ذات المنــــــــزل
بعـــد صـــدمة اإلشـــفاق األولـــى تبـــدأ كـــل زوجـــة فـــى الشـــك فـــى .  البـــاب
، وتنقلــــــــب حيــــــــاة الجميــــــــع إلــــــــى كــــــــابوس مــــــــن الشــــــــجار  هــــــــازوج

  . ، إلى أن تأتى االنفراجة فى خاتمة المطاف المتصل
   ٢/١عائلة من الجواسيس 

Family of Spies 
  ساعات األلمناك م ٥ق قياس تقريبى و ٢١٥)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 

CBS. >M: Paul Chihara. PD: Richard Hoover. FE:  
Michael Jablow. DPh: Doug Milsome, B.S.C.< P: Jonathan 
Bernstein. Based on the Books Family of Spies by Pete 
Earley. I Pledge Allegiance: Howard Blum. TP: Richard 
deLong Adams. D: Stephen Gyllenhaal.  AscP: Howard 
Blum. CD: Brad R. Loman. C: Marsha Kleinman And 
Associates, C.S.A. -Nancy M. Perkins. PSup: Jan Dennehy. 

Powers Boothe. Lesley Ann Warren. ¤. Graham Pecket. 
Gordan Clapp. John M. Jackson, John Wesley. And Jeroen 
Krabbe -as Boris One.  ↑ William Dunn. Cynthia Bain, 
William Frankfather. Ftr: Nicholas Rutherford, Ashley 
Bonk, Anndi McAfee, Lauren Woodland, Ryan McWhorter, 
Devin Sidell, Terry Johnston, Shonda Whipples. Part II: ¤. 
Lili Taylor.  ↑ Andrew Lowery. Jenny Robertson. Charles 
Stransky, Ken Jenkins, Elena Stitler. 

اديــــــة قصــــــة ضــــــابط البحريــــــة چــــــون ووكــــــر الــــــذى قــــــرر ألهــــــداف م
وتوريطــــــه  ١٩٦٧محضــــــة العمــــــل كجاســــــوس للسوفـــــــيت فــــــى العــــــام 

ــــره ــــى ذات النشــــاط حــــين تكتشــــف أم ــــم زوجتــــه ف ــــه ث ، فيتركهــــا  ألخي
ـــــه اللـــــذين يضـــــمهما  ويرحـــــل لفــــــيرچينيا ـــــه وابنت ـــــه ابن ـــــث يلحـــــق ب ، حي
ــــة أيضــــا ــــق  للبحري ــــة المحق ، ويســــتمر يعمــــل بنجــــاح تحــــت ســــتار مهن

  .  الترهل والطول عيب واضح.  الخاص
   ٢/١رة إلى هونج كونج عبا

Ferry to Hong Kong 
  ق م ١١٣)  ت ( ١٩٥٨بريطانيا 

[Rank] Pinewood. S: Vernon Harris and Lewis Gilbert; 
>Based Upon the N: May Catto.< MComp: Kenneth V. 
Jones; Cond: Muir Mathieson; >Chinese Songs: The Four 
Seasons; Arranged: Pook Ling Wong.< DPh: Otto Heller; E: 
Peter Hunt. PD: John Stoll. Additional Dialogues: John 
Mortimer. P: George Maynard. D: Lewis Gilbert.  ExcP: 
Earl St. John. 

Curt Jurgens, Orson Welles, Sylvia Syms. AlsoStr: 
Jeremy Spenser, Noel Plircell. with Margaret Withers, John 
Wallace, Milton Reid, Roy Chiao, Shelley Shen, Louis Seto, 
Kwan Shan Lam. 

ــــــارة مــــــابين هــــــونج كــــــونج وماكــــــاو يمتلكهــــــا قبطــــــان  أورســــــون  (عب
، تمنـــــع  ، ومتعـــــالى رغـــــم فســـــاده الـــــداخلى مقـــــامر متغطـــــرس)  ويللـــــز

الســــــلطات فـــــــى كـــــــال الجـــــــانبين شخصــــــا ســـــــكيرا متشـــــــردا ال يبـــــــالى 
عبـــــــر .  مـــــــن الهبـــــــوط إلـــــــى أى منهمـــــــا)  نـــــــزكيـــــــرت چيرج (بشـــــــىء 

ــــــى ينكشــــــف فيهــــــا  ــــــوالى المواقــــــف الت ــــــة تت ــــــارة المكوكي رحــــــالت العب
، وتعــــاطف  نفــــاق وأنانيــــة األول فــــى مقابــــل شــــهامة الثــــانى وإنســــانيته

تتابعــــــــات النهايــــــــة أن تتعــــــــرض الســــــــفينة .  الجميــــــــع بالتــــــــدريج معــــــــه
تعـــــــرض ، إال أنهـــــــا ت لعاصـــــــفة وال ينقـــــــذها إال مهـــــــارة وجـــــــرأة األخيـــــــر

ــــــين مســــــلحين ــــــرا وال .  علــــــى الفــــــور لقراصــــــنة محلي ــــــيس فيلمــــــا كبي ل
ــــى  ــــر ف ــــز حــــاول صــــنع الكثي ــــى أن چيرجن ــــز خــــاص عل ــــه تمي يلفــــت في

حتــــــى ماضــــــيه غيــــــر واضـــــــح  (دور رســــــم بشــــــىء مــــــن اإلســــــتخفاف 
، فجعلـــه أقـــرب لراعـــى بقـــر جـــوال غيـــر قـــادر علـــى التـــأقلم أو  ) قـــط

  . الحياة الجماعية أيا كانت
قارئ القرآن وكاتم أسرار —ود عبد اهللا بن مسع

  الرسول 
تليفـزيونى  [ق م  ٩٠+  ٨٩)  ت ( ١٩٨٥مصر ح 

  ] ) تليفـزيون  (
عثمــــــان :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون

، محــــــــب  زينـــــــب الشـــــــايب:  مهندســـــــى الــــــــديكور.  عبـــــــد المعطـــــــى
.  عـــــــادل غنـــــــيم:  مـــــــدير إضـــــــاءة.  وداد بشـــــــير:  أزيـــــــاء.  البـــــــاروجى

، محمـــــد  ، يوســـــف شـــــالل ، إبـــــراهيم عتيـــــق وحيـــــد شـــــريف:  صـــــويرت
.  محمــــــود خطــــــاب:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  ، محمــــــد الهلبــــــاوى البليــــــدى

ــــــــذ ــــــــتج المنف ــــــــدر عــــــــامر:  المن ــــــــاج.  ب ــــــــدير إدارة اإلنت محمــــــــود :  م
، عبــــــــد الســــــــالم  إمــــــــام الصــــــــفطاوى:  مراجعــــــــة لغويــــــــة.  الســــــــنجرى

مـــــود عبـــــد مح:  ؛ إعـــــداد محمـــــود شـــــلبى:  تـــــأليف موســـــيقى.  عطيـــــة
محســـــن :  مخـــــرج مســـــاعد.  ســـــمير ســـــالم:  مـــــدير تصـــــوير.  المـــــنعم

ثــــروت :  إخــــراج <.  نعمــــات رشــــدى:  مخــــرج منفــــذ.  عبــــد المــــنعم
  . > األفندى

محمـــــــــــد .  سوســـــــــــن بـــــــــــدر:  بطولـــــــــــة¤ .  محمـــــــــــود الحـــــــــــدينى
عــــــــادل .  عبــــــــد المحســــــــن ســــــــليم.  إبــــــــراهيم الشــــــــامى.  الــــــــدفراوى

، حمــــدى  حــــة إبــــراهيممدي.  رأفــــت فهــــيم.  وفيــــق فهمــــى.  المهيلمــــى
محســــــن .  ، أمــــــان محيــــــى الــــــدين حســــــين الحكــــــيم.  شــــــرف الــــــدين

عزيــــزة :  باالشــــتراك مــــع الفنانــــة القــــديرة.  ، لطفــــى الضــــيف الصــــفتى
حــــــافظ .  ، محمــــــود عبــــــد الغفــــــار عثمــــــان عبــــــد المعطــــــى.  حلمــــــى
، محمــــد  ، محمــــد نبيــــل ضــــياء الســــويفى.  ، عبــــد المــــنعم عطــــا أمــــين

ـــــــد  عثمـــــــان ، حســـــــن أشـــــــرف نصـــــــار.  القاضـــــــى ـــــــد المـــــــنعم عب ، عب
.  ، ســـــمير حجـــــاج ، محســـــن الجـــــالد محمـــــود الحفنـــــاوى.  الـــــرحمن

،  صــــالح خليفــــة.  ، محمــــد عبــــد اهللا ، ســــيد محمــــود محمــــود طــــاهر
،  إمـــــام الصـــــفطاوى.  ، عبـــــد الـــــرحمن عبـــــد المجيـــــد عمـــــر أبـــــو بكـــــر

، أحمــــــد  ، يوســــــف حســــــين مصــــــطفى توفيــــــق.  عبــــــد الســــــالم عطيــــــة
ـــــــد الـــــــرحمن حامـــــــد.  عـــــــاطف ـــــــة ســـــــعيد ، أحمـــــــد فريـــــــد عب .  ، نبوي

  . ، فريدة عبد العال ، سناء سليمان عواطف عبد الفتاح
باســــــتثناء الربــــــع األول الــــــذى فيــــــه الصــــــبى أحمــــــد عــــــاطف طفولــــــة 

، فإنــــه ســــرد تليفـــــزيونى لســــيرة النبــــى محمــــد  ونشــــأة شخصــــية العنــــوان
ـــــــه ـــــــع وســـــــلوكيات  ودعوت ـــــــى تبريـــــــر دواف ـــــــن االجتهـــــــاد ف ، بشـــــــىء م

ا وأن مــــــن قــــــاموا بــــــأدوار مناهضــــــى اإلســــــالم ، ال ســــــيم الشخصــــــيات
،  ممثلـــــون جيـــــدون وعلــــــى رأســـــهم الـــــدفراوى فــــــى دور إبـــــى ســــــفيان
ــــــة اللصــــــيقة بشخصــــــياتهم ــــــا المبالغــــــات التقليدي .  فتحاشــــــوا لحــــــد م

ـــد البطـــل الســـكير المقـــامر ، ورحيلـــه مـــع أمـــه  تبـــدأ القصـــة بمصـــرع وال
ى يعمــــل كراعــــ.  مــــن جبــــل غــــزوان إلــــى عشــــيريها بنــــى زُهــــرة فــــى مكــــة

ـــدة ـــاء البل ـــذ أحـــد أثري ـــن معي ـــدى اب ـــدأ فـــى االســـتماع  غـــنم ل ، حيـــث يب
ــــه  لمحمــــد واإليمــــان بأفكــــاره ــــت الحــــارث ونفي ــــد بن ــــم ارتباطــــه بهن ، ث
، وعــــودة هــــؤالء بعــــد إســــالم حمــــزة بــــن عبــــد  االختيــــارى فــــى الحبشــــة

، ويتـــابع  الجـــزء الثـــانى يبـــدأ بـــالهجرة.  المطلـــب وعمـــر بـــن الخطـــاب
ــــــا ــــــات ملقب ــــــى ب ــــــه حت ـــــــ  ســــــيرة بطل ــــــارئ القــــــرآن وكــــــاتم أســــــرار  ‘ب ق

  . ’ الرسول
   ٢/١العبقرى خمسة 

  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٥مصر 
  . أحمد ياسين:  إخراج

ــــــــب ، إلهــــــــام شــــــــاهين محمــــــــد صــــــــبحى ، محمــــــــود  ، جميــــــــل رات
  . ، بدرنوفل ، هياتم القلعاوى

ــــــذى يقــــــدم ابتكــــــارا لمحــــــرك يعمــــــل بالمــــــاء ــــــدس ال ــــــد  المهن ، وعن
ــــه يفشــــل ــــاك .  ينتحــــر، ويكــــاد  تجربت ــــد وهن ــــه مــــن جدي يواصــــل تجارب

جديـــــــة التعليـــــــق االجتمـــــــاعى وجـــــــودة .  مـــــــن يريـــــــد االحتيـــــــال عليـــــــه
، لكنـــــه أقـــــل فـــــى مذاقـــــه الخـــــاص مـــــن  ، فـــــوق المتوســـــط الكوميـــــديا

  . ” هنا القاهرة “قرينه اللذين عرض معا 
  عبقرى على ورقة دمغة 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٧مصر 
  . أحمد ثروت:  إخراج
،  ، وحيــــــد ســــــيف ، روعــــــة الكاتــــــب ، سوســــــن بــــــدر ير غــــــانمســــــم

  . محمد رضا
ـــــروتين الـــــذى يقـــــاوم :  العنـــــوان يلخـــــص الموضـــــوع كوميـــــديا عـــــن ال

، فـــــــى الوقـــــــت الـــــــذى  مبتكـــــــر الحاصـــــــالت زراعيـــــــة كبيـــــــرة الحجـــــــم
أحمـــد ثـــروت يواصـــل .  تحاربـــه فيـــه جهـــات أخـــرى مـــن خـــارج الـــبالد

الجتمـــــــاعى التحـــــــول نحـــــــو أفـــــــالم تعتمـــــــد أساســـــــا علـــــــى التعليـــــــق ا
، لكـــــن الضـــــعف العـــــام فـــــى كـــــل شـــــىء ال يجعـــــل لهـــــا قيمـــــة  العـــــالى

  . تذكر سواء من حيث التسلية أو القيمة الفنية
  والحب …العبقرى 

  ق م ١٢٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٧مصر 
.  مصـــــــر فـــــــيلم]  تاميـــــــدو لإلنتـــــــاج والتوزيـــــــع  ٢٠٠٠فــــــــيديو  [

حســـــــن  : مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  فيصـــــــل نـــــــدا:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار
:  موســــــــيقى تصـــــــــويرية.  ولـــــــــيم رزق:  المنـــــــــتج المنفــــــــذ.  مصــــــــطفى

فكــــرى :  مونتــــاچ.  ســــيد حامــــد:  مهنــــدس الصــــوت.  هايــــك ســــركيان
ـــــــــراهيم صـــــــــالح:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  رســـــــــتم ـــــــــاج.  إب ـــــــــاكفور :  إنت ت
  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  انطونيان

محمـــــــود .  هـــــــدى رمـــــــزى.  إلهـــــــام شـــــــاهين.  فـــــــاروق الفيشـــــــاوى
ـــــدى ـــــاض.  وى عثمـــــانســـــل.  الجن ـــــدة ري ـــــت .  أحمـــــد عقـــــل.  عاي ألف
، عبـــــــد الوهـــــــاب  عبـــــــد الســـــــالم الدهشـــــــان.  ، انچيـــــــل آرام ســـــــكر

زيـــــزى .  نجـــــوى ســـــلطان:  ، الراقصـــــة ، ســـــيف اهللا مختـــــار الحديـــــدى
  . ، صالح األسكندرانى ، أحمد الطاهر ، محمود طاهر فريد

كوميــــديا ســــاذجة عــــن عــــالم شــــاب يتــــزوج طبيبــــة صــــدمته بســــيارتها 
اآلن هــــى تقــــف عقبــــة أمــــام ســــفره .  ، وأحبهــــا دتــــه الــــذاكرة مؤقتــــاوأفق

،  واحـــــدة رومانســـــية:  مريضـــــات بالحـــــب ٣بســـــبب التزامهـــــا بعـــــالج 
ـــــــــة خشـــــــــنة ـــــــــع والثاني ـــــــــرفض الجمي ـــــــــة خـــــــــدعها رجـــــــــل فت .  ، والثالث

والمطلــــــوب مــــــن الفيشــــــاوى أن يصــــــبح الحبيــــــب النمــــــوذجى ككــــــل 
لــــــى إلنهــــــا ، وال داعــــــى لألو  العيــــــب أنــــــه قصــــــتان مســــــتقلتان!  حالــــــة
  . ، وال عالقة لها حتى بالكوميديا التى تحول لها الفيلم ركيكة

  ☺  ٢/١عبلة وعنتر 
Lady and the Tramp 

  ]  استحراك [ق م  ٧٥)    ف  ( ١٩٥٥أميركا 
Walt Disney. From the St: Ward Greene. SdD: C.O. 

Elypielo. SdRec: Jiarold O. Steck, Robert O. Cook. FE: Don 
Halliday. ME: Evelyn Kennedy. SpProcesses: Ub Iwerks. 
Songs: Peggy Lee and Sonny Burke. MScr: Oliver Wallace. 
Orch: Edward Flumb, Sidney Fine. Vocal Arrangements: 
John Rarig. St: Erdman Penner, <Joe Rinaldi, Ralph Wright, 
Don deGradi.> Layout: Ken Anderson, Fom Codrick, Al 
Einnen, A. Kendall O’Connor, Hugh Hennesy, Lance 
Nollby, Jacques Rupp, McLaren Stewart, Don Griffith, Thor 
Putnam, Collin Campbell, Victor Haboush, Bill Bosche. Ds: 
Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfrerd Jackson. AscP: 
Erdman Penner. 

With the Talents of: Peggy Lee, Larry Roberts, Eill 
Baucom, Verna Felton, George Gilvot, Lee Millar, Barbara 
Luddy, Bill Thompson, Stan Freberg, Alan Reed, Dallas 
McKennon, The Mellomen.  

وصــــــــفته فـــــــــارايتى بأنــــــــه  (أول فــــــــيلم اســــــــتحراك بالسينماســــــــكوپ 
ذلــــك أن عــــرض الشاشــــة يزيــــد التكلفــــة نحــــو  اســــتثمار عميــــق وجــــرئ

ــــاتى كمتعــــة كاملــــة متكاملــــة مــــن .  ) فــــى أفــــالم االســــتحراك ٠/٠ ٣٠ ي
ـــــى ـــــت ديزن ـــــر وول ـــــب .  ســـــاحر االســـــتحراك األكب ـــــتم أنســـــنة كل ـــــا ت هن

، وكلبـــــــــة أرســــــــــتقراطية فاتنــــــــــة  ) المتشــــــــــرد (شـــــــــوارعى التوجهــــــــــات 
ــــاة.  ) الســــيدة (الجمــــال  ــــان فــــى لحظــــة عصــــيبة فــــى حي ــــل االثن  يتقاب

، وهنــــــا تصـــــــبح  الفتــــــاة وهــــــى أن صــــــاحبى البيــــــت ســــــينجبان طفــــــال
تهـــرب مـــن المربيـــة الجديـــدة القاســـية وتقـــع مـــن .  الكلبـــة كائنـــا مهمـــال

ــــــى غــــــرام ملتهــــــب ــــــزول خجــــــل الفتــــــاة  المتشــــــرد ف ــــــا ي ، وســــــرعان م
ــــــت ــــــى البي ــــــة أن تقــــــبض شــــــرطة .  وتســــــتعيد مكانتهــــــا ف حبكــــــة النهاي

ــــــا ــــــران إلنق ــــــا الجي ــــــى األول ويهــــــب كلب شخصــــــيتان  (ذه الكــــــالب عل
، واآلخـــــر كهـــــل مخضـــــرم محتـــــاط  متميزتـــــان أيضـــــا أحـــــدهما ال يشـــــم

مـــــرح مـــــن اللحظـــــة األولـــــى إلـــــى األخيـــــرة وخيـــــال .  ) لنواكــــب الـــــزمن
ســـــحره بمـــــرور  ـ  أو بـــــاألحرى يتضاعفـ  محلـــــق بـــــال حـــــدود ال يقفـــــد 

  . الزمن
   ٢/١عبيد الجسد 

  ق أأ ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٦٢مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

  . ، محمود المليجى ، فريد شوقى دى سلطانه
،  ، وقـــد بـــدأ يأفـــل مجـــدها مـــع قـــدوم الســـتينيات أفـــالم العصـــابات

، الـــــذى حـــــاول تقـــــديم مـــــا عنـــــده  رغمـــــا عـــــن ثالثـــــى التمثيـــــل الكبيـــــر
لكـــــن .  ، يحـــــب ويتـــــزوج قصـــــة شـــــاب عضـــــو عصـــــابة ســـــرقة.  هنـــــا

  . ماضى الزوجة يطاردهما معا
   ٢/١عبيد المال 

  ق أأ ١٢٥)  س/  بكىالس ( ١٩٥٣مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

،  ، مختـــــار عثمـــــان ، فريـــــد شـــــوقى ، عمـــــاد حمـــــدى فـــــاتن حمامـــــة
، ريـــــــــــاض  ، ملــــــــــك الجمــــــــــل ، مونــــــــــا فـــــــــــؤاد محمــــــــــود المليجــــــــــى

  . ، راجية محسن القصبجى
ـــــوب وصـــــديقها ـــــن شـــــاب  زوجـــــة لع ـــــزواج ثـــــان لهـــــا م ، يخططـــــان ل

ـــرى ـــل خـــروج زوجهـــا مـــ ث ـــه قب ـــه فتـــرث ثروت ـــم يقتلون مـــا .  ن الســـجن، ث
، وتقـــــف بجـــــواره  يحـــــدث أن يصـــــاب البطـــــل بـــــالعمى دون أن يمـــــوت

ميلودرامـــــا تعليـــــق اجتمـــــاعى .  بطلتنـــــا الرقيقـــــة حتـــــى النهايـــــة الســـــعيدة
عاطفيــــــة عاليـــــــة المصـــــــداقية وخاليـــــــة لحــــــد معقـــــــول مـــــــن المبالغـــــــات 

  . المعتادة للنوع
  العبيط 

  تلوين/   ق أأ)  س/  السبكى ( ١٩٦٦مصر 
  . بديرالسيد :  إخراج

ــــد شــــوقى ــــو بكــــر عــــزت ، ناهــــد شــــريف فري ،  ، ســــمير صــــبرى ، أب
  . حسن مصطفى

،  شــــــخص عاطــــــل طيــــــب أكثــــــر ممــــــا يجــــــب يشــــــتغل فــــــى بشــــــركة
يلقنونــــــه فيهــــــا أن ال يــــــرى وال يســــــمع وال يــــــتكلم ســــــواء مــــــا يتعلــــــق 

ــــــات أو الفســــــاد والنصــــــب علــــــى الجمهــــــور ــــــه الطيبــــــة .  بالغرامي جارت
ـــدأ قـــول ال ال شـــىء مميـــز ال شـــىء مثيـــر .  تقـــف إلـــى جانبـــه إلـــى أن يب

المخطوطــــــة لــــــم تعتصــــــر الفكــــــرة .  فــــــى هــــــذه الكوميــــــديا المتوســــــطة
  . ، لكن فريد شوقى فعل قدر طاقته الرائعة حتى آخرها

  عتاب 
  ق م ٩٥)  س/    ف ( ١٩٦٦لبنان 
  . سيف الدين شوكت:  إخراج

،  ، حســـــن المليجـــــى ، ملـــــك ســـــكر ، ســـــميرة توفيـــــق محـــــرم فـــــؤاد
  . ، فريال كريم ، نصير قرطباوى د المغربى، سي إبراهيم خان

،  ، وكالعـــادة فـــى كـــل أفـــالم ســـميرة توفيـــق ميلودرامـــا غنائيـــة لبنانيـــة
إنهـــــــا تفصـــــــيل حســـــــب المقـــــــاس وأجـــــــواء البـــــــدو بعشـــــــقها الجـــــــامح 

تعثــــر علــــى شــــاب .  ، هــــى أفضــــل مقــــاس وتزمــــت القبائــــل وصــــراعاتها
يعـــود ، يبـــدأ الحـــب كـــن ســـرعان مـــا  طـــاف علـــى المـــاء فاقـــد الـــذاكرة

ــــــة  ــــــن القبيل ــــــد أن نشــــــرت صــــــورته بالصــــــحف وســــــلمه اب ــــــه بع لخطيبت
  . اآلن تبدأ رحلة بحث متبادلة من الحبيبين.  الطامح فى البطلة

   ٢/١عتبة 
Threshold 

  ق م ١٠٦)  ت ( ١٩٨١كندا 
Paragon. M: Mickey Erbe, Mary-Beth Solomon. E: Susan 

Martin. DPh: Michael Brault. S: James Salter. P: Jon Slan, 
Michael Burns. D: Richard Pearce. 

Donald Sutherland, John Marley, Sharon Ackerman, Jeff 
Goldblum, Mare Winningham, Michael Lerner, Allan 
Nicholls, Paul Hecht, Robert Joy. 
:  درامــــا علميــــة مثيــــرة عــــن أول عمليــــة زرع قلــــب صــــناعى بالكامــــل

تجربتــــه علــــى )  جولــــدبلوم (الصــــنع يتبنــــى عــــالم شــــاب  القلــــب يابــــانى
ــــــــوس  ــــــــالم ل ــــــــى الع ــــــــب األول ف ــــــــع جــــــــراح زرع القل ــــــــات ويقن الحيوان

اآلن يتوقـــــف قلــــب فتـــــاة .  ، لكـــــن إدارة المركــــز تــــرفض أنچلــــيس بــــه
ــــات ــــى منضــــدة العملي ــــا عل ــــر يحفــــل .  نهائي حــــوار وأفكــــار وجــــدل مثي

ل إعــــالن اإلحبــــاط الــــرئيس يــــأتى مــــن إهــــدار فرصــــة حفــــ.  بــــه الحــــوار
نجــــاح العمليــــة فــــى تقــــديم خطــــاب مــــؤثر للجــــراح حــــول قــــوة العلــــم 

  ! بدال من هذا اكتفى الفيلم بالتصفيق.  وأخالقه وحدوده
  العتبة جزاز 

  ق أأ ١٣٢)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
.  أفــــــالم جمــــــال الليثــــــى ] بيتــــــرا فــــــيلم أفــــــالم جمــــــال الليثــــــى  [

.  عبـــــــد الحـــــــى أديـــــــب:  ســـــــيناريو.  عبـــــــد المـــــــنعم مـــــــدبولى:  قصـــــــة
مــــــاهر عبــــــد :  مهنــــــدس الــــــديكور.  عبــــــد المــــــنعم مــــــدبولى:  حــــــوار
مــــــدير .  ، جــــــالل مصــــــطفى عبــــــد العزيــــــز فخــــــرى:  مونتــــــاچ.  النــــــور
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  سعيد بكر:  التصوير



٢٢٧  

ــــــدس ،  ، حســــــن مصــــــطفى ، محمــــــد رضــــــا ، شــــــويكار فــــــؤاد المهن
ـــــــاس زوزو شـــــــكيب ـــــــورا ، ســـــــالمة إلي ـــــــى  ، ، محمـــــــد ســـــــلطان ، ن عل

  . ، حسين زايد ، سيد زيان جوهر
، عـــــن اعتقـــــاد شـــــبكة تجســـــس فـــــى أن  مغـــــامرات نشـــــاط كوميديـــــة

ـــــا .  شـــــخص طيـــــب هـــــو رئيســـــها المنتظـــــر قدومـــــه إلـــــى القـــــاهرة إذاعي
، تليفــــــزيونيا أفضـــــل بفضـــــل  ، ســـــينمائيا متوســـــط عمـــــل نـــــاجح جـــــدا
  . االختصارات الواسعة

  العتبة الخضراء 
  ق أأ ١٠٥ ) س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

،  ، أحمــــد مظهــــر ، هــــدى شــــمس الــــدين ، صــــباح إســــماعيل يــــس
  . ، رياض القصبجى عمر الحريرى

ــــــس ــــــة الخضــــــراء إلســــــماعيل ي ــــــذهب للمطــــــافىء  يبيعــــــون العتب ، في
كوميــــــــديا فــــــــارص تــــــــنجح فــــــــى !  وهيئــــــــة البريــــــــد مطالبــــــــا باإليجــــــــار
  . واضحة االبتكار، لطرافتها  االضحاك فى العديد من المواقف

   ٢/١عتبة الستات 
  ق م ١٠٠)   س/  مارك ( ١٩٩٥مصر 
  . على عبد الخالق:  إخراج

ــــد ــــة عبي ــــاروق الفيشــــاوى نبيل ،  ، ســــعاد نصــــر ، صــــفية العمــــرى ، ف
  . صبرى عبد المنعم

درامـــا ســـاخنة عـــن أحـــد مظـــاهر الـــدجل الشـــائعة فـــى قـــاع المجتمـــع 
ـــــدجال  المصـــــرى ـــــى الفـــــيلم بـــــدت  دجالـــــة امـــــرأة (، وهـــــى قيـــــام ال ف

ـــــة بتلقـــــيح النســـــاء الالتـــــى ال ينجـــــبن باســـــتخدام قطعـــــة )  أكثـــــر منطقي
وغيـــــر المقنـــــع  (المثيـــــر .  قمـــــاش مبللـــــة بســـــائل منـــــوى دون علمهـــــن

ــــاع المجتمــــع)  فــــى آن واحــــد ــــة ليســــا مــــن ق ، إنمــــا  أن البطــــل والبطل
ــــــة  ــــــد (ضــــــابط وطبيب ــــــراض نســــــاء وتولي ــــــة أم ــــــدا طبي ــــــا  ) ! تحدي ، وم

قــــف أن الــــزوج أخفــــى عــــن زوجتــــه حقيقــــة عجــــزه أوصــــلهما لهــــذا المو 
ــــة أن يرفــــع الــــزوج .  فراحــــت تســــتجدى الحــــل عــــن المشــــعوذين النهاي

  . قضية زنا ضدها
   ٢/١عثمان الجبار 

  ق أأ ١٠٠)  س/  مارشال  ( ١٩٦٩، مصر  تركيا
  . عاطف يلماز:  إخراج.  عبد الحى أديب:  سيناريو وحوار
  . ان، مراد سويد ، هوليا كوشيت فريد شوقى

، انتقامــــا النــــزالق أمــــه  الفتــــوة الــــذى يفــــرض جبروتــــه علــــى المالهــــى
،  ، اآلن فـــــى منافســـــة مـــــع زميلـــــه علـــــى حـــــب الحســـــناء كوشـــــيت لـــــه

إذا أردت التعــــرف :  شــــاهده فــــى حالــــة واحــــدة.  وهــــى تميــــل للثــــانى
علــــى أحــــد األفــــالم األولــــى إلحــــدى أعظــــم ممــــثالت تركيــــا فيمــــا بعــــد 

  ! لك بكثير
  عثمان وعلى 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٣٩مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

ــــــــده  ، أحمــــــــد الحــــــــداد ، بهيجــــــــة المهــــــــدى علــــــــى الكســــــــار ، عب
  . ، على عبد العال ، حسن راشد ، سنية شوقى يوسف

.  كوميـــــديا محببـــــة مـــــن علـــــى الكســـــار يقـــــوم فيهـــــا بـــــدورى العنـــــوان
األول موظـــــف تليفونـــــات مفصـــــول لســـــبب مـــــا يســـــقط مغشـــــيا عليـــــه 

كالهمـــــا كثيـــــر  (الثـــــانى أثنـــــاء غيابـــــه فـــــى إجـــــازة غراميـــــة أمـــــام شـــــركة 
يعتقـــــــد .  ) الغراميـــــــات وهـــــــى ثيمـــــــة نـــــــادرا مـــــــا ظهـــــــر بهـــــــا الكســـــــار

.  الموظفـــــون أنـــــه مـــــديرهم وتتـــــوالى المفارقـــــات فـــــى الشـــــركة والمنـــــزل
المشـــــكلة أن أمـــــره يكتشـــــف فـــــى اللحظـــــة التـــــى تســـــرق فيهـــــا خزينـــــة 

  . الشركة
  عجايب يا زمن 

  ق م ١٤٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 
ـــــيلم أحمـــــد :  ســـــيناريو وحـــــوار.  حســـــن اإلمـــــام:  قصـــــة.  هـــــيمن ف

ــــــــؤاد الظــــــــاهرى:  موســــــــيقى.  صــــــــالح ــــــــاچ.  ف ــــــــد :  مونت صــــــــالح عب
حســـــــن :  إخـــــــراج.  رمســـــــيس مـــــــرزوق:  مـــــــدير التصـــــــوير.  الـــــــرازق
  . اإلمام

ـــــد رســـــتم ـــــى شـــــاهين هن ـــــل ، يحي ،  ، حســـــن يوســـــف ، صـــــالح قابي
  . ، لبلبة ميرفـت أمين

الماضـــــــــــــــى  “ [’  شـــــــــــــــرق عـــــــــــــــدن ‘ يةهـــــــــــــــل تـــــــــــــــذكر كالســـــــــــــــ
ــــــم ــــــن ] ” المظل ــــــل جــــــيمس دي هــــــذه هــــــى النســــــخة المصــــــرية .  تمثي
، لكـــــــن فـــــــى معالجـــــــة  ، محشـــــــودا لهـــــــا عمالقـــــــة التمثيـــــــل األضـــــــخم

ســـــقيمة خاليـــــة مـــــن كـــــل إيحـــــاءات وأبعـــــاد الفـــــيلم األصـــــلى التاريخيـــــة 
فــــى المقابــــل هنــــا تركيــــز شــــديد علــــى الخــــيط الميلــــودرامى .  والنفســـية

تعمــــل راقصــــة  (البنــــه وألم هــــذا االبــــن زوجتــــه الســــابقة لكراهيــــة األب 
ليــــــل  “،  ” الخطايــــــا “:  انظــــــر النســــــخ المصــــــرية األخــــــرى)  ! طبعــــــا
  . ” اإلخوة الغرباء “،  ” ورغبة

   العجوز المراهق 
Grumpy Old Men 

  ق م ١٠٤)  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
Warner Bros. C: Sharon Howard-Field. CD: Lisa Jensen. 

M: Alan Silvestri. FE: Bonnie Koehler. PD: David 
Chapman. DPh: Jenny E. Jensen. ExcP: Dan Kolsrud. W: 
Mark Steven Johnson. P: John Davis and Richard C. 
Berman. D: Donald Petrie.  AscP: Darlene K. Chan, 
Kathy Sarreal. 

Jack Lemmon. Walter Matthau. Ann-Margret. ¤. Kevin 
Pollak. Ossie Davis. Buck Henry. With: Daryl Hannah. And 
Burgess Meredith.  Christopher McDonald. Steve 
Cochran, Joe Howard, Isabell Monk, Buffy Sedlacheck, 
John Carroll Lynch, Charles Brin, Ollie Osterberg. 

:  أســـــــفلها والجليـــــــد فوقهـــــــا، حيـــــــث الـــــــثلج  بلـــــــدة فـــــــى مينســـــــوتا
كهــــالن تصــــارعا علــــى فتــــاة فــــى ســــن العاشــــرة واآلن همــــا فــــى نحــــو 

ـــــــــداوة  الخامســـــــــة والســـــــــتين ـــــــــب والع ـــــــــزال الســـــــــخرية والمقال ، وال ت
تـــــأتى إلـــــى المنـــــزل المواجـــــه أرملـــــة حســـــناء !  والمشـــــاحنات مســـــتمرة

ـــــــــدا آن (ودودة تتصـــــــــادق مـــــــــع كليهمـــــــــا  ـــــــــة أب ،  ) مارجاريتـ  الفاتن
كوميـــــديا ال تهـــــدأ و ال تتوقـــــف مـــــع  .  اع القـــــديمويشـــــتعل ذات الصـــــر 

ــــــاب ــــــد لهمــــــا بعــــــد غي ــــــرائعين فــــــى لقــــــاء جدي ــــــديا ال .  كهلــــــى الكومي
،  ، يجعـــــل لـــــه معنـــــى جنســـــيا مغرقـــــا بـــــالتوازى تالعـــــب بـــــارع بـــــالحوار

ـــــاو وآن ـــــذات المشـــــهد المحمـــــوم لماث مارجريت يصـــــيدان ســـــمكة ـ  بال
شــــىء ، ومــــن الخــــارج يعتقــــدون أنهمــــا يتكلمــــان عــــن  داخــــل الكــــوخ
!  ’ ؟ هـــــل ســـــيأتى ‘، بـــــدءا مـــــن كلمـــــة بائعـــــة الكشـــــك  أكثـــــر بـــــذاءة

عـــــودة  “انظـــــر االســـــتطراد .  قـــــس علـــــى هـــــذا مشـــــاهد ال حصـــــر لهـــــا
  . ” العجوز المراهق

   ٢/١العجوز والبلطجى 
  ق م ١١٠)  س/   النصر/  ت ( ١٩٨٩مصر 
  . إبراهيم عفيفى:  إخراج

عبـــــد  ، هشـــــام ، صـــــالح قابيـــــل ، كمـــــال الشـــــناوى مديحـــــة كامـــــل
، عبـــــــــد المـــــــــنعم  ، يوســـــــــف منصـــــــــور ، ضـــــــــياء الميرغنـــــــــى الحميـــــــــد
ـــــــل ، طـــــــارق إســـــــماعيل المرصـــــــفى ـــــــد الجلي ، عـــــــدوى  ، حســـــــنى عب

، عـــــاطف  ، حمـــــدى مرســـــى ، مطـــــاوع عـــــويس ، نصـــــر حمـــــاد غيـــــث
ـــــــو الغـــــــيط بركـــــــات ـــــــل الهـــــــوارى ، عـــــــادل أب ـــــــة شـــــــعبان ، نبي ،  ، نبوي

  . ، على ثابت ، نصر سيف األنصارى فريد
عقـــــاقير بمليـــــون جنيـــــه ويقتـــــل أحـــــدهما ويـــــذهب شـــــابان يســـــتأثران ب

ـــاجر الكبيـــر لتعـــرف ســـر .  معـــه ســـر مكانهـــا تتقـــرب لآلخـــر عشـــيقة الت
ــــــة بالكامــــــل لهــــــذا .  لكــــــن يقعــــــان فــــــى الحــــــب.  النقــــــود تيمــــــة موازي

المجـــــرم الكهـــــل الـــــذى يلـــــح علـــــى ذلـــــك الشـــــاب ألن يقتلـــــه نظيـــــر 
المــــــال وتتطــــــور عالقتهمــــــا فــــــى اتجــــــاه مثيــــــر حــــــين يتحــــــول الشــــــاب 

ــــق اجتمــــاعى يميزهــــا أساســــا .  تقــــام واإلجــــرام الحقيقــــىلالن درامــــا تعلي
التمثيــــــل الجيــــــد وحــــــس واقعــــــى عــــــام زائــــــد طرافــــــة موضــــــوع الرجــــــل 

المفـــــروض لغويـــــا أن العجـــــوز امـــــرأة لكـــــن تأكـــــد أن لـــــيس .  الكهـــــل
  ! المقصود بالعنوان مديحة كامل

  عجيبة 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٨٨)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 

ــــــــأليفمــــــــن  ــــــــرج صــــــــادق:  أشــــــــعار.  ¤.  كــــــــرم النجــــــــار:  ت .  ف
.  محمــــد الحلــــو:  غنــــاء.  عبــــد العظــــيم عويضــــة:  موســــيقى وألحــــان

مهنــــدس .  حســــن صــــفافة:  اإلعــــداد الموســــيقى والمــــؤثرات الصــــوتية
مــــــدير .  أميــــــر جبــــــرة:  مــــــدير اإلضــــــاءة.  ســــــعيد حلمــــــى:  الــــــديكور

ـــــــــال:  اإلضـــــــــاءة والتصـــــــــوير الخـــــــــارجى ـــــــــو الع ر تصـــــــــوي.  قـــــــــدرى أب
،  ، ســــمير خليــــل ، نبيــــل الجــــوهرى عبــــد الحميــــد فــــودة:  إلكترونــــى

،  جــــالل الفقــــى:  مونتــــاچ المقدمــــة.  ، حجــــاب حســــن أحمــــد حســــن
ـــــى ـــــد محمـــــد عل ـــــاج.  خال ـــــدير اإلنت ـــــل المصـــــرى:  م ـــــدير  <.  خلي م

.  بــــــدر عــــــامر:  المنــــــتج المنفــــــذ.  محمــــــود الســــــنجرى:  إدارة إنتــــــاج
ــــــــيديو ـــــــاج الف ـــــــيس إنت :  مخـــــــرج المســـــــاعدال.  يوســـــــف عثمـــــــان:  رئ

المخـــــرج .  أشـــــرف فـــــايق:  ؛ ســـــاعد فـــــى اإلخـــــراج محمـــــد عابـــــدين
  . > مجدى أبو عميرة:  المخرج.  محمد األصيلى:  المنفذ

محمــــــود مســــــعود :  و.  صــــــابرين:  مــــــع.  تيســــــير فهمــــــى:  بطولــــــة
ـــــىـ   ـــــد الغن ـــــوزى عب ـــــور إســـــماعيل.  فى دور ف :  وضـــــيف الســـــهرة.  أن

باالشـــــتراك .  محمـــــد متـــــولى:  مـــــع.  أحمـــــد بـــــدير/  نجـــــم الكوميـــــديا
.  عبـــــد الحفـــــيظ التطـــــاوى:  و.  محمـــــد توفيـــــق:  مـــــع الفنـــــان القـــــدير

ـــــاس ـــــو العب ـــــب.  المرســـــى أب محمـــــود .  ، عـــــاطف طنطـــــاوى مـــــاهر لبي
ــــــز عيســــــى الشــــــاذلى ــــــد العزي ــــــة.  ، عب ــــــى أشــــــرف طلب .  ، ســــــمير رام

، عبــــــد اهللا  ، أحمــــــد صــــــادق كمــــــال الزينــــــى:  اشــــــترك فــــــى التمثيــــــل
، موســــى  ، فتحــــى الســــيد صــــالح مرعــــى.  الح، الســــيد صــــ الصــــفتى
،  ، فتحـــــى ســـــليمان توفيـــــق الكـــــردى.  ، ناديـــــة شـــــمس الـــــدين ســـــالم

،  طـــــــارق قـــــــدرى:  واألطفـــــــال.  ، فـــــــؤاد بشـــــــارة مصـــــــطفى عبـــــــد اهللا
  . ، رغدة نانسى

ـــدة ـــاب البل ـــا شـــيخ كت ـــان ابن ـــرة  أخـــت وأخ ريفي ، يمـــران بصـــعاب كبي
ــــــدهما ــــــى .  لمــــــرض وال لعامــــــل رحــــــل زوجــــــة )  تيســــــير فهمــــــى (األول
عـــــاد ليعـــــيش لمتعتـــــه ويطلقهـــــا فتتـــــزوج مـــــن )  بـــــدير (لـــــدول الخلـــــيج 

ــــــذى ال يعــــــرف القــــــراءة والكتابــــــة ــــــانى .  التمــــــورجى ال )  مســــــعود (الث
ـــــة مســـــاء ،  شـــــاب مجتهـــــد يلتحـــــق بمصـــــنع نســـــيج وبورشـــــة ميكانيكي

التــــــى ســــــرعان مــــــا )  صــــــابرين (ويقــــــع فــــــى حــــــب ابنــــــة ثــــــرى البلــــــدة 
ـــه ـــم تفكـــر ب ـــزوج   ، وأنهـــا تصـــدمه أنهـــا ل ـــق رجـــل مت كانـــت تســـعى لتطلي

،  لـــــيس بهـــــا مـــــا هـــــو مقنـــــع يـــــذكر’  درامـــــا ‘.  لمجـــــرد إثبـــــات ذاتهـــــا
، ذلــــــك أنــــــه ال توجــــــد بهــــــا حبكــــــة  وتأكيــــــدا لــــــيس بهــــــا شــــــىء مثيــــــر

، وغيـــــر واضـــــح  حتـــــى مكـــــان األحـــــداث نفســـــه غيـــــر محـــــدد.  أصـــــال
ــــــــة أم مجــــــــرد إحــــــــدى  ــــــــة إقليمي ــــــــة أم مدين ــــــــت هــــــــذه قري إذا مــــــــا كان

  . لمدينة القاهرة الضواحى شبه الريفية
  ☺ عد يا حبيبى 

Lover Come Back 
  ق م ١٠٧)   ت  ( ١٩٦١أميركا 

[Universal] Universal; The 7 Pictures Corporation; Nob 
Hill Productions, Inc.; Arwin Productions, Inc. Edward 
Muhl -In Charge of P. ¤ DPh: Arthur E. Arling. Miss Day’s 
Gowns: Isene. ADs: Alexander Golitzen & Robert 
Clatworthy; SD: Oliver Emert; Sd: Waldon O. Watson, Joe 
Lapis; Miss Day’s Jewels: Laykin et Cie; Animated Title & 
Optical Fx: Pacific Title. FE: Marjorie Fowler, A.C.E.; 
MUp: Bud Westmore; Hair Stylist: Larry Germain; 
Dialogue Coach: Norman Stuart; AstDs: Roy Gosnell, Jr., 
Douglas Green. M: Frank deVol. ; MSup: Joseph 
Greshenson. W: Stanley Shapiro & Paul Henning. P: 
Stanley Shapiro & Martin Melcher. ExcP: Robert Arthur. D: 
Delbert Mann. 

Rock Hudson. Doris Day. Tony Randall. ¤ Co-Str: Edie 
Adams. Jack Oakie, Jack Kruschen. With: Ann B. Davis, 
Joe Flynn, Howard St. John, Karen Norris. , Jack Albertson, 
Charles Watts, Donna Douglas, Ward Ramsey. 

ـــذكاء ـــة ال ـــة بارعـــة الفكـــرة مغرق ـــديا فائق ـــا قـــدم  كومي ، ومـــن أفضـــل م
فــــى ضــــربهما الخــــاص واألخــــاذ دومــــا والمســــمى  داىـ  الثنــــائى هدسون

ـــــا كوميـــــديا غـــــرف النـــــوم المصـــــقولة مصـــــمم إعالنـــــات مـــــاجن  .  أحيان

ــــــى وكالــــــة أخــــــرى بفســــــاد  كــــــى يــــــتخلص مــــــن إتهــــــام منافســــــة لــــــه ف
، يغــــرى شــــاهدتها الرئيســــة موديــــل اإلعالنــــات بــــإعالن مثيــــر  األخــــالق

بن ، فـــإذا بــــا ’ فــــيب ‘، اســــمه  ووهمى فـــى الواقـــعـ  عـــن منـــتج مـــبهم 
.  رئـــــيس المؤسســـــة حـــــديث التـــــولى يـــــأمر ببـــــدء الحملـــــة المكثفـــــة لـــــه
،  علــــى البطــــل أن يقنــــع مخترعــــا غريــــب األطــــوار بصــــنع منــــتج غريــــب

أن تجــــــده خصــــــمته التــــــى ال تعــــــرف :  وهنــــــا تقــــــع المفارقــــــة الرئيســــــة
، وتعتقــــــد أنــــــه المختــــــرع ويواصــــــل  شــــــكله حتــــــى اآلن فــــــى المختبــــــر

اهتمــــام  ! ى الــــذى تقدســــهتمثيــــل الــــدور عليهــــا بمنطــــق الســــمو الخلقــــ
،  مــــذهل بالتفاصــــيل والخلفيــــات لخلــــق مزيــــد مــــن الكثافــــة الكوميديــــة

مـــثال كـــأن يجعـــل الحـــديث الـــذى أوهمهـــا فيـــه أنـــه إنســـان رفيـــع المثـــل 
، وهــــــى تمنحــــــه بحمــــــاس الشــــــىء تلــــــو  ومــــــن أســــــرة مفكــــــرة معطــــــاءة

اآلخــــــر علــــــى نفقــــــة مؤسســــــتها دون أن تعلــــــم أنــــــه الشــــــيطان الــــــرجيم 
ـــــذى تفعـــــل هـــــذا  ، يصـــــل لذروتـــــه فـــــى حديقـــــة  بالضـــــبط لتحطيمـــــهال

أســـــماك بينمـــــا فـــــى الخلفيـــــة ســــــمكة تلـــــتهم فريســـــتها حتـــــى تبتلعهــــــا 
هــــــــذه الكتابــــــــة الكوميديــــــــة المســــــــتعقدة طــــــــوال الوقــــــــت .  بالكامــــــــل

ــــديا صــــنعت قــــط  ــــن الفــــيلم أبــــرع كومي ســــميت لألوســــكار وجعلــــت م
، تعمــــل علــــى مســــتوى كوميــــديا الكــــذب مــــن  عــــن ماديســــون ســــترييت

وتصـــل لقمـــة براعتهـــا .  ا وســـوء الفهـــم مـــن الطـــرف اآلخـــرأحـــد طرفيهـــ
ـــه إلـــى الســـرير  بالمشـــهد الـــذى يـــدور فـــى شـــقتها والـــذى يســـتدرجها في

، ثـــم فـــى  بادعـــاء أنـــه مجـــرد عـــالم فاشـــل عاطفيـــا لـــن تحبـــه امـــرأة قـــط
ــــة ــــم شخصــــيته الحقيقي ــــرة تعل ــــدبر تصــــرفا مضــــادا الحظــــة األخي !  ، وت

لشاشــــة أو فــــى الحقيقــــة لــــم توجــــد قــــط امــــرأة حمقــــاء فــــى ا:  للتأمــــل
تــــــم تمصــــــيره !  ؟ أكثــــــر ممــــــا كانتــــــه دوريــــــس داى فــــــى هــــــذا الفــــــيلم

مـــــع تغييـــــر مهـــــم واحـــــد هـــــو ”  واحـــــدة بواحـــــدة “باتقـــــان لصـــــيق فـــــى 
ــــــــــذى تحــــــــــول مــــــــــن  ــــــــــوهمى ال ــــــــــتج ال ــــــــــى ’  فـــــــــــيپ ‘اســــــــــم المن إل

  ! ’ الفنكوش ‘
AAN: St and SWDirectly to the Screen. 

   ٢/١العدالة الحاسمة 
The Juror 

  ق م ١١٦)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 
Columbia. C: Louis DiGiacomo. CD: Colleen Atwood. 

M: James Newton Howard. E: Robert Reitman.PD: Jan 
Roelfs. DPh: Jamie Anderson. ExcP: Patrick McCormick. 
Based on the B: George Dawes Green. S: Ted Tally and 
George Dawes Green. P: Irwin Winkler. D: Brian Gibson. 

Demi Moore. Alec Baldwin. ¤ Joseph Gordon-Levitt. 
Anne Heche. James Gandolfini. Lindsay Crouse. Tony lo 
Bianco. Michael Constantine. 
ــــام قبــــل  ــــن الع ــــيلم صــــغير م ــــة بدرجــــة فاحشــــة لف حبكــــة شــــبه مطابق

ــــــــالمحلفي ‘الســــــــابق  ، مــــــــع  ” المحاكمــــــــة “انظر ـ  ’  نالمحاكمــــــــة ب
تكبيــــــر كــــــل شــــــىء بــــــدءا مــــــن تــــــأجير النجمــــــة األولــــــى أجــــــرا آنــــــذاك 

، وحتـــــــى مـــــــنح تـــــــاللى مليونـــــــا كاملـــــــة علـــــــى أمـــــــل أن يصـــــــنع  مـــــــوور
الشــــىء الوحيــــد األصــــغر هــــو .  ” صــــمت الحمــــالن “اســــتطرادا مــــا لـــــ 
ـــة .  اإلثـــارة واإلقنـــاع ربمـــا يكـــون الفـــيلم األســـبق هـــو الـــذى تـــأثر بالرواي

ـــا علـــى   مـــأخوذ عنهـــا هـــذاال ـــة محبطـــة هن ـــدا النتيجـــة الكلي ، لكـــن تأكي
، واألحـــــداث نفســـــها  إيقـــــاع هـــــابط لمعظـــــم الفـــــيلم:  كافـــــة األصـــــعدة

ـــة للتصـــديق ـــر قابل ـــة ابنهـــا لزوجهـــا  غي ، ال ســـيما فكـــرة أن ترســـل البطل
ـــــى جواتيمـــــاال ـــــه  الســـــابق ف ـــــدرى لمـــــاذا ال  (، وســـــفر البطـــــل لقتل ال ن

امـــرأة شـــجاعة تتطـــوع بحمـــاس لتصـــبح  القصـــة.  ) يقتلهـــا هـــى أفضـــل
ـــا ســـفاك  ـــو  (محلفـــة فـــى قضـــية زعـــيم مافي ـــونى ل ـــا إيطـــالى األصـــل ت هن

ـــــــد آســـــــانتى فـــــــى الفـــــــيلم  ـــــــدال مـــــــن إيطـــــــالى األصـــــــل أرمان ـــــــانكو ب بي
، فتتلقـــــى تهديـــــدات بالقتـــــل لهـــــا والبنهـــــا بواســـــطة الـــــذراع  ) ! اآلخـــــر

ـــه  ـــدوين (األيمـــن ل ـــ ) بال ـــاللى منحـــه بعـــض الشـــبة م ـــذى حـــاول ت ن ، ال
ــــــر’  الحمــــــالن ‘شــــــرير  ــــــال ليكت ــــــل  العظــــــيم هانيب ــــــه عمي ــــــأن جعل ، ب

، يتـــــذوق فنهـــــا وكـــــذا جســـــدها  للفنـــــانين التشـــــكيليين ومـــــنهن البطلـــــة
ــــارد الــــدم ــــه كســــفاح ب ، لكــــن النتيجــــة باهتــــة  وشخصــــيتها رغــــم حقيقت

ـــــة مـــــن األصـــــل ـــــدرس المســـــتفاد .  لمـــــدى ال يســـــتحق المقارن عامـــــة ال
ــــن كــــال الفيلمــــين هــــو مــــدى الحاجــــة لتشــــ ــــراب مــــن م ريع يحــــرم االقت

  ! ” رجال غاضبا ١٢ “فيلم 
  ٢/١العدالة الرحيمة 

Poetic Justice 
  ق م ١٠٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

Columbia  [New Deal/ Nickel]. W and D: John 
Singleton. P: Steve Nicolaides and John Singleton. DPh: 
Peter Lyons Collister. PD: Keith Brian Burns. E: Bruce 
Cannon. M: Stanley Clarke. Poetry: Maya Angelou. C: Robi 
Reed. 

 Janet Jackson. Tupac Shakur. Regina King. Joe Torry. 
Roger Guenveur Smith. Maya Angelou, Dina D., Rose 
Weaver. And Tyra Ferrell -as Josie. ↑ Lori Petty, Billy 
Zane, Baha Jackson, Roger Guenveur Smith, Q-Tip, Tone 
Loc. 
عاملــــة صــــالون تجميــــل فــــى جنــــوب وســــط لــــوس أنچلــــيس تصــــحب 
ــــة  ــــه فــــى رحل ــــد وزميل ــــاء مرافقتهــــا لخليلهــــا موظــــف البري زميلــــة لهــــا أثن

ــــــزميلين بينمــــــا تتشــــــاجر هــــــذه الصــــــديقة وخليلهــــــا .  عمــــــل لهــــــذين ال
ن زميلــــه ، تبــــدأ البطلــــة فــــى االقتــــراب مــــ ضــــعيف الشخصــــية والرجولــــة

الفــــــيلم يريــــــد توليــــــد .  الخشــــــن بعــــــد تمنــــــع وتعــــــالى متبــــــادل بينهمــــــا
.  عالقـــــــة حـــــــب وســـــــط عـــــــالم خشـــــــن ملـــــــىء بالمشـــــــاكل والفظاظـــــــة

لســـــينجلتون بعـــــد فيلمـــــه ’ الفنـــــى  ‘المفـــــروض أن هـــــذا هـــــو الفـــــيلم 
ويجـــــــب أن تكـــــــون رومانســـــــيا لحـــــــد  .  ” أوالد الحـــــــى ’ “ الخبطـــــــة ‘

بفـــيلم الرقيـــق متوســـط اإلثـــارة  ـ  أو علـــى األقـــل تقتنعـ  كبيـــر حتـــى تتـــأثر 
ـــيلم الســـابق.  وااليقـــاع هـــذا ـــى غـــرار الف ،  طـــاقم كامـــل مـــن الســـود عل

، وال بــــأس بهــــا فــــى هــــذه  وچانيــــت چاكســــون ألول مــــرة فــــى الســــينما
ـــــاء ـــــل مـــــن الغن ـــــاريخ طوي ـــــى جـــــاءت بعـــــد ت أمـــــا زميلهـــــا .  الخطـــــوة الت

، فقــــد لقــــى مصــــرعه بعــــد ثــــالث ســــنوات  شــــاكور نجــــم الپــــوپ أيضــــا
  ! ق النار على سيارتهبإطال

AAN: Song (Again -Janet Jackson James Harris III and 
Terry Lewis -M and Lyr). 

  عدو المرأة 
  ق أأ ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٦٦مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج



٢٢٨  

، عبــــــــد المــــــــنعم  ، ليلــــــــى طــــــــاهر ، رشــــــــدى أباظــــــــة ناديــــــــة لطفــــــــى
  . ، زينب صدقى صبرى ، سمير ، شفيق نور الدين إبراهيم

تبــــدأ بصــــدام علــــى الهــــواء بــــين .  كوميــــديا عاطفيــــة متدفقــــة وممتعــــة
تقـــــــرر بعـــــــدها أن .  مذيعـــــــة وكاتـــــــب شـــــــهير معـــــــروف بعدائـــــــه للمـــــــرأة

ــــه الخاصــــة .  ، كرهــــان مــــع زميالتهــــا ، وتوقعــــه فــــى حبهــــا تقــــتحم حيات
  ! أنت تعرف أن كليهما سيقع بالفعل فى الحب

  عدوية 
  ق أأ ١٠٠)  س / السبكى ( ١٩٦٨مصر 

ــــدين ــــد :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم كمــــال صــــالح ال ــــور عب أن
جمــــــــال :  مــــــــدير التصــــــــوير.  عبــــــــد العزيــــــــز فخــــــــرى:  مونتــــــــاچ.  اهللا

  . كمال صالح الدين:  إخراج.  عبادة
  . ، حمدى أمين ، نعمت مختار ، محمد رشدى ناهد شريف

 ناهــــد شــــريف هــــى بطلــــة العنــــوان فتــــاة تفقــــد حبيبهــــا بســــبب رفــــض
يصـــــــبح مغنيـــــــا شــــــهيرا ويتجـــــــدد الحـــــــب لكـــــــن هنـــــــاك .  والــــــده لهـــــــا

بعـــــــض أغـــــــان جيـــــــدة ولناهـــــــد شـــــــريف .  الراقصـــــــة الغيـــــــور العنيـــــــدة
، لكنـــــه ككـــــل يبـــــدو عمـــــال أصـــــغر مـــــن أن يلفـــــت  حضـــــورها المعتـــــاد

  . انتباه أحد
   ٢/١امرأة … العذاب

  ق م ١١٣)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٧مصر 
چيبكــــــو ]  الم إيهــــــاب الليثــــــىأفـــــ اللبنانيـــــة للتجــــــارة والســــــينما  [

ــــــاج والخــــــدمات الســــــينمائية الفكــــــرة مســــــتوحاة مــــــن مســــــرحية .  لإلنت
.  علــــــــى الزرقــــــــانى:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  األب لســــــــترندبرج
.  غنـــــيم بهنســـــى:  المصـــــور.  حســـــن إبـــــراهيم:  المخـــــرج المســـــاعد

.  نجيــــــب الســــــلحدار:  ؛ ألحــــــان مــــــن الفلكلــــــور الشــــــعبى:  األغـــــانى
كبيــــــر مهندســــــى .  جمــــــال ســــــالمة/  دكتــــــور:  ريةالموســــــيقى التصــــــوي

ـــــــد النـــــــور:  الصـــــــوت ـــــــاج.  نصـــــــرى عب ـــــــدير اإلنت .  ســـــــيد علـــــــى:  م
عبـــــــد المـــــــنعم :  مــــــدير التصـــــــوير.  رشـــــــيدة عبـــــــد الســـــــالم:  مونتــــــاچ
  . أحمد يحيى:  إخراج.  رياض العقاد:  إنتاج.  بهنسى

ـــــى محمـــــود ياســـــين:  نجـــــم مصـــــر األول ،  عمـــــر الحريـــــرى.  ، نيلل
ــــزة حلمــــى:  مــــع.  ¤:  فــــى.  صــــفية العمــــرى ،  ، علــــى الشــــريف عزي

؛  ، محمـــود كامــــل ، عليـــة عبـــد المـــنعم جمـــال إســـماعيل.  نبيـــل بـــدر
ـــــة ـــــور مـــــدكور.  ليلـــــى جمـــــال:  والمطرب ، أحمـــــد  ، ســـــامية محســـــن أن
مذيعــــــــة .  تــــــــامر المصــــــــرى:  ؛ والطفــــــــل ، إبــــــــراهيم قــــــــدرى حــــــــالوة
  . عفاف عبد الرازق:  التليفزيون

، متفــــــوق  ’ األب ‘ لمســــــرحية ســــــترندبرجتمصــــــير علــــــى الزرقــــــانى 
ــــــى ــــــه ألحمــــــد يحي ــــــع أول توجي ــــــا كمــــــا الحــــــال م ، وأول وآخــــــر  تمام

،  ، ينضــــم لقائمــــة األمتيــــاز الشــــديد كــــل الممثلــــين!  توجيــــه ممتــــاز لــــه
ـــــد المـــــنعم بهنســـــى ـــــة زوجهـــــا .  ومـــــدير التصـــــوير عب انتقامـــــا مـــــن خيان

، وتفضــــــى بــــــه  ينهــــــار.  تشــــــككه فــــــى بنــــــوة ابنــــــه)  كمــــــا تصــــــورت (
ثــــــم .  ســــــيرة الهبــــــوط إلــــــى فقــــــدان الــــــذاكرة لــــــه والعمــــــل كجرســــــونم

التـــى شـــكت أصـــال فـــى عالقتهـــا  (محـــاوالت الزوجـــة وأبيهـــا والطبيبـــة 
ـــه)  بالبطـــل ـــذاكرة ل ســـؤال هـــل الزوجـــة المغـــرورة الحمقـــاء .  إلعـــادة ال

  !؟  هى الشخصية الوحيدة التى تناسب قدرات نيللى التمثيلية
  عذاب األمهات 

  ق م ١٠٠)    ف  ( ١٩٧٥لبنان ح 
  . رضا ميسر:  إخراج

،  ، فيليـــــب جبـــــور ، ميشـــــال ثابــــت ، أكــــرم األحمـــــر آمــــال عفـــــيش
  . فهمان

، عــــن أيــــام تــــدور لتجمــــع أم مــــع ابنهــــا  ميلودرامــــا لبنانيــــة متوســــطة
ـــــدان فريســـــة  وبنتهـــــا ـــــع فيـــــه األم والول ـــــت الـــــذى تق ـــــى نفـــــس الوق ، ف

  . لمحتال يستغلهم جميعا
  عذاب الحب 

  ق م ١٠٠)   س/  ىالدق ( ١٩٨٠مصر 
ســـــــيناريو وقصـــــــة .  أفـــــــالم طنـــــــوس فرنجيـــــــة]  وكالـــــــة الجـــــــاعونى [

ــــــــاچ.  جهــــــــاد داود:  موســــــــيقى.  مصــــــــطفى محــــــــرم:  وحــــــــوار :  مونت
علــــــى :  إخــــــراج.  ســــــعيد شــــــيمى:  مــــــدير التصــــــوير.  أحمــــــد متــــــولى
  . عبد الخالق

، فــــــاروق  ، صــــــالح نظمــــــى ، عمــــــاد عبــــــد الحلــــــيم مديحــــــة كامــــــل
  . ، محمد خليل أحمد خميس ، ، عايدة رياض الفيشاوى

ــــــــ  ـــــــون ل ـــــــاريخ الفن ـــــــو  ‘علـــــــى األرجـــــــح أســـــــوأ معالجـــــــة فـــــــى ت رومي
إذا مــــا اســــتثنينا بــــالطبع فــــيلم ليونــــاردو دى كــــاپريو بعــــد  (’  وجولييــــت

ـــه .  ) عامـــا ١٦ ـــذى خانت ـــة ال ـــو البطل ـــو البطـــل تســـبب فـــى ســـجن أب أب
اآلن األبـــــوان العــــدوان يتفقـــــان .  زوجتــــه معـــــه فســــجنه وانتحـــــرت هــــى

، حتــــى النهايــــة الداميــــة التــــى هواهــــا علــــى  دمير حــــب االبنــــينعلــــى تــــ
؟  لكن هــــل يصــــلحـ  البطــــل يغنــــى .  عبــــد الخــــالق فــــى أفالمــــه األولــــى
مديحــــــــة كامــــــــل مســــــــتنزفة بــــــــال !  المؤكــــــــد أنــــــــه ال يصــــــــلح للتمثيــــــــل

  . جدوى
   ٢/١العذاب فوق شفاه تبتسم 

  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٤مصر 
مـــــــراد ]  مـــــــراد فـــــــيلم والموســـــــيقى  هيئـــــــة الســـــــينما والمســـــــرح [
فرقـــــة :  الرقصـــــات.  إحســـــان عبـــــد القـــــدوس:  قصـــــة وحـــــوار.  فـــــيلم

ـــــور التونســـــية الموســـــيقى .  < محمـــــد الغبـــــابى:  تصـــــميم >؛  الفلكل
محســـــــن علـــــــم :  مـــــــدير اإلنتـــــــاج ↔.  عمـــــــر خورشـــــــيد:  التصـــــــويرية
ــــــــــدين ــــــــــدس المكســــــــــاج.  ال ــــــــــديلس :  مهن ــــــــــه زان ــــــــــدريا  [ـ  أندري أن

وحيـــــــد :  مــــــدير التصـــــــوير.  ناديــــــة شـــــــكرى:  تـــــــاچمون.  ] زانــــــديلس
حســــن :  فــــيلم مـــن إخــــراج . [ مـــراد رمســــيس نجيـــب:  إنتــــاج.  فريـــد
  . ] اإلمام

.  ســـــــعيد صـــــــالح.  ليلـــــــى حمـــــــادة.  ¤:  فـــــــى.  نجـــــــوى إبـــــــراهيم
ــــى يوســــف.  ميمــــى جمــــال.  صــــفية العمــــرى.  حســــن مصــــطفى ،  فيف
  . محمود ياسين:  بطولة.  ، حسين قنديل حسن عابدين

ــــــث ــــــال اهتمــــــام .  الــــــزوج والزوجــــــة والعشــــــيقة البحــــــت مثل حتــــــى ب
تواجـــــــه الزوجــــــــة العشــــــــيقة .  بخلفيـــــــات بســــــــيطة عـــــــن الشخصــــــــيات

ـــــى زوجهـــــا وكالعـــــادة  بمعرفتهـــــا بمـــــا يحـــــدث ـــــى التمـــــرد عل ـــــدأ ف ، وتب
  . أول أفالم صفية العمرى!  يعود لها

  العذراء المفتونة 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 

ــــــزيون ـــــب الفرنســـــى.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليف ـــــأليف الكات ـــــرى :  ت هن
مهنــــــــدس .  شــــــــنودة جـــــــرجس:  إعـــــــداد وســــــــيناريو وحـــــــوار.  باتـــــــاى

.  ميرفــــــــت شـــــــرارة:  مصـــــــممة أزيـــــــاء.  ماجـــــــدة المـــــــوجى:  الـــــــديكور
إبـــــــراهيم أبـــــــو :  اإلعـــــــداد الموســـــــيقى.  منيـــــــر زكـــــــى:  مـــــــدير إضـــــــاءة

مـــــــدير إدارة .  يـــــــةعبـــــــد الســـــــالم عط:  اإلشـــــــراف اللغـــــــوى.  المجـــــــد
.  أحمــــــد إســـــــماعيل:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  أمينــــــة المعــــــداوى:  اإلنتــــــاج

ــــــــاج ــــــــذ.  عــــــــادل يوســــــــف:  مســــــــاعد اإلنت ــــــــتج المنف يوســــــــف :  المن
ســـــــــامية :  ؛ تصـــــــــوير ســـــــــمير الصـــــــــبان:  مـــــــــدير تصـــــــــوير.  مـــــــــرزوق
.  ، محمـــــد عبـــــد الصـــــمد ، إبـــــراهيم عتيـــــق ، محمـــــد زغلـــــول صـــــبحى

حمــــدى :  د فــــى اإلخــــراجســــاع.  شــــعبان حنفــــى:  المخــــرج المســــاعد
  . ] محمد عبد السالم : [ إخراج.  ، حسين أبو المجد خطاب

ـــــرى ـــــة.  ¤.  ، ليلـــــى طـــــاهر عمـــــر الحري ـــــى.  بطول ـــــد النب .  مـــــى عب
ــــــغ حبشــــــى.  أحمــــــد مــــــاهر.  ســــــهام فتحــــــى.  ســــــلوى محمــــــود .  بلي

،  عبـــــد المـــــنعم قنـــــاوى.  ، ســـــيد عبـــــد الفتـــــاح فرجـــــانى محمـــــد علـــــى
باالشـــــتراك .  ، مـــــراد مـــــوافى المجـــــدإبـــــراهيم أبـــــو .  ســـــليمان حســـــين
  . أنور إسماعيل:  مع الفنان القدير

درامــــا فرنســــية مــــن أوائــــل القــــرن عــــن فتــــاة تقــــع فــــى حــــب شــــخص 
، فـــــإذا بأهلهـــــا وبـــــدعم مـــــن أحـــــد الكهنـــــة يقـــــررون أن تـــــدخل  متـــــزوج
ـــه  تقـــرر هـــى الهـــرب مـــع حبيبهـــا.  الـــدير ، وبالكـــاد يســـتجمع هـــو إرادت

ــــى ال ــــه الت ــــزال يحبهــــا ويحترمهــــالطلــــب الطــــالق مــــن زوجت ــــل   ي ، وتقب
، وهنــــــا تقــــــرر هــــــى إنهــــــاء حياتهــــــا احترامــــــا لحــــــب  الزوجــــــة حبــــــا لــــــه

، واحتقــــــارا لتدلهــــــه فــــــى حبهــــــا هــــــى رغــــــم  وتضــــــحيات تلــــــك المــــــرأة
ـــك ـــاخ .  ذل ـــات مـــن من فكـــرة عميقـــة عـــن الحـــب ومســـئولياته فـــى خلفي

المســــــــرح  ‘، أفســــــــدها لحــــــــد كبيــــــــر فشــــــــل سلســــــــلة  غيــــــــر مــــــــوات
ـــــــالمى ـــــــى’  الع ـــــــاد ف ـــــــه  المعت ـــــــدور حول ـــــــذى ت إمســـــــاك المضـــــــمون ال

فــــى هــــذه المخطوطــــة لــــم يتبلــــور ذلــــك إال فــــى المشــــهد .  مســــرحياتها
، وبعــــد بعــــض مـــــن تالعــــب غيــــر دقيـــــق وربمــــا غيــــر مقصـــــود  األخيــــر

، الـــــــــذى يتعـــــــــاطف ضـــــــــد التزمـــــــــت الـــــــــدينى  بتوجهـــــــــات المشـــــــــاهد
ــــين الحــــب   واالجتمــــاعى ــــدور ب ــــم يكتشــــف أن الصــــراع الحقيقــــى ي ، ث

ين مــــــا يجــــــب أن يكــــــون عليــــــه كــــــالتزام وقــــــرار ، وبــــــ كعاطفــــــة جارفــــــة
، ربمــــــا عــــــدا ليلــــــى طــــــاهر فــــــى دور  تمثيــــــل غيــــــر مقنــــــع ككــــــل.  واع

  . الزوجة
  رجال  ٣عذراء و

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٦مصر 
  . سيد سيف:  إخراج

،  ، صـــــفية العمـــــرى ، ليلـــــى علــــوى ، عــــزت العاليلـــــى فريــــد شـــــوقى
ـــــو بكـــــر عـــــزت ـــــ ، جـــــالل عيســـــى أب ـــــد المـــــنعم إب ، شـــــريفة  راهيم، عب

ــــدة ســــيف النصــــر مــــاهر ، محمــــد أحمــــد  ، صــــبرى عبــــد المــــنعم ، فري
  . المصرى

، يحـــــاول الرجــــــوع للعمـــــل الشــــــريف  قصـــــة طريــــــد بإحـــــدى القــــــرى
، وتزمـــــت  ممـــــزق مـــــا بـــــين رغبتـــــه هـــــذه.  بعـــــد خروجـــــه مـــــن الســـــجن

ـــــع ـــــه مـــــع ضـــــابط  الجمي ـــــديم ل ـــــأر ق ـــــذى يورطـــــه بســـــبب ث ـــــه ال ، وأخي
،  خطيبــــــــة هــــــــذا الضــــــــابط العــــــــذراء ليلــــــــى علــــــــوى هــــــــى.  الشــــــــرطة

ــــــة.  ويغتصــــــبها هــــــذا األخ الشــــــرير ــــــا روتيني ، لكــــــن الطــــــاقم  ميلودرام
  . الكبير جعلها جذابة جماهيريا لحد ملموس

  العذراء والشعر األبيض 
  ق م ١١٥)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٣مصر 
  . حسين كمال:  إخراج

ـــــــد ـــــــة عبي ـــــــز نبيل ـــــــريم فخـــــــر  ، شـــــــريهان ، محمـــــــود عبـــــــد العزي ، م
،  ، ميرفـــــت كــــاظم ، محمــــود القلعــــاوى مــــدوح عبــــد العلــــيم، م الــــدين

  . ، حياة صالح الدين ، وفاء وجدى هانم محمد
، وتحـــب  ، تـــنجح فـــى الطـــالق مـــن زوجهـــا نبيلـــة عبيـــد ســـيدة ثريـــة
ــــرا مــــن عمارتهــــا ــــى طفلــــة.  ســــاكنا فقي .  تتزوجــــه لكــــن ال تنجــــب وتتبن

ـــ ـــا له ـــراه أب ـــة تعلقـــت بمـــن كـــان يجـــب أن ت ـــاة يافع ا ال ولمـــا وصـــلت فت
.  ، وتبـــــدأ المشـــــكلة التـــــى تســـــتغرق نصـــــف الفـــــيلم الثـــــانى معشـــــوقا

ــــرة يتكــــون مــــن نصــــفين ال  ككــــل أفــــالم حســــين كمــــال فــــى تلــــك الفت
ميزتــــه األهــــم كموجــــه هــــى أناقــــة الصــــورة .  عالقــــة ألى منهمــــا بــــاآلخر

ــــه ، وأنــــه انطالقــــة  والخلفيــــات ووجبــــة المشــــهيات المعتــــادة فــــى بطالت
أيـــــام  “و”  رجـــــوك اعطنــــى هــــذا الــــدواءأ “انظــــر .  شــــريهان للنجوميــــة
ــــــــــــى الحــــــــــــالل ــــــــــــالم ”  ف ــــــــــــث أف ــــــــــــى مثل الســــــــــــابقين واألفضــــــــــــل ف

الـــــــذى ”  قفـــــــص الحـــــــريم “، وانظـــــــر أيضـــــــا  ’ حسينـ  نبيلةـ  إحسان ‘
  . يسرى عليه نقد البنية الدرامية المذكور

   ٢/١العذراء والعقرب 
  ق م ١٠٣)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٩٠مصر 

قصـــــــة .  ٢٠٠٠ســـــــكرين ]  رأفـــــــالم النصـــــــ  ٢٠٠٠ســـــــكرين  [
لونجـــــا :  موســـــيقى رقصـــــة الحلـــــم.  عـــــاطف رزق:  وســـــيناريو وحـــــوار

.  محمــــــد بكـــــــر:  فوتوغرافيـــــــا.  هـــــــانى شــــــنودة:  من مؤلفــــــاتـ   ٨٨
محمـــــــد  :  المســـــــاعد األول للمخـــــــرج.  كمـــــــال فهمـــــــى:  نيجـــــــاتيف
.  عـــــاطف رزق:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  رضـــــا جبـــــران:  المقدمـــــة.  كمـــــال

ــــــدس ــــــل عز :  مكســــــاچ مهن ــــــزجمي هــــــانى :  الموســــــيقى التصــــــويرية.  ي
مجــــدى عبــــد :  المنــــتج الفنــــى.  يوســــف المــــالخ:  مونتــــاچ.  شــــنودة

نـــــــاجى :  المخـــــــرج.  إبـــــــراهيم صـــــــالح:  مـــــــدير التصـــــــوير.  المســـــــيح
  . أنجلو

.  صـــــــــابرين:  بطولـــــــــة النجمـــــــــة المتألقـــــــــة.  ¤.  يوســـــــــف شـــــــــعبان
محســــن :  باالشــــتراك مــــع الفنــــان الكبيــــر القــــدير.  محمــــود الجنــــدى

ــــدين.  نهــــى العمروســــى.  انســــرح ــــا عــــز ال الوجــــه .  عــــاطف رزق.  ثري
محمــــــــد .  ســــــــعاد فهمــــــــى:  الراقصــــــــة.  محمــــــــود عــــــــامر:  الجديــــــــد

ــــــــدور ، شــــــــريفة ســــــــعيد الشرشــــــــابى .  ، چــــــــورچ غــــــــالى ، محمــــــــد من

قــــام بإحيــــاء األفــــراح فرقــــة .  ، هنــــد حســــنى عمــــرو محمــــد:  األطفــــال
ــــــادة ــــــد الوهــــــاب:  المصــــــريين بالســــــويس بقي :  رب؛ المطــــــ طــــــارق عب

  . عزت مرسى
،  ، بـــــال تميـــــز يـــــذكر ميلودرامـــــا تعليـــــق اجتمـــــاعى متواضـــــعة التنفيـــــذ

ــــى صــــنع شــــىء مــــن ال شــــىء ــــن شــــعبان ف ــــر  مــــع اجتهــــاد م ، وهــــو أم
ــــــالتوازى معــــــه صــــــاحب مقهــــــى .  أصــــــعب مــــــن أن تحققــــــه صــــــابرين ب

، فيســـــتدرجها بواســـــطة إحـــــدى الســـــيدات  طـــــامع فـــــى حســـــناء الحـــــى
تقتلـــــــه .  باغتصــــــابه لهــــــا إلــــــى منــــــزل األخيـــــــرة حيــــــث ينتهــــــى األمـــــــر

، والورقــــــة  ويــــــذهب معظــــــم الفــــــيلم فــــــى محــــــاوالت خطيبهــــــا تبرئتهــــــا
  .  الوحيدة هو إجبار تلك السيدة على االعتراف

  عذراء ولكن 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٧مصر 

:  مونتــــاچ.  ســــيد موســــى:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم إبــــراهيم والــــى
ـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم ـــــى حســـــن:  م ســـــيمون :  إخـــــراج.  عل

  . صالح
  . ، مريم فخر الدين ، مصطفى فهمى ، سمير صبرى نيللى

ـــة كســـيرة القلـــب ـــى حبـــه  ، يحبهـــا شـــخص آخـــر البطل ، ويســـتمر عل
ــــه كــــل طــــاقم الفــــيلم .  حتــــى بعــــد اكتشــــاف أن أمهــــا تعمــــل فــــى كباري

، وألســـــــــباب  ، ألســـــــــباب دائمـــــــــة بالنســـــــــبة لبعضـــــــــهم ردئ التمثيـــــــــل
  . ! عتخص الفيلم بالنسبة للجمي

   ٢/١العرافة 
  ق م ١٢٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨١مصر 

عبــــــد :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار]  مصــــــر للتوزيــــــع ودور العــــــرض [
.  ناديـــــة حمـــــزة:  إنتـــــاج.  عمـــــر خورشـــــيد:  موســـــيقى.  الحـــــى أديـــــب

ــــــذ ــــــتج المنف ــــــاب:  المن ــــــل دي ــــــدير التصــــــوير.  خلي ــــــد المــــــنعم :  م عب
  . عاطف سالم:  إخراج.  بهنسى

،  ، جميــــل راتــــب ، مديحــــة يســــرى ، عمــــر خورشــــيد لمديحــــة كامــــ
  . ، فاروق يوسف ، يونس شلبى محمود المليجى

خاتمـــة أفـــالم مـــا ســـمى بمراكـــز القـــوى فـــى تتابعهـــا المكثـــف خـــالل 
المســـــتوى الفنـــــى أفضـــــل قلـــــيال .  ” الكرنـــــك “األعـــــوام الســـــت منـــــذ 

، ال ســـــيما مــــع وجـــــود مديحـــــة   ” إحنـــــا بتــــوع األتـــــوبيس “مــــن ســـــابقه 
،  ، ومديحـــــة يســـــرى وجميـــــل راتـــــب فـــــى الـــــدعم القيـــــادة كامـــــل فـــــى

ــــــل ســــــذاجة بحــــــال ــــــذى .  لكــــــن الموضــــــوع ال يق ضــــــابط الشــــــرطة ال
، يهربــــان ســــويا  يتعــــرف بطالبــــة مشــــاغبة وبــــدال مــــن أن تهــــرب وحــــدها

ـــــذى يجـــــرب نفســـــه فـــــى  مـــــن بطـــــش جميـــــل راتـــــب هـــــذه المـــــرة ، وال
الــــــدور الـــــــذى تعاقــــــب عليـــــــه كبــــــار النجـــــــوم مثــــــل كمـــــــال الشـــــــناوى 

  . أباظةورشدى 
  عرائس فى المزاد 

  ق أأ ١١٠)  س/    ف ( ١٩٥٥مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ــــــدة هــــــالل ، شــــــكرى ســــــرحان كريمــــــان ــــــات صــــــدقى ، عاي ،  ، زين
، إســـــــتيفان  ، محمـــــــود شـــــــكوكو ، مـــــــارى منيـــــــب محمـــــــود المليجـــــــى

  . ، السيد بدير روستى
ــــــــذا الطــــــــاقم الكبيــــــــر ــــــــة ومســــــــلية به ــــــــة طريف ــــــــديا اجتماعي .  كومي

.  جشـــــع يريـــــد تـــــزويج بناتـــــه الـــــثالث مـــــن أزواج أغنيـــــاء المليجـــــى أب
الثانيــــــة يغتصــــــبها مــــــن كانــــــت .  األولــــــى تهــــــرب وتتــــــزوج شــــــابا فقيــــــرا

، الثالثــــــة تتــــــزوج زميلهــــــا المهنــــــدس رغــــــم إرادة  تحبــــــه فتقتلــــــه وتجــــــن
  . األب لكنه يصمم على مالحقة هذا الزواج

  ☺  ٢/١عربات النار 
Chariots of Fire 

  ق م ١٢٣)   س ( ١٩٨١بريطانيا 
[Twentieth Century Fox] Allied Stars; Enigma. CD: 

Milena Canonero. M: Vangelis. E: Terry Rawlings. PD: 
Roger Hall. DPh: David Watkin. S: Colin Welland. P: 
David Puttnam. D: Hugh Hudson. 

Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers, Nick Farrell, 
Alice Krige, Cheryl Campbell, Ian Holm, John Gielgud, 
Lindsay Anderson, Patrick Magee, Nigel Davenport, Dennis 
Christopher, Brad Davis. 

ـــى للســـماء ـــا النب ـــى حملـــت إيلي ـــار هـــى الت ـــات الن ، ومعناهـــا فـــى  عرب
شخصــــيتان .  الفــــيلم متــــروك إلحساســــك أنــــت بهــــذه التحفــــة الرائعــــة

طالـــــب يهـــــودى بكليـــــة  )  بـــــن كـــــروس (هاولـــــد آيراهـــــامز :  محوريتـــــان
، يدفعــــه تعــــالى اآلخــــرين إلثبــــات ذاتــــه عــــن طريــــق  كــــايوس بكمبريــــدج

وإيريـــــــك ليـــــــديل .  التفـــــــوق فـــــــى الجـــــــرى بأســـــــلوب علمـــــــى وعقلـــــــى
الــــذى يريــــد الجــــرى ألنــــه )  إيــــان تشارليســــون (المبشــــر االســــكتلندى 

س كــــل ، وهــــو يقــــد تمجيــــد الســــم الــــرب الــــذى أعطــــاه هــــذه الموهبــــة
ــــة بمــــا فيهــــا  ــــين .  ’ الســــبت ‘التعــــاليم الديني ــــدار األثن اآلن تقــــود األق

ــــــى  ــــــة ف ــــــة األوليمپي ــــــى الميدالي ــــــا عل لمواجهــــــة حاســــــمة باســــــم بريطاني
ـــــاريس  ـــــا مســـــتقلة.  ١٩٢٤پ ، ولقاؤهمـــــا صـــــراع  كـــــل شخصـــــية درام
اإلرادة !  ، والمفاجـــــــــأة أن التصـــــــــفيات ســـــــــتقام يـــــــــوم أحـــــــــد ثالـــــــــث

ــــرينواإليمــــان هــــم درســــا الفــــيلم الك ، هــــل متناقضــــان أم نحــــن فــــى  بي
ــــــا المعاصــــــرة هــــــذه ، هــــــذه هــــــى المتعــــــة  حاجــــــة لكليهمــــــا فــــــى حياتن

ـــه فهـــو لـــيس مجـــرد تبســـيط لألمـــور لصـــالح   ـــة غيـــر المحـــدودة ل الفكري
ـــدفق وحـــرارة فـــى كـــل مشـــهد.  كفـــة ضـــد األخـــرى ـــالعنوان  ت ، ولـــيس ب

، يبـــــرهن فيـــــه موجـــــه اإلعالنـــــات هيـــــو هدســـــون علـــــى اقتـــــدار  فقـــــط
ـــــه الســـــمة  مـــــدهش فـــــى أول ـــــات  (أفالم الواقـــــع كـــــل مـــــوجهى اإلعالن

، لكـــــــن لـــــــيس بهـــــــذا العمـــــــق  مدهشـــــــون عنـــــــدما يصـــــــنعون الـــــــدراما
، وقطعــــا لــــيس بهــــذه الرصــــانة فقــــد قــــاوم كــــل إغــــراءات  واالحترافيــــة

للدقة لـــم يســـتخدم منهـــا ســـوى التصـــوير البطـــئ فـــى ـ  اللعـــب بالســـينما 
ســــى ، وهــــو توظيــــف محــــض ألغــــراض التكثيــــف النف مشــــاهد الســــباق

أيضــــــــــا هــــــــــو فــــــــــيلم غــــــــــارق فــــــــــى حــــــــــب الــــــــــوطن .  ) للشخصــــــــــية
ـــــــا ( ـــــــى وحساســـــــية حضـــــــارية  ) بريطاني ، وكـــــــل أفكـــــــاره عوملـــــــت برق

،  الترجمـــــة البصـــــرية للصـــــراعات أروع ممـــــا تتخيـــــل.  وإنســـــانية رفيعـــــة
، أمــــــا بالنســـــــبة  مــــــثال ســـــــباقات البطــــــل األول مواقـــــــع حربيــــــة تقريبـــــــا

ن قوتـــــه مـــــن داخلـــــه ، أل للثــــانى فشـــــعر ال تهـــــتم الكـــــاميرا فيــــه بســـــواه



٢٢٩  

موســــــــيقى اســــــــتثنائية لفــــــــانچيليس !  وليســــــــت مــــــــن أى شــــــــىء آخــــــــر
وإنتـــــاج عظـــــيم لمنـــــتج .  ، وطـــــاقم تمثيـــــل داعــــم رائـــــع ولــــدت خالـــــدة

الشـــىء المـــذرى أنـــه نـــوقش فـــى .  مـــن طـــراز خـــاص هـــو ديفــــيد پوتنـــام
  ! مصر على أنه فيلم صهيونى

AA: Pic; SWDirectly for the Screen; OScr; CD. 
AAN: SptA (Holm); D; FE. 

   ٢/١عربة الفرقة 
The Band Wagon 

  ق م ١١١)   ت  ( ١٩٥٣أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. St and S: Betty Comden and 

Adolph Green. Songs: Howard Dietz and Arthur Schwartz. 
Dances and Musical Numbers Staged: Michael Kidd. MD: 
Adolph Deutsch; Musical Numbers Designed: Oliver Smith. 
AscP: Roger Edens. DPh: Harry Jackson, A.S.C.; 
Technicolor Color Cnslt: Henri Jaffa, Robert Brower. AD: 
Cedric Gibbons and Preston Ames; E: Albert Akst, A.C.E.; 
Orch: Conrand Salinger, Skip Martin and Alexander 
Courage; AstD: Jerry Thorpe; RecSup: Douglas Shearer. 
SD: Edwin B. Willis, Keogh Gleason; SpFx: Warren 
Newcombe; Costumes: Mary Ann Nyberg; Hair Stayles: 
Sydney Guilaroff; MUp Created: William Tuttle. P: Arthur 
Freed. D: Vincent Minnelli. 

Fred Astaire. Cyd Charisse. Oscar Levant. Nanette 
Fabray. Jack Buchanan. With: James Mitchell, Robert Gist. 
[UC: Ava Gardner]. 

يــــؤرخ  ـ  مرح وشـــديد األســـى معاـ  فـــى إطـــار كوميـــدى موســـيقى بـــارع 
للتحـــــوالت العميقـــــة فـــــى عـــــالمى المســـــرح والســـــينما وزوال النجوميـــــة 

وجهين والمـــــــؤلفين التقليديــــــة الوقــــــورة وبــــــزوغ نجـــــــم المنتجــــــين والمــــــ
، وتحــــــــول الفــــــــن لخلــــــــيط مــــــــن الجــــــــرأة واالستســــــــهال  المســــــــتقلين
التركيــــز علــــى نحــــو أخــــص أفــــول مجــــد الفــــيلم الموســــيقى  .  والمبالغــــة

، هــــذا مــــن خــــالل قصــــة  كمــــا عرفتــــه الثالثينيــــات وأوائــــل األربعينيــــات
ـــــه األضـــــواء ، يقبـــــل أداء مســـــرحية فـــــى  نجـــــم ســـــينمائى انحســـــرت عن

الكثيــــر مــــن الغنــــاء والــــرقص .  ســــخفها نيويــــورك لكــــن يكتشــــف مــــدى
، يجمعــــــه كلــــــه رقــــــة المرهــــــف أســــــتير وجمــــــوح الفاتنــــــة  عــــــالى الــــــروح

ـــــــــتم بنمـــــــــرة  شـــــــــاريس ـــــــــات ‘، ويخت ـــــــــرقص الچـــــــــاز ’  قـــــــــنص الفتي ب
ــــــــان لليفـــــــــانت وفــــــــابراى كــــــــالمنتج .  الحــــــــديث دوران داعمــــــــان ملفت

ــــذى ســــيحقق طموحــــات  ــــذ العــــرض ال ــــى تنفي والمؤلفــــة المشــــتغالن عل
  . اإلبداع القديم مع الشكل الجديد ، ويجمع الجميع

AAN: St and S; CD -Color; Scr of a MPic 

   ٢/١العربجى 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٣مصر 
  . أحمد فؤاد:  إخراج

، بهجــــت  ، معــــالى زايــــد ، شــــويكار ، يــــونس شــــلبى محمــــود ياســــين
،  ، كتكـــــوت األميـــــر ، منـــــى منيـــــر ، ســـــمير وحيـــــد ، نبيـــــل بـــــدر قمـــــر

ـــــزى مصـــــطفى:  ، الراقصـــــة شـــــوقى شـــــامخ ـــــل زي ، فـــــاروق  ، بـــــدر نوف
  . يوسف

ـــا ـــه بأنهـــا حـــرام ديني يقـــرر .  عربجـــى يكســـب ورقـــة يانصـــيب يفتـــون ل
ـــــذهب وتابعـــــه لكنهمـــــا يطـــــردان إنفاقهـــــا فـــــى المالهـــــى ـــــرران  ، في ، يق
يلقيهـــــا فـــــى النيـــــل لكـــــن تابعـــــه .  ، لكنهـــــا تـــــربح إنفاقهـــــا فـــــى القمـــــار

ـــــى اللحـــــوم الفاســـــدة  ـــــاجر ف ـــــورو …يأخـــــذها ويت .  هكـــــذا تســـــير األم
فقـــــرر ”  انتبهـــــوا أيهـــــا الســـــادة “أعجـــــب محمـــــود ياســـــين بـــــدوره فـــــى 

  . ، وبإفتعال أكثر إعادته بنفس التفاصيل
   ٢/١عرس الجليل 

Noise en Galilée 
  ق م ١١٧)   — ( ١٩٨١بلچيكا 

ــــو إنترناشــــيونال [ ــــيلم ]  كين وزارة ـ  المجموعــــة الفرنســــية  [مــــاريزا ف
وزارة الثقافــــــــة ـ  المركــــــــز الــــــــوطنى الســــــــينمائى ؛  الثقافــــــــة البلچيكيــــــــة

ـــــــــاج الســـــــــمعى الفرنســـــــــية :  قصـــــــــة وســـــــــيناريو.  ] البصـــــــــرى-؛ اإلنت
:  تصــــوير.  والتيــــر فــــان ديـــن إينـــد:  مـــدير التصـــوير.  ميشـــيل خليفـــى

ــــــــف ــــــــرين إي ــــــــدس الصــــــــوت.  فـــــــــاندر مي .  ريكــــــــاردو كاســــــــترو:  مهن
،  انبرنــــــــار لــــــــور :  إدارة اإلنتــــــــاج.  چــــــــان بـــــــــول لوبلييــــــــه:  مكســــــــاچ

-مـــــــــارى كاســـــــــترو:  مونتـــــــــاچ.  ، چـــــــــورچ خليفـــــــــى چـــــــــاكلين لـــــــــوى
ــــــــاسكيز ـــــــارى ســـــــينيا-چـــــــان:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  ف إنتـــــــاج .  م
  . ميشيل خليفى:  وإخراج

ــــو وردة مكــــرم خــــورى ــــر حمــــيس ، يوســــف أب ــــالن  ، چوليــــانو مي ، إي
،  ، تـــــالى دورا ، صـــــوفيا عمـــــار ، نزيـــــه عاقلـــــة أنـــــا أشـــــديان.  شـــــامى

، إيـــــــاد أنـــــــيس  ، بشـــــــرى قرمـــــــان مـــــــد العقيلـــــــىمح.  وائـــــــل برغـــــــوتى
،  ، أم فــــــايز دعــــــبس ، توفيــــــق خليفــــــى تــــــالى دورات ↑ ␡.  حسانـ  

ــــــان  ، حســــــام أبــــــو عيشــــــة ، ليلــــــى ورور محمــــــد صــــــالح دفــــــش ، حي
  . …،  الجعبة

ـــــيلم ذائـــــع الصـــــيت فـــــى أوســـــاط المهرجـــــانيين العـــــرب ، عبـــــارة  الف
ــــا ومضــــموني ــــا لكــــن مضــــطرب درامي ا عــــن عمــــل صــــغير مجتهــــد ظاهري

ــــرة ــــام بدرجــــة محي ــــر جــــذاب للجمهــــور الع ــــا غي ــــو كــــان  ، وقطع ، إال ل
هنـــــاك مـــــن يهـــــتم بـــــبعض المشـــــاهد العاريـــــة فـــــى فـــــيلم نـــــاطق بالعربيـــــة 

الموجــــــــه .  ) أحــــــــدها طقــــــــوس حمــــــــام العــــــــروس الســــــــابق العــــــــرس (
ـــور ـ  اإلسرائيلى ـــروى فـــى مـــزيج مـــن الفلكل العربى المقـــيم فـــى بلچيكـــا ي

يرين فـــــى قريـــــة فلســـــطينية والسياســـــة قصـــــة زفـــــاف لشـــــاب وفتـــــاة صـــــغ
واقعــــــة تحــــــت الحكــــــم العســــــكرى اإلســــــرائيلى الــــــذى يفــــــرض عليهــــــا 

يشــــترط الحــــاكم .  حظــــرا للتجــــول بســــبب تــــوالى االضــــطرابات فيهــــا
، ويتفاعــــــل الجانبــــــان بدرجــــــة مــــــا  العســــــكرى حضــــــور العــــــرس بقواتــــــه

أطرفهــــــا أن تتــــــولى نســــــوة البلــــــدة رعايــــــة  (وهــــــو أفضــــــل التتابعــــــات 
، ومـــــــن هـــــــذا تـــــــالوة صـــــــلوات  ت بإغمـــــــاءجنديـــــــة إســـــــرائيلية أصـــــــيب

ــــة لــــبعض شــــباب البلــــدة .  ) إســــالمية لهــــا ــــالتوازى هنــــاك حبكــــة ثانوي ب
المهـــــم .  ضــــد الحـــــاكم وجنــــوده)  فــــدائى (يخططــــون لعمــــل إرهـــــابى 

، وفجـــــأة  أن يصـــــاب العـــــريس بعجـــــز جنســـــى فـــــى اللحظـــــة األخيـــــرة
ودون تمهيـــــــد درامـــــــى يحـــــــاول الفـــــــيلم توجيـــــــه تعاطفاتنـــــــا ضـــــــد األب 

، حيـــث جعـــل االبـــن  ا رزينـــا قـــوى الشخصـــية طـــوال الوقـــتالـــذى بـــد
مـــــن أبويتـــــه المتســـــلطة تفســـــيرا لعجـــــزه ويكـــــاد يصـــــل األمـــــر لمحاولـــــة 

صــــحيح أنــــه لــــيس بســــذاجة .  ال معنــــى محــــدد يفهــــم للفــــيلم.  قتلــــه
، لكنــــه فــــى المقابــــل ال  المتقــــدم’  العــــدو ‘التحــــريض علــــى مقاومــــة 

ــــــف العــــــرب وكــــــرامتهم المتشــــــا ــــــى مشــــــكلة تخل مخة بغــــــض يركــــــز عل
المشــــــهد األخيــــــر وهــــــو .  النظــــــر عــــــن أحــــــوالهم وهــــــزائمهم المذريــــــة
، تعنــــى ضــــرورة أن يبتعــــد  هــــرب أحــــد األطفــــال بعيــــدا عــــن كــــل ذلــــك

،  اآلبـــــــاء ـ  ومن ثــــــم هزائمـ  الجيــــــل الجديـــــــد عــــــن مواصـــــــلة معــــــارك 
لكـــــــن هـــــــذا المشـــــــهد .  وبالتـــــــالى تعـــــــزز الفكـــــــرة النقديـــــــة الســـــــابقة

ضـــــا يجبرنـــــا علـــــى البحـــــث عـــــن المفـــــاجىء المقحـــــم بـــــال مقـــــدمات أي
، وهنــــا يضــــطرب معنــــى الفــــيلم مــــرة أخــــرى فالتفســــير الوحيــــد  تفســــير

لمشـــــهد الصـــــبى أنـــــه محاكـــــاه لمـــــا فعـــــل الموجـــــه نفســـــه فـــــى الحيـــــاة 
، لكنــــه لــــم يتســــامى علــــى معــــارك  ، ذلــــك الــــذى هــــاجر نعــــم الواقعيــــة

  ! اآلباء وال يزال يصنع أفالما عن مسقط رأسه
  عرض غير مشروع 

Indecent Proposal 
  ق م ١١٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

Paramount. M: John Barry. E: Joe  Hutshing. PD: Mel 
Bourne. DPh: Howard Atherton. ExcP: Tom Schulman and 
Alex Gartner. Based upon the N: Jack Engelhard. S: Amy 
Holden Jones. P: Sherry Lansing. D: Adrian Lyne. 

Robert Redford. Demi Moore. Woody Harrelson. 
مليـــــونير يعـــــرض علـــــى زوجـــــين شـــــابين متحـــــابين ومعـــــدمين أن ينـــــال 

المشـــــكلة الحقيقيـــــة تـــــاتى فيمـــــا .  الزوجـــــة لليلـــــة مقابـــــل مليـــــون دوالر
ال أحـــــد يريـــــد هـــــذا .  تضـــــيع العالقـــــة الدافئـــــة بـــــين الـــــزوجين:  بعـــــد

ــــــونير المهــــــذب الجــــــرىء معــــــا ال.  المــــــال  زال يالحــــــق الزوجــــــة الملي
ــــدأ لــــديها بعــــض المشــــاعر نحــــوه بعــــد الطــــالق ال يكــــون ســــوى .  وتب

يشـــــترى الـــــزوج بـــــالمليون هديـــــة فـــــرس النهـــــر للزوجـــــة :  حـــــل عبقـــــرى
ــــونير المعنــــى النهــــائى أن المــــال .  فــــى حفــــل خيــــرى دعــــاه إليهــــا الملي

، لكـــــن  ) علـــــى هـــــذا راهـــــن المليـــــونير (يشـــــترى أى شـــــىء وأى أحـــــد 
فكــــرة .  معقــــدا ال يمكــــن بيعــــه وشــــراؤه ببســــاطة الســــعادة تظــــل لغــــزا

، مــــــع نجــــــاح  فريـــــدة فائقــــــة عولجــــــت بحنكـــــة ودقــــــة وعمــــــق معقولـــــة
  . جماهيرى ملفت

  العرضحالجى سعيد صالح فى قضية نصب
  . ” العرضحالجى فى قضية نصب “انظر 

   ٢/١العرضحالجى فى قضية نصب 
  ق م ١٠٧)  س/  ف/  ت/  ماركو ( ١٩٨٧مصر 

ــــــوان الشاشــــــة ي العرضــــــحالجى ســــــعيد صــــــالح  “:  حتمــــــل أيضــــــاعن
  . ” فى قضية نصب

أفــــــــالم مصــــــــر ]  أفــــــــالم مصــــــــر الجديــــــــدة أفــــــــالم البلجــــــــون  [
:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  نبيـــــل غـــــالم:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  الجديـــــدة

الموســــــــيقى .  جميــــــــل عزيــــــــز:  مهنــــــــدس الصــــــــوت.  إبــــــــراهيم زكــــــــى
:  ونتـــــاچم.  عمـــــرو الصـــــيفى:  إنتـــــاج.  عمـــــار الشـــــريعى:  التصـــــويرية

حســــن :  إخــــراج . [ رمــــزى إبــــراهيم:  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم
  . ] الصيفى

.  صــــابرين:  النجمــــة.  ســــمير غــــانم:  بطولــــة.  ¤ . ســــعيد صــــالح
ــــــى ــــــد الغن ــــــل الهجرســــــى.  حســــــن مصــــــطفى.  ســــــعيد عب ضــــــيفة .  نبي

.  حســـــــن األســـــــمر:  المطـــــــرب الشـــــــعبى.  ســـــــعاد نصـــــــر:  الشـــــــرف
،  صــــــالح نظمــــــى.  زهــــــرة العــــــال : باالشــــــتراك مــــــع الفنانــــــة القــــــديرة

،  ســـــيف اهللا مختـــــار.  ، رأفـــــت فهـــــيم ناهـــــد ســـــمير.  نعيمـــــة الصـــــغير
، مصــــــطفى  ســــــمير رســــــتم.  ، أحمــــــد عبــــــد الوهــــــاب ســــــيد صــــــادق

، عـــــــادل أبـــــــو  ، عبـــــــد المـــــــنعم النمـــــــر ، حســـــــين الشـــــــريف المعـــــــاون
  .  ، عمر عز الدين ، حسنى عبد الجليل الغيط

ـــــدبير ـــــرة لت رســـــوم تســـــجيل نفســـــه   خـــــريح حقـــــوق يعمـــــل نقاشـــــا لفت
، ثـــــم تتجـــــه  ، بينمـــــا تعمـــــل حبيبتـــــه فـــــى بـــــار بأحـــــد الفنـــــادق كمحـــــام

ـــــات ـــــل إعالن ـــــة مربحـــــة  للعمـــــل كمودي ـــــات وهـــــى وظيف ـــــة إعالن ، فوكيل
ــــين ــــا إقامــــة عالقــــات جنســــية مــــع المعلن ــــدما .  لكــــن تتطلــــب تلقائي عن

يبــــــدأ الشــــــغل كمحــــــام ينضــــــم لمكتــــــب قــــــانونى يــــــديره عرضــــــحالجى 
هــــذه بدايــــة ســــاخنة .  ويــــر وإبــــدال األدلــــةيســــلك أســــاليب الرشــــوة وتز 
، لكـــــــن بعـــــــدها يضـــــــعف اإليقـــــــاع وتتفـــــــرع  تســـــــتند لتفاصـــــــيل جيـــــــدة
  . الحبكات وتهبط الكوميديا

   ٢/١ِعرق األسياد 
La Race des ‘Seigneurs’ 

  ]  بالفرنسية [ق م  ٧٩)   ت  ( ١٩٧٤فرنسا 
Les Films la Boétie [André Génovès]. Adp: Pierre 

Granier-Deferre and Pascal Jardin. <Dialogue: Pascal 
Jardin. Based on the Goncourt Prize Winner N Creezy: 
Felicien Marceau.> M: Philippe Sarde; >Orch: Hubert 
Rostaing.< DPh: Walter Wottitz. AD: Pierre Guffroy. E: 
Jean Ravel. Sd: Jean Labussiere. AstD: Philippe Lefèbvre. 
PMg: Jean Guillaume. GeneralPMg: Guy Azzi. <DelegateP: 
Eugène Tucherer. D: Pierre Granier- Deferre.> 

<Alain Delon.> Sydne Rome -in. ¤. <Avec: Claude 
Rich.> Jean-Mark Bory. Jean-Pierre Castaldi, Jacques 
Maury. Monique Melinand. Madeleine Ozeray. With the 
Participation of: Louis Seigner. <And Jeanne Moreau.> 

يقبـــل منصـــبا وزاريـــا ’  التجمـــع مـــن أجـــل الجمهوريـــة ‘زعـــيم حـــزب 
بــــالتوازى .  فيتهمــــه شــــريك كفاحــــه بخيانــــة المبــــادئ والتحــــول لليمــــين

يقـــيم عالقــــة مـــع موديــــل أغلفـــة ســــرعان مـــا تتحــــول لحـــب لكــــن ذعــــر 
ــــة ــــاة الوحــــدة يعقــــد العالق ــــاة مــــن حي ــــأن تنتحــــر  الفت ، وينتهــــى األمــــر ب

ـــه ـــة فـــى قصـــر اإلليزي ـــأخر عنهـــا لمقابل ـــدما يت ـــك حســـب  فعـــال عن ، وذل
الفكــــرة المحوريــــة أن الحــــب ال بــــد وأن يكــــون .  تهديــــدها األخيــــر لــــه

ــــذى جــــاء نتيجــــة صــــفقة  ــــى لنجــــاح البطــــل السياســــى وال ــــثمن الطبيع ال
ـــــه والحـــــزب دبرتهـــــا ســـــيدة يســـــارية ذات  سياســـــية الســـــتعادة والء زميل

ــــــهنفــــــ ــــــن صــــــديقات زوجت ــــــذ اللقطــــــات .  وذ م والنتيجــــــة المعروفــــــة من
ــــة ــــى هــــى انتحــــار البطل المفــــروض أنــــه معالجــــة لروايــــة مرموقــــة .  األول

، وأبـــــرزه عـــــدم  ، لكـــــن ســـــيوجد الكثيـــــر ممـــــا لـــــن يقنعـــــك فـــــى فرنســـــا
  . مصداقية ديلون الوسيم الشاب فى الدور

  ☺ عروس البحر الضئيلة 
The Little Mermaid 

  ]  استحراك [ق م  ٨٢)   — ( ١٩٨٩أميركا 
[Buena Vista] Walt Disney (Silver Screen Partners IV). 

Songs: Howard Ashman and Alan Menken. OScr: Alan 
Menken. P: Howard Ashman and John Musker. W. and D: 
John Musker and Ron Clements.  Directing Animators: 
Mark Hean, Glen Keane, Dencan, Baben Aquino, Andreas 
Deja, Mathew O’Callaghan. AD: Michael A. Peraza, Jr., 
Donald A. Towns. VFxSup: Mark Diadal. AssP: Maureen 
Donley. SupE: John Carnochan. Based on the Fairy Tale: 
Hans Christian Andersen. 

With the Talents of: Rene Auberjonois, Christopher 
Daniel Barnes, Jodi Benson, Pat Carroll, Patti Edwards, 
Buddy Hackett, Jason Marin, Kenneth Mars, Ben Wright, 
Samuel E. Wright. ␡ Talents of -inAlphOrder: Edie 
McClurg, Will Ryan.  
،  فاتحــــة عــــودة ديزنــــى ألفــــالم االســــتحراك الكبــــرى فائقــــة النجــــاح

تـــى شـــهدت تراجعـــا وتذبـــذبا كبيـــرين ألكثـــر مـــن عشـــرين عامـــا منـــذ وال
هنـــــا عـــــودة للقـــــيم الكالســـــية التـــــى صـــــنعت .  رحيــــل مؤســـــس الشـــــركة

ــــار القصــــة ــــث اختي ــــن حي ــــى ســــواء م ــــالم ديزن ــــائق ألف ، أو  الســــحر الف
ــــك المشــــاعر ــــارة وتحري ــــة اإلث ــــى نحــــو يجعلهــــا فائق ، أو  معالجتهــــا عل

اســــــب المكانــــــة الرائــــــدة االبتكــــــار فــــــى تقانــــــات االســــــتحراك بمــــــا ين
ــــــودة لهــــــانز  .  لألســــــتوديو واســــــمه ــــــن خــــــالل الع ــــــا م هــــــذا تحقــــــق هن

، واســـــــتقدام حدوتـــــــة عـــــــروس البحـــــــر األميـــــــرة  كريســـــــتيان أندرســـــــون
ــــــاة تحــــــت المــــــاء  ــــــون الســــــاخطة علــــــى حي ــــــة الملــــــك ترايت ــــــال ابن إيري

ذات مــــــرة تنقــــــذ األميــــــر سباســــــتيان مــــــن .  والمتطلعــــــة لحيــــــاة األرض
تتفـــــق مـــــع الســـــاحرة .  هـــــذا اإلنســـــان الغـــــرق وتقـــــع ســـــريعا فـــــى حـــــب

األخطبــــوط البدينــــة أورســــوال علــــى إخراجهــــا إلــــى الشــــاطئ وأن توقــــع 
خيـــال  .  ، لكـــن أباهـــا يرســـل خلفهمـــا مـــن يالحقهمـــا األميـــر فـــى حبهـــا

كاســـــح فـــــى جميـــــع الشخصـــــيات ووليمـــــة بصـــــرية وموســـــيقية أخـــــاذة 
ثنــــــــائى األغــــــــانى .  جعلــــــــت هــــــــذا العمــــــــل متعــــــــة كاملــــــــة ال تقــــــــارن

ينكين سيصــــــبح العالمــــــة المميـــــزة لسلســــــلة األفــــــالم التاليــــــة مـ  آشمان
:  والتــــــــى ستشــــــــهق إيراداتهــــــــا واحــــــــدا تلــــــــو اآلخــــــــر بانتظــــــــام عنيــــــــد

ــــــوحش “ ــــــة وال ــــــدين “،  ” الجميل ــــــك األســــــد “،  ” عــــــالء ال .  ” المل
وبرحيـــــل مينكـــــين فـــــى منتصـــــف هـــــذا األخيـــــر سيصـــــبح ضـــــرب أرقـــــام 

  . النجاح أصعب
AA: Song (Under the Sea -Menken -M, Ashman -Lyr); 

OScr;  
AAN: Song (Kiss the Girl -Menken -M, Ashman -Lyr). 

  عروس النيل 
Bride of the Nile 

  ق م ١٠٠)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٦٣مصر 
]  العربيــــــــة للســــــــينما ؛ العربيــــــــة للســــــــينما  المتحــــــــدة للســــــــينما [

:  ؛ ســــــيناريو فــــــايق إســــــماعيل:  ؛ قصــــــة لبنــــــى عبــــــد العزيــــــز:  فكــــــرة
ــــــــاي .  حســــــــين أحمــــــــد:  مونتــــــــاچ.  ، كامــــــــل يوســــــــف ق إســــــــماعيلف

ـــــاظر ـــــد الســـــالم:  مهندســـــا المن تنســـــيق .  ، حلمـــــى عـــــزب شـــــادى عب
نصـــــــرى عبـــــــد :  المكســـــــاچ المهنـــــــدس.  نجيـــــــب خـــــــورى:  المنــــــاظر
ـــــــور ـــــــابلوه .  الن ـــــــاريخ ت ـــــــة: موكـــــــب الت ؛  الفرقـــــــة االستعراضـــــــية الغنائي

 ، عبـــــد الحميـــــد عبـــــد أحمـــــد شـــــفيق أبـــــو عـــــوف:  موســـــيقى وألحـــــان
ــــــــرحمن الموســــــــيقى .  نفيســــــــة الغمــــــــراوى:  ؛ تصــــــــميم الرقصــــــــات ال
ـــــى إســـــماعيل:  التصـــــويرية ـــــة:  حـــــوار.  عل ـــــدين وهب ـــــدير .  ســـــعد ال م
ــــــل الســــــينمائية -التصــــــوير  ــــــاج.  علــــــى حســــــن:  الحي رمســــــيس :  إنت

  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  نجيب
رشـــــدى :  مـــــع.  ¤.  لبنـــــى عبـــــد العزيـــــز.  يقدمـ  رمســـــيس نجيـــــب 

، عبـــــــد  فـــــــؤاد شـــــــفيق.  ، عبـــــــد المـــــــنعم إبـــــــراهيم يكارشـــــــو .  أباظـــــــة
ــــــــور شــــــــديد ، عصــــــــمت محمــــــــود الخــــــــالق صــــــــالح حســــــــين .  ، دكت

؛  ، الضـــــيف أحمـــــد ، إبـــــراهيم حشـــــمت ، ســـــالمة إليـــــاس إســـــماعيل
  . سهير مجدى:  الراقصة

ـــــــرا  المعالجـــــــة مشوشـــــــة بشـــــــكل عـــــــام ، لكـــــــن الفكـــــــرة جريئـــــــة كثي
ــــــة للســــــينما المصــــــرية هنــــــدس يبحــــــث م.  بالنســــــبة للقوالــــــب الحديدي

وهنــــاك )  ؟ ال نــــدرى مــــا الحكمــــة (عــــن البتــــرول فــــى آثــــار األقصــــر 
ـــــون  ـــــه آت ـــــة اإلل ـــــه هـــــاميس ابن ـــــه  (تظهـــــر ل ـــــدرى أيضـــــا مـــــا عالقت وال ن

ورغــــم  !  قصـــة حــــب عنيفـــة تنتهـــى نهايــــة ســـاذجة جـــدا.  ) ؟ باألقصـــر
  . كل شىء ال نملك إال تحية الفيلم

   ٢/١عروسة البحر 
Mermaids 

  ق م ١٠٦)  ى فـى سىإ  ( ١٩٩٠أميركا 
Orion [Nicita/ Lloyd/ Palmer]. FE: Jacqueline Cambas. C: 

Margery Simkin. M: Jack Nitzsche. CD: Marit Allen. PD: 
Stuart Wurtzel. DPh: Howard Atherton. Based on the N 
Mermaids: Patty Dann. S: June Roberts. P: Lauren Lloyd, 
Wallis Nicita, Patrick Palmer. D: Richard Benjamin.  ↑ 
AscP: Suzanne Rothbaum. 

Cher. Bob Hoskins. Winona Ryder. ¤ Michael 
Schoeffling. Christina Ricci. Caroline McWilliams, Jan 
Miner.  ↑ Betsy Ownsend, Richard McEvain, Paula Plum, 
Dossy Peabody, William Paul Steele, Rex Trailer, Pete 
Kovner, Patricia Madden, Justin Marchisio. 

امــــــرأة يهوديــــــة ماجنــــــة دائمــــــة الترحــــــال وتغييــــــر عملهــــــا  :  ١٩٦٣
ـــم تعجبهـــا معاشـــرة صـــاحب العمـــل اآلن تأخـــذ ابنتيهـــا لبلـــدة .  كلمـــا ل

االبنـــــــة الكبـــــــرى تـــــــؤمن بالكاثوليكيـــــــة    هادئـــــــة فـــــــى ماساتشوســـــــيتس
ــــم بــــأن تكــــون راهبــــة بــــأن جيــــرانهم الوحيــــدين ديــــر ، وتستبشــــر  وتحل

مايحــــــــدث أن شـــــــهواتها تنفجــــــــر نحـــــــو حــــــــارس الــــــــدير .  للراهبـــــــات
االبنــــة الصــــغرى تحلــــم .  ، وال تجــــديها عفتهــــا الصــــارمة شــــيئا الشــــاب

أمــــا األم فتفضــــل صــــاحب متجــــر .  بــــأن تكــــون بطلــــة ســــباحة وغطــــس
مــــا يتلــــو .  األحذيــــة علــــى صــــاحب الشــــركة التــــى تعمــــل بهــــا ســــكرتيرة

.  ’ أكثــــر عاديــــة ‘ألربعــــة للتــــأقلم معــــا فــــى حيــــاة ذلــــك رحلــــة نضــــج ل
ـــــة العفـــــة ـــــديا مســـــتعقدة حـــــول ثنائي الشـــــهوة بارعـــــة األداء مـــــن /  كومي

، وال نعتقـــــد بالـــــذات أنـــــك ســـــوف تنســـــى بســـــهولة شخصـــــية  الجميـــــع
النســـــــخة .  األم الجذابـــــــة المفعمـــــــة بالحيويـــــــة التـــــــى جســـــــدتها شـــــــير

  . ق ١١١األصلية كانت تجرى 



٢٣٠  

  العروسة الصغيرة 
  ق أأ ٩٥)   س/  ماركو ( ١٩٥٦ مصر
  . أحمد بدرخان:  إخراج

، ســـــراج  ، محمـــــود المليجـــــى ، يحيـــــى شـــــاهين مـــــريم فخـــــر الـــــدين
  . ، صالح سرحان ، سعيد أبو بكر ، وداد حمدى منير

ـــــدا  ميلودرامـــــا إجتماعيـــــة وانتقـــــام صـــــارخة ومبالغـــــة ، ومصـــــممة تأكي
م ، وميزتهـــــــا هـــــــى الفرجـــــــة علـــــــى الطـــــــاق لهـــــــواة الفواجـــــــع المفرطـــــــة

ــــر ، منهــــا وفــــاة  سلســــلة كــــوارث تحــــل بســــيدة مصــــابة بالســــل.  الكبي
ـــــخ…ابنتهـــــا وطـــــرد زوجهـــــا مـــــن العمـــــل  ، تقـــــرر أن تنقـــــل مرضـــــها  إل

  . لكل من تسبب فى أضرار لها
  عروسة المولد 

  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٥٥مصر 
  . عباس كامل:  إخراج

، محمـــــود  ، ســـــعاد مكـــــاوى ، تحيـــــة كاريوكـــــا عبـــــد العزيـــــز محمـــــود
  . ، شكوكو ، نيللى مظلوم المليجى

، تقـــــرر تـــــرك الـــــرف والعمـــــل راقصـــــة فـــــى  عروســـــة المولـــــد الحلـــــوى
فـــــارس األحـــــالم يحـــــاول إقناعهـــــا بـــــالعودة فـــــوراء هـــــذا .  ملهـــــى ليلـــــى

كوميــــديا ســــاخرة كعــــادة عبــــاس  .  المــــرح واألضــــواء توجــــد آالم كثيــــرة
، ال تخلــــــو مــــــن بعــــــض الســــــذاجة وبعــــــض  ، طريفــــــة الفكــــــرة كامــــــل
  . البراعة

  ة وجوز عرسان عروس
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٢مصر 

.  عبـــــد العزيـــــز ســـــالم:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم االتحـــــاد
.  فكـــــرى رســــــتم:  مونتــــــاچ.  جمــــــال ســـــالمة:  الموســـــيقى التصـــــويرية

  . يحيى العلمى:  إخراج.  وديد سرى:  مدير التصوير
،  ، وحيــــــد ســــــيف ، إســــــعاد يــــــونس ، يــــــونس شــــــلبى ســــــمير غــــــانم

ـــا ، عمـــر  ، مـــريم فخـــر الـــدين ، محمـــد رضـــا ، ســـهير زكـــى لى زايـــدمع
  . ، زكريا موافى الحريرى

،  ) ” أفســـــحى يـــــا حبيبتـــــى “أشـــــهره طبعـــــا  (موضـــــوع مكـــــرر جـــــدا 
، تقــــع كــــل أحداثــــه بــــين أفــــراد  منفــــذ هنــــا فــــى إطــــار كوميــــدى متوســــط

ــــــــــزوج بطلــــــــــة الفرقــــــــــة مــــــــــن موجــــــــــه .  فرقــــــــــة مســــــــــرحية واحــــــــــدة تت
وبعــــد الســــنوات .  فقــــد بغــــرق البــــاخرة، الــــذى يســــافر ويُ  المســــرحيات

، أمــــا  يعــــود األول ويتمســــك بهــــا.  القانونيــــة تتــــزوج مــــن كــــان يحبهــــا
  ! من ناحيتها فهى تحب االثنين
  عريس بنت الوزير 

  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 
.  أبــــــو الســــــعود األبيــــــارى:  قصــــــة وحــــــوار.  أفــــــالم جمــــــال الليثــــــى

مـــــــاهر عبـــــــد :  س الـــــــديكورمهنـــــــد.  عبـــــــد الحـــــــى أديـــــــب:  ســـــــيناريو
ـــــــــور ـــــــــاچ.  الن مـــــــــدير .  ، حســـــــــين أحمـــــــــد جـــــــــالل مصـــــــــطفى:  مونت
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  محمود نصر:  التصوير

ــــــدس ــــــرى ، جــــــالل عيســــــى ، شــــــويكار فــــــؤاد المهن ،  ، محمــــــد خي
،  ، زوزو شـــــكيب ، جمـــــال إســـــماعيل ، ســـــالمة إليـــــاس ســـــهير ســـــامى
  . ، حسين زايد ، محمود رشاد إبراهيم سعفان

، ثــــــم يظهــــــر  ، تخطــــــب لزميلهــــــا الطيــــــار نــــــة وزيــــــر دولــــــة أجنبيــــــةاب
يكلـــــف ســـــكرتير .  زوجهـــــا الســـــابق الـــــذى فقـــــد فـــــى حـــــادث طـــــائرة

، والنهايــــــة المعروفــــــة فــــــى صــــــالح  الســــــفارة بــــــالتفريق بــــــين الخطيبــــــين
، أفضـــــــل مـــــــا فيهـــــــا  كوميـــــــديا متوســـــــطة.  ذلـــــــك الموظـــــــف الغلبـــــــان

ـــــداد  (شخصـــــية فـــــؤاد المهنـــــدس فـــــى إحـــــدى صـــــورها النموذجيـــــة  امت
  . ) عام لشخصية نجيب الريحانى

  العريس الخامس 
  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٢مصر 
  . أحمد جالل:  إخراج

،  ، فـــــؤاد شـــــفيق ، بشـــــارة واكـــــيم ، عبـــــاس فـــــارس حســـــين صـــــدقى
، ثريـــــا  ، لطفيـــــة نظمـــــى ، ســـــميحة ســـــميح ، آســـــيا محســـــن ســـــرحان

  . ، ثريا حلمى فخرى
فـــى .  لخطبتهـــا طمعـــا فـــى مالهـــافتـــاة ثريـــة تهـــرب مـــن أربعـــة تقـــدموا 

، وألنـــــه  األقصـــــر تقابـــــل شـــــابا وســـــيما يهـــــوى التصـــــوير الفوتـــــوجرافى
ـــــذاتها ـــــى يحبهـــــا ل ـــــدعى إنهـــــا الوصـــــيفة حت ـــــدأ .  بســـــيط وعاطـــــل ت وتب

  . كوميديا ال تحقق ضحكا يذكر.  رحلة الحب واالجتهاد
  عريس فى اليانصيب 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٩مصر 
ـــــا فـــــيلم [ ـــــل :  قصـــــة وســـــيناريو.  ســـــولى فـــــيلم ] الراني محمـــــد خلي

رمـــــزى :  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  الزهـــــار
  . إسماعيل حسن:  إخراج.  إبراهيم

، حســــــن  ، مــــــريم فخــــــر الــــــدين ، دالل عبــــــد العزيــــــز ســــــمير غــــــانم
،  ، حســــنى عبــــد الجليــــل ، جليلــــة محمــــود ، عمــــاد محــــرم مصــــطفى

  . ، إيمان حمدى ان على، عمر  ، رأفت راجى أشرف قنديل
ـــدعى تعرضـــها  ـــأن ت ـــه ب ـــة صـــاحب الشـــركة ل موظـــف يســـتغل حـــب ابن

ـــــزواج منهـــــا ـــــدم هـــــو لل ـــــى إبـــــالغ .  لالغتصـــــاب ويتق يصـــــمم األب عل
ـــــه االبنـــــة يمســـــك بشـــــاب  الشـــــرطة ـــــذى تدعي ، ومـــــن رقـــــم الســـــيارة ال

ـــــف ـــــزواج منهـــــا حـــــال للموق ـــــل ال ـــــك حبكـــــة .  بســـــيط يقب ـــــى ذل ـــــا يل م
ــــدة .  راء ظهــــر األبلكشــــف مــــا يجــــرى فــــى الشــــركة مــــن و  فكــــرة جي
  . أعطت بعض لحظات كوميدية ناجحة

  فاطمة … عريس لـ
  ]  تليفـزيونى  [ق م  ٩٤)   ت/   التليفـزيون ( ١٩٨٥مصر 

ـــــــر.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون ـــــــيس :  قصـــــــة الكاتـــــــب الكبي أن
ــــــــد اهللا:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  منصــــــــور ــــــــد ســــــــعيد عب .  ، فخــــــــرى فاي

.  ســـــيد بشـــــندى:  مــــدير اإلنتـــــاج.  نـــــافـــــايزة يوح:  مهندســــة الـــــديكور
.  جميــــــل عزيــــــز:  مكســــــاچ.  هــــــانى مهنــــــى:  الموســــــيقى التصــــــويرية

مـــــــــــدير .  أحمـــــــــــد إســـــــــــماعيل:  مونتـــــــــــاچ.  الشـــــــــــحرى:  المقدمـــــــــــة
:  إخــــراج.  ممــــدوح الليثــــى:  المنــــتج الفنــــى.  وديــــد ســــرى:  التصــــوير

  . سعيد عبد اهللا
ـــــــار.  محمـــــــد رضـــــــا ـــــــة¤ .  كريمـــــــة مخت صـــــــفاء .  شـــــــيرين:  بطول

تغريـــــد .  ســـــامى العـــــدل.  ســـــماح أنـــــور:  نجمـــــة التليفــــــزيون.  الســـــبع
ـــــد ـــــد الحمي ـــــل.  عب .  حســـــين إبـــــراهيم:  والوجـــــه الجديـــــد.  بـــــدر نوف
،  ، أشـــــــرف زكـــــــى عـــــــالء زايـــــــد.  ، ليلـــــــى صـــــــابونجى جمـــــــال شـــــــبل
ـــــد  كمـــــال الدســـــاوى.  ، قاســـــم شـــــحات حمـــــدى ســـــالم ، محمـــــد عب

ــــز ــــق العزي ــــد الجــــواد  ، حســــن مصــــطفى ، مصــــطفى توفي ــــولى، عب ،  مت
  . توفيق الكردى

ــــــة مســــــلية بشــــــكل عــــــام ــــــديا اجتماعي ــــــدون الفكــــــرة  كومي ، لكــــــن ب
، وبــــــال تميــــــز  الطريفــــــة المتوقعــــــة عــــــادة مــــــن أفــــــالم ممــــــدوح الليثــــــى

أب .  خـــــــــــاص للتمثيـــــــــــل أو الكوميـــــــــــديا أو أى العناصـــــــــــر األخـــــــــــرى
، يطلــــق ابنــــه  محــــافظ التفكيــــر فــــى تعاملــــه مــــع بنتيــــه طــــالبتى الجامعــــة

، فيرتكــــب   لــــه لمالحقــــة الصــــغرى المتحــــررة نســــبياالمالكــــم ســــبه األب
ـــــر مـــــن الحـــــوادث ضـــــد مـــــن يخـــــالهم عشـــــاقا لهـــــا بعـــــد ذلـــــك .  كثي

، مـــــن وجهـــــة نظـــــره  تصـــــبح مهمتـــــه اإلتيـــــان لهـــــا بالعرســـــان المناســـــبين
  . بالطبع

   ٢/١عريس ألختى 
  ق أأ ٩٠)   س/  سفير ( ١٩٦٣مصر 

و ســــيناري.  إحســــان عبــــد القــــدوس:  قصــــة.  أفــــالم كمــــال الشــــناوى
.  فكـــــرى رســـــتم:  مونتـــــاچ.  عبـــــد الحميـــــد جـــــودة الســـــحار:  وحـــــوار

  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  كليليو:  مدير التصوير
، عمــــــر  ، زيـــــزى البـــــدراوى ، كمـــــال الشـــــناوى مـــــريم فخـــــر الـــــدين

  . ، نوال أبو الفتوح الحريرى
ــــــاة دميمــــــة  ــــــى أداء  (البحــــــث عــــــن عــــــريس لفت ــــــدراوى ف ــــــزى الب زي

لكــــن .  م بهــــا صــــديق أخيهــــا عــــدو الــــزواج، يقــــو  ) ملفــــت للشخصــــية
كوميــــــــديا .  مــــــــا أن يعلمهــــــــا اإلهتمــــــــام بمظهرهــــــــا حتــــــــى يولــــــــع بهــــــــا

ـــــة ونفســـــية ســـــاخرة ـــــدين عـــــن  إجتماعي ، يخـــــرج بهـــــا أحمـــــد ضـــــياء ال
ـــــــودرامى ـــــــق االجتمـــــــاعى الميل ـــــــى التعلي ـــــــاد ف ـــــــه المعت ، وجـــــــاءت  قالب

  . موفقة لحد كبير
  عريس مراتى 

  ق أأ ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٥٩مصر 
  . عباس كامل:  اجإخر 

، زينـــــات  ، لـــــوال صـــــدقى ، عبـــــد الســـــالم النابلســــى إســــماعيل يـــــس
  . ، سهير البارونى ، توفيق الدقن صدقى

ــــديا ســــاخرة طريفــــة الفكــــرة ومســــلية ينكــــر زوجــــان زواجهمــــا ،  كومي
حتــــى يحصــــال علــــى وظيفــــة فــــى بيــــت أزيــــاء يشــــترط صــــاحبة وأختــــه 

  ! الجديدان اآلن كالهما يطاردان الموظفان.  تعيين العزاب
   ٢/١عريس الهنا 

  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٤مصر 
ســــــــيناريو .  أفــــــــالم عبــــــــد العظــــــــيم الزغبــــــــى]  وكالــــــــة الجــــــــاعونى [

ـــــدا:  وحـــــوار ـــــاچ.  فيصـــــل ن :  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم:  مونت
  . محمود فريد:  إخراج.  وحيد فريد

، زيــــــــــزى  ، بوســــــــــى ، لبلبــــــــــة ، ناهــــــــــد شــــــــــريف محمــــــــــد عــــــــــوض
  . يمى شكيب، م البدراوى

فتيــــــات اســـــــتعراض حتــــــى يـــــــتمكن مــــــن الســـــــفر  ٣طالــــــب يتـــــــزوج 
النهايـــــــة .  ، هـــــــذا الضـــــــطراره المـــــــادى للعمـــــــل فـــــــى الـــــــبالد العربيـــــــة

  . كوميديا مسلية بعض الشىء.  بالطبع العودة لحبيبته
  العريس يصل غدا 

  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

، مديحــــــــة  ، فــــــــؤاد المهنــــــــدس ، أحمــــــــد رمــــــــزى ســــــــعاد حســــــــنى
  . ، ليلى شعير ، مديحة سالم ، عماد حمدى يسرى

، يســــــعى رجــــــل للــــــزواج مــــــن األم فيــــــدفع أخيــــــه  أم وثــــــالث بنــــــات
، أفضـــل مـــن  كوميـــديا خفيفـــة ممتعـــة!  وصـــديق آخـــر للتقـــدم للبنـــات

التـــــى اعتمـــــدت علـــــى ســـــوء ”  الســـــاحرة الصـــــغيرة “ســـــابقتها ألولئـــــك 
  . الفهم وحده

  العز بهدلة 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٣٧صر م

  . توجو مزراحى:  إخراج
ــــب شــــالوم ــــده يوســــف ، زوزو لبي ـــــيتوريا ، أحمــــد الحــــداد ، عب ،  ، ف

  . ، عدالت ، روحية فوزى سعاد أحمد
بيـــــت واحـــــد يجمـــــع شـــــالوم بـــــائع اليانصـــــيب وعبـــــده الجـــــزار وكـــــذا 

تهـــــــبط ثـــــــروة علـــــــى األول يتضـــــــح بعـــــــدها أن .  عـــــــائلتى خطيبتهمـــــــا
ــــــةالعــــــز ب ‘ ــــــدت وقــــــد عفــــــا .  ’ هدل ــــــدة وإن ب ــــــديا شــــــالومية جي كومي

  . عليها الزمن بعض الشىء اليوم
  العزاب الثالثة 

The Three Bachelors 
  ق أأ ٩١)   س/  ت/  الشرق األوسط ( ١٩٦٤مصر 

ـــــو ســـــتار فـــــيلم أديـــــب جـــــابر  [ ـــــدين ]  ني أفـــــالم فـــــؤاد صـــــالح ال
ـــــــو يوســـــــف:  الســـــــيناريو والحـــــــوار.  وشـــــــريكه ـــــــد.  محمـــــــد أب س مهن
مهنـــــــــدس .  ] أنـــــــــدريا زانـــــــــديلس [ـ  أندريـــــــــه زنـــــــــديلس :  الصــــــــوت
مـــــــــدير .  حســـــــــين أحمـــــــــد:  مونتـــــــــاچ.  حلمـــــــــى عـــــــــزب:  الـــــــــديكور
.  أديـــــــب جـــــــابر:  مستشـــــــار اإلنتـــــــاج.  مســـــــعود عيســـــــى:  التصـــــــوير
  . محمود فريد:  إخراج

عبــــــد المــــــنعم .  حســــــن يوســــــف.  عــــــادل مــــــأمون.  ســــــعاد حســــــنى
ــــــراهيم ــــــو الف.  مديحــــــة ســــــالم.  إب ــــــوال أب ــــــوحن ،  أحمــــــد الحــــــداد.  ت
.  ، حامـــــــد مرســـــــى عبـــــــد الغنـــــــى النجـــــــدى.  ، ناديـــــــة عـــــــزت هيلـــــــين

  . ] محمد الموجى:  بدون ائتمان [

ــــب ــــب بيطــــرى بالترتي ــــى ومحــــامى وطبي ــــة مغن ــــى  األبطــــال الثالث ، عل
، لكــــنهم فــــى اليــــوم األخيــــر يقــــررون  وشــــك الخطوبــــة لــــثالث أخــــوات

تعلــــم .  ن للتــــوإقامــــة حفلــــة عزوبيــــة مــــع ثــــالث فتيــــات تعرفــــوا علــــيه
ــــــزال فــــــى  ــــــررون االعت ــــــث يق ــــــاألمر وتتطــــــور األمــــــور بحي ــــــاتهم ب خطيب
شــــاليه نــــائى باألســــكندرية بعيــــدا عــــن كــــل مــــا هــــو مؤنــــث ولــــو بمجــــرد 

مبالغــــــة غيــــــر محكمــــــة ذلــــــك أنهــــــم يــــــدققون مــــــع الســــــاعة  (االســــــم 
، بينمــــــــا عشــــــــرات األشــــــــياء حــــــــولهم  إلــــــــخ…والشــــــــمعة والمجلــــــــة 

ـــة أى نـــوع مـــن  (هـــر ســـعاد حســـنى بعـــد مـــرور ســـاعة كاملـــة تظ.  ) مؤنث
ــــــة هــــــذا ــــــاة تتعطــــــل ســــــيارتها أمــــــام الشــــــالية)  ؟ البطول ، فيســــــيل  كفت

ــــور ــــى الف ــــا عل ــــن .  لعــــابهم جميع ــــة م ــــى أن تتضــــح حقيقتهــــا وحقيق وإل
أرســــــلها تتواصــــــل المفارقــــــات الكوميديــــــة المتوســــــطة لكــــــن المســــــلية 

يتميــــز بــــبعض مــــن الجــــرأة فــــى تجســــيد حيــــاة الشــــباب .  بشــــكل عــــام
  . ى تلك الفترةالمتحررة ف

   ٢/١عزبة الصفيح 
  ق م ١٠٢)  س/    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . إبراهيم عفيفى:  إخراج

،  ، أحمــــد بــــدير ، ســــعيد صــــالح ، كمــــال الشــــناوى ناديــــة الجنــــدى
، ضـــــــياء  ، عـــــــزة لبيـــــــب ، عبـــــــد المجيـــــــد خضـــــــر نجـــــــوى المـــــــوجى

  . ، سعيد رضوان ، مدحت غالى الميرغنى
ر الــــذى أراد انتــــزاع عزبــــة نشــــال ونشــــالة يتحــــديان المســــتثمر الكبيــــ

،  والفـــيلم كلـــه جـــوالت ســـجال بـــين الطـــرفين.  الصـــفيح مـــن ســـكانها
،  ال شـــــىء مقنـــــع أصـــــال.  أقـــــرب لطريقـــــة أفـــــالم المغـــــامرات الهنديـــــة

  . فما بالك بمن يرون فيه رمزا للصراع العربى اإلسرائيلى
   ٢/١عزيزة 

  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . ىحسين فوز :  إخراج

،  ، زينـــــب صـــــدقى ، فريـــــد شـــــوقى ، عمـــــاد حمـــــدى نعيمــــة عـــــاكف
  . ، شكرى سرحان زينات صدقى

ـــــيلم استعراضـــــى ـــــديا ف ـــــا والكومي ـــــيط مـــــن الميلودرام ـــــئ  ، خل ، ممتل
ـــــة ـــــه علـــــى  ، مـــــا دامـــــت هنـــــاك نعيمـــــة عـــــاكف بالحيوي ، وجيـــــد التوجي
عزيــــزة تحتــــرف العمــــل فــــى المالهــــى حتــــى تحــــول أختهــــا .  نحــــو عــــام

ــــــة المدرســــــة  ــــــةطالب ــــــن النجــــــاح  الداخلي ــــــرب األخــــــت م ، وبينمــــــا تقت
ـــزواج فـــى هـــذا المجتمـــع الراقـــى ـــة ألفشـــاء  وال ـــأتى مـــن يطـــارد البطل ، ي

  . نهاية دامية وأخرى سعيدة للقصتين.  سرها
  عزيزة 

  ]  فـيديو  [ق م  ١٠٥)    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . مصطفى الشال:  إخراج

،  ، عــــــزة جمــــــال ، ليلــــــى طــــــاهر ، يوســــــف شــــــعبان إلهــــــام شــــــاهين
  . تهانى راشد

ـــــى  ـــــة العســـــال حكايـــــة الزوجـــــة األول فـــــيلم فــــــيديو عـــــن قصـــــة لفتحي
،  ال بــــأس بــــالفكرة.  التــــى تتنكــــر كخادمــــة لمعرفــــة ســــر الــــزواج الثــــانى

  . ، والمستوى الفنى متوسط والمضمون تعليق اجتماعى جيد
  مارات المسكين … عزيزى
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٧٣)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 

:  اإلعــــــداد التليفـــــــزيونى والســــــيناريو.  تحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفزيــــــونا
منيـــــر :  مـــــدير إضـــــاءة.  عايـــــدة طـــــه:  ديكـــــور.  أحمـــــد عبـــــد الســـــالم

،  ، ممــــــــدوح العســــــــال ســــــــمير الصــــــــبان:  مــــــــديرو التصــــــــوير.  زكــــــــى
ــــــــراهيم خطــــــــاب ــــــــتج .  ، ســــــــامية صــــــــبحى ، محمــــــــد زغلــــــــول إب المن

.  ة المعـــــــداوىأمينـــــــ:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  يوســـــــف مـــــــرزوق:  المنفـــــــذ
المخرجـــــــــــان .  محمـــــــــــد أبـــــــــــو المجـــــــــــد:  ســـــــــــاعد فـــــــــــى اإلخـــــــــــراج

:  إخــــــــراج.  ، محمــــــــد األصــــــــيلى ســــــــالمة الجبرونــــــــى:  المســــــــاعدان
  . ألكسى أربوزوف:  للكاتب الروسى ␡.  محمد عبد السالم

ــــــة ــــــى.  شــــــيرين:  بطول أحمــــــد .  ســــــامح الصــــــريطى.  وجــــــدى العرب
  . ، كمال رزق صالح الدين

ــــ ـــوزوف السوف ـــذى عـــاد مـــن مســـرحية أرب ييتى عـــن الشـــاب الطيـــب ال
ـــــه بعـــــد أن حرقـــــت كـــــل  ـــــيم في ـــــرأة شـــــابة تق ـــــة ليجـــــد ام الحـــــرب الثاني

يحبهـــــا ويرعاهـــــا هـــــى وصـــــديقها بمـــــا فـــــى ذلـــــك .  صـــــوره ومتعلقاتـــــه
ــــــــا ــــــــا ومعنوي ــــــــزوج أن .  دعــــــــم ومباركــــــــة زواجهمــــــــا مادي ــــــــرر ال اآلن يق

معالجـــة ليســـت حـــارة جـــدا بمـــا .  يســـتدعيه ليســـلمه حبيبتـــه الحقيقيـــة
، لكـــــــن تظـــــــل لهـــــــا لحظاتهـــــــا المـــــــؤثرة حـــــــول  عى الموضـــــــوعيســـــــتد

، التـــــى بـــــدورها رمـــــز  شخصـــــية العنـــــوان وتضـــــحياتها وحبهـــــا الصـــــادق
لكـــــــل الشـــــــعب السوفــــــــييتى الـــــــذى اعتـــــــاد تقـــــــديم التضـــــــحيات فـــــــى 

  . ، دون أن يكافأ بالسعادة أو الجزاء المتوقع الحرب وغيرها
   العزيمة 

  ق أأ ١٠٦)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٣٩مصر 
مصـــــطفى :  ؛ الصـــــوت فاركـــــاش.  ف:  التصـــــوير.  ســـــتوديو مصـــــر

:  الحــــــوار.  ولــــــى الــــــدين ســــــامح:  ؛ المنــــــاظر ، عزيــــــز فاضــــــل والــــــى
؛  عبــــــــــد الحميــــــــــد عبــــــــــد الــــــــــرحمن:  ؛ الموســــــــــيقى بــــــــــديع خيــــــــــرى

؛  ريـــــــــاض الســـــــــنباطى:  ؛ تلحـــــــــين صـــــــــالح جـــــــــودت:  األغنيـــــــــة >
قاســــــــــم :  ؛ ريچيســــــــــير صــــــــــالح أبــــــــــو ســــــــــيف:  مســــــــــاعد مخــــــــــرج

:  أخــــــذت المنــــــاظر.  كمــــــال ســــــليم:  يف وإخــــــراجتــــــأل.  < وجــــــدى
؛  تـــــوبيس كالنـــــج فـــــيلم:  ؛ آالت تســـــجيل الصـــــوت بأســـــتوديو مصـــــر
:  المالبــــــس مــــــن إنتــــــاج.  معامــــــل ســــــتوديو مصــــــر:  طبــــــع وتحمــــــيض

  . ، شركة مصر لنسيج الحرير شركة مصر للغزل والنسيج
ـــــــل¤ .  فاطمـــــــة رشـــــــدى ـــــــار عثمـــــــان:  تمثي ،  ، زكـــــــى رســـــــتم مخت
ـــــــاس فـــــــارس مـــــــارى :  مـــــــع.  ، مختـــــــار حســـــــين وصـــــــفى، عمـــــــر  عب

ــــــب ــــــا فخــــــرى ، حســــــن كامــــــل مني ــــــد الســــــالم النابلســــــى ، ثري ،  ، عب
.  ، أحمــــد شــــكرى ، آمــــال حســــين ، علــــى طبنجــــات حكمــــت فهمــــى

بـــــدون  . [ ، عبـــــد العزيــــز خليـــــل ، أنــــور وجـــــدى حســــين صـــــدقى:  و
  . ] ، إسكندر منسى شفيق نور الدين:  ائتمان

ـــــا ـــــه  تقن العناصـــــر، مـــــ أول فـــــيلم مصـــــرى متماســـــك حرفي ، رغـــــم أن
أنـــــتج فــــــى الواقـــــع لمجــــــرد عـــــدم إبقــــــاء عـــــاملى ســــــتوديو مصـــــر بــــــال 



٢٣١  

هــــذه هــــى األســــطورة الصــــغيرة أمــــا .  ، وهــــم يتقاضــــون مرتبــــاتهم شــــغل
، فهـــــى اإلجمـــــاع النقـــــدى علـــــى منحـــــه االئتمـــــان  األســـــطورة األكبـــــر

فنيــــــا ال يوجــــــد .  ’ أول فــــــيلم واقعــــــى مصــــــرى ‘الغريــــــب مــــــن نوعــــــه 
ــــه اقعيــــةشــــىء اســــمه ســــينما و  فالواقعيــــة .  ، وكأنهــــا مــــذهب قــــائم بذات

ال تعــــدو جــــزءا مــــن تقانـــــات الحكــــى مطلــــوب فـــــى كــــل األفــــالم بمـــــا 
، وقطعـــا  ، لكنهـــا ليســـت قالبـــا أو ضـــربا أو حتـــى ثيمـــة فيهـــا الخياليـــة

ـــة فقـــط بالقـــدر الـــذى  هـــى ليســـت هـــدفا فـــى حـــد ذاتهـــا ، وهـــى مطلوب
اما إن الح ال يتســـــبب فـــــى إيقـــــاظ المشـــــاهد مـــــن االنـــــدماج مـــــع الـــــدر 

ـــــر منطقـــــى ـــــه شـــــىء غي ـــــدراما نفســـــها  ل وهى األســـــاس ـ  ، أمـــــا هـــــذه ال
ــــه ومصــــطنع  ـ  والهــــدف المقصــــود لحــــد ذاته ــــة في فهــــى شــــىء ال واقعي
ــــدا وفــــى كــــل األحــــوال ــــات نقــــاد .  تأكي ــــه مــــا ترســــخ فــــى أدبي علــــى أن

ـــراء أو  ـــى قضـــايا الفق ـــى تتبن ـــر العـــالم هـــو تســـمية األفـــالم الت اليســـار عب
وطبقــــا لهــــذا التعريــــف .  األفكــــار بالســــينما الواقعيــــة الســــينما اشــــتراكية

ـــه ـــيس منهـــا ذات ـــدا ل ـــالفيلم تأكي ، فالمكـــان وحـــده ال يعطـــى الفـــيلم  ، ف
ـــــاء لـــــوس أنچلـــــيس  تصـــــنيفا وإال أصـــــبح طوفـــــان أفـــــالم عصـــــابات أحي

.  فــــى التــــاريخ’  واقعيــــة ‘، هــــى أشــــد األفــــالم  أو البــــرووكلين الفقيــــرة
ف يصــــــنف الفــــــيلم مــــــن إن أى تحليــــــل مضــــــمونى مــــــن أى نــــــوع ســــــو 

ــــى كفــــيلم برچــــوازى القــــيم ــــه الرئيســــين ال  الطلقــــة األول ، رغــــم أن بطلي
إنـــــــه قصـــــــة تـــــــروج لقـــــــيم هـــــــذه الطبقـــــــة  .  ينتمـــــــون للطبقـــــــة الوســـــــطى

، وهـــــــى قـــــــيم تطـــــــرح طـــــــوال  كالجديـــــــة والتعلـــــــيم وتقـــــــديس العمـــــــل
ــــــــين لهــــــــذه الطبقــــــــة يعملــــــــون بالتجــــــــارة  الوقــــــــت علــــــــى لســــــــان ممثل

يحملــــــون  ـ  وهى داللــــــة واضحةـ  ارهم ؛ واختــــــ واإلنشــــــاءات واإلنتــــــاج
،  بالمثـــــل اختيـــــار الشـــــرير لـــــيس أقـــــل داللـــــة!  جميعـــــا رتبـــــة الباشـــــوية

ــــوفر فــــى  ــــدما تت ــــاء الطبقــــات الشــــعبية عن ــــد أبن إنهــــم ببســــاطة وبالتحدي
، ويمـــــــثلهم هنـــــــا جـــــــزار الحتـــــــة الوضـــــــيع  يـــــــدهم األمـــــــوال والســـــــلطة

ـــــا ووجـــــدانيا ـــــف تعليمي ـــــا والمتخل ـــــوى ال.  أخالقي قصـــــة هـــــذا هـــــو محت
ـــة  التـــى كرســـت لعقـــود طويلـــة واحـــدة أو أكثـــر مـــن أشـــهر البنـــى الدرامي

ـــة لمـــن تحـــب أم  لألفـــالم المصـــرية ـــزويج االبن ـــين ت ، وأهمهـــا الصـــراع ب
، أو حـــــــل العقـــــــدة بمعركـــــــة يدويـــــــة تحتـــــــل مشـــــــهد  مـــــــن ثـــــــرى فـــــــظ

ــــة ــــدور حــــول شــــاب فــــى حــــى شــــعبى كــــان أول .  النهاي هــــذه القصــــة ت
ـــه ـــرام الب مـــن أنهـــى تعليمـــه في ـــه لشخصـــيته يقـــرر ، والحت ـــد زميل اشـــا وال

، لكــــــن يفســــــد هــــــذا  مســــــاعدتهما بالمــــــال لتأســــــيس شــــــركة اســــــتيراد
ـــن ولهـــوه بتلـــك األمـــوال ـــه الباشـــا فـــى .  اســـتهتار االب يلـــى هـــذا أن يعين

الشرير اآلخــــــر ـ  ، لكــــــن االســــــتهتار  شــــــركة مقــــــاوالت لباشــــــا صــــــديق
لى ، إذ يضــــيع الــــزمالء الكســــا يالحقــــه مــــن جديــــد ـ  الــــدائم فــــى الفيلم

يفصــــــل ويعمـــــــل فــــــى محـــــــل أقمشـــــــة .  بعــــــض الوثـــــــائق مــــــن عهدتـــــــه
ــــــه الطــــــالق ــــــه زوجت ــــــزواج مــــــن  وتطلــــــب من ــــــات ال ــــــدأ فــــــى مجري ، وتب

، لكــــن البطــــل الــــذى عــــاد للعمــــل بفضــــل تحــــول ابــــن  الجــــزار القمــــئ
، يبـــــــدآن ســـــــويا  الباشـــــــا للجديـــــــة وعثـــــــوره علـــــــى المســـــــتند المفقـــــــود

ـــزواج فـــى آخـــر لحظـــة تسلســـل كـــل هـــذا يـــروى ب.  مخططـــا إليقـــاف ال
، كــــــأن يحصــــــل  منطقــــــى دون تســــــكع درامــــــى أو إغــــــراق ميلــــــودرامى

ــــــبالد  ــــــى ال ــــــة الجاثمــــــة عل ــــــة بســــــرعة رغــــــم البطال ــــــى وظيف البطــــــل عل
ـــــرام  بمجـــــرد عـــــودة الباشـــــا ـــــه بتعـــــاطف واحت ، أو أن يفصـــــل مـــــن عمل

، أو أن تعــــرف الزوجــــة بســــرعة أنــــه  الباشــــا صــــاحب شــــركة المقــــاوالت
ــــع األقمشــــة ــــر ال  فصــــل وأصــــبح عــــامال فــــى محــــل لبي ــــى أن األم ، عل

ــــه ــــل فــــى بعــــض لحظات ــــف .  يخلــــو ككــــل مــــن بعــــض التطوي ــــابع طري تت
ـــة لوالـــد البطـــل بـــالمزاد ـــع محـــل الحالق ـــد تعلـــق بـــه  لبي ، مـــع أمـــل وحي

رشـــدى !  حـــانوتى الحـــى هـــو أن يمـــوت زبـــون ثـــرى لـــه يحتضـــر حاليـــا
ــــــــوا بهــــــــذا المســــــــتوى قــــــــط األدوار .  وصــــــــدقى ووجــــــــدى لــــــــم يكون

ببســــاطة .  أداهــــا ممثلوهــــا بمــــزاج متــــألقالداعمــــة كلهــــا مرســــوم بدقــــة و 
، أو ربمـــا لهـــذا الســـبب وحـــده  هـــو أول فـــيلم مصـــرى عـــادى الجـــودة

  . ال يعد عاديا
جوردون ليدى .  السيرة الذاتية لچى—عزيمة 

   
Will —The Autobiography of G. 

Gordon Liddy 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٥٠)   ت  ( ١٩٨٢أميركا 

Shane. M: Mike Post, Pete Carpenter. E: Howard S. 
Deane. AD: Fred Luff III. DPh: Paul Vom Brack. W: Frank 
Abatemarco. ExcP: Joan Conrad. P: John Ashley. D: Robert 
Lieberman. 

Robert Conrad. ¤. Katherine Cannon. Gary Bayer. Peter 
Ratray. James Rebhorn. Red West. Maurice Woods. And 
Danny Lloyd -as Young Liddy. 
الســــيرة الذاتيــــة للمحـــــامى المنفــــذ الفعلــــى لعمليـــــة التجســــس علـــــى 
مقـــــر الحـــــزب الـــــديمقراطى التـــــى اشـــــتهرت باســـــم فضـــــيحة ووترجيـــــت 

البدايــــة .  ، أمــــا ليــــدى نفســــه فقــــد ســــجن وانتهــــت باســــتقالة نيكســــون
ــــى  صــــبى صــــغير جــــرىء ومغــــامر ـــــيللى األفكــــار ف ــــب ميكياف ــــم طال ، ث

، وبالتـــــالى  إعـــــداد وتـــــدريب المرشـــــحين ألعمـــــال المخـــــابراتمعهـــــد 
وتتــــوج حياتــــه المهنيــــة الناجحــــة !  لــــم يحــــتج فــــى الواقــــع لــــتعلم شــــىء

باختيــــار مــــدير الحملــــة اإلنتخابيــــة لنيكســــون لــــه لتلــــك المهمــــة والتــــى  
درامــــا مثيــــرة حافلــــة بالخلفيــــات والمعلومــــات عاليــــة .  كانــــت األخيــــرة
ـــة ـــين انظـــر أيضـــا .  القيمـــة واألهمي منظـــورا شخصـــيا آخـــر مـــن چـــون دي

، هـــــــو المسلســـــــل القصـــــــير  ، مستشـــــــار الـــــــرئيس نيكســـــــون الثالثـ  
كــــــل رجــــــال  “، وبــــــالطبع انظــــــر الفــــــيلم الفــــــائق  ” طمــــــوح أعمــــــى “
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  . هنرى بركات:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير.  السالم
ــــــــب ــــــــونس شــــــــلبى ، ســــــــعيد صــــــــالح ماجــــــــدة الخطي ، أحمــــــــد  ، ي

  . ، رجاء يوسف ، زيزى مصطفى ، سيد زيان عدوية
يوســــف إدريــــس الــــذى يقــــوم بــــه العســــكرى الريفــــى إلــــى ’  مشــــوار ‘

ــــــص صــــــديق ــــــاهرة لتســــــليم ل ــــــاة المفتــــــرض إنهــــــا مجنونــــــة الق .  ، وفت
ــــــى صــــــندوق التــــــذاكر موضــــــوع جــــــذاب  وصــــــادف نجاحــــــا ملوســــــا ف

ـــــــــأدائهم  المصـــــــــرى ـــــــــب بتســـــــــرع وخفضـــــــــه الممثلـــــــــون ب ، لكنـــــــــه كت
  . المبسط

  عسل الحب المر
  . ” دنيا اهللا “:  انظر

   ٢/١عش الغرام 
  ق أأ ٨٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 

ســـــــيناريو .  أفـــــــالم كمـــــــال الشـــــــناوى]  الشـــــــرق لتوزيـــــــع األفـــــــالم [
ــــــــــاچمو .  يوســــــــــف جــــــــــوهر:  وحــــــــــوار الموســــــــــيقى .  حســــــــــنوف:  نت
.  أنطـــــون بـــــوليزويس:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  عطيـــــة شـــــرارة:  التصـــــويرية

  . حلمى رفلة:  إخراج.  فـيكتور أنطون:  مدير التصوير
،  ، عمــــــــر الحريــــــــرى ، ليلــــــــى فــــــــوزى ، كمــــــــال الشــــــــناوى شــــــــادية

  . ، ميمى شكيب حسين رياض
ــــل واإليقــــاع ــــدة التمثي ــــدراما مســــلية وجي ــــد زوجــــان شــــاب.  كومي ان بع

، يواجهـــــــان مشـــــــاكل زواج متعـــــــددة ومـــــــؤامرات  قصـــــــة حـــــــب عنيفـــــــة
  . ، كل هذه فى إطار خفيف للمعالجة أخرى خارجية تهدده

   ٢/١العش الهادئ 
The Quiet Nest 

  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٧٦مصر 
توفيـــــــــق :  قصـــــــــة.  أفـــــــــالم برلنتـــــــــى]  الهيئـــــــــة العامـــــــــة للســـــــــينما [

:  مهنـــــدس الـــــديكور.  محـــــرم مصـــــطفى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  الحكـــــيم
عبــــد العزيــــز :  مونتـــاچ.  جمــــال ســــالمة:  موســـيقى.  مـــاهر عبــــد النــــور

عــــــــاطف :  إخــــــــراج.  مصــــــــطفى امــــــــام:  مــــــــدير التصــــــــوير.  فخــــــــرى
  . سالم

ــــــد ــــــد الحمي ــــــى عب ــــــة  ، ســــــمير غــــــانم ، محمــــــود ياســــــين برلنت ، نبيل
، توفيـــــق  ، ســـــهير البـــــارونى ، إبـــــراهيم ســـــعفان ، نجـــــوى فـــــؤاد الســـــيد
ــــــدقن ، علــــــى  ، محمــــــد خيــــــرى ، فاديــــــة عكاشــــــة محمــــــد رضــــــا،  ال
  . الشريف

ــــــاله  ــــــة طويلــــــه وت ــــــد بعــــــد غيب ــــــى عبــــــد الحمي الفــــــيلم الوحيــــــد لبرلنت
زوجــــة تعــــانى مــــن المثاليــــة المفرطــــة لــــدى زوجهــــا المؤلــــف .  االعتــــزال

ـــــــزل .  ، وتـــــــدعوه للرضـــــــوخ لشـــــــروط المنـــــــتج الســـــــينمائى تتـــــــرك المن
ـــــزوج األمـــــواج ـــــتالطم ال ـــــ وت ـــــت تعـــــرف النهاي ظهـــــور .  ة الســـــعيدة، وأن

  . عابر للموجه فى المشهد األول كمسافر فى القطار
  العشاء فى الثامنة 

Dinner at Eight 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 

Turner Network Entertainment; Think Entertainment. 
AscP: Christopher Toyne, Don Goldman. C: Vicki Hillman. 
Compr: Jonathan Sheffer. E: Roy Watts. CD: Rita Ryack. 
PD: Jane Osmann. DPh: Ron Vargas. ExcP: Shelley Duvall. 
P: Bridget Terry. TP: Tom Griffin. Based upon the S: 
Frances Marion and Herman Mankiewicz; Add Dialogue: 
Donald Ogden Stewart. Based upon the <Sam H. Harris> 
Stage Play: George S. Kaufman and Edna Ferber. D: Ron 
Lagomarsino. 

Lauren Bacall. Charles Durning. Ellen Greene. Harry 
Hamlin. John Mahoney. Marsha Mason. ¤. Stacy Edwards, 
Joel Brooks. Ralph Bruneau, Bernardette Birkett. Tim 
Kazurinsky, Lenore Kasdorf, William Newman. Jane Alden, 
Loyda Rarnos, Julia Smeeney. 

.  بـــــذات العنـــــوان ١٩٣٣إعـــــادة جيـــــدة فـــــى حـــــد ذاتهـــــا لكالســـــية 
، عريـــق محـــافظ وقـــور لكـــن  هنـــا مـــاهوونى هـــو رجـــل بيـــزنس النـــاقالت

يعـــــانى مـــــن الذبحـــــة الصـــــدرية ومـــــن متاعـــــب ومـــــؤمرات تهـــــدده بفقـــــد 
مارشـــــــا  (االهتمامــــــات ، الــــــذى يــــــدعو هــــــو وزوجتــــــه تافهــــــة  شــــــركته

لــــوردا إنجليزيــــا وزوجتــــه علــــى العشــــاء ردا )  ميســــون اإلخــــاذة تلقائيــــا
وهكـــــــذا ال يـــــــأتى للحفلـــــــة إال .  ، لكنهمـــــــا يعتـــــــذران لجميـــــــل ســـــــابق

للخــــواء واإلفــــالس  ـ  كما يفهــــم مــــن الفيلمـ  حفنــــة مــــن األمثلــــة الحيــــة 
ـــــا:  المعاصـــــر ألميركـــــا ـــــال مـــــورد اآلن تقريب ـــــة رخيصـــــة ب ـــــاكول روائي .  ب

، وهـــــو الـــــذى  هـــــاملين ممثـــــل فقـــــد بريقـــــه وأصـــــبح مـــــدمنا للكوكـــــايين
ثـــــم هنـــــاك دورنيـــــنج المضـــــارب ســـــريع .  تتعلـــــق بـــــه ابنـــــة المضـــــيفين

ـــــــآمر الخفـــــــى لالســـــــتيالء علىتلـــــــك الشـــــــركة ـــــــراء والمت ـــــــه  اإلث ، وزوجت
پانورامــــــــا عميقـــــــــة ورائعـــــــــة .  ) جـــــــــريين (القبيحــــــــة ســـــــــوقية األصــــــــل 

لنهايـــــــة التصـــــــالحية ، لكـــــــن ا التفاصـــــــيل مـــــــع طـــــــاقم تمثيـــــــل ممتـــــــع
،  البســــــــيطة لــــــــم تعــــــــالج بالطريقــــــــة التــــــــى تعطــــــــى األثــــــــر المطلــــــــوب

  . فأضعفت اإلحساس العام بالفيلم
  عشاق 
  ق م ١٠٠)  رينبو ( ١٩٧٥سوريا ح 
  . مروان عكاوى:  إخراج

، هــــانى  ، نبيلــــة كــــرم ، رفيــــق ســــبيعى ، أســــامة خلقــــى مديحــــة كامــــل
  . الروانى

عمـــــل نـــــادال وزميلتـــــه ، ي قصـــــة حـــــب بـــــين شـــــاب متوســـــط الحـــــال
ـــــزواج ـــــب علـــــى كـــــل شـــــىء وال ـــــة ينتهـــــى بالتغل ـــــيلم رومانســـــى .  الثري ف

  . صغير غير مقنع التنفيذ لكن به لحظات محببة
  عشاق تحت العشرين 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٩مصر 
ـــــيلم [ ســـــيناريو .  ســـــيد نـــــوار:  قصـــــة.  فــــــيكتور أنطـــــون]  دوالر ف

ــــــو يوســــــف بركــــــات:  وحــــــوار :  لموســــــيقى التصــــــويريةا.  ، محمــــــد أب
ـــــاچ.  عمـــــر خورشـــــيد ـــــز فخـــــرى:  مونت ـــــد العزي :  مـــــدير التصـــــوير.  عب
  . بركات:  إخراج.  فـيكتور أنطون

،  ، يــــــونس شــــــلبى ، تيســــــير فهمــــــى ، محمــــــود عبــــــد العزيــــــز يســــــرا
ــــدين ، محمــــود المليجــــى حســــين الشــــربينى ، محمــــد  ، مــــريم فخــــر ال

،  ارق النهـــــرى، طـــــ ، عبـــــد الـــــرحيم الزرقـــــانى ، عزيـــــزة حلمـــــى الســـــبع
ــــــز ــــــد العزي ــــــل الهجرســــــى صــــــبرى عب ، حســــــن  ، ســــــلوى ســــــيف ، نبي

  . حسين
، لكــــــن  درامــــــا تعليــــــق اجتمــــــاعى عــــــن الشــــــباب متعــــــددة الخيــــــوط

ـــــدة المســـــتوى يســـــرا تتـــــزوج قبـــــل .  لـــــيس ألى مـــــن هـــــذه معالجـــــة جي
، لكنهمــــــا  ، فيجبــــــر والــــــدها زوجهــــــا علــــــى تطليقهــــــا الســــــن القانونيــــــة

أمــــا تيســــير فهمــــى .  لمحــــاكميصــــران علــــى المضــــى فــــى تحديــــه فــــى ا
  . فهى فتاة متحررة تتحدى أسرتها بشكل سافر بمن تحب

   ٢/١عشاق الحياة 
  ق م ١٠٦)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٧١مصر 

ـــــة للســـــينما [ ـــــل]  المؤسســـــة المصـــــرية العام :  قصـــــة.  صـــــوت الني
ـــــاروق القاضـــــى ـــــو :  حـــــوار.  يســـــرى حكـــــيم:  ســـــيناريو.  ف محمـــــد أب

ــــز:  غــــانى تــــأليفاأل.  ، يســــرى الحكــــيم يوســــف .  مرســــى جميــــل عزي
:  موســـــيقى.  ، محـــــرم فـــــؤاد ، منيـــــر مـــــراد محمـــــد المـــــوجى:  تلحـــــين

ــــــد العظــــــيم حكــــــيم ــــــدير التصــــــوير.  عب ــــــد:  م ــــــد فري :  إخــــــراج.  وحي
  . حلمى حليم

ــــة لطفــــى ،  ، محمــــود المليجــــى ، يوســــف وهبــــى ، محــــرم فــــؤاد نادي
  . ، حسن مصطفى حبيببة

ــــــالتبنى تز  ــــــه ب ــــــرفض أبي ــــــهموســــــيقار شــــــاب ي هــــــى .  ويجــــــه مــــــن ابنت
، وهــــو ينــــتقم  تحــــاول الهــــروب مــــن زفــــاف إجبــــارى وتصــــاب بالشــــلل

ـــــــه ـــــــة ل ـــــــالزواج مـــــــن زميل ـــــــة .  منهـــــــا ب ـــــــى النهاي تتعقـــــــد األحـــــــداث حت
  . دراما غنائية متوسطة المستوى.  السعيدة

   ٢/١عشاق لألبد 
Come See the Paradise 

  ق م ١٣٨)  س  ( ١٩٩٠أميركا 
Twentieth Century Fox. C: Lis Clarks. M: Randy 

Edelman. E: Gerry Hambling. PD: Geoffrey Kirkland. DPh: 
Michael Seresin. P: Robert F. Colesberry. W, D: Alan 
Parker. 

Dennis Quaid, Tamlyn Tomita. Sab Shimono, Shizuko 
Hoshi, Stan Egi, Ronald Yamamoto, Akemi Nishino, Naomi 
Nakano, Brady Tsurutani, Elizabeth Gilliam, Pruitt Taylor 
Vince. 
نقـــــابى يســــــارى شـــــاب مــــــن أصـــــل أيرلنــــــدى يعتـــــزل بســــــبب عنــــــف 

، ويرحـــل مـــن نيـــو يـــورك إلـــى لـــوس أنچلـــيس حيـــث يتـــزوج ابنـــة  زمالئـــه
لكــــن بعــــد بيــــرل .  ، ويقيمــــان فــــى ســــياتل صــــاحب دار عــــرض يابانيــــة

كــــل ذوى يصــــدر رووســــفيلت أمــــرا بوضــــع   ١٩٤٢هــــاربر وفــــى مــــارس 
ــــــانى  فــــــى معســــــكرات أقــــــرب لالعتقــــــال )  ألفــــــا ١١٠ (األصــــــل الياب

ـــــع ـــــى الواق ـــــرفض إعـــــالن والئـــــه.  ف ـــــة تعلنـــــه  بعضـــــهم ي ، لكـــــن الغالبي
الفــــــيلم يتــــــابع بطريقــــــة .  وينضــــــم الشــــــباب مــــــنهم للجــــــيش األميركــــــى

ــــاة ــــب مــــن  مــــؤثرة مــــا حــــدث ألســــرة هــــذه الفت ، وككــــل يكشــــف جوان
ـــــم يســـــبق طر  ـــــب ل ـــــاريخ األميركـــــى القري ـــــى انتهـــــت بالغـــــاء الت قهـــــا والت

المحكمــــة الدســــتورية العليــــا لقــــرار إنشــــاء المعســــكرات فــــى ديســــيمبر 
ــــــــــى  ١٩٤٤ ــــــــــذار الكــــــــــونجرس رســــــــــميا ف يصــــــــــل .  ١٩٨٨، وباعت

، لكــــن االســــتطرادات  الفــــيلم للملحميــــة الضــــخمة فــــى مشــــاهد كثيــــرة
ـــة حـــول ماضـــى البطـــل السياســـى والنقـــابى ال ســـيما فـــى نصـــف  المطول

األداء الحــــى طــــوال .  زوائــــد ولــــم تــــدمج جيــــدا ، كانــــت الفــــيلم األول
  . الوقت لكويد ربما ساعد فى تعويض هذا

   ٢/١عشاق الليل 
  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

، عبــــــد  ، حســــــين ريــــــاض ، هنــــــد رســــــتم ، ماجــــــدة يحيــــــى شــــــاهين
  . ، صالح نظمى المنعم إبراهيم

، وقيــــام  لتـــى يحياهـــا شـــابدرامـــا حـــادة عـــن الخمـــر وحيـــاة الليـــل ا
، بمحـــــــاوالت  ، ابنـــــــة ضـــــــحية آخـــــــر لهـــــــذه األمـــــــور ذاتهـــــــا زوجتـــــــه
ـــــدين.  لتقويمـــــه ـــــين الجي ـــــك الممثل ، جـــــزء أساســـــى مـــــن ســـــخونة  أولئ

، مـــــع الحـــــس الجمـــــاهيرى والتـــــدقيق فـــــى التنفيـــــذ  ومصـــــداقية الفـــــيلم
  . المعهودين لكمال عطية

  عشرة بلدى 
  ق أأ ١٢٥)  س/   الفراعنة ( ١٩٥٢مصر 
  . إبراهيم حلمى:  راجإخ

،  ، عبــــــد الفتــــــاح القصــــــرى ، محمــــــد أمــــــين هــــــدى شــــــمس الــــــدين
  . ، محمد التابعى ، زينات صدقى إسماعيل يس

ــــائى استعراضــــى ــــدى غن ــــذكر رغــــم  فــــيلم كومي ــــم يحقــــق نجاحــــا ي ، ل
ـــــى قاعـــــة الســـــينما  ـــــا يقـــــدمان بنفســـــيهما استعراضـــــات ف ـــــه كان أن بطلي

رغـــــم الركاكـــــة .  ) ! ؟ صـــــدق أو ال تصـــــدق (فـــــى كـــــل حفلـــــة للفـــــيلم 
ـــم تســـتغل جيـــدا ، وهـــى ادعـــاء البطلـــين  العامـــة تظـــل الفكـــرة الطريفـــة ل

، وذلــــــك حتــــــى  أنهمــــــا مــــــوظفى شــــــركة تــــــأمين يؤمنــــــان علــــــى الحــــــب
ـــــه وخالتهـــــا لنفســـــيهما ـــــاء وينتزعـــــان حبيبت ـــــدى أحـــــد األثري ،  يقيمـــــان ل

وذلــــك بعــــد أن كــــان األول قــــد رفــــض تشــــغيلهما فــــى الكــــازينو الــــذى 
  . يمتلكه
١٠ ÷ ١٠   
  ق م ٩٥)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج

، عمــــــــاد  ، زيــــــــزى مصــــــــطفى ، يحيــــــــى الفخرانــــــــى مديحــــــــة كامــــــــل
  . ، حاتم ذو الفقار ، ليلى حمادة رشاد

، فشـــــل الممثلـــــون الجيـــــدون فـــــى  مثلـــــث الـــــزواج والعشـــــق المعتـــــاد
طبيـــــب جـــــاد جـــــدا فـــــى حياتـــــه .  الخـــــروج بـــــه عـــــن اإلطـــــار المكـــــرر

ــــــــه،  وزواجــــــــه ــــــــزوة غــــــــرام مــــــــن صــــــــديقة ألخي ، لعــــــــوب  اآلن فــــــــى ن
.  لكــــــن يجــــــد عنــــــدها مــــــا افتقــــــده فــــــى حياتــــــه الروتينيــــــة.  مســــــتهترة

، لكــــــــن لــــــــم تجــــــــدى شــــــــيئا فــــــــى  مشــــــــاهد إغــــــــراء ال نهايــــــــة لهــــــــا
  . الجماهيرية

  عشماوى 
  ق م ١٢٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٧مصر 
  . عالء محجوب:  إخراج

ــــد شــــوقى ــــؤاد فري ــــة ف ــــز، دالل  ، حمــــدى حــــافظ ، هال ــــد العزي ،  عب
ــــــق ــــــراهيم خــــــان محمــــــد وفي ــــــع ، نعيمــــــة الصــــــغير ، إب ،  ، سوســــــن ربي
  . ، شروق ، رجاء أمين يوسف فوزى



٢٣٢  

.  ميلودرامـــا إنقـــاذ فـــى آخـــر لحظـــة لقاتـــل بـــرئ علـــى حبـــل المشـــنقة
ــــــل ــــــص ارتكــــــب زميلــــــه جريمــــــة القت ــــــة  هــــــو ل ، وهــــــرب واختطــــــف ابن

.  ’ عشــــماوى ‘، ثــــم يتضــــح إنهــــا ابنــــة أخيــــه  المــــأمور للمســــاومة بهــــا
المبالغـــــــات الزائـــــــدة هـــــــى ســـــــر الفشـــــــل الجمـــــــاهيرى رغـــــــم الدعايـــــــة 

  . الكبيرة
  العصابة 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . هشام أبو النصر:  إخراج

،  ، أحمــــد عبــــد العزيــــز ، أحمــــد بــــدير ، ســــماح أنــــور أحمــــد مظهــــر
  . ، سناء يونس ، نبيل الحلفاوى مريم فخر الدين

ـــــوبر ـــــل مـــــن أكت ـــــاة  مقات ـــــل عصـــــابة بينهـــــا  يتيمـــــة، يحـــــب فت ، تتحاي
ــــاتهم طبيــــب إســــرائيلى ــــل .  ، علــــى توريطهــــا فــــى عملي ــــة يقت فــــى النهاي

، ويلقــــى مصــــرعه علــــى يــــد المقاتــــل  زعــــيم العصــــابة البطلــــة الفاســــدة
ثيمـــــة  (عمـــــل سياســـــى مباشـــــر تمامـــــا عـــــن الغـــــزو الثقـــــافى .  الســـــابق

قهـــــــــــوة  “،  ”  األقمـــــــــــر “هشـــــــــــام أبـــــــــــو النصـــــــــــر الرئيســـــــــــة انظـــــــــــر 
  . هذه المرة تصبح إسرائيل هى المحور.  ) ” المواردى

  عصابة حمادة وتوتو 
  ق م ١١٠)  س/    ف ( ١٩٨٢مصر 

ـــــــــة ـــــــــالم مصـــــــــر العربي .  أحمـــــــــد صـــــــــالح:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  أف
:  مونتــــــاچ.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  منــــــاظر.  هــــــانى شــــــنودة:  موســــــيقى

ــــــد الســــــالم ــــــد:  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عب ــــــد فري :  إخــــــراج.  وحي
  . العزيزمحمد عبد 

، علــــــى  ، ســــــالمة إليــــــاس ، صــــــالح نظمــــــى ، لبلبــــــة عــــــادل إمــــــام
، ســـــامى  ، محمـــــد متـــــولى ، فـــــؤاد أحمـــــد ، محمـــــد شـــــوقى الشـــــريف
  . ، شريف محمد ، محمد الزهيرى العدل

ــــد جــــدا للفــــيلم األميركــــى  ــــك وجــــين ‘تمصــــير جي ’  المــــرح مــــع دي
لــــــيس المضــــــمون هــــــو تلــــــك الســــــخرية .  ” مشــــــاكل عائليــــــة “انظر ـ  

، إنمــــا هــــو ســــلب  يــــة مــــن الطبقــــة الوســــطى المثقفــــة فــــى أميركــــاالراق
الكبيــــــر الجتهــــــاد الصــــــغير ثــــــم الضــــــغوط االجتماعيــــــة القاســــــية علــــــى 

، ال بــــأس بــــه ككوميــــديا  رغــــم هــــذا التغيــــر الجــــذرى.  أســــرة بــــال مــــورد
ــــــة النــــــواحى ــــــة تمامــــــا ومتقنــــــة مــــــن كاف ، تــــــروى قصــــــة موظــــــف  ممتع

، وتغلــــق كــــل الطــــرق  الشــــركة الســــياحية الــــذى يفصــــله رئيســــه الشــــرير
أمامــــه إلــــى أن يكتشــــف أثنــــاء زيارتــــه لصــــيدلية أن الســــرقة أســــهل ممــــا 

مــــن الملفــــت فــــى تمصــــير أحمــــد صــــالح .  تخيــــل أو حــــاول مــــن قبــــل
  ! ذلك السيل من األمثال الشعبية المنهمر من لسان البطل

  عصابة الشيطان 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 

ـــــــار فـــــــ]  األفـــــــالم المتحـــــــدة [ :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  يلمفن
علــــــى :  مــــــدير التصــــــوير.  حســــــين أحمــــــد:  مونتــــــاچ.  فيصــــــل نــــــدا

  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  خيراهللا
،  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، يوســـــــف شـــــــعبان ، فريـــــــد شـــــــوقى نيللـــــــى

  . ، توفيق الدقن إبراهيم خان
، ثـــــــم عمليـــــــات تصـــــــفية  عصـــــــابة قامـــــــت بعمليـــــــة ســـــــرقة ضـــــــخمة

البطلـــــة مذيعـــــة تليفــــــزيون وهـــــى .  هم الـــــبعضجســـــدية ألفرادهـــــا بعضـــــ
فــــيلم .  ، والمســــروقات اآلن فــــى حوزتهــــا زوجــــة أول مــــن يقتــــل مــــنهم

  . وأفضل ما فيه مفاجأة النهاية نشاط متقن بالمقاييس المصرية
  عصابة المخدرات 

Toma 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٧٤)    ف  ( ١٩٧٣أميركا 

Universal. P: Jo Swerling, Jr. W: Edward Hume. D: 
Richard T. Heffron. ␡ ExcP: Roy Huggins. M: Pete Rugolo. 
E: Gloryette Clark, John J. Dumas. DPh: Vilis Lapenieks. 

Tony Musante. GuestStar: Simon Oakland. SpGuestStar: 
Susan Stasberg. AlsoSt: Michael Baseleon, Robert Yuro. 
David Spielberg, Ron Soule. And Nicholas Clasanto. ␡ Abe 
Vigoda, Philip Michael Thomas, David Mauro, David 
Toma, Robert Phillips, Jim Toma, Donna Toma, Eugene 
Mazzola. 

، تحـــــــول فيمـــــــا بعـــــــد إلـــــــى  فـــــــيلم نشـــــــاط تليفــــــــزيونى جيـــــــد جـــــــدا
قصـــــة حقيقيـــــة لشـــــرطى ســـــرى شـــــريف جـــــاد فـــــى .  مسلســـــل شـــــهير

يظهـــــر فـــــى دور  (تومـــــا  ، هـــــو ديـــــف ز األســـــلوب، بـــــل ومتميـــــ شـــــغله
ـــــة ـــــه لعصـــــابة عقـــــاقير محكمـــــة.  ) حلي ، تنتهـــــى بخطـــــف  وقصـــــة تعقب
، وتقــــديم كــــل شــــىء  التفاصــــيل المدققــــة فــــى عمــــل البــــوليس.  أســــرته
، مــــع إثــــارة ال تـــأتى باألشــــكال المفتعلــــة بـــل مــــن كثافــــة العمــــل  بإقنـــاع
  . ) ! الحظ الزمن (وقوته 

  ☺  ٢/١العصابة المشبوهة 
The Usual Suspects 

  ق م ١٠٥)  س  ( ١٩٩٥أميركا 
PolyGram Filmed Entertainment; Spelling Films 

International [Blue Parrot/ Bad Hat Harry]. C: Francini 
Maisler, C.S.A. M: John Ottman. CD: Louise Mingenbach. 
PDd: Howard Cummings. E: John Ottman. DPh: Newton 
Thomas Sigel. Co-Pr: Kenneth Kokin. ExcPs: Robert Jones, 
Hans Brockmann, Francois Duplat, Art Horan. W: 
Christopher McQuarrie. P: Bryan Singer, Michael Donnell. 
D: Bryan Singer. 

Stephen Baldwin. Gabriel Byrne. Chazz Palminteri. Kevin 
Pollak. Pete Postlethwaite. Kevin Spacey. AlsoStr: Suzy 
Amis. Giancarlo Esposito. Benicio del Toro. Dan Hedaya. 
ــــــن عــــــالم الجريمــــــة بمخطوطــــــة صــــــاعقة  ــــــف الصــــــدمة م عمــــــل عني

، وتوجيــــــه رفيــــــع الســــــوداوية واألســــــلوبية  المفاجــــــآت بارعــــــة الــــــنقالت
.  ، وطـــاقم تمثيـــل شـــاب أخـــاذ معـــا فـــى بـــاكورة أفـــالم ســـنجر كموجـــه

امــــل قطــــع القصــــة تــــدريجيا عبــــر قطــــع تتــــوافر تــــدريجيا عــــن وقــــائع تتك
، بــــدأت فــــى طــــابور للمشــــبوهين فــــى  دارت علــــى مــــدى ســــتة أســــابيع

كاليفورنيا ـ  مدينــــة نيــــو يــــورك وانتهــــت بذبحــــة فــــى مينــــاء ســــان بـــــيدرو 
فـــوق قـــارب قـــادم مـــن األرجــــنتين يعتقـــد أن كـــان فوقـــه شـــحنة كوكـــائين 

شخصـــــــــا وبقـــــــــى  ٢٢ضـــــــــحيتها  ، وراح مليـــــــــون دوالر ٩١قيمتهـــــــــا 
ـــــــرق بالكامـــــــل يهـــــــذى باســـــــم واحـــــــد هـــــــو  شـــــــاهد واحـــــــد شـــــــبه محت

ــــــــدى حجــــــــز المشــــــــبوهين ســــــــويا توطــــــــدت .  ’ كايســــــــر ســــــــوزيه ‘ ل
، لكــــن يــــأتيهم فجــــأة مــــن يقــــول لهــــم  صــــداقتهم وقــــرروا التعــــاون معــــا

،  أنــــه مرســــل مــــن قبــــل ســــوزيه الــــزعيم الخفــــى األكبــــر لعــــالم الجريمــــة
ســـــرق شــــيئا يومـــــا يخـــــص فـــــى يكشــــف لهـــــم أن كـــــل مــــنهم كـــــان قـــــد 

، وأن علــــــــيهم رد المســــــــروقات مــــــــن خــــــــالل  النهايــــــــة هــــــــذا الــــــــزعيم
.  مهاجمــــــة ذلـــــــك القــــــارب ووقـــــــف أولئــــــك المنافســـــــين الجــــــدد لـــــــه

غالبيــــــة القصــــــة تــــــروى مــــــن خــــــالل أحــــــد هــــــؤالء المشــــــبهوين أعــــــرج 
ــــــال األوســــــكار ( ـــــــيسى فــــــى دور ن ــــــوركى وعــــــده )  سب ــــــو ي لمحقــــــق ني

، ومنهـــــــا أســـــــطورة ســـــــوزيه التـــــــى  ) تشـــــــاز بــــــــالمينتيرى (بالحصـــــــانة 
أنـــــه مجـــــرى عـــــاد ليجـــــد زوجتـــــه وابنائـــــه تحــــــت :  تجـــــرى كمـــــا يلـــــى

، وعنــــدما يجعــــل أحــــد المعتــــدين أحــــد أطفالــــه  االغتصــــاب واالعتــــداء
ــــه ــــل كــــل األطفــــال وزوجت ، لينطلــــق بعــــدها كأســــطورة  ســــاترا بشــــريا يقت

خفيـــة فـــى دنيـــا اإلجــــرام يقـــول عنهـــا سبـــــيسى إحـــدى العبـــارات عاليــــة 
أنـــــــت ال تســـــــتطيع إطـــــــالق النـــــــار علـــــــى  ‘:  اس مـــــــن الفـــــــيلماالقتبـــــــ

ـــــو أخطـــــأت التصـــــويب… الشـــــيطان مـــــن ظهـــــره ـــــاذا ل ــــــيرنى .  ’ ؟ م ب
، هـــــــو الشـــــــخص األكثـــــــر لمعانـــــــا بـــــــين المشـــــــبوهين  الرائـــــــع دومـــــــا

ــــــورو (الخمســــــة  ــــــل ت ـــــــولالك ودي ــــــدوين وب ــــــك كرجــــــل )  يبقــــــى بال وذل
ــــرى ــــزنس ث ــــرة بي ــــه هــــى إحــــدى مفاجــــآت المخطوطــــة الكبي  . ، وحقيقت

ــــؤدى دور المســــاعد الواجهــــة  ــــع كالعــــادة وهــــو ي ـــــوستلثويت أيضــــا رائ ب
  . حديدى األعصاب لكايسر سوزيه

AA: SptA (Spacey); OS. 

  عصابة المهربين 
  ق أأ ٨٠)   س ( ١٩٦٧تركيا /  لبنان

  
  . فاروق عجرمة:  إخراج
  . ، فايق القبطى ، سمير الما ، رندة ، إبراهيم خان فردين

يســـــعى لاللتحــــاق بعصـــــابة تنــــوى االســـــتيالء عمليــــة لضـــــابط شــــرطة 
، فيـــــــــدعى أنـــــــــه وســـــــــيط  علـــــــــى منـــــــــاجم الـــــــــذهب بصـــــــــحراء األدرن

  . مغامرات ركيكة غير مثيرة.  سيسلمهم بعض األسلحة
   ٢/١عصابة النساء 

  ق م ١٠٠)  س/  التابعى ( ١٩٦٩لبنان 
.  صـــــــفوت غطـــــــاس:  مـــــــدير التصـــــــوير.  ســـــــيد مغربـــــــى:  ســـــــيناريو

  . فاروق عجرمة:  إخراج
ـــــد شـــــوقى صـــــباح ـــــى ، فري ـــــافع ، يوســـــف وهب ، مديحـــــة   ، إيهـــــاب ن
،  ، ســـــــــيد مغربـــــــــى ، جونيـــــــــت آركـــــــــين ، طـــــــــروب ، ميـــــــــادة كامـــــــــل

  . إسماعيل يس
صـــــــحفى ومصـــــــور يكتشــــــــفان بالصـــــــدفة عصــــــــابة نســـــــائية لتزويــــــــر 

، جمـــــــال  ، فيشـــــــاركان الشـــــــرطة مهمـــــــة القـــــــبض عليهـــــــا الـــــــدوالرات
  . البطالت هو أهم مافى األمر

  عصافير الجنة 
  ق أأ ١٠٥)   س/   الباشا ( ١٩٥٥ مصر
  . سيف الدين شوكت:  إخراج
ـــــروز ـــــى ، ميرفــــــت في ـــــار ، نيلل ـــــزة  ، زمـــــردة ، محمـــــود ذو الفق ، عزي
  . حلمى

ثـــــالث بنـــــات يتحـــــدن إلعـــــادة األب الـــــذى طلـــــق أمهـــــن وقســـــمهن 
ـــــــن صـــــــاحبة المصـــــــنع المثيـــــــرة فيمـــــــا بينهمـــــــا ـــــــزواج م ـــــــك لل .  ، وذل

  . ميلودراما تعليق اجتماعى بدائية
 The Age of Innocence     ٢/١البراءة  عصر
  ق م  ١٣٣)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

Columbia. C: Ellen Lewis. AscP: Joseph Reidy. Co-P: 
Bruce S. Pustin. Title Sequence: Elaine & Saul Bass. M: 
Elmer Bernstein. CD: Gabriella Pescucci. E: Thelma 
Schoonmaker. PD: Dante Ferretti. DPh: Micheal Ballhaus. 
Based upon the N: Edith Wharton. S: Jay Cocks & Martin 
Scorsese. P: Barbara de Fina. D: Martin Scorsese. 

Daniel Day-Lewis. Michelle Pfeiffer. Winona Ryder. ¤ 
Geraldine Chaplin, Michael Gough, Richard E. Grant, Mary 
Beth Hurt. Robert Sean Leonard, Norman Lloyd, Miriam 
Margolyes, Alec McCowen. Siân Phillips, Jonathan Bryce, 
Alexis Smith, Stuart Wilson.   ↑ Linda Faye Farkas, 
Michael Rees Davis, Terry Cook, Jon Garrison, Howard 
Erskine, John McLaughlin, Christopher Nilsson, Carolyn 
Farina, Kevin Sanders, W.B. Brydon, Tracey Ellis, Cristina 
Pronzati, Clement Fowler. Norman Lloyd, Cindy Katz, 
Thomas Gibson, Zoë -[as Herself], June Squibb, Domenica 
Scorsese, Mac Orange, Brian Davies, Thomas Barbour, 
Henry Fehren, Patricia Dunnock. [UC: Martin Scorsese]. 
And Joanne Woodward -as the Narrator. 

، ســـــــبعينيات القـــــــرن التاســـــــع  مجتمـــــــع نيـــــــو يـــــــورك األرســـــــتقراطى
ـــورك منفصـــلة :  عشـــر زوجـــة دوق أوروپـــى متحـــررة الطبـــاع تعـــود لنيـــو ي

، لتفاجـــــــأ بلفـــــــظ مجتمـــــــع المدينـــــــة المحـــــــافظ المولـــــــع  عـــــــن زوجهـــــــا
يتعــــاطف معهــــا المحــــامى .  فــــه لهــــاوالحســــاس نحــــو الشــــكليات والتوا

الــــــذى كــــــان صــــــديقها فــــــى الطفولــــــة واآلن مقبــــــل علــــــى خطبــــــة ابنــــــة 
خالتهـــــا وبـــــالتوازى يتنـــــامى حبـــــه للوافـــــدة الجديـــــدة وإحساســـــه بمعنـــــى 

ـــــرة ـــــة ألول م ـــــر المزيف ـــــاة حـــــارة العواطـــــف وغي ـــــع ســـــيره فـــــى  الحي ، م
ـــاع ـــة الطب ـــه الرقيقـــة مالئكي ـــزواج مـــن خطيبت درامـــا آســـرة مـــن .  طريـــق ال

، مـــــأخوذة عــــن روايـــــة الپــــوليترز قويـــــة  للحظــــة األولــــى حتـــــى األخيــــرةا
، ونفـــذت بتوجيـــه مـــدقق بـــارع مـــن سكورســـيزى أقـــدر مـــوجهى  التـــأثير

، تقـــــــدم بأناقـــــــة ودفء معــــــا عصـــــــرا ربمـــــــا كـــــــان بالفعـــــــل  نيــــــو يـــــــورك
ـــــراءة “ ـــــا المعاصـــــر”  عصـــــر الب ـــــه بشراســـــة عالمن ـــــدى مقارنت ـــــه  ل ، لكن

ككـــل هـــو .  اطـــف الصـــادقة قـــطيظـــل عالمـــا بـــاردا ال تتحقـــق فـــى العو 
أقــــرب للذهنيــــة منــــه للعاطفيــــة بمعنــــى أنــــه لــــم يحقــــق توحــــدا كافيــــا لنــــا 

، لكـــــن تظـــــل بـــــه بعـــــض اللحظـــــات الجياشـــــة التـــــى  مـــــع الشخصـــــيات
، ال ســــيما مواقــــف التضــــحيات النبيلــــة التــــى قــــدمها كــــل  تــــدر الــــدموع

، ومــــا  مــــن الثالثــــى الرئيســــى لبعضــــه الــــبعض فــــى اللحظــــات الحاســــمة

مــــن توجيـــــه  ١٩٢٤ســــبق إنتــــاج الروايــــة مــــرتين فــــى عــــامى  ! أكثرهــــا
، ويوجـــــد فـــــيلم  مـــــن توجيـــــه فيليـــــپ مـــــوللر ١٩٣٤ويســـــلى راجيلـــــز و

الواقــــع أنــــه لــــم .  عــــن موضــــوع مختلــــف ١٩٧٧بــــذات العنــــوان عــــام 
، إنمـــــا مجـــــرد عــــــروض  يحـــــظ بعـــــرض ســـــينمائى حقيقـــــى فـــــى مصـــــر

  . متفرقة فى حفالت منتصف الليل
AA: CD. 
AAN: SptAs (Ryder); SAdp; OScr; AD-SD (Farretti, 

Robert J. Franco). 

  عصر الجريمة 
Cohen & Tate 

  ق م ٨٦)  *ف/   س/   ف/  إى إتش إى  ( ١٩٨٩أميركا 
اإلرهـــــــــــــــــاب  “:  *؛ ف ” االختطـــــــــــــــــاف الملعـــــــــــــــــون “:  ، س  ف
  . ” الدامى

Nelson Films [New Galactic Films]. E: Edward Abroms, 
A.C.E. DPh: Victor J. Kemper, A.S.C. M: Bill Conti. P: 
Antony Rufus Isaacs and Jeff Young. W and D: Eric Red.  
PD: David M. Haber. 

Roy Scheider, Adam Baldwin, Harley Cross, Cooper 
Huckabee, Suzanne Savoy, Marco Perelia, Tom Campitelli, 
Andrew R. Gill, Frank Bates, James Jeter, Jeff Bennett, Ron 
Jackson, Ted Baader, Kenneth McCabe, Eva B. Bott, Craig 
Bosch. 

مغتـــــاالن محترفـــــان يختطفـــــان )  شـــــايدر وبالـــــدوين (كـــــوهين وتيـــــت 
صــــبى فــــى التاســــعة مــــن عمــــره بعــــد جــــرح أبيــــه وقتــــل أمــــه وعميلــــين 

، وذلــــك ألن  فيــــدراليين كانــــا يحرســــانهما فــــى مكــــان مــــا فــــى تكســــاس
فــــى طريـــــق .  هد علــــى جريمـــــة قتــــل أحـــــد زعمــــاء المافيـــــاالصــــبى شـــــا

العـــــودة لهيوســـــتون يهـــــرب الصــــــبى لوهلـــــة تنتهـــــى بمصـــــرع الشــــــرطى 
يبــــدأ الصــــبى لعبــــة قــــط وفــــأر باإليحــــاء لكــــوهين أن .  الــــذى لجــــأ إليــــه

، وعنــــــدما يطلــــــق عليــــــه النــــــار  زميلــــــه الشــــــاب العنيــــــف ينتــــــوى قتلــــــه
ــــيهم ب ــــر مــــن ســــيأخذه إل ــــأن يخب .  مــــا حــــدثويتركــــه يهــــدده الصــــبى ب

، فــــى حقـــل بتـــرول لــــيال  التتـــابع األكثـــر تشـــويقا وعنفــــا معـــا يلـــى هـــذا
ــــين البطلــــين يكــــون  عنــــدما يتضــــح أن تيــــت لــــم يمــــت وتــــدور معركــــة ب

أمــــــا التتــــــابع األكثــــــر حزنــــــا فهــــــو علــــــى .  للصــــــبى دور فــــــى حســــــمها
، يتضـــح  ميـــل ٤٠٠مـــدخل هيوســـتون بعـــد انتهـــاء الرحلـــة تقـــرب مـــن 

.  مــــا لمســــتقبل حياتــــه هــــو شخصــــيا بعــــدها أن كــــوهين قــــد كــــون رؤيــــة
ــــــدرك أن  ــــــل متوســــــط العمــــــر ي ــــــا لقات ــــــدم دورا رصــــــينا حزين شــــــايدر يق

أمــــا بالــــدوين .  مصــــيره قــــد دنــــا إن لــــم يكــــن هــــذه المــــرة فمــــرة أخــــرى
ـــى  ـــة عل ـــل الشـــاب شـــديد الدموي ـــل الظـــل عامـــة فقـــد قـــدم دور القات ثقي

إال أن كــــــروس كــــــان األكثــــــر إلفاتــــــا فــــــى دور .  نحــــــو مخيــــــف حقــــــا
مــــزج جيــــد .  ابــــط الجــــأش رغــــم كــــل مــــا مــــر بــــه مــــن أهــــوالالصــــبى ر 

، لكـــــن المحصـــــلة إيقـــــاع  الفكـــــرة بـــــين فـــــيلم الطـــــرق وفـــــيلم الجريمـــــة
، وجــــو عــــام حــــزين وأميــــل للمســــرحية إذ يمضــــى معظــــم الوقــــت  بطــــئ

التصــــوير فــــى المواقــــع بهيوســــتون .  فــــى حــــوارات فــــى ســــيارة البطلــــين
  . والطرق المحيطة بها

    ٢/١العصر الجميل 
Belle Epoque 

  ] باألسپانية  [ق م  ١٠٩)  — ( ١٩٩٢أسپانيا 
Fernando Trueba P.C. -Madrid; Lola Films -Barcelona; 

Animtografo -Lisbon; French Production -Paris [Mayfair]. 
M: Antoine Duhamel. E: Carmen Frias. PD: Juan Botella. 
DPh: José Luis Aicaine. S: Rafael Azcona; St: Rafael 
Azcona, José Luis Grcia Sanchez, Fernando Trueba. D: 
Fernando Trueba. 

Fernando Fernán Gómez, Jorge Sanz, Maribel Verdú, 
Ariadna Gil, Miriam Diaz-Aroca, Penélope Cruz, Mary 
Carmen Ramirez, Michel Galabru, Gabino Diego. 

ـــــ ـــــة حقق ـــــا ملموســـــادرامـــــا حســـــية وحنيني ، بفضـــــل  ت نجاحـــــا أوروپي
فــــى ’  العصـــر الجميـــل ‘إحيائهـــا الخـــالب لفتــــرة يـــرى الكثيـــرون أنهــــا 

، أال وهـــــى أوائــــــل الثالثينيـــــات الســــــابقة علـــــى حكــــــم  تـــــاريخ أســــــپانيا
، أو يـــرى  ربمـــا ال يوافـــق رجـــال االقتصـــاد علـــى هـــذا الـــرأى (فرانكـــو 

رة الـــــــــبعض أن ال نهضـــــــــة بـــــــــال ديكتاتوريـــــــــة بالـــــــــذات خـــــــــارج الـــــــــدائ
ـــــــن هـــــــذه  يهوديةـ  األنجلو ـــــــة ألى م ـــــــى أى حـــــــال ال أهمي ، لكـــــــن عل

ـــــين  ١٩٣١.  ) ! األراء فيمـــــا يتعلـــــق بالســـــينما ، وقصـــــة تجمـــــع مـــــا ب
.  دفء الحنــــين ومــــرح الحيـــــاة ومتعــــة الوجبـــــات الجنســــية االحتفاليـــــة

ــــــدى رث الحــــــال  هــــــارب مــــــن الجــــــيش )  ســــــانز (محــــــور الفــــــيلم جن
فــــى هــــذا البيــــت .  ) ميزفرنــــان جــــو  (يستضــــيفه أرمــــل كهــــل فــــى بيتــــه 

، وكلهـــــــن فـــــــى ســـــــن الفـــــــوران  هنـــــــاك أيضـــــــا بنـــــــات األخيـــــــر األربـــــــع
، وكلهــــن لهــــا طريقــــة اقترابهــــا الخاصــــة مــــن هــــذا الضــــيف  الهورمــــونى

:  قــــــال الموجــــــه لــــــدى تســــــلمه جــــــائزة األوســــــكار.  الطيــــــب الوســــــيم
ــــت أود لــــو أنــــى أومــــن بــــاهللا كــــى أشــــكره ‘ ، لكنــــى أومــــن ببيللــــى  كن

الم متـــــرجم فـــــى الفـــــيلم ســـــواء بروحـــــه تجديفيـــــة هـــــذا الكـــــ.  ’ وايلـــــدر
ــــن الموجــــه األميركــــى الكبيــــر  الحســــية ــــى تجعــــل م ، أو بالكوميــــديا الت

 . مثال أعلى لها
AA (1993): Foreign Language F. 

   ٢/١عصر الحب 
  ق م ١٠٠)  س/   التابعى ( ١٩٨٦مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

، تحيـــــة  ة، مجـــــدى وهبـــــ ، شـــــهيرة ، ســـــهير رمـــــزى محمـــــود ياســـــين
،  ، محمـــــد خيـــــرى ، صــــالح نظمـــــى ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم كاريوكــــا

  . ، سميحة توفيق عزيزة راشد
، أفضـــــــل قلـــــــيال مـــــــن  ميلودرامـــــــا شـــــــعبية مـــــــن موجههـــــــا المحنـــــــك

عــــن روايــــة نجيــــب محفــــوظ عــــن .  مســــتواه العــــام فــــى هــــذه الســــنوات
ـــــروة ـــــل الث ـــــا:  ماقب ـــــاة الحـــــى تفضـــــل ممـــــثال مثقف ،  ، عـــــن صـــــديقه فت

، ويضــــــطر زوجهــــــا  تضــــــطر للعمــــــل كممثلــــــة.  جيــــــران لهــــــاوكالهمــــــا 
ـــــــى .  لتقـــــــديم أعمـــــــال رديئـــــــة وتتعقـــــــد األحـــــــداث لتـــــــودى بـــــــالزوج إل

ــــــة مــــــع صــــــديق الســــــجن ــــــم يتهمهــــــا بالخيان ــــــك .  ، ث ــــــى ذل ــــــث يل حي
، ومسلســـــل انتقـــــام دامـــــى بعـــــد تقـــــدم  الطـــــالق والســـــجن مـــــن جديـــــد

الميلودرامــــا صــــاخبة لكــــن قلــــل أثرهــــا عــــدم التــــدقيق بشــــكل !  العمــــر
  . امع



٢٣٣  

   ٢/١عصر الحب واألقوياء 
Wyatt Earp 

  ق م ١٩١)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
Warner Bros. [Tig Productions; Kasdan Pictures; Paragon 

Entertainment] C: Jennifer Shull. M: James Newton 
Howard. CD: Colleen Atwood. E: Carol Littleton. PD: Ida 
Random. DPh: Owen Roizman. ExcPs: Charles Okun, 
Michael Grillo. W: Dan Gordon and Lawrence Kasdan. P: 
Jim Wilson, Kevin Costner, Lawrence Kasdan. D: Lawrence 
Kasdan. 

Kevin Costner. Dennis Quaid. Gene Hackman. ¤. 
StrInAlphOrder. David Andrews. Linden Ashby. Jeff Fahey. 
Joanna Going. Mark Harmon. Michael Madsen. Catherine 
O’Hara. Bill Pullman. Isabella Rossellini. Tom Sizemore. 
JoBeth Williams. Mare Winningham. James Gammon, Lex 
Linn, Randle Mell. Adam Baldwin, Anabeth Gish, Lewis 
Smith. Ian Bohen, Betty Buckley, Alison Elliot. Todd Allen, 
MacKenzie Astin, James Caviezel, Karen Grassle, John 
Dennis Johnston, Tea Leoni.  ↑ Martin Kove, Jack Kehler, 
Kirk Fox. UPMg: Charles Okeen, Michael Grillo. 

ـــــرب ـــــات إي ـــــاة المارشـــــال واي ـــــروى حي ـــــرى ت ـــــر أن .  ملحمـــــة كب المثي
ــــدة هــــ ــــم تكــــن ســــوى مرحلــــة قصــــيرة فــــى حيــــاة المارشــــالية المجي ذه ل

، أمــــا بقيــــة حياتــــه فمليئــــة بــــالفواجع الشخصــــية والفشــــل  دودچ ســــيتى
، بـــــــــل وبـــــــــالكثير مـــــــــن الـــــــــتهم والوقـــــــــوف خلـــــــــف  كرجـــــــــل بيـــــــــزنس

ــــى أحبهــــا فــــى .  القضــــبان ــــه الت ــــى مــــوت زوجت ــــز عل ــــة التركي فــــى البداي
ـــــــى ميســـــــورى بالجـــــــدرى  ـــــــوطن رأســـــــه ف ـــــــودا  (م كـــــــان يشـــــــخص تيف

مــــوجز نســـــبيا علــــى مرحلـــــة األمجــــاد كمـــــأمور ثــــم مـــــرور .  ) ! آنــــذاك
’  تومبســــــــــتون ‘، ليــــــــــأتى بعــــــــــدها التركيــــــــــز علــــــــــى مرحلــــــــــة  صــــــــــارم

، حيــــث الخــــالف بــــين أســــرته  ) ” رجــــال ال يخــــافون المــــوت “انظــــر (
ـــــى القـــــانون علـــــى نحـــــو  وأســـــرتى كالنتـــــون ومـــــاكالورى الخـــــارجين عل

ـــــى قيمـــــة األســـــرة الكبيـــــرة .  عـــــام ـــــن الخيـــــوط الرئيســـــية التركيـــــز عل م
، والتــــــى زرعهــــــا فــــــيهم والــــــدهم  ) إلــــــخ… ألخــــــوان وزوجتيهمــــــا ا (

قــــــدر النجــــــاح ال .  ) هاكمــــــان فــــــى دور قــــــوى الحضــــــور (المحــــــامى 
ولعــــل الســــبب هـــو نــــزع األســــطورية .  يتناســـب مــــع الســــخاء األنتـــاجى

  . والتركيز فقط على تميز مالمح الشخصية
AAN: Cgr. 

   ٢/١عصر الذئاب 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٨٦مصر 

  . سمير سيف:  خراجإ
،  ، ســــــمير صــــــبرى ، عــــــادل أدهــــــم ، ليلــــــى علــــــوى نــــــور الشــــــريف

، فكــــــــرى  ، ســــــــهيلة فرحــــــــات ، هــــــــدى رمــــــــزى صــــــــالح ذو الفقــــــــار
  . صادق

ـــــــنمط األميركـــــــى ـــــــى ال ـــــــف عل ـــــــآالف  فـــــــيلم نشـــــــاط عني ، حافـــــــل ب
ــــــــــــاهرة ــــــــــــوت الق ــــــــــــد  الطلقــــــــــــات وســــــــــــط بي ، والمحاصــــــــــــرة والتهدي

صـــــــاحب  البطـــــــل خطيـــــــب لفتـــــــاة يطاردهـــــــا.  إلـــــــخ…والمطـــــــاردات 
،  ، حــــين تضــــطر لالستســــالم عملهــــا تــــاجر األســــلحة غيــــر المشــــروع

ـــه الشـــرطة بكـــل قواتهـــا كطـــرف  ـــدأ مسلســـل انتقـــام دامـــى تـــدخل في ويب
ــــه.  ثالــــث ،  ســــمير ســــيف فــــى إحــــدى نوبــــات إمتاعــــه لجمهــــوره ولذات

  . فى هذه النوعية
   ٢/١عصر القوة 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٩١مصر 
  . نادر جالل:  إخراج

، يوســـــــف  ، محمـــــــود حميـــــــدة ، عبـــــــد اهللا غيـــــــث ديـــــــة الجنـــــــدىنا
  . ، شريف خير اهللا ، وحيد عزت فوزى

البطلــــة يقتــــل .  صــــراعات ريفيــــة بــــين أســــرتين تتــــاجران فــــى الســــالح
، ويختطـــــــف غريمهـــــــا أبناءهـــــــا  أخوهــــــا ويمـــــــوت أبوهـــــــا بأزمـــــــة قلبيــــــة

تقــــرر أن .  ليســـاومها علــــى شــــحنة أســـلحة تخصــــها وعلــــى الـــزواج منــــه
.  إلــــى أن تحــــين فرصــــة االنتقــــام وتنفــــرد هــــى بكــــل البيــــزنس،  تجاريــــه

أحــــــد أقــــــل أفــــــالم ناديــــــة الجنــــــدى شــــــعبية منــــــذ أن أصــــــبحت نجمــــــة 
  . فائقة فى صندوق التذاكر المصرى والعربى

   العصفور 
  ق م ١٠٠)  س/   مصر العالمية ( ١٩٧٤، الجزائر  مصر

 ؛ الــــــديوان أفــــــالم مصــــــر العالميــــــة]  الهيئــــــة المصــــــرية للســــــينما [
:  رؤيــــــــة ســــــــينمائية.  الــــــــوطنى للتجــــــــارة والصــــــــناعة الســــــــينماتوغرافية

ــــى الخــــولى يوســــف شــــاهين .  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  ، لطف
مـــــــــدير .  علـــــــــى إســـــــــماعيل:  موســـــــــيقى.  نهـــــــــاد بهجـــــــــت:  منـــــــــاظر
  . يوسف شاهين:  إخراج.  مصطفى إمام:  التصوير

ـــــل ـــــدين صـــــالح قابي ـــــق ، ســـــيف ال ـــــة ، محســـــنة توفي  ، علـــــى ، حبيب
،  ، نظـــــيم شـــــعراوى ، مـــــريم فخـــــر الـــــدين ، صـــــالح منصـــــور الشــــريف

  . ، محمود المليجى ، رجاء حسين حمدى أحمد
ــــــدمات  ــــــى جســــــدت مق ــــــرز أعمــــــال الســــــينما المصــــــرية الت أحــــــد أب

ـــــو ، وجســـــدت رفـــــض الشـــــعب لهـــــا مـــــن خـــــالل تمســـــكه  هزيمـــــة يوني
ـــنفس الحـــاكم ـــا وهنـــاك يظـــل عمـــال .  ب ـــذاتيات والـــذهنيات هن ورغـــم ال
، يعتمــــــد علــــــى پانورامــــــا لعــــــدد مــــــن  ن الــــــدراما الجياشــــــةال يخلــــــو مــــــ

ضـــابط شـــرطة متـــأقلم :  شخصـــيات الحيـــاة المصـــرية فـــى تلـــك الفتـــرة
، صـــــــحفى جـــــــرئ  تدفعـــــــه التناقضـــــــات المحيطـــــــة لموقـــــــف مخـــــــالف

،  يكشــــف التناقضــــات بينمــــا ال يخلــــو داخلــــه مــــن تناقضــــاته الخاصــــة
ـــى ـــه أك شـــاب فطـــرى وطن ـــذا تكـــون ثورت ـــق فـــى كـــل مايســـمع ول ـــر ، يث ث

ـــــة أم الـــــدنيا .  حـــــدة ـــــرهم تحتضـــــنهم بهي حســـــب أغنيـــــة  (هـــــؤالء وغي
أمــــــا فــــــى .  ) ، وهــــــى محســــــنة توفيـــــق فــــــى دور العمــــــر الشـــــيخ إمــــــام

، واجهـــــات  لصـــــوص قطـــــاع عـــــام:  الخلفيـــــة فتطـــــوف أشـــــباح العصـــــر
، حطامـــــات بشـــــرية  ، مجرمـــــون خطـــــرون شـــــريفة لالتحـــــاد االشـــــتراكى

، ومـــــع  ئـــــة وقويــــةرؤيـــــة عريضــــة جري.  إلــــخ…تحلــــم بأيــــام اإلنجليـــــز 
  ! الرقابة كانت حكايتها حكاية

   ٢/١عصفور الشرق 
L’Oiseau d’Orient 

  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٦مصر 
.  ؛  أفــــــالم االتحــــــاد أفــــــالم األنــــــدلس العربيــــــة]  أفـــــالم االتحــــــاد [

ــــــــر ــــــــب الكبي ــــــــق الحكــــــــيم:  الكات ــــــــة ســــــــينمائية وســــــــيناريو .  توفي رؤي
ــــــدس .  يوســــــف فرنســــــيس:  وحــــــوار ــــــديكورمهن .  غســــــان ســــــالم:  ال

ــــــاج ــــــز علــــــى:  مــــــدير اإلنت ــــــد العزي ــــــدس الصــــــوت.  عب مجــــــدى  :  مهن
ـــــل ـــــارات مـــــن  >،  عمـــــار الشـــــريعى:  موســـــيقى تصـــــويرية.  كام ومخت

صــــــفوت عبــــــاس :  إدارة اإلنتــــــاج والتوزيــــــع.  < الموســــــيقى الفرنســــــية
.  عبــــــد العزيــــــز فخــــــرى:  مونتــــــاچ.  ، عــــــادل عبــــــاس حلمــــــى حلمــــــى

.  ســــــامى شــــــلبى:  المنــــــتج الفنــــــى.  يمكمــــــال كــــــر :  مــــــدير التصــــــوير
  . يوسف فرنسيس:  إخراج

ســـــعاد :  ضـــــيفة الشـــــرف.  ¤.  توفيـــــق الحكـــــيم:  الكاتـــــب الكبيـــــر
إليزابيــــــث :  والممثلــــــة الفرنســــــية.  نــــــور الشــــــريف:  بطولــــــة.  حســــــنى
محمــــــــد :  باالشــــــــتراك مــــــــع.  أميــــــــدو:  والممثــــــــل العــــــــالمى.  جــــــــارد
، حــــافظ  المــــنعمعثمــــان عبــــد .  ، علــــى عــــزب محمــــد وفيــــق.  خيــــرى
ــــين ــــراهيم الســــيد أم ، مصــــطفى  ، حلــــيم يوســــف ، حســــن اليمــــان ، إب

  . عالء الدين
ــــــق الحكــــــيم ، لدرجــــــة أن  شــــــاب عصــــــرى شــــــديد اإلعجــــــاب بتوفي

ـــه هـــو شخصـــيا ـــى تجـــربتين مـــر بهمـــا الحكـــيم فـــى حيات .  يقـــرر أن يحي
ـــذاكر  ـــاريس لبائعـــة الت ـــه فـــى ب ـــم وكـــيال  ’ عصـــفور مـــن الشـــرق ‘حب ، ث

يوميـــات نائـــب  ‘ى جريمـــة قتـــل تـــتهم فيهـــا فتـــاة ريفيـــة للنيابـــة يحقـــق فـــ
ــــــاف ــــــدو الجــــــزء األول أفضــــــل الفكــــــرة مبتكــــــرة.  ’ فــــــى األري ،  ، ويب

.  ، وكــــذلك لتمثيــــل البطلــــة الفرنســــية الهتمامــــه بقصــــة الحــــب الرقيقــــة
، ورغــــم  عامــــة أحــــد أجــــود أفــــالم يوســــف فرنســــيس وأكثرهــــا طموحــــا
د اهتمامـــــــــــه البنيـــــــــــة غيـــــــــــر التقليديـــــــــــة ال يكـــــــــــاد يفقـــــــــــد المشـــــــــــاه

، خاصـــــة مـــــع وجـــــود الحكـــــيم نفســـــه بحســـــه الســـــاخر  بالشخصـــــيات
  . يؤدى شخصيته الحقيقية

  عصفور له أنياب 
  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٧مصر 

نـــــارى ]  نـــــارى فـــــيلم اللبنانيـــــة للتجـــــارة واالســـــتثمار الســـــينمائى  [
مهنــــــدس .  إبـــــراهيم محمــــــد علــــــى:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  فـــــيلم

ـــــــــل عزيـــــــــزج:  الصـــــــــوت ـــــــــتج المنفـــــــــذ.  مي ـــــــــراهيم زكـــــــــى:  المن .  إب
فتحـــــــى :  مونتـــــــاچ.  حســـــــن أبـــــــو الســـــــعود:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية

ـــــة وإخـــــراج.  محمـــــد يوســـــف:  مـــــدير التصـــــوير.  داود حســـــن :  بطول
  . يوسف

، نبيـــــــــل  إبـــــــــراهيم الشـــــــــامى.  هيـــــــــاتم.  صـــــــــالح قابيـــــــــل.  يســـــــــرا
 . لميـــــــاء:  ، والطفلـــــــة ، فيفـــــــى يوســـــــف فتحيـــــــة قنـــــــديل.  الدســـــــوقى

ـــة ـــو عيب ـــور مـــدكور أحمـــد أب ـــاون ، أن ـــه ، مصـــطفى المع .  ، حســـن توتال
ــــو حشــــيش ــــيظ محمــــد أب ــــد الحف ــــولى ، أيمــــن عب ــــد الجــــواد مت ،  ، عب

ــــــد حمــــــدى ــــــدين مصــــــطفى بكــــــرى.  وحي ــــــة شــــــمس ال ــــــل  ، نادي ، نبي
، ممــــدوح  ، فكــــرى طــــه ، مفيــــد عاشــــور ، رشــــوان مصــــطفى الشــــامى

ــــرحمن ــــد ال ــــد ، والوجــــه فكــــرى صــــادق:  ضــــيف الفــــيلم.  عب :  الجدي
  . حسن يوسف:  بطولة وإخراج.  سونيا سالمة

موظــــف شـــــريف .  ميلودرامــــا اجتماعيــــة ركيكــــة وحافلـــــة بالمبالغــــات
، ويخــــــرج مقــــــررا االنتقــــــام مــــــن  ولــــــذا يــــــدخل مستشــــــفى المجــــــانين

ـــه ـــدخل  الجميـــع بمـــن فـــيهم زوجت ـــدا ي ـــا جدي ، لكـــن مـــا يحـــدث أن حب
  . حياته

  ☺  ٢/١عصيان السفينة كين 
The Caine Mutiny 

  ق م ١٢٣)   ت  ( ١٩٥٤أميركا 
[Columbia] SGS Corp. P: Stanley Kmmer. Screen Play: 

Stanley Roberts; Additional Dialogue: Michael Blankfort. 
Based upon the Pulitzer Prize Winning N: Herman Wouk. 
DPh: Franz Planer. PD: Rudolph Sternad. Gowns: Jean 
Louis. MScr: Max Steiner. FE: William A. Lyon, Henry 
Batista. D: Edward Dmytryk. 

Hemphrey Bogart. Jose Ferrer. Van Johnson. Fred 
MacMurray. And introducing Robert Francis, May Wynn. 
Tom Tully, E.G. Marshall, Arthur Franz, Lee Marvin, 
Warner Anderson, Clande Akins, Katharine Warren, Jerry 
Paris, Steve Brodie. 
ــــــى المحــــــيط الباســــــيفى أثنــــــاء  ــــــام أميركيــــــة متهالكــــــة ف كاســــــحة ألغ

ـــة ـــدها مـــن شـــخص متســـاهل جـــدا الحـــرب العالميـــة الثاني ،  ، يتغيـــر قائ
إلــــــى آخــــــر متشــــــدد جــــــدا لدرجــــــة العصــــــبية والتــــــوتر والقــــــرارت غيــــــر 

ـــــة ـــــه.  المقنع ـــــدفع هـــــذا بأحـــــد الضـــــباط لعزل ـــــانى هـــــو النصـــــ.  ي ف الث
ــــن أن يكــــون  ــــى تكشــــف أن الخطــــأ أعمــــق م المحاكمــــة العســــكرية الت

ــــه كمــــا تقــــول عبــــارة .  خطــــأ شــــخص واحــــد أو حتــــى خطــــأ الجميــــع إن
البحريــــــــة ]  تــــــــاريخ [لــــــــم يحــــــــدث أبــــــــدا أى تمــــــــرد فــــــــى  ‘ البدايــــــــة

إنــــــــه قصــــــــة مجابهــــــــة مجموعــــــــة مــــــــن الرجــــــــال لكارثــــــــة .  األمريكيــــــــة
مثيـــــر فكريـــــا وعاطفيـــــا أداء خرافـــــى لبوجـــــارت فـــــى عمـــــل .  ’ العمـــــر

  . ، ويستحق نجاحه الهائل وفوق المتوقع وكل شىء
AAN: Pic; A (Bogart); SptA (Tully); S; E; Scr of a 

Dramatic Pic; Sd (John P. Livadary -SdD). 

  عصيان السفينة كين 
The Caine Mutiny Court-Martial 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 
D: Robert Altman. N: Herman Wouk. 
Eric Bogosian, Jeff Daniels, Brad Davis, Peter Gallagher, 

Michael Murphy, Kevin J. O’Connor, Daniel Jenkins. 
هـــــذه المـــــرة الفـــــيلم كلـــــه ال يزيـــــد عـــــن مشـــــهد محاكمـــــة طويـــــل وال 

رغــــم هــــذا ال يــــزال مثيــــرا .  تقــــدم األحــــداث األصــــلية بالصــــورة بــــالمرة
.  ، يحفـــــل بـــــذات الـــــرؤى النفســـــية والفكريـــــة لألصـــــل التمثيـــــلمـــــتقن 

مخطوطـــــــة بارعـــــــة وطموحـــــــة فنيـــــــا فـــــــى معالجتهـــــــا للروايـــــــة مرهوبـــــــة 
  .  أيضا توجيه محكم من ألتمان.  الجانب

  عضة كلب 
  ق م ٩٥)  س/   الدقى/  رينبو ( ١٩٨٣مصر 

نبيــــــل :  ســــــيناريو وحــــــوار.  علــــــى أيــــــوب:  قصــــــة.  تليســــــتار فــــــيلم
عمـــــــار :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  فكـــــــرى رســـــــتم:  مونتـــــــاچ.  غـــــــالم

حســــــــن :  إخـــــــراج.  علـــــــى خيــــــــر اهللا:  مـــــــدير التصــــــــوير.  الشـــــــريعى
  . الصيفى

ــــزى ،  ، حســــن مصــــطفى ، ســــمير غــــانم ، حســــين فهمــــى ســــهير رم
،  ، رأفـــت فهـــيم ، أحمـــد بـــدير ، علـــى الشـــريف فريـــدة ســـيف النصـــر
ــــــدين إســــــالم ســــــلوى محمــــــود ــــــوكس ، عــــــز ال ــــــاروق فل ، محمــــــد  ، ف

  . ، سيف اهللا مختار ىشوق
الــــــــذى يرســــــــل للعمــــــــل  ’  قــــــــانون ‘خــــــــريج الموســــــــيقى تخصــــــــص 

،  يتعـــــرف بفتـــــاة ثريـــــة ليدرســـــها الموســـــيقى.  كقـــــانونى فـــــى الحكومـــــة
ـــــة موســـــيقية ـــــرفض منحـــــه  فتنشـــــأ فكـــــرة تكـــــوين فرق ـــــه ت ، لكـــــن وظيفت

مفارقـــــــــات بعضـــــــــها .  ، فيقـــــــــرر أن يعضـــــــــه أحـــــــــد الكـــــــــالب أجـــــــــازة
يتحــــدث عنهــــا علــــى محمــــل  ، لكــــن ال تؤخــــذ القضــــايا التــــى مضــــحك

  . الجد
  ☺ عطر امرأة 

Scent of a Woman 
  ق م ١٥٧)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٢أميركا 

Universal. M: Thomas Newman. C: Ellen Lewis. CD: 
Aude Bronson-Howard. E: William Steinkamp, Michael 
Tronick, Harvey Rosenstock, A.C.E. PD: Angelo Graham. 
DPh: Donald E. Thorin, A.S.C. ExcP: Ronald L. Schwary. 
S: Bo Goldman. P and D: Martin Brest.  UPMg/ AscP: G. 
Mac Brown. Suggested by a Chr from Profumo di Donna by 
Ruggero Maccari and Dino Risi Based on the N Il Buio Il 
Miele by Giovanni Arpino. 

Al Pacino. ¤. Chris O’Donnell. James Rebhorn, Gabrielle 
Anwar. Richard Venture, Bradley Whitford, Ron Eldard, 
Philip S. Hoffman.  Rochelle Oliver, Margaret Eginton, 
Tom Riis Farrell, Nicholas Sadler, Todd Louiso, Matt 
Smith, Gene Canfield, Frances Conrey, June Squibb, Ron 
Eldard, Sally Murphy, Michael Santaro. 
،  لفتنانــــــت كولونيــــــل ســــــابق كــــــان مســــــاعدا لچونســــــون اآلن ضــــــرير

يـــؤجر فتـــى فقيـــرا مـــن أوريجـــون يـــدرس فـــى مدرســـة عليـــا راقيـــة فـــى نيـــو 
، فقـــط  هامپشـــر ليصـــحبه منهـــا إلـــى نيـــو يـــورك فـــى عطلـــة عيـــد الشـــكر

الطويــــة توقـــــع  هــــذه الرحلـــــة ســــليمة.  لقضــــاء بعــــض األوقـــــات الطيبــــة
، وســــوف  لهــــا البطــــل أن تكــــون أول درس حقيقــــى فــــى حيــــاة الشــــاب

تســــاعده علــــى حســــم المشــــكلة التــــى طــــرأت عليــــه قبيــــل العطلــــة هــــل 
، ويحصــــل  يخبـــر عـــن زمالئـــه األثريـــاء الــــذين دبـــروا مقلبـــا فـــى النـــاظر

، أم يظــــل شــــابا مثاليــــا  نظيــــر هــــذا علــــى منحــــة مجانيــــة فــــى هارفـــــارد
المشــــاهد المثيــــرة تشــــمل تعلــــيم التــــانجو .  همخلصــــا لمبادئــــه وضــــمير 

وقيــــادة فيــــرارى فــــى شــــوارع نيويــــورك )  جابرييــــل أنــــوار (لفتـــاة حســــناء 
أمــــا العمــــود الفقــــرى فهــــو باتشــــينو نفســــه الــــذى .  مــــيال ٧٠بســــرعة 

:  لــــم يشــــك أى ممــــا شــــاهدوا الفــــيلم فــــى فــــوزه المحتــــوم باألوســــكار
مــــــــرح  حنكــــــــة الحيــــــــاة وحكمتهــــــــا لدرجــــــــة الســــــــوداوية فــــــــى مقابــــــــل

ــــــــة ، فــــــــى إطــــــــار مــــــــن اللهجــــــــة العســــــــكرية  وإنطــــــــالق وتفــــــــاؤل غريب
وألدائــــــه العظــــــيم فضــــــل أساســــــى فــــــى إظهــــــار .  والغطرســــــة المحببــــــة

ـــــــدور حولـــــــه تمثيليـــــــة الشاشـــــــة أميركـــــــا القديمـــــــة :  الجـــــــوهر الـــــــذى ي
، لكنهــــا اآلن منهــــارة مــــن  العســــكرية التــــى حنكتهــــا التجــــارب الشــــريرة
، هــــذا فــــى  بريــــاء مزعومــــةالــــداخل تعــــيش فــــى الظــــالم وتغطــــى هــــذا بك

مقابـــل أميركـــا نقيـــة بـــل شـــجاعة فـــى أعماقهـــا قادمـــة لكـــن تعوزهـــا خبـــرة 
ببســـــاطة كـــــان كـــــل منهمـــــا .  الحيـــــاة أو علـــــى األقـــــل بعـــــض التشـــــجيع

تتــــــابع نهايــــــة .  فــــــى حاجــــــة لآلخــــــر حتــــــى يــــــرى الطريــــــق الصــــــحيح
 ـ  المحطم فرضاـ  يخطـــــــف العقـــــــول والـــــــدموع ةأنـــــــت تـــــــرى الضـــــــرير 

  . الشجاعيترافع عن الشاب 
AA: A (Pacino). 
AAN: Pic; D; SAdp. 

  عطشانة 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٧مصر 
  . السعيد مصطفى:  إخراج

، حســــــــــين  ، خيريــــــــــة أحمــــــــــد ، هشــــــــــام ســــــــــليم إلهــــــــــام شــــــــــاهين
  . ، فاطمة عيد ، عزة شريف ، محمد أحمد المصرى الشربينى

ان زوجــــــان شــــــاب.  ميلودرامــــــا ســــــاخنة نســــــبيا رغــــــم روتينيــــــة القصــــــة
، وتســــتجيب  تطلــــق الزوجــــة بســــبب مضــــايقات الســــكنى مــــع الحمــــاة

، وهــــى  البطــــل يواصــــل طريقــــه.  للــــزواج مــــن صــــاحب البيــــزنس الثــــرى
، وكــــــــل شــــــــىء ال ينبــــــــىء بالنهايــــــــة  والحمــــــــاة يكتشــــــــفان خطئهمــــــــا

  . ١٩٨٥اإلنتاج الفعلى !  السعيدة غير المنطقية
  عطلة للعشاق 

Holiday for Lovers 
  ق م ١٠٣)   ت  ( ١٩٥٩أميركا 

Twentieth Century Fox. S: Luther Davis; >Based on the 
Play: Ronald Alexander.< Song Holiday for Lovers: Sammy 
Cahn and James van Heusen. M: Leigh Harline; >Sup and 
Cond: Alfred Newman;< DPh: Charles G.Clarke, A.S.C. 
AD: Lyle R. Wheeler, Herman A. Blumenthal; SD: Walter 
M. Scott, Paul S. Fox; SpPhFx: L.B. Abbott, A.S.C., James 
B. Gordon, A.S.C. FE: Stuart Gilmore, A.S.C.; 
ExcWardrobe Designer: Charles leMaire; MUp: Ben Nye, 
S.M.A.; Hair Styles: Helen Turpin, C.H.S. AstD: Eli Dunn; 
Sd: Alfred Bruzlin, Harry M. Leonard; Orch: Herbert 
Spencer, Earle Hagen; CinemaScope Lenses: Bausch & 
Lomb. <Color: De Luxe;> Color Cnslt: Leonard Doss. P: 
David Weisbart. D: Henry Levin. 

Clifton Webb, Jane Wyman. Jill St. John, Carol Lynley. 
Paul Henreid, Gary Crosby. Holiday for Lovers. With: Nico 
Minardos, Wally Brown, Henny Backus, Nora O’Mahoney. 
Buck Class, Al Austin, Nestor Amaral -and his orchestra; 
<and: Jose Greco.> 
طبيــــــب نفســــــى مــــــن بوســــــتون يقــــــرر أن يصــــــطحب وأســــــرته ابنــــــتهم 

البنــــة فــــى غــــرام تقــــع ا.  الكبــــرى فــــى أول رحلــــة لهــــا ألميركــــا الالتينيــــة
ــــوهيمى ــــة إحــــدى  رســــام ب ــــده علــــى أن تكــــون االبن ، بينمــــا يحــــرص وال



٢٣٤  

االبنـــــة الصـــــغرى تقـــــع .  تلميذاتــــه فـــــى منحـــــة مجانيـــــة لدراســــة الفنـــــون
ــــــار أميركــــــى شــــــاب ــــــين فــــــى .  فــــــى غــــــرام طي بينمــــــا تشــــــجع األم البنت

، ذلـــــك إلـــــى أن  صـــــمت يستشـــــيط األب غضـــــبا مـــــن كـــــال الصـــــديقين
والعـــــــيش علـــــــى ســـــــجيته لـــــــبعض يبـــــــدأ هـــــــو نفســـــــه مغـــــــامرة الســـــــكر 

ــــذ.  الوقــــت ــــة التنفي ــــديا أســــرية جميلــــة راقي ، يكــــاد يســــرق فيهــــا   كومي
كليفتــــــون ويــــــب كــــــل العــــــرض كــــــاألب المغلــــــوب علــــــى أمــــــره طــــــوال 

 ـ  بترتيب األحداثـ  التصـــــوير فـــــى ســـــاو بـــــاولو وريـــــو وليمـــــا .  الوقـــــت
ـــاع ـــابع  ، لكـــن بـــال إبهـــار خـــاص أضـــاف الكثيـــر مـــن اإلقن ـــرز تت ، وإن ب

  . صارعة الثيران فى هذه األخيرةحلبة م
  عطية چيم 

Jim’s Gift 
  ق م ٩٠)  ت ( ١٩٩٥بريطانيا 

Dandelion Films. PD: Mike Porter. PMg: Joan 
Humphreys. E: Nigel Bate. M: Martin Pavey. DPh: Karl 
Watkins. Adp from the N Jim’s Gift: Sylvia Wickman. S: 
Tony Clarke. ExcP: Noel Cronin. P: Kevin Nelson. D: Bob 
Keen. 

Robert Llewellyn. Chris Jury. Jennifer Calvert. Ann 
Gosling. Jean Boht -As Mrs. Leaver. Doug Bradley -As Mr. 
Winthrop. Intrd: Luciano Romano and Greg Rose.  ↑ Cast 
in Orde of Apr: Suzy -[A Dog], David Schaal, Freddy 
White, Sean Connolly, Leon Petit, Danny Green, Daniel 
Burke, Amy Griffin, Ryan Smith, Eloisa Sherriff Brown. 
فكــــــرة خياليــــــة طيبــــــة فــــــى تنفيــــــذ محبــــــب فــــــى حــــــدود االمكانــــــات 

صــــبى يشــــترى جهــــاز .  المتواضــــعة لهــــذا اإلنتــــاج التليفـــــزيونى البســــيط
لحياتــــه منــــذ لحظــــة  ، فــــإذا بــــه يحــــوى ســــجال كــــامال مســــجل فـــــيديوى

ــــه ــــرة كــــالعثور علــــى أشــــياء تركــــت فــــى .  والدت هــــذا يحــــل مشــــاكل كثي
،  مكــــان مــــا أو يبــــرىء ســــاحة أحــــد أفــــراد األســــرة مــــن األهمــــال يومــــا

ـــــة الصـــــبى التـــــى اختفـــــت يومـــــا فـــــى  ـــــور علـــــى كلب أو يســـــاعد فـــــى العث
ثمــــة حــــارس للجهــــاز هــــو الــــذى باعــــه لــــه يظهــــر لــــه .  ظــــروف غامضــــة

ــــين الحــــين واآلخــــر علــــى  ــــه حــــل المشــــاكلب ، أمــــا  الشاشــــة ليســــهل ل
الصـــــبى نفســـــه فيـــــدعى أنـــــه مجـــــرد يشـــــاهد أحالمـــــا تدلـــــه علـــــى تلـــــك 

، كمحاولــــــــة  بالمقابــــــــل يوقعــــــــه الجهــــــــاز فــــــــى المشــــــــاكل.  الحلــــــــول
  . ، أو غير هذا استغالله فى التنبؤ بنتائج رياضية ما

  عظماء اإلسالم 
  ] تليفـزيونى [ق أأ  ٨٠)  الليثى/  ت ( ١٩٧٠مصر ح 

  . نيازى مصطفى:  إخراج.  م ماجدةأفال
  . ، إسالم فارس ، محسنة توفيق نادية رشاد

، معظــــــم  أربعــــــة أفــــــالم روائيــــــة قصــــــيرة عــــــن خلفــــــاء النبــــــى األربعــــــة
، مــــع الوضــــع  قيمــــة تعليميـــة وثقافيــــة جيــــدة.  التمثيـــل لغيــــر مشــــهورين

  . فى االعتبار المستوى العام لألفالم الدينية عندنا
   ٢/١العفاريت 

  ق م ١٠٠)  س/   النصر/  ت ( ١٩٩٠ مصر
قصـــــــة .  ٢٠٠٠ســـــــكرين ]  أفـــــــالم النصـــــــر  ٢٠٠٠ســـــــكرين  [

:  مســــــــاعد المخــــــــرج األول.  ماجــــــــدة خيــــــــر اهللا:  وســــــــيناريو حــــــــوار
حســـــام :  المصـــــور.  حمـــــدى حســـــن:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  أســـــامة فريـــــد

.  مــــــــــاهر عبــــــــــد النــــــــــور:  مهنــــــــــدس الــــــــــديكور.  الــــــــــدين مصــــــــــطفى
ــــدس:  الميكســــاچ ــــة.  امــــدســــيد ح/  مهن ــــوال:  المقدم الموســــيقى .  ن
مجـــــــدى عبـــــــد :  المنـــــــتج الفنـــــــى.  جمـــــــال ســـــــالمة.  د:  التصـــــــويرية
ـــــــــــاچ.  المســـــــــــيح :  مـــــــــــدير التصـــــــــــوير <.  فكـــــــــــرى رســـــــــــتم:  مونت

  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  > مأمون
ــــاب:  المطــــرب.  ¤.  مديحــــة كامــــل ــــوزير.  عمــــرو دي .  حمــــدى ال
ــــة ا.  نعيمــــة الصــــغير.  عمــــاد محــــرم حســــين .  هــــديل:  لمعجــــزةالطفل

،  ناديــــة شــــمس الــــدين.  ، وســــيلة حســــين ، مصــــطفى كمــــال الشــــريف
،  أحمـــــد عقـــــل:  األطفـــــال.  ، خالـــــد عبـــــد المـــــؤمن صـــــالح صـــــادق
  .  ، نادر حسن ، هانى ششتاوى سماح عاطف

، حــــول ابنــــة ضــــابط اختطفــــت وهــــى بعــــد  كوميــــديا غنائيــــة عاطفيــــة
ـــــت كنشـــــالة ـــــ رضـــــيعة وترب ـــــاء م ن خـــــالل التعـــــرف ، واآلن تســـــعى للغن

غذتـــه ’  ميـــال ‘نجـــاح هائـــل ألغنيـــة .  علـــى البطـــل المغنـــى المشـــهور
عمـــــرو .  شـــــائعات عـــــن قصـــــة حـــــب مـــــن طـــــرف واحـــــد بـــــين البطلـــــين

تقريبـــا هـــذا حـــال معظـــم المغنـــين فـــى  (ديـــاب لـــيس ممـــثال جيـــدا جـــدا 
ــــــيم حــــــافظ ــــــد الحل ــــــاريخ الســــــينما المصــــــرية ربمــــــا باســــــتثناء عب ،  ) ت

ــــه وهــــو بســــاطته  والفــــيلم لــــم يفلــــح فــــى اســــتغ الل ســــر حــــب النــــاس ل
ــــــان وكإنســــــان ــــــى دور الشــــــهير المنمــــــق  كفن ــــــه ف ، إنمــــــا حــــــاول تعليب

  .  بدرجة ما
   عفاريت األسفلت 

  ق م ١٠٠)   س / تاميدو ( ١٩٩٦مصر 
ــــــانين [ ]  اتحــــــاد الفنــــــانين ؛ أفــــــالم مصــــــر العالميــــــة  اتحــــــاد الفن

مســـــــــاعد .  مصـــــــــطفى ذكـــــــــرى:  تــــــــأليف.  أفــــــــالم جـــــــــرجس فـــــــــوزى
:  تســــــــــــجيل الموســــــــــــيقى.  محمــــــــــــد مصــــــــــــطفى:  األول المخــــــــــــرج

إينــــــاس :  سوليســــــت >؛  راجــــــح داود:  ؛ قيــــــادة أوركســــــترا الهنــــــاجر
ـــــــد الـــــــدايم ؛ ســـــــتوديو  < ياســـــــر أنـــــــور/  مهنـــــــدس:  ؛ ميكســـــــاچ عب
؛  ســـــــــــتوديوهات إمبــــــــــــاير:  تـــــــــــم عمـــــــــــل الميكســـــــــــاچ.  رباعيـــــــــــات

، مجـــــــــدى  ، إبــــــــراهيم عنــــــــان محمــــــــد أبــــــــو الســــــــعد/  مهنــــــــدس >
صــــــــالح :  مهنــــــــدس الــــــــديكور.  < المــــــــنعم، عــــــــالء عبــــــــد  عــــــــارف
مجــــدى :  المنــــتج الفنــــى.  راجــــح داود:  موســــيقى تصــــويرية.  مرعــــى

طـــــارق :  مـــــدير التصـــــوير.  أحمـــــد متـــــولى:  مونتـــــاچ.  عبـــــد المســـــيح
 . أسامة فوزى:  إخراج.  هانى جرجس:  إنتاج.  التلمسانى
.  ســـــــلوى خطـــــــاب.  جميـــــــل راتـــــــب.  محمـــــــود حميـــــــدة:  بطولـــــــة

ـــــد.  حســـــن حســـــنى ـــــز.  اهللا محمـــــود عب ـــــد العزي ـــــدة عب ـــــل .  عاي الممث
ــــــدير ــــــق:  الق ــــــراهيم.  محمــــــد توفي لطفــــــى .  عــــــالء عــــــوض.  أمــــــل إب
، ســــماح  منــــال عفيفــــى:  الوجــــوه الجديــــدة.  محمــــد شــــرف.  لبيــــب

ـــــــابلى ـــــــع.  ، شـــــــيماء ماجـــــــد الكـــــــدوانى.  الب ؛  كمـــــــال ســـــــليمان:  م
  . شعبان عبد الرحيم:  والمغنى الشعبى

نســـــى فـــــى المجتمـــــع المصـــــرى مـــــع فـــــيلم طمـــــوح عـــــن الجـــــوع الج
توجيـــــه ملفـــــت للقـــــادم الجديـــــد أســـــامة فـــــوزى وخلفيـــــات بـــــؤس بالغـــــة 

، ومخطوطــــة حزينــــة الطــــابع مجتهــــدة فــــى   اإلتقــــان مــــن صــــالح مرعــــى
ــــة لمــــا يســــمى  كــــل لحظــــة ــــك فــــى الحــــدود الممل ، وإن كــــان كــــل ذل

ــــاد ــــود المعت ــــد اســــتبعاد الشــــىء المفق ــــة وبع ــــدراما:  بالســــينما الفني .  ال
ـــــدا  ســـــفلت هـــــم ســـــائقو الميكروباصـــــات األجـــــرةعفاريـــــت األ ، وتحدي

، األول يحظـــــى بعـــــدة عالقـــــات بمـــــا  ) حميـــــدة ومحمـــــود (صـــــديقين 
، والثـــــانى يطمـــــح للـــــزواج مـــــن أخـــــت  فيهـــــا تعلـــــق طالبـــــة جامعيـــــة بـــــه

التــــى ال )  خطــــاب فــــى أبــــرز أدوارهــــا حتــــى تاريخــــه (صــــديقه العــــانس 
الجميــــع تقريبــــا ال :  النــــاس فــــى الفــــيلم فــــريقين.  تقــــل معانــــاة وحرمانــــا

، وشــــــباب  ســــــيما المتزوجــــــون أصــــــحاب عالقــــــات جنســــــية متعــــــددة
ـــــــل حيلـــــــة ومحـــــــروم بالكامـــــــل ـــــــدراما هـــــــو .  أق المصـــــــدر الوحيـــــــد لل

بـــــــالنبرات  (القصـــــــص التـــــــى يرويهـــــــا الحـــــــالق مـــــــن التـــــــراث العربـــــــى 
ـــــدار لحســـــن حســـــنى ـــــة االقت ـــــذة  ) الخفيضـــــة مذهل ـــــر الناف ، ذات العب
، والتــــــى حاولــــــت  رئيســــــتينعــــــن المــــــوت والجــــــنس ثيمتــــــى الفــــــيلم ال

األخيـــــرة منهـــــا إعطـــــاء تفســـــير مـــــا للفـــــيلم وهـــــى عـــــن ثمـــــانين شـــــاعرا 
ــــى عشــــيقاتهم  ــــى التعــــرف عل ــــاتهم لفشــــلهم ف ضــــحوا بألســــنتهم أو حي

، وذلــــــك حســــــب أمــــــر الخليفــــــة  مــــــن خــــــالل فقــــــط تقبيــــــل أرجلهــــــن
رغــــــم ضــــــعفه الــــــدرامى يظــــــل أكثــــــر فــــــيلم مصــــــرى .  هــــــارون الرشــــــيد

ويكـــــاد يقتـــــرب مـــــن أفـــــالم التقزيـــــز ،  مـــــزعج للمشـــــاهد حتـــــى تاريخـــــه
الممثـــــل محمـــــد توفيـــــق بـــــدا  (والمـــــذاق الســـــىء فـــــى بعـــــض لحظاتـــــه 

  . ) إلخ…، ممارسة مثلية لجنس مع معوق  أقرب لجثة نتنة
  عفريت سمارة 

  ق أأ ٩٥)   س ( ١٩٥٩مصر 
  . حسن رضا:  إخراج

،  ، كريمــــان ، محمــــود إســــماعيل ، محســــن ســــرحان تحيــــة كاريوكــــا
  . حمد الديب، م سميحة توفيق

، لكـــــن ضـــــعيف  ، ربمـــــا مســـــلى اســـــتطراد فانتـــــازى بـــــنفس الطـــــاقم 
عفريـــــت ســـــمارة يظهـــــر للضـــــابط الـــــذى  .  ” ســـــمارة “ومفتعـــــل لفـــــيلم 
الحبكــــة الموازيــــة .  ، ويمنعــــه مــــن حــــب فتــــاة أخــــرى كــــان قــــد أحبهــــا

  . هى مطاردته لعصابة عقاقير على نفس نمط الفيلم األصلى
  عفريت الظهر 

Le Demon de Midi 
  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى [ق م  ٩٥)   ت  ( ١٩٩٥فرنسا ح 
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ـــــة شـــــاب ـــــاريس علـــــى جث ـــــزى فـــــى پ ـــــورد إنجلي ـــــر فـــــى منـــــزل ل ،  يعث

، لتتجــــه الشــــكوك  ويســــتدعى البطــــل المحقــــق وكــــذا محققــــة إنجليزيــــة
.  زوجــــة وربمــــا هــــى قاتلتــــه لســــبب يتعلــــق بــــاالبتزازفــــى كونــــه عشــــيق ال

ـــــان   ـــــن الزوجـــــة مـــــن أحـــــد زمالئهـــــا إب ـــــه اب تلقـــــى المحققـــــة بمفاجـــــأة أن
، وتتركـــــز الشـــــكوك حـــــول مخطـــــط لســـــرقة مجموعـــــة  كانـــــت ممثلـــــة

.  ، ويشــــــمل هــــــذا صــــــديقة القتيــــــل لوحــــــات ديجــــــا المملوكــــــة للــــــورد
، جيـــــد ككـــــل   ’ االســـــتخبارات العامـــــة ‘فـــــيلم تشـــــويق مـــــن سلســـــلة 

بـــــــالطبع هنـــــــاك بعـــــــض الخيـــــــوط .  مـــــــا المتوســـــــط لعـــــــام للسلســـــــلةك
،   الفرعيـــــة كمشـــــاغل البطـــــل األســـــرية وقضـــــية ابتـــــزاز أخـــــرى لســـــيدة

، لكنــــــه فــــــى اللحظــــــة  كلهــــــا تشــــــتت تركيــــــزه عــــــن القضــــــية األصــــــلية
المناســـــــبة يســـــــتنير تفكيـــــــره وينقـــــــذ زميلتـــــــه اإلنجليزيـــــــة مـــــــن خطـــــــر 

  . الموت
    ٢/١عفريت مراتى 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
لوســـــيان :  قصـــــة.  أفـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى]  أفـــــالم جمـــــال الليثـــــى [

تـــــــــأليف .  > علـــــــــى الزرقـــــــــانى:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار <؛  المبيـــــــــرت
ــــراد:  ؛ تلحــــين األغــــانى حســــين الســــيد:  األغــــانى ــــر م ــــدس .  مني مهن
نصــــــرى عبــــــد :  ؛ مهنــــــدس الصــــــوت مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  الــــــديكور
:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  ميشــــــيل يوســــــف:  ريةالموســــــيقى التصــــــوي.  النــــــور

حســــــــين :  مونتــــــــاچ.  نهــــــــاد بهجــــــــت:  ؛ إكسســــــــوار وجيــــــــه الليثــــــــى
مـــــدير .  ، ســـــعد شـــــنب صـــــديق عبـــــد العزيـــــز:  إدارة اإلنتـــــاج.  أحمـــــد
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  وديد سرى:  التصوير

.  ¤:  فـــــى.  عمـــــاد حمـــــدى.  صـــــالح ذو الفقـــــار.  > شـــــادية <
، حســــن  ، آمــــال زايــــد ، حســــن حســــين إمــــام عــــادل:  باالشــــتراك مــــع

،  ، حســـــــين إســـــــماعيل ، الطـــــــوخى توفيـــــــق هالـــــــة فـــــــاخر.  مصـــــــطفى
ــــــاس رحمــــــى ــــــاهر عب ــــــة الســــــيد.  ، ســــــناء م ــــــراهيم ســــــعفان نبيل ،  ، إب
  . ، سيد عبد اهللا ، سهير رضا سالمة إلياس

الزوجـــــة مدمنـــــة الســـــينما .  كوميـــــديا جيـــــدة جـــــدا مـــــن هـــــذا الثنـــــائى
ـــــتقمص  ـــــا “ت ـــــا وســـــكينة “و ”  غـــــادة الكاميلي ـــــة “و”  ري ”  ايرمـــــا الغاني

تخيــــــل إنهــــــا تستســــــلم للمــــــوت أو تبحــــــث عــــــن ضــــــحية .  إلــــــخ…
ــــل .  لتقتلهــــا أو تتصــــرف كغانيــــة فــــى الشــــوارع مفارقــــات مبتكــــرة وتمثي

، والحــــظ أيضـــــا أنـــــه  خفيــــف الظـــــل مــــن الجميـــــع رئيســــون وداعمـــــون
الجماهيريـــــــة !  أكبـــــــر تحيـــــــة مـــــــن الســـــــينما المصـــــــرية لفـــــــن الســـــــينما

  . ة جاءت بعد سنوات من عرضهالشديد
  عفريتة إسماعيل يس 

  ق أأ ١١٠)  س/    ف ( ١٩٥٤مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

،  ، ســــراج منيــــر ، شــــرفنطح ، فريــــد شــــوقى ، كيتــــى إســــماعيل يــــس
ــــــات صــــــدقى ــــــب زين ــــــد المــــــنعم  ، فــــــردوس محمــــــد ، مــــــارى مني ، عب

  . ، عبد العظيم كامل ، عبد الغنى النجدى إسماعيل
، فراحــــــت روحهــــــا تظهــــــر لــــــه تطالبــــــه  تــــــه فــــــى الكباريــــــهقتلــــــوا زميل

، كيتـــــى فـــــى دور البطولـــــة هـــــذه  كوميـــــديا هزليـــــة متوســـــطة.  باالنتقـــــام
ـــــــرقص ال يتوقـــــــف المـــــــرة إعـــــــادة مـــــــا لفـــــــيلم أضـــــــخم إنتاجـــــــا .  ، وال

  . ” عفريتة هانم “
   ٢/١عفريتة هانم 

  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٩مصر 
  . بركات:  إخراج

ــــد األطــــرش ــــس ، ســــامية جمــــال فري ــــوال صــــدقى ، إســــماعيل ي ،  ، ل
  . ، عبد السالم النابلسى إستيفان روستى

ــــديا غنائيــــة ذات موضــــوع خيــــالى ــــة مــــن الجــــان تظهــــر .  كومي البطل
ـــف عـــام فـــى عـــالم  ـــذ أل ـــه نفـــس حبيبهـــا من ـــه أن ـــى لتقـــول ل للبطـــل المغن

ـــــــه براقصـــــــتين األرواح ـــــــى عالقات ـــــــداخل ف ، إحـــــــداهما مخلصـــــــة  ، وتت
، مــــع  فــــيلم طريــــف ومقبــــول بشــــكل عــــام.  انتهازيــــة واألخــــرى لعــــوب

!  ، كالهمــــا ببدلــــة الــــرقص مــــن البدايــــة للنهايــــة دوريــــن لســــامية جمــــال
  . ” عفريتة إسماعيل يس “أعيد بشكل مقارب فى 

    ٢/١قد يحدث ذلك لك —عفوا 
It Could Happen to You 

  ق م ١٠١)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
TriStar [Adelson/ Baumgarten; Lobell/ Bergman]. C: John 
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Gory Adelson, Craig Baumgarten;  Joseph Hartwick. W: 
Jane Anderson. P: Mike Lobell. D: Andrew Bergman. 

Nicolas Cage. Bridget Fonda. ¤ Rosie Perez. Wendell 
Pierce. Isaac Hayes. Seymour Cassel. Stanley Tucci. 
Richard Jenkins. And Red Buttons.  ↑ Ftr: Ann Dowd, 
Kay Tong Lim. J.F. Freeman, Robert Dorfman, Charles 
Busch, Beatrice Winde, Ginny Yang, Rene Rivera, Angel 
David, Anna Lobell, Claudia Shear, Jimmy Sabater, Merwin 
Goldsmith. 
ــــى  ــــى هــــى عل ــــه الت ــــوركى طيــــب ومخلــــص لعملــــه ولزوجت شــــرطى نيوي

ذات يـــــوم يعـــــد .  العكـــــس طمـــــوح وال تحتـــــرم المبـــــادىء أو المشـــــاعر
الشـــرطى الـــذى لـــم يكـــن معـــه نقـــود كافيـــة فتـــاة المطعـــم البســـيطة طيبـــة 

يــــوم التــــالى أو نصــــف جــــائزة ، ببقشــــش مضــــاعف فــــى ال القلــــب أيضــــا
ــــــو ــــــى اشــــــتراها للت ــــــون  ٤تكســــــب الورقــــــة .  ورقــــــة اليانصــــــيب الت ملي

، ويحقـــــق كـــــل منهمـــــا أمانيـــــه المتواضـــــعة ويقعـــــان علـــــى الحـــــب  دوالر
لكـــــن الزوجـــــة كانـــــت أســـــرع وانتزعـــــت الماليـــــين األربعـــــة .  تـــــدريجيا

، تلعـــب علـــى  درامـــا عاطفيـــة وانســـانية مـــؤثرة للغايـــة.  بحكـــم قضـــائى
أى لعــــل الــــبطالن كانــــا يتنافســــان حــــول .  ل المشــــاعر النبيلــــةأوراق كــــ

،  بجانـــــب زواج العاشـــــقين طبعـــــا ! منهمـــــا ســـــيحبه المشـــــاهدون أكثـــــر
:  عليــــــك أن تنتظــــــر مفاجــــــأة ســــــارة ســــــتدمع لهــــــا عينــــــاك بعــــــد ذلــــــك

الذى يقــــوم بــــدوره ـ  يتضــــح أن المعلــــق الغــــامض علــــى أحــــداث الفــــيلم 
ــــل والموســــيقى األســــود شــــبه ــــزاك هــــيس الممث هــــو مصــــور  ـ  المعتزل إي

صــــــحفى ويكتــــــب عــــــن كيــــــف استضــــــافاه علــــــى شــــــوربة مجانيــــــة فــــــى 
ــــين الــــذين يسكنونهاـ  ، فــــإذا بنيويــــورك  مطعمهمــــا المفلــــس  ـ  أى المالي

ـــــف دوالر ٦٠٠ قـــــدره’  بقشيشـــــا ‘ترســـــل لهمـــــا  ـــــم  أل ، ليتحقـــــق حل
  . األحداث مستقاة من قصة حقيقية.  الفتاة فى امتالك مطعم

   ٢/١ عفوا أيها القانون
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٥مصر 
  . إيناس الدغيدى:  إخراج

، ليلـــــــى  ، فريـــــــد شـــــــوقى ، محمـــــــود عبـــــــد العزيـــــــز نجـــــــالء فتحـــــــى
  . ، شعبان حسين ، هياتم ، سيد زيان طاهر

ـــــــدى ـــــــاس الدغي ـــــــار .  أول أفـــــــالم إين ـــــــدة االختي قضـــــــية نســـــــائية جي
والفكـــــــرة وعلـــــــى األقـــــــل تنبـــــــئ بمـــــــا ســـــــيكون عليـــــــه مســـــــتقبل هـــــــذه 

وجهـــة التـــى قـــدر لهـــا أن تكـــون واحـــدة مـــن أجـــرأ مـــن وقفـــن خلـــف الم
رغــــم هــــذا يظــــل عملهــــا األول هــــذا .  الكــــاميرا فــــى الســــينما المصــــرية

ـــــــر المقنعـــــــة ـــــــد والفجـــــــوات والتفصـــــــيالت غي ـــــــه الحمـــــــاس الزائ .  يعيب
، تكتشـــــف هـــــذا  ، حـــــين تحـــــل عقدتـــــه يخونهـــــا زوجـــــة لرجـــــل عـــــاجز

ــــــه ــــــرىء الرجــــــل وتقتل ــــــدينها بينمــــــا يب ــــــو قتــــــل زوجتــــــه  ، والقــــــانون ي ل
  . الخائنة

  أيها الماضى … عفوا
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٨مصر 

:  قصــــة وســــيناريو وحـــــوار.  صــــوت القــــاهرة للصــــوتيات والمرئيــــات
ســـــــاعد فـــــــى .  إبـــــــراهيم مبـــــــروك:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  فتحيــــــة العســـــــال

.  صــــــــابر غـــــــــانم:  المخــــــــرج المنفـــــــــذ.  أشــــــــرف ولـــــــــيم:  اإلخــــــــراج
  . محسن فكرى:  اجإخر 

،  ، ليلــــى فــــوزى ، حســــن مصــــطفى ، حنــــان شــــوقى طــــارق دســــوقى
  . حمدى أحمد

ــــة ــــدس يخطــــب محامي ــــم كــــل  مهن ــــدما يعل ــــة تنهــــار عن ، لكــــن الخطب
ــــــة أبويهمــــــا ــــــة عالق ــــــو األول كــــــان صــــــاحب مصــــــنع .  منهمــــــا حقيق أب

هــــذا شــــجع .  يعتبــــر أبــــا الثانيــــة الــــذى كــــان ذراعــــه األيمــــن شــــريكا لــــه
، لكنهـــــا تمـــــوت  ض نقـــــود إلنقـــــاذ أمـــــه المريضـــــةالثـــــانى علـــــى اقتـــــرا

ـــــدريجيا  ـــــى ت ـــــه الت ـــــى عـــــن خطيبت ـــــره األول لصـــــا فيســـــتقيل ويتخل ويعتب
اآلن تبحـــث االبنـــة عـــن هـــذه .  تحـــب وتتـــزوج صـــاحب المصـــنع هـــذا

 ـ  كلها تــــــروى فــــــى سلســــــلة مــــــن الفالشــــــات باكـ  الحقــــــائق القديمــــــة 
هــــذا ، لكــــن بعــــد  لتكتشــــف أيضــــا الماضــــى الفاســــد لمــــن اتهــــم أباهــــا

المثيــــــر للفضــــــول أن هــــــذا التصــــــالح .  يــــــأتى التصــــــالح بــــــين الجميــــــع
ــــــــل  ــــــــى عكــــــــس معظــــــــم الفــــــــيلم الحاف ــــــــرا لالنفعــــــــاالت عل ــــــــأتى مثي ي

  . بالمواقف غير المقنعة
  العقاب 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٤٨مصر 
  . بركات:  إخراج



٢٣٥  

، فـــــــــردوس  ، فـــــــــاتن حمامـــــــــة ، محمـــــــــود المليجـــــــــى زوزو ماضـــــــــى
  . ، ثريا فخرى كمال الشناوى،   ، سامية فهمى محمد

، يحـــــب ابنـــــة  ، ابـــــن مـــــن قتلتـــــه الزوجـــــة الخائنـــــة ميلودرامـــــا أجيـــــال
ــــــل ــــــى لفقــــــت لهــــــا جريمــــــة القت الخادمــــــة تعــــــرف ســــــر .  الخادمــــــة الت
، وتنتظــــر فــــى قلــــق احتمــــال  الخيانــــة لكنهــــا ال تنــــوى البــــوح بــــه لالبــــن

ـــــه ـــــل أبي ـــــى ســـــرد .  اكتشـــــاف هـــــذا ألنهـــــا اتهمـــــت بقت ـــــد ف ـــــل جي تمثي
  . مثير
   ٢/١لعقرب ا

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٠مصر 
  . عادل عوض:  إخراج

،  ، رجـــــاء الجـــــداوى ، صـــــالح قابيـــــل ، كمـــــال الشـــــناوى شـــــريهان
  . ، شروق ، خليل مرسى ، أشرف طلبة محمد متولى

ــــن رســــام وتنجــــب منــــه طفلــــة ــــاة ثريــــة تهجــــر أســــرتها للــــزواج م .  فت
تتـــــزوج .  مالجـــــئيســـــافر إلـــــى فرنســـــا ويطلقهـــــا وتـــــودع ابنتهـــــا أحـــــد ال

مــــن جديــــد وتقنــــع الــــزوج بتبنــــى تلــــك الفتــــاة دون مصــــارحته بحقيقــــة 
ـــزوج وتحـــرض عشـــيقها الســـائق .  صـــلتها بهـــا ـــى هـــذا ال ـــل إل ـــاة تمي الفت

ميلودرامـــــا أجيـــــال .  ، وهنـــــا فقـــــط تعـــــرف شخصـــــيتها علـــــى قتـــــل األم
ــــــــوط ، وإ دون تميــــــــز كبيــــــــر بالنســــــــبة  جيــــــــدة التمثيــــــــل ســــــــاخنة الخي

  . لضربها
    ٢/١ر العقل المدم

The Lawnmower Man 
  ق م ١٠٢)   س/  وليد التابعى  ( ١٩٩٢أميركا 

[New Line] Allied Vision; Lane Pringle [Fuji Eight] 
AscP: Peter A. Mcrae, Masao Takiyama. C: Sally Dennison 
and Patrick Rush. CD: Mary Jane Fort. PD: Alex 
McDowell. E: Alan Baumgarten. MComp: Dan Nyman. 
DPh: Russell Carpenter. ExcP: Edward Simons, Steve Lane, 
Clive Turner, Robert Pringle. Based on a short St: Stephen 
King. S: Brett Leonard & Gimel Everett. D: Brett Leonard. 

Jeff Fahey, Pierce Brosnan. ¤. Jenny Wright. Mark 
Bringleson. And Geoffrey Lewis. Jermey Slate, Dean 
Norris. Colleen Coffey, Troy Evans. Rosalee Mayeux, 
Austin O’Brien. Michael Gregory, Joe Hart. John Laughlin 
-as Jake. 

توقــــــف ’  الواقــــــع شــــــبه الحقيقــــــى ‘بروزنــــــان هــــــو مبتكــــــر لتقنيــــــات 
ـــى الشـــيمبانزى ـــة العســـكرية مشـــروعه عل هـــو عامـــل جـــز فيهـــى .  الوكال

، شــــبه أبلــــه  األعشــــاب فــــى أرض الكنيســــة المجــــاورة لمســــكن األول
يقــــــــرر األول تجربــــــــة هــــــــذه .  وخاضــــــــع لتعــــــــذيب القــــــــس الســــــــادى

ـــــه يشـــــمل  ـــــى منزل ـــــامج ف ـــــى إطـــــار برن ـــــذكاء ف ـــــع ال ـــــى ترف ـــــات الت التقني
ــــدريبا إليقــــاظ مراكــــز مــــا فــــى المــــخ ــــة وت ــــات معين ــــى جــــاره  هرمون ، عل

ـــــاهرة ســـــريعا ـــــائج ب ـــــأتى بنت ـــــث ت ـــــى إشـــــراك .  حي ـــــدأ ف ـــــدما يب لكـــــن عن
ــــة شخصــــية  ــــائج تتــــدخل علــــى نحــــو يجعــــل مــــن الحال ــــة فــــى النت الوكال
مـــدمرة وقاتلـــة فقـــط بقـــوى الـــدماغ بـــالحرق والتحريـــك والهيمنـــة علـــى 

أو أن ’  واقعـــــا شـــــبه حقيقـــــى ‘، وكـــــأنهم يشـــــاهدون  أمخـــــاخ اآلخـــــرين
ــــد ــــة عــــن  يحــــولهم لشــــظايا الصــــورة كمــــا يري ــــواه العقلي ، كــــل ذلــــك بق

هدفــــــه النهــــــائى الســــــيطرة علــــــى مســــــتقبل العــــــالم كحاســــــوب ، و  بعــــــد
ــــــن مــــــؤثرات الصــــــورة  .  مركــــــزى لشــــــبكات المســــــتقبل ــــــف م كــــــم كثي

، كلهـــــا مبهـــــر ال ســـــيما فـــــى  ال حصـــــر لهـــــا’  شـــــبه حقيقيـــــة ‘كعــــوالم 
  . وقت لم تكن فكرة ذلك الواقع مألوفة للناس

  العقل والمال 
  أأ/   ق م ١٣٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . س كاملعبا:  إخراج

ــــس ــــدقن ، حســــن فــــايق ، طــــروب إســــماعيل ي ــــق ال ، مديحــــة   ، توفي
  . ، سهير مجدى ، كوثر العسال كامل

ــــيلم خيــــالى كوميــــدى ســــاخر عــــن الشــــاب الحــــائر قبــــل الــــزواج .  ف
ـــدمج فـــى قصـــة العصـــا  ـــا فين ـــم مـــدى ثرائهـــا تعطيـــه كتاب ـــاة ال يعل مـــن فت

قــــل ، بينمــــا هنــــاك حكيمــــا يقــــول أن الع التــــى تحــــول كــــل شــــىء ذهبــــا
ــــة.  هــــو كــــل شــــىء ــــد .  يتحــــول األمــــر لكــــابوس فــــى النهاي العمــــل جي
ـــــى إطـــــار الســـــينما  بشـــــكل عـــــام ـــــاره مبتكـــــرا خاصـــــة ف ، ويمكـــــن اعتب

، علــــى عكــــس  مشــــاهد الواقــــع مصــــورة بــــاألبيض واألســــود.  المصــــرية
ــــال ســــاحر  “و ”  لــــص بغــــداد “نفــــس مــــا حــــدث مــــع .  مشــــاهد الخي

  ! قبل أكثر من ربع قرن”  أوز
   ٢/١عكس × عكس 

Vice Versa 
  ق م ٩٨)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٨٨أميركا 

Columbia. M: David Shire. C: Penny Perry. E: David 
Garfield. PD: Jim Schoppe. DPh: King Baggot. ExcP: Alan 
Ladd, Jr. W and P: Dick Clement & Ian la Frenais. D: Brian 
Gilbert.  ↑ AscP: Dean O’Brien. 

Judge Reinhlod. ¤. Str: Fred Savage. Corrine Bohrer. 
Swoosie Kurtz. Jane Kaczmarek. David Proval. William 
Prince. James Hong, Chip Lucia, Ajay Naidu. Elya Baskin, 
Beverly Archer, Gloria Gifford. Kevin O’Rourke, Richard 
Kind, Harry Murphy.  ↑ Raymond Rosario, Jane Lynch, 
Anuwat Tiernate, Surasri Klangsuwan, Penjit Prembudo, 
Ram Waratum, Sulaleewan Suwanatat, Yuantone 
Kammesri, Danielle Kohl, Jason Latz, Tom Crawford, 
Christian Fitzpatrick, Joe Guastaferro, Martyn St. David, 
Peggy Roeder, Paul Greatbatch, Robert Bundy, Jeff Kahn, 
P.J. Brown, Robert Petkoff, Alan Shearman, Michelle 
Philpot, Hatty Yorku, Mike Bacarella, Bettina Wendt, 
Bernie Landis, Ralph Poody, Steve Assad, Danny Goldring, 
Rick Hall, Garrett Hohimer, Steve Cohen, Dayna O’Brien, 
Albert Fields, John T. Stibich, Stella Vaicik, Garrick Paul 
Axelrod, Darlene Anderson, Linda Jaffe, Cindy Legler, 
Kathleen B. Scott; Malice: Mark Behn, Cliff Carothers, 
Michael Landauer James Neal, Jay Reynolds. 
األخيــــــــر فــــــــى ازدهــــــــارة أفــــــــالم تبــــــــادل األجســــــــاد فــــــــى منتصــــــــف 

ـــــــــــات  ـــــــــــاك  (الثمانيني ـــــــــــزال هن ـــــــــــع ال ي ـــــــــــى الواق ـــــــــــى ”  چـــــــــــاك “ف ف
مــــدير تســــويق ألحــــد المتــــاجر الكبيــــرة فــــى شــــيكاجو .  ) التســــعينيات

، يــــــأتى بــــــأثر قــــــديم عبــــــارة نحــــــت  فــــــى رحلــــــة بيــــــزنس إلــــــى تايالنــــــد

، أرســـــلته معـــــه ســـــيدة أرادت فـــــى  مســـــتكمل فـــــوق جمجمـــــة مقدســـــة
ابنــــــه البــــــالغ مــــــن العمــــــر أحــــــد .  الواقــــــع تهريبــــــه للواليــــــات المتحــــــدة

ــــــه وعشــــــر  ــــــع أم ــــــيش م ــــــا يع ــــــه لمــــــدة أســــــبوع ]عام ــــــه مع ــــــى لإلقام ات
ـــن لمرحلـــة .  لســـفرها ـــى يصـــل فيهـــا شـــجار األب االب وفـــى اللحظـــة الت

أن كـــــل منهمـــــا يتمنـــــى لـــــو كـــــان لـــــه حيـــــاة اآلخـــــر تتـــــدخل الجمجمـــــة 
ـــوالى المفارقـــات المزدوجـــة .  وتحـــول جســـد كـــل منهمـــا إلـــى اآلخـــر تت

أفضــــــل  هــــــذه المــــــرة حيــــــث يســــــير االبــــــن أشــــــغال األب علــــــى نحــــــو
، أو  ) منهـــــا مـــــثال عـــــزف الموســـــيقى الصـــــاخبة بنفســـــه فـــــى المتجـــــر (

، وكـــــــذا  أن تشـــــــتعل صـــــــديقته عشـــــــقا كلمـــــــا ســـــــلك بطفوليـــــــة أكثـــــــر
العكــــس بــــالعكس إذ سيســــاعد عقــــل وخبــــرة اإلب داخــــل الصــــبى فــــى 
ـــــه المحبطـــــة نســـــبيا كصـــــغير ـــــه وحيات .  نجاحـــــه فـــــى التعامـــــل مـــــع أتراب

ـــــــد األفكـــــــار فـــــــى معظم ، وإن ظـــــــل  هـــــــامســـــــلى طـــــــوال الوقـــــــت وجي
فـــــى نفـــــس الســـــنة هـــــو ذروة ]  انظرـ  ”  أحـــــالم مراهـــــق “ [’  كبيـــــر ‘

ـــــــازع ـــــــال من ـــــــر للفضـــــــول تشـــــــابه الشـــــــكل واألداء .  السلســـــــلة ب المثي
  . والحركات لحد كبير بين راينهولد وهانكس نجمى الفيلمين

  ☺  ٢/١عالء الدين 
Aladdin 

  ]  استحراك [ق م  ٩٠)  س  ( ١٩٩٢أميركا 
Walt Disney. OScr: Alan Menken. Co-P: Donald W. 

Ernst. Songs: Howard Ashman and Alan Menken, Alan 
Menk and Tim Rice. S: Ron Clements and John Musker, 
Ted Elliot and Terry Rossie. P. and D: John Musker, Ron 
Clements.  Co- P: Amy Pell; PD: R.S. Vander Wende. 

Voices: Scott Weinger, Robin Williams, Linda Larkin, 
Tonathan Freeman, Frank Welker, Gilbert Gottffied, 
Douglas Seale. Singing Voices: Brad Kane, Lea Salonga. 

، والنتيجــــــة  ســــــحر ألــــــف ليلــــــة وليلــــــة يقبــــــل ســــــحر ماكينــــــة ديزنــــــى
ــــــا  ــــــة تمام ــــــا  (نســــــخة فائق ــــــالم عالمي ــــــن أنجــــــح ســــــت أف أصــــــبحت م

، وأول خــــــوض لهــــــذا األســــــتوديو فــــــى الليــــــالى  ) رقــــــام المطلقــــــةباأل
، ال تملــــــك  النتيجــــــة بــــــاهرة تمامــــــا صــــــورة وصــــــوتا وإيقاعــــــا.  العربيــــــة

عناصــــر ألــــف ليلــــة وليلــــة تتمثــــل .  ســــوى التهليــــل معــــه طــــوال الوقــــت
فـــى عـــالء اللـــص الفقيـــر الـــذى يقـــع فـــى غـــرام األميـــرة ياســـمين الواقعـــة 

هـــــذا .  وزير الشـــــرير جعفـــــرهـــــى ووالـــــدها الخليفـــــة تحـــــت ســـــحر الـــــ
ـــــن  ـــــى إخـــــراج المصـــــباح الســـــحرى م ـــــدين ف ـــــر يســـــتغل عـــــالء ال األخي

، ويهــــــرب هــــــذا بالمصــــــباح عنــــــدما يهــــــم جعفــــــر  الكهــــــف المميــــــت
يؤديــــه روبـــين ويلليــــامز صـــوتيا علــــى نحــــو  (يخــــرج لـــه الجنــــى .  بقتلـــه

ـــــة  ـــــه األســـــاطير خاصـــــة حـــــول الطريق تحـــــول ألســـــطورة ونســـــجت حول
بعــــد النجــــاح الســــاحق ’  البخيــــل ‘وديو التــــى كافــــأه بهــــا هــــذا األســــت

ــــزو .  ) للفــــيلم ــــدين أن يغ ــــى عــــالء ال ــــات ال تشــــمل الحــــب وعل األمني
أمــــا عناصــــر ديزنــــى فهــــى فــــى .  قلــــب األميــــرة ويقهــــر شــــر جعفــــر معــــا

، فبــــدا األول أقــــرب  أمركــــة كــــل مــــن شخصــــيتى عــــالء الــــدين والجنــــى
ـــم األميركـــى بكـــل لصـــبى معاصـــر شـــوارعى التوجـــه  ، والجنـــى هـــو الحل
، يحــــل فيهــــا  موســــيقى وأغــــانى أخــــاذة.  بريقــــه المتــــراكم عبــــر الســــنين

ـــــة أزجـــــال نصـــــف عـــــدد  ـــــى كتاب ـــــس محـــــل هـــــاوارد آشـــــمان ف ـــــيم راي ت
أغـــــانى الفـــــيلم الســـــتة وذلـــــك بعـــــد رحيـــــل األخيـــــر والـــــذى طبـــــع أبـــــرز 

متعـــــة ال :  بكلمـــــة.  أعمـــــال االســـــتحراك الســـــابقة مـــــن ديزنـــــى باســـــمه
ـــــف ـــــع.  تهـــــدأ وال تتوق ـــــه دف ــــــيديو مباشـــــرة  صـــــنع اســـــتطراد ل ـــــى الف إل

  . ، وكذا مسلسل تليفـزيونى ١٩٩٤’  عودة جعفر ‘بعنوان 
AA: OScr (Menken); OSong (A Whole New World 

-Menken -M, Rice -Lyr). 
AAN: OSong (Friend Like Me -Menkim -M, Ashman 

-Lyr); Sd (Terry Porter, Mel Metcalfe, David J. Hudson, 
Doc Kane); SdFxE (Mark Mangini). 

   ٢/١عالقات خاصة 
Internal Affairs 

  ق م ١١٧)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” قاهر اإلجرام “:  س

Paramount. ExcP: Piere David and René Malo. W: Henry 
Bean. P: Frank Mancuso Jr. D: Mike Figgis. 

Richard Gere. Andy Garcia. 
يــــدير عمــــال يوظــــف فيــــه زمالئــــه ، هــــذا فــــى  ضــــابط شــــرطة صــــغير

بعــــــد قليــــــل .  مكــــــان تــــــابع لرجــــــل عصــــــابات حتــــــى يضــــــمن والءهــــــم
، والــــذى  يتضــــح أنــــه نفســــه مؤسســــة إجراميــــة متشــــعبة قائمــــة بــــذاتها
ــــــى  ــــــع اآلن ضــــــابط شــــــاب ف الشــــــئون  ‘يســــــهل هــــــذا ويخــــــدع الجمي

، يبــــــدأ  ، حــــــام األول حــــــول زوجتــــــه مــــــن أصــــــل التينــــــى’  الخاصــــــة
درامـــــا شـــــرطة مثيـــــرة الحركـــــة والعنـــــف .  ف ســـــرهمعركـــــة عنيفـــــة لكشـــــ

  . زائد جدية خاصة للموضوع
   ٢/١عالقات مشبوهة 

Dirty Connections 
  ق م ٩٠)   س/  مصر الدولية ( ١٩٩٦مصر 

ـــــع ودور العـــــرض الســـــينمائى [ ـــــيلم]  مصـــــر للتوزي .  انترناشـــــيونال ف
عنايــــــــات :  مونتــــــــاچ.  بســــــــيونى عثمــــــــان:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار

مــــــــدير .  جمــــــــال ســــــــالمة.  د:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  الســــــــايس
  . عادل األعصر:  إخراج.  محمود عبد السميع:  التصوير

ــــــور ، چــــــاال فهمــــــى ، ســــــمير صــــــبرى عــــــادل أدهــــــم ،  ، ســــــماح أن
  . ، غادة إبراهيم ، سعيد عبد الغنى عزت أبو عوف

ــــادرة مــــن نوعهــــا فــــى الســــينما المصــــرية  ــــة ن درامــــا نشــــاط فــــى خلفي
، لكــــن دون أن يكــــون قــــد قــــال شــــيئا  ح الغامضــــةوهــــى تجــــارة الســــال

، وكـــــان مـــــن الممكـــــن أن يكـــــون  جـــــديا أو مميـــــزا عـــــن هـــــذه التجـــــارة
عضــــو منشـــــق .  البطــــل تـــــاجرا ألى شــــىء وال تحتـــــاج القصــــة لتعـــــديل
، يكلـــــــف مغنيـــــــا  عـــــــن العصـــــــابة يشـــــــتغل اآلن لحســـــــابه الخصوصـــــــى

ـــــــالتقرب مـــــــن الزوجـــــــة المحبطـــــــة لرئيســـــــه  ـــــــة ب ـــــــوادى الليلي بأحـــــــد الن
، فيســــجل غريمــــه   تضــــيق دوائــــر هــــذا الــــزعيم علــــى الجميــــع.  ابقالســــ

، يصـــــــبح هــــــو محـــــــل  كــــــل أســــــرار صـــــــفقاته علــــــى شـــــــريط كاســــــيت
، وتقريبـــا هـــو الوحيـــد الـــذى كـــان  آخـــر أفـــالم عـــادل أدهـــم.  الصـــراع

  .  يستحق الفرجة فى هذا الفيلم

   ٢/١عالقة حب 
Love Affair 

  ق م ١٠٨  )إى إتش إى   ( ١٩٩٤أميركا 
Warner Bros. [Mulholland]. C: Marion Dougherty. CD: 

Milena Canonero. M Comp, Orch and Cond: Ennio 
Morricone. FE: Robert C. Jones. AD: Edward Richardson. 
PD: Ferdinando Scarfiotti. DPh: Gnrad L. Hall. ExcP: 
Ardrew Z. Davis. Based on the Motion Picture Love Affair: 
S: Delmer Daves and Donald Ogden Stewart; St: Mildred 
Cram and Leo McCarey. S: Robert Towne & Warren 
Beatty. P: Warren Beatty. D: Glenn Gordon Caron. 

Warren Beatty. Annette Bening. ASpApr: Katharine 
Hepburn. ¤ Garry Shandling. Chloe Webb. Pierce Brosnan. 
Kate Capshaw. Paul Mozursky, Brenda Vaccaro. Glenn 
Shadix, Barry  Miller, Harold Ramis.  ↑ Linda Wallem, 
Meagan Fay, Ray Girardin, John Hostetter, Elya Baskin, 
Boris Krutonoy, Savely Kramarov, Oleg Vidov, Taylor 
Dayne, Carey Lowell, Ed McMahon, Dan Castellaneta, 
Rosalind Chao, Wendy Jo Sperber, Frank Campanella. Ray 
Charles -as himself. 
إعــــــادة جيــــــدة فــــــى حــــــد ذاتهــــــا ضــــــعيفة لــــــدى المقارنــــــة لكالســــــية 

مـــــــــدرب كـــــــــرة قـــــــــدم .  ’ شـــــــــأن الحـــــــــب ‘بـــــــــذات االســـــــــم  ١٩٣٩
ــــــة ســــــابقتين (ومصــــــممة  ، كالهمــــــا مخطــــــوب  ) أيضــــــا مدرســــــة ومغني

، يلتقـــان بالصـــدفة  لنـــواحى فـــى خطوبتـــهويعتقـــد أنـــه موفـــق مـــن كافـــة ا
،  يتحابــــان.  علـــى مـــتن طـــائرة فســـفينة بعــــد هبـــوط اضـــطرارى للطـــائرة

ال ســـــيما بعـــــد أن تقودهمـــــا الطـــــائرة الهابطـــــة اضـــــطراريا لرحلـــــة لعمتـــــه 
، يتفقــــا علــــى أن يمــــنح كــــل منهمــــا  العجــــوز فــــى إحــــدى جــــزر هــــاواى

ابر اآلخــــــر فرصــــــة ثالثــــــة شــــــهور يتقــــــابالن بعــــــدها فــــــى مبنــــــى اإلمپــــــ
المشــــكلة أن حادثــــا يقــــع لهــــا فــــى اللحظــــة األخيــــرة وتصــــبح .  ســــتيت

ربمـــــــا ال تكـــــــون دوافـــــــع الحـــــــب مفهومـــــــه .  مقعـــــــدة وال يـــــــتم اللقـــــــاء
ـــــــــة  ) ؟ هـــــــــل يجـــــــــب ( جيـــــــــدا ، لكـــــــــن المؤكـــــــــد أن تتابعـــــــــات النهاي

ــــــدموع أنهــــــارا ــــــة ستســــــيل ال ــــــدا أنجــــــح مــــــا صــــــنع  الميلودرامي ، وتأكي
ليــــالى  “ [’  فــــى ســــياتلمــــؤرق  ‘يــــأتى بعــــد عــــام واحــــد مــــن .  الفــــيلم

، الـــذى كـــان تحيـــة كبـــرى أكثـــر منـــه إعـــادة الفـــيلم  ] ” الحـــب والقلـــق
ـــــــذكرى “ ١٩٥٧ ـــــــدوره إعـــــــادة لألصـــــــل”  شـــــــأن لل ـــــــذى كـــــــان ب .  ال

ـــة وتماشـــيا مـــع التســـعينيات  ـــر حيوي ـــه أكث ـــر ألن ســـياتل كـــان أنجـــح بكثي
ـــــه ـــــاء .  مـــــن فيلمنـــــا هـــــذا التـــــالى ل شـــــريط موســـــيقى دافـــــىء بـــــنمط غن

هيپــــــورن كاريزميــــــة الوجـــــــود  .  م معاصــــــرة األحـــــــداثالثالثينيــــــات رغــــــ
ــــك فــــى ظهورهــــا المــــوجز كعمــــة البطــــل كالعــــادة ، وكــــذا ظهــــور  ، وذل

  . أخاذ لراى تشارلز يؤدى إحدى األغانى
  عالقة خطرة 

  ق م ١١٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨١مصر 
ــــــــــع ودور العــــــــــرض [ قصــــــــــة .  أفــــــــــالم الجــــــــــوهرة]  مصــــــــــر للتوزي

مــــاهر عبــــد :  مهنــــدس الــــديكور.  حــــرممصــــطفى م:  وســــيناريو وحــــوار
.  محســــن نصــــر:  مــــدير التصــــوير.  حســــين عفيفــــى:  مونتــــاچ.  النــــور
  . تيسير عبود:  إخراج.  طنوس فرنجية:  إنتاج

ــــــــار الحكــــــــيم محمــــــــود ياســــــــين ، حســــــــين  ، هــــــــدى ســــــــلطان ، آث
ــــراهيم ســــعفان الشــــربينى ــــاس ، إب ، عمــــاد  ، عمــــاد محــــرم ، ســــالمة إلي

  . ، سلوى محمود رشاد
، تســـــــعى تلميذتـــــــه للـــــــزواج  طـــــــل مـــــــدرس منقـــــــول لالســـــــماعيليةالب
ــــه ــــداء عليهــــا من ــــم تتهمــــه باالعت ــــه  ، ث ــــرفض ذكــــر حقيقــــة أن جارت ، وي

، وذلـــك حرصـــا علـــى شـــعور ابنهـــا ثـــم يبـــدأ  قـــد اســـتدعته فـــى شـــقتها
ـــــدى الحقيقـــــى ـــــه الخاصـــــة للوصـــــول للمعت ـــــى.  تحريات ـــــه روتين ،  التوجي
، أمــــــا  بطولــــــة لهــــــا والتمثيــــــل الجيــــــد فقــــــط آلثــــــار الحكــــــيم فــــــى أول

الجيـــــــد فــــــــى الســـــــيناريو فهــــــــو محاولــــــــة تجســـــــيد روح تلــــــــك البيئــــــــة 
  . المنغلقة على نفسها
  ☺  ٢/١عالمة زورو 

The Mark of Zorro 
  ] صامت [ق أأ  ٩٠)   — ( ١٩٢٠أميركا 

Douglas Fairbanks. Based on the N The Curse of 
Capistrano by Johnston McCully. M: William Perry. DPh: 
William McGann. D: Fred Niblo. 

Douglas Fairbanks, Marguerite de la Motte, Noah Beery, 
Robert McKim, Charles Mailes. 

مصـــــطلح ســـــكه هـــــذا الفـــــيلم )  سواشـــــبكلر (’  فـــــيلم الشـــــجيع ‘ 
ـــــه ـــــى الضـــــرب برمت ـــــيس لمنتجـــــه ونجمـــــه األشـــــهر ف ـــــن  ل ـــــى ف ـــــل ف ، ب

حــــه أســــطورة مزقــــت العــــالم بأســــره ومــــن ثــــم كــــان نجا.  الســــينما ككــــل
قصـــة النبيــــل الشــــاب أســـپانى األصــــل الـــذى يتنكــــر لــــيال  .  فـــى حينهــــا

ـــــزاه األســـــپان أيضـــــا  ـــــتقم مـــــن ســـــادة األراضـــــى والغ ـــــع لين كفـــــارس مقن
الـــــــذين يروعـــــــون األغنيـــــــاء والفقـــــــراء معـــــــا فـــــــى مـــــــزارع عنـــــــب واليـــــــة  

العنــــوان يــــأتى مــــن ضــــربات الســــيف الــــثالث التــــى .  كاليفورنيــــا البكــــر
نشـــــاط .  ، والتــــى يخلفهـــــا وراءه فــــى عملياتـــــه ’ زى ‘ل حـــــرف تشــــك

ـــــــــف ـــــــــدأ وال تتوق ـــــــــارزات ومطـــــــــاردات مرحـــــــــة ال ته ، ووضـــــــــعت  ومب
بصــــيغتها الثالثيــــة هــــذه تعريــــف المــــرادف اآلخــــر لكلمــــة شــــجيع وهــــى  

قصـــــــة حــــــب مـــــــع فتـــــــاة يالحقهـــــــا الفتـــــــوة .  كلمــــــة إفـــــــالم المغـــــــامرة
 ١٩٤٠ انظــــر فــــيلم.  ، وتقــــع فــــى حــــب األميــــر العــــامض المتعجــــرف

األرفــــع أســــلوبيا لكــــن بــــدون عنصــــر المفاجــــأة الــــذى اكتســــح الشــــباك 
الــــذى بغـــــض النظـــــر عـــــن قيمتـــــه  ١٩٧٤، وكـــــذا فـــــيلم  فــــى أول مـــــرة

’  شــــــجيع ‘أدخــــــل هــــــذه القصــــــة التــــــاريخ مــــــرة أخــــــرى كــــــأول فــــــيلم 
  . ، كالهما بذات العنوان ينتجه التليفـزيون
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٢٣٦  

، فــــى نســــخة  الصــــامت فــــائق النجــــاح ١٩٢٠إعــــادة رفيعــــة لفــــيلم 
ــــــى حــــــد ذاتهــــــا ــــــه ف ــــــل تفوق ــــــرام ب ، وهــــــى الكالســــــية  تســــــتحق اإلحت

ــــم تعــــد تدهشــــهم النســــخة الصــــامته  بمعــــايير ــــذين ل ــــة ال ــــال التالي األجي
التــــــــى عصــــــــفت بآبــــــــائهم أو أجــــــــدادهم عبــــــــر العــــــــالم كــــــــأول فــــــــيلم 

قصــــــــة الــــــــدون .  إطالقــــــــا)  سواشــــــــبكلر (’  شــــــــجيع ‘مغــــــــامرات أو 
دييجــــو دى فـــــيجا الشــــاب ذى األصــــل األســــپانى الــــذى أنهــــى تعليمــــه 

ـــى تمتلـــك مـــز  العســـكرى فـــى أســـپانيا ارع كـــروم فـــى  ، وعـــاد ألســـرته الت
ــــك الحــــين ــــى ذل ــــا البكــــر ف ــــاة  كاليفورني ــــن الطغ ، ليفاجــــأ بمجموعــــة م

، لكــــــن  ال يــــــدعى الشــــــجاعة علنــــــا.  يهيمنــــــون علــــــى البلــــــدة وأهلهــــــا
يرتــــدى ثيــــاب فــــارس ليلــــى هــــو زورز الــــذى يعيــــد أمجــــاد روبــــين هــــوود 

ـــــومين ـــــن الظـــــالمين وإعطـــــاء المظل ـــــى الســـــرقة م ـــــزى ف ـــــاور .  اإلنجلي پ
ــــــع فــــــى تجســــــيد كــــــال وج ــــــة  هــــــى الشخصــــــيةرائ ، كــــــذا هــــــو والجميل

ـــــدورها ـــــه هـــــو .  دارنيـــــل طرفـــــا قصـــــة حـــــب مـــــؤثرة ب ـــــائى الثالـــــث ل الثن
، ومبارزتهمـــــــا األخيـــــــرة الطويلـــــــة  الـــــــذى كونـــــــه مـــــــع الشـــــــرير راثبـــــــون
إنتــــاج ضــــخم مشــــبع وخلفيــــات .  بالســــيوف قطعــــة خالــــدة مــــن نوعهــــا

، رغـــم أنـــه جـــاء فـــى وقـــت ســـبقه فيـــه بعـــامين إلـــى األلـــوان فـــيلم   مبهـــرة
.  ” مغــــامرات روبــــين هــــود “هام إيــــرول فلــــين فــــى ذات الضــــرب كإســــ

ـــد نيومـــان ســـمى لألوســـكار فـــى  ـــد القـــوة مـــن ألفري شـــريط موســـيقى خال
، وأعيـــد اســـتخدامه فـــى الفـــيلم التليفزيـــونى بـــذات العنـــوان بعـــد  حينـــه
، والـــــذى بغـــــض النظـــــر عـــــن قيمتـــــه أدخـــــل هـــــذه القصــــــة  عامـــــا ٣٤

، وهــــو  نتجـــه التليفـــــزيوني’  شــــجيع ‘التـــاريخ مــــرة أخـــرى كــــأول فـــيلم 
  ! نفس اللقب الذى سبقته إليه السينما
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،  ، ولـــــن تـــــرى فيـــــه أى قيمـــــة خاصـــــة ربمـــــا لـــــن تجـــــده مثيـــــرا جـــــدا
ينتجـــــــه ’  شـــــــجيع ‘فـــــــيلم  إنـــــــه أول:  لكـــــــن الواقـــــــع أن لـــــــه بالفعـــــــل

قصـــــة دون دييجــــو النبيـــــل أســــپانى األصـــــل الــــذى يعـــــود .  التليفـــــزيون
ــــا البازغــــة بعــــد ــــه فــــى كاليفورني ــــه قــــد عــــزل مــــن  منهــــا ألهل ، ليجــــد أبي

منصـــب عمـــدة البلـــدة التـــى بـــات يهـــيمن عليهـــا ثـــرى شـــرير يســــتخدم 
ـــــزازهم  ـــــاس وابت ـــــى إرهـــــاب الن ـــــه ف ـــــر اإلعجـــــاب  (بلطجيت ال شـــــىء يثي

ـــــى النجـــــيال ـــــن ف ـــــدور أداه عمالقـــــة م ـــــه ل ـــــارهم ل ـــــى إختي ـــــل أو ف  كممث
دييجـــــو يـــــدعى أنـــــه عـــــاد صـــــبيا مـــــدلال ال يفكـــــر ســـــوى فـــــى .  ) قبـــــل

ـــــــــيال اللهـــــــــو ـــــــــع زورو ل ـــــــــارس المقن ـــــــــه يصـــــــــبح الف ، ويهـــــــــاجم  ، لكن
.  ممتلكـــــات الشـــــرير وأتباعـــــه ويقـــــدمها للشـــــعب أو للكـــــاهن الطيـــــب

 ـ  توتطرب فـــــى ذات الوقـ  ، ســـــترتجف ذاكرتـــــك  مغـــــامرات متوســـــطة
ــــدى كــــل مــــرة تعــــاد فيهــــا موســــيقى فــــيلم  ــــدا ل ــــة ١٩٤٠تأكي ،  المزلزل

ــــــــى ســــــــميت لألوســــــــكار فــــــــى حينهــــــــا  ١٩٢٠انظــــــــر فيلمــــــــى .  والت
  . بذات العنوان ١٩٤٠و

  علشان عيونك 
  ق أأ ١٠٥)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

ـــــز محمـــــود ـــــوال عبـــــد العزي ـــــب ، ن ،  ، حســـــن فـــــايق ، ســـــليمان نجي
  . ى منيب، مار  شكرى سرحان

، وال تهــــم تقريبـــــا ســــوى عشـــــاق  ميلودرامــــا عاطفيـــــة غنائيــــة روتينيـــــة
، ويفشــــــل فــــــى  مغنــــــى فقيــــــر يريــــــد إثبــــــات نفســــــه.  البطــــــل كمطــــــرب

حــــــين .  الـــــزواج لجارتــــــه الكفيفــــــة التــــــى تتســــــلط عليهــــــا زوجــــــة ابيهــــــا
ـــــه يشـــــتهر يعالجهـــــا ـــــه لهـــــا أم ـــــة مـــــن خطبت ـــــأتى  ، وتكتشـــــف خيان ، وت
  . النهاية السعيدة
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ـــــين نجـــــم ســـــباق ســـــيارات متغطـــــرس  ـــــا ب قصـــــة عـــــداء مســـــتحكم م
.  ومســـــاعده الـــــذى تركتـــــه صـــــديقه لتقـــــع فـــــى حـــــب األخيـــــر وتتزوجـــــه

ســــنوات مــــن افتراقهمــــا فــــى ســــان دييجــــو يطلــــب هــــذا للعمــــل  ٦بعــــد 
يــــــق فــــــى كاليفورنيــــــا كســــــائق ذى نجــــــم صــــــاعد يســــــتعد فــــــى ذات الفر 

ــــــالى فــــــى ممفــــــيس ــــــدأ تحــــــرش .  للســــــباق الت ــــــأتى معــــــه الزوجــــــة ويب ت
صـــــديقهما الســــــابق بهمــــــا بمــــــا فــــــى ذلــــــك محاولــــــة قتلــــــه فــــــى حلبــــــة 

فــــــيلم ســــــباق ســــــيارات بمشــــــاهد .  الســــــباق استعراضــــــا منــــــه لقدراتــــــه
ــــد ســــطحى  وفج ـ  ســــباق محــــدودة نســــبيا وحبكــــة ليســــت ســــوى تمدي

ــــ تقريبــــا للعالقــــة العدوانيــــة بــــين كــــرووز وإيلــــويس بطلــــى الفــــيلم الفــــائق   ـ
العنــــــــــوان يشــــــــــير بــــــــــالطبع لألعــــــــــالم الصــــــــــغيرة .  ” أيــــــــــام الرعــــــــــد “

بعـــــض العــــرى وبعـــــض .  المســــتخدمة فـــــى التلــــويح لســـــيارات الســــباق
ـــــدا وايـــــس ـــــالطبع فـــــى عـــــرض  مشـــــاهد الجـــــنس ألمان ـــــن تجـــــدها ب ، ل

  . التليفـزيون المصرى

   ٢/١علمونى الحب 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧ مصر

:  قصــــــة.  ؛ بركــــــات فلــــــم عبــــــد الوهــــــاب]  فلــــــم عبــــــد الوهــــــاب [
.  يوســـــــــف عيســـــــــى:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  أمـــــــــين يوســـــــــف غـــــــــراب

ــــــد الوهــــــاب:  األلحــــــان ــــــد الوهــــــاب محمــــــد عب ــــــأليف .  ، ســــــعد عب ت
مـــــن ؛  مـــــأمون الشـــــناوى:  قلـــــب القاســـــى؛  الـــــدنيا ريشـــــة:  األغـــــانى

.  أحمــــــد شـــــــفيق:  علــــــى فـــــــين،  يدحســــــين الســـــــ:  خطــــــوة لخطـــــــوة
إرنســـــــت :  ؛ تســـــــجيل الحـــــــوار شـــــــارل فوســـــــكلو:  مهنــــــدس صـــــــوت

؛  فتحــــى عــــزت:  ؛ تصــــوير فوتــــوغرافى ] إرنســــت صــــباغ [ـ  الصــــباغ 
:  مونتــــاچ.  ، علــــى محمــــد ســــيد عبــــد الــــرحمن:  مســــاعدوا الصــــوت

ــــيلم فتحــــى قاســــم ــــاچ نيجــــاتيف فكــــرى رســــتم:  ؛ مركــــب الف :  ؛ مونت
ـــــيال ـــــدس.  انجـــــا وم ـــــاظر مهن ـــــور:  من ـــــد الن ـــــذ مـــــاهر عب عبـــــد :  ؛ تنفي

مســـــــــــاعدو .  حســـــــــــين شـــــــــــريف:  ؛ إكسســـــــــــوار المـــــــــــنعم شـــــــــــكرى
؛ مســـــاعدوا  ، حســـــن إبـــــراهيم ، إليـــــاس متـــــى ســـــعد عرفـــــة:  اإلخـــــراج
ــــد المســــيح:  اإلنتــــاج ؛  كمــــال كــــريم:  المصــــور.  ، يوســــف عبيــــد عب
:  ؛ ريجيســــــير مكــــــرم ســــــالم:  ؛ مســــــاعد المصــــــور ميتشــــــو:  ماكيـــــاج

:  مـــــدير التصـــــوير.  الســـــعيد صـــــادق:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  والـــــى الســـــيد
  . عاطف سالم:  إخراج.  محمود نصر

:  باالشــــتراك مــــع.  ¤:  فــــى.  أحمــــد رمــــزى.  ســــعد عبــــد الوهــــاب
، ميمـــــــــى  ســــــــراج منيــــــــر >،  عبــــــــد الســــــــالم النابلســـــــــى . كريمــــــــان
، عبـــــد  ، محمـــــد كامـــــل ، ثريـــــا فخـــــرى نيللـــــى مظلـــــوم.  < شـــــكيب

  . الغنى النجدى
ـــــ ل لســـــعد عبـــــد الوهـــــاب صـــــاحب الحضـــــور الســـــينمائى فـــــيلم جمي

، يـــروى قصـــة مبنيــــة علـــى خطــــأ  والعمـــل عامــــة متـــدفق وحــــى.  الجيـــد
،  ، وهـــــو أن يكتـــــب مـــــدرس خطابـــــات غراميـــــة باســـــم صـــــديقه مبتكـــــر

ـــــه التـــــى يحبهـــــا فـــــى صـــــمت ـــــم يتضـــــح إنهـــــا .  متخـــــيال فيهـــــا تلميذت ث
، والجــــو العــــام معبــــر عــــن  قالــــب غنــــائى.  ذاتهــــا هــــى خطيبــــة صــــديقه
  . الحب وعن عنوان الفيلم
  على باب الوزير 

  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٢مصر 
.  ســـــمير عبـــــد العظـــــيم:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم االتحـــــاد
ــــــديكور ــــــدس ال ــــــد المــــــنعم شــــــكرى:  مهن ــــــدس :  المكســــــاچ.  عب مهن

ـــــــاج.  مجـــــــدى كامـــــــل/  الصـــــــوت ـــــــى:  إدارة اإلنت ـــــــز عل ـــــــد العزي ،  عب
فـــــــؤاد :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  ، صـــــــفوت عبـــــــاس عـــــــادل حلمـــــــى

رشــــيدة عبــــد :  مونتــــاچ.  ســــامى شــــلبى:  المنــــتج المنفــــذ.  الظــــاهرى
محمــــد عبــــد :  إخــــراج ↔.  عصــــام فريــــد:  مــــدير التصــــوير.  الســــالم
  . العزيز

:  مـــــــع ↔.  ، يســـــــرا صـــــــفية العمـــــــرى.  ¤:  فـــــــى.  عـــــــادل إمـــــــام
ــــب.  ســــعيد صــــالح ــــدير أحمــــد رات ــــيس  ، عمــــاد محــــرم ، أحمــــد ب ، ق

ــــــد ا ــــــاحعب ــــــع.  لفت ،  ، ســــــميحة محمــــــد ، هــــــانم محمــــــد سوســــــن ربي
، محســــــــن  ، مختــــــــار الســــــــيد ، حســــــــان اليمــــــــانى إبــــــــراهيم قــــــــدرى

ســــــامح :  األطفــــــال.  لوســــــى:  ؛ الراقصــــــة ، ســــــمير حجــــــاج الصــــــفتى
.  ، أســـــــامة عـــــــاطف ، أحمـــــــد عبـــــــد اهللا ، نـــــــرمين مجاهـــــــد مجاهـــــــد

  . صالح نظمى:  ؛ باالشتراك مع توفيق الدقن:  الممثل القدير
ــــار االنفتــــاح ق ــــة لتجســــيد آث ــــين فــــى محاول صــــتان متشــــابكتان للبطل

ــــــة ــــــة الجامع ــــــن طلب ــــــى مجموعــــــة م ــــــن  عل ــــــالطبع م ــــــم تخــــــل ب ، وإن ل
األول فقيــــــر ويحــــــب ابنــــــة الجــــــزار .  المبالغــــــات الدراميــــــة المعتــــــادة

ــــه ــــبطش بأبي ــــذى ي ــــرى ال ــــى  الث ــــد عرب ــــه يســــافر لبل ــــه لكن ــــانى مثل ، والث
وميديــــة تــــأتى كــــالمتوقع بعــــد بعــــد الحكــــى ذى البيئــــة الك.  ليلــــة زفافــــه

  . هذا مسلسالت الدماء
  على بابا واألربعين حرامى 

  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٢مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

، محمــــــد عبــــــد  ، إســــــماعيل يــــــس ، ليلــــــى فــــــوزى علــــــى الكســــــار
  . ، زكية إبراهيم ، رياض القصبجى المطلب

اب طيـــــب ، البطـــــل حطـــــ مـــــن أمتـــــع أعمـــــال الفنـــــان علـــــى الكســـــار
ـــــــع األول بجـــــــوهرة مـــــــن .  ، بينمـــــــا أخـــــــوه شـــــــديد الطمـــــــع قنـــــــوع يقن
، بينمـــا تـــودى انتهازيـــة اآلخـــر إلـــى اعترافـــه ضـــد أخيـــه للعصـــابة  الكنـــز

أول .  ، لكنهــــا صـــــارخة االضـــــحاك كوميــــديا هادئـــــة.  للــــتخلص منهـــــا
ـــين  أى يمكنـــك برمجـــة ســـنة  ـ  فيلمـــا  ٣٥٦أفـــالم إســـماعيل يـــس مـــن ب

  ! كاملة لمشاهدتها
  حرامى  ٤٠يه مظهر وعلى ب

  ق م ١٣٤)  س/    ف ( ١٩٨٥مصر 
  . أحمد ياسين:  إخراج

، أحمـــــد  ، محمـــــد رضـــــا ، ســـــمية األلفـــــى ، هيـــــاتم محمـــــد صـــــبحى
،  ، نعيمــــــــة الصـــــــــغير ، وداد حمــــــــدى ، محمــــــــود القلعـــــــــاوى راتــــــــب

  . فاروق يوسف
ــــى فــــيلم قصــــة مــــن .  تحويــــل مــــا للمسلســــل التليفـــــزيونى النــــاجح إل

ــــم أن يصــــبح مليــــون ــــا يرايحل ــــه قــــادر تمام يبــــدأ .  ، ويســــعى ويعتقــــد أن
ـــاة يعتقـــد فـــى ثرائهـــا ـــزنس  مـــع فت ـــذخ فـــى عـــالم رجـــال البي ـــدخل بب ، وي

ـــــى  ـــــه بشـــــكل عـــــام مـــــن !  …حت ـــــف وال بـــــأس ب عمـــــل تهكمـــــى خفي
  . ، طبعا لو نحيت جانبا الطول الزائد حيث التسلية

   على خط النار 
In the Line of Fire 

  ق م ١٢٨)   س/  ىإى فـى س  ( ١٩٩٣أميركا 
Columbia [Castle Rock; Apple/ Rose]. D: Wolfgang 

Petersen. W: Jeff Maguire. P: Jeff Apple. ExcPs: Wolfgang 
Petersen, Gail Katz. ExcP: David Valdez. DPh: John Bailey. 
PD: Lilly Kilvert. FE: Anne V. Coates. MComp, Orch. and 
Cond: Ennio Morricone. CD: Erica Edell Phillips. C: Janet 
Hirshenson and Jane Jenkins. Co-P: Bob Rosenthal. 
␡ <Clint Eastwood. John Malkovich. Rene Russo. Dylan 

McDermott. Gary Cole.> Fred Dalton Thompson. And John 
Mahoney. ↑ Greg Alan-Williams, Jim Curley, Sally 
Hughes, Clyde Kusatsu, Steve Hytner, Tobin Bell, Bob 

Schott, Juan A. Riojas, Elsa Raven, Arthur Senzy, Patrika 
Darbo, Frank Horrigan, Mitch Leary, Lilly Raines, Al 
d’Andrea, Bill Watts, Harry Sargent, Sam Campagne. 

مجــــــــرد عمــــــــل عــــــــاطفى ”  الحــــــــارس الشخصــــــــى “بجانبــــــــه يبــــــــدو 
ـــــر فـــــى هـــــذه الشخصـــــية ولحظـــــات توترهـــــا  . مســـــطح ـــــا تعمـــــق أكب هن

البطــــــل كــــــان حارســــــا لكينيــــــدى لــــــدى .  إلــــــخ…وضــــــعفها وترددهــــــا 
)  ! مجـــــرد أن نتيجـــــة الطلقـــــة األولـــــى أذهلتـــــه فلـــــم يتحـــــرك (اغتيالـــــه 

ـــرئيس الحـــالى ـــى حراســـة ال ـــى العـــودة إل ـــل  يصـــر عل ، بعـــد أن يصـــر قات
متخصــــص يتضـــح فيمــــا بعـــد أنـــه عميــــل اســـتخبارات ســـابق  (مجهـــول 

، علـــى أن يلعــــب هـــو والبطــــل لعبــــة  ) فـــى االغتيــــاالت أحيـــل للتقاعــــد
تـــــوتر مطلـــــق مـــــن البدايـــــة .  القـــــط والفـــــأر رهانـــــا علـــــى رأس الـــــرئيس

،  ، وبنـــــاء كثيـــــف حافـــــل بـــــالخيوط والشخصـــــيات والتفاصـــــيل للنهايـــــة
، إلــــى أن ينتهــــى  أبرزهــــا الــــذكاء والمثــــل الخاصــــة التــــى تحــــرك القاتــــل

وعالقــــة الــــود والحــــب بــــين ’  النتحــــار النبيــــلا ‘بمــــا كــــان قــــد أســــماه 
ــــــراوح .  البطــــــل وزميلــــــه فــــــى الخدمــــــة الســــــرية ــــــذى تت مالكوفـــــــيتش ال

ــــرىء والشــــيطان ــــين طفــــل ب ــــرات وجهــــه مــــا ب ، صــــنع واحــــدا مــــن  تعبي
رينيـــــه راســـــو فرضـــــت وجودهـــــا  .  أشـــــر األدوار التـــــى عرفتهـــــا الشاشـــــة

، وذلـــــك فـــــى دور  كنجمـــــة طاغيـــــة الحضـــــور بـــــدءا مـــــن هـــــذا الفـــــيلم
ككـــــــل قـــــــد يـــــــذكرك بيـــــــوم ابــــــــن آوى .  لزميلـــــــة المحنكـــــــة للبطـــــــلا
ـــــارة بحـــــال ] ” المـــــؤامرة “ [ نأمـــــل إن لـــــم .  ، لكـــــن ال يقـــــل عنـــــه إث

، هــــو القطــــع الظــــاهر  تشــــغلك هــــذه اإلثــــارة عــــن عيــــب تتــــابع مؤســــف
ـــــة ـــــى البناي ـــــه ايســـــتوود أعل ـــــق ب ـــــذى تعل ـــــامود ال ، واألســـــوأ أن  فـــــى الع

ياســــــية فــــــى الفــــــيلم هــــــى الخلفيــــــة الس!  يختفــــــى فــــــى اللقطــــــة التاليــــــة
، وأن ال مقارنــــــة بــــــين   إجمــــــاع الجميــــــع علــــــى تحــــــول أميركــــــا لألســــــوأ

  . كينيدى ورؤساء اليوم
   ٢/١على كيفك  

  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
ــــــع [ ــــــوتس للتوزي ــــــيلم]  ل ــــــى ف ــــــو الســــــعود :  قصــــــة وحــــــوار.  ليل أب

ـــــــارى ـــــــأليف.  األبي ـــــــأمون الشـــــــناوى:  األغـــــــانى ت ـــــــورة م  . ، فتحـــــــى ق
ـــــز  ، عـــــزت الجـــــاهلى ، أحمـــــد صـــــبرة أحمـــــد صـــــدقى:  تلحـــــين ، عزي
عبـــــــاس :  ؛ مهنـــــــدس المنـــــــاظر برونـــــــو سالفــــــــى:  تصـــــــوير.  عثمـــــــان
؛  شــــــــــارل فــــــــــــولسكو:  األغــــــــــانى:  ؛ مهندســــــــــا الصـــــــــــوت حلمــــــــــى
؛ مســـــاعد  جـــــالل مصـــــطفى:  المونتـــــاچ.  ســـــامى الســـــيد:  الـــــديالوج
ــــــد:  ؛ النيجــــــاتيف عــــــاطف ســــــالم:  المخــــــرج ؛ مســــــاعد  نعمــــــت فاي
  . حلمى رفلة:  إخراج.  ضياء المهدى:  المصور
ــــــة ــــــوزى:  بطول ــــــى ف ــــــة كاريوكــــــا ليل ،  محســــــن ســــــرحان:  و.  ، تحي

،  ، إســــــماعيل يــــــس عزيــــــز عثمــــــان:  باالشــــــتراك مــــــع.  نجــــــاح ســــــالم
، كمــــــــال  ، عايــــــــدة كامــــــــل وداد حمــــــــدى.  عبــــــــد الفتــــــــاح القصــــــــرى

ــــــد زكــــــى حســــــين ــــــد الحمي ــــــد ، عب ــــــراهيم ، جمــــــاالت زاي .  ، زكــــــى إب
  . ] شفيق نور الدين : ائتمان بدون [

،  عـــــروس معقـــــدة مـــــن غيـــــاب عريســـــها الســـــابق علـــــى موعـــــد زفافـــــه
ــــــه  ــــــدى ذهاب ــــــة بســــــيارته ل ــــــرأة ريفي ــــــه يصــــــدم ام ــــــإذا ب تحــــــب شــــــابا ف

ـــدوها يرســـلون الطفـــل وراءه للزفـــاف ـــإذا بمـــن ول ـــه .  ، ف ـــى تعـــود إلي حت
ـــــه يســـــتأجر راقصـــــة الدعـــــاء أنهـــــا تلـــــك الســـــيدة وأن ال عالقـــــة  خطيبت

مـــــا يحـــــدث أن يجعلـــــه هـــــذا رهينـــــة لـــــدى هـــــذه الراقصـــــة .  لهـــــا بـــــه
ســـــرحان ال يصـــــلح .  ، ويتواصـــــل مسلســـــل تأجيـــــل الزفـــــاف الجريئـــــة

مــــــا هـــــو نــــــوع  ـ  أنت وال هوـ  ، ولــــــن تعـــــرف قــــــط  للكوميـــــديا بـــــالمرة
.  ، وفــــــــوزى وكاريوكــــــــا فــــــــى أدوار أضــــــــيق مــــــــن قـــــــــدراتهما وظيفتــــــــه

الجيــــــدون حقــــــا هــــــم الطــــــاقم الــــــداعم وعلــــــى رأســــــه يــــــس كســــــكرتير 
، وفــــــى آخــــــره  البطــــــل الــــــذى يتــــــولى انقــــــاذه فــــــى أصــــــعب المواقــــــف

ــــوس  ــــه يولي ــــور الــــدين فــــى دور عــــابر لمــــريض عقلــــى يعتقــــد أن شــــفيق ن
  . أول أفالم المغنية اللبنانية نجاح سالم.  قيصر

  على مسرح الحياة 
  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٢مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

،  ، أنـــــور وجـــــدى توفيـــــق، ســــميحة  ، روحيـــــة خالـــــد حســــين ريـــــاض
  . ، زينب صدقى ، محمود إسماعيل فردوس محمد

، لــــيس بهــــا صــــراع  ميلودرامــــا وعــــظ اجتمــــاعى مــــن أســــتوديو مصــــر
ــــرض أن يحبهــــا  حقيقــــى ــــى تقــــديم شخصــــية يفت ــــل تعتمــــد فقــــط عل ، ب

، وهــــــذا عــــــادة ال يكفــــــى لنجــــــاح  الجمهــــــور ويتعــــــاطف مــــــع مســــــعاها
ـــــــة األطفـــــــال قصـــــــة راعـــــــى اجتمـــــــاعى كـــــــرس نفســـــــه لرع.  األفـــــــالم اي

النهايـــــة هـــــى الجـــــزء األكثـــــر .  المشـــــردين وأنشـــــأ بالفعـــــل ملجـــــأ لهـــــم
تــــأثيرا وقــــوة وهــــو إحــــدى غــــارات الحــــرب الثانيــــة علــــى األســــكندرية 
انتهــــت بمــــوت ذلــــك الراعــــى وخلفــــه دمــــوع كثيــــر يــــذرفها عليــــه مــــن 

  . قدم لهم شيئا أثناء حياته
   على من نطلق الرصاص 

ق م                                              ٨٨ ) س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٥مصر 
عبــــــــــد :  مســــــــــاعد المخــــــــــرج.  ١٣ســــــــــتوديو ]  هــــــــــيمن فــــــــــيلم [

ــــان اللطيــــف زكــــى إينــــاس :  يبت؛ ســــكر  أحمــــد النحــــاس:  ؛ مســــاعد ث
:  ؛ تنســـــيق المنـــــاظر عنايـــــات الســـــايس:  ؛ تركيـــــب الفـــــيلم الدغيـــــدى

ـــــــد الوهـــــــاب قطـــــــب:  ؛ الماكيـــــــاج حســـــــين الشـــــــريف ؛ مســـــــاعد  عب
؛  عــــــــادل الميهــــــــى:  ؛ مســــــــاعد اإلنتــــــــاج مكــــــــرم ســــــــالم:  المصــــــــور

محمــــــــد :  ؛ الــــــــدوبالچ جــــــــالل عبــــــــد الحميــــــــد:  تســــــــجيل الحــــــــوار
ــــــر مهندســــــى الصــــــ.  ســــــليمان نصــــــرى :  وتتســــــجيل الموســــــيقى كبي

:  المونتــــــاج.  فــــــؤاد الظــــــاهرى:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  عبــــــد النــــــور
أنــــــــدريا :  مكســــــــاچ.  مــــــــاهر عبــــــــد النــــــــور:  الــــــــديكور.  حســــــــنوف
ـــــــديلس ـــــــأليف.  زن محســـــــن :  مـــــــدير التصـــــــوير.  رأفـــــــت الميهـــــــى:  ت

  . كمال الشيخ:  إخراج.  نصر
ـــــــى.  محمـــــــود ياســـــــين.  ســـــــعاد حســـــــنى مجـــــــدى .  عـــــــزت العاليل

، علـــــــى  ، نبيـــــــل الدســـــــوقى ، أحمـــــــد توفيـــــــق اتـــــــب، جميـــــــل ر  وهبـــــــة
،  ، حســـــــــن عابـــــــــدين ، وداد حمـــــــــدى عـــــــــدلى كاســـــــــب.  الشـــــــــريف

ــــرى ــــة قــــدرى محمــــود الزهي ــــو ، حســــن حســــين ، قدري ــــاجى انجل ،  ، ن
ـــــة محمـــــود مصـــــطفى مهـــــدى ـــــدم ألول .  ، محمـــــد الشـــــال ، جليل وتق

  . فردوس عبد الحميد:  مرة
ــــائى كمــــال الشــــيخ ورأفــــت الم عمــــل .  يهــــىأكمــــل فــــيلم قدمــــه الثن

، والتركيبـــــة واإلطـــــار العـــــام  سياســـــى ناضـــــج فـــــى قالـــــب تشـــــويق مثيـــــر



٢٣٧  

ـــــيلم  ـــــة .  ” زد “لألحـــــداث والشخصـــــيات مســـــتوحاة مـــــن ف ـــــل نياب وكي
ــــيس  ــــى رئ ــــى إطــــالق موظــــف حكــــومى شــــيوعى للرصــــاص عل يحقــــق ف

ـــــة اغتيـــــال بالســـــم  شـــــركة مقـــــاوالت ـــــدريجيا تتكشـــــف عملي أداء  (، وت
الــــذى لفقــــت لــــه قضــــية ألحــــد المهندســــين )  ملفــــت لمجــــدى وهبــــة

وتتطــــور الشخصــــيات بقــــوة حتــــى نــــرى مواقــــف إيجابيــــة مــــن .  إهمــــال
ــــــت تعــــــرف الجــــــانى مــــــن خــــــالل خطوبتهــــــا  ــــــى كان ــــــرئيس الت زوجــــــة ال

ــــل ــــدس القتي ــــة نفســــه موقفــــا  لصــــديقه المهن ــــل النياب ، أيضــــا يتخــــذ وكي
ــــا ــــالم الســــبعينيات فــــى مصــــر.  قوي ملحوظــــة عــــابرة .  أحــــد أفضــــل أف

الفاســـــد أنـــــه كـــــان رئيســـــا لجمعيـــــة بنـــــاء عـــــن رئـــــيس مجلـــــس اإلدارة 
، قـــــد  المســـــاجد وبنـــــى مســـــجدا فـــــى كـــــل حـــــارة فـــــى مصـــــر القديمـــــة

تكتســــب معنــــى أكبــــر بكثيــــر بعــــد ســــنوات قليلــــة مــــع تصــــاعد التــــدين 
ـــــاءة كغطـــــاء لكـــــل شـــــىء ـــــة وكف ـــــه بفعالي ـــــالم فـــــردوس .  وتوظيف أول أف

  . عبد الحميد
  على ورق سوليفان 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٥مصر 
ــــــالم محمــــــد رجــــــائىأ ســــــيناريو .  يوســــــف إدريــــــس.  د:  قصــــــة.  ف

مهنـــــدس .  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  كـــــوثر هيكـــــل:  وحـــــوار
.  عبــــد المــــنعم بهنســــى:  مــــدير التصــــوير.  نهــــاد بهجــــت:  الــــديكور
  . حسين كمال:  إخراج

، أبــــو  ، ليلــــى طـــاهر ، أحمــــد مظهـــر ، محمــــود ياســـين ناديـــة لطفـــى
  . ، قدرية قدرى ، عايدة عبد العزيز ، توفيق الدقن بكر عزت

ــــــة  ــــــدى لكــــــن مقنع ــــــزواج التقلي ــــــث الحــــــب وال ــــــة بمثل درامــــــا عاطفي
ـــل والمواقـــف بشـــكل عـــام ـــه الجيـــد التمثي .  ، فضـــال عـــن بعـــض التوجي

بعـــد فتـــرة .  زوجـــة تشـــعر بالملـــل فتنجـــرف لعالقـــة عاطفيـــة مـــع شـــاب
انظـــــر .  تحـــــاول التراجـــــع وتبـــــدأ فـــــى إدراك القيمـــــة الحقيقيـــــة لزوجهـــــا

  . المشابه”  أبدا لن أعود “لنادية لطفى فى نفس العام 
  عليش دخل الجيش 

  ق م ١٠٠)   س/  سفير ( ١٩٨٩مصر 
  . يوسف إبراهيم:  إخراج

جليلـــــــــة .  محمـــــــــود القلعـــــــــاوى.  ســـــــــعاد نصـــــــــر.  يـــــــــونس شـــــــــلبى
حــــــــازم .  وفــــــــاء شــــــــهاب:  ألول مــــــــرة.  نعيمــــــــة الصــــــــغير.  محمــــــــود
ـــــروت العـــــدوى ، يوســـــف  مـــــد ســـــالم، أح ، حلمـــــى شـــــفيق ، نيفــــــين ث
، ســــعيد  ، فتحــــى عمــــران ، أحمــــد قنــــديل ، أنــــور عبــــد المــــنعم عيــــد

،  ، مجــــــدى عبــــــد الفتــــــاح ، نــــــوال هاشــــــم ، خالــــــد مصــــــطفى زيــــــدان
  . ، محاسن الحلو ، مدحت كوته سيد غريب

ـــــه إدارة  ـــــزوج أمـــــه الطـــــامع فـــــى أموالهـــــا فيبلـــــغ عن شـــــاب يتصـــــدى ل
عشــــــيقة  لــــــذلك األب.  التجنيــــــد كمتهــــــرب مــــــن الخدمــــــة العســــــكرية

ــــــة ، يصــــــرعها وبســــــبب  ســــــلب أموالهــــــا أيضــــــا وتهــــــدده بإيصــــــال أمان
ـــتهم البطـــل بالجريمـــة ـــا ي ـــة صـــغيرة وبـــال .  مصـــادفة م ـــديا اجتماعي كومي

  . تميز يذكر
   ٢/١عماشة فى األدغال 

  ق م ١٣٥)  س/  ت/  ماركو ( ١٩٧٢مصر 
قصــــــــة .  ســــــــالم فــــــــيلم]  الهيئــــــــة العامــــــــة للســــــــينما والمســــــــرح [

.  شــــريف فيظــــى:  مونتــــاچ:  عبــــد الــــرحمن شــــوقى:  وســــيناريو وحــــوار
  . محمد سالم:  إخراج.  محمود نصر:  مدير التصوير

، عبـــــــد  ، فـــــــؤاد المهنـــــــدس ، محمـــــــد رضـــــــا صـــــــفاء أبـــــــو الســـــــعود
  . ، نبيلة السيد ، إبراهيم سعفان ، سيد زيان السالم محمد

مغـــــــــامرات أدغـــــــــال كوميديـــــــــة حققـــــــــت نجاحـــــــــا رغـــــــــم ســـــــــذاجتها 
ـــــــة، وربمـــــــا ألن ال الواضـــــــحة ـــــــات هـــــــى بطلـــــــة العـــــــرض الفعلي .  حيوان

المعلـــم عماشـــة الرابـــع عشـــر مـــع عـــالم آثـــار وشـــلة الصـــبيان فـــى رحلـــة 
  . للبحث عن كنوز عماشة األول فى غابات أوغندا

   ٢/١العمالقة 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 

:  مونتـــــاچ.  فيصـــــل نـــــدا:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم المجـــــد
حســـــام :  إخــــراج.  إبــــراهيم صــــالح:  صـــــويرمــــدير الت.  فكــــرى رســــتم
  . الدين مصطفى

، ســــــيد  ، بوســــــى ، ســــــمير صــــــبرى ، أحمــــــد رمــــــزى ناهــــــد شــــــريف
  . ، يوسف شعبان زيان

واألخيـــــر حتـــــى ”  األبطـــــال “ثـــــانى فـــــيلم فنـــــون قتـــــال مصـــــرى بعـــــد 
ــــة “ ــــا ١٣بعــــد ”  المــــرأة الحديدي ــــك .  عام ــــيس تل ــــاألول ل ــــة ب بالمقارن

، إنمـــــا  ) أشـــــخاص بالترتيـــــب ٤قتـــــل  (القصـــــة البســـــيطة والســـــينمائية 
ــــــاس والمــــــؤامرات ــــــدات مــــــن الن ــــــاء األســــــكندرية.  حشــــــد وتعقي ،  مين

، مــــع حبــــه البنتــــه  ، وثــــورة أحــــد معاونيــــه ضــــد ظلمــــه واحتكــــارى كبيــــر
ـــــت ـــــه وأن .  فـــــى نفـــــس الوق وســـــرعان مـــــا نكتشـــــف إنهـــــا ليســـــت ابنت

  . هناك قصص أخرى قبل النهاية الدموية
  عمالقة البحار 

  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٠مصر 
:  مــــــديرو التصــــــوير.  أفــــــالم االتحـــــاد]  الشـــــرق لتوزيــــــع األفـــــالم [

:  إخــــــراج.  ، علــــــى حســــــن ، محمــــــد عبــــــد العظــــــيم محمــــــود نصــــــر
  . السيد بدير

، يوســـــف  ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم ، عـــــادل جمـــــال أحمـــــد مظهـــــر
  . ، أمينة شريف ، نادية لطفى فخر الدين

إحــــــــداها الضــــــــابط جــــــــول قصـــــــة وحــــــــدات الطوربيــــــــد التــــــــى قـــــــاد 
ـــــــاء  جمـــــــال ـــــــة ضـــــــد األســـــــطول البريطـــــــانى أثن ـــــــة انتحاري ، فـــــــى عملي

قيمـــــــة تاريخيـــــــة .  ١٩٥٦الهجـــــــوم الثالثـــــــى علـــــــى مصـــــــر فـــــــى عـــــــام 
، وإشــــباع إنتــــاجى  ، عــــن األســــطول وتدريباتــــه ومعاركــــه ووثائقيــــة مهمــــة

البطلـــــة فتـــــاة مســـــيحية مخطوبـــــة وتنتظـــــر البطـــــل للزفـــــاف .  ملمـــــوس
  . ولكن…

  ةعمالقة الجريم
  . ” حرب العصابات “:  انظر

   ٢/١العمالقة الصغار 
Little Giants 

  ق م ١٠٦)  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
Warner Bros. [Amblin]. C: Janet Hirshenson and Jane 

Jenkins. M Comp and Cond: John Debney. CD: April Ferry. 
E: Donn Cambern, Jonathan Shaw. PD: Bill Kenney. DPh: 
Janusz Kaminski. ExcP: Walter F. Parkes and Gerald R. 
Molen. St: James Ferguson & Robert Shallcross. S: James 
Ferguson & Robert Shallcross and Tommy Swerdlow & 
Michael Goldberg. P: Arne L. Schmidt. D: Duwayne 
Dunham. 

Rick Moranis. ¤ Ed O’Neill. Brian Haley. Mary Ellen 
Trainor, Susanna Thompson. Shawna Waldron, Mathew 
McCurley, Devon Sawa. And John Madden.  ↑ Todd 
Bosley, Michael Zwiener, Danny Pritchett, Troy Simmons, 
Sam Horrigan, Joey Simmrin, Marcus Toji, Christopher 
Walberg, Jon Paul Steuer, Joe Bays, Rickey O’Shon 
Collins, Framk Carl Fisher II, Eddie Derham. Elizabeth 
Anne Smith, Harry Shearer, Dabbs Greer. SpGuestAprs: 
Steve Eastman, Bruce Smith, Emmitt Smith, Tim Brown. 
ــــــالم الرياضــــــات  ــــــى ســــــباق ازدهــــــارة أف ــــــة ف ــــــديا رياضــــــية متألق كومي

أخــــوان فــــى بلــــدة صــــغيرة .  عينيات األولاألميركيــــة فــــى نصــــف التســــ
، بينمــــا يفشــــل  أحــــدهما يصــــبح نجمــــا ومــــدربا لكــــرة القــــدم األميركيــــة

، بينمــــا  يتبنــــى األول إنشــــاء فريــــق أطفــــال للبلــــدة.  اآلخــــر فــــى حياتــــه
، ومـــنهم ابنتـــه التـــى تعشـــق  يتـــأثر اآلخـــر بحـــزن األطفـــال المســـتبعدين

ـــاة يـــه لملمـــة أطفـــال ال يومـــا عل ١٥فـــى خـــالل .  اللعبـــة رغـــم كونهـــا فت
.  يصـــــــــلحون فـــــــــى الواقـــــــــع ألى شـــــــــىء لتحـــــــــدى الفريـــــــــق األصـــــــــلى

لحظـــــــات دافئـــــــة ومـــــــؤثرة عديـــــــدة ال ســـــــيما مـــــــع المبـــــــاراة الســـــــاخنة 
مــــا بــــين )  الرائعــــة وولــــدرون (أفضــــل الخيــــوط صــــراع الفتــــاة .  للنهايــــة

، وبـــــــين وقوعهــــــــا فـــــــى حــــــــب العـــــــب وســــــــيم  اعتزازهـــــــا بخشــــــــونتها
ـــــــدتهاواحتياجهـــــــا الســـــــتعادة أنوثتهـــــــا ال ـــــــى فق ـــــــة الت ـــــــذات  داخلي ، بال

مـــن يتـــابعون هـــذه .  هـــا المنفـــردة لهـــا بعـــد وفـــاة أمهـــابســـبب تربيـــة أبي
اللعبــــــة ســــــيجدون وجبــــــة دســــــمة مــــــن شخصــــــيات الكــــــرة الحقيقيــــــين  

  . كضيوف
  العمر أيام 

  ق أأ ١٠٥)   س/  بيتش ( ١٩٦٤مصر 
  . يوسف عيسى:  إخراج

، زيـــــــــزى  ، حســـــــــن يوســـــــــف ، مهـــــــــا صـــــــــبرى شـــــــــكرى ســـــــــرحان
  . ، سمير صبرى ، شيرين اوىالبدر 

األول .  العالقــــات الغراميــــة لثالثــــة زمــــالء مــــن المهندســــين الشــــبان
، بينمـــــا يتبـــــادل الحــــب العنيـــــف مـــــع  يســــعى البنـــــة صـــــاحب المصــــنع

ـــــدبير المـــــال .  راقصـــــة ـــــانى يحـــــب الســـــكرتيرة الجميلـــــة ويحـــــاول ت الث
ـــذلك ـــزواج لفقـــد .  ل ـــة شـــابة عازفـــة عـــن ال والثالـــث يقـــع فـــى غـــرام أرمل
، يشـــــوبه بعـــــض  فـــــيلم متوســـــط التســـــلية.  هـــــا فـــــى حـــــادث طـــــائرةزوج
  . الملل

  العمر لحظة 
  ق م ١٠٥)   س/  الباشا/  ت ( ١٩٧٨مصر 

.  يوســـــــف الســـــــباعى:  قصـــــــة األديـــــــب الكبيـــــــر.  أفـــــــالم ماجـــــــدة
ـــــــدس:  أعـــــــدها للســـــــينما ـــــــه :  ؛ ســـــــيناريو حســـــــين حلمـــــــى المهن وجي

رشــــــــدى :  مهنــــــــدس الــــــــديكور.  عطيــــــــة محمــــــــد:  ؛ حــــــــوار نجيــــــــب
الموســـــــــــيقى التصــــــــــــويرية .  صـــــــــــالح كـــــــــــريم:  المصـــــــــــور.  امـــــــــــدح

ـــــغ حمـــــدى:  واأللحـــــان ـــــدس الصـــــوت:  المكســـــاج.  بلي ـــــر مهن :  كبي
ــــــاچ.  عطيــــــة محمــــــد:  المنــــــتج المنفــــــذ.  نصــــــرى عبــــــد النــــــور :  مونت

محمــــــد :  إخــــــراج.  وديــــــد ســــــرى:  مــــــدير التصــــــوير.  أحمــــــد متــــــولى
  . راضى

محمــــــد .  نبيلــــــة عبيــــــد.  ناهــــــد شــــــريف.  أحمــــــد مظهــــــر.  ماجــــــدة
ــــــرى ، حســــــن  ، شــــــفيق جــــــالل صــــــالح نظمــــــى.  أحمــــــد زكــــــى.  خي
،  ، أحمـــــد الطـــــاهر حـــــاتم ذو الفقـــــار.  ، عليـــــة عبـــــد المـــــنعم حســـــين
، يوســـــف  ، يحيـــــى الشـــــاذلى ناديـــــة شـــــمس الـــــدين.  نـــــورا:  والطفلـــــة
  . ، جمال شبل ، سليمان صقر عسال

، مـــــع  إنتـــــاج كبيـــــر.  فـــــوق المتوســـــط كفـــــيلم عـــــن حـــــرب أكتـــــوبر
البطلــــة صــــحفية تعــــانى مــــن .  ة منتقــــاة بعنايــــة ومتنوعــــةخلفيــــة إجتماعيــــ

، وتعــــرف  ، بينمــــا تســــافر للجبهــــة تفاهــــات وغراميــــات رئــــيس التحريــــر
ــــــى الصــــــمود ــــــاة النفســــــية معن تتطــــــوع فــــــى خدمــــــة .  ، وكــــــذلك المعان

ــــى حــــب مــــع أحــــد الضــــباط المصــــابين ــــل .  ، وتتطــــور عالقتهــــا إل تمثي
ــــــد ــــــا جي ــــــدى وبطــــــىء أحيان ــــــارك مشــــــاه.  ، لكــــــن الســــــرد تقلي د المع

جـــــزء كبيـــــر .  جيــــدة وإن كانـــــت علـــــى غيـــــر المتوقــــع مختصـــــرة نســـــبيا
ـــــى قامـــــت بهـــــا البطلة ـــــة الت ـــــرادات جـــــاء مـــــن الحمل المنتجة ـ  مـــــن اإلي

،  للتــــــــرويج بنفســــــــها للفــــــــيلم فــــــــى المصــــــــانع والجهــــــــات الحكوميــــــــة
  . وكانت تلقى تشجيعا رسميا بطبيعة الحال

  العمر واحد 
  ق أأ ١٢٠)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . إحسان فرغل:  إخراج

ــــب إســــماعيل يــــس ، عبــــد  ، وداد حمــــدى ، زينــــات صــــدقى ، حباي
  . ، هرمين الفتاح القصرى

ـــديا فـــارص ســـاذجة فـــى كـــل شـــىء ـــه.  كومي ،  يطـــرد البطـــل مـــن عمل
، منهــــــا ســــــقوط  وتتــــــوالى المفارقــــــات.  يطمــــــع صــــــاحبه فــــــى خطيبتــــــه

ــــارة شــــقيقه فــــى البرازيــــل ، وحصــــول  الطــــائرة التــــى سيســــافر عليهــــا لزي
ـــــأمينأســـــر  ـــــى الت ـــــه إال  ته عل ، ومشـــــاكل عـــــدة يقـــــع فيهـــــا ال ينقـــــذه من

مملكــــة  “األول مــــن فيلمــــين وجههمــــا إحســــان فرغــــل .  أخيــــه وهكــــذا
  . األفضل نسبيا”  النساء

  ؟   … عمل إيه الحب فى بابا
  ق م ٩٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٠مصر 

ــــــى [ ــــــيلم الماســــــى]  إيهــــــاب الليث :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  الف
وديــــد :  مــــدير التصــــوير.  متــــى داوود:  مونتــــاچ.  و يوســــفمحمــــد أبــــ

  . ناصر حسين:  إخراج.  سرى

ــــــونس شــــــلبى ، يســــــرا محمــــــد عــــــوض ــــــدير ، ي ــــــزى  ، الســــــيد ب ، زي
  . ، نبيل الهجرسى ، سيد الصاوى ، نظيم شعراوى مصطفى

ـــنهم القاســـى المهـــاجر .  شـــاب طيـــب يـــدخل فـــى أســـرة تعتقـــد أنـــه اب
ــــــة علــــــى ســــــوء  ــــــم مغــــــامرات  التفــــــاهم هــــــذامفارقــــــات طويلــــــة مبني ، ث

  ! ، ثم انس الموضوع ، ثم توبة القاسى تشويقية
   ٢/١العمالق 

  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
أحمـــــد :  قصـــــة وحـــــوار.  ســـــتوديو مصـــــر]  أفـــــالم جمـــــال الليثـــــى [

:  مهنـــــدس المنــــــاظر.  عبــــــد الحـــــى أديـــــب:  ســـــيناريو.  أبـــــو يوســـــف
:  لموســــــيقى التصــــــويريةا.  حســــــنوف:  مونتــــــاچ.  أنطــــــون بــــــوليزويس
محمــــود :  إخــــراج.  وحيــــد فريــــد:  مــــدير التصــــوير.  إبــــراهيم حجــــاج

  . ذو الفقار
، محمــــــود  ، عمــــــاد حمــــــدى ، مــــــريم فخــــــر الــــــدين فريــــــد شــــــوقى

  . ، شفيق نور الدين ، صالح نظمى ، سميحة أيوب المليجى
مقــــــــاول فــــــــى .  درامــــــــا تشــــــــويقية عاطفيــــــــة متقنــــــــة لحــــــــد ملمــــــــوس

، ال  قصــــة حـــب مــــن طــــرف ســــكرتيرته لــــه، و  صـــراعات ضــــد منافســــيه
  . ، فى كل مرة تكتمل بسبب ذلك

   ٢/١العمالق 
  ق م ١٢٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٧مصر 

أفـــــالم ســـــعد ]  أفـــــالم مصـــــر الجديـــــدة أفـــــالم فـــــؤاد جمجـــــوم  [
:  إدارة اإلنتــــــاج.  فــــــاروق ســــــعيد:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  شــــــنب

ســــــيد  : مهنــــــدس الصــــــوت.  ، يحيــــــى ســــــعد شــــــنب صــــــالح خطــــــاب
:  مونتـــــاچ.  محمـــــد علـــــى ســـــليمان:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  حامـــــد

ســـــــعد :  إنتـــــــاج.  كمـــــــال كـــــــريم:  مـــــــدير التصـــــــوير.  فكـــــــرى رســـــــتم
  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  شنب

ـــــدر.  صـــــالح الســـــعدنى.  عـــــادل أدهـــــم ـــــة.  ¤.  سوســـــن ب :  بطول
ــــوزير حســــين الشــــربينى.  رغــــدة ،  عبــــد الســــالم محمــــد.  ، حمــــدى ال

ـــــــى ناصـــــــر شـــــــعبان حســـــــين.  أحمـــــــد خمـــــــيس عـــــــادل .  ، عبـــــــد الغن
رشـــــــــوان .  ، حســـــــــنى عبـــــــــد الجليـــــــــل ، أحمـــــــــد أبـــــــــو عبيـــــــــة برهــــــــام

ـــــــد المـــــــنعم النمـــــــر مصـــــــطفى ـــــــد العظـــــــيم شـــــــعالن ، عب ســـــــيد .  ، عب
رأفــــــــت :  ؛ والطفــــــــل ، رشــــــــاد فــــــــرج ،  هريــــــــدى عمــــــــران مصــــــــطفى

  .  لبيب
ــــــر’  عمــــــالق ‘ ــــــه إغــــــواء حــــــواء  القــــــوة والخي ــــــذى يهــــــيمن علي ، ال

كاتــــب كبيــــر وقــــور يتحــــول إلــــى ســــجين بســــبب شــــيك مــــن  .  المــــاكرة
، وتجهـــز لـــه الهـــرب  توهمـــه بـــأن ابنـــه فـــى خطـــر كـــى يفـــر.  بـــال رصـــيد

،  خـــــيط آخـــــر مـــــواز لعامـــــل بســـــيط يشـــــاركه الزنزانـــــة.  خـــــارج الـــــبالد
ميلودرامـــــا !  ، ولكـــــن زوجتـــــه مـــــن نـــــوع مختلـــــف ويخـــــرج معـــــه أيضـــــا

  . روتينية لكن جيدة التمثيل ومقنعة بشكل عام
  ☺ الثائر العمالق 

Raging Bull 
  ) محدودة (م /  ق أأ ١٢٨)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٠أميركا 
  . ” المالكم الثائر “:  س

United Artists [Robert Chartoff/ Irwin Winkler 
Production]. Cnslt: Jake la Motta. Based on the B: Jake la 
Motta; With: Joseph Carter and Peter Savage. C: Cis 
Corman. AscP: Hal W. Polaire. E: Thelma Shoonmaker. PD 
In New York: Gene Rudolf; ADs In Los Angeles: Alan 
Manser, Kirk Axtell; VCnslt in Los Angeles: Gene Rudolf. 
DPh: Michael Chapman. P InAscWith: Peter Savage. S: 
Paul Schrader and Mardik Martin. P: Irwin Winkler and 
Robert Chartoff. D: Martin Scorsese.  M: Pietro 
Mascagni. PMg: James D. Brubaker. SdFxSupE: Frank 
Warner. MUp Created: Michael Westmore. CD: Richard 
Bruno. 

Robert de Niro. ¤. Joe Pesci -Joey. Cathy Moriarty 
-Vickie-. Ftr: Frank Vincent, Bernie Allen, Nicholas 
Colasanto, Joseph Bond, Mario Gallo, Lori Anne Flax. Ftr: 
Theresa Saldana, Bill Hanrahan, Frank Adonis, Con 
Dunphy -Himself. Fighters: Floyd Anderson -Jimmy 
Reeves, Johnny Barnes -Suger Ray Robinson, Eddie 
Mustafa Muhammad -Billy Fox. Fighters: Kevin Mahon 
-Tony Janiro, Louis Raftis -Marcel Cerdan, Johnny Turner 
-Laurent Dauthuille.  Frank Topham, Charles Scorsese, 
Rita Bennett, James V. Christy. 
هنــــاك إجمــــاع واســــع النطــــاق علــــى أنــــه األعنــــف واألكثــــر كالســــية 

لواقـــــع أنـــــه يقـــــدم عنـــــف هـــــذه ، وا إطالقـــــا فـــــى كـــــل أفـــــالم المالكمـــــة
التـــــى تبـــــدو أشـــــبه ”  روكـــــى “الرياضـــــة بواقعيـــــة مخيفـــــة يقـــــزم سلســـــلة 

ــــــه كــــــل همهــــــا التصــــــوير البطــــــئ واإلضــــــاءة  ــــــال بالنســــــبة ل ــــــب عي بلع
الخلفيـــــــة وغيرهـــــــا مـــــــن المـــــــؤثرات الســـــــينمائية المصـــــــطنعة لتجســـــــيد 

دى  (قصــــــة حيــــــاة شخصــــــية بطــــــل العــــــالم چيــــــك ال موتــــــا .  العنــــــف
ـــــرو ـــــ)  ني ـــــورك ذى األصـــــل اإليطـــــالىـ  رونكس مالكـــــم حـــــى الب ،  نيو ي

ـــــــه كمستشـــــــار  ـــــــة مـــــــع متابعـــــــة لصـــــــيقة من ـــــــى ســـــــيرته الذاتي ـــــــة عل مبني
ـــاج ـــاك .  لإلنت ـــيلم فـــى فـــالش ب ـــة فـــى الســـتينيات يعـــود بعـــدها الف البداي

ــــى ســــنة  ــــاألبيض واألســــود إل ــــل ب ــــا مالكــــم  ١٩٤١طوي ، حيــــث ال موت
ناء الحســـــ)  كـــــاثى موريـــــارتى (صـــــغير الشـــــأن يقـــــع فـــــى غـــــرام فــــــيكى 

يتـــــوالى بـــــروزه فـــــى دنيـــــا المالكمـــــة حتـــــى .  ســـــيئة الســـــلوك ويتزوجهـــــا
.  علـــــى بطولـــــة العـــــالم فـــــى وزن المتوســـــط ١٩٤٩يحصـــــل فـــــى عـــــام 

لشــــكه فــــى أنــــه علــــى )  پيشــــى (يتشــــاجر مــــع أخــــوه ومــــدير بيزنســــه 
ــــــــه ــــــــه عالقــــــــة بزوجت ــــــــرق عن ــــــــا  ١٩٥٦وفــــــــى .  ، ويفت ــــــــزل ال موت يعت

ث تهجـــره زوجتــــه فــــى ، حيــــ ، ويفتــــتح بـــارا فــــى نفــــس العـــام المالكمـــة
وســــرعان مــــا يــــدخل الســــجن فــــى العــــام التــــالى .  ذات يــــوم االفتتــــاح

ـــــات قاصـــــرات أقـــــل مـــــن  .  ، ويصـــــبح مشـــــردا عامـــــا ٢١لتشـــــغيله فتي
يتحــــــول لمهنــــــة إلقــــــاء النكــــــات فــــــى بــــــارات نيــــــو يــــــورك ليقــــــدم بهــــــا 

، وهنـــــا يعـــــود الفـــــيلم  ١٩٥٨راقصـــــات اإلســـــترپتيز ذلـــــك بـــــدءا عـــــام 
ـــ ـــد بـــدأ العجـــز والبدانـــة  ١٩٦٤ى عـــام مـــن جديـــد لنقطـــة البدايـــة ف وق

ـــذكرا  ـــى المســـرح مت ـــل الصـــعود عل ـــم نفســـه قب ـــه وهـــو يكل ظـــاهرين علي
يكلـــــم فيـــــه ”  ذئـــــاب المينـــــاء “مشـــــهدا لمـــــارلون برانـــــدو مـــــن فـــــيلم 

أنــــت الســــبب يــــا تشــــارلى كــــان مــــن  ‘أخــــوه رود شــــتيجر ويقــــول لــــه 
الممكــــــــن أن أكــــــــون مالكمــــــــا عظيمــــــــا ولكنــــــــى أصــــــــبحت صــــــــعلوكا 

، وتكـــــوين المشـــــهد يحيـــــل بـــــدوره للشخصـــــية  ’ رلىبســـــببك يـــــا تشـــــا



٢٣٨  

، حيــــث مــــدرس وقــــور حطمــــه  ” المــــالك األزرق “الرئيســــة فــــى فــــيلم 
.  حبــــه المــــرأة لعــــوب راح اآلن يتطلــــع لصــــورته الشــــاحبة فــــى المــــرآة

ـــه الشخصـــية  ـــت إلي ـــذى آل ـــع القـــوة حـــول أســـباب الســـقوط ال فـــيلم رائ
كيــــــره هــــــل هــــــى أخــــــوه أم زوجتــــــه ســــــيئة الســــــلوك والتــــــى حطمتــــــه بتف

عنــــــاوين النهايــــــة فقــــــرة مــــــن إنجيــــــل  (الــــــدائم فــــــى هــــــل تخونــــــه أم ال 
ـــــد ـــــم يبصـــــر بع ـــــازال أعمـــــى ول ـــــه م ـــــا تشـــــير لكون أيضـــــا هـــــو .  ) يوحن

دراســــــــة للشخصــــــــية الكاثوليكيــــــــة فــــــــى عــــــــدم توافقهــــــــا مــــــــع العــــــــالم 
المحــــيط بعنفهــــا البــــدنى والعــــاطفى وتلــــذذها بتعــــذيب الــــذات فــــى آن 

ــــــر انتصــــــارات سكورســــــ.  واحــــــد ــــــن أكب ــــــدع واحــــــد م يزى كموجــــــه مب
يحـــــــاول دومـــــــا البحـــــــث عـــــــن منـــــــابع متجـــــــددة للتـــــــأثير واســـــــتحواذ 

ــــــت فـــــــارايتى فــــــى مراجعتهــــــا للفــــــيلم يصــــــنع  (مشــــــاهديه  أو كمــــــا قال
أداء دى نيـــــــرو يـــــــدخل .  ) أفالمـــــــا عـــــــن أنـــــــاس ال تريـــــــد أن تعـــــــرفهم

أقــــل  (التــــاريخ كواحــــد مــــن أخلــــد التجســــيدات التــــى عرفتهــــا الســــينما 
ـــــه خمســـــ ـــــه زاد وزن ـــــه أن ـــــة المشـــــاهد جوانب ين رطـــــال بالفعـــــل ألداء حفن

 . ) ! تلك
AA: A (de Niro); E. 
AAN: Pic; D; SptA (Pesci); SptAs (Moriarty); Cgr; Sd 

(Donald O Mitchell, Bill Nicholson, David J. Kimball, Les 
Lazarowitz). 

  العمالق والمشاغب 
The Rookie 

  ق م ١٢١)    ف/   س/  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” المجنون “،  ” معا أقوى “:   ف

Warner Bros. [Malpaso; Kazanjian/ Silbert Productions]. 
M: Lennie Niehaus. E: Joel Cox. PDd: Judy Cammer. DPh: 
Jack N. Green. P: Howard Kazanjian & Steven Siebert and. 
P: David Valdes. W: Boaz Yakin & Scott Spiegel. D: Clint 
Eastwood. 

Clint Eastwood. Charlie Sheen. Raul Julia. Sonia Braga. 
¤. Tom Skerritt. Lara Flynn Boyle.  ↑ …, Pepe Serna, 
Marco Rodriguez, Pete Randall, Donna Mtchell, Xander 
Berkley, Tony Plana, David Sherrill, Hal Williams, Lloyd 
Nelson, Pat duVal, Mara Corday, Jerry Schumacher, Matt 
McKenzie, Joel Polis, Rodger laRue, Robert Dubac, 
Anthony Charnota, Jordan Lund, Paul Ben-Victor, Jeanne 
Mori, Anthony Alexander, Paul Butler, Seth Allen, Coleby 
Lombardo, Roberta Vasquez, Joe Farago, Robert Harvey, 
Nick Ballo, Jay Boryea, Mary Lou Kenworthy, George 
Orrison, James Gavin, Thomas Friedkin, Craig Hosking. 
ــــدى األصــــل يالحــــق مجرمــــا ألمــــانى األصــــل وعشــــيقته  شــــرطى پوالن

ـــــــا وبراجـــــــا ( ، تخصصـــــــوا فـــــــى ســـــــرقة الســـــــيارات  وأتباعهمـــــــا)  چولي
يك إيســـــــــتوود البدايـــــــــة أن ُيصـــــــــرع شـــــــــر .  الفـــــــــاخرة وإعـــــــــادة بيعهـــــــــا

شـــــيين ســـــليل أســـــرة ثريـــــة تحـــــول لشـــــغل  (ويتســــبب شـــــريكه الجديـــــد 
ـــــه تســـــبب فـــــى مـــــوت أخيـــــه ، فـــــى  ) الشـــــرطة بســـــبب عقـــــدة لديـــــه أن

، وعليـــــه اآلن أن يثبـــــت جدارتـــــه منفـــــردا  وقوعـــــه فـــــى أيـــــدى العصـــــابة
ـــا ، هـــو أقـــوى  كاليفورنياـ  تتـــابع النهايـــة فـــى مطـــار ســـان خوزيـــه .  تقريب

يلم الـــــــذى يحـــــــوى تطـــــــويال فـــــــى بعـــــــض تتابعـــــــات النشـــــــاط فـــــــى الفـــــــ
، وشخصـــــياته ليســـــت بكثافـــــة تـــــذكر رغـــــم الحـــــديث الكثيـــــر  مناطقـــــه

المؤكــــد أن هنــــاك حكمــــة مــــا فــــى اختيــــار الالتينيــــين .  حــــول األعــــراق
ـــــــة ـــــــا وبراجـــــــا ألداء أدوار ألماني ـــــــا ال  چولي ـــــــر أنن ، لكـــــــن المؤكـــــــد أكث

تتــــابع اغتصــــاب براجــــا أليســــتوود وهــــو مقيــــد محــــذوف مــــن .  نعرفهــــا
ــــ ــــى  ب النســــخ المتاحــــةأغل ــــه ف ــــاء البحــــث عن ــــة ال يســــتحق عن ، وعام

  . عروض الساتياليت
  العمالقة 

Attack of the 50 ft. Woman 
  ]  اشتراك [ق م  ٩٠)  تو إتش  ( ١٩٩٣أميركا 

HBO. C: Mary Gail Artz, Barbara Cohen. M: Nicholas 
Pike. E: Harry Keramidas. PD: Joseph T. Garrity. DPh: 
Russell Carpenter. ExcP: Joseph Dougherty. GPs: Chuck 
Binder, Daryl Hannah. P: Debra Hill. S: Joseph Dougherty. 
Based on the motion Pic W: Mark Hanna. D: Christopher 
Guest. 

Daryl Hannah. ¤ Daniel Baldwin. William Windom. 
Christi Conaway. Paul Benedict, O’Neall Campton, Victoria 
Haas. And Frances Fisher.   ↑ Lewis Arquette, Kye 
Benson, Xander Berkley, Linda Bisesti, Hamilton Camp, 
Ben Cleaveland, Richard Edson, George Gerdes, Dru 
Mouser, Stephen Rowe, Edmund L. Shaff, Hilary Shepard, 
Hank Stratton, Berta Wagfjord. 
إعــــــادة لخيــــــال الخمســــــينيات العلمــــــى درجــــــة ب بــــــذات العنــــــوان 

، جــــــاءت أكثــــــر بدائيــــــة  ” قــــــدما ٥٠هجــــــوم المــــــرأة التــــــى طولهــــــا  “
نانســــى ابنـــــة ثــــرى بلـــــدة كاليفورنيــــة مدللـــــة وشــــبه ســـــاذجة :  وســــذاجة

ومســـــــتغلة يتجاهلهـــــــا الجميـــــــع بمـــــــن فـــــــيهم زوجهـــــــا الـــــــذى يخونهـــــــا 
ينة فضـــــاء غامضـــــة ســـــف.  ووالـــــدها الـــــذى يســـــتغل ثروتهـــــا عـــــن أمهـــــا

ــــوان تعرضــــها ألشــــعة مــــا ــــى .  ، فيتضــــخم حجمهــــا حســــب العن مــــا تبق
مــــــن الوقــــــت يــــــذهب فــــــى الشــــــماتة فــــــيمن اســــــتهانوا بهــــــا وعاملوهــــــا  

ـــــت ـــــة طـــــوال الوق ـــــدا .  كطفل ـــــر إحباطـــــا أن تضـــــخمها ب الشـــــىء األكث
شـــــيئا عاديـــــا للجميـــــع والكـــــل يواصـــــل ســـــلوكه التقليـــــدى وكـــــأن شـــــيئا 

.  يــــــل عشــــــرات المفارقـــــــات، بينمــــــا يســــــهل تخ شــــــاذا لــــــم يحــــــدث
ـــــــرئيس عـــــــن فـــــــيلم  ، أن  والـــــــذى زاد الطـــــــين بلـــــــة ١٩٥٨الفـــــــارق ال

ــــــا  ــــــوان أكثــــــر مســــــالمة واتزانــــــا عقلي رغــــــم  (أصــــــبحت شخصــــــية العن
، وهكــــذا ضــــاع الشــــىء المثيــــر الوحيــــد  ) ترددهــــا علــــى طبيبــــة نفســــية

،  فرصـــــــة ضـــــــائعة أخـــــــرى هـــــــى المضـــــــمون النســـــــوى.  فـــــــى القصـــــــة
المـــــــرأة عمالقـــــــة قـــــــدمت دون أى فاالســـــــتعارة الرئيســـــــة وهـــــــى كـــــــون 

ــــدى ــــى كومي ــــق جــــاد أو حت نصــــيحتنا أن تحــــاول مقاومــــة أغــــراء .  تعمي
  . قدما ٥٠مشاهدة داريل هاناه وقد أصبح طولها 

   ٢/١ ٤٢العملية 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٧مصر 
  . عادل األعصر:  إخراج

ــــــز ، بوســــــى محمــــــود ياســــــين ــــــد العزي ،  ، ألفــــــت إمــــــام ، أحمــــــد عب
  . عيبة أحمد أبو

، وبــــين إنحــــراف أخــــى زوجتــــه  ضـــابط شــــرطة ممــــزق مــــا بــــين واجبــــه
،  يتنكــــــر كــــــى يختــــــرق العصــــــابة.  الــــــذى ربــــــاه إلــــــى تجــــــارة العقــــــاقير

،  ، وإن خفــــف قلــــيال مــــن هنــــا وسلســــلة مغــــامرات أغلبهــــا غيــــر مقنــــع
  . بعض المفاجآت فى المخطوطة

   ٢/١عملية أمستردام 
Operation Amsterdam 

  ق أأ ١٠٤)  ت ( ١٩٥٨بريطانيا 
Rank. S: Michael McCarthy and John Eldridge. >Based 

on the B Adventure in Diamonds: David E. Walker.< M: 
Philip Green. DPh: Reginald Wyer. AD: Alex Vetchinsky; 
E: Arthur Stevens; Camera Operator: Reg Johnson; CD: 
Eleanor Abbey; MUp: Bob Lawrence; SdE: Harry Miller; 
SdRec: C.C. Stevens, Gordon K. McCallum. P: Maurice 
Cowan. D: Michael McCarthy. 

Peter Finch, Eva Bartok, Tony Britton. ¤. Also Str: 
Alexander Knox, Malcolm Keen. With: Christopher 
Rhodes, >Alfred Burke, Tim Turner, Carl Jaffe, John 
Horsley, Keith Ryott, Melvyn Hayes, Oscar Quitak, George 
Pravda, Arnold Marle, Peter Swanwick, John Bailey, Lex 
Coudsmit, Max Croiset, Petra Davies, John le Mesurier, 
Frederick Schiller.< 

ـــــدا ١٩٤٤مـــــايو  ـــــر لهوالن ـــــد إحـــــتالل هتل مهمـــــة للمخـــــابرات :  بعي
ـــــاة البريطانيـــــة بمشـــــا ركة خبيـــــر فـــــى المـــــاس ومعاونـــــة بالصـــــدفة مـــــن فت

ـــة انتحـــار ـــة نجـــت للتـــو مـــن محاول ـــة  محلي ، ذلـــك للحصـــول علـــى كمي
ــــــازى عليهــــــا ــــــل حصــــــول الن بعــــــض .  مــــــن المــــــاس فــــــى أمســــــتردام قب

الســـــــذاجات والمبالغـــــــات البطوليـــــــة المعتـــــــادة لكـــــــن فـــــــيلم تشـــــــويق 
  . ونشاط جيد ككل

  العملية االنتحارية
  . ” مهمة الفجر “:  انظر

  العملية االنتحارية 
The Big Slice 

  ق م ٩٠)    ف  ( ١٩٩٠أميركا 
SC Entertainment International. C: Ariana Michel, C.S.A. 

PD: Ian Brock. M: Mychael Danna & Jeff Danna. E: Nick 
Rotundo. DPh: Ludek Bogner. LineP: Edgar Egger. Co-P: 
Paco Alvarez. ExcP: Syd Cappe. P: Nicolas Stiliadis. W.D: 
John Bradshaw. 

Casey Siemaszko. Leslie Hope. ¤. Justin Louis -as Andy. 
Kenneth Welsh -as Lt. Bernard. Henry Rames -as Max 
Bernstein. Nicholas Campbell -as Nick Popadopoulos. And 
Heather Locklear -as Rita.  Bruce McFee, Francois 
Klanfer, Michael Copeman, Phil Morisson, Philip Akin, 
Von Flores, Louis Delanco, Bruce Vavarina, Eric Fink. 

ـــــــا ـــــــات شـــــــابان يســـــــكنان مع ـــــــامرة  مؤلفـــــــا رواي ـــــــى ســـــــبيل المغ ، عل
، يحـــــــاول أحـــــــدهما أن يصـــــــبح لصـــــــا وتـــــــاجر مســـــــروقات  المفاجئـــــــة

ــــ ، واآلخــــر شــــرطة ســــرية فرجــــل عصــــابات ــــاتين ، نفــــس الحــــال م ع فت
كوميـــــديا بوليســـــية .  صــــديقتين وقـــــع كـــــل منهمــــا فـــــى غـــــرام إحــــداهما

، أطــــرف مــــا فيهــــا أن كــــل الفتــــاتين يخونــــان البطلــــين حــــين  وعاطفيــــة
، لكـــــن اآلخـــــرين كانـــــا أكثـــــر واقعيـــــة وصـــــدقا حـــــين تـــــدور  يســـــجنان

  . معظم الشخصيات من أصل يونانى.  الدائرة على الفتاتين
  عملية إنقاذ عائلة ستيوارت 

Stuart Saves His Family 
  ق م ٩٥)  إى فـى سى ( ١٩٩٥ألمانيا /   أميركا

[Paramount] Worldwide Production; Mont Blanc 
Entertainment [Constellation Films]. C: Nancy Foy. M: 
Marc Shaiman. CD: Susie deSanto. FEs: Pembroke Herring 
and Craig Herring. PD: Joseph T. Garrity. DPh: Lauro 
Escorel. ExcPs: C.O. Erickson and Dinah Minot. S: Al 
Franken; Based on his B. P: Lorne Michaels and Trevor 
Albert. D: Harold Ramis.  AscP: Whitney White. 

Al Franken. Laura San Giacomo. Vincent d’Onofrio. 
Shirley Knight. Harris Yulin. Lesley Boone.  ↑ John Link 
Graney, Marjorie Lovett, Walt Robles, Eric Cord, Denver 
Mattson. Grant Hoover, Cory Milano, Michelle Horn, 
Harris Laskawy, Tom Dugan. Camille Saviola, Bess Meyer, 
Julia Sweeney, Patrick Kerr. Aaron Lustig, Fred Applegate, 
Darrell Larson, Dakin Matthews, Jeffrey Joseph. Marte 
Boyle Slout, Joe Flaherty, Robin Duke, Lewis Arquette, 
Michael G. Hagerty, Peter Torokves. Allen Garfield, 
Pamela Brüll. Walter Olkewicz, Jeremy Roberts. Steven 
Kampmann, Robert Curtis-Brown, Violet Ramis, Aloma 
Wright, Rachel Miller. Kurt Fuller, Walter S. Beaver, 
Michael C. McCarthy, David Pasquesi, Richard Riehle, 
R.M. Haley. Theodore Raimi, Rogan Wilde. 

يعــــــــود ســــــــتووارت الكوميــــــــديان التلفـــــــــزيونى :  مينيسوتاـ  مينياپوليس
ـــه بعـــد فصـــله مـــن المحطـــة لفشـــل برنام ـــة مـــن شـــيكاجو لبلدت جـــه واهان

ـــا ـــه يجـــد نفســـه .  رئيســـته علن ـــه لكن ـــازة عمت العـــودة أساســـا لحضـــور جن
متورطـــــا فـــــى مشـــــاكل أســـــرته الســـــكيرة بالوراثـــــة دائمـــــة المشـــــاجرات 

ــــه ــــامج فــــى محطــــة .  ومتوســــطة المواهــــب مثل ــــح تقــــديم برن ــــدما يفل عن
ــــــاة  ــــــى مواجهــــــة الحي ــــــدرات عل أخــــــرى عــــــن مســــــاعدة محــــــدودى الق

كيــــــف قــــــال الحقيقــــــة أمــــــام ، تكــــــون قصــــــة حلقــــــة الــــــذروة   بشــــــجاعة
، وتكــــــون عبــــــارة  المحكمــــــة وكلــــــف أســــــرته الكثيــــــر لصــــــالح جــــــارهم

ـــنفس وهـــى  ـــذروة عـــن إصـــالح ال ـــداء الحـــذاء أســـهل مـــن فـــرش  ‘ال ارت
ــــه بالســــجاد ــــالم كل ــــديا بســــيطة مملــــة معظــــم الوقــــت وإن  .  ’ الع كومي

كـــــان فـــــرانكين محببـــــا فـــــى الـــــدور الـــــرئيس البـــــدين الخجـــــول الطيـــــب 
  . مدمن الكحول السابق
  عملية خاصة 

Delta Force Commando II —Priority 
Red One 

  ق م ٩٨)   فـيديو جروب ( ١٩٨٨إيطاليا 
M: Elio Polizzi. FE: Peter Louis Littleton. PD: Lewis 

Brandenstein. DPh: Rado Likon. St: Frank Valenti. S: Lewis 
Cole. PMg: Michel Hermann. ExcP: Alfred Nicolaj. D: 
Frank Valenti.  ↑ C D: Gudy Greenberg. CD: Edna 
Rosemberg. Optical Fx: Penta Studio. MPuplish: Diapason. 
The Song Any Way -Polizzi Valenti is Sung: Giannina Facio. 

Fred Williamson. Giannina Facio. ¤. Van Johnson -as 
Gen. McCailland. 

ــــة للشــــرق األوســــطمصــــرع مســــئول االســــتخب ، وتتجــــه  ارات المركزي
الشــــــــكوك لقاعــــــــدة رادار ســــــــرية أميركيــــــــة تقــــــــع مــــــــا بــــــــين پاكســــــــتان 

قائــــــــــد القاعــــــــــدة .  ، حيــــــــــث صــــــــــدر منهــــــــــا األمــــــــــر وأفجانســــــــــتان
، وكـــــــــذا األمـــــــــن الـــــــــداخلى  ، وعمـــــــــيال مخـــــــــابرات ) ويلليامســـــــــون (

للقــــوات المســـــلحة ينشـــــطون لتحـــــرى األمــــر الـــــذى يهـــــدف باألســـــاس 
هـــــذه القصـــــة التـــــى رويناهـــــا هـــــى .  مـــــة للـــــروسلتهريـــــب أســـــلحة متقد

وقطعا مملــــين ـ  تبســــيط ســــيفيدك كثيــــرا لفوضــــى وتشــــوش غيــــر مقنعــــين 
اإلفــــالس واضــــح .  اســــتمرا لمــــدة ســــاعة ونصــــف غيــــر محتملــــة ـ  تماما

ناهيــــــك عــــــن  (بــــــأن جعلــــــوا قائــــــد القــــــوة دلتــــــا هــــــو العميــــــل الخــــــائن 
ــــدا خلى هــــو اعتقــــادهم أن جعلــــه متواطئــــا مــــع الجنــــرال قائــــد األمــــن ال

تخفيضـــا للنفقـــات علـــى مـــا يبـــدو لـــم يكتبـــوا ســـوى .  ) مصـــدر اإلثـــارة
ـــــط ـــــة ممثلـــــين فق ـــــوان السلســـــلة اســـــتغالل لسلســـــلة !  أســـــماء ثالث عن

  . انظرـ  ”  القوة دلتا “أخرى هى سلسلة كانون الناجحة نسبيا 
   ٢/١عملية داريل 

D.A.R.Y.L. 
  ق م ٩٩)   ت/  إى فـى سى  ( ١٩٨٥أميركا 

Columbia. SupE: Adrian Carr. C: Gretchen Rennell. 
VFxSup: Michael Fink. PD: Alan Cassie. DPh: Frank 
Watts. PSup: Jennifer M. Ogden, Ted Morley. M: Marvin 
Hamlisch. Somewhere I Belong M: Marvin Hamlisch; Lyr: 
Dean Pitchford. Co-P: Burtt Harris and Gabrielle Kelly. W: 
David Ambrose & Allan Scott and Jeffrey Ellis. P: John 
Heyman. D: Simon Wincer. 

<Mary Beth Hurt. Michael McKean. Kathryn Walker. 
Colleen Camp. Josef Sommer.> Steve Ryan. Ron Frazier, 
David Wohl. Danny Corkill, Amy Linker. And Barret 
Oliver -as Daryl. 

ــــــالمبدا ــــــوافر لمعظــــــم األف ــــــدر أن تت ــــــوة ين ــــــة الق ــــــة فائق مطــــــاردة :  ي
ســــيارات عنيفــــة تنتهــــى بحطــــام الســـــيارة محــــل المطــــاردة لكــــن قبيـــــل 

زوجــــان شــــابان .  انفجارهــــا مباشــــرة يــــدفع ســــائقها منهــــا بصــــبى صــــغير
ــــوت  ــــه روب ــــان هــــذا الصــــبى فقــــط ليكتشــــفا بعــــدقليل أن لــــم ينجبــــا يتبني

طــــف وأيضــــا يفتــــر وقــــع الفكــــرة تــــدريجيا تتنــــامى العوا.  آلــــى بالكامــــل
التجربــــة فــــى الــــذكاء  ‘المؤسســــة العلميــــة التــــى هــــذا .  رائعــــة الجمــــوح
تســــتعيدة ممثلــــة فــــى العــــالمين چوزيــــف ســــومر وكــــاثرين ’  االصــــطناعى

ــــــواه ــــــذين يســــــميان نفســــــيهما أب ، لكــــــن ال أحــــــداث مهمــــــة  ووكــــــر الل
قـــــــام  (باســـــــتثناء تشـــــــكيلة فصـــــــلية مـــــــن اســـــــتعراض مواهـــــــب داريـــــــل 

، وكلمـــة داريـــل اختصـــار لــــ  نحـــو جـــذاب باريـــت أوليفــــر بالـــدور علـــى
قـــــرب النهايـــــة .  ) ’ شـــــكل حيـــــاة شـــــاب روبـــــوتى لتحليـــــل البيانـــــات ‘

ـــــــة  تنتظـــــــرك بعـــــــض التتابعـــــــات المـــــــؤثرة لتعوضـــــــك عـــــــن ترهـــــــل منطق
  .  الوسط

  عملية فيالدلفيا 
The Philadelphia Experiment 

  ق م ١٠٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٤أميركا 
[New World Pictures] New World Pictures; Cinema 

Group Venture. [New Pictures Group]. C: Linda Francis. 
SpVFx: Max W. Anderson. E: Neil Travis. VCnslt: W. 
Stewart Campbell. DPh: Dick Bush. M: Ken Wannberg. 
AscP: Pegi Brotman. ExcP: John Carpenter. St: Wallace 
Bennett and Don Jakoby. S: William Gray and Michael 
Janover. P: Joel B. Michaels. And Douglas Curtis. D: 
Stewart Raffill.  ↑ 

Str: Michael Paré. Nancy Allen. ¤. Also Str: Eric 
Christmas. Bobby di Cicco. Louise Latham. Co-Str: Kene 
Holliday, Joe Dorsey, Michael Currie.  ↑ Stephen 
Tobolowsky, Gary Brockette, Debra Taylor, Mileb 
McNamara, Ralph Manza, James Edgcomb. 

فــــــــى فيالديلفيــــــــا بواســــــــطة ســــــــالح  ١٩٤٣تجربــــــــة فــــــــى أكتــــــــوبر 
ــــرادار)  األســــطول (المالحــــة  ــــاء ســــفينة عــــن ال ، تــــؤدى  تهــــدف إلخف

ــــــة يفــــــادا عــــــام ، وظهــــــور بحــــــارين منهــــــا فــــــى ن إلختفــــــاء الســــــفينة كلي
ـــــــــن هجمـــــــــات اشـــــــــعاعية ويختفـــــــــى.  ١٩٨٤ ـــــــــانى م ،  إحـــــــــدهما يع

واآلخـــــر يواصـــــل البحـــــث عـــــن مصـــــمم التجربـــــة برفقـــــة فتـــــاة قابلتهمـــــا 
يجــــد .  ، لكنهــــا أحبتــــه بعــــد قليــــل واختطفاهــــا بســــيارتها فــــى البدايــــة

،  أنــــه قــــد أجريــــت للتــــو تجربــــة أســــفرت عــــن اختفــــاء بلــــدة باكملهـــــا
ينة األولــــى ال زالــــت تعمــــل والســــبب أن مولــــدات المجــــال فــــى الســــف

خيـــــال علمـــــى .  ، وعليـــــه اآلن العـــــودة إليقافهـــــا وتتـــــداخل مـــــع غيرهـــــا
، مـــــع تعامـــــل رصـــــين مـــــع فكـــــرة الوجـــــود فـــــى عصـــــر  فـــــوق المتوســـــط

،  مـــــؤثرات متواضـــــعة لكـــــن ككـــــل الفـــــيلم إنتـــــاج صـــــغير مـــــتقن.  آخـــــر
  . وصنع منه جزء ثانى

   ٢/١عملية كارليتو 
Carlito’s Way 

  ق م ١٤٤)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Universal [Universal; Epic]. C: Bonnie Timmermann. 

CD: Aude Bronson-Howard. M: Patrick Doyle. M Sup: 
Jellybean Benitez. Based on the Ns Carlito’s Way and After 
Hours: Edwin Torres. E: Bill Pankow and Kristina Boden. 
PD: Richard Sylbert. DPh: Stephen H. Burum. ExcPs: Louis 
A. Stroller, Ortwin Freyermuth. S: David Koepp. P: Martin 
Bergman, Willi Baer, Michael S. Bergman. D: Brian de 
Palma. 

Al Pacino. Sean Penn. Penelope Ann Miller. ¤ Luis 
Guzman. James Rebhorn. Viggo Mortensen. Richard 
Foronjy, Joseph Siravo. Adrian Pasdar, Jorge Porcel. Intrd: 
Ingrid Rogers. John Leguizamo -as Benny Blanco.   Paul 
Mazursky. 
مــــوزع عقــــاقير پــــورتريكى متوســــط العمــــر مــــن أبنــــاء الحــــى اإليطــــالى 

قــــرر .  ، مفــــرج عنــــه للتــــو بعــــد حــــبس خمــــس ســــنوات فــــى نيــــو يــــورك
ـــــزال ـــــه يجـــــد نفســـــه  االعت ـــــف دوالر  ٧٥مضـــــطرا الســـــتكمال ، لكن أل

كــــل .  مــــن أجــــل الســــفر للبهامــــا كشــــريك فــــى شــــركة تــــأجير ســــيارات
، ومنهــــا تملــــص حبيبتــــه  الظــــروف تعانــــد رغبتــــه فــــى الشــــغل المســــتقيم

ـــــه ـــــه من ـــــه  الســـــابقة راقصـــــة البالي ، وكـــــذا تحـــــول أعـــــز أصـــــدقائه محامي
ـــــة المجـــــرمين ـــــدريجى واإلدمـــــان ومعاون ـــــاء  .  اليهـــــودى للفســـــاد الت إحي

ر مفــــاجئ لثيمــــة الثالثينيــــات الشــــهيرة عــــن رجــــال العصــــابات فــــى كبيــــ



٢٣٩  

ـــــرة ـــــاء الفقي ـــــدريا  األحي ـــــات الخـــــالص المســـــتحيلة ق ـــــخ…، ورغب ،  إل
ــــديا باســــم چــــيمس كــــاجنى ــــى ارتبطــــت تقلي ــــا بعــــض تتابعــــات .  والت هن

، بعضــــــها ال ينمحــــــى ســــــريعا مــــــن الــــــذاكرة   النشــــــاط الحركــــــى القويــــــة
  . كتتابع النهاية فى المطار
   عمى المخبر

Uncle Buck 
  ق م ١٠٦)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٨٩أميركا 

Universal. [Hughes Entertainment] D: John Hughes. W: 
John Hughes. P: John Hughes & Tom Jacobson. DPh: Ralf 
Bode. PD: John W. Corso. E: Lou Lombardo, Tony 
Lombardo, Peck Prior. AscPs: Bill Brown, Ramey E. Ward. 
MScr: Ira Newborn. CD: Marilyn Vance-Straker. C: Ris 
Bramon, Billy Hopkins. VCnslt: Douglas Arthur Kraner. 

 John Candy. Jean Louisa Kelly. Laurie Metcalf. Jay 
Underwood. Macaulay Culkin, Gaby Hoffman. Elaine 
Bromka, Garrett M. Brown. And Amy Madigan. Also Str: 
Suzanne Shepherd, Mike Starr, Brian Tarantina. ↑ William 
Windom, Dennis Cockrum, Joel Robinson, Colin 
Baumgartner, Eric Whipple, Mark Rosenthal, Doug von 
Nesson, Wayne Kneeland, Gigi Casler, Laverne Anderson, 
Gina Doctor, Rachel Thompson Perrine, Ron Payne, Jane 
Vickerilla, Betsy Bottando, James Arnett. 
العــــــم بــــــك هــــــو العــــــم البــــــدين الفاشــــــل المتســــــيب والمهمــــــل فــــــى 

، الـــــذى يســـــتدعى لرعايـــــة أوالد األخ لـــــدى ســـــفره مـــــع زوجتـــــه  حياتـــــه
ـــــة األصـــــغر .  لمـــــرض والـــــدها مـــــثال  (بينمـــــا يســـــتلطفه الطفـــــل والطفل

ـــــــ ) يتصـــــــدى لمدرســـــــيهما القاســـــــيين إن األخـــــــت الكبـــــــرى التـــــــى ، ف
ـــــك  يحـــــاول زميلهـــــا اســـــتدراجها جنســـــيا ـــــف لوجـــــود ذل ، تتصـــــدى بعن

ـــــدس أنفـــــه بقـــــوة فـــــى خصوصـــــياتها دور محبـــــب مـــــن .  العـــــم الـــــذى ي
ملصــــــــقات .  ، كــــــــذا مــــــــن الفتــــــــاة الجميلــــــــة كيللــــــــى چــــــــون كانــــــــدى

األصــــــدرات األحــــــدث تحــــــاول التركيــــــز علــــــى كــــــالكين بعــــــد النجــــــاح 
ــــذى أنتجــــه ــــزل ال ــــى من ــــالى الســــاحق لوحــــدى ف ــــام الت ــــى الع ــــوز ف .  هي

  . تاله مسلسل تليفـزيونى
  العمياء 

  ق أأ ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٦٩لبنان 
ــــــرا  [ ــــــب جــــــابر]  األفــــــالم المتحــــــدة بيت :  ســــــيناريو.  أفــــــالم أدي

وحيـــــد :  مـــــدير التصـــــوير.  فـــــؤاد القصـــــاص:  قصـــــة.  يوســـــف عـــــوف
  . ظافر داوود أوغلو:  إخراج.  فريد

، فـــــــــكتوريا  چــــــــونى غفــــــــارى،  ، محمــــــــد عــــــــوض ســــــــميرة أحمــــــــد
ـــــاب ماسوســـــيان ـــــانو ، علـــــى دي ـــــاء  ، شـــــفيق حســـــن ، چوزيـــــف ن ، علي

  . النمرى
،  ميلودرامـــــا فاقعـــــة عـــــن فتـــــاة عميـــــاء تعـــــانى مـــــن ظلـــــم زوج أمهـــــا

تعمــــــل فــــــى بيــــــع اليانصــــــيب بعــــــد أن تلتقــــــى بشــــــاب مســــــتهتر لكنــــــه 
يحبهــــا ويحميهــــا مــــن مــــؤامرات عصــــابة تهريــــب التــــى يجرهــــا صــــديق 

ــــــــه ــــــــة فــــــــى بعــــــــض ال شــــــــىء يســــــــت.  ل ــــــــذكر ســــــــوى أداء البطل حق ال
  . ، وعامة الفيلم ركيك المشاهد

   العميل 
The Client 

  ق م ١٢٢)  س/   إى إتش إى (١٩٩٤أميركا 
[Warner Bros.] Monarchy; Warner Bros. Productions. C: 

Mali Finn. CD: Ingrid Ferrin. M Comp and Cond: Howard 
Shore. Co-P: Mary McLaglen. FE: Robert Brown. PD: 
Bruno Rubeo. DPh: Tony Pierce-Roberts. Based on the N 
The Client: John Grisham. S: Akiva Goldsman and Robert 
Getchell. P: Arnon Milchan and Steven Reuther. D: Joel 
Schumacher. 

Susan Sarandon. Tommy Lee Jones. ¤ Mary-Louise 
Parker. Anthony LaPaglia. J.T. Walsh. Anthony Edwards. 
Ossie Davis. Intrd: Brad Renfro. Will Patton, Bradley 
Whitford. Anthony Heald, Kim Coates, William H. Macy. 
Nicole Mercurio, David Spec, Kimberly Scott.   ↑ William 
Sanderson, Walter Olkewicz. Amy Hathaway, Jo Harvey 
Allen, Ron Dean. 

محــــامى أحــــد زعمــــاء المافيــــا يخبــــر صــــبيا قبيــــل انتحــــاره :  ممفــــيس
ـــــة أحـــــد الســـــيناتورات ـــــزعيم جث ـــــه ذلـــــك ال ـــــذى دفـــــن في .  بالمكـــــان ال

،  ) ليــــــى جــــــونز (اآلن يطبــــــق علــــــى الصــــــبى النائــــــب العــــــام الطمــــــوح 
ــــــامرة  ــــــة ســــــكيرة ومغ ــــــه ليلجــــــأ لمحامي ــــــه )  ســــــاراندون (لكن ــــــل من تقب

، لكنهــــا  تفلــــح فــــى تأجيــــل أدائــــه بالشــــهادة.  دا كأتعــــابدوالرا واحــــ
ـــــه ال يعـــــرف شـــــيئا ـــــا أن ـــــاع المافي ـــــى إقن ـــــح ف ـــــة  ال تفل ـــــدأ المالحق ، وتب

بنــــاء كثيــــف وشخصــــيات ثريــــة وتــــوتر فــــائق ومعظمــــه .  الداميـــة للصــــبى
، لكــــن ال شــــىء يفــــوق ســــاراندون التــــى  يرجــــع لروايــــة جريشــــام الرائعــــة

، الخشــــــنة لكــــــن  لصــــــلبةســــــرقت العــــــرض كــــــالمرأة الفاشــــــلة لكــــــن ا
، وهــــذا الصــــبى  الحنــــون ال ســــيما وأنهــــا حرمــــت نفســــها مــــن أطفالهــــا

  . إجماال متعة كاملة.  ’ عميل ‘ أكثر عندها من مجرد
AAN: As (Sarandon). 

   ٧٧العميل 
  ق أأ ٩٠)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٦٩مصر 

ــــــــى [ ــــــــالم جمــــــــال الليث ــــــــة الجــــــــاعونى  أف ــــــــالم جمــــــــال  ؛ وكال أف
عبــــــد الحــــــى :  قصــــــة وســــــيناريو.  أفــــــالم ســــــعيد الــــــدفراوى]  يثــــــىالل

ــــب مــــدير .  مــــاهر عبــــد النــــور:  منــــاظر.  بهجــــت قمــــر:  حــــوار.  أدي
،  جــــــــالل مصــــــــطفى:  مونتــــــــاچ.  عــــــــادل عبــــــــد العظــــــــيم:  التصــــــــوير

ــــــرازق ــــــد ال :  إخــــــراج.  چــــــونى كوســــــتانيدس:  موســــــيقى.  صــــــالح عب
  . نيازى مصطفى
ــــد شــــوقى ــــوح فري ــــو الفت ــــوال أب ــــابلى، ســــهي ، ن ــــى أضــــواء  ر الب ، ثالث

  . ، حسن شفيق ، حسن حسين ، أحمد أباظة المسرح
، فريــــق تصــــوير ســــينمائى يــــأتى للتجســــس  درامــــا جاسوســــية روتينيــــة

ــــــف الظــــــل تطــــــاردهم الشــــــرطة.  بســــــتار التصــــــوير ،  ، وشــــــخص خفي
ــــــى الســــــينما ــــــى الباحــــــث عــــــن العمــــــل ف ــــــن .  والثالث ــــــيس أفضــــــل م ل
ـــــــذى أزدهـــــــر فـــــــى الث ـــــــوع ال ـــــــرة متوســـــــط هـــــــذا الن ـــــــة أعـــــــوام األخي الث

  . للستينيات

  العنب المر 
  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . فاروق عجرمة:  إخراج

، محمـــــــود  ، أحمـــــــد رمـــــــزى ، أحمـــــــد مظهـــــــر لبنـــــــى عبـــــــد العزيـــــــز
  . ، عادل أدهم ، سناء مظهر مرسى

.  ، لــــذا قــــد تبــــدو مفتعلــــة هنــــا حبكــــة مألوفــــة فــــى أفــــالم الويســــترن
،  يحــــب ابنــــة صــــاحب المزرعــــة بــــالتبنى،  لــــص يلجــــأ لمزرعــــة عنــــب

ويســــــتمر صــــــراعهما .  ويحميهــــــا مــــــن تســــــلط وشــــــهوانية ابنــــــه اآلخــــــر
ــــأتى الشــــرطة ــــه مغــــادرة المزرعــــة حتــــى ت ال يخلــــو مــــن .  ، فيطلبــــون من

  . ، وقوة تمثيل عامة اإلثارة والغرابة
   ٢/١عنبر 

  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٨مصر 
محمـــــــــد كامـــــــــل حســـــــــن :  قصـــــــــة وحـــــــــوار.  األفـــــــــالم المتحـــــــــدة

ـــــوريس مـــــراد حســـــن الصـــــيفى:  مســـــاعدا المخـــــرج.  المحـــــامى ؛  ، م
حلمـــــــى :  ؛ مســـــــاعدا الصـــــــوت حســـــــن داهـــــــش:  مســـــــاعد المصـــــــور

ــــــاظر ، إســــــماعيل فــــــوزى رســــــمى .  عثمــــــان حســــــين:  ؛ مســــــاعد المن
؛  زينــــب عــــويس:  ؛ تركيــــب النيجــــاتيف محمــــود ســــماحة:  الماكيــــاچ
ـــــب:  ؛ إكسســـــوار قاســـــم وجـــــدى:  ريچيســـــير ؛ تصـــــوير  خـــــورى نجي
.  عبــــد الفتــــاح هريــــدى:  مــــدير التوزيــــع.  حســــين بكــــر:  فوتــــوغرافى

ــــد الوهــــاب:  ألحــــان مهنــــدس .  حســــين الســــيد:  أغــــانى.  محمــــد عب
.  عزيــــــز فاضــــــل:  تســــــجيل الصــــــوت.  أنطــــــون بــــــوليزويس:  المنــــــاظر

عبـــــــــــد المـــــــــــنعم :  المســـــــــــاعد >؛  كمـــــــــــال الشـــــــــــيخ:   المونتـــــــــــاچ
  . أنور وجدى:  إخراج.  نصرعبد الحليم :  التصوير.  < توفيق

ــــراد ــــى م ــــور وجــــدى ليل ــــوارث عســــر ، أن ــــد ال ــــايق ، عب ،  ، حســــن ف
ـــــــد شـــــــوقى ، ســـــــليمان  ، ســـــــعيد أبـــــــو بكـــــــر ، إســـــــتيفان روســـــــتى فري

، ســـــــيد  ، حســـــــين عســـــــر محمـــــــد كامـــــــل.  ، عزيـــــــز عثمـــــــان نجيـــــــب
، عبـــــــد  ، عبـــــــد المـــــــنعم إســـــــماعيل ، عبـــــــد الحميـــــــد زكـــــــى ســـــــليمان

ـــــــدوى ـــــــد ب إســـــــماعيل  [ـ  ل ياســـــــين ، إســـــــماعي شـــــــكوكو <،  الحمي
  . > ، إلياس مؤدب ] يس

، العقــــــدة كيــــــف تخبــــــر الضــــــابط  عصــــــابة تطــــــارد وريثــــــة وتخطفهــــــا
، إذا كانـــــت قـــــد اســـــتنزفت فرصـــــة االتصـــــال التليفــــــونى فـــــى   بمكانهـــــا

ــــــديا نشــــــاط عاطفيــــــة!  كلمــــــات الغــــــرام ، ليســــــت مــــــن أنجــــــح  كومي
  . أعمال هذين النجمين

  عنبر إلى األبد 
Forever Amber 

  ق م ١٤٠)   ت  ( ١٩٤٧أميركا 
Twentieth Century Fox [Darryl F. Zanuck]. S: Philip 

Dunne, Ring Lardner Jr. Adp: Jerome Cody. N: Cathleen 
Winsor. M: David Raskin. Cond by Alfred Newman. DPh: 
Leon Shamroy. Tech D: Natalie Kalmus. AD: Lyle 
Wheeler. SD: Thomas Little. E: Louis Loeffler. CD: Rene 
Huber. P: William Perlberg. D: Otto Preminger. 

Linda Darnell, Cornel Wilde, Richard Greene, George 
Sanders, Glenn Langan, Richard Hayden, Jessica Tandy, 
Anne Revere, John Russell, Jane Ball, Robert Coate, Leo G. 
Carroll, Natalie Draper, Margaret Wycherly, Alma Kruger, 
Edmond Breon, Alan Napier. 
ميلودرامــــــــا عاطفيــــــــة وإجتماعيــــــــة متقنــــــــة وجماهيريــــــــة عــــــــن عصــــــــر 
ريتشــــــارد الثــــــانى التــــــالى مباشــــــرة لجمهوريــــــة كرومويلــــــل فــــــى بريطانيــــــا 

فتــــــاة ريفيــــــة لقيطــــــة تتملكهــــــا رغبــــــة الحيــــــاة .  القــــــرن الســــــابع عشــــــر
،  تواصـــــل اإللحـــــاح علـــــى قبطـــــان شــــــاب.  دنفـــــى لنـــــ األرســـــتقراطية

ــــه علــــى طريقــــة  ــــريح “وتقــــع فــــى حب ــــم ”  ذهــــب مــــع ال فبينمــــا هــــو دائ
،  ، تقبــــــل زيجــــــات وعالقــــــات آخرهــــــا مــــــع ريتشــــــارد نفســــــه الترحــــــال

، وال يبنـــى فـــى نفـــس الوقـــت  لكـــن حبهـــا للبطـــل يحطـــم هـــذا كـــل مـــرة
فتظــــل كــــالعنبر الــــذى ال هــــو حجــــر عــــادى .  عالقــــة مســــتقرة معــــه هــــو

،  النهايـــة المـــؤثرة أخـــذه البنـــه منهـــا وســـفره ألميركـــا.  حجـــر ثمـــينوال 
عــــــن روايــــــة  .  لتعــــــيش هــــــى وحيــــــدة كغانيــــــة ســــــابقة للملــــــك ريتشــــــارد

، التــــى هوجمـــــت فــــى األربعينيــــات كنــــوع مـــــن أدب  كــــاثليين وينســــور
  . الفضائح والجنس المكشوف

AAN: Scr of a Dramatic or Comedy Pic. 

  عنبر الموت 
  ق م ٩٠)  س/  سبكىال ( ١٩٨٩مصر 

ـــــان  [ ـــــاض العري ـــــع ودور العـــــرض أفـــــالم ري ــــــيديو ]  مصـــــر للتوزي ف
مصــــــطفى :  ســــــيناريو.  يوســـــف إدريــــــس.  د:  قصــــــة.  تقــــــدم.  ســـــين

المنــــــــــتج .  ميشــــــــــيل المصــــــــــرى:  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية.  محــــــــــرم
ـــــــــاج.  ســـــــــيد إســـــــــماعيل:  المنفـــــــــذ ـــــــــان:  إنت ـــــــــاض العري ـــــــــدير .  ري م
  . أشرف فهمى:  خراجإ.  عبد المنعم بهنسى:  التصوير

، حســــــــن  ، عفــــــــاف شــــــــعيب ، يحيــــــــى الفخرانــــــــى نــــــــور الشــــــــريف
ــــدين ــــاض عاب ــــدة ري ، حمــــدى  ، حســــن حســــين ، كمــــال حســــين ، عاي
  . ، صبرى عبد العزيز السخاوى

ال شــــىء مقنــــع عــــن الطــــب أو عــــن الصــــحافة رغــــم أنــــه مــــن تــــأليف 
بالمثـــــــل ال شـــــــىء .  يوســـــــف إدريـــــــس الطبيـــــــب والصـــــــحفى معـــــــا.  د

، الــــــذى يقتــــــل مســــــتورد اللــــــبن الملــــــوث  لشــــــرطةمقنــــــع عــــــن رجــــــل ا
ــــــه ادعــــــاء  بإشــــــعاع حــــــادث تشــــــيرنوبيل ــــــى ل ــــــا ينف ، دون أن يوجــــــد م

ــــه بواســــطة األلمــــان  ــــه غــــرر ب ــــة  (المســــتورد بان هــــذا كســــر لقواعــــد لعب
الحبكـــــة أن يصـــــرع حفيـــــد .  ) الســـــينما والشـــــفرة الســـــلوكية ألبطالهـــــا

ضـــــد  وكيـــــل الـــــوزارة الـــــذى صـــــرح بـــــدخول الشـــــحنة فيينقلـــــب معترفـــــا
هـــــل تتخيـــــل جرعـــــة إشـــــعاع فـــــى كـــــوب لـــــبن تقتـــــل علـــــى  (الجميـــــع 
كــــل شــــىء ســــاذج وركيــــك ال .  ) ! ؟ ؟ ومــــا اســــم هــــذا المـــرض الفـــور

/  فقــــــط ثنــــــائى األشــــــرار يحيــــــى الفخرانــــــى.  ســــــيما البطلــــــة والموجــــــه
  . ، هو ما يجعل الفيلم محتمال بعض الشىء عايدة رياض

   ٢/١عنتر بن شداد 
Antar —The Black Prince 

  ق م ١٤٢)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦١مصر 
ـــــدة ـــــالم مصـــــر الجدي ـــــاب .  أف ـــــوارس القصـــــة مـــــن وحـــــى كت ـــــو الف أب

ــــر ــــأليف <؛  عنت ــــد:  ت ــــو حدي ــــد أب ــــد :  الســــيناريو.  > محمــــد فري عب

محمـــــود بيـــــرم :  ؛ الحـــــوار واألغـــــانى ، نيـــــازى مصـــــطفى العزيـــــز ســـــالم
 ســـــيد:  ؛ المــــوال علــــى إســـــماعيل:  ؛ األلحــــان والموســـــيقى التونســــى
؛  ، شـــــــــارفنبرج حبيــــــــب خــــــــورى:  مهندســــــــا الـــــــــديكور.  إســــــــماعيل

؛ تســــجيل  ] أنــــدريا زانــــديلس [ـ  أتــــدريا زنــــديلس :  مهنــــدس الصــــوت
، عبـــــد العزيـــــز  جـــــالل مصـــــطفى:  ؛ المونتـــــاچ ســـــامى ســـــيد:  الحـــــوار
؛  فـــــارس وهبـــــة:  المصـــــور.  محمـــــود ســـــماحة:  ؛ الماكيـــــاچ فخـــــرى

ــــــس ــــــد الســــــالم:  تصــــــميم المالب ب والمستشــــــار ؛ المــــــدر  شــــــادى عب
،  ســـــيد غـــــراب:  إدارة اإلنتـــــاج.  عبـــــاس الرملـــــى:  الفنـــــى للمبـــــارزات

نيـــــــازى :  إخـــــــراج.  وديـــــــد ســـــــرى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  ســـــــعد شـــــــنب
  . مصطفى
،  عايـــــدة هـــــالل:  باالشـــــتراك مـــــع.  فريـــــد شـــــوقى.  كوكـــــا:  بطولـــــة

،  ، فــــاخر فــــاخر ، فــــردوس محمــــد ، نــــور الــــدمرداش ســــعيد أبــــو بكــــر
، عبــــــد  وداد حمــــــدى.  > أحمــــــد خمــــــيس:  و <؛  حســــــن حامــــــد

ـــــــيم خطـــــــاب ـــــــة العل ـــــــرج ، ســـــــحر عطي ـــــــدر  ، محمـــــــود ف ، محمـــــــد ب
، قدريــــــة   ، محمــــــد أباظــــــة ، ليلــــــى فهمــــــى ، شــــــريف حمــــــدى الــــــدين
، أنــــــور  رفيعــــــة الشــــــال.  ، حســــــنة ســــــليمان ، محمــــــد الحلــــــو كامــــــل
ـــــــوارى ماضـــــــى ،  ، أحمـــــــد مرســـــــى ، كامـــــــل الشباســـــــى ، محمـــــــد اله

؛  ، ســـــيد إســـــماعيل ق زريـــــق، رفيـــــ ، نجيـــــب غطـــــاس أحمـــــد شـــــوقى
  . ياسمين:  والراقصة

ـــارز يمكـــن  قصـــة الفـــارس العربـــى والعاشـــق الشـــهير فـــى إنتـــاج كبيـــر ب
، والثــــانى لنيــــازى  ، الثالــــث لكوكــــا اعتبــــاره النســــخة المحــــِددة للقصــــة

ـــــر ـــــى دور عنت ـــــد شـــــوقى ف ـــــة  مصـــــطفى واألول لفري ـــــد كـــــرره الثالث ، وق
انظـــــر القائمـــــة  (”  عنتـــــر يغـــــزو الصـــــحراء “فـــــى  ١٩٦٩لبنانيـــــا عـــــام 

العبــــــد .  ” عنتــــــر وعبلــــــة “الكاملــــــة لمعالجــــــات القصــــــة فــــــى أولهــــــا 
،  األســــود الــــذى غــــزت شــــجاعته وشــــهامته قلــــب ابنــــة أشــــراف القبيلــــة
ــــذى يحــــط مــــن مكــــانتهم ــــى هــــذا الحــــب ال ــــائرة هــــوالء عل ــــارت ث .  فث

، إلــــــى أن تتعــــــرض القبيلــــــة لغــــــزو  تصــــــمد عبلــــــة أمــــــام كــــــل الضــــــغوط
د المغيــــــرين ســـــــوى براعــــــة القتـــــــال خــــــارجى فــــــال يجـــــــدون مــــــن يصـــــــ
قـــــيم إنتاجيـــــة ووفـــــرة مـــــن مشـــــاهد .  والمبـــــارزة لـــــدى عبـــــدهم المنبـــــوذ

، كلهـــــــا فـــــــوق المتوســــــــط  النشـــــــاط والفروســـــــية ومبـــــــارزات الســــــــيف
أفضــــل شــــىء المفتــــاح المــــنخفض الــــذى .  بالنســــبة للســــينما المصــــرية

، بينمــــا المتوقــــع  أدى بــــه شــــوقى الشخصــــية فأعطــــاه لمحــــة رومانســــية
حــــوار كامــــل مســــجوع مــــن بيــــرم .  لــــألداء البطــــولى المبــــالغ أن ينــــزع

  . التونسى محبب فى الواقع وذو وقع خفيف الظل
   ٢/١عنتر شايل سيفه 

  ق م ١١٥)   س/  لورد ( ١٩٨٣مصر 
:  ســــــيناريو وحــــــوار.  ســــــعد شــــــنب:  قصــــــة.  أفــــــالم ســــــعد شــــــنب

ـــــــى ســـــــليمان:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  رءوف حلمـــــــى .  محمـــــــد عل
مـــــدير .  ] فكـــــرى رســـــتم : [ مونتـــــاچ.  عبلـــــة زرد:  رمهنـــــدس المنـــــاظ

  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  سعيد شيمى:  التصوير
إبـــــراهيم .  أحمـــــد بـــــدير.  حـــــاتم ذو الفقـــــار.  نـــــورا.  عـــــادل إمـــــام
ــــرازق ــــد ال ــــولى.  عب ــــا.  مصــــطفى مت ــــدرى.  إيف ــــراهيم ق ،  ، ياســــمين إب

 . مــــــؤمن حســــــن:  ؛ الطفــــــل ، نعــــــيم عيســــــى ، نصــــــر زيــــــنهم نــــــارجين
ــــدين ، يوســــف يحيــــى توفيــــق الكــــردى ــــه ، عمــــر عــــز ال ،  ، محمــــد نزي
  . ، فاتن فايد ، وفاء أحمد ، نورهان فوزية حجازى

،  ، وال تخلــــو مــــن مغــــزى مــــا كوميـــديا ســــاخرة مغرقــــة فائقــــة االمتــــاع
قصـــــة الريفـــــى الـــــذى .  فضـــــال عـــــن إتقانهـــــا الواضـــــح كعمـــــل كوميـــــدى

ـــى ـــه يعمـــل ف ـــاك بأن ـــه هن ـــا ويخدعون ـــى إيطالي ـــل ويصـــورنه  ســـافر إل التمثي
فـــــى أفـــــالم پورنوجرافيـــــة ويعـــــود مزهـــــوا معتقـــــدا إنـــــه رفـــــع اســـــم مصـــــر 

ــــا ، بينمــــا زوجتــــه مســــتمرة فــــى كفاحهــــا ضــــد الثــــرى الــــذى يريــــد  عالي
كالغالـــــب فـــــى أفـــــالم ســـــعد شـــــنب هنـــــاك .  اإلســـــتيالء علـــــى أرضـــــهما

ـــه  وفـــرة مـــن التصـــوير خـــارج مصـــر ـــر من ـــة أكث ، وإن كـــان كمجـــرد خلفي
  . األحداث أماكن جوهرية لتطور

  عنتر فارس الصحراء 
  ق م ١٤٠)  س ( ١٩٧٤لبنان 
  . محمد سلمان:  إخراج

  . ، محمود سعيد سميرة توفيق
ـــــــة  ـــــــر وعبل ـــــــة لعنت ـــــــة الثاني ـــــــد  (المعالجـــــــة اللبناني ـــــــزو  “بع ـــــــر يغ عنت

، والخامســــــة فـــــــى  ، واألولــــــى بطــــــاقم لبنــــــانى ) ١٩٦٩”  الصــــــحراء
المــــــذكور أو فـــــــى  انظــــــر القائمــــــة فــــــى الفــــــيلم (الطــــــابور اإلجمــــــالى 

كثيـــــــر مـــــــن الغنـــــــاء والطـــــــول .  ) ١٩٤٥”  عنتـــــــر وعبلـــــــة “األصـــــــل 
ــــــر المــــــتقن ، جميعــــــا جعلتهــــــا أقــــــل المعالجــــــات  الزائــــــد والتمثيــــــل غي

ــــارف والحــــب.  قيمــــة ــــدايات التع ــــى ب ــــز عل ــــا التركي ــــى مهمــــة  هن ، وعل
ـــــب  ـــــى جان ـــــى خاضـــــها إل ـــــك النعمـــــان والحـــــروب الت ـــــدى المل ـــــر ل عنت

  . جيشه
   ٢/١عنتر وعبلة 

  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٤٥ر مص
بيــــــرم :  حــــــوار.  عبــــــد العزيــــــز ســــــالم:  تــــــأليف.  ســــــتوديو األهــــــرام

.  مصــــطفى حســـــن:  تصـــــوير.  جـــــالل مصــــطفى:  مونتــــاچ.  التونســــى
  .  نيازى مصطفى:  إخراج
  . ، محمود إسماعيل ، فؤاد الرشيدى ، سراج منير كوكا

رومانســـــــــية المعالجـــــــــة المصـــــــــرية األولـــــــــى لملحمـــــــــة الصـــــــــحراء ال
ـــرى ذات األصـــل الـــواقعى ، وقـــد كررهـــا نفـــس نجمـــى الفـــيلم مـــع  الكب

ــــو ســــيف فــــى  ــــوان  ١٩٤٨صــــالح أب ــــر وعبلــــة “بعن ،  ” مغــــامرات عنت
 ١٩٦١عــــــامى )  بانضــــــمام فريــــــد شــــــوقى (ونيــــــازى مصــــــطفى وكوكــــــا 

عنتـــــر يغـــــزو  “فـــــى إنتـــــاج لبنـــــانى  ١٩٦٩و”  عنتـــــر بـــــن شـــــداد “فـــــى 
ــــاك ن ” الصــــحراء ــــن ، كمــــا صــــنعها كــــذلك هن ــــة خالصــــة م ســــخة لبناني
بالنســــــــــبة لنيــــــــــازى .  ” عنتــــــــــر فــــــــــارس الصــــــــــحراء “ ١٩٧٤العــــــــــام 

مصـــــطفى هــــــذه األفـــــالم جــــــزء مـــــن مكانتــــــه الخاصـــــة كأقــــــدر وأغلــــــى 
ــــــا لعقــــــود طويلــــــة ، ويقصــــــد باالقتــــــدار تقــــــديم  موجــــــه مصــــــرى إطالق

ــــب الجمهــــور ويســــتغل  ــــرة تخل ــــى صــــورة إنتاجــــات كبي ــــة ف قصــــص قوي
ــــ كــــل هــــذا .  ى التــــأثير واإلبهــــارفيهــــا أحــــدث القــــدرات الســــينمائية ف

متـــوافر فـــى هـــذا اإلنتـــاج المتميـــز بـــاألبيض واألســـود وهـــو يـــروى قصـــة 
الفـــارس األســـود مـــن قبيلـــة بنـــى عـــبس الـــذى تبـــرأ منـــه والـــده ومـــن هنـــا 

ــــة مــــن أعــــدائها  صــــار عبــــدا ، لكــــن مهاراتــــه الفروســــية وحمايتــــه للقبيل



٢٤٠  

، فقـــــط إلـــــى أن أحـــــب  ومـــــن اللصـــــوص رفعتـــــه إلـــــى مصـــــاف مرمـــــوق
نــــة عمــــه عبلــــة وأحبتــــه وهــــى جميلــــة جمــــيالت القبيلــــة ومحــــط عــــين اب

، ال ينفــــــــى أن  التركيــــــــز علــــــــى قضــــــــية التحامــــــــل الطبقــــــــى.  أعيانهــــــــا
ـــــد فـــــى  المعـــــارك كانـــــت فـــــى القمـــــة فـــــى هـــــذا اإلنتـــــاج المصـــــرى الرائ

ــــــار ــــــن معي ــــــأكثر م ــــــه ب ــــــيلم  حقل ــــــالطبع لف ــــــامين ب ــــــا بع ، وإن كــــــان تالي
ــــل عــــامين عــــن مغــــ ــــذات الموجــــه قب امرات صــــحراوية ســــتوديو مصــــر ب

  . ” رابحة “
   عنتر ولبلب

  ق أأ ١١٧)  س/  ت ( ١٩٥٢مصر 
  . ” شمشون ولبلب “:  العنوان األصلى
ـــــــيلم ـــــــدين شـــــــوكت:  قصـــــــة ↑.  نحـــــــاس ف :  ؛ ســـــــيناريو ســـــــيف ال

ـــــــدين شـــــــوكت ـــــــرى:  ؛ حـــــــوار ، ريمـــــــون قربـــــــة ســـــــيف ال ؛  بـــــــديع خي
؛  محمــــــد الكحــــــالوى:  ؛ تلحــــــين فتحــــــى قــــــورة:  تــــــأليف:  األغــــــانى

:  مهنـــــــــــدس الصـــــــــــوت.  بيبـــــــــــى ألمـــــــــــانزا:  ســـــــــــيقى التصـــــــــــويريةالمو 
ولـــــى الـــــدين :  مهنـــــدس المنـــــاظر.  ريمـــــون قربـــــة:  مونتـــــاچ.  كريكـــــور
محمــــد :  ؛ مــــدير التصــــوير رمســــيس نجيــــب:  ؛ مــــدير اإلنتــــاج ســــامح

جبرائيـــــل :  إنتـــــاج.  § ســـــيف الـــــدين شـــــوكت:  إخـــــراج.  عـــــز العـــــرب
  . نحاس

عبـــــــد الفتـــــــاح  . > ، حوريـــــــة حســـــــن ســـــــراج منيـــــــر:  تمثيـــــــل < ↑
، عبــــــــد الغنــــــــى  ، ســــــــعاد أحمــــــــد ، عبــــــــد الــــــــوارث عســــــــر القصــــــــرى
، لطفــــى  ، حســــن حســــنين ، محمــــد شــــوقى ، لطفــــى حكــــيم النجــــدى

؛ البطــــــــل  ، علــــــــى كامــــــــل ، صــــــــالح عبــــــــد الحميــــــــد عبــــــــد الحميــــــــد
ـــــالمى :  ؛ وبطولـــــة ببـــــا إبـــــراهيم:  الراقصـــــة <.  مختـــــار حســـــين:  الع

  . > محمود شكوكو
، يــــبطش  ثــــرى وضــــخم الجســــمعنتــــر أو شمشــــون صــــاحب مطعــــم 

ــــــــوب صــــــــاحب المطعــــــــم  ــــــــر المســــــــالم المحب بلبلــــــــب الشــــــــاب الفقي
لكنهمــــــا فــــــى .  ، فيقــــــرر تــــــرك الحــــــى والفتــــــاة التــــــى يحبهــــــا المقابــــــل

ـــى هـــذه الفتـــاة لـــو نجـــح األخيـــر فـــى توجيـــه  لحظـــة ســـكر يتراهنـــان عل
ـــــــام ـــــــألول علـــــــى مـــــــدى ســـــــبعة أي ـــــــب .  ســـــــبع صـــــــفعات ل يبتكـــــــر لبل

الوصــــــــول لوجـــــــه شمشــــــــون  المواقـــــــف التـــــــى يــــــــتمكن مـــــــن خاللهـــــــا
ــــزم ســــيرك وصــــفعه ــــع أثقــــال ، كق ــــب تجميــــل ، أو بطــــل رف ،  ، أو طبي

ـــــم جـــــرا ـــــوى الرمـــــزى هـــــو تصـــــدى المصـــــريين لإلحـــــتالل .  وهل المحت
ــــــزى ورفضــــــه معاهــــــدة  ــــــى أدت الســــــتمرار وجــــــوده  ١٩٣٦اإلنجلي الت

،  الفكــــــرة طريفــــــة والكوميــــــديا حيــــــة طــــــوال الوقــــــت.  بمنطقــــــة القنــــــاة
ــــــب لســــــراج ــــــف وغري ــــــاد أن يكــــــون باشــــــا  ودور طري ــــــذى اعت ــــــر ال مني

، بينمـــــا هنـــــا الضـــــخم كـــــث الشـــــارب فـــــظ  مهـــــذب فـــــى معظـــــم أدواره
تــــم تعــــديل العنــــوان والشــــطب مــــن شــــريط الصــــوت لحــــذف .  الطبــــاع

اســـــــم شمشـــــــون قـــــــدر اإلمكـــــــان واألرجـــــــح أن تـــــــم ذلـــــــك إلرضـــــــاء 
  . ، باعتبار شمشون شخصية دينية المتدينين

   ٢/١عنتر يغزو الصحراء 
  ق م ١٣٠)   س/  نور الدين ( ١٩٦٩لبنان 

، عبــــــــد العزيــــــــز  نيــــــــازى مصــــــــطفى:  ســــــــيناريو.  أفــــــــالم األنــــــــدلس
ــــــــدير التصــــــــوير.  ســــــــالم ــــــــراهيم شــــــــامات:  م ــــــــازى :  إخــــــــراج.  إب ني
  . مصطفى

ــــد شــــوقى ــــدين ، كوكــــا فري ، نجــــاح  ، ناهــــد شــــريف ، مــــريم فخــــر ال
  . ، نور الدمرداش ، سعيد أبو بكر ، آمال رمزى سالم

ـــــ ـــــة لعنت ـــــة علـــــى الشاشـــــة بعـــــد المـــــرة الرابع ـــــة “ر وعبل ـــــر وعبل ”  عنت
عنتـــــــــــر بـــــــــــن  “،  ١٩٤٨”  مغـــــــــــامرات عنتـــــــــــر وعبلـــــــــــة “و ١٩٤٥
ــــــازى مصــــــطفى  ١٩٦١” شــــــداد ــــــة لهــــــا مــــــع ني الرابعــــــة لكوكــــــا والثالث

، والثانيــــــة مــــــع فريــــــد شــــــوقى  ) كــــــان لصــــــالح أبــــــو ســــــيف  ١٩٤٨ (
، وإطالقــــــا  ، والثانيــــــة بــــــاأللوان ) األوليــــــان كانتــــــا مــــــع ســــــراج منيــــــر (

بعـــــد خمـــــس ســـــنوات قـــــدم محمـــــد ســـــلمان  (خـــــارج مصـــــر  األولـــــى
ــــر هــــى  ــــارس الصــــحراء “نســــخة خامســــة أقــــل بكثي ــــر ف ــــا .  ) ” عنت هن

ـــد ـــام مـــع العبي ـــه يرعـــى األغن ـــده ل ـــد  عنتـــر بعـــد طـــرد وال ، ويـــدخل العدي
ــــــة الســــــعيدة ــــــأتى النهاي ــــــى ت ــــــة بإنجــــــازات .  مــــــن المعــــــارك حت بالمقارن
  . كعنفنيازى مصطفى السابقة يعد متوسطا فنيا كإثارة و 

   ٢/١عندما تثور السماء 
Meteor 

  ق م ١٠٧)  س/    ف/   ت  ( ١٩٧٩أميركا 
M: Laurence Rosenthal. VFx: William Cruse. E: Carl 

Kress. VFxSup: Margo Anderson. PD: Edward Carfagno. 
DPh: Paul Lohmann. S: Stanley Mann, Edmund H. North; 
St: Edmund H. North. P: Arnold Orgolini and Theodore 
Parvin. D: Ronald Neame. 

Sean Connery. Natalie Wood. Karl Malden. Brian Keith. 
¤. Martin Landau. Trevor Howard -as Sir Michael Hughes. 
Richard Dysart. Joseph Campanella. And Henry Fonda -as 
The President. 

، كــــــــاف لتحطــــــــيم  نيزكــــــــا هــــــــائال، يتصــــــــور  خيــــــــال علمــــــــى جيــــــــد
ــــــــــروس واألميركيــــــــــون بأســــــــــلحتهم الفضــــــــــائية .  األرض يتكاشــــــــــف ال

ــــــادرة الفــــــاع اإلســــــتراتيچى  ( ــــــد بمب ــــــا ســــــمى فيمــــــا بع تشــــــبه تمامــــــا م
، أو  ويتفقـــــــان لتوجيههـــــــا لتحطيمـــــــه بالكــــــــاد)  ’ حـــــــروب النجـــــــوم ‘

، لألســـــــــــف  تصـــــــــــوير الـــــــــــروس مضـــــــــــحك.  ’ طفيفـــــــــــة ‘بخســـــــــــائر 
ـــــ.  الشـــــديد ـــــع كع ، وفونـــــدا أروع   الم ســـــاخط دائمـــــالكـــــن كـــــونرى رائ

ألـــــم تتمنـــــى كلمـــــا شـــــاهدته فـــــى هـــــذه .  كـــــرئيس للواليـــــات المتحـــــدة
  ! ؟ ، أن يصبح يوما رئيسا بالفعل الشخصية فى أكثر من فيلم

  عندما نحب 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 

:  ســــــيناريو.  أحمــــــد فريــــــد:  قصــــــة.  القــــــاهرة لإلنتــــــاج الســــــينمائى
.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  بهجــــت قمــــر:  رحــــوا.  مصــــطفى محــــرم
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  إبراهيم صالح:  مدير التصوير

، ســــــــهير  ، محمــــــــود المليجــــــــى ، رشــــــــدى أباظــــــــة ناديــــــــة لطفــــــــى
  . ، أحمد خميس ، يوسف فخر الدين البابلى

ـــــة مكـــــررة ـــــة ، بطـــــل ســـــباحة ميلودامـــــا عاطفي ،  ، وعالقـــــة حـــــب قوي
ــــه مــــن ا ــــزواج بســــبب القلــــبثــــم فرمــــان طبــــى بحرمان ــــار ســــخطا .  ل آث

إنتـــــاج خطـــــة  ‘، واعتبـــــرت جملـــــة  بعـــــد عرضـــــه فـــــى أعقـــــاب الهزيمـــــة
اعتـــــــــذارا ضـــــــــمنيا مـــــــــن شـــــــــركة القطـــــــــاع العمـــــــــومى ’  ١٩٦٦/  ٦٥

  ! المنتجة
  عندما يأتى المساء 

  ] فـيديو  [ق م )   ف/  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . محسن زايد:  سيناريو

، أحمــــد  يــــونس ، ســــناء ، منــــى جبــــر ، ســــناء جميــــل فريــــد شــــوقى
،  ، ســــناء شــــافع ، إبــــراهيم الشــــامى ، عبــــد العظــــيم عبــــد الحــــق بــــدير

:  ، الطفــــــل ، ســــــميحة محمــــــد ، أحمــــــد عبــــــد الهــــــادى بــــــدر نوفــــــل
  . محمود الشين

عــــــن الموظــــــف الــــــذى يحــــــال للمعــــــاش ويشــــــغل فراغــــــه بأصــــــدقائه 
ـــــــر ضـــــــيق وغيـــــــرة زوجتـــــــه ـــــــدامى ومشـــــــاكلهم األمـــــــر الـــــــذى يثي .  الق

  . ميل من الكباركوميديا طريفة بتمثيل ج
  عندما يبكى الرجال 

  ق م ١١٩)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

ــــــــــل ــــــــــد شــــــــــوقى مديحــــــــــة كام ــــــــــور الشــــــــــريف ، فري ــــــــــاروق  ، ن ، ف
،  ، نهــــــى العمروســــــى ، أحمــــــد لوكســــــر ، ســــــمية األلفــــــى الفيشــــــاوى

  . ، حافظ أمين صالح رشوان
.  تمـــــوت زوجتـــــه، ف حســـــناء لعـــــوب يقـــــع فـــــى حبائلهـــــا تـــــاجر كبيـــــر

نفــــس األمــــر كــــاد يتحقــــق مــــع ابنــــه الــــذى طــــرده أبــــوه فــــانقطع بســــببها 
الجميـــــع يبكـــــون بعـــــد أن !  ، هـــــذا مـــــع قصـــــص أخـــــرى عـــــن الدراســـــة

ـــــى الحضـــــيض ـــــررات  وصـــــلت بهـــــم األفعـــــى إل ـــــديها مب ، والواقـــــع أن ل
أســـــلوب المبالغـــــة نـــــاجح كثيـــــرا .  انتقـــــام كافيـــــة مـــــن جـــــنس الرجـــــال

،  فخفخـــــة أو جمـــــال التصـــــوير الزائـــــد، ســـــواء فـــــى اإلغـــــواء أو ال هنـــــا
ـــع ـــون  مديحـــة كامـــل هـــى كـــل العـــرض.  لكـــن الشـــى مقن ، وكـــل الممثل

موضــــوع قــــديم أفلــــح حســــام :  إجمــــاال.  يلفــــون حولهــــا طــــوال الفــــيلم
  . الدين مصطفى فى إضافة طبقات كثيفة من الحلوى فوقه

   ٢/١عندما يتكلم الشيطان 
Evilspeak 

  ق م ١٠٥)    ف  ( ١٩٨٢أميركا 
MCond: Roger Kellaway. E: Charles Tetoni. DPh: Irv 

Boodnoff. AscP: Gerald Hopman, H. Hal Harris. ExcP: 
Sylvio Tabet. S: Joseph Garofalo, Eric Weston. Based on a 
St: Joseph Garofalo. P: Sylvio Tabet, Eric Weston. Post 
PEx: Jeffrey John Stein. AD: George Costello, Dena Foth. 

Clint Howard, R.G. Armstrong, Joseph Cortese, Claude 
Earl Jones, Haywood Flelson, Don Stark, Charles Tyner, 
Hamilton Camp, Louie Gravance, Jim Greenleaf, Lynn 
Hancock, Loren Lester, Kathy McCullen, Lenny Montana. 

ـــب خجـــول بمدرســـة عســـكرية ـــا شـــيطانيا فـــى بـــدروم ،  طال يجـــد كتاب
ــــــــة ــــــــه وبمســــــــاعدة الحاســــــــوب روح راهــــــــب  األكاديمي ، يستحضــــــــر ب

هــــــو .  ، لعبادتــــــه لشــــــيطان أســــــبانى حــــــرم مــــــن الكنيســــــة قبــــــل قــــــرون
طيــــب وال يلجــــأ للقــــوة الشــــيطانية إال بعــــد أن يفــــيض بــــه الكيــــل تمامــــا 

ككــــل ال شــــىء مقنــــع لكــــن تنفيــــذ مشــــاهد الــــرءوس .  مــــن مضــــطهديه
  . إليها متقنونزع القلب وما 

  عندما يتكلم الصمت 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٦)  ت ( ١٩٩١مصر 

محمــــــد :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون
ـــــرت:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  شرشـــــر ـــــاچ.  عمـــــر خي أحمـــــد :  المونت
ـــــولى ـــــتج المنفـــــذ.  مت ـــــور الهـــــدى محمـــــد:  المن :  مـــــدير التصـــــوير.  ن

ــــدس  ↑ ␡.  كــــريم ضــــياء الــــدين:  خــــراجإ.  عبــــد المــــنعم بهنســــى مهن
اإلدارة .  جميــــــل عزيــــــز:  مهنــــــدس الصــــــوت.  عرفــــــة زكــــــى:  ديكــــــور

:  ؛ متابعــــة اإلنتــــاج ، شــــعبان إبــــراهيم فتحــــى عمــــار:  العامــــة لإلنتــــاج
محمــــــد :  ؛ مـــــدير اإلنتـــــاج ، زكريـــــا منطـــــاوى محســـــن عبـــــد الوهـــــاب

ـــــتج الفنـــــى مصـــــطفى ـــــراهيم الصـــــحن:  ؛ المن  كـــــريم:  إخـــــراج <.  إب
  . > ضياء الدين
ـــــى.  ماجـــــدة ـــــة.  ¤.  ف ـــــد.  هشـــــام ســـــليم:  بطول :  والوجـــــه الجدي
ـــافع ـــرحيم أبـــو  حســـن كـــامى.  مـــريم فخـــر الـــدين ␡.  غـــادة ن ، عبـــد ال

،  عـــــــالء شـــــــريف:  الطفـــــــل.  ، كـــــــوثر فهمـــــــى عطيـــــــة عـــــــويس.  ريـــــــة
  . شريف إدريس

الحمـــــاة الطبيبـــــة النفســـــية تعـــــالج أزمـــــة زوج ابنتهـــــا الجـــــراح الشـــــاب 
، ويتصـــــرف بغرابـــــة وال  شـــــديد التعلـــــق بأمـــــه التـــــى ماتـــــتالـــــذى كـــــان 

اآلن يتعلـــــق بحــــب هــــذه الحمـــــاة .  مبــــاالة غيــــر مفهومـــــه مــــع عروســــه
، وعليهــــا  ) وكشــــىء آخــــر فــــى نظــــر ابنتهــــا وابنهــــا (العطــــوف كــــأم لــــه 

ـــــــــدورها ـــــــــدراما .  اآلن عـــــــــالج هـــــــــذه المشـــــــــكلة ب موضـــــــــوع جـــــــــاد ل
لحظـــــات ، وإن كـــــان بهـــــا بعـــــض ال تليفــــــزيونية فـــــوق المتوســـــط ككـــــل

ـــــة الشخصـــــيات ـــــى مثالي ـــــدين   الســـــاذجة والمبالغـــــة ف ، كمـــــا تطـــــرح الت
كجــــــزء مــــــن شــــــفاء البطــــــل وهــــــو اتجــــــاه مبكــــــر نســــــبيا فــــــى أفــــــالم 

ـــــرة طويلـــــة نســـــبيا ـــــه بفت ـــــة ل ـــــذروة الحقيقي أول .  التســـــعينيات يســـــبق ال
ـــاة الواقعيـــة ـــة البطلـــة فـــى الحي ـــافع ابن ، وال بـــأس بهـــا فـــى  أدوار غـــادة ن

  . الواقعية مع بعض من الرقةدور االبنة مزيج السخط و 
   ٢/١عندما يرحل حبيبك 

When Your Lover Leaves 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٥)   ت  ( ١٩٨٣أميركا 

Fairdinkum Productions. DPh: Reed Smoot. DesignCnslt: 
Dave Love. E: Artie Mandelberg. MCompAndCond & Perf: 
Randy Edelman. P: Ervin Zavada, Roger Birnbaum. TP: 
Terence Mulcahy, B.R. Maxfield. Based on the B: Susan 
Trott. D: Jeff Bleckner. 

Valerie Berrine. Betty Thomas. David Ackroyd. 
فتــــاة متوســــطة العمــــر تعمــــل فــــى صــــنع أنــــواع مختلفــــة مــــن الحســــاء 

، فــــى ذات الوقــــت الــــذى تحلــــم  وتبيعهـــا لــــبعض الجهــــات فــــى البلـــدة
ـــه أن ـــة روائيـــة في ـــة بمـــدير .  تصـــبح مؤلف ـــى عالق القصـــة أنهـــا كانـــت عل

، والفــــيلم هــــو  ، واآلن عــــاد إلــــى زوجتــــه البنــــك المنفصــــل عــــن زوجتــــه

ــــف ــــدة.  محاوالتهــــا للتكي ــــى البل ــــة لمغتصــــب يتجــــول ف .  حبكــــة فرعي
، لكــــــــن دون بريــــــــق  درامــــــــا إجتماعيــــــــة جيــــــــدة التمثيــــــــل والتفاصــــــــيل

  . خاص
  عندما يسقط الجسد 

  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٧مصر 
.  حلمــــى ســــالم:  قصــــة.  أفــــالم جــــالل]  الهيئــــة العامــــة للســــينما [

صـــــالح عبـــــد :  مونتـــــاچ.  محمـــــد مصـــــطفى ســـــامى:  ســـــيناريو وحـــــوار
ســـــــمير :  مـــــــدير التصـــــــوير.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  موســـــــيقى.  الـــــــرازق
  . نادر جالل:  إخراج.  فرج

ــــــورا ، ســــــمير غــــــانم ، ناهــــــد شــــــريف محمــــــود ياســــــين ــــــزة ، عز  ، ن ي
  . ، نادر جالل ، مريم فخر الدين راشد

ميلودرامـــــــا إجتماعيــــــــة وجنســـــــية مــــــــن أنجـــــــح أفــــــــالم الســــــــبعينيات 
مــــدرس مـــــن .  ، تصـــــمد إليحــــاءات العنــــوان المثيـــــر المصــــرية بالتــــالى

أصــــل ريفــــى يقـــــرر مســــاعدة تلميذتـــــه التــــى تحتـــــرف الــــدعارة ويحبهـــــا 
، فيتركهـــــــا ويرحـــــــل  تظـــــــل علـــــــى شـــــــغلها األصـــــــلى هـــــــذا.  ويخطبهـــــــا

ـــــــهلب ـــــــى .  لدت ــــــــسكى ف ـــــــين البطـــــــل وبطـــــــل ديستويف شـــــــبه ملمـــــــوس ب
  . ” الجريمة والعقاب “

  عندما يغنى الحب 
  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 

عبــــد العزيــــز :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار وأغــــانى.  األفــــالم المتحــــدة
.  علــــى خيــــر اهللا:  مــــدير التصــــوير.  ســــعيد الشــــيخ:  مونتــــاچ.  ســــالم
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، ليلـــى حمـــادة ، صـــفاء أبـــو الســـعود ، ناهـــد يســـرى هـــانى شـــاكر
ــــــدين ــــــام يوســــــف فخــــــر ال ، جمــــــاالت  ، عمــــــر خورشــــــيد ، عــــــادل إم

  . زايد
ــــه ــــة ســــاعى ب ــــن صــــاحب محــــل تجــــارى فــــى هيئ ، ليعــــرف   يتنكــــر اب

يقـــع فـــى حـــب إحـــدى العـــامالت .  كيـــف يســـير العمـــل وكيـــف يـــديره
.  الحقيقـــــةحـــــين تعـــــرف )  ! مؤقتـــــا طبعـــــا (، وتغضـــــب  المخلصـــــات

  . ، متوسطة أو أفضل قليال كوميديا عاطفية غنائية
   ٢/١عندما ينادى مايكل 

When Michael Calls 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٧٢أميركا 

Twentieth Century Fox [Palomar Pictures International]. 
ExcP: Edgar J. Scherick. Exc in Charge of P for Palomar 
Pictures International Terry Dene. P: Gil Shiva. S: James 
Bridges; >Based on a N by John Farris.< D: Philip Leacock. 

 ↑ <MSup and Cond: Lionel Newman.>  Cgrs: Reg 
Morris, Don Wilder; PMg: Marilyn Stonehouse; UnitMgs: 
Louis Comici, Gary Flanagan; FE: P.A. James. 

Str: Ben Gazzara. Elizabeth Ashley. SpGuestStar: 
Michael Douglas. With: Albert S. Waxman; AndIntrd: 
Karen Pearson.  ↑ Larry Reynolds, Marian Waldman, 
Christopher Pellett, Alan McRae, Steve Weston, Robert 
Warner, Michele Chicoine, John Bethune. 

ــــذ  يرة بفـــــيرمونتبلــــدة صــــغ ــــدأ طفــــل مــــات من عامــــا  ١٥، حيــــث يب
ـــا ـــاداة أمـــه المطلقـــة هاتفي ،  يتلـــو هـــذا سلســـلة مـــن جـــرائم الصـــرع.  من

ـــــأن ينتحـــــر صـــــاحب مزرعـــــة نحـــــل كهـــــل بســـــم النحـــــل ـــــل  ب ـــــم يقت ، ث
ــــزوج .  المــــأمور أثنــــاء االحتفــــال بعيــــد الهــــاللوويين بطــــل الفــــيلم هــــو ال

هــــــــــو  الســــــــــابق الــــــــــذى يجــــــــــزم بــــــــــأن عامــــــــــل المزرعــــــــــة الغــــــــــامض
ـــــــــم يمـــــــــت العنوانـ  مايكل ـــــــــه ل ، لكـــــــــن  يســـــــــجنونه بالفعـــــــــل.  ، وأن

، وتصـــــدر عـــــن صـــــبى يخطـــــط بالفعـــــل  المكالمـــــات ال تـــــزال مســـــتمرة
،  الشــــكوك تتجــــه اآلن لألخصــــائى النفســــى للمدرســــة.  لقتــــل البطــــل

ـــة علـــى إقامـــة عالقـــة معـــه ـــذى توشـــك البطل فـــيلم تشـــويق مشـــوق  .  وال
الفكـــــرة الخياليـــــة .  ككـــــل لكـــــن يصـــــعب تصـــــديق أى مـــــن شخصـــــياته

ـــــة ـــــر الخيالي ، مـــــع مضـــــمون  مســـــتخدمة فقـــــط كمحـــــرك لألحـــــداث غي
تقليــــدى عــــن قــــوى الكبــــت التــــى يعــــانى منهــــا صــــبية البلــــدان الصــــغيرة 
حيــــث تــــؤدى أى تفرقــــة فــــى المعاملــــة بــــين األخــــوة لتفاعــــل متسلســــل 

األول فــــى فتــــرة مــــوجزة اشــــتغل فيهــــا مايكــــل دووجــــالس فــــى .  مــــدمر
  . يذكر فى أدائه لشخصية الفيلم الشريرة، وال تميز  التليفـزيون

 العنف بالعنف
  . ” ثورة الغجر “:  انظر

  العنيد 
  ق أأ ١٠٢)  س/    ف ( ١٩٧٣مصر 

ــــــى الســــــيد]  أفــــــالم نهضــــــة مصــــــر [ ــــــالم وال قصــــــة وســــــيناريو .  أف
.  رجــــائى الســــيد بيــــومى:  مهنــــدس الــــديكور.  صــــبرى عــــزت:  وحــــوار
:  إخـــــراج.  مـــــال كــــريمك:  مـــــدير التصــــوير.  فكـــــرى رســــتم:  مونتــــاچ

  . حسن الصيفى
،  ، عبــــــاس فــــــارس ، توفيــــــق الــــــدقن ، ناهــــــد شــــــريف فريــــــد شــــــوقى

  . ، محمد رضا سيد زيان
، ويســـــتمر فـــــى مطـــــاردة  ضـــــابط شـــــرطة عنيـــــف يفصـــــل مـــــن عملـــــه

درامــــــا .  ، ويســــــتغل فــــــى هــــــذا صــــــداقته ألخــــــت القاتــــــل قاتـــــل أخيــــــه
  . تشويق روتينية
  العنيد 

The Last Boy Scout 
  ق م ٩٠)    ف  ( ١٩٩١كا أمير 

Geffen. C: Marion Dougherty. CD: Marilyn Vance-
Straker. M & Cond: Michael Camen. Co-P: Steve Perry. E: 
Stuart Baird, A.C.E., Mark Goldblatt, A.C.E., Mark 
Helfrich. PD: Brian Morris. DPh: Ward Russell. ExcPs: 
Barry Josephson and Shane Black. S: Shane Black. St: 
Shane Black and Greg Hicks. P: Joel Silver and Michael 
Lee. D: Tony Scott. 

Bruce Willis. Damon Waynes. Chelsa Field, Noble 
Willingham, Taylor Negron, Danielle Harris, Halle Berry, 
Bruce McGill, Badja Djola, Kin Coates, Chelcie Ross, Joe 
Santos, Clarence Felder, Tony Longo. Frank Collison, Bill 



٢٤١  

Medley, Vern Lundquist, Dick Butkus, Lynn Swann, Billy 
Blanks, Ken Kells, Morris Chestnut, Mike Fisher, Doug 
Simpson, Joe El Rady. 

الشــــــيطان فــــــى مهمــــــة  “ [’  االســــــتماتة ‘العــــــودة الموفقــــــة لبطــــــل 
األفـــــــالم فائقـــــــة النشـــــــاط :  ألرض النجـــــــاح الرئيســـــــة لـــــــه]  ” خاصـــــــة
،  جنـــدى قـــوات خاصـــة أنقـــذ يومـــا مـــا حيـــاة الـــرئيس كـــارتر.  والعنـــف

ال يحلــــــق  (يعمــــــل اآلن محققــــــا خاصــــــا علــــــى طريقــــــة فيليــــــب مــــــارلو 
ــــــــدخن دوما ــــــــه ي ابنته تكرهــــــــه ـ  زوجته تخونهـ  غير ســــــــعيد أسرياـ  ذقن

ــــــخ… ــــــو.  ) إل ــــــه راقصــــــة پورن ــــــارلو تكلف ــــــل م ــــــة بحمايتهــــــا مث ،  ملون
، فيبـــــــدأ رحلـــــــة استكشـــــــاف الحقيقيـــــــة  لكنهـــــــا تقتـــــــل علـــــــى الفـــــــور

،  المتعلقـــــــة بفســـــــاد ســـــــيناتورات الواليـــــــة مـــــــع امبراطـــــــور المراهنـــــــات
يشــــاركه هــــذه الرحلــــة صــــديق القتيلــــة وهــــو أصــــال العــــب رجبــــى ملــــون 
الفـــــــارق عـــــــن مـــــــارلو هـــــــو أهـــــــوال اإلنفجـــــــارات والبنـــــــادق الضـــــــخمة 

، ثـــــم هـــــو  لفــــائق الـــــذى يتعـــــرض لــــه هـــــووالقتــــل الجمـــــاعى والعنـــــف ا
، ثــــم همــــا والطفلــــة حتــــى تصــــل األمــــور لــــذروتها فــــى  ورفيقــــه الجديــــد

، دراميــــا  مشــــهد النهايــــة الضــــخم فــــى ســــتاد لــــوس أنچلــــيس التــــذكارى
ــــه الفــــيلم يقــــول لنفســــه فــــى مــــرآة  هــــو فــــيلم عــــن ســــر كبيــــر يفتــــتح ب

لكـــــن ينتهـــــى بـــــه ناجحـــــا كبيـــــرا بزوجـــــة .  الكـــــل يكرهونـــــك:  الســـــيارة
ثانيـــــــا .  بحت مخلصـــــــة وطفلـــــــة تحبـــــــه ورفيـــــــق ومكتـــــــب نـــــــاجحأصـــــــ

ــــوزع مخــــدرات ــــدمن مرتشــــى م ــــه العــــب الكــــرة م ــــب اآلخــــر في .  الطي
أن كــــل حبكــــة النهايــــة قامــــت مــــن أجــــل إنقــــاذ ســــيناتور فاســــد :  ثالثــــا

لكـــــن هـــــذا اســـــتحق أن يكـــــون مـــــن أغلـــــى تمثيليـــــات .  مـــــن االغتيـــــال
غريــــــزة  “انظر ـ  الشاشــــــة فــــــى العــــــام الــــــذهبى لكتــــــاب المخطوطــــــات 

  . قاعدية
   ٢/١عهد الهوى 

  ق أأ ١٣٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
ـــــــد األطـــــــرش ـــــــذ.  أفـــــــالم فري ـــــــاظر والتنفي هـــــــاجوب :  تصـــــــميم المن

ـــــاچ.  أصـــــالنيان ـــــدس .  ، حســـــين عفيفـــــى ســـــعيد الشـــــيخ:  المونت مهن
إنتــــاج .  يوســــف حلمــــى:  مــــدير اإلنتــــاج.  شــــارل فوســــكلو:  الصــــوت
فريــــــــــد :  موســـــــــيقى وألحـــــــــان.  أفـــــــــالم فريـــــــــد األطـــــــــرش:  وتوزيـــــــــع
علــــــى :  اقتبســــــها مــــــن غــــــادة الكاميليــــــا وكتــــــب حوارهــــــا.  األطــــــرش
ـــــــــد:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  الزرقـــــــــانى ـــــــــد فري أحمـــــــــد :  إخـــــــــراج.  وحي
  . بدرخان

.  إيمـــــان:  والوجـــــه الجديـــــد.  مـــــريم فخـــــر الـــــدين.  فريـــــد األطـــــرش
، عبــــــــد الســــــــالم  ، ميمــــــــى شــــــــكيب ســــــــراج منيــــــــر.  عهــــــــد الهــــــــوى

ــــــــب صــــــــ النابلســــــــى ــــــــى  إحســــــــان القلعــــــــاوى.  دقى، زين ــــــــد الغن ، عب
زكـــــــــى .  ، لـــــــــوال عبـــــــــده ناديـــــــــة جمـــــــــال:  ، والراقصـــــــــتان النجـــــــــدى
،  ، كــــــوثر شــــــفيق ، عبــــــد الحميــــــد بــــــدوى ، ســــــعاد أحمــــــد إبــــــراهيم

عميـــــد .  ، أحمـــــد بـــــالى ، عبـــــاس رحمـــــى ، أنـــــور زكـــــى أحمـــــد عيســـــى
  . يوسف وهبى:  المسرح المصرى

ة غـــــــــــاد “نســـــــــــخة أحمـــــــــــد بـــــــــــدرخان أم فريـــــــــــد األطـــــــــــرش مـــــــــــن 
؟ األول موجـــــــه كبيـــــــر يريـــــــد تقـــــــديم عمـــــــل ضـــــــخم مـــــــن  ” الكاميليـــــــا

، أمـــــا اآلخـــــر  الواضـــــح أنـــــه ال يخلـــــو مـــــن بعـــــض اللمســـــات المتفوقـــــة
، والمطلــــوب  فهـــو مطـــرب كبيـــر لكـــن ممثـــل محـــدود القـــدرات تمامـــا

ـــــام بشخصـــــية أرمـــــان دوفــــــال ـــــا القي ـــــه هن ـــــاز فقـــــط !  من ـــــل الممت التمثي
ــــدين ــــى تضــــحى بحبهــــا للبطــــل، العــــاهرة الرقيقــــة ال لمــــريم فخــــر ال ،  ت

رغــــــم أن هــــــذا دور غيــــــر .  حفظــــــا علــــــى مســــــتقبله ومســــــتقبل أختــــــه
، إال إنهــــــا غمرتــــــه برقتهــــــا  تقليــــــدى بالنســــــبة لهــــــذه النجمــــــة الكبيــــــرة

  . أول أفالم إيمان.  الدافقة حتى أصغر همسة
  عواصف 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الباشا ( ١٩٤٦مصر 
  . عبد الفتاح حسن:  إخراج

  . ، عباس فارس ، زكى رستم ى شاهين، يحي فاطمة رشدى
ــــــــــى األدب  ــــــــــى قصــــــــــة مألوفــــــــــة ف ميلودرامــــــــــا أســــــــــرية تعتمــــــــــد عل

، هـــــى الزوجـــــة التــــى تســـــاعد فـــــى الخفـــــاء أخـــــا  الميلــــودرامى العـــــالمى
تكيـــــد لهـــــا لـــــدى زوجهـــــا امـــــرأة طامعـــــة فـــــى .  غيـــــر شـــــرعى مـــــن أمهـــــا

، كـــــل هـــــذا بفـــــرض أن ذلـــــك  الـــــزواج منـــــه كمـــــا يعصـــــف بهـــــا والـــــدها
هـــــا هــــى تحـــــين لحظـــــة الحقيقـــــة لـــــدى األم .  الشــــخص هـــــو عشـــــيقها
  . التى أنجبت ذلك األخ

  عواطف 
  ق أأ ١٠٥)   س ( ١٩٥٨مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

ــــد رســــتم مديحــــة يســــرى ــــل ، محســــن ســــرحان ، هن ــــة جمي ،  ، علوي
  . ، زيزى البدراوى محمود المليجى

ــــــات زوجيــــــة ــــــة وخيان ، حافلــــــة بكــــــل مشــــــهيات  ميلودرامــــــا اجتماعي
صــــاحب مصــــنع يتــــرك زوجتــــه العتقــــاده فــــى خيانتهــــا .  وعوتقاليــــد النــــ

ــــر الشــــرعى ــــع أخوهــــا غي ــــه مــــع شــــخص هــــو فــــى الواق ــــن .  ل ــــزوج م يت
.  ، ويعــــــــين عشــــــــيقها مــــــــديرا للمصــــــــنع أخــــــــرى لعــــــــوب ارســــــــتقراطية

  ! األخير يتزوج ابنة زوج عشيقته فيبدأ مسلسل القتل
    ٧٠العوامة رقم 

  ق م ١٣١)   س/  الدقى ( ١٩٨٢مصر 
ـــــاج الســـــينمائى]  لطليعـــــةأفـــــالم ا [ :  ســـــيناريو وحـــــوار.  ميمـــــا لإلنت

.  عـــــــادل منيـــــــر:  مونتـــــــاچ.  جهـــــــاد داوود:  موســـــــيقى.  فـــــــايز غـــــــالى
ـــــدير التصـــــوير خيـــــرى :  قصـــــة وإخـــــراج.  محمـــــود عبـــــد الســـــميع:  م

  . بشارة
، ماجـــــــــدة  ، كمـــــــــال الشـــــــــناوى ، تيســـــــــير فهمـــــــــى أحمـــــــــد زكـــــــــى

مة ، ســــــال ، محمــــــد خــــــان ، شــــــفيع شــــــلبى ، أحمــــــد بــــــدير الخطيــــــب
ـــــــاس ـــــــراهيم الشـــــــرقاوى إلي ،  ، أحمـــــــد راضـــــــى ، أحمـــــــد شـــــــوقى ، إب

  . ، أحمد حجازى مدحت غالى
ــــدة مــــن نوعهــــا للحــــديث عــــن المثقفــــين المصــــريين  ــــة الوحي المحاول

ــــال  فــــى ظــــل مجتمــــع الســــبعينيات ــــة واالنفع ــــع هــــذه الذاتي ، خاصــــة م
، إال إنهــــا عبــــارة  الحبكــــة ال تهــــم كمــــا التفاصــــيل واألجــــواء.  الحمــــيم
دد مخـــرج وثـــائقى رأى بعينـــه مـــا يحـــدث مـــن فســـاد فـــى أحـــد عـــن تـــر 

ــــــل ــــــف  محــــــالج القطــــــن يصــــــل لحــــــد القت ــــــى إتخــــــاذ موق ، وفشــــــله ف

ــــــى مــــــا تســــــقطه الشخصــــــيات .  إيجــــــابى ممــــــا رأى ــــــاء يعتمــــــد عل البن
ــــــب مــــــن شخصــــــية البطــــــل العــــــم :  األخــــــرى مــــــن أضــــــواء علــــــى جوان

، عالقــــــة عاطفيــــــة  الســــــكير لكنــــــه كــــــان جريئــــــا يومــــــا ضــــــد اإلنجليــــــز
ــــةقديمــــة  ــــن االنتهازي ــــل معهــــا البطــــل بشــــىء م ــــبلهم جميعــــا  يتعام ، وق

ــــــه ــــــوى وأجــــــرأ من ــــــه األق تصــــــوير فــــــوق المتوســــــط المصــــــرى .  خطيبت
، وكــــذا موســــيقى الكاتــــب الصــــاعد  بكثيــــر مــــن محمــــود عبــــد الســــميع

ربمـــــا بـــــه أشـــــياء مســـــتوحاة مـــــن حيـــــاة موجهـــــه .  آنـــــذاك جهـــــاد داوود
جميعــــا ادمجــــت فــــى ، لكنهــــا  الــــذى اشــــتغل طــــويال بــــاألفالم الوثائقيــــة
، لكــــن يظــــل هنــــاك الكثيــــر مــــن  البنــــاء بحيــــث باتــــت غيــــر محسوســــة

المشـــــاهد الحواريـــــة التـــــى ال يعايشـــــها أو يفهمهـــــا إال جمهـــــور اليســـــار 
ـــــيس هنـــــاك مـــــن االنفعـــــاالت الكثيـــــر.  المثقـــــف ، لكنـــــك ال تملـــــك  ل

ــــــع الشخصــــــيات ــــــاطف م ــــــط للمشــــــاهد  ســــــوى التع ــــــة هــــــو فق ، وعام
  . نى العميقةاألكثر دأبا فى التوصل للمعا
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إيجـــــدون هيــــــث بلــــــدة إنجليزيـــــة تــــــؤمن بالخرافــــــات فــــــى  :  ١٨٤٢
ــــاى ســـاحرة  ـــة أوستيشـــيا ف ـــرة تعتقـــد أن المـــرأة الجميل كـــل صـــغيرة وكبي
ـــة مـــع جـــدها   ـــل ســـنتين لإلقام ـــدة قب ـــذ حطـــت علـــى البل ـــذير شـــؤم من ون

، بينمـــــا الواقـــــع أنهـــــا نفســـــها ســـــاخطة علـــــى البقـــــاء فـــــى  كـــــاپتن فــــــاى
ـــــ ـــــة المقف ـــــة الريفي ـــــن ديمـــــون .  رةهـــــذه المنطق ـــــر زواج توماســـــين م يتعث

، بينمـــا هـــى واقعـــة  ألســـباب شـــكلية تتعلـــق بتصـــريح الـــزواج وايلـــديف
، ويعتقـــــد أن أوستيشـــــيا  فـــــى حـــــب بـــــائع األصـــــباغ المحلـــــى ديجـــــورى

ـــك أنهـــا تحـــب األول جـــوهر هـــذه الشخصـــية أنهـــا تتـــوق .  الســـبب ذل
ــــــك لخالصــــــها  ــــــون ال ســــــيما إن أدى ذل ــــــى الجن لشــــــخص يحبهــــــا حت

كلــــــيم .  إلــــــى پــــــاريس مدينــــــة أحالمهــــــا الشــــــهوانية الشــــــريرة بالرحيــــــل
ـــد لقضـــاء  ـــدة العائ ـــاريس وابـــن البل ـــاجر المـــاس فـــى پ الشـــاب الوســـيم ت
ــــــالى ألحــــــالم  ــــــدو الحــــــل المث ــــــه توماســــــين يب ــــــه وأخت ــــــع أم ــــــاد م األعي

، لكـــــن الحـــــب القـــــديم لـــــدى ديمـــــون يشـــــتعل مـــــن جديـــــد  أوستيشـــــيا
ـــاح كمـــا تشـــتهى الســـفن  .  بعضـــها علـــى األقـــلأو ـ  وال تســـير دومـــا الري

معالجــــــة أخـــــــاذة لروايــــــة تومـــــــاس هـــــــاردى زخمــــــة بتفاصـــــــيل المكـــــــان 
ــــــا فــــــى  ــــــاة والرغبــــــات المتوهجــــــة والمحبطــــــة مع والعصــــــر وكــــــذا الحي

ــــارع دقيــــق االختيــــار يصــــعب تخيــــل مــــن هــــو .  ظلهمــــا طــــاقم تمثيــــل ب
، بالــــذات كــــاثرين زيتــــا چــــونز  أفضــــل لــــه لهــــذه الشخصــــيات المتفــــردة

’  ة الجمــــال ســــوداء الشــــعر وثنيــــة العينــــيننــــادر  ‘فــــى دور أوستيشــــيا 
  . حسب رؤيا كليم

   عودة االبن الضال 
Le Retour de l’Enfent Prodigue 

  ق م ١٠٠)  س/   مصر العالمية ( ١٩٧٦، الجزائر  مصر
؛ الــــديوان الــــوطنى للتجــــارة  مصــــر العالميــــة ] متــــرو جولــــدن مــــاير [

،  ســـــــف شـــــــاهينيو :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  والصـــــــناعة الســـــــينماتوغرافية
.  صـــــالح چـــــاهين:  شـــــارك فـــــى الرؤيـــــة الســـــينمائية.  صـــــالح جـــــاهين

.  مجــــدى ناشــــد:  مهنــــدس المنــــاظر.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ
ــــد حســــن:  موســــيقى ــــو زي ــــز فهمــــى:  مــــدير التصــــوير.  أب ــــد العزي .  عب
  . يوسف شاهين:  إخراج

، محمـــــود  ، شـــــكرى ســـــرحان ، ماجـــــدة الرومـــــى ســـــهير المرشـــــدى
،  ، رجـــــاء حســـــين ، أحمـــــد محـــــرز هشـــــام صـــــالح ســـــليم ، المليجـــــى

  . ، سيد على كويريت ، على الشريف هدى سلطان
ـــــة  ـــــالم يوســـــف شـــــاهين الذاتي ـــــين أف ـــــة ناضـــــجة هـــــى األفضـــــل ب حال

ـــــيلم ســـــيريالى عنيـــــف  خاصـــــة األســـــلوب ، أساســـــا إلمكـــــان تمثلـــــه كف
وســـــوداوى وينـــــاقش أشـــــياء أكثـــــر إثـــــارة مـــــن المعتـــــاد بـــــين اهتمامـــــات 

ـــر مـــن االضـــطراب .  يوســـف شـــاهين ـــا فـــى بحـــر مري ـــاع العـــام أنن االنطب
والتخـــــــبط يعصـــــــف بالحيـــــــاة المصـــــــرية والعربيـــــــة المعاصـــــــرة ويضـــــــع 

مـــــــزيج مـــــــن الـــــــدراما والكـــــــوابيس .  غمامـــــــة قويـــــــة حـــــــول المســـــــتقبل
،  ، لرســـــم صـــــورة إيحائيـــــة والغنـــــاء والعنـــــف واالســـــتعراض والفانتازيـــــا

ـــــــر ابنهـــــــا  بلـــــــدة تنتظـــــــر.  عـــــــن اآلمـــــــال الكبيـــــــرة واالحباطـــــــات األكب
ــــــة  الغائــــــب ــــــه الطاغي ، يعــــــود لكنــــــه يلتحــــــق بالعمــــــل فــــــى خدمــــــة أخي
ـــه وهـــى فـــى الواقـــع منتهكـــة مـــن .  المســـتغل ـــم امـــرأة طـــال انتظارهـــا ل ث

ـــــة ـــــة الدموي ـــــر وتكـــــون فاتحـــــة النهاي ـــــق .  األخ األكب ـــــر معل األب األكب
وثــــــم .  ، واألم هــــــى عبقريــــــة التهــــــاون والحــــــل الوســــــط ســــــاخر لمــــــاح

ضــــــه مفهــــــوم وبعضــــــه إيحــــــائى أو مهــــــرج متجــــــول ورقــــــص وغنــــــاء بع
أمــــــا الشــــــباب الــــــذى مزقــــــه كــــــل هــــــذا مضــــــافا لــــــه الحلــــــم .  غــــــامض

، بعـــــد المعركـــــة الداميــــــة التـــــى عصــــــفت  ، فيســـــير وحيــــــدا األمريكـــــى
، هــــذا مــــا قالــــه شــــاهين فــــى  ، يســــير نحــــو شــــمس مريضــــة بــــالجميع

  !  تفسيره الخاص للفيلم
  عودة أخطر رجل فى العالم 

  أأق  ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٧٢مصر 
.  إنتــــاج مــــراد رمســــيس نجيــــب]  مــــراد فــــيلم وكالــــة الجــــاعونى  [

ـــــد اهللا:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار ـــــور عب ـــــديكور.  أن ـــــذ ال :  رســـــم وتنفي
.  نجيــــــــب خــــــــورى:  ؛ منســــــــق المنــــــــاظر عبــــــــد الحميــــــــد الســــــــخاوى

ــــــــدس المكســــــــاچ ــــــــونى:  مهن ــــــــاچ.  حســــــــن الت ــــــــز :   مونت ــــــــد العزي عب
ـــــب:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  فخـــــرى عصـــــام :  لتصـــــويرمـــــدير ا.  إدوارد نجي
  . محمود فريد:  إخراج.  مراد رمسيس نجيب:  إنتاج.  فريد

ـــــــدس ســـــــعاد .  ســـــــمير صـــــــبرى.  ميرفــــــــت أمـــــــين¤ .  فـــــــؤاد المهن
، كنعــــــــان  ، ســــــــالمة إليــــــــاس ، برجيــــــــت ، صــــــــالح نظمــــــــى حســــــــين
، ســــــمير  ، عفــــــاف وجــــــدى علــــــى جــــــوهر.  ، وفيــــــق فهمــــــى وصــــــفى
صــــــة ؛ الراق ، حســــــن أنـــــيس ، حســـــين عمـــــر ، محمـــــد شــــــمعة رســـــتم
  . الكشمى ناير:  الهندية

، وقيمتهــــا الوحيــــدة  كوميــــديا شــــبيه ركيكــــة ولــــيس بهــــا مــــا يضــــحك
ــــه  ــــانى لفــــيلم مصــــرى يحمــــل مــــا يربطــــه صــــراحة بجزئ أنهــــا أول جــــزء ث

ـــــذى .  ” أخطـــــر رجـــــل فـــــى العـــــالم “األول  زعـــــيم العصـــــابة الدوليـــــة ال
، لكــــن لــــم  أتـــى إلــــى القـــاهرة لســــرقة جــــوهرة مملوكـــة لمهراچــــا هنـــدى

حســـابه أن هنـــاك شـــبيها لـــه طيـــب ســـوف يفلـــح مـــع خطيبتـــه  يضـــع فـــى
  . الرقيقة فى إفساد كل مشروعاته

  ٣عودة إلى الجحيم جـ 
  . ” ٣المهمة االنتحارية  “:  انظر

    ٢/١عودة االنتحارى 
El Mariachi 

  ] باألسپانية [ق م  ٨١)  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
[Columbia] Los Hooligans. M: Marc Trujillo, Alvaro 

Rodriguez, Chris Knudson, Cecilio Rodriguez, Eric Guthrie. 
E: Robert Rodriguez. DPh: Robert Rodriguez. P: Robert 
Rodriguez, Carlos Gallarda. W and D: Robert Rodriguez. 

Carlos Gailardo, Cónsuelo Gomez, Peter Marquardt, 
Jaime de Hoyos, Reinol Martinez, Ramiro Gómez, Jesus 
Lopez, Luis Baro. 

ــــو  ــــح  انظرـ  ”  الحلــــق العميــــق “باســــتثناء فــــيلم الپورن ، هــــذا هــــو أرب
ضـــــعف تكلفتـــــه مـــــن  ٥٠٠فـــــيلم فـــــى تـــــاريخ الســـــينما إذ حقـــــق نحـــــو 

ـــــــــيلم  العـــــــــروض الســـــــــينمائية وحـــــــــدها ـــــــــرقم الشـــــــــهير لف ، ضـــــــــاربا ال
ذلــــك وإن ظــــل رغــــم كــــل  (وهــــو نصــــف هــــذه النســــبة ’  هــــاللويين ‘

’  الهائلـــــة ‘فــــارق القيــــاس قائمـــــا فهــــذا فـــــيلم بــــالغ الصـــــغر وإيراداتــــه 
ــــة ــــى صــــنعها هــــاللويين  هــــى رقــــم بســــيط فــــى النهاي ، بينمــــا األرقــــام الت

تظــــل ذات قيمــــة خاصــــة ألنهــــا ضــــارعت مــــا تحققــــه أفــــالم الخبطــــات 
أيضــــا هــــو أرخــــص فــــيلم .  ) ألفــــا فقــــط ٣٢٠الكبــــرى بفــــيلم تكلــــف 
تجـــــرى األســـــطورة القائلـــــة أن هــــــذا  ، أو هكــــــذا فـــــى تـــــاريخ الســـــينما

ــــــب التســــــعينيات ــــــف ســــــبعة آالف دوالر فقــــــط فــــــى قل ،  العمــــــل تكل
وال أحـــد ينفيـــه صـــراحة بمـــا فـــى ذلـــك تحقيـــق ـ  ولـــو صـــح رقـــم التكلفـــة 

ــــة عــــن الموضوع ــــى  ـ  فـــــارايتى المطول فــــأى فــــيلم صــــامت طويــــل أو حت
، ســــيكون بعــــد حســــاب عامــــل التضــــخم إنتاجــــا كبيــــرا بالنســــبة  قصــــير
ــــــت !  لهــــــذا ــــــة األصــــــلية كان ــــــى  ٩٠٠٠الميزاني  ١٤دوالر موزعــــــة عل

وزعـــــت كولومبيـــــا الفـــــيلم  !  يـــــوم تصـــــوير لكـــــن تـــــم تـــــوفير ألفـــــين منهـــــا
ـــــا  ـــــيلم يوزعـــــه  (عالمي ـــــه أرخـــــص ف ـــــا أن ـــــن المؤكـــــد هن ـــــل م ـــــى األق وعل

، وعرضـــــت علـــــى هـــــذا الشـــــاب تكساســـــى الولـــــد  ) ســـــتوديو رئـــــيس
ن يصـــــنعه عامـــــا آنـــــذاك أ ٢٤مكســـــيكى األصـــــل والبـــــالغ مـــــن العمـــــر 

”  االنتحـــــارى “مـــــرة أخـــــرى وكانـــــت النتيجـــــة فـــــيلم أنتونيـــــو بانـــــديراس 
انظر لكــــــن دون أن يشــــــغلك كثيــــــرا انعكــــــاس العنــــــوانين فــــــى مصــــــر ـ  

فهـــــــذا لـــــــم يعـــــــرض ســـــــوى كفــــــــيديو ومتـــــــاخرا عـــــــامين عـــــــن نظيـــــــره 
، يـــــــأتى لقريـــــــة  مغنـــــــى جيتـــــــار شـــــــاب اســـــــمه مارياتشـــــــى!  األحـــــــدث

ينفجـــر .  ين خطـــر هـــارب، فيعتقـــد أهلهـــا أنـــه ســـج مكســـيكية صـــغيرة
ـــــــا الميزانيـــــــات  ـــــــف والـــــــدماء بدرجـــــــة ال تحققهـــــــا أحيان مهرجـــــــان العن

، يعيــــــد  فــــــيلم ســــــاحق االبتكــــــار والموهبــــــة دونمــــــا شــــــك.  الضــــــخمة
، وبعــــض مــــن  صــــياغة الويســــترن بعــــد مزجــــه بتقاليــــد الرعــــب المعاصــــر

،  التحليــــــــل االجتمــــــــاعى للمجتمــــــــع المكســــــــيكى وعالقتــــــــه بأميركــــــــا
، لكــــن مــــع عــــين ال تحيــــد  والمغــــامرة بالكــــاميراوكثيــــر مــــن األســــلوبية 

لحظــــة عــــن هــــدف واحــــد أســــمى هــــو تحقيــــق أعلــــى قــــدر مــــن اإلثــــارة 
  . وشد المتفرج بال هوادة

   ٢/١عودة أيرونسايد 
The Return of Ironside 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٥)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
Universal. M: John Cacavas. E: Marc Laub. PD: Jeffrey 

Howard. DPh: Neil Roach. P: Richard Brams. W: Rob 
Hedden and William Read Woodfield. Based on the Chrs 
Created: Collier Young. D: Gary Nelson.  ExcP: Michele 
Brustin. ExcP: James McAdams. 

Str: Raymond Burr. AlsoStr: Don Galloway. Barbara 
Anderson. Elizabeth Baur. Don Mitchell. Dana Wynter -as 
Katherine Ironside. Perrey Reeves. Eddie Jones. Jeff Kaake. 
Derek Webster. And Cliff Gorman -as McManus.  
AlsoStr: Robin Sachs. Scott Patterson. And Ed Lauter -as 
Chief Bell. Co-Str: Chuck Booms, Darlene Vogel. 

أفــــــــالم رئــــــــيس شــــــــرطة ســــــــان فرانسيســــــــكو  ـ  وربما آخر ـــــــــ عــــــــودة 
المخضــــرم المقعــــد الشــــهير روبــــرت أيرونســــايد الــــذى ظهــــر فــــى العــــام 

ــــرا فــــى عمــــر أفــــالم التليفـــــزيون ١٩٦٧ ــــبعض  المبكــــر كثي ، واســــتمر ب
األفــــــــــالم وبكثيــــــــــر مــــــــــن الحلقــــــــــات التليفـــــــــــزيونية حتــــــــــى منتصــــــــــف 

الـــذى رحـــل ، ذلـــك أنـــه أصـــبح آخـــر أفـــالم رايمونـــد بـــار  الســـبعينيات
العــــــودة تشــــــمل أيضــــــا دون .  فــــــى نفــــــس عــــــام اإلفــــــراج عــــــن الفــــــيلم

جـــاللواى الــــذى رافقــــه أفــــالم أيرونســــايد المبكــــرة وكــــذا الحلقــــات فــــى 
ــــراون يبــــدأ الفــــيلم بحفــــل تكــــريم .  دور ذراعــــه األيمــــن الضــــابط إيــــد ب

لكـــــن يفاجـــــأ .  عامـــــا خدمـــــة ٤٠أليرونســـــايد بمناســـــبة اعتزالـــــه بعـــــد 
ــــة ــــل بتكليــــف بلدي ــــار خليفــــة  بعــــد قلي ــــت فــــى أمــــر اختي ــــه بالب دنفـــــر ل

.  لــــــرئيس شــــــرطتها الــــــذى لقــــــى مصــــــرعه فــــــى حــــــادث بــــــدا عشــــــوائيا
، لكــــن هــــذه األخيــــرة  يعاونــــه إيــــد الســــاعى للمنصــــب وضــــابطة أخــــرى

يخونهـــــا صــــــديقها الــــــذى ســـــرعان مــــــا ينفجــــــر بـــــه المنــــــزل وبصــــــحبته 
الخيـــــوط تتكـــــاثف .  عشــــيقته الجديـــــدة وتصـــــبح هـــــى متهمـــــة بقتلهمـــــا

الــــــرئيس القتيــــــل والطــــــامح بــــــدوره للمنصــــــب وعالقتــــــه نحــــــو نائــــــب 
.  بمشـــروع صـــناعى ضـــخم تحـــوم بعـــض الشـــكوك حـــول تلويثـــه للبيئـــة

، ويشـــــتغل مـــــن تحـــــت  يقـــــرر أيرونســـــايد تعيـــــين هـــــذا النائـــــب الفاســـــد
معظـــــم العبـــــق القـــــديم .  الغطـــــاء هـــــو وفريقـــــه المقـــــرب لكشـــــف اللغـــــز

عـــــن  موجـــــود هنـــــا شـــــامال فـــــى القلـــــب منـــــه واإلثـــــارة التـــــى ال تـــــنجم
  . غموض الجريمة بقدر كيفية إثباتها

  ☺ عودة الجبابرة 
Star Wars —Episode VI —Return of 

the Jedi 
  ق م ١٣٢)   س/  مور  ( ١٩٨٣أميركا 

Aka: Return of the Jedi —Special Edition (1997Pubs); 
Return of the Jedi (Pubs). 

[Twentieth Century Fox] Lucasfilm.  D: Richard 
Marquand. S: Lawrence Kasdan and George Lucas; St: 



٢٤٢  

George Lucas. P: Howard Kazanjian. ExcP: George Lucas. 
Co-Ps: Robert Watts, Jim Bloom. PD: Norman Reynolds. 
DPh: Alan Hume, B.S.C. E: Sean Barton, Marcia Lucas, 
Duwayne Dunham. VFx: Richard Edlund, A.S.C., Denis 
Muren, Ken Ralston. CDs: Aggie Guerard Rodgers, Nilo 
Rodis-Jamero; Mechanical FxSup: Kit West. MUp and 
Creature Design: Phil Tippett, Stuart Freeborn. Sd Design: 
Ben Burtt. M: John Williams. Special Edition P: Rick 
McCalliam. E: T. M. Christopher. 

 Str: Mark Hamill -as Luke Skywalker, Harrison Ford 
-as Han solo, Carrie Fisher -as Princess Lela. Billy dee 
Williams -as Lando Calrissian, Anthony Daniels -as C-3 po. 
Co-Str: Peter Mayhew -as Chewbacca, Sebstian Shaw -as 
Anakin Skywalker, Ian McDiarmid -as the Emperor. Frank 
Oz Performing Yoda, James Earl Jones -as the voice of 
Darth Vader, David Prowse -as Darth Vader, and Alec 
Guinness -as Ben (Obi-Wan) Kenobi. ↑ SptCast: Kenny 
Baker, Michael Pennington, Kenneth Colley, Michael 
Carter, Denis Lawson, Tim Rose, Dermot Crowley, 
Caroline Blakiston, Warwick Davis, Kenny Baker, Jeremy 
Bulloch, Femi Taylor, Annie Arbogast, Claire Davenport, 
Jack Purvis, Mike Edmonds, Jane Busby, Malcom Dixon, 
Mike Cottrell, Nicki Reade 

،  اعية النجــــــــومفــــــــى تســــــــ)  ورســــــــميا الســــــــادس (الجــــــــزء الثالــــــــث 
باســـــــتثناء فيلمـــــــين تليفــــــــزيونيين بطولـــــــة   (واألخيـــــــر منهـــــــا حتـــــــى اآلن 

ــــى اســــتحدثها هــــذا  ــــراء الت ــــة ذات الف ــــة القزمي ــــووك البدوي ــــات اإلي كائن
ــــــوالى األســــــطورة.  ) الجــــــزء ــــــن  تت ــــــأن يخصــــــص النصــــــف األول م ، ب

، ذلـــــك الكـــــائن اللـــــزج شـــــكال  ’ چابـــــا الكـــــوخ ‘الفـــــيلم فـــــى كوكـــــب 
ــــــ ــــــذى يتمت ــــــه ومضــــــمونا ال ع باالنتقــــــام مــــــن هــــــان ســــــولو بســــــبب ديون

، واآلن يعلقــــــه علــــــى الحــــــائط مجمــــــدا كمــــــا تركــــــه الجــــــزء  القديمــــــة
.  ويأســـر أميرتنـــا ليتلـــذذ بمجـــرد وضـــعها فـــوق كرشـــه الرخـــو.  الســـابق

بعــــــد هــــــذا يهــــــرب األبطــــــال وينطلقــــــون إلــــــى كوكــــــب اإلنــــــدور الــــــذى 
نجـــــم  “، ذلـــــك أنـــــه قـــــد تمـــــت إعـــــادة بنـــــاء  تقطنـــــه كائنـــــات اإليـــــووك

ــــــل  ’ لمــــــوتا ــــــد حق ــــــه دون تحطــــــيم محطــــــة تولي ، ويســــــتحيل اختراق
.  المجـــــــال المحـــــــيط بـــــــه والموجـــــــودة علـــــــى أرض ذلـــــــك الكوكـــــــب

ـــــألق علـــــى غـــــرار  ـــــة مـــــن السلســـــلة باحتفـــــال مت ـــــتم هـــــذه المرحل ولتخت
ــــــن  ــــــنجم م ــــــة لتحطــــــيم هــــــذا ال جزئهــــــا األول بمعركــــــة فضــــــائية عمالق

ليــــــا هــــــى  المفاجــــــأة العائليــــــة الثانيــــــة أن يتضــــــح أن األميــــــرة.  جديــــــد
ويا ـ  ، لكــــن  فــــى هــــذا الجــــزء يمــــوت دارث فـــــيدر.  أخــــت ســــكايووكر
، بعــــــد أن  مــــــع المشــــــاهدين يــــــذرفون الــــــدمع عليــــــه ـ  لهــــــا مــــــن براعة

تحــــــول للخيــــــر فــــــى اللحظــــــة األخيــــــرة وهــــــو يــــــرى عزيمــــــة ابنــــــه فــــــى 
ــــر مــــن القــــوة ــــب الخي انظــــر الفيلمــــين الســــابقين فــــى .  التمســــك بجان

  . ” لجبابرةا ‘و”  حرب الكواكب “السلسلة 
AA: VFx [SpAchievement Award, no other nominees this 

year] (Richard Edlund, Dennis Muren, Ken Ralston and Phil 
Tippett). 

AAN: AD-SD (Norman Reynolds, Fred Hole and James 
Schoppe -AD; Michael Ford -SD); Sd (Ben Burtt, Gary 
Summers, Randy Thom and Tony Dawe); SdFxE (Ben 
Burtt); OScr. 

  عودة الحياة 
  ق أأ ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٩مصر 
  . زهير بكير:  إخراج

، محمـــــود  ، إغـــــراء ، ســـــميحة أيـــــوب ، أحمـــــد رمـــــزى مهـــــا صـــــبرى
  . ، يوسف فخر الدين المليجى

ميلودرامـــــا غريبــــــة عـــــن موظــــــف منحــــــرف ويـــــدخل الســــــجن وتجــــــن 
، ثـــــــم حبكـــــــة  موســـــــيقى وراقصـــــــة، وينشـــــــأ االبـــــــن والبنـــــــت ك زوجتـــــــه

  . مفتعلة لجمع الشمل مرة أخرى
   عودة دراكوال 

Bram Stoker’s Dracula 
  ق م ١٢٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 

Columbia [American Zoetrope; Osiris].  D: Francis Ford 
Coppola. S: James V. Hart. P: Francis Ford Coppola, Fred 
Fuchs, Charles Mulvehill. ExcP: Michael Apted and Robert 
O’Connor. DPh: Michael Ballhaus, A.S.C. PD: Thomas 
Sanders. E: Nicholas C. Smith, Glen Scantlebury, Anne 
Goursaud, A.C.E. CD: Eiko Ishioka. MComp: Wojciech 
Kilar. VFx and 2ndUnitD: Roman Coppola. C: Victoria 
Thomas. Co-P: James V. Hart. John Veitch. AscP: Susie 
Landau. AddC: Rick Montgomery, Dan Parada and Dixie 
Webster. Design Collaboration: Eiko Ishioka. AscCD: 
Richard Shissler. SpMUpFx Created and Appllied: Greg 
Cannom. SdDesigner: Leslie Shatz. 

 Gary Oldman. Winona Ryder. Anthony Hopkins. 
Keanu Reeves. Richard E. Grant. Cary Elwes. Bill 
Campbell. Introd: Sadie Forst. And with: Tom Waits -as 
Renfield. ↑ Monica Bellucci, Michaela Bercu, Florina 
Kendrick, Jay Robinson, I.M. Hobson, Laurie Franks, Maud 
Winchester, Octavian Cadia, Robert Getz, Dagmar Stanec, 
Eniko Oss, Nancy Linehan Charles, Tatiana Jon 
Furstenberg, Jules Sylvester, Hubert Wells, Daniel 
Newman, Honey Lauren, Judi Diamond, Robert 
Buckingham, Cully Fredricksen, Don Lewis, Fred Spencer, 
Mitchel Evans, James Murrary, Van Snowden, Mark Bryan 
Wilson. 
ـــــوى  ـــــأتى التســـــعينيات بواحـــــد مـــــن أق ـــــالم ت بعـــــد عشـــــرات مـــــن األف

، فضــــال عــــن   علــــى الشاشــــة’  دراكيــــوال ‘وأكثــــف وأعقــــد تجســــيدات 
أو فــــــالد دراكـــــو أو  (قصـــــة نونـــــاس أوالكويـــــا .  كونـــــه أغالهـــــا تكلفـــــة

ــــر بالصــــلي)  دراكــــوول ــــذى كف ـــــالى ال ــــارس الترانسف ــــد اجتيــــاح الف ب بع
ــــــبالده عــــــام  ــــــه أليســــــابيتا ١٤٦٢األتــــــراك ل ، وشــــــرب  وانتحــــــار حبيبت

ــــــه  ــــــدى إنطــــــالق قــــــوى الشــــــر لحظــــــة طعن ــــــى تســــــاقطت ل ــــــدماء الت ال
ــــدور فــــى .  للصــــليب ليصــــبح كــــل شــــىء هــــو قصــــة حــــب باألســــاس ت
ـــــــرا  ـــــــى يجـــــــد أليســـــــابيتا :  ١٨٩٧إنجلت ـــــــذى عـــــــاش حت ـــــــت ال الكاون

ـــــة  ـــــاة األنجليزي ـــــى صـــــورة الفت ـــــد ف ـــــوراىتجســـــدت مـــــن جدي ـــــا م ،  مين
فـــــراح يخطـــــط كـــــل تلـــــك المـــــذابح والعواصـــــف واالغتصـــــاب وإصـــــابة 
ـــر  ـــالجنون مـــن أجـــل لقـــاء عـــاطفى طقســـى يشـــبه العشـــاء األخي النـــاس ب

ـــذى يســـيل ـــه صـــدره وتلعـــق الـــدم ال ـــر أول فـــيلم .  تجـــرح في يكـــاد يعتب
، متجــــاهال حتــــى أن الشخصــــية  يتبنــــى وجهــــة نظــــر دراكيــــوال بالكامــــل

ــــــى  ــــــة الت ــــــق األصــــــلية الحقيقي ــــــة ســــــتوكر كــــــان يعل أخــــــذت عنهــــــا رواي

لوحـــة حقيقيـــة مـــن القـــرن الخـــامس  (المســـلمين الغـــازين علـــى الرمـــاح 
،  ثـــــم يشـــــرب دمـــــائهم)  ، قـــــدمها الفـــــيلم عـــــن كتـــــاب حقيقـــــى عشـــــر

المهـــــــم أن النتيجـــــــة .  ولـــــــم يكـــــــن مجـــــــرد فـــــــارس رومانســـــــى مهـــــــزوم
ـــة ـــدراكيوال العاشـــق  النهائي ـــة ل ـــة متكامل ـــل رؤي أيضـــا جعـــل صـــور  (، تمث
ــــــــف ــــــــة لكــــــــل ممارســــــــات الجــــــــنس  أل ــــــــة الفاحشــــــــة مقدم ــــــــة وليل ليل

ــــأرفع صــــنعة للمــــؤثرات .  ) الشــــهوانية والشــــيطانية فــــى الفــــيلم وقــــدم ب
والتنميـــــــق وموســـــــيقى فــــــــويتشيك كـــــــيالر الديناميـــــــة وتصـــــــوير مايكـــــــل 

ــــاد ــــذهبى الشــــهير المعت ــــأثر إجمــــالى ســــاحر بالكامــــل  بالهــــاوس ال ، وب
ـــــزل طـــــوال الوقـــــت ك المحـــــاوالت ، يفـــــوق فـــــى عنفـــــه حتـــــى تلـــــ ومزل

القليلـــــة التـــــى جعلـــــت دراكيـــــوال شـــــيئا خارجـــــا بالكامـــــل عـــــن التجربـــــة 
األلمانيـــــــــــــــان  ١٩٧٩،  ٢٢كفيلمـــــــــــــــى نوســـــــــــــــفيراتو  (اإلنســـــــــــــــانية 

، مـــــــع تطعـــــــيم واع ومثقـــــــف بتـــــــاريخ أفـــــــالم الرعـــــــب الثمينـــــــة  ) مـــــــثال
.  والرخيصـــــــــة بتيمـــــــــات الجـــــــــنس شـــــــــبه الپورنـــــــــوجرافى والمـــــــــذءوبين

مـــــن األفـــــالم نتحـــــداك أن تتـــــذكر إجمـــــاال كوپـــــوال الـــــذى قـــــدم طوفانـــــا 
ـــــا ســـــوى  ـــــه حالي ـــــه  ” األب الروحـــــى “من ـــــيلم ل ـــــا أفضـــــل ف ـــــدم هن ، يق

ـــــة ـــــرؤى مـــــن الجميـــــع .  باســـــتثناء هـــــذه الثالثي تمثيـــــل عميـــــق متميـــــز ال
بــــدءا مــــن جــــارى أولــــدمان كــــدراكيوال مثقــــف مســــتعقد ونــــادر الدمويــــة 

، مــــــرورا بالكــــــاريزمى أنتــــــونى هــــــوپكينز كفـــــــان هيلســــــينج شــــــديد  معــــــا
، وانتهــــاء بواينونــــا رايــــدر كمينــــا مرهفــــة التــــوازن بــــين  يــــة والهــــدوءالجد

.  ) قامـــــــــت أيضـــــــــا بالـــــــــدور المـــــــــوجز ألليســـــــــابيتا (الرقـــــــــة والرغبـــــــــة 
حــــــذوفات بالجملــــــة فــــــى العــــــرض المصــــــرى تبــــــدأ باللقطــــــة األولــــــى 

  . نفسها وهى ظل هالل فوق خريطة للترانسفـال
AA: CD (Ishioka); MUp (Cannom, Michele Burke, 

Matthew W. Mungle); SdFxE (Tom C. McCarthy, David E. 
Stone). 

AAN: AD-SD (Sanders -AD, Garrett Lewis -SD). 

   عودة الرجل الوطواط 
Batman Returns 

  ق م ١٢٦)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 
  . ” عودة الرجل الوطواط—باتمان  “:  س

Warner Bros. Based on Chrs Appeared in Magazines Pub: 
DC Comics, Inc. C: Marion Dougherty. 
SpPenguinMUpFxPd: Stan Winston. CD: Bob Ringwood & 
Mary Vogt. M: Danny Elfman. E: Chris Lebenzon. PD: Bo 
Welch. DPh: Stefan Czapsky. Co-P: Larry Franco. ExcP: 
Jon Peters and Peter Guber. Benjamin Melniker and 
Michael E. Uslan. Based on Batman ChrsCreated: Bob 
Kane. S: Daniel Waters; St: Daniel Waters and Sam Hamm. 
P: Denise di Novi & Tim Burton. D: Tim Burton.  PMg/ 
AscP: Ian Bryce. MP: Danny Elfman, Steve Bartek. Main 
Title Squance Designed: Robert Dawson. 

Michael Keaton. Danny deVito. Michelle Pfeiffer. 
Christopher Walkin. ¤. Michael Gough. Pat Hingle. Michael 
Murphy. Vincent Schiavelli. Andrew Bryniarski, Cristi 
Conaway. ␡ Jan Hooks, Paul Reubens. 

ــــــــائق النجــــــــاح   ” الرجــــــــل الوطــــــــواط “االســــــــتطراد األول للفــــــــيلم ف
باتمــــــان  “و”  باتمــــــان لألبــــــد “انظــــــر أيضــــــا االســــــتطرادين التــــــاليين  (

ــــين ــــاس فــــى .  ) ” وروب ـــــيتو هــــو الرجــــل الپنجــــوين الــــذى ظهــــر للن ديف
ـــــام واســـــتدر عطفهـــــم طمعـــــا فـــــى ترشـــــيح نفســـــه كعمـــــدة .  مدينـــــة جوث

، هــــى فــــى الواقــــع  وولكــــين اســــتثمارى يخطــــط لمشــــروع محطــــة قــــوى
ك وهـــو نفـــس اســـم ممثـــل اســـمه مـــاكس شـــري (لســـرقة طاقـــة المدينـــة 

الســـــــــينما األلمانيـــــــــة التعبيريـــــــــة الصـــــــــامتة وأشـــــــــهر مـــــــــا قـــــــــدم فـــــــــيلم 
ــــر لتلــــك  ’ نوســــفيراتو ‘ ــــة عنيفــــة الصــــراحة إن جــــاز التعبي ، وهــــى تحي

فــــــايفر هــــــى ســــــكرتيرته .  ) الســــــينما وذلــــــك الممثــــــل وهــــــذا الفــــــيلم
، فأعــــــادت لهــــــا القطــــــط  العــــــانس التــــــى قتلهــــــا حــــــين عرفــــــت الســــــر

حبكـــــة النهايـــــة هـــــى ســـــعى الپنجـــــوين .  القـــــط الحيـــــاة لتصـــــبح المـــــرأة
فـــايفر هــــى األكثـــر تألقــــا ألنهــــا .  لتـــدمير المدينــــة انتقامـــا مــــن الجميــــع

، وهــــى محقــــة فــــى  تقــــوم بــــدورين متناقضــــين داخــــل نفــــس الشخصــــية
ــــدور ــــه .  ســــعيها الشــــديد للحصــــول علــــى ال ــــون فيواصــــل رؤيت أمــــا بيرت

حتــــى فــــى تقــــديم مجتمــــع بــــه مفــــردات مــــن كــــل مجتمعــــات القــــرن أو 
جوثـــــام هـــــى نيـــــو يـــــورك مدينـــــة صـــــناعية مظلمـــــة كئيبـــــة أقـــــرب .  قبلـــــه

ــــــات ــــــن عصــــــر  للثالثين ــــــدم وأحــــــدث م ــــــردات أق ، لكــــــن مطعمــــــة بمف
عامـــــــة .  الصـــــــناعة لترمـــــــز لكـــــــل الحضـــــــارة فـــــــى القـــــــرنين الســـــــابقين

، هــــذا الفــــيلم يجعــــل  الشــــاغل األساســــى لهــــذه المدينــــة هــــو الجريمــــة
شـــــح كعمـــــدة ليخلصـــــها هـــــو نفســـــه المر )  الپنجـــــوين (مـــــدبر الجـــــرائم 
الملحوظــــــة األساســــــية أنهــــــا مدينــــــة مليئــــــة بالمســــــوخ .  مــــــن الجريمــــــة

، الكــــل يلــــبس  علــــى كــــل مســــتوياتها بــــل وتحــــت ســــطح األرض فيهــــا
إجمـــالى  .  أقنعـــة حيـــوان أو لـــه وجـــه حيـــوانى أو نصـــفه حيـــوان بالفعـــل

، دون أى تحديــــــد  كــــــل هــــــذا رؤيــــــة ســــــيريالية بالغــــــة الكآبــــــة لحياتنــــــا
.  ن عصـــــرنا أو تقـــــديم انتقـــــادات محـــــددة لهـــــالمقـــــوالت محـــــددة عـــــ

أول فــــيلم إطالقــــا بالصــــوت الرقمــــى فــــى تــــاريخ الســــينما حيــــث كانــــت 
يونيــــو  ١٩هنــــاك عشــــر دور عــــرض بــــين الــــدور التــــى افتــــتح بهــــا يــــوم 

ــــه فــــى  ــــذى تمــــت تنميت ــــد ال ــــى الرقمــــى الجدي قــــد جهــــزت بنظــــام دولب
بعــــــد عــــــام كامــــــل ظهــــــر نظامــــــان .  معاملهــــــا فــــــى ســــــان فرانسيســــــكو

بطـــــــــل  “و”  الديناصـــــــــورات—حديقـــــــــة الرعـــــــــب  “فســـــــــان مـــــــــع منا
  . انظر لمزيد من المعلوماتـ  ”  العملية األخيرة

AAN: MUp (Ve Neill, Ronnie Specter, Stan Winston); 
VFx (Michael Fink, Craig Barron, John Bruno, Dennis 
Skotak). 

   ٢/١عودة الشرطى اآللى 
RoboCop —The Future of Law 

Enforcement 
  ] رائدة تليفـزيونية  [ق م  ٨٩)   عالم الفـيديو  ( ١٩٩٤أميركا 

Robocop Productions Limited Partnership [Rysher TPE; 
Skyvision Entertainment; Rigel]. Based on Chrs Created: 
Edward Neumeier & Michael Miner. W: Michael Miner & 
Edward Neumeier. D: Paul Lynch.  ExcP: Stephen 
Downing. P: J. Miles Dale. LineP: Robert Wertheimer. 
DPh: William Gereghty. Er: Gary L. Smith. PD: Perri 
Gorrara. MDn&Scr: Jon Stroll, Kevin Gillis. ExcPs: Brian 
K. Ross, Kevin Gilles. RobocopDesigned: Rob Bottin. 
2ndUnitD: T.J. Scott. CD: Linda Kemp. 

Str: Richard Eden. Yvette Nipar. Blu Mankuma. Sarah 
Campbell. Andrea Roth. David Gardner. WithSpGuestStars: 
Cliff deYoung. And John Rubinstein -as Chip Chayken. ␡ 

With: Ed Sahely, Jennifer Griffin. Peter Costigan, Dan 
Duran, Erica Ehm. Jennifer Dale, James Kidnie, Chris 
Kennedy, Patrick McVenna. Chris Bondy, Jim Millington, 
Neil Crone, Vic Cummings, Henry Gomez, Michael 
Donaghue, Jonathan Scarfe, Jordan Hughes.  
ـــــى مصـــــر  ــــــيديويا أيضـــــا ف ـــــاح ف ــــــزيونى والمت ـــــدة المسلســـــل التليف رائ

لهـــــــذه الرائـــــــدة وذلـــــــك تحـــــــت عنـــــــوان  مـــــــن ذات الشـــــــركة الموزعـــــــة
ــــــالطبع هــــــذا مــــــأخوذ عــــــن الفــــــيلم .  ’ مغــــــامرات الشــــــرطى اآللــــــى ‘ ب

انظـــــر أيضـــــا  ] ( ” المـــــارد الجبـــــار “ [’  الشـــــرطى الروبـــــوى ‘الفـــــائق 
.  ) ” ٣الشـــــــرطى اآللــــــــى  “و”  ٢الشـــــــرطى اآللــــــــى  “االســـــــتطرادين 

ـــــــــا  ـــــــــة دلت ديترويـــــــــت  (مؤسســـــــــة االســـــــــتهالك تخطـــــــــط إلدارة المدين
بعقــــل ســــيبرى عبــــارة عــــن حاســــوب ذكــــى )  األكثــــر عصــــرية الجديــــدة

ـــون سلســـلة مـــن الجـــرائم للحصـــول علـــى .  متصـــل بعقـــل بشـــرى يرتكب
، بينمـــــــا يتخلصـــــــون مـــــــن الشـــــــرطى الروبـــــــوى  هـــــــذا العقـــــــل البشـــــــرى

الجديــــد أن مؤسســــة .  بمــــدفع ثقيــــل يعطونــــه ألحــــد ضــــحاياه القــــدامى
ــــيح ــــع عصــــابات الشــــوارع وهــــذا يت ــــان م ــــال تتعاون ــــة األطف فرصــــة  رعاي

لطفـــــل وطفلـــــة فـــــى تقـــــديم بعـــــض المســـــاعدات بعـــــد عـــــودة الشـــــرطى 
ـــد  ـــة مـــن جدي ـــوى للخدم ـــذى  (الروب ـــه وال ـــن األصـــلى ل الصـــبى هـــو االب

يعــــيش مــــع أمــــه ويكتفــــى روبوكــــوپ بحمايتهمــــا عــــن بعــــد دون إظهــــار 
ــــــيلم .  شخصــــــيته لهمــــــا ــــــة للف ــــــة المحبب ــــــه بعــــــض العــــــودة للكارتووني ب

، لكـــــــن العنـــــــف أقـــــــل  األصـــــــلى ذى اللمســـــــات المرحـــــــة المتواصـــــــلة
  . وأقرب للجزء الثالث ربما بسبب طبيعته التليفـزيونية

  عودة الشرطى الجهنمى 
Naked Gun 331/3 —The Final Insult 

  ق م ٨٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Paramount. C: Pamela Basker. M: Ira Newborn. CD: 

Mary E. Vogt. AscP: Michael Ewing. Co-P: Robert LoCash 
and William C.Grrity. E: James R. Symons. PD: Lawrence 
G. Paull. DPh: Robert Stevens. ExcP: Jerry Zucker, Jim 
Abrahams, Gil Netter. W: Pat Proft and Daivd Zucker & 
Robert LoCash. P: Robert K. Weiss and David Zucker. D: 
Peter Segal.  Based on the television series Police Squad 
created by Jim Abrabams & David Zucker & Jerry Zucker. 

Leslie Nielsen. Priscilla Presley. George Kennedy. O.J. 
Simpson. Fred Ward. Kathleen Freeman. Anna Nicole 
Smith, Ellen Greene. Pia Zadora, Joe Grifasi.  ↑ Ed 
Williams, Raye Birk, Matt Roe, Wylie Small, Sharon 
Cornell, Earl Boen, Jeff Wright, Lorali Hart, Mallory 
Sandler, Karen Segal, Brad Lockerman, Rosalind Allen, 
Charlotte Zucker. Randall ‘Tex’ Cobb. [UC: Raquel 
Welch]. 

لـــــــوس  المغـــــــامرة الثالثـــــــة لسلســـــــلة أفـــــــالم فرانـــــــك دريـــــــبن شـــــــرطى
، يعـــود للخدمــــة مضـــحيا بحــــب  أنچلـــيس غريـــب األطــــوار شـــبه األبلــــه

ــــــه  ــــــر  ) ! (زوجت ــــــد تفجي ــــــرف يري ، ليطــــــارد هــــــذه المــــــرة إرهــــــابى محت
الواقــــع الســــينما لــــم تعــــد تقبــــل  (حفــــل األوســــكار الســــادس والســــتين 

منـــذ ســـنين طويلـــة تقـــديم طبعـــة مزيفـــة مـــن حـــدث واقعـــى محـــدد جـــدا  
 ـ  ” الحـــــارس الشخصـــــى “فعـــــل  كماـ  ، فإمـــــا تعمـــــيم الحـــــدث  كهـــــذا

ـــا تصـــوير الحفـــل الحقيقـــى ـــة وإم فوضـــى .  ) ، وإمـــا تحاشـــى األمـــر كلي
ــــــة  ــــــه وحشــــــد ضــــــيوف الحلي ــــــة لألفــــــالم في الحفــــــل والنمــــــاذج التخيلي

، هـــــى فاصـــــل الحركـــــة والكوميـــــديا المغرقـــــة الـــــرئيس فـــــى الثلـــــث  فيـــــه
ـــــر ـــــا نيكـــــول ســـــميث هـــــو أحـــــد  .  األخي الصـــــدر الضـــــخم للشـــــقراء أّن

ــــ ــــار الالعب ــــيلم ككــــلكب ــــى الف ــــاوين .  ين ف ــــل عن ــــى تتخل ــــات الت التعليق
  . ، تستحق متابعة معتنية منك النهاية متعة قائمة بذاتها

  عودة الطفل العجيب 
Mac & Me 

  ق م ٩٣)  فنون  ( ١٩٨٨أميركا 
Vision International Film. C: Caro Jones, C.S.A. AlienFx: 

Martin J. Becker. M: Alan Silvestri. E: Tom Walls. PD: W. 
Stewart Campbell. DPh: Nick McLean. ExcP: Mark Damon. 
ExcP: William B. Kerr. W: Stewart Raffill and Steve Feke. 
P: R. J. Louis. D: Stewart Raffill. ␡ Pmgs: Lester Wim 
Berke, William B. Kerr. FirstAstD: Clifford C. Coleman. 
SecondAstD: Robin Oliver. AscFE: John Rosenberg. 
AlienDesigners: Ruben Aquino and Christopher Swift. 
MSup: Brooks Arthur. 

Christine Ebersole. Jonathan Ward. Matrina Tina Caspary. 
Lauren Stanley. AndIntrd: Jabe Calegory.  Vinnie 
Torrente, Martin West, Ivan Jorge Rado, Danny Cooksey. 
Laura Waterbury, Jack Eiseman. Ftr: Barbara Allyne 
Bennet, Richard Bravo, Cary Brockette, Sherri Stone Butler, 
Joseph Chapman, Sheila Chambers, Alice Coleman, John 
Curtin, Andrew Dnoff, James S. Duke, Bud Ekins, Buck 
Flower, Ray Forchoin, Tom Fuccello, Erine Fluents, 
Michael Geary, Heather Green, J. D. Hall, Roger Hampton 
Duncan Harding, Christopher Law, Mayah McCoy, Elena 
Moure, Buckley Norris, Jack Ong, J. Jay Saunders, Lowell 
Sexton, Sean Simmions, Sterling Swanson, Jack David 
Walker, Erin Wilkinson, Richard Wright and Ronald 
McDonald. 
أقــــرب إلعــــالن طويــــل وغيــــر مســــلى مــــن شــــركتى األطعمــــة الســــريعة 

ـــــة كوكـــــاكوال ـــــد والمشـــــروبات الطري ـــــى فـــــيلم درامـــــى  ماكدونال ـــــه إل ، من
ـــــى الكلمـــــة ـــــى.  إى “الحبكـــــة مـــــأخوذة عـــــن .  بمعن ـــــع جعـــــل ”  . ت م

ولـــــيس واحـــــدا التـــــائهين الهـــــابطين مجموعـــــة مـــــن الكائنـــــات الفضـــــائية 
.  ، مـــــع محكـــــاة خيـــــوط الحبكـــــة بـــــل وشـــــكل الكـــــائن نفســــــه فقـــــط

، وأكثرهـــــا ســـــخونة نســـــبيا  واألحـــــداث فـــــى ضـــــواحى لـــــوس أنچلـــــيس
  .  مشهد المطاردة المنقول أيضا من الفيلم األصلى

  عودة العجوز المراهق 
Grumpier Old Men 

  ق م ١٢٢)  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 
Warner Bros. C: Sharon Howard-Field. CD: Lisa Jensen. 

M: Alan Silvestri. AscP: Elena Spiotta. Co-Ps: George 
Folsey, John J. Smith. E: Billy Weber, Seth Flaum, 
Maryann Brandon. PD: Gary Frutkoff. DPh: Tak Fujimoto. 
W: Mark Steven Johnson. P: John Davis and Richard C. 
Berman. D: Howard Deutch.  ↑ Based on Chrs Created: 
Mark Steven Johnson. 

Jack Lemmon. Walter Matthau. Ann-Margret. Daryl 
Hannah. Kevin Pollak. And Co-Str: Sophia Loren. ¤. 



٢٤٣  

Burgess Meredith. Ann Guilbert, Katie Sagona, Max 
Wright.  James Andelin, Marcus Klemp. Cheryl Hawker, 
Wayne A. Evenson, Allison Levine, John Patrick Martin. 
Adam Ward, Ryan Waldoch, James Coda, Jaclyn Ross, 
Kyle Christopherson. Michelle Johnston, Jeffrey L. Smith, 
Geraldo Rivera -[as Himself], Warren Schueneman, Jack 
Mitsch, Sterling Robson. Gregory Schuneman, Michelle 
Johnston, Denny Schusted. Wallace Olson, Carl Johnson, 
Eugene Kasels, Lawrence Grivna. 
مـــن مجـــرد النظـــر ألســـماء الممثلـــين فـــى األعـــالن تـــدرك أنهـــم أتــــوا 

نعـــــم هـــــذا هـــــو مشـــــهد .  بصـــــوفيا لـــــورين لتكـــــون زوجـــــة لـــــوولتر ماثـــــاو
ـــــــة ـــــــب والصـــــــعاب ، تســـــــبقه ســـــــاعتان مـــــــن المفارقـــــــ النهاي ات والمقال

منهـــــا تجـــــدد حالـــــة الحـــــرب بـــــين .  المعقـــــدة جـــــدا والمضـــــحكة جـــــدا
ـــــا .  البطلـــــين مـــــرارا ـــــة جـــــاءت لتفـــــتح مطعمـــــا إيطالي هـــــى ســـــيدة إيطالي

ـــــذى مـــــات صـــــاحبه فـــــى الجـــــزء  ـــــع طعـــــم الســـــمك ال مكـــــان محـــــل بي
أمهـــــا تقـــــع أوال فـــــى غـــــرام والـــــد .  انظرـ  ”  العجـــــوز المراهـــــق “األول 

بـــــالطبع األســـــاس .  ، الـــــذى يمـــــوت بعـــــد قليـــــل ) ميريـــــديث (ليمـــــون 
ـــاو ـــورين وماث ـــين ل ، والحـــل هـــو أن يعلمهـــا كيـــف تجمـــع  هـــو الحـــرب ب

الخـــــيط .  الديـــــدان حتـــــى ال يفقـــــد المطعـــــم نشـــــاطه القـــــديم األصـــــلى
ـــــة ليمـــــون  ـــــاو وابن ـــــن ماث ـــــين اب ـــــة ب المـــــوازى المهـــــم هـــــو تكـــــرار العالق

ت شـــــريط أغـــــانى حافــــل مـــــن كالســـــيا.  بحيــــث يلغيـــــان فكـــــرة الــــزواج
، لكـــن ربمـــا لـــيس أطـــرف مـــن وولتـــر  الســـتينيات والســـبعينيات أساســـا

خاتمــــة !  ” البقــــاء حيــــا “ماثــــاو يــــرقص كمــــا چــــون ترافـــــولتا مــــع أغنيــــة 
،  مبتكـــــرة للقطـــــات أســـــاء الممثلـــــين تنفيـــــذها فبـــــدت أكثـــــر إضـــــحاكا

بــــــأن مــــــا .  ، وتــــــوحى إحــــــداها معظمهــــــا للممثلــــــين يتكلمــــــون بحريــــــة
ــــــين البط ــــــه أمامهمــــــايحــــــدث وراء الكــــــاميرا ب .  لــــــين يشــــــبه مــــــا يفعالن

ــــى مينســــوتا بــــاردة الجــــو عــــادة ، وهــــو فــــى حــــد  التصــــوير بالكامــــل ف
  . ذاته برهان على القدرات الصحية ألولئك الممثلين الكهول

   ٢/١عودة عفريتة هانم 
Witchcraft II 

  ق م ٩٠)    ف  ( ١٩٨٩أميركا 
[Vista Street Entertainment] Marketing Media Inc. M: 

Mirium Cutler. E: Tony Miller. DPh: Jens Stürup. PD: Craig 
R. Voight. AscP: Joseph Barmettler. C: Gabriela Bacher. 
ExcP: Jerry Feifer, Tony Miller. SupP: James R. Hanson. 
OS: James R. Hanson and Sal Manna. P: Megan Barnett, 
Reza Mizbani. 1stAstD: Gabriela Bacher. AD: Suzanne 
Gibson. D: Mark Woods. 

Charles Solamon, Mia Ruiz, David L. Homb, Kirsten 
Wagner, Jay Richardson, Cheryl Janecky, Frank Woods, 
Mary Shelly, Delia Sheppard. Roy Stone, Debby Lynn 
Ross, Anat Topol-Barzilai, Gary Sloan, Trever Narom, 
Sarah Nesse, Liz Kane, Bandy Stillwell. 
ــــه ســــليل أحــــد   ــــى وشــــك االلتحــــاق بالجامعــــة يكتشــــف أن شــــاب عل

)  ديليـــــا شـــــيپارد (’  الغـــــواءة ‘، وأن جارتـــــه الشـــــقراء  كبـــــار الســـــحرة
مــــــا هــــــى إال ســــــاحرة تريــــــد أمتالكــــــه لنفســــــها النجــــــاب طفــــــل يســــــود 

.  ليــــال ٣العـــالم لــــذلك ترســـل لــــه أجــــزاء كـــأس معــــين لــــه علـــى مــــدى 
ــــــة هــــــى مشــــــاه ــــــو والمطول د األغــــــواء والجــــــنس الصــــــارخة شــــــبه البورن

ــــة لفــــيلم الرعــــب هــــذا ــــه .  الســــمة الغالب منهــــا اغتصــــاب وهمــــى لحبيبت
ومشـــــــهد لشـــــــيپارد تســـــــتمع )  رويـــــــز ولكـــــــن ادتـــــــه ســـــــتون بـــــــديلتها (

ـــه  بممارســـة وهميـــة مـــع نفســـها بعـــد رفـــض البطـــل لهـــا ـــم يحـــذف من ، ل
  . شىء لدى عرضه فى مصر

   ٢/١عودة الكابوس الرهيب 
Freddy’s Dead —The Final Nightmare 

  ] جزئيا أبعاد ثالثية [ق م  ٨٨)  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 
New Line. C: Jane Jenkins. Janet Hirshenson, Roger 

Mussenden. M: Brian May. MSup: Bonnie Greenberg and 
Jill Meyers. AscP: Michael Knue. SpMUpFx: Magical 
Media Industries, Inc. SpVFx: Dream Quest Images. 
VFxSup: Michael Shea. Freddy Vision VFx: The Chandler 
Group; John Scheele and Dan Baker. E: Janice Hampton. 
PD: C.J. Straun. DPh: Declan Quinn. ExcP: Michael de 
Luca. St: Rachel Talalay. S: Michael de Luca. P: Robert 
Shaye and Aron Warner. D: Rachel Talalay.   ↑ Based of 
Chrs Created by Wes Craven. 

Robert Englund. ¤ Lisa Zane. Shon Greenblatt. Lezlie 
Deane. Ricky Dean Logan. Breckin Meyer. Yaphet Kotto. 
  ↑ Alice Cooper, Elinor Donahue, Roseanne Arnold, Tom 
Arnold, Johnny Depp. 

مــــن السلســــلة  األنجــــح لنيــــو  ـ  ’ النهــــائى ‘وـ  هــــذا الجــــزء الســــادس 
انظــــر عنــــاوين بقيــــة السلســــلة  (”  كــــابوس علــــى شــــارع إيلــــم “اليــــن 

ـــــى أولهـــــا بهـــــذا العنـــــوان ـــــيس نهائيـــــا حقـــــا ) ف ـــــع أنـــــه ل ، ألن  ، والواق
عــــودة الكــــابوس  “ويــــس كرافـــــين ســــيعود ببدايــــة جديــــدة عنونــــت هنــــا 

ـــــــب  ـــــــدى كرووجـــــــر .  ” ٢الرهي الكـــــــابوس النهـــــــائى هـــــــو كـــــــابوس فري
، الــــــــذى يخطــــــــط الطبيــــــــب  ) ؟ ألــــــــيس كــــــــذلك…فكــــــــرة  (نفســــــــه 

ـــــدى )  كوتـــــو (الزنجـــــى المتخصـــــص فـــــى األحـــــالم  ـــــة فري إلدخـــــال ابن
، ومـــن ثمـــة محاولـــة اســـتدراج فريـــدى إلـــى  إليـــه ـ  الطبيبة اآلنـ  )  زيـــن (

ـــا ـــه بـــدأ.  عـــالم الواقـــع حيـــث ســـيمزقونه إرب يرتكـــب جـــرائم  اإلضـــافة أن
، لكــــن جهــــود وقفــــه  ) أوهــــايو مــــثال (القتــــل فــــى شــــوارع إيلــــم أخــــرى 

.  ال بـــــد أن تبـــــدأ بمـــــن خبـــــروه مـــــن قبـــــل ويفكـــــرون فـــــى طـــــرق لقهـــــره
كمعظــــم أجــــزاء السلســــلة توجــــد دائمــــا لمســــة تجديــــد وخيــــال مبتكــــر 

، وألول مــــرة توظــــف األبعــــاد  ومــــؤثرات فعالــــة رغــــم تكلفتهــــا المعتدلــــة
وال شـــــــك أن .  ة مـــــــن خـــــــالل تتـــــــابع النهايـــــــةالثالثيـــــــة فـــــــى السلســـــــل

ثــــــــم إحــــــــدى المنتجــــــــين فــــــــى أفــــــــالم ’  منتجــــــــة الخــــــــط ‘طــــــــالالى 
، أتــــت بــــبعض مــــن  السلســــلة والتــــى تقــــدم أول أفالمهــــا كموجهــــة هنــــا

، ناهيــــك عــــن إعادتهــــا للكثيــــرين  هــــذه الحيويــــة والخيــــاالت الجامحــــة
ــــــن نجــــــوم الجــــــزء األول ــــــن .  م ــــــات م ــــــيلم بأبي ــــــدأ الف هــــــذه المــــــرة يب

، تجعلنــــا نتســــاءل كيــــف فاتــــت علــــى كــــرافين المبــــدع األصــــلى  هنيتشــــ
أو لعلهـــــا التـــــى ألهمتـــــه  (، مـــــن فـــــرط تجســـــيدها لجوهرهـــــا  للسلســـــلة

… ؟ هـــــل تعـــــرف مـــــا هـــــو فـــــزع مـــــن ينـــــام ‘:  ) ! ال أحــــد يعـــــرف—
ــــــه يفــــــزع حتــــــى أخمــــــص قدميــــــه … إن األرض تتهــــــاوى تحتــــــه… إن

  . ’ …ويبدأ الحلم

    ٢/١ ٢عودة الكابوس الرهيب 
Wes Craven’s New Nightmare 

  ق م ١١٢)  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
New Line. W&D: Wes Craven. Based on Chrs created by 

Wes Craven. P: Marianne Maddalena. Co-P: Jay Roewe. 
ExcP: Robert Shaye, Wes Craven. DPh: Mark Irwin. E: 
Patrick Lussier. M: J. Peter Robinson. PD: Cynthia 
Charette. CD: Mary Jane Fort. SupOfVFx: William Mesa. 

 Robert Englund. Heather Langenkamp. ¤ Miko 
Hughes. David Newsom. Intrd: Tracy Middendorf. Fran 
Bennett. And John Saxon.  ↑ [Selective as themselves:] 
Wes Craven, Marianne Maddalena, Sam Rubin, Nick Corri, 
Tuesday Knight, Robert Shaye, Jeffrey John Davis. Also: 
Matt Winston, David Newsom, Gretchen Oehler, Bodhi 
Elfman, Claudia Haro, Cindy Guidry, Tamara Mark, Jessica 
Craven, Sandra Ellis Lafferty, Thomas G. Burt, Tina Vail. 

ــــدت إعــــادة  ــــدى كرووجــــر للشاشــــة بعــــد قتلــــه بالمهمــــة لطالمــــا ب فري
، فمــــا بالــــك إذا كــــان المســــئول هــــذه المــــرة عقــــل مبــــدع   غيـــر الصــــعبة

ـــــأن  كـــــويس كرافــــــين مبتكرهـــــا األصـــــلى ، وإن كـــــان األحـــــرى القـــــول ب
الحــــدث هــــو عــــودة كرافـــــين نفســــه للسلســــلة التــــى صــــنعت اســــم نيــــو 

ــــن  ــــوان الجــــزء الســــاب (الي ــــرة أن أعلــــن عن ق طبعــــا ليســــت مشــــكلة كبي
هنـــــا يتضـــــح .  ) ! ’ فريـــــدى مـــــات ‘وأن ’  الكـــــابوس األخيـــــر ‘أنـــــه 

، وأن  أن روحــــا شــــريرة حقيقيــــة جســــدت نفســــها فــــى تلــــك الشخصــــية
األفـــــالم الســـــابقة اســـــتطاعت فقـــــط اقتناصـــــها وحصـــــرها فـــــى كـــــوابيس 

ـــــارة محـــــددة ـــــالم يظهـــــر كرووجـــــر لطـــــاقم .  مخت ـــــت األف ـــــدما توقف وعن
النچينكامــــب  (البطلــــة :  األفــــالم نفســــه ويطــــاردهم جميعــــا بكوابيســــه

ــــل دور كرووجــــر  ) مــــن الجــــزء األول ــــم يعــــرف  (، والبطــــل ممث ربمــــا ل
، أو  الــــبعض مــــن قبــــل شــــكل إنجلنــــد الحقيقــــى بــــال مــــؤثرات التنميــــق

، وطــــــاقم المـــــــؤثرات  ) شــــــاهدوه فــــــى أفــــــالم أخـــــــرى ولــــــم يلحظــــــوه
ــــــــا  الخاصــــــــة وآخــــــــرين أهمهــــــــم طفــــــــل البطلــــــــة ، وكلهــــــــم يظهــــــــر هن

ـــــ ـــــة وكأنن ـــــائقىبشخصـــــيته الحقيقي ـــــيلم وث ـــــى ف ـــــة مـــــن   ا ف ـــــى تحي ، أو ف
ــــــن لمــــــن شــــــاركوا فــــــى السلســــــلة ــــــو الي ينصــــــح  !  كرافـــــــين أو مــــــن ني

ــــذى نشــــاهده ــــد ال ــــيلم الجدي ــــل هــــذا الف ــــول تمثي ــــه بقب ،  كــــرافين بطلت
حتـــــى هـــــذا ال يمثـــــل نهايـــــة .  وذلـــــك كـــــى تقتـــــل كرووجـــــر مـــــرة أخـــــرى

رعـــــب  .  متفائلـــــة فـــــى هـــــذه المخطوطـــــة المســـــتعقدة جامحـــــة الخيـــــال
، ومــــن  قــــا يســــتطرد بــــال انقطــــاع فــــى ثيمــــة أن نومنــــا مــــوتكابوســــى ح

ــــى أنفســــنا  ــــا ال نســــيطر عل ــــه ومــــن حقيقــــة أنن ثمــــة يجــــب أن نرتعــــد من
ــــه ــــالعنوان .  ، ومــــؤثرات بالغــــة اإلتقــــان كالعــــادة خالل ــــالطبع ال يعتــــد ب ب
انظـــــر عنـــــاوين بقيـــــة !  ، فهـــــذا هـــــو ببســـــاطة الجـــــزء الســـــابع العربـــــى

  . ” ع إيلمكابوس على شار  “السلسلة فى أولها 
  عودة للجحيم 

Comeback 
  ] تليفـزيونى [ق م  ١٠٤)   س/    ف  ( ١٩٨٣أميركا 

Aka: Love Is Forever (USTV); Passion and Valor 
(USVideo). 

Twentieth Century Fox [Michael Landon/ Hall Bartlett 
Films]. DUndewaterPh: Al Giddings. AscPs: Cathy Bartlett, 
David Leonard, William Kushner. AD: Daniel Lomino. 
ThemeSong: Carol Connors, Lee Holdridge. SongPerf: 
Laura Branigan. M: Karl Doldinger. E: Jay Lash Cassidy. 
DPh: Andrew Laszlo. TP: Hall Bartlett. ExcP: Michael 
Landon. P and D: Hall Bartlett. 

Michael Landon. Priscilla Presley. Moira Chen. Jurgen 
Prochnow. Edward Woodward. Gabrielle Tinti, David 
Leonard, Cathy Bartlett, William Kushner, Eric Miller, Dee 
Barough, Kurn Raminvarten. Leata Galloway, Scott Rollins, 
Sumner Bartholomew, Noi Naksawadi, Kurn Kringkrai. 

، لكنــــــه يظــــــل  فـــــــييتنامـ  غزوـ  تحــــــة غيــــــر كبيــــــرة جــــــدا ألفــــــالم إعادةفا
ــــــى الكلمــــــة ــــــاوين  فاتحــــــة بكــــــل معن ــــــه تضــــــم عن ــــــى تلت ، والقائمــــــة الت

ــــــل  ــــــرة نفســــــها مث ــــــى الشاشــــــة الكبي ــــــر  ‘ضــــــخمة جــــــدا عل بســــــالة غي
’  مفقــــــــود فــــــــى النشــــــــاط ‘وكــــــــل سلســــــــلة ”  ٢رامبــــــــو  “و’  عاديــــــــة

ـــــــــــذ جيـــــــــــد ومشـــــــــــ.  ] ” المهمـــــــــــة االنتحاريـــــــــــة “ [ اهد قتـــــــــــل بتنفي
ــــل  ــــرض أنهــــا وقعــــت بالفع ــــى يفت ــــامرة الت ــــروى المغ ــــة ت ــــرات متقن وتفجي
بعـــد اكتســـاح الشـــيوعيين لفــــييتنام ومـــن بعـــدها الوس وذلـــك فـــى عـــام 

بطلهــــا هــــو المصــــور .  ) وإثــــارت جــــدال واســــعا فــــى الواقــــع ( ١٩٧٨
الصــــــحفى األســــــترالى چــــــون إيفـــــــرينجهام الــــــذى رســــــم لنفســــــه مهمــــــة 

س والقضــــاء علـــــى رئــــيس اســـــتخبارات عبــــور نهــــر الميكـــــونج إلــــى الو 
، وإحضـــــار حبيبتـــــه الالوشـــــية الســـــمراء التـــــى أصـــــبحت  الپاثيـــــت الو

التركيبـــــة ليســـــت جديـــــدة .  معتقلـــــة بعـــــد وصـــــول الشـــــيوعيين للحكـــــم
بــــالطبع فهــــو مولــــدة مــــن قلــــب أفــــالم المرتزقــــة والعمليــــات العســــكرية 

، لكــــــن الجديــــــد فــــــى كــــــل األفــــــالم الجديــــــدة أن الــــــدافع  االنتحاريــــــة
.  ، وهــــى ال مثيــــل لهــــا مــــن قبــــل ، والبطــــل فــــرد جــــدا ى جــــداشخصــــ

ـــــن ضـــــمن األساســـــيات تقـــــديم شـــــعوب جنـــــوب شـــــرق آســـــيا  ـــــا م طبع
المفـــــروض أنـــــه كـــــان ســـــيفرج .  علـــــى نحـــــو حقيـــــر الدمويـــــة والســـــلوك

ــــــرض األميركيــــــة بــــــذات هــــــذا العنــــــوان الســــــينمائى  ــــــه فــــــى دور الع عن
ثـــر طــــوال ، لكـــن دفــــع بـــه إلــــى التليفــــزيون مباشـــرة بنســــخة أك العـــالمى

ــــــم تعــــــد تعــــــرض وأصــــــبح النمطــــــى هــــــو )  ق ١٥٠نحــــــو  ( لكنهــــــا ل
ـــــة ـــــى  النســـــخة العالمي ـــــث ف ـــــوان ثال ـــــة بعن ـــــرة ثالث ـــــد طرحـــــه م ـــــم أعي ، ث

تغييـــر األســـماء ســـرى أيضـــا علـــى مـــويرا تشـــين التـــى كانـــت .  الفــــيديو
ـــــــة  ـــــــا طري ـــــــة (نجمـــــــة پورنوجرافي ـــــــة  ) أى مخفف ـــــــدمتها دعاي ، لكـــــــن ق

ـــــــا نجمـــــــة ســـــــينمائية أ ـــــــيلم علـــــــى أنه ـــــــة إلـــــــى أن الف ندونيســـــــية مرموق
فضـــــحت فــــــارايتى األمـــــر مؤكـــــدة أنهـــــا عينهـــــا الممثلـــــة الورا جيمســـــر 

ــــــــالم النشاط ــــــــى سلســــــــلة أف ــــــــى تظهــــــــر ف ــــــــل ‘الپورنو ـ  الت ’  إيمانويل
)  بحــــرف إم واحــــد تمييــــزا لهــــا عــــن أفــــالم سيلفـــــيا كريســــتل األســــبق (

.  ، وغيرهـــــا أفـــــالم أخـــــرى بعـــــد أن أصـــــبحت هـــــذه الشخصـــــية ملونـــــة
ـــــتج كـــــواليس إ ـــــدون الممثـــــل والمن ـــــة مائجـــــة أخـــــرى منهـــــا أن الن نتاجي

، بعــــد سلســــلة مــــن المعــــارك اللفظيــــة مــــع  شــــارك فــــى التوجيــــه أيضــــا
،   شـــــريكه فـــــى اإلنتـــــاج الموجـــــه بارتليـــــت ونشـــــرت أخبارهـــــا الصـــــحف

أول أفـــــالم .  كــــان الثــــانى غيــــر راض فيهــــا بــــدوره عــــن األول كممثــــل
ــــــوپ  ــــــنجم الپ ــــــى  پريشــــــيلال پريســــــلى الزوجــــــة الســــــابقة ل الراحــــــل والت

ــــــــرامج  ــــــــل الظهــــــــور فــــــــى بعــــــــض الب ــــــــه بقلي ــــــــدأت قبل ــــــــت قــــــــد ب كان
ــــــــزيونية ـــــــورجين .  والمسلســـــــالت التليف أيضـــــــا األلمـــــــانى المخضـــــــرم ي

يظهـــــر ألول )  ’ القـــــارب ‘بطـــــل الفـــــيلم الحربـــــى الفـــــائق  (پروخنـــــوف 
  . مرة فى فيلم أميركى

  عودة للجحيم
  . ” المهمة االنتحارية “:  انظر

  ٢عودة للجحيم جـ 
  . ” ٢المهمة االنتحارية  “:  ظران

  العودة للمدرسة 
Back to School 

  ق م ٩٦)  إى فـى سى  ( ١٩٨٦أميركا 
Orion [Paper Clip]. M: Danny Elfman. C: Caro Jones, 

Melissa Skoff. E: David Rawlins. PD: David L. Snyder. 
DPh: Thomas E. Ackerman. ExcP: Estelle Endler, Michael 
Endler, Harold Ramis. S: Steven Kampmann & Will Porter, 
and Peter Torokvei & Harold Ramis. St: Rodney 
Dangerfield & Greg Fields & Dennis Snee. P: Chuck 
Russell. D: Alan Metter.   PAsc: Kathy Lymberopoulos. 
CD: Durenda Wood. 

Rodney Dangerfield. ¤ Sally Kellerman. Burt Young. 
Keith Gordon. Robert Downey, Jr., William Zabka. Paxton 
Whitehead. Adrienne Barbeau. M. Emmet Walsh. Terry 
Farrell. And Ned Beatty.   Severn Darden, Sam Kinison, 
Robert Picardo, Kurt Vonnegut, Jr., Edie McClurg, Jason 
Hervey. 

ـــانوى فـــى عـــام ابـــن  ـــو يـــوركى يفشـــل فـــى تعليمـــه الث ـــرزى ني  ١٩٤٠ت
أصـــــبح اآلن مليـــــونيرا كاليفورنيـــــا مـــــن تفصـــــيل مالبـــــس لزائـــــدى الـــــوزن 

حــــــين .  ، لكــــــن دون التخلـــــى عــــــن طباعـــــه الســــــوقية الفظـــــة والطـــــول
يقــــرر ابنــــه تــــرك المدرســــة العليــــا يقــــرر شــــراءها والــــدخول هــــو نفســــه  

ــــــب ــــــا .  كطال ــــــرى م ــــــى دروس البيــــــزنس ي ــــــالطبع ف ــــــدّرس ســــــذاجة ب ي
ـــــــة ‘مطلقـــــــة ويشـــــــرح بنفســـــــه األســـــــاليب  ـــــــر المشـــــــروعة ’  الواقعي غي

أمــــــــــــــا مدرســــــــــــــة األدب اإلنجليــــــــــــــزى .  بــــــــــــــالطبع إلدارة البيــــــــــــــزنس
ــــدور ( ــــى ال ــــة ف ــــة ومحبب ــــرأة  ) كيللرمــــان متألق ــــرى فيهــــا إال ام ــــال ي ، ف

، لكنــــه ســــرعان مــــا ينجــــذب لهــــذه المدرســــة  تقــــرأ نصوصــــا شــــهوانية
ــــــة ــــــه خائن ــــــر مفهــــــوم نجــــــا .  خاصــــــة وأن زوجت ــــــاجئ وغي ح ســــــاحق مف

ـــدفق تمثيليـــة  بالكامـــل ـــة وت ـــذهب معظمـــه لحيوي ـــا ي ، لكـــن اإلئتمـــان هن
الشاشـــــة والنطـــــالق دينچرفييلـــــد فـــــى الـــــدور ولمســـــات رجـــــل الشـــــارع 

انظـــر فـــيلم بيـــنج .  البســـيط التـــى أضـــفاها عليـــه ببراعـــة طـــوال الوقـــت
  . ” الوقت العالى “كروسبى المشابه 

  العودة للوطن 
Back Home 

  ] اشتراك  [ق م  ١٠٤)  ت ( ١٩٩٠بريطانيا 
Citadel Entertainment. S: David Wood. From the B: 

Michelle Magorian. DPh: Witold Stok. PD: Tim 
Hutchinson. CD: Jenny Beavan. E: Peter Coulson. MComp: 
Ilona Sekacz. ExcP for Citadel Entertainment: David R. 
Ginsburg. Co-P: Maureen Harter. Exc in Charge of P: 
Dickie Bamber. ExcP: Graham Benson. P: J. Nigel Pickard. 
D: Piers Haggard. 

Hayley Mills. Jean Anderson. Rupert Frazer. Brenda 
Bruce. Intrd: Hayley Carr -as Rusty.  ↑ Adam Stevenson, 
Josh Drobnyk, Michael Clark, Mary Ellen Ray, Christine 
Moore. 

ـــــة عشـــــرة مـــــن عمرهـــــا عاشـــــت :  ١٩٤٥ ـــــى الثاني ـــــة ف ـــــاة إنجليزي فت
لخمــــــس ســــــنوات ضــــــمن بــــــرامج رعايــــــة األطفــــــال فــــــى أميركــــــا تعــــــود 

، وتلتحــــق بمدرســــة داخليــــة لتجــــد أنهــــا  ألســــرتها بعــــد انتهــــاء الحــــرب
ربمــــــا زائــــــد الطـــــول وممــــــل فــــــى معظــــــم .  غيـــــر قــــــادرة علــــــى التـــــأقلم

ـــــه ي مراحلـــــه ـــــة للمجتمـــــع البريطـــــانى، لكن ـــــدا نظـــــرة نقدي ،  حـــــوى تأكي
ربمـــا لـــم تتبلـــور قـــط بهـــذا الوضـــوح حتـــى فـــى أفـــالم مـــن ســـموا جيـــل 

بريطانيــــا مقدمـــــة هنـــــا كمجتمـــــع قمعـــــى .  الغضــــب قبلـــــه بثالثـــــة عقـــــود
ـــــدارى ضـــــعفه ـــــف يعتصـــــم بالشـــــكليات لي ـــــه  شـــــديد التخل ، وال هـــــم ل
نــــا ، حتــــى ه فــــى المحصــــلة األخيــــرة ســــوى قتــــل الــــروح فــــى اإلنســــان

، لكـــــن الجديـــــد هـــــو تلـــــك المقارنـــــة المتواصـــــلة منـــــذ  الفكـــــرة عاديـــــة
ــــــروح والتفكيــــــر  ــــــه ال ــــــق في ــــــديل آخــــــر محــــــدد تنطل ــــــع ب أول لقطــــــة م

ـــى والعالقـــات البريئـــة العنـــوان يبـــدو بســـيط .  ، ذلـــك هـــو أميركـــا العمل
، لكـــــــن مـــــــع مشـــــــاهدة الفـــــــيلم يتضـــــــح أن  المعنـــــــى للوهلـــــــة األولـــــــى

وأنهــــا ظلــــت متقــــدة الــــروح ولــــم ،  الــــوطن الحقيقــــى للفتــــاة هــــو أميركــــا
ـــــــة قـــــــط ـــــــاة .  تخـــــــب فيهـــــــا الجـــــــذوة األميركي ـــــــة أن تركـــــــت الفت النهاي

، فـــــى نهايـــــة تصـــــالحية نســـــبيا وهـــــو  المدرســـــة وبـــــدأت أمهـــــا تتفهمهـــــا
  . أنها ستصبح إنجليزية بهذا المعنى فقط

  عودة الماضى 
  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٨٧مصر 
  . ناصر حسين:  إخراج

ـــــــار ـــــــة كـــــــرم ، حســـــــين الشـــــــربينى إيمـــــــان،  حـــــــاتم ذو الفق ،  ، نبيل
  . ، أحمد البيه ، روعة الكاتب شوقى شامخ

، فيســـجن لكـــن بعـــد أن  موظـــف شـــاب يتـــورط فـــى قضـــية اخـــتالس
، وعشـــيقته التـــى كـــان يحبهـــا  يكـــون قـــد قتـــل المســـتثمر الـــذى حرضـــه

،  المفارقــــة أنــــه حــــين يخــــرج يتــــزوج االبنــــة الحقيقيــــة.  باعتبارهــــا ابنتــــه
ـــــــدها يتجـــــــدد ـــــــل والـــــــدها وبع ـــــــى قت ـــــــا تعليـــــــق !  التحقيـــــــق ف ميلودرام

  . اجتماعى تجنح للمبالغة وبطيئة اإليقاع على نحو عام
  عودة المشاغبين فى البوليس

  . ” ٢المشاغبون فى البوليس  “:  انظر
  عودة مصاص الدماء 

Vampire in Brooklyn 
  ق م ١٠٢)  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 

Paramount. C: Eileen Mack Knight. M: J. Peter Robinson. 
CD: Ha Nguyen. Co-Ps: Ray Murphy, Jr., Dixie J. Capp. E: 
Patrick Lussier. ADs: Gary Diamond, Cynthia Charette. 
DPh: Mark Irwin. ExcPs: Marianne Maddalena and Stuart 
M. Besser. St: Eddie Murphy & Vernon Lynch and Charles 
Murphy. S: Eddie Murphy and Michael Lucker & Chris 
Parker. P: Eddie Murphy and Mark Lipsky. D: Wes Craven. 

 ↑ AscP: Jeffrey Fenner. 



٢٤٤  

Eddie Murphy. Angela Bassett. ¤. Allen Payne. Kadeem 
Hardison. John Witherspoon. Zakes Mokae. Joanna 
Cassidy.  ↑ Simbi Khali, Messiri Freeman, Kelly 
Cinnante. Nick Corri, W. Earl Brown, Ayo Adevemi, Troy 
Curvey, Jr. Vickilyn Reynolds, William Blount, Joe 
Costanza, John La Motta, Marcelo Tubert, Nick DeMauro, 
Jerry Hall, Mark Haining, Wendy Robie, Alyse Mandel, 
Larry Paul Marshall, Vince Micelli, Ray Combs. 
ــــــم طــــــرد جــــــنس  فــــــى أيــــــام نوســــــفيراتو الــــــذى ال يمــــــوت البعيــــــدة ث
ـــــا فـــــى ترانسلفــــــينيا ـــــى جبـــــال كارباثي ـــــدماء مـــــن مصـــــر إل ،  مصاصـــــى ال

ـــــى  ـــــا ومنهـــــا إل ـــــوب أفريقي ـــــى جن ـــــروا إل لكـــــن ذوى المـــــذاق األرفـــــع عب
قـــــتلهم الصـــــيادون جميعـــــا عـــــدا هـــــو .  إحـــــدى جـــــزر مثلـــــث برمـــــودا

ــــــه اآلن البحــــــث عــــــ ــــــى وعلي ــــــدة وهــــــى ف ن مشــــــروع المصاصــــــة الوحي
يختـــــــار شـــــــابا زنجيـــــــا مثلـــــــه شـــــــوارعى الصـــــــفات ويجعلـــــــه .  بـــــــروكلين

، بمعنــــى أن يكــــون  ) بوضــــع نقــــط مــــن دمــــه فــــى فمــــه (لــــه ’  غــــوال ‘
ـــــــم تكتمـــــــل صـــــــفاتها  ـــــــى ل ـــــــا عـــــــن تلـــــــك الت عينيـــــــه فـــــــى النهـــــــار بحث

الواقــــع أنهــــا ابنــــة مصــــاص ممــــن قتلــــوا وأنقــــذ أمهــــا .  المصاصــــية بعــــد
، وتصــــــبح االبنـــــة شــــــرطية  ارق فقــــــط لـــــتجن بعــــــد قليـــــلباحثـــــة الخـــــو 

ـــــذ وصـــــول  ـــــت من ـــــى تتابع ـــــل الت ـــــى سلســـــلة جـــــرائم القت تحقـــــق اآلن ف
يتـــودد إليهـــا بطـــرق مختلفـــة حتـــى تنبـــع بالرغبـــة .  نوســـفيراتو لبـــروكلين

ــــــاء نفســــــها تجاهــــــه ــــــل قصــــــة .  مــــــن تلق ــــــى لنق ــــــة األول ــــــيس المحاول ل
حاولـــــــة ، لكـــــــن تأكيـــــــدا هـــــــو الم دراكيـــــــوال إلـــــــى المعســـــــكر األســـــــود

، ومحــــدود الخيــــال إذا  رغــــم هــــذا هــــو عمــــل محــــبط ككــــل.  الكبــــرى
هارديســـــون يخطـــــف .  مـــــا راعينـــــا وجـــــود اســـــم ويـــــس كـــــرافين عليـــــه

، وذلـــــك فـــــى دور الغـــــول الـــــذى يتحلـــــل  األضـــــواء مـــــن ميرفـــــى نفســـــه
  . جسمه وتتساقط أعضاؤه

   ٢/١عودة مواطن 
Return of a Citizen 

  ق م ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
ـــــع ودور العـــــرض م البلجـــــون أفـــــال [ أفـــــالم يحيـــــى ]  مصـــــر للتوزي

ــــى ــــأليف.  الفخران ــــق:  ت ــــتج منفــــذ.  عاصــــم توفي .  فتحــــى يســــرى:  من
ـــــــدس الصـــــــوت ـــــــل:  مهن ـــــــر:  موســـــــيقى.  مجـــــــدى كام .  كمـــــــال بكي

:  إخــــراج.  علــــى الغزولــــى:  مــــدير التصــــوير.  ناديــــة شــــكرى:  مونتــــاچ
  . محمد خان

ـــــى.  ميرفــــــت أمـــــين ـــــزأحمـــــد .  يحيـــــى الفخران ماجـــــدة .  عبـــــد العزي
عبــــــد : .  ضــــــيوف الفــــــيلم.  إبــــــراهيم يســــــرى.  شــــــريف منيــــــر.  زكــــــى

ــــــراهيم ــــــع.  حســــــين الشــــــربينى.  المــــــنعم إب عثمــــــان : .  باالشــــــتراك م
ــــــق الكــــــردى.  ، لطفــــــى لبيــــــب عبــــــد المــــــنعم ــــــدور توفي .  ، طــــــارق من
أميــــل .  ، حنــــان مصــــطفى ، أحمــــد عضــــل ، عليــــة علــــى لميــــاء األميــــر

  . حمد الغمراوى، م محمد ، حلىّ  شوقى
.  بشــــــكل عــــــام هــــــذا أحــــــد أجمــــــل أفــــــالم الثمانينيــــــات المصـــــــرية

ــــــــــذروة مــــــــــع  ــــــــــى وصــــــــــلت لل ــــــــــود لحظيرتــــــــــه الت محمــــــــــد خــــــــــان يع
، وذلـــك مـــع كاتـــب مـــن أنـــدر كتـــاب تمثيليـــات الشاشـــة  ” الحريـــف “

.  المصــــريين تفانيــــا فــــى دراســــة مــــا يكتــــب حولــــه هــــو عاصــــم توفيــــق
ســـــــانى فـــــــردى تأمـــــــل الواقـــــــع االجتمـــــــاعى المصـــــــرى مـــــــن منظـــــــور إن

ـــــا .  متأســـــى بالمناســـــبة حديثـــــه عـــــن خـــــارج مصـــــر  (هـــــذه لعبتـــــه تمام
، رغــــم أنــــه وكاتبــــه  ، وهــــو أغمــــض وأســــوأ مــــا فــــى الفــــيلم لــــيس لعبتــــه

خمســـــة أخـــــوة مـــــن الطبقـــــة الوســـــطى .  ) عاشـــــا طـــــويال خـــــارج الـــــبالد
، لكنهــــــا لــــــم تعــــــدو  التــــــى يفتــــــرض أنهــــــا عمــــــاد أى مجتمــــــع معاصــــــر

ــــــ (وســــــطى  إمــــــا .  ) ة العظيمــــــة للعمــــــلوهــــــذه هــــــى القضــــــية المحوري
،  ) ميرفـــــــــت أمــــــــين الرائعــــــــة (األخــــــــت الكبــــــــرى :  تطلــــــــع ألعلــــــــى

ــــزواج  ــــث ال يهــــم ال ــــزنس حي ــــت ربمــــا دون أن تحــــس لســــيدة بي وتحول
، األخــــــت الصــــــغرى رغــــــم الشــــــهادة تعمــــــل فــــــى مطعــــــم  أو األســــــرة

، ويــــدبران كــــل شــــىء باســــتقالل كامــــل عــــن  وتتــــزوج زميلهــــا البارمــــان
ـــــم يكـــــن ب األســـــرة ـــــل عـــــدائى ، إن ل أصـــــبحنا نعـــــرف تمامـــــا هـــــذا  (مي
.  ) ! ، هـــــل الحظـــــت تفاصـــــيل الســـــلوك ونـــــوع الســـــيارة مـــــثال الـــــنمط

واآلن مـــــدمن للعقـــــاقير ’  القـــــوى العاملـــــة ‘أخ انتظـــــر طـــــويال توظيـــــف 
،  ، وأخ أصــــــــــغر تحــــــــــول للعمــــــــــل السياســــــــــى الســــــــــرى والشــــــــــطرنج

.  وكالهمــــــا يجســــــدان الهبــــــوط إلــــــى مســــــتوى الهامشــــــية االجتماعيــــــة
، عائــــد مــــن  ) الفخرانــــى ممتــــع األداء (مــــواطن األخ األكبــــر يبقــــى ال

ـــــر االجتمـــــاعى الكاســـــح  الخلـــــيج بنقـــــود ال تســـــعفه فـــــى إيقـــــاف التغيي
وبعــــد فهــــذا العمــــل متعــــة ســــينمائية .  الــــذى ســــببته حقبــــة الســــبعينيات

ــــــة رصــــــد التصــــــرفات  ــــــل بالتفاصــــــيل ودق ــــــة حاف ــــــة رفيع ــــــة وتأملي درامي
، لصــــار واحــــدا مــــن أهــــم  ة، ولــــوال بعــــض العيــــوب البســــيط والمشــــاعر

  . األفالم فى تاريخ السينما المصرية
   ٢/١عودة الهارب 

  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٩٠مصر 
.  تــــايجر فــــيلم]  أفــــالم النصــــر شــــامل لإلنتــــاج والتوزيــــع الفنــــى  [

زكريــــــا :  مــــــدير اإلنتــــــاج.  نبيــــــل صــــــاروفيم:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار
ـــــراهيم :  موســـــيقى تصـــــويرية.  امـــــلمجـــــدى ك:  مهنـــــدس الصـــــوت.  إب

مـــــــــدير .  يوســـــــــف المـــــــــالخ:  مونتـــــــــاچ.  حســـــــــين علـــــــــى إســـــــــماعيل
ـــــى.  محمـــــد طـــــاهر:  التصـــــوير ـــــد العزيـــــز:  المنـــــتج الفن .  صـــــديق عب

  . يوسف أبو سيف:  إخراج.  نبيل صاروفيم:  إنتاج
شــــــــريف عبــــــــد .  شــــــــهيرة.  عــــــــزت العاليلــــــــى.  محمــــــــود ياســــــــين

عطيـــــــة .  عطيـــــــة مهـــــــا.  لوســـــــى.  حســـــــين الشـــــــربينى.  ¤.  المـــــــنعم
، حمـــــــــدى  ، عبـــــــــد الجـــــــــواد متـــــــــولى ، إيهـــــــــاب خورشـــــــــيد عـــــــــويس

، محمــــد أبــــو  خالــــد حمــــزة.  رأفــــت راجــــى.  ســــيد جبــــر.  الســــخاوى
المعلـــــق .  مصـــــطفى الطـــــوخى:  ؛ معـــــارك ، ســـــيد مصـــــطفى حشـــــيش

  . على زيوار:  الرياضى الكبير
رجــــل بيــــزنس يشــــتغل فــــى تجــــارة العقــــاقير يــــتمكن مــــن الهــــرب إلــــى 

ترســــل لــــه الشــــرطة البطلــــة لتــــدعى أنهــــا .  ض عليــــهقبــــرص بعــــد القــــب
، وفــــى ذات  ، ويتعاونـــان معـــا فــــى العمليـــة التاليـــة مهربـــة عقـــاقير مثلــــه

ــــك  ــــه وذل ــــى اســــتولت علــــى ثروت ــــه الت ــــوغر صــــدره ضــــد زوجت الوقــــت ت
  . ميلودراما شرطة بال تميز يذكر.  ’ عودة الهارب ‘حتى تتم 

  ☺  ٢/١عودة الوحش المدمر 
Alien 

  ق م ١٢٤)   س/  مور  ( ١٩٧٩ أميركا
  . ” وحش الفضاء “ : ، س  ف

Twentieth Century Fox [Brandywine -[UK]]. M: Jerry 
Goldsmith. E: Terry Rawling. PD: Michael Seymour. 
SpFxChiefDesigner: H.R. Giger DPh: Derek Vanlint. S: 
Dan O’Bannon. St: Dan O’Bannon, Ronald Shusett, [UC: 
Walter Hill, David Giler]. P: Gordon Carroll, David Giler, 
Walter Hill. D: Ridley Scott. 

Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, 
Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet Kotto. 
ســــــــفينة فضــــــــاء تجاريــــــــة يوجههــــــــا الحاســــــــوب المركــــــــزى لــــــــألرض 

، للحصــــــول علــــــى شــــــىء  ) ، ويحكــــــم كــــــل شــــــىء اآلن ماســــــمه األ (
ــــم  مــــن كوكــــب مــــا ــــدخل لجــــوف اإلنســــان ث ــــا صــــغيرا ي ــــه كائن ، فــــإذا ب

ــــــى يفجــــــره ــــــه حت هــــــذا الكــــــائن ذو صــــــفات .  يتضــــــخم بالتغــــــذى علي
، لـــــيس فقـــــط   ، هـــــى إبـــــداع الفـــــيلم الـــــرئيس حمايـــــة وقتـــــال خرافيـــــة

 ، إنمـــــا كرؤيـــــة جســـــيمة وعميقـــــة ترعبنـــــا كمـــــؤثرات مرئيـــــة حيـــــة فائقـــــة
ــــــك الفضــــــاء المجهــــــول ــــــا ويشــــــعرنا  مــــــن ذل ــــــذى يجــــــب أن يرهبن ، ال

ـــــه ـــــا مـــــثال بجمال ـــــة ال أن يمتعن ـــــة والعقلي هـــــو أيضـــــا .  بتفاهتنـــــا الفيزيائي
،  فــــــيلم يرعبنــــــا مــــــن الحواســــــيب التــــــى مــــــا أن ســــــتدير دفــــــة الحكــــــم

لـــــن )  مالحـــــى الســـــفينة فـــــى هـــــذه الحالـــــة (فســـــترى أن حيـــــاة البشـــــر 
ــــــل مســــــتقبل العلــــــم ــــــة فــــــى األرض أو  تســــــاوى شــــــيئا فــــــى مقاب والتقني

الحصــــول علــــى هــــذا الكــــائن الــــذى ال ترقــــى لمثلــــه تقنيــــات  (الكــــون 
ــــة .  ) وأســــلحة األرض ــــى القمــــة فــــى هــــذه القطع ــــالطبع كــــل شــــىء ف ب

نــــذكر فقــــط باســــتطراد چــــيمس .  األســــتاذية البصــــرية والعقليــــة الفريــــدة
، لكــــــن بــــــال ذلــــــك  كــــــاميرون الــــــذى جعلــــــه أكثــــــر جماهيريــــــة ورعبــــــا

الـــــــــوحش  “انظـــــــــر  (ض أو الرعـــــــــب الـــــــــدفين هنـــــــــا المـــــــــذاق المقـــــــــب
ــــــالى  ” المــــــدمر ــــــم االســــــتطراد الت ــــــوحش المــــــدمر  “، ث —عــــــودة ال

شركة الفـــــيديو هــــى المســــئولة عــــن إهــــدار العنــــوان ـ  ”  الجــــزء الثالــــث
الشــــــهير للجــــــزء األول ووضــــــع العنــــــوان الســــــينمائى للجــــــزء الثالــــــث 

ــــأن   أيضــــا نــــذكر.  ) عليــــه علــــى نحــــو واضــــح االســــتهتار فــــى الواقــــع ب
هــــتم h.  كــــل أولئــــك الممثلــــين تقريبــــا يــــؤدون هنــــا أول دور كبيــــر لهــــم

أحـــــــد نقـــــــاد الخيـــــــال العلمـــــــى بـــــــالحروف الدقيقـــــــة الســـــــم الشـــــــركة 
، والحقيقــــــة أن  المالحيــــــة علــــــى مالبــــــس ســــــيجورنى ويفـــــــر الداخليــــــة

لســـــكوت  الهـــــوس العظـــــيم هـــــذا ال يعـــــدو برهانـــــا صـــــغيرا علـــــى ذلـــــك
ــــــذروة فــــــى قط ــــــذى سيصــــــل لل ــــــة بالتفاصــــــيل وال ــــــه األســــــتاذية التالي عت

  . ] ” ٢٠٠٠العالم سنة  “ [’  مجرى الحسام ‘وأعظم أعماله 
AA: VFx (H. R. Giger, Carlo Rambaldi, Brian Johnson, 

Nick Allder and Denys Ayling). 
AAN: AD-SD (Seymour, Les Dilley and Roger Christian 

-AD, Ian Whittaker -SD). 

الجزء الثالث — عودة الوحش المدمر
  

Alien3 

  ق م ١١٥)  س  ( ١٩٩٢أميركا 
Twentieth Century Fox [Brandywine]. M: Elliot 

Goldenthal. E: Terry Rawlings. SpFx: George Gibbs, 
Richard Edlund. PD: Nomm Reynolds. DPh: Alex 
Thomson. S: David Giler, Walter Hill, Larry Ferguson; 
Based on a St: Vincent Ward. P: Gordon Caroll, David 
Giler, Walter Hill. D: David Fincher. 

Sigourney Weaver. Charles S. Dutton, Charles Dance, 
Paul McGann. Brian Glover. Ralph Brown, Danny Webb. 
Christopher John Fields, Holt McCallany. Lance Henriksen, 
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، وتنجـــــــو  ، يلـــــــتهم الـــــــوحش الطـــــــاقم النيـــــــام أثنـــــــاء رحلـــــــة العـــــــودة
ـــه بقايـــا  ـــة بعـــد ســـقوط الكبســـولة فـــوق كوكـــب ســـجنى يعـــيش علي البطل

بعـــــد قليـــــل يتضـــــح .  ســــجناء يســـــتخدمون لمعالجـــــة النفايـــــات النوويـــــة
، وتبــــــدأ تـــــــداعيات التضـــــــحية  أن ثــــــم وحـــــــش داخلهــــــا هـــــــى نفســـــــها

ـــــ.  المـــــؤثرة ، وجـــــو الســـــجن  ة هـــــذه المـــــرةالحـــــزن هـــــو الســـــمة الغالب
ـــــا ـــــاتم حق ـــــوا لألصـــــولية المســـــيحية  ق ـــــه أن الســـــجناء تحول ، وجـــــزء من
ــــى آن واحــــد القديمــــة ــــة ومحبطــــة ف ــــاة عنيف ــــع يمضــــون حي .  ، والجمي

مـــــؤثرات ممتـــــازة ووييفــــــر تســـــتطيع كالعـــــادة جعـــــل دور المـــــرأة العنيفـــــة 
رغـــم تخليهـــا نســـبيا عـــن  (مـــادة لفصـــل جديـــد مـــن التمثيـــل المحبـــوب 

البـــــؤس أمـــــام األهـــــوال التـــــى صـــــنعت توحـــــد المشـــــاهد الفـــــائق لمســـــة 
لكـــــن ال مفـــــر .  ) معهـــــا بالـــــذات فـــــى الجـــــزء الثـــــانى خـــــارق اإلرعـــــاب

مــــن اإلحســــاس بــــأن الموجــــه الجديــــد القــــادم مــــن قصاصــــات الفـــــيديو 
ــــدرامى للشخصــــية والحــــدث  ــــف ال ــــى التكثي ــــيس بالقــــادر عل ــــة ل الغنائي

ــــــدافع ــــــدفع فجــــــأ وال ــــــوة ال ــــــدت ق ــــــد فيلمــــــى ، وأن السلســــــلة فق ة بع
الـــــوحش  “و”  عـــــودة الـــــوحش المـــــدمر “ســـــكوت وكـــــاميرون الفـــــائقين 

  . ! نعم هذا هو ترتيب تسميتهما اآلن فى مصرـ  ”  المدمر
AAN: VFx (Edlund, Alec Gillis, Tom Woodruff, Jr., 

Gibbs). 

  عودى يا أمى 
  ق أأ ٨٠)  س/  السبكى ( ١٩٦١مصر 

.  ، بهـــــاء الـــــدين شـــــرف عثمـــــان علــــى ســـــعد:  قصـــــة.  دينــــار فـــــيلم
محمـــــد :  ســـــيناريو وحـــــوار.  أحمـــــد عبـــــاس صـــــالح:  أعـــــدها للســـــينما
مــــــــدير .  فــــــــؤاد الظــــــــاهرى:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  أبــــــــو يوســــــــف

  . عبد الرحمن شريف:  إخراج.  كمال كريم:  التصوير
  . ، أمينة رزق ، عمر الحريرى ، شكرى سرحان نادية لطفى

أم متســـــلطة وفـــــى ذات الوقـــــت  . ميلودرامـــــا فواجـــــع مغرقـــــة وفعالـــــة
فـــــى منـــــزل هـــــذا الزميـــــل تحـــــاول الزوجـــــة .  علــــى عالقـــــة بزميـــــل ابنهـــــا

، فتــــأتى الحمــــاة وتقتلــــه وتخــــل الســــجن بينمــــا  اقناعــــه بتــــرك حماتهــــا
تصــــاب ابنتهمــــا بشــــلل ويــــأتى الطبيــــب بهــــا كممرضــــة .  تطلــــق الزوجــــة

  . ، هذا إلى تخرج األم من السجن وتتجدد الصدامات لها
   ٢/١ب عويل الذئا

Howling IV —The Original Nightmare 
  ق م ٨٥)  مور  ( ١٩٨٨أميركا 
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Romy Windsor. Michael T. Weiss. Anthony Hamilton. 
Susanne Svereid. Lamya Derval.  ↑ Norman Anstey, Kate 
Lowards, Dennis Folbigge, Anthony James, Dale Cutts, 
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، حيــــث تــــذهب ميــــرى وزوجهــــا ريتشــــارد  الكاليفورنيــــةبلــــدة دريجــــو 
هـــــذه القريـــــة كتقاليـــــد .  لإلقامـــــة هربـــــا مـــــن الـــــرؤى التـــــى تظهـــــر لهـــــا

ـــــد فكـــــرة أن بهـــــا جـــــرس ضـــــخم  السلســـــة مـــــذءوبون جميعـــــا ، والجدي
ــــرون ــــل ق ــــا قب ، يحمــــل معــــه أســــطورة أن اجتمــــع أهــــل  جــــاء مــــن أوروپ

ى القريــــــة ذات مـــــــرة بنــــــاء علـــــــى ندائــــــه لكـــــــن جمــــــيعهم احترقـــــــوا فـــــــ
، فهــــــذه هــــــى  قصــــــة الفــــــيلم هــــــى تكــــــرار لتلــــــك األســــــطورة.  البــــــرج

مـــــؤثرات .  الوســـــيلة الوحيـــــدة للقضـــــاء علـــــى قريـــــة مذءوبـــــة بالكامـــــل
،  التنميــــق والتحــــول المرعبــــة ثــــم تجميعهــــا كليــــة فــــى الــــدقائق األخيــــرة

ــــرين ال ســــيما مــــن  ــــذى قــــد يجعلــــه فيلمــــا ممــــال بالنســــبة لكثي األمــــر ال
  . السلسلة لم يخبروا األفالم األسبق فى

  العيال الطيبين 
  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٦مصر 

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم ســـــامى عـــــامر]  هـــــيمن فـــــيلم [
ـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  علـــــى ســـــالم ـــــاظر.  رشـــــيدة عب ـــــدس المن :  مهن

:  مــــــدير التصــــــوير.  جمــــــال ســــــالمة:  موســــــيقى.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور
  . زمحمد عبد العزي:  إخراج.  كمال كريم

، عمــــــاد  ، عبــــــد المــــــنعم مــــــدبولى ، ســــــمير صــــــبرى ميرفـــــــت أمــــــين
ــــــرة ، ســــــمير غــــــانم ، نبيلــــــة الســــــيد حمــــــدى ،  ، زكريــــــا مــــــوافى ، أمي

ــــــــف ــــــــو هي ــــــــاس ، عــــــــزة شــــــــريف حلمــــــــى أب ، خديجــــــــة  ، أســــــــامة عب
  . ، نادية فؤاد ، محمود كامل ، عبد الغنى النجدى محمود

يس الفـــــيلم لـــــ (مـــــدير شـــــركة يطـــــرد موظفيـــــه ويســـــتخدم الحاســـــوب 
ــــا ســــاخرة ــــيس ـ  ، أى هــــو جــــاد فــــى هــــذه النقطــــة  فانتازي ــــوم ول ربما الي

وقصــــة انتقــــام ابــــن )  يصــــعب أخــــذه علــــى محمــــل الجــــد ١٩٧٦فــــى 
معالجــــــة !  ، وعالقتـــــه بابنتــــــه التـــــى تنتهــــــى بالحـــــب أحـــــد المــــــوظفيين
  . ساذجة لكل هذا

  العيب 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . جالل الشرقاوى:  إخراج
ــــى  ــــزلبن ــــد العزي ــــور  ، صــــالح منصــــور ، رشــــدى أباظــــة عب ، شــــفيق ن
  . ، مديحة كامل ، مديحة حمدى الدين

ــــــان منحرفــــــان تتهــــــددهما  ميلودرامــــــا فســــــاد حكــــــومى بطلهــــــا موظف
الخطــــة المالئمــــة هــــى إيقاعهــــا فــــى حــــب .  موظفــــة جديــــدة مســــتقيمة

فــــــــى .  ، وتمرينهــــــــا شــــــــيئا فشــــــــىء علــــــــى حقــــــــائق الحيــــــــاة أحــــــــدهما
،   ســـــينما تعتـــــرف كثيـــــرا بحقـــــائق الحيـــــاة هـــــذهالســـــتينيات لـــــم تكـــــن ال

ال بــــــأس بــــــأى .  كمــــــا كانــــــت تحــــــب تقــــــديم نمــــــوذج المــــــرأة القويــــــة
ــــا ، لكــــن المشــــكلة أن يفــــرض نفســــه فــــى صــــورة  مضــــمون بالنســــبة لن

  . مواعظ ال تهدأ وال تتوقف
  يا لولو عيب …عيب يا لولو 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٨مصر 
:  ســــــيناريو وحــــــوار.  طنطــــــاوىأفــــــالم ســــــيد ]  شــــــافعى لألفــــــالم [

.  عمــــــــر خورشــــــــيد:  موســــــــيقى.  ، وصــــــــفى درويــــــــش بهجـــــــت قمــــــــر
مـــــدير .  صـــــالح عبــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  مـــــاهر عبـــــد النــــور:  منــــاظر
  . سيد طنطاوى:  إخراج.  عصام فريد:  التصوير
ـــــى ـــــى نيلل ـــــام ، عـــــزت العاليل ـــــز ، عـــــادل إم ـــــد العزي ،  ، محمـــــود عب

،  ، محمـــــد شـــــوقى عراوى، نظـــــيم شـــــ ، حســـــن عابـــــدين ســـــامى كامـــــل
  . عزيزة حلمى

، تتــــرك منزلهــــا وتقــــيم فــــى شــــقة  ميلودرامــــا عــــن فتــــاة زائــــدة التحــــرر
نيللــــى مقنعــــة فــــى .  ، وتنتهــــى األمــــور بشــــكل مأســــاوى ثــــالث عــــزاب

ــــك انطالقهــــا ــــة فيمــــا هــــو بعــــد ذل ــــاقى الممثلــــين .  ، مبالغ أمــــا أدوار ب
  . فهى أقل من قدراتهم
  عيش الغراب 

Mushroom 
  ق م ١٠٨)  س/  الحجاز/  ت ( ١٩٩٧مصر 

ــــــــوب [ ــــــــوب]  أوســـــــكار آرت فـــــــيلم  ب ســـــــيناريو .  آرت فـــــــيلم ب
.  محمــــــد ياســــــين:  مســــــاعد مخــــــرج أول.  صــــــالح فــــــؤاد:  وحــــــوار

/  مهنـــــــــدس:  ميكســـــــــاچ.  محمـــــــــود محســـــــــن:  مهنـــــــــدس الـــــــــديكور
موســـــــيقى .  محمـــــــد أبـــــــو العـــــــزم:  المنـــــــتج الفنـــــــى.  مجـــــــدى كامـــــــل

مــــــدير .  ســـــلوى بكيـــــر:  مونتـــــاچ <.  نبيـــــل علـــــى مـــــاهر:  تصـــــويرية
  . > سمير سيف:  إخراج.  سمير فرج:  التصوير

محمـــــود :  بطولـــــة.  مصـــــطفى متـــــولى.  ¤.  يســـــرا.  نـــــور الشـــــريف
ـــــــل ـــــــو عـــــــوف.  قابي .  عـــــــزت المشـــــــد.  نـــــــدى بســـــــيونى.  عـــــــزت أب

والوجــــــــوه .  ، عصــــــــام مصــــــــطفى متــــــــولى نيــــــــروز هــــــــانى:  والطفــــــــالن
.  حســـــين منيـــــر.  شـــــلبىياســـــر .  ســـــابينا.  عمـــــرو مهـــــدى.  الجديـــــدة

.  ، بهجــــت الســــمرى ، جمــــال شــــاهين ، أحمــــد فــــؤاد أشــــرف صــــالح
،  لــــورى/  ، الفليبينيــــة ، منيــــر زخــــارى كمــــال الزينــــى:  باالشــــتراك مــــع
اشـــــترك فـــــى  ␡.  ســـــمير ســـــيف:  القصـــــة الســـــينمائية.  أكمـــــل توفيـــــق

،  ، نعمـــــات عبـــــد الناصـــــر ، أشـــــرف البربـــــرى ســـــيد العربـــــى:  التمثيـــــل
، ســـــيد  ، عبـــــد العزيـــــز مبـــــارك ، ضـــــياء عبـــــد الخـــــالق عطـــــا الغمـــــراوى

،  ، عــــــالء الــــــدين الســــــعيد ســــــالم حمــــــدان.  ، رأفــــــت فــــــوزى زكــــــرى
، أســـــامة  ، فـــــرج عبـــــد الفتـــــاح ، هشـــــام الســـــيد جمـــــال عبـــــد الحميـــــد

، خالــــــد  ؛ شــــــريف يســــــرى ، عــــــالء خمــــــيس ، أحمــــــد الزنــــــاتى نعــــــيم
، نــــــــاروز  ، هـــــــدى حـــــــافظ ، هبـــــــة حـــــــافظ ، هيـــــــام محمـــــــود فـــــــوزى
  . غبريال

توليفــــة مــــن خيــــوط مجموعــــة مــــن أفــــالم النشــــاط األميركيــــة الكبــــرى 
فــــــى الســــــنوات الســــــابقة عليــــــه زائــــــد أفــــــالم نشــــــاط الــــــنجم الصــــــينى 



٢٤٥  

ــــونير .  ، ال يعوزهــــا ســــوى شــــىء واحــــد هــــو النشــــاط چــــاكى شــــان ملي
مصــــــرى حصــــــل علــــــى شــــــحنة بـــــــلوتونيوم مــــــن مهربيــــــه فــــــى اإلتحــــــاد 

التــــى تعتقــــد أنــــه  السوفـــــيتى الســــابق وأخفــــاه فــــى ســــيناء مــــع القبائــــل
، يختطــــف  ) ال تأبــــه كثيــــرا لمثــــل هــــذه األشــــياء (يتــــاجر فــــى العقــــاقير 

ـــــــه معتقـــــــدين أنهـــــــا ابنتـــــــه  عمـــــــالء للمخـــــــابرات المركزيـــــــة ابنـــــــة زوجت
،  هنــــا نحــــو ألــــف مصــــدر لعــــدم اإلقنــــاع (ويســــاومونه لشــــراء الشــــحنة 

أبســـــــطها أنـــــــه يقـــــــول أن المخـــــــابرات المركزيـــــــة خاطفـــــــة األطفـــــــال ال 
ـــــة  معلومـــــات األســـــريةتعـــــرف أبســـــط ال ، وأنهـــــا تشـــــترى المـــــواد النووي

، أو ببســــاطة هــــى أضــــحوكة  بــــدال مــــن جمــــع المعلومــــات أو االغتيــــال
ال تجيــــــد حتــــــى االبتــــــزاز لدرجــــــة أن البطــــــل نفســــــه يســــــأل مســــــتعجبا 

، وهــــــذه نكتــــــة  هــــــؤالء مجــــــرد عمــــــالء:  فيجــــــد الــــــرد بنفــــــى ضــــــمنى
ـــذاتها ـــر مفهومـــة قائمـــة ب رى هـــذه عـــزاؤك الوحيـــد أنـــك ســـت.  أخـــرى غي

ـــــارانويا تمتــــد لتشــــمل .  ) ! واألخيرة أيضــــاـ  األشــــياء للمــــرة األولــــى  الب
إســـرائيل بعـــد طـــول انتظـــار مـــن المشـــاهد باعتبارهـــا الســـر األول لكـــل  

ـــــاريخ ـــــا منـــــذ فجـــــر الت ـــــونير  كوارثن ، فنجـــــد الحـــــارس الشخصـــــى للملي
يتضـــــح أنـــــه لـــــيس أبكمـــــا ويخطــــــف الطفلـــــة والشـــــحنة فـــــى اللحظــــــة 

الموســــــاد هنــــــا  (الهــــــرب بهمــــــا إلــــــى إيــــــالت المناســــــبة ويشــــــرع فــــــى 
ـــــــــم يعـــــــــرض مـــــــــاال  أفضـــــــــل بعـــــــــض الشـــــــــىء فهـــــــــو علـــــــــى األقـــــــــل ل

البطـــــــل ضـــــــابط مهـــــــام خاصـــــــة ســـــــابق أبـــــــو :  المهـــــــم.  ) ! لشـــــــرائها
، تســـــتنجد بـــــه زوجتـــــه  الطفلـــــة المخطوفـــــة ال يفيـــــق اآلن مـــــن الســـــكر

ـــل  ـــه الخاصـــة بمســـاعدة صـــف ضـــابط زمي ـــدأ فـــى شـــن حرب الســـابقة فيب
تــــــك أثمــــــن مــــــن أن تضــــــيعه فــــــى مثــــــل هــــــذه بكلمــــــة وق.  ســــــابق لــــــه
  . السذاجات

   ٢/١العيش والملح 
  ق أأ ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٤٩مصر 

ــــرى:  ؛ حــــوار حســــين فــــوزى:  ســــيناريو.  نحــــاس فــــيلم ــــديع خي .  ب
.  كريكــــــــــور:  مهنــــــــــدس الصــــــــــوت.  مــــــــــارى شــــــــــماس:  المونتــــــــــاچ
.  رمســـــيس نجيـــــب:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  هـــــاجوب أصـــــالنيان:  الــــديكور
  . حسين فوزى:  تأليف وإخراج.  د نصرمحمو :  تصوير

عبـــــاس .  ، ســـــعد عبـــــد الوهـــــاب وجهـــــين جديـــــدين نعيمـــــة عـــــاكف
، مختــــــار  ســــــعيد خليــــــل.  ، حســــــن فــــــايق لــــــوال صــــــدقى >،  فــــــارس
،  ، وداد حمـــــدى ، حســـــن كامـــــل ، عبـــــد المـــــنعم إســـــماعيل حســـــين

  . < سعاد أحمد
، فيتــــودد لهــــا رب  فتــــاة خفيفــــة الظــــل تــــدخل مصــــادفة لحفــــل ثــــرى

ــــر لالمنــــز  ــــى الفقي ــــه أن يســــاعد حبيبهــــا المغن ــــا  ، فتطلــــب من ، مــــن هن
ـــــر فيهـــــا وقطيعـــــة  ـــــدأ شـــــك األخي ـــــح ‘يب .  لهـــــا’  حـــــارة العـــــيش والمل

  . ، سريعة وممتعة كوميديا استعراضية
  عين التيس واألزرق 

Buckeye and the Blue 
  ] تليفـزيونى [ق م  ٩١)   ت  ( ١٩٩٠كندا  ح 

DPh: Mark Irwin, C.S.C. E: Nicholas Wentworth. 
MCompAndCond: Bruno Nicolai. P: John H. Cushingham. 
ExcP: David Grossberg. W and D: M.G. Compton.  ↑ 
LineP: Jack Bohrer. AscPs: Jack N. Young, David Skousen, 
Frank Steinhauer, George Morgan. 

Str: Robyn Lively. Jeffrey Osterhage. Co-Str: Rick Gibbs. 
Will Hannah. Kenneth Jensen. Patrick Johnston. Stuart 
Rogers. With Michael Horse -as Cherokee Bill.  ↑ 
Howard Allen, Mike Casper, Johnny Lee Cox, Robert H. 
Elliott, James Gooden, Bob Gotlieb, Grizzly Green, Dan 
Gunther, Row Gunzberg, Henry Max Kendrick, Steve 
Kimbriel James Oscar Lee, Rusty Lee, Eugenia Moran, 
George Morgan, Sue Nelacik, John Pearce, Jim Reeves, 
Blanche Rubin, John Tacoma, Tiny Wells, Don West, Grant 
Wheeler. With Ernie Lively -as Jessie Thatcher. 

ـــاة تحـــب صـــديق أخ ـــيس فت ـــو زهـــرة عـــين الت يهـــا وصـــديق طفولتهـــا بل
ـــــد .  دك هـــــاريس ـــــران للجـــــيش ويصـــــرع أخوهـــــا علـــــى ي ـــــذهب األخي ي

، بينمــــا يصــــبح بلــــو ســــاطى  الكولونيــــل الجــــزار أثنــــاء الحــــرب األهليــــة
هــــى تحــــب المسدســــات والمغــــامرات وتقــــرر .  بنــــوك وقطــــارات شــــهير

ـــذ  ـــره من ـــم ت ـــذى ل التحـــول لســـاطية هـــى األخـــرى للفـــت نظـــر حبيبهـــا ال
موعـــــة مـــــن الشـــــبان المتجـــــولين يـــــدعون أن لهـــــم تقابـــــل مج.  ســـــنوات

، فتقــــودهم فــــى سلســــلة عمليــــات آخرهــــا الســــطو  تاريخــــا فــــى الســــطو
كوميــــديا ويســــترن .  علــــى بنــــك الكولونيــــل الجــــزار فــــى دودچ ســــيتى

ــــــى بعــــــض  متواضــــــعة ــــــة وخفــــــة الظــــــل ف ــــــبعض الحيوي ــــــزت ب ، وإن تمي
ـــــــة الحكـــــــى األســـــــطورى بلوحـــــــات فصـــــــلية .  لحظاتهـــــــا ـــــــروى بطريق ي

ـــــا بــــــ  لمتقســـــم الفـــــي ـــــة  “ [’  كـــــات بـــــاللو ‘، ممـــــا يـــــوحى أحيان العابث
  . ، تأكيدا اليفـلى ليست چين فوندا ] ” والصعلوك

  عين الحياة 
  ق أأ ١٠٦)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

ـــــــة للســـــــينما [ ـــــــيلم]  المؤسســـــــة المصـــــــرية العام قصـــــــة .  ســـــــمر ف
،  عطيـــــة عبـــــده:  مونتـــــاچ.  محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن:  وســـــيناريو وحـــــوار

:  مـــــدير التصـــــوير.  مطيـــــع زايـــــد:  المنـــــتج المنفـــــذ . ظـــــىشـــــريف في
  . إبراهيم الشقنقيرى:  إخراج.  سعيد بكر

، آمــــــال  ، محمــــــد الــــــدفراوى ، صــــــالح ذو الفقــــــار ســــــميرة أحمــــــد
ــــــد ــــــد الخــــــالق صــــــالح زاي ــــــة عــــــزت ، عــــــادل المهيلمــــــى ، عب ،  ، نادي

  . ، حسين عيسى ، عبد المنعم بسيونى ممدوح زايد
ـــــرعصــــابة دوليــــة تســــرق جــــوه ، وتخبئهــــا فــــى  رة مــــن متحــــف اللوف

ــــاهرة ــــى محــــل بالق ــــة ف ــــة لطفلهــــا.  لعب ــــة اشــــترت اللعب ــــدأت  البطل ، وب
  . المغامرات الركيكة

  ☺ العين الذهبية 
GoldenEye 

  ق م ١٣٠)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا /  بريطانيا
[United Artists] Danjac, Inc.; United Artists [Eon]. AscP: 

Anthony Waye. CD: Lindy Hemming. E: Terry Rawlings. 
DPh: Phil Meheux. PD: Peter Lamont. M: Eric Serra. 
GoldenEye Perf: Tina Turner, W: Bond and The Edge, P: 
Nellee Hooper. ExcP: Tom Pevsner. S: Jeffrey Caine and 
Bruce Feirstein. St: Michael France. P: Michael G. Wilson 
and Barbara Broccoli. D: Martin Campbell. 

Pierce Brosnan -as Ian Fleming’s James Bond 007. ¤ Str: 
Sean Bean. Izabella Scorupco. Famke Janssen. Joe Don 
Baker. Robbie Coltrane. Tcheky Karyo, Gottfried John, 
Alan Cumming, Michael Michen, Serena Gordon. Desmond 
Llewelyn, Samantha Bond. And Judi Dench -as M. 

ــــــاب  ــــــد غي ــــــد بع ــــــرة لچــــــيمس بون ــــــك   ســــــنوات ٦عــــــودة مظف ، وذل
بروزنـــــــان .  كاألفضـــــــل فنيـــــــا وجماهيريـــــــا منـــــــذ الكالســـــــيات المبكـــــــرة

،  يتـــــولى الكركتـــــر علــــــى نحـــــو أخـــــاذ ســــــواء كوســـــامة أو كخفـــــة ظــــــل
ســــــة ويضــــــيف إليهــــــا هنــــــا بعــــــض الصــــــرامة والجديــــــة بــــــل وحتــــــى لم

أيضــــا البطلتــــان ليســــتا مجــــرد دمــــى جميلــــة كمــــا .  االنتقــــام الشخصــــى
، إنمــــــــــا واحــــــــــدة رقيقــــــــــة وجميلــــــــــة حقــــــــــا  فــــــــــى بعــــــــــض الحــــــــــاالت

، والثانيــــــة شرســــــة العنــــــف ومفرطــــــة الشــــــهوانية فىــــــآن  ) ســــــكوراپكو (
، وهــــذا يخلــــق فرصــــة لبونــــد لســــيل مــــن التعبيــــرات  ) يانســــين (واحــــد 

ـــــى والمغرقـــــة علـــــى نحـــــ ـــــر مســـــبوق فـــــى الجنســـــية مزدوجـــــة المعن و غي
ــــل .  فــــيلم بهــــذه الشــــعبية ــــا روســــية يتزعمهــــا عمي الحبكــــة منظمــــة مافي

،  ســــــابق باالســــــتخبارات البريطانيــــــة وقائــــــد الجــــــيش الروســــــى نفســــــه
ـــــرادار والتشـــــويش ـــــة بالنســـــبة لل ، ومـــــن  تســـــرق طـــــائرة هليكـــــوپتر خفي

ـــــى ـــــة ‘ ثمـــــة تســـــتولى بهـــــا عل ، وهـــــو جهـــــاز لتشـــــغيل  ’ العـــــين الذهبي
تطلـــــق الواحـــــدة منهـــــا قنبلـــــة نوويـــــة فـــــى الغـــــالف ســـــاتياليتات روســـــية 

الجــــــوى ممــــــا يســــــبب عطــــــال شــــــامال للكهربــــــاء واإلليكترونيــــــات فــــــى 
،  الســـــــــاتياليت األول يســــــــتخدم لتغطيــــــــة الســـــــــرقة.  دائــــــــرة واســــــــعة

ـــــك  ـــــد أن يحـــــول رصـــــيد البن ـــــدن بع ـــــوق لن ـــــانى ســـــينفجر ف وهـــــاهو الث
ــــــى حســــــاب العصــــــابة ــــــن مشــــــاهد !  المركــــــزى فيهــــــا إل ــــــل م كــــــم هائ

، أبرزهـــــا تاكيـــــدا قيـــــادة بونـــــد لدبابـــــة تـــــدمر  لحركـــــى الفائقـــــةالنشـــــاط ا
ـــــة  ـــــانى ســـــان پيترســـــبيرج العريق ـــــه مـــــن مب ـــــأس ب فـــــى طريقهـــــا كمـــــا ال ب

لكــــن ال شــــىء يفــــوق اللحظــــة المبكــــرة التــــى يقفــــز فيهــــا .  الضــــخمة
ـــــال  ـــــى داخـــــل طـــــائرة تهـــــوى ب ـــــل ليســـــبح إل بونـــــد مـــــن أعلـــــى ســـــد هائ

ــــــد ــــــذ نفســــــه بهــــــا قائ ــــــى العا!  ، وينق ــــــا يســــــمى ف ــــــة المصــــــرية إن م مي
الســــــــــينما الخالصــــــــــة …هــــــــــو ذروة الســــــــــينما الحقيقيــــــــــة ’  معــــــــــرا ‘

،  الســـــينما كمـــــا افتـــــرض لهـــــا أن تكـــــون ولتهليلنـــــا أن يزعـــــق معهـــــا…
ــــــون صــــــاحب قــــــوانين  ــــــزاك نيوت ــــــت النتيجــــــة تملمــــــل أي ــــــو كان ــــــى ل حت

ـــــره ـــــد .  الحركـــــة فـــــى قب ـــــب ليخل ـــــوان شـــــىء كت ـــــر للعن ـــــا تيرن ـــــة تين أغني
ين البدايـــــة أضـــــاعت معظمهـــــا حـــــذوفات بالجملـــــة فـــــى عنـــــاو .  دهـــــورا

، ذلـــــك إنهـــــا تصـــــور فتيـــــات شـــــبه  بالـــــذات فـــــى النســـــخة الســـــينمائية
هــــذا مثــــال .  عاريــــات يحطمــــن تماثيــــل عمالقــــة مــــن الفتــــرة السوفـــــيتية

.  واحـــــد مـــــن المتاعـــــب اليوميـــــة التـــــى تصـــــادف صـــــناع هـــــذا الكتـــــاب
أول فــــيلم أجنبــــى يعــــرض فــــى مصــــر بــــأربع نســــخ بعــــد عــــامين ونصــــف 

ــــالث ”  الديناصــــورات—عــــب حديقــــة الر  “مــــن  أول مــــا عــــرض فــــى ث
أول مـــــا عـــــرض فـــــى خمـــــس ”  تيتانيـــــك “، وقبـــــل عـــــامين مـــــن  نســـــخ
  . نسخ

  عيون سهرانة 
  ق أأ ١٢٠)   س ( ١٩٥٦مصر 

، عــــز  يوســــف عيســــى:  قصــــة وســــيناريو.  أفــــالم جبرائيــــل تلحمــــى
:  مهنـــــدس الصـــــوت.  محمـــــد عبـــــاس:  المونتـــــاچ.  الـــــدين ذو الفقـــــار

ــــــد.  شــــــارل فوســــــكاو ــــــديكورمهن ــــــور:  س ال ــــــد الن ــــــدير .  مــــــاهر عب م
ــــــــاج ــــــــان:  اإلنت ــــــــك هــــــــيج كيفوركي ــــــــل يزب ــــــــه :  موســــــــيقى.  ، إمي اندري
.  وديــــــد ســــــرى:  مــــــدير تصــــــوير.  يوســــــف عيســــــى:  حــــــوار.  رايــــــدر
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج

،  عبـــــد الـــــوارث عســـــر.  صـــــالح ذو الفقـــــار:  وألول مـــــرة.  شـــــادية
عبــــد الــــرحيم  >،  اكر، عفــــاف شــــ فــــؤاد المهنــــدس.  فــــردوس محمــــد

، محمــــد  ، ســــامية رشــــدى ، عــــدلى كاســــب ، محمــــد شــــوقى الزرقــــانى
ــــــــــديب محيــــــــــى :  ، والبطــــــــــل العــــــــــالمى < ، حســــــــــن الجنــــــــــانينى ال
  . عقيلة راتب:  باالشتراك مع.  الحماقى

.  درامـــــا ترقـــــب عاطفيـــــة مثيـــــرة نســـــبيا وجيـــــدة الصـــــنع بشـــــكل عـــــام
ـــة ـــد البطلـــة هـــارب مـــن العدال ابط شـــرطة ، وهـــى تتحاشـــى حـــب ضـــ وال

، ويحكــــــــم عليهــــــــا  اآلن يــــــــتهم األب ظلمــــــــا بجريمــــــــة قتــــــــل.  لهــــــــا
  . أول أفالم صالح ذو الفقار!  باإلعدام

   ٢/١عيون الصقر 
  ق م ١٠٠)  س/   النصر/  ت ( ١٩٩٢مصر 

قصــــــــــة وســــــــــيناريو .  الســــــــــبكى]  أفــــــــــالم النصــــــــــر الســــــــــبكى  [
ـــــراهيم المـــــوجى:  وحـــــوار .  عـــــاطف شـــــكرى:  مســـــاعد المخـــــرج.  إب
مونتــــــاچ .  محمــــــد عبــــــد الوهــــــاب:  ؛ كــــــوافير يوســــــف طــــــه:  مــــــاكيير

ـــــدس:  ميكســـــاچ.  مارســـــيل صـــــالح:  نيجـــــاتيف ـــــد/  مهن .  ســـــيد حام
موســــــــيقى .  حمــــــــدى حســــــــن:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  نــــــــوال:  المقدمــــــــة
مشــــاهد البحــــر .  ســــلوى بكيــــر:  مونتــــاچ.  حســــين اإلمــــام:  تصــــويرية
عيد ســـــ:  مـــــدير التصـــــوير.  هشـــــام ســـــرى:  مـــــدير التصـــــوير:  األحمـــــر
  . إبراهيم الموجى:  إخراج ↔.  الشيمى

محمـــــــد .  حســـــــن األســـــــمر.  ¤:  فـــــــى.  رغـــــــدة.  نـــــــور الشـــــــريف
عثمــــان .  محمــــد توفيــــق:  الممثــــل القــــدير.  فتــــوح أحمــــد.  الــــدفراوى

.  ، عـــــالء ولـــــى الـــــدين ، ســـــيد صـــــادق ، أحمـــــد صـــــيام عبـــــد المـــــنعم
،  ، فــــــوزى إبــــــراهيم ، چــــــورچ غــــــالى ، ســــــليمان عيــــــد رانيــــــا فــــــتح اهللا

  . توتا وأمينة:  ؛ الطفلتين ، عمرو أديب سامة الفولىأ
مجنــــد بســــالح الحــــدود فــــى حاجــــة ماســــة للمــــال لإلنجــــاب بتقنيــــة 

، يعــــرض عليــــه مهــــرب عقــــاقير كبيــــر أن يمنحــــه إيــــاة  أطفــــال األنابيــــب
يتظــــــاهر بــــــالقبول مــــــع إعــــــالم .  نظيــــــر التغاضــــــى عــــــن شــــــحنة مهربــــــة

ى والـــــد البطـــــل اآلن تقـــــبض العصـــــابة علـــــ.  رئاســـــته وتضـــــبط الشـــــحنة
وتقتلـــــــه فعـــــــال عنـــــــدما يـــــــرفض تغييـــــــر شـــــــهادته وتكـــــــون هـــــــذه بدايـــــــة 

، لكــــن ركاكـــــة مشـــــاهد  هـــــذه تبــــدو قصـــــة جيـــــدة.  المواجهــــة العنيفـــــة
  . النشاط والعنف أفسدت كل شىء

  عيون ال تنام 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 

أنســــــى :  منــــــاظر.  اتحــــــاد الفنـــــانين التعــــــاونيين]  أفـــــالم الطليعــــــة [
ـــو ســـيفأ ـــاچ.  ب ـــاظر.  ســـعيد الشـــيخ:  مونت ـــدس المن ـــو :  مهن أنســـى أب

:  مـــــدير التصـــــوير.  إبـــــراهيم حجـــــاج:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  ســـــيف
  . رأفت الميهى:  تأليف سينمائى وإخراج.  مصطفى إمام

،  ، ســـــعاد عبــــــد اهللا ، أحمـــــد زكــــــى ، مديحـــــة كامــــــل فريـــــد شــــــوقى
  . ، وفيق فهمى ر، نعيمة الصغي ، نزار السامرائى على الشريف

،  درامـــــا قويـــــة التـــــأثير عـــــن تحـــــول القـــــيم فـــــى مصـــــر الســـــبعينيات
رغبـــــة تحـــــت  ‘مـــــأخوذة ببراعـــــة نســـــبية عـــــن مســـــرحية يـــــوچين أونييـــــل 

ـــــدردار  ٦ورشـــــة ومنـــــزل صـــــغيران يطـــــالن علـــــى كـــــوبرى .  ’ شـــــجرة ال
ـــــوبر ـــــى المســـــار  أكت ـــــدو مـــــن اللحظـــــة األول ، همـــــا مســـــرح لصـــــراع يب

ــــــذى ســــــينتهى إ ــــــدموى الحتمــــــى ال ــــــهال ــــــزوج .  لي ــــــرى يت صــــــاحبهما الث
، ثــــم مكائــــد متبادلــــة بينهــــا وبــــين أخيــــه غيــــر  البطلــــة الفقيــــرة الجميلــــة

، لكــــن بعــــد أن تكــــون  ، فيطــــرد األخيــــر مــــن العمــــل بالورشــــة الشــــقيق
، والكــــل  اآلن هـــى حامــــل.  قـــد نشــــأت بينهمـــا عالقــــة حـــب شــــهوانية

ــــــراث ــــــى المي ــــــذى ســــــوف ســــــيفوز .  يتصــــــارع عل ــــــن ال ــــــل م ــــــن تتخي ل
، حــــين   هــــذا الفــــيلم الجــــرىء سياســــيا كــــاد يتعــــرض لمجــــزرة ! بالطفــــل

ــــه يحــــرض )  نعــــم الفنــــانين (كتــــب أحــــد الفنــــانين  مقــــاال يقــــول فيــــه أن
  ! على الزنا بالمحارم
  العيون النارية

  . ” الغضب المدمر “:  انظر

  



٢٤٦  

  غابة الجحيم
  . ” صائد الجبابرة “:  انظر

  ☺ غابة الشر 
Blackboard Jungle 

  تلوين/   ق أأ ١٠١)  س/   ت  ( ١٩٥٥أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. Screen Play: Richard Brooks; 

>Based on the N: Evan Hunter.< Rock Around the Clock: 
Played: Bill Haley and His Comets; Invention for Guitar 
and Trumpet: Played: Stan Kenton and His Orchestra; The 
Jazz Me Blues: Played: Bix Beiderbecky and His Gang. 
DPh: Russell Harlan, A.S.C.; ADs: Cederic Gibbons and 
Randall Duell; SD: Edwin B. Willis, Henry Grace; FE: 
Ferris Webster; MAdp: Charles Wolcott; RecSup: Wesley 
C. Miller; AstD: Joel Freeman; MUp: William Tuttle. P: 
Pandro S. Berman. D: Richard Brooks. 

Str: Glenn Ford; >Anne Francis, Louis Calhern.< With: 
Margaret Hayes, John Hoyt, Richard Kiley, Emile Meyer, 
Basil Ruysdael, Warner Anderson. And Ftr: Sidney Poitier, 
Vic Morrow, Dan Terranova, Rafael Campos, Paul 
Mazursky. 

، ال تــــزال تحــــتفظ بغيــــر  كالســــية أفــــالم مــــدارس الطلبــــة المنحــــرفين
قليــــل مــــن وقــــع الصــــدمة الــــذى تركتــــه علــــى المجتمــــع األميركــــى علــــى 

ـــــى حينهـــــا ـــــر مســـــبوق ف ـــــوتر .  نحـــــو غي ـــــة وت ـــــة الكثاف ـــــا فائق ـــــى درام ف
ــــوط صــــارخة المــــدلوالت تــــروى قصــــة التحــــديات التــــى يواجههــــا  الخي

، داخــــل إحــــدى مــــدارس أحــــد  ) ردفــــو  (مــــدرس جديــــد متفــــتح األفــــق 
.  األحيــــاء الفقيــــرة حتــــى يفلــــح بعــــد جهــــد هائــــل فــــى اكتســــاب ثقــــتهم

ـــتهم علـــى كـــل مـــا فـــى  ـــة فاســـدون يفرضـــون هيمن ـــة بلطجي مجمـــل الطلب
يتــــزعمهم شــــاب غيــــر قابــــل .  المدرســــة وال طمــــوح آخــــر فــــى حيــــاتهم

، بينمـــــا فـــــى الكفـــــة المقابلـــــة ال يوجـــــد ســـــوى  ) مـــــوررو (لإلصـــــالح 
ـــــب  ـــــب طي ـــــونى ضـــــده طال ـــــل الل ـــــده بســـــبب التحام لكـــــن ال شـــــىء بي

األثـــــــر العـــــــام بـــــــالغ الوطـــــــأة بحيـــــــث ال تخفـــــــف منـــــــه .  ) پواتييـــــــه (
ــــــت  ــــــى حاول ــــــة الطويلــــــة الت  ـ  غالبا ألســــــباب رقابيةـ  المقدمــــــة المكتوب

التهــــوين مــــن فداحــــة النقــــد الــــذى ســــيوجهه الفــــيلم للنظــــام التعليمــــى 
هــــــدف عــــــالج وتشــــــدد علــــــى أن هــــــدف الفــــــيلم هــــــو النقــــــد البنــــــاء ب

، أضــــــــاف   مورروـ  پواتييهـ  أداء أخــــــــاذ مــــــــن الثالثــــــــى فورد.  المشــــــــكلة
، وكتابــــــة وتوجيــــــه شــــــديدى اإلحكــــــام مــــــن  كثيــــــرا لألثــــــر اإلجمــــــالى

ريتشــــارد بـــــرووكس الـــــذى يقــــدم نموذجـــــا لمـــــا يجــــب أن تكـــــون عليـــــه 
أول أفـــــالم پواتييـــــه .  القـــــوة الدراميـــــة فـــــى أفـــــالم التعليـــــق االجتمـــــاعى

ــــــوررو وكــــــذا الموج ــــــك كممثــــــلـ  فيماـ  هوم ــــــول مازورســــــكى وذل ،  بعد پ
قبـــــل أســـــمائهم وإن كـــــان الواقـــــع ’  نســـــّمى ‘جميعـــــا بائتمـــــان رســـــمى 

أمـــــــا .  أن لـــــــألول واألخيـــــــر بعـــــــض الظهـــــــورات الثانويـــــــة قبـــــــل ذلـــــــك
الممثــــــل الــــــدومينيكى رافائيــــــل كــــــامپوس فــــــال يكــــــاد يــــــذكر لــــــه اليــــــوم 

بيلـــــل العنـــــاوين الرئيســـــة تســـــقط علـــــى أغنيـــــة .  ســـــوى هـــــذه البدايـــــة
  . ’ الروك حول الساعة ‘هيلى التى دشنت موسيقى الروك 

AAN: S; Cgr -B&W; AD-SD (Gibbons, Duell; Willis, 
Grace -SD); FE. 

   ٢/١غابة من السيقان 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٤مصر 

:  ســـــيناريو وحـــــوار.  إحســـــان عبـــــد القـــــدوس:  قصـــــة.  چينـــــا فـــــيلم
فكــــــرى :  مونتــــــاچ.  ، حســــــام الــــــدين مصــــــطفى محمــــــد أبــــــو يوســــــف

حســـــام الـــــدين :  إخـــــراج.  إبـــــراهيم صـــــالح:  مـــــدير التصـــــوير.  رســـــتم
  . مصطفى

  . ، عزة كمال ، نيللى ، ميرفـت أمين محمود ياسين
، فيصــــاب تــــدريجيا بعقــــدة الشــــك فــــى  فتــــاة تطــــارد محاميــــا ناجحــــا

، يتحـــول األمــــر مـــن وسوســــة إلـــى هلوســــة  ، بمــــا فـــيهم زوجتــــه النســـاء
،  لصــــنع فــــيلم قــــوى عــــن موضــــوع نفســــى جــــاد محاولــــة.  إلــــى جنــــون

ــــــدوس ــــــد الق ــــــا ككــــــل  عــــــن قصــــــة إلحســــــان عب ــــــدو مبالغ ، ولكــــــن يب
ميرفـــــــت أمــــــين هــــــى .  ومفتقــــــدا لالقنــــــاع فــــــى أكثــــــر مــــــن ذى منطقــــــة

  . األفضل فى مثلث النجومية
  غازية من سنباط 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٧مصر 
  . السيد زيادة:  إخراج

، أمـــــين  ، عبـــــد اللطيـــــف التلبـــــانى ، محمـــــد عـــــوض شـــــريفة فاضـــــل
  . الهنيدى

تهــــــرب مــــــن زواج إجبــــــارى مــــــن  )  غازيــــــة العنــــــوان (راقصــــــة ريفيــــــة 
،  هنــــا تتعــــرف علــــى فرقــــة إلحيــــاء األفــــراح.  كهــــل ثــــرى إلــــى القــــاهرة

تحـــــــت .  ويتســـــــبب انضـــــــمامها لغضـــــــب العنصـــــــرين النســـــــائيين فيهـــــــا
تــــــنجح )  الحــــــظ أننــــــا فــــــى الحقبــــــة الناصــــــرية (اســــــم الفــــــن الشــــــعبى 

ككـــــل غيـــــر مقنـــــع وغيـــــر .  لبطلـــــة ويلتـــــئم مـــــن جديـــــد شـــــمل الفرقـــــةا
  . مسل

  الغاضبون 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٦مصر 

:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  بســــــــيونى عثمــــــــان:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار
:  مونتـــــــــاچ.  حســــــــين اإلمـــــــــام:  موســـــــــيقى تصـــــــــويرية.  عــــــــاطف رزق

 طــــارق:  إخــــراج . [ محمــــد طــــاهر:  مــــدير تصــــوير.  يوســــف المــــالخ
  . ] النهرى

ــــــد شــــــوقى ــــــروك صــــــابرين.  فري عــــــالء .  صــــــابرين.  ، الشــــــحات مب
  . صالح عبد اهللا.  أحمد آدم.  ولى الدين

ـــــف  ـــــزل صـــــاحب شـــــركة لتوظي ـــــى من مجموعـــــة شـــــباب يســـــتولون عل
هنــــاك تنويــــع فــــى اإليقــــاع مــــا .  األمــــوال بعــــد أن فقــــدوا أمــــوالهم فيهــــا

ـــــــى  ـــــــف والنشـــــــاط وبعـــــــص القصـــــــص المأســـــــاوية الت ـــــــين بعـــــــض العن ب
ــــــض الكوميــــــديا الناجمــــــة عــــــن  يحكيهــــــا أبطالــــــه عــــــن أنفســــــهم ، وبع

المشـــــكلة .  دخـــــول هـــــؤالء البســـــطاء لهـــــذا المكـــــان عـــــالى الفخفخـــــة
، فــــأفالم  أن كــــل الخيــــوط لــــم تبنــــى مــــن أجــــل نهايــــة تصــــاعدية أقــــوى
  . الرهائن تجتاح عادة لقلب حديدى ال يتوافر للسينما المصرية

  غاوى مشاكل 
  ق م ١٠٠)   س / نور الدين ( ١٩٨٠مصر 

ـــــة ـــــالم مصـــــر العربي ـــــد الوهـــــاب:  ســـــيناريو وحـــــوار.  أف .  أحمـــــد عب
.  جمـــــال ســـــالمة:  موســـــيقى.  مـــــاهر عبـــــد النــــور:  مهنــــدس الـــــديكور

.  عصــــــام فريــــــد:  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ
  . محمد عبد العزيز:  إخراج

ـــــام ـــــورا عـــــادل إم ـــــاروق الفيشـــــاوى ، محمـــــد رضـــــا ، ن ، إســـــعاد  ، ف
  . ، عزيزة حلمى يونس

، ثـــم تنتحـــل  فتـــاة هاربـــة مـــن أســـرتها تقـــيم فـــى منـــزل شـــاب بســـيط
ــــة  دور أرملــــة جــــارة بعــــد موتهــــا حتــــى تلتحــــق بأســــرة زوج األخيــــرة الثري

ـــدها .  والتـــى لـــم ترهـــا قـــط مـــن قبـــل يطاردهـــا البطـــل الـــذى يحبهـــا ويري
ـــــروة أن تكـــــف عـــــن مغامراتهـــــا .  ، وكـــــذا شـــــاب آخـــــر طـــــامح فـــــى الث

  . فة المواقف جيدة التمثيل من الطاقم الكبيركوميديا طري
  الغائبة 

  ق أأ ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٥مصر 
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج

ــــة  ، كمــــال الشــــناوى ، محمــــود المليجــــى مــــريم فخــــر الــــدين ، علوي
  . ، مختار عثمان ، سميحة أيوب جميل

ـــــة  ـــــر حـــــادث فترســـــلها قريب ـــــد ذاكـــــرة فجـــــائى إث تصـــــاب ســـــيدة بفق
، ذلـــــك حتـــــى  ا لصـــــاحب كباريـــــه حيـــــث يحولهـــــا إلـــــى راقصـــــةلزوجهـــــ

ميلودرامـــــا .  تتـــــزوج تلـــــك مـــــن الـــــزوج الـــــذى طالمـــــا أرادتـــــه مـــــن قبـــــل
، لكنهــــا ال تخلــــو مــــن لمســــات ومقــــدرة أحــــد أعظــــم  ســــاذجة الفكــــرة

  . الموجهين فى تاريخ السينما المصرية
  غباء × غباء 

Dumb & Dumber 
  ق م ١٠٦)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 

New Line. C: Rick Montgomery and Don Parada. CD: 
Mary Zophers. MSup: Dawn Soler. M: Todd Rundgren. 
AscPs: Bradley Jenkel, Chad Oman, Ellen Dumolichel. 
ExcPs: Gerald T. Olson, Aaron Meyerson. Co-Ps: Bobby 
Farrelly, Tracie Graham-Rice, Bradley Thomas. E: 
Christopher Greenbury. PD: Sidney J. Bartholomew, Jr. 
DPh: Mark Irwin. W: Peter Farrelly & Bennett Yellin & 
Bobby Farrelly.P: Charles B. Wessler, Brad Krevoy and 
Steve Stabler. D: Peter Farrelly. 

Jim Carrey. Jeff Daniels. ¤ Lauren Holly. Karen Duffy. 
Victoria Rowell. Mike Starr. Charles Rocket. Felton Perry, 
Harland Williams. And Teri Garr.   ↑ Joe Baker, Hank 
Brandt, Brady Bluhm, Cam Neely, Brad Lockerman, Rob 
Moran, Kathryn Frick, Zen Gesner, Lawrence Kopp, Traci 
Adell. 

الفعــــل وتتبــــاهى بهــــذا طــــوال كوميـــديا بلهــــاء صــــنعت لتكــــون بلهــــاء ب
، وأى بعـــــد إنســـــانى أو اجتمـــــاعى أو حتـــــى شخصـــــية مميـــــزة  الوقـــــت

يمكــــن أن تــــدعوك لحــــب أحــــد أو كــــال البطلــــين أو التعــــاطف معهمــــا 
وال مفــــر إن أردت التمتــــع بهــــا أن تنــــدمج .  تــــم تقليصــــها ألبعــــد مــــدى

صــــديقان مفلســــان يحلمــــان !  ، ودونمــــا أى تــــذمر مــــع بالهــــة البطلــــين
، يســـــافران عبـــــر الواليـــــات إلــــــى  تجـــــر للحيوانـــــات األليفــــــةبافتتـــــاح م

ــــــورادو—أســــــپن  ــــــاة أعجــــــب بهــــــا  كول ــــــة تخــــــص فت ، لتوصــــــيل حقيب
ــــة مــــا ) كــــارى (األول  ــــوال فدي ــــة .  ، بينمــــا تحمــــل فــــى الواقــــع أم بقي

الـــــبطالن .  الفــــيلم تــــدور حــــول صــــراع البطلــــين علــــى التــــودد للبطلــــة
ــــــى مخطوطــــــة  ــــــع لحظــــــات عــــــدة ’ بلهــــــاء ‘مســــــتنزفان ف ــــــة  ، م مغرق

الكوميـــديا لكـــن أغلبهـــا يعتمـــد علــــى مـــا يســـمى المـــذاق الســـىء مثــــل 
ــــــاه ــــــى دورة مي ــــــول كــــــارى بالســــــيارة واغتصــــــابه ف ، وتبــــــرز  مشــــــهد لتب

اعتبرتــــــه إمپــــــاير أكثــــــر .  إلــــــخ…دانييلــــــز بــــــوفرة فــــــى منــــــزل البطلــــــة 
،  ] ” مجــــــانين فــــــى الجــــــو “ [’  الطــــــائرة ‘األفــــــالم كوميديــــــة منــــــذ 

أعظــــم   ـ  قبل قليــــل فــــى اســــتفتاء لهاـ  ه الــــذى كانــــت قــــد اعتبرتــــه بــــدور 
ـــاريخ الســـينما ـــديا فـــى ت ـــل لمسلســـلة اســـتحراك !  كومي تحـــول بعـــد قلي

مـــــن الكوميـــــديا كتابـــــة االئتمانـــــات علـــــى الشاشـــــة بهجـــــاء .  تليفــــــزيونية
نســــــخة العــــــرض !  خــــــاطىء علــــــى غــــــرار أطفــــــال المــــــدارس البلــــــداء
ع المزيــــد حــــدث مــــ.  العــــالمى تعرضــــت الختصــــارات لتخفيــــف الــــوزن

  . نسخة الفـيديو بنحو أربع دقائق فى كل من المرتين
  غبى ع الزيرو 

  ] فـيديو  [ق م  ٩٢)   الجذور ( ١٩٩٣مصر ح 
األهـــــرام للســـــينما ]  أفـــــالم النصـــــر األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو  [

ـــــــيديو ــــــاج.  والف ــــــارى:  إنت :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  مجــــــدى االبي
موســـــــيقى .  مـــــــدى حســـــــنح:  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  مجـــــــدى األبيـــــــارى

ـــــــد الحميـــــــد:  تصـــــــويرية ـــــــدس :  المكســـــــاج.  محمـــــــد فهمـــــــى عب مهن
:  مــــدير التصــــوير.  طلعــــت فيظــــى:  مونتــــاچ.  ســــيد حامــــد/  الصــــوت

  . سعيد محمد:  إخراج.  محمد يوسف
.  ميمــــى جمــــال.  حســــن مصــــطفى.  تيســــير فهمــــى.  يــــونس شــــلبى
ـــــى الـــــدين.  فـــــؤاد خليـــــل ـــــراهيم رشـــــاد عثمـــــان.  عـــــالء ول .  ، أمـــــل إب

ـــــا ـــــدين ، نجـــــالء المليجـــــى روجين ـــــة شـــــمس ال ـــــزى ، نادي .  ، كـــــوثر رم
،  ، مجــــدى ســـــعيد ، مصــــطفى بكــــرى ، بركــــات زكـــــى صــــالح خليفــــة
ــــى ، أحمــــد رضــــوان حمــــدى حنفــــى .  ، لطفــــى منصــــور ، صــــالح حفن

  . سمراء:  الراقصة

ــــة أبيــــه أن ميراثــــه ال  ــــاؤل والتشــــاؤم تقنعــــه أرمل محاســــب يــــؤمن بالتف
ـــــه الحـــــظ يزيـــــد عـــــن كلـــــب صـــــغير ســـــيجلب المصـــــادفة أن حظـــــه .  ل

، وتنهــــار لــــدى فقــــده  يرتفــــع فــــى العمــــل والحــــب مــــع وجــــود الكلــــب
عنــــدما يعــــود الكلــــب مــــن جديــــد يصــــبح نائبــــا للمــــدير ويتــــزوج .  أيــــاه

ـــــه الحـــــب ـــــه كلـــــب مزيـــــف فـــــى الواقـــــع جارتـــــه التـــــى تبادل ،   ، رغـــــم إن
، مملـــــــة ويســـــــهل التنبـــــــؤ  كوميـــــــديا بســـــــيطة األفكـــــــار فعالـــــــة أحيانـــــــا

  . عظم الوقتبأحداثها م
   ٢/١غبى فى البحرية 

The Bulldog Breed 
  ق م ٩٧)  س/    ف/  ت ( ١٩٦٠بريطانيا 

Rank. OS: Jack Davies >and Henry Blyth, Norman 
Wisdom.< M: Philip Green. Ph: Jack Asner; AD: Harry 
Pottle; Er: Gerry Hambling; PMg: David Orton. AstD: Bert 
Batt; Camera Operator: Har Thompson ; Continuity: Joan 
Davis; SdRec: John H. Mitchell; CD: Anthony Mendleson; 
SD: Peter Lamont; MUp: Jack T. Knight; SpSd: 
Stagesound; Re-Rec: Anyil Films. P: Hugh Stewart. D: 
Robert Asher. 

Norman Wisdom -in. ¤. With: Ian Hunter, David Lodge, 
Robert Urquhart, Edward Chapman, Eddie Byrne, Peter 
Jones. And: John le Mesmrier, Terence Alexander, Sydney 
Tafler, Brian Oulton, Harold Goodwin, Johnny Briggs, 
Frank Williams, Joe Robinson. Not Forgetting: Liz Fraser, 
Penny Morrell, Claire Gordon, Julie Shearing. [UC: Oliver 
Reed]. 
واحـــــــد مـــــــن أفضـــــــل أفـــــــالم نجـــــــم الكوميـــــــديا اإلنجليـــــــزى نورمـــــــان 

ــــزدم ــــاة .  وي ــــة يقــــع فــــى غــــرام فت ــــدور عامــــل بشــــركة تجاري ــــا ب يقــــوم هن
بعــــد عــــدة .  لكنــــه بــــالطبع ال يلقــــى ســــوى الســــخرية فيقــــرر االنتحــــار

محــــــاوالت فاشــــــلة ينقــــــذه مــــــن األخيــــــرة شــــــخص يقنعــــــه بااللتحــــــاق 
،  الواقـــــع أنـــــه كـــــان قـــــد أهـــــان األدميـــــرال مـــــرارا مـــــن قبـــــل.  يـــــةبالبحر 

، لكـــن عنـــدما يقـــرر األخيـــر أن يكـــون  ويتســـبب فـــى المزيـــد مـــن ذلـــك
ـــــة هـــــو أحـــــدث مجنـــــد فيهـــــا ، يكـــــون  أول رائـــــد فضـــــاء تطلقـــــه البحري

ــــوالى المفارقــــات .  األمــــر مــــن نصــــيب البطــــل األبلــــه عــــديم الحيلــــة تت
ـــدريب ـــر الت ـــة بكلـــب ، ليفصـــل بعـــدها مـــن المهمـــة  عب ـــه العناي ويوكـــل ل
ـــــــرال ، لكـــــــن هـــــــذا يقـــــــوده مـــــــن جديـــــــد للصـــــــاروخ المنطلـــــــق  األدمي
أطـــــرف نكتـــــة أن البحريـــــة تقـــــوم فـــــى المشـــــروع ال لتحقيـــــق .  للفضـــــاء

، إنمــــــا لمنافســــــة أســــــوأ  الســــــبق علــــــى أميركــــــا أو االتحــــــاد السوفـــــــيتى
ـــق فـــى !  الجـــيش:  غـــريم لهـــا ـــال ومبيـــت الفري ـــابع مغـــرق لتســـلق جب تت
ابحــــث عــــن .  نمــــا ويــــزدم هــــو ســــبب جميــــع الكــــوارث، بي بــــرد قــــارس

ــــــى مشــــــهد  ــــــذين يضــــــربون البطــــــل ف ــــــة ال ــــــين البطلجي ــــــد ب ـــــــر ريي أوليف
  . البداية

  غبى فى البوليس 
On the Beat 

  ق أأ ١٠٥)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٦٢بريطانيا 
Rank. S: Jack Davies and Norman Wisdom; >With: Eddie 

Leslie.< M: Philip Green. On the Beat Played: The Clyde 
Valley Stompers. Salon Advisors: André Bernard. Geoffrey 
Faithfull; AD: Bert Davey; E: Hill Lewthwaise; PMg: L.C. 
Rudkin. P: Hugh Stewart. D: Robert Asher.  ExcP: Earl 
St. John. 

Norman Wisdom. ¤ AlsoStr: Jennifer Jayne, Raymond 
Huntley, David Lodge, Esma Cannon, Eric Barker. With: 
Eleanor Summerfield, Ronnie Stevens, Terence Alexander, 
Maurice Kaufmann, Dilys Laye, George Pastell, Jack 
Watson. And: Campbell Singer, Lionel Murton, Robert 
Rietty, Marjie Lawrence, Peggyann Clifford, Jean Aubrey, 
Monty Landis, Mario Fabrizi, Alfred Burke. 

يتطــــوع .  صــــبى ســــيارات يحلــــم بــــأن يصــــبح شــــرطيا كوالــــده الراحــــل
ـــة .  تحـــت التمـــرين ويفســـد كـــل شـــىء ويفصـــل ـــة هارب ـــاة إيطالي ينقـــذ فت

.  مــــــن صــــــاحب صــــــالون التجميــــــل ذى األنشــــــطة االجراميــــــة الخفيــــــة
ـــــه يشـــــبه هـــــذا المجـــــرم تضـــــطر الشـــــرطة إل عـــــادة تعيينـــــه ليـــــدخل وألن
، وذلــــــك كــــــى يكتشــــــف  الصـــــالون لــــــدى احتجــــــاز الشــــــرطة لصـــــاحبه

مشـــــهد الـــــذروة عنـــــدما يصـــــل األخيـــــر ويجـــــده .  الوثـــــائق التـــــى تدينـــــه
مـــــن أجـــــود أفـــــالم ويـــــزدوم .  يفـــــتح خزانتـــــه وتبـــــدأ مطـــــاردات األروقـــــة

، ومـــــن حســـــناء  ، ال تخلـــــو مـــــن أفكـــــار كوميديـــــة جيـــــدة بشـــــكل عـــــام
  . يطالية للبطلفارهة فى دور الحبيبة اإل

   ٢/١الغجرية 
  ق أأ ١٣٠)  س/    ف ( ١٩٦٠مصر 
  . السيد زيادة:  إخراج

، حســــــين  ، محمــــــود المليجــــــى ، هــــــدى ســـــلطان شـــــكرى ســــــرحان
  . ، نجوى فؤاد رياض

فتـــــاة غجريـــــة تعمـــــل خادمـــــة فـــــى منـــــزل محـــــام هـــــو فـــــى الحقيقـــــة 
.  ، وال يعلــــم هــــذا ســــوى الغجــــرى الــــذى اســــتبدلها فــــى المهــــد أبوهــــا

ــــــــن عمهــــــــا  ل األب اغتصــــــــابهايحــــــــاو  ــــــــتهم بالســــــــرقة وتحــــــــب اب ، وت
ميلودرامــــا عاطفيــــة جيــــدة التمثيــــل والتنفيــــذ ومســــلية لحــــد  .  إلــــخ…
  . كبير

    ٢/١الغجرية 
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  ق م ١٤٩)   ت  ( ١٩٦٢أميركا 
Warner Bros. A Mervyn leRoy P. DPh: Harry Stradling, 

Sr., A.S.C. >AD: John Beckman; FE: Philip W. Anderson, 
A.C.E.; SDr: Ralph S. Hurst; Sd: M.A. Merrick, Dolph 
Thomas; Orchs: Frank Perkins, Carl Brandt.< Chor: Robert 
Tucker, CDd: Orry-Kelly; >MUpSup: Gordon Bau, S.M.A.; 
Miss Russell’s MUp: Gene Hibbs, S.M.A. Miss Wood’s 
Hairstyles Created: Syhney Guilaroff; SupgHairStylist: Jean 
Burt Reilly, C.H.S.; AstD: Gil Kissel.< M: Jule Styne. Lyr: 
Stephen Sondheim. Based upon the Stage Play D and Chor: 
Jerome Robbins; P: David Merrick and Leland Hayward. 
Book: Arthur Laurents. From the Memoirs of: Gypsy Rose 
Lee. MSup and Cond: Frank Perkins. S: Leonard 
Spigelgass. D: Mervyn leRoy. 

 Rosalind Russell. Natalie Wood. Karl Malden -in. ¤. 
With: Paul Wallace, Betty Bruce, Parley Baer, Harry 

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   للدعـاية واإلعالن

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت
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Shannon, Suzanne Gupito -[Morgan Brittany]. Ann Gilliann 
-[Ann Gillian], Diane Pace, Faith Dane, Roxanne Arlen, 
Jean Willes. George Petrie, Ben Lessy, Guy Raymond, 
Louis Quinn. 

ـــــــة روز هوفــــــــان’  أم ‘ ـــــــاة الواقعي ـــــــع  االستعراضـــــــات فـــــــى الحي ، تتب
هـــــذه الموســـــيقية قصـــــة كفاحهـــــا العنيـــــد بتركهـــــا الـــــدائم لموطنهـــــا فـــــى 

ــــــــة مــــــــن أجــــــــل جعــــــــل طفلتيهــــــــا نج ــــــــين ســــــــياتل والتجــــــــول كغجري مت
القصــــــــة حافلــــــــة بــــــــوفرة مــــــــن اإلحباطــــــــات وقليــــــــل مــــــــن .  شــــــــهيرتين

، األمـــر الـــذى ال يـــأتى بالنهايـــة عاليـــة الـــروح بالقـــدر  لحظـــات النجـــاح
، إذ إنهـــا عبـــارة عـــن هزيمـــة ضـــمنية بـــأن أقـــرب بـــأفول عصـــر  الكـــافى

أو روز ليـــــــى الغجريـــــــة حســـــــب  (الفـودفــــــــيل وشـــــــجعت ابنتهـــــــا لـــــــويز 
الخليـــــع بعـــــض الشـــــىء والـــــذى ينـــــافى علـــــى األداء )  شـــــهرتها التاليـــــة
ـــل .  أحالمهـــا األصـــلية ـــرا بطـــاقم جمي ـــا كثي رغـــم هـــذا يظـــل فيلمـــا محبب

وسلســـــلة مـــــن األلحـــــان الممتعـــــة رغـــــم المباشـــــرة الوصـــــفية والحواريـــــة 
ـــــــة .  فيهـــــــا ـــــــت البطل ـــــــة األخـــــــرى الشـــــــقراء األصـــــــغر چـــــــوون كان االبن

ــــــا وانتهــــــى بهــــــا  ــــــذى ال يتغيــــــر تقريب ــــــت ال األصــــــلية الستعراضــــــها الثاب
ــــــدا عــــــن  ــــــل بعي ــــــم ‘المطــــــاف بالرحي ــــــل .  األم’  حل ــــــدن هــــــو وكي مال

، لكـــــــن البطلـــــــة تعيـــــــده كمـــــــديرا  مواهـــــــب تحـــــــول لبيـــــــع الشـــــــوكوالته
ــــدا ــــتم أب ــــالزواج ال ي ــــرودواى .  لفرقتهــــا بوعــــد ب ــــى مســــرحية ب ــــى عل مبن

، وأعيـــــد كفـــــيلم تليفــــــزيونى  قبـــــل ثـــــالث أعـــــوام بطولـــــة إيثيـــــل ميرمـــــان
  . انظرـ   ١٩٩٣بذات العنوان عام 

AAN: Cgr -Color; CD -Color; Scr of M -Adaptation or 
Treatment. 
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  ] تليفـزيونى [ق م  ١٥٠)  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
[New Line Cinema] RHI Entertainment. Book: Arthur 

Laurents. M: Jule Styne. Lyr: Stephen Sondheim. Chor: 
Jerome Robbins; >Chor of the O Gypsy Re-Created: Bonnie 
Walker.< OStagePlay W and Chor: Jerome Robbins. FE: 
William Reynolds A.C.E. CD: Bob Mackie. PD: Jackson 
Degovia. DPh: Ralf Bode, A.S.C. P: Emile Ardolino, Cindy 
Gilmore. ExcPs: Robert Halmi, Sr., Craig Zadan, Neil 
Meron, Bonnie Bruckheimer. D: Emile Ardolino. 

Bette Midler. ¤. Peter Riegert. Cynthia Gibb. Edward 
Asner. Christine Ebersole. Michael Jeter. Linda Hart. 
Jeffrey Broadhurst. Jennifer Beck. Lacey Chabert. Elizabeth 
Moss. Anna McNeeley. 

، يحيـــــــى مســـــــرحية  ات التقيـــــــيمعمـــــــل فـــــــائق تحـــــــت كافـــــــة اعتبـــــــار 
أســــــطورية بجــــــرأة تضــــــع خلــــــف ظهرهــــــا ببســــــاطة أحــــــد أكبــــــر أفــــــالم 

إعـــــــادة بالغـــــــة االلتصـــــــاق .  هوليـــــــوود الموســـــــيقية وكأنـــــــه لـــــــم يكـــــــن
بــــــذات العنــــــوان منهــــــا عــــــن الفــــــيلم الهوليــــــوودى  ١٩٥٩لمســــــرحية 

ــــاج  ــــوانـ   ١٩٦٢إنت ــــذات العن ـــــزيونى .  انظر ب ــــاج التليف ــــى هــــذا اإلنت ف
، لتـــــؤدى مهمـــــة محـــــددة  الرقصـــــات بـــــونى ووكـــــر اســـــتقدمت مصـــــممة

ــــــــــى صــــــــــممها چيــــــــــروم روبينــــــــــز  هــــــــــى ترســــــــــيم ذات الحركــــــــــات الت
، أو علــــى  بعــــد أن رايــــت بيتــــى ميــــدلر فــــى دور مامــــا روز.  لمســــرحيته

ـــــــــت أنهـــــــــا هـــــــــى ـــــــــل أحـــــــــدا آخـــــــــر  األقـــــــــل عرف ، يصـــــــــعب أن تتخي
ــــــا جاهــــــدت .  للشخصــــــية فهــــــى تســــــتطيع أن تفعــــــل ببســــــاطة كــــــل م

وطبعـــــا اكتســـــحت  (فـــــى الفـــــيلم األصـــــلى روســـــاليند راســـــيلل لصـــــنعه 
ــــه ــــا مــــن مختلــــف المشــــاركين في ــــى  ـ  إنهــــا األم .  ) العــــرض هن بكل معن

، لكــــن فــــى  زلقــــة اللســــان -قويــــة الشخصــــية  -مهيمنــــة :  كلمــــة أم
ــــــاء .  داخلهــــــا أضــــــخم قلــــــب يمكــــــن أن تتخيلــــــه بناتهــــــا نحــــــوهن البن

ــــم يؤرقهــــا ــــداخلها حل ــــدا وب ــــه أن روز ال تســــتكين أب ــــدرامى كل و ، هــــ ال
، لكنهــــا  ) غجريــــة العنــــوان (النجــــاح فــــى المســــرح هــــى وابنتهــــا لــــويز 

ـــد أفـــل وال بـــد مـــن مســـايرة  ـــة أدركـــت أن عصـــر الفـودفــــيل ق فـــى النهاي
ــــــة وراء العمــــــل .  التحــــــرر الجنســــــى ــــــة الدافع ــــــوة االبداعي موجهه ـ  الق

إميــــل أردولينــــو رحــــل قبــــل عرضــــه بشــــهرين بالضــــبط تاركــــا فــــى عمــــره 
لموســـــــيقى يقـــــــدر بـــــــالكيف ال بـــــــالكم أبـــــــرزه القصـــــــير تراثـــــــا للفـــــــيلم ا

’  يجعلنـــــى أشـــــعر وكـــــأنى أرقـــــص ‘الفـــــيلم الوثـــــائقى حـــــائز األوســـــكار 
ـــــــــــة  ١٩٨٦ ـــــــــــيلم ســـــــــــاحق الجماهيري ـــــــــــة “، والف ”  الرقصـــــــــــة الجريئ
١٩٨٧ .  

   ٢/١الغجرية واألبطال 
  ق م ١٠٥)   س/  الليثى ( ١٩٨٤لبنان 
  . سمير الغصينى:  إخراج

ــــــزين محمــــــد المــــــولى ،  ، چــــــان ســــــعادة روال حمــــــادة،  ، أحمــــــد ال
،  ، حســـــن بشـــــارة ، ســـــهير صـــــالحاتى ، عمـــــر الشـــــماع منـــــى ســـــمعان

  . ، محمود مبسوط ، جهاد الزين عبد اهللا حمصى
.  عصـــــابة دوليــــــة تطــــــارده بعـــــد أن أخفــــــى ذهبهــــــا.  شـــــاب شــــــريف

رياضــــــى .  فتــــــاة غجريــــــة أحبتــــــه دون أن يعلــــــم وتســــــعى اآلن لالنتقــــــام
لـــــص ظريـــــف .  ل ويستضـــــيفونهمـــــن الضـــــواحى وأســـــرته ينقـــــذون البطـــــ

مــــا بقــــى بجانــــب هــــذه األطــــراف هــــو .  تســــتدعيه الغجريــــة النتقامهــــا
بـــالطبع الشــــرطة ليكــــون النــــاتج فيلمــــا لبنانيــــا ذا تركيبــــة بالغــــة التفكــــك 

ـــــــف.  والســـــــذاجة ـــــــاك بعـــــــض العن ـــــــر مـــــــن ســـــــيقان  فقـــــــط هن ، والكثي
، لكـــــــن أهـــــــم شـــــــىء هـــــــو اســـــــتخدام  الـــــــبطالت الشرســـــــات العاريـــــــة

ـــــديلون”  المقاتـــــل العنيـــــد “لميـــــة ناجحـــــة مثـــــل موســـــيقى أفـــــالم عا ،  ل
والتـــــى أســـــرف جـــــدا ”  ٣روكـــــى  “مـــــن ’  عـــــين النمـــــر ‘ومثـــــل أغنيـــــة 

فـــــى اســـــتخدامها لمجـــــرد أن الفـــــيلم ملـــــىء بأجســـــاد عريضـــــة ألبطـــــال 
  ! ، دون أن يقدموا رياضة بمعنى الكلمة المصارعة
  يوم آخر … غدا
  ق ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
  . بير نجيبأل:  إخراج

،  ، محمــــود المليجــــى ، عمــــاد حمــــدى ، أحمــــد مظهــــر هنــــد رســــتم
  . زهرة العال

،  صــــــديقان يحبــــــان ذات الفتــــــاة يتزوجهــــــا أولهمــــــا وينجــــــب منهــــــا
ــــأتى حــــرب الســــويس ويفقــــد فيهــــا ــــانى أن يقنعهــــا .  لكــــن ت يحــــاول الث

يتهيــــأ الجــــو لهــــذا ســــواء مــــن ناحيتهــــا .  بأنــــه مــــات ويجــــب أن يتزوجــــا
ــــة أخــــت ــــى تحــــب مــــن ناحيتهــــا هــــذا الصــــديق  أو مــــن ناحي ــــد الت الفقي

أنـــت تعلـــم أنـــه عنـــدما تتهيــــأ .  وتنســـحب عنـــدما تعلـــم بحبـــه لألخـــرى
األمــــور علـــــى هـــــذا النحـــــو يظهـــــر تكـــــون األمـــــور قـــــد نضـــــجت لعـــــودة 

ــــب ــــل لكــــن ال ترقــــى لمســــتوى .  الغائ ــــدة التمثي ــــة جي ميلودرامــــا عاطفي
  . االستحواذ الحقيقى
   ٢/١غدا سأنتقم 

  ق م ٩٥)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٣مصر 
ــــــــــزيون  [ ـــــــــالكون للســـــــــينما والتليف ـــــــــى ف ـــــــــالم إيهـــــــــاب الليث ]  أف

؛ معالجــــــة  نجــــــالء فتحــــــى:  فكــــــرة.  فــــــالكون للســــــينما والتليفـــــــزيون
.  مصـــــــطفى محـــــــرم:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  أحمـــــــد يحيـــــــى:  ســـــــينمائية

مـــــاهر عبــــــد :  مهنـــــدس الـــــديكور.  ســـــيد إســـــماعيل:  مـــــدير اإلنتـــــاج
.  د:  موســـــيقى تصـــــويرية.  جميـــــل عزيـــــز:  مهنـــــدس الصـــــوت.  النـــــور

عنايـــــــــات :  مونتـــــــــاچ.  ريـــــــــاض العقـــــــــاد:  إنتـــــــــاج.  جمـــــــــال ســـــــــالمة
  . أحمد يحيى:  إخراج.  سمير فرج:  مدير التصوير.  السايس

ــــــب.  نجــــــالء فتحــــــى ــــــاروق الفيشــــــاوى.  ماجــــــدة الخطي عمــــــر .  ف
صــــــالح :  ضــــــيف الفــــــيلم.  ، نعيمــــــة الصــــــغير وداد حمــــــدى.  نــــــاجى
.  ، عبــــد الغنــــى النجــــدى ، ســــيف اهللا مختــــار محمــــد شــــوقى.  نظمــــى

.  ، أحمـــــــــــد الحديـــــــــــدى أحمـــــــــــد فتحـــــــــــى:  الوجهـــــــــــان الجديـــــــــــدان
،  ، علــــــى عــــــز الــــــدين ســــــامية محســــــن.  زيــــــزى مصــــــطفى:  الراقصــــــة

  . ، مختار السيد ، رشوان مصطفى سامية كشير
تنفيــــــذ جيــــــد اإليقــــــاع لميلودرامــــــا اجتماعيــــــة عــــــن فكــــــرة لــــــنجالء 

ت الســـجن بـــدال مــــن زوجهـــا الــــذى قصـــة الزوجــــة التـــى دخلــــ.  فتحـــى
ــــك لفــــرط حبهــــا ارتكــــب حــــادث ســــيارة يتنكــــر لهــــا وينجــــرف .  ، وذل

ـــــــب ـــــــراء المري ـــــــاة اإلث ـــــــام ذكـــــــى  لحي ، وتخـــــــرج هـــــــى لمسلســـــــل انتق
  . التخطيط

   ٢/١غدا لن يموت أبدا 
Tomorrow Never Dies 

  ق م ١١٩)   س ( ١٩٩٧بريطانيا 
[United Artists] Danjac LLC; United Artists [Eon 

Productions]. CD: Lindy Hemming. M: David Arnold. DPh: 
Robert Elswit. PD: Allan Cameron. LineP: Anthony Waye. 
W: Bruce Feirstein. P: Michael G. Wilson and Barbara 
Broccoli. D: Roger Spottiswoode. Title Song Preformed: 
Sheryl Crow. 

Pierce Brosnan -as Ian Fleming’s James Bond 007 -in. ¤. 
Jonathan Pryce. Michelle Yeoh. Teri Hatcher. Joe Don 
Baker. And Judi Bench. 
ـــــد  ـــــا جـــــدا أن يكـــــون شـــــرير بون المفـــــروض أن ال يكـــــون شـــــيئا محبب

ــــــردوك  ــــــرت مي ــــــى غــــــرار روب عناصــــــر  (أحــــــد مجــــــول االتصــــــاالت عل
للحكومــــــة الصــــــينية التطــــــابق ال تخطئهــــــا العــــــين فهــــــو يســــــعى للنفــــــاذ 

، وذو شــــــعبية كبيــــــرة فــــــى  المتحفظــــــة دومــــــا نحــــــو بــــــث الســــــاتياليت
ــــديا ــــا بجعــــل مســــاعده األول هن ــــم التلمــــيح لهــــا هن ــــد ت ــــل .  ) الهن فمث

هــــــؤالء النــــــاس يحظــــــون احتــــــرام واســــــع فــــــى الواقــــــع ويــــــراهم النــــــاس 
صـــــناعا لمســـــتقبل جديـــــد مقـــــدام ســـــهل لهـــــم حيـــــاتهم وجعلهـــــا أكثـــــر 

ـــــد الفرنســـــيين ، وفقـــــط باســـــثناء پا إمتاعـــــا ـــــات الغـــــزو الثقـــــافى عن رانوي
الشــــىء المحــــبط الثــــانى .  ، يصــــعب فعليــــا تصــــورهم كأشــــرار والعــــرب

ــــــــة الجاثمــــــــة مــــــــع ســــــــابقه  ــــــــة “هــــــــو المقارن مــــــــذهل ”  العــــــــين الذهبي
ـــران  الجـــودة ، فبعـــده ال نعتقـــد أنـــك أحـــدا كـــان سيرضـــى بأقـــل مـــن طي

قـــا هنـــا بدايـــة قويـــة ح.  بونـــد بجســـده المجـــرد أســـرع مـــن طـــائرة تهـــوى
بســـــوپر ماركـــــت ألســـــلحة االرهـــــابيين بمنطقـــــة علـــــى الحـــــدود الروســـــية 

، لكـــــــن فـــــــى هـــــــذه اللحظـــــــة  يـــــــتم اطـــــــالق صـــــــاروخ كـــــــروز لتـــــــدميره
، ومــــن ثــــم  يكتشــــف بونــــد أن مــــن معروضــــات الســــوق صــــاروخا نوويــــا

ــــة واالنطــــالق بهــــا ــــه ركــــوب الطــــائرة الحربي ــــأ للقطــــة  يتعــــين علي ، وتتهي
فـــــوات اللحظـــــات الثمينـــــة تـــــرى فيهـــــا طـــــائرة بونـــــد الـــــذى يعـــــانى مـــــن 

تمــــرق خارجــــة فــــى اللحظــــة التـــــى يــــدخل فيهــــا الصــــاروخ مــــن طـــــرف 
، لكــــــن هــــــذا ال يحــــــدث ويفضــــــل سپوتيســــــوود ذى  الكــــــادر اآلخــــــر

ـــــــة ‘الســـــــوابق  ـــــــاء بمشـــــــهد ’  األيديولوچي ـــــــى ‘االكتف لمجـــــــرد ’  واقع
ـــــران تمـــــأل الشاشـــــة الحبكـــــة الرئيســـــة أن إمبراطـــــور اإلعـــــالم هـــــو !  ني

، ومــــــا  عالميــــــة كــــــى يجــــــد مــــــادة لشــــــبكاتهالــــــذى يخلــــــق األزمــــــات ال
ـــــة بافتعـــــال مواجهـــــة  ـــــه هـــــذه المـــــرة هـــــو الحـــــرب العالميـــــة الثالث يخلق
نوويـــــــة بـــــــين بريطانيـــــــا والصـــــــين عـــــــن طريـــــــق العبـــــــث مـــــــن الفضـــــــاء 
ـــــاه المحظـــــورة ـــــدخولها للمي ـــــث ال تشـــــعر ب .  بإحـــــداثيات الســـــفن بحي

ــــد علــــى عالقــــة ســــابقة بزوجــــة هــــذا الطاغيــــة يســــفر تجــــددها عــــن  بون
ـــــدان ا ـــــيلم فق ـــــى الف ـــــة ف )  هاتشـــــر (لمشـــــاهد ســـــريعا للممثلـــــة الجميل

، ولتســــتمر المغــــامرة فقــــط بصــــحبة عميلــــة  بــــأن يــــأمر زوجهــــا بقتلهــــا
، والهــــــــدف أن يكشـــــــــفا  صــــــــينية تنكــــــــرت كصــــــــحفية فــــــــى البدايــــــــة

للطـــرفين القاعـــدة التـــى يـــدمر منهـــا الشـــرير أهدافـــه بحيـــث يبـــدو لكـــل 
ــــــــ ــــــــداء علي ــــــــادر باالعت رغــــــــم .  همــــــــن األســــــــطولين أن اآلخــــــــر قــــــــد ب

فقـــــد حقـــــق هـــــذا الفـــــيلم أفضـــــل أداء ألفـــــالم ’  الهفـــــوات الكبيـــــرة ‘
ـــــــد باألرقـــــــام المجـــــــردة  ـــــــا  (بون ـــــــد بخمـــــــس نجـــــــوم ونصـــــــف هن الوحي

، وقطعــــــا بــــــه قــــــدر طيــــــب مــــــن  ) لتخطيــــــة الثالثمائــــــة مليــــــون عالميــــــا
ـــــان  ـــــدة ومواصـــــلة مـــــن بروزن مشـــــاهد النشـــــاط وبعـــــض المـــــؤثرات الجي

ـــــب’  لترصـــــين ‘ ـــــى نحـــــو محب ـــــع ،  الشخصـــــية عل لكـــــن ربمـــــا مـــــا دف
ــــه  ــــد يشــــارك في ــــه آخــــر بون ــــى بأن ــــه إحساســــهم الخف ــــاس أفواجــــا إلي الن
،  بروكــــــولى المنــــــتج الــــــذى ارتبطــــــت السلســــــلة باســــــمه منــــــذ بــــــدايتها

  . والذى رحل أثناء تنفيذه
  غدا يعود الحب 

  ق م ٩٣)  س/    ف ( ١٩٧٢مصر 
.  أحمـــــد جــــــالل:  قصـــــة.  أفـــــالم مـــــارى كـــــوينى]  هـــــيمن فـــــيلم [

صـــــــالح عبـــــــد :  مونتـــــــاچ.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  لتصـــــــويريةالموســـــــيقى ا
:  ســــيناريو وإخــــراج.  عبــــد المــــنعم بهنســــى:  مــــدير التصــــوير.  الــــرازق

  . نادر جالل
ـــــــى ـــــــور الشـــــــريف نيلل ـــــــب ، ن ـــــــة رات ،  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، عقيل
  . نجوى فؤاد

ــــدلل ــــة يعتــــدى عليهــــا شــــاب م تصــــبح حــــامال وال يفكــــر هــــو .  أرمل
فتقـــــــدم علـــــــى االنتحـــــــار ويمـــــــوت ،  إال فـــــــى الـــــــتخلص مـــــــن كليهمـــــــا

ال شـــــــىء مقنـــــــع ال شـــــــىء .  ’ غـــــــدا يعـــــــود الحـــــــب ‘الجنـــــــين لكـــــــن 
، فـــــــى وقـــــــت كـــــــان مجـــــــرد التصـــــــوير بـــــــاأللوان يعنـــــــى إنتاجـــــــا  مثيـــــــر
  . ضخما

  غدر وعذاب 
  ق أأ ١٢٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٤٧مصر 

:  القصـــــــة ↑.  أفـــــــالم مصـــــــر الحديثـــــــة]  منتخبـــــــات بهنـــــــا فـــــــيلم [
.  حســــــين صــــــدقى ومحمــــــود الســــــباع : ســــــيناريو.  حســــــين صــــــدقى
يــــا تــــرى ؛ و  ســــلوى:  الملحنــــون.  محمــــد الحنــــاوى:  حــــوار وأغــــانى
روق ؛  محمـــــد القصـــــبجى:  ؛ الكـــــأس ريـــــاض الســـــنباطى:  إنـــــت فـــــين

يــــا حلــــوة ؛  عبــــد العزيــــز محمــــود:  ضــــاعت جميــــع األمــــانى؛ و  بالــــك
ــــــــــا ــــــــــا زين ؛  فرانســــــــــوا فاركــــــــــاش:  تصــــــــــوير.  عــــــــــزت الجــــــــــاهلى:  ي

عــــــاطف :  ؛ مســــــاعد المخــــــرج عــــــز العــــــرب محمــــــد:  مســــــاعده >
ديكــــــــــور .  < جمــــــــــال الــــــــــدين الــــــــــدماطى:  ؛ اإلســــــــــكريبت ســــــــــالم

مـــــــارى :  المونتـــــــاچ.  عبـــــــاس حلمـــــــى >،  شـــــــارفنبرج:  وإكسســـــــوار
ــــــــدس الصــــــــوت شــــــــماس ــــــــد الخــــــــالق رشــــــــيد:  ؛ مهن مــــــــدير  <.  عب
.  وحيـــــد المغربـــــى:  ؛ مســـــاعد اإلنتـــــاج > حســـــين صـــــدقى:  اإلنتـــــاج
  . حسين صدقى:  إخراج

،  علويـــــة جميـــــل:  باالشـــــتراك مـــــع.  ¤:  فـــــى.  ســـــين صـــــدقىح ↑
ـــــة شـــــريف هـــــاجر حمـــــدى ـــــة رفيعـــــة الشـــــال.  ، أمين ســـــلوى :  ؛ الطفل

ـــــــة مصـــــــطفى ـــــــا حبيق ـــــــز :  و.  ، صـــــــفية حلمـــــــى ؛ فيكتوري ـــــــد العزي عب
،  ، توفيــــق إســــماعيل ، فــــاخر محمــــد فــــاخر ، محمــــود الســــباع أحمــــد

  .  نور الهدى:  وعلى رأسهم.  ، محمد محمود يحيى مراد
فتــــاة تقـــــع فــــى غــــرام شــــاب ال هــــم لـــــه إال :  كمــــا األم كمــــا االبنــــة

ــــدما تصــــده يخبرهــــا بحقيقــــة أمهــــا المتعــــة معهــــا ــــرف األب .  ، وعن يعت
بأنهـــا كانـــت فتـــاة راقيـــة األصـــل تحولـــت لمغنيـــة نـــوادى ليليـــة بعـــد أن 

اآلن تتــــزوج الفتــــاة وتــــأتى المصــــادفة أن مــــن .  غــــرر بهــــا أحــــد الشــــبان
ــــر بهــــا هــــو ــــن جديــــد أخــــو زوجهــــا حــــاول التغري .  ، وعــــاد يالحقهــــا م

ــــرى ميلودرامــــا فواجــــع ومصــــادفات تكــــاد تنحصــــر قيمتهــــا فــــى  كمــــا ت
  . البطلة المشرقة المغنية نور الهدى

  غرائب الطيور 
Drôles d’Oiseaux! 

  ] بالفرنسية/   تليفـزيونى [ق م  ٨٥)   ت  ( ١٩٩٢فرنسا 
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، تعتمــــــد علــــــى فكــــــرة عاليــــــة جذابــــــة  ميلودرامــــــا غمــــــوض كوميديــــــة
ــــــق الغمــــــوض أو  ــــــر فــــــى اســــــتغاللها ســــــواء لخل ونجحــــــت لمــــــدى كبي

، ويمكــــــن النظــــــر لــــــه كمســــــودة جيــــــدة لفــــــيلم هوليــــــوودى  البســــــمات
ــــى بأحــــد مصــــانع المعــــادن .  د أبعــــديســــتغل الفكــــرة لحــــدو  يســــتغل فن

ــــأن يقتــــل زوجتــــه بســــرعة  حريقــــا نشــــب فــــى بمركــــز للتســــوق بالبلــــدة ب
ســـــــــيارتها  (ويـــــــــزرع مـــــــــا يشـــــــــير لوجودهـــــــــا فـــــــــى مكـــــــــان الحـــــــــادث 

، بينمـــــا يصـــــهرها مـــــع الحديـــــد ويصـــــنع مـــــرآة علـــــى هيئـــــة  ) وخاتمهـــــا
تتبقـــى جثـــة واحـــدة لكـــن يظهـــر فـــى .  قلـــب لســـيارته مـــن هـــذا الصـــلب

يصــــــبح الــــــرجالن .  األخيــــــرة منــــــتج للزهــــــور مطالبــــــا بزوجتــــــه اللحظــــــة
صـــــديقين وســـــرعان مـــــا يحـــــاول الثـــــانى إفهـــــام األول أنـــــه قتـــــل زوجتـــــه 

بينمـــا تتحــــرى الشـــرطة عــــن .  هـــو أيضـــا ووضــــعها فـــى ثالجــــة المزرعـــة
، يظهـــر احتمـــال أن الحـــداد هـــو الـــذى أشـــعل  أى منهمـــا قتـــل زوجتـــه
ين االعتــــراف بقتـــــل مــــن هنــــا يجـــــد نفســــه مــــا بــــ.  النــــار فــــى المتجــــر

.  زوجتــــه أو اإلبـــــالغ عـــــن زوجـــــة صـــــديقة فيـــــتهم بقتـــــل كـــــل الضـــــحايا
المفاجـــــأة التاليـــــة أن تعـــــرف الشـــــرطة أن الجثـــــة الباقيـــــة لرجـــــل ولـــــيس 

ــــــــرأة ــــــــرران حجــــــــب  الم ــــــــتش ومســــــــاعدته الحســــــــناء يق ، لكــــــــن المف
  .  ، وهذه مفاجأة أخرى التقرير

   الغراب 
The Crow 

  ق م ١٠١)   س/  السبكى  ( ١٩٩٤أميركا 
  . ” تحدى األشرار “:  س

Miramax [Entertainment Media Investment].  D: Alek 
Proyas. S: David J. Schow and John Shirley. Based on the 
Comic Book Series and Comic Strip: James O’Barr. P: 
Edward R. Pressman and Jeff Most. ExcP: Robert L. Rosen. 
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A. Janowitz. DPh: Dariusz Wolski. PD: Alex McDowell. E: 
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Patrick Kelly. Angel David, Rochelle Davis. Bai Ling, 
Lawrence Mason, Michael Massee. Bill Baymond, Marco 
Rodriguez, Sofia Shinas. Anna Thomson, Tony Todd. And 
Jon Polito. 

وح المعذبـــــة مـــــن الممكـــــن أن تتحـــــول للحيـــــاة  إلنهـــــاء ســـــبب الـــــر 
، هـــــذا اعتقـــــاد ســـــائر لـــــدى بعـــــض  ’ الغـــــراب ‘عـــــذابها عـــــن طريـــــق 

مـــن هنـــا يبعـــث موســـيقى روك شـــاب مـــن قبـــره بعـــد عـــام كامـــل .  النـــاس
ـــــه ـــــذين قتلـــــوه واغتصـــــبوا خطيبت ـــــتقم مـــــن البلطجيـــــة ال ـــــه لين ،  مـــــن موت

يمــــى مطيــــر جــــو جح.  وغــــراب هــــو الــــذى يقــــوده فــــى جميــــع خطواتــــه
ــــارة ألحــــد شخصــــيات الفــــيلم يقــــول  مظلــــم وفــــائق العنــــف تلخصــــه عب

إن هــــــذه المدينــــــة تحتــــــاج إلــــــى كارثــــــة كأعصــــــار أو زلــــــزال أو  ‘فيهــــــا 
ـــــه  ’ طوفـــــان كمـــــا فـــــى الكتـــــاب المقـــــدس ، وتكـــــون االســـــتجابة ألمنيت

بــــــــذلك القــــــــادم مــــــــن وراء القبــــــــر ليكــــــــون هــــــــو االعصــــــــار والزلــــــــزال 
فــــيلم بـــالغ اإلبهــــار تصــــويرا .  ينـــةوالطوفـــان القاضــــى علـــى أشــــرار المد

وتمثـــــــيال وتوجيهـــــــا وخلفيـــــــات ومـــــــؤثرات وأجـــــــواء وأســـــــلوب بصـــــــرى 
، نجـــــح فــــى خلـــــق شـــــىء بــــالغ التميـــــز مـــــن شخصـــــية  متفــــردة جميعـــــا

ــــدم  ــــدو مجــــرد تكــــرار لشــــخوص أق ــــى كانــــت تب القصــــص المصــــورة الت
، وإن كــــان فــــى كــــل األحــــوال بمــــا فيهــــا فــــى الفــــيلم يســــهل  أو أشــــهر



٢٤٨  

ــــؤ بأحــــد ــــر مــــن .  اث حبكــــة االنتقــــام فيهــــاعــــادة التنب ــــه كثي وقــــد منحت
المراجعــــــات النقديــــــة بمــــــا فيهــــــا فـــــــارايتى لقــــــب أحــــــد أفضــــــل فــــــيلم 

الحــــظ أن  (مــــأخوذ عــــن قصــــص كوميديــــة مصــــورة أو أفضــــلها إطالقــــا 
ـــة نـــع ســـوپرمان وباتمـــان وطـــابور آخـــر بـــالغ الطـــول  هـــذا يشـــمل المقارن

)  علــــــمابــــــن بــــــرووس كمــــــا ت (لقــــــى ليــــــى .  ) مــــــن األفــــــالم الكبــــــرى
ــــديل فــــى  ــــب وجهــــه فــــوق جســــم الب ــــم تركي ــــاء التصــــوير وت مصــــرعه أثن

ــــه اســــتطراد .  المشــــاهد المتبقيــــة باســــتخدام تقانــــات حاســــوبية صــــنع ل
  . أقل فاعلية بعد عامين
   ٢/١غرام األسياد 

  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
ــــــــة للســــــــينما]  دوالر فــــــــيلم [ :  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  العربي

؛  فــــــــايق إســــــــماعيل:  اشــــــــترك فــــــــى الســــــــيناريو.  ســــــــباعىيوســــــــف ال
.  زكـــــى صـــــالح:  ؛ مســـــاعد ثـــــان حســـــن إبـــــراهيم:  مســـــاعد المخـــــرج

ــــــــز:  المصــــــــور ــــــــاچ.  أســــــــعد عزي ــــــــل بحــــــــرى:  المونت ــــــــدس .  إمي مهن
مـــــدير .  كريكـــــور:  مهنـــــدس الصـــــوت.  أنطـــــون بـــــوليزويس:  المنـــــاظر
.  أحمــــد خورشــــيد:  مــــدير التصــــوير.  صــــديق عبــــد العزيــــز:  اإلنتــــاج

  . رمسيس نجيب:  إنتاج وإخراج
.  عمـــــــر الشـــــــريف.  مـــــــع أحمـــــــد مظهـــــــر¤ .  لبنـــــــى عبـــــــد العزيـــــــز

ـــؤاد شـــفيق ، دولـــت أبـــيض شـــويكار ـــز أحمـــد ، ف شـــفيق .  ، عبـــد العزي
ـــــدين .  ، والوجـــــه الجديـــــد ســـــميرة حشـــــمت ، أحمـــــد الحـــــداد نـــــور ال

  . ، على عرابى ، سعد قطب زكى عبد المجيد
ـــــد مصـــــر  ـــــه هـــــذه قصـــــة الواضـــــح أن يوســـــف الســـــباعى ق ـــــى روايت ف

،  صـــــراع شـــــقيقين أحـــــدهما عربيـــــد واآلخـــــر جـــــاد:  ” ســـــابرينا “فـــــيلم 
الجديــــد هــــو .  علــــى حــــب ابنــــة الســــائس الــــذى يشــــتغل فــــى عزبتهمــــا

،  التركيـــــز علـــــى قـــــوة الفتـــــاة مـــــن خـــــالل شـــــغلها وكفاحهـــــا الشخصـــــى
ثالـــــث .  وإجمـــــاال هـــــو فـــــيلم تعليـــــق اجتمـــــاعى جـــــاد ومـــــتقن العناصـــــر

ــــــتج ا ــــــالم المن ــــــد  لمصــــــرى األســــــطورة كموجــــــهوآخــــــر أف ــــــك بع ، وذل
وثـــــانى أدوار شـــــويكار .  وكلهـــــا لـــــذات النجمـــــة”  بهيـــــة “و”  هـــــدى “

  . وهو الذى لفت األنظار إليها
   ٢/١غرام األفاعى 

  ق م ١١٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٨مصر 
ســـــــــــكرين ]  أفـــــــــــالم النصـــــــــــر الصـــــــــــباح العالميـــــــــــة للســـــــــــينما  [

محمــــــــد :  و وحــــــــوارســــــــيناري.  نبيــــــــل راغــــــــب.  د:  قصــــــــة.  ٢٠٠٠
.  ، عبــــاس صــــابر فريــــد عبــــد الحــــى:  منســــق المنــــاظر.  خليــــل الزهــــار

ــــاچ نيجــــاتيف ــــاج.  مارســــيل صــــالح:  مونت .  عــــاطف رزق:  مــــدير اإلنت
ــــدين مصــــطفى:  المصــــور ــــديكور.  حســــام ال ــــدس ال ــــد :  مهن مــــاهر عب
.  نــــــوال:  المقدمــــــة.  ســــــيد حامــــــد/  مهنــــــدس:  الميكســــــاج.  النــــــور

.  فكـــــرى رســـــتم:  مونتـــــاچ.  عبـــــد المســـــيح مجـــــدى:  المنـــــتج الفنـــــى
حســـــــــام الــــــــــدين :  إخـــــــــراج.  إبـــــــــراهيم صـــــــــالح:  مـــــــــدير التصـــــــــوير

  . مصطفى
هشــــــام :  وألول مــــــرة.  صــــــابرين.  صــــــالح قابيــــــل.  ليلــــــى علــــــوى
ـــــد ـــــد الحمي ـــــتح اهللا.  عب ـــــا ف .  ، وســـــيلة حســـــين ، أحمـــــد لوكســـــر راني
فــــــــوزى .  ، ناديــــــــة شــــــــمس الــــــــدين ، ســــــــامى عطايــــــــا ألفــــــــت ســــــــكر

  . ، إبراهيم الدالى زى فريد، زي منصور
، وثـــــــالث  طالــــــب متفـــــــوق بكليـــــــة الصـــــــيدلة مـــــــن أصـــــــل متواضـــــــع

، ثـــــم يغـــــرى الثانيـــــة  يخـــــدع األولـــــى.  زمـــــيالت يعشـــــقنه ألبعـــــد مـــــدى
ـــــل زوجهـــــا الثـــــرى ويتزوجهـــــا ويواصـــــل صـــــعوده الســـــريع ، وأخيـــــرا  بقت

والنهايـــة أن قتـــل هـــو وزوجتـــه كـــل منهمـــا اآلخـــر .  يخونهـــا مـــع الثالثـــة
ـــــذى ـــــل زوجهـــــا األول بالســـــم ال اإلغـــــراق فـــــى .  صـــــممه خصيصـــــا لقت

،  ، مــــــع الجمــــــال الشــــــكلى الزائــــــد للصــــــورة تصــــــوير الحــــــب والشــــــر
، رغــــم أن التيمــــة اســــتهلكت ال ســــيما  جعــــال المشــــاهدة ممتعــــة نســــبيا

ــــة ــــة مقبضــــة ألفعــــى ضــــخمة تلــــتهم حمامــــة .  فــــى األفــــالم األجنبي بداي
نــــــا ، مــــــن الشــــــرف الزائــــــد لهــــــا أن ذكرت وأرنــــــب فــــــى بــــــطء معــــــذب

ــــــل  ــــــاح فــــــيلم بونوي ــــــذهبى “بلقطــــــات العقــــــارب فــــــى افتت ”  العصــــــر ال
  . أول أفالم هشام عبد الحميد.  ١٩٣٠

  غرام بثينة 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . جالل مصطفى:  إخراج
، توفيــــق  ، علــــى رشــــدى ، عبــــد الغنــــى قمــــر ، يحيــــى شــــاهين كوكــــا
  . ، عبد الغنى النجدى ، عزيزة حلمى الدقن

، ويبــــرهن علــــى أصــــله  ثــــرى مــــن المدينــــة يحــــب فتــــاة بدويــــةشــــاب 
ــــنجح فــــى تشــــتيتها  البــــدوى ، لكــــن مــــؤامرات البــــدوى الــــذى يحبهــــا ت
  . ميلودراما متوسطة وغير جذابة إال فى أسماء ممثليها.  مؤقتا

  غرام تلميذة 
  ق أأ ٨١)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 

ــــة الســــينما والمســــرح والموســــيقى [ ــــيلم  ] الهيئ ــــىالف فيلمــــا .  العرب
ـــــاج المهندســـــة ـــــيم:  مـــــن إنت ـــــة حلمـــــى حل قصـــــة وســـــيناريو .  ¤.  هال

.  كمــــال عبــــد اهللا:  مهنــــدس الصــــوت.  محمــــد أبــــو يوســــف:  وحــــوار
ــــــدس المنــــــاظر :  ؛ منســــــق المنــــــاظر محمــــــود حســــــنين الشــــــيخ:  مهن
:  مونتــــــاچ.  أحمــــــد يحيــــــى:  مســــــاعد مخــــــرج أول.  نجيــــــب خــــــورى
ــــاج.  حســــين أحمــــد ــــدير اإلنت :  مــــدير التصــــوير.  ســــماعيلســــيد إ:  م
  . حلمى حليم:  إخراج.  على خير اهللا
،  توفيـــــق الـــــدقن.  أحمـــــد رمـــــزى:  مـــــع.  نجـــــالء فتحـــــى:  بطولـــــة

،  ، ســــعيد خليــــل ، عــــادل المهيلمــــى فتحيــــة شــــاهين.  ســــهير البــــابلى
ــــــى النجــــــدى ــــــد الغن ــــــل.  عب ، حســــــين  ، محمــــــد شــــــوقى محمــــــد خلي

، شــــهيرة عبــــد  أنــــور، ناديــــة  ، ســــمير رســــتم ، علــــى عرابــــى إســــماعيل
،  چــــورچ ســــيدهم:  مــــع ضــــيوف الشــــرف.  ، ســــامية الطــــوخى الســــالم

  . ، أحمد الحداد سمير غانم
، وتواصـــــل  تلميـــــذة اعتـــــادت الكـــــذب تشـــــهد جريمـــــة قتـــــل وســـــرقة

ـــــاة بمفردهـــــا ـــــة الجن ـــــن تحـــــب متابع ـــــم بمســـــاعدة م ـــــر .  ، ث ـــــة غي تركيب
  . مثيرة جدا وخالية من اإلقناع

  غرام راقصة 
  ق أأ ١٢٥)   س/  يتشب ( ١٩٥٠مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

، عبـــــــد الســـــــالم  ، تحيـــــــة كاريوكـــــــا ، محمـــــــد فـــــــوزى نـــــــور الهـــــــدى
  . ، زينات صدقى ، شكوكو ، حسن فايق النابلسى

ــــديا ســــوء تفــــاهم ــــة صــــغيرة تعتقــــد أن حبيبهــــا المطــــرب  كومي ، مطرب
أيضــــا يعتقــــد الجميــــع أنــــه .  قــــد تــــزوج مــــن الراقصــــة الكبيــــرة للفرقــــة

فـــــيلم متوســـــط فـــــى كـــــل شـــــىء .  ى هجـــــر حبيبتـــــه لـــــهمــــات حزنـــــا علـــــ
  . باستثناء دور تحية كاريوكا

  غرام فى إستنبول 
  ق م ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٧٠سوريا 

ـــــدين شـــــوكت:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  ســـــيريا فـــــيلم .  ســـــيف ال
  . سيف الدين شوكت:  إخراج.  محمد الرواس:  مدير التصوير

ــــــد لحــــــام ــــــاكالن الجــــــان،  ، ســــــمورة ، نهــــــاد قلعــــــى دري ، رفيــــــق  ب
  . ، محترم نور السبيعى

مثـــــــــل .  إحـــــــــدى كوميـــــــــديات دريـــــــــد لحـــــــــام متوســـــــــطة المســـــــــتوى
ــــة’  الصــــعاليك ‘ ــــوال ســــيدة ثري ــــى أم ــــؤامرات لالســــتيالء عل ، لكــــن  م

  ! بعد موتها هذه المرة
  غرام فى أغسطس 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

، عبــــــــد المــــــــنعم  ، عمــــــــاد حمــــــــدى ر، شــــــــويكا فــــــــؤاد المهنــــــــدس
  . ، محمد عوض ، نبيلة السيد مدبولى

، عــــن أرملــــة ليلــــة زفــــاف  كوميــــديا ركيكــــة وغيــــر مضــــحكة إال نــــادرا
، تفاجــــــأ أمامهــــــا بمــــــن هــــــو شــــــبيه لعريســــــها  مصــــــدومة فيمــــــا حــــــدث

، لكــــــــن ال تحــــــــدث أشــــــــياء أو  يجاريهــــــــا هــــــــذا األخيــــــــر.  الراحــــــــل
  . مفارقات مهمة قبل أن يبدأ الحب بينهما

  غرام فى السيرك 
  ق أأ ٨٥)   س ( ١٩٦٠مصر 
  . حسين فوزى:  إخراج

، فــــــاروق  ، نجـــــوى فـــــؤاد ، إســــــماعيل يـــــس برلنتـــــى عبـــــد الحميـــــد
  . ، جماالت زايد ، توفيق الدقن عجرمة

درامـــــا عاطفيـــــة فـــــى خلفيـــــة معتـــــادة مـــــن بيـــــزنس الســـــيرك وعالقاتـــــه 
أيـــــة  ، عديمــــة التميـــــز مــــن نوعهـــــا علــــى واألحــــوال المعيشــــية ألفـــــراده

.  العــــب يتــــرك مشــــاركة زوجتــــه فــــى االســــتعراض إلنهــــا حامــــل.  حــــال
ـــــدة ـــــدة تعنـــــى قصـــــة حـــــب جدي ، لكـــــن الحـــــب القـــــديم  زميلتـــــه الجدي

  . لكليهما ينتصر فى النهاية
  غرام فى الطريق الزراعى 

  ق أأ ٩١)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 
ــــــــــرة]  المؤسســــــــــة المصــــــــــرية العامــــــــــة للســــــــــينما [ قصــــــــــة .  الجزي

.  عبــــد العزيــــز فخـــــرى:  مونتــــاچ.  يوســــف عــــوف:  اروســــيناريو وحــــو 
  . عبد المنعم شكرى:  إخراج.  جمال عبادة:  مدير التصوير
  . ، خيرية أحمد ، يوسف فخر الدين ، شويكار محمد عوض

، تتعـــــــرف بشـــــــاب فـــــــى  فتـــــــاة هاربـــــــة للـــــــزواج مـــــــن ســـــــفاح نســـــــاء
، وحــــــين يعلـــــن األب عــــــن اختفائهـــــا يعتقــــــد  األتـــــوبيس ويبيــــــت معهـــــا

تنويعــــــة ركيكــــــة علــــــى .  أنــــــه الســــــفاح وتتــــــوالى المفارقــــــاتالجميــــــع 
ــــين  ’ حــــدث ذات ليلــــة ‘الفــــيلم األميركــــى الشــــهير  ، لعلهــــا األســــوأ ب

لمعرفـــــة االقتباســـــات ”  يـــــوم مـــــن عمـــــرى “انظـــــر .  نظائرهـــــا المصـــــرية
  . األخرى

   ٢/١غرام فى الكرنك 
  ق م ٩٧)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 

ـــــــع الســـــــينمائى [ ـــــــاج الســـــــينمائى]  القـــــــاهرة للتوزي ـــــــاهرة لإلنت .  الق
ســـــيناريو .  حلمـــــى عـــــزب:  مهنـــــدس الـــــديكور.  علـــــى رضـــــا:  تـــــأليف
مصـــــــمم .  علـــــــى إســـــــماعيل:  موســـــــيقى.  محمـــــــد عثمـــــــان:  وحـــــــوار

ــــــــد الســــــــالم:  مونتــــــــاچ.  محمــــــــود رضــــــــا:  الرقصــــــــات .  رشــــــــيدة عب
ــــــــاچ ــــــــس ميتشــــــــو:  ماكي ــــــــد:  ؛ تصــــــــميم المالب ــــــــد المجي ،  رؤوف عب

حســـــــن عبــــــــد :  مـــــــدير اإلنتــــــــاج.  ، خديجــــــــة فهمـــــــى ســـــــمير نصـــــــر
محســـــن :  ؛ المصـــــور أحمـــــد عيســـــى:  مســـــاعد المخـــــرج.  الجليـــــل
:  مســـــــاعدو اإلخـــــــراج.  نجيـــــــب خـــــــورى:  ؛ منســـــــق المنـــــــاظر نصـــــــر

.  ، ســـــمير حكـــــيم ، إبـــــراهيم بغـــــدادى ، فـــــوزى علـــــى مـــــدحت بكيـــــر
:  مــــــدير التصــــــوير.  نصــــــرى عبــــــد النــــــور:  كبيــــــر مهندســــــى الصــــــوت

علــــــى :  إخــــــراج ↔.  لمــــــى رفلــــــةح:  المنــــــتج.  عبــــــد الحلــــــيم نصــــــر
  . رضا

ـــــة ـــــدة فهمـــــى:  بطول ـــــع.  ، محمـــــود رضـــــا فري فرقـــــة :  باالشـــــتراك م
إبــــــراهيم .  ، أمــــــين الهنيــــــدى عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم:  تمثيــــــل.  رضــــــا
، حســــن  هنــــاء الشــــوربجى.  ، محمــــد العزبــــى ، كمــــال حســــين عمــــارة
  . ، ببا السيد ، راقية أحمد ، لطيفة توفيق عفيفى

ــــــــص  “األول  (قــــــــة رضــــــــا االستعراضــــــــية ثــــــــانى أفــــــــالم فر  أجــــــــازة ن
يــــأتى كإنتــــاج كبيــــر مشــــبع مــــن ناحيــــة )  قبــــل خمــــس ســــنوات”  الســــنة

ــــه لألولــــى (االســــتعراض والموســــيقى  ، وعلــــى  علــــى رضــــا ونجــــوم فرقت
ـــــة ، لكـــــن كحبكـــــة وخيـــــوط وشخصـــــيات ال يحـــــوى  ) إســـــماعيل للثاني
ــــة.  شــــيئا جديــــدا مهمــــا  البنيــــة هــــى سلســــلة مصــــاعب الشــــغل التقليدي

ـــــة تســـــافر مـــــن القـــــاهرة  ـــــة لفرق ـــــأتى محطـــــة  (المتوقع أول اســـــتعراض ي
إلــــــــى األقصــــــــر لتقــــــــديم )  الســــــــكك الحديديــــــــة مصــــــــاحبا للعنــــــــاوين

ـــــة فيهـــــا ـــــوط متنوعـــــة .  سلســـــلة مـــــن العـــــروض فـــــى األمـــــاكن األثري خي
، األكثـــــــر محوريـــــــة بـــــــالطبع فيهـــــــا هـــــــو قصـــــــة  لشخصـــــــياتها الـــــــوفيرة

ــــــــراقص األول موجــــــــه الفر  ــــــــين ال ــــــــة ب ــــــــة والراقصــــــــة الحــــــــب المتنامي ق
  . األولى

  غرام المليونير 
  ق أأ ١٠٦)  س/  ت ( ١٩٥٧مصر 

:  ســـــيناريو وحـــــوار.  األفـــــالم العربيـــــة]  الشـــــرق لتوزيـــــع األفـــــالم [
أغنيــــــة  >؛  كمــــــال الطويــــــل:  الموســــــيقى واأللحــــــان.  الســــــيد بــــــدير

:  مهنــــــدس الــــــديكور.  < محمــــــد علـــــى أحمــــــد:  كلمــــــات:  ســـــمارة
.  ، حســــــــين عفيفــــــــى د الشــــــــيخســــــــعي:  المونتــــــــاچ.  عبــــــــاس حلمــــــــى

.  أرمانـــــــد:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  شـــــــارل فوســـــــكلو:  مهنـــــــدس الصـــــــوت
.  < فــــــــــارس وهبــــــــــة:  المصــــــــــور >؛  كليليــــــــــو:  مــــــــــدير التصــــــــــوير

  . > عاطف سالم:  إخراج <
، عبـــــــــد الســـــــــالم  كمـــــــــال الشـــــــــناوى.  ســـــــــامية جمـــــــــال:  بطولـــــــــة
ثريــــا .  نجــــوى ســــعد:  ؛ والوجــــه الجديــــد ســــعيد أبــــو بكــــر.  النابلســــى

، ليلـــى  ، عـــدلى كاســـب ، فـــؤاد راتـــب ، عبـــد المـــنعم إبـــراهيم ىفخـــر 
  .  ، عباس رحمى ، أحمد لوكسر ، شفيق نور الدين حمادة

ـــــة ـــــة علـــــى كذب ـــــديا استعراضـــــية خفيفـــــة ومســـــلية القصـــــة مبني ،  كومي
، حتــــى  حيــــث ادعــــت راقصــــة أنهــــا خطيبــــة المليــــونير صــــاحب الفرقــــة

فــــــى وجــــــود  أطلقــــــت كــــــذبتها.  يســــــند لهــــــا الموجــــــه الــــــدور الــــــرئيس
  ! المليونير نفسه وتدريجيا يحبها بالفعل

  غرام المليونير
  . ” المليونير اليونانى “:  انظر

  غرام وانتقام 
  ق م ١٤٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٤٤مصر 
  . يوسف وهبى:  إخراج

، أنــــــور  ، أمينــــــة شــــــريف ، زوزو ماضــــــى ، أســــــمهان يوســــــف وهبــــــى
،  ؤاد الرشـــــــيدى، فـــــــ ، محمـــــــود المليجـــــــى ، بشـــــــارة واكـــــــيم وجـــــــدى

  . ، فاخر فاخر محمد كامل
ـــــل إتمامـــــه ـــــت أســـــمهان مصـــــرعها قب ـــــذى لقي ، ويقـــــال أن  الفـــــيلم ال

ــــرت بســــبب هــــذا ــــة تغي ــــيس هــــذا هــــو ســــر النجــــاح الســــاحق .  النهاي ل
ـــــــاك  ، فهنـــــــاك الميلودرامـــــــا الســـــــاخنة غرامـــــــا وانتقامـــــــا الوحيـــــــد ، وهن

 القصـــــة عــــــزم زوجــــــة.  اإلتقـــــان الواضــــــح لشـــــريط الغنــــــاء والموســــــيقى
تتقـــــرب لـــــه ويتحـــــول .  علـــــى االنتقـــــام ممـــــن تعتقـــــد أنـــــه قاتـــــل زوجهـــــا

، لكـــن مـــا  ، وانكشـــاف لحقيقـــة زوجهـــا المـــاجن األمـــر لحـــب جـــارف
ــــــق ــــــة المأســــــاوية فــــــى الطري ــــــت النهاي ــــــى خلفيــــــات .  زال األحــــــداث ف

، وتصــــوير الفخفخــــة جــــاء جمــــيال فــــى أغنيــــة البدايــــة عــــن  أرســــتقراطية
ــــيينا ـــا عـــدا هـــذا فكـــل شـــىء جامـــد ب ف ـــذى ، م ـــع ال ـــه أداء الجمي مـــا في

  . لم يشذ عليه إال دور بشارة واكيم خفيف الظل
  بالساطور …غرام وانتقام 

  ق م ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٩٢مصر 
ــــــاچ.  إم]  أفــــــالم جــــــالل زهــــــرة [ مــــــدير .  يوســــــف المــــــالخ:  مونت

  . محمد شبل:  تأليف وإخراج.  رضا السيد:  التصوير
، أحمــــــــد  عايــــــــدة ريــــــــاض،  ، إســــــــعاد يــــــــونس فــــــــاروق الفيشــــــــاوى

  . ، نهير أمير ، لبنى محمود ، لطفى لبيب ، وداد حمدى راتب
ــــديا رعــــب متواضــــعة وركيكــــة ألبعــــد الجــــدود ــــة .  كزمي ــــل وخليل خلي

يتفقـــــان علـــــى أن يتـــــزوج األول مـــــن فتـــــاة يُعتقـــــد فـــــى أن أباهـــــا الـــــذى 
يســــير كــــل شــــىء علــــى مــــا .  مــــات للتــــو قــــد خبــــأ كنــــزا فــــى المنــــزل

تنجــــو مــــن القتــــل وتعــــاود الظهــــور وقــــد ارتــــدت ، لكــــن البطلــــة  يــــرام
  . حتى هذه غير مخيفة بالمرة.  األقنعة لتخيف زوجها المخادع

  غراميات امرأة 
  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 

طلبـــــــة :  قصـــــــة وســـــــيناريو.  الفـــــــيلم العربـــــــى]  الشـــــــرق للتوزيـــــــع [
أنطــــون :  مهنــــدس المنــــاظر.  عبــــد المــــنعم مــــدبولى:  حــــوار.  رضــــوان

ــــــــو  ــــــــاچ.  ليزويسب :  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  حســــــــين أحمــــــــد:  مونت
طلبـــــة :  إخـــــراج.  برونـــــو سالفــــــى:  مـــــدير التصـــــوير.  إبـــــراهيم حجـــــاج

  . رضوان
ـــــزى ـــــد المـــــنعم  ، كمـــــال الشـــــناوى ، ســـــميرة أحمـــــد أحمـــــد رم ، عب

  . ، سعاد حسنى ، فردوس محمد إبراهيم
ب ممرضــــة لعــــو .  ميلودرامــــا عاطفيــــة فــــى أول توجيــــه لطلبــــة رضــــوان

، ثـــم تعـــود لـــه وهكـــذا  ، تتركـــه آلخـــر ثـــرى يقـــع فـــى حبهـــا طالـــب طـــب
  . حتى نهاية ال تخلو من السخرية

   ٢/١غراميات عازب 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٦مصر 

فكــــرى :  مونتــــاچ.  فيصــــل نــــدا:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم المجــــد
  . زكى صالح:  إخراج.  إبراهيم صالح:  مدير التصوير.  رستم

ـــــو الســـــعود فهمـــــىحســـــين  ، محمـــــد  ، صـــــفية العمـــــرى ، صـــــفاء أب
ـــــــراهيم ســـــــعفان ، وداد حمـــــــدى ، ســـــــمير غـــــــانم رضـــــــا ـــــــونس  ، إب ، ي
  . ، بثينة نصار ، سمير ولى الدين ، زكريا موافى شلبى

، تعتمــــد علــــى األكاذيــــب وســــوء الفهــــم  مغــــامرات كوميديــــة عاطفيــــة
ـــة شـــاب الحصـــول علـــى أمـــوال مـــن عمـــه الثـــرى المهـــاجر ،  فـــى محاول

ــــــــه تواصــــــــل تمثيــــــــل خدعــــــــة مضــــــــادة و  حــــــــين تكشــــــــف ابنتــــــــه خدعت
ـــــب.  إلحراجـــــه ـــــت تبحـــــث عـــــن مضـــــمون نجـــــاح طي ،  ، لكـــــن إذا كن

  . ، فقد أخطأت العنوان أى مضمون
   ٢/١الغواءة —غرائز حيوانية 

Animal Instincts —The Seductress 
  ]  فـيديو [ق م  ٩٧)   — ( ١٩٩٥أميركا 

[Axis Film International] Axis/ Davis Joint Venture. C: 
Lori Cobe. M: Eric Lundmark. …: Daniel Walker. AddM: 
Bill McCrea. MSup: Ashley Irwin. E: Jody Feder. LineP: 
Patti Tessel. CD: Tin Jesneck, Julie Clark. Exc in Charge of 
P: Dale Larsen. PD: Le’Ce Edwards. DPh: Ernest Paul 
Roebuck. ExcP: Walter Gernert. W: Selwyn Harris. P: 
Andrew Garroni. D: Gregory Hippolyte. 

Wendy Schumacher. James Matthew. Marcus Grahm. 
John Bates. Anthony Lesa. Reanna Lynn Rossi. Larry 



٢٤٩  

Butler.  ↑ Sam Cupae, Brian Salatino, Tara Hayes, 
Jacqueline Lovell. Karen Chavis, Cher Willis, Michael 
Gradilone, Brendan Claybourne, Ariele Cole, Chelby 
Crawford, Alissa Ortiz, Geoffrey Scott, Janine Starr, Andrea 
Starr, Samantha Swensson, Toni Waldrup, Tia Yarbrough. 

ممارســــــــة الجــــــــنس  (مؤلفــــــــة روايــــــــات جنســــــــية تعشــــــــق التمعــــــــرض 
.  ليـــــــونير ضـــــــرير لزيارتـــــــه وتوطيـــــــد عالقتـــــــه بهـــــــا، يـــــــدعوها م ) علنـــــــا

فواصــــل طويلــــة مــــن الممارســــات الجنســــية لكنهــــا تقــــف علــــى أطــــراف 
حيــــــث ال أعضــــــاء فــــــى جالــــــة جمــــــاع وال أعضــــــاء ذكريـــــــة  (الپورنــــــو 

أنت تعــــــرف هــــــذا النــــــوع مــــــن األفــــــالم ـ  )  بــــــالمرة وكــــــذا ال أصــــــوات
فــــى األكبـــر نســــبيا التـــى تصــــنع بإتقــــان وجماليـــات فنيــــة مــــع فكـــرة مــــا 

،  ، جــــنس شــــفوى مثليــــة:  عــــدا ذلــــك كــــل شــــىء متــــاح.  الموضــــوع
، وال غرابـــة فــــى هـــذا إذ أن البطـــل هـــو بــــدوره  إلـــخ…ممارســـة ذاتيـــة 

يعشـــــــــق مشـــــــــاهدة اآلخـــــــــرين واألخريـــــــــات فـــــــــى ’  متنظـــــــــر ‘أشـــــــــهر 
ـــــن تعـــــرف إن كـــــان  (ممارســـــات تجـــــرى أمامـــــه  ـــــة تمامـــــا ل حتـــــى النهاي

األحــــــداث .  ) يــــــدعى العمــــــى لهــــــذا الغــــــرض أم هــــــو ضــــــرير بالفعــــــل
تشـــــمل صـــــراعات مـــــع مغنيـــــى پـــــوپ ممـــــن يعملـــــون لحســـــاب بيـــــزنس 
هـــــــذا المليـــــــونير الشـــــــاب تمـــــــزج مـــــــا بـــــــين صـــــــراع اإلغـــــــواء والمـــــــال 

، والــــذروة أن يســــتخدم مهارتــــه فــــى رمــــى  واألنشــــطة غيــــر المشــــروعة
أمــــا الـــــذروة الجنســـــية فهـــــى ممارســـــة .  الســــكاكين فـــــى قتـــــل أحـــــدهم

ا البطلـــــة الغـــــراء البطـــــل ســـــحاقية رباعيـــــة فـــــى غرفـــــة الحمـــــام اقترحتهـــــ
  . نحو صديقة أخرى ينفر منها

   غرباء 
  ق م ١١٨)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٧٣مصر 

ـــــــــة الســـــــــينما والمســـــــــرح والموســـــــــيقى [ ـــــــــة]  هيئ .  أفـــــــــالم الطليع
ــــــت الميهــــــى ســــــعد عرفــــــة:  قصــــــة ــــــت :  ســــــيناريو وحــــــوار.  ، رأف رأف

ــــــــى ــــــــديكور.  الميه منســــــــق .  عبــــــــد المــــــــنعم شــــــــكرى:  مهنــــــــدس ال
ـــــــاظر ـــــــاچ.  اد بهجـــــــتنهـــــــ:  المن موســـــــيقى .  حســـــــين عفيفـــــــى:  مونت
.  عبـــــد العزيـــــز فهمـــــى:  مـــــدير التصـــــوير.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  تصـــــويرية
  . سعد عرفة:  إخراج

، شــــــــكرى  ، حســــــــين فهمــــــــى ، عــــــــزت العاليلــــــــى ســــــــعاد حســــــــنى
  . ، محمد السبع ، عزيزة راشد ، عماد حمدى سرحان

ـــــــدين ـــــــآراء أســـــــتاذها المتحـــــــرر وتصـــــــادم أخاهـــــــا ال ـــــــؤمن ب ـــــــاة ت ى فت
ـــــت ، بينمـــــا  ينقلـــــب األول لكـــــافر بـــــانحالل الغـــــرب وينتحـــــر.  المتزم

هـــــذين االنقالبـــــين الكـــــاملين يفقـــــدان .  ينقلـــــب الثـــــانى إلـــــى الرذيلـــــة
ـــــة ـــــة شاشـــــة .  البطلـــــة توازنهـــــا فتمضـــــى حـــــائرة فـــــى لقطـــــة النهاي تمثيلي

، والموضــــــوع  متفوقـــــة لرأفــــــت الميهــــــى فــــــى أول خطواتــــــه الســــــينمائية
  .  يجذب جميع المتفرجين، لكن ال معروض بوضوح وقوة
   ٢/١غرفة األهوال 

The Chamber 
  ق م ١١٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 

Universal [Imagine; Brian Grazer; Davis Entertainment]. 
ExcPs: Ric Kidney, David T. Friendly, Karen Kehela. M: 
Carter Burwell. Based on the N: John Grisham. S: William 
Goldman and Chris Reese. P: John Davis, Brian Grazer, 
Ron Howard. D: James Foley. 

Chris O’Donnell. Gene Hackman. ¤. Lela Rochon. Faye 
Dunaway. Robert Prosky. Raymond Barry. Harve Presnell. 
Bo Jackson. 

لروايــــة  تــــأتى هــــذه المعالجــــة”  وقــــت للقتــــل “فــــى نفــــس ســــنة فــــيلم 
، وتـــدور أيضـــا عـــن إعـــادة فـــتح ملـــف  أخـــرى ناجحـــة لچـــون جريشـــام

، لتكــــون أفشــــل مــــا قــــدم عــــن  جريمــــة عرقيــــة فــــى الجنــــوب األميركــــى
ــــه .  هــــذا الكاتــــب وعلــــى نحــــو ال يقــــاس بــــأى مــــن األفــــالم األخــــرى ل

، لكــــن تظــــل لهــــذه  العيــــوب أيضــــا متشــــابهة وأهمهــــا الحواريــــة الزائــــدة
كالســـــــخونة الزائـــــــدة للموضـــــــوع   األفـــــــالم بعـــــــض الجوانـــــــب المثيـــــــرة

وجـــــرأة تنـــــاول كاتـــــب القمـــــة هـــــذا لـــــبعض الجوانـــــب الحساســـــة فـــــى 
ال تجــــد هوليــــوود  (، وللتفــــرد البــــالغ فــــى شخصــــياته  موضــــوع العرقيــــة

ـــــــــــه  ـــــــــــى مـــــــــــن روايات ’  المؤسســـــــــــة ‘ـ  باســـــــــــتثناء اختياراتهـــــــــــا األول
]  ” امـــــــرأة فـــــــى خطـــــــر “ [’  مـــــــوجز الپليكـــــــان ‘و]  ” الطاغيـــــــة “ [
فــــى .  ) قــــدرا موازيــــا مــــن القــــوة فــــى الحبكــــة الدراميــــة ـ  ”  العميــــل ‘و

حســــب ليونــــارد مــــالتين  (أداء رائــــع هــــو أفضــــل عنصــــر فــــى الفــــيلم أو 
هاكمـــــان ال يـــــنجح قـــــط فـــــى إبعـــــاد األنظـــــار عنـــــه وهـــــو يـــــؤدى دور  ‘

ــــــى ــــــر عرق ــــــى  ) ! ’ خنزي ــــــدور عرق ــــــنجم المخضــــــرم ب ــــــوم هــــــذا ال ، يق
رين عامــــــا أبــــــيض مــــــن ميسيســــــيبى حكــــــم عليــــــه باإلعــــــدام قبــــــل عشــــــ

، وهــــو اآلن فــــى  إلدانتــــه بتفجيــــر قــــانونى يهــــودى وقتــــل ابنيــــه التــــوأم
الجميـــــع نســـــونه أو مشـــــمئزون منـــــه .  أى اإلعـــــدام’  الغرفـــــة ‘انتظـــــار 

، لكــــن هنـــاك شــــخص واحـــد مهــــتم  ) بمـــا فــــيهم ابنتـــه فــــاى دنـــاواى (
، إنـــــــــه حفيـــــــــده المحـــــــــامى الشـــــــــاب  بفـــــــــتح الملـــــــــف مـــــــــرة أخـــــــــرى

ـــــين .  ) أودونيلـــــل ( ـــــى ستســـــتحوذ العالقـــــة ب ـــــد هـــــى الت الجـــــد والحفي
علـــــى معظـــــم اهتمـــــام الفـــــيلم إلـــــى أن تبـــــدا تتابعـــــات أكثـــــر إثـــــارة فـــــى 

  . النهاية
  الغرقانة 

Al Ghaarkana 
  ق م ٩٩)  س/    ف ( ١٩٩٣مصر 

ــــــــع ودور العــــــــرض  األهــــــــرام للســــــــينما والفـــــــــيديو  [ مصــــــــر للتوزي
ـــــيديو ] الســــينمائى .  مجــــدى كامــــل:  صــــوت.  األهــــرام للســــينما والف

.  عمــــــرو عرفــــــة:  منــــــتج منفــــــذ.  محمــــــد أمــــــين:  مهنــــــدس الــــــديكور
ســـــــــيناريو .  ناديـــــــــة شـــــــــكرى:  مونتـــــــــاچ.  راجـــــــــح داوود:  موســـــــــيقى
محســــن :  تصــــوير.  حســــن شــــاه:  قصــــة.  مصــــطفى محــــرم:  وحــــوار
  . محمد خان:  إخراج.  نصر

.  نهلـــــة ســـــالمة.  أحمـــــد توفيـــــق.  محمـــــود حميـــــدة.  نبيلـــــة عبيـــــد
عبيــــر .  أيمــــن أحمــــد.  ناهــــد ســــمير.  نعلــــى حســــني.  حمــــدى الــــوزير

ـــــر عبـــــد اهللا أحـــــالم خالـــــد.  محمـــــد صـــــبرى.  الصـــــغير ، إينـــــاس  ، أمي
  . ، عبير سمير سليمان

ــــدى  ــــذات ل ــــال أعمــــاق أو رمــــز بال ــــة الخــــط وب ــــة شاشــــة أحادي تمثيلي
المقارنـــــــة مـــــــع الرائعـــــــة المصـــــــرية الســـــــابقة عـــــــن الـــــــدجل والشـــــــعوذة 

لعنـــــوان قــــرب شـــــرم األحــــداث فـــــى قريــــة ا.  ” للحــــب قصــــة أخيـــــرة “
ــــــة طفــــــال متخلفــــــا لكــــــن زوجهــــــا  ــــــث تنجــــــب ســــــيدة بدوي الشــــــيخ حي

ــــدجال الكهــــل  ــــيلم كمــــا  (ال ــــة الرئيســــة للف ــــق فــــى النجومي أحمــــد توفي
ــــرقص .  يجعــــل منــــه أحــــد األوليــــاء)  وكيفــــا بعــــد قليــــل تحتــــرف األم ال

كــــــــــل .  للســــــــــياح فــــــــــى المدينــــــــــة وتــــــــــأتى النهايــــــــــات الميلودراميــــــــــة
ـــــزوجين رســـــمت بصـــــورة متســـــرعة بـــــل  الشخصـــــيات األخـــــرى عـــــدا ال

، بحيــــث بــــدأ  وينقصــــها الكثيــــر مــــن المعلومــــات والجوانــــب الضــــرورية
  . الفيلم أقرب لالسكتشات غير المفهومة

   ٢/١غروب وشروق 
  ق أأ ١٣٢)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

.  جمــــــال حمــــــاد:  تــــــأليف.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما
حســــــــن :  دس الصــــــــوتمهنــــــــ.  رأفــــــــت الميهــــــــى:  ســــــــيناريو وحــــــــوار

:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  مهنــــــدس الــــــديكور.  التــــــونى
أندريــــــه  [ـ  أنــــــدريا رايــــــدر :  الموســــــيقى التصــــــويرية.  جــــــرجس فــــــوزى

كمـــــــال  :  مـــــــدير التصـــــــوير.  ســـــــعيد الشـــــــيخ:  المونتـــــــاچ.  ] رايـــــــدر
  . كمال الشيخ:  إخراج.  حسن رمزى:  إنتاج.  كريم

محمـــــــود .  صـــــــالح ذو الفقــــــار.  رشـــــــدى أباظــــــة.  ســــــعاد حســــــنى
ــــــراهيم خــــــان المليجــــــى ــــــدفراوى.  ، إب ،   ، صــــــالح نظمــــــى محمــــــد ال

، زيـــــــــزى  ، ميمـــــــــى جمــــــــال ، ناديـــــــــة ســــــــيف النصــــــــر كمــــــــال يــــــــس
  . ، جاذبية فؤاد ، عدوى غيث ، حلمى هالل ، رباب مصطفى

،  كــــــواليس الســــــلطة فــــــى الشــــــهور األخيــــــرة الســــــابقة لثــــــورة يوليــــــو
، فـــــى ســـــيناريو  اقية الواقعيـــــةمقدمـــــة بشـــــكل شـــــديد اإلقنـــــاع والمصـــــد
ـــــــك لرأفـــــــت الميهـــــــى ـــــــد الحب ـــــــع اإلتقـــــــان   مـــــــتمكن جي ـــــــه رائ ، وتوجي

ـــــل  كـــــالمتوقع مـــــن كمـــــال الشـــــيخ ـــــاألبيض واألســـــود جمي ، وتصـــــوير ب
ــــــر ــــــع ومعب ــــــاز للجمي ــــــه  ، فضــــــال عــــــن أداء ممت ، ربمــــــا ســــــاعدهم علي

رئـــــيس الشـــــرطة السياســـــى .  الرســـــم الـــــدقيق لمالمـــــح كـــــل شخصـــــية
زوجــــة فــــى عالقــــة غراميــــة مــــع صــــديق زوجهــــا الــــذى تتــــورط ابنتــــه المت

ـــرغم الصـــديق علـــى .  الضـــابط ـــل الـــزوج كمـــا ي ـــر لقت ـــدبر الرجـــل الكبي ي
وهنــــاك صــــديق ثالــــث يــــدعوه للتعــــاون مــــع الثــــوار .  الــــزواج مــــن ابنتــــه

قصــــــة مثيــــــرة .  واالســــــتفادة مــــــن وجــــــوده فــــــى منــــــزل رئــــــيس الشــــــرطة
  ! ، ودون مبالغة فى أى شىء حقا

  
  :  غروب وشروق

  ’ !  غرامية مع صديق زوجها الضابطعالقة  ‘
   ٢/١الغريب 

  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
ـــــــــى شـــــــــاهين ـــــــــالم يحي حســـــــــين حلمـــــــــى :  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  أف

:  مهنـــــــدس المنـــــــاظر.  مرتفعـــــــات ويـــــــزرينج؛ عـــــــن قصـــــــة  المهنـــــــدس
ــــد النــــور ــــدر:  الموســــيقى التصــــويرية.  مــــاهر عب ــــه راي ــــاچ.  أندري :  مونت

كمـــــال :  إخـــــراج.  فــــــيكتور أنطـــــون:  ر التصـــــويرمـــــدي.  ألبيـــــر نجيـــــب
  . ، فطين عبد الوهاب الشيخ

،  ، محســــــن ســــــرحان ، كمــــــال الشــــــناوى ، ماجــــــدة يحيـــــى شــــــاهين
  . ، حسين رياض زهرة العال

ــــــى  ــــــة إميلــــــى برونت مرتفعــــــات  ‘معالجــــــة مصــــــرية ال بــــــأس بهــــــا لرواي
ة قصــــة االبــــن بــــالتبنى الــــذى يطــــرد بعــــد وفــــا.  انظر الفــــيلمـ  ’  ويــــزرنج
ـــــــن األخ الجاحـــــــد.  األب ـــــــتقم م ـــــــا لين ـــــــود ثري ، ويســـــــعى لحـــــــب  ويع

ـــــــر مـــــــن تيمـــــــة .  األخـــــــت روح االنتقـــــــام مجســـــــدة بقـــــــوة خاصـــــــة أكث
  . ، وهذا اختالف عن المعالجات األجنبية الحب

  غريب على أرضى 
Stranger on My Land 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ١٠٠)  ت (١٩٨٨أميركا 
ABC. M: Rom Ramin. E: Peter V. White. PD: Michael 

Baugh. DPh: Laszlo George, C.S.C. P: Michael Barnathan. 
TP: Edward Hume and I.C. Rapoport; St: Edward Hume. D: 
Larry Elikann. 

Tommy Lee Jones. ¤. Dee Wallace Stone. Terry O’Quinn. 
Pat Hingle. Barry Corbin. Richard Anderson. Ned Romero. 
Natalie Gregory. Stephen Joyce, Lyman Ward. Michael 
Paul Chan, Kent Williams, James Lashly. And Ben Johnson. 

، يفاجــــأ بــــأن وزارة الــــدفاع تســــتولى  شــــاب عائــــد مــــن أهــــوال فيتنــــام
كـــــــل .  علـــــــى المنطقـــــــة التـــــــى بهـــــــا منـــــــزل أســـــــرته العريـــــــق ومزرعتهـــــــا

ـــة ـــون ألن العـــروض مغري ـــران يقبل ـــه الجي وأبيـــه يرفعـــان قضـــية كـــى  ، لكن
يخســــــرون .  تعلــــــن الــــــوزارة تفاصــــــيل خطــــــة توســــــيع القاعــــــدة الجويــــــة

ــــــــــديناميت والســــــــــالح لخطــــــــــط  القضــــــــــية ، ويقــــــــــررون التصــــــــــدى بال
  . الجيش

  غريب فى بيتى 
  ق م ١٠٠)    س/   ف/  ت ( ١٩٨٢مصر 

أفـــــــــالم مصـــــــــر  اللبنانيـــــــــة للتجـــــــــارة واالســـــــــتثمار الســـــــــينمائى  [
وحيــــــــد :  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  ربيةأفــــــــالم مصــــــــرالع]  العربيــــــــة
لـــــــــــ نيــــــــــل ـ   فتــــــــــاة الــــــــــوداعمســــــــــتوحى مــــــــــن مســــــــــرحية  >؛  حامــــــــــد
مهنـــــدس .  رضـــــا جبـــــران:  المقدمـــــة ومـــــؤثرات الصـــــورة.  < ســـــايمون
.  ســــــيد إســــــماعيل:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  الــــــديكور

واصـــــــف :  إنتـــــــاج.  جميـــــــل عزيـــــــز:  مهنـــــــدس الصـــــــوت والمكســـــــاچ
.  هــــــانى شــــــنودة:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  ، ســــــمير خفــــــاجى فــــــايز
ــــاچ ــــر:  مونت :  إخــــراج.  محســــن نصــــر:  مــــدير التصــــوير.  ســــلوى بكي

  . سمير سيف
.  حســـــن مصـــــطفى:  بطولـــــة.  ¤.  نـــــور الشـــــريف.  ســـــعاد حســـــنى
، إبـــــراهيم  ســـــيف اهللا مختـــــار.  وحيـــــد ســـــيف.  هيـــــاتم.  نبيلــــة الســـــيد

، فـــــوزى  ، حســـــين عرابـــــى ، محمـــــد أبـــــو داود ســـــناء لملـــــوم.  قـــــدرى
مــــــــع ضــــــــيوف .  مــــــــؤمن حســــــــين محمــــــــود:  والطفــــــــل.  الشــــــــرقاوى

ـــــــنجم.  الفـــــــيلم ـــــــر.  چـــــــورچ ســـــــيدهم:  ال :  المعلـــــــق الرياضـــــــى الكبي
  . خليل إسماعيل:  الفنان الكويتى.  محمد لطيف

ــــيلم  ــــه لف ــــى حــــد ذات ــــد جــــدا ف ــــوداع ‘تمصــــير جي ــــاة ال ، لكــــن  ’ فت
الفـــيلم  ، ولعظمـــة الحـــزن فـــى المقارنـــة فـــى غيـــر صـــالحه لفقـــر أبعـــاده

ـــادى .  األصـــلى ـــادم للعـــب بن ـــة شـــابة والعـــب كـــرة صـــعيدى ق ـــا أرمل هن
،  كالهمـــــا يقـــــع ضـــــحية نصـــــاب يبيـــــع لهمـــــا نفـــــس الشـــــقة.  الزمالـــــك

ــــــــاع  ــــــــى الطب ــــــــين تمامــــــــا ف المعيشــــــــة االضــــــــطرارية لشخصــــــــين مختلف
، بـــــل وحتــــى الحالــــة النفســـــية لكليهمــــا فــــى هـــــذا  وأســــلوب المعيشــــة

دور إغــــــراء .  راقيــــــة هنــــــا، هــــــذه أهــــــم مصــــــادر الكوميــــــديا ال الوقــــــت
، خاصـــــة وأنـــــه مقـــــدم  ، أضـــــاف شـــــعبية كبيـــــرة للفـــــيلم صـــــارخ لهيـــــاتم

ــــــة ــــــافس  بصــــــورة مرحــــــة وتلقائي ــــــق المن ، كــــــامرأة لعــــــوب يدســــــها الفري
  ! الستهالك قوى البطل

  الغريب المجاور لى 
The Stranger Beside Me 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٦)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
[RHI Entertainment] Longbow Productions. PD: Michael 

Helmy. M: David Mansfield. Er: David Campling, A.C.E. 
DPh: Donald M. Lautore. ExcPs: Bill Pace, Ronnie D. 
Clemmer, Richard P. Kughn. P: William Shippey. W: Bruce 
Miller. D: Sandor Stern.  C: Mary V. Buck, C.S.A., Susan 
Edelman, C.S.A. CD: Hilary Wright. 

Str: Tiffani-Amber Thiessen. Eric Close. Lorrie Morgan. 
Steven Eckholdt. Casey Sander. Alyson Hannigan. Gary 
Crubbs. Patrick Labyorteaux, Robert Crow, Kathryn 
Joosten. And Gerald McRaney -as Dave Morgan.  Co-Str: 
Suzanne Ventulett, Darrin Long, James Quarter, Suzanne 
Turner, Christopher Boyer, Sonya Hensley. Jocko 
Marcellino, April Breneman, Dee Knox, Jamie Stern, 
Navarre Perry, Dickie Wrightsil. 
ـــو  ـــت لالقامـــة مـــع فـــى ني ـــاة تعرضـــت لالغتصـــاب فـــى شـــيكاجو أت فت

ــــزواجمكســــيكو تقبــــل بعــــد ممانعــــة للف ، وذلــــك عنــــدما  كــــرة نفســــها ال
ـــاع ـــدو دمـــث الطب ـــا .  يتقـــدم لهـــا شـــاب وســـيم يب ـــى كاليفورني يأخـــذها إل

، لكــــن  حيــــث قاعــــدة البحريــــة التــــى تطــــوع فيهــــا طبقــــا لحلــــم حياتــــه
ـــــى النســـــاء واغتصـــــابهن ـــــوالى حـــــوادث التلصـــــص عل ـــــى  تت ـــــدان ف ، في

واحـــــدة مـــــن األولـــــى ويفصـــــل حيـــــث يعـــــودون لنيـــــو مكســـــيكو وهنـــــاك 
تتـــــيقن مـــــن ســـــلوكه عنـــــدما تـــــروى إحـــــدى قريباتـــــه .  منـــــه تلـــــد طفلهـــــا

، ووســـط  الصـــغيرات كيـــف كـــان يعتـــدى عليهـــا منـــذ طفولتهـــا المبكـــرة
درامـــا تليفـــــزيونية .  ذعرهـــا منـــه تقــــرر اإليقـــاع بــــه فـــى المحاولـــة التاليــــة

ــــــة ــــــة التصــــــاعدية  مبنيــــــة علــــــى وقــــــائع حقيقي ــــــيس بهــــــا النهاي ، ربمــــــا ل
نــــــة ككــــــل مــــــع أداء طيــــــب مــــــن ، لكنهــــــا تظــــــل متق العنيفــــــة المتوقعــــــة

ــــذى نجــــح فــــى  ــــرت ريــــدفورد ال ــــن كلــــوز شــــبيه روب ــــة ثيســــين وم الرقيق
  . المالكـ  وجهـ  تحتـ  تقديم شخصية المسخ

  غريب ولد عجيب 
  ق م ١٠٥)   س/  الدقى ( ١٩٨٣مصر 
كمـــــال صـــــالح :  ســـــيناريو وحـــــوار.  عـــــاطف رزق:  قصـــــة.  نـــــاتكو
الموســـــــــيقى  . محمـــــــــد الطبـــــــــاخ:  مونتـــــــــاچ.  ، عـــــــــاطف رزق الـــــــــدين

ــــــــدير التصــــــــوير.  چــــــــورچ أنــــــــور:  التصــــــــويرية .  محســــــــن نصــــــــر:  م
  . كمال صالح الدين:  إخراج

ــــونس ســــمير غــــانم ــــوى ، إســــعاد ي ــــى عل ــــان ، ليل ، عمــــاد  ، ســــيد زي
، محمــــد  ، نجــــاح المــــوجى ، علــــى الشــــريف ، كتكــــوت األميــــر رشــــاد

  . ، علية عبد المنعم ، أمل إبراهيم أبو الحسن
فيـــــة مـــــن سلســـــلة األفـــــالم دون المتوســـــطة مغـــــامرات كوميديـــــة عاط

قصــــة .  التــــى قــــام ســــمير غــــانم ببطولــــة الكثيــــر منهــــا فــــى الثمانينيــــات
، يوقعــــه أحــــد  ممثــــل واســــع الشــــهرة ومعــــروف أيضــــا بســــحره الغرامــــى

، حــــين يراســــل باســــمه فتــــاة يونانيــــة  أصــــدقائه فــــى مــــأزق مــــع زوجتــــه
األمــــــر ال يخلــــــو مــــــن عــــــدد مــــــن .  وتــــــأتى هــــــذه إلــــــى مصــــــر بالفعــــــل

  . لمواقف المضحكةا
   ٢/١غريب ينتظر 

A Stranger Waits 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٨٧أميركا 

New Century Television Productions. M: James 
DiPasquale. E: Corky Ehlers & Ruben Munoz. AD: David 
Fisher. DPh: John Lindley. ExcP: Bruce Lansbury & Edgar 
Lansbury. TP: Durrell Royce Crays; St: Bruce Lansbury. P 
and D: Robert Lewis. Exc in Charge of P: Alan Levin. C: 
Marsha Kleinman & Asc. >John Levey.< 

Suzanne Pleshette in. ¤. Tom Atkins. Paul Benjamin. 
Justin Deas. Ann Wedge Worth. Kenneth Welsh. Alexandra 



٢٥٠  

Johnson, Jesse Welles. Bill Ontiveros, Terry David 
Mulligan.  Gary Hetherington, Debra Karr, Tom Heaton, 
Beverly Lewis, Jessica Loring, Jonathan Pailone, Donna 
Cox, Marie Stillin, Frank Turner. 

، يقتـــــل حـــــارس أرملـــــة قادمـــــة للتـــــو للمنطقـــــة  شـــــاب وســـــيم غريـــــب
ثــــم يضــــع نفســــه فــــى طريقهــــا كــــى تعينــــه عنــــدها ،  الســــاحلية للميــــراث

والنهايـــــة مفاجـــــأة وراء كـــــل هـــــذا محورهـــــا شـــــريك زوجهـــــا .  ثـــــم تحبـــــه
درامــــــا تشــــــويق متوســــــطة اإلثــــــارة .  الــــــذى كــــــان يريــــــد وراثــــــة الشــــــركة

  . واإلقناع
  ☺  ٢/١غريبان على قطار 

Strangers on a Train 
  ق أأ ١٠١)   ت  ( ١٩٥١أميركا 

Warner Bros. M: Dimitri Tiomkin. MD: Ray Heindorf. E: 
William H. Ziegler. PD: Ted Haworth. DPh: Robert Burks. 
S: Raymond Chandler, Czenzi Ormonde. N: Patricia 
Highsmith. Adp: Whitfield Cook. P and D: Alfred 
Hitchcock. 

Farley Granger, Robert Walker, Ruth Roman, Leo G. 
Carroll, Patricia Hitchcock, Marion Lorne, Howard St. John, 
Jonathan Hale, Laura Elliott. 

، تجمــــع مــــا  إحــــدى قطــــع األســــتاذية مــــن ســــاحر الســــينما العظــــيم
، والتشـــويق الـــذى ال يهـــدأ  بـــين الفكـــرة العاليـــة فائقـــة الـــذكاء والغرابـــة

، وبراعــــــة خفــــــة الظــــــل تــــــدفق اإليقــــــاع والمتعــــــة متعــــــددة  وال يتوقــــــف
ــــــنس شــــــهير يلتقــــــى علــــــى قطــــــار بشــــــاب لعــــــوب .  بعــــــاداأل العــــــب ت

ــــى ال تســــاير .  مضــــطرب عصــــبيا ــــه الت ــــتخلص مــــن زوجت ــــد ال األول يري
، والثــــــانى يريــــــد الخــــــالص مــــــن والــــــده الثــــــرى الــــــذى  وضــــــعه كــــــنجم

يعــــرض الثــــانى .  ، لســــوء معاملتــــه لزوجتــــه المدلهــــة فــــى حبــــه يكرهــــه
ــــى األول عمليــــة  ــــق زوجــــ ’ مبادلــــة الصــــْرع ‘عل ة اآلخــــر فعــــال ، ويخن
ـــة ـــى هـــذه .  فـــى حديقـــة عمومي ـــم يتصـــور أن األمـــور ستصـــل إل ـــانى ل الث
ــــة ــــن الجدي ــــذ نصــــيبه  الدرجــــة م ــــا بشراســــة لتنفي ، ويجــــد نفســــه مالحق

ـــل فـــى .  مـــن التعهـــد ـــة تتمث ـــة للنهاي ـــاذ فـــى آخـــر لحظـــة هائل حبكـــة إنق
كالعــــادة فــــى أفــــالم األســــتاذ ! إيصــــال والعــــة لحديقــــة المالهــــى أم ال

قمـــة مـــن الجميـــع بمـــا فيـــه كـــل الطـــاقم الـــداعم المنتقـــى التمثيـــل فـــى ال
، لكــــن روبــــرت ووكــــر يخطــــف األدوار فــــى  بعنايــــة كاملــــة كدأبــــه دائمــــا

النســـخة األصـــلية كانـــت أقصـــر بنحـــو دقيقـــة .  دور القاتـــل بـــارد الـــدم
.  مشهد اإلتفــــاقـ  معظمهــــا كــــان اختصــــارا مــــن حــــوار المشــــهد األول 

ـــــى  ـــــد ف ـــــوان  ١٩٧٠أعي ـــــ “بعن ـــــابمجـــــرد أن تقّب ، واســـــتوحى  ” ل غريب
ـــــه  ـــــن القطـــــار “من ـــــا م ـــــق بمام ـــــى .  ١٩٨٧”  إل ـــــم تمصـــــيره ف وكـــــذا ت

ـــــة “ ـــــيلم  ١٩٨٧”  مهمـــــة صـــــعبة جـــــدا ‘و ١٩٧١”  القتل ، وفـــــى الف
  . ١٩٧١”  جريمة لم تكتمل “التليفـزيونى 

AAN: Cgr -B&W. 

  غريبة 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 

ــــــة للســــــينما [ ــــــيلم األهــــــرا]  العربي الســــــيد :  ســــــيناريو وحــــــوار.  مف
ــــدير ــــديكور نصــــرى عبــــد النــــور:  مهنــــدس الصــــوت.  ب :  ؛ مهنــــدس ال

.  ، حســـــــين عفيفـــــــى ســـــــعيد الشـــــــيخ:  ؛ مونتـــــــاچ أنطـــــــون بـــــــوليزويس
محمـــــود :  مـــــدير التصـــــوير.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  الموســـــيقى التصـــــويرية

  . أحمد بدرخان:  إخراج.  نصر
، أحمــــد  د حمــــدىعمــــا:  باالشــــتراك مــــع.  ¤.  نجــــاة الصــــغيرة ↑
أحمــــد  >.  ، زوزو ماضــــى ] أحمــــد مظهــــر [ـ  ، حــــافظ مظهــــر  رمــــزى

ـــــر الفنجـــــرى حشـــــمت ،  ، حســـــين إســـــماعيل ، حســـــنة ســـــليمان ، مني
ــــــديرة.  < كامــــــل الشباســــــى ــــــة الق ــــــب:  والممثل ــــــة رات ســــــامية .  عقيل

ـــــراهيم فهمـــــى ـــــور ، رجـــــاء الجـــــداوى ، زكـــــى إب :  ، الطفـــــل ، كامـــــل أن
  . ، امتثال زكى حمدى عشرى

، والبطلــــــــة تنتقــــــــل  ، وكالهمــــــــا تــــــــزوج ثانيــــــــة الوالــــــــدان مطلقــــــــان
،  المعالجــــــة غيــــــر مــــــؤثرة جــــــدا.  ، حتــــــى تكتشــــــف معاناتهــــــا بينهمــــــا

، لكـــــن ظـــــل  نجـــــاح نســـــبى لـــــدى عرضـــــه!  ونجـــــاة هـــــى كـــــل العـــــرض
  . منسيا طويال إلى أن أعاد التليفـزيون اكتشافه

   ٢/١الغريزة القاتلة 
Fatal Instinct 

  ق م ٨٨)  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. C: Renee Rousselot. CD: Albert 

Wolsky. M: Richard Gibbs. E: Bud Molin & Stephen 
Myers. PD: Sandy Veneziano. DPh: Gabriel Beristain. 
ExcP: Pieter Jan Brugge. W: David O'Malley. P: Katie 
Jacobs & Pierce Gardner. D: Carl Reiner. 

Armand Assante. Sherilyn Fenn. Kate Nelligan. Sean 
Young. ¤ Christopher McDonald. James Remar. Tony 
Randall. Clarence Clemons, Michael Cumpsty, John 
Witherspoon.   ↑ Blake Clark, Eartha Kitt, Bernard Hiller. 
[UC: Carl Reiner]. 

جاذبيــــة  ‘و”  غريــــزة قاعديــــة “لفيلمــــى حســــب العنــــوان هــــو دمــــج 
الواقـــــع أنـــــه مكـــــون مـــــن مشـــــاهد .  ] ” انتقـــــام عاشـــــقة “ [’  محتومـــــة

. ، خاصـــــــة فـــــــى نوعيـــــــة المتحـــــــرى الخـــــــاص  تحـــــــاكى أفالمـــــــا كثيـــــــرة
واألهـــم أنـــه لـــيس مســـليا جـــدا وربمـــا مـــن أســـوأ أفـــالم راينـــر فـــى كهولتـــه 

ـــــدة تشـــــمل البطـــــل الشـــــرطى .  ـــــوط العدي ـــــتـ  الخي ـــــى وق  والمحامى ف
ــــــالث نســــــاء ـ  الفراغ ــــــين ث ــــــه :  والممــــــزق ب ــــــى )  نيلليجــــــان (زوجي الت

تخطــــــط وعشــــــيقها لقتلــــــه فــــــى قطــــــار لتحصــــــل علــــــى قيمــــــة ثالثيــــــة 
ـــــة  للضـــــمان ـــــا (، والفاتن ـــــانج شـــــقراء هن ـــــه )  ! ي ـــــد اإليقـــــاع ب ـــــى تري الت

التــــى تحبــــه مــــن طــــرف )  فــــين (، وســــكرتيرته  جنســــيا لســــبب غــــامض
ـــــا أطـــــرف المشـــــاهد محاكمـــــة الز .  واحـــــد بشـــــغف وجـــــة لقتلهـــــا مجرم

، والتـــــى تحولـــــت لمبـــــاراة لكـــــرة  ) كانـــــت تعتقـــــد أنـــــه زوجهـــــا (خطـــــأ 
أمــــا مشــــهد النهايــــة فهــــو محاكــــاة !  القــــدم ولصــــالة مــــزادات وغيرهمــــا

، ومـــــن هنـــــا جـــــاءت الكلمـــــة األخـــــرى فــــــى  ’ جاذبيـــــة محتومـــــة ‘لــــــ 
  ! العنوان

  ☺  ٢/١غريزة قاعدية 
Basic Instinct 

  ق م ١٢٧)   — ( ١٩٩٢أميركا 
[Carolco  TriStar] Carolco; Le Studio Canal+. C: 

Howard Feuer. AscPs: William S. Beasley, Louis 

d’Eesposito. CDd: Ellen Mirojnick. MCompAndCond: Jerry 
Goldsmith. SpMUpFx Designed and Created: Rob Bottin. 
Er: Frank J. Urioste, A.C.E. PD: Terence Marsh. DPh: Jan 
de Bont, A.S.C. ExcP: Mario Kassar. W: Joe Eszterhas. P: 
Alan Marshall. D: Paul Verhoeven. 

<Michael Douglas. ¤.> Sharon Stone. George Dzundza. 
Jeanne Tripplehorn. Denis Arndt, Leilani Sarelle. Bruce A. 
Young, Chelcie Ross, Wayne Knight. Daniel von Bargen, 
Stephen Tobolowsky, Benjamin Mouton. ␡ ↑ AlsoStr: 
Dorothy Malone. Cast of Chrs: …, Jack McGee, Bill Cable, 
Stephen Rowe, Mitch Pileggi, Mary Pat Gleason, Frida Foh 
Shen, William Duff-Griffin, James Rebhorn, David Wells, 
Bradford English, Mary Ann Rogers, Adilah Barnes, Irene 
Olga Lopez, Juanita Jennings, Craig C. Lewis, Michael 
David Lally, Peter Appel, Michael Halton, Keith A. 
McDaniel, Eric Poppick, Ron Cacas, Elsie Sniffen, Ken 
Libenson, Lindy Rasmusson, Byron Berline, Eddie Dunbar, 
Tod McKibbin, Julie Bond, Michael Runyard, Donna 
Evans, Sandy Berumen, Janet Brady, M. James Arnett, 
Charles Picerni. 

  
  :  كاثرين تراميلل

  ’  ! إننا النرى حتى إن كانت ستقتله أم قد تتراجع ‘
،  إحـــــدى العالمـــــات الكبـــــرى فـــــى تقـــــديم الجـــــنس علـــــى الشاشــــــة

ة جديـــــدة مـــــن التســـــاهل فقـــــط يمثـــــل مرحلـــــ ’ آر ‘ وعرضـــــه بمعـــــدل
أيضـــــا النســـــخة األكمــــــل هـــــى األكثـــــر رواجــــــا .  الرقـــــابى فـــــى أميركــــــا

ثانيــــة لعلهــــا  ٤٢تزيــــد  (بالــــذات عالميــــا كســــينما وكأشــــرطة وأقــــراص 
، وقـــد  كانـــت كافيـــة لجعـــل اإليـــراد الخـــارجى ضـــعف نظيـــره األميركـــى

،  ’ أعظــــم مضــــاجعة فــــى القــــرن ‘جــــاء معظمهــــا فيمــــا أســــماه الفــــيلم 
.  ) ! هد الجنســـــــى الهائـــــــل الـــــــذى يتوســـــــط الفـــــــيلمأى ذلــــــك المشـــــــ

،  األهــــم أنـــــه فــــيلم أكبـــــر بكثيـــــر جــــدا ممـــــا بـــــه مــــن مشـــــاهد جنســـــية
وذلـــك كعمـــل معقـــد التركيـــب يتركـــك فـــى النهايـــة وقـــد امتـــزج الحـــب 
.  والقتـــل والجـــنس والخيــــر فـــى مـــزيج واحــــد يصـــعب فصـــله أو فهمــــه

نحــــو إنــــه يمــــزج علــــى .  وهــــذا النــــوع مــــن األفــــالم ال يمــــوت بســــهولة
ـــــاقض فرويـــــد  فلســـــفى ـــــدادا لـــــه-، وبمـــــا ين ،  ! أو ربمـــــا تأكيـــــدا وإمت

فــــــى )  القتــــــل (والمــــــوت )  الجــــــنس (الغريــــــزتين القاعــــــديتين الحيــــــاة 
، وهــــى  ) الحــــظ العنـــوان فهــــو مفتــــاح الفــــيلم (غريـــزة واحــــدة موحــــدة 
هــــــذا المــــــزيج هــــــو كــــــاثرين تراميلــــــل بطلــــــة .  بــــــالطبع غريــــــزة تدميريــــــة

، وربمــــا  ســـتون فـــى دور العمـــر (مثيـــرة جنســــيا كاتبـــة روائيـــة :  الفـــيلم
، تصـــــــبح  ) ” تـــــــأمين مـــــــزدوج “ال تقـــــــارن إال ببـــــــاربرا ســـــــتانويك فـــــــى 
ــــى تكتبهــــا حقيقــــة ــــل الت ــــه األساســــى جــــرائم القت .  ، وهــــى المشــــتبه في

البطـــــل هـــــو محقـــــق شـــــرطة ســـــان فرانسيســـــكو الـــــذى ينجـــــذب إليهـــــا  
)  حــــظال-ولـــيس كلــــه  (، ومعظـــم الوقــــت  كمـــا الفراشــــات إلـــى النــــار

تبـــــدو هـــــى أقـــــرب للشـــــيطان الـــــذى أغـــــوى ضـــــحيته فـــــى لـــــذة عارمـــــة 
ــــدا لقتلهــــا  ــــرى  (تمهي ــــراش شــــىء يغ ــــى الف ــــل ف ــــد فالقت الجــــنس فالتقيي

مــــــن منظــــــور آخــــــر يتســــــلل لــــــك الشــــــعور .  ) بالتأويــــــل الميتافيزيــــــائى
بأنهــــــا الحيــــــاة بجموحهــــــا ومتعــــــة التجبــــــر والتملــــــك وتعــــــذيب العبيــــــد 

بـــــل العاديـــــة والمتاعـــــب ، ذلـــــك فـــــى مقا الـــــذين يلفـــــون فـــــى فلكـــــك
فــــى مســــتوى ثالــــث قــــد .  اليوميــــة التــــى تمثلهــــا حيــــاة ضــــابط الشــــرطة
، كلمــــا ُدْســــت علــــى بــــؤره  تشــــعر بأنهــــا تمثــــل العقــــل البــــاطن للبطــــل
علــــى أى حــــال اإلثـــــارة .  المتقيحــــة كلمــــا زاد صــــاحبه تـــــوترا وعصــــبية

ـــــــة  ـــــــى نهاي ـــــــال حـــــــد أقصـــــــى حت والغمـــــــوض الفلســـــــفى يتصـــــــاعدان وب
ــــيلم ــــوا.  الف ــــا تت ــــى أن تزيــــد  لى تقلبــــات الحبكــــة والشخصــــياتهن ، إل

ـــــه ـــــة اللـــــبس ال تنهي ـــــة :  النهاي هـــــل كـــــل نســـــاء الفـــــيلم قـــــاتالت والبطل
ـــــــة ـــــــد  بريئ ـــــــل يأتيهـــــــا بع ـــــــامض للقت ، لكـــــــن هـــــــا هـــــــو االســـــــتحواذ الغ
إننــــا ال نــــرى حتــــى إن  .  ؛ أم هــــى وحــــدها القاتلــــة مــــن البدايــــة الجــــنس

ـــــت ســـــتقتله أم قـــــد تتراجـــــع ، ألرجـــــح أنهـــــا وإن كـــــان االحتمـــــال ا كان
قاتلـــــة ســـــتقلع عـــــن القتـــــل حتـــــى ال تحـــــرم نفســـــها مـــــن فرصـــــة تكـــــرار 

المؤكــــــــد أن كــــــــل النســــــــاء .  ) ! ’ أعظــــــــم مضــــــــاجعة فــــــــى القــــــــرن ‘
)  ثــــــاروا بعنــــــف ضــــــد الفــــــيلم (، وأيضــــــا المثليــــــين جنســــــيا  شــــــريرات

ــــــامين ــــــاس الع ــــــل مــــــن اإلن ــــــيال للقت ــــــا  ألنهــــــم األشــــــد م ، وتمــــــثلهم هن

ــــادة فــــى تقــــديم الحــــظ أي (العشــــيقة الغيــــور للبطلــــة  ــــة  ‘ضــــا الري الثنائي
، ممثلــــــة فــــــى  ألول مــــــرة ربمــــــا فــــــى تــــــاريخ كــــــل الفنــــــون’  الجنســــــية

وهـــــو االتجــــــاه الــــــذى بـــــدأ ينظــــــر إليـــــه بعــــــد بضــــــع .  البطلـــــة نفســــــها
ــــد ’  الســــوى ‘للجــــنس  ـ  وربما رئيسـ  ســــنوات كمســــتقبل محتمــــل  عن

، والفلســـــفة الرئيســـــة لـــــه هـــــى أن مـــــن الشـــــذوذ الحقيقـــــى ان  البشـــــر
دووجــــــالس .  ) المعاشــــــرة علــــــى أحــــــد الجنســــــين دون اآلخــــــرتقصــــــر 

، وتريپلهــــورن هــــى زميلتــــه المحققــــة دينــــيس  هــــو نيــــك محقــــق الشــــرطة
التـــى تربطـــه بهـــا عالقـــة جنســـية وتربطهـــا بالبطلـــة مـــاض قـــديم غـــامض 

ســـــاريلل هـــــى الصـــــديقة .  يجعـــــل الشـــــبهات تتجـــــه لهـــــا هـــــى شخصـــــيا
ـــــر  ـــــدافع الغي ـــــل ب ـــــى تقت ـــــة والت ـــــة األصـــــلية للبطل ـــــا النجمـــــة  ةالمثلي ، أم

ـــــى دور حليـــــة كالصـــــديقة المثليـــــة  ـــــى مـــــالون فتظهـــــر ف القديمـــــة دوروث
ماليــــــين دوالر  ٣حصــــــل إيســـــتراس علــــــى :  معلومـــــة.  الجديـــــدة لهــــــا
 . ، وهو رقم قياسى مذهل آنذاك نظير المخطوطة

AAN: E; OScr. 

  ☺ غزاة الكنز المفقود 
Raiders of the Lost Arc 

  ق م ١١٥)   س/  ىإى فـى س  ( ١٩٨١أميركا 
  . ” ١المعبد الملعون جـ  “:   ف

[Paramount] Lucasfilm. M: John Williams. E: Michael 
Kahn. PD: Norman Reynolds. DPh: Douglas Slocorobe. 
ExcPs: George Lucas and Howard Kazanjian. S: Lawrence 
Kasdan. St: George Lucas and Philip Kaufman. P: Frank 
Marshall. D: Steven Spielberg. 

Harrison Ford.  Karen Allen, Wolf Kahler, Paul Freeman, 
Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, 
Anthony Higgins, Alfred Molina. 
ـــــــات  احتـــــــواء موســـــــوعى ألفـــــــالم مغـــــــامرات الشـــــــجيع مـــــــن الثالثيني

ـــــــات وكـــــــذا مسلســـــــالت أفـــــــالم الســـــــ ،  بت الشـــــــهيرة فيهـــــــاواألربعيني
ـــــــر  ـــــــى ميلودرامـــــــا نشـــــــاط فائقـــــــة ال نهـــــــدأ وال تتوقـــــــف وغي ـــــــك ف وذل
ـــــروح  مســـــبوقة فـــــى ســـــرعتها أو ابتكارهـــــا تمســـــك علـــــى نحـــــو أخـــــاذ ب
المغــــــــــامرة والتهــــــــــور والــــــــــال منطــــــــــق الــــــــــذى ميــــــــــز تلــــــــــك األفــــــــــالم 
ــــا  ــــة وهموم ــــر جدي ــــام األشــــياء األكث ــــى تراجعــــت أم والمسلســــالت والت

و نتــــاج إتحــــاد متفــــرد مــــن نوعــــه هــــذا الفــــيلم هــــ.  علــــى مــــدى العقــــود
،  بــــين اثنــــين مــــن أكبــــر العقليــــات الســــينمائية تواصــــال مــــع الجمهــــور

ستيفــــــين ســـــپييلبيرج :  وفهمـــــا لطبيعـــــة الوســـــيط الـــــذى يخاطبانـــــه بـــــه
ــــين .  وچــــورچ لوكــــاس ــــورق مــــن عقليت ــــى هــــذا دعــــم علــــى ال يضــــاف إل

ـــــادرتين همـــــا الموجهين ـــــورانس  ـ  أخـــــريين ن الكاتبين فيليـــــپ كوفمـــــان ول
، والنتيجـــــة عمـــــل مثقـــــف ومـــــرح معـــــا يمتـــــع كافـــــة طبقـــــات  ســـــدانكا

،  الجمهــــــور ويمتــــــع أكثــــــر ذوى االطــــــالع الســــــينمائى الواســــــع مــــــنهم
أفضـــل فـــيلم  ‘أو كمـــا قـــال ناقـــد الســـينما الخياليـــة پيتـــر نيكـــوللز أنـــه 

ــــديانا چــــونز.  ’ عــــن مشــــاهدة األفــــالم ــــة هــــى إن ،  الشخصــــية المحوري
ال ينســـــــى مـــــــن الخشـــــــونة فـــــــى دور أعطـــــــاه هاريســـــــون فـــــــورد مـــــــذاقا 

ـــدفاع المـــرحين ـــوم  واالن ـــى مـــع ت ـــه أفضـــل مـــن هـــذا حت ، ويصـــعب تخيل
ــــه وحالــــت ظــــروف انشــــغاله  ــــار األصــــلى ل ــــذى كــــان االختي ســــيلليك ال

هـــو عـــالم تنقيـــب عـــن اآلثـــار يبـــدأ فـــى منطقـــة الفيـــوم فـــى مصـــر .  دونـــه
البحـــــث عـــــن تـــــابوت العهـــــد المفقـــــود الـــــذى يفتـــــرض أنـــــه بـــــه لـــــوحى 

ـــــــ ـــــــه لموســـــــىالوصـــــــايا العشـــــــر الل يجـــــــد نفســـــــه .  ذين أعطاهمـــــــا اإلل
مالحقــــا بسلســــلة مــــن القتلــــة فــــائقى الدمويــــة فــــى مغــــامرة تغيــــب فيهــــا 

، وال تفاجـــــأ بأنـــــك ال زلـــــت فـــــى عـــــالم  عـــــن وعيـــــك لمـــــدة ســـــاعتين
ـــوار القاعـــة ـــدما تضـــاء أن ـــديانا چـــونز هـــو أصـــال اســـم  .  الواقـــع إال عن إن

ــــب چــــورچ لوكــــاس إنــــديانا  “انظــــر االســــتطرادين الفــــائقين أيضــــا .  كل
ـــــديانا چـــــونز والمغـــــامرة األخيـــــرة “و”  چـــــونز والمعبـــــد الملعـــــون .  ” إن

ــــوان  ــــه مسلســــل تليفـــــزيونى بعن ــــديانا چــــونز  ‘أيضــــا صــــنع ل ــــات إن يومي
عــــــرض فــــــى مصــــــر لمـــــدة خمــــــس أســــــابيع ثــــــم ســــــحبت .  ” الشـــــاب

ـــــــت معتـــــــادة آنـــــــذاك اســـــــمها اإلســـــــاءة  الرقابـــــــة ترخيصـــــــه بحجـــــــة كان
صــــور فيهــــا منــــذ صــــور سيســــيل ، هــــذا علمــــا بأنــــه أهــــم فــــيلم ي لمصــــر
ـــى ـــل .  ب ـــرن”  الوصـــايا العشـــر “دى مي ـــع ق بعـــدها ظهـــر فـــى .  قبـــل رب

  . ، أفضلها هذه األخيرة الحالية نسخ فـيديو مبتسرة متعددة
AA: AD-SD (Reynolds, Leslie Dilley -AD, Michael Ford 

-SD); FE; VFx (Richard Edlund, Kit West, Bruce Nicholson 
and Joe Johnston); SpAchievement for SdFxE (Ben Burit). 

AAN: Pic; D; Cgr; OScr 

  ☺  ٢/١الغزالة الجميلة 
Bambi 

  ]  استحراك  [ق م  ٧٢)  س/   ف  ( ١٩٤٢أميركا 
  . ” األمير بامبى “:  س

Walt Disney. From the St: Felix Salten. SupD: David D. 
Hand. StDn: Perce Pearce. StAdp: Larry Morey. M: Frank 
Churchil, Edward Plumb. Cond: Alexander Reinert. Orch: 
Charles Wolcott, Paul J. Smith. Choral Arrangements: 
Charles Henderson. StDevlopment: George Stallings, 
Melvin Shaw, Carl Fallberg, Chuck Couch, Ralph Wright. 
SequenceDs: James Algar, Bill Roberts, Norman Wright, 
Sam Armstrong, Paul Satterfield, Graham Heid. AD: 
Thomas H. Codrick, Robert C. Cormack, NcLaren Stewart, 
David Hibberman, Al Zinnen, Lloyd Harting, John Hubley, 
Dick Kelsy. 

[UC: Voices: Peter Behn, Paula Winslowe]. 
ــــــال ــــــث أف ــــــد ثال ــــــى الســــــمة بع ــــــزام الســــــبعة “م ديزن ــــــرة واألق ”  األمي

، يــــــأتى كإنجــــــاز بــــــارز العبقريــــــة يبهــــــر العــــــين ويــــــدمعها  ” بينوكيــــــو “و
ــــه  ــــه بأبعــــد ممــــا يمكــــن للعقــــل تخيل ــــى رأى   (ويفــــرح القلــــب ويزلزل وف

كثيــــرين أفضــــل أفــــالم ديزنــــى جميعــــا ســــواء مــــن حيــــث أثــــره العــــاطفى 
ــــــة االســــــتحراك ومحاكاتهــــــا المذهلــــــة  ــــــةأو تقان ــــــات الحقيقي .  ) للكائن

فــــى بنيــــة تحــــاكى فصــــول الســــنة نــــرى دورة الحيــــاة منــــذ مــــيالد غــــزال 
ـــــوان الصـــــغير ـــــاة  العن ـــــى الحي ـــــذهل لخطـــــوات  (، وتفتحـــــه عل ـــــابع م تت
، ثــــم مواجهــــة حقــــائق الحيــــاة بمصــــرع األم علــــى يــــد  ) تعلمــــه المشــــى

نعتقـــــد أنهــــا أكثـــــر لحظـــــة  (ذلــــك الكـــــائن البشــــع المســـــمى اإلنســــان 
، وبـــالطبع هـــى جـــزء مـــن رؤيـــة  لعـــالم فـــى كـــل العصـــورهـــزت أطفـــال ا

، ثــــم صــــراع الشــــباب المميــــت مــــن  ) شــــاملة لــــدى ديزنــــى فــــى التربيــــة
ـــى ـــائق الحيـــاة أجـــل األنث ـــرا تســـليم رايـــة  ، فالنضـــج مواجهـــة حق ، وأخي

إنــــــــه موســــــــوعة فــــــــى المعــــــــانى .  هــــــــذه الحيــــــــاة إلــــــــى جيــــــــل جديــــــــد
لعمـــــق واالنفعـــــاالت يصـــــعب جمعهـــــا بكـــــل هـــــذا الســـــحر والكثافـــــة وا



٢٥١  

أنــــه متعــــة فائقــــة لــــن تنمحــــى قــــط .  فــــى ســــاعة واحــــدة أو أكثــــر قلــــيال
  . من أى مخيلة شاهدتها

AAN: Scr of a Dramatic or Comedy Pic; Song (Love Is a 
Song Churchill -M, Morey -Lyr); Sd (Sam Slyfield) 

  ☺  ٢/١غزل البنات 
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٩مصر 

ــــــــرى:  قصــــــــة.  تحــــــــدةاألفــــــــالم الم ــــــــديع خي ــــــــور :  ســــــــيناريو.  ب أن
كلمــــــــات .  ، بــــــــديع خيــــــــرى نجيــــــــب الريحــــــــانى:  حــــــــوار.  وجــــــــدى
محمــــــد :  وضــــــع الموســــــيقى واأللحــــــان.  حســــــين الســــــيد:  األغــــــانى

مهنـــــــــدس .  عزيـــــــــز فاضـــــــــل:  مهنـــــــــدس الصـــــــــوت.  عبـــــــــد الوهـــــــــاب
مـــــــدير .  كمـــــــال الشـــــــيخ:  مونتـــــــاچ.  أنطـــــــون بـــــــوليزويس:  المنـــــــاظر
  . أنور وجدى:  إخراج.  ليم نصرعبد الح:  التصوير

،  ، أنـــــور وجـــــدى ، يوســـــف وهبـــــى ، نحيـــــب الريحـــــانى ليلـــــى مـــــراد
ــــب ــــردوس محمــــد ، محمــــود المليجــــى ســــليمان نجي ــــو  ، ف ، ســــعيد أب

  . ، إستيفان روستى ، فريد شوقى ، عبد الوارث عسر بكر
آخـــــر كوميـــــديات الريحـــــانى .  أنجـــــح فـــــيلم مصـــــرى حتـــــى تاريخـــــه

، وأكثرهـــــا تكـــــامال وتـــــأثيرا فـــــى  بـــــل عرضـــــهالســـــينمائية الـــــذى رحـــــل ق
ــــــيهم صــــــناع الســــــينما المصــــــرية  ــــــة بمــــــن ف ــــــال المتعاقب وجــــــدان األجي

ـــــة أفـــــالم منحـــــت .  أنفســـــهم ـــــاب هـــــو أحـــــد ثالث وبالنســـــبة لهـــــذا الكت
”  بدايـــــة ونهايـــــة “والثالـــــث ”  رد قلبـــــى “األول  (تقـــــدير الكالســـــيات 

،  حـــــدأوال أو ضـــــع الثالثـــــة فـــــى مســـــتوى وا”  غـــــزل البنـــــات “ضع ـ  
ذروة تجســــــــيده لشخصــــــــية المصــــــــرى الــــــــذكى .  ) لــــــــك مــــــــا شــــــــئت

، والـــــــذى ال يفكـــــــر الجميـــــــع إال فـــــــى  المغلـــــــوب دومـــــــا علـــــــى أمـــــــره
، وهــــى الشخصــــية  اســــتغالل طيبتــــه دون مراعــــاة لمشــــاعره أو كرامتــــه

ـــديا المصـــرية  ـــى ظلـــت كـــل الكومي ـــى األقـــل القطـــاع األرقـــى  (الت أو عل
وهـــــى التــــى صـــــنعت أمجـــــاد ،  ال تبنـــــى إال عليهـــــا حتــــى اليـــــوم)  منهــــا

ــــى الشاشــــة أو فــــى المســــرح بــــدءا مــــن  ــــع الكوميديــــة ســــواء عل الجمي
القصــــة هــــذه المــــرة هــــى كمــــا تعلــــم .  فريــــد شــــوقى وحتــــى عــــادل إمــــام

، تتلقــــى دروســــا مــــن مــــدرس حســــن  ، فتــــاة تلميــــذة ثريــــة مدللــــة جيــــدا
،  ، بينمـــا ال تفكـــر هـــى فـــى شـــىء كهـــذا إطالقـــا النيـــة يفهـــم إنهـــا تحبـــه

  ! ، وليس إال وجوده فى تغطية حبها للمغامرة وتستفيد من
   ٢/١غزو أمريكا 

Invasion U.S.A. 
  ق م ١٠٧)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٥أميركا 

[Cannon]. DPh: Joao Fernandes. St: Aaron Norris & 
James Bruner. S: James Bruner & Chuck Norris. P: 
Menahem Golan and Yoram Globus. D: Joseph Zito. 

Chuck Norris. ¤. Also Str: Richard Lynch. Melissa 
Prophet. Alexander Zale. Alex Colon. Dehl Berti. Shane 
McCamey. 
إحــــدى نســــخ القطــــاع ب األكثــــر اتســــاعا وســــذاجة معــــا مــــن أفــــالم 
النزعــــة العســــكرية العاليــــة لعصــــر الــــرئيس ريجــــان والتــــى كــــان لشــــركة  

ـــــرز فيهـــــ ـــــارة .  اكـــــانون اإلســـــهام األب بكثيـــــر مـــــن العنـــــف لكـــــن بـــــال إث
ـــذكر يتخيـــل علـــى نحـــو بـــالغ القياســـية أن غـــزوا مـــن  حقيقيـــة أو إقنـــاع ي

لكـــــن األســـــماء سوفــــــيتية  (فريـــــق مرتزقـــــة غيـــــر محـــــدد المعـــــالم جـــــدا 
، قــــــــد اكتســـــــح الشــــــــاطى الجنـــــــوبى الشــــــــرقى للواليــــــــات  ) بوضـــــــوح
ـــــرة .  المتحـــــدة ـــــك الخب ـــــة ســـــابق يمتل ـــــل مخـــــابرات مركزي البطـــــل عمي

، ومــــن هنــــا يمتلــــك خطــــة  إرهــــابيى العــــالم وكيــــف يتعامــــل معهــــم بكــــل
ـــــة تعتقلـــــه فيتجمـــــع الكـــــل صـــــوب هـــــذا :  بســـــيطة أن يجعـــــل الحكوم
  ! المكان

  الغشاء القاتل 
Deadly Web 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
Fries Distribution Company. M: Stacy Widelitz. PD: Gary 

T. New. DPh: David A. Geddes, C.S.C. E: Tom Fries, 
A.C.E. LineP: John N. Whittle. Co-ExcP: Richard C. 
Berman. P: Christopher J. Fries. W: Alan Ormsby. D: Jorge 
Montesi.  ExcP: Charles W. Fries. AscP: Alan Ormsby. 
UnitPMg: John N. Whittle; FirstAstD: John M. Poer; 
SecondAstD: Mark Hansson. C: Fren Orenstein, C.S.A. CD: 
Greg LaVoi. 

Str: Gigi Rice. Ed Marinaro. John Wesley Shipp. Andrew 
Lawrence. Ted McGinley. Raphael Sbarge. Carlton 
Wilborn. Jan Triska, Joann Willette. SpApr: Robin Quivers. 

 Co-Str: Barry Nolan, Claire Kirk, Debbie Lynn Ross, 
Kim Collins. Joe Monti, Claudia Gold, Elizabeth Jee, Oliver 
M. Fries. 

ــــــه الســــــيبرى ‘ ــــــر ’  اإلل الغشــــــاء  ‘شــــــخص ذو ســــــجل إجرامــــــى عب
ــــــالمى ــــــت [’  الع ــــــل  ] إيحــــــاء مؤكــــــد لغشــــــاء اإلنترني ــــــه قت ــــــدو أن ، يب

، يالحــــق األن ســــكرتيرة جديــــدة بهـــــا  مســــئوال بإحــــدى المستشــــفيات
فعـــــــال غامضـــــــة  (، وذلـــــــك ألهـــــــداف غامضـــــــة  الشـــــــبكة عبـــــــر هـــــــذه

، فعنـــدما ســـتعرف  وســـتظل كـــذلك أو علـــى األقـــل ســـتظل غيـــر مقنعـــة
ـــت شـــبه  ـــررا ألى شـــىء خاصـــة وأن البطلـــة كان ـــن تجـــد مب مـــن القاتـــل ل

، وعنـــــدما توحـــــد  يعبـــــث بحســـــاباتها وأشـــــياء أخـــــرى.  ) ! معجبـــــة بـــــه
عنــــدما ، و  جهودهــــا مــــع مســــئول أمــــن الشــــبكة يقودهمــــا لكمــــين قاتــــل

  .  تنكشف شخصيته يحاول خطف طفل البطلة
   ٢/١غشاء كارلى 

Carly’s Web 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٦)   ت  ( ١٩٨٧أميركا 

MTM Enterprises, Inc. D: Kevin Inch. ␡ <ExcP: Michael 
Gleason.> AscP: Jack Mongan. Exc in Charge of Talent: 
Geri Windsor; Exc in Charge of PostP: Ted Rich. C: Eugene 
Blythe, C.S.A. Exc in Charge of P: Bernard Oseransky. 

Daphne Ashbrook. Cyril O’Reilly. Vincent Baggetta. 
Peter Billingsley. ␡ Co-Str: Daniel Ziskie, Michael James 
Horse, Frank Sotonoma Salsedo, Nick Savage. Ftr: Joe 
Unger, Nancy Hinman, Fred McGrath. Gene Ross, Ron 
Kolgie, Linda Hoy. Richard Kelley, Doug Franklin. 
كــــــــارلى موظفــــــــة صــــــــغيرة بمكتــــــــب تلقــــــــى الشــــــــكاوى بالحكومــــــــة 

، تتلقــــــــى شــــــــكوى قبيلــــــــة هنديــــــــة تــــــــم  األميركيــــــــة فــــــــى واشــــــــينجتون
ــــــوب الخاصــــــة بهــــــا ــــــى شــــــحنة الحب ــــــولى .  االســــــتيالء عل ــــــرر أن تت تق

، وتـــــدريجيا يصـــــبح  مـــــن رفـــــع الشـــــكوىبنفســـــها تحـــــرى األمـــــر بـــــدال 
مـــــــن المســـــــاعدين تضـــــــم أخصـــــــائى أجهـــــــزة أمـــــــن ’  غشـــــــاء ‘لـــــــديها 

لفتيـــــــــات الرفقـــــــــة ’  مـــــــــدام ‘وســـــــــائق ومالكـــــــــم ومصـــــــــمم خـــــــــزائن و
، يجمعهــــــــم أنهــــــــم خـــــــــارجون علــــــــى القــــــــانون بطريقـــــــــة أو  وغيــــــــرهم
، انتقــــتهم مــــن خــــالل دخولهــــا للنظــــام الحاســــوبى وابتــــزتهم أو  بــــأخرى

الغشــــــاء أو الشــــــبكة المعاديـــــــة .  اعدتهاقــــــدمت لهــــــم الوعــــــود لمســــــ
ـــم إحباطهـــا  ـــى ت ـــة الت ـــا وزعـــيم نقـــابى والعملي تضـــم ســـيناتورا وزعـــيم مافي

كوميــــديا .  تهريــــب أمــــوال مــــن جــــزر كيمــــان لتســــوية صــــفقتهم المريبــــة
  . خفيفة محورها المنطلقة الجميلة آسبروك

  الغشاش 
  ق أأ ٨٩)   س/  بيتش ( ١٩٧٠مصر 

ــــــالم]  أفــــــالم نهضــــــة مصــــــر [ ــــــى الســــــيد أف قصــــــة وســــــيناريو .  وال
:  مـــــدير التصـــــوير.  رجـــــاء بيـــــومى:  منـــــاظر.  صـــــبرى عـــــزت:  وحـــــوار

  . عبد الرحمن شريف:  إخراج.  محمد عمارة
،  ، توفيـــــق الـــــدقن ، فـــــايزة فـــــؤاد ، فريـــــد شـــــوقى شـــــمس البـــــارودى
  . ، عبد العظيم كامل حسين عبد النبى

ـــــ ـــــرر عالقاتـــــه الغرامي ـــــدعى أنـــــه رجـــــل مباحـــــث ليب ة أمـــــام صـــــيدلى ي
، لكنــــــه يســـــتمر فــــــى مســـــاعدته للقــــــبض  تكتشــــــفه الشـــــرطة.  زوجتـــــه

  . مغامرات تشويقية متوسطة.  على عصابة تزوير
  الغشيم 

  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٩١مصر 
  . ناصر حسين:  إخراج

،  ، نصـــر حمــــاد ، نغـــم فتـــوكى ، أحمـــد حـــالوة ، دينـــا ســـمير غـــانم
ـــــــد المـــــــنعم النمـــــــر إحســـــــان القلعـــــــاوى ،  العيســـــــوى ، حمـــــــدى ، عب

  . فاطمة شوشة
ريفــــــى عــــــازف عــــــن الــــــزواج تلجــــــأ إلــــــى بيــــــتهم فتــــــاة حســــــناء مــــــن 

تــــدفعها أمــــه .  المدينــــة تعطلــــت ســــيارتها وهــــى تــــزور أرضــــها المجــــاورة
، والنتيجــــة أن تحبــــه فعــــال وتتخلــــى عــــن خطيبهــــا الــــذى ال  للتــــودد لــــه

فكـــــرة جيـــــدة نفـــــذت بخفـــــة ظـــــل .  يمثـــــل نفـــــس النقـــــاء بالنســـــبة لهـــــا
  . ا العنوانوأسوأ ما فيه

  غصن الزيتون 
  ق أأ ١١٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 

ــــــع األفــــــالم [ القصــــــة اإلنســــــانية .  أفــــــالم االتحــــــاد]  الشــــــرق لتوزي
ــــــدة ــــــد اهللا:  قصــــــة.  ¤.  الخال ــــــيم عب ــــــد الحل ســــــيناريو .  محمــــــد عب
ــــــدير:  وحــــــوار ــــــد اهللا  الســــــيد ب ــــــيم عب ــــــد الحل ــــــد  [ـ  ، عب محمــــــد عب

ـــــديكور.  ســـــامى، مصـــــطفى  ] الحلـــــيم عبـــــد اهللا عبـــــاس :  مهنـــــدس ال
.  ] أنــــدريا زانــــديلس [ـ  أنــــدريا زنــــديلس :  مهنــــدس الصــــوت.  حلمــــى

أحمـــــــــــد :  مســـــــــــاعد مخـــــــــــرج أول.  فكـــــــــــرى رســـــــــــتم:  المونتـــــــــــاچ
العطـــــــور مـــــــن شـــــــركة .  كامـــــــل مـــــــدكور:  إدارة اإلنتـــــــاج.  الســـــــبعاوى

:  إنتــــاج.  مــــن المنتخبــــات العالميــــة:  الموســــيقى التصــــويرية.  قســــمة
:  مـــــدير التصـــــوير.  عـــــادل عبـــــد العظـــــيم:  المصـــــور.  عبـــــاس حلمـــــى

  . السيد بدير:  إخراج.  محمد عبد العظيم
ــــرى.  ســــعاد حســــنى.  أحمــــد مظهــــر باالشــــتراك .  ¤.  عمــــر الحري

ــــراهيم:  مــــع ــــوارث عســــر عبــــد المــــنعم إب .  ، ســــامية رشــــدى ، عبــــد ال
،  ، شـــــكوكو الصــــــغير ، ملكـــــة اإليرانــــــى ، كامـــــل أنــــــور أحمـــــد أباظــــــة

  . هدى شمس الدين:  والراقصة.  ، أحمد أبو عبية ملنادية كا
، ومـــــدرس المدينـــــة االقليميـــــة الـــــذى يحـــــب  األربعينيـــــات الخجـــــول

ـــــه المنطلقـــــة ـــــدأ فـــــى الوسوســـــة مـــــن عالقتهـــــا .  تلميذت ـــــزواج يب بعـــــد ال
ــــوى ــــپالى ب ــــه الســــابق ال ــــة.  القديمــــة بزميل ــــا بســــيطة مقنع ــــر  درام ، خي

محمـــد عبـــد الحلـــيم عبـــد تعبيـــر عـــن العـــالم الجميـــل للروائـــى للكاتـــب 
  . ، الذى لم يثر أبدا حماس المثقفين اهللا

   ٢/١الغضب األعمى 
Blind Fury 

  ق م ٨٥)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
TriStar [Interscope Communicationl; Tim Matheson/ 

Daniel Grodnick]. M: J. Peter Robinson. ExcPs: Robert W. 
Cort and David Madden. Screen St and S: Charles Robert 
Carner. Based on a S W: Ryozo Kasahara. P: Daniel 
Grodnik and Tim Matheson. D: Phillip Noyce. 

 Rutger Hauer. ¤. Terrance O’Quinn. Lisa Blount. Randall 
‘Tex’ Cobb. And Noble Willingham -as MacCready. ␡ Meg 
Foster. 

ــــانى الســــاموراى الضــــرير إحيــــا ــــنجم الياپ ء أميركــــى لسلســــلة أفــــالم ال
،  ، التــــــى اشــــــتهرت فــــــى الســــــتينيات وأوائــــــل الســــــبعينيات زاتويتشــــــى

تــــأتى بقــــدر طيــــب مــــن مشــــاهد فنــــون القتــــال المثيــــرة للفضــــول حيــــث 
ــــــه المبصــــــرين ــــــا علــــــى مهاجمي ــــــب دوم ــــــم تحــــــظ  أعمــــــى يتغل ، وإن ل

اور بــــدور مقاتــــل هنــــا يقــــوم هــــ.  بنجــــاح كبيــــر فــــى صــــندوق اإليــــرادات
ســــــــابق خــــــــاض حــــــــرب فـــــــــييتنام حيــــــــث فقــــــــد بصــــــــره خاللهــــــــا فــــــــى 

يعـــود بعـــد عشـــرين عامـــا إلـــى ميـــامى لزيـــارة صـــديق قـــديم .  العمليـــات
، ليجــــــده واقعــــــا فــــــى سلســــــلة مــــــن  ) أوكــــــوين (مــــــن أيــــــام الحــــــرب 

ــــو ــــن  المشــــاكل مــــع العصــــابات فــــى رين ــــه لخطــــف اب ، ويفاجــــأ بمحاول
العاليـــــة ومهاراتـــــه فـــــى فنـــــون صـــــديقه يحبطهـــــا بقدراتـــــه االستشـــــعارية 

، لكــــــن كــــــل هــــــذا ال يفلــــــح فــــــى إنقــــــاذ الزوجــــــة مــــــن القتــــــل  القتــــــال
اآلن عليـــــــه أن يحمـــــــى ويصـــــــحبه مـــــــن .  ) فوســـــــتر فـــــــى دور حليـــــــة (

ـــده ـــى رينـــو حيـــث وال ـــامى إل ، وذلـــك وســـط سلســـلة مـــن الهجمـــات  مي
  . المتوالية ضده
  الغضب 

  ق أأ ١٠٣)   س/  ماركو ( ١٩٧٢مصر 
قصـــــــة .  العربيـــــــة للســـــــينما]  مـــــــراد فـــــــيلم وكالـــــــة الجـــــــاعونى  [

.  محـــــى عبـــــد الجـــــواد:  مونتـــــاچ.  صـــــبرى عـــــزت:  وســـــيناريو وحـــــوار
ــــــــاج.  رمــــــــزى إبــــــــراهيم:  مــــــــدير التصــــــــوير ــــــــب:  إنت .  رمســــــــيس نجي

  . أنور الشناوى:  إخراج
، أشــــــــرف عبــــــــد  ، غســــــــان مطــــــــر ، ســــــــهير رمــــــــزى فريــــــــد شــــــــوقى

  . ، محمد رضا ، نادية الشناوى ، ليلى جمال الغفور

يـــــــــرفض .  مجـــــــــرم تائـــــــــب يتعـــــــــرض البتـــــــــزاز إحـــــــــدى العصـــــــــابات
،  ، فيجمــــــــع بعــــــــض التــــــــائبين مثلــــــــه لمجابهتهــــــــا فيختطفــــــــون أختــــــــه

  . ميلودراما نشاط متوسطة القيمة والنجاح
   ٢/١الغضب 

Rage 
  ق م ١٠٠)   المصرية  ( ١٩٩٤أميركا ح 

PM.  A Gary Daniels F. C: Mark Sikes. PD: Gregory 
Martin. CD: Lisa Dyehouse. OScr: Louis Febré. FE: Chris 
Worland. DPh: Ken Blakey. S: Joseph John Barmettler and 
Jacobsen Hart. AscPs: Marta Merrifield and Gary Daniels. 
Co-P: Scott McAboy. P: Joseph Merhi and Richard Pepin. 
D: Joseph Merhi. 

Str: Kenneth Tigar. Fiona Hutchison. Sullian McWhirter. 
Peter Jason. Mark Metcalf. 
مطـــــــــاردة ضـــــــــخمة ضـــــــــد عميـــــــــل ســـــــــابق قـــــــــرر التمـــــــــرد بســـــــــبب 

ــــى رآهــــا ــــه .  الممارســــات الت ــــى أن الحكومــــة تحــــاول تصــــوير األمــــر عل
  . ، بينما يتملكه هو الغضب والثورة مطاردة لمجرم

   غضب الجبل 
Dante’s Peak 

  ق م ١٠٩)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٧أميركا 
Universal [Pacific Western]. M: John Frizzell. Theme: 

James Newton Howard. SpVFx and Digital Anim: Digital 
Domain. E: Conrad Buff, Howard Smith, Tina Hirsch, PD: 
Dennia Washington. DPh: Anorzej Bartkowiak. ExcP: Ilona 
Herzberg. W: Leslie Bohem. P: Gale Anne Hurd. …: Joseph 
M. Singer. D: Roger Donaldson. 

Pierce Brosnan. Linda Hamilton. ¤ Charles Hallahan. 
Jeremy Foley. 
ــــة  ــــراكين تكلفــــت مــــا يتخطــــى المائ عــــودة رقميــــة ضــــخمة ألفــــالم الب

ــــون ــــدة  ملي ــــى عصــــر اقتصــــاديات الصــــورة المول ــــم ضــــخم ف ، وهــــو رق
ــــــن مشــــــاهد باســــــتثن.  ) ســــــى چــــــى آى (حاســــــوبيا  ــــــل م اء بعــــــض قلي

،  ، فـــــإن هـــــذه المـــــؤثرات فـــــى قمـــــة القمـــــة الحمـــــم المبكـــــرة الركيكـــــة
ولـــم يحـــدث قـــط مـــن قبـــل أن أشـــعرك أى فـــيلم بـــراكين بمـــدى وطـــأة 

الهـــــواء معبـــــأ بالغبـــــار والغـــــازات التـــــى تأكـــــل :  الحـــــدث كهـــــذا الفـــــيلم
،  الوجــــوه لــــدى تحولهــــا ألحمــــاض كبريتيــــة عنــــدما تلتقــــى برطوبــــة مــــا

ـــــــاألحرى األنهـــــــار وم ـــــــاه الشـــــــرب تصـــــــبح ذات الشـــــــىء ب مشـــــــهد  (ي
،  للجــــدة يتســــاقط لحــــم ســــاقيها عنــــدما دفعهــــا ذعرهــــا للهــــرب عومــــا

ـــــواتج االحتـــــراق فـــــى طبقـــــات كثيفـــــة فـــــوق كـــــل  ) وتمـــــوت ، قشـــــور ن
، وأخيـــــرا ناهســـــك بـــــالطبع عـــــن انطـــــالق الحمـــــم التـــــى تشـــــعل   شـــــىء

كــــل هــــذا .  كــــل شــــىء وتحيــــل الشــــوارع وغيرهــــا إلــــى جحــــيم متــــدافع
’  ديچيتــــــال دومــــــين ‘بكثافــــــة وكفــــــاءة غيـــــر عاديــــــة مــــــن شـــــركة نفـــــذ 

ــــذى كــــان جــــزؤه ”  المــــدمر “المملوكــــة لچــــيمس كــــاميرون صــــاحب  ال
بلــــدة واعــــدة .  الثــــانى عالمــــة مفصــــلية فــــى العصــــر الرقمــــى للســــينما

، تقبــــــع بــــــالقرب مــــــن  بمــــــدى كاســــــكيد الجبلــــــى بواليــــــة واشــــــينجتون
دأ عالمــــــات نشــــــاط تبــــــ.  هــــــى ذروة العنــــــوان’  نائمــــــة ‘ذروة بركانيــــــة 

بركـــــانى فترســـــل الوكالـــــة الحكوميـــــة المختصـــــة عالمـــــا شـــــديد التكـــــرس 
نفـــس تتـــابع  (ال ســـيما وأنـــه فقـــد زوجتـــه فـــى بركـــان قبـــل أربـــع ســـنوات 

ـــم ذات القطـــع بمـــرور ســـنوات الـــذى اســـتخدم قبـــل عـــام فـــى  ـــة ث البداي
ـــــــرى  .  ) ” اإلعصـــــــار “فاتحـــــــة عـــــــودة موجـــــــة أفـــــــالم الكـــــــوارث الكب

حيــــث يتعجــــل هــــو إعــــالن حالــــة )  هــــاميلتون (دة تســــتقبله عمــــدة البلــــ
الطــــوارئ لكــــن رئيســــه الــــذى لحــــق بــــه يمنعــــه مــــن التعجــــل فــــى شــــىء 

ــــدة كهــــذا ــــار اقتصــــاديات البل ــــؤدى النهي النتيجــــة أن يصــــبح األمــــر .  ي
حبكـــــــة النهايـــــــة أن يـــــــذهب .  ’ االســـــــتعراض ‘متـــــــأخرا جـــــــدا ويبـــــــدأ 

، وذلـــك  طفلـــى البطلـــة إلنقـــاذ جـــدتهما لوالـــدهما الـــذى هجـــر البلـــدة
ـــل ـــدة قـــرب قمـــة الجب تلحـــق بهمـــا أمهمـــا بصـــحبة .  حيـــث تقطـــن وحي

.  ، ومـــن ثـــم تنســـد طـــرق العـــودة بالخمســـة البطـــل الـــذى بـــدأت تحبـــه
انظــــر الفــــيلم المشــــابه التــــالى بأســــابيع لكــــن ربمــــا األضــــخم واألقــــوى 

  . ” البركان “فى الجودة 
  غضب الحليم 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . عطيةكمال :  إخراج

ــــــاروق الفيشــــــاوى ،  ، حســــــين الشــــــربينى ، ســــــيد زيــــــان ، إيمــــــان ف
،  ، ممــــــدوح وافــــــى ، محمــــــد شــــــوقى ، أمــــــل إبــــــراهيم ســــــحر رامــــــى
  . ، سامية فريد سمير وحيد

ــــــر ــــــرر التحــــــول ألعمــــــال الخي ــــــى يق ــــــادى ليل سلســــــلة .  صــــــاحب ن
  ! ، لكنها ال تصلح أصال لعمل فيلم عقبات تواجهه

   ٢/١الغضب المدمر 
Firestarter 

  ق م ١١٤)  س/   عالم الفـيديو  ( ١٩٨٤أميركا 
  . ” العيون النارية “:  ، س  ف

[Universal] Dino de Laurentiis. M: Tangerine Dream. E: . 
PD: Giorgio Postiglione. DPh: Giuseppe Ruzzolini. S: 
Stanley Mann, Based on the N: Stephen King. P: Frank 
Capra, Jr. D: Mark L. Lester. 

David Keith, Drew Banymore, George C. Scott, Martin 
Sheen, Freddie Jones, Heather Locklear, Art Carney, Louise 
Fletcher, Moses Gunn, Freddie Jones. 

 ١٥ (، ضــــــــخم اإلنتــــــــاج  مــــــــن أفــــــــالم القــــــــوى الخارقــــــــة الجيــــــــدة
غيــــر  (ى ليســــتر ، وأول فــــيلم رئــــيس مــــن توجيــــه مــــارك ليســــل ) مليونــــا

ـــل الصـــبى مـــارك ليســـتر ـــه .  ) الممث ـــاة ورثـــت عـــن أبيهـــا قوت الحبكـــة فت
ـــالنظر إليهـــا ، وهـــا هـــو أبوهـــا  الخارقـــة المتمثلـــة فـــى تحريـــك األشـــياء ب

التــــى يقــــدمها ’  االســــتخبارات العلميــــة ‘وهــــى مطــــاردان مــــن مؤسســــة 
القيمــــة العلميــــة تنبــــع مــــن .  الفــــيلم بشــــكل قاســــى مجــــرد مــــن العاطفــــة

قــــوة طفيفيــــة :  القــــوة بشــــكل غيــــر مبــــالغ إطالقــــا فــــى البدايــــة تقديمــــه
، ال رغبـــــة تلحـــــظ ألى منهمـــــا  ، نفـــــس القـــــوة عنـــــد االبنـــــة عنـــــد األب

ــــرا أو شــــرا ، لكــــن هــــذا األمــــر البســــيط  فــــى اســــتغاللها ألى شــــىء خي
ــــــد أن يتحــــــول لجحــــــيم مــــــدمر الفــــــيلم عمــــــل قــــــوى وفعــــــال ال .  ال ب

وطبعـــــا كونـــــه پارانويـــــا ، لكـــــن يعيبـــــه الطـــــول النســـــبى  ســـــيما كمـــــؤثرات
  . سياسية



٢٥٢  

   ٢/١غضب الوالدين 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٢مصر 

ــــة ــــد الوهــــاب:  قصــــة.  األفــــالم العربي ، محمــــد مصــــطفى  حســــن عب
محمــــــــد مصــــــــطفى :  حــــــــوار.  حســــــــن اإلمــــــــام:  ســــــــيناريو.  ســــــــامى
ـــــــدس المنـــــــاظر.  إحســـــــان فرغـــــــل:  مونتـــــــاچ.  ســـــــامى عبـــــــاس :  مهن
ـــــيزى أورفــــانيللى:  ويرمــــدير التصــــ:  موســــيقى.  حلمــــى :  إخــــراج.  ألف

  . حسن اإلمام
  . ، شكرى سرحان ، محسن سرحان شادية

ــــــى ذات  ــــــد تخرجــــــه للعمــــــل ف ــــــذى يلتحــــــق بع الشــــــاب المــــــتعلم ال
ســـــرعان مــــــا يبـــــدأ فــــــى .  الشـــــركة التــــــى يشـــــتغل فيهــــــا والـــــده ســــــاعيا

، وفـــــــى ذات الوقـــــــت يقـــــــع فـــــــى غـــــــرام راقصـــــــة  الخجـــــــل مـــــــن أبيـــــــه
، لكــــن ســــداد أبيــــه للمبلــــغ  ن وظيفتــــهيخــــتلس ويفصــــل مــــ.  ويتزوجهــــا

لـــم ينقـــذه مـــن مصـــير الســـجن حيـــث أنـــه ســـرعان مـــا يكتشـــف خيانـــة 
ــــادى .  زوجتــــه ويقتلهــــا تربــــى خالتــــه ابنتــــه التــــى تكبــــر لتصــــبح مغنيــــة ن

ـــر  ليلـــى ـــة األث ـــال فعال ـــدأ قصـــة حـــب تتعقـــد معهـــا ميلودرامـــا األجي ، وتب
ــــه هــــذه ــــه البنت ــــن ١٩٧٦أعيــــد فــــى .  ، بعــــد خــــروج األب وعودت فس ب

ــــــوان  ــــــف والموجــــــه بعن ــــــدين إحســــــانا “المؤل ــــــر نجاحــــــا ”  وبالوال األكث
  .  من هذا الفيلم الناجح نفسه

  
  :  الغواصة النووية

، لكنهما على أعلى درجة  ردا فعل لمشكلة واحدة بل وهدف واحد ‘
  ’ !  من التناقض

  الغفران 
  ق أأ ٩٠)   س/  بيتش ( ١٩٧١مصر 

أحمـــــد :  اريو وحـــــوارســـــين.  والـــــى الســـــيد:  قصـــــة.  نهضـــــة مصـــــر
.  فكـــــرى رســـــتم:  مونتـــــاچ.  رجـــــائى بيـــــومى:  منـــــاظر.  عبـــــد الوهـــــاب
  . عبد الرحمن شريف:  إخراج.  محمد عمارة:  مدير التصوير
  . ، توفيق الدقن ، صالح قابيل ، ميرفـت أمين أحمد رمزى

فكـــــرة ميلودراميـــــة منفـــــذة بســـــذاجة أفقـــــدت الفـــــيلم كـــــل الجمهـــــور 
ــــا ، عــــن   ، فتقــــع فــــى إغمــــاء كابوســــى الصــــغير أم يمــــوت ابنهــــا!  تقريب

فــــى النهايــــة المفــــروض أن يخفــــف هــــذا .  كبــــره وتحولــــه لطريــــق الشــــر
علـــى أى حـــال هـــى فكـــرة مهـــداة لكـــل إنســـان يتعـــرض .  عنهـــا آالمهـــا
  ! ! لمصاب مشابه

  غلط البنات 
  ] فـيديو [ق م  ٨٤)  جمال التابعى/  ت ( ١٩٩٢مصر 

ناصـــــــر :  وســـــــيناريو وحـــــــوارقصـــــــة .  األهـــــــرام للســـــــينما والفــــــــيديو
ــــــــــدق:  مســــــــــاعد مخــــــــــرج أول.  حســــــــــين إعــــــــــداد الموســــــــــيقى .  بن

.  جميــــــــل عزيــــــــز:  مكســــــــاچ.  فيصــــــــل عبــــــــد الناصــــــــر:  التصــــــــويرية
إدارة .  محمــــــــد خليــــــــل:  مــــــــدير التصــــــــوير.  فتحــــــــى داود:  مونتــــــــاچ
  . ناصر حسين:  إخراج ↔.  إميل عبد المسيح:  اإلنتاج

ـــــدى ـــــة.  محمـــــود الجن ـــــا عبـــــد اهللا:  بطول .  حســـــين الشـــــربينى.  دين
والوجـــــــوه .  عمـــــــاد محـــــــرم:  مـــــــع الممثـــــــل الكبيـــــــر.  ميمـــــــى جمـــــــال

ـــــدة ـــــار:  الجدي ـــــرة ، أمـــــل ، كـــــوثر كمـــــال مي ـــــد.  ، أمي :  الوجـــــه الجدي
، علـــــــى  ، عبـــــــد الفتـــــــاح دروايـــــــة ؛ صـــــــالح يحيـــــــى مصـــــــطفى ســـــــليم

ــــاوى ــــى:  مــــع أبطــــال كمــــال األجســــام.  ، شــــكرى منصــــور الزفت ،  عرب
  . ، محمود د، محمد السي ، أشرف حمو

ــــــاطى  ــــــن خــــــالل راقصــــــة لتع ــــــات م ــــــاقير تســــــتدرج الفتي عصــــــابة عق
، فـــــى  ضـــــابط شـــــاب تتحـــــول خطيبتـــــه لإلدمـــــان.  الحبـــــوب المخـــــدرة

ذات الوقـــت الـــذى يحـــاول فيـــه كشـــف غمـــوض اختفـــاء ابنـــة زميـــل لـــه 
  . ، ال شىء مثير ال شىء مقنع.  تخفيها ذات العصابة

  غلطة أب 
  أأق  ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٢مصر 
  . بركات:  إخراج
  . ، فريد شوقى ، شريفة ماهر ، محسن سرحان شادية

ــــه  غلطــــة األب هــــى ابنــــة غيــــر شــــرعية عــــادت لتظهــــر اآلن فــــى حيات
ينبــــــذها فتتحــــــول لالشــــــتغال فــــــى نــــــادى ليلــــــى .  المســــــتقرة المرفهــــــة

، لكــــن ســــرعان مــــا يبـــــدأ  ) مــــاذا غيــــر هــــذا فــــى الســــينما المصــــرية (
، ويصــــــل األمــــــر لمواجهــــــة  ألبصــــــاحب هــــــذا النــــــادى فــــــى ابتــــــزاز ا

ميلودرامــــا أســــرية الموضــــوع مــــؤثرة أحيانــــا لكــــن ال تخلــــو مــــن .  داميــــة
  . المبالغات الخارجة عن اإلقناع كثيرا

  غلطة حبيبى 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . السيد بدير:  إخراج
، عبـــــــد  ، حســـــــين ريـــــــاض ، زوزو نبيـــــــل ، عمـــــــر الشـــــــريف شـــــــادية

  . جوى فؤاد، ن المنعم إبراهيم

درامـــــا جنســـــية محورهـــــا شخصـــــية زوزو نبيـــــل المـــــرأة اللعـــــوب التـــــى 
، ثــــم تتجــــه إلغــــراء هــــذا  تغــــوى شــــابا وتبعــــده عــــن ابنــــة عمــــه الثــــرى

، ال تميــــز  مــــن المســــتوى العــــام ألفــــالم النوعيــــة آنــــذاك.  العــــم نفســــه
  . يذكر

  غلطة العمر 
  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . رمحمود ذو الفقا:  إخراج

، ســــــــميحة  ، زوزو نبيــــــــل ، محمــــــــود ذو الفقــــــــار هــــــــدى ســــــــلطان
  . ، حمدى غيث ، زهرة العال توفيق

بســــــبب الزوجــــــة التــــــى ال تطــــــاق ينتحــــــل طبيــــــب شخصــــــية مــــــريض 
وهــــــذه تحديــــــدا هــــــى .  ، ويرحــــــل مــــــع المغنيــــــة التــــــى أحبتــــــه مــــــات

ــــدة المســــتوى .  ’ غلطــــة العمــــر ‘ ــــة مبالغــــة لكــــن جي ــــا عاطفي ميلودرام
  . وناجحة جدا
  ة واحد تكفى غلط

Masters of Menace 
  ق م ٩٠)  ف   ( ١٩٩٠أميركا 

Cinetel Films. C: Vicki Hillman. DPh: Edward J. Pei. E: 
Stephen Myers. M: Hawk Wolinski. ExcP: Paul Hertzberg 
and Daniel Raskov. St: Tino Insana, Daniel Raskov. S: Tino 
Insana. P: Lisa M. Hansen and Tino Insana. D: Daniel 
Raskov.  ↑ Co-P: Harold Welb. 

David Rasche -in. Catherine Bach. Lance Kensey. Teri 
Copley. Ray Baker. Lee ‘Ving’ James. Tino Insana, David 
Bowe, Lonnie Parkinson, John Hazelwood, Carol Ann Susi. 
George ‘Buck’ Flower, Robert Costanzo, Malcolm Smith, 
Ron Taylor. And David L. Lander. ↑ SpApr: Dan 
Aykroyd. Jim Belushi, John Candy. And George Wendt. 
راش زعــــيم جماعــــة مــــن راكبــــى الــــدرجات األفظــــاظ البــــدناء معظهــــم 

ــــة ــــذ والوضــــع تحــــت المراقب ــــب .  تخــــرج بحكــــم مــــع إيقــــاف التنفي نائ
، ومحـــــاميهم يصـــــحبهم كـــــى  هـــــمالمقاطعـــــة يتحـــــين فرصـــــة لإليقـــــاع ب
مــــــا يحــــــدث أن صــــــديقا لهــــــم .  ينصــــــحهم دون جــــــدوى باالنضــــــباط

، ويقـــــررون   يمـــــوت فـــــى دراجـــــة صـــــاروخية ابتكرهـــــا لهـــــم)  بيلوشـــــى (
ــــــــة ودفنــــــــه فــــــــى الس فـــــــــيجاس ــــــــدأ المطــــــــاردة كســــــــر المراقب .  ، وتب

، وأيكرويــــد صــــديق ســــابق  كانــــدى ســــائق شــــاحنة بيــــرة اســــتولوا عليهــــا
، وكـــوپلى شـــقراء مثيـــرة  خ هـــى صـــديقة البطـــلبـــا .  اآلن العـــب ســـيرك

ــــدناء ــــراد الشــــبكة الب ــــو تصــــبح صــــديقة ألحــــد أف ككــــل  .  راقصــــة پورن
ـــــال ابتكـــــار خـــــاصـ  مذاقـ  كوميديا ـــــدة الصـــــنع لكـــــن ب ـــــم  ردىء جي ، ول

  . تشهق فى صندوق التذاكر رغم حشد أدوار الحلية
    ٢/١غنائم الحرب 

Spoils of War 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)  ت ( ١٩٩٤كندا 

[RHI Entertainment  Signboard Hill Productions] MNA; 
No. 6 Limited Partnership [Evolution Entertainment]. M: 
Lawrence Schragge. ExcPs: Robert Halmi, Sr, Richard 
Welsh. W: Michael Weller; Based on His Play. P: Craig 
Anderson, Richard Lowrey. D: David Greene.  PMg: Fran 
Rosati. FirstAstD: Richard Flower; SecondAstD: Kenna 
Marshall-Pitman. C: Marion Levine. AddC: Lynne Carrow, 
Michelle Allen. CD: Mary McLeod. CreativeCnslt: Michael 
Weller. ONewYorkP: The Second Stage Theatre; 
BroadwayP: Ed & David Mirisch. 

Kate Nelligan. John Heard. Tobey Maguire. Andrea Roth. 
Rhea Perlman.  Co-Str: Matthew Walker -as Cecil. 
George Touliatos -as Kalus, Morris Panych -as Maurice. 
Ftr: Eric Keenlyside, Robert Wilson, James Bell, David 
Lovgren, Alf Humphreys, Karin Konoval, Roger Cross. Yee 
Yee Albert Tso, Cam Labine, Winston Crown, Suzy Carby. 
Gerry Rousseau, Carrie Cain Sparks, Tore Niessen, Tong 
Lung. 

ــــــذات النجمــــــة ــــــرودواى ب ــــــى  معالجــــــة تليفـــــــزيونية لمســــــرحية ب ، والت
، أال وهــــو  حاولــــت تحــــرى موضــــوع قلــــيال مــــا تطرقــــه األعمــــال الفنيــــة

ـــــه مثقفـــــو الســـــتينيات اليســـــاريينمـــــ عامـــــا قضـــــتها  ١٥بعـــــد .  ا آل إلي
ـــة مـــع طفلهـــا فـــى مـــدن الغـــرب والغـــرب األوســـط ، تعـــود ســـيدة  متجول

مــــع ابنهـــــا الوحيـــــد إلـــــى نيـــــو يــــورك حيـــــث صـــــديقين ماركســـــيين أكبـــــر 
، وال زالـــــــت  يضـــــــعان صـــــــورة كـــــــارل مـــــــاركس علـــــــى الجـــــــدار (ســـــــنا 

الكهــــــل للهــــــرب الشــــــرطة تالحقهــــــم بانتظــــــام وأخيــــــرا يضــــــطر الرجــــــل 
ـــى الســـويد ـــدا وربمـــا إل ـــا مـــدى  لكن ـــره الصـــديقة دفع ـــك فيمـــا تعتب ، وذل

ـــــام الشـــــباب ـــــثمن االنتمـــــاء السياســـــى أي ـــــاة ل ـــــورك .  ) الحي ـــــو ي فـــــى ني
، والـــــذى انقلبـــــت  يوجـــــد أيضـــــا شـــــريك كفاحهـــــا ووالـــــد هـــــذا الصـــــبى

ــــــر مفهــــــوم ، وهــــــو يشــــــتغل اآلن مصــــــورا  عالقتهمــــــا لكــــــره شــــــديد غي
ــــدأت   مرحلــــة النضــــال السياســــى فوتوجرافيــــا ناجحــــا وتجــــاوز ، وهــــى ب

بعــــد جهــــد .  كمنفــــذة أزيــــاء تبــــدى موهبــــة أكبــــر مــــن مجــــرد التنفيــــذ
ـــــــن فـــــــى جمعهمـــــــا معـــــــا ـــــــأتى اللقـــــــاء اســـــــتعادة لكـــــــل  يفلـــــــح االب ، لي

، تتلـــــــوه مواجهـــــــة حـــــــول  جـــــــنس حـــــــار:  تعقيـــــــدات العالقـــــــة بينهمـــــــا
، فلـــيس هنـــاك  فراقهمـــا المـــدوى وغيـــر المبـــرر كليـــة فـــى كـــل األحـــوال

ـــــــة  ـــــــدريجى واقع ـــــــى نحـــــــو ت ـــــــى عل ـــــــراق انبن ـــــــذلك إنمـــــــا ف محـــــــددة ل
ـــــث.  وتشـــــابك ـــــا بالصـــــور عـــــن العـــــالم الثال ،  هـــــو ســـــافر ليصـــــنع كتاب

، أو بكلمـــــة هـــــى  وهـــــى ثـــــارت غضـــــبا لمحاولتـــــه شـــــق طريقـــــا منفـــــردا
هــــو يخشــــى االستســــالم للوجــــد وهــــى :  الفجــــوة بــــين العقــــل والعاطفــــة

حلــــم مــــا ال تملــــك ســــواه ولــــديها مــــن الســــحر والقــــوة والقــــدرة علــــى ال
جـــزء آخـــر منهـــا أنهـــا  (يوقـــع أعتـــى الجميـــع بـــه وهنـــا تكمـــن المشـــكلة 

بقـــى فقـــط أن .  ) عاطفيـــة لدرجـــة أنهـــا لـــن تنســـى حبيـــب عمرهـــا قـــط
ــــه  يــــدركا أنهمــــا أنجــــزا ســــويا شــــيئا واحــــدا فقــــط هــــو ذلــــك االبــــن الناب

، وأن يشــــــق كـــــل مــــــن الثالثـــــة طريقــــــه  وكبيـــــر القلـــــب فــــــى آن واحـــــد
ــــنهممنفــــردا فنســــب العقــــل والعاطفــــ ــــالمرة بي ــــر متناســــبة ب درامــــا .  ة غي

كيـــت .  آســـرة بشخصـــيات مفعمـــة وكثيفـــة وتمثيـــل رفيـــع مـــن الجميـــع
، بـــل تكـــاد تـــتلمس أثـــر  نيلليجـــان لـــم تكـــن أكثـــر جمـــاال وأنوثـــة قـــط

ــــى فــــى عالقتهــــا بابنهــــا وطريقــــة  ــــوى والعــــاطفى حت ــــان األنث ذلــــك الطغي
  . إنه حقا دور العمر لها.  نظرها إليه ولمسها له

  والفقير  الغنى
  ق م ١٠٠)   س/  سفير ( ١٩٨٩مصر 
  . السعيد مصطفى:  إخراج

، مظهــــــر أبــــــو  ، محمــــــد رضــــــا ، دالل عبــــــد العزيــــــز ســــــعيد صــــــالح
ــــاقى النجــــا ــــد الب ــــين  ، مهــــا عــــزت ، فاطمــــة محمــــود ، أشــــرف عب ، أم
ــــر ــــال ســــالم عنت ــــويس يوســــف ، آم ــــراهيم ، ل ــــى إب ،  ، ســــيد زكــــى ، من

  . ىأحالم حلم:  الراقصة.  فاطمة شوشة
صــــــراع بــــــين تــــــاجر مواشــــــى أمــــــين وآخــــــر فاســــــد يــــــذبح المواشــــــى 

، لكــــن الطبيــــب البيطــــرى  ابــــن الثــــانى يختطــــف ابنــــة األول.  المريضــــة
ــــولى مهمــــة تخليصــــها ــــذى يحبهــــا يت ــــة .  ال ــــة وعاطفي ــــديا اجتماعي كومي

  . متوسطة التسلية
  ☺ الغواصة النووية 

Crimson Tide 
  ق م ١١٦)  س  ( ١٩٩٥أميركا 
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ى ، لموقــــــف درامــــــى اســــــتثنائ معالجــــــة فائقــــــة وعميقــــــة التــــــأثير معــــــا
، بقـــدر مـــا هـــو تجســـيد لـــردى فعــــل  ، لـــيس فيـــه أخيـــار وأشـــرار بـــارع

، لكنهمـــا علـــى أعلـــى درجـــة مـــن  لمشـــكلة واحـــدة بـــل وهـــدف واحـــد
ــــــاقض ــــــيلم بــــــدون .  التن ــــــرى الف المشــــــكلة بالضــــــبط بالنســــــبة لمــــــن ي

، هـــــى  ) ضـــــد الحـــــرب أو الســـــالح النـــــووى مـــــثال (تحيـــــزات مســـــبقة 
ـــــ ـــــة عل ـــــة أميركي ـــــدى غواصـــــة نووي ى شـــــفا إشـــــعال نقـــــص المعلومـــــات ل

ـــة ـــاذ العـــالم فـــى حـــدود  المحرق ، والهـــدف لـــدى طرفـــى النـــزاع هـــو إنق
، وإن بــــالطبع مــــع قليــــل مــــن  تقــــديرات كــــل منهمــــا الخاصــــة للموقــــف

ــــــة المســــــبقة ــــــة!  األيديولوچي ــــــد :  هــــــذان همــــــا هاكمــــــان مــــــن ناحي قائ
الغواصـــــة الـــــذى أفلـــــت ببراعـــــة مذهلـــــة مـــــن الخـــــيط الرفيـــــع لتقـــــديم 

ـــــى آخـــــر ـــــون حرب ـــــرارات ،  شخصـــــية مجن ـــــد الق ـــــا كقائ ـــــدا داخلي ـــــل ب ب
وربما  ـ  الصـــــعبة الشـــــجاع رفيـــــع المســـــئولية والمتـــــزن ألبعـــــد الحـــــدود 

،  وهـــو يتخـــذ قـــرار المضـــى فـــى إطـــالق الصـــواريخ ـ  كـــان متألمـــا أيضا
مناضـــــلة ضـــــابطه  ـ  بدعم جـــــرئ مـــــن معظـــــم الضباطـ  ثـــــم وهـــــو يقـــــرر 

ـــــذى خـــــريج هارفــــــارد  ـــــة (التنفي ـــــى الكفـــــة الثاني ـــــا ،  واشـــــينجتون ف وهن
، المنضــــــبط لكــــــن  ) معظــــــم المســــــاعدة تــــــأتى مــــــن مســــــتوى الجنــــــود

،  ، الــــذى يــــرى فــــى برقيــــة انقطــــع االســــتقبال أثناءهــــا الكــــاره للحــــرب
ـــــين  ـــــادة أمـــــرت بوقـــــف الهجـــــوم ضـــــد اليميني ـــــأن القي ـــــا ب احتمـــــاال واهن
الــــــروس الــــــذين اســــــتولوا علــــــى بعــــــض القواعــــــد والغواصــــــات النوويــــــة 

، ويــــــرى محاولــــــة اصــــــالح جهــــــاز  ويهــــــددون بإفنــــــاء أميركــــــا والياپــــــان
ـــــة ـــــن سيتضـــــح علـــــى .  االتصـــــال حتـــــى آخـــــر لحظـــــة ممكن ال يهـــــم م

، فهاكمــــان رغــــم أنــــه قــــدر الموقــــف برصــــانة  صــــواب ومــــن علــــى خطــــأ
وحــــــــزم فــــــــى حــــــــدود المتــــــــاح مــــــــن شــــــــواهد وفــــــــى حــــــــدود االلتــــــــزام 

، علــــى اســــتعداد لالعتــــراف بخطئــــه بنبــــل وفروســــية فــــى أيــــة  بالقواعــــد
عداد ألداء التحيــــــة للقائـــــــد الـــــــذى ؛ وواشـــــــينجتون علــــــى اســـــــت وقــــــت

المفتـــــــرض أن تتوقـــــــع هـــــــذه النهايـــــــة  (أحيـــــــل للتقاعـــــــد فـــــــى النهايـــــــة 
، مـــــن ذلـــــك الحـــــديث الخـــــاص بـــــين  بالخصـــــمين يتبـــــادالن التحيـــــات

عمالقــــــــة  “ [’  العــــــــدو تحـــــــت ‘الطـــــــاقم فــــــــى البدايـــــــة عــــــــن فـــــــيلم 
إنــــه فــــيلم نفســــى ودرامــــا إنســــانية فريــــدة قبــــل أن يكــــون .  ] ” الــــدمار

، أو صــــــراع  تمــــــرد عنيــــــف علــــــى ســــــطح غواصــــــة نوويــــــة فيلمــــــا عــــــن
واألدق أنــــه عمــــل كالســــى كبيــــر عــــن .  أعمــــاق مــــع طوربيــــدات روســــية

، التـــى تصـــل فـــى لحظـــة مـــا لدرجـــة مـــن الميوعـــة والـــال  نســـبية الحقيقـــة
ــــذعر ــــى العقــــول بال ــــى .  يقــــين تصــــيب أعت لقــــد أصــــبح العــــالم كلــــه عل

ار فــــى قلــــب ، ومــــع هــــذا يتحــــتم إتخــــاذ القــــر  شــــفا المحرقــــة النوويــــة
ــــــة مــــــن الصــــــدف والمالبســــــات المعقــــــدة والمضــــــببة  سلســــــلة ال نهائي

أنــــــت نفســــــك تحــــــت ظــــــروف المشــــــاهدة لــــــن تقــــــدر علــــــى  (للغايــــــة 
، مــــــع  شــــــريطا موســــــيقى وصــــــوت فائقــــــا الفعاليــــــة.  ) ! الجــــــزم بقــــــرار

، بهــــــدف  ألحــــــان أوپراليــــــة ذات طــــــابع دينــــــى مــــــع معظــــــم المشــــــاهد
البدايـــــــة والنهايـــــــة مشـــــــهدا .  إضـــــــفاء أجـــــــواء قدريـــــــة علـــــــى الموقـــــــف

ــــــــى  ــــــــة طــــــــائرات فرنســــــــية ف ــــــــن ظهــــــــر حامل لمراســــــــل ســــــــى إن إن م
، لكــــــن  ، مشــــــحونان ومثيــــــران حقــــــا ونــــــاال إعجابــــــا نقــــــديا المتوســــــط

أو فـــــى أى ـ  المشـــــكلة الوحيـــــدة أن مهمـــــة مراســـــل فـــــى موقـــــع كهـــــذا 
ـــــع ـــــر ـ  ! موق ـــــى مـــــدى األســـــبوع األخي ـــــا حـــــدث عل !  ليســـــت ســـــرد م
نا بـــــالطبع الجـــــرأة الفاحشـــــة لـــــــ إذا مــــــا اســـــتثنيـ  ألـــــم تلحـــــظ :  تأمـــــل

أن الســــينما زرعــــت فــــى عقولنــــا الباطنــــة أن  ـ  ”  دكتــــور ســــترينچالف “
، ذلـــــــك علـــــــى األقـــــــل ألن ردود الفعــــــــل  المحرقـــــــة لـــــــن تقـــــــع أبـــــــدا

،  ، شـــــىء لـــــم يختبـــــر مـــــن قبـــــل اإلنســـــانية فـــــى لحظـــــة قـــــرار كهـــــذه
  ! ويصعب التنبؤ باالستجابة العصبية لمن يمسك بالزناد فيها

AAN: FE; Sd (Kevin O’Connell, Rick Kline, Gregory H. 
Watkins, William B. Kaplan); SdFxE (George Watters II). 

  الغول 
  ق م ١٤٥)  س/    ف ( ١٩٨٣مصر 
  . سمير سيف:  إخراج

ـــــد شـــــوقى عـــــادل إمـــــام ، حـــــاتم  ، صـــــالح الســـــعدنى ، نيللـــــى ، فري
،  م محمــــد، عبــــد الســــال ، أســــامة عبــــاس ، شــــريفة زيتــــون ذو الفقــــار

،  ، ســـــمير وحيـــــد ، عبــــد الفتـــــاح الزهيـــــرى ، بـــــدر نوفـــــل ناديــــة عـــــزت
  . فؤاد خليل

، عــــرض يومــــا واحــــدا  أحــــد أشــــهر حلقــــات مسلســــل نقــــد االنفتــــاح
ـــة ـــه الرقاب ـــرة ثـــم منعت ـــه بعـــد فت قصـــة الصـــحفى .  ، واعـــادت التصـــريح ب

، الـــــذى يصـــــمم علـــــى كشـــــف أســـــرار جريمـــــة قتـــــل عمـــــدى  الجـــــرىء
فــــى كــــل فــــيلم  (حــــد أبــــاطرة األغذيــــة الفاســــدة بســــيارة يرتكبهــــا ابــــن أ



٢٥٣  

طبعــــا النهايــــة المعروفــــة هــــى مشــــهد .  ) ! أنــــت تعلــــم مــــن المقصــــود
ـــراه علـــى الملصـــق ـــذى ت ـــدعو بقـــوة .  البلطـــة ال عمـــل عنيـــف ومباشـــر ي

ـــــه للتصـــــدى الفـــــردى ـــــاه وعيوب ـــــة مزاي ،  قصـــــة حـــــب إضـــــافية.  ، بكاف
ـــرف بهـــا ـــر معت ــــزيون االبنـــة الغي ـــين البطـــل ومذيعـــة التليف ،  مـــن الغـــول ب

، وعـــــــادل إمـــــــام يمـــــــأل الشاشـــــــة بتفاصـــــــيل  وكالعـــــــادة نيللـــــــى جامـــــــدة
  . شخصيته التى صارت محببة للجميع

   الغيبوبة 
Coma 

  ق م ١١٣)  س/   ت  ( ١٩٧٨أميركا 
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Alan Haufrect, Michael MacRae, Petty McGuire, Tom 
Selleck, Charles Siebert, William Wintersole. 

ة هائلــــة النجــــاح ، مــــأخوذة عــــن روايــــة علميــــ ميلودرامــــا نشــــاط فائقــــة
، كتبهـــــا للســـــينما ووجههـــــا علـــــى نحـــــو مبهـــــر اإليقـــــاع  لـــــروبين كـــــووك

ــــــون ــــــى أيضــــــا مايكــــــل كرايت ــــــذى تواصــــــل  وخلــــــق األجــــــواء الروائ ، وال
.  وإن كــــــان التوجيــــــه أقلهــــــا عــــــددياـ  عطــــــاؤه علــــــى الــــــثالث محــــــاورا 

ـــــرة بعضـــــها جيـــــد وبعضـــــها شـــــىء ـــــرة مثي ،  مضـــــمونيا هنـــــاك أشـــــياء كثي

ــــه أول تقــــديم ــــذات   أفضــــلها أن كاســــح النجــــاح لبطلــــة نشــــاط امــــرأة بال
ــــة چينيفـــــييف ــــاع كمــــا الرائع ــــة الطب ــــدما تكــــون ضــــئيلة الجســــم رقيق  عن

ـــــة  باچولـــــد ـــــا تفتـــــرض خبايـــــا مروعـــــة لمهن ، وأســـــوأها هـــــو كونـــــه پارانوي
الطــــب وتحيلهــــا لنــــوع مــــن تجــــارة اللحــــوم الخفيــــة تمارســــها عصــــابات 

تفــــــرغ  كرايتــــــون نفســــــه طبيــــــب (مــــــن المافيــــــا ذات معــــــاطف بيضــــــاء 
ــــد بــــدأه بنجــــاح ســــائق وتحــــت  ــــر الــــذى كــــان ق ــــة الروايــــات األم لكتاب

ــــــــــذ  ــــــــــى  ١٩٦٨أســــــــــماء مســــــــــتعارة من ــــــــــاء ســــــــــنوات دراســــــــــته ف أثن
مــــن غيــــر المقنــــع عقليــــا أن يوجــــد كــــل هــــذا ويســــير دون .  ) هارفـــــارد

، لكـــن هـــذا أو غيـــره ال يقلـــل ولـــو لـــذرة واحـــدة مـــن  أن يعلـــم بـــه أحـــد
شـــــابة التـــــى ترتـــــاب فـــــى سلســـــلة اإلثـــــارة المتواليـــــة لقصـــــة الطبيبـــــة ال

ــــــى المستشــــــفى ــــــة ف ــــــد العمليــــــات الجراحي ــــــة بع .  اإلصــــــابات بالغيبوب
، وأن الضـــحايا جميعـــا  تكتشـــف أنهـــا وقعـــت جميعـــا فـــى غرفـــة معينـــة

ــــيهم ــــال أهــــل مصــــاحبين لهــــم ويحتمــــل أن يســــألوا عل ، وأن الجثــــث  ب
تجســــــيد فخــــــيم لــــــذلك النــــــوع مــــــن  (تنقــــــل لمعهــــــد علمــــــى غــــــامض 

ــــــانى المحكمــــــة ب الزجــــــاج المعــــــتم والهــــــدوء الــــــداخلى المخيــــــف المب
، تفـــــرض نفســـــها عليـــــك بحيـــــث تجعلـــــه  وتجهيـــــزات األمـــــن الفائقـــــة

للمؤسســـــات  ـ  أو علـــــى األقــــل فــــى تحــــت الشعورـ  رمــــزا فــــى ذهنــــك 
العلميــــــة األميركيــــــة مــــــن فــــــرط الهالــــــة المقنعــــــة التــــــى أحاطــــــه الفــــــيلم 

مـــــن التتـــــابع الـــــذى يـــــدور فـــــى هـــــذا المبنـــــى الخـــــاوى تقريبـــــا .  ) بهـــــا
ــــاس ــــذى ال ينســــى مــــن الفــــيلم الن ــــح فــــى  ، هــــو الجــــزء ال ــــث تفل ، حي

ـــــــى تعلـــــــق فيهـــــــا  التســـــــلل للـــــــداخل وتكتشـــــــف القاعـــــــة الضـــــــخمة الت
الجثـــث تحـــت ضـــوء األشـــعة فـــوق البنفســـجية لحفظهـــا لحـــين إرســـال 

ــــب شــــراءها ــــى تطل ــــر .  أجزائهــــا للمستشــــفيات الت ــــة األكث ــــابع النهاي تت

تــــالى لغرفــــة العمليــــات عنفــــا عنــــدما تصــــبح البطلــــة نفســــها الهــــدف ال
  . ، ال يبقى فى الذهن كهذا التتابع الفريدة من نوعها

  الغيرة القاتلة 
  ق م ١٠٥)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٢مصر 

ســـــــيناريو .  أبيـــــــدوس فـــــــيلم]  أفـــــــالم النصـــــــر صـــــــوت الحـــــــب  [
ـــــــش:  وحـــــــوار ـــــــؤثرات الصـــــــورة.  وصـــــــفى دروي رضـــــــا :  المقدمـــــــة وم
:  الموســــــيقى التصــــــويرية . رشــــــدى حامـــــد:  المــــــدير الفنـــــى.  جبـــــران

المنـــــــتج .  مجـــــــدى كامـــــــل:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  ميشـــــــيل المصـــــــرى
مــــــــدير .  ناديــــــــة شــــــــكرى:  مونتــــــــاچ.  عبــــــــد الحميــــــــد داود:  الفنــــــــى
  . عاطف الطيب:  إخراج.  سعيد شيمى:  التصوير

ــــــور الشــــــريف ــــــورا.  ن ــــــى.  ن ــــــى الفخران ــــــد .  ســــــعاد نصــــــر.  يحي عب
، منــــى  ، نــــوال فهمــــى أحمــــد بــــدير.  ، ســــامى كامــــل الــــرحيم الزرقــــانى

؛  ، وفيـــــــق فهمـــــــى ، ماجـــــــدة نـــــــور الـــــــدين ســـــــيف مختـــــــار.  صـــــــادق
  . زيزى مصطفى:  والراقصة

مـــــــأخوذ عـــــــن مســـــــرحية شيكســـــــپير .  أول أفـــــــالم عـــــــاطف الطيـــــــب
.  حيــــث يــــزرع صــــديق الغيــــرة والشــــكوك فــــى قلــــب الــــزوج’  عطيــــل ‘

ــــب دون نجــــاح كــــاف بعــــد فيلمــــه .  حــــاول الفــــيلم إعطــــاء طــــابع الترق
، ال نفهــــم  واالحتفــــاء النقــــدى الهائــــل بــــه”  ســــواق األتــــوبيس “التــــالى 

لمـــــــاذا ظـــــــل النقـــــــاد علـــــــى إصـــــــرارهم علـــــــى إذالل عـــــــاطف الطيـــــــب 
باحتقـــــارهم المســـــتمر لفيلمـــــه األول هـــــذا رغـــــم أنـــــه كـــــان شـــــبه خبطـــــة 

  ! فى صندوق التذاكر فى حينه
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  فاتنة الجماهير 
  مق  ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٦٤لبنان 
  . محمد سلمان:  إخراج
، شــــــــريفة  ، يوســــــــف شــــــــعبان ، عبــــــــد الســــــــالم النابلســــــــى صــــــــباح

  . ، أبو الفهم ، صالح نادر ، حسن المليجى ، چاكلين ماهر
، دون أن تعلــــــم أنــــــه فــــــى  مغنيــــــة تقــــــع فــــــى حــــــب محــــــامى مزيــــــف

كوميـــــدراما غنائيـــــة .  الحقيقــــة الصـــــحفى الـــــذى يهاجمهـــــا فـــــى كتاباتـــــه
  . وفرة نسبية من النجوم، رغم وجود  عاطفية متوسطة

  الفاتنة والصعلوك 
  ق م ١٢٠)  س/   الحجاز ( ١٩٧٦مصر 

فكـــــــرى :  مونتـــــــاچ.  أفـــــــالم عمـــــــارة]  أفـــــــالم جمجـــــــوم وزبيـــــــدى [
ــــــــاظر.  رســــــــتم ــــــــدير التصــــــــوير.  محمــــــــود الشــــــــيخ:  من محمــــــــد :  م
  . حسين عمارة:  قصة وسيناريو وحوار وإخراج.  عمارة

،  ، عقيلـــــة راتـــــب الـــــدقن، توفيـــــق  ، حســـــين فهمـــــى ميرفــــــت أمـــــين
  . ، أحمد عدوية ، سهير زكى سعيد عبد الغنى

، هــــذا هــــو  لــــص ســــيارات يلتقــــى بعــــروس هاربــــة بمالبــــس الزفــــاف
ــــــاب قــــــط وفــــــأر المشــــــهد األول ، تنتهــــــى  ، والبــــــاقى مطــــــاردات وألع

حافـــــــــل بالمطـــــــــاردات والعنـــــــــف .  بانتصـــــــــار الخيـــــــــر وزواج البطلـــــــــين
، فهـــو نمـــوذج  لســـبعينياتوالـــرقص الشـــرقى إلـــى آخـــر تقاليـــد أفـــالم ا

  . ، نجح بشدة بالمقاييس المصرية متكامل لها
   ٢/١الفاتنة والمحتال 

Scam 
  ] اشتراك  [ق م )  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 

Viacom Pictures. C: Billy Hopkins and Suzanne Smith. 
CCnslts: Amanda Mackey, Cathy Sandrich. OSongs: Maxi 
Priest. M: Stephen Graziano. ExcMP: Ed Gerrard. Line P: 
Don Gold. CD: Abigail Murray. PD: Marek Dobrowolski. 
FE: Michael N. Knue. DPh: Ric Waite. Exc: Frederick 
Schneier. P: David Lancaster. S: Craig Smith; Based on the 
N Ladystinger: Craig Smith. D: John Flynn. 

Christopher Walken. Lorraine Bracco. ¤. Miguel Ferrer. 
Martin Donovan. James McDaniel. Daniel von Bargen. 
Erick Avari, Skipp Sudduth.  ↑ Maxi Pries, James Walker, 
Edgar Allen Poe IV, Rob Fuller, Carmen Lopez, Clarence 
Thomas, Xavier Coronel, Sandra Piero, Roman Tulloch, 
Constantine Binda. 

ـــــامى ـــــى مي ـــــة متواضـــــعة حســـــناء ف ـــــل مباحـــــث  محتال ، يلتقطهـــــا عمي
فيدراليـــــة مفصـــــول لمســـــاعدته فـــــى الحصـــــول علـــــى أقـــــراص حاســـــوب 
ـــه فـــى  مـــن محاســـب مهـــرب مخـــدرات يتـــولى بيـــزنس غســـيل األمـــوال ل

ــــدور معظــــم األحــــداث (چاميكــــا  إطــــار جنســــى عــــام فــــى .  ) حيــــث ت
ـــــ ـــــث تق ـــــيلم تشـــــويق باألســـــاس حي ـــــائق  ٥ع كـــــل ف )  وربمـــــا أقـــــل (دق

المعنــــــى العــــــام هــــــو أن المحتــــــالين .  انحنــــــاءة مفاجئــــــة فــــــى الحبكــــــة
ـــــبعض طـــــوال الوقـــــت دون  ـــــال علـــــى بعضـــــهم ال يســـــتمرون فـــــى األحتي

  . احتمال للتوقف
  فاتوم 

Fathom 
  ق م ٩٩)  س/    ف/   ت  ( ١٩٦٧أميركا 
  . ” المغامرة الفاتنة “:  ، س *ف

[[20th Century Fox]]. Main Title Seq: Maurice Binder. 
DPh: Douglas Slocombe. AD: Maurice Carter; PSup: 
Clifford Parkes. MCompAndCond: John Dankworth. AscP 
and Second Unit D: Peter Medak. S: Lorenzo Semple, Jr.; 
>From the N by Larry Forrester.< P: John Kohn. D: Leslie 
H. Martinson. 

Tony Franciosa. Raquel Welch. ¤ Co-Str: Ronald Fraser. 
Richard Briers. Greta Chi. Tom Adams. With Elizabeth 
Ercy, Ann Lancaster, Tutte Lemrow, Reg Lye.  And: 
Clive Revill. 
ـــــد إحـــــدى القنابـــــل  ـــــة الشـــــهيرة لفق ـــــه الواقع ـــــيلم نشـــــاط أوحـــــت ب ف

، والتــــى  الســــاحل األســــپانى قبلــــه بقليــــلالهيدروچينيــــة األميركيــــة علــــى 
فتـــاة غـــوص هـــوائى بـــالمظالت .  أثـــارت جـــزع العـــالم كلـــه فـــى حينهـــا

ـــة أيضـــا لـــدى  ـــة يســـتدعيها مســـئوالن فـــى منظمـــة تجســـس أميركي أميركي
، ويطلبــــان  وجودهــــا فــــى رحلــــة استعراضــــات مــــع زمالئهــــا فــــى أســــپانيا

ـــة ماالجـــا ل ـــزل فـــى مدين ـــزرع جهـــاز إرســـال فـــى من منظمـــة منهـــا القفـــز ل
ــــــــة الهيدروچينيــــــــة وبصــــــــدد الحصــــــــول علــــــــى  ــــــــى القنبل حصــــــــلت عل

ـــــة .  المفجـــــر ـــــه األمـــــر هـــــو دمي ـــــدور حول ـــــا ي ـــــل يتضـــــح أن م بعـــــد قلي
، واألدهــــى أن يــــدعى مــــن  صــــينية أثريــــة فائقــــة القيمــــة هــــى تنــــين النــــار

ـــه  ـــه محقـــق خـــاص يعمـــل فـــى هـــونج كـــونج )  فرانشـــيوزا (دســـت علي أن
إعــــادة األثــــر للحكومــــة يمثــــل جانــــب الخيــــر فــــى هــــذا الصــــراع ويريــــد 

، لكـــن مــــن الصـــعب التــــيقن أى الطـــرفين هــــو الصـــادق حتــــى  الصـــينية
يــــدخل فـــى الصـــراع بــــالتوازى مليـــونير غريـــب األطــــوار .  النهايـــة تمامـــا

إيقـــــاع حـــــى يمـــــزج النشـــــاط والمـــــرح طـــــوال .  يؤديـــــه ريفــــــيلل بطرافـــــة
ــــــت ــــــى حلقــــــة  الوق ــــــور هــــــائج ف ــــــويلش يطاردهــــــا ث ــــــر ل ، ومشــــــهد مثي

ــــــران و  ــــــراتمصــــــارعة ثي ــــــن  يطرحهــــــا أرضــــــا عــــــدة م ــــــر م ، كــــــذا الكثي
ــــــة  ــــــالمظالت أو مطــــــاردة النهاي ــــــة ســــــواء بــــــالقفز ب البهلوانيــــــات الهوائي

 ـ  أو ربمــــا أهمـ  ، لكــــن ال شــــىء أوفــــر  بــــين طــــائرتين وحيــــدتى المحــــرك
  ! من ساقى ويلش وصدرها الرائعة والعارية طوال الوقت

 الفارس 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٨٣)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 

.  عبـــــــــد الوهـــــــــاب داود:  قصـــــــــة.  اتحـــــــــاد اإلذاعـــــــــة والتليفــــــــــزيون
إبــــــــراهيم :  مهنــــــــدس الــــــــديكور.  أحمــــــــد لطفــــــــى:  ســــــــيناريو وحــــــــوار

مــــــــدير .  نهــــــــى النحــــــــاس:  مهنــــــــدس ديكــــــــور مســــــــاعد.  العيســــــــوى
ــــــى:  اإلضــــــاءة ــــــى المطيع ــــــداخلى.  عزم وحيــــــد :  مــــــديرو التصــــــوير ال
،  ، محمـــــــد حامـــــــد ، محمـــــــد ثابـــــــت ، عبـــــــد اهللا مصـــــــطفى شـــــــريف

،  فتحــــى عبــــد العــــال:  مــــديرو التصــــوير الخــــارجى.  محمــــد الهلبــــاوى
التصـــــــــوير .  ، جمـــــــــال علـــــــــى ، ســـــــــيد إســـــــــماعيل حســـــــــن محمـــــــــود

؛  عصــــــمت حنفــــــى:  مــــــاكيير.  أحمــــــد بكــــــر:  .E.N.G:  الخــــــارجى
:  مــــدير اإلنتــــاج.  أمــــل حســــنى:  ؛ كــــوافير زينــــب زكريــــا:  مــــاكيير.  م

، إلهـــــام  توفيـــــق حمـــــزة:  ج أولمســـــاعد مخـــــر .  عبــــد الـــــرحمن لملـــــوم
ـــــى.  دراز ـــــتج الفن ـــــايز حجـــــاب:  المن ـــــدمرداش:  إخـــــراج.  ف ـــــور ال .  ن
  . لبيب إبراهيم:  مونتاچ إليكترونى ␡

شــــــريف .  رجــــــاء الجــــــداوى.  بطولــــــة.  ¤:  ….  أحمــــــد مظهــــــر
ـــــر ـــــار.  مني ـــــام.  أحمـــــد برعـــــى.  أحمـــــد خمـــــيس.  دين  ↑.  محمـــــد إم

ـــل ـــى فـــارس:  يشـــترك فـــى التمثي ـــد  ليل ـــو خطـــوة، عب ـــرحيم أب ، نـــوال  ال
،  ، طـــــارق ريحـــــان ، محاســـــن النجـــــدى ، صـــــبرى الهـــــوارى البطـــــوطى

،  ، محمــــود مليجــــى ، راويــــة عــــامر ، إبــــراهيم حســــنين الشــــينة الشــــين
ـــــل :  ؛ والطفـــــل ، أشـــــرف يعقـــــوب ، رضـــــا إدريـــــس ابتســـــام أحمـــــد وائ

  . عقيد
فــــارس مخضــــرم يربــــى ابنــــه ليكــــون فارســــا ومحققــــا للبطــــوالت بقــــدر 

مـــــــن ناحيتـــــــه يتفـــــــانى الشـــــــاب فـــــــى ذات الهـــــــدف .  ومـــــــا حقـــــــق هـــــــ
ومصــــــــادقة الجــــــــواد ورعايتــــــــه لدرجــــــــة غيــــــــرة خطيبتــــــــه مــــــــن الخيــــــــل 

ــــات بحبيبهــــا ــــألب كرجــــل .  والمعجب ــــاة الناجحــــة ل يضــــاف لهــــذا الحي
ــــــــه ــــــــع ل ــــــــزنس وحــــــــب الجمي ، وحــــــــديث مطــــــــول عــــــــن الفروســــــــية  بي

، وربـــــط ذكـــــى مـــــا بـــــين حنـــــو األب علـــــى ابنـــــه مـــــن جهـــــة  ومبادئهـــــا
كــــل هــــذه .  تنشــــئة مزيــــد مــــن الخيــــول الصــــغيرة وحنــــوه وحبــــه علــــى

ثيمــــات جيــــدة ومـــــؤثرة الــــدفء لكــــن عيبهـــــا أن ال درامــــا تقريبــــا ربمـــــا 
إال تحـــــول األب فـــــى النصـــــف الثـــــانى إلـــــى الشـــــعور الوسواســـــى نحـــــو 
.  ابنــــــه بعــــــد اصــــــابة األول بإرهــــــاق ذات مــــــرة فــــــى ميــــــدان الســــــباق

فـــــــى النهايـــــــة المـــــــؤثرة المتمشـــــــية مـــــــع مبـــــــادئ التضـــــــحية والشـــــــهامة 
ـــــــه ـــــــى ابن ـــــــن فـــــــرط جزعـــــــه عل .  الفرســـــــان أن يمـــــــوت األب نفســـــــه م

ـــين القـــاهرة مقـــر األســـرة وبيزنســـها وبنـــى ســـويف حيـــث  األحـــداث مـــا ب
يمتلكــــون أرضــــا زراعيــــة ويجلبــــون األمهــــار واألســــكندرية حيــــث ســــباق 

، لكـــــــن الواقـــــــع أن ال إحســـــــاس يـــــــذكر بالمكـــــــان فـــــــى كـــــــل  النهايـــــــة
  . الحاالت

   ٢/١الفارس األسود 
  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج
ـــــد شـــــوقى ، يحيـــــى شـــــاهين كوكـــــا ، ســـــعيد  ، ســـــميحة توفيـــــق ، فري
  . ، رفيعة الشال أبو بكر

ــــــة كوكــــــا تتنكــــــر فــــــى زى فــــــارس أســــــود فــــــى صــــــراعها ضــــــد  البدوي
، مـــــن أجـــــل االعتـــــراف بزواجهمـــــا الشـــــرعى وبحقهـــــا  قبيلتـــــى والـــــديها
، ولكــــــن تقــــــديم األجــــــواء  ثيــــــرالفــــــيلم عامــــــة غيــــــر م.  فــــــى الميــــــراث
  . ، هو أحد تخصصات نيازى مصطفى وكوكا البدوية بدقة

  الفارس األول 
First Knight 

  ق م ١٣٣)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Columbia. C: Mary Selway. MCompAndCond: Jerry 

Goldsmith. CD: Nan Cecchi. ExcP: Gil Netter, Eric Rattray, 
Janet Zucker. FE: Walter Maurch, A.C.E. PD: John Box. 
DPh: Adam Greenberg, A.S.C. St: Lorne Cameron & David 
Hoselton and William Nicholson. S: William Nicholson. P: 
Jerry Zucker, Hunt Lowry. D: Jerry Zucker.  ↑ AscP: 
Kathryn J. McDermott. 

Sean Connery. Richard Gere. Julia Ormond. ¤. Ben Cross. 
Liam Cunningham. 

ــــر  ، فــــى  لــــيس أســــطورة للمــــرة األولــــى)  شــــين كــــونرى (الملــــك آرث
أول فــــيلم يخلــــو مــــن الســــاحر ميــــرلين أو الســــيف الشــــهير أو األفعــــال 

الســـــــــــــيف  “ [’  إكســـــــــــــكاليبور ‘كمـــــــــــــا  (الخوارقيـــــــــــــة التقليديـــــــــــــة 
ـــــاة عصـــــور الظـــــالم فا ) مـــــثال]  ” الملكـــــى ـــــط حي ـــــة الخشـــــونة ، فق ئق
الموزعــــة )  چوليــــا أورمونــــد ( محــــور القصــــة هــــو چينيفـــــييف.  والعنــــف

ـــــين كـــــونين فلســـــفيين  بـــــين حـــــب رجلـــــين أو بـــــالمعنى الرمـــــزى األدق ب
آرثـــــر هـــــو الجـــــالل .  ، ونظرتـــــان جامعتـــــان شـــــديدتا التنـــــافر متنـــــافرين

،  ) اإللــــه إن شــــئت هــــذه الرؤيــــة (الســــامى المترفــــع عــــن األرضــــيات 
بـــــالغ األرضـــــية الـــــذى يعـــــيش معتمـــــدا )  يتشـــــارد جيـــــرر  (والنســـــيلوت 

ــــة شــــديدة اإلنســــانية  ــــه شــــديدة المادي ــــى مهارات ربمــــا أســــوأ نقطــــة  (عل
  . ) فى الفيلم أنه بدا أقرب لالعب فنون مقاتل معاصر

   ٢/١فارس بنى حمدان 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، ليلــــــى فــــــوزى شــــــوقى، فريــــــد  ، عمــــــاد حمــــــدى ســــــعاد حســــــنى
  . ، عادل أدهم محمود مرسى

ســــيرة الشــــاعر األمــــوى المعــــروف أبــــو فــــراس الحمــــدانى فــــى إنتــــاج  
ـــتقن العناصـــر ـــر مشـــبع وم ـــد .  كبي ـــرئيس هـــو صـــراعه مـــع قائ الخـــيط ال

ـــــة التـــــى تبادلـــــه الحـــــب .  عســـــكرى آخـــــر علـــــى حـــــب حســـــناء المدين
ــــد خصــــمه العــــاطفى  ــــا تتكــــائف مكائ ــــولى البطــــل حكــــم حمــــص وهن يت

  . السياسى ضدهو 
  

   فارس المدينة 
Knight of the City 

  ق م ١١٦)   س/  تاميدو ( ١٩٩٢مصر 
، فـــــــايز  محمـــــــد خـــــــان:  قصـــــــة.  فـــــــايز غـــــــالى:  ســـــــيناريو وحـــــــوار

.  ياســـــر عبــــد الـــــرحمن:  موســــيقى.  ناديـــــة شــــكرى:  مونتــــاچ.  غــــالى

.  كمــــال عبــــد العزيــــز:  مـــدير التصــــوير.  فتحــــى يســــرى:  منـــتج منفــــذ
  . مد خانمح:  إخراج

، عبـــــد  ، عايـــــدة ريـــــاض ، ســـــعاد نصـــــر ، لوســـــى محمـــــود حميـــــدة
،  أحمـــــد بـــــدير:  ، ضـــــيف الفـــــيلم ، حســـــن حســـــنى العزيـــــز مخيـــــون
، لطفـــــــى  ، عثمـــــــان عبـــــــد المـــــــنعم ، عطيـــــــة عـــــــويس محمـــــــد متـــــــولى

،  ، خالــــــد الصـــــــاوى ، أيمــــــن أحمــــــد ، فريــــــد نجيــــــب ســــــرور لبيــــــب
،  ، عـــــادل شـــــريف ، عـــــم حمـــــادة ، عـــــزت بـــــدراوى محمـــــود اللـــــوزى
، محمــــــود  ، ســـــمير فريـــــد ، عبـــــد المـــــنعم عـــــاكف محمـــــود جليفـــــون

ــــل صــــالح ــــدين ، صــــبحى خلي ــــايز  ، أحمــــد حجــــازى ، مهــــا عــــز ال ، ف
  . ، خيرى بشارة ، محمد خان غالى

ـــــــف  ـــــــى شـــــــركات توظي ـــــــه ف ـــــــونير شـــــــاب ضـــــــاعت معظـــــــم أموال ملي
ـــن  األمـــوال اإلســـالمية ـــع كـــل مـــا يملـــك بســـرعة لســـداد دي ، يضـــطر لبي

ـــين ج ـــه مســـتورد قـــدره خمســـة مالي ـــذى يتضـــح أن ـــاطرة ال ـــه ألحـــد األب ني
ــــاقير ــــالى كثيــــرا .  عق ــــذى ال يب ــــد الجــــرىء ال ــــن البل البطــــل نمــــوذج الب
ــــاألموال ــــه كبيــــر أو صــــغير طالمــــا قبــــل  ب ــــأن يضــــحك علي ، أو حتــــى ب

ـــأن يرضـــيهم ـــم .  هـــو هـــذا واســـتمتع ب ـــدة مـــن نوعهـــا ل ـــه شخصـــية فري إن
ــــع لفكــــرة ، وتطــــوير أخــــاذ م يســــبق تقــــديمها فــــى الســــينما المصــــرية قن

، زائـــــــد أداء بـــــــارع مـــــــن حميـــــــدة فـــــــى أول  اللـــــــص الصـــــــغير الشـــــــهم
ــــة لــــه ــــة كامل ــــاع الهــــث وحركــــة ال تهــــدأ ســــاهم فيهــــا قــــوة .  نجومي إيق

الــــدفع فــــى مخطوطــــة فــــايز غــــالى وتوجيــــه خــــان وموســــيقى ياســــر عبــــد 
العيـــــــب الـــــــرئيس الوحيـــــــد هـــــــو تـــــــأخير توضـــــــيح الحبكـــــــة .  الـــــــرحمن
أول إنتـــــاج لمحمـــــد .  ممثلـــــين، وهنـــــات قليلـــــة فـــــى أداء ال األساســـــية

ـــــداعات الميزانيـــــات شـــــبه الصـــــفرية خـــــان .  ، وهـــــو نمـــــوذج رائـــــع الب
  . أيضا هو أول فيلم يمول بقوض بنكية فى مصر

  الفأس فى الرأس 
  ق م)   س/  لورد ( ١٩٩٢مصر 

ـــــــــة [ قصـــــــــة وســـــــــيناريو .  ٢٠٠٠فــــــــــيديو ]  أفـــــــــالم مصـــــــــر العربي
.  د النجـــــارأحمـــــ:  موســـــيقى تصـــــويرية.  محمـــــد مســـــتجاب:  وحـــــوار
.  محســـــــــن أحمـــــــــد:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  ســـــــــلوى بكيـــــــــر:  مونتـــــــــاچ
  . وحيد مخيمر:  إخراج

، عبـــــد  ، وائـــــل نـــــور ، عبلـــــة كامـــــل ، عـــــزت العاليلـــــى ليلـــــى علـــــوى
  . اهللا محمود

، حــــول مراكبــــى مســــالم لكــــن فــــى  صــــراعات ريفيــــة ببلــــدة بالصــــعيد
تتحــــــرش بــــــه عصــــــابة .  نفــــــس الوقــــــت مــــــن هــــــواة رياضــــــة التحطيــــــب

ـــــة  تـــــدريجيا .  ذلـــــك أن زعيمهـــــا طـــــامع فـــــى خطيبتـــــه الجميلـــــةبلطجي
، حيــــث يخــــرج البطــــل عــــن حلمــــه  تبــــدأ تركيبــــة أفــــالم فنــــون القتــــال

ـــــرر التصـــــدى ـــــع كصـــــعيدى.  ويق ـــــى مقن ـــــوى  عـــــزت العاليل ـــــى عل ، ليل
  . ال

   ٢/١فاطمة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٤٧مصر 

ـــــــين:  قصـــــــة.  أســـــــتوديو مصـــــــر أحمـــــــد :  ســـــــيناريو.  مصـــــــطفى أم
  . أحمد بدرخان:  إخراج.  بديع خيرى:  حوار.  انبدرخ

  . ، ميمى شكيب ، سليمان نجيب ، أنور وجدى أم كلثوم
أم كلثــــــوم ممرضــــــة .  درامــــــا أخالقيــــــة ســــــخيفة مــــــن ســــــتوديو مصــــــر

ــــــرة وزواج  ــــــى ‘فقي ــــــارض أســــــرته زواجــــــا  ’  عرف ــــــذى تع ــــــع البطــــــل ال م
،  تــــــدخل المحــــــاكم إلجبــــــار الــــــزوج علــــــى االعتــــــراف بابنــــــه.  كهــــــذا
  . ، تحل كل األمور خيانة خطيبته األرستقراطية له لكن

   ٢/١فاطمة وماريكا وراشيل 
  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٩مصر 

القصـــــة والحـــــوار .  أفـــــالم محمـــــد فـــــوزى]  منتخبـــــات بهنـــــا فـــــيلم [
.  محمـــــــد فـــــــوزى:  موســـــــيقى.  أبـــــــو الســـــــعود االبيـــــــارى:  واألغـــــــانى

ــــــــــاظر ــــــــــدس المن ــــــــــاچ؛ الم هــــــــــاجوب أصــــــــــالنيان:  مهن ســــــــــعيد :  ونت
قامــــــت بوضـــــــع .  شــــــارل فوســــــكولو:  واألغــــــانى ؛ الصــــــوت الشــــــيخ

.  برونـــــــو ســـــــالفى:  تصـــــــوير.  نيللـــــــى مظلـــــــوم:  رقصـــــــاتها الخاصـــــــة
  . حلمى رفلة:  إخراج

،  ، نيللـــــى مظلـــــوم لـــــوال صـــــدقى.  ، مديحـــــة يســـــرى محمـــــد فـــــوزى
،  ، عبــــــد الســــــالم النابلســــــى عبــــــد الــــــوارث عســــــر.  إســــــماعيل يــــــس

  . حورية محمد:  ، والراقصة زايد ، جماالت حسن كامل
ــــبطالت  ــــل مــــن ال ــــف كام ــــى مغــــامرات واســــعة مــــع طي ــــوى ف ــــالى ب پ

، حتـــــــى تردعـــــــه فاطمـــــــة بجـــــــديتها  مـــــــن األديـــــــان الثالثـــــــة المـــــــتجالة
،  ، وخفـــة الظــــل تــــأتى مـــن الطــــاقم الــــداعم موضــــوع مكــــرر.  وكرامتهـــا

والمـــــتقن حقـــــا فقـــــط هـــــو اســـــتعراض تعبيـــــرى جـــــرىء جنســـــيا لنيللـــــى 
  . مظلوم
   ٢/١ل خير فاع
  ق أأ ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٥٣مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

، فـــــــردوس  ، زمـــــــردة ، إســـــــماعيل يـــــــس ، صـــــــباح محمـــــــد فـــــــوزى
  . ، عبد العزيز أحمد ، منسى فهمى محمد

، وقصـــة حـــب مـــع فتـــاة ثريـــة تعـــرف عليهـــا مـــن خـــالل  مغنـــى مغمـــور
ــــــر عليــــــه ــــــة .  ابــــــن أختهــــــا اللقــــــيط الــــــذى عث ــــــديا عاطفيــــــة غنائي كومي

  . ، ومن المستوى فوق المتوسط بالنسبة لتلك الفترة يفةخف
  فالح ومحتاس 

  ق أأ ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٤مصر 
  . إسماعيل يس:  إخراج

، زينــــــــات  ، عمــــــــر الجيــــــــزاوى ، الســــــــيد بــــــــدير ســــــــميحة توفيــــــــق
  . ، وداد حمدى ، شريفة ماهر ، شكوكو صدقى

ـــــــــاع فـــــــــالح ومحتـــــــــاس الريفيـــــــــان  راقصـــــــــة ومطربـــــــــة تحـــــــــاوالن اقن
ــــالزواج منهمــــاال ــــم مفارقــــات عــــدة حــــول خــــداع هــــذين .  ســــاذجان ب ث

، لكـــــن بـــــال قيمـــــة  ، مســـــلية كوميـــــديا هزليـــــة.  الـــــريفيين فـــــى المدينـــــة
ـــــذكر ـــــس كموجـــــه.  ت ـــــل نجـــــاح  فشـــــل مؤكـــــد إلســـــماعيل ي ـــــى مقاب ، ف

  . للسيد بدير وعمر الجيزاوى فى دوريهما

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   للخدمات الصحفية

  ) ــمزةوفــيق ح (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

ÍÍÍ



٢٥٥  
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  ]  ةبالفرنسي  [ق م  ١٨٥)   ت  ( ١٩٩١فرنسا 
[Gaumont International] Erato Films; Studio Canal+ 

Films A 2; Les Films du Livradois; Investimages 2 et 3; 
Confinage 2 et SOFIARP; CNC et Club du Investisseurs.  
W and D: Maurice Pialat. DPh: Emmanuel Machuel, Gilles 
Henri, Jacques Loiseleux. E: Yann Debet, Nathalie Hubert. 
M: A. Bemot, J.M. Bourget, J. Dutronc, P. Revedy. 

 Jacques Dutronc. Alexandra London. Bernard le Coq. 
Gerard Sety. Corinne Bourdon. Elsa Zylberstein. Leslie 
Azoulay. Jacques Vidal. Lise Lamétrie. Chantal Barbarit. 

ذات التقـــــدير الخـــــاص لشخصـــــية وحيـــــاة رســـــامها الروايـــــة الفرنســـــية 
، رغــــم أنهــــا ال تقــــدم ســــوى الشــــهور األخيــــرة فــــى حياتــــه فــــى  الشــــهير

هــــــــــــذه الشــــــــــــهور يقــــــــــــيم فيهــــــــــــا فــــــــــــى بلــــــــــــدة .  ١٨٩٠خريــــــــــــف 
ـــوـ  سيرـ  أوفـار ـــه ثي ـــدى أخي ـــى  وازى ل ـــة طبيـــب محل ، ويقـــع فـــى حـــب ابن

وال يكــــف عــــن التشــــاجر مــــع الجميــــع حتــــى ينتحــــر برصاصــــة ترقــــده 
ـــا ـــهعـــدة أي ـــة فـــى وجـــه طبيب ـــه عـــدة لكمـــات قوي لمســـة !  م تكفـــى لتوجي

 ١٩٥٦’  شــــهوة للحيــــاة ‘الجنــــون التــــى ركــــز عليهــــا فيلمــــى مينيللــــى 
أو ’  فـــــــــينسينت وثيــــــــو ‘ ١٩٩٠وألتمــــــــان قبــــــــل عــــــــام واحــــــــد فــــــــى 

، موجــــودة هنــــا  ’ جوجــــان الوحشــــى ‘غيرهمــــا كــــالفيلم عــــن جوجــــان 
بــــــة هــــــو ، لــــــذا فــــــى فــــــيلم بيــــــاال يظــــــل اســــــم اللع وإن بدرجــــــة أقــــــل

ـــــة بالشـــــغل واإلنتـــــاج .  اإلنســـــان ـــــاة يوميـــــة حافل ـــــى حي فهـــــو يقدمـــــه ف
مــــــا يعــــــرض .  لكــــــن بالرتابــــــة والســــــخط مــــــن كــــــل مــــــن يحيطــــــون بــــــه

،  تليفـــــــزيونيا يصــــــل أحيانــــــا إلــــــى نحــــــو ثلــــــث الــــــزمن المــــــذكور فقــــــط
، لكنـــــه  فـــــأكثر مـــــن هـــــذا ربمـــــا ال يســـــتطيع المشـــــاهد العـــــام احتمالـــــه

ــــــوان وتفاصــــــيل بــــــال شــــــك أمــــــر ســــــيثير غــــــيظ عشــــــاق شخصــــــية ا لعن
  .  حياتها الغامضة واألسطورية أو المهتمين بتاريخ الفن عامة

   ٢/١الفانوس السحرى 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 

الحيـــــل .  أنطـــــون بـــــوليزويس:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  العربيـــــة للســـــينما
مهنــــــدس .  ســــــيد محمــــــد:  الماكيــــــاج.  حبيــــــب خــــــورى:  الســــــينمائية
:  مــــــدير التصــــــوير.  عطيــــــة عبــــــده:  المونتــــــاچ . كريكــــــور:  الصــــــوت
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  على حسن

ــــس ــــد الســــالم النابلســــى إســــماعيل ي ، محمــــد  كريمــــان.  ¤.  ، عب
  . ، خيرية أحمد ، شريفة ماهر رضا

ــــــب معاصــــــر فــــــراش بإحــــــدى :  قصــــــة الفــــــانوس الســــــحرى فــــــى قال
ـــــه الشـــــركات ـــــانوس لـــــه طلبات ـــــى الف ـــــات النا ، يلب تجـــــة عـــــن ، والمفارق

، كـــــذلك  ، وأملـــــه أن يصـــــبح مـــــديرا ، مثـــــل غيظـــــه مـــــن المـــــدير هـــــذا
ــــة ــــه حــــب الموظفــــة الطيب ــــة الجــــودة.  ، وهكــــذا فقدان ،  كوميــــديا راقي
ــــر “هــــى فــــى الواقــــع إعــــادة لفــــيلم  ــــونير الفقي بعــــد عــــام واحــــد ”  الملي

  ! منه فقط
  فتاة االستعراض 

  ق أأ  ١٠٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٩مصر 
قصــــــة .  أفــــــالم االتحــــــاد]  أفــــــالم الســــــالم ونى وكالــــــة الجــــــاع [

حســــين :  أغــــانى مــــن تــــأليف.  محمــــد أبــــو يوســـف:  وســـيناريو وحــــوار
مهنـــــدس .  حســـــين أحمـــــد:  مونتـــــاچ.  منيـــــر مـــــراد:  تلحـــــين.  الســـــيد
:  إخــــراج.  وديــــد ســــرى:  مــــدير التصــــوير.  عبــــاس حلمــــى:  الــــديكور

  . محمود ذو الفقار
، عبـــــــد المـــــــنعم  م، عـــــــادل إمـــــــا ، حســـــــن يوســـــــف ســـــــعاد حســـــــنى

، عليــــة  ، حســــين إســــماعيل ، فيفــــى يوســــف ، الســــيد راضــــى مــــدبولى
، حامـــــد  ، زكريـــــا مـــــوافى ، كامـــــل أنـــــور ، ميمـــــى جمـــــال عبـــــد المـــــنعم

  . ، حسن عفيفى مرسى
، يـــــــذهب لحـــــــل مشـــــــكلة مهاجمـــــــة فرقـــــــة  شـــــــاب ثـــــــرى مســـــــتهتر

، ويقـــــع فـــــى  يختـــــارون لتمثيـــــل الـــــدور.  استعراضـــــية لحياتـــــه الخاصـــــة
ـــــه شـــــيئاحـــــب البطلـــــة د ـــــديا استعراضـــــية .  ون أن يعلـــــم أحـــــد عن كومي

فقــــــــط دور جــــــــذاب لعــــــــادل إمــــــــام  .  مملــــــــة مــــــــع مضــــــــمون روتينــــــــى
، وهــــو أقــــرب جــــدا ألدواره الشــــهيرة بعــــد  كالصــــديق الصــــريح للبطــــل

  ! عاما ١٥
   ٢/١فتاة بريئة 

Born Yesterday 
  ق م ١٠١)  س  ( ١٩٩٣أميركا 

[Buena Vista] Hollywood Pictures [Touchwood  Pacific 
Partners]. M: George Fenton. E: Lesley Walker. PD: 
Lawrence G. Paull. DPh: Lajos Koltai. S: Douglas McGrath. 
P: D. Constantine Conte. D: Luis Mandoki. 

Melanie Griffith, John Goodman, Don Johnson, Edward 
Herrmann, Max Perlich, Michael Ensign, Benjamin C. 
Bradlee, Sally Quinn, William Frankfather, Fred Dalton 
Thompson, Celeste Yarnall, Nora Dunn. 

مولــــــودة  “ ١٩٥٠إعــــــادة لكالســــــية الســــــينما السياســــــية مــــــن عــــــام 
، التــــــى كــــــان يصــــــعب تخيــــــل محاكــــــاة برودريــــــك   انظرـ  ”  بــــــاألمس

.  هـــــــــاكروفــــــــورد وچـــــــــوودى هوليـــــــــداى فــــــــى الـــــــــدورين الرئيســـــــــين في
ــــــــدا ــــــــث  جوودمــــــــان ال يمكــــــــن أن يكــــــــون ســــــــيئا أب ــــــــاة  “، وجريفي فت

، والمخطوطـــــــة  ســـــــينمائية ال تتـــــــوانى عـــــــن االجتهـــــــاد أبـــــــدا”  عاملـــــــة
، هــــذه كلهــــا نــــأت بــــالفيلم عــــن  راهنــــت علــــى عصــــرنة الفــــيلم القــــديم

رغـــــــم ذلـــــــك فجـــــــزء عضـــــــوى مـــــــن .  أن يكـــــــون الكارثـــــــة المنتظـــــــرة
فــــيلم عــــن اســــتخدام كــــل ، وهنــــا لــــم يتــــورع ال التســــعينيات هــــو الترفيــــه

، بينمــــا كــــان األصــــل قطعــــة  صــــوره رفيعــــة وغيــــر رفيعــــة مــــن الكوميــــديا
ـــــق االجتمـــــاعى المكثـــــف تصـــــمد كنمـــــوذج  ـــــن كوميـــــديا التعلي ـــــرة م مثي
ـــى الحـــواس  ـــادر مـــن نوعـــه لســـينما المضـــمون القـــوى واالســـتحواذ عل ن

.  ، وهـــــى المعادلـــــة التـــــى نـــــادرا مـــــا حققتهـــــا الســـــينما السياســـــية معـــــا
ـــــ ـــــذى يســـــتأجر جوودمـــــان يق ـــــك الخـــــردة ال ـــــروك مل ـــــدور هـــــارى ب وم ب

لتثقيـــــف عشــــــيقته بيللــــــى )  دون چونســــــون (الصـــــحفى پــــــول فــــــاريلل 
فتـــــــاة االســـــــتعراض الســـــــابقة مثيـــــــرة البـــــــدن لكـــــــن )  جريفيـــــــث (دون 

وكمــــــا تعلــــــم هــــــذا ســــــوف يفضــــــى بهــــــا إلــــــى .  خاويــــــة العقــــــل تمامــــــا
ــــة والتــــار  ــــيم الليبرالي ــــيم عــــن الق ــــى التعل ــــال ف ــــا يق يخ التمســــك بكــــل م

ــــــا إن فكــــــرت فــــــى  والزعمــــــاء األميــــــركيين ، وهــــــى أشــــــياء خطــــــرة حق
هنـــــــاك أيضـــــــا قصـــــــة الحـــــــب .  تطبيقهـــــــا فـــــــى واشـــــــينجتون الحقيقيـــــــة

، وهــــى تثبــــت بــــدورها أنــــه إن كــــان  المتناميــــة بــــين الصــــحفى والعشــــيقة
ــــه إنمــــا  ــــى األصــــل فلــــيس لعيــــب في الفــــيلم قــــد فشــــل فــــى التفــــوق عل

  ! ألن العيب فى التسعينيات

  
  : فـان جوه

  ’ ! أكثر من هذا ال يستطيع المشاهد العام احتماله ‘
  فتاة تبحث عن الحب 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٧مصر 
ــــــة]  هــــــيمن فــــــيلم [ ــــــو :  ســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم نادي محمــــــد أب

مـــــاهر عبـــــد :  مهنـــــدس المنـــــاظر.  فتحـــــى داوود:  مونتـــــاچ.  يوســـــف
  . نادر جالل:  إخراج.  رمزى إبراهيم:  مدير التصوير.  النور

، عمـــــــــاد  ، جميـــــــــل راتـــــــــب ، شـــــــــويكار ، نـــــــــور الشـــــــــريف يســـــــــرا
  . ، على الشريف ، بدر نوفل حمدى

، تــــــدور فــــــى بلــــــدة جبليــــــة تعتمــــــد علــــــى  ميلودرامــــــا مقنعــــــة نســــــبيا
ــــنجم للموظــــف ’  المعلــــم ‘قصــــة حــــب ابنــــة عشــــيقة .  العمــــل فــــى م

،  بــــالطبع ســــينهار المــــنجم.  األمــــين الــــذى يواجــــه هــــذا الثــــرى الظــــالم
ـــــةوســـــ ـــــر دموي ـــــة أكث ـــــم نهاي ـــــين.  تكون ث ـــــأداء الممثل ـــــأس ب ـــــى  ال ب ، ف

  . فكرة وخلفية كثيرا ما عولجت هوليووديا من قبل
  فتاة تحت االختبار 

  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)   الباشا ( ١٩٨٧مصر 
ـــــــــة للتجـــــــــارة واالســـــــــتثمار الســـــــــينمائى [ ـــــــــاض ]  اللبناني أفـــــــــالم ري

مـــــــــدير .  ممـــــــــدوح عفيفـــــــــى:  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  العريـــــــــان
.  أحمـــــــد العريـــــــان:  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  ضـــــــياء المهـــــــدى:  التصـــــــوير
  . صفوت القشيرى:  إخراج

ـــــة فـــــؤاد ـــــد زكـــــى.  هال ـــــد.  حســـــين الشـــــربينى.  خال :  الوجـــــه الجدي
، عليــــــة  ، فاطمــــــة الكاشــــــف فيفــــــى يوســــــف:  باالشــــــتراك مــــــع.  ريــــــم

  . ، طلعت مصباح ، على خليفة ، أحمد حسين عبد المنعم
ـــا ـــد  ، فـــى عالقـــة حـــب رقيقـــة مـــع مهنـــدس موظفـــة كافيتري ، كانـــت ق

اعتــــــادت مســــــاندته وجــــــدانيا فــــــى صــــــراعاته مــــــن أجــــــل العمــــــال فــــــى 
،  اآلن عملهـــا يســـبب لهـــا شـــبهة عالقـــة مـــع عصـــابة تزييـــف.  مصـــنعه

درامــــا معتــــادة .  ، ورئــــيس المباحــــث هــــو أخــــو حبيبهــــا ويقــــبض عليهــــا
  . لكن جيدة التنفيذ واألداء بشكل عام

  فتاة چونى 
Johnny’s Girl 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ٨٥)   ت  ( ١٩٩٥أميركا ح 
[[RHI Entertainment, Inc.]]. M: Lawrence Shragge. PD: 

Brent Thomas. DPh: Glen MacPherson. E: Corky Ehlers. P: 
Jonathan Goodwill. ExcPs: Robert Halmi, Sr., Richard 
Welsh. TP: John Kent Harrison. Based on the B: Kim Rich. 
D: John Kent Harrison. 

Treat Williams. ¤. Gloria Reuben. Ron White. Shirley 
Douglas. 
عضــــــو عصــــــابات صــــــغير ذى أنشــــــطة متنوعــــــة ســــــابقة فــــــى ميــــــامى 

، حيــــث تــــأتى لــــه اآلن ابنتــــه  ، اســــتقر منــــذ برهــــة فــــى أالســــكا وغيرهــــا
ة الحبكـــــ.  بعـــــد مـــــوت أمهـــــا فـــــى مصـــــحة عقليـــــة فـــــى لـــــوس أنچلـــــيس

ـــدة واآلمـــال  ـــة الجدي ـــاة طريقهـــا فـــى هـــذه البيئ الرئيســـة كيـــف تشـــق الفت
ـــانى  ـــر مـــن األم ـــرة فـــى الدراســـة وفـــى أب ال يمتلـــك لهـــا أكث ـــر الكبي غي

،  فــــيلم تليفـــــزيونى اجتمــــاعى صــــغير لــــيس بــــه إثــــارة حقيقيــــة.  الحســـنة
ــــــــة أنكــــــــوراچ  ــــــــارة فــــــــى مدين ــــــــه المخت ــــــــز خلفيت ــــــــه تمي وإن حســــــــب ل

  . األسكاـ  
  فتاة السيرك 

  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٥١مصر 
  . حسين فوزى:  إخراج

،  ، حســـــن فـــــايق ، فـــــؤاد شـــــفيق ، إبـــــراهيم حمـــــودة نعيمـــــة عـــــاكف
  . ، عبد السالم النابلسى شكوكو

،  ، والفضــــــل أســــــاس للبطلــــــة ، وســــــريعة اإليقــــــاع كوميــــــديا حافلــــــة
.  حيــــث كــــان ممكنــــا الستعراضــــات الســــيرك الطويلــــة أن تجعلــــه ممــــال

أعيــــــــد بشــــــــكل .  ، والقصـــــــة ال تكــــــــاد تـــــــذكر شــــــــاتأقـــــــرب لالسكت
ـــــــل رجـــــــاء  ١٩٥٨”  الشـــــــيطانة الصـــــــغيرة “أفضـــــــل فـــــــى  ، مـــــــن تمثي

  ! يوسف
  فتاة شاذة 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٤مصر 
:  قصـــــــة. جمهوريـــــــة فـــــــيلم ]  جمهوريـــــــة فـــــــيلم فـــــــواز اخـــــــوان  [

، عـــــدلى  نبيـــــل غـــــالم:  ســـــيناريو وحـــــوار.  عـــــدلى المولـــــد المحـــــامى
ــــد الم ــــدين حــــامىالمول فـــــيكتور :  مــــدير التصــــوير.  ، أحمــــد ضــــياء ال

  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  أنطون
، محمــــــود  ، يوســـــف فخــــــر الـــــدين ، أحمــــــد رمـــــزى رشـــــدى أباظـــــة

، عبـــــد  ، مختـــــار أمـــــين ، توفيـــــق الـــــدقن ، ميمـــــى شـــــكيب المليجـــــى
ــــــــدة الخــــــــالق صــــــــالح ، مديحــــــــة   عــــــــادل أدهــــــــم:  ، والوجــــــــوه الجدي

  . ، شويكار كامل
قيمــــة تضــــاهى أن يكــــون أول أفــــالم عــــادل أدهــــم ومديحــــة  ربمــــا ال

مــــن أحمـــــد ”  المراهقــــات “فــــيلم آخـــــر عــــن .  كامــــل وشــــويكار معــــا
مــــــــذكرات  “والثـــــــانى لمعظــــــــم هـــــــذا الطــــــــاقم بعـــــــد  (ضـــــــياء الــــــــدين 

ــــذة ــــة مــــن خــــالل  ) ” تلمي ــــدعارة الراقي ــــرف ال ــــاة تحت ــــدور حــــول فت ، ي
ـــــــار الشخصـــــــيات ـــــــاء وكب ـــــــب يقـــــــدمها لألثري ـــــــة مح.  طبي اكتهـــــــا النهاي

.  ودفاعهــــــا الحــــــار عــــــن الخلفيــــــات االجتماعيــــــة التــــــى قادتهــــــا لهــــــذا
ــــــع  ــــــاطف م ــــــك التع ــــــة وال تمل ــــــر أخالقي ــــــا أكث ــــــد أن النظــــــرة هن الجدي

، وربمــــا يرجــــع الســــبب  البطلــــة كمــــا اعتــــدت فــــى أفــــالم هــــذا الموجــــه
  . فى هذا لقصة عدلى المولد ذات األصل الواقعى

   ٢/١الفتاة الشقية 
There’s a Girl in My Soup 

  ق م ٩٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٧٠أميركا 
  . ” دائما فتاة فى حسائى “:  س

[Columbia] Ascot Productions [Frankovich] DPh: Harry 
Waxman. E: Martin Charles; SdE: Michael Lemare. AD: 
John Howell; >SD: Patrick McLoughlin. Camera Operator: 
Gerry Anstiss; SdRec: David Bowen; Re-Rec: Nolan 
Roberts; LocationMg: Tim Hampton. Miss Hawn’s MUp: 
Eric Allwright. Mr. Sellers’ MUp: John O’Gorman; Cars: 
Rolls Royce; and Champagne (of Course) by Bollinger. M 
Comp and sung By Mike d’Abo; >Arranged: Gordon 
Rose<; ExcP: John Dark. S: Terence Frisby; >Based on his 
Stageplay of the same name; >Add Dialogue: Peter 
Kortner.< P: M.J. Frankovich and John Boulting. D: Roy 
Boulting. 

Peter Sellers -as Robert Danvers. Goldie Hawn -as 
Marion. ¤. Tony Brilton, Nicky Henson and our Guest 
Diana Dors. Judy Campbell, John Comer, Gabrielle Drake, 
Nicola Pagett, Geraldine Sherman, Thorley Walters.  ↑ 
Ruth Trouncer, Francoise Pascal, Tom Marshall, Raf de La 
Torre, Constantin de Goguel, Avril Angers, Therley 
Walters, Georges Lambert, Marianne Stone, Margaret 
Lacey. 

،  فـــــــى التلفــــــــزيون البريطـــــــانى’  المـــــــذاق العـــــــالى ‘مـــــــذيع برنـــــــامج 
، إلـــــــى أن يقابـــــــل ابنـــــــة  واحدـ  ليومـ  يقضـــــــى كـــــــل حياتـــــــه مـــــــع الفتيات

تـــــذهب معـــــه .  التســـــعة عشـــــر الحســـــناء الفقيـــــرة ســـــهلة المنـــــال جـــــدا
ـــه كـــدون چـــوان خبيـــر الخمـــور والنســـاء  ليفاجـــأ أنهـــا ال تعـــرف شـــيئا عن

ـــبالد األرقـــى فـــى ـــاالة وكـــذا انشـــغالها بمصـــير .  ال تصـــدمه هـــذه الـــال مب
ــــاع ــــول فــــظ الطب ــــذات مــــع عــــازف طب ــــة بال ــــة المتقلب .  عالقتهــــا الغرامي

ـــــى  ـــــذوق خمـــــور ف ـــــة ت ـــــذهاب معـــــه فـــــى رحل ـــــرك كـــــل هـــــذا وال تقـــــرر ت
يتحابــــــان .  ، حيــــــث أخيــــــرا يــــــذهبان للفــــــراش معــــــا ألول مــــــرة فرنســــــا

ــــ ومن ثــــم هــــو مضــــطراـ  لكــــن النهايــــة أن تفضــــل هــــى  العــــودة لحياتهــــا   ـ
، وال يبـــــدو ســـــيللرز األنســـــب  كوميـــــديا مســـــرحية متوســـــطة.  األصـــــلية
ـــــــدور ـــــــاد لل ـــــــى هـــــــون دون إشـــــــراقها المعت ، وإن كـــــــان جمـــــــال  ، وحت

  . وجهها وجسدها متاحان طوال الوقت
   ٢/١فتاة صناعة أمريكية 

 Made in America 
  ق م ١١٠)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 

[Warner Bros.] Regency Enterprises; Le Studio Canal+ 
[Stonebridge Entertainment; Kalda Productions, Inc; Arnon 
Milchan]. C: Reuben Cannon & Associates. M: Mark 
Isham. CD: Elizabeth McBride. E: Jacqueline Cambas. PD: 
Evelyn Sakash. DPh:Ralf Bode. Co-P: Patrick Palmer. 
ExcP: Nadine Schiff and Marcia Brandwynne. Co-ExcP: 
Steven Reuther. St: Marcia Brandurynne & Nadine Schiff 
and Holly Goldberg Sloan. S: Holly Goldberg Sloan. P: 
Arnon Milchan, Michael Douglas, and Rick Bieber. D: 
Richard Benjamin. 

Whoopi Goldberg. Ted Danson. ¤ Will Smith. Nia Long. 
Paul Rodriguez. Jennifer Tilly, Peggy Rea. Clyde Kusatsu, 
David Bowe.  Lu Leonard, Frances Bergen, Phyllis Avery. 
امــــرأة زنجيــــة تكتشــــف أن صــــاحب الســــائل المنــــوى الــــذى أنجبــــت 

ــــل  ــــه ابنتهــــا قب ــــات ســــيارات ١٧من ــــل إعالن ــــن  ( ســــنة هــــو ممث ــــة م تاف
، واألســــوأ أنــــه أبــــيض مخالفــــا بهــــذا شــــرطها الوحيــــد  ) هــــاوجهــــه نظر 

ـــــة .  الـــــذى طلبتـــــه مـــــن بنـــــك الســـــوائل المنويـــــة تحـــــب االبنـــــة الموهوب
ـــــة ـــــى متاعـــــب عاطفي ـــــدخل ف ـــــة وت ـــــدها وتواصـــــل مســـــيرتها العلمي ،  وال

بينمـــــا األم المتعصـــــبة للونهـــــا صـــــاحبة محـــــل اإلكسســـــورات والمـــــواد 
مها بــــــل ويقعــــــان فــــــى تــــــدريجيا خصــــــ’  تبتلــــــع ‘،  الثقافيــــــة األفريقيــــــة

كوميــــــديا ممتعــــــة وطريفــــــة الفكــــــرة مــــــع أداء جــــــذاب مــــــن .  الحــــــب
ــــــدبرج ــــــى رأســــــهم الالمعــــــة جول ــــــع وعل رغــــــم هــــــذا ال مغــــــزى .  الجمي

  . يذكر إال مع مفاجأة النهاية
   فتاة عاملة 

Working Girl 
  ق م ١١٣)  س/   مور/   ت  ( ١٩٨٨أميركا 

Twentieth Century Fox. M: Carly Simon; >Scrd: Rob 
Mounsey.< C: Juliet Taylor; >Ellen Lewis, Asc.< CD: Ann 
Roth. E: Sam O’Steen. PD: Patrizia von Brandenstein. DPh: 



٢٥٦  

Michael Ballhaus. ExcPs: Robert Greenhut and Laurence 
Mark. W: Kevin Wade. P: Douglas Wick. D: Mike Nichols. 

Str: Harrison Ford. Sigourney Weaver. Melanie Griffith. ¤ 
Co-Str: Alec Baldwin. Joan Cusack. Philip Bosco. With: 
Nora Dunn, Oliver Platt, James Lally, Kevin Spacey, Robert 
Easton, Amy Aquino  ↑ Olympia Dukakis, Jeffrey 
Nordling, Elizabeth Whitcraft, Maggie Wagner, Lou 
DiMaggio, David Duchovny, Georgienne Millen, Caroline 
Aaron, Nancy Giles, Judy Milstein, Nicole Chevance, 
Kathleen Gray, Jane B. Harris, Sandra Hollander, Samantha 
Shane, Julie Silverman, Jim Babchak, Zack Grenier, Ralph 
Byers, Leslie Ayvazian, Steve Cody, Paige Matthews, Lee 
Dalton, Barbara Garrick, Madolin B. Archer, Etan 
O’Malley, Ricki Lake, Marceline A. Hugot, Tom Rooney, 
Peter Duchin, Maeve McGuire, Tim Carhart, Lloyd Lindsay 
Young, F.X. Vitolo, Lily Froehlich, R.M. Haley, Mario T. 
deFelice, Jr., Anthony Mancini, Jr., Suzanne Shepherd. 

الشـــــركات النيـــــو ’  اكتســـــاب ‘فـــــى عـــــالم شـــــركات الوســـــاطة فـــــى 
ـــــة ـــــى الحاف ـــــع عل ـــــه الجمي ـــــذى يعمـــــل في ـــــوركى القاســـــى ال ، تحـــــاول  ي

ـــــى أول دور لهـــــا  (ســـــكرتيرة صـــــغيرة  ـــــث مبهـــــرة جمـــــاال وأداء ف جريفي
تحقيــــــق النجــــــاح مــــــن )  ، والمصــــــمم لجعلهــــــا نجمــــــة بهــــــذا الحجــــــم

ة ومتابعـــــة أخبـــــار الصــــــحف للخـــــروج بأفكــــــار خـــــالل الدراســـــة الليليــــــ
ـــــدة ، لكنهـــــا فـــــى ذات الوقـــــت تتعامـــــل بكرامـــــة وكـــــذا بثقـــــة فـــــى  جدي
ــــب زعــــاف اآلخــــرين ــــدما تصــــاب رئيســــتها .  ، وكالهمــــا عي ـــــر  (عن ويف

ــــا ــــة وناعمــــة مع ــــدريجيا لشخصــــية لزجــــة متســــلطة متعالي )  ، وتتحــــول ت
ـــــع شـــــبكة  ـــــى فكـــــرة صـــــفقة بي ـــــوم هـــــى بعملهـــــا تحـــــاول الســـــعى ف وتق

ـــرىإذا ـــة لمؤسســـة صـــناعية كب ـــدأت تســـعى  عي ـــم ب ، رفضـــتها رئيســـتها ث
فــــورد فــــى  (تشــــرك معهــــا خبيــــرا مــــن شــــركة أخــــرى .  هــــذه فيهــــا ســــرا

ــــــف الظــــــل ــــــه)  أداء خفي ــــــع فــــــى حب ــــــا تق ، لكــــــن كــــــذبتها  ســــــرعان م
ــــارون الصــــناعة المســــتنير  تنكشــــف عــــن )  بوســــكو (، فهــــل يتعــــامى ب

أغنيـــــات كـــــارلى الموســـــيقى مبنيـــــة علـــــى .  الكذبـــــة األكبـــــر لرئيســـــتها
ـــــت األوســـــكار’  دع النهـــــر يجـــــرى ‘ســـــايمون وأغنيتهـــــا  ـــــت  نال ، وكان

األخاذ دائمــــا ـ  أروع تمهيــــد ممكــــن وهــــى تصــــاحب تصــــوير باللهــــاوس 
ـــة علـــى مصـــب نهـــر الهدســـون فـــى  ـ  أبدا ـــورك الطل ـــو ي ألشـــهر معـــالم ني

لقطـــــة واحـــــدة بالغـــــة الطـــــول والتعقيـــــد مـــــن الجـــــو تنتهـــــى إلـــــى العبـــــارة 
، ثـــــم عــــــادت لمســــــار  ) كوســــــاك (لـــــة وصــــــديقتها التـــــى تحمــــــل البط

وقــــد اكتســــبت معنيــــا  ـ  مع كــــاميرا تبتعدـ  الصــــوت فــــى عنــــاوين النهايــــة 
ـــــك الفتـــــاة المكافحـــــة ـــــل تل ـــــد أن انتصـــــرت بالفع ـــــدا بع تحـــــول .  جدي

  . لمسلسلة تليفـزيونية بعد قليل
AA: Song (Let the River Run -Carly Simon -M and Lyr). 
AAN: Pic; D; As (Griffith); SptAs (Cusack) ); SptAs 

(Weaver). 

   ٢/١فتاة الغالف 
Calendar Girl 

  ق م ٨٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Columbia [Parkway]. C: Lisa Beach. M: Hans Zimmer. 

CD: Erica Edell Phillips. E: Wendy Greene Bricmont. PD: 
Bill Groom. DPh: Tom Priestley. ExcPs: Penny Marshall 
and Elliot Abbott. W: Paul W. Shapiro. P: Debbie Robins, 
Gary Marsh. D: John Whitesell.   ↑ MCnslt: Jeffrey 
Pollack. 

Str: <Jason Priestley.> Gabriel Olds. Jerry O’Connell. 
Steve Railsback. Kurt Fuller, Stephen Tobolowsky. Emily 
Warfield, Maxwell Caulfield. And Joe Pantoliano.   ↑ 
Michael Quill, Leslie Wing, Blake McIver Ewing, Michael 
David Kaye, Sean Fitzgerald, Maccie Simman, Elizabeth 
Quill, Emily Whitesell, Sean Fox, Timothy Heath, Kevin 
Michaels, Irene Roséen, Jerry Brutsche, Jason Brown, 
Candi Brouch, Randi Brouch, Liz Vessey, Rae Allen, 
Tuesday Knight, Phil Reeves, Sean Whitesell, Steve 
Carlisle, Stephanie Anderson, Chubby Checker, Joe Dietl, 
Todd Lemisch, Jay S. York, Harry S. Murphy, Christine 
Joan Taylor, Cortney Pace. 

، ويقـــــررون الـــــذهاب  ريفيـــــين يعشـــــقون مــــاريلين مـــــونروثالثــــة شـــــبان 
، تطلــــب  بعــــد محــــاوالت عديــــدة ال طائــــل منهــــا.  لهوليــــوود لمقابلتهــــا

، لكنـــــه يتنـــــازل عـــــن  ) پريســـــتلى (النجمـــــة مقابلـــــة زعمـــــيهم الجـــــرئ 
فـــيلم صـــغير .  الســـهرة لزميلـــه األكثـــر رومانســـية واحترامـــا وعشـــقا لهـــا

ارشـــــال كمنتجـــــة تنفيذيـــــة ألول الموجهة پينـــــى مـ  رغــــم وجـــــود الممثلة (
رغـــــم الظهـــــورات العـــــابرة لمـــــونرو .  ، محبـــــب وبـــــرىء التســـــلية ) مـــــرة

،  ) دور صـــــغير قامــــــت بـــــه ممثلــــــة ثانويـــــة هــــــى ســـــتيفانى أندرســــــون (
ـــــروفيال عريضـــــا لهـــــذه الشخصـــــية األســـــطورة ـــــيلم ب ـــــدمها   يعـــــد الف ، يق

ـــــز للرقـــــة والجمـــــال والبســـــاطة والطيبـــــة والحـــــب يما فـــــى ، ال ســـــ كرم
بــــذات  ١٩٤٣ال عالقــــة تــــذكر بفــــيلم .  الشخصــــية الوحيــــدةحياتهــــا 
  .  العنوان

   ٢/١فتاة مراهقة 
The Crush 

  ق م ٨٩)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Warner Bros.] Morgan Creek. C: Marci Liroff. M: 

Graeme Revell. E: Ian Crafford. PD: Michael Bolton. DPh: 
Bruce Surtees. LineP: Michael MacDonald. ExcP: Gary 
Barber. P: James G. Robinson. W and D: Alan Shapiro. 

Cary Elwes. Jennifer Rubin. Kurtwood Smith. Amber 
Benson. Gwynyth Walsh. Matthew Walker. AndIntrd: 
Alicia Silverstone.   ↑ Deborah Hancock, Beverley Elliott, 
Andrew Airlie, Sheila Paterson, Brent Chapman, James 
Kidnie, Betty Phillips, Duncan Fraser, Paul Bittante, Doug 
Abrahams, Mark Acheson, Deryl Hayes, Lesley Ewen, 
Jennifer Clement. 

، ويســــكن فــــى منــــزل  صــــحفى شــــاب يــــأتى للعمــــل فــــى بلــــدة هادئــــة
ى الرابعـــة عشـــر مـــن ابنـــة هـــذه األســـرة فاتنـــة صـــغيرة فـــ.  إحـــدى األســـر

ـــــة لدرجـــــة الشـــــذوذ ـــــة ومتفوق ـــــدة وعـــــذراء عمرهـــــا ذكي ،  ، لكنهـــــا وحي
، وتــــــــدريجيا  ) حســــــــب العنــــــــوان (بالقــــــــادم الجديــــــــد ’  تنســــــــحق ‘و

درامــــــا تشــــــويق جيــــــدة .  تنصــــــب ســــــيرك الرعــــــب لــــــه ولكــــــل معارفــــــه
ــــــذ ــــــان  األجــــــواء والتنفي ــــــالم االفتت ــــــن أف ــــــن م ــــــت ظــــــالال م ، وإن حمل

انتقــــــــــام  “ [فــــــــــى العــــــــــادة  لــــــــــدى الســــــــــيدات األكبــــــــــر—القاتــــــــــل 
اليــــــد  ‘ (، ولحــــــد مــــــا مــــــن أفــــــالم المربيــــــات القــــــاتالت  ] ” عاشــــــقة

ــــــــى تهــــــــز المهــــــــد .  البيت ككــــــــلـ  فىـ  معناـ  ، أو ضــــــــرب القاتل ) ’ الت
، وإن كانـــــــــت قابلـــــــــة  شخصـــــــــية الفتـــــــــاة تفتقـــــــــد للتعميـــــــــق النفســـــــــى

ــــويس كشــــاب جــــاد.  للتصــــديق ككــــل ــــن إيل ــــة  دور ملفــــت م ، والقادم
،  ستون أجمــــــل مــــــن أن تتعــــــاطف ضــــــدهااء سيلفـــــــر الجديــــــدة الحســــــن

  .  وبالطبع كان الدور قاطرة وبداية النجومية السريعة لها

  
  : فتاة مراهقة

  ’ !  ، لكنها وحيدة وعذراء ذكية ومتفوقة لدرجة الشذوذ ‘
  فتش عن الرجل 

  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى   [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٧مصر ح 
ـــــا:  قصـــــة.  صـــــوت القـــــاهرة ـــــة :  ســـــيناريو وحـــــوار.  ل بركـــــةإقب نادي

:  مســــــاعد المخــــــرج.  محمــــــد أبــــــو اليزيــــــد:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  رشــــــاد
علويــــة :  إخــــراج <.  وفــــاء بغــــدادى:  مخــــرج منفــــذ.  عمــــرو الصــــياد

  . > زكى
ـــــــــــزى مصـــــــــــطفى ، تيســـــــــــير فهمـــــــــــى أحمـــــــــــد آدم ، ماجـــــــــــدة  ، زي

  . ، أحمد سالمة ، مى عبد النبى ، چورچ سيدهم الخطيب
ـــيلم بطـــ ـــأليف النســـائى بركـــةهـــذا الف ، صـــاحبتى البـــاع  رشـــاد-اقم الت

الطويــــل فــــى الــــدفاع عــــن تحــــرر المــــرأة ونقــــد وضــــعيتها المتدنيــــة فــــى 
، يقــــدم نموذجــــا للرجــــل نــــادر الوجــــود بالفعــــل فــــى  المجتمــــع الشــــرقى

، لكنـــــه مـــــن المنطقيـــــة واإلقنـــــاع بدرجـــــة تجعلـــــه  مثـــــل هـــــذا المجتمـــــع
ط الوحيــــد أن يكــــون الشــــر .  ، إن لــــم يكــــن لالحتــــذاء قــــابال للتصــــديق

ــــا حقــــا فــــى التقــــدم وهــــذا هــــو الســــؤال الحقيقــــى  هــــذا المجتمــــع راغب
محـــــام شـــــاب يتـــــرك بلدتـــــه ليشـــــتغل .  الـــــذى تحاشـــــاه الفـــــيلم بـــــالطبع

، حيـــــث يســـــكن لـــــدى  فـــــى هيئـــــة خبـــــراء وزارة العـــــدل فـــــى القـــــاهرة
، ويتعامــــل بــــتفهم  يحــــب جارتــــه المعيــــدة الجامعيــــة ويتزوجــــان.  خالتــــه

لـــى درجـــة الماچســـتير فـــى موضـــوع حـــل أزمـــة مـــع ســـعيها للحصـــول ع
، فلـــــيس هنـــــاك حـــــل وال  هـــــذه نقطـــــة الضـــــعف الرئيســـــة (االســـــكان 

ـــــون فقـــــط بعـــــض كـــــالم إنشـــــائى عـــــن انعـــــدام التخطـــــيط كســـــبب  يحزن
ــــل يجــــد نفســــه بعــــد .  ) للمشــــكلة األمــــور ال تســــير بهــــذه السالســــة ب

ــــــدة مــــــع  ــــــى تعــــــيش وحي ــــــه الممثلــــــة الناشــــــئة الت ــــــل منجــــــذبا لجارت قلي
ـــــالطبع أن الحـــــب أو المنطـــــق   د طالقهـــــاطفلتهـــــا بعـــــ ، لكنـــــك تعلـــــم ب

ــــــع مشــــــاكل الشاشــــــة ــــــل أى منهمــــــا بحــــــل جمي ــــــك إن  كفي ، فمــــــا بال
  . اجتمعا سويا

   ٢/١فتوات بوالق 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨١مصر 

ــــــــابعى ــــــــوظ:  قصــــــــة.  أفــــــــالم جمــــــــال الت ــــــــب محف معالجــــــــة .  نجي
ـــــد:  ســـــينمائية وحـــــوار ـــــد حام ـــــديكور.  وحي ـــــدس ال ـــــد :  مهن ـــــاهر عب م

جمــــــال :  مــــــدير التصــــــوير.  صــــــالح عبــــــد الــــــرازق:  مونتــــــاچ.  النــــــور
  . يحيى العلمى:  إخراج.  التابعى

، حســــــن  ، ســــــعيد صـــــالح ، بوســـــى ، نــــــور الشـــــريف فريـــــد شـــــوقى
  . ، جمال إسماعيل ، نبيلة السيد حامد

ــــــدور عــــــادة خــــــالل  ــــــى ت ــــــات والت ــــــوات الثمانيني فاتحــــــة ازدهــــــارة فت
نحــــــاس الــــــذى يخفــــــق قلبــــــه لفتــــــاة الجــــــارة مبــــــيض ال.  األربعينيــــــات

، فيكــــــون أول شــــــرط  الحســــــناء ويعتقــــــد أن الفتونــــــة طريقــــــه لالرتقــــــاء
:  ، لكــــــن التركيبــــــة المعتــــــادة يهــــــرب ويعــــــود لالنتقــــــام…هــــــو قتلهــــــا 

، ولعلهــــا حســــنة  ، ال تــــتم هــــذه المــــرة ’ العودة المنتصــــرةـ   الكمــــون  ‘
ــــــــه فيقتلهــــــــا.  الفــــــــيلم الرئيســــــــة ــــــــة قــــــــد خانت ، ويعــــــــدم  يجــــــــد الحبيب

المعـــــارك عـــــدة وتنفيـــــذها ســـــاذج بشـــــكل .  ، أمـــــا هـــــو فـــــيجن صـــــديقه
  ! ، وبعد الربع ساعة األول ال تسأل عن نجيب محفوظ عام

   ٢/١فتوات الحسينية 
  ق أأ ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٤مصر 

،  نجيــــب محفــــوظ:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم محمــــد فــــوزى
ــــازى مصــــطفى ــــدير:  حــــوار.  ني ــــا .  الســــيد ب .  حســــين أحمــــد:  چمونت

،  كليليـــــو:  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد فـــــوزى:  الموســـــيقى التصـــــويرية
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  أوهان

، وداد  ، محمــــــــــود المليجــــــــــى ، فريــــــــــد شــــــــــوقى هــــــــــدى ســــــــــلطان
ـــــــل ، ســـــــعاد أحمـــــــد حمـــــــدى ـــــــز خلي ـــــــد العزي ـــــــورا ، عب ، حســـــــين  ، ن
،  ، محمـــــد شـــــوقى ، مختـــــار حســـــين ، عبـــــد الغنـــــى النجـــــدى عيســـــى

ـــــو  ـــــومى ركامـــــل أن ،  ، حســـــن حامـــــد ، حســـــين إســـــماعيل ، زكـــــى الفي
،  ســــــليمان الجنــــــدى:  ، الطفــــــل ، هريــــــدى عمــــــران زكــــــى الحرامــــــى

، حســــن  ، أحمــــد الحمــــاقى ، حســــين محمــــود علــــى عيســــى:  الطفــــل
،  ، حســـــــن أتلـــــــه ، ســـــــالمة الحســـــــينى ، محمـــــــد النويشـــــــى نشـــــــأت

،  أجفــــــان األميــــــر:  ، غنــــــاء ، محمــــــد عبــــــد المجيــــــد محمــــــد عبــــــاس
  . نبوية مصطفى:  الراقصة

”  حميـــدو “فـــيلم النشـــاط مـــن نيـــازى مصـــطفى الواقـــع بـــين ذروتيـــه 
ــــــوات فــــــى الســــــينما .  ” ٥رصــــــيف نمــــــرة  “و ــــــل أفــــــالم الفت ــــــن أوائ م

، وأحــــــــــد رواد ازدهــــــــــارة أفــــــــــالم النشــــــــــاط ككــــــــــل فــــــــــى  المصــــــــــرية
، ولكنــــه ال يصــــمد  يتســــلم فريــــد شــــوقى نبــــوت والــــده.  الخمســــينيات

أيضـــا هنــــاك .  لطبع يعـــود وينتصـــروبــــا.  أمـــام مكـــر المليجـــى ويســـجن
، والكثيــــــر مــــــن التفاصــــــيل  قصــــــص حــــــب يطاردهــــــا المليجــــــى أيضــــــا

  .  الواقعية والمعارك جيدة التنفيذ

  فتوات السلخانة 
  ق م ١٠٠)   س/  النصر ( ١٩٨٩مصر 
  . ناصر حسين:  إخراج

،  ، ســـــــامى العــــــــدل ، حـــــــاتم ذو الفقــــــــار ، هيــــــــاتم ســـــــعيد صـــــــالح
، شـــــوقى  ، محمـــــد الشـــــرقاوى دين، ماجـــــدة نـــــور الـــــ حمـــــدى بتشـــــان

  . ، والء مطر ، هندية شامخ
، رغـــم أنهـــا تعتمـــد كافـــة الخيـــوط  ميلودرامـــا انتقـــام متوســـطة اإلثـــارة

العنــــوان  (التــــى جعلــــت مثــــل هــــذه األفــــالم ناجحــــة فــــى الخمســــينيات 
ــــــ  ـــــذكرك ب ـــــد أن ي راقصـــــة قتلـــــت .  ) ” فتـــــوات الحســـــينية “نفســـــه يري
مــــع شــــقيقة القتيــــل وكــــذا ضــــابط  ، قتتكــــاتف عصــــابة العقــــاقير زوجهــــا

ــــــى حبائــــــل  متنكــــــر ــــــع خصــــــمها نفســــــه ف ، والخطــــــوة األولــــــى أن توق
  . جسدها

  فتوات الشوارع 
Street Fighter —The Ultimate Battle 

  ق م ٩٦)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
[Columbia] Capcom. C: Mary Joslater, Steven 

Brooksbank. MComp: Graeme Revell. ExcMP: Barry 
Levine. Line P: Grant Hill. AscPs: Akio Sakai, Kenichi 
Imai, Hiroshi Nozaki. ‘Bison’ CD: Mapilyn Vance. CD: 
Deborah la Gorge Kramer. E: Dov Hoenig, Anthony 
Redman, Robert F. Shugrue, Ed Abroms, Donn Aron. PD: 
William Greber. DPh: William A. Fraker. ExcPs: Tim 
Zinnemann, Jun Aida, Sasha Harari. Based on the Capcom 
Video Game Street Fighter II. P: Edward R. Pressman and 
Kenzo Tsujimoto. W and D: Steven E. de Sowza.  ↑ 
Trainer/ Fight Technician: Benny ‘The Jet’ Urguidez; Post P 
Sup: Gregory A. Gale. MSup: Barry Levine and Eric 
Harryman. SupSdE: Richard L. Anderson, John Dunn. 

Jean-Claude van Damme. Raul Julia. ¤. Ming-Na Wen. 
Damian Chapa. Kylie Minogue. Simon Callow. Byron 
Mann. Roshan Seth. Andrew Bryniarski, Grand L. Bush, 
Robert Mammone, Miguel A. Nunez, Jr. Gregg Rainwater, 
Kenya Sawada, Jay Tavare, Peter Tuiasosopo. And Wes 
Studi.  ↑ Gerry Day, Sander Vanocur, Adrian Cronauer, 
David Green, Kenzo Tsujmoto, Ed Pressman, Ray Swenson, 
Joe Bugner. 

أ  بــــد (چنــــرال مــــارق فــــى دولــــة شــــادالوو فــــى جنــــوب شــــرق آســــيا 
،  يســـــتولى علـــــى الحكـــــم)  كبلطجـــــى مخـــــدرات يغيـــــر علـــــى القـــــرى

التــــى يمهلهــــا ’  األمــــم المتحالفــــة ‘وكــــذا يعلــــن الحــــرب علــــى قــــوات 
مليــــــــــــون دوالر وإال قتـــــــــــــل  ٢٠ســــــــــــاعة لألستســــــــــــالم ودفــــــــــــع  ٧٢

تقــــــرر الرضــــــوخ )  مجلــــــس األمــــــن فيهــــــا (هــــــذه المنظمــــــة .  األســــــرى
يتبعـــه جنــــوده ، لكـــن قائـــد قواتهــــا يتحـــدى األوامـــر و  لشـــروط المتمـــرد

مـــــن الـــــداخل يســـــاندهم مقاتـــــل عـــــدل كيميائيـــــا .  فـــــى هجـــــوم برمـــــائى
، لكــــــن العــــــالم الخيــــــر المشــــــرف علــــــى  وكــــــذاكرة ليصــــــبح آلــــــة قتــــــل

ــــاظر رقيقــــة  ــــة يعــــدل هــــذا ويشــــحنه بمن ــــوثر   (التجرب وخطــــب مــــارتين ل
، وكــــــذا مجموعـــــة محــــــاربين بفنـــــون القتــــــال مـــــن بــــــين  ) كيـــــنج مـــــثال
الجــــــو العــــــام .  هــــــدأ وال يتوقــــــففــــــيلم حركــــــة فــــــائق ال ي.  األســــــرى

التيمــــــــات الرئيســــــــية .  ) ١٩٩٥العــــــــام التــــــــالى  (مســــــــتقبلى قريــــــــب 
مســــتقاة مــــن كــــل مــــن شخصـــــين صــــدام حســــين والجنــــرال الصـــــومال 

، ومظــــاهر المــــرض الباديــــة علــــى  آخــــر أفــــالم راءول چوليــــا.  عيديــــد
ـــــال  ـــــون القت ـــــه لمشـــــهد معركـــــة فن ـــــاع أدائ وجهـــــه ربمـــــا قللـــــت مـــــن إقن

  . دام األخيرة ضد فـان
  فتوات المدينة 

City Slickers —The Legend of Curly’s 
Gold 

  ق م ١١١)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
[Columbia] Castle Rock Entertainment [Face]. C: Pam 

Dixon Mickelson. Line P: Kelly van Horn. M: Marc 
Shaiman. CD: Judy Ruskin. FE: William Anderson. PD: 
Stephen J. Lineweaver. DPh: Adrian Biddle. ExcP: Peter 
Schindler. W: Billy Crystal & Lowell Ganz & Babaloo 
Mandel. P: Billy Crystal. D: Paul Weiland. 

Billy Crystal. Daniel Stern. Jon Lovitz. Jack Palance. ¤. 
Patricia Wettig. Noble Willingham. Pruitt Taylor Vance, 
Bill McKinney, Josh Mostel.  ↑ Lindsay Crystal, Beth 
Grant, David Paymer, Jayne Meadows, Alan Charof, 
Kenneth S. Allen, Jennifer Crystal, Molly McClure, Helen 
Siff, Irmise Brown, Bill McIntosh, Mario Roberts. 

ـــ ب يعـــود إلـــى الغـــرب فـــى مـــدير المحطـــة اإلذاعيـــة النيـــو يوركيـــة الطي
، بصـــــحبة أخيـــــه وزميلـــــه األبلهـــــين للبحـــــث عـــــن ثـــــروة ذهبيـــــة  نيفــــــادا

صــــــديقه اللــــــدود الــــــذى  (، كــــــان كيرلــــــى  مليــــــون دوالر ٢٠قيمتهــــــا 
ـــــا فـــــى الجـــــزء األول ـــــه حي ـــــاألول أن دفن قـــــد خبأهـــــا )  وصـــــل األمـــــر ب

وتــــرك خريطــــة ملغــــزة تــــدل علــــى مكــــان الــــذهب الــــذى كــــان أبــــوه قــــد 
ــــــه مــــــن قطــــــار  چــــــاك .  ١٩٠٨للويســــــترن پاســــــيفيك عــــــام ســــــطا علي

ـــــــى ـــــــى دور أخـــــــى كيرل ـــــــادة المغـــــــامرة ف ـــــــود لقي ـــــــس يع النهايـــــــة .  بالن
، لكنـــــه فضـــــل  الســـــعيدة أن كـــــان معـــــه الجـــــزء النـــــاقص مـــــن الخريطـــــة

تقاســــمها مــــع ثالثــــتهم باعتبــــار أن الشــــىء الوحيــــد المهــــم فــــى الحيــــاة 
ـــــى الشـــــهيرة فـــــى الجـــــزء األول (  مســـــل.  ، هـــــو األمانـــــة ) عبـــــارة كيرل

ـــه ـــديا أقـــل وككـــل أبهـــت  جـــدا فـــى حـــد ذات ، لكـــن المغـــامرات والكومي
ســـــــتيرن ولوفــــــــيتز باتـــــــا بطلـــــــين علـــــــى قـــــــدم .  بوضـــــــوح مـــــــن األصـــــــل

ال وجــــود قــــط لــــرقم .  المســــاواة بالضــــبط مــــع الشخصــــيتين الرئيســــتين
  . الدال على الجزء على الشاشة وفقط يوجد فى الملصقات ٢

   الفتوة 
  ق أأ ١٣٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٥٧مصر 
  . صالح أبو سيف:  إخراج

،  ، ميمــــــى شــــــكيب ، تحيــــــة كاريوكــــــا ، زكــــــى رســــــتم فريــــــد شــــــوقى
ــــدقن ــــارودى ، محمــــود الســــباع ، فــــاخر فــــاخر توفيــــق ال ،  ، حســــن الب
، عبـــــــد العلـــــــيم  ، أحمـــــــد الحمـــــــاقى ، لطفـــــــى حكـــــــيم محمـــــــد رضـــــــا

محمــــــــود :  بــــــــدون ائتمــــــــان . [ ، عبــــــــد الغنــــــــى النجــــــــدى خطــــــــاب
  . ] المليجى
شـــــهر وانجـــــح منتجـــــات الســـــينما المصـــــرية إال أنـــــه ال يتميـــــز أحـــــد أ

فقــــــط بمشــــــاهد العنــــــف والصــــــراعات الحــــــادة علــــــى النفــــــوذ والتــــــى 
ـــه كـــذلك ـــه يحمـــل عمـــق تعليـــق اجتمـــاعى مركـــب وجـــرئ جعلت ،  ، لكن



٢٥٧  

عــــن طبيعــــة االحتكــــار وعالقــــة الســــلطة المتواطئــــة مــــع أبــــاطرة الســــوق 
ـــــخ… ـــــأتى لســـــوق الخضـــــ.  إل ـــــدأ الفـــــيلم بريفـــــى معـــــدم ي ار وككـــــل يب

ــــــادمين الجــــــدد يعمــــــل حمــــــارا  ــــــات (الق ــــــم حمــــــارا يجــــــر العرب ،  ) نع
، وذا عالقـــــات تحتيــــة عميقـــــة  وحتــــى يصــــبح هـــــذا امبراطــــورا للســــوق

، نكــــون قــــد عرفنــــا كــــل شــــىء عــــن هــــذا العــــالم  مــــع القصــــر الملكــــى
، واالغتيــــال  ، وصــــراع الجبــــابرة داخلــــه الخفــــى الــــدرامى االحتكــــارى

ـــة الح ـــه فـــى الواقع ـــل أن ـــذى قي ـــكال ـــدبير مـــن رجـــال المل ـــم بت ـــة ت .  قيقي
ــــد يتلقــــى ــــه   ، صــــفعة القفــــا وينتهــــى الفــــيلم بريفــــى جدي ، ويســــتلم عمل

،  أبــــو ســــيف أســــتاذ الواقعيــــة الشــــعبية فــــى قمــــة تألقــــه هنــــا.  كحمــــار
زكــــــى رســــــتم .  خاصــــــة مــــــع هــــــذه الرؤيــــــة الفكريــــــة والسياســــــية الثريــــــة

أيضــــــا  .  ، كلمــــــا أعــــــدت مشــــــاهدته كلمــــــا ازداد اســــــتغرابك عمــــــالق
كلمــــــا أعــــــدت المشــــــاهدة ســــــتجد تفاصــــــيل ســــــاخرة تجعلــــــه وحــــــدها 

  . فيلما كوميديا من الطراز األول
  فتوة الجبل 

  ق م ١٠٥)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٢مصر 
عبــــــد الحــــــى :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم جمــــــال التــــــابعى

ـــــــــب ـــــــــديكور.  أدي ـــــــــدس ال ـــــــــور:  مهن ـــــــــد الن الموســـــــــيقى .  مـــــــــاهر عب
ــــاچمون.  جمــــال ســــالمة:  التصــــويرية ــــرازق:  ت ــــد ال مــــدير .  صــــالح عب
  . نادر جالل:  إخراج.  إيراهيم صالح:  التصوير

ـــــد شـــــوقى ـــــاروق الفيشـــــاوى ، بوســـــى فري ـــــى  ، زهـــــرة العـــــال ، ف ، عل
ــــــدى عمــــــران مصــــــطفى ــــــوح  ، صــــــالح األســــــكندرانى ، هري ــــــو الفت ، أب

  . ، سهير زكى عمارة
ـــــل ‘ ـــــوة الجب ـــــه’  فت ـــــزوج راقصـــــة صـــــغيرة حســـــناء ال تحب ـــــإذا  يت ، ف
أمـــه األرملـــة كانـــت .  بهـــا الـــذى فرقتهمـــا الظـــروف هـــو ابـــن أخيـــهبحبي

، نحـــو  ، فتتســـبب فـــى تفجيـــر األمـــور تريـــد الـــزواج مـــن الرجـــل الكبيـــر
درامــــا حــــادة ومثيــــرة .  تركيبــــة المصــــير الــــدموى الشــــامل فــــى النهايــــة

ـــاع ، ولعـــل عبـــد الحـــى أديـــب قـــد كتبهـــا بشـــىء مـــن  لكـــن يعوزهـــا اإلقن
  ! هذا كمثالـ    ، فنسى الجبل أصال االستعجال

  فتوة درب العسال 
  ق م ١٢٠)   س/  رينبو ( ١٩٨٥مصر 
  . أحمد ثروت:  إخراج

ــــونس ، يوســــف شــــعبان ســــعيد صــــالح ــــة ، إســــعاد ي ،  ، أحمــــد عدوي
،  ، صـــــبرى عبـــــد المـــــنعم ، حســـــين الشـــــربينى فريـــــدة ســـــيف النصـــــر

  . مريم فخر الدين
’  وةالحــــال ‘، مــــع شــــىء مــــن  كوميــــدراما عصــــابات وتنكــــر روتينيــــة

ــــــونس ــــــى تســــــاعد  فــــــى دور إســــــعاد ي ــــــات الت ــــــة مصــــــنع الحلوي ، عامل
  ! الضابط المتنكر فى كشف زعيم تجارة العقاقير فى الحى

  فتوة الغالبة 
Banana Joe 

  ق م ١٠٠)  س/    ف/  ت ( ١٩٨١، ألمانيا   إيطاليا
[Columbia] Derby Cinematografica -Rome; Lisa Film 

-Munich. OSt: Carlo Pedersoli. S: Amendola & Corbucci 
Steno. Costumes: Luciano Sagoni. PD: Francesco Bronzi. 
M: Guido & Maurizio de Angelis. AstD: Massimo Carocci. 
E: Raimondo Crociani, A.M.C. DPh: Luigi Kuveiller. PMg: 
Vittorio Galiano. D: Steno. 

Bud Spencer, Marina Langner, Mario Scarpetta, 
Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Gunter Philipp, Giorgio 
Bracardi. 

، يبيـــــع مـــــوز القريـــــة  البطـــــل البـــــدين مجهـــــول األصـــــل حتـــــى لنفســـــه
اآلن تــــم تقنــــين .  ويعــــود ألهلهــــا بالبضــــائع عــــن طريــــق قاربــــه النهــــرى

، والمشــــــكلة أنــــــه بــــــال شــــــهادة مــــــيالد أو  هــــــذا النــــــوع مــــــن المالحــــــة
،  هـــــذه المـــــرة المكـــــان هـــــو أميركـــــا الجنوبيـــــة.  تـــــى اســـــمعمـــــاد أو ح

  . ، النتيجة كوميديا مملة لكن كالمعتاد مع سپينسر
  فتوة الناس الغالبة 

  ] )  تليفـزيون  ( [ق م  ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٤مصر 
ــــــؤاد جمجــــــوم  [ ــــــالم ف ــــــة أف ــــــالم مصــــــر العربي ــــــالم مصــــــر ]  أف أف

نيــــازى :  قصــــة >؛  ابأحمــــد عبــــد الوهــــ:  ســــيناريو وحــــوار.  العربيــــة
ـــــــاظر.  < مصـــــــطفى ـــــــدس المن ـــــــور:  مهن ـــــــد الن ـــــــاهر عب مهندســـــــا .  م
ــــــــى أمــــــــين زكــــــــى عيســــــــى:  الصــــــــوت ــــــــل :  مكســــــــاچ <؛  ، عل جمي

الموســــيقى .  ، كمــــال كــــريم ســــمير فــــرج:  مــــديرا التصــــوير.  > عزيــــز
ــــتج .  واصــــف فــــايز:  إنتــــاج.  محمــــد علــــى ســــليمان:  التصــــويرية المن
، فوزيـــــة  ســـــيد إســـــماعيل:  إلنتـــــاجإدارة ا.  نشـــــأت واصـــــف:  المنفـــــذ
:  المستشــــار الفنــــى للمشــــاهد الخاصـــــة.  ، حســــن مصــــطفى إبــــراهيم

  . نيازى مصطفى:  إخراج ↔.  فهمى عبد الحميد
:  الوجــــه الجديــــد.  ســــمير صــــبرى.  بوســــى.  فريــــد شــــوقى:  بطولــــة

.  آمــــال رمــــزى.  صــــالح الســــعدنى:  باالشــــتراك مــــع.  منــــى إســــماعيل
ــــراهيم.  ، حســــن الســــبكى ى، ليلــــى فهمــــ علــــى الشــــريف ،  حســــين إب
، أحمــــــد أبــــــو  ، أبــــــو الفتــــــوح عمــــــارة ، أميــــــر صــــــادق يوســــــف فــــــوزى

ــــة ــــد اهللا إســــماعيل عبي ــــز عيســــى ، عب ــــد العزي ،  ، يوســــف عســــال ، عب
،  عنايــــات صـــــالح.  ، ناصــــر دحــــالن ، إبــــراهيم قــــدرى الســــيد حــــاتم

ـــــاهر ســـــليم محمـــــد الصـــــاوى ـــــروت ، ســـــوزان صـــــالح ، م ـــــان ث ،  ، حن
  . ، أحمد فريد سىأحالم المر 

”  طاقيـــــــة اإلخفـــــــاء “نيـــــــازى مصـــــــطفى يعيـــــــد بشـــــــكل مـــــــا فيلميـــــــه 
ــــاء “و ــــة اإلخف ــــيلم ” … ســــر طاقي ــــه أول ف ــــة خاصــــة وهــــى إن ــــه أهمي ل

، ثـــــــم يحـــــــول للســـــــينما  ســـــــينمائى مصـــــــرى يصـــــــور كفــــــــيديو أصـــــــال
ــــــيس ــــــوس أنچل .  واســــــتخدموا فــــــى هــــــذا أحــــــد المعامــــــل الشــــــهيرة بل

ـــــا الموجـــــه التليفــــــزيونى فهمـــــى عبـــــد الحميـــــد ،  ، عمـــــل مستشـــــارا فني
،  ، وبــــــاألخص األختفــــــاء وأنــــــت كمــــــا تعلــــــم تنفيــــــذ الحيــــــل البصــــــرية

، رغــــم هــــذا  ، فــــى الفيــــديو عنهــــا فــــى الســــينما ، بمــــا ال يقــــارن أســــهل
تظـــــل المـــــؤثرات بدائيـــــة حتـــــى بالمقارنـــــة للتجـــــارب الســـــابقة للســـــينما 

القصــــة صــــاحب مكتبــــة فقيــــر مثقــــف يعثــــر علـــــى :  وبعــــد.  المصــــرية
ــــاء ويعطــــى الفقــــراء اءعقــــد اإلخفــــ ــــى أن يكتشــــف  ، يســــرق األغني ، إل
  . ابنه السر

   ٢/١فتى أحالمى 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

،  ، منـــــــى بـــــــدر ، عبـــــــد الســـــــالم النابلســـــــى عبـــــــد الحلـــــــيم حـــــــافظ
  . ، ميلدا ، حسن فايق سهام

، وقليلــــــة هــــــى األشــــــياء  حشــــــد مــــــن أغــــــانى عبــــــد الحلــــــيم حــــــافظ
، ويتنافســــــان فيمــــــا  الــــــبطالن يطــــــاردان راقصــــــة.  لهامــــــة بعــــــد ذلــــــكا

،  وجبـــــة دســـــمة لعشـــــاق عبـــــد الحلـــــيم.  بينهمـــــا مـــــن البدايـــــة للنهايـــــة
  . وليس مرضيا جدا لعشاق النابلسى

  فتى الجيشا 
The Geisha Boy 

  ق م ٩٨)   ت  ( ١٩٥٨أميركا 
[Paramount] Ydra; Paramount. Screen St and S: Frank 

Tashlin; <Based on a St: Rudy Makoul.< DPh: Haskell 
Bogg. AD: Hal Perriera and Tambi Larsen; SpPhFx: John P. 
Fulton; ProcessPh: Farciot Edouart; SD: Sam Comer and 
Robert Benton; Ast to The P: Jack Mintz; AstD: C.C. 
Coleman, Jr. E: Alma McRorie, A.C.E.; MUpSup: Wally 
Westmore, S.M.A.; TechAdvisors: Yasushi Taguchi and 
Sang Werris; SdRec: Gene Merrit and Charles Grenzbach. 
MScr: Walter Scharf; Costumes: Edith Head. AscP: Ernest 
D. Glucksman. P: Jerry Lewis. D: Frank Tashlin. 

Jerry Lewis. ¤. Marie McDonald, Sessue Hayakawo, 
Barton MacLane. With these new personalities: Suzanne 
Pleshette, Nobli Atsumi McCarthy, Robert Kazuyoshi 
Hirano, Ryuzo Demura. GuestStars: The Los Angeles 
Dodgers. AndIntrd: Harry Hare. 
ســـــاحر فاشـــــل يرســـــله الجـــــيش للترفيـــــه عـــــن الجنـــــود فـــــى الياپـــــان 

،  مفارقـــــات مصـــــدرها األرنـــــب المـــــدلل الـــــذى يصـــــحبه معـــــهوسلســـــلة 
وطفـــل ياپـــانى يتعلـــق بـــه ويهـــرب معـــه ألميركـــا فيجبـــره فـــى النهايـــة علـــى 

،  كوميــــــديا متوســــــطة الضــــــحكات.  العــــــودة واألســــــتقرار فــــــى الياپــــــان
  . ودون المستوى العام لچيرى ليويس

   ٢/١فتى سينسيناتى 
The Cincinnati Kid 

  ق م ١١٣)   ت  ( ١٩٦٥أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. M: Lalo Schifrin. E: Hal Ashby. 

AD: George W. Davis. DPh: Philip H. Lathrop. S: Ring 
Lardner, Jr., Terry Southern. N: Richard Jessup. P: Martin 
Ransohoff, John Calley. D: Noman Jewison. 

Steve McQueen, Edward G. Robinson, Karl Malden, Ann-
Margret, Tuesday Weld, Joan Blondell, Rip Torn, Jack 
Weston, Cab Calloway, Jeff Corey. 

ــــــــالم القمــــــــار ــــــــن :  أحــــــــد أشــــــــهر وأنجــــــــح أف مــــــــاككوين شــــــــاب م
، وهـــو  ’ الرجـــل ‘ ومبـــاراة فـــى نيـــوأورلينز حيـــث يقـــيم مـــع سينســـيناتى

م ، أفلــــح الفــــيل)  روبينســــون (لقــــب يطلــــق علــــى أفضــــل العــــب بــــوكر 
ــــــــــــــة ــــــــــــــارة حقيقي ــــــــــــــدة .  فــــــــــــــى جعلهــــــــــــــا إث ــــــــــــــة عدي ــــــــــــــوط فرعي خي

،  اآلن يكتفـــــى بتوزيـــــع الكـــــروت)  مالـــــدن (ســـــابق  ’ رجـــــل ‘ : مهمـــــة
، تقــــع فــــى غــــرام فتـــــى )  مارجاريتـ  آن (متــــزوج مــــن حســــناء لعــــوب 

.  ) ويلـــــــد (السينســـــــيناتى الـــــــذى يهمـــــــل صـــــــديقته الريفيـــــــة المهذبـــــــة 
ــــدن  ــــر مال ــــى البطــــل ويجب ــــراهن عل ــــرى فاشــــل ي ــــى الغــــش ومقــــامر ث عل

، لكـــــن  ، لكـــــن الفتـــــى يـــــرفض ويواصـــــل اللعـــــب بمفـــــرده فـــــى التوزيـــــع
  ؟ هل ينجح

   ٢/١الفتى الشرير 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٩مصر 

ـــــــدة [ ـــــــالم مصـــــــر الجدي ـــــــيلم]  أف ـــــــس ف قصـــــــة وســـــــيناريو .  أوزوري
ـــــاج.  بســـــيونى عثمـــــان:  وحـــــوار ـــــدير اإلنت ـــــده:  م تنفيـــــذ .  كمـــــال عب
ـــــديكور.  مصـــــطفى الطـــــوخى:  المعـــــارك ـــــدس ال .  فهـــــيم حمـــــاد:  مهن
ــــــــــدس:  مكســــــــــاج األلحــــــــــان والموســــــــــيقى .  مجــــــــــدى كامــــــــــل:  مهن
.  فتحــــى ســـــالمة:  ؛ التوزيــــع الموســــيقى أحمــــد الحجــــار:  التصــــويرية
:  المونتـــــــاچ.  ســـــــتديو عبـــــــد العلـــــــيم للرســـــــوم المتحركـــــــة:  المقدمـــــــة

ــــــد الســــــالم ــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عب :  إنتــــــاج.  كمــــــال كــــــريم:  م
  . محمد عبد العزيز:  إخراج . عمران على

ـــــــور الشـــــــريف ـــــــورا.  ¤.  ن ـــــــاء.  ن ـــــــة وغن ـــــــى الحجـــــــار:  بطول .  عل
ســـــــــعيد .  ، عزيـــــــــزة حلمـــــــــى محمـــــــــد الـــــــــدفراوى.  ســـــــــلوى عثمـــــــــان

ـــــك ـــــارى ، ســـــيد صـــــادق طرابي ،  عثمـــــان الحمامصـــــى.  ، حـــــافظ األبي
، ســــــامى  كــــــوثر رمــــــزى.  ، حســــــنى عبــــــد الجليــــــل أحمــــــد أبــــــو عيبــــــة

ــــــا ، أحمــــــد  ، حمــــــدى مرســــــى فنصــــــر ســــــي.  ، فــــــؤاد فرغلــــــى عطاي
، أحمــــد ســــامى عبـــــد  محمــــد أبــــو حشـــــيش.  ، ســــيد حســـــن رضــــوان

، حســـــنى  مطـــــاوع عـــــويس.  ، صـــــالح صـــــادق ، شـــــكرى منصـــــور اهللا
ـــــة ســـــعيد صـــــقر ـــــى ، نبوي ـــــد  ، ســـــيد عـــــالم ، محمـــــد حلل ، ســـــمير عب
  . ، محمود محمد أحمد ، حسين عبد الوهاب الحميد

،  ، ه المنــــدوبالوجــــ ‘ميلودرامــــا جريمــــة مــــأخوذة بدرجــــة مــــا عــــن 
لكـــــن بمـــــا ال يحتمـــــل المقارنـــــة مـــــع النســـــخة المصـــــرية الممتـــــازة فـــــى 

تــــاجر عقــــاقير شــــاب يخــــرج مــــن .  انظرـ  ”  اإلمبراطــــور “العــــام التــــالى 
ــــــر  ــــــاجر الكبي ــــــزاع زوجــــــة الت ــــــة  (الســــــجن ليحــــــاول انت جعلوهــــــا خطيب

، وكــــــذا ازاحتـــــــه عـــــــن قمـــــــة تجـــــــارة  ) ســــــابقة لـــــــه هـــــــو قبـــــــل ســـــــجنه
، وكــــــل شــــــىء مصــــــمم بحيــــــث  شــــــاط ضــــــعيفةمشــــــاهد الن.  العقــــــاقير

ـــه العنـــف الفـــائق ـــى الحجـــار أحـــد .  يضـــعف أصـــل عـــرف عن أغـــانى عل
  .  تلك األشياء

  فتيات روشفور الصغيرات 
The Young Girls of Rochefort 

  ق م ١٢٦)   ت  ( ١٩٦٧فرنسا 
Aka: Demoiselles de Rochfort (FrenchTitle). 
Parc Film; Madleine Films [Mag Bodard; Gilbert de 

Goloschmidt]. Chor: Norman Maen. PD: Ghislain Cloquet. 
SD: Bernard Evein. S and Lyr: Jacques Demy. 
MCompAndCond: Michel Legrand. ME: Michel Legrand, 
Francis Lemaroue. PMg: Philippe Dussart. P: Mag Badard. 
D: Jacques Demy. 

Catherine Deneuve. George Shakiris. Francoise Dorleac. 
Jacques Perrin. Michael Piccoli. Jacques Riberolles. Grover 

Dale. Genevieve Thenier. Henri Cremieux. Pamela Hart. 
Leslie North. Patrick Jeantet. With Gene Kelly. And 
Danielle Darrieux. 

ـــــه  .  ’ مظـــــالت شـــــيربورج ‘اســـــتطراد أقـــــل مـــــن چـــــاك ديمـــــى لرائعت
فتاتــــان تــــوأم تقعــــان فــــى حــــب اثنــــين مــــن فريــــق استعراضــــى يصــــل إلــــى 

ال شــــك هنــــاك غنــــاء ورقــــص وقصــــص حــــب وأســــماء .  بلــــدة العنــــوان
.  ، لكنهــــا لــــم تنقـــذ ضــــعف تمثيليــــة الشاشـــة وبســــاطتها الزائــــدة هائلـــة

ـــــــــة  التليفــــــــــزيون المصـــــــــرى عـــــــــرض كـــــــــال مـــــــــن النســـــــــختين اإلنجليزي
  . والفرنسية

AAN (1968): Scr of MPic -O or Adp 

   ٢/١فتيات شرسات 
Bad Girls 

  ق م ٩٩)   س/  مور  ( ١٩٩٤أميركا 
Twentieth Century Fox. C: Mike Fenton, Julie Selzer and 

Julie Ashton. CD: Susie deSanto. MCompAndCond: Jerry 
Goldsmith. FE: Jane Kurson. PD: Guy Barnes. DPh: Ralf 
Bode. Co-P: William Fay. ExcP: Lynda Gbst. St: Albert S. 
Ruddy & Charles Finch & Gray Frederickson. S: Ken 
Friedman and Yolande Finch. P: Albert S. Ruddy, Andre E. 
Morgan and Charles Finch. D: Jonathan Kaplan. 

Madeleine Stowe. Mary Stuart Masterson. Drew 
Barrymore. And Andie MacDowell. ¤ James Russo. James 
leGros. With: Robert Loggia. And Dermot Mulraney.   ↑ 
Jim Beaver, Nick Chinlund, Neil Summers, Daniel O’Haco, 
Richard E. Reyesh, Alex Kubic, Cooper Huckabee. 

ـــــه :  بيـــــت للعـــــاهرات فـــــى تكســـــاس تقتـــــل إحـــــداهن كولونيـــــل إليذائ
ـــــــــثالث  ميلـــــــــة لهـــــــــاز  ، وفـــــــــى لحظـــــــــة شـــــــــنقها تنقـــــــــذها زميالتهـــــــــا ال

، وتنطلـــــق األربـــــع هربـــــات مـــــن البلـــــدة المتدينـــــة متجهـــــات  المقربـــــات
ينشــــأ صــــراع بيــــنهن وبــــين عصــــابة ســــرقة بنــــوك عنيفــــة .  إلــــى الغــــرب

ـــــــى شـــــــحنة أســـــــلحة  ـــــــة لهـــــــن فـــــــردوا باإلســـــــتيالء عل أجهضـــــــت عملي
يتين ، وكــــــذا عالقتــــــين عــــــاطف للجــــــيش بعــــــد ســــــطو العصــــــابة عليهــــــا

ـــــة .  ’ الفتيـــــات الســـــيئات ‘لشـــــابين آخـــــرين مـــــع بعـــــض هـــــؤالء  النهاي
تخلصــــــهن مــــــن العصــــــابة فــــــى مواجهــــــة موحيــــــة ككــــــل بمثيلتهــــــا فــــــى 

، لكــــن مــــع فــــارق النهايــــة الســــعيدة باســــتقرار  ” الصــــحبة المتوحشــــة “
إحــــــداهن مــــــع صــــــديقها الــــــذى كــــــان يحرســــــها لــــــدى القــــــبض عليهــــــا 

ــــــــات فــــــــ ــــــــثالث الباقي ــــــــن خــــــــالل المطــــــــاردة ونجــــــــاح ال ى الهــــــــرب م
ســــتو هــــى قائــــدة .  المطــــاردين األصــــليين اتجاهــــا إلــــى حلمهــــن البعيــــد

ــــــر قــــــوة وتبلــــــورا المجموعــــــة ، وماكــــــدوويل  ، وهــــــى الشخصــــــية األكث
، والبطلتــــــان الباقيتــــــان تمــــــيالن لقلــــــة  هــــــى العضــــــو الثانيــــــة المحنكــــــة

، ونجمـــــات أربـــــع  مشـــــاهد نشـــــاط حركـــــى وفيـــــرة.  الخبـــــرة واالنـــــدفاع
، ولــــــيس هنــــــاك  محــــــدودة كفــــــيلم ويســــــترن، لكــــــن قيمتــــــه  فاتنــــــات

  . مضمون كبير وراء أنثويته
  فتيات للموت

  . ” قاتل الفاتنات “:  انظر
   ٢/١فتيات الليكر 

Laker Girls 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 

Viacom Productions [Finnegan-Pinchuk; Valente/ 
Hamilton]. PD: Joe Rainey. DPh: Stanley Taylor. ExcPs: 
Sheldon Pinchuk, Pat Finnegan, Bill Finnegan.Co-ExcPs: 
Renée Valente, Robert Hamilton. SupP: David Rossell. P: 
Renée Valente. W: Robert Hamilton. D: Bruce Seth Green. 

 C: Rachelle Farberman. Cnslt to Los Angeles Lakers: 
Jerry Fine. 

Str: Tina Yothers. Paris Vaughan. Shari Shattuck. Paul 
Johansson. Ken Olandt. Shirley Jo Finney. Andy Romano. 
Erin Gray -as Julie Laurence. AndIntrd: Alexandra Paul -as 
Heidi/ Jenny. SpApr: Jean Simmons -as Connie Harrison.  
Co-Str: Shannon Farnon, Robin Greer, Jay Louden, Karl 
Rumberg, Richard Ryder. Intrd: Michaela Carter, Lisa 
Estrada, Kristie Furuta, Schnequa Goodspeed. Dorrie Krum, 
Scotch Ellis Loring, Mary-Beth Manning, Azeldria 
McCarns. Lisa Ort, Renata Scott, Rick Segall, Lawrence 
Tanter. The Laker Girls: Jessica Bautista, Eleni Calevas, 
Keri Jo Chapman, Dana Cuartero, Susie Hanle, Chris 
Johnson, Detra Jones, Aimée Moyle, Theresa Tuazon. 

،  ’ فتيــــــات الليكــــــر ‘قصــــــة ثــــــالث فتيــــــات يســــــعين لإلنضــــــمام لـــــــ 
ــــات  ــــى يقــــدمن عروضــــهن مصــــاحبة لمباري ــــق الراقصــــات الالت وهــــن فري

األولـــى ثريـــة .  شـــهير لكـــرة الســـلة فـــى لـــوس أنچلـــيسفريـــق الليكـــرز ال
ـــون  ـــة دفعـــت لهـــا أمهـــا نصـــف ملي مـــن أســـرة تمتلـــك اســـتثمارات پترولي
دوالر لتلحقهـــا بفرقـــة باليـــة فـــى نيـــو يـــورك لكنهـــا تـــرفض هـــذا وتـــذهب 

الثانيــــة فتــــاة .  للــــوس أنچلــــيس للتقــــدم لليكــــرز تحــــت اســــم مســــتعار
ة خيريـــة لتعلـــيم ملونـــة مـــن لـــوس أنچلـــيس تشـــتغل مـــع أمهـــا فـــى مدرســـ

الــــــرقص فــــــى حيهــــــا الفقيــــــر لكنهــــــا معرضــــــة لألغــــــالق ممــــــا يــــــدعوها 
الثالثـــــة ريفيـــــة مـــــن .  للســـــعى للكســـــب مـــــن خـــــالل اإلنضـــــمام للفريـــــق

ــــو مــــن معهــــد عــــال وال تعتقــــد أنهــــا ذات قــــدرات  ــــديانا تخرجــــت للت إن
خاصـــــة فـــــى التعلـــــيم أو غيـــــره وتريـــــد أيضـــــا إثبـــــات ذاتهـــــا مـــــن خـــــالل 

الالتـــــى يغلـــــب علـــــيهن الجديـــــة وحـــــب تتصـــــادق ثالثـــــتهن .  الـــــرقص
ــــرقص فــــى حــــد ذاتــــه وســــط محــــيط يغلــــب عليــــه طموحــــات ماديــــة  ال
محضــــة كفــــرص مصــــادقة األثريــــاء والنجــــوم أو االشــــتغال فــــى الســــينما 

ــــــان تنضــــــمان .  أو الشــــــهرة أو مجــــــرد ممارســــــة الجــــــنس بــــــوفرة األولي
ــــة أخــــرى لحســــاب  للفريــــق والثالثــــة تشــــتغل باإلعالنــــات وأشــــغال إداري

ـــــاتين الوافـــــدتين مـــــع .  سســـــةذات المؤ  أيضـــــا هنـــــاك قصـــــتا حـــــب للفت
ـــــأخرى  ، العـــــب  مصـــــور تليفــــــزيونى (شـــــاب جـــــاد أيضـــــا بطريقـــــة أو ب

لـــــيس قـــــوى اإليقـــــاع لكـــــن بـــــه وفـــــرة مـــــن .  ) متـــــأخر المرتبـــــة بـــــالفريق
، كمـــــا أنـــــه يتحـــــدث عـــــن  الحســـــناوات والـــــرقص وبعـــــض كـــــرة الســـــلة

ـــــر للفضـــــول ـــــة للنجمـــــة ال.  عـــــالم خـــــاص نســـــبيا ومثي قديمـــــة دور حلي
  . چان سيمونز كالجدة الثرية للقادمة الجديدة أليكساندرا پول

  فتيات الموت
  . ” قاتل الفاتنات “:  انظر

  فجر 
  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج



٢٥٨  

  . ، عباس فارس ، حسين رياض ، جمال فارس ماجدة
لــــــين ، وبــــــال تميــــــز يــــــذكر رغــــــم الممث ميلودرامــــــا عاطفيــــــة متوســــــطة

ــــار ــــين الخطيبــــين الشــــابين.  الكب ،  خالفــــات األســــرتين تكــــاد تفــــرق ب
، ويـــــتهم  ، حـــــين يمـــــوت والـــــده فـــــى حـــــادث وتـــــأتى الضـــــربة القاضـــــية

  ! ، وتسير األحداث بفجر نحو االنتحار والدها بأنه السبب
   ٢/١فجر اإلسالم 

Dawn of Islam 
  ق م ١٣٦)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧١مصر 

ــــــــة للســــــــينماالمؤسســــــــة المصــــــــرية ال ــــــــد :  قصــــــــة وحــــــــوار.  عام عب
،  عبــــد الحميــــد جــــودة الســــحار:  ســــيناريو.  الحميــــد جــــودة الســــحار

ـــــو ســـــيف ؛  دكتـــــورة ســـــعاد مـــــاهر:  المستشـــــار التـــــاريخى.  صـــــالح أب
الموســـــــيقى .  األســـــــتاذ عبـــــــد الحكـــــــيم ســـــــرور:  المستشـــــــار الـــــــدينى

أوركســــــــــترا القــــــــــاهرة :  تســــــــــجيل.  فــــــــــؤاد الظــــــــــاهرى:  التصــــــــــويرية
ــــــرا القــــــاهرة ↵الســــــيمفونى ــــــادة وفرقــــــة كــــــورال أوب ــــــو :  ؛ قي شــــــعبان أب

:  ؛ تلحــــين عبــــد الفتــــاح مصــــطفى:  تــــأليف:  نشــــيد الهجــــرة.  الســــعد
ـــــــديكور.  محمـــــــود الشـــــــريف ـــــــد المـــــــنعم شـــــــكرى:  تصـــــــميم ال .  عب
شــــادى :  مستشــــار األلــــوان.  عبــــد الفتــــاح البيلــــى:  تصــــميم المالبــــس
مــــــدير .  عبــــــد الفتــــــاح مــــــدبولى:  مســــــاعد المخــــــرج.  عبــــــد الســــــالم

كبيــــــــر .  مصــــــــطفى إمــــــــام:  المصــــــــور.  ســــــــيد إســــــــماعيل:  اإلنتــــــــاج
.  حســــين عفيفــــى:  مونتــــاچ.  نصــــرى عبــــد النــــور:  مهندســــى الصــــوت

ــــز فهمــــى محمــــد رجــــائى:  المنتجــــان ــــدير التصــــوير.  ، عبــــد العزي :  م
  . صالح أبو سيف:  إخراج.  عبد العزيز فهمى

ــــة ــــراهيم.  محمــــود مرســــى:  بطول ــــرحم.  نجــــوى إب ــــد ال ــــىعب .  ن عل
ــــــــوب:  باالشــــــــتراك مــــــــع.  حمــــــــدى أحمــــــــد ــــــــل .  ســــــــميحة أي والممث

ــــر ــــى شــــاهين:  الكبي ــــدون ائتمــــان . [ يحي ــــة  أحمــــد خمــــيس:  ب ، نادي
  . ] ، عايدة عبد العزيز عكاشة

ـــــة فـــــى الســـــينما المصـــــرية  ـــــى  (آخـــــر األفـــــالم الديني علـــــى األقـــــل ف
،  الصــــراعات القبليــــة فــــى فتــــرة مــــا قبــــل اإلســــالم.  ) القــــرن العشــــرين

، مــــن خــــالل قصــــة حــــب  إلــــخ…الــــبطش والعبوديــــة واألخــــذ بالثــــأر و 
ـــــاة ـــــى وفت ـــــدى غـــــريم  فت ـــــة ل ـــــة جاري ـــــن أحـــــد الســـــادة والثاني ، األول اب

حــــــين تبــــــدأ خطــــــوات .  ، وإن كانـــــت مــــــن أصــــــل عــــــال أساســـــا األب
ــــــاع والســــــلوك واألفكــــــار ــــــر الطب ــــــد ليغي ــــــأتى اإليمــــــان الجدي ــــــأر ي .  الث

يــــة فــــى ســــلوك عــــرب مــــا متوســــط فنيــــا والتركيــــز علــــى الفظاظــــة والبدائ
ـــــا  قبـــــل اإلســـــالم ـــــى تجعلـــــه فيلمـــــا ديني ـــــة الحـــــادة الت ، ورغـــــم العقائدي
ـــــا ـــــيس تاريخي ـــــره  ول ـــــه أقـــــل افتعـــــاال مـــــن نظي ”  هجـــــرة الرســـــول “، فإن
ـــة ـــدى المقارن ـــرز مـــا فـــى هـــذا شخصـــية الفضـــل .  ل شاهين صـــاحب ـ   أب

، الــــذى رســــم كإنســــانى عقالنــــى مســــتنير غيــــر مقتنــــع بآلهــــة  الجاريــــة
،  عبــــد العزيــــز فهمــــى:  طــــاقم فنــــى ضــــخم بينــــه مــــثال.  رذلــــك العصــــ

  . وشادى عبد السالم وغيرهما
  فجر يوم جديد 

  ق م ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . يوسف شاهين:  إخراج

ــــل ــــث ســــناء جمي ــــدين ، حمــــدى غي ،  ، يوســــف شــــاهين ، ســــيف ال
  . ، زوزو ماضى ، عدلى كاسب سهير البابلى

اتى المميـــــز ليوســـــف شـــــاهين فـــــى بدايـــــة األســـــلوب الســـــينمائى الـــــذ
ــــاك ــــا وهن ــــة هن ــــيس مجــــرد لمســــات ذاتي ، وهــــو  صــــورة فــــيلم كامــــل ول

.  ذات األســـــــلوب الـــــــذى تبلـــــــور أكثـــــــر وأكثـــــــر فـــــــى العقـــــــود التاليـــــــة
، والحبكـــــة  شخصـــــيات متعـــــددة وغريبـــــة وأفكـــــار وتســـــاؤالت تتـــــداعى

ــــــــه  ــــــــوارى ويقــــــــل اهتمامــــــــه ب ــــــــا نحــــــــن  (القصصــــــــية تت وكــــــــذا اهتمامن
تعـــــيش علـــــى هـــــامش التعبيـــــر االجتمـــــاعى الحـــــاد نمـــــاذج .  ) بأفالمـــــه

تحـــــــــاول أن تحيـــــــــا حياتهـــــــــا .  فـــــــــى مصـــــــــر الســـــــــتينيات االشـــــــــتراكية
ــــــة ــــــم يحــــــدث األرســــــتقراطية الالهي ــــــة رائعــــــة .  ، وكــــــأن شــــــيئا ل نجومي

،  ، تســـلقت ثـــم ُضـــربت ، كســـيدة فـــى منتصـــف العمـــر لســـناء جميـــل
ـــــى ألقـــــرب أقربائهـــــا ـــــى تحـــــدث حت ـــــالتغييرات الت ، هـــــذا  وال تعتـــــرف ب

، كمـــــــا أنهـــــــا تفاجـــــــأ بتلـــــــك الحيـــــــاة  ى أن تمـــــــر بتجربـــــــة عاطفيـــــــةإلـــــــ
فــــيلم ذهنــــى تتصــــارع فيــــه .  الجديــــدة الــــذاخرة خــــارج جــــدران القصــــر

ـــــل األفكـــــار والقضـــــايا ـــــط ، يخاطـــــب العق ، وهـــــذه هـــــى  ، والعقـــــل فق
  . المشكلة
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  ق م ٨٢)   ت  ( ١٩٧٣، بلچيكا   فرنسا
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MCompAndCond: Gerard Calvi. E: Françoise Javet, >Isabel 
Garcia de Herreros, Renee Deschamps.< AstDs: Paul 
Feyder, Bernard Mongourdin; Sd: Jean-Louis Ducarme; 
SpFx: Henri Gruel; Mixing: Jean Neny. PMgs: Marcel 
Berbert, Claude Miller. <DelegateP: Saul Cooper.> D: 
Pierre Tchernia. 
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Denner. ¤. Gerard Depardieu, Roger Carl, Daniel Ivernel, 
Pierre Destailles, Hubert Deschamps. With the Amicable 
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بطــــــن بــــــاريس لتنفيــــــذ مشــــــروعاته وزيــــــر األشــــــغال العموميــــــة يقلــــــب 
المشــــكلة أن هــــذا البــــاطن الــــذى يرجــــع .  الجنونيــــة لتحــــديث المدينــــة
ـــه أصـــحابه فعـــال هـــم  لمحـــاجر مـــا قبـــل قـــرون ، وهـــم  ’ الجـــرذان ‘، ل

،  بشـــــر يعيشـــــون حيـــــاة ماجنـــــة مرفهـــــة علـــــى نمـــــط العصـــــور الوســـــطى
، ولهــــــــم شــــــــبكة  ويخرجــــــــون ويــــــــدخلون دون أن يشــــــــعر بهــــــــم أحــــــــد

ــــــر المواســــــير ومــــــا إليهــــــا اتصــــــاالتهم الصــــــوت ــــــخ…ية عب ــــــة .  إل البداي
، أصــــــبحوا عبيــــــدا لتوليــــــد الطاقــــــة  إختفــــــاء جماعــــــة ســــــياح أميــــــركيين

فنــــى الصــــيانة مــــثال أســــير ألمــــانى لــــم يخبــــروه حتــــى  (تحــــت األرض 
ثـــم اختطـــاف فتـــاة وضـــمها لهـــؤالء هـــى ابنـــة .  ) اآلن بانتهـــاء الحـــرب

.  ) رئيسســــيروه فــــى الــــدور الــــ (لمــــؤرخ تخصــــص فــــى تــــاريخ پــــاريس 

الحبكــــة لعبــــة قــــط وفــــأر بــــين الجــــرذان والــــوزير ومــــدير األمــــن تشــــمل 
تفجيـــــرات متبادلـــــة أحـــــدها يـــــؤدى لميـــــل جســـــيم فـــــى مبنـــــى الـــــوزارة 

ــــه ــــى مواصــــلة العمــــل من ــــوزير يصــــمم عل ــــا المــــؤرخ .  نفســــه لكــــن ال أم
فهـــــــو حـــــــائر بـــــــين الطـــــــرفين وعليـــــــه أن يبحـــــــث عـــــــن ابنتـــــــه بطريقتـــــــه 

ــــى تتماشــــى أيضــــا مــــع اهت ــــهالخاصــــة الت ــــاريخ مدينت ــــة !  مامــــه بت والنهاي
ــــــى طريقهــــــا ــــــاتين ف ــــــة الفكــــــرة .  أن تســــــتمر كــــــال الحي ــــــديا طريف كومي

ـــــألدوار  ـــــر مـــــن النجـــــوم المحببـــــين ســـــواء ل ســـــريعة اإليقـــــاع بطـــــاقم كبي
ــــوزير .  الرئيســــة أو الداعمــــة ــــه هــــو زعــــيم الجــــرذان ودينيــــر هــــو ال نواري

  . أما ديپاردييه فهو بائع متجول لكتب المؤلف
   ٢/١الفحامين 

  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٧مصر 
  . صالح سرى:  إخراج

، علــــــــى  ، مجــــــــدى وهبــــــــة ، صــــــــفية العمــــــــرى كمــــــــال الشــــــــناوى
، ســـــهير  ، ســـــالى ، شـــــروق ، هـــــانم محمـــــد ، عمـــــاد محـــــرم الشـــــريف
  . ، ضياء الميرغنى ، سيف اهللا مختار توفيق

، ال ســــــيما فــــــى إيحائهــــــا الكــــــامن وراء  درامــــــا شــــــعبية قويــــــة نســــــبيا
هــــذا هـــو البلطجــــى .  بـــن الباشــــا المنحـــدر مــــن أصـــل تركـــىشخصـــية ا
، وجيــــــه حــــــى الفحــــــامين يعتــــــدى علــــــى ابنــــــة الحــــــى ويقتــــــل  الجديــــــد
  . ، ودماء أخرى وفيرة حتى آخر لقطة زوجها

   ٢/١فخ الجواسيس 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٢مصر 

ــــــــع  [ ــــــــاج والتوزي ــــــــوان لإلنت ــــــــاج ]  صــــــــوت الفــــــــن أل ــــــــوان لإلنت أل
الموســــــيقى .  إبــــــراهيم مســــــعود:  وســــــيناريو وحــــــوارقصــــــة .  والتوزيــــــع
.  عنايــــــات الســــــايس:  مونتــــــاچ.  ياســــــر عبــــــد الــــــرحمن:  التصــــــويرية

  . أشرف فهمى:  إخراج.  سعيد شيمى:  مدير التصوير
،  ، أحمــــــد خليــــــل ، إيمــــــان ، هالــــــة صــــــدقى محمــــــود عبــــــد العزيــــــز

  . ، كمال حسين مريم فخر الدين
ــــــــــــا بــــــــــــين  لحســــــــــــاب  جاسوســــــــــــة تجنــــــــــــد:  ١٩٧٣و  ١٩٦٧م

، اســـــتغالال لمـــــا تعرضـــــت لـــــه أســـــرتها مـــــن  االســـــتخبارات اإلســـــرائيلية
،  هــــذا أجــــود فــــى الموضــــوع.  تــــأميم الحراســــات وقــــوانين الســــتينيات

ــــــاع بهــــــا وتحــــــول والئهــــــا ال  ألن التتابعــــــات الخاصــــــة بكشــــــفها واإليق
، أخطــــاء أشــــرف فهمــــى التوجيهيــــة أقــــل مــــن  تكــــاد تحــــوى أى إثــــارة

  . المعتاد
  ن فداك يا فلسطي

  ق أأ ٩٠)  س ( ١٩٧٠لبنان 
ـــــة العبـــــد:  قصـــــة مـــــدير .  أنطـــــوان ريمـــــى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  مروان
  . أنطوان ريمى:  إخراج.  غسان هارون:  التصوير

،  ، أحمــــد خليفــــة ، يوســــف فخــــرى ، محمــــود ســــعيد ســــناء جميــــل
  . على عبد العزيز

ـــــــات  ـــــــو اآلخـــــــر فـــــــى عملي ـــــــة واحـــــــدا تل أم تضـــــــحى بأبنائهـــــــا الثالث
  . دراما وطنية متوسطة القيمة والنجاح.  ضد االحتالل المقاومة

  فـدچ الولد الشقى 
Fudge-a-Mania 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٤)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
[Universal] MTE; Amblin [Kevin Slattery Productions]. 

M: Paul Zaza. E: Stan Cole. PD: Cate Bangs. DPh: Stephen 
M. Katz. Coordinating Ps: Mary Gregory deButts, Russell 
F. Marcus. P: Kevin C. Slattery. S: Bob Clark. Based on the 
N Fudge-a-Mania: Judy Blume. D: Bob Clark.  ExcCnslt: 
René Dupont. VCnslt: James Allen. C: Megan Foley 
Casting, C.C.D.A.; >CAsc: Michael Donovan.< CD: Nancy 
Fox-Taylor. 

Darren McGavin, Florence Henderson. Jake Richardson. 
Eve Plumb. Forrest Witt. Shirley Knight. Alex Karras -as 
Big A. And Intrd: Luke Tarsitano -as Fudge.  Ftr: Nassira 
Nicola, Alex Burrall, Jessie Jones, Marvin Krueger. 
Maritess Villatuya, Shaina Swanson, Troy Evans, Adrienne 
Hampton, Rob Monroe. 

، فهــــذا  ال يجــــب أن يخــــدعك شــــعار شــــركة ســــپييلبيرج هــــذه المــــرة
حتــــــــى العنــــــــوان .  عمــــــــل دون أى مســــــــتوى يمكــــــــن انتظــــــــاره منهــــــــا

فـــــال شـــــقاوة تـــــذكر فـــــى كـــــل :  والملصـــــقات يخلـــــق توقعـــــات محبطـــــة
ة ثانويــــة جــــدا ، واألغــــرب أن الطفــــل فــــدج هــــذا بــــدا شخصــــي الفــــيلم

ـــــا ـــــيس هـــــو مصـــــدر الشـــــقاوة فـــــى أى مشـــــهد تقريب ـــــه  ول ـــــل أن أخي ، ب
ـــــرجيم  ـــــورك ال ـــــو ي ـــــه شـــــيطان ني ـــــة بأن ـــــاوين البداي ـــــذى يصـــــفه مـــــع عن ال

ــــأتى مــــن األفعــــال  ” الفــــك المفتــــرس ‘ويظهــــر مصــــحوبا بموســــيقى  ، ي
القصــــة أن تــــذهب !  مــــا هــــو أكثــــر مشــــاغبة مــــن فــــدچ المزعــــوم نفســــه

ــــدة فــــى وال ــــث ســــيتم أيضــــا زفــــاف األســــرة فــــى عطلــــة لبل ــــة مــــين حي ي
، أكثـــر ممـــا ستضـــحكك فــــى  ربمـــا ستضـــحكك العبـــارة هنـــا (الجـــدة 
وبـــــالتوازى يســـــير .  ) ، فهـــــى ككـــــل شـــــىء فيـــــه مســـــألة ثانويـــــة الفـــــيلم

ســــنوات الهــــروب  ٩الخــــيط اآلخــــر وهــــو محاولــــة األخ األكبــــر البــــالغ 
ـــــة معـــــا ـــــزل والرحل ـــــى  مـــــن جـــــارتهم فـــــى المن ـــــة الظـــــل الت ـــــاة ثقيل ، الفت

ــــزواج منهــــا يفكــــر  أيضــــا لــــم تســــتغل الفكــــرة فــــى صــــنع  (فــــدچ فــــى ال
ــــــن أى مســــــتوى ــــــال لقــــــب افضــــــل .  ) ! أى ضــــــحكات م ــــــا مــــــا ين أم

خـــيط ضـــائع فهـــو اكتشـــاف أن أحـــد كبـــار نجـــوم البيســـبول يقـــيم فــــى 
ــــاس مــــن ســــن  ــــات لكــــل الن ــــنظم مباري ــــى  ٤البلــــدة وي ــــت .  ١٠٤إل أن

،  ماتعلـــــم أن البيســـــبول يكـــــافئ الســـــحر أو المعجـــــزة فـــــى لغـــــة الســـــين
ــــى هــــذه الفرصــــة  ــــر عل ــــدها األخ األكب ــــى عق ــــرة الت لكــــن اآلمــــال الكبي

ـــه  ( ـــم يعـــد ل ـــم تركـــه ول ـــأن أشـــار للموضـــوع مبكـــرا ث ـــيلم ب واحتقرهـــا الف
، يحبطهـــــــا أن تلقــــــى بـــــــه جدتــــــه خـــــــارج  ) إال فــــــى تتابعـــــــات النهايــــــة

، وأن الصــــــديقة الشكســــــة ســــــجلت  الملعــــــب عنــــــد القاعــــــدة األولــــــى
  . ذلك بالفـيديو

   ٢/١األحمر فدية الشيخ 
The Ransom of Red Chief 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٧)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
M: Irwin L. Fisch. E: Stan Cole. PD: Guy Barnes. DPh: 

Stephen M. Katz. Pr: Ed Naha. ExcP: Robert Halmi, Jr. P: J. 
Boyce Harman, Jr. TP: Ed Naha. From the ShortSt: O. 

Henry. D: Bob Clark.  C: Lynn Kressel, C.S.A. CD: Lynn 
Bernay. PSup: Cass Coty. 

Christopher Lloyd. Michael Jeter. ¤. Alan Ruck. Kaitlin 
Hopkins. Richard Riehle, Brent Hinkley. Sue Bugden, Brad 
Greenquist. With Richard Moll. And Haley Joel Osment.  
Ftr: Nancy Linehan Charles, Linda Phillips, Nicole 
Kranidas, Al Mancini. Robert Dickman, Tim Farmer, Bob 
Clark, Melissa Bickerton, Sam Ritter, Jennifer Butt. Jim 
Hanks, Gil Borgos, Bill Wiley, Judith Drake, J.R. Ingram, 
Eugene Osment. 

الكوميديـــــة عـــــن بلـــــدة هنـــــرى .  معالجـــــة تليفــــــزيونية طيبـــــة لقصـــــة أو
، والتـــى يحـــظ عليهـــا  ميسورى التـــى تـــدور فـــى أوائـــل القـــرنـ  ســـاميت 

مســـــتثمر مغـــــامر ومســـــاعده ســـــرعان مـــــا يكتشـــــفان أنهمـــــا خـــــدعا فـــــى 
للحصــــــول علــــــى المــــــال يقــــــرران .  المــــــنجم الــــــوهمى الــــــذى اشــــــترياه

اختطـــــاف ابـــــن ثـــــرى البلـــــدة وهـــــو طفـــــل مشـــــاغب يـــــدعى أنـــــه شـــــيخ 
، ويكيـــل لهمـــا المقالـــب إلـــى  ويـــان عليـــه، لكنهمـــا ال يق قبيلـــة هنـــدى

أن يقتنــــع هــــو نفســــه بفكــــرة االختطــــاف باعتبارهــــا رحلــــة ســــالم ســــيقوم 
المشـــكلة أن والـــد الصــــبى !  بهـــا الـــزعيم الهنــــدى مـــع الرجـــال البــــيض

ـــدأ هـــو نفســـه فـــى ابتزازهمـــا ـــال ســـابق محنـــك ويب ، لكـــن ســـرعان  محت
مســــاك مـــا يظهــــر مختطفــــان حقيقيـــان هاربــــان مــــن الســـجن يســــعيان لإل

ـــة أســـاليبه القديمـــة فـــى التنكـــر  بالطفـــل ـــدأ والـــد الطفـــل فـــى تجرب ، ويب
مطــــاردين مــــن  ـ  مع المختطفــــين األصليينـ  إلنقــــاذه فيصــــبح هــــو نفســــه 

للويــــد هــــو معظــــم العــــرض .  ، وهكــــذا تســــير المفارقــــات أهــــل البلــــدة
ـــــدور المختطـــــف الطيـــــب عولجـــــت ذات القصـــــة مـــــن قبـــــل .  بأدائـــــه ل
ــــة معاصــــرة مخ ــــى لكــــن فــــى خلفي ــــيلم ديزن ــــداع ‘تلفــــة فــــى ف ، ال  ال إي

  . ] ” الهروب الطائش “ [’  ارتجاع

  
  : فرانكشتين

  ’  ! مزاد كبير يدعى فيه كل فيلم أنه أكثر من جميع سابقيه التزاما ‘
  ☺ فرانكشتين 

Mary Shelley’s Frankenstein 
  ق م ١٢٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

[TriStar] TriStar; JSB Productions [American Zoetrope]. 
 D: Kenneth Branagh. S: Steph Lady and Frank Darabont. 

P: Francis Ford Coppola, James V. Hart, John Veitch. ExcP: 
Fred Fuchs. Co-P: Kenneth Branagh and David Pariff. DPh: 
Roger Pratt. PD: Tim Harvey. E: Andrew Marcus. CD: 
James Acheson. M: Pastrick Doyle. C: Priscilla John. 
Creative MUp and Fx Designd: Daniel Parker. 

 Str: Robert de Niro. Kenneth Beanagh. AlsoStr: Tom 
Hulce, Helena Bonham Carter. With: Aidan Quinn, Ian 
Holm, Richard Briers. With John Cleese -as Professor 
Waldman. ↑ Robert Hardy, Cherie Lunghi, Celia Imrie, 
Trevyn McDowell, Gerard Horan, Mark Hadfield, Joanna 
Roth, Sasha Hanau, Joseph England, Alfred Bell, Richard 
Clifford, George Asprey, Richard Bonneville, Ryan Smith, 
Charles Wyn-Davies, Rory Jennings, Christina Cuttall, 
Hanah Taylor-Gordon, Susan Field, Jimmy Yuill. 
ـــه  ـــه كـــل فـــيلم أن ـــدعى في ـــر ي ـــاريخ أفـــالم فرانكنســـتاين هـــو مـــزاد كبي ت

هـــل بقـــى بعـــد هـــذا .  أكثـــر مـــن جميـــع ســـابقيه التزامـــا وعـــودة لألصـــل
، بقــــى شــــىء واحــــد نســــيه  نعــــم ؟ التــــراث الطويــــل مــــن مجــــال للمزيــــد

المعرفـــــــة العلميـــــــة والشـــــــكوك أن تقـــــــدم :  الجميـــــــع علـــــــى مـــــــا يبـــــــدو
، بالضـــــبط كمـــــا   الدينيـــــة والمخـــــاوف مـــــن العلـــــم وتضـــــارب المفـــــاهيم

كانــــت فــــى بدايــــة القــــرن الثــــامن عشــــر وقــــت كتابتهــــا دون أن تضــــيف 
إذن نحـــــــن أمـــــــام .  أى تصـــــــحيحات أضـــــــافها العلـــــــم عبـــــــر القـــــــرنين

ـــــرى شـــــيللى العظيمـــــة ـــــة مي ـــــة اإلخـــــالص لرواي ، وبالفعـــــل  معالجـــــة رائع
ـــوان بإ ـــيس مجـــرد فـــإن العن ـــا ول ـــى هن ضـــافة اســـم المؤلفـــة شـــىء ذو معن

ــــارات التســــويق أو شــــروط العقــــود عــــادة  عــــادة ســــينمائية تفرضــــها اعتب
ــــــــة  ( ــــــــا حري ــــــــوان ال تمنحن ــــــــات العن ــــــــدات مشــــــــددة علــــــــى مكون تأكي

إنهــــا قصـــة مخلــــوق أتــــت .  ) التقـــدير إن كــــان االســــم جـــزءا منــــه أم ال
ـــــم وأحالمـــــه  ـــــا الحســـــنة وجبـــــروت العل ـــــه للحيـــــاة النواي ،  وطموحاتـــــهب

كائنــــات حمقــــاء ظالمــــة :  فــــإذا بــــه فــــى عــــالم لــــيس فيــــه ســــوى البشــــر
ـــــــأتى  فزعـــــــة مفزعـــــــة ومتســـــــرعة ـــــــل وي ـــــــى هـــــــى القت ، اســـــــتجابتها األول

يتـــابع الفــــيلم القصـــة منــــذ .  ، وعـــادة ال يــــأتى أبـــدا التفكيـــر فيمـــا بعــــد
، ورحيلــــه هــــو مــــن  مــــوت أم فـــــيكتور فرانكنســــتاين أثنــــاء والدة طفــــل

حيــــث تتلمــــذ علــــى يــــد  ١٧٩٣ســــتادت فــــى عـــام إلــــى أنجول  چينيـــف
البروفيســـور أولــــدمان الــــذى ســـبقة لتجربــــة الخلــــق بالكهربـــاء فــــى جثــــة 

ـــــة مـــــن أجـــــزاء ـــــوق مكون ـــــع بســـــبب قـــــبح المخل ـــــه أقل أحســـــن .  ، لكن
، لكــــــــن النتيجــــــــة مخلــــــــوق ال يــــــــزال  فرانكشـــــــتاين اختيــــــــار األجــــــــزاء

بعــــــد تجربـــــــة مريــــــرة لهــــــذا المخلـــــــوق بحثــــــا عــــــن العطـــــــف .  مفزعــــــا
  ، يعـــود لچينيـــف ) هد الشـــهير لـــه مـــع الضـــرير هـــو االســـتثناءالمشـــ (

، التمثيـــل مــــذهل  الحركـــة مائجـــة طــــوال الوقـــت.  لالنتقـــام مـــن خالقــــه
ـــــــى دور المخلـــــــوق ، المـــــــؤثرات ودقـــــــة رســـــــم  ال ســـــــيما دى نيـــــــرو ف

ــــة…المشــــاعر والتفاصــــيل  ــــة كامل ــــى .  وإجمــــاال متع نجــــاح ضــــعيف ف
.  ) راد العـــــــالمىفقـــــــط مـــــــن اإليـــــــ ٠/٠ ٢٠ (دور العـــــــرض األميركيـــــــة 

  . مصر من الدول التى لم يحظ بعرض سينمائى فيها
AAN: MUp (Parker, Paul Engelen, Carol Hemming). 



٢٥٩  

    ٢/١فرانكى وچونى 
Frankie and Johnny 

  ق م ١١٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
Paramount. M: Marvin Hamlisch. E: Battle Davis, 

Jacqueline Cambas. PD: Albert Brenner. DPh: Dante 
Spinotti. Co-P: Nick Abdo. ExcP: Alexandra Rose and 
Charles Mulvehill. S: Terrence McNally. Based upon the 
stageplay Frankie and Johnny in the Clair de Lune: 
Terrence McNally. P: Garry Marshall. D: Garry Marshall. 

Al Pacino. Michelle Pfeiffer. ¤. Hector Elizondo. And 
Kate Nelligon. Nathan Lane. Jane Morris. 
ـــين الخـــوف مـــن أى شـــىء وكـــل  ـــع عـــن الوحـــدة والصـــراع ب عمـــل رائ

ـــــــاة ـــــــين الحاجـــــــة لوجـــــــود صـــــــديق وشـــــــريك للحي القصـــــــة .  شـــــــىء وب
ــــم  ــــاع مضــــيفة المطع ــــرة إقن ــــورك الفقي ــــو ي ــــم فــــى ني ــــاخ مطع ــــة طب محاول

البراعـــــة فـــــى أن خلـــــف المـــــرح والكفـــــاح .  ابـــــأن يتحابـــــا ويعيشـــــا معـــــ
والمظهــــر المــــألوف توجــــد أحمــــال اجتماعيــــة ونفســــية هائلــــة تراكمــــت 

، إلــــى أن صــــار األول شــــبه عــــاجز  علــــى كاهــــل البطلــــين عبــــر الســــنين
ــــــة  ــــــك بســــــبب ســــــوء معامل ــــــة وذل ــــــة رافضــــــة ألى عالق جنســــــيا والثاني
صـــــديقها األول حيـــــث أجهضـــــها أثنـــــاء ضـــــربه إياهـــــا ولـــــم تعـــــد قـــــادرة 

هــــــذا بخـــــــالف مئــــــات التفاصـــــــيل الكثيفــــــة لكـــــــن .  لــــــى اإلنجـــــــابع
الرقيقـــــة جــــــدا وبالغــــــة الــــــذكاء عــــــن الوحــــــدة والقهــــــر غيــــــر الملمــــــوس 

يســــــــير بــــــــالتوازى خــــــــيط الــــــــرجالن المثليــــــــان الســــــــعيدان .  إلــــــــخ…
، ليضـــــــبط معنـــــــى الفـــــــيلم أن المطلـــــــوب اشـــــــتراك اثنـــــــين فـــــــى  دومـــــــا

ــــــة همــــــوم كــــــل واحــــــد منهمــــــا ــــــد إن مقاوم ســــــان ، وأن اإلنســــــان الوحي
أداء مـــــــذهل للبطلـــــــين وبـــــــاألخص فـــــــايفر .  تعـــــــيس بكـــــــل المقـــــــاييس

ـــــى علـــــى مســـــرحية مـــــن .  الدامعـــــة الضـــــاحكة معـــــا معظـــــم الوقـــــت مبن
 ١٩٦٦و ١٩٣٦وال عالقــــــــة لــــــــه بفيلمــــــــى  ١٩٨٧بــــــــرودواى عــــــــام 

  . سوى أنها جميعا ترتبط عنوان أغنية شهيرة
  الفرسان الثالثة 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٤١مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

، فـــــــؤاد  ، عقيلـــــــة راتـــــــب ، إحســـــــان الجزايرلــــــى فــــــوزى الجزايرلـــــــى
  . ، فردوس محمد ، بشارة واكيم شفيق

ـــــوم كمـــــا قـــــد  كوميـــــديا طريفـــــة وإن كانـــــت ال تناســـــب ل األذواق الي
صــــحيفة تعــــين .  تبــــدو بطيئــــة وال تســــتغل فكرتهــــا الجيــــدة كمــــا يجــــب

عقـــد األمـــور أثنـــاء ، تت ، ومـــن ثـــم يخفـــى البطـــل أمـــر زواجـــه عزابـــا فقـــط
ــــزويج  ــــة يســــعى لت ــــرى فــــى ورطــــة مالي ــــى حلــــوان حيــــث تقــــع ث رحلــــة إل
ابنـــــــــة أخيـــــــــه لشـــــــــاب ثـــــــــرى ويعتقـــــــــد أن صـــــــــاحبنا هـــــــــو الشـــــــــخص 

اإلعجـــــاب بضـــــاحية حلـــــوان أيـــــام كانـــــت مـــــزارا ســـــياحيا .  المقصـــــود
ــــذى صــــور فــــى أحــــد  ــــن الفــــيلم ال ــــة م ــــر القــــيم الباقي ومشــــفى هــــو أكب

امرة يشــــارك البطــــل فيهــــا زمــــياله العنــــوان يــــأتى مــــن أن المغــــ.  فنادقهــــا
.  فــــى الوظيفــــة وإن كانــــا كغيرهمــــا ال يعلمــــان بــــأمر زواجــــه فــــى البدايــــة

، تمامـــــا كمـــــا  المصـــــرى بـــــذات العنـــــوان ١٩٦٢ال عالقـــــة لـــــه بفـــــيلم 
  . ليس ألى منهما عالقة بالقصة الفرنسية القديمة الشهيرة

  الفرسان الثالثة 
The Three Musketeers 

  ق م ١٢٥)  س/    ف/   ت  ( ١٩٤٨أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. Alexander Dumas’ ¤. ↑ Screen 

Play: Robert Ardrey. MScr: Herbert Stothart; >With 
Themes: Tschaikowsky; OrchlCollaboration: Albert 
Sendrey; Cond: Charles Previn.< Color: Technicolor; >DPh: 
Robert Planck, A.S.C.;; Technicolor ColorD: Natalie 
Kalmus; >Asc: Henri Jaffa. ADs: Cedric Gibbons and 
Malcolm Brown;; FEs: Robert J. Kern and George 
Boemler;; RecDr: Douglas Shearer;; SD: Edwin B. Willis; 
Asc: Henry W. Grace;; SpFx: Warren Newcombe;; 
MontageSequence: Peter Ballbusch;; Costumes: Walter 
Plunkett;; HairStylesDesigned: Sydney Guilaroff and Larry 
Germain;; MUpCreated: Jack Dawn.<< P: Pandro S. 
Berman. D: George Sidney. 

↑ <<Str: Lana Turner -as Lady de Winter. Gene Kelly -as 
d’Artagnan. June Allyson -as Constance. Van Heflin -as 
Athos. Angela Lansbury -as Queen Anne.> Frank Morgan 
-as King Louis XIII, Vincent Price -as Richelieu. Keenan 
Wynn -as Planchet, John Sutton -as The Duke of 
Buckingham.> Gig Young -as Porthos, Robert Coote -as 
Aramis. Reginald Owen -as Trevilla, Ian Keith -as 
Rochefort, Patricia Medina -as Kitty, Richard Stapley -as 
Albert. 

ـــــوزراء ريشـــــيللو يهـــــيمن علـــــى كـــــل  ١٦٢٥فرنســـــا  ـــــيس ال حيـــــث رئ
يســــتغل إهــــداء الملكــــة .  شــــىء ويخطــــط لشــــن حــــرب ضــــد إنجلتــــرا

لجـــــواهر لعشـــــيقها ولـــــى عهـــــد إنجلتـــــرا فيرســـــل الكونتيســـــة دى وينتـــــر 
ـــــــــر ( ـــــــــان لســـــــــرقة بعضـــــــــها )  تيرن ـــــــــى (إال أن دارتاني ـــــــــى )  كيلل الريف

المنضــــم حــــديثا لفرســــان الملــــك الثالثــــة ينقــــذ الموقــــف قبــــل إنفضــــاح 
ـــــــك ـــــــان .  األمـــــــر أمـــــــام المل ـــــــة دارتاني لكـــــــن ريشـــــــيللو يخطـــــــف حبيب

وصــــيفة الملكــــة ويجعــــل دارتانيــــان نفســــه هــــدفا النتقــــام )  آليســــون (
ـــــة ـــــرة ومتالح.  الكونتيســـــة الفاتن ـــــديا نشـــــاط فارغـــــة لكـــــن مثي ـــــة كومي ق

ـــــروح المغـــــامرة والتهـــــور ـــــة ب ـــــل  األحـــــداث وحافل ـــــا بطـــــاقم جمي ، وطبع
  . محبب

  الفرسان الثالثة 
  ق أأ ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٦٢مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

،  ، رجـــــــاء الجـــــــداوى ، عبـــــــد الســـــــالم النابلســـــــى إســـــــماعيل يـــــــس
  . محمود المليجى

ولــــم فكــــرة جيــــدة لكوميــــديا ســــوداء لكنهــــا لــــم تســــتغل كمــــا يجــــب 
داعيـــــة  .  تنــــتج ســــوى القليــــل مــــن الضــــحكات والكثيــــر مــــن األســــف

كبيـــــر للفضـــــيلة يـــــرث ناديــــــا ليليـــــا عـــــن قريبــــــة لـــــه بشـــــرط أن يــــــديره 
، فيكـــون أول مــــا يفعلــــه  يقبــــل تحـــت ضــــغوط اآلخـــرين عليــــه.  بنفســـه

ــــــــدال مــــــــن  ــــــــق اإلفــــــــالس المؤكــــــــد أن يقــــــــدم العرقســــــــوس ب فــــــــى طري
ـــــــت ستســـــــأل نفســـــــك ســـــــؤالين!  الخمـــــــور يـــــــن هـــــــم أ:  طـــــــوال الوق

ـــدنيا يشـــبه هـــذا البطـــل مـــن األصـــل ـــة وال أحـــد فـــى ال ،  الفرســـان الثالث
صــــاحبة الكباريــــه لتعهــــد بــــه لهــــذا ’  زنــــق ‘والســــؤال الثــــانى مــــا الــــذى 

المصـــــــرى بـــــــذات  ١٩٤١ال عالقـــــــة لـــــــه بفـــــــيلم !  القريــــــب بالـــــــذات
ــــــوان ــــــيس ألى منهمــــــا عالقــــــة بالقصــــــة الفرنســــــية  العن ، تمامــــــا كمــــــا ل

  . القديمة الشهيرة
   ٢/١ا األخيرة فرصته

Her Last Chance 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)   ت  ( ١٩٩٦أميركا 

NBC. M: Pray for Rain. Co-Ps: Kellie Martin, Debbie 
Martin. Pr: Rita Hayward. E: Michael S. Murphy, A.C.E. 
Pr: Peter Wooley. DPh: Michael Margulies, A.S.C. P: Suzy 
Beugen. W: Kathleen Rowell. D: Richard A. Colla.  ExcP: 
Bonnie Raskin. C: Robin Lippin, C.S.A. UnitPMg: Derek 
Kavanagh; FirstAstD: Ron Colby; SecondAstD: Peter 
Merwin. CD: Rosalie Samplin Wallace. MCnslt: Sharon 
Boyle; MSup: John Houlihan; Dark Bird W and Perf: Fawn 
Patton. Exc in Charge of Post P: Joseph Dervin, Jr. 

Str: Kellie Martin. Jonathan Brandir. Tony Lucca. Devon 
Odessa. And Patti LuPone -as Joanna Saxon. Jenna Elfman, 
Marilyn McIntyre. William Lucking, John Cothran, Jr., Ray 
Abruzzo.  Jenna Cole, Lan Bohen. Joyce Guy, Edwina 
Moore, Hal Havins. Ftr: Jermaine Montell, Jeannie 
Franzblau, Ralph Manza, Josh Carmichael, Leland 
Hayward. Cheryl Montelle, Jordana Spiro, William Fair, 
Tamara Daniels. 
ــــــذى  ــــــى أن الصــــــديق ال ــــــن الجــــــائز فهمــــــه كتحــــــريض ضــــــمنى عل م

قصـــة فتـــاة قـــررت اإلقـــالع عـــن !  يـــدفعك للعقـــاقير يســـتحق أن تقتلـــه
، لكـــــن خليلهـــــا يظـــــل يالحقهـــــا فتدفعـــــه ذات مـــــرة  إدمـــــان الكوكـــــائين

تنكــــر هــــى مــــا حــــدث والمحاكمــــة ال تســــفر .  مــــن فــــوق ســــور فيقتــــل
وهو ـ  باســـتثناء نقطـــة الكـــذب لـــدى الشخصـــية الرئيســـة .  عـــن إدانتهـــا

ــــــر محــــــبط بالنســــــبة للمشــــــاهد ــــــدا أم ـــــــزيونى  تأكي ، فهــــــو عــــــرض تليف
مفصـــــــــل لبـــــــــرامج وأســـــــــاليب مســـــــــاعدة المـــــــــدمن علـــــــــى  اجتمـــــــــاعى

يلجــــــأ إليــــــه كلمــــــا ’  كفيــــــل ‘، مثــــــل اختيــــــار  الــــــتخلص مــــــن إدمانــــــه
ـــــة فـــــى  (يشـــــجعان بعضـــــهما الـــــبعض ’  زميـــــل ‘، و ضـــــعف مـــــثال طالب

علـــــى غيـــــر المعتـــــاد فـــــى القصـــــص .  ، وهلـــــم جـــــرا ) نفـــــس المدرســـــة
  . ، ليس مبنيا على وقائع حقيقية التليفـزيونية المشابهة

   ٢/١ ١٢ة الفرق
  ق م ١٠٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٩١مصر 

أفـــــــالم ســـــــتوديو ]  شـــــــافعى لألفـــــــالم أفـــــــالم ســـــــتوديو مصـــــــر  [
مـــــدير .  هـــــانى شـــــنودة:  موســـــيقى.  عـــــادل منيـــــر:  مونتـــــاچ.  مصـــــر

ــــــــاج ــــــــين:  اإلنت ــــــــدير التصــــــــوير.  ســــــــيد أم .  طــــــــارق التلمســــــــانى:  م
  . عبد اللطيف زكى:  إخراج

،  ، وداد حمــــدى ســــن حســــنى، ح ، محمــــود حميــــدة فيفــــى عبــــده
ــــــد اهللا ــــــى حســــــنين أحمــــــد ســــــامى عب ، حمــــــزة  ، أحمــــــد ســــــعيد ، عل

، يســـــــرى  ، ياســـــــمين ، ســـــــلوى عثمـــــــان ، حســـــــام درويـــــــش الشـــــــيمى
  . ، محمود السيد ، عبير الصغير ، فؤاد برهام عشماوى

الشـــــرطة تالحـــــق عصـــــابة عقـــــاقير بطالهـــــا راقصـــــة وشـــــقيقها عضـــــو 
ى الـــــــبالد األشـــــــد هـــــــل يحتمـــــــل شـــــــىء كهـــــــذا حتـــــــى فـــــــ (البرلمـــــــان 
ـــــر بحصـــــانته.  ) ! ؟ تحـــــررا ـــــر  اآلن يفلـــــت األخي ـــــى البطـــــل تغيي ، وعل

ميلودرامــــــــا نشــــــــاط حاولــــــــت الظهــــــــور بمظهــــــــر اإلشــــــــباع .  الخطــــــــط
طبعـــــا باســــــتثناء  (، لكـــــن اإلثـــــارة الحقيقيـــــة ال وجـــــود لهـــــا  اإلنتـــــاجى

بـــــــالطبع ال عالقـــــــة للشـــــــركة .  ) الفواصـــــــل الراقصـــــــة لنجمـــــــة الفـــــــيلم
، باألســــتوديو التــــاريخى األشــــهر  جديــــدة صــــغيرةالمنتجــــة وهــــى شــــركة 

  . فى مصر
  الفرقة االنتحارية

  . ” مهمة الفجر “:  انظر
  فرقة الدمار 

Above the Law 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٧هونج كونج 

Golden Harvest. ExcP: Raymond Show. W: Barry Wong, 
Szeto Chuck Hom. P: Leonard K.C. Ho. D: Cory Yuen. 

Yuen Biao, Cynthia Rothrock, Peter Cunningham, Karen 
Shapero. 

، مـــــع ســـــرعة إيقـــــاع  تقليـــــد مـــــتقن لتيمتـــــين مـــــن الســـــينما األمريكيـــــة
البطـــل وكيــــل نيابـــة يســــتقيل .  وعنـــف وإثــــارة فـــى معــــارك فنـــون القتــــال

ـــة التـــى فشـــل فـــى إدانتهـــا فـــى  ليقتـــل زعمـــاء عصـــابة المخـــدرات الدولي
شــــرطية ال ”  هــــارى القــــذر “خة نســــائية مــــن ، والبطلــــة نســــ المحكمــــة

ـــى األشـــرار ـــدر القضـــاء عل ـــانون ق ـــزام بالق ـــروك تســـرق .  يعنيهـــا االلت روث
  ! الكاميرا عادة

   ٢/١الفرقة الصاخبة 
Can’t Stop the Music 

  ق م ١١٨)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨٠أميركا 
  . ” الليالى الصاخبة “:  س

[EMI Films  AFD] Allan Carr. MComp & P: Jacque 
Marali. AscP: Neil A. Machlis. CD: Jane Greenwood. Milk 
Shake and Galleria Ensembles for Village People Designed: 
Theoni V. Aldredge. Coordination Cnslt: Waldo Fernandez. 
Musical Staging and Chor: Arlene Phillips. SpVCnslt: Steve 
Hendrickson. E: John F. Burnett, A.C.E. AD: Harold 
Michelson. DPh: Bill Butler, A.S.C. W: Bronte Woodard 
and Allan Carr. P: Allan Carr, Jacques Morali and Henri 
Belolo. D: Nancy Walker. MArranged & Cond: Horace Ott. 
C: Howard Feuer and Jeremy Ritzer. 

Village People -(  Ray Simpson. David Hodd. Felipe 
Rose. Randy Jones. Glenn Hughes. Alex Briley). Valerie 
Perrine. Intrd: Bruce Jenner. Steve Gullenberg. Paul Sand. 
Tommy Grimes. June Havoc. Barbara Rush. Altrovise 
Davis. And Marilyn Sokol. Sp Guest Str: The Ritchie 
Family -(  Vera Brown, Jack Smith Lee, Dodie Draher). 
Ftr: Russell Nype, Dick Patterson, Aaron Gold. Cameo 
Guest App: Leigh Taylor -Young and Jack Weston. 

ـــــــول  ،  شـــــــرطى:  بترتيـــــــب أســـــــمائهم أعـــــــاله (فريـــــــق الفــــــــيليدچ پيپ
،  ، ذو الســـــــترة الحديديـــــــة ، كـــــــاوبوى ، هنـــــــدى أحمـــــــر عامـــــــل بنـــــــاء

، هــــــم مجموعــــــة متفرقــــــة مــــــن البشــــــر تجمعهــــــم الحســــــناء  ) نــــــدمج
، كمـــــــا  لتكـــــــوين فريـــــــق غنـــــــائى)  پيـــــــرين (العاملـــــــة متألقـــــــة الجمـــــــال 

هــــــم .  تســــــتخدم أصــــــدقاء آخــــــرين إلدارة بيزنســــــات الفرقــــــة األخــــــرى
، والحبكــــة ســــعيهم  فــــى نيــــو يــــورك ويظــــل لكــــل مــــنهم عملــــه الخــــاص

مـــــا قـــــدم األغـــــانى جيـــــدة وبهـــــا أشـــــهر .  نحـــــو فرصـــــة إلقامـــــة حفـــــل
، ويعــــد مــــن أفشــــل أفــــالم  ، لكنــــه ممــــل دراميــــا وغيــــر محكــــم الفريــــق

، وبالــــذات مــــع  ديســــكو الســــبعينيات مقارنــــا حتــــى بــــاألفالم األصــــغر
الواقـــــع أنهـــــم .  الوضـــــع فـــــى االعتبـــــار مـــــدى شـــــهرة الفــــــيليدچ پيپـــــول

مــــــن خـــــالل إحيــــــاء فــــــيلم  ١٩٩٦عـــــادوا للشاشــــــة مــــــرة أخـــــرى فــــــى 
  . أحد أشهر أغانيهم’  بحريةفى ال ‘ألغنية ”  تحت المنظار “

  فرقة المرح 
  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٠مصر 

ـــــــيلم ـــــــة ف ـــــــد:  قصـــــــة.  جمهوري :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  عـــــــدلى المول
ــــــــدى ــــــــاظر.  محمــــــــد الجن ــــــــاچ.  حلمــــــــى عــــــــزب:  من فكــــــــرى :  مونت

ـــــــد ســـــــرى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  رســـــــتم ـــــــد :  إخـــــــراج.  ودي فطـــــــين عب
  . ، عدلى المولد الوهاب

، توفيــــــــق  ، نجــــــــوى فــــــــؤاد ، محمــــــــد رشــــــــدى شــــــــمس البــــــــارودى
  . ثالثى أضواء المسرح:  ، فريق ، حسين إسماعيل الدقن

عصــــــابة تهريــــــب تطــــــارد أربعــــــة شــــــبان عثــــــروا علــــــى حقيبــــــة خاصــــــة 
  ! كوميديا نشاط بدون كوميديا أو نشاط.  بها

  فرقة المشاغبين
  . ” مشاغب فى الجيش “:  انظر

   ٢/١الفرن 
  ق م ١٢٥)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٤مصر 

ـــــــة [  ـــــــيلم]  أفـــــــالم مصـــــــر العربي ـــــــادى ف قصـــــــة وســـــــيناريو .  المنقب
مــــــاهر عبـــــــد :  مهنــــــدس الــــــديكور.  أحمــــــد عبــــــد الســــــالم:  وحــــــوار
:  مهنــــــــدس:  تســــــــجيل الموســــــــيقى التصــــــــويرية والمكســــــــاج.  النــــــــور

المنـــــتج .  ســـــامى نصـــــير.  د:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  مجـــــدى كامـــــل
.  ف المنقبــــــــــادىواصــــــــــ:  إنتــــــــــاج.  إبــــــــــراهيم المشــــــــــنب:  المنفــــــــــذ
.  علـــــــى خيـــــــر اهللا:  مـــــــدير التصـــــــوير.  صـــــــالح بســـــــيونى:  مونتـــــــاچ
  . إبراهيم عفيفى:  إخراج

ــــونس شــــلبى.  عــــادل أدهــــم ــــة.  ي ــــد:  بطول ــــان .  معــــالى زاي مــــع الفن
.  شـــــريفة مـــــاهر:  ضـــــيفة الشـــــرف.  عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم:  القـــــدير

ـــــى ، حســـــن  عبـــــد الســـــالم محمـــــد.  ، نبيـــــل الهجرســـــى ناديـــــة الكيالن
ــــديب ــــدالى مصــــطفى الكــــواوى.  ، ســــامية أمــــين ال ــــز  ، قاســــم ال ، عزي
، عبـــــد  ، فتحـــــى الســـــيد ، ضـــــياء الميرغنـــــى فـــــاروق رمضـــــان.  حـــــافظ

ـــــــد حمـــــــدى.  المـــــــنعم المرصـــــــفى ، عـــــــاطف  ، محمـــــــد رشـــــــدى وحي
، محمـــــــد  ، نصـــــــر حمـــــــاد ســـــــيد دعـــــــبس.  ، ســـــــيد غريـــــــب بركـــــــات
ــــع الراقصــــة.  ، مصــــطفى بكــــرى حنفــــى ــــل عــــزة شــــريف:  م :  ؛ والطف

  . حمد سامى غنيمأ
خطـــــة انتقـــــام يقـــــوم بهـــــا :  درامـــــا ملتهبـــــة لدرجـــــة االفتعـــــال المطلـــــق

يقــــوم يــــونس .  ، ســــبق أن احتــــال علــــى أبيــــه صــــاحب فــــرن شــــرير ابــــن
ـــــن ، وهـــــو آخـــــر ممثـــــل  ، الريفـــــى والمـــــتعلم شـــــلبى بـــــدور األب واالب

ــــى وجــــه األرض يصــــلح ألدوار االنتقــــام معــــالى زايــــد تقــــوم بــــدور .  عل
ـــــــة فـــــــى أ ـــــــر لهـــــــاحســـــــناء الحت انظـــــــر للموجـــــــه .  ول دور إغـــــــواء كبي

  . ” السيد قشطة “والممثل فيلما أفضل فى العام التالى 
  الفريسة 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . عثمان شكرى سليم:  إخراج

ــــــــور ، فــــــــاروق الفيشــــــــاوى ســــــــهير رمــــــــزى ، محمــــــــود  ، ســــــــماح أن
  . ، حسين اإلمام ، محمود عزمى ، على الشريف الجندى

ـــــــ ـــــــف الشـــــــديدة الدراميـــــــة ميلودرام ـــــــة بالشخصـــــــيات والمواق ا حافل
، واحــــــدة تــــــودى إلــــــى انتحــــــار زوجهــــــا العــــــاجز  أختــــــان.  والمبالغــــــة
، وعالقــــات معقــــدة وســــاخنة مــــع شــــاب يعشــــقها ومــــع مقــــاول  جنســــيا
.  ، وتنتهـــــــى هـــــــذه الشخصـــــــية بشـــــــكل استعراضـــــــى المأســـــــاوية ثـــــــرى

، لكـــــــن يتحـــــــول للقمـــــــار ويســـــــرق نقودهـــــــا  أختهـــــــا تحـــــــب الســـــــائق
وهنــــــــاك والــــــــدهما الــــــــذى مــــــــات فــــــــى البدايــــــــة ألســــــــباب .  اوهكــــــــذ

، وهنــــاك روح االنتقــــام والعــــداء والشــــر التــــى تمــــأل  استعراضــــية أيضــــا
  ! ، فى أول أعمال هذا الموجه الجميع

  الفريسة 
Praying Mantis 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Paramount] Wilshire Court Productions. M: John 

Debney. FE: Stanford C. Allen. PD: Bryan Ryman. DPh: 
Ross Maehl. ExcPs: James Keach, Jane Seymour. P: Robert 
M. Rolsky. TP: William Delligan and Duane Poole; St: 
William Delligan. D: James Keach.  ↑ C: Dan Shaner. 

Str: Jane Seymaur. Barry Bostwick. Chad Allen. And 
Frances Fisher -as Betty.  ↑ Colby Chester, Michael 
MacRae, Anne Schedeen, John Martin, John Knotts, Sherri 
Jensen, Kathleen Randall, Barbara Kite, Mariah Milner, 
Roger Welch, Victor Morris, Frank Roberts, Sherry Narens, 
Karen Johnson- Miller, Jerry Basham, Amy Stering, Mark 
Allen, Barbara Lee, Curt Hanson, Terry Ward. 

، تتـــــــودد إلـــــــى أزواج أرامـــــــل فـــــــى األوســـــــاط  امـــــــرأة جميلـــــــة رقيقـــــــة
ــــبالد ــــر ال ــــتم الزفــــاف يكــــون أول نخــــب تقدمــــه  الراقيــــة عب ، وعنــــدما ي

أتمــــــــــت خمــــــــــس جــــــــــرائم بــــــــــذات .  لزوجهــــــــــا محشــــــــــوا بالســــــــــيانيد
،  صـــــحبتها التاليـــــة صـــــاحب مكتبـــــة فـــــى أوريجـــــون، واآلن  األســـــلوب

لكــــن أخــــت أرملتــــه تكشــــف الــــدليل القــــاطع علــــى أنهــــا ذات المــــرأة 
ــــــة  التــــــى يتحــــــدثون عنهــــــا فــــــى التليفـــــــزيون وال تنشــــــر إال صــــــورة جزئي

، وكـــل مـــا تتعلـــق لـــه  إيقـــاع بطـــئ لكـــن لـــيس بـــالتوجس الكـــافى.  لهـــا
ـــة ـــة هـــو معرفـــة دوافـــع البطل ـــي.  للنهاي ـــن تصـــدق أن تجـــد ف لم جريمـــة ل
، أن ينطلـــــق محققـــــان فيـــــدراليان إلـــــى  يعتمـــــد كليـــــة علـــــى التفاصـــــيل

.  مكـــــان لـــــم يـــــذكر عنوانـــــه فـــــى المكالمـــــة التليفونيـــــة التـــــى تلقيانهـــــا
عنــــوان الفـــــيلم مســـــتمد عـــــن أنثـــــى فــــرس النبـــــى التـــــى يعتقـــــد الجميـــــع 

  . أنها تصلى للسماء بينما الواقع أنها تفتك بأزواجها



٢٦٠  

  فريق األحالم 
Space Jam 

  ق م ٨٧)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٦أميركا 
Warner Bros. [Ivan Reitman; David Falk - Ken Ross]. 

CD: Marlene Stewart. M: James Newton Howard. Co-Ps: 
Gordon Webb, Sheldon Kahn and Chris Polk. P: Joe 
Medjuck and Daniel Goldberg. ExcPs: David Falk and Ken 
Ross. W: Leo Benvenuti & Steve Rudnick and Timothy 
Harris & Herschel Weingrod. P: Ivan Reitman. D: Joe 
Pytka. 

Michael Jordan. Bugs Bunny. ¤ Wayne Knight. Theressa 
Randle. And the voice of Danny deVito. 

، تمــــــــزج مــــــــا بــــــــين النشــــــــاط الحــــــــى  كوميــــــــديا صــــــــاخبة الحيويــــــــة
ــــى األبعــــادواالســــتحراك الح ــــن  اســــوبى ثالث ــــرا م ــــدو كبي ــــاج يب ، فــــى إنت

، لكــــــن تستشــــــعر طــــــوال الوقــــــت أن كــــــل شــــــىء ســــــبق أن  الدرجــــــة أ
باسمه الحقيقــــى ـ  نجــــم كــــرة الســــلة مايكــــل چــــوردان .  رأيتــــه مــــن قبــــل

ــــى الفيلم فــــى ذات .  يعتــــزل ويحــــاول تجربــــة حظــــه فــــى البيســــبول ـ  ف
ــــة غــــزو األرض ــــات فضــــائية كارتووني ، فيعقــــد مــــع  الوقــــت تحــــاول كائن

مجموعة شخصــــيات وارنــــر االســــتحراكية وعلــــى ـ  فريــــق اللــــونى تيــــوونز 
صــــفقة أن يحتكمــــوا إلــــى مبــــاراة فــــى كــــرة  ـ  رأســــها األرنــــب بــــاجز بانى

مـــا يحـــدث أن هـــذه الكائنـــات القزميـــة تســـلب أبطـــال اللعبـــة .  الســـلة
،  مــــوهبتهم وتحــــولهم ألشــــباه زومبــــى فــــى حــــركتهم ـ  الحقيقيين أيضاـ  

، ومــــــن ثــــــم  ات الوقــــــت تكتســــــب لنفســــــها أجســــــاما عمالقــــــةوفــــــى ذ
.  فالحـــــل الوحيـــــد هـــــو إقنـــــاع چـــــوردان بالعـــــدول عـــــن قـــــرار اعتزالـــــه

  . األخير محبب فى أول ظهور سينمائى رئيس له
   ٢/١فريق بريدى 

The Brady Bunch Movie 
  ق م ٩٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 

Paramount [The Ladd Company]. C: Deborah Aquila and 
Jane Shannon. SupMP: Steve Tyrell. CD: Rosanna Norton. 
Co-Ps: Barry Berg. Jenno Topping. E: Peter Teschner. PD: 
Steven Jordan. DPh: Nac Ahlberg. ExcP: Alan Ladd, Jr. 
Based on Chrs Created: Sherwood Schwartz. W:  Laurice 
Elehwany & Pick Copp and Bonrie Turner & Terry Turner. 
P: Sherwood Schwartz and Lloyd J. Schwartz and David 
Kirkpakick. D: Betty Thomas. 

Shelley Long. Gary Cole. Christine Taylor, Christopher 
Daniel Barnes. Jennifer Elise Cox, Paul Sutera. Olivia Hack, 
Jesse Lee. Henriette Mantel, David Graf. Jack Noseworthy, 
Megan Ward. Jean Smart. And Michael McKean.   ↑ 
Florence Henderson, Moriah Sayder, Alanna Ubach, Shane 
Conrad, Marissa Ribisi. R.D. Robb, Steven Gilborn. 
أبطـــــــــــال المسلســـــــــــل التليفزيـــــــــــونى األعظـــــــــــم بـــــــــــين كوميـــــــــــديات 

، العائلــــــة المكونــــــة مــــــن  لم ســــــينمائىالســــــبعبينيات يعــــــودون فــــــى فــــــي
، يواجهـــــــون هنـــــــا  انـــــــدماج أب وأبنائـــــــه الثالثـــــــة وأم وبناتهـــــــا الـــــــثالث

خطــــر الطـــــرد لـــــديون منـــــزلهم وإلصــــرار شـــــركة إنشـــــاءات كبـــــرى علـــــى 
تفشــــل كــــل المحــــاوالت وال يبقــــى إال أن يفــــوز .  إخــــالء كــــل المنطقــــة

ــــاء ــــاء الســــتة بجــــائزة للغن ــــاس .  األبن يعيشــــون الفكــــرة بــــالطبع أنهــــم إن
األم ســـــــيدة  -أســـــــرة كبيـــــــرة :  بمنطـــــــق عـــــــائالت الضـــــــواحى األولـــــــى

التقليديـــة هنــــا ال .  تقليـــديون فــــى الطعـــام واللهــــو وكـــل شــــىء -منـــزل 
، إنهـــــــــــم  تعجــــــــــب التزمـــــــــــت نحـــــــــــو عالقــــــــــات الصـــــــــــغار الحســـــــــــنة

، وتحــــاول الجمــــع  خمســــينيات نمطيــــة تعــــيش فــــى التســــعينيات أســــرة
األم تتأكــــــد مــــــن أطــــــرف المشــــــاهد .  بــــــين أفضــــــل مــــــا فــــــى العقــــــدين

ــــا للمــــرة  ــــل خروجهمــــا مع ــــذكرى قبي ــــواقى ال ــــل ابنتهــــا لل اســــتخدام خلي
، بينمــــا يبــــدو  النجــــاح الســــاحق داخــــل أميركــــا شــــىء مفهــــوم ! األولــــى

  . و حتى متواضعة المستوى لنا هنامجرد كوميديا بسيطة أ
   ٢/١فريق القوة 

T-Force 
  ق م ١٠١)  س  ( ١٩٩٥أميركا 

PM. C: Adriana Micnel. AscP: Jack Scalia. CD: Craig 
Anthony. PD: Steve Ramos. OScr: Louis Febré. SpVFx: 
Frank N. Isaacs. FEs: Geraint Bell, Ron Cabrenos. DPh: 
Ken Blakey. Co-P: Scott McAboy. P: Joseph Merhi, 
Richard Pepin. W: Jacobsen Hart. D: Richard Pepin.  ↑ 
Line Ps: Gil Wadsworth, Jerry P. Jacobs. D of Post P: 
Geraint Bell. 

Jack Scalia. ¤. Str: Evan Lurie. Erin Gray. Bobby 
Johnston. Deron McBee. Jennifer MacDonald. Martin E. 
Brooks. And Vernon Wells -as Samuel Washington.  ↑ 
Nick de Mauro, Sean Moran, Duke Stroud, R. David Smith, 
Robert Gallo, Thom Bosco, Chris Jackson, Stefanos 
Miltsakakis, Clement von Franckenstein, Karen Baldwin, 
Robin Pachecho, Joseph S. Griffo, Rochelle Swanson, 
Christy Bray, Jane Higginson, Jennifer Pusheck, Wayne F. 
Richardson, Kevin LaRosa. 

، تتســـــبب  ر آليـــــون تـــــابعون للشـــــرطة مبرمجـــــة للقتـــــلمجموعـــــة بشـــــ
اآلن .  ، فتقــــــرر الشــــــرطة تعــــــديل برمجتهــــــا فــــــى قتــــــل أحــــــد الضــــــباط

يتضـــح أن هـــذا مســـتحيل وتبـــدأ حـــرب ســـافرة بـــين الفـــريقين مســـرحها 
ـــى قـــاع مجاريهـــا ـــدءا مـــن أســـطح عماراتهـــا إل ـــوس أنچلـــيس ب ـــة ل .  مدين

يزيــــد عليهــــا لكــــن ”  الشــــرطى اآللــــى “محاكــــاة متواضــــعة المســــتوى لـــــ 
االســــتغناء عــــن التنميــــق المعــــدنى التقليــــدى لجســــم الشــــرطة اآلليــــين 

.  ” المــــــدمر “فــــــى مقابــــــل اقتبــــــاس المكونــــــات الداخليــــــة لهــــــم مــــــن 
الجــــــزء الخيــــــالى المهــــــم هــــــو أن مــــــخ هــــــذه الكائنــــــات عبــــــارة عــــــن 

بعـــــــض العنـــــــف .  مجموعـــــــة أنابيـــــــب زجاجيـــــــة تحـــــــوى مائعـــــــا أصـــــــفر
ين أفـــــــــالم الثنـــــــــائى ، وككـــــــــل الفـــــــــيلم فـــــــــوق المتوســـــــــط بـــــــــ الجيـــــــــد
  . مرعى االقتباسيةـ  پيپين

   ٢/١فريق المحترفين 
Blue Chips 

  ق م ١٠١)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Paramount C: Louis di Giaimo. MScr: Nile Rodgers, Jeff 

Beck, Jed Leiber. CD: Bernie Pollack. E: Robert K. 
Lambert, David Rosenbloom. PD: James Bissell. DPh: Tom 
Priestley, Jr. ExcPs: Ron Shelton, Wolfgang Glattes. W: 
Ron Shelton. P: Michele Rappaport. D: William Friedkin. 

Nick Nolte. ¤ Mary McDonnell. Ed O’Neill. J.T. Walsh. 
Alfre Woodard. ‘Penny’ Hardaway -[Anfernee ‘Penny’ 

Hardaway]. Matt Nover, Robert Wuhl. Bob Cousy, Cylk 
Cozart, Anthony C. Hall. Kevin Benton, Bill Cross, 
Marques Johnson. And Shaquille O’Neal.   ↑ Bobby 
Knight, Richard Pitino, George Raveling, Sam Armato, 
Larry Bird, Jim Beaver, Debbie Young, Tony Gonzalez. 
[UC: Louis Gossett, Jr.]. 

ـــــاريخ حافـــــل ـــــق كـــــرة ســـــلة جـــــامعى ذو ت ـــــر فـــــى المواســـــم  فري ، يتعث
ــــين وهــــو غيــــر  ــــرق المنافســــة لشــــراء الالعب ــــرة بســــبب لجــــوء الف األخي

المــــــدرب فــــــائق اإلخــــــالص للعبــــــة .  مشــــــروع فــــــى البطولــــــة الجامعيــــــة
تلبيـــــــة ’  برنـــــــامج الخـــــــريجين ‘وللمبـــــــادئ يرضـــــــخ أخيـــــــرا أن يتـــــــولى 

فـــــى مبـــــاراة .  يهم اختيـــــارهطلبـــــات الالعبـــــين الجـــــدد الـــــذين وقـــــع علـــــ
ــــالى يفــــوز فعــــال ــــاح الموســــم الت ــــوز كهــــذا افتت ؟  ، لكــــن هــــل يرضــــيه ف

؟ نيــــك  ومــــاذا ســــيقول فــــى المــــؤتمر الصــــحفى الســــاخن الــــذى ينتظــــره
، وللزوجــــة الســــابقة  ، والبقيــــة للعــــب الكــــرة نــــولتى هــــو معظــــم العــــرض

ــــــا كــــــدونيلل ــــــة الشخصــــــية م ــــــى إطــــــار .  قوي ــــــدور ف ــــــيلم ي ــــــالطبع الف ب
ــــــ ــــــه يعتصــــــرها بحماســــــة  ات المباشــــــرة شــــــبه الســــــاذجةاألخالقي ، لكن

، تنســـيك التســـاؤل عـــن الخطـــأ فـــى مكافـــأة المواهـــب ولـــو فـــى  بالغـــة
عمــــــــالق الســــــــلة األســــــــود الشــــــــاب .  اطــــــــار البطــــــــوالت الجامعيــــــــة

ــــدا أيضــــا ــــل جي ــــه ممث ــــت أن ــــل أثب ــــا  األســــطورة شــــاكيل أونيي ، يقــــوم هن
ـــه أبلـــه وربمـــا أصـــم  الواقـــع أن  (بـــدور العـــب ضـــخم يعتقـــد الجميـــع أن

ـــــف الجمهـــــور  ـــــى تعري ـــــة بعـــــامين ف ـــــا األوليمپي الفـــــيلم ســـــبق دورة أتالنت
كاوســــى الــــذى يقــــوم بــــدور المســــئول الرياضــــى .  ) ! العــــالمى بأونييــــل

للكليــــــة هــــــو أســــــطورة أيضــــــا لكــــــن مــــــن جيــــــل آخــــــر أحياهــــــا الفــــــيلم 
  . لعشاق كرة السلة

    ٢/١فريق النصابين 
White Men Can’t Jump 

  ق م ١١٥)  مور  ( ١٩٩٢أميركا 
Twentieth Century Fox. C: Victoria Thomas. MComp: 

Bennie Wallace. CD: Francine Jamison-Tanchuck. E: Paul 
Seydor. PD: Dennis Washington. DPh: Russell Boyd. ExcP: 
Michele Rappaport. P: Don Miller and David Lester. W and 
D: Ron Shelton.  ↑ FE: Kimberly Ray. 

Wesley Snipes, Woody Harrelson. Rosie Perez. Tyra 
Ferrell, Cylk Cozart. Kadeem Hardison, Eloy Casados. 
Marques Johnson, Nigel Miguel. Bill Henderson, Sonny 
Craver and John Hendricks -as ‘The Venice Beach Boys’.  
↑ Ernest Harden, Jr. John Marshall Jones, David Roberson, 
Kevin Benton, Duane Martin, Frank Rossi, Freeman 
Williams, Louis Price, Alex Trebek, Reggie Leon, Sarah 
Stavrou, Reynaldo Rey, Lanei Chapman, Irene Nettles, 
Torri Whitehead, Lisa McDowell, David Maxwell, Dion B. 
Vines, Bill Caplan, Richard James Baker, Amy Golden, 
Jeanette Sruber, Zandra Hill, Fred P. Gregory, Carl E. 
Hodge, Ruben Martinez, Gary Lazar, Donna Howell, Don 
Fullilove, Johnny Gilbert, Leonard A. Oakland, Allan 
Malamud, Jeanne McCarthy, John Charles Sheehan, 
Gregory T. Daniel, Carl A. McGee, Chick Hearn. 

ــــر متوقعــــة ورائعــــة بالكامــــل ــــث حيويتهــــا  مفاجــــأة غي ، ســــواء مــــن حي
ـــــــدفقها ـــــــيض  وت ـــــــين الب ـــــــاول العالقـــــــة ب ، أو حســـــــها الســـــــاخر فـــــــى تن
، أو كونهــــا نقلــــة كبــــرى لممثلــــين تحــــوال بعــــدها لنجمــــين مــــن  والســــود

لـــــــوس أنچلـــــــيس حيـــــــث يتعـــــــارف شـــــــابان أبـــــــيض .  نجـــــــوم المقدمـــــــة
جـــى مـــن خـــالل مراهنـــات كـــرة الســـلة التـــى تـــدور فـــى الشـــوارع بـــين وزن

الثـــانى يتحـــدى فريـــق .  فـــرق كـــل منهـــا مكـــون مـــن العبـــين اثنـــين فقـــط
،  آخـــــر بصـــــحبة أى زميـــــل فيســـــارع اآلخـــــرون ألختيـــــار هـــــذا األبـــــيض

،  بعــــد قليـــــل يخــــون األســـــود زميلـــــه.  فــــإذا بـــــه بــــارع مثلـــــه ويكســـــبان
يعــــود االثنـــــان لمراهنـــــات لكــــن ســـــرعان مـــــا تصــــلح الزوجتـــــان األمـــــر و 

، ال ســــــيما هارليســــــون بتركيبــــــة  رســــــم كثيــــــف للشخصــــــيات.  أعلــــــى
ــــه األمــــر دومــــا لخســــارة كــــل شــــىء ، فتهجــــره  المقــــامر الــــذى ينتهــــى ب

بورتريكيـــــة تحلـــــم بـــــدخول )  روزى پيريـــــز (هـــــذه الصـــــديقة .  صـــــديقته
، وال يـــــتم هـــــذا إال بحيلـــــة مـــــن  مســـــابقة تلفــــــزيون للمعلومـــــات العامـــــة

العنــــوان يــــدور حــــول عــــدم قــــدرة الالعبــــين البــــيض علــــى .  الصــــديقين
ـــالطبع تظـــل تنتظـــر  ـــى الســـلة والتهـــديف مـــع األمســـاك بهـــا وب القفـــز عل

ـــة شـــريط موســـيقى حافـــل مـــن أغـــانى الزنـــوج .  حـــدوث هـــذا فـــى النهاي
ــــى أعجــــاب كــــل األذواق النجمــــان  ــــا عل ــــى حــــازت تاريخي األشــــهر والت

قطـــار  “تمامـــا هـــو ســـنوات لكـــن فـــى فـــيلم ســـئ  ٤عـــادا لأللتقـــاء بعـــد 
  . ” األموال

    ٢/١الفزع 
It 

  ] تليفـزيونى [ق م  ١٩٠)  إى إتش إى  ( ١٩٩٠أميركا 
Aka: Stephen King’s It (AltTitle). 
Lorimar Television [Konig Sberg/Sanitsky Company]. M: 

Richard Bellis. DPh: Richard Leiterman. PD: Douglas 
Higgins. E: Robert F. Shugrue and David Blangsted, A.C.E. 
SupP: Matthew O’Connor. TP: Lawrence D. Cohen Part one 
and Tommy Lee Wallace. D: Tommy Lee Wallace.  ↑ 
ExcP: Jim Green, Allen Epstein. AscP: Mark Bacino. 
SpVFxSup: Gene Warren Jr, Fantasy II. C: Victoria 
Burrows, C.S.A. Mark Tillman, Sid Kozak Canada. CD: 
Monique Stranan; SpFxMUp: Bart J. Mixon; AD: Eric 
Fraser. 

Str: Harry Anderson. Dennis Christopher. Richard Masur. 
Annette O’Toole. Tim Reid. John Ritter. And Richard 
Thomas. SpApr: Tim Curry -as Pennywise. Also Str: 
Jonathan Brandis. Brandon Crane, Adam Faraizl. Seth 
Green, Ben Heller. Emily Perkins, Marlon Taylor.  
SpGuestStr: Olivia Hussey. Sheila Moore, Jarred Blancard. 
Part 2: Michael Cole. Co-Str: Florence Patterson -as Mrs 
Kersh, Jay Brazeau -as Derry Cab Driver. Ftr: Nicola 
Cavendish -as Desk Clerk, Drum Garrett -as Belch, Tom 
Heaton -as Mr Keene, Paul Batten -as Pharmacist, Russell 
Roberts -as Greco, Frank C. Turner -as AlMarsh, Bill Croft 
-as Koontz, Tony Datota -as Georgie Denbrough, Amos 
Hertzman -as Chubby Kid, Boyd Norman -as Casstastion 
Attendant, Helena Yee -as Rose, Suzie Payne -as Female 
Cabbie, Donna Peerless -as Mrs Douglas, Stephen Makaj 
-as Ben’s Father, Megan Leitch -as Ubbary Aide, Deva Neil 
-as Depodesta Bum, Katherine Banwell -as TV Announcer, 
Douglas Newell -as Doctor. 

ــــة مــــين ســــبعة أطفــــال فــــى العاشــــرة مــــن عمــــرهم :  بلــــدة ديــــرى بوالي
، وبعــــــد ثالثــــــين عامــــــا  واجهــــــوا وحشــــــا فــــــى المجــــــارى ١٩٦٠عــــــام 

سيتضـــح أنـــه ظـــل لقـــرون يتغـــذى مـــرة  (عـــادت سلســـلة جـــرائم القتـــل 
ــــا كــــل  ــــل األطفــــال بشــــكل خــــاص ٣٠دوري ــــوت  عــــام بقت ــــه عنكب ، وأن

هـــؤالء .  ) صـــور عـــدة أقربهـــا إنســـانية مهـــرج قلبـــه ضـــوء ويتشـــكل فـــى
ـــــى ـــــدم :  الســـــبعة كمـــــا يل ـــــه وكـــــان ال ـــــوحش أخي ـــــل ال طفـــــل متلعـــــثم قت

طفــــل بــــدين .  يســــيل مــــن ألبــــوم صــــوره أصــــبح اآلن كاتبــــا فــــى إنجلتــــرا
ظهـــر لـــه الـــوحش فـــى صـــورة والـــده الـــذى مـــات فـــى كوريـــا وفـــى صـــورة 

تـــاة ف.  ، واآلن مهنـــدس نـــاجح فـــى نيـــو يـــورك جثـــة خارجـــة مـــن النهـــر
ابنــــة بــــواب فقيــــر فــــظ يتفجــــر الــــدم مــــن بالوعــــة الحــــوض فــــى منــــزلهم 

ــــــاء بشــــــيكاجو المتواضــــــع طفــــــل .  ، واآلن هــــــى شــــــريكة بمصــــــنع أزي
يعتقــــد أنــــه مصــــاب بــــالربو تحاصــــره أدشــــاش الحمــــام الممتــــدة ويظهــــر 

، واآلن شــــريك  ) مشــــهد آخــــاذ الخيــــال (لــــه المهــــرج مــــن األرضــــية 
ــــو يــــورك طفــــل مــــرح يهــــوى أفــــالم .  بشــــركة لتــــأجير الســــيارات فــــى ني

، يصـــــبح  الرعـــــب يظهـــــر لـــــه رجـــــل ذئـــــب بغرفـــــة الصـــــيانة بالمدرســـــة
ـــــل يهـــــودى يشـــــهد شـــــفط ضـــــوء .  ممـــــثال كوميـــــديا فـــــى هوليـــــوود طف

، واآلن  الـــوحش لزميـــل شـــرير لـــه فـــى أنبـــوب تهويـــة مثقـــب بالمجـــارى
ـــــه ـــــا وينتحـــــر بمجـــــرد اســـــتدعاء الســـــابع ل هـــــذا .  رجـــــل بيـــــزنس بأتالنت

ـــــر زنجـــــى أصـــــبح اآل ـــــم األخي ـــــذر نفســـــه لل ـــــدة وين ـــــة البل ن أمـــــين مكتب
ــــوحش ــــة عــــودة ال ــــع فــــى حال رعــــب مبتكــــر لســــتيفين  .  الشــــمل للجمي

، والتجســــــيد المــــــادى فــــــى  ، يجمــــــع مــــــا بــــــين رعــــــب العقــــــل كيــــــنج
، وإن كـــــان الجـــــوهر النـــــورانى للـــــوحش فكـــــرة تفـــــتح  النهايـــــة للـــــوحش

ـــــرة ـــــاب ألســـــئلة كثي ـــــى .  الب الجـــــزء األول تركـــــزت معظـــــم مســـــاحته عل
، وهـــــذا عابـــــه كثـــــرة كالمهـــــم حـــــول  والثـــــانى علـــــى الكبـــــاراألطفـــــال 

  . خوفهم من المواجهة
  الفزع الدامى

  . ” منزل الرعب المجسم “:  انظر
  فزورة الرمال 

The Riddle of the Sands 
  ق م ١٠٢)  ت ( ١٩٧٨بريطانيا 

[Rank] Worldmark. M: Howard Blake. PD: Hazel Peiser. 
DPh: Christopher Challis. S: Tony Maylam, John Bailey. N: 
Erskine Childers. P: Drummond Challis. D: Tony Maylam. 

Michael York, Jenny Agutter, Simon MacCorkindale, 
Alan Badel, Jurgen Andersen, Olga Lowe, Wolf Kahler. 
موظــــف فــــى الخارجيــــة البريطانيــــة وصــــديقه فــــى نزهــــة بإحــــدى جــــزر 

ـــــة األولـــــى بحـــــر الشـــــمال ، يتشـــــككان  قبيـــــل نشـــــوب الحـــــرب العالمي
،  فــــى تحركــــات مريبــــة تجــــرى فــــى إحــــدى الجــــزر الرمليــــة المهجــــورة

ــــا  ــــة يعمــــل اآلن متخفي ــــة الملكي ــــد ســــابق فــــى البحري ويشــــارك فيهــــا قائ
ـــــع .  لحســـــاب االلمـــــان ـــــى الموق ـــــا بنفســـــه ف اآلن يظهـــــر قيصـــــر ألماني

ـــدر  ـــرة لمـــا هـــو فـــى الواقـــع ت ـــزال ليشـــرف علـــى اللمســـات األخي يبات إن
، وعلــــى البطلــــين  بحــــرى علــــى الشــــاطىء الشــــرقى للملكــــة المتحــــدة

فـــيلم جاسوســـية مشـــوق ، لكـــن متوســـط .  إجهـــاض خطـــة الغـــزو هـــذه
ــــاع ككــــل ــــان واإلقن ــــى أميركــــا إال .  االتق ــــم يحــــظ بعــــرض ســــينمائى ف ل

  . بعد ست سنوات
  الفصل الثانى 

Chapter Two 
  ق م ١٢٤)   ت  ( ١٩٧٩أميركا 

Columbia. Neil Simon’s ¤. E: Michael A. Stevenson, 
A.C.E. AscP, SupE: Margaret Booth. C: Jennifer Shull. M: 
Marvin Hamlisch. PD: Gene Callahan. ExcP: Roger M. 
Rothstein. DPh: David M. Walsh. S: Neil Simon. P: Ray 
Stark. D: Robert Moore.  Song I’m on Your Side M: 
Marvin Hamlisch. Lyr: Carole Bayer Sager, Sung: Marilyn 
McCoo. 

James Caan. Marsha Mason. Valerie Harper. Joe Bdogna. 
 Alan Fudge, Judy Farrell, Debra Mooney, Isabel Cooley, 

Imogene Bliss. Barry Michlin, Ray Young, Greg Zadikov, 
Dr. Paul Singh Sumant. Cheryl Bianchi, George Rondo, 
Elizabeth Farley, Sunday Brennab, Cari Jones. Danny 
Gellis, Henry Sutton, E.D. Miller, Howard Jeffrey, Marie 
Reynolds. 
ـــــــل ســـــــايمون ومارشـــــــا  ـــــــف ناي ـــــــين المؤل ـــــــة ب قصـــــــة الحـــــــب الحقيقي

، والـــــذى كـــــان فـــــى األصـــــل  ميســـــون فـــــى فـــــيلم مـــــن تأليفـــــه وتمثيلهـــــا
وإن ظهـــــرا باســـــمى چـــــورچ ســـــنايدر  (ة فـــــى بـــــرودواى مســـــرحية ناجحـــــ
:  فــــى حيــــاة كــــل منهمــــا”  الفصــــل الثــــانى “كانــــت .  ) وچــــين مــــاكلين

ـــة  ـــو أيضـــا فـــى الرابع ـــة للت ـــة واألربعـــين وهـــى مطلق ـــو فـــى الثاني ترمـــل للت
أخـــــــوه  (البدايـــــــة رفـــــــض كـــــــل منهمـــــــا اللحـــــــاح وســـــــيطه .  والثالثـــــــين
طئــــــة تلتهــــــا أربعــــــا ثــــــم مكالمــــــة تليفونيــــــة خا.  للتعــــــارف)  وصــــــديقتها

ـــائق ـــم بســـرعة شـــديدة أحـــس كـــل .  آخـــرى فلقـــاء محـــدد بخمـــس دق ث
هـــــو .  منهمـــــا بـــــذكاء وخفـــــة ظـــــل اآلخـــــر وتحابـــــا وتزوجـــــا دون انتظـــــار

ـــــم يشـــــتهر بعـــــد ـــــة مســـــرح كالهمـــــا ل ـــــف جاسوســـــية وهـــــى ممثل ،  مؤل
لكـــــن المشـــــكلة األساســـــية أنـــــه انعزالـــــى كـــــذلك ال يريـــــد نســـــيان حبـــــه 

مون لحـــــب وحكمــــة وصـــــبر ميســـــون ويعتــــرف ســـــاي.  لزوجتــــه الســـــابقة
ـــــــه إن كـــــــل .  ، فـــــــى جعـــــــل زواجهمـــــــا ناجحـــــــا وســـــــعيدا وتمســـــــكها ب

التــــاريخ المهنــــى الرائــــع للشخصــــيتين يلقــــى بظاللــــه علــــى هــــذا الفــــيلم 
أضــــعف األشــــياء چــــيمس كــــان .  بســــيط المظهــــر فيجعلــــه متعــــة كبيــــرة

ــــــذى يصــــــعب أن يجــــــارى الصــــــورة المرتســــــمة فــــــى ذهنــــــك لنييــــــل  ال
  . د وخفيف الظلسايمون كمؤلف مرح ودو 

  الفضاء القاتل 
Dead Space 

  ق م ٧٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
Califilm. AscP: Jonathan Winfrey. M: Daniel May. E: 

Lawrence Jordan. PD: Gary Randall. DPh: Mark Parry. S: 
Catherine Cyran. P: Mike Elliot. D: Fred Gallo.  C D: 
Steve Rabiner. 

Marc Singer. Laura Tate. Bryan Cranston. Judith 
Chapman. Lori Lively, Frank Roman. Randy Reinholz, 
Rodger Hall.  Greg Blanchard, Liz Rogers. 
ــــــى مثيالتهــــــا العديــــــدات  ــــــاد ف ــــــن المعت ــــــر م محاكــــــاة متواضــــــعة أكث

مختبـــــر .  ] ” عــــودة الـــــوحش المـــــدمر “ [’  وحـــــش الفضـــــاء ‘لفــــيلم 
كوكـــب مهجـــور تجـــرى فيـــه تنميـــة لفــــيروس فـــائق الزعـــف أبحـــاث فـــى  

ـــــام .  بهـــــدف القضـــــاء علـــــى فــــــيروس آخـــــر يصـــــيب البشـــــر يفلـــــت زم
ـــــــة ـــــــدخل أجســـــــاد أعضـــــــاء  التجرب ـــــــتج مســـــــخ ســـــــريع التطفـــــــر ي ، وين



٢٦١  

ــــر بعيــــد قليــــل ــــر ضــــخامة بكثي ــــر حيــــث يأكلهــــا ويخــــرج أكث .  المختب
ــــــم اســــــتدعاؤه إلنقــــــاذ الموقــــــف .  البطــــــل ضــــــابط فضــــــائى متجــــــول ت

ـــه يصـــطحب معـــه ’  دفةالمصـــا ‘ ـــرا أن ـــم يعـــول عليهـــا الفـــيلم كثي ـــى ل الت
ـــــا هـــــذه هـــــى مجـــــرد التنويعـــــة التـــــى فكـــــروا فيهـــــا فيمـــــا .  مســـــاعدا آلي

يتعلــــــــق بشخصـــــــــية الروبـــــــــوت ذى المظهـــــــــر البشـــــــــرى فـــــــــى الفـــــــــيلم 
، أمــــا ولــــع المســـخ بممــــرات التهويــــة فلـــم يحــــاولوا عمــــل أى  األصـــلى

اآلخـــر مــــن فــــيلم تعـــديل عليهــــا ومـــن ثــــم راحــــوا ينقلـــون المشــــهد تلــــو 
  ! ريدلى سكوت

   ٢/١الفضيحة 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٢مصر 

:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار الكاتــــــــب الكبيــــــــر.  ســــــــفنكس فــــــــيلم
مختـــــار :  فنـــــان المنـــــاظر.  أحمـــــد متـــــولى:  مونتـــــاچ.  يوســـــف جـــــوهر
شــــــوقى :  مــــــدير التصــــــوير.  راجــــــح داود:  موســــــيقى.  عبــــــد الجــــــواد
ـــــــى محمـــــــد ـــــــذ.  عل ـــــــتج المنف ـــــــد الخـــــــالق : المن ـــــــدير .  فـــــــاروق عب م

ـــــع.  مـــــارك توفيـــــق:  اإلنتـــــاج محســـــن :  اإلدارة العامـــــة لإلنتـــــاج والتوزي
  . فاروق الرشيدى:  إخراج.  علم الدين

، ســــــــناء  ، فــــــــاروق الفيشــــــــاوى ، ســــــــهير رمــــــــزى محمــــــــود ياســــــــين
، محمـــــد  ، محمـــــد خيـــــرى ، يوســـــف داوود ، المنتصـــــر بـــــاهللا يـــــونس

  . الدفراوى
ـــــن نوعهـــــا ـــــدة م ـــــة فري ـــــن  محاول ـــــل م ـــــيلم بطـــــاقم شـــــبه كام لصـــــنع ف

العناصــــر جيــــدة ككــــل بمــــا فيهــــا .  أســــاتذة معهــــد الســــينما فــــى مصــــر
ــــة اإليقــــاع المعقــــول نســــبيا المفاجــــأة أنهــــم لــــم .  خيــــوط الحبكــــة القوي

يحــــاولوا جعلــــه فيلمــــا للتعليــــق االجتمــــاعى صــــاخب المضــــمون كعهــــد 
زوجــــــة تبــــــدأ اإلعجــــــاب !  صــــــناع األفــــــالم األكثــــــر ثقافــــــة فــــــى مصــــــر

فــــى رحلــــة مــــع طفليهــــا .  ار ســــريع الثــــراء بســــبب تجــــارة العملــــةبالجــــ
ـــه ـــزوج  لشـــقته باألســـكندرية تمـــنح نفســـها ل ـــه ال ـــذى يعـــرف ب ، األمـــر ال

ــــزوج .  ويطلقهــــا ــــد غــــرر بهــــا وت ــــدما تكتشــــف أن الجــــار اللعــــوب ق عن
  . من أخرى تبدأ حبكة االنتقام

   الفضيحة 
Disclosure 

  ق م ١٢٩)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
Warner Bros. [Baltimore Pictures; Constant C]. C: Ellen 

Chenoweth. CD: Gloria Gresham. Co-P: Andrew Wald. 
MCompOrchAndCond: Ennio Morricone. FE: Stu Linder. 
PD: Neil Spisak. DPh: Tony Pierce-Roberts, B.S.C. ExcP: 
Peter Giuliano. Based On the N: Michael Crichton. S: Paul 
Attanasio. P: Barry Levinson and Michael Crichton. D: 
Barry Levinson. 

Michael Douglas. Demi Moore. ¤. Donald Sutherland. 
Caroline Goodall. Dylan Baker, Rama Maffia. Dennis 
Miller, Allan Rick, Nicholas Sadler.  ↑ Jacqueline Kim, 
Joe Urla, Michael Chieffo, Joe Attanasio, Faryn Einhorn, 
Trevor Einhorn, Allan Rich, Kate Williamson, Michael 
Laskin, Donal Logue, Jack Shearer, Farrah Forke, Kim 
Train, Pat Asanti, Marie Rowe, Edward Power, David Drew 
Gallagher, Melanie Henderson Ann Flanagan, Rahana 
Razali, Wayne Duvall, Ralph Tabakin, Lynn Tufeld, 
Anneliza Scott, Bernard Hocke, Nancy Yee, Jesse Dizon, 
Darina Chylik, Lynne Killmeyer, Stephen Hauser, Linda 
McCullough -[computer]. 
مــــــدير التصــــــنيع فــــــى شــــــركة مســــــتلزمات حاســــــوبية مقرهــــــا ســــــياتل 

نع التـــابع للشـــركة فـــى ماليزيـــا فـــى إنتـــاج ســـواقة يعـــانى مـــن فشـــل المصـــ
الشــــــركة علــــــى وشــــــك .  أقــــــراص مكتنــــــزة بضــــــعف الســــــرعة الســــــائدة

الضــــم بواســــطة شــــركة أخــــرى ومهندســــة هــــذا اإلنــــدماج عشــــيقة ســــابقة 
مــــن أول لحظــــة تتحــــرش بــــه جنســــيا .  لــــه يــــتم تعيينهــــا نائبــــا للــــرئيس

ياتـــه وتـــدعى العكـــس فيلجـــأ لمقاضـــاتها رغـــم مخـــاطرة إفســـاد هـــذا لح
ـــــه وطفليـــــه ال زالـــــت بعـــــد نجاحـــــه فـــــى .  األســـــرية الســـــعيدة مـــــع زوجت

، حبكـــة أخيـــرة هـــى تخطـــيطهم لفصـــله بســـبب  قهـــر الشـــركة المعاديـــة
، وعليــــــه اآلن تحــــــرى المتســــــبب الحقيقــــــى  فشــــــل مشــــــروع الســــــواقة

درامـــــا .  فـــــى عيـــــوب التصـــــنيع رغـــــم جـــــودة التصـــــميمات األوليـــــة لهـــــا
ــــة تــــدور فــــى خ مســــة أيــــام وتــــوتر ال يهــــدأ وال مثيــــرة مــــن البدايــــة للنهاي

الواقــــع شــــبه  “يتوقــــف وتفاصــــيل كثيفــــة وعــــرض حــــى مشــــوق لتقنيــــات 
والمحذوف ـ  مشــــــــهد التحــــــــرش المــــــــوجز .  الحاســــــــوبية”  الحقيقــــــــى
ــــــا هنا ــــــه  ـ  تقريب بطاقــــــة الملصــــــق تقــــــول  (والملصــــــقات المــــــأخوذة عن

، أدت إلـــــــى أن أخـــــــذ  ) بمعنى قـــــــوة وســـــــلطةـ  ’  الجـــــــنس قـــــــدرة ‘
ـــا الفـــيلم إيحـــاء ـــا تقريب ـــرة .  جنســـيا أكبـــر ممـــا يجـــب وكاذب مســـاندة كبي

جـــوودؤل كالزوجـــة :  مـــن طـــاقم التمثيـــل الـــداعم الســـيما النســـائى فيـــه
،  ، كـــــيم كالســـــكرتيرة المخلصـــــة ، مافيـــــا كالمحاميـــــة الباســـــلة الرقيقـــــة

ـــــى الخفـــــاء ـــــى تســـــاعد البطـــــل ف .  وفورســـــايت كالمـــــديرة الغامضـــــة الت
ـــدور فـــى الواقـــع حـــ ـــاة األســـرية التـــى يفـــتح المعنـــى اإلجمـــالى ي ول الحي

، فــــــى مقابـــــل حيــــــاة المغــــــامرات العاطفيــــــة التــــــى  وينهـــــى بهــــــا الفــــــيلم
  . قدمت كشىء بالغ الخطورة

   ٢/١فضيحة العمر 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٩مصر 
  . عادل األعصر:  إخراج

،  ، أحمــــــد خمــــــيس ، هشــــــام ســــــليم ، شــــــريهان كمــــــال الشــــــناوى
ــــــراهيم الشــــــرقاوى ــــــدا إب ، ســــــعيدة  ، نهــــــى العمروســــــى شــــــروق،  ، ران

  . ، محمد حمدى ، عايدة نور جالل
ــــى  ــــدى عليهــــا ف ــــه اعت ــــرة أن ــــاة فقي ــــب مشــــهور يفاجــــأ بادعــــاء فت طبي

درامـــــا غمـــــوض وتعليــــــق .  ، والرحلـــــة القضـــــائية التاليــــــة لهـــــذا منزلهـــــا
ــــــة بشــــــكل عــــــام ــــــت  اجتمــــــاعى متقن ــــــاة ظل ــــــع الفت ، خاصــــــة وأن دواف

  . معلقة حتى اقتراب النهاية

  
  :  يحةالفض

  ’ !  أخذ الفيلم إيحاء جنسيا أكبر مما يجب وكاذبا تقريبا ‘
  فضيحة فى الزمالك 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، مــــــريم فخــــــر الـــــــدين ، برلنتــــــى عبـــــــد الحميــــــد عمــــــر الشــــــريف
  . ، أحمد لوكسر ، محمود المليجى محسن سرحان

ـــــــاة متطلعـــــــة بســـــــبب زواج أختهـــــــا مـــــــ ـــــــرىفت ، تخـــــــون زوجهـــــــا  ن ث
ــــدس ــــى .  ، مــــع مسلســــل مآســــى الحــــق المهن ــــيس لبرلنت دور إغــــواء رئ

  . عبد الحميد فى فيلم جيد الحبكة
   ٢/١الفضيحة الكاملة 

Total Exposure 
  ق م ٨٤)   الجزيرة  ( ١٩٩١أميركا 

Promark Filminvestering AB [Promark Entertainment 
Group]. D: John Quinn. ¤. St: John Quinn & Lynne 
Dahlgren. S: Lynne Dahlgren & John Quinn. LineP: 
Sanford Hampton. DPh: Kent Wakeford. PD: Gene Abel. 
M: Sasha Matson. FE: Kert Vander Meulen. ExcP: Carol M. 
Rossi. P: Steve Beswick and Jeff Prettyman. Creative 
Advisor: Worth Keeter. 

Michael Nouri -in. ¤. Season Hubley. Christian Bocher. 
Robert Prentiss. Deborah Driggs. Bob Delegall. Linda 
Hoffman, Dennis Paladino, Martina Castle. And Jeff 
Conaway -as Peter Keynes.  ↑ The Cast: …, Anthony 
Russell, Jennifer Perito, John F. Goff, Kristine Rose, Dean 
Devlin, Connie Craig, Wendy Gordon, Chris Neilsen, James 
Patten Eagle, Nikki Sands, Mark Harigian. 
ــــــــاة موديــــــــل صــــــــغيرة بوكالــــــــة صــــــــور  ــــــــوود حيــــــــث فت ضــــــــاحية هولي
فوتوجرافيــــــة أحضــــــرت كيلــــــو كوكــــــائين دســــــته فــــــى معــــــدات رئيســــــتها 

 ، وذلـــــك لـــــدى عـــــودتهم مـــــن رحلـــــة تصـــــوير فـــــى أكـــــاپولكو المصـــــورة
ــــــى .  المكسيكـ   ــــــاة تلق ــــــإذا بالفت تلقــــــى بالكوكــــــائين فــــــى االبلوعــــــة ف

البطـــــل هـــــو المحقـــــق .  مصـــــرعها وتجـــــد هـــــى نفســـــها متهمـــــة بقتلهـــــا
، األمـــــر الـــــذى يقـــــود  الخصوصـــــى الـــــذى تســـــتأجره لكشـــــف القاتـــــل

ـــــرف التهريـــــب:  أشـــــخاص ٣لشـــــبهات حـــــول  ، والنائـــــب  شـــــاب يحت
ديق الفتـــاة الـــذى  ، وصـــ العـــام الـــذى كـــان علـــى عالقـــة غراميـــة بالفتـــاة

ــــــة معهــــــا ــــــر بصــــــوره الغرامي ــــــزاز األخي ــــــا .  كــــــان يخطــــــط البت ميلودرام
، تبــــدأ كمــــا لوكانــــت فــــيلم مايوهــــات كــــاريبى  غمـــوض متوســــطة اإلثــــارة

ـــرا  ثـــم تنقلـــب لتجـــرى عبـــر الوجـــه الشـــاحب للحيـــاة فـــى هوليـــوود وأخي
ـــــة ـــــاءة حبكـــــة تقليدي ـــــوورى كـــــالمحقق .  تنتهـــــى بإنحن ـــــد مـــــن ن أداء جي

، ومــــن  وهــــابلى كالمتهمــــة الجميلــــة والرزينــــة معــــا الخصوصــــى الجــــاد
األســــف أن قصــــة الحــــب بــــين الشخصــــيتين لــــم تعمــــق فــــى أى إتجــــاه  

  .  كان
  ☺  ٢/١فضيحة لوس أنجلوس 

L.A. Confidential 
  ق م ١٣٥)  س  ( ١٩٩٧أميركا 

Warner Bros [Regency Enterprises]. M: Jerry Goldsmith. 
E: Peter Honess. DPh: Dante Spinotti. S: Brian Helgeland, 
Curtis Hanson. Based on the B: James Ellroy. P: Arnon 
Milchan, Curtis Hanson, Michael Nathanson. D: Curtis 
Hanson. 

Russell Crowe. Guy Pearce. Kevin Spacey. James 
Cromwell. Kim Basinger, Danny deVito. 

ع طـــــــراز ممكـــــــن نوعيـــــــة أفـــــــالم مفاجـــــــأة كبـــــــرى تحيـــــــى علـــــــى أرفـــــــ
ــــــــك  ــــــــات ال ســــــــيما تل ــــــــن األربعيني ــــــــة م ــــــــق الخصوصــــــــى الفائق المحق

”  النــــــوم الكبيــــــر “المــــــأخوذة عــــــن روايــــــات رايمونــــــد تشــــــاندلر مثــــــل 
ـــــــى ال تكـــــــاد تســـــــتطيع مالحقـــــــة تفاصـــــــيل الجـــــــرائم واألحـــــــداث  والت

األول أنـــه لــــيس بــــه :  هنــــاك فقـــط تحفظــــان علــــى هـــذا الكــــالم.  فيهـــا
ـــالمعن ـــنمط عـــين خصوصـــية ب ـــى ال ـــه يتبن ـــدقيق للكلمـــة بـــل مجـــرد أن ى ال

ــــوار ‘العــــام لتلــــك األفــــالم كمــــا كانــــت تســــميها الصــــحافة  ’  الفــــيلم ن
حيـــــث المهــــــم أنــــــه رحلــــــة استكشـــــاف لعــــــالم ســــــفلى مفــــــزع الفســــــاد 

الــــتحفظ الثــــانى أن قــــراء روايــــات چــــيمس إيلــــروى لـــــم .  والســــوداوية
م مؤلــــف يفــــاجئهم الفــــيلم بــــالمرة ذلــــك أنهــــم يعتبرونــــه ببســــاطة أعظــــ

فـــــى إطـــــار فـــــائق العنـــــف تـــــدور سلســـــلة مـــــن .  حـــــى ألفـــــالم الجريمـــــة
األحــــــــداث يصــــــــعب روايتهــــــــا حيــــــــث هــــــــى تالحــــــــق مــــــــن االعتــــــــداء 
والمصــــرع والمــــذابح الدمويــــة وشــــبكات الفســــاد التــــى تتكشــــف شــــيئا 
ــــــــك  ــــــــى تقــــــــدمها تل ــــــــة الخــــــــدمات الت ــــــــه لنوعي فشــــــــيئا وأســــــــرار تحتي

ق بالعـــــاهرات الشـــــبكات ألســـــتوديوهات هوليـــــوود ال ســـــيما فيمـــــا يتعلـــــ
ــــوود فــــى عــــام .  والممــــثالت المغمــــورات  ١٩٥٣األحــــداث فــــى هولي

ــــة مــــن محققــــى الشــــرطى لكــــل مــــنهم  والشخصــــيات الرئيســــة هــــم ثالث
ميولـــــه وأفكـــــاره االجتماعيـــــة المتناقضـــــة مـــــع اآلخـــــر لدرجـــــة التشـــــاحن 

، كـــــل هـــــؤالء تحـــــت قيـــــادة فائقـــــة الســـــادية مـــــن كـــــاپتن قســـــم  الـــــدائم
الفــــيلم يــــروى علــــى لســــان دانــــى .  ) كرومويلــــل (الشــــرطة المخيــــف 

ـــــى مجـــــالت الفضـــــائح واألســـــرار  ـــــاره ناشـــــرا تخصـــــص ف ديفــــــيتو باعتب
ـــــة  ـــــه مـــــن الشـــــرطى الطمـــــوح مـــــن هـــــؤالء الثالث كيفــــــين  (ويتلقـــــى مادت

كـــــيم .  ، والـــــذى تخفـــــى األحـــــداث مفاجـــــأة كبـــــرى بشـــــأنه ) سپيســـــى
بيســــينجر ليســــت دورا رئيســــا بحــــال ومــــع هــــذا تفوقــــت علــــى نفســــها 

ت األوســـكار فيمـــا بـــدا فـــى حينـــه كجـــائزة مســـلم بهـــا لـــم إشـــراقا ونالـــ
طبعــــــا عــــــدا قطاعــــــات عامــــــة الجمهــــــور  (يجــــــادل فيهــــــا أحــــــد تقريبــــــا 

  . ) وبطلته”  تيتانيك “عاشق 
AA: As (Basinger); SBased on Material previously Pd or 

Published. 
AAN: Pic; D; Cgr; FE; ODramaticScr; Sd (Andy Nelson, 

Anna Behlmer, Gary Summers and Mark Ulano). 

  الفقراء أوالدى 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٠مصر 

فتحــــــى :  مونتــــــاچ.  فــــــتح لإلنتــــــاج الســــــينمائى]  مطــــــراوى فــــــيلم [
قصــــــة .  أحمــــــد رمضــــــان:  مــــــدير التصــــــوير.  ، محمــــــد الســــــيد داوود
  . ناصر حسين:  وإخراج
ـــــد شـــــوقى نـــــورا ـــــونس شـــــلبى ، مصـــــطفى فهمـــــى ، فري إجـــــالل ،  ، ي
  . ، نظيم شعراوى ، صالح نظمى زكى

ــــذيب  ــــوى والتع ميلودرامــــا تحــــاول أن تكــــون جــــادة وعــــن مراكــــز الق
، فتــــــــاة فقيــــــــرة قتــــــــل أولئــــــــك زوجهــــــــا العامــــــــل  األبطــــــــال.  إلــــــــخ…

ــــــــــذيب  الشــــــــــريف ــــــــــؤمر بتع ــــــــــرفض ويتحــــــــــدى حــــــــــين ي ، شــــــــــرطى ي
، والنهايــــة مــــا  ، وهكــــذا الجميــــع خيــــر تمامــــا أو شــــر تمامــــا المعتقلـــين

  ! مايوسمى بثورة 
  فقراء ال يدخلون الجنة 

  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٤مصر 
  . مدحت السباعى:  إخراج

، محمـــــد  ، يوســـــف شـــــعبان ، آثـــــار الحكـــــيم محمـــــود عبـــــد العزيـــــز
، مظهـــــر  ، نبيــــل الحلفـــــاوى ، أحمـــــد بـــــدير ، حســـــين الشــــربينى رضــــا

  . ، سيف اهللا مختار ، علية عبد المنعم أبو النجا
يهــــوى الموجــــه ”  قيــــدت ضــــد مجهــــول “ى مــــن الخيــــال المحلــــق فــــ

ـــــة ـــــاع مـــــا يســـــمى بالواقعي ـــــى ق ـــــانى إل ـــــى فيلمـــــه الث ـــــد ف ـــــاع .  الجدي دف
ـــــودرامى أقـــــرب للســـــذاجة عـــــن الفقـــــراء ـــــذى .  ميل ـــــب الحقـــــوق ال طال

يتقلــــب بــــين المهــــن المختلفــــة حتــــى تنظيــــف دورات الميــــاه بــــال مبــــرر 
ـــدى  معقـــول ـــذى اعت ـــل صـــاحب العمـــارة ال ـــأن يقت ـــه األمـــر ب ، وينتهـــى ب

ــــــى يحبهــــــا مســــــتغال حاجتهــــــاع ــــــه الت :  هــــــل هــــــذه هــــــى . ( لــــــى جارت
ــــا .  ) ؟ الجريمــــة والعقــــاب الواقــــع أن مــــدحت الســــباعى لــــم يهــــبط هن

،  إال نصـــــــف الطريـــــــق ألن الميلودرامـــــــا التاليـــــــة دفـــــــاع عـــــــن األغنيـــــــاء
  ! ” الجريح “انظر 

  فقراء ولكن سعداء 
  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٨٦مصر 
  . السعيد مصطفى:  إخراج

،  ، ســـــمية األلفـــــى ، ســـــمير غـــــانم ، ســـــعيد صـــــالح آثـــــار الحكـــــيم
ـــــد ســـــيف ـــــاهللا وحي ـــــدة ســـــيف النصـــــر ، المنتصـــــر ب :  ، الراقصـــــة ، فري
  . ، عبد اهللا فرغلى زيزى مصطفى

ـــة وحيـــدة ومريضـــة  ، تقـــع فـــى حـــب مهنـــدس  ، لصـــاحب مصـــنع ابن
، ألنــــه  ، كــــان يعمــــل فــــى المصــــنع وتســــبب الــــبعض فــــى طــــرده شــــاب

ـــذى يـــرفض التخلـــى .  وقـــف ضـــد اختالســـاتهم تصـــطدم مـــع والـــدها ال
فقــــــراء  “، فيقــــــرر االثنــــــان االســــــتقالل والحيــــــاة  عــــــن موقفــــــه ضــــــده

ـــــــديا متوســـــــطة.  ” ولكـــــــن ســـــــعداء ـــــــم تعـــــــط المخطوطـــــــة أو  كومي ، ل
  . التوجيه فرصة حقيقية للممثليين لجذب االنتباه إليهم

  فقط عندما أضحك 
Only When I Laugh 

  م ق ١٢٠)   ت  ( ١٩٨١أميركا 
Aka: It Hurts Only When I Laugh (UKTitle). 
Columbia. M: David Shire. E: John Wright. PD: Albert 

Brenner. DPh: David M. Walsh. S: Neil Simon. P: Roger M. 
Rothstein and Neil Simon. D: Glenn Jordan. ␡ CD: Ann 
Roth. C: Jennifer Shull. Based on the Play The Gingerbread 
Lady by Neil Simon. 

Marsh Mason. Kristy McNichol. James Coco. Joan 
Hackett. ¤. David Dukes -as David.  InOrderApr: John 
Bennett Perry, Guy Boyd, Ed Moore, Byron Webster, Peter 
Coffield, Mark Schubb. Ellen la Gamba, Venida Evans, 
James Good, John Vargas. Nancy Nagler, Dan Monaham, 
Michael Ross, Tom Orneny, Ken Weisbrath. Henry Olek, 
Jane Atkins, Kevin Bacon, Ron Levine. Rebecca Stanley, 
Nick la Padula, Phillip Lindsay, Birdie Hale, Wayne 
Framson. 

هــــــــل  ‘قـــــــديما إنغــــــــرس رمــــــــح فـــــــى صــــــــدر رجــــــــل فســـــــأله زميلــــــــه 
بـــذكاء عميـــق يطبـــق نييـــل .   فقـــط عنـــدما أضـــحك:  فـــرد’  ؟ يؤلمـــك

.  ســــــايمون هـــــــذه المفارقــــــة علـــــــى ممثلـــــــى المســــــرح النيـــــــو يـــــــوركيين
ـــــــاتهم ـــــــاط يشـــــــكل معظـــــــم مســـــــاحة حي ، والنجـــــــاح والســـــــعادة  اإلحب

مــــن هنــــا فهــــم ال يجــــب أن يضــــحكوا مثــــل .  تشــــغل فتــــرات محــــدودة
ـــــــى صـــــــدره ـــــــرمح ف ـــــــذى غـــــــرس ال ـــــــة أن .  ال ـــــــى اآلخـــــــر للمفارق المعن

ــــها ــــى حــــد ذات :  ، هــــو النتيجــــة المنطقيــــة لمــــا ســــبق لضــــحك مــــؤلم ف



٢٦٢  

ـــة ممثلـــة ســـكيرة رغـــم موهبتهـــا ، مطلقـــة لكـــن حـــين تعـــود ابنتهـــا  البطل
، فإنهـــا  لهـــا ويعـــرض عليهـــا دور كبيـــر ألفـــه مطلقهـــا عـــن حياتهمـــا معـــا

تمثيــــل الجميــــع مميــــز خاصــــة كوكــــو !  ال تفعــــل ســــوى العــــودة للخمــــر
ـــــــث الفاشـــــــل ـــــــل المخن ـــــــى دور الممث ـــــــى دور ســـــــيدة  ، ف ـــــــت ف وهاكي

، وبـــــالطبع الضـــــلع الثالـــــث ميســـــون  المجتمـــــع التـــــى يتـــــداعى جمالهـــــا
  . األستاذة دوما

AAN: As (Mason); SptA (Coco); SptAs (Hackett). 

  ٢/١فقط الوحيد 
Only the Lonely 

  ق م ١٠٤)   ت  ( ١٩٩١أميركا 
Twentieth Century Fox [Hughes Entertainment]. C: Jane 

Jenkins, C.S.A. and Janet Hirshenson, C.S.A. 
MCompAndCond: Maurice Jarre. Co-P: Mark Radcliffe. 
CD: Mary E. Vogt. E: Raja Gosnell. PD: John Muto. DPh: 
Julio Macat. ExcP: Tarquin Gotch. P: John Hughes and 
Hunt Lowry. W and D: Chris Columbus. 

John Candy. Maureen O’Hara. Ally Sheedy. Kevin Dunn. 
Milo O’Shea. Bert Remsen. With Anthony Quinn. And 
James Belusbi.  ↑ Joe V. Greco, Macaulay Culkin. 
شــــيكاجو وشــــرطى خجــــول يقــــع فــــى عالقــــة حــــب مــــع فتــــاة تشــــتغل 
.  فـــى تنميـــق جثـــث المـــوتى وتقـــيم علـــى نحـــو دائـــم فـــى مكـــان الشـــغل

كـــة وتتمنـــع فـــى عالقتهـــا مـــع بـــائع زهـــور مـــن أصـــل أمـــه تبـــدو أكثـــر حن
ومحــــــور الفــــــيلم العالقــــــة بــــــين الشــــــاب وأمــــــه التــــــى يشــــــعر .  يونــــــانى

يفكــــــر فــــــى  ـ  هو اآلن فــــــى الثامنــــــة والثالثينـ  بالــــــذنب ألنــــــه أصــــــبح 
ـــــدة ـــــزواج ويتركهـــــا وحي ـــــل ال تكـــــف عـــــن انتقـــــاد  ال ، وهـــــى فـــــى المقاب

ما متقنـــــة ومـــــؤثرة كوميـــــدرا.  الپوالندىـ  خطيبتـــــه ذات األصـــــل الصقلى
تفاصــــــيل ذكيــــــة وحميميــــــة للحيــــــاة اليوميــــــة .  ” مــــــارتى “علــــــى غــــــرار 

للشـــــاب وأمـــــه واهتماماتهمـــــا المتواضـــــعة والكيفيـــــة التـــــى يســـــلون بهـــــا 
)  متابعــــــة مباريــــــات البيســــــبول واالشــــــتراك فــــــى اليانصــــــيب (وقــــــتهم 

ذات الشـــــىء عـــــن العالقـــــة العاطفيـــــة بـــــين الشـــــاب والفتـــــاة .  إلـــــخ…
ــــة والنضــــج والوحــــدة ،  شــــبه العانســــين ــــن الرق ــــث كالهمــــا مــــزيج م حي

ــــرة .  والحرمــــان ــــالطبع تفاصــــيل حيــــاة شــــيكاجو واألســــر الكبي وتبقــــى ب
ـــــرع فيهـــــا  ـــــى تخصـــــص وب ـــــاألحرى فرضـــــها ـ  المترابطـــــة فيهـــــا والت أو ب

ــــــدة السينمائية وحــــــدى فــــــى  “الثنــــــائى صــــــاحب  ـ  فرضــــــا علــــــى األچن
ـــــــــــزل  هنـــــــــــا يستضـــــــــــيفان معظـــــــــــم نجـــــــــــوم (كولومبس ـ  هيوز”  المن
أول .  ) ، بمـــــــا فـــــــيهم مـــــــاكوالى كـــــــالكين فـــــــى دور عـــــــابر أفالمهمـــــــا

إجمـــــاال متعـــــة .  عامـــــا ١٨عـــــودة للنجمـــــة مـــــوريين أوهـــــارا بعـــــد غيبـــــة 
  .  تخاطب القلب فقط ومباشرة

  الفك الشرس 
Moby Dick 

  ق م ١١٦)  س/   ت  ( ١٩٥٦أميركا 
[Warner Bros.] Moulin Productions. S: Ray Bradbury, 

John Huston. Color Style Created: Oswald Morris, John 
Huston. DPh: Oswald Morris, B.S.C. AD: Ralph Briuton. 
AstAD: Stephen Grimes. AscP: Lebman Katz. E: Russell 
Lloyd. SecondUnitPh: Freddie Francis. CameraOp: Arthur 
Ibbetson. CD: Elizabeth Haffenden. SdRec: John Mitchell. 
AstD: Jack Martin. Technical Advisor on Whaling: Robert 
Clarke. MUp Created: Charles Parker. Cond: Louis Levy. 
Rec: Harold King. 

Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn, James 
Robertson Justice, Orson Welles, Harry Andrews, Bernard 
Miles, Noel Purcell, Edric Connor, Mervyn Johns, Joseph 
Tomelty, Francis de Wolff, Philip Stainton, Royal Dano, 
Seamus Kelly, Friedrich Ledebur. 
ـــأر مـــن حـــوت  ـــة ميلفــــيل الشـــهيرة عـــن القبطـــان الســـاعى إلـــى الث رواي

ــــرات مــــن قبــــل ــــيض ضــــخم الــــتهم ســــاقه وأصــــابه عــــدة م تجــــوب .  أب
جنـــوب شـــرق أفريقيـــا حتـــى تـــأتى المواجهـــة التــــى الســـفينة فـــى منطقـــة 

ــــــع بمــــــا فــــــيهم الحــــــوت ــــــم .  يصــــــرع فيهــــــا الجمي جريجــــــورى پيــــــك ل
ــــى دور كــــابتن إيهــــاب والعمــــل ككــــل بطــــىء .  يعجــــب أحــــدا تقريبــــا ف

، لكــــن رغـــم ذلـــك مشــــوق ومـــتقن لحــــد   الـــذرع بالنســـبة لفــــيلم نشـــاط
  . كبير وحافل بالتفاصيل والرموز بعضها دينى

  الفالحين أهم 
  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٩٢ر مص

]  جولدســــــــتار فــــــــيلم المصــــــــرية اللبنانيــــــــة للتجــــــــارة والســــــــينما  [
.  عبـــــــد الســـــــميع محمـــــــد:  المنـــــــتج الفنـــــــى.  المنتجـــــــين المتحـــــــدين

ــــــاچ ــــــاج.  محمــــــد هاشــــــم:  مونت مــــــدير .  طلعــــــت الســــــيد:  إدارة اإلنت
  . ناصر حسين:  تأليف وإخراج.  محمد عسر:  التصوير

ـــــــات ســـــــعيد صـــــــالح ،  ، عمـــــــاد محـــــــرم ، محمـــــــد الشـــــــرقاوى م، هي
ـــــى ، والء مطـــــر عهـــــدى صـــــادق ـــــك ، ضـــــياء الميرغن ،  ، ســـــعيد طرابي
محمـــــد علـــــى :  ألول مـــــرة بطـــــل المالكمــــة الـــــدولى.  حمــــدى بتشـــــان

  . أحمد
العــــــب مالكمــــــة ريفــــــى يــــــأتى مــــــن بلدتــــــه للقــــــاهرة للمشــــــاركة فــــــى 

يــــدس عليــــه .  بطولــــة يتحــــدى فيهــــا بطلــــى الــــوجهين القبلــــى والبحــــرى
، لكنـــــه يتعـــــرف علـــــى فتـــــاة جـــــادة  اه راقصـــــة مثيـــــرة فـــــى فندقـــــهغريمـــــ

ــــــة ــــــدريب نحــــــو البطول ــــــى مواصــــــلة الت ــــــديا صــــــغيرة .  تحفــــــزه عل كومي
  . نحيلة الحبكة لكن مسلية على نحو عام

   ٢/١الفيضان —فالود 
Flood! 

  ] تليفـزيونى [ق م  ١٠٠)   س/    ف  ( ١٩٧٦أميركا 
  . ” الفيضان الرهيب “:  س

Aka: Irwin Allen’s Production of Flood! (OTitle). 
Irwin Allen Productions. M: Richard laSalle. E: Bill 

Brame. PD: Stan Jolley. DPh: Lamar Boren. TP: Don 
Ingalls. ExcP: Irwin Allen. D: Earl Bellamy. 

Robert Culp, Martin Milner, Barbara Hershey, Richard 
Basehart, Carol Lynley, Roddy McDowall, Cameron 
Mitchell, Eric Olson, Teresa Wright, Francine York, Whit 
Bissell, James Griffith, Ann Doran, Leif Garrett, Jack 
Collins, Elizabeth Rogers, Edna Helton, Gloria Stuart. 
ن أول أفــــالم الكــــوارث التليفـــــزيونية مــــن إنتــــاج أســــتاذها إيــــروين اللــــي

]  ” رحلــــــــــــــة الجحــــــــــــــيم “ [’  مغــــــــــــــامرة الپوزايــــــــــــــدون ‘صــــــــــــــاحب 

ــــق المــــدمر “ [’  الجحــــيم البرجــــى ‘و ــــان .  ] ” الحري ــــه مليون رصــــد ل
ونصــــــــف فيمــــــــا يعــــــــد أول ســــــــابقة مــــــــن نوعهــــــــا فــــــــى تــــــــاريخ أفــــــــالم 

األحـــــداث فـــــى بلـــــدة صـــــغيرة تقـــــع بـــــالقرب مـــــن أحـــــد .  التليفــــــزيون
ـــد ـــم ينفـــذ هندســـيا علـــى نحـــو جي ـــه ل هـــار الســـد ين.  الســـدود اتضـــح أن

، ومواقـــــف مثيـــــرة  مشـــــاهد ضـــــخمة للميــــاه.  وتكتســــح الميـــــاه البلــــدة
، لكــــن التفــــاوت المهــــم دومــــا بــــين فــــيلم كــــوارث  لمحــــاوالت اإلنقــــاذ

وآخــــر هــــو مــــدى قــــدرة الشخصــــيات رســــما ونجومــــا علــــى االســــتحواذ 
ــــة .  علــــى تعــــاطف المشــــاهد هنــــا لــــيس أى مــــن األمــــرين يقــــف للمقارن

ــــع كبريــــات أفــــالم الكــــوارث ــــةع.  م ، هــــذه االســــتجابة التليفـــــزيونية  ام
، هبطـــــت فـــــى  الموفقـــــة نســـــبيا الزدهـــــارة أفـــــالم كـــــوارث الســـــبعينيات

، علــــى األقــــل  ] ” الجحــــيم “ [’  ! حريــــق ‘العــــام التــــالى مــــع قرينــــه 
ــــة الــــذى قدمــــه أللــــين نفســــه مــــن قبــــل  ألن هــــذا عــــن ذات نــــوع الكارث

ـــــــــــق  “ [’  الجحـــــــــــيم البرجـــــــــــى ‘علـــــــــــى نحـــــــــــو فـــــــــــائق فـــــــــــى  الحري
اختصـــر كليهمـــا إلـــى نحـــو  ١٩٧٨بعـــد عـــام آخـــر فـــى .  ] ” المـــدمر

  . ساعتين ونصف معا ليعرضا فى سهرة واحدة
  الفلسطينى الثائر 

  ق أأ ٨٥)  س ( ١٩٦٨لبنان 
،  فتحــــى زكــــى:  ســــيناريو.  غســــان مطــــر:  قصــــة وحــــوار.  الشــــهباء

.  چــــــورچ كوســــــتر:  مــــــدير التصــــــوير.  ، غســــــان مطــــــر رضــــــا ميســــــر
  . رضا ميسر:  إخراج
، محســـــــن  ، چوزيـــــــف جبرائيـــــــل ، جمـــــــال ســـــــركيس ان مطـــــــرغســـــــ
  . ، فيليب عقيقى سمرانى

مجموعـــــة كبيـــــرة مـــــن الممثليـــــين الهـــــواة زائـــــد جنـــــود فعليـــــون فـــــى 
، يقــــــدمون أول فــــــيلم مــــــن نوعــــــه عــــــن  منظمــــــة التحريــــــر الفلســــــطينية
الصــــور المختلفــــة لهــــذه الحركــــة مــــن .  الحركــــة الفلســــطينية المســــلحة

مــــــــن الجــــــــيش فــــــــى عمليــــــــات خــــــــالل تضــــــــحيات فتــــــــاة ومجموعــــــــة 
  . ، لم يعد له قيمة موضوعا متوسط كفيلم نشاط.  خطيرة

  فلفل 
  ق أأ ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٥٠مصر 
  . سيف الدين شوكت:  إخراج

ـــــوال صـــــدقى ، ماجـــــدة إســـــماعيل يـــــس ـــــاس  ، حســـــن فـــــايق ، ل ، إلي
  . ، زكى الفيومى ، فريد شوقى مؤدب

ـــا علـــى األصـــوات ـــذى يجـــرى ابحاث حـــين ينقـــل تجاربـــه ،  الطبيـــب ال
ــــن الحيــــوان إلــــى اإلنســــان ، يأخــــذ صــــوت أحــــد المطــــربين ليمنحــــه  م
، والعكـــــــــس كوميـــــــــديا مفارقـــــــــات متوســـــــــطة  لفلفـــــــــل صـــــــــبى البقـــــــــال

  . االمتاع
  ☺ فـلفـيت القومية 

National Velvet 
  ق م ١٢٥)   ت  ( ١٩٤٤أميركا 

Metro Goldwyn Mayer. A Clarence Brown P. Based on 
the N National Velvet: Enid Bagnold. Screen Play: 
Theodore Reeves and Helen Deutsch. <Ph in Technicolor;> 
DPh: Leonard Smith, B.S.C.; Technicolor ColorD: Natalie 
Kalmus; Asc: Henri Jaffa. MScr: Herbert Stothart. RecDr: 
Douglas Shearer;; ADn: Cederic Gibbons, Urie McCleary; 
SD: Edwin B. Willis; Asc: Mildred Griffiths;; SpFx: Warren 
Newcombe;; CostumesSupn: Irene; Asc: Kay Dean;; Men’s 
Wardrobe: Valles;; MUp: Created: Jack Dawn;; FE: Robert 
J. Kern. D: Clarence Brown. 

<<Str: Mickey Rooney.> With: Donald Crisp, Elizabeth 
Taylor,> Anne Revere, Angela Lansbury, Jackie Jenkins, 
Arthur Treacher. P: Pandro S. Berman. Juanita Quigley, 
Reginald Owen. Norna Varden, Terry Kilburn, Arthur 
Shields, Aubrey Mather, Alec Craig, Eugene Loring, Dennis 
Hoey, Matthew Boulton, Gerald Oliver Smith. 

، وفـــــــــيلم االكتشـــــــــاف  أحـــــــــد أشـــــــــهر وأحـــــــــب األفـــــــــالم األســـــــــرية
ــــايلور ــــة إليزابيــــث ت ــــة للطفل ــــرا فــــى .  الحقيقــــى للمواهــــب الدرامي إنجلت

يقــــوم روونــــى بــــدور شــــاب اعتــــاد :  أواخــــر عشــــرينيات القــــرن العشــــرين
، لكــــن تســــوء بــــه األحــــوال حتــــى يقــــرر الســــرقة مــــن  العمــــل كچــــوكى

هـــــذه األســــرة ذات األحــــد عشـــــر  ابنــــة.  األســــرة التــــى يشـــــتغل لــــديها
، لكـــن قـــدراتها هــــى الشخصـــية مــــع  ربيعـــا تحـــاول إعــــادة ثقتـــه بنفســــه

، تجعلــــــه يســــــتمتع بحمــــــاس  األحصــــــنة بمــــــا فيهــــــا ترويضــــــها وركوبهــــــا
بــــدور المعــــاون لهــــا فــــى طموحاتهــــا بمــــا فيهــــا دخــــول الســــباق القــــومى 

شخصــــيات ثريــــة رســــمت للجميــــع وللعالقــــات بينهــــا جعلتــــه .  األكبــــر
ن أكثــــــر تجســــــيدات العالقــــــات األســــــرية كثافــــــة وجمــــــاال واحــــــدا مــــــ

ريفير فـــــــــى دور حـــــــــاز ـ  بالــــــــذات العالقـــــــــة بـــــــــين الصـــــــــبية وأمهــــــــا  (
لحظـــــــات المـــــــرح واالنتصـــــــار تتعـــــــادل مـــــــع لحظـــــــات .  ) األوســـــــكار

، وتوجيـــــــــــه محكـــــــــــم التفاصـــــــــــيل والتـــــــــــأثير  اليـــــــــــأس والتراچيـــــــــــديات
فـيلفــــــيت  ‘عامـــــا  ٣٤صـــــنع لـــــه اســـــتطراد متـــــأخر بعـــــد .  المحســـــوب

  . ، وكذا مسلسلة تليفـزيونية ” صراع الشباب “انظر ـ  ’  لدوليةا
AA: (1945) SptAs (Revere); FE. 
AAN: D; Cgr -Color; AD-SD -Color (Gibbons, 

McCleary; Willis, Mildred Griffiths -Interior Decoration). 

  الفلوس والوحوش 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٨مصر 
  . حمد السبعاوىأ:  إخراج

،  ، أبـــو بكـــر عـــزت ، نجـــوى فـــؤاد ، محمـــد صـــبحى مديحـــة كامـــل
  . ، نعيمة الصغير ، نجوى فؤاد ، إجالل زكى أحمد راتب

ــــاهرة  ــــن الق ــــون دوالر م ــــود بهــــا ملي ــــة نق ــــل حقيب ــــف بنق موظــــف مكل
تســـــــتولى زوجتــــــه علـــــــى .  إلــــــى اإلســـــــماعيلية دون أن يعلــــــم مـــــــا بهــــــا

ـــــرة بـــــدورها ـــــم األخي ـــــود دون عل ـــــث ينتظـــــر  .  النق ـــــر حي ينكشـــــف األم
ـــــة الحقيقـــــة ـــــتهكم عنـــــد معرف ـــــن الثالثـــــة مصـــــير ســـــوداوى ال .  كـــــل م

ــــــيلم طريــــــف الفكــــــرة ــــــو مــــــن الــــــبالدة وكليشــــــيهات  ف ، لكــــــن ال يخل
  . التمثيل

  الفنان العظيم 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٤٥مصر 
  . يوسف وهبى:  إخراج

، ســـــــراج  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، مديحـــــــة يســـــــرى يوســـــــف وهبـــــــى
  . ، عباس فارس ، زوزو ماضى ، بشارة يواكيم ، زكى رستم منير

ميلودرامــــــا فاقعــــــة قيمتهــــــا األساســــــية إنهــــــا دفــــــاع حــــــار عــــــن الفــــــن 
بنـــــت باشـــــا تتـــــزوج مـــــن البطـــــل الممثـــــل فيحـــــاول أخوهـــــا .  والفنـــــانين

، ال يمــــــوت لكــــــن ال  قتلهــــــا فتســــــتقر الرصاصــــــة فــــــى قلــــــب صــــــاحبنا
.  يصــــبح لصــــا ، لــــذا ال يعمــــل أى شــــىء آخــــر.  يمكــــن اســــتخراجها

ـــا لمجـــده نتحـــداك .  مـــا هـــى أغـــرب مصـــادفة تتوقعهـــا لكـــى يعـــود بطلن
  ! ؟ أن تعرف

  فندق السعادة 
  ق م ٩٥)  س/   السبكى ( ١٩٦٨لبنان 

:  مونتــــاچ.  ، ولــــيم نعــــيم فــــاروق صــــبرى:  ســــيناريو.  عمــــارى فــــيلم
:  إخـــــــراج.  إبـــــــراهيم شـــــــامات:  مـــــــدير التصـــــــوير.  صـــــــاحب حـــــــداد
  . فطين عبد الوهاب

ــــــــزىأح ــــــــارودى مــــــــد رم ــــــــراهيم ، شــــــــمس الب ــــــــد المــــــــنعم إب ،  ، عب
  . ، نادية الجندى شوشو

ـــــه ـــــؤجران قصـــــر ســـــيدهما فـــــى غياب يعـــــود ليجـــــد فرقـــــة .  خادمـــــان ي
كوميـــــديا مفتعلـــــة .  ، لكـــــن يقـــــع فـــــى حـــــب إحـــــدى الراقصـــــات باليـــــه

ــــــس داى  ــــــيلم روك هدســــــون ودوري ــــــع هــــــو ف ــــــأخوذة عــــــن أصــــــل رائ م
ــــدا  ــــأتى ســــپتمبر “وچينــــا لولوبريچي انظره وكــــذا النســــخة المصــــرية ـ  ”  ي

  . ” زمان يا حب “
  فندق النجوم الزرقاء 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٢٠٠)  ت ( ١٩٨٩مصر 
  . عبد اهللا الشيخ:  إخراج

، نبيلــــة  ، أحمــــد بــــدير ، حســــن حســــنى ، ســــماح أنــــور ســــمير غــــانم
  . ، محيى الدين عبد المحسن كرم

ـــــذهبان لال ـــــف ســـــينمائيان ي ـــــدق شـــــبه مهجـــــور موجـــــه ومؤل قامـــــة بفن
ـــــالفيوم ، حـــــين  سلســـــلة أحـــــداث وســـــوء فهـــــم حـــــول شخصـــــيتهما.  ب

ــــــذين جــــــاءا  ــــــد الل ــــــادة فيلمهمــــــا الجدي ــــــا حــــــدث يكــــــون م ــــــى م ينجل
  . فكرة طريفة وتنفيذ بدائى وبالغ الطول.  للتفكير فيه

  الفهد المدمر 
Death Wish 4 —The Crackdown 

  ق م ٩٩)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٧أميركا 
Cannon. MCompAndPerf: Paul Mc Callum, Valentine 

McCallum and John Bisharat. E: Peter Lee Thompson. PD: 
Whitney Brooke Wheeler. DPh: Gideon Porath. ExcP: 
Manahem Golan and Yoram Globus. Based on ChrsCreated: 
Brian Garfield. W: Gail Morgan Hickman. P: Pancho 
Kohner. D: J. Lee Thompson. 

Charles Bronson. Str: Kay Lanz. John P. Ryan. Perry 
Lopez. Soon-Teck Oh. Dana Barron, Jesse Dabson. And 
George Dickerson -as Detective Brisor. 

، وبعـــد فقـــده لكـــل  ال يـــزال پـــول كيرســـى مقيمـــا فـــى لـــوس أنچلـــيس
ـــــالم الماضـــــية ـــــر األف ـــــدة، ي أســـــرته عب ـــــة جدي ، لكـــــن  تخـــــذ اآلن خليل

طليقــــا فــــى الشــــوارع ’  ســــاهرا ‘هنــــا يعــــود .  ســــرعان مــــا تقتــــل ابنتهــــا
، مدشــــــنا رحلــــــة قصــــــاص جديــــــدة ضــــــد  يحمــــــل مسدســــــه المخضــــــرم

، وإن طبعـــا لـــيس بقـــدر  مـــوزعى العقـــاقير بـــالغى العنـــف بهـــذه المدينـــة
النتيجــــــة أن يصــــــفى عصــــــابتين متنــــــاحرتين تجلبــــــان وحــــــدهما .  عنفــــــه
برونســــــون ال يقــــــاوم مهمــــــا .  كوكــــــائين لــــــوس أنچلــــــيس  مــــــن ٠/٠ ٩٠

، يضــــاف هنــــا الرقيقــــة والحــــادة  ســــمعت مــــن هجــــوم علــــى السلســــلة
ـــذى تســـتحقه مـــن األفـــالم ـــل العـــدد ال ـــم تمث ـــى ل ـــز الت ، وموجـــه  معـــا لين

نشـــــاط عمـــــالق قـــــديم يعطـــــى هنـــــا لمســـــات مـــــن الرصـــــانة االحترافيـــــة 
لتـــــى علـــــى سلســـــلة بـــــات واضـــــحا للعيـــــان أنهـــــا فقـــــدت قـــــوة الـــــدفع ا

انظــــر قائمــــة العنــــاوين المصــــرية .  صــــنعت الوقــــع الكبيــــر لألصــــل فيهــــا
  . ” انفجار الحليم “ألفالمها فى أولها 
   فوت لوس 

Footloose 
  ق م ١٠٧)    ف  ( ١٩٨٤أميركا 

Paramount [Deniel Melnick]. CD: Gloria Gresham. 
MSup: Becky Shorgo. ScrAdp: Miles Goodman. Chor: 
Lynne Taylor-Corbett. E: Paul Hirsch. PD: Ron Hobbs. 
DPh: Ric Waite. ExcP: Daniel Melnick. W: Den Pitchford. 
P: Lewis J. Rachmil, Craig Zadan. D: Herbert Ross. ␡ 
Footloose Perf: Kenny Logan. 

Kevin Bacon, Lori Singer, Dianne Wiest, John Lithgow, 
Francis Lee McCain, Christopher Penn, Elizabeth Gorcey, 
Sarah Jessica Parker, Jim Youngs, Douglas Dirkson, Lynne 
Marta, Arthur Rosenberg, Timothy Scott, Alan Haufrect, 
Linda MacEwan, Kim Jansen, Michael Telmont. 
ــــــــد جــــــــدا موســــــــيقيا وموضــــــــوعا مــــــــن موجــــــــه تخصصــــــــه  فــــــــيلم جي

شـــــــاب عاشـــــــق للموســـــــيقى .  عيـــــــة الحساســـــــةالموضـــــــوعات االجتما
ـــــــاء ـــــــدينى فـــــــى قريـــــــة  والغن ، وسلســـــــلة مصـــــــادمات مـــــــع الجمـــــــود ال
ــــــة ــــــه الكــــــاهن أميركي .  ، ويفــــــاقم األمــــــر وقوعــــــه فــــــى الحــــــب مــــــع ابن

مشــــهد ال ينســــى للفتــــاة الواقفــــة بــــين ســــيارتين تنطلقــــان بســــرعة هائلــــة 
ـــــورى ضـــــخم قـــــادم ـــــر حـــــاد عـــــن جـــــرأة وتمـــــرد  فـــــى مواجهـــــة ل ، كتعبي

تلــــــك الفتـــــرة والتــــــى أعـــــاد الفــــــيلم إحياءهـــــا بتفصــــــيلية  الشـــــباب فـــــى
ــــل.  وكثافــــة ممتعــــين ــــائى هائ ، ســــميت  أيضــــا رقــــص فــــائق وشــــريط غن

  . منه أغنيتان لألوسكار
AA: Song (Footloose -Logan and Dean Pitchford -M and 

Lyr); Song (Let’s Hear It for the Boy -Tom Snow and Dean 
Pitchford -M and Lyr). 

  ☺  ٢/١الداهية —فورست جامب 
Forrest Gump 

  ق م ١٤٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Paramount. Co-P: Charles Newirth. ExcMP: Joel Sill. CD: 

Joanna Johnston. M: Alan Silvestri. E: Arthur Schmidt. PD: 
Rick Carter. DPh: Don Burgess. Based on the N: Winston 
Groom. S: Eric Roth. P: Wendy Finerman, Steve Tisch, 
Steve Starkey. D: Robert Zemeckis.   ↑ SpVFx: Industrial 
Light and Magic. 

Tom Hanks. ¤ Robin Wright. Gary Sinise. Mykelti 
Williamson. And Sally Field. 



٢٦٣  

ـــــر متوقعـــــة  ،  أنجـــــح فـــــيلم اجتمـــــاعى (خبطـــــة نجـــــاح جمـــــاهيرى غي
رجــــل  “ســــوية أخــــرى هــــى -مــــن-أقــــل-مــــا ســــابقه عــــن شخصــــيةمحط

ـــــــة )  ” المطـــــــر ـــــــم اكتســـــــاح واســـــــع لجـــــــوائز األكاديمي  ١٣أول  (، ث
، وجـــــــد )  ١٩٦٦ ’ مـــــــن يخـــــــاف فــــــــيرچينيا وولـــــــف ‘ تســـــــمية منـــــــذ

تحفظــــــا لــــــدى كثــــــرة مــــــن النقــــــاد باعتبــــــاره مغــــــرق العاطفيــــــة والحنــــــين 
ــــراءة ــــاح فهــــم الفــــيلم .  ودعــــوة مبســــطة للب ــــك ال-المــــذهل أن مفت مرب

ـــــه ـــــد الطـــــول بدون ـــــا وزائ القصـــــة !  هـــــو عكـــــس هـــــذا بالضـــــبط -درامي
ــــوبى بحاصــــل ذكــــاء  ــــتعلم العــــدو  وســــاقين مصــــابتين ٧٥صــــبى جن ، ي

، فيصــــــبح العبــــــا  هربــــــا مــــــن مطــــــاردة نظرائــــــه أفظــــــاظ الخمســــــينات
، وبعــــــد تخرجــــــه مــــــن الجامعــــــة  شــــــهيرا فــــــى الكــــــرة ويقابــــــل كينيــــــدى

فــــــى فيتنــــــام  ، فيحــــــارب يصــــــدق ببــــــراءة عرضــــــا لاللتحــــــاق بــــــالجيش
ثـــــم يشــــــترك فـــــى دبلوماســـــية الپيــــــنج .  وينـــــال وســـــاما مــــــن چونســـــون

ــــونج مــــع الصــــين ويكرمــــه نيكســــون  ويومهــــا ينصــــحه بفنــــدق جيــــد  (پ
فـــــى العاصـــــمة فـــــإذا بـــــه مواجهـــــا لمقـــــر الحـــــزب الـــــديموقراطى حيـــــث 

يصــــــبح ) .  ! يكشــــــف جامــــــب دون قصــــــد عــــــن فضــــــيحة ووترجيــــــت
ــــذى  ــــرى كحلــــم صــــديقة الزنجــــى ال ــــامبليــــونيرا للجمب ،  مــــات فــــى فيتن

ــــه  ــــه التــــى لــــم تحب ثــــم ال يكــــف عــــن العــــيش فــــى حــــب صــــديقة طفولت
، والتــــى صــــارت مغنيــــة هيبيــــة مدمنــــة فمصــــابة بااليــــدز مســــتقرة  أبــــدا

ـــــا ـــــى كاليفورني ـــــى أن يتزوجـــــا  ، وال يراهـــــا إال كـــــل عـــــدة ســـــنوات ف ، إل
ـــــالطبع ـــــاح هـــــو ثيمـــــة الجـــــرى بطـــــول وعـــــرض .  زواجـــــا مـــــوجزا ب المفت

ــــالجرى هربــــا مــــن ، والتــــى فســــره أميركــــا ــــه عليــــك ب ا بــــأن أمــــه تقــــول ل
، وهـــــــو نفـــــــس مـــــــا صـــــــاغته صـــــــراحة كلمـــــــة شـــــــبه غاضـــــــبة  الماضـــــــى

أعظـــم مـــا فـــى هـــذا الفـــيلم أنـــه يقـــول  ‘ لهـــانكس فـــى مقابلـــة صـــحفية
إن أميركـــــا اآلن أفضـــــل بكثيـــــر ممـــــا كانـــــت عليـــــه فـــــى كـــــل عقـــــد مـــــن 

ــــدم .  ’ العقــــود الســــابقة ــــى ق ــــة الت ــــك العاطفي ــــدا لهــــذا تل يضــــاف تأكي
ــــر ذكــــاءبهــــا  ــــه األكث ببســــاطة وعلــــى عكــــس مــــا .  ســــعادة جامــــب بابن

ـــــا فـــــى العـــــالم ، جامـــــب شخصـــــيا هـــــو أميركـــــا  فهـــــم كـــــل النقـــــاد تقريب
، التـــــــى  ) ولـــــــيس أى شـــــــىء عكـــــــس هـــــــذا أو أخـــــــف منـــــــه (الغبيـــــــة 

، بعـــــد نضـــــال مـــــؤلم  انتصـــــرت عوامـــــل الخيـــــر والصـــــدق فـــــى داخلهـــــا
ـــــى  ـــــة المضـــــادة ف ـــــة الثقاف ـــــة هيمن وشـــــرس وخســـــائر فادحـــــة ضـــــد حقب

، لتجعلهـــــــا أكثـــــــر أمـــــــال وذكـــــــاء وقـــــــدرة وثـــــــروة بحلـــــــول  الســـــــتينيات
ـــت مجلـــة  (التســـعينيات  ـــيلم كان ـــى فهمـــت مغـــزى الف ـــدة الت ربمـــا الوحي

، حيـــــث اختارتـــــه فـــــى  االجتماعيـــــة المتخصصـــــة’  ناشـــــيونال ريفــــــيو ‘
ســــياق بحــــث لهــــا عــــن أفضــــل األفــــالم المحافظــــة فــــى تــــاريخ الســــينما  

ــــه .  ’ ادة للســــتينياتأفضــــل فــــيلم أدان الثقافــــة المضــــ ‘كـــــ  الواقــــع إن
، حتــــى  فــــيلم ال يحمــــل أى حنــــين حقيقــــى أو غيــــر حقيقــــى للماضــــى

لـــــو كـــــان هـــــذا فرضـــــا هـــــو رأى أو مشـــــاعر عشـــــرات الماليـــــين الـــــذين 
وهكـــــذا بالتـــــالى فهـــــو فكـــــرة بالغـــــة العمـــــق واإلثـــــارة تقبـــــع .  شـــــاهدوه

ــــــدياه البارعــــــة ــــــة هــــــانكس األخــــــاذة تحــــــت كومي ــــــه  ، ونجومي ، ومؤثرات
ـــــاءات هـــــانكس  البصـــــرية ـــــك الحـــــين للق ـــــى ذل ـــــة ف الحاســـــوبية المذهل

، أو لســــــــــاقى الممثــــــــــل ســــــــــينايس المبتــــــــــورتين طــــــــــوال  بالمشــــــــــاهير
، إرادة  الصــــدق:  قــــيم الفــــيلم األخــــرى ال تعــــد وال تحصــــى.  الوقــــت

، إرادة الحلــــــــم األميركــــــــى بالنجــــــــاح حتــــــــى  الســــــــمو فــــــــوق الواقــــــــع
الغــــامض هــــل هــــذا هــــو ســــر انســــحار األميــــركيين  (للمتخلفــــين عقليــــا 

ـــه ـــح القـــدر  ) ؟ ب ـــين  (، هـــل يظـــل اإلنســـان ريشـــة فـــى مهـــب ري اللقطت
إلــــى آخــــر مــــا …، األمــــل  ، التســــامح ، الحــــب ؟ ) األولــــى واألخيــــرة
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   فوزية البرجوازية 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٠)  ت ( ١٩٨٥مصر 

ــــــب الســــــاخر.  اتحــــــاد االذاعــــــة والتليفـــــــزيون أحمــــــد :  قصــــــة الكات
عــــادل :  مهنــــدس ديكــــور.  عــــاطف بشــــاى:  ســــيناريو وحــــوار.  رجــــب

ـــــــى ـــــــاظر المغرب ـــــــة:  ؛ منســـــــق من ـــــــدس الصـــــــوت.  أحمـــــــد جمع :  مهن
مــــــؤثرات .  مةجمــــــال ســــــال.  د:  موســــــيقى تصــــــويرية.  جميــــــل عزيــــــز
.  عبــــد الحميــــد حســــنى:  مــــدير اإلنتــــاج.  الشــــحرى:  مرئيــــة وعنــــاوين

ــــاچ ــــدير التصــــوير.  فتحــــى إبــــراهيم:  مونت ــــيس:  م المنــــتج .  نســــيم ون
  . إبراهيم الشقنقيرى:  إخراج.  ممدوح الليثى:  الفنى

أبــــــو بكــــــر :  الفنــــــان القــــــدير.  صــــــالح الســــــعدنى.  إســــــعاد يــــــونس
ــــــد اهللا فرغلــــــى.  عــــــزت جمــــــال .  نبيلــــــة الســــــيد.  ناء شــــــافعســــــ.  عب

ــــة فهمــــى.  إســــماعيل ــــل.  نادي ــــؤاد خلي ســــامى .  عواطــــف رمضــــان.  ف
، حلمــــى  هــــانم محمــــد.  فاطمــــة الكاشــــف:  الوجــــه الجديــــد.  العــــدل

محمـــــــــد .  ، ســـــــــليمان حســـــــــين ، الســـــــــيد صـــــــــادق عبـــــــــد الوهـــــــــاب
،  ، حســـــن العـــــدل ، ســـــمير رســـــتم ، ناديـــــة شـــــمس الـــــدين الصـــــاوى

  . ماهر عصام:  ، والطفل موسى سالم
،  أنجـــــح فـــــيلم تليفــــــزيونى مصـــــرى مـــــن حيـــــث عـــــدد مـــــرات عرضـــــه

، وإن لـــــم تتقبلهـــــا الكتابـــــات اليســـــارية  فانتازيـــــا سياســـــية ممتعـــــة جـــــدا
ـــــروح رياضـــــية ـــــف  (الواقـــــع هـــــى نقـــــد داخلـــــى جـــــدا .  ب وال نعـــــرف كي

للفكـــــر اليســـــارى فـــــى مصـــــر )  ! تـــــأتى ذلـــــك للمؤلـــــف أحمـــــد رجـــــب
، بتفاصـــــــيل فائقـــــــة الدقـــــــة  وطابعـــــــه الجامـــــــد والمنعـــــــزل عـــــــن النـــــــاس

قصــــة زوجــــان ماركســــيين شــــابان يقيمــــان .  والســــخرية بشــــكل مــــذهل
ـــــــة  ـــــــة بكلمـــــــة برجوازي فـــــــى حـــــــى شـــــــعبى وبمجـــــــرد أن تفوهـــــــت البطل

، فـــى تتابعـــات عبثيـــة ال  لجـــارتهم قامـــت الـــدنيا فـــى الحـــى ولـــم تقعـــد
، وأبــــو بكــــر  تمثيــــل جيــــد جــــدا خفيــــف الظــــل مــــن الجميــــع.  تصــــدق

ـــــى ذروة نضـــــجه الف ـــــى فـــــى دور الحـــــالق الجاهـــــلعـــــزت ف ككـــــل .  ن
  . هو نموذج أخاذ لمنهج ممدوح الليثى فى أفالم الفكرة العالية

   ٢/١فوضى فى المدينة 
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Jonathan D. Krane. E: John F. Burnett, A.C.E. and Robert 
Pergament. PD: Rodger Maus. DPh: Harry Stradling, A.S.C. 
P: Tony Adams. W and D: Blake Edwards.  SD: Stuart A. 
Reiss. 

Ted Danson. Howie Mandel. Richard Mulligan. Stuart 
Morgolin. Maria Conchita Alonso. Jennifer Edwards. And 
Paul Sorvino.  Vic Polizon, James Cromwell. Dennis 
Franz, Brooke Alderson. 
صــــــديقان يعــــــرف أحــــــدهما عــــــن طريــــــق الصــــــدفة أنــــــه ســــــيتم دس 

، فيصــــــبحان مطــــــاردين طــــــوال  أصـــــبع مقــــــوى داخــــــل حصــــــان ســــــباق
ـــــن رجلـــــى عصـــــابة أبلهـــــين ـــــت م ـــــى غـــــ الوق ـــــع كـــــال منهمـــــا ف رام ، ويق

ــــرئيس العصــــابة فتــــاة كوميــــديا فــــارص متوســــطة .  ، أحــــدهما صــــديقة ل
ــــــــق التســــــــلية ــــــــه .  ، ومحبطــــــــة بالنســــــــبة للموجــــــــه العري المفــــــــروض أن

مســــتوحى مــــن فــــيلم لوريــــل وهــــاردى القصــــير حــــائز جــــائزة األوســــكار 
  . ” صندوق الموسيقى “

  
  :  الداهية:   فورست جامب

  ’ ! للماضىفيلم ال يحمل أى حنين حقيقى أو غير حقيقى  ‘
   ٢/١فوق القمر 

Over the Moon 
  ق م ٧٨)  ت ( ١٩٤٠بريطانيا 

[United Artists] London Films. An Alexander Korda P. ¤ 
Based on a St: Robert Sherwood and Lajos Bird; Scenario: 
Anthony Pelissier and Alec Coppel; Dialogue: Arthur 
Wimperis. D: Thornton Freeland. Ph: Harry Stradling; 
Settings Designed in Color: Vincent Korda. TC Color D: 
Natalie Kalmus; PMg: David B. Cunynghame; CD: Rene 
Hubert; SupE: William Hornbeck. MComp: Mischa 
Spoliansky; MD: Muir Mathieson; Lyr W: Desmond Carter; 
SdD: A.W. Watkins; FE: Pat Woolley. 

Merle Oberon ¤. With: Rex Harrison, Ursula Jeans, 
Robert Douglas. Louis Borrell, Zena Dare, Peter Haddon. 
David Tree, MacKenzie Ward, Elizabeth Welch, Carl Jaffe, 
Herbert Lomas, Wilfred Shine, Gerald Nodin, Bruce 
Winston.  

ــــن ي ــــرة م ــــاة فقي ــــدمات فت ــــرث دون مق ــــون جنيهــــا  ١٨وركشــــاير ت ملي
، مشــــترطا أن تســــتمر  مــــن جــــدها الــــذى كــــان قــــد مــــات قبــــل ســــنوات

.  فــــى اإلقامــــة بمنــــزلهم بتلــــك البلــــدة الريفيــــة الكئيبــــة فــــى نظــــر أهلهــــا
بعـــد قليـــل يهجرهـــا طبيـــب البلـــدة الشـــاب الـــذى تبادلـــه الحـــب شـــكا 

ــــا وتتعــــرف  ــــه بعــــد أن بــــدأت تجــــوب أوروب علــــى فــــى أنهــــا ســــتظل تحب
تســـــــــتمتع هـــــــــى بتهافـــــــــت المعجبـــــــــين .  النـــــــــاس والمتـــــــــع المختلفـــــــــة

ـــى تســـأم وتعـــود للبحـــث عـــن حبيبهـــا القـــديم الطـــامعين ـــق .  ، حت التعلي
، لكنــــه  االجتمــــاعى أكثــــر مــــن الكوميــــديا التــــى أفترضــــت فيــــه أصــــال
اإلنتــــاج .  يظــــل فيلمــــا يســــتحق المشــــاهدة مــــن أجــــل بطليــــه المحببــــين

ــــثالث ١٩٣٧الفعلــــى  ــــأخر عرضــــه ل ســــنوات إذ ربمــــا أراد كــــوردا  ، وت
  . أن تكون انتاجاته األولى بالتكنيكولور أكثر إبهارا وإتقانا

  فوكس ثعلب الجريمة
  . ” ليل وخونة “:  انظر

  الفول صديقى 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٥مصر 
  . حسن الوكيل:  إخراج

،  ، حـــــاتم ذو الفقـــــار ، ســـــعاد نصـــــر ، ســـــمير غـــــانم مديحـــــة كامـــــل
،  ، رجـــــاء أمـــــين ، صـــــالح نظمـــــى ، علـــــى الشـــــريف ىنجـــــاح المـــــوج
  . ، إبراهيم قدرى محمد األدندانى

ــــاجر الفــــول الثــــرى جــــدا ــــذى يســــعى للــــزواج مــــن أرملــــة شــــابة  ت ، ال
، ثــــم  ، ويــــنجح فــــى هــــذا رغــــم زواجــــه الشــــعبى مــــن أصــــل أرســــتقراطى

،  تقــــــع فـــــــى حبـــــــه وتتخلــــــى عـــــــن عالقتهـــــــا مــــــع ابـــــــن عمهـــــــا الثـــــــرى
ــــــه )   عفــــــوا لتعبيــــــر (عمــــــل مخجــــــل !  والمفلــــــس مثلهــــــا ــــــد مقارنت عن

شـــــــقة األســـــــتاذ  “و”  اللعنـــــــة “بفيلمـــــــى الوكيـــــــل الســـــــابقين الـــــــرائعين 
، وثمـــــــة  ، غـــــــانم يقلـــــــد صـــــــراحة عبـــــــد الفتـــــــاح القصـــــــرى ” حســـــــن

، مثــــــل طبيــــــب معاصــــــر علــــــى طــــــراز ابــــــن  شخصــــــيات ثانويــــــة طريفــــــة
  ! سينا

   ٢/١فى الصيف الحب جنون 
  ق م ١٠٠)   س / لورد ( ١٩٩٥مصر 

]  مصـــــــر للتوزيـــــــع ودور العـــــــرض الســـــــينمائى لبلجـــــــون أفـــــــالم ا [
ـــــــل عصـــــــمت:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  إنترناشـــــــيونال فـــــــيلم .  نبي
ـــــاروق الشـــــرنوبى. جمـــــال ســـــالمة .  د:  موســـــيقى وألحـــــان ـــــدير .  ف م

  . عمر عبد العزيز:  إخراج.  كمال كريم:  التصوير
ــــــوى ــــــى عل ــــــدير ، ســــــمير صــــــبرى ليل ــــــة صــــــدقى ، أحمــــــد ب ،  ، هال
، ضـــــــيوف  ، حســـــــن مصـــــــطفى ، عـــــــزت أبـــــــو عـــــــوف جميـــــــل راتـــــــب

  . عالء ولى الدين.  أشرف عبد الباقى:  الفيلم
بينمــــا .  ثالثــــة شــــبان قــــاهريون يشــــتغلون بأحــــد فنــــادق اإلســــماعيلية

ــــدق ــــدير الفن ــــات زوجــــة م ــــرفض أحــــدهما مالحق ــــانى  ي ، ويكتشــــف الث
ـــة ـــه كـــان يراســـل عجـــوزا أجنبي ـــاة مأزومـــة  أن ـــث فـــى حـــب فت ، يقـــع الثال

مــــن هــــذا التــــآمر .  امرات مــــن خالهــــا الطــــامع فــــى ثروتهــــاتتعــــرض لمــــؤ 

أن دس عليهــــا أصــــال ذلــــك الخطيبهــــا الســــابق ثــــم ادعــــى الغــــرق أمــــام 
  . كوميديا نشاط بدون كوميديا وبدون نشاط.  عينيها لتحطيمها

   ٢/١فى بيتنا رجل 
  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦١مصر 

ــــــالم بركــــــات صــــــبحى فرحــــــات  [ ــــــالم بركــــــا]  أف :  قصــــــة.  تأف
ـــــــد القـــــــدوس ؛  ، بركـــــــات يوســـــــف عيســـــــى:  ســـــــيناريو.  إحســـــــان عب

؛  مــــــاهر عبـــــد النــــــور:  مهنــــــدس الـــــديكور.  يوســــــف عيســـــى:  حـــــوار
.  فتحــــــــى قاســــــــم:  مونتــــــــاچ.  چــــــــان هاليبيــــــــان:  مهنــــــــدس الصــــــــوت
ـــــــدس الصـــــــوت ـــــــور :  مهن ـــــــد الن ؛   الموسيقى التصـــــــويريةـ  نصـــــــرى عب

.  ؤاد الظــــــــاهرىفــــــــ:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  المكساچـ  كريكــــــــور 
.  وديـــــد ســـــرى:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد اهللا بركـــــات:  مـــــدير اإلنتـــــاج

  . بركات:  إخراج.  أفالم بركات:  إنتاج
.  ، حســـــين ريـــــاض زهـــــرة العـــــال.  عمـــــر الشـــــريف.  زبيـــــدة ثـــــروت
عبـــــــد الخـــــــالق .  ، ناهـــــــد ســـــــمير ، توفيـــــــق الـــــــدقن حســـــــن يوســـــــف

،  عبان، يوســــف شــــ خليــــل بــــدر الــــدين.  ، زكــــى عبــــد المجيــــد صــــالح
ــــدين ــــدر ال ــــاس رحمــــى.  عــــالء ب ــــد المــــنعم بســــيونى عب ، حســــين  ، عب

  . رشدى أباظة:  و.  ، ناقبة ، السيد العربى إسماعيل
قصـــــــة متدفقـــــــة مكثفـــــــة عـــــــن فتـــــــرة الحركـــــــات الوطنيـــــــة المضـــــــادة 

الخــــيط الــــدرامى المثيــــر حقــــا .  للوجــــود اإلنجليــــزى قبيــــل ثــــورة يوليــــو
از لكيــــف أيقظــــت تلــــك ، وتجســــيد مــــو  للبيــــت’  الرجــــل ‘هــــو إيقــــاظ 

مـــــع هـــــذا فقيمـــــة .  الحركـــــات الشـــــعور الـــــوطنى لـــــدى ســـــائر الشـــــعب
، هــــى فــــى إخالصــــها لتفاصــــيل  الفــــيلم وقصــــة احســــان عبــــد القــــدوس

حيـــــاة وشخصـــــيات األســـــرة المتوســـــطة المصـــــرية التـــــى ال عالقـــــة لهـــــا 
هــــــذه التــــــى تجــــــد وســــــطها فجــــــأة قاتــــــل رئــــــيس الــــــوزراء .  بالسياســــــة
ة بعـــــــد هـــــــذا الحساســـــــية فـــــــى رصـــــــد ثـــــــم الميـــــــزة التاليـــــــ.  العميـــــــل

  . التحوالت التدريجية المقنعة التى تحدث عليهم واحدا واحدا
  فى تحفظ الغرباء 

In the Custody of Strangers 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٢أميركا 

Filmways Productions. PD: Norm Baron. E: Robert 
Florio. DPh: Isidore Mankofsky, A.S.C. P: Frank von 
Zerneck. W: Jennifer Miller. D: Robert Greenwald.  AscP: 
William Beaudine Jr. C: Judith Weiner. M: Matthew 
McGauley. Exc in chargre of P: Richard M. Rosenbloom. 

Martin Sheen. Jane Alexander. ¤. Kenneth McMillan. Ed 
Lauter. Matt Clark. Virginia Kiser. Jon van Ness, John 
Hancock, Deborah Forman. Susan Peretz, Peter Jurasik, 
Judyann Elder. And Emilio Estevez -as Danny Caldwell.  
Pat McNamara, Henry Thomaszewski, Roman Estevez, 
Rossie Harris, J.P .Bumstead. W.T. Zacha, David Moses, 
Bill Smillie, Liz Sheridan, Art la Fleur. Ftr: David Faustino, 
Sonnny Davis, Anthony Davis, Cheryl Francis, Sharon Barr. 
صـــبى دائـــم العصـــبية واإلنـــدفاع مـــن أســـرة فقيـــرة يســـكر وينتهـــى بـــه 

رغـــم .  ، فـــإذا بـــه يضـــرب رجـــال مثليـــا جنســـيا األمـــر بليلـــة فـــى الســـجن
، يمتـــــــد الحـــــــبس لســـــــتة  رافالـــــــتفهم الشـــــــديد والنوايـــــــا لكـــــــل األطـــــــ
المحصـــــلة موقـــــف مســـــتحيل .  أســـــابيع تنتهـــــى بـــــه محطمـــــا ال مروضـــــا

ـــــر مـــــذنب فـــــى نفـــــس الوقـــــت ـــــوتر  الكـــــل مـــــذنب وغي ـــــدءا مـــــن الت ، ب
ال بــــأس بــــه .  ، وحتــــى القاضــــى العقالنــــى فــــى النهايــــة بســــبب البطالــــة

، لكـــن لـــم يحـــاول بلـــورة نتيجـــة محـــددة عـــن  كفـــيلم إجتمـــاعى تربـــوى
ثـــــــــانى أفـــــــــالم إيميليــــــــو إيستيفــــــــــيز وأولهـــــــــا  ؟ أيــــــــن يكمـــــــــن الخطــــــــأ

ــــــزيونيا ـــــارتين شـــــيين (، وأولهـــــا مـــــع أحـــــد مـــــن أســـــرته  تليف ـــــه م ،  ) أبي
وبالمناســــبة اخــــتالف االســــم مرجعــــه عــــودة إيميليــــو الســــم أكثــــر قــــدما 

، بينمــــــا حمـــــل أخــــــوه تشــــــارلى االســـــم المعتــــــاد والــــــذى  فـــــى العائلــــــة
طبـــاع العـــام أنـــه االن.  نعـــرف مـــن خاللـــه أبيهمـــا الممثـــل مـــارتين شـــيين

  . ممثل بالغ االجتهاد لكن ال توجد لديه كيمياء النجم
  فى الحبال 

Dans les Cordes 
  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٨٢)   ت  ( ١٩٩١فرنسا 

TF1; Hamster Productions. Based on Chrs Created: Tito 
Topin and Pierre Grimblat. A Collection Proposed: Pierre 
Grimblat. S and Adaptation: Alain Robillard, Tito Topin. 
Dialogues: Tito Topin. OM: Jannick Top, Serge Perathoner. 
D: Patrick Jamain. 

Roger Hanin. ¤. And: Sam Karmann. Jacques Martial. 
Christian Rauth. Daniel Rialet. With: Catherine Allegret-
Vaudaux, Maurice Vaudaux. Mouss Diouf, Serge Sauvion. 

ــــــال هــــــى حبــــــال حلقــــــة المالكمــــــة ، والقصــــــة مالكــــــم شــــــاب  الحب
،  متـــــورط فــــــى المباريــــــات مزيفـــــة النتــــــائج خــــــارج للتـــــو مــــــن الســــــجن

يفاجـــــأ بهزيمـــــة غيـــــر متوقعـــــة لـــــه فـــــى إحـــــدى المباريـــــات بســـــبب دس 
البطــــــل المحقــــــق يحــــــاول كشــــــف ســــــر الحلقــــــة .  مــــــادة مخــــــدرة لــــــه

كــــــــذا منــــــــع االنتقــــــــام المتبــــــــادل بــــــــين البطــــــــل وغريمــــــــه ، و  الفاســــــــدة
، ال ســــيما وأن البدايــــة كانــــت مصــــرع الغــــريم الســــابق بمجــــرد  الحــــالى

نســــخة متوســــطة أخــــرى مــــن مجموعــــة .  خــــروج الشــــاب مــــن الســــجن
  . ’ نافـارو ‘

  شرطى للقتل —فى خط الواجب 
In the Line of Duty —A Cop for the 

Killing 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٢)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 

NBC. Ers: Anita Brandt-Burgoyce, Byron ‘Buzz’ Brandt, 
A.C.E. M: Mark Snow. PD: Guy Barnes. DPh: Frank 
Beascoechea, A.S.C. Co-P: Charles Haid. ExcPs: Kenneth 
Kaufman, Tom Patchett. W: Philip Rosenberg. P and D: 
Dick Lowry. 

Str: James Farentino. Stephen Weber. Susan Walters. 
Harold Sylvester. Dan Lauria. Jane Daly, Clyde Kusatsu. 
Tony Plana -as Mario Portillo Grande. And Charles Haid -as 
Tommy Quinn. 

يــــــأتى بعــــــد ’  فــــــى خــــــط الواجــــــب ‘الثــــــانى بــــــين مجموعــــــة أفــــــالم 
ـــر مـــن ذات عـــامين مـــن أولهـــا بـــذات الموجـــه الـــذى اســـتمر في هـــا ألكث

ـــــة دارت فصـــــولها فـــــى فلوريـــــدا.  مـــــرة ، فـــــى  مبنـــــى علـــــى قصـــــة واقعي
ـــة ـــاقير بالمدين ـــق مكافحـــة العق ـــه عـــن عمـــد  فري ـــل واحـــد من ، حيـــث يقت

ــــــار النفســــــى بوحشــــــية ــــــن االنهي ــــــع بمــــــا يقــــــرب م .  ، فيصــــــاب الجمي



٢٦٤  

يكــــابر علــــى أزمتــــه وأزمــــة زمالئــــه إلــــى أن تفلــــح )  فــــارينتينو (رئيســــهم 
، وبعــــد قليــــل  ويــــة الشخصــــية فــــى إعادتــــه للتماســــكزوجتــــه الســــابقة ق

ــــى زعــــيم العصــــابة الــــذى  ــــبض عل ــــدة للق ــــة الجدي ــــع الحمل ــــدأ الجمي يب
كفــــــيلم شــــــرطة يتميــــــز بمــــــذاق .  لــــــم يفلحــــــوا فــــــى إدانتــــــه مــــــن قبــــــل

ـــــق  إضـــــافى خـــــاص ـــــى األحـــــوال النفســـــية للفري ـــــز إل ـــــذهب التركي ، إذ ي
نــــب مــــع ، جنبــــا إلــــى ج وروح األســــرة الســــائدة بيــــنهم وبــــين عــــائالتهم

  . تفاصيل شغلهم ومخاطره التقليدية
   ٢/١فى سبيل الحب 

  ق أأ ٩٠)   س/  شاطئ الحياة ( ١٩٥٥مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج
،  ، وداد حمــــــدى ، عبــــــد العزيــــــز خليــــــل ، يحيــــــى شــــــاهين ماجــــــدة
  . زكى إبراهيم

هـــــذه هـــــى القيمـــــة الوحيـــــدة .  أول فـــــيلم مصـــــرى للشاشـــــة العريضـــــة
كهــــل يــــرفض :  ، وبحبكــــة غيــــر معقولــــة جة، فهــــو درامــــا ثــــأر ســــاذ لــــه

.  تــــــزويج ابنتــــــه إال لمــــــن يثــــــأر مــــــن قاتــــــل شــــــقيقته المســــــجون حاليــــــا
  ! البطل يصبح مجرما ليدخل السجن ويقتل

  ☺ فى شيكاجو القديمة 
In Old Chicago 

  ق أأ ٩٥)   ت  ( ١٩٣٨أميركا 
Twentieth Century Fox. AD: William Darling, Ralph 

Sternad. AD: William Darling, Ralph Sternad. Sd: E.H. 
Hanson. MD: Louis Silvers. E: Barbara McLean. AstD: 
Robert Webb. SpVFx: H. Bruce Humberstone, Daniel B. 
Clark, Fred Sersen, Louis J. Witte. DPh: Peverell Marley. 
Based on the N We the O’Learys: Niven Busch. S: Lamar 
Trotti, Sonya Levien. ExcP: Darryl Zanuck. P: Kerneth 
MacGowan D: Henry King. 

Tyrone Power, Alice Faye, Don Ameche, Alice Brady, 
Andy Devine, Brim Donlevy, Phyllis Brooks, Tom Brown, 
Sidney Blackmer, Gene Reynolds, Bobs Watson, Berton 
Churchill, Paul Hurst, Rondo Hatton, Eddie Collins. 

، تتحــــول إلــــى رد  ١٨٧١كارثــــة حريــــق شــــيكاجو الهائــــل فــــى عــــام 
مليــــــون دوالر مــــــن فــــــوكس علــــــى فــــــيلم متــــــرو األســــــطورى  ٢بتكلفــــــة 

، حيـــــــث  ١٩٠٦قبــــــل عـــــــامين عــــــن زلــــــزال ”  ســــــان فرانسيســــــكو “
رســــمت فــــى كليهمــــا الخطــــوط الخارجيــــة التــــى ال زالــــت تســــير معظــــم 

كيفيـــــة التـــــى يمكـــــن بهـــــا تنفيـــــذ أضـــــخم األشـــــياء أفـــــالم الكـــــوارث وال
ــــا وذروة ازدهــــارة الســــبعينيات  (داخــــل األســــتوديو  انظــــر أهمهــــا جميع

عــــن حريــــق أيضــــا كمــــا ]  ” الحريــــق المــــدمر “ [’  الجحــــيم البرجــــى ‘
فقـــــط ”  ســـــان فرانسيســـــكو ‘حقـــــق نصـــــف إيــــرادات .  ) هــــو واضـــــح

،  ، بقـــدر مــــا يرجـــع لعـــدم قــــوة رســـم الشخصــــيات لـــيس لعيـــب تقــــانى
التـــــــى تتمحـــــــور هنـــــــا حـــــــول أســـــــرة مكونـــــــة مـــــــن أم عاملـــــــة مكافحـــــــة 

، وثالثــــة أبنـــاء لــــيس بــــذات  ) بريـــدى نالــــت األوســـكار كــــدور داعـــم (
والخــــيط الـــــدرامى .  ) بــــاور وآمـــــيش وبــــراون (طموحاتهــــا المتواضــــعة 

الــــــرئيس قصــــــة حــــــب بــــــين أولهــــــم صــــــاحب أحــــــد المالهــــــى ومغنيــــــة 
هــــــا كونــــــه سياســــــيا ، مــــــع خيــــــوط موازيــــــة من ) ألــــــيس فــــــاى (الملهــــــى 

ــــيش (، بينمــــا أخــــوه  فاســــدا ذا أنشــــطة مشــــبوهة يشــــغل منصــــب )  أم
العمــــــدة ويحــــــاول مواجهــــــة الفســــــاد المستشــــــرى فــــــى مدينــــــة تتوســــــع 

عـــــن ”  ســـــان فرانسيســـــكو “نفـــــس بنيـــــة  (البيزنســـــات فيهـــــا بســـــرعة 
 ٨٠بعـــــد .  ) المدينـــــة الفاســـــدة التـــــى ســـــتطهرها الكارثـــــة مـــــن آثامهـــــا

،  ق ١١٠طولهــــــا اإلجمــــــالى كــــــان  (دقيقــــــة مــــــن النســــــخة األصــــــلية 
ومعظـــــم االختصـــــار فـــــى النســـــخة الحاليـــــة جـــــرى بطبيعـــــة الحـــــال مـــــن 

،  يبــــــدأ الحريــــــق ويجتــــــاح الــــــذعر المدينــــــة)  هــــــذه المقدمــــــة الطويلــــــة
ليســــتعرض الفــــيلم علــــى نحــــو أخــــاذ كــــل مــــن مظــــاهر الــــدمار والنيــــران 

  ، ووسائل مكافحتها وذروتها استخدام المتفجرات العنيفة
  . ق ١١٠صلى الزمن األ

AA (1937): SptAs (Brady); AstD. 
AAN (1937): Pic; OSt (Busch); Scr (Twentieth Century 

Fox Music Department -Louis Silvers -Head [No composer 
credit]); Sd. 

  فى صحتك 
  ق أأ ١٢٥)   س ( ١٩٥٥مصر 
  . عباس كامل:  إخراج

، محمـــــــــد  ، عـــــــــدنان ، مـــــــــروان ، فهمـــــــــى أمــــــــان حمــــــــدى غيـــــــــث
  . ، هرمين ، حورية حسن ، سلوى جالل قنديل

، ربمـــــا إلنهـــــا مـــــن المـــــرات القليلـــــة  ميلودرامـــــا صـــــارخة غيـــــر مقنعـــــة
التـــى تـــرك فيهـــا عبـــاس كامـــل مجالـــه المعتـــاد وهـــو الكوميـــديا الســـوداء 

، فيســـــير أوالده فـــــى مسلســـــل  هنـــــا أب ينحـــــرف للســـــكر.  الســـــاخرة
اضـــــا بعـــــد أن غـــــرر بهـــــا مـــــوت االبنـــــة إجه:  مأســـــاوى نهاياتـــــه كـــــاآلتى

، لــــــألب  وتحــــــول اآلخــــــر لمجــــــرم.  مــــــوت ابــــــن متســــــمما.  أحــــــدهم
  ! ، نهاية أليمة أيضا بالطبع

  فى الصيف الزم نحب 
  ق م ١٠٠)  س/   الحجاز/  السبكى ( ١٩٧٤مصر 

،  أســــــــامة حســــــــن:  قصــــــــة.  ٦٥٦أفــــــــالم ]  وكالــــــــة الجــــــــاعونى [
رشــــيدة  : مونتــــاچ.  محمــــد ســــالم:  ســــيناريو وحــــوار.  ســــالمة حســــن
محمـــــد :  إخـــــراج.  مصـــــطفى إمـــــام:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد الســـــالم
  . عبد العزيز

، ســــــمير  ، صــــــالح ذو الفقــــــار ، نــــــور الشــــــريف ماجــــــدة الخطيــــــب
ــــــة ، مديحــــــة كامــــــل صــــــبرى ،  ، ســــــعيد صــــــالح ، ســــــمير غــــــانم ، لبلب
،  ، وداد حمـــــــدى ، محمـــــــد لطفـــــــى ، عبـــــــد المـــــــنعم مـــــــدبولى أميـــــــرة

  . عماد حمدى
، فيقعــــون فــــى حــــب  نفســــيين للمصــــيف مرضــــى ٤طبيــــب يصــــحب 

، وتبــــدأ لعــــب قــــط وفــــأر عــــدة  بنــــات المتزمــــت عبــــد المــــنعم مــــدبولى
  . مسلية لحد ما

  فى طريقى رجل 
  ق أأ ١٠٠)  س/   السبكى ( ١٩٦٧لبنان 

ــــــالم صــــــوت العــــــرب ــــــد العزيــــــز ســــــالم:  ســــــيناريو.  أف مــــــدير .  عب
  . سيد طنطاوى:  إخراج.  مسعود عيسى:  التصوير
،  ، عمـــــر ذو الفقـــــار ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم ب نـــــافع، إيهـــــا رنـــــدة

  . نادية حمدى
البطلــــة تقــــدم علــــى االنتحــــار بعــــد إغــــواء رجــــل لهــــا ورحيلــــه للســــفر 

فــــى هــــذه اللحظـــــة ســــيظهر لهــــا مــــن ســــيمنعها ويبـــــدأ .  حــــول العــــالم
  . ميلودراما عاطفية مفتعلة وساذجة.  الحب كما تعلم

   ٢/١فى الهوا سوا 
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت /  الليثى ( ١٩٥١مصر 
  . يوسف معلوف:  إخراج
ـــــس ، كمـــــال الشـــــناوى شـــــادية ـــــل ، إســـــماعيل ي ـــــاخر  ، زوزو نبي ، ف
، عبـــــد المـــــنعم  ، ريـــــاض القصـــــبجى ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى فـــــاخر

  . ، صالح منصور إسماعيل
، عــــن الشــــاب الــــذى يســــاعد حبيبتــــه فــــى  كوميــــديا غنائيــــة عاطفيــــة

ســــــتنوام وذلــــــك مــــــن أجــــــل الـــــتخلص مــــــن ســــــيطرة عمتهــــــا عليهـــــا باال
كوميـــــديا فعالـــــة ال ســـــيما .  تزويجهـــــا مـــــن شـــــرير ثـــــرى تقاســـــمه ثروتـــــه

  . المفارقات الناجمة عن فكرة االستنوام
   ٢/١فى وضح النهار 

In Broad Daylight 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٩١أميركا 

M: Patrick Williams. E: Scott Vickrey. PD: John Frick. 
DPh: Robert Draper. LinePs: Michael Biber & Jeffrey C. 
Hogue. Co-ExcP: William Hanley. ExcP: John Faunce 
Roach. TP: William Hanley. Based on the Non-Fiction B In 
Broad Daylight: Harry MacLean. D: James Steven Sadwith. 

Brian Dennehy. ¤. Str: Cloris Leachman. Marcia Gay 
Harden. Chris Cooper. John Anderson. Ken Jenkins. Robert 
Schenkkan, David Neidorf. 
عـــن قصـــة واقعيـــة حـــول لـــص خنـــازير دخـــل الســـجن وخـــرج لبلدتـــه 

يتحــــرش فــــى صــــمت ودون مخالفــــة صــــريحة للقــــانون بمــــن .  وأســــرته
ــــــا  تســــــببوا فــــــى ســــــجنه ــــــه علن ــــــر باغتيال فــــــى وضــــــح  ‘، وينتهــــــى األم

، وتفشـــــل الشـــــرطة فـــــى الحصـــــول  كـــــل أهـــــل البلـــــدةوســـــط  ’  النهـــــار
ــــن أى مــــنهم بمــــن هــــو الجــــانى ــــراف م ــــى اعت ــــأخوذ عــــن قصــــة .  عل م

، ثــــم  ، ومبنــــى بطريقــــة طمــــوح بجعلــــك تتعــــاطف ضــــد البطــــل حقيقيــــة
عـــــادة هـــــذا طمـــــوح .  معـــــه بمجـــــرد اغتيالـــــه° ١٨٠ينقلـــــب تعاطفـــــك 

الحالــــــة الكالســــــية هــــــى فــــــيلم   (صــــــعب التحقيــــــق ســــــينمائيا للغايــــــة 
ــــ ــــة الدقــــة “ك كووبري ــــة آلي ــــأثير  ) ” برتقال ، لكــــن يمكــــن القــــول أن الت

الكلــــى لــــم يكــــن فاشــــال فــــى هدفــــه وهــــو إدانــــة أخــــذ القــــانون باليــــد 
مـــــن  (، ومـــــا تحملـــــه مـــــن بعـــــد دينـــــى  ’ علـــــى طريقـــــة راكبـــــى الليـــــل ‘

، ومــــن عــــاش  التبريــــرات العلنيــــة ألهــــل البلــــدة آيــــات كــــالعين بــــالعين
ــــــد أن األ بالســــــيف بالســــــيف يمــــــوت ــــــذكر بحركــــــات ، زائ ــــــه ي ــــــر كل م

ـــــة ـــــالغ ـ  فـــــى هـــــذا .  ) الكـــــالن ذات الالفتـــــات الديني ورغم القصـــــر الب
فـــــى المســــــاحة التـــــى منحهــــــا لـــــذلك التعــــــاطف العكســـــى فــــــى نهايــــــة 

اعتمــــد فــــى األســــاس علــــى كشــــف جوانــــب أخــــرى للشخصــــية  ـ  الفيلم
  . بعد موتها كعالقته الطيبة العطوف بأسرته وأطفاله وما إلى ذلك

    ٢/١فـيديودروم 
Videodrome 

  ق م ٨٩)   — ( ١٩٨٢كندا 
[Universal] Guardian Trust Company [Filmplan 

International; Canadian Film Development Corporation; 
Famous Players Limited]. SpMUp Designed and Created: 
Rick Baker. AD: Carol Spier. E: Ronald Sanders, C.F.E. 
OM: Howard Shore. DPh: Mark Irwin, C.S.C. AscP: 
Lawrence Nesis. ExcPs: Victor Solnicki and Pierre David. 
P: Claude Héroux. W and D: David Cronenberg. 

Str: James Woods. Sonja Smits. And Deborah Harry -as 
Nicki. AlsoStr: Peter Dvorsky, Les Carlson. Jack Creley, 
Lynne Gorman.  ↑ Julie Khaner, Reiner Schwarz, David 
Bolt, Lally Cadeau, Henry Gomez, Harvey Chao, David 
Tsubouchi, Kay Hawfrey, Sam Malkin, Bob Church, Jayne 
Eastwood, Franciezka Hedland. 

، وصــــــل  لموجــــــه الرعــــــب فــــــائق الجــــــرأة’  الفنيــــــة ‘ذروة المرحلــــــة 
يـــــز واإلقبـــــاض وجـــــرأة التعبيـــــر وتجســـــيد البشـــــاعات فيهـــــا لـــــذرى التقز 

ــــاقش  الصــــادمة ــــى تن ــــة الت ــــن الذهني ــــل م ــــر قلي ــــع غي ، لكــــن لألســــف م
صــــاحب محطــــة .  أفــــالم الرعــــب المقــــزز ذاتهــــا ـ  صدق أو ال تصدقـ  

ــــــدو أنهــــــا  تليفـــــــزيونية ألفــــــالم الجــــــنس الســــــادى يكتشــــــف محطــــــة يب
ـــــــن پيتســـــــبيرج  ـــــــة م .  ودرومالواليات المتحـــــــدة اســـــــمها فــــــــيديـ  قادم

ـــه ـــر مـــن تركيـــب المـــخ ذات ـــا غـــامض يغي ـــراع م ، حيـــث  الواقـــع أنهـــا اخت
ــــــب ــــــاب غري ــــــه أن يتحــــــول بطــــــل  يصــــــيب بثهــــــا المشــــــاهد بإكتئ ، يلي

يبـــــدأ .  الفـــــيلم دون وعـــــى للســـــادية الجنســـــية مـــــع صـــــديقته الجديـــــدة
ــــى  ــــأن مخترعهــــا عــــالم ف ــــاة ليفاجــــأ ب ــــر هــــذه القن فــــى البحــــث عــــن مق

يتواصــــل انغماســــه فــــى .  ه حاليــــاوســــائط االتصــــال مــــات وتــــديرها ابنتــــ
ـــــه ـــــاة علي ـــــرامج القن ـــــأثيرات المتصـــــاعدة لب ، وأبرزهـــــا تحـــــول بعـــــض  الت

تحــــــول بطنــــــه  (أجــــــزاء جســــــمه لمكونــــــات ماديــــــة علــــــى نحــــــو دائــــــم 
ـــده داخلهـــا ،  لفتحـــة فـــرج تقبـــل شـــرائط الفــــيديو أو تـــذيب مـــن يمـــد ي

أو مــــثال تحــــول يــــده لمســــدس يســــتخدمه فــــى النهايــــة فــــى قتــــل ذلــــك 
، وذروتــــه االنتحــــار ذاتــــه مــــع البرنــــامج  ) متجســــد مــــن جديــــدالعــــالم ال

الصــــورة المحوريــــة هــــى .  الــــذى يعــــد بهــــذا المعنــــى ذروة كــــل البــــرامج
التجســــيد المــــادى بأشــــد صــــور الرعــــب فظاعــــة لآلثــــار المعنويــــة التــــى 

مــــــن هنــــــا وحســــــب .  تحــــــدث لكــــــل مشــــــاهدى التليفـــــــزيون العــــــاديين
فـــــيلم غايـــــة فـــــى  ‘:  ’ الســـــينما الخياليـــــة ‘پيتـــــر نيكـــــوللز فـــــى كتـــــاب 

، غايــــة فــــى الرعــــب البــــدائى  الثقافــــة بالنســــبة لهــــواة الرعــــب البــــدائى
  ! ’ بالنسبة للمثقفين

  فيروز هانم 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥١مصر 

ـــــــأليف وحـــــــوار.  األفـــــــالم المتحـــــــدة ـــــــاس كامـــــــل:  ت ـــــــدس .  عب مهن
ــــــــاچ ســــــــيد شــــــــلبى:  الصــــــــوت :  تصــــــــوير.  ســــــــعيد الشــــــــيخ:  ؛ مونت
:  ســـــيناريو وإخـــــراج.  أنـــــور وجـــــدى:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  نصـــــر محمـــــود

  . عباس كامل
ــــــة المعجــــــزة ــــــروز:  الطفل ــــــع.  ¤.  في ــــــة كاريوكــــــا:  م ، حســــــن  تحي

،  ، عـــــادل عبـــــاس ، عبـــــد الفتـــــاح القصـــــرى وفـــــردوس محمـــــد.  فـــــايق
، لـــــــوال  ، محمـــــــد البكـــــــار ] إســـــــتيفان روســـــــتى [ـ  إســـــــتفان روســـــــتى 

، عبـــــــــد المـــــــــنعم  ا، محمـــــــــود رضـــــــــ ، عبـــــــــد الحميـــــــــد زكـــــــــى عبـــــــــده
  . ، حسن أتلة إسماعيل

ـــــد  ـــــروز بع ـــــة في ـــــالم الطفل ـــــانى أف ـــــونيرة .  ” ياســـــمين “ث القصـــــة لملي
، تحولــــــت إلــــــى فعــــــل الخيــــــر بســــــبب تعرفهــــــا بــــــابن  صــــــغيرة يتيمــــــة

، أهمهـــــا  تنويعـــــات جديـــــدة ممتعـــــة فـــــى شخصـــــية الطفلـــــة.  ســـــمكرى
ـــذى  ـــة وصـــيها ال تعاطفهـــا وتعاونهـــا مـــع أهـــل الحـــارة الفقـــراء فـــى محارب

أهـــــم وأطـــــرف اســـــتعراض تمثـــــل فيـــــه ياســـــمين دور .  ينهبهـــــا وينهـــــبهم
ـــــــى كـــــــل حالـــــــة  ـــــــات يتيمـــــــات مـــــــن شـــــــعوب مختلفـــــــة تتعـــــــرض ف فتي

  . الستغالل وصيها
  فيش وتشبيه 

  ق م ١١٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . عدلى يوسف:  إخراج

، حســـــــن  ، دالل عبـــــــد العزيـــــــز ، محمـــــــود الجنـــــــدى أحمــــــد بـــــــدير
، حســـــــن  زيـــــــزى مصـــــــطفى:  ، الراقصـــــــة ، عهـــــــدى صـــــــادق حســـــــنى
  . ، سيف اهللا مختار ، أمل أحمد الديب

مجموعــــة مــــن المحتــــالين تقنــــع قرويــــا قادمــــا للقــــاهرة بافتتــــاح مطعــــم 
،  وتتــــوالى المفارقــــات حــــين يبــــدأ فــــى االجــــراءات الروتينيــــة!  للفــــول

فكــــــرة جيــــــدة وقالــــــب  .  وتكتشــــــف غلطــــــة فــــــى بطاقتــــــه الشخصــــــية
ـــــــت الم ـــــــدى للشخصـــــــيات واألحـــــــداث وإن كان ـــــــة كومي حصـــــــلة بطيئ

  . وغير مسلية
  الفيضان الرهيب

  . ” الفيضان—فالود  “:  انظر
   ٢/١فـيفـا زاالطا 

  ق م ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٧٦مصر 
قصـــــــــة .  أفـــــــــالم فــــــــؤاد المهنــــــــدس]  الهيئــــــــة العامــــــــة للســــــــينما [

.  كمــــــال أبــــــو العــــــال:  مونتــــــاچ.  أنــــــور عبــــــد اهللا:  وســــــيناريو وحــــــوار
ــــدس الــــديكور .  وديــــد ســــرى:  التصــــوير مــــدير.  نهــــاد بهجــــت:  مهن

  . حسن حافظ:  إخراج
، نبيـــــل  ، نبيلـــــة الســـــيد ، ســـــمير غـــــانم ، شـــــويكار فـــــؤاد المهنـــــدس

،  ، توفيـــــق الـــــدقن ، محمـــــود أبـــــو زيـــــد ، حســـــن مصـــــطفى الهجرســـــى
ــــدر ــــل ب ــــاس نبي ــــاس ، أســــامة عب ــــا مــــوافى ، ســــالمة إلي ، محمــــد  ، زكري

  . طه
، لكنهـــــا  يـــــذكوميـــــديا ويســـــترن مصـــــرية بالغـــــة الـــــرداءة كفكـــــرة وكتنف

ــــالطبع مــــن ســــيل طيــــب مــــن الضــــحكات مصــــرى يصــــبح .  ال تخلــــو ب
، يوصـــــــى ابنتـــــــه  حاكمـــــــا للمكســـــــيك وحـــــــين يصـــــــاب وقبـــــــل موتـــــــه

، وهــــو  بالبحـــث عــــن ابــــن عمهـــا فــــى مصــــر ليصــــبح حاكمـــا بــــدال منــــه
بـــــالطبع ال يعـــــرف شـــــيئا عـــــن الخيـــــول أو المسدســـــات وهكـــــذا تســـــير 

  .  األمور
   ٢/١فـيكتور فـيكتوريا 

Victor Victoria 
  ق م ١٣٣)  — ( ١٩٨٢بريطانيا 

Metro Goldwyn Mayer. OM: Henry Mancini. Lyr: Leslie 
Brecusse; M: Henry Mancini. Chor: Paddy Stone. CD: 
Patricia Norris. AscPs: Gerald T. Nutting. Buckhantz-NMC 
Company, Incorporated. E: Ralph E. Winters, A.C.E. PD: 
Rodger Maus. DPh: Dick Bush, B.S.C. S: Blake Edwards. 
P: Blake Edwards and Tony Adams. D: Blake Edwards. 

Julie Andrews. James Garner. Robert Preston. ¤. Lesley 
Ann Warren. Alex Karras. John Rhys-Davies. 

ـــــــة يضـــــــمر ســـــــوقها:  ١٩٣٤فرنســـــــا  ، فتتحـــــــول  ســـــــوپرانو إنجليزي
،  ، فتصــــــبح معبــــــودة پــــــاريس شخصــــــية نبيــــــل پولنــــــدى مخنــــــثألداء 

ـــــــز  ـــــــدأ عالقـــــــة حـــــــب مربكـــــــة مـــــــع رجـــــــل عصـــــــابات أميركـــــــى معت وتب
ــــــه ــــــيلم ألمــــــانى .  برجولت ــــــأخوذة عــــــن ف ــــــة م ــــــديا رفيع ـــــــيكتور  ‘كومي ف
ـــــالث ســـــنوات فـــــيلم  ١٩٣٣’  وفــــــيكتوريا ـــــه أيضـــــا بعـــــد ث ، صـــــنع من

مطابقتهــــا المفارقــــات اللغويــــة وعــــدم .  ’ أوال فتــــاة ‘بريطــــانى بعنــــوان 
للمكــــــان والزمــــــان والشخصــــــيات هــــــو المصــــــدر الراقــــــى المتواصـــــــل 

أغــــــــان خالبــــــــة ألنــــــــدروز بأســــــــلوب النمــــــــر المســــــــرحية .  للكوميــــــــديا
ـــــالطبع ـــــدروز متألقـــــة ب ـــــه الســـــينما أن ، لكـــــن كمـــــا  القـــــديم الـــــذى هجرت

تجبــــر المشــــاهد علــــى التأمــــل فــــى نجمتــــه  ‘:  قالــــت مجلــــة تــــايم أوت
، عنــــدما تصــــبح فجــــاة  ســــيا عــــادةالعذبــــة المريحــــة وغيــــر الصــــارخة جن

ـــــة الجاذبيـــــة واإلثـــــارة حـــــين ترتـــــدى مالبـــــس الرجـــــال پـــــاريس .  ’ فائق
ــــــرو  ــــــى ســــــتوديوهات مت ــــــزات بارعــــــة ف ــــــة ليســــــت ســــــوى تجهي المتألق

طـــاقم تمثيــــل ثــــانوى .  البريطانيـــة نــــال عنهـــا رودچــــر مـــاوس األوســــكار
ــــى بريســــتون ــــى المثل ــــرة جنســــيا  مشــــرق ال ســــيما المغن ، والتابعــــة المثي

ـــنلجـــا هـــا هـــو بليـــك :  إجمـــاال قـــد يجـــوز القـــول.  رنر ليســـلى آن واري
إدواردز ارتقــــــى أخيــــــرا لمصــــــاف إيرنســــــت لــــــوبيتش وبيللــــــى وايلــــــدر  

  . كأحد أساتذة الكوميديا المستعقدة
AA: OSongScr and Its Adp or [Best] AdpScr (Mamcini) 
AAN: As (Andrews); SptA (Preston); SptAs (Warren); 

SBased on Material from Another Medium; AD-SD (Maus, 
Tim Hutchinson and William Craig Smith -AD, Harry 
Cordwell -SD); CD. 

   



٢٦٥  

  القاتل الشرس 
Assassin 

  ] تليفـزيونى [ق م  ١٠٥)  ت/    ف  ( ١٩٨٦أميركا 
CBS. M: Anthong Guefen. E: James Galloway, A.C.E. 

PD: Vincent J. Cresciman. DPh: Chuck Arnold. P: Neil T. 
Maffeo. W and D: Sandor Stern.  ExcP: Sandor Stern. 
AscP: Henry Golas. C: Ellen Meyer. 

Robert Conrad. ¤. Karen Austin. Richard Young. Jonathan 
Banks. And Robert Webber.  Ben Frank, Jessica Nelson. 
Nancy Lenehan, Len Birman. Robert F. Hoy, Nick Angotti, 
Grace Simmons, Allan Graf. Richard Newton, Scott 
Lincoln, John H. Evans, Patrick Gormen. 
القــــائم باألغتيــــاالت فــــى المخــــابرات األميركيــــة يأخــــذ ملفــــا بأســــماء 

الـــــرئيس يســـــتدعى الوحيـــــدة التـــــى كانـــــت .  العـــــاملين وينطلـــــق لقـــــتلهم
ـــا ـــه يوم ـــل ، زميلت ـــه القات ـــة ال يعرف ـــزال مـــن مـــدة طويل ـــدأ .  وقناصـــا معت تب

، المواجهـــــــــة مـــــــــع القاتـــــــــل  البطلـــــــــة الحســـــــــناء أســـــــــتاذة الحاســـــــــوب
ـــــــرت جـــــــوليم  ـــــــى  (المســـــــمى روب ـــــــال مســـــــخى ف الجـــــــوليم اســـــــم تمث
، الــــذى يتضــــح أنــــه روبــــوت صــــممته  ) اإلســــاطير اليهوديــــة األوروپيــــة

ؤيــــة والقــــوة لحســــاب الوكالــــة التــــى حولتــــه آللــــة قتــــل فتاكــــة خارقــــة الر 
ـــــــا ـــــــا ال يمكـــــــن قتله ـــــــة وتقريب ـــــــة للقـــــــوانين  والدق ، وعـــــــدلت بالمخالف

، أن ينفـــــذ  أن ال يقتـــــل آدميـــــا (األساســـــية الثالثـــــة لتصـــــميم الروبـــــوت 
ــــــانون األول ــــــع الق ــــــارض م ــــــر بمــــــا ال يتع ، أن يتصــــــرف بمــــــا ال  األوام

ـــــانى ـــــة .  ) يتعـــــارض مـــــع القـــــانونين األول والث أيضـــــا هـــــو طبيعـــــى للغاي
ـــــالجنس ممـــــا يســـــهل عقـــــد صـــــداقة واالختبـــــاءحتـــــى فيمـــــا يتع .  لـــــق ب

اآلن يتوصـــــــل الـــــــبطالن لمـــــــذكرات المســـــــئول الـــــــذى أعـــــــاد برمجتـــــــه 
ــــة مــــؤخرا ــــدون تحجــــيم نشــــاط الوكال .  ، باألســــاس للــــتخلص ممــــن يري

هـــــو  ـ  الضحية التاليةـ  يقـــــرر الجميـــــع جعـــــل بيـــــت رئـــــيس المخـــــابرات 
علــــى فكـــــرة ، والتنويعـــــة  عمــــل مثيـــــر ومــــتقن.  المصــــيدة المرتقبــــة لـــــه
  . الروبوت ذكية ومبتكرة
   ٢/١قاتل الفاتنات 

Looker 
  ق م ٩٤)  إى إتش إى  ( ١٩٨١أميركا 
  . ” فتيات الموت “،  ” فتيات للموت “:   ف

[Warner Bros.] The Ladd Company. C: Lynn Stalmaster 
& Assciates. AscP: John Lugar. M: Barry deVorzon. E: Carl 
Kress. PD: Dean Edward Mitzner. DPh: Paul Lohmann. P: 
Howard Jeffrey. W and D: Michael Crichton.  Looker and 
Highwire M and Lyr: Barry deVorzon and Michael Towers; 
Perf: Sue Saad. 

Albert Finney. James Coburn. Susan Dey. Leigh Taylar-
Young. Dorian Harewood. Tim Rossovich.  Co-Str: 
Darryl Hickman, Kathryn Witt, Terri Welles. Michael 
Gainsborough, Ashley Cox, Donna Benz, Catherine Parks. 
↑ Terry Kiser, Georgann Johnson, Richard Venture, 
Anthory Charnota, Vanna White. 

ـــــــووكر هـــــــى اختصـــــــار ـــــــة ذا ‘ ل ـــــــة الكينيتي ت االســـــــتجابات االنفعالي
، وبغــــــض النظــــــر عــــــن معناهــــــا أو مــــــدى  ’ ، للضــــــوء التــــــيمم الُمَقلــــــى

، فهـــى مشــــروع تنميـــه شـــركة بحــــوث حاســـوبية متقدمـــة كجــــزء  واقعيتـــه
، وذلــــــك لحســــــاب شــــــركة  مــــــن مؤسســــــة عمالقــــــة متعــــــددة الحقــــــول

وهـــو عبـــارة عـــن شـــعاع شـــبه تنـــويمى يبـــث مـــن ُمقـــل .  اإلعالنـــات فيهـــا
ـــــــدين حاســـــــوبيا ـــــــات المول ـــــــى اإلعالن ـــــــالث ا.  ممثل ـــــــة مصـــــــرع ث لبداي

فتيـــات كــــان البطـــل جــــراح التجميــــل الرفيـــع فــــى ضـــاحية هوليــــوود قــــد 
ـــــنهن تلـــــك  ـــــديالت دقيقـــــة جـــــدا طلبتهـــــا م ـــــات بتع أجـــــرى لهـــــن عملي

ـــــة للوصـــــول بجمـــــالهن للكمـــــال ـــــتخلص مـــــنهن  الشـــــركة الچيني ـــــم ت ، ث
واآلن عليـــــه حمايـــــة فتـــــاة رابعـــــة مـــــن خطـــــر .  قبـــــل أن يكشـــــفن أمرهـــــا

، وذلــــك  فعلــــه تلــــك المؤسســــة الغامضــــة، واكتشــــاف ســــر مــــا ت القتــــل
فـــى تتـــابع طويـــل جـــدا يـــدور داخلهـــا وينتهـــى بكشـــف الســـر فـــى حفـــل 

ـــــرويج للمشـــــروع  ـــــه أصـــــال الت أســـــوأ أداء لكـــــوبيرن كالشـــــرير  (قصـــــد ب
ـــــيس هـــــذه المؤسســـــة ـــــث .  ) رئ ـــــن حب ـــــون م ـــــالم كرايت وربمـــــا أســـــوأ أف

ـــوى العلمـــى ـــر .  المحت ـــم شـــرير زائـــد تشـــويق كبي يضـــاف  (كالعـــادة عل
ــــــا  ــــــاتهن ــــــات الفائق ــــــن .  ) حشــــــد الفاتن ــــــر م ــــــاك الكثي ــــــد أن هن األبع

ـــــم الســـــىء ، إذ مـــــثال كـــــان يكفـــــى فـــــى الواقـــــع إجـــــراء تعـــــديالت  العل
،  طفيفــــــة فــــــى الصــــــورة الحاســــــوبية للحصــــــول علــــــى األنثــــــى الكاملــــــة

  ! راء عمليات تجميل وقتل ويحزنوندون اج
  قاتل ما قتلش حد 

  م ق ١٠٠)  س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٧٩مصر 
قصــــــــــة .  المصــــــــــرية اللبنانيــــــــــة للتجــــــــــارة والســــــــــينما]  چيبكــــــــــو [

مهنـــــــدس .  ، مـــــــدحت الســـــــباعى بهجـــــــت قمـــــــر:  وســـــــيناريو وحـــــــوار
ــــاظر ــــاچ.  جمــــال ســــالمة.  د:  موســــيقى.  نهــــاد بهجــــت:  المن :  مونت

:  إخــــــراج.  كمــــــال كــــــريم:  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم
  . محمد عبد العزيز
، عزيــــــزة  ، عمــــــر الحريــــــرى ، إيمــــــان ، أثــــــار الحكــــــيم عــــــادل إمــــــام

ـــــــــب ، أحمـــــــــد خمـــــــــيس ، صـــــــــالح نظمـــــــــى حلمـــــــــى ،   ، أحمـــــــــد رات
  . ، أحمد ماهر ، هانى الشين ، على الشريف شيرين

، يتفــــق مــــع أرملــــة قاتلــــة  موظــــف التــــأمين المصــــاب بــــورم فــــى المــــخ
يحكـــــم .  علـــــى االعتـــــراف بجريمتهـــــا ليـــــؤمن مســـــتقبل ابنتـــــه الصـــــغيرة

تتابعــــات .  لــــه عمليــــة يــــزال فيهــــا الــــورم، لكــــن تجــــرى  عليــــه باإلعــــدام
ـــــــــه ـــــــــت براءات ـــــــــف يثب ـــــــــة هـــــــــى كي الموضـــــــــوع ذو المســـــــــتوى .  النهاي

،  ، لكنــــه منفــــذ علــــى نحــــو جــــذاب الهيتشــــكوكى مكــــرر هنــــا بالتأكيــــد
ــــل ــــين البطــــل األرم ــــات اإلنســــانية ب ــــى العالق ــــز عل ــــع تركي ، ومدرســــة  م

تمثيــــــــل هــــــــادىء وغيــــــــر .  ابنتــــــــه الرقيقــــــــة وبــــــــين البنــــــــت وكليهمــــــــا
  . ، ومقنع تماما من عادل إمام ضىاستعرا

   ٢/١القاتل المجهول 
The Glimmer Man 

  ق م ٩٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٦أميركا 
Warner Bros. M: Trevor Rabin. M: Trevor Rabin. E: 

Donn Cambern, A.C.E. PD: William Sandell. DPh: Rick 
Bota. ExcP: Michael Rachmil. W: Kevin Brodbin. P: Steven 
Seagal and Julius R. Nasso. D: John Gray. 

Steven Seagal. Keenan Ivory Waynes. ¤ Bob Gunton. 
Brian Cox. And Michelle Johnson. 
ـــيس  ـــوس أنچل ـــى قـــوة شـــرطة ل ـــورك إل ـــو ي ـــو مـــن ني شـــرطى منقـــول للت
ــــــدين  ــــــل لســــــفاح مت ــــــون سلســــــلة جــــــرائم قت ــــــه المل ــــــع زميل يتحــــــرى م

ــــــأوام الضــــــحية .  ر يتلقاهــــــا مــــــن يســــــوع المســــــيحيصــــــلب ضــــــحاياه ب
ــــه بصــــمة علــــى جســــدها  األخيــــرة هــــى زوجــــة البطــــل الســــابقة ، وألن ل

وألنـــه ذو ماضـــى غـــامض ويـــؤمن حاليـــا بالبوذيـــة ويرتـــدى أشـــياء غريبـــة 
، تتجـــه الشـــكوك إليـــه ويوقـــف عـــن العمـــل فـــور  ويمـــارس فنـــون القتـــال

ـــــل الســـــفاح الكـــــاثوليكى ـــــه بهـــــذا ويســـــي.  إفالحـــــه فـــــى قت ر وراء ال يأب
الخـــيط الـــذى يـــؤمن أنـــه الحقيقـــة العميقـــة وهـــو المافيـــا الروســـية التـــى 

، ويشـــــاركه ذلـــــك  تهـــــرب أســـــلحة كيميائيـــــة لإلرهـــــابيين داخـــــل أميركـــــا
هـــــذا .  الزميـــــل بعـــــد أن أدرك أن حياتـــــه هـــــو أيضـــــا باتـــــت مســـــتهدفة

، إذ يبــــــــدو أن  التحــــــــول فــــــــى القصــــــــة أحــــــــبط بعــــــــض المشــــــــاهدين
صــــــمت  “ن يتوقــــــع النــــــاس الحــــــديث عــــــن ســــــفاح متسلســــــل تعنــــــى أ

، فمـــــــا بالـــــــك بـــــــإغالق  آخـــــــر”  خطايـــــــا ٧ “آخـــــــر أو ”  الحمـــــــالن
ـــــــف مبكـــــــرا ـــــــدين الشـــــــرير  المل ـــــــد أن ذكـــــــرت تيمـــــــة ال ـــــــذات بع ، بال

الحقيقــــــة أن الفــــــيلم لــــــم يخطــــــى كثيــــــرا .  بالــــــذات’  ٧ ‘الجميــــــع پ
ـــــة  ـــــر مـــــن حكاي ـــــة أن ثمـــــة شـــــىء خفـــــى أكب وكـــــان واضـــــحا مـــــن البداي

األهـــم أنـــه يظـــل .  شـــباك التـــذاكر ، لكـــن هـــذا لـــم يســـعفه فـــى الســـفاح
ــــل ــــف الجمي ــــن العن ــــة م ــــاد بالنســــبة لســــيجآل  جرعــــة طيب ــــوق المعت ، ف

ـــال  ـــة فـــى ممارســـته فنـــون القت ـــادرا مـــا كـــان أكثـــر شراســـة ودموي الـــذى ن
ــــــا ــــــه .  مــــــن هن ــــــب علي ــــــال وتحطــــــيم الموجــــــودات المترت مشــــــاهد القت

ـــــة ـــــة ومـــــؤثرات صـــــوتية فائق ـــــا بلقطـــــات مقرب ، هـــــذا هـــــو  منفـــــذة جميع
العنــــوان جــــاء مــــن ماضــــى .  ا يميــــز أســــلوب الموجــــه جــــراىأكثــــر مــــ

ـــــى فــــــييتنام ال  ـــــى القـــــوات الخاصـــــة عنـــــدما كـــــان األعـــــداء ف البطـــــل ف
  ! يرون منه سوى الوميض ثم يصرعون

  القاتلة 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٢مصر 

ــــــة األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو  [ األهــــــرام ]  أفــــــالم مصــــــر العربي
موســـــــــــيقى .  ماجـــــــــــدة خيـــــــــــر اهللا:  أليفتـــــــــــ.  للســـــــــــينما والفــــــــــــيديو

المنــــــــــتج .  ســــــــــلوى بكيــــــــــر:  مونتــــــــــاچ.  راجــــــــــح داوود:  تصــــــــــويرية
ــــــد المســــــيح:  المنفــــــذ ــــــدير التصــــــوير.  مجــــــدى عب ــــــد :  م عــــــادل عب
  . إيناس الدغيدى:  إخراج.  العزيز

ـــــــده فـــــــاروق الفيشـــــــاوى ،  ، حســـــــن حســـــــنى ، إيمـــــــان ، فيفـــــــى عب
، مجــــدى  ليــــل، حســــنى عبــــد الج ، شــــفيق الشــــايب هشــــام عبــــد اهللا

  . ، فؤاد برهام ، نادية رفيق ، عزت المشد ، عطية عويس فواز
واحـــــد مـــــن أفضـــــل األدوار التـــــى أدتهـــــا الراقصـــــة المتحولـــــة لنجمـــــة 

سلســـــلة جـــــرائم قتـــــل لرجـــــال أغلـــــبهم مـــــن .  ســـــينمائية فيفـــــى عبـــــده
، يتوصـــــــل البطـــــــل محقـــــــق الشـــــــرطة إلـــــــى أن جارتـــــــه  الطبقـــــــة العليـــــــا

إنحنــــــاءة حبكــــــة .  اءهــــــا جميعــــــاالحســــــناء هــــــى الخــــــيط المشــــــترك ور 
ـــا ـــدافعا عنهـــا بـــأن يصـــبح محامي ـــدة أن ينقلـــب م ـــدما يكتشـــف  جي ، عن

أنهـــــــا مصـــــــابة بالفصـــــــام حيـــــــث أن كـــــــل ذلـــــــك نجـــــــم عـــــــن تعرضـــــــها 
المشــــــكلة أن زوجــــــة ضــــــحيتها األخيــــــرة .  لالغتصــــــاب وهــــــى طفلــــــة

، تســــتغل نفوذهــــا لــــدفعها نحــــو حكــــم  وهــــو سياســــى كبيــــر)  إيمــــان (
  . اإلعدام

    ٢/١حترفة القاتلة الم
The Assassin 

  ق م ١٠٩)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
Aka: Point of No Return (US). 
Warner Bros. C: Bonnie Timmermann. CD: Marlene 

Stewert. M: Hans Zimmer. FE: Frank Morriss. PD: Philip 
Harrison. DPh: Michael Watkins. Asc-Ps: D.J. Caruso, 
David Sosna. Co-P: James Herbert. Based on Luc Besson’s 
Nikita. S: Robest Getchell and Alexandra Seros. P: Art 
Linson. D: John Badham. 

Bridget Fonda. ¤ Gabriel Byrne. Dermot Mnlroney. 
Miguel Ferrer, Olivia d’Abo, John Capodice. Richard 
Romanus, Lorraine Toussaint. With Anne Bancroft and 
Harvey Keitel.   ↑ Geoffrey Lewis, Mic Rodgers, Michael 
Rapaport, Ray Oriel, Spike McClure, Lieux Dressler. 

ـــــيلم الفرنســـــى ـــــا ” إعـــــادة فائقـــــة للف ـــــة ” نيكيت ،  ، أشـــــد عنفـــــا وكثاف
ـــا ســـيمون  ـــة أغنيـــات نين ـــز يعتمـــد علـــى خلفي ـــالغ التمي مـــع جـــو خـــاص ب

، وموســــــــيقى زيمــــــــر العاليــــــــة طــــــــوال  فيــــــــة الخشــــــــنة المتوحشــــــــةالعاط
مدمنــــة شــــابة تهــــوى القتــــل .  ، لكــــن الشــــجية والمــــؤثرة تمامــــا الوقــــت

ــــة زعــــاف ــــدم بحقن ــــا.  المجــــانى تع ،  ليتضــــح أن جهــــاز اســــتخبارات م
، وكـــــذا قاتلـــــة  يأخـــــذها ليصـــــنع منهـــــا بصـــــعوبة فتـــــاة رفيعـــــة الســـــلوك

ـــــــة ال تضـــــــاهى ـــــــات .  محترف ـــــــع اغتياالت ـ  العملي ـــــــى مواق سياســـــــية ف
پــــايرن فــــى  (تفصــــلها األجــــواء الحزينــــة لقصــــة حــــب مدرســــها  ـ  مختلفة

ـــــرود أخـــــاذ ـــــالرونى  (، وحبهـــــا هـــــى لمصـــــور شـــــاب بســـــيط  لهـــــا)  ب م
، والحبكــــــة العامــــــة لرغبتهــــــا فــــــى التحــــــول إلنســــــانة  ) طفــــــولى الوجــــــه

ربمـــــا لـــــم يصـــــنع بـــــادام .  عاديـــــة واالنســـــحاب مـــــن تلـــــك التكليفـــــات
ــــــل هــــــذه األ ــــــة المشــــــحونةفيلمــــــا بمث ،   ســــــلوبية الخصوصــــــية األجوائي

كمــــا أن وحشــــية العنــــف فــــى القمــــة خاصــــة مشــــهد عمليتهــــا األولـــــى 
، وعمليتهــــا  حيــــث تكتشــــف انهــــم ســــدوا نافــــذة الهــــرب لهــــا بــــالطوب

ــــــن أصــــــل عربــــــى يهــــــرب األســــــرار النوويــــــة  ــــــرة ضــــــد بليــــــونير م األخي
  . فوندا هى درة الفيلم الكبرى بال منازع.  للعرب

  قاتلة اليأس 
A Window to the Sky 

  ق م ١٠٢)  س/   ت  ( ١٩٧٥أميركا 
Aka: The Other Side of the Mountain (USTitle). 

Universal. M: Charles Fox. E: Eve Newman, A.C.E. DPh: 
David M. Walsh. Based on the B A Long Way Up by E.G. 
Valnes. S: David Seltzer. P: Edward S. Feldman. D: Larry 
Peerce. 

Marilyn Hassett. Beau Bridges. Belinda J. Montgomery, 
Nan Martin, Dabney Coleman, Bill Vint. William Bryant, 
William Roerick, Walter Brooke, Hampton Francher, Dori 
Brenner. 

تــــروى .  درامــــا إنســــانية جيــــدة التمثيــــل ومــــؤثرة لكــــن ككــــل متوســــطة
قيقيـــــــة لچيـــــــل كينمونـــــــت بطلـــــــة التـــــــزلج علـــــــى الجليـــــــد القصـــــــة الح
، التـــــى ســـــقطت أثنـــــاء اســـــتعدادها للـــــدورة األوليمپيـــــة عـــــام  األميركيـــــة
يــــــــروى الفــــــــيلم الخطــــــــوات .  ، وأصــــــــبحت مشــــــــلولة تمامــــــــا ١٩٥٦

ـــزلج آخـــر ـــى لعالجهـــا وقصـــة حبهـــا مـــع بطـــل ت ويســـتمر الجـــزء .  األول
ـــانى  كـــل الرقـــة رغـــم  .  فـــى ســـرد القصـــة’  الجانـــب اآلخـــر للجبـــل ‘الث

، تظــــل نقطــــة الضــــعف  والجمــــال وروعــــة هاســــيت فــــى الــــدور الــــرئيس
ـــا ـــة فـــى الفـــيلم أن القصـــة نفســـها ضـــعيفة درامي ـــيس مثيـــرا  الجوهري ، ول

ــــــة  جــــــدا أن تفلــــــح فــــــى العمــــــل كمدرســــــة مقعــــــدة لألطفــــــال فــــــى نهاي
  . المطاف

AAN: Song (Richard’s Window -Fox -M, Norman Gimbel 
-Lyr). 

  القادسية 
  ق م ١٤٥)   س/  السبكى  ( ١٩٨١اق العر 

  . صالح أبو سيف:  إخراج
،  ، شـــــذى ســـــالم ، ليلـــــى طـــــاهر ، عـــــزت العاليلـــــى ســـــعاد حســـــنى

  . ، حسن الجندى هالة شوكت
ـــاج عراقـــى فـــائق ، يـــروى قصـــة انتصـــار العـــرب علـــى الفـــرس فـــى  إنت

تفاصـــــيل الخلفيـــــات .  المعركـــــة الشـــــهيرة التـــــى يحمـــــل الفـــــيلم اســـــمها
عـــــزت العاليلـــــى .  س كلهـــــا جيـــــدة ومشـــــبعة للغايـــــةوالمعـــــارك والمالبـــــ

ــــــة ــــــى شخصــــــية دراميــــــة حقيقي ــــــاص الحكــــــيم :  ف ــــــن أبــــــى وق ســــــعد ب
، خــــافق القلــــب تجــــاه ســــلمى أرملــــة  ، الصــــبور علــــى العــــدو الهــــادىء
العراقيــــة شــــذى ســــالم تلفــــت .  ، ثــــم القائــــد الشــــجاع المغــــامر المثنــــى
ــــــن النجمــــــة ســــــعاد حســــــنى األنظــــــار ــــــى العكــــــس م ويحســــــب .  ، عل
ـــــة للفـــــي لم تجنـــــب التصـــــوير الســـــاذج للعـــــدو ممـــــا يجعلـــــه فرجـــــة ثقافي

  . وفنية تستحق االحترام
  ☺ قارب الحياة 

Lifeboat 
  ق أأ ٩٦)   ت  ( ١٩٤٤أميركا 

Twentieth Century Fox [Alfred Hitchcock]. By: John 
Steinbeck. Screen Play: Jo Swerling. DPh: Glen 
MacWilliams, A.S.C.; AD: James Basevi, Maurice 
Ransford; SD: Thomas Little; Asc: Frank E. Hughes; FE: 
Dorothy Spencer; Costumes: Rene Hubert; MUpArtist: Guy 
Pearce; SpPhFx: Fred Sersen; Technical Adviser: Thomas 
Fitzsimmons -of the National Maritime Union; Sd: Bernard 
Freericks, Roger Heman; M: Hugo W. Friedhofer; MD: 
Emil Newman. P: Kenneth MacGowan. D: Alfred 
Hitchcock. 

Str: Tallulah Bankhead; >With: William Bendix, Walter 
Slezak, Mary Anderson, John Hodiak, Henry Hull, Heather 
Angel, Hume Cronyn, Canada Lee.< 

ــــــد ــــــاللوال بانكهي ــــــة ت قــــــارب  ‘الحســــــناء بكامــــــل زينتهــــــا فــــــى  البداي
ـــــــاة ـــــــتقط بهـــــــدوء بكاميرتهـــــــا الســـــــينمائية لقطـــــــات ’  الحي ـــــــدخن وتل ت

لكارثــــــة ضــــــرب الســــــفينة البريطانيــــــة التــــــى كانــــــت علــــــى متنهــــــا للتــــــو 
، وال  ، وكـــل مـــا يهمهـــا فـــى هـــذا هـــو الصـــور الثمينـــة بطوربيـــد ألمـــانى

تبــــــدى اهتمامــــــا إن كــــــان هنــــــاك نــــــاجون آخــــــرون يمكــــــن أن تضــــــمهم 
ـــا ـــة وضـــع أحمـــر الشـــفاه قبـــل .  ربللق ـــيلم بهـــا تتعجـــل بلهف ينتهـــى الف

ربمــــــا لــــــم تضــــــبط مشــــــاعر المشــــــهد .  التقــــــاطهم مــــــن هــــــذا القــــــارب
التى سيتضـــــح أنهـــــا مؤلفـــــة بالغـــــة ـ  األول لتنفرنـــــا بدقـــــة مـــــن الســـــيدة 

ــــــــد (النرجســــــــية  ــــــــدما ســــــــقطت  ـ  ) دور العمــــــــر لبانكهي ــــــــذات عن بال
لتــــى فيهــــا أيــــا مــــا كانــــت الكــــاميرا فــــى المــــاء وجزعنــــا لضــــياع الصــــور ا

مشــــهدا  ـ  كما لمحــــة النهايــــة المذكورةـ  ، لكنــــه يظــــل تأكيــــدا  أهميتهــــا
ــــوع البشــــرى كأتفــــه أنــــواع األرض  هيتشــــكوكيا نمطيــــا وكالســــيا عــــن الن

األبعـــد أنـــه ككـــل فـــيلم عـــن غبـــاء مجموعـــة .  مـــن حيـــث اإلهتمامـــات
الحــــظ  (مــــن البشــــر أكثــــر منــــه عــــن ذكــــاء شــــخص ألمــــانى يغــــرر بهــــم 

ــــى المقصــــودمــــدى ف ــــب  داحــــة المعن ــــى قل ــــيلم منتجــــا ف ، إذا كــــان الف
إلـــــخ …مشاهدين ونقـــــاد ـ  ، ويعتقـــــد البشـــــر كلهـــــم  الحـــــرب العالميـــــة

ــــــدا ضــــــد األلمــــــان  ــــــه فــــــيلم پروپاجان ــــــا أن تكــــــاد تقــــــتلهم ـ  أن دع جانب
ــــة ــــل النهاي ــــران الصــــديقة قبي ــــة .  ) الني ــــة هيتشــــكوك التقليدي إنهــــا طريق

ــــاء أيضــــا فــــى جعــــل جمهــــوره هــــم أعظــــم بر  ــــه فــــى غب ــــى نظريت هــــان عل
ــــــوع البشــــــرى ــــــى وضــــــع فكرتهــــــا هيتشــــــكوك .  وحقــــــارة الن القصــــــة الت

نفســــه وكلــــف ســــتاينبيك بكتابتهــــا بأمــــل أن تصــــبح روايــــة شــــهيرة قبــــل 
،  ، لكـــــن األخيـــــر اكتفـــــى بكتابتهـــــا لغـــــرض الفـــــيلم تحويلهـــــا للســـــينما

تســــــير بــــــأن ســــــرعان مــــــا يمتلــــــىء القــــــارب بالركــــــاب وبيــــــنهم ذلــــــك 
هــــذا الحيــــز المحــــدود تتــــوالى الحبكــــات وتفــــاعالت ، وفــــى  األلمــــانى

ــــل واحــــدة ــــر  رضــــيع يمــــوت.  الشخصــــيات دون لحظــــة مل ، ســــاق تبت
، األلمـــــــانى يخفـــــــى بوصـــــــلة ويحـــــــاول اقتيـــــــادهم  بســـــــبب الجرجرينـــــــا

ــــن جــــزر برميــــودا ، عواصــــف وأمطــــار وأمــــواج  لســــفينة ألمانيــــة بــــدال م
ـــاذ الميـــاه والمـــؤن ـــى آخـــر ونف عـــن تســـأل .  ، وهلـــم جـــرا مـــن حـــين إل

قــــتلهم ببســــاطة :  موقفــــه مــــن األلمــــان ســــتجده ســــاخرا لحــــد الفاشــــية
أنـــــت تســـــأل كيـــــف تحقـــــق الظهـــــور التقليـــــدى !  وســـــرعة وبـــــال تفكيـــــر

ــــــى وضــــــع كهــــــذا ــــــه ف ــــــى أفالم ، نصــــــيحتنا أن تحــــــاول  لهيتشــــــكوك ف
، لكنــــه يســــتحق  ربمــــا لــــيس أعظــــم أفــــالم الســــاحر!  قــــراءة الصــــحف

ـــــالتين ـــــارد م ـــــه ليون ـــــه عن ـــــولى ال أحـــــد ســـــو  ‘:  مـــــا قال ى هيتشـــــكوك يت
الحقيقـــــة يمكـــــن قـــــول ذات الشـــــىء عـــــن .  ’ تحـــــديا كهـــــذا ويـــــنجح

ـــــيلم بوضـــــوح وهـــــو يصـــــنع  ـــــذى اســـــتلهم هـــــذا الف ـــــوظ ال ـــــب محف نجي
ـــــين الســـــماء واألرض “ ـــــى مصـــــعد”  ب ـــــد أحـــــال القـــــارب إل ، لكـــــن  وق

تظــــــل هــــــذه الپانورامــــــا اإلنســــــانية وكــــــذا العمليــــــة الجراحيــــــة والمــــــوت 
ســـــنفة  ‘بعنـــــوان  ١٩٩٣ونيا عـــــام أعيـــــد تليفــــــزي.  مشـــــهدين محـــــوريين

  . ’ الحياة
AAN: D; OSt; Cgr -B&W. 

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   لإلنتاج والتوزيع الفنى

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

ÑÑÑ  



٢٦٦  

  قاضى الغرام 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

  . ، لبلبة ، عبد السالم النابلسى ، حسن يوسف نادية لطفى
كاتـــــب بـــــاب يســـــمى قاضـــــى الغـــــرام بإحـــــدى الصـــــحف يقـــــع هـــــو 

، ثـــــم يقـــــع مســـــاعده بـــــدوره فـــــى  نفســـــه فـــــى غـــــرام إحـــــدى القارئـــــات
ـــــة حبهـــــا ـــــدأ المقالـــــب المتبادل ـــــر مبتكـــــرة .  ، وتب ـــــة غي ـــــديا عاطفي كومي

  . جدا لكن الطاقم الجميل أعطاها رونقا خاصا
  القاضى والجالد 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٨مصر 
:  موســــيقى.  فيصــــل نــــدا:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم جمــــال التــــابعى

:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد الـــــرازق صـــــالح:  مونتـــــاچ.  فـــــؤاد الظـــــاهرى
  . نادر جالل:  إخراج.  جمال التابعى

ــــــرى ، رشــــــدى أباظــــــة نجــــــالء فتحــــــى ، مــــــريم فخــــــر  ، عمــــــر الحري
  . ، صالح نظمى ، محمود قابيل الدين

فتـــــاة تقـــــرر االنتقـــــام مـــــن أمهـــــا ومـــــن شـــــريك والـــــدها الـــــذى يخونـــــه 
تتقـــــرب للشـــــريك المتوســـــط العمـــــر لتثيـــــر .  معهـــــا وتســـــبب فـــــى موتـــــه

ال شــــــىء مقنــــــع ال شــــــىء .  يــــــرة األم ولتبــــــدأ مسلســــــال ميلودراميــــــاغ
  . مثير

  قاطع طريق 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

، إســــــــتيفان  ، حســــــــين ريــــــــاض ، رشــــــــدى أباظــــــــة هــــــــدى ســــــــلطان
  . ، إلهام زكى ، توفيق الدقن روستى

ــــــدة داخــــــل إحــــــدى العصــــــابات ــــــات  صــــــراعات معق ، عشــــــق وخيان
الخــــــــيط األساســــــــى عضــــــــو يقتــــــــل أحــــــــد زمالئــــــــه .  إلــــــــخ…ل وقتــــــــ

، ويشـــــرك الشــــرطة فـــــى انتقامـــــه  ، ويتعـــــرف بالبطلــــة الراقصـــــة ويهــــرب
المســــتوى المتوســــط للنوعيــــة .  لمصــــرع قريــــب لــــه علــــى يــــد العصــــابة

  . المزدهرة جدا آنذاك
  قاع الزجاجة 

The Bottom of the Bottle 
  ق م ٨٨)   ت  ( ١٩٥٦أميركا 

Aka: Beyond the River (UK). 
Twentieth Century Fox. S: Sidney Boehm. Based on the 

N: Georges Simenon. M: Leigh Harline. Cond: Lionel 
Newman. DPh: Lee Garmes. AD: Lyle R. Wheeles. Maurice 
Ransford. SD:Walter M. Scott, Paul S. Fox. SpPhFx: Ray 
Kellogg. E: David Bretherton. WordrobeD: Charles le 
Maire. CD: Trovilla. Orch: Bernard Mayers. AstD: Ben 
Kadish. P: Buddy Adler. D: Henry Hathaway 

Van Johnson. Joseph Cotton. Ruth Roman. Jack Carson, 
Margaret Hayes, Bruce Bennett. Brad Dexter, Jim Davis, 
Henry Morgan -[Harry Morgan]. Jim Davis, Margaret 
Lindsay, Nancy Gates, Gonzales-Gonzeles. 
كـــــوتين محـــــام نـــــاجح كـــــان قـــــد تـــــرك أخيـــــه وأختـــــه أطفـــــاال بســـــبب 

ــــــل )  چونســــــون (، وأصــــــبح األخ  الفقــــــر الشــــــديد فاشــــــال مــــــدمنا وقت
فـــــى هـــــذه الليلــــة التـــــى عزلـــــت .  شــــرطيا ويســـــعى للهـــــرب للمكســــيك

خيـــــه الثـــــرى بـــــدون فيهـــــا الســـــيول الـــــوادى يطـــــرق هـــــذا األخ بـــــاب أ
تخطـــــيط مســـــبق ومـــــن هنـــــا يبـــــدآن معـــــا مراجعـــــة لحســـــابات الماضـــــى 

بعـــــد أحـــــداث ومشـــــاحنات تقتنـــــع زوجـــــة المحـــــامى العـــــاقر .  الطويلـــــة
.  أن يقــــــــف بجــــــــوار أخيــــــــه وأســــــــرته التــــــــى تركهــــــــا فــــــــى المكســــــــيك

، مـــــع خلفيـــــة معبـــــرة عـــــن الطبيعـــــة  ميلودرامـــــا فعالـــــة ممتـــــازة التمثيـــــل 
  . الغاضبة

  قاع المدينة 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٤صر م

ــــــس.  د:  قصــــــة.  هــــــيمن فــــــيلم :  ســــــيناريو وحــــــوار.  يوســــــف إدري
ـــــاس صـــــالح ـــــاچ.  أحمـــــد عب :  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم:  مونت

  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  إبراهيم صالح
، چــــــورچ  ، توفيــــــق الــــــدقن ، نيللــــــى ، محمــــــود يــــــس ناديــــــة لطفــــــى

  . ، ميمى شكيب سيدهم
، عـــن الشـــاب الـــذى حـــاول حـــل عقدتـــه  يوســـف إدريـــس.  قصـــة د
ثــــم قابــــل ذلــــك بــــالجحود فتحولــــت .  ، عــــن طريــــق خادمتــــه الجنســــية
الجــــنس مكــــون جــــوهرى .  وهنــــا يصــــيبه عــــذاب الضــــمير.  لفتــــاة ليــــل

، لكـــن المعالجـــة تجاهلـــت الكثيـــر مـــا عـــداه مـــن  فـــى موضـــوع الفـــيلم
ــــة البطــــل ــــارة كالتأصــــيل االجتمــــاعى النتهازي ــــة .  عناصــــر اإلث نجــــد نادي

ــــى تفرضــــها الميلودرامــــا  ــــوال المبالغــــة الت ــــى تكــــاد تصــــل للتفــــوق ل لطف
الحـــــظ زاوايـــــا التصـــــوير الغريبـــــة التـــــى يهواهـــــا حســـــام الـــــدين .  أحيانـــــا
  ! ، موضوعها المفضل هذه المرة هو أعمدة السرير مصطفى

    ٢/١قاعات العدالة 
Mad Max 

  ق م ١٠٠)  إى إتش إى  ( ١٩٧٩أستراليا 
[Warner Bros.] Mad Max Pty Ltd. S: James McCausland, 

George Miller. Ph -[DPh in the end title]: David Eggby. 
AD: Jon Dowding. E: Tony Paterson. MComp/Cond: Brian 
May. P: Byron Kennedy. D: George Miller.   Es -[sic]: 
Paterson, Cliff Hayes. Mad Max is an OSt: George Miller, 
Byron Kennedy. 

Mel Gibson, Joanne Samuel, Roger Ward, Steve Bisley, 
Tim Burns, Hugh Keays-Byrne -as the Toecutter. ¤ Lisa 
Aldenhoven, David Bracks, Bertrand Cadart, David 
Cameron, Robina Chaffey. Stephen Clark, Mathew 
Constantine, Jerry Day, Reg Evans, Howard Eynon, Max 
Fairchild. John Farndale, Peter Felmingham, Sheila 
Florence, Nic Gazzana, Hunter Gibb, Vince Gil, Andrew 
Gilmore. Jonathan Hardy, Brendan Heath, Paul Johnstone, 
Nick Lathouris, John Ley, Steve Millichamp, Phil 
Matherwell. George Novak, Geoff Parry, Lulu Pinkus, Neil 
Thompson. Billy Tisdall, Gil Tucker, Kim Sullivan. 

، جـــــاءت مـــــن أســــــتراليا وخلقـــــت أتباعــــــا  كالســـــية طائفيـــــة عظمــــــى
تحـــــــدى  “، وكــــــذا اســـــــتطرادين أضــــــخم  منبهــــــرين عبــــــر كـــــــل العــــــالم

أول تعـــــــرف عـــــــالمى علـــــــى الممثـــــــل .  ” قبـــــــة الرعـــــــد “ و”  الصـــــــقور
غمــــــور ميــــــل جيبســــــون وأول أفــــــالم المنــــــتج المجهــــــول األســــــترالى الم

 ٤بــــــايرون كينيــــــدى الــــــذى مــــــات لألســــــف فــــــى حــــــادث طــــــائرة بعــــــد 
ــــع بالســــينما  ســــنوات ، وكــــذا أول أفــــالم الموجــــه ميللــــر الطبيــــب المول

ـــذى  ( ـــه الســـينما ‘ال ـــا تـــدور حول ـــا معرفتـــه بكـــل م حســـب ’  يظهـــر هن
ـــــة فــــــارايتى ـــــر مجل ـــــة لكـــــن (لســـــبب غـــــامض .  ) تعبي ال  حـــــرب عالمي

، والمصـــدر الوحيـــد للنفـــوذ  ، نـــرى التطـــور قـــد تجمـــد ) دمـــار محـــدد
التصــــوير  (هــــو مــــا تبقــــى مــــن ســــيارات تهــــيمن علــــى الطــــرق الســــريعة 

واألحــــــــداث فــــــــى فـــــــــيكتوريا أســــــــتراليا، وإن كــــــــان اإليحــــــــاء بأميركــــــــا 
أو بـــــــاألحرى  (قـــــــوى الشـــــــرطة الفيدراليـــــــة .  ) مقصـــــــود فيمـــــــا يبـــــــدو

ترســـــــــــــــل .  ’ لـــــــــــــــةقاعـــــــــــــــات العدا ‘ ورشـــــــــــــــة ســـــــــــــــيارت تســـــــــــــــمى
مـــــاكس ’  االعتراضـــــى ‘وعنـــــدما تفشـــــل يـــــذهب  ’ المالحقـــــة ‘ فـــــرق

هـــل  (روكاتاناســـكى الـــذى ال يـــزال يعـــيش حيـــاة أســـرية رقيقـــة ومرفهـــة 
يقتــــل مــــاكس .  ) ؟ اليهــــود هــــم النــــاجون حضــــاريا مــــن الــــدمار القــــادم

ـــب زعـــيم العصـــابات ـــود البـــاقين ويقتلـــون المـــدنيين ثـــم  نائ ، فـــيجن جن
ـــــزل عمـــــل الشـــــرطة، في مســـــاعد مـــــاكس ـــــزال  عت ، لكـــــن العصـــــابة ال ت

ــــدمار والعنــــف والمطــــاردات فائقــــة اإلتقــــان.  تالحقــــه هــــو وأســــرته ،  ال
وشـــــغل بهلوانـــــات ســـــيارات غيـــــر مســـــبوق وكأنـــــه إنتـــــاج ضـــــخم تمامـــــا 

الصـــــورة المحوريـــــة ســـــيريالية وهـــــى تحـــــول .  بينمـــــا هـــــو شـــــبه صـــــفرى
 البشــــرية لجنــــون غيــــر مبــــرر يأخــــذ شــــكل جحــــيم طــــرق وتهافــــت علــــى

اســــتهان بــــه المــــوزع األميركــــى فأضــــفى صــــوتيا شــــريط .  إلــــخ.  الوقــــود
ـــــى عـــــن شـــــىء   حـــــوار أميركـــــى ـــــرض التخل ، لكـــــن نجاحـــــه المـــــذهل ف

  . كهذا مع الجزء الثانى
   ٢/١القاعدة الثالثة 

Rule # 3 
  ق م ٩٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

[Arrow] Seven Star Productions; Arrow Entertainment. 
DPh: Joseph Grabowski, Nils Erickson. E: Ronald Schmidt. 
M: Tileface. ExcP: Dennis Friedland, Benjamin Gruberg. P: 
Lynda C. Ferrick. W and D: Mitchell Cox. 

Mitchell Cox. Marcia Swayze. Jerry Rector. Richard 
Allen, Bill Falcon, Chuck Morrow, David Gene Thomas. 
Dena Ridgley, Brandon Miller, Kathey Lambert, Jody 
Montgomery.  ↑ Tracy Feder, Joey Curcio, Wayne 
McCleary, Michael Robbin, Robert Axelrod, David Gene 
Thomas, Dennis Monz, Kirk Mitchell, Lenny Rose, Philip 
A. Seitz, Joseph Cashion, James Stephen Pfershy, Gary 
Ferrick, Terry Law, Zack Woodhead. 

، وال يـــــزال بطلهـــــا حـــــرا  نيفـــــــاداـ  قصـــــة حقيقيـــــة وقعـــــت فـــــى رينـــــو 
يــــدفع بحســــناء ’  فنــــان الثقــــة ‘نصــــاب مــــن نــــوع :  طليقــــا ثريــــا للغايــــة

ــــرة وخبيــــرة حاســــوب والعــــب تــــنس وســــيم لمصــــادقة ثالثــــة أخــــوة  مثي
.  مــــنهمبمــــا يرضــــى مــــذاق كــــل .  أثريــــاء بالترتيــــب)  أخــــان و أخــــت (

لكــــن ســــرعان مــــا يتضــــح أن كــــل عمليــــة نصــــب مــــا هــــى إال جــــزء مــــن 
ـــــرة.  عمليـــــة نصـــــب أكبـــــر ،  الغمـــــوض و األثـــــارة وألعـــــاب الـــــذكاء وفي

ــــــيس ســــــتييف مــــــاككوين ــــــه شــــــكال  لكــــــن كــــــوكس ل ــــــده ل ، رغــــــم تقلي
ـــــــثالث للنصـــــــب هـــــــى.  وموضـــــــوعا ـــــــق بأحـــــــد:  القواعـــــــد ال ، ال  التث

ـــــرى أو تســـــ تخلـــــط العمـــــل بالمشـــــاعر الواقـــــع .  مع، ال تصـــــدق مـــــا ت
تـــــــذكر فـــــــى النهايـــــــة ”  القاعـــــــدة الثالثـــــــة “أن المفارقـــــــة الطريفـــــــة أن 

  . وكأنها موجهة ضمنا لمشاهد السينما
  قال األمير الصغير 

Le Petit Prince A Dit 
  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٠فرنسا ح 

Ciné Manufacture; French Production; Alia Film 
[Télévision Suisse Romande; Canal+]. S: Christine Pascal, 
Robert Boner. DPh: Pascal Marti. Sd: Dominique Vicillard, 
Jean Pierre Laforce. E: Jacques Comets. M: Bruno Coulais. 
AscP: Emmanuel Schlumberger. D: Robert Boner. 

<Richard Berry. Anémone.> And Marie Kleiber. ¤. 
ـــــدة مصـــــابة بســـــرطان  ـــــان يكتشـــــفان أن ابنتهمـــــا الوحي زوجـــــان مطلق

، وهــــو  هــــذا المنطلــــق يكفــــى لصــــنع درامــــا ثريــــة الخيــــوط.  فــــى المــــخ
ـــــة ـــــم اســـــتغالله بدرجـــــة معقول ـــــدهور :  بالفعـــــل شـــــىء ت درامـــــا صـــــبية تت

،  ، درامـــــا جهــــــود طبيـــــة معقــــــدة لمواجهـــــة المــــــرض حالتهـــــا تــــــدريجيا
ــــوين يحــــاوالن إســــعاد طفلت ــــرةدرامــــا أب ــــى أيامهــــا األخي ــــا  همــــا ف ، وطبع

  . دراما تقارب الزوجين السابقين من جديد
  ٢/١القانون أقوى 

High Noon Part II —The Return of Will 
Kane 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  الباشا  ( ١٩٨٠أميركا 
Charles Fries Productions. E: Lee Burch. PD: Adrian 

Gorton. DPh: Harry J. May. TP: Elmore Leonard. P: 
Edward J. Montagne. D: Jerry Jameson. ExcPs: Charles 
Fries, Malcolm Stuart. 

Lee Majors, David Carradine, J.A. Preston, Michael 
Pataki, Katherine Cannon, Pernell Roberts, M. Emmet 
Walsh, Frank Campanella, Tracey Walter, Britt Leach, 
Charles Benton, Sanford Gibbons, Stonewall Jackson, 
Francesca Jarvis, Hank Kendrick, Kirk Koskella, Warren 
Stanhope, Tiny Welles. 

عامــــا  ٢٨:  الــــرقم القياســــى ألطــــول فاصــــل زمنــــى بــــين جزئــــى فــــيلم
هــــــــو تحفــــــــة  ١٩٥٢”  الظهيــــــــرة “.  مذهلــــــــة وشــــــــبه غيــــــــر مفهومــــــــة

ـــــد زينمـــــان والم ـــــذى الموجـــــه فري ـــــل جـــــارى كـــــووپر عـــــن المـــــأمور ال مث
يــــــدافع وحيــــــدا عــــــن قريــــــة رفضــــــت بأكملهــــــا معاونتــــــه فــــــى التصــــــدى 

ـــــــام ـــــــادم لالنتق ـــــــا وفســـــــر فلســـــــفيا .  للشـــــــرير الق ـــــــل تكريمـــــــا وبحث قت
ــــى أصــــغر همســــة ــــم ألحــــد.  وســــينمائيا حت ــــال ظل ــــد وب عمــــل :  بالتأكي

ـــــأخرة جـــــدا ـــــك بنســـــخة مت ـــــانى مســـــتحيل مســـــتحيل فمـــــا بال ،  جـــــزء ث
ـــــة مـــــن ـــــل، وكـــــ وبطول ـــــة  م عمـــــر هـــــذا الممث ـــــه أمـــــام كاريزمي ، ومـــــا وزن

ـــــأى قصـــــة ممثـــــل ككـــــووپر المـــــأمور األســـــطورة ويلـــــل كـــــين :  ، بـــــل وب
يعــــود للبلــــدة ومــــن ثــــم بندقيتــــه ليتصــــدى لفســــاد المــــأمور الــــذى حــــل 

ـــــل ـــــه ومســـــاعديّه المـــــولعين بالقت كـــــارادين هـــــو محـــــور الصـــــراع  .  محل
،  اكمــــــــتهم بجريمــــــــة قتــــــــل يطلبــــــــه المــــــــأمور الجديــــــــد حيــــــــا أو ميتــــــــ

ــــــة .  ويتصــــــدى كــــــين لهــــــذا كــــــانون هــــــى األســــــوأ حظــــــا لــــــدى المقارن

،  ، وعامــــــة ربمــــــا لــــــو نســــــيت تمامــــــا شــــــبح األصــــــل بجــــــريس كيللــــــى
  ! ، وال بأس به لوجدته ويسترنا تليفـزيونيا عنيفا ومسليا

  قانون إيكا 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٩١مصر 
  . أشرف فهمى:  إخراج

، منــــــــى  ، عبلــــــــة كامــــــــل ، آثــــــــار الحكــــــــيم محمــــــــود عبــــــــد العزيــــــــز
  . السعيد

،  ١٩٦٨اســـــــتاذ جـــــــامعى يتعـــــــرض هـــــــو وزوجتـــــــه لالعتقـــــــال عـــــــام 
يخـــــرج منهـــــار .  وتكـــــون النتيجـــــة مصـــــرع الثانيـــــة مـــــن جـــــراء التوزيـــــع

ـــوان وهـــى امـــرأة لعـــوب ـــه لمـــدمن عقـــاقير وينســـاق إليكـــا العن .  ، تحول
، لكنــــه يقتــــرب مــــن  اثنتــــان مــــن صــــديقات زوجتــــه تحــــاوالن مســــاعدته

ميلودرامـــــا سياســـــية عـــــن حقبـــــة .  بأســـــرع ممـــــا تخيلتـــــا حافـــــة الجنـــــون
ـــــم تجـــــد صـــــدى فـــــى صـــــندوق  ـــــم ل ـــــأخرة ومـــــن ث الناصـــــرية جـــــاءت مت

ـــة فـــى عـــدم  التـــذاكر ، ال ســـيما وأنهـــا نافســـت أســـوأ أفـــالم هـــذه النوعي
  . اقناعها

  القانون ال يعرف عائشة 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٦)  ت ( ١٩٨٦مصر 
  . علوية زكى:  إخراج

ـــــو بكـــــر عـــــزت،  ليلـــــى طـــــاهر ـــــة رشـــــاد أب ،  ، رشـــــوان توفيـــــق ، نادي
، جمــــــــــال  ، محمــــــــــد أحمــــــــــد المصــــــــــرى عبــــــــــد المحســــــــــن ســــــــــليم

  . ، دينا عبد اهللا ، على الشريف إسماعيل
الــــدفاع عــــن )  كمؤلفــــة وممثلــــة (تواصــــل ناديــــة رشــــاد صــــنع أفــــالم 

هـــــــذه المـــــــرة الموضـــــــوع .  ” آســـــــفة أرفـــــــض الطـــــــالق “المـــــــرأة بعـــــــد 
،  عــــن النــــواحى القانونيــــة المحضــــة ، وبعيــــد ميلــــودرامى بعــــض الشــــىء
كيــــــف يمكــــــن انصــــــاف زوجــــــة شــــــديدة :  وإن طــــــرح الســــــؤال اآلتــــــى
ــــــــى  اإلخــــــــالص والتضــــــــحية ــــــــة إل ، إذا ادت تطلعــــــــات زوجهــــــــا المادي

؟ أداء راقـــــى مـــــن ليلـــــى طـــــاهر  تشـــــريدها مـــــن أجـــــل الـــــزواج بـــــأخرى
لــــــدور الزوجــــــة البســــــيطة المحبــــــة التــــــى ال يزيــــــد عالمهــــــا عــــــن بيتهــــــا 

.  ، والتـــى تكـــاد لـــم تغيـــر الصـــدمة شـــيئا مـــن كـــل هـــذا وزوجهـــا وأبنائهـــا
،  ، ســـــيدة بيـــــزنس مهذبـــــة أمـــــا ناهـــــد رشـــــاد هنـــــا هـــــى الزوجـــــة الثانيـــــة

لعلــــه العمــــل الوحيــــد :  وبعــــد.  تتعــــاطف بالكامــــل مــــع الزوجــــة األولــــى
، وال تصـــبح الشـــقة هـــى كـــل شـــىء  فـــى وقتـــه الـــذى تطلـــق فيـــه الزوجـــة

  !  فى الوجود
  قاهر اإلجرام

  . ” رطى الرهيبالش “:  انظر
  قاهر اإلجرام

  . ” عالقات خاصة “:  انظر
  قاهر البحار

  . ” إنديانا چونز والمغامرة األخيرة “:  انظر
  ☺  ٢/١قاهر التنين الجبار 

Dragonslayer 
  ق م ١٠٨)   س/    ف  ( ١٩٨١أميركا 

[Walt Disney  Paramount] Walt Disney; Paramount. M: 
Alex North. PD: Elliot Scott. DPh: Derek Vanlint. S: Hal 
Barwood, Matthew Robbins. ExcP: Howard W. Koch P: 
Hal Barwood. D: Matthew Robbins. 

Peter MacNicol, Caitlin Clarke, Ralph Richardson, John 
Hallam, Peter Eyre, Albert Salmi. 

ــــازى ــــيلم ســــحر فانت ــــى نوعــــه كف ــــا ف ــــد تمام ــــذى ، وهــــو  عمــــل فري ال
ـــــالتولكينى  ـــــار المســـــمى ب ـــــف قصـــــص  (دشـــــن التي ســـــيد  ‘نســـــبة لمؤل

السحر المميــــــــــــزة لعقــــــــــــد ـ  وـ  فــــــــــــى ازدهــــــــــــارة السيف)  الحلقـــــــــــات
، وهـــو التيـــار الـــذى ينتصـــر فيـــه العقـــل أى قـــوى الســــحر  الثمانينيـــات

ــــان ‘، كــــل هــــذا فــــى مقابــــل تيــــار  علــــى العضــــالت أى الســــيف ’  كون
، وتقهــــــر فيــــــه  بعــــــده بعــــــامالهــــــاواردى والــــــذى ولــــــد أيضــــــا ســــــينمائيا 

كالهمــــا ظهــــر فــــى الثالثينــــات كقصــــص عجينيــــة  (العضــــالت الســــحر 
القصــــة هــــى المعروفــــة جــــدا عــــن التنــــين الــــذى يهــــدد .  بالغــــة الشــــعبية

ـــــة ـــــه عـــــذراء كضـــــحية قري ـــــه هـــــو  ، وتقـــــدم ل ـــــر ل ـــــذى ال نظي ، لكـــــن ال
فــــــى ظــــــل التنــــــين :  إضــــــفاء مــــــذاق واقعــــــى مــــــذهل علــــــى كــــــل شــــــىء

، يجــــــورون علــــــى  أهــــــل القريــــــة يتصـــــارعون : تســـــتمر الحيــــــاة اليوميـــــة
ــــــــرائهم ــــــــون فق ــــــــون ويخطئ ــــــــألمون ، يحب ، يحلمــــــــون  ، ويفرحــــــــون ويت

الســـــحر نفســـــه هـــــو دروس واجتهـــــادات وكتـــــب .  إلـــــخ…ويحبطـــــون 
، بـــل متـــأرجح دومـــا  ، وهـــو نضـــال قابـــل للفـــوز والهزيمـــة وســـهر ليـــالى

المــــذهل فــــوق هــــذا أن التنــــين نفســــه يشــــيخ ويــــوهن وتتزايــــد .  بينهمــــا
ــــه حقــــا هــــو أن !  صــــة فــــى قهــــره بمــــرور الوقــــتالفر  أمــــا مــــا ال مثيــــل ل

ـــة حـــول فكـــرة تقـــديم الضـــحية باعتبارهـــا الفعـــل  ـــاظرة جدي ـــه من نجـــد في
ــــة ــــل تكلف ــــام بأق ــــق الصــــالح الع ــــذى يحق ــــذكى ال إجمــــاال .  الحكــــيم ال

، وأيضــــــا إبهــــــار بصــــــرى  متعــــــة هائلــــــة كموضــــــوع وثــــــراء وإيقــــــاع حــــــى
ــــــزى متفــــــوق ســــــواء كخــــــدع بصــــــرية أو كتصــــــوير فــــــى ا ــــــف اإلنجلي لري

ــــل ــــذى تســــوقه .  الجمي كــــل الطــــاقم بريطــــانى عــــدا البطــــل الصــــغير ال
األقـــــــدار دون أدنـــــــى تنبيـــــــه مســـــــبق للقيـــــــام بـــــــدور ســـــــيده الســـــــاحر 

ــــر ــــل أميركــــى الكبي ــــد .  ، فهــــو ممث وبعــــد ثمــــة قضــــية داخــــل الفــــيلم ق
ــــبعض ــــر الجــــدل لــــدى ال ــــدمها باســــتمرار  تثي ــــى يق ، وهــــى المقارنــــة الت
، مقابـــل اإليمـــان  ة والحقيقيـــة والجـــادة هـــذهبـــين قـــوة الســـحر الواقعيـــ

، وطبعــــا  الــــدينى الغيبــــى الــــوهمى الــــذى ال يفضــــى لشــــىء فــــى الفــــيلم
ــــــــراه أصــــــــحابه  ــــــــذى كــــــــان ي ــــــــا’  علمــــــــا ‘صــــــــراع الســــــــحر ال ،  مادي

، هـــــــى  الدينـ  ويســــــخرون مــــــن اإليمــــــان المعنـــــــوى غيــــــر الملمــــــوس 
ــــــــــــة  ــــــــــــة لهــــــــــــا تحكيهــــــــــــا الدراســــــــــــات األنثروپولوچي قصــــــــــــص ال نهاي

  ! باستفاضة
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٢٦٧  

  قاهر الزمن 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٧مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج

ــــــور الشــــــريف ــــــار الحكــــــيم ن ــــــب ، آث ــــــل رات ــــــد زكــــــى ، جمي ،  ، خال
  . حسين الشربينى
ـــاقـــد ال يكـــون ه ، لكنـــه كبيـــر األهميـــة فـــى  امـــا جـــدا خياليـــا أو علمي

، بمعنـــــى  أول فـــــيلم خيـــــال علمـــــى رئـــــيس.  ســـــياق الســـــينما المصـــــرية
الجديــــة فــــى :  ، وثانيــــا المضــــمون خــــالص للخيــــال العلمــــى:  أنــــه أوال

تجنيـــد عــــدد مـــن أرفـــع مواهبنــــا :  ، وثالثـــا تناولـــه ومحاولـــة إتقانـــه فنيــــا
، وهـــــذا تحديـــــدا هـــــو  ال العلمـــــىالســـــينمائية ألول مـــــرة لتقـــــديم الخيـــــ

هــــا نحــــن نــــرى الخيــــال العلمــــى أخيــــرا مصــــحوبا .  أهــــم مــــا فــــى األمــــر
، وفـــــى ذات الوقـــــت مجـــــال ال ينتهـــــى  باقتنـــــاع تـــــام بأنـــــه هـــــام فكريـــــا

ــــداع الســــينمائى ــــن اجــــل  لإلب ــــه بســــخاء م ــــاق علي ــــه يمكــــن االنف ، وبأن
)  ! ؟ وهـــــــــذا مـــــــــا قـــــــــد تثبتـــــــــه أو ال تثبتـــــــــه األيـــــــــام (تحقيـــــــــق ربـــــــــح 

ــــــد… ــــــال العلمــــــى نهــــــاد :  وبع ــــــا األول للخي ــــــأليف كاتبن ــــــن ت فهــــــو م
، لكــــــن هــــــذا ال ينفــــــى أن الموضــــــوع هــــــو أضــــــعف مــــــا فــــــى  شــــــريف
ـــــد مـــــن تيمـــــات الخيـــــال  ، فهـــــو مكـــــرر األمـــــر ، وإن جمـــــع معـــــا العدي
، أيضــــــا وبشــــــكل أساســــــى فكــــــرة  ، الغيبوبــــــة فرانكنســــــتاين:  العلمــــــى

ـــــيلم األســـــبانى  ،  ” هايـــــةحـــــب بـــــال ن “انظـــــر ’  العـــــودة الطويلـــــة ‘الف
توجيهـــــــا وتمثــــــيال وتصـــــــويرا :  ســـــــينمائيا كــــــل شـــــــىء جيــــــد.  وغيرهــــــا

ــــاظر  ــــخ…وتصــــميما للمن ــــة تأخــــذنا .  إل ــــا ترقــــب رفيع ايضــــا هــــو درام
، فــــى بحثــــه الغــــامض عــــن زميلــــه المفقــــود حتــــى  مــــع هــــذا الصــــحفى

ــــــذى يجــــــرى تلــــــك التجــــــارب  ــــــك العــــــالم ال ــــــى ذل ــــــوط إل تقــــــوده الخي
ــــة ــــر مــــا .  الغريب ــــه لكــــن نعــــود لنقــــول أن أكث ــــا أن ــــال ‘يهمن ــــه ’  خي وأن

ـــــرب مـــــن هـــــذه المنطقـــــة أن  ’ علمـــــى ‘ ـــــدما نقت ، لكـــــن المشـــــكلة عن
هــــل مــــا يفعلــــه ذلــــك الطبيــــب كفــــر أم  (حــــديث الــــدين يفــــرض نفســــه 

ــــة هــــى ال.  ) ؟ ال ــــت اإلجاب ــــو كان ــــى ل ــــم  حت ــــإن طــــرح قضــــايا العل ، ف
ــــة  ــــى شــــىء ال يمكــــن أن يحــــدث مــــع الســــينما الخيالي مــــن منظــــور دين

  . ، وتجاوزته تماما بعد الخمسينيات فى الغرب وبالذات العلمية
  قاهر الشيطان

  . ” الجاسوس…من  “:  انظر
   ٢/١قاهر الشيطان 

The Exorcist III 
  ق م ١١٠)  س  ( ١٩٩٠أميركا 
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،  چورچتـــــاون.  ” الُمخـــــرج “االســـــتطراد الثـــــانى والمتـــــأخر جـــــدا لــــــ 
حيـــث تعـــود للظهـــور جـــرائم ســـفاح كـــان يســـمى ســـفاح الجـــوزاء يقطـــع 

يقتـــل .  الســـبابة اليمنـــى ويحفـــر عالمـــة الجـــوزاء علـــى الكـــف اليســـرى
ـــــة اال ـــــم الكـــــاهن المســـــتنير صـــــبى زنجـــــى وكـــــاهن فـــــى كابين عتـــــراف ث

ـــــى . صـــــديق البطـــــل ضـــــابط الشـــــرطة الواقـــــع أن كـــــل الشخصـــــيات الت
ــــل  ــــروح الشــــريرة مــــن قب ــــة ‘ أو (حلــــت بهــــا ال ــــوان  ’ الفرق حســــب عن

)  الروايــــــة المــــــأخوذ عــــــن كلمــــــة الممســــــوس للمســــــيح فــــــى اإلنجيــــــل
، وحـــــبس فـــــى زنزانـــــة حديديـــــة  حلـــــت داخـــــل شـــــخص وجـــــد متشـــــردا

ــــروح فــــى صــــورة شــــخص ، وحــــين يغمــــى عل بالمستشــــفى ــــه تنطلــــق ال ي
والقتــــل ) .  أحــــدهم كانــــت لينــــدفورس كــــدور حليــــة لممرضــــة (آخــــر 

يبـــــدأ بنصـــــف تخـــــدير للضـــــحية حتـــــى تحـــــس بمـــــا يحـــــدث لكـــــن بـــــال 
ـــــرأس  ، ثـــــم يشـــــفط دمهـــــا بطريقـــــة عياديـــــة مقاومـــــة ، وأخيـــــرا تقطـــــع ال

مربـــــــــك بعـــــــــض الشـــــــــىء الســـــــــتخدامه لكـــــــــل .  دون قطـــــــــرة دمـــــــــاء
، ولتصـــــوير الحـــــدث  الـــــذات األولشخصـــــيات الجـــــزءين الســـــابقين وب
ــــن شــــخص ــــر م ــــرة  مــــن منظــــور أكث ــــذات مشــــهد المواجهــــة األخي ، بال

ــــــة ــــــه الكــــــاهن  داخــــــل الزنزان ــــــذى يجمــــــع ســــــكوت الشــــــرطى ومع ، ال
ـــــى إخـــــراج األرواح ـــــل بكـــــل شخصـــــياته المتخصـــــص ف عـــــدا .  ، والقات

ــــــــف  ــــــــز وعن ــــــــدة ومشــــــــاهد تقزي ــــــــة عدي ــــــــاك خضــــــــات مرعب ــــــــك هن ذل
االنتقــــام الشــــيطانية التــــى تتملــــك  ، لكــــن يفوقهــــا جميعــــا روح مختلفــــة

تلـــك الـــروح ضـــد كـــل أصـــدقاء مخـــرج األرواح القـــديم الـــذى تصـــدى 
ــــــة لكــــــن مخلــــــة وتضــــــاف لإلفســــــاد األساســــــى .  لهــــــا حــــــذوفات قليل

  . للمتعة والمتمثل فى عدم عرض الجزئين األولين فى مصر
  قاهر الظالم 

  ق م ١٣٠)  س/   لورد/  ت ( ١٩٧٩مصر 
؛ أفـــــــالم فـــــــؤاد  أفـــــــالم ســـــــعد شـــــــنب]  ماالهيئـــــــة العامـــــــة للســـــــين [

ــــــق .  د:  ســــــيناريو وحــــــوار.  كمــــــال المــــــالخ:  قصــــــة.  جمجــــــوم رفي
الموســــــــيقى .  ، صــــــــبرى موســــــــى ، ســــــــمير عبــــــــد العظــــــــيم الصــــــــبان
مـــــــدير .  حســـــــين عفيفـــــــى:  مونتـــــــاچ.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  التصـــــــويرية
  . عاطف سالم:  إخراج.  إبراهيم صالح:  التصوير

، حمـــــــدى  ، يحيـــــــى الفخرانـــــــى و، يولنـــــــد فوليـــــــ محمـــــــود ياســـــــين
، فـــــــاروق  ، زوزو حمـــــــدى الحكـــــــيم ، عبـــــــد العلـــــــيم خطـــــــاب أحمـــــــد
،  ، عبــــد الغنــــى النجــــدى ، ســــالمة إليــــاس ، حســــين الشــــربينى يوســــف

  . نادر نور:  ، الطفل فخرى عازر
.  ، مـــأخوذة عـــن كتـــاب كمـــال المـــالخ طـــه حســـين.  قصـــة حيـــاة د

ـــــة ـــــى اســـــتنارته الفكري ـــــز عل ـــــن درا التركي ـــــدءا م ـــــى األزهـــــر، ب ،  ســـــته ف
ــــوزير ــــى متاعــــب منصــــب ال ــــاريس حت ــــى أجــــواء ب ــــدت  ، وعل ــــى ول ، الت

ــــى أســــفرت عــــن زواج  فيهــــا قصــــة الحــــب مــــع ســــوزان الفرنســــية ، والت
ـــــاريخى شـــــهير ـــــيم.  ت ـــــة التعل .  وأيضـــــا علـــــى معاركـــــه مـــــن أجـــــل مجاني

ــــــائقى ــــــرب للفصــــــلية ومتوســــــط  طــــــابع الســــــرد الوث ، جعــــــل الفــــــيلم أق
كلة المتكــــررة حتــــى عالميــــا فــــى أفــــالم ، لكنــــه بــــرغم هــــذه المشــــ فنيــــا

  . ، يظل فى مجمله عمال جادا جيدا وصادقا سير الشخصيات
  قاهر الفرسان 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٨مصر 
  . ناصر حسين:  إخراج

، مظهــــــر أبــــــو  ، وحيــــــد ســــــيف ، دالل عبــــــد العزيــــــز يــــــونس شــــــلبى
،  ، فكــــــــرى صــــــــادق ، ضــــــــياء الميرغنــــــــى ، جليلــــــــة محمــــــــود النجــــــــا
  . عيد يوسف

ــــــة صــــــاحب شــــــركة ريفيــــــة مســــــتغل يتصــــــدى للفســــــاد فــــــى  زوج ابن
ــــذى كــــان يفضــــل  ــــذراع األيمــــن لصــــاحبها وال ــــه ال ــــذى يمثل الشــــركة وال

ــــه ــــدأ .  أصــــال تزويجهــــا من يخطــــف هــــؤالء صــــاحب الشــــركة نفســــه وتب
كوميــــديا .  لعبــــة قــــط وفــــأر مــــع زوج االبنــــة للحصــــول علــــى فديــــة منــــه

شخصــــية ذلــــك الثــــرى ، يتمثــــل أفضــــل خيوطهــــا فــــى  نشــــاط متواضــــعة
  . المتذبذب فى موقفه من المال

  قاهر الموت 
Highlander 

  ق م ١١١)   س/    ف/  ت/   األبطال  ( ١٩٨٥أميركا /  بريطانيا
[Thorn EMI  Twentieth Century Fox] Thorn EMI; 

Highlander. Songs and AddM: Queen. M: Michael Kamen. 
C: Michael McLean, Diane Dimeo and Associates, C.S.A. 
DPh: Gerry Fisher, B.S.C. PD: Allan Cameron. E: Peter 
Honess. AscP: Harold Moskovitz. John Starke, Eva Monley. 
ExcP: E.C. Monell. St: Gregory Widen. S: Gregory Widen 
and Peter Bellwood & Larry Ferguson. P: Peter S. Davis 
and William N. Panzer. D: Russell Muleohu. 

Christopher Lambert. Roxanne Hart. Clancy Brown. And 
Sean Connery. Beatie Edney. Alan North, Jon Polito, Sheila 
Gish. 
ــــــب مــــــن العنــــــف  خيــــــال علمــــــى فلســــــفى جــــــاد المحتــــــوى فــــــى قال

، يتقــــــــاتلون عبــــــــر آالف  جماعــــــــة مــــــــن البشــــــــر الخالــــــــدين:  الزائــــــــد
، هــــــذا حتــــــى يتبقــــــى  ، وال نهايــــــة إال ببتــــــر الــــــرأس بالكامــــــل الســــــنين

ــــه جــــائزة عظمــــى ــــك معظــــم .  واحــــد فقــــط ل هكــــذا لألســــف كشــــفنا ل
إبهــــــام أحــــــداث البدايــــــة حيــــــث تــــــأتى هــــــذه المعلومــــــات تــــــدريجيا وال 

حــــال هــــو عمــــل فــــائق  ، علــــى أى تكتمــــل إال بنهايــــة نصــــف الفــــيلم
أفســــــدناه اإلثــــــارة والغمــــــوض وأحيانــــــا الوحشــــــية بحيــــــث نشــــــك أننــــــا 

ــــــة.  هكــــــذا ــــــك فلــــــن نعرفهــــــا إال فــــــى لقطــــــة النهاي ،  أمــــــا الجــــــائزة تل
ــــد ســــتثير لــــديك تــــأمالت هائلــــة فــــى مغــــزى الحيــــاة والمــــوت  وبالتأكي

ــــــاورات .  والحــــــب والوجــــــود اإلنســــــانى ــــــيلم حافــــــل بالمن ــــــه ف ــــــى أن بق
ــــر وتجــــرى الكــــاميرا بكــــل اإلحتمــــاالت  التصــــويرية المبهــــرة حيــــث تطي

ــــك ــــد تخطــــر ل ــــى ق ــــى العكــــس ، أمــــا المــــ الت ؤثرات البصــــرية فهــــى عل
ــــرة ــــه اســــتطرادان .  ، وتفســــد الحمــــاس والمتعــــة لألســــف ضــــعيفة فقي ل

أرض  “و”  الجــــــــزء الثــــــــانى—قــــــــاهر المـــــــوت  “بعنـــــــوانين مصــــــــريين 
  . ، وكذا مسلسل تليفـزيونى ” التحدى

   ٢/١قاهر الوحوش 
The Beastmaster 

  ق م ١١٨)   س/  لورد  ( ١٩٨٢أميركا 
[United Artists] Ecta; Leisure Investments. M: Lee 

Holdridge. E: Roy Watts. PD: Conrad E. Angone. DPh: 
John Alcott. S: Don Coscarelli, Paul Pepperman; Based on 
the N: Andre Norton. P: Paul Pepperman, Sylvio Tabet. D: 
Don Coscarelli. 

Marc Singer, Tanya Roberts, Rip Torn, John Amos, Josh 
Milrad, Rod Loomis. Podo and Kodo -[ferrets]. 

ــــذه أحــــد ’  دار ‘ ــــه ســــاحرة لكــــن أنق ــــرة واختطفت ــــن بق ــــد م ــــل ول طف
السحر كمـــــا يكتشـــــف فـــــى نفســـــه ـ  وـ  المـــــزارعين وعلمـــــه فنـــــون السيف
أهلــــه الــــذين يظهــــرون هنــــا كقبيلــــة .  القــــدرة علــــى مخاطبــــة الحيوانــــات
، يتعرضـــــون لـــــبطش قـــــوى  د إلهـــــا مـــــاراقيـــــة تســـــكن األهرامـــــات وتعبـــــ

، هـــــؤالء الـــــذين  ) تـــــورن (الســـــحر األســـــود ممثلـــــة فـــــى كبيـــــر الكهنـــــة 
ـــه ـــوا أبي ـــة البطـــل وقتل ـــوانى نمـــس ونســـر وفهـــد .  دمـــروا قري بصـــحبة حي

تتواصــــل مغامرتــــه ضــــد هــــؤالء بهــــدف األنتقــــام ولتخلــــيص حبيبتــــه مــــن 
ـــل أفضـــ (األســـر  ـــيلم يمث ـــة لكـــن ال أحـــد فـــى الف ـــرتس جميل ـــا روب ل تاني

، وســـــــخط  نجـــــــاح اســـــــتثنائى جـــــــدا فـــــــى مصـــــــر.  ) مــــــن الحيوانـــــــات
، وإن أعجـــب بعــــض المتخصصـــين فـــى ســــينما  نقـــدى فـــى كــــل الـــدنيا

ـــــة جامحـــــة الفكـــــرة ـــــا حقيقي ـــــه فانتازي ـــــيس .  الخيـــــال ورأوا في ـــــاج ل اإلنت
ـــى ـــة األول ـــدو للوهل ـــاك چـــون ألكـــوت  صـــغيرا كمـــا يب ، وعلـــى األقـــل هن

، مصـــــــور   ســـــــينمائىأحـــــــد أكبـــــــر المواهـــــــب فـــــــى تـــــــاريخ التصـــــــوير ال
ـــــدائم وحـــــائز األوســـــكار عـــــن  ـــــك شـــــبه ال ـــــدون “كووبري ـــــارى لين .  ” ب
ــــه أيضــــا  انظــــر الجــــزء الثــــانى بــــذات العنــــوان المصــــرى ، كمــــا يوجــــد ل

  . استطراد تليفـزيونى
  الجزء الثانى —قاهر الوحوش 

Beastmaster 2 —Through the Potral 
of Time 

  ق م ١٠٧)   س/  لورد  ( ١٩٩١أميركا 
[Films 21  Republic] Films 21. C: Cathy Henderson. M: 

Robert Folk. PD: Allen Jones. CD: Betty Pecha Madden. 
OSongs: Bill Wray. DPh: Ronn Schmidt. E: Adam 
Bernardi. LineP: Jerrld W. Lambert. ExcP: Stephen Strick. 
From a St: Jim Wynorski, R.J. Robertson. Adapted from the 
book The Beastmaster: Andre Norton. Based on the Chrs 
Created: Paul Pepperman, Don Coscarelli. S: R.J. 
Robertson, Jim Wynorski, Silvio Tabet, Ken Hauser, Doug 
Miles. P and D: Silvio Tabet. 

Marc Singer, Kari Wuhrer, Sarah Douglas, Wings Hauser, 
James Avery, Robert Fieldsteel, Arthur Malet, Robert 
Z’Dar. ␡ Michael Berryman, Larry Dobkin. 

، وســـــيطر  بعـــــد مـــــوت الملـــــك زد خـــــيم الظـــــالم علـــــى بـــــالد آروك
، وانحصـــــــر األمـــــــل فـــــــى  آركلـــــــون ســـــــيد الحـــــــرب بســـــــحره األســـــــود

هــــذا التمهيــــد .  القــــوات المتمــــردة فــــى الشــــرق بقيــــادة ســــيد الوحــــوش
يبــــدو أنهــــا عبقريــــة  (ال يــــنم عــــن مجــــرى األحــــداث التــــالى  المكتــــوب

مــــــن نــــــوع خــــــاص فــــــى هــــــذه السلســــــلة أن يخفــــــوا عليــــــك الموضــــــوع 
ــــا هــــو الســــر فــــى وجــــود  ألطــــول وقــــت ممكــــن أســــماء فــــى  ٩، وغالب

ـــــأليف ـــــد الت ـــــع الســـــاحرة .  ) ! بن ـــــا أن أخـــــاه الســـــاحر م الموضـــــوع هن
ســـــر وينجـــــز هاو  (التـــــى يمـــــثالن معـــــا زعامـــــة عـــــالم الســـــحر األســـــود 

ــــــيس )  وســــــاره دووجــــــالس ــــــوس أنچل ــــــدوم لل يوحــــــدان جهودهمــــــا للق
ــــة ــــة النيوتروني ــــى القنبل ــــاة  المعاصــــرة للحصــــول عل ــــك بصــــحبة فت ، وذل

عــــادت للــــزمن الماضــــى خطــــأ حــــين )  كــــارى ووهــــرر (مدللــــة مغــــامرة 
قــــــــــــاهر  ‘يتعقبهمــــــــــــا .  اقتحمــــــــــــت بســــــــــــيارتها الحــــــــــــائط الفاصــــــــــــل

الشــــــرير .  ، لكــــــن الشــــــرطة تقــــــبض عليــــــه وعلــــــى النمــــــر ’ الوحــــــوش

ـــــى شـــــرطى لمـــــدة  ـــــى عين ـــــق بالعصـــــر بالتحـــــديق ف ـــــا يتعل ـــــتعلم كـــــل م ي
مـــــن الســـــذاجة التامـــــة أن ال تظهـــــر أى دهشـــــة مـــــن أحـــــد مـــــن .  ثـــــوان

  ! جراء االنتقال من الماضى إلى الحاضر أو العكس
    ٣٠القاهرة 

Cairo 30 
  )  محدودة  (م /  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 

القــــــاهرة لإلنتــــــاج ]  رض األفــــــالم الســــــينمائيةالعامــــــة لتوزيــــــع وعــــــ [
ـــــــوظ:  قصـــــــة.  الســـــــينمائى ـــــــب محف صـــــــالح أبـــــــو :  ســـــــيناريو.  نجي

ـــــانى ســـــيف ـــــى الزرق ـــــرى ، عل ـــــة خي .  لطفـــــى الخـــــولى:  ؛ حـــــوار ، وفي
نفيســـــة :  إعـــــداد:  الرقصـــــة.  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  الموســـــيقى التصـــــويرية

:  ء؛ أدا أحمـــــد شـــــفيق أبـــــو عـــــوف:  ؛ التوزيـــــع الموســـــيقى الغمـــــراوى
مــــــــاهر عبــــــــد :  مهنــــــــدس المنــــــــاظر.  الفرقــــــــة االستعراضــــــــية الغنائيــــــــة

ـــــور ـــــاچ.  الن ـــــاچ.  ســـــعيد الشـــــيخ:  أشـــــرف علـــــى المونت ـــــى :  مونت محي
إدارة .  نصــــــــرى عبــــــــد النــــــــور:  مهنــــــــدس الصــــــــوت.  عبــــــــد الجــــــــواد

ــــاج ــــاض:  اإلنت .  ، مصــــطفى عبــــد العزيــــز ، علــــى النشــــوقاتى وجيــــه ري
:  إخـــــراج.  وحيـــــد فريــــد:  مــــدير التصــــوير.  جمــــال الليثـــــى:  المنــــتج

  . صالح أبو سيف
ـــــــة .  أحمـــــــد مظهـــــــر:  وضـــــــيف الشـــــــرف.  ســـــــعاد حســـــــنى:  بطول

ـــــى ـــــب.  يوســـــف وهب ـــــة رات :  باالشـــــتراك مـــــع.  بهيجـــــة حـــــافظ.  عقيل
؛ اشــــتركت  ، توفيــــق الــــدقن ، شــــفيق نــــور الــــدين عبــــد المــــنعم إبــــراهيم

ـــــى مســـــرحية  ـــــا ف نعيمـــــة .  ســـــهير المرشـــــدى:  النجمـــــةغـــــادة الكاميلي
.  ، حســــام الــــدين صــــالح ، خيريــــة خيــــرى ، أحمــــد الحمــــاقى الصــــغير

ـــــــدة ـــــــوى حمـــــــدى أحمـــــــد:  والمواهـــــــب الجدي ـــــــز مكي ـــــــد العزي ،  ، عب
ـــــدة.  أحمـــــد توفيـــــق ، محمـــــد  عبـــــد الغفـــــور محمـــــد:  والوجـــــوه الجدي

، أشــــــرف  ، محمــــــود النــــــادى ، إبــــــراهيم زادة ، نبيلــــــة صــــــقر ســــــلطان
أحمــــــد ،  ، فــــــاروق الحكــــــيم ، ســــــيف النصــــــر أبــــــو العــــــال الســـــلحدار

  . ، محمود راشد ، نبيل الشاذلى ، سامى عطا سامى
، روايـــــة نجيـــــب  ، فكريـــــا وســـــينمائيا فـــــيلم واقعـــــى شـــــديد النضـــــج

، ونمـــــــــاذج  محفـــــــــوظ المدققـــــــــة فـــــــــى تجســـــــــيد حيـــــــــاة الثالثينيـــــــــات
ـــــــراء ـــــــب والث ـــــــة شـــــــديدة التركي ـــــــة زمـــــــالء فـــــــى دراســـــــة .  اجتماعي ثالث

ول ، األ الفقـــــــــر:  ، وكيـــــــــف عـــــــــالجوا قضـــــــــيتهم الكبـــــــــرى الفلســـــــــفة
ــــر السياســــى الجــــذرى ينتهــــى الفــــيلم  مناضــــل ال يلــــين مــــن أجــــل التغيي

، الثـــانى انتهـــازى مـــن الـــوزن الثقيـــل  بمنشـــوراته تطيـــر وتمـــالء الشاشـــة
، لكنــــــه يبــــــدو  يـــــرتبط بــــــالمجتمع القـــــديم بكــــــل عالقــــــات المصـــــلحة

وأيضــــا  (، أمــــا الثالــــث فهــــو معجــــزة الروايــــة  للجميــــع صــــحفيا تقــــدميا
يجـــــد حـــــال إال أن يتـــــزوج مـــــن عشـــــيقة  ال)  ! معجـــــزة حمـــــدى أحمـــــد

ـــــــر تبقـــــــى البطلـــــــة تتنازعهـــــــا كـــــــل الخيـــــــوط.  الباشـــــــا ،  ، زوجـــــــة الفقي
ــــدفعها  ، فقيــــرة األصــــل ، حبيبــــة الثــــورى عشــــيقة الثــــرى ، كــــل شــــىء ي

ــــــة مثيــــــرة.  بالضــــــبط لمــــــا فعلتــــــه ــــــه درامــــــا جدلي ــــــة وأقــــــل  إن ، عقالني
ـــــة مـــــن مثيالتهـــــا .  ، لكنهـــــا رائعـــــة قويـــــة االقنـــــاع ألبعـــــد مـــــدى عاطفي

اســـما األخيـــرة للممثلـــين بـــدءا مـــن حمـــدى  ١٧الــــ :  ملحوظـــة طريفـــة
  . أحمد يؤدون هنا أول أدوارهم

  القاهرة فى الليل 
  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
  . محمد سالم:  إخراج
، ناديــــــــة  ، نجــــــــاة الصــــــــغيرة ، شــــــــادية ، فــــــــؤاد المهنــــــــدس صــــــــباح
ليلـــــــى ،  ، فـــــــايزة أحمـــــــد ، رجـــــــاء الجـــــــداوى ، مهـــــــا صـــــــبرى لطفـــــــى
ـــى شـــعير ، ناهـــد صـــبرى ، حســـن فـــايق ، محمـــد قنـــديل طـــاهر ،  ، ليل

  . ثالثى أضواء المسرح
ــــاج للقطــــاع العمــــومى فــــى مصــــر ــــه كــــل  اول إنت ــــام ب ، وهــــو عمــــل ق

فنــــانو أضــــواء المســــرح بالتليفـــــزيون فــــى إطــــار حبكــــة كوميديــــة خفيفــــة 
،  ، والتجـــــول فـــــى مســـــارح القـــــاهرة محورهـــــا ثالثـــــى أضـــــواء المســـــرح

.  الفنــــون المختلفــــة المقدمــــة آنــــذاك بشــــكل شــــبه وثــــائقىالســــتعراض 
ـــــر  ـــــنفس المفهـــــوم انظرـ  ”  منتهـــــى الفـــــرح “يعتب ـــــه ب ـــــا ل .  ، جـــــزءا ثاني

ــــل “بعــــد عــــرض :  معلومــــة طريفــــة اســــتهوى االمــــر ”  القــــاهرة فــــى اللي
ــــامج  التليفـــــزيونى فجعلــــوا لكــــل حلقــــة ’  أضــــواء المســــرح ‘صــــناع برن
  ! منه صيغة درامية

  
  :  قاهرو الغزاة

  ’  ! الصور المولدة حاسوبيا فى أول استخدام فائق الدموية لها ‘
  قاهرو الغزاة 
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٢٦٨  

ـــــــيال ـــــــر قل ـــــــة أو أكث ـــــــؤثرات مذهل ـــــــة  م ، لكـــــــن ال شخصـــــــيات مقنع
ــــأفالم الدرجــــة ب ــــى ب ــــق حت ــــة ال تلي كلينــــداتو  .  وخطــــوط حبكــــة هزيل

النـــوع الســـائد فيهـــا أشـــبه بعناكـــب  (كوكـــب تقطنـــه حشـــرات عمالقـــة 
يقـــــة كيتينيــــة فائقـــــة الصـــــالدة وســــترى أثـــــر اختـــــراق عمالقــــة تغطيهـــــا ط

هــــذه الحشــــرات .  ) أطرافهــــا المدببــــة لبطــــون البشــــر أكثــــر مــــن مــــرة
أشبه بقربـــــة هائلـــــة ـ  تـــــزداد ذكـــــاء مـــــن خـــــالل امتصـــــاص أحـــــد كائناتـــــه 

لـــــيس واضـــــحا إن كـــــانوا أذكيـــــاء أصـــــال أم  (لعقـــــول البشـــــر  ـ  الحجم
ــــــد اكتشــــــفوه ــــــون ويهــــــاجمون األر )  هــــــذا مصــــــدر ذكــــــاء جدي ض ويفن

ال نــــرى هـــــذا المشـــــهد  (مدينــــة ريـــــو دى چـــــانيرو فــــى خبطـــــة واحـــــدة 
ـــــــع  ـــــــة م ـــــــوم االســـــــتقالل “ربمـــــــا لتحاشـــــــى المقارن األبطـــــــال .  ) ! ” ي

ـــــن  ـــــذى يحـــــيلهم م ـــــدرالى ال ـــــى الجـــــيش الفي ’  مـــــدنيين ‘متطوعـــــون ف
أى أشــــــــخاص يشــــــــعرون بالمســــــــئولية الجماعيــــــــة ’  مــــــــواطنين ‘إلــــــــى 

ـــوالى الهجمـــات ضـــد تجـــاه الكوكـــب ـــا  ، وتت ـــى عـــادة م ـــداتو والت الكلين
حبكـــــة النهايـــــة القـــــبض علـــــى .  تســــفر عـــــن إبـــــادة البشـــــر المهـــــاجمين

ـــــادة الحشـــــرات مســـــتقبال’  المـــــخ ‘ ال شـــــىء .  كمجـــــرد إرهاصـــــة إلب
، والبطلـــــة الصـــــغيرة مالحـــــة  يســـــير طبقـــــا لقواعـــــد الـــــدراما المفهومـــــة
ــــــة  ــــــات الفضــــــائية المقاتل ــــــيس ريتشــــــاردز (إحــــــدى المركب ــــــيم )  دين تق

ـــ ـــة أم عالقـــة م ـــا أم رغب ـــين دون أن تعـــرف إذا كـــان هـــذا حب ع كـــال البطل
ــــــى المســــــتقبل ــــــور ف ــــــائع األم ــــــو !  ؟ أن هــــــذه ســــــتكون طب ــــــاك اللغ هن

ـــــــــران ـــــــــدى عـــــــــن صـــــــــراع المشـــــــــاه والطي ـــــــــة  التقلي ، وفكـــــــــرة المواطن
، ومثلــــــه خــــــيط أن النســــــاء يتــــــولين  المســــــتقبلية مجــــــرد خــــــيط هزيــــــل

ـــــدو  ـــــم يعمـــــق ب ـــــذى ل .  رهمعظـــــم المناصـــــب المهمـــــة فـــــى الجـــــيش وال
ـــه المـــؤثرات ـــو حـــذفت من ـــن تحتملـــه ل ـــا يكمـــن  الخالصـــة أنـــك ل ، وهن

أرقــــى وأبــــرع مــــا يمكــــن تخيلــــه مــــن الصــــور المولــــدة :  لــــب الموضــــوع
ــــــاريخ هــــــذه  ــــــة لهــــــا فــــــى ت حاســــــوبيا فــــــى أول اســــــتخدام فــــــائق الدموي

حشــــــرات تتقــــــدم فــــــى طــــــوابير أو كفــــــرادى تقاتــــــل وتــــــبطش .  التقنيــــــة
، كلهــــــا فــــــى  وتحتضــــــرببســــــالة فتاكــــــة وتتعــــــرض أجســــــادها للقصــــــف 

  . صورة فائقة اإلقناع والتقزبز الدموى بما لم يسبق له مثيل
AAN: VFx (Phil Tippett, Scott E. Andrerson, Alec Gillis 

and John Richardson). 

    ٢/١القائد الثائر 
MacArthur —The Rebel General 

  ق م ١٢٨)  س/   ت  ( ١٩٧٧أميركا 
Aka: MacArthur (US). 
Universal. [Richard D. Zanuck/ David Brown]. E: George 

Jay Nicholson. PD: John J. Lloyd. M: Jerry Goldsmith. 
DPh: Mario Tosi. S: Hal Barwood, Matthew Robbins P: 
Frank McCarll. D: Joseph Sargent. 

Gregory Peck. Ed Flanders, Dan O'Herlihy, Marj Dusay, 
Sandy Kenyon, Nicolas Coster, Ward Costello, Ivan Bonar, 
Dick O'Neill, Art Fleming. 
إنتــــــــاج ضــــــــخم مــــــــتقن يــــــــروى مــــــــن منظــــــــور سياســــــــى أكثــــــــر منــــــــه 

، قصــــــة الچنــــــرال دووجــــــالس مكــــــآرثر القائــــــد األســــــطورة  عســــــكرى
ــــة ــــة الثاني ــــه فــــى الحــــرب العالمي ــــان علــــى يدي ــــذى استســــلمت الياب ،  ال

ســــتراتيچية بمعناهــــا المركــــب سياســــيا وصــــاحب الكثيــــر مــــن الــــرؤى اإل
يقــــــــدم پيــــــــك الشخصــــــــية علــــــــى نحــــــــو بــــــــالغ الوقــــــــار  .  وعســــــــكريا
، ويـــــنجح ببراعـــــة فـــــى إبـــــراز كـــــل الجوانـــــب المتفوقـــــة فـــــى  كـــــالمتوقع
، لكــــــن يبــــــدو أن النــــــاس بــــــاتوا يتوقعــــــون ويهللــــــون أكثــــــر  الشخصــــــية

ــــاتون “للقــــادة المغــــامرين ســــليطى اللســــان بعــــد  هــــذا مــــع العلــــم .  ” ب
لـــــــم ينـــــــازع فـــــــى التـــــــاريخ الحقيقـــــــى مكـــــــآرثر فـــــــى شـــــــهرته  أن أحـــــــدا

ــــودا للشــــعب األميركــــى ــــه معب ــــى جعلت ــــة الت ــــه المعــــارك .  الكاريزمي قيادت
الحربيــــــة فــــــى الباســــــيفى ثــــــم اعادتــــــه تنظــــــيم وبنــــــاء اليابــــــان وتقلــــــيص 

، وال  النفـــــوذ التقليـــــدى للعســـــكريين تغطـــــى النصـــــف األول لألحـــــداث
ـــــرئيس رووســـــفيلت  بعـــــد .  ) أوهرليهـــــى (تخلـــــو مـــــن خالفـــــات مـــــع ال

الـــرئيس الضـــعيف )  فالنـــدرز (ذلـــك تبـــدأ حبكـــة صـــراعه مـــع ترومـــان 
، ال ســــيما قراراتــــه المرتجفــــة  عــــديم الخبــــرة األقــــرب للكاريكــــاتير هنــــا

ــــــــرى للصــــــــين  ــــــــى انتهــــــــت بمكاســــــــب كب ــــــــة الت فــــــــى الحــــــــرب الكوري
، وعارضــــــها مكــــــآرثر بشــــــدة حتــــــى اضــــــطر ترومــــــان لعزلــــــه  الشــــــيوعية

، لكنـــــه  رة أخـــــرى قـــــدمها الفـــــيلم أليزنهـــــاورصـــــورة كاريكاتوريـــــة عـــــاب .
، إذ اعتبــــــره دومــــــا أحــــــد مســــــاعديه  ينتهــــــى برضــــــا ماكــــــآرثر النتخابــــــه

ـــــــاء  الـــــــذى يصـــــــر ’  التمـــــــرد ‘أو ربمـــــــا ألن األخيـــــــر ســـــــأم —األكف
  ! العنوان العالمى للفيلم على ابرازه

  ☺  ٢/١قائمة شيندلر 
Schindler’s List 

  م/   ق أأ ١٩٥)   — ( ١٩٩٣أميركا 
[Universal] Universal; Amblin.  D: Steven Spielberg. S: 

Steven Zaillian. Based on N: Thomas Keneally. P: Steven 
Spielberg, Gerald R. Molen. Branko Lustig. ExcP: Kathleen 
Kennedy. DPh: Janusz Kaminski. FE: Michael Kahn, 
A.C.E. PD: Allan Starski. M: John Williams. Co-P: Lew 
Rywin. Violin Solos: Itzhak Perlman. CD: Anna 
Biedrzycka-Sheppard. C: Lucky Englander and Fritz 
Fleichhaker↵ Magdalena Szwarcbart↵ Tova Cypin and Liat 
Meiron↵ Juliet Taylor. PAscs: Bonnie Curtis, Karen 
Bittenson Kushell. Cnslt: Leopold Page. AscP: Irving 
Glovin. …: Robert Raymond. 

 ␡ Liam Neeson. Ben Kengsley. Ralph Fiennes. Caroline 
Goodall. Jonathan Sagalle. Embeth Davidtz. ↑ Malgoscha 
Gebel, Shmulik Levy, Mark Ivanir, Beatrice Macola, 
Andrzej Seweryn, Friedrich von Thun, Krzysztof Luft, 
Harry Nehring, Norbert Weisser, Adi Nitzan, Michael 
Schneider, Miri Fabian, Anna Mucha, Albert Misak, 
Michael Gordon, Aldona Grochal. 
ـــة المصـــرية  ـــاد منعـــت الرقاب ـــاء وجهـــل أفـــدح مـــن المعت فـــى ضـــربة غب

، فــــى أول تجــــرؤ لهــــا بهــــذا المســــتوى مــــع عمــــل حاصــــل  هــــذا الفــــيلم
ويُنصـــــح بمشــــاهدته فـــــى كــــل مـــــدارس  (حســـــن فــــيلم علــــى أوســــكار أ

الكارثــــة أن أحــــدا .  ) ، وغالبــــا بلســــان رؤســــاء الــــدول شخصــــيا العــــالم
لـــــــم يتمهـــــــل ليفكـــــــر فـــــــى أن هـــــــذا الموقـــــــف يطـــــــابق فقـــــــط موقـــــــف 

يـــــروى الفـــــيلم علـــــى نحـــــو فـــــائق الزلزلـــــة والتـــــأثير .  المتـــــدينين اليهـــــود
 ـ  رضاالكاثوليكى فـ  قصـــــــة أوســـــــكار شـــــــيندلر الصـــــــناعى النمســـــــوى 

ـــــــــة واســـــــــتغالل  ـــــــــالغ الطمـــــــــوح واالنتهازي ـــــــــازى ب عضـــــــــو الحـــــــــزب الن
يهـــود پولنـــدا الـــذين وجـــد فـــى  (، والمولـــع بتســـخير العمـــال  الظـــروف

، فضــــال عــــن كونــــه زئــــر نســــاء  ) ظــــروف قمعهــــم فرصــــة مواتيــــة للثــــراء
نييســــون فــــى  (شــــخص بهــــذه المواصــــفات .  مــــن الناحيــــة األخالقيــــة

،  ى متعــــاطف مــــع عبيــــده اليهــــوديتحــــول تــــدريجيا إلــــ)  انطــــالق متــــألق
مـــــنهم إلـــــى مســـــقط رأســـــه  ١١٠٠ويهـــــرِّب بكـــــل ثروتـــــه قائمـــــة مـــــن 

هــــذا التحــــول براعــــة فنيــــة كبيــــرة فــــالمبررات مبهمــــة .  تشيكوسلوفـــــاكيا
، لكـــــن األرجـــــح أنهـــــا تتعلـــــق بتـــــأثره بمهـــــاراتهم  وربمـــــا إنســـــانية عامـــــة

ل ، بحيــــث ال يســــتحقون معهــــا اإلعــــدام العشــــوائى بــــل التبجيــــ التقنيــــة
براعـــــة ثانيـــــة .  ) كينجســـــلى المـــــدير المـــــالى للمصـــــنع مجـــــرد مثـــــال (

الــــذى يتســــلى بالقتــــل )  فينــــيس (شخصــــية الســــفاح رئــــيس المعســــكر 
، حيــــث قــــدمت كشــــخص متــــزن  أثنــــاء جوالتــــه وحتــــى مــــن غرفــــة نومــــه

ــــيس بحــــال مريضــــا نفســــيا كــــالمنتظر ــــارة .  ول ــــر إث إال إن البراعــــة األكث
ـــــدينين ا- ـــــا اســـــتفز المت هـــــى أن حشـــــود يهـــــود  -ليهـــــودوربمـــــا هـــــو م

أى إمـــــارات تـــــذكر  ـ  جميعا تقريباـ  أوروپـــــا النازيـــــة لـــــم تظهـــــر علـــــيهم 
مـــــثال يقّبـــــل أحـــــدهم قطعـــــة خشـــــب عاديـــــة مـــــن منزلـــــه  (للتـــــدين هنـــــا 

مثــــل هــــذا لــــم يحــــدث مــــع أى رمــــز .  ويحــــتفظ بهــــا قبيــــل طــــرده منــــه
والنجمـــــة السداســـــية أقـــــرب لمجـــــرد وصـــــمة .  دينـــــى فـــــى كـــــل الفـــــيلم

ــــــــــى أذرعهــــــــــميضــــــــــعها األل إنهــــــــــم ببســــــــــاطة .  ) ! مــــــــــان قســــــــــرا عل
، وربمــــا بالضــــبط كــــاليهود  تقنوقراطيــــون بــــارعون وعلمــــانيون بالكامــــل

أو بكلمــــــة هــــــم .  الــــــذين يعــــــرفهم ســــــپييلبيرج فــــــى ضــــــاحية هوليــــــوود
صــــهاينة بــــأروع مــــا تحملــــه كلمــــة صــــهيونية مــــن معــــانى كــــأكبر وأنجــــح 

كــــان لليهــــود ، والتــــى لوالهــــا مــــا   حركــــة علمنــــة ألى ديــــن فــــى التــــاريخ
شـــــأنهم الحـــــالى أو لكانـــــت إســـــرائيل مجـــــرد دولـــــة دينيـــــة أخـــــرى فـــــى 

ـــــــذذ  (الشـــــــرق األوســـــــط  لألســـــــف أنســـــــتنا عصـــــــور اإلنحطـــــــاط والتل
،  بالهزيمـــــــة أن ذلـــــــك كـــــــان موقـــــــف كـــــــل المســـــــتنيرين العـــــــرب يومـــــــا

بالضــــــبط مثلمــــــا أنســــــتنا بــــــنفس القــــــدر أن فلســــــطين المثقلــــــة بتــــــراث 
ـــت آخـــر مكـــان يصـــل ـــى كثيـــف الوطـــأة كان ح فـــى نظـــر الصـــهيونيون دين

ـــــــل لتأســـــــيس دولـــــــتهم فيـــــــه باختصـــــــار هـــــــو فـــــــيلم شـــــــديد .  ) األوائ
، وثنــــــاؤه الحقيقــــــى  العلمانيــــــة والماديــــــة فــــــى تفســــــير آليــــــات التقــــــدم

تصـــــوير أخــــــاذ .  أن رأى هـــــذه األشــــــياء متـــــوافرة فـــــيهم علـــــى اليهـــــود
، ولمســــات تســــجيلية )  تــــم بالفعــــل فــــى پولنــــدا (بــــاألبيض واألســــود 
، تنتهــــــــى بنهايــــــــة مذهلــــــــة  لشاشــــــــة طــــــــوال الفــــــــيلمبالكتابــــــــة علــــــــى ا

، بـــــــأن حشـــــــد ســـــــپييلبيرج  ) التتـــــــابع الملـــــــون (وتاريخيـــــــة ســـــــينمائيا 
الحقيقيــــين يضــــعون األحجــــار تكريمــــا  ’ يهــــود شــــيندلر ‘ المئــــات مــــن
.  ) ! عـــــــددهم أكبـــــــر مـــــــن كـــــــل يهـــــــود پولنـــــــدا حاليـــــــا (علـــــــى قبـــــــره 

، لكـــــن  موســــيقى ويلليــــامز كالعــــادة تأثيريــــة جــــدا وفــــى الخلفيــــة جــــدا
ــــة جــــدا إن دققــــت فيهــــا ــــة لليهــــود.  رائع ــــع محرقــــات جماعي ،  ال تتوق

لكـــــن بمـــــا أن الماديـــــة هـــــى كـــــل شـــــىء توقـــــع ورشـــــة ضـــــخمة للنهـــــب 
، ذلـــــك أن ســـــپييلبيرج فـــــى حـــــد ذاتـــــه  المـــــنظم لمحتويـــــات حقـــــائبهم

ألول مــــرة ال يســــتخدم مهاراتــــه التقليديــــة فــــى :  هــــو المفاجــــأة األكبــــر
ربمـــــــا إال مــــــع تتابعـــــــات  (فعــــــاالت اللعــــــب المغــــــرق بـــــــالعواطف واالن

االنفــــراج الــــذى ســــتدمع لــــه عينــــاك فــــى مشــــهد حشــــد النســــاء العرايــــا 
ـــى بلـــدة شـــيندلر ـــى أوشفــــيتز ال إل ـــدما أرســـلن إل ـــر عن ـــه  فـــى العنب ، ولعل

) .  مـــــا يمكـــــن تســـــميته بحبكـــــة نهايـــــة بفـــــرض وجـــــود حبكـــــة أصـــــال
قـــــالوا  (، ومـــــن المتحـــــذلقين  فاســـــتحق أول اعتـــــراف مـــــن األكاديميـــــة

، لكـــــــن الحقيقـــــــة أن مـــــــن تســـــــتفزهم  نـــــــه أصـــــــبح موجهـــــــا ذا رســـــــالةإ
.  ) التقنيــــــــات العاليـــــــــة ال يســـــــــتطيعون أبـــــــــدا رؤيـــــــــة رســـــــــائل تحتهـــــــــا

ـــــم يهـــــزك :  بكلمـــــة ـــــن يهـــــزك أى شـــــىء  ” قائمـــــة شـــــيندلر “إذا ل ، فل
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ت المـــوت لعبـــة يتوقـــع فيهـــا طـــاقم العـــاملين قائمـــة المـــوت أو رهانـــا
فـــى مسلســـلة أفـــالم رعـــب رخيصــــة أســـماء مـــن ســـيموتون خـــالل عــــام 

ـــــا ويشـــــترك فيهـــــا  ( ـــــا فـــــى بريطاني ـــــة علن بالمناســـــبة تمـــــارس هـــــذه اللعب
ــــدأ سلســــلة جــــرائم .  ) عشــــرات اآلالف ســــنويا ــــا يحــــدث هــــو أن تب م

ــــى توقعهــــا موجــــه المسلســــلة ــــل للقائمــــة الت ــــل يتضــــح  قت أن  ، بعــــد قلي
ــــن جميــــع مشــــاهير  ــــد االنتقــــام م ــــالم فاشــــل يري ــــب مخطوطــــات أف كات

هــــذا هــــو الفــــيلم .  ســــان فرانسيســــكو ومــــنهم بــــالطبع هــــارى كالالهــــان
انظــــر القائمــــة فــــى  (الشــــهيرة ’  هــــارى القــــذر ‘الخــــامس فــــى سلســــلة 

ـــــــذر والشـــــــيطان “ ـــــــارة لإلهتمـــــــام ) ” الق ـــــــا إث ، ال ســـــــيما وأن  ، وأقله
ـــــذات خطـــــورة ســـــابقي ـــــيس ب ـــــةالشـــــرير ل ـــــرح .  ه الفائق خـــــيط فرعـــــى م

لــــــزعيم العقــــــاقير الــــــذى وضــــــعه هــــــارى فــــــى الســــــجن فــــــراح يالحقــــــه 
ـــــالين ـــــل آخـــــر أبلـــــه عنيـــــف بالمغت ـــــده بنزي ـــــه هـــــارى بتهدي ،  ، فـــــرد علي

، خوفــــا مــــن القتــــل فيمــــا لــــو  فارســــل حراســــا لهــــارى بــــدال مــــن القتلــــة
هـــــذه لمحـــــة ذكيـــــة تـــــوحى بمقارنـــــة فحواهـــــا أن !  لحـــــق أذى بهـــــارى

، هــــم أخطــــر  ين الــــذين يقــــاتلهم هــــارى فــــى كــــل أفالمــــهالقتلــــة النفســــي
ــــن أ ــــاقيربمراحــــل م ــــاطرة العق ــــه إن   ب ــــى ضــــمنيا أن هــــارى ال يعني ، وتعن

ـــة .  كانـــت العقـــاقير مباحـــة أم محرمـــة ـــو صـــح هـــذا فهـــى ســـابقة جريئ ل
ـــــــة ـــــــدة أخـــــــرى  حقـــــــا مـــــــن الســـــــينما األميركي ، ســـــــبقت أصـــــــوات عدي

عقـــــاقير ، تلحـــــق فيـــــه ال أرهصـــــت لمســـــتقبل ســـــيأتى يومـــــا بـــــال شـــــك
ــــة  ــــى نهاي ــــت محرمــــة دهــــورا وأبيحــــت ف ــــى ظل ــــن األشــــياء الت بقائمــــة م

  . المطاف
  قبة الرعد 

Mad Max Beyond the Thunderdome 
  ق م ١٠٦)   س/ إى إتش إى   ( ١٩٨٥أستراليا 

  . ” صاعقة الجبابرة “:  ؛ س ” ماكس المجنون “:  ف
[Warner Bros.] Kennedy Miller Entertainment.. M: 

Maurice Jarre. E: Richard Francis Bruce. PD: Graham 
Walker. DPh: Dean Semler. S: Terry Hayes, George Miller. 
P: . D: George Miller and George Ogilvie. 

Mel Gibson, Tina Turner, Angelo Rossitto, Helen Buday, 
Rod Zuanic, Frank Thring, Angry Anderson.   

.  فــــائق النجــــاح’  مــــاكس المجنــــون ‘الثالــــث مــــن مسلســــل الجــــزء 
ــــل الجــــزء الثالــــث مــــن حــــرب الكواكــــب ، نصــــفان ال عالقــــة  تمامــــا مث

أوال فـــــــــى قريـــــــــة شـــــــــهيرة تحكمهـــــــــا البطلـــــــــة .  ألى منهمـــــــــا بـــــــــاآلخر
ــــم .  ، وعلــــى مــــاكس القتــــال الوحشــــى تحــــت قبــــة الرعــــد المتســــلطة ث

ة ومــــازالوا مــــع قبيلــــة أطفــــال ســــقطت بهــــم طــــائرة أثنــــاء الحــــرب النوويــــ
، فـــــى النهايـــــة تـــــأتى  يحلمـــــون بـــــالعودة لمـــــدينتهم األميركيـــــة الكبيـــــرة

عنــــف بربــــرى  . ’ ال نريــــد بطــــال آخــــر ‘ أغنيــــة تيرنــــر فائقــــة النجــــاح 
ـــــــع المســـــــتوى ، لكـــــــن أقـــــــل فـــــــى المضـــــــمون واإليحـــــــاءات مـــــــن  رفي

ـــــــوان .  الجـــــــزئين الســـــــابقين ـــــــة “انظـــــــر األصـــــــل بعن ”  قاعـــــــات العدال
  . ” تحدى الصقور “والجزء الثانى بعنوان 
  قبضة األعمى

  . ” الوحش الجبار “:  انظر
  القبضة الثائرة

  . ” ٢شرطيان فى الجحيم  “:  انظر
   ٢/١القبضة الدامية 

Bloodfist 
  ق م ٨٦)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” القبضة الدامية—ال تراجع وال استسالم  “:  ، س  ف

Concorde. M: Sasha Matson. E: Karen Horn. DPh: 
Ricardo Jacques Gale. AscP: Sally Mattison. S: Robert 
King. P: Roger Corman. D: Terence H. Winkless. 

Don Wilson -[Don ‘The Dragon’Wilson]. Billy Banks. 
Rob Kaman. Kris Aguilar. ¤. Michael Shaner. Riley 
Bowman.  

لبـــــين أثـــــر مصـــــرع أخيـــــه مالكـــــم أميركـــــى شـــــاب معتـــــزل يـــــذهب للف
يعــــرض عليــــه مــــدرب .  بســــبب فــــوزه فــــى مســــابقة للمالكمــــة باألرجــــل

، ولكــــن  مســــاعدته فــــى دخــــول المســــابقة إلكتشــــاف القاتــــل واإلنتقــــام
ثمـــــة مفاجـــــأة للنهايـــــة مثيـــــرة ومقنعـــــة تـــــدور حـــــول شخصـــــية المـــــدرب 
الـــــــذى دفعـــــــه وحـــــــول تزويـــــــر الرهانـــــــات بـــــــل وحـــــــول شخصـــــــية األخ 

ــــــد الصــــــنع فــــــيلم مباريــــــات ف.  القتيــــــل ــــــالغ العنــــــف وجي ــــــون قتــــــال ب ن
قصــــد بــــه روچــــر كورمــــان صــــنع سلســــلته الخاصــــة بعــــد .  بشــــكل عــــام

ــــنجم چــــان ــــدادا إذ -نجــــاح أفــــالم ال ــــر امت كلــــود فـــــان دام وهــــى األكث
، عناوينهــــا  صــــنع اســــتطرادات متعــــددة بمعــــدل ثابــــت فــــيلم كــــل ســــنة

ــــى ــــب تجــــرى كمــــا يل معركــــة  “،  ” قبضــــة المــــوت “:  المصــــرية بالترتي
ســـــاعة  “،  ” قتـــــال حتـــــى النهايـــــة “،  ” محاولـــــة للقتـــــل “،  ” ايـــــةالنه

انظـــــر أيضـــــا السلســــة المنافســـــة التـــــى ظهــــرت فـــــى نفـــــس .  ” الصــــفر
الجــــــــزء —ال تراجــــــــع وال استســــــــالم  “ [’  مالكــــــــم الركــــــــل ‘العــــــــام 
  . ] طبقا لعنونة أولها فى مصر”  الثانى

  قبضة سالحف النينچا 
Teenage Mutant Ninja Turtles II —The 

Secret of the Ooze 
  ق م ٨٨)   س/  مور  ( ١٩٩١أميركا 

[Twentieth Century Fox] Northshore Investment [Golden 
Harvest; Gary Propper]. Based on Chrs Created: Kevin 
Eastman and Peter Laird. C: Lynn Stolmaster. Animatronic 
Characters: Jim Henson’s Creature Shop. CD: Dodie 
Shepard. M: John du Prez. E: John Wright, Steve 
Mirkovich. PD: Roy Forge Smith. DPh: Shelly Johnson. 
ExcP: Raymond Chow. Co-P: Terry Morse. P: Thomas K. 
Gray. Kim Dawson and David Chan. W: Todd W. Langen. 
D: Michael Pressman.  ↑ Featured Animatronic 
Puppeteers: Mark Wilson, David Greenaway, Robert 
Tygner, Robert Mills. 

Str: Paige Turco. David Warner. Ernie Reyes, Jr. Kevin 
Clash. Raymond Serra. Toshishiro Obata. ¤.  Ftr: 
Michelan Sisti, Leif Tilden, Kenn Troum, Mark CasoCast: 
Francois Chali, Mark Ginther, Kurt Bryant, Kevin Nash, 
Joseph Amodei, Nick DeMarines, Kelli Rabke, Keith 
Coulouris, Susan Essman. 

ــــــن  ــــــانى م ــــــائق النجــــــاح”  ســــــالحف الننچــــــا “الجــــــزء الث ــــــود .  ف يع
، ويبحــــث عــــن ســــر قــــوة الســــالحف ومعلمهــــم الفــــأر  شــــريدر للحيــــاة

ــــنجح بالفعــــل فــــى الحصــــول ع ســــپلينتر لــــى آخــــر قنينــــة منــــه قبــــل ، وي
ــــر (أن يتلفهــــا العــــالم الــــذى ابتكرهــــا  ، كمــــا يجبــــره علــــى خلــــق  ) وارن

مشــــــــهد طريـــــــف إذ أنهمــــــــا  (مســـــــخين ليحـــــــارب بهمــــــــا الســـــــالحف 
ككــــــل تكــــــرار .  ) ! يبــــــدوان كرضــــــع ويعــــــامالن شــــــريدر كــــــأم لهمــــــا

ــــــة  ــــــال أو تصــــــرفات مراهق ــــــون قت لمغــــــامرات الجــــــزء األول ســــــواء كفن
ــــة فــــى دور المذيعــــة ، و  للســــالحف خفيفــــى الظــــل ــــل محبب ــــاركو بالمث ت

، والجديــــد رايــــس چونيــــور فــــى دور شــــاب مولــــع بفنــــون القتــــال  إپريــــل
مــــــن الجديــــــد .  يشـــــارك الســــــالحف فـــــى التصــــــدى لشــــــريدر وأتباعـــــه

، التــــى كانــــت دفعــــة لهــــذا  لفـــــانيلال أيــــس’  نينچــــا راپ ‘أيضــــا أغنيــــة 



٢٦٩  

مغـــــــامرات  “انظـــــــر أيضـــــــا الجـــــــزء الثالـــــــث .  النـــــــوع مـــــــن الموســـــــيقى
  . ” سالحف النينچا

    ٢/١قبضة الغضب 
Fist of Fury 

  ] اإلنجليزية إضفاء  [ق م  ١٠٧)  س/   لورد ( ١٩٧٢هونج كونج 
  . ” التنين الشرس:  ، س  ف

Aka: The Chinese Connection (USTitle); The Iron Hand 
(Re-RelInSomeCountries). 

Golden Harvst. M: Joseph Koo. E: Chang Yao Chong. 
PD: Lo Wei. DPh: Chen Ching Cheh. P: Raymond Chow. 
W and D: Lo Wei. 

Bruce Lee, Miao Ker Hsiu -[Nora Miao], James Tien, 
Robert Baker. 

ـــــى ـــــرووس لي ـــــال لب ـــــون قت ـــــيلم فن ـــــانى ف ـــــد  ث ـــــر “، بع ـــــرأس الكبي ”  ال
وثــــانى تحطــــيم جديــــد لألرقــــام القياســــية إليــــرادات األفــــالم فــــى هــــونج  

 ١٦تــــأخر  (نج وفيلمــــه الوحيــــد الــــذى منــــع فــــى مصــــر فــــى حينــــه كــــو 
ــــــ !  ) ســـــنة ـــــرة فيمـــــا يتعلـــــق ب ’  صـــــينية ‘هـــــذا هـــــو الفـــــيلم األعلـــــى نب

ـــى ـــرووس لي ـــل ب ـــة موجـــودة فـــى معظـــم مـــا مث ، علـــى األقـــل  ، وهـــى هوي
هنــــــا يعــــــود التلميــــــذ الهــــــادئ .  بجعــــــل األشــــــرار دومــــــا غيــــــر صــــــينيين

ـــــــانيين  ـــــــاء ثال (المســـــــالم لشـــــــانجهاى ليجـــــــد الياپ ـــــــرن أثن ـــــــات الق ثيني
، قــــــد قتلــــــوا معلمــــــه ويريــــــدون تحطــــــيم مدرســــــته لفنــــــون  ) االحــــــتالل
،  وقبضــــة الغضــــب تتــــأنى ثــــم تنفجــــر ببســــالة ومهــــارة مذهلــــة.  القتــــال

قصــــــة حــــــب .  والحبكــــــة ضــــــرورة أن يســــــلم نفســــــه إنقــــــاذا لآلخــــــرين
!  رقيقــــة مــــع ميــــاو وفرصــــة ســــينمائية نــــادرة لمشــــاهدة ليــــى يقبــــل فتــــاة

ســـــنوات بعنـــــوان  ٤لـــــه بطولـــــة چـــــاكى شـــــان بعـــــد  صـــــنع ويـــــى تكملـــــة
انظـــر قائمــــة أفـــالم بـــرووس ليــــى .  ” انتقـــام القبضــــة المميتـــة “مصـــرى 

  . فى فيلمه األول المذكور
  قبضة الموت 

Bloodfist II 
  ق م ٨٨)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٠أميركا 

Concorde. M: Nigel Holton. E: Karen Joseph. DPh: Bruce 
Dorfinan. S: Catherine Cyran. P: Roger Corman. D: Andy 
Blumenthal. 

Don ‘The Dragon’ Wilson. ¤. Rina Reyes. Joe Marie 
Avelana. Robert Marius. Maurice Smith. Tim Baker. James 
Warring. 
ـــــى  ـــــرووس لي خـــــط الحبكـــــة يســـــير هـــــذه المـــــرة علـــــى غـــــرار فـــــيلم ب

ــــــين ‘ ــــــين األســــــود “ [’  دخــــــول التن ــــــاقير .  ] ” التن أيضــــــا زعــــــيم عق
، وكـــــل عالقتــــه بالعـــــالم الخـــــارجى  يمتلــــك قلعـــــة فــــى جزيـــــرة منفصــــلة

انظـــــر .  مبـــــاراة لفنـــــون القـــــتال ينظمهـــــا ويـــــدعو لهـــــا أشـــــرس المقـــــاتلين
القبضـــــــة  “قائمـــــــة األجـــــــزاء بعناوينهـــــــا المصـــــــرية فـــــــى الجـــــــزء األول 

ــــة ــــن السلســــلة المنافســــة  ” الدامي ــــث م مالكــــم   ‘، وكــــذا الجــــزء الثال
  . ] ” المصارعة األخيرة “ [ ’ الركل

  قبضة الهاللى 
  ق م ٩٧)   س/   ف/  ت/  ماركو ( ١٩٩١مصر 

األهـــــرام للســـــينما ]  أفـــــالم النصـــــر األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو  [
تصـــــــميم .  بســـــــيونى عثمـــــــان:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  والفــــــــيديو
ــــراهيم عفيفــــى:  المعــــارك ــــد يوســــف إب ــــة.  ، خال حســــن :  مــــؤثرات حي
ـــــــا.  عرالشـــــــا ـــــــداخلى.  محمـــــــد بكـــــــر:  فوتوغرافي ـــــــم التصـــــــوير ال :  ت

المنــــــتج .  مـــــاهر عبــــــد النــــــور:  مهنــــــدس الــــــديكور.  بســـــتوديو مصــــــر
ـــــــى ـــــــراهيم زكـــــــى:  الفن ـــــــدس:  ميكســـــــاچ.  إب .  مجـــــــدى كامـــــــل/  مهن

ـــــوال:  المقدمـــــة ـــــوح:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  ن ـــــاچ.  محمـــــد ن :  مونت
:  راجإخــــــــ.  محمــــــــد طــــــــاهر:  مــــــــدير التصــــــــوير.  صــــــــالح بســــــــيونى

  . إبراهيم عفيفى
ــــوى ــــى عل ــــوزير.  جــــاال فهمــــى.  ليل ــــى.  حمــــدى ال .  ضــــياء الميرغن

ـــــة.  شـــــريف عبـــــد المـــــنعم ـــــو ري فى دور ـ  يوســـــف منصـــــور .  كمـــــال أب
أمـــــــل .  ، عبـــــــد المـــــــنعم المرصـــــــفى ناهـــــــد ســـــــمير.  صـــــــابر الهاللـــــــى

ــــراهيم ــــل إب ــــد الجلي ــــل الهــــوارى ، حســــنى عب ،  حمــــدى مرســــى.  ، نبي
ــــــر ــــــد ات، عــــــاطف بركــــــ عــــــزة بكي ،  نصــــــر ســــــيف.  ، األنصــــــارى فري

ـــــد اهللا ، ســـــهام زكـــــى ، محمـــــد رســـــمى مطـــــاوع عـــــويس ،  ، ســـــهام عب
، منــــى  ، عفــــاف إبــــراهيم ، عفــــاف نصــــر نعــــيم لحــــاد.  زينــــب عبــــده

باالشـــــتراك مـــــع .  ، فـــــايزة عبـــــد الجـــــواد ، عبـــــد المـــــنعم النمـــــر عمـــــاد
، عبــــــد الناصــــــر  ، خالــــــد يوســــــف أحمــــــد ســــــند:  العبـــــى الكنــــــغ فــــــو

ـــــــت، علـــــــ محمـــــــود أســـــــامة .  ، محمـــــــد صـــــــبح ، ناصـــــــر أمـــــــين ى ثاب
ـــــى ، إيمـــــان حســـــين ، ســـــامية الشـــــنوانى شـــــعبان ـــــد الغن .  ، كريمـــــة عب

استعراضــــــات .  مصــــــطفى المعــــــاون وفرقتــــــه:  اشــــــترك فــــــى المعــــــارك
  . ديانا:  ياكى ياكىرقصة .  حازم الحبشى وفرقته:  الديسكو

ــــى نحــــو عــــام ــــل مــــتقن عل ــــون قات ، مــــع جــــو عــــام مخلــــص  فــــيلم فن
، ال ســــيما الكثيــــر مــــن رقــــص الديســــكو  ره األميركيــــة واآلســــيويةلنظــــائ

، وكــــــذا حافلــــــة  المنفــــــذ فــــــى أجــــــواء مالهــــــى قاتمــــــة وصــــــاخبة معــــــا
الــــرقص  (بالجريمــــة وكأنهــــا عــــالم ســــفلى غيــــر واضــــح للوهلــــة األولــــى 

ــــالم المصــــرية ــــى األف ــــع ف ــــر المتوق ــــى غي ــــد عل ــــل أفضــــل  نفســــه جي ، ب
، وإجمــــــاال هــــــو فــــــيلم  ) حتــــــى ممــــــا يعتبــــــر أفالمــــــا موســــــيقية أحيانــــــا

ــــــه صــــــانعوه واســــــتحقوا نجاحــــــه النســــــبى ، وعلــــــى رأســــــهم  اجتهــــــد في
الــــبطالن طبيبــــة .  يوســـف منصــــور المحبــــب بـــأكثر مــــن المتوقــــع أيضـــا

ــــــى أمــــــوال تعــــــويض  ومرشــــــد ســــــياحى شــــــقيقان ، تختطــــــف مــــــن األول
تحـــــاول .  ، يـــــوم اســـــتالمها لهـــــا ) ألـــــف جنيـــــه ٧٠ (معـــــاش والـــــدهما 

توصـــــــل للجنـــــــاة وتعـــــــرف أنهـــــــم ال)  فهمـــــــى (مـــــــن خـــــــالل شـــــــاهدة 
، كمـــا  ، لكـــن هـــذه الشـــاهدة ســـرعان مـــا تقتـــل أصـــحاب ملهـــى ليلـــى

ــــــة ــــــى  ، والحــــــل الكالســــــى تختطــــــف البطل ــــــة البطــــــل عل ، هــــــو مواظب
، ليـــدخل معركـــة منفـــردة ضـــد حـــراس الملهـــى ممـــن يجيـــدون  التمـــرين

، يعتـــــذرن للبطـــــل عـــــن  بيـــــنهم ثـــــالث فتيـــــات (جميعـــــا فنـــــون القتـــــال 
ـــولهن هـــذا العمـــل ـــون  وهـــى لمحـــة طريفـــة ، قب ـــى فن ، جعلـــت مـــن العب

ــــــة موحــــــدة ــــــال طائف ــــــة  القت ــــــذكير بقي ــــــن أحــــــدهم لت ، تكفــــــى كلمــــــة م
القتــــــال نفســــــه جيــــــد ســــــريع .  ) األعضــــــاء بمــــــثلهم العليــــــا المشــــــتركة

، ومشــــــهد قتــــــل چــــــاال فهمــــــى فــــــوق المتوســــــط مــــــن حيــــــث  وعنيــــــف
ــــــــــة ــــــــــة تظــــــــــل دون  الدموي ، لكــــــــــن كــــــــــل هــــــــــذه االجتهــــــــــادات الطيب

  . ة بنسبة واضحةالمواصفات العالمي

   ٢/١قبل الوداع 
  ق م ١٠٠)    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . حسين الوكيل:  إخراج
، عبــــد  ، ســــلوى خطــــاب ، حمــــدى الــــوزير ، حســــين فهمــــى يســــرا

،  ، ســـــمير فـــــرج ، حـــــاتم ذو الفقـــــار ، ســـــمير ســـــيف المـــــنعم إبـــــراهيم
  . أميرة سالم

ــــــى المــــــوت تحــــــب .  نجمــــــة ســــــينمائية تصــــــاب بمــــــرض يفضــــــى إل
أن تعلـــــــم الحقيقـــــــة تســـــــتمر تجربـــــــة الحـــــــب بعمـــــــق ، وبعـــــــد  طبيبهـــــــا
عــــــودة طيبــــــة إلــــــى الميلودراميــــــات .  ، فــــــى انتظــــــار المــــــوت شــــــديد

  . الرقيقة المغلفة برومانسية محببة
  قبل الوصول لسن االنتحار 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٠)  ت ( ١٩٨٦مصر 
  . شفيق شامية:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون

،  ، فـــــايزة كمـــــال ، كمـــــال يـــــس مصـــــطفى ، زيـــــزى شـــــكرى ســـــرحان
  . ، مجدى إمام ، نبيل بدر أحمد عبد الوارث

ـــــــدوس ـــــــد الق ـــــــة لقصـــــــة احســـــــان عب ـــــــة  فكـــــــرة ذكي ـــــــذة بطريق ، منف
،  ســــــــــرحان (الــــــــــبطالن الكبيــــــــــران .  ، ميزتهــــــــــا االساســــــــــية روتينيــــــــــة

، األول  عامـــــا ٣٠، بعـــــد  لقـــــاء صـــــديقين قـــــديمين:  القصـــــة.  ) يـــــس
ــــــى  مــــــا زال مدرســــــا بســــــيطا متمســــــكا ــــــادىء وحــــــائر ف ــــــة والمب باألمان

،  ، واآلخـــــــر صـــــــار مليـــــــونيرا بوســـــــائل غيـــــــر مشـــــــروعة تـــــــزويج ابنتـــــــه
ــــــــاح  ــــــــز واالنفت ــــــــخ…اإلنجلي اآلن يمكــــــــن حــــــــل كــــــــل مشــــــــاكل .  إل

  . ، نظير بعض التنازالت البسيطة األول
   ٢/١قبالتى حتى يحين يوم االثنين 

Bons Baisers a Lundi 
  ] ؛ بالفرنسية  ـزيونىتليف [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٠فرنسا ح 

Les Films la Boètie. Based on the N: Alain-Yves Beaujor 
Le Principe d’Archimede. Adaptation: Pierre Cosson and 
Jacques Audiard. Dialogue: Michel Audiard. M: Gerard 
Calvi. DPh: Daniel Diot. PMg: Jean Guillaume. Sd: Guy 
Villette. E: Marie-José Chauvel, Sabine Mamou. P: Guy 
Azzi. DelegateP: Eugène Tucherer. 

Jean Carmet, Bernard Blier. Maria Pacome. Evelyne 
Buyle. ¤. Betty Mars. Mario David. Jacques Canselier, Jean-
Jacques Moreau, Jacques Ramade. Et Julien Guiomar. Avec 
la Participation de Michel Bouguet. 
شـــــرطى طيـــــب وشـــــريكين لـــــه يقـــــررون الســـــطو علـــــى شـــــقة فـــــاخرة 

ـــــاإلكراه ـــــتج موســـــيقى.  ب ،  لســـــذاجتهم يخطئونهـــــا ألخـــــرى يقطنهـــــا من
األمـــوال فـــى :  لكـــن المهـــم أنـــه ال يوجـــد فـــى البيـــوت الثريـــة مـــا يســـرق

يطلبــــــون شــــــيكا ويصــــــرون علــــــى .  ، التحــــــف مزيفــــــة وهكــــــذا البنــــــوك
مــــــع الرجــــــل وأســــــرته حتــــــى صــــــباح الهــــــروب مــــــن الشــــــرطة والبقــــــاء 

،  ، وذلـــــك بالـــــذهاب معـــــه لبيتـــــه الريفـــــى وتتـــــوالى المفارقـــــات األثنـــــين
  . بعضها خفيف الظل وأغلبها يسهل التنبؤ به

  القبلة األخيرة 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج
،  ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم ، نجـــــوى ســـــالم ، رشـــــدى أباظـــــة ماجـــــدة

  . ، إيهاب نافع نظيم شعراوى
ميلودرامــــــا عاطفيــــــة لهــــــا بعــــــض لحظاتهــــــا المــــــؤثرة لكــــــن ال تخلــــــو  

ــــــاة .  ككــــــل مــــــن فجــــــوات عــــــدم اإلقنــــــاع ــــــى فت موجــــــه ســــــينمائى يتبن
تقـــع فـــى غـــرام بطـــل الفـــيلم .  ويجعـــل منهـــا نجمـــة مشـــهورة ويتزوجهـــا

الجديــــــد ويكتشــــــف الــــــزوج الحقيقــــــة ويقبــــــل االنســــــحاب ذلــــــك أنــــــه 
  . سيما فى فارق السن النسبى بينهما فرض نفسه عليها ال
   ٢/١قبلة الموت 

A Kiss Before Dying 
  ق م ٩٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 

[Universal] Initial Film. Based on the N: Ira Levin. C: 
Billy Hopkins. C: Marit Allen. AscP: Chris Thompson. PD: 
Jim Clay. E: Michael Bradsell. DPh: Mike Southon. M: 
Howard Shore. ExcP: Eric Fellner. P: Robert Lawrence. W 
for the Screen And D: James Dearden. 

Matt Dillon. Sean Young. Max von Sydow. Diane Ladd. 
James Russo. Martha Gehman, Joy Lee. Ben Browder, Sam 
Coppola. Elzbieta Czyzewska, Jim Fyfe. Adam Horowitz, 
Freddy Koehler. Leslie Lyles, Shane Rimmer. 
شـــاب قـــادم مـــن پيتســـبيرج يبـــدأ فـــى قتـــل متســـلل ألســـرة إمبراطـــور 

، وذلــــــك بعــــــد أن يــــــوقعهن فــــــى  النحــــــاس والــــــذى يقطــــــن فيالديلفيــــــا
االبنـــة األخيـــرة التـــى تقـــوم بعمـــل خيـــرى فـــى نيـــو يـــورك تصـــمم .  غرامـــه

ف أنـــه هـــو زوجهـــا الغارقـــة فـــى علـــى معرفـــة قاتـــل أختهـــا فقـــط لتكتشـــ
، إذ أن  المضـــــــمون الرئيســـــــى هـــــــو الحقـــــــد الطبقـــــــى المـــــــدمر.  حبـــــــه

قطــــــارات النحــــــاس لــــــم يكــــــن يــــــرى البطــــــل وهــــــو طفــــــل ســــــواها مــــــن 
ــــــه نهــــــارا ــــــيال نافذت ــــــق نومــــــه ل ــــــت تقل ــــــة بــــــين .  ، وكان الحــــــظ المقابل

،  فيالديلفيــــــا الشــــــهيرة بمدينــــــة الحــــــب وبيتســــــبيرج الفقيــــــرة العماليــــــة
فنيــــا  الفــــيلم مــــزيج مــــن الجريمــــة !  ا مدينــــة الحقــــدالتــــى أصــــبحت هنــــ
.  ، يحقــــق تشــــويقا كافيــــا لكــــن دون تفــــوق خــــاص الغامضــــة والرعــــب

ـــة مـــن أحلـــى عوامـــل الفـــيلم ـــانج الهادئ الكـــل ســـيربط .  مالمـــح شـــون ي
بـــــــين ســـــــيدوف أوكارلســـــــون وبـــــــين أنـــــــدرو كـــــــارنيجى عميـــــــد صـــــــناعة 

ألساســــية ، وكانــــت شــــهرته ا الصــــلب األميركيــــة وكــــان مقــــره پيتســــبورج
هكــــذا يصــــبح الحقــــد .  عطــــاءوه الواســــع للمجتمــــع وللتعلــــيم والعلــــوم

ال نـــــدرى .  ، ومــــدمر وغيــــر مبـــــرر بــــل وشــــيطانى تمامــــا طبقــــى ســــافرا
لمـــــاذا ال يقـــــدم مـــــات ديللـــــون شخصـــــية غيـــــر وضـــــيعة ذات مـــــرة ولـــــو 

  . على سبيل التغيير
   ٢/١قبلنى فى الظالم 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . محمد عبد الجواد:  إخراج

ـــــــد رســـــــتم ـــــــيم  ، حســـــــن فـــــــايق ، شـــــــكرى ســـــــرحان هن ـــــــد العل ، عب
  . ، رفيعة الشال ، محمد الدفراوى خطاب

، عــــن مطلقــــة تــــؤجر شــــابا ليقــــاوم عاطفتهــــا  كوميــــديا عاطفيــــة جيــــدة
، فــــى نفــــس الوقــــت تكلفــــه أســــرتها بحــــب فتــــاة  نحــــو العــــودة لزوجهــــا

، مطالــــب  هــــاســــمات شخصــــية الريحــــانى كل!  ، والــــزواج منهــــا أخــــرى
  ! شكرى سرحان بأدائها
   ٢/١قبلنى وداعا 

Kiss Me Goodbye 
  ق م ١٠١)   ت  ( ١٩٨٢أميركا 

Twentieth Century Fox [Boardwalk/ Burt Sugarman/ 
Keith Barish]. >Suggested by material from: Bruno Barreto 
and Jorge Amado.< M: Ralph Burns. But It’s a Nice Dream: 
Sung: Dusty Springfield; Words and M: Peter Allen. E: 
Sheldon Kahn, A.C.E. PD: Philip M. Jefferies. DPh: Donald 
Peterman. S: Charles Peters. P and D: Robert Mulligan.  
C: Mike Fenton & Jane Feinberg; Marci Liroff. Chor: Gene 
Castle. Claire Trevor’s Clothes: Arnold Scaasi. 

<Sally Field. James Caan. Jeff Bridges. ¤.> Paul Dooley. 
Claire Trevor. Mildred Natwick. Dorothy Fielding. William 
Prince. Maryedith Burrell, Alan Haufrect. Stephen Elliott.  
Michael Ensign, Edith Fields, Lee Weaver. Gene Castle, 
Lyla Graham, Christopher Graver, Bernadette Birxett, 
Barbet Oliver, Robert Miano. Wolf Muser, Norman 
Alexander Gibbs, Adam Wade, Abraham Gordon, Vincent 
J. Isaac, Jeffrey Lampert, Jude Farese. 
ـــة مـــات زوجهـــا بالســـقوط مـــن أعلـــى الـــدرج  ـــة بمجلـــة نيـــو يوركي كاتب

ـــدة مـــن عـــالم  زفـــافأثنـــاء حفـــل ال ، تقـــدم اآلن علـــى عالقـــة حـــب جدي
ـــــذات .  مصـــــريات جـــــاد الشخصـــــية ويحبهـــــا بالمثـــــل عنـــــدما تـــــذهب ل

ـــــه معـــــه ـــــرض أنهـــــا ســـــتعيش في ـــــذى يفت ـــــزل ال ، يظهـــــر لهـــــا شـــــبح  المن
، وإن كــــــان ال يــــــراه  زوجهــــــا األول ويالزمهــــــا هــــــى وخطيبهــــــا الجديــــــد

ن منــــــه مــــــثال أ (تفشــــــل محــــــاوالت األخيــــــر تخليصــــــها منــــــه .  ســــــواها
ــــت ــــانونى لهــــا مــــن المي ، وال تســــتطيع  ) ! يفكــــر فــــى إجــــراء طــــالق ق

، إال أن األمـــــــر يتطـــــــور لعالقـــــــة شـــــــد  هـــــــى مقاومـــــــة ووجـــــــود الشـــــــبح
وجـــــذب عنـــــدما تعلـــــم أنـــــه كـــــان يخونهـــــا مـــــع صـــــديقاتها مـــــن فتيـــــات 

ـــــازان وقـــــدما فعـــــال أجـــــود مـــــا .  مســـــرحه ـــــدچز ممـــــثالن ممت كـــــان وبري
ـــــرفين ـــــدهما كمحت ـــــة أو ربمـــــا ، لكـــــن تعوزهمـــــا خفـــــة الظـــــل  عن الطبيعي

، أمــــا  مجــــرد أن لــــم يعتــــدهما المشــــاهد ســــوى فــــى األدوار العكســــية
النتيجــــــــة الكليــــــــة .  فييلــــــــد فهــــــــى محببــــــــة تحــــــــت جميــــــــع الظــــــــروف

، تكتســـــب بعـــــض القيمـــــة مـــــع  مجموعـــــة مـــــن الضـــــحكات المتوســـــطة
تبلــــور مغــــزى مــــا فــــى النهايــــة هــــو أن الــــزوج الســــابق جــــاء ليثبــــت لهــــا 

، إال أنــــه أيضــــا خــــيط لــــم  امــــدى صــــدق حــــب خطيبهــــا الجديــــد لهــــ
مبنـــــى علـــــى فـــــيلم برازيلـــــى قبـــــل أربـــــع ســـــنوات .  يســـــتغل بمـــــا يكفـــــى

، لكــــن إغراقــــه  ’ دونــــا فلــــور وزوجاهــــا ‘نجوميــــة ســــونيا براجــــا عنوانــــه 
’  المـــادة التـــى أوحـــت بـــه ‘فـــى النيـــو يوركيـــة وحيـــاة مثقفيهـــا ينســـيك 
  . كما تسمى العناوين رسميا الفيلم األصلى

  ٢/١قتال حتى النهاية 
Bloodfist V —Human Target 

  ]  فـيديو [ق م  ٩٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
New Horizons. C: Laura Schiff. M: David and Eric Wurst. 

DPh: Michael G. Wojciechowski. PD: James Schumaker. 
Co-P: Paul di Franco. E: Brian Chambers. St: Rob 
Kerchner. S: Jeff Yanis. ExcP: Roger Corman. P: Mike 
Elliott. D: Jeff Yanis 

Don ‘The Dragon’ Wilson. ¤. Denice Duff. Danny Lopez. 
Yuji Okumoto. Don Stark. With Steve James and Michael 
Yama. 

ــــــر ممــــــا يجــــــب ــــــدأت تطــــــول أكث ــــــدو أن السلســــــلة ب ، وراحــــــت  يب
المســــتهدف  ، أو للدقــــة قديمــــة حيــــث تبحــــث عــــن أرضــــيات جديــــدة

نعتقــــد أن جميــــع األفــــالم التــــى .  هــــذه المــــرة شــــبكة للقــــنص البشــــرى
ـــــزة .  صـــــنعت عـــــن ذات الثيمـــــة كانـــــت أجـــــود بصـــــورة أو بـــــأخرى المي

الوحيـــدة هـــى العــــودة لألجـــواء الخشـــنة التــــى بـــدونها ال يكـــون للقتــــال 
، وهــــــو األمــــــر الــــــذى  باأليــــــدى العاريــــــة حتــــــى المــــــوت أثــــــرا حقيقيــــــا

ال تتعجــــــل إطــــــالق األحكــــــام فهــــــذا لــــــيس  . افتقــــــده الجــــــزء الســــــابق
لتحـــــــرى ”  القبضــــــة الداميــــــة “آخــــــر األجــــــزاء وارجــــــع للجــــــزء األول 

  . القائمة كاملة طبقا لعناوينها المصرية
  القتال من أجل ابنتى 

Fighting for My Daughter 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 

The following film, although fictionalized, was inspired 
by actual events. Lindsay Wagner. ¤. Piper Laurie. Chad 
Lowe. Kirk Baltz. Deirdre O’Connell. Paul Lieber. Deanne 
Milligan. And Renée Humphrey -as Jesse. DPh: David 
Geddes, C.S.C. PD: Sandy Cochrane. M: Joseph LoDuca. E: 
Skip Schoolnik. P: Lisa Richardson. LineP: Jeffrey M. 
Zeitlin; Co-P: Ann Miller. ExcPs: Ronnie D. Clemmer, 
Richard P. Kughn. ExcPs: Mike Robe, Bill Pace. W: Eric 
Blakeney. D: Peter Levin.  C: Molly Lopata, C.S.A. 

Co-Str: Christopher Gray, Enuka Vanessa Okuma, 
Jennifer Copping, Lisha Snelgrove, Kevin McNulty, 
Richard Leacock, Denalda Williams, Nathaniel Deveaux. 
Alf Humphreys, Elizabeth Long, Scott Swanson, Meredith 
Woodward, Malcolm Steward, Frank Crudelle, Paul 
Hubbard, Lorena Gale. 

،  الصــــارمة لهــــاســــيدة ســــاخطة مــــن تربيــــة أمهــــا التــــى تعمــــل قاضــــية 
ــــى ابنتهــــا علــــى نحــــو متحــــرر مــــا يحــــدث هــــو أن يوقعهــــا قــــواد .  فترب

ــــه ــــر شــــاب فــــى حب ــــرف كبي ــــدى قــــواد محت .  ، وتنتقــــل بعــــده للعمــــل ل
األم ال تجــــد مفــــرا مــــن إيــــداعها الســــجن مؤقتــــا إلــــى أن تجــــد برنامجــــا 

،  تتـــــــابع طريـــــــف لـــــــألم وصـــــــديقتها.  ’ فـــــــك برمجتهـــــــا ‘مناســـــــبا لــــــــ 
ـــــــن الطبقـــــــة ال ـــــــةوكلتاهمـــــــا م ـــــــاهرات لســـــــؤال  مثقف ـــــــديان زى الع ، ترت

، وذلــــك بعــــد أن رفــــض الجميــــع افادتهمــــا بشــــىء  أولئــــك عــــن الفتــــاة
ــــدت كــــأم تبحــــث عــــن ابنتهــــا درامــــا تليفـــــزيونية مبنيــــة علــــى .  عنــــدما ب

ـــــة ـــــائع حقيقي ـــــائلى وق ـــــر اهتمـــــام القطـــــاع الع ، وهـــــدفها النهـــــائى  ، وتثي
ـــــــــ ـــــــــى أصـــــــــبحت األم الحقيقي ة التعريـــــــــف بمثـــــــــل تلـــــــــك البـــــــــرامج الت

، وذلـــك رغـــم أنـــه لـــم يقـــدم شـــيئا تفصـــيليا عـــن  مستشـــارة فـــى إحـــداها
  . هذه البرامج



٢٧٠  

   ٢/١قتل فى بلدة صغيرة 
A Killing in a Small Town 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
M: Richard Gibbs. AD: Jack Marty. E: Harvey 

Rosenstock, A.C.E. DPh: Robert Elswit. Co-P: Cynthia 
Cidre. P: Dan Witt. And Courtney Pledger. Based on the B 
Evidence of Love: John Bloom and Jim Atkinson. TP: 
Cynthia Cidre. D: Stephen Gyllenhaal. 

Str: Barbara Hershey. Brian Dennehy. AlsoStr: John 
Terry. Richard Gilliland. Lee Garlington. 

ـــــــــة  أداء خـــــــــالب  اســـــــــتحواذى مـــــــــن هيرشـــــــــى للشخصـــــــــية الحقيقي
ــــــت صــــــديقة لهــــــا  ــــــى قتل ــــــديس موريســــــون المــــــرأة التكساســــــية الت كان

ــــــوم  ( ١٩٨٤ينــــــاير  ١٣بــــــاثنين وأربعــــــين ضــــــربة بلطــــــة فــــــى  ــــــه ي كون
ــــــم مضــــــت تمــــــارس حياتهــــــا العــــــاديو  ) ! جمعــــــة مجــــــرد مصــــــادفة ، ث

ـــــام ـــــدين.  بهـــــدوء ت ـــــة الت ـــــة وبالغ ـــــدة صـــــغيرة هادئ ـــــى بل ،  األحـــــداث ف
أو  (، لكنهـــــا  نفســـــها نمـــــوذج للمـــــرأة المســـــيحية المثاليـــــةوموريســـــون 

عبــــر تتــــابع .  ) ربمــــا هــــذا هــــو الســــبب تعــــانى فــــى داخلهــــا كبتــــا رهيبــــا
ــــــــق فــــــــى داخــــــــل هــــــــذه  ــــــــت العمي المحاكمــــــــة تتكشــــــــف أبعــــــــاد الكب

  .  نالت هيرشى جائزة إيمى عن الدور.  الشخصية
  القتلة 

  ق أأ ٩١)   س/  شاطئ الحياة ( ١٩٧١مصر 
ــــــونس]  لمصــــــرية للســــــينماالمؤسســــــة ا [ ــــــالم محمــــــد ي قصــــــة .  أف

ـــد:  وســـيناريو وحـــوار ـــو زي ـــاچ.  محمـــود أب ـــز:  مونت ـــد العزي ـــل عب .  جمي
ــــــــديكور ــــــــدس ال رفعــــــــت :  مــــــــدير التصــــــــوير.  صــــــــالح مرعــــــــى:  مهن

  . أشرف فهمى:  إخراج.  راغب
، زوزو  ، عــــــــــادل أدهــــــــــم ، صــــــــــالح ذو الفقــــــــــار ناهــــــــــد شــــــــــريف

  . إسماعيل، حسين  ، مكرم صالح ، سالى جالل شكيب
غريبـــــــــان علـــــــــى  “معالجـــــــــة مصـــــــــرية ضـــــــــعيفة لرائعـــــــــة هيتشـــــــــكوك 

ــــــدت فــــــى عــــــام  ” قطــــــار ــــــى مصــــــريا إذ أعي ــــــى  ١٩٨٧، هــــــى األول ف
ـــين .  األقـــل جـــودة وإقناعـــا”  مهمـــة صـــعبة جـــدا “ ـــى ب أيضـــا هـــى األول

مهنــــدس طيــــب وعاطــــل شــــرير يتفقــــان .  أفــــالم الموجــــه أشــــرف فهمــــى
الـــــذى يشـــــتبه فـــــى  فـــــى لحظـــــة ســـــكر أن يقتـــــل الثـــــانى زوج أم األول

هـــذا فـــى مقابـــل أن يقتـــل المهنـــدس .  قتلـــه ألبيـــه كـــى يتـــزوج هـــذه األم
ــــأمين علــــى  زوجــــة البلطجــــى بهــــدف خفــــى هــــو الحصــــل علــــى مبلــــغ ت

، بينمـــا يتـــردد الثــــانى  بـــالطبع ينفـــذ الشــــق األول بســـرعة.  الحيـــاة لهـــا
الحبكـــة هـــى .  فـــى قتـــل الزوجـــة ال ســـيما وقـــد اكتشـــف طيبتهـــا ونبلهـــا

شـــــرير إجبــــــار الطيـــــب علــــــى تنفيـــــذ تعهداتــــــه فـــــى تلــــــك محـــــاوالت ال
  . الصفقة

   ٢/١القتلة 
Assassins 

  ق م ١٢٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 
Warner Bros.   [Silver Pictures; Donner/ Shuler-Donner; 

Evansgideon/ Lazar]. D: Richard Donner. S: Andy 
Wachowski & Larry Wachawski and Brian Helgeland. St: 
Andy Wachowski & Larry Wachowski. P: Richard Donner 
and Joel Silver; Bruce Evans, Raynold Gideon, Andrew 
Lazar and Jim van Wyck. ExcP: Lauren Shuler-Donner and 
Dino de Laurentiis. DPh: Vilmos Zsigmond. PD: Tom 
Sanders. E: Richard Marks. Co-Ps: Alexander Collett, 
Richard Solomon and Dan Cracchiolo. M: Mark Mancina. 
CD: Elizabeth McBride. C: Marion Dougherty. ↑ FE: 
Lawrence Jordan. 

  Sylvester Stallone. Antonio Banderas. Julianne Moore. 
¤ Co-Str: Anatoly Davydov and Muse Watson. Kelly 
Rowan and Reed Diamond. ↑ Kai Wulff, Keary Skalsky, 
James Douglas Haskins, Stephen Liska, John Harms, 
Edward J. Rosen, Chritina Orchid, Bruce R. Orchid, James 
Louis Oliver, Sue Carolyn Wise, Ron Ben Jarrett, Marian 
Collier, Dave Young, Ragna Sigrum, Mark Woodford, 
Anibal O. Lleras, Marta Labatout, Choco Orta, Ivonne 
Piazza, Angel Vazquez, Axel Anderson. And Pearl the Cat. 
ـــــن  ـــــوى م ـــــه بحاســـــوب محمـــــول وتليفـــــون خل ـــــال يتلقـــــى تكليفات مغت

، يفاجـــأ لـــدى تنفيـــذ إحـــدى العمليـــات بمغتـــال آخـــر  مصـــدر مجهـــول
ـــر يعـــرف كـــل.  يســـبقه اليهـــا ـــه  يكتشـــف أن هـــذا األخي شـــىء عـــن حيات

ـــــه اغتـــــال قبـــــل  ـــــذى كـــــان يعـــــد رقـــــم  ١٥وأن فـــــى  ١عامـــــا الروســـــى ال
يتلقــــى تكليــــف جديــــد بإســــتعادة قريصــــة حاســــوبية مــــع قتــــل .  المهنــــة

ـــــــات وتســـــــعى  ـــــــى ســـــــرقت هـــــــذه البيان ـــــــة الت ـــــــة المعتزل ـــــــرة المراقب خبي
موور تــــؤدى الــــدور بخفــــة ـ  ، فيجــــد نفســــه يحمــــى هــــذه المــــرأة  لبيعهــــا

يقعــــان فــــى .  المغتــــال اآلخــــر بــــدال مــــن قتلهــــامــــن  ـ  ال مباليــــة محببة
ـــدأن المســـاومة علـــى ســـعر أعلـــى للقريصـــة ، كـــل ذلـــك مـــع  الحـــب ويب

فـــــيلم نشـــــاط عنيـــــف .  الهـــــرب مـــــن محاولـــــة اآلخـــــر القضـــــاء عليهمـــــا
لم ـ  يـــــدور فـــــى خلفيـــــات براقـــــة لنصـــــف دســـــتة مـــــن المـــــدن األميركيـــــة 
ــــــرض ــــــة لهــــــذا الغ  . يعــــــودوا كالســــــتينيات يســــــتخدمون المــــــدن األوربي

المـــــذاق الخـــــاص يـــــأتى مـــــن تحدثـــــه عـــــن مجتمـــــع المغتـــــالين كعـــــالم 
ــــــد ــــــه متميــــــز التقالي والصــــــراع األساســــــى بــــــين .  خــــــاص مســــــتقل بذات

واحـــــــد يمثـــــــل األصـــــــول القديمـــــــة كعـــــــدم المســـــــاس باألبريـــــــاء يؤديـــــــه 
، وآخـــر معاصـــر فـــائق العنـــف بـــال مبـــادئ تقريبـــا  ســـتالونى بوقـــار بـــارد

والواقـــع لـــم يســـبق تجســـيد  (يؤديـــه بانـــديراس بعصـــبية التينيـــة متهـــورة 
  . ) أى مغتال بصفات كهذه

  قتلة بالطبيعة 
Natural Born Killers 

  ق م ١٢١)   — ( ١٩٩٤أميركا 
Warner Bros.; Monarchy Enterprises [Regency 

Enterprises; Alcor Films; Ixtlan; New Regency; JD 
Productions]. C: Risa Bramon Garcia, Billy Hopkins, Heidi 
Levitt. CD: Richard Hornung. E: Hank Corwin, Brian 
Berdan. PD: Victor Kempster. DPh: Robert Richardson, 
A.S.C. Co-P: Rand Vossler. ExcPs: Arnon Milchan, Thom 
Mount. St: Quentin Tarantino. S: David Veloz & Richard 
Rutowski & Oliver Stone. P: Jane Hamsher, Don Murphy 
and Clayton Townsend. D: Oliver Stone.  UnitPMg: 
Leeann Stonebraker. AscPs: Risa Bramon Garcia, Richard 
Rutowski. PostPSup: Bill Brown. ExcMP: Budd Carr. 
Controller: Barbara-Ann Stein. VFx: Pacific Data Images; 

VFxSup: Rebecca Marie. AnimSeqs: (Colossal) Pictures; 
AnimrDesigner: Mike Smith. 

Woody Harrelson. Juliette Lewis. Robert Downey, Jr. 
And Tommy Lee Jones. ¤. Tom Sizemore. Rodney 
Dangerfield. Russell Means. Pruitt Taylor Vince. Joe 
Grifasi, Edie McClurg. Kirk Baltz, Marshall Bell, Everett 
Quinton. ↑ O-Lan Jones, Ed White, Richard Lineback, 
Lanny Flaherty, Carol Renee Modrall, Sean Stone, Jerry 
Gardner, Jack Caffrey, Leon Skyhorse Thomas, Corey 
Everson, Dale Dye, Eddy ‘Dodgie’ Conna, Evan Mandler, 
Terrylene, Maria Pitillo, Josh Richman, Matthew Faber, 
Jamie Herrold, Jake Beecham, Saemi Nakamura, Seiko 
Yoshida, Jared Harris, Katherine McQueen, Salvator 
Xuereb, Natalie Karp, Emmanuel Xuereb, Jessie Rutowski, 
Sally Jackson, Phil Neilson, Brian Barker, Corinna Laszlo, 
Balthazar Getty, Red West, Gerry Runnels, Jeremiah Bitsui, 
Lorraine Ferris, Glen Chen, Saemi Nakamura, Steven 
Wright, Peter Crombie, John M. Watson, Sr., Douglas 
Crosby, Carl Ciarfalio, Melinda Renna, Jim Carrane, Bob 
Swan, Louis Lombardi, Robert Jordan, Timothy P. Trella, 
Janet Paparazzo. 

ـــــــة  -القطعـــــــات بالغـــــــة الســـــــرعة  ـــــــداخل األزمن ـــــــة  -ت الصـــــــور الثابت
ــــة  ــــاألبيض واألســــود والحركــــة البطيئ ــــى  -واللقطــــات ب اإلســــقاط الخلف

اســـــــتخدام كافـــــــة أنـــــــواع الفـــــــيلم الخـــــــام مختلفـــــــة  -االســـــــتحراك  -
ــــــات  ــــــة تجــــــرى فــــــى شــــــريط  -)  خمســــــة للدقــــــة (الحبيب ــــــالم كامل أف

ــــــذكر  ــــــط ي ــــــال راب ــــــت يصــــــنع رو  -الصــــــوت ب ك صــــــاخب طــــــوال الوق
ــــــالم موســــــيقية  ــــــخ …وحــــــده عــــــدة أف ــــــخ…إل ــــــن  إل ، هــــــى بعــــــض م

متفجــــرات ســـــتون التـــــى وصـــــلت لــــذروة غيـــــر محتملـــــة وشـــــبه مجانيـــــة 
ــــتم تقديمــــه كحلقــــة ســــيتكوم مســــتقلة  (هــــذه المــــرة  ــــات ي أحــــد التتابع

ال يمكـــــــن تخيـــــــل أن هـــــــذه األســـــــياء .  ) ! تنتهـــــــى بصـــــــعود العنـــــــاوين
ـــــاألخص هـــــذه القصـــــة حـــــول شـــــاب ،  يمكـــــن أن تخـــــدم أى درامـــــا وب

بقتــــل أســــرة ’  شــــهر عســــلهما ‘يبــــدآن )  هاريلســــون وليــــويس (وفتــــاة 
األخيـــــــرة والهـــــــرب عبـــــــر الطـــــــرق األمـــــــر الـــــــذى ينطـــــــوى علـــــــى قتـــــــل 

المفـــــروض أنـــــك ســـــتحاول فهـــــم .  عشـــــرات آخـــــرين بـــــدم بـــــارد حقـــــا
الفـــيلم علـــى أنـــه ســـخرية مـــن ولـــع أميركـــا واإلعـــالم األميركـــى بقصـــص 

، لكنــــــك ستفشــــــل حتمــــــا فــــــى  القتلــــــة الجمعيــــــين الجريمــــــة ال ســــــيما
ـــــز ـــــى هـــــذا الحي ـــــانى .  وضـــــع كـــــل شـــــىء ف ـــــه للنصـــــف الث ومـــــع دخول

ــــداعهما الســــجن وقيادتهمــــا لتمــــرد يســــهله  ــــالقبض علــــى البطلــــين وإي ب
)  داونــــى چونيــــور (علــــى نحــــو مــــا مــــذيع تليفـــــزيونى غريــــب األطــــوار 

ــــة  ــــر ضــــحية أخــــرى بطلق ــــه األم ــــد موضــــوعا معهمــــا وينتهــــى ب جــــاء ليع
ــــــى الــــــرأسم ــــــة منهمــــــا ف ــــــى للفــــــيلم فــــــى  قرب ــــــدأ الطمــــــوح الحقيق ، يب

ـــــه  التكشـــــف ، هـــــذا كعمـــــل خـــــالص الســـــيريالية يجـــــب أن تستســـــلم ل
بعقلــــــك البــــــاطن فقــــــط وبالكامــــــل وأن تلغــــــى كليــــــة عقلــــــك الــــــواعى 

المؤكــــد أن مــــن يتنــــاولون المخــــدرات ســــيندمجون معهــــا أفضــــل مــــن  (
ــــف معنــــى ولألســــلوبية.  ) أى أحــــد آخــــر الحمقــــاء  هنــــا سيصــــبح للعن

ــــن فيلمــــه  ــــل م ــــى قــــد يجع ــــى ولطمــــوح ســــتون نفســــه معن المراهقــــة معن
جــــزء مــــن الشــــهرة .  هــــذا واحــــدا مــــن أكثــــر أفالمــــه إتســــاقا وتماســــكا

ـــــه بســـــبب عنفـــــه  ـــــة ل ـــــة البريطاني خـــــارج أميركـــــا جـــــاء مـــــن رفـــــض الرقاب
، ثـــم مـــن ســـحب وارنـــر لـــه  الزائـــد األمـــر الـــذى أخـــر عرضـــه ألســـابيع

ـــــد س ــــــيديو البريطـــــانى بع ـــــى مـــــن الف ـــــة ف ـــــل الجماعي لســـــلة جـــــرائم القت
نســــــخة الفـــــــيديو .  ١٩٩٦أستراليا فــــــى عــــــام ـ  أســــــكتلندا وتســــــمانيا 

ـــــــــنج وأو ـــــــــى كي ـــــــــه.  تنتهـــــــــى بلقطـــــــــات لرودن سيمپســـــــــون واألم .  چي
األميركيـــــــة قاتلـــــــة طفليهـــــــا وراقصـــــــة التـــــــزلج نانســـــــى كيريجـــــــان التـــــــى 

، وغيـــــرهم ممـــــن كـــــانوا  تعرضـــــت إلعاقـــــة متعمـــــدة مـــــن منافســـــة لهـــــا
ــــــة  قضــــــايا عنــــــف ــــــائى شــــــهيرة شــــــغلت أميركــــــا فــــــى الشــــــهور التالي جن
التصــــوير بالكامــــل فــــى المواقــــع عبــــر ثــــالث واليــــات .  لظهــــور الفــــيلم

  . أريزونا ونيو ميكسيكو وإيللينوى
  قتلت زوجتى 

  ق أأ ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٦مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

،  ، زهــــرة العــــال ، عمــــر الحريــــرى ، مديحــــة يســــرى عمــــاد حمــــدى
  . ، فردوس محمد مدىوداد ح

، وتثبــــت المحكمــــة عكـــــس  زوج يــــدعى إنــــه قتــــل زوجتــــه لخيانتهــــا
باســـــــتثناء طرافـــــــة .  ، وهنـــــــا تظهـــــــر الزوجـــــــة ويســـــــتعيد شـــــــرفه ذلـــــــك
  . ، يعد من أحد ميلودراميات الخمسينيات األقل تأثيرا الفكرة

   ٢/١قدارة 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٤مصر 

ــــــــيديو  [ ــــــــيديو األهـــــــرام للســـــــينما والف ـــــــة للســـــــينما والف ]  العالمي
ـــــــق الصـــــــبان:  قصـــــــة وســـــــيناريو.  األهـــــــرام للســـــــينما والفــــــــيديو .  رفي

ــــــــاچ.  ســــــــامى نصــــــــر:  موســــــــيقى.  محمــــــــد أشــــــــرف:  حــــــــوار :  مونت
مـــــدير .  مجـــــدى عبـــــد المســـــيح:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  عنايـــــات الســـــايس

  . عادل األعصر:  إخراج.  سمير فرج:  التصوير
ــــــده ــــــى عب ــــــد الحم فيف ــــــد، هشــــــام عب ــــــان  ، يوســــــف شــــــعبان ي ، حن

، رجـــــاء  ، ميمـــــى جمـــــال ، ســـــعيد عبـــــد الغنـــــى ، نهلـــــة ســـــالمة شـــــوقى
  . ، جليلة محمود ، سلوى عثمان ، عالء ولى الدين الجداوى

تجـــارة األطفـــال فـــى فـــيلم بـــال طعـــم أو لـــون هـــذا إن صـــدقت أصـــال 
فتـــــــاة :  أن مشـــــــكلتنا هـــــــى العـــــــوز فـــــــى اإلنجـــــــاب ال اإلســـــــراف فيـــــــه

ــــى ، فتحتــــرف تجــــارة  ، يســــرق طفلهــــا ويهــــرب تزوجــــت مــــن ثــــرى عرب
ـــــاج هـــــذه الســـــلعة الرائجـــــة .  األطفـــــال وتنشـــــىء مؤسســـــة خاصـــــة إلنت

الحبكــــة أن تقــــع إحــــدى فتيــــات الــــدار فــــى حــــب الشــــاب الــــذى جــــاء 
ـــــذلت .  لتلقيحهـــــا هـــــذا الشـــــاب الوســـــيم قـــــدم أيضـــــا كســـــلعة نـــــادرة ب

علـــــى أيـــــة حـــــال هـــــذا !  البطلـــــة جهـــــدا كبيـــــرا للوصـــــول إليـــــه وإقناعـــــه
هـــــــو الـــــــذى أشـــــــبع عشـــــــاق جســـــــد النجمـــــــة الشـــــــهيرة مـــــــن الجهـــــــد 
، حتـــى وإن كـــان مـــا قدمتـــه لهـــم مـــن أفـــالم مـــن قبـــل أفضـــل  الجمهـــور

هــــــل تصــــــدق أن هشــــــام عبــــــد :  ســــــؤال أخيــــــر.  إثــــــارة وتمثــــــيال معــــــا
الحميـــــد ونهلـــــة ســـــالمة يمكـــــن أن ينجبـــــا طفـــــال بعيـــــون زرقـــــاء وشـــــعر 

  ! ؟ أشقر حسب المواصفات المطلوبة
  القدرة 

Power 
  ق م ١١١)   ت  ( ١٩٨٦كا أمير 

Lorimar [Polar Film]. OM: Cy Coleman. FE: Andrew 
Mondshein. CD: Anna Hill Johnstone. PD: Peter Larkin. 

DPh: Andrzej Bartkowiak. AscPs: Wolfgang Glattes and 
Kenneth Utt. W: David Himmelstein. P: Reene Schisgal and 
Mark Tarlov. D: Sidney Lumet.  ↑ C: Joy Todd, Inc. 

Richard Gere. Julie Christie. Gene Hackman. Kate 
Capshaw. Denzel Washington. E.G. Marshall. And Beatrice 
Straight. With: Fritz Weaver, Michael Learned, J.T. Walsh, 
E. Katherine Kerr, Polly Rowles; and Matt Salinger -as 
Phillip Aarons.  ↑ Tom Mardirosian, Omar Torres, 
Ricardo Gallarzo, Jessica James, Glenn Kezer, Douglas 
Newell, Scott Harlan, Nick Flynn, Ed van Nuys, Noel 
Harrison, Jackson Beck, Leila Danette, Kevin Hagen, 
Timothy Jecko, Margaret Barker, D.P. Sweeney, Linda 
deNiro, Lynn Klugman, John Robert Evans, Elizabeth 
Kendrick, Jim Hartz, Roger Grimsby, Margaret Hall, Brad 
Holbrook, Donna Hanover, Frank Casey, Kristi Witker, 
Marvin Scott, Daryl Edwards, Martha Pinson, Jack 
Zahniser, Burke Pearson, Janet Sarno, Robert Fieldsteel, 
Gregory Wagrowski, Ron Stein, Robert Kruger. 
مصــــمم حمــــالت انتخابيــــة لــــم يعتــــد بحكــــم هــــذه الوظيفــــة أن يهــــتم 

ـــــــه ـــــــة لعمالئ ـــــــة واألخالقي ـــــــالمواقف الفكري ، يقـــــــرر عميلـــــــه ســـــــيناتور  ب
ـــــــس ـــــــى المجل ـــــــوق ف ـــــــاريخ المرم ـــــــرر  أوهـــــــايو المخضـــــــرم ذى الت ، يق

الصــــــحفية ألن  تنبهــــــه زوجتــــــه الســــــابقة.  االعتــــــزال ألســــــباب صــــــحية
زوجــــة هــــذا الســــناتور علــــى عالقــــة مــــا بالشــــخص الــــذى يمــــول حملــــة 

هـــــــــذا اإلحســـــــــاس .  المرشـــــــــح الجديـــــــــد الســـــــــاعى لـــــــــذات المقعـــــــــد
ــــه بمواقــــف مرشــــحيه ــــزوغ أول اهتمــــام ل ــــذهب  بالخديعــــة وب ، يجعلــــه ي

للمرشــــح الثالــــث المســــتقل المغمــــور موجهــــا إليــــه نصــــيحة فريــــدة مــــن 
ــــاس مــــا تشــــعر  إنــــس كــــل نصــــائح مخطــــط حملتــــك:  نوعهــــا وقــــل للن

وال تخــــل  (ميلودرامــــا سياســــية مســــتهلكة المقــــوالت ككــــل !  بــــه فعــــال
، لكنهــــا تعطــــى فــــى المحصــــلة األخيــــرة  ) مــــن الپاراناويــــات المعتــــادة

بعضــــــــا عــــــــن كــــــــواليس إدارة الحمــــــــالت االنتخابيــــــــة وكيــــــــف تصــــــــمم 
.  بحيــــــث تحقــــــق هـــــــدفا واحــــــدا هــــــو النجـــــــاح دون قطــــــع تعهـــــــدات

ــــة للحمــــالت ا ــــات خيــــوط متوازي ــــى يشــــرف عليهــــا البطــــل فــــى الوالي لت
.  ، ال تضـــــــيف كثيـــــــرا وال عالقـــــــة لهـــــــا بالحملـــــــة األساســـــــية األخــــــرى

حشـــــــــد مـــــــــن النجـــــــــوم فـــــــــى أدوار صـــــــــغيرة كمـــــــــا وكيفـــــــــا بالنســـــــــبة 
ال يبــــدو بجاذبيتــــه )  بشــــارب كئيــــب هــــذه المــــرة (جييــــر .  لمســــتواهم

المعتـــادة زائــــد أن التحــــول فــــى موقفــــه لــــم يبــــد مبــــررا بقــــدر مــــا أظهــــره  
ـــــاكم ـــــه محترف ـــــر من كـــــل هـــــذا وذاك يمـــــنح المخضـــــرمة  .  خـــــدوع أكث

كريســـــتى فرصـــــة االســـــتحواذ علـــــى األضـــــواء بحيويـــــة وديناميـــــة أدائهـــــا 
  . لدور الزوجة الصحفية

   ٢/١قدم الخير 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج
ـــــــة جميـــــــل ، إســـــــماعيل يـــــــس ، محمـــــــد ســـــــلمان شـــــــادية ،  ، علوي
ـــــى مليجـــــىمحمـــــود ال ـــــى الكســـــار ، من ـــــرى ، عل ـــــور  ، عمـــــر الحري ، ن
  . ، كيتى الدمرداش

ـــــة للثـــــرى  ـــــإذا بهـــــا ابن ـــــة ف ـــــاة كانـــــت خادم ـــــة عـــــن فت ـــــديا غنائي كومي
، وال يقــــــف  فتتكـــــاثف المــــــؤامرات ضــــــدها.  ووراثـــــه لكــــــل ممتلكاتــــــه

أطــــــرف شــــــىء .  متوســــــط مــــــن نوعــــــه.  بجوارهــــــا إال زميلهــــــا المغنــــــى
إزيــــك  ‘، وعبارتهــــا الشــــهيرة هنــــا  اللهجــــة الصــــعيدية المغرقــــة لشــــادية

ربمـــــا لـــــم تكـــــن شـــــادية أخـــــف ظـــــال قـــــط مـــــن دور الريفيـــــة .  ’ ! بقــــى
  . الساذجة ظاهريا الذكية فى الداخل هنا

   القذيفة 
The Natural 

  ق م ١٣٤)    ف/   ت  ( ١٩٨٤أميركا 
TriStar. PCnslt: Malcolm Kahn, Robert Bean. M: Randy 

Newan. E: Stu Linder. PD -L.A.: Angelo Graham. PD 
-N.Y.: Mel Bourne. DPh: Caleb Deschanel. ExcP: Roger 
Towne, Philip M. Breen. Based on the N: Bernard 
Malamud. S: Roger Towne, Phil Dusenberry. P: Mark 
Johnson. D: Barry Levinson.  AscP: Robert F. Colesberry. 
AD -L.A.: James J. Murikami. AD -N.Y.: Speed Hopkins. 
CD: Bernie Pollack. CD -for Ms Close, Ms Basinger and 
Ms. Hershey: Gloria Gresham. PExc: Patrick Markey. 
Creative Cnslt: Ted Bafaloukos. C: Ellen Chenoweth. SD: 
Bruce Weintraub. 

Robert Redford, Robert Duvall, Glenn Close, Kim 
Basinger, Wilford Brimley, Barbara Hershey, Robert 
Prosky, Richard Farnsworth, Joe Don Baker, Michael 
Madsen, John Finnegan, Jon van Ness, Alan Fudge. Paul 
Sullivan, Jr., Rachel Hall, Robert Rich III, Mickey Treanor, 
George Wilkosz, Anthony J. Ferrara, Philip Mankowski, 
Danny Aiello III, Joe Castellano, Eddie Cipot, Ken 
Grassano, Robert Kalaf, Barry Kivel Steven Kronovet, 
James Meyer, Michael Starr, Sam Green. 

روى هــــــــوبس نجــــــــم .  مــــــــن حــــــــد أشــــــــهر أفــــــــالم لعبــــــــة البيســــــــبول
النيـــو يـــوركى البيســـبول غـــامض األصـــل وأول تعاقـــد لـــه فريـــق النـــايتس 

.  عامـــــا بســـــب رصاصـــــة مـــــن امـــــرأة ١٦الفاشـــــل بعـــــد ابتعـــــاد قـــــدره 
شخصــــــية أســــــطورية غامضــــــة انعزاليــــــة لكــــــن واثقــــــة تمامــــــا وال تخفــــــى 

ــــــاالقتراب منهــــــا ــــــى تســــــمح لهــــــا ب ــــــة الت ــــــى القل ويهــــــتم .  غرورهــــــا عل
’  جاذبيــــة محتومــــة ‘ينجــــذب .  بالــــدوالر كمــــا يهــــتم بــــأى شــــىء آخــــر

،  عتيــــق الطــــراز ‘صــــاف للفــــيلم مــــن أفضــــل األو .  نحــــو جلــــين كلــــوز
ــــاالمود.  ’ ! أميركــــى خــــالص ــــارد م ــــى  قصــــة كالســــية لبرن ــــت إل ، تحول

التمثيــــل نمــــوذجى .  الناجحـ  تراچيــــديا فريــــدة مــــن نوعهــــا عــــن الفاشل
  . والجو العام مذهل

AAN: SptAs (Close); Cgr; AD-SD (Graham, Bourne, 
James L. Murkami and Speed Hopkins -Ad, Bruce 
Weintraub -SD); OScr. 

  قرار فى ضوء البرق
  . ” قرار فى ضوء البرق—شرخ فى جدار العائلة  “:  انظر

   قرار مصيرى 
Executive Decision 

  ق م ١٣٣)  س  ( ١٩٩٦أميركا 
Aka: Critical Decision (in some countries, including 

Egypt). 



٢٧١  

Warner Bros. [Silver Pictures]. Co-P: Karyn Fields. M: 
Jerry Goldsmith. PD: Terence March. ExcP: Steve Perry. P: 
Joel Silver. W: Jim Thomas & John Thomas. D: Stuart 
Baird. 

Kurt Russell. ¤ Halle Berry. John Leguizamo. Oliver 
Platt. Joe Morton. David Suchet. J.T. Walsh.   Steven 
Segal. 

األفــــــالم األميركيــــــة التــــــى جســــــدت موجــــــة اإلرهــــــاب أحــــــد أفضــــــل 
، ذلـــــك رغـــــم تحاشـــــيها التلمـــــيح  العربـــــى اإلســـــالمى فـــــى التســـــعينيات

يقــــبض األميركيــــون علـــــى زعــــيم إرهـــــابى .  لفصــــائل أو وقــــائع محـــــددة
،  ) بقيـــــــــادة ســـــــــاكيت فـــــــــى أداء متـــــــــزن (عربـــــــــى فيـــــــــرد مســـــــــاعدوه 

ــــــــات المتحــــــــدة  ٧٤٧باختطــــــــاف طــــــــائرة  والتوجــــــــه بهــــــــا إلــــــــى الوالي
، إذ تحمـــــل عبـــــوة مـــــن غـــــاز  لهــــدف الحقيقـــــى هـــــو مهمـــــة انتحاريــــةوا

، تكفـــــى  األعصـــــاب ســـــرقها الشيشـــــان مـــــن الـــــروس وباعوهـــــا للعـــــرب
ــــل كــــل ســــكان الشــــاطىء الشــــرقى ــــتم اســــتخدام طــــائرة منســــلة .  لقت ي

ــــــرض االلتحــــــام  ــــــة (حــــــورت لغ ــــــيس بالطــــــائرات المدني ــــــل )  وإن ل لنق
ـــــق مكافحـــــة اإلرهـــــاب  ـــــى دور شـــــبه (فري حليـــــة إذ  يقـــــوده ســـــيجآل ف

ــــة ــــة االنتقــــال األولي ــــاء عملي ــــل فــــى  ســــيموت أثن ــــذكر كممث ، وهــــو ال ي
ــــة ــــاوين البداي ، وكــــذا مســــئول المخــــابرات المتخصــــص فــــى ذات  ) عن

راســـــــيلل محبـــــــب فـــــــى الـــــــدور كفتـــــــى أنيـــــــق لكـــــــن عميـــــــق  (الحقـــــــل 
ـــرة ـــع مـــع .  ) الخب ـــى نحـــو مقن ـــارة عل ـــق اإلث ـــر عـــادى فـــى خل اتقـــان غي

ة فـــــى رســـــم الشخصـــــيات الشـــــريرة تحجـــــيم الميـــــول المعتـــــادة للمبالغـــــ
، وهـــــو مـــــن األفـــــالم النـــــادرة التـــــى  أو البطـــــوالت التـــــى تتصـــــدى لهـــــا

ظلـــــت التقنيـــــة العاليـــــة بطـــــال أساســـــيا فـــــى الســـــعى لقهـــــر العـــــدو قبـــــل 
ـــارع  ـــق متجـــانس ب ـــة فري ـــدورها أميـــل لبطول ـــى هـــى ب بطـــوالت األفـــراد الت

شــــــاهدنا صـــــــراعات ال حصـــــــر لهـــــــا بـــــــين القـــــــادة العســـــــكريين فـــــــى  (
ــــق فــــى  الســــينما ــــه الفري ــــل فيلمــــا يمضــــى في ــــم نشــــهد مــــن قب ، لكــــن ل

مجـــــرد هـــــذا .  مهمتــــه بـــــدون قائـــــد وبـــــدون التفكيـــــر حتــــى فـــــى األمـــــر
ــــدنا بجســــامة الخطــــر  خــــدم تحــــت شــــعوريا فــــى إضــــفاء اإلحســــاس عن

ــــــدر واعــــــى مــــــن .  ) المواجــــــه ــــــى ق ــــــك تحــــــديات عل وكــــــل هــــــذه وتل
ـــــــــدراما الســـــــــينما وأســـــــــاليب تعظـــــــــيم  النضـــــــــج ألهـــــــــم مســـــــــلمات ال

ــــدرامى فيهــــااالســــتقطا ــــة الصــــارمة  ب ال ــــود الفني ــــع هــــذه القي ، لكــــن م
ـــى نفســـه ـــى فرضـــها عل ـــة مـــن فداحـــة التحـــدى  الت ـــت القـــوة الدرامي ، أت

نفســـــــه وبراعـــــــة تنفيـــــــذ كـــــــل التتابعـــــــات ســـــــواء التشـــــــويق أو النشـــــــاط 
ـــــــــة  الحركـــــــــى ـــــــــة المكـــــــــان وضـــــــــآلة المعاون ـــــــــك رغـــــــــم محدودي ، وذل

داخلى جــــــاء ، والعــــــون الــــــ االتصــــــال مفقــــــود بالپنتــــــاجون (الخارجيــــــة 
ـــــــة شـــــــجاعة  ـــــــة أيضـــــــا—أساســـــــا مـــــــن مضـــــــيفة ملون ـــــــرى محبب .  ) بي

ــــة إنقــــاذا  العنــــوان جــــاء مــــن أن قــــرار إســــقاط الطــــائرة بركابهــــا األربعمائ
ــــــات الشــــــرقية ــــــذى ‘، هــــــو  لســــــكان الوالي ال يمكــــــن أن ’  قــــــرار تنفي

ــــرئيس شخصــــيا وصــــفته إمپــــاير علــــى ســــبيل .  ينــــوب فيــــه أحــــد عــــن ال
ـــــه  ـــــتهكم بأن ]  ” الشـــــيطان فـــــى مهمـــــة خاصـــــة “ [ ’ االســـــتماتة ‘ ‘ال

نحــــن ال نــــرى عيبــــا .  ’ علــــى طريقــــة كــــين لــــوتش الواقعيــــة االجتماعيــــة
، فقــــد  باســــتبعاد فــــيلم رومــــان پوالنســــكى قبــــل قرابــــة عقــــد!  فـــى هــــذا

أســــس هــــذا الفــــيلم موجــــة فــــى الســــينما األميركيــــة تــــرد علــــى السياســــة 
ــــث ــــى العــــالم الثال ــــا كعميــــل ، بتقــــديمها ه الفرنســــية الممالئــــة لمتخلف ن

انظـــــر —يمـــــد اإلرهـــــابيين العـــــرب بالتقنيـــــة المتقدمـــــة لصـــــنع القنابـــــل 
ــــــى هــــــذا الشــــــأن  ــــــده بأســــــابيع ”  مهمــــــة صــــــعبة “ف الــــــذى عــــــرض بع

  . أول أفالم بيرد كموجه.  قليلة
   ٢/١قرارات فاصلة 

Split Decisions 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٣)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 

New Century Entertainment [Wizan Film Properties]. C: 
Lynn Stalmaster & Associates; >Mali Finn.< VCnslt: Albert 
Brenner. DPh: Timothy Suhrstedt. E: John W. Wheeler, 
A.S.C., Jeff Freeman. >And Thomas Stanford.< M: Basil 
Poledouris. AscPs: Jean Higgins, Rachel Singer. Co-Ps: 
Mickey Borofsky and Todd Black. <P: Joe Wizan. W: 
David Fallon. D: David Drury.> 

<Str: Craig Sheffer. Jeff Fahey. Jennifer Beals.> Co-Str: 
John McLiam. Carmine Caridi, Eddie Vélez, James Tolkan. 
Tom Bower, deVoreaux White, David Labiosa. <And Gene 
Hackman.>  ↑ Harry van Dyke, Anthony Trujillo, Victor 
Campos, Julius Harris, John Thomas, Dean Webber, Father 
Terry Sweeney, Herb Muller, Oz Tortora, William Brent 
Kirkland, Cathleen A. Master, Lou Bonacki, Pat Cupo, 
Steve Vignari, Gregory Goosen, Carmine Iannaccone, 
Danny Valdivia, Geoff Witcher. 
ــــة  أخــــوان مالكمــــان األكبــــر محتــــرف ويعــــانى مــــن األعــــراض التقليدي
،  التـــــــى يســـــــببها الضـــــــرب فـــــــى الـــــــدماغ بمـــــــا فيـــــــه البالهـــــــة النســـــــبية
.  واألصـــــغر أكثـــــر ذكـــــاء ويفلـــــح فـــــى الحصـــــول علـــــى منحـــــة جامعيـــــة

بســـــــــبب تـــــــــراكم ديـــــــــون األول تصـــــــــبح فرصـــــــــته الوحيـــــــــدة الهزيمـــــــــة 
ـــــه التال ـــــى مبارات ـــــى صـــــاعدالمتعمـــــدة ف ـــــافس التين ـــــة ضـــــد من ـــــه  ي ، لكن

ـــــا لهـــــذا ـــــه ثمن ـــــدفع حيات ـــــرفض الصـــــفقة وي ـــــدخل هـــــذه .  ي اآلن األخ ي
درامـــا مالكمـــا مبســـطة الخيـــوط .  المبـــاراة بهـــدف واحـــد هـــو االنتقـــام
ـــرة ـــة كبي ـــة أو جاذبي ـــر ذات كثاف أفضـــل شـــىء هـــو هاكمـــان كـــأبى .  وغي

  . البطلين ويمثل مع جدهما ثنائى تدريبهما الخاص
   ٢/١ القرداتى

  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٨٧مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

، ســــــميرة  ، جمــــــال إســــــماعيل ، ســــــمية األلفــــــى فــــــاروق الفيشــــــاوى
  . ، آمال رمزى صدقى

ـــــازى مصـــــطفى ـــــالم ني ـــــة  آخـــــر أف ـــــى تجـــــاوزت المائ  ٥نســـــبة  (، الت
ــــــن الســــــينما المصــــــرية ٠/٠ ــــــدة بشــــــكل .  ) ! وحــــــدها م ــــــديا جي كومي

ــــــه لســــــرقة الشــــــقق  دا، عــــــن لــــــص يســــــتخدم قــــــر  عــــــام ، فــــــى عمليات
ـــــــــديهما وغيرهـــــــــا ـــــــــى أي ـــــــــوال ف ’  يفســـــــــد ‘،  ، وحـــــــــين تجـــــــــرى األم
  . ، وفى المقدمة القرد خفة ظل واضحة للجميع!  كالهما

  القرش 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 

ـــــــراهيم عفيفـــــــى]  چيبكـــــــو [ .  ، أفـــــــالم محمـــــــد رســـــــالن أفـــــــالم إب
.  صــــــبرى عــــــزت:  ســــــيناريو وحــــــوار.  أحمــــــد عبــــــد الســــــالم:  قصــــــة

وجيــــه :  الموســــيقى التصــــويرية.  مــــاهر عبــــد النــــور:  مهنــــدس الــــديكور

علـــــى :  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد العزيـــــز فخـــــرى:  مونتـــــاچ.  بـــــدرخان
  . إبراهيم عفيفى:  معالجة سينمائية وإخراج.  خير اهللا

، أمــــين  ، شــــويكار ، عــــادل أدهــــم ، حســــين فهمــــى ناديــــة الجنــــدى
، عبـــــــــد الســـــــــالم  ، أحمـــــــــد بـــــــــدير ، محمـــــــــود المليجـــــــــى الهنيـــــــــدى
ــــــد الــــــوارث ، محمــــــد رســــــالن ، ســــــهير زكــــــى محمــــــد ،  ، أحمــــــد عب

  . ، نجالء محمد ميمى شكيب
ــــــــه  ــــــــذى يكــــــــافح إدمــــــــان أهــــــــل حي ــــــــب الجــــــــاد ال شخصــــــــية الطبي

ــــاد ألفــــالم  العقــــاقير ، هــــى مــــا أنقــــذ هــــذا الفــــيلم مــــن االســــفاف المعت
لتــــى تهــــم ، لــــم يــــؤثر إطالقــــا فــــى األشــــياء ا ، وللعلــــم هــــذا.  العقــــاقير

ــــة الجنــــدى ’  شــــافت أيــــام ســــودة كتيــــر ‘أيضــــا شرســــة .  جمهــــور نادي
واآلن تــــــاجرة عقــــــاقير تنــــــاطح األبـــــــاطرة التقليــــــديين وتــــــدبر لالنتقـــــــام 

  . فى أفالمها’  داسوا لها على طرف ‘، من كل من  الحتمى
  قرية العشاق 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج

، عبـــــد  ، حســـــين ريـــــاض ، ســـــميرة أحمـــــد ، ماجـــــدة هينيحيـــــى شـــــا
  . ، وداد حمدى ، فردوس محمد الوارث عسر

.  مـــن األفــــالم القويــــة حـــول الحــــب والشــــهوة فـــى المجتمــــع الريفــــى
، وســـــــميرة أحمـــــــد هـــــــى الشـــــــهوانية  ماجـــــــدة هـــــــى العاطفيـــــــة الرقيقـــــــة

، والبطـــــل ممـــــزق  ) ؟ ، ألـــــيس كـــــذلك الوضـــــع معكـــــوس (المســـــتهترة 
ــــــ ــــــين االثنت ــــــوهج األداء وجــــــودة التصــــــوير .  ينمــــــا ب الجــــــو واقعــــــى وت

، أمـــــا الســـــرد والتوجيـــــه فروتينيـــــان  تعطـــــى لهـــــذا الفـــــيلم قيمـــــة خاصـــــة
  . تماما

   ٢/١القرية الملعونة 
The Gorgon 

  ق م ٨٤)   إى فـى سى ( ١٩٦٤بريطانيا 
[Columbia] Hammer. MComp: James Bernard, MSup: 

Marcus Dods. DPh: Michael Reed; PD: Bernard Robinson; 
SupE: James Needs; E: Eric Boyd Perkins; Camera 
Operator: C. Cooney; AD: Don Mingaye; SdRec: Ken 
Rawkins; Continuity: Pauline Harlow; MUp Artist: Roy 
Ashton; SpFx: Sy Pearson; Fight Arranger: Peter Diamond. 
S: John Gilling; Based on an OSt: J. Llewellyn Devine. P: 
Anthony Nelson Keys. D: Terence Fisher. 

Peter Cushing. Christopher Lee in. ¤. AlsoStr: Richard 
Pasco, Barbara Shelley, Michael Goodliffe. With: Patrick 
Broughton, Joseph O’Conor, Prudence Hyman. And Jack 
Watson, Redmond Phillips, Jeremy Longhurst, Toni Gilpin, 
Joyce Hemson, Alister Williamson, Michael Peake. 

ـــــاندورف السويســــرية ١٩١٠ ــــة ف ــــل غامضــــة :  قري ــــوالى جــــرائم قت تت
، تنتهــــــى كلهــــــا بتحــــــول الضــــــحية إلــــــى  علـــــى مــــــدى ســــــنوات خمــــــس

ــــب المستشــــفى  حجــــر ــــاء طبي ــــى كــــل )  كوشــــينج (، وإخف ــــة ف للحقيق
ــــــور نظ.  مــــــرة ــــــة مــــــاجيرا قــــــد تناســــــخت تتبل ــــــة أن الجورجــــــون الثالث ري

الشــــــاب ووالــــــده .  ) شــــــيللى (روحهــــــا فــــــى الفتــــــاة الجميلــــــة كــــــارال 
، يـــــــــأتى اآلن االبـــــــــن اآلخـــــــــر  اللـــــــــذان راحـــــــــا ضـــــــــحية الجورجـــــــــون

ــــى (ومــــن بعــــده الپروفيســــور )  پاســــكو ( ، لكشــــف  صــــديق األب)  لي
يقـــــع األول فـــــى حـــــب كـــــارال التـــــى تواعـــــده فـــــى ليلـــــة القمـــــر .  الســـــر

ــــدا هــــى  ــــن أن هــــذه تحدي ــــة بينمــــا يحــــذره الپروفيســــور م ــــل التالي الكام
،  مشـــــاهد مـــــؤثرات محـــــدودة.  الليلـــــة التـــــى تنشـــــط فيهـــــا الجورجـــــون

، والجورجــــــون تمــــــوت بضــــــربة ســــــيف واحــــــدة مــــــن  ورعــــــب محــــــدود
ــــى ــــرانس فيشــــر أفضــــل مــــن .  لي ــــاز لتي ــــه الممت رغــــم هــــذا يظــــل التوجي

  . ، ملموسا طوال الوقت اشتغلوا لحساب هامر
  القرية الملعونة 

Village of the Damned 
  ق م ٩٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 

Universal. C: Reuben Cannon. M: John Carpenter & Dave 
Davies. VFxSup: Bruce Nicholson. Co-P: David Chackler. 
E: Edward A. Warschilka. PD: Rodger Maus. DPh: Gary B. 
Kibbe. Co-ExcPs: James Jacks, Sean Daniel. ExcPs: Ted 
Vernon, Shep Gordon, Andre Blay. Based on the B The 
Midwich Cuckoos: John Wyndham. And on the 1960 S: 
Sterling Silliphant and Wolf Rilla and George Barclay. S: 
David Himmelstein. P: Michael Preger and Sandy King. D: 
John Carpenter. 

Christopher Reeve. Kirstie Alley. Linda Kozlowski. 
Michael Paré. Mark Hamill. Meredith Salenger, Peter Jason, 
Constance Forslund. Pippa Pearthree, Karen Kahn. And 
Thomas Dekker, Lindsey Haun.  The Children: Dekker, 
Halin, Cody Dorkin, Trishalee Hardy, Jessye Quarry, Adam 
Robbins, Chelsa deRidder Simms, Reneé Simms, Danielle 
Wiener. Hillary Harvey, Bradley Wilhelm, Buck Flower, 
Squire Fridell, Darryl Jones, Ed Corbett, Ross Martineau, 
Skip Richardson, Tony Haney, Sharon Iwai, Robert L. 
Rush, Montgomery Hom. 
أعـــــــادة مـــــــن چـــــــون كـــــــارپنتر لفـــــــيلم رعـــــــب الســـــــتينيات الخيـــــــالى 

ـــوان ـــذات العن ـــا جـــدا.  البريطـــانى ب ـــم يكـــن شـــيئا قوي ،  األصـــل نفســـه ل
لـــذا فهــــذه اإلعــــادة بـــاأللوان والمــــؤثرات الحديثــــة صـــوتا وصــــورة تبــــدو 
أقـــــــوى تـــــــأثيرا ال ســـــــيما مـــــــع الخبـــــــرة الطويلـــــــة لكـــــــارپنتر فـــــــى حقـــــــل 

صــــــاب كــــــل مــــــن فيهــــــا بفقــــــدان للــــــوعى لفتــــــرة قريــــــة ي.  الخوارقيــــــات
ـــه ـــى طبيعت ـــم يعـــود كـــل شـــىء إل ـــزة ث ـــل يتضـــح أن بعـــض .  وجي بعـــد قلي

النســــــاء أصــــــبحن حوامــــــل ويضــــــعن أطفــــــاال مــــــن غــــــزاة أغــــــراب ذوى 
ــــــة ــــــدرات پاراســــــيكولوچية وذكــــــاء خارق ــــــالهم الفاشــــــية .  ق ــــــوالى أفع تت

، إلــــــى أن يتصــــــدى  المســــــتهترة بــــــنمط الحيــــــاة اإلنســــــانى المتخلــــــف
ـــــرا البطـــــل  ـــــوه مق ـــــذى جعل ـــــى المخـــــزن المتطـــــرف ال المـــــدرس لهـــــم ف
، وســــلوك األطفــــال شــــديد البــــرودة نحــــو  طــــابع بطــــئ مقــــبض.  لهــــم

  . أهلهم هو تأكيدا أكثر ما يصيب بالقشعريرة فى هذا الفيلم
   ٢/١القزم القاتل 

Child’s Play 2 
  ق م ٨٤)    ف  ( ١٩٩٠أميركا 

Universal. C: Karen Rea, C.S.A. CD: Pamela Skaist. 
Chucky Doll Created: David Kirschner. Chucky Designed 
and Engineered: Kevin Yagher. M: Greeme Revell. E: 
Edward Warschika. PD: Ivo Crirtante. DPh: Stefan 

Czapsky. ExcP: Robert Latham Brown. Co-P: Laura 
Markowitz. Based on Characters Created: Don Mancini. W: 
Don Mancini. P: David Kirschner. D: John Lafia. 

Alex Vincent. Jenny Agutter. Gerrit Graham. Christine 
Elise. Grace Zabriskie. Peter Haskell, Beth Grant, Greg 
German. And Brad Dourif -as the Voice of Chucky. 

ــــــة القا (هــــــذه المــــــرة تطــــــارد تشــــــاكى  ــــــى اســــــتحوذت الدمي تلــــــة الت
تطــــــارد الصــــــبى )  عليهــــــا روح قاتــــــل متسلســــــل فــــــى الفــــــيلم األصــــــلى

، ثـــــم  نفســـــه بعـــــد إيداعـــــه دارا للرعايـــــة)  ألـــــيكس فــــــينسينت (آنـــــدى 
لـــــديهما ابنـــــه )  جريهـــــام وأجـــــوتر (انتقالـــــه للعـــــيش مـــــع أســـــرة جديـــــدة 

تتــــــوالى األحــــــداث الســــــيئة وتــــــتهم األســــــرة آنــــــدى .  جامحــــــة الطبــــــاع
ــــا بســــوء التصــــر  ــــد مــــن التصــــاعد  فدوم ــــف فــــى مزي ، لكــــن يبــــدأ العن

علــــى غــــرار الجــــزء األول ليفضــــى إلــــى نهايــــة استعراضــــية الدمويــــة فــــى 
، لكـــــن يظـــــل   ال بـــــأس بجرعـــــة العنـــــف والقتـــــل فيـــــه.  مصـــــنع للـــــدمى

ــــــه انظــــــر األصــــــل .  ككــــــل دون طزاجــــــة األصــــــل ووقــــــع المفاجــــــأة في
زء الجــــــ—القــــــزم القاتــــــل  “واالســــــتطراد التــــــالى ”  اللعنــــــة المــــــدمرة “

  . ” الثانى
  الجزء الثانى —القزم القاتل 

Child’s Play 3 
  ق م ٨٩)    ف  ( ١٩٩١أميركا 

Universal. M: Cory Lerios, John d’Andrea. E: Edward 
Warschilka, Jr. PD: Richard Sawyer. DPh: John R. Leonetti. 
S: Don Mancini. P: Robert Latham Brown. D: Jack Bender. 

Justin Whalin. Perrey Reeves. Jeremy Sylvers. Travis 
Fine. Dean Jacobson. Peter Haskell. Dakin Matthews. 
Andrew Robinson. And Brad Dourif -as the Voice of 
Chucky. 
آنــــــــدى أصـــــــــبح اآلن شـــــــــابا فـــــــــى السادســــــــة عشـــــــــر مـــــــــن عمـــــــــره 

ـــــــين ( ـــــــة  ) چوســـــــتين وال ، بعـــــــد ثمـــــــان ســـــــنوات مـــــــن مالحقـــــــة الدمي
ــــــهت ــــــى دمرتهــــــا .  شــــــاكى ل ــــــدمى الت ــــــاح مصــــــنع ال ــــــة إعــــــادة افتت البداي

ـــــة الجـــــزء الســـــابق ـــــى نهاي ـــــل المتسلســـــل .  تشـــــاكى ف تحـــــل روح القات
ــــين األجــــزاء  ( ــــد المشــــترك ب ــــف هــــو الشــــىء الوحي ــــراد دووري صــــوت ب

ترســـــل .  فـــــى أول دميـــــة تخـــــرج مـــــن خـــــط اإلنتـــــاج الجديـــــد)  الثالثـــــة
ـــد للمدرســـة العســـكرية ال ـــدىتشـــاكى نفســـها بالبري ـــدرس بهـــا آن ـــى ي ،  ت

ــــون  ــــل مل ــــى زمي ــــروح الشــــريرة إل ــــل ال ــــة نق ــــدة اآلن كيفي وتتصــــدر األچن
أيضـــــا نهايـــــة استعراضـــــية الدمويـــــة فـــــى متنـــــزه .  ) سيلفــــــستر (للبطـــــل 
، لكـــن الواقـــع أنـــه لـــم يبـــق فـــى هـــذا الجـــزء ســـوى المـــؤثرات  ترفيهـــى

، أمــــــا الفــــــزع  ، والعنــــــف المتميــــــز لمشــــــاهد الــــــدماء البارعــــــة للدميــــــة
ــــ ــــذكر المعن ــــه وجــــود ي ــــد ل ــــم يع ــــك األصــــل فل ــــه ذل ــــا ب ــــذى أرعبن وى ال
ـــــــــين .  هنـــــــــا القـــــــــزم  “و”  اللعنـــــــــة المـــــــــدمرة “انظـــــــــر الجـــــــــزئين األول
  . ” القاتل

   القزم المغامر 
Willow 

  ق م ١٢٦)  س/    ف/  إى فـى سى  ( ١٩٨٨أميركا 
  . ” المملكة المسحورة “:   ف

Metro Goldwyn Mayer. M: James Horner. E: Daniel 
Hartley, Michael Hill. PD: Allan Cameron. DPh: Adrian 
Biddle. S: Bob Dolmman; St: George Lucas. P: Nigel 
Wooll. D: Ron Howard. 

Val Kilmer, Joanne Whalley -[Joanne Whalley-Kilmer], 
Warwick Davis, Jean Marsh, Patricia Hayes, Billy Barry, 
Pat Roach, Gavan O’Herlihy, Kevin Pollak, David 
Steinberg. 
أول أســــــتخدام واســــــع للتشــــــاكل بالحاســــــوب فــــــى فــــــيلم ســــــينمائى 

قصـــــــة أســـــــطورية ال تخلـــــــو مـــــــن ظـــــــالل شخصـــــــيات .  ســـــــمة طويـــــــل
فصـــــاحب القصـــــتين واحـــــد وهـــــو شـــــخص اســـــمه ’  حـــــروب النجـــــوم ‘

ــــوين !  چــــورچ لووكــــاس ــــزم ممــــن يســــمون النيل ـــــيز (ق يحــــاول أن )  ديف
، فـــإذا بـــه مصـــادفة مســـئول عـــن رضـــيعة مقـــدر لهـــا ان  ايصـــبح ســـاحر 

ـــــموردا  ــــزيح الســــاحرة الشــــريرة الملكــــة باف چــــان  (تصــــبح ملكــــة وأن ت
ــــــارش ــــــة للوصــــــول للســــــاحرة الطيبــــــة .  ) م تبــــــدأ هكــــــذا مغــــــامرة هائل

، يصــــحبه فيهــــا مغــــامر علــــى طــــراز هــــان ســــولو  والعــــودة لتــــدمير تلــــك
جــــد نفســــه واقعــــا ، ســــرعان مــــا ي اســــمه مادمارتيجــــان’  النجــــوم…  ‘

چوانــــــا واللــــــى  (فــــــى حبائــــــل ابنــــــة الملكــــــة الزعــــــاف جنســــــيا سورشــــــا 
زوجـــــــة كيلمـــــــر فـــــــى الحيـــــــاة الواقعيـــــــة وبعـــــــد قليـــــــل أضـــــــافت اســـــــمه 

، وبينهمـــا ســـتجد مـــثال مشـــهدا مـــرح الخيـــال لهـــا وقـــد ألقـــت  الســـمها
نشــــاط فــــائق وإثــــارة .  ) مســــحوق الحــــب عليــــه وعليــــه هــــو أن يقاومــــه

، لكـــــن ال شـــــىء أكثـــــر إبهـــــارا  حـــــدودال تتوقـــــف وخيـــــال جـــــامح بـــــال 
، ومنهــــــا التشــــــاكل مــــــن صــــــورة  مــــــن المــــــؤثرات الخاصــــــة الحاســــــوبية
ــــى لقطــــة واحــــدة ــــوان ألخــــرى ف ــــآخرين  حي ــــاديين ب ــــزج البشــــر الع ، وم

ـــــة بالحركـــــة ـــــى لقطـــــات حافل ـــــد الســـــاحرة  صـــــغارا جـــــدا ف ، وتحـــــول ي
الواقـــــع أن مـــــؤثرات .  لحجـــــر وعودتهـــــا حيـــــة فـــــى لقطـــــة واحـــــد أيضـــــا

ــــ أكثــــر مــــن مجــــرد ابهــــار )  ســــى چــــى آى (دة حاســــوبيا الصــــورة المول
ـــــل مـــــع فيلمـــــى چـــــيمس   ـــــر بعـــــد قلي ـــــر وأكب ـــــد وجـــــدت مجـــــدا أكب وق

البدايـــــــــة  (”  ٢المـــــــــدمر  “و”  صـــــــــراع فـــــــــى األعمـــــــــاق “كـــــــــاميرون 
ـــــرون “ ـــــة ١٩٨٢”  ت ـــــى مشـــــاهد الحركـــــة الحي ـــــم  وهـــــى ليســـــت ف ، ث

’  كــــــــرول ‘سحر آخــــــــر هــــــــو ـ  وـ  علــــــــى اســــــــتحياء فــــــــى فــــــــيلم سيف
  . ) ١٩٨٣]  ” كوكب آخر “ [

AAN: VFx (Dennis Muren, Michael McAllister, Phil 
Tipett and Chris Evans); SdFxE (Ben Burtt and Richard 
Hymns). 

  قسمة ونصيب 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٠مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

،  ، فريـــــدة ســـــيف النصـــــر ، هشـــــام ســـــليم ، صـــــابرين ســـــعيد صـــــالح
،  ، محمـــــد الشـــــرقاوى ، نعيمـــــة الصـــــغير اد خليـــــل، فـــــؤ  فـــــايزة كمـــــال
  . ، محمد طه ، سونيا سالمة ، حسن األسمر نبيل نور الدين

.  طبيـــــب شـــــاب يالقـــــى مصـــــاعب ماديـــــة فـــــى الـــــزواج مـــــن خطيبتـــــه
الشــــــغالة فــــــى منــــــزل األخيــــــرة تتــــــزوج مــــــن ميكــــــانيكى وتبــــــدو عليهــــــا 

ــــة بســــبب هــــذا  ، تســــتولى األســــرة علــــى الميكــــانيكى البنتهــــا.  الرفاهي
المفاجـــــــأة أثنـــــــاء زفـــــــاف خطيبتـــــــه .  ويتـــــــزوج الطبيـــــــب مـــــــن الشـــــــغالة

الســــــابقة علــــــى الميكــــــانيكى تشــــــعر بــــــآالم ويجــــــرى هــــــو لهــــــا عمليــــــة 



٢٧٢  

فكـــــرة طريفـــــة لكـــــن صـــــخب التعليـــــق .  جراحيـــــة تصـــــبح بعـــــدها رجـــــال
البطلـــــة اســـــمها ســـــالى .  االجتمـــــاعى أضـــــعف مـــــن أثرهـــــا الكوميـــــدى

فــــــى مصــــــر وفـــــى هــــــذا إحالــــــة لقصــــــة واقعيــــــة أثـــــارت جــــــدال صــــــاخبا 
، وأصـــــــــبحت حـــــــــديث  لشـــــــــاب تحـــــــــول لفتـــــــــاة باالســـــــــم المـــــــــذكور

  . الصحافة لشهور قبيل هذا الفيلم
  قسوة اإلجرام

  . ” الحكمة “:  انظر
   ٢/١قسوة الحقيقة 

Reality Bites 
  ق م ٩٩)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

Universal [Jersey Films]. C: Francine Maisler. M: Karl 
Wallinger. MSup: Karyn Rachtman. CD: Eugenie 
Bafaloukos. E: Lisa Churgin. PD: Sharon Seymour. SupPs: 
William Finnegan, Sheldon Pinchuk. DPh: Emmanuel 
Lubezki. ExcPs: Stacy Sher, Wm. Barclay Malcolm. W: 
Helen Childress. P: Danny deVito and Michael Shamberg. 
D: Ben Stiller. 

Winona  Ryder. Ethan Hawke. ¤ Ben Stiller. Janeane 
Garofalo. Steve Zahn. Swoosie Kurtz. Harry O’Reilly, 
Barry Sherman. Anne Meara, Andy Dick, Keith David. 
David Pirner, Evan Dando, Karen Duffy. With: Joe Don 
Baker. And John Mahoney.  ↑ Susan Norfleet, Renee 
Zellweger, James Rathenberg, Eric Stuart, Charles Lagos, 
Kevin Pollak, Amy Stiller, Helen Childress. 

رايـــــدر تعمـــــل فـــــى :  مجموعـــــة شـــــباب حديثـــــة التخــــرج:  هيوســــتون
، وتحلــــــم بــــــأن تكــــــون منتجــــــة تليفـــــــزيونية  بــــــرامج تليفـــــــزيونية تافهــــــة

ــــــى حســــــاس هيپــــــى متقلــــــب.  جــــــادة ادر علــــــى ، وغيــــــر قــــــ هــــــوك مغن
)  جاروفــــالو (، أو مــــع صــــديقة أخــــرى مشــــتركة  االلتــــزام عاطفيــــا معهــــا

هـــــو ذاتـــــه  (ســـــتيللر .  تكتشـــــف فـــــى نفســـــها بعـــــد قليـــــل ميـــــوال مثليـــــة
يعمـــــل فـــــى محطـــــة تليفــــــزيون فـــــى نيـــــو يـــــورك يحـــــب )  موجـــــه الفـــــيلم

ــــــا ــــــى ويحــــــاول مســــــاعدتها مهني ، لكــــــن المشــــــكلة أن كــــــل مــــــن  األول
درامـــــــا واقعيـــــــة وعمـــــــل .  هالـــــــرجلين يمثـــــــل فقـــــــط نصـــــــف مـــــــا تريـــــــد

رومانســـــى مـــــؤثر بطـــــاقم محبـــــب مـــــن شـــــباب النجـــــوم وشـــــريط أغـــــانى 
ــــارز ــــأن مثــــل أيضــــا أول أفــــالم ســــتيللر.  ب ــــل  ، الــــذى لــــم يكتــــف ب ، ب

ـــــوا ـــــا ليمثل ـــــالجميع تقريب ـــــى ب ـــــه :  أت ـــــة مطعـــــم (كاتبت ـــــه  ) كعامل ، وأخت
ميـــــــارا   (، وأمـــــــه  ) للبطلـــــــة’  الشـــــــريك التليفـــــــونى النفســـــــى ‘كــــــــ  (

  . ) فكبائعة صح
   ٢/١قشر البندق 

Nut Shell 
  ق م ١٢٤)   س  / اتحاد الفنانين/  ت ( ١٩٩٥مصر 

Aka: Coquille de Noisette (AltTitle) 
ــــانين  [ إدارة .  أفــــالم محمــــود ياســــين]  أفــــالم النصــــر اتحــــاد الفن

:  المخــــرج المســــاعد.  ، مــــدحت كمــــال حســــن الســــميعى:  اإلنتــــاج
:  موســــــيقى.  جميــــــل عزيــــــز / مهنــــــدس:  ميكســــــاچ.  هــــــانى خليفــــــة

ـــــد الشـــــاعرى ـــــاچ.  حمي أيمـــــن :  مـــــدير التصـــــوير.  أحمـــــد داود:  مونت
ــــو المكــــارم ــــتج.  مــــدحت العــــدل:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أب :  المن

ـــــرى بشـــــارة:  إخـــــراج.  محمـــــود ياســـــين :  شـــــكر خـــــاص [ ↑ ␡.  خي
ــــــان ؛  عــــــادل عمــــــر:  كلمــــــات:  األغــــــانى.  ] صــــــالح مرعــــــى/  للفن
ــــــــد الشــــــــاع:  تلحــــــــين ـــــــــ . [ رىحمي مطــــــــاعم :  …شــــــــكر خــــــــاص ل
  . ] فندق فورتى جراند:  …شكر خاص لـ . [ ] األمم
األدوار الرئيســـــــية .  ¤.  حســـــــين فهمـــــــى ↑،  محمـــــــود ياســـــــين ↓

ــــــد.  حســــــب الظهــــــور طــــــارق .  دينــــــا.  رانيــــــا ياســــــين:  الوجــــــه الجدي
محمـــــد .  حميـــــد الشـــــاعرى:  وألول مـــــرة.  ماجـــــد المصـــــرى.  لطفـــــى
عــــالء ولــــى .  عبلــــة كامــــل.  لطفــــى محمــــد.  محمــــد يوســــف.  هنيــــدى
مــــريم :  الممثلــــة القــــديرة.  ، ســــمير المــــال صــــافيناز الجنــــدى.  الــــدين

، خالـــــد  عواطـــــف حلمـــــى:  اشـــــترك فـــــى التمثيـــــل ↑ ␡.  فخـــــر الـــــدين
ـــــد اهللا النحـــــاس ، محمـــــد التهـــــامى الصـــــاوى ـــــش ، عب ،  ، طـــــارق دروي

ــــراهيم نجــــالء جمــــال الــــدين ــــامر إب ، حســــام  ، عبــــد الغفــــور أحمــــد ، ت
، مديحـــــــة  ، خالـــــــد مســـــــعد ، هـــــــانى خليفـــــــة ، أســـــــامة الشـــــــيخ اللد

ــــــور ــــــراهيم ، مــــــدحت كمــــــال أن ــــــا إب ــــــة شــــــعبان ، دالي ، مديحــــــة  ، نبوي
ــــــاروق البكــــــرى ــــــراهيم ، نهــــــال ف ــــــى ، غــــــادة إب ــــــد وهب ، بســــــام  ، تغري
ــــد الوهــــاب عــــواد ــــا عب ــــة حســــين ، رن ــــاب ، هال ، محمــــد  ، ســــحر الرب
، نورهــــان  علــــى ، شــــاذلى ، عــــالء الشــــدبينى ، هــــانى مصــــطفى فــــوزى
.  مـــــــاركو يــــــــامنكى:  المغنـــــــى الفنلنــــــــدى.  ، روبــــــــى ، قمـــــــر التركـــــــى
  . ، منة اهللا ، روبرت إيناس:  األطفال

إنهـــــــــم يقتلـــــــــون  “محاكـــــــــاة مصـــــــــرية ســـــــــاخرة للفـــــــــيلم األميركـــــــــى 
نعم ـ  يعلــــن أحــــد فنــــادق القــــاهرة عــــن مســــابقة فــــى األكــــل .  ” الجيــــاد

ـــام ـــة مـــن الطع ، فيتقـــاطر عليهـــا  األكـــل بمعنـــى أكـــل أكبـــر كميـــة ممكن
العشــــــرات مــــــن مختلــــــف أرجــــــاء القطــــــر ومــــــن مختلــــــف الخلفيــــــات 

شخصـــــياته أى ســـــرد قصـــــص ’  بتعميـــــق ‘اهـــــتم الفـــــيلم .  االجتماعيـــــة
ــــــاتهم ــــــر مــــــن نجاحــــــه فــــــى خلــــــق التفــــــاعالت  مــــــؤثرة عــــــن خلفي ، اكث

ـــــبعض ـــــا .  والمفارقـــــات داخـــــل األحـــــداث نفســـــها بـــــين بعضـــــهم ال راني
الشخصــــية الرئيســــة فــــى الفــــيلم ياســــين محببــــة فــــى أول أدوارهــــا وهــــو 

ـــة غـــرف فـــى الفنـــدق غضـــبت  منظمـــة الحفـــل التـــى كانـــت عاملـــة خدم
التهامهــــــــا ذات مــــــــرة بالســــــــرقة فقــــــــدمت اســــــــتقالتها فعــــــــرض عليهــــــــا 

محمـــــــود .  المـــــــدير الوظيفـــــــة الجديـــــــدة اعجابـــــــا بجـــــــديتها وتعليمهـــــــا
هـــــــو صـــــــاحب الســـــــاعة )  والـــــــدها فـــــــى الحيـــــــاة الواقعيـــــــة (ياســـــــين 

فســـــاد والمعتصـــــم بالفنـــــدق هربـــــا مـــــن مالحقـــــة المليـــــونير المـــــتهم بال
حســــين فهمــــى أعطــــى شخصــــية .  ، وإن دون نجــــاح يــــذكر الصــــحافة

ـــــــدق ذى الجنســـــــية المصـــــــرية ـــــــة لمســـــــة ســـــــوقية -مـــــــدير الفن األميركي
ـــــة ـــــدى وولـــــى .  محبب ـــــن هني ـــــديا فتـــــأتى م ـــــا أعلـــــى لحظـــــات الكومي أم

الــــدين كجنــــدى أمــــن مركــــزى مقهــــور وكشــــاب صــــعيدى ال يحبــــه أحــــد 
ـــــه ـــــى المســـــابقة بســـــبب بدانت ـــــع .  يشـــــتركان ف ـــــة فقـــــط تتســـــق م النهاي

ــــــــى الفهلــــــــوى  ــــــــا مــــــــوت المغن ــــــــد  (األصــــــــل الحــــــــزين وهــــــــى عن حمي
ككــــل نمــــوذج ألفــــالم .  ) الشــــاعرى فــــى أول ظهــــور ســــينمائى أيضــــا

المصــــريين زائــــد الطــــول وتتجــــاور فيــــه ببســــاطة ’  الفنيــــين ‘المــــوجهين 
المشـــــــاهد جيـــــــدة التنفيـــــــذ واســـــــعة الخيـــــــال مـــــــع األخـــــــرى الرديئـــــــة 

  . المتسرعة

  القصاص 
  ] فـيديو  [ق م  ١٥٠)   الباشا ( ١٩٨٧مصر 

قصــــــة وســـــــيناريو .  ] اللبنانيــــــة للتجـــــــارة واالســــــتثمار الســـــــينمائى [
ــــــد:  وحــــــوار ــــــو زي ــــــد أب ــــــد الحمي ــــــا.  عب .  محمــــــد كمــــــال:  فوتوغرافي

مــــــــدير .  محمــــــــد فهمــــــــى:  المصــــــــور.  محمــــــــد نصــــــــار:  المونتــــــــاچ
  . الرشيدى سعيد:  إخراج.  ضياء المهدى:  التصوير

.  صـــــــبرى عبـــــــد المــــــــنعم.  هالـــــــة فـــــــؤاد.  ممـــــــدوح عبـــــــد العلـــــــيم
ـــة عبـــد المـــنعم ، ســـحر رامـــى طـــارق دســـوقى:  باالشـــتراك مـــع ،  ، علي

ــــدين ــــى ال ــــة أمــــانى محي ــــو عبي ــــد اهللا مشــــرف ، أحمــــد أب ، حســــن  ، عب
  . ريم:  والوجه الجديد.  ، أحمد حسين شبل

تــــاة ، وعالقــــة حــــب مــــع ف مهنــــدس شــــاب مجتهــــد مــــن أصــــل ريفــــى
،  ، يعــــرض عليــــه عمهـــا إغــــراءات ماديــــة ويبعــــده عنهــــا متوســـطة الثــــراء

ـــــــدأ مسلســـــــل مأســـــــاوى ـــــــع عقـــــــابهم بعـــــــدها يب ـــــــه الجمي ـــــــال في .  ، ين
، اجتهــــــد الطــــــاقم الشــــــاب فــــــى إعطائهــــــا  ميلودرامــــــا تقليديــــــة طويلــــــة

  . إقناعا نسبيا
  قصة إيدى داتشين 

The Eddy Duchin Story 
  ق م ١٢٣)   ت  ( ١٩٥٦أميركا 
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ــــــدى داتشــــــين أو  ــــــانو الشــــــهير إي ــــــف وعــــــازف البي ــــــاة مؤل قصــــــة حي

ــــــة ‘ ــــــن  ’ ذو األصــــــابع الذهبي ــــــو م ــــــتحمس قــــــادم للت ، مــــــن شــــــاب م
.  ، وإصــــراره علــــى النجــــاح والعمــــل الشــــاق بوســــتون إلــــى نيــــو يــــورك
قصـــة حبـــه لمـــارچورى وزواجهمـــا الـــذى أعقبـــه  تبـــدأ تـــدريجيا بـــالتوازى

، وهجرتـــه ألميركـــا الجنوبيـــة تاركـــا  موتهـــا الســـريع بعـــد الـــوالدة مباشـــرة
بعـــــدها يتطـــــوع فـــــى البحريـــــة أثنـــــاء .  طفلـــــه لخمـــــس ســـــنوات كاملـــــة

ــــة ــــة الثاني ــــورك وأن  الحــــرب العالمي ــــو ي ــــى ني ــــود اآلن ليعمــــل ف ــــم يع ، ث
ه مـــن الفتـــاة التـــى تربـــى وأخيـــرا زواجـــ.  يعيـــد البنـــه الشـــعور بـــأن لـــه أب

ــــــديها ــــــى ي ــــــه عل ــــــارى  ابن ــــــوت إجب ــــــى م ــــــل عل ــــــه مقب ــــــم بأن ، حــــــين عل
ـــــا ـــــات المتنوعـــــة.  باللوكيمي ـــــن البكائي ـــــرى سلســـــلة م ـــــه  كمـــــا ت ، جعلت

.  ، لكـــــن كـــــل منهـــــا جـــــذاب علـــــى حـــــدة أشـــــبه بالفصـــــول المســـــتقلة
، نوفـــــاك تفــــرض دومــــا جمالهــــا  أداء تــــايرون پــــاور ميــــزة فــــى حــــد ذاتــــه

، أمــــا القادمــــة الجديــــدة فـــــيكتوريا  كــــان قصــــيراعلــــى الــــدور حتــــى لــــو  
فغيــــر ملفتــــة )  زوجتــــه الثانيـــة فــــى الفــــيلم وفـــى الحيــــاة الواقعيـــة (شـــاو 

ــــــدور ــــــى حــــــدود ال ــــــة ف ــــــت مقنع ــــــانو .  جــــــدا وإن كان ــــــى البي األداء عل
  . لبديل هو العازف كارمين كافـالالرو

AAN: MotionPicSt; Cgr -Color; Scrg of a MPic; Sd 
(Columbia Studio Sound Department -Carl Faulkner -SdD). 

  قصة حب 
Love Story 

  ق أأ ١١٢)  ت ( ١٩٤٤بريطانيا 
Aka: A Lady Surrenders (US OTitle). 
[Eagle-Lion Distributors Ltd]. Gainsborough Pictures Ltd. 

From a Short St: J.W. Drawbell; Additional Dialogue: 
Rodney Ackland. S: Leslie Arliss, Doreen Montgomery. 
Cornish Rhapsody Comp: Hubert Bath; Played: The 
National Symphony Orchestra; Cond: Sidney Beer; Solo 
Pianoforte: Harriet Cohen; MD: Louis Levy. Ph: Bernard 
Knowles; E: Charles Knott; AD: John Bryan; SdSup: B.C. 
Sewell; PMg: Arthur Alcott; MUp: W.T. Partleton; 
Costumes: Elizabeth Haffenden; ScenarioE: Brock 
Williams. P: Harold Huth. D: Leslie Arliss. In Charge of P: 
Maurice Ostrer. 

Margaret Lockwood, Stewart Granger, Tom Walls, 
Patricia Roc. ¤ With: Reginald Purdell, Walter Hudd, A.E. 
Matthews, Josephine, Middleton, Beatrice Varley, 
Lawrence Hanray. Brian Herbert, Roy Emerton, George 
Merritt, Moira Lister, Sidney Beer, Dorothy Bramhall. 
عازفــــــة بيــــــانو شــــــهيرة تكتشــــــف أنهــــــا مقبلــــــة علــــــى مــــــوت إجبــــــارى 

، وذلــــك  لحمى القرمزيــــةبمــــرض فــــى القلــــب تســــببت فيــــه إصــــابتها بــــا
علــــــى شـــــاطىء كورنــــــوول .  عنـــــدما تقـــــرر التطــــــوع للمجهـــــود الحربـــــى

،  يتــــودد لهـــــا طيـــــار شـــــاب عـــــرف بمغامراتـــــه العاطفيـــــة التـــــى ال تنتهـــــى
،  لكـــن هـــذه قـــد تكـــون األخيـــرة إذ بـــدأ الحـــب المتبـــادل ينمـــو بينهمـــا

مقطوعــــة هيــــوبرت .  وبــــدأ يتضــــح أنــــه نفســــه ســــوف يفقــــد بصــــره قريبــــا
كانــــــت واحــــــدة مــــــن أســــــباب النجــــــاح ’  ودى كــــــورنيشرابســــــ ‘بــــــاث 

ــــه ــــى  الخــــاص للفــــيلم فــــى حين ــــات الســــاحلية الت ــــاك أيضــــا الخلفي ، هن
الواقــــــع أن ال عالقـــــــة تـــــــذكر لفـــــــيلم .  صــــــورت علـــــــى نحـــــــو جـــــــذاب

ــــــى كليهمــــــا تمــــــوت  ١٩٧٠ األميركــــــى الخبطــــــة بهــــــذا باســــــتثناء أن ف
ـــــة بمـــــرض عضـــــال ـــــال  البطل ـــــة القصـــــة وكـــــذا الشخصـــــيات ف ـــــا بني ، أم

  . بالمرة عالقة
  قصة حبى 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٥٥مصر 
، يوســـــــف  بركــــــات:  القصــــــة والســـــــيناريو.  أفــــــالم فريــــــد األطـــــــرش

.  يوســـــف عيســــــى:  حـــــوار.  فريـــــد األطـــــرش:  ؛ عـــــن فكـــــرة عيســـــى
هــــــاجوب :  مهنــــــدس الــــــديكور.  فريــــــد األطــــــرش:  موســــــيقى وألحــــــان

ــــــــــدس الصــــــــــوت أصــــــــــالنيان ؛ تســــــــــجيل  شــــــــــارل فوســــــــــكلو:  ؛ مهن
ــــــــــديالوج ــــــــــاچ ســــــــــامى الســــــــــيد:  ال ــــــــــراهيم:  ؛ الماكي .  مصــــــــــطفى إب
:  مســـــاعدا المخــــــرج.  ، حســــــين عفيفـــــى ســـــعيد الشـــــيخ:  المونتـــــاچ

ــــــدير اإلدارة.  ريمــــــون نصــــــور ــــــاج فــــــؤاد األطــــــرش:  م ــــــدير اإلنت :  ؛ م
عبــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  فريــــــد األطــــــرش:  إنتــــــاج.  يوســــــف حلمــــــى

  . بركات:  إخراج.  الحليم نصر
، عبــــــد الــــــوارث  ســــــراج منيــــــر.  إيمــــــان.  فريــــــد األطــــــرش:  بطولــــــة
،  إحســـــان القلعـــــاوى.  ، وداد حمـــــدى ، برلنتـــــى عبـــــد الحميـــــد عســـــر

،  ، ثريـــــا فخـــــرى ، كـــــوثر شـــــفيق ، مـــــارى عـــــز الـــــدين عصـــــمت رأفـــــت
، عبــــــد  زكــــــى إبــــــراهيم.  نيللــــــى مظلــــــوم:  ؛ والراقصــــــة إســــــتر شــــــطاح

،  ، شــــفيق نــــور الــــدين ، علــــى كامــــل ، عبــــاس رحمــــى المــــنعم بســــيونى
  . ، كمال إمام ، عبد العظيم كامل نعم سعودىعبد الم

مغنــــى .  يقــــال أن القصــــة مســــتلهمة مــــن حيــــاة فريــــد األطــــرش نفســــه
ـــــه بعـــــد قصـــــة حـــــب ، لكـــــن الحـــــاكم  شـــــهير يخطـــــب إحـــــدى معجبات

، والنهايــــة أن  ، ويجبــــر هــــو علــــى الغنــــاء فــــى خطوبتهــــا يطلبهــــا لنفســــه
ـــــده ـــــا.  هـــــاجر تاركـــــا بل ـــــيال متوســـــط فني ـــــرداءة تمث ـــــالغ ال ككـــــل   ، ، وب
  . أفالم فريد األطرش

   ٢/١قصة الحى الغربى 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٩مصر 

قصـــــــــة .  أفـــــــــالم محمـــــــــد عمـــــــــارة]  أفـــــــــالم جمجـــــــــوم وزبيـــــــــدى [
مهنـــــــــدس .  بهجـــــــــت قمـــــــــر:  حـــــــــوار.  بهجـــــــــت قمـــــــــر:  وســـــــــيناريو
.  بليـــــــغ حمـــــــدى:  الموســـــــيقى التصــــــويرية.  عرفـــــــة زكــــــى:  الــــــديكور
:  إخــــراج.  محمــــد عمــــارة:  رمــــدير التصــــوي.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ

  . عادل صادق
،  ، ســـــمير غـــــانم ، حســـــين فهمـــــى ، حســـــن يوســـــف ســـــهير رمـــــزى

  . ، نعيمة الصغير ، إبراهيم سعفان ، عبد اهللا فرغلى سهير زكى
انظر ـ   ، مـــــع تلـــــك الكالســـــية العظيمـــــة  ال مجـــــال للمقارنـــــة أصـــــال

هنـــــا حســـــن يوســــف وســـــمير غـــــانم زعيمـــــا عصـــــابتى .  بــــذات العنـــــوان
ـــــانى وحســـــين فهمـــــى.  ابالشـــــب ـــــى  ، المســـــاعد الســـــابق للث ـــــع ف ، يق

ــــــزى حــــــب أخــــــت األول ــــــيلم .  ، ســــــهير رم الواضــــــح أن مســــــتوى الف
  . ، وهم يصنعون هذا الفيلم ، لم يسبب إزعاجا ألحد األصلى

   ٢/١قصة رجل وامرأتان 
Intersection 

  ق م ٩٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
  . ” رجل وامرأتان “:  س

Paramount. C: Lynn Stalmaster. M: James Newton 
Howard. E: Mark Warner. PD: Harold Michelson. DPh: 
Vilmos Zsigmond. ExcP: Frederic Golchan. P: Bud Yorkin 
and Mark Rydell. D: Mark Rydell.  SecondUnitD: 
Christopher Wilkinson. Based on the N by Paul Guimard 
and the S by Paul Guimard, Jean-Loup Dabadie and Claude 
Sautet. 

Richard Gere. Sharon Stone. ¤ Lolita Davidovich. Martin 
Landau. David Selby, Jenny Morrison. Ron White, Matthew 
Walker.  ↑ Scott Bellis, Patricia Harras, Keegan 
Macintosh, Alan C. Peterson, Sandra P. Grant, Robyn 
Stevan. 

ـــــع  ـــــود ســـــوتيه الفرنســـــى الرفي ـــــيلم كل ـــــدة لف شـــــىء مـــــن  “إعـــــادة جي
ــــا .  ” الحيــــاة ــــالكثير مــــن  ’ األمركــــة ‘باإلضــــافة لكــــل مزاي ، يحــــتفظ ب

، وإن قلــــــل مــــــن  األســــــلوبية العاليــــــة لألصــــــل كالتنقــــــل بــــــين األزمنــــــة
ـــــــى صـــــــنعت أســـــــطورة ســـــــلفه ـــــــة .  مشـــــــاهد صـــــــدام الســـــــيارة الت خلفي

، والبطــــــــل مهنــــــــدس معمــــــــارى  ١٩٨٠حت كنــــــــدا األحــــــــداث أصــــــــب
، والعشـــــيقة  ، وزوجتـــــه هـــــى شـــــريكته ومؤسســـــة الشـــــركة معـــــه نـــــاجح

.  صــــــحفية جريئــــــة األفكــــــار ينجــــــذب لهــــــا علــــــى نحــــــو مــــــبهم نســــــبيا
ســــــــتون هــــــــى األكثــــــــر إقناعــــــــا فــــــــى دور الزوجــــــــة الجــــــــادة والرقيقــــــــة 

ــــة تحولهــــا لــــألدوار الدراميــــة األعمــــق هــــذا .  والعاطفيــــة معــــا وهــــو بداي
ــــر فــــى مــــأزق يجعــــل ــــاج  جي ــــين كــــان يحت ــــين االثنت ــــك أن تشــــتته ب ، ذل

ألداء أكثــــر دقــــة مــــن مجــــرد تعبيــــرات الفــــرح والحــــزن الطفولــــة التــــى 
ـــــت ـــــم أن يمـــــوت البطـــــل .  اعتصـــــم بهـــــا معظـــــم الوق ـــــة كمـــــا تعل النهاي

الخطـــــأ النحـــــوى فـــــى عنـــــوان .  وتعتقـــــد كـــــل منهمـــــا أنـــــه فضـــــلها هـــــى
  . الفـيديو ليس مسئوليتنا
 قصة صيفية 

A Summer Story 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٠أميركا ح 

E: Ralph Sheldon. M: Georges Delerue. C D: Celestia 
Fox. DPh: Kenneth MacMillan. CD: Jenny Beavan. PD: 
Leo Austin. Based on a St: John Galsworthy. S: Penelope 
Mortimer. P: Danton Rissner. D: Piers Haggard.  ↑ Exc in 
Charge of P: Dennis A. Brown. 

Imogen Stubbs. James Wilby. Ken Colley. Sophie Ward. 
And Susannah York.  ↑ Jerome Flynn, Lee Billett, Oliver 
Perry, Harry Burton, John Elmes, Camilla Power, Juliette 
Fleming, Sukie Smith, John Savident, Rachel Joyce. 

، وغيــــــــر مشــــــــِبعة ذلــــــــك أن مشــــــــكلة  ميلودرامــــــــا عاطفيــــــــة مغرقــــــــة
كالمشهد الــــــذى التقــــــى فيــــــه ـ  الصــــــدف فيهــــــا أنهــــــا غيــــــر مفهومــــــة 

ـــرة ولـــم يريـــا بعضـــهما الـــبعض ـــان آلخـــر م ، واختفـــى البطـــل مـــن  الحبيب
ــــررة .  الصــــورة فجــــأة ــــر مب ــــة عليهــــا غي ــــائج المترتب ــــم أن النت كفاجعة ـ  ث

ككـــــل تمـــــر جميـــــع األحـــــداث دون .  موتهـــــا لـــــدى عودتهـــــا لبلـــــدتها
ــــــذكر ــــــالمرة اســــــتغالل درامــــــى ي ــــــدون تفســــــيرات ب ــــــروى هــــــذا  .  ، وب ي

حيــــث عــــاد المحــــامى نــــاظم  ١٩٢٢كفــــالش بــــاك طويــــل فــــى صــــيف 
،  الشــــــعر إلــــــى منطقــــــة دارتمــــــور بجنــــــوبى غــــــرب الريــــــف اإلنجليــــــزى

ليتــــذكر قصــــة حبــــه مــــع قتــــاة ريفيــــة رقيقــــة حنــــون يتيمــــة وغيــــر متعلمــــة 
ـــــا  ( ـــــيلمســـــتابس أفضـــــل م ـــــى الف ـــــه  ) ف ـــــوى كاحل ـــــدما الت ـــــك عن ، وذل

ــــة ــــب واضــــطر للمكــــوث بالقري ــــة مــــع صــــديق طبي ــــم .  وهــــو فــــى رحل ث
ـــــور علـــــى  ـــــذهاب معـــــه تحـــــول ظـــــروف مـــــا دون العث عنـــــدما أقنعهـــــا بال

، ودون أن يقـــــول بالمقابـــــل أنـــــه  بعضـــــهما الـــــبعض ثانيـــــة فـــــى المدينـــــة
ـــة خانهـــا وتخلـــى عنهـــا ـــم يعـــد لهـــا ثاني  ، فأنـــت لـــن تعـــرف قـــط لمـــاذا ل
  ! ؟ إن كان قد أحبها حقا

  قصة غرام 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٥مصر 
  . ، كمال سليم محمد عبد الجواد:  إخراج

ــــراهيم حمــــودة ــــر إب ،  ، محمــــود المليجــــى ، زكــــى رســــتم ، أميــــرة أمي
  . ، زوزو حمدى الحكيم بشارة واكيم

فتــــاة ثريــــة وضــــع والــــدها ثروتهــــا تحــــت وصــــاية صــــديق لــــه يتضــــح 
رب مــــع حبيــــب طفولتهــــا لكــــن هــــذا يفضــــى إلــــى زواجهــــا تهــــ.  جشــــعه

ـــــد االســـــتحواذ علـــــى ثروتهـــــا مـــــن ذلـــــك  قســـــرا مـــــن مســـــتغل آخـــــر يري
ـــــى تجمعهـــــا األحـــــداث مـــــرة أخـــــرى .  الوصـــــى تســـــوء األمـــــور معهـــــا إل
  . بحبيبها



٢٧٣  

  ☺ قصة فيالدلفيا 
The Philadelphia Story 

  تلوين/   ق أأ ١١٢)   ت  ( ١٩٤٠أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. S: Donald Ogden Stewart. Based 

on the Play: Philip Barry; P: Theatre Guild. DPh: Joseph 
Ruttenberg, A.S.C.; MScr: Franz Waxman, RecD: Douglas 
Shearer. AD: Cedric Gibbons; Asc: Wade B. Rubottom; SD: 
Edwin B. Willis; Gowns: Adrian; Hair Styles: Sydney 
Guilaroff; FE: Frank Sullivan. P: Joseph L. Mankiewicz. D: 
George Cukor. 

Cary Grant. Katharine Hepburn, James Stewart. ¤. With: 
<Ruth Hussey,> John Howard, Roland Young, John 
Halliday, Mary Nash, Virginia Weidler.  Henry Daniell, 
Lionel Pape, Rex Evans. 

، وفـــــــى ذات  وجرانـــــــت مـــــــن أصـــــــل أرســـــــتقراطى يطلقـــــــان هيپـــــــورن
ـــــور لكـــــن ذى األصـــــل العمـــــالى  ـــــن الوق ـــــزوج م ـــــة تت ،  ) هـــــاوارد (الليل

ــــأتى مطلقهــــا ومعــــه صــــحفى ومصــــورة  ــــا  ) ســــتيوارت وهاســــى (ي ، طالب
ــــة ــــة .  مجــــرد عمــــل قصــــة للصــــحيفة المحلي الكــــل يســــكر طــــوال الليل

تلغـــى ، وفـــى الصـــباح  وتكـــاد تتحـــول عالقـــة الصـــحفى بهـــا إلـــى حـــب
كوميـــــــــديا رفيعــــــــة المســـــــــتوى بدرجـــــــــة .  الزفــــــــاف وتعـــــــــود لمطلقهــــــــا

، مــــع وجـــــود كثيــــف طـــــوال الوقــــت للمدينـــــة بتراثهـــــا  الصــــعوبة أحيانـــــا
، وذلــــــــك فــــــــى  االجتمــــــــاعى والفكــــــــرى والــــــــدينى والرمــــــــزى وغيرهــــــــا

الممثلـــــــــون جميعــــــــــا بــــــــــالغو .  الشخصـــــــــيات واألحــــــــــداث والحــــــــــوار
والفــــيلم لــــم يخــــرج  ، والمســــرحية األصــــلية كانــــت خبطــــة فائقــــة  التـــألق

ــــــــــد عــــــــــام .  كثيــــــــــرا عــــــــــن الجــــــــــو المســــــــــرحى ــــــــــوان  ١٩٥٦أعي بعن
  . ’ المجتمع الراقى ‘

AA: A (Stewart); S. 
AAN: Pic; As (Hepburn); SptAs (Hussey); D. 

  ☺  ٢/١قصة لعبة 
Toy Story 

  ق م ٨٠)  س  ( ١٩٩٥أميركا 
[Buena Vista] Walt Disney [Pixar]. ExcPs: Edwin 

Catmull, Steve Jobs. SupTechnicalD: William Reeves. M: 
Randy Newman. Songs W and Perf: Randy Newman. OSt: 
John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton, Joe Ranft. S: 
Joss Whedon↵ Andrew Stanton↵ Joel Cohen and Alec 
Sokolow. P: Ralph Guggenheim, Bonnie Arnold. D: John 
Lasseter.  ↑ AD: Ralph Eggleston. FEs: Robert Gordon, 
Lee Unkrich. SupAnimr: Pete Docter. SdDesign: Gary 
Rydstorm. PSup: Karen Robert Jackson. You’ve Got a 
Friend in Me (End Title) W and P: Randy Newman; Perf: 
Randy Newman & Lyle Lovett. ExcMP: Chris Montan. 

 ↑ Cast: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim 
Varney, Wallace Shawn, John Ratzenerger, Annie Potts, 
John Morris, Eric von Detten, Laurie Metcalf, R. Lee 
Ermey, Sarah Freeman, Penn Jillette. 

، مغــــــــامرة  أول فــــــــيلم كامــــــــل باالســــــــتحراك الحاســــــــوبى الخــــــــالص
المخــــاوف تحولــــت إلــــى خبطــــة فائقــــة دشــــنت عصــــرا جديــــدا  تحيطهــــا

ــــأفالم تضــــارع أفضــــل مــــا قدمــــه االســــتحراك التقليــــدى ،  لالســــتحراك ب
، أو ســــــــــحر الخيــــــــــال  ســــــــــواء مــــــــــن حيــــــــــث دفء وإثــــــــــارة القصــــــــــة

، أو االبـــــــــداع البصـــــــــرى فـــــــــى تقنيـــــــــات االســـــــــتحراك أوال   وجموحـــــــــه
ــــــــرات الشخصــــــــيات  ــــــــة حركــــــــات وتعبي ــــــــث طبيعي ــــــــن حي كتحــــــــدى م

ــــا ه (المرســــومة  ــــة خاصــــة ’  دمــــى ‘ن حاســــوبية ترســــم بشــــفرات برمجي
، أو مــــــــن حيــــــــث االبهــــــــار المظهــــــــرى  ) ! ولــــــــيس بفرشــــــــاة أو قلــــــــم

.  للصـــورة ومــــا يســـتلزمه بــــدوره مــــن تحـــديات تقنيــــة هائلـــة فــــى الواقــــع
ـــــــة كاملـــــــة المشـــــــاعر  ـــــــات حي ـــــــارة عـــــــن كائن ـــــــا عب لعـــــــب األطفـــــــال هن

شــــر األبعـــد أن الب (واألفعـــال فقـــط ال نشــــعر نحـــن كبشــــر بكـــل ذلــــك 
ممثلـــــــين فـــــــى الصــــــــبى صـــــــاحب الـــــــدمى مقــــــــدمين هنـــــــا كأشــــــــرار ال 

ـــــق أشـــــالء تلـــــك وال يشـــــعرون بهـــــا قـــــط ـــــة .  ) يتورعـــــون عـــــن تمزي دمي
ـــة  ـــة رجـــل فضـــاء كامل راعـــى بقـــر تستشـــعر خطـــرا شـــديدا فـــى قـــدوم لعب

، لكــــن بمــــرور الوقــــت تنمــــو الصــــداقة بينهمــــا بالــــذات  الحركــــة للبيــــت
ـــــــى يمارســـــــها صـــــــاحبه ـــــــدى القســـــــوة الت ـــــــع إدراك م ـــــــه م ـــــــى لعب ما عل

،  الكثيــــــر مــــــن المشــــــاهد حافــــــل بالنشــــــاط ســــــريع اإليقــــــاع.  جميعــــــا
مصــــريا يبــــدو أن هــــذا الفــــيلم حســــم .  وذروه تتــــابع المطــــاردة األخيــــر

،  نهائيـــــا قضـــــية اإلضـــــفاء الصـــــوتى التـــــى تبـــــزغ مـــــن فتـــــرة إلـــــى أخـــــرى
ــــدير  ــــى وأحمــــد ب ــــى الفخران ــــين يحي ونســــخته المضــــفاة بصــــوت الممثل

چــــوبس المشــــارك  ســــتييف.  عــــرض قــــط، تكــــاد لــــم ت ومحمــــد عــــوض
فـــــى اإلنتـــــاج التنفيـــــذى هـــــو أحـــــد الشـــــابين اللـــــذين ابتكـــــرا حواســـــيب 

ـــــل فـــــى منتصـــــف الســـــبعينيات ـــــا مشـــــارك فـــــى تأســـــيس .  األپ وهـــــو هن
  . شركة پيكسار صانعة البرمجيات التى نفذ بها الفيلم

AA: Special to Director John Lasseter for his Milestone 
Achievement in Animation. 

AAN: OS (Whedon, Stanton, Cohen, Sokolow -S, 
Lasseter, Docter, Stanton, Ranft -St); OM or Comedy Scr; 
OSong (You’ve Got a Friend, Newman -M and Lyr). 

  ☺  ٢/١قصة لوى پاستير 
The Story of Louis Pasteur 

  ق أأ ٨٥)   ت  ( ١٩٣٦أميركا 
Warner Bros. DPh: Tony Gaudio. M: Bernhard Kaun, 

Heinz Roemheld. S: Sheridan Gibney, Pierre Collins. P: 
Henry Blanke. D: William Dieterle. 

Paul Muni, Josephine Hutchinson, Anita Louise, Donald 
Woods, Fritz Leiber, Porter Hall, Akim Tamiroff, Henry 
O’Neill, Walter Kingsford. 
ــــــوة  ــــــيلم طــــــاغى الق ــــــى ف ــــــالم الفرنســــــى الشــــــهير ف ــــــاة الع قصــــــة حي

، وملحمـــــة نـــــادرة عـــــن   ، وتمثيـــــل فـــــذ مـــــن پـــــول مـــــونى واالســـــتحواذ
ـــــــى ال تقهرهـــــــا أى مصـــــــاعب والنتيجـــــــة سلســـــــلة .  إرادة اإلنســـــــان الت

ـــــع  ـــــراث علمـــــى تتمت ـــــرك ت ـــــو مـــــرض وت ـــــرض تل ـــــى قهـــــر م نجاحـــــات ف
إثـــارة مـــن أى فـــيلم قيـــل عنـــه وقتهـــا أنـــه أكثـــر .  البشـــرية بـــه إلـــى األبـــد

  . عصابات
   ٢/١قصة ممنوعة 

  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
عــــــــن .  ســــــــتار فــــــــيلم]  أفــــــــالم صــــــــوت الفــــــــن ســــــــتار فــــــــيلم  [

:  ؛ ســــــــيناريو لمــــــــوليير’  مدرســــــــة الزوجــــــــات ‘المســــــــرحية العالميــــــــة 

الموســـــــــيقى .  أبـــــــــو الســـــــــعود األبيـــــــــارى:  ؛ حـــــــــوار طلبـــــــــة رضـــــــــوان
مهنــــــدس .  حســــــين أحمــــــد:  مونتــــــاچ.  ىفــــــؤاد الظــــــاهر :  التصــــــويرية
ــــــــديكور ــــــــد المــــــــنعم شــــــــكرى:  ال ــــــــدس الصــــــــوت عب ـــــــــيو :  ؛ مهن نيف
ـــــــاج.  أورفـــــــانيللى ـــــــاج.  محســـــــن فرجـــــــانى:  مـــــــدير اإلنت ـــــــق :  إنت توفي
ـــــــدير التصـــــــوير.  الصـــــــباحى ـــــــة :  إخـــــــراج.  ضـــــــياء المهـــــــدى:  م طلب

  . رضوان
باالشــــــتراك ¤ .  محمــــــود المليجــــــى.  شــــــكرى ســــــرحان.  ماجــــــدة

،  كامــــل أنــــور.  ، عــــدلى كاســــب ، عزيــــزة حلمــــى مــــدىوداد ح:  مــــع
،  ، كمـــــال الزينـــــى ، ســـــعيد خليـــــل ، ميمـــــى جمـــــال مـــــارى عـــــز الـــــدين
  . عبد الحميد بدوى

، يحــــــتفظ بقريبتــــــه الشــــــابة  محــــــام لعــــــوب تجــــــاوز منتصــــــف العمــــــر
، ويعلمهــــا كيــــف تتحــــول إلــــى الحيــــاة  الســــاذجة القادمــــة مــــن الصــــعيد

ــــع هــــو ن العصــــرية فســــه فــــى حبهــــا ويتحــــول ، لكــــن مــــا يحــــدث أن يق
ــــدة عليهــــا ــــه يلقــــن مســــاعده دروســــا .  للغيــــرة الزائ ــــوازى مــــع هــــذا أن يت

، دون أن يــــــدرى أن محبوبتــــــه هــــــذه هــــــى  فــــــى كيفيــــــة إغــــــواء حبيبتــــــه
ــــه عليهــــا ــــق بيت ــــد غل ــــى يري ــــه نفســــها الت ــــدة .  قريبت ــــديا طريفــــة جي كومي

  . ’ مصنع الزوجات ‘الصنع مأخوذة عن مسرحية موليير 
  قصة وقت الفراش 

Bedtime Story 
  ق م ٩٩)   ت  ( ١٩٦٤أميركا 

Universal. M: Hans Salter. AD: Ron Foreman. E: Milton 
Garruth. DPh: Clifford Stine. S: Stanley Shapiro, Paul 
Henning. P: Stanley Shapiro. D: Ralph Levy. 

David Niven, Marlon Brando, Shirley Jones, Dody 
Goodman, Aram Stephan, Marie Windsor. 

برانــــدو عريــــف .  الــــبطالن كــــل منهمــــا ينصــــب علــــى البطلــــة بطريقتــــه
ـــــر شـــــغوف بالنســـــاء ـــــه فـــــى النصـــــب محـــــدودة فقي ، بينمـــــا  ، وطموحات

كالعـــــادة .  نيفــــــين عـــــازف عـــــنهن وال يعنيـــــه ســـــوى اســـــتنزاف أمـــــوالهن
كوميـــــديا مســـــلية  .  ، برانـــــدو هــــو العيـــــب الـــــرئيس فــــى معظـــــم أفالمـــــه

ـــــــــى أعيـــــــــ.  ككـــــــــل ’  أوغـــــــــاد متعفنـــــــــون قـــــــــذرون ‘كــــــــــ   ١٩٨٨د ف
ــــــه “.  ] ” النصــــــابين “ [ نســــــخة مصــــــرية ”  طأطــــــأ وريكــــــا وكــــــاظم بي

  . متواضعة
  قصر الشوق 

  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
ســـــيناريو .  نجيـــــب محفـــــوظ:  قصـــــة.  القـــــاهرة لإلنتـــــاج الســـــينمائى

ــــــ:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  محمــــــد مصــــــطفى ســــــامى:  وحــــــوار ى عل
:  مــــــــدير التصــــــــوير.  رشـــــــيدة عبــــــــد الســـــــالم:  مونتــــــــاچ.  إســـــــماعيل

  . حسن اإلمام:  إخراج.  مصطفى حسن
، ماجــــــدة  ، عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم ، يحيــــــى شــــــاهين ناديــــــة لطفــــــى

، هالــــــة  ، ســـــهير البـــــارونى ، ســــــمير صـــــبرى ، آمـــــال زايـــــد الخطيـــــب
،  ، عبــــــد الغفــــــور محمــــــد ، ســــــعيد صــــــالح ، زيــــــزى مصــــــطفى فــــــاخر

،  ، أحمــــد غــــانم ، نعيمــــة الصــــغير ، محمــــد شــــوقى لحســــين إســــماعي
ــــد المــــنعم بســــيونى فــــؤاد األلفــــى ــــد ، عب ــــد المجي ، ســــيد  ، محمــــد عب

،  ، ميمــــــى شــــــكيب ، ســــــمير ســــــعد الــــــدين ، ســــــعيد عبيــــــد عبــــــد اهللا
  . ، نور الشريف ، قطقوطة ، شريفة ماهر زوزو شكيب

.  ” بـــين القصـــرين “الجـــزء الثـــانى مـــن ثالثيـــة نجيـــب محفـــوظ بعـــد 
ـــــ ـــــالتوازىهن ، والجـــــاد المتســـــلط  ، األب المـــــاجن ا تســـــير القصـــــص ب

االبـــن األكبـــر يتـــزوج مـــن جـــارتهم حبيبـــة !  ، فـــى الظـــاهر فقـــط أســـريا
، ثـــــم يتـــــزوج مـــــن صـــــبية  أخيـــــه الـــــذى مـــــات فـــــى آخـــــر الجـــــزء األول

ـــــرة’  العالمـــــة ‘ ـــــة .  المثي ـــــه الغرامي ـــــم األخ األصـــــغر المثقـــــف وعالقت ث
ـــــاة أرســـــتقراطية ـــــع فت ـــــة الـــــرقص ســـــخط عـــــارم ضـــــ.  م د الفـــــيلم لكثاف

نجيــــب :  واآلن نتســــاءل.  ، ثــــم قــــرار شــــهير بمنــــع تصــــديره والعــــرى
ـــه ال يعتـــرض علـــى  محفـــوظ كـــان ممـــن تصـــدوا للقـــرار ، لـــم ال نفكـــر إن

ـــــام إجمـــــاال  ـــــا قصـــــده  (هـــــذا الجـــــو الع أال يحتمـــــل أن يكـــــون هـــــذا م
أيـــــا مـــــا كـــــان فثالثيـــــة حســـــن اإلمـــــام هـــــى الشـــــىء الوحيـــــد !  ) أصـــــال

، لهـــــذا  ، ويكتســـــب قيمتـــــه رغـــــم كـــــل شـــــىء ينمائياالـــــذى نملكـــــه ســـــ
هــــذا مــــا كتبنــــاه فــــى التوضــــيبة األولــــى للكتــــاب .  الســــبب علــــى األقــــل

ورغـــــم نبرتـــــه الخجـــــول كـــــان كالمـــــا ملفـــــت النشـــــاز فـــــى  ١٩٨٧عـــــام 
مــــا حــــدث أن توالــــت تــــدريجيا بعــــده ردود فعــــل أفضــــل تجــــاه .  حينــــه

بـــــين  ، ولحـــــد مـــــا أخـــــذت تُـــــرد لحســـــن اإلمـــــام مكانتـــــه هـــــذه األفـــــالم
، كمــــــــا بــــــــات أكثــــــــر  المتخصصــــــــين والجمهــــــــور األكثــــــــر اســــــــتعقادا

وضــــوحا أن نجيــــب محفــــوظ أكثــــر رحابــــة مــــن أن يصــــنف فــــى إطــــار 
فـــــى تعليـــــق ودود مـــــن  (أيضـــــا عرفنـــــا بعـــــد ذلـــــك .  أيـــــديولوچى ضـــــيق

أن حســـن )  المؤلـــف الســـينمائى أحمـــد عبـــد الوهـــاب علـــى مـــا كتبنـــاه
مـــــن نجيـــــب اإلمـــــام كـــــان يضـــــع تحـــــت زجـــــاج مكتبـــــه شـــــهادة خطيـــــة 

!  محفـــوظ تقـــول أنـــه لـــم يحلـــم أن يـــرى ثالثيتـــه أفضـــل مـــن هـــذا قـــط
، ويــــروى أن حســــن االمــــام أســــند لــــه الــــدور  أول أفــــالم نــــور الشــــريف

القـــــــــاهرة  ‘بعــــــــد مشــــــــاهدته الحلقـــــــــات األولــــــــى مـــــــــن عملــــــــه األول 
  . ’ والناس

  قصر فى الهواء 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٠مصر 

ـــــين]  صـــــوت الفـــــن [ ـــــيم :  قصـــــة.  اتحـــــاد الفني ـــــد الحل محمـــــد عب
ـــــد اهللا ـــــأمون الشـــــناوى:  حـــــوار.  عب .  أحمـــــد صـــــدقى:  موســـــيقى.  م

:  تصـــــوير ومونتـــــاچ وإخـــــراج.  أنســـــى أبـــــو ســـــيف:  مهنـــــدس الـــــديكور
  . عبد الحليم نصر

،  ، چـــــــورج ســـــــيدهم ، يوســـــــف شـــــــعبان ، مصـــــــطفى فهمـــــــى يســــــرا
ـــــدين محســـــن ســـــرحان ـــــريم فخـــــر ال ـــــزاوى ، م ، كريمـــــة  ، أحمـــــد الجي

  . ، هناء ثروت ، إيمان ذو الفقار ، سيف اهللا مختار الشريف
التجربـــــة الوحيـــــدة لمـــــدير التصـــــوير عبـــــد الحلـــــيم نصـــــر فـــــى توجيـــــه 

ــــؤثرة ــــة م ــــا عاطفي ــــأتى كميلودرام ــــالم ت ، وإن شــــابها عــــدم التــــدقيق  األف
طالبـــــة فقيـــــرة تعـــــزف عـــــن الـــــزواج مـــــن ضـــــابط البحريـــــة .  هنـــــا وهنـــــاك
مســــك بحبــــه وتبحــــث حــــين تصــــبح مغنيــــة مشــــهورة تت.  الــــذى يحبهــــا
  . أول أفالم يسرا.  عنه حتى تجده

  
  :  قصة لعبة

  ’ ! خبطة فائقة دشنت عصرا جديدا لالستحراك ‘
  القصر الملعون 

  ق أأ ٩٨)  س/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 
ــــا فــــيلم [ ــــة فــــيلم]  منتخبــــات بهن ــــد :  قصــــة.  جمهوري عــــدلى المول

نجيـــــــب :  ؛ موســـــــيقى الرقصـــــــة فـــــــاروق ســـــــعيد:  حـــــــوار.  المحامىـ  
منفــــــذ  >؛  عبــــــد المــــــنعم شــــــكرى:  مهنــــــدس الــــــديكور.  الســـــلحدار
نيفــــــــــــيو :  مهنـــــــــــدس الصـــــــــــوت.  < جمـــــــــــال مرســـــــــــى:  المنـــــــــــاظر
فــــــيكتور :  مـــــدير التصـــــوير.  حســـــين عفيفـــــى:  مونتـــــاچ.  أورفـــــانيللى

  . حسن رضا:  سيناريو وإخراج.  أنطون
محمـــــود :  تمثيـــــل.  ¤.  صـــــالح ذو الفقـــــار.  مـــــريم فخـــــر الـــــدين

ــــراهيم ، المليجــــى باالشــــتراك مــــع .  ، محمــــود الســــباع عبــــد المــــنعم إب
ــــــرة ــــــة الكبي ــــــل:  الممثل ــــــة جمي ــــــدرى.  علوي ــــــة ق ــــــى  وقدري ــــــد الغن ، عب

ناهــــــد :  الراقصــــــة <،  ، حســــــين إســــــماعيل ، ثريــــــا فخــــــرى النجـــــدى
  . > صبرى

محـــام يــــأتى مــــن القــــاهرة للمنصــــورة التمــــام عقــــد نقــــل ملكيــــة قصــــر 
تتحـــــــدث عـــــــن أشـــــــباح  يكتشـــــــف أن البلـــــــدة.  نـــــــاء مـــــــن أب البنتـــــــه
،  تقــــع االبنــــة فــــى حــــب صــــامت مــــع المحــــامى.  تســــكن هــــذا القصــــر

لكــــن يلــــوح أن عمــــة الفتــــاة والخــــادم الكهــــل يقومــــان بتصــــرفات خفيــــة 
ــــــون ــــــاة للجن ــــــى تــــــأتى .  لســــــواقة الفت ــــــة الت يتحــــــرى المحــــــامى الحقيق

ــــأثير.  بمفاجــــأة حــــول شخصــــية األب ــــال الت ــــيلم ترقــــب صــــغير فع ،  ف
، وتمثيــــل جيــــد ال  مــــع لحظــــات رعــــبوإن كــــان غيــــر محكــــم ككــــل 
  . سيما من النجوم المخضرميين

  قصر الهانم 
  ]  تليفـزيونى [ق أأ  ٨٩)  ت ( ١٩٧٠مصر ح 

نبيــــل :  ســــيناريو.  أنــــور عبــــد الملــــك:  قصــــة.  التليفـــــزيون العربــــى
  . فايز حجاب:  إخراج.  شريف فيظى:  مونتاچ.  غالم

اء أبــــــــو ، صـــــــف ، آمـــــــال رمــــــــزى ، ســـــــمير غــــــــانم چـــــــورچ ســــــــيدهم
ـــــد الســـــعود ، أحمـــــد  ، فاطمـــــة عمـــــارة ، زكريـــــا مـــــوافى ، جمـــــاالت زاي
ـــــل ـــــراهيم بغـــــدادى ، محمـــــد شـــــوقى نبي ـــــب نصـــــار ، إب ـــــاروق  ، زين ، ف
  . فرقة رضا:  مع.  رمضان

، يتعرفــــان فــــى نفــــس اليــــوم علــــى  طالبــــا طــــب فقيــــران هــــدم منزلهمــــا
، وعلـــــــى طالبـــــــة أخـــــــرى تقـــــــيم  فتـــــــاة فائقـــــــة الثـــــــراء تملـــــــك قصـــــــرا

ـــــــزيون  . بپنســــــيون ــــــة مــــــن إنتــــــاج التليف ، تــــــنجح فــــــى  كوميــــــديا عاطفي
  . تحقيق بعض الضحكات وسط دروسها االجتماعية المطولة

  قضبان الجحيم
  . ” السجين “:  انظر

  قضية األستاذة عفت 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٨٨مصر 
  . محمد بسيونى:  سيناريو وإخراج.  إقبال بركة:  قصة

،  ، ســــــــهير البــــــــارونى بــــــــد الحميــــــــد، فــــــــردوس ع حســــــــن يوســــــــف
  . ، نادية رفيق ، فؤاد خليل إجالل زكى

، تترقـــــــــى الزوجـــــــــة قبلـــــــــه وتـــــــــزداد  زوجـــــــــان فـــــــــى شـــــــــركة واحـــــــــدة
، ويفكـــر كـــل  يطلقهـــا.  ، فيصـــر هـــو علـــى تفرغهـــا للبيـــت مســـئولياتها

درامـــــا تليفــــــزيونية للمؤلفـــــة .  منهمـــــا فـــــى زواج جديـــــد داخـــــل الشـــــركة
ــــــا ــــــة واســــــعة األفكــــــار إقب ــــــق  ل بركــــــةاألنثوي ، لكــــــن رغــــــم رقــــــى التعلي
، تبـــدو هـــذه بالـــذات روتينيـــة وأقـــل  االجتمـــاعى وجـــودة التنفيـــذ ككـــل

  . إثارة من مثيالتها
   ٦٨القضية 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . صالح أبو سيف:  إخراج

ـــــين ــــــت أم ـــــب ، حســـــن يوســـــف ميرف ـــــة رات ،  ، محمـــــد رضـــــا ، عقيل
  . نصور، صالح م ، حسن مصطفى نعيمة وصفى

درامــــا نقــــد سياســــى قويــــة مبنيــــة علــــى مســــرحية للصــــحفى السياســــى 
صـــــاحب منــــزل يتطـــــوع ببنـــــاء شــــقة للجنـــــة االتحـــــاد .  لطفــــى الخـــــولى

متجــــــــاهال )  الحــــــــزب السياســــــــى الوحيــــــــد للســــــــتينيات (االشــــــــتراكى 
هـــذه اللجنـــة پانورامـــا عريضـــة .  حتـــى التحـــذيرات مـــن ســـقوط المنـــزل

ــــــة ــــــ لنمــــــاذج الفســــــاد المختلف ــــــد قل ــــــن الشــــــباب الرومانســــــى ، زائ ة م
يفتـــرض لـــو انهـــارت العمـــارة فـــى النهايـــة أن تكـــون هــــذه .  المـــتحمس

، والمثيـــــر أكثـــــر للفضـــــول  نبـــــوءة بانهيـــــار االتحـــــاد االشـــــتراكى نفســـــه
أن تفســــرها كنبــــوءة النهيــــار الســــتينيات االشــــتراكية مــــن طــــاقم يفتــــرض 

  ! فيه حماسه الشديد لالشتراكية



٢٧٤  

   ١القضية رقم 
  ق م ٨٥)   س/  دقىال ( ١٩٨٣مصر 

الســــــــــيد :  قصــــــــــة وســـــــــيناريو وحــــــــــوار.  أفـــــــــالم ريــــــــــاض العريـــــــــان
مــــــاهر :  مهنــــــدس الــــــديكور.  ناديــــــة شــــــكرى:  مونتــــــاچ.  الشــــــوربجى
ـــــــور ـــــــد الن ـــــــدير .  ميشـــــــيل المصـــــــرى:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  عب م

  . مهند االنصارى:  إخراج.  محسن نصر:  التصوير
، عبــــد الــــرحيم  ، زوزو ماضــــى ، يوســــف فخــــر الــــدين مديحــــة كامــــل

، عمـــــــر  ، نظـــــــيم شـــــــعراوى ، خالـــــــد زكـــــــى ، اينـــــــاس بكـــــــر الزرقـــــــانى
  . ، صبرى عبد المنعم الحريرى

، قــــد  ، ال يبــــدو أن إصــــابة الــــزوج وكونــــه صــــار مقعــــدا زواج ســــعيد
لكـــــــــن ماحـــــــــدث أن العاطفـــــــــة نمـــــــــت بـــــــــين الـــــــــزوج .  تـــــــــؤثر عليـــــــــه
، وتعــــــــم  ، فجــــــــأة يمـــــــوت إثــــــــر تنـــــــاول حبــــــــوب مخـــــــدرة وممرضـــــــته

، لكنــــه عمــــل  ال بــــأس بـــه كفكــــرة غمــــوض.  الكثيــــرينالشـــبهات ضــــد 
  . ، ولذا فهو متوسط اإلثارة غير ثرى أو مستعقد بالقدر الكافى

   ٢/١قضية سميحة بدران 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٩٠مصر 

االتحــــــــاد المصــــــــرى ]  أفــــــــالم االتحــــــــاد  مؤسســــــــة الحســــــــينى  [
عبـــــد :  وحـــــوارســـــيناريو .  فيصـــــل نـــــدا:  قصـــــة.  لإلنتـــــاج الســـــينمائى

ســـــامى :  إنتـــــاج.  عبـــــد العزيـــــز علـــــى:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  الحــــى أديـــــب
:  عنـــــاوين.  ، عـــــادل عبـــــاس حلمـــــى ، صـــــفوت عبـــــاس حلمـــــى شـــــلبى

ــــــــــدس الصــــــــــوت.  الشــــــــــحرى الموســــــــــيقى .  مجــــــــــدى كامــــــــــل:  مهن
.  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  جمـــــال ســـــالمة/  د:  التصـــــويرية

ــــــد المــــــنعم بهنســــــى:  مــــــدير التصــــــوير ــــــىال.  عب ــــــتج الفن ســــــامى :  من
  . > إيناس الدغيدى:  إخراج <.  شلبى

ـــــــد:  نجمـــــــة مصـــــــر ـــــــة عبي ـــــــة.  ¤.  نبيل .  يوســـــــف شـــــــعبان:  بطول
فـــؤاد :  باالشـــتراك مـــع.  محمـــد وفيـــق:  مـــع.  ، صـــالح قابيـــل هيـــاتم
ـــــــــل ـــــــــل خلي ـــــــــد الجلي ـــــــــزاوى ، حســـــــــنى عب حســـــــــين .  ، ممـــــــــدوح الب
حمـــــد أ:  ؛ الطفـــــل ، عواطـــــف تكـــــال ، عبـــــد المـــــنعم النمـــــر الشـــــريف
ــــــل ــــــد.  عق ــــــو زي ،  ، حمــــــدى يوســــــف ، فاطمــــــة محمــــــود محمــــــود أب

  . ، رأفت راجى ، حافظ أمين سحر طلعت
، يتزوجهـــــــا أحـــــــد أعمدتـــــــه مـــــــدير بنـــــــك  صـــــــحفية تطـــــــارد الفســـــــاد

ـــواطئ وهـــو متـــزوج عرفيـــا مـــن )  ! تصـــور (، فقـــط كـــى يـــأمن شـــرها  مت
، كمــــــا يمتلكــــــون  ، تعمــــــل وأخيهــــــا فــــــى تهريــــــب العقــــــاقير مســــــتثمرة

األســـــماء الكبيـــــرة .  ى يقترضـــــون بضـــــمانها مبـــــالغ هائلـــــةمزرعـــــة مواشـــــ
مســـــتنزفة فـــــى فـــــيلم مفتعـــــل لموجهـــــة صـــــاحبة رأى لكـــــن مهملـــــة فـــــى 
ـــــر  ـــــدت أكث ـــــرة الصـــــناعة كمـــــا ب ـــــد اكتســـــبت خب ـــــم تكـــــن ق عملهـــــا ول

  . ١٩٨٨اإلنتاج الفعلى .  تماسكا وثقة بعد ذلك
   ٢/١قضية عادلة 

Just Cause 
  ق م ١٠٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 

Warner Bros. [Lee Rich; Fountainbridge Films]. C: Billy 
Hopkins, Suzanne Smith and Kerry Barden. CD: Ann Roth 
and Gary Jones. Co-Ps: Gary Foster, Anna Reinhardt. M: 
James Newton Howard. E: William Anderson. PD: Patrizia 
von Brandenstein. DPh: Lajos Koltal. Based on the N: John 
Natzenbach. ExcP: Sean Connery. S: Jeb Stuart and Peter 
Stone. P: Lee Rich, Arne Glimcher, Steve Perry. D: Arne 
Glimcher. 

Sean Connery. Laurence Fishburne. ¤ Kate Capshaw. 
Blair Urderwood. Ruby Dee. Ned Beatty. Lynne Thigpen. 
Christopher Murray. And Ed Harris. Hope Lange, Kevin 
McCarthy. Daniel J. Travanti, Chris Sarandon. Victor 
Slezak, Taral Hicks. Liz Torres, George Plimpton.  ↑ 
Scarlett Johansson, Brooke Alderson, Colleen Fitzpatrick, 
Richard Libert. 

، يعـــــود  ينـــــادى بإلغـــــاء عقوبـــــة اإلعـــــدام أســــتاذ قـــــانون فـــــى هارفــــــارد
، ذلـــــك إلنقــــــاذ شــــــاب  لممارســـــة المحامــــــاة بعــــــد انقطـــــاع ربــــــع قــــــرن

ـــاء  زنجـــى فـــى بلـــدة مســـتنقعات فـــى فلوريـــدا ، حكـــم عليـــه باإلعـــدام بن
علـــــى إعتـــــراف انتـــــزع منـــــه تحـــــت تهديـــــد الروليـــــت الروســـــى بواســـــطة 

ســـــــفاح متخصـــــــص فـــــــى اغتصـــــــاب وقتـــــــل .  شـــــــرطى زنجـــــــى ســـــــادى
ضــــمنا للمحــــامى بالجريمــــة ويــــوحى لــــه بكيفيــــة إنقــــاذ الفتيــــات يعتــــرف 

ـــــاءة القصـــــة الكبـــــرى.  موكلـــــه ـــــى تجعلهـــــا تنويعـــــة  اآلن تقـــــع انحن ، الت
ــــــــى  منطقــــــــة  “انظــــــــر نســــــــخته األحــــــــدث  (’  لســــــــان الخــــــــوف ‘عل
مــــــــؤثر  .  ، حيــــــــث زوجــــــــة المحــــــــامى هــــــــى المســــــــتهدفة ) ” الرعــــــــب
، لكــــــن ال يخلــــــو مــــــن بعــــــض الهفــــــوات خاصــــــة وأن طموحــــــه  ككــــــل

ـــــة اإلعـــــدام األصـــــلى من ـــــن التحـــــديات الصـــــعبة  (اقشـــــة قضـــــية عقوب م
فالمعتــــــاد الــــــدفاع عــــــن االنتقــــــام .  حقــــــا عمــــــل فــــــيلم يــــــدافع عنهــــــا

ــــة ــــل الدول ــــك أيضــــا .  ) الفــــردى ال االنتقــــام المــــنظم مــــن قب مــــن المرب
فـــــى المقابلـــــة األولـــــى مـــــع عـــــدم ذكـــــر المـــــتهم العتـــــراف الســـــفاح لـــــه 

  . ، إنها غلطة سافرة من المخطوطة المحامى
   ة العصر قضي

Philadelphia 
  ق م ١١٩)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

TriStar [Clinica Estetico Productions]. C: Howard Feuer. 
TitleDesign: Pablo Ferro. CD: Colleen Atwood. 
MCompAndCond: Howard Shore. PD: Kristi Zea. E: Craig 
McKay, A.C.E. DPh: Tak Fujimoto. ExcPs: Gary 
Goetzman, Kenneth Utt, Ron Bozman. W: Ron Nyswaner. 
P: Edward Sayon and Jonathan Demme. D: Jonathan 
Demme. This Motion Pictures was inspired in part by 
Geoffrey Bower’s Aids Discrimination Lawsuit, the courage 
and love of the Angius family and the struggles of the many 
others who, along with their loved ones, have experienced 
discrimination because of Aids. 

Tom Hanks. Denzel Washington. ¤. Jason Robards. Mary 
Steenburgen. Antonio Banderas. Ron Vawter. Robert 
Ridely. Charles Napier. Lisa Summerour. Obba Babatunde, 
André B. Blake, Robert Castle, Daniel Chapman. Roger 
Corman, Ann Dowd, David Drake. Karen Finley, Charles 
Glenn, Peter Jacobs. Paul Lazar, John Bedford Lloyd, 
Roberta Maxwell. Warren Miller, Harry Northup, Dan 
Olmstead. Joey Perillo, Lauren Roselli, Bill Rowe. Anna 
Deawere Smith, Lisa Talerico, Daniel von Bargen. Tracey 

Walter, Bradley Whitford, Chandra Wilson, Kathryn Witt. 
And Joanne Woodward.  Julius Erving —Himself. 
أشــــهر وأقــــوى فــــيلم عــــن مــــرض اإليــــدز جــــاء بعــــد تــــردد طويــــل مــــن 

، مــــــع إصــــــرار  ذه القضــــــية الشــــــائكةهوليــــــوود فــــــى الخــــــوض فــــــى هــــــ
واضـــح منهــــا أن تعرضــــها بالدقـــة والقــــوة المطلقــــين لـــرأى عــــام منقســــم 
حــــول القضــــية ال ســــيما فــــى ظــــل تحفــــز واضــــح مــــن التيــــارات الدينيــــة 

أيضـــا مباشـــرة وضـــمنيا هـــو أحـــد أقـــوى األفـــالم دفاعـــا .  فـــى المجتمـــع
ــــــد ضــــــد  ــــــين وحقــــــوقهم ومانيفســــــتو عــــــاطفى وعقلــــــى مجي عــــــن المثلي

مســـــتلهم مـــــن شخصـــــية چيفـــــرى پـــــاور .  ة التـــــى يتعرضـــــون لهـــــاالتفرقـــــ
مقصــــودة بــــالطبع  (، فــــى خلفيــــة  وثيمــــات أخــــرى مــــن قصــــص واقعيــــة

ـــرة حقـــا ـــة الحـــب)  ومعب البطـــل محـــام شـــاب يربطـــه الحـــب .  فـــى مدين
ـــــة  (المثلـــــى بصـــــديق مخلـــــص  ـــــديراس فـــــى صـــــورته الرجولي ـــــو بان أنتوني

ياتــــه العاديــــة بثقتــــه ، يصــــاب باإليــــدز لكنــــه يواصــــل ح ) الفائقــــة الثابتــــة
بــــأن رؤســــاءه ال يتقبلــــون )  نعــــم يفاجــــأ (يفاجــــأ .  وانطالقــــه المعتــــادين

، ثــــم يفاجــــأ بعــــد قليــــل أن مؤسســــة  مــــن األصــــل مبــــدأ الحــــب المثلــــى
ــــاة هــــذه قــــررت فصــــلة ــــردد .  المحان يقــــرر رفــــع قضــــية ويتبناهــــا بعــــد ت

، حيـــــث الفصـــــل  ) دينـــــزل واشـــــينجتون رائـــــع كالعـــــادة (محـــــام ملـــــون 
 . واألكثر إثارة فى الفيلم وهو المحاكمةالرئيس 

AA: A (Hanks); (Streets of Philadelphia -Bruce 
Springsteen -M and Lyr). 

AAN: OS; OSong (Philadelphia -Neil Young -M and 
Lyr); MUp (Carl Fullerton, Alan d’Angerio). 

   ٢/١قضية عم أحمد 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٥مصر 

  . على رضا:  اجإخر 
، صـــــــــالح  ، معـــــــــالى زايـــــــــد ، فـــــــــاروق الفيشـــــــــاوى فريـــــــــد شـــــــــوقى

،  ، جمـــــال إســـــماعيل ، مـــــريم فخـــــر الـــــدين ، نبيلـــــة الســـــيد الســـــعدنى
  . ، ناهد سمير ، محمد أبو الحسن سهير البارونى

، بـــــين ثـــــرى يريـــــد االســـــتيالء علـــــى منـــــزل  صـــــراع فـــــى حـــــى شـــــعبى
ـــــــه ـــــــى عمـــــــارة مكان ـــــــب ليبن ـــــــين الســـــــاكن الطي ا للشـــــــهامة ، رمـــــــز  ، وب

قصـــــة حـــــب بـــــين ابنـــــة األول .  ، والـــــذى يـــــرفض الخـــــروج واالصـــــالة
ـــــــانى ـــــــن الث ـــــــد.  واب ـــــــه مبالغـــــــات األداء الموضـــــــوع جي ، ال  ، وإن عابت

  . سيما اقتراب النهاية
   ٢/١القضية الكبرى 

Mississippi Burning 
  ق م ١٢٧)  إى فـى سى  ( ١٩٨٨أميركا 

Orion. C: Howard Feuer and Juliet Taylor. OM: Trevor 
Jones. CD: Aude Bronson-Howard. E: Gerry Hambling. 
PDs: Philip Harrison, Geoffrey Kirkland. DPh: Peter Biziou. 
W: Chris Gerolmo. P: Frederick Zollo and Robert F. 
Colesberry. D: Alan Parker. 

Gene Hackman. Willem Dafoe. ¤ Frances McDormand. 
Brad Dourif. R. Lee Ermey. Gailard Sartain, Stephen 
Tobolowsky. Michael Rooker, Pruitt Taylor Vince. Badja 
Dijola, Kevin Dunn.  ↑ Park Overall. 

، مـــــــع  ومحقـــــــق فيـــــــدرالى شـــــــاب قليـــــــل الخبـــــــرة وعنيـــــــد ١٩٦٤
ـــــى  ـــــالجنوب األميركـــــى كمـــــأمور ســـــابق ف ـــــرة ب ـــــك ذى خب مســـــاعد محن

، يأتيـــــان للتحقيـــــق فـــــى مصـــــرع ثالثـــــة مـــــن ناشـــــطى  بلـــــدة صـــــغيرة بـــــه
بواســــطة ماسيتضــــح أنــــه جماعــــات   ـ  ملون ويهوديينـ  الحقــــوق المدنيــــة 

يســــــعى لمواجهــــــة )  دافــــــوى (األول .  كــــــو كلــــــوكس كــــــالن معاصــــــرة
، فـــــال  ســـــافرة طبقـــــا لمبادئـــــه النابعـــــة مـــــن ســـــيادة القـــــانون’  رســـــمية ‘

يلجــــأ )  العــــرض هاكمــــان فــــى أداء كــــاريزمى يســــرق (الثــــانى .  تجــــدى
خــــــط .  ألســــــاليب تــــــودد وابتــــــزاز ملتويــــــة وعنيفــــــة لإليقــــــاع بالجماعــــــة

رئـــــيس مـــــوازى هـــــو وقـــــوع زوجـــــة المحقـــــق الشـــــاب فـــــى حـــــب زميلـــــه 
ـــــدور (متوســـــط العمـــــر  ـــــة ومشـــــرقة فـــــى ال ـــــد دافئ ، وبعـــــد  ) ماكدورمان

هــــذه العالقـــة إســـقاط علــــى .  حـــين يبادلهـــا هــــو ذات الحـــب الصـــعب
رجلين فـــى الحيـــاة والواقـــع الخشـــن مـــدى صـــواب مـــا يمثلـــه كـــل مـــن الـــ

بالمثــــــل ثيمــــــة الزهــــــور الجميلــــــة آكلــــــة الحشــــــرات .  غيــــــر المنضــــــبط
مــــن هنــــا أثــــار .  تحمــــل إســــقاطا ربمــــا علــــى العــــرق األبــــيض المتــــوحش

الفــــيلم جــــدال واســــعا فــــى حينــــه إذ ســــلط األضــــواء لمــــا قــــد تصــــل لــــه 
ــــــة البيضــــــاء ــــــن وقــــــائع  األنشــــــطة العرقي ــــــه مســــــتوحى م ، ال ســــــيما وأن

إجمـــاال عمـــل مـــتقن مفعـــم بالتفاصـــيل والجـــو الخـــاص أحيـــا .  حقيقيـــة
 . بحيوية ساخنة حقبة قريبة من التاريخ األميركى المعاصر

AA:  Cgr. 
AAN: Pic; A (Hackman); SptAs (McDormand); D; Sd 

(Robert Utt, Elliot Tyson, Rick Kline and Danny Michael); 
FE. 

  قضية للشهرة 
تليفـزيونى   [ق م  ٨١)   ت/   ـزيونالتليف ( ١٩٨٢مصر 

  ] ) تليفـزيون  (
كــــــــــارل :  للكاتــــــــــب التشــــــــــيكى.  اتحــــــــــاد اإلذاعــــــــــة والتليفـــــــــــزيون

ــــــــزيونى والســـــــيناريو.  تشـــــــابيك .  شـــــــنودة جـــــــرجس:  اإلعـــــــداد التليف
عبــــد العزيــــز :  مــــدير إضــــاءة.  ممــــدوح عبــــد القــــوى:  مهنـــدس ديكــــور

ــــر ســــيد بخــــاتى:  مــــديرو التصــــوير.  حمــــدى ، مصــــطفى  ، تيمــــور بكي
ــــراج ــــاج.  ، شــــادية يوســــف ف ــــدير اإلنت ــــتج .  محمــــود خطــــاب:  م المن
،  محمــــد األصــــيلى:  ســــاعد فــــى اإلخــــراج.  يحيــــى العلمــــى:  المنفــــذ

 ↔.  ســــالمة الجبرونــــى:  مســــاعد مخــــرج أول.  محمــــد أبــــو المجــــد
ــــد الســــالم:  إخــــراج :  اإلعــــداد الموســــيقى والمــــؤثرات ␡.  محمــــد عب

  . مصطفى الرفاعى:  إلكترونى مونتاچ.  إبراهيم أبو المجد
ـــــة ـــــونس.  صـــــالح قابيـــــل:  بطول ســـــهام .  محمـــــد عنـــــانى.  ســـــناء ي
ـــز مخيـــون.  فتحـــى ـــة ســـعيد.  عبـــد العزي ـــد.  نبوي ســـيد .  أحمـــد أبـــو زي
، عبـــــد  ســــليمان حســــين.  ، إبــــراهيم صــــبيح ، عــــزت المشــــد العربــــى

ــــــــى المــــــــنعم عيســــــــى ، صــــــــالح عبــــــــد  كمــــــــال رزق.  ، محمــــــــد لطف
.  أحمــــــد شــــــوقى:  مــــــع ضــــــيف الســــــهرة.  ، صــــــالح خليفــــــة الــــــدايم

  . أمينة رزق:  باالشتراك مع الفنانة القديرة
، يتبنـــى قضـــية تبرئـــة شـــاب أتهـــم  صـــحفى ذو ميـــول انتقاديـــة عنيفـــة

يقــــــود حملــــــة صــــــحفية وكــــــذا .  بقتــــــل عمتــــــه وحكــــــم عليــــــه باإلعــــــدام
ــــى  ــــت كلهــــا عل ــــى بني ــــان مالبســــات الجريمــــة الت ــــا ويتحري يوكــــل محامي

ــــــا ــــــة الع ــــــدة نفســــــياشــــــهادة الخادم ــــــة .  نس المعق ــــــى المرحل ــــــنجح ف ي
، ثــــم للبــــراءة الكاملــــة  عامــــا ١٥األولــــى لتخفســــض الحكــــم للســــجن 

اآلن الــــذى أصــــبح أحــــد نجــــوم المجتمــــع .  بعــــد مــــرور ســــبع ســــنوات
ــــرى ــــل فعــــال:  يتلقــــى اللطمــــة الكب ــــه القات ــــراف المــــتهم أن ــــه  اعت ، وعلي

ة درامــــا جيــــد.  أن يــــدفع لــــه حتــــى ال يهــــوى بــــه مــــن أمجــــاد الشــــهرة
عاليــــــــة المفهــــــــوم وذكيــــــــة الفكــــــــرة عــــــــن المجتمــــــــع التشــــــــيكى أيــــــــام 

ـــــــرئيس هـــــــو ســـــــطوة ســـــــلطة الصـــــــحافة االشـــــــتراكية ،  ، موضـــــــوعها ال
والضــــــــمير الصــــــــحفى ال ســــــــيما فــــــــى حالــــــــة شــــــــاذة ومركبــــــــة كــــــــالتى 

ـــــذى يجيـــــد أداء دور .  افترضـــــتها الروايـــــة ـــــن قابيـــــل ال ـــــل جيـــــد م تمثي
يس فــــى الفــــيلم ، وقــــدم الــــدور الــــرئ االنتهــــازى بطريقــــة جذابــــة دائمــــا

ـــــاع ـــــد ككـــــل بإقن ـــــرة .  ، وطـــــاقم داعـــــم جي ـــــة ومثي ســـــهام فتحـــــى جميل
ـــــه  دون قصـــــد ، فـــــى دور صـــــديقة الشـــــاب الرقيقـــــة التـــــى تســـــتبعد كون

، ذلـــــك عنـــــدما عرفـــــت  مجرمـــــا ويقتلهـــــا بعـــــد هجرتـــــه ألســـــتراليا معهـــــا
  . حقيقته

   ٢/١قضية المجتمع 
Class Action 

  ق م ١١٠)   مور/   ت  ( ١٩٩١أميركا 
Twentieth Century Fox [Interscope Communications]. C: 

Lora Kennedy and Linda Lowy. CD: Rita Ryack. MComp: 
James Horner. E: Ian Crafford. PD: Todd Hallowell. DPh: 
Conrad L. Hall. Co-P: Carolyn Shelby and Christopher 
Ames. W: Carolyn Shelby & Christopher Ames and 
Samantha Shad. P: Ted Field, Scott Kroopf and Robert W. 
Cort. D: Michael Apted. 

<Gene Hackman. Mary Elizabeth Mastrantonio.> Colin 
Friels. Joanna Merlin. Larry Fishburne. Donald Moffat. Jan 
Rubes, Matt Clark, Fred Dalton Thompson. And Jonathan 
Silverman.  ↑ Joan McMurtrey, Anne Elizabeth Ramsay, 
David Byron, Tim Hopper, Robert David Hall, Ren 
Reynolds, Wood Moy, Victor Tamadge, Ken Grantham, 
Hanna O. Moss, Abigail van Alyn, Gregory B. Goossen, 
Gretchen Grant, Richard Zitrin, Elizabeth Monti, Judge 
John Dearman, Carolyn Reynolds Najera, Carolyn Shelby, 
James van Harper. 

، األب يعمـــــل  الـــــبطالن أب وابنتـــــه قانونيـــــان أمـــــام القضـــــاء المـــــدنى
ــــــدى ــــــة مــــــن خــــــالل  باألســــــلوب المســــــتقل التقلي ، بينمــــــا تعمــــــل االبن

يتبنـــى هـــو الـــدفاع عـــن ضـــحايا ســـوء تصـــميم .  مؤسســـة قانونيـــة كبيـــرة
.  تــــــدفع المؤسســــــة بابنتــــــه فــــــى مواجهتــــــه، ف فــــــى إحــــــدى الســــــيارات

تـــــدريجيا تطلـــــع االبنـــــه علـــــى التـــــواء وفســـــاد تلـــــك مؤسســـــتها وشـــــركة 
.  ، وكيــــــف تــــــم تــــــدمير األدلــــــة ومــــــا إلــــــى ذلــــــك الســــــيارات عميلتهــــــا

ـــى تربـــت عليهـــا  ـــا الت ـــل العلي المحـــرك األساســـى لحـــل القضـــية هـــو المث
ــــــة مؤسســــــتها لكشــــــف  ــــــدفعها لكســــــر القــــــانون وخيان ــــــى ت ــــــة والت االبن

نبــــرة ليبراليـــة عاليــــة علـــى لســــان كــــل .  تلــــك المؤسســـة للقــــانون خـــرق
، بمـــا فـــى ذلـــك انتقـــاد صـــريح للرؤســـاء  أى البطلـــين والزوجـــةـ  األســـرة 

والنهايــــة حــــديث مباشــــر عــــن انتصــــار .  الجمهــــوريين ومــــا إلــــى ذلــــك
ــــى وحــــدت  ــــيم الت ــــد  ـ  وليس أى شــــىء آخرـ   هــــذه الق ــــه بع األب وابنت

إطـــــار التغنـــــى المثيـــــر لعواطـــــف كـــــل هـــــذا جـــــاء فـــــى .  طـــــول خصـــــام
ــــة واإلخــــالص وتحــــدى الفســــاد والظلــــم ــــى   المشــــاهد بقــــيم العدال ، الت

، وكانــــــت النتيجــــــة مثيــــــرة  كانـــــت الرهــــــان االنفعــــــالى الــــــرئيس للفـــــيلم
إيقــــــاع حــــــى ودوران بارعــــــان لكــــــل مــــــن هاكمــــــان .  وناجحــــــة بالفعــــــل
ـــــــداعمين وماســـــــترانتونيو ـــــــين ال ـــــــة الممثل ـــــــن غالبي ـــــــا  ، وكـــــــذا م ، وكله

ــــد ــــى  تأكي ــــى ال تعتمــــد عل ــــد كموجــــه ال ســــيما لألعمــــال الت ــــتمكن أبت ل
  . العنف والنشاط

  القضية المشهورة 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 

ــــن [ ــــون الشــــرق]  صــــوت الف ــــالم فن أحمــــد حســــن :  موســــيقى.  أف
ـــــام ـــــاچ.  اإلم ـــــد الســـــالم:  مونت وحيـــــد :  مـــــدير التصـــــوير.  رشـــــيدة عب
  . سن اإلمامح:  سيناريو وحوار وإخراج.  فريد

،  ، ســـــمير صـــــبرى ، رشـــــدى أباظــــة ، فريــــد شـــــوقى عفــــاف شـــــعيب
،  ، نبيــــل بــــدر ، الســــيد راضــــى ، زهــــرة العــــال ، كمــــال الشــــناوى لبلبــــة

  . ، سهير زكى ، محمد شوقى نبيل الهجرسى
نجوميــــة فــــاتن ”  المــــالك الظــــالم “إعــــادة مــــن حســــن إمــــام لفيلمــــه  

.  ه للســــجنأب وسلســــلة أحــــداث تــــودى بــــ.  حمامــــة وحســــين ريــــاض
تقابلــــه فــــى الســــجن وتعــــرف .  تكبــــر طفلتــــه وتصــــبح باحثــــة اجتماعيــــة

ـــــه والـــــدها ـــــه أن ـــــى إثبـــــات براءت رغـــــم طـــــاقم التمثيـــــل الكبيـــــر .  ، وتتبن
أول أفــــــــالم !  ، نجـــــــاح جمــــــــاهيرى متوســـــــط واســـــــم موجـــــــه الروائــــــــع

  . عفاف شعيب
   ٢/١القط 

The Cat 
  ] بالفرنسية  [ق م  ٨٨)  ت ( ١٩٧٢إيطاليا /   فرنسا

Aka: Le Chat (OTitle). 
[Valoria Films] Lira Films; Cinetel; Gafer; Comacico 

-Paris;; Unitas Films -Rome. <Raymond Danon -pres. ¤. 
Based on the N: Georges Simenon. Adaptation: Pierre 
Granier-Deferre and Pascal Jardin. Dialogue: Pascal 
Jardin.> DPh: Walter Wottitz. AD: Jacques Saulnier. 
SdEngineer: Jean Rieul. E: Jean Ravel.; >Ast: Michèle 
Robert.< MComp: Philippe Sarde; >Orch: J. M. Defaye.< 
AscP: Maurice Jacquin. PMg: Ralph Baum. <D: Pierre 
Granier-Deferre.> 

[Jean Gabin]. [Simone Signoret]. In ¤. With: Annie 
Cordy. 

، عامـــل طباعـــة كهـــل علـــى  عامـــا ٢٥زوجـــان مضـــى علـــى زواجهمـــا 
، يغلــــب علــــى عالقتهمــــا التــــوتر الــــذى  المعــــاش والعبــــة ترابيــــز قديمــــة

ـــة وذلـــك دون ســـبب واضـــح ـــى حـــدود الكراهي يتفجـــر هـــذا .  يقـــف عل
، فيـــــزداد إحســـــاس  عنـــــدما يعثـــــر الـــــزوج علـــــى قـــــط ويحضـــــره للمنـــــزل

ـــار الزوجـــة باإلهمـــال األمـــر الـــذى يتصـــاع د إلـــى قتـــل القـــط بـــإطالق الن
يتــــرك الــــزوج المنــــزل ليقــــيم فــــى فنــــدق اعتــــاد أن يــــأنس مــــن .  عليــــه

، لكـــن يعقـــب هـــذا أن تختفـــى الزوجـــة  وقـــت إلـــى آخـــر إلـــى صـــاحبته
ــــــــث تخــــــــرج  نفســــــــها ــــــــة مــــــــن القســــــــوة بحي ــــــــروض أن التجرب ، والمف

القيمــــة المهمــــة هــــى الفرجــــة علــــى .  المخــــرون الحقيقــــى فــــى القلــــوب
، لكـــــن ال تتوقـــــع اشـــــباعا كـــــامال أو  ابـــــان وســـــينوريهممثلـــــين بعظمـــــة ج

العيــــب يكمــــن فــــى المخطوطــــة .  حتــــى مغــــزى قــــوى لكــــل مــــا يحــــدث
ـــــد  ـــــة واألمـــــر ال يقـــــف عن التـــــى تهـــــتم بمتابعـــــة أى حـــــدث حتـــــى النهاي

، بــــل بإحبــــاط متعمــــد للمشــــاهد  مجــــرد خلــــق توقعــــات غيــــر مقصــــودة



٢٧٥  

هنيــــة اعتقــــادا أن حــــوار البطلــــين هــــو وحــــده المهــــم يحــــول الفــــيلم للذ
ـــــع شخوصـــــه وخيوطـــــه  ـــــاطف م ـــــه للتع ـــــر من ـــــثال تمـــــزق البطلـــــة  (أكث م

ــــــى يحــــــتفظ بهــــــا زوجهــــــا متصــــــنعة أن  ــــــادرة الت الصــــــحف القديمــــــة الن
، أو أن  القــــــط هــــــو الــــــذى مزقهــــــا وال نــــــرى مــــــا كــــــان عليــــــه رد فعلــــــه

ترتـــــــدى الحـــــــداد لحضـــــــور جنـــــــازة زميـــــــل قـــــــديم مهـــــــرج وال يســـــــتغل 
  . ) ، وهلم جرا الفيلم الحدث بالمرة

  صله أسد القط أ
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . حسن إبراهيم:  إخراج

، نبيلـــــة  ، هيـــــاتم ، ســـــعيد صـــــالح ، مديحـــــة كامـــــل محمـــــود ياســـــين
  . ، سعيد عبد الغنى ، عزيزة حلمى ، سعاد نصر السيد

ــــــه ــــــع زوجت ــــــل .  زوج متشــــــدد جــــــدا م ــــــدبر صــــــديقتها خطــــــة لتجع ت
ــــ.  األســــد قطــــا كوميــــديا .  ببعــــدها حبكــــة تــــورط الزوجــــة فــــى التهري
  . ، وال مضمون يذكر ، مع ممثلين كبار جنسية خفيفة
   ٢/١القطار 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . أحمد فؤاد:  إخراج

،  ، يوســـــف شـــــعبان ، نبيلـــــة الســـــيد ، ميرفــــــت أمـــــين نـــــور الشـــــريف
، حمــــــــدى  ، صــــــــالح نظمــــــــى ، أبــــــــو بكــــــــر عــــــــزت أمـــــــين الهنيــــــــدى

  . ، صبرى عبد المنعم ، فؤاد أحمد حافظ
ــــرة جــــدا ــــر درامــــا تشــــويق مثي ــــال .  بالمقــــاييس المصــــرية يعتب قطــــار ب

،  ، يجتـــــــــاز خـــــــــط الصـــــــــعيد ) ألســـــــــباب يطـــــــــول شـــــــــرحها (ســـــــــائق 
ـــى صـــدام حـــاد المفـــرد ـــارة جيـــدا للركـــاب.  ، ومقبـــل عل ،  نمـــاذج مخت

، ومشــــــهد مثيــــــر فــــــوق الســــــطح   بعضــــــها مبتكــــــر ال ســــــيما الســــــكير
  ! كالمتوقع

   ٢/١قطار األموال 
Money Train 

  ق م ١٠٣)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Columbia. Co-Ps: Doug Claybourne and Michael Steele. 

M: Mark Muncina. ExcPs: Frederick Pierce, Tracy Bourne, 
Adam Fields. St: Doug Richardson. S: Doug Richardson 
and David Loughery. P: Jon Peters and Neil Canton. D: 
Joseph Ruben. 

Wesley Snipes, Woody Harrelson. Jennifer Lopez, Robert 
Blake, Chris Cooper. 

ـــــرين  ـــــة مـــــن النجمـــــين الكبي تعاونهمـــــا الســـــابق  (عمـــــل محـــــبط للغاي
فريـــــــــــــق  “ [’  الرجـــــــــــــال البـــــــــــــيض ال يســـــــــــــتطيعون القفـــــــــــــز ‘فـــــــــــــى 

ـــــرا ] ” النصـــــابين ـــــيض وأســـــود (أخـــــوان .  ) ، كـــــان أفضـــــل كثي ،  ) أب
، يعــــــــــــانى األول  ى شــــــــــــرطة النقــــــــــــل فــــــــــــى نيويــــــــــــوركيعمــــــــــــالن فــــــــــــ

بــــــالك  (ال ســــــيما نحــــــو رئيســــــه —، مــــــن پارانويــــــات  ) هاريلســــــون (
، فيفكـــــر فـــــى ســـــرقة القطـــــار  ) فـــــى أداء عصـــــبى أقـــــرب للكاريكـــــاتير

ــــى الواقــــع ( ــــة واحــــدة ف ــــولى جمــــع حصــــيلة محطــــات  ) عرب ــــى تت ، الت
ــــة ــــرو كــــل ليل ــــين الــــدوالرات المت  يخــــوض الفــــيلم فــــى.  ، وهــــى بمالي

، وال يتـــــــذكر موضـــــــوع  سلســـــــلة مـــــــن الحبكـــــــات والفصـــــــول البعيـــــــدة
، حيـــــث يجـــــد  ، إال فـــــى ثلـــــث الســـــاعة األخيـــــر ’ قطـــــار األمـــــوال ‘

، بينمــــا يحــــاول إخــــراج أخيــــه  األخ الثــــانى نفســــه يشــــارك فــــى العمليــــة
ـــــدة !  منهـــــا ـــــات نشـــــاط حركـــــى جي ـــــو األمـــــر مـــــن تتابع ـــــالطبع ال يخل ب

بة وتدحرجــــه طــــويال داخــــل العر ـ  أبرزهــــا لقطــــات انقــــالب ذلــــك القطار
ــــابع كلــــه يفتقــــد تمامــــا لإلشــــباع النفــــق ، بالنســــبة لجمهــــور  ، لكــــن التت

شـــــاهد مـــــن قبـــــل قطـــــارات عديـــــدة تنطلـــــق لمـــــدة ســـــاعتين أمامـــــه بـــــال 
ربمـــــا .  األســـــوأ هـــــو افتقـــــاد الشخصـــــيات ودوافعهـــــا لإلقنـــــاع.  فرامـــــل

بنــــى صــــناع الفــــيلم تصــــوراتهم علــــى افتــــراض مســــبق أن أفــــالم الثنــــائى 
ــــــاقر ونقيــــــر (عــــــارض المت ،  ، ال ســــــيما اللصــــــوص الظرفــــــاء مــــــنهم ) ن

  ! تكون بالضرورة مرحة تلقائيا مهما كان إهمال صانعيها
   ٢/١قطار الرعب 

Narrow Margin 
  ق م ٩٧)   س/   رينبو  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” الشاهدة:  ف

TriStar [Carolco]. Mario Kassar & Andrew Vajna -pres. 
P: Jonathan A. Zimbert. M: Bruce Bronghton. Co-P: Jerry 
Offsay. E: James Mitchell. PD: Joel Schiller. D: Peter 
Hyams. AscP: Marry Eilts. 

Gene Hackman, Anne Archer, James B. Sikking, J.T. 
Walsh, Susan Hogan, Nigel Bennett, J. A. Preston, M. 
Emmet Walsh.  B.A. ‘Smitty’ Smith, Codie Lucas Wildig, 
Barbara E. Russell, Anthony Holland, Doreen Ramos. 

ـــــرة وعنيفـــــة لفـــــيلم  ـــــوان ســـــيدة شـــــابة  ١٩٥٢إعـــــادة مثي ـــــنفس العن ب
ـــه فـــى شـــقة  ـــر المشـــروعة لمحامي ـــل أحـــد زعمـــاء األنشـــطة غي تشـــهد قت

ــــيس ــــوس أنچل ــــر بل ــــه نقــــودا األخي ــــه اخــــتلس من البطــــل شــــرطى .  ، ألن
دا إلحضـــــار هـــــذه المـــــرأة مـــــن مخبأهـــــا الـــــذى شـــــريف يطيـــــر إلـــــى كنـــــ

ـــــــــه معظـــــــــم .  ، فـــــــــإذا رجـــــــــال العصـــــــــابة وراءه لقتلهمـــــــــا اختفـــــــــت في
األحـــــــداث بعـــــــد ذلـــــــك فـــــــى قطـــــــار متجـــــــه إلـــــــى فـانكوفــــــــر ومعهمـــــــا 

، فـــــى سلســـــلة أحـــــداث مشـــــوقة بشـــــدة رغـــــم محدوديـــــة  المطـــــاردين
ـــــامز .  المكـــــان تصـــــوير خـــــالب يغلـــــب عليـــــه اللـــــون الـــــذهبى مـــــن هاي
  . نفسه

   ٢/١ل قطار اللي
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 

:  تــــــأليف وحــــــوار] .  ســــــتوديو مصــــــر [مصــــــر للتمثيــــــل والســــــينما 
:  ؛ ســـــيناريو ] إســـــتيفان روســـــتى [ـ  ، إســـــتفان روســـــتى  زكـــــى صـــــالح
، عــــز الــــدين  ] إســــتيفان روســــتى [ـ  ، إســــتفان روســــتى  زكــــى صــــالح 
:  لصـــــــوترئـــــــيس قســـــــم ا.  إميـــــــل بحـــــــرى:  المونتـــــــاچ.  ذو الفقـــــــار

مـــــدير .  أنطـــــون بـــــوليزويس:  ؛ مهنـــــدس الـــــديكور نصـــــرى عبـــــد النـــــور
.  عبـــــــد الحميـــــــد زكـــــــى:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  وحيـــــــد فريـــــــد:  التصـــــــوير

عــــــز الــــــدين ذو :  إخــــــراج.  إبــــــراهيم حجــــــاج:  الموســــــيقى التصــــــويرية
  . الفقار

إســــــتيفان  [ـ  إســــــتفان روســــــتى .  ، عمــــــاد حمــــــدى ســــــامية جمــــــال
،  فـــــاخر محمـــــد فـــــاخر.  يمان نجيــــب، ســـــل ، ســـــراج منيـــــر ] روســــتى

،  ، عبــــــــد المــــــــنعم إســــــــماعيل ، ريــــــــاض القصــــــــبجى صــــــــالح نظمــــــــى
، عايـــــــدة   ، زكـــــــى إبـــــــراهيم ، عبـــــــد العلـــــــيم خطـــــــاب حســـــــين عيســـــــى

  . نسر:  ، والكلب البوليسى كامل
، يــــأتى مباشــــرة فــــى  فــــيلم تشــــويق مــــن الطــــراز األول لــــذلك الوقــــت

:  م كمــــال الشــــيخ، بعــــد أول أفــــال ، وربمــــا فــــى نفــــس المكانــــة الــــزمن
الــــبطالن حبيبــــان قــــديمان انســــاق كــــل منهمــــا .  ” ١٣المنــــزل رقــــم  “

ـــــه ـــــان للشـــــر بطريقت ـــــة بالتصـــــدى للعصـــــابة  ، واآلن يتالقي ـــــدأ التوب ، وتب
ـــــذ زمـــــن ـــــة من ـــــى تســـــتغل البطل ـــــان ملمـــــوس لكـــــل العناصـــــر.  الت ،  إتق

أيضــــا .  وتتابعــــات جيــــدة جــــدا ألحــــداث الجــــزء األخيــــر فــــى القطــــار
أى ـ  ، رغــــــم أنهــــــا  قــــــوى علــــــى موضــــــوع الجريمــــــةتعليــــــق اجتمــــــاعى 

  . تبدو أجنبية الطابع بعض الشىء ـ  الجريمة
  القطار الهارب 

Runaway Train 
  ق م ١١٢)  إى إتش إى  ( ١٩٨٥أميركا 

Cannon [Northbrook]. ExcPs: Robert Whitmore, Henry 
Weinstein, Robert A. Goldston. AscP: Mati Raz. PD: 
Stephen Marsh. E: Henry Richardson. MCompAndCond: 
Trevor Jones. DPh: Alan Hume. Based on a S: Akira 
Kurosawa. S: Djordje Milicevic and Paul Zindel and 
Edward Bunker. P: Menahem Golan, Yoram Globus. D: 
Andrei Konchalovsky.  ↑ Exc in Charge of P: Sue Baden-
Powell. 

Jon Voight. Eric Roberts. Rebecca deMornay. ¤. Kyle T. 
Heffner. John P. Ryan. T.K. Carter. And Kenneth 
McMillan. Co-Str: Stacey Pickren, Reid Cruikshanks.  ↑ 
Walter Wyatt, Edward Bunker, Don Wray , Michael Lee 
Gogin, John Bloom, Norton E. ‘Hank’ Warden, John Otrin, 
Norman Alexander Gibbs. 

ـــــى أالســـــكا ـــــع ف ـــــان مـــــن ســـــجن مني ـــــان قطـــــارا  ســـــجينان هارب ، يركب
،  ، فــــــإذا بســــــائقه يصــــــاب بأزمــــــة قلبيــــــة مكــــــون مــــــن أربــــــع قــــــاطرات

، بينمــــا القطــــار منطلـــــق  ويكتشــــفان وجــــود مســــاعدة شـــــابة ولــــيس إال
، كمـــــا أن  ، وجهـــــود مركـــــز الـــــتحكم ال تجـــــدى شـــــيئا بكامـــــل ســـــرعته

، وكــــــذا  مــــــن الثالثــــــة ال يســــــتطيع الوصــــــول للقــــــاطرة األولــــــىأحــــــدا 
ـــــأمور الســـــجن الســـــادى يمـــــارس بـــــالتوازى لعبتـــــه الخاصـــــة للقضـــــاء  م

ـــم  ـــه هـــو أيضـــا شـــبه .  الكـــاريزمى الهـــارب ١علـــى ســـجينه رق الواقـــع أن
ـــــون ـــــه مجن ـــــا ب درامـــــا تشـــــويق .  ، والشـــــاب اآلخـــــر هـــــرب معـــــه اعجاب

توجيــــه عــــالمى ، فــــى أول  ونشــــاط حركــــى تصــــل لــــذروات عاليــــة عــــدة
أيضـــــــا لـــــــن تصـــــــدق أن مســـــــاعدة .  للموجـــــــه السوفــــــــيتى المعـــــــروف

  ! ، هى الباهرة مورياتى فى أفالمها التالية القطار الرثة

  
  :  قطة على سطح من الصفيح الساخن

  ’ ! ثالثة من أعظم الشخصيات درامية فى تاريخ الكتابة ‘
 قطة على سطح من الصفيح الساخن 

☺  
Cat on a Hot Tin Roof 

  ق م ١٠٨)    ف/   ت  ( ١٩٥٨أميركا 
[Metro Goldwyn Mayer] Avon. S: Richard Brooks and 

James Poe. Based on the Play Cat on a Hot Tin Roof: 
Tennessee Williams. DPh: William Daniels. AD: William 
A. Horning and Urie McCleary; SD: Henry Grace, Robert 
Priestly; SpFx: Lee Lebta; AstD: William Shane. FE: Ferris 
Webster; RecSup: Dr. Westey C. Mills; MUp: William 
Tuttle. P: Lawrence Weingarten. D: Richard Brooks. 

Elizabeth Taylor. Paul Newman. Burl Ives. ¤. Co-Str: 
Jack Carson. Judith Anderson. With: Madeleine Sherwood; 
>Larry Gates, Vaughn Taylor.< 

التركيــــــز بطبيعــــــة .  معالجــــــة نموذجيــــــة لمســــــرحية تينيســــــى ويلليــــــامز
.  الحــــــال علــــــى العالقــــــات المتشــــــابكة فــــــى األســــــرة الجنوبيــــــة الثريــــــة

نيومـــــان هـــــو االبـــــن الـــــذى يـــــؤدى تســـــلط أبيـــــه إلـــــى حطامـــــه حيـــــث ال 
 لــــيس واضــــح المثليــــة هنــــا إنمــــا مجــــرد ابــــن (يفيــــق مــــن الســــكر أبــــدا 

تــــايلور هــــى الزوجــــة التــــى ال تفتــــرض أنــــه يجــــب االستســــالم .  ) منقــــاد
.  ) ؟ كيــــف لهــــا أن تظــــل بــــال طفــــل (بســــهولة لقــــوانين هــــذه األســــرة 

ـــة فـــى  أيفــــيز ـــراء وصـــاحب المـــزارع الهائل ـــة فـــائق الث هـــو األب الطاغي
ثالثــــة مــــن .  الجنـــوب الــــذى رحــــل ابنــــه األكبــــر متخليــــا عــــن كــــل هــــذا

، يؤديهـــــــا ثالثـــــــة  تـــــــاريخ الكتابـــــــة أعظـــــــم الشخصـــــــيات دراميـــــــة فـــــــى
، الفــــائز فيهــــا هــــو  ممثلــــين رائعــــى الكاريزميــــة فــــى مبــــاراة أداء مذهلــــة

، وبــــــرووكس فــــــى إحــــــدى قممــــــه ككاتــــــب وكموجــــــه يســــــتعرض  نحــــــن
براعتــــه القصــــوى فــــى خلــــق أشــــد الخيــــوط دراميــــة واســــتحواذا وإدارة 

ـــارع ـــاغم ب ـــة فـــى تن ـــف  ممثلي ـــه مـــن األل ، خاصـــة وان المشـــروع مـــدين ل
انظـــــر النســـــخة المصـــــرية ذات المثليـــــة .  ، بكافـــــة مراحلـــــه اليـــــاءإلـــــى 

  . ” قطة على نار “األوضح والجيدة ككل بدرجة معقولة 
AAN: Pic; A (Newman); As (Taylor); D; SBased on 

Material from Another Medium); Cgr -Color;  

   قطة على نار 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٧مصر 

.  د:  ســــــــيناريو.  فـــــــيلم.  بـــــــى.  إن]  عامـــــــة للســــــــينماالهيئـــــــة ال [
ـــــديكور.  هـــــانى مطـــــاوع:  حـــــوار.  رفيـــــق الصـــــبان نهـــــاد :  مهنـــــدس ال

ســـــعيد :  مونتـــــاچ.  عمـــــر خورشـــــيد:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  بهجـــــت
  . سمير سيف:  إخراج.  مصطفى إمام:  مدير التصوير.  الشيخ

ريم فخــــر ، مــــ ، ليلــــى طــــاهر ، فريــــد شــــوقى ، بوســــى نــــور الشــــريف
، حســـــــن  ، ميمـــــــى جمـــــــال ، شـــــــوقى متـــــــى ، إبـــــــراهيم خـــــــان الـــــــدين
  . حسين

قطــــة علــــى  ‘رفيــــق الصــــبان لمســــرحية تينيســــى ويليــــامز .  معالجــــة د
تعامــــــــــل حســــــــــاس مــــــــــع التفاصــــــــــيل .  ’ ســــــــــطح صــــــــــفيح ســــــــــاخن

ـــة ـــة بـــين البطـــل وصـــديق عمـــره االجتماعي ـــة المثلي ، ومـــع  ، ومـــع العالق
ممتــــع لنــــور الشــــريف كــــابن  أداء.  انعكاســــها علــــى عالقتــــه مــــع زوجتــــه

، كمـــــا  صــــامت تطمــــع زوجتـــــه فــــى ميــــراث أبيـــــه المصــــاب بالســــرطان
ــــــس الشــــــىء ــــــى نف ــــــه .  يطمــــــع أخــــــوه ف أيضــــــا هــــــو ممــــــزق ألن زوجت

، وذات الشــــىء بســــبب عــــدم رضــــا أبيــــه  تســــببت فــــى انتحــــار صــــديقه
، فـــــــى إنتـــــــاج جيـــــــد جـــــــدا لنـــــــور  مجموعـــــــة عالقـــــــات كثيفـــــــة.  عنـــــــه

ـــــد الشـــــريف ـــــى جي ـــــه رصـــــين متماســـــك، وتوج ، وتصـــــوير فن انظـــــر .  ي
ــــوان  قطــــة  “الفــــيلم األميركــــى الشــــهير عــــن ذات المســــرحية تحــــت عن

  . ” على سطح من الصفيح الساخن
   ٢/١القطة الغاضبة 

The Cat from Outer Space 
  ق م ١٠٤)  س/    ف/   ت  ( ١٩٧٨أميركا 
  . ” قطة من الفضاء “:  س

Walt Disney. AscP: Jan Williams; SpFx: Eustace Lycett, 
Art Cruickshank, Danny Lee; Matte Artist: P.S. Ellenshow; 
SD: Norman Rockett; Animal Trainers: Rudy Cowl, Don 
Spinney. Orch: Jack Hayes. SdSup: Herb Taylor. Sd Mixer: 
Bud Maffett; Costumes: Chuck Keehne, Emily Sundby; 
MUp: Robert J. Schiffer. Hairstylist: Lola Kemp. SdE: Ben 
F. Hendricks. ME: Evelyn Kennedy. M: Lalo Schifrin. E: 
Cotton Warburton. AD: John B. Mansbridge and Priston 
Ames. DPh: Charles W. Wheeler. Co-P: Norman Tokar. W: 
Ted Key. P: Ron Miller. D: Norman Tokar. 

Ken Berry. Sandy Duncan. Harry Morgan. Roddy 
McDowall. McLean Stevenson. Jesse White, Alan Young, 
Hans Conried. Ronnie Schell, James Hampton, Howard T. 
Platt, William Prince. Ftr: Ralph Manza. Tom Pedi, Hank 
Jones, Rick Hurst, John Alderson, Tiger Joe March, Arnold 
Soboloff. 

.  ، مـــــن شـــــركة وولـــــت ديزنـــــى ، لألطفـــــال بـــــاألخص غـــــامرة ممتعـــــةم
، تســــــتنجد بأحــــــد العلمــــــاء األميــــــركيين إلصــــــالح  قطــــــة مــــــن الفضــــــاء

ــــــــا جواســــــــيس وعســــــــكريون وصــــــــراعات  مركبتهــــــــا ، لكــــــــن األرض به
ــــــرة !  …و… و ــــــر للبطــــــل والبطلــــــة عــــــديمى الخب مشــــــهد نهايــــــة مثي

الـــــذى فــــى الطيــــران فــــى طــــائرة متهالكـــــة ضــــد طــــائرة العــــالم الشــــرير 
يريـــد الحصــــول علــــى الطــــوق الخــــارق للقـــط منــــه أيضــــا تتــــابع النتقــــال 

ــــن طــــائرة ألخــــرى ــــادة.  فــــى الجــــو م ــــب كالع ــــف ومحب ،  مورجــــان طري
  . هنا كچنرال متخايل وعصبى معا

  قطة من الفضاء
  . ” القطة الغاضبة “:  انظر

   ٢/١قطر الندى 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٥١مصر 
  . أنور وجدى:  إخراج

، إبـــــراهيم  ، ســـــراج منيـــــر ، إســـــماعيل يـــــس ، شـــــادية نـــــور وجـــــدىأ
  . ، إلياس مؤدب ، زينات صدقى عمارة

مغنــــــى .  ، وطريــــــف ومــــــتقن بشــــــكل عــــــام موضــــــوع جديــــــد آنــــــذاك
ـــــه المغنيـــــة ـــــدعى األول إنـــــه  ، مغمـــــوران وزوجت ، مـــــن أجـــــل الشـــــهرة ي

، فــــى نفــــس الوقــــت يقــــع  ولكــــن تكتشــــف جثــــة بالفعــــل.  قتــــل الثانيــــة
  ! زوجة على إثره الذاكرةحادث تفقد ال

   ٢/١القطط السمان 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 

ــــــع ودور العــــــرض [ ــــــب]  مصــــــر للتوزي ــــــالم فــــــاروق نجي قصــــــة .  أف
.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  منــــــاظر.  عــــــزت األميــــــر:  وســــــيناريو وحــــــوار

مــــــــــدير .  فــــــــــؤاد الظــــــــــاهرى:  موســــــــــيقى.  فتحــــــــــى داوود:  مونتــــــــــاچ
  . حسن يوسف:  خراجإ.  إبراهيم صالح:  التصوير

ــــــارودى ، صــــــالح  ، صــــــالح منصــــــور ، حســــــن يوســــــف شــــــمس الب
ــــدين نظمــــى ،  ، محمــــد البشــــارى ، إيمــــان ذو الفقــــار ، مــــريم فخــــر ال

، وحيـــــد  ، شـــــوقى بركـــــة ، عـــــزت األميـــــر ، محمـــــد شـــــوقى نبيـــــل بـــــدر
  . عزت

، حافــــــل  مينــــــى مسلســــــل آخــــــر عــــــن مــــــا ســــــمى بمراكــــــز القــــــوى
كــــــن ال طعــــــم وال مــــــذاق ، ل بالشخصــــــيات والعالقــــــات والصــــــراعات

ـــــــيس المخـــــــابرات.  خـــــــاص ـــــــر ورئ ـــــــات  مقـــــــاول كبي ـــــــب وخيان ، وتهري
، وهــــم الــــذين يتعرضــــون  ، أمــــا الشــــباب فهــــم الحــــب والتمــــرد زوجيــــة
ـــــــم ـــــــوه .  للظل ـــــــدخلها أب ـــــــة البســـــــيطة في ـــــــاول يحـــــــب البطل ـــــــن المق اب



٢٧٦  

، بينمـــــــا  ، ويـــــــزوج االبـــــــن مـــــــن ابنـــــــة رئـــــــيس االســـــــتخبارات الســـــــجن
  . طلة الضحية حتى تصل للدعارةتتواصل مجريات اإلنهيار للب

  قطط شارع الحمرا 
  ق م ١٠٠)  الدقى ( ١٩٧١لبنان 
  . سمير الغصينى:  إخراج

  . ، يوسف شعبان مديحة كامل
ــــــة إطالقــــــا ــــــالطبع بســــــبب الجــــــرأة  أحــــــد أشــــــهر األفــــــالم اللبناني ، ب

، تنجـــــذب لهـــــم البطلـــــة  شـــــلة هيپيـــــة تحتـــــل هــــذا الشـــــارع.  الجنســــية
ــــة ــــة لتطهــــر الجميــــع، ونهايتهــــا ا الرقيق خلــــيط .  لمأســــاوية تكــــون بداي

ولــــو كــــان أكثــــر إتقانــــا ”  قصــــة الحــــى الغربــــى “مــــن چــــيمس ديــــين و
  . وعمقا لصار أحد أهم األعمال عن شباب الستينيات

   ٢/١قطع مفقودة 
Missing Pieces 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٣أميركا 
K & E Partnership [Entheos Unlimited Productions; 

TTC]. E: Jim Oliver. PD: Fred Harpman. DPh: Charles 
Correll, A.S.C. ExcP: Barry Krost. P: Doug Chapin. Based 
on the N A Private Investigation by Karl Alexander. W For 
TV & D: Mike Hodges.  ↑ Sup SdE: John Duffy, 
M.P.S.E. C: Mary V. Buok & Ascs, Susan H. Edelman. 
Costumes: Francis Hayes, Brad Loman. TTC Exc in Charge 
of P: Norman Stephens. 

Elizabeth Montgomery. Missing Pieces. Ron Karabatsos. 
 Johan Reilly. Louanne. Robins Cammel. Julius Harris, 

David Haskell. Daniel Pilow, Gina Alvardo. Leslie 
Askerman, Martin Azarou, David Byrol, Burke Byrnes, 
Daniel Cussiev, Lou Cutell. 

، قتـــــل زوجهـــــا الصـــــحفى  محققـــــة خاصـــــة علـــــى طريقـــــة ســـــام ســـــپيد
ــــــــل ســــــــنوات ــــــــة زوجهــــــــا  قب ، واآلن تســــــــتدعيها زوجــــــــة لتحــــــــرى خيان
،  يقتــــل الطبيــــب كمــــا يتــــوالى قتــــل معارفــــه وقاتليــــه.  الطبيــــب الملــــون

، فيقتــــــل  ها متوســــــط العمــــــر تحــــــرى األمــــــروتواصــــــل البطلــــــة وصــــــديق
ــــــــى العمــــــــل  الصــــــــديق ــــــــب األرمن ــــــــا صــــــــاحب المكت ــــــــولى زميله ، ويت
، إنمـــا مـــع تـــداخالت عـــدة  القصـــة ال تـــروى بهـــذه السالســـة.  بنفســـه

كلقطـــات مصـــرع زوجهـــا وغيرهـــا !  ومتكـــررة كـــل منهـــا أكثـــر مـــن مـــرة
ـــــــى الشاشـــــــة ـــــــع الخـــــــارجى والمـــــــؤثرات عل األســـــــلوبية .  وبعـــــــض الطب

الراوية والغمـــــــوض الشـــــــديد ـ  فتعـــــــال وخفـــــــة ظـــــــل البطلةمقصـــــــودة اال
ـــر ، حتـــى تتجمـــع كـــل األحـــداث لتكشـــف ســـر  جعلتـــه ممتعـــا لحـــد كبي

،  مصــــرع الــــزوج التــــى بــــدأ طــــول الوقــــت أن ال عالقــــة لهــــا بالموضــــوع
  . وتأتى معها بمفأجاة حقيقية محزنة للبطلة

    ٢/١قطعات قصيرة 
Short Cuts 

  ق م ١٨٩)   — ( ١٩٩٣أميركا 
[BAC Films; Spelling Films International  Fine Line] 

Short Cuts Productions [Cary Brokaw; Avenue Pictures]. 
MPr: Hal Willner. OScrComp: Mark Isham. Costumes: 
John Hay. PD: Stephen Altman. E: Geraldine Peroni. DPh: 
Walt Lloyd. ExcP: Scott Bushnell. Based on the Writings 
of: Raymond Carver. S: Robert Altman & Frank Barhydt. P: 
Gary Brokaw. D: Robert Altman. ␡ ↑ Marian’s Paintings: 
Meg Freeman; AscPs: Mike Kaplan, David Levy. 

Andie MacDowell. Bruce Davison. Julianne Moore. 
Matthew Modine. Anne AlsoStr:cher. Fred Ward. Jennifer 
Jason Leigh. Chris Penn. Lili Taylor. Robert Downey, Jr. 
Madeleine Stowe. Tim Robbins. Lily Tomlin. Tom Waits. 
Frances McDormand. Peter Gallagher. Annie Ross. Lori 
Singer. Jack Lemmon. Lyle Lovett. Buck Henry. Huey 
Lewis.  ↑ Zane Cassidy; Joseph C. Hopkins, Josette 
Maccario; Cassie Friel, Dustin Friel, Austine Friel; Jarett 
Lennon; Danny Darst, Margerie Bond, Robert do’Qui, 
Darnell Williams, Michael Beach, Andi Chapman, Deborah 
Falconer, Susie Cusack, Charles Rocket, Jane Alden, 
Christian Altman, Willie Marlett, Dirk Blocker, Suzanne 
Calvert, Natalie Strong, Jay Della, Jeruth Persson, Derek 
Webster, Nathaniel H. Harris III, [As Themselves:] Alex 
Trebek, Jerry Dunphy; Annie Ross Low Note Quintet: 
Annie Ross, Terry Adams, Bobby Previte, Greg Cohen, 
Gene Estes, Bruce Fowler; The Trout Quintet: Lori Singer, 
Stuart Canin, Anatoly Rosinsky, Roland Kato, Armen 
Guzelimian. 
تجربـــــة خاصـــــة مـــــن نوعهـــــا ليســـــت مثيـــــرة األحـــــداث لكـــــن طموحـــــة 
الفكـــــرة وتحـــــاول تقـــــديم نمـــــوذج أميركـــــى أعلـــــى جـــــودة مـــــن األفـــــالم 

ـــــــة ذات  ـــــــة األوروپي نســـــــيج الشخصـــــــيات وبـــــــال خـــــــط درامـــــــى الذهني
، وذلـــــــك بواســــــــطة روبـــــــرت ألتمـــــــان أحــــــــد أكبـــــــر األســــــــماء  رئـــــــيس

تــــم حشــــد أكبــــر المقومــــات .  األميركيــــة مــــيال إلــــى هــــذه االتجاهــــات
، بـــــدءا مـــــن الكتابـــــة  الممكنـــــة لنجـــــاح هـــــذه الفكـــــرة غيـــــر الســـــينمائية

اللماحــــة اعتمــــادا علــــى سلســــلة الكتابــــات القصصــــية القصــــيرة واســــعة 
،  رايمونــــد كارفـــــر الــــذى اعتــــاد روايــــة قصــــص مآســــى واقعيــــةالنجــــاح ل

ــــــد فــــــى بعــــــض الصــــــحف ــــــواب البري ــــــه أب ، ومــــــرورا  وهــــــو أمــــــر اعتادت
باســـــــــتقدام حشـــــــــد هائـــــــــل مـــــــــن المواهـــــــــب التمثيليـــــــــة ألداء هـــــــــذه 

ـــــــبعض  الشخصـــــــيات ـــــــين القصـــــــص بعضـــــــها ال ـــــــذ القطعـــــــات ب ، وتنفي
ــــــل عــــــادة ــــــر للتأم ــــــذكاء مثي ــــــة .  ب القصــــــص نفســــــها مــــــؤثرة وميلودرامي

، واألرجـــــح أن  النظـــــر عـــــن توازيهـــــا الســـــينمائى غيـــــر المـــــألوف بغـــــض
ـــة ـــرة طويل ـــذكر معظمهـــا لفت ـــدور .  تظـــل ت ـــا ت ـــد أنهـــا جميع ـــرابط الوحي ال

حـــــــول شخصـــــــيات هامشـــــــية تعيســـــــة فـــــــى أطـــــــراف لـــــــوس أنچلـــــــيس 
ـــــرة ـــــيش  الفقي ـــــات تع ـــــين ثنائي ـــــات ب ـــــا حـــــول العالق ـــــدور غالب ، وأنهـــــا ت
ة المدمنــــة وابنتهــــا مــــن أبــــرز الشخصــــيات مغنيــــة الچــــاز المعتزلــــ.  معــــا

، ومضــــيفة خــــدمات جــــنس  ، ومهــــرج يعــــانى االكتئــــاب عازفــــة الپيــــانو
  . ، وهلم جرا تليفونيا تمارس مهنتها بينما ترضع طفلها مثال

   ٢/١قف وإال قتلتك أمى 
Stop! or My Mom Will Shoot 

  ق م ٨٧)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
Universal [Northern Lights Entertainment] C: Jackie 

Burch. M: Alan Silvestri. CD: Marie France. FE: Mark 
Conte, Lois Freeman-Fox. PD: Charles Rosen. DPh: Frank 
Tidy. ExcP: Joe Wizan, Todd Black. W: Blake Snyder and 

William Osborne & William Davies. P: Ivan Reitman, Joe 
Medjuck, Michael C. Gross. D: Roger Spottiswoode.  
AscP: Art Levinson, Tony Munafo. 

Sylvester Stallone. Estelle Getty. ¤. Jobeth Williams. 
Roger Rees. Martin Ferrero, Gailard Sartain. Dennis 
Burkley, J. Kenneth Campbell. Al Fann, Ella Joyce.  ↑ 
John Wesley, Nicholas Sadler, Ving Rhames, Jana Arnold, 
Christopher Collins, Mark Mikesell, Matthew Powers, 
Richard Schiff, Brigitta Stenberg, Vanessa Angel, Marjean 
Holden, Joey dePinto. 
شــــرطى عنيــــف تــــأتى أمــــه لزيارتــــه مــــن نيــــو آرك إلــــى لــــوس أنچلــــيس 

زالــــت تعاملــــه كمــــا  المشــــكلة أنهــــا ال.  حيــــث لــــم يلتقيــــا مــــن ســــنوات
، وتتبــــــاهى  تفــــــرض عليــــــه الطعــــــام والنظافــــــة.  لــــــو كــــــان رضــــــيعا بعــــــد

ـــــع ـــــام الجمي ـــــة وهـــــو صـــــغير أم ـــــه مسدســـــه.  بصـــــوره العاري ،  تغســـــل ل
ـــل لســـارقى أســـلحة ـــذهب لشـــراء آخـــر فـــإذا بهـــا تشـــهد عمليـــة قت .  وت

ونظــــرا ألنهــــا تفــــرض نفســــها عليــــه معظــــم الوقــــت فإنــــه تلقائيــــا تشــــاركه 
، وكــــــذا تســــــعى لتحســــــين عالقتــــــه العاطفيــــــة مــــــع  عملياتــــــه المجنونــــــة

، وجيتــــى تســــرق  كوميــــديا طريفــــة الفكــــرة مبتكــــرة المواقــــف.  رئيســــته
  . العرض فى دور األم الطيبة لكن التى تدس أنفها فى كل شىء

   ٢/١القفص 
La Gabbia 

  ] باإليطالية [ق م  ١٠٥)   — ( ١٩٨٥أسبانيا /   إيطاليا
Visione Cinematografica -Roma, Bridas -Madrid. St: 

Francesco Barilli; S: Alberto Silvestri, Concha Homaria, 
Lucio Lucci. AD: Ezio Altieri; SD: Luis Vazquez. 
SecondUnitD: Aldo Terlizzi; CameraOp: Carlo Tafani. 
PMg: Sergio  Borelli. DPh: Juan Amoros, Hans Burmann. 
E: Sergio Montanari, A.M.C. MCompAndCond: Ennio 
Morricone. ExcP: Sandro Mattei. <P: Ettore Spagnuolo. D: 
Giuseppe Patroni Griffi.> 

Tony Musante. Laura Antonelli. Florinda Bolkan -in. ¤. 
Lauro Troschel. Blanca Marsillach; and [Cristina 
Marsillach]. 

ــــه  ــــة الكريســــماس )  نبولكــــا (موســــانتى زوج ترحــــل زوجت ــــل عطل قبي
أنتــــــونيللى  (إلحضــــــار ابنهــــــا فيــــــذهب للتعــــــرف علــــــى جارتــــــه وابنتهــــــا 

ويقــــيم عالقــــة جنســــية مـــــع االثنتــــين يحركهــــا خيــــال لـــــه )  ومارســــيالك
مـــــا يحـــــدث فعليـــــا هـــــو .  بــــأن مـــــارس الجـــــنس معهمـــــا بعـــــد تقييـــــدهما

، وبعـــــــد المشـــــــهد الجنســـــــى الـــــــرئيس لـــــــه  ، أن تقيـــــــده األم العكـــــــس
، وهــــو  ل مــــن االثنتــــين تمــــارس الجــــنس لنفســــها أمامــــهمقيــــدا بينمــــا كــــ

ـــــى الحـــــراك ـــــادر عل ـــــر ق ـــــث  غي ـــــه الهـــــرب حي ـــــر بمحاولت ، ينتهـــــى األم
مـــــــا يلـــــــى ذلـــــــك أن تحيـــــــك لـــــــه جراحـــــــه .  تطلـــــــق األم النـــــــار عليـــــــه

، لكـــن هـــا هـــى زوجتـــه تعـــود مـــع الطفـــل ويبحثـــان فـــى ســـبب  بنفســـها
ــــه ــــى الفــــراش إختفائ ــــد أمهــــا إل ــــة تقي پورنو ـ  فتفــــيلم سو !  ، بينمــــا االبن

ــــن خــــالل  حافــــل بالنجمــــات الجمــــيالت والجــــنس الســــاخن ، لكــــن م
، وأهمهـــــا بخـــــالف النجـــــوم  عـــــدد ال بـــــأس بـــــه مـــــن األســـــماء الكبيـــــرة

  . الثالثة موسيقى موريكونى
  قفص الحريم 

  ق م ١١٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٦مصر 
.  أفـــــــالم جـــــــرجس فـــــــوزى]  أفـــــــالم النصـــــــر أفـــــــالم البلجـــــــون  [
:  ســـــيناريو.  حســـــين كمــــال:  رؤيــــة ســــينمائية.  يـــــامجيــــد طوب:  قصــــة

:  مهنــــــدس الــــــديكور.  مجيــــــد طوبيــــــا:  حــــــوار.  رفيــــــق الصــــــبان.  د
عمـــــــــار :  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية واأللحـــــــــان.  مـــــــــاهر عبـــــــــد النـــــــــور

ــــــدس الصــــــوت.  الشــــــريعى ــــــاچ.  مجــــــدى كامــــــل:  مهن رشــــــيدة :  مونت
ــــــد الســــــالم ــــــدير التصــــــوير.  عب ــــــد المــــــنعم بهنســــــى:  م ــــــتج .  عب المن

  . حسين كمال:  إخراج.  جرجس فوزى:  فنىال
، عبـــــد المـــــنعم   ، فريـــــدة ســـــيف النصـــــر ، شـــــريهان عـــــزت العاليلـــــى

، ســــــميحة  ، ناهــــــد ســـــمير ، فــــــاروق فلـــــوكس ، عبــــــده الـــــوزير كامـــــل
، فكـــــرى  ، أحمـــــد أبـــــو عيبـــــة ، ناهـــــد رشـــــدى ، نعـــــيم عيســـــى توفيـــــق
  . مؤمن حسن:  ، الطفل هند:  ، الطفلة ، وائل نور صادق

عمـــــــدة ريفـــــــى !  ، وبشـــــــكل ال يصـــــــدق مســـــــتقالن تمامـــــــافيلمـــــــان 
’  الــــــردح ‘، مــــــع تقــــــديم اســــــتعراض لقفــــــص الحــــــريم هــــــذا و مــــــزواج

االستعراضــــــى جــــــدا بــــــين زوجتيــــــه شــــــريهان وهيــــــاتم والنهايــــــة مــــــوت 
توصــــــى .  األولــــــى بعــــــد مــــــرض يــــــرفض الــــــزوج عالجهــــــا لــــــدى أطبــــــاء

وإن كنــــا لــــم نعــــرف مــــن أيــــن  (ابنتهــــا بــــالتمرد واســــتقالل الشخصــــية 
، ثـــــــم زواج العمـــــــدة مـــــــن الممرضـــــــة  ) ! ا بكـــــــل هـــــــذه الحكمـــــــةلهـــــــ

طالمــــا الحــــديث .  المثيــــرة التــــى نجحــــت فــــى جعلــــه تابعــــا وديعــــا لهــــا
ننتقـــــل إلـــــى المدينـــــة !  عـــــن القريـــــة فصـــــناع الفـــــيلم ال يعرفـــــون الكثيـــــر

ـــــة  ـــــاة متعلمـــــة متحـــــررة شريهان أيضـــــاـ   مـــــع االبن ـــــزواج  ، فت ، تســـــعى ل
هـــــــــا أكبـــــــــر مـــــــــن الواقـــــــــع ، لكـــــــــن يتضـــــــــح أن طموح متكـــــــــافىء راق

ــــــيس فقــــــط لقــــــوة رســــــالته  الحقيقــــــى ــــــد ل ، وهــــــذا هــــــو النصــــــف الجي
ــــيلم بمــــادة هــــذا الجــــزء المناصــــرة للمــــرأة ــــة صــــناع الف .  ، إنمــــا لمعرف

، كــــذلك شــــريهان النصــــف  تمثيــــل العاليلــــى أجــــود مــــا فــــى الموضــــوع
ــــين قصــــة مجيــــد طوبيــــا.  الثــــانى ، وقصــــة  ســــمات عــــدة مشــــتركة مــــا ب

ــــد اهللا ــــى الطــــاهر عب ــــة .  ” الطــــوق واألســــورة “ يحي ــــدعو للمقارن ممــــا ي
ــــدورين فــــى كــــل  ــــام شــــريهان ب ــــت وقي ــــى نفــــس الوق عــــرض الفيلمــــين ف

، كـــــــذلك الشخصـــــــية الصــــــعيدية للعاليلـــــــى لكـــــــن األرجـــــــح أن  فــــــيلم
لكنــــة كليهمــــا ترجــــع للطــــوق واألســــورة وإنتاجــــه المشــــبع فــــى المواقــــع 

  . بقرية الكرنك
  قفص الطيور 

The Birdcage 
  ق م ١١٩)   — ( ١٩٩٦أميركا 

United Artists. C: Juliet Taylor and Ellen Lewis. AscP: 
Michele Imperato. Chor: Vincent Paterson. CDd: Ann Roth. 
E: Arthur Schmidt. PD: Bo Welch. DPh: Emmanuel 
Lubezki. ExcPs: Neil Machlis and Marcello Danon. S: 
Elaine May. P and D: Mike Nichols.  MArranged and 
Adaptation: Jonathan Tunick. LiveMArranged and Sup: 
Steven Goldstein. Based on the Stage Play La Cage aux 
Folles: Jean Poiret; and the Script W: Fracis Vebre, Edouard 
Molinaro, Marcello Danon and Jean Poiret. UnitPMgs: Neil 
Machlis, Michele Imperato. FirstAstD: Joel Tuber; 
SecondAstD: Jeff Okabayashi. Hair and the MUp Designs: 
J. Roy Helland and Peter Owen. 

Robin Williams. Gene Hackman. Nathan Lane. Dianne 
Wiest. ¤. Hank Azaria. Christine Baranski. Dan Futterman. 
With: Calista Flockhart, Tom McGowan.  Ftr: Grant 
Heslov, James Lally. ↑ Kirby Mitchell, Luca Tommassini, 
Luis Camacho, André Fuentes, Anthony Richard Gonzalez, 
Dante Lamar Henderson, Scott Kaske, Kevin Alexander 
Stea, Tim Kelleher, Ann Cusack, Stanley deSantis, J. Roy 
Helland, Anthony Giaimo, Lee Delano, David Sage, Mike 
Kinsley, Tony Snow, Dorothy Constantine, Trina McGee-
Davis, Barry Nolan, Amy Powell, Ron Pitts, James Hill, 
Mary Major, Steven Porfido, John D. Pontrelli, Herschel 
Sparber, Francesca Cruz, Brian Reddy, Jim Jansen, Al 
Rodrigo, Marjorie Lovett, Sylvia Short, James H. Morrison, 
Robbi Robert K. Baruch. 
نســــخة أميركيــــة فائقــــة مــــن الفــــيلم الــــذى كــــان األكثــــر نجاحــــا فــــى 

ــــــــا  ــــــــة عالمي ــــــــاريخ الســــــــينما الفرنســــــــية وواســــــــع الجماهيري قفــــــــص  ‘ت
مليونــــــــا فــــــــى الشــــــــباك األميركــــــــى  ١٧حقــــــــق  ( ١٩٧٨’  المجــــــــانين

ـــــةوهـــــو ر  ـــــل بالنســـــبة لألفـــــالم األجنبي ـــــور هـــــو .  ) قـــــم هائ قفـــــص الطي
، تجمـــــع  عنـــــوان ملهـــــى خـــــاص بـــــالمثليين جنســـــيا فـــــى مدينـــــة ميـــــامى

ويلليــــــــامز يــــــــؤدى دورا يطــــــــابق ســــــــلوكه الــــــــواقعى كثنــــــــائى  (صــــــــاحبه 
عالقــــة عاطفيــــه مــــع )  الجنســــية وأحــــد أشــــهر أصــــحاب هــــذا الســــلوك

فجـــأة للشـــهرة المغمـــور لـــين يقفـــز  (المـــؤدى الكوميـــدى فـــى الملهـــى 
ابـــــــن األول مقـــــــدم علـــــــى زواج مـــــــن ابنـــــــة ســـــــيناتور .  ) بهـــــــذا الـــــــدور

والمطلــــوب مــــن األب أن يــــذهب ســــلوكه حتــــى )  هاكمــــان (محــــافظ 
تتـــــوالى المصـــــاعب لتســـــفر فـــــى النهايـــــة عـــــن .  تـــــتم المقابلـــــة بســـــالم

، والمفاجــــأة المرعبــــة أن تظهــــر هــــذه  قيــــام الصــــديق بــــدور األم الغائبــــة
تتـــــوالى الطرقـــــات علـــــى الســـــيناتور الوقـــــور الـــــذى .  األم أثنـــــاء الزيـــــارة

ـــــا متزوجـــــا مـــــن امـــــرأتين ـــــك أن يكـــــون  ال يتصـــــور أوال يهودي ، فمـــــا بال
ــــك مشــــهد التصــــعيد الفارصــــى بزيــــارة .  أحــــدهما رجــــال ــــى بعــــد ذل يبق

!  الســــــيناتور للملهــــــى وقــــــد ارتــــــدى باروكــــــة بيضــــــاء ومالبــــــس نشــــــائية
تهـــــــدأ وال مضـــــــامين فائقـــــــة الجـــــــراة فـــــــى خضـــــــم كوميـــــــديا مغرقـــــــة ال 

، وإن كـــــان أيـــــا مـــــن هـــــذا لـــــم  ، ونجـــــاح ســـــاحق عبـــــر العـــــالم تتوقـــــف
ينقـــــذه مـــــن أن يكـــــون الفـــــيلم الوحيـــــد الـــــذى منعتـــــه الرقابـــــة المصـــــرية 
ـــــى أبـــــو  ـــــد عل ـــــى العـــــام األول لرئاســـــة الناق ـــــرض الســـــينمائى ف ـــــن الع م

  . شادى لها
AAN: AD-SD (Welch -AD; Cheryl Carasik -SD). 

  القفل 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٣مصر 
  . عمر عبد العزيز:  إخراج

، إبـــــراهيم  ، هيـــــاتم ، إســـــعاد يـــــونس ، ســـــعيد صـــــالح يـــــونس شـــــلبى
  . ، فريدة سيف النصر ، محمد شوقى ، على الشريف سعفان

ــــذى جعــــل النــــوع  ــــن الموجــــه الشــــاب ال ــــديا عاطفيــــة خفيفــــة م كومي
ــــى نفــــس .  تخصصــــه ــــة زوجتــــه ف شــــاب يكلــــف صــــديقه القفــــل بمراقب

تجـــــد الزوجـــــة فـــــى .  هـــــى صـــــديقتها بـــــاغراء خطيبهـــــاالوقـــــت تكلـــــف 
  . القفل ضالتها المنشودة

    ٢/١قلب األسد 
Lionheart 

  ق م ١٠٥)  إى إتش إى  ( ١٩٨٧أميركا 
[Orion  Warner Bros.] Taliafilm II, Ltd. C -US: Mike 

Fenton, Jane Feinberg. C -UK: Maggie Cartier. M: Jerry 
Goldsmith. E: David Bretherton and Richard Haines. CD: 
Nana Cecchi. PD: Gil Parrondo. DPh: Alec Mills. ExcP: 
Francis Coppola and Jack Schwartzman. P: Stanley O’Toole 
and Talia Shire. S: Menno Meyjes and Richard Outten; St: 
Menno Meyjes. D: Franklin J. Schaffner. 

Str: Eric Stoltz. Gabriel Byrne -as The Black Prince. 
Nicola Cowper. Dexter Fletcher. Nicholas Clay. Neil 
Dickson. Bruce Purchase, Penny Downie. AndIntrd: 
Deborah Barrymore -as Mathilda.  ↑ Nadim Sawalha, 
John Franklyn-Robbins, Chris Pitt, Matthew Sim, Paul 
Rhys, Sammi Davis, Wayne Goddard. 
محــــاوالت ريتشــــارد الثــــانى قلــــب األســــد ملــــك إنجلتــــرا لــــم شــــمل 

هــــذا مــــا .  نــــبالء فرنســــا المتقــــاتلين لحشــــدهم للقيــــام بحــــرب صــــليبية
ـــه حتـــى ريتشـــارد نفســـه ال يظهـــره الفـــيلم ـــا  ، بمـــا في ، الـــذى يتحـــول هن

لمجــــرد رمــــز نبيــــل وشــــبه أســــطورى لمجموعــــة مــــن الصــــبية يتقــــدمهم 
، وراح  هـــــام علـــــى وجهـــــه مـــــن حـــــروب اُألســـــر المتنـــــاحرة أميـــــر شـــــاب

أمـــــال فـــــى اإلنضـــــمام لريتشـــــارد يجمـــــع هـــــؤالء ويحـــــاول إنقـــــاذهم مـــــن 
األميــــر األســــود الــــذى كفــــر بكــــل شــــىء بعــــد دحــــر الحــــرب الصــــليبية 

لتجـــــار العبيـــــد مـــــن  ـ  كهوالءـ  الســـــابقة وراح يعمـــــل فـــــى بيـــــع األطفـــــال 
نســــــية والبــــــراءة تحــــــت توليفــــــة متقنــــــة مــــــن المعــــــارك والروما.  العــــــرب

طـــــاقم تمثيـــــل  .  ظـــــروف جاثمـــــة مـــــن القهـــــر والظلـــــم والجـــــوع والقتـــــل
، وبــــاألخص كــــاوپر كفتــــاة الســــيرك  كامــــل مــــن الشــــباب يلمــــع معظمــــه

الجميلــــة الفقيــــرة قارئــــة المســــتقبل والتــــى تتبــــادل الحــــب مــــع األميــــر 
مــــــن المخجــــــل أن  ‘.  التصــــــوير فــــــى المجــــــر والبرتجــــــال.  الشــــــاب

، وُمثـــــل  ، والـــــذى أنـــــتج بســـــخاء علـــــى خفتـــــههـــــذا الفـــــيلم المخلـــــص 
، لـــــم  ، مــــع تـــــدوين موســــيقى فـــــائق مــــن چيـــــرى جولدســــميث بإجــــادة

  . ليونارد مالتين—’  يحظ تقريبا بإفراج سينمائى
  قلب األسد 

Lionheart 
  ق م ١٠٠)   س/    ف  ( ١٩٩١أميركا 

Sunil R. Shah; Imperial Entertainment. C: Triangle 
Casting: James F. Tarzia, Thomas E. Daniels. MSups: 
Derek Powers, Seth Kaplan. CD: Joseph Porro. AscP: Ted 
Adams Swanson. E: Mark Conte. PD: Gregory Pickrell. 
DPh: Robert C. New. M: John Scott. ExcP: Sundip R. Shah, 
Anders P. Jensen, Sunil R. Shah. Based on S by S. N. 
Warren. St: Jean-Claude van Damme. S: Sheldon Lettich, 
Jean-Claude van Damme. P: Ash R. Shah, Eric Karson. D: 
Sheldon Lettich. 

Jean-Claude van Damme. Harrison Page. Deborah 
Rennard. Lisa Pelikan. Intrd: Ashley Johnson -as Nicole. 
Brian Thompson. 

ـــــون  ــــــان  (لي ـــــة  ومعناها األســـــدـ  )  دامف ـــــى الفرق ـــــد ف ، فرنســـــى مجن
يضــــــــطر للهــــــــرب إلنقــــــــاذ أخيــــــــه مــــــــوزع .  األجنبيــــــــة فــــــــى چيبــــــــوتى

المخـــــــدرات الـــــــذى أصـــــــابته إحـــــــدى عصـــــــابات لـــــــوس أنچلـــــــيس وال 



٢٧٧  

، وفــــى  يهــــرب كعامـــل وقــــود فــــى ســــفينة.  تملـــك زوجتــــه ثمــــن عالجــــه
نيــــو يــــورك يقــــوم بــــبعض المالكمــــة ثــــم يــــذهب برفقــــة زنجــــى فهلــــوى 

ـــد مـــات ملكـــن شـــه ـــه ، ليجـــد أخيـــه ق ـــه مقابلت يعـــود .  ، وتـــرفض زوجت
النهايــــــة معركــــــة .  لمالكمــــــة الشــــــوارع بينمــــــا يالحقــــــه رجــــــال الفرقــــــة

.  فاصــــلة مــــع مصــــارع فتــــاك ستحســــم مصــــير عالقاتــــه بكــــل األطــــراف
ــــــة ــــــال فائق ــــــون قت ــــــة بالمشــــــاعر  مشــــــاهد فن ــــــى إطــــــار قصــــــة حافل ، ف

  . اإلنسانية الساخنة كاإلخالص والشجاعة والتضحية
   ٢/١قصة چيمس مينك —قلب أسير 

Captive Heart —The James Mink 
Story 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٥أميركا ح 
M: Neil Smolar. E: Michael Todd. PD: William Beeton. 

DPh: Michael Storey, C.S.C. ExcCnslt: Louis Gossett, Jr. 
ExcP: Michael Spivak. Co-P: Bryon White. P: Wendy 
Grean. TP: Bryon White and Brian Bird & John Wierick; 
St: Bryon White. 

Str: Louis Gossett, Jr. Kate Nelligan. Ruby Dee. Peter 
Outerbridge. Michael Jai White. Winston Rekert. And 
Rachael Crawford -as Mary Mink. Ftr: Eric Peterson, 
Brenda Bazinet, Bernard Behrens. Wayne Robson, Victor 
Ertmanis, Jackie Richardson. 

ـــــة فـــــى تورونتـــــو  ،  ١٨٥٢كندا ـ  قصـــــة مـــــأخوذة عـــــن وقـــــائع حقيقي
حـــــول زنجـــــى صـــــاحب فنـــــدق يبـــــدو مســـــتقرا وناجحـــــا فـــــى مجتمـــــع 

ـــين البـــيض والســـود ـــز ب ـــة الـــزواج  خفيـــف التميي ـــك امكاني ، بمـــا فـــى ذل
ــــين الجــــانبين ــــدريج.  ب ــــى مطــــاردة لصــــديق لكــــن تت يا تتطــــور األمــــور إل

ـــــات المتحـــــدة ـــــى الوالي ـــــا إل ـــــه تتجـــــه جنوب ـــــى  ابنت ـــــه إل ، فيتحـــــول موقف
فــــيلم جيــــد عــــن المقــــدمات التــــى .  مواجهــــة مــــع بقيــــة الطبقــــة الراقيــــة

، وتمثيـــــــل متميـــــــز مـــــــن  أفضـــــــت بعـــــــد قليـــــــل إلـــــــى الحـــــــرب األهليـــــــة
  . جوسيت چونيور وبقية الطاقم

  قلب امرأة 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٤٠مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

، دولـــــــــت  ، محمـــــــــود المليجـــــــــى ، أمينـــــــــة رزق ســـــــــليمان نجيـــــــــب
  . ، أنور وجدى ، زوزو نبيل ، فاخر فاخر ، عقيلة راتب أبيض

فتـــــــاة ثريـــــــة األصـــــــل لكـــــــن مفلســـــــة اآلن يهجرهـــــــا خطيبهـــــــا لهـــــــذا 
ــــــه بجــــــد  الســــــبب ــــــزنس عصــــــامى يكــــــون ثروت ــــــزوج مــــــن رجــــــل بي ، وت
ـــــدريجيا ـــــدخل إلفشـــــال هـــــذا الضـــــغوط .  وت ـــــة تت ـــــات الخارجي والمفارق
ميلودرامـــــا .  ، لكـــــن تـــــدور األيـــــام لـــــتلم شـــــملهما مـــــن جديـــــد الـــــزواج

، مـــع تمثيـــل جيـــد مـــن  عالفـــات أســـرية جيـــدة الخيـــوط علـــى نحـــو عـــام
  . الطاقم الرئيس

   ٢/١قلب جرىء 
Untamed Heart 

  ق م١٠٢)  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. C: Marci Liroff. AscPs: Tom 

Sierchio, Marci Liroff. CD: Lynn Bernay. M: Cliff 
Eidelman. FE: Mia Goldman. PD: Steven Jordan. DPh: Jost 
Vacano. ExcP: J. Boyce Harman, Jr. W: Tom Sierchio. P: 
Tony Bill, Helen Buck Bartlett. D: Tony Bill. 

Christian Slater. Marisa Tomei. Rosie Perez. ¤. Kyle 
Secor. Willie Garson, Gary Groomes, James Cada..  ↑ 
Claudia Wilkens, Pat Clemons, Lotis Keys, Vanessa Hart, 
Charley Bartlett, Vincent Kartheiser, Wendy Feder, Nancy 
Marvy, Paul Douglas Law. 

ــــــوليس ــــــا پ ــــــ:  ميني ــــــىء بالحيوي ــــــاة مطعــــــم تمتل ــــــة فت ــــــة وعاطفي ة وبريئ
، تتعـــــرض ذات مـــــرة لمحاولـــــة  ويســـــهل علـــــى الشـــــبان اللعـــــب بقلبهـــــا

ــــنهم ــــين م ــــن أثن ــــداء م ــــل الصــــموت الــــذى  اعت ــــذها زميلهــــا العام ، وينق
ــــع ــــدو أبلهــــا للجمي ــــيش .  يب ــــه يع ــــث تكتشــــف أن تتوطــــد عالقتهمــــا حي

، وهـــى امتـــداد  حيـــاة مثقفـــة مرهفـــة المشـــاعر مـــع الكتـــب والموســـيقى
ــــــه فــــــى ملجــــــأ ر  ــــــاتلطفولت ــــــت أمــــــه اهب ــــــث مات ــــــوه  ، حي ، وحــــــاول أب

احضــــار يــــاقوت مســــحور لعــــالج قلبــــه الضــــعيف فقتلــــه ملــــك البــــابون 
، ولمـــا خجـــل القـــرد مـــن نفســـه نـــزع قلبـــه وزرعـــه  فـــى قمـــة كاليمنجـــارو

،  بـــــدال مـــــن قلـــــب الطفـــــل هـــــذه هـــــى القصـــــة الخياليـــــة يتمســـــك بهـــــا
ى ويخشـــى لـــو وضـــع لـــه األطبـــاء قلبـــا ســـليما أن يفقـــد حبـــه لزميلتـــه التـــ

مـــثال كـــان مـــن قبـــل يتســـلل لحجرتهـــا  (يعتبرهـــا مـــالذه الوحيـــد اآلمـــن 
،  هــــــذه القصــــــة وبهــــــذه الشخصــــــيات.  ) لــــــيال ويظــــــل يتطلــــــع إليهــــــا

رقـــــة متناهيــــــة وبطــــــل وبطلــــــة رائعــــــان .  شـــــىء ال مثيــــــل لــــــه مــــــن قبــــــل
  . تماما

  قلب جريح 
Wounded Heart 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
[USA Pictures] Boardwalk Entertainment. D: Vic Sarin. 
 ExcPs: Fred B. Tarter, Alan Wagner, Stu Segall. 
Paula deVicq, Jon Hensley, Hank Stratton, Anita Barone, 

William Newman, Scott N. Stevens, Bibi Besch, Stuart 
Whitman. John Milford, William Anton, Michael S. 
Connolly, Joe Rudman, David Grant Wright, Rene 
Fernandez. Ron Johnson, Peter Moore, D.J. Sullivan, Jolene 
Yale, Russell Solberg, Kenny Calman. 

الواقـــع التصــــوير  (امـــرأة ناجحـــة مـــن نيـــو يـــورك تـــأتى إلـــى تكســـاس 
ــــــارة أبيهــــــا المــــــريض)  فــــــى ســــــان دييجــــــو ــــــه .  لزي تكتشــــــف أن مزرعت

زاع منــــه بعــــد فشــــله فــــى ســــداد القــــرض وشــــراء صــــاحب مهــــددة بــــاالنت
ـــــذهب لمســـــاومة األخيـــــر للحصـــــول علـــــى .  شـــــركة عقـــــارات للـــــدين ت

خيانــــــــة هائلــــــــة ألبيهــــــــا مفاجئــــــــة  (أربعــــــــة ماليــــــــين نظيــــــــر الســــــــكوت 
للمشــــاهد بــــذات قــــدر نــــدمها عليهــــا وظهورهــــا كشخصــــية مثاليــــة بقيــــة 

، وتتخلــــــى عــــــن  تتحــــــول للــــــدفاع عــــــن بقــــــاء المزرعــــــة.  ) ! الفــــــيلم
خطيبهـــــــا النيـــــــو يـــــــوركى لوقوعهـــــــا فـــــــى حـــــــب أخيهـــــــا غيـــــــر الشـــــــقيق 
ــــــه ــــــن أم ــــــد زواجــــــه م ــــــدها بع ــــــاه وال ــــــذى رب .  المشــــــتغل بالمزرعــــــة وال

الشـــــىء الجيـــــد الـــــرئيس األداء البـــــارز الـــــذى أعطـــــاه الـــــنجم القـــــديم 
ســــتيوارت ويتمــــان فــــى دور الوالــــد الــــذى ال يكــــف عــــن شــــرح قيمــــة 

ـــــذى ال ت ـــــذات القـــــدر ال ـــــه ب ـــــاة البنت ـــــه عـــــن الحـــــب فـــــى الحي كـــــف في
  . السخرية من آرائه

  
  : القلب الشجاع

  ’ ! ’سپارتاكوس‘ظل مبسط و انفعالى خالص من  ‘
   القلب الشجاع 

Braveheart 
  ق م ١٧٧)   س/  مور  ( ١٩٩٥أميركا 

Twentieth Centuny Fox  Paramount [Icon Productions; 
Ladd Co.]. D: Mel Gibson. P: Mel Gibson and Alan Ladd 
Jr. and Bruce Davey. W: Randall Wallace. ExcP: Stephen 
McEveety. DPh: John Toll. PD: Tom Sanders. E: Steven 
Rosenblum. MComp: Jame Horner. CD: Charles Knode. 

  Mel Gibson. ¤ Sophie Marceau. Patrick McGoohan. 
Catherine McCormack. Brendan Gleeson, James Cosmo, 
David O’Hara, Angus McFadyen, Peter Hanly, James 
Robinson. 
ســــــكوتالندا أواخــــــر القــــــرن الثالــــــث عشــــــر وبدايــــــة القــــــرن الرابــــــع 

قصـــة ويلليـــام والـــالس الـــذى كـــان ابنـــا ألحـــد المـــزارعين قُتـــل :  عشـــر
علــــى يــــد الحــــاكم اإلنجليــــزى فــــى عهــــد الملــــك إدوارد لونجشــــانكس 

ــــى و .  المشــــهور ببطشــــه ــــة يترب ــــد عمــــه المهــــارات العقلي ــــى ي ــــتعلم عل ي
ـــــــة ـــــــة فضـــــــال عـــــــن القـــــــدرات القتالي دون -، ويعـــــــود ليصـــــــبح  والثقافي

بطـــــال شـــــعبيا وقائـــــدا عفويـــــا يوحـــــد ســـــكوتالندا الممزقـــــة  -قصــــد منـــــه
أيضـــا تقـــع فـــى حبـــه زوجـــة ولـــى العهـــد فرنســـية .  بـــين األمـــراء الضـــعفاء

ــــدم ، وتســــاعده فــــى الخفــــاء األصــــل ــــى أن يُع نتهــــى ، لكــــن دون ت ، إل
درامــــا ملحميــــة قويــــة وفعالــــة  .  جــــذوه حركــــة االســــتقالل التــــى أشــــعلها

، وأحيانــــا عــــدم المنطقيــــة  ، وإن لــــم تخــــل مــــن لحظــــات الــــبطء ككــــل
أفضــــل الخيــــوط هــــو قصــــة حبــــه األصــــلية منــــذ الطفولــــة .  فــــى التبريــــر

والتـــــــى قتلهـــــــا الحـــــــاكم اإلنجليـــــــزى عنـــــــدما حـــــــاول هـــــــو التصـــــــدى 
ار حــــاول لفــــت األنظــــار لهــــذا حفــــل األوســــك (لمضــــايقات رجالــــه لهــــا 

أحلـــــى شـــــىء مـــــا .  ) الخـــــيط مفـــــرط الرومانســـــية وكأنـــــه كـــــل الفـــــيلم
يقولــــــه الــــــراوى فــــــى البدايــــــة أن مــــــؤرخى التــــــاريخ البريطــــــانى ســـــــوف 

ــــال أســــانيد ــــة وب ــــرون هــــذه القصــــة كاذب ــــن يكتبــــون  ‘،  يعتب ــــك إن م ذل
ـــــاريخ ـــــن يشـــــنقون األبطـــــال الت ـــــر صـــــريح جـــــدا .  ’ ، هـــــم م هـــــذا تعبي

فـــــالمهم فيهـــــا .  رة عـــــن فلســـــفة وروح الســـــينما الحقيقيـــــةلدرجـــــة اإلثـــــا
.  تحريـــــك مشـــــاعر النــــــاس ولـــــيس دراســـــة التــــــاريخ وإرهـــــاق األدمغــــــة

ـــة مـــن درامـــا حماســـية تتحـــدث عـــن  وبالفعـــل مـــا مـــن شـــىء أكثـــر فعالي
وهــــــذا تحفظنــــــا -فقـــــط .  الظلـــــم والثــــــورة تخاطـــــب الغرائــــــز الشــــــعبية

ـــــد ـــــدما يكـــــون الحـــــديث عـــــن أوســـــكار أحســـــن -الوحي ـــــه عن فـــــيلم  أن
، بالـــذات فـــى  فـــنحن نتوقـــع دومـــا شـــيئا أعمـــق مـــن مجـــرد فـــيلم ممتـــع

الواقــــع .  عــــام بــــه مــــا ال يقــــل عــــن عشــــرة أفــــالم أعمــــق وأنجــــح معــــا
يبـــــــدو أنـــــــه نـــــــال الجـــــــائزة إلعجـــــــاب أعضـــــــاء األكاديميـــــــة بطمـــــــوح 

، الـــــذى ال يعـــــدو  جيبســـــون الكبيـــــر أكثـــــر منـــــه لعظمـــــة الفـــــيلم نفســـــه
ال مبســــــطا و انفعاليــــــا فــــــى أفضــــــل تقــــــدير فنــــــى أو مضــــــمونى لــــــه ظــــــ

أول األدوار اإلنجليزيـــــــــة لمارســـــــــو .  ” ســـــــــپارتاكوس “خالصـــــــــا مـــــــــن 
ـــــــة ـــــــوالالس  الحســـــــناء الفرنســـــــية الالمع ـــــــة شاشـــــــة ل ال ( ، وأول تمثيلي

انظــــر مــــن نفـــــس .  ) ! تربطــــه صــــلة نســــب معروفــــة بويلليــــام والــــالس
أشـــــجع  “ [’  روب روى ‘الســـــنة فيلمـــــا آخـــــر عـــــن ثـــــائر أســـــكتلندى 

  . ] ” الرجال
AA: Pic; D; Cgr; MUp (Peter Frampton, Paul Pattison, 

Lois Burwell); SdFxE (Lon Bender, Per Hallberg). 
AAN: OS; FE; ODamaticScr; CD; Sd (Andy Nelson, 

Scott Millan, Anna Behlmer, Brian Simmons). 

  قلب فى الظالم 
  ق أأ ١١٠)   س/  شاطئ الحياة ( ١٩٦٠مصر 
  . لى خليلعد:  إخراج
ـــــــؤاد ، محمـــــــود المليجـــــــى ، رشـــــــدى أباظـــــــة إيمـــــــان ،  ، نجـــــــوى ف

  . ، كيتى سمير شديد
ــــه كــــان رمــــزا  (فتــــاة فقيــــرة متطلعــــة تعمــــل بفنــــدق الهيلتــــون  يبــــدو أن

ــــــذاك ــــــى مصــــــر آن ــــــى حبائلهــــــا  ) ! مهمــــــا ف ــــــع ثريــــــا ف ، وبالفعــــــل توق
ــــــديم.  وتتزوجــــــه ــــــود لحبهــــــا الق ــــــزوج خيانتهــــــا  اآلن تع ، ويكتشــــــف ال

أول أفــــالم عــــدلى خليــــل الــــذى .  ر نحــــو نهايــــة مأســــاويةويبــــدأ المســــا
  ! بدأ متواضعا فنيا واستمر كذلك

  قلب الكذب 
The Heart of the Lie 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
Frank and Bicib Films, Inc. M: Dana Kaproff. E: Michael 

Brown. PD: Mick Strawn. DPh: Billy Dickson. Co-P: 
Robert Engelman. Co-P: Randy Sutter. TP: Larry Barber & 
Paul Barber. P and D: Jerry London.  ExcPs: Frank von 
Zerneck. Based on a Book: John Greenya. C: Susan 
Glicksman, >Fern Orenstein.< 

Str: Timothy Busfield. Lindsay Frost. John Karlen. Linda 
Blair. Tobin Bell. James Handy. Sp Guest Star: Tom 
Mason. And Ed Lauter -as Lieutenant Drissell. Co-Str: Don 
Davis, Susanna Thompson, Stephen Liska, Steve Sandor, 
Matt Roe, Mort Sertner. Anthony Addabbo, Grant Gelt, 

Adam Hendershott, Daniel Trent, Jeanette O’Connor. Ftr: 
Roger Rook, Jay Irwin, Ken Kerman, Steve Chase, Kevin 
Brief, Dink O’Neal, John Dunbar. 
ـــــى   ـــــو إل ـــــت للت ـــــدرالى يتحـــــرى قصـــــة ضـــــابطة شـــــرطة هرب محقـــــق في
ــــل الزوجــــة الســــابقة  ــــد ســــجن لمــــدة تســــع ســــنوات بتهمــــة قت ــــدا بع كن

،  ويسكونسينـ  يــــــــذهب إلــــــــى موطنهــــــــا فــــــــى ميلــــــــووكى .  لزوجهــــــــا
تها مــــن زميالتهــــا ليكتشــــف أنهــــا كانــــت شخصــــية قياديــــة ويتحـــرى قصــــ

ـــالتمييز ضـــد  ـــى تشـــتهر ب ـــآمرت عليهـــا قـــوة الشـــرطة الت ـــة بحيـــث ت جريئ
، فلفقــــوا لهــــا هــــذه  ، وفصــــلوها فرفعــــت قضــــية تمييــــز جنســــى النســــاء

ـــــــه أو  (التهمـــــــة حســـــــب روايتهـــــــا  ـــــــك هـــــــو الكـــــــذب بعين قلـــــــب  ‘ذل
نهـــا قتلتهـــا وحســـب روايـــة الشـــرطة وبتأييـــد مـــن الـــزوج أ.  ) ’ الكـــذب

ـــــــر بواســـــــطة حكـــــــم  ـ  أى القتيلةـ  الســـــــتئثارها  ـــــــر الكبي ـــــــزل األخي بمن
ـــه مـــأخوذ عـــن وقـــائع  الفـــيلم ال يجـــزم بمـــن القاتـــل.  قضـــائى ، ذلـــك أن

، بينمــــا النهايــــة  ، لكــــن المشــــاهد يهمــــه اإلشــــباع حقيقيــــة غيــــر قاطعــــة
ــــا ــــة شــــىء محــــبط دوم ــــر واقعي ــــة أو غي .  المفتوحــــة كهــــذه ســــواء واقعي

البــــديل وهــــو كونهــــا أصــــبحت رمــــزا وشــــبه بطــــل شــــعبى أيضــــا الخــــيط 
، كــــل مــــا هنالــــك مجموعــــة أشــــخاص غيــــر  فلــــم يســــتغل بــــالمرة تقريبــــا

هــــــذا .  معــــــروف عــــــنهم شــــــيئا يرفعــــــون الفتــــــات التأييــــــد فــــــى البلــــــدة
الفـــــيلم تقـــــف أحداثـــــه بعودتهـــــا فـــــى األغـــــالل مـــــن كنـــــدا ألميركـــــا فـــــى 

اكتمـــــاال  لـــــذا انظـــــر فـــــيلم العـــــام التـــــالى األكثـــــر.  ١٩٩٢أپريـــــل  ٢٠
  . ” إمرأة على المجرى “وثقال إنتاجيا عن ذات القضية 

   ٢/١قلب كالرا 
Clara’s Heart 

  ق م ١٠٨)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 
[Warner Bros] MTM. C: Ken Carlson. CD: Bambie 

Breakstone. AscPs: Albert J. Salzer, Daniel T. Franklin, 
David McGiffert. PD: Jeffrey Howard. FE: Sidney Levin, 
A.S.C. M: Dave Grusin. DPh: Freddie Francis. ExcP: 
Marianne Moloney. Based upon the N: Joseph Olshan. S: 
Mark Medoff. P: Martin Elfand. D Robert Mulligan.  ↑ 
UnitPMgs: Albert J. Salzer, Daniel T. Franklin. 

MISSING: Whoopi Goldberg. ¤. Michael Ontkean. 
Kathleen Quinlan. Spalding Gray. Beverly Todd. Hattie 
Winston. And Intrd: Neil Patrick Harris.  ↑ Jason Downs, 
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، تتعـــــرف بخادمـــــة غـــــرف  ســـــيدة أميركيـــــة فقـــــدت طفلتهـــــا الرضـــــيعة
ى أحــــــد المنتجعــــــات الچامايكيــــــة وتعهــــــد إليهــــــا لــــــدى اعتكافهــــــا فــــــ

برعايـــــــة ابنهـــــــا الصـــــــبى فـــــــى منـــــــزلهم الريفـــــــى الكبيـــــــر فـــــــى ضـــــــواحى 
يتحــــول تــــوتر عالقــــة الصــــبى مــــع مربيتــــه المحنكــــة المعتــــدة .  بــــالتيمور

ـــى صـــداقة ـــذاتها إل ـــرا ب :  ، لكـــن المشـــكلة تكمـــن فـــى شـــىء آخـــر كثي
ــــ ــــد طبيــــب نفســــى وتــــدرس علــــى يدي ه األم تخــــرج مــــن حزنهــــا علــــى يي

، أمــــا األب فيســــتقر فــــى منــــزل  وتســــافر كثيــــرا إلــــى ســــان فرانسيســــكو
ـــــع أخـــــرى ـــــث يوطـــــد صـــــداقته م ـــــة حي ـــــالتيمور المدين ـــــى ب ،  األســـــرة ف

ــــــع  ويــــــأتى االنفصــــــال المحتــــــوم الــــــذى بــــــرره األبــــــوان بحجــــــة لــــــم تقن
ــــى .  الصــــبى قــــط وهــــى أن كــــل منهمــــا يبحــــث عــــن الســــعادة هــــذا يعن

حالـــــة إقامـــــة مشـــــتركة  أن تصـــــبح المربيـــــة كـــــالرا والصـــــبى ديفــــــيد فـــــى
والنهايــــــة أن ترحــــــل األولــــــى .  شــــــبه دائمــــــة معــــــا فــــــى البيــــــت الريفــــــى

، بينمــــا يســــتمر الصــــغير ديفـــــيد مــــع أمــــه  لوظيفــــة أخــــرى فــــى المدينــــة
فـــى ذات المنـــزل الريفـــى بينمـــا يـــزور مـــن أعانتـــه علـــى إجتيـــاز المحـــن  

ــــه ــــة أبي ــــة  كلمــــا ذهــــب لرؤي ــــم أنهــــا تعــــيش محن ــــد أن عل ، ال ســــيما بع
كثيــــر مــــن اللحظــــات المــــؤثرة وتمثيــــل .  ب انتحــــار صــــبيهاخفيــــة بســــب

ــــــدبيرج والصــــــبى هــــــاريس ــــــن جول ــــــن كــــــل م ، ورغــــــم بعــــــض  أخــــــاذ م
المربيــــة -المبالغــــة فــــى رســــم شخصــــيتى الوالــــدين تظــــل عالقــــة الطفــــل

، إن لـــم تكـــن تلـــك المبالغـــة قـــد أعانـــت  هـــى المحـــور الكبيـــر والمهـــم
ـــــــة صـــــــديقته  ـــــــف تمكـــــــن بمعون ـــــــى تجســـــــيم مشـــــــكلة الصـــــــبى وكي عل

خلفيــــــات ريفيــــــة .  لســــــوداء الصــــــلبة مــــــن اجتيــــــاز مصــــــاعب النضــــــجا
أميركيــــة وچامايكيــــة أخــــاذة زادهــــا إبهــــارا تصــــوير البريطــــانى المخضــــرم 

ــــــــدى فرانســــــــيس ــــــــة .  فري ــــــــدبيرج أداء شخصــــــــية المربي أعــــــــادت جول
انظر ـ  ســـــاحرة الشخصـــــية بعـــــد ســـــت ســـــنوات فـــــى فـــــيلم أقـــــل قتامـــــة 

  . ” كورينا “
   ٢/١القلب له أحكام 

  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
ـــــــالم [ ـــــــى]  الشـــــــرق لتوزيـــــــع األف حلمـــــــى :  قصـــــــة.  الفـــــــيلم العرب

الســـــيد :  ؛ حــــوار ، حســــن توفيــــق علــــى الزرقـــــانى:  ؛ ســــيناريو حلــــيم
ــــدير ــــدس الصــــوت.  ب ــــور:  مهن ــــد الن ــــاظر نصــــرى عب ــــدس المن :  ؛ مهن

فريــــد :  مــــدير اإلنتــــاج.  فتحــــى قاســــم:  ؛ المونتــــاچ أنطــــون بــــوليزويس
  . حلمى حليم:  إخراج.  أحمد خورشيد:  مدير التصوير.  عبده

ــــــــد  زينــــــــات صــــــــدقى.  أحمــــــــد رمــــــــزى.  ¤.  فــــــــاتن حمامــــــــة ، عب
ــــاح القصــــرى الســــالم النابلســــى ــــد الفت ــــوب.  ، عب ، زينــــب  ســــميحة أي

ـــــدى صـــــدقى ـــــدين ، ســـــليمان الجن ـــــور ال ،  ســـــعاد أحمـــــد.  ، شـــــفيق ن
، زهيــــر  ، عبــــد الغنــــى النجــــدى ، كــــوثر شــــفيق عبــــد المــــنعم إســــماعيل

ســـــراج .  أحمـــــد كمـــــال:  ، والوجـــــه الجديـــــد ، إبـــــراهيم خـــــان صـــــبرى
  . ] إستيفان روستى [ـ  ، إستفان روستى  ، ميمى شكيب منير

ـــــت عـــــن النفـــــاق  ـــــق فـــــى نفـــــس الوق ـــــيلم اجتمـــــاعى خفيـــــف وعمي ف
،  طالبــــــا الطــــــب اللــــــذان تحابــــــا رغــــــم الفــــــارق الطبقــــــى.  االجتمــــــاعى

.  عنــــــاد والــــــده الثــــــرى ، اســــــتطاعا الفــــــوز علــــــى وبالصـــــراحة والجــــــرأة
، ممتــــع  مشــــهد النهايــــة الــــذى يغــــزو فيــــه أهــــل بــــوالق قصــــر الزمالــــك

  . وال ينسى
  القلب له واحد 

  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٥مصر 
  . بركات:  إخراج

ـــــــــور وجـــــــــدى صـــــــــباح ـــــــــى ، أن ـــــــــب ، من ، ميمـــــــــى  ، ســـــــــليمان نجي
  . ، فردوس محمد ، إسماعيل يس شكيب



٢٧٨  

األب الضـــــــعيف والتـــــــى تشـــــــتت  فتـــــــاة تعـــــــانى مـــــــن تســـــــلط زوجـــــــة
ـــــرك المنـــــزل حبهـــــا ـــــة.  ، فتضـــــطر هـــــذه لت ـــــة روتيني ،  ميلودرامـــــا عاطفي

  . وجيدة لعشاق صباح فى ريعان شبابها
    ٢/١قلب الليل 

  ق م ١٢٨)   س/  الدقى ( ١٩٨٩مصر 
  . عاطف الطيب:  إخراج

،  ، محمــــود الجنــــدى ، هالــــة صــــدقى ، نــــور الشــــريف فريــــد شــــوقى
، صـــــــافيناز  ، كريمـــــــة الشـــــــريف ح رشـــــــوان، صـــــــال محســـــــنة توفيـــــــق

، مهجــــة  ، ســــيد صــــادق ، نبيــــل الدســــوقى ، عطيــــة عــــويس الجنــــدى
  . ، عثمان عبد المنعم ، عايدة نور عبد الرحمن

أول فـــــيلم عـــــن قصـــــة لنجيـــــب محفـــــوظ بعـــــد حصـــــوله علـــــى جـــــائزة 
إنتـــــاج فـــــائق ربمـــــا كـــــان يســـــتحق العـــــرض .  نوبـــــل فـــــى العـــــام الســـــابق
لمنــــــاظر والتصــــــوير وإحيــــــاء أجــــــواء مصــــــر عالميــــــا للحرفيــــــة العاليــــــة ل

ـــــا النصـــــف األول للقـــــرن ـــــا وسياســـــيا وفكري ، أو علـــــى أقـــــل  ، إجتماعي
ــــــاء ــــــة .  تقــــــدير موســــــيقيا وغن ــــــالطبع هــــــو جــــــوهر رؤي أهــــــم األشــــــياء ب

،  الباحـــــث عـــــن الحريـــــة)  نـــــور الشـــــريف (جعفـــــر الـــــراوى :  محفـــــوظ
ا الــــذى تمــــرد علــــى الثــــروة والجــــاه والعنــــف والحيــــاة األســــرية بمــــا فيهــــ

فريـــــد .  ، مـــــن أجـــــل هـــــذه الحريـــــة ، بـــــل وعلـــــى الـــــدين حبيبتـــــه وابنـــــه
شـــــوقى هـــــو األب الـــــذى طـــــرد والـــــده شـــــابا متمـــــردا بشـــــكل مشـــــابه 

هنــــــاك خـــــــيط فانتـــــــازى يـــــــوحى بالتناســـــــخ أو بالقدريـــــــة بـــــــين االبـــــــن  (
ـــــد ـــــة الغـــــنم التـــــى صـــــعق جعفـــــر بحبهـــــا .  ) والحفي ـــــة صـــــدقى راعي هال

محمــــود  (وراء صــــديقه وتــــرك البيــــت الثــــرى المتــــدين واشــــتغل منشــــدا 
محســــــنة توفيــــــق .  الجنــــــدى رمــــــز الفــــــن وانطــــــالق الــــــروح)  الجنــــــدى

،  الثريـــــة رمــــــز العلــــــم واالســــــتنارة تزوجهـــــا وســــــاعدته ليصــــــبح محاميــــــا
ـــــف االجتمـــــاعى ـــــة البطـــــل .  فاصـــــطدم بقضـــــايا التخل ـــــاد ثقاف مـــــع ازدي
ـــــــة ـــــــاءة األزهري ـــــــن العب ـــــــد خروجـــــــه م ـــــــات  بع ـــــــى الثقاف ، وانفتاحـــــــه عل

،  حـــــث عـــــن توفيـــــق مـــــا بـــــين النظريـــــات المختلفـــــة، راح يب المختلفـــــة
وهــــذا هــــو .  فبــــدأت تتفــــاقم لديــــه أعــــراض الپارانويــــا حتــــى جــــن تمامــــا

ــــل هــــذا  ــــة نجيــــب محفــــوظ أن مجتمعــــا بمث جــــوهر الســــوداوية فــــى رؤي
فيمـــــا .  التخلـــــف يكـــــاد يصـــــعب تخيـــــل نقطـــــة اختـــــراق مســـــتقبلية لـــــه

، فـــــإن عـــــاطف  عـــــدا الـــــبطء الملمـــــوس والزائـــــد عـــــن حاجـــــة التأمـــــل
ـــــه كموجـــــها ، وتعـــــد مخطوطـــــة  لطيـــــب فـــــى واحـــــدة مـــــن أفضـــــل حاالت

ــــــد جهــــــدا يســــــتحق التقــــــدير ــــــه أن أضــــــفى  محســــــن زاي ، أقــــــل مــــــا في
ـــــة المؤلـــــف الفلســـــفية الخالصـــــة  لمســـــات الـــــدراما الواقعيـــــة علـــــى رؤي

وإن كانــــــت النتيجــــــة فــــــى كــــــل الحــــــاالت  (دون أن يفقــــــدها جوهرهــــــا 
كثيفــــة أجملهــــا تفاصــــيل  .  ) بعيــــدة عــــن دائــــرة اهتمــــام الجمهــــور العــــام

ـــة وهـــو ذاهـــب  ـــه قـــرب النهاي ـــين يدي ـــور الشـــريف ضـــاغطا الطربـــوش ب ن
، وأســـــوأ التفاصـــــيل جـــــاء فـــــى األول  لتـــــأليف كتـــــاب نظريتـــــه الجديـــــدة

ـــــر مقصـــــودة ربمـــــا (ومنهـــــا لوحـــــة  ـــــادى حـــــى  ‘، تقـــــول  ) غلطـــــة غي ن
أمــــا اســــتحداث المخطوطــــة !  ؟ فــــى العشــــرينيات ـ   ’  جنــــوب القــــاهرة

،  ، وكامــــــل الشــــــناوى بضــــــيوفه طــــــه حســــــينلفكــــــرة صــــــالون البطلــــــة 
  .  ، فأمر متروك لك أنت الحكم الشخصى عليه وبيرم التونسى

  قلب المالك 
Angel Heart 

  ق م ١١٣)   — ( ١٩٨٧أميركا 
[Carolco  TriStar] Carolco; Winkast-Union. OM: Trevor 

Jones. E: Gerry Hambling. C: Risa Bramon and Billy 
Hopkins. PD: Brian Morris. DPh: Michael Seresin. ExcP: 
Mario Kassar and Andrew Vajna. Based on the N Falling 
Angel: Willam Hjortsberg. S: Alan Parker. P: Alan Marshall 
and Elliott Kastner. D: Alan Perker. 

Mickey Rourke. ¤ SpApr: Robert de Niro. Lisa Bonet. 
Charlotte Rampling -as Margaret.   ↑ Stocker Fontelieu, 
Brownie McGhee, Michael Higgins, Elizabeth Whitcraft, 
Elliot Keener, Charles Gordone, Dann Florek, Kathleen 
Wilhoite, George Buck, Judith Drake, Gerald L. Orange, 
Peggy Severe. 

نوعيــــة مــــارلو  (قــــق الخصوصــــى لعلــــه أجــــرأ رؤيــــة لــــنمط أفــــالم المح
، بــــأن جعــــل رحلــــة بطلــــة الجحيميــــة تتحــــول تــــدريجيا لرحلــــة  ) وســــپيد

، تجعــــــل فـــــى النهايـــــة المحقــــــق الـــــذى أعتــــــاد أن  الكتشـــــاف الـــــذات
يكـــــون ربمـــــا أشـــــرف شخصـــــيات الســـــينما جميعـــــا وأكثرهـــــا رومانســـــية 

روورك .  ، تجعلــــه عمــــيال للشــــيطان نفســــه فــــى البحــــث عــــن الحقيقــــة
بالبحــــث )  دى نيــــرو (كلــــف مــــن رجــــل بيــــزنس غــــامض المتــــألق هنــــا يُ 

ــــــى  ١٩٥٥ينتقــــــل مــــــن هــــــارلم .  عــــــن شــــــخص لتســــــوية عقــــــد مــــــا إل
، فقـــــــط  ، ويمـــــــر بجـــــــرائم قتـــــــل عديــــــدة وطقـــــــوس فــــــــوودوو لويزيانــــــا

ليكتشــــــف أن هــــــو نفســــــه المبحــــــوث عنــــــه وأنــــــه عقــــــد صــــــفقة مــــــع 
،  ، لـــــــــدى عودتـــــــــه مـــــــــن الحـــــــــرب ) دى نيـــــــــرو نفســـــــــه (الشـــــــــيطان 

.  قتــــل كــــل عــــرفهم فــــى رحلــــة البحــــث هــــذه ’ بروحــــه األخــــرى ‘ وأنــــه
ـــــة الكثيفـــــة ـــــاألجواء والرمـــــوز الديني ـــــى تقـــــول  كـــــل الفـــــيلم ملـــــئ ب ، الت

، وأن  ، أن ال شـــــر خـــــارج الـــــدين علـــــى طريقـــــة الموجـــــه پـــــول شـــــريدر
ـــــائس وقلـــــوب أوالد اهللا المشـــــهد .  الشـــــيطان ال يترعـــــرع إال فـــــى الكن

ـــــار جـــــدال واســـــعا  ـــــدم أث ـــــة ال ـــــذى خضـــــب بمعمودي ـــــه الجنســـــى وال ألن
ــــاة الســــمراء  ــــل أن الفت ــــده بقلي ــــه (سيتضــــح بع ــــة البطــــل )  بوني هــــى ابن

ــــى ــــه األول ــــى ظلــــت طــــويال تنتظــــر هــــذا اللقــــاء  فــــى حيات ــــى  (، والت حت
  . ) ! وإن قتلها بعده

   ٢/١قلب من دهب 
  ق م ٩٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٩مصر 

.  أفــــالم اتحــــاد الســــينمائيين]  أفــــالم النصــــر صــــبحى فرحــــات  [
؛ مهنــــــدس  عبــــــد الــــــوارث عســــــر:  ؛ حــــــوار محمــــــد كــــــريم:  ســــــيناريو
ـــــاظر ـــــاس حلمـــــى:  المن ـــــاچ عب ـــــو العـــــال:  ؛ مونت :  ؛ تصـــــوير كمـــــال أب

ــــــدس الصــــــوت.  محمــــــود فهمــــــى ــــــز فاضــــــل:  مهن ــــــدير عــــــام .  عزي م
المنـــــــــتج  >؛  حســـــــــن رمـــــــــزى:  المنـــــــــتج.  فهمـــــــــى داود:  اإلنتـــــــــاج
عبـــــــد العزيـــــــز :  مـــــــدير التصـــــــوير.  < محمـــــــد العشـــــــرى:  المســـــــاعد

  . > محمد كريم:  المخرج <.  فهمى
ــــــــة ــــــــدين:  بطول ــــــــريم فخــــــــر ال فــــــــردوس  >.  ، عمــــــــاد حمــــــــدى م
،  ، ســـــــناء جميـــــــل ، عزيـــــــزة حلمـــــــى ، عبـــــــد الـــــــوارث عســـــــر محمـــــــد

ــــــز ــــــد العزي ، أحمــــــد حســــــن  ، صــــــالح المصــــــرى ، ســــــمر صــــــبرى عب
ــــــــور الشــــــــرقاوى ــــــــى ، كامــــــــل أن ــــــــين ، كمــــــــال الزين أمــــــــانى :  ؛ والطفل

  .  < ، أسامة صادق صادق

تبتكــــر الطــــرق .  لــــة فــــى مصــــرع زوجــــة طبيــــب مشــــهورتتســــبب البط
يقــــع هــــو فــــى .  للتكفيــــر عــــن ذنبهــــا وتعــــويض أســــرته بالمــــال والرعايــــة

ـــــا داخلهـــــا يمنعهـــــا حبهـــــا بعـــــد ذلـــــك ميلودرامـــــا .  ، لكـــــن حـــــاجزا قوي
  . ، ومرهفة المشاعر واألداء عاطفية مؤثرة ومقنعة

  القلب وما يعشق 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٦مصر 
مـــــــــدير .  رجـــــــــاء يوســـــــــف:  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  وتاميـــــــــد
  . أحمد النحاس:  إخراج.  رمسيس مرزوق:  التصوير

، والنجمـــــــــة  ، محمـــــــــد فـــــــــؤاد ، صـــــــــالح قابيـــــــــل ســـــــــهير البـــــــــابلى
،  ، ميـــــــادة األردنيـــــــة حســـــــن مصـــــــطفى.  غـــــــادة الشـــــــمعة:  الســـــــورية

  . نعيمة الصغير
ن إنتـــاج صـــغير متعثـــر تـــأخر عرضـــه لســـنوات رحـــل خاللهـــا اثنـــان مـــ

ـــــة )  صـــــالح قابيـــــل ونعيمـــــة الصـــــغير (ممثليـــــه  ســـــهير  (واعتزلـــــت ثالث
القيمــــة الرئيســــة هــــو هــــذا الــــدور المبكــــر وغيــــر التقليــــدى .  ) البــــابلى

لــــــص صــــــغير يعــــــانى متاعــــــب الــــــزمالء قبــــــل .  للمغنــــــى محمــــــد فــــــؤاد
تنقـــــذه ذات مـــــرة .  الشــــرطى وواضـــــح الفهلويـــــة والتســـــيب فــــى حياتـــــه

ــــة ال ن ــــراثن أولئــــك أرملــــة ثري عــــرف عنهــــا ســــوى أن الكــــل طــــامع مــــن ب
ينشـــــأ الحـــــب مـــــع هـــــذا .  فـــــى ثروتهـــــا لدرجـــــة محاولـــــة أقاربهـــــا قتلهـــــا

ـــــة ، لكـــــن المشـــــكلة أن محاميهـــــا  الصـــــغير المفعـــــم بالشـــــباب والحيوي
يكتشــــف اآلن أنــــه يحبهــــا ولــــيس مجــــرد طــــامع أو )  صــــالح قابيــــل (

ــــة ثريــــة ــــام شــــقاوته .  معجــــب بزبون ــــد الشــــقى أي والحــــل أن يتــــذكر الول
  . ة أخرىمع فتا

  
  : قلب يحترق

  ’ !  بدأ يثبت قدميه كموجه متقن ألفالم التشويق ‘
  قلب يحترق 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٥٩مصر 
صــــــبرى :  قصــــــة وحــــــوار.  أفــــــالم مديحــــــة يســــــرى]  بهنــــــا فــــــيلم [

ـــــــاظر.  كمـــــــال الشـــــــيخ:  ســـــــيناريو.  عـــــــزت ـــــــدس المن أنطـــــــون :  مهن
ـــــــوليزويس ـــــــدير التصـــــــوير.  ب ـــــــو ســـــــالفى:  م كمـــــــال :  إخـــــــراج.  برون

  . الشيخ
، وداد  ، محمــــــــود المليجــــــــى ، عمــــــــاد حمــــــــدى مديحــــــــة يســــــــرى

نجـــــــوى :  ، الراقصـــــــة ، ســـــــعيد خليـــــــل ، ســـــــلوى محمـــــــود حمـــــــدى
  . فؤاد

ـــــــة نقـــــــود ـــــــب حقيب ، وتخطـــــــف العصـــــــابة  تـــــــرغم زوجـــــــة علـــــــى تهري
، لكـــن الـــزوج يســـتعين بالشـــرطة التـــى تـــنجح فـــى إنقـــاذ الطفـــل  االبـــن

شــــــيخ وقــــــد بــــــدأ يثبــــــت قدميــــــه  كمــــــال ال.  والقــــــبض علــــــى العصــــــابة
  . كموجه متقن ألفالم التشويق

   ٢/١قلبى دليلى 
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٧مصر 

أنــــور :  ســــيناريو.  محمــــد كامــــل حســــن:  قصــــة.  األفــــالم المتحــــدة
أنطــــون :  مهنــــدس المنــــاظر.  أبــــو الســــعود األبيــــارى:  حــــوار.  وجــــدى

عبــــــــد :  التصــــــــويرمــــــــدير .  كمــــــــال الشــــــــيخ:  مونتــــــــاچ.  بــــــــوليزويس
أنــــور :  إخــــراج.  عبــــد الحلــــيم نصــــر:  مــــدير التصــــوير.  الحلــــيم نصــــر

  . وجدى
،  ، بشــــارة واكــــيم زوزو شــــكيب.  ¤.  أنــــور وجــــدى.  ليلــــى مــــراد

،  ، فريــــــد شــــــوقى منســــــى فهمــــــى.  ، حســــــن فــــــايق إســــــتيفان روســــــتى
، محمــــد  عبــــد الحميــــد زكــــى.  ، عبــــد العزيــــز أحمــــد ســــعيد أبــــو بكــــر

ـــــــــل ـــــــــار حســـــــــين كام ـــــــــاض القصـــــــــبجى ، مخت ـــــــــد المـــــــــنعم .  ، ري عب
محمــــــود .  نبويــــــة مصــــــطفى:  ، والراقصــــــة ، كامــــــل حــــــافظ إســــــماعيل
،  محمــــــد ســــــلمان:  ، المطــــــرب اللبنــــــانى ، إســــــماعيل يــــــس شــــــكوكو

  . عبد العزيز محمود:  المطرب الشعبى
،  ضــــابط شـــــرطة يشـــــك فـــــى صــــلة فتـــــاة بعصـــــابة لتهريـــــب العقـــــاقير

.  هــــذه الفتــــاة ولكــــن يكتشــــف عكــــس ذلــــك حــــين تختطــــف العصــــابة
منـــه ســـاعة كاملـــة فـــى حفـــل .  قصـــة حـــب بـــين الطـــرفين حافلـــة بالغنـــاء

إحــــــدى التراكيــــــب !  واحــــــد تنكــــــرى بــــــال أى منطــــــق درامــــــى أو فنــــــى
الحـــــظ .  الســـــينمائية النمطيـــــة لـــــذلك الوقـــــت لكـــــن فـــــى أردا صـــــورها

  ! ما كان على كل ممثل من أولئك عمله
  قلبى على ولدى 

  ق أأ ١٢٠ ) س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . بركات:  إخراج

،  ، ســــــميحة توفيــــــق ، زكــــــى رســــــتم ، أمينــــــة رزق كمــــــال الشــــــناوى
،  ، نزهـــــة ، كيتـــــى ، علـــــى الكســـــار ، فـــــاخر فـــــاخر شـــــكرى ســـــرحان

  . هيام

ـــــدماج أب يتحـــــول .  ميلودرامـــــا أجيـــــال صـــــارخة لدرجـــــة تكســـــر االن
ــــــــث ــــــــة  ، وأم ترحــــــــل بأوالدهــــــــا للقــــــــاهرة للعب ــــــــى ماكين ، وتســــــــهر عل

اآلن الولــــد األكبــــر يتحــــول للهــــو إلــــى .  فقــــد بصــــرهاالخياطــــة حتــــى ت
ــــده ــــل وال ــــه أن يقاب ــــذى يعرف تســــتمر األحــــداث دون أن يصــــدمه .  ، ال

  . مبالغات من الجميع بما فيهم زكى رستم.  األب بنفسه
  قلبى يهواك 

  ق أأ ١١٤)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٥٥مصر 
  . حسين صدقى:  إخراج
، عبــــد  د الــــديب، محمــــ ، حســــين صــــدقى ، ســــميحة أيــــوب صــــباح
  . ، نادية جمال الغنى قمر

تتــــزوج مــــن .  ، لكنهــــا تثــــور حــــين تعــــرف ذلــــك مطلــــق تحبــــه فتــــاة
،  يمـــــــوت األخيـــــــران.  ، يقـــــــيم عالقـــــــة مـــــــع المطلقـــــــة شـــــــاب شـــــــرير

، وإن قــــــدمت  ميلودرامـــــا عاطفيـــــة ســـــاذجة.  وينتصـــــر حـــــب األولـــــين
  . صباح مغرياتها المعتادة
   ٢/١قلعة الوحوش 

The Princess Bride 
  ق م ١٠٠)   س/    ف  ( ١٩٨٧أميركا 

Twentieth Century Fox. S: William Goldman Upon his 
own Story. P: Andrew Scheinman, Rob Reiner. ExcP: 
Norman Lear. M: Mark Knopfler. DPh: Adrian Biddle. 
DPh: Norman Garwood. E: Robert Leighton. AscP: Jeffrey 
Stott, Steve Nicolaides. C: Jane Jenkins, C.S.A., Janet 
Hirshenson. CD: Phyllis Dalton. 

Cary Elwes, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Christopher 
Guest, Wallace Shawn, Andre the Giant, Fred Savage, 
Robin Wright, Peter Folk, Peter Cook, Mel Smith, Karol 
Kane, Billy Crystal. 

، دون إبهــــــار  فانتازيــــــا مغــــــامرات مرحــــــة وحــــــب ذو خيــــــال مخفــــــف
ــــة ــــالم مغــــامرات قديمــــة  شــــكلى أو تكلفــــة عالي ــــة ألف ، وبإحــــاالت ذكي

ـــــل  ـــــات’  صـــــقر البحـــــار ‘مث ـــــالم األربعيني ـــــن أف ـــــره م ـــــه .  وغي هـــــذا كل
ــــــــة أو القصــــــــص  ــــــــت البطولي ــــــــروح خفيفــــــــة بطريقــــــــة الحوادي عومــــــــل ب

خادمهـــــا الفقيـــــر تقـــــع فـــــى حـــــب )  روبـــــين رايـــــت (أميـــــرة .  المصـــــورة
، ويطلبهـــــا هـــــى األميـــــر  يرحـــــل وينضـــــم للقراصـــــنة)  كـــــارى إيلـــــويس (

يختطفهــــا بعــــض اللصــــوص الظرفــــاء مــــنهم عمــــالق .  الشــــرير للــــزواج
ويمــــر بهــــا عبــــر مســــتقنع النــــار الــــذى تتفجــــر فيــــه ينــــابيع نــــار .  طيــــب

ــــــــوارض ضــــــــخمة ــــــــال متحركــــــــة وق ــــــــه رم ــــــــع كالهمــــــــا أســــــــيرا  وب ، ليق
الحــــب ينتصــــر طبعــــا بــــبعض المســــاعدة  ، لكــــن األمير ســــابقاـ  للملك

أطـــرف األشـــياء أنهـــا قصـــة يقرأهـــا .  مـــن العمـــالق وشـــاب آخـــر مغـــامر
مــــا !  جــــد لحفيــــد ال يهــــتم بمشــــاهد القــــبالت إنمــــا بالمغــــامرات فقــــط

  . أتيح فى مصر النسخة المضفاة إلى اإليطالية
  قلوب حائرة 

  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٦مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج

، هـــــــدى شـــــــمس  ، زوزو ماضـــــــى ، زهـــــــرة العـــــــال كمـــــــال الشـــــــناوى
  . ، عبد الوارث عسر ، محمود المليجى الدين

ـــــة ـــــر مقنع ـــــة صـــــارخة وغي ـــــة وعاطفي ـــــا اجتماعي ـــــم ينقـــــذ  ميلودرام ، ول
،  شــــاب مــــاجن يريــــد التكفيــــر عــــن ذنبــــه.  الطــــاقم الكبيــــر شــــيئا فيهــــا
ن اآل.  ، علـــــى أن يتـــــزوج إحـــــدى ضـــــحاياه فيهـــــب ثروتـــــه لصـــــديق لـــــه

ــــه ويطلقهــــا ــــزوج يكتشــــف ماضــــى زوجت ــــوط المأســــى ال ــــد خي ،  ، وتتعق
  . انتظارا لنهاية سعيدة
   ٢/١قلوب حائرة 

Heart and Souls 
  ق م ١٠٤)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٣أميركا 

Universal [Alphaville; Stampede Entertainment]. C: Pam 
Dixon, C.S.A. AscP: Dixie J. Capp. LineP: Dirk 
Petersmann. Co-Ps: Erik Hansen and Gregory Hansen. CD: 
Jean-Pierre Dorleac. M: Marc Shaiman. FE: O. Nicholas 
Brown. PD: John Muto. DPh: Michael Watkins, A.S.C. 
ExcPs: Cari-Esta Albert and James Jacks.  ScreenSt: 
Gregory Hansen & Erik Hansen and Brent Maddock & S.S. 
Wilson. S: Brent Maddock & S.S. Wilson and Gregory 
Hansen & Erik Hansen. P: Nancy Roberts and Sean Daniel. 
D: Ron Underwood.  Dedicated to: Dirk Petersmann. 
VFxP: Julia Gibson; VFxSup Pacific Data Images, Inc.: 
Jamie Dixon; VFSup 4-Ward Productions, Inc.: Robert 
Skotak; SupDPh 4-Ward Productions, Inc.: Dennis Skotak. 
Re-RecgMixers: Kevin O’Connell, Rick Kline. AD: Dan 
Webster; SD: Anne Ahrens↑. 

Robert Downey, Jr. Charles Grodin. ¤. Kyra Sedgwick. 
Elisabeth Shue. Tom Sizemore. David Paymer. And Alfre 
Woodard.  Bill Calvert, Lisa Lucas, Shannon Orrock, 
Michael Zebulon, Chasiti Hampton, Wanya Green, Janet 
MacLachlan, Javar David Levingston, Robert William 
Newhart, Sean O’Bryan. Steven Clawson, Joan Stuart 
Morris, George Maguire, Marc Shaiman, Richard Portnow, 
Jacob Kenner, Janette Caldwell, Eric Lloyd, Janet Rotblatt, 
Bill Capizzi. Will Nye, Eric Poppick, Susan Kellermann, 
Robert Parnell, Ed Hooks, Michael Halton, Wren T. Brown, 
Lorinne Dills-Vozoff, Richard Roat, Bob Amaral. Luana 
Anders, John Goodwin, John Durbin, B.B. King -[Himself]; 
B.B. King’s Band: Walter King, Melvin Jackson, Leon 
Warren, James Toney, Michael Doster, Calep Emphrey, Jr., 
Tony Coleman. Kymberly Newberry, Jamilah Adams 
Mapp, Tony Genaro. 

ـــــــــاء األوبر :  ١٩٥٩ســـــــــان فرانسيســـــــــكو  ـــــــــى هـــــــــاو فاشـــــــــل للغن ال
وجلــــة )  ســــيدچويك (، عاملــــة مطعــــم مــــن أصــــل ريفــــى  ) جــــرودين (

، عاملـــــة زنجيـــــة أم لثالثـــــة  مـــــن قبـــــول الحـــــب المتبـــــادل مـــــع صـــــديقها
خــــــــــدع زعــــــــــيم )  ســــــــــايزمور (، لــــــــــص صــــــــــغير  ) وودارد (أطفــــــــــال 

الكـــــل يركـــــب تروللـــــى بـــــاص ينقلـــــب :  عصـــــابات وبـــــات مطـــــاردا منـــــه
يارة كانـــت تمــــر ، لتنطلـــق أرواحهــــم لتحـــيط بطفــــل ولـــد للتـــو بســــ بهـــم

اآلن بعـــــــد أكثـــــــر مـــــــن ثالثـــــــين عامـــــــا مـــــــن التــــــــدخالت .  بجـــــــوارهم
،  ، يعلمـــــون لـــــدى اســـــتدعائهم لمهـــــام أخـــــرى المحـــــدودة فـــــى حياتـــــه

أنهــــا كــــل ذلــــك كــــان فرصــــة ممنوحــــة لهــــم إلصــــالح شــــئون حيــــاة كــــل 



٢٧٩  

أو إصــــــالح غلطــــــة كبيــــــرة )  ! الســــــابقة علــــــى المــــــوت طبعــــــا (مــــــنهم 
ـــــق لهـــــم لهـــــذا ســـــوى  لهـــــم ـــــم يب ـــــه ل ـــــة، وأن يحـــــاولون .  ســـــاعات قليل

ســـــريعا صـــــنع شـــــىء طيـــــب كبيـــــر لطفلهـــــم الـــــذى أصـــــبح اآلن شـــــابا 
ــــوك  ــــور (يشــــتغل بأحــــد البن ــــى چوني ــــة )  داون ــــدوره فــــى عالق ــــدخل ب وي

)  الميتــــة (فــــى قصــــة أقــــرب لقصــــة الفتــــاة )  شــــيو (عاطفيــــة مــــع فتــــاة 
أحـــــــد التوابـــــــع المســـــــلية لــــــــ .  إحـــــــدى حارســـــــاته الروحيـــــــات أولئـــــــك

خياليـــــا ينبنـــــى .  وميـــــديا خفيفـــــة وطريفـــــة الفكـــــرة، جـــــاء ك ” الشـــــبح “
ــــــى  ــــــدود هــــــو الســــــر ف ــــــى فكــــــرة أن عــــــدد األرواح المع ضــــــغوط  ‘عل

أمــــــــا تقنيــــــــا فــــــــذات مــــــــؤثرات !  علــــــــى المــــــــوتى القــــــــدامى’  العمــــــــل
.  مســـــتخدمة هنـــــا بالضـــــبط وأهمهــــا المـــــرور مـــــن األشـــــياء”  الشــــبح “

أمــــــا عاطفيــــــا فقــــــد قــــــدم شخصــــــيات مــــــؤثرة دافئــــــة وأضــــــفى الحنــــــين 
  . على المدينة التى دار بها وبعض معالمها القديمةالحار 

   ٢/١قلوب العذارى 
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/  الدقى ( ١٩٥٨مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج
ــــة رزق ، أحمــــد عــــالم ، كاريمــــان ، كمــــال الشــــناوى شــــادية ،  ، أمين

، نظـــــــيم  ، رشـــــــدى أباظـــــــة ، برلنتـــــــى عبـــــــد الحميـــــــد حســـــــين ريـــــــاض
،  ، محســــن حســــنين لغنــــى النجــــدى، عبــــد ا ، محمــــد رضــــا شــــعراوى

  . ، اسكندر منسى حسين إسماعيل
،  صـــــديقتان ريفيتـــــان:  ميلودرامـــــا عاطفيـــــة اجتماعيـــــة فاقعـــــة ومـــــؤثرة

ــــة باشــــا رومانســــية ــــة الشخصــــية وابن ــــة صــــاحب مطحــــن قوي ، أخــــو  ابن
، وتــــــزعم صــــــديقتها أن الطفــــــل  األخيــــــرة مــــــاجن تحمــــــل األولــــــى منــــــه

.  مهــــــدتان بالقتــــــل مــــــن أســــــرتيهمااآلن الفتاتــــــان .  ابنهــــــا انقــــــاذا لهــــــا
ـــــة بالبطـــــل واتهـــــم  ـــــى عالق ـــــاهرة عل ـــــد راقصـــــة بالق ـــــد الحمي ـــــى عب برلنت

ـــــــذ  بقتلهـــــــا ـــــــى ‘، اكتســـــــحت العـــــــرض من الصـــــــارخة ’  الرقصـــــــة األول
  ! جنسيا بأغلب مقاييس عصرها

   ٢/١قلوب فى بحر الدموع 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٨مصر 

عبــــــد :  ســــــيناريو.  نىإبــــــراهيم الــــــوردا:  قصــــــة.  شــــــافعى لألفــــــالم
عبـــــــد العزيـــــــز :  مونتـــــــاچ.  يحيـــــــى العلمـــــــى:  حـــــــوار.  العزيـــــــز ســـــــالم

يحيـــــــــى :  إخـــــــــراج.  علـــــــــى خيـــــــــر اهللا:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  فخـــــــــرى
  . العلمى

، مــــريم فخــــر  ، صــــفية العمـــرى ، محمـــود عبــــد العزيـــز ســـهير رمــــزى
  . ، عزيزة حلمى ، زوزو ماضى ، صالح السعدنى الدين

ـــــا صـــــارخة ـــــدق لتعـــــول أســـــرتها ، عـــــن  ميلودرام ـــــى فن ـــــاة تعمـــــل ف فت
ـــــة  ، يمـــــوت أخوهـــــا بالســـــل الفقيـــــرة ، ويستســـــلم حبيبهـــــا للمـــــرأة الثري

وتبـــــدأ عجلــــــة .  ) ربمـــــا أبشـــــع دور فـــــى حيـــــاة مـــــريم فخـــــر الـــــدين (
  . ، وهى فعالة لمن يحبون هذا النوع الفواجع

   ٢/١قلوب الناس 
  ق أأ ١٤٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 

ـــــي [ ـــــا ف ـــــات بهن ـــــارى كـــــوينى]  لممنتخب ـــــالم م القصـــــة مقتبســـــة .  أف
ــــــــب الفرنســــــــى >؛  األب المزيــــــــف:  بتصــــــــرف عــــــــن چــــــــول :  للكات

:  الســــيناريو والحــــوار.  < محمــــد اإلمــــام:  ؛ أعــــدها للســــينما مــــارى
محمـــــود فهمـــــى  >،  فتحـــــى قـــــورة:  تـــــأليف األغـــــانى.  الســـــيد بـــــدير

ـــــراهيم ـــــع الموســـــيقى إب ـــــؤاد الظـــــاهرى:  ؛ التوزي ـــــدرب الـــــرقص ف :  ؛ م
اهللا أغنيـــــــة .  > محمـــــــود الشـــــــريف:  األلحـــــــان <؛  < دوار فـــــــارسإ

ــــى الصــــبحية ــــر:  عل محمــــد :  مــــن موســــيقى الســــامبا للموســــيقار الكبي
ــــد الوهــــاب ــــاء >؛  عب ــــى:  غن ــــة جمــــال:  الراقصــــات.  < برلنت ،  نادي
ـــــــده ـــــــوال عب ـــــــة  >؛  ، هيـــــــرمين ل ـــــــوب النـــــــاس أغني ـــــــاءقل ناديـــــــة :  غن

ـــــــــدس الصـــــــــوت.  < فهمـــــــــى ـــــــــان:  مهن ــــــــــيو أورف ــــــــــيو  [ـ  للى نيف نيف
:  ؛ المونتــــــــاچ عبــــــــاس حلمــــــــى:  مهنــــــــدس المنــــــــاظر.  ] أورفــــــــانيللى

:  تصــــــــوير.  أحمــــــــد والـــــــى:  إدارة اإلنتـــــــاج ↑.  كمـــــــال أبـــــــو العــــــــال
ـــــــاج.  مصـــــــطفى حســـــــن حســـــــن  : [ المخـــــــرج.  مـــــــارى كـــــــوينى:  إنت

  . ] اإلمام
ــــــا ــــــرة مع ــــــة.  ألول م ــــــاتن حمام ــــــور وجــــــدى.  ف ــــــع.  ¤ أن زوزو :  م

، زينــــات  ، فــــردوس محمــــد ســــعاد مكــــاوى.  ، شــــكرى ســــرحان نبيــــل
، محمـــــد  قســـــمت شـــــيرين.  ، زوزو شـــــكيب ، وداد حمـــــدى صـــــدقى
ـــــة شـــــاهين الـــــديب ، زكـــــى  ، هنـــــد رســـــتم ، إحســـــان القلعـــــاوى ، فتحي
ــــــراهيم ــــــدين صــــــالح منصــــــور.  إب ــــــور ال ــــــل ، شــــــفيق ن ــــــدة كام ،  ، عاي

،  ، عليـــــة فـــــوزى ، زكـــــى الفيـــــومى ، عبـــــاس رحمـــــى مـــــارى عـــــز الـــــدين
، عزيــــزة  ، ســــعاد فــــوزى ، منــــى فــــؤاد ، فوزيــــة محمــــد فوزيــــة إبــــراهيم

، بهيــــة  ، رجــــاء محمــــد ، حســــين لطفــــى ، عبــــد المــــنعم بســــيونى بــــدر
  .  حسين رياض/  الممثل الكبير:  باالشتراك مع.  حجازى

ميلودرامــــا عاطفــــة وتعليــــق اجتمــــاعى متقنــــة حتــــى مــــع قصــــة الحــــب 
ـــة مـــن نوعهـــا أباهـــا مـــا  ، تعلـــم البطلـــة أن قبـــل أن تمـــوت أمهـــا.  الغريب

وألنـــه فـــى الســـجن يتقـــدم لهـــا البطـــل مـــدعيا أنـــه هـــو حتـــى .  يـــزال حيـــا
كيـــــف ســـــتعرف الحقيقـــــة وكيـــــف ســـــيتحول هـــــو مـــــن أب .  ال تصـــــدم

ــــــب ــــــى حبي ، هــــــذه هــــــى براعــــــة حســــــن اإلمــــــام فــــــى أحــــــد أفضــــــل  إل
ــــه ــــور وجــــدى.  حاالت ــــة وأن ــــاتن حمام ــــا بــــين ف ــــل مشــــترك م ،  أول تمثي

  .  مع دور صغير مبكر لهند رستم
   ٢/١كثير من العنف … من الحبقليل 

Little Love… Much Violence 
  ق م ١١٥)   س/  الدقى ( ١٩٩٥مصر 

-ســـــعيد الشـــــيخ :  يرويهـــــا.  فتحـــــى غـــــانم:  قصـــــة.  ١٣ســـــتوديو 
-، صـــــــالح مرعـــــــى  ] تصـــــــوير [-، محســـــــن نصـــــــر  ] توضـــــــيب [
ــــى [ ــــه فن -، حســــين اإلمــــام  ] موســــيقى [-، محمــــد هــــالل  ] توجي
ـــــــى [-أيمـــــــن العـــــــرب ،  ] موســـــــيقى أغـــــــانى [ ـــــــتج فن ، رأفـــــــت  ] من

  . ] تمثيلية شاشة وتوجيه [-الميهى 
ــــــد  نجــــــاح المــــــوجى:  النجــــــوم حســــــب الظهــــــور ↑ ␡ ، أشــــــرف عب

،  ، هشــــــام عبـــــــد الحميـــــــد ، ليلـــــــى علـــــــوى ، عطيـــــــة عــــــويس البــــــاقى
.  ، يــــــونس شــــــلبى ، هشــــــام ســــــليم ، حســــــن كــــــامى محمــــــود حميــــــدة

،  زايـــــد فـــــؤاد ، ، انتصــــار أيمـــــن عفيفـــــى:  الممثلــــون حســـــب الظهــــور
، كمــــــال  ، محمــــــد الــــــدرديرى ، مخلــــــص البحيــــــرى عصــــــام السيســــــى

، إمـــــــــــام  ، أحمـــــــــــد ســـــــــــعيد ، لمـــــــــــيس ، مـــــــــــراد مـــــــــــوافى ســـــــــــليمان

ـــــال زكـــــى ، ســـــمراء ، كمـــــال العقـــــر الصـــــفطاوى ،  ، عـــــزة بهـــــاء ، امتث
ــــد اهللا فــــاتن شــــعبان ــــان ، محمــــد عب ، كــــابتن  ، مســــتورة ، محمــــد مرزب

  . ، أحمد الخليلى حسين
،  لنــــــــوع الــــــــذى اعتــــــــادوا تســــــــميته أفالمــــــــا فنيــــــــةتخــــــــاريف مــــــــن ا

المفــــــروض أن .  واالحتمــــــال ضــــــعيف أن تصــــــمد أمامــــــه إلــــــى النهايــــــة
كالهمـــا عـــن .  ذات القصـــة تحـــول هنـــا إلـــى فيلمـــين نراهمـــا بـــالتوازى

فــــى النســــخة الواقعيـــــة ينفجــــر الصـــــراع .  أصــــدقاء وزوجــــة أحـــــدهم ٣
ــــرى ــــاجر الث ــــن الت ــــزوج اب ــــة ال ــــين الثالث المــــتعلم  ، والشــــاب المهــــذب ب

، بعــــــد أن يطلــــــق األول الزوجــــــة ذات األصــــــل  ابــــــن الــــــوزير والســــــائق
ــــــر بمصــــــرعها الشــــــعبى ــــــى النســــــخة الســــــينمائية ال .  ، وينتهــــــى األم ف

، فقـــــط  ، وال توجـــــد أى مشـــــاكل مــــن أى نـــــوع تنفــــرط الصـــــداقة أبــــدا
ـــــاء وحـــــب وصـــــداقة ـــــين عـــــالم الســـــينما .  غن ـــــت ب ـــــدة قارن ـــــالم عدي أف

عـــــدا هـــــذا وعـــــدا أفـــــالم ميــــــل -نهــــــا ، لكـــــن أيـــــا م والعـــــالم الـــــواقعى
علـــــــى حـــــــد علمنـــــــا لـــــــم يجـــــــرؤ علـــــــى تســـــــخيف األول  -بـــــــرووكس

ـــــانى ـــــاهى .  لحســـــاب الث ـــــة الجهـــــل المتب هـــــذا ال يحـــــدث إال فـــــى حال
الفـــــيلم .  بالفلســـــفة الحقيقيـــــة وراء صـــــنع األفـــــالم وعوالمهـــــا الوهميـــــة

أفضـــــل فـــــى الحقيقــــــة  ’ الواقعيـــــة ‘ يـــــدمر نظريتـــــه بيديـــــه ألن القصــــــة
، بينمـــــا كلنـــــا يعلـــــم أنهـــــا مثلهـــــا كـــــذب ســـــينمائى  ’ ائيةالســـــينم ‘ مـــــن

، وال تختلـــــف عـــــن أى فـــــيلم ســـــينمائى آخـــــر شـــــاهدناه فـــــى  إجبـــــارى
، وهـــــى  االئتمانـــــات بـــــين األقـــــواس هـــــى حســـــب معلوماتنـــــا.  حياتنـــــا

ـــــــر رســـــــمية ـــــــط أن هـــــــوالء الســـــــبعة.  غي قصـــــــة  ’ رووا ‘ الرســـــــمى فق
  . فتحى غانم

   القمة المزدوجة 
Twin Peaks 

اختصار فـيديوى  [ق م  ١١٣) إى إتش إى (  ١٩٨٩ركا أمي
  ] لمسلسل تليفـزيونى

[Worldvision Enterprises] Lynch / Frost Productions. PD: 
Patricia Norris. DPh: Ron Garcia. E: Duwayne R. Dunham. 
MComp&Cond: Angela Badalamenti. P: David J. Latt. W: 
Mark Frost & David Lynch. D: David Lynch.  ExcPs: 
Mark Frost & David Lynch. AscP: Monty Motgomery. 

Str: Kyle MacLachlan. Michael Ontkeen. Madchen 
Amick. Dana Ashbrook. Richard Beymer. Lara Flynn 
Boyle. Sherilyn Fenn. Warren Frost. Peggy Lipton. James 
Marshall. Everett McGill. Jack Nance. Ray Wise. Joan Wise 
-as Jocelyn Packard and Piper Laurie -as Katherine Nariell. 
Also Str: Russ Tamblyn. Eric de Re, Mary Jo Deschanel. 
Harry Goaz, Gary Hershberger. Michael Morse, Grace 
Zabriskie.  Ftr: Troy Evans, George Wolchezk, John 
Boylan, Dwayne Milford. ↑ Rodney Harvey, Sheryl Lee, 
Robert Davenport, Jan d’Arcy. Kimmy Robertson, Jessica 
Wallenfels, Wendy Robie, Don Evans, Charlotte Stewart, 
Phoebe Augustine, Brett Vadset, Frank Silva, Michael J. 
Anderson, David Wasman, Jane Jones, Tawnya Pettiford 
Waites, Shelly Henning, Dorothy Roberts, Julie Cruise, 
Arnie Stenseth, Andrea Hays, Rich Tutor, Marjorie Nelson, 
Ben DiGregorio, Diane Caldwell, Catherine Coulson, Al 
Strobel. 

ال ســــيما مــــع ( مــــوجز فــــى نحــــو ســــاعتين للمسلســــل فــــائق النجــــاح 
، هــــذا الــــذى غــــزت بــــه ســــينما  ) غرابتــــه البالغــــةالوضــــع فــــى االعتبــــار 

، وذلــــــك علــــــى يــــــد أحــــــد  الرعــــــب الســــــيريالى التليفـــــــزيون ألول مــــــرة
-تـــــوين پـــــيكس .  ديفــــــيد ليـــــنش:  أعـــــرق وأعمـــــق وأعظـــــم صـــــناعها

تطـــــرح  -بلـــــدة غابـــــات قـــــرب الحـــــدود الكنديـــــة بواليـــــة واشـــــينجتون
الســــــؤال األســــــطورى الــــــذى شــــــغل خيــــــال كــــــل العــــــالم لــــــدى عــــــرض 

ــــالمر ‘ المسلســــل ــــورا پ ــــات مدرســــة .  ’ ؟ مــــن قتــــل ل هــــى إحــــدى فتي
ــــة ــــة تتشــــابك فيهــــا العالقــــات العاطفي ، تمامــــا كمــــا تتشــــابك كــــل  ثانوي

ــــا ــــا واقتصــــاديا واجتماعي ــــدة عاطفي الوســــيم مــــاكالكالن .  عالقــــات البل
الممثــــــــــل الـــــــــــذى بحـــــــــــث عنـــــــــــه ليـــــــــــنش كـــــــــــل أميركـــــــــــا لبطولـــــــــــة  (

ــــــــــب ‘ فيلمــــــــــه ــــــــــل ) ١٩٨٤ - ” دن “-’  الكثي ــــــــــا عمي  ، هــــــــــو هن
، وفـــــــى ذات الوقـــــــت ودود وطيـــــــب لدرجـــــــة  فيـــــــدرالى لمـــــــاح خـــــــارق

ـــا  ـــا غامضـــة  (الســـذاجة الســـيريالية أحيان ـــة م ـــروى كـــل التفاصـــيل لزميل ي
، ومـــــن أهمهـــــا المالبســـــات المحيطـــــة بكـــــل  فـــــى مســـــجل الكاســـــيت
.  ) ، وكـــــم دوالرا وفـــــر فـــــى تكـــــاليف الفنـــــدق فطيـــــرة شـــــيرى أكلهـــــا

جــــدا لكــــن  حســــب المسلســــل هــــى حبكــــة مخــــدرات ودعــــارة غامضــــة
أمـــــا هنـــــا فيحـــــذف .  تتكشـــــف فـــــى النهايـــــة شخصـــــية القاتـــــل الشـــــرير

ــــا كــــل مــــا يشــــير لهــــذا ــــامى يخــــرج  تقريب ــــأتى المــــوجز بمشــــهد خت ، وي
ـــــواقعى العـــــادى نســـــبيا ـــــيلم عـــــن إطـــــار التشـــــويق ال ـــــى الرعـــــب  الف ، إل
علــــى غــــرار .  الســــيريالى اللينشــــى الحقيقــــى الخــــالص والمــــؤرق ذهنيــــا

ــــــ ــــــرة فــــــى فــــــيلم لي ــــــق ‘نش األول اللقطــــــة األخي ــــــرأس الحلي فــــــإن ’  ال
القـــــزم الـــــدميم الـــــراقص فـــــى المشـــــهد األخيـــــر والمســـــمى رســـــميا فـــــى 

عنـــــد ليـــــنش اهللا .  هـــــو اهللا’  الرجـــــل مـــــن المكـــــان اآلخـــــر ‘العنـــــاوين 
دائمــــا هــــو المــــدبر الحقيقــــى المتلــــذذ فــــائق الســــادية لكــــل العــــذابات 

هللا ، وهـــــو يـــــرى ا والجــــرائم والفظـــــائع التـــــى يمـــــر بهـــــا النـــــاس والكـــــون
هــــذه  (دائمــــا فــــى كــــل قــــبح أو فــــى كــــل مجــــرم أو ســــفاح فــــى األرض 

الفكـــرة ترجمـــت بكثافـــة أكبـــر فيمـــا بعـــد فـــى جـــزء ثـــان مـــن المسلســـل 
النــــار تســــير :  تــــوين پــــيكس ‘، وفــــى الفــــيلم الســــينمائى  ١٩٩١عــــام 
وهــــــذا الفــــــيلم األخيــــــر يــــــروى األحــــــداث الســــــابقة .  ١٩٩٢’  معــــــى

ــــالمر ــــورا پ ــــل ل ــــل قت ــــار تســــير معــــى ‘.  ) علــــى المسلســــل أى قب ’  الن
ــــدم ــــة بال ــــل مكتوب ــــى يتركهــــا القات ــــارة الت ــــى المجــــازى  هــــى العب ، والمعن

ـــه اهللا مـــن أجـــل البشـــر أينمـــا ذهـــب ـــذى يخلق ـــرا عـــد .  الجحـــيم ال أخي
ــــة ــــوب تحــــت شــــعار الشــــركة الموزعــــة فــــى لوحــــة البداي ،  لتأمــــل المكت
ظـــر لقـــد اختـــاروا اســـمها ليطـــابق اســـم هيئـــة دينيـــة كبـــرى ثـــم يلفتـــون الن

ـــــة ـــــات الديني ـــــة لهـــــم بالهيئ ـــــى االســـــم !  عمـــــدا ألن ال عالق ـــــاح ف المفت
، ويبــــــدو أنــــــه يســــــتحق فــــــى نظــــــر  ’ رؤيــــــة للعــــــالم ‘ نفســــــه ومعنــــــاه

ــــل هــــذا الصــــراع ـــــ .  الجميــــع مث تســــمية لجــــوائز  ١٤فــــاز المسلســــل ب
  . إيمى

   ٢/١ ١٤قمر 
  ق م ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٠مصر 

قصــــة وحــــوار .  توديو مصــــرســــ]  شــــركة مصــــر للتمثيــــل والســــينما [
:  ؛ تلحــــين إمــــام الصــــفطاوى:  ؛ أغــــانى عبــــد الفتــــاح الســــيد:  تــــأليف

ــــــــى ــــــــيم الروم ــــــــاء حل ــــــــى وسوســــــــن:  ؛ غن ــــــــيم الروم :  المصــــــــور.  حل
ـــــو ـــــدس الصـــــوت كليلي ـــــاظر أركـــــولى:  ؛ مهن ـــــدس المن أنطـــــون :  ؛ مهن

ـــــــوليزويس ـــــــاچ ب ـــــــاچ أحمـــــــد جـــــــالل مصـــــــطفى:  ؛ مونت ـــــــور :  ؛ ماكي أن

قاســــــــم :  ؛ ريچيســــــــير نجيــــــــب خــــــــورى:  ؛ إكسســــــــوار المحمــــــــودى
:  مســــــــاعدان >؛  محمــــــــد جــــــــالل:  مســــــــاعد المخــــــــرج.  وجــــــــدى

ــــــد الباســــــط محمــــــد الهــــــوارى ــــــاج < ، عب محمــــــود :  ؛ مســــــاعد اإلنت
ـــــالل ـــــدين:  ؛ مســـــاعد المصـــــور ب ـــــور ال ـــــى ن :  ؛ مســـــاعد الصـــــوت وال

ـــــــد اهللا ـــــــد اهللا:  ؛ مصـــــــفف الشـــــــعر كمـــــــال عب ـــــــاچ  محمـــــــد عب ؛ مونت
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  فـيوليت مغربى:   نيجاتيف
حســــن :  باالشــــتراك مــــع.  ¤.  فىـ  ، محمــــود ذو الفقــــار  كاميليــــا
، وداد  ، عبــــــــــد الفتــــــــــاح القصــــــــــرى فــــــــــردوس محمــــــــــد >،  فــــــــــايق
ــــــدير حمــــــدى ــــــة  ، أحمــــــد غــــــانم ، ســــــامية رشــــــدى ، الســــــيد ب ، فوزي
  . < إبراهيم

، ويـــــأتى بهـــــا للمنـــــزل   ابـــــن الثـــــرى يحـــــب ويتـــــزوج فتـــــاة فقيـــــرة ســـــرا
ــــالجميع يراودونهــــا،  كخادمــــة ــــإذا ب ــــذاك هــــو .  ف ــــن نوعــــه آن ــــادر م الن

ــــة  ــــى االنضــــمام للطبق ــــذين صــــعدوا ســــريعا ورغبتهــــا ف ــــاء ال طبقــــة األثري
دفـــــاع .  ، التـــــى قـــــدمت هنـــــا كمفلســـــة ماديـــــا األرســـــتقراطية التقليديـــــة

  . ، فى إنتاج الستوديو مصر عن الطبقة األخيرة وتقاليدها
  قمر الزمان 

  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٦مصر 
ـــــع األفـــــالم اللبنانيـــــة للتجـــــارة والســـــينما  [ ســـــيف ]  شـــــافعى لتوزي

ـــــــيلم ـــــــام : [ قصـــــــة.  ف بهجـــــــت :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  ] حســـــــن اإلم
:  المخــــــــرج.  م.  مــــــــاهر عبـــــــد النـــــــور:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  قمـــــــر

مركبــــة .  ، محمــــد بكــــر حســــين بكــــر:  فوتوغرافيــــا.  محمــــود الصــــيفى
أشــــــرف .  ليلــــــى الســــــايس:  نيجــــــاتيف؛  عنايــــــات الســــــايس:  الفــــــيلم

رفعـــــــــت :  ؛ تصـــــــــنيع العـــــــــرائس صـــــــــالح الســـــــــقا:  علـــــــــى العـــــــــرائس
.  ، نبيلــــة قنــــديل عبــــد الوهــــاب محمــــد:  تــــأليف األغــــانى.  الشــــربينى

ـــــــى إســـــــماعيل أحمـــــــد صـــــــدقى:  تلحـــــــين األغـــــــانى ،  ، مصـــــــطفى عل
.  ، تغريـــــــد البشبيشـــــــى وفـــــــاء مصـــــــطفى:  الغنـــــــاء.  فـــــــاروق ســـــــالمة

ـــــام:  الموســـــيقى التصـــــويرية ـــــودى اإلم ـــــدس الصـــــوت.  م أنـــــدريا :  مهن
ـــــديلس ـــــاج.  زان ـــــاچ.  فـــــؤاد األلفـــــى:  مـــــدير اإلنت ـــــد :  مونت صـــــالح عب
ســـــــــيد :  إنتـــــــــاج.  رمســـــــــيس مـــــــــرزوق:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  الـــــــــرازق
  . ] حسن اإلمام : [ إخراج.  طنطاوى
ـــــو .  ســـــعيد صـــــالح.  مصـــــطفى فهمـــــى.  نجـــــالء فتحـــــى:  بطولـــــة أب

ــــة فــــاخر.  بكــــر عــــزت ، محمــــد  يــــونس شــــلبى:  راك مــــعباالشــــت.  هال
  .  ، محمد شوقى ، إبراهيم نصر ، سعاد أحمد ، عزة كمال نجم

، عــــن انضــــمام فتــــاة يتيمــــة لثالثــــة مــــن فنــــانى  ميلودرامــــا استعراضــــية
، مــــــا بـــــين أولهــــــم الشــــــهم  ، وتبــــــاين عالقتهـــــا بكــــــل مـــــنهم المالهـــــى

.  وثــــانيهم المخــــادع والثالــــث األعــــرج الرقيــــق القلــــب والــــذى يحبهــــا
، علـــــى أن مفاجـــــآت  ن الفشـــــل النســـــبى لعـــــرض الفـــــيلم مفاجـــــأةكـــــا

  . حسن اإلمام من نفس النوع توالت بشدة بعد ذلك
  قمر الليل 

  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . محمد سلمان:  إخراج

ـــــو بكـــــر عـــــزت ، وليـــــد توفيـــــق ، ســـــعيد صـــــالح ليلـــــى علـــــوى ،  ، أب
،  الصــــغير ، نعيمــــة ، صــــالح نظمــــى ، مــــريم فخــــر الــــدين فيفــــى عبــــده
  . ، حسن اليمانى يوسف فوزى

ــــة حققــــت فشــــال مؤكــــدا ــــة غنائي ،  أم يفقــــد ابنهــــا.  ميلودرامــــا عاطفي
، بشــــــــاب شــــــــبيه لتعــــــــيش فــــــــى وهــــــــم  فيأتيهــــــــا صــــــــديقها اللعــــــــوب

بـــــالطبع هنـــــاك قصـــــة حـــــب لهـــــذا الشـــــاب مـــــع فتـــــاة ثريـــــة .  الســـــعادة
  . أنقذها من االنتحار
   ٢/١القمر المر 

Bitter Moon 
  ق م ١٣٩)   — ( ١٩٩٢يطانيا ؛ بر   فرنسا
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Peter Coyote, Emmanuelle Seigner. Hugh Grant. Kristin 
Scott Thomas. Luca Vellani, Boris Bergman. And Victor 
Benerjee. 
،  علـــــــى ظهـــــــر بـــــــاخرة تقطـــــــع المتوســـــــط فـــــــى طريقهـــــــا إلســـــــتانبول

، شــــابا بريطانيــــا  ) كويــــوت (يجتــــذب أميركــــى مقعــــد متوســــط العمــــر 
بعيـــــدهما الســـــابع )  سجرانـــــت وســـــكوت تومـــــا (يحتفـــــل مـــــع زوجتـــــه 

، ليــــروى لــــه مســــيرة حياتــــه الجنســــية مــــع زوجتــــه نجمــــة  علــــى البــــاخرة
الفاتنـــــة ســـــاينيه هـــــى زوجـــــة الموجـــــه  (ملهـــــى البـــــاخرة فائقـــــة اإلثـــــارة 

پوالنســــــــــكى فــــــــــى الحيــــــــــاة الواقعيــــــــــة واكتشــــــــــاف فيلمــــــــــه الســــــــــابق 
، تقــــدم هنــــا بعضــــا مــــن أســــخن مشــــاهد الجــــنس التــــى  ” اإلرهــــاب “

ــــــ.  ) عرفتهــــــا الشاشــــــة ــــــة م ــــــذب أضــــــواؤها الحارق ــــــى أن تجت ن الطبيع
ـــــزوج ـــــة هـــــذا ال ـــــر متوقع جـــــو .  ، وتقـــــود األحـــــداث نحـــــو نهايـــــات غي

ـــــة ـــــى  شـــــهوانى للغاي ـــــاقش بصـــــراحة خاصـــــة المشـــــاعر الجنســـــية ف ، ين
، لكـــــن لـــــيس بدرجـــــة العمـــــق وال اإلقنـــــاع  الطبقـــــة الوســـــطى المعاصـــــرة

  . التى قد تتوقعها
  قمر مكتمل فى پاريس 

Full Moon in Paris 
  ]  بالفرنسية  [ق م  ١٠٢)   ت  ( ١٩٨٤فرنسا 

Aka: Les Nuits de la Pleine Lune (OTitle) 
Margaret Menegoz; Les Films du Losange; Les Films 

Ariane. Eric Rohmer’ Comedies et Proverbes. DPh: Renato 
Berta, >Jean-Paul Toraille, Gilles Arnaud.< AD: Pascale 
Ogier. E: Cecile Decugis, >Lisa Heredia.< M: Elli and 
Jacno. Eric Rohmer. ¤. 

Pascale Ogier, Tcheky Karyo, Fabrice Luchini. >Virginie 
Thevenet, Christian Vadim, Laszlo Szabo. >Lisa Graneri, 
Mathieu Schiffman, Anne-Severine Liotard, Hervé 
Grandsart.<< 



٢٨٠  

ــــــة تلخــــــص ــــــارة البداي ــــــد :  كــــــل شــــــىء  عب ــــــرف امــــــرأتين يفق مــــــن يع
رســـامة هندســـية تقـــيم مــــع !  ، ومـــن يمتلـــك منـــزلين يفقــــد عقلـــه روحـــه

، بينمـــا تســـتأجر شـــقة أخـــرى فـــى  صـــديقها فـــى ضـــاحية ســـان ال فــــاليه
ــــت بمفردهــــا ــــث تفضــــل قضــــاء بعــــض الوق ــــرب عملهــــا حي ــــاريس ق .  پ

ـــرى أنهـــا وحبيبهـــا يجـــب أن يقضـــيا معظـــم  ـــة هـــى أنهـــا ت العقـــدة الدرامي
، بينمـــا يـــرى هـــو  وقـــت متباعـــدين كـــل فـــى إهتماماتـــه ومـــع أصـــدقائهال

ــــى مــــدى شــــهور الشــــتاء.  العكــــس ــــابع األحــــداث عل ، لتســــفر فــــى  تت
ـــــــب ـــــــذلك الحبي ـــــــدها ل ـــــــة عـــــــن فق ـــــــى  النهاي ـــــــر بشـــــــىء ف ، دون الظف

مـــــــن المسلســـــــلة  (إحـــــــدى كوميـــــــديات إيريـــــــك العاطفيـــــــة .  المقابـــــــل
، ربمـــــا تكـــــون  ) ’ كوميـــــديات وأمثـــــال ‘التـــــى أعطاهـــــا عنوانـــــا فرعيـــــا 

، لكنهـــا ال تهـــم  دراســـة جـــادة لموقـــف مـــا فـــى عالقـــة الرجـــل والمـــرأة
ـــــبطء التـــــى  ـــــة شـــــديدة ال ـــــة الحواري تأكيـــــدا ســـــوى عشـــــاق هـــــذه النوعي

ــــاريس ــــى .  تــــدور فــــى أوســــاط مثقفــــى پ ــــالى الت ــــوان هــــو اللي ــــى العن معن
، مــــع إيحــــاء بأنهــــا الليــــالى التــــى  يعتقــــد أن النــــوم يجــــافى النــــاس فيهــــا

ــــ ــــه فيهــــاانتقاهــــا الف ــــدور أحداث ــــن كــــل شــــهر لت ــــك دون أن  يلم م ، وذل
  ! تدرك البطلة أنها لم تنم فيها

  
  : القناع الساحر

  ’ ! بعد هذا الفيلم قفز ليصبح أغلى نجم فى العالم ‘
  القمر والپنيات الستة 

The Moon and Sixpence 
  ) وتتابع م (ق أأ  ٨٩)   — ( ١٩٤٣أميركا 

United Artists [Stanley Kramer]. M: Ditmitri Tiomkin. E: 
George Hively, Richard L. van Enger. PD: Gordon Wiles. 
DPh: John F. Seitz. S: Albert Lewin. N: W. Somerset 
Maugham. P: David L. Loew. D: Albert Lewin. 

George Sanders, Herbert Marshall, Doris Dudley, Steve 
Geray, Eric Blore, Florence Bates, Albert Bassermann, 
Molly Lamont, Elena Verdugo, Heather Thatcher. 
ـــــــاة الرســـــــام  ـــــــى حي ـــــــة عل ـــــــة المبني ـــــــوم التخيلي ـــــــة سومرســـــــيت م رواي

ـــــــول جوجـــــــان ـــــــاعى الفرنســـــــى پ ـــــــدور مـــــــوم  .  االنطب مارشـــــــال يقـــــــوم ب
ككاتــــب يقــــوم بتحــــرى قصــــة حيــــاة سمســــار اســــتثمار إنجليــــزى قــــرر 

ــــل  ــــه وأســــرته ب ــــههجــــر عمل .  ، بهــــدف واحــــد أن يصــــبح رســــاما ووطن
ــــدة والمتمــــردة ــــة الجدي ــــج باالتجاهــــات الفني ــــى تع ــــاريس الت ،  يرحــــل لپ
ـــــه ـــــه بفن ـــــر عن ـــــد التعبي ـــــر زيفـــــا وســـــطحية ممـــــا يري ـــــه يجـــــدها أكث .  لكن

يســــــتقر فــــــى تــــــاهيتى حيــــــث تفجــــــر حيلتهــــــا الفطريــــــة المــــــادة الخــــــام 
ور تتــــابع النهايــــة الملــــون يصــــ.  للشــــكل الفنــــى الــــذى يعتمــــل داخلــــه

ــــــق  ــــــدأ يحق ــــــث ب ــــــا هــــــو لحظــــــة انتصــــــاره حي لوحــــــان جوجــــــان ودرامي
.  االعتــــــراف والتقـــــــدير قبيـــــــل نهايـــــــة حياتــــــه بمـــــــرض البـــــــرص بقليـــــــل

، رغـــــم االتقــــــان الشـــــامل لكـــــل العناصــــــر  ســـــاندرز هـــــو كــــــل العـــــرض
ــــــة تمثيليــــــة الشاشــــــة وتفاصــــــيلها والخلفيــــــات  ــــــاع المــــــائج وكثاف واإليق

ــــــة ــــــة الزاهي ــــــد أداؤه للشخصــــــي التاهيتي ــــــد خل ــــــر ، وق ــــــى نحــــــو يثي ة عل
،  ، وهــــــو يجســـــــد مزيجــــــا مــــــن األنانيــــــة واأللـــــــم االســــــتغراب أحيانــــــا
ــــاط ــــة الجمــــوح واإلحب ــــن  ، الفكــــر والرغب ــــه م ــــى آخــــر مــــا تمــــوج ب ، إل

المحتـــــــوى تمـــــــردى مـــــــاجن يتحـــــــدى كـــــــل .  متناقضـــــــات وصـــــــراعات
ــــــذاك ــــــوود آن ــــــت تصــــــرح بهــــــا هولي ــــــى كان ــــــة الت ،  الشــــــفرات األخالقي

ـــــاوبالفعـــــل روجعـــــت المخطوطـــــة لتطويعهـــــ ـــــه يظـــــل فيلمـــــا  ا رقابي ، لكن
ـــــة ، والشخصـــــية كمـــــا كتبهـــــا ووجههـــــا  يحطـــــم كـــــل الجوامـــــد األخالقي

ــــه  ليــــوين وكمــــا جســــدها ســــاندرز تشــــع مــــا هــــو أكثــــر بكثيــــر ممــــا تقول
انظـــــــــر النســـــــــخة التليفــــــــــزيونية الدقيقـــــــــة وثائقيـــــــــا .  ســـــــــطور الحـــــــــوار

 . ١٩٨٠”  جوجان الوحشى “
AAN: Scr of a Dramatic or Comedy Pic. 

  ناص الق
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . يس إسماعيل يس:  إخراج
ــــــان ، ســــــمير غــــــانم شــــــهيرة ،  ، أحمــــــد شــــــوقى ، عهــــــد ، ســــــيد زي
ــــــد المــــــنعم ، جمــــــال شــــــبل منيرفـــــــا ــــــب ، عــــــادل عب ،  ، مــــــروة الخطي

، نصــــــر  ، أحمــــــد أبــــــو عيبــــــة ، أبــــــو الفتــــــوح عمــــــارة جمــــــال شــــــيخون
  . سيف

ـــــــديا غموضـــــــية ركيكـــــــة دون المســـــــتوى بالنســـــــ ،  بة لموجههـــــــاكومي
ــــة ــــاة ثري ــــة فت ــــة عــــن اكتشــــاف جث ــــة الحقيقي ــــم تكتشــــف الجث ــــم  ، ث ، ث

  . خطة زوجين قريبين لها وراء كل هذا
   ٢/١القناص المحترف 

Silent Hunter 
  ق م ٩٣)  وليد التابعى  ( ١٩٩٤أميركا 

[Big Bicas] Dead Reckoning Productions [Taurus 7 Film 
Productions; First National Funding]. C: Andrea Kenyon 
and Associates. AscPs: Max Zenter, Eris Salvatori. LineP: 
David Pollock. DsPh: Curtis Petersen, Stephen Reizes. AD: 
David Blanchard. Er: Guido Piccone. M: Raymond C. Fabi. 
ExcP: Wolf Schmidt. S: Errol Dasilva, Bud Fleisher, 
Richard Longar. P: Claudio Castravelli. D: Fred 
Williamson.  ↑ MScrComp and Perf: Raymond C. Fabi. 

Miles O’Keefe. ¤. Peter Colvey. Lynne Adams. Jason 
Cavalier. Sabine Karsenti. And Fred Williamson -as Sheriff 
Mantee.  ↑ Frank Fontaine, Louis Pharano, Michael 
O’Reilly, Sam Stone, Cindy Ellis, Erika Rafuls, Ben 
Lawson, Brandon Cheatham, Anthony Giamo, Marc 
Mercuey, Ted Vernon, Scotty Gallin, Mario Ortiz, J. 
Michael Christopher, C. Michael Jason, John Walsh, Marc 
Desourdy, Gilbert Larose, Minor Mustain, Peter Cox, Roy 
Anderson, A.J. Henderson, Stephane Lefebvre, Alan 
Legros, Dave Rugby, Mike Scherer, Richard Zeman, Annie 
Dufresne, Rok & Noel -[dogs], Daniel Zentner, Chuck 
Bernhardt, Armand Cassis, Jim Vickers, Ron Russell, 
Dakota Horvath, Michael Chiarelli. 

ى ميــــامى تختطفــــه وزوجتــــه وابنتــــه عصــــابة ســــطو مســــلح شــــرطى فــــ
ــــق هربهــــا ، األمــــر الــــذى يســــفر  تصــــادف أن كــــانوا موجــــودين فــــى طري

ــــه هــــو بالكــــاد ــــى .  عــــن مصــــرع المــــرأتين ونجات ــــدا إل ينتقــــل مــــن فلوري
،  المفــــروض أنهـــا فــــى النيـــو إنجالنــــد (منطقـــة غابـــات جليديــــة جبليـــة 

ديـــــــد المواقـــــــع إذ تتحاشــــــى عـــــــادة األفــــــالم المصـــــــورة فـــــــى كنــــــدا تح
ـــــة ـــــة ) بدق ـــــاة عزل ـــــاك حي ـــــيش هن ـــــن صـــــديق كهـــــل مقعـــــد  ، ليع ، إال م

بعــــــد عــــــامين تــــــأتى ذات العصــــــابة المكونــــــة مــــــن .  وابنتــــــه الصــــــغيرة
،  رجلــــــين وامــــــرأة لتمــــــارس سلســــــلة مــــــن عمليــــــات الســــــطو الــــــدموى

، وليبــــــدأ هــــــو  ويتكــــــرر مــــــا ســــــبق بقتــــــل الصــــــديق واختطــــــاف االبنــــــة
لهــــم فـــى الغابـــات المغطــــاة  مطـــاردة عنيفـــة لهـــم ولــــبعض شـــركاء جـــدد

، يقـــــدم ميلودرامـــــا  فـــــيلم صـــــغير متوســـــط اإلثـــــارة.  بالجليـــــد الكثيـــــف
  . انتقام بال تميز يذكر
  ☺  ١قناع الرعب 

Halloween 
  ق م ٩٣)    ف  ( ١٩٧٨أميركا 

S: John Carpenter and Debra Hill. DPh: Dean Cundey. 
FE: Tommy Wallac, Charles Bornstein. M: John Carpenter. 
AscP: Kool Lusby; PM: Don Behrns. PD: Tommy Wallace. 
ExcP: Irwin Yablan-. P: Debra Hill. D: John Carpenter. 

Donald Pleasen in. ¤. Jamie Lee Curtis -as Laurie. Nancy 
Loomis -as Annie. And P.J. Soles -as Lynda. Charles 
Cypher. Ftr: Kyle Richards, Brian Andrews. 

عامــــا الفـــــيلم صــــاحب الــــرقم القياســـــى لنســــبة اإليـــــرادات  ١٥ظــــل 
فــــــى  ١:  ٢٥٠إلــــــى التكــــــاليف الوحيــــــد فــــــى تــــــاريخ الســــــينما وهــــــو 

’  المارياتشـــــى ‘، وذلـــــك إلـــــى أن ضـــــربه  إيراداتـــــه الســـــينمائية وحـــــدها
ـــــــيلم أصـــــــغر  ] ” عـــــــودة االنتحـــــــارى “ [ ـــــــه ف ـــــــارق أن ، لكـــــــن مـــــــع ف

م الوحيـــــد بتكلفـــــة متوســـــطة نســـــبيا يحقـــــق ، ويظـــــل هـــــذا الفـــــيل بكثيـــــر
، بينمــــــــا الفــــــــيلم  ألــــــــف دوالر ٣٢٠تكلــــــــف  (مثــــــــل هــــــــذا النجــــــــاح 

ــــــــف  .  دوالر فقــــــــط كمــــــــا تجــــــــرى األســــــــطورة ٧٠٠٠المــــــــذكور تكل
والواقــــع هنــــاك اســــتثاء واحــــد يفــــوق كليهمــــا لكــــن ال يؤخــــذ دائمــــا بــــه 

، الـــــذى حقـــــق  انظرـ   ١٩٧٢”  الحلـــــق العميـــــق “هـــــو فـــــيلم الپورنـــــو 
، وإن بـــــــإيرادات تقديريـــــــة ومـــــــن غيـــــــر  ضـــــــعف تكلفتـــــــه نحـــــــو ألفـــــــى

، وتكلفتـــــــة  المســـــــالك الرســـــــمية للبيـــــــزنس المعتـــــــاد لعـــــــرض األفـــــــالم
، أو حــــــــوالى  دوالر ٢٤٠٠٠تتوســــــــط الفيلمــــــــين المــــــــذكورين وهــــــــى 

ــــدوالرات المارياتشــــى ــــف ب ــــة أل ــــد .  ) مائ ــــة عي ــــدى قناعــــا ليل طفــــل إرت
.  تجميـــــع القديســـــين وقتـــــل أختـــــه بعـــــد أن أحضـــــرت صـــــديقها للبيـــــ

ـــل  ١٥بعـــد  ـــدأ سلســـلة قت عامـــا يهـــرب مـــن المصـــحة ويعـــود للبلـــدة ليب
المـــــذهل أن هـــــذا القاتـــــل ال يقتـــــل .  لفتيـــــات مدرســـــة بـــــنفس الطريقـــــة

ـــــه ـــــل أى شـــــىء حـــــول طبيعت ـــــه ويمكـــــن تخي ـــــرف أهداف ،  وال نكـــــاد نع
رعــــب قــــوى .  بمــــا فيهــــا أنــــه مجــــرد معنــــى أو رمــــز مجــــرد ولــــيس إال

لبنــــاء وإحــــاالت مثقفــــة ألفــــالم ، مــــع كثافــــة فــــى ا تمامــــا وصــــنعة رفيعــــة
مــــن هــــذه األفــــالم المشــــاهد .  ، كلهــــا تجعــــل منــــه متعــــة فائقــــة شــــهيرة

ـــــن  ـــــدمها م ـــــى ق ، واإلحـــــاالت  ” كواكـــــب ممنوعـــــة “و”  الشـــــىء “الت
ســـــــام  (هيتشـــــــكوك وابرزهـــــــا اســـــــم البطـــــــل ”  ســـــــايكو “العـــــــدة إلـــــــى 

ــــووميس ــــاريون إلحــــدى الشخصــــيات النســــائية ) ل .  ، وكــــذلك اســــم م
، رغـــــم أنهـــــا ال تزيـــــد  ، ومرعبـــــة بالفعـــــل نتر رائعـــــة حقـــــاموســـــيقى كـــــارپ

ـــــانو ال تـــــوحى بـــــأى  عـــــن مجـــــرد إيقاعـــــات بســـــيطة متكـــــررة علـــــى البي
ــــارد .  رعــــب لــــدى ســــماعها منفصــــلة ــــنهج بيرن لعلهــــا هكــــذا محاكــــاة ل

وإحالـــــــة أخـــــــرى ال تخطئهـــــــا األذن لهـــــــذا ”  ســـــــايكو “هيرمـــــــان فـــــــى 
ــــرتيس .  الفــــيلم ــــى كي ة هــــى فــــى حــــد بالمناســــب (أول أفــــالم جــــاميى لي

وهــــى رائعــــة .  ) ! ذاتهــــا إحالــــة لســــايكو ألن أمهــــا هــــى چانيــــت ليــــى
ـــدا تمامـــا ـــد أنهـــا تخلـــت عـــن هـــذا المســـتوى أب ـــم يب ـــه .  ، ول صـــدرت ل

ــــام  ــــى الع ــــن  ١٩٩٥خمســــة اســــتطرادات أخــــرى آخرهــــا ف ــــة م ، وحفن
  . األفالم التى حاكته

   القناع الساحر 
The Mask 

  ق م ١٠١ )  س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
New Line [Dark Horse Entertainment]. Based on Chrs 

Appearing in Dark Horse Comics. Exc in Charge of P: 
Deborah Moore. Exc in Charge of Post P: Joe Fineman. C: 
Fern Champion; Mark Paladini. MSup: Bonnie Greenberg. 
Chor: Jerry Evans. SpMUp Created: Greg Cannom. 
VFxCnslts: Ken Ralston, Scott Squires, Steve ‘Spaz’ 
Williams. CD: Ha Nguyen. M: Randy Edelman. E: Arthur 
Coburn. PD: Craig Stearns. DPh: John R. Leonetti. AscP: 
Carla Fry. ExcP: Mike Richardson, Charles Russell, 

Michael de Luca. St: Michael Fallon and Mark Verheiden. 
S: Mike Werb. P: Bob Engelman. D: Charles Russell. 

Jim Carrey.  Peter Riegert. Peter Greene. Amy Yasbeck. 
With Richard Jeni. Orestes Matacena. Tim Bagley, Nancy 
Fish, Johnny Williams. Reginald E. Cathey, Jim Doughan, 
Denis Forest. And Intrd Cameron Diaz.  SptCast 
-InAlphOrder: Joseph Alfiere, B.J. Barie, Catherine Berge, 
Phil Boardnan, Benjamin J. Stein, and Max -as Milo the 
Dog. 

مدينـــــــــــة  ‘.  معالجـــــــــــة فائقـــــــــــة للقصـــــــــــص الكوميديـــــــــــة المصـــــــــــورة
موظـــف بنـــك شـــاب فاشـــل فـــى كـــل شـــىء يعثـــر علـــى قنـــاع :  ’ الحافـــة

النرويجـــــى ، الـــــذى يحيلـــــه لشـــــخص مفعـــــم بالحيويـــــة ’  إلـــــه الخـــــدع ‘
تقــــــع فتـــــــاة العصـــــــابات .  ) وإن قبــــــيح الوجـــــــه (وخــــــارق التصـــــــرفات 

ــــاز ( ــــى عــــن عصــــابتها)  دي ــــه صــــحفية  فــــى غرامــــه وتتخل ، بينمــــا تخون
ــــــك ( ــــــزعيم العصــــــابة)  يزب ــــــاع ل ــــــذى يســــــلم البطــــــل  وتســــــلم القن ، ال

ســــرقة  (تدائــــه للقنــــاع للشــــرطة عــــن أفعالــــه الخارقــــة للقــــانون لــــدى ار 
ــــــك مــــــثال ــــــب القبــــــيح صــــــديق .  ) بن ــــــل معقــــــود اآلن علــــــى الكل األم

، وذلـــــك قبـــــل أن يفجـــــر الشـــــرير البطلـــــة فـــــى الملهـــــى الـــــذى  البطـــــل
مـــن صـــفر إلـــى  ‘كوميـــديا ومـــؤثرات فائقـــة وكلمـــة الدعايـــة !  تغنـــى فيـــه

ــــوى باإلنجليزيــــة (’  بطــــل ــــق علــــى كــــارى كشخصــــية )  جنــــاس لغ تنطب
بعـــد هـــذا الفـــيلم قفـــز ليصـــبح أغلـــى نجـــم فـــى .  ةوكممثـــل فـــى الحقيقـــ

لحد مــــــا ينطبــــــق ذات القــــــول علــــــى الفاتنــــــة ديــــــاز التـــــــى ـ  !  العــــــالم
لحــــق .  أصــــبحت نجمــــة مــــن بعــــده مــــع فــــارق واحــــد أنــــه أول أفالمهــــا

  . به فى العام التالى مسلسل استحراك تليفـزيونى
AAN: VFx (Scott Squires, Steve Williams, Tom Bertino, 

John Farhat). 

  قناع السعادة 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٨٤)  ت ( ١٩٨٠مصر ح 

:  تــــأليف الكاتــــب الفرنســــى ↑.  تليفـــــزيون جمهوريــــة مصــــر العربيــــة
.  شـــــنودة جــــــرجس:  ؛ اإلعـــــداد التليفـــــــزيونى والســـــيناريو كليمونصـــــو

؛  ســــمير نــــور الــــدين:  ؛ المنفــــذ حســــام مصــــطفى:  مهنــــدس الــــديكور
.  ملـــــك منيـــــر:  ؛ مهنـــــدس اإلضـــــاءة ســـــلوى عـــــوض:  يـــــاءتصـــــميم أز 

ـــــــديرو التصـــــــوير ـــــــراهيم خطـــــــاب ســـــــمير الصـــــــبان:  م ، ممـــــــدوح  ، إب
:  إعـــــــداد موســـــــيقى.  ، محمـــــــد زغلـــــــول ، ســـــــامية صـــــــبحى العســـــــال

:  ؛ منفـــــــذ ســـــــعيد توفيـــــــق:  ؛ مـــــــدير اإلنتـــــــاج إبـــــــراهيم أبـــــــو المجـــــــد
ســـاعد فـــى .  يوســـف مـــرزوق:  المنـــتج المنفـــذ.  محمـــود عبـــد الفتـــاح

، محمـــــــد أبــــــــو  ، محمـــــــد األصـــــــيلى ســـــــالمة الجبرونـــــــى:  اإلخـــــــراج
ــــــــــد المــــــــــنعم المجــــــــــد ــــــــــد  : [ إخــــــــــراج.  ، نشــــــــــوى عب محمــــــــــد عب
  . فتوح نشاطى:  ترجمة ↑ ␡.  § ] السالم

، وحيـــــــــد  ليلـــــــــى طـــــــــاهر:  بطولـــــــــة.  ¤.  محمـــــــــود المليجـــــــــى ↑
، عثمــــان  ، عبــــد المـــنعم عيســــى ، محمـــد الســــقا ، علــــى عــــزب عـــزت

، إبــــــــراهيم أبــــــــو  وســــــــيلة حســــــــين ، ، عــــــــزت المشــــــــد الحمامصــــــــى
  . رشوان توفيق:  باالشتراك مع.  ، أمين العزب المجد

مســــــرحية األديــــــب والسياســــــى الفرنســــــى چــــــورچ كليمونصــــــو عــــــن 
ـــد لـــه  شـــاعر صـــينى ضـــرير ـــى دواء مـــن أحـــد الســـحرة يعي ، يحصـــل عل

ــــــه  بصــــــره ــــــه يســــــخر من ، فيكتشــــــف أن صــــــديقه يســــــرق أشــــــعاره وابن
ــــأتى ليســــرق ما ــــهوســــجين أحســــن إليــــه ي ، وأســــوأ األشــــياء أن زوجتــــه  ل

ـــــه مـــــع صـــــديقه اآلخـــــر الســـــاحر كـــــان قـــــد حـــــذره أن التريـــــاق .  تخون
، ومـــــن ثـــــم يعتقـــــد أن  ال أن يبصـــــر فقـــــط’  يـــــرى الحقيقـــــة ‘ســـــيجعله 

، أو مـــا يســــميه  األمـــر كلــــه مجـــرد شــــغل ســـحرة فيقــــرر العـــودة للعمــــى
تنفيـــــذ جيــــد فـــــى حــــدود اإلنتـــــاج الصــــغير التقليـــــدى .  قنــــاع الســــعادة

، وحـــــــاول اإلنتـــــــاج هـــــــذه  ة المســـــــرح العـــــــالمى التليفــــــــزيونيةلسلســـــــل
  . المرة أن يستخدم مالبس وتنميق صينيين للشخصيات

   ٢/١قنديل أم هاشم 
  ق أأ ١١٣)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 

ـــــــى حقـــــــى:  قصـــــــة.  المؤسســـــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســـــــينما .  يحي
 . فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  موســـــــيقى.  صـــــــبرى موســـــــى:  ســـــــيناريو وحـــــــوار

ــــراهيم عــــادل:  مــــدير التصــــوير.  حســــين عفيفــــى:  مونتــــاچ ، عــــادل  إب
  . كمال عطية:  إخراج.  عبد العظيم

، عبــــد الــــوارث  ، صــــالح منصــــور ، شــــكرى ســــرحان ســــميرة أحمــــد
ـــــــــة رزق عســـــــــر ـــــــــب ، أمين ـــــــــة ، ماجـــــــــدة الخطي ـــــــــة األلماني :  ، الممثل

  . كوليكوفـسكى
أبنــــاء  طبيــــب العيــــون العائــــد مــــن دراســــته بالخــــارج يكتشــــف أن كــــل

الحــــــى يعــــــالجون مرضــــــى عيــــــونهم بقطــــــرات زيــــــت قنــــــديل الســـــــيدة 
تحــــــين لحظــــــة الصــــــدام عنــــــدما يكتشــــــف أن والدتــــــه تعــــــالج .  زينــــــب

، ممـــا يـــؤدى إلـــى قطيعـــة بينـــه وبـــين  خطيبتـــه بزيـــت القنـــديل فيحطمـــه
ــــين العلــــم واإليمــــان لكنــــه .  أهــــالى الحــــى وأقربــــاؤه ــــة تصــــالحية ب نهاي

ـــدينين فحـــاو  ـــم يعجـــب المت ـــة رغـــم هـــذا ل ـــيس الدول ـــدى رئ ـــة ل لوا الوقيع
ـــــاره فيلمـــــا مـــــن إنتاجهـــــا ـــــه وقـــــف فـــــى صـــــف الفـــــيلم بعـــــد  باعتب ، لكن

  . مشاهدته له
   ٢/١القنص الليلى  

Night Hunt 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٣إيطاليا 

Aka: Survive the Night (US). 
RaiDue [Heartstar Productions Ltd]. M: Fred Mollin. E: 

Marcus Manton. PD: Tony Hall. DPh: Curtis Petersen, CSC. 
P: John Danylkiw. TP: Steven Whitney. St: Jerry Lazarus 
and Steven Whitney. D: Bill Corcoran.  ExcP: Stanley M. 
Brooks. C: Claire Walker Casting -Toronto, Hughs-Moss 
Casting -New York, Jessica Gilburne. 

Str: Stephanie Powers. Helen Shaver. Kathleen Robertson. 
Larry Gilliard, Jr. Co-Str: Simon Reynolds, Frances Hyland, 
Chaz Lamar Shepherd. And Intrd Currie Graham. ↑ Walter 
Alza, Jr., Louis di Bianco, Andre Mayers, Peter MacNeill, 
Robert Thomas, Pedro Guevara Mann, Diego Fuentes, Ernie 
Jackson, Richard Yearwood, Frances Fridel, Danny Lima, 
Ellen Dubin, Janet Bailey, Spirit Synott, Richard 
Chevolleau, Sandra Caldwell, Chernelle Tuitt, Ashley 
Brown, Booth Savage. 

ـــــة مـــــع تليفــــــزيونية متز ـ  يوركيةـ  نيوـ  نســـــخة نسائية ـــــة الحكـــــم “امن :  ” ليل
أم شـــــابة وابنتهـــــا طالبـــــة الهندســـــة يخرجـــــون لســـــبب مـــــا للشـــــارع فـــــى 



٢٨١  

ينفــــذ وقــــود الســــيارة .  جنــــوبى البــــرووكلين لــــيال فــــى يــــوم عيــــد الشــــكر
وتــــنقض عليهمــــا عصــــابة شــــوارع يقودهــــا زعــــيم أبــــيض متعصــــب شــــاب 

ــــــون ــــــر .  وشــــــبه مجن ــــــتالن أول األم ــــــى دفاعهمــــــا عــــــن نفســــــيهما يق ف
ــــالتوازى  ، ومــــن ثمــــة يتصــــاعد الصــــراع بحــــدة بةعضــــوا فــــى العصــــا ، ب

، وكــــذا ســــعى األب لــــذات  مــــع محــــاوالت الشــــرطة تعقــــب مــــا يجــــرى
صــــبى زنجــــى فــــى العصــــابة يتحــــول لجانبهمــــا عنــــدما يعدانــــه .  الشــــىء

ــــــة إخراجــــــه مــــــن الحــــــى  .  ) أليس كــــــذلكـ  فكــــــرة ســــــاذجة  (بمحاول
ـــــــزيونى ــــــيلم تليف ــــــد بالنســــــبة لف ــــــائق جي ــــــف ف ل ، وتشــــــويق متواصــــــ عن

  . الهث لألنفاس طوال الوقت
   ٢/١قهوة المواردى 

  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٢مصر 
أفــــــالم هشــــــام أبــــــو ]  مصــــــر للتوزيــــــع ودور العــــــرض الســــــينمائى [

.  محســــن زايــــد:  ســــيناريو وحــــوار.  محمــــد جــــالل:  قصــــة.  النصــــر
ــــــــى ســــــــعد:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية ــــــــاچ.  عل .  فتحــــــــى داوود:  مونت

.  عبـــــد المـــــنعم بهنســــــى:  مـــــدير التصـــــوير.  نهـــــاد بهجـــــت:  منـــــاظر
  . هشام أبو النصر:  إخراج

،  ، فــــاروق الفيشــــاوى ، يوســــف شــــعبان ، نبيلــــة عبيــــد فريــــد شــــوقى
، مهـــــا  ، ناديـــــة زغلـــــول ، ممـــــدوح عبـــــد العلـــــيم عبـــــد الســـــالم محمـــــد

، عليــــــة  ، فريــــــد محمــــــود ، إبــــــراهيم نصــــــر ، حســــــن حســــــنى عثمــــــان
  . ، حافظ أمين الصغير، نعيمة  ، الظاهر بيبرس عبد المنعم

ـــاح االقتصـــادى ـــد حـــل بهـــا عصـــر االنفت ، ظهـــرت محـــال  الحـــارة وق
، عــــــــــاد البلطجــــــــــى  ومكاتــــــــــب االســــــــــتيراد)  الپوتيكــــــــــات (األزيـــــــــاء 
نفـــس ثيمــــة .  ، ولكـــن القـــيم وابنـــاء البلــــد يتصـــدون ويقـــاومون القـــديم

ـــــو النصـــــر  ـــــد هشـــــام أب ـــــراث المباشـــــرة جـــــدا عن ”  األقمـــــر “انظر ـ  الت
فـــــيلم صـــــنع :  ، والنهايـــــة لوحـــــة مكتوبـــــة اشـــــرة هنـــــا أكثـــــرالمب.  مـــــثال

  ! فى مصر
  ٢/١القوة العاشرة من نافارون 

Force 10 from Navarone 
  ق م ١٢٨)  س/    ف/  ت ( ١٩٧٨بريطانيا 

  . ” نضال أبطال الفرقة العاشرة “:  س
[Columbia] AIP [Guy Hamilton]. M: Ron Goodwin. E: 

Raymond Poulton. PD: Geoffrey Drake. DPh: Christopher 
Challis. From the N: Alistair MacLean. S: Robin Chapman. 
P: Oliver A. Unger. D: Guy Hamilton. 

Robert Shaw, Harrison Ford, Edward Fox, Franco Nero, 
Barbara Bach, Carl Weathers, Richard Kiel. 

ـــة لـــه بكالســـية النشـــاط الحربيـــة  اســـتطراد متـــأخر وبـــال عالقـــة حقيقي
ــــرت شــــو وإدوارد فــــوكس عضــــوان .  ” نضــــال األبطــــال “العظيمــــة  روب

فـــــى الفريـــــق األصـــــلى يقومـــــان بمهمـــــة هـــــدفها الكشـــــف عـــــن خيانـــــة 
ــــم يمــــت  وقعــــت للمهمــــة األصــــلية فرانكــــو  (، واتضــــح أن صــــاحبها ل

ــــرو ـــــيا والهــــدف هــــو نســــف .  ) ني ــــى يوجوسالف المهمــــة هــــذه المــــرة ف
، وذلـــــــك بمعاونـــــــة مـــــــن  بة للقـــــــوات األلمانيـــــــةجســـــــر حيـــــــوى بالنســـــــ

الحبكــــة التــــى أفســــدت الفــــيلم أن الخــــائن نفســــه .  المقاومــــة المحليــــة
بعـــــض العناصــــر الجيــــدة هنـــــا وهنــــاك كطــــاقم التمثيـــــل !  يكــــرر اللعبــــة

العـــــرض الســـــينمائى .  مشـــــاهد االنفجـــــارات ـ  وبطبيعة الحالـ  الكبيـــــر 
  . ق فقط ١١٨األصلى كان يجرى 

   ٢/١القوة دلتا 
Delta Force 

  ق م ١٢٩)   — ( ١٩٨٦أميركا 
Cannon. M: Alan Silvestri. E: . PD: . DPh: David 

Gurfinkel. S: James Bruner, Menahem Golan. P and D: 
Menahem Golan. 

Chuck Norris, Lee Marvin, Martin Balsam, Joey Bishop, 
Robert Fotster, Lainie Kazan, George Kennedy, Hanna 
Schygulla, Susan Strasberg, Bo Svenson, Robert Vaughn, 
Shelley Winters, Assaf Dayan. 
أول إنتــــاج لشــــركة كــــانون والتوجيــــه ألحــــد صــــاحبيها منــــاحم جــــوالن 

، أساســــا  ، لكــــن دون أن يثبــــت الكثيــــر فــــى صــــندوق التــــذاكر بنفســــه
فتـــرض أنهـــا بســـبب الطـــابع درجـــة ب الزائـــد الـــذى تنـــاول بـــه حادثـــة ي

حقيقيـــــة وهـــــى اختطـــــاف مجموعـــــة فلســـــطينية لطـــــائرة تـــــى دبليـــــو إيـــــه 
يتتبـــــع الفـــــيلم وقـــــائع الحادثـــــة حتـــــى .  ١٩٨٥فـــــى مطـــــار أثينـــــا عـــــام 

، وهـــى قـــوة خاصـــة أميركيـــة  ، ثـــم تنفجـــر فانتازيـــا القـــوة دلتـــا منتصـــفه
ــــع األشــــرار بكفــــاءة وحســــم وأيضــــا مــــرح  تســــتطيع القضــــاء علــــى جمي

، لكــــن مارفــــــين  ســـــتواه المتوســــط المعتـــــادنـــــوريس يــــؤدى بم.  أحيانــــا
مســــتنزف هــــو وبقيــــة هــــذا الطــــاقم الهائــــل )  زميلــــه فــــى قيــــادة القــــوة (

ـــــة علـــــى غـــــرار الكوميـــــديات العجينيـــــة دون  فـــــى أدوار شـــــبه كاريكاتوري
إنتـــــــاج ضـــــــخم أنفقـــــــت عليـــــــه كـــــــانون بســـــــخاء .  مســـــــتوى أى مـــــــنهم

وصـــــورته فـــــى إســـــرائيل مـــــوطن رأس جـــــوالن مؤسســـــها باالشـــــتراك مـــــع 
ـــ ـــاسي ـــة  ورام جلوب ـــال القيمـــة المتوقع ـــه ب ـــة لكن ـــا هـــو مســـلى للغاي ، وطبع

ـــــه بمـــــا فيهـــــا جـــــوالن نفســـــه هـــــذا كـــــان .  مـــــن األســـــماء المشـــــاركة في
أفضــــــل كثيــــــرا وهــــــو يوجــــــه قبــــــل تســــــع ســــــنوات فيلمــــــا عــــــن عمليــــــة 

ــــــى ‘اختطــــــاف فلســــــطينية أخــــــرى لطــــــائرة هــــــو  ــــــة  ‘أو ’  عنتيب العملي
جميــــع األفــــالم األميركيــــة ، والــــذى رغــــم إســــرائيليته فــــاق  ’ ثنــــدربولت

ــــــروين “انظــــــر االســــــتطراد .  عــــــن ذات الموضــــــوع ــــــا الهي كمــــــا ”  مافي
ـــــــى عـــــــام  ـــــــان ف ـــــــة  “، وكـــــــذا انظـــــــر  ١٩٩١يوجـــــــد اســـــــتطراد ث عملي

  . من سلسلة استغلت العنوان بإضافة كلمة كوماندو له”  خاصة
  القوة الضاربة 

Counter Force 
  ق م ٨٦)    ف  ( ١٩٨٧أميركا 

[Overseas Film Group] Soltar [Golden Sun; Esme]. S: 
Douglas Borton. DPh: Joan Gelpi. E: Nicholas Wentworth 
and J. Anthony Loma, Jr. M: Joel Goldsmith. P: Carlos 
Vasallo. D: J. Anthony Loma.  St: Douglas Borton, 
Sandra K. Bailey, Carlos Vasallo, J. Anthony Loma. 
DialogueSup: Robert A. Miller. 1stAstD and ScriptSup: 
Paquita Vilanova. U.S.A. C: Daniel Travis. Car Stunts: 
Alain Petit and Team. CameraOp: Francisco Marin. 
LocationSdMixer: Jaime A. Puig. 

George Rivero. George Kennedy. Andrew Stevens. Isaac 
Hayes. With: Louis Jourdan -as Kassar. ¤. Str: Kevin 
Bernhardt. Hugo Stiglitz. Simon Andreu. With: Kabir Bedi 
-as Koura. Robert Forster -as The Dictator. And Susana 
Dosamantes -as Roxana.  ↑ Enrique Rubio, Betty Moran, 
Robert Miller, Josep Minguell, Habib Abdouz, Jordi Torras, 
Noel J. Samson. Kamel Mansour, Khalil, A. Ibrik, M. Bakri, 
Nancy Venables. 

تظهــــر باســــم مختلــــف  (قــــوة خاصــــة تابعــــة لالســــتخبارات األميركيــــة 
تــــــأتى لجزيــــــرة عربيــــــة فــــــى البحــــــر المتوســــــط لحمايــــــة رئيســــــها )  هنــــــا

الــــــــديموقراطى المخلــــــــوع والــــــــذى تتواصــــــــل محــــــــاوالت العســــــــكريين 
و هــــــو المقاتــــــل الــــــرئيس فــــــى القــــــوة وچــــــورچ  ريفـــــــير .  للــــــتخلص منــــــه

، وقطـــــاع كبيـــــر مـــــن األحـــــداث  كينيـــــدى هـــــو المشـــــرف العـــــام عليهـــــا
يـــــدور فـــــى ردهـــــات المستشـــــفى الـــــذى يعـــــالج بـــــه الـــــرئيس المخلـــــوع 

ـــــه فيهـــــا ـــــوالى محـــــاوالت اغتيال حبكـــــة مفتعلـــــة .  المصـــــاب والـــــذى تت
تخلـــــط دون إقنـــــاع بـــــين أشـــــياء كثيـــــرة منهـــــا مـــــثال قصـــــص ذو الفقـــــار 

ـــــران وغيرهمـــــاعلـــــى بو  ـــــو وشـــــاه إي ، ال ســـــيما مـــــن خـــــالل المســـــاحة  ت
ســـــــمراء الشـــــــعر الجميلـــــــة دوزامـــــــانتيس  (الممنوحـــــــة لزوجـــــــة الـــــــزعيم 

، ســـوى قبـــول نجـــم  أيضـــا ال شـــىء مثيـــر.  ) باهتـــة ككـــل شـــىء آخـــر
يقـــوم بـــدور كســـار  (قـــديم مثـــل لـــوى چـــوردان التمثيـــل فـــى فـــيلم كهـــذا 

  .  التصوير فى أسپانيا.  ) الزعيم المناضل

  
  :  القوة المطلقة

  ’ !  ومرتكب الجريمة هو رئيس الواليات المتحدة…  ‘
  القوة المطلقة 

Absolute Power 
  ق م ١٢٠)  س  ( ١٩٩٧أميركا 

[Columbia-TriStar] Castle Rock [Malpaso]. M: Lennie 
Niehaus. P: Karen Spiegel. E: Joel Cox. PD: Henry 
Bumstead. DPh: Jack N. Green, A.S.C. ExcP: Tom Rooker. 
Based on the N: David Baldacci. S: William Goldman. Clint 
Eastwood. P and D: Clint Eastwood. 

Clint Eastwood. Gene Hackman. Ed Harris. ¤. Laura 
Linney. Judy Davis. Scott Glenn. Dennis Haysbert. E.G. 
Marshall. Melora Hardin. 

ـــــص رف ـــــرى علـــــى رصـــــيد مـــــن ل ـــــة ســـــطو كب يـــــع الطـــــراز يقـــــوم بعملي
ــــزال ــــى ســــبيل االعت مــــا يحــــدث أن يصــــبح شــــاهدا علــــى .  المــــاس عل

، ومرتكــــب الجريمــــة هــــو  عمليــــة اعتــــداء جنســــى تفضــــى إلــــى القتــــل
بغـــــض النظـــــر عـــــن تصـــــديقك لهـــــذا مـــــن .  رئـــــيس الواليـــــات المتحـــــدة

عدمـــه ســـوف تســــتحوذ عليـــك منحنيــــات الصـــراع الــــذهنى بـــين اللــــص 
ــــــد )  ســــــتوودإي ( ــــــين كليهمــــــا وبــــــين  ) هــــــاريس (والشــــــرطى العني ، وب
طـــــاقم كامـــــل .  ) هاكمـــــان (ممثلـــــة فـــــى الـــــرئيس ’  القـــــوة المطلقـــــة ‘

ــــا خاصــــا لعمــــل متفجــــر وإن ظــــل  ــــع األداء يعطــــى وزن ــــن النجــــوم رفي م
ـــــــــه أول ســـــــــينما ســـــــــواقة .  عاديـــــــــا نســـــــــبيا مـــــــــن ضـــــــــربه أفتتحـــــــــت ب

ـــــــــك فـــــــــى األربعـــــــــاء ]  ســـــــــيارات [ ر ديســـــــــيمب ١٠فـــــــــى مصـــــــــر وذل
وافتتاحــــــه فــــــى يــــــوم أربعــــــاء ينطــــــوى علــــــى واقعــــــة تاريخيــــــة .  ١٩٩٧
ــــــود كبدايــــــة  أخــــــرى ــــــوم االثنــــــين كموعــــــد اســــــتمر لعق ، هــــــى إنهــــــاء ي

ــــدور .  األســــبوع الســــينمائى فــــى مصــــر بعــــد نحــــو شــــهرين انضــــمت ال
األخــــرى لهــــذا النظــــام الــــذى يســــاير موعــــد بدايــــة نهايــــة األســــبوع فــــى 

  . نصف الكرة الغربى
   ٢/١الثالث  قيام وسقوط الرايخ

Inside the Third Reich 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ٢٠٠)    ف  ( ١٩٨٢أميركا 

ABC. M: Fred Karlin. E: James T. Heckert, Richard 
Belding. Life of Albert Speer. PD: Rolf Zehetbauer. DPh: 
Tony Iwi. W. P.: E. Jack Newman. D: Marvin J. Chomsky. 

Rutger Hauer, John Gielgud, Maria Schell, Blythe 
Danner, Trevor Howard, Viveca-Lindfors, Derek Jacobi, 
Randy Quaid, Stephen Collins, Ian Holm, Elke Sommer, 
Renee Soutendijk, Robert Vaughn. 
أســــتاذ هندســــة شــــاب فــــى بــــرلين شــــاهد هتلــــر ذات مــــرة وأعجــــب 

ـــدافع الوحيـــد الواضـــح هـــو ، فإنضـــم للحـــزب ا بـــه علـــى نحـــو غـــامض ل
أول مهمــــــة رئيســــــية هــــــى تحديــــــد .  المرتــــــب األفضــــــل مــــــن الجامعــــــة

ثـــم كلــــف .  ، األمــــر الـــذى قربــــه للـــدكتور جــــوبيلز مبنـــى وزارة الدعايـــة
وواضــــــــعا .  ، وأصــــــــبح صــــــــديقا لهتلــــــــر بتجديــــــــد مقــــــــر المستشــــــــارية

ـــــم كلفـــــه بإعـــــادة بنـــــاء بـــــرلين   لتصـــــميمات مبـــــانى فائقـــــة األبهـــــه لـــــه ث
اآلن أصــــــــبح وزيــــــــرا .  درجــــــــة أن رآه خليفــــــــة لــــــــهوصــــــــل ل.  كلهــــــــا

للتســــليح والنهايــــة عرقلــــة متنوعــــة األشــــكال ألوامــــر هتلــــر بتــــدمير كــــل 
الشــــخص الــــذى ظــــل مصــــمما أنــــه لــــيس سياســــيا .  شــــىء فــــى ألمانيــــا

  . وليس نازيا فقط يرى فى هتلر منقذا أللمانيا
   قيس وليلى 

Kaiss & Laila 
  ق م ١١٠)  س/  ت ( ١٩٦٠مصر 
، ولــــــــى الــــــــدين  الســــــــيد زيــــــــادة:  الســــــــيناريو.  يــــــــل تلحمــــــــىجبرائ
الســـــيد :  ؛ الحــــوار ؛ ، أحمـــــد ضــــياء الـــــدين ، محمـــــد رفعــــت ســــامح
؛  ؛ ، حســـــــــن توفيـــــــــق محمـــــــــد رفعـــــــــت:  ؛ باالشـــــــــتراك مـــــــــع زيـــــــــادة
:  تــــأليف األغــــانى.  قــــيس بــــن الملــــوح وســــيد زيــــادة/  عــــن:  األشــــعار

:  أللحــــان؛ ا ، إبــــراهيم رجــــب ، عبــــد الفتــــاح مصــــطفى الســــيد زيــــادة
، ســـــــــيد  ، يوســـــــــف صـــــــــالح ، أحمـــــــــد صـــــــــدقى محمـــــــــود الشـــــــــريف

ــــــــــــاء.  إســــــــــــماعيل ــــــــــــة:  غن ، ســــــــــــيد  إســــــــــــماعيل شــــــــــــبانة >،  راوي
:  مـــــــــدرب الـــــــــرقص >؛  نجـــــــــوى فـــــــــؤاد:  ؛ رقـــــــــص < إســـــــــماعيل

،  ] إميــــــل بحــــــرى [ـ  بحــــــرى :  المونتــــــاچ.  < خريســــــتو كالداكــــــيس
؛  ولــــــى الــــــدين ســــــامح:  مهنــــــدس المنــــــاظر.  < حســــــين أحمــــــد >
؛ تنفيـــــذ المنـــــاظر  حبيـــــب خـــــورى:  ر الخارجيـــــة والمالبـــــسالمنـــــاظ >

ـــــــة ـــــــوليزويس:  الداخلي فـــــــؤاد :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  < أنطـــــــون ب
مــــــديرا .  < نصــــــرى عبــــــد النــــــور:  مهنــــــدس الصــــــوت >؛  الظــــــاهرى
:  مـــــــدير التصـــــــوير.  ، هـــــــيج كيفوركيـــــــان الســـــــعيد صـــــــادق:  اإلنتـــــــاج

  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  وديد سرى
محمــــــود الســــــباع :  باالشــــــتراك مــــــع.  كرى ســــــرحانشــــــ.  ماجــــــدة

ــــق  منازلـ   ، علــــى رشــــدى  ريحانةـ  ، وداد حمــــدى  زيادـ  ، محمــــد توفي
، رفيعـــــة الشـــــال  سعد الشـــــاعرـ  ، ســـــعيد خليـــــل  والد قـــــيسـ  الملوح ـ  
، عـــــــز الـــــــدين إســـــــالم  ابن عـــــــوفـ  ، محمـــــــد أباظـــــــة  والدة قـــــــيسـ  
  . المهدىـ  عباس فارس ،  وردـ  عمر الحريرى :  و.  الراوىـ  

قصــــة قــــيس وليلــــى الواقعيــــة واألســــطورية معــــا تســــتحق تأكيــــدا مثــــل 
ـــل تلحمـــى  ـــه منتجـــه جبرائي ـــذى حقـــق ل ـــز ال ـــر المتمي ـــاج الكبي هـــذا اإلنت

ـــــه بالمقـــــاييس المصـــــرية ـــــا يمكـــــن توقع ـــــى م ـــــدها .  أعل إنهـــــا قصـــــة خل
، لـــــم نحـــــو لـــــم يتكــــرر بعـــــد إال فـــــى خيـــــال شكســـــپير  شــــعر صـــــاحبها

ـــــذى ال يضـــــاهى  ـــــى كـــــل ال ـــــت األشـــــهر ف ـــــو وچوليي ـــــذى صـــــنع رومي ال
فــــى ربــــوع نجــــد ووســــط مشــــاحنات مســــتجدة بــــين فرعــــى .  الشــــعوب

ــــوح والمهــــدى ــــذين يرأســــهما األخــــوان المل ــــى عــــامر ال ــــة بن ، نمــــا  قبيل
وعنــــــــدما يلتقــــــــى .  منــــــــذ الطفولــــــــة حــــــــب ابــــــــن األول وابنــــــــة الثــــــــانى

ـــــد فـــــى الكبـــــر ، لكـــــن تناهضـــــة  ، يتجـــــدد الحـــــب الحبيبـــــان مـــــن جدي
قـــــيس يـــــذيع شـــــعره .  ن العشـــــيرة الـــــذى يريـــــد قريبتـــــه لنفســـــهغيـــــرة ابـــــ

ـــا  الرومانســـى بـــال شـــهوة علـــى المـــأل ، فيســـتأجر الغـــريم مـــن يـــدس أبيات
ـــــه ـــــأن يحـــــل الخليفـــــة دمـــــه إن عـــــاود  حســـــية علي ، ويتصـــــاعد األمـــــر ب
،  ، الحــــــج ال يجــــــدى فــــــى إطفــــــاء نــــــار الحــــــب فــــــى قلبــــــه محاوالتــــــه

ـــر نجـــد فـــى أن تق ـــه ليلـــى وفـــى هـــذا وبالمقابـــل ال تجـــدى شـــفاعة أمي بل
، ولــــــو كانــــــت لهــــــا نهايــــــة  إنهــــــا قصــــــة صــــــعبة دراميــــــا.  عــــــار ألهلهــــــا

ـــأتى معالجتهـــا  ســـعيدة فـــى واقعهـــا لهـــان األمـــر ـــد وأن ت ـــذا كـــان ال ب ، ل
.  ، بـــأن يصـــبح الحـــب النبيـــل خطـــأ كبيـــرا فـــى ظـــروف معينـــة تراجيديـــة

ومـــــــا يكســـــــر الحبيبـــــــين هنـــــــا لـــــــيس بالضـــــــبط األحقـــــــاد كمـــــــا روميـــــــو 
ـــــل شـــــ وچولييـــــت ـــــره ، ب ـــــذى يكفـــــى أن يلعـــــب علـــــى وت رف القبيلـــــة ال

، وهـــــــو الشـــــــرف الغنـــــــى عـــــــن التعريـــــــف فـــــــى الثقافـــــــة  غيـــــــور واحـــــــد
ولحـــــــــد كبيـــــــــر تمـــــــــت تنحيـــــــــة الصـــــــــدف وســـــــــوء الفهـــــــــم .  العربيـــــــــة

لــــذا كــــان مــــن األفضــــل أن يقــــول .  ، لكــــن لــــيس تمامــــا الميلــــودراميين
قـــــيس دفاعـــــه عـــــن نفســـــه ويقتنـــــع بـــــه ذوى الشـــــأن كوالـــــد الفتـــــاة مـــــن 

  ـ  وليس الجهـــــــل بالحقيقةـ  فقـــــــط لتبـــــــرز مســـــــألة التقاليـــــــد  ، البدايـــــــة
لكــــــن .  كمصــــــدر وحيــــــد الســــــتمرارهم فــــــى فصــــــول هــــــذه المأســــــاة

، ولحقـــــوا بـــــه بقطـــــار  إجمـــــاال أفلـــــح الفـــــيلم وأفلـــــح منفـــــذوه وممثلـــــوه
، وتشــــفع لهــــم بــــراعتهم فــــى خلــــق جــــو عــــام  التراچيــــديا قــــرب النهايــــة

قــــيس العالقــــة بــــين  ، إذ يلهــــب شــــعر  أقــــرب الحتفاليــــة كبيــــرة بالحــــب
ـــــــين  ـــــــر حبيبينـ  كـــــــل حبيب ـــــــى غي يصـــــــل إليهمـــــــا فـــــــى هـــــــذه  ـ  أو حت

االهتمـــــــام بـــــــالقيم اإلنتاجيـــــــة واضـــــــح منـــــــذ .  الصـــــــحراوات الجـــــــدباء
عنـــــاوين البدايـــــة المكتوبـــــة فـــــى شـــــكل دفتـــــر مزخـــــرف دقيـــــق الكتابـــــة 

لكــــــن يظــــــل أهــــــم مــــــا يلفــــــت النظــــــر ذلــــــك التمحــــــيص .  والخطــــــوط
ة شــــــعرا ونثــــــرا وحــــــرارة فــــــى والتحســــــين الــــــال نهــــــائى فــــــى المخطوطــــــ

ــــه  ١٩٣٩ســــبق إنتاجــــه عــــام .   األحــــداث واإليقــــاع ــــاج وتوجي ــــن إنت م
  . ، وهو فيلم مفقود إبراهيم الما

   ٢/١قيمة الوجه 
Face Value 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
M: Mark Snow. E: Robert Florio. PD: Kandy Stern. DPh: 

John M. Stephens. SupP: Tom Patricia. ExcP: David R. 
Ginsburg. P: Steve McGlothen. TP: John Gray. St: Peter 
Dion and John Gray. D: John Gray. 

Str: Cheryl Pollak. Dale Midkiff. And: Kirk Baltz -as 
Steve Roth. Also Str: Jack Blessing, Juanita Jennings. 
Madison Mason, Stephen Tobolowsky, Jennifer van Dyck. 

 Co-Str: Maria McDonald, Kari G. Peyton, Timothy 
Stickney. Ftr: Michael A. Joseph, Louis Lotorto, Jane 
Geesman, Rick Jones, Larry Brooks, Brynn Baron. 
ــــده  ــــدما تفق ــــات عن ــــل إعالن ــــى وجــــه مودي ــــة عل ــــوان مباشــــر للدالل عن

ــــــاة قادمــــــة مــــــن .  بتشــــــريطات مــــــن موســــــى حالقــــــة ــــــة لفت قصــــــة واقعي
ــــدانس  ــــوركـ  إندپن ــــو ي ــــى ني ــــق  ميسورى إل ، فيتعــــرف عليهــــا عامــــل تنمي

، لكـــــن ســـــرعان مـــــا يتملكـــــه اســـــتحواذ  ويـــــؤجر لهـــــا شـــــقة فـــــى حوزتـــــه
، فيـــــــــؤجر شـــــــــابين زنجيـــــــــين  الحـــــــــب نحوهـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرف واحـــــــــد

ـــــــك هـــــــو احتفـــــــاء الصـــــــحافة والمســـــــئولين .  لتشـــــــويهها ـــــــى ذل مـــــــا يل
ـــــــم تشـــــــويه د بشـــــــجاعتها ـــــــد فـــــــى ، ث فـــــــاع المتهمـــــــين لهـــــــا مـــــــن جدي
، لكـــــــن لـــــــم تنفـــــــذ  الفكـــــــرة والممثلـــــــة مقبـــــــوالن ككـــــــل.  المحكمـــــــة

ــــــاع الكــــــافى أو الرســــــم الواضــــــح لمالمــــــح الشخصــــــيات ــــــى .  باالقن ف
الواقـــع ال يوجـــد إال القليـــل أيضـــا عـــن عـــالم اإلعـــالن الشـــهير فـــى نيـــو 

  .  يورك

   



٢٨٢  

  ٩ - ك 
K-9 

 ق م ١٠٢)  إى فـى سى  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” اثنين فى مهمة رسمية “:   ف

Universal [Gordon]. M: Miles Goodman. C: Judith 
Weiner. CD: Elieen Kennedy. AscP: Lloyd Levin. E: Lois 
Freeman-Fox. PD: George Costello. DPh: Dean Semler. Co-
P: Steven Siegel. ExcP: Donna Smith. W: Steven Siegel & 
Scott Myers. P: Lawrence Gordon and Charles Gordon. D: 
Rod Daniel. 

James Belushi. Mel Harris. Kevin Tighe. James Handy. 
Ed O’Neill. And Introd: Jerry Lee -[a Dog]. ␡ James Handy, 
Daniel Davis, Cotter Smith, John Snyder, Pruitt Taylor 
Vince. Sherman Howard, Jeff Allen, David Haskell, Alain 
Blumenfeld, Bill Sadler, Marjorie Bransfield, Mark 
Modring, Jerry Levin, Rick Cidetti, Dan Castellaneta, 
Wendel Meldrum. John Castellanos, Coleen Morris 
Mckeiver Jones III, J. W. Smith, Dean Hill, Gary Combs, 
Steve Artiga, Lucy Butler, Vic Cuccia, Ralph Elias. 

، يقـــــــــرر  شـــــــــرطى يتعقـــــــــب شـــــــــحنة مخـــــــــدرات:  ســـــــــان دييجـــــــــو
، التـــى يـــديرها  اصـــطحاب كلـــب مـــدرب لمســـاعدته فـــى هـــذه العمليـــة

الكلـــــب يســـــبب لـــــه إزعاجـــــا كبيـــــرا فـــــى .  أحـــــد كبـــــار رجـــــال البيـــــزنس
، ويبــــــــدا الكلــــــــب فــــــــى تقــــــــديم  ، لكــــــــن يتآلفــــــــان تــــــــدريجيا البدايــــــــة

ــــــى يحبهــــــا اآلن تختطــــــ.  مســــــاعدات مهمــــــة ــــــة الشــــــرطى والت ف خليل
، ويقــــرر االثنــــان الــــذهاب لمواجهــــة زعــــيم  الكلــــب فــــى ذات الوقــــت

هــــــذا يــــــؤدى .  التهريــــــب فــــــى قلــــــب حفــــــل فــــــاخر يقيمــــــه فــــــى منزلــــــه
ــــه ــــى الشــــرطى بواســــطة زمالئ ــــديا رفقــــة .  للقــــبض عل إجمــــاال هــــو كومي

، ومعظـــــــم  نجحــــــت فــــــى اعتصــــــار الفكــــــرة حتـــــــى آخــــــر مــــــدى لهــــــا
ــــأتى مــــن تخايــــل  البطــــل الــــذى يليــــه مباشــــرة فــــى العــــادة الضــــحكات ت
، ومــــــــن اضــــــــطراره لمجــــــــاراة الكلــــــــب  هروعــــــــه لالحتمــــــــاء بالكلــــــــب

انتقـــــاء دقيـــــق بـــــارع .  ) إلـــــخ…، الجـــــنس  الطعـــــام (وإشـــــباع رغباتـــــه 
لخمســــــة أغــــــانى ومقطوعــــــات كالســــــية ذات جماهيريــــــة خاصــــــة جــــــدا 

ــــس ’  غســــيل الســــيارات ‘:  وتوظيفهــــا توظيفــــا مرحــــا خاصــــا ــــروز روي ل
ــــــــار ا ــــــــع إجب ــــــــع الســــــــيارةم ــــــــى االغتســــــــال م ــــــــب عل ــــــــك  ‘،  لكل الف

ـــــرس ـــــراش’  المفت ـــــه الف ـــــين البطـــــل وزوجت ـــــا ب ـــــب م ،  مـــــع تســـــلل الكل
بعــــــد ممارســــــة الكلــــــب للجــــــنس مــــــع كلبــــــة ’  أنــــــا أشــــــعر باالرتيــــــاح ‘

لفريــــق ييلــــو فــــى مرحلــــة ’  أوه ييــــه ‘ذلــــك باإلضــــافة لـــــ .  أرســــتقراطية
نـــــاوين آلمـــــى هولالنـــــد مـــــع ع’  أيكـــــو أيكـــــو ‘، و مبكـــــرة مـــــن الفـــــيلم

 . النهاية

   ٢/١ ٩٠٠٠- ك
K-9000 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)  يونايتيد  ( ١٩٩١أميركا 
  . ” انتقام شرطى “:   ف

Fries Entertainment. PD: Elliot Gilbert. DPh: Frank 
Raymond, A.S.C. M: Jan Hammer. E: J.P. Farrell. PSup: 
Charles Fries. W: Steven E. de Souza & Michael Part. D: 
Kim Manners.  ExcP: Steven E. de Souza. Exc in Charge 
of P: S. Bryan Hickox. 

Chris Mulkey. Catherine Ohenburg. Dennis Haysben. 
Dana Gladstone. Jerry Hauser Voice of Niner. Guest Star: 
Judson Scott. Anne Honey. Thom McFadden. David Renan, 
Ivan E. Roth. 
عالمــــة شــــابة تــــرأس مشــــروعا عســــكريا لــــزرع حواســــيب متطــــورة فــــى 
أمخـــــاخ الحيوانـــــات وجهــــــاز اتصـــــال فـــــى اإلنســــــان للتخاطـــــب معهــــــا 

ـــادة خبرتهـــا زميـــل ســـابق لهـــا فـــى االســـتخبارات يســـطو علـــى كـــل .  وزي
، ولخطــــــأ مــــــا  ، والبطــــــل شــــــرطى مغــــــامر يحــــــاول اللحــــــاق بــــــه شــــــىء

.  أنتجــــــه الجهــــــاز يصــــــبح هــــــو المتصــــــل مــــــع الكلــــــب الــــــذكى الــــــذى
فكـــــرة ذكيـــــة ومـــــادة .  وتتواصـــــل المطـــــاردة المتبادلـــــة بـــــين الجـــــانبين

الشرطى ألواخــــر ـ  وفيــــرة وتنويعــــة متميــــزة علــــى ازدهــــارة صــــحبة الكلب
، لكـــــن أى مـــــن  ” ٩ك  “و ”  مغـــــامرات شـــــرطى “الثمانينيـــــات انظـــــر 

االنتـــاج الفعلـــى  (ذلـــك لـــم يســـتغل بالكامـــل للصـــغر الشـــديد لإلنتـــاج 
١٩٨٩ ( . 

  ☺ كابتن بلود 
Captin Blood 

 ق م ١١٩)   ت  ( ١٩٣٥أميركا 
[Warner Bros.] Cosmopolitan. ¤; By Rafael Sabatini. D: 

Michael Curtiz. S: Casey Robinson. MArrangements: Erich 
Wolfgang Korngold. DialogueD: Stanley Logan; SpPhFx: 
Fred Jackman, A.S.C.; DPh: Hal Mohr, A.S.C., Ernest 
Haller, A.S.C.; E: George Amy; AD: Anton Grot; Gowns: 
Milo Anderson; MD: Leo F. Forbstein. 

<With: Errol Flynn, Olivia de Havilland,> Lionel Atwill, 
Basil Rathbone. Ross Alexander, Guy Kibbee, Henry 
Stephenson, Robert Barrat. Hobart Cavanaugh, Donald 
Meek, Jessie Ralph, Forrester Harvey, Frank McGlynn, Sr., 
Holmes Herbert, David Torrence, J. Carroll Naish, Pedro de 
Cordoba. 
الفـــــيلم الـــــذى دشـــــن أســـــطورة إيـــــرول فلـــــين كأحـــــد أعظـــــم أبطـــــال 

ــــة ــــك جــــاء  النشــــاط لســــنوات طويل ، وجــــزء مــــن األســــطورة أن كــــل ذل
لـــم يحـــط فـــى هوليـــوود ســـوى قبـــل أســـابيع قليلـــة بعـــد  ، فهـــو بالصـــدفة
ــــن موطنــــه األصــــلى فــــى أســــتراليا  ٥تجــــول  ســــنوات بقاربــــه انطالقــــا م

فــــى .  ) شــــملت تمثيــــل فيلمــــين أحــــدهما أســــترالى واآلخــــر بريطــــانى (
أول يـــــوم فيهـــــا مثـــــل دور جثـــــة فـــــى أحـــــد أفـــــالم وارنـــــر فـــــدور صـــــغير 

رت دونــــات ، ثــــم تعــــذر فجــــأة فــــى اللحظــــة األخيــــرة قيــــام روبــــ آخــــر
ــــة  ــــالد ‘ببطول ــــه’  كــــابتن ب ــــد كــــنجم   فأســــند ل ــــه مفاجــــأة ويول ، فــــإذا ب

ــــين الوســــامة والجســــم الرياضــــى  كــــاريزمى بمعنــــى الكلمــــة يجمــــع مــــا ب
انظـــر تفاصـــيل أخـــرى فـــى الفـــيلم المـــأخوذ عـــن ســـيرته  (وخفـــة الظـــل 

ـــــــة  ـــــــة  “الذاتي ـــــــة الخبيث ـــــــى الخبيث ـــــــين—طرق ـــــــرول فل .  ” أســـــــطورة إي
ـــــا ـــــى  (ء لضـــــرب أفـــــالم الشـــــجيع الفـــــيلم أيضـــــا إعـــــادة أحي ـــــا تعن درامي

ـــــى ازدهـــــرت فـــــى الســـــينما الصـــــامتة وأصـــــبح )  المغـــــامرة للمغـــــامرة الت
ـــــى الســـــينما الصـــــامتة أى  ـــــن مؤسســـــها ف ـــــى اب ـــــا عل ـــــدها متفوق هـــــو قائ

پيتـــــر .  چونيور والـــــذى حــــاول منافســـــته فيهـــــاـ  دووجــــالس فيربـــــانكس 
 بــــــالد طبيــــــب تــــــم بيعــــــه فــــــى الهنــــــد الغربيــــــة كعبــــــد بســــــبب القــــــوانين

يقـــود عمليـــة هـــرب واســـعة مـــع نظرائـــه مـــن .  الظالمـــة للملـــك تشـــارلز
ــــأن يقــــودهم لتــــولى ســــفينة وقــــد أصــــبح هــــو أحــــد  اإلنجليــــز ، تنتهــــى ب

هــــــذا الفــــــيلم ســــــلط .  ’ كــــــاپتن بــــــالد ‘أشــــــهر قراصــــــنة الكــــــاريبى أو
، لتصــــــبح بعــــــده واحــــــدة مــــــن  األضــــــواء علــــــى دى هافـــــــيلالند أيضــــــا

الحــــب بينهــــا كابنــــة أخــــى ، وإن كانــــت قصــــة  أكبــــر نجمــــات هوليــــوود
األســـــاس .  ، لـــــم تحظـــــى بـــــالتعميق الكـــــافى الحـــــاكم والبطـــــل المـــــارق

، كـــل  هـــو أنـــه فـــيلم نشـــاط فـــائق وتحفـــة كبـــرى لعصـــره فـــى حقلـــه هـــذا
 . ذلك فى إطار من اإلنتاج الكبير المشبع والتوجيه المدقق

AAN: Pic; Sd (Nathan Levinson). 
  ٢/١الكابتن سارچ 

A Man Called Sarge 
  ق م ٨٨)  إى إتش إى  ( ١٩٩٠أميركا 
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ــــا  ــــدور فــــى شــــمال أفريقي ــــديا فــــارص بلهــــاء ت ــــث  ١٩٤٢كومي ، حي
’  ســـــــــــارچ ‘أو  (خمســـــــــــة جنـــــــــــود أميـــــــــــركيين بقيـــــــــــادة ســـــــــــارچينت 

ـــــــــوان ، يضـــــــــمون لهـــــــــم جماعـــــــــات شـــــــــاردة مـــــــــن الفرنســـــــــيين  ) العن
، ثـــــم  واإلنجليــــز غريبــــى األطــــوار ويفجـــــرون بعــــض المواقــــع األلمانيــــة

هنــــــاك يكلفــــــون .  يقصــــــدون إلــــــى القــــــاهرة لمقــــــر القيــــــادة اإلنجليزيــــــة
القصـــــة كلهـــــا أقـــــرب .  بـــــالعودة لتـــــدمير مخـــــازن الوقـــــود فـــــى طبـــــرق
ــــ ــــك الســــارچينت ضــــد القائ .  د األلمــــانى المغــــرورلمقالــــب مــــا مــــن ذل

أيضـــــا هنـــــاك مغنيـــــة فرنســـــية لعـــــوب تصـــــادق هـــــذا الجنـــــرال لحســـــاب 
ــــاة أخــــرى الطــــرف اآلخــــر ببســــاطة ال .  ، وقصــــة حــــب لســــارچ مــــع فت

، فـــــــى  ، وتأكيـــــــدا ال شـــــــىء مضـــــــحك شـــــــىء مقنـــــــع ال شـــــــىء مثيـــــــر
 . واحدة من أسوأ سريعات شركة كانون

  كابتن مصر 
  ق أأ ١٠٥)   س ( ١٩٥٥مصر 
  . الدين شرف بهاء:  إخراج

، هــــدى شــــمس  ، محمــــد الكحــــالوى ، إســــماعيل يــــس زهــــرة العــــال
، الســــيد  ، مــــارى منيــــب ، محمــــود المليجــــى ، زينــــات صــــدقى الــــدين
  . بدير

ــــد تزويجــــه البنتهــــا ــــذى تري ــــرى ال ، يبعــــدون حبيبهــــا  األم والرجــــل الث
،  العــــب الكــــرة مــــن خــــالل إيجــــاد عمــــل لــــه كمغنــــى فــــى ملهــــى ليلــــى

ـــــرقص هـــــو أفضـــــل مـــــا فـــــى .  ى غرامهـــــاt تحـــــاول صـــــاحبته إغراقـــــه ال
  . الموضوع

   ٢/١كاپتن من كاستيل 
Captain from Castile 
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،  مليـــــون دوالر هائلـــــة ٤,٥ت نحـــــو معالجـــــة ملحميـــــة فائقـــــة تكلفـــــ
ــــــــل عــــــــامين  ــــــــت نجاحــــــــا هــــــــائال قب ــــــــى حقق ــــــــة شــــــــيلالبيرجر الت لرواي

، هــــــى مقاطعــــــة الوســــــط  كاســــــتيل أو باألســــــپانية كاســــــتييا.  بالضــــــبط
، وقلــــب أســــپانيا الــــذى عانــــت بقســــوة مــــن تســــلط  األســــپانى القديمــــة
ــــــيش [محــــــاكم التقصــــــى  ــــــة  ] التفت ــــــا يســــــمى جمعي األخــــــوة  ‘، أو م

ــــديرا (’  المقدســــة ــــدءا مــــن القــــرن الثالــــث عشــــر ) الســــانتا أرمان .  ، ب
األحــــداث التــــى تــــدور بعيــــد رحلــــة كولومبــــوس تبــــدأ فــــى بلــــدة أســــپانية 

ــــــتهم أحــــــد  ــــــث ي ــــــة )  ســــــاتون (’  المتقصــــــين ‘حي ــــــراء أســــــرة نبيل افت
تــــدبر فتــــاة فقيــــرة .  ، ويتســــبب فــــى مصــــرع االبنــــة الصــــغرى بالهرطقــــة

ـــــــرز ( ـــــــن الشـــــــابلهذ)  پيت ـــــــاور (ه األســـــــرة ســـــــبق وســـــــاعدها االب ،  ) پ
هـــــــروبهم مـــــــن الســـــــجن نظيـــــــر قبولهـــــــا الـــــــزواج مـــــــن أحـــــــد مرشـــــــدى 

ــــا.  الطــــرق ، ويقــــرر االبــــن  مــــا يحــــدث أن يهــــرب األبــــوان إلــــى إيطالي
ــــــدو كــــــورتيز  ــــــة اورنان ــــــرو (االنضــــــمام لحمل ــــــة المتجهــــــة )  رومي البحري

ـــــة عـــــن الخـــــالص .  الستكشـــــاف المكســـــيك ـــــاة الباحث ـــــه الفت تنضـــــم ل
ــــــراء فــــــى  ــــــة الفق ــــــامــــــن مهان مناوشــــــات خطــــــرة مــــــع الســــــكان .  أوروپ

ــــــــا ــــــــض  األصــــــــليين مــــــــن مملكــــــــة مونتيزوم ، ومــــــــؤامرات يحيكهــــــــا بع
، وقصــــة حــــب مــــن طــــرف واحــــد  القراصــــنة علــــى عالقــــة بحــــاكم كوبــــا

ـــى  ـــاة األرســـتقراطية الت ـــه للفت ـــزال علـــى حب ـــذى ال ي ـــاة للبطـــل ال مـــن الفت
ــــــدائرة لالنغــــــالق .  تركهــــــا خلفــــــه ــــــوط تعــــــود ال ــــــل أن تنفــــــرط الخي وقب

.  ذلــــك المتقصــــى حــــامال تدينــــه وأحقــــاده إلــــى العــــالم الجديــــد بمجــــئ
ـــــى  ـــــد غرب ـــــالم الجدي ـــــو كـــــان معركـــــة كـــــل الع ـــــر كمـــــا ل ـــــدو األم ـــــا يب هن

والمحصــــــلة .  األطلنطــــــى ضــــــد الفكــــــر الــــــدينى للعــــــالم القــــــديم كلــــــه
ـــــل ـــــوزن الثقي ـــــة ذات ال ـــــبس والقادمـــــة مـــــن الرواي ـــــال ل ، أن  الواضـــــحة ب

نقـــاءه أمـــور تســـتحق بـــذل إنشـــاء العـــالم الجديـــد والـــدفاع عـــن قيمـــه و 

ـــــاريخى ســـــيبرر  أى شـــــىء مـــــن أجلهـــــا ـــــل والت ، وأن هـــــذا الغـــــرض النبي
ـــــل األصـــــلية  ـــــدماء القبائ ـــــارى ل ـــــة تقـــــدم  (الســـــفك االجب مشـــــهد النهاي

،  جــــيش المســـــتوطنين إلــــى أول صـــــدام أجبــــرتهم عليـــــه تلــــك القبائـــــل
كــــل شــــىء فــــى القمــــة .  ) األمــــر الــــذى صــــور أقــــرب لحــــرب مقدســــة

ـــــة ،  تصـــــويرا وتهيئـــــات ويعبـــــر عـــــن أرفـــــع القـــــيم والمســـــتويات اإلنتاجي
ــــــة ــــــنج  موســــــيقى رائعــــــة لنيومــــــان.  الهوليوودي ــــــارع مــــــن كي ــــــه ب ، وتوجي

،  ســـــاعد المخطوطـــــة فـــــى اإلفـــــالت مـــــن التشـــــعب الملحمـــــى الممـــــل
ــــاور دورا .  وحــــافظ علــــى إيقــــاع معقــــول وصــــعب لهــــا ــــال پ ــــادرا مــــا ن ن

ـــــة ومغـــــا بهـــــذه الكثافـــــة مرة ، بغـــــض النظـــــر عمـــــا فيـــــه أيضـــــا مـــــن بطول
أمــــا چـــــان پيتـــــرز فهـــــذا .  ) مــــثال يفلـــــت مـــــن المــــوت ثـــــالث مـــــرات (

ـــــارة  أول أفالمهـــــا ـــــر اشـــــتعاال وتفجـــــرا بالشـــــباب واإلث ـــــل لعلهـــــا أكث ، ب
ـــــة  ـــــة المطلق ـــــه البطول ـــــالى أخـــــذت في ـــــن تنســـــى لهـــــا  (مـــــن أى دور ت ل

رقصـــــة الســـــاراباند مـــــع البطـــــل الـــــذى أحـــــس ألول مـــــرة باالنجـــــذاب 
 . ) إليها

AAN: Scr of a Dramatic P. 
   ٢/١كابتن هوك 

Hook 
  ق م ١٤٤)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩١أميركا 

TriStar [Amblin]. ␡ D: Steven Spielberg. P: Kathleen 
Kennedy, Frank Marshall, Gerald R. Molen. Screen St.: Jim 
V. Hart & Nick Castle. S: Jim V. Hart and Malia Scotch 
Marmo. Based Upon the OStageplay and Bs W: J. M. 
Barrie. ExcP: Jin V. Hart. DPh: Dean Cundy. PD: Norman 
Garwood. VCnslt: John Napier. FE: Michael Kahn. M: John 
Williams. 
␡ Dustin Hoffman. Robin Williams. Julia Roberts. Bob 

Hoskins. Maggie Smith. Caroline Goodall. Charlie Korsmo. 
Amber Scott. Phil Collins. Arthur Malet. Dante Basco. [UC: 
Glenn Close]. 

، رغــــم أنــــه يمثــــل  اســــتطراد ســــاحر مــــن ســــپييلبيرج لقصــــة پيتــــر پــــان
اآلن كبــــــر .  للوهلــــــة األولــــــى صــــــدمة لمــــــن أحبــــــوا القصــــــة األصــــــلية

ـــــــــــتم بأســـــــــــرته  ـــــــــــا وال يه ـــــــــــوحش مادي وأصـــــــــــبح محـــــــــــام بورصـــــــــــة مت
ـــــامز ( ـــــ ) ويللي ـــــدن، حـــــين يق ـــــى لن ـــــه ف ـــــارة مـــــع األســـــرة لجدت ،  وم بزي

الـــــذى ال )  هوفمـــــان (يفاجـــــأ بخطـــــف طفليـــــه بواســـــطة كـــــابتن هـــــوك 
أخيـــرا يـــدرك أنـــه پيتـــر پـــان فعـــال وأنـــه بـــدا .  زال مصـــرا علـــى االنتقـــام

ــــى تزوجهــــا ــــاة الت ــــذ أحــــب الفت ــــر من ــــة .  يكب واآلن يعــــود بصــــحبة الجني
ــــرتس (الصــــغيرة متوهجــــة األضــــواء  ــــال)  روب ــــدا  ‘د ليتحــــداه فــــى ب األب

الســـــحر ينفجـــــر فـــــى لحظـــــات محلقـــــة ال يقـــــدر عليهـــــا ســـــوى ’  أبـــــدأ
، كاللحظـــة التـــى طـــار فيهـــا پيتـــر پـــان حـــين فكـــر فـــى ابنـــه  ســـپييلبيرج

، ومثــــــل حــــــزن الخــــــادم العجــــــوز علــــــى البلــــــى  الصــــــغير الــــــذى يحبــــــه
، ومثـــــل ابـــــتالع التمثـــــال المحـــــنط لهـــــوك فـــــى اللحظـــــة  الضـــــائع منـــــه

، ممـــا يجعلـــه مـــن أكثـــر  ، وغيرهـــا كثيـــر نالتـــى كـــاد يقتـــل فيهـــا پيتـــر پـــا
، إذ تظهــــر فيــــه عشــــرات المعجــــزات  األفــــالم فانتازيــــة بمعنــــى الكلمــــة

الكــــل رائعــــون !  فجــــأة وفــــى اللحظــــة المناســــبة وبــــإعظم ســــحر ممكــــن
ــــران المحلــــق ، وجميعهــــا  فــــى أدوارهــــم وكــــذا المــــؤثرات ال ســــيما الطي

ـــــة تمامـــــا ـــــرة ومتقن ـــــاج.  وفي ـــــرة عـــــن هـــــذا اإلنت األول مـــــن  أســـــاطير كثي
، والـــــذى جعلهـــــا تنفـــــق  نوعـــــه بـــــين ستيفــــــين ســـــپييلبيرج وتـــــراى ســـــتار

ــــا ــــى ثمــــانين مليون ــــه وصــــل إل ــــه بســــخاء رقمــــا يقــــال أن ، وتســــاهلت  في
ـــــــدخل ـــــــه هـــــــو نســـــــبة مـــــــن ال ـــــــع وأعطت ـــــــت  مـــــــع الجمي ـــــــث كان ، بحي

 . المحصلة األخيرة خسارة لها
AAN: Song (When You’re Alone JohnWilliams -M, Leslie 

Bricusse -Lyr); AD (Garwood -AD; Garrett Lewis -SD); CD 
(Anthony Powell); MUp (Christina Smith, Montague 
Westmore and Greg Cannom); VFx (Mikael Salomon, Allen 
Hall, Clay Pinney and Scott Farrar). 

 الكابتن وصل 
  ق م ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٩١مصر 

.  مهــــــدى يوســــــف:  ســــــيناريو.  دى فــــــيلممــــــو ]  أفــــــالم البلجــــــون [
مـــــدير .  حمـــــدى حســـــن:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  محمـــــد الطبـــــاخ:  مونتـــــاچ
  . أحمد ثروت:  إخراج.  غنيم بهنسى:  التصوير

ـــــاتم ســـــمير غـــــانم ـــــد ســـــيف ، هي ، هـــــادى  ، ســـــميرة صـــــدقى ، وحي
، ابتســــــام  ، حســــــنى أباظــــــة ، نعــــــيم عيســــــى ، أحمــــــد ديــــــاب الجيــــــار
  . عيد، فاطمة  ، صالح يحيى محمد

بســـبب مرضـــه يعهـــد رجـــل بيـــزنس لقريـــب لـــه ريفـــى باإلشـــراف علـــى 
المـــــــدير الحـــــــالى يســـــــتغل ســـــــذاجته فـــــــى سلســـــــلة مـــــــن .  مؤسســـــــاته

التتـــابع الـــرئيس هـــو تخريـــب افتتـــاح .  المفارقـــات غيـــر المشـــِبعة جـــدا
، وهـــــو مشـــــهد طمـــــوح  متنـــــزه المالهـــــى الـــــذى قـــــرر البطـــــل إنشـــــاءه

  . تعوزه اإلمكانات وخبرة التنفيذ
   ٢/١يا كابور 

Kaboria 
  ق م ١١٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٩٠مصر 

ـــــــــــدو  ٨٨ســـــــــــينماتيك  [ ـــــــــــام]  تامي المخـــــــــــرج .  حســـــــــــين اإلم
.  محمـــــــد عشـــــــوب:  ماكيـــــــاچ.  مجـــــــدى أحمـــــــد علـــــــى:  المســـــــاعد

األغــــانى .  جميــــل عزيــــز:  ميكســــاچ.  نهــــاد بهجــــت:  ديكــــور القصــــر
.  عــــــادل الميهــــــى:  المنــــــتج المنفــــــذ.  حســــــين اإلمــــــام:  والموســــــيقى
.  محســــــــن أحمــــــــد:  مــــــــدير التصــــــــوير.  أحمــــــــد متــــــــولى:  مونتــــــــاچ
  . خيرى بشارة:  إخراج.  عصام الشماع:  تأليف

حســــــــين .  ســــــــحر رامــــــــى.  رغــــــــدة:  بطولــــــــة.  ¤.  أحمــــــــد زكــــــــى
ـــــــــرك ␡.  ، يوســـــــــف داود شـــــــــفيق جـــــــــالل.  اإلمـــــــــام ، حســـــــــن  آن ت
  . ، أحمد شطا حسين

ـــــة لقضـــــية الطمـــــوح والســـــعى معالجـــــة مرحـــــة ـــــة وعميق  ، لكـــــن مدقق
للنجــــاح حيــــث لــــيس هنــــاك شــــرير وخيــــر إنمــــا الكــــل فقــــراء أو أغنيــــاء 

ــــــار وأنصــــــاف أشــــــرار ــــــدورة .  أنصــــــاف أخي ــــــم بال مالكــــــم بســــــيط يحل
ــــة ــــده األوليمپي ــــث ال يحــــب عمــــل وال ــــال مصــــدر رزق حي ــــدعوه  ، ب ، ت

لخيانـــة زوجهـــا تســـعى إليـــه لكـــن .  ســـيدة ثريـــة للترفيـــه عـــن أصـــدقائها
، وفـــــى النهايـــــة تشـــــق  ىال يقـــــوى نفســـــيا علـــــى كســـــر الحـــــاجز الطبقـــــ

عليــــه نفســــه ويوقفــــه موروثــــه األخالقـــــى وكرامتــــه المهــــدرة عنــــد نقطـــــة 
ســــــحر رامــــــى ســــــكرتيرة .  معينــــــة عــــــن االســــــتمرار فــــــى دور البهلــــــوان

ــــذكر  ــــذال ي ــــال ابت ــــر لكــــن محــــددة األهــــداف وب البطلــــة مــــن أصــــل فقي

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   لإلنتاج والتوزيع الفنى

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

ÕÕÕ



٢٨٣  

كــــل هــــؤالء قــــدموا أداء مقنعــــا .  لــــذا ال تعــــرف نقطــــة الــــال عــــودة مثلــــه
، ويعــــد المعــــا بصــــريا بمقــــاييس  س ومتميــــز األجــــواءفــــى عمــــل حســــا
  . السينما المصرية

  الكابوس الرهيب 
A Nightmare on Elm Street —Part 2 

—Freddy’s Revenge 
  ق م ٨٤  )إى إتش إى   ( ١٩٨٥  أميركا

New Line [Heron Communications, Inc.; Smart Egg 
Pictures]. Based on Chrs created by Wes Craven. M: 
Christopher Young. E: Arline Garson, Bob Brady. PD: 
Mick Strawn. DPh: Jacques Haitkin. ExcPs: Stephen Diener 
and Stanley Dudelson. LineP: Michael Murphey and Joel 
Soisson. W: David Chaskin. Co-P: Sara Risher. P: Robert 
Shaye. D: Jack Sholder. 

Str: Mark Patton, Kim Myers, Robert Rusler. SpApr: Clu 
Gulager and Hope Lange. And  Robert Englund -as Freddy 
Krueger. Marshall Bell, Sydney Walsh. 
هـــــذا الجـــــزء الثـــــانى مـــــن السلســـــلة  األطـــــول واألنجـــــح لنيـــــو اليـــــن 

انظـــــر عنـــــاوين بقيـــــة السلســـــلة فـــــى  (”  كـــــابوس علـــــى شـــــارع إيلـــــم “
ـــــوانأو  ـــــا يشـــــاهده الجمهـــــور المصـــــرى  ) لهـــــا بهـــــذا العن ، كـــــان أول م

مـــــــرت خمـــــــس ســـــــنوات حيـــــــث تنتقـــــــل اآلن أســـــــرة الصـــــــبى .  منهـــــــا
، للمنــــزل التــــى تحــــيط بــــه شــــائعات ظهــــور فريــــدى  ) پــــاتون (چيســــى 

بالفعـــــل يظهـــــر لـــــه . الـــــذى كانـــــت تقطنـــــه نانســـــى فتـــــاة الفـــــيلم األول 
وذلـــك كـــى  ـ  رةال عقلـــه فقـــط هـــذه المـ  مخططـــا للحلـــول فـــى جســـده 

رغـــم التحـــول غيـــر .  يســـتخدمه فـــى االنتقـــام مـــن البلـــدة التـــى أحرقتـــه
ـــــاة لصـــــبى ـــــى جـــــنس الشخصـــــية الرئيســـــية مـــــن فت ، إال أن  المتوقـــــع ف

، وهــــــو صــــــعود  الجمهــــــور راح يبــــــدى والء متزايــــــدا للسلســــــلة فيلمــــــا
الســــبب الواضــــح هنــــا هــــو .  تواصــــل حتــــى الجــــزء الرابــــع علــــى األقــــل

مزيــــق األشــــالء وعــــدد الضــــحايا ال ســــيما وأن التصــــعيد فــــى مــــؤثرات ت
انظـــــــر .  معظـــــــم البشـــــــاعات يرتكبهـــــــا صـــــــبى صـــــــغير وديـــــــع الوجـــــــه

ــــة السلســــلة فــــى أولهــــا  ــــاوين المصــــرية لبقي كــــابوس علــــى شــــارع  “العن
  . ” إيلم
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A Nightmare on Elm Street 

 ق م ٩١)   — ( ١٩٨٤أميركا 
[New Line] New Line; Elm Street Venture [Media Home; 

Smart Egg Pictures]. M: Charles Bernstein. E: Rick Shaine. 
PD: Greg Fonseca. DPh: Jacques Haitkin. S: Wes Craven. 
P: Robert Shaye. D: Wes Craven. 

John Saxon, Ronee Blakley, Heather Langenkamp, 
Amanda Wyss, Nick Corri, Johnny Depp, Charles Fleischer. 
And  Robert Englund -as Freddy Krueger. 

ـــاال ـــر أفـــالم الرعـــب خي ، وخـــالق أول شخصـــية رعـــب منـــذ  أحـــد أكث
، وكــــذا جعلــــت مــــن ممثلهــــا  عقــــود تحقــــق شــــعبية ضــــخمة ومتواصــــلة

ــــــرت إنجلنــــــد أول نجــــــم رعــــــب منــــــذ كريســــــتوفر ليــــــى ، وفاتحــــــة  روب
ـــن مـــن اســـم صـــغيرة إلـــى شـــركة  سلســـلة قياســـية النجـــاح نقلـــت نيـــو الي

الوجـــــه الضـــــاحك أعـــــاله يعبـــــر عـــــن مكانـــــة السلســـــلة ككـــــل  ( رئيســـــة
ويـــس كرافــــين الـــذى كثيـــرا مـــا هوجمـــت .  ) أكثـــر منـــه عـــن فـــيلم مفـــرد

أفالمـــــــه األربعـــــــة الســـــــابقة الصـــــــغيرة جـــــــدا لكـــــــن المحبوبـــــــة لعشـــــــاق 
ــــــون ‘و”  آخــــــر بيــــــت علــــــى الشــــــمال “ (الرعــــــب  ــــــتالل لهــــــا عي ’  ال

’  شـــــىء األوحـــــال ‘و’  البركـــــات المميتـــــة ‘و]  ” مهمـــــة شرســـــة “ [
، وذلــــــك لــــــدمويتها الصــــــارخة وتقزيزهــــــا  ) ] ” وحــــــش المســــــتنقع “ [

ــــــــر المســــــــبوق ، يفــــــــرض علــــــــى الجميــــــــع احترامــــــــه هنــــــــا خيــــــــاال  غي
بنـــــى فكرتـــــه علـــــى منطلـــــق جـــــامح هـــــو .  وجماهيريـــــة وأســـــتاذية صـــــنعة

ـــه يجـــب أن يكـــون أجـــدر  ـــه إذا كـــان النـــوم درجـــة مـــا مـــن المـــوت فإن أن
ـــى اإلطـــالقا ـــا عل ـــرجم هـــذا هـــى أن !  ألشـــياء إفزاعـــا لن ـــى تت القصـــة الت

مجموعـــــة مـــــن عشـــــريى العمـــــر فـــــى إحـــــدى ضـــــواحى لـــــوس أنچلـــــيس 
ـــــل ذى أطـــــافر مـــــن  ـــــا كـــــوابيس عـــــن شـــــخص مشـــــوه قات ـــــداهمهم مع ت

، وتتــــداخل الكــــوابيس مــــع الواقــــع بحيــــث يتــــوالى مصــــرع  الســــكاكين
لســـــبب يتضـــــح أن ا.  هـــــؤالء الصـــــبية والفتيـــــات فـــــى ظـــــروف غامضـــــة

ـــــدى كرووجـــــر كـــــان أحـــــد ســـــكان  ـــــك المشـــــوه واســـــمه فري هـــــو أن ذل
.  الضـــاحية قبــــل ســــنوات وطــــورد وقتـــل بشــــناعة لقتلــــه بعــــض األطفــــال

واآلن هـــــو شـــــبح مـــــا يعـــــيش فـــــى األحـــــالم ويخطـــــط ينـــــتقم مـــــن أبنـــــاء 
ــــه ــــدة  قتلت ــــة الوحي ــــاة الناجي )  النچينكامــــپ (، ونانســــى تومپســــون الفت

كــــة بــــل والفكــــرة نفســــها تــــرك الكثيــــر مــــن الحب.  تحــــاول التصــــدى لــــه
ـــــرابط ـــــال تفســـــير مت ـــــدأ نفســـــه ب ـــــزاع المب ـــــى إف ،  ، وراهـــــن كرافــــــين عل

ـــــك  ـــــذين أذعـــــرهم ذل ـــــين ال ـــــدى المالي ـــــاز ل ـــــه نجـــــح بامتي والواضـــــح أن
مــــــؤثرات رؤيويــــــة وتنميقيــــــة .  الكرووجــــــر وزياراتــــــه ألحــــــالم اآلخــــــرين

ممتـــــازة اإلبهـــــار والفعاليـــــة رغـــــم اســـــتحالة تصـــــنيفها خـــــارج إطـــــار عـــــن 
ـــــ ـــــپ.  اج الصـــــغيراإلنت ـــــة .  أول أفـــــالم چـــــونى دي انظـــــر األجـــــزاء التالي

الكــــــــــابوس  “الثــــــــــانى :  فــــــــــى السلســــــــــلة تحــــــــــت العنــــــــــاوين اآلتيــــــــــة
كــــــابوس  “، والرابــــــع  ” الكــــــابوس المــــــزعج “، والثالــــــث  ” الرهيــــــب

كـــــــابوس  “، والخـــــــامس  ” أســـــــتاذ األحـــــــالم:  ٤علـــــــى شـــــــارع إيلـــــــم 
ــــم ــــى شــــارع إيل ــــل األحــــالم:  عل دة الكــــابوس عــــو  “، والســــادس  ” طف

وانظــــــــر .  ” ٢عــــــــودة الكــــــــابوس الرهيــــــــب  “، والســــــــابع  ” الرهيــــــــب
  . ” صدمة الفزع “تنويعة مشابهة من ويس كرافـين 
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New Line [Heron Communications, Inc.; Smart Egg 

Pictures]. Based on Chrs created by Wes Craven. M: Jay 
Ferguson. E: Chuck Weiss, Brent Schoenfeld. PD: C.J. 
Strawn. DPh: Peter Levy. St: John Skipp, Craig Spector, 
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Robert Englund, Lisa Wilcox, Kelly Jo Minter, Erika 
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Seely. 

ــــــه هــــــو الخــــــامس  ــــــى عنوان ــــــذى ال يحمــــــل رقمــــــا ف هــــــذا الجــــــزء ال
واألضـــــعف بـــــين الكـــــوابيس وأول انكســـــار فـــــى إيراداتهـــــا المتصـــــاعدة 

هـــــو مجـــــرد تنويعـــــة علـــــى ’  طفـــــل األحـــــالم ‘.  مـــــن فـــــيلم إلـــــى فـــــيلم
جعلــــوا الــــروح التــــى تــــدخل .  مــــن الفــــيلم الســــابق’  أســــتاذ األحــــالم ‘

، وهــــو الــــذى يكشــــف أن محــــور حــــرب  األحــــالم لصــــبى فــــى العاشــــرة
كرووجــــر القادمــــة هــــو الجنــــين الموجــــود اآلن فــــى بطــــن ألــــيس التـــــى 

، وأنـــه بــــدأ فــــى التجســـد مــــن خاللــــه   قهرتـــه فــــى نهايـــة الجــــزء الســــابق
يتــــوازى مــــع هــــذا جهــــود روح .  غــــزو أحــــالم أصــــدقائها كوســــيلته فــــى

، والتــــــى يقــــــرر  أم كرووجــــــر الراهبــــــة التــــــى انتحــــــرت بعــــــد أن وضــــــعته
األبطــــــال محاولــــــة االتصــــــال بهــــــا لمعــــــاونتهم فــــــى قهــــــر شــــــر طفلهــــــا 

ـــــــووا .  مســـــــوخى الشـــــــر األســـــــترالى هـــــــوپكينز هـــــــو أضـــــــعف مـــــــن تول
، لكــــــن كحــــــد أدنــــــى تظــــــل المــــــؤثرات والتنميــــــق الشــــــيئين  السلســــــلة

ــــــر  ــــــا غي ــــــم وقت ــــــن كــــــوابيس إيل ــــــى أى م ــــــالن الفرجــــــة عل ــــــذين يجع الل
تـــــــال ظهـــــــوره تحـــــــول السلســـــــلة إلـــــــى مسلســـــــلة تليفــــــــزيونية .  مهـــــــدر

انظــــــــر العنــــــــاوين المصــــــــرية لبقيــــــــة .  ’ كــــــــوابيس فريــــــــدى ‘بعنــــــــوان 
 . ” كابوس على شارع إيلم “السلسلة فى أولها 

أستاذ األحالم — ٤كابوس على شارع إيلم 
  

A Nightmare on Elm Street 4 —The 
Dream Master 

  ق م ٩٣)   — ( ١٩٨٨أميركا 
New Line (Heron Communications, Inc.; Smart Egg 

Pictures). Based on Chrs created by Wes Craven. M: Craig 
Safan. E: Michael N. Knue, Chuck Weiss, Jack Tucker, 
Charley Coleman. PD: Mick Strawn, C.J. Strawn. DPh: 
Steven Fierberg. St: William Kotzwinkle, Brian Helgeland. 
S: Brian Helgeland, Scott Pierce. P: Robert Shaye, Rachel 
Talalay. D: Renny Harlin. 

Robert Englund. Rodney Eastman, Danny Hassel, Andras 
Jones, Tuesday Knight, Toy Newkirk, Ken Sagoes, Brooke 
T'heiss, Brooke Bundy. And Lisa Wilcox -as Alice.  

ــــع واألنجــــح تمامــــا  وربما األفضــــل لــــو كانــــت نيتــــك االكتفــــاء ـ  الراب
ألول مــــرة يعتبــــر .  ذلــــك بــــين كــــوابيس فريــــدى كرووجــــر ـ  بفــــيلم واحد

ـــــدال مـــــن األطفـــــال ـــــد رســـــميا بطـــــال للسلســـــلة ويكتـــــب أوال ب ،  إنجلن
ــــا كانــــت الشخصــــية وال ــــل قــــد ترســــختا بالفعــــل كــــأول نجــــم وواقعي ممث

تتجـــــدد .  منـــــذ دراكيـــــوال كريســـــتوفر ليـــــى ـ  بمعنى كلمـــــة نجمـ  رعـــــب 
هـــــذه .  الحيـــــاة فـــــى كرووجـــــر بفضـــــل تبـــــول كلـــــب فـــــوق مكـــــان جثتـــــه

فى انحنـــاءة كبـــرى جديـــدة  ـ  المـــرة يفـــرغ مـــن كـــل أبنـــاء قتلتـــه ويســـعى 
ـــــيس الفتـــــاة الخجـــــو  إلـــــى أصـــــدقائهم ـ  كالعادة ل ، وفـــــى مقـــــدمتهم أل

ويلكــــــــــوكس الجديـــــــــــدة فـــــــــــى هــــــــــذا الـــــــــــدور الرئيســـــــــــى للصـــــــــــبية  (
تعاقــــب أســــرع لجــــرائم القتــــل ولمســــة مرحــــة مســــتجدة .  ) والفتيــــات

الحــــــظ أن   (أيضــــــا فــــــى أفعــــــال كرووجــــــر وأداء إنجلنــــــد للشخصــــــية 
، وكــــل هــــذا بنــــى إلــــى ذلــــك اإليــــراد القياســــى  ) ! كالهمــــا نجــــم اآلن

ـــين األفـــالم الزميلـــة فـــى السلســـلة ـــر تظـــل علـــى أن اال.  ب ـــاءة األكب نحن
روح األحـــــالم الخيـــــرة النقيضـــــة ’  أســـــتاذ األحـــــالم ‘إدخـــــال شخصـــــية 
كــــل هــــذه .  ، والــــذى يقــــود المعركــــة النهائيــــة ضــــده لفريــــدى كرووجــــر

ـــم اختـــراع مثلهـــا بهـــذا التنـــوع فـــى  ـــة ينـــدر أن ت خيـــاالت واســـعة ومفاجئ
، كــــذا فمعــــين المــــؤثرات الخاصــــة لــــم يبــــد  أى سلســــلة أفــــالم إطالقــــا

ثــــانى أفــــالم هـــــارلين .  ذكر حتــــى هـــــذه الحظــــة علــــى األقـــــلنضــــوبا يــــ
، انتقـــــل بعـــــده مباشـــــرة مـــــن الرعـــــب لتوجيـــــه فـــــيلم  ” الســـــجن “بعـــــد 

.  ” جـــزء ثـــانى : الشـــيطان فـــى مهمـــة خاصـــة “النشـــاط فـــائق اإلنتـــاج 
كــــابوس علــــى  “انظــــر العنــــاوين المصــــرية لبقيــــة السلســــلة فــــى أولهــــا 

 . ” شارع إيلم

  
  : الكابوس المزعج

  ’  ! كيف لى أن أعافها.   الموتتلك الشرائح الصغيرة من .   ومالن ‘
  الكابوس المزعج 

A Nightmare on Elm Street 3 —Dream 
Warriors 

  ق م ٩٦)  إى إتش إى  ( ١٩٨٧أميركا 
[Lorimar-Telepictures  New Line] The Third Elm Street 

Venture. C: Annette Benson. ADs: Mick Strawn, C.J. 
Strawn. Krueger MUp and Fx: Kevin yagher. SpMUpFx 
Sequences: Greg Cannom. SP MakeupFx sequences: Mark 
Shortrum.VFxSup: Hoyt Yeatman. E: Terry Stokes, Chuck 
Weiss. AscP: Niki Marvin. Dph: Roy H. Wagner. ExcPs: 
Wes Craven, Stephen Diener. M: Angelo Badalamenti. 
LineP: Rachel Talalay. Exc in charge of P: Gerald T. Olson. 
Co-P: Sara Risher. S: Wes Craven & Bruce Wagner and 
chuck Russell & Frank Darabont; St: Wes Craven & Bruce 
Wagner. P: Robert Shaye. D: Chuck Russell. 

Str: Heather Langenkamp. Patricia Arquette. Larry 
Fishburne. Priscilla Pointer. And Craig Wasson. Co-Str: 

Brook Bundy, Bradley Gregg, Rodney Eastman. Ira Heiden, 
Nan Martin, Jennifer Rubin. Ken Sagoes, Penelope Sudrow. 
SpApr: John Saxon. Dick Cavett, Zsa Zsa Gabor. And  
Robert Englund -as Freddy Krueger.  Clayton Landey. 
،  الثالــــــث وأحــــــد األفضــــــل فــــــى مسلســــــل الرعــــــب الممتــــــاز ككــــــل

ــــم اســــتقرت عنــــد  ــــرادات حتــــى وصــــلت إليــــه ث ــــث تصــــاعدت غإلي حي
ــــيال جــــدا فــــى الجــــزء الرابــــع ــــم أكبــــر قل ــــدأ بعــــدها الهبــــوط  رق ، ثــــم ب

ــــدريجى ــــراض نفســــية .  الت ــــى مستشــــفى أم ــــدة ف مجموعــــة أطفــــال جدي
ــــد ( ــــذى يقتلهــــا  ) تحــــول جــــذرى جدي ــــدى ال ، تتعــــرض لكــــوابيس فري

التحــــول الثــــانى هــــو عــــودة نانســــى .  أو يــــدفعها لالنتحــــار أثنــــاء النــــوم
وبطلــــة  ) ساكســــون (ابنــــة مــــن حــــاول قتــــل فريــــدى فــــى الفــــيلم األول 

، وذلـــــك كطبيبـــــة شـــــابة تتعـــــاون مـــــع زميـــــل لهـــــا  الفـــــيلم األول الطفلـــــة
.  حةفــــــى إنقــــــاذ األطفــــــال ضــــــد التفكيــــــر المحــــــافظ لمــــــديرى المصــــــ

كالعــــادة فكــــرة أن كوابيســــنا قــــد .  النهايــــة هــــى قتلــــه بالمــــاء المقــــدس
ــــة ــــا للغاي ــــا وعاطفي ــــرة ذهني ــــا فكــــرة فائقــــة االســــتحواذ ومثي كــــذا .  تقتلن

ـــــة اقتبـــــاس مـــــوحى ومقـــــبض .  فـــــالمؤثرات فـــــى القمـــــة كـــــالمتوقع البداي
ــــول  ــــو يق ــــالن پ ــــوم ‘عــــن إدجــــار أل ــــن .  الن ــــك الشــــرائح الصــــغيرة م تل

ـــــى أن.  المـــــوت ـــــف ل ـــــة .  ’ أعافهـــــا كي ـــــاوين المصـــــرية لبقي انظـــــر العن
 . ” كابوس على شارع إيلم “السلسلة فى أولها 

  كاتب األغانى 
Songwriter 

  ق م ٩٤)   ت  ( ١٩٨٤أميركا 
TriStar. C: Lynn Stalmaster -and Associates. OStr: Willie 

Nelson and Kris Kristofferson. AddM: Larry Gansler. FE: 
Stuart Pappé. DPh: Matthew Leonetti. ExcP: Mike Moder. 
W: Bud Shrake. P: Sydney Pollack. D: Alan Rudolph.  ↑ 
Ers: Stephen Lovejoy, George A. Martin. SongsP: Booker 
T. Jones, Danny Lawson. SdMixer: Arthur Rochester, 
C.A.S. 

Kris Kristofferson, Willie Nelson. ¤. Lesley Ann Warren. 
Rip Torn. And Melinda Dillon. Co-Str: Richard C. Sarafian, 
Shannon Wilcox, Jeff MacKay.  ↑ Mickey Raphael, 
Rhonda Dotson, Robert Gould, Sage Parker, Gailard 
Sartain, Stephen Burton, Glen Clark, Cleve Dupin, B.C. 
Cooper, Poodie Locke, Joe Keyes, Amanda Bishop, Kirstin 
Renfro, Sammy Allred, Bill Boyd, Steve Fromholtz, Johnny 
Gimble, Eloise Schmitt, Kate Cadenhead, Christi Carafano, 
Joe Gallien, Gates Moore, Larry Gorham, Jackie King, 
Catherine Molloy, Bobby Rambo, Michael Reesberg, John 
Shaw, Pete Stauber, Larry Trader, Priscilla Dougherty; 
Gilda’s Band: Bobbie Nelson, Paul English, Bee Spears, 
Jody Payne, Grady Martin, Booker T. Jones, Mickey 
Raphael; Roarers Band: Billy Swan, Donnie Fritts, Sammy 
Creason, Tommy McClure, Glen Clark, Stephen Burton. 

مؤلف اعتــــــاد األخيــــــر ـ  الــــــبطالن مغنــــــى ومغنى:  تكساسـ  ناشفـــــــيل 
ــــه ، بحيــــث باتــــت الشــــركة مفلســــة ويبيعهــــا لرجــــل بيــــزنس  تــــزوج مغنيات

يــــــرحالن واحــــــدا تلــــــو .  ) يقــــــوم الموجــــــه ســــــارافيان بالــــــدور (جشــــــع 
اآلخـــــــر ألوســـــــتين حيـــــــث يواصـــــــل األول شـــــــهرته ويكتشـــــــف مغنيـــــــة 

ـــــــن (صـــــــاعدة  ـــــــد بهـــــــا ز )  آن واري ـــــــا يعي ـــــــه القـــــــديم مكـــــــونين فريق ميل
ــــدا ــــى العــــودة .  جدي ــــى عل ــــرهم صــــاحب الشــــركة األول ــــد قليــــل يجب بع

ـــانى منهمـــا ـــزال قائمـــا مـــع الث ـــأليف الـــذى ال ي ـــة .  لتنفيـــذ عقـــد الت النهاي
خدعــــة أن يبيعــــان لــــه هــــذه المغنيــــة بمليــــون دوالر دون أن يــــدرى أنهــــا 
 باقالعهـــا عــــن الخمــــر أصــــبحت متدينــــة هــــى وصــــديقها العــــازف الــــذى

تســـــلية مقبولـــــة بـــــدورين !  ، ولـــــن تقـــــدم ســـــوى تراتيـــــل كنســـــية تزوجتـــــه
، مــــــع بعــــــض اللحظــــــات  رئيســــــين جــــــذابين حافلــــــة باألغــــــانى الريفيــــــة

طـــــاقم داعـــــم مـــــن الـــــوزن الثقيـــــل علـــــى قمتـــــه .  الكوميديـــــة المحببـــــة
تـــــــورن فـــــــى دور صـــــــديقهما وكيـــــــل بيـــــــزنس البطـــــــل البـــــــائس بســـــــبب 

ــــــر المســــــئولة ــــــه الدائمــــــة وتصــــــرفاته غي ــــــين  اعتذارات ــــــب الممثلت ، بجان
 . الشابتين بالطبع

   ٢/١العودة —كاجنى والسى 
Cagney & Lacey —The Return 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٢)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
[MTM] Dos Mujeres [The Rosenzweig Company]. M: 

Dana Kaproff. FE: Geoffrey Rowland, A.C.E. PD: Joseph 
H. Rainey. DPh: Robert Draper, A.C.S. Based on Chrs 
Created: Barbara Avedon & Barbara Corday. W: Terry 
Louise Fisher & Steve Brown. D: James Frawley.  <P: 
Barney Rosenzweig.> AscP: Torrie Rosenzweig. PMg: 
Douglas Burdinski; FirstAstD: Janet Davidson; 
SecondAstD: Cynthi Stefenoni. CDd: Robert Turturice. C: 
Diane Dimeo, C.S.A. Ast to the P: Carole R. Smith; 
PCoordinator: Barbara Rosing Hoke. Exc in Charge of P: 
Douglas Burdinski. 

<Tyne Daly -as Mary Beth Lacey. Sharon Gless -as 
Christine Cagney. ¤.> Str: James Naughton -as James 
Burton. David Paymer -as Deputy D.A. Feldberg. Susan 
Anspach -as Deborah Nelson. And John Karlen -as Harvey 
Lacey. SpApr -inAlphOrder: Martin Kove -as Isbecki. Carl 
Lumbly and Vonetta McGee -as Marcus and Claude Petrie. 
Al Waxman -as Lt. Samuels. SpGuestApr: John Harkins -as 
Mansfield.  Co-Str -inAlphOrder: Anders Hove, Ken 
Johnston, Molly Orr, Fredd Wayne. Merry Clayton, Robert 
Hegyes, Paul Mantee, Kelly Jean Peters, Selma Archerd. 
Rick Pasqualone, Peter Gerety, Pat McNamara, Mary Testa, 
John V. Fahey. Bridget Gless, Fats Williams, Don-Pedro 
Colley, Rita Gomez, John Valentine. Kathryne Brown, Ren 
Hanami, Brandi Hensley, Barry Laws, Bo Zenga, Bree 
Walker. 
اســــتطراد متــــأخر لفــــيلم ومسلســــل محققتــــى الشــــرطة النيــــو يــــوركتين 

ـــــــل ”  كـــــــاجنى والســـــــى “ ـــــــذى بـــــــدأ قب ، ذوى التـــــــاريخ  عامـــــــا ١٤ال
ـــــزيون  ــــى عمــــر شــــبكات التليف ــــن نوعــــه ف ــــد م انظر هــــذه القصــــة ـ  الفري

، وانظــــر  ] ” المــــرأة والمخــــاطر “ [’  كــــاجنى والســــى ‘فــــى األصــــل 
المحترفــــــــات وعصــــــــابة  “بعنــــــــوان مصــــــــرى  ١٩٨٨أيضــــــــا اســــــــتطراد 

 ١٩٩٥، وكــــــذلك فــــــيلم رابــــــع جــــــاء فــــــى العــــــام التــــــالى  ” الشــــــيطان
ـــــرة أخـــــرى “ ـــــأتى بهـــــا تغيـــــرات م.  ” كـــــاجنى والســـــى معـــــا م ـــــة ت فاجئ

كــــــــاجنى التــــــــى أصــــــــبحت اآلن ضــــــــابطة تنفيذيــــــــة لســــــــرية :  البدايــــــــة
، تزوجــــت شخصــــا ثريــــا مــــن خريجــــى  الشــــرطة بمكتــــب النائــــب العــــام

ــــــارد وذو طموحـــــات سياســـــية ـــــت شـــــغل الشـــــرطة  هارف ، والســـــى اعتزل
وتفرغـــــت لرعايـــــة أوالدهـــــا وتبـــــدو مســـــتقرة وســـــعيدة فـــــى زواجهـــــا مـــــع 



٢٨٤  

هــــــذا الوضــــــع .  ينز المتواضــــــعاســــــتمرارها فــــــى ســــــكنها بحــــــى الكــــــوي
ينفجــــــر بمــــــرض الــــــزوج بالقلــــــب وتبــــــدأ البحــــــث عــــــن شــــــغل إلــــــى أن 

، األمـــــر الـــــذى يتســـــبب فـــــى تفكـــــك  تقنعهـــــا كـــــاجنى بـــــالعودة معهـــــا
ومـــــــن ثـــــــم كـــــــالم وفيـــــــر عـــــــن أهميـــــــة الجـــــــنس لمـــــــرض  (عالقتهمـــــــا 

ـــــار حينمـــــا .  ) القلـــــب ـــــى االنهي ـــــدأ كـــــاجنى نفســـــها ف ـــــل تب ـــــى المقاب ف
ـــــرك وظيفتهـــــا  ـــــى واشـــــينجتون يتعـــــين عليهـــــا ت ـــــل مـــــع زوجهـــــا إل والرحي

عليــــه منصــــب الســــكرتير المســــاعد للخزانــــة ’  ! بيلــــل ‘حيــــث عــــرض 
ومــــــن ثــــــم أيضــــــا كــــــالم وفيــــــر عــــــن أعــــــراض انقطــــــاع الطمــــــث فــــــى  (

الحبكــــــة تتعلــــــق بعمليــــــة ســــــطو استعراضــــــية ضــــــخمة .  ) ! الســــــيدات
ــــــى  ــــــاء  ١٥٠٠عل ــــــك أثن ــــــة للشــــــرطة وذل ــــــت قادم ــــــة ســــــالح كان قطع

شــــتبه كــــاجنى فــــى الشــــرطى الــــذى راح ضــــحية ت.  مبيتهــــا فــــى المينــــاء
ــــان تحــــرى تجــــار األســــلحة للوصــــول  ــــدأ البطلت للســــمكة  ‘الســــطو وتب

الشــــرير هــــذه المــــرة ذو أصــــول مــــن روســــيا  (وراء العمليــــة ’  الكبيــــرة
، لكـــــــــن ألن المسلســـــــــل يهـــــــــتم أكثـــــــــر بـــــــــأحوال بطلتيـــــــــه  البيضـــــــــاء

الشخصـــية يـــدع هـــذا الشـــرير يهـــرب لبلـــده األصـــلى وتحقـــق البطلتـــان 
ال ســـيما دالـــى التـــى أصـــبحت ـ  أداء البطلتـــين .  ) جاحـــا جزئيـــا فقـــطن

هــــــى الضــــــوء األكثــــــر علــــــوا فــــــى  ـ  بدينــــــة وأكثــــــر ضــــــعفا مــــــن السابق
 . السلسلة

   ٢/١معا مرة أخرى —كاجنى والسى 
Cagney & Lacey —Together Again 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٨)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
[MTM] Dos Mujeres [The Rosenzweig Company]. M: 

Nan Mishkin; All the Days: M&Lyr: Nan Mishkin. FE: Jim 
Gross. PD: Joseph H. Rainey. DPh: Robert Draper, A.C.S. 
Based on Chrs Created: Barbara Avedon & Barbara Corday. 
W: Terry Louise Fisher & Steve Brown. D: Reza Badiyi.  
<P: Barney Rosenzweig.> AscP: Torrie Rosenzweig. PMg: 
Douglas Burdinski; FirstAstD: Linda Rockstroh; 
SecondAstD: Judy Ehrlich. CDd: Robert Turturice. C: 
Diane Dimeo, C.S.A. Ast to the P: Carole R. Smith; 
PCoordinator: Barbara Rosing Hoke. Exc in Charge of P: 
Douglas Burdinski. In Memory of: Barbara Avedon, 1930-
1994. 

<Sharon Gless -as Christine Cagney. Tyne Daly -as Mary 
Beth Lacey. ¤.> Str: James Naughton -as James Burton. 
David Paymer -as Deputy D.A. Feldberg. And John Karlen 
-as Harvey Lacey. GuestStr -inAlphOrder: Paul Lieber -as 
Romeo deCarlo. Nichols Pryor -as Paul Coaster. Milton 
Selzer -as Ira Glass. Soon-Teck Oh -as Sunny Kim Pay.  
Co-Str -inAlphOrder: John la Motta, Zoaunne Leroy, Rose-
Marie, Molly Orr. Saida Pagan, Oz Tortora, Al White, 
Richard Zavaglia. Ftr: Dale Dickey, Terry Alexander, Sam 
Pancake, Donzalieigh Avis Abernathy. Jaquita Green, 
James Mastrantonio, Eugene Choy, George Alvarez, Ken 
del Conte. Erika Rosenzweig, Lou Felder, Luise Heath, Joan 
Marlowe, Terry Kingsley-Smith. Joan Murphy, Jill Andre, 
Thom McFadden, Dan Cashman, Gina St. John, June 
Chandler. James deAngelo, Augie Blunt, Bob Larkin, John 
Ciccolini, Royce Reynolds. 

ـــــــــــــــ  ــــــــــــــث ل المــــــــــــــرأة  “ [’  كــــــــــــــاجنى والســــــــــــــى ‘اســــــــــــــتطراد ثال
المحترفـــــــــــــات وعصـــــــــــــابة  “ ١٩٨٨، واســـــــــــــتطراد  ] ” والمخـــــــــــــاطر
ـــــــــن  ” الشـــــــــيطان ـــــــــد عـــــــــام واحـــــــــد م —والســـــــــى  كـــــــــاجنى “، وبع
ـــــا .  ” العـــــودة ـــــان هن ـــــام ومســـــاعدتها تتحري ـــــب الع ـــــب النائ مـــــالزم مكت

ــــــه متشــــــرد آخــــــر زنجــــــى ســــــكير  مصــــــرع أحــــــد المشــــــردين أبلــــــغ عن
فـــى النهايـــة يتضـــح أن األمـــر .  قبضـــت عليـــه الشـــرطة باعتبـــاره القاتـــل

ــــــــة (أبســــــــط  ــــــــر بكائي ــــــــد المسلســــــــل أكث ،  بكثيــــــــر)  وحســــــــب تقالي
وهــــم الــــذين يســــعون إليهــــا ،  فالمشــــردون يقتلــــون بــــدون ســــبب تقريبــــا

أو يجبــــرون الغيــــر عليهــــا واألهــــالى يتفقــــون علــــى عــــدم اإلبــــالغ عــــن 
ــــل الــــذى يخفــــى بــــدوره قصــــة أكثــــر بؤســــا ، والمشــــكلة بالنســــبة  القات

للمـــتهم األصــــلى هــــى تركـــه للــــثالث وجبــــات وحجـــرة الســــجن الدافئــــة 
وحسب تقاليــــد ـ  ، فهــــو  األكثــــر أهميــــة قــــد ال يكــــون هنــــا.  إلــــخ…

تفاصــــــــيل الصــــــــداقة النســــــــائية وحيــــــــاة البطلتــــــــين  ـ  ضاالمسلســــــــل أي
ــــدة .  متوســــطتى العمــــر ســــتجد مــــثال كالمــــا عــــن انقطــــاع الطمــــث وفائ

ناهيــــك عــــن  (الجــــنس لعضــــلة القلــــب يفــــوق مســــاحة قصــــة الجريمــــة 
، وقـــد تتعلــــق أكثــــر  ) ! أن كـــل هــــذا الكـــالم قيــــل فــــى الجـــزء الســــابق

أصـــــــبح المســـــــاعدة األقـــــــل تعليمـــــــا وحظـــــــا والتـــــــى  (بمصـــــــير الســـــــى 
حيــــث )  زوجهــــا ســــكيرا اآلن بعــــد مرضــــه واعتزالــــه فــــى الجــــزء الســــابق

، أو  ينتـــــوى رئـــــيس القســـــم االســـــتغناء عنهـــــا بســـــبب تقلـــــص الميزانيـــــة
بـــــــزواج كـــــــاجنى وقضـــــــائها نهايـــــــات األســـــــبوع فـــــــى واشـــــــينجتون مـــــــع 

ـــــيض ـــــى البيـــــت األب تمثيـــــل أخـــــاذ مـــــن البطلتـــــين  .  زوجهـــــا الطـــــامح ف
 . متشابكة الخيوطكالمتوقع فى هذه الدراما الكثيفة 

   ٢/١كارت أحمر 
  ق م ١٠٠)  س/   وليد التابعى ( ١٩٩٤مصر 

وادى الملـــــــــوك ]  ســـــــــفنكس وادى الملـــــــــوك لإلنتـــــــــاج الفنـــــــــى  [
وصـــــفى :  ســـــيناريو وحـــــوار.  ســـــلوى بكـــــر:  قصـــــة.  لإلنتـــــاج الفنـــــى

ــــــش ــــــر الوســــــيمى:  موســــــيقى.  دروي ــــــاچ.  مني ــــــولى:  مونت .  أحمــــــد مت
.  صــــالح حســـــن:  منــــتج منفــــذ.  فــــاروق عبــــد الخـــــالق:  منــــتج فنــــى
  . أسامة الكرداوى:  إخراج.  عصام فريد:  مدير التصوير

، محمـــــود  ، ماجـــــدة نـــــور الـــــدين ، محمـــــود حميـــــدة ميرفــــــت أمـــــين
، عثمـــــان  ، فاطمـــــة محمـــــود ، عمـــــاد رشـــــاد ، سوســـــن بـــــدر الجنـــــدى

،  ، شـــــادية عبـــــد الحميـــــد ، ســـــيد حـــــاتم ، هـــــدى زكـــــى عبـــــد المـــــنعم
،  ، ماجــــــدة بركــــــات ، ســــــيد خــــــاطر ى، محمــــــد نــــــاج محمــــــد متــــــولى

  . محمد عبد الرازق
طبيبـــة لفـــق لهـــا :  ثـــالث نســـاء يجمعهـــن الســـجن ألســـباب مختلفـــة

، ومحاميــــــة متزوجــــــة مــــــن صــــــحفى  زميــــــل فاســــــد تهمــــــة ســــــرقة كليــــــة
ـــــق لهـــــا أحـــــد الضـــــباط تهمـــــة دعـــــارة ـــــرأة صـــــعيدية  يســـــارى فيلف ، وام

ر ادعــــت أنهــــا قتلــــت زوجهــــا الفــــظ لتحمــــى أخاهــــا مــــن الســــجن والثــــأ
حتــــى هنــــا .  ، وهــــى حامــــل وتريـــد وضــــع رضــــيعها خـــارج األســــوار معـــا

، أمـــــا غيــــــر المنطقــــــى جـــــدا أن تقــــــرر الــــــثالث  تبـــــدو القصــــــص قويــــــة
ــــــى تضــــــع  ــــــى نحــــــو مباشــــــر حت ــــــراءتهن وعل ــــــات ب ــــــة إلثب الهــــــرب عام

  . األخيرة مولودها خارج األسوار

   ٢/١الكارت األصفر 
Foul Play 

 ق م ١١٦)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٧٨أميركا 
ـــــــــاب شـــــــــيطانية ‘:   ف ـــــــــة القاتلـــــــــة “:  *؛ ف ” ألع :  ؛ س ” اللعب

  . ” اللعبة الخطرة “
Paramount. MCompAndCond: Charles Fox. Read to Take 

Chance Again M: Charles Fox. Lyr: Norman Gimbel; Rec 
Created: Barry Manilow and Ron Dante. Sung: Barry 
Manilow. C: Lynn Stalmaster. AscP: Peter V. Herald. E: 
Pembroke J. Herring. PD: Alfred Sweeney. DPh: David M. 
Walsh. P: Thomas L. Miller, Edward K. Milkis. W.D: Colin 
Higgins. 

Goldie Hawn. Chevy Chase. ¤. Burgess Meredith. Rachel 
Roberts. Eugene Roche. And Dudley Moore -as Stanley 
Tibbets. Bruce Solomon, Marily Sokol, Brian Dennehy, 
Chuck McCaan, Billy Barty, Don Calfa, Marc Lawrence. 
Cooper Huckabee, Frances Bay, Lou Cutell, William 
Frankfather, John Hancock. Barbara Sammeth, Queenie 
Smith, Hope Summers, Irene Tedrow, Ion Teodoresco, 
Janet Wood. 

، عـــــــن حســـــــناء  كوميـــــــديا بوليســـــــية خفيفـــــــة:  ســـــــان فرانسيســـــــكو
ـــاة ســـاذجة  أنـــت تعـــرف جولـــدى  (مطلقـــة شـــابة يائســـة لكـــن أقـــرب لفت

وال يصــــدق برءاتهــــا . تــــتهم فــــى جريمــــة قتــــل أحــــد األســــاقفة)  ! هــــون
، الـــــــذى أحبهـــــــا ويالحقهـــــــا بظـــــــل ثقيـــــــل مـــــــن  إال المحقـــــــق تشـــــــيس

، لكــــن يصــــعب أحيانــــا فهــــم تلــــك  متــــعفــــيلم جيــــد جــــدا وم.  البدايــــة
 . الجماهيرية الساحقة شديدة األميركية لتشيفى تشيس

  
  : كازابالنكا

  ”  !   أحد أعظم لحظات السينما “
  كارت برى 

Wild Card 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٧٣)   ت  ( ١٩٩٢أميركا 

USA. M: W.G. Snuffy Walden. C: Melissa Skoff, C.S.A. 
E: Maryann Brandon. PD: Mayling Cheng. DPh: Peter S. 
Mackay. Based on the B Preacher: Ted Thackrey, Jr. S: 
Scobie Richardson. P and D: Mel Damski.  ExcPs: John 
Davis, Merill Karpf. 

Powers Boothe. ¤. Cindy Pickett. Terry O’Quinn. Rene 
Auberjonois. John Lacy. Don Hood. Kamala Lopez, Bert 
Remsen. Michael Shaner, Jake Jacobs. Royce D. Applegate, 
Diane Delano. And M. Emmet Walsh -as Mose.  ↑ 
Anthony Schmidt, Karen Machon, Jane Abbott, Joe 
Maggard. UnitPMg/ Co-P: James A. Dennett. 

ثــــم كــــاهن مقاتــــل ســــابق فـــى القــــوة الخاصــــة )  بــــووث (’  الـــواعظ ‘
، يعــــود لبلدتــــه  لكنــــه لــــم يعــــد مؤمنــــا جــــدا اآلن وتحــــول للعــــب الپــــوكر

فيرويـــــــل الواقعـــــــة علـــــــى حـــــــدود تكســـــــاس المكســـــــيكية مكلفـــــــا مـــــــن  
بكشــــف مــــدى عالقــــة مصــــرع صــــديقه الطيــــار )  أوبيرچونــــوا (كاهنهــــا 

ــــة  ــــى طاول ــــذى يمتلــــك شــــركة لطــــائرات الهليكــــوپتر بمــــا يحــــدث عل ال
باكتشـــــاف شخصـــــيات الالعبـــــين المفـــــروض أن ينتهـــــى دوره .  القمـــــار

، لكــــن تــــدريجيا يتــــورط فــــى اللغــــز الــــذى يشــــمل ثــــرى  وطــــرق لعــــبهم
الــــــذى كــــــان صــــــديقا للقتيــــــل وربمــــــا كــــــان هدفــــــه )  أوكــــــوين (البلــــــدة 

التــــــى اكتشــــــف البطــــــل امكانيــــــة اســــــتخراج  (االســــــتيالء علــــــى أرضــــــه 
وذلــــك عبــــر شــــركة )  المزيــــد مــــن البتــــرول منهــــا بعــــد أن جفــــت آبارهــــا

إنحنـــــاءة النهايـــــة تـــــدور حـــــول أخـــــت القتيـــــل .  اجووهميـــــة فـــــى شـــــيك
التــــى ظلــــت تســــاعد البطــــل فــــى بحثــــه طــــوال الوقــــت بــــل )  پيكيــــت (

، إال  رغـــــم هنـــــات توجيـــــه دامســـــكى الضـــــعيف هنـــــا وهنـــــاك.  وأحبتـــــه
ـــــووث شـــــبه متخصـــــص ومالئـــــم كثيـــــرا لـــــألدوار التـــــى تـــــدور فـــــى  أن ب

م المحقـــــــق الهادئ المميـــــــزة ألفـــــــالـ  السطحـ  تحتـ  دانتىـ  عـــــــوالم جحيم
ـــــا بعـــــض التنويعـــــات ذات المـــــذاق الخـــــاص   الخصوصـــــى ، وتوجـــــد هن

ــــرف وأن يــــؤدى الــــدور بعصــــابة  كــــأن جعلــــه الفــــيلم شخصــــا غيــــر محت
، فضـــــال عـــــن خلفيـــــة القمـــــار وجـــــو تكســـــاس  فـــــوق عينـــــه المفقـــــودة

ــــــــذى كــــــــان  ــــــــزة كــــــــالنفق األفقــــــــى ال ــــــــات الممي ــــــــد وبعــــــــض الهيئ البعي
،  جانــــــا ألميركــــــايســــــتخدمه القتيــــــل لتهريــــــب العمــــــال المكســــــيكيين م

بـــدال مـــن الهـــدف األصـــلى للفكـــرة فـــى اســـتخراج البتـــرول مـــن اآلبـــار 

، كمــــــا أنــــــه مكــــــان طريــــــف بالنســــــبة لمعركــــــة نهايــــــة باعتبــــــاره  النضــــــبة
 . مشبعا بغاز الميثان القابل لالشتعال

   ٢/١كارثة خط الجنوب 
Disaster on the Coastliner 

 ] يونىتليفـز  [ق م  ١٠٠)    ف/   ت  ( ١٩٧٩أميركا 
Filmways TV Productions. DPh: Fred Koenekamp. P: 

Frank von Zerneck. W: David Ambrose. D: Richard 
Sarafian.  AscP: David Garcia and Phillips Wylly Sr. M: 
Gerald Fried. C: Michael McLean & Ascs >and Karen 
Hendel.< AD: William Hiney. E: Robert Florio. Exc in 
Charge of P: Richard M. Resenbloom. 

Lloyd Bridges. Raymond Burr. Robert Fuller. Pat Hingle. 
E.G. Marshall. Yvette Mimieux. William Shatner. Paul L. 
Smith. Arthur Malet, Harry Caesar, Jacque Lynn Colton. 
Lane Smith, Sandy McPeak. Virginia Kisea, Rackne 
Tarkington. Michael Pataki, Peter Jason and Peter MacLean. 

 Jerry Ayres, Julie Mannix, Steve Jerro, Ron Prince, Dago 
Dimster, Carole Hemingway. Carl Gordon, Eric Poppick, 
Jason Renard, Herbert Bress, Tony Matranga, Norman 
Alexander Gibbs. 

، يضـــــع القطـــــارين  ركة خطـــــوط ســـــكك حديديـــــةفنـــــى حاســـــوب بشـــــ
القــــــادمين مــــــن ســــــان فرانسيســــــكو و لــــــوس أنچلــــــيس منطلقــــــين فــــــى 

ــــــــدخل لوقــــــــف هــــــــذا  مواجهــــــــة بعضــــــــهما ــــــــع كــــــــل فــــــــرص الت ، ويمن
، ذلــــك انتقامـــــا لمصــــرع زوجتـــــه وطفلــــه فـــــى حــــادث مـــــروع  التصــــادم

ــــه  ســــابق لقطــــارات الشــــركة ســــببه اإلهمــــال والــــذى تمــــت التغطيــــة علي
، بريـــــدچز مـــــن المباحـــــث جـــــاء مـــــن  س الشـــــركةبـــــار رئـــــي.  بالرشـــــوة

.  البدايــــــة ليشــــــرف علــــــى الرحلــــــة التــــــى تضــــــم زوجــــــة نائــــــب الــــــرئيس
ميميــــو زوجــــة محبطــــة تقــــع فــــى حــــب شــــاتنر النصــــاب والــــذى يســــهم 

وعـــــدد مـــــن .  تشـــــويق عـــــال ككـــــل.  فـــــى إنقـــــاذ الجميـــــع فـــــى النهايـــــة
المشــــــاهد الضــــــخمة المتقنــــــة فــــــى هــــــذا اإلنتــــــاج التليفـــــــزيونى فــــــوق 

 . المتوسط

   اغتيال راقصة —كارمن 
Carmen 

 ] باألسپانية  [ق م  ١٠٢)    ف ( ١٩٨٣أسپانيا 
Emilio Piedra Productions; Spanish Television [Jefe de 

Pro.; Gustavo Quintana]. Inspired by Novella of Merinee 
and LaGpera de Bizet. P: Emiliano Piedra. Guitiny Chor: 
Carlos Saura, Antonio Gades. M: Paco de Lucia. Carmen de 
Bizet. E: Pedro del Rey. SD: Felix Murcia. DPh: Teo 
Escamilla. D: Carlos Saura. 

Antonio Gades, Laura del Sol, Paco de Lucio, Pepa 
Flores, Christina Hoyos, Jose Yepes, Juan Antonio Jimenez, 
Sebastian Moreno. 

بــــرا چــــورچ بيزيــــه الشــــهيرة وقــــد تحولــــت لعمــــل ســــينمائى معاصــــر أو 
، مــــــــا بــــــــين الحلــــــــم  ، يمــــــــزج مــــــــا بــــــــين التمثيــــــــل والحيــــــــاة راقــــــــص

، مـــــــن خـــــــالل مجموعـــــــة  ، مـــــــا بـــــــين الماضـــــــى والحاضـــــــر والحقيقـــــــة
هــــذه عاملــــة مصــــنع .  الراقصــــين الــــذين يــــؤدون تــــدريبات روايــــة كــــارمن
قتلهـــــا الـــــذى ، حتـــــى ي التبـــــغ الجامحـــــة التـــــى تـــــأبى أن يمتلكهـــــا رجـــــل

رقــــص الفالمنكــــو األســــبانى مقــــدم بشراســــة وبراعــــو .  عشــــقها بعنــــف
ــــديس كــــراقص.  معــــا ــــدرة ال تقــــارن لجي ــــل  ق ــــم يفقــــه إال جمــــال دي ، ل

ـــين .  ســـول حـــاد المالمـــح ملتهـــب المعـــانى ـــام يجمـــع مـــا ب المغـــزى الع
ـــــف الشـــــهوات ـــــه هـــــذا الموجـــــه  األبعـــــاد النفســـــية وعن ـــــر عن ، وقـــــد عب
يـــــــق االجتمــــــــاعى بــــــــانطالق متحــــــــرر المحســـــــوب علــــــــى ســــــــينما التعل

 . يجعله أفضل من معظم أفالمه األخرى اجتماعية أو سياسية
AAN: ForeignF. 

   ٢/١كارمن چونز 
Carmen Jones 

 ق م ١٠٥)   ت  ( ١٩٥٤أميركا 
Twentieth Century Fox. E: Louis R. Loeffler. AD: 

Edward L. Ilou. Lyr: Oscar Hammerstein II. M: Georges 
Bizet. MD: Herschel Burke Gilbert. DPh Sam Leavitt. S: 
Harry Kleiner. P: Otto Preminger. D: Otto Preminger. 

Dorothy Dandridge -[Voice: Marilyn Horne], Harry 
Belafonte, Pearl Bailey, Olga James, Joe Adams, Roy 
Glenn, Nick Stewart, Diahann Carroll, Brock Peters. 

ـــــرا ـــــة ألوپ ـــــين كلهـــــم مـــــن الســـــود ’ كـــــارمن ‘ معالجـــــة متالق .  بممثل
والــــرجالن .  البطلـــة فتــــاة عاملـــة لكــــن مثيـــرة ومعتــــدة بنفســـها وجمالهــــا

ــــار عســــكرى شــــاب ومهــــذب ــــاهى طي ــــة .  ، ومالكــــم مغــــرور متب والنهاي
،  قـــوة دراميـــة كبيـــرة للمخطوطـــة.  كمـــا تعلـــم هـــى قتلهـــا بـــدافع الغيـــرة

، مــــــثال  أن الغنــــــاء األوبرالــــــى بأصــــــوات آخــــــرينوتمثيــــــل أخــــــاذ رغــــــم 
بعـــد هـــذا الفـــيلم الـــذى .  مـــاريلين هـــورنى بـــدال مـــن البطلـــة داندريـــدچ

ـــــدچ  ـــــة أصـــــبحت داندري ـــــة مطلقـــــة لنجمـــــة ملون لعلـــــه أول إســـــناد لبطول
 . أول أفالم كارول وپيترز.  أشهر ملونة فى السينما األمريكية

AAN: As (Dandridge); Scr of a Musical Pic.  
 ☺ كازابالنكا 

Casablanca 
 تلوين/   ق أأ ١٠٢)   ت  ( ١٩٤٢أميركا 

Warner Bros. [First National]. Jack L. Warner -ExcP. ¤. 
Screen Play: Julius J. And Philip G. Epstein and Howard 
Koch; >From a Play -[Everybody Comes to Rick’s]: Murray 
Burnett and Joan Alison.< DPh: Arthur Edeson, A.S.C.; 
>DialogueD: Hugh MacMullan; FE: Owen Marks; AD: Carl 
Jules Weyl; Technical Advisor: Robert Aisner; Montages: 
Don Siegel and James Leicester; Sd: Francis J. Scheid;< 
SpFx: Lawrence Bulter -D, and Willard van Enger, A.S.C. 
SD: George James Hopkins; Gowns : Orry-Kelly; 
MUpArtist: Perc Westmore; Songs: M.K. Jerome and Jack 
Scholl; Orch Arrangements: Hugo Friedhofer; MD: Leo F. 
Forrstein. M: Max Steiner. A Hal B. Wallis P. D: Michael 
Curtiz. 

Humphry Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid. ¤. With: 
Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet, Peter 
Loore. And S.K. Skall, >Madeleine le Beau, Dooley 
Wilson, Joy Page, John Qualen, Leonid Kinskey, Curt 
Bois.< [UC: Marcel Dalio, Ludwig Stossel, Helmut 
Dantine, Ilka Gruning]. 



٢٨٥  

لكبــــــرى ألفـــــالم المنفيــــــين الرومانســـــيين وربمــــــا كالســــــية  الكالســـــية ا
كازابالنكـــــا أوائـــــل الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة هـــــى .  كـــــل الكالســـــيات

المكـــــان الـــــذى يعـــــج بكافـــــة األجنـــــاس مـــــن أوروپـــــا ومـــــن كـــــل مكـــــان 
 ـ  أو دائمــــــا فــــــى أحيــــــان قليلةـ  ، حيــــــث كانــــــت مــــــالذا مؤقتــــــا  تقريبــــــا

الجـــــــو الحاشـــــــد وســـــــط هـــــــذا .  لراغبـــــــى الرحيـــــــل إلـــــــى األميـــــــركتين
الصـــاخب األقـــرب إلـــى ســـوق دوليــــة مصـــغرة تبـــاع وتتـــداول فيهـــا كــــل 

ــــــــوجزة  (األشــــــــياء وأهمهــــــــا تأشــــــــيرات الســــــــفر  ــــــــة م مشــــــــاهد افتتاحي
،  ) تســــتعرض كــــل هــــذا ببراعــــة آســــرة ينــــدر أن يفتــــتح بهــــا أى فــــيلم

ـــــد ـــــين وإيلســـــا الن ـــــك بل ـــــى شخصـــــيتى ري ـــــز إل وصـــــفت .  يتجـــــه التركي
ســـــــمت لشاشـــــــة الســـــــينما شخصـــــــية بلـــــــين بإنهـــــــا أعظـــــــم شخصـــــــية ر 

وتحديــــدا يمكــــن القــــول أنهــــا أكثــــف شخصــــية نبيلــــة قــــدمت .  إطالقــــا
، زائــــد مــــا حظيــــت بــــه مــــن هالــــة كاريزميــــة مــــن همفــــرى بوجــــارت  لهــــا

هـــو أميركـــى اعتـــاد التجـــول فـــى .  يكـــاد يســـتحيل أن يوجـــد لهـــا مثيـــل
، خلــــيط مـــــن رجـــــل البيـــــزنس الصـــــغير  المنــــاطق الســـــاخنة فـــــى العـــــالم

يختــــار دومــــا األطــــراف الخاســــرة فــــى الصــــراعات  ـ  ياوليس عفو ـ  الــــذى 
ـــــــه بجانـــــــب الشـــــــيوعيين  (ليجـــــــرى أشـــــــغاله معهـــــــا  نعـــــــرف منهـــــــا حرب

وهـــو .  ) األســـپان ضـــد الفاشـــية وصـــراعات شـــبيهة فـــى أمـــاكن أخـــرى
شــــــديد الســــــخرية مــــــن كــــــل شــــــىء وال يبــــــدو إال اســــــتحالة التزامــــــه أو 

هن ، لكنـــــــك ال تســـــــتطيع قـــــــط الـــــــتك إنتمائـــــــه ألى مبـــــــدأ أو جماعـــــــة
ــــوانين خاصــــة ال يعرفهــــا إال  ــــذى يخضــــع لق ــــداخلى ال بمــــدى ســــموه ال

أمـــــا .  بعبـــــارة صــــغيرة هـــــو أعظــــم بطـــــل ضــــد قدمتـــــه الشاشــــة.  ســــواه
ــــل الحــــرب  ــــاريس قبي ــــى رحــــل تاركــــا پ ــــه القديمــــة الت إيلســــا فهــــى حبيبت

اآلن هــــــى زوجــــــة ألحــــــد أشــــــهر قــــــادة .  لــــــدى انهيــــــار عالقتــــــه بهــــــا
، مــــع عــــدم  لرومانســــية الخاصــــة، ويلتقــــى والء بلــــين لمثلــــه ا المقاومــــة

، مــــع  قدرتــــه علــــى االنتمــــاء لمكــــان أو لشــــخص آخــــر أيــــا مــــن كــــان
، إلــــى اإلقــــدام علــــى مخــــاطرة كبــــرى  جــــذور الحــــب القــــديم فــــى قلبــــه

أن يـــــدبر وينفـــــذ خطـــــة لتهريـــــب إيلســـــا وزوجهـــــا :  جديـــــدة فـــــى حياتـــــه
ـــــى تضـــــيق حبالهـــــا ســـــريعا حولهمـــــا ـــــازى الت .  مـــــن مطـــــاردة عمـــــالء الن

ــــل هــــى الشخصــــية الثا ــــى األق ــــرة عل ــــراء عــــن األخي ــــل ث ــــى ال تق ــــة الت لث
رئـــــــــيس الشـــــــــرطة والحـــــــــاكم الفعلـــــــــى لكازابالنكـــــــــا الكـــــــــاپتن رينـــــــــوه 

إن وظيفتـــــــه تفتـــــــرض فيـــــــه أنـــــــه ممثـــــــل لحكومـــــــة فــــــــيشى .  ) رينـــــــز (
، لكنــــه فــــى اللحظــــة الحاســــمة فــــى  الفرنســــية المواليــــة بــــدورها للنــــازى

.  لى چيـــــهأشـــــهر ختـــــام لفـــــيلم فـــــى التـــــاريخ يـــــأتى بمـــــا وصـــــفه ســـــتان
ـــــ ’  ضــــروب الفــــيلم األميركــــى ‘ســــولومون فــــى كتــــاب  أحــــد أعظــــم  ‘ب

فرصــــة لنيــــل الخــــالص لكــــل فســــاده مــــن خــــالل :  لحظــــات الســــينما
عنــــــدما يطلــــــق بلــــــين النــــــار علــــــى الضــــــابط .  ’ عبـــــارة واحــــــدة مهيبــــــة

ــــازى فــــى أرض المطــــار لمنعــــه مــــن إيقــــاف طــــائرة إيلســــا وزوجهــــا ،  الن
، يتمهـــــل رينـــــوه قلـــــيال ثـــــم  وامـــــرويلتـــــف المســـــاعدون فـــــى إنتظـــــار األ

ـــل لحظـــات ـــذى كـــان يهـــدده بمسدســـه قب ، ويرتفـــع فـــى  ينظـــر لبلـــين ال
،  ســــــمو روحــــــى ومعنــــــوى ال يمكــــــن وصــــــفه إنمــــــا الشــــــعور بــــــه فقــــــط

ـــه التـــى دائمـــا مـــا أقتبســـت لقـــد ُأطلقـــت النيـــران علـــى  ‘:  ويقـــول عبارت
إنـــــــه .  ’ ! لملمـــــــوا المشـــــــتبه فـــــــيهم المعتـــــــادين.  الكـــــــاپتن ستراســـــــر

ـــــة وأشـــــخاص تتوقعـــــه فيهـــــا بكلمـــــة ـــــى آخـــــر بيئ ـــــل ف ،  فـــــيلم عـــــن النب
ــــع ــــى التوق ــــى .  وبمســــتوى يفــــوق قــــدرتك عل كــــل شــــىء فــــى القمــــة ف

الفــــيلم الــــذى يضــــرب بــــه المثــــل للــــذروة التــــى يمكــــن أن يصــــل إليهــــا 
مجموعــــة مــــن أرفــــع .  فــــيلم الســــتوديو الهوليــــوودى النمطــــى المحــــض

وكـــــــــل الفنيـــــــــين الحـــــــــرفيين الخالصـــــــــين ممـــــــــن يصـــــــــنعون أى أفـــــــــالم 
، اســـــتطاعوا الوصـــــول بالتســـــلية النشـــــاط والحـــــب والغمـــــوض  األفـــــالم

، وأيضـــــا الفكـــــر ألعلـــــى مســـــتوى يمكـــــن انتظـــــاره مـــــن فـــــن  والتشـــــويق
، أن اعتبــــــره بعــــــض أنصــــــار ســــــينما  ولــــــيس مســــــتغربا بعــــــد.  الســــــينما

ممــــــــن رشــــــــحوا لــــــــألدوار .  لنظــــــــريتهم’  النفــــــــى الوحيــــــــد ‘المؤلـــــــف 
ـــــد ريجـــــان وآن شـــــيريدان و  ـــــيس مورجـــــانالرئيســـــة رونال النســـــخة .  دين

ـــــى عرضـــــت فـــــى أواخـــــر  ،  دقيقـــــة ١٠٢تجـــــرى  ١٩٩٧المرممـــــة الت
 .  واإلضافات تشمل أساسا لقطات حربية وثائقية

AA (1943): Pic; D; S. 
AAN (1943): A (Bogart); SptA (Rains); Cgr -B&W; FE; 

Scoring of a Dramatic or Comedy Pic. 

 الشبح الشقى —كاسبر 
Casper 

 ق م ١٠٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Universal [Amblin; Harvey Entertainment].  D: Brad 

Silberling. W: Sherri Stoner & Deanna Oliver. P: Colin 
Wilson. ExcPs: Steven Spielberg, Gerald R. Molen, Jeffrey 
A. Montgomery. DPh: Dean Cundey. PD: Leslie Dilley. E: 
Michael Kahn. M: James Horner. Dig Chrs and SpVFx: 
Industrial Light & Magic. DigChrSup: Dennis Muren. CD: 
Rosanna Norton.Co-Ps: Jeffrey Franklin, Steve Waterman. 
Based on the Chr Casper the Friendly Ghost, created by 
Joseph Oriolo, in the story by Joseph Oriolo, Seymour Reit. 

 Christina Ricci. Bill Pullman. Cathy Moriarty. Eric 
Idle. Malachi Pearson -[voice], Joe Nipote -[voice], Joe 
Alaskey -[voice], Brad Garrett -[voice], Garette Ratliff 
Henson, Jessica Wesson, Amy Brenneman. [UC: Clint 
Eastwood, Mel Gibson, Dan Aykroyd and voice of Arnold 
Schwarzenegger]. 
شخصــــية رســــوم الســــتينيات شــــبه المغمــــورة فــــى نســــخة تســــعينيات 

زوجــــــان جشــــــعان يرثــــــان :  ســــــينمائية ضــــــخمة مــــــن فريــــــق ســــــپييلبيرج
، فيظهــــر لهمـــا فيـــه أشــــباح الطفـــل الــــودود   منـــزال ريفيـــا قــــديما ضـــخما

مصـــــــدر كبيـــــــر للمـــــــرح هـــــــؤالء  (كاســـــــپر وأعمامـــــــه غريبـــــــى األطـــــــوار 
ـــــيلم ـــــى الف ـــــى األشـــــباح .  ) والنشـــــاط ف ـــــان أخصـــــائيا ف ـــــذعران ويطلب ي

ابنــــة هـــــذا .  دائــــم التنقــــل ولـــــم يحــــدث أن بـــــرهن نظرياتــــه عنهــــا قـــــط
الشــــخص تقــــع فــــى غــــرام كاســــپر حيــــث كالهمــــا يعــــوزه شــــىء أساســــى 

اآلن عليهمــــــــا التصــــــــدى لمكائــــــــد زميلــــــــة دراســــــــة .  وهــــــــو الصــــــــديق
ــــــزل التــــــى قتلــــــت نفســــــها ، وكــــــذا مكائــــــد صــــــا مغــــــرورة لهــــــا حبة المن

لتحصـــــل علـــــى كنـــــز افتراضـــــى وتعـــــود بفضـــــل قنينـــــة وجهـــــاز خاصـــــين 
حبكـــــــة النهايـــــــة تتشـــــــتت فـــــــى .  صـــــــمهما والـــــــد كاســـــــپر قبـــــــل موتـــــــه

،  ، ومــــن يــــدرى كــــم كانــــت ستشــــهق اإليــــرادات أكثــــر االتجــــاهين معــــا
لـــو تـــم التركيـــز علـــى شخصـــية شـــريرة واحـــدة مـــع جعلهـــا أكثـــر خطـــورة 

حـــــــال التســـــــلية  علـــــــى أى.  ن التـــــــافهتينمـــــــن هـــــــاتين الخصـــــــمتي
ــــــــة ــــــــة للغاي ــــــــة طيب ــــــــذة .  اإلجمالي ــــــــؤثرات األشــــــــباح الشــــــــفافة المنف م

، مبهـــــرة تمامـــــا وأخفـــــت تقريبـــــا   باالســـــتحراك ثالثـــــى األبعـــــاد حاســـــوبيا
ربمـــا مـــا كــــان ممكنـــا أن يكـــون شـــكل وتعبيـــرات كاســــپر .  كـــل نقـــص

ــــر مــــن هــــذا ــــة أكث ــــة محبب ــــر خفــــة ظــــل وثالم  ، أو يكــــون األعمــــام أكث

’  چومــــانچى ‘ كــــل هــــذا الوضــــع تكــــرر فــــى نفــــس الســــنة مــــع.  معــــا
ــــة—چومــــانچى  “ [ ــــة الرهيب ، وكالهمــــا برهــــان علــــى حجــــم  ] ” اللعب

صـــــــــدمة المـــــــــؤثرات والنشـــــــــاط الحركـــــــــى المتواصـــــــــل علـــــــــى شـــــــــباك 
، فــــــــى حــــــــاالت خاصــــــــة متفــــــــردة قــــــــد تكــــــــون ذات بنــــــــاء  التــــــــذاكر
هــــا ، أحال إحــــاالت عديــــدة ألجــــزاء مــــن أفــــالم كبــــرى.  بســــيط درامــــى

ــــارة شــــوارزينيجر الشــــهيرة اتبعــــانى إن  ‘ كــــان بالصــــوت فقــــط وهــــو عب
 . ” الجزء الثانى—المدمر  “ من ’ أردتما الحياة

   ٢/١كافـيار 
Dempsey and Makepeace —Caviare 

 ] تليفـزيونى  [ق م  ٩٥)    ف ( ١٩٨٤بريطانيا 
London Weekend Televison. S: Ranald Graham. D: Tony 

Wharmby.  Series Created: Golden Eagle Films. M: Alan 
Parker. C D: Tony Arnell. DPh: Mike Humphreys. PD: 
Gordon Melhuish, Colin Monk; CD: Sue Thompson, Robin 
Pidcock. E: Ray Helm; ExcP: Nick Elliot. P: Tony 
Wharmby. 

Michael Brandon -as Dempsey. Glynis Barber -as 
Makepeace. And Ray Smith -as Spikings.  Ralph Michael, 
Terence Alexander, Ray Jewers, Mark Wing-Davey, David 
Baxt, Ross Murray, Desmond, Cullum-Jones, William 
Kearns, Norman Chancer, Tony Osoba, Douglas Milvain, 
John Barcroft, Cheryl Prime, Victor Baring, Eric Kent, 
Tony Jay, Margot van der Burgh, Peter Brace, Paul Bacon, 
Andrew Jolly, Knight Mantell, Laurin Kaski. 
ديمپســــى مــــالزم شــــرطة نيــــو يــــورك المخلــــص يبعــــد إلنجلتــــرا حمايــــة 

ــــــع ســــــوى مــــــا تقولــــــه لــــــه أنفــــــه  (لــــــه مــــــن شــــــر نفســــــه  يهــــــودى ال يتب
ت الحســـــــــناء ، وهنـــــــــاك تصـــــــــاحبه ميكپـــــــــيس الســـــــــارچين ) الضـــــــــخم

لكشــــف مكــــان شــــحنة كافـــــيار )  ســــليلة األرســــتقراطية فــــى الحقيقــــة (
سوفــــــــيتى هائلـــــــة الـــــــثمن تـــــــم تهريبهـــــــا مـــــــن إيـــــــران مـــــــا قبـــــــل الثـــــــورة 

ـــــر مـــــن شـــــخص بســـــبها األســـــالمية ـــــل أكث ـــــا .  ، وقت يتضـــــح أن كـــــل م
ـــــــة شـــــــحنات  ـــــــة مراقب ـــــــه قســـــــم المخـــــــابرات البريطاني ـــــــام ب يحـــــــدث ق

ــــــــة شــــــــحنة  األســــــــلحة للــــــــدول األخــــــــرى معــــــــدات وصــــــــواريخ ، تغطي
ــــيار ـــم دفعهـــا بالكاف ــــيتى ت ـــة ســـرية لإلتحـــاد السوف مـــن أنشـــطة .  بريطاني

القســــــم األخــــــرى إرســــــال أســــــلحة للــــــدول المعاديــــــة إلســــــرائيل فــــــى 
خلــــيط مــــن خفــــة الظــــل والتشــــويق والحركــــة مســــل  .  الشــــرق األوســــط

 . ، ومأخوذ عن المسلسل الناجح بذات العنوان ككل

  
  :  كاليفورنيا

  ’ !  ا للطبقات السفلىفزع مخالطتن ‘
   ٢/١كاليفورنيا 

Kalifornia 
  ق م ١١٧)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

[PolyGram  Gramercy] PolyGram Film Productions 
B.V. [Propaganda Films]. C D: Carol Lewis. CD: Kelle 
Kutsugeras. M: Carter Burwell. E: Martin Hunter. PD: 
Michael White. DPh: Bojan Bazelli. Co-Ps: Kristine J. 
Schwarz, Mitch Sacharoff. ExcInChargeOfP: Tim Clawson. 
ExcPs: Jim Kouf, Lynn Bigelow. S: Tim Metcalfe; St: 
Stephen Levy & Tim Metcalfe. P: Steve Golin, Sigurion 
Sighvatsson, Aristides McGarry. D: Dominic Sena. 

Brad Pitt, Juliette Lewis. David Duchovny, Michelle 
Forbes. ¤  ↑ Catherine Larson, David Milford, John 
Zachen, David Rose, Tommy Chappelle, Judson Vaughn, J. 
Michael McDougal, Patricia Cill, Brett Rice, Marisa Raper, 
Bill Crabbe, Mary Ann Hagan, Jerry G. White, Sarah 
Sullivan, Eric Stenson, Gregory Mars Martin, Patricia 
Hunte, Loanne Bishop, Ron Kuhlman, Sierra Pecheur, John 
Dullaghan. 
مؤلـــــــــف يشـــــــــتغل علـــــــــى كتـــــــــاب عـــــــــن أشـــــــــهر القتلـــــــــة وصـــــــــديقته 

، يقــــرران اصــــطحاب الــــبعض معهمــــا فــــى ســــيارتهما لتقاســــم  المصــــورة
ــــــى كالي ــــــة مــــــن پيتســــــبيرج إل ــــــات الرحل الضــــــيفان شــــــاب .  فورنيــــــانفق

وصـــــديقته مـــــن الطبقـــــة الـــــدنيا وســـــرعان مـــــا يتضـــــح أن الشـــــاب الفـــــظ 
، فتتحـــــول تجربـــــة التـــــأليف إلـــــى تجربـــــة مـــــع  قاتـــــل عنيـــــف بـــــدم بـــــارد

أفضـــل دور  (پيـــت هـــو القاتـــل وليـــويس هـــى صـــديقته .  قاتـــل حقيقـــى
، وتحبـــــــه  فهـــــــى فتـــــــاة أقـــــــرب للبالهـــــــة وذات لكنـــــــة كـــــــالم خاصـــــــة

ــــهبســــذاجة دون أن تعــــرف شــــي ــــز نســــبيا عــــن .  ) ! ئا عن ــــل التركي تحوي
، أو  ) أســـــند الـــــدوران لداكوفــــــنى وفـــــوربس األقـــــل شـــــهرة (المثقفـــــين 

ــــائى الوضــــيع ، يقلــــل مــــن توحــــد الجمهــــور مــــع  حتــــى تســــاويه مــــع الثن
، المعتمـــــــــدة علـــــــــى فـــــــــزع مخالطتنـــــــــا للطبقـــــــــات  أطروحـــــــــة الفـــــــــيلم

تتماســـــك األمـــــور بعـــــض الشـــــىء وتتبلـــــور لمســـــة ســـــيريالية .  الســـــفلى
.  ، مــــــع اقتــــــراب النهايــــــة وتوجيــــــه الشــــــرير لعنفــــــه ضــــــد مضــــــيفيه امــــــ

جنسية محــــــدودة فــــــى العــــــرض الســــــينمائى بهــــــدف ـ  حــــــذوفات عنفية
ــــــــدل رقــــــــابى  ــــــــى مع ــــــــدت لنســــــــخة  ’ آر ‘الحصــــــــول عل ــــــــد أعي ، وق

يعـــــرض فـــــى الفــــــيديو .  الفــــــيديو الكاملـــــة بـــــدون معـــــدل فـــــى أميركـــــا
 . المصرى مخففا وللكبار فقط

   ٢/١الكامورا 
La Camorra 

 ] ؛ باإليطالية  تليفـزيونى [ق م  ٩٠×  ٣)   ت  ( ١٩٩٠فرنسا ح 
Antenne 2 [Telecip]. Based on the S: Lucio de Caro and 

<Steno.> Adaptation: Corinne Meaudre. OM: Tony 
Esposito. D: Steno.  Telecip DelegateP: Roland Gritti. 
AscP: Jacques Dercourt. 

Marcel Bozzuffi. Sophie Duez. Carlo Giuffre. With the 
Participation of: Raymond Pellegrin. ¤. With: Massimo 
Ranieri. And: Ana Obregon. 
ــــة كــــامورا الصــــقلية  ــــل إيطــــالى لقصــــة عائل ــــاج فرنســــى بطــــاقم كام إنت
التـــى تحولـــت علـــى يـــد شـــاب معـــدم فـــى حـــوارى پـــاليرمو إلـــى بلطجـــى 

بـــــالطبع لـــــن تقارنـــــه بــــــ .  فيـــــا واســـــعة النفـــــوذمحلـــــى فـــــزعيم لعصـــــابة ما
، لكـــــــن رغـــــــم اإلســـــــهاب زائـــــــد الطـــــــول وطريقـــــــة  ” األب الروحـــــــى “

، ناهيـــــك عـــــن تقـــــديم  الســـــرد الملحميـــــة فـــــى هـــــذا المينـــــى مسلســـــل
، ســـتجد وفـــرة مـــن  ذات القصـــة مـــن قبـــل فـــى فـــيلم ســـينمائى إيطـــالى

ـــــــة ـــــــاة الصـــــــقلية التحتي ـــــــرة عـــــــن الحي ،  المعلومـــــــات والتفاصـــــــيل المثي
 . لعالقات المتشابكة بين الفئات االجتماعية المختلفةوا

  الكاميرا القاتلة 
Killer Image 

  ق م ٩١)    ف ( ١٩٩١كندا 
[Image Organization] Malofilm Group [Groundstar 

Entertainment; Storia Films]. Phd and Operated: Dean 
Bennett. E: Alan Collins. C: Leslie Swan. M: Stephen 
Foster. W: Stan Edmonds & David Winning and Jaron 
Summers. LineP: Les Kimber; AscP: André Lauzon. ExcP: 
Jim Murphy. P: Rudy Barichello. …: David Winning. …: 
Bruce Harvey. D: David Winning. 

M. Emmet Walsh. John Pyper-Ferguson. Krista Errickson. 
And Michael Ironside. ¤.  Paul Austin, Chantelle Jenkins, 
Kristie Baker, Barbara Gajewskia, Joel Stewart, Jack 
Ackroyd, Darryl Shuttleworth, Brian Martell, Dwayne 
Peace, Nancy Whyte, Mayor Al Duerr, Larry Day, Steve 
Merchant, Ken Ford, Don Spino, Alexander Large, Jeffrey 
Large, Michael Kevis, Derek Hannah, Ken Litchfield, Greg 
Doren, Stan Edmonds, Shannon Holmes, Karen Bedard, 
Dean Friss, Lava Ann Mitchell, Shane Marceau, Jeff 
Delaney, Chris Brown, Scott Elaesser, Les Wysnowski, 
Jason Blake, Lincoln Squire, Peter Lemar. Lady & Sonny 
-[Ferguson]. 

، يقتـــــل عشـــــيقة  ) والـــــش (لســـــيناتور )  أيرونســـــايد (األخ األصـــــغر 
ـــــه ـــــا حـــــدث أخي ـــــذى شـــــهد م ـــــوجرافى ال .  ، ويلحقهـــــا بالمصـــــور الفوت

يجـــــد نفســـــه مطـــــاردا مـــــن ذلـــــك )  فيرجيســـــون-پـــــاير (أخـــــو المصـــــور 
األســــلوب الــــرئيس الــــذى اتبعــــه .  األخ الســــيكوپاتى بحثــــا عــــن الفــــيلم

فـــى التهديـــد هـــو تلفيـــق تهـــم قتـــل لـــه باســـتخدام الصـــور الفوتوجرافيـــة 
ــــى تدينــــه ، ذلــــك إلــــى  ) إيريكســــون (وأخيــــرا يختطــــف صــــديقته .  الت

جعــــل مســــرح المبادلــــة ســــاحة  (أن يــــأتى الــــرد عليــــه بــــذات األســــلوب 
ال شـــــىء مثيـــــر يـــــذكر فـــــى .  ) الثبـــــات تهمـــــة القتـــــل المزمعـــــة بالصـــــور

والتــــى يصــــعب تقريبــــا تصــــديق أى مــــن ،  درامــــا التشــــويق البطيئــــة هــــذه
، لكنـــه يـــأتى حتـــى دون  فقـــط هنـــاك القليـــل مـــن العنـــف.  شخصـــياتها

، دع جانبـــــا التفســـــير المبتـــــذل الـــــذى  المتوقـــــع مـــــن أفـــــالم أيرونســـــايد
إبـــــراز اســــــم .  تـــــأتى بـــــه النهايـــــة لســـــلوكه وهـــــو عقـــــدة األخ األصـــــغر

ـــــانوى جـــــدا وال يظهـــــر إ ـــــة أن دور الســـــناتور ث ـــــش ال ينفـــــى حقيق ال وال
، إنمـــــا يعــــــزى ببســـــاطة لكـــــون الفـــــيلم إنتاجــــــا   فـــــى مشـــــاهد معـــــدودة

التصـــــوير فـــــى  .  كنــــديا يـــــتلمس شـــــيئا يــــوحى بـــــالكبر أو األهميـــــة فيــــه
 . ، عوضا عن بلدة أميركية غير محددة كنداـ  ألبرتا ـ  كالجارى 

  كاميكاز 
Kamikaze 

  ق م ٩٠)   ت  ( ١٩٩٢فرنسا ح 
[Gaumont] A.R.P.; Gaumont; Les Films de Loup. D: 

Didier Grousset. M: Eric Serra. DPh: Dean-François Robin. 
AD: Dan Weil. Costumes: Creation Express. S: Michele 
Halberstadt, Luc Besson, Didier Grousset. Pr: Laurent Petin. 
¤.  ExcAD: Fred Bouchadur. DelegateP: Luc Besson. 

<Richard Bohringer. Michel Galabru. Dominique 
Lavanant.> Romane Bohringer. Etienne Chicot. Harry 
Cleven, Riton Liebman. Kim Massee. ¤. 
ســـفاح هـــو مبتكـــر كهـــل اختـــرع جهـــازا يرســـل أشـــعته فـــوق الصـــوتية 
ـــــذيع علـــــى  ـــــى ت ـــــه حتـــــى تصـــــل لكـــــاميرا التليفــــــزيون الت مركـــــزة مـــــن بيت

)  فقــــــط (يفــــــة ومثيــــــرة أحيانــــــا فكــــــرة طر .  الهــــــواء وتقتــــــل المــــــذيعات
ـــة الظـــل ، لكـــن  ســـواء فـــى شـــق الغمـــوض أو شـــق العنـــف أو أيضـــا خف

تظـــــل غيـــــر مقنعـــــة علميـــــا وضـــــعيفة دراميـــــا ككـــــل وعلـــــى األقـــــل لـــــم 
 . تستغل للحدود القصوى

  كان وكان وكان 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٧مصر 

ــــة ــــاس  أحمــــد حــــرك:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم األهــــرام الحديث ، عب
.  مجــــــــــدى ناشــــــــــد:  منــــــــــاظر.  فتحــــــــــى داوود:  مونتــــــــــاچ.  كامــــــــــل

كمــــال  :  مــــدير التصــــوير.  مجــــدى الحســــينى:  الموســــيقى التصــــويرية
  . عباس كامل:  إخراج.  كريم

ـــــدس ـــــؤاد ، ليلـــــى فهمـــــى ، ناهـــــد شـــــريف فـــــؤاد المهن ،  ، نجـــــوى ف
، ســـــــيف اهللا  ، أســـــــامة عبـــــــاس ، إبـــــــراهيم ســـــــعفان حســـــــن مصـــــــطفى

  . ، نادية زغلول مختار



٢٨٦  

ـــــــــديا ســـــــــاخرةك ـــــــــة المضـــــــــمون ومي ـــــــــرة وقوي ـــــــــن عاشـــــــــق  ، معب ، م
، وهـــــــذا هـــــــو آخـــــــر أفالمـــــــه وأحـــــــد  الكوميـــــــديا الســـــــوداء المصـــــــرى

ــــــل رصــــــين ومــــــؤثر مــــــن البطــــــل.  أجودهــــــا ــــــر ســــــريع .  تمثي إيقــــــاع غي
.  ، وإن لــــــم يكــــــن العمــــــل بالكثافــــــة المناســــــبة لهــــــذا بهــــــدف التأمــــــل

، يضـــــــطر لبيـــــــع رواياتـــــــه لمـــــــؤلفين  القصـــــــة كاتـــــــب موهـــــــوب مغمـــــــور
ـــــه مـــــات.  خـــــرينآ ، فتلتهـــــب كلمـــــات  لســـــبب مـــــا يعتقـــــد الجميـــــع أن

ــــد ــــى صــــفحات الجرائ ــــه عل ــــيعلن .  التقــــدير ل المفــــروض إنهــــا فرصــــة ل
  ! ؟ ، فهل يفعل عن نفسه
   كان -كان

Can-Can 
  ق م ١٣١)   ت  ( ١٩٦٠أميركا 

Twentieth Century Fox. [Suffolk/ Cummings 
Productions]. Jack Cummings P. ¤ S: Dorothy Kingsley and 
Charles Lederer; >Based on the MComedy: Abe Burrows; P 
for the Stage : Feuer and Martin.< Songs: Cole Porter. 
MArranged and Cond: Nelson Riddle; VocalSup: Bobby 
Tucker. Dances Staged: Hermes Pan. CD: Irene Sharaff. 
DPh: William H. Daniels. AD: Lyle R. Wheeler, Jack 
Martin Smith; CD: Walter M. Scott, Paul S. Fox. FE: Robert 
Simpson; AstD: Joseph E. Rickards; MUp: Ben Nye; Hair 
Styles: Myrl Stoltz, C.N.S. Styling Cnslt: Tony Duquette; 
Sd: W.D. Flick; SdRecSup: Fred Hynes; Title Designed: 
Tom Keogh. AscP: Saul Chaplin. D: Walter Lang. 

Frank Sinatra. Shirley MacLaine. Maurice Chevalier. And 
Louis Jourdan. ¤ With: Juliet Prowse, Marcel Dalio, Leon 
Belasco, Nestor Paiva, John A. Neris, Jean del Val, Ann 
Codee. 

ملهــــــى يقــــــدم فــــــى الخفــــــاء صــــــاحبة :  ١٨٩٦پاريس ـ  مونتمــــــارتر 
، تربطهــــا صــــداقة متصــــلة مــــع المحــــامى  كان الممنوعــــةـ  رقصــــة الكان

ـــــدافع عنهـــــا وعـــــن زميالتهـــــا ـــــذى ي ـــــاألخص فـــــى مواجهـــــة قـــــاض  ال ، ب
هـــــذا األخيـــــر ينجـــــذب .  شـــــاب متزمـــــت يـــــدبر المكائـــــد لإليقـــــاع بهـــــا

ــــه لهــــا المحــــامى  لهــــا ــــذى يكن ــــوع الحــــب ال ــــيس هــــذا هــــو ن ، لكــــن ل
هايـــــــة أن تنتقـــــــل المحكمـــــــة لمعاينـــــــة مشـــــــهد تتـــــــابع الن.  المتصـــــــعلك
ـــــم أنهـــــا ستســـــتمتع بالرقصـــــة الجريمـــــة ـــــت تعل ـــــا أن ــــــالييه .  ، وطبع شيف

أخــــاذ كقاضــــى متحــــرر فــــى داخلــــه ويحــــاول مســــاعدة الراقصــــات فــــى 
الــــــدراما .  ، وكــــــذا يرعــــــى عالقــــــة البطــــــل وصــــــاحبة الملهــــــى القضــــــايا

ن كاـ  ، كـــــذا النمـــــر الموســـــيقية عـــــدا الكان نحيفـــــة أكثـــــر ممـــــا يجـــــب
ــــــه آدم وحــــــواء ( ــــــرن العشــــــرين ال إلــــــى )  كبالي تنتمــــــى لســــــتينيات الق

االنتقــــادات .  رغم كونهــــا رائعــــة فــــى حــــد ذاتهــــاـ  القــــرن التاســــع عشــــر 
، ال  انصـــبت فـــى حينهـــا علـــى عـــدم اقنـــاع البطلـــين فـــى أدوار فرنســـية
، ومــــــع  ســـــيما فـــــى وجـــــود پاريســـــيين حقيقيـــــين كشيفــــــالييه وچـــــوردان

ال يـــــزال مـــــاثال فـــــى مقدمـــــة ]  ” اريسعـــــذراء پـــــ “ [’  چيچـــــى ‘ظـــــل 
 . الذاكرة

AAN: CD -Color; Scr of a MPic. 
 كانت أيام 

  ق أأ ٩٩)   س/  بيتش ( ١٩٧٠مصر 
محمــــــد أبــــــو :  حــــــوار.  أفــــــالم رشــــــدى أباظــــــة]  أفــــــالم الســــــالم [

ـــــاظر.  يوســـــف ـــــوليزويس:  مهنـــــدس المن كمـــــال :  مونتـــــاچ.  أنطـــــون ب
ــــــــ:  مــــــــدير التصــــــــوير.  أبــــــــو العــــــــال ــــــــد فري قصــــــــة وســــــــيناريو .  دوحي

  . حلمى حليم:  وإخراج
  . ، عبد المنعم إبراهيم ، نادية لطفى ، رشدى أباظة صباح

، يلتقيــــان  ، كـــل منهمـــا غيـــر ســــعيد فـــى حياتـــه الزوجيـــة زوج وزوجـــة
ــــة حــــب عــــابرة  فهــــذه معالجــــة ”  العاشــــقة “انظــــر  (…ويقيمــــان عالق

ـــــــاتى “مصـــــــرية أخـــــــرى بعـــــــد  ، للكالســـــــية  ١٩٦٦”  شـــــــىء فـــــــى حي
ـــة اإلن ـــاء مـــوجز “جليزي ـــه هـــذا .  ) ” لق ـــيلم بمـــا يتطلب ـــز هـــذا الف ال يتمي

لـــــــذلك فهـــــــو .  الموضــــــوع مـــــــن حساســـــــية فائقـــــــة فــــــى التعبيـــــــر عنـــــــه
  . مناسب فقط لعشاق أغانى صباح

   ٢/١الفاسق والشرير 
Kansas 

  ق م ١٠٦)   رينبو  ( ١٩٨٨أميركا 
[Entertainment in Video] Trans World Entertainment. C: 

Ed Mitchell, Rosalie Joseph, C.S.A. PD: Mathew Jacobs. 
AscP: Vic Ramos. SupExc: Paul Mason, Helen Sarlui-
Tucker. ExcPs: Moshe Diamant and Chris Chesser. M: Pino 
Donaggio.; >Orch: Natale Massara.< E: Robert Barrère. 
DPh: David Eggby, A.C.E. W: Spencer Eastman. P: George 
Litto. D: David Stevens. 

<Matt Dillon. Andrew McCarthy. ¤.> Str: Leslie Hope. 
Kyra Sedgwick. Arlen Dean Snyder. Andy Romano, Harry 
Northup. Brynn Thayer, Alan Toy. Brent Jennings, Louis 
Giambalvo. John Lansing, Gale Mayron.  ↑ Clint Allen, 
James Lovelett, Louis Giambalvo, Craig Benton, James Lee 
Raupp, John Lansing, Gale Mayron, T. Max Graham, Annie 
Kellogg, Mimi Wickliff, Linda Dawson, George Mason 
Kuhn, Ken Boehr, Robert J. Peters, Patricia Ann Grit, Tracy 
Martin Smith, Gary Cosey, Bobby Enriquez, Joseph R. 
Scrivo, Bart Petty, Greg Gilstrap, Art Dilks, Brett Pearson, 
Gail Dicus, Brent Wright, Roger Richman, Holmes 
Osborne, Rusty Howard, Lori Gooch, Robert Hagerman, 
Hank Rector, Jacquie Litto. 

م مــــات دورة أخــــرى فــــى طاحونــــة األدوار الدنيئــــة التــــى تهواهــــا أفــــال
شـــــاب .  ديللـــــون الصـــــغيرة مـــــع فـــــارق واحـــــد كونـــــه أصـــــغرها جميعـــــا

فـــــى طريقـــــه إلـــــى نيـــــو يـــــورك ليقـــــوم )  ماككـــــارثى (مهـــــذب مـــــن يوتـــــاه 
، يلتقــــى فــــى قطــــار  فــــى زفــــاف صــــديق لــــه’  الرجــــل األفضــــل ‘بــــدور 

ــــــى   ــــــه ف ــــــد لبلدت ــــــه بشــــــاب عائ ــــــد كــــــل متعلقات ــــــد فق ــــــه بع بضــــــائع ركب
رج للتــــو مــــن الســــجن مجــــرم خــــا)  ديللــــون (هــــذا األخيــــر .  كانســــاس

ـــة فـــى ســـرقة بنـــك ـــة الحـــاكم .  يشـــركه بغت ـــاء هربهمـــا ينقـــذ األول ابن أثن
، لكنـــــه يواصـــــل االختفـــــاء باالشـــــتغال فـــــى مزرعـــــة حيـــــث  مـــــن الغـــــرق

يتخفـــــى اآلخـــــر بطـــــرق أخـــــرى منهـــــا .  يقـــــع فـــــى غـــــرام ابنـــــة صـــــاحبها
ـــره  (مصـــادقة عـــاهرة جوالـــة واالشـــتغال فـــى متنـــزه مالهـــى  هـــذا مـــا اعتب

، ويظـــــل يالحـــــق اآلخـــــر لمعرفـــــة مكـــــان  ) ! صـــــرى فســـــقاالعنـــــوان الم
بعــــد أن أصــــبح هــــذا بطــــال محليــــا بعــــد أن نشــــرت الصــــحف .  النقــــود
، لكـــن التتابعـــات األخيـــرة تقـــود  ، يصـــمم اآلخـــر علـــى فضـــحه صـــوره

لنهايــــة ســـــعيدة لـــــه مــــع الفتـــــاة التـــــى أحبتـــــه فــــى النهايـــــة رغـــــم الفـــــارق 

ــــر.  الطبقــــى ــــر مثي ــــة األجــــو  ال شــــىء كثي ــــد ، لكــــن محلي اء وغرابتهــــا ق
 . تثير الفضول

  ☺  ٢/١كباريه 
Cabaret 

 ق م ١٢٨)   س/    ف  ( ١٩٧٢أميركا 
[Allied Artists] ABC Pictures. M and Lyr: John Kander, 

Fred Ebb. MD: Ralph Burns. E: David Bretherton. PD: Rolf 
Zehetbauer. DPh: Geoffrey Unsworth. S: Jay Presson Allen, 
Hugh Wheeler; Based on the N Goodbye to Berlin: 
Christopher Isherwood and Play: John van Druten. P: Cy 
Feuer. Chor and D: Bob Fosse. 

Liza Minnelli, Michael York, Helmut Griem, Fritz 
Wepper, Marisa Berenson, Joel Grey. 

ـــــة االستعراضـــــية ـــــاريخ الســـــينما أحـــــد أعظـــــم األفـــــالم الغنائي .  فـــــى ت
ــــــى ــــــة الشــــــابة مينيلل ،  أداء مبهــــــر وبشــــــكل خــــــاص جــــــدا مــــــن الجميل

ـــه المـــائج ورفيـــع  ـــق للجـــو الخـــاص ال تصـــدق بفضـــل التوجي وروعـــة خل
ومنـــــاظرة آخـــــاذة بـــــين واقـــــع الشـــــارع .  األســـــلوبية معـــــا لبـــــوب فوســـــى

االجتمـــــاعى والسياســــــى لبـــــرلين الثالثينــــــات ومــــــا يقـــــدم علــــــى خشــــــبة 
ع مــــــن الــــــتهكم والــــــرفض لمــــــا يجــــــرى فــــــى أحــــــد الكباريهــــــات كنــــــو 

، والتــــــى جعلــــــت منــــــه المكــــــان اآلمــــــن  الخــــــارج مــــــن صــــــعود النازيــــــة
الوحيــــــــد للعــــــــاهرات والمثليــــــــين واليهــــــــود وكافــــــــة الفئــــــــات المهــــــــددة 

الصــــورة المحوريــــة .  بــــاالنقراض بنــــاء علــــى معطيــــات العــــالم الخــــارجى
كـــل ، معبـــر عنهـــا ب هـــى ال مبـــاالة أحـــد فـــى العـــالم كلـــه بصـــعود النازيـــة

،  ، المؤلمـــــة أو المرحـــــة الصـــــور الممكنـــــة المباشـــــرة أو الغيـــــر مباشـــــرة
ـــة  ـــاة أميركي ـــة ســـفير (مـــن خـــالل قصـــة حـــب فت جـــاءت لتصـــبح )  ! ابن

، فلــــــم تصــــــبح ســــــوى راقصــــــة وعــــــاهرة فــــــى ملهــــــى  نجمــــــة ســــــينمائية
ــــــدكتوراه رخــــــيص ــــــردج جــــــاء إلســــــتكمال ال ، وأحبهــــــا   ، وخــــــريج كيمب

.  لــــى رحيلــــه فــــى النهايــــةكمــــا هــــى لكــــن يتضــــح أنــــه مثلــــى ويتفقــــان ع
يتــــوازى مــــع هــــذا قصــــة حــــب مهــــاجر أنكــــر يهوديتــــه مــــع فتــــاة ألمانيــــة 

جــــــراى هــــــو المهــــــرج .  صــــــديقة للبطلــــــة)  بيرينســــــون (يهوديــــــة ثريــــــة 
ـــــة وأدى بمـــــرح مقـــــذع  ـــــه مـــــع البطل ـــــى استعراضـــــات الكباري ـــــرئيس ف ال

ــــة ــــل البطل ــــه األوســــكار مث ــــال عن ــــت .  دورا آخــــاذا ن معــــان كثيفــــة جعل
ت كـــات عالمـــا أشـــبه بجحـــيم دانتـــى وصـــل إلـــى درجـــة مـــن ملهـــى الكيـــ

ـــــه ـــــر ســـــينمائى ســـــابق ل ـــــذكر أى نظي ـــــث ال ت ـــــل بحي كـــــل .  مـــــن التحل
، وكـــذلك  شـــىء عميـــق ورائـــع وممتـــع ومضـــحك ومبكـــى ألبعـــد مـــدى

قـــــالوا .  مبهـــــر وآخـــــاذ كصـــــورة واســـــتعراض وموســـــيقى وأجـــــواء وإيقـــــاع
ل عـــن ســـالى بـــاولز أنـــه دور العمـــر لمينيللـــى أنهـــا مثلـــت وغنـــت أفضـــ

ــــد ــــن أمهــــا األســــطورة چــــوودى جارالن ــــة جــــوائز .  م ــــى ثماني حصــــل عل
ــــم يحصــــل  ــــائز بجــــائزة أحســــن ”  األب الروحــــى “أوســــكار بينمــــا ل الف

آنــــــذاك كــــــان مصــــــوتو  (فــــــيلم ســــــوى علــــــى جــــــائزتين أخــــــريين فقــــــط 
األوســـــكار يقـــــدرون فيلمـــــا كهـــــذا األخيـــــر ويرونـــــه أكبـــــر مـــــن مجمـــــوع 

فـــــوق هـــــذه األجـــــزاء ، وفـــــى ذات الوقـــــت يســـــتطيعون تمييـــــز ت أجزائـــــه
ـــــالم األخـــــرى ـــــى األف ـــــل ينجرفـــــون  ف ـــــد قلي ـــــيس كمـــــا أصـــــبحوا بع ، ول

سواء ألســــــباب عاطفيــــــة أو رضــــــوخا ـ  بكــــــل الجــــــوائز لفــــــيلم واحــــــد 
ـــــات ويحكمـــــون  ـــــذين ال يفهمـــــون أصـــــال فـــــى التقني إلرهـــــاب النقـــــاد ال
ـــيلم يهـــدف  عليهـــا مـــن خـــالل شـــعار ابتـــزازى خبيـــث اســـمه تكامـــل الف

مـــــا قـــــد ال تعلمـــــه أن .  ) أى أحـــــد آخـــــر لتأليـــــه المـــــوجهين دونـــــا عـــــن
وليســـــــــت نســـــــــخة  ( ١٩٥١’  أنـــــــــا كـــــــــاميرا ‘المســـــــــرحية األصـــــــــلية 
ــــــرودواى الموســــــيقية  ــــــذات مــــــؤلفى الموســــــيقى ١٩٦٦ب تحولــــــت )  ل
 . ١٩٥٥لفيلم من قبل فى عام 

AA: As (Minelli); SptA (Grey); D; Cgr; AD-SD 
(Zehetbauer and Jurgen Kiebach -AD, Herbert Strabel); FE; 
Scr -Adp and OSongScr (Burns -Adapted by); Sd (Robert 
Knudson and David Hildyard). 

AAN: Pic; SBased on Material from Another Medium. 

 كباريه الحياة 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٧٧مصر 

ــــة الجــــاعونى [ ــــو ســــتار]  وكال ــــد شــــوقى:  قصــــة.  ني ســــيناريو .  فري
ــــــــاچ.  كمــــــــال إســــــــماعيل:  روحــــــــوا مــــــــدير  . فكــــــــرى رســــــــتم:  مونت
  . محمود فريد:  إخراج.  وحيد فريد:  التصوير

،  ، روحيــــة خالـــــد ، محمــــود المليجـــــى ، مهــــا صـــــبرى فريــــد شـــــوقى
  . ، رجاء عبده ، محمد السبع وحيد سيف

ــــرداءة ــــا شــــديدة ال ــــة ميلودرام ــــر مقنع ــــل ســــىء جــــدا ، غي .  ، والتمثي
ـــة مـــع  ـــورط فـــى عالق ـــة ملهـــى يطاردهـــا بلطجـــىســـائق يت ـــق  مغني ، ويتعل

ـــــــل ـــــــه ابنهـــــــا الطف ـــــــق البلطجـــــــى لتهمـــــــة .  ب ـــــــى تلفي ـــــــر إل يتطـــــــور األم
  . للسائق

  كتاب األدغال
  . ” كتاب الغابة “:  انظر

  كتاب الغابة 
Jungle Book 

  ق م ١٠٩)  ت ( ١٩٤٢بريطانيا 
[United Artists] Alexander Korda Films. Rudyard 

Kipling’s Jungle Book. Adpd: Laurence Stallings. DPhs: 
Lee Garmes, A.S.C., W: Howard Greene, A.S.C. 
TechnicolorColorD: Natalie Kalmus; Asc: Morgan 
Padelford. M: Miklos Rozsa. ADs: Jack Okey, J. McMillan 
Johnson; MUp: Gordon Bau; Interior Decoration: Julia 
Heron; AstD: Lowell Farrell; Sd: Wm. A. Wilmarth. Ast to 
the P: Charles David; SpFx: Lawrence Butler; SupFE: 
William Hernbeck. PD in Color: Vincent Korda. P: 
Alexander Korda. D: Zoltan Korda. 

With: <Sabu> and Joseph Calleia, John Qualen, Frank 
Puglia, Rosemary de Camp, Patricia O’Rourke, Ralph Byrd, 
John Mather, Faith Brook, Noble Johnsen. 
ســــابو رائـــــع فـــــى دور الصـــــبى الـــــذى نشـــــأ طفـــــال فـــــى الغابـــــة ورعتـــــه 

القصــــــة تــــــروى بطريقــــــة .  الــــــذئاب بعــــــد أن تــــــاه عــــــن قريتــــــه الهنديــــــة
ـــــف .  مســـــلية خفيفـــــة الظـــــل بواســـــطة حـــــاكى قصـــــص كهـــــل مـــــع توظي

التصـــــعيدات  .  فـــــى مجالـــــه مكثـــــف للحيوانـــــات يجعلـــــه عمـــــال خالـــــدا
كلهـــا تقـــود إلـــى الصـــدام الحاســـم بـــين الصـــبى والنمـــر الشـــرير الوحيـــد 

ــــة أعــــاده ديزنــــى كرســــوم متحركــــة بعــــد عشــــرين عامــــا لكــــن .  فــــى الغاب

، كمـــا أعيـــد  انظره بـــنفس العنـــوانـ  مـــع اختالفـــات واســـعة فـــى القصـــة 
مغـــــامرات فـــــى  “انظر بعنـــــوان مصـــــرى ـ   ١٩٩٤بالنشـــــاط الحـــــى فـــــى 

 . ” الاألدغ

  ☺  ٢/١كتاب الغابة 
The Jungle Book 

  ]  استحراك [ق م  ٧٨)   س/    ف  ( ١٩٦٧أميركا 
  . ” كتاب األدغال “:  س

St: Larry Clemmons, Ralph Wright, Ken Anderson, 
Vance Gerry. Inspired: Rudyard Kipling, Mowgli Sts. 
Directing Animators: Milt Kahl, Ollie Johnston, Frank 
Thomas, John Lounsbery. Character Animation: Hal King, 
Eric Larson, Walt Stanchfield, Eric Clewworth, Fred 
Hellmich, John Ewing, Dick Lucas. Effects Animation: Dan 
MacManus. Layout: Don Griffith, >Basil Davidovich, Tom 
Codrick, Dale Barnhart, Sylvia Roemer.< Background 
Styling: Al Dempester.< Background: Bill Layne, Ralph 
Hulett, Art Riley, Thelma Witmer, Frannk Armitage. PM: 
Don Duckwall. Sd: Robert O’Cook. FE: Tom Acosta, 
Norman Carlisle. ME: Evelyn Kennedy. M: George Bruns. 
Orch: Walter Sheets. Songs: Robert B. Sherman and 
Richard M. Sherman. The Bare Necessities: Terry Gilkyson; 
Sung: Phil Harris. D: Wolfgang Reitherman. 

With the Voice Talents of: Phil Harris -Baloo the Bear. 
Sebastian Cabot, Bagheera the Panther. Louis Prima, -King 
Louis of the Apes. George Sanders -Sherekhan the Tiger. 
Sterling Holloway -Kaa the Snake. J. Pat O’Malley -Col 
Hathi the Elephant. Bruce Reitherman -Mowgli the Man 
Cub. Elephants: Verna Felton, Clint Howard. Vultures: 
Chad Stuart, Lord Tim Hudson. Wolves: John Abbott, Ben 
Wright. The Girl: Darleen Carr.  
القصـــــة الخالـــــدة للصـــــبى مـــــوجلى الـــــذى أحبتـــــه الحيوانـــــات ورعـــــاه 

ـــة ـــاة الغاب ـــى أصـــبح مـــن حي ـــوان وموســـيقى فـــوق  بعضـــها حت ، رســـوم وأل
لكــــن ال أمتــــع مــــن .  الوصــــف فــــى رائعــــة وولــــت ديزنــــى فائقــــة الشــــهرة

رســـــم شخصـــــيات الحيوانـــــات والتــــــى تجســـــد نقـــــد ألنمـــــاط البشــــــرية 
، أال  تأمـــــــل مـــــــثال قطيـــــــع األفيـــــــال الـــــــذى يحمـــــــى األمـــــــن.  حـــــــددةم

، بعــــــد  يـــــذكرك بجنــــــود األمبراطوريـــــة التــــــى ال تغـــــرب عنهــــــا الشـــــمس
تــــابع المشــــاهدة هكــــذا  ! ذلــــك الحــــظ موقــــف قائــــدهم أمــــام زوجتــــه
ـــدا ـــن تنســـى أى مـــن لحظـــات الفـــيلم أب ـــالغ هـــذا آخـــر !  ول لألســـف الب

ـــــى ـــــالم ديزن ـــــم يســـــت أف ـــــل عرضـــــه ول ـــــذى رحـــــل قب عد األســـــتوديو ، وال
ـــل ـــه الســـاحرة إال بعـــد نحـــو عقـــدين مـــن الزمـــان مـــن هـــذا الرحي .  عافيت

مـــــن أروع مـــــا قيـــــل عنـــــه كلمـــــة ريتشـــــارد ويلليـــــامز موجـــــه االســـــتحراك 
لقــــــد   ‘:  ) ” األرنــــــب روجــــــر “تــــــاريخ حافــــــل مــــــن أحدثــــــه  (الكبيــــــر 

، حتــــى رأيــــت  كنــــت أعتقــــد أنــــى أعــــرف كــــل شــــىء عــــن االســــتحراك
  . ’ ! ” كتاب الغابة “النمر فى 

   ٢/١كتيبة اإلعدام 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٩مصر 

ـــــور عكاشـــــة:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار ـــــاچ.  أســـــامة أن ـــــة :  مونت نادي
مـــــــــــدير .  عمـــــــــــار الشـــــــــــريعى:  الموســـــــــــيقى التصـــــــــــويرية.  شـــــــــــكرى
  . عاطف الطيب:  إخراج.  سعيد شيمى:  التصوير

، شـــــــوقى  ، ممـــــــدوح عبـــــــد العلـــــــيم ، معـــــــالى زايـــــــد نـــــــور الشـــــــريف
، عـــــــال  ، أحمـــــــد خليـــــــل ، عزيـــــــزة راشـــــــد ، ســـــــلوى خطـــــــاب شـــــــامخ
،  ، إبــــــراهيم الشـــــــامى ، ســــــميرة محســـــــن ، عبــــــد اهللا مشـــــــرف رامــــــى

ـــد الكـــريم ـــدة فهمـــى ســـيد عب ،  ، عـــدوى غيـــث ، حســـن حســـين ، عاي
  . ، عبد اهللا حفنى فايق عزب

،  درامــــا تــــدخل منــــاطق حساســــة نســــبيا فــــى الحــــديث عــــن الجــــيش
مــــــــرارا وتكــــــــرارا فــــــــى الســــــــينما وإن كانــــــــت كــــــــل ثيماتهــــــــا عولجــــــــت 

ـــــة ـــــة الســـــويس فـــــى .  العالمي ـــــاء حصـــــار الجـــــيش اإلســـــرائيلى لمدين أثن
تفقــــــــد مرتبــــــــات القــــــــوات ويحــــــــاكم البطــــــــل بتهمــــــــة  ١٩٧٣حــــــــرب 
عامـــــــا حيـــــــث يصـــــــمم زمـــــــالؤه وأقاربـــــــه  ١٤يخـــــــرج بعـــــــد .  ســـــــرقتها

يعرفــــــون الســــــارق الحقيقــــــى الــــــذى .  المقربــــــون علــــــى اثبــــــات براءتــــــه
اث لقتلـــــــه وتبـــــــدأ محاكمـــــــة جديـــــــدة ، وتقـــــــود األحـــــــد تحـــــــول ثريـــــــا

إيقـــــاع حـــــاد وتمثيـــــل .  لمجموعـــــة كاملـــــة مـــــن األشـــــخاص هـــــذه المـــــرة
ـــــر اإلعجـــــاب جـــــاد وتوجيـــــه ناضـــــج ـــــات .  ، واألثـــــر الكلـــــى يثي الپارنوي

ـــم تكـــن قـــد تملكـــت بالكامـــل الكاتـــب أســـامة  والـــدفاع عـــن التخلـــف ل
ــــك الوقــــت ــــور عكاشــــة فــــى ذل ــــا  أن ، وإن كانــــت لمســــاتها موجــــودة هن

  . وهناك
   ٢/١الكداب 

  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٥مصر 
صــــــــالح :  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  آمــــــــون]  هــــــــيمن فــــــــيلم [

:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ.  مرســــــى
:  إخــــــراج.  عبــــــد الحلــــــيم نصــــــر:  مــــــدير التصــــــوير.  جمــــــال ســــــالمة
  . صالح أبو سيف

،  حـــــــة كامـــــــل، مدي ، شـــــــويكار ، ميرفــــــــت أمـــــــين محمـــــــود ياســـــــين
، ســــيد  ، جميــــل راتــــب ، فــــايز حــــالوة ، ســــمير غــــانم حمــــدى أحمــــد

،  ، إبــــــراهيم عبــــــد الــــــرازق ، علــــــى الشــــــريف ، أحمــــــد خمــــــيس زيــــــان
  . ، نعيمة الصغير ، محمد نجم حلمى هاللى

ــــق اجتمــــاعى عــــن الفســــاد فــــى القطــــاع العــــام ، إال  فــــيلم جــــاد كتعلي
قصــــة .  طوطـــةأنـــه شـــابه بعـــض االرتجـــال والتســــرع ال ســـيما فـــى المخ

، يبيـــع  الصـــحفى الـــذى يكتشـــف تالعـــب مـــدير شـــركة أقمشـــة شـــعبية
ــــاج ســــرا للقطــــاع الخصوصــــى ــــذا يتنكــــر فــــى صــــورة قهــــوجى .  اإلنت ول

بدايــــة إعجــــاب .  وينكــــر نفســــه أمــــام الجميــــع وحتــــى يثبــــت الحقيقــــة
محمــــود ياســــين بــــادأء الشخصــــيات الشــــعبية والــــذى بــــالغ فيــــه بشــــدة 

  . فيما بعد
  الكداب وصاحبه 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٩صر م
ــــى شــــامل  [ ــــالم جمــــال الليث :  ســــيناريو.  المصــــرية للســــينما]  أف

ـــــراهيم ـــــاچ.  مـــــاهر إب ـــــاخ:  مونت ـــــو :  موســـــيقى.  محمـــــد الطب أحمـــــد أب
.  رضـــــا الســـــيد:  مـــــدير التصـــــوير.  منـــــى يـــــاقوت:  منـــــتج فنـــــى.  زيـــــد
  . أحمد ثروت:  إخراج



٢٨٧  

،  ، عبـــــده الـــــوزير وســـــى، ل ، أحمـــــد بـــــدير ، لبلبـــــة فـــــؤاد المهنـــــدس
ـــــزة راشـــــد ،  ، حســـــن ســـــالم ، نصـــــر حمـــــاد ، محمـــــد الشـــــرقاوى عزي

ــــف حمــــدى يوســــف ــــديل ، محمــــد لطي ــــى ، أحمــــد قن ،  ، صــــالح يحي
، عمـــــــــاد  ، كمـــــــــال الديســـــــــاوى ، إبتســـــــــام محمـــــــــود نجـــــــــوى ربيـــــــــع

  . المصرى
تمصــــــير متواضــــــع يصــــــعب مقارنتهــــــا باألصــــــل فــــــيلم چــــــاك ليمــــــون 

ــــــاو  ــــــر ماث ــــــروة “ووولت ــــــه  ١٩٦٦”  كعكــــــة الث ــــــر للفضــــــول أن ، والمثي
.  ” الملعــــوب “يــــأتى بعــــد عــــامين فقــــط مــــن التمصــــير األشــــد تواضــــعا 
فقـــــط  (مصـــــور :  هنـــــا عـــــودة للقصـــــة األصـــــلية بشخوصـــــها المحـــــددة

ــــــزيونيا ـــــوه تليف ـــــاراة للكـــــرة إثـــــر )  جعل ـــــب أثنـــــاء مب ـــــى الملع يصـــــاب ف
، فيحرضـــــــــه زوج أختـــــــــه المحـــــــــامى  اصــــــــطدام أحـــــــــد الالعبـــــــــين بــــــــه

ى مهنــــــة المحامــــــاة ربمــــــا ألنهــــــم يخســــــون نقابــــــة جعلــــــوه هنــــــا يــــــدع (
علـــــــــى إدعـــــــــاء الشـــــــــلل )  ! ” األفــــــــــوكاتو “المحـــــــــامين بعـــــــــد فـــــــــيلم 

  . وانكسار العمود الفقرى بهدف الحصول على تعويض كبير
  الكدابين الثالثة 

  ق أأ ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٠مصر 
محمــــــد :  قصــــــة.  أفــــــالم إبــــــراهيم والــــــى]  أفــــــالم إدوار خيــــــاط [

.  عاشــــور علــــيش:  ســــيناريو وحــــوار.  مــــد كامــــل عــــوض، أح عثمــــان
ــــاچ ــــد:  مونت ــــوى فاي ــــدير التصــــوير.  ســــيد ســــالمة:  موســــيقى.  عل :  م

  . منير التونى:  إخراج.  على الغزولى
ــــــراهيم ، ناهــــــد شــــــريف حســــــن يوســــــف ــــــد المــــــنعم إب ، أمــــــين  ، عب

ـــدى ـــؤاد الهني ـــايزة ف ـــد ، مديحـــة كامـــل ، ف ـــة عبي ،  ، أحمـــد غـــانم ، نبيل
  . ، چورچ البهجورى ، فتحية عبد الغنى محمد توفيق

، بينمــــا يــــذهب للســــهر  ســــائق يكــــذب علــــى زوجتــــه:  الفــــيلم األول
.  ، وهنــــــاك يعتقــــــدون إنـــــه زعــــــيم عصــــــابة ويقــــــبض عليــــــه فـــــى كباريــــــه

ـــــانى ـــــى شـــــهرته علـــــى الكـــــذب وفـــــى إحـــــدى :  الفـــــيلم الث موســـــيقار بن
ــــــــــاول وأصــــــــــدقاؤه دواء كاشــــــــــف للنفــــــــــاق الفــــــــــيلم .  الســــــــــهرات يتن

،  شــــاب يخطــــب فتــــاة ثريــــة البتــــزاز أموالهــــا هــــو وعشــــيقته : الثالــــث
كــــــل األفكــــــار مبتكــــــرة بدرجــــــة .  يقــــــع لــــــه حــــــادث وتتضــــــح حقيقتــــــه

، وأداء جـــــــــذاب لمعظـــــــــم  ، ومعالجـــــــــة كوميديـــــــــة طريفـــــــــة ملموســـــــــة
  . الممثلين

  كدابين الزفة 
  ق م ١٠٠)   س/   الباشا ( ١٩٨٦مصر 
  . كمال صالح الدين:  إخراج

، صــــبرى  ، محمــــود مســــعود د الغنــــى، ســــعيد عبــــ ســــهير المرشــــدى
، فـــــاروق  ، جمـــــال إســـــماعيل ، فـيفــــــيان صـــــالح الـــــدين عبـــــد المـــــنعم

  . ، محمد سيف على
ـــــين  ـــــذكر رغـــــم أســـــماء الممثل ـــــال قيمـــــة ت ـــــاء شـــــعبية ب ميلودرامـــــا أحي

، وهدفــــه  البطــــل يعــــود للحــــارة مغريــــا أهلهــــا بــــالربح الســــريع.  الكبــــار
ــــــاتهم الســــــابقة ــــــن اهان ــــــام م ــــــة .  االنتق ــــــة تســــــتطيع وحــــــدها البطل دالل

  . اإليقاع به
  كدب فى كدب 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٤مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

ــــواكيم ، ميمــــى شــــكيب ، ببــــا عــــز الــــدين أنــــور وجــــدى ،  ، بشــــارة ي
  . ، مارى منيب حسن فايق

، سلســــــلة أكاذيــــــب يحيكهــــــا لعمــــــه الثــــــرى  الكــــــاذب هــــــو البطــــــل
يــــدعى زواجــــه ذات مــــرة .  تمرار، حتــــى يرســــل لــــه أمــــواال باســــ الريفــــى

ـــه ـــم إنجاب ـــاة  ث ـــى ينشـــأ حـــب حقيقـــى مـــع الفت ـــوالى المفارقـــات حت ، وتت
كوميـــــديا مبتكـــــرة المواقـــــف .  التـــــى أتـــــوا لـــــه بهـــــا لتمثـــــل دور الزوجـــــة

  . ، وتعتبر مثالية بشكل خاص لعشاق أنور وجدى وسريعة
  كدب فى كدب

  . ” كذب× كذب  “:  انظر
  كدبة أبــريل 

  ق أأ ١١٠)  س/   ت/  سبكىال ( ١٩٥٤مصر 
  . محمد عبد الجواد:  إخراج

، شـــــــــكرى  ، عايـــــــــدة عثمـــــــــان ، مـــــــــارى منيـــــــــب إســـــــــماعيل يـــــــــس
،  ، ســــناء جميــــل ، إســــتيفان روســــتى ، عبــــد الفتــــاح القصــــرى ســــرحان
  . زوزو نبيل

كوميــــديا فــــارص مبنيــــة علــــى سلســــلة ال تنتهــــى مــــن إخفــــاء الحقــــائق 
ــــــد مــــــ ــــــذى يقــــــود لمزي ن المفارقــــــات المتعمــــــد خاصــــــة مــــــن البطــــــل ال

ــــه األخــــرى.  والتعقيــــدات ، كــــذلك  هــــو زوج يخفــــى علــــى زوجتــــه حيات
معالجـــــة .  يكـــــذب فيمـــــا يخـــــص ابنتـــــه التـــــى تحـــــب صـــــديقه الفقيـــــر

  . متوسطة لمسرحية الريحانى بذات العنوان
  كدت أهدم بيتى 

  ق أأ ١١٥)   س/  ماركو ( ١٩٥٤مصر 
  . أحمد كامل مرسى:  إخراج

ــــــــراهيم ــــــــة إب ، محمــــــــود  ، شــــــــريفة مــــــــاهر ، محســــــــن ســــــــرحان راقي
  . ، محمد توفيق ، سناء جميل ، زينات صدقى المليجى

، روتينيــــــة حتــــــى بمقــــــاييس  درامــــــا الشــــــكوك فــــــى الخيانــــــة الزوجيــــــة
بســـــــبب خطابـــــــات .  ، أنقـــــــذها التمثيـــــــل والتوجيـــــــه لحـــــــد مـــــــا وقتهـــــــا

ــــه ــــق زوجت ــــة يطل ــــت تخــــص  غرامي ــــم ســــرعان مــــا يكتشــــف أنهــــا كان ، ث
  ! الخادمة

   ٢/١كذب × كذب 
Liar Liar 

 ق م ٨٧)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٧أميركا 
  . ” كدب فى كدب “:  س
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ـــــــوب هـــــــوپ  ـــــــيلم ب ـــــــة عـــــــن ف ـــــــل طراف ال شـــــــىء إال  “إعـــــــادة ال تق
، وهــــو  ، مــــع تعــــديل طريــــف أيضــــا فــــى حــــد ذاتــــه ١٩٤١”  الحقيقــــة

طفـــل .  تحويـــل سمســـار األســـهم فـــى الفـــيلم األصـــلى إلـــى محـــام هنـــا
ـــــاه عـــــن الكـــــذب لمـــــدة أربعـــــة يتمنـــــى  فـــــى عيـــــد مـــــيالده أن يكـــــف أب

ـــــى .  وعشـــــرين ســـــاعة ـــــاة األب رأســـــا عل ـــــب حي ـــــة وتنقل تتحقـــــق األمني
ــــــــب ــــــــالم غيــــــــر العــــــــالم عق عــــــــالم مــــــــن الصــــــــدق … ، ويصــــــــبح الع

 . ، وتتوالى المفارقات المبتكرة جميعا الكابوسى

   ٢/١كراكون فى الشارع 
  ق م ١١٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٦مصر 

ــــؤاد جمجــــوم أفــــال [ ــــيلم]  أفــــالم النصــــر م ف ــــو آرت ف قصــــة .  ني
، أحمــــــد  بســــــيونى عثمــــــان:  ؛ حــــــوار أحمــــــد الخطيــــــب:  وســــــيناريو
.  ، عـــــادل أبـــــو الفتــــــوح شـــــريف كمـــــال:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  الخطيـــــب

مصـــــطفى :  ؛ منســـــق المنـــــاظر مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  مهنـــــدس الـــــديكور
:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  إبـــــــراهيم زكـــــــى:  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  خـــــــورى

:  مونتـــــاچ.  عمـــــار الشـــــريعى:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  مجـــــدى كامـــــل
أحمــــد :  إخــــراج.  عصــــام فريــــد:  مــــدير التصــــوير.  عنايــــات الســــايس

  . يحيى
،  علـــــى الشـــــريف.  ¤.  يســـــرا.  عـــــادل إمـــــام:  نجـــــم مصـــــر األول

ـــــراهيم ، حـــــافظ أمـــــين أحمـــــد مصـــــطفى.  نعيمـــــة الصـــــغير .  ، أمـــــل إب
ــــــد الجليــــــل نعــــــيم عيســــــى ، الســــــيد  ، حمــــــدى يوســــــف ، حســــــنى عب

ـــــث.  حـــــاتم ، مـــــاهر  ، يوســـــف صـــــليب ، عواطـــــف تكـــــال عـــــدوى غي
، ناديــــة  ، مصــــطفى الطــــوخى أنجيــــل آرام.  ، ضــــياء الميرغنــــى لبيــــب

ــــدين ــــراهيم عــــدلى ، محمــــد ســــند ، رشــــوان مصــــطفى شــــمس ال ،  ، إب
ــــــد المــــــنعم المرصــــــفى ــــــويس يوســــــف عب ــــــد المــــــنعم النمــــــر ، ل ،  ، عب

ــــد حمــــدى أشــــرف الســــلحدار ــــد الوهــــاب ، وحي ، أحمــــد  ، أحمــــد عب
ــــاروق الحكــــيم العضــــل ــــال.  ، ف ــــزا:  األطف ــــاهر لي ــــت م ضــــيفة .  ، رأف
  . عفاف عبد الرازق:  مذيعة التليفـزيون:  الفيلم

ســـــوبر كوميـــــديا ناجحـــــة وممتعـــــة جـــــدا وأفضـــــل بكثيـــــر مـــــن األصـــــل 
ـــيلم العراقـــى الـــذى  المقتبســـة عـــن قصـــته بشـــكل شـــبه حرفـــى وهـــو الف

، تتالطمـــــه  مهنـــــدس يتهـــــدم منزلـــــه.  ’ تـــــزوجفـــــايق ي ‘يســـــبقه بعـــــامين 
ـــين األقـــارب والمقـــابر  ـــه مـــا ب ـــخ…األحـــداث مـــع زوجت ـــز  إل ، مـــع تركي

إلـــــى أن يبنـــــى كرافــــــانا خشـــــبيا فـــــى .  خــــاص علـــــى المســـــألة الجنســـــية
ـــــة !  ، لكـــــن لهـــــذا مشـــــاكله األســـــوأ الشـــــارع خـــــيط حـــــزين مـــــن البداي

 ، ضـــعف فـــى النهايـــة فقـــط حتـــى وحـــس تعليـــق اجتمـــاعى قـــوى العمـــق
، لدرجـــــــة افتـــــــراض تبنـــــــى رئـــــــيس  أخـــــــذ الموضـــــــوع بجديـــــــة حقيقيـــــــة

ـــــه ـــــة ل ـــــيالت .  الجمهوري ـــــراهيم إحـــــدى قل دور إغـــــواء صـــــغير ألمـــــل إب
  . الحظ فى السينما المصرية

  كراكيب 
  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٩مصر 

قصــــة وســــيناريو .  أفــــالم األمــــل]  العالميــــة للتليفـــــزيون والســــينما [
مســـــاعد مخـــــرج .  رضـــــا جبـــــران:  قدمـــــةالم.  بهجـــــت قمـــــر:  وحـــــوار
مكســـــاچ .  عــــالء الشــــعراوى:  مــــدير اإلنتــــاج.  آمــــالى بهنســــى:  أول

.  نبيـــــل علـــــى مـــــاهر:  موســـــيقى تصـــــويرية.  مجـــــدى كامـــــل:  مهنـــــدس
 ↔.  ســــمير فــــرج:  مــــدير التصــــوير.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ
  . عمر عبد العزيز:  إخراج

نعيمـــــــة .   فرغلـــــــىعبـــــــد اهللا.  ، صـــــــالح الســـــــعدنى آثـــــــار الحكـــــــيم
عواطــــف .  ، محمــــود أبــــو زيــــد لطفــــى لبيــــب.  فــــؤاد خليــــل.  الصــــغير
،  ، أحمــــد العضــــل عبـــد الجــــواد متـــولى.  ، فــــاروق قمـــر الدولــــة تكـــال

ــــد الجــــواد ــــة عب ــــراهيم بدوي ــــة إب ؛  مجــــدى فكــــرى:  ألول مــــرة.  ، نبوي
  .  صابرين سراج الدين:  والطفلة

ـــــــد  ـــــــل جي ـــــــدراما طريفـــــــة ومبتكـــــــرة مـــــــع تمثي زوجـــــــان .  جـــــــداكومي
ــــى ســــتنهار ــــاة ككــــل وفــــى شــــقتهما الت .  موظفــــان ومتاعبهمــــا فــــى الحي
،  يقــــــرر األول عمــــــل وثيقــــــة تــــــأمين ثــــــم افتعــــــال حــــــادث يمــــــوت فيــــــه

ـــــه عمـــــل نفـــــس الشـــــىء ويختلفـــــان ـــــذهب .  وتقـــــرر زوجت ـــــل ي بعـــــد قلي
الــــــزوج لمــــــؤتمر علمــــــى فــــــى فنــــــدق فــــــاخر ويصــــــبح ســــــاخطا علــــــى 

  ! تل اآلخر، فيتحول األمر لسعى كل منهما لق زوجته
  كرامة زوجتى 

  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
ـــــــــع الســـــــــينمائى [ ـــــــــة للســـــــــينما]  القـــــــــاهرة للتوزي :  قصـــــــــة.  العربي

؛  محمــــــــد مصــــــــطفى ســــــــامى:  ســــــــيناريو.  إحســــــــان عبــــــــد القــــــــدوس
مهنــــــدس .  ، محمــــــد أبــــــو يوســــــف محمــــــد مصــــــطفى ســــــامى:  حــــــوار

.  نجيــــــــب خــــــــورى:  ؛ منســــــــق المنــــــــاظر حلمــــــــى عــــــــزب:  المنــــــــاظر
ــــــــــــونى:  مهنــــــــــــدس الصــــــــــــوت ــــــــــــاج.  حســــــــــــن الت إدوارد :  إدارة اإلنت

ـــــب ـــــدين نجي ـــــم ال ـــــع.  ، محســـــن عل ـــــاچ. شـــــركة:  توزي حســـــين :  مونت
ـــــى ـــــدير التصـــــوير.  عفيف ـــــيم نصـــــر:  م ـــــاج.  عبـــــد الحل رمســـــيس :  إنت
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  نجيب

، رجــــــــاء  شـــــــريفة مـــــــاهر.  صـــــــالح ذو الفقــــــــار.  شـــــــادية:  بطولـــــــة
، شــــوقى  محمــــود رشــــاد.  ، عــــادل إمــــام ســــيدهم ، چــــورچ الجــــداوى
،  ، فتحيــــــة طــــــاهر ، كاميليــــــا ، زينــــــات علــــــوى ، ثريــــــا حلمــــــى شــــــفيق

  .  جاذبية فؤاد
.  ، فتتحــــــــول إلــــــــى خيانتــــــــه زوج لعـــــــوب تكتشــــــــف زوجتــــــــه ذلـــــــك

، لـــــم تجـــــد حظـــــا مـــــن  كوميـــــديا مـــــن تـــــأليف احســـــان عبـــــد القـــــدوس
  ! أحسن أداء لچورچ سيدهم:  قالوا وقتها.  النجاح
  متى كرا
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٩مصر 

.  أحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار]  دوالر فـــــيلم [
ـــــز فخـــــرى:  مونتـــــاچ ـــــد العزي ـــــاج وتصـــــوير.  عب ـــــراهيم صـــــالح:  إنت .  إب
  . أشرف فهمى:  إخراج

ــــــراهيم ــــــيم نجــــــوى إب ــــــد الحل ــــــام  ، ســــــعيد صــــــالح ، عمــــــاد عب ، إنع
، علــــــــى  ل بــــــــدر، نبيــــــــ ، ليلــــــــى فهمــــــــى ، محمــــــــد خيــــــــرى سالوســــــــة
  . ، على عز الدين ، عبد الغنى النجدى الشريف

، لكـــــــن تظـــــــل تـــــــرفض  زوجـــــــة خانهـــــــا زوجهـــــــا وتحـــــــاول االنتحـــــــار
ميلودرامــــا عاطفيــــة وزوجيــــة .  محــــاوالت البطــــل الشــــاب التقــــرب منهــــا

  . بال تميز يذكر وببطلة وبطل يفتقدان للجاذبية السينمائية
  ☺  ٢/١كرامر ضد كرامر 

Kramer vs. Kramer 
  ق م ١٠٥)  س/    ف/   ت  ( ١٩٧٩أميركا 

Columbia. E: Jerry Greenberg. C: Shirley Rich. CD: Ruth 
Morley. PD: Paul Sylbert. DPh: Nestor Almendros. From 
the N: Avery Corman. P: Stanley R. Jaffe. W for the Screen 
D: Robert Benton. 

Dustin Hoffman. ¤. Meryl Streep. Jane Alexander. Intrd: 
Justin Henry. 

، ثــــم تعــــود مطالبــــة أمــــام  الزوجـــة التــــى تتــــرك الــــزوج والطفــــل وترحــــل
، بعـــــد أن خلـــــق األب  ، حيـــــث تقـــــع موقعـــــة مثيـــــرة القضـــــاء بحضـــــانته

الفــــــيلم الــــــذى قلــــــب مــــــوازين موضــــــوعات .  واالبــــــن عالقــــــة ناجحــــــة
األســــــرية  ، فانتصــــــرت الــــــدراما الســــــينما قبــــــل أن تنتهــــــى الســــــبعينيات

اهتمـــــام عظـــــيم بتفاصـــــيل الســـــلوك .  البســـــيطة واإلنســـــانية مـــــن جديـــــد
، القـــــيم الماديـــــة للمجتمـــــع تقـــــف شـــــبحا  النفســـــى لجميـــــع األبطـــــال

إنـــــه حقـــــا فـــــيلم شـــــديد األصـــــالة مـــــن .  يخـــــيم مـــــن الخلفيـــــة الموحيـــــة
كريمـــــــــر ضـــــــــد   “النطـــــــــق الصـــــــــحيح للعنـــــــــوان :  ملحوظـــــــــة.  نوعـــــــــه
 . ” كريمر

  
  : كذب× كذب 

  ’ !  عالم من الصدق الكابوسى… عالم غير العالمويصبح ال ‘
  كرة فى الرأس 

Un Ballon dans la Tête 
؛  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٠، البرتجال   فرنسا
 ] بالفرنسية

Flach Film; Antenne 2; Radio Television Portugaise 
[Centre National de La Cinematographie.]. S: Michaela 
Watteaux; >With Collaboration of: Dominique Dreyer<; 
Based on an Idea: Michaela Watteaux. Adaptation and 
Dialogues: Carlos Saboga. DPh: Mario Barroso. E: 
Christiane Lack. M: Alain Jamy. P: Morelba Pacheco, Jean 
Francois Lepetit. D: Michaela Watteaux. AD: Maria 
Gonzaga, Joao Martins.  UnitPMg: Claude Hirtz-Barrel. 

Sarah Bertrand, Mathieu Rozé, Philip Ferer. Andréa 
Ferreol. And the Junior: Robinson Stevenin. ¤.  ↑ Diane 
Bellego, Gilles Segal, Felipe Ferrer, Luisa Barbosa, Grace 
Barroso, Sergio Godinno, Radrigo Moreira, Mathieu 
Miranda, Pedro Efe, Henrique Viana, Carlos Andrade, 
Antonio Assuncao. 

أرملـــــة شـــــابة مريضـــــة لهـــــا ابنـــــان األكبـــــر :  لســـــبونة فـــــى الســـــتينيات
ـــــــى أنجـــــــوال ـــــــى ال يحـــــــارب ف ـــــــد حت ـــــــرفض التجني ـــــــه ي ،  يســـــــارى كأبي

ــــــب  ــــــم ســــــوى باللع ــــــدم وال يحل ــــــع بكــــــرة الق واألصــــــغر مشــــــاغب مول
، لكنــــه  يــــورط األول الثــــانى فــــى تهريــــب المنشــــورات . لفريــــق بينفيكــــا

ـــــذهب .  ســـــرعان مـــــا يرحـــــل لفرنســـــا ـــــدخل أمـــــه المستشـــــفى ي حـــــين ت
، تتكـــاثف ذكريـــات أبيـــه وأخيـــه مـــع التســـلط  ألســـرة خالتـــه فـــى الريـــف

، فيهـــــــرب عائـــــــدا ألمـــــــه ويتضـــــــاءل  الفاشـــــــى الـــــــدينى لألســـــــرة هـــــــذه
ــــالكرة ــــدريجيا اهتمامــــه ب ــــأثير درامــــا سياســــية مباشــــرة متوســــطة.  ت ،  الت
 . وبال عناصر بارزة تذكر

  كرم الهوى 
  ق م ٨٧)  هارت ( ١٩٦٧لبنان 

ـــــواز إخـــــوان [ ـــــالم عـــــدنان الحـــــوت]  ف ـــــة .  أف :  كـــــرم الهـــــوىأغني
.  محمـــــــد عبـــــــد الوهـــــــاب:  هديـــــــة مـــــــن موســـــــيقار الشـــــــرق األســـــــتاذ

.  توفيــــــق بركــــــات:  كــــــرم الهــــــوى؛ أغنيــــــة  ميشــــــال طعمــــــة:  األغــــــانى
مالبــــس الســــيدة صــــباح .  يــــاس الرحبــــانى، إل ســــهيل عرفــــة:  األلحــــان

؛ مهنـــــدس  ســـــتانلى خـــــورى:  رئـــــيس قســـــم الصـــــوت.  تصـــــميم مـــــارو
مــــــدير .  أغــــــوب بازركينــــــان:  مونتــــــاچ.  إســــــكندر شــــــهوان:  الصــــــوت
.  إبــــــراهيم الشــــــامات:  مــــــدير التصــــــوير.  محمــــــود النميــــــر:  اإلنتــــــاج

  . محمد سلمان:  قصة وسيناريو وإخراج
باالشــــتراك مــــع .  ، إســــماعيل يــــس عبــــد الســــالم النابلســــى.  صــــباح

ــــر ــــل الكبي ــــنجم الصــــاعد.  عمــــاد حمــــدى:  الممث ــــة ال ــــراهيم :  بطول إب



٢٨٨  

ـــــدى .  خـــــان ـــــا الجن ـــــدى [ـ  نادي ـــــة الجن ـــــال كـــــريم ] نادي ، أمـــــل  ، فري
، برلنتـــــــى  ، محمـــــــد كـــــــريم قاســـــــم حميـــــــة >،  أبـــــــو تـــــــامر.  عفـــــــيش
  . < ؛ وفرقة وشاح األرز للرقص الشعبى فؤاد

فــــى .  بــــالريف تنضــــم لفرقــــة غنائيــــة مفلســــة فتــــاة هاربــــة مــــن أســــرتها
ذات الوقــــــــت يكتشــــــــف والــــــــد فتــــــــاة هاربــــــــة أخــــــــرى بالفرقــــــــة أنهــــــــم 

، فيــــــــدفع بســــــــكرتيرة االدعــــــــاء أنــــــــه مليــــــــونير  يســــــــتحقون التشــــــــجيع
فــــــى المقابــــــل تــــــدبر األولــــــى خطــــــة معاكســــــة وإن .  والتقــــــرب للفرقــــــة
يقــــع .  تســــقط أمــــام الســــيارة األخيــــر وتــــدعى العمــــى:  لــــذات الهــــدف

ـــــ ـــــى الحـــــب)  صـــــباح وخـــــان (ان األثن ـــــالطبع أن يكشـــــف   ف ـــــد ب ، والب
كوميـــــــديا غنائيــــــة وعاطفيـــــــة بالتـــــــالى .  كــــــل منهمـــــــا حقيقتــــــه لآلخـــــــر

، مـــــــع إضـــــــافة  تحـــــــاكى مثيالتهـــــــا المصـــــــرية  عـــــــن الفـــــــرق المفلســـــــة
  . ، وحذف الجودة النسبية لألصول األلوان

    ٢/١الكرنك 
  ق م ١٤٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٥مصر 

.  نجيـــــــب محفـــــــوظ:  قصـــــــة.  ممـــــــدوح الليثـــــــى:  يـــــــعإنتـــــــاج وتوز 
.  ســــــــعيد الشــــــــيخ:  مونتــــــــاچ.  ممــــــــدوح الليثــــــــى:  ســــــــيناريو وحــــــــوار
.  جمـــــال ســـــالمة:  موســـــيقى.  مـــــاهر عبـــــد النــــور:  مهنــــدس الـــــديكور

  . على بدرخان:  إخراج.  محسن نصر:  مدير التصوير
ــــد شــــوقى ، كمــــال الشــــناوى ســــعاد حســــنى ــــور الشــــريف ، فري ،  ، ن

،  ، عمـــــاد حمـــــدى ، صـــــالح ذو الفقـــــار حمـــــد صـــــبحى، م شـــــويكار
،  ، علــــــى الشــــــريف ، محمــــــد توفيــــــق ، فــــــايز حــــــالوة تحيــــــة كاريوكــــــا
ــــــونس شــــــلبى عــــــدلى كاســــــب ــــــد ســــــيف ، ي ــــــاس ، وحي ،  ، أســــــامة عب

، عــــــــــادل  ، حســــــــــن حســــــــــنى ، نعيمــــــــــة الصــــــــــغير فــــــــــاروق يوســــــــــف
،  ، أحمــــــــد نبيــــــــل ، علــــــــى الغنــــــــدور ، مصــــــــطفى متــــــــولى المهيلمــــــــى

ـــــــد الـــــــوارث ير، أحمـــــــد بـــــــد محمـــــــد شـــــــوقى ، عصـــــــام  ، أحمـــــــد عب
  . ، منى قطان مصطفى

أفـــالم مصـــرية حتـــى تاريخـــه شـــكل ظـــاهرة هائلـــة فـــى  ٥أحـــد أنجـــح 
ـــــــه ـــــــرى  حين ـــــــة لموجـــــــة ســـــــينمائية كب ـــــــرة أصـــــــبحت بداي ، كـــــــدراما مثي

،  اســـــتمرت لعـــــدة ســـــنوات األحـــــداث معقـــــدة والشخصـــــيات متعـــــددة
ـــــاره ـــــة الجـــــامعيين واعتب م لكـــــن الخـــــيط االساســـــى هـــــو مالحقـــــة الطلب

الفــــــيلم منفـــــــذ .  معارضــــــين سياســــــييين ثـــــــم تعــــــذيبهم بقســــــوة بشـــــــعة
ـــــا بشـــــكل مـــــتقن جـــــدا ـــــؤثرة جميع ـــــع م ،  ، والشخصـــــيات وأداء الجمي

مـــــايو كمــــا انتهـــــت معظـــــم  ١٥ولـــــيس  (والنهايــــة هـــــى حـــــرب أكتــــوبر 
،  ســــــيظل هــــــذا الفــــــيلم عمــــــال فريــــــدا مــــــن نوعــــــه.  ) األفــــــالم التاليــــــة

ـــة اإلنســـان ـــة ضـــد اهـــدار آدمي ـــة الشـــد ، وي وصـــرخة قوي ســـمو فـــوق لعب
قطعـــــــة .  والجـــــــذب السياســـــــى المبتذلـــــــة التـــــــى ســـــــادت الســـــــبعينيات

ـــى فـــى ذروة مجـــده الفنـــى  ـــة الســـينمائية لممـــدوح الليث ـــة مـــن الكتاب رائع
، وذلـــــك عـــــن روايـــــة نجيـــــب  ) فـــــى العـــــام التـــــالى’ المـــــذنبون “مـــــع  (

ـــــديولوچيا   ـــــذات لـــــم كـــــانوا يعلبونـــــه أي محفـــــوظ المدهشـــــة الصـــــادمة بال
ــــب اشــــتراك ــــدو موجهــــا .  ىككات ــــه يب ــــى أنجــــح أعمال ــــدرخان ف ــــى ب عل

ـــأتى مـــن قـــوة تنفيـــذ المشـــاهد وتتابعـــات  بحـــق وقطعـــا معظـــم الصـــدمة ي
  . العنف والتعذيب

  الكروان له شفايف 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٦مصر 

.  روجيــــه الهونــــت:  قصــــة.  ســــيف فــــيلم]  أفــــالم إيهــــاب الليثــــى [
ـــــرازق:  مونتـــــاچ.  حســـــن اإلمـــــام:  ســـــيناريو وحـــــوار .  صـــــالح عبـــــد ال

:  مهنــــدس المنــــاظر.  حســــين وأحمــــد اإلمــــام:  الموســــيقى التصــــويرية
حســــن :  اإلخــــراج.  وحيــــد فريـــد:  مــــدير التصـــوير.  مـــاهر عبــــد النـــور

  . اإلمام
،  ، نبيلـــــة عبيـــــد ، يوســـــف شـــــعبان ، ســـــمير صـــــبرى ســـــهير رمـــــزى
،  إنعــــام سالوســـــة.  ، أبــــو بكــــر عــــزت ، عمــــاد حمــــدى حيــــاة قنــــديل

  . ، نعيمة الصغير ، عصام وحيد جيبفاروق ن
ميلودرامـــــــا غنائيـــــــة حققـــــــت نجاحـــــــا جماهيريـــــــا دون المتوقـــــــع مـــــــن 
حســـــن اإلمـــــام الـــــذى بـــــدأ بعـــــدها يفقـــــد مفـــــاتيح جمهـــــوره التـــــى ظـــــل 

.  شـــــريكان فــــــى فرقــــــة استعراضــــــية.  لعقـــــود يقــــــبض عليهــــــا بأســــــتاذية
بطلـــــة الفرقـــــة التـــــى .  يســـــرق أحـــــدهما ويقتـــــل ويلفـــــق التهمـــــة لآلخـــــر

.  ، هـــــى مـــــن تــــتمكن مـــــن إثبـــــات بـــــراءة البطـــــل هـــــا الشـــــريرتخلــــى عن
  . اإليقاع بطىء وكل شىء روتينى ومعتاد

  كروانة 
  ق م ١٠٠ )  س/  تاميدو ( ١٩٩٣مصر 

األهـــــرام للســـــينما ]  أفـــــالم النصـــــر األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو  [
ـــــــيديو ــــــاچ.  عصــــــام الشــــــماع:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  والف :  مونت

عبــــــد :  إخــــــراج.  رشــــــدى عــــــامر:  دس الــــــديكورمهنــــــ.  عــــــادل منيــــــر
  . اللطيف زكى

ــــــور الشــــــريف ــــــان ، بوســــــى ن ، فيصــــــل  ، ميمــــــى جمــــــال ، ســــــيد زي
ـــــــــة  ، المطـــــــــرب ضـــــــــياء ، المطـــــــــرب عـــــــــالء ســـــــــالم خورشـــــــــيد ، علي
  . ، طلعت الشيخ ، منى درويش الجباس

حبيبــــى  “قصــــة حــــب ذات خيــــوط مــــؤثرة ونجمــــان صــــنعا مــــن قبــــل 
تســــــرع التوجيــــــه أضــــــعفا األثــــــر ، لكــــــن فقــــــر المخطوطــــــة و  ” دائمــــــا

ــــــرا ــــــة .  النهــــــائى كثي ــــــرغ للثقاف ــــــزل متف ــــــب معت ــــــين طبي قصــــــة حــــــب ب
ــــة مــــن اســــتغالل أحــــد  ــــون وراقصــــة مــــن شــــارع محمــــد علــــى هارب والفن

، تهــــرب  عنــــدما تكتشــــف أنهــــا مصــــابة بمــــرض خطيــــر.  أقاربهــــا لهــــا
ــــه بطيرانهــــا فــــوق عشــــه يحــــرث األرض  ــــرت حيات ــــدة لكــــن مــــن تغي عائ

  . بحثا عنها إلنقاذها
  كريستال 

  ق م ١٠٠)  س/   لورد/  ت ( ١٩٩٣مصر 
عــــــــادل :  قصــــــــة.  أفــــــــالم جــــــــرجس فــــــــوزى]  شــــــــافعى لألفــــــــالم [

لحـــــــن االســـــــتعراض .  ســـــــمير الجمـــــــل:  ؛ ســـــــيناريو وحـــــــوار عـــــــوض
ــــــــط ــــــــط وأن ــــــــاروق الشــــــــرنوبى:  شكشــــــــك وأف لحــــــــن اســــــــتعراض .  ف

:  لحــــن اســــتعراض اللعبــــة واإلعالنــــات.  خليــــل مصــــطفى:  مســــتحيل
ــــــاچمو .  كامــــــل شــــــريف :  موســــــيقى تصــــــويرية.  يوســــــف المــــــالخ:  نت

تــــــأليف .  عــــــاطف عــــــوض:  تصــــــميم رقصــــــات.  نبيــــــل علــــــى مــــــاهر
كامـــــــل :  ألحـــــــان االستعراضـــــــات.  جمـــــــال بخيـــــــت:  االستعراضــــــات

ـــــاروق الشـــــرنوبى الشـــــريف ـــــل مصـــــطفى ، ف :  مـــــدير التصـــــوير.  ، خلي
  . عادل عوض:  إخراج.  محسن نصر
عبــــد المــــنعم :  شــــرف، ضــــيوف ال ، إيمــــان ، هشــــام ســــليم شــــريهان
ـــــــدبولى ـــــــل م ـــــــى ، حســـــــن كـــــــامى ، صـــــــالح قابي ـــــــاء  ، عـــــــال رام ، لمي
  . ، صالح عبد اهللا الجداوى

ـــــه  ـــــى المصـــــابة فـــــى فرقت هشـــــام  (مصـــــمم رقصـــــات والراقصـــــة األول
ــــاة تصــــلح للــــدور)  ســــليم وإيمــــان ــــان عــــن فت ، ويقــــع اختيارهمــــا  يبحث

بعــــــد قليــــــل تشــــــتعل غيـــــــرة .  علــــــى راقصــــــة صــــــغيرة بأحــــــد الموالــــــد
، فترحـــــــل  قصـــــــة األولـــــــى منهـــــــا وتتســـــــرع فـــــــى اتهامهـــــــا بالســـــــرقةالرا

ــــــة ــــــوادى الليلي ــــــى الن ، لكــــــن البطــــــل ال يســــــتطيع  لتتحــــــول لنجمــــــة ف
القصـــة كمــــا رويناهـــا هنــــا أفضــــل .  التخلـــى عــــن تعلقـــه الوسواســــى بهــــا

، فهــــــو عمــــــل ضــــــعيف التعبيــــــر  بكثيــــــر ممــــــا هــــــى عليــــــه فــــــى الفــــــيلم
األفكـــــــار محـــــــدود المـــــــوارد مثقـــــــل بالوصـــــــف الحـــــــوارى للمشـــــــاعر و 

ــــة .  والصــــراعات ــــر الهوليوودي ــــع الســــينمات غي ــــة لول ــــة نموذجي ــــه حال ب
البطلـــــة المحرومـــــة ذات الطفولـــــة :  فـــــى خلـــــق توقعـــــات دون إشـــــباعها

ــــة باللعــــب ، أن  البائســــة توضــــع ألول مــــرة فــــى حياتهــــا فــــى غرفــــة مليئ
.  تتوقـــع أن تطيـــر هـــذه اللعـــب والبطلـــة معهـــا إلـــى مـــا فـــوق قـــوس قـــزح

  ! نتقال للمشهد التالىما يحدث هنا هو اال
  كريم أبو شقرا فى خدمة الَعَلم 

  ق م ١٠٠)   — ( ١٩٩٤لبنان 
فــــــــــؤاد :  إخــــــــــراج.  اللبنانيــــــــــة للتجــــــــــارة واالســــــــــتثمار الســــــــــينمائى

  . چوچو
، ماجــــــــد  ، فليــــــــب عفيفــــــــى ، ســــــــاندرين نــــــــور كــــــــريم أبــــــــو شــــــــقرا

  . ، خالد السيد ، هند طاهر ، علياء نمرى أفيونى
ـــــة تقتـــــل الزوجـــــة زوجهـــــا وتفـــــر ـــــين  مـــــن القري ، فقـــــط كـــــى تلـــــد طفل

، ومـــن ثـــم يطلـــب مســـجل القريـــة  عامـــا تحتضـــر األم ٢٥بعـــد .  تـــوأم
.  هكـــــذا يصـــــبح عمـــــر دحـــــروج يومـــــا واحـــــدا فقـــــط.  ليســـــجل ابنيهـــــا

ســــنة فــــى الواقــــع  ٤٥، ويســــتدعى دحــــروج  تمــــر عشــــرين عامــــا أخــــرى
، أهــــم مــــا فيهــــا  كوميــــديا متوســــطة.  كــــى يــــؤدى الخدمــــة العســــكرية

ــــــم أن ــــــين  أن تعل ــــــر المــــــوزعين اإلقليمي ــــــوان هــــــو أحــــــد أكب بطــــــل العن
  . لألفالم الهوليوودية

  
  :  كشف المستور

  ’  ! لم تكن قط أكثر تألقا سواء كممثلة أو كامرأة ‘
    ٢/١كشف المستور 

  ق م ٩٥)   س/  لورد ( ١٩٩٤مصر 
]  العالميــــــة للتليفـــــــزيون والســــــينما األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو  [

المنــــــــتج .  وحيــــــــد حامــــــــد:  تــــــــأليف.  نما والفـــــــــيديواألهــــــــرام للســــــــي
.  جميـــــــل عزيـــــــز/  مهنـــــــدس:  الميكســـــــاچ.  محمـــــــد زيـــــــن:  المنفـــــــذ

أحمـــــــد :  المونتــــــاچ.  ياســـــــر عبــــــد الـــــــرحمن:  الموســــــيقى التصــــــويرية
عـــــــــاطف :  إخـــــــــراج.  محســـــــــن نصـــــــــر:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  متـــــــــولى
ــــــــب ــــــــديكور ↑ ␡.  الطي ــــــــدس ال ــــــــاج.  محمــــــــود محســــــــن:  مهن :  إنت

  . ى سالمإبراهيم شوق
.  فــــاروق الفيشــــاوى:  بطولــــة¤ .  نجمــــة مصــــر األولــــى نبيلــــة عبيــــد

.  عايــــــدة عبــــــد العزيــــــز.  نجــــــوى فــــــؤاد.  شــــــويكار.  يوســــــف شــــــعبان
عــــالء :  اشــــترك فــــى التمثيــــل ↑ ␡.  عــــزت أبــــو عــــوف.  حســــن كــــامى
، أمــــين  ، إبــــراهيم الــــدالى ، أحمــــد الطــــاهر ، وفــــاء عــــامر ولــــى الــــدين

، هشـــــــام  ، علـــــــى رجـــــــب وقى، أمـــــــل دســـــــ ، ســـــــامى غريـــــــب هاشـــــــم
، أشــــــرف  ، هانيــــــا الطــــــوخى ، يحيــــــى زكريــــــا ، خالــــــد قشــــــطة عثمــــــان
، المطــــرب  ، كمــــال زغلــــول ، كمــــال مرزبــــان ، محمــــد مرزبــــان صــــالح

ــــــة عــــــالء ســــــالم ــــــاس ، محمــــــد العوضــــــى ، أشــــــرف طلب ــــــة عب ،  ، نادي
  . ، أحمد حسين ، ألفت سالمة محمد زين

ــــــب ماضى ــــــى معالجــــــة مصــــــرية  أبداـ  ينسىـ  الـ  الذىـ  المخابراتـ  قال ، ف
ـــــــيال وتوجيهـــــــا ـــــــة وتمث ـــــــة العناصـــــــر كتاب ـــــــض الشـــــــىء  متقن ـــــــرة بع ، مثي

ربمــــا كــــان هــــذا أول فــــيلم .  ، ومثيــــرة كــــل الشــــىء مضــــمونيا ســــينمائيا
ــــــع العــــــدو الصــــــريح لهــــــا  ــــــرب فــــــى موق ــــــاريخ مصــــــر يضــــــع الع فــــــى ت

، وكـــــذا أول فـــــيلم ينتقـــــد ممارســـــات جهـــــاز  وألجهزتهـــــا االســـــتخبارية
ــــــــــه االســــــــــتخبارات  )  واألدق نســــــــــائه (غيــــــــــر الشــــــــــريفة ضــــــــــد رجال

، ولـــــيس فـــــى الماضـــــى الشـــــرير علـــــى غـــــرار مـــــا ســـــمى  ’ اآلنـ  وـ  هنا ‘
ـــأفالم مراكـــز القـــوى ـــذى يتجـــرأ ’  المســـتور ‘هـــذان همـــا بالفعـــل .  ب ال

،  وحيــــــد حامـــــــد بالحــــــديث فيـــــــه ألول مــــــرة فـــــــى الشاشــــــة المصـــــــرية
هــــــدد ت.  وتســــــامحت الرقابــــــة مــــــع بعضــــــه ولــــــم تتســــــامح مــــــع البقيــــــة

،  ) تســـــــمية الفـــــــيلم لجهـــــــاز االســـــــتخبارات المصـــــــرى (’  الشـــــــركة ‘
عميلـــــة ســـــابقة بالشـــــرائط الغراميـــــة التـــــى صـــــورت لهـــــا مـــــع األهـــــداف 

نبيلـــــة عبيـــــد لـــــم تكـــــن قـــــط أكثـــــر تألقـــــا ســـــواء كممثلـــــة أو   (القديمـــــة 
ضــــــد ســــــفير  (، وذلــــــك كــــــى تعــــــود لممارســــــة ذات الــــــدور  ) كــــــامرأة

ـــه ـــت لهـــا صـــداقة قديمـــة ب ـــى كان بينمـــا هـــى اآلن زوجـــة طبيـــب ،  ) عرب
بنيــــة الفــــيلم رحلــــة بحــــث .  مشــــهور ال يعلــــم شــــيئا عــــن ماضــــيها ذلــــك

الــــذى وعــــدها بحــــرق كـــــل ’  للشــــركة ‘البطلــــة عــــن الــــرئيس الســــابق 
تقابـــــل زميلتـــــان ســـــابقتان تتمتعـــــان اآلن بمكافـــــآت نهايـــــة .  األشـــــرطة
ــــى (الخدمــــة  ــــادى قمــــة لألول ــــة  عضــــوية ن ــــة مطعــــم للثاني كل ـ  ، وملكي
، ال ســـــيما  ويكار ونجـــــوى فـــــؤاد منطلقتـــــان فـــــى الشخصـــــيتينمـــــن شـــــ

.  ) األخيــــرة فــــى دور المثليــــة جنســــيا الشــــبقة فقــــط لالخــــتالء بالبطلــــة
ــــة فــــى  ــــد لتقــــديم الزميلــــة الثالث الواقــــع أن كلتيهمــــا ليســــت ســــوى تمهي

، والوحيـــــــدة التـــــــى ال زالـــــــت فـــــــى  ذات فريـــــــق جاسوســـــــات الجـــــــنس
، والتـــــى  المتدينـــــة حاليـــــاعايـــــدة عبـــــد العزيـــــز  (بيـــــزنس االســـــتخبارات 

يتضــــح فــــى النهايــــة أنهــــا حاولــــت تجنيــــد رئــــيس فريــــق االســــتخبارات 
ـــــــى .  ) النســـــــائية المصـــــــرية نفســـــــه لحســـــــاب الســـــــعودية ـــــــب الفن العي

ـــــرئيس أن صـــــناع الســـــينما المصـــــرية بمـــــن فـــــيهم أفضـــــلهم مســـــتوى   ال
ـــــــــد ـــــــــد حام ـــــــــرد يســـــــــتطيع قهـــــــــر  كوحي ، يســـــــــتنكفون فكـــــــــرة أن الف

بينمـــا القضـــية .  د مـــدى واقعيـــة هـــذا، ويجـــادلون فـــى مجـــر  المؤسســـة
، إنمــــا تكمــــن ببســــاطة فيمــــا هــــو أفضــــل ومــــا هــــو  ليســــت هنــــا أصــــال

ـــــدراميين ـــــارة ال ـــــا  أســـــوأ مـــــن منظـــــور اإلشـــــباع واإلث ـــــو اتفقن ـــــالطبع ل ، ب
نقـــــول .  علـــــى أن الســـــينما شـــــىء غيـــــر واقعـــــى بـــــالمرة ومـــــن الجـــــذور

هــــذا حتــــى نمهــــدك للغــــيظ الشــــديد الــــذى ســــيعتريك بمصــــرع البطلــــة 
،  وحتـــــــى غيـــــــر المســـــــند بوضـــــــوح لجهـــــــة محـــــــددة (المفهـــــــوم غيـــــــر 

ــــت أو ســــعودية ــــت وتعاطفــــت  ) مصــــرية كان ــــذى تأهب ــــت ال طبقا ـ  ، وأن
ـــى اختارهـــا الفيلم ـــة الت ـــذ لحظـــة شـــروعها  ـ  للبني مـــع مســـعاها الخطـــر من

، والمتعــــــــود علــــــــى أن تــــــــرى عشــــــــرات األبطــــــــال الســــــــينمائيين  فيــــــــه
ــــــــ ــــــــردهم جهــــــــازى االســــــــتخبارات المركزي ـــــــــيتية يقهــــــــرون بمف ة والسوف

، لكنـــــــك ال تقـــــــوى فـــــــى ذات الوقـــــــت علـــــــى تخيـــــــل  الـــــــرهيبين معـــــــا
ـــــث مـــــع جهـــــاز االســـــتخبارات المصـــــرى الصـــــغير نســـــبيا   ـــــة العب إمكاني

  ! ، ولو حتى على الشاشة مثلهم كما وكيفا
    ٢/١كعكة الثروة 

The Fortune Cookie 
 ق أأ ١٢٥)   ت  ( ١٩٦٦أميركا 

Aka: Meet Whiplash Willie (UK). 
United Artists [Mirisch]. M: André Previn. E: Daniel 

Mandell. AD: Robert Luthardt. DPh: Joseph LaShelle. 
P:Billy Wilder. S: Billy Wilder, I.A.L. Diamond. D: Billy 
Wilder. 

Walter Matthau, Jack Lemmon, Ron Rich, Cliff Osmond, 
Judi West, Lurene Tuttle. 

دايامونــــد ومعهــــم ماثــــاو -ليمــــون-ديا مغرقــــة مــــن فريــــق وايلــــدركوميــــ
ليمــــون مصــــور رياضــــى تليفـــــزيونى يصــــاب أثنــــاء إحــــدى .  هــــذه المــــرة

ـــــه ـــــه أخـــــو زوجت ـــــات ويقنع ـــــث  المباري ـــــانونى المـــــادى الخبي ـــــاو الق ، ماث
ــــى تعــــويض ضــــخم ــــى يحصــــل عل .  بالتمــــادى فــــى ادعــــاء اإلصــــابة حت

نــــتعش لــــديها آمــــال ويســــت هــــى هــــذه الزوجــــة الســــابقة لــــألول التــــى ت
ـــــه ـــــا وتعـــــود ل ـــــوى .  أن يصـــــبح ثري ـــــروة أو الحـــــظ هـــــى الحل كعكـــــة الث

، فيهـــا يجـــد ليمـــون فـــى أحـــد المشـــاهد عبـــارة لينكـــولن  ذات البخـــت
، أو تســـتغفل   أنـــت قـــد تســـتغفل بعـــض النـــاس كـــل الوقـــت ‘ الشـــهيرة

، لكـــن ال تســـتطيع أن تســـتغفل كـــل النــــاس   كـــل النـــاس بعـــض الوقـــت
ـــ.  ’ كـــل الوقـــت ـــل  عالكـــل رائ ـــد مـــن طـــاقم التمثي ـــاو الوحي ، لكـــن ماث

”  الملعــــوب “تــــم تمصــــيره الثمانينيــــات فــــى .  الــــذى انتــــزع األوســــكار
 . ” الكداب وصاحبه “و

AA: SptA (Matthau). 
AAN: OSt&S; Cgr -B&W, AD-SD -B&W. 

  ٢/١الكف 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٥مصر 
  . محمد حسيب:  إخراج

، مديحــــــــة  ، آثــــــــار الحكــــــــيم ، فــــــــاروق الفيشــــــــاوى فريــــــــد شــــــــوقى
  . ، سعاد حسين ، صالح نظمى ، حسن مصطفى يسرى

ـــــة جيـــــدة جـــــدا لفـــــيلم حســـــيب وكاتبـــــه أحمـــــد عبـــــد الـــــرحمن  تجرب
ـــــرا  أول فـــــيلم مصـــــرى .  ” اســـــتغاثة مـــــن العـــــالم اآلخـــــر “األفضـــــل كثي

المنـــــزل رقـــــم  “يتعامـــــل بجديـــــة مـــــع الظـــــواهر النفســـــية الخارقـــــة منـــــذ 
لـــــــه أحـــــــد الســـــــعاة البـــــــدو بـــــــأن رجـــــــل قـــــــانون تنبـــــــأ .  ١٩٥٢”  ١٣

،  يتــــــــذكر هــــــــذا بعــــــــد ابنــــــــه األول.  أوالده ســــــــيموتون ليلــــــــة زفــــــــافهم
حــــديث علمــــى .  ، ودرامــــا محمومــــة مــــع الثالــــث ويرتعــــد مــــع الثــــانى

ـــا الجـــرأة العلميـــة  مطـــول عـــن الكـــف واإليمـــان الـــدينى هـــو الحـــل ، أم
  . فقد تأجلت للفيلم التالى

  كف وأربع أصابع 
  ]  فـيديو  [ق م  ١٠٠)    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . يس إسماعيل يس:  إخراج
ــــة ، منيرفـــــا ، حســــن يوســــف نــــورا ،  ، ســــاره ، رنــــده ، كمــــال أبــــو ري

  . نبيل الشاذلى
مؤلــــف غمــــوض ينشــــر روايــــة عــــن مجنــــون بــــدأ يقتــــل للــــتخلص مــــن 

، لكــــن هــــذه الشخصــــية تظهــــر بالفعــــل  أربــــاب الفســــاد فــــى المجتمــــع
تـــــــاج متقنـــــــة ميلودرامـــــــا غمـــــــوض صـــــــغيرة اإلن!  بعـــــــد طبـــــــع الكتـــــــاب

  . العناصر يعيبها البطء الزائد
  كفانى يا قلب 

  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٧٧مصر 
:  ســــيناريو.  موســــى صــــبرى:  قصــــة وحــــوار.  أفــــالم حســــن يوســــف

نهـــــاد :  مهنـــــدس الـــــديكور.  فتحـــــى داوود:  مونتـــــاچ.  أحمـــــد صـــــالح
ـــــــدير التصـــــــوير.  جمـــــــال ســـــــالمة:  موســـــــيقى.  بهجـــــــت كمـــــــال  :  م
  . حسن يوسف : إخراج.  كريم

، عمـــــــــر  ، فريـــــــــد شـــــــــوقى ، حســـــــــن يوســـــــــف شـــــــــمس البـــــــــارودى
ــــزة  ، جميــــل راتــــب ، نظــــيم شــــعراوى ، محمــــود قابيــــل الحريــــرى ، عزي



٢٨٩  

، ليلــــى  ، نبيــــل بــــدر ، عــــدلى يوســــف ، محمــــود عبــــد العزيــــز حلمــــى
  . ، عبد الغنى النجدى ، حسين الشربينى فهمى

،  إلــــخ…عــــن روايــــة موســــى صــــبرى عــــن عــــالم الصــــحافة والفســــاد 
ـــل  منفـــذة بحـــس تعلـــق اجتمـــاعى جيـــد ، ومقنعـــة ربمـــا فيمـــا عـــدا التمثي

فتــــاة تعــــانى مــــن تزمــــت .  الخــــالى مــــن العمــــق مــــن شــــمس البــــارودى
.  ، تتـــزوج مـــن رجـــل يكبرهـــا فـــى الســـن هربـــا مـــن هـــذا التزمـــت األســـرة

تتــــــوالى .  تتجــــــه للعمــــــل مــــــع رئــــــيس التحريــــــر الــــــذى تعشــــــق كتاباتــــــه
نتهـــــــى بهـــــــا للتـــــــورط فـــــــى ، ي العالقـــــــات الغراميـــــــة ومسلســـــــل ســـــــقوط

ـــــــب والســـــــجن البارودى ـ  يوسفـ  انظـــــــر أيضـــــــا للطـــــــاقم صبرى.  التهري
  . ” دموع بال خطايا “و”  الجبان والحب “

  كفاية يا عين 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج
ـــــارس ، محمـــــود المليجـــــى ، كمـــــال الشـــــناوى ماجـــــدة ـــــاس ف ،  ، عب

  . ، نعمت مختار يفان روستى، إست زينب صدقى
ــــب وشــــرير (صــــراع شــــقيقين  ــــاة)  طي ــــانى .  علــــى قلــــب فت يلفــــق الث

، ويتزوجهـــا ولكـــن تعـــرف حقيقتـــه ويبـــدأ الصـــدام حتـــى  جريمـــة لـــألول
، واجتهــــاد واضــــح مــــنهم  طــــاقم تمثيــــل كبيــــر.  تــــأتى النهايــــة الســــعيدة

ـــــة ومـــــن الموجـــــه ـــــددة عنيف ـــــل  ، ومشـــــاهد متع ، لكـــــن الموضـــــوع مفتع
  . بشكل عام

  كفر الطماعين 
  ] فـيديو [ق م )   س/  ماركو ( ١٩٨٦مصر 

.  حســـــــين الجـــــــولى:  قصـــــــة.  رمضـــــــان عـــــــامر وحســـــــين الجـــــــولى
محمـــــد :  مونتـــــاچ.  ، نبيـــــل غـــــالم وصـــــفى درويـــــش:  ســـــيناريو وحـــــوار

ــــاخ :  مــــدير التصــــوير.  فــــؤاد الظــــاهرى:  الموســــيقى التصــــويرية.  الطب
  . وصفى درويش:  إخراج.  أحمد عسر
  . ، نجوى فؤاد ، محمد رضا ، سماح أنور بىيونس شل

ــــــاة يتيمــــــة  ــــــات عــــــن فت ــــــاء شــــــعبية متواضــــــعة اإلمكان ميلودرامــــــا أحي
ــــل أبيهــــا ألمهــــا بعــــد تعرضــــها لالغتصــــاب ( تتعــــرض هــــى )  بســــبب قت

ـــــذى رباهـــــا ـــــة اغتصـــــاب مـــــن الشـــــخص ال ـــــى .  نفســـــها لمحاول تقـــــع ف
، وتتصــــاعد األمــــور لتــــأتى  حــــب شــــاب يتصــــدى لثــــرى الحــــى الفاســــد

العــــرض الســــينمائى فــــى مصــــر .  ت داميــــة خــــالل حفــــل الزفــــافنهايــــا
١٩٩١ .  

    ٢/١كل أبنائى 
All My Sons 

 ق أأ ٩٤)   ت  ( ١٩٤٨أميركا 
Universal. M: Leith Stevens. E: Ralph Dawson. PD: 

Bernard Herzburn, Hilyard Brown. DPh: Russell Metty. S: 
Chester Erskine; Play: Arthur Miller. P: Chester Erskine. D: 
Irving Reis. 

Edward G. Robinson, Burt Lancaster, Mady Christians, 
Howard Duff, Louisa Horton, Arlene Francis, Lloyd Gough, 
Henry Morgan -[Harry Morgan], Elisabeth Fraser. 
معالجــــة هوليــــوود الرئيســــة لمســـــرحية آرثــــر ميللــــر فائقــــة المأســـــاوية 

، تنقـــل كـــل زخمهـــا وحوارهـــا الكثيـــف مـــع  أميركـــا مـــا بعـــد الحـــرب عـــن
ـــــال إســـــراف للخـــــروج مـــــن إطارهـــــا المســـــرحى  ـــــرة وب ـــــر كبي ـــــة غي محاول
ــــــدفق  ــــــى براعــــــة وت األصــــــلى محــــــدود المكــــــان والمــــــراهن أساســــــا عل

يقــــوم النكاســــتر بــــدور االبــــن كــــريس .  الحــــوار الســــاخن بــــال انقطــــاع
كــــان يبيــــع للجــــيش العائــــد مــــن الحــــرب ليكتشــــف أن أبيــــه چــــو كيللــــر  

 ٢١، وأن هــــذا قــــد يكــــون الســــبب فــــى مصـــــرع  قطــــع غيــــار فاســــدة
ـــــنهم أخـــــوه ـــــن بي ـــــارا ربمـــــا يكـــــون م ـــــؤدى روبينســـــون دور هـــــذا .  طي ي

، كـــــــابن بلـــــــدة صـــــــغيرة يحـــــــاول تحقيـــــــق  األب بكاريزميتـــــــه المعتـــــــادة
النجــــاح مــــن خــــالل ورشــــته البســــيطة لكــــن دون أن يخطــــر ببالــــه مــــدى 

ــــازة لمســــرحيا يمكــــن تلخيصــــها ككــــل هــــو ترجمــــة مم.  تبعــــات هــــذا ت
ـــــدوافع .  ’ تراچيـــــديا المســـــئولية ‘بكلمـــــة  فكـــــل األبطـــــال يتحركـــــون ب

، واالبــــــن نحــــــو أخيــــــه  األب نحــــــو أســــــرته وأبنائــــــه:  مــــــن مســــــئوليتهم
ــــه وتجــــاه نفســــه أيضــــا ( ــــة أخي ــــه وأمــــه وخطيب ــــل وأيضــــا نحــــو أبي ،  ) ب

، والكـــــــل ينتهــــــــى  واألم والخطيبـــــــة كلتاهمـــــــا نحـــــــو االبـــــــن المفقـــــــود
، لكـــــن لتظـــــل المســـــئولية قيمـــــة تطهريـــــة عليـــــا   ئج دراميـــــة مؤلمـــــةلنتـــــا

  . كما أرادتها لنا هذه التراچيدية الفريدة فائقة التأثير واإلمتاع
    ٢/١كل أبنائى 

All My Sons 
 ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ١٢١)   ت  ( ١٩٨٥أميركا 

American Playhouse. By: Arthur Miller. P: Iris Merlis. D: 
Jack O’Brien.  ↑ ExcP: Michael Brandman. PCnslt: John 
Blanchard; AscP: Sandra Delany; PD: David Jenkins; 
LightingCnslt: Bill Klages; CD: Juul Haalmeyer; MComp: 
Conrad Susa; AscD: Sue Brophey; Er: Bill Goddard; 

 ↑ Joan Allen -[Ann Dreyer]. Michael Learned -[Kate 
Keller]. Aidan Quinn -[Chris Keller]. James Whitmore -[Joe 
Keller]. ¤. AlsoStr: Željko Ivanek -[George Deever]. Joanna 
Miles -[Sue Bayliss]. Alan Scarfe -[Dr. Jim Bayliss].  
Frank Lubey: Layne Coleman. Lydia Lubey: Mary Long. 
Bert: Marlow Vella. 

صــــــاحب مصــــــنع لقطــــــع غيــــــار فاســــــدة :  الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة
ـــــه الرى ـــــد  يتســـــبب فـــــى ســـــقوط طـــــائرة وفقـــــد ابن ، بينمـــــا يســـــجن وال

يريـــــد الـــــزواج مـــــن )  كـــــوين (االبـــــن األصـــــغر كـــــريس .  خطيبـــــة االبـــــن
.  ، لكــــن يعرقلــــه تعلــــق األم بشــــدة بعــــودة ابنهــــا المفقــــود فتــــاة أخيــــه

ــــــر ميللــــــر فــــــى معالجــــــة مســــــر  حية الطــــــابع تمامــــــا تكــــــاد مســــــرحية آرث
،  تقتصـــــر علـــــى منـــــزل الضـــــواحى الصـــــغير الـــــذى يعـــــيش بـــــه الجميـــــع

لكــــــن ســــــاخنة ومثيــــــرة مــــــن خــــــالل الحــــــوار الــــــذكى المتــــــدفق عميــــــق 
المعـــــانى مـــــن األطـــــراف طـــــوال الوقـــــت ولكـــــل مـــــنهم رؤيتـــــه الخاصـــــة 

، والنتيجـــــة پانورامـــــا هائلـــــة وبالغـــــة العمـــــق للعقـــــل والمجتمـــــع  لألمـــــور
، مــــــع نهايــــــة مأســــــاوية لــــــألب المتعلــــــق  لفتــــــرةاألميركــــــى فــــــى تلــــــك ا

، وذلـــك بعـــد كـــان هـــذا التعلـــق منـــه ومـــن زوجتـــه بـــه قـــد دمـــر  بالماضـــى
’  خاصــــة ‘إجمـــاال هـــو .  عمليـــا كـــل مســـتقبل ممكـــن البنهمـــا البـــاقى

، وكلمــــــــة خاصــــــــة هــــــــذه مصــــــــطلح فــــــــى التليفـــــــــزيون  بالغــــــــة التميــــــــز
 األميركــــــى يعــــــادل مــــــا يســــــمى فــــــى مصــــــر ســــــهرة دراميــــــة أو تمثيليــــــة

ــــــزيونية  ـــــيلم تليفــــــزيونى مصـــــور  إلـــــخ…تليف ، وتصـــــنيفه علميـــــا هـــــو ف
ـــــاب  بكـــــاميرات تليفــــــزيونية تليفــــــزيونى  [، أو بمصـــــطلحات هـــــذا الكت

  . ] ) تليفـزيون (
  كل دقة فى قلبى 

  ق أأ ٧٥)   س/  بيتش ( ١٩٥٩مصر 
، فــــــــــؤاد  محمــــــــــد فــــــــــوزى:  قصــــــــــة]  منتخبــــــــــات بهنــــــــــا فــــــــــيلم [

ـــــــو :  ؛ ســـــــيناريو وحـــــــوار القصـــــــاص ـــــــارىأب ـــــــدس .  الســـــــعود االبي مهن
ـــــــــور:  الصـــــــــوت ـــــــــد الن ـــــــــاظر نصـــــــــرى عب ـــــــــدس المن أنطـــــــــون :  ؛ مهن
األلحـــــــــان والموســـــــــيقى .  حســـــــــين أحمـــــــــد:  مونتـــــــــاچ.  بـــــــــوليزويس
.  ســـــعد محمـــــد شـــــنب:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  محمـــــد فـــــوزى:  التصـــــويرية

أحمـــــــد ضـــــــياء :  إخـــــــراج.  محمـــــــد عـــــــز العـــــــرب:  مـــــــدير التصـــــــوير
  . الدين

ـــــــوزى ـــــــازك . ، ســـــــامية جمـــــــال محمـــــــد ف ـــــــؤاد ن ، وداد  ، أحمـــــــد ف
، عـــــز  ، ســـــامية رشـــــدى ، محمـــــد شـــــوقى ، ســـــلوى محمـــــود حمـــــدى

، عبـــــد المـــــنعم  ، محمـــــد بـــــدر الـــــدين ، محمـــــد أباظـــــة الـــــدين إســـــالم
  . وزة:  ، والطفلة الموهوبة بسيونى

:  القصـــــة.  أقـــــرب لمجـــــرد فـــــيلم منوعـــــات راقصـــــة لســـــامية جمـــــال
، فـــــيلم   ، مغنـــــى ومـــــدرس الـــــرقص عـــــن راقصـــــة ممزقـــــة بـــــين رجلـــــين

  . كوميدى استعراضى به بعض المواقف الميلودرامية
  ☺  ٢/١كل رجال الرئيس 

All the President’s Men 
  ق م ١٣٨)  س  ( ١٩٧٦أميركا 

Warner Bros. [Wildwood Enterprises]. M: David Shire. E: 
Robert L. Wolfe. PD: George Jenkins. DPh: Gordon Willis. 
Based on the B by Bob Woodward and Carl Bernstein. S: 
William Goldman. P: Walter Coblenz. D: Alan J. Pakula. 

Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden, Martin 
Balsam, Hal Holbrook, Jason Robards, Jane Alexander, 
Stephen Collins, Meredith Baxter, Ned Beatty, Robert 
Walden, Polly Holliday, F. Murray Abraham, Lindsay Ann 
Crouse. 
ــــذ  ــــة للســــينما السياســــية من أعظــــم وأضــــخم وأصــــرح عــــودة هوليوودي

، وأنجـــــح فـــــيلم سياســـــى فـــــى تـــــاريخ الســـــينما بـــــال  الحقبـــــة المكارثيـــــة
، تلــــك التــــى ينظــــر تقليــــديا لهـــا كقبلــــة المــــوت لشــــباك التــــذاكر  منـــازع

ـــه چـــاك  حيحنعـــم عـــدد النجـــوم أعـــاله صـــ ( ـــم ب ـــم يحل ، وهـــو نجـــاح ل
الفيلم بطبيعــــة الحــــال مــــن ـ  وارنــــر مؤســــس الســــينما السياســــية نفســــه 

.  ) وارنــــر القلعــــة التاريخيــــة لألفــــالم السياســــية منــــذ أوائــــل الثالثينيــــات
الكالســـــية التـــــى خلـــــدت قصـــــة كفـــــاح محـــــررى الواشـــــينجتون پوســـــت 

ـــــوب وودوورد وكـــــارل بيرنســـــتاين ـــــا عال ب ـــــن أجـــــل كشـــــف خباي ـــــة ، م ق
البيـــــت األبـــــيض بقضـــــية التجســـــس علـــــى مقـــــر الحـــــزب الـــــديموقراطى 

ــــت ‘ ــــى بفضــــل عزيمتهمــــا ونضــــاليتهما ’ ووترجي ، وكــــذا حنكــــة  ، والت
ـــــــدة ـــــــذى للجري ـــــــى الموضـــــــب التنفي ـــــــين برادلي ،  ورصـــــــانة رئيســـــــهما ب

تحولــــــت إلــــــى أكبــــــر فضــــــيحة سياســــــية رجــــــت العــــــالم كلــــــه وانتهــــــت 
ـــرئيس نيكســـون ـــا التـــى مضـــمونيا خـــال مـــن شـــ.  باســـتقالة ال بهة الپارانوي

ـــــل العكـــــس  هـــــى ألصـــــق األشـــــياء عـــــادة بالموضـــــوعات السياســـــية ، ب
هــــــو الصــــــحيح ذلــــــك أن البطلــــــين ال يتخــــــيالن أى شــــــىء ســــــلفا بــــــل 
ــــى تدهشــــنا نحــــن  تدهشــــما الحقــــائق المكتشــــفة فــــى ذات اللحظــــة الت

، ناهيــــك عــــن الطــــابع الوثــــائقى الــــذى قلــــص كــــل فرصــــة ممكنــــة  فيهــــا
األمــــــر بنحــــــو مختلــــــف لــــــو قلــــــت أن  يمكنــــــك صــــــياغة (للپارانويــــــا 

لحظــــات تــــوتر .  ) ! الواقــــع فــــاق كــــل التهيئــــات الپارانويــــة هــــذه المــــرة
، فـــــى ضـــــرب ســـــينمائى مجـــــرب رائـــــع هـــــو  وتشـــــويق تقطـــــع األنفـــــاس

ــــــق العمــــــومى  ــــــق الخصوصــــــى والمحق ــــــق بشــــــقيه المحق ــــــب المحق قال
غيـــــر األميركـــــى قبـــــل ”  زد “وأخيرا ـ  بــــرهن عقـــــود مـــــن أفـــــالم وارنــــر  (

ــــه األفكــــار  ـ  يلم قليلهــــذا الفــــ ــــب تصــــب في أن ذلــــك هــــو أفضــــل قال
ـــة الواســـعة ـــد لهـــا الجماهيري ـــاكوال مـــن قبـــل  السياســـية إن أري ، وبـــرهن پ

ومـــن بعـــد أنـــه أبـــرع مـــن يصـــيغ فيـــه أفالمـــا فائقـــة اإلثـــارة لمـــدى غيـــر 
ـــــــذى اختـــــــاره .  ) مســـــــبوق ـــــــب المحقـــــــق الخصوصـــــــى ال ـــــــا لقال وطبق
ــــيلم  ــــاب بالضبطـ  الف  شــــىء هنــــا يظــــاهر البطلــــين ال ـ  وكما يقــــول الكت

ســـــوى شـــــجاعتهما الخاصـــــة ونزاهتهمـــــا التـــــى ال تشـــــوبها شـــــائبة وهـــــى 
ــــى فكــــرة عــــن  ــــل أدن ــــط مــــن قب ــــم تراودهمــــا ق يهبطــــان لعــــالم ســــفلى ل

وربمــــــا كــــــان أول فــــــيلم فــــــى .  حجــــــم الفســــــاد الحقيقــــــى القــــــابع فيــــــه
ــــة ســــلفا ــــزده إال إثــــارة علــــى  الضــــرب معــــروف النهاي ، لكــــن هــــذا لــــم ي

ـــــه ـــــق مســـــدود تنســـــيك ، فكـــــل  إثارت ـــــور لطري لحظـــــة تصـــــل فيهـــــا األم
االعتمـــــاد هنـــــا لـــــيس علـــــى إثـــــارة  .  أصـــــال أن للقصـــــة نهايـــــة ســـــعيدة

ــــارة كشــــف  ــــى إث ــــل عل ــــيض ب ــــت األب ــــدور فــــى البي ــــا مــــا ي كشــــف خباي
،  أســـــرار عمـــــل الصـــــحفيين نفســـــيهما ومالحقاتهمـــــا الخطـــــرة للشـــــهود

ـــا العمـــل الصـــحفى التـــى ال تســـمح لهمـــا بالخطـــأ وهلـــم جـــرا مـــن  وخباي
ـــا ووترجيـــت فـــى حـــد  ـــر مـــن خفاي ـــرة األســـرار ربمـــا أكث ـــة مثي هـــذه الزاوي

ــــه مبهــــر.  ذاتهــــا ــــه أن ــــال في ــــاردز  طــــاقم داعــــم أقــــل مــــا يق ، ســــواء روب
ــــى ــــن وبالســــام كــــاثنين مــــن  حــــائز األوســــكار عــــن دور برادلي ، أو واردي

ــــــــين ويحــــــــذرانهما بنصــــــــائحهما  ــــــــدامى الموضــــــــبين يشــــــــجعان البطل ق
الحْلـــق  ‘حر فـــى دوره القصـــير كــــ أيضـــا هـــولبروك ســـا.  طـــوال الوقـــت

ـــــو األشـــــهر  (’  العميـــــق انظر بهـــــذا ـ  االســـــم مـــــأخوذ عـــــن فـــــيلم الپورن
ـــــوان ـــــه الضـــــوء األخضـــــر آلخـــــر وأحـــــرج  ) ! العن ـــــت كلمت ـــــذى كان ، ال

،  الجــــوائز تعبــــر عــــن مــــدى تكامــــل جميــــع العناصــــر.  مراحــــل القضــــية
ـــاهر لقاعـــة  ـــى الب لكـــن ربمـــا يلفـــت نظـــرك بشـــكل خـــاص التصـــميم الفن

ــــى كانــــت مســــرحا لمعظــــم  موضــــبين فــــى الواشــــينجتون پوســــتال ، والت
ـــــيلم ـــــم تنقطـــــع فيهـــــا أحـــــداث الف ـــــى ل ـــــة الت انظـــــر .  ، وللحركـــــة الدائب

ــــــ  ـــــل عـــــن وجهـــــة نظـــــر ال ـــــى المقاب ـــــر ف ـــــذى يعب المسلســـــل القصـــــير ال
طمـــــــــوح  “كمـــــــــا عاينهـــــــــا أحـــــــــد متهمـــــــــى ووترجيـــــــــت ’  داخليـــــــــة ‘

 . ” أعمى
AA: SptA (Robards); S Based on Material from Another 
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AAN: Pic; SptAs (Alexander); D; FE 

 ☺ كل رجال الملك 
All the King’s Men 

  ق أأ ١٠٩)   ت  ( ١٩٤٩أميركا 
Columbia. AD: Sturges Carne. M: Louis Gruenberg. E: Al 

Clark, Robert Parrish. DPh: Burnett Guffey. N: Robert Penn 
Warren. S,P,D: Robert Rossen. 

Broderick Crawford, John Ireland, Joanne Dru, Mercedes 
McCambridge, John Derek, Anne Seymour, Shepperd 
Strudwick 

البطــــــل .  اســــــية فــــــى تــــــاريخ الســــــينماأحــــــد أبــــــرز الكالســــــيات السي
ــــذى ينتخــــب محافظــــا ، لكــــن ألن السياســــة هــــى السياســــة  الشــــعبى ال

ــــرة الفســــاد ــــى دائ ــــدخل ف ــــاء .  ي ــــن أبن ــــراليين م ــــى الليب ــــة أمــــل ف والنهاي
، كأصـــــحاب فكـــــر ومبـــــدأ وليســـــوا عمـــــاال  أولئـــــك الفاســـــدين أنفســـــهم

ــــوليتزر.  ســــذج ــــن حــــائزة الپ ــــين واري ــــرت پ ــــة روب ،  معالجــــة بارعــــة لرواي
دور العمـــــــــر .  والتـــــــــى اســـــــــتوحت حيـــــــــاة الســـــــــناتور هيـــــــــووى لـــــــــونج

ككــــــل .  لكروفــــــورد وكــــــذا لماككيمبريــــــدچ الــــــذى كــــــان أول أدوراهــــــا
 . متعة كاملة

AA: Pic; A (Crawford); SptAs (McCambridge). 
AAN: D; SptA (Ireland); S; E. 

 كل شىء قبل أن ينتهى العمر 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٤)  ت ( ١٩٨٨مصر 

.  إحســــــان عبــــــد القــــــدوس:  قصــــــة.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون
  . يحيى العلمى:  إخراج.  عاطف بشاى:  سيناريو

،  ، إبـــــراهيم الشـــــامى ، فـــــايزة كمـــــال ، كريمـــــة مختـــــار فريـــــد شـــــوقى
، جمـــــال  ، ناصـــــر ســـــيف ، هـــــادى الجيـــــار عبـــــد العظـــــيم عبـــــد الحـــــق

  . د، عزت عبد الجوا ، أحمد كمال ، أديب الطرابلسى شبل
فـــــيلم تليفــــــزيونى ســـــاخر طريـــــف عـــــن المـــــوت عـــــن قصـــــة إلحســـــان 

ــــــــدوس ــــــــد الق ــــــــاش.  عب ، فيداهمــــــــه وســــــــواس  موظــــــــف يحــــــــال للمع
تصـــــل األمـــــور .  ، ويصـــــبح المحـــــرك الوحيـــــد لكـــــل تصـــــرفاته المـــــوت

ــــــى شــــــخص مضــــــمون  ــــــور عل لقمــــــة الســــــخرية بســــــعيه المحمــــــوم للعث
فريــــد شــــوقى هـــو كــــل العــــرض !  ينشـــر نعيــــه فـــى الصــــحف بعــــد وفاتـــه

  . تع بالطبعومم
  كل عام وأنتم بخير 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٨٣)   ت  ( ١٩٩٥لبنان ح 
.  العالميــــــة لإلنتــــــاج والتوزيـــــــع]  العالميــــــة للتليفـــــــزيون والســـــــينما [

لطفـــى نــــور :  المنـــتج الفنـــى.  منـــى الصــــاوى:  قصـــة وســـيناريو وحـــوار
عبــــــد خيــــــرى :  مونتــــــاچ فـــــــيديو.  محمــــــد فهمــــــى:  تصــــــوير.  الــــــدين
:  منســـــــق المنـــــــاظر.  مصـــــــطفى فـــــــوزى:  مـــــــدير اإلضـــــــاءة.  الباســـــــط

ــــرحمن ــــد ال ــــاس عب :  اإلعــــداد الموســــيقى والمــــؤثرات والمكســــاچ.  عب
ـــــدير اإلنتـــــاج.  حســـــن صـــــفافة ـــــد الحميـــــد داود:  م ســـــاعد فـــــى .  عب

.  جمــــــال الــــــدماطى:  المخــــــرج المســــــاعد.  ماجــــــد نبيــــــه:  اإلخــــــراج
  . > محمد نبيه:  إخراج <

أحمــــد :  اشــــترك فــــى التمثيــــل.  ¤.  جميــــل راتــــب.  ســــهير البــــابلى
.  ، صــــــباح محمــــــود ، أحمــــــد عطيــــــة خالــــــد عبــــــد المــــــؤمن.  ســــــالمة

:  واألطفـــــــال.  ، فاطمـــــــة الصـــــــياد ، ميرفــــــــت حـــــــافظ نيفــــــــين ثـــــــروت
  . ، عمر محمد ، ناريماز ثروت ، نوسة محمد شريف أحمد

،  زوج يفـــــاجئ زوجتـــــه صـــــباح عيـــــد زواجهمـــــا الخـــــامس والعشـــــرين
رحلــــــة لهمــــــا بالســــــيارة إلــــــى الفيــــــوم ذات المكــــــان الــــــذى  بأنــــــه رتــــــب

ــــه شــــهر العســــل ــــوالى .  قضــــيا في ــــة ســــرعان مــــا تت ــــة العاطفي بعــــد البداي
، ويتصـــــــاعد بالـــــــذات تصـــــــريحها  شـــــــكاوى كـــــــل طـــــــرف مـــــــن اآلخـــــــر

بشـــــــكوكها الدائمـــــــة فيـــــــه كـــــــأن تتهمـــــــه بالكـــــــذب والخيانـــــــة الزوجيـــــــة 
ـــــــــى مشـــــــــاكل األوالد  ـــــــــود عنهـــــــــا وعـــــــــدم المشـــــــــاركة ف ـــــــــاء النق وإخف

ـــــزل ، أو كشـــــف  ، ويقابـــــل هـــــو كـــــل هـــــذا بالصـــــمت أو الصـــــبر والمن
ــــــك  (مفاجــــــآت تظهــــــر حماقتهــــــا  ــــــة ســــــجلها باســــــمها بتل ــــــد عزب كعق

ــــــوم ــــــة لهــــــذا الي ــــــة وادخرهــــــا كمفاجــــــأة عملي ــــــود المزعوم ــــــى .  ) النق ف
ـــــة تصـــــمم علـــــى الطـــــالق ، ويـــــذهب إلحضـــــار المـــــأذون الـــــذى  النهاي

وجيهمـــــــا يحضـــــــر بالفعـــــــل للحفـــــــل الـــــــذى أقامـــــــه ابنهمـــــــا وبنتهمـــــــا وز 
نقــــــد !  ، فيكــــــون المــــــأزق األخيــــــر الــــــذى عليــــــه الخــــــروج منــــــه لهمــــــا

ــــــــز حــــــــاد علــــــــى  طريــــــــف لمشــــــــاكل العالقــــــــات الزوجيــــــــة ، مــــــــع تركي
ــــه صــــادر عــــن  ــــة لــــدى الزوجــــات يثيــــر الفضــــول أن الپارانويــــات التقليدي

ــــــت .  مؤلفــــــة امــــــرأة ــــــدا جــــــدا ومثل ــــــة كتبــــــت جي ــــــديا فعال ككــــــل كومي
ــــــذى أداه نصــــــف الســــــاعة  (بامتيــــــاز مــــــن نجمــــــين رائعــــــين  األخيــــــر ال

.  ) جميـــل راتـــب بغضـــب مكتـــوم مـــن أفضـــل مـــا مثـــل فـــى كـــل حياتـــه
ــــــادل  ــــــى تب ــــــى منعــــــت حت ــــــع العرب ــــــود التوزي ــــــب محــــــبط هــــــو أن قي عي
القـــــبالت بـــــين الـــــزوجين لتفســـــد بـــــذلك الكثيـــــر مـــــن الـــــذرى الدراميـــــة 

  ! ؟ والعاطفية للفيلم
  الكل عاوز يحب 

  ق م ٨٥)   س/   الليثى ( ١٩٧٥مصر 
ـــــالم النســـــ [ ـــــىأف ـــــد]  ر العرب ـــــالم حســـــن حام قصـــــة وســـــيناريو .  أف

ــــى:  وحــــوار ــــى الليث ــــاچ.  يحي ــــز فخــــرى:  مونت ــــد العزي :  موســــيقى.  عب
ــــاظر.  مجــــدى صــــابر ــــدير التصــــوير.  محمــــود الشــــيخ:  من ــــزى :  م رم

  . أحمد فؤاد:  إخراج.  إبراهيم
، نبيلــــة  ، حســــن حامــــد ، عــــادل إمــــام ، ســــهير رمــــزى نــــور الشــــريف

  . ، إبراهيم سعفان ن، نادية أرسال السيد
ــــــــة ــــــــديا عاطفي ــــــــد ســــــــر نجاحهــــــــا الشــــــــديد كومي ــــــــم بالتأكي .  ، تعل

، يرفضــــــه ابــــــن العــــــم المتزمــــــت بــــــل ويصــــــمم علــــــى  مغــــــامرات حــــــب
  ! مطاردة وقتل البطل

  كل فى طريق 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٤مصر 

ســـــيناريو .  إحســـــان كمـــــال:  تـــــأليف.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون
  . طارق النهرى:  إخراج.  رءوف حلمى:  وحوار

، ميمـــــى  ، صـــــبرى عبـــــد المـــــنعم ، تيســـــير فهمـــــى نبيـــــل الحلفـــــاوى
  . جمال



٢٩٠  

ــــى  ــــى تعــــيش مــــع زوجهــــا المستشــــار أحمــــد فــــى ســــعادة إل ــــة الت نادي
جانـــــب رعايتهـــــا البنـــــاء شـــــقيقتها النشـــــغالها الـــــدائم فـــــى العمـــــل ومـــــن 
خــــــالل األحــــــداث يكتشــــــف أحمــــــد أن ناديــــــة ال تســــــتطيع االنجــــــاب 

  . نه ال يخبرها بالحقيقة مراعاة لمشاعرها وتتوالى األحداثلك
  كل ما أرغب فيه 

All I Desire 
  ق أأ ٧٩)   ت  ( ١٩٥٣أميركا 

Universal. M: Joseph Gershenson. E: Milton Carrah. AD: 
Bernard Herzburn, Alexander Golitzen. DPh: Carl Guthrie. 
From the N Stopover by Carol Brink. Adp: Gina Kaus. S: 
James Gunn, Robert Blees. P: Ross Hunter. D: Douglas 
Sirk. 

Barbara Stanwyck, Richard Carlson, Marcia Henderson, 
Lyle Bettger, Maureen O’Svllivan, Richard Long, Lori 
Nelson. 

، لكـــــن ســـــتانويك رائعـــــة فـــــى دور  ميلودرامـــــا متوســـــطة مـــــؤثرة ككـــــل
، فتجـــد زوجـــا  مـــة الشـــهيرة التـــى تقـــرر زيـــارة األســـرة التـــى تركتهـــاالنج

ـــــة مولعـــــة بهـــــا وبالتمثيـــــل ـــــن مـــــتحفظ وحبيـــــب  ال زال يحبهـــــا وابن ، واب
 . ، ومن ثمة تنتصر قيمة األسرة على األضواء قديم

    ٢/١كل ما تسمح به السماء 
All That Heaven Allows 

  ق م ٨٩)   ت  ( ١٩٥٥أميركا 
Universal. AD: Alexander Golitzen, Eric Orbom. M: 

Frank Skinner. E: Frank Gross. DPh: Russell Metty. S: Peg 
Fenwick. P: Ross Hunter. D: Douglas Sirk. 

Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead, Conrad 
Nagel, Virginia Grey, Charles Drake, Gloria Talbot, 
William Reynolds, Merry Anders. 
ـــــة تشـــــجع الشـــــاب روك هدســـــون علـــــى حبهـــــا ،  چـــــين ويمـــــان أرمل

ـــــــع ـــــــن أصـــــــدقائها والجمي ـــــــد م ـــــــورة التقالي ـــــــا .  لكنهـــــــا تواجـــــــه بث درام
ــــل وكــــل العناصــــر ــــة متقنــــة التمثي ــــد .  اجتماعيــــة وعاطفي الموضــــوع الرائ

ـــــر أعـــــاده األلمـــــانى فاســـــبندر .  هـــــو الـــــذى وقـــــف وراء النجـــــاح الكبي
ـــــــــات ســـــــــير  ـــــــــع بميلودرامي ـــــــــى ‘ ك باســـــــــمالمول الخوف يأكـــــــــل ـ   عل

 . ١٩٧٤ ’ الروح

   ٢/١كل منحرف صغير ومربية 
Every Little Crook and Nanny 

 ق م ٩٢)   ت  ( ١٩٧٢أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. DPh: Philip Lathrop, A.S.C. PD: 

Philip Jefferies; SD: James Berkey. E: Henry Berman, 
A.S.C.; Property Master: Allan Gordon; UPMg: Jim 
Mendering; AstD: Ted Schitz; Property Master: Allan 
Gordon; C: Fred Roos. Sd: Bruce Wright, Hal Watkins, 
C.A.S.; MUp: William P. Turner; Hairstyles: Bette Lou 
Iverson; Wardrobe: Margo Baxley, Buckey Rous. AscP: 
Nicky Blair. M: Fred Karlin. Song Big Ben. Lyr: Tylwyth 
Kymry; M: Fred Karlin. Based upon the N Evrey Little 
Crook and Nanny: Evan Hunter. S: Cy Howard & Jonathan 
Axelrod >and Robert Klane.< P: Leonard J. Ackerman. D: 
Cy Howard. 

Lynn Redgrave. Victor Mature. Paul Sand. Maggie Blye. 
Austin Pendleton. John Astin, Dom deLuise, Louise Sorel. 
Phillip Graves, Lou Cutell, Leopoldo Trieste, Pat Morita, 
Phil Foster, Pat Harrington, <Severn Darden.>  Katharine 
Victory, Mina Kolb, Bebe Louie, Lee Kafafian, Sally Marr. 

ــــــدمر إحــــــد ــــــا ي ــــــرض مشــــــروعاتها زعــــــيم مافي ــــــى تعت ى المــــــدارس الت
تتفـــــق المربيـــــة مـــــع مـــــدرس الموســـــيقى .  ويعـــــين ناظرتهـــــا مربيـــــة البنـــــه

ــــذى تحطمــــت أصــــابعه علــــى اختطــــاف الصــــبى وتحفــــز هــــى رجــــال  ال
الصـــــبى يعقـــــد صـــــداقة مـــــع .  العصـــــابة اآلخـــــرين علـــــى دفـــــع الفديـــــة

، بينمــــــا أســــــلوب الهــــــواة المميــــــز لكــــــل األطــــــراف  زوجــــــة المــــــدرس
ــــــبعض الم ــــــؤدى ل ــــــاتي ــــــى  فارق ــــــر مضــــــحكة جــــــدا ف ــــــت غي ، وأن كان

 . الواقع

   ٢/١كل هذا الحب 
  ق م ١١٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٨مصر 

ــــــــة للتجــــــــارة واالســــــــتثمار الســــــــينمائى  [ ]  أفــــــــالم النصــــــــر العربي
اللوحــــــات التشــــــكيلية مهــــــداة .  للســــــينما والفـــــــيديو ٢٠٠٠ســــــكرين 
.  حامـــدوحيـــد :  وحـــوار قصـــة وســـيناريو.  عمـــر شـــنن:  مـــن الفنـــان
مهنـــــدس .  عـــــاطف رزق:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  محمـــــد بكـــــر:  فوتوغرافيـــــا
موســـــيقى .  مجـــــدى كامـــــل:  مكســـــاچ.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  الـــــديكور
ـــــــــى.  عمـــــــــار الشـــــــــريعى:  تصـــــــــويرية ـــــــــتج الفن ـــــــــد :  المن مجـــــــــدى عب
ــــــــاچ.  المســــــــيح ــــــــد الســــــــالم:  مونت :  مــــــــدير التصــــــــوير.  رشــــــــيدة عب

  . حسين كمال:  إخراج.  إبراهيم صالح
ـــــــان .  > ليلـــــــى علـــــــوى.  نـــــــور الشـــــــريف <  باالشـــــــتراك مـــــــع الفن

ـــــى شـــــاهين:  القـــــدير ـــــدفراوى.  يحي ،  إحســـــان القلعـــــاوى.  محمـــــد ال
ـــد رشـــوان ســـعيد.  ســـلوى عثمـــان ـــايق عـــزب ، يوســـف عي ، أحمـــد  ، ف

،  ، آمــــال ســــالم عواطــــف تكــــال.  ، عبــــد الســــالم الدهشــــان أبــــو عبيــــة
ــــــــث ســــــــناء ســــــــليمان ــــــــب ، غ ، فــــــــوزى الشــــــــرقاوى ، العــــــــدوى غي ري

، مطــــــاوع  ، عمــــــران بحــــــر ، نبويــــــة شــــــعبان علــــــى مجاهــــــد.  محمــــــود
شــــــــريف :  والطفــــــــل.  ، أحمــــــــد برقوقــــــــة ، يوســــــــف أحمــــــــد عــــــــويس
  . إدريس

مجـــــرد .  ، بـــــل الواقـــــع أنـــــه لـــــيس أى شـــــىء لـــــيس قصـــــة عاطفيـــــة
ـــو األخـــرى حـــاول أنـــت .  ، كـــل منهـــا تصـــلح فيلمـــا تسلســـل لقصـــة تل

ــــ ــــذاتها لحي ــــدأ بقصــــة قائمــــة ب ــــيلم يب ــــل أحــــداث ف اة أب صــــعيدى تخي
، لينتهـــــى عبـــــر نحـــــو ســـــبع قصـــــص أخـــــرى مســـــتقلة بقصـــــة  متزمـــــت

ــــه الــــذى ضــــاع منــــه  ــــرف علــــى ابن ــــم أنــــت  (شــــاب ال يســــتطيع التع نع
ــــه فــــى ظــــالم الســــجن .  ) ! محــــق ال شــــك أن إحــــدى القصــــص معانات
ــــوا للســــينما المصــــرية ، هــــذا  وحيــــد حامــــد واحــــد مــــن أفضــــل مــــن كتب

هــــذه المــــرة كانــــت .  ى لــــهعنــــدما يجعــــل الســــينما األميركيــــة مــــثال أعلــــ
الفـــــيلم الرومانســـــى الســـــابق !  تركيبـــــة األفـــــالم الهنديـــــة هـــــى طموحـــــه

عــــن تمثيليــــة شاشــــة لرفيــــق الصــــبان  ”  حبيبــــى دائمــــا “لحســــين كمــــال 
  . كان أفضل بما ال يقاس

  كالب الحراسة 
  ق م ١٠٥)  س/  السبكى ( ١٩٨٤مصر 
  . سيد سيف:  إخراج

،  ، شــــكرى ســــرحان م، عــــادل أدهــــ ، حســــين فهمــــى ســــهير رمــــزى
، عبــــد الســــالم  ، نجــــاح المــــوجى ، حســــين الشــــربينى أبــــو بكــــر عــــزت

، نعيمـــــــة  ، غريـــــــب محيـــــــى الـــــــدين ، صـــــــبرى عبـــــــد المـــــــنعم محمـــــــد
  . ، سيف اهللا مختار الصغير

ــــــتش جمــــــارك  ــــــاء ومف ــــــر بالمين ــــــاحى كبي ــــــين انفت ــــــأر ب ــــــط وف ــــــة ق لعب
فـــــى .  ، ويخـــــرج لالنتقـــــام ، يتســـــبب األول فـــــى ســـــجن الثـــــانى أمـــــين
،  الوقــــت هنــــاك خــــيط مــــواز بــــين الشــــرير وضــــابط شــــرطة كبيــــر نفــــس

جميـــــع مشـــــهيات ومبالغـــــات .  يقـــــرر خداعـــــه واالنضـــــمام للعمـــــل معـــــه
ــــوافرة ــــق االجتمــــاعى مت ــــاع والمصــــداقية التعلي ــــر  ، أمــــا اإلقن ، أمــــور غي
  . ضرورية ما دام الحال كذلك

  كالب شقية 
101 Dalmatians 

 ق م ١٠٣)  س  ( ١٩٩٦أميركا 
Walt Disney [Great Oaks]. M: Michael Kamen. CD: 

Anthony Powell with Rosemary Burrows. SpVFx and 
Animation: Industrial Light & Magic. E: Trudy Ship. PD: 
Assheton Gorton. DPh: Adrian Biddle, B.S.C. ExcP: 
Edward S. Feldman. S: John Hughes. P: John Hughes and 
Ricardo Mestres. D: Stephen Herek. 

Glenn Close. Jeff Daniels. ¤. Joely Richardson. Joan 
Plowright. 
أى نتيجــــة كــــان ســــيحققها هــــذا الفــــيلم كانــــت ســــتعتبر نجاحــــا بــــال 

إنــــــه مخــــــاطرة غيــــــر مســــــبوقة وشــــــبه غيــــــر مفهومــــــة إلعــــــادة .  ريــــــب
ـــــــة  ـــــــى الفائق ـــــــل الحـــــــى لكالســـــــية ديزن ”  الكـــــــالب المنقطـــــــة “بالتمثي

، وربمـــا مـــا شــــجع األســـتوديو علـــى هـــذه الســـابقة ذلــــك األداء  انظـــرـ  
المـــــذهل الـــــذى كـــــان يحققـــــه العـــــرض لـــــدى كـــــل إعـــــادة يضـــــرب بهـــــا 

ـــــــرة  ـــــــل هـــــــذا الفـــــــيلم بخمـــــــس ســـــــنوات  (الشاشـــــــة الكبي ـــــــرة قب األخي
ــــــا ســــــاحقة ٦٠حققــــــت  ــــــم تســــــتطع  مليون ــــــوود ل ــــــاه هولي ، وهــــــذا معن

فيلمــــــا فقــــــط فــــــى تلــــــك الســــــنة اســــــتقطبت  ١٥صــــــنع ســــــوى نحــــــو 
المهــــم أن النتيجــــة ال .  ) ! لجمهــــور أكثــــر مــــن هــــذا الفــــيلم المعــــادا

ـــــــى فـــــــى ظـــــــل هـــــــذه التحـــــــديات ـــــــاك قـــــــدر مـــــــن  بـــــــأس بهـــــــا حت ، هن
الكلــــــب والكلبــــــة  (المحــــــاوالت الســــــتخدام كــــــالب حقيقيــــــة محببــــــة 

ـــــــان تمامـــــــا ـــــــدورى پونجـــــــو وبيرديتـــــــا رائع ـــــــذان قامـــــــا ب رغـــــــم أن )  الل
،  رســـــومةالكـــــالب فـــــى مجموعهـــــا لـــــن تبـــــز قـــــط حـــــالوة الكـــــالب الم

، لكـــــن الواضـــــح مـــــن  وهنـــــاك عناصـــــر كثيـــــرة للجاذبيـــــة هنـــــا وهنـــــاك
ــــــــدور  ــــــــوز ل ــــــــين كل ــــــــة أن الرهــــــــان األساســــــــى ســــــــيكون أداء جل البداي

، وفعــــال قــــدمت الــــدور بحضــــور  الســــاحرة الشــــريرة مختطفــــة الكــــالب
  . طاغ ومرح لزج محبب السادية

  
  : كالب المستودع

  ’ !  حأكثر األفالم دموية وبذاءة فى تاريخ المسر  ‘
    ٢/١كالب المستودع 

Reservoir Dogs 
 ق م ٩٩)   — ( ١٩٩٢أميركا 

[Live America  Miramax] Dog Eat Dog Productions, 
Inc. C: Ronnie Yeskel. MSup: Karyn Rachtman. CD: Betsy 
Heimann. E: Sally Menke. PD: David Wasco. DPh: Andrzej 
Sekula. Co-P: Harvey Keitel. ExcPs: Richard N. Gladstein, 
Ronna B. Wallace and Monte Hellman. P: Lawrence 
Bender. W and D: Quentin Tarantino.  ↑ PMg:. 
Background radio dialogue W: Quentin Tarantino and 
Roger Avary. 

Harvey Keitel. Michael Madsen. Chris Penn. Steve 
Buscemi. Lawrence Tierney. Eddie Bunker. Quentin 
Tarantino. And Tim Roth. Are. ¤ ↑ Randy Brooks, Kirk 
Baltz, Rich Turner and the voice of Steven Wright.  ↑ 
David Steen, Tony Cosmo, Stevo Poliy, Michael Sottile, 
Robert Ruth, Lawrence Bender, Linda Kaye, Suzanne 
Celeste. Voices: Laurie Latham, Maria Strova, Burr Steers, 
Craig Hamann. 

ـــاريخ المســـرح ـــة وبـــذاءة فـــى ت نعـــم نحـــن نعنـــى  !  أكثـــر األفـــالم دموي
هــــو مســــرحية بالغــــة اإلتقــــان كاملــــة العناصــــر تــــدور كلهــــا :  كــــل كلمــــة

فـــــــــى أرضـــــــــية أحـــــــــد المخـــــــــازن الخاويـــــــــة فـــــــــى إحـــــــــدى الضـــــــــواحى 
ـــــث بينمـــــا أ الكاليفورنيـــــة المقفـــــرة ـــــة لعصـــــابة ، حي حـــــد األفـــــراد الثماني

ــــى أرض المخــــزن الخــــاوى ــــزف عل ــــوالى وصــــول  لســــرقة المــــاس ين ، يت
، وذلـــــك فيمـــــا يشـــــبه مشـــــهدا  أفرادهـــــا لمناقشـــــة ســـــر فشـــــل العمليـــــة

دون تجســــيد الســــطو  (طــــويال واحــــدا باســــتثناء فالشــــات بــــاك مــــوجزة 
االســــتحواذ الــــدرامى ال يــــأتى مــــن اللغــــز نفســــه بقــــدر .  ) ! نفســــه قــــط
ـــاتى ـــدوا   مـــا ي مـــن ســـياق التفكـــك التـــدريجى المقنـــع لمجموعـــة أفـــراد ب

ــــاوين ــــل الســــابق للعن ــــة فــــى المشــــهد الطوي .  كأصــــدقاء حميمــــين للغاي
ـــا الدمويـــة والعنـــف فتشـــمل أحـــد أبشـــع مشـــاهد التعـــذيب ربمـــا فـــى   أم

،  ) يضـــــم قطعـــــا ألذن شـــــرطى أســـــرته العصـــــابة (كـــــل تـــــاريخ األفـــــالم 
الطبع بخــــــالف ذلــــــك ، بــــــ ومشــــــهد التصــــــفية الشــــــاملة فــــــى النهايــــــة

ــــــازف طــــــوال الوقــــــت  هــــــل حلمــــــت قــــــط بمســــــرحية بهــــــا شــــــىء   (الن
بعــــد  (تبقــــى البــــذاءة والتــــى تشــــمل رقمــــا شــــبه قياســــى .  ) ! ؟ كهــــذا

، فـــــــى اســـــــتخدام   ) ] ” ملـــــــوك المافيـــــــا “ [’  البلـــــــديات الطيبـــــــون ‘

ــــة’  مضــــاجعة ‘كلمــــة  ــــة اإلنجليزي ــــى اللغ ــــة الرئيســــة ف ــــة .  البذيئ النهاي
، أو  امال لكــــل شــــىء بمــــا فيــــه مــــا ســــوف يحــــدثال تعطــــى تفســــيرا كــــ

حتـــى كيـــف قتـــل األربعـــة أفـــراد بعضـــهم الـــبعض فـــى لحظـــة واحـــدة فـــى 
مجلـــة إمپـــاير وضـــعت عـــدة نظريـــات كـــاطالق كييتـــل  (مشـــهد النهايـــة 
، أو إلطــــــــــالق الحاضــــــــــر الحــــــــــى الخــــــــــامس بوشــــــــــمى  لرصاصــــــــــتين

، لكنهـــــا رجحـــــت نظريـــــة  لرصاصـــــة ذلـــــك أنـــــه انفـــــرد بالحقيبـــــة بعـــــدها
ن النــــــازف قــــــد أعــــــاد حشــــــو مسدســــــه وأغلــــــق دائــــــرة القتــــــل أن يكــــــو 
تييرنــــى األصــــلع البــــدين هــــو بطــــل كالســــية العصــــابات .  ) ! الرباعيــــة
، أمــــا الكهــــل اآلخــــر فــــى الفــــيلم بنكــــر  ١٩٤٥’  ديللينجــــر ‘البائيــــة 

الفـــــيلم يحمـــــل إحـــــاالت للكثيـــــر مـــــن !  فهـــــو ســـــاطى بنـــــوك حقيقـــــى
ـــه األكبـــر مـــن حيـــث المو  ضـــوع والبنيـــة هـــو أفـــالم الضـــرب لكـــن اقتراب

ومــــــن أحــــــد أوائــــــل ’  غابــــــة األســــــفلت ‘مــــــن فــــــيلم چــــــون هيوســــــتون 
ــــــك  ــــــل ‘أفــــــالم كووبري ــــــة العــــــاملين فــــــى .  ’ القت النقــــــاش حــــــول أحقي

الحصــــول علــــى بقشــــيش اســــتقاه تــــارانتينو مــــن عملــــه الســــابق مباشــــرة 
ـــة الفـــيلم ـــم يمنحـــه أحـــد بقشيشـــا  لكتاب ، وهـــو موظـــف محـــل فــــيديو ل

ــــى األصــــل!  قــــط ــــرأ   كــــان ســــينفذ ف ــــوال أن ق ــــر صــــفرية ل ــــة أكث بميزاني
ـــــل أيضـــــا ـــــه والتموي رد الفعـــــل فـــــى .  كايتيـــــل المخطوطـــــة فتبنـــــى بطولت

شــــــباك التــــــذاكر جــــــاء محــــــدودا بحكــــــم إنتاجــــــه وتوزيعــــــه المســــــتقلين 
، هـــذا عــــدا  ) ميرامـــاكس لــــم تكـــن بعــــد جـــزءا مــــن مؤسســـات أكبــــر (

ــــــاض والمســــــرحية  ــــــل منفــــــرة كاإلقب ــــــن عوام ــــــيلم نفســــــه م ــــــى الف مــــــا ف
ـــد ـــل كـــل هـــذا حظـــى بمـــا يعـــد أعظـــم اســـتقبال  ينالزائ ـــه فـــى مقاب ، لكن

هــــذا أدى مــــثال  (نقــــدى لعمــــل أول لموجــــه فــــى التســــعينيات إطالقــــا 
ـــــــر مـــــــن أميركـــــــا نفســـــــها ـــــــا أمـــــــواال أكث .  ) ! ألن يحقـــــــق فـــــــى بريطاني

ـــــه ‘:  فــــــارايتى .  ’ فـــــيلم يطبـــــع اإلعجـــــاب لكـــــن مـــــن المســـــتحيل حب
ضـــــخمة لكتابـــــة هـــــذا  اشـــــتريت مجموعـــــة أقـــــالم ونوتـــــة ‘:  تـــــارانتينو
 ! ’ أنت ال تستطيع كتابة الشعر مستخدما حاسوبا… الفيلم

  ☺  ٢/١الكالب المنقطة 
One Hundred and One Dalmatians  

 ]   استحراك [ق م  ٧٩)    ف  ( ١٩٦١أميركا 
Walt Disney. PSup: Ken Peterson. SdSup: Robert O. 

Cook. FEs: Donald Halliday, Rog M. Brewer, Jr. ME: 
Evelyn Kennedy. SpProcesses: Ub Iwerks, A.S.C., Eustace 
Lycett. M: George Bruns. Orch: Franklyn Marks. Songs: 
Mel Leven. St: Dill Peet. Based on the B One Hundred and 
One Dalmatians: Dodie Smith. AD and PD: Ken Anderson. 
Ds: Wolfgang Reitherman, Hamilton S. Laske, Clyde 
Geronimi. 

With the talents of: Rod Taylor, J. Pat O’Malley, Betty 
Lou Gerson, Martha Wenworth. Ben Wright, Cate Bauer, 
Dave Frankham, Fred Worlock. Lisa Davis, John Counway, 
Judor Owen, George Petting, Ramsay Hill, Sylvia Marriott, 
Queenie Leonard, Marjorie Bennett. Micky Maga, Barbara 
Bearid, Mimi Gibson, Sandra Abbot, Thurl Ravenscroft, 
Bill Lee, Max Smith, Bob Stevens. Paul Wexler, Mary 
Wickes, Barbara Luddy, Lisa Daniels, Helene Stanley, Don 
Barclay, Dal McKennon, Jeane Bruns. 
ــــيلم لكلمــــة كالســــية ــــف الــــذى أعــــاد وضــــعه هــــذا الف ــــك التعري :  إلي

لــــــم يحــــــدث قــــــط ألى فــــــيلم أن كانــــــت كــــــل إعــــــادات عرضــــــه أكثــــــر 
عرضـــــه الخـــــامس .  نجاحـــــا مـــــن عرضـــــه األول ســـــاحق النجـــــاح أصـــــال

ـــــــى  ـــــــن  ١٩٩١ف ـــــــر م ـــــــق أكث ـــــــى داخـــــــل أميركـــــــا ٦٠حق ـــــــا ف .  مليون
يــــان كالســــية ديزنيــــة مؤكــــدة عــــن كلــــب وكلبــــة الدالميشــــن اللــــذان يلتق

ـــــة  ـــــة لزواجهمـــــا بعـــــد تخطـــــى عقب ـــــى الشـــــارع ويكـــــون تعارفهمـــــا بداي ف
ـــــــزوج صـــــــاحبيهما ـــــــة هـــــــى أن يت النتيجـــــــة أن .  تفصـــــــيلية بســـــــيطة باقي
اآلن الســــــاحرة .  ينجبــــــان حشــــــدا مــــــن كــــــالب العنــــــوان يمــــــأل البيــــــت

شخصــــــيات متميــــــزة لعــــــدد ال !  الحاقــــــدة تختطــــــف الكــــــالب جميعــــــا
والبــــــدين البطــــــئ  بــــــأس بــــــه مــــــن الكــــــالب أهمهــــــا مــــــدمن التليفـــــــزيون
ســـــحر شـــــامل .  والـــــذى ينحشـــــر عـــــادة فـــــى مواقـــــف الهـــــرب الحرجـــــة
ـــــــاء وكـــــــل شـــــــىء ـــــــديا والنشـــــــاط والغن ـــــــاط .  يشـــــــمل الكومي عـــــــدد نق

ــــــيلم  ــــــى الف ــــــى رســــــمت ف ــــــك  نقطــــــة ٦٤٦٩٩٥٢الكــــــالب الت ، وذل
 . طبقا كتاب إمپاير لألرقام القياسية فى السينما

   ٢/١كلب جهنم 
Oh Heavenly Dog 

 ق م ١٠٣)  مور  ( ١٩٨٠أميركا 
 

[Twentieth Century Fox] Mulberry Square Production. A 
sp thanks to Benji’s Trainers: Frank and Juanita Inn. PD: 
Garrett Lewis. E: Leon Seith. M: Euel Box. AscP: Dan Witt. 
DPh: Don Reddy. W: Rod Browning and Joe Camp. D and 
P: Joe Camp.  Return to Paradise Perf: Elton John; W: 
Elton John and Gary Osborne. Arrow Through Me Perf: 
Wings; W: Paul McCartney. Song for Guy W: Elton John. 
PSup: Pia Arnold. 

Chevy Chase. And Benji -[a dog]. ¤. Str: Jane Seymour. 
And Omar Sharif -as Malcolm Bart. Guest Star: Robert 
Morley. Also Str: Alan Sues, Donnelly Rhodes.  ↑ Stuart 
Germain, John Stride, Donnelly Rhodes, Barbara Leigh-
Hunt, Margaret Courtenay, Richard Vernon, Frank 
Williams, Albin Pahernik, Susan Kellerman, Lorenzo 
Music, Marguerite Corriveau, Harry Hill, Stuart Germain, 
David Samain, Neil Affleck, Gerald Iles, Jennifer Foote, Joe 
Camp, Dan Witt, Jerome Tiberghien, Norman Tavis, 
George E. Zeeman, Wendy Dawson, Jeannette Casenave, 
Gayle Garfinkle, Doris Malcolm, Mary Rathbone, Steve 
Michaels, Henry Hardy, Derek Osborne, Steven Lanthier, 
John LeFebvre, Kay Tremblay, Derek Cracknell, Tony 
Angelo, Michaeline Syvert, Monica Zajdman, Eric 
Laliberté, Derek Copeland, Una Kay, Victoria Kogan, 
Jean-Guy Beauchard, Natalie Monet, Carine Fiszauf, Victor 
Désy, Philip Spensley, Debbie Gordon, Garrett Lewis, Peter 
Cowper, David Maltby, June Ainley. 

، يقتــــل لــــدى تكليفــــه  محقــــق خصوصــــى أميركــــى يعمــــل فــــى لنــــدن
ـــــاة وتلفـــــق التهمـــــة لنائـــــب برلمـــــانى ـــــة فت حيث ـ  فـــــى الســـــماء .  بحماي

البيروقراطيـــــــــــــة وزحـــــــــــــام العمـــــــــــــل وتنـــــــــــــافر المـــــــــــــوظفين وتضـــــــــــــارب 
ـــررا لـــه المـــوت ـ ـــ إلـــخ…األختصاصـــات  ،  يُعطـــى جســـم كلـــب كـــان مق

يتـــوازى هـــذا مـــع بحـــث مؤلفـــة فـــى .  وذلـــك كـــى يحـــاول كشـــف اللغـــز
عمــــر الشــــريف فــــى الــــدور الشــــرير  .  ، فيصــــبح كلبهــــا ذات الموضــــوع

.  كمســــاعد نائــــب برلمـــــانى منــــافس كــــان علـــــى عالقــــة بــــذات الفتـــــاة



٢٩١  

أفضـــل األشـــياء .  غيـــر مثيـــر ككـــل ومبنـــى علـــى مصـــادفات غيـــر مرحـــة
نفــــذ علــــى نحــــو ذلــــك علــــى نحــــو أكثــــر .  تــــابع الســــماء البيروقراطــــىت

شــــبيهة مديحـــــة كامـــــل أو  (وســـــيموور ”  صــــديقى الشـــــبح “إثــــارة فـــــى 
 . المشرقة دوما)  العكس

  الكلب الذئب 
White Fang 

  ق م ٩٧)  س/    ف/  ت ( ١٩٧٤فرنسا /  أسپانيا/   إيطاليا
Aka: Zanna Bianca (Italy); Croc Blanc (France). 
Oceania Produzioni Internazionale Cinematografiche, 

s.r.l.; Incine Compania Indusstrial Cinematografica, s.a.; 
Les Productions Fox Europa. S: Peter Welbeck; <Based 
upon the N: Jack London;> Adaptation: Roberto Gianviti, 
Piero Regnoli, Peter Welbeck, Guy Elmes, Thom Keyes and 
Guillaume Roux. AD and Costumes: Enzo Bulgarelli. 
2ndUnitD: Tonino Ricci. PD: Erico Menczer. DPh: Pablo 
Ripoll. E: Ornella Micheli. M: Carlo Rustichelli. PMg: 
Piero Donati. <D: Lucio Fulci. 

Franco Nero, Virna List, Fernando Rey, Rik Battaglia, 
Harry Carey, Jr., John Steiner. 

ذلــــك العــــالم  ـ  ومن خــــالل التصــــوير أساساـ  تكــــاد تستشــــعر بالكــــاد 
ــــة چــــاك لنــــدن فــــى هــــذه المعالجــــة الســــپاجيتى  الخــــاص الســــاحر لرواي

رغـــــم هـــــذا تظـــــل بهـــــا .  التـــــى تهـــــتم باللكمـــــات أكثـــــر مـــــن أى شـــــىء
أغلبهــــا مــــن  ، بعــــض المشــــاهد جيــــدة التنفيــــذ لدرجــــة يصــــعب نســــيانها

تمثيــــــل الكلــــــب وبــــــاألخص معركتيــــــه حتــــــى المــــــوت مــــــع كلــــــب ودب 
صــــياد يــــذهب لعــــالج ابنــــه فــــى دوســــون ســــيتى .  الرأســــمالى الشــــرير

شـــــبه تابعـــــة للواليـــــات المتحـــــدة آنـــــذاك لكنهـــــا اليـــــوم مقننـــــة داخـــــل  (
ــــــذى يحتكــــــر تجــــــارة  ) التخــــــوم الكنديــــــة ألالســــــكا ، لكــــــن الثــــــرى ال

فى ـ  فــــى كلــــب هــــذا االبــــن  الــــذهب المســــتخرج مــــن المنــــاجم يطمــــع
هنــــا تتوحــــد جهــــود .  فيقتــــل األب ـ  الواقــــع نصــــف كلــــب نصــــف ذئب
صـــــحفى ومؤلـــــف روائـــــى نيـــــو يـــــوركى :  األخيـــــار لقهـــــر ذلـــــك الطاغيـــــة

، صـــديق  جـــاء لتحـــرى مـــا يجـــرى فـــى تلـــك األصـــقاع البعيـــدة البـــاردة
ــــــذهب ، راهبــــــة جــــــاءت لتقــــــدم الخــــــدمات  قــــــديم لــــــه مــــــن منقبــــــى ال

، الكـــــاهن المـــــاجن  تمـــــر بهـــــا جثـــــث الضـــــحايا الطبيـــــة والطبيعـــــى أن
لكـــــن المغلـــــوب علـــــى أمـــــره وكـــــذا ابنتـــــه التـــــى يســـــتغلها الثـــــرى فـــــى 

لكــــن بــــين كــــل هــــؤالء حفظــــت جميــــع اللحظــــات .  العمــــل فــــى ملهــــاه
ــــــب ــــــة عــــــام .  الحاســــــمة للكل ــــــل فــــــى نســــــخة أميركي صــــــورت مــــــن قب

ــــاتلر ١٩٣٦ ـــــيد ب ــــه ديف ــــى فــــى  مــــن توجي ــــم عالجتهــــا ديزن  ١٩٩١، ث
 . بعدا عن القصة األصليةوهى األكثر 

   ٢/١الكلب الذئب 
White Fang 

  ق م ١٠٩)  س  ( ١٩٩١أميركا 
[Buena Vista] Walt Disney Pictures [Silver Screen 

Partners IV]. Jack London’s ¤. M: Basil Poledouris. E: Lisa 
Day. PD: Michael Bolton. DPh: Tony Pierce-Roberts, 
B.S.C. Based upon the N: Jack London. ExcP: Mike Lobell 
and Andrew Bergman. S: Jeanne Rosenberg and Nick Thiel 
and David Fallon. P: Marykay Powell. D: Randal Kleiser. 

Klaus Maria Brandauer. Ethan Hawke. Seymour Cassel. 
James Remar. Susan Hogan. Bill Moseley, Clint B. 
Youngreen. 
ديزنــــى تعيــــد بطريقتهــــا اكتشــــاف روايــــة چــــاك لنــــدن الشــــهيرة والتــــى 

انظر ـ   ١٩٧٤وأوروپيـــــا فـــــى  ١٩٣٦صـــــورت مـــــن قبـــــل أميركيـــــا فـــــى 
لــــــم تعــــــد الطبيعــــــة ذات البعــــــد القــــــدرى .  األخيــــــرة بــــــذات العنــــــوان

واألســـطورى المخيـــف والحـــالم معـــا هـــى المهـــم بقـــدر قصـــة الصـــداقة 
عــــن أبيــــه فــــى منــــاجم الــــذهب فــــى بــــين الشــــاب الباحــــث عــــن ميراثــــه 

، والتـــــــى تقربـــــــه لطـــــــابور أفـــــــالم  الذئبـ  نصف أالســـــــكا وبـــــــين الكلپ
الســـــى عـــــودى  ‘الكلب والـــــذى بـــــدأ أساســـــا بفـــــيلم ـ  صـــــداقة اإلنسان

مـــع ذلـــك هـــو فـــيلم ممتـــع وخـــالب .  قبـــل نحـــو نصـــف قـــرن’  للبيـــت
ــــــــه ال ســــــــيما للجمهــــــــور الصــــــــغير ــــــــب  فــــــــى حــــــــد ذات ، وهــــــــوك محب

ـــان .  ور الـــرئيسحقـــا فـــى الـــد’  شـــاب ‘و هـــو نفســـه صـــنع منـــه جـــزء ث
ــــــوان  ــــــة أعــــــوام بعن ــــــيض  ‘بعــــــد ثالث ــــــذئب :  ٢النــــــاب األب أســــــطورة ال

 . ’ األبيض

  الكلب صديقى 
Lassie 

  ق م ٩٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Paramount [Broadway Pcitures]. C: Gretchen Rennell. 

CD: Ingrid Price. M: Basil Poledouris. Co-P: Dinah Minot, 
Barnaby Thompson. E: Steve Mirkovich. PD: Paul Peters. 
DPh: Kenneth MacMillan. ExcP: Michael Rachmil. W: 
Matthew Jacobs and Gary Ross and Elizabeth Anderson. P: 
Lorne Michaels. D: Daniel Petrie.  ↑ Lassie is owned and 
trained by Robert Wathewax. Based on the Chr of Lassie 
created by Eric Knight. 

Thomas Guiry. Helen Slater. Jon Tenney. Frederic 
Forrest. And Richard Farnsworth -as Len Collins. Brittany 
Boyd, Michelle Williams. Charlie Hofheimer, Clayton 
Barclay Jones.  Brittany Boyd, Joe Inscoe, Yvonne 
Brisendine, David Bridgewater, Margaret Perry, Michelle 
Williams, Charlie Hoffman. 
محاولـــة موفقـــة لكـــن غيـــر مبهـــرة كثيـــرا إلحيـــاء سلســـلة األربعينيـــات 

أســــــرة مــــــن بــــــاليتمور تهجــــــر المدينــــــة لتقــــــيم فــــــى ريــــــف .  الشــــــهيرة
ن لــــــيس لــــــديها بعــــــض المتاعــــــب الماديــــــة لكــــــ (فـــــــيرچينيا المجــــــاورة 
، وتنضــــــم  تتــــــودد لهــــــم كلبــــــة كــــــوللى ضــــــالة.  ) بميلودراميـــــة األصــــــل

، كمــــــا تتصـــــــدى لمضـــــــايقات  لهــــــم وتســـــــاعدهم فــــــى رعـــــــى األغنـــــــام
خيـــــــــوط متعـــــــــددة  .  إلـــــــــخ … الـــــــــبعض ممـــــــــن يتحرشـــــــــون باألســـــــــرة

ـــاء األســـرة وآخـــرين ـــين أبن ـــة  كقصـــص حـــب ناشـــئة ب ، أمـــا حبكـــة النهاي
ات اليوميـــــة فـــــى ، وال تمثـــــل أكثـــــر مـــــن أحـــــد التحـــــدي فضـــــعيفة نســـــبيا

، هـــــى  نغمـــــة عاليـــــة فـــــى تمجيـــــد حيـــــاة الريـــــف.  تلـــــك البيئـــــة الريفيـــــة
الشــــىء .  د وأفكــــار أفــــالم األربعينيــــات تلــــكالتــــذكير األساســــى بتقاليــــ

، وتحديــــــــدا  المهــــــــم المعالجــــــــة المعمقــــــــة نســــــــبيا لألبعــــــــاد النفســــــــية
ــــــرى فــــــى أداء رصــــــين شــــــبه صــــــامت  (شخصــــــية البطــــــل الشــــــاب  جي

ــــذى تفلــــح الســــ ) ملفــــت ــــاة أفضــــل مــــن ، ال ــــه للحي ى فــــى جعــــل نظرت
 . ذى قبل

  ☺  ٢/١كلما زاد العدد زادت الفرفشة 
The More the Merrier 

 ق أأ ١٠٤)   ت  ( ١٩٤٣أميركا 
Columbia. M: Leigh Harlin. Cond: Morris Stoloff. DPh: 

Ted Tetzlaff. S: Robert Russell, Frank Ross, Richard 
Flournoy, Lewis R. Foster. St: Frank Ross, Robert Russell. 
P: George Stevens. D: George Stevens. 

Jean Arthur, Joel McCrea, Charles Coburn, Richard 
Gaines, Bruce Bennett, Ann Savage, Ann Doran, Frank 
Sully, Grady Sutton. 

)  كـــوبيرن (فتـــاة عاملـــة ســـاذجة نســـبيا تـــؤجر نصـــف شـــقتها لكهـــل 
ـــــؤجر بـــــدوره نصـــــف النصـــــف لشـــــاب الـــــذى  ، وينتهـــــى  ) ماككريـــــا (ي

ــــــر بقصــــــة حــــــب ــــــاء .  األم ــــــى واشــــــينجتون العاصــــــمة أثن األحــــــداث ف
ــــة ــــر رائعــــة حقــــا فــــى .  الحــــرب العالميــــة الثاني المســــماة لألوســــكار آرث

، أمــــــا كــــــوبيرن فقــــــد ظفــــــر باألوســــــكار فــــــى هــــــذه الكوميــــــديا  الــــــدور
الســـــــينما  الممتعـــــــة التـــــــى اعتبـــــــرت أمـــــــرح كوميـــــــديات هوليـــــــود منـــــــذ

’  امـــــــش وال تجـــــــر ‘وقـــــــد أعيـــــــدت فيمـــــــا بعـــــــد بعنـــــــوان .  الصـــــــامتة
مولــــــــودة  ‘مؤلــــــــف  (ادعــــــــى جارســــــــون كــــــــانين :  معلومــــــــة.  ١٩٦٦
، رغــــم أنــــه  أنــــه كاتــــب هــــذا الفــــيلم بالكامــــل)  فيمــــا بعــــد’  بــــاألمس

ـــــة  ـــــذين حصـــــلوا علـــــى ائتمـــــان تمثيلي لـــــيس حتـــــى مـــــن بـــــين األربعـــــة ال
 . الشاشة وسموا عنه لألوسكار

AA: SptA (Coburn). 
AAN: Pic; As (Arthur); D; OSt; S. 

 
  :  الكالب المنقطة

  ’ ! تخطى عقبة تفصيلية أخيرة هى أن يتزوج صاحبيهما ‘
  الكلمة األخيرة 

  ق م ١٠٠)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٨٢مصر 
مــــاهر عبــــد :  مهنــــدس الــــديكور.  ] كنــــارى فــــيلم [أفــــالم النصــــر 

ناديـــــة :  مونتـــــاچ.  ل المصـــــرىميشـــــي:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  النـــــور
ســـــــــيناريو .  عبـــــــــد اللطيـــــــــف فهمـــــــــى:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  شـــــــــكرى
  . وصفى درويش:  وإخراج

،  ، ناهـــــد جبـــــر ، صـــــالح منصـــــور ، ميرفــــــت أمـــــين حســـــين فهمـــــى
ــــــــة الســــــــيد ــــــــى نبيل ــــــــدين ، محمــــــــد لطف ، محمــــــــد  ، مــــــــريم فخــــــــر ال

، وفـــــــاء عبـــــــد  ، ســـــــهير طـــــــه حســــــين ، محمـــــــود الجنــــــدى البشــــــارى
، ســــــيد  ، محمــــــود القلعــــــاوى ، ســــــامى كامــــــل زكــــــى ، ســــــهير القــــــادر
  . عبيد

،  ميرفــــت أمـــين الرقيقــــة فـــى عالقـــات ود مــــع الثـــرى حســـين فهمــــى
.  ، وثالـــــث غيـــــر مهـــــتم بنفســـــه وآخـــــر مهـــــذب فـــــى معهـــــد الموســـــيقى

.  فـــــى النهايـــــة تحـــــب األول بعـــــد أن تخلـــــى والـــــدها عـــــن جشـــــعه فيـــــه
مــــا ، إنمــــا عــــن الــــال حــــب أو  ، لــــيس عــــن الحــــب موضــــوع جــــاد حقــــا

.  قبـــل الحــــب لكــــن تمثيليـــة الشاشــــة والتوجيــــه ضـــعيفان ســــواء بســــواء
ـــــت أمــــين الحــــائرة شــــبه الصــــامتة ــــع أساســــا هــــو ميرف ــــى أيــــة .  الرائ عل

ــــه العمــــل األول  ــــور نقــــدى وجمــــاهيرى رغــــم أن ــــيلم بفت ــــل الف حــــال قوب
  . لهذا الموجه

  كلمة الحق 
  ق أأ ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٥٣مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج
  . ، عمر الحريرى ، ثريا حلمى ، إسماعيل يس شادية

، ويقــــف  رجــــل بيــــزنس يســــتدين مــــن خــــالل ســــندات شــــركة وهميــــة
فـــى وجــــه حـــب ابنتــــه وابـــن أخيــــه ذلــــك أنـــه يريــــد تـــزويج هــــذا األخيــــر 
.  مــــــن ابنــــــة أخ أخــــــرى ســــــترث ثــــــروة ضــــــخمة حــــــال إتمــــــام زواجهــــــا

 بـــــالتوازى هنـــــاك غراميـــــات لـــــه مـــــع إحـــــدى الراقصـــــات وبعـــــض الغنـــــاء
  . ، فى هذه الكوميديا متوسطة التسلية واالستعراض

  كلمة السر 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٦مصر 

ــــــز:  قصــــــة.  أفــــــالم فــــــؤاد جمجــــــوم ــــــد العزي ســــــيناريو .  محمــــــد عب
ـــــــاچ.  بهجـــــــت قمـــــــر:  وحـــــــوار ـــــــاخ:  مونت الموســـــــيقى .  محمـــــــد الطب

ــــــــى:  التصــــــــويرية .  محمــــــــد عمــــــــارة:  مــــــــدير التصــــــــوير.  هــــــــانى مهن
  . عمارة حسين:  إخراج

،  ، شـــــريفة مـــــاهر ، حســـــن مصـــــطفى ، ليلـــــى علـــــوى نـــــور الشـــــريف
  . ، منيرفـا محمد التاجى

ـــــر مقنعـــــة ـــــرة درامـــــا غي زوج يضـــــع .  ، رغـــــم أســـــماء الممثلـــــين الكبي
يــــوحى بأنــــه .  خطــــة الرغــــام زوجتــــه المهندســــة علــــى االهتمــــام بــــالمنزل

، حــــين تبلــــغ  ، لكــــن األمــــور تأخــــذ مســــارا جــــادا يتــــاجر فــــى العقــــاقير
  . لزوجة الشرطة ضد أصدقاء زوجهاا

  كلمة شرف 
  ق أأ ١٠٤)   س/  ت/    ف ( ١٩٧٢مصر 

ـــــد شـــــوقى [ ـــــالم فري ـــــر الشـــــرق]  أف ـــــة أفـــــالم عبي :  قصـــــة.  ؛ الليبي
.  ، فـــــاروق صـــــبرى فريـــــد شـــــوقى:  ؛ ســـــيناريو وحـــــوار فـــــاروق صـــــبرى

.  ســــــتالين وفريــــــال:  المقدمــــــة.  حســــــن التــــــونى:  مهنــــــدس الصــــــوت
مـــــــدير .  فكـــــــرى رســـــــتم:   مونتـــــــاچ.  علـــــــىســـــــيد :  مـــــــدير اإلنتـــــــاج

  . حسام الدين مصطفى:  إخراج ↔.  على خير اهللا:  التصوير
وضــــيوف .  نــــور الشــــريف.  أحمــــد مظهــــر.  فريــــد شــــوقى:  بطولــــة
ـــــيلم .  رشـــــدى أباظـــــة:  والـــــنجم الكبيـــــر.  هنـــــد رســـــتم.  نيللـــــى:  الف

، علـــــى عـــــز  ، مجـــــدى وهبــــة ، عزيـــــزة راشــــد ، كنعــــان أحمــــد لوكســـــر
ــــدين ــــار الســــيد كاميليــــا.  ســــامى العــــدل،  ال ،  ، كمــــال الزينــــى ، مخت

  . أشواق:  ؛ الراقصة الطوخى توفيق
موضــــــوع الســــــجين الــــــذى يخــــــرج مــــــن الســــــجن بنــــــاء علــــــى كلمــــــة 

ـــى تحتضـــر شـــرف أعطاهـــا لمـــدير الســـجن ـــة زوجتـــه الت .  ، وذلـــك لرؤي
،  ، تحتــــل كــــل مســــاحة الفــــيلم ، وقصــــة الزيــــارة قصـــة دخولــــه الســــجن
، فضــــال عــــن جــــودة مغــــزاه األساســــى والــــذى  قويــــا ولكنــــه جــــاء ســــريعا

لــــــيس كــــــل التصــــــوير فــــــى .  كلمــــــة الشــــــرف:  تحبــــــه الســــــينما عــــــادة
ــــــى فــــــى  المواقــــــع ــــــه الفن ــــــك ائتمــــــان للتوجي ، لكــــــن ال يوجــــــد مــــــع ذل
  . الفيلم

  كله بيلعب على كله 
  ق م ١٠٠)  س/   الفراعنة ( ١٩٩٢مصر 

ــــيلم  ٢٠٠٠ســــكرين  [ ــــد ســــتار ف ــــراه]  جول .  يمأفــــالم رمــــزى إب
ــــراهيم الجروانــــى:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار ــــد :  مونتــــاچ.  إب صــــالح عب

،  رمــــزى إبــــراهيم:  إنتــــاج.  رمــــزى إبــــراهيم:  مــــدير التصــــوير.  الــــرازق
  . جمال عمار:  إخراج.  محمد شوشة

ــــــونس شــــــلبى ،  ، نهلــــــة ســــــالمة ، نجــــــوى فــــــؤاد ، ســــــعيد صــــــالح ي
ـــــل أحمـــــد حـــــالوة ،  ة، فاطمـــــة شوشـــــ ، هـــــانى كمـــــال ، ســـــونيا ، أنچي

  . نصر حماد
كوميــــديا خفيفــــة عــــن صــــاحبة وشــــركة وســــاعى لــــديها تســــقط نجفــــة 
بعيـــــد تركيبهمـــــا لهـــــا فـــــى منـــــزل األولـــــى فـــــوق رأس لـــــص تســـــلل إلـــــى 

ــــت ــــه.  البي ، لكنــــه يهــــرب ويعــــود مــــدعيا  يعتقــــدون أنــــه مــــات ويدفنون
النهايــــــة التــــــى ال تخضــــــع ألى .  أنــــــه أخــــــو القتيــــــل ويطالــــــب بفديــــــة
ــــــــد ــــــــه منطــــــــق الكومي يا أن تحــــــــب صــــــــاحبة الشــــــــركة منطــــــــق بمــــــــا في

  . الساعى
  كله تمام 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٨٤مصر 
  . أحمد ثروت:  إخراج

،  ، وحيــــــد ســــــيف ، أحمــــــد عدويــــــة ، إســــــعاد يــــــونس ســــــمير غــــــانم
، توفيـــــق  ، مظهـــــر أبـــــو النجـــــا ، فريـــــدة ســـــيف النصـــــر علـــــى الشـــــريف

، ســــــيف اهللا  ، محمــــــود الزهيــــــرى ، محمــــــد أحمــــــد المصــــــرى الــــــدقن
  . ، حسين الشريف مختار

صـــــــحفى فاشــــــــل يـــــــدعى قتــــــــل زوجتــــــــه المذيعـــــــة الشــــــــهيرة حتــــــــى 
ابتــــزاز فاشــــل لجــــزء مــــن فكــــرة فــــيلم .  يكتســــب هــــو نفســــه الشــــهرة

  . ” كيف تقتل زوجتك “چاك ليمون الرائع 
  كلهم أوالدى 

  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج

ــــــار شــــــكرى ســــــرحان ــــــزى  ، حســــــن يوســــــف ، صــــــالح ذو الفق ، زي
  . ، أمينة رزق البدراوى

، لكنهــــــا متقنــــــة لدرجــــــة التــــــأثير وذلــــــك  ميلودرامــــــا أســــــرية صــــــارخة
، وبفضـــــل دور نمـــــوذجى جـــــدا  بفضـــــل حراراتهـــــا وتـــــدفقها الشـــــديدين

شخصــــــية  :  للتعبيـــــر عــــــن أنجـــــح شخصــــــية اشــــــتهرت بهـــــا أمينــــــة رزق
، أحــــــدهم متزمــــــت  ثالثــــــة أبنــــــاء مــــــن أصــــــول ريفيــــــة!  كلهــــــم أوالدى

،  دور خــــالى مــــن المبالغــــات المعتــــادة (ومعقــــد بســــبب خيانــــة زوجتــــه 
، والثــــانى ضــــابط شــــرطة والثالــــث تحــــول للــــص  ) ونجــــح فيــــه ســــرحان

ـــــــرة.  ســـــــيارات ـــــــدار للحظـــــــة المري ـــــــرين األق ـــــــالطبع ســـــــتقود األخي ،  ب
  ! حيث ستؤدى أمينة رزق أحد أخلد مشاهدها على الشاشة

  كلهم فى النار 
  ق م ١٠٠ ) س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 

ســــــــيناريو .  حســــــــين مــــــــؤنس.  د:  قصــــــــة.  أفــــــــالم والــــــــى الســــــــيد
:  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  صــــبرى عــــزت:  وحــــوار

  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  إبراهيم صالح
ــــد شــــوقى ــــل ، مصــــطفى فهمــــى ، ســــهير رمــــزى فري ،  ، محمــــود قابي

، أحمــــد  ، أحمــــد علــــى عــــزب ، حســــين الشــــربينى مــــريم فخــــر الــــدين
  . ، سعيدة جالل ، نجوى صالح حسين أباظة

ـــــه  ـــــونير ســـــوق ســـــوداء وأحـــــد أعوان ـــــة ملي لعبـــــة قـــــط وفـــــأر بـــــين وريث
:  لـــن تصـــدق الحبكـــة الرئيســـة.  الـــذى صـــار يعمـــل لحســـابه الخـــاص

،  ، والمتســـــبب يكـــــاد يمــــوت هـــــو نفســـــه اختفــــاء كـــــل بنســـــلين البلــــد
  . عمل غير مقنع إطالقا!  لكن هناك علبة واحدة لدى عدوته

  فورد كلي
Clifford 

 ق م ٨٦)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Orion [Morra; Brezner & Steinberg]. C: Lynn Stalmaster. 

M: Richard Gibbs. CD: Robert de Mora. E: Pembroke 
Herring and Timothy Board. PD: Russell Christian. DPh: 
John A. Alonzo, A.S.C. W: Jay Dee Rock & Bobby von 
Hayes. P: Larry Brezner and Pieter Jan Brugge. D: Paul 
Flaherty. 

Martin Short. Charles Grodin. Mary Steanburgen, And 
Dabney Coleman. ¤. G.D. Spradlin. Anne Jeffreys. Richard 



٢٩٢  

Kind, Jenniffer Savidge.  Brandis Kemp, Ben Savage, 
Don Galloway, Tim Lane, Susan Varan, Josh Seal, Kevin 
Mockrin, Timothy Stack, Marianne Muellerleile, Kristen 
Holmquist, Megan Kloner, Jesse Stock, Greighton Douglas 
II, Jennifer Nash, Linda Hoffman, Shelly deSai, Channing 
Chase, Christopher Murray, David Byrd, Gary Byron, 
Anthony S. Johnson, R. Leo Schreiber, Greg Blanchard, 
Anabel Schofield, Natalie Core, Sonia Jackson, Kathy 
Fitzgerald, Bergen Williams, Akuyoe, Richard Fancy, Al 
Pugliese, Gregory ‘Mars’ Martin, Patricia Bell, Jane 
Sullivan, James ‘Gypsy’ Hoake, Sherlynn Hicks, Barry 
Dennen, James Cary Flynn, Alicia Gilbert, Kelly Shane 
Rivers, Seth Binzer. 
ــــداه لمــــدة  ــــدور صــــبى فــــى العاشــــرة يتركــــه وال يقــــوم مــــارتن شــــورت ب
،  أســـبوع لـــدى عمـــه المهنـــدس المعمـــارى الكبيـــر فـــى لـــوس أنچلـــيس

، حيــــث  وذلــــك بعــــد أن أجبــــر طــــائرتهم علــــى الهبــــوط اضــــطراريا فيهــــا
ــــــد مشــــــاه ــــــن .  ’ عــــــالم الديناصــــــورات ‘دة يري ــــــزع م ــــــيط مف هــــــو خل

فـــــى البدايـــــة يرحـــــب العـــــم بـــــه .  البالهـــــة والوقاحـــــة والولـــــع بالتخريـــــب
ــــأن يأخــــذه معــــه  ــــوالى الكــــوارث ب ــــم تت ألن صــــديقته مولعــــة باألطفــــال ث

، وكلهــــا أمــــاكن  إلــــى للعمــــل ولمقابلــــة أســــرة الصــــديقة التــــى ســــيخطبها
عـــــن صـــــنع كارثـــــة كبـــــرى  ، بينمـــــا كليفـــــورد ال يتـــــورع رفيعـــــة المســـــتوى

ــــدمر شــــغل العــــم أو يفســــد عالقتــــه بصــــديقته أو يلفــــق تهمــــة  ( كــــأن ي
،  ) ، وهكــــــذا لــــــه تحبســــــه أو يرســــــله خطــــــأ إلــــــى ســــــان فرانسيســــــكو

.  وكــــل ذلــــك مــــن أجــــل مطلــــب تافــــه للغايــــة هــــو زيــــارة الديناصــــورات
، لكــــن عمليــــا كــــان مــــن الصــــعب أن تكــــون هــــذه  الفكــــرة تبــــدو جيــــدة

أن الشـــــعور الوحيـــــد الـــــذى يخلقـــــه الفـــــيلم شخصـــــية محببـــــة بالـــــذات و 
ـــــل لهـــــذا الصـــــبى ـــــديك هـــــو أن ال عـــــالج إال القت ـــــة .  ل ـــــوة الرقيق الحل
ــــــل الرئيســــــى أطــــــرف األشــــــياء أن .  ســــــتيينبيرجين هــــــى الشــــــىء الجمي

بعـــــد  ٢٠٥٠هــــذه القصـــــة تـــــروى علـــــى لســــان كليفـــــورد الكهـــــل عـــــام 
 ! أن أصبح راهبا

  كليم 
Clem 

  ] )  تليفـزيون  (ليفـزيونى ت  [ق م  ٦٢)  ت ( ١٩٨٧بريطانيا 
HTV West [Carol Sarler Productions; Channel Four] By: 

Andy de la Tour.  For Carol Sarler Productions: Ast to the 
P: Lesley David; C: Jean Nicholson. Title M Say Nothing 
(But Say it with Feeling) Comp and Perf: Sharon Landau; 
Bass: Pete Dennis. VideotapeE: Peter Buchanan; Designer: 
Mike Selina; Lighting: John Burgess. ExcP: Derek Clark. P: 
Carol Sarler. D: Richard Standeven. 

Andy de la Tour. Frances Barber. ¤ SpGuestApp: Frances 
de la tour.  Andy de la Tour, Frances Barber. Frances de la 
tour. John Bowe, Alwynne Taylor. John Basham, Andy 
Greenhalgh, Adam Stringer. Caroline Leddy, Corrine 
Russel, Pavel Douglas. Nick Revell, Dave Owen, June 
Barrie, Chua Kahjoo. Greg Banks, John Hartoch, Lisa 
Hollander, Rachel Izen, Freda Rodgers, Neville Watchurst. 
App as Themselves: Simon Fanshawe, Derek Jameson, 
Anne Nightingale, Alvin Stardust. 

ــــــاج ــــــة تليفـــــــزيونية صــــــفرية اإلنت ــــــديا عاطفي ، األمــــــر المناســــــب  كومي
ـــــــذى  ـــــــدور فـــــــى خلفيـــــــات التليفــــــــزيون المســـــــتقل ال تمامـــــــا لكونهـــــــا ت

.  المثقفــــين، ولــــن تمتــــع علــــى األرجــــح ســــوى ذات الفئــــة مــــن  أنتجهــــا
، لكــــن  كوميــــديان مســــرحى وتليفـــــزيونى يقــــع فــــى حــــب مؤلفــــة ناشــــئة

،  شخصــــــيته المتقلبــــــة وتمحــــــور تفكيــــــره حــــــول ذاتــــــه يجعلهــــــا تتركــــــه
وعليـــــه أن يختـــــار اآلن بـــــين عيوبـــــه الذاتيـــــة ومزايـــــا الـــــزواج كاإلنجـــــاب 

دى ال تــــــوور األصــــــلع خفيــــــف الظــــــل هــــــو كــــــل .  وتحاشــــــى الوحــــــدة
للحيـــــاة الخصوصـــــية لصـــــانعى الفـــــيلم ، وال بـــــأس بـــــاإلخالص  العـــــرض

 . مع النتيجة المقبولة ككل

  كم أنت حزين أيها الحب 
  ]  فـيديو  [ق م  ١٢٠)    ف ( ١٩٨٥مصر 
  . عبد المنعم شكرى:  إخراج

ــــدير ، إيمــــان ، شــــكرى ســــرحان ميرفـــــت أمــــين ، محمــــد  ، أحمــــد ب
  . ، يوسف فخر الدين سلطان

ـــــدير الشـــــركة ـــــذى تالح ســـــكرتيرة يحبهـــــا م ـــــة شـــــريكه، وال ـــــه ابن .  ق
ميلودرامـــــــا .  حبكـــــــة أخـــــــرى تتعلـــــــق بنشـــــــاط غيـــــــر مشـــــــروع للشـــــــركة

ـــــة ـــــة محـــــدودة الجماهيري ـــــران فـــــى  عاطفي ـــــنجح الـــــبطالن الكبي ، لـــــم ي
  . إنقاذها من الضعف الواضح فى كل شىء

   ٢/١الكماشة 
  ق م ٩٤)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٨مصر 

؛ أفـــــــــالم  ٢٠٠٠فــــــــــيديو ]  صـــــــــوت الفـــــــــن  ٢٠٠٠فــــــــــيديو  [
.  أحمـــــــد ســـــــمير:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  ين الســـــــعداوىحســـــــ

ســــــــهير :  ؛ منفــــــــذ الــــــــديكور  رشــــــــدى حامــــــــد:  مهنــــــــدس الــــــــديكور
ــــــــدوى ــــــــاج.  ب ــــــــوال:  المقدمــــــــة.  صــــــــالح حســــــــن:  مــــــــدير اإلنت .  ن
:  مونتـــــــاچ.  محمـــــــد هـــــــالل:  موســـــــيقى.  جميـــــــل عزيـــــــز:  مكســـــــاج

عبــــــد :  إخــــــراج.  محســــــن أحمــــــد:  مــــــدير التصــــــوير.  ســــــلوى بكيــــــر
  . ىاللطيف زك

ـــــــدل.  شـــــــويكار.  بوســـــــى.  محمـــــــود ياســـــــين ميمـــــــى .  ســـــــامى الع
ــــر.  نظــــيم شــــعراوى.  جمــــال ــــل الكبي ــــراهيم:  الممث ــــد المــــنعم إب .  عب

ألول .  أحمـــــد حمـــــدى:  ضـــــيف الفـــــيلم المطـــــرب.  حمـــــزة الشـــــيمى
،  محمـــــد الصـــــاوى.  ، ســـــيد صـــــادق عبـــــد اهللا مشـــــرف.  دينـــــا:  مـــــرة

  . عبد الحميد المنير
ويعمـــل بمحـــل كشـــرى لاليقـــاع بعصـــابة  ضـــابط شـــرطة يتنكـــر كفتـــوة

ــــل.  عقــــاقير ــــه عمــــل بالعقــــاقير مــــن قب ــــدعى أمــــام العصــــابة إن ــــل  ي ، قب
، ويغتصـــــبون  ، يكتشــــفون هـــــم ســــره أن يكتشــــف ســــر كبـــــار العصــــابة

ــــى أحبهــــا ــــان ويقــــوم  أمامــــه صــــاحبة محــــل الكشــــرى الت ، لكنهمــــا يهرب
دينــــا فاتنــــة الجمــــال لكــــن ســــيئة جــــدا فــــى .  هــــو باالنتقــــام الشخصــــى

ــــزعيم  ول أدوارهــــا كزوجــــة البطــــل الســــاخطةأ ، وهــــى بالمناســــبة ابنــــة ال
  . عامة ال يوجد شىء أخر أفضل!  األكبر للعصابة

  الكمساريات الفاتنات 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 

.  عبـــــاس كامـــــل:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم حســـــن الصـــــيفى
محمــــد :  لتلحــــين؛ ا ، محمــــد ســــلمان فتحــــى قــــورة:  األغــــانى تــــأليف

، عطيــــــة  ، حــــــافظ ســــــالمة ، عفيــــــف رضــــــوان ، منيــــــر مــــــراد المــــــوجى
ـــــــــاچ< .  شـــــــــرارة ـــــــــق:  مونت ـــــــــد المـــــــــنعم توفي :  ؛ النيجـــــــــاتيف > عب

؛   > حلمـــــــــى عـــــــــزب:  مهنـــــــــدس الـــــــــديكور <.  مارســـــــــيل صـــــــــالح
.  نيفـــــيو أورفــــانللى:  مهنــــدس الصــــوت.  نجيــــب خــــورى:  إكسســــوار

ـــــــدير اإلنتـــــــاج عبـــــــد :  ر التصـــــــويرمـــــــدي<  <.  فـــــــاروق الملـــــــثم:  م
  . حسن الصيفى:  إنتاج وإخراج.  > > العزيز فهمى

ــــة ↑ ــــس.  بطول ــــزى ، نجــــاح ســــالم إســــماعيل ي ، رجــــاء  ، أحمــــد رم
،  ، حســــن فــــايق ، عبــــد الســــالم النابلســــى ، عواطــــف يوســــف يوســــف

ــــــات صــــــدقى > ــــــاض القصــــــبجى زين ــــــد ، ري ، عــــــدلى   ، جمــــــاالت زاي
منيــــــــــر ،  ، عبــــــــــد المــــــــــنعم إســــــــــماعيل ، محمــــــــــد شــــــــــوقى كاســــــــــب
  . ، رشاد ومنصور ، حسين إسماعيل الفنجرى

ـــــاء ـــــة والغن ـــــة بالحيوي ـــــديا صـــــاخبة مليئ ، فقـــــط تســـــلية مجـــــردة  كومي
أربــــع فتيــــات تعملــــن ككمســــاريات .  بــــال مغــــزى عميــــق أو غيــــر عميــــق

، وبعـــــد تبـــــادل الشـــــد والجـــــذب  ، وأربعـــــة شـــــبان فـــــى األوتوبيســـــات
  . سيتزوج الجميع طبعا

  الكنديون 
The Canadians 

  ق م ٨٥)   ت  ( ١٩٦١أميركا 
Twentieth Century-Fox. MComp: Douglas Gamley; 

Cond: Muir Mathieson; M and Lyr This Is Canada, Sioux 
Lullaby, The Night: Ken Darby. DPh: Arthur Ibberton; E: 
Douglas Robertson. PMg: Douglas Twiddy; SdMixer: 
Arthur Bradbury; MUp: Alec Garfath; Continuity: Donnie 
Willis; Wardrobe: Jan Kemp. P: Herman E. Webber. W and 
D: Burt Kennedy. 

Str: Robert Ryan. Co-Str: John Dehner. With: Torian 
Thatcher, Burt Metcalfe, John Sutton, Jack Creley, Scott 
Peters, Richard Alden. And Intrd Teresa Stratas. 
ــــل  ــــرال كســــتر فــــى ليتي ــــود الســــوو بعــــد القضــــاء علــــى الچن قبيلــــة هن

ــــيج هــــورن فــــى  ــــل عــــددها البــــالغ ســــتة آالف  ١٨٧٦ب ، تهــــرب بكام
جـــــانون هـــــو ضـــــابط علـــــى وشـــــك االعتـــــزال مـــــن .  شـــــماال إلـــــى كنـــــدا

ــــــــن المســــــــاعدين  ــــــــين م ــــــــع اثن ــــــــذهب م ــــــــة ي ــــــــة الكندي شــــــــرطة الخيال
ا إلــــى المهمــــة تنقلــــب ســــريع.  لمالقــــاتهم وعــــرض العــــيش فــــى ســــالم

ـــة ـــوا امـــرأة مـــن القبيل ـــم يتضـــح  مطـــاردة لمجموعـــة مـــن البـــيض خطف ، ث
مقدمــــة إنشــــائية .  لهــــم أنهــــا مــــن أســــرة بيضــــاء وأختطفــــت وهــــى طفلــــة
، ومشـــــــــاهد نشـــــــــاط  وكأنـــــــــه منـــــــــتج لحســـــــــاب الفرســـــــــان الكنـــــــــديين

أنـــــه أتـــــى بمغنيـــــة :  ، مـــــع ذلـــــك تظـــــل لـــــه قيمتـــــان رئيســـــتان محـــــدودة
ــــــة األصــــــل تي ــــــان كندي ــــــرا المتروپوليت ــــــزا ســــــتراتاس للشاشــــــة ألول أوپ ري

كســــــابقة موســــــيقية ’  هــــــذه هــــــى كنــــــدا ‘مــــــرة حيــــــث تقــــــدم أغنتيهــــــا 
، وأنــــه أول أفــــالم   لعنــــاوين الفــــيلم وكــــذا أغــــان أخــــرى داخــــل الفــــيلم

، وبعــــض  كينيــــدى كموجــــه بعــــد تــــاريخ طويــــل فــــى الخدمــــة العســــكرية
 . األعمال التليفـزيونية

  الكنز المسكون 
The Goonies 

 ق م ١١١)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨٥أميركا 
  . ” المغامرون السبعة “:  س

Warner Bros. C: Mike Fenton, C.S.A. & Jane Feinberg, 
C.S.A. Judy Taylor, C.S.A. M: Dave Grusin. E: Michael 
Kahn, A.C.E. PD: J. Michael Riva. DPh: Nick McLean. 
ExcP: Steven Spielberg, Frank Marshall, Kathleen 
Kennedy. S: Chris Columbus; St: Steven Spielberg. P: 
Richard Donner and Harvey Bernhardt. D: Richard Donner. 

InAlphOrder: Sean Astin. Josh Brolin. Jeff Cohen. Corey 
Feldman. Kerri Green. Martha Plimpton. Ke Huy Quan. 
Also: John Matuszak, Robert Davi. Joe Pantoliano, Anne 
Ramsey. 
!  مجموعــــة أطفــــال يقــــررون فجــــأة البحــــث عــــن كنــــز قرصــــان قــــديم

فكـــــرة أخـــــرى مـــــن أفكـــــار الموجـــــه ستيفــــــين ســـــپييلبيرج التـــــى يكتـــــب 
تيمــــة األطفـــال مــــا .  قصـــتها وينتجهـــا ويعهــــد بتوجيههـــا لشــــخص آخـــر

:  زالــــــت مســــــتمرة حتــــــى ال يمــــــل منهــــــا النــــــاس األطفــــــال المــــــذكورين
،  ” المعبــــــد الملعــــــون “ق الصــــــينى ألنــــــديانا جــــــونز كــــــوان هــــــو الرفيــــــ

، بــــرولين ابــــن الممثــــل چــــيمس  آســــتين هــــو ابــــن الممثلــــة بــــاتى ديــــوك
الميــــــــزة أن الشاشــــــــة صــــــــاخبة بالحركــــــــة مــــــــن !  وهكــــــــذا…بــــــــرولين 

أمـــــا العيـــــب فهـــــو أنـــــه ال .  ، كـــــذلك شـــــريط الصـــــوت البدايـــــة للنهايـــــة
ـــــع الجنســـــيات واألقليـــــات المختل ـــــنفس البـــــراءاة م ـــــل ب ـــــة غيـــــر يتعام ف

 . األميركية والتى امتأل بها الفيلم

  كنغو 
Congo 

 ق م ١٠٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
  . ” كونغو “:  س

Paramount   [The Kennedy/ Marshall Company]. D: 
Frank Marshall. S: John Patrick Shanley. Based on the N: 
Michael Crichton. P: Kathleen Kennedy and Sam Mercer. 
DPh: Allen Daviau. PD: J. Michael Riva. E: Anne V. 
Coates. M: Jerry Goldsmith. CD: Marilyn Matthews. C: 
Mike Fenton and Allison Cowitt. ExcP: Frank Yablans. 
Gorillas: Stan Winston. SupOfVFx: Scott Farrar. 

  Laura Linney. Dylan Walsh. Ernie Hudson. Grant 
Heslov. Joe Don Baker. And Tim Curry. ↑  Ftr: Bruce 
Campbell, Taylor Nichols, Adewalé Lorene Noh, Misty 
Rosas -[last two as Amy the talking gorilla], Mary Ellen 
Trainor, Stuart Pankin, Carolyn Seymour, Romy Rosemont, 
James Karen, Bill Pugin, Lawrence T. Wrentz Robert 
Almodovar, Kathleen Connors, Joel Weiss, John Hawkes, 
Peter Jason, Jimmy Buffet, James R. Paradise. 

،  ” الفضــــــيحة “و”  اغتيــــــال امــــــرأة “و”  حديقــــــة الرعــــــب “مؤلــــــف 
ـــــه الناجحـــــة بـــــدال مـــــن .  يحظـــــى هنـــــا بمعالجـــــة رديئـــــة ومحبطـــــة لروايت

،  درامى الــــرئيس كمــــا يقتضــــى حــــال الســــينماالتركيــــز علــــى الخــــيط الــــ

تترهــــل وتتشــــعب الخيــــوط بــــل وتختــــزل القــــوة الدراميــــة الموجــــودة بهــــا 
الحبكـــــة الرئيســـــة هـــــى بعثـــــة استكشـــــافية فـــــى غابـــــات شـــــرق .  أصـــــال

ـــــزق  ـــــا يقودهـــــا مرت هدســـــون األســـــمر يخطـــــف األضـــــواء ربمـــــا  (أفريقي
، وذلــــك لحســــاب شــــركة اتصــــاالت  ) علــــى نحــــو لــــم يقصــــده الفــــيلم

، للحصــــول علــــى نــــوع فريــــد مــــن المــــاس ينــــتج أشــــعة ليــــزر  ساســــيةتك
ـــــــــة ـــــــــد الوصـــــــــول للمعبد ذات طاقـــــــــة فائق المنجم المهجـــــــــور ـ  ، وعن

ـــواجههم جـــوريلالت متوحشـــة ينفـــرد بهـــا هـــذا المكـــان فقـــط ألغـــت .  ت
المخطوطــــة الصــــراع األساســــى المثيــــر فــــى الروايــــة وهــــو تســــابق شــــركة 

بــــــد الجــــــوريلالت ، وفــــــى المقابــــــل لــــــم ت منافســــــة للوصــــــول للمــــــاس
فـــــى نفـــــس الوقــــت ضـــــخمت عـــــددا مـــــن .  خطــــرا كافيـــــا لصـــــنع فــــيلم

ـــــه ـــــا منهـــــا حق ـــــوفى أي ـــــة دون أن ت ـــــوط الفرعي ، أبرزهـــــا الجـــــوريلال  الخي
المتكلمـــــة التـــــى يســـــعى صـــــاحبها العـــــالم الشـــــاب إلعادتهـــــا لموطنهـــــا 

وهـــــى فكـــــرة جيـــــدة لكـــــن صـــــناع الفـــــيلم اعتقـــــدوا أن مـــــن .  األصـــــلى
ــــم يمنحوهــــا هــــذه الفرصــــة  مالممكــــن أن تكــــون بطلــــة الفــــيل ، بينمــــا ل

ــــا فقط ألنــــه أخــــف ـ  الخــــيط الوحيــــد الــــذى نــــال وزنــــا مناســــبا .  واقعي
ــــوط وأمرحها )  تــــيم كــــارى (هــــو صــــياد الثــــروة رومــــانى األصــــل  ـ  الخي

ــــى يوجــــد بهــــا هــــذا  ــــة الت ــــنچ المجهول ــــة زي ــــد الوصــــول لمدين ــــذى يري ال
ــــه أنهــــا مدينــــة كنــــوز الملــــك  المــــاس .  ســــليمان، والتــــى تقــــول معلومات

ـــــة  ـــــة والرعبي ـــــك ال تبقـــــى ســـــوى بعـــــض التتابعـــــات الحركي بعـــــد كـــــل ذل
ـــــدة ـــــرة  الجي ـــــة منخفضـــــة النب القـــــردة  (، لكنهـــــا قوتهـــــا تمتصـــــها النهاي

تشــــتت الــــزوار لكــــن المعبــــد ينهــــار عليهــــا وتــــدمر البطلــــة الســــاتياليت 
وتجهـــــــض كـــــــل آمـــــــال شـــــــركتها وآمـــــــال الليـــــــزر الجديـــــــد بـــــــال مبـــــــرر 

 . ) مقنع

  كنوز 
Kenouz 

  ق م ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٦صر م
:  قصـــــة وحـــــوار.  أفـــــالم حلمـــــى رفلـــــة]  الشـــــرق لتوزيـــــع األفـــــالم [

ــــة الصــــاوى ــــب:  ؛ ســــيناريو أمين ــــد الحــــى أدي ــــاظر.  عب ــــدس المن :  مهن
؛  رؤوف عبـــــــد المجيــــــــد:  ؛ تصـــــــميم المالبـــــــس مـــــــاهر عبـــــــد النـــــــور

؛  شــــــريف حمــــــودة:  مســــــاعد مخــــــرج أول.  إيفـــــــون ماضــــــى:  تنفيــــــذ
ــــــة:  مصــــــور ــــــارس وهب ــــــدس الصــــــوت ف ــــــاچ كريكــــــور:  ؛ مهن :  ؛ مونت

يـــالبير يـــا أغنيـــة .  عبـــد المســـيح:  إدارة اإلنتـــاج.  عبـــد العزيـــز فخـــرى
علــــــــــى :  ؛ تلحــــــــــين عبــــــــــد الفتــــــــــاح مصــــــــــطفى:  تــــــــــأليف: عــــــــــريس 
ـــــــاء إســـــــماعيل ـــــــديع:  ؛ غن تأليف ـ  الموســـــــيقى التصـــــــويرية .  إلهـــــــام ب

ــــادة األوركســــترا ــــدير اإلنتــــ.  فــــؤاد الظــــاهرى:  وقي منيــــر حلمــــى :  اجم
:  إنتـــــاج.  عبـــــد الحلـــــيم نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  .M.A.ECـ  رفلـــــة 

  . نيازى مصطفى:  إخراج.  حلمى رفلة
:  بطولــــــة.  ¤:  فــــــى.  عمــــــاد حمــــــدى.  ] نبيلــــــة عبيــــــد [ـ  نبيلــــــة 
ـــــى  >،  يوســـــف شـــــعبان:  مـــــع.  كمـــــال الشـــــناوى.  كوكـــــا ـــــد الغن عب
ــــيم خطــــاب ، إحســــان القلعــــاوى قمــــر ــــد العل ،  ظــــيم شــــعراوى، ن ، عب

  . < ، كنعان وصفى ، محمد أباظة ، سامية رشدى كامل أنور
فــــــيلم .  إحــــــدى الواحــــــات وصــــــراع المــــــاء الممتــــــد عبــــــر األجيــــــال

، أصــــــــغر نســــــــبيا ممــــــــا اعتــــــــاد نيــــــــازى مصــــــــطفى وكوكــــــــا  صــــــــحراوى
، يقتلونــــــه إلــــــى أن  ابنــــــة شــــــيخ ظــــــالم تحــــــب شــــــابا عــــــادال.  تقديمــــــه

ـــا ـــزال حي ـــه ال ي ـــة هندســـية  يتضـــح بعـــد عشـــرين عامـــا أن ، وجـــاء مـــع بعث
.  األســــــرة المســــــتغلة تتحــــــدى الجميــــــع.  لحفــــــر آبــــــار ميــــــاه جديــــــدة

  . ، والموضوع جذاب بشكل عام األداء والتصوير جيدان
  كهرمان 

  ق أأ ١٣٠)  س/  ت ( ١٩٥٨مصر 
ـــــــالم [ ـــــــع األف ـــــــة للســـــــينما]  الشـــــــرق لتوزي ـــــــد :  قصـــــــة.  العربي فري

الســـــيد :  ؛ حـــــوار ، فريـــــد شـــــوقى الســـــيد بـــــدير:  ؛ ســـــيناريو شـــــوقى
ــــدير ــــأليف:  األغــــانى.  فــــؤاد الظــــاهرى:  الموســــيقى التصــــويرية.  ب :  ت

ــــــورة ــــــروك وفتحــــــى ق محمــــــود الشــــــريف :  ؛ األلحــــــان إســــــماعيل الحب
.  < نجيـــــــــــب الســـــــــــلحدار:  الرقصـــــــــــات >؛  ومحمـــــــــــد المـــــــــــوجى
ـــــدس الصـــــوت ـــــز فاضـــــل:  مهن ـــــاظر عزي ـــــدس المن ـــــد :  ؛ مهن مـــــاهر عب

ـــــــر :  مونتـــــــاچ.  عاوىأحمـــــــد الســـــــب:  ؛ مســـــــاعد المخـــــــرج النـــــــور ألبي
ـــــده نجيـــــب ـــــة عب ـــــاج.  محمـــــود نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  ، عطي :  إنت

  . السيد بدير:  إخراج.  رمسيس نجيب
.  جمـــــال ســـــامى.  يحيـــــى شـــــاهين:  مـــــع.  هـــــدى ســـــلطان:  بطولـــــة

ــــــراهيم ــــــد المــــــنعم إب ــــــردوس محمــــــد.  ، فهمــــــى عمــــــر عب ، محمــــــد  ف
، عبـــــد  أحمـــــد لوكســـــر.  ، ريـــــاض القصـــــبجى ، زينـــــات علـــــوى توفيـــــق

ــــــاس  ، عواطــــــف رمضــــــان ، محمــــــد ســــــليمان المــــــنعم إســــــماعيل ، عب
:  ؛ والطفــــــل ، عبــــــد المجيــــــد عــــــامر ، عبــــــد النبــــــى محمــــــد نجيــــــب

،  ، ليلــــــى حمــــــدى ، كامــــــل أنــــــور نظــــــيم شــــــعراوى.  أحمــــــد فرحــــــات
ــــــــــر الفنجــــــــــرى علــــــــــى رشــــــــــدى ــــــــــة محمــــــــــد ، مني ، حســــــــــين  ، حوري

  . ، حسن أتله إسماعيل
غيـــــــر ’  غـــــــادة الكاميليـــــــا ‘إحـــــــدى المعالجـــــــات المصـــــــرية لروايـــــــة 

طالــــب جــــامعى مــــن دمنهــــور يقــــيم .  مقنعــــة المواقــــف ونمطيــــة التمثيــــل
،  بعــــــد التحاقــــــه بكليــــــة الهندســــــة فــــــى شــــــقه للعــــــزاب باألســــــكندرية

، فيـــــــأتى أخـــــــوه الريفـــــــى  ويتعـــــــرف علـــــــى راقصـــــــة ويقـــــــع فـــــــى حبهـــــــا
، إال أنــــــــه يضــــــــطر لرعايتهــــــــا  ، ويقنعهمــــــــا بتــــــــرك بعضــــــــهما الشــــــــيخ

ــــى األمــــر، فيشــــك  لمرضــــها القاتــــل اإلذاعــــى فهمــــى عمــــر .  أخــــوه ف
ــــــذى يشــــــاركه البطــــــل  ــــــى دور الصــــــعيدى خــــــريج اآلداب ال ــــــب ف محب

  . الشاب وزميله عبد المنعم إبراهيم شقته فى حى كامپ شيزار
   ٢/١كواليس الصحافة 

The Paper 
  ق م ١١٢)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

Universal [Imagine]. C: Jane Jenkins, Janet Hirshenson. 
M: Randy Newman.  Make Up Your Mind W and Perf:  
Randy Newman; P: Don Was & Randy Newman. CD: Rita 
Ryack. FEs: Daniel Hanley, Michael Hill. PD: Todd 
Hallowell. DPh: John Seale. ExcPs: Dylan Sellers, Todd 
Hallowell. Co-P: David Koepp. P: Brian Grazer, Frederick  
Zollo. W: David Koepp & Stephen Koepp. D: Ron Howard. 

 ↑ AscP: Louisa Velis; Aldric La’Auli Porter. AD: Maher 
Ahmad. 

Michael Keaton. Glenn Close. Marisa Tomei. Randy 
Quaid. And Robert Duvall. ¤ Jason Alexander. Spalding 
Gray. Catherine O’Hara. Lynne Thigpen. Clint Howard, 



٢٩٣  

Geoffrey Owens. Amelia Campbell, Jill Hennessy. William 
Prince, Augusta Dabney. Bruce Altman, Jack McGee. Bobo 
Lewis, Edward Hibbert.  ↑ Ftr: Jim Meskimen, Siobhan 
Fallon, Rance Howard, Mike Sheehan, Michael Moran, 
Cedric Young, Michael Countryman, James Ritz, Sally-Jane 
Heit, Herbet Rubens. Jason Robards, Jack Kehoe, Roma 
Maffia. 

، تقــــدم فـــــى  أحــــداث يـــــوم واحــــد فـــــى صــــحيفة نيـــــو يوركيــــة شـــــعبية
كييتــــــون محــــــرر رئــــــيس فــــــى . إطــــــار ســــــاخر ال يخلــــــو مــــــن المغــــــزى 

الصــــــحيفة يســــــعى لكشــــــف ســــــر جريمــــــة قتــــــل رجــــــل بيــــــزنس أبــــــيض 
، ويكتشـــــــــف أن الشـــــــــابين الـــــــــزنجيين المقبـــــــــوض  حـــــــــدثت صـــــــــباحا
، بـــأمر مـــن المـــديرة  ، لكـــن بعـــد طبـــع الصـــحيفة فعـــال عليهمـــا بـــريئين

يتــــوازى مــــع هــــذا أنــــه يــــوم وضــــع .  الحاقــــدة عليــــه ) كلــــوز ( اإلداريــــة
ــــــه  ــــــاى  (زوجت ــــــا لمولودهــــــا) توم ــــــا .  ، بينمــــــا هــــــو مشــــــغول تمام طبع

ـــــــة الكثيـــــــر !  هنـــــــاك نهايـــــــات ســـــــعيدة لكـــــــل شـــــــىء مـــــــن أدوار الحلي
 . لصحفيين نيو يوركيين حقيقيين

AAN: OSong )Make up Your Mind -Newman -M and 
Lyr). 

 ضربات قاسية —كوپالن 
Coplan —Coups Durs 

 ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى [ق م  ٨٥)   ت  ( ١٩٨٨فرنسا ح 
Anténne 2; Le Sabre; Bibo TV et Film; Télévison Suisse 

Romande. P: Le Sabre -Quentin Raspail. S: Philippe 
Madral, Gilles Béhat. Dialogues: Hector Drand. D: Gilles 
Béhat. 

[Philippe Caroit. Pierre Dux]. ¤. Daniel Albryschski. 
Kristina van Eyck. Isabelle Renauld. Manfred Seipold.  ↑ 
Manfred Andrea, Joachim Kemmer, Robert Dietl, Herbert 
Chwoika, Reinhard von Bauer, Michaël de Winter, Urs 
Remond, Karl-Ulrich Meves, Georg Tryphon, René 
Schönenberger, Lutz Weidlich, Nadja Engelbrecht, Tom 
Delinger, Uwe Wilhelm, Hans-Martin Stier. 

إلــــى  اختطــــاف عــــالم ضــــوئيات كمبيــــوتر فرنســــى مــــن أصــــل پولنــــدى
ـــة  ، بـــرلين الشـــرقية ـــه فـــى بـــرلين الغربي فـــى نفـــس الوقـــت مصـــرع زميلت

مغــــــــامرة لرجــــــــل االســــــــتخبارات الفرنســــــــى  .  قبــــــــل عبورهــــــــا للشــــــــرق
، حيــــــث يتضــــــح أنــــــه هــــــرب بســــــبب حبــــــه لهــــــا  كــــــوپالن الســــــتعادته

مغــــامرة متوســــطة .  واضــــطرارها هــــى للعــــودة للشــــرق مــــن أجــــل أســــرتها
ـــــة ، مـــــع خاتمـــــة ســـــاخرة مـــــن االســـــتخبار  اإلثـــــارة ات المركزيـــــة األميركي

 . التى قتلت العالمة دون علم دقيق باألمور

   ٢/١كورينا 
Corrina, Corrina 

 ق م ١١١)  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
New Line Cinema. C: May Gail Artz, Barbara Cohen. 

MSup: Bonnie Greenberg. Themes: Thomas Newman. Scr: 
Rick Cox. Ms. Goldberg’s Costumes: John Hayles. CD: 
Francine Jamison-Tanchuck. E: Lee Percy. PD: Jeannine 
Claudia Oppewall. DPh: Bruce Surtees. Line P: Eric 
McLeod. ExcPs: Ruth Vitale, Bernie Goldmann. P: Paula 
Mazur. P: Steve Tisch. W.P.and D: Jessie Nelson.  ↑ 
AscP: Joseph Fineman. Additional Editor: Lynzee 
Klingman. 

Whoopi Goldberg. Ray Liotta. ¤. Tina Majorino. Wendy 
Crewson. Larry Miller. Erica Yohn. Jenifer Lewis. And 
Joan Cusack. Harold Sylvester, Steven Williams, Patrika 
Darbo. Lucy Webb, Courtland Mead, Asher Metchik. And 
Don Ameche -as Grandpa Harry.  ↑ Noreen Hennessy, 
June C. Ellis, Mimi Lieber, Karen Leigh Hopkins, Lin 
Shaye, Pearl Huang, Marcus Toji, Lowis Mustillo, Don 
Bugsley, Lynette Walden, Brent Spiner, Bryan Gordon, 
Jevetta Steele, Yonda Davis, Curtis Williams, Briahnna 
Odom, Ashley Taylor Walls, Wendy Crewson, Sue Carlton, 
Tommy Bertelsen, Kyle Orsi, Maud Winchester, K.T. 
Stevens, Chris Chisholm, Bryan A. Robinson, Roz Witt, 
Sean Moran. 

، ويبــــــــدأ فــــــــى اســــــــتئجار جليســــــــات  زوج تمــــــــوت زوجتــــــــه الشــــــــابة
ل فــــــى النهايــــــة الســــــمراء متســــــيبة مــــــن فــــــرط عيــــــوبهن يقبــــــ.  لطفلتــــــه
ـــاع ـــة عـــن صـــمتها الطب ،  ، إال أنهـــا ســـرعان مـــا تفلـــح فـــى إخـــراج الطفل

.  وكـــــذا تخفيــــــف حزنهــــــا باألفكـــــار الدينيــــــة عــــــن المـــــوت ومــــــا بعــــــده
ــــــة أن .  ، وكــــــذا األب أيضــــــا تتعلــــــق بهــــــا الفتــــــاة بشــــــدة حبكــــــة النهاي

درامـــــا .  تحجـــــب الفتـــــاة عـــــن أول أيـــــام المدرســـــة فيثـــــور األب عليهـــــا
اطفيـــــة إجتماعيـــــة بهـــــا بعـــــض اللحظـــــات الخفيفـــــة مـــــن جولـــــدبيرج و ع

ـــــه ـــــن مـــــن ليوتـــــا ومـــــاچورينو فـــــى دورى األب وطفلت .  أداء صـــــامت رزي
ســـــــنوات طانـــــــت جولـــــــدبيرج قـــــــد أدت شخصـــــــية جليســـــــة  ٦قبـــــــل 

، ويبــــدو أنهــــا  ” قلــــب كــــالرا “األطفــــال المحنكــــة واســــعة الحيلــــة فــــى 
 . أرادت هنا إعادتها على نحو أكثر مرحا وخفة ظل

    ٢/١كوفاديس 
Quo Vadis 

  ق م ١٧١)    ف/   ت  ( ١٩٥١أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. M: Miklos Rozsa. E: Ralph E. 

Winters. AD: Cedric Gibbons, Edward Carfagno, Hugh 
Hunt, William Horning. DPh: Robert Surtees, Williim V. 
Skall. S: John Lee Mahin, S. H. Behrman, Sonya Levien. 
Based on the N: Henryk Sienkiewitz. P: Sam Zimbalist. D: 
Mervyn le Roy. 

Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Genn, Peter Ustinov, 
Patricia Laffan, Finlay Currie, Abraham Sofaer, Marina 
Berti. Buddy Baer, Felix Aylmer, Nora Swinburne, Ralph 
Truman, Norman Wooland, Peter Miles, Geoffrey Dunn, 
Nicholas Hannen, D.A. Clarke-Smith. Rosalie Crutchley, 
John Buddock, Arthur Walge, Elspeth March, Strelsa 
Brown, Alfredo Varelli, Roberto Ottaviano, William Tubbs, 
Pietro Tordi. 

ـــان ــــينيكيوس قائـــد روم ـــاركوس ف ـــا ابنـــة م ى مظفـــر يقـــع فـــى غـــرام ليچي
.  ملــــك الــــبالد التــــى تحمــــل نفــــس اســــمها والمــــأخوذة كأمــــة فــــى رومــــا

، والحبكــــــة أن يحــــــرق  ، والعصــــــر هــــــو عصــــــر نيــــــرون هــــــى مســــــيحية
، فتـــــوعز  األخيـــــر رومـــــا بحثـــــا عـــــن إلهـــــام شـــــعرى لقصـــــيدته الجديـــــدة
، أن يحــــاكم  إليــــه زوجتــــه الغيــــور مــــن حــــب فـــــينيكيوس لليچيــــا دونهــــا

كيــــــف ســــــينجو الــــــبطالن مــــــن .  ين بتهمــــــة حــــــرق المدينــــــةالمســــــيحي

، هــــــى التتابعــــــات  ) حتــــــى بــــــدون معجــــــزة ســــــماوية (أنيــــــاب األســــــود 
لحـــــد مـــــا يقـــــدم نفـــــس مـــــا قدمـــــه سيســـــيل .  المفتعلـــــة نســـــبيا للنهايـــــة

دى ميـــل علـــى نحـــو أكثـــر تماســـكا بكثيـــر أعتمـــادا علـــى مصـــدر .  بـــى
ــــل  أدبــــى آخــــر ــــك قب وإن  (’  عالمــــة الصــــليب ‘عامــــا فــــى  ١٩، وذل

فـــــى طـــــابور  ـ  واألضخم بالطبعـ  هـــــو الرابـــــع ’  كـــــو فــــــاديس ‘كـــــان 
، ناهيـــك عـــن أنـــه لـــم يســـد  معالجـــات روايـــة الپوالنـــدى سينكيوفــــيتش

الطريــــــــق أمــــــــام معالجــــــــة خامســــــــة مــــــــن التليفـــــــــزيون اإليطــــــــالى عــــــــام 
ـــــــدا.  ) ١٩٨٥ ـــــــة تأكي ـــــــة رفيع ـــــــا قيمـــــــا إنتاجي ، وبنجـــــــوم  ســـــــتجد هن

ـــــة لروشـــــا مســـــتقاة مـــــن ألحـــــان ، وموســـــيقى مز  يتملكـــــون المشـــــاعر لزل
ـــــت فيهـــــا  العصـــــر ـــــى ذهب ـــــه يظـــــل ككـــــل نموذجـــــا للحـــــاالت الت ، لكن

بـــــدال .  بعـــــض الملحميـــــات الهوليووديـــــة للنهايـــــة فـــــى تبســـــيط التـــــاريخ
مــــــن تحليــــــل اإلرهاصــــــات التــــــى أفضــــــت فــــــى النهايــــــة لتحــــــول رومــــــا 

ــــار إمبراطوريتهــــا العظمــــى ــــم انهي ــــا   للمســــيحية ومــــن ث ــــرون هن ، قــــدم ني
ــــــــو  ــــــــان  نكمجــــــــرد مجن ــــــــع انتصــــــــار األدي ــــــــل م ــــــــن التعام ــــــــدال م ، وب

علــــــى الوثنيــــــة كبدايــــــة مؤســــــفة لقــــــرون الظــــــالم العشــــــر ’  المــــــتجالة ‘
، قــــــــدم المســــــــيحيون كمجــــــــرد شــــــــهداء رقيقــــــــى القلــــــــوب  الدامســــــــة

ـــــا متماشـــــيا مـــــع الحقيقـــــة أنهـــــا   ( الجـــــزء الوحيـــــد المهـــــم المجســـــد هن
لــــم يحــــظ .  ) كــــأى ديــــن بــــدأت وســــط طبقــــة العبيــــد وانتصــــرت بهــــم

، لكنـــــه يظـــــل أحـــــد النجاحـــــات الكبيـــــرة التـــــى  ترام نقـــــدى يـــــذكربـــــاح
ـــة مـــع  ـــة والتـــى وصـــلت إلـــى ذراهـــا الفني دشـــنت عقـــد الســـينما الملحمي

أو الصـــــهاينة بصـــــياغة  (الفنـــــانين األقـــــل مســـــيحية واألوضـــــح علمانيـــــة 
ــــــــبعض ــــــــى ســــــــتوديوهات .  ) ال ــــــــع وف ــــــــى المواق ــــــــل ف ــــــــذ بالكام التنفي

 . جدها الذهبى، فى واحدة من ذرى م شينشيتا اإليطالية
AAN: Pic; SptA (Genn); SptA (Ustinov); Cgr -Color; CD 

-Color; Ad-SD (Horning, Gibbons and Carfagno -AD, Hunt 
-SD); FE; Scrg of a Dramatic or Comedy Pic. 

  ٢/١كوكب آخر 
Krull 

  ق م ١٢١)  س/   إى فـى سى ( ١٩٨٣بريطانيا 
  . ” قاهر الجبال “:   ؛ ف ” السفاح والعمالقة “:   س

[Columbia] Barclays Mercantile Industrial Finance [Ted 
Mann/ Ron Silverman]. VFxPh: Paul Wilson, B.S.C.; 
OpticalFx: Robin Browne. AscP: Geoffrey Helman. CD: 
Anthony Mendleson. SpMUpDesigned: Nick Maley. 
MCompAndCond: James Horner. VFxSup: Derek 
Meddings. FE: Ray Lovejoy. PD: Stephen Grimes. DPh: 
Peter Suschitzky. ExcP: Tedi Mann. W: Stanford Sherman. 
P: Ron Silverman. D: Peter Yates. 

Str: Ken Marshall. Lysette Anthony. Freddie Jones. >Alun 
Armstrong, David Battley, Bernard Bresslaw. Liam Neeson, 
Dicken Ashworth, Todd Carty, Robbie Coltrane. John 
Welsh, Graham McGrath, Tony Church, Bernard Archard, 
Belinda Mayne, Clare Mcintyre.< And Francesca Annis -as 
Widow of the Web. 

أى  (سحر لكـــــن مــــــن تيـــــار الــــــال عضـــــالت فيهــــــا ـ  وـ  فانتازيـــــا سيف
ـــز ـــى الســـحر التركي ـــر عل ـــه .  ) أكث ـــال واســـع مـــع توجي ـــو مـــن خي ال يخل

،  مــــتقن ومنــــاظر مبهــــرة وإنتــــاج ضــــخم ســــخى ضــــرب بــــه كثيــــرا المثــــل
لكــــــن اإليقــــــاع يعــــــانى مــــــن الــــــبطء والمخطوطــــــة مــــــن الفقــــــر لألســــــف 

ـــــــــى قصـــــــــره الحجـــــــــرى .  الشـــــــــديد ـــــــــن الفضـــــــــاء ف ـــــــــأتى م وحـــــــــش ي
، ويخطـــــــف  ، وينشـــــــر الرعـــــــب بواســـــــطة جـــــــيش مقاتليـــــــه المســـــــحور
، فيجمـــــــع  ) الرائعـــــــة الصـــــــغيرة ليســـــــيت أنتـــــــونى (لشـــــــابة الملكـــــــة ا

عـــــــــــددا مـــــــــــن المقـــــــــــاتلين )  كـــــــــــين مارشـــــــــــال (الملـــــــــــك الشـــــــــــاب 
.  وبمســــاعدات متنوعــــة مــــن الســــحرة األخيــــار يــــنجح فــــى دحــــر الشــــر

مــــــن أفضــــــل المــــــؤثرات تشــــــاكل إنســــــان لكلــــــب أو ألوزة فــــــى نفــــــس 
 بالحاســــــوب لــــــم يلفــــــت األنظــــــار إال ـ  المورفينجـ  التشــــــاكل  (اللقطــــــة 

ـــــى  ـــــة المشـــــاهد ف ـــــنفس نوعي ـــــد خمـــــس ســـــنوات ل ـــــرة ملموســـــة بع بطف
،  ) ] ” القــــزم المغــــامر “ [’  ويللــــو ‘سحر آخــــر هــــو ـ  وـ  فــــيلم سيف

 . ومن أردأ المؤثرات جياد تنطلق النيران من أرجلها

  ☺  ٢/١كوكب القرود 
Planet of the Apes 

 ق م ١١٢)  مور  ( ١٩٦٨أميركا 
[Twentieth Century Fox] APJAC Productions. M: Jerry 

Goldsmith. Creative MUpDesign: John Chambers. DPh: 
Leon Shamroy, A.S.C. AD: Jack Martin Smith, William 
Creber; SD: Walter M. Scott, Norman Rockett; SpPhFx: 
L.B. Abbott, A.S.C., Art Cruickshank, Emil Hosa, Jr. FE: 
Hugh G. Fowler, A.C.E.; PMg: William Echharot; AstD: 
William Hissel; Sd: Herman Lewis, David Dockendorf; CD: 
Morton Haack. AscP: Mort Abrahams. S: Michael Wilson 
and Rod Serling; Based on the N: Pierre Boulle. P: Arthur 
P. Jacobs. D: Franklin J. Schaffner. 

Charlton Heston in. ¤. Co-Str: Roddy McDowall. Kim 
Hunter. Maurice Evans. James Whitmore. James Daly. 
Intrd: Linda Harrison -as Nova. With: Robert Gunner, Lou 
Wagner, Woodrow Parfrey, Jeff Burton, Buck Hartalian, 
Norman Burton, Wright Hing, Paul Lambert. 

شــــــهيرة لســــــينما الخيــــــال العلمــــــى لــــــيس فقــــــط مــــــن الكالســــــيات ال
ــــة ، والتــــى يعنيهــــا الجميــــع  إلســــقاطاتها السياســــية واالجتماعيــــة الجريئ

— ٢٠٠١ “فــــــى نفــــــس ســــــنة  (وال ســــــيما شــــــافنر والتــــــى حققــــــت 
طفـــــرة فـــــى النظـــــر بجديـــــة لمـــــا تحـــــاول ســـــينما )  ” أوديســـــا الفضـــــاء

، إنمـــــا أيضـــــا ألنـــــه علـــــى األقـــــل اعتبـــــر عالمـــــة  الخيـــــال العلمـــــى قولـــــه
ــــق الوجــــوه ــــق بتنمي ــــوم فيمــــا يتعل ــــدرس الي ــــة ت ــــازة .  تاريخي معالجــــة ممت
األحــــــداث تــــــوحى .  مـــــن رود ســــــيرلينج لروايـــــة پييــــــر بــــــوللى الشـــــهيرة

والنهايــــــة  (بــــــاألرض فــــــى المســــــتوى التقنــــــى لبدايــــــة القــــــرن العشــــــرين 
، تــــدور فـــــى كوكـــــب  األحـــــداث كمــــا تعـــــرف.  ) مفاجــــأة تتعلـــــق بهــــذا

ـــــــل ـــــــه القـــــــردة بتطـــــــور هائ ـــــــز في ـــــــث يصـــــــبح رواد الفضـــــــاء  ، تتمي بحي
إنـــــه  ‘تعليـــــق طريـــــف .  األرضــــيين الـــــذين ســـــقطوا هنـــــاك مجـــــرد عبيـــــد

ـــــــيلم الـــــــذى أغلـــــــق مســـــــارح عـــــــرض أفـــــــالم كليشـــــــهات الخيـــــــال  الف
 . پيتر نيكوللز ناقد الخيال العلمىـ  ’  العلمى

AA: Honorary -Statuette (John Chambers forhis 
outstanding make-up achievement). 

AAN: CD; OScr for a Motion Pic -Not a Musical. 

   ٢/١مشروع فوربين —كولوَسس 
Colossus —The Forbin Project 

 ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٦٩أميركا 
Aka: The Forbin Project (OTitle). 
Universal. M: Michel Columbier. AD: Alexander 

Golitzen, John J. Lloyd. SpVFx: Whitey McMahon. DPh: 
Gene Polito. S: James Bridges. Based on the N Colossus by 
D.F. Jones P: Stanley Chase d Joseph Sargent 

Eric Braeden, Gordon Pinsent, Susan Clark, William 
Schallert. 
فــــى يــــوم إدخــــال الحاســــوب العمــــالق للقــــوات المســــلحة األميركيــــة 

تصــــال بنظيــــره الروســــى الــــذى لــــم للخدمــــة يكــــون أول مــــا يفعلــــه هواال
ـــه شـــيئا ـــى  يكـــن يعلـــم أحـــد عن ، ويفلحـــان معـــا فـــى فـــرض إرادتهمـــا عل

ــــذاك الفتقادهــــا للمنطــــق ولغريزتهــــا  ــــدو قزمــــا تافهــــا آن ــــى تب البشــــرية الت
ـــــة ـــــر جـــــدا  .  العدواني ـــــة ومثي ـــــد الرؤي ـــــق وبعي ـــــالى علمـــــى عمي عمـــــل خي
، لكـــــــن أساســـــــا للطائفـــــــة عاشـــــــقة النظـــــــر لالنســـــــانية فـــــــى  كتشـــــــويق
يبـــــدو أن يونيفرســـــال .  ا الحقيقـــــى بـــــال تهويمـــــات ميتافيزيائيـــــةحجمهـــــ

كانــــت تتخيــــل لــــه نجاحــــا أكبــــر ولــــذا أعــــادت عنونتــــه بإضــــافة عنــــوان 
ـــه األصـــلى ـــة لعنوان ـــوربين هـــو اســـم المصـــمم.  الرواي ـــا كولوَســـس  ، ف أم

فهــــى اســــم الحاســــوب نفســــه وهــــى تعنــــى المــــارد واألرجــــح أنهــــا تحيــــة 
ـــــه أول حاســـــوب إليكتر  ـــــد أن ـــــالمـــــا يعتق ـــــة فـــــك  ونـــــى إطالق ، وهـــــو آل

ـــــــى  ـــــــى أدت ألن تشيرتشـــــــيلل كـــــــان يجـــــــد عل ـــــــة الت الشـــــــفرة البريطاني
ـــــــه كـــــــل صـــــــباح منـــــــذ  نـــــــص أوامـــــــر هتلـــــــر الالســـــــلكية  ١٩٤١مكتب

أو قــــــل بــــــاألكثر شــــــبه ـ  الواقــــــع أنــــــه كــــــان آلــــــة متخصصــــــة .  لقادتــــــه
ــــه عــــادة كحاســــوب ـ  حاسوب ــــرف ب ، فالحواســــيب شــــىء عــــام  وال يعت

 . هنا يأتى مغزى التحية ، ومن المقاصد بالضرورة

  كوماندو الجبار 
Commando 

  ق م ٩٠)  *ف/  س/   مور/   ت  ( ١٩٨٥أميركا 
  . ” كوماندو “:  *ف

Twentieth Century Fox. [Silver Pictures]. MComp: James 
Horner. AscPs: Joseph Loeb III and Matthew Weisman. E: 
Mark Goldblatt, John F. Link, Glenn Farr. PD: John 
Vallone. DPh: Matthew F. Leonetti, A.S.C. St: Joseph Loeb 
III & Matthew Weisman and Steven E. deSouza. S: Steven 
E. deSouza. P: Joel Silver. D: Mark L. Lester. 

Arnold Schwarzenegger. ¤. Rae Dawn Chong. Dan 
Hedaya. Vernon Wells. James Olson. David Patrick Kelly, 
Alyssa Milano, Bill Duke. 
ـــة اســـمها فــــال  ـــة تخيلي ـــوار فـــى دولـــة التيني البطـــل كومانـــدو ناصـــر الث
ــــه العــــودة  ــــب من ــــه ويطل ــــوع يختطــــف ابنت ـــــيردى واآلن رئيســــها المخل ف
وقتـــل الـــرئيس الحـــالى الـــذى يثـــق بـــه ويمكـــن لـــه بـــالطبع الوصـــول لـــه 

ســــاعة قبــــل  ١١يبقــــى أمامــــه يقفــــز مــــن الطــــائرة ومــــن ثــــم .  عـــن قــــرب
ـــــن المختطـــــف  وصـــــول الطـــــائرة واكتشـــــاف هبوطـــــه ـــــتخلص م ، كـــــى ي

ـــــه الشرســـــين ـــــأفالم االنتقـــــام الوحشـــــى .  وأعوان ـــــذى يصـــــل ب ـــــيلم ال الف
ـــــــد ـــــــى مـــــــدى جدي ـــــــه تقـــــــديم أبطـــــــال  إل ـــــــدو أن أحـــــــدا بإمكان ، وال يب

ـــــده ـــــالم بع ـــــة مشـــــاة مضـــــادة للـــــدبابات  األف ـــــن تســـــليح كتيب ـــــل م ، بأق
ابع النهايــــــــة بمعركــــــــة األيــــــــدى بــــــــين تتـــــــ!  فـــــــوق صــــــــدر كــــــــل مــــــــنهم

.  شـــــوارزينيجر وويلـــــز هـــــى األعنـــــف مـــــن نوعـــــه حتـــــى ذلـــــك الحـــــين
ككــــــــل هــــــــو فــــــــيلم نشــــــــاط درجــــــــة ب بإمكانــــــــات ضــــــــخمة وبدايــــــــة 
اللمســـــات اإلنســـــانية فـــــى أدوار شـــــوارزينيجر التـــــى جعلتـــــه بعـــــد قليـــــل 

 . نجم القمة بال منازع لسنوات

  كومبارس 
  ]  فـيديو  [ق م  ١٨٠)  ت ( ١٩٨٨مصر 
ــــــد الفتــــــاح رزق:  قصــــــة :  إخــــــراج.  رزق الســــــيوى:  ســــــيناريو.  عب

  . حسن سيف الدين
، نعيمــــــــة  ، كــــــــوثر العســـــــال ، ســـــــعيد عبــــــــد الغنـــــــى ســـــــناء يــــــــونس

، محمــــــــد عبــــــــد  ، عبــــــــد المــــــــنعم إبــــــــراهيم ، رجــــــــاء أمــــــــين الصــــــــغير
، أحمـــــد  ، حـــــافظ أمـــــين ، محمـــــد فـــــرج ، بثينـــــة عبـــــد النبـــــى الجـــــواد
  . ، أمل مصطفى ، صافيناز الل، منى ه ، عبد الهادى أنور نبيل

، كومبــــارس تعتقــــد  فكــــرة جيــــدة أفســــدت بالملــــل والطــــول الشــــديد
إنهــــــــا موهوبــــــــة وتحلــــــــم بالنجوميــــــــة رغــــــــم حياتهــــــــا المحبطــــــــة ماديــــــــا 

، وتصـــــاب بانفصـــــام  تـــــدريجيا تعـــــيش فـــــى وهـــــم الشـــــهرة.  وعاطفيـــــا
  . الشخصية

  الكومندان 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . إسماعيل حسن:  إخراج

، وفــــــــاء  ، وحيــــــــد ســــــــيف ، محســــــــن ســــــــرحان محيــــــــى إســــــــماعيل
، عمـــــاد  ، أحمـــــد راتـــــب ، ســـــميرة صـــــدقى ، ســـــهير البـــــارونى ســـــالم
  . محرم

ـــــــين مـــــــن المســـــــاجين  ـــــــة تـــــــدور حـــــــول هـــــــرب اثن مغـــــــامرات كوميدي
، ذلـــــــك بإدعـــــــاء  الخطـــــــرين للمشـــــــاركة فـــــــى عمليـــــــة عقـــــــاقير كبـــــــرى

ـــــم تنقـــــذ الفـــــيلم.  تصـــــوير فـــــيلم فـــــى الســـــجن ـــــة ل مـــــن  مفاجـــــأة النهاي
  . الركاكة الزائدة



٢٩٤  

  
  : الكون الميكروى

  ’ !  عالم الحشرات كما لم تقدمه السينما قط ‘
    ٢/١الكون الميكروى 

Microcosmos 
 ]  وثائقى  [ق م  ٧٦)   — ( ١٩٩٦فرنسا 

[President Films] Galatee Films; France 2 Cinema; Bac 
Films [Delta Images; Les Productions JMH; Television 
Suisse Romande; Urania Films; Canal +]. D: Claude 
Nuridsany, Marie Perennou. ␡ ↑ P: Jacques Perrin, 
Christophe Barratier, Yvette Mallet. Ph: Claude Nuridsany, 
Marie Perennou, Hughes Ryffel, Thierry Machado. E: 
Marie-Josephe Yoyotte, Florence Ricard. Sd: Philippe 
Barbeau, Bernard Leroux. M: Bruno Coilais. SdCreation: 
Laurent Quaglio. ExcPs: Michel Fature, Philippe Gautier, 
André Lazare, Patrick Lancelot. 
␡ ↑ With, in order of their appearance on the screen: 

Ladybird with seven spots, Swallow-tail butterfly, Climbing 
caterpillar, Bee gathering pollen from the sage flower, 
Long-tailed blue caterpillar, Burgundy snails, New-born 
caterpillar of the Jason butterfly, Argiope Spider, Bombyle 
(gathering fly), Processionary caterpillers, Red ants, 
Gathering ants, Polist wasps, Sacred beetle, Pheasant, Water 
spiders, Notonects, Argyronet Spider (with its diving bell), 
Young Agrion dragon-flies, Eucera bee in love with the 
Ophrys orchid,  Drosera carnivorous plant, Rhinoceros 
beetle, Iule, Stag beetles, Bucephal caterpillars, Diablotin, 
Great peacock moth, Cousin mosquito and its 
metamophosis. 
ســــوپر وثائقيــــة تقــــدم عــــالم الحشــــرات كمــــا لــــم تقدمــــه الســــينما قــــط 

بمـــــــا فيـــــــه االســـــــهامات الـــــــوافرة الســـــــابقة لهـــــــذا لثنـــــــائى  (مـــــــن قبـــــــل 
عامـــــــا فـــــــى التصـــــــوير  ١٥، ويقـــــــف وراءه جهـــــــد نحـــــــو  ) الفرنســـــــى

ــــات الضــــرورية للتصــــوير المقــــرب جــــدا للحشــــرات فــــى وابتكــــار التقن ي
صــــــمت وبــــــالتحكم عــــــن بعــــــد للوصــــــول لكافــــــة الزوايــــــا فــــــى تعاقــــــب 

ـــــا.  ســـــريع ـــــدا النتيجـــــة مبهـــــرة حرفي ـــــى هـــــذا أن  تأكي ـــــد عل ، لكـــــن يزي
ــــدراما  ــــق ال ــــى خل ــــا ف صــــانعيه أفلحــــا ببراعــــة وطــــوال كــــل الوقــــت تقريب

 كمـــــــا فـــــــى تتــــــــابع (والكوميـــــــديا والرعـــــــب بـــــــل وتهليـــــــل المشـــــــاهد 
الخنفســــــاء التــــــى انحشــــــرت منهــــــا كــــــرة البــــــراز داخــــــل شــــــوكة نبــــــات 

البنيــــة العامــــة تتبــــع مــــا يحــــدث .  ) وراحــــت تكــــافح طــــويال لتخليصــــها
ــــــام  فــــــى هــــــذا الكــــــون الميكــــــروى للحشــــــرات علــــــى امتــــــداد أحــــــد أي

تتــــابع العنــــاق بــــين  (هــــذا النهــــار ويحفــــل بمشــــاهد الحــــب .  الصــــيف
دث وال حــــرج رغــــم أن حــــ (، والقتــــل  ) محــــارتين بــــدا كــــرقص الباليــــة

ــــــف قــــــدر اإلمكــــــان ، والتنــــــاول  خطــــــة الفــــــيلم الرســــــمية تجنــــــب العن
،  يشــــدد فــــى معظــــم الحــــاالت علــــى بــــؤس الضــــحية والتعــــاطف معهــــا
ـــارين ـــين طـــرفين جب ـــة ب ـــه علـــى العنـــف نفســـه كمعـــارك متكافئ ،  أكثـــر من
،  ) فــــــالمخطط العــــــام للفــــــيلم أن نحــــــب الحشــــــرات ال أن نخشــــــاها

ــــــأ (والبهجــــــة  ــــــر منهــــــا ي ــــــة كطــــــوابير ال كثي تى مــــــن الســــــلوكيات الغربي
ـــة مـــن اليرقـــات أو الطبـــاع اللحوحـــة لـــدى الكثيـــر مـــن الحشـــرات  نهائي

، إلـــــى أن  ) أو الضـــــحك عليهـــــا وهـــــى تحـــــاول الـــــتخلص مـــــن مآزقهـــــا
تكـــــاد تغـــــرب الشـــــمس وهنـــــا يبـــــدأ تتـــــابع مفـــــرط المأســـــاوية ال ينســـــى 

ــــز ــــال تميي ــــات المســــكينة ب  بعــــدها.  هــــو قصــــف األمطــــار لهــــذه الكائن
يتتــــــابع اســــــتعراض الحشــــــرات المختلفــــــة عبــــــر الليــــــل وحتــــــى بــــــزوغ 

لعــــــل أكثــــــر اللقطــــــات نــــــدرة هــــــى التــــــى تقــــــدم عنكبــــــوت .  الفجــــــر
ــــــا مــــــن الهــــــواء تحــــــت المــــــاء وســــــط األعشــــــاب ــــــى بيت .  األرجيــــــو يبن

ـــــة أو كالســـــية عنيفـــــة ـــــة  موســـــيقى أوپرالي ، ومـــــؤثرات صـــــوتية إمـــــا واقعي
ـــــا ـــــاد توليفهـــــا معملي ـــــيلم مضـــــخمة أو مع ـــــد الف ـــــر ، تزي ـــــى أث ـــــرا عل ،  أث

أنــــــت —وتجعــــــل اإلطــــــار الكلــــــى مزخــــــرف األلــــــوان مبهــــــر الجمــــــال 
، لكـــن هـــل كنـــت تتوقعهـــا  تقبـــل هـــذه الكلمـــات عـــن الفراشـــات مـــثال

  ! لوصف بقية دنيا الحشرات
  سيف االنتقام—كونان 

  . ” سيف االنتقام “:  انظر

  كونان سيف الدمار
  . ” كونان المدمر “:  انظر

  كونان المدمر 
Conan the Destroyer 

 ق م ١٠٣)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٤أميركا 
ســــــــــــــــيف  “:  ، س *؛ ف ” كونــــــــــــــــان ســــــــــــــــيف الــــــــــــــــدمار “:  ف
  .” الدمار

[Universal] Dino de Laurentiis. S: Stanley Mann. St: Roy 
Thomas & Gerry Conway. M: Basil Poledouris. DPh: Jack 
Cardiff. ExcP: Stephen Kesten. P: Raffaella de Laurentiis. 
D: Richard Fleischer. 

Arnold Schwarzenegger. ¤. Grace Jones. Wilt 
Chamberlain. Mako. Tracy Walter. Olivia d’Abo. And 
Sarah Douglas. 
،  كــــل مــــا يشــــتهى قلبــــك مــــن دمــــاء وأشــــالء بشــــرية وقتــــال وحشــــى

ه هـــــذه المـــــرة تكلفـــــ!  فـــــى هـــــذا الجـــــزء الثـــــانى مـــــن سلســـــلة كونـــــان
ـــــرة جنســـــيا كعهـــــدها  (إحـــــدى الملكـــــات  ســـــاره دووجـــــالس امـــــرأة مثي

إلــــى قلعــــة بعيــــدة )  أوليفـــــيا دابــــو (بإصــــطحاب أميــــرة شــــابة )  دائمــــا
، دون أن يعلـــــــم أن  للحصـــــــول علـــــــى ماســـــــة ذات قـــــــدرات ســـــــحرية
ــــه الشــــر بواســــطتها ــــاء إل ــــد  هــــدفها هــــو إعــــادة إحي ــــأة أن تعي ، والمكاف

ــــــــه القديمــــــــة ــــــــاء حبيبت جلهــــــــا المصــــــــاحب لهمــــــــا خطتهــــــــا أن ر .  إحي
ـــــت تشـــــامبرلين ( ـــــد إتمـــــام المهمـــــة وأن )  ويل ـــــان بع ـــــل كون ســـــوف يقت

يظـــل محافظـــا علـــى الفتـــاة وعـــذريتها حتـــى يعـــود بهـــا لتقـــديمها كقربـــان 
إطـــــار تـــــاريخى فـــــى فتـــــرة غيـــــر محـــــددة .  للوصـــــول للغـــــرض المـــــذكور

لكـــن هـــذه المـــرة يلـــوح ربـــط أكثـــر تحديـــدا لكـــن شـــديد المقبوليـــة فـــى 
، ذلــــك هــــو اإليحــــاء  ر العلمــــانى الغربــــى المعاصــــرذات ســــياق الفكــــ

ــــة  ــــة القديمــــة واليهودي ــــة العلماني ــــين الوثني ــــرابط ب ــــالطبع  (المخفــــف ال ب
باعتبـــــــار هـــــــذه علمانيـــــــة عالمنـــــــا المعاصـــــــر أكثـــــــر مـــــــن كونهـــــــا أحـــــــد 

ـــان ـــل هـــى )  األدي ـــة مـــن عصـــور الظـــالم المســـيحية ب ـــم بريئ وأنهـــا مـــن ث
لمســـــتخدم فـــــى عصــــور الظـــــالم هـــــى المصــــطلح ا (إحــــدى ضـــــحاياها 

ـــــر واضـــــح للمســـــيحية الفيلمـــــين ـــــزال .  ) ، لكـــــن دون أث األمـــــاكن ال ت
لكــــن لــــيس مصــــر  (تــــوحى بالشــــرق األوســــط وبقــــرى التــــوراة وقبائلهــــا 

ـــــدا كـــــالفيلم األول ـــــذين طالمـــــا  ) تحدي ـــــاليهود ال ـــــذكرك ب ـــــة ت ، والتركيب
، وبـــــأرض الميعـــــاد المتظـــــرة لهـــــذا الــــــ  أحاطـــــت بهـــــم ممالـــــك الشـــــر

تشـــــــاركه !  الـــــــوثنى الصـــــــالح عـــــــدو الجميـــــــع الســـــــامرى’  كونـــــــان ‘
المغنيـــــة جـــــريس چـــــونز تبـــــدو  (المغـــــامرة مقاتلـــــة ســـــوداء هـــــذه المـــــرة 

أشــــد مصــــداقية مــــن حيــــث العنــــف مــــن نظيرتهــــا ســــاندال برجمــــان فــــى 
شــــــــوارزينيجر يظهــــــــر للمــــــــرة األولــــــــى بعضــــــــا مــــــــن .  ) الفــــــــيلم األول

ا ، بعـــــد أن تـــــرك انطباعـــــا كبيـــــر  القـــــدرات التمثيليـــــة وكـــــذا خفـــــة الظـــــل
اإلنتــــاج لــــيس أصــــغر بحــــال مــــن ســــابقة .  بــــالجمود فــــى الجــــزء األول

واإلضـــــافة المهمـــــة إنضـــــمام مـــــدير التصـــــوير المخضـــــرم رفيـــــع التـــــاريخ 
 . ” سيف االنتقام “انظر األصل .  چاك كارديف للطاقم

   كونراك 
Conrack 

 ق م ١٠٧)   ت  ( ١٩٧٤أميركا 
Twentieth Century Fox. M: John Williams. PD: Walter 

Scott Herndon. DPh: John A. Alonzo, A.S.C. From the B 
The Water is Wide: Pat Conroy. S: Irving Ravetch, Harriet 
Frank Jr. P: Martin Ritt and Harriet Frank Jr. E: Frank 
Bracht, A.C.E. AscP/ UPMg: Richard Kobritz. C: Lynn 
Stalmaster. Beethoven’s  5th Symphony Perf: New York 
Philharmonic with: Leonard Bernstein as Cond. Rimsky-
Korsakov’s Flight of the Bumblebee Played by Isaac Stern. 

Jon Voight. Paul Winfield. Madge Sindair. Tina Andrews. 
Antonio Fargas. Ruth Ottaway. James O’Reare. <And 
Hume Cronyn.> ␡ Garcia Lee, C.P. MacDonald, Jane 
Moreland, Thomas Horton, Nancy Butler, Robert W. Page. 

، ومــــــــدرس أبــــــــيض يعمــــــــل  جزيــــــــرة صــــــــغيرة بكارولينــــــــا الجنوبيــــــــة
بتــــدريس األطفــــال الســــود فــــى ذروة النظــــرة العرقيــــة نحــــو الســــود بمــــا 

ــــاة والمعلومــــات .  فيهــــا نظــــرة الســــود ألنفســــهم ينطلــــق بهــــم مــــع الحي
، لكــــــن قــــــرار فصــــــل ينتظــــــره ببســــــاطة شــــــديدة  لطبيعــــــة والــــــرحالتوا

درامـــــا اجتماعيـــــة .  لينهــــى هـــــذه التجربــــة المتحـــــررة فــــى كـــــل جوانبهــــا
مـــــــأخوذ عـــــــن قصـــــــة حقيقيـــــــة وقعـــــــت فـــــــى عـــــــام .  شـــــــاعرية مـــــــؤثرة

طيـــــــران  ‘مشـــــــهد درس للموســـــــيقى ممتـــــــع يشـــــــتمل علـــــــى .  ١٩٦٨
ـــــة و’  النحلـــــة بـــــل أغنيـــــة مـــــا ق ‘لريمســـــكى كورســـــاكوف كرمـــــز للحيوي
، ثـــــم خامســـــة بيتهوفــــــين عـــــن  لبرامـــــز كباعـــــث النـــــوم الهـــــادى’  النـــــوم

والمغــــزى أن األطفـــــال وصــــلوا لقمـــــة .  المــــوت الــــذى يقـــــرع األلبــــاب
 . الشجاعة واالعتزاز بالنفس

  كونغو
  . ” كنغو “:  انظر

   الكيت كات 
  ق م ١٣٠)  س/   النصر/  ت ( ١٩٩١مصر 

عـــــــن روايـــــــة .  والســـــــينماالعالميـــــــة للتليفــــــــزيون ]  أفـــــــالم النصـــــــر [
ــــــك الحــــــزين ‘ محســــــن :  مــــــدير التصــــــوير.  إلبــــــراهيم أصــــــالن’  مال

.  عـــــــادل منيـــــــر:  مونتـــــــاچ.  أنســـــــى أبـــــــو ســـــــيف:  ديكـــــــور.  أحمـــــــد
جميـــــل :  صـــــوت.  راجـــــح داود:  موســـــيقى.  حســـــنى طـــــه:  مكيـــــاج
  . داود عبد السيد:  إخراج.  عزيز

،  يــــاض، عايــــدة ر  ، شــــريف منيــــر ، أمينــــة رزق محمــــود عبــــد العزيــــز
، عثمـــــــان عبـــــــد  ، أحمـــــــد كمـــــــال ، علـــــــى حســـــــنين نجـــــــاح المـــــــوجى

  . ، أمل إبراهيم ، جليلة محمود ، أحمد سامى عبد اهللا المنعم
شـــــــديدة ”  رجـــــــل المطـــــــر “الحالـــــــة المصـــــــرية المنـــــــاظرة لظـــــــاهرة 

ـــــذكر:  االســـــتثنائية ـــــال درامـــــا ت ـــــا .  نجـــــاح ســـــاحق لفـــــيلم ب المعـــــول هن
، وهــــذا كــــاف  لطرافــــةشخصــــية شــــديدة التفــــرد فــــى مواقــــف شــــديدة ا

ـــــادة ـــــى الع ـــــزا جـــــدا ف ـــــادرا وعزي موســـــيقى ضـــــرير .  وإن كـــــان تحـــــديا ن
.  ، ممـــا ينـــتج عنـــه مفارقـــات ال حصـــر لهـــا يتعامـــل كأنـــه مبصـــر تمامـــا

ابـــــن يريـــــد الســـــفر :  جميـــــع نمـــــاذج الفـــــيلم أصـــــحاب أحـــــالم محبطـــــة
صــــائغ .  ألوربــــا مطلقــــة تــــذوب عشــــقا فــــى االبــــن لكنــــه عــــاجز جنســــيا

وتهـــــرب أخيـــــرا ألنـــــه لـــــم يكـــــن يهـــــتم بإشـــــباعها شـــــاب تخونـــــه زوجتـــــه 

ـــد أحيـــاء صـــداقة الطفولـــة مـــع الشـــيخ .  جنســـيا والـــدة هـــذه الزوجـــة تري
زوجــــة أخــــرى تخـــون زوجهــــا فــــى البيـــت مــــع مــــوزع العقــــاقير .  الضـــرير

النهايــــــة الشــــــهيرة أن يفضــــــح .  ) كــــــل الســــــيدات خائنــــــات الحــــــظ (
ــــون ســــرداق  ــــى ميكروف ــــه ف الضــــرير كــــل هــــذه القصــــص دون قصــــد من

ــــده ــــع .  عــــزاء صــــديق وال ــــوجهين م ــــة ال ــــة الفكــــرة متقن ــــدراما عالي كومي
براعـــــــة خاصـــــــة لتمثيـــــــل محمـــــــود عبـــــــد العزيـــــــز ومنـــــــاظر أنســـــــى أبـــــــو 

إنــــه فــــيلم ممتــــع عـــــن ثنائيــــة المظهــــر والجــــوهر فــــى الحيـــــاة .  ســــيف
  . المصرية الشعبية
  كيد بلو 

Kid Blue 
  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٧٣أميركا 

Twentieth Century Fox. DPh: Billy Willaims, B.S.C. 
PDd: Joel Schiller; FE: Stefan Arnsten. Costumes: Theadora 
van Runkle. M: Tim McIntire and John Rubinstein. 
UnitPMg: William Faralla; AstD: Tony ray; SdRecr: Ted 
Soderberg; CameraOp: David Harcourt; Stunt Gaffer: Eddy 
Donno. W: Edwin Shrake. P: Marvin Schwartz. D: James 
Frawley. 

<Dennis Hopper. Warren Oates. Peter Boyle. Ben 
Johnson. ¤.> Co-Str: Lee Purcell. Janice Rule. Ralph Waite, 
Clifton James; Jose Torvay, Mary Jackson, Claude Ennis 
Starrett, Jr. With: Warren Finnerty, Jay Varela, Owen Orr, 
Richard Rust, Howard Hessman, M. Emmet Walsh, Henry 
Smith, Bobby Hall, Melvin Stewart, Eddy Donno. 

، فيـــــذهب لبلـــــدة  لـــــص قطـــــارات تكساســـــى شـــــاب يقـــــرر االعتـــــزال
ـــــوكس ، حيـــــث يقبـــــل أوضـــــع الوظـــــائف فقـــــط  صـــــغيرة اســـــمها دايـــــم ب

ـــرا يلتحـــق بمصـــنع الخـــزف  ليتمـــرد عليهـــا ســـريعا وهـــو المصـــنع ، وأخي
الوحيـــد بهـــا ومتخصـــص فـــى منـــافض الســـجائر والتـــى يعتبرهـــا صـــاحبه 

تقــــــع فــــــى غرامــــــه زوجــــــة أحــــــد عمــــــال .  ســــــلعة العــــــالم المســــــتقبلية
المصــــــنع واألســــــوأ أن يقــــــرر ســــــرقة خزينــــــة المصــــــنع ويهــــــرب بطــــــائرة 

ـــــدفع األقـــــدام يجربهـــــا شـــــخص متـــــدين غريـــــب األطـــــوار ال شـــــىء .  ب
.  عودتـــــه الســـــعيدة لإلجـــــراممبـــــرر بـــــدءا مـــــن أســـــباب اعتزالـــــه وحتـــــى 

أوتـــــس العامـــــل  (كـــــل المواهـــــب مبـــــددة فـــــى صـــــغيرة الويســـــترن هـــــذه 
الطيــــب وبورســــيل زوجتــــه الشــــابة وبويــــل مختــــرع الطــــائرة وأخيــــرا روول  
كمغنيـــــة عـــــاهرة ذات ععالقـــــة قديمـــــة بالبطـــــل وجـــــاءت لهـــــذه البلـــــدة 
ــــــى مــــــا  ــــــم نــــــدرى حت المتدينــــــة لممارســــــة نشــــــاطها بافتتــــــاح ملهــــــى ول

إيميـــــــــت والـــــــــش كحـــــــــالق .  دور صـــــــــغير إلم.  ) ! ســـــــــيحدث لهـــــــــا
، ممــــا  النســــخ التليفـــــزيونية تجــــرى أقــــل نصــــف ســــاعة تقريبــــا.  البلــــدة

 . يجعلها أفضل قليال

  كيد العوالم 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٩١مصر 
  . أحمد صقر:  إخراج

ـــــاض ، لوســـــى ، محمـــــود حميـــــدة چـــــاال فهمـــــى ـــــدة ري ، نهلـــــة  ، عاي
ــــــــى ســــــــالمة ــــــــاقى،  ، عائشــــــــة الكيالن ــــــــد الب ، مصــــــــطفى  أشــــــــرف عب
  . حشيش

ـــــالتوالى زوجـــــات لصـــــاحب الملهـــــى يقـــــررن  ـــــالث راقصـــــات كـــــن ب ث
توحيــــــــد جهــــــــودهن لالنتقــــــــام مــــــــن خداعــــــــه لهــــــــن واســــــــتيالئه علــــــــى 

، بمــــا فيــــه  يتحقــــق لهــــن كمــــا يــــوحى العنــــوان كــــل مــــا أردن.  أمــــوالهن
تمثيـــل .  ســـجن البطـــل ألنشـــطته غيـــر المشـــروعة ثـــم اصـــابته بـــالجنون

اعى البطولــــــة أعطـــــى هــــــذه القصــــــة المفتعلــــــة مــــــذاقا متخايـــــل مــــــن ربــــــ
  . مقبوال لحد ما
  كيدكو 

Kidco 
  ق م ١٠٥)   ت  ( ١٩٨٤أميركا 

Twentieth Century Fox. MCompAndCond: Michael 
Small. E: David E. McKenna. PD: Fred Price. DPh: Paul 
Lohmann. W: Bennett Tramer. P: Frank Yablans and David 
Niven, Jr. D: Ronald F. Maxwell.  AscPs: Marty Katz and 
Jonathan A. Zimbert. CD: William Waretheiss. 

Scott Schwartz. Clifton James. Charles Hallahan. Maggie 
Blye. Co-Str: Basil Hoffman, Phil Rubenstein. Vincent 
Schiavelli, Mahlon Richmond, Allan Rich. Ron Rifkin, 
Benny Baker, Ken McGee. And Intrd: Cinnamon Idles, 
Tristine Skyler, Elizabeth Gorcey. 
قصــــة حقيقيــــة ضــــلت طريقهــــا مــــن التليفـــــزيون للســــينما فلــــم تحقــــق 
ــــد تــــأخير اإلفــــراج عــــامين كــــاملين بعــــد انتهــــاء  نجاحــــا يــــذكر حتــــى بع

ـــا .  التصـــوير ـــة كاليفورنيا صـــبى مدـ  سان دييجـــو ـ  فـــى رامون رســـة ابتدائي
ال يقتنـــــع كثيـــــرا بالـــــذهاب لمدرســـــة يـــــتعلم فيهـــــا أن أناســـــا مثـــــل فـــــورد 

لـــــم تكـــــن أســـــطورة  (وروكفلـــــر تركـــــوا المـــــدارس ليصـــــبحوا مليـــــونيرات 
فـــــــى المدرســـــــة يـــــــدير بعـــــــض .  ) ! بيلـــــــل جيـــــــتس قـــــــد طغـــــــت بعـــــــد

ــــذين  المراهنــــات ــــة لخــــداع مــــوظفى الضــــرائب ال ، أو أن يحيــــك تمثيلي
ـــــــه صـــــــاحب مزرعـــــــة  ـــــــوليالحقـــــــون أبي بعـــــــد سلســـــــلة جهـــــــود .  الخي

هـــــذا .  ’ شـــــركة الغلمـــــان ‘لمكاســـــب صـــــغيرة مـــــن هـــــذا النـــــوع تبـــــزغ 
ـــــــرر تأسيســـــــه مـــــــع أختيـــــــه وأخيـــــــه ،  هـــــــو اســـــــم المشـــــــروع الـــــــذى ق

ـــــى صـــــنع الســـــماد بجهـــــود محضـــــة  ـــــول ف ـــــات الخي لالســـــتفادة بمخلف
واضــــحة أنــــه مشــــروع صــــبية خــــالص ’  بأيديولوچيــــة ‘مــــنهم األربعــــة و

ــــادىء فــــى يحــــرص مــــثال علــــى أن تخفــــى  ( ــــرى صــــدرها الب ــــه الكب أخت
لكــــن ألن صــــاحب مصــــنع الســــماد هــــو أغنــــى شــــخص فــــى .  ) النمــــو
، يؤلـــــب علـــــيهم الضـــــرائب وإدارة الزراعـــــة وغيرهمـــــا ويجـــــرهم  البلـــــدة

:  للمحكمـــــــة حيـــــــث يصـــــــممون أن يكـــــــون المحـــــــامى مـــــــن الصـــــــبية
ــــه الصــــغرى ــــى !  الصــــبى وأخت ــــاك حلقــــة مفقــــودة تاهــــت عل ــــالطبع هن ب
ــــذى نجحــــوا ، هــــى كــــون  فــــى تحريكــــه علــــى نطــــاق واســــع اإلعــــالم ال

نجــــاحهم جــــاء بســــبب أنهــــم تهربــــوا فعــــال مــــن رؤوس التكــــاليف التــــى 
رغـــم ذلـــك يظـــل هـــو محاولـــة .  تتحملهـــا الشـــركة المحترفـــة المنافســـة

، لكنـــــه  لصـــــنع فـــــيلم احتفـــــالى ألطفـــــال يقهـــــرون الحكومـــــة األميركيـــــة
ل أن ال تقــــ.  لــــم يصــــل لدرجــــة النجــــاح التــــى كانــــت تســــتحقها الواقعــــة
، وقـــــل فقـــــط  جمهــــور األطفـــــال ليســـــوا بمثـــــل هــــذه الديناميـــــة الماليـــــة

ــــم يســــمع بهــــا  ــــا ل ــــوز غالب ــــى  (أن چــــون هي ــــم تحــــدث ف ربمــــا ألنهــــا ل
 . ) ! شيكاجو



٢٩٥  

   ٢/١كيدهن عظيم 
  ق م ١١٣)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٣مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

ــــــــد شــــــــوقى ــــــــة   ، فــــــــاروق الفيشــــــــاوى ، عفــــــــاف شــــــــعيب فري ، تحي
ــــــة الســــــيد كاريوكــــــا ــــــب ، نبيل ــــــل رات ــــــوارث ، جمي ــــــد ال ،  ، أحمــــــد عب

،  ، حـــــافظ أمـــــين ، ســـــيد الصـــــاوى ، نجـــــاح المـــــوجى أحمـــــد خمـــــيس
  . تامر الحناوى:  ، الطفل فاطمة عيد

ـــــات بنوتهـــــا مـــــن أحـــــد وجـــــوه المجتمـــــع ـــــاة شـــــعبية تســـــعى إلثب ،  فت
ـــــــه  ـــــــى )  نصـــــــف أخيهـــــــا (فتوقـــــــع ابن ـــــــاه عل ـــــــر أب ـــــــى حبائلهـــــــا لتجب ف

حـــــوار شـــــعبى !  ذلـــــك حتـــــى آخـــــر لحظـــــة، وتســـــتمر فـــــى  االعتـــــراف
، لكــــن   ، وتتابعــــات النهايــــة مثيــــرة متــــألق لمخطوطــــة محمــــود أبــــو زيــــد

  . ككل ال شىء مقنع تقريبا
  كيسينچر ونيكسون 

Kissinger and Nixon 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٦)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 

Turner [Paragon Entertainment Corporation]. M: Jonathan 
Goldsmith. E: Stephen Lawrence. PD: Karen Bromley. 
DPh: Rene Ohashi, C.S.C. Pr: Richard Borchiver. ExcPs: 
Jon Slan, Judith James. Based on the B Kissinger: A 
Biography: Walter Isaacson. W for Television: Lionel 
Chetwynd. D: Daniel Petrie.  ExcPs: Daniel H. Platt, 
Lionel Chetwynd. 

Str: Ron Silver. Beau Bridges. Ron White -H.S. Bob 
Haldeman. George Takei -Le Duc Tho. Kenneth Welsh 
-James ‘Scotty’ Reston. Tony Rosato -Charles Colson. 
Henry Chan -President Nguyen van Thieu. And 
SpGuestStar: Matt Frewer -as General Alexander Haig. 

األميركية التــــــــى ـ  قصــــــــة مفاوضــــــــات الســــــــالم الفيييتناميــــــــة الشمالية
وكــــــادت تصــــــل التفــــــاق فــــــى  ١٩٧٢، فــــــى عــــــام  دارت فــــــى پــــــاريس

كيســـينچر الـــذى كـــان مستشـــارا لألمـــن القـــومى ورئيســـا .  أكتـــوبر منـــه
ـــة  للوفـــد األميركـــى فيهـــا هـــو مهنـــدس هـــذه المفاوضـــات مـــن خـــالل رؤي

ــــدة هــــى ضــــر  ــــأى ثمــــناســــتراتيچية بعي .  ورة االنســــحاب مــــن فـــــييتنام ب
، وظــــــاهر  نيكســــــون كــــــان حســــــب الفــــــيلم أقــــــل انــــــدفاعا نحــــــو هــــــذا

،  حكومـــة ســـايجون التـــى كـــان كيســـينچر يريـــد خيانتهـــا صـــراحة تقريبـــا
ثــــم أمــــر بقصــــف هــــانوى بعــــد إعــــادة انتخابــــه بالقاذفــــات االســــتراتيچية 

مــــع بــــالطبع  (فــــى أول ســــابقة مــــن نوعهــــا ضــــد مواقــــع مدنيــــة  ٥٢ ـ بى
ــــة  ــــل نووي ــــين أســــتخدمت فيهمــــا إللقــــاء قناب التجــــاوز عــــن المــــرتين اللت

حســــــب الفــــــيلم الــــــذى يتبنــــــى منظــــــور كيســــــينچر .  ) علــــــى اليابــــــان
ـــــدهور موقـــــف  ـــــدء ت ـــــه مـــــع نيكســـــون فـــــإن ب ويحـــــاول تضـــــخيم خالفات
نيكســـــون فــــــى فضــــــيحة ووترجيــــــت هــــــو الــــــذى دفعــــــه للعــــــودة لتبنــــــى 

ع بـــــالعودة موقـــــف كيســـــينچر وإعطـــــاء خطـــــابى ضـــــمان لطرفـــــى الصـــــرا 
مــــرة أخــــرى لــــو أخــــل أحــــدهما بــــه األمــــر الــــذى أدى لتوقيــــع اال تفــــاق 

صــــــــحيح أن األقنعــــــــة المطاطيــــــــة .  ينــــــــاير التــــــــالى ٢٧بالفعــــــــل فــــــــى 
ــــــوان وأصــــــليها  ــــــين شخصــــــيتى العن ــــــا ب ــــــت شــــــبها كافي الســــــميكة خلق

ــــين ــــة  الحقيقي ــــل بوجــــوه خالي ــــاك أى فســــحة للتمثي ــــم تعــــد هن ، لكــــن ل
ــــــت فــــــى هــــــذا االخ.  مــــــن العضــــــالت كهــــــذه ــــــار الصــــــعب ربمــــــا كن تي

ستفضــــل اختيــــار ممثلــــين ليســــوا بهــــذا البعــــد الشاســــع عــــن األصــــول 
وباألخص بريـــدچز الـــذى ال يشـــبه نيكســـون فـــى الســـن ـ  فـــى المالمـــح 
 .  واستخدام أقل تنميق ممكن معها ـ  أو فى أى شىء

  
  الكيف 

  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٥مصر 
.  محمـــــود أبــــــو زيــــــد : قصـــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أضـــــواء الســــــينما

حســـــــن أبـــــــو :  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  حســـــــين عفيفـــــــى:  مونتـــــــاچ
علـــــــى عبـــــــد :  إخـــــــراج.  مـــــــأمون عطـــــــا:  مـــــــدير التصـــــــوير.  الســـــــعود
  . الخالق

،  ، جميـــــل راتـــــب ، نـــــورا ، يحيـــــى الفخرانـــــى محمـــــود عبـــــد العزيـــــز
  . ، فؤاد خليل ، محيى الدين عبد المحسن على الشريف

، يــــأتى  ، حتــــى تاريخــــه عــــن العقــــاقير مــــن أفضــــل األفــــالم المصــــرية
فـــــائق النجـــــاح لكـــــن مـــــع إضـــــفاء لمســـــة ”  العـــــار “مـــــن ذات طـــــاقم 

، وهــــى قيـــام كيميــــائى بتجربـــة إلقنــــاع  فكـــرة ذكيــــة جـــدا.  أكثـــر ثقافــــة
، وذلـــــك بعمـــــل تركيبـــــة  أخيـــــه مغنـــــى األفـــــراح بـــــاإلقالع عـــــن االدمـــــان

ــــواد مخــــدرة تشــــبه الحشــــيش ــــدون م ــــور تتطــــور.  ، لكــــن ب  إال أن األم
مــــــن المميــــــزات .  لتجــــــره لــــــدراما مريــــــرة مــــــع عــــــالم أبــــــاطرة العقــــــاقير

، شخصــــية المثقــــف  ، قــــوة البعــــد العلمــــى وتفصــــيليته الهامــــة األخــــرى
،  ودوره المفتـــــــرض وجـــــــرأة الفـــــــيلم فـــــــى مواجهـــــــة األفكـــــــار الشـــــــعبية

، كنوعيـــــة الغنــــــاء  امتـــــداد مفهـــــوم الكيـــــف ليشــــــمل كـــــل شـــــىء ردىء
.  فـــــــى ذات فتـــــــرة الفـــــــيلمالشـــــــعبى المغرقـــــــة التـــــــى كانـــــــت مزدهـــــــرة 

، والحــــــوار  ، جــــــودة التصــــــوير الملفتــــــة يضــــــاف لهــــــذا اإلقنــــــاع العــــــام
ملفـــــت الواقعيـــــة والدقـــــة ســـــواء فـــــى عـــــالم العقـــــاقير أو علـــــى لســـــان 

  . ، وطبعا أداء يحيى الفخرانى المثقف
  

  كيف تتخلص من زوجتك 
  ق أأ ٨٤)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 

قصـــــــــة .  أفـــــــــالم عبـــــــــادة]  األفـــــــــالم المتحـــــــــدة بيتـــــــــرا فـــــــــيلم  [
.  عبـــــد العلـــــيم ذكـــــى:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  بهجـــــت قمـــــر:  وســـــيناريو
.  جمــــــال عبــــــادة:  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد العزيــــــز فخــــــرى:  مونتــــــاچ
  . عبد المنعم شكرى:  إخراج

،  ، ميمــــى جمــــال ، حســــن مصــــطفى ، حســــن يوســــف زبيــــدة ثــــروت
، نـــــــوال  ، أحمـــــــد مـــــــاهر ، ســـــــهير زكـــــــى ، فتحيـــــــة شـــــــاهين شـــــــاهيناز

  . ، أحمد أبو عيبة شمها
فـــــى الصـــــباح يكتشـــــف البطـــــل أنـــــه تـــــزوج مـــــن فتـــــاة ال يعرفهـــــا وأن 

ـــة قـــط وفـــأر طويلـــة العصـــمة بيـــدها ـــدأ لعب ، تنتهـــى بالحـــب بطبيعـــة  ، تب
مــــــأخوذ .  ، تحقــــــق بعــــــض الضــــــحكات كوميــــــديا متوســــــطة!  الحــــــال

  . ” كيف تقتل زوجتك “عن فيلم چاك ليمون الرائع 
  كيف تسرق مليونيرا 

  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . نجدى حافظ:  إخراج

ــــــراهيم ، محمــــــد عــــــوض ناديــــــة لطفــــــى ــــــد المــــــنعم إب ، عــــــادل  ، عب
  . ، السيد راضى ، محمد رضا ، عقيلة راتب إمام

،  ، تتعـــــــرف بثـــــــرى يســـــــكنها فـــــــى الزمالـــــــك قصــــــة نشـــــــالة صـــــــغيرة
ـــــة شـــــبان مكـــــافحين ، ويشـــــاركون  ، تنشـــــلهم هـــــذه المـــــرة وقصـــــة ثالث

كوميــــــديا .  ، لكــــــن هنــــــاك نهايــــــة ســــــعيدة يقــــــاع بهــــــاالشــــــرطة فــــــى اإل
  . أداء نادية لطفى يستحق المشاهدة.  خفيفة أقرب للهزل

  كيف تصرع مليونيرا 
How to Murder a Millionaire 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٥)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
Robert Greenwald Production D: Paul Schneider.  ExcP: 

Robert Greenwald. AscP: Scott U. Adam. C: Steven Jacobs. 
Joan Rivers. Alex Rocco. Morgan Fairchild. ….  

AddCast: James Henriksen, Janet Claire Sherkow, Enrique 
Sandino, Jodi Long, Susan Rhebs. Clare Hoak. Rick Hall, 
Lori Caldwell, David Eigenberg. And Jeanne Wolf -as 
Monique. 
ســــــيدة ثريــــــة تتعــــــرض لسلســــــة مــــــن محــــــاوالت القتــــــل تنجــــــو منهــــــا 

تهــــــرب وتصــــــادق .  جميعــــــا بالصــــــدفة وكــــــل الشــــــكوك تتجــــــه للــــــزوج
الخادمــــة الســــمراء لصــــديقة حســــناء للــــزوج ســــرعان مــــا تصــــبح طامعــــة 

، ذلــــــك إلــــــى أن تنتهــــــى كــــــل الخيــــــوط لخاتمــــــة  فيهــــــا هــــــى األخــــــرى
ــــــزوج وزوج الخادمــــــ (ســــــعيدة  ــــــث األشــــــرار هــــــم شــــــريك ال .  ) ! ةحي

ــــر الجميلــــة ــــة فــــى دور الزوجــــة العجــــوز غي ، وفيرتشــــايلد  رييفـــــرز محبب
ــــزوج .  فــــى قمــــة فتنتهــــا لكــــن فــــى الــــدور الصــــغير للعاشــــقة مطــــاردة ال

ـــــــى لحظـــــــات اجتهـــــــاد هنـــــــا أو  ـــــــديا متوســـــــطة وإن ال ينف ككـــــــل كومي
 . هناك

   ٩٩كيلو 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
  . إبراهيم حلمى:  إخراج

،  ، ثريــــــا حلمــــــى ، نيللــــــى مظلــــــوم ، مــــــارى منيــــــب يــــــس إســــــماعيل
  . ، عمر الجيزاوى عبد الغنى السيد

،  مغــــامرات يــــتم فيهــــا اختطــــاف اثنــــين مــــن جنــــود معســــكر بريطــــانى
فـــــى قالـــــب هزلـــــى شـــــديد الســـــذاجة ال يصـــــلح معـــــه القـــــول أنـــــه فـــــيلم 

، أنــــه عــــرض صــــباح  هــــذا ال ينفــــى ان لهــــذا الفــــيلم قيمــــة مــــا.  وطنــــى
  ! ود الجيش اإلنجليزى عن مصريوم جالء آخر جن

   ٢/١كين 
Raising Cain 

 ق م ٩٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
Universal [Pacific Western]. C: Pam Dixon. CD: Bobbie 

Read. M: Pino Donaggio; >Cond: Natale Massara.< E: Paul 
Hirsch, Bonnie Koehler, Robert Dalva. PD: Doug Kraner. 
DPh: Stephen H. Burum. Co-P: Michael R. Joyce. P: Gale 
Anne Hurd. W and D: Brian de Palma. 

John Lithgow. Lolita Davidovich. Steven Bauer. Frances 
Sternhagen. Gregg Henry. Tom Bower. Mel Harris. ¤. Teri 
Austin, Gabrielle Carteris, Barton Heyman, Amanda 
Pombo.  ↑ Cathleen Callan, Ed Hooks, Jim Johnson, 
Karen Kahn. 

ـــــــاى فــــــــيو  ، زرع عـــــــدة  كاليفورنياـ  عـــــــالم نفســـــــى نرويجـــــــى فـــــــى ب
ــــــث تتصــــــرف كــــــل منهمــــــا دون أن تشــــــعر  ــــــه بحي شخصــــــيات فــــــى ابن

ـــــوعى ـــــدى عودتهـــــا لبـــــؤرة ال الشخصـــــية الشـــــريرة اســـــمها  .  األخـــــرى ل
ــــــ (كــــــين ترتكــــــب أو تحــــــرض الضــــــعيفة  ب اســــــمها كــــــارتر وهــــــو طبي

ـــد طفلـــة وعائـــل ألســـرة ســـعيدة علـــى قتـــل النســـاء وخطـــف )  نفســـى وال
ـــــه ـــــه وطفلت ـــــيهم زوجت ـــــالهم بمـــــن ف ـــــد مـــــن  أطف ـــــك إلجـــــراء المزي ، وذل

منهــــا مــــارجو امــــرأة  (وهنــــاك شخصــــيات منفصــــمة أخــــرى .  التجــــارب
الواقـــــع أن .  ) إلـــــخ…، وحـــــوش طفولتـــــه المشـــــاغبة لرعايـــــة األطفـــــال

لنفســــــــية فـــــــــالدهايم الزوجــــــــة لــــــــم تمــــــــت ومــــــــن ثــــــــم تبــــــــدأ الطبيبــــــــة ا
، لمحاولـــــة إنقــــــاذ  زميلـــــة األب فــــــى تحليلـــــه نفســــــيا)  ســـــتيرنهيجين (

، لكـــــــن مـــــــن خـــــــالل  القصـــــــة ال تـــــــروى بهـــــــذه البســـــــاطة.  األطفـــــــال
ـــــــــور المـــــــــزدوج للشخصـــــــــيات األخـــــــــوين  ـــــــــة والظه ـــــــــداخالت األزمن ت

، ومــــــا ال نهايــــــة مــــــن الحيــــــل المشــــــوقة الغامضــــــة التــــــى يبــــــرع  واألب
ــــــص ــــــذ هيتشــــــكوك المخل ــــــف والموجــــــه  فيهــــــا تلمي ، دى بالمــــــا المؤل

للســــاحر وفــــيلم ”  نفــــوس معقــــدة “، والــــذى يمــــزج هنــــا مــــا بــــين  معــــا
مــــــن ذات الســــــنة عــــــن أب يربــــــى ابنــــــه ليصــــــبح ’  تــــــوم المتلصــــــص ‘

 . قاتال سيكوپاتيا

  
   كينجز رو 

Kings Row 
  تلوين/   ق أأ ١٢٧)   ت  ( ١٩٤٢أميركا 

Warner Bros. ExcP: Hal B. Wallis. AscP: David Lewis. S: 
Casey Robinson↓; From the N: Henry Bellaman. DPh: 
James Wong Howe, A.S.C.; >E: Ralph Dawson; AD: Carl 
Jules Weyl; Sd: Robert B. Lee; SpFx: Robert Burks; A.S.C. 
PD: William Cameron Menzies; MUpArtist: Perg 
Westmore; Gowns: Orry-Kelly; Orch Arrangements: Hugo 
Priedhofer; MD: Leo P. Porbstein.< M: Erich Wolfgang 
Korngold. D: Sam Wood. 

Ann Sheridan, Robert Cummings, Ronald Reagan, Betty 
Field. ¤. Charles Coburn, Claude Rains, Judith Anderson. 
Nancy Coleman, Kaaren Verne, Maria Ouspenskaya, Harry 
Davenport. 

، وشــــاب  ، بســــيطة وهادئــــة بلــــدة أميركيــــة صــــغيرة فــــى أوائــــل القــــرن
، فيعــــود ليكتشــــف أن صــــديقه قــــد  يرحــــل لدراســــة الطــــب فــــى فـــــيينا

قطعـــــت ســـــاقاه بواســـــطة طبيـــــب البلـــــدة الـــــذى تحـــــوم شـــــبهات حـــــول 
،  صـــورة عريضـــة وعميقـــة للحيـــاة األميركيـــة فـــى تلـــك الفتـــرة.  ســـاديته

جتماعيــــــــة والنفســــــــية والعاطفيــــــــة بــــــــل بتفاصــــــــيل مثيــــــــرة لجوانبهــــــــا اال
، أيضـــا مـــن المتفـــق عليـــه أنـــه  موســـيقى بـــارزة للغايـــة.  والعلميـــة أيضـــا

ككــــل هــــو فاتحــــة لنوعيــــة درامــــا البلــــدة .  أفضـــل أدوار رونالــــد ريجــــان
 . أشهر نماذجها”  بييتون پليس “، التى يعد  الصغيرة

  
  



٢٩٦  

  يا حبيبى … ال… ال
  أق أ ١٠٤)   س/  بيتش ( ١٩٧٠مصر 

قصـــــة .  أفـــــالم المصـــــرى]  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما [
عبـــــد :  مهنـــــدس المنـــــاظر.  أحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب:  وســـــيناريو وحـــــوار
ـــــاچ.  المـــــنعم شـــــكرى ـــــو :  موســـــيقى.  فكـــــرى رســـــتم:  مونت أحمـــــد أب

  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  زيد
ــــــو الســــــعود ، شــــــكرى ســــــرحان نيللــــــى ــــــد المــــــنعم  ، صــــــفاء أب ، عب
  . ، سالى جالل ، زوزو شكيب أحمد الحداد،  إبراهيم

، ربمــــا لتكـــرار فكرتــــه أو  نجـــاح تجـــارى محــــدود جـــدا لهــــذا الفـــيلم
،  زوج شــــــديد الغيــــــرة.  ، أو غيــــــر ذلــــــك تصــــــويره بــــــاألبيض واألســــــود

ـــى االســـتقالة مـــن شـــغلها ـــه عل ـــرغم زوجت ـــادى .  ي ـــذهاب للن ـــدأ فـــى ال تب
  . وتدبر حيلة لتقلعه عن غيرته
  ال أرى ال أسمع

  . ” صديقان ومشاغب “:  انظر
  ال أعرف نفسى 

  ]  فـيديو  [ق م  ١٠٠)    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . محمد كامل:  إخراج

، جمـــــــــال  ، ميمـــــــــى جمـــــــــال ، حســـــــــين فهمـــــــــى مديحـــــــــة كامـــــــــل
  . ، فادية عبد الغنى ، آمال سالم ، عماد رشاد إسماعيل

ــــدائم فــــى زوجهــــا ــــديها عقــــدة الشــــك ال ــــاره  زوجــــة ل ، وتحــــاول اختب
إنتــــاج فـــــيديوى مبكــــر وهــــذه .  ة مــــدبرة بواســــطتهافــــى عالقــــات نســــائي

  . قيمته الوحيدة
   ٢/١ال أنام 

Nuit sans Lendemain 
  ق م ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 

إحســـــــان عبـــــــد :  عـــــــن قصـــــــة.  اتحـــــــاد الفنيـــــــين]  دوالر فـــــــيلم [
:  ؛ حـــــوار الســـــيد بـــــدير وصـــــالح عـــــز الـــــدين:  ســـــيناريو.  القـــــدوس

ــــؤاد الظــــاهرى:  تصــــويريةالموســــيقى ال.  صــــالح جــــودت ــــاچ.  ف :  مونت
عبــــــد الفتــــــاح :  ؛ مصــــــمم المنــــــاظر ، حســــــين أحمــــــد إميــــــل بحــــــرى

جــــالل :  ؛ مهنــــدس الصــــوت عبــــد المــــنعم شــــكرى:  ؛ تنفيــــذ البيلــــى
؛  محمــــــود ســــــماحة:  ؛ مــــــاكيير حســــــن داهــــــش:  ؛ المصــــــور صــــــالح

؛  طلبــــة رضــــوان:  مســــاعد المخــــرج.  روفائيــــل جبــــور:  مــــدير اإلنتــــاج
ـــــان ـــــى:  مســـــاعد ث ـــــاس مت ـــــوزى:  ؛ مالحـــــظ الســـــيناريو إلي ؛  صـــــالح ف

:  ؛ مســـــــاعد المونتـــــــاچ عبـــــــد المـــــــنعم بهنســـــــى:  مســـــــاعد المصـــــــور
ـــــــديكور فكـــــــرى رســـــــتم ؛  عبـــــــد الحميـــــــد الســـــــخاوى:  ؛ مســـــــاعد ال

ــــــــده عبــــــــد :  ؛ مســــــــاعد اإلنتــــــــاج حســــــــين شــــــــريف:  إكسســــــــوار عب
ـــــــى الســـــــيد:  ؛ ريچيســـــــير المســـــــيح ـــــــديرى التصـــــــوير.  وال عبـــــــد :  م

  . صالح أبو سيف:  إخراج.  محمود نصر،  الحليم نصر
ــــة ــــة:  بطول مــــريم فخــــر :  باالشــــتراك.  يحيــــى شــــاهين.  فــــاتن حمام
ـــــــد رســـــــتم.  عمـــــــاد حمـــــــدى.  الـــــــدين ، رفيعـــــــة  رشـــــــدى أباظـــــــة.  هن
  . عمر الشريف:  و.  الشال

ــــرا ‘ ــــن نوعهــــا’  عقــــدة إليكت ــــى أشــــهر وأهــــم معالجــــة مصــــرية م ،  ف
،  ن عبـــــد القـــــدوسعـــــن روايـــــة إلحســـــا.  بطـــــاقم كامـــــل مـــــن النجـــــوم

ـــــق بأبيهـــــا ـــــاة شـــــديدة التعل ـــــق  قصـــــة الفت ـــــى يطل ـــــد حت ـــــدبر المكائ ، فت
ــــة ــــه الثاني ــــوب فيتزوجهــــا فعــــال  ظلمــــا زوجت ــــه بصــــديقتها اللع ــــأتى ل ، وت

ـــــق ســـــابقتها ـــــة مـــــن ذات الكـــــأس.  ويطل ، فالزوجـــــة  اآلن تشـــــرب االبن
، دون أن تصــــرح االبنــــة بشــــىء  الجديــــدة تــــأتى بعشــــيقها لتزوجــــه لهــــا

كــــل شــــىء مثــــالى .  نهايــــة ميلودراميــــة مــــؤثرة.  م أبوهــــاحتــــى ال يــــتحط
صـــــــادف :  معلومـــــــة.  فـــــــى أحـــــــد أول عشـــــــرة أفـــــــالم مصـــــــرية ملونـــــــة

  . متاعب حادة مع الرقابة أدت لتعليق عرضة لفترة ما
  ال تبكى يا حبيب العمر 

  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٧٩مصر 
ــــو ســــتار فــــيلم فريــــد :  رســــيناريو وحــــوا.  فريــــد شــــوقى:  قصــــة.  ني

ــــــــى شــــــــوقى ــــــــديكور.  ، أحمــــــــد يحي ــــــــدس ال .  نهــــــــاد بهجــــــــت:  مهن
.  ســــــمير فــــــرج:  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ
  . أحمد يحيى:  إخراج

ــــد شــــوقى ــــور الشــــريف فري ــــرى ، ميرفـــــت أمــــين ، ن ،  ، أحمــــد الجزي
ــــــوارث عســــــر رجــــــاء الجــــــداوى ــــــد ال ــــــانى ، عب ، أحمــــــد  ، محمــــــد عن

،  ، ســــــيد غنـــــــيم بــــــو الفتــــــوح عمـــــــارة، أ ، رشــــــوان مصـــــــطفى شــــــوقى
ــــــــــولى ــــــــــدرى محمــــــــــد مت ــــــــــراهيم ق ، صــــــــــالح  ، ســــــــــامية ســــــــــامى ، إب

  . ، على شكرى ، أحمد ماهر األسكندرانى
ـــــد ميلودرامـــــا صـــــاخبة ـــــل الجي ، جـــــراح مـــــخ  ، أنقـــــذها نســـــبيا التمثي

، ويمــــوت مــــن جــــراء العمليــــة التــــى طلــــب  ، يصــــاب ابنــــه بــــورم شــــهير
سلســـــل هبـــــوط مفـــــزع مـــــن بعـــــد هـــــذا م.  منـــــه أن يجربهـــــا لـــــه بنفســـــه

ـــــر ـــــب الكبي ـــــار هـــــذا الطبي ـــــيس .  انهي ـــــوان ل ـــــى العن الخطـــــأ النحـــــوى ف
  . مسئوليتنا

   ال تتركنى أبدا 
Jailhouse Rock 

    تلوين/   ق أأ ٩٦)  س/   ت  ( ١٩٥٧أميركا 
Metro Goldwyn Mayer [Avon]. Screen Play: Guy 

Trosper; >Based on a St by Ned Young.< MSup: Jeff 

Alexander; >Songs mostly: Mike Steller and Jerry Leiber; 
Add. Songs: Ray C. Bennett, Aaron Schroeder, Abner 
Silver, Sid Tepper, Ben Weisman.< DPh: Robert Bronner; 
ADs: William A. Horning and Randall Duell; SD: Henry 
Grace, Keogh Gleason; SpFx: A. Arnold Gillespie; AstD: 
Robert E. Reloya; Mup: William Tuttle. <AscP: Kathryn 
Hereford;> FD: Ralph O. Winters; RecSup: Dr. Wesley C. 
Miller; Technical Adviser: Colonel Tom Parker. P: Pandro 
S. Berman. D: Richard Thorpe. 

Str: Elvis Presley. ¤ Co-Str: Judy Taylor; With: Mickey 
Shaughneessy; >Vaughn Taylor, Jennifer Holden, Dean 
Jones, Anne Neyland.< 

ــــيس پريســـلى ـــث وأحـــد أفضـــل أفـــالم إلف ، وآخرهـــا قبـــل تجنيـــده  ثال
علــــــى غيــــــر العــــــادة هــــــو فــــــيلم حــــــزين بمــــــا ال يقــــــارن .  فــــــى الجــــــيش

القـــــيم الثوريـــــة بالغـــــة الجـــــرأة .  بـــــالمرح المعتـــــاد ألفـــــالم ملـــــك الـــــروك
ـــر أميركـــا ج ـــاء الـــوجلين عب ـــدين واآلب ـــائرة رجـــال ال ـــى أثـــارت ث نســـيا والت

، عبــــر قصــــة الســــجين الــــذى  ، تبــــدو هنــــا فــــى أنضــــج صــــورها والعــــالم
ــــدى خروجــــه مــــن  يهــــوى الموســــيقى ، ويصــــبح بالفعــــل نجمــــا شــــهيرا ل

ـــــوان هـــــى واحـــــدة مـــــن أروع أغنيـــــات پريســـــلى.  الســـــجن ،  أغنيـــــة العن
ــــى نمــــرة راقصــــة ال تنســــى ــــا ف ــــة هن ــــدور داخــــل  ومقدم ــــن تصــــميمه ت م

دور داعــــــم جيــــــد مــــــن شوغنيســــــى كزميــــــل الزنزانــــــة الــــــذى .  الســــــجن
، ثـــــم يصـــــبح أحـــــد  علـــــم البطـــــل تحســـــين فهمـــــه للحيـــــاة والموســـــيقى

 . معاونيه بعد خروجه هو اآلخر من السجن

   ٢/١ال تخبرها أنى السبب 
Don’t Tell Her It’s Me 

 ق م ١٠١)  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
Hemdale. C: Karen Rea, C.S.A. AscP: Chris Cales. 

MComp: Michael Gore. CD: Carol Wood. PD: Linda Peurl. 
E: Marshall Harvey. DPh: Reed Smoot. ExcPs: John Daly 
and Derek Gibson. S: Sarah Bird; >Based on her N The 
Boyfriend School.< P: George Braunstein and Ron Hamady. 
D: Malcolm Mowbray. 

Steve Guttenberg. Jami Gertz. Shelley Long -as Lizzie. ¤. 
Kyle MacLachlan. Kevin Scannell. Madchen Amick. Beth 
Grunt, Nada Despotovich.  ↑ Laura Alcalde, Perry 
Anzilotti, Bill Applebaum, Stacy Areheart, O’Neil 
Campton, Jeannie Epper, Tony Epper, John ‘Speed’ Finley, 
Jami Gertz, Kenneth Graham, Bert Hogue, Francis ‘Jessie’ 
Krosnick, Caroline Lund, Sally Lunderpo, Joe Mowbray, 
Bonnie Terheggen, William ‘Birdman’ Thomas, Michelle 
Tarres, Sam Youngblood. 

.  األخـــــرى لنجومهـــــا كوميـــــديا متوســـــطة ليســـــت بمســـــتوى األعمـــــال
ــــى  ــــد أن توقــــع صــــحفية خجــــول نســــبيا ف ــــات رومانســــية تري ــــة رواي كاتب

ال .  حــــب أخيهــــا رســــام الكاريكــــاتير الــــذى كــــان قــــد فقــــد شــــعره للتــــو
ـــه أن يظهـــر  يفلـــح هـــذا ـــه تقنعـــه أخت ـــى طبيعت ـــدما يعـــود الشـــاب إل ، وعن

ـــــو  ـــــن ني ـــــادم م ــــــيدسون ضـــــخمة خشـــــن ق كراكـــــب دراجـــــة هـــــارلى ديف
ــــدا ــــه  لهــــا مصــــادفة حيــــث تقــــع بالفعــــل فــــى حبــــه، وأن يقاب زيالن ، لكن

بطيبتـــــه ســــــرعان مــــــا يكشــــــف لهــــــا عــــــن نفســــــها فتنفــــــر منــــــه وتتــــــوالى 
دور صــــغير للجميلـــــة مارشــــين كصـــــحفية زميلــــة للبطلـــــة .  المحــــاوالت

ــــــاكالكالن ــــــة برئيســــــها الوســــــيم م ــــــى عالق ــــــال .  عل ــــــع ب أفضــــــل الجمي
ــــو األخــــرى  ــــدبر الفكــــرة تل ــــى ت ــــونج فــــى دور األخــــت الت ــــازع هــــى ل من

األحــــــــداث والتصــــــــوير فــــــــى بلــــــــدة .  لوقــــــــوع الشــــــــابين فــــــــى الغــــــــرام
، األمـــــر الـــــذى يزيـــــد اإلحســـــاس  تشارلســـــتون فـــــى كاروالينـــــا الجنوبيـــــة

 . بصغره اإلنتاجى

   ٢/١ال تدمرنى معك 
  ق م ١٠٦)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج

،  ، إيمــــان الطــــوخى ، ليلــــى طــــاهر ، عــــزت العاليلــــى مديحــــة كامــــل
،  ، علــــى عــــزب ، صــــبرى عبــــد العزيــــز ، ســــلوى خطــــاب مــــاد رشــــادع

  . ، عادل برهام ، أحمد أبو عيبة عثمان عبد المنعم
ـــة ـــة يتســـبب بقســـوته فـــى ســـجن موظفـــة بنـــك بريئ ، وحـــين  وكيـــل نياب

ـــــــى أســـــــرته :  تخـــــــرج تقـــــــرر االنتقـــــــام بطريقتهـــــــا الخاصـــــــة التســـــــلل إل
كلة أن ، لكــــن المشــــ فكــــرة قــــد تكــــون ذكيــــة.  وافســــادهم فــــردا فــــردا

ــــــــع ــــــــاك مشــــــــكلة واحــــــــدة للجمي ــــــــرك العمــــــــل الحكــــــــومى ذى :  هن ت
ـــــيم لكـــــن الشـــــريف ، إلـــــى العمـــــل الخصوصـــــى غزيـــــر الفلـــــوس  المالل
العاليلــــــى يســــــتثمر مــــــا تعلمــــــه مــــــن لهجــــــة .  لكــــــن المــــــؤدى للــــــدمار

ــــــــد ”  الطــــــــوق واألســــــــورة “صــــــــعيدية فــــــــى  ــــــــرة ثالثــــــــة بع قفــــــــص  “م
  . هذا هو دور والد العاليلى الشاب.  ” الحريم
   ٢/١ذكرينى ال ت
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦١مصر 

؛  محمــــــود إســــــماعيل:  قصــــــة.  العربيــــــة للســــــينما]  دوالر فــــــيلم [
محمــــد :  ؛ حــــوار ، عبــــد الحــــى أديــــب محمــــود ذو الفقــــار:  ســــيناريو

ــــــو يوســــــف ــــــدس الصــــــوت.  أب ــــــاظر.  كريكــــــور:  مهن ــــــدس المن :  مهن
:  اإلنتـــــــاجمـــــــدير .  فكـــــــرى رســـــــتم:  المونتـــــــاچ.  أنطـــــــون بـــــــوليزويس

:  إنتـــــــاج.  علـــــــى حســـــــن:  مـــــــدير التصـــــــوير.  صـــــــديق عبـــــــد العزيـــــــز
  . محمود ذو الفقار:  إخراج.  رمسيس نجيب

ـــــــــر.  ¤.  عمـــــــــاد حمـــــــــدى.  شـــــــــادية ـــــــــل الكبي حســـــــــين :  والممث
، يوســــف  ، إســــتيفان روســــتى عايــــدة هــــالل:  باالشــــتراك مــــع.  ريــــاض

،  ، عبـــــد الغنـــــى قمـــــر ثريـــــا فخـــــرى.  ، أحمـــــد لوكســـــر فخـــــر الـــــدين
، ميمـــى  ، محمـــد رضـــا علـــى عرابـــى.  ، عفـــاف رشـــاد اطمـــة الجمـــلف

، حســـــين  ، عبـــــد المـــــنعم إســـــماعيل ، نصـــــر الـــــدين مصـــــطفى جمـــــال
ــــى طــــاهر إســــماعيل اكــــرام :  ، الطفلــــة ، وهبــــة حســــب اهللا ، عبــــد الغن

  . لبنى عبد العزيز:  مع ضيفة الشرف.  عزو
 ، يقــــدمان تنويعــــة أخــــرى علــــى فــــيلمهم النــــاجح الموجــــه والــــبطالن
المـــــأخوذ بـــــدوره عـــــن فـــــيلم ”  المـــــرأة المجهولـــــة “جـــــدا قبـــــل عـــــامين 

ـــــة  هنـــــا زوجـــــة متطلعـــــة تطلـــــق مـــــن الطبيـــــب .  ’ مـــــدام إكـــــس ‘ورواي
ـــــام حتـــــى .  ، وتصـــــبح عشـــــيقة لـــــوزير فاســـــد الشـــــاب ـــــدور بهـــــا األي وت

ــــد بأســــرتها األولــــى ، بعــــد  نجــــاح ســــينمائى محــــدود.  تلتقــــى مــــن جدي
لـــــودرامى فـــــى الفـــــيلم إعجـــــاب غريـــــب ســـــاحق نالـــــه أداء شـــــادية المي

  ! األول

  ال تراجع وال استسالم 
No Retreat No Surrender 

 ق م ٩٠)  س/    ف ( ١٩٨٥الصين الوطنية 
Seasonal Film Corporation. M: Paul Gilreath. E: Alan 

Poon, Mark Pierce, JamesMelkonian. DPh: John Huneck, 
David Golia. S: Keith W. Strandberg. P: Ng See Yuen. D: 
Corey Yuen. 

Kurt McKinney, Jean Claude van Damme, J.W. Fails. Co-
Str: Ron Pohnel, Kim Tai Chong, Kathie Sileno, Betty 
Cunningham. 

لكـــــن ”  فتـــــى الكاراتيـــــه “كــــل شـــــىء أميركـــــى خـــــالص علــــى طريقـــــة 
، يواجـــــــه  طالـــــــب انتقـــــــل للتـــــــو إلـــــــى ســـــــياتل.  فـــــــى إنتـــــــاج آســـــــيوى

يســـــــتلهم .  ات الشـــــــوارع تعاملـــــــه بخشـــــــونة واحتقـــــــار بـــــــالغينبعصـــــــاب
، وهــــذا ال يبنــــى فــــى إتجــــاه  بــــرووس ليــــى علــــى نحــــو روحــــى باألســــاس

ــــط ــــك الصــــبية فق ــــع العصــــابة  قهــــر أولئ ، بــــل نحــــو مواجهــــة شــــاملة م
ــــــه ــــــى كســــــرت ســــــاق أبي ــــــة الت ــــــل روســــــى الدولي ــــــت اآلن بمقات ،  ، وأت

ــــــة فــــــى  ــــــرى التقليدي ــــــة الكب ــــــون ليكــــــون مــــــادة معركــــــة النهاي أفــــــالم فن
ــــال ــــه “مــــن .  القت ــــى الكاراتي ــــروك ”  فت اســــتلهم أيضــــا فكــــرة شــــريط ال
،  ، وككــــل هــــو فــــيلم نشــــاط حركــــى مــــتقن ومثيــــر لحــــد كبيــــر الحافــــل

ــــان دام ـــنجم القمـــة فيمـــا بعـــد ف ـــة مهمـــة ل ـــه نقل ـــه أن ـــانى  ويكفي ، وهـــو ث
 . ، وأول دور كبير أفالمه

  القبضة الدامية—ال تراجع وال استسالم 
  . ” لقبضة الداميةا “:  انظر

  
 ٢/١الجزء الثانى —ال تراجع وال استسالم 

  
Kickboxer 

  ق م ١٠٦)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
[Kings Road Entertainment  Cannon] Pyramid 

Entertainment. E: Wayne Wahrman. M: Paul Hertzog. PD: 
Shay Austin DPh: Jon Kranhouse. S: Glenn Bruce; St: Mark 
diSalle, Jean Claude van Damme. P: Mark diSalle. D: Mark 
diSalle, David Worth. 

Jean-Claude van Damme. Dennis Alexio. Dennis Chan. 
Tong Po -[Michel Qissi]. Haskell Anderson. Rochelle 
Ashana. Steve Lee. Richard Foo, Ricky Lui. 

ـــــــــة المـــــــــوى ـــــــــ-بطـــــــــل أميركـــــــــى للعب ـــــــــة  (اى ت المالكمـــــــــة التايالندي
، واألدق أنهــــا ضــــرب باأليــــدى واألرجــــل ســــواء بســــواء وإن  باألرجــــل

ــــد  ) كانــــت كالمالكمــــة فــــوق الحــــزام فقــــط ، يصــــاب بالشــــلل علــــى ي
ــــــو  ــــــونج پ ــــــذى تظــــــاهره عصــــــابة ضــــــخمة ت ــــــدامى وال ــــــد ال بطــــــل تايالن

يبــــــدأ أخــــــوه رحلــــــة .  ) اســــــم الشــــــهرة الحقيقــــــى لميشــــــيل قيســــــى (
ــــدريب صــــوفية الطــــاب ــــة  عت ــــة تايالندي ــــى قري ــــك ف ــــة القســــوة وذل ، وبالغ

، حتـــى تـــأتى معركـــة  ، حيـــث يقـــع أيضـــا فـــى حـــب ابنـــة المعلـــم جميلـــة
ــــة ــــتقن.  النهاي ــــه م ــــائق وتوجي ــــف ف ، وأفضــــل األشــــياء وجــــه البطــــل  عن

ـــيلم  ـــدو مـــن جمـــوده النســـبى فـــى هـــذا الف ـــا يب ـــذى رغـــم م البلچيكـــى ال
والــــذى ســــرعان  ، ، يجمــــع مــــا بــــين البــــراءة والشراســــة والنبــــل المبكــــر

ـــر العـــالم ـــة.  مـــا أصـــبح نجمـــا فائقـــا للشـــباب عب :  انظـــر األجـــزاء التالي
والرابـــــع ”  المصـــــارعة األخيـــــرة “والثالـــــث”  شراســـــة االنتقـــــام “الثـــــانى 

ـــــــــع—ال تراجـــــــــع وال استســـــــــالم  “ وانظـــــــــر أيضـــــــــا .  ” الجـــــــــزء الراب
ـــــــس الســـــــنة  ـــــــى نف ـــــــى ظهـــــــرت ف القبضـــــــة  “السلســـــــلة المنافســـــــة الت

  . ” الدامية
   ٢/١الجزء الرابع —جع وال استسالم ال ترا

Kickboxer 4 —The Aggressor 
 ق م ٧٦)   س  / وليد التابعى  ( ١٩٩٤  أميركا

[Kings Road Entertainment] Wetherly. C: James F. 
Tarzia. CD: Shelly Busalacchi. M: Tony Riparetti. E: 
Kenneth Morrisey. PD: Timothy Gordon. DPh: George 
Mooradian. S: Albert Pyun and David Yorkin; St: Albert 
Pyun. P: Jessica G. Budin. D: Albert Pyun. 

Sasha Mitchell. ¤. Kamel Krifia. Brad Thornton. Jill 
Pierce. Michelle ‘Mouse’ Krasnoo. Nicholas Guest -as 
Casey Ford. Thom Mathews -as Bill.  ↑  Nicholas 
Anthony, Burton Richardson, Deborah Mansy, Derek 
Cravin, Jackson Kane, Terri Conn, Terrance F. Porter, 
Kevin Wooten, David Manzanares, David Efron, John 
Machado, Rigan Machado, Peter Poching, Scott Cohen, Earl 
White, Vernon Rieta, Joselito E. Santo. 

فائقـــــة العنـــــف لـــــم تجـــــد الرقابـــــة المصـــــرية ســـــوى حـــــل فنـــــون قتـــــال 
، وهـــــو حـــــذف جميـــــع أصـــــوات  فريـــــد مـــــن نوعـــــه معهـــــا فـــــى الفــــــيديو

تقريبـــــا هـــــذا يكـــــاد يحيلـــــه لفـــــيلم  (جـــــذع الرقـــــاب واألرجـــــل واألذرع 
أصـــــابه تـــــونج پـــــو فـــــى الجـــــزء  (األخ البـــــاقى إليريـــــك .  ) ! صـــــامت

، تخرجـــــه  ) ثـــــم قتـــــل فيمـــــا بعـــــد ـ  فــــــان دامـ  األول وانـــــتقم لـــــه كيـــــرت 
الــــذى لفــــق لــــه تــــونج پــــو دخولــــه بتــــدبير  (إدارة العقــــاقير مــــن الســــجن 

هـــــدف اإلدارة هـــــو الـــــذهاب .  ) قتـــــل إيريـــــك لـــــبعض تجـــــار العقـــــاقير
ـــــديرها مـــــن  ـــــاقير التـــــى ي ـــــى المكســـــيك لقهـــــر نقابـــــة العق ـــــة پـــــو ف لقلع

، والهــــــدف الشخصــــــى هــــــو تخلــــــيص زوجتــــــه التــــــى اختطفهــــــا  هنــــــاك
التنكــــــر كأحــــــد مصــــــارعى الركــــــل والحبكــــــة هــــــى .  ويحتجزهــــــا هنــــــاك

لــــدخول المنافســــة التــــى ينظمهــــا لقتــــال حتــــى المــــوت وجــــائزة واحــــدة 
حبكــــة واهيــــة بــــال أحــــداث تــــذكر تتوســــط تلــــك .  مليــــون دوالر للفــــائز

كامــــل كريفــــا يقــــوم بــــدور المصــــارع التايالنــــدى الشــــرس .  المباريــــات
، والـــــذى اختفـــــى بعـــــد الجـــــزء  ذى ضـــــفيرة الشـــــعر الطويلـــــة تـــــونج پـــــو

ى وتحـــــاول الملصـــــقات اإليحـــــاء بعودتـــــه للـــــدور فقـــــط بتعــــــديل الثـــــان
ـــونج ـــدال مـــن ت ـــوم ب ـــى ت ـــة الســـابقة !  االســـم إل ال  “انظـــر األجـــزاء الثالث

نعم هــــــذا هــــــو العنــــــوان المصــــــرى ـ  ”  ٢چ —تراجــــــع وال استســــــالم 
  . ” المصارعة األخيرة “، و  ” شراسة االنتقام “، و للجزء األول

   ٢/١ال تسألنى من أنا 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٤مصر 
  . أشرف فهمى:  إخراج

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   لإلنتاج والتوزيع الفنى

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  دسين، المهن شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت
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٢٩٧  

، إلهـــــــام  ، مديحـــــــة يســـــــرى ، فـــــــاروق الفيشـــــــاوى ، يســـــــرا شـــــــادية
، أحمـــــــد  ، هالـــــــة صـــــــدقى ، هشـــــــام ســـــــليم ، سوســـــــن بـــــــدر شـــــــاهين
  . ، نعيمة الصغير ، سلوى محمود غانم

، وتعمــــل كمربيــــة  الســــيدة الفقيــــرة التــــى تبيــــع ابنتهــــا للثريــــة العــــاقر
، والمربيـــــة تقـــــف  ، تـــــدخل فيهـــــا األطمـــــاع حـــــب للفتـــــاةقصـــــة .  لهـــــا

لكنهــــــا )  المفــــــروض أن تُقــــــرأ مــــــؤثرة (ميلودرامــــــا فاقعــــــة .  بالمرصــــــاد
مشـــــاهد مضـــــحكة لشـــــادية .  فـــــى الحقيقـــــة رديئـــــة مـــــن كافـــــة الوجـــــوه

  . ، أو تجرى وراء ابنتها قبل أن تركب السيارة تفرك يديها
   ٢/١ال تطفئ الشمس 

  ق أأ ١٢٠ )  س/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
:  قصــــــة.  أفــــــالم عمــــــر الشــــــريف وأحمــــــد رمــــــزى]  دوالر فــــــيلم [

ـــــــد القـــــــدوس ـــــــرت:  ســـــــيناريو.  إحســـــــان عب :  ؛ حـــــــوار لوســـــــيان المب
ـــــــد القـــــــدوس ـــــــى إســـــــماعيل:  موســـــــيقى.  احســـــــان عب ـــــــدس .  عل مهن

، عبــــد العزيــــز  حســــين أحمــــد:  ؛ مونتــــاچ مــــاهر عبــــد النــــور:  المنــــاظر
ـــــــل :  إلنتـــــــاجمـــــــدير ا.  كريكـــــــور:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  فخـــــــرى خلي
صــــالح أبــــو :  إخــــراج.  عبــــد الحلــــيم نصــــر:  مــــدير التصــــوير.  ديــــاب
  . سيف

،  ، أحمــــــد رمــــــزى ، ناديــــــة لطفــــــى ، عمــــــاد حمــــــدى فــــــاتن حمامــــــة
، عمـــــر ذو  ، شـــــيرين ، ليلـــــى طـــــاهر ، عقيلـــــة راتـــــب شـــــكرى ســـــرحان

ــــد الخــــالق صــــالح ، عــــادل المهيلمــــى الفقــــار ــــوب ، عب ،  ، ســــميحة أي
، يعقـــــــــوب  ، ليلـــــــــى صـــــــــادق الترجمـــــــــان، عمـــــــــرو  إبـــــــــراهيم فتيحـــــــــة

  . ، محمد علوان ميخائيل
علــــــــــى األقــــــــــل ألســــــــــماء  (درامــــــــــا عاطفيــــــــــة واجتماعيــــــــــة كبيــــــــــرة 

ــــــدوس)  ! النجــــــوم ــــــد الق ــــــة الحســــــان عب ــــــأخوذة عــــــن رواي حــــــب .  م
، واآلن تـــــم اللقـــــاء مـــــن  ، وانتهـــــى بـــــزواجين تعيســـــين فرقتـــــه الظـــــروف

زا فـــــى قصـــــة تقليديـــــة لكــــن هـــــذه هـــــى أكثــــر معالجاتهـــــا تميـــــ.  جديــــد
  . السينما المصرية

  ال تظلموا النساء 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٠مصر 

ــــــــة للســــــــينما [ ــــــــة المصــــــــرية العام ــــــــالم حســــــــين حســــــــن ]  الهيئ أف
،  حســــــن اإلمــــــام:  ســــــيناريو وحــــــوار.  فيصــــــل نــــــدا:  قصــــــة.  اإلمــــــام

مهنـــــــدس .  مـــــــودى اإلمـــــــام:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  فيصـــــــل نـــــــدا
ــــديكور ــــاچمون.  محمــــود الشــــيخ:  ال ــــرازق:  ت ــــد ال ــــدير .  صــــالح عب م
  . حسن اإلمام:  إخراج.  إبراهيم صالح:  التصوير

،  ، محمــــــد العربــــــى ، هالــــــة فــــــاخر ، حســــــين اإلمــــــام هنــــــاء ثــــــروت
ـــــة كاريوكـــــا ،  ، أحمـــــد خمـــــيس ، نعيمـــــة الصـــــغير ، ســـــعيد صـــــالح تحي
،  ، عهــــدى صــــادق ، مصــــطفى متــــولى ، ســــيد الصــــاوى شــــفيق جــــالل
  . ، وسيلة حسين الحميد، تغريد عبد  مها أبو عوف

تســــعى البطلـــــة للعمـــــل كخادمـــــة لــــدى أحـــــد األثريـــــاء حتـــــى تـــــتمكن 
تعتـــــرف بمـــــا حـــــدث لكـــــن المحـــــامى يكتشـــــف أن هنـــــاك .  مـــــن قتلـــــه

الســــبب هــــو جريمــــة ارتكبهــــا ضــــد .  قاتــــل آخــــر فــــى نفــــس اللحظــــة
،  ميلودرامـــــــــا صـــــــــارخة.  ، وظلمـــــــــه لآلخـــــــــرين بشـــــــــكل عـــــــــام أمهـــــــــا

ـــــى  ـــــرة الت ـــــر عـــــن الفت ـــــة للتعبي ـــــام نموذجي ـــــدأ يفقـــــد فيهـــــا حســـــن اإلم ب
  . شعبيته

  ال شىء يهم 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٥مصر 

ــــــدوس:  قصــــــة.  المتحــــــدة للســــــينما ــــــد الق ســــــيناريو .  إحســــــان عب
:  إخــــراج.  عبــــد المــــنعم:  مــــدير التصــــوير.  ممــــدوح الليثــــى:  وحــــوار

  . حسين كمال
،  ، صـــــالح قابيـــــل ، ناهـــــد يســـــرى ، نـــــور الشـــــريف زبيـــــدة ثـــــروت

ـــــــورأشـــــــر  ـــــــد الغف ـــــــدقن ف عب ـــــــق ال ـــــــق ، توفي ـــــــاروق  ، محمـــــــد وفي ، ف
،  ، حســــــين الشــــــربينى ، إحســــــان القلعــــــاوى ، ســــــعيد خليــــــل نجيــــــب

  . علية عبد المنعم
ثالثــــة أصـــــدقاء شــــديدو التبـــــاين فــــى قصـــــة احســــان عبـــــد القـــــدوس 

، يتـــــرك زميلتـــــه  األول خيـــــالى ال يعتـــــرف بحقـــــائق المجتمـــــع.  الذكيـــــة
ــــه ــــه ، أمــــا اآلخــــران فأ وهــــى حامــــل من ــــالى تمامــــا فــــى مبادئ حــــدهما مث

،   الممثلـــــون الثالثـــــة اتقنـــــوا جـــــدا أدوارهـــــم.  والثـــــانى انتهـــــازى مطلـــــق
ــــيلم مصــــرى ــــأهم دور إغــــواء لهــــا فــــى ف .  كمــــا قامــــت ناهــــد يســــرى ب

إجمـــــاال هـــــو فـــــيلم قـــــوى وجـــــذاب مـــــا زالـــــت بـــــه لمســـــات األســـــلوبية 
  . األولى لحسين كمال

   ٢/١ال مكان للهرب 
Nowhere to Run 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٢)   ت  ( ١٩٧٨ أميركا
MTM Enterprises. DPh: Chuck Arnold. P: Jim Byrnes. 

Based on the N The Blackjack Hijack: Charles Einstein. W 
for Television: Jim Byrnes. D: Richard Lang.  AD: Al 
Heschong. E: Gary Griffen. AscP: Les Sheldon. M: Jerrold 
Immel. Exc in Charge of Talent: Meryl O’Loughlin. PMg: 
Abby Singer; AstD: Mel Efros. Post-PSup: Ted Rich; Co-
Er: Edilberto Cruz. 

David Janssen -in. ¤. Str: Allen Garfield. Linda Evans. 
John Randolph. Neva Patterson. Anthony Eisley. 
SpGuestStar: Stefanie Powers.  Co-Str: James Keach, 
Charles Siebert, Anna Capri. Lance le Gault, Ken Tobey, 
John P. Finnegan. Ftr: Lionel Decker, Antony Alda, Ivy 
Bethune, Marilyn Coleman, Paul Tulley, Kopi Sotiropulos. 
And Richard McKenzie -as Dr. Steinberg. 

انسيســــكو يــــدبر خطــــة يمتــــد تنفيــــذها مهنــــدس إنشــــائى مــــن ســــان فر 
ـــة وكـــذا ربـــح  ١٥ ـــه الخائن ـــاة المملـــة مـــع زوجت ســـنة للـــتخلص مـــن الحي

ـــبالك چـــاك ـــون دوالر مـــن لعـــب ال ـــوم مصـــرع .  نصـــف ملي ـــدأ األمـــر ي ب
ــــدى ــــه  كيني ــــيس كمــــا  (، بينمــــا راحــــت زوجت ــــيس ول ــــاورز فــــى دور رئ پ

تواصـــــــل فـــــــى پورتالنـــــــد مـــــــع أبويهـــــــا المحـــــــافظين )  تـــــــوحى العنـــــــاوين
مـــــن ناحيـــــة يحـــــول صـــــدمته إلـــــى هـــــوس متواصـــــل .  مـــــا العاديـــــةحياته

ـــه فـــى التليفــــزيون ـــذاع عن ـــالقراءة والفرجـــة علـــى مـــا ي ،  اســـمه كينيـــدى ب
، ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى يطلـــــق  تاركـــــا االنطبـــــاع بأنـــــه مضـــــطرب نفســـــيا

لحيتـــه األمـــر الـــذى سيتضـــح أنـــه دبـــر لحلقهـــا حتـــى ال يعرفـــه أحـــد فـــى 
واصــــل لعــــب الــــبالك چــــاك ، ومــــن ناحيــــة ثالثــــة ي شخصــــيته الجديــــدة

ــــى الكازينوهــــات لينمــــى  ، وفجــــأة يــــدعى  خاصــــا حســــابيا’  نظامــــا ‘ف
، ويرحــــل لفـــــيجاس حيــــث  االنتحــــار مــــن فــــوق كــــوبرى البوابــــة الذهبيــــة
المفاجــــأة أن تختطــــف .  يكســــب المبلــــغ المنشــــود فــــى ليلــــة واحــــدة

ــــه الجديــــدة  إيفـــــانز هــــى  (الطــــائرة التــــى تقلــــه إلــــى نيــــو يــــورك مــــع فتات
، فهــــل ســــيمر بــــالمبلغ  تختطــــف إلــــى أثينــــا)  لنســــائى األصــــغرالــــدور ا

ــــــــن الجمــــــــارك ــــــــة .  ، أم ســــــــتقع مفاجــــــــأة أســــــــعد م األســــــــلوبية الرفيع
عامـــــا والتمثيـــــل  ١٥والفكـــــرة العاليـــــة والبعـــــد األســـــطورى لخطـــــة الــــــ 

األخــــاذ مــــن چانســــين كلهــــا تجعــــل مــــن هــــذا العمــــل التليفـــــزيونى متعــــة 
ـــــم يوظـــــف  جمـــــة ـــــدى ل ـــــم يشرحـ  ، وإن كـــــان خـــــيط كيني  ـ  أو ربمـــــا ل

ـــــدا مقحمـــــا ـــــروى علـــــى نحـــــو مـــــرح .  بالقـــــدر الكـــــافى فب األحـــــداث ت
ــــــق الخصوصــــــى  ــــــى لســــــان المحق ــــــد (عل ــــــذى اســــــتأجرته )  جارفييل ال

الزوجـــــــــة للتجســـــــــس علـــــــــى البطـــــــــل فأصـــــــــبح صـــــــــديقه فـــــــــى نهايـــــــــة 
 . المطاف

   ٢/١ال وقت للحب 
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
  . صالح أبو سيف:  إخراج
،  ، صــــالح چــــاهين ، عبــــد اهللا غيــــث ، رشــــدى أباظــــة تن حمامــــةفــــا

،  ، عصـــــمت محمـــــود ، إبـــــراهيم قـــــدرى ، بـــــدر نوفـــــل أحمـــــد لوكســـــر
  . ، كامل أنور أحمد توفيق

ــــــــاة مكــــــــابرة ســــــــاذجة  ــــــــذكر األســــــــتاذة  (فــــــــاتن حمامــــــــة فت هــــــــل ت
ــــوطنى  ) ؟ فاطمــــة ، تجــــد نفســــها فجــــأة فــــى خضــــم معركــــة الكفــــاح ال

،  باظــــة هــــو المناضــــل الــــذى ال يلــــينرشــــدى أ.  مــــن أجــــل االســــتقالل
، فــــــى أهــــــم بعــــــد ســــــينمائى لــــــه شــــــاب ال يحتــــــرف  وصــــــالح چــــــاهين

ــــاح ولكــــن تربطــــه بالمكــــافحين صــــدقات شخصــــية دور مركــــب .  الكف
ـــه مـــن عـــدم حضـــور ســـينمائى وثـــرى لـــه ، جـــاء مالئمـــا  ، ومـــا يبـــدو علي

فــــيلم جيــــد بشــــكل عــــام وإن لــــم تبــــرز فيــــه عناصــــر .  جـــدا للشخصــــية
ــــــوق خاصــــــة ــــــس العــــــامأ.  تف ــــــى نف ــــــيلم المشــــــابه ف :  يضــــــا انظــــــر الف

  . ” الباب المفتوح “
  ال وقت للدموع 

  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٦مصر 
ــــــــة للتجــــــــارة واالســــــــتثمار الســــــــينمائى  [ ]  هــــــــيمن فــــــــيلم اللبناني

مهنــــدس .  عبــــد الحــــى أديــــب:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم ســــعد شــــنب
.  حســــــين شــــــريف:  ر؛ منســــــق منــــــاظ مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  الــــــديكور

ســــيد :  مــــدير اإلنتــــاج.  نصــــرى عبــــد النــــور:  كبيــــر مهنــــدس الصــــوت
ـــــى ـــــاچ.  عل ـــــرازق:  مونت ـــــد ال محمـــــود :  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عب
  . نادر جالل:  إخراج.  نصر

.  صـــــــــــفية العمـــــــــــرى.  حســـــــــــين فهمـــــــــــى.  ¤.  نجـــــــــــالء فتحـــــــــــى
ــــع ــــة رزق.  محمــــود المليجــــى:  باالشــــتراك م ،  إحســــان شــــريف.  أمين

،  ، محمــــد شــــوقى أحمــــد أباظــــة.  ، حســــين الشــــربينى شــــاهينفتحيــــة 
ــــــين ــــــل حــــــافظ أم ــــــيس.  ، محمــــــود كام ــــــين حســــــن أن ،  ، صــــــبحى أم

ـــــــور :  وضـــــــيف الشـــــــرف.  ، أحمـــــــد مرســـــــى صـــــــالح االســـــــكندرانى ن
  . الشريف

ـــة تحـــاول عـــالج قضـــية ضـــياع مـــن هجـــروا مـــن مـــدن  ميلودرامـــا فاقع
ــــــــة العمــــــــل فــــــــ.  القنــــــــاة ــــــــاة بائســــــــة وصــــــــديقتها وعــــــــذاب ومهان ى فت

ــــــــت وحــــــــين يعــــــــود .  الكباريهــــــــات وإســــــــاءة الظــــــــن والمــــــــرض الممي
، تكـــــون قـــــد  ، ويتـــــزوج البطلـــــة ، الـــــذى قيـــــل أنـــــه استشـــــهد الحبيـــــب

  ! أصبحت حطاما وتختار نهاية درامية أقسى مما تتصور
  ال يا أمى 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٩مصر 
محمــــــد :  ســــــيناريو وحــــــوار.  الفــــــيلم الماســــــى ] ســــــليمان فــــــيلم [

:  مونتــــــاچ.  أحمــــــد أبــــــو زيــــــد:  موســــــيقى.  ، ناصــــــر حســــــين نعثمــــــا
قصــــــــة .  عبــــــــد المــــــــنعم بهنســــــــى:  مــــــــدير التصــــــــوير.  فتحــــــــى داوود

  . ناصر حسين:  وإخراج
،  ، عمـــــاد حمـــــدى ، مجـــــدى وهبـــــة ، فريـــــد شـــــوقى مديحـــــة كامـــــل

  . ، سيد الصاوى ، فريدة سيف النصر نجوى صالح
،  هنــــــدس جــــــادم.  ، بــــــال تميــــــز يــــــذكر ميلودرامــــــا روتينيــــــة صــــــارخة

،  ، فــــــى عمليــــــة بنــــــاء مخالفــــــة يــــــورط زميلــــــه الحاقــــــد علــــــى ترقيتــــــه
اآلن .  بينمــــا يوطــــد عالقتــــه مــــع زوجتــــه ويتزوجهــــا بالفعــــل.  ويســــجن

  ! يخرج البطل وال هم له إال ابنه
  ال يا من كنت حبيبى 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٦مصر 
:  حـــــوارســـــيناريو و .  أفـــــالم ســـــعد شـــــنب]  أفـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى [

.  ناديـــــــة شـــــــكرى:  مونتـــــــاچ.  ســـــــعد شـــــــنب:  قصـــــــة.  فيصـــــــل نـــــــدا
عصــــــام :  مــــــدير التصــــــوير.  فــــــؤاد الظــــــاهرى:  الموســــــيقى التصــــــويرية

  . حلمى رفلة:  إخراج.  فريد
، محمــــــــود  ، ســــــــمير صــــــــبرى ، محمــــــــود ياســــــــين نجــــــــالء فتحــــــــى

، ســــمير  ، فتحيــــة شــــاهين ، زيــــن العشــــماوى ، نجــــوى فــــؤاد المليجــــى
  . ولى الدين

درامـــــــــا عاطفيـــــــــة متوســـــــــطة بالنســـــــــبة لثنـــــــــائى حقـــــــــق أمجـــــــــادا ميلو 
ـــراءة .  رومانســـية هائلـــة فـــى تلـــك الســـنوات ـــاة تصـــمم علـــى إثبـــات ب فت

  . ، لكن بعد خروجه يشك فى عالقتها بالمحامى خطيبها
    ٢/١الشين 

Lasheen 
 ق أأ ١١٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٣٩مصر 

ـــــــل والســـــــينما ســـــــتوديو مصـــــــر ـــــــالوج.  ؛ مصـــــــر للتمثي أحمـــــــد  : دي
.  چــــورچ ســــتيلى:  المصــــور.  عــــن فكــــرة لهنــــريش فـــــون مــــاين.  رامــــى

ــــــى:  مهنــــــدس الصــــــوت ــــــاچ.  مصــــــطفى وال ــــــازى مصــــــطفى:  مونت .  ني
ـــــــــــدس المنـــــــــــاظر موســـــــــــيقى ورئاســـــــــــة .  روبـــــــــــرت شـــــــــــافينبرج:  مهن

عبـــــد :  مســـــاعد المخـــــرج.  عبـــــد الحميـــــد عبـــــد الـــــرحمن:  اوركســـــترا
ألكســـــــندر :  ماكيــــــاج.  نــــــوار:  تصــــــميم المالبــــــس.  الفتــــــاح حســــــن

  . فريتز كرامب:  إخراج.  قاسم وجدى:  ريجيسير.  سترلنج

،  ، فـــــؤاد الرشـــــيدى ، حســـــين ريـــــاض ، ناديـــــة نـــــاجى حســـــن عـــــزت
،  ، حســــن كمـــــال ،  أحمــــد بيــــه ، منســــى فهمــــى عبــــد العزيــــز خليــــل

  . ،  محمد كامل محمد السباع
، منهــــا  ، والــــذى صــــار كــــذلك ألكثــــر مــــن ســــبب الفــــيلم األســــطورة

ــــه ــــم  مــــن مصــــادرة شرســــة مــــن جانــــب القصــــر آنــــذاك مــــا تعــــرض ل ، ث
،  ، وأخيـــــــرا ضـــــــياع كـــــــل نســـــــخة تعرضـــــــه للحـــــــذف التشـــــــويه الحـــــــاد

ـــــى أن  لعشـــــرات الســـــنوات)  ! الخـــــاطئ (واســـــتقرار هـــــذا الفهـــــم  ، إل
اكتشــــفت مصــــادفة إحــــدى نســــخة فــــى أرشــــيف أفــــالم إحــــدى الــــدول 

ــــــؤخرا ــــــر .  االشــــــتراكية م ـــــــيديو مفاجــــــأة غي ــــــر وجــــــوده كشــــــريط ف يعتب
، صـــح مـــا كتبنـــاه هنـــا فـــى التوضـــيبة األولـــى  فعـــال.  عـــة للكثيـــرينمتوق

، لكــــن النكتــــة الحقيقيــــة أن فاجأتنــــا  وفــــوجئ معظــــم القــــراء والــــزمالء
، وأن  الشـــــركة الموزعـــــة بإعالمنـــــا أن فهمنـــــا نحـــــن نفســـــه كـــــان خاطئـــــا

نتــــــرك لــــــك  (النســــــخ التــــــى اســــــتعملوها كانــــــت موجــــــودة فــــــى مصــــــر 
يحرضـــــون الشـــــعب .  ) ! ؟ تفســـــير لمـــــاذا حـــــدث كـــــل هـــــذا للفـــــيلم

، خدمــــــة لتواطــــــؤ خفــــــى مــــــع المجــــــول الــــــذين علــــــى  ضـــــد الســــــلطان
ـــــواب ـــــور علـــــى .  األب وال ينقـــــذ الشـــــين أو الملـــــك العـــــادل ســـــوى العث

خــــيط فرعــــى ال يعيبــــه .  حمامــــة تحمــــل رســــالة مــــن المتــــآمرين للمغــــول
، هـــــــو تمســـــــك الملـــــــك بحـــــــب جاريـــــــة لكنهـــــــا  إال جمـــــــود الممثلـــــــة

هـــــذا هـــــو .  ضـــــت فتحـــــه إلـــــى األبـــــدأغلقــــت قلبهـــــا علـــــى الشـــــين ورف
ألــــف جنيــــه وهــــو رقــــم قياســــى  ٥٠أضــــخم إنتاجــــات ســــتوديو مصــــر 

إن اللغــــــز الحقيقــــــى هــــــو لمــــــاذا لــــــم تعنــــــى بــــــه ثــــــورة .  جــــــدا آنــــــذاك
، وهــــو يكــــاد يكــــون نبــــوءة  ، ولمــــاذا كــــل هــــذا التــــآمر إلخفائــــه يوليــــو

، أو حتــــــى عــــــن أســــــبابها المفصــــــلة مثــــــل خيانــــــة  شــــــبه حرفيــــــة عنهــــــا
عـــــــن ”  وا إســـــــالماه “انظـــــــر !  ؟ دة فـــــــى فلســـــــطيناألســـــــلحة الفاســـــــ

ـــــى هجـــــوم المجـــــول ، لكـــــن باألســـــماء  مـــــؤامرات القصـــــر الســـــابقة عل
  . الحقيقية

   ٢/١العب الكمان 
Le Joueur de Violon 

؛  تليفـزيونى [ق م  ٨٧)  ت ( ١٩٩٥ألمانيا /  بلچيكا/   فرنسا
  ] بالفرنسية

Hachette Première et Cie; Le Centre Européen 
Cinematographique Rhône-Alpes; PDG and Partner’s; 
Fidibus Films GmbH; RTBF -Télévision Belge; La Sept 
Cinéma [And the participation: La Région Rhône-Alpes; 
Centre National de la Cinématographie. P InAscWith: Le 
Fonds Eurimages du Conseil de l’Europe; Concourse: Le 
Direction de l’Audiovisuel; La Communauté Française de 
Belgique. Participation: La Sofica Investimages 4; Canal +]. 
S: Jean-Francois Goyet and Charlie van Damme; Dialogues: 
François Dupeyron; Based on the B Musikant: André 
Hodeir. MD: Gidon Kremer. OM: Vladimir Mendelssohn; 
Violin Adviser: Alexis Galperine. P: René Cleitman. D: 
Charles van Damme.  La Chaconne: Johann Sebastian 
Bach. 

Richard Berry. ¤. With: Ines de Medeiros, Geno Lechner, 
François Berleand. ␡ John Dobrynine. 

يـــرفض االســـتمرار فـــى العـــزف لـــدى عـــازف كمـــان شـــاب فـــى ليـــون 
فرقتــــه ألنــــه يــــرى أنــــه ال بــــد مــــن العــــزف بالحيويــــة الالزمــــة للتــــأثير فــــى 
النـــــاس مـــــع تطويعهـــــا بحيـــــث تجـــــذب كمعاصـــــرين وتحديـــــدا العـــــاديين 

، ويهــــيم علــــى وجهــــه فــــى الشــــوارع ومحطــــات  مــــنهم ولــــيس الخاصــــة
ـــــخ…المتـــــرو مفضـــــال العـــــزف للمـــــارة والمتشـــــردين  أيضـــــا قصـــــة .  إل

تليفـــــزيونية .  و بائعــــة تـــذاكر فـــى إحــــدى محطـــات المتـــروتجـــاذب نحـــ
أوروپيــــة صــــغيرة اإلنتــــاج ثلثهــــا األخيــــر علــــى األقــــل عبــــارة عــــن عــــزف 

ـــــال درامـــــا ـــــال حـــــوار وطبعـــــا ب فقـــــط لمســـــتميتى الموســـــيقى .  متصـــــل ب
 . الكالسية ومندلسون تحديدا

   ٢/١اللبؤة 
The Bitch 

 ق م ٩٤)  — ( ١٩٧٩بريطانيا 
Brent Walker Film Production. E: Eddy Joseph. PD: 

Malcolm Middleton. DPh: Denis Lewiston. O Song M and 
Lyr: Biddu, Don Buick. Based on the N: Jakie Collins. 
ExcP: Edward D. Simons, Oscar S. Lerman, Ron Kass. P: 
John Quested. W, D: Gerry O’Hara. 

Joan Collins. ¤ AlsoStr: Michael Coby. Ian Hendry, Mark 
Burns, Sue Lloyd, Carolin Seymour, Doug Tisher, John 
Katzenberger, Pamela Salem. And Kenneth Haigh. 
صــــاحبة ملهــــى ديســــكو مفلســــة يــــدس لهــــا رجــــل عصــــابات إيطــــالى 

، فتكتشــــــفه وتســــــتولى  خاتمــــــا ثمينــــــا أراد تهريبــــــه فــــــى مطــــــار لنــــــدن
، ورغــــم مطــــاردة العصــــابة  غراميــــة المراوغــــةتســــتمر عالقاتهــــا ال.  عليــــه
وتتــــوالى .  فــــى نفــــس الوقــــت يبــــدأ األكبــــر منــــه فــــى التــــودد لهــــا.  لــــه

مشـــهد عـــرى جمـــاعى مغـــرق فـــى .  ألعـــاب القـــط والفـــار بـــين الجميـــع
ـــــل للنعومـــــة  حمـــــام ســـــباحة ـــــن مشـــــاهد الجـــــنس األمي ـــــرز م ، هـــــو األب

، ويقتـــــــرب  ، ال شـــــــىء مثيـــــــر عـــــــدا هـــــــذا ال شـــــــىء ممتـــــــع.  للبطلـــــــة
،  ، علـــى األقـــل مـــن حيـــث العنـــوان الصـــارخ المضـــلل تقاليـــد الپورنـــول

الــــــذى أرادت بــــــه چــــــون كــــــوللينز وأختهــــــا المؤلفــــــة أن يكــــــون مجــــــرد 
النظيــــــــــــــــر األنثــــــــــــــــوى لعنــــــــــــــــوان فيلمهمــــــــــــــــا الســــــــــــــــابق األنجــــــــــــــــح 

، التــــى تعنــــى أيضــــا فــــى اإلنجليزيــــة مــــن يتســــول  ’ المرصَّــــع ‘ نســــبيا
  . ممارسة الجنس من الرجال

    ٢/١اللبيس 
The Dresser 

 ق م ١١٨)  ت ( ١٩٨٣بريطانيا 
[Columbia] Goldcrest [World Film Services]. M: James 

Horner. FE: Ray Lovejoy. PD: Stephen Grimes. DPh: 
Kelvin Pike. S: Ronald Harwood. P and D: Peter Yates. 

Albert Finney, Tom Courtenay, Edward Fox, Zena 
Walker, Eileen Atkins, Michael Gough, Cathryn Harrison, 
Betty Marsden, Sheila Reid, Lockwood West, Donald 
Eccles, Llewellyn Rees, Guy Manning, Anne Mannion, 
Kevin Stoney, Ann Way. 
ــــى  ــــديمات عــــالم المســــرح عل ــــد تق ــــؤثرة وأحــــد أخل ــــة وم ــــا غريب درام

، ومـــــن خـــــالل  جولـــــةممثـــــل شكســـــبيرى صـــــاحب فرقـــــة مت.  الشاشـــــة
أثنـــــــاء غـــــــارات ’  الملـــــــك ليـــــــر ‘الفيلم لتقـــــــديم مســـــــرحية ـ  المشهد

:  ، نتعـــــرف علـــــى أهـــــم شخصـــــية وراء مجـــــده األلمـــــان علـــــى بريطانيـــــا



٢٩٨  

مســــاعده الــــذى يفعــــل لــــه كــــل شــــىء بــــدءا مــــن خلــــع الحــــذاء حتــــى 
الشخصــــــيات مقتبســــــة !  تــــــذكيره بالمســــــرحية حتــــــى ال يــــــؤدى غيرهــــــا

ــــــد وولف ــــــاة الممثــــــل دونال ــــــين  يــــــتعــــــن حي ــــــارزة األداء خارقــــــة ب ، ومب
البطلــــين مــــذاق خــــاص لكورتنــــاى كمخنــــث وســــكير لكــــن تعــــود كبــــت  

، الـــذى نســـى فـــى النهايـــة ذكـــره  كـــل شـــىء فـــى حياتـــه مـــن أجـــل ســـيده
رونالـــــد هـــــاروود كاتـــــب تمثيليـــــة الشاشـــــة هـــــو نفســـــه !  فـــــى مذكراتـــــه

مؤلــــــف المســــــرحية والتــــــى قــــــدمت علــــــى مســــــارح لنــــــدن قبــــــل ثالثــــــة 
 . أعوام

AAN: Pic; A (Finney); A (Courtenay); D; SBased on 
Material from Another Medium. 

 لحظات خوف 
  ق م ١٠٤)  س/    ف ( ١٩٧٢مصر 

.  أفـــــالم محمـــــد رجـــــائى ] هيئـــــة الســـــينما والمســـــرح والموســـــيقى [
مـــــــدير .  محـــــــب شـــــــندى:  حـــــــوار. حســـــــن رضـــــــا:  قصـــــــة وســـــــيناريو

:  إخــــــراج.  يفــــــىحســــــين عف:  مونتــــــاچ.  فـــــــيكتور أنطــــــون:  التصــــــوير
  . حسن رضا

ــــــد شــــــوقى ــــــد المــــــنعم  ، يوســــــف شــــــعبان ، ميرفـــــــت أمــــــين فري ، عب
، رجــــاء  ، إبــــراهيم الشــــامى ، إنعــــام الجريتلــــى ، توفيــــق الــــدقن إبــــراهيم
  . ، سامح صالح زكى ، إبراهيم سعفان ، سهير مصطفى صادق

ـــــن الســـــجن ـــــذى  بعـــــد خروجـــــه م ـــــل العمـــــل ال ـــــار زمي ، يحـــــاول إجب
فـــــى النهايـــــة ال يجـــــد .  ، علـــــى االعتـــــراف مـــــةاخـــــتلس ولفـــــق لـــــه الته

ـــــه ـــــى حـــــب أخت ـــــا ســـــوى إيقاعـــــه ف ـــــة .  طريق ـــــا تشـــــويقة روتيني ميلودرام
  . وغير مسلية

   المشى مرة أخرى :  لحظة الحقيقة
Moment of Truth: To Walk Again 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
NBC. M: Laura Karpman. E: Thomas Fries, A.C.E. PD: 

Douglas Higgins. DPh: Ron Orieux, C.S.C. Co-P: Blair 
Brown. P: Michelle MacLaren. W: George Eckstein. D: 
Randall Zisk.  ExcPs: Lawrence Horowitz, Michael 
O’Hara. 

Str: Blair Brown. Ken Howard. Cameron Bancroft. And 
Carmen Argenziano -as Dr. Cantore.  Co-Str: Gabrielle 
Miller, Joely Collins, Chris Martin, Roman Podhora, Ken 
Camroux, Malcolm Stewart, Catherine Lough, Sheila 
Larkin, Jon Cuthbert. 

ـــدى كييتـــنج ـــذى كـــان شـــابا أميـــل لالســـتهتار  القصـــة الواقعيـــة إلي ، ال
،  ) ارينزالمـــــ (والتمـــــرد فعمـــــل والـــــده علـــــى إلحاقـــــة بســـــالح البحريـــــة 

فـــــإذا بـــــه يصـــــاب أثنــــــاء التـــــدريبات بطلـــــق فــــــى الـــــدماغ يدخلـــــه فــــــى 
بــــدأب كبيــــر تصــــمم أمــــه علــــى .  غيبوبــــة تســــفر عــــن شــــلل شــــبه كلــــى

ــــــه’  إيقاظــــــه ‘ ــــــى  بالحــــــديث المســــــتمر إلي ــــــم يحفــــــزه كالهمــــــا عل ، ث
، وأخيــــرا يعــــودان بــــه  محاولــــة التــــدرب التــــدريجى ويبثــــان فيــــه العزيمــــة

ييفــــــالند حيــــــث يجـــــرب عليــــــه إلحـــــدى المصـــــحات الخاصــــــة فـــــى كل
ــــتحكم  ألول مــــرة جهــــاز خــــارجى يحفــــز العضــــالت باشــــارات كهربيــــة ي

، وأصــــبح فــــى النهايــــة مــــوديال محترفــــا  هــــو فيهــــا مــــن خــــالل إصــــبعه
لحظـــــــــة  ‘أحـــــــــد أفـــــــــالم مجموعـــــــــة .  وبطـــــــــال لرياضـــــــــات المعـــــــــوقين

ـــــــن اللحظـــــــات المشـــــــحونة ’ الحقيقـــــــة ـــــــالكثير م ـــــــل ب ـــــــه  ، يحف ، لكن
 . باألفالم الكالسية لهذه النوعيةأصغر بكثير من أن يقارن 

 ٢/١ممسوك فى النيران المتقاطعة :  لحظة الحقيقة
   

Moment of Truth: Caught in the 
Crossfire 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٦)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
NBC. E: Caroline Biggerstaff. DPh: Vincent Balding. M: 

Mark Snow. P: S. Bryan Hickox. Co-Pd: Dennis Franz, 
Kathryn McArdle. W: D. Victor Hawkins & Tom Nelson 
and Dan Levine. St: D. Victor Hawkins & Tom Nelson. D: 
Chuck Bowman. 

Dennis Franz. Alley Mills. Daniel Roebuck. Anna Gunn. 
Ray McKinnon. Wilbur T. Fitzgerald. Richard K. Olsen. 
Conor O. Farrell.  Co-Str: Kevin Quigley, Terence 
Gibney, Lou Criscuolo, Michael Genevie, Howard 
Kimgkade. Charles McLawhorn, Rick Andosca, Leon 
Pridgen, Jeff Foiger, Joseph Gallant. 
ــــــو  ــــــون ريكــــــورد بني ــــــين صــــــحفى الكالري ــــــة لجــــــاس پ القصــــــة الواقعي

ـــــة فيدرال ـــــه عميل ـــــت من ـــــذى طلب ـــــز ال ـــــات أورلين ـــــى إثب ـــــة مســـــاعدتها ف ي
يجــــــد فــــــى هــــــذا .  رشــــــوة صــــــاحب شــــــركة تــــــأمين لمســــــئولى المدينــــــة

ــــــن عمــــــره ــــــغ الخمســــــين م ــــــد بل ــــــه وق ، لكنــــــه  فرصــــــة لتحســــــين دخل
ــــر ــــه  ســــرعان مــــا يجــــد نفســــه متهمــــا بطلــــب رشــــوة مــــن األخي ، وتجعل

ــــة مجــــرد ضــــحية فــــى معركتهــــا ، وفــــى المحكمــــة  التحقيقــــات الفيدرالي
وال ينقـــــــــذه ســـــــــوى .  بشـــــــــىءتتنصـــــــــل العميلـــــــــة مـــــــــن أنهـــــــــا كلفتـــــــــه 

ــــين الحقيقــــة أن القضــــية كانــــت واضــــحة وســــهلة هكــــذا مــــن .  المحلف
ــــــة ــــــذهب طواعيــــــة  البداي ــــــى أن ي ــــــر المنطق ــــــل مــــــن غي ــــــى األق ، إذ عل

تقريبـــــا .  ليخبـــــر عميلـــــة فيدراليـــــة بأنـــــه ينـــــوى ارتكـــــاب جريمـــــة رشـــــوة
، لكـــن  إذن لـــم يكـــن هنـــاك صـــراع درامـــى حقيقـــى أو مفاجـــآت تـــذكر

الوقـــــت أنـــــه عمـــــل يقـــــدم التحقيقـــــات الفيدراليـــــة  يظـــــل المثيـــــر طـــــوال 
تمثيــــل رصــــين مكتـــــوم .  ، وهــــذا أمـــــر نــــادر للغايــــة ســـــينمائيا كأشــــرار

، هــــو أحــــد أفضــــل إيجابيــــات  ومــــؤثر مــــن فرانــــز فــــى الــــدور الــــرئيس
 . الفيلم

  لحظة ضعف 
  ق م ١٢٠)  س/ السبكى /  ت ( ١٩٨١مصر 

:  و وحــــوارقصــــة وســــيناري.  أفــــالم فــــؤاد األلفــــى]  إيهــــاب الليثــــى [
:  موســـــــيقى.  صــــــالح عبـــــــد الـــــــرازق:  مونتـــــــاچ.  محمــــــود أبـــــــو زيـــــــد

، علــــــى  مصــــــطفى إمــــــام:  مــــــدير التصــــــوير.  حســــــين ومــــــودى اإلمــــــام
  . سيد طنطاوى:  إخراج.  فؤاد األلفى:  إنتاج.  خير اهللا
ــــــابلى ، صــــــالح ذو الفقــــــار ، حســــــين فهمــــــى نيللــــــى ،  ، ســــــهير الب

  . ية كامل، قدر  ، سالمة إلياس تغريد عبد الحميد
،  ، بعــــــد أن تعــــــرف أنهــــــا ابنــــــة غيــــــر شــــــرعية تهــــــرب فتــــــاة لليونــــــان

تقــــــيم مــــــع خالتهــــــا وتســــــاعدها فــــــى .  وأخــــــذ األب يســــــىء معاملتهــــــا

، ثــــــم تقــــــع فــــــى حــــــب شــــــاب هيبــــــى مــــــأزوم  الفنــــــدق الــــــذى تملكــــــه
ــــدائى فــــى هــــذه الميلودرامــــا .  ، وحــــاول االنتحــــار مثلهــــا كــــل شــــىء ب

ــــــابلى  ر الهيپــــــى، فقــــــط حســــــين فهمــــــى مناســــــب لــــــدو  العاطفيــــــة ، الب
  . خفيفة الظل كصاحبة الفندق

  لحظة ضعف 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٨٦)  ت ( ١٩٩٦مصر ح 

ناصـــــــر :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون
ــــــدان ــــــد العظــــــيم عويضــــــة:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  زي ــــــدس .  عب مهن

ـــــديكور ـــــور:  ال ـــــاء.  ســـــهير أن مـــــدير .  ســـــحر الســـــعيد : تصـــــميم األزي
محمــــــــد :  مــــــــدير التصــــــــوير الخــــــــارجى.  حســــــــن كامــــــــل:  اإلضــــــــاءة
محمـــــود :  ؛ تصـــــوير عبـــــد العظـــــيم جمعـــــة:  مـــــدير التصـــــوير.  عثمـــــان
ـــــيديو.  ، إيمــــان بكــــر ، حجــــاب حســــن الشــــال ــــاچ ف :  تســــجيل ومونت

ـــــراهيم ســـــيد ـــــد اهللا عـــــواد ، حســـــن شـــــيرين ، أحمـــــد ســـــالمة إب .  ، عب
عبـــــد :  مســـــاعد مخـــــرج أول.  فنـــــاوىمعـــــالى الح:  إعـــــداد موســـــيقى
عــــالء  :  إخــــراج.  حســــن إســــماعيل:  مــــدير اإلنتــــاج.  العزيــــز محمــــد

مســــــــاعد .  ياســــــــر زاهــــــــر:  تصــــــــميم المقدمــــــــة والنهايــــــــة ␡.  كامــــــــل
  . محمد سعيد:  مخرج

.  طــــــارق دســــــوقى.  ســــــعيد عبــــــد الغنـــــى.  تيســــــير فهمـــــى.  بطولـــــة
.  ســـــيد صـــــادق.  بثينـــــة رشـــــوان.  محمـــــد خيـــــرى.  ماجـــــدة الخطيـــــب
ناصـــــــــر .  خالـــــــــد جمـــــــــال.  أحمـــــــــد الشـــــــــريف.  فاطمـــــــــة الكاشـــــــــف

.  ســــيد مصــــطفى.  عصــــام الشــــويخ.  نجــــالء جمــــال الــــدين.  شــــاهين
  . على عمر.  زكريا صالح

ــــــاالت  ــــــزنس بسلســــــلة مق ــــــار رجــــــال البي صــــــحفية تالحــــــق أحــــــد كب
، تكتشــــــف أن أباهــــــا الميــــــت  متهمــــــة إيــــــاه باإلتجــــــار فــــــى العقــــــاقير

،  ى للـــزواج منهـــا رغـــم فـــارق الســـنوصـــديقه الـــذى تقـــدره كثيـــرا ويســـع
.  مــــا همــــا إال شـــــركاء فــــى ذات البيـــــزنس مــــع الرجـــــل الــــذى تهاجمـــــه

ـــذارا حـــارا ـــه اعت ـــدال من تصـــاب .  توقـــف نشـــر المقـــال األخيـــر وتنشـــر ب
ـــــراش ـــــالزم الف ـــــار وت ـــــع مـــــؤامرة  بإنهي ـــــك الجمي ـــــى ذات يحي ، بيينمـــــا ف

لقتلهـــــا باالشـــــتراك مـــــع بعـــــض األقـــــارب كشـــــاب فقيـــــر وفتـــــاة خســـــروا 
پارانويـــــا فســـــاد متوســـــطة ككـــــل رغـــــم .  تنافســـــات عاطفيـــــة معهـــــا فـــــى

  . ، بها الكثير من الفجوات غير المقنعة األسماء الكبيرة نسبيا
   ٢/١لحن حبى 

  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

،  ، محمــــــود المليجــــــى ، إســــــماعيل يــــــس ، صــــــباح فريـــــد األطــــــرش
  . ، لين ، ليز ، ليلى زوزو شكيب ، عبد السالم النابلسى

مغنــــى فقيــــر وحبيبتــــه يعمــــالن كمغنيــــان فــــى ملهــــى يمتلكــــه عشــــيق 
.  ، فتـــــــأتى األم لالنتقـــــــام هـــــــذا يحـــــــاول التغريـــــــر باالبنـــــــة.  والـــــــدتها

  . ميلودراما غنائية متوسطة فنيا محبوبة جماهيريا
   ٢/١لحن الخلود 

  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
:  اقتــــــــبس القصــــــــة وكتــــــــب حوارهــــــــا.  ل والســــــــينمامصــــــــر للتمثيــــــــ
ـــــــــون.  يوســـــــــف عيســـــــــى ـــــــــدير قســـــــــم الصـــــــــوت وتســـــــــجيل :  الفني م

ـــــــــور:  األغـــــــــانى ـــــــــد الن ـــــــــديكور نصـــــــــرى عب ـــــــــدس ال أنطـــــــــون :  ؛ مهن
التلحــــــــــــين والغنــــــــــــاء .  فتحــــــــــــى قاســــــــــــم:  ؛ المونتــــــــــــاچ بــــــــــــوليزويس
ـــــد األطـــــرش:  للموســـــيقار ـــــو دى لوكـــــا:  التصـــــوير.  فري ـــــاج .  چولي إنت

  . بركات:  إخراج.  عبد الحميد زكى:  نتاجمدير اإل:  وتوزيع
ــــــد األطــــــرش :  باالشــــــتراك مــــــع¤ .  ماجــــــدة.  فــــــاتن حمامــــــة.  فري

ــــــل ــــــدة كام ــــــانى ، صــــــالح نظمــــــى عاي ــــــرحيم الزرق ــــــد ال ، رئيســــــة  ، عب
، عبـــد الغنــــى  ، ناديـــة الســـبع ، زكـــى إبــــراهيم ، جمعـــة إدريـــس عفيفـــى
  . رىمديحة يس:  والنجمة السينمائية.  ، على عبد العال قمر

ـــــة ـــــه التـــــى  مغنـــــى شـــــهير يتـــــزوج مـــــن فتـــــاة ثري ـــــه لقريبت ، دون أن يتنب
، وتكــــــتم هــــــى  هــــــو إعتــــــاد معاملتهــــــا كأخــــــت لــــــه.  تحبــــــه بــــــإخالص

، رغــــــم أنهــــــا جــــــاءت وأختهــــــا لإلقامــــــة فــــــى بيتــــــه بعــــــد مــــــوت  حبهــــــا
، لكــــن الصــــدام مــــع الزوجــــة لــــيس  تــــدريجيا يبــــدأ حبــــه لهــــا.  والــــدهما

التهـــــــا المرضـــــــية علـــــــى نحـــــــو ، فالبطلـــــــة تتفـــــــاقم ح العقبـــــــة الوحيـــــــدة
ــــة دراميــــا.  يصــــعب تداركــــه ــــق  القصــــة فعال ــــل فــــاتن حمامــــة رقي ، وتمثي

أو إجمـــــاال أحــــــد أكبــــــر األفــــــالم .  ، واألغــــــانى منتقــــــاة بعنايــــــة ومـــــؤثر
، عــــــدا  الموســــــيقية المصــــــرية للخمســــــينيات جــــــاء متكامــــــل العناصــــــر

  . بالطبع تمثيل فريد األطرش الذى ال حل له
  لحن السعادة 

  ق أأ ١٠٥)   س ( ١٩٦٠مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج.  أفالم حلمى رفلة]  دوالر فيلم [

، عبــــد المــــنعم  ، حســــين ريــــاض ، زكــــى رســــتم ، إيمــــان محــــرم فــــؤاد
  . ، ماجدة الخطيب إبراهيم

، مـــــن ابنـــــة  إقطـــــاعى كبيـــــر يـــــرفض زواج ابـــــن أخيـــــه الـــــذى ســـــيرثه
يكــــافح الحبيبـــان حتــــى .  فـــالح متواضـــع يــــرفض بيـــع قطعــــة أرضـــه لـــه

درامــــــا عاطفيــــــة ريفيــــــة جيــــــدة األجــــــواء والتمثيــــــل .  النهايــــــة الســــــعيدة
  . ومسلية اإليقاع

  لحن الوفاء 
  ق أأ ١٤٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 

ــــــدة [ ــــــالم مصــــــر الجدي ــــــالم عمــــــارة  ] أف القصــــــة والســــــيناريو .  أف
عبــــــاس :  مهنــــــدس الــــــديكور.  محمــــــد مصــــــطفى ســــــامى:  والحــــــوار
نيفــــــيو :  مهنـــــدس الصـــــوت.  العـــــال كمـــــال أبـــــو:  المونتـــــاچ.  حلمـــــى

إبـــــراهيم :  ؛ مـــــدير اإلنتـــــاج أحمـــــد والـــــى:  إدارة اإلنتـــــاج.  أورفـــــانيللى
  . إبراهيم عمارة:  إخراج.  محمود نصر:  تصوير.  والى

ــــــرة.  شــــــادية ــــــيم حــــــافظ:  وألول م ــــــد الحل ــــــل.  ¤.  عب ،  زوزو نبي
، زكــــــــى  ، حســــــــن البــــــــارودى ، عبــــــــد الــــــــوارث عســــــــر وداد حمــــــــدى

ــــراهيم ــــدين . إب ــــارى عــــز ال ــــوزى م ــــة ف ــــد ، علي ، محمــــد  ، حســــن حام
، علـــــــى عبـــــــد  ، عبـــــــد المـــــــنعم بســـــــيونى ، منيـــــــر الفنجـــــــرى ســـــــليمان
رجــــاء :  ، الراقصــــة نبيــــل الزقزوقــــى:  ، الطفــــل ، محمــــد عــــزت العــــال
  . حسين رياض:  والفنان الكبير.  يوسف

ــــــد الحلــــــيم حــــــافظ للدقــــــة كــــــان  (، وأحــــــد أكبرهــــــا  أول أفــــــالم عب
لكـــــن بــــــطء خطــــــوات مــــــا بعــــــد ”  أيامنــــــا الحلــــــوة “و األول فعليـــــا هــــــ

ميلودرامـــــــا مـــــــؤثرة تمامـــــــا حـــــــول .  ) اإلنتـــــــاج حـــــــال دون عرضـــــــه أوال
ويحــــب كالهمــــا .  الشــــاب هــــاوى الموســــيقى والــــذى يتبنــــاه عمــــه فنيــــا

ـــازل االبـــن عـــن كـــل شـــىء المغنيـــة الشـــابة ـــه أن  ، يتن ، لكـــن يجـــب علي
،  شـــــــهيرفـــــــى مشـــــــهد النهايـــــــة الـــــــدامى ال”  لحـــــــن الوفـــــــاء “يقـــــــدم 

،  فـــــى الفـــــيلم تســـــعة أغـــــانى:  ســـــؤال.  والخاتمـــــة الســـــعيدة المعروفـــــة
  ؟  هل تذكر أسماءها

  لسانك حصانك 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٣مصر 
  . عباس كامل:  إخراج
  . ، زينات صدقى ، فريد شوقى ، كارم محمود شادية

ـــــاء مستشـــــفى ومدرســـــة فـــــى  صـــــعيديان فـــــى مهمـــــة فـــــى القـــــاهرة لبن
ــــه ليســــهل مهمتهمــــا ،  بلــــدتهم ــــذى قــــدموا إلي ــــرام ال يجــــدون ســــائق الت

هـــــــذا األخيــــــر يحـــــــب جارتــــــه التـــــــى .  غــــــارق فــــــى مشـــــــاكل عاطفيــــــة
، ويلفــــق تهمــــة  يطاردهــــا موســــيقى محــــاوال إقناعهــــا بالغنــــاء فــــى فرقتــــه

مفارقـــــــات طريفـــــــة بطـــــــاقم كوميـــــــدى واســـــــع .  ســـــــرقة لـــــــذلك الجـــــــار
ـــــة ـــــ الطيـــــف مـــــن حيـــــث شخصـــــياته الفني ـــــه أيضـــــا وفـــــرة مـــــن غن اء ، وب

  . البطل والبطلة
  لسانك حصانك 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ١١٦)  ت ( ١٩٩٧مصر 
.  ] غيـــــــــــث لإلنتـــــــــــاج الفنـــــــــــى [اتحـــــــــــاد االذاعـــــــــــة والتليفــــــــــــزيون 

ـــــديكور.  عبـــــد العظـــــيم عويضـــــة:  الموســـــيقى التصـــــويرية :  مهنـــــدس ال
إعــــداد .  عــــونى جعفــــر:  مــــدير التصــــوير واإلضــــاءة.  يســــرية الصــــواف

ــــــاچ فـــــــيديو.  معــــــالى الحفنــــــاوى:  موســــــيقى ــــــار:  مونت .  صــــــالح مخت
ـــــــــاج.  عـــــــــزة صـــــــــبرى:  مســـــــــاعد مخـــــــــرج أول محمـــــــــد :  مـــــــــدير إنت

ـــــذ.  مصـــــطفى ـــــتج المنف ـــــة:  المن ـــــدين وهب ـــــانى ســـــعد ال :  إخـــــراج.  أم
  . طارق النهرى

أحمــــد .  عــــزت أبــــو عــــوف.  إيمــــان.  أشــــرف عبــــد البــــاقى.  بطولــــة
ــــع.  بســــام رجــــب.  صــــيام ، شــــوكت  طفىمحمــــد مصــــ:  باالشــــتراك م
،  ســـــيد مصـــــطفى.  ، كمـــــال األلفـــــى مجـــــدى عبـــــد الحلـــــيم.  الشـــــيخ

بركــــــات .  ، فوقيــــــة منصــــــور أشــــــرف شــــــحاتة.  عمــــــرو عبــــــد اللطيــــــف
  . ، سيد عنانى زكى

ــــال  ــــداعى مرمــــوق ب ــــاريخ إب ــــب موهــــوب ذو ت ــــة كات ــــدين وهب ســــعد ال
ـــب ـــه  ري ـــرة مـــن حيات ـــام األخي ـــى انتهـــت فـــى نفـــس  (، لكـــن فـــى األي الت

أســـابيع قليلـــة مـــن عرضـــه فـــى ديســـيمبر مـــن نفـــس  ســـنة الفـــيلم وقبـــل
ــــات نحــــو إســــرائيل)  الســــنة ــــه الپاراناوي ــــا  ارتفعــــت لدي ــــم ســــرعان م ، ث

تركيـــا بحكـــم التحـــالف الواســـع  ـ  كما فعـــل فـــى مقاالتهـ  ضـــم لهـــا هنـــا 
ـــــدولتين المتقـــــدمتين فـــــى المنطقـــــة  ـــــدين باعتبارهمـــــا ال ـــــين هـــــذين البل ب

، بـــل لعلـــه  تعـــاون منطقـــىوهـــذه الكتابـــات لـــم تفهـــم قـــط لمـــاذا هـــو  (
ــــل هــــذا  يتضــــح مســــتقبال أن مشــــكلة مصــــر أن فاتهــــا ركــــوب قطــــار مث

ـــــه بالشـــــق الســـــياحى  ـــــت من ـــــذى اكتف والذى ربمـــــا كـــــان ـ  التحـــــالف ال
وظــــل بــــدال مــــن ذلــــك فــــى .  آخــــر فرصــــة كبيــــرة لهــــا للحــــاق بالعصــــر

ـــــة تحـــــالف العـــــرب اآلن ـــــا بنظري ـــــا وعقولن ،  طليعـــــة مـــــن يصـــــمون آذانن
ـــــة مســـــتحيلة ـــــذ وال ســـــابقة لهـــــا فـــــى كـــــل التكـــــتالت  وهـــــى نظري التنفي

، والتــــــى تقــــــدم كــــــل  االقتصــــــادية الكبــــــرى التــــــى يحــــــاولون تقليــــــدها
ــــــرده أوال ، وذلــــــك مــــــن خــــــالل  عضــــــو فيهــــــا باكتســــــاب التقنيــــــة بمف

، بعــــدها فقــــط يــــأتى االتحــــاد بــــين  اختيــــار التبعيــــة لدولــــة أكثــــر تقــــدما
عـــن يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل قصـــة ســـاخرة .  ) آحـــاد ولـــيس بـــين أصـــفار

ـــــــا ، وإن عابهـــــــا الطـــــــول  عـــــــالم الســـــــينما المصـــــــرية مســـــــلية لحـــــــد م
نجمــــــة مشــــــهورة ذات أصــــــل وضــــــيع تنســــــب نفســــــها لجــــــد .  الزائــــــد

يظهــــر .  تركــــى األصــــل بمجــــرد أن تشــــترى عشــــوائيا صــــورة قديمــــة مــــا
ـــد اقتســـام التركـــة معهـــا ـــه ابـــن عمهـــا ويري يقـــيم معهـــا .  البطـــل مـــدعيا أن

دات مــــن منظمــــة يســــارية وتعينــــه حارســــا شخصــــيا بعــــد أن تلقــــت تهديــــ
عنـــدما تتضـــح الخيـــوط بعـــض الشـــىء تشـــير إلـــى كونـــه نصـــابا .  بقتلهـــا

،   تلجـــــأ لمـــــدرب لغـــــات تركـــــى األصـــــل أيضـــــا.  يريـــــد مجـــــرد االبتـــــزاز
، فيعطيهــــا مسدســــا لتخويــــف ضــــيفها  كــــان قــــد عــــرض عليهــــا خدماتــــه

لكـــــــن بعــــــــض .  ، فـــــــإذا بــــــــه رصاصـــــــة فعليــــــــة نراهـــــــا تقتلــــــــه الثقيـــــــل
ــــأتى مــــع مشــــه ــــزنس المفاجــــآت ت ــــة بعــــد عودتهــــا مــــن رحلــــة بي د النهاي

أو للدقـــة ال توضـــح حقـــا  .  ، لتوضـــح حقـــائق كـــل شخصـــية إلـــى تركيـــا
المكونــــة ’  العصــــابة ‘كــــل شــــىء وعليــــك أنــــت اســــتنتاج العالقــــة بــــين 

، وبــــين  مــــن المنــــتج ومــــدرب التمثيــــل وأهــــدافها غيــــر المــــذكورة قــــط
ــــالملحق العســــكرى التركــــى فــــى مصــــ ر الكــــالم العــــابر عــــن صــــلة مــــا ب

ـــــة  ( ـــــدين وهب ـــــو كـــــان األمـــــر صـــــعبا جـــــدا الجـــــأ لمقـــــاالت ســـــعد ال ول
تقانيــــــــا هــــــــو اعتــــــــاد اســــــــتخدام الرمــــــــز فــــــــى أعمالــــــــه .  ) ! األخيــــــــرة

، ولــــذا عليــــك أن تتوقــــع شــــيئا مــــا بــــدءا مــــن  المســــرحية والســــينمائية
اختيـــــاره للعنـــــوان الـــــذى ربمـــــا ســـــيذكرك بنصـــــائح أيـــــام الحـــــرب مـــــع 

ـــــة األخيـــــرة  إســـــرائيل ـــــة البطل ـــــى رحل ـــــاج فـــــيلم مشـــــترك مـــــع ، وحت إلنت
ــــوطن ــــة غامضــــة ألرض ال ــــة بحقيب ــــل محمل ــــى المقاب ــــودة ف ــــا والع .  تركي

  . عاما ٤٤ال عالقة له بفيلم عباس كامل قبل 
  لست شيطانا وال مالكا 

  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٠مصر 
ســـــــــمير عبـــــــــد :  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  األفـــــــــالم المتحـــــــــدة

ـــــــــاظر.  العظـــــــــيم ـــــــــدس المن ـــــــــد :  مهن ـــــــــدير .  المـــــــــنعم شـــــــــكرىعب م
  . بركات:  إخراج.  إبراهيم صالح:  التصوير

،  ، محمــــــد توفيــــــق ، هــــــدى رمـــــزى ، نـــــور الشــــــريف ســـــهير رمــــــزى
  . ، احسان شريف ، سامى فهمى ، انعام سالوسة على الشريف

وحـــــــين تـــــــدور األيـــــــام .  مـــــــن تتـــــــرك خطيبهـــــــا لتتـــــــزوج مـــــــن الثـــــــرى
ــــــى يعمــــــل بهــــــا البطــــــل ــــــرى الشــــــركة الت ــــــم ويشــــــترى الث ،  يمــــــوت ، ث

.  تشــــــــتعل الغيــــــــرة لــــــــدى البطلــــــــة ألنــــــــه صــــــــار يحــــــــب أخــــــــرى اآلن
صـــــدامات حـــــادة تلـــــى هـــــذا فـــــى هـــــذه الـــــدراما االجتماعيـــــة متوســـــطة 

  . القيمة واإلثارة



٢٩٩  

  لست قاتال 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٩مصر 
  . عبد الهادى طه:  إخراج

،  ، ســــــميرة صــــــدقى ، حســــــين الشــــــربينى ، صــــــابرين فريــــــد شــــــوقى
  . ، محمود أبو زيد ، سيد الصاوى ، دينار اوىإحسان القلع

زواج عرفـــــى بـــــين البطلـــــة وتـــــاجر عقـــــاقير كبيـــــر يســـــفر عـــــن طفـــــل 
باالشــــتراك مــــع أحــــد المحــــامين تــــدبر .  يــــرفض االعتــــراف بأبوتــــه لــــه
، لكــــــن هــــــذا يفضــــــى ألن يقتــــــل المحــــــامى  خططــــــا لإليقــــــاع بغريمهــــــا
بيـــــد ، ثـــــم تـــــأتى مفاجـــــأة أنـــــه مـــــات مخنوقـــــا  تـــــاجر العقـــــاقير بســـــكين

ــــا فــــى .  أخــــرى ــــرة تقريب ــــر مثي ــــق اجتمــــاعى مبســــطة وغي ميلودرامــــا تعلي
  . أى من مراحلها

  !  لست كبيرا لهذه الدرجة
Pas Si Grand Que Sa! 
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زوجــــــــان منفصــــــــالن كــــــــل منهمــــــــا فــــــــى طريقــــــــه إلنشــــــــاء عالقــــــــات 

ذى يــــداوم علــــى الهــــرب مــــن منــــزل أمــــه ، عــــدا أن طفلهمــــا الــــ جديــــدة
، يلـــوح فـــى النهايـــة أنـــه ســـينجح فـــى التقريـــب بينهمـــا مـــن  لمقابلـــة أبيـــه

فـــــــى نســـــــخة تليفــــــــزيونية ’  فـــــــخ الوالـــــــدين ‘تنويعـــــــة علـــــــى .  جديـــــــد
 . ، فيما عدا أجواء المدن الساحلية هناك فرنسية بال تميز يذكر

  لست مجرما 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٥مصر 
  . وصفى درويش:  إخراج

، منـــــى  ، أحمـــــد بـــــدير ، وحيـــــد ســـــيف ، هالـــــة فـــــاخر ســـــمير غـــــانم
  . ، حسن األسمر ، سوزان صالح إسماعيل

، مـــــرة  نعـــــم الشـــــقة (شـــــابان يتجهـــــان للجريمـــــة مـــــن أجـــــل الشـــــقة 
.  بعـــــد الســـــجن يحـــــاول البطـــــل المحافظـــــة علـــــى نزاهتــــــه.  ) أخـــــرى

حمـــــــد ، ولمحـــــــات مميـــــــزة فـــــــى أداء أ كوميـــــــديا اجتماعيـــــــة متوســـــــطة
  . بدير

  لست مستهترة 
  ق أأ ٩٠)   س/   بيتش ( ١٩٦٩لبنان 

.  محمــــد مصــــطفى ســــامى:  ســــيناريو.  أفــــالم أنــــور الشــــيخ ياســــين
  . حسن اإلمام:  إخراج.  غسان هارون:  مدير التصوير

ــــة عبيــــد حســــن يوســــف ــــدراوى ، نبيل ــــزى الب ،  ، ســــمير صــــبرى ، زي
،  ، أمـــــل عفـــــيش ، طلحـــــت حمـــــدى ، ســـــلوى ســـــعيد صـــــالح نظمـــــى

  . ، فيفى عبده شوشو
.  ميلودرامـــــــا متعـــــــددة الشخصـــــــيات واألحـــــــداث يصـــــــعب روايتهـــــــا

ــــــد  ، خادمــــــة تســــــعى لالنتقــــــام صــــــديقان شــــــابان:  الشخصــــــيات ، وال
، محـــــــام يتطـــــــوع بالحـــــــب إلعـــــــادة الـــــــزوج  الزوجـــــــة مغتصـــــــب ظـــــــالم

،  ، قتــــــل يتضــــــح فــــــى النهايــــــة أنــــــه بواســــــطة والــــــد الزوجــــــة لزوجتــــــه
  ! ى بدون دراماعمل ميلودرام.  ، وهكذا وهكذا

  لست مالكا 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٤٦مصر 

ســـــليمان :  ؛ حـــــوار محمـــــد كـــــريم:  ســـــيناريو.  فلـــــم عبـــــد الوهـــــاب
عبـــــــد الوهــــــــاب :  موســــــــيقى.  بـــــــك نجيــــــــب وعبـــــــد الــــــــوارث عســـــــر

:  منــــــاظر.  إحســــــان فرغــــــل:  مونتــــــاچ.  ] محمــــــد عبــــــد الوهــــــاب [ـ  
محمــــد :  إخــــراج.  عبــــد الحلــــيم نصــــر:  تصــــوير.  ولــــى الــــدين ســــامح

  . كريم
  . ، ليلى فوزى ، نور الهدى محمد عبد الوهاب

فـــــيلم شـــــبه مفقـــــود باعتبـــــار أن نســـــخة الفــــــيديو الباهتـــــة المتاحـــــة ال 
كوميــــدراما عاطفيــــة ركيكــــة ومملــــة ال تهــــم .  تحــــوى حتــــى عناوينــــا لــــه

، بطلهـــا محـــام شـــاب يقـــع فــــى  اليـــوم ســـوى عشـــاق األغـــانى القديمـــة
ـــد القمـــح ( غـــرام ابنـــة أحـــد الباشـــوات ، وهـــذه قيمـــة  خـــالل حفـــل لعي

،  يـــــدعى أنـــــه مهنـــــدس حتـــــى يكثـــــر مـــــن تواجـــــده بالعزبـــــة.  ) تاريخيـــــة
.  لكـــــن األحـــــداث تقـــــود إلطـــــالق خليلـــــة أحـــــد أصـــــدقائه النـــــار عليـــــه

، واكتشــــف  هـــذا يعيــــد بصــــر ابنـــة خالــــه التــــى تحبــــه مـــن طــــرف واحــــد
  . اآلن أنه يحبها بدوره
  لسنا مالئكة 

  ق أأ ٩٨)   س /  الليثى ( ١٩٧٠مصر 
ألبيــــــر :  قصــــــة.  مــــــراد فــــــيلم ] مــــــراد فــــــيلم وكالــــــة الجــــــاعونى  [

:  مهنــــــدس الــــــديكور.  فــــــاروق صــــــبرى:  ســــــيناريو وحــــــوار.  هوســــــين
فــــؤاد :  موســــيقى.  محيــــى عبــــد الجــــواد:  مونتــــاچ.  مــــاهر عبــــد النــــور

رمســــــــيس :  إنتــــــــاج.  عصــــــــام فريــــــــد:  مــــــــدير التصــــــــوير.  الظــــــــاهرى
  . محمود فريد:  إخراج.  نجيب

،  ، الضـــــــيف أحمـــــــد ، ســـــــمير غـــــــانم ، جـــــــورج ســـــــيدهم شـــــــاهيناز
ــــــاس فــــــارس ، ســــــمير صــــــبرى حســــــن مصــــــطفى ــــــد  ، عب ، أشــــــرف عب

ـــــا مـــــوافى الغفـــــور ـــــة عبـــــد المـــــنعم ، نجـــــوى فـــــؤاد ، زكري ، عبـــــد  ، علي
  . ، فهد بالن العليم خطاب

، ويختبئــــــون لـــــدى رجــــــل ابتـــــزت راقصــــــة  ثالثـــــة مســــــاجين يهربـــــون
ـــــدى أحـــــد  أموالـــــه ـــــه ل المـــــرابيين يقـــــررون مســـــاعدته فـــــى ، ورهـــــن منزل

ـــه ـــا نهـــب من ـــة.  اســـتعادة م ـــديا خفيف ـــى أضـــواء  كومي ـــل فيهـــا ثالث ، احت
ـــــــع  المســـــــرح كـــــــل المســـــــاحة ـــــــل م ـــــــذى تكـــــــرر بعـــــــد قلي ، األمـــــــر ال

  . ” المجانين الثالثة “
  ☺ لص بغداد 

The Thief of Bagdad 
إضفاء  [س /   *ف/   ] إضفاء بالعربية  [ ف ( ١٩٤٠بريطانيا 

 ق م ١٠٦)  ]  ةبالعربي
[United Artists] Alexander Korda Films [Fantasy]. S and 

Dialogue: Miles Malleson; Scanario: Lajos Biro. AscP: 
Zoltan Korda and William Cameron Menzies. PD in Color: 
Vincent Korda. ChiefPhr: George Perinal; SpFxD: 
Lawrence Butler. D: Ludwig Berger, Michael Powell and 
Tim Whelan. MScr and Songs: Miklos Rozsa; PMg: David 
B. Cunynghame; SupE: William Hornbeck. CD: Oliver 
Messel, John Armstrong, Marcel Vertes; AscD: Geoffrey 
Boothby and Charles David; AscPhr: Osmond Borradile; 
Senic Backgrounds: Percy Day; E: Charles Crichton; 
Technicolor D: Natalie Kalmus; SdD: A.W. Watkins; MD: 
Muir Mathieson. P: Alexander Korda. 

Str: Conrad Veidt and Sabu; >With: June Duprez, John 
Justin and Rex Ingram.< 
أشــــهر وأجمـــــل وأفضـــــل معالجــــات الســـــينما لقصـــــة مــــن ألـــــف ليلـــــة 

ــــــ (وليلــــــة  ــــــدانيها ســــــوى اســــــتحراكية ل ــــــدين “م ي كالهمــــــا ”  عــــــالء ال
ـــــرن ـــــر مـــــن نصـــــف ق ـــــك بعـــــد أكث .  ) بتســـــيب عـــــن ذات القصـــــة وذل

لــــــص بغــــــداد الــــــذى تجمعــــــه ليلــــــة )  ســــــابو الصــــــبى األخــــــاذ (عبــــــده 
ســـجن مـــع األميـــر أحمـــد المتنكـــر لمعرفـــة أحـــوال رعيتـــه التـــى يـــبطش 

ـــره جعفـــر  ــــيدت (بهـــا وزي ـــان مـــن بغـــداد للبصـــرة حيـــث .  ) ف يقـــع يهرب
ـــــرة ـــــى غـــــرام أمي ـــــر ف ـــــزواج منهـــــا األمي ـــــأتى لل ـــــر ي بقـــــوة .  ، لكـــــن جعف

ــــــــين ــــــــرة .  الســــــــحر يخطفهــــــــا ويحطــــــــم قــــــــارب البطل اآلن وفــــــــى جزي
ـــوى المـــارد  ـــى تحت ـــى الزجاجـــة الت ـــر الصـــبى عل )  إنجـــرام (مهجـــورة يعث

ـــــــــل مبهـــــــــرة بكـــــــــل .  ويفتحهـــــــــا ـــــــــة متقنـــــــــة ب ـــــــــة حقيقي ـــــــــا خيالي فانتازي
ــــتحطم العاصــــفة ال:  أخلــــد المشــــاهد.  المقــــاييس ــــوزير ل ــــى حركهــــا ال ت
لعبــــة الحصــــان الــــذى يصــــبح حيــــا ويطيــــر وتمثــــال الراقصــــة .  القــــارب

الهنديـــــــة ذى الســـــــتة أذرع الـــــــذى تـــــــدب فيـــــــه الحيـــــــاة ويقتـــــــل والـــــــد 
ثـــــــم بـــــــالطبع مشـــــــاهد المـــــــارد وبيـــــــت العنكبـــــــوت الهائـــــــل .  األميـــــــرة

، والــــذى  مــــن أوائــــل تجــــارب أســــتخدام التكنيكلــــر.  والبســــاط الطــــائر
، فكانــــــت إبهــــــارا وحـــــــدثا  المـــــــؤثرات الخاصــــــة نفــــــذت بــــــه مشــــــاهد

ســــــاحر :  انظــــــر قصــــــة مشــــــابهة (منقطــــــع النظيــــــر ونالــــــت األوســــــكار 
ـــة مقـــاييس عصـــره وربمـــا كـــل العصـــور .  ) أوز ـــاج فـــائق مـــذهل بكاف إنت

يتزايـــــد اإلحتـــــرام  اإلنجليـــــزى طمـــــوح المشـــــروعات أليكســـــاندر كـــــوردا
إحــــدى ك”  عــــودة لــــص بغــــداد “انظــــر .  لفيلمــــه هــــذا بمــــرور العصــــور

ـــــة .  إعـــــادات إنتاجـــــه ـــــه بالعربي ـــــأس ب ـــــى  (إضـــــفاء ال ب األول إطالقـــــا ف
ــــة ــــبالد العربي ــــى ال ــــالم ف ــــاريخ عــــروض األف ــــة  ) ت ــــه لكن ــــا في ، أفضــــل م

ــــــــة والصــــــــعيدية  ــــــــيط مــــــــن اللغــــــــة القاهري ــــــــزة وهــــــــى خل اللــــــــص الممي
  . والنوبية

AA: Cgr -Color (Perinal); AD-SD -Color (Vincent Korda 
-Interior Decoration); SpFx (Lawrence Butler -Phc, Jack 
Whitney -Sd). 

AAN: OScr. 

 اللص الشريف 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . حمادة عبد الوهاب:  إخراج

ـــــس ـــــوال صـــــدقى ، شـــــادية إســـــماعيل ي ـــــا  ، محمـــــد الســـــباع ، ل ، ثري
  . فخرى

، يعتقـــــد أفـــــراد عصـــــابة أن إســـــماعيل  بســـــب الشـــــبه ومصـــــادفة مـــــا
  . خليط مفكك من الكوميديا والميلودراما.  مهميس هو زعي

  اللص الظريف 
  ق م ١١٥)   س/    ف ( ١٩٦٨سوريا 

:  مـــــــدير التصـــــــوير.  يوســـــــف عيســـــــى:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار
  . يوسف عيسى:  إخراج.  محمد الرواس

، هالــــــــة  ، ســــــــامى عطــــــــار ، نهــــــــاد قلعــــــــى ، نيللــــــــى دريــــــــد لحــــــــام
  . ، منى واصف شوكت

ـــديا خفيفـــة عـــن ال ،  موظـــف البســـيط الـــذى يفصـــل مـــن شـــركتهكومي
ــــه الســــبل المســــتوى .  ، فيفكــــر فــــى ســــرقة مــــديرى الشــــركة وتضــــيق ب

  . عام متوسط أو أقل قليال
    ٢/١اللص والكالب 

  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 
عــــــــن قصــــــــة للكاتــــــــب .  أفــــــــالم جمــــــــال الليثــــــــى]  دوالر فــــــــيلم [

، كمــــــــال  عــــــــزتصــــــــبرى :  ســــــــيناريو.  نجيــــــــب محفــــــــوظ:  الكبيــــــــر
مصـــــــطفى :  مســـــــاعد المخـــــــرج.  صـــــــبرى عـــــــزت:  ؛ حـــــــوار الشـــــــيخ

؛ مســــــــاعد  صــــــــبحى الجمــــــــل:  ؛ تســــــــجيل الحــــــــوار جمــــــــال الــــــــدين
ــــــــاچ صــــــــالح كــــــــريم:  المصــــــــور ــــــــام:  ؛ ماكي ؛ مســــــــاعد  رمضــــــــان إم
؛ تصــــميم  ســــعيد الشــــيخ:  المونتــــاچ.  حســــن عبــــد الجليــــل:  اإلنتــــاج
ــــــور:  المنــــــاظر ــــــد الن ســــــتوديو :  تــــــم إعــــــداد الفــــــيلم فــــــى.  مــــــاهر عب
مــــــــدير .  < نصــــــــرى عبــــــــد النــــــــور:  مهنــــــــدس الصــــــــوت >؛  مصــــــــر
.  أندريـــــه رايــــــدر:  الموســــــيقى التصـــــويرية.  إيهـــــاب الليثـــــى:  اإلنتـــــاج

  . كمال الشيخ:  إخراج.  كمال كريم:  مدير التصوير
ــــة /  فى دورـ  شــــكرى ســــرحان .  ، كمــــال الشــــناوى . شــــادية:  بطول

،  ، صـــــالح منصـــــور ، ســـــلوى محمـــــود فـــــاخر فـــــاخر.  ســـــعيد مهـــــران
صــــــــالح .  ، نظــــــــيم شــــــــعراوى ، زيــــــــن العشــــــــماوى عــــــــدلى كاســــــــب

ـــــى چـــــاهين ـــــديع العرب ـــــد الب ـــــراهيم فتيحـــــة ، عب ،   ، ســـــمير صـــــبرى ، إب
  .  ، سعد منيب كامل أنور

ــــــق االجتمــــــاعى للســــــتينيات ــــــات التعلي ــــــة .  أحــــــد أفضــــــل درامي رواي
ـــــب محفـــــوظ ـــــل ورفيـــــع تمثـــــيال  نجي ، تتحـــــول لعمـــــل ســـــينمائى متكام

لــــص .  ، واألدق قصــــة صــــنع مجــــرم قصــــة مجــــرم.  تصــــويراوتوجيهــــا و 
، كــــذلك  ، يــــدخل الســــجن ويخــــرج ليجــــد زوجتــــه قــــد خانتــــه صــــغير

ـــــــا صـــــــحفيا عظيمـــــــا .  المجتمـــــــع ـــــــدأ مسلســـــــل انتقـــــــام أعطـــــــاه لقب فب
، فـــــى خلفيـــــات مـــــن  وفـــــى انتظـــــار النهايـــــة المتعاظمـــــة.  ’ الســـــفاح ‘

ــــين  ، هنــــاك عالقــــة إنســــانية رائعــــة القــــاهرة اإلســــالمية القديمــــة بينــــه وب
، وهنـــــاك معركتـــــه مـــــع الشـــــناوى الصـــــحفى المغـــــرور ظـــــالم  فتـــــاة ليـــــل
  . ” ليل وخونة “بعنوان  ١٩٩٠أعيد عام .  االنتهازية

  اللصوص 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 

ـــــة الجـــــاعونى [ ـــــراهيم صـــــبحى]  وكال :  ســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم إب
:  مونتــــاچ.  خمحمــــد الشــــي:  موســــيقى.  ، عــــزت األميــــر تيســــير عبــــود

تيســــير :  إخــــراج.  محســــن نصــــر:  مــــدير التصــــوير.  حســــين عفيفــــى
  . عبود

، ســـــــعيد عبـــــــد  ، غســـــــان مطـــــــر ، ناهـــــــد شـــــــريف محمـــــــود ياســـــــين
، فـــــاروق  ، عمـــــاد محـــــرم ، حســـــين الشـــــربينى ، وليـــــد يحيـــــى الغنـــــى
  . يوسف

ــــال  ــــزنس ويضــــطر فع ــــه للبي ــــة وأخــــوه يالحقــــه إلعادت ــــد التوب ــــص يري ل
ــــة التال ــــةلمشــــاكته العملي ــــارق .  ي ــــة المأســــاوية للبطــــل ليســــت الف النهاي

ــــع  ــــد م ــــه فــــى ”  المشــــبوه “الوحي ــــذى يشــــترك مع ــــن ذات الســــنة وال م
كـــــال الفيلمـــــين مـــــأخوذ عـــــن الفـــــيلم .  ، واألفضـــــل كثيـــــرا ذات الثيمـــــة

  . تمثيل آالن ديلون’  ذات مرة لص ‘األميركى 
  لصوص خمس نجوم 

  ق م ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٩٤مصر 
وجيــــــه :  قصــــــة الكاتــــــب الصــــــحفى.  تليفـــــــزيوناتحــــــاد اإلذاعــــــة وال

ـــــو ذكـــــرى ـــــة اإلعـــــالن.  ســـــمير الجمـــــل:  ســـــيناريو وحـــــوار.  أب :  أغني
مصـــــمم .  عمـــــرو أبـــــو ذكـــــرى:  ؛ موســـــيقى ســـــمير الجمـــــل:  كلمـــــات

فــــــــــايزة :  تصــــــــــميم اإلعــــــــــالن.  هشــــــــــام المقــــــــــدم:  االستعراضــــــــــات
ـــــــــدس الصـــــــــوت.  الشـــــــــحرى:  المقدمـــــــــة.  حســـــــــين مجـــــــــدى  :  مهن
ــــرت:  لتصــــويريةالموســــيقى ا.  كامــــل ــــان.  عمــــر خي :  مــــدير تصــــوير ث

ــــاچ.  محمــــد عســــر ــــات الســــايس:  مونت ــــد :  مــــدير التصــــوير.  عناي عب
أشـــرف :  فـــيلم لــــ.  فـــاروق حجـــاج:  المنـــتج الفنـــى.  اللطيـــف فهمـــى

  . فهمى
ــــة ــــز.  مصــــطفى فهمــــى.  بطول ــــد العزي ــــو بكــــر عــــزت.  دالل عب .  أب

ليلــــى . هللا فرغلــــىعبــــد ا:   مــــع.  صــــالح ذو الفقــــار:  والفنــــان الكبيــــر
عائشـــــــة .  ناهـــــــد جبـــــــر.  إيهـــــــاب نـــــــافع.  ضـــــــيوف الفـــــــيلم.  فهمـــــــى

باالشـــــتراك .  فى دور كـــــارلـ  رمســـــيس مـــــرزوق :  والفنـــــان.  الكيالنـــــى
ـــــان القـــــدير:  مـــــع ـــــد الحـــــق/  الفن شـــــريف صـــــالح .  عبـــــد العظـــــيم عب

ـــــدين ـــــر أحـــــالم الجريتلـــــى.  ، يوســـــف عيـــــد ال ،  ، عبـــــد الحميـــــد المني
ـــــــار ، ممـــــــدوح  ، ماجـــــــدة بركـــــــات نطـــــــاوىعـــــــاطف ط.  محمـــــــود طوب
،  ، ســـــــمير حســـــــين محمـــــــود الحفنـــــــاوى.  ، شـــــــاهندة األســـــــكندرانى

، أحمــــــد  كــــــرم عــــــز الرجــــــال.  ، يحيــــــى زكريــــــا أيمــــــن عبــــــد الــــــرحمن
ـــــى ـــــة ، حســـــن مصـــــطفى عل ـــــد الحكـــــيم:  ؛ الطفل ـــــل .  شـــــهيرة عب ممث

  . شريف سالمة:  اإلعالن
ـــــــــزيون المصــــــــرى  ــــــــا ، أن ’ الســــــــينمائية ‘ككــــــــل إنتاجــــــــات التليف ه

باألســـاس هـــو !  تصـــبح ســـينمائية فـــى اللحظـــة الســـابقة تمامـــا لعرضـــها
ــــــق االجتمــــــاعى ـــــــزيونى ســــــافر التعلي ــــــيلم تليف ، عــــــن مســــــتثمر كــــــان  ف

، واآلن يخطـــــط مـــــع ســـــكرتيرة ومستشـــــار بأحـــــد  يعـــــيش فـــــى الخـــــارج
.  ، علـــى تســـهيل قـــرض ضـــخم بـــدعوى إقامـــة مشـــروع للخبـــز البنـــوك

صـــالح ذو الفقــــار  (لنيــــة الضـــحية هـــو مــــدير البنـــك المتفــــانى حســـن ا
، وأداؤه للشخصـــــــية هـــــــو تقريبـــــــا القيمـــــــة  فـــــــى أحـــــــد أواخـــــــر أدواره

ــــــــا ــــــــذكر هن ــــــــى تســــــــتحق ال ــــــــدة الت ــــــــى الســــــــهرات .  ) الوحي ــــــــى ف حت
ــــــت تتوقــــــع أن تخــــــرج هــــــذه الشخصــــــية عــــــن طيبتهــــــا  التليفـــــــزيونية أن

ـــة لتنتصـــر للحـــق ـــن  التقليدي ـــا صـــاخبة النقـــد ل ، لكـــن فـــى هـــذه الپارانوي
  ! ايحدث أى شىء من هذ

   ٢/١لصوص على موعد 
  ق م  ٨٥)   س ( ١٩٧٠مصر 

أفــــــالم  ]  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما فـــــــينوس فــــــيلم  [
أحمــــــد عبــــــد :  حــــــوار.  عــــــادل حمــــــودة:  قصــــــة.  كمــــــال الشــــــناوى

ـــــــاچ.  الوهـــــــاب ـــــــذ.  حســـــــين أحمـــــــد:  مونت ـــــــتج المنف محمـــــــد :  المن
ســـــــيناريو .  إبـــــــراهيم شـــــــامات:  مـــــــدير التصـــــــوير.  صـــــــالح المصـــــــرى

  . حسام الدين مصطفى:  وإخراج
  . ، مينا سوالى ، عادل أدهم ، ناهد شريف كمال الشناوى

معــــرض آثــــار فــــى إســــتانبول تســــرق منــــه إحــــدى قطــــع تــــوت عــــنخ 
درامــــا .  ، والبطــــل ضــــابط مصــــرى فــــى مهمــــة لكشــــف الســــرقة آمــــون

والســـــــر وراء صـــــــنعها .  تشـــــــويقية ميزتهـــــــا األهـــــــم مشـــــــاهد إســـــــتانبول
رجــــــــل مــــــــن  “ا بفــــــــيلم الجاسوســــــــية غالبــــــــا هــــــــو إعجــــــــاب أصــــــــحابه

  . ” إسطنبول
   ٢/١لصوص لكن ظرفاء 

  ق أأ ١٠٨)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما

ـــــــاروق الشـــــــهاوى ـــــــى ف ـــــــراهيم لطف ـــــــاچ.  ، إب ـــــــة شـــــــكرى:  مونت .  نادي
ــــدس الــــديكور.  ميشــــيل يوســــف:  موســــيقى ــــور:  مهن .  مــــاهر عبــــد الن

  . إبراهيم لطفى:  إخراج.  سعيد بكر:  مدير التصوير
ــــــام أحمــــــد مظهــــــر ــــــب ، عــــــادل إم ــــــارى مني ،  ، مديحــــــة ســــــالم ، م

، محمــــود أبــــو  ، فتحيــــة شــــاهين ، ميمــــى جمــــال يوســــف فخــــر الــــدين
  . ، نوال أبو الفتوح زيد

ــــق فتحــــة فــــى  لصــــان يخططــــان لســــرقة محــــل جــــواهرجى ، عــــن طري
يا ترقــــــب تعتمــــــد علــــــى فكــــــرة كوميــــــد.  أرضــــــية الشــــــقة التــــــى تعلــــــوه

ـــــأتى دائمـــــا .  ، ومســـــلية علـــــى نحـــــو عـــــام طريفـــــة أفضـــــل التتابعـــــات ت
  . عندما يكاد ينكشف أمرهما

   ٢/١لصوص لكن ظرفاء 
Why Me? 

 ق م ٨٨)    ف/  س  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” ؟ أنا…لماذا  “:  ف

Cannon [Epic Productions]. C: Richard Pagano, C.S.A., & 
Sharon Bialy, C.S.A. and Ed Mitchell. Exc in Charge of P: 
Helen Sarlui-Tucker. UnitPMg: Robert P. Schneider; 



٣٠٠  
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، يســــرقون بالصــــدفة  لــــص خــــزائن وشــــريكه وصــــديقته ابنــــة األخيــــر
يعتقـــــد فـــــى قـــــدرتها ’  النـــــار البيزنطيـــــة ‘خاتمـــــا مـــــن اليـــــاقوت يســـــمى 

ــــة البيزنطيــــة ــــراك  علــــى إعــــادة أمجــــاد اإلمپراطوري ، ومــــن هنــــا يريــــد األت
،  ) يعتقــــدون حتــــى أنهــــا تصــــيب بــــالعمى مــــن ينظــــر إليهــــا (اســــتعادتها 

.  بينمـــا األرمـــن يســـعون لمنـــع تســـليم الحكومـــة األميركيـــة إياهـــا لتركيـــا
شــــــرطة لــــــوس أنچلــــــيس والمخــــــابرات المركزيــــــة والمخــــــابرات التركيــــــة 

ـــــــة ـــــــا ومجرمـــــــو المدين ـــــــر ارميني ، جميعـــــــا وراء األبطـــــــال  وجبهـــــــة تحري
الثالثــــة فــــى سلســــلة مــــن مشــــاهد النشــــاط المتالحقــــة  وخفيفــــة الظــــل 

ـــــة ـــــذاكرة منهـــــا بدرجـــــة معقول ـــــى ال ـــــيلم .  ، لكـــــن ال شـــــىء يبقـــــى ف الف
ــــراك واألرمــــن  ــــدءا مــــن األت ــــع ب ــــم أنهــــم  (ســــخرية مــــن الجمي ــــت تعل أن

ــــوذوكس ــــن الســــينما أن تصــــنع  مســــلمون وأرث ــــع م ــــن تتوق ــــم ل ــــن ث ، وم
، وانتهــــاء بشــــرطة لــــوس  ) ! همفارقــــا كبيــــرا فــــى القــــدرات العقليــــة بيــــن

تتـــــابع مثيـــــر ومغـــــرق الكوميديـــــة للنهايـــــة .  أنچلـــــيس المتباهيـــــة العنيفـــــة
، يفتـــــــرض أن  فــــــوق بنايــــــة شــــــاهقة ذات بــــــرجين فــــــى لــــــونج بييــــــتش

ــــــل  ــــــر حب ــــــونى دوالر عب ــــــة بملي ــــــة الياقوت اللصــــــوص قــــــرروا فيهــــــا مبادل
 . يلف على بكرتين بين البرجين

  لعب عيال 
Jeu d’Enfant 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى [ق م  ٧٦)   ت  ( ١٩٩٣ح فرنسا 
[France 3] France 3; France 2; F. Productions. DPh: 

Gilberto Azevedo. M: ةric Demarsan. W and D: Michel 
Leviant. 

With: Mireille Perrier. Benoit Régent. Paul Crauchet. 
Olivia Capeta. 

ـــــ ـــــة معهـــــا زوجـــــة منفصـــــلة تســـــتدعى زوجهـــــا فن ى اإلنشـــــاءات لالقام
ـــدا لزيارتهـــا ومـــع طفلتهمـــا ، وخوفهـــا  ، بســـبب قـــدوم أبيهـــا هـــى مـــن كن

ــــريض بالقلــــب ــــن مصــــارحته باالنفصــــال وهــــو م ــــى البدايــــة تبــــدو .  م ف
، لكـــن تـــدريجيا تظهـــر  الطفلـــة أكثـــر توافقـــا مـــع صـــديق األم المـــدرس

لـــــألب أن غضـــــبها منـــــه يرجـــــع لرحيلـــــه ببســـــاطة بعـــــد كـــــل شـــــجار مـــــع 
ـــــة .  أمهـــــا ـــــه الكذب ـــــالطبع ســـــيكون الجـــــد أذكـــــى مـــــن أن تنطلـــــى علي ب

ككــــل فكــــرة جيــــدة لكــــن .  وسيتصــــرف بطريقتــــه للــــم شــــمل االثنــــين
أســـذج شـــىء .  غيـــر متقنـــة وتفتقـــد اإلقنـــاع فـــى أكثـــر مـــن ذى موقـــف

خيانــــــة األم لصــــــديقها إذ هــــــى حامــــــل مــــــن زوجهــــــا األصــــــلى رغــــــم أن 
بع النهايــــة وأفضــــل األشــــياء تتــــا.  انفصــــالهما دام عليــــه أربــــع ســــنوات

ـــــوودى اإليقـــــاع والـــــدراما ـــــة تخبـــــر صـــــديق األم بموضـــــوع :  هولي الطفل
المنـــــزل يحتـــــرق بســـــبب .  الحمـــــل وأنـــــه لـــــيس والـــــد الطفـــــل المنتظـــــر

الرجـــــل الغاضـــــب يهـــــبط ليـــــدخل فـــــى .  شـــــجار البطلـــــة مـــــع صـــــديقها
ـــد مـــع غريمـــه ـــار وتـــذهب لفـــض الشـــجار.  شـــجار جدي .  هـــى تتـــرك الن

الزوجـــــان يصـــــعدان إلخمـــــاد .  الجـــــد يحضـــــر ويتـــــدخل فـــــى الشـــــجار
يســــــقط الجــــــد .  تــــــأتى المطــــــافئ.  يحتجــــــزان أعلــــــى البيــــــت.  النــــــار

 ! وهكذا….  يترك رجال المطافئ النيران إلنقاذه.  بأزمة قلبية

   ٢/١اللعب مع األشرار 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٣مصر 

شــــــــــريف :  قصــــــــــة وســــــــــيناريو وحــــــــــوار.  أفــــــــــالم مصــــــــــر العربيــــــــــة
:  مــــــدير التصــــــوير.  هــــــانى شــــــنودة:  ويريةموســــــيقى تصــــــ.  المنبــــــاوى

  . طارق النهرى:  إخراج.  سعيد شيمى
ـــــدة ـــــروك ، صـــــابرين محمـــــود حمي ـــــد ســـــيف ، الشـــــحات مب ،  ، وحي

، عثمـــــان عبـــــد  ، جمـــــال إســـــماعيل ، مصـــــطفى متـــــولى منـــــى الســـــعيد
  . المنعم

.  لــــص ســــيارات يعثــــر علــــى حقيبــــة هيــــروئين فــــى إحــــدى الســــيارات
ــــرد  ــــه ويتواصــــل يقــــرر مســــاومة صــــاحبها في اللعــــب  ‘باختطــــاف خطيبت

ـــــذى .  ’ مـــــع األشـــــرار درامـــــا نشـــــاط متوســـــطة مـــــن طـــــارق النهـــــرى ال
  . تخصص فيها دون أن يقدم فيلما ضخما قط

  اللعب مع الشياطين 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩١مصر 
  . أحمد فؤاد:  إخراج

ــــــى الــــــدين هالــــــة فــــــؤاد ــــــد اهللا  ، هشــــــام ســــــليم ، محســــــن محي ، عب
، أيمـــــن  ، بســــام رجـــــب ، حســـــين الشـــــربينى دة ريــــاض، عايـــــ محمــــود
  . ، سيد صادق ، عبد اهللا مشرف ، نهى العمروسى عزب

طلبــــة جــــامعيون يحصــــلون علــــى شـــــقة بواســــطة مــــن محــــام يشـــــتغل 
، فقــــط ليكتشــــفوا أن مؤجريهــــا الســــابقين كــــانوا يخفــــون  لديــــه أحــــدهم

ــــــة مــــــن الهيــــــروئين ــــــدأ المالحقــــــات فــــــى فــــــيلم شــــــبابى .  فيهــــــا كمي تب
مـــــن النـــــوع الـــــذى تخصـــــص فيـــــه أحمـــــد فـــــؤاد فـــــى ســـــنواته خفيـــــف 
  . األخيرة

    ٢/١اللعب مع الكبار 
  ق م ١٠٢)  س/    ف ( ١٩٩١مصر 

القصـــــــة والســـــــيناريو .  أفـــــــالم وحيـــــــد حامـــــــد]  اتحـــــــاد الفنـــــــانين [
مهنــــــدس .  ســــــيد أمــــــين:  مــــــدير اإلنتــــــاج . وحيــــــد حامــــــد:  والحــــــوار
.  هجــــــــتنهــــــــاد ب:  مهنــــــــدس الــــــــديكور.  جميــــــــل عزيــــــــز:  الصــــــــوت

.  مــــودى اإلمــــام:  موســــيقى تصــــويرية.  محمــــد زيــــن:  المنــــتج المنفــــذ
:  مــــــدير التصــــــوير.  وحيــــــد حامــــــد:  إنتــــــاج.  عــــــادل منيــــــر:  مونتــــــاچ

  . شريف عرفة:  إخراج.  محسن نصر
.  محمـــــود الجنـــــدى:  بطولـــــة.  ¤.  حســـــين فهمـــــى.  عـــــادل إمـــــام
والممثـــــــل .  مصـــــــطفى متـــــــولى.  جمـــــــال إســـــــماعيل.  عايـــــــدة ريـــــــاض

.  ، هـــــانم محمـــــد أحمـــــد لوكســـــر.  عبـــــد الحفـــــيظ التطـــــاوى:  يرالقـــــد
عبـــــد الهـــــادى .  ، هشـــــام عثمـــــان ، هشـــــام عبـــــد اهللا محمـــــد الصـــــاوى

ضـــــيوف .  ، أبـــــو الفتـــــوح عمـــــارة ، عـــــادل خلـــــف ، ســـــيد حـــــاتم أنـــــور
ــــــب:  الشــــــرف ، بســــــام  ، ســــــعيد الصــــــالح ، أحمــــــد عقــــــل أحمــــــد رت
ــــى التمثيــــل ↑ ␡.  رجــــب ــــد فــــؤا حمــــدى يوســــف:  اشــــترك ف ،  د، زاي

،  ، توفيـــــق الكـــــردى ، عـــــزت المشـــــد ، فـــــؤاد فرغلـــــى حمـــــدى ســـــالم
ـــــديب ـــــدى ، أحمـــــد كمـــــال حســـــن ال ، أحمـــــد  ، عبـــــد الوهـــــاب الحدي

شــــــريف :  بـــــدون ائتمـــــان [،  ، نهـــــاد رامـــــز ، يحيـــــى ســـــليمان برعـــــى
  . ] ، وحيد حامد عرفة

ــــاريخ الســــينما المصــــرية وكــــان  أصــــبح فــــى حينــــه أنجــــح فــــيلم فــــى ت
تركــــزت كلهــــا فــــى سلســــلة فائقــــة ألفــــالم  بدايــــة سلســــلة مــــن الطفــــرات

أغلبهـــــا مـــــع الكاتـــــب وحيـــــد حامـــــد والموجـــــه  (الـــــنجم عـــــادل إمـــــام 
ــــة ــــب  شــــريف عرف ــــاب “، هــــى بالترتي ”  المنســــى “و”  اإلرهــــاب والكب

، ومنهـــــا لـــــه مـــــع طـــــاقم  ” النـــــوم فـــــى العســـــل “و”  طيـــــور الظـــــالم “و
الــــــذى كــــــان جــــــزؤه األول ”  بخيــــــت وعديلــــــة “و”  اإلرهــــــابى “آخــــــر 

ـــــنجماأل ـــــديا مبتكـــــرة الفكـــــرة.  ) نجـــــح إطالقـــــا لهـــــذا ال ـــــرة  كومي ، مثي
ــــة األحــــداث ــــة الــــذى  وذكي ــــم يفســــدها إال ضــــعف تتابعــــات النهاي ، ول

أملتــــه الرغبــــة فــــى تلخــــيص مضــــمون الفــــيلم مــــن جديــــد بشــــكل ســــافر 
القصــــــة شــــــاب عاطــــــل يبلــــــغ مباحــــــث أمــــــن .  وســــــاذج مــــــن خاللهــــــا

، بينمــــا  ه حلــــم بهــــاالدولــــة بــــالجرائم الخطيــــرة قبــــل وقوعهــــا مــــدعيا أنــــ
الواقـــــع أنـــــه يســـــتقى المعلومـــــات مـــــن صـــــديق لـــــه مهنـــــدس بســـــنترال 

، وقــــد عقــــدا معــــا العــــزم علــــى تخلــــيص البلــــد مــــن الفســــاد  رمســــيس
أبـــــــــرز األشـــــــــياء الصـــــــــورة الواقعيـــــــــة لرجـــــــــال .  بطريقتهمـــــــــا الخاصـــــــــة

، مــــع ميــــل كبيــــر للمرونــــة  المباحــــث كأنــــاس جــــادين لخدمــــة وظيفــــتهم
، دون أن ينفـــــى  ) أحـــــد أفضـــــل أدوارهحســـــين فهمـــــى فـــــى  (والتفـــــتح 

عايــــدة .  األمــــر وجــــود العقليــــة العنيفــــة لــــدى بعضــــهم مصــــطفى متــــولى
ريـــــــاض قـــــــدمت موضـــــــوع حـــــــب البطـــــــل قـــــــدمت إضـــــــافتها الفطريـــــــة 

، ومنهــــا المشــــهد الجــــامح الــــذى يريــــد فيــــه البطــــل ممارســــة  الســــاخنة
  ! الجنس معها فوق مكتب ضابط المباحث

  اللعبة 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٨مصر 

ــــــدى [ ــــــالم جمجــــــوم وزبي ــــــالم كوكــــــب الشــــــرق]  أف ــــــاچ.  أف :  مونت
ـــــى حســـــن:  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد الطبـــــاخ ســـــيناريو وحـــــوار .  عل

  . يس إسماعيل يس:  وإخراج
ـــــــام ـــــــو الســـــــعود عـــــــادل إم ـــــــى ، صـــــــفاء أب ، ســـــــمير  ، محمـــــــد لطف

  . ، نهى محمود كامل ، أحمد خميس ، أحمد بدير حسنى
، الــــــذى احتــــــرف بالكامــــــل هــــــذا  أول أفــــــالم يــــــس إســــــماعيل يــــــس

ـــاج ـــى فـــى سلســـلة مـــن األفـــالم صـــغيرة اإلنت ـــه  الخـــط الترقب ، وحقـــق في
اســـــما علـــــى ’  اللعبـــــة ‘، ربمـــــا تجعـــــل هـــــذا  نجاحـــــات طيبـــــة متواليـــــة

، وتقــــــرب ضــــــابط مباحــــــث لألســــــرة  قصــــــة مصــــــرع زوجــــــة.  مســــــمى
  . حتى يكتشف أن الزوج هو القاتل ويضطر لقتله فى النهاية

  اللعبة 
Fair Game 

 ق م ٩١)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 
Warner Bros. C: Jackie Burch. CD: Louis Frogley. M: 

Mark Mancina. AscP: Alan Schechter. E: David Finfer, 
Christian Wagner, Steven Kemper. PD: James Spencer. 
DPh: Richard Bowen. ExcP: Thomas M. Hammel. Based on 
the N: Paula Gosling. S: Charlie Fletcher. P: Joel Silver. D: 
Andrew Sipes. 

William Baldwin. Cindy Crawford. ¤. Steven Berkoff. 
Christopher McDonald. Salma Hayek. Miguel Sandoval. 
Johann Carlo. Jenette Goldstein, Olek Krupa. John Bedford 
Lloyd, Don Yesso. Sonny Carl Davis, Scott Michael 
Campbell, Frank Medrano.  ↑ Marc Macaulay, Paul 
Dillon, Gustav Vintas, Christian Bodegaard, Gary Francis 
Hope, Hank Stone, Ski Zawaski, Nancy Kahra, Anthony 
Giaino, Carmen Lopez, Erika Kavarro, Pamela Berrard, 
Mark Wheatle, Bubba Blake, Scott Michael Campbell, 
Ruben Rabasa, Jim Greene, Antoni Corone. 

ـــــة تفاجـــــأ بمحـــــاوالت هائلـــــة إلغتيالهـــــا يتصـــــادف .  محاميـــــة فلوريدي
،  أن ينقــــذها البطـــــل الشـــــرطى مـــــن المحـــــاوالت األولـــــى ويهربـــــان معـــــا

ــــى يقودهــــا عميــــل مخــــابرات سوفـــــيتى ســــابق تعقــــب   لكــــن العصــــابة الت
ــــــى وجــــــه األرضكــــــل شــــــىء اليكت ــــــى عل ، وســــــر المطــــــاردة أنهــــــا  رون

حاولـــــــت انتـــــــزاع الســـــــفينة القديمـــــــة التـــــــى يـــــــديرون كـــــــل شـــــــىء مـــــــن 
، وذلــــك لحســــم نــــزاع عــــائلى لمــــدير البيــــزنس الالتينــــى لهــــذه  ظهرهــــا
مشــــــاهد النشــــــاط واالنفجــــــارات والمطــــــاردات كلهــــــا فــــــى .  العصــــــابة
،  ، لكـــــن األمـــــر ال يخلـــــو مـــــن بعـــــض الكتابـــــة دون االحترافيـــــة القمـــــة

،  مثـــــل أن يســـــتغل الـــــبطالن أشخاصــــــا أبريـــــاء فيتســـــببان فـــــى قــــــتلهم
وأن تنبنــــــى المطـــــــاردات علــــــى عـــــــدم احتــــــراز البطلـــــــة المتكــــــرر فـــــــى 
ـــــــم  اســـــــتخدام كـــــــروت االئتمـــــــان واالتصـــــــال بحاســـــــوب مكتبهـــــــا وهل

،  المفــــروض إنــــه صــــمم كفــــيلم قــــاطرة لموديــــل القمــــة كروفــــورد.  جــــرا
 . يضاوال بأس بها ال سيما وأنه أول أعمالها أ

  ☺  ٢/١ اللعبة األخطر
The Most Dangerous Game 

  ق أأ ٦٣)   — ( ١٩٣٢أميركا 
Aka: The Hounds of  Zaroff (UK). 
RKO. M: Max Steiner. E: Archie F. Morshek. PD: Carroll 

Clark. DPh: Henry Gerrard. S: James Creelman. St: Richard 
Connell. P: Menan C. Cooper. D: Ernest B. Schoedsack, 
Irving Pichel. 

Joel McCrea,  Fay Wray, Leslie Banks, Robert 
Armstrong, Steve Clemento, Noble Johnson. 

ـــه كالســـية ـــر ممـــا  الواقـــع أن صـــناع األفـــالم هـــم مـــن صـــنعوا من ، أكث
فـــــــاألمر ال يخلـــــــو مـــــــن  (فعـــــــل الجمهـــــــور أو حتـــــــى الكمـــــــال الفنـــــــى 

، وذلـــــك مـــــن كثـــــرة مـــــا  ) تمثيـــــل والخلفيـــــاتالهنـــــات ال ســـــيما فـــــى ال
اجــــــــرى إلــــــــى  “و ١٩٤٥”  لعبــــــــة مــــــــوت “اقتبســــــــوه مباشــــــــرة مثــــــــل 

ــــــــــة  “و ١٩٩٣”  الهــــــــــدف الشــــــــــيطانى “و ١٩٥٩”  الشــــــــــمس جول
، أو التـــــــــــأثرات  ١٩٩٤”  اللعبــــــــــة المميتــــــــــة “و ١٩٩٣”  المــــــــــوت

لعبــــــة  “ [’  الخماســــــية ‘غيــــــر المباشــــــرة والتنويعــــــات علــــــى شــــــاكلة 
بــــــانكس  (الكاونــــــت الروســــــى زاروف .  يــــــرهوغ ١٩٧٩]  ” المــــــوت

يســــتخدم جزيرتــــه النائيــــة فــــى ممارســــة )  هــــو المحــــور المتــــألق للعــــرض
، وذلــــك  لعبـــة القــــنص البشــــرى بــــدال مــــن قــــنص الحيوانــــات التقليــــدى

مــــع بعــــد خيــــالى طفيــــف هــــو أنــــه تحــــول لهــــذه الهوايــــة بعــــد أن نطحــــه 
، بــــل أن يكتســــب  ، فلــــم يعــــد يستســــيغ صــــيد الضــــوارى ثــــور هــــائج

ـــــة .  نفـــــس ســـــلوكها تجـــــاه البشـــــر ـــــوح الســـــفن ليتســـــلى بتربي ـــــدبر جن ي
ــــدأ  ــــم يب ــــة ث ــــدا إلطالقهــــم واحــــدا واحــــدا فــــى الغاب ــــاجين منهــــا تمهي الن

ــــدور (البطــــل .  بمطــــاردتهم ــــا جــــدا فــــى ال ــــيس مقنع ــــا ل صــــياد )  ماكري
الكثيـــر مـــن المشـــاهد المثيـــرة .  يقـــع فـــى الجزيـــرة لـــدى طريقـــه للهنـــد

.  ا مـــع كلـــب مفتـــرس فـــوق شـــالل ميـــاهوالمرعبـــة أبرزهـــا معركـــة ماكريـــ
ــــــنفس طــــــاقم  ــــــنج   “مــــــأخوذ عــــــن قصــــــة قصــــــيرة شــــــهيرة وصــــــور ب كي

، وهـــــــــو طـــــــــاقم تخصـــــــــص فـــــــــى أفـــــــــالم  وبـــــــــالتوازى معـــــــــا”  كـــــــــونج
هنــــــا وراى وزميلهــــــا أرمســــــترونج فــــــى .  الحيوانــــــات البريــــــة واألدغــــــال

 . بطولة تلك الكالسية المؤكدة يقومان بدورين صغيرى األهمية

   ٢/١اللعبة األخيرة 
  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٩٠مصر 
  . يوسف شرف الدين:  إخراج

، راويـــــــة  ، ســـــــامى العـــــــدل ، أحمـــــــد عبـــــــد العزيـــــــز آثـــــــار الحكـــــــيم
،  ، أشـــــرف عبـــــد البـــــاقى ، ألفـــــت إمـــــام ، إيهـــــاب نـــــافع ، دينـــــا أباظـــــة
  . أكرم الصاوى:  ، الطفل ريم:  الطفلة

،  تأحــــد أفضــــل أفــــالم النشــــاط فــــى الســــينما المصــــرية منــــذ ســــنوا
ـــــه مثـــــل  ـــــى ألســـــلوبية أهـــــم آخـــــر أســـــالف ل ”  ضـــــربة شـــــمس “ال يرق

ــــام “و ــــرة االنتق ــــاع ” دائ ــــوة اإليق ــــف وق ــــه ينافســــهما فــــى العن .  ، إال أن
ــــى هــــذا  ــــه دون علمهــــا ف ــــاقير يســــتغل زوجت ــــب عق عضــــو عصــــابة تهري

ــــــالهيروئين البيــــــزنس ــــــة محشــــــوة ب ، فــــــإذا بهــــــا  ، فيرســــــلون معهــــــا دمي
العصــــابة تختطــــف ابنـــــة .  رحلـــــةتهــــديها لطفلــــة تعرفـــــت بهــــا خــــالل ال

  . أخت الزوج ويتصاعد العنف من جميع األطراف
  لعبة األشرار 

  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٩١مصر 
؛ كورنيــــــــت لإلنتــــــــاج  العربيــــــــة للتجــــــــارة واالســــــــتثمار الســــــــينمائى [

ــــــى  ــــــة للســــــينما الفن قصــــــة .  أفــــــالم فــــــؤاد األلفــــــى]  صــــــّباح العالمي
كمــــــــال :  مخـــــــرج أول.  م.  حســـــــن المملـــــــوك:  وســـــــيناريو وحـــــــوار

.  ســـــــالم زعـــــــزع:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  ، إبـــــــراهيم فتحـــــــى الحمصـــــــانى
ـــــــدس الصـــــــوت.  ] الشـــــــحرى : [ تروكـــــــاچ وعنـــــــاوين مجـــــــدى  :  مهن

علــــــى  : [ مــــــدير التصــــــوير.  ] فكــــــرى رســــــتم : [ مونتــــــاچ.  كامــــــل
  . ] بركات : [ إخراج.  فؤاد األلفى:  إنتاج.  ] خير اهللا

الفنــــــان .  صــــــفاء الســــــبع.  الحكــــــيمآثــــــار  ↓،  . ســــــمير صــــــبرى ↑
:  باالشــــــتراك مـــــع المطــــــرب.  منيرفــــــا.  صـــــالح ذو الفقــــــار:  القـــــدير

.  ، صــــالح عــــزام ، عواطــــف عبــــد الفتــــاح زيــــاد مكــــوك.  فــــادى يزبــــك
  . أحمد فؤاد األلفى:  الوجه الجديد

كاتــــب شــــهير يتــــزوج مــــن خليلــــة ســــابقة لمحاميــــه بينمــــا يتــــزوج هــــذا 
تكتشـــــــف هـــــــذه أن األولـــــــى .  لشـــــــابةاألخيـــــــر مـــــــن ســـــــكرتيرة األول ا

تحــــــاول إيهــــــام المحــــــامى أن بينهـــــــا أى الســــــكرتيرة وأســــــتاذها شـــــــأن 
هــــل تســــتطيع الفتــــاة تحويــــل انتقــــام .  ، وتحثــــه علــــى قتلهمــــا غرامــــى

ـــــــة نعـــــــم المحـــــــامى فـــــــى االتجـــــــاه الصـــــــحيح ـــــــيس  ؟ اإلجاب ، لكـــــــن ل
  . ١٩٨٩اإلنتاج الفعلى .  بالضرورة على نحو مقنع

  امرأة… لعبة 
  . ” الخديعة “:  انظر

   ٢/١لعبة االنتقام 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٢مصر 

قصــــــــة وســــــــيناريو .  أوزريــــــــس فــــــــيلم]  أفــــــــالم مصــــــــر الجديــــــــدة [
حســـــــــن أبـــــــــو :  موســـــــــيقى تصـــــــــويرية.  بســـــــــيونى عثمـــــــــان:  وحـــــــــوار
.  عمـــــران علـــــى:  إنتـــــاج.  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  الســـــعود

  . حمد عبد العزيزم:  إخراج.  رضا السيد:  مدير التصوير
، ســـــعد  ، حســـــن حســـــنى ، مجـــــدى وهبـــــة ، بوســـــى نـــــور الشـــــريف

، كــــــوثر  ، أحمــــــد أبــــــو عيبــــــة مــــــى نــــــور الشــــــريف:  ، الطفلــــــة أردش
  . ، حسين الشريف ، حافظ االبيارى ، سمير رستم رمزى

يتعـــــرض لمحاولـــــة قتـــــل بســـــبب ثـــــأر )  ســـــعد أردش (رجـــــل بيـــــزنس 
رضــــــا هــــــذا األب  ، فيلفقهــــــا لــــــزوج ابنتــــــه التــــــى تزوجتــــــه بــــــدون مــــــا

ـــــــزنس وهـــــــو ضـــــــابط .  ) الشـــــــريف وبوســـــــى ( ـــــــن أخـــــــى رجـــــــل البي اب
يفلـــــح فـــــى إلصـــــاق التهمـــــة )  مجـــــدى وهبـــــة (مباحـــــث حـــــاد الطبـــــاع 

ـــا وتتـــزوج مـــن الضـــابط.  بالبطـــل ـــق الزوجـــة غيابي ، ويخـــرج البطـــل  تطل
ــــل ذات الشــــخص إذ يمــــوت هــــذه المــــرة  ليجــــد فــــى انتظــــاره تهمــــة قت

يخــــص اآلن ضــــابط المباحــــث الموقــــف الــــدرامى .  علــــى يــــد خصــــومه
، مثيــــرة لحــــد  ميلودرامــــا أحقــــاد وانتقــــام.  ومتــــى يــــدرك حقــــائق األمــــور

  . ما لكن مبالغات الممثلين أكثر من أن تحتمل حتى النهاية
   ٢/١لعبة الجواسيس 

Company Bussiness 
 ق م ٩٨)  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 

[Metro Goldwyn Mayer] Pathe International. C: Jeremy 
Zimmerman -Europe, Howard Feuer -U.S.. CD: Yvonne 
Blake. M: Michael Kamen. AscP: Dirk Petersmann. E: 
Ronald Roose. PD: Ken Adam. DPh: Gerry Fisher. P: 
Steven Charles Jaffe. W and D: Nicholas Meyer. 

Gene Hackman. Mikhail Baryshnikov. ¤. Kurtwood 
Smith. Terry O’Quinn. Daniel von Bargen, Oleg Rudnick. 
And Geraldine Danon. 
ــــل  ــــة باصــــطحاب عمي ــــة ســــابق تكلفــــه الوكال ــــل مخــــابرات أميركي عمي

مليــــــــون دوالر  ٢روســــــــى للمبادلــــــــة مــــــــع آخــــــــر أميركــــــــى مــــــــع دفــــــــع 



٣٠١  

ــــة ـــــيت مــــن أمــــوال المخــــدرات الكولومبي ــــى  للسوف ــــة ف ، مكــــان المبادل
ــــــرلين  ــــــاق ب ــــــرو انف ــــــت منقســــــمة بعــــــد ا (مت ــــــة الســــــور لكــــــن ال زال زال

،  حيـــث يشـــك هـــو ان الـــروس أتـــوا بشـــخص آخـــر للمبادلـــة)  آنـــذاك
،  وتتــــوالى مطــــاردة مخــــابرات البلــــدين.  فيهــــرب مــــع الروســــى بــــالنقود

حيـــــث تختطـــــف ابنـــــة الروســـــى المقيمـــــة فـــــى پـــــاريس والتـــــى يلجـــــآن 
ـــرة فـــى إطـــار مـــن خفـــة الظـــل.  إليهـــا ،  درامـــا جاسوســـية متشـــابكة ومثي
ـــذاكر .  بعـــض اللحظـــات غيـــر المقنعـــةرغـــم  ـــرا فـــى شـــباك الت زادهـــا تعث

 . أن كانت مترو فى ذروة أزمتها تحت ملكية باثيه لها

  لعبة الحب والجواز 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، ســـــمير صـــــبرى ، ســـــهير البـــــابلى ، ســـــعاد حســـــنى فريـــــد شـــــوقى
  . ، صالح نظمى محمد رضا

ــــــق بزوجهــــــا  ــــــة شــــــابة شــــــديدة التعل ــــــين مطلق ــــــأر ب ــــــط والف ــــــة الق لعب
، وســــائق التاكســــى الــــذى ينقــــذها فــــى آخــــر  ، لحــــد االنتحــــار الســــابق
ــــة .  لحظــــة ــــىء بالحيوي مغــــامرات مرحــــة فــــوق المتوســــط فــــى عمــــل مل

  . وانطالق التمثيل
  اللعبة الخطرة

  . ” الكارت األصفر “:  انظر
  اللعبة الخطرة 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٨٣)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 
ــــــــــــة ــــــــــــة مصــــــــــــر العربي ــــــــــــأليف.  تليفـــــــــــــزيون جمهوري ــــــــــــب :  ت الكات

 المقصــــــــود برانيســــــــالف [ـ  نوشيتشــــــــن  برنســــــــالف/  اليوجوسالفـــــــــى
أعــــدتها بالعاميــــة .  حســــين عبــــد اللطيــــف.  د:  ترجمــــة.  ] نوشــــيتش

ــــة المســــرحية ــــد الباســــط:  الكاتب ــــى عب ــــدس ديكــــور.  ليل حســــام :  مهن
ســـــامية :  تصـــــوير >؛  ســـــمير الصـــــبان:  مـــــدير التصـــــوير.  مصـــــطفى
ــــــــــد ، ممــــــــــدوح العســــــــــال صــــــــــبحى ــــــــــد  ، مصــــــــــطفى عي ، نصــــــــــر عب
إبـــــراهيم أبـــــو :  إعـــــداد موســـــيقى.  ملـــــك:  مـــــدير إضـــــاءة.  < العزيـــــز
ـــــــاج <.  المجـــــــد ـــــــة المعـــــــداوى:  مـــــــدير اإلنت ســـــــاعد فـــــــى .  > أمين
المخـــــــــرج .  ، أيمـــــــــن عبـــــــــد الســـــــــالم أحمـــــــــد محمـــــــــود:  اإلخـــــــــراج
ــــــــــو المجــــــــــدم:  المنفــــــــــذ ــــــــــد :  إخــــــــــراج <.  حمــــــــــد أب محمــــــــــد عب
ــــــذ ␡.  > الســــــالم ــــــرزوق:  المنــــــتج المنف رئــــــيس إنتــــــاج .  يوســــــف م
  . يوسف عثمان:  الفـيديو

ـــــــى ـــــــد النب ـــــــة.  ¤.  مجـــــــدى إمـــــــام.  مـــــــى عب ـــــــد .  بطول لطفـــــــى عب
.  عواطـــــــف تكـــــــال.  أحمـــــــد الشـــــــناوى.  أحمـــــــد لوكســـــــر.  الحميـــــــد

ضـــــيفة مـــــع .  محمـــــد جبريـــــل.  مـــــاهر لبيـــــب.  غريـــــب محيـــــى الـــــدين
  . عايدة كامل:  الشرف

ـــة  ـــى طفلـــة وراح يجـــرى عليهـــا تجرب ـــزل كـــان قـــد تبن طبيـــب كهـــل معت
مــــا هــــو أن تنشــــأ بــــال مشــــاعر حــــب هــــذه التــــى يعتبرهــــا مــــدخال لكــــل 

يــــــدعو اثنــــــين مــــــن .  الصــــــفات والســــــلوكيات الســــــيئة فــــــى اإلنســــــان
، والتــــــى  زمالئـــــه وكـــــذا صـــــديق رســـــام الختبــــــار مـــــدى نجـــــاح فكرتـــــه

يتفقــــون .  كتــــب الشــــرق ومصــــر القديمــــة وغيرهــــا  اســــتقى تقاناتهــــا مــــن
علــــــى اســــــتدعاء تلميــــــذ شــــــاب وســــــيم للرســــــام لتجربــــــة تحــــــدى هــــــل 

بـــالطبع ســــوف يـــؤدى هــــذا ألن يقضـــى العــــالم .  ســـتقع فـــى حبــــه أم ال
بـــين كتبـــه النظريـــة التـــى فشـــلت فـــى أول  ـ  إن وجدـ  مـــا تبقـــى مـــن عمـــره 

ــــار واقعــــى المى لــــه مــــدخل بالعاميــــة فــــى سلســــلة المســــرح العــــ.  اختب
، معظمهــــا مــــن األداء الكوميــــدى غيــــر التقليــــدى مــــن  بعــــض لحظاتــــه

ــــذى يــــذكرك بإســــتيفان روســــتى  ــــى عبــــد الحميــــد فــــى دور األب ال لطف
أغلــــــــب شــــــــريط الصــــــــوت تصــــــــاحبه موســــــــيقى فــــــــيلم .  صــــــــوتا وأداء

  ؟  هل هذا دافع كاف للفرجةـ  الرائعة ”  عربات النار “
   ٢/١لعبة الدفاع 

Defense Play 
  ق م ٩٤)  إى فـى سى  ( ١٩٨٧ أميركا

Kodiak Films. C: Carol Dudley, C.S.A.↵ >Cecily 
Adams.< PD: Petko Kadiev. DPh: Timothy Galfas. M: 
Arthur B. Rubinstein. AscP: James Ruxin. S: Aubrey 
Goldman & Steve Greenberg; >St: Stan Krantman and Wolf 
Schmidt.< P: Wolf Schmidt. D: Monte Markham.  ↑ 
PExc: Ronald A. Suppa. Titles and OpticalFx: Cinema 
Research Corporation; Title Design: Dan Curry. 

Str: David Oliver. Susan Ursitti. Monte Markham. Eric 
Gilliom. William Frankfather. Patch Mackenzie. Jack 
Esformes, Jamie McMurray. Tom Rosqui, Milos Kirek. 
Terrance Cooper, Jonathan Wise. Rutanya Alda, J. 
Downing. Ron Recasner, Susan Krebs, Dah-Ve Chodan.  
↑ Arthur Koeman, Glen Morshower, Rutanya Alda, Stacey 
Adams, Jim Beaver, John Ingle. 

مختبـــــر ابـــــن كولونيـــــل بـــــالقوات الجويـــــة يشـــــتغل فـــــى العطلـــــة فـــــى 
ـــــاء جـــــامعى ينمـــــى طـــــائرات هليكـــــوپتر شـــــديدة الصـــــغر  حـــــوالى  (فيزي

ــــر طــــوال ــــه يصــــعب رصــــد )  مت ــــة كمــــا أن ــــزر هجومي مجهــــزة بأســــلحة لي
،  تقتــــل إحــــدى تلــــك الطــــائرات العــــالم الــــذى اخترعهــــا.  الــــرادار لهــــا

ــــل نفســــه متهمــــا بالتقصــــير يوحــــد الشــــاب الجهــــود .  ويصــــبح الكولوني
، وهـــذا يـــدخلهما فـــى  وجـــود تخريـــب مـــع ابنـــة العـــالم القتيـــل الثبـــات

، بـــــالطبع بجانـــــب الصـــــراع  مواجهـــــات فرعيـــــة مـــــع الجـــــيش والشـــــرطة
ـــــع ـــــى الواق ــــــيتى ف ـــــب الجاســـــوس السوف ـــــرئيس ضـــــد الطال ـــــذى  ال ، وال

يتلقـــى تعليماتــــه مـــن ســــفينة قريبــــة يـــتم مــــن خاللهـــا الــــتحكم فــــى ذات 
، والهـــــــــدف هـــــــــو افســـــــــاد إطـــــــــالق إحـــــــــدى المركبـــــــــات  الطـــــــــائرات
روض أن األحــــــداث فــــــى هيوســــــتون لكــــــن التصــــــوير المفــــــ.  الفضــــــائية

ـــدو  ـــين ســـان فرنان ـــا ب ـــم م ـــةـ  الفعلـــى ت ـــة الوالي ككـــل .  كاليفورنيا وجامع
فــــيلم مســــتقل اإلنتــــاج مــــتقن ككــــل نجــــح فــــى إعطــــاء مظهــــر عــــام مــــن 

دراميـــــــا .  الكبــــــر واالشـــــــباع ال ســـــــيما فـــــــى مؤثراتـــــــه البســـــــيطة نســـــــبيا
، وهـــو التصـــعيد  يعتمـــد أحـــد أبســـط طـــرق البنـــاء ومـــن أكثرهـــا فعاليـــة

مشــــــاهدة الطالــــــب بالصــــــدفة النفجــــــار  (التــــــدريجى لحادثــــــة بســــــيطة 
ــــــــة ــــــــى مواجهــــــــة )  إحــــــــدى تلــــــــك الطــــــــائرات اللعب ــــــــى يتحــــــــول إل حت

، ولعلــــه األفضـــــل  الموجــــه ماركهــــام يقـــــوم بــــدور الكولونيــــل.  ضــــخمة
 . وسط بقية الطاقم المغمور

  لعبة الزمن 
The Time Game 

  ق م ٨٠)  ت ( ١٩٩٥؛ بريطانيا ح   أستراليا
Robert Bruning; London Films. DPh: Ray Henman, 

A.C.S. PD: Roger Ford. E: Anne Carter. OM: Brendan 
O’Brien & Tony Durant. C: Maura Fay & Associates. S: 
Stephen Measday. LineP: Adrienne Read. D: Alister Smart. 

Pat Bishop. Simon Chilvers. Linden Wilkinson. Sean 
Scully. Gabriel Andrews.  ↑ Cast -inOrderApr: …, Sean 
McDonald, John Clayton, …, Daniel Taylor, Peter 
Whitford, Peter Pensley, John Derum, John Jarrett, 
Lawrence Woodward, Brian Blain, Sally Warwick, Moya 
O’Sullivan, Rob Steele. 

، وفــــى إنتظــــار  بأنــــه تســــبب فــــى حريــــق بمدرســــته صــــبى يــــتهم خطــــأ
هنــــاك ال يجــــد ســــوى الجــــدة .  المحاكمــــة يرســــله والــــداه لمنــــزل جــــده

ـــة ـــانى هـــى مـــن ضـــائقة مالي ـــة وتع ـــدما يقـــتحم .  بينمـــا الجـــد فـــى رحل عن
، يكتشــــــف أنــــــه  ورشــــــة الجــــــد المختــــــرع الــــــذى طالمــــــا أشــــــركه معــــــه

 حيــــث فتــــرة ١٨٦٠صــــمم آلــــة للســــفر عبــــر الــــزمن ورحــــل بهــــا لعــــام 
يفشــــــل فــــــى .  التنقيــــــب عــــــن الــــــذهب فــــــى إحــــــدى منــــــاطق أســــــتراليا

العثـــور عليـــه ويعـــود بـــدال منـــه بفتـــاة اغتصـــب أرضـــها اللصـــوص وذلـــك 
بعــــد سلســــلة مفارقــــات تعامــــل الفتــــاة .  بســــبب مطــــاردة هــــؤالء لهمــــا

ــــة القــــرن العشــــرين يعــــودان الســــتكمال مغــــامرة  ــــاة وأدوات نهاي مــــع حي
لـــــك أن  (كـــــل المشـــــاكل إرجاعهـــــا وإعـــــادة الجـــــد القـــــادر علـــــى حـــــل  

ــــــن ذات جــــــنس الموضــــــوع أى  ــــــق م ــــــز الحري ــــــالطبع حــــــل لغ تنتظــــــر ب
وربما محبــــــب فــــــى بعــــــض ـ  فــــــيلم صــــــغير .  ) بالســــــفر عبــــــر الــــــزمن

، لكنـــــه أقـــــل بكثيـــــر ممـــــا يمكنـــــك  عـــــن الســـــفر عبـــــر الـــــزمن ـ  لحظاته
إنهــــم .  ’ العــــودة إلــــى المســــتقبل ‘، بعــــد أن اعتــــدت سلســــلة  توقعــــه

مـــــن اإلثـــــارة بجعـــــل تلـــــك الفتـــــاة جـــــدة لـــــم يشـــــأوا حتـــــى خلـــــق قليـــــل 
مشــــاهد المــــؤثرات بســــيطة للغايــــة !  ألحــــد مــــا مــــن شخصــــيات الفــــيلم

بيشــــوب .  وال تربــــو عــــن كونهــــا ضــــوء ســــاطع يعقبــــه اختفــــاء للمركبــــة
، والبـــــاقون بـــــاهتون بمـــــا فـــــيهم  وكيلفــــــرز محببـــــان فـــــى دورى الجـــــدين

 . أندروز فى دور البطل الصبى

    ٢/١لعبة الست 
  ق أأ ١٠٥)   س/  ت/    ف ( ١٩٤٦مصر 
  . ولى الدين سامح:  إخراج

، عزيـــــز  ، ســـــليمان بـــــك نجيـــــب ، تحيـــــة كاريوكـــــا نجيـــــب الريحـــــانى
ــــاح  ، مــــارى منيــــب ، حســــن فــــايق ، بشــــارة واكــــيم عثمــــان ، عبــــد الفت
، ريــــاض  ، زكــــى صــــالح ، محمــــود لطفــــى ، ســــعيد أبــــو بكــــر القصــــرى
  . القصبجى

ــــديا فائقــــة ــــن التقال كومي يــــد والمظــــاهر والفــــوارق ، ســــاخرة بشــــدة م
، يتـــــزوج فتـــــاة  البطـــــل بـــــائع فـــــى محـــــل مانيفـــــاتورة.  إلـــــخ…الطبقيـــــة 

ــــارى ــــن زفــــاف إجب ــــك كــــى ينقــــذها م ــــة ذل اآلن صــــارت نجمــــة .  جميل
، بينمــــا تتعــــالى  ، والمســــكين مخلــــص عنــــدما يحــــب ســــينمائية شــــهيرة

ـــــــب الطـــــــالق ـــــــه وتطل ـــــــف ســـــــيلعب الحـــــــظ !  علي والحبكـــــــة هـــــــى كي
ـــــالى .  ملـــــةكـــــل لحظـــــة متعـــــة كا.  لصـــــالحه انظـــــر فـــــيلم الريحـــــانى الت

  . ” أحمر شفايف “

  
  :  لعبة الصراخ

  ’  ! أكثر لقطة مباغتة فى تاريخ السينما ‘
  ☺ لعبة الصراخ 

The Crying Game 
 ق م ١١٣)  — ( ١٩٩٢بريطانيا 

[The Sales Company  Palace] Palace; Channel 4; 
Eurotrustees; NDF; British Screen [Palace]. M: Anne 
Dudley. E: Kant Pan. PD: Jim Clay. DPýh: Ian Wilson. 
ExcP: Nik Powell. P: Stephen Woolley. W and D: Neil 
Jordan. 

Stephen Rea, Miranda Richardson, Forest Whitaker, Jim 
Broadbent, Ralph Brown, Adrian Dunbar, Jaye Davidson, 
Tony Slattery. 

الـــــذى هربـــــت مـــــن المشـــــاركة فـــــى إنتاجـــــه كـــــل الشـــــركات الفـــــيلم 
ـــــة ـــــر  األميركي ـــــاريخ كـــــل األفـــــالم غي ـــــم أصـــــبح خبطـــــة القـــــرن فـــــى ت ، ث
ــــا فــــى العــــرض األول فــــى أميركــــا وحــــدها ٦٢ (األميركيــــة  ــــم  مليون ، ول
، كمــــا رشــــح لســــت  ) فيمــــا بعــــد ’ أربــــع زيجــــات وجنــــازة ‘ يفقــــه إال

هــــو أروع وأعمــــق تأكيــــدا .  جــــوائز أوســــكار منهــــا جــــائزة أحســــن فــــيلم
، وهــــو قــــوى لدرجــــة  وأجمــــل فــــيلم حتــــى تاريخــــه عــــن الحــــب المثلــــى

المحتـــــوى الرمـــــزى تمثلـــــه قصـــــة .  تزلـــــزل مشـــــاعر أى إنســـــان إطالقـــــا
العقــــرب الــــذى أقنــــع الضــــفدعة أن تعبــــر بــــه القنــــاة علــــى ظهرهــــا لكنــــه 

ـــــا ـــــق وغرق ـــــى منتصـــــف الطري ـــــدغها ف ـــــى ‘  ، والتفســـــير أن ل ـــــة ل ال حيل
ــــــــه شــــــــىء فــــــــى طب… فــــــــى هــــــــذا ــــــــا  (البطــــــــل .  ’ عــــــــىإن رشح ـ  ري
عضـــــو فـــــى الجـــــيش الجمهـــــورى األيرلنـــــدى لكـــــن طبعـــــه )  لألوســـــكار

ــــــق ومســــــالم ــــــين أحــــــد الجنــــــود .  رقي ــــــه وب ــــــود اإلنســــــانى بين قصــــــة ال
تنتهــــى بمصــــرع األخيــــر وهروبــــه )  وايتــــاكر (المختطفــــين مــــن الشــــرطة 

، مصــــففة شــــعر  هــــو ليتعــــرف بالفتــــاة التــــى كــــان يحبهــــا هــــذا الجنــــدى

دون أن يصــــــارحها بســــــبب قدومــــــه يقــــــع كالهمــــــا فــــــى ، و  فــــــى لنــــــدن
ــــى التــــى تتعــــرى فيهــــا بالكامــــل لــــه يتضــــح .  الحــــب وفــــى المــــرة األول

ـــاريخ الســـينما (أنهـــا رجـــل  ـــة فـــى ت ـــر أكثـــر لقطـــة مباغت ،  أصـــبحت تعتب
وأعتمــــدت الحملــــة الدعائيــــة للفــــيلم والتــــى كانــــت فائقــــة البراعــــة فــــى 

ـــــاس ع أميركـــــا ـــــى حـــــث الن ـــــى جـــــزء منهـــــا عل ـــــى عـــــدم ، اعتمـــــدت ف ل
ذات اللقطــــــــة أصــــــــبحت أول لقطــــــــة عــــــــرى كامــــــــل .  إفشــــــــاء الســــــــر

ألن الرقابـــــة لـــــم  -وربمـــــا دول أخـــــرى-يســـــمح بعرضـــــها فـــــى اليابـــــان 
ــــع الفــــيلم ــــالطبع الحــــذف مســــتحيل تجــــرؤ علــــى من رد الفعــــل .  ) ، وب

ـــــا المنتظـــــر  ـــــون ‘ نحـــــن-التلقـــــائى للبطـــــل هـــــو رد فعلن أن  -’ الطبيعي
،  ثــــــم هــــــرول ليتقيــــــأ)  ررشــــــح أيضــــــا لألوســــــكا (يصــــــفع ديفيدســــــون 

ــــــاء أروع قصــــــة حــــــب  ــــــك بــــــبطء وعمــــــق بن ــــــدأ بعــــــد ذل فقــــــط كــــــى يب
ــــين ــــين االثن ــــع أعضــــاء  وتضــــحية ب ــــة م ــــى ســــياق مواجهتهمــــا الدامي ، ف

وهكـــــذا يتضـــــح ) .  ريتشاردســـــون (المنظمـــــة خاصـــــة المـــــرأة الشرســـــة 
ــــــزى ــــــى ‘ مغ ــــــى طبع ــــــه شــــــىء ف ــــــى ال .  ’ إن ــــــل والحــــــب والت ــــــه النب إن

 . هيستطيع اإلنسان قهرها داخل
AA: OS. 
AAN: Pic; D; A (Rea); SptA (Davidson); E. 

 لعبة الفزع
  . ” اللعنة المدمرة “:  انظر

  اللعبة القاتلة
  . ” الكارت األصفر “:  انظر

  لعبة القتل 
  ق م ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٩٤مصر 

ــــــــل  [ ]  المصــــــــريين للســــــــينما والفـــــــــيديو أفــــــــالم محمــــــــد البردوي
ـــــالم عـــــدلى خليـــــل .  صـــــموئيل توفيـــــق:  يو وحـــــوارقصـــــة وســـــينار .  أف

ــــــــرى:  موســــــــيقى ــــــــاهر الحري ــــــــاچ.  ب ــــــــدير .  محمــــــــد هاشــــــــم:  مونت م
  . عدلى خليل:  إخراج.  غنيم بهنسى:  التصوير

، محمـــــــد  ، حســـــــين الشـــــــربينى ، ســـــــمير صـــــــبرى إلهـــــــام شـــــــاهين
  . ، دينا عبد اهللا خيرى

، رديئــــــة التنفيــــــذ بــــــدءا مـــــــن  ميلودرامــــــا غمــــــوض مثيــــــرة المنطلـــــــق
ــــى  ــــر المحكــــومالمخطوطــــة وحت ــــل غي ــــرض فيــــه  التمثي ــــيلم يفت ــــى ف ، ف

ــــد .  الدقــــة فــــى كــــل شــــىء أب يشــــترى البنــــه مســــدس صــــوت فــــى عي
ـــــه مســـــدس  مـــــيالده ـــــه يتضـــــح أن ـــــة مـــــن الطفـــــل ألبي ، وفـــــى أول مداعب
ـــــن البـــــواب .  ، ويمـــــوت األب حقيقـــــى اآلن تحـــــوم الشـــــكوك حـــــول اب

  . الذى سبق وغرر بأخته واعتدى عليها
  لعبة الكبار 

  ]  فـيديو  [ق م  ١٠٢)  السبكى/  س/  ت ( ١٩٨٤مصر 
ــــــــة  [ ــــــــل العالمي ــــــــى ترايت أفــــــــالم الشــــــــرق ]  أفــــــــالم إيهــــــــاب الليث

ـــــــد ـــــــديك:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  الجدي ـــــــاوين.  بشـــــــير ال نصـــــــحى :  عن
طــــــارق :  إعــــــداد موســــــيقى.  مجــــــدى كامــــــل:  ميكســــــاچ.  إســــــكندر
ــــى.  شــــرارة ــــتج فن ــــل ديــــاب:  من ــــاچ.  خلي ــــر:  مونت مــــدير .  عــــادل مني
  . سعد عرفة:  قصة وإخراج.  محمد طاهر : التصوير

.  عبـــــد اهللا فرغلـــــى.  فـــــاروق الفيشـــــاوى.  بوســـــى.  حســـــين فهمـــــى
ـــــا مـــــوافى ليلـــــى فهمـــــى.  ســـــامح الصـــــريطى.  أحمـــــد لوكســـــر .  ، زكري
، هريــــدى  ، منــــى أبــــو الفتــــوح ، عبــــد المــــنعم النمــــر حمــــدى يوســــف

  . ، فاتن فؤاد عمران
، مــــن خــــالل  ’ الكبــــارلعبــــة  ‘فتــــاة الحــــى الفقيــــرة تــــدخل بالصــــدفة 

ـــــــزنس بهـــــــا  ـــــــادى الســـــــيارات بأحـــــــد رجـــــــال البي تعـــــــرف زوج أمهـــــــا من
هــــى مخطوبــــة ومتحابــــة مــــع شــــاب بســــيط غيــــور .  وإعجــــاب هــــذا بهــــا

، فيصــــمم  تكتشــــف أنشــــطة التهريــــب غيــــر المشــــروعة للثــــرى.  عليهــــا
ــــــالغ الشــــــرطة ــــــة نقــــــود  خطيبهــــــا علــــــى إب ــــــق حقيب ــــــرد األول بتلفي ، في

، وكفـــــيلم لســـــعد عرفـــــة يخلـــــو  نشـــــاطضـــــعيف كفـــــيلم .  وعقـــــاقير لـــــه
العـــــرض الســـــينمائى فـــــى مصـــــر .  مـــــن فكـــــرة مـــــا كـــــالتى تشـــــغله عـــــادة

١٩٨٧ .  
  اللعبة الكبرى 

The Big Game 
  ق م ٨٦)  ت ( ١٩٧٢إيطاليا 

Aka: Control Factor (AltTitle). 
Atlantic Film [Comet Film]. >Based on the N The Two 

Sides: Ralph Anders; Additional Dialogue: Rick Trader 
Witcombe;< S: Ralph Anders, Robert Day, Stanley Norman. 
MCompAndCond: Francesco de Massi. Song Tomorrow Is 
a Foreign Land: MPub: West Edizioni Musicali, Rome; 
OSoundtrack: Beat Records, Rome. FE: Freddie Wilson; 
AD: Basil Deny; ExcP: Rudolph Andreas. DPh: Mario 
Fioretti. <P: Stanley Norman. D: Robert Day.> 

<Stephen Boyd. France Nuyen. Ray Milland. Cameron 
Mitchell -in. ¤.> Str: Brendon Boone, Michael Kirner. With: 
John Stacy, George Wang, Marie du Toit. Ian Yule, Bill 
Brewer, Romano Puppo. Larry McEvoy, Anthony 
Prichards, Judy Washington. And John van Dreelen -as Lee. 

 ↑ And Pilots, Soldiers, Navy Men. 
ميلودرامـــــا جاسوســـــية أوروپيـــــة اإلنتــــــاج نمطيـــــة لتلـــــك الفتـــــرة التــــــى 

التصــــــوير كــــــالمتوقع .  شــــــهدت وفــــــرة مــــــن التوابــــــع چــــــيمس البونديــــــة
، وإن كــــان يفتقــــد  ) هــــونج كــــونج بــــاألخص هنــــارومــــا و  (عبــــر العــــالم 

ـــــاد مـــــن الممـــــثالت الجمـــــيالت .  علـــــى نحـــــو ملحـــــوظ الحشـــــد المعت
، هـــــدفها  الحبكـــــة كالمعتـــــاد أيضـــــا تـــــدور حـــــول منظمـــــة دوليـــــة ســـــرية

،  حســــــب عنــــــوان الروايــــــة’  كــــــال الجــــــانبين ‘هــــــذه المــــــرة أن يفــــــوز 
وهـــــذان الجانبـــــان همـــــا طرفـــــا أى حـــــرب عبـــــر العـــــالم إذ تســـــعى مـــــن 

ــــوة الطــــرف جان ــــادل ق ــــد الطــــرف األضــــعف بمــــا يجعلــــه يع ــــى م بهــــا إل
ـــــــــق الســـــــــالم  المعـــــــــادى ، وتقـــــــــول أن هـــــــــذه أفضـــــــــل وســـــــــيلة لتحقي
ـــــون اخترعـــــوا .  العـــــالمى الشخصـــــيات الرئيســـــية هـــــم مســـــئولون أميركي

ممــــا ’  موجــــات الجســــم البشــــرى ‘حاســــوبا عمالقــــا يســــتقبل ويرســــل 
مقاتلــــة  يــــؤدى للــــتحكم فــــى ســــلوكيات الجنــــود ويحــــولهم مــــثال آلالت

تختطـــــف المنظمـــــة ابـــــن قائـــــد ذلـــــك الفريـــــق .  إلـــــخ…بالغـــــة الجـــــرأة 
ـــــــد ( ـــــــت أســـــــرته)  ميالن ـــــــى العمـــــــل لحســـــــابها وإال قتل ـــــــره عل .  وتجب



٣٠٢  

ينضـــــم للســـــفينة التـــــى تحمـــــل ذلـــــك االختـــــراع ويســـــهل تســـــلل جنـــــود 
ــــق  المنظمــــة لهــــا ــــذلك عضــــو الفري ، لكــــن بعــــد أن يكــــون قــــد أخبــــر ب

.  ، وتبــــدأ المواجهــــة ١رقــــم  الــــذى تعتبــــره المنظمــــة عــــدوها)  بويــــد (
، لكـــــن يعـــــد   بـــــالطبع هنـــــاك فجـــــوات مـــــن عـــــدم االقنـــــاع هنـــــا وهنـــــاك

 . ككل تسلية معقولة

  لعبة كل يوم 
  ق أأ ١٢٢)   س ( ١٩٧١مصر 

.  أحمـــــــد لطفـــــــى:  قصـــــــة.  المؤسســـــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســـــــينما
، عبــــــد  ، أحمــــــد لطفــــــى عبــــــد المجيــــــد أبــــــو زيــــــد:  ســــــيناريو وحــــــوار

ــــــــاچ.  القــــــــادر التلمســــــــانى ــــــــال:  مونت ــــــــو الع الموســــــــيقى .  كمــــــــال أب
.  ضــــــياء المهــــــدى:  مــــــدير التصــــــوير.  علــــــى إســــــماعيل:  التصــــــويرية

  . خليل شوقى:  إخراج
، نبيلـــــة  ، ماجـــــدة الخطيـــــب ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم تحيـــــة كاريوكـــــا

،  ، عبــــد المــــنعم مــــدبولى ، عــــزت العاليلــــى ، مديحــــة حمــــدى عبيــــد
ــــزة حلمــــى ــــدين، شــــفيق نــــو  ، محمــــد رضــــا عزي ،  ، ســــعيد صــــالح ر ال

  . عبد السالم محمد
، يجمعهــــا ســــوق بلــــدة  بانورامــــا لعــــدد مــــن الشخصــــيات الهامشــــية

ـــة ، تعطـــى صـــورة مـــؤثرة للفقـــر والظلـــم االجتمـــاعى رغـــم كـــل مـــا  إقليمي
عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم هــــــو الشخصــــــية األكثــــــر .  فيهــــــا مــــــن نمطيــــــة

ت محوريــــــة هــــــائم بحثــــــا عــــــن لقمــــــة العــــــيش ويعمــــــل مناديــــــا للســــــيارا
ــــة عبيــــد (ويحــــب الحســــناء  ــــى يطمــــع فيهــــا معلمــــه ويــــدبر  ) نبيل ، الت

ــــدة ــــه مكي ــــم .  ل ــــة المعل ــــرر بابن ــــى يغ ، ثــــم  ) مديحــــة حمــــدى (العاليل
ـــــأموال عمـــــل تعليـــــق اجتمـــــاعى جـــــاد بطـــــاقم تمثيـــــل  .  يطالـــــب أمهـــــا ب

، لكــــن بســــبب افتقــــادة لحبكــــة رئيســــة لــــم ينــــل أى تقــــدير مــــن  كبيــــر
  . ظ بالتفات النقاد، وبدون سبب ظاهر لم يح الجمهور

  اللعبة المميتة 
Surviving the Game 

  ق م ٩٦)  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
New Line [David Permut Productions]. CD: Ruth Carter. 

PD: Christiaan Wagner. M: Stewart Copeland. E: Sam 
Pollard. DPh: Bojan Bazelli. Co-P: Fred Caruso. ExcP: 
Kevin J. Messick. ¤ W: Eric Brent. P: David Permut. D: 
Ernest Dickerson. 

Rutger Hauer, Ice-T. Charles S. Dutton. John C. 
McGinley. William McNamara. Jeff Corey. With Gary 
Busey. And F. Murray Abrahams. ¤ Bob Minor, Lawrence 
C. McCoy, George Fisher, Jacqui Dickerson, Victor Morris, 
Frederic Collins Jr., Steven King, Sheila Scott, Steven 
Lambert, Kevin Harris. 

، بعــــد مجــــرد  ” اللعبــــة األخطــــر “ ١٩٣٢اعــــادة أخــــرى لكالســــية 
ـــــر بدرجـــــة واضـــــحة  الهـــــدف  “عـــــام واحـــــد مـــــن فـــــيلم فــــــان دام األكب

 هنــــــــا غــــــــاب بالكامــــــــل األســــــــلوب العــــــــالى والمــــــــذاق.  ” الشــــــــيطانى
، وتحــــــول القتلــــــة مــــــن أرســــــتقراطية دوليــــــة شــــــريفة وصــــــريحة  المميــــــز

إلـــى مجـــرد  ـ  فى كـــل شـــىء بمـــا فيـــه القتلـ  الكلمـــة وكـــذا رفيعـــة الـــذوق 
ـــــدم الزنجـــــى  مجموعـــــة غشاشـــــة عصـــــابية ،  ) تىـ  أيس (، تغـــــرر بالمع

الــــذى أحضــــروه مــــن قــــاع ســــياتل إلــــى الغابــــات المجــــاورة فــــى الواليــــة 
حتــــــى  (يجبرونــــــه علــــــى الهــــــرب .  قتلــــــهثــــــم فاجــــــأوه بــــــأنهم يريــــــدون 

، ثــــم بعــــد  ) بــــدون حــــزام الــــدوالرات الــــذى اســــتحدثه فــــيلم فـــــان دام
الفضــــــيلة .  قليــــــل يبــــــرزون كغوغــــــاء مرضــــــى يقتلــــــون بعضــــــهم الــــــبعض

ــــــدة ــــــف الجي ــــــدة هــــــى مشــــــاهد العن ــــــات .  الوحي ــــــيلم الثالثيني انظــــــر ف
األصـــــلى لتطـــــالع كـــــم اإلعـــــادات المباشـــــرة أو المعدلـــــة أو المتحـــــررة 

ــــه ــــه  ل ــــأثرت ب ــــى ت ــــدون فــــرض إمكــــان حصــــر كــــل األفــــالم الت ، هــــذا ب
 . على نحو أو آخر

   ٢/١لعبة موت 
A Game of Death 

  ق أأ ٧٢)   — ( ١٩٤٥أميركا 
RKO. M: Paul Sawtell. E: J.R. Whittredge. PD: Albert S. 

d’Agostino, Lucius O. Croxton. DPh: J. Roy Hunt. S: 
Norman Houston. P: Herman Schlom. D: Robert Wise. 

John Loder, Audrey Long, Edgar Barrier, Russell Wade, 
Russell Hicks, Jason Robards -[Sr.], Noble Johnson. 
ــــــــه أو تفــــــــتح بنفســــــــها السلســــــــلة الطويلــــــــة مــــــــن اإلعــــــــادات  آر كي

، الـــــذى لـــــم  ” اللعبـــــة األخطـــــر “عامـــــا  ١٣والتـــــأثرات بفيلمهـــــا قبـــــل 
ــــرهن فــــى الوا ــــع باعــــادة يب ــــى كالســــيته إال مــــن خــــالل هــــذا الول قــــع عل

الكونـــت المجنـــون يـــدبر جنـــوح الســـفن قـــرب جزيرتـــه لـــيطعم .  صـــنعه
ـــــــتهم  ـــــــة ومالحق ـــــــى الغاب ـــــــدا الطالقهـــــــم ف ـــــــام تمهي ـــــــدة أي ـــــــاجين لع الن

،  كالعــــادة وايــــز يصــــنع أفالمــــا متقنــــة التنفيــــذ للغايــــة.  بســــهامه القاتلــــة
كالقنــــاص البشــــرى ولــــودر    بــــاريير (كــــذا ال بــــأس بــــالممثلين الرئيســــين 

، علـــــى  ) المؤلف الـــــذى يتحـــــدى بشراســـــة تلـــــك المطـــــاردةـ  كالصياد
أن المـــذاق الخـــاص شـــبه مفقـــود وال يتناســـب مـــع فـــيلم عـــالى الفهـــوم  

 . انظر الفيلم األصلى لمعرفة اإلعادات التالية.  كهذا

  ☺ لعبة الموت 
Game of Death 

 ق م ١٠٢)  س/   لورد ( ١٩٧٩هونج كونج 
Aka: Bruce Lee’s Game of Death (SomeCountries). 
Golden Harvest. M: . E: . PD: . DPh: . S: . P: . D: Robert 

Clouse. 
Bruce Lee, Gig Young. Hugh O'Brian, Colleen Camp, 

Dean Jagger, Kareem Abdul-Jabbar, Chuck Norris. 
ل ربمــــــا كانــــــت هــــــذه هــــــى أحلــــــى فكــــــرة فــــــيلم فنــــــون قتــــــال لكــــــ

، هــــــذه تســــــتغرق  طوابــــــق ٣معــــــارك فــــــى منــــــزل مــــــن  ٣:  األوقــــــات
ــــيلم ــــن الف هــــذا يعنــــى !  ! ، وال شــــىء آخــــر ســــواها بالتســــاوى كــــل زم

.  أنـــــك ســـــتجد معـــــارك مشـــــبعة وعنيفـــــة ووافـــــرة التقنيـــــات والتطـــــورات
يقـــــال أن الفكـــــرة جـــــاءت لليـــــى لـــــدى مشـــــاهدته لمعبـــــد نيبـــــالى أثنـــــاء 

الـــــــــــوحش  “ [’  النـــــــــــاى الصـــــــــــامت ‘البحـــــــــــث عـــــــــــن مواقـــــــــــع لــــــــــــ 
،  ، كالعــــــــب هــــــــو ذروة فــــــــن بــــــــرووس ليــــــــى:  وبعــــــــد.  ] ” الجبــــــــار

ونعتقـــــد أنـــــه ال بـــــأس بـــــه .  وكممثـــــل ذى حضـــــور عـــــال أمـــــام الكـــــاميرا
لـــذا فإننـــا ننصـــح بـــه كـــل مـــن .  ’ الكاراتيـــه ‘حتـــى ألشـــد أعـــداء أفـــالم 

!  يريــــد مشــــاهدة فــــيلم فنــــون قتــــال واحــــد علــــى ســــبيل العلــــم بالشــــىء
ـــو  ـــى الن ـــيلم إل ـــى  ٦ر بعـــد خـــرج هـــذا الف ـــرووس لي ـــل ب ســـنوات مـــن رحي

مـــــا صـــــوره ليـــــى :  معلومـــــة.  والســـــبب أنـــــه لـــــم يكـــــن قـــــد أتـــــم تمثيلـــــه
هـــــــل !  دقيقـــــــة مـــــــن الفـــــــيلم ٤٠بنفســـــــه قبـــــــل رحيلـــــــه ال يزيـــــــد عـــــــن 

ـــالغ الروعـــة !  ؟ يمكنـــك اكتشـــاف هـــذا ـــا فـــى الواقـــع يكمـــن جهـــد ب هن
أفــــالم ليــــى ’  فضــــالت ‘األبعــــد مــــن هــــذا أن حتــــى .  للموجــــه كــــالوز

م تعــــــرض فــــــى أفالمهــــــا األصــــــلية صــــــنع منهــــــا فــــــيلم بــــــذات التــــــى لــــــ
ـــة المـــوت جــــ  “العنـــوان  ـــرووس ليـــى فـــى .  ” ٢لعب انظـــر قائمـــة أفـــالم ب

  . ” الرأس الكبير “أولها 
  لعبة الموت 

Patriot Games 
 ق م ١١٦)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
  . ” جحيم االنتقام “:  س

Paramount. M: James Horner. E:Neil Travis, William 
Hoy. PD: Joseph Nemec III. DPh: Donald M. McAlpine, 
Stephen Smith, James Devis. ExcP: Charles H. Maguire. 
Based on the N: Tom Clancy. S: W. Peter Iliff and Donald 
Stewart. P: Mace Neufeld and Robert Rehme. D: Phillip 
Noyce. 

Harrison Ford. ¤. Anne Archer. Patrick Bergin. Sean 
Bean. Polly Walker. Hugh Fraser. Samuel L. Jackson. Thora 
Birch. James Fox. With James Eral Jones. And Richard 
Harris. ␡ David Threlfall, Alun Armstrong. 

ـــــا ـــــزل مـــــدرس المالحـــــة حالي ، يتصـــــدى  عميـــــل االســـــتخبارات المعت
ائح فـــــــى لنـــــــدن لهجــــــــوم للجـــــــيش الجمهــــــــورى لـــــــدى وجـــــــوده كســــــــ

زعــــــيم .  األيرلنــــــدى علــــــى ســــــيارة بهــــــا أعضــــــاء مــــــن العائلــــــة المالكــــــة
المجموعــــة يقــــرر االنتقــــام ويرحــــل وراءه ألميركــــا ويكــــاد يفتــــك بزوجتــــه 

، وفــــــى بريطانيــــــا يقــــــود  يعــــــود چــــــاك رايــــــان لالســــــتخبارات.  وطفلتــــــه
خطــــــة لإليقــــــاع بتلــــــك المجموعــــــة لكــــــن مــــــن خــــــالل الهجــــــوم علــــــى 

ـــــا م ـــــدريبى فـــــى شـــــمال أفريقي ـــــالطبع (عســـــكرهم الت ـــــا ب .  ) يقصـــــد ليبي
ـــــك بالبطـــــل وأســـــرته فـــــى عقـــــر  ـــــأتى ذلـــــك الـــــزعيم مـــــرة أخـــــرى للفت ي

ـــــوم كالنســـــى صـــــاحب .  داره ـــــة ت ـــــا عـــــن رواي ـــــر تمام ـــــيلم نشـــــاط مثي ف
، وهــــو  أعلــــى ســــعر فــــى هوليــــوود كمؤلــــف روايــــات فــــى هــــذه الفتــــرة

قـــــنص أكتـــــوبر  ‘ن الثـــــانى بعـــــد خبطـــــة پاراماونـــــت الفائقـــــة قبـــــل عـــــامي
، واألول لشخصـــــــــية چـــــــــاك  ] ” مطـــــــــاردة العمالقـــــــــة “ [’  األحمـــــــــر
ــــان خطــــر  ‘، انظــــر جولــــة هاريســــون فــــورد التاليــــة مــــع الشخصــــية  راي

 . ] ” االنتقام األسود “ [’  واضح وداهم

   ٢/١ ٢لعبة الموت 
Game of Death II 

 ق م ٩٥)  س/   لورد ( ١٩٨١هونج كونج 
Golden Harvest. M: Sen Hsun-Che. D: Ng Se-Yuen. 
Bruce Lee. Tong Ling. Hoong Cheng-Li, Roy Horan. Lee 

Hua-San. 
ـــى ـــرووس لي ـــم تعـــرض لب ، توجـــد فـــى نصـــف الســـاعة  آخـــر لقطـــات ل

، وهــــو أســــوأ مــــا فيــــه ألن التلفيــــق واإلصــــرار علــــى  األول لهــــذا الفــــيلم
ــــــا ينتهــــــى .  عــــــرض هــــــذه اللقطــــــات واضــــــح ألى عــــــين إذ ســــــرعان م

ــــــبطء ــــــدا حبكــــــة مطابقــــــة للجــــــزء األول ال ــــــتقم فيهــــــا أخــــــوه  ، وتب ، ين
إدعــــــى المــــــوت وأصــــــبح  (لمصــــــرعه إثــــــر خيانــــــة مــــــن صــــــديق عمــــــره 

ــــا ــــا خفي ــــات چيمس.  ) مهرب بوندية هــــذه ـ  سلســــلة تحــــديات فــــى خلفي
يحــــــارب تــــــونج لــــــنج بــــــنفس بســــــالة ومهــــــارة وســــــرعة ليــــــى .  المــــــرة

ــــل كإنهــــا ، ومــــع هــــذا ال دمــــاء وال عنــــف حقيقــــى الخاطفــــة مجــــرد  ، ب
، الشـــــىء الـــــذى بتنـــــا نفتقـــــده بالفعـــــل  تـــــدريبات راقيـــــة لفنـــــون القتـــــال

، جميـــــــع  فباســـــــتثناء أفـــــــالم چـــــــاكى شـــــــان (بعـــــــد مـــــــوت األســـــــطورة 
ــــالم والسالســــل أصــــبحت فائقــــة الدمويــــة ، ونحــــن دائمــــا أبــــدا ال  األف

ـــــــه فهـــــــذه هـــــــالوس  ـــــــت درجت ـــــــا كان ـــــــالم أي ـــــــف فـــــــى األف ـــــــرفض العن ن
تحيــــة نوعيــــة أخــــرى مــــن  ، لكننــــا فــــى ذات الوقــــت نــــود فقــــط ســــاذجة

ـــــود أن ننســـــاها !  ) أفـــــالم فنـــــون القتـــــال نـــــادرا مـــــا تصـــــنع اليـــــوم وال ن
  . ” الرأس الكبير “انظر قائمة أفالم برووس ليى فى أولها 

  لعبة النساء 
  ق م ١٠٠)    ف ( ١٩٨٢لبنان 
  . سمير الغصينى:  إخراج

، رفيـــــــق  ، ســـــــامى كــــــالرك ، شــــــوقى متــــــى ، هويـــــــدا مــــــادلين طبــــــر
  . ، صونيا إيليا ير فوزى، سم نجم

ضـــــابط شـــــرطة يتنكـــــر ليقـــــيم عالقـــــة مـــــع فتـــــاة يشـــــك أنهـــــا قتلـــــت 
درامــــا لبنانيــــة حافلــــة بالميلودرامــــا والجــــنس والحبكــــة .  شخصــــا آخــــر

  . الغموضية المبسطة
  لعدم كفاية األدلة 

  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٧مصر 
  . أشرف فهمى:  إخراج

،  ، يوســــــف شـــــــعبان ، صــــــالح الســــــعدنى ، يســــــرا نجــــــالء فتحــــــى
، نعيمــــة  ، عايــــدة ريــــاض ، أحمــــد غــــانم ، ســــناء يــــونس توفيــــق الــــدقن

  . ، حسنى عبد الجليل ، فاطمة محمود الصغير
كالعـــــادة مـــــع أفـــــالم أشـــــرف فهمـــــى دعايـــــة هائلـــــة تفضـــــى إلـــــى ال 

، تـــــأتى للقـــــاهرة  امـــــرأة ريفيـــــة هجرهـــــا زوجهـــــا وتـــــزوج بـــــأخرى.  شـــــىء
.  تشــــفى األمــــراض العقليــــة، وينتهــــى بهــــا األمــــر فــــى مس للبحــــث عنــــه

ــــر .  حــــين تخــــرج تســــعى لالنتقــــام اجتهــــادات البطلــــة أو الطــــاقم الكبي
  ! ال تستطيع عمل شىء والحال كذلك

   اللعنة 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . حسين الوكيل:  إخراج

ــــور الشــــريف ــــو زهــــرة ، مديحــــة كامــــل ن ــــرحمن أب ــــد ال ــــل  ، عب ، جمي
ــــــــب ــــــــل رات ــــــــ ، محمــــــــد كام ــــــــدير وح، محمــــــــد ن ــــــــى  ، أحمــــــــد ب ، عل
، أحمـــــد  ، نبيـــــل دســــوقى ، محمـــــد مرشــــد ، كمـــــال حســــين الشــــريف

  . عبد الهادى

، وهـــو مقتـــبس عـــن فـــيلم ســـاميول فـــولر  أول أفـــالم حســـين الوكيـــل
ــــق  تمصــــير نمــــوذجى وواعــــى تمامــــا.  ’ ممــــر الصــــدمات ‘ ، أعــــاد خل

ــــة ــــاد وأعمــــاق محلي ، لكــــن بكــــل الشــــحن الــــدرامى  الشخصــــيات بأبع
محـــــرر الحـــــوادث الـــــذى .  ء خيوطـــــه وســـــوداوية أجوائـــــهلألصـــــل وثـــــرا

ــــدخل مستشــــفى األمــــراض العقليــــة لكشــــف غمــــوض جريمــــة قتــــل ،  ي
ـــــــدمر بالصـــــــدمات  ـــــــون يعـــــــالج أو ي ـــــــى يتحـــــــول هـــــــو نفســـــــه لمجن حت

، مهنـــــــدس أمـــــــين يضـــــــطر  المجـــــــانين الثالثـــــــة الرئيســـــــون.  الكهربيـــــــة
ــــه ــــة  لالنحــــراف فتنهــــار حيات ــــة ديني ــــة نشــــأ فــــى تربي ، مــــدرس لغــــة عربي

، فقــــــد إيمانــــــه  ، جــــــراح ماتــــــت زوجتــــــه فــــــى عمليــــــة جراحيــــــة تزمتــــــةم
،  تمثيــــل قــــوى وتصــــوير شــــديد الجمــــال والدقــــة.  بــــالعلم وعــــاد طفــــال
ــــالى .  وإيقــــاع توجيــــه ممتــــع هــــذا الموجــــه الرائــــع مــــر بفيلمــــه هــــذا والت

كـــــالوميض الســـــريع فـــــى ظلمـــــات الســـــينما ”  شـــــقة األســـــتاذ حســـــن “
ــــــذى تالشــــــى بســــــرعة دون أن ي ــــــه أحــــــدالمصــــــرية وال ، بمــــــن  شــــــعر ب

  . فيهم النقاد وهم أناس يحتقرون االقتباس بطبعهم
    ٢/١لعنة اإلجرام 

Bad Taste 
 ق م ٩٠)   ف ( ١٩٨٧نيو زيالند 

WingNut Films. ␡ P and D: Peter Jackson. CnsltP: Tony 
Hiles. PostPSup: Jamie Selkirk; Ast: Matt Noonan. M: 
Michelle Scullion. SdMixer: Brent Burge. W: Peter Jackson. 
AddMaterial: Tony Hiles, Ken Hammon. E: Peter Jackson, 
Jamie Selkirk. SpFx&MUpFx: Peter Jackson. MUpFxAst: 
Cameron Chittock. 
␡ Peter Jackson. Doug Wren, Dean Lawrie, Peter Vere-

Jones -[Voice]. Terry Potter, Pete O’Herne, Craig Smith, 
Mike Minett. 
تـــــأليف وإنتـــــاج وتوجيـــــه وتمثيـــــل ومـــــؤثرات وتنميـــــق وتوضـــــيب هـــــذا 

، صــــــــــاحب  النيـــــــــو زيالنـــــــــدى الموهـــــــــوب واســــــــــع الخيـــــــــال تمامـــــــــا
، وأصــــبح فيلمــــه عمـــال كوميــــديا شــــعبيا يولــــع بــــه  الخــــاص’  المـــذاق ‘

ـــــــالم ـــــــر الع ـــــــز عب ـــــــات فضـــــــائية جـــــــاءت .  عشـــــــاق ســـــــينما التقزي كائن
اللحـــــــــم البشـــــــــرى  ’  تعليـــــــــب ‘دف واتخـــــــــذت شـــــــــكال آدميـــــــــا بهـــــــــ

مـــــن  ـ  ! رغم ضــــجرهم مـــــن هـــــذا الكوكــــب القبـــــيحـ  كوجبــــات ســـــريعة 
يتصـــــدى .  أجـــــل اســـــتخدامها فـــــى حـــــرب مـــــا للهيمنـــــة علـــــى المجـــــرة

، هــــــؤالء يبــــــدون مخلصــــــين جــــــادين بــــــال ســـــــبب  أشــــــخاص ٥لهــــــم 
ـــــــى  ) وهـــــــذا مضـــــــحك ( ـــــــال معن ـــــــس النينچـــــــا ب ـــــــدون مالب ، كمـــــــا يرت

األغـــــــراب يمشـــــــون بتثاقـــــــل أو .  وحـــــــركتهم مفككـــــــة وبلهـــــــاء أحيانـــــــا
فــــــى النهايــــــة حــــــين .  ، ودائمــــــا يشــــــبهون حثالــــــة البشــــــر عــــــرج غالبــــــا

ـــــة تضـــــخم  ـــــرز كتـــــل فجائي ـــــاقون مـــــنهم بصـــــورته الطبيعيـــــة تب يظهـــــر الب
ـــه بشـــكل غريـــب حقـــا ومنفـــذ بجـــودة تامـــة حقـــا .  رأســـه وكتفيـــه ومؤخرت

ــــدم واألشــــالء’  المــــذاق الســــيئ ‘ ــــرة مــــن مشــــاهد ال ــــل فــــى وف ،  يتمث
ــــئ أحــــد األغــــراب مهمتــــه معالجــــة الطعــــام ومشــــهد  شــــرب شــــغوف لق
ـــــــن  ، ومشـــــــهد تطـــــــاير مـــــــؤخرة رأس البطـــــــل لآلخـــــــرين ، فيلتقطهـــــــا م

ــــد للهجــــوم ــــرا .  التــــراب ويربطهــــا بحــــزام ويواصــــل مهمتــــه كقائ ــــم أخي ث
مشـــــــهد تمزيـــــــق قائـــــــد األغـــــــراب وتـــــــولى چاكســـــــون قيـــــــادة الســـــــفينة 

شــــوه ، ليحلــــق حـــول زحــــل ممســــكا بالوجــــه الم ) مجـــرد بيــــت ريفــــى (
لقـــــد اتيـــــت ألقضـــــى علـــــيكم :  صـــــائحا)  مجـــــرد قنـــــاع جلـــــدى اآلن (

 ! أيها األوغاد

   ٢/١لعنة األشباح 
Witchery 

  ق م ٩٦)    ف ( ١٩٨٨إيطاليا 
Filmirage. W: Daniel Davis. DPh: Lorenzo Battaglia. E: 

Kathleen Stratton. OM: Carlo Maria Cardio. P: Production 
Group and Filmrage. D: Martin Newlin. AD: Alex Colby; 
SPFxMup: Maurizio Trani; C: Paul Werner. D: Martin 
Newlin. 

David Hasselhoff, Linda Blair. ¤. Catherine Hickland 
Annio Ross. Leslie Cumming, Bob Champagne. Rick 
Farnsworth, Michael Manchester. SpApr: Hildegard Knef 
-as Lady in Black.  Frank Cammarata, Victoria Biggers, 
Ely Coughlin, Kara Lynch, James Hanes, Richard 
Ladenburg, George Stevens. 
ــــة ــــرة نائيــــة تســــكنه روح نجمــــة ســــينمائية معتزل :  قصــــر مهجــــور بجزي

سمســــــار عقــــــارات شــــــاب وصــــــديقه يصــــــطحبان أســــــرة لبيــــــع القصــــــر 
ركـــب وأثنـــاء الليـــل تأخـــذهم عبـــر بوابـــات تقتـــل الـــروح قائـــد الم.  لهمـــا

ـــــابهم ـــــة لعق السمســـــار .  األم ســـــليطة اللســـــان يخـــــيط فمهـــــا:  جحيمي
وهلـــــم .  وصـــــديقته الشـــــهوانيان يشـــــوه جســـــدها ويصـــــل هـــــو ويحـــــرق

، لكـــــن منفــــــذ  جـــــرا فـــــيلم منـــــزل أشـــــباح روتينـــــى الخيـــــوط واألفكـــــار
، مــــع دور حليـــــة مرعــــب مـــــن المخضــــرمة هيلـــــدجارد  بأســــلوبية عاليـــــة

ـــــــف دو  ـــــــد ني ـــــــة والحســـــــناء كـــــــاثرين هيكالن شـــــــبيهة  (ر النجمـــــــة الميت
لنجمــــــــة الرعــــــــب كاثــــــــارين هــــــــيكس شــــــــكال واســــــــما ونفــــــــس نــــــــوع 

 . فى دور أمراة شابة شهوانية)  ! األفالم

  لعنة امرأة 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٧٤مصر 

قصـــــة وســـــيناريو .  أفـــــالم فريـــــد شـــــوقى]  الهيئـــــة العامـــــة للســـــينما [
مهنـــــــدس .  جـــــــالل مصـــــــطفى:  مونتـــــــاچ.  رىفـــــــاروق صـــــــب:  حـــــــوار

مـــــدير .  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  الـــــديكور
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  محمد عمارة:  التصوير

، جــــــــالل  ، محمــــــــود المليجــــــــى ، ناهــــــــد شــــــــريف فريــــــــد شــــــــوقى
  . ، إحسان الشريف عيسى

ـــه ـــل زوجت ـــذى يهـــرب مـــع الخادمـــة الـــزوج قات ـــه مـــع ، وال ـــم عالقت  ، ث
، لكنــــه يحــــول األمــــر إلــــى اكتســــاب ثقــــة  زوجــــة لعــــوب باألســــكندرية

ميلودرامــــــا تشــــــويق .  زوجهــــــا حتــــــى يســــــاعده فــــــى مواصــــــلة الهــــــرب
  . ، لكن ال تميز يذكر باللمسات الحسية ألوائل السبعينيات

   ٢/١لعنة الزمن 
  ق م ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٧٩مصر 

:  وســــيقىم.  فيصــــل نــــدا:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم جمــــال التــــابعى
:  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  فـــــؤاد الظـــــاهرى
  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  على خير اهللا



٣٠٣  

، خالــــد  ، صــــالح الســــعدنى ، بوســــى ، عــــادل أدهــــم فريــــد شــــوقى
  . ، إجالل زكى زكى

، هنـــــا ميلودرامـــــا مصـــــرية  ’ وفـــــاة بــــائع متجـــــول ‘عــــن آرثـــــر ميللـــــر 
ــــــة ــــــة ومســــــلية ل عادي ــــــر، لكــــــن مقبول ــــــين .  حــــــد كبي القصــــــة صــــــراع ب

، الـــــذى يتحـــــدى ظلمـــــه  صـــــاحب مطبعـــــة وأحـــــد عمالهـــــا كبـــــار الســـــن
، تلفــــق  ابــــن البطــــل والــــذى يحــــب ابنــــة صــــاحب المطبعــــة.  للعمــــال

ــــــــل لــــــــه جريمــــــــة حــــــــرق المطبعــــــــة ــــــــم جريمــــــــة قت ، يتطــــــــوع األب  ، ث
  . ، حتى يظهر القاتل الحقيقى فى اللحظة األخيرة لالعتراف بها

   ٢/١ لعنة القوة الجبارة
The Tommyknockers 

 ]  تليفـزيونى [ق م  ١٦٩)  إى إتش إى ( ١٩٩٣نيو زيالندا 
[The Konigsberg Sanitsky Company] Konigsberg; 

Sanitsky Production; K & S II Partnership. M: Christopher 
Franke. E: Tod Feuerman. PD: Bernard Hides. DsPh: Danny 
Burstall, David Eagby. Co-P: Lawrenco D. Cohen. P: Jayne 
Bieber, Jane Scott. ExcPs: Frank Konigsberg, Larry 
Sanitsky. TP: Lawrence D. Cohen. Based on N: Stephen 
King. D: John Power.  C: Judith Hulstra. CD: Taryn 
deChellis. 

Stephen King. Jimmy Smits. Marg Helgenberger. John 
Ashton. Allyce Beasley Robert Carradine. Joanna Cassidy. 
Annie Corley. Cliff deYoung. Traci Lords. E.G. Marshall. 

 Chuck Henry, Leon Wood, Paul McIver, Yvonne Lawley, 
Bill Johnson, John Steemson. Dick Leckinger, Peter 
Rowley, John Sumner, Elizabeth Hawthorne, Craig Parker, 
Kay Helgenberger. Larry Sanitsky, Helen Medlyn, Jim 
McLarty, Daniel Bieber, Timothy Bartlett, Karyn Malchus. 

ـــــة مـــــين ـــــة بوالي ـــــات صـــــغيرة هادئ ـــــدة غاب وهـــــج أخضـــــر :  هيفــــــين بل
.  ، يقــــال أن الهنــــود دفنــــوا آلهــــتهم بهــــا حبــــيس فــــى توابيــــت غامضــــة

ـــ ـــدأ فـــى تغييـــر ســـلوكياتهم بعض بكشـــف أمرهـــاحـــين يهـــتم بهـــا ال .  ، تب
، واألشـــرار مــــنهم  عامـــة تجعلهـــم أكثـــر نشـــوة ونهضــــة معنويـــة وروحيـــة

يســــــتخدم الشــــــعاع فــــــى تحويــــــل المزيــــــد مــــــن النـــــــاس .  أكثــــــر شــــــرا
ســــــتغير   ‘الكــــــل يحفــــــر بحثـــــا عــــــن البوابــــــة التــــــى .  وخطـــــف الــــــبعض

ه لكـــن بـــين هـــؤالء شـــاعر شـــاب غيـــر منضـــم بالفعـــل لهــــذ’  كينـــونتهم
واآلن عليــــــه مواجهــــــة .  ، يــــــدعى أن أســــــنانه تتســــــاقط مــــــثلهم الزمــــــرة

ــــة تحــــت األرض ــــارة فــــى ســــفينة فضــــائية مدفون ــــى  المســــوخ الجب ، والت
رعـــــــب  .  تســـــــتخدم أهـــــــل البلـــــــدة كـــــــدمى بهـــــــدف إعـــــــادتهم للحيـــــــاة

 . ، دون التميز المعتاد لروايات ستيفـين كينج كائنات فضائية

  اللعنة الكبرى
  . ” رالثلج األخض “:  انظر

  اللعنة المدمرة 
Child’s Play 

 ق م ٨٧)   س/    ف  ( ١٩٨٨أميركا 
  . ” لعبة الفزع “:  س

United Artists. C: Richard Pagano, Sharon Bialy. AscP: 
Laura Moskowitz. CD: April Ferry. M: Joe Renzetti. E: 
Edward Warschilka & Roy E. Peterson. PD: Daniel A. 
Lomino. DPh: Bill Butler, A.S.C. ExcP: Barrie M. Osborne. 
St: Don Mancini. S: Dan Mancini and John Lafia and Tom 
Holland. P: David Kirschner. D: Tom Holland.  
ChicagoC: Jane Alderman, C.S.A., Shelley Andreas, C.S.A. 

Catherine Hicks. Chris Sarandon. Alex Vincent. Brad 
Dourif. Dinah Manoff. Tommy Swerdlow, Jack Colvin.  
Neil Giuntoli, Juan Ramirez, Alan Wilder, Richard Baird, 
Raymond Oliver, Aaron Osborne, Tyler Hard, Ted Liss, 
Roslyen Alexander, Robert Kane, Leila Hee Olsen, Ed Gale. 

بــــه ينقــــل روحــــه لدميــــة مجــــاورة  ، فــــإذا ضــــابط شــــرطة يقتــــل ســــفاحا
تنويعـــــــة أخـــــــرى لمصـــــــاص .  ’ الخالـــــــدين ‘، ويتضـــــــح أنـــــــه مـــــــن  لـــــــه

الـــــدماء ال يمكـــــن قتلـــــه إال بتمزيـــــق قلبـــــه الـــــذى هـــــو الشـــــىء اآلدمـــــى 
حبكــــة كـــل الفــــيلم هــــى شـــراء أم للدميــــة لطفلهــــا حيــــث .  الوحيـــد فيــــه

ــــع  ال أحــــد يصــــدق الصــــبى.  تبــــدأ بقتــــل المربيــــة ، لكــــن تــــدريجيا تقتن
.  ) هــــــــيكس وســــــــاراندون (والشــــــــرطى المنــــــــوط بالقضــــــــية  بــــــــه أمــــــــه

ــــرة ــــاء شــــيكاجو الفقي ــــرة مــــن أحي ــــة معب هــــيكس .  األحــــداث فــــى خلفي
ــــى  ــــة المكافحــــة والرقيقــــة والجــــادة ف رائعــــة فــــى دور األم المــــرأة العامل

ـــــت ـــــارة صـــــغير .  نفـــــس الوق ـــــيلم رعـــــب خـــــوارقى شـــــديد اإلث ككـــــل ف
ســـــتطرادين انظـــــر اال.  األنتـــــاج تحـــــول لخبطـــــة فـــــى صـــــندوق التـــــذاكر

 . ” الجزء الثانى—القزم القاتل  “و”  القزم القاتل “

  اللعيبة 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٧مصر 
  . عمر عبد العزيز:  إخراج
، فــــــؤاد  ، حســــــن مصــــــطفى ، ســــــيد زيــــــان ، حســــــين فهمــــــى يســــــرا
،  ، عبـــــد اهللا مشـــــرف ، عبـــــد الغنـــــى ناصـــــر ، حمـــــدى يوســـــف خليـــــل

  . ين الشريف، حس ، المنتصر باهللا عال رامى
، ويعـــــين آخــــر متســــيب بـــــدال  مــــدير جــــاد يفصـــــله صــــاحب العمــــل

بعــــــد .  ثــــــم يحــــــارب الجديــــــد أيضــــــا.  ) ! حــــــاول أن تصــــــدق (منــــــه 
.  قليـــــــل يتحـــــــد المـــــــديران ضـــــــده وتســـــــاعدعما البطلـــــــة فتـــــــاة الليـــــــل

، وبعــــض اللحظــــات الكوميديــــة  افتعــــال شــــامل يبــــدأ بالموضــــوع نفســــه
  ! ال تستحق عناء مشاهدة الفيلم كله

  لغة الحب 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٤مصر 

ــــــة ــــــالم أمي ــــــر:  قصــــــة ســــــيناريو وحــــــوار.  أف ــــــر بكي ــــــاچ.  زهي :  مونت
يوجـــــواف :  مـــــدير التصـــــوير.  عمـــــر خورشـــــيد:  موســـــيقى.  حســـــنوف

  . زهير بكير:  إخراج.  لمبا
، محمــــــــــود  ، ســــــــــيف الــــــــــدين ، ناهــــــــــد شــــــــــريف أحمــــــــــد رمــــــــــزى

  . ، مشيرة المليجى
ـــة ـــاة بولندي ـــى ال  ، شـــاب يحـــب فت ـــة عمـــه الت ـــزواج مـــن ابن ـــرفض ال وي

ـــــه ـــــده.  تحب ـــــه علـــــى وال ـــــنجح فـــــى فـــــرض إرادت ـــــة ي آخـــــر .  فـــــى النهاي
  . وأحد أفضل أفالم الموجه المخضرم زهير بكير

  اللغز
  . ” المرأة الغامضة “:  انظر

  تيتانيك:  لغز السفينة
  . ) ١٩٩٧ (”  تيتانيك “:  انظر

  اللقاء األخير 
  ق أأ ١٠٧)   س/  ت/    ف ( ١٩٥٣مصر 
  . السيد زيادة:  إخراج

،  ، زهـــــرة العـــــال ، محســـــن ســـــرحان ، عمـــــاد حمـــــدى بدريـــــة رأفـــــت
، عمــــــــر  ، زينــــــــات صــــــــدقى ، فــــــــردوس محمــــــــد محمــــــــود المليجــــــــى

ـــــزاوى ـــــد رســـــتم الجي ، محمـــــد  ، ســـــيد ســـــليمان ، محمـــــد كامـــــل ، هن
  . ، جالل صادق الرشيدى

الشـــــىء المثيـــــر الوحيـــــد هـــــو دور محمـــــود المليجـــــى كمليـــــونير مـــــن 
، أداه بمــــزيح مــــن االدعــــاء وحــــدة الطبــــع تمســــحا فـــــى  صــــل شــــعبىأ

، مــــــع بقــــــاء طيبتــــــه األصــــــلية كمــــــا هــــــى فــــــى  الســــــلوك األرســــــتقراطى
ــــه عقــــدة واحــــدة.  األعمــــاق ــــره النقــــود فقــــط جعلــــت لدي ــــم تغي أن :  ل

القصــــة تتــــزوج ابنتــــه فــــى :  المهــــم.  يــــزوج ابنتــــه لحــــائز علــــى دكتــــوراة
ــــار لكــــن يتعــــرض لحــــادث فــــى القصــــر يُعتقــــد  الخفــــاء مــــن موظــــف آث

،  تلــــــد وتعهــــــد بابنتهــــــا لممرضــــــة الرقيقــــــة لتربيتهــــــا.  معــــــه أنــــــه مــــــات
، يظهـــر  وبينمـــا ينمـــو الحـــب مـــع الطبيـــب الـــذى عالجهـــا مـــن الصـــدمة

  . الزوج وتقوده الصدفة للطفلة
   ٢/١اللقاء الثانى 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

،   ، زهـــــرة العـــــال حســـــن يوســـــف ، ، أحمـــــد مظهـــــر ســـــعاد حســـــنى
  . ، سهير مجدى ، خديجة محمود كمال يس

فتــــاة يجتــــذبها ضـــــابط .  ، ذات لحظــــات مــــؤثرة ميلودرامــــا عاطفيــــة
ـــــه ـــــف الظـــــل لحب ـــــور متوســـــط الســـــن خفي ـــــب وق ـــــاك طبي ،  ، بينمـــــا هن

، وتبـــدأ مشـــاعرها  يحبهـــا وظـــروف قهريـــة ترغمهـــا علـــى اختيـــار الثـــانى
ـــر ، جعلـــوا األمـــر مقنعـــا لحـــد   نىأحمـــد مظهـــر وســـعاد حســـ.  فـــى التغي

  . كبير
  لقاء الحب 

  ] )  تليفـزيون (فـيديو   [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٥مصر 
ــــــــأليف.  اتحــــــــاد اإلذاعــــــــة والتليفـــــــــزيون .  مصــــــــطفى المليجــــــــى:  ت

  . طارق النهرى:  إخراج
  . ، فايزة كمال ، شيرين سيف النصر محمد ثروت

ا البــــن فصــــة حــــب بــــين ضــــابط شــــرطة وفتــــاة مخطوبــــة منــــذ طفولتهــــ
ــــل.  عمهــــا ــــة  رومانســــية تليفـــــزيونية رقيقــــة الخيــــوط والتمثي ، لكــــن بطيئ
  . اإليقاع

  اللقاء الدامى
  . ” منزل الرعب المجسم “:  انظر

   ٢/١اللقاء الدامى 
  ق م ١٠٠)  س/  الحجاز/  ت ( ١٩٩٢مصر 

ـــــــــانين األهـــــــــرام للســـــــــينما والفــــــــــيديو  [ األهـــــــــرام ]  اتحـــــــــاد الفن
منــــــــتج .  مصــــــــطفى عبــــــــد المجيــــــــد:  أليفتــــــــ.  للســــــــينما والفـــــــــيديو

محمــــد :  مونتــــاچ.  هــــانى شــــنودة:  موســــيقى.  محمــــد شوشــــة:  منفــــذ
إســــــــماعيل :  إخــــــــراج.  محمــــــــد عســــــــر:  مــــــــدير التصــــــــوير.  هاشــــــــم
  . جمال

، تهـــــانى  ، إيمـــــان الطـــــوخى ، هشـــــام عبـــــد الحميـــــد حســـــين فهمـــــى
ــــــد ، يوســــــف داود راشــــــد ــــــة ، ســــــمير وحي ــــــو عيب ــــــى  ، أحمــــــد أب ، ليل
أحــــــالم :  ، الراقصــــــة ، ســــــامى عطايــــــا لــــــرحمن حامــــــد، عبــــــد ا نــــــدى
  . حلمى

الغتيــــــال )  هشـــــام عبـــــد الحميـــــد (البايـــــة محاولـــــة فاشـــــلة لشـــــاب 
، تســــــفر عــــــن إصــــــابة إحــــــدى  ) حســــــين فهمــــــى (مرشــــــح للبرلمــــــان 

هـــــــذا األخيـــــــر .  وهـــــــرب الشـــــــاب)  إيمـــــــان الطـــــــوخى (الصـــــــحفيات 
ـــــف نهـــــب  يتصـــــل مجـــــددا بالصـــــحفية ليخبرهـــــا بماضـــــى المرشـــــح وكي

ـــــه مستشـــــفى  أمـــــوال ـــــداع أخت ـــــوت عمـــــه وإي ـــــه م ـــــنج عن أســـــرته ممـــــا ت
ـــــــة ـــــــراض العقلي ـــــــدأ المواجهـــــــات .  األم ـــــــى نشـــــــر القصـــــــة وتب ـــــــدأ ف تب

  . فيلم نشاط متوسط لم يحاول أحد جعله مقنعا.  الدامية
   ٢/١اللقاء الغامض 

Mystery Date 
 ق م ٩٣)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
  . ” شقاوة شباب “:  س

Orion. C: Amanda Mackey & Cathy Sandrich and Stuart 
Aikins. OM: John DuPrez. FE: Tina Hirsch. PD: John 
Willett. DPh: Oliver Wood. W: Parker Bennett & Terry 
Runté. P: Cathleen Summers. D: Jonathan Wacks.  ↑ 
AscP: Susan Moore. 

Ethan Hawke. Teri Polo. Brian McNamara. Fisher 
Stevens. Tony Rosato, Dan Davis, James Hong, Victor 
Wong. And B.D. Wong.  ↑ Ping Wu. Duncan Fraser, Jerry 
Wasserman, Terry David Mulligan, Merrilyn Cann, Stephen 
Chang, Russell Jung, Michelle Little, Allan Lysell, Donna 
Lysell, Keith Beardwood, Sharlene Martin, Celia Martin, 
Ian Black, Karen Campbell, Sean Orr, David ‘Squatch’ 
Ward, Peter Williams, Constance Barnes, Todd Duckworth, 
Peter Lacroix, James Zachery, May Wong, Tom Wong, 
C.K. Tan, Alan To, Derek Lowe, Morris Panych, Garrick 
Jang. 

فتيـــات  “انظر ـ  ’  بعـــد ســـاعات العمـــل ‘يرة مـــن نســـخة أخـــرى صـــغ
الموعـــــــد األول لطالـــــــب .  بأبطـــــــال مـــــــراهقين هـــــــذه المـــــــرة”  الليـــــــل

، يــــــتم بتشــــــجيع مــــــن أخيــــــه  خجــــــول مــــــع جارتــــــه الحســــــناء المثقفــــــة
المحـــــامى المغـــــامر تتحـــــول الليلـــــة لكـــــابوس ألنـــــه يضـــــرب فـــــى كــــــل 

،  ، ثــــم يكتشــــف جثــــة بالســــيارة مكــــان يــــذهب إليــــه باعتبــــار أنــــه األخ
،  ، جريمـــــــة قتـــــــل ثالثـــــــة فـــــــى الحـــــــى الصـــــــينى تضـــــــاف لهـــــــا أخـــــــرى

ومطـــاردة دائمـــة مـــن الشـــرطة ومـــن صـــاحب مطعـــم صـــينى ثـــرى ســـرق 
بــــالطبع لــــم .  ، وهكــــذا األخ إحـــدى تحفــــه وبــــداخلها قرينــــة مـــا ضــــده

ـــاة أى شـــىء معظـــم الوقـــت ـــى فـــى  تالحـــظ الفت ـــا لفت ، إال ارتباكـــا طبيعي
ــــــاة ــــــع فت ــــــة يخــــــرج فيهــــــا م ــــــوى .  أول ليل ــــــزال كاألصــــــلالمحت .  ال ي

ــــاة ــــى تغلــــق علــــى نفســــها فــــى الجانــــب المســــالم للحي ــــاس الت ، وال  الن
 . تعرف شيئا عن االثارة والمخاطر فى الحياة الحقيقية

  لقاء الغرباء 
  ق أأ ١٠٠)   س/   رينبو ( ١٩٦٨لبنان 

.  غســــان هــــارون:  تصــــوير.  عبــــد العزيــــز ســــالم:  ســــيناريو وحــــوار
  . سيد طنطاوى:  إخراج

ــــدينمــــريم ف ،  ، منــــى ســــليم ، مــــاهر العطــــار ، أحمــــد مظهــــر خــــر ال
  . ، فريد شوقى مارسيل مارينا

أرمــــل يتــــزوج لكــــن .  ميلودرامــــا أســــرية روتينيــــة ومتواضــــعة المســــتوى
ــــــدة ــــــاوم الزوجــــــة الجدي ــــــه تق ــــــد  ابنت ، وال تكتشــــــف حبهــــــا لهــــــا إال بع

  . انتحار األب لدى إفالسه
  لقاء فى تدمر 

  ق م ١٠٠)    ف ( ١٩٦٥سوريا 
  . ” دريد لحام فى تدمر “:  عنوان بديل

  . يوسف معلوف:  إخراج
، خضــــر  ، هالــــة شــــوكت ، يســــرا البدويــــة ، نهــــاد قلعــــى دريــــد لحــــام

  . ، ماجى الشعار
،  ، ومحاولـــــة إثبـــــات التهمـــــة علـــــى شـــــريكه مصـــــرع صـــــاحب عمـــــل

كوميــــــديا .  ، حتـــــى تتضـــــح الحقيقـــــة يتنكـــــر ضـــــابط ويصـــــادق أختـــــه
، مـــع بعـــض  ” الحـــدود “لحـــام قبـــل مســـلية مـــن أفضـــل مـــا قـــدم دريـــد 

  . األغانى والموسيقى والرقصات البدوية
  لقاء فى شهر العسل 

  ق م ١٠٥)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٧مصر 
  . ناجى أنجلو:  إخراج

، ناهــــد  ، حســــين الشــــربينى ، إلهــــام شــــاهين إيمــــان البحــــر ردويــــش
،  ، محســــــن ســــــرحان ، ألفـــــت إمــــــام ، صــــــبرى عبــــــد المــــــنعم رشـــــدى

، حســــن الســــبكى  ، محمــــد مطــــاوع ، حســــين الشــــريف كزيــــاد مكــــو 
  . وفرقته

، والطـــــــرف الثالـــــــث  شـــــــهر عســـــــل للبطـــــــل المغنـــــــى باإلســـــــماعيلية
ــــى النهايــــة ــــد سيتضــــح ف ــــر مــــا معق ، راح  شــــخص غــــامض يخطــــط ألم

ـــه ـــه تخونـــه مع ـــوحى للـــزوج أن زوجت ـــة جيـــدة الفكـــرة .  ي ميلودرامـــا ترقبي
ـــــن هـــــذا  المســـــتوى  لكـــــن متوســـــطة اإلثـــــارة رغـــــم الموجـــــه األفضـــــل م

ــــــرا ــــــه إيمــــــان البحــــــر  كثي ــــــيلم بطل ــــــاع بف ــــــن الصــــــعب االقتن ــــــة م ، عام
ـــــش ـــــرات تليفــــــزيونية .  دروي ـــــى تصـــــلح كفق أفضـــــل شـــــىء األغـــــانى الت
  . مستقلة

  لقاء فى الضباب 
A Walk in the Clouds 

 ق م ١٠٢)   س/  مور  ( ١٩٩٥أميركا 
Twentieth Century Fox. [Zucker Brothers]. C: John Lyons 

and >Christine Sheakes.< CD: Judy L. Ruskin. 
MCompAndCond: Maurice Jarre. Co-P: Bill Johnson. E: 
Don Zimmerman. PD: David Gropman. DPh: Emmanuel 
Lubezki. ExcP: James D. Brubaker. S: Robert Mark Kamen 
and Mark Miller & Harvey Weitzman. P: Gil Netter, David 
Zucker, Jerry Zucker. D: Alfonso Arau.  AscP: Stephen 
Lytle. Based on Quattro Passi Fra La Nuvole St and S 
material: Piero Tellini, Cesare Zavatini and Vittorio de 
Bendetti: assignment of Massimo Tellini. 

Keanu Reeves. Aitana Sanchez-Gijon. Anthony Quinn. ¤. 
Angelica Aragon, Evangelina Elizondo, Debra Messing. 
And Giancarlo Giannini.  ↑ Freddy Rodriguez, Febronio 
Covarrubias, Roberto Huerta, Juan Jimenez, Ismael 
Gallegos, Alejandra Flores, Gema Sandoval, Don 
Amendolia, Gregory Martin, Mary Pat Gleason, John 
Dennis Johnston, Joseph Lindsey, Mark Matheisen, Macon 
McCalman, Ivory Ocean, Fred Burri, Stephanie Maislen, 
Brad Rea, Joe Troconis, Loren Sitomer. 
ــــذى حــــرك األحــــداث ــــدرامى ال ــــع عــــدا المنطلــــق ال :  كــــل شــــىء رائ

ــــــى  ــــــاة مــــــن أســــــرة أرســــــتقراطية مكســــــيكية حامــــــل مــــــن أســــــتاذها ف فت
، تتعـــــرف بجنـــــدى يتـــــيم عـــــاد  الجامعـــــات األميركيـــــة الرفيعـــــة إحـــــدى

لممارســــة عملــــه األصــــلى  للتــــو بعــــد انتهــــاء الحــــرب العالميــــة الثانيــــة
ـــع الشـــوكوالتة  ـــه فـــى الزوجـــة التـــى كـــان قـــد  (فـــى بي وأحـــبط فـــى توقعات

ــــــط ــــــوم واحــــــد فق ــــــزوج بهــــــا لي ــــــا )  ت ــــــرران أن يصــــــحبه معهــــــا مؤقت ويق
ائعـــــة ال ســـــيما تتـــــابع حصـــــاد أجـــــواء ر .  ألســـــرتها لتقديمـــــه كـــــزوج لهـــــا

ـــــذى شـــــبههه الجـــــد بالســـــحر وقـــــارب هـــــذا فعـــــال ،   وعصـــــر العنـــــب ال
ـــــو هـــــو نفســـــه مـــــن  ـــــذى ال يخل ـــــع كهـــــذا الجـــــد المـــــتفهم ال كـــــوين رائ

والمعتــــد باألســــرة والمزرعــــة التــــى .  الحســــية والنهــــل مــــن متــــع الحيــــاة
ـــــى أميركـــــا ـــــا ف ـــــداد بمجـــــرد الماضـــــى أسســـــها هن ـــــن األعت ـــــر م .  ، أكث

ـــــــانينى  ـــــــى أن چي ـــــــز عل ـــــــركيين ويعت ـــــــر األمي ـــــــذى يحتق أروع كـــــــاألب ال
ــــدها بماضــــى أســــرته ــــه تقالي ــــه وابنت ــــرث ابن ــــى أن ي ــــه  ، ويصــــر عل ، لكن

، ويحــــاول بصــــعوبة تفهــــم كيــــف  يرســــلهم فــــى ذات الوقــــت لجامعتهــــا
، مشـــرقة فـــى  چيخـــون-حتـــى أيتانـــا سانشـــيز.  تســـير الحيـــاة المتغيـــرة

ـــــداخل لكـــــن القـــــادرة علـــــى ال ـــــة المحبطـــــة مـــــن ال حـــــب مـــــن دور االبن
، وإن كانـــت ثقتنـــا فـــى صـــالحية اســـمها هـــذا لنجمـــة ســـينمائية  جديـــد

ـــــانو رييفــــــز هـــــو المظلـــــوم فـــــى مخطوطـــــة  !  تكـــــاد تكـــــون معدومـــــة كيي
 . ، تفتقد األقناع أكثر من ذى مرة كهذه

   ٢/١لقاء فى الغروب 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/  الدقى ( ١٩٦٠مصر 

ــــالم [ ــــع األف ]  م الشــــمسأفــــال ؛ فرحــــات والطــــاهر  الشــــرق لتوزي
.  ســـــــــعد عرفـــــــــة:  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار ↑.  أفـــــــــالم الشـــــــــمس



٣٠٤  

؛  بليـــــــغ حمـــــــدى:  ؛ تلحـــــــين مـــــــأمون الشـــــــناوى:  تـــــــأليف:  األغنيـــــــة
.  مــــــــاهر عبــــــــد النــــــــور:  مهنــــــــدس المنــــــــاظر.  مهــــــــا الجــــــــابرى:  أداء

.  ] نيفـــــــــيو أورفــــــــانيللى [ـ  نيفـــــــــيو أورفــــــــانللى :  مهنــــــــدس الصــــــــوت
ـــــور الشـــــناوى:  مســـــاعدا اإلخـــــراج ـــــاچ.  ســـــيمون صـــــالح ، أن :  المونت
ــــــدر :  الموســــــيقى التصــــــويرية.  ســــــعيد الشــــــيخ ــــــدريا راي ــــــه  [ـ  أن أندري

ــــدر ــــاج.  ] راي ــــدير اإلنت ــــور:  م ــــدير التصــــوير.  روفائيــــل جب برونــــو :  م
  . سعد عرفة:  إخراج.  سالفـى

ــــــة ↑ ــــــدين:  بطول ــــــريم فخــــــر ال ــــــع.  ، رشــــــدى أباظــــــة م عــــــدلى  :  م
  . ، على لوز دريس؛ جمعة إ أحمد صبرى:  الطفل.  كاسب

، وأجـــــــــاد فيـــــــــه ككـــــــــل   ، كتبـــــــــه أيضـــــــــا أول أفـــــــــالم ســـــــــعد عرفـــــــــة
ــــــــــدة المشــــــــــاعر ومقنعــــــــــة الشخصــــــــــيات  ــــــــــة معق كميلودرامــــــــــا عاطفي

، فتزوجــــــــــت  فتــــــــــاة اعتقــــــــــدت أن حبيبهــــــــــا هجرهــــــــــا.  والتصــــــــــرفات
ــــت ــــود وتكتشــــف ســــوء الفهــــم.  وانجب ــــذمر اآلن يع ،  ، لكــــن ابنهــــا يت

هم االبــــن عشــــيق األم ، ويــــت وتتعقــــد األمــــور حــــين يمــــوت الــــزوج غرقــــا
ــــل ــــدور طــــوال .  بالقت ــــدين علــــى ال ــــريم فخــــر ال ــــة أضــــفتها م رقــــة حزين
تصـــــوير جيـــــد يـــــدور معظمـــــه فـــــى الشـــــواطىء أو بـــــالبحر أو .  الوقـــــت

  . فى شوارع األسكندرية
  لقاء مع الماضى 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٥مصر 
:  مونتــــاچ.  فيصــــل نــــدا:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم الســــالم

:  إخـــــراج.  علـــــى خيـــــر اهللا:  مـــــدير التصـــــوير.  د العزيـــــز فخـــــرىعبـــــ
  . يحيى العلمى

،  ، ســــهير البـــــارونى ، عــــادل أدهـــــم ، ميرفــــــت أمــــين نــــور الشــــريف
ـــــى  ، فيفـــــى يوســـــف ، محمـــــود المليجـــــى حمـــــدى أحمـــــد ، ســـــمير ول

  . الدين
ـــى  فـــرد عصـــابة تائـــب ـــه الت ـــل قـــديم بإفشـــاء ســـره لزوجت ، يهـــدده زمي

ــــه  ــــة تقــــف الزوجــــة .  الشــــريفة معهــــاأحبهــــا واســــتقرت حيات وفــــى النهاي
، تقـــــوم علـــــى كاهـــــل عـــــادل أدهـــــم  حبكـــــة تشـــــويقية أساســـــا.  بجـــــواره

  ! كشرير’  الشوية بتوعه ‘و

  
  :  لقاء مع مصاص الدماء

  ’ !  ال يخلو هذا بدوره من لمسة محارمية ‘
   لقاء مع مصاص الدماء 

Interview with the Vampire —The 
Vampire Chronicles 

 ق م ١٢٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
[Warner Bros.] Giffen Pictures. Vampire MUp and Fx: 

Stan Winston. M: Elliot Goldenthal. FE: Mick Audsley. PD: 
Dante Ferretti. DPh: Philippe Rousselot. Co-P: Redmond 
Morris. S: Anne Rice, Based on her N. P: Stephen Woolley 
and David Geffen. D: Neil Jordan. 

Tom Cruise. Brad Pitt. Antonio Banderas. Stephen Rea. 
And Christian Slater. ¤ Kirsten Dunst. Domiziana Giordano, 
Thandie Newton. Indra Ove. 
الروائيـــــــة آن رايـــــــس تفتـــــــتح مرحلـــــــة جديـــــــدة فـــــــى أفـــــــالم مصـــــــاص 

 ١٧تهــــا فائقــــة النجــــاح كتمثيليــــة شاشــــة بعــــد الــــدماء بإعــــادة كتابــــة رواي
ـــــا مـــــن تعميمهـــــا ـــــل -، والنتيجـــــة  عام ـــــة نيي ـــــد إضـــــافة رؤي ـــــذات بع وبال

ــــة أو فــــيلم ســــابق مــــن هــــذا  -چــــوردان لهــــا أن ال شــــىء يشــــبه أى رواي
ـــــــة .  الضـــــــرب ـــــــات االجتماعي ـــــــز األساســـــــى هـــــــو العالق محـــــــور التركي

ـــــة والنفســـــية فـــــى مجتمـــــع المصاصـــــين وذلـــــك عبـــــر قصـــــة .  والعاطفي
فـــى نيـــو أورلينـــز قبـــل مـــائتى ســـنة )  پيـــت (ب أميركـــى يـــدعى لـــوى شـــا

ــــــده أســــــرته ــــــه ومنهــــــار لفق ــــــئ المشــــــاعر بطبع ــــــاره ليســــــتات  داف ، يخت
ــــــر اســــــتعقادا وذكــــــاء  ــــــالى شــــــرا -المصــــــاص األكث ،  ) كــــــرووز (وبالت

ال يخلــــــو هــــــذا مــــــن مســــــحة حــــــب ( ليجعلــــــه مصاصــــــا خالــــــدا مثلــــــه 
واســـــع النطـــــاق  لكـــــن األول يقـــــاوم دائمـــــا المـــــص المجـــــانى.  ) مثلـــــى

الـــــــذى يضـــــــطران لممارســـــــته طـــــــوال كـــــــل الليـــــــالى إلشـــــــباع نهمهمـــــــا 
( بعــــد قليــــل يختــــار المحنــــك رفيقــــة طفلــــة لصــــديقه .  البــــائس للغــــذاء

، وفكـــرة الطفلـــة المصاصـــة  ال يخلـــو هـــذا بـــدوره مـــن لمســـة محارميـــة
ـــة  شـــىء أصـــيل تمامـــا ـــد مـــن األنوث ـــه يطـــرح حرمانهـــا لألب ، ال ســـيما وأن

محـــــور الفكــــــرة .  ) تشـــــيخ عــــــن كونهـــــا طفلـــــة، حيـــــث لـــــن  الكاملـــــة
ضـــــد عـــــدم قدرتـــــه ’  اإلنســـــانى ‘الدراميـــــة األخـــــاذة هـــــو كفـــــاح لـــــوى 

ــــــداد هــــــذا اســــــتعراض  علــــــى التحــــــول للشــــــر بالقــــــدر الكــــــافى ، وبامت
لعالقـــــات الحـــــب والكراهيـــــة واألبـــــوة والعشـــــق وكافـــــة أنـــــواع المعانـــــاة 
لـــــــدى المصاصـــــــين والتـــــــى يختبرهـــــــا لـــــــوى علـــــــى نحـــــــو أوســـــــع فـــــــى 

ــــا’  تهأوديســــ ‘ ــــة الباحثــــة عــــن الــــذات إلــــى أوروب ــــة  التراجيدي ، والعدمي
تقنيــــات هائلــــة ورعــــب حقيقــــى وإقبــــاض .  تأكيــــدا فــــى نهايــــة المطــــاف

ـــــروت الشـــــر  ـــــن جب ـــــابع م ـــــاألخص (مـــــروع ن ـــــى ليســـــتات ب )  ممـــــثال ف
وتفوقــــه علــــى البشــــر واســــتهتاره بحيــــواتهم وبكــــل مــــا فيهــــا واســــتمتاعه 

لعلــــه أيضــــا أول فــــيلم .  بالفتــــك بهــــا ربمــــا كمــــا ُتمــــص قطــــع الحلــــوى
فكــــرة أن الخلــــود بطبيعتــــه هــــو  يمــــس بصــــورة مــــا وعلــــى نحــــو إيحــــائى

، ســــــــواء بســــــــبب االحتيــــــــاج المــــــــادى أو  جحــــــــيم مؤكــــــــد بالضــــــــرورة

، أو بســــــــبب الملــــــــل والضــــــــياع واالضــــــــمحالل  الوحــــــــدة الوجوديــــــــة
ـــــدريجى للقـــــدرة علـــــى االســـــتمتاع ، وكلهـــــا أشـــــياء ال فكـــــاك منهـــــا  الت

أثــــــار ضــــــجة أكثــــــر مــــــن الحملــــــة العلنيــــــة علــــــى إنــــــه ال شــــــىء .  فيــــــه
قصـــــير الطـــــول ولـــــيس بـــــه  ‘ (للمؤلفـــــة ضـــــد اختيـــــار كـــــرووز للـــــدور 

مهابــــة الكــــاپتن آهــــاب والچنــــرال كاســــتر والقيصــــر پيتــــر العظــــيم التــــى 
، ثــــم تراجعهــــا لإلشــــادة بــــه فــــى آخــــر لحظــــة عشــــية  ) ’ فــــى ليســــتات

ــــراج عــــن الفــــيلم أســــباب التراجــــع قــــد تكــــون غامضــــة وربمــــا ال .  اإلف
ــــــيس الســــــتوديو ــــــين رئ ــــــادى  يعلمهــــــا ســــــواها وديفـــــــيد جيف ، لكــــــن الب

ـــم تكـــن تفهـــم جيـــدا الشخصـــية التـــى كتبتهـــا قـــدر  ـــان اليـــوم أنهـــا ل للعي
ـــــه هـــــى ـــــذى اختارت ـــــا فهمهـــــا الموجـــــه چـــــوردان ال ـــــار هـــــو   م ـــــم اخت ، ث

ــــوم كــــرووز !  كــــرووز ــــراث ت ــــدر ت ــــم يعززهــــا شــــىء ق هــــذه الشخصــــية ل
عــــــــــاالت بــــــــــارد الســـــــــينمائى كشــــــــــاب مــــــــــتعلم المــــــــــع منضــــــــــبط االنف

هـــذا هـــو الخـــيط الرفيـــع البـــارع الـــذى ميـــز فيـــه الفـــيلم بـــين .  المشـــاعر
،  هــــذه الشخصــــية وبــــين مــــا عــــداها مــــن مصاصــــين أقــــل حنكــــة وشــــرا

ــــدها قمــــة ــــا بع ــــى م ــــك ألن عصــــريتنا هــــى قمــــة الشــــر الت ، وهــــوالء  ذل
ببســـــاطة أقـــــل عصــــــرية ومـــــن ثمـــــة أكثــــــر انســـــانية بدرجـــــة أو بــــــأخرى 

مصـــــــدر العنـــــــوان أن .  ) تـــــــه البـــــــدنىالمؤلفـــــــة تخيلـــــــت فقـــــــط جبرو  (
ــــــى ســــــان فرانسيســــــكو  ــــــن خــــــالل لقــــــاء صــــــحفى ف ــــــروى م القصــــــة ت

يلتقــــــى لــــــوى البــــــالغ مــــــن العمــــــر مــــــائتى عامــــــا )  ســــــليتر (المعاصــــــرة 
ــــه ــــذارها .  ليســــتمع لقصــــة حيات ــــم اعت النتيجــــة الســــيئة لحملــــة رايــــس ث

، بينمــــــا كــــــان  المريــــــب أن ضــــــاعت فرصــــــة الجــــــوائز المهمــــــة للفــــــيلم
لى لصــــــانعى الفــــــيلم هــــــو الحصــــــول علــــــى تســــــمية التخطــــــيط األصــــــ

ـــــل ـــــيلم وأحســـــن ممث ـــــى  ألوســـــكار أحســـــن ف ، حســـــب تصـــــريحاتهم ف
ذات تحقيــــــق اللــــــوس أنچلــــــيس تــــــايمز الشــــــهير الــــــذى أعلنــــــت فيــــــه 

ـــــى ـــــه باإلتقـــــان والعمـــــق .  رايـــــس عـــــن موقفهـــــا للمـــــرة األول ال شـــــك أن
  . الكافيين للظفر بشىء كذلك

AAN: OScr; AD-SD (Feretti, Francesca Lo Schiavo). 
  ٢/١لقاء هناك 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٦مصر 
ثـــــــروت :  قصـــــــة وحـــــــوار.  هيئـــــــة الســـــــينما والمســـــــرح والموســـــــيقى

ــــــد الوهــــــاب:  ســــــيناريو.  أباظــــــة ــــــاچ.  أحمــــــد عب ــــــز :  مونت ــــــد العزي عب
الموســــــــــــيقى .  نهــــــــــــاد بهجــــــــــــت:  مهنــــــــــــدس الــــــــــــديكور.  فخــــــــــــرى
:  إنتــــاج.  محســــن نصــــر:  مــــدير التصــــوير.  هــــانى مهنــــى:  التصــــويرية
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  محمد فرج

ـــــور الشـــــريف ـــــروت ، ســـــهير رمـــــزى ن ـــــدة ث ـــــة شـــــاهين ، زبي ،  ، فتحي
، ســــــــيف اهللا  ، أحمــــــــد الجزيــــــــرى ، محمــــــــد الســــــــبع زوزو شــــــــكيب

ـــــار ـــــديل ، فـــــاروق فلـــــوكس مخت ـــــة  ، جمـــــال أباظـــــة ، حســـــين قن ، نادي
  . ، عماد الدين نافع ، أوديت ميشيل ، علية على زغلول
ــــاة مســــيحيةقصــــ ــــارض األهــــل.  ة حــــب شــــاب علمــــانى مــــع فت ،  يع

ـــذا تســـعى الفتـــاة للعمـــل حتـــى ينهـــى حبيبهـــا دراســـته ـــا يـــرفض  ول ، وهن
بعــــد ذلــــك يحــــدث مــــا يعيــــد البطــــل .  ويتخلــــى عنهــــا فتلتحــــق بالــــدير

غالبـــا لـــن تصـــدق عينيـــك حتـــى تـــرى ســـهير رمـــزى فـــى زى .  لإليمـــان
  . آخر أفالم أحمد ضياء الدين.  الراهبات
  ة القاضى لقم
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٦مصر 

ــــاج اإلعالمــــى [اتحــــاد اإلذاعــــة والتليفـــــزيون  قصــــة .  ] مســــك لإلنت
ناهـــــد :  المنـــــتج المنفـــــذ.  أســـــامة أنـــــور عكاشـــــة:  وســـــيناريو وحـــــوار

  . جمال عبد الحميد:  المخرج.  فريد شوقى
ـــــد شـــــوقى ـــــدراوى.  فري ـــــزى الب ـــــونس.  زي ـــــة رشـــــوان.  ســـــناء ي .  بثين
  . شوقى شامخ

، تـــــدس لـــــه جارتـــــه بشـــــقة المصـــــيف  قـــــاض علـــــى وشـــــك االعتـــــزال
ــــــاة حســــــناء  ــــــة األســــــكندرية فت ــــــدور  (بمدين ــــــة رشــــــوان ســــــتكرر ال بثين

بعــــــد ”  دلوعــــــة نــــــابليون “بحــــــذافيره فــــــى تليفـــــــزيونية أخــــــرى عنوانهــــــا 
والهـــــدف هـــــو تلفيـــــق تهمـــــة رشـــــوة لـــــه انتقامـــــا مـــــن حكـــــم .  ) ! عـــــام

أختهــــا المشــــعثة التــــى ال تعتــــرف .  دره ضــــد أمهــــاســــابق كــــان قــــد أصــــ
ـــاس تشـــارك فـــى الخطـــة بصـــنع  ـــة ’  لقمـــة القاضـــى ‘بهـــا أمـــام الن كهدي

، ال شـــــــىء  ال شـــــــىء مقنـــــــع:  تـــــــوفيرا للوقـــــــت.  للجـــــــار المستشـــــــار
  . مثير

  لقمة العيش 
  ق أأ ٩٥)   س/  بيتش ( ١٩٦٠مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، زوزو ماضــــى خيــــرى ، عــــادل ، صــــالح ذو الفقــــار مهــــا صــــبرى
  . ، سعيد أبو بكر حسن فايق

يســـــتعين البطـــــل بأحـــــد أصـــــدقائه ليتنكـــــر  .  وظيفـــــة تشـــــترط الـــــزواج
كوميـــــديا مغرقـــــة بطلهـــــا الـــــرئيس عـــــادل خيـــــرى فـــــى ثـــــالث .  كـــــامرأة

  ! أدوار منها دورين كامرأة
  لك يوم يا بيه 

  ق م ١٠٠)  س/  مصر العربية ( ١٩٨٤مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج

، زيـــــزى  ، أبـــــو بكـــــر عـــــزت ، إيمـــــان ، لبلبـــــة محمـــــود عبـــــد العزيـــــز
، إنعــــام  ، نعيمــــة الصــــغير ، علــــى الشــــريف ، صــــالح نظمــــى مصــــطفى
  . ، شادية الشربينى سالوسة

ــــه زوج خــــائن ــــم عشــــيقته تخون ــــا  ، ث ــــد الزوجــــة جــــاء ليصــــلح م ، وال
التصـــــــاعدات الكوميديـــــــة .  ، صـــــــديق آخـــــــر لعـــــــوب للـــــــزوج انكســـــــر

أداء !  الخاصــــة إلــــى مستشــــفى األمــــراض العقليـــــة تقــــود كــــل بطريقتــــه
  . خفيف جيد من كل ممثلى هذه الكوميديا الفارغة

   ٢/١لك يوم يا ظالم 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٥١مصر 

، نجيــــب  صــــالح أبــــو ســــيف:  ســــيناريو.  أفــــالم صــــالح أبــــو ســــيف
.  جمـــــــال ســـــــالمة:  موســـــــيقى.  الســـــــيد بـــــــدير:  حـــــــوار.  محفـــــــوظ

ـــــدس المنـــــاظر .  إميـــــل بحـــــرى:  مونتـــــاچ.  الـــــدين ســـــامح ولـــــى:  مهن
  . صالح أبو سيف:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير

ــــــاتن حمامــــــة ، محمــــــد  ، محمــــــود المليجــــــى ، محســــــن ســــــرحان ف
  . توفيق

إميـــــل زوال فـــــى أول معالجـــــة مصـــــرية تـــــأتى عمـــــال ’  تيريـــــز راكـــــان ‘
، لكـــن بـــدون الحســــية  قـــوى التـــأثير مجمـــال بكثافـــة ســــوداوية حقيقيـــة

شــــــاب مــــــريض يعمــــــل فــــــى .  مميــــــزة لقصــــــص المدرســــــة الطبيعيــــــةال
مصـــلحة حكوميـــة يتـــزوج مـــن فتـــاة جميلـــة حيـــث يقيمـــان مـــع أمـــه التـــى 

،  الصـــديق الطـــامع فـــى الزوجـــة يقتـــل الـــزوج.  تمتلـــك حمامـــا عموميـــا
، لكــــــن طمعــــــه يتواصــــــل لنهــــــب ممتلكــــــات  ويحتــــــل مكانــــــه تــــــدريجيا

ظــــر إعــــادة الموجــــه ان.  ’ لــــك يــــوم يــــا ظــــالم ‘، وطبعــــا  الزوجــــة وأمهــــا
نعـــــــــم نفــــــــس المخطوطـــــــــة دون إعـــــــــادة   (تصــــــــوير ذات المخطوطـــــــــة 

وأيضـــــا المـــــدخل ”  المجـــــرم “عامـــــا تحـــــت عنـــــوان  ٣٧بعـــــد )  كتابـــــة
  . ١٩٨١”  الوحش داخل إنسان “المصرى التالى 

  يبقى…لكن شيئا ما 
  . ” يبقى…ولكن شيئا ما  “:  انظر

  لآلباء فقط 
  ] يونىتليفـز   [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٤مصر ح 

ـــــــدان:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار ـــــــديكور.  ناصـــــــر زي ـــــــدس ال :  مهن
:  تــــــأليف األغــــــانى.  حــــــازم ســــــعد:  ؛ منفــــــذ ديكــــــور مصــــــطفى عمــــــر
ــــــة ومــــــؤثرات الصــــــورة.  ســــــمير الطــــــائر .  م.  رضــــــا جبــــــران:  المقدم
ـــــدس.  إبـــــراهيم فتحـــــى:  أول إخـــــراج .  جميـــــل عزيـــــز:  مكســـــاچ مهن

مــــــــــدير .  نــــــــــاوىســــــــــامى الحف:  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية واأللحــــــــــان
مـــــــــدير .  يوســـــــــف المـــــــــالخ:  مونتـــــــــاچ.  ماجـــــــــد مـــــــــوافى:  اإلنتـــــــــاج
  . ␡.  ناجى رياض:  إخراج.  أحمد فؤاد عمر:  تصوير

ـــــــــروت ـــــــــى.  محمـــــــــد ث ـــــــــد الغن ـــــــــى عب ـــــــــة.  ¤.  من نجـــــــــاح .  بطول
.  فـــــــاروق فلـــــــوكس.  ســـــــناء يـــــــونس.  حســـــــين الشـــــــربينى.  المـــــــوجى

؛  ، مديحـــــــة أنـــــــور أحمـــــــد عمـــــــار.  ، مهـــــــا عـــــــزت محمـــــــد الصـــــــاوى
  . شريف إدريس:  والطفل

،  زوجـــــان شـــــابان محاســـــب ومصـــــممة قاهريـــــان عـــــاطالن ومفلســـــان
، بنـــاء علـــى  يلتحقـــان بشـــغل فـــى شـــركة للعـــب األطفـــال باألســـكندرية

ادعــــاء أن لــــديهما طفــــل باعتبــــاره الشــــرط األساســــى لصــــاحب الشــــركة 
ـــا يســـتعيران صـــبى إصـــالح  .  المحـــروم هـــو نفســـه مـــن األطفـــال مـــن هن

ــــوال كاوتشــــوك ــــا ، وتت ــــد جــــارين كان ى المفارقــــات ال ســــيما وســــط مكائ
ـــــــة ـــــــة خفيفـــــــة طريفـــــــة .  يتنافســـــــان علـــــــى ذات الوظيف كوميـــــــديا غنائي

، مـــع البطلــــين المغنيـــين محببــــين فـــى الــــدورين الرئيســـين زائــــد  الفكـــرة
، وإن كـــان واضـــحا عــــدم  وفـــرة مـــن األغـــانى الثنائيـــة والجماعيــــة لهمـــا
  . ت كممثلةتدرب منى عبد الغنى الكافى على نطق الكلما

    ٢/١للحب قصة أخيرة 
Broken Images 

  ق م ١٢٨)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . رأفت الميهى:  إخراج

،  ، أحمـــــد راتـــــب ، تحيـــــة كاريوكـــــا ، معـــــالى زايـــــد يحيـــــى الفخرانـــــى
، عبلــــة   ، روحيــــة خالــــد ، عبــــد الحفــــيظ التطــــاوى عبــــد العزيــــز مخيــــون

، ناديــــة  ى، محمــــد درديــــر  ، روحيــــة جمــــال ، فاطمــــة محمــــود كامــــل
  . ، أحالم الجريتلى ، عزيز حافظ شكرى

ربمـــــا ال يوجـــــد فـــــيلم مصـــــرى بمثـــــل هـــــذه الكثافـــــة وتعـــــدد األبعـــــاد 
ــــل هــــذا الفــــيلم ــــات  مث ــــد هــــو أفضــــل فــــيلم مصــــرى للثمانيني ، وبالتأكي

، ذلــــــك إن لــــــم يكــــــن أحـــــــد  ) ” ســــــواق األتــــــوبيس “التــــــالى هــــــو  (
ى إذ ، وطبعــــــا أفضــــــل أفــــــالم رأفــــــت الميهــــــ األفضــــــل لكــــــل العصــــــور

ـــدة ـــرئيس هـــو تأكـــد .  أمســـك بعـــده عـــن صـــنع أى أفـــالم جي الخـــيط ال
، وتســـــيطر علـــــى زوجتـــــه   مـــــوت البطـــــل مســـــتقبال بمـــــرض فـــــى القلـــــب

.  ، وهــــى المتعلمــــة كــــل األوهــــام الزائفــــة بمــــا فيهــــا التعلــــق بأوليــــاء اهللا
وحـــــول المـــــوت !  هـــــو نفســـــه ينســـــاق كـــــالمنوم لألوهـــــام قبيـــــل نهايتـــــه

ـــدور كـــل الشخصـــيات ـــوهم ت ـــة وحـــادة بعـــد :  وال كاريوكـــا أم البطـــل ثري
ـــة عمـــر شرســـة ـــل مـــوت ابنهـــا ضـــياع   ، مـــات بعـــدها زوجهـــا رحل ، ويمث
، التطـــاوى مـــا زال ينتظـــر ابنـــه الهـــارب أمـــا زوجتـــه  كـــل مـــا حلمـــت بـــه

روحيــــة خالــــد فــــى مشــــهد واحــــد .  فيريحهــــا وهــــم أن االبــــن قــــد مــــات
مخيــــون طبيــــب .  هـــى أم خطــــف المــــوت كـــل ابنائهــــا وهــــم كثـــرة جــــدا

ســــنة وال يــــأتى لهــــا  ١٥م ألن أمــــه ترقــــد فــــى الســــرير أكثــــر مــــن محطــــ
إذن المـــــوت هـــــو الحقيقـــــة الوحيـــــدة .  وهكـــــذا…وهكـــــذا !  المـــــوت

ـــوهم فـــى مصـــر ، وبالمناســـبة المـــوت هـــو أنـــدر موضـــوع  ، لكـــن بعـــد ال
ــــه الســــينما فــــى مصــــر رغــــم هــــذا فــــالجنس وهــــو رمــــز الحيــــاة .  تناولت

فــــالفيلم رؤيــــة ثاقبــــة بعــــد هــــذا .  متواجــــد بقــــوة فــــى كــــل مشــــهد تقريبــــا
، وتأمــــــل  للتخلــــــف وجــــــذوره العميقــــــة وموســــــوعة لفلكلورنــــــا الشــــــعبى
ـــــــى مصـــــــر ـــــــين المســـــــلمين والمســـــــيحيين ف ـــــــة ب ـــــــى العالق ـــــــث  ف ، حي

ـــــل  ـــــاء هـــــى القاســـــم المشـــــترك ب الشـــــعوذة والغيبيـــــات والموالـــــد واألولي
ــــة ــــر عــــادة أعمــــق مظــــاهر الوحــــدة الوطني ــــه  !  وتعتب ــــك تأمل أيضــــا يمكن

ـــــى ـــــد ف ـــــيلم واقعـــــى فري ـــــل مـــــع المكـــــان وكشـــــف خصائصـــــه  كف التعام
، وأيضــــــا تأملــــــه كفــــــيلم  ) جزيــــــرة الــــــوراق هنــــــا (وتوظيفهــــــا ســــــينمائيا 

ـــــة فـــــى تـــــدفق  مشـــــبع انتاجيـــــا بمعنـــــى الكلمـــــة ، وكفـــــيلم فـــــائق الحرف
، أو  المخطوطـــــــة أو رصـــــــانة اإليقـــــــاع مـــــــع الكثافـــــــة والجـــــــو التـــــــأملى

هنـــــاك مشـــــهد جنـــــازة .  خلـــــق المشـــــاعر واالنفعـــــاالت لـــــدى المتفـــــرج
، جمـــــع كــــل تلـــــك األبعـــــاد  لســــيدة المســـــيحية أم كــــل أهـــــل الجزيــــرةا

، فضـــــال عـــــن كونـــــه نقطـــــة تحـــــول دراميـــــة حقيقيـــــة لكـــــن غيـــــر  ببراعـــــة
، يمكــــن التأمــــل فــــى تفاصــــيله  ، وهــــو مشــــهد خالــــد حقــــا محسوســــة

ربمــــا :  معلومــــة طريفــــة.  عشــــرات المــــرات بمتعــــة أكبــــر فــــى كــــل مــــرة
ـــــاريخ الســـــينما فـــــى أى  ـــــدة فـــــى ت ـــــه  بلـــــدهـــــى المـــــرة الوحي ـــــر في ، تعتب

ـــــل فعـــــال فاضـــــحا ـــــه للمحاكمـــــة  مباحـــــث اآلداب التمثي ، وتحيـــــل بطلي
، وهــــــذا فــــــى حــــــد ذاتــــــه تأكيــــــد ألطروحــــــة الفــــــيلم  بتهمــــــة الممارســــــة

للدقــــــة حــــــدث أحيانــــــا أن لوحقــــــت  (نفســــــه عــــــن تخلــــــف المجتمــــــع 
  . ) ! ، لكنها لم تكن تمثيال أفالم الپورنو بذات التهمة

  للرجال فقط 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   ثىاللي ( ١٩٦٤مصر 

ــــيلم [ ــــى]  دوالر ف ــــالم جمــــال الليث ــــاچ.  أف ؛  حســــين أحمــــد:  مونت
مهنــــدس .  إنجــــا ومــــيال:   ؛ نيجــــاتيف محمــــد الزرقــــا:  مركــــب الفــــيلم

نصــــــرى عبــــــد :  ؛ مهنــــــدس الصــــــوت مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  الــــــديكور



٣٠٥  

ـــــــــور :  قصـــــــــة >.  ميشـــــــــيل يوســـــــــف:  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  الن
ــــــار ــــــو يوســــــف:  ســــــيناريو وحــــــوار؛  < محمــــــود ذو الفق .  محمــــــد أب

ـــــة ـــــاظر الخارجي ـــــرأس :  أخـــــذت المن ـــــرول ب ـــــاطق التنقيـــــب عـــــن البت بمن
.  إيهــــــاب الليثــــــى:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  بالشركة العامــــــة للبتــــــرولـ  بكــــــر 

ـــــد ســـــرى:  مـــــدير التصـــــوير ـــــاج.  ودي ـــــى:  إنت :  إخـــــراج.  جمـــــال الليث
  . محمود ذو الفقار
ـــــى ـــــة لطف ـــــا.  ســـــعاد حســـــنى.  نادي .  حســـــن يوســـــف.  فعإيهـــــاب ن
، ليلــــى  محمــــد صــــبيح:  باالشــــتراك مــــع.  ¤:  فــــى.  يوســــف شــــعبان

ــــور ، أنــــور مــــدكور ، آمــــال رمــــزى يســــرى .  ، حســــن أنــــيس ، كامــــل أن
أحمـــــد :  ؛ موســـــيقى الرقصـــــة مهـــــداة مـــــن ســـــهير مجـــــدى:  الراقصـــــة
  . فؤاد حسن

والبطلتــــــان .  هــــــو التنقيــــــب عــــــن البتــــــرول’  للرجــــــال فقــــــط ‘مــــــا 
فــــيلم خفيــــف .  الشــــركة إلحاقهمــــا بــــذلك العمــــل تتنكــــران حتــــى تقبــــل

  . ممتع وهادف التعليق االجتماعى معا
   ٢/١للفقيد الرحمة 

  ق م ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٢مصر 
.  وحيـــــد حامـــــد:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم جمـــــال التـــــابعى

.  صــــــــالح عبــــــــد الــــــــرازق:  مونتــــــــاچ.  مــــــــاهر عبــــــــد النــــــــور:  منــــــــاظر
.  عصـــــــــام فريـــــــــد:  مـــــــــدير التصــــــــوير . جمـــــــــال ســــــــالمة:  موســــــــيقى

  . عمر عبد العزيز:  إخراج
،  ، توفيـــــق الـــــدقن ، يوســـــف شـــــعبان ، ميرفــــــت أمـــــين فريـــــد شـــــوقى

  . ، علية عبد المنعم ، نعيمة الصغير أحمد راتب
، البطــــل حــــانوتى جشـــــع  عمــــل ال بــــأس بــــه لهــــذا الموجــــه الشــــاب

ــــرود  ــــع المــــوت بب ــــل م ــــل الم (يتعام ــــالغ مث ــــز الســــتنتاج مب قارنــــة ال تقف
ــــــاز  ــــــيلم الفلســــــفى الممت ــــــات “مــــــع الف يســــــعى بكــــــل .  ) ” الســــــقا م
، وهــــى تحــــب غيــــره لكــــن أســــرتها  الطــــرق للــــزواج مــــن موظفــــة جميلــــة

لــــــذا تبــــــدأ هــــــى وخطيبهــــــا الســــــابق محــــــاوالت !  تحبــــــه هــــــو بالتاكيــــــد
للـــــتخلص مـــــن زوجهـــــا هـــــذا العمـــــل خلـــــيط مـــــن الســـــخرية والجديـــــة 

  . أضعفت اآلثر العام، وأخيرا المأساة نهاية أخالقية  والتهكم
  للمتزوجين فقط 

  ق أأ ١٠١)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
:  قصــــــة.  قنــــــال فــــــيلم]  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما [

ـــــدس .  إســـــماعيل القاضـــــى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  حســـــن مصـــــطفى مهن
مــــدير .  صــــالح عبــــد الــــرازق:  مونتــــاچ.  عبــــد العلــــيم زكــــى:  المنــــاظر
  . إسماعيل القاضى:  راجإخ.  مراد فوزى:  التصوير

، بــــدر الــــدين  ، عبـــد المــــنعم مــــدبولى ، ميرفـــــت أمــــين أحمـــد رمــــزى
زيـــــــزى :  ، الراقصـــــــة ، أحمـــــــد الحـــــــداد ، ســـــــهير البـــــــارونى جمجـــــــوم
  . مصطفى

ــــــى أنهــــــا  ــــــة عل ــــــل للســــــكنى باصــــــطحاب ممثل شــــــاب أعــــــزب يتحاي
ـــــت المتزمـــــت أمـــــه ـــــة صـــــاحب البي ـــــى غـــــرام ابن ـــــم يقـــــع ف ـــــأتى  ، ث ، وي

،  كوميــــديا متوســــطة اإلمتــــاع!  ب ليخطبهــــا لــــهبممثــــل آخــــر لــــدور األ
  . وبال محتوى يستحق

  للمراهقات فقط
  . ” الليالى الملتهبة “:  انظر

  للمرة الثانية بذات النحو 
The Second Time Around 

  ق م ٩٩)   ت  ( ١٩٦١أميركا 
[Twentieth Century Fox] Cummings/ Harman 

Productions; Twentieth Century Fox. Jack Cummings’ P. ¤ 
M: Gerald Fried; DPh: Ellis W. Carter. AD: Jack Martin 
Smith, Walter M. Simonds; SD: Walter M. Scott, Stuart A. 
Reiss; AstD: Jack R. Berne. FE: Betty Steinberg; CD: Don 
Feld; MUp: Ben Nye; Hair Styles: Helen Turpin; Sd: Alfred 
Bruzlin, Frank W. Moran. S: Oscar Saul and Cecil Dan 
Hansen; Based on the N: Richard Emery Roberts. D: 
Vincent Sherman. 

Debbie Reynolds. Steve Forrest. Andy Griffith. Juliet 
Prowse. Thelma Ritter. Ken Scott. ¤ With: Isobel Elsom, 
Rudolph Acosta, Timothy Carey, Tom Greenway, Eleanor 
Audley, Blossom Rock. 

أرملــــــة ترحــــــل مــــــن نيــــــو يــــــوك لبلــــــدة فــــــى أريزونــــــا تاركــــــة :  ١٩١١
، ذلــــك بهــــدف أن تشــــتغل لــــدى صــــديق لزوجهــــا  طفليهــــا لــــدى أمهــــا

ـــــة بعـــــد ـــــا قـــــد أصـــــبحت والي ـــــم تكـــــن أريزون ـــــاك ول ـــــاك .  اســـــتقر هن هن
ــــــو ــــــل للت ــــــه قت ــــــى صــــــاحبة مزرعــــــة أن تعمــــــل   تكتشــــــف أن ، فــــــتلح عل

ــــة الوجــــود كالعــــادة (لهــــا  كمســــاعدة ــــر كاريزمي ــــم ســــرعان مــــا  ) ريت ، ث
تصــــطدم مــــع المــــأمور الفاســــد الــــذى يــــرأس فــــى الواقــــع عصــــابة القتــــل 

، وكــــذا مــــع صــــاحب الملهــــى  والنهــــب التــــى تغيــــر مــــرارا علــــى البلــــدة
يحــــاول هــــذا .  الــــذى يــــديره للقمــــار الــــذى يعــــد نشــــاطا غيــــر مشــــروع

ود بهــــــدف إحضــــــار إغواءهــــــا كــــــأن يســــــتغل حاجتهــــــا المفرطــــــة للنقــــــ
كـــــل .  ، فيأخـــــذها فـــــى رحلـــــة وهميـــــة للبحـــــث عـــــن الـــــذهب طفليهـــــا

، وتحشــــــد النســــــاء  هــــــذا يقــــــود ألن ترشــــــح نفســــــها لوظيفــــــة المــــــأمور
ــــة .  واألقليــــات وكــــذا األخيــــار بشــــكل عــــام لمســــاعدتها رينولــــدز محبب

ــــــــا ــــــــدة اإلرادة لحــــــــد الســــــــذاجة أحيان لكــــــــن .  فــــــــى دور المــــــــرأة عني
، كــــأن تقــــرر فــــى  وغيــــر متوقعــــة أحيانــــاالخيــــوط الدراميــــة غيــــر مشــــبعة 

ـــب ـــزواج مـــن صـــاحب الملهـــى التائ ـــة ال ، تاركـــة الشـــخص الجـــاد  النهاي
، األمــــر الــــذى قــــدم بســــرعة فــــى  الــــذى وقــــف بجوارهــــا طــــوال الوقــــت

 . مشهد النهاية تماما وبدون مقدمات تذكر

   ٢/١للوطن أو الموت 
Cheyenne Autumn 

 ق م ١٦١)  س  ( ١٩٦٤أميركا 
Warner Bros. [John Ford/ Bernard Smith]. DPh: William 

Clothier. AD: Richard Day; SD: Darryl Silvera; E: Otho 
Lovering; AssD: Wintage Smith, Ruth Saunders; Sound: 
Francis E. Stahl; AscD: Ray Kellogg. Suggested by 
Cheyenne Autumn: Mari Sandoz; Portion of this Film Were 
Ph in Navajo Tribal Park; Indial Technical Adv: David H. 

Miller. MCompAndCond: Alex North. S: James R. Webb. 
P: Bernard Smith. D: John Ford. 

Richard Widmark. Caroll Baker. Karl Malden. Sal Mineo. 
Dolores del Rio. Ricardo Montalban. Gilbert Roland. And 
Arthur Kennedy. Patrick Wayne, Elizabeth Allen, John 
Carradine, and Victor Jory. Mike Mazurki, George O’Brien, 
Sean McClory, Judson Pratt, Carmen d’Antonio, Ken 
Kurtis. And James Stewart -as Wyatt Earp. Edward G. 
Robinson -as the Secretary of the Interior. 
چـــــون فـــــورد أســـــتاذ الويســـــترن الكبيـــــر يحيـــــى فـــــى كهولتـــــه التأمليـــــة 
ـــع قـــرب  ـــدى فـــى معســـكر تجمي ـــة جـــدا عـــن ألـــف هن ـــر معروف قصـــة غي

ـــــــوف  ١٨٧٧وايومينج ـ  ييلوســـــــتون  ـــــــم ت ـــــــاعهم ول ـــــــة أرب ، مـــــــات ثالث
الحكومــــة بــــأى وعــــود لهــــم فتركــــوا المعســــكر ليصــــبحوا جيشــــا إرهابيــــا 

ظــــــر الصــــــحف ، علــــــى األقــــــل فــــــى ن يثيــــــر الرعــــــب فــــــى كــــــل مكــــــان
حتـــــى فـــــى أفالمـــــه األســـــرع إيقاعـــــا وإثـــــارة كـــــان .  الملتهبـــــة المـــــذعورة

ــــذى  ــــف عــــن الطمــــوح البســــيط لفــــيلم الويســــترن ال ــــورد يختل طمــــوح ف
ـــــة ،  صـــــراع الخيـــــر والشـــــر:  يبحـــــث عـــــن العناصـــــر الدراميـــــة التقليدي

، إلــــى تحــــرى ورصــــد تفصــــيلى  إلــــخ…الفرديــــة فــــى االنتقــــام الفــــردى 
، وال يهــــتم  حــــداث التــــى غيــــرت أميركــــاأعمــــق فــــى الواقــــع التحتــــى لأل

بالمعـــــــارك الكبـــــــرى المشـــــــهورة ومواجهاتهـــــــا الظاهريـــــــة أو المهندســـــــة 
، فقـــــط تحـــــول إجتمـــــاعى كاســـــح ال  إنـــــه فـــــيلم بـــــال أشـــــرار.  حربيـــــا

ــــه مــــن ضــــحايا بالضــــرورة ــــد ل ــــه وال ب ــــه .  يملــــك أحــــد الوقــــوف أمام إن
ـــة عامـــة مـــن التفســـخ تصـــل إليهـــا الجيـــوش واألمـــم  تجســـيد فعـــال لحال

، وتحديــــدا يقــــدم تفســــخ القــــادة وعــــدم إقتنــــاعهم بمــــا  فــــى لحظــــة مــــا
)  كــــارل مالــــدن (يفعلــــون بــــل وخــــروج بعضــــهم عــــن أطــــواره وســــكره 

، وصـــــوال إلـــــى نفـــــس الحـــــال تقريبـــــا مـــــع  لدرجـــــة نـــــزع كـــــل الضـــــوابط
الـــــذى يتطلـــــع لصـــــورة لينكـــــولن ســـــائال )  روبينســـــون (وزيـــــر الداخليـــــة 

فيلم كـــــل تيمـــــات فـــــورد وبـــــال!  إيـــــاه مـــــاذا كنـــــت ســـــتفعل يـــــا صـــــديقى
ــــــــــــرة ــــــــــــة :  األثي دفء المــــــــــــرأة  -التضــــــــــــحية  -الجماعــــــــــــة  -الرحل
 . والقبيلة

AAN: Cgr -Color. 

 
  : للحب قصة أخيرة

  ’  ! حدث أحيانا أن لوحقت أفالم الپورنو بذات التهمة ‘
  لم شمل العائلة 

Family Reunion 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٧٨)   ت  ( ١٩٨١أميركا 

Columbia [Creative Projects]. <ExcP: Lucy Jarvis.> PMg: 
William C. Gerrity. DPh: Jack Priestley, A.S.C. 
CreativeCnslt: Michael Abbott. MCompAndCond: 
Wladimir Selinsky. Er: Eric Albertson, B.A.E. Part I: W: 
Allan Stoane;; Part II: TP: Allan Stoane; St: Allan Stoane 
and Joe Sparton. D: Fiedler Cook.  Family Reunion was 
inspired: ‘Ladies Home Journal’ -How America Lives 
series; Editor in Chief: Lenore Hershey; ExcEditor: John 
Stevens. P: Lucy Jarvis. 

<Bette Davis. ¤. As Elizabeth Winfield. And Intrd: J. 
Ashley Hyman -as Richard Cooper.>  Also Str: David 
Huddleston -as Senator Charles Winfield. John Shea, Roy 
Dotrice, David Rounds, Kathryn Walker, Roberts Blossom, 
Roberta Wallach, Jeff McCracken, Ann Lange, Beth Ehlers, 
Paul Rudd, Paul Hecht, Charles Brown, Robert Fields, Kim 
Beaty, Christopher Murray, Sally Prager, June Conboy, 
Adam Redfield, Frederikke Borge, Priscilla Smith, Julia 
Barer, Suzy Block, Sydney Swier, Maurice Golshin, H. 
Douglas Kerr, Sally Chamberlain, Peter Minor, Mark 
Winston, Julie Garfield, Tom Brennan, Steven Owsley, 
Mark Watson. 

ــــــة ـــــــزيونى مســــــتوحى مــــــن قصــــــة حقيقي ــــــاراثون تليف ، عــــــن مــــــديرة  م
مدرســـة هــــى الوحيـــدة التــــى بقــــت مـــن أســــرتها العريقـــة مؤسســــة البلــــدة 

ــــع أفــــراد األســــرة .  المســــماة باســــمها ــــا أقن ــــن أخيهــــا الســــيناتور حالي اب
ـــــــى  ـــــــى أرض األســـــــرة ف ـــــــول تجـــــــارى عل ـــــــن وراء ظهرهـــــــا بإنشـــــــاء م م

لنصـــــف األول الممـــــل يـــــذهب فـــــى رحالتهـــــا بعـــــد تقاعـــــدها ا.  البلـــــدة
للتعــــرف علــــى أفــــراد األســــرة المشــــتتين عبــــر واليــــة نيــــو يــــورك وغيرهــــا 

ـــرا .  مـــن واليـــات الشـــرق ـــانى يـــأتى علـــى العكـــس تمامـــا مثي النصـــف الث
،  دراميـــــا هـــــو الجـــــزء الخـــــاص بالمواجهـــــة.  وحـــــافال دراميـــــا وانفعاليـــــا

وانفعاليــــــا .  األمــــــر حيــــــث تســــــتدعى كــــــل أفــــــراد األســــــرة للبــــــت فــــــى
اســـتغل الفـــيلم كــــل المشـــاعر المحتملـــة ألن يجــــد الفـــرد نفســـه وســــط 

هــــذا بــــدءا مــــن .  نحــــو مائــــة شــــخص هــــم عائلتــــه التــــى لــــم يرهــــا قــــط

ـــــدفء والتعـــــارف الحمـــــيم  لعـــــب األطفـــــال ســـــويا ـــــالمرح وال ، مـــــرورا ب
ــــــــة ــــــــى شــــــــتات الغرب ــــــــدوه ف ــــــــا افتق ــــــــبعض  واكتشــــــــاف م ــــــــاء ب ، وانته

فتـــــــاة قـــــــررت أن تشـــــــق حياتهـــــــا  المشـــــــاحنات كخصـــــــام مـــــــزمن بـــــــين
ـــــا  ـــــدة تمام ـــــزواج (وحي ـــــى هـــــذا عـــــدم ال ـــــين أبيهـــــا الكهـــــل )  بمـــــا ف وب
ـــــــة هـــــــى بـــــــالطبع .  الطـــــــائش دومـــــــا ذروة الحبكـــــــة والشـــــــحنة العاطفي

تحــــول األســــرة نحــــو موقــــف الســــيدة وإلغــــاء المشــــروع وقــــرار بعضــــهم 
عـــــــادة مـــــــا تلغـــــــى .  بـــــــالعودة للبلـــــــدة حتـــــــى يســـــــتمر تـــــــراث األســـــــرة

ــــــى ت ــــــات الت ــــــنمطالبكائي ــــــى هــــــذا ال ــــــيم األســــــرة عل ــــــى بق ــــــى  تغن ، تلغ
الحيلــــة الناجحــــة .  التفكيــــر العقالنــــى وتجعــــل التقــــدم شــــيئا مســــتهجنا

نســــبيا هنــــا هــــى التركيــــز علــــى التعاســــة الماديــــة فــــى الغربــــة التــــى لــــم 
بـــــالطبع باســـــتثناء الســـــيناتور  (تعـــــط أحـــــدا الكثيـــــر فيمـــــا هـــــو واضـــــح 

تعامــــل مــــع الفــــيلم بــــالطبع وجــــود بيتــــى ديفـــــيز يفــــرض ال.  ) الطمــــوح
ــــه لــــوال وجودهــــا ــــاحترام لــــم يكــــن يســــتحق أيــــا من الصــــبى هايمــــان .  ب

ــــة ــــاة الواقعي ــــى الحي ـــــيز ف ــــد ديف ، وأحــــد أهــــداف الفــــيلم هــــو  هــــو حفي
ـــه ، وتحقـــق هـــذا جزئيـــا مـــن خـــالل مسلســـل تليفــــزيونى  صـــنع نجـــم من

 . تال الفيلم

  لماذا أعيش 
  ق أأ ٩٧)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦١مصر 

مـــــين أغنيــــة .  أفـــــالم كمــــال صــــالح الـــــدين]  وار خيــــاطأفــــالم إد [
ـــــك مـــــين ـــــأليف:  زي ـــــة شـــــرارة:  ؛ تلحـــــين محمـــــد ريحـــــان:  ت ؛  ؛ عطي

عبـــــد :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  عطيـــــة شـــــرارة:  الرقصـــــة الموســـــيقية
،  وهبــــة إبــــراهيم:  ؛ اإلنتــــاج إبــــراهيم صــــالح:  التصــــوير.  الغنــــى قمــــر
مهنــــــــدس .  ى، عبــــــــد المــــــــنعم علــــــــ ، عبــــــــاس بســــــــيونى ســــــــيد والــــــــى

ــــديكور ــــاچ.  حلمــــى عــــزب:  ال ــــار:  المونت الموســــيقى .  مصــــطفى مخت
نيفــــــــيو :  كبيـــــــر مهندســـــــى الصـــــــوت.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  التصـــــــويرية
ـــــــانيللى ـــــــاج.  أورف ـــــــدير اإلنت ـــــــى:  م ـــــــراهيم وال ـــــــدير التصـــــــوير.  إب :  م

  . إبراهيم عمارة:  إخراج.  محمود فهمى
.  فــــــؤادنجــــــوى .  زوزو نبيــــــل.  ســــــعاد حســــــنى.  شــــــكرى ســــــرحان

ـــــة.  ¤ ـــــد.  محســـــن ســـــرحان:  بطول كمـــــال صـــــالح :  والوجـــــه الجدي
، محمــــد  ، عـــدلى كاســـب عبـــد الغنـــى قمــــر:  باالشـــتراك مــــع.  الـــدين
كامــــل .  ، شــــفيق نــــور الــــدين ، وهبــــة إبــــراهيم ، زهيــــر صــــبرى حمــــدى
ـــــور ، أحمـــــد  ، عواطـــــف يســـــرى ، كـــــوثر رمـــــزى ، محســـــن حســـــنين أن

،  ، كمـــــال الزينــــــى بـــــى، ســـــيد العر  ، عبـــــد المـــــنعم إســــــماعيل شـــــوقى
:  والمطـــــرب العـــــاطفى الجديـــــد.  ، حســـــين إســـــماعيل رشـــــدى مرســـــى
  . حسنى شريف

ـــــــه الســـــــينما  ـــــــدأت تحب ـــــــذى ب ـــــــن الضـــــــرب ال ـــــــا نشـــــــاط م ميلودرام
، ذلــــك بـــــدال مـــــن  ” ٥رصـــــيف نمـــــرة  “و”  حميــــدو “المصــــرية منـــــذ 

ـــــا المتوســـــط لهـــــا.  ميلودراميـــــات الفواجـــــع العاطفيـــــة ، تركيبـــــة مـــــن  هن
ـــــا ل ـــــام عصـــــابةانضـــــم لســـــبب م ـــــل يحـــــين الوقـــــت لالنتق .  ، وبعـــــد قلي

  . األحداث فى ميناء األسكندرية أيضا كالفيلمين المذكورين
  ؟  أنا…لماذا 

  . ) ١٩٨٩ (”  لصوص لكن ظرفاء “:  انظر
  لمسة حنان 

  ق م ١١٠)   س/  الدقى ( ١٩٧١مصر 
:  ســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم حلمــــــى رفلــــــة]  األفــــــالم المتحــــــدة [

ميشـــــــيل :  موســـــــيقى.  حســـــــين عفيفـــــــى:  ونتـــــــاچم.  فـــــــاروق صـــــــبرى
  . حلمى رفلة:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير.  يوسف

ـــــار شـــــادية ـــــدين ، صـــــالح ذو الفق ، عبـــــد المـــــنعم  ، مـــــريم فخـــــر ال
  . ، زين الصيداوى إبراهيم

كيـــــف دمـــــرت قصـــــة .  فـــــالش بـــــاك ترويـــــه فتـــــاة حاولـــــت االنتحـــــار
، والــــدور الــــذى بذلتــــه  ، بعمــــل أمهــــا كعــــاهرة حبهـــا حــــين علــــم البطــــل

، وذلــــك مــــن أجــــل إعــــادة  الراهبـــات اللبنانيــــات الالتــــى أنقــــذن البطلــــة
ـــدة.  البطـــل إليهـــا ـــع بشـــكل عـــام معـــانى جي ـــر مقن ـــذ غي ،  ، لكـــن التنفي

  . وتغلب عليه الميلودرامية الشديدة
   ٢/١لمن تشرق الشمس 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٩مصر 
:  صــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوارق.  ســــــــلوى فـــــــيلم]  إيهـــــــاب الليثــــــــى [

عبــــــــد المــــــــنعم :  مهنــــــــدس المنــــــــاظر.  حســــــــين حلمــــــــى المهنــــــــدس
ـــــــاچ.  ميشـــــــيل:  موســـــــيقى.  شـــــــكرى مـــــــدير .  فكـــــــرى رســـــــتم:  مونت
  . حسين حلمى المهندس:  وإخراج.  محمود فهمى:  التصوير

، مصــــــــطفى  ، ســــــــلوى صــــــــادق ، ناهــــــــد شــــــــريف رشــــــــدى أباظــــــــة
، هــــــادى  ، عبــــــد العظــــــيم عبــــــد الحــــــق ، نبيــــــل نــــــور الــــــدين فهمــــــى
  . ، نادية عزت ، عبد الغنى النجدى الجيار

،  ، تتــــدخل إلنقــــاذ أختهــــا المتطلعــــة ســــكرتيرة لرجــــل بيــــزنس جــــاد
تتجـــه هـــذه الفتـــاة لعـــالم .  مـــن عالقـــة يســـتغلها فيهـــا ابـــن ذلـــك الرجـــل

، لتحصــــل لــــه مــــن والــــده  ، ويحــــاول االبــــن ابتــــزاز الســــكرتيرة الــــرقص
ـــــــى ـــــــوال لعمـــــــل ملهـــــــى ليل ـــــــى أم ـــــــن الميلو .  عل ـــــــة م ـــــــات تقليدي درامي

، وإن أعطـــــاه النجمـــــان والموجـــــه الكبـــــار شـــــيئا مـــــن الجديـــــة  الحبكـــــة
  . واالتقان

  لمن يبتسم القمر 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩١)  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . عبد المنعم شكرى:  إخراج

،  ، زهــــــرة العــــــال ، ســــــماح أنــــــور ، صــــــالح الســــــعدنى ليلــــــى طــــــاهر
،  ثريـــــــا حلمـــــــى،  ، صـــــــفاء الســـــــبع ، ناديـــــــة الســـــــبع صـــــــالح نظمـــــــى
  . ، نادية شمس الدين ، مصطفى الزينى محمود صبحى

درامـــــا تحليـــــل نفســـــى مشـــــوقة ومجتهـــــدة جـــــدا بمقـــــاييس اإلنتــــــاج 
، دون الوصـــول لحـــد التميـــز فـــى  ، متقنـــة فـــى كـــل العناصـــر المصـــرى
ــــــه .  أى منهــــــا ــــــل خطيبت ــــــدكتوراة يحــــــاول فجــــــأة قت شــــــاب يســــــتعد لل

ليلــــى  (بيبــــة الجميلــــة تتبنــــى الط.  ) صــــالح الســــعدنى وســــماح أنــــور (
والنهايــــة يتضــــح .  ، فيقــــع فــــى حبهــــا محاولــــة كشــــف الســــر)  طــــاهر

ســـــبب األزمـــــة المرتبطـــــة بالتقاليـــــد الريفيـــــة المتزمتـــــة التـــــى عـــــانى منهـــــا 



٣٠٦  

التـــــى مـــــا زال )  زهـــــرة العـــــال (، وأساســـــا شخصـــــية عمتـــــه  فـــــى صـــــباه
  . يعيش معها

  لمن يغنى الحب 
  ق م ١٠٠)  س ( ١٩٩٠لبنان 

:  موســــــيقى تصــــــويرية.  غســــــان حريــــــرى:  وحــــــوار قصــــــة وســــــيناريو
وئـــــام :  إخـــــراج.  غســـــان هـــــارون:  مـــــدير التصـــــوير.  إحســـــان المنـــــذر

  . الصعيدى
:  ، والممثــــل القــــدير ، أحمــــد الــــزين ، چــــاكلين خــــورى فــــايز البيــــاع
ـــــت ـــــة األرز األستعراضـــــية ميشـــــال ثاب ـــــد ، أســـــعد وفرق ،  ، هـــــاجر ، هن
  . ، نمر ، ليليان وليم المتين
، حــــــول شــــــاب ثــــــرى  عاطفيــــــة متوســــــطة فــــــى كــــــل شــــــىء موســــــيقية

ــــــه ــــــاة وال يصــــــارحها بحب ــــــه  يحــــــب فت ــــــى أن تقــــــع فــــــى حــــــب أخي ، إل
ــــا فــــى الواليــــات  ــــذى كــــان غائب ــــق الشخصــــية وال ــــى المــــرح منطل المغن

ــــــــذلك الحــــــــب .  المتحــــــــدة ــــــــة ســــــــعيدة ل ــــــــروض أن توجــــــــد نهاي المف
،  ، لكـــــــنهم هنـــــــا وجـــــــدوا كتابتهـــــــا تحتـــــــاج لـــــــبعض الجهـــــــد األصـــــــلى

  . عنها فصرفوا النظر
  لمين هواك 

  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

، كمــــــال  ، منــــــى ، فريــــــد شــــــوقى ، عمــــــاد حمــــــدى هــــــدى ســــــلطان
  . ، وداد حمدى ، عبد السالم النابلسى الشناوى

، األولــــى ممرضــــة جــــادة فــــى حياتهــــا  هــــدى ســــلطان ومنــــى أختــــان
ـــــــــة مغـــــــــامرة ولعـــــــــوب ال يهمهـــــــــ وحبهـــــــــا ا إال حلـــــــــم العمـــــــــل ، والثاني
ــــى .  بالســــينما قصــــة محــــاوالت األولــــى إلنقــــاذ أختهــــا مــــن المــــآزق الت

،  ، لكــــن الســــرد والتوجيــــه روتينيــــان التمثيــــل جيــــد.  ســــببتها لنفســــها
  . واألغانى مقحمة كالعادة غالبا

   ٢/١لن أبكى أبدا 
  ق أأ ١١٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٧مصر 

.  محمــــد مصــــطفى ســــامى:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم النصــــر
كمـــــــال أبـــــــو :  مونتـــــــاچ.  عبـــــــد الفتـــــــاح البيلـــــــى:  مهنـــــــدس المنـــــــاظر

ــــــال ــــــاج.  الع ــــــزى:  إنت ــــــدير التصــــــوير.  حســــــن رم ــــــد:  م ــــــد فري .  وحي
  . حسن اإلمام:  إخراج

،  ، نجمـــــة إبـــــراهيم ، زكـــــى رســـــتم ، عمـــــاد حمـــــدى فـــــاتن حمامـــــة
  . ، فاخر فاخر ، رشدى أباظة وداد حمدى

،  ابنــــة باشــــا مفلــــس.  اطفيــــة قويــــة ومقنعــــةدرامــــا تعليــــق اجتمــــاعى ع
تحــــاول بــــدء حيــــاة خيــــرة مــــع أهــــل القريــــة الــــذين تصــــمم عائلــــة مــــنهم 

عمـــــاد حمـــــدى مهنـــــدس زراعـــــى مســـــتنير .  علـــــى الثـــــأر مـــــن والـــــدها
، وتمثيـــــل  معـــــانى نبيلـــــة مـــــؤثرة.  يواجهـــــان ســـــويا األفكـــــار العداونيـــــة

ك ، وإيقــــاع متــــألق مــــن أفضــــل مســــتويات حســــن اإلمــــام فــــى تلــــ دافــــق
  . الفترة

  ☺ لن أتسامح 
Unforgiven 

  ق م ١٣١)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 
Warner Bros. ␡ P and D: Clint Eastwood. W: David Webb 

Peoples. DPh: Jack N. Green. PD: Henry Bumstead. E: Joel 
Cox. M: Lennie Niehaus. 
␡ Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, 

Richard Harris, Jaimz Woolvett, Saul Rubinek, Frances 
Fisher, Anna Thomson, David Mucci, Rod Campbell, 
Anthony James. 
كــــأن هوليــــوود تعيــــد اكتشــــاف الغــــرب األميركــــى مــــن جديــــد بهــــذا 
الفــــــــيلم خــــــــاص المــــــــذاق جــــــــدا الــــــــذى ال يطــــــــابق أى كليشــــــــيهات 

، فتــــدعو  ران يشــــوهان عــــاهرةالقصــــة راعيــــا بقــــر شــــابان عــــاب.  ســــابقة
يهـــــل إلـــــى البلـــــدة .  زميلتهـــــا المتطـــــوعين لالنتقـــــام مقابـــــل ألـــــف دوالر

)  هاكمــــــان (، فيتصــــــدى لهــــــم المــــــأمور الشــــــرس  طــــــالبوا المكافــــــأت
ـــــا كهـــــال .  بقســـــوة هائلـــــة بمصـــــاحبة )  إيســـــتوود (لكـــــن قـــــاتال محترف

،  وشــــــاب شــــــبه أعمــــــى)  مورجــــــان فرييمــــــان (صــــــديق أســــــود قــــــديم 
، وكـــــــذلك ينـــــــتقم إيســـــــتوود مـــــــن المـــــــأمور لقتلـــــــه  عيينيقتلـــــــون الـــــــرا

ــــى تحطمــــت هكــــذا تشــــمل.  فرييمــــان ــــانون :  األســــاطير الت رجــــال الق
ــــــدأ ، اليــــــانكى حمــــــر الرقــــــاب ال يجــــــب أن  األشــــــداء أصــــــحاب المب

ــــــانى  ــــــدين البيوريت ــــــك المت ــــــرج فهــــــم ذل ــــــاطف المتف ــــــوا محــــــل تع يكون
الــــــــديكتاتورى المتعصــــــــب الــــــــذى تتنــــــــاقص جــــــــذريا مــــــــع كــــــــل قــــــــيم 

ـــد يشـــير للفســـاد التـــاريخى لمهنـــة .  ررالتحـــ كمـــا أن ماضـــيه الفاســـد ق
ــــــى أميركــــــا المبكــــــرة ــــــى ورغــــــم أن إيســــــتوود بهــــــذا .  القساوســــــة ف حت

’  الرجـــــــل بـــــــدون اســـــــم ‘الفـــــــيلم يتمثـــــــل ويكـــــــرم ضـــــــمنيا شخصـــــــية 
ـــــين  ـــــل ثالث ـــــى الســـــينما ونجوميتهـــــا قب ـــــه إل ـــــى جـــــاءت ب الرومانســـــية الت

أجــــــل حفنــــــة  مــــــن “عامــــــا عبــــــر أفــــــالم ســــــيرچيو ليــــــونى بــــــدءا مــــــن 
ـــــــى ســـــــيرچيو ودون (”  دوالرات ـــــــا  الفـــــــيلم مهـــــــدى إل ، ويقصـــــــد طبع

، إال أنــــه فــــى الحقيقــــة يحطــــم كــــل أســــطورة  ) بــــاألخير دون ســــييجل
ـــــــا بـــــــالغرب  ـــــــة ال عالقـــــــة له ـــــــدمغها كخراف ـــــــرب الســـــــاحر وي عـــــــن الغ

ــــرة فيــــه ســــواء لقاتــــل كهــــل  الحقيقــــى ، الــــذى كانــــت لقمــــة العــــيش مري
ــــــازير ــــــد رعــــــى الخن ــــــاه ال يجي ــــــيس .  رة صــــــغيرة هشــــــة، أو لع ــــــذا ل ول

غريبــــــــا أن تكــــــــون إحــــــــدى الشخصــــــــيات الفــــــــيلم المحوريــــــــة مؤلــــــــف 
روايـــات عـــن أبطـــال الغـــرب يكتشـــف بنفســـه مـــدى الكـــذب فيمـــا كـــان 

أيضــــا ال أحــــد يعــــيش علــــى الحافــــة كمــــا أنبنــــت كــــل .  يســـمع ويكتــــب
ــــرف بحــــذر  القصــــص واألفــــالم ــــل محت ، والشــــرطة تتعامــــل مــــع أى قات

ــــــون منــــــ ــــــل ورعــــــب وهــــــم يقترب ، وال أحــــــد يســــــرق غنيمــــــة كبــــــرى  هب
، فالكــــل يــــدفع التزاماتــــه  ” الطيــــب والشــــرس والقبــــيح “ويجــــرى مثــــل 

العــــــاهرات التــــــزمن نحــــــو القتلــــــة  (وال يفكــــــر أحــــــد أن يخــــــدع أحــــــدا 
، ببســــــاطة هــــــى  ) إلــــــخ…، والقتلــــــة ملتزمــــــون فيمــــــا بيــــــنهم  الثالثــــــة

ـــــيس  ـــــا نحـــــن ول ـــــو قورنـــــت بحياتن ـــــة بالغـــــة الملـــــل خاصـــــة ل حيـــــاة يومي
، هـــو فـــيلم أنثـــوى يضـــع   ككـــل وهـــذا غريـــب أيضـــا.  بـــالمرة العكـــس

، وككــــل هــــو فــــيلم  كــــل فضــــائل الرومانســــية والصــــالبة فــــى عاهراتــــه
ـــــــات والمضـــــــطهدين  ـــــــاهرات (عـــــــن األقلي ـــــــوج  الع ـــــــخ…، الزن ،  ) إل

القاتـــــل اإلنجليـــــزى المتعـــــالى  (وضـــــد العنجهيـــــة الطبقيـــــة االســـــتعمارية 
 . بض ألبعد مدى، وككل أيضا فيلم حزين مق ) البغيض هاريس

AA: Pic; D; SptA (Hackman); FE. 
AAN: A (Eastwood); Cgr; OS; AD-SD (Bumstead -AD, 

Janice Blackie-Goodine -SD), Sd (Les Fresholtz, Vern 
Poore, Dick Alexander, Rob Young). 

  لن أعترف 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦١مصر 

،  زكــــــى صــــــالح:  القصــــــة.  جمــــــال الليثــــــىأفــــــالم ]  دوالر فــــــيلم [
ــــــى الزرقــــــانى:  ؛ الســــــيناريو والحــــــوار إســــــتيفان روســــــتى ، صــــــبرى  عل

نصــــــرى عبــــــد :  ؛ مهنــــــدس الصــــــوت أميــــــرة فايــــــد:  مونتــــــاچ.  عــــــزت
:  مـــــــدير اإلنتـــــــاج.  أنطـــــــون بـــــــوليزويس:  ؛ مهنـــــــدس المنـــــــاظر النـــــــور

:  إخــــــراج.  عبــــــد الحلــــــيم نصــــــر:  مــــــدير التصــــــوير.  إيهــــــاب الليثــــــى
  . الشيخكمال 

ــــــــة ــــــــاتن حمام ــــــــزى.  أحمــــــــد مظهــــــــر.  ف ــــــــى.  أحمــــــــد رم .  ¤.  ف
،  ، محمــــود عزمــــى ، صــــالح منصــــور شــــريفة مــــاهر:  باالشــــتراك مــــع
.  ، وجـــــــدى عبـــــــد البـــــــديع ، عبـــــــد الخـــــــالق صـــــــالح نظـــــــيم شـــــــعراوى
، عبــــــــد الغنــــــــى  ، كامــــــــل أنــــــــور ، إســــــــكندر منســــــــى إبـــــــراهيم رمــــــــزى

،  ســــــيد، مختــــــار ال ، إبــــــراهيم حشــــــمت ، ســــــيد عبــــــد اهللا النجــــــدى
  . محيى الدين األزهرى

، مــــع تمثيــــل جيــــد مــــن  درامــــا ترقــــب فعالــــة مــــن أســــتاذها المصــــرى
، وثيمــــة مــــؤثرة تجســــدها كلمــــة رقيقــــة لفــــاتن حمامــــة أن مــــن  الجميــــع

النــــــاس اللــــــى  ‘األفضــــــل أن يضــــــحى المــــــرء بحياتــــــه علــــــى أن يفقــــــد 
هــــذا يشــــمل زوجهــــا الــــذى يغــــامر فــــى الجــــذول الماليــــة .  ’ بيحــــبهم

ويرتكــــب أشــــياء مشــــينة أحيانــــا لكــــن لــــيس منهــــا ســــرقة  ) البورصــــة (
ويشــــمل أخوهــــا الــــذى هــــو فــــى الواقــــع .  خزينـــة شــــركة وقتــــل حارســــها

افتتــــاح أخــــاذ للفــــيلم بمــــدير مصــــلحة البريــــد .  مرتكـــب هــــذه الجريمــــة
يجمـــــع بعـــــض الصـــــحفيين ليشـــــجعهم علـــــى عمـــــل موضـــــوعات حـــــول 
ـــــر عليهـــــا اآلن بعـــــد مضـــــى أربعـــــة شـــــهور ـــــة بريـــــد فقـــــدت وعث  ، حقيب

نــــرى بعضــــها ومنهــــا  (والمفارقــــات التــــى قــــد تحــــدث بنــــاء علــــى هــــذا 
ــــــر اســــــمه مــــــن هــــــذه كــــــان .  ) ! مــــــثال أن تحــــــول رجــــــل لســــــيدة وغي

)  صـــــالح منصـــــور (خطـــــاب التهديـــــد الـــــذى أرســـــله عامـــــل بالمصـــــنع 
يهـــدد فيـــه الـــزوج بأنـــه سيشـــهد ضـــده فـــى تلـــك الجريمـــة مـــا لـــم يقتســـم 

  . معه غنيمة السرقة
  !  لن أعود

  ق أأ ٨٦)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
ـــــا فـــــيلم [ ـــــات بهن ـــــاوى]  منتخب ـــــأليف كامـــــل .  أحمـــــد كامـــــل حفن ت

ــــاوى ــــاوى:  الحــــوار.  < حفن ــــل حفن ــــة >؛  كام ــــد العزيــــز :  األغني عب
ــــــغ حمــــــدى:  ؛ اللحــــــن ســــــالم ــــــاچ.  < بلي ــــــى:  مونت .  حســــــين عفيف

أنطــــون :  مهنــــدس المنــــاظر.  نصــــرى عبــــد النــــور:  مهنــــدس الصــــوت
:  مــــــدير التصــــــوير.  كامــــــل الحفنــــــاوى:  إلنتــــــاجمــــــدير ا.  بــــــوليزويس

  . حسن رضا:  سيناريو وإخراج.  كليليو
.  ســــــميرة أحمــــــد:  ، والنجمــــــة كمــــــال الشــــــناوى.  تحيــــــة كاريوكــــــا
ــــــارس ــــــاس ف ــــــع¤ .  عب ــــــراهيم:  م ــــــد المــــــنعم إب ــــــور  >،  عب شــــــفيق ن

  . < < ، خيرية خيرى ، سهير البابلى نادية نور >،  الدين
ــــدس لعــــوب فــــى شــــركة خاصــــ ــــاجح ومحــــل  ة للصــــلبمهن ــــه ن ، لكن

ـــــى صـــــاحبها ـــــه تبن ـــــع زوجت ـــــة م ـــــع عالق ـــــى الواق ـــــيم ف ـــــى مـــــن  ، يق ، الت
ـــــم ينجـــــب منهـــــا ـــــه ال يشـــــبعها ول اآلن صـــــاحب الشـــــركة .  الواضـــــح أن

ــــزل ــــة يتيمــــة لعامــــل ســــابق بالشــــركة تعمــــل كمــــدبرة فــــى المن ،  يــــدع ابن
تبـــــارك الزوجـــــة الـــــزواج لكنهـــــا تضـــــمر فـــــى .  فيقـــــع البطـــــل فـــــى حبهـــــا

ــــة ــــدا معظــــم الوقــــت كفــــيلم مثلــــث .  قتلهــــا داخلهــــا ني ــــاألحرى ـ  ب أو ب
، يرســــــــم دراميــــــــات عاطفيــــــــة بشخصــــــــيات  للعشــــــــق والــــــــزواج ـ  مربع

ـــل ـــدة التمثي ـــزة وجي ـــه أضـــعف هـــذا بحبكـــة التشـــويق والقتـــل  متمي ، لكن
أحاديـــــث مبكــــــرة عـــــن حقــــــوق العمـــــال والوحــــــدة مــــــع .  فـــــى النهايــــــة

، وهـــذه معـــا  ا، وصـــورة جمـــال عبـــد الناصـــر فـــى الخلفيـــة كثيـــر  ســـوريا
  . تعد ككل جزءا من جو الفيلم

   ٢/١لن أعيش فى حلمك 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٧)  ت ( ١٩٩١مصر 

ــــــزيون ـــــأليف.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليف مســـــاعد .  يســـــر الســـــيوى:  ت
:  مهنــــدس الـــــديكور.  تـــــاد:  رســــوم.  لبنــــى أبـــــو النجــــا:  مخــــرج أول

وســــــيقى الم.  مجــــــدى كامــــــل:  مهنــــــدس الصــــــوت.  مصــــــطفى كمــــــال
.  فتحــــى عمــــار:  اإلدارة العامــــة لإلنتــــاج.  عمــــر خيــــرت:  التصــــويرية

.  شـــــعبان عبـــــد الجـــــواد:  مونتـــــاچ.  عمـــــاد عبـــــد اهللا:  مـــــدير اإلنتـــــاج
.  شـــــفيق شـــــامية:  المنـــــتج المنفـــــذ.  رجـــــائى عتيـــــق:  مـــــدير التصـــــوير
  . > ناجى أنجلو:  إخراج <.  إبراهيم الصحن:  المنتج الفنى
وفـــــاء .  شـــــريف منيـــــر.  كريمـــــة مختــــار.  شـــــكرى ســـــرحان:  بطولــــة
ــــــــزيون.  ســـــــالم ـــــــان شـــــــوقى:  نجمـــــــة التليف .  مجـــــــدى صـــــــبحى.  حن

.  محســــن ســــرحان:  ضــــيف الفــــيلم.  حســــن كــــامى:  باالشــــتراك مــــع
، عــــــــالء  عصــــــــام شــــــــكرى:  الوجهــــــــان الجديــــــــدان.  أحمــــــــد نبيــــــــل

، هــــانم  ، كــــوثر رمــــزى ، شــــريف خيــــر اهللا عــــادل بــــدر الــــدين.  مرســــى
، ســـيد عبـــد  أنـــور ناشـــد.  ، وجـــدى ولـــيم يشـــاوى، جمـــال الف محمـــد
ـــرحمن حامـــد الباســـط ـــد ال ـــد الحـــى صـــالح ، موســـى ســـالم ، عب ،  ، عب

، حســــــن  ، عمــــــر أبــــــو بكــــــر ســــــيد عبــــــد الفتــــــاح.  مصــــــطفى كمــــــالى
ـــــدين صـــــالح ـــــى ال ـــــب محي ـــــوزى ، غري ،  ، ســـــيد مصـــــطفى ، أحمـــــد ف

  . أحمد فهمى
اهرة ريفـــــى يبيــــــع قطعــــــة األرض التــــــى يمتلكهــــــا ليرحــــــل بأبنائــــــه للقــــــ

ــــــر لهــــــم ــــــالتعليم كمســــــتقبل كبي بالفعــــــل جمــــــيعهم جــــــادون .  حالمــــــا ب
صــــــيدلى :  ، لكــــــن مـــــا تــــــال ذلـــــك هــــــو المحـــــبط ويتخرجـــــون بتفـــــوق

، لكـــــن ألن المشـــــروعات  يســـــافر لالشـــــتغال فـــــى المملكـــــة الســـــعودية
الخصوصــــــية ولــــــع ثابــــــت لــــــدى األب الــــــذى يــــــرفض اشــــــتغال أبنائــــــه 

ضـــــيع فـــــى مشـــــروع ، فـــــإن كـــــل أمـــــوال االبـــــن ت بالوظـــــائف التقليديـــــة
الثـــــانى خـــــريج العلـــــوم السياســـــية ال يصـــــبح دپلوماســـــيا .  مزرعـــــة أبقـــــار

، كمـــــــا أن تفكيـــــــر المـــــــادى يجعلـــــــه يرحـــــــب  بســـــــبب تواضـــــــع أصـــــــله
ــــدها ــــة واالشــــتغال فــــى إحــــدى شــــركات وال ــــه الثري ــــالزواج مــــن زميلت .  ب

ــــواد جــــادة ــــديم م ــــا لتق ــــة صــــحفية تســــعى عبث ــــة  الثالث ، وتنتهــــى كمندوب
أمــــا الرابــــع واألخيــــر فهــــو فنــــان بــــال طموحــــات .  إعالنــــات لمجلتهــــا

فكـــــرة طيبـــــة لكـــــن ال .  تخيلهـــــا األب ويرحـــــل إليطاليـــــا لدراســـــة الفـــــن
المفـــروض حســـب العنـــوان أنهـــا تنـــاقش .  تصـــوب نحـــو شـــىء محـــدد

ــــائهم ــــه آب ــــم لهــــم ب ــــاء لمــــا حل ــــق األبن ، وأفضــــل خــــيط أن  عــــدم تحقي
ذلــــــك يحــــــدث أساســــــا لظــــــروف خارجــــــة عــــــن قــــــدرات األبنــــــاء أو أن 

ـــه الواقـــعاأل ـــأكثر ممـــا يســـمح ب ، لكـــن األمـــر تشـــعب  ب كـــان يحلـــم ب
، بــــــل وبـــــــدا  ، وقضـــــــية الــــــوالء لألســـــــرة نحــــــو فشـــــــل مشــــــاريع األب

  . أحيانا أن البعض لم يوافق حقا على أحالم أبيه
  لن أغفر أبدا 

  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٨١مصر 
ــــة]  صــــوت الفــــن [ ــــوار العربي ــــراهيم:  قصــــة.  أفــــالم األن  . مــــاهر إب

ـــد:  ســـيناريو وحـــوار ـــو زي ـــاروق ســـعيد محمـــود أب ـــاهر إبـــراهيم ، ف .  ، م
.  فهـــــيم حمـــــاد:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ

عصـــــــام :  مـــــــدير التصـــــــوير.  كمـــــــال هـــــــالل:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية
  . سيد طنطاوى:  إخراج.  فريد

،  ، عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم ، ســــــعيد صــــــالح ، نــــــورا نــــــور الشــــــريف
  . ، عفاف رشاد ، عمر صالح الدين شريفعلى ال

ــــــى الســــــوق  ــــــارب الظــــــاهرة ف ــــــت نجاحــــــا يق ــــــة حقق ــــــا فاقع ميلودرام
ـــــة ـــــين المحلي ـــــد بســـــبب قـــــوة أداء الممثل ، وحـــــدة العواطـــــف  ، بالتأكي
شـــاب يحتـــرف ســـرقة الســـيارات انتقامـــا مـــن األطبـــاء الـــذين .  وعنفهـــا

ـــده ـــاة وال  ذات مـــرة يتســـبب فـــى إصـــابة ســـائق.  يعتقـــد أنهـــم ســـبب وف
ــــه بالشــــلل ــــى حــــب ابنت ــــع ف ــــق آخــــر يق ــــتهم ظلمــــا .  ، وبطري ــــرا ي وأخي

الفكــــرة أن ال أحــــد .  ، وإنقــــاذه منهــــا فــــى يــــد الفتــــاة فــــى جريمــــة قتــــل
ـــــاء يغفـــــر ـــــدها  ، ســـــواء هـــــو نحـــــو األطب ، أو هـــــى نحـــــو مـــــا فعلـــــه بوال
  . مثالى تماما لهواة النوع:  إجماال.  وهكذا…

  اللهب 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٤مصر 
  . عبد الرحمن شريف:  إخراج

ــــــــة  ، شــــــــكرى ســــــــرحان ، عمــــــــاد حمــــــــدى ســــــــميرة أحمــــــــد ، خيري
  . أحمد

قصـــــة مربكـــــة وشخصـــــيات غيـــــر مقنعـــــة عـــــن أهـــــالى قريـــــة يعتقـــــدون 
يحاصــــــرونه .  أن أحــــــد العــــــابرين هــــــو ســــــفاح مطلــــــوب القــــــبض عليــــــه
ينقلــــــب هــــــو .  ويشــــــعلون النــــــار فــــــى الحظيــــــرة التــــــى اختفــــــى فيهــــــا

، فيـــدعى المــــوت ويجعــــل أخــــاه يطالــــب  شخصـــا شــــريرا يريــــد االنتقــــام
  . بتعويض وتتابعات أخرى غير منطقية جميعا

  ☺ اللهيب 
Heat 

  ق م ١٧٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 
Warner Bros. [Regency Enterprises; Cargo Film]. M: 

Elliot Goldenthal. PD: Neil Spisak. DPh: Dante Spinotti. 
ExcPs: Arnon Milchan, Pieter Jan Brugge. P: Michael 
Mann, Art Linson. W and D: Michael Mann. 

Al Pacino. Robert de Niro. ¤. Tom Sizemore. With Jon 
Voight and Val Kilmer. 
،  لقــــاء طــــال انتظــــاره بــــين النجمــــين العظيمــــين پاتشــــينو ودى نيــــرو

—روحــــــى األب ال “فــــــى  (اللــــــذين يبــــــدو أنهمــــــا تعاهــــــدا أن يلتقيــــــا 
ـــــانى ـــــط”  الجـــــزء الث ـــــا ق ـــــم يلتقي ـــــائق  ل ـــــى دق ـــــا ف ، والمفاجـــــأة أن التقي

ــــــدو كلعبــــــة عســــــكر وحراميــــــة .  محــــــدودة للغايــــــة ــــــة األولــــــى يب للوهل
يجاهــــد )  پاتشــــينو (، حيــــث شــــرطى لــــوس أنچلــــيس الداهيــــة  تقليديــــة

دى  (لإليقــــاع بالســــاطى األكثــــر دهــــاء فــــائق الخبــــرة والتقنيــــة العاليــــة 
ثانيـــة يبـــدو كفـــيلم عنـــف مـــن أرفـــع طـــراز بـــه بعـــض وللوهلـــة ال.  ) نيـــرو

الحقيقــــة أن الفــــيلم لــــيس هــــذا وال .  مــــن فصــــول الــــدم المبتكــــرة حقــــا
، فهــــذا الــــزمن المقــــارب للــــثالث ســــاعات يــــذهب لشــــىء آخــــر  ذاك

، ومشــــــهد اللقــــــاء المنتظــــــر  هــــــو دراســــــة ممتعــــــة لكــــــال الشخصــــــيتين
ـــــه عـــــن كـــــل شـــــىء فلســـــفى وميتافيزيـــــائى ط ، فقـــــ بينهمـــــا يتحـــــدثان في

ــــــر ممــــــا  ــــــن اآلخــــــر أكث ــــــب الشــــــبه م ــــــه قري ليكتشــــــف كــــــل منهمــــــا أن
، وأن هـــــــذه التشـــــــابهات ســـــــواء فـــــــى النشـــــــأة أو القـــــــدرات  يتصـــــــور

العقليـــة هـــى أشـــياء أســـمى حقـــا مـــن لعبـــة القـــط والفـــأر الممتـــدة بينهمـــا 
ـــــــاحرتين فـــــــى  ( ـــــــذكرك بقبطـــــــانى الغواصـــــــتين المتن ـــــــا ي العـــــــدو  ‘أحيان

أى فـــــيلم فلســـــفى آخـــــر  ، أم تـــــرى ] ” عمالقـــــة الـــــدمار “ [’  تحـــــت
اســــتنطاق  “مايكــــل مــــان يعيــــد هنــــا فيلمــــه للفـــــيديو .  ) ! ؟ ذكــــرك بــــه

ـــيس ـــوس أنچل ـــا وفـــى  ١٩٨٩”  ل ـــارق البراعـــة تقاني ـــه موجـــه ف ويؤكـــد أن
القلــــــب  “طبعــــــا فــــــى ســــــنة .  ذات الوقــــــت شخصــــــية مفكــــــرة عميقــــــة

،  اســـــتبعدت كـــــل األفـــــالم الجيـــــدة مـــــن جـــــوائز األوســـــكار”  الشـــــجاع
 ! فيلم التجاهل التامهنا كان نصيب ال

   ٢/١لهيب االنتقام 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٣مصر 

ــــة]  أفــــالم النصــــر [ :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم مصــــر العربي
:  المنـــــــتج الفنـــــــى.  ســـــــمير فـــــــرج:  مـــــــدير التصـــــــوير.  يحيـــــــى جـــــــاد
  . سمير سيف:  إخراج.  محمد زين

ـــــور الشـــــريف ـــــار ن ـــــة ، صـــــالح ذو الفق ،  مبـــــروك ، الشـــــحات ، لبلب
  . ، مصطفى متولى إبراهيم نصر

ميلودرامــــــا نشــــــاط ســــــاخنة نســــــبيا بالمقــــــاييس المصــــــرية وأعطاهــــــا 
، وإن كـــان  وجـــود بطـــل بنـــاء األجســـام الشـــحات مبـــروك بعـــض الـــوزن

ــــاع ــــف فيهــــا دون مســــتوى اإلقن ضــــابط شــــرطة مفصــــول بســــبب .  العن
ـــــه  ـــــأن مهمت ـــــاجر بالســـــويس أغـــــراه ب تهمـــــة ملفقـــــة يشـــــتغل لحســـــاب ت

صـــــفية مهربـــــى العقـــــاقير فيهـــــا باعتبـــــارهم الســـــبب فـــــى قتـــــل ســـــتكون ت
ـــــذى .  ابنتـــــه ـــــاجر ال مـــــاذا لـــــو كـــــان هـــــؤالء مجـــــرد منافســـــين لهـــــذا الت

  ؟ يشتغل فى ذات البيزنس
  لهيب الحب 

Love at Large 
  ق م ٩٧) س /  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 

Orion. C: Pam Dixon. AscP: Stuart Besser. CD: Ingrid 
Ferrin. M: Mark Isham. FE: Lisa Churgin. PD: Steven 
Legler. DPh: Elliot Davis. P: David Blocker. W&D: Alan 



٣٠٧  

Rudolph.  ↑ Searching for a Heart: WAndPerf: Warren 
Zevon; Ain’t No Cure for Love: WAndPerf: Leonard Cohen. 

Tom Berenger. Elizabeth Perkins. Anne Archer. ¤ Annette 
O’Toole. Ted Levine. Ann Magnuson. Kevin J. O’Connor. 
Ruby Dee. Barry Miller. Neil Young. And Kate Capshaw. 

 ↑ Meegan Lee Ochs, Gailard Srtain, Robert Gould,  Dirk 
Blocker, Bob Terhune, Ariana Lamon-Anderson, Michael 
Wilson, Debra Dusay, Sunshine Parker, Billy Silva, Pamela 
Abas-Ross, Laura Kenny, Leticia Keith, Andrew Barr, 
Jessica Boegel, Stan Asis, Holly Morrison, Ileane Meltzer, 
Jeffrey Calvin, William Lee, Evelyn Lee, Evelyn Ching, 
Susan Medak, Kate Suzanne Medak, Greg Murphy, 
Shawnee Rad, Paul Till, Stephen Kimberley. 
ــــــب  ــــــوط تأخــــــذ القال ــــــددة الشخصــــــيات والخي قصــــــة متشــــــابكة متع

، بينمــــا التعهــــد الحقيقــــى هــــو التأمــــل  العــــام لفــــيلم العــــين الخصوصــــية
آن  (امـــــرأة حســـــناء مثيـــــرة .  علـــــى الحـــــب وألغـــــازه ـ  أو ربمـــــا التفكهـ  

تســـــــــتدعى البطـــــــــل المحقـــــــــق ليتجســـــــــس علـــــــــى عشـــــــــيقها )  آرشـــــــــر
فـــى )  أوتـــوول وكاپشـــو (أنـــه متـــزوج مـــن اثنتـــين  يكتشـــف.  المحتمـــل

ــــــــين ــــــــدتين مختلفت ــــــــيس الشــــــــخص  بل ــــــــه ل ، واألدهــــــــى أن يتضــــــــح أن
)  پيركينــــــز (بــــــالتوازى هنــــــاك محققــــــة أخــــــرى !  الحقيقــــــى المقصــــــود

اآلن تختفـــــــى .  تالحـــــــق البطـــــــل بإيعـــــــاز مـــــــن خليلتـــــــه حـــــــادة الطبـــــــاع
ــــة الحســــناء ــــة معــــا للبحــــث عنهــــا البطل ــــق والمحقق ،  ، وينضــــم المحق

ــــاألخرى للوقــــوع ســــويا فــــى الحــــبأ ــــى !  و ب أفضــــل شــــىء الفرجــــة عل
، فــــى فــــيلم آخــــر متوســــط التســــلية  حشــــد النجمــــات شــــبه اآلفــــالت

 ! من الموجه المحسوب على اإلتجاه الفنى

   ٢/١لهيب فى السماء 
Fire in the Sky 

 ق م)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Paramount. C: Richard Pagano, Sharon Bialy, Debi 

Manwiller. M: Mark Isham. Co-Ps: Tracy Tromé & Robert 
Strauss and Nilo Rodio-Jamero. CD: Joe I. Tompkins. E: 
Steve Mirkovich. PD: Laurence Bennett. DPh: Bill Pope. 
ExcP: Wolfgang Glattes. Based upon the B The Walton 
Experience: Travis Walton. S: Tracy Tromé. P: Joe Wizan 
and Todd Black. D: Robert Lieberman. Based on a true 
Story. ␡ ↑ Additinal FE: Stephen E: Rivkin. Alien Sequence 
Designer/ VFxSup: Michael Owens. 

D.B. Sweeney. Robert Patrick. Craig Sheffer. Peter Berg. 
Henry Thomas. Bradley Gregg. Noble Willingham. 
Kathleen Wilhoite. And James Garner. Georgia Emelin, 
Wayne Grace. Scott MacDonald, Kenneth White. 

يختفـــــى شــــــاب مـــــن بـــــين زمالئــــــه الخمســـــة فــــــى :  ١٩٧٥أريزونـــــا 
تحقــــق الشــــرطة .  ، عنــــدما يصــــعقه ضــــوء طبــــق طــــائر قطــــع األخشــــاب

ـــــار الكـــــذب ـــــى األمـــــر وتخضـــــع هـــــوالء إلختب ـــــام وبعـــــد .  ف خمســـــة أي
، والكائنـــــات أشـــــبه بـــــأقزام بشـــــرية  يعـــــود عـــــوالم لزجـــــة بدائيـــــة ظاهريـــــا

، قامـــــت بفحـــــص  ، لكـــــن لـــــديهم أجهـــــزة آليـــــة متقدمـــــة بالغـــــة العجـــــز
األهميـــة الخاصـــة تـــأتى مـــن إعتمـــاده علـــى قصـــة .  المخطـــوف بقســـوة

 . حقيقية مسجلة

   ٢/١لو كنت غنى 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٢مصر 
  . ركاتب:  إخراج

، ثريــــــــا  ، إحســــــــان الجزايرلــــــــى ، يحيــــــــى شــــــــاهين بشــــــــارة يــــــــواكيم
  . ، سميرة كمال ، عبد الفتاح القصرى حلمى

،  ، تنتقـــل للســـكنى فـــى حـــى راقـــى أســـرة شـــعبية تـــرث أمـــواال طائلـــة
ـــــــدل ســـــــلوكها وينحـــــــل كـــــــل أفرادهـــــــا ـــــــديا فاقعـــــــة مبتكـــــــرة .  يتب كومي

ــــدفاع التقليــــدى عــــن الطبقــــة الراقيــــة المواقــــف ، وإن كــــان  ، تشــــمل ال
يـــــواكيم  .  لـــــه هنـــــا مناســـــبة خاصـــــة وهـــــى بـــــدء ظهـــــور أغنيـــــاء الحـــــرب

كاســــح الحضــــور فــــى دور الحــــالق الســــاخر مــــن كــــل شــــىء بمــــا فــــى 
  . ذلك سلوكه هو نفسه

  لواحظ 
  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٧مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

،  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، زوزو نبيـــــــل ، شـــــــادية كمـــــــال الشـــــــناوى
  . ، كريمان اعيلمحمود إسم

ـــدها ـــادى ليلـــى لتســـاعد وال ـــة تعمـــل بن ـــيس  مغني ـــه ل ـــم تكتشـــف أن ، ث
ـــــــا ـــــــدها بـــــــل لقـــــــد خطفه ـــــــد أحـــــــد األثريـــــــاء .  وال تعمـــــــل خادمـــــــة عن

،  ، يعـــــود األول لخطفهـــــا بـــــالقوة فتكتشـــــف أنهـــــا ابنتـــــه الغيـــــر شـــــرعية
ــــة الســــعيدة ــــأتى النهاي ــــى ت ــــرى ميلودرامــــا صــــارخة .  وهكــــذا حت كمــــا ت

  . لكن فعالة تأكيدا لهواة هذا النوع،  مليئة بالمصادفات
  ☺  ٢/١لورانس العرب 

Lawrence of Arabia 
 ق م ٢٢٢)   س/    ف ( ١٩٦٢بريطانيا 

Horizon Pictures. PMg: John Palmer; >LocationMg: 
Douglas Twiddy; C D: Maude Spector; SetDresser: Dario 
Simoni; Wardrobe: John Wilson-Apperson; AstArtDs: R. 
Rossotti, G. Richardson, T. March, A. Rimmington; 
PropertyMaster: Eddie Fowlie. ChiefElectrician: Archie 
Dansie.< Camera Op: Ernest Day; AssD: Roy Stevens; 
Continutty: Barbara Cole; SdRecg: Paddy Cunningham; 
SdDubbing: John Cox; MUp: Charles Parker;  Hairdresser: 
A.G. Scott; ConstructionMg: Peter Dukelow; 
ConstructionAst: Fred Bennett. Special Effects: Cliff 
Richardson. Er: Anne V. Coates; SecondEr: Winston 
Ryder;; SecondUnitDn: Andre Smagghe, Noel Howard; 
SecondUnitPh: Skeets Kelly, Nicolas Roeg, Peter 
Newbrook. PDd: John Box; >AD: John Stoll; CD: Phyllis 
Dalton. DPh: F.A. Young -[Freddie Young], B.S.C. 
MComp: Murice Jarre; Orchs: Gerard Schurmann; Played: 
The London Philharmonic Orchestra. Conductor. Sir Adrian 
Boult. S: Robert Bolt. P: Sam Speigel. D: David Lean. 

Str: Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Jose 
Ferrer, Anthony Quayle, Claude Rains, Arthur Kennedy. I. 
S. Johar >Gamil Ratib, Zia Mohyeddin, Michel Ray, John 
Dimech;< and Donald Wolfit; with Omar Sherif -as Ali. 
Intrd: Peter O’Toole -as T.E. Lawrence. 

، تجســـــد كـــــل حياتهـــــا وتفاصـــــيلها مـــــن  كالســـــية الصـــــحراء األكبـــــر
ـــــــــة للمـــــــــالزم البريطـــــــــانى المغـــــــــامر عاشـــــــــق  خـــــــــالل القصـــــــــة الحقيقي

ـــــة وصـــــحراء العـــــرب ـــــرة  المخـــــاطرات المجنون ، بتحـــــرى أوضـــــاع الجزي
،  العربيـــــة فـــــى العشـــــرينيات حيـــــث كانـــــت تتعـــــرض للهجمـــــات التركيـــــة

ـــه يقتـــرح إحـــتال ـــإذا ب .  ل العقبـــة وإحضـــار الســـالح الـــالزم مـــن مصـــرف
، لكنــــه يتحــــول هــــو لالنتقــــام الشخصــــى  مــــن هنــــا تبــــدأ الثــــورة العربيــــة

ـــــراك ـــــرة.  الهمجـــــى مـــــن األت ، تقـــــدم مـــــا  صـــــورة صـــــادقة لعـــــرب الجزي
ــــيهم ــــة  لهــــم ومــــا عل ــــاء دول ــــر فيصــــل فــــى بن ــــة األمي ــــى رغب ، وتركــــز عل
ـــى الكلمـــة ـــك لمجـــرد طمـــوح  بمعن ـــاختزال كـــل ذل شخصـــى ، وتنتهـــى ب

ـــــــة ـــــــع األداء!  بالتنصـــــــيب ملكـــــــا ألى دول ـــــــه رائ ـــــــى كل :  طـــــــاقم خراف
جينــــــيس هــــــو فيصــــــل الــــــذى قدمــــــه كــــــذكى حكــــــيم ســــــاخر وخفيــــــف 

، عمــــر الشــــريف  ، پيتــــر أوتــــوول هــــو لــــورانس إنســــانا وأســــطورة الظــــل
،  هــــــو الشــــــريف علــــــى األميــــــر خشــــــن الطبــــــاع لكــــــن المحنــــــك حقــــــا

ـــــرين وســـــط األســـــماء ـــــب األخي ـــــيلم  ، لتعـــــرف أن هـــــذا الحـــــظ ترتي الف
، أنتـــــونى كـــــوين زعـــــيم قبيلـــــة قطـــــاع  هـــــو الـــــذى صـــــنع منهمـــــا نجومـــــا

طريـــــق شـــــرس وبـــــال مبـــــادىء ولعلـــــه أســـــواء نمـــــوذج مـــــن العـــــرب قـــــدم 
ــــة ــــى الشاشــــة األجنبي ــــة فــــى مصــــر.  عل ،  متاعــــب ال تنتهــــى مــــع الرقاب

ـــــف منهـــــا متاعبـــــه مـــــع بعـــــض نقادهـــــا ، بينمـــــا أخطـــــر مـــــا يقولـــــه  وأعن
، لــــيس  ى إشــــعال الثــــورة العربيــــةالفــــيلم وهــــو دور لــــورانس المتهــــور فــــ

ديفــــــــيد ليـــــــين هـــــــو أرســـــــطو الســـــــينما !  إال بديهيـــــــة يعرفهـــــــا الجميـــــــع
ويفتـــــرض أن نقـــــيم األفـــــالم بنـــــاء علـــــى مـــــا يكتـــــب هـــــو مـــــن قواعـــــد 

، بينمــــا أفالمــــه هــــو نفســــه ال يصــــح أن  وأصــــول لفــــن الســــينما ولغتهــــا
ـــــوعى  تمثيليـــــة شاشـــــة مذهلـــــة لروبـــــرت بولـــــت!  تقـــــيم ، تمثـــــل ذروة ال
تصـــــوير .  رفـــــة بـــــل الـــــود واإلحتـــــرام الممكـــــن للمجتمـــــع العربـــــىوالمع

ـــن يصـــلك إال أقلهـــا علـــى الشاشـــة  ـــر لهـــا ول ـــانج تحفـــة ال نظي فريـــدى ي
، ومكثفــــــة فــــــى تمهيــــــد  ، موســــــيقى مــــــوريس چــــــار خالــــــدة الصــــــغيرة

ــــدنا ــــالطبع مــــن كــــل العــــروض والنســــخ عن ــــألق .  موســــيقى محــــذوف ب ت
الكارثـــــة لـــــو   تخيـــــل حجـــــم.  غيـــــر عـــــادى ألوتـــــوول فـــــى دور العنـــــوان

كـــان الـــدور قـــد أســـند إلـــى مـــارلون برانـــدو كمـــا كـــان ســـبيجيل قـــد قـــرر 
ــــــال ــــــى إقناعــــــه بــــــالتحول .  فع ــــــذى نجــــــح ف الفضــــــل يرجــــــع لليــــــين ال

ـــرت فينـــى ـــر رفـــض الـــدور فيمـــا يمكـــن اعتبـــاره أجـــرأ  أللب ، لكـــن األخي
بالنســــبة لــــدور الشــــريف .  قــــرار رفــــض فــــى تــــاريخ التمثيــــل الســــينمائى

ت بكـــــولز وآالن ديلـــــون ومـــــوريس رونيـــــه علـــــى هـــــل تعلـــــم أن هورســـــ
، لكــــن ظــــروف األول لــــم تســــمح  أجــــروا اختبــــارات فعــــال علــــى الــــدور

ـــــانى ـــــث وتراجـــــع الث ـــــة الثال ، ومـــــن  ، ومنعـــــت قـــــوانين العمـــــل البريطاني
هنـــــــا اختـــــــار الثالـــــــث عمـــــــر الشـــــــريف مـــــــن دليـــــــل صـــــــور للممثلـــــــين 
المصــــريين ليصــــبح صــــاحب أطــــول وأعظــــم لقطــــة دخــــول لممثــــل فــــى 

، والــــذى ســــرعان مــــا ثبــــت خــــالل ســــنوات قليلــــة أنــــه   نماتــــاريخ الســــي
أعــــــــاد ليــــــــين تجديـــــــد النســــــــخة الســــــــالبة .  كـــــــان يســــــــتحقه بالفعـــــــل

ـــــــا  ٢٠وأضـــــــاف لهـــــــا  ـــــــيلم تمام ـــــــل الف ـــــــة تجع ،  ’ كمـــــــا أراده ‘دقيق
الـــــزمن المـــــذكور .  ١٩٨٩وعرضـــــت النســـــخة الجديـــــدة بنجـــــاح فـــــى 

  . هو زمن العرض األول
  ☺ لوريل وهاردى 

Blockheads 
 ق أأ ٦٠)  الباشا  ( ١٩٣٨ركا أمي
  . ” ٤لوريل وهاردى  “:  ف

[United Artists] Hal Roach. D: John G. Blystone. OSt and 
S: Charles Rogers, Felix Adler, James Parrott, Harry 
Langdon, Arnold Belgard. DPh: Art Lloyd, A.S.C.; PhFx: 
Roy Seawright; FE: Bert Jordan; Sd: Hal Bumbaugh; MD: 
Marvin Hatley. AscP: Hal Roach, Jr. 

Stan Laurel, Oliver Hardey. In ¤. With Patricia Ellis, 
Minna Gomell, Billy Gilbert, James Finlayson. 

فكــــرة .  ، وأحــــد أجمــــل أعمالهمــــا إطالقــــا آخــــر فــــيلم كبيــــر للثنــــائى
مــــــا بعــــــد عشــــــرون عا.  ، ومفارقــــــات ال تصــــــدق بعــــــدها ذكيــــــة تمامــــــا

، إذ لـــــــم  الحــــــرب العالميــــــة األولـــــــى ومــــــازال لوريــــــل يحـــــــرس موقعــــــه
ــــــه!  يخبــــــره أحــــــد بــــــالتوقف ــــــه وزوجت ــــــه هــــــارى لمنزل ــــــذهب ب .  اآلن ي

  . سوپر كوميديا حقا
AAN: OScr (Hatley). 

  ٢/١لوعة الحب 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 

و صــــــالح أبــــــ:  إخــــــراج.  أفــــــالم محمــــــد عفيفــــــى]  دوالر فــــــيلم [
  . سيف

، عزيــــــزة  ، ليلــــــى كــــــريم ، عمــــــر الشــــــريف ، أحمــــــد مظهــــــر شــــــادية
ـــــا فخـــــرى حلمـــــى ، عبـــــد الغنـــــى  ، ســـــعيد خليـــــل ، ناهـــــد عزمـــــى ، ثري
  . ، شفيق نور الدين ، عصمت محمود النجدى

ـــــا عاطفيـــــة جيـــــدة جـــــدا ، ال ســـــيما فـــــى تتبعهـــــا لنمـــــو الحـــــب  درام
 ، ثــــم وضــــعها لــــه فــــى الميــــزان للبحــــث فــــى مــــدى قوتــــه أو تــــدريجيا
، تعــــانى بشــــدة مــــن ســــوء  زوجــــة ســــائق قطــــار فــــظ وســــكير.  ضــــعفه
.  ، فــــــى مقابــــــل مســــــاعده الخجــــــول اإلنســــــانى التصــــــرفات معاملتــــــه

جعـــــل هـــــذا قويـــــا ومقنعـــــا دون الحاجـــــة لمشـــــاهد مباشـــــرة الدراميـــــة أو 
ـــــه صـــــدامات حـــــادة ـــــر فـــــى حـــــد ذات ـــــداخلى .  ، نجـــــاح كبي التمثيـــــل ال

، أمـــــا أحمـــــد  دية، تليـــــه شـــــا لعمـــــر الشـــــريف هـــــو األكثـــــر تفوقـــــا هنـــــا
مظهـــــر فجيــــــد جــــــدا فــــــى دور ال يعتمــــــد علــــــى الصــــــراعات الداخليــــــة  

  . كثيرا
   ٢/١اللوعة والمتعة 

The Agony and the Ecstasy 
 ق م ١٤٠)   ت  ( ١٩٦٥أميركا 

[Twentieth Century Fox] International Classics. M: Alex 
North. DPh: Leon Shamroy. AD: Jack Martin Smith; PD: 
John de Cuir. FE: Samuel E. Beetley; SD: Dario Simoni; 
SpPhFx: L.B. Abbott, Emil Kosa; AstD: Gus Agosti. CD: 
Vittorio Nino Novarese. Based on the N The Agony and the 
Ecstasy: Irving Stone. S: Philip Dunne. D: Carol Reed. 

Charlton Heston. Rex Harrison. Co-Str: Diane Cilento. 
And Harry Andrews, Alberto Lupo, Adolfo Celi, John 
Stacy, Paustd Tozzi, Makine Audley and Thomas Milian. 
قصـــــــة الخالفـــــــات الدائمـــــــة بـــــــين البابـــــــا يوليـــــــوس الثـــــــانى وفنـــــــان 

، إذ كــــان  الرينيســــانس مــــايكالنچلو الــــذى كلفــــه دون رضــــا كامــــل منــــه

ـــــا ـــــبطء  نيســـــة سيســـــتين، برســـــم ســـــقف ك نحات ـــــه راح يرســـــمها ب ، لكن
هـــــذا .  شـــــديد وبأســـــلوب عـــــار زائـــــد التحـــــرر ومرفـــــوض دينيـــــا آنـــــذاك
، وقـــد  حتـــى يشـــن الپاپـــا حملـــة عســـكرية ضـــد فرنســـا ويرجـــع مهزومـــا

ــــا ــــا ومعنوي عامــــة حظــــى الفــــيلم باســــتقبال نقــــدى ســــىء .  احتضــــر مادي
، وال  لوعــــــــة فقــــــــط ‘:  ، أطرفــــــــه عبــــــــارة چوديــــــــث كريســــــــت للغايــــــــة
حــــال الصــــورة األساســــية للفــــيلم هــــى  لكــــن تظــــل علــــى أى.  ’ متعــــة

، والعيــــب ربمــــا أنهــــا  التنــــاقض بــــين شخصــــيتى الفنــــان ورجــــل الــــدين
فهــــو .  فقــــط لــــم تشــــبع أو ترســــم معالمهــــا بالدقــــة والوضــــوح الكــــافيين

ــــل  ــــه أول مــــن يمث ــــذى لعل ــــل ســــواء مــــن هيســــتون ال ــــع التمثي عمــــل رفي
الغطرســـــــــة وحـــــــــدة روح الفنـــــــــان الجامحـــــــــة بمثـــــــــل هـــــــــذا العنفـــــــــوان و 

،  ، أو مـــــن هاريســـــون كالپاپـــــا األقـــــرب لقائـــــد عســـــكرى فقـــــط الطبـــــاع
ـــة وأيضـــا حنكـــة وحكمـــة ـــا فـــى هـــذا مـــن تســـلط ودنيوي أيضـــا .  بكـــل م

هنـــــاك المنـــــاظر والخلفيـــــات المثيـــــرة والتـــــى جســـــدت جوانـــــب مرحلـــــة 
وأخيـــــــرا بـــــــالطبع هنـــــــاك عبـــــــارة .  نـــــــادرا مـــــــا تتطـــــــرق إليهـــــــا الســـــــينما

، وعلمتنــــــا األديــــــان  خلقنــــــا اهللا عرايــــــا لقــــــد ‘مــــــايكالنچلو األشــــــهر 
 . ’ الخجل

AAN: Cgr -Color; CD -Color; AD-SD (de Cuir, Martin 
Smith -AD, Simoni -SD); MScr Substantially Original; Sd 
(Twentieth Century Fox Studio Sound Department -James 
P. Corcoran -SdD). 

   ٢/١لوكا 
Lucas 

 ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٨)   ت  ( ١٩٩٢فرنسا 
France 2; Hamster Productions; Image & Compagnie 

[Television Suisse Romande; Centre National de la 
Cinematographie; Groupe S.F.P.]. P: Pierre Grimblat. ¤. S: 
Emmanuelle Bernheim and Nadine Trintignant. Based on 
the N Lucas: Alain Leblanc. DPh: Charlie Gaeta. AD: Yves 
de Marseille.  Cadreur: Georges Orset. PMg: Philippe 
Perrin. E: Claude Dufour and Michel Fournier. Sd: Fabien 
Ferreux. 1stAstD: Leslie Fargue. D: Nadine Trintignant.  
↑ DelegatePs: Nicolas Traube, Serge Moati; ExcP: Image & 
Compagnie; ExcP: Hamster -Jean Bicot. SpFx: Pierre Foury 
and Associates; CD: Daniel Droechamp; FictionMg for 
France 2: Dedier Decoin. 

Evelyne Bouix. Jean-Claude Brialy. Danièle Lebrun. 
Robinson Stevenin. Serge Marquand. And Amicable 
Participation: François Cluzet. Father of Lucas His Real-
Life Faather: Jean-François Stevenin. ¤.  ↑ Dominique 
Rousseau. Jean Alibert, Eugène Berthrer, Lucille Bingendre, 
Maurice Boyer. 

ــــة متجــــر تســــرق چاكيتــــا البنهــــا الصــــبى  فــــى )  لوكــــا العنــــوان (عامل
.  خلفـــات ثـــم تـــأتى بـــه بعـــد اإلغـــالقعيـــد مـــيالده بـــأن تضـــعه فـــى الم

،  ينكشـــــــف األمـــــــر بـــــــأن يزورهـــــــا الصـــــــبى فـــــــى شـــــــغلها مرتـــــــديا إيـــــــاه
فتســــجن لســــتة شــــهور ال ســــيما وأنهــــا جزعــــت مــــن حضــــور المحاكمــــة 

، ويرســـــل الصـــــبى للعـــــيش مـــــع جـــــده ألمـــــه  فلـــــم تـــــدافع عـــــن نفســـــها
.  عامـــــا لرفضـــــه معاشـــــرتها بحـــــارا متزوجـــــا ١١والـــــذى لـــــم يرهـــــا منـــــذ 

ــــهيهــــرب الصــــبى للب ــــة وزوجهــــا  حــــث عــــن أبي ــــة ثري ــــه مغني ــــر علي ، فتعث
عنــــدما تخــــرج األم بعــــد ســــجن ممتــــد وتعــــرف .  ويربيانــــه تربيــــة جيــــدة

، تعـــــرض طوعـــــا تركـــــه لهمـــــا لكـــــون الثالثـــــة شـــــكلوا أســـــرة  مـــــا حـــــدث
، وتحـــــاول مـــــن ناحيتهـــــا التغلـــــب علـــــى اآلالم التـــــى  مثاليـــــة فـــــى رأيهـــــا

،  رتهـــــا هـــــذهالصـــــبى ال يقبـــــل بســـــهولة فك.  يســـــببه لهـــــا هـــــذا الوضـــــع
فــــيلم ميلودرامــــا مشــــاعر .  يلقــــى بنفســــه تحــــت ســــيارة غضــــبا لرحيلهــــا

ــــة مرهــــف ومــــؤثر ــــوويى أخــــاذة فــــى دور األم  إنســــانية مركب ، والرقيقــــة ب
المحبــــــة لكــــــن ضـــــــيقة الحيلــــــة ماديــــــا ومحـــــــدودة التصــــــرف وتقـــــــدير 

موجهـــــــة )  لوىـ  ال قرابـــــــة لچان (نـــــــادين ترانتينيـــــــان .  األمـــــــور ككـــــــل
ـــــا عـــــن  ـــــة هن ـــــة رائعـــــة القياســـــيةتقلـــــع كلي ـــــة لتقـــــدم بكائي ،  شـــــبهة الفني

ــــــا  ــــــدموع طبق ــــــى ادخــــــرت لهــــــا ذروة ال ــــــة الت ــــــاألخص حبكــــــة النهاي وب
ـــــــرون ـــــــى مـــــــدى ق ـــــــا عل ـــــــد الميلودرامـــــــا الفرنســـــــية أدبي ،  ألرفـــــــع تقالي

وســــــينمائيا فــــــى العصــــــر الــــــذهبى للســــــينما الفرنســــــية يــــــوم تســــــيدتها 
ــــــات ــــــى الثالثينيــــــات واألربعيني ــــــا ف ــــــ الميلودرام ن أشــــــهر ، وبواحــــــدة م

االبــــن أصــــبح محاميــــا :  ) عــــن مــــدام إكــــس (حبكـــات النهايــــة جميعــــا 
، تســـوق األقـــدار إلـــى طريقـــه أمـــه  متخصصـــا فـــى الـــدفاع عـــن الفقـــراء

ـــذ  ـــره أو يرهـــا من ـــم ت ـــى ل ـــا  ١٥الت ـــت بعـــد لصـــة مـــن  (عام ـــى ال زال والت
، وعليــــــه اآلن أن  ) أجــــــل طفــــــل آخــــــر كــــــان تائهــــــا وأخذتــــــه لترعــــــاه

ر قبــــــل أن تعــــــرف حقيقتــــــه فــــــى اللحظــــــة يترافــــــع عنهــــــا مرافعــــــة العمــــــ
 . ستيفـينين أب وابن فى الواقع كما فى الفيلم.  األخيرة

  لوكاندة المفاجآت 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

ــــــد رســــــتم ــــــس هن ــــــراهيم ، إســــــماعيل ي ــــــد المــــــنعم إب ، محمــــــد  ، عب
  . ، سهير البابلى ، رياض القصبجى توفيق

ا فــــــارص مســــــلية ومتدفقــــــة اإليقــــــاع تقلــــــد للوهلــــــة األولــــــى كوميــــــدي
ـــــة فـــــى موضـــــوع المحقـــــق الســـــرى الخـــــاص ، لكنهـــــا  الســـــينما األميركي

ـــــى تســـــفر عـــــن  ـــــب والتنكـــــر الت ـــــديا األكاذي ـــــرب لكومي ـــــع أق فـــــى الواق
ــــة مــــن مطــــاردات الغــــرف ــــه مــــع راقصــــة .  سلســــلة ال نهائي ــــا مغامرات هن
مرة كبـــــرى ، فيكتشـــــف مـــــؤا تطلـــــب منـــــه البحـــــث عـــــن كلبهـــــا الضـــــائع

قصــــــة حــــــب .  لســــــرقات منتظمــــــة لنــــــزالء الفنــــــدق الــــــذى تقــــــيم فيــــــه
موازيـــــة بـــــين عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم مســـــاعد البطـــــل المتنكـــــر معظـــــم 
.  الوقــــــت كســــــيدة وســــــهير البــــــابلى المنتميــــــة ألســــــرة غريبــــــة األطــــــوار

، وشخصــــيتها تخفـــى مفاجــــأة  رغـــم كـــل شــــىء هنـــد رســــتم مهـــدرة هنـــا
  . للنهاية

   ٢/١لوالكى 
  ق م ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٩٣مصر 

قصـــــــة .  ٢٠٠٠ســـــــكرين ]  أفـــــــالم النصـــــــر  ٢٠٠٠ســـــــكرين  [
ـــــــــة.  مصـــــــــطفى محـــــــــرم:  وســـــــــيناريو وحـــــــــوار .  الشـــــــــحرى:  المقدم

:  محبـــــــوبى غايـــــــب،  ودى… ودينـــــــا،  زيـــــــن علـــــــى زيـــــــن:  األغـــــــانى
:  بدويـــــــة.  علـــــــى حميـــــــدة:  ؛ ألحـــــــان عـــــــزت الجنـــــــدى:  كلمـــــــات
ــــــــدة:  ؛ لحــــــــن عــــــــادل عمــــــــر:  كلمــــــــات ــــــــى حمي ــــــــة واهللا؛  عل :  زين
ـــــــد الشـــــــاعرى:  ؛ لحـــــــن عـــــــادل عمـــــــر:  كلمـــــــات ـــــــوالكى؛  حمي :  ل
الموســـــيقى .  ســـــامى الحفنـــــاوى:  ؛ لحـــــن عـــــزت الجنـــــدى:  كلمـــــات



٣٠٨  

ـــــــان:  التصـــــــويرية ـــــــاج.  عمـــــــار الشـــــــريعى/  إهـــــــداء الفن :  مـــــــدير اإلنت
المنـــــــــتج .  مجـــــــــدى كامـــــــــل:  مهنـــــــــدس الصـــــــــوت.  إبـــــــــراهيم زكـــــــــى

ـــــــــاچ.  عمـــــــــرو الصـــــــــيفى:  المنفـــــــــذ مـــــــــدير  . فكـــــــــرى رســـــــــتم:  مونت
ــــــــــــد الســــــــــــميع:  التصــــــــــــوير حســــــــــــن :  إخــــــــــــراج <.  محمــــــــــــود عب
  . > الصيفى

ــــد ــــدة:  المطــــرب.  ¤.  معــــالى زاي ــــى حمي مــــع ضــــيف الفــــيلم .  عل
.  يوســــف داود.  ســــعيد عبــــد الغنــــى.  هشــــام عبــــد الحميــــد:  الــــنجم

.  صــــالح نظمــــى:  الفنــــان القــــدير.  محمــــد الشــــرقاوى.  فــــؤاد خليــــل
،  خديجـــــــة محمـــــــود.  ، عائشـــــــة الكيالنـــــــى محمـــــــد عبـــــــد المعطـــــــى

ـــــــد الوهـــــــاب وســـــــيلة حســـــــين ـــــــر ، حلمـــــــى عب ، كـــــــوثر  ، محمـــــــد عنت
ـــــدين مصـــــطفى المعـــــاون.  رمـــــزى ـــــا عـــــز ال ـــــدين ، ثري ،  ، عمـــــر عـــــز ال

:  مــــع فرقــــة لـــــوالكى.  ، حســــن توتالــــة ، إســــتيفان منيــــر نصــــر ســــيف
  . ، محمد حسن ، مروان الروبى ، عاطف األبيض باهر الحريرى

لســـــابق أعلـــــى مبيعـــــات فـــــى األغنيـــــة التـــــى حققـــــت فـــــى الصـــــيف ا
، تتحـــــول  ) يقـــــال ســـــتة ماليـــــين نســـــخة (تـــــاريخ الموســـــيقى المصـــــرية 
فتـــاة يتخلـــى عنهـــا خطيبهـــا بعـــد مـــوت .  هنـــا إلـــى فـــيلم بـــذات العنـــوان

ــــــــــرى واتضــــــــــاح إفالســــــــــه ــــــــــا الث ــــــــــى إدارة شــــــــــركة  أبيه ، تصــــــــــمم عل
، وتبــــدأ بــــألبوم لمغــــن شــــاب يحقــــق  التســــجيالت التــــى ورثتهــــا بنفســــها

وهنــــــــا تتجــــــــدد أطمــــــــاع الخطيــــــــب الســــــــابق بــــــــل ،  نجاحــــــــا كاســــــــحا
  . ومؤامراته

   ٢/١اللومنجى 
  ق م ١٠٠)   س/  مارك ( ١٩٩٦مصر 

:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  إم إتـــــش]  أفـــــالم النصـــــر إم إتـــــش  [
ـــــــــــى ـــــــــــاچ.  ضـــــــــــياء الميرغن الموســـــــــــيقى .  يوســـــــــــف المـــــــــــالخ:  مونت

.  رضــــــــا الســــــــيد:  مــــــــدير التصــــــــوير.  هــــــــانى شــــــــنودة:  التصــــــــويرية
  . ماعيل جمالإس:  إخراج

، فــــــؤاد  ، ســــــعيد عبــــــد الغنــــــى ، نهلــــــة ســــــالمة الشــــــحات مبــــــروك
  . ، عالء ولى الدين خليل

اللـــــومنجى هـــــو مـــــن يمـــــتهن دخـــــول الســـــجن بـــــدال مـــــن المجـــــرمين 
ــــين ــــى يرعاهــــا .  الحقيقي ــــه الت ــــر يســــعى لعــــالج ابنت ــــا شــــاب فقي هــــو هن

رجـــــل بيـــــزنس وفـــــى الواقـــــع تـــــاجر عقـــــاقير كبيـــــر .  بعـــــد وفـــــاة زوجتـــــه
ـــــه بن ـــــل الحقائـــــبيكلف ـــــه ويوهمهـــــا  ق ـــــت يغـــــرر بأخت ـــــى ذات الوق ، وف

عنـــــــدما ُيخـــــــدع البطـــــــل فـــــــى نصـــــــيبه يبـــــــدأ .  بـــــــالزواج العرفـــــــى منهـــــــا
ــــــرفين .  مسلســــــل االنتقــــــام ــــــل ركيــــــك مــــــن المحت ــــــدائى وتمثي تنفيــــــذ ب

  ! ، يبدو الشحات مبروك أفضل منهم هنا أنفسهم
  ☺  ٢/١اللون األرجوانى 

The Color Purple 
 ق م ١٥٢)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨٥أميركا 
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ــــــر النصــــــف األول للقــــــرن ــــــاة عب ــــــة  الحي ــــــة جنوبي ، فــــــى أســــــرة زنجي
ن ســــيطرة الرجــــل واســـــتعباده الخـــــيط المهــــيم.  متوســــطة فــــى چورچيــــا

ــــــة ــــــة الجاهل ــــــف للزوجــــــة الطيب ، مــــــع خيطــــــين شــــــاعريين داخــــــل  العني
همـــا تفريقـــه بــــالقوة بينهـــا وبـــين أختهـــا التــــى صـــارت فيمـــا بعــــد :  هـــذا

، وأيضـــــا فقـــــدان البطلـــــة لطفليهـــــا بعـــــد أيـــــام  عضـــــوة إرســـــالية بأفريقيـــــا
، فــــى هــــذه شــــبه  يســــتمر األمــــل لعشــــرات الســــنوات.  والدة ثانيهمــــا

هــــذا يســــتتبع بالضــــرورة أن تكــــون هنــــاك بعــــض .  يلودرامــــا أجيــــالالم
ــــه كفــــيلم يهــــز المشــــاعر  اللحظــــات المملــــة ، لكــــن ال يجــــوز إنكــــار أن

ـــــدار ، أو إنكـــــار اإلتقـــــان التقـــــانى المـــــذهل  ويـــــذرف دمـــــوع بقـــــوة واقت
ـــــــــل :  فـــــــــى كـــــــــل شـــــــــىء ـــــــــف  -التمثي ـــــــــق  -التصـــــــــوير  -العن التنمي

كانــــت .  للبطولــــة قصــــة طريفــــة إلختيــــار هــــووپى جولــــدبيرج.  إلــــخ…
ــــــالغ التــــــأثير  ــــــة خطــــــاب ب ــــــة مســــــرحية مغمــــــورة وأرســــــلت للمؤلف ممثل

ـــــــة ـــــــدما تصـــــــور  بالرواي ـــــــو مجـــــــرد كـــــــنس الســـــــتوديو عن ـــــــت ول ، وطلب
اتضــــــح أن المؤلفــــــة شــــــاهدت بعــــــض أدوارهــــــا المســــــرحية .  للســــــينما

ـــــيلم ـــــة الف ـــــو  ووعـــــدتها ببطول ـــــن تصـــــدقه إال ل ـــــذهل ل ، وهـــــى شـــــىء م
شـــــد ظــــروف اإلذالل والمهانـــــة رأيتــــه فــــى دور ســـــيلى التــــى تتعــــرض أل

ــــدا والعنــــف البــــدنى ، وأفلحــــت  ، لكــــن طيبتهــــا الداخليــــة ال تمــــوت أب
ـــة  ـــا علـــى نحـــو مـــؤثر حقـــا كيـــف يمكـــن أن يكـــون مجـــرد رؤي فـــى إقناعن

ــــراه وينفــــرى .  الــــمء ألختــــه حلمــــا كبيــــرا يســــاوى العمــــر كلــــه أيضــــا أوپ
التــــى أصــــبحت أحــــد أشــــهر العــــروض الكالميــــة فــــى التليفـــــزيون تمثــــل 

ــــــا ــــــى الســــــينما هن ــــــرة ف ــــــة  ألول م ــــــدور صــــــوفيا المــــــرأة قوي ــــــوم ب ، وتق
كــــذلك مارجاريــــت .  الشخصــــية التــــى ســــتترك أثــــرا مهمــــا علــــى البطلــــة

آفــــــرى مبهـــــرة فـــــى دور شـــــوج آفــــــرى المغنيـــــة التـــــى تصـــــادقها البطلـــــة 
،  بالمناســــــبة هنــــــاك شــــــريط موســــــيقى حافــــــل ومتعــــــة قائمــــــة بــــــذاتها (

أمــــــا األخــــــت .  ) لكــــــن األغــــــانى مضــــــفاة الصــــــوت وليســــــت آلفـــــــرى
ـــه أكوســـوا  ـــدور حولهـــا كـــل األحـــداث فهـــى دور صـــغير قامـــت ب التـــى ت

العنــــوان أيضــــا يحمــــل معنيــــا مــــؤثرا قدمتــــه جولــــدبيرج برهافــــة .  بوســــيا
ــــوليتزر عــــن الكتــــاب  صــــاعقة ــــه الروايــــة حــــائزة الپ ــــذى أخذت ــــك ال ، ذل

ــــم  ــــاس لحــــب كــــل شــــىء ويغضــــب إن ل ــــدعو اهللا الن المقــــدس حيــــث ي
ـــــون األرجـــــوان ـــــى الحقـــــول [ى نلحـــــظ الل ـــــيس ووكـــــر .  ] ف ـــــة أل المؤلف

الفــــيلم ضــــرب .  ’ مستشــــارة المشــــروع ‘تحصــــل أيضــــا علــــى ائتمــــان 
، وهـــــو  الـــــرقم القياســـــى للتســـــمية لألوســـــكار دون الفـــــوز بـــــأى جـــــائزة

حـــذوف رقابيـــة مضـــحكة فـــى مصـــر أغلبهـــا فـــى مشـــهد .  تســـمية ١١
 ! الكنيسة

AAN: Pic; As (Goldberg); SptAs (Avery); SptAs 
(Winfrey); SBased on Material from Another Medium; Cgr; 
AD-SD (Riva, de Scenna -AD, Welch -SD); CD; Song 
(Miss Celie’s Blues -Sister, Quincy Jones and Rod 
Temperton -M, Quincy Jones, Rod Temperton and Lionel 
Richie -Lyr); OScr (Quincy Jones, Jeremy Lubbock, Rod 
Temperton, Caiphus Semenya, Andrae Crouch, Chris 
Boardman, Jorge Calandrelli, Joel Rosenbaum, Fred Steiner, 
Jack Hayes, Jerry Hey and Randy Kerber); MUp (Ken 
Chase). 

  ٢/١لون الليل 
Color of Night 

  ق م ١٣٠)  س/   إيچبت هاوس  ( ١٩٩٤أميركا 
[Cinergi  Buena Vista] Cinergi [Hollywood Pictures]. C: 

Wendy Kurtzman, C.S.A. M: Dominic Frontiere. CD: Jacki 
Arthur. E: Jack Hofstra, A.C.E. PD: James L. Schoppe. 
DPh: Dietrich Lohmann. Co-Ps: Carmine Zozzora and 
David Willis. ExcP: Andrew G. Vajna. St: Billy Ray. S: 
Matthew Chapman and Billy Ray. P: Buzz Feitshans and 
David Matalon. D: Richard Rush. 

Bruce Willis. Jane March. ¤. Ruben Blades. Lesley Ann 
Warren. Scott Bakula. Brad Douriff. Lance Henriksen. 
Kevin J. O’Connor. Andrew Lowrey, Eriq la Salle, Jeff 
Corey, Kathleen Wilhoite, Shirley Knight. 

عامــــا للموجــــه ريتشــــارد راش بعــــد فيلمــــه الجيــــد  ١٤عــــودة متــــأخرة 
ــــــه لألوســــــكار  ــــــذى ســــــمى عن ــــــات ‘ال ــــــامر  “ [’  رجــــــل البهلواني المغ

ــــــون ــــــب ] ” المجن ــــــه الترحي ــــــر من ــــــاط أكث ــــــت باإلحب ــــــا .  ، أت ميلودرام
حــــــذفت لقطــــــة عــــــرى أمــــــامى  (غمــــــوض ذات نبــــــرة جنســــــية كثيفــــــة 

هـــــــدف الحصـــــــول علـــــــى معـــــــدل رقـــــــابى آر فـــــــى العـــــــرض لـــــــويلليس ب
ــــذى يجــــرى  ــــاح نحــــو ســــبع  ق ١٢٣الســــينمائى ال ـــــيديو أت ، لكــــن الف

ـــين  ـــين البطـــل وكـــل مـــن البطلت ـــدة أغلبهـــا مشـــاهد جنســـية ب دقـــائق جدي
طبيــــب نفســــى ينتحــــر أحــــد مرضــــاه أمــــام عينيــــه .  ) مــــارش وآن واريــــن

فتــــرة  ، فيقــــرر أخــــذ بإلقــــاء نفســــه مــــن نافــــذة عيادتــــه فــــى نيــــو يــــورك
ــــــه  ــــــل قــــــديم ل ــــــارة زمي ــــــيس بزي ــــــوس أنچل ــــــاكوال (للراحــــــة فــــــى ل .  ) ب

، ويكلفـــــه  المفاجـــــأة أنـــــه ســـــرعان مـــــا يصـــــرع هـــــذا الصـــــديق بســـــكين
ـــــس (ضـــــابط المباحـــــث  ـــــل)  بالدي ـــــه للكشـــــف عـــــن القات ـــــأن يعاون .  ب

يتـــولى البطـــل بعـــد ممانعـــة متابعـــة المجموعـــة التـــى كـــان كـــان يعالجهـــا 
ـــــــــف  (صـــــــــديقه  ـــــــــنمنهـــــــــا هنريكســـــــــين ودووري ـــــــــك  ) وآن واري ، وذل

ــــالموت ــــل ب البطلــــة امــــرأة .  العتقــــاده أن أحــــدهم كــــان قــــد هــــدد القتي
ـــر ـــى ســـتكون محـــورا  غامضـــة مـــن المؤكـــد أنهـــا تخفـــى الكثي ، وهـــى الت

سيشـــــدك ككـــــل لكنـــــه ال يصـــــل .  لعالقـــــة غراميـــــة ســـــاخنة مـــــع البطـــــل
لدرجــــــة التميــــــز ســــــواء فــــــى الغمــــــوض أو التحليــــــل النفســــــى أو حتــــــى 

ــــأفالم ميكــــى  ، ســــواء قــــورن الجــــنس ــــأفالم دى پالمــــا التشــــويقية أو ب ب
 . رووركى الحسية

  
   ٢/١لوى آرمسترونج بأسلوب شيكاجو 

Louis Armstrong, Chicago Style 
 ]  تليفـزيونى [ق م  ٧٨)   ت  ( ١٩٧٦أميركا 

Charles Fries Productions; Stonehenge Productions. D: 
Lee Philips. ExcP: Dick Berg. P: Lee Philips, Betty L. 
Myles, Stan Myler Jr. TP: James Lee. DPh: Richard C. 
Glouner. E: Buds Isaacs, Richard B. Halsey. M: Benny 
Carter. AD: Perry Ferguson II. AscP: David Manson, John 
A. Ireland. PExc: Charles Fries. 

Ben Vereen, Margaret Avery, Red Buttons, Janet 
Maclachlan, Ketty Lester, Albert Paulsen. 
فـــــــيلم محـــــــبط يتحـــــــدث عـــــــن واقعـــــــة وحيـــــــدة تافهـــــــة نســـــــبيا عـــــــام 

مــــــــرت بحيــــــــاة مغنــــــــى الچــــــــاز األشــــــــهر فيمــــــــا بعــــــــد لــــــــويس  ١٩٣١
ـــــا مغمـــــورا فـــــى .  ) الملقـــــب بســـــاتكمو (أرمســـــترونج  حـــــين كـــــان مغني

ملهــــى رخــــيص فــــى شــــيكاجو ورفــــض عرضــــا لإلنتقــــال لملهــــى مملــــوك 
،  فرشـــــــوا مـــــــدير بيزنســـــــه ليلفـــــــق لـــــــه تهمـــــــة ماريوانــــــــا،  للعصـــــــابات

مــــا لــــم يهــــتم بــــه الفــــيلم والــــذى حــــدث فــــور .  واضــــطره هــــذا للرحيــــل
، أن الرحيــــــــل كــــــــان ألوروپــــــــا حيــــــــث أصــــــــبح نجمــــــــا  هــــــــذا مباشــــــــرة

:  أداء جيـــــد مـــــن فــــــيرين فـــــى أول أدواره لكـــــن إجمـــــاال.  فجـــــأة فائقـــــا
ـــاة آرمســـترونج ـــيلم عـــن حي ـــم يكـــن مـــن  ال يصـــلح كف ـــة ، وربمـــا ل اللياق

 . أن يحمل اسم هذا الرجل األسطورة
  

  ليال 
  ق م ١١٠)   س/  رينبو ( ١٩٨٢مصر 

چـــــــورچ :  قصـــــــة.  المصـــــــرية اللبنانيـــــــة للســـــــينما]  هـــــــيمن فـــــــيلم [
إعــــداد موســــيقى .  فيصــــل نــــدا:  ســــيناريو وحــــوار.  إبــــراهيم الخــــورى

.  إبــــراهيم صــــالح:  مــــدير التصــــوير.  عبــــد العزيــــز فخــــرى:  ومونتــــاچ
  . حسن اإلمام:  إخراج

ــــــز ، حســــــين فهمــــــى ســــــهير رمــــــزى ، تحيــــــة   ، محمــــــود عبــــــد العزي
ــــة الكيالنــــى كاريوكــــا ، شــــفيق  ، نجــــاح المــــوجى ، وحيــــد ســــيف ، نادي
  . ، نعيمة الصغير ، حسين الشربينى جالل

ـــروة معلمتهـــا ـــه  راقصـــة بائســـة تـــرث ث ـــم تحـــب وتتـــزوج فيتضـــح إن ، ث
،  اقعــــة الفعاليـــــةميلودرامــــا ف.  شــــقيق المعلمــــة ويســــتولى علــــى الثــــروة

خاصـــــة وإن هنـــــاك قصـــــة حـــــب بكائيـــــة أخـــــرى انتهـــــت بـــــزواج بطلهـــــا 
  . محمود عبد العزيز وانكسار قلب بطلتنا

  
   ٢/١ليالى الحب 

  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

، عبـــــد الســـــالم  ، ســـــراج منيـــــر ، آمـــــال فريـــــد عبـــــد الحلـــــيم حـــــافظ
  . ، وداد حمدى دوس، محمد عبد الق النابلسى

،  الموظــــف البســــيط الــــذى ذهــــب ليقابــــل مــــديره فــــى حفــــل تنكــــرى
قالــــب .  ، وتعــــرف علــــى ابنــــة المــــدير وأحبهــــا فــــأعطوه جــــائزة التنكــــر

، وكالهمـــــا  ، والفــــيلم ممتـــــع ويتميــــز بالحيويــــة والســــرعة عــــام خفيــــف

ـــــذاك ـــــة آن ـــــالم الغنائي ـــــى األف ـــــادا ف ـــــم يكـــــن معت ـــــد .  أمـــــر ل ـــــدا عب تأكي
المــــيالد الحقيقـــــى للفـــــيلم الموســــيقى فـــــى مصـــــر   الحلــــيم حـــــافظ هـــــو

  . كما يجب أن تطلق تلك الكلمة على األفالم

  
  :  ليالى الحب والقلق

  ’  ! تحية موجهة لكل السينما الرومانسية ‘
   ليالى الحب والقلق 

Sleepless in Seattle 
  ق م ١٠٤)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

TriStar. C: Juliet Taylor. AscP: Delia Ephron. M Comp 
and Audited: Marc Shaiman. MSups: Marc Shaiman and 
Nicholas Meyers. CD: Judy Ruskin. E: Robert Reitano. PD: 
Jeffrey Townsend. DPh: Sven Nykvist. ExcP: Lynda Obst, 
Patrick Crowley. S: Nora Ephron and David S. Ward and 
Jeff Arch; St: Jeff Arch. P: Gary Foster. D: Nora Ephron. 

Tom Hanks. Meg Ryan. ¤ Bill Pullman. Ross Malinger. 
Rosie O’Donnell. Gaby Hoffmann, Victor Garber, Rita 
Wilson. Barbara Garrick, Carey Lowell, David Hyde Pierce, 
Dana Ivey. Rob Reiner. 

ونـــــــاه طفــــــل يجبـــــــر أبيــــــه ســـــــام چ:  ، ســــــياتل عشــــــية الكريســـــــماس
مهنــــدس التصــــميم كهديــــة كريســــماس أن يــــرد علــــى طبيبــــة نفســــية تعــــد 
ــــالزواج  ــــه ب ــــع أبي ــــى الهــــواء طلــــب هــــو منهــــا أن تقن ــــا عل برنامجــــا إذاعي

ــــاة .  مــــرة أخــــرى ــــه لوف ــــألم وحــــرارة عــــن ســــر حزن راح ســــام يتحــــدث ب
آنـــــى ربيــــد صــــحفية مخطوبـــــة :  بــــالتيمور.  زوجتــــه منــــذ عـــــام ونصــــف

تحـــــب عريســـــها بجنـــــون رغـــــم غرابـــــة أطـــــواره وإصـــــابته  وتعتقـــــد أنهـــــا
تســــــــتمع لحــــــــديث هــــــــذا .  بالحساســــــــية وعــــــــدم رومانســــــــيته نســــــــبيا

إن حلمهـــــا .  وال تكـــــف عـــــن التفكيـــــر فيـــــه’  المـــــؤرق فـــــى ســـــياتل ‘
.  الوحيـــد هـــو الحـــب الحقيقـــى كمـــا كانـــت تـــراه فـــى األفـــالم القديمـــة
عبــــر  تجمـــع المعلومــــات الكافيــــة وبتشــــجيع مـــن الطفــــل تقــــرر الطيــــران

، خاصــــة وأنــــه بــــدأ بــــدوره عالقــــة مــــع امــــرأة غريبــــة  القــــارة لرؤيــــة األب
وتحيــــــة موجهــــــة .  عمــــــل فــــــائق العذوبــــــة والرقــــــة واإلمتــــــاع!  األطــــــوار

-بالـــــــذات ”  شـــــــأن للـــــــذكرى “لكـــــــل الســـــــينما الرومانســـــــية ولفـــــــيلم 
ـــه طـــوال الوقـــت انظـــر ، ومـــن خـــالل  ، وذلـــك مـــن خـــالل الحـــديث عن

ــــــة اإلم ــــــى بناي ــــــر ف ــــــاير ســــــتيتسالمشــــــهد األخي ــــــة  ب ــــــت نهاي ، وإن كان
 . سعيدة على العكس منه

AAN: OS; Song (A Wink and a Smile -Shaiman -M, 
Ramsey McLean -Lyr). 

  ٢/١الليالى الدافئة 
  ق أأ ١٠٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 

ــــــع األفــــــالم [ ــــــالم اتحــــــاد الســــــينمائيين ] الشــــــرق لتوزي قصــــــة .  أف
ــــــد المــــــالكحســــــن رمــــــز :  وســــــيناريو وحــــــوار تصــــــميم .  ى ونيــــــروز عب

ــــــــاظر ــــــــاس حلمــــــــى:  المن ــــــــاچ.  عب ــــــــدير .  فكــــــــرى رســــــــتم:  المونت م
مختــــــارات مــــــن :  الموســــــيقى التصــــــويرية.  جــــــرجس فــــــوزى:  اإلنتــــــاج

مـــــدير .  محمـــــد العشـــــرى:  المنـــــتج المســـــاعد.  المعزوفـــــات العالميـــــة
  . حسن رمزى:  إنتاج وإخراج.  عبد العزيز فهمى:  التصوير
.  ] زهــــرة العــــال [ـ  زهــــرة العلــــى .  عمــــاد حمــــدى.  صــــباح:  بطولــــة

ــــــــراهيم:  مــــــــع.  كمــــــــال الشــــــــناوى:  وضــــــــيف الشــــــــرف ،  نجمــــــــة إب
؛  < ، ثريــــا فخــــرى ، علــــى رشــــدى ، قدريــــة كامــــل رجــــاء حســــين >

  . ] بوسى [ـ  سارفيناز :  والطفلة
ـــــــذهبى للســـــــينما ـ  كلـ  منـ  أسمىـ  الحب ـــــــرة للعصـــــــر ال شىء تيمـــــــة أثي
.  ة مــــــن معالجاتهــــــا الجــــــادة وكثيفــــــة الوطــــــأة، هــــــذه واحــــــد المصــــــرية

ــــة ــــة عاطفي ــــذ ميلودرامــــا اجتماعي ــــة التنفي ــــة وحــــارة ومتقن ، ولهــــا  ، جذاب
طبيــــب شــــهير يتــــزوج ســــرا مــــن مغنيــــة .  الكثيــــر مــــن لحظاتهــــا المــــؤثرة

أحبهــــا وذلــــك خوفــــا مــــن أســــرته شــــديدة التزمــــت والتمســــك بماضــــيها 
يجــــد نفســــا  ، لكنــــه ال تصــــبر هــــى علــــى هــــذا الوضــــع.  األرســــتقراطى

دور يصــــعب تخيلــــه  (مفــــرا مــــن الثــــورة فــــى النهايــــة علــــى األم الطاغيــــة 
، ال فقـــــــط بالعكـــــــاز  ، لكـــــــن نجمـــــــة إبـــــــراهيم أفلحـــــــت بهـــــــذا مقنعـــــــا



٣٠٩  

ــــت والنظــــارة ــــف معظــــم الوق حبكــــة .  ) ، إنمــــا أساســــا بصــــمتها المخي
موازيــــة ألخــــت البطــــل الطالبــــة التــــى أحبــــت طبيبــــا ناشــــئا ولــــذا رفضــــته 

  . ، تحفز أخيها للثورة أيضا اة حية، وأضحت مأس أسرتها
  الليالى الصاخبة

  . ” الفرقة الصاخبة “:  انظر
  ليالى الصبر 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٨مصر 
  . أحمد ثروت:  إخراج

، تغريــــد  ، هــــادى الجيــــار ، محمــــد رضــــا ، سوســــن بــــدر ســــيد زيــــان
ــــراهيم البشبيشــــى ــــة علــــم الــــدين ، حنــــان شــــوقى ، حســــين إب ،  ، مقبول

ـــــــد الســـــــالم الدهشـــــــان عـــــــزتمهـــــــا  ، عـــــــال  ، يوســـــــف عســـــــال ، عب
  . ، بالل أبو المجد ، نصر حماد ، زينب عشماوى شريف

ــــه ــــرفض صــــاحب الشــــركة تزويجــــه مــــن ابنت ــــزوج األول .  موظــــف ي يت
ـــانى ، وتكتشـــف ابنتـــه أنهـــا حامـــل مـــن عالقتهـــا  مـــن أخـــرى ويمـــوت الث

عهـــد ، تلـــد الزوجتـــان لكـــن تمـــوت األولـــى وي يتزوجهـــا أيضـــا.  بالبطـــل
ـــــــــالبنتين دون أن يخبرهمـــــــــا أيهمـــــــــا ابنتهـــــــــا ـــــــــة ب ، لكـــــــــن تمـــــــــر  للثاني

تمصــــــير متواضــــــع وغيــــــر .  الســــــنوات وال تكــــــف هــــــى عــــــن اإللحــــــاح
رســــــمى لمســــــرحية فيلومينــــــا مــــــارتورانو اإليطاليــــــة بعــــــد أربــــــع ســــــنوات 

تزويـــــــــر فـــــــــى أوراق  “فقـــــــــط مـــــــــن تمصـــــــــيرها األول الجيـــــــــد نســـــــــبي 
ــــــه لــــــم يعــــــرض ســــــينمائيا.  ” رســــــمية ــــــة  مــــــن المحتمــــــل أن قــــــط بمدين

  . القاهرة وتم االكتفاء بعرضه األول بمدينة األسكندرية
  الليالى الطويلة 

  ق أأ ٨٨)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
.  القــــاهرة للســــينما]  العامــــة لتوزيــــع وعــــرض األفــــالم الســــينمائية [

مســــــاعد مخــــــرج .  أمــــــين يوســــــف غــــــراب:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار
؛  < نجيــــــــب إســــــــكندر:  مســــــــاعد ثــــــــان >؛  طلعــــــــت عــــــــالم:  أول

؛  أحمــــــــد شــــــــاهين:  المســــــــاعد >؛  تحــــــــتمس صــــــــديق:  المصــــــــور
؛  ســــــامى شـــــــلبى:  مـــــــدير اإلنتــــــاج.  < فتحــــــى عــــــزت:  فوتوغرافيــــــا

ـــــــى:  المســـــــاعد > ـــــــز عل ـــــــد العزي ـــــــاظر.  < عب جمـــــــال :  منفـــــــذ المن
؛  رشــــدى إبـــــراهيم:  ؛ ماكيــــاچ حســــين شـــــريف:  ؛ إكسســــوار مرســــى
:  مونتـــــــاچ.  الـــــــى الســـــــيدو :  ؛ ريجيســـــــير فاطمـــــــة بكـــــــرى:  كـــــــوافير

ـــــرازق:  المســـــاعد >؛  حســـــين أحمـــــد ـــــد ال :  ؛ نيجـــــاتيف صـــــالح عب
ـــــــدس الصـــــــوت.  < مارســـــــيل صـــــــالح مســـــــجل  >؛  كريكـــــــور:  مهن

ـــــد:  الحـــــوار .  < محمـــــد ســـــليمان:  ؛ المســـــاعد جـــــالل عبـــــد الحمي
فــــــــيكتور :  مـــــــدير التصـــــــوير.  عبـــــــاس حلمـــــــى:  مهنـــــــدس الـــــــديكور

ــــــــتج.  أنطــــــــون ــــــــة تصــــــــميمهــــــــذه .  عبــــــــاس حلمــــــــى:  المن :  المقدم
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  مهيب

:  باالشـــــتراك مـــــع.  محمـــــود مرســـــى:  ….  ناديـــــة لطفـــــى:  بطولـــــة
، ناديــــــة ســــــيف  ، وداد حمــــــدى ، شــــــفيق نــــــور الــــــدين عزيــــــزة حلمــــــى

ــــدرى  فــــايز حجــــاب:  ….  النصــــر ، عبــــد  ] بوســــى [ـ  ، صــــافيناز ق
عبــــــد ، عنايـــــات  ، خديجـــــة محمـــــود ، علويـــــة قـــــدرى المجيـــــد نصـــــر

  . ] حسين الشربينى : بدون ائتمان . [ السالم
ـــــــــة األحـــــــــداث ـــــــــة متداعي ـــــــــن الحـــــــــب الصـــــــــامت  حدوت ـــــــــدءا م ، ب
،  ، إلـــــى خـــــدمتها ألبنـــــاءه دون علمـــــه للســـــكرتيرة لمـــــديرها المترمـــــل

،  ، إلـــــى زواجهمـــــا إلــــى تغيبهـــــا عـــــن العمـــــل وتحاملــــه عليهـــــا وفصـــــلها
ــــى رفضــــه اإلنجــــاب ــــه اإلنجــــاب إل ــــى قبول ــــى مصــــرع اال ، إل ــــن، إل ،  ب

ــــين اآلخــــرين ــــى حبهــــا لهمــــا إلــــى إهمالهــــا لالبن مضــــمون .  ، وأخيــــرا إل
ــــك ــــى ركي ــــاء فن ــــى بن ــــد ف ــــرة األســــرية.  جي ــــاوين .  فقــــط لهــــواة الثرث عن

رائعـــــة فـــــى البدايـــــة مـــــن فنـــــان االســـــتحراك مهيـــــب تفـــــوق المســـــتوى 
  .   المعتاد للسينما المصرية
  ليالى لن تعود 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٤مصر 
:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم النيــــل]  أفــــالم الســــالم م النيــــل أفــــال [

صــــــالح عبـــــــد :  مونتــــــاچ.  ، أحمــــــد عبــــــد الوهــــــاب محمــــــد عثمــــــان
  . تيسير عبود:  إخراج.  محمد عمارة:  مدير التصوير.  الرازق

ــــور الشــــريف ، صــــالح  ، محمــــد العربــــى ، بوســــى ، ناهــــد شــــريف ن
  . ، حلمى حليم نظمى

ــــــن ــــــل م ــــــاة شــــــاب مســــــتهتر يســــــعى للني ، ويهــــــدد زوجــــــة أبيهــــــا  فت
وحتــــى تنقــــذ ابنــــة زوجهــــا تضــــطر لقتــــل .  بإفشــــاء عالقتهمــــا القديمــــة

  . ، وسط أدوار كل اآلخرين الرديئة تبرز بوسى الرقيقة.  الشرير
  الليالى الملتهبة 

Music Machine 
 ق م ١٠٠)  *س/    ف/   س ( ١٩٧٩بريطانيا 

  . ” للمراهقات فقط “:  *، س  ف
Target International [Norfolk International Pictures; 

Cederland Film]. S: James Kenelm Clarke. D: Ian Sharp. P: 
Brian Smedley-Aston. ExcP: James Kenelm Klarke. 

Gerry Sundquist. Patti Boulaye. David Easter. Michael 
Feast. Fredy Mayne. Mandy Perryment. And Intrd: Clarke 
Peters. 
ــــــت مــــــن مشــــــاهدى أفــــــالم  ــــــك تعــــــرف البطــــــل لــــــو أن المفــــــروض أن
ـــــذى ظهـــــر فـــــى فـــــيلم  يوســـــف شـــــاهين فهـــــو الشـــــاب األســـــكتلندى ال

، فـــيلم موســـيقى شـــبابى صـــاخب يـــدور فـــى مكـــان  ” إســـكندرية ليـــه “
، فقــــط ال بــــأس بــــه لعشــــاق ديســــكو  ال تبحــــث عــــن حبكــــة.  واحــــد

 . ، حيث يأتى تماما فى القاع منها السبعينيات

  الى ياسمين لي
  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٧٨مصر 

ــــدة [ ــــدى]  أفــــالم مصــــر الجدي ــــة الجن ــــة ســــينمائية .  أفــــالم نادي رؤي
عبــــد :  ســــيناريو.  ’ كــــارى ‘عن فــــيلم ـ  ســــمير عبــــد العظــــيم :  وحــــوار

ــــــب ــــــدس .  جمــــــال ســــــالمة:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  الحــــــى أدي مهن
إخـــراج .  عزيـــز فخـــرىعبـــد ال:  مونتـــاچ.  مـــاهر عبـــد النـــور:  الـــديكور

ــــــــراهيم البغــــــــدادى:  االستعراضــــــــات ــــــــد :  مــــــــدير التصــــــــوير .  إب وحي
  . بركات:  إخراج.  فريد

،  ، ليلـــــى طـــــاهر ، ســـــعيد صـــــالح ، حســـــين فهمـــــى ناديـــــة الجنـــــدى
ــــزة حلمــــى ، ســــعاد حســــين عمــــر الحريــــرى ،  ، عبــــد اهللا فرغلــــى ، عزي
  . ، صبرى عبد العزيز ، صالح نظمى محمد شوقى

، فتلفـــــــق لـــــــه زوجتـــــــه  فـــــــى غـــــــرام ممثلـــــــة ناشـــــــئة زوج نــــــاجح يقـــــــع
، لكنهـــــا صـــــارت فائقـــــة  يتـــــزوج مـــــن جديـــــد.  ، ويـــــتم الطـــــالق قضـــــية

، فـــــــى  لــــــورانس أوليفـــــــييه’  كــــــارى  ‘عــــــن .  الشــــــهرة وهــــــو ضــــــائع
  . نسخة ال مجال لها للمقارنة باألصل

   ٢/١ليت الشباب  
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٨مصر 

.  بـــــــديع خيـــــــرى:  ؛ الحـــــــوار بركــــــات:  الســـــــيناريو.  لــــــوتس فـــــــيلم
؛  شـــــــارفنبرج:  ؛ تصـــــــميم الـــــــديكور ، كريكـــــــور هالبليـــــــان:  الصـــــــوت
؛ مســـــــــاعد  ســـــــــيد فـــــــــرج:  ؛ الماكيـــــــــاچ إميـــــــــل بحـــــــــرى:  المونتـــــــــاچ
ــــــوف:  اإلخــــــراج ؛ منفــــــذ  قاســــــم وجــــــدى:  الريچســــــير.  يوســــــف معل
ــــــد المــــــنعم شــــــكرى:  الــــــديكور ؛  حســــــين شــــــريف:  ؛ إكسســــــوار عب
؛  أمبرتـــــــو النزانـــــــو:  ؛ مســـــــاعد المصـــــــور وديـــــــع شـــــــفيق:  ســـــــكريپت

.  عبـــــد اهللا بركـــــات:  ؛ مـــــدير اإلنتــــاج آرام ماراليــــان:  مــــدير اإلضـــــاءة
ـــــــو دى لوكـــــــا:  التصـــــــوير ـــــــد الوهـــــــاب:  إخـــــــراج.  چولي .  حســـــــن عب

  . آسيا:  إنتاج.  بركات:  اإلدارة الفنية
عمــــاد :  باالشـــتراك مـــع¤ .  ، ســــراج منيـــر ] رجـــاء عبـــده [ـ  رجـــاء 
،  ، زكــــــى إبــــــراهيم ، عبــــــد العزيــــــز أحمــــــد دوس حســــــن، فــــــر  حمــــــدى

  . عزيزة حلمى
ميلودرامــــا عاطفيــــة أبــــرز مــــا فيهــــا إشــــراق رجــــاء عبــــده فــــى الــــدورين 
،  الرئيســـــين اللـــــذين تؤديهمـــــا بلمســـــة أنوثـــــة أنيقـــــة مثيـــــرة جنســـــيا معـــــا

ذلــــك كــــأم وابنــــة تمــــران كلتاهمــــا بعالقــــة مــــع ذات بطــــل الفــــيلم مــــع 
ـــــه ـــــرور العمـــــر لدي ـــــارق م ـــــدس.  ف ـــــدة  مهن ـــــرول ببل بأحـــــد مصـــــافى البت
ــــية قــــرب الســــويس ــــة ملهــــى فــــى القــــاهرة يحبهــــا  البوّش ، يتعــــرف بمغني

ــــزواج منهــــا ــــدا لل ــــه تمهي ــــى اللحظــــة األخيــــرة .  ويصــــطحبها مع لكــــن ف
، فيفضـــــل  يطلـــــب منـــــه صـــــاحب المصـــــنع المحتضـــــر أن يتـــــزوج ابنتـــــه

بعــــد عشــــرين عامــــا .  الثــــراء يتنكــــر لحبيبتــــه التــــى دفعهــــا لتــــرك شــــغلها
ـــل ـــا  يقاب ـــد مات ـــا ق ـــذى كـــان صـــديقه يوم ـــم أن امهـــا وأبيهـــا ال ابنتهـــا ويعل

.  ، ومـــن ثـــم ســـارت هـــى فـــى طريـــق الـــرقص والغنـــاء كأمهـــا فـــى حادثـــة
ــــه  ــــذى وقــــع في ــــه بهــــا فــــى ذات الوقــــت ال ــــاء عالقت ــــه يســــعى إلحي كون

أمــــــران )  الفــــــيلم ينحــــــى احتمــــــال أنهمــــــا أخــــــوان (ابنــــــه فــــــى غرامهــــــا 
  . يضعان البطلة فى مأزق

   ٢/١رفت الحب ليتنى ما ع
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٦مصر 

صـــــبرى :  ســـــيناريو وحـــــوار.  فـــــاروق صــــبرى:  قصـــــة.  ســــيتى فـــــيلم
نهـــــــــاد :  مهنــــــــدس الــــــــديكور.  محمــــــــد البهـــــــــى:  مونتــــــــاچ.  عــــــــزت
:  مـــــــدير التصـــــــوير.  طـــــــارق شـــــــرارة:  موســـــــيقى تصـــــــويرية.  بهجـــــــت

  . أنور الشناوى:  إخراج.  رمزى إبراهيم
،  ، عمــــاد حمــــدى ، عــــادل أدهــــم ســــين، محمــــود يا ميرفـــــت أمــــين
  . ، عامر عدنان ، رجاء الجداوى محمود المليجى

، متوســــط المســــتوى بشــــكل  ميلودرامــــا عاطفيــــة فــــى قالــــب ترقبــــى
ـــــت زوجهـــــا .  عـــــام ـــــد بأنهـــــا قتل ـــــرف لخطيبهـــــا الجدي ـــــة شـــــابة تعت أرمل
فــــى .  ، وذلــــك هربــــا مــــن تهديــــد الشــــاهد الــــذى رأى الجريمــــة الثــــرى

  . هما من الشرطة وهدفهما اإليقاع بهاالنهاية يتضح أن كلي
   ٢/١ليس أمام األطفال 

Not in Front of the Children 
  ق م ٩٢)   ت  ( ١٩٨٢أميركا 

The Edward S. Feldman Company; Tamtco Productions. 
ExcP: Edward S. Feldman. SupPr: Clyde Phillips. Er: 
Michael Brown. PD: James H. Spencer. DPh: King Baggot. 
P: A. Marco Turk. W: Cynthia Mandelberg. D: Joseph 
Hardy.  M: Fred Karlin. AscPs: Steve Nicolaides, J.C. 
Scott. C: Brown McCann Associates. 

Linda Gray. ¤. Str: John Getz. John Lithgow. Stephen 
Elliott. Carol Rossen. Lin McCarthy. SpApr: Cathryn 
Damon. And George Grizzard-as Leland Crenshaw.  Ftr: 
Jennifer Horton-as Hilary, and Britanny Wilson-as Mindy. 
Renee Rogers, James Ray, Helen Stenborg. Matthew 
Faison, Ben Gerard, Steve Conte, Richard McGonagle, 
Mark Gavin. Nancy Kyes, Richard Patton, Jim Tartan, 
Christopher Lofton, Cheryl Anderson. 

، تقــــع فــــى غــــرام  مصـــممة مطلقــــة منــــذ عــــامين وتعــــيش مــــع طفلتيهــــا
طالــــــب طــــــب جــــــاد ومحبـــــــوب مــــــن الصــــــغيرتين ويقــــــرران أن ينتقـــــــل 

هنــــــا يرفــــــع األب قضــــــية لســــــحب .  لإلقامــــــة معهــــــا لكــــــن دون زواج
معســـــكر ، ويتحـــــول الفـــــيلم لمعركـــــة أيديولوچيـــــة بـــــين  الحضـــــانة منهـــــا

ــــة ــــدين ممــــثال فــــى األب ذى التنشــــئة الديني ــــى  الت ، والمعســــكر الليبرال
ممـــثال فـــى الزوجـــة وصـــديقها اللـــذين يؤمنـــان بالبحـــث عـــن القـــيم فـــى 

أفـــالم تلـــك األيـــام كانـــت .  مكـــان أفضـــل وأكثـــر اشـــباعا مـــن الكنيســـة
تنحـــاز بـــال تحفـــظ للمعســـكر الثـــانى ووضـــعت فيـــه كـــل القـــيم الجـــادة 

ــــــــدال مــــــــن مشــــــــاهدة البطــــــــل ع (والرفيعــــــــة  لــــــــم الطفلــــــــين القــــــــراءة ب
، بينمـــــا ال يوجـــــد فـــــى الطـــــرف اآلخـــــر ســـــوى التشــــــنج  ) التليفــــــزيون

واالنغــــــــالق واعتبـــــــــار العالقـــــــــات بـــــــــال زواج زنـــــــــا والتهديـــــــــد بجـــــــــزاء 
الطفلتـــــــين ال تخفيـــــــان تفضـــــــيلهما لصـــــــديق األم  (إلـــــــخ …الجحـــــــيم 

علــــــــى أبيهمــــــــا الحقيقــــــــى مــــــــن البدايــــــــة حتــــــــى ذروة الشــــــــهادة أمــــــــام 
فقـــــط هنـــــاك نهايـــــة واطئـــــة النبـــــرة بـــــأن حكـــــم القاضـــــى .  ) ةالمحكمـــــ
ـــــه طـــــويال ضـــــدها ـــــت في ،  ، ممـــــا اضـــــطرها لحـــــل وســـــط تحاشـــــت الب

 .  وهو الزواج من صديقها

   ٢/١ليس بدون ابنتى 
Not without My Daughter 

 ق م ١١٤)   — ( ١٩٩١أميركا 
Metro Goldwyn Mayer [Ufland]. M: Jerry Goldsmith. E: 

Terry Rawlings. PD: Anthony Pratt. DPh: Peter Hannan. S: 
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William Hoffer. P: Harry J. Ufland and Mary Jane Ufland. 
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Sally Field, Alfred Molina, Sheila Rosenthal, Roshan 
Seth, Sarah Badel, Soudabeh Farrokhnia, Mony Rey, 
Georges Corraface.  
قفــــز هــــذا الفــــيلم فجــــأة إلــــى رأس عنــــاوين األخبــــار فــــى كــــل العــــالم 

ــــــوم  ــــــاة السادســــــة الفرنســــــية مســــــاء ي ــــــه القن ــــــو  ١٥بعــــــد أن أذاعت يوني
ــــاء استضــــافة .  ١٩٩٨ ــــه جــــرى أثن ــــر العــــادى فــــى هــــذا العــــرض أن غي

ـــــالم لكـــــرة القـــــدم ـــــة كـــــأس الع ـــــين  فرنســـــا لبطول ـــــرق ، وكـــــان مـــــن ب الف
، والــــذى ســــرت أليــــام تقــــارير قويــــة  المشــــاركة فيهــــا الفريــــق اإليرانــــى

ـــة ـــه فـــى االنســـحاب مـــن البطول ـــة فـــى هـــذا .  عـــن نيت المشـــكلة الحقيقي
أن الفـــيلم يــــروى قصــــة معروفــــة حــــدثت بالفعــــل وكتبتهــــا صــــاحبتها فــــى 

، وقــــــد اعتبــــــرت مــــــن القــــــوة  روايــــــة ســــــيرة ذاتيــــــة ناجحــــــة االنتشــــــار
،  هــــذا الفــــيلم الســــينمائى الكبيــــر نســــبيا واألهميــــة بحيــــث صــــنع عنهــــا

اســــم .  ولـــيس فيلمـــا تليفـــــزيونيا كالعـــادة مــــع أغلـــب القصــــص الواقعيـــة
ـــــــزل مـــــــن  ـــــــى محمـــــــودى وهـــــــى زوجـــــــة من هـــــــذه الشخصـــــــية هـــــــو بيت
ـــــى  ـــــارة قصـــــيرة إل ـــــام بزي ـــــة القي ميتشـــــيجان تقـــــرر بمنتهـــــى حســـــن الطوي
ــــــارة  إيــــــران مــــــع زوجهــــــا الطبيــــــب إيرانــــــى األصــــــل وابنتهــــــا وذلــــــك لزي

فجـــــأة ودون مقـــــدمات وبعـــــد عشـــــرين عامـــــا مـــــن العـــــيش فـــــى .  أهلـــــه
، يقـــرر بــــين عشــــية وضــــحاها البقــــاء  أميركـــا كمــــواطن عصــــرى متحضــــر

ويســــــــحب جــــــــواز ســــــــفرها ويرغمهــــــــا علــــــــى العــــــــيش طبقــــــــا للشــــــــفرة 
، ويصـــــــــدر أمـــــــــرا أن ابنتهمـــــــــا يجـــــــــب أن تنشـــــــــأ نشـــــــــأة  اإلســـــــــالمية
ــــــى نحــــــو مرعــــــب المســــــوخية إســــــالمية ــــــى التصــــــرف عل .  ، ويبــــــدأ ف
، والـــزوج علـــى غيـــر  أخـــاذ مـــن ســـالى فييلـــد فـــى الـــدور الـــرئيس تمثيـــل

المتوقــــع جــــاء شخصــــية غيــــر مســــطحة إذ أعطــــى األبعــــاد الثريــــة كــــزوج 
، لكــــن رغــــم جهــــد مولينــــا الكبيــــر فــــى  شــــرقى تتنازعــــه دوافــــع متعــــددة

الــــدور يظــــل ذلــــك التحــــول الفجــــائى كمــــا حــــدث فــــى الواقــــع أمــــرا ال 
ــــات الهــــرب شرســــ.  تصــــدقه كــــل العقــــول ــــل تتابع ــــى تمث ة الصــــعوبة الت

ـــوتر التـــام  ـــا وتتعـــاطف فيهـــا لدرجـــة الت ـــرة حق ـــيلم الرئيســـة مثي حبكـــة الف
فيهــــا يعبــــران الجبــــال إلــــى الحــــدود التركيــــة بمســــاعدة .  مــــع البطلتــــين

ـــــة اإلســـــالمية ـــــى نظـــــام الجمهوري ـــــى .  متمـــــردين عل ـــــاة ف تفاصـــــيل الحي
، وبالفضـــــل يرجـــــع بـــــالطبع  البلـــــدان اإلســـــالمية دقيقـــــة بدرجـــــة مذهلـــــة

 . التصوير فى إسرائيل.  للقصة وصاحبتها

  ليس لعصابتنا فرع آخر 
  ] فـيديو [ق م  ١٠٠)   مصر العربية للفـيديو/   س ( ١٩٨٣مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

، هالــــــة  ، دالل عبــــــد العزيــــــز ، ســــــيد زيــــــان ، إيمــــــان ســــــمير غــــــانم
،  ، محمــــــــد منســــــــى ، ســــــــيف اهللا مختــــــــار ، حســــــــن حســــــــين فــــــــاخر

ـــــراهيم قـــــدرى ـــــق الكـــــردى، تو  إب ـــــدى في ـــــة شـــــمس  ، الســـــبع أفن ، نادي
  . ، مطاوع عويس ، شكرى منصور الدين

ــــة جنســــيا ــــه الخاصــــة  مبتكــــر األعشــــاب المقوي ، الــــذى تنقلــــب حيات
، بعـــــض  ، حســـــناوات يطاردونـــــه زوجـــــة شـــــرهة:  بســـــببها إلـــــى جحـــــيم

ـــــون الفـــــراطهم ـــــك بينمـــــا الحقيقـــــة أن مـــــا كـــــان .  النـــــاس يموت كـــــل ذل
ــــــا جنســــــيا أ ــــــيس مقوي ــــــل مجــــــال !  صــــــاليبيعــــــه ل ــــــك تخي ــــــا يمكن طبع

كوميــــــديا هزليـــــــة :  فنيــــــا.  التوريــــــات الجنســــــية فــــــى موضـــــــوع كهــــــذا
  ! ١٩٩٠العرض السينمائى .  متسرعة

  الليل الدامى
  . ” رعب فوق المدينة “:  انظر

  الليل لنا 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٤٩مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج
  . ، نيللى مظلوم نجيب ، سليمان ، محمود ذو الفقار صبح

ـــــه حقيقـــــة  ـــــه عن ـــــة تقـــــع فـــــى غـــــرام طبيـــــب مخفي ـــــة فرقـــــة متجول مغني
عنـــــدما يعـــــرف مـــــن زميلتهـــــا الراقصـــــة ال تكـــــون هـــــذه عقبـــــة .  مهنتهـــــا

، لكـــــن أن كانـــــت فـــــى زيـــــارة ألحـــــد زمالئهـــــا يجـــــد نفســـــه  زواجهمـــــا
ميلودرامــــــا .  متهمـــــا بقتــــــل عمــــــه ويجـــــب أن تعتــــــرف هــــــى انقـــــاذا لــــــه

ة الشــــــهرة ومبكــــــرا جــــــدا بالنســــــبة للنجمــــــة عاطفيــــــة وغنائيــــــة متوســــــط
  . صباح

  ليل وخونة 
The Delta Fox 

 ق م ٩٢)    ف  ( ١٩٧٧أميركا 
  . ” فوكس ثعلب الجريمة “:  *ف

W, P and D: Ferd and Beverly Sebastian.  C: Creative 
Casting Corporation -Henry Rackin. E: Robert Angels. 

Stuart Whiteman. John Ireland. Richard Jaeckel. Priscilla 
Barnes -as Karen. Richard Lynch -as The Delta Fox. 

البطــــل .  ، مــــع الكثيــــر مــــن بقايــــا أفــــالم الســــتينيات فـــيلم مطــــاردات
ـــــوس  مهـــــرب ـــــى ل ـــــر فيهـــــا كـــــل أميركـــــا مـــــن ميـــــامى إل ، والمطـــــاردة يعب

، وإن   روتينـــــى بشــــكل عـــــام.  أنچلــــيس هربـــــا مــــن مالحقـــــات مختلفــــة
  . قنا نسبياكان مت

   ٢/١ليل وخونة 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٠مصر 
  . أشرف فهمى:  إخراج

ـــــــور الشـــــــريف ،  ، شـــــــهيرة ، صـــــــفية العمـــــــرى ، محمـــــــود ياســـــــين ن
،  ، أحمـــــد غـــــانم ، شـــــوقى شـــــامخ ، أحمـــــد راتـــــب صـــــالح الســـــعدنى

  . نعيمة الصغير
ــــــ  ـــــة ل ـــــص والكـــــالب “إعـــــادة مبتذل ـــــال .  انظرـ  ”  الل ســـــخونة وافتع

ــــد ــــع الشخصــــياتزائ ــــب  ين فــــى رســــم جمي ، أضــــاع تمامــــا منطــــق نجي
محفـــوظ الــــذى ال يــــدين أحــــدا وال يقـــدم النــــاس كمجــــرد أخيــــارا تمامــــا 

تفاصــــيل  .  ) ! وبالمناســــبة يصــــنع درامــــا رغــــم هــــذا (أو أشــــرار تمامــــا 
، ومبالغــــات غيــــر عاديــــة مــــن  كثيــــرة غيــــر مقنعــــة كســــيناريو أو كتوجيــــه

ـــدأ ب.  جميـــع الممثلـــين ـــأتمن الســـرد هنـــا يب نـــور الشـــريف لصـــا صـــغيرا ي
، كــــذا  صـــديقه المحــــامى الصــــغير علــــى كــــل مـــا يســــرق والــــذى يخونــــه

، وشــــــــريك ســــــــرقاته  ) صــــــــفية العمــــــــرى (تخونــــــــه زوجتــــــــه المتطلعــــــــة 



٣١٠  

حبكـــــــة فرعيـــــــة لســـــــرقة البطلـــــــين لكشـــــــوف .  ) صـــــــالح الســـــــعدنى (
  . البركة من شركة توظيف أموال إسالمية

   ٢/١ليل ورغبة 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٧مصر 

قصـــــة وســـــيناريو .  أفـــــالم محمـــــد يـــــونس]  أفـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى [
ـــــــوار:  وحـــــــوار ـــــــد العزيـــــــز فخـــــــرى:  مونتـــــــاچ.  ســـــــمير ن مـــــــدير .  عب
  . يحيى العلمى:  إخراج.  فـيكتور أنطون:  التصوير

، حســــــــين  ، صــــــــالح منصــــــــور ، حســــــــين فهمــــــــى ميرفـــــــــت أمــــــــين
  . ، هياتم ، نجوى فؤاد ، أحمد الجزيرى الشربينى

الماضـــــى  “ [’  شـــــرق عـــــدن ‘أقـــــرب النســـــخ المصـــــرية مـــــن فـــــيلم 
ــــم ــــد أصــــال   ] ” المظل ــــن الطــــاقم الجي ــــل م ــــى كتمثي ، لكنهــــا األردأ حت
هنـــــا صـــــاحب مصـــــنع يجبـــــر االبـــــن األول علـــــى الـــــزواج مـــــن .  ككـــــل

ـــــذى يضـــــطهده ـــــة الثـــــانى ال حـــــين يفلـــــس األب ويمـــــوت يعـــــود .  حبيب
ــــــاذ المصــــــنع وبال ــــــأموال صــــــديقته إلنق ــــــد ب ــــــن الطري ــــــالى األســــــرة  االب ت

ـــــــا “انظـــــــر .  كلهـــــــا ـــــــن “،  ” الخطاي ـــــــا زم ـــــــب ي األخـــــــوة  “،  ” عجاي
  . ” الغرباء

  ليل وقضبان 
  ق أأ ١٠١)   س/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 

نجيــــــــــــب :  قصـــــــــــة.  هيئـــــــــــة الســـــــــــينما والمســـــــــــرح والموســـــــــــيقى
:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  مصـــــطفى محـــــرم:  ســـــيناريو وحـــــوار.  الكيالنـــــى

ــــاچ.  مجــــدى ناشــــد ــــولى:  مونت ــــؤاد :  موســــيقى تصــــويرية.  أحمــــد مت ف
عبــــد الســـــالم :  إنتـــــاج.  مصـــــطفى إمــــام:  مـــــدير التصــــوير.  الظــــاهرى
  . أشرف فهمى:  إخراج.  موسى

، أحمـــــد عبـــــد  ، محمـــــود ياســـــين ، محمـــــود مرســـــى ســـــميرة أحمـــــد
  . ، على الشريف ، مجدى وهبة ، عبد السالم محمد الحليم

ســـجين قصـــة الحـــب بـــين ابنـــة مـــدير الســـجن القاســـى والمهنـــدس ال
، األمـــر الـــذى بـــدأ بذهابـــة إلصـــالح عطـــل كهربـــى فـــى منـــزل  الشـــاب

،  عمـــــل شـــــديد الجـــــرأة عمـــــا يحـــــدث فـــــى الســـــجون.  هـــــذا المـــــدير
)  قبـــــل الثـــــورة (، ال تـــــدمغ عصـــــرا بعينـــــه  ونمـــــاذج مختلفـــــة للضـــــحايا

، بقــــدر مــــا هــــى تعبيــــر عــــام جيــــد عــــن الطموحــــات البســــيطة  بســــذاجة
ــــــام ل ــــــل وإهــــــدار ت ــــــبطش هائ ــــــل ب ــــــدما تقاب ــــــةعن ــــــازة .  آلدمي أدوار ممت

، وتصـــــوير ملفـــــت  ، ولكـــــل الممثلـــــين المســـــاعدين لألبطـــــال الثالثـــــة
  . باألبيض واألسود

    ٢/١الليلة األخيرة 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج

،  ، مديحــــة ســـــالم ، محمــــود مرســــى ، أحمــــد مظهــــر فــــاتن حمامــــة
  . علية عبد المنعم،  ، كمال يس عبد الخالق صالح

ـــــة بينهـــــا  ـــــع مكان ـــــرى الغموضـــــيات المصـــــرية وربمـــــا األرف إحـــــدى كب
، تميـــــزه  إثـــــارة عاليـــــة مـــــع إضـــــافات نفســـــية عميقـــــة وممتعـــــة.  جميعـــــا

ـــى أجـــود أفـــالم كمـــال الشـــيخ مـــن ذات الضـــرب الموضـــوع مثيـــر .  حت
زوجــــــة تســــــتيقظ فتجــــــد نفســــــها بــــــين آنــــــاس :  مــــــن اللحظــــــة األولــــــى

، وكـــل شـــى متـــرابط ومنطقـــى ومحكـــم  خـــر، ينادونهـــا باســـم آ آخـــرين
ــــرى هــــل وهــــم.  حولهــــا ــــة ت أى شــــىء ممكــــن .  ، تناســــخ أرواح حقيقي

ـــــدراما الغموضـــــية ـــــى ال ـــــى  ف ـــــد ف ، لكـــــن أصـــــعبها هـــــو الممكـــــن الوحي
  . الدراما الغموضية الجيدة
  الليلة األخيرة 

Past Midnight 
 ]  اشتراك  [ق م  ١٠٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 
  . ” هالمشبو  “:   ف

Cinetel. CCnslt: Bonnie Timmermann. CD: Paul Adler. 
AscP: Catalaine Knell, Quentin Tarantino. Co-P: Nancy Rae 
Stone. CD: Ronald J. Leamon. M: Steve Bartek. PD: Sharon 
Seymour. Er: Christopher Rouse. DPh: Robert Yeoman. 
ExcP: Paul Hertzberg. W: Frank Norwood. P: Lisa M. 
Hansen. D: Jan Eliasberg. 

Rutger Hauer. Natasha Richardson. ¤. Clancy Brown. Guy 
Boyd. Ernie Lively, Tom Wright. Dana Eskelson. Ted 
d’Arms. Paul Giamatti. Charles Boswell. 

ـــل بقتـــل وخـــرج مـــن الســـجن بعـــد  ـــن بقت ـــا حيـــث  ١٥البطـــل أدي عام
.  البطلــــة وهــــى شــــغالة اجتماعيــــة رقيقــــة وجــــادة وضــــع تحــــت اشــــراف

يقعـــــان فــــى غـــــرام .  تتحــــرى الــــتهم وتميـــــل لالعتقــــاد أنـــــه لــــيس قــــاتال
ــــدأ نصــــب ســــيرك الرعــــب وعليهــــا أن تحســــم  جــــامح ، لكــــن فجــــأة يب

ــــه ــــه وحبهــــا ل ــــين مخاوفهــــا من ــــر .  أمرهــــا مــــا ب ــــيلم تشــــويق صــــغير غي ف
، لكــــــــن أنيــــــــق وببطلــــــــين محببــــــــين وبعــــــــض الغمــــــــوض  مبهــــــــر جــــــــدا

 . كوينتين تارانتينو شارك فى اإلنتاج.  كمالمح

   ٢/١ليلة القبض على بكيزة وزغلول 
  ق م ١١٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٨مصر 

]  صــــــــوت الفــــــــن اللبنانيــــــــة للتجــــــــارة واالســــــــتثمار الســــــــينمائى  [
:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  الدوليـــــــة للســـــــينما والتليفــــــــزيون والفــــــــيديو

ــــاچ.  عمــــار الشــــريعى ــــد الســــالمرشــــيدة :  مونت ــــدير التصــــوير.  عب :  م
 ↔.  محســـــــن علـــــــم الـــــــدين:  المنـــــــتج المنفـــــــذ.  شـــــــريف إحســـــــان

  . محمد عبد العزيز:  إخراج
ــــابلى ــــونس ســــهير الب ــــد ســــيف ، يوســــف شــــعبان ، إســــعاد ي ،  ، وحي
، مفيــــد  ، فـــؤاد خليـــل ، نظــــيم شـــعراوى ، أســـامة عبـــاس أحمـــد راتـــب

وســــف ، ي ، مــــراد ســــليمان ، ســــيد صــــادق ، محمــــد حمــــدى عاشــــور
، عــــاطف  ، أحمــــد عبــــد الهــــادى ، مهــــا عــــزت ، هنــــد الجنــــدى فــــوزى
ـــــوال محمـــــد بركـــــات ـــــدون ائتمـــــان . [ ، حســـــن شـــــمس ، ل أحمـــــد :  ب
  . ] بدير

،  ، كــــــان يلزمهــــــا المزيــــــد مــــــن الخيــــــال والســــــرعة كوميــــــديا نشــــــاط
لتــــروى تــــورط البطلتــــين فــــى عمليــــة تــــوحى بمــــا حــــدث فعــــال الغتيــــال 

ـــا  ابقين فـــى مصـــرالليبيـــين ألحـــد رؤســـاء وزرائهـــم الســـ ـــم ظهـــوره حي ، ث
اســـــــــتطراد للشخصـــــــــيتين الالتـــــــــى ظهرتـــــــــا فـــــــــى .  أمـــــــــام التليفــــــــــزيون

ســـــــليلة األرســـــــتقراطية التـــــــى ال :  المسلســـــــل التليفــــــــزيونى باســـــــميهما

، والفتـــــاة الفقيـــــرة التـــــى  تتخلـــــى عـــــن أنفتهـــــا رغـــــم اإلفـــــالس والجـــــوع
ظهـــور غيـــر رســـمى ألحمـــد بـــدير فـــى .  تظهـــر كقريبـــة لزوجهـــا المتـــوفى

  . لمشهد األخيرا
   ٢/١ليلة القبض على فاطمة 

  ق م ١٢٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٤مصر 
  . بركات:  إخراج

ــــل ، شــــكرى ســــرحان فــــاتن حمامــــة ــــى  ، صــــالح قابي ، محســــن محي
ــــــدين ــــــى فهمــــــى ، نعيمــــــة الصــــــغير ال ــــــى الشــــــريف ، ليل ــــــق  ، عل ، وفي
  . ، نهاد رامى ، محمد رضا فهمى

فتــــــاة الپــــــور ســــــعيدية التــــــى ، عــــــن ال قصــــــة ســــــكينة فــــــؤاد الشــــــهيرة
ــــة أخيهــــا وأختهــــا ــــل زفافهــــا  وجــــدت نفســــها مســــئولة عــــن تربي ، وتأجي

ــــة ــــى مــــا ال نهاي ، وألســــباب ال تكــــاد تصــــدق فــــى كــــل  ممــــن تحــــب إل
األخ يبــــدأ طموحــــه الزائــــد بالتعامــــل فــــى مســــروقات معســــكرات !  مــــرة

بعــــد حــــرب .  ، فــــى نفــــس الوقــــت النصــــب علــــى الفــــدائيين اإلنجليــــز
ا سياســــيا المعــــا رغــــم أن فاطمــــة هــــى مــــن قامــــت يصــــبح نجمــــ ١٩٥٦

واآلن هــــا هــــو يطاردهــــا رغبــــة .  بالفعــــل بالعمليــــة التــــى صــــنعت مجــــده
ــــى تحطيمهــــا ،  االهتمــــام شــــديد بواقعيــــة الشخصــــيات واألحــــداث.  ف

مـــــن .  ، أمــــرا غيــــر دقيــــق بمــــا يجعــــل الميــــل الفتــــراض رمــــوز مفتعلــــة
.  رة يوليــــوهــــذا اعتبــــار الــــبعض لــــه كمجــــاراة لتيــــار هــــدم انجــــازات ثــــو 

  . شريط موسيقى فائق بالمقاييس المصرية لعمر خيرت
    ٢/١ليلة االنتقام 

Darkman 
 ق م ٩٦)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” االنتقام الرهيب “:  ؛ س ” رجل الظالم “:   ف
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، وال يســــــتطيع  عــــــالم شــــــاب يجــــــرى تجــــــارب لتصــــــنيع جلــــــد حــــــى
دقيقــــة مــــا لــــم يبــــق فــــى  ٩٩التغلــــب علــــى مشــــكلة انصــــهاره خــــالل 

لــــــى وثيقــــــة تــــــدين فســــــاد مؤسســــــة تعثــــــر صــــــديقته ع.  ظــــــالم دامــــــس
، فيهــــــــــاجمون معملــــــــــه  تســــــــــتعد لبنــــــــــاء مدينــــــــــة حديثــــــــــة مســــــــــتقبلية

ــــــه ــــــن .  ويحرقون ــــــتقم م ــــــة الالزمــــــة وين اآلن يصــــــنع لنفســــــه كــــــل األقنع
ـــــع ، وال  كـــــل أحـــــد ‘، فقـــــد أصـــــبح  ، ولكـــــن يهجـــــر صـــــديقته الجمي
فكـــرة تحتمـــل آفاقـــا فلســـفية متعـــددة تـــم .  ’ ، إنـــه رجـــل الظـــالم أحـــد

ـــــرةاســـــتثمارها لدرجـــــ ـــــيس لموجـــــه  ة كبي المـــــوت  ‘، فـــــى أول فـــــيلم رئ
، وكــــــذا مشــــــاهد النشــــــاط  مــــــؤثرات التنميــــــق فــــــى القمــــــة.  ’ الشــــــرير

، للبطلــــة  لقطــــة مــــزج بارعــــة التنفيــــذ والمــــدلول معــــا.  الحافلــــة العنيفــــة
ــــن حــــادث انفجــــار معمــــل  ــــر مالبســــها وخلفيتهــــا م ــــع تغي ــــال حركــــة م ب

انظــــر .  هــــا لــــهحبيبهــــا إلــــى المــــدافن داللــــة علــــى ذهولهــــا وعمــــق حب
ســــــارا وراء العنــــــوان  ـ  وهى مفارقةـ  االســــــتطرادان الفـــــــيديويان اللــــــذان 

 . ” االنتقام الرهيب “السينمائى فى مصر 

  بكى فيها القمر …ليلة 
  ق م ١١٥)  س/  ت ( ١٩٨٠مصر 

صـــــــــــــــوت  اللبنانيــــــــــــــة للتجــــــــــــــارة واالســـــــــــــــتثمار الســــــــــــــينمائى  [
.  فــــاروق صــــبرى:  قصــــة وســــيناريو حــــوار.  أوســــكار فــــيلم ] الحــــب
ــــوم :  تصــــميم االســــتعراض.  نهــــاد بهجــــت:  ديكــــور الفنــــان العــــالمى ت
ــــــر .  جمــــــال ســــــالمة:  األلحــــــان والموســــــيقى التصــــــويرية.  فينــــــان كبي

.  عــــــادل منيــــــر:  مونتــــــاچ.  نصــــــرى عبــــــد النــــــور:  مهنــــــدس الصــــــوت
  . أحمد يحيى:  إخراج.  سمير فرج:  مدير التصوير
،  وحيــــــد ســــــيف.  يدنبيلــــــة الســــــ.  حســــــين فهمــــــى.  ¤.  صــــــباح

محمــــد  [ـ   ، أبــــو حشــــيش  ، منيرفـــــا نبيــــل الدســــوقى.  نظــــيم شــــعراوى
  . ، علية على ] أبو حشيش

مطربـــة شـــهيرة .  فـــى معالجـــة بالغـــة الركاكـــة”   مولـــد نجمـــة “درامـــا 
، لكــــن النهايــــة أن يتنكــــر لهــــا  ، ثــــم تتزوجــــه تأخــــذ بيــــد موجــــه صــــاعد

  . وأيضا يخونها
   ٢/١ليلة الجمعة 

  ق أأ ٩٠)   س/  ت/    ف ( ١٩٤٥مصر 
ـــــــل ـــــــرى:  حـــــــوار.  أفـــــــالم الني ـــــــديع خي ـــــــى :  األلحـــــــان >؛  ؛ ب قلب

:  فضـــــلت أدارى؛  محمـــــد القصـــــبجى:  عبـــــد العزيـــــز ســـــالم:  يحبـــــك
ـــــــدروس ـــــــدالعزيز :  االســـــــتعطاف؛  محمـــــــد القصـــــــبجى:  يوســـــــف ب عب

أحمــــد :  عبــــد العزيــــز ســــالم:  الجــــزارين؛  ريــــاض الســــنباطى:  ســــالم
؛ الموســـــيقى  ؛ < أحمـــــد صـــــبرة:  اإلمـــــام حســـــن:  بقطعنـــــى؛  صـــــبرة

ـــــــد :  تصـــــــوير.  محمـــــــد حســـــــن الشـــــــجاعى:  التصـــــــويرية محمـــــــد عب
ـــــاظر >؛  العظـــــيم ـــــدين ســـــامح:  المن ـــــى ال ؛  ، هـــــاجوب أصـــــالنيان ول
،   هاليبليــــــــان.  ج:  ؛ تســــــــجيل الصــــــــوت كمــــــــال الشــــــــيخ:  مونتــــــــاچ
:  تـــــأليف وإخـــــراج.  جبرائيـــــل تلحمـــــى:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  < كريكـــــور

  .  كمال سليم
ــــــة كاريوكــــــا ــــــراهيم حمــــــودة تحي ــــــور وجــــــدى ، إب ــــــر  ، أن ــــــرة أمي ، أمي

، مــــــارى  ، عبــــــد الفتــــــاح القصــــــرى بشــــــارة واكــــــيم:  مــــــع.  ¤.  فىـ  
،  ، إســــــماعيل يــــــس ، ثريــــــا حلمــــــى ، محمــــــد عبــــــد المطلــــــب منيــــــب

  . ، عبد المنعم إسماعيل أحمد الحداد

ـــــراهيم حمـــــودة يحـــــب ثريـــــا أنـــــور متـــــزوج مـــــن أميـــــرة ـــــة  ، وإب ، وتحي
.  ) هكـــــــذا األســـــــماء فـــــــى الفـــــــيلم (ق أمـــــــوال إســـــــماعيل يـــــــس تعشـــــــ

،  مفارقــــات تجعــــل كــــل رجــــل يعتقــــد فــــى خيانــــة فتاتــــه فيمثــــل الخيانــــة
ــــــل تســــــفر عــــــن  والعكــــــس بالنســــــبة للطــــــرف اآلخــــــر ، والنهايــــــة تبادي

كوميـــــــديا .  ، لكـــــــن البـــــــد مـــــــن نهايـــــــة ســـــــعيدة زيجـــــــات دون حـــــــب
  . متوسطة رغم الطاقم الكبير
  ليلة حب أخيرة 

  ق أأ ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 
:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما

:  المصــــور.  أحمــــد عيســــى:  مســــاعد المخــــرج.  محمــــد أبــــو يوســــف
 ؛ مونتــــــــــاج  ســــــــــلوى بكيــــــــــر:   مســــــــــاعد مونتــــــــــاج.  ســــــــــمير فــــــــــرج

مهنــــــدس .  ســــــيد محمــــــد:   مكيــــــاج.  مارســــــيل صــــــالح:  نيجــــــاتيف
ـــــاظرم.  حســـــن التـــــونى:  الصـــــوت ـــــور:  هنـــــدس المن .  مـــــاهر عبـــــد الن

ـــــــــديكور ـــــــــذ ال ـــــــــز:  تنفي ـــــــــد العزي حســـــــــن :  ؛ إكسســـــــــوار ســـــــــهير عب
:  ؛ باالشــــــتراك مــــــع محمــــــود رضــــــا:  تصــــــميم الرقصــــــات.  الشــــــريف

أحمـــــــد فـــــــؤاد :  ؛؛ الرقصـــــــة الشـــــــرقية فرقـــــــة رضـــــــا للفنـــــــون الشـــــــعبية
:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  عبــــــد المســــــيح:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  حســــــن

كمــــال  :  مــــدير التصــــوير.  ســــعيد الشــــيخ:   نتــــاجمو .  عمــــر خورشــــيد
  . ] حلمى رفلة : [ إخراج.  كريم

ـــد.  مـــريم فخـــر الـــدين ـــة عبي ـــل.  نبيل ،  عمـــاد حمـــدى.  صـــالح قابي
:  ؛ الراقصــــــة ، حســــــين الشــــــربينى أحمــــــد الحــــــداد.  إبــــــراهيم خــــــان

  . سامية عبد الوهاب:  الوجه الجديد.  هياتم
بحت متزوجـــــــة وأم موجـــــــه ســـــــينمائى يطـــــــارد صـــــــديقة قديمـــــــة أصـــــــ

، ويعثــــر عليــــه قتــــيال تــــتهم  بعــــد هــــذا يتحــــول لمطــــاردة ابنتهــــا.  اآلن
ــــة تتضــــح الحقيقيــــة االبنــــة وتعتــــرف األم درامــــا جنســــية .  ، وفــــى النهاي

  . وغموض ركيكة فنيا ولم تنقذها األسماء الكبيرة
   ليلة الحكم 

Judgment Night 
  ق م ١٠٩)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

[Universal] Largo Entertainment. C: Judy Taylor and 
Lynda Gordon. AscP: Christopher Mollo. M: Alan Silvestri. 
MSups: Karyn Rachtman, Happy Walters. CD: Marilyn 
Vance. E: Timothy Wellburn. PD: Joseph Nemec III. DPh: 
Peter Levy. ExcPs: Lloyd H. Segan, Marilyn Vance. St: 
Lewis Colick and Jere Cunningham. S: Lewis Colick. P: 
Gene Levy. D: Stephen Hopkins. 

Emilio Estevez. Cuba Gooding, Jr. Denis Leary. Stephen 
Dorff. ¤ Jeremy Piven. Erik Schrody, Peter Greene, Michael 
deLorenzo. Christine Harnos, Galyn Görg, Angela 
Alvarado. 
ــــى وســــط شــــيكاجو  ــــاص صــــغير ف ــــة بب ــــى نزهــــة ليلي خمســــة شــــبان ف
ـــــق الـــــرئيس المـــــزدحم إلـــــى الشـــــوارع الجانبيـــــة ،  يخرجـــــون عـــــن الطري

،  ’ ليلــــــة القيامــــــة ‘ أو بالعربيــــــة ’ ليلــــــة الحكــــــم ‘ فــــــإذا بهــــــا جحــــــيم
ـــى لـــم يحلمـــوا بهـــا قـــط فـــى كوابيســـهم يشـــهدون عصـــابة عقـــاقير .  الت

ن هـــم هـــدفا لمطـــاردة داميـــة مـــن ، ومـــن ثـــم يصـــبحو  تقتـــل فـــردا خانهـــا
فــــيلم صــــغير جــــدا .  حــــاول تخمــــين عــــدد النــــاجين.  بيــــت إلــــى بيــــت
الطـــــاقم الشـــــاب الـــــذى يتقدمـــــه نصـــــف المشـــــهور .  لكـــــن مثيـــــر جـــــدا
، لكـــــن النتيجـــــة الكليـــــة  ، لـــــه ســـــقف معـــــين لـــــألداء إيميليـــــو إســـــتيفيز

ــــــاع مرضــــــية ــــــه واإليق ــــــق  ، والفضــــــل أساســــــا إلحكــــــام التوجي ، وللتطبي
بـــــادىء الرعـــــب الـــــذى هــــو هنـــــا رعـــــب الطبقـــــة الوســـــطى الكالســــى لم

انظـــــر الفـــــيلم .  ممـــــا يجـــــرى فـــــى الجـــــوار الغـــــامض فـــــى قـــــاع المدينـــــة
 . ” القنص الليلى “التليفـزيونى المشابه المتزامن 

   ٢/١ليلة الحنة 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥١مصر 
  . أنور وجدى:  إخراج
ــــر ، كمــــال الشــــناوى شــــادية ــــاح القصــــرى، ع ، ســــراج مني ــــد الفت ،  ب

ــــارى منيــــب ــــردوس محمــــد م ،   ، وداد حمــــدى ، إســــتيفان روســــتى ، ف
  . كيتى

،  أعلنــــوا وقتهــــا انهــــم يصــــنعون النظيــــر المصــــرى للواقعيــــة اإليطاليــــة
ســــــــجل  (وذلــــــــك لمجــــــــرد أن الفــــــــيلم مــــــــأخوذ عــــــــن قصــــــــة واقعيــــــــة 

ـــــازلهم عنهـــــا فـــــى الشـــــهر العقـــــارى علـــــى أى حـــــال .  ) ! أصـــــحابها تن
، أغواهــــا أحــــد  ثرة عــــن فتــــاة بســــيطة ابنــــة ممــــرضهــــو ميلودرامــــا مــــؤ 
، لتتحــــول فــــى النهايــــة  ، ثــــم ألقــــى بهــــا هــــى وجنينهــــا الشــــبان األثريــــاء
، وكــــذا ســــتجد  حافــــل بالغنــــاء واالســــتعراض أيضــــا.  إلــــى عــــالم الليــــل

، والمشــــــكلة الوحيــــــدة أن عشــــــرات  هايــــــة ســــــعيدة رغــــــم كــــــل شــــــىء
ـــــدمت ذات القصـــــة دون  ـــــه وبعـــــده ق أى ادعـــــاء األفـــــالم المصـــــرية قبل

  ! مثل ذلك
  ليلة الدخلة 

  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٠مصر 
  . مصطفى حسن:  إخراج

  . ، ماجدة ، عبد الفتاح القصرى ، حسن فايق إسماعيل يس
عــــــاملين بصــــــالون .  كوميــــــديا فــــــارص طريفــــــة ومتدفقــــــة المفارقــــــات

أن الخاطبـــــة قـــــد خـــــدعنهما ’  ليلـــــة الدخلـــــة ‘حالقـــــة يكتشـــــفان فـــــى 
،  يهربــــان مــــن مالحقــــة والــــدى الفتــــاتين.  مــــا لفتــــاتين دميمتــــينوزوجته

حيــــث تقودهمـــــا المطـــــاردة ألحـــــد المســــارح حيـــــث يجـــــدان نفســـــيهما 
ال تــــزال هنــــاك نهايــــة ســــعيدة هــــى .  وقــــد أصــــبحا نجمــــين مشــــهورين

  . العودة لحبيبتيهما األصليتين
  !  ليلة رأس السنة عند بوب

Reveillon chez Bob! 
  ]  بالفرنسية [ق م  ٨١)   ت  ( ١٩٨٤فرنسا 

[Parafrance]. Swanie Productions; T.F.1 Films 
Productions. Scénario de: Denys Granier Deferre, Jacques 
Audiard, Yves Stavrides. <Dialogues: Yves Stavrides.> 
DPh: Alain Derobe. AD: Serge Douy. Sd: Guillaume 
Sciama. E: Jacques Witta. <Musique: Michel Magne,> 
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>Sergio Renucci.< ExcPs: Pierre Tati, Norbert Chalon. <P: 
Norbert Saada. D: Pierre Granier Deferre.> 

<Jean Rochefort. Guy Bedos. Agnes Soral. Michel 
Galabru. Bernard Fresson. And with the participation of: 
Mireille Darc. ¤.> With: Thierry Magnier, Sam Karmann.  
↑ With: Jenny Alpha, Paolo Castorina, Saskia Cohen 
Tanuji, Charly Dalin, Chantal Deruaz, Serge 
Giamberardino, Diane Niederman, Pascal Pistacio, Huguette 
Soriano, Michel Such, Max Vialle. The Children: Laetita 
Auje, Vincent Barazzoni, Gregory Lebe, David Menard. 
كوميـــــــديا ســـــــيريالية بـــــــال لـــــــون أو طعـــــــم أو مغـــــــزى أو حتـــــــى جـــــــو 

ــــــة رأس الســــــنة.  خــــــاص ــــــرة لليل ــــــث يســــــتدعى  الســــــاعات األخي ، حي
متظاهرا ـ  صـــــبى صـــــغير أبـــــاه المصـــــور الصـــــحفى مـــــن سويســـــرا مـــــدعيا 

ـــــاالة أو السخط ـــــالال مب ـــــوب  (أن صـــــديق أمـــــه  ـ  فـــــى ذات الوقـــــت ب ب
ـــرة يضـــربه علـــى رأســـه ) العنـــوان ـــاة لـــم تعـــد مثي ، إلـــى آخـــر  ، وأن الحي

ـــأتى علـــى عجـــل ـــى تجعـــل األب ي ـــم بعطـــه ســـوى .  التلفيقـــات الت هـــو ل
، ورشــــى البــــواب ليرفــــع الالفتــــة الخاصــــة بهــــذا  وصــــف مــــبهم للمكــــان

فــــى ذات الوقـــــت يـــــأتى صـــــديق آخـــــر .  الطبيــــب مـــــن علـــــى المـــــدخل
بعيـــــدا عـــــن  لهـــــذا الشـــــخص ومعـــــه فتـــــاة لقضـــــاء الليلـــــة لـــــدى صـــــديقه

، وينضـــــم لهـــــم جـــــار  يوحـــــد الثالثـــــة جهـــــودهم فـــــى البحـــــث.  زوجتـــــه
متوســــط العمــــر غريــــب األطــــوار يهــــوى األســــلحة والمفرقعــــات ويتعهــــد 

يشـــــمل ذلـــــك أن ينطلـــــق خلفهـــــم !  بقتـــــل كـــــل مـــــن يحـــــدث ضوضـــــاء
، وأن  الســــــــاهرون فــــــــى إحــــــــدى الشــــــــقق بســــــــبب الفتــــــــاة الشــــــــقراء

يســــــتخدمون يحبســــــهم البــــــواب فــــــى قبــــــو تحــــــت األرض فيحفــــــرون و 
، إلـــــى آخـــــر المفارقـــــات التـــــى ال هـــــى كابوســـــية  المتفجـــــرات للخـــــروج

ـــــالوون فـــــى  حقـــــا وال هـــــى مضـــــحكة حقـــــا ـــــى أن يفـــــرغ الب ، وذلـــــك إل
ــــــاء “النهايــــــة علــــــى مجــــــرد حبكــــــة  ــــــة”  فــــــخ اآلب ، وأن  بســــــيطة الطوي

 ! ، وال عالقة لألم به قط بوب ليس إال طبيب االبن

   ٢/١ليلة رهيبة 
  ق أأ ١٠٥)   س/  بيتش ( ١٩٥٧مصر 
  . السيد بدير:  إخراج

، منيـــــــرة  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، شـــــــريفة فاضـــــــل شـــــــكرى ســـــــرحان
  . ، علوية جميل ، عمر الحريرى سنبل

ـــــى الكلمـــــة ـــــف.  أول فـــــيلم مصـــــرى رعـــــب بمعن ـــــاة  قصـــــر مخي ، فت
براعـــــة ال .  ، أمـــــه فـــــى الواقــــع هـــــى أمهــــا هـــــى تربطهــــا عالقـــــة بشــــاب

ــــه شــــهرة ملفتــــة ، األمــــر الــــذى  بــــأس بهــــا فــــى تصــــوير الرعــــب حقــــق ل
  . فى وقته

   ٢/١ليلة الزفاف 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 

:  ســــــيناريو وحــــــوار.  توفيــــــق الحكــــــيم:  قصــــــة.  القــــــاهرة للســــــينما
مــــاهر :  مهنــــدس المنــــاظر.  فتحــــى قاســــم:  مونتــــاچ.  يوســــف عيســــى

  . بركات:  إخراج.  كمال كريم:  مدير التصوير.  عبد النور
، شــــــــــمس  ، أحمــــــــــد رمــــــــــزى ، أحمــــــــــد مظهــــــــــر ســــــــــعاد حســــــــــنى

  . ، ثريا فخرى ، حسين رياض ، عقيلة راتب البارودى
ـــــة طريفـــــة الفكـــــرة ـــــديا عاطفي ، لكـــــن يعيبهـــــا عـــــدم دقـــــة رســـــم  كومي

ـــاة تحـــب شـــابا مســـتهترا .  مالمـــح البطلـــة ـــتم  (هـــى فت ـــم ي حتـــى هـــذه ل
، فلــــم تعــــد لــــدى المشــــاهد بوصــــلة تعــــاطف واضــــحة معــــه  الجــــزم بهــــا
،  ى تبعـــــــدها أمهـــــــا عنـــــــه تـــــــدعى مرضـــــــها بالقلـــــــب، وكـــــــ ) أو ضـــــــده

هــــذا هــــو أفضــــل الشخصــــيات .  وتورطهــــا فــــى زواج مــــن طبيــــب جــــاد
:  ) ومـــن ثـــم كـــان بإمكـــان أحمـــد مظهـــر أن يصـــنع منهـــا شـــيئا (تبلـــورا 

ـــــع معهـــــا  جـــــاد مكـــــرس لعملـــــه ال يهـــــتم كثيـــــرا بمســـــألة النســـــاء ، ويتب
ــــدما تصــــارحه بحبهــــا  ــــل عن ــــالى النبي ــــب اســــتراتيجية الســــلوك المث وتطل

ــــــــيللته وســـــــيارته  أن ال يلمســـــــا بعضـــــــيهما ـــــــة ف ـــــــى هـــــــذا هدي ، بمـــــــا ف
ـــد .  بمناســـبة الطـــالق الموعـــود ـــم يكـــن يخطـــط فـــى الواقـــع لغـــزو أكي ل

لقلبهـــــــا لكـــــــن هـــــــذا هـــــــو مـــــــا حـــــــدث فعـــــــال فـــــــى النهايـــــــة الســـــــعيدة 
المشـــــكلة أن البطلـــــة لـــــم ترســـــم علـــــى مقنـــــع كواقعـــــة فـــــى .  المتوقعـــــة

ا هــــو مصــــدر غفلتهــــا عــــن ، وأن هـــذ الحـــب األعمــــى لحبيبهــــا الشــــاب
هــــذا .  ، ولــــم ترســــم كشخصــــية تعــــانى متاعــــب النضــــج مثاليــــة زوجهــــا

، التـــــى لـــــم تظهـــــر قـــــط أن  التشـــــوش الـــــدرامى فاقمتـــــه ســـــعاد حســـــنى
، أو أن شخصـــــــيتها تنمــــــو نحــــــو شــــــىء مـــــــا  هنــــــاك صــــــراعا داخلهــــــا

، ثـــــم معجبـــــة  ، فتراهـــــا فـــــى لحظـــــة متمســـــكة بحبيبهـــــا الشـــــاب بعيـــــد
.  كـــــرر الـــــدورة مـــــرات بـــــدت ال نهائيـــــة، ولتعـــــود لت بشخصـــــية زوجهـــــا

ولــــــذا تظــــــل مغتاظــــــا طــــــوال الفــــــيلم مــــــن مجــــــرد تــــــأخر غيــــــر مفهــــــوم 
آخـــــر أفـــــالم حســـــين .  لوصـــــولها لنتيجـــــة بـــــدت واضـــــحة مـــــن البدايـــــة

  . ، إذ رحل كالهما بعده بقليل رياض وثريا فخرى معا
  ليلة زواج آخر األبناء 

  ]  )  تليفـزيون (فـيديو  [ق م  ٦٠)  ت ( ١٩٨٦مصر 
ـــــــزيون جــــــالل :  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليف

  . محمد الشال:  إخراج.  الغزالى
،  ، ناريمــــــان ، أحمــــــد حســــــين ، إحســــــان القلعــــــاوى محمــــــد رضــــــا

  . ، راوية عامر ، يوسف حسين سحر طلعت
، فـــــإذا بكــــــل  ، يتــــــذكر األبـــــوان حياتهمـــــا ليلـــــة زواج آخـــــر األبنـــــاء

أدوار .  ط الطــــــرف اآلخـــــــرمنهمــــــا عالقــــــة حـــــــب أخــــــرى تثيــــــر ســـــــخ
صـــــغيرة جـــــدا لكـــــل الممثلـــــين باســـــتثناء البطلـــــين األساســـــيين واللـــــذان 

عمــــــل تليفـــــــزيونى صــــــغير .  ال يظهــــــر ســــــواهما بعــــــد الــــــدقائق األولــــــى
تــــدور .  ويســــتحوذ عليــــك ســــريعا رغــــم الطــــابع المســــرحى المغــــرق لــــه

معظــــــم المناقشــــــات حــــــول التنــــــاقض بــــــين الحــــــب والعشــــــرة الطويلــــــة 
، وهــــل ينعــــدم التواصــــل بعــــد كــــل تلــــك  ة لكــــل منهمــــاوالقــــوة النســــبي

األفكــــــار كلهــــــا عامــــــة وتركــــــت .  الســــــنين أم يوجــــــد بشــــــكل مختلــــــف
  . لفهم المتلقى

  ليلة ساخنة 
  ق م ١٠٧)   س/  النصر ( ١٩٩٦مصر 

ـــــــة ـــــــق الصـــــــبان.  د:  قصـــــــة وســـــــيناريو.  أفـــــــالم مصـــــــر العربي ؛  رفي
ــــــاج.  محمــــــد أشــــــرف:  حــــــوار ــــــايز واصــــــف:  إدارة اإلنت ــــــتج ا.  ف لمن
ـــــــن:  المنفـــــــذ ـــــــدس:  ميكســـــــاج.  محمـــــــد زي .  مجـــــــدى كامـــــــل/  مهن

مــــدير .  أحمــــد متــــولى:  مونتــــاچ.  مــــودى اإلمــــام:  موســــيقى تصــــويرية

:  شـــــارك فــــــى الســـــيناريو والحــــــوار.  هشــــــام وديـــــد ســــــرى:  التصـــــوير
  . عاطف الطيب:  إخراج.  واصف فايز:  إنتاج.  بشير الديك

حســــــــن .  د زيــــــــانســــــــي:  بطولــــــــة.  ¤.  لبلبــــــــة.  نــــــــور الشــــــــريف
ســــــــعيد .  محمــــــــد طــــــــه:  الطفــــــــل.  عــــــــزت أبــــــــو عــــــــوف.  األســــــــمر
ـــــد العظـــــيم.  طرابيـــــك ـــــونس:  ضـــــيفة الشـــــرف.  حجـــــاج عب .  ســـــناء ي

:  اشـــــــترك فـــــــى التمثيـــــــل ↑ ␡.  محمـــــــد متـــــــولى:  ضـــــــيف الشـــــــرف
ــــــد الجــــــواد ســــــلوى عثمــــــان ، محمــــــد  ، هشــــــام عثمــــــان ، محمــــــد عب

،  ، حســــــــن الــــــــديب ، إينــــــــاس مكــــــــى ، يســــــــرى العشــــــــماوى شــــــــرف
،  ، خالـــــد محمـــــد ، محمـــــد لطفـــــى ، ناصـــــر شـــــاهين مـــــد عابـــــدينمح

ــــــل ــــــة فــــــايز نبي ،  ، أحمــــــد الســــــقا قمــــــورة:  ، الراقصــــــة ، عــــــادل عطي
، جمــــال عــــزت  ، صــــبرى الهــــوارى ، حســــين عرعــــر إبــــراهيم الطــــوخى

  . بدران
ــــــة لدرجــــــة تكــــــاد تكــــــون اســــــتثنائية فــــــى ســــــينما  ــــــة ومتقن درامــــــا قوي

عـــــدة جهـــــود فـــــى   الفضـــــل الـــــرئيس لتكـــــاتف.  التســـــعينات فـــــى مصـــــر
، بــــــدأ المصــــــريون  لألســــــف.  كتابــــــة المخطوطــــــة وبــــــاألخص حوارهــــــا

ــــــه فــــــرد  ــــــأخرا جــــــدا أن األفــــــالم شــــــىء ال يمكــــــن أن يكتب يــــــدركون مت
ــــــاد.  واحــــــد ــــــوق متوســــــطه المعت ــــــب ف ــــــه الطي ، ووجــــــوده  أيضــــــا توجي

.  ) عـــدا هنـــات قليلـــة (واضـــح فـــى كـــل لقطـــة وكـــل نطـــق جملـــة حـــوار 
ــــه  ليلــــة رأس الســــنة حيــــث ســــائق تاكســــى يأمــــل فــــى جمــــع مــــائتى جني
، وعــــاهرة معتزلــــة تقبــــل العمــــل  حتــــى الصــــباح إلجــــراء عمليــــة لحماتــــه

،  فــــى هــــذه الليلــــة لســــداد المشــــاركة المطلوبــــة منهــــا لتــــرميم المنــــزل
.  لكــــن ســــائق الثــــرى الــــذى ذهبــــت لقضــــاء الليلــــة معــــه يســــرق أجرهــــا

يلتقيـــــان ويتعـــــاطف معهـــــا فـــــى بحثهـــــا عـــــن الثـــــرى الـــــذى عرفـــــت أنـــــه 
أحـــــــداث .  اء الســـــــهرة بشـــــــارع الهـــــــرم وتشـــــــهد الليلـــــــةذهـــــــب لقضـــــــ

، شـــــــريط  ، وإيقـــــــاع ســـــــريع ملفـــــــت وتصــــــوير شـــــــوارع مثيـــــــر حاشــــــدة
ــــــرة ــــــل بــــــأنجح األغــــــانى المصــــــرية لتلــــــك الفت ، وقبــــــل  موســــــيقى حاف

ــــــــان كشخصــــــــين  ــــــــدوران الرئيســــــــان المحبب ــــــــة ال الكــــــــل ســــــــيد وحوري
ــــل أن يكتســــبا تعــــاطف  ــــا قب ــــى القلــــب يكتســــبان تعاطفن مكــــافحين طيب

، ويظـــل واحـــدا مـــن أجمـــل األفـــالم المصـــرية  ضـــهما الـــبعضوحـــب بع
حبكـــــة النهايـــــة قتـــــل .  وأكثرهــــا اجتهـــــادا وحيويـــــا فـــــى أزمتهــــا البائســـــة

وكيـــــل تســـــفير إســـــالميين الفغانســـــتان وتركـــــه نحـــــو مليـــــون جنيـــــه فـــــى 
وعنـــــدما يـــــذهبان لتســــــليم النقـــــود للشـــــرطة تتهمـــــه هــــــذه .  ســـــيارتهما
ــــل ــــه إخفــــاء النقــــود لحــــ بالقت ــــق، فتقــــرر زميلت .  ين خروجــــه مــــن التحقي

هـــــــذه النهايـــــــة الوجوديـــــــة قـــــــد تكـــــــون مربكـــــــة المغـــــــزى مـــــــن منظـــــــور 
  . أخالقى

  ليلة شتاء دافئة 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨١مصر 

ـــــع دور العـــــرض [ ـــــه :  ســـــيناريو.  ن.  أفـــــالم ف]  مصـــــر للتوزي وجي
:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  ســـــــمية عبــــــد الحميـــــــد:  حـــــــوار.  نجيــــــب

ـــــاچمون.  عمـــــر خورشـــــيد ـــــدير التصـــــوير.  فتحـــــى داوود:  ت ســـــعيد :  م
  . أحمد فؤاد:  إخراج.  شيمى

، ســــــالمة  ، نبيــــــل بــــــدر ، محمــــــود المليجــــــى ، يســــــرا عــــــادل إمــــــام
، وفيــــــق  ، نبيــــــل الدســــــوقى ، وحيــــــد ســــــيف ، محمــــــد خيــــــرى إليــــــاس
  . ، منى عبد اهللا ، مرفـت كاظم فهمى

ـــــأس بهـــــا للفـــــيلم األميركـــــى الشـــــهير   حـــــدث ‘معالجـــــة مصـــــرية ال ب
ــــــــــة ١٩٣٤’  ذات ليلــــــــــة .  ، وإن كــــــــــان كالعــــــــــادة ال محــــــــــل للمقارن

، وفــــى رحلــــة  ، عمــــن هربــــت ليلــــة زفافهــــا كوميــــديا رومانســــية جيــــدة
الســـفر قابلـــت صـــحفيا اشـــتركا فـــى مغـــامرة الهـــرب رغـــم إعـــالن أبيهـــا 

، بــــالطبع إلــــى أن يــــأتى الحــــب وينقلــــب  عــــن مكافــــاة لالرشــــاد عنهــــا
يــــوم  “االقتباســــات انظــــر للبحــــث فــــى موضــــوع .  الطــــابع إلــــى الحــــزن

  . ” من عمرى
   ٢/١ليلة عسل 

  ق م ٨٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٩٠مصر 
قصــــة .  المنــــى لإلنتــــاج والتوزيــــع]  أفــــالم مصــــر العربيــــة شــــامل  [

ــــــى الصــــــاوى:  وســــــيناريو وحــــــوار عمــــــاد :  مســــــاعد مخــــــرج أول.  من
موســـــــيقى .  مجـــــــدى كامـــــــل/  مهنـــــــدس:  ميكســـــــاچ.  عبـــــــد العظـــــــيم

ــــــو:  تصــــــويرية ــــــتج الفنــــــى.  الســــــعود حســــــن أب ــــــد الحميــــــد :  المن عب
.  للرسوم المتحركــــــــــةـ  ســــــــــتديو عبــــــــــد العلــــــــــيم :  المقدمــــــــــة.  داود

.  كمــــــال كــــــريم:  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ
  . محمد عبد العزيز:  إخراج.  منى الصاوى:  إنتاج

:  مــــع.  ¤.  فــــى.  ســــماح أنــــور.  ســــهير البــــابلى.  عــــزت العاليلــــى
عبــــــد العظــــــيم .  نعيمــــــة الصــــــغير.  ميمــــــى جمــــــال.  فىحســــــن مصــــــط
.  خالـــــد النبـــــوى:  والوجـــــه الجديـــــد.  كمـــــال أبـــــو ريـــــة.  عبـــــد الحـــــق

ــــق الكــــردى ، كــــوثر رمــــزى أحمــــد حســــين ــــة.  ، توفي ،  أحمــــد أبــــو عبي
،  ، حمـــــدى ســـــالم ، حســـــين عرعـــــر ، ســـــميحة محمـــــد حســـــن شـــــبل

ــــــى.  أحمــــــد البرعــــــى ــــــؤاد فرغل ــــــات صــــــالح ف ــــــد ، عناي ــــــة زاي ،  ، بدري
،  مـــــاهر إســـــماعيل.  ، ســـــليمان داود ، بسبوســـــة شـــــام عبـــــد القـــــادره

ــــؤاد ــــروت ، ســــمير رســــتم فــــاتن ف ، ســــيد  ، صــــباح محمــــود ، نيفـــــين ث
ــــــــب.  ماجــــــــدة عاصــــــــم:  نجمــــــــة التليفـــــــــزيون.  حســــــــن ،  ســــــــيد غري

، حســــين  ، چيهــــان نصــــر ، أحمــــد ســــامى عبــــد اهللا اعتــــدال المصــــرى
ـــــوانى ـــــام ســـــعيد الحل ، ياســـــمين  ، محســـــن أحمـــــد ســـــيد عـــــالم.  ، هي
ـــاقى حســـن محمـــود ـــد الب ـــى ، عب صـــالح .  ، ســـالم نفـــادى ، ســـعاد عل

ـــــة ـــــو الغرب ـــــدوى محمـــــود ، شـــــريف أحمـــــد أب ،  ، محمـــــود الســـــعيد ، ب
  . أحمد فهمى

، خاصــــة  مســــئولة تنظــــيم أســــرة تصــــبح حــــامال فتثــــور عليهــــا أســــرتها
كوميــــديا متواضــــعة المســــتوى .  وإن ابنتهــــا حامــــل فــــى نفــــس الوقــــت

العنـــــوان ينطــــــق  .  وف إنتـــــاج صـــــغير متعثـــــرصـــــنعت بركاكـــــة فـــــى ظـــــر 
، وذلـــــــك طبقـــــــا  كمبتـــــــدأ وخبـــــــر ولـــــــيس كمضـــــــاف ومضـــــــاف إليـــــــه

  . لتعليقات مسار الصوت فى عناوين البداية
   ٢/١ليلة العيد 

  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٩مصر 
ـــــالم المتحـــــدة ؛ الحـــــوار  أنـــــور وجـــــدى:  القصـــــة والســـــيناريو.  األف

ــــــــــو الســــــــــعود األ:  واألغــــــــــانى ــــــــــارىأب :  ؛ الموســــــــــيقى واأللحــــــــــان بي
:  تســــــــجيل األغــــــــانى.  ؛ محمــــــــد البكــــــــار > محمــــــــود الشــــــــريف <

:  ؛ مهنـــــــدس المنـــــــاظر كـــــــارل:  ؛ تســـــــجيل الحـــــــوار عزيـــــــز فاضـــــــل

ــــــاچ.  ] هــــــاجوب أصــــــالنيان [ـ  هــــــاجوب  .  كمــــــال الشــــــيخ:  المونت
  .  حلمى رفلة:  اإلخراج.  عبد الحليم نصر:  التصوير

إســــــــماعيل  [ـ  ســــــــماعيل ياســــــــين إ >،  شــــــــادية:  تمثيــــــــل وغنــــــــاء
لــــــــوال :  باالشــــــــتراك مــــــــع.  < ، حســــــــن فــــــــايق ، شــــــــكوكو ] يــــــــس

، زينــــــــات  ، عبــــــــد الفتــــــــاح القصــــــــرى إليــــــــاس مــــــــؤدب >؛  صــــــــدقى
، ســـــعيد أبــــــو  ] إســـــتيفان روســـــتى [ـ  إســـــتفان روســـــتى .  < صـــــدقى
؛ والوجــــه  ، حســــين عيســــى ، عبــــد الحميــــد زكــــى ، فريــــد شــــوقى بكــــر

  .  فرقة عاكف العالمية:  تراك مع؛ باالش نور الدين:  الجديد
، وسلســــــــلة مغــــــــامرات  األبطــــــــال الثالثــــــــة أخــــــــوة يعشــــــــقون الفــــــــن

ومتاعــــب وكفــــاح مــــن أجــــل الحصــــول علــــى شــــغل فــــى ملهــــى يمتلكــــه 
ـــــــانى ـــــــة مصـــــــرية مصـــــــرى ولبن ـــــــد البطل ـــــــدها  ، األول يري ، واآلخـــــــر يري

تتنكــــر هــــى فــــى الشخصــــيتين حيــــث يقــــع االثنــــان فــــى حبهــــا .  لبنانيــــة
ــــــة .  ) ! ا شخصــــــية ويكــــــره األخــــــرىيحــــــب كــــــل منهمــــــ ( ــــــى النهاي ف

ــــرى الــــذى يحبهــــا ــــى تتــــزوج مــــن الشــــاب الث .  تكشــــف هــــى الســــر حت
ــــأدوار تنطبــــع عــــادة فــــى  كوميــــديا غنائيــــة مغرقــــة مــــن كافــــة الممثلــــين ب

  . الذاكرة
   ٢/١ليلة غرام 

  ق أأ ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٥١مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

، زينـــــــب  ، حســـــــين ريـــــــاض ، جمـــــــال فـــــــارس مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين
ــــــارس صــــــدقى ــــــاس ف ــــــردوس محمــــــد ، محمــــــود المليجــــــى ، عب ،  ، ف

ــــــوح نشــــــاطى ــــــل فت ــــــراهيم ، زوزو نبي ، ســــــميحة  ، ماجــــــدة ، نجمــــــة إب
ــــــق ــــــزة حلمــــــى ، وداد حمــــــدى ، زوزو حمــــــدى الحكــــــيم توفي ،  ، عزي

  . سعيد أبو بكر
ــــل الخمســــينيات ــــرمن أوائ ــــاة ملجــــأ .  فــــيلم رومانســــى مصــــرى كبي فت

يحبهــــا الطبيــــب لكــــن أهلــــه يقفــــون .  تعمــــل ممرضــــة، تخــــرج ل رقيقــــة
، كــــذا التصــــوير وإقنــــاع  عمــــل درامــــى قـــوى وأداء فــــائق.  ضـــد الــــزواج

توجيــــــــه الميلودرامــــــــا الحــــــــظ أيضــــــــا الضــــــــخامة الملحوظــــــــة للطــــــــاقم 
  .الداعم

   ٢/١ ٧ليلة فى شهر 
  ق م ١٠٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٨مصر 

قصــــــة وســــــيناريو .  إيــــــه تــــــى فــــــيلم]  تاميــــــدو  أفــــــالم البلجــــــون [
مهنــــدس .  إبــــراهيم زكــــى:  المنــــتج المنفــــذ.  مهــــدى يوســــف:  وحــــوار

مــــــدير .  صــــــالح عبــــــد الــــــرازق:  مونتــــــاچ.  جميــــــل عزيــــــز:  الصــــــوت
.  ، محمـــــد شوشـــــة إبـــــراهيم زكـــــى:  إنتـــــاج.  كمـــــال كـــــريم:  التصـــــوير
  . عمر عبد العزيز:  إخراج

حســــــين .  أحمــــــد راتــــــب.  ميرفـــــــت أمــــــين ↑،  عــــــزت العاليلــــــى ↓
.  ، محمــــــود أبــــــو زيــــــد ، محمــــــد نــــــاجى نعيمــــــة الصــــــغير.  بينىالشــــــر 

عثمــــــان .  ، عــــــالء ولــــــى الــــــدين ، محمــــــد الصــــــاوى عمــــــاد الشــــــربينى
.  ، زيـــزى فريـــد ، بدريـــة عبـــد الجـــواد ، عفـــاف مصـــطفى عبـــد المـــنعم

ـــــدين ـــــة شـــــمس ال ـــــدين ، أحمـــــد كمـــــالى نادي ـــــن ال ـــــس زي ، حـــــافظ  ، ي
  . ، نورا عبد العزيز األبيارى

زوجــــــين متناقضــــــى الشخصــــــية لكــــــن بــــــالغى  كوميــــــديا ممتعــــــة عــــــن
المصــــــــداقية فــــــــى ذات الوقــــــــت ومــــــــع أداء محبــــــــب مــــــــن النجمــــــــين 

، بينمــــا الــــزوج ال  الزوجــــة تــــدس أنفهــــا فيمــــا يجــــرى حولهــــا.  لكليهمــــا
،  تكتشــــف أن ابــــن صــــاحب العمــــارة يخفــــى عقــــاقير بهــــا.  يعنيــــه هــــذا

ـــــزوج ـــــه رغـــــم تحـــــذيرات ال ـــــغ عن ـــــدى .  وتبل ـــــل الشـــــرطة الشـــــاب ل تقت
اآلن الجــــــزء .  ، ووالــــــده يريــــــد الثــــــأر بقتــــــل البطلــــــة الهــــــرب محاولتــــــه

ــــزوج أن يصــــبح شخصــــية صــــدامية ومواجهــــة  ــــى ال ــــارة أن عل ــــر إث األكث
  . ألول مرة فى حياته
   ٢/١ليلة القتل 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٤مصر 
األهـــــرام للســـــينما ]  أفـــــالم النصـــــر األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو  [

.  ســــــامى نصــــــير:  موســـــيقى.  مصـــــطفى محــــــرم:  تــــــأليف.  والفــــــيديو
ـــــــاچ ـــــــات الســـــــايس:  مونت .  محمـــــــد طـــــــاهر:  مـــــــدير التصـــــــوير.  عناي
  . أشرف فهمى:  إخراج.  هشام محسن:  إنتاج

، ممـــــدوح عبـــــد  ، إلهـــــام شـــــاهين ، فـــــاروق الفيشـــــاوى فيفـــــى عبـــــده
، محمـــــد  ، عـــــالء ولـــــى الـــــدين ، زوزو نبيـــــل ، خالـــــد محمـــــود العلـــــيم
  . عائشة الكيالنى،  ، عطية عويس الصاوى

بمصـــــرع البطلـــــة  ـ  بعيد آيـــــة قرآنيةـ  ، تبـــــدأ  درامـــــا غمـــــوض روتينيـــــة
ــــة واســــعة النفــــوذ ــــم تســــترجع الماضــــى فــــى ســــياق  وهــــى ســــيدة ثري ، ث

ـــــق مـــــن أجـــــل كشـــــف لغـــــز الجريمـــــة ـــــدئيا تلتصـــــق التهمـــــة .  التحقي مب
، ثــــم تتجــــه الخيــــوط شــــيئا فشــــيئا  بابنهــــا الغاضــــب مــــن غراميــــات أمــــه

ـــــب الطـــــب المتفـــــوق  تعمـــــل لـــــديها نحـــــو فتـــــاة فقيـــــرة ، وحبيبهـــــا طال
،  الـــــذى انتـــــزع منـــــه ابـــــن الســـــيدة وظيفـــــة المعيـــــد بفضـــــل أمـــــوال األم

وعشـــيق األخيـــرة وصـــديق ابنهـــا الـــذى لجـــأت الفتـــاة إلـــى فراشـــه بعـــد 
الفتــــــاة ســــــرقت عقــــــدا بمليــــــون جنيــــــه مــــــن .  أن هجرهــــــا هــــــذا االبــــــن

ــــــه  ـ  ةأو المــــــؤامرة الثالثيـ  ، ومــــــا يكشــــــف الجريمــــــة  القتيلــــــة أن ترتدي
،  المغنيــــة الســــابقة الفقيــــرة التــــى تقــــيم معهــــا الفتــــاة فــــى خيــــام اإليــــواء

وذلـــــــــك لـــــــــدى قـــــــــدوم التليفــــــــــزيون لتصـــــــــوير األحـــــــــوال فـــــــــى هـــــــــذه 
، وقــــد شــــهدت  كالعــــادة فيفــــى عبــــده هــــى كــــل العــــرض.  المخيمــــات

شــــوارع القــــاهرة حــــرب اعالنــــات ممولـــــة منهــــا تحــــذف اســــم زميلتهـــــا 
ا لـــــم نعـــــد نفهمـــــه هـــــو لمـــــاذا تصـــــر لكـــــن مـــــ.  مـــــن هـــــذه الملصـــــقات

ــــــــذهب إلــــــــى  ــــــــده ســــــــوف ت ــــــــى عب ــــــــة علــــــــى أن فيف ــــــــات الديني األدبي
، تتـــرجم آيـــات  ، وهـــى التـــى تقـــدم أفالمـــا دينيـــة قلبـــا وقالبـــا الجحـــيم

  ! ؟ محددة إلى وسيط السينما كهذا الفيلم
  ليلة القناص 

Night of the Hunter 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٧)   ت  ( ١٩٩١أميركا 

Diana Kerew Productions; Konigsberg International; The 
Sanitsky Company [The Konigsberg/ Sanitsky Company]. 
E: Skip Schoolink. PD: Charles Bennett. DPh: Ron Orieux, 
C.S.C. M: Peter Manning Robinson. Based on the N: Davis 
Grubb. ExcP: Diana Kerew. TP: Edmond Stevens. D: David 
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Greene.  PMg: Claude Lawrence, Jr. C: Chez Casting 
-Shay Griffin. CD: Jai Galati. 

Richard Chamberlain. ¤. Str: Diana Scarwid. Amy 
Bebout, Reid Binion. Ray McKinnon, Mary Nell 
Santacroce. And Burgess Meredith -as Birdy. ␡ SptCast: Ed 
Grady, Joe Insoce, Bobby McLamb, Rich Valliere, George 
Nannarello, Jeff Pillars, Pat Hall. Dick Olsen, Tony 
Franciscus, Bob Pentz, Rick Warner, Michael Burgess, Rob 
Traveiler, Paula Dean. PExc: Jayne Bieber; Stunt 
Coordinator: Gary Epper; Marine Coordinator: Capt. Jeff 
Johnson. 

، لكــــن شخصــــا يقتــــل  رب أســــرة يســــرق متجــــرا ليــــدبر مــــاال ألســــرته
، ثــــم يلقــــى هــــو نفســــه مصــــرعه فــــى المستشــــفى  أثنــــاء تبــــادل النيــــران

علـــى يـــد ســـجين آخـــر أراد معرفـــة أيـــن خبـــأ مبلـــغ الخمســـين ألفـــا التـــى 
يخــــرج األخيــــر ويــــذهب لألســــرة مــــدعيا أنــــه قــــس يحمــــل .  هــــرب بهــــا

أن الصــــبى الــــذى يحــــوز النقــــود دون علـــــم  المشــــكلة.  وصــــية أبــــيهم
، كـــان قـــد تلقـــى آخـــر نصـــيحة مـــن أبيـــه تقـــول لـــه أن ال  أى أحـــد آخـــر

ــــــدينين ــــــدا بالمت ــــــق أب ــــــالطبع هــــــذا الشــــــخص أو  يث ، دون أن يقصــــــد ب
المهـــــم أن النتيجـــــة تتابعـــــات عنيفـــــة يرتكبهـــــا البطـــــل !  غيـــــره تحديـــــدا

قى ميلودرامـــــا رعـــــب غيـــــر خـــــوار .  ضـــــد االبـــــن وأمـــــه وأختـــــه الصـــــغرى
، مـــــع إتقـــــان عـــــام للعناصـــــر ال ســـــيما  متوســـــطة اإلثـــــارة فـــــى مجملهـــــا

ـــــل ـــــا الشـــــمالية.  التمثي ـــــى كاروالين ـــــر .  األحـــــداث والتصـــــوير ف دور غي
 . تقليدى لتشامبرلين نال عنه جائزة إيمى ألحسن ممثل

  ليلة ال تنسى 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 

:  اريو وحــــــوارقصـــــة وســـــين.  الشـــــرق األوســـــط لإلنتـــــاج الســـــينمائى
ـــــــدين:  مخـــــــرج أول.  م.  صـــــــبرى عـــــــزت .  ؛ م مصـــــــطفى جمـــــــال ال
ــــدس الصــــوت.  عــــدلى يوســــف:  مخــــرج ثــــان :  تســــجيل الحــــوار مهن

كبيـــــــــر .  أنـــــــــدريا زانـــــــــديلس:  مهنـــــــــدس الصـــــــــوت.  جميـــــــــل عزيـــــــــز
:  موســـــــيقى الرقصـــــــات.  نصـــــــرى عبـــــــد النـــــــور:  مهندســـــــى الصـــــــوت

مــــــــدير  . فــــــــؤاد الظــــــــاهرى:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية.  هــــــــانى مهنــــــــى
ــــــاج ــــــد الجــــــواد:  اإلنت ــــــتج المنفــــــذ.  ســــــمير عب ــــــد الحكــــــيم :  المن عب
ــــــاچ <.  أحمــــــد ــــــر :  مــــــدير التصــــــوير.  فتحــــــى داود:  مونت ــــــى خي عل

  . > حسن يوسف:  إخراج.  اهللا
عمــــاد .  نجــــوى فــــؤاد:  مــــع.  ¤.  حســــن يوســــف.  ميرفـــــت أمــــين

ــــدر فكــــرى أباظــــة.  يوســــف فخــــر الــــدين.  حمــــدى لطفــــى .  ، نبيــــل ب
، علـــى  ، أحمـــد مرســـى ، شـــوقى بركـــة د الغنـــى النجـــدى، عبـــ منصـــور

، محمـــــــد  ، ألـــــــيكس ، بهـــــــاء الـــــــدين ، إبـــــــراهيم صـــــــبح عـــــــز الـــــــدين
  .  الشلقانى

.  البطلــــة تهــــرب ألســــوان مــــن أزمتهــــا النفســــية بعــــد مصــــرع خطيبهــــا
ـــة بواســـطة العصـــابة ـــاك تصـــبح شـــاهدة علـــى جريمـــة قتـــل ومختطف ،  هن

 شـــــىء مقنــــــع ال.  لكـــــن الحـــــب ينمــــــو مـــــع عضــــــو العصـــــابة الشــــــاب
  . الشىء مثير

  ☺ ليلة للذكرى 
A Night to Remember 

  ق أأ ١٢٣)  — ( ١٩٥٨بريطانيا 
Rank. M: William Alwyn. E: Sidney Hayers. PD: Alex 

Vitchinsky. DPh: Geoffrey Unsworth. S: Eric Ambler; 
Based on the N: Walter Lord. P: William Macquitty. D: Roy 
Baker -[ Roy Ward Baker]. 

Kenneth More, Honor Blackman, Michael Goodliffe, 
David McCallum, George Rose, Anthony Bushell, Ralph 
Michael, John Caimey, Kenneth Griffith, Frank Lawton, 
Michael Bryant, Jill Dixon, Laurence Naismith, Alec 
McCowen. 

ـــــة ب ـــــة معالجـــــة بريطاني ـــــة البراعـــــة لقصـــــة غـــــرق الســـــفينة اإلنجليزي الغ
ـــــــة  الشـــــــهيرة تـــــــأتى بعـــــــد خمـــــــس ســـــــنوات مـــــــن المعالجـــــــة الهوليوودي

أكثـــــر الجميـــــع أســـــطورية  ١٩٩٧وانظـــــر أيضـــــا فـــــيلم  (”  تايتانيـــــك “
، وذلــــــــك رغــــــــم الوثائقيــــــــة الزائــــــــدة بحيــــــــث  ) ” تيتانيــــــــك “بعنــــــــوان 

ــــــــى  ــــــــاك حبكــــــــة أو حت ــــــــر ‘يصــــــــعب القــــــــول أن هن ــــــــالمعنى ’  كركت ب
ـــــدر  ـــــاطقين ال ـــــل الن ـــــين المـــــائتى ممث رقـــــم قياســـــى فـــــى  (امى للكلمـــــة ب
، مـــــن ناحيـــــة اشـــــباع  النجـــــاح جـــــاء مـــــن الرهـــــان المـــــزدوج.  ) الواقـــــع

الفضــــول التقنــــى لــــدى المشــــاهد للغــــز غــــرق بــــاخرة ســــمعتها الوحيــــدة 
أنهـــا ال تغـــرق ذلـــك الغـــرق الـــذى لـــم يتطلـــب أكثـــر مـــن ســـاعة واحـــدة 

أو مجموعـــــــة ـ  بكـــــــة ، ومـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى تقـــــــديم الح أو نحوهـــــــا
الميلودراميــــــــة المــــــــؤثرة المتوقعــــــــة مــــــــن فــــــــيلم الكــــــــوارث  ـ  الحبكات

.  ) فــــــيلم هوليــــــوود األســــــبق تجاهــــــل الشــــــق األول بالكامــــــل تقريبــــــا (
ـــــة  البنيـــــة الدراميـــــة تلتـــــزم علـــــى العكـــــس مـــــن الفـــــيلم المـــــذكور بالتركيب

ـــــة لفـــــيلم الكـــــوارث ، وهـــــى حشـــــد أكبـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن  التقليدي
، وهـــــى مبنيـــــة علـــــى بحـــــث موســـــع فـــــى قصـــــص  القصـــــص الصـــــغيرة
لكــــــن البراعــــــة المتميـــــزة هنــــــا أن اســــــتطاع مــــــن .  الركـــــاب الحقيقيــــــين

خــــالل هــــذه القصــــص الوصــــول لمــــا يمكــــن وصــــفه بجــــوهر الســــلوك 
، والطاقــــــات التــــــى تتفجــــــر منــــــه فــــــى لحظــــــات األزمــــــات  اإلنســــــانى
، يضــــــعه مــــــع  طــــــاقم هائــــــل مــــــن الممثلــــــين رائــــــع جميعــــــه.  الكبــــــرى

ق لبقيـــــة العناصـــــر كأحـــــد أفضـــــل أفـــــالم الكـــــوارث فـــــى  التكامـــــل الفـــــائ
تصـــــوير فنـــــان الكـــــاميرا البريطـــــانى األكبـــــر چيفـــــرى .  كـــــل األوقـــــات

أنســـــــويرث قطعـــــــة أســـــــتاذية فـــــــى حقلهـــــــا وتســـــــتحق تنويهـــــــا خاصـــــــا 
فعلــــى )  نمــــوذج النهايــــة الغــــارق (، أمــــا مشــــاهد المــــؤثرات  بالتأكيــــد

 . العكس ال ترقى ألفضل إنجازات ذلك الوقت

  رة ليلة ممط
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٣٩مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

ــــى ــــى مــــراد يوســــف وهب ،  ، بشــــارة يــــواكيم ، إســــتيفان روســــتى ، ليل
  . ، فردوس محمد محمود المليجى

ـــــة ـــــزل  ميلودرامـــــا بدائي ـــــم ت ـــــة وإن ل ـــــيس لهـــــا إال قيمتهـــــا التاريخي ، ل
ــــين الحــــين واآلخــــر ــــا ب ــــد.  تعــــرض تليفزيوني ، صــــار  سأرســــتقراطى مهن

ـــــر ـــــالموت اآلن شـــــديد الفق ـــــه مهـــــددة ب ـــــى نفـــــس الوقـــــت  ، ووالدت ، ف
ــــة انقــــاذا لســــمعتها ــــزواج مــــن ثري ــــه ال ــــد .  الــــذى يعــــرض علي ويعــــود وال

التــــى ’  فـــانى ‘الخـــط األساســـى مـــأخوذ مـــن .  الطفـــل وتتعقـــد األمـــور

ــــذكريات “قــــدمت فيمــــا بعــــد فــــى  ــــدة “و ”  شــــاطئ ال ــــم  “و”  توحي نغ
  . ” فى حياتى

   ٢/١رى ليلة من عم
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج
،  ، ســــــراج منيــــــر ، عبــــــد الــــــوارث عســــــر ، عمــــــاد حمــــــدى شــــــادية
  . ، السيد بدير ، زينات صدقى زهرة العال

ــــا ــــى تزوجــــت عرفي ، وتركهــــا  سلســــلة مآســــى تتعــــرض لهــــا البطلــــة الت
دفة هــــى والمصــــا.  تفقــــد الطفلــــة وتفقــــد معــــه الــــذاكرة.  الــــزوج بجنــــين

ــــرأ  (ميلودرامــــا فاقعــــة .  مــــا يجمعهمــــا مــــن جديــــد مــــع ذلــــك الــــزوج تُق
  ! ، والمتساهلين فيما يختص بالمنطق لهواة النوع)  فعالة

   ٢/١الليلة المنتظرة 
The Night We Never Met 

  ق م ٩٩)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Miramax] SK Films, Inc.; Miramax. [Tribeca 

Productions]. C: Billy Hopkins and Suzanne Smith. AscPs: 
Susan Seidelman, Mary Anne Page and Daniel Rogosin. M: 
Evan Lurie. CD: Ellen Lutter. PD: Lester Cohen. DPh: John 
Thomas -[John A. Thomas]. E: Camilla Toniolo. ExcP: 
Sidney Kimmel. ExcPs: Bob Weinstein and Havey 
Weinstein. Co-P: Rudd Simmons. P: Michael Peyser. W and 
D: Warren Leight. 

Matthew Broderick. Annabella Sciorra. Kevin Anderson. 
¤ Jeanne Tripplehorn. Justine Bateman. Christine Baranski, 
Michael Mantell. Doris Roberts, Brooke Smith, Tim 
Guinee. Louise Lasser, Paul Guilfoyle. Bill Campbell, Dana 
Wheeler-Nicholson.  ↑ Michelle Hurst, Mary B. McCann, 
Naomi Campbell, Michael Mastrototaro, Katherine 
Houghton, Mary Fulham, Katherine Rossetter, Steven 
Goldstein, Catherine Lloyd Burns, Bitty Schram, Susan 
Lanza. Ranjit Chowdhry, Richard Poe, Lewis Black, 
Michael Imperioli, Suzanne Dottino, Joe Ivelio Alvarez, 
Davidson Thomson, Pete Bucossi. Greg Germann, Bradley 
White, Paul J.O. Lee, Louise Lasser, Geoffrey Grider, Billy 
Strong, Navid Slavin. 

علـــــى وشـــــك الخطوبـــــة )  ندرســـــونأ (سمســـــار نيـــــو يـــــوركى شـــــاب 
ــــدچ  ــــام مــــن شــــقته المــــؤجرة فــــى جريينــــويتش فيلي يتخلــــى عــــن أربعــــة أي

ـــــان ( ؛ لمســـــتأجرين آخـــــرين كـــــل منهمـــــا  ) الجـــــزء القـــــديم مـــــن مانهات
، وذلـــك لمجــــرد االســـتمرار فــــى لعـــب الپــــوكر ومشــــاهدة  ليـــومين مثلــــه

األول .  ، مــــع التغطيــــة الذاتيــــة للتكلفــــة مباريــــات الكــــرة مــــع أصــــدقائه
ـــــك ( ـــــى )  برودري ـــــة ومحـــــبط ف ـــــى محـــــل بقال ـــــا لألطعمـــــة ف يعمـــــل بائع

، ويريـــد مكانـــا إلقامـــة  عالقتـــه العاطفيـــة مـــع ممثلـــة مـــن أصـــل فرنســـى
الثانيـــــــة .  عالقـــــــة رومانســـــــية جديـــــــدة بعيـــــــدا عـــــــن ســـــــكنه المشـــــــترك

ـــــــس يعاملهـــــــا  )  ســـــــكيورا ( ـــــــف المالب زوجـــــــة لصـــــــاحب متجـــــــر لتنظي
ارات يتخــــــذها كمجــــــرد زوجــــــة منــــــزل ال رأى لهــــــا يرعاهــــــا لكــــــن بقــــــر 

هـــــذا يجعـــــل .  ، وهـــــى تريـــــد يـــــومين لممارســـــة هوايـــــة الرســـــم بمفـــــرده
، عــــدا مشــــكلة أن تبــــادل الــــرجالن  االثنــــان مثاليــــان لبعضــــهما الــــبعض

ـــــــا ـــــــوم األربعـــــــاء دون علمه ـــــــع ي ـــــــومى الثالثـــــــاء  موق ـــــــا تـــــــأتى ي ، وألنه
.  ، فإنهـــــا تعـــــرف بجـــــالء مـــــاذا يفعـــــل الســـــيد أربعـــــاء هـــــذا والخمـــــيس

، فتـــذهب لممارســـة الجـــنس معـــه يومـــه  ا عطوفـــاتجـــده رقيقـــا رومانســـي
ـــــانى ـــــه اآلخـــــر فوضـــــوى  الث ـــــتم هـــــذا بالفعـــــل تكتشـــــف أن ، وبعـــــد أن ت

ــــى الشــــقة هــــو وأصــــدقاؤه ــــاع الــــذى يفســــد عــــادة كــــل شــــىء ف .  الطب
برودريـــــك وســـــكيورا رائعـــــان حقـــــا فـــــى دوريهمـــــا المحببـــــين كمحبطـــــين 

، لكـــــن الفـــــيلم أخـــــاذ الفكـــــرة كـــــان يســـــتحق   رقيقـــــى الطبـــــاع حـــــالمين
، فمـــثال  تابـــة أكثـــر احترافيـــة مـــن هـــذا اإلنتـــاج النيـــو يـــوركى الخـــالصك

أنـــــت تحتـــــاج لعمـــــل خريطـــــة لأليـــــام لتعـــــرف كيـــــف يمكـــــن أن يخـــــتلط 
ـــــم عليـــــك أن تفســـــره بنفســـــك  عليهـــــا األمـــــر وال تكتشـــــفه لشـــــهور ، ث

ــــل .  بالطريقــــة المشــــروحة أعــــاله ــــاعومى كامپ ــــل القمــــة الســــمراء ن مودي
، بينمــــا  الفرنســــى مــــن البطــــلتظهــــر كســــيدة تصــــر علــــى شــــراء الجــــبن 
 . يحاول هو اقناعها بأفضلية الجبن المحلى

   ٢/١الليلة الموعودة 
  ق م ١٢٥)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٤مصر 
  . يحيى العلمى:  إخراج

ــــــد شــــــوقى ــــــار ، أحمــــــد زكــــــى فري ،  ، تيســــــير فهمــــــى ، كريمــــــة مخت
ــــؤاد ــــدير نجــــوى ف ــــور ، أحمــــد ب ــــة  ، نعيمــــة الصــــغير ، ســــماح أن ، نادي

  . ، هانم محمد ، محمد شوقى فهمى
نصـــــاب :  مـــــاراثون طويـــــل مـــــن المغـــــامرات واأللعـــــاب بـــــين البطلـــــين

وتبــــــدأ .  ، وابــــــن أرملــــــة تريــــــد الــــــزواج يتــــــزوج مــــــن األرامــــــل الثريــــــات
دوران متميــــــزان لفريــــــد .  المحــــــاورات حــــــين يعــــــرف حقيقــــــة زوج أمــــــه

ـــــار ـــــى كـــــل شـــــىء شـــــوقى وكريمـــــة مخت ـــــيلم تقليـــــدى ف أول .  ، فـــــى ف
  . انورأفالم سماح 

  ليلة واحدة 
  ق أأ ٧٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 

.  أفـــــالم الشـــــرق الجديـــــد]  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما [
حســـــــــين :  مونتـــــــــاچ.  يوســـــــــف جـــــــــوهر:  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار

عبـــــد الحلـــــيم :  مـــــدير التصـــــوير.  أندريـــــه رايـــــدر:  موســـــيقى.  عفيفـــــى
  . سعد عرفة:  إخراج.  نصر

،  ، حلمـــــى حلـــــيم ، كـــــوثر العســـــال أحمـــــد، ســـــميرة  أحمـــــد مظهـــــر
  . هناء:  ، الوجه الجديد أنور مدكور

ــــة ــــاء مائي ــــب نفســــى مــــع عالمــــة أحي ــــر  ليلــــة واحــــدة قضــــاها طبي ، إث
هــــذه الليلــــة تؤكــــد الحــــب .  تحطــــم لــــنش أثنــــاء رحلــــة صــــيد بالغردقــــة

، لكـــن ســـرعان مــــا يشـــتت بمـــؤامرات صـــديقة لعــــوب  وتنتهـــى بـــالزواج
ــــــوط مــــــع الز  ــــــداخل الخي ــــــه تت وجــــــة األصــــــلية ومــــــع صــــــديقة أخــــــرى ل

  . ال شىء مثير أو متميز.  ، حتى النهاية السعيدة للبطلة

  ليلى 
  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٢مصر 

قصـــــــــة غـــــــــادة .  األفـــــــــالم المصـــــــــرية]  منتخبـــــــــات بهنـــــــــا فـــــــــيلم [
.  عبـــــــد الحلـــــــيم نصـــــــر:  تصـــــــوير.  ألكســـــــندر دومـــــــاس:  الكاميليـــــــا

  . توجو مزراحى:  إخراج
، محمـــــــــود  ، منســـــــــى فهمـــــــــى ، ليلـــــــــى مـــــــــراد دقىحســـــــــين صـــــــــ

، فـــــــردوس  ، عبـــــــد الســـــــالم النابلســـــــى ، بشـــــــارة يـــــــواكيم المليجـــــــى
  . ، فؤاد فهيم محمد

، حيــــث الثــــرى الــــذى جمعــــه الحــــب براقصــــة  قصــــة غــــادة الكاميليــــا
ـــــــــوالى .  وتحـــــــــاول أســـــــــرتها ابعادهـــــــــا عنـــــــــه دون علمـــــــــه تهجـــــــــره وتت

التمثيـــــل المبـــــالغ  نوعيـــــة.  األحـــــداث نحـــــو النهايـــــة الدراميـــــة الشـــــهيرة
، لكـــــــن الجماهيريـــــــة فـــــــوق الوصـــــــف بمقـــــــاييس  فـــــــى صـــــــورة نمطيـــــــة
  . األربعينيات المصرية

   ٢/١ليلى بنت األغنياء 
  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٦مصر 

، عــــــــــزت  ريــــــــــاض الســــــــــنباطى:  األلحــــــــــان.  األفــــــــــالم المتحــــــــــدة
ـــــــــاظر.  ، أحمـــــــــد الشـــــــــريف الجـــــــــاهلى ـــــــــوليزويس:  المن ؛  أنطـــــــــون ب

.  ، وفيقـــــــة أبـــــــو جبـــــــل عبـــــــد الحميـــــــد عبـــــــد الفتـــــــاح:  اچالمونتـــــــ >
.  فـالفــــــانس:  المجــــوهرات مـــــن محـــــالت.  حلمـــــى رفلـــــة:  الماكيــــاچ
الموســـــــيقى .  حســـــــين الســـــــيد:  األغـــــــانى.  بـــــــديع خيـــــــرى:  الحـــــــوار

.  عزيــــــــز فاضـــــــــل:  الصــــــــوت.  عبــــــــد الحلــــــــيم نـــــــــويرة:  التصــــــــويرية
  . أنور وجدى:  تأليف وإخراج.  عبد الحليم نصر:  التصوير

ــــــراد ــــــى م ــــــور وجــــــدى ليل ــــــع¤ .  ، أن ــــــل:  م ــــــة جمي ، بشــــــارة  علوي
ـــــايق واكـــــيم ـــــو بكـــــر ، حســـــن ف ـــــل ، ســـــعيد أب ، محمـــــد   ، حســـــن كام
ــــد زكــــى.  كامــــل ــــد الحمي ــــى محمــــد عب ــــد النب ،  ، رئيســــة عفيفــــى ، عب

  . ، محمد مصطفى حسين عسر
.  ” حـــــــدث ذات ليلــــــــة “أول تمصـــــــير للفـــــــيلم األميركــــــــى الفـــــــائق 

وف بفتـــــــاة ثريـــــــة هاربـــــــة مـــــــن زواج الصـــــــحفى الـــــــذى تجمعـــــــه الظـــــــر 
ــــــارى ــــــه.  إجب ــــــم هــــــى عــــــن مهنت ــــــن أبوهــــــا عــــــن مكافــــــأة  ال تعل ، ويعل

يـــــــوم مـــــــن  “أعيـــــــد فـــــــى .  ، وطبعـــــــا يبـــــــدأ الحـــــــب لالرشـــــــاد عنهـــــــا
.  ” ليلــــة شــــتاء دافئــــة “و”  غــــرام فــــى الطريــــق الزراعــــى “، و ” عمــــرى

  . ، نعم كلها مصرية ال تفكر كثيرا
  ليلى بنت أكابر

  . ”  ابربنت األك “:   انظر
   ٢/١ليلى بنت الريف 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤١مصر 
ــــــــــع والتجــــــــــارة [ ــــــــــة للتوزي ــــــــــيس .  األفــــــــــالم المصــــــــــرية]  القومي رئ

ــــــد الحلــــــيم نصــــــر:  التصــــــوير ــــــدس الصــــــوت عب ؛  ســــــابو.  ل:  ؛ مهن
ــــنظم ــــرى ومحمــــد حســــن إســــماعيل:  ال ــــديع خي ــــاض  ؛ التلحــــين ب ؛ ري

ســــــــيناريو .  حلمــــــــى رفلــــــــة : ؛ الماكيــــــــاچ الســــــــنباطى وزكريــــــــا أحمــــــــد
  . توجو مزراحى:  وإخراج

، زوزو  بشــــــــارة واكــــــــيم.  يوســــــــف وهبــــــــى وليلــــــــى مــــــــراد:  تمثيــــــــل
، تحيــــة   ، حســــن البــــارودى ، فــــردوس محمــــد ، أنــــور وجــــدى شــــكيب
،  ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى ، ســـــلوى عــــالم ، محمـــــد فـــــاخر كاريوكــــا

  .  سعاد عبده
ــــــزوج قريبتــــــه الريفيــــــ ة طمعــــــا فــــــى قصــــــة الثــــــرى المــــــاجن الــــــذى يت

، وبعـــد إهمالــــه لهـــا تســــاعدها صـــديقة قديمـــة لهــــا فـــى إظهــــار  ميراثهـــا
هكــــذا .  شخصــــيتها األصــــلية كمتعلمــــة ومثقفــــة بــــل وشــــديدة التحضــــر

ــــان ، تمثيــــل  شخصــــيات مســــتحيلة:  لألســــف كانــــت تصــــنع أفــــالم زم
ــــــه بالكامــــــل  جــــــاف ــــــف يمكــــــن حذف ــــــاء كثي ــــــاألحرى هــــــو  (، غن أو ب

اللقطــــة .  ) ى يجــــب أن يحــــذفالســــلعة المباعــــة ومــــا عــــداه هــــو الــــذ
ـــا ـــدة تقريب ـــة الوحي ـــدما تلقـــى بنـــت الريـــف بنصـــائح كـــل  المقرب ، هـــى عن

األقــــل قيمــــة فــــى .  الحكمــــة التــــى يتغيــــر بعــــدها تمامــــا الفتــــى اللعــــوب
  . مجموعة األفالم التى تحمل اسم البطلة

   ٢/١ليلى بنت الشاطئ 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 

حســـــين :  قصـــــة.  أفـــــالم حســـــين فـــــوزى]  يلممنتخبـــــات بهنـــــا فـــــ [
أى .  مرســــى جميــــل عزيــــز:  ؛ أغــــانى الســــيد زيــــادة:  ؛ حــــوار فــــوزى
ــــــــى،  واهللا ــــــــة،  الشــــــــوق،  صــــــــعبان عل ــــــــة واهللا توب االســــــــتعراض ،  توب

لمحمــــد :  ليــــه يــــا قلبــــى ليــــه،  األســــمرانى.  لمحمــــد فــــوزى:  البــــدوى
؛ تســـــــــجيل  نصـــــــــرى عبـــــــــد النـــــــــور:  تســـــــــجيل األغـــــــــانى.  المــــــــوجى

:  مونتــــــاچ.  حنفـــــى جــــــودة:  ؛ المســــــاعد صــــــبحى الجمـــــل:  وارالحـــــ
مهنــــدس .  إنجــــا ومــــيال:  ؛ نيجــــاتيف ، حســــين عفيفــــى ســــعيد الشــــيخ

مـــــــــدير .  ] أنطـــــــــون بـــــــــوليزويس [ـ  أنطـــــــــون بـــــــــولزويس :  الـــــــــديكور
  . حسين فوزى:  إنتاج وإخراج.  محمد عبد العظيم:  التصوير

  
ــــــــوزى ــــــــوزى محمــــــــد ف ــــــــى ف ــــــــة.  ، ليل ــــــــة المحبوب ــــــــايزة :  والمطرب ف

، وداد  ، كمـــــــال حســـــــين عبـــــــاس فـــــــارس:  باالشـــــــتراك مـــــــع.  أحمـــــــد
، حســــــــــين  ، عبــــــــــد المــــــــــنعم إســــــــــماعيل ، ثريــــــــــا فخــــــــــرى حمــــــــــدى
  . أنور محمد:  والوجه الضاحك الجديد.  إسماعيل

درامــــــــا غنائيــــــــة جيــــــــدة األداء مــــــــن البطلــــــــة ومــــــــن كمــــــــال حســــــــين  
محمـــــــد فـــــــوزى صـــــــياد خفيـــــــف الظـــــــل يرحـــــــل ليشـــــــتغل  .  كمـــــــداهن

  . عنه الراقصة زميلته خطابات حبيبته ، وتمنع كمغن
  ليلى بنت الفقراء 

  ق أأ ١٢٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٥مصر 
،  ، ريـــــاض الســـــنباطى زكريــــا أحمـــــد:  األلحـــــان.  األفــــالم المتحـــــدة
.  ، محمـــــد البكـــــار ، عبـــــد الحميـــــد عبـــــد الـــــرحمن محمــــد القصـــــبجى

ون ، مـــــأم ، حســـــين الســـــيد ، بيـــــرم التونســـــى أحمـــــد رامـــــى:  األغـــــانى
.  محمــــــــد حســــــــن الشــــــــجاعى:  ؛ الموســــــــيقى التصــــــــويرية الشــــــــناوى
ـــــد العظـــــيم:  التصـــــوير ـــــاظر محمـــــد عب ـــــدس من ـــــى ومهن :  ؛ مراقـــــب فن



٣١٣  

ـــــدين ســـــامح ـــــى ال ـــــز فاضـــــل:  ؛ الصـــــوت ول ـــــاچ عزي كمـــــال :  ؛ المونت
  . أنور وجدى:  تأليف وإخراج.  بديع خيرى:  الحوار.  الشيخ

ــــــى مــــــراد ــــــور وجــــــدى.  ليل ــــــك :  مــــــع¤ .  أن ــــــبســــــليمان ب ،  نجي
، زوزو حمــــــــدى  ، مختــــــــار عثمــــــــان مــــــــارى منيــــــــب.  بشــــــــارة واكــــــــيم

ــــــــل ، محمــــــــد البكــــــــار الحكــــــــيم ــــــــل ، زوزو نبي ــــــــا  ، حســــــــن كام ، ثري
  . ] شفيق نور الدين : بدون ائتمان . [ فخرى

تتابعـــــات ســـــوء فهـــــم غيـــــر مقنعـــــة أحيانـــــا لكـــــن فعالـــــة ومتصـــــاعدة  
أنهـــا فتـــاة مـــن الســـيدة زينـــب تقـــدمها زميلـــة دراســـة ثريـــة علـــى .  ككـــل

يغـــــرم بهــــــا قريـــــب ضــــــابط ويعــــــرض .  ابنـــــة باشــــــا مـــــن حــــــى الزمالــــــك
ــــه يخــــص  توصــــيلها حيــــث يضــــعها فــــى شــــباك لقصــــر بالزمالــــك فــــإذا ب

ــــــذات االســــــم ــــــدا !  باشــــــا ب ــــــذهب وال ــــــدما ي يتفــــــاقم ســــــوء الفهــــــم عن
،  الحبيبـــــين لمنــــــزل هــــــذا الباشـــــا ويتفقــــــان علــــــى إتمـــــام هــــــذا الــــــزواج

ــــانى هــــو الباشــــ ــــد البطــــل يعتقــــد أن الث ــــد البطلــــةحيــــث وال بعــــد .  ا وال
، لكــــن الباشــــا يقــــرر تبنــــى  ذلــــك تتكشــــف األمــــور وتســــوء العالقــــات

بشـــارة واكـــيم اكتســـح العـــرض فـــى كـــل مشـــاهده  .  حـــل كـــل العقبـــات
كهــــــذا الباشــــــا الطيــــــب الــــــذى يرعــــــى حــــــب الشــــــابين متــــــذكرا شــــــبابه 

اشـــــارات وأغـــــانى متعـــــددة !  ’ شـــــارع خيـــــرت ‘الخـــــاص مـــــع فتيـــــات 
أيضــــا .  وإن لــــيس كلهــــاـ  معظمهــــا  تمجــــد فــــى الملــــك يحــــذف حاليــــا

تأكيــــدات وفيــــرة غيــــر مألوفــــة ولــــم تتكــــرر علــــى ليلــــى مــــراد كشخصــــية 
ـــــد النبـــــوى مســـــلمة ـــــة االفتتـــــاح بمناســـــبة المول ، والواقـــــع  ، أولهـــــا أغني

لــــم تحصــــل علــــى هــــذا  ـ  والكثيرين ممــــن هــــم فــــى نفــــس وضعهاـ  أنهــــا 
ور االئتمــــان علـــــى نحــــو حقيقـــــى قــــط فـــــى نظــــر الســـــينمائيين والجمهـــــ

  .  حتى رحيلها فى منتصف التسعينيات
   ٢/١ليلى بنت مدارس 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٤١مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

ــــى ــــى مــــراد يوســــف وهب ،  ، محســــن ســــرحان ، ميمــــى شــــكيب ، ليل
  . ، محمد كامل ، عقيلة راتب ، زكى إبراهيم بشارة واكيم

انــــة حــــب ، مكتئــــب ومنطــــوى فــــى منزلــــه بســــبب خي كاتــــب معــــروف
اآلن تجمعـــــــه األيـــــــام ألول مـــــــرة بابنـــــــة عمـــــــه المرحـــــــة التـــــــى .  ســــــابق

ـــو مـــن المدرســـة ـــه تخرجـــت للت حـــين .  ، وتحـــاول أن تخرجـــه مـــن عزلت
ــــــة ــــــه يحــــــدث هــــــذا يحــــــب أخــــــرى ماجن .  ، بينمــــــا بــــــدأت تلــــــك تحب

  . ، ال تخلو من لحظات مؤثرة ميلودراما عاطفية جيدة المعانى
  ليلى العامرية 

  ق أأ ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٤٨مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج
،  ، رفيعـــــــة الشـــــــال ، محمـــــــود المليجـــــــى ، يحيـــــــى شـــــــاهين كوكـــــــا

  . ، عبد اهللا الحسينى ، رياض القصبجى حسنى كلود
.  قصــــة عشــــق قــــيس وليلــــى الــــذى أنكرتــــه عليهمــــا التقاليــــد العربيــــة

ـــــرة اإلنتـــــاج نســـــبيا ـــــة كبي ـــــدة األجـــــواء والتفاصـــــيل درامـــــا عاطفي ،  ، جي
  . الغ نسبيا كالمتوقعواألداء مب

   ٢/١ليلى فى الظالم 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٤مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

،  ، أنــــــــور وجــــــــدى ، أمينــــــــة رزق ، حســــــــين صــــــــدقى ليلــــــــى مــــــــراد
  . ، عبد السالم النابلسى محمود المليجى

ـــــالعمى ـــــة حـــــب  الظـــــالم هـــــو أصـــــابتها ب ـــــة وفـــــى حال ، وهـــــى مخطوب
ــــع البطــــل ــــى ال.  شــــديد م ــــى ال يتمســــك بهــــاتخف ، وتتصــــنع  عمــــى حت

ـــــاة اللهـــــو ـــــؤثرة.  ، وتفهمـــــه إنهـــــا ال تحبـــــه حي ـــــانى جيـــــدة م ، فـــــى  مع
  . ) تُقرأ مثيرة (ميلودراما مبالغة 

  ليمون حلو 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٦٦)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 

ـــــة مصـــــر العربيـــــة ــــــزيون جمهوري ـــــب اإليطـــــالى.  تليف لـــــويچى :  للكات
مهنــــــدس .  < ســــــعد عــــــامر:  المعالجــــــة التليفـــــــزيونية >؛  بيرانــــــديللو
؛ إعـــــداد  عاصـــــم ســـــليم:  ؛ مـــــدير إضـــــاءة منـــــال الكفـــــراوى:  ديكـــــور
؛  ســـــمير الصـــــبان:  ؛ مـــــدير تصـــــوير إبـــــراهيم أبـــــو المجـــــد:  موســـــيقى
،  ، محمـــــــد الجمـــــــل ، محمـــــــود القاضـــــــى ســـــــامية صـــــــبحى:  تصــــــوير

ارق طـــــ:  منفـــــذ إنتـــــاج.  عـــــادل عنتـــــر:  مـــــدير إنتـــــاج.  خليـــــل نصـــــر

ــــاوى:  خطــــوط.  ، محمــــد إدريــــس المعــــداوى ــــراهيم اإلخن ســــاعد .  إب
محمـــــد :  المخـــــرج المســـــاعد.  حســـــين أبـــــو المجـــــد:  فـــــى اإلخـــــراج
:  إخــــــراج <.  محمــــــد األصــــــيلى:  المخــــــرج المنفــــــذ.  أبــــــو المجــــــد

ـــــــــــد الســـــــــــالم ـــــــــــاج ↑ ␡.  > محمـــــــــــد عب ـــــــــــة :  مـــــــــــدير إدارة إنت أمين
  . ¤.  يوسف مرزوق:  المنتج المنفذ.  المعداوى

ــــة فــــاخر ↑ ــــدى.  هال ــــل.  ¤.  محمــــود الجن ،  ســــهام فتحــــى:  تمثي
، ســـليمان  ، عبـــد المـــنعم قنـــاوى ، ألفـــت ســـكر غريـــب محيـــى الـــدين

:  الفنانــــــة القــــــديرة:  باالشــــــتراك مــــــع.  ، ســــــيد عبــــــد الفتــــــاح حســــــين
  . زهرة العال

ـــــة فـــــى أفـــــالم  ـــــة بالمصـــــرية العامي المســـــرح  ‘أحـــــد المـــــداخل القليل
مســــــــرحية لــــــــويچى بيرانــــــــديللو عــــــــن .  ) ســــــــهرة أدبيــــــــة (’  العــــــــالمى

ـــاة ومهـــد لهـــا  ـــذى أعجـــب بفت ـــة ال ـــر بفرقـــة البلدي العـــازف الشـــاب الفقي
ـــق للشـــهرة كمغنيـــة األحـــداث تبـــدأ بعـــد هـــذا بســـنوات بقدومـــه .  الطري

، فيجـــد أنهــــا باتــــت  لزيارتهـــا متوهمــــا فـــى تحقــــق وعــــد الحـــب القــــديم
ــــدتهما الصــــغيرة ــــل عــــن بل زهــــرة  . تنتمــــى لعــــالم آخــــر مختلــــف بالكام

العـــــال تقـــــوم علـــــى نحـــــو مـــــؤثر بـــــدور أم البطلـــــة التـــــى ال زالـــــت تحـــــن 
وتحـــــــب حياتهـــــــا القديمـــــــة وتســـــــتقبل هـــــــذا الصـــــــديق القـــــــديم بـــــــود 

العنــــوان جــــاء مــــن الســــلة الهديــــة التــــى أتــــى بهــــا فــــى زيارتــــه .  وحــــرارة
هــــــذه وهــــــى رمــــــز لحــــــالوة الحيــــــاة الريفيــــــة التــــــى نشــــــأ فيهــــــا حبهمــــــا 

، فالمســــافة أبعـــد مــــن  بع هــــى الفـــراقالنهايـــة المنطقيــــة بـــالط.  القـــديم
  . أن تجبر من جديد

   ٢/١ليه يا بنفسج 
Violets Are Blue 

  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٢مصر 
العالميــــــــــــة للتليفـــــــــــــزيون  دانــــــــــــا لإلنتــــــــــــاج والتوزيــــــــــــع الفنــــــــــــى  [

ــــاج والتوزيــــع الفنــــى ] والســــينما ســــامى :  قصــــة وســــيناريو.  دانــــا لإلنت
مـــــــدير .  ســـــــامى الســـــــيوى:  حـــــــوار ؛ ، رضـــــــوان الكاشـــــــف الســـــــيوى
ــــز:  اإلنتــــاج .  ســــيد حجــــاب:  تــــأليف األغــــانى.  إســــماعيل عبــــد العزي
ياســــــر :  الموســــــيقى التصــــــويرية واأللحــــــان.  ســــــمير بهــــــزان:  تصــــــوير

أنســــى :  ديكــــور.  جميــــل عزيــــز/  مهنــــدس:  مكســــاچ.  عبــــد الــــرحمن
ـــــــو ســـــــيف ـــــــتج المنفـــــــذ.  أب ـــــــى.  ســـــــامى رافـــــــع:  المن ـــــــتج الفن :  المن

:  ، مــــــــدير التصــــــــوير عــــــــادل منيــــــــر:  مونتــــــــاچ.  دشمجــــــــدى الكــــــــ
  . رضوان الكاشف:  ، إخراج رمسيس مرزوق

.  حســـــن حســـــنى.  نجـــــاح المـــــوجى.  لوســـــى.  فـــــاروق الفيشـــــاوى
الوجـــــه .  شـــــوقى شـــــامخ.  ســـــيد عبـــــد الكـــــريم.  أشـــــرف عبـــــد البـــــاقى

حســـــــنى عبـــــــد :  اشـــــــترك فـــــــى التمثيـــــــل ␡.  الجديـــــــد بثينـــــــة رشـــــــوان
ـــــل ـــــ ، كمـــــال ســـــليمان الجلي ـــــوان، مت ـــــده ولى عل محمـــــد .  ، تمـــــيم عب

،  ، محمــــــد أحمــــــد ، أحمــــــد حجــــــازى ، ليلــــــى فــــــارس أبــــــو حشــــــيش
،  ، فـــــانيا اكســــرچيان ، ســــالى الــــدرس محمــــد محمــــود. أحمــــد برعــــى 

ــــــويس يوســــــف مطــــــاوع عــــــويس ــــــدين  حســــــين عرعــــــر.  ، ل ، ضــــــياء ال
،  أمــــانى إبــــراهيم.  ، هــــدى علــــى ، محمــــد نــــادى ، بسبوســــة محمــــد

  . ، عادل أبو غيط لعربى، محمود ا نبوية شعبان
ـــــــــــــــة أصـــــــــــــــدقاء شـــــــــــــــبان فـــــــــــــــى حـــــــــــــــارة يعيشـــــــــــــــون معـــــــــــــــا  ثالث

ـــــة لبيـــــع اللحـــــم الســـــمين  واحـــــدة ’ عشـــــة ‘ فـــــى ، ويعملـــــون فـــــى عرب
ـــــــــة  وفـــــــــى زف األفـــــــــراح ـــــــــه المادي ـــــــــه وطموحات ، ولكـــــــــل مـــــــــنهم آمال

ال درامـــــا حقيقيـــــة لكـــــن قطـــــع مغرقـــــة مـــــن واقـــــع الفقـــــر .  والعاطفيـــــة
ــــة  المــــدقع وصــــنوف االحتيــــاج والجــــوع ــــة وخفــــة ، مغلف بــــبعض الحيوي

ـــــروح الشـــــعبية ـــــاول جـــــرئ ومتحـــــرر نســـــبيا لهـــــذه .  الظـــــل وال أيضـــــا تن
حــــس إنســــانى .  الشــــريحة فيمــــا يتعلــــق بــــالجنس وكيــــف يفكــــرون فيــــه

عــــــام وبعــــــض اللحظــــــات الميلودراميــــــة القليلــــــة المــــــؤثرة كمــــــوت ابــــــن 
ـــــذى ظـــــل يتوقعـــــه دومـــــا المضـــــمون النهـــــائى أن الحـــــارة .  العربجـــــى ال

، ال يمكـــــن تركهـــــا دون العـــــودة  ســـــبة للســـــمكفـــــى مصـــــر كالمـــــاء بالن
المشــــكلة أن كــــل هــــذا قــــد يكــــون تصــــورا حنينيــــا غــــابرا مــــن .  إليهــــا

.  صــــناع الفــــيلم لمكــــان بــــات غارقــــا فــــى التــــدين لحظــــة عمــــل الفــــيلم
العيـــــب الفنـــــى الـــــرئيس فجـــــوات المخطوطـــــة أحيانـــــا وزوائـــــدها أحيانـــــا 

العــــالمى  العنــــوان.  ممــــا يحتــــاج لمشــــاهدة ذهنيــــة مربكــــة وغيــــر ممتعــــة
  . من مواد الدعاية وليس من الشاشة

  يا دنيا … ليه
  ق م ١٢٠)   س/  لورد ( ١٩٩٤مصر 

أفـــــالم محمـــــد ]  أفـــــالم جـــــالل زهـــــرة أفـــــالم محمـــــد عشـــــوب  [
ـــــراهيم زكـــــى عشـــــوب .  هـــــانى الشـــــين:  قصـــــة وســـــيناريو.  ؛ أفـــــالم إب
، صـــــالح  محمـــــد ســـــلطان:  ألحـــــان.  بهـــــاء جـــــاهين:  وحـــــوار أشـــــعار

انتصــــــار :  موســــــيقى.  ، إبــــــراهيم فهمــــــى إبــــــراهيم رأفــــــت،  الشــــــرنوبى
عـــــادل :  مـــــدير اإلنتـــــاج.  كمـــــال أبـــــو العـــــال:  مونتـــــاچ.  عيـــــد الفتـــــاح
:  إخــــــراج.  محمــــــود عبـــــد الســــــميع:  مـــــدير التصــــــوير.  أبـــــو الفتــــــوح
  . هانى الشين

، وائـــــــل  ، صـــــــابرين ، صـــــــالح الســـــــعدنى ، محمـــــــود ياســـــــين وردة
ـــــــور ـــــــانى ن ـــــــ.  ، يوســـــــف الغري ـــــــة الق ـــــــلالممثل ـــــــة .  ديرة زوزو نبي الطفل

ـــــــى فهمـــــــى.  المعجـــــــزة هـــــــديل ـــــــوح عمـــــــارة ليل ـــــــو الفت ضـــــــيف .  ، أب
  . الشرف شريف صبرى
، ال ســـــيما وأنهـــــا تحـــــوى قصـــــة قتـــــل والتوصـــــل  ميلودرامـــــا ركيكـــــة

ــــل ــــى القات ــــت الســــينما المصــــرية كيــــف  إل ــــا عرف ــــور نــــادرا م ، وهــــى أم
و زوجـــة تـــتهم بقتـــل زوجهـــا بجرعـــة دواء زائـــدة وهـــ.  يمكـــن أن تصـــنع

ــــى مــــوت ســــريع بســــرطان المــــخ ــــل أصــــال عل ، وهــــو مــــرض مــــن  المقب
لــــم يكونـــوا قــــد ســــمعوا  ـ  وكذا صــــناع الفيلمـ  الواضـــح أن وكيــــل النيابـــة 

ـــل ـــه مـــن قب ـــونس !  شـــيئا عن ـــأتى عـــم ابنتهـــا مـــن ت ـــة أن ي ـــد الطـــين بل يزي
ــــــه  ــــــانى  (ألخــــــذها مع ــــــردىء يوســــــف الغري ــــــى ال ــــــل الليب ــــــة الممث عالق

.  ) ، ولــــيس جريمــــة القتــــل غــــز الحقيقــــىبعمليــــة إنتــــاج الفــــيلم هــــى الل
ـــــذبك الفـــــيلم  ـــــد أن يع لنحـــــو الســـــاعتين  ـ  وربما أغـــــانى وردة أيضاـ  بع

ــــدى  ــــدل علــــى الموظــــف الجشــــع بالمصــــنع واللي ســــيظهر فجــــأة مــــن ي
ــــــه  ــــــث زوجت ــــــور وصــــــابرين (ماكب ــــــل ن ــــــى عــــــن  ) وائ ــــــا خف ، ليحــــــل م

البطلـــــــين الزوجــــــــة وطبيـــــــب الــــــــزوج الـــــــذى أحبهــــــــا وتفـــــــرغ إلثبــــــــات 
، ودون أن يحـــــل لغـــــز أيـــــن كــــان ذلـــــك الشـــــخص نفســـــه كـــــل  براءتهــــا

حبكـــة ســــاذجة أخــــرى للنهايـــة هــــى اختفـــاء االبنــــة هربــــا !  تلـــك الفتــــرة
ــــونس ــــم يكلــــف صــــناع الفــــيلم أنفســــهم  مــــن عمهــــا فــــى ت ــــل ل ، وبالمث

بكتابـــــة أى حـــــل لهـــــا ســـــوى أن يلتقـــــى الجميـــــع صـــــدفة علـــــى أحــــــد 
علـــــى  اســـــم دنيـــــا فـــــى عنـــــوان الفـــــيلم برهـــــان مـــــروع آخـــــر !  المقـــــاهى

، فالواضـــــح أن العنــــــوان   كســـــل كاتــــــب الفـــــيلم فــــــى عمـــــل أى شــــــىء
، ثـــــم تكاســـــل عـــــن  كتـــــب أوال أخـــــذا عـــــن المقولـــــة الشـــــعبية الرائجـــــة
ـــوان ـــة فأخـــذه جـــاهزا مـــن العن ـــار اســـم للبطل ـــو أدى هـــذا  اختي ـــى ل ، حت

، فالتســـاؤل الموجـــود فـــى العنـــوان ال معنــــى  إلـــى نقـــيض معنـــى القصـــة
  . له إن وجه للبطلة

   ٢/١ يا هرم… ليه
  ق م ٩٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٣مصر 

؛  رفيــــــق الصــــــبان:  ســــــيناريو.  الحيــــــاة]  ســــــاجا فــــــيلم الحيــــــاة  [
:  المكســــاج.  فريــــد بطــــين:  مــــدير اإلنتــــاج.  محمــــد أشــــرف:  حــــوار

ريــــــــاض :  موســــــــيقى تصــــــــويرية.  ســــــــيد حامــــــــد:  مهنــــــــدس الصــــــــوت
رشــــيدة عبــــد :  مونتــــاچ.  عــــادل الميهــــى:  المنــــتج الفنــــى.  الهمشــــرى

عمـــــــر عبـــــــد :  فكـــــــرة وإخـــــــراج.  عصـــــــام فريـــــــد:  تصـــــــوير.  لســـــــالما
  . العزيز

:  بطولـــــة.  ¤.  صـــــالح الســـــعدنى.  ميرفــــــت أمـــــين.  فريـــــد شـــــوقى
، أحمـــــد  عمـــــرو عبـــــد الجليـــــل.  رانيـــــا فريـــــد شـــــوقى.  محمـــــد منيـــــر

ــــــل ــــــة.  عق ــــــرة األمريكي ــــــا:  ألول م ــــــة ماري ــــــا:  ، الپولندي ــــــت .  أرين دول
مـــــــــــــدحت :  ائتمــــــــــــانبــــــــــــدون  . [ ، أحمــــــــــــد الكــــــــــــردى إبــــــــــــراهيم
  . ] السباعى

البيوت القديمــــــة فــــــى نســــــخة مصــــــرية ذات بعــــــد ـ  تركـ  حبكــــــة رفض
ـــزة يعمـــل .  عـــالى المفهـــوم ـــة مجـــاورة ألهـــرام الجي ـــازل نزل تلـــك هـــى من

ـــدواب وغيرهـــا للســـياح ، والفكـــرة هـــى  أهاليهـــا فـــى خـــدمات ركـــوب ال
ـــة  ـــى ضـــخم  ٦ضـــرورة نقـــل األهـــرام لمدين ـــر بترول ـــوبر الكتشـــاف بئ أكت

ابــــــن كبيــــــر المنزلــــــة يعــــــود مــــــن أميركــــــا مــــــديرا محليــــــا لهــــــذا .  اتحتهــــــ
، لكــــن أخــــاه  المشــــروع ويحــــاول اســــتغالل أبيــــه فــــى تــــرويج المشــــروع

ــــر فتتعــــاطف مــــع  األصــــغر المثقــــف يقــــاوم الفكــــرة ــــة األخي ، أمــــا خطيب
.  المشــــــــــــروع وتعمــــــــــــل كســــــــــــكرتيرة متحمســــــــــــة للقــــــــــــادم الجديــــــــــــد

ـــــب وا ـــــة عـــــن الوطنيـــــة واألجان ـــــات التقليدي ليهـــــود والمســـــتقبل الپارانوي
ـــأقوى حجـــج  تمـــأل كـــل شـــىء ، وإن كانـــت فكـــرة نقـــل الهـــرم قـــدمت ب

ــــــة ــــــا وعلميــــــا ممكن ــــــال إذا طرحــــــت واقعي ــــــة فع ــــــد تجعلهــــــا مقنع .  ، ق
الكارثـــة أن كـــل ذلـــك هـــدم بتشـــعبات والتـــواءات فـــى الحبكـــة بحيـــث 

ال بتـــــــرول وال  (ال تعـــــــد تعـــــــرف مـــــــا هـــــــى جـــــــدوى المشـــــــروع أصـــــــال 
  . ) ! ؟ سياحة وال شىء

 

    



٣١٤  

   ٢/١ما أقدرش 
  ق أأ ١١٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٤٦مصر 

:  مســـــاعد المخـــــرج.  ] أفـــــالم أحمـــــد درويـــــش [ســـــتوديو األهـــــرام 
؛ مســـــــاعد  حســـــــن الصـــــــيفى:  ؛ مالحـــــــظ الســـــــيناريو كامـــــــل مـــــــدكور

أبــــو :  ؛ الرســــام فالديميــــر:  ؛ الريجســــير لطفــــى نــــور الــــدين:  اإلنتــــاج
دعــــاء :  مركــــب الفــــيلم ؛ إدوار فــــارس:  ؛ مــــدرب الــــرقص العــــال علــــى
ــــــــــاچ<؛  طلعــــــــــت فــــــــــرى :  تصــــــــــوير.  > جــــــــــالل مصــــــــــطفى:  مونت
.  < ، زكريــــــــا منصــــــــور حلمــــــــى فريــــــــد:  المســــــــاعدان >؛  فاركــــــــاش
ـــــــأمون الشـــــــناوى:  األغـــــــانى ـــــــدروس م ، محمـــــــد فهمـــــــى  ، يوســـــــف ب
ســــليمان بــــك نجيــــب :  القصــــة.  فريــــد األطــــرش:  ؛ تلحــــين إبــــراهيم

:  مـــــدير اإلنتــــــاج.  رىبـــــديع خيــــــ:  ؛ الحــــــوار ] ســــــليمان نجيـــــب [ـ  
  .  أحمد بدرخان:  سيناريو وإخراج.  إميل عطايا

ــــــد األطــــــرش ــــــة كاريوكــــــا.  ¤.  فري ــــــدون ائتمــــــان . [ تحي ــــــؤاد :  ب ف
  . ] ، جماالت زايد ، عبد السالم النابلسى ، حسن فايق شفيق

هـــــذا الموضـــــوع .  قصـــــة حـــــب بـــــين ابـــــن أحـــــد الباشـــــوات وراقصـــــة
ــــة ــــديا غنائي ــــة  ناجحــــة النمطــــى أصــــبح مــــادة لكومي ، مــــع ثيمــــات جذاب
ــــد ــــى والفقــــر والتقالي ــــد .  عــــن صــــراع الغن ــــرة أمــــام فري أيضــــا نجمــــة كبي

األطـــــرش وال يوجـــــد لديـــــه مـــــا يـــــراهن بـــــه ســـــوى عشـــــق الجمهـــــور لـــــه  
  . كمغن

  ما بعد الحب 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٦مصر 

قصـــــة وســـــيناريو .  أفـــــالم حلمـــــى رفلـــــة]  الهيئـــــة العامـــــة للســـــينما [
ــــــــــل:  وحــــــــــوار ــــــــــب فومي ــــــــــاچ.  لبي ــــــــــدس .  فتحــــــــــى داوود:  مونت مهن
مـــــدير .  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  موســـــيقى.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  الـــــديكور
  . كمال عطية:  إخراج.  رمسيس مرزوق:  التصوير

ــــين ــــى ، ســــمير غــــانم ، حســــين فهمــــى ميرفــــت أم ــــة الكيالن ،  ، نادي
  . جورج سيدهم

، تمـــــــارس االنتقـــــــام مـــــــن أحـــــــد الشـــــــرفاء  عصـــــــابة فـــــــى الســـــــواحل
ـــــه ادين لهـــــاالمعـــــ ـــــق اغتصـــــاب زوجت تتعـــــرض الغتصـــــاب .  ، عـــــن طري

مغـــــــامرات وعنــــــــف !  ، فتنهـــــــار حياتهــــــــا آخـــــــر عــــــــن طريـــــــق الخطــــــــأ
  . ، وفشل فشال ذريعا عند عرضه وميلودراما كلها سيئة الصنع

  ما بعد الحرب 
Après la Guerre 

  ]  بالفرنسية  [ق م  ١١٠)   ت  ( ١٩٩١فرنسا 
Camera Noire; TF1 Film Production; G.P.F.1 [Images 

Investissements; Investimage; Sofica Creations; Sofimage]. 
Scenario, Dialogue: Jean-Loup Hubert. Musique: Jürgen 
Knieper. Directeur de la Photographie: Claude Lecomet. 
Cadre: Agnes Godard. Decors: Thierry Flamend. Directeur 
de la Production: Alain Depardieu. Mantage: Benedicte 
Brunet. Mixage: Dominique Dalmasso. Creatrice de 
Costumes: Annick François. Un F de Jean-Loup Hubert. 

Richerd Bohringer. Antoine Hubert, Julien Hubert. ¤ 
Martin Lamatte. Isahelle Sadoyan. Raoul Billerey. Jean-
François Derec, Jacques Mathou, Rager Mirmont. Marie 
Pillet, Oliver Nembi, Judith Henry, Amelie Gonin. Manon 
Serve, Yveline Ailhaud, Michel Pilorgé, Brigitte Aubry. 

ــــريتهم ٣ ــــة لق ــــات قادم ــــال شــــاهدوا دباب ، فيخــــرج أهــــل القريــــة  أطف
ـــــــــركيين ـــــــــب بقـــــــــدوم األمي ،  نهـــــــــم ألمـــــــــان، فـــــــــإذا الحقيقـــــــــة أ للترحي

ويصـــــــــرعون العمـــــــــدة الخـــــــــارج بســـــــــرعة مـــــــــن بيتـــــــــه ليلـــــــــوح بـــــــــالعلم 
ـــــــى .  األميركـــــــى ـــــــال عل ـــــــك األطف ـــــــام أولئ الحبكـــــــة الرئيســـــــة هـــــــى هي

، ومغـــــــامراتهم فــــــــى الريــــــــف   وجـــــــوههم خوفــــــــا مـــــــن غضــــــــب القريــــــــة
، إلـــــى أن يتحـــــول األمـــــر لصـــــداقة  كالســـــرقة ومصـــــادقة أطفـــــال جـــــدد

، عثــــروا عليـــــه  بــــين اثنــــين مــــنهم وجنــــدى ألمــــانى مــــن أصــــل فرنســــى
درامـــــا صـــــغيرة لكـــــن ذكيـــــة .  وينتهـــــى األمـــــر بصـــــورة مروعـــــة.  مصـــــابا

  .  الفكرة مؤثرة وحزينة عن الحرب من منظور طفلين
   ٢/١ما بعد الوعد 

After the Promise 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ١٠٠)   ت/  إى فـى سى  ( ١٩٨٧أميركا 

CBS. M: Ralph Burns. E: Parkie Singh. DPh: Rene 
Verziér. AscP: Sebastian Milito. TP: Robert W. Lenski. St: 
Sebastian Milito. D: David Greene.  P: Tamara Asseyev. 

Mark Harmon. ¤. Diana Scarwid. Rosemary Dunsmore. 
And Donnelly Rhodes -as Dr. Northfield. ␡ Mark Hildreth, 
Trey Ames, Richard Billingsley. 

.  امــــا مــــؤثرة حقــــا مســــتوحاة مــــن وقــــائع حقيقيــــة فــــى الثالثينــــاتدر 
ـــــل فقيـــــر تمـــــوت زوجتـــــه ـــــه عام ، تقـــــرر محكمـــــة  ، والضـــــطراب أخوال

يرتكــــــب األب بعــــــض .  الرعايــــــة االجتماعيــــــة وضــــــعهم تحــــــت التبنــــــى
ـــــــتهم ـــــــة  الحماقـــــــات فيحـــــــرم مـــــــن رؤي ـــــــارات واهي ـــــــى إعتب ـــــــاء عل ، وبن
، إلــــى  حيميــــة لهــــم، وتبــــدأ رحلــــة ج يعتبــــرون متخلفــــون عقليــــا بالوراثــــة

ســــنوات مــــن كفاحــــه فــــى العمــــل وزواجــــه  ٥أن يســــتعيدهم األب بعــــد 
، علــــى األقــــل  ، يســــتعيدهم حطامــــا يصــــعب إصــــالحه مــــن شــــابة طيبــــة

.  ، فضــــال عــــن عاهــــات أخــــرى ألن الــــذاكرة مســــحت بالكامــــل تقريبــــا
، وبـــــــــاألخص هـــــــــارمون الـــــــــذى تجمـــــــــع  أداء ممتـــــــــاز مـــــــــن الجميـــــــــع

  . ثالب معاشخصيته الكثير من الفضائل والم

   ٢/١ما تقولش لحد 
  ق أأ ١٢٧)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . بركات:  إخراج

ـــــد األطـــــرش ـــــور الهـــــدى فري ـــــز عثمـــــان ، ســـــامية جمـــــال ، ن ،  ، عزي
، عايــــدة   ، عمــــر الحريــــرى ، عبــــد الســــالم النابلســــى إســــتيفان روســــتى

  . ، لطفى الحكيم كامل
ـــــــيلم غنـــــــائى اســـــــتعراض عـــــــاطفى موضـــــــوع ، ومعالجـــــــة خفيفـــــــة ل ف

نــــور الهــــدى مغنيــــة مبتدئــــة مراهقــــة تحــــب .  الحــــب مــــن طــــرف واحــــد
فريــــد األطــــرش يكــــون فــــى أفضــــل حاالتــــه تمثــــيال  (المغنــــى المشــــهور 

، هنـــاك مـــن يحبهـــا  مـــن طـــرف واحـــد)  فـــى دور المغلـــوب علـــى أمـــره
لكــــن ينتصــــر الحــــب المتبــــادل بــــين .  ) الحريــــرى (مــــن طــــرف واحــــد 

ـــــه د تجربـــــة زواج قصـــــير مـــــن ، بعـــــ فريـــــد وســـــامية جمـــــال راقصـــــة فرقت
.  أدوار ثانويـــة طريفـــة.  الفتـــاة خططـــت هـــذه لهـــا ورطـــت فيهـــا البطـــل

عزيـــز عثمـــان والـــد نـــور الهـــدى ملحـــن تقليـــدى ســـاخط علـــى تجديـــد 
، وروســــتى عمهــــا الشــــرير الــــذى يــــدفعها فــــى حــــب البطــــل  الموســــيقى

معنــــى العنــــوان .  ) ! مــــن طــــرف واحــــد أيضــــا (لعشــــقه لســــامية جمــــال 
  . ذبيب التى يخيفيها الجميع عن بعضهمهو كثرة األكا

  ما حدش واخد منها حاجة
  . ” السعد وعد “:  انظر

  ما حسبشى حسابه 
  ق م ١٠٠)    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . أحمد ثروت:  إخراج

،  ، صـــــالح نظمـــــى ، أحمـــــد راتـــــب ، ســـــيمة األلفـــــى ســـــعيد صـــــالح
  . ، محمد الصاوى ، نبيل بدر ، عفاف رشاد مريم فخر الدين

،  ، فيحــــاول االنتحــــار ، تنفــــر منــــه خطيبتــــه ال يعمــــلشــــاب مــــدلل و 
ـــــــه تفشـــــــل ـــــــة .  لكـــــــن كـــــــل محاوالت ـــــــه أحـــــــد أصـــــــدقائه قتل ـــــــؤجر ل في

، فيبــــــدأ  ، لكــــــن قريبــــــه والـــــد الفتــــــاة يوافــــــق علـــــى الــــــزواج محترفـــــون
ــــة ــــك القتل ــــديا خفيفــــة مــــن المتوســــط .  مسلســــل هــــرب مــــن أولئ كومي

  . العام لهذا الموجه
  ما زال المشاغبون فى البوليس

  . ” ٦المشاغبون فى البوليس  “:  رانظ
  ما زلت أحلم بچينى 

I Still Dream of Jeannie 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)  ت ( ١٩٩١كندا 

Twilight Motion Pictures XXII Limited Partnership 
[Jeannie Entertainment; Carla Singer Productions]. <M: 
Ken Harrison. DPh: Bert Dunk. FE: Stan Cole. PD: Douglas 
Higgins. P: Joan Carson. Based upon OChrs Created: 
Sidney Sheldon. W: April Kelly. D: Joseph Scanlan.  
ExcP: Carla Singer.> AscP: Mary Eilts. C: Carol Kelsay. 

<Barbara Eden. ¤. Str: Christopher Bolton. Bill Daily. Al 
Waxman. Peter Breck. Brent Stait, Jason Scott Schombing. 
Garry Chalk, Henry Crowell, Jr. And Ken Kercheval -as 
Mr. Simpson.> ␡ Ftr: J.J. McColl, Robert Metcalfe, Jackson 
Davies, Victor Young. Bette Linde, Robert Thurston, D.J. 
Jackson, Brigitta Dau, Paul McLean. Neil D. Mark, Jano 
Frandsen, Dale Wilson, Marcy Goldberg. Delores Drake, 
Peter Chapek, Douglas Newell, Sandra Grant, Roger 
Barnes. 

ــــدنيا  ميســــوبوتاميا هــــى عــــالم الجــــن ــــات ل ــــه الچني ، حيــــث ترســــل من
ـــــة  مقدمـــــة  (الواقـــــع إذا وجـــــدت أى مـــــنهن ســـــيدا يخرجهـــــا مـــــن القنين

إيـــــدن بشـــــعر  (چينـــــى .  ) يلـــــة العربيـــــةهنـــــا فـــــى أجـــــواء ألـــــف ليلـــــة ول
،  ) ، واالســـــــم يحمـــــــل المعنـــــــى المـــــــزدوج أنهـــــــا جنيـــــــة أيضـــــــا أشـــــــقر

متزوجــــة مــــن رائــــد فضــــاء أميركــــى أرســــله قائــــده فــــى مهمــــة ســــرية فــــى 
، ممـــــا يلـــــزم چينـــــى  عليـــــه’  ثالثـــــة أقمـــــار ‘الكـــــون وتكـــــاد تمـــــر اآلن 

رغـــــم قـــــدراتها علـــــى .  بالرحيـــــل عـــــن عـــــالم الواقـــــع والعـــــودة لموطنهـــــا
التحريـــــك وإحضـــــار األشـــــياء إال أنهـــــا ال تعـــــرف مكـــــان زوجهـــــا حتـــــى 

، ومــــــن هنــــــا تتــــــوالى مغامراتهــــــا للحصــــــول علــــــى ســــــر تلــــــك  تحضــــــره
، ثــــــم تحــــــول جهودهــــــا للعثــــــور  المهمــــــة مــــــن الچنــــــرال دون جــــــدوى

ـــــد قبـــــل فـــــوات األوان ،  يشـــــاركها فـــــى هـــــذا ابنهـــــا.  علـــــى ســـــيد جدي
ـــى أيضـــا ـــور واســـمها چين ـــد ضـــدها أختهـــا الغي ـــدن بشـــعر  ( بينمـــا تكي إي

ــــور ســــيد عليهــــا)  أســــود ــــرح قــــط ميســــوبوتاميا لعــــدم عث ــــم تب ــــى ل .  الت
، ورغــــم جــــودة الفكــــرة ومحــــاوالت  فانتازيــــا متوســــطة فــــى كــــل شــــىء

،  فــــى الــــدورين)  ومثيــــرة جنســــيا أيضــــا (إيــــدن أن تبــــدو جذابــــة وحيــــة 
حفنـــــــة مـــــــن مـــــــؤثرات الظهـــــــور واالختفـــــــاء  (إال أن ضـــــــحالة اإلنتـــــــاج 
ـــــيس إال ـــــى للجمهـــــور  ) الفجـــــائيين ول ـــــذكر حت ـــــال تســـــلية ت ـــــه ب ، تجعل

  . الصغير
  ما فيش تفاهم 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
  . ” مفيش تفاهم “:  بعض مواد الدعاية

:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم حلمــــــى رفلــــــة]  دوالر فــــــيلم [
:  مهنـــــــدس المنـــــــاظر.   حســـــــنوف:  مونتـــــــاچ.  نيـــــــروز عبـــــــد الملـــــــك
مـــــديرا .  علــــى إســـــماعيل:  وســــيقى التصـــــويريةالم.  أنطــــون بـــــوليزويس

  . عاطف سالم:  إخراج.  ، كمال كريم برونو سالفـى:  التصوير
،  ، علويــــة جميــــل ، حســــين ريــــاض ، حســــن يوســــف ســــعاد حســــنى

  . ، مختار أمين ، زينات صدقى نبيلة عبيد
والســــــخرية .  كوميــــــدراما عاطفيــــــة واجتماعيــــــة جيــــــدة بشــــــكل عــــــام

ــــــذاكاألساســــــية مــــــن النمــــــوذج ال ــــــا أم  نســــــائى الصــــــاعد آن ، وهــــــو هن
، لكـــــن ال وقـــــت لـــــديها لبيتهـــــا إلنهـــــا رئيســـــة جمعيـــــة  متســـــلطة تمامـــــا
ابنـــــة مدللـــــة يســـــاعدها أبيهـــــا الطيـــــب فـــــى عالقتهـــــا !  البيـــــت الســـــعيد
  . أول أفالم نبيلة عبيد.  بمهندس شاب

  ما كانش عالبال 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٠مصر 

  . ” ما كانش على البال “ : بعض الدعاية والمطبوعات
  . حسن رمزى:  إخراج

ــــراهيم ،  ، إســــماعيل يــــس ، ســــراج منيــــر ، كمــــال الشــــناوى راقيــــة إب
  . نيللى مظلوم:  والراقصة

ميلودرامـــــــــا عاطفيـــــــــة تحمـــــــــل بعـــــــــض الريـــــــــادة بحيـــــــــث تالحقـــــــــت 
القصـــــص المشــــــابهة لهــــــا فــــــى الســــــينما المصــــــرية فــــــى الخمســــــينيات 

ـــــة بـــــالطبع  ـــــزى ريـــــادة  (رغـــــم عـــــدم أصـــــالتها الكامل انظـــــر لحســـــن رم
شــــاب يصــــر علــــى .  ) ” المعلــــم بلبــــل “أخــــرى فــــى العــــام التــــالى فــــى 

، ويتمســــــك  رفــــــض إلحــــــاح جــــــده عليــــــه للــــــزواج مــــــن قريبتــــــه الثريــــــة
بالفتــــــاة الفقيــــــرة التــــــى تشــــــتغل مغنيــــــة نــــــادى ليلــــــى بســــــبب حاجتهــــــا 

  . المادية إثر االختفاء الفجائى لوالدها
  ما كانش على البال

  . ” ش عالبالما كان “:  انظر
  ما ليش حد 

  ق أأ ١٢٥)  س/  السبكى ( ١٩٥٣مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج
،  ، لــــوال عبــــده ، شــــكرى ســــرحان ، عبــــاس فــــارس ، ماجــــدة شــــادية

  . ، محمود شكوكو ، فردوس محمد سميحة توفيق
، لكـــــــن جيـــــــدة الصـــــــنع ومقنعـــــــة لحـــــــد   ميلودرامـــــــا ومآســـــــى فائقـــــــة

ـــــدهما.  كبيـــــر ـــــى تجـــــنح للحـــــب المخلـــــص ، األ أختـــــان يفلـــــس وال ول
  ! ، أما الثانية المغنية فتسير فى مسلسل بؤس وسقوط المتبادل

  ما ليش غيرك 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 

.  بــــديع خيــــرى:  ؛ حــــوار بركــــات:  ســــيناريو.  أفــــالم فريــــد األطــــرش
حســـــــــين :  ؛ إكسســـــــــوار أنطـــــــــون بـــــــــوليزويس:  مهنـــــــــدس المنـــــــــاظر

:  المصـــــــــور.  ريمـــــــــون نصـــــــــور:  خـــــــــراجمســـــــــاعد أول إ.  الشـــــــــريف
ــــــد األطــــــرش:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  مجــــــدى ســــــعد ــــــع  فري ؛ التوزي

ـــــى ألمـــــانزا:  الموســـــيقى مـــــديرا .  فـــــؤاد األطـــــرش:  مـــــدير اإلدارة.  بيب
ـــــــاج ـــــــدير التصـــــــوير.  ، محمـــــــد حمـــــــدى يوســـــــف حلمـــــــى:  اإلنت :  م

  . بركات:  إخراج.  أحمد خورشيد
،  ، حســــن فــــايق ال فريــــد، آمــــ ، مــــريم فخــــر الــــدين فريــــد األطــــرش

  . ، عمر الحريرى ، رشدى أباظة علية بسيم
ـــديا غنائيـــة ،  ، عـــن أخـــت كبـــرى يغرونهـــا بالحـــب حتـــى تتـــزوج كومي

المســــتوى المتوســــط ألفــــالم .  فتقــــع فــــى حــــب مغنــــى لعــــوب مســــتهتر
  . الغناء هو المهم وأبرزه هنا أغنية العنوان:  فريد األطرش

  ماد ماكس
  . ” تحدى الصقور “:  انظر

   مادونا فى الملعب 
A League of Their Own 

  ق م ١٢٨)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
Columbia [Parkway]. C: Ellen Lewis and Amanda 

Mackey. M: Hans Zimmer. Co-Ps: Bill Pace, Ronnie 
Clemmer, Joseph Hartwick. CD: Cyrthia Flynt. E: George 
Bowers. PD: Bill Groom. DPh: Miroslav Ondricek. ExcP: 
Penny Marshall. Based on a St: Kim Wilson & Kelly 
Candaele. S: Lowell Ganz & Babaloo Mandel. P: Robert 
Greemhut, Elliot Abbott. D: Penny Marshall. 

Tom Hanks. Geena Davis. Madonna. Lori Petty. ¤ Jon 
Lovitz. David Strathairn. Garry Marshall. And Bill Pullman. 
Ftr: Megan Cavanagh, Rosie O’Donnell, Tracy Reiner, Bitty 
Scharam, Don Davis. Renee Colemean, Ann Cusack, Eddie 
Jones, Freddie Simpson, Anne Elizabeth Ramsay. 

ـــاريخ الرياضـــى ـــة منســـية مـــن الت ـــاء مفـــاجئ وجميـــل لقطع قصـــة :  إحي
ن أول فريــــق نســــائى للبيســــبول خــــالل الحــــرب العالميــــة الثانيــــة تكــــوي

ســــــــرعان مــــــــا يحققــــــــن نجاحــــــــا .  بســــــــبب ســــــــفر الرجــــــــال للحــــــــرب
ديفيـــز أحـــد أختـــين .  ، بفضـــل اللعـــب والفتنـــة معـــا وجماهيريـــة واســـعة

ــــــن وراء الجاموســــــة ‘ أخــــــذتا ــــــالمعنى الحــــــرف للكلمــــــة’  م ، لكــــــن  ب
مادونــــا  .  اتــــدب الخالفــــات تــــدب بينهمــــا حــــين تلمــــع هــــى دون أختهــــ

،  ) ! وال زالـــــــت مســــــتمرة فــــــى التـــــــدخين (كانــــــت راقصــــــة رخيصــــــة 
هــــانكس .  وكــــالجميع وجــــدت ذاتهــــا ومكانتهــــا مــــن خــــالل البيســــبول

، وكـــذا مســــئولية  العـــب ســـابق ســـكير يتـــولى مســــئولية تـــدريب الفريـــق
ــــــــدى فــــــــى الفــــــــيلم ــــــــدة حــــــــول أزواج .  الشــــــــق الكومي حبكــــــــات عدي
الرئيســـــة هـــــى مـــــا مصـــــير  الحبكـــــة.  الفتيـــــات الغـــــائبين فـــــى الحـــــرب

ــــد انتهــــاء الحــــرب ــــات بع ــــك الفتي نجــــاح ســــاحق لحــــد الظــــاهرة .  أولئ
ــــــــة  ــــــــة الذكي ــــــــب مــــــــع لمســــــــة األحــــــــالم الفانتازي ــــــــف محب لفــــــــيلم خفي

ـــا لقصـــص البيســـبول ، فـــى نفـــس الوقـــت يحـــوى أيضـــا  المصـــاحبة دوم
كانهـــا خيوطـــا وتفاصـــيل كثيفـــة حـــول وضـــعية المـــرأة والنظـــرة إليهـــا ولم

  . أحد أفضل أفالم مارشال كموجهة.  يامالمجتمعى فى تلك األ
   ٢/١وايت - مارجاريت بوورك

Margaret Bourke-White 
  ] اشتراك [ق م  ٨٠)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 

Control Independent Televison [New Ingot]. C: Lynn 
Stalmaster. Line P: Paul L. Cameron. CD: Judianna 
Makovsky. DPh: Robert Elswit. E: Don Brochu. M: John 
Cacaves. AscP: Marc Daniel Schiller. ExcP: Robert Halmi 
Jr, Rupert Dilnott Cooper. TP: Marjorie David. Based Upon 
the Biography Margaret Bourke-White by Vicki Goldberg. 
P and D: Lawrence Schiller.  Co-P: Ron Colby. 

Farah Fawcett. Frederic Forrest. ¤. David Huddleston. Jay 
Patterson. Ken Marshall. Mitchell Ryan.  ↑ Robert 
Stanton, Tamara Akulova, Stanislav Govorukhin. Robert 
Katims, Robert James Kearney, Ann Marie Lee, Jennifer 
Griffen, Lane Trippe, Diana Boylston. 

ــــــــاة  ــــــــة الشــــــــهيرة سلســــــــلة مواقــــــــف مــــــــن حي المصــــــــورة الفوتوجرافي
ـــــــــذ ولعهـــــــــا بتصـــــــــوير المنشـــــــــآت  لمجـــــــــالت فورتشـــــــــين واليـــــــــف من

، ثــــم عالقــــة  والمصــــانع قبــــل األزمــــة اإلقتصــــادية ألوائــــل الثالثينيــــات
الحـــــــب والتتلمـــــــذ فـــــــى الحيـــــــاة مـــــــع الكاتـــــــب إيريســـــــكين كولـــــــدويل 
ــــــى مســــــتنقعات  ــــــرة ف ـــــــيتى وتوهانهــــــا ذات م ورحلتهــــــا لإلتحــــــاد السوف

ــــا والحــــرب ــــة  أريزون ــــى ماتــــت فــــى  ١٩٥٤العالمي ــــذ .  ١٩٧١حت تنفي
، لكــــن دون اإلعتمــــاد علــــى  جيــــد لكــــل تلــــك الفتــــرات وكــــذا التمثيــــل

  . حبكة درامية محددة

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   للخدمات الصحفية

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨:  ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

ÝÝÝ



٣١٥  

  المارد 
  ق أأ ٨٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٤مصر 
  . سيد عيسى:  إخراج

ــــــــد شــــــــوقى ــــــــدقن ، شــــــــويكار فري ــــــــق ال ،  ، عــــــــدلى كاســــــــب ، توفي
، ســــــامى  بــــــد الحميــــــد، لطفــــــى ع ، فتحيــــــة شــــــاهين إحســــــان شــــــريف

ـــــــى ، حســـــــين إســـــــماعيل ســـــــرحان ـــــــديل ، ســـــــيد العرب ،  ، حســـــــين قن
  . ، شاهيناز ، فيفى سالمة ، محمد رشدى عادل هاشم

ــــــانى أفــــــالم ســــــيد عيســــــى بعــــــد  ــــــت ‘ث ــــــوز  ’ زيزي ، وهــــــو أحــــــد رم
الســــينما الفنيــــة فــــى مصــــر ويصــــنف عــــادة كتلميــــذ مخلــــص للســــينما 

ال ســــــــيما بالصــــــــورة ، يواصــــــــل فيــــــــه األســــــــلوبية الزائــــــــدة  السوفـــــــــيتية
.  إلـــــــخ…والمونتـــــــاچ والزوايـــــــا الملفتـــــــة وحركـــــــة الكـــــــاميرا المســـــــرفة 

النســــخة المصــــرية مــــن قصـــــص الفــــارس المقنــــع المختلفــــة البريطانيـــــة 
، األمـــــر الـــــذى يـــــوحى بشـــــىء مـــــن التغريـــــب الـــــال  واألســـــبانية وغيرهـــــا

ــــى ــــام .  واقع ــــه االقطــــاعى تهمــــة وســــجنه فيخــــرج لالنتق ــــق ل شــــاب يلف
ـــه وإعـــادة الحقـــ ـــورةمن أيضـــا قصـــة .  وق للفالحـــين وكـــذلك حفـــزهم للث

  . حب كاد يحطمها كونه يعمل متنكرا فى خدمة الباشا
  ☺ المارد الجبار 

RoboCop 
  ق م ١٠٣)   س/    ف  ( ١٩٨٧أميركا 

[Orion] Tobor [Davison] M: Basil Poledouris. PD: 
William Sandell. DPh: Jost Vacano. FEr: Frank J. Urioste, 
A.C.E. RobocopDesigned: Rob Bottin. ExcP: Jon Davison. 
W: Edward Neumeier & Michael Miner. P: Arne Schmidt. 
D: Paul Verhoeven. ␡ StopMotionAnimSeqs: Phil Tippet. 

Peter Weller. Nancy Allen. ¤. Daniel O’Herlihy. Ronny 
Cox. Kurtwood Smith. Miguel Ferrer. Robert doQui. Ray 
Wise. Felton Perry. Paul McCrane. Del Zamora. 

، وتشــــــــبه كثيــــــــرا لــــــــوس أنچلــــــــيس  ديترويـــــــت المســــــــتقبل القريــــــــب
، لكـــــن هـــــذا التشـــــابه ال يقلـــــل مـــــن القيمـــــة  ” ٢٠٠٠العـــــالم ســـــنة  “

، بــــل العكــــس إذ يجعلــــه ســــاقا بســــاق مــــع  االبتكاريــــة األخــــاذة للفــــيلم
متكاملـــــــــة منســـــــــجمة لعـــــــــالم الكالســـــــــية العظمـــــــــى المـــــــــذكورة رؤيـــــــــة 

المســـــتقبل القريـــــب عـــــالى التقنيـــــة معفـــــر الشـــــوارع والوجـــــوه باســـــتثناء 
التركيــــز األكبــــر .  ذلــــك القطــــاع الصــــغير المســــيطر علــــى تلــــك التقنيــــة

علـــــــــى الفوضـــــــــى األمنيـــــــــة والجديـــــــــد أن الصـــــــــناعة المحوريـــــــــة هـــــــــى 
وأن الحبكـــــة مقارنـــــة ومنافســـــة بـــــين شــــــرطى !  ’ األبحـــــاث الســـــرية ‘

مبهــــر التصــــميم حقــــا ومنفــــذ باالســــتحراك مــــع  (فــــائق  آلــــى بالكامــــل
شــــرطى روبــــوى  (، وبــــين شــــرطى نصــــف آلــــى  ) إيقــــاف حركــــة الفــــيلم

ـــــه ) أو روبوكـــــوپ الفـــــائز فـــــى هـــــذا الصـــــراع .  ، هـــــو البطـــــل بعـــــد قتل
اآللة ـ  يعطـــــى داللـــــة مؤكـــــدة علـــــى المســـــتقبل األبعـــــد لجدليـــــة اإلنسان

راع بــــدا لنــــا حيــــث مرونــــة جســــد األول قــــد تظــــل عــــامال مهمــــا فــــى صــــ
الجديــــــــد كــــــــذلك المبتكــــــــر الشــــــــاب .  أنــــــــه دان بالكامــــــــل لــــــــآلالت

ـــــــــــث ال والء وال إخـــــــــــالص إال العلـــــــــــم واالبتكـــــــــــار ،  االنتهـــــــــــازى حي
والتفكيــــر العملــــى المطلــــق هــــذا والــــذى يــــدوس علــــى كــــل أحــــد آخــــر 

عنــــف فــــائق ال ســــيما .  أمامــــه مقــــدم هنــــا بدرجــــة رائعــــة مــــن التســــامح
الروبـــوى فــــى مالحقتـــه القصــــوى  فـــى تتابعـــات النهايــــة حيـــث الشــــرطى

،  ، وخفــــــة ظـــــل طــــــوال الوقــــــت كالهمـــــا فــــــى القمــــــة لعـــــالم الجريمــــــة
روب بـــــــوتين هـــــــو مصـــــــمم .  وإجمـــــــاال متعـــــــة فكريـــــــة وبصـــــــرية رائعـــــــة

’  ٢٠٩إى دى  ‘الروبوكــــــــــــــوپ وفيــــــــــــــل تيپيــــــــــــــت هــــــــــــــو مصــــــــــــــمم 
ـــــــى فـــــــى  المســـــــتحرك بإيقـــــــاف حركـــــــة الفـــــــيلم ، ومشـــــــهد فشـــــــل اآلل

، أحـــــــد أبلـــــــغ وأبـــــــرع  ممالحقـــــــة الروبوكـــــــوب وســـــــقوطه علـــــــى الســـــــل
مـــن أبـــرز مـــا قيـــل فيـــه وصـــف .  المشـــاهد فـــى تـــاريخ الســـينما الخياليـــة

ـــه  ـــه بأن ـــزى كـــين راســـيلل ل ـــال علمـــى  ‘الموجـــه اإلنجلي أعظـــم فـــيلم خي
تسجيل ـ  دولبـــــى ســـــتيريو  ‘أول فـــــيلم بنظـــــام الــــــ .  ’ منـــــذ متروپـــــوليس

، تــــابع قصــــة الــــدولبى ســــتيريو مــــن بــــدايتها قبــــل  ) إس آر (’  طيفــــى
انظــــــر األجــــــزاء التاليــــــة .  ” الهــــــوس بليســــــت “عامــــــا مــــــع فــــــيلم  ١٢

ورائــــــدة المسلســــــلة ”  ٣الشــــــرطى اآللــــــى  “و”  ٢الشــــــرطى اآللــــــى  “
، عامــــــــا بــــــــأن المسلســــــــل  ” عــــــــودة الشــــــــرطى اآللــــــــى “التليفـــــــــزيونية 

ـــــــوان  ـــــــاح فــــــــيديويا فـــــــى مصـــــــر بعن مغـــــــامرات الشـــــــرطى  ‘بكاملـــــــه مت
أخـــــــــرى  هـــــــــذه أيضـــــــــا كانـــــــــت قـــــــــد ســـــــــبقتها مسلســـــــــلة.  ’ اآللـــــــــى

  . باالستحراك
AA: SpAchievement SdFxE (Stephen Flick and John 

Pospisil). 
AAN: FE; Sd (Michael J. Kohut, Carlos de Larios, Aaron 

Rochin and Robert Wald). 

  الجزء الثانى—المارد الجبار 
  . ” ٢الشرطى اآللى  “:  انظر

   ٢/١مارد الغضب 
Indio 

  ق م ٩٤)    ف ( ١٩٨٩إيطاليا 
Filmauro, R.P.A. International [Reteitalia]. C: Louis di 

Giaimo. CD: Adriana Berselli. M: Pino Donaggio. E: 
Christopher Holmes. PD: Giorgio Postiglione. DPh: Sergio 
d’Offizi. ExcP: Pado Lucidi. St: Filiberto Bandini. S: 
Gianfranco Bucceri, Filiberto Bandini. P: Filiberto Bandini. 
D: Anthony M. Dawson. 

Marvelous Marvin Hagler. Francesco Quinn. Brian 
Dennehy. 

ـــــة ـــــات أميركـــــا الجنوبي ـــــن زعـــــيم هنـــــدى فـــــى إحـــــدى غاب ، مـــــن أم  اب
ـــــة أميركيـــــة ـــــه ، اآلن ضـــــابط بالبحريـــــة األميركي ،  ، وجـــــاء ألهلـــــه وحبيبت

ــــا ، قــــد اشــــترى األرض  يش ســــابق، ضــــابط جــــ فوجــــد مســــتثمرا أميركي
بمــــزيج مــــن حنكــــة البحريــــة والغابــــة معــــا يبــــدأ .  ويقتــــل ويشــــرد القبيلــــة

ـــــيهم  ـــــه بمـــــا ف حـــــرب جـــــيش الرجـــــل الواحـــــد ضـــــد المســـــتثمر ومعاوني
وســـرعان مـــا يبـــدأ أولئـــك فـــى حشـــد المزيـــد مـــن .  الســـلطات المحليـــة
ـــــــوات ضـــــــده ـــــــاج مفتقـــــــد .  الق ـــــــات متوســـــــط اإلنت ـــــــارك غاب فـــــــيلم مع
، لكـــن منفـــذ  تصـــويره فـــى أربـــع دول اســـتوائية مختلفـــةالجاذبيـــة رغـــم 

  . بجدية مع محتوى عن اإلبادة البيئية للغابات
  مارلو قاهر اإلجرام 

Marlowe —Private Eye —Number 1 
  ] اشتراك  [ق م  ٥٣+  ٥٣)    ف  ( ١٩٨٣أميركا 

Aka: Philip Marlowe —Private Eye (USTitle). 

[HBO] David Wicks Television [London Weekend 
Television]. S: Joe Eisinger. ShortSt: Raymond Chandler. 
PExc: John Scarborough. Main Title Designed: Maurice 
Binder. AscP: Chris Kenny. P: David Wicks. DPh: Michael 
Reed. M: John Cameron. AD: William Alexander. CD: Jane 
Robinson. E: Bill Lenny, A.C.E. D: Peter Hunt. 

Powers Boothe. The Pencil: William Kearns, Kathryn 
Leigh, Scott David Healy, Stephen Davies. ¤. Smart-Aleck 
Kill —The King in Yellow: Michael J. Shannon, Liza 
Ross, Vickery Turner, Shane Rimmer, Paul Maxwell, Ray 
Lewers, Garrick Hagon, Norman Chancer, David Byrd, 
Darcy Flynn, Miquel Brown, Barbara Rosenblat. ¤. 

، لكـــــن مـــــا  المفـــــروض أنـــــه مسلســـــل كيبـــــول يضـــــم ثـــــالث حلقـــــات
:  أتـــــيح منـــــه فـــــى مصـــــر حلقتـــــان فقـــــط مجمعتـــــان فـــــى شـــــريط واحـــــد

ـــــى حلقـــــات المسلســـــل و’  القلـــــم الرصـــــاص ‘ ملـــــك فـــــى  ‘وهـــــى أول
ـــــــد شخصـــــــية فيل.  ’ األصـــــــفر ـــــــب رايمون ـــــــب مـــــــارلو الشـــــــهيرة للكات ي
دليــــل  ‘، قــــال عنهــــا كتــــاب  ، فــــى معالجــــة مفاجئــــة الجــــودة تشــــاندلر

األول .  أنهـــــا كانـــــت ستســـــعد شـــــاندلر بالضـــــرورة’  موفــــــيات الفــــــيديو
عــــن زعــــيم مافيــــا يســــعى إلدخــــال مــــارلو فــــى محاوالتــــه االنتقــــام مــــن 

ـــه مـــارلو بالفعـــل.  مســـاعد خـــائن ـــوى شـــيئا مـــا ويجاري هـــذه .  ، هـــل ينت
فـــــى الحلقـــــة الثانيـــــة يكتشـــــف مـــــارلو أن .  ليســــت المفاجـــــأة الوحيـــــدة

أحــــد نجــــوم هوليــــوود قــــد مــــات بمــــرض الصــــفراء إثــــر عــــدوى إلتهــــاب 
بعـــــد قليـــــل يجـــــد نفســـــه .  ، والجميـــــع يحـــــاولون إخفـــــاء هـــــذا كبـــــدى

ــــــوود ــــــب الكوكــــــائين لنجــــــوم هولي ــــــى مواجهــــــة شــــــبكة جل برئاســــــة .  ف
المبــــالغ الضــــخمة التــــى  طبيــــب يكســــب مــــن ناحيــــة بيعهــــا ومــــن ناحيــــة

ــــــدفعها الشــــــهادات وفــــــاة مــــــزورة تحمــــــى  ــــــيس الســــــتوديو ل يضــــــطر رئ
بـــووث مفاجـــأة جميلـــة فـــى الشخصـــية والعمـــل ككـــل .  ســـمعة النجـــوم

تتــــــابع عنــــــاوين أخــــــاذ مــــــن مــــــوريس .  مقنــــــع ومثيــــــر ومشــــــبع إنتاجيــــــا
  . بيندر

  مأساة الدكتور سالمة 
  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)  سفير ( ١٩٨٦مصر 
  . حمد السبعاوىأ:  إخراج

ــــراهيم ــــة صــــدقى عبــــد المــــنعم إب ، ســــميرة  ، حســــين الشــــربينى ، هال
،  ، محمـــــد خيـــــرى ، إحســـــان القلعـــــاوى ، محمـــــود مســـــعود صـــــدقى

  . فؤاد خليل
فكــــرة :  هــــل هــــى عــــادة فــــى األفــــالم المصــــورة للفـــــيديو فــــى مصــــر

؟ الموضـــــوع هنـــــا ممثــــل داعـــــم يحتـــــرف  جيــــدة جـــــدا وتنفيـــــذ ضــــعيف
  . تى صدق أنه طبيب، ح تمثيل دور الطبيب

    ٢/١مأساة كاتب 
Misery 

  ق م)    س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٠أميركا 
 . ” أسير الحب “:  س

[New Line Cinema  Columbia] Castle Rock. M: Marc 
Shaiman. CD: Gloria Gresham. C: Jane Jenkins, Janet 
Hirshman. CD: Gloria Gresham. C: Jane Jenkins, Janet 
Hirshenson. Co-P: Jeffrey Stott, Steve Nicolaides. PD: 
Norman Garwood. FE: Robert Leighton. DPh: Barry 
Sonnenfeld. Based on the N Misery: Stephen King. S: 
William Goldman. S: Andrew Scheinman, Rob Reiner. D: 
Rob Reiner. 

James Caan. Kathy Bates. Frances Sternhagen. And 
Richard Farnsworth -as Buster. SpApr: Lauren Bacall.  ↑ 
Graham Jarvis, Jerry Potter, Tom Brunelle, June 
Christopher, Julie Payne, Archie Hahn III, Gregory Snegoff, 
Wendy Bowers, Misery the Pig -[Herself]. 

لخـــاص بالكتابـــة إلـــى مؤلـــف روائـــى شـــهير فـــى طريقـــه مـــن منتجعـــه ا
ــــــة ــــــاء عاصــــــفة ثلجي ــــــرض لحــــــادث أثن ــــــورك يتع ــــــو ي ــــــن  ني ــــــذه م ، وتنق

المـــــوت ممرضـــــة معجبـــــة للغايـــــة بأعمالـــــه واعتـــــادت التلصـــــص عليـــــه 
ــــة .  وتأخــــذه لمنــــزل لشــــفائه مــــن الكســــور تبــــدو عطــــوف وكريمــــة للغاي

، لكـــــن مـــــا أن ال تعجبهـــــا شـــــيئا فـــــى رواياتـــــه الجديـــــدة  وتكـــــاد تعبـــــده
، وباســـــــــم الـــــــــرب تـــــــــأمره بحـــــــــرق  تقتلـــــــــه ينتابهـــــــــا الجنـــــــــون وتكـــــــــاد

، بــــل الواقــــع أنهــــا تختطفــــه وال تخطــــر  المخطوطــــة التــــى كــــان يحملهــــا
، وتريــــــد منــــــه اآلن أن يكتــــــب روايــــــة جديــــــدة يحيــــــى  أحــــــدا بوجــــــوده

ــــات  ــــزرى ‘ (فيهــــا إحــــدى بطالتهــــا المحبب هــــو االســــم المشــــترك ’  مي
أداء خــــالب لبيــــتس بدرجــــة تجعلــــك تتمنــــى .  ) لكــــل بطــــالت رواياتــــه

ــــــا معهــــــاأ ــــــدة م ــــــة فري ــــــب بتجرب ــــــه  ن يمــــــر الكات ــــــن محاوالت ــــــدال م ، ب
ــــرا مجــــرد .  الفاشــــلة المتكــــررة لقتلهــــا المهــــم أن األمــــر ال يتجــــاوز كثي

رعـــب كـــل كاتـــب مـــن :  فكـــرة رعـــب ذكيـــة أخـــرى مـــن ستيفــــين كيـــنج
مــــن اإليجابيــــات الخلفيــــات الخالبــــة مــــن ريــــف !  بــــه ١المعجبــــة رقــــم 

  . مليونا ٢١رينو واإلنتاج المشبع الذى تكلف 
AA: As (Bates). 

  ماسة الموت
  . ” العاصفة المعدنية “:  انظر

  الماضى المجهول 
  ق أأ ١١١)  س/  ت ( ١٩٤٦مصر 

:  األغـــــانى تـــــأليف >؛  بـــــديع خيـــــرى:  الحـــــوار.  الفـــــيلم المصـــــرى
، أبــــــو الســــــعود  ، مــــــأمون الشــــــناوى ، صــــــالح جــــــودت أحمــــــد رامــــــى
؛  محمـــــــــد فـــــــــوزى:  ؛ التلحـــــــــين < ، جليـــــــــل البنـــــــــدارى األبيـــــــــارى

ـــــيم نـــــويرة:  ســـــلم علـــــىالموســـــيقى التصـــــويرية و أغنيتـــــى .  عبـــــد الحل
ــــدنيا ليــــل  ــــرانوال ــــن حي ــــر:  مهــــداة م محمــــد عبــــد /  الموســــيقار الكبي

ــــل  >؛  الوهــــاب ــــدنيا لي ــــال ســــلكية ال ــــن اإلذاعــــة ال بتصــــريح خــــاص م
ــــــاظر.  < المصــــــرية ــــــدس المن ــــــوليزويس:  مهن ــــــاچ أنطــــــون ب :  ؛ المونت

ــــيلم عــــن دراســــات :  عدونالمســــا.  كمــــال الشــــيخ أخــــذت فكــــرة الف
الفرنســـــــى وأشــــــرف علـــــــى تنفيــــــذ الناحيـــــــة شــــــاركوه علميــــــة للـــــــدكتور 

ـــــاء المصـــــريين ـــــة مـــــن األطب ـــــالفيلم هيئ ـــــة ب ـــــدس الصـــــوت.  الطبي :  مهن
ــــز فاضــــل ــــل التلمســــانى:  مســــاعد المخــــرج >؛  عزي مــــدير .  < كام

  . أحمد سالم:  سيناريو وإخراج.  أحمد خورشيد:  التصوير
بشـــــارة واكـــــيم :  باالشـــــتراك مـــــع.  ¤ ، أحمـــــد ســـــالم ادليلـــــى مـــــر 

ـــــــدين  األستاذ الشبوكشـــــــىـ   ـــــــور ال ـــــــة ن ، أحمـــــــد عـــــــالم  زوزوـ  ، أمين
ـــــةـ  ، فـــــردوس محمـــــد  الحكيمباشىـ   عم ـ  ، محمـــــد كامـــــل  والدة نادي

،  خطيب زوزوـ  ، محمــــد عطيــــة  العمـ  عبــــد العزيــــز حمــــدى .  إدريــــس

ــــدير  ــــكـ  الســــيد ب ــــؤاد  نازكـ  حســــين ، ســــعاد  الصفصافى ب ــــة ف ، فتحي
كاتب ـ  ، حســـــن كامـــــل  الولد الشـــــقىـ  ســـــعيد أبـــــو بكـــــر .  الغجريةـ  

ــــــدايرة ــــــد الــــــرحمن  ال هــــــاجر :  والراقصــــــتين <؛  لطفىـ  ، ســــــامح عب
  .  بامبو:  ؛ والنجم الجديد > ، نبوية مصطفى حمدى

الفـــــيلم األكثـــــر بــــــروزا لهـــــذا الموجــــــه والممثـــــل الــــــذى كـــــان أكثــــــر 
ــــر ــــران (الســــينما  نبوغــــا فــــى غي ، إدارة ســــتوديو مصــــر  ، اإلذاعــــة الطي

”  المســـــتقبل المجهـــــول “، والفـــــيلم التـــــالى فـــــى الشـــــهرة  ) إلـــــخ…
ــــــز .  ١٩٤٨ ــــــال تمي ــــــه وب ــــــة بســــــيطة القصــــــة والتوجي ميلودرامــــــا عاطفي
ثـــــرى يفقـــــد ذاكرتـــــه ويحــــــب ويتـــــزوج ممرضـــــته الرقيقـــــة فــــــى :  يـــــذكر

وينســــــى مــــــا ، ثــــــم يعــــــود لذاكرتــــــه األصــــــلية  قصــــــره فــــــى األســــــكندرية
، فتتحــــــول هــــــى للغنــــــاء محاولــــــة نســــــيانه لكنهــــــا تــــــدعى اآلن  حــــــدث

ـــــــة المطـــــــامع ـــــــه انتهازي ـــــــن قريبـــــــة ل ـــــــد م ـــــــى زفافـــــــه الجدي ـــــــاء ف .  للغن
والمفاجـــــأة أن تقـــــدم فيهـــــا ألول مـــــرة األغنيـــــة التـــــى ألفهـــــا هـــــو نفســـــه 

أغـــــانى ليلـــــى مـــــراد هـــــى اإلضـــــاءات العاليـــــة فـــــى .  فـــــى المستشـــــفى
ضــــــعف  (جنيــــــه  ٧٠٠٠أجــــــرا أحمــــــد ســــــالم كــــــان يطلــــــب .  الفــــــيلم

ــــازى مصــــطفى نفســــه ــــاه أحــــد ) ني ــــا منحــــه إي ــــادرا م ســــعيد !  ، لكــــن ن
  . أبو بكر فى ظهور مبكر فى لقطتين عابرتين كأبلة صغير

   ٢/١الماضى المجهول 
Dying to Remember 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٦)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
[Paramount] Wilshire Court Productions [Pacific Motion 

Pictures]. M: Jay Gruska. FE: Bert Glatstein. PD: Mark 
Freeborn. DPh: Glen MacPherson, C.S.C. P: Tom Rowe. 
TP: George Schenck & Frank Cardea and Brian L. Ross; St: 
George Schenck & Frank Cardea. D: Arthur Allan 
Seidelman.  ExcP: Frank Cardea, George Schenck. ↑ C: 
Dan Shaner. 

Str: Melissa Gilbert. Scott Plank. Christopher Stone. Jay 
Robinson. And Ted Shackelford -as Mark Gage.  ↑ Kat 
Green, Wade Anderson, Sandra Nelson, Babz Chula, James 
Kidnie, Peter Williams, Alvin Sanders, Brian McGugan, 
Stephen Dimopoulos, Robin Mossley, Nathaniel Deveaux, 
Alf Humphreys, Judith Maxie, Deryl Hayes, Helena Yea, 
Marilyn Norry, Lorena Gale. 
مصـــممة أزيـــاء نيـــو يوركيـــة تراودهـــا كـــوابيس عـــن فتـــاة ألقـــى بهـــا فـــى 

ـــر أحـــد المصـــاعد طبيـــب يجـــرى لهـــا جلســـة اســـتنوام يخبرهـــا فـــى .  بئ
ــــات نهايتهــــا ــــى ســــان .  أن هــــذه ليســــت كــــوابيس إنمــــا ذكري ــــذهب إل ت

، حيـــــــث  فرانسيســـــــكو حيـــــــث تلـــــــك الفتـــــــاة واألمـــــــاكن التـــــــى تراهـــــــا
ــــدها هــــى وأن  ــــوم مول ــــت فــــى نفــــس ي تتحــــرى تاريخهــــا لتجــــد أنهــــا مات
ـــــام كـــــان  ـــــة بصـــــاحب شـــــركة إنشـــــائية إي المحتمـــــل أن عالقتهـــــا العاطفي

ى بحثهـــــا يســـــاعدها فـــــ.  شـــــابا قبـــــل ثالثـــــين عامـــــا انتهـــــت بقتلـــــه لهـــــا
، لكـــــن رئيســـــه قـــــد يكـــــون علـــــى صـــــلة مـــــا بالجريمـــــة  ضـــــابط شـــــرطة

ـــــا.  القديمـــــة ـــــى  فكـــــرة التناســـــخ مـــــأخوذة علـــــى محمـــــل الجـــــد هن ، ف
أداء طيـــب مــــن الجميلــــة .  إطـــار فــــيلم غمـــوض متوســــط اإلثـــارة ككــــل

ـــــة ـــــرت كالبطلـــــة المعذب ، والوســـــيم شـــــاكيلفورد كصـــــديق  ميليســـــا جيلب
التصـــــــوير فـــــــى .  تلهـــــــاحياتهـــــــا الســـــــابقة التـــــــى تشـــــــك فـــــــى كونـــــــه قا

  . كندا عوضا عن المدينتين األميركيتيين الكبيرتينـ  فـانكووفـر
  مافيا المخابرات

  . ” الجاسوسة العاشقة “:  انظر
  مافيا المخدرات 

Lethal Moves 
  ] فـيديو [ق م  ٨٥)  يونايتد  ( ١٩٩٤أميركا 

[Spartan] Corners [Sea Island Productions]. E: Manny 
Martinez. MComp and Orch: Serge Colbert. ExcPs: Dorit 
Arel, Sue Weinsoff. DPh: Sean McCall. St: Devon Scott. S: 
Dan Benton. AscPs: Ty Cavanaugh, George Atkinson. 
PAndD: Devon Scott. 

William Lewis. Nicholas Wright. Don Stroud. And 
Richard Lynch. with Anastasia Boder. Shuki Ron. Mike 
Malfitano. Jeff Burnom. Carolyn Taye Loren.  ↑ Jeffrey 
Shapiro, Jeff Biebuyck, Donna Spangler, Charles H. Smith, 
Gary Levinthal, Brian Andreychik, Bruce Dworkin, Uriel 
Tover, Jack Jackson, David Banks, Edra Walters, John 
Hendricks, Alona Nahir, Tina Diva, Red Regelio Tovar, 
Marcos A. Domingvez, Enrique Gonzalez, Sue Weinsoff, 
Ty Cavanaugh, Connie Ferraro, Angie Sacco, Tracey 
Walton, Anthony Iucca, Homer -[Himself], Vader 
-[Himself], Duke -[Himself]. 

قـــــــرر االســـــــتيالء ، ي شـــــــاب يعمـــــــل باســـــــتالم شـــــــحنات المخـــــــدرات
علــــى الكميــــة التاليــــة التــــى ســــرقت أصــــال مــــن مختبــــر حكــــومى وذات 

ــــاد ــــر عشــــرين ضــــعف المعت ــــع هــــذه مقابــــل .  أث ــــه هــــو وصــــديقه بي علي
ــــونى دوالر خــــالل ســــاعات والهــــرب للمكســــيك ــــا ال شــــىء .  ملي تقريب
ــــبطالن يتقاســــمان منــــزال فــــى بيفرلــــى هيللــــز ، مــــع حشــــد مــــن  مقنــــع ال

ـــورك  قـــط الفتيـــات ال يخـــرج مـــن المـــاء ، ممثلـــة قادمـــة للتـــو مـــن نيـــو ي
،   تصـــــبح الصـــــديقة الجديـــــدة للبطـــــل وتقـــــرر الهـــــرب معـــــه للمكســـــيك

ـــــل  ـــــة والقت ـــــادل تنتهـــــى بالخيان ـــــو هـــــذا صـــــحيح  (كـــــل عمليـــــات التب ل
أيضــــا .  وهلــــم جــــرا…)  لقضــــى علــــى تجــــارة المخــــدرات منــــذ دهــــور

  . تقريبا ال شىء مثير فهو فيلم أصغر كثيرا مما يجب
   ٢/١ن مافيا الهيروي

Delta Force 2 —The Colombian 
Connection 

  ق م ١١١)    ف/  س  ( ١٩٩٠أميركا 
Aka: Delta Force 2 (OTitle). 
Cannon. M: Frederic Taigom. E: Michael J. Duthie, 

Daniel Candib. PD: Ladislav Wilhelm. DPh: JoA 
Fernandes. S: Lee Reynolds. P: Yoram Globus and 
Christopher Pearce. D: Aaron Norris. 

Chuck Norris, John P. Ryan, Paul Perti, Richard Jaeckel, 
Begonia Plaza, Mateo Gomez, Hector Mercardo, Billy 
Drago. 
معظــــم األفــــالم األجنبيــــة كانــــت تعــــرض فــــى مصــــر فــــى هــــذه الفتــــرة  

لجديــــد ا.  ، والســــبب وجيــــه وهــــو أنهــــا أفــــالم مقرصــــنة كفـــــيديو أوال
هــــــذه المــــــرة أن هــــــذا يحــــــدث مــــــع فــــــيلم اســــــتوردته قانونيــــــا كســــــينما 

، والســــر هــــو  ) أفــــالم أنــــيس عبيــــد (وكفـــــيديو شــــركة كبيــــرة ورصــــينة 



٣١٦  

ــــذاك!  أيضــــا القرصــــنة ــــة آن ــــاك دور عــــرض كافي ــــم يكــــن هن ، وكــــان  فل
ـــــــاه تـــــــرك الفرصـــــــة لقرصـــــــنته  انتظـــــــار عرضـــــــه فـــــــى الســـــــينما أوال معن

هـــــا مناســـــبة للتنـــــدر لـــــدى الجيـــــل ، نـــــروى هـــــذه القصـــــة لجعل فــــــيديويا
ـــــد ـــــه هـــــذه المـــــرة ألخـــــى بطـــــل .  الجدي ـــــرك التوجي صـــــاحب كـــــانون يت

، والـــذى حولــــه هـــذا األخ مــــن رجـــل بهلوانيــــات إلــــى  شـــركته المفضــــل
القصــــة بــــذات البطــــل لكــــن تــــذهب بعيــــدا فــــى هــــذا .  موجــــه ألفالمــــه

االســـتطراد حيـــث تختطـــف عصـــابة عقـــاقير كولومبيـــة فريقـــا مـــن رجـــال 
ــــى ــــث  قلعتهــــا المكافحــــة ف ــــأر ســــابق حي ــــه هــــو شخصــــيا ث ، كمــــا أن ل

،  يجمــــــع أفــــــراد القــــــوة دلتــــــا مــــــن جديــــــد.  أنهــــــا قتلــــــت صــــــديقا لــــــه
وينطلــــــق فـــــــى جولـــــــة جديـــــــدة مــــــن التفجيـــــــرات والمـــــــدافع الرشاشـــــــة 

الفـــــــيلم مهـــــــدى إلـــــــى ضـــــــحايا حادثـــــــة الهليكـــــــوپتر التـــــــى .  بأنواعهـــــــا
ل انظـــر األصــــ.  وقعـــت أثنـــاء تصـــويره وأودت بعـــدد مــــن أفـــراد طاقمـــه

، وأيضــــا  ١٩٩١كمــــا يوجــــد اســــتطراد ثــــان مــــن عــــام ”  القــــوة دلتــــا “
ـــه  انظـــر مـــن سلســـلة أخـــرى اســـتغلت العنـــوان بإضـــافة كلمـــة كومانـــدو ل

  . ” عملية خاصة “فيلم 
  ماكبث 

Macbeth 
  ق أأ ١٠٦)   ت  ( ١٩٤٨أميركا 

[Republic] Mercury. Play: William Shakespeare. M: 
Jacques Ibert. AD: Fred Ritter. E: Louis Lindsay. DPh: John 
L. Russell. W, P and D: Orson Welles. 

Orson Welles, Jeanette Nolan, Dan O’Herlihy, Edgar 
Barrier, Roddy McDowall, John Dierkes, Robert Coote, 
Erskine Sanford, Alan Napier, Peggy Webber. 

المصـــــــرى أن معالجـــــــة  مـــــــن المؤســـــــف حقـــــــا أن يعتبـــــــر التليفــــــــزيون
ـــــــة دارســـــــى  ـــــــا يجـــــــب عرضـــــــه لمســـــــاعدة الطلب ـــــــز هـــــــذه هـــــــى م ويلل

ـــــامرات غيـــــر محمـــــودة العواقـــــب ألورســـــون !  المســـــرحية إحـــــدى المغ
ــــز ــــدم كالعــــادة  ويلل ــــرر أن يق ــــذى ق ــــر بعــــض الشــــىء ـ  ، ال أو ربمــــا أكث

ـــــة ـ  هـــــذه المرة ـــــى نحـــــو مفـــــرط الذاتي ـــــى هـــــذا  شيكســـــپير عل ، بمـــــا ف
هـــذه إجابـــة علـــى الســـؤال  (لكـــالم أســـلوبه هـــو الشخصـــى فـــى دغـــم ا

ــــه يوســــف شــــاهين بالســــينما المصــــرية ،  ) ! عــــن مــــدى أصــــالة مــــا فعل
ناهيــــك عــــن إنجــــاز الفــــيلم كلــــه فــــى ثالثــــة أســــابيع فــــى خلفيــــات شــــبه 
ســـــــــــيريالية وبميزانيـــــــــــة متواضـــــــــــعة لحســـــــــــاب ريپابليـــــــــــك الســـــــــــتوديو 

ـــــذاك ـــــاره تمـــــردا علـــــى  الهوليـــــوودى األصـــــغر آن ، مـــــع مـــــا يمكـــــن اعتب
ــــاك .  ســــها مــــن خــــالل التوجيــــه مفــــرط المســــرحيةالســــينما نف فقــــط هن

بعـــــــض التصـــــــوير الجيـــــــد بـــــــاألبيض واألســـــــود الـــــــذى وجـــــــد فرصـــــــة 
ــــة والظــــالل المــــؤثرة .  الســــتعراض بعــــض عضــــالته فــــى اإلضــــاءة الغريب

ـــــة ‘:  تعليـــــق نقـــــدى ـــــاقى  لحظـــــات قليلـــــة مزلزلـــــة فـــــى البداي ، أمـــــا الب
ن الـــــــزم.  ليســـــــلى هالليويلـــــــل—’  فكـــــــان يجـــــــب أن يكـــــــون صـــــــامتا

ـــــــداول  ـــــــى عـــــــادت للت المـــــــذكور يخـــــــص نســـــــخة ويللـــــــز األصـــــــلية الت
ــــا ــــا ســــوى نســــخة الســــتوديو  حالي ــــم تعــــرض فيهــــا تقريب ــــد عقــــود ل ، بع

ــــــى  ــــــط ٨٩المختصــــــرة إل ،  ، محســــــنة الحــــــوار بعــــــض الشــــــىء ق فق
.  جعلتـــــه مفهومـــــا بعـــــض الشـــــىء رغـــــم التزامـــــه باللهجـــــة األســـــكتلندية

  . انظر خط القصة فى نسخة پوالنسكى األفضل كثيرا
   ماكبث 

Macbeth 
  ق م ١٤٠)  س/   ت  ( ١٩٧١، أميركا  بريطانيا

[Columbia] Playboy; Columbia [Playboy]. The tragedy of 
Macbeth by William Shakespeare. ExcP: Hugh M. Hefner. 
DPh: Gil Taylor. PD: Wilfrid Shingleton. CD: Anthony 
Mendleson. M: The Third Ear Band. PAdviser: David W. 
Orton. AstExcP: Victor Lowens. E: Alastair McIntyre. AD: 
Fred Carter. FightD: William Hobbs. AscP: Timothy 
Burrill. Artistic Advisor: Kenneth Tynan. S: Roman 
Polanski, Kenneth Tynan P: Andrew  Braunsberg. D: 
Roman Polanski. 

Jon Finch. Francesca Annis. Martin Shaw, John Stride, 
Nicholas Selby. Terence Bayler, Stephan Chase, Paul 
Shelly, Noel Davis. Richard Pearson, Andrew Laurence, 
Bernard Archard, Sydney Bromley. Ian Hogg, Diane 
Fletcher, Bruce Purchase, Frank Wylie. Noelle Rimmington, 
Maisie MacFarquhar, Elsie Taylor, Keith Chegwin. 

هــــى الشيكســــپيرية الوحيــــدة التــــى تبــــدو وكأنهــــا خلقــــت ’  ماكبــــث ‘
وبالفعـــل فقـــد وفاهـــا حقهـــا عنفـــا .  خلقـــا مـــن أجـــل رومـــان پوالنســـكى

هــــذا ناهيــــك .  ودمويــــة وقتامــــة لمــــدى أعطــــى فيلمــــه تميــــزا ال يضــــاهى
، الـــذى حكـــى القصـــة علـــى  عـــن براعـــة الفـــيلم الكليـــة كتابـــة وتوجيهـــا

، مركـــــزا علـــــى أســـــلوب المونولـــــوج الشخصـــــى  نحـــــو متـــــدفق الحـــــرارة
ـــــر شـــــريط الصـــــوت فقـــــط ، لدرجـــــة تجعلـــــه درســـــا  للبطـــــل وزوجتـــــه عب

يضــــــاف لهـــــــذا .  تطبيقيــــــا مثيــــــرا فـــــــى اســــــتخدامات هــــــذا األســـــــلوب
المقــــــدرة النــــــادرة فــــــى خلــــــق الجــــــو العــــــام لعــــــالم العصــــــور الوســــــطى 

، وأبـــرز مـــا فيـــه هنـــا  الملـــوك اليوميـــةالمعفـــر الخشـــن حتـــى فـــى حيـــاة 
، بحيــــث تكــــاد  أنــــه شــــىء تهــــيمن عليــــه األشــــباح ونبــــوءات الســــحرة

ـــاألحرى تخنقكـ  تتتفســـها  ـــا أدركـــت  طـــوال الوقـــت ـ  أو ب ، مـــن فـــرط م
، ومـــــن  مـــــن هيمنتهـــــا علـــــى أفكـــــار ومعتقـــــدات الشخصـــــيات الرئيســـــة

ـــــك األحـــــداث  ـــــدرتها علـــــى تحري ـــــالث ســـــاحرات  (ق ـــــة نبـــــوءة ث البداي
ـــولى حكـــم جالمـــيس وكـــودر ثـــم العـــرش نفســـهلم ، ولصـــديقه  اكبـــث بت

، ثــــم نبـــوءات أخــــرى بــــأن ماكبـــث لــــن يقهــــر  بـــانكو بتــــولى ســـاللته لــــه
، وعلـــى يـــد مـــن لـــم تلـــده  إال عنـــدما تنتقـــل غابـــة بيرنـــام إلـــى دانســـينين

إتضـــــح فيمـــــا بعـــــد أن القائـــــد ماكـــــدوف أنتـــــزع مـــــن أحشـــــاء —امـــــرأة 
التراچيــــــــديات مالئمــــــــة  ربمــــــــا أكثــــــــر مــــــــا يجعلهــــــــا أكثــــــــر.  ) أمــــــــه

فــــال أحــــد هنــــا ذو مســــعى .  لپوالنســــكى أنهــــا ليســــت تراجيــــديا دقيقــــة
ــــل ــــد األســــكتلندى  نبي ــــدى ماكبــــث القائ ــــدءا مــــن شــــهوة الســــلطة ل ، ب

ـــه ـــا علـــى عكـــس المعالجـــات األخـــرى وزوجت ـــدا هن ـــة ـ   ، التـــى ب وال غراب
ــــرة جــــدا لهــــا  ـ  أن يفعــــل پوالنســــكى هذا ــــم يكــــن فــــى حاجــــة كبي ــــه ل أن

، وانتهــــــاء بـــــــالنبالء  قتــــــل الملــــــك واالســـــــتيالء علــــــى التــــــاجلحفــــــزه ل
ـــــانكو ـــــن ب ـــــال ماكـــــدوف أو اب ـــــار أمث ـــــت تحـــــركهم  األخي ـــــذين كان ، وال

أول .  شـــــهوة أخـــــرى هـــــى االنتقـــــام مـــــن فظـــــائع ماكبـــــث ضـــــد أســـــرهم
ــــة ــــوى البريطاني ــــالى ب ــــل لشــــركة پ ــــاج طوي ــــة  إنت ، ذات التوجهــــات الفني

ث المقطـــــوع تتـــــدحرج اللقطـــــة الشـــــهيرة البارعـــــة لـــــرأس ماكبـــــ.  نســـــبيا
، وإبحـــــث  ، محذوفـــــة مـــــن عـــــرض التليفــــــزيون المصـــــرى علـــــى األرض

  . عنها فى عروض أفضل فى الساتياليت

  ماكس المجنون
  . ” قبة الرعد “:  انظر

   ٢/١المال األبيض 
Milk Money 

  ق م ١٠٢)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Paramount [Kennedy/ Marshall]. MSup: Christie Barnes. 

E: Jacqueline Cambas. C: Mary Goldberg; Amy Lippens. 
M: Michael Convertino. CD: Theoni V. Aldredge. PD: Paul 
Sylbert. DPh: David Watkin. ExcPs: Patrick Palmer, 
Michael Finnell. W: John Mattson. P: Kathleen Kennedy 
and Frank Marshall. D: Richard Benjamin. 

Melanie Griffith. Ed Harris. ¤ Michael Patrick Carter. 
Malcolm McDowell. Anne Heche. Casey Siemaszko. Philip 
Bosco. Brian Christopher, Adam LaVorgna, Kevin 
Scannell.  ↑ Jessica Wesson, Amanda Sharkey, Margaret 
Nagle, Kati Powell, Tom Coop, Gregory Procaccino, 
Andrea Afanador, John Alvin, Jack Arwine, Ann Baker, 
Matt Behan, Michael Conn, Tony D. Davis, Annie 
Fitzpatrick. 
فــــيلم رائــــع الجــــرأة عــــن التســــعينيات المتدينــــة التــــى تــــدور أحداثــــه 

النقـــود اللبنيـــة هـــى مائـــة دوالر أخـــذها ثالثـــة صـــبية صـــغار فـــى .  فيهـــا
ـــة مـــن ضـــاحيته ـــرأة عاريـــة رحل ـــة للمدينـــة ليشـــاهدوا بهـــا أول ام م الهادئ

ـــــى حيـــــاتهم اللـــــبن قـــــد يشـــــير لســـــوائل لـــــدى النســـــاء أو الرجـــــال .  ف
المهــــم يقعــــون .  لكنــــه هنــــا ينــــاظر أيضــــا األســــنان اللبنيــــة رمــــز البــــراءة

ــــدهم لبلــــدتهم ــــدفعها أحــــدهما  علــــى عــــاهرة رقيقــــة لســــبب مــــا تعي ، وي
ـــدة المتدينـــة  كـــل مـــن فـــى.  لمصـــادقة أبيـــه المـــدرس األرمـــل هـــذه البل

ــــــا ــــــدو كاذبــــــا منافق ــــــيلم فــــــى نكــــــىء الــــــدمل الــــــدينى  يب ، ويتفــــــنن الف
ــــــه بهــــــذه  للتســــــعينيات صــــــراحة أو ضــــــمنا فــــــى كــــــل لحظــــــة ، ومقارنت

ــــدينى  ــــن اســــمها ال ــــت عمــــدا م ــــى تهرب ــــاهرة المقدســــة الت ــــف ‘الع ’  إي
،  عالقــــة رائعــــة بــــين كــــل طـــرف واآلخــــر فــــى هــــذا الثالثــــى.  ) حـــواء (

أو ربمــــا أيضــــا  (،  ر مشــــاهدة الفــــيلم مــــن أجلهــــالــــن تكــــف عــــن تكــــرا
مــــن أجــــل صــــدر جريفيــــث الهائــــل الــــذى صــــنعته فــــى عمليــــة جراحيــــة 

البــــــرىء فــــــى  “ [’  محرقــــــة الزوائــــــل ‘لــــــدى تصــــــويرها  ١٩٩٠عــــــام 
ــــــق بتشــــــبيهها بجــــــريس  .  ) ! ] ” ورطــــــة ــــــد لجانبهــــــا الرقي ــــــز يمت التركي
ذكاء ، حفـــــل المدرســـــة الـــــراقص فـــــى النهايـــــة إحيـــــاء بـــــاهر الـــــ كيللـــــى

، مــــع  لتقاليــــد التحــــرر الجنســــى الطــــاهرة غيــــر المنافقــــة للخمســــينيات
، بــــل بالحفــــل ينتهــــى بأطفــــال  صــــور نجــــوم ذلــــك العقــــد تمــــأل القاعــــة
ـــق ـــة لقـــيم .  يقـــودون ســـيارة جامحـــة فـــى الطري ـــى تحي وإجمـــاال هـــو أحل

، مــــــــن  ) ! إلــــــــخ…وحتــــــــى مالبســــــــها وموســــــــيقاها  (الخمســــــــينيات 
العيــــــب الــــــرئيس .  مارشــــــال/  ىمنتجــــــى ســــــپيليبرج العظميــــــين كينيــــــد

ـــــذى جـــــاء ليطـــــارد  ـــــدور زعـــــيم العصـــــابة ال أداء ماكـــــدويلل المتشـــــنج ل
  . البطلة بعد رحيلها

    ٢/١، المصرع  ، السلطة المال
Money, Power, Murder 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٢)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
CBS [SKids Productions]. M: Miles Goodman. E: Ann 

Millgate. PD: Tom H. John. TP: Mike Lupica. Based upon 
the N Dead Air: Mike Lupica. D: Lee Philips.  ExcP: 
Susan Dobson. C: Meg Simon, C.S.A., Fran Kumin, C.S.A. 
Exc In Charge of P: Norman S. Powell. 

Str: Kevin Dobson. Blythe Danner. Josef Sommer. John 
Cullum. Paul McCrane, Wayne Tippit. Dion Anderson, 
Julianne Moore. Peter Bergman, Peter Maloney. Casey 
Sander, Julie Philips.  Raymond Serra, Anthony Herrera, 
Roger Robinson, Tony Shalhoub. Russ Anderson, Rocky 
Carroll, Alice Drummond, Kevin Jackson, Marcia Lewis. 
Yvette Hawkins, Jim Lovelett, Steve Ryan, Kathryn 
Rossetter, Choire of St. John the Divine Cathedral. 
لــــن تصــــدق قبــــل أن تشــــاهده بالفعــــل أن الــــدين والمــــد الــــدينى هــــو 

ـــــــــر  ـــــــــوان المثي ـــــــــالوث العن ،  ’ المصرعـ  السلطةـ  المال ‘المقصـــــــــود بث
ــــا بهــــذه المباشــــرة  ــــيلم يحمــــل عنوان ــــه ف ــــى أن ــــار بمعن عــــن أســــاليب التي

علـــــى أى .  الـــــدينى فـــــى الصـــــعود والهيمنـــــة واســـــتدراج عقـــــول النـــــاس
ـــــه معلومـــــات  ـــــول ال يزيـــــد عـــــن كون ـــــت تـــــرى أن هـــــذا الق حـــــال إذا كن

، فــــإن مــــا لــــن يصــــدق حقــــا هــــو اختيــــاره المثيــــر لقالــــب  عامــــة معروفــــة
ـــــك المضـــــمون ببراعـــــة تامـــــة بـــــل  الحكـــــى الـــــذى سينســـــج داخلـــــه ذل

عبــــر حبكــــة صــــعبة .  ب العــــين الخصوصــــيةقالــــ:  وللمــــرة األولــــى ربمــــا
ــــى غــــرار  ــــذكرها مؤلفهــــا نفســــه عل ــــن ي ــــة بتفاصــــيل ربمــــا ل الســــرد حافل

الهــــواء  ‘، تصــــبح روايــــة مايــــك لوپيكــــا موحيــــة العنــــوان  مــــارلو وســــپيد
ــــارة والطزاجــــة والحــــرارة علــــى نحــــو ’  الميــــت قاعــــدة لفــــيلم فــــائق اإلث

لكبــــرى نجمــــة تليفـــــزيونية فــــى إحــــدى الشــــبكات ا.  مفــــاجئ ومــــدهش
ــــى نحــــو غــــامض ــــورك تختفــــى عل ــــو ي ــــا .  فــــى ني العــــين الخصوصــــية هن

ــــــب كمــــــارلو أو ســــــپيد ــــــا صــــــاحب مكت ــــــذيع  ليســــــت محترف ، إنمــــــا م
تليفـــــــــزيونى فــــــــى ذات الشــــــــبكة ينفــــــــذ تحقيقاتــــــــه الصــــــــحفية بــــــــذات 

، وضــــــع تحــــــت هــــــذا كــــــل مــــــا يحلــــــو لــــــك مــــــن تفاصــــــيل  طريقتهمــــــا
 ، الســــــهر وحيــــــدا مــــــع عالقــــــة شــــــبه معدومــــــة مــــــع الجــــــنس اآلخــــــر (

، كراهيــــة عنيفــــة مــــن الشــــرطة لــــه لدســــه  الخمــــر أمــــام مباريــــات الكــــرة
ـــه فـــى القضـــايا ـــه بعضـــها أنف ـــل فـــى كـــل مكـــان يطـــأه قدم ،  ، جـــرائم قت

وأنــــــت تعــــــرف …جــــــو عــــــام قــــــاتم لكــــــن تهكمــــــى وخفيــــــف الظــــــل 
ـــة ـــة الطقســـية ذاتهـــا كمـــا كـــل أفـــالم الضـــرب.  ) البقي أن :  أيضـــا البداي

هـــــذه المـــــرة شـــــاب مـــــن ، وفـــــى  يـــــأتى لـــــه مـــــن يكلفـــــه ببحـــــث األمـــــر
ـــه  ـــزعم أنـــه زوج الضـــحية الســـابق وأنـــه يجـــزم بأنهـــا قتلـــت ولدي أالبامـــا ي

بعـــد هـــذا .  خطابـــات منهـــا تفيـــد بكراهيـــة معظـــم مـــن فـــى الشـــبكة لهـــا
علــــى األقــــل ســــوف تتــــابع بالكــــاد ســــطور  (تتــــوالى فــــى إيقــــاع الهــــث 

،  ) الحــــــوار التلجرافيــــــة الســــــريعة المفعمــــــة بالمعــــــانى الثانيــــــة والثالثــــــة
، لكــــــل أبطــــــال النــــــوع داخــــــل  تــــــوالى ذات الرحلــــــة الطقســــــية أيضــــــات

ــــى ــــدين هــــذه  جحــــيم دانت ــــدين والت ــــا ال ــــة دني ــــا للمفارق ــــذى هــــو وي ، ال
هــــــذه الفتــــــاة العابثــــــة الطمــــــوح جعلــــــت مــــــن نفســــــها مــــــادة .  المــــــرة

لمــــؤامرة أحــــد القساوســــة التليفـــــزيونين صــــاحب محطــــة أخــــرى لشــــراء 
ــــرة وتحويلهــــا للتبشــــير ا ــــدينىهــــذه الشــــبكة الكبي ــــذات منطــــق أن  ل ، ب

ـــدين كمـــا التشـــيزبيرجر حتـــاج لباعـــة ومســـوقين جيـــدين ـــا مـــا .  ال مـــن هن
ومن ثــــــم الفعــــــال ـ  يســــــتحق االحتــــــرام حقــــــا هــــــو االلتــــــزام المتواضــــــع 

، واإللتـــــــواء  بأصـــــــول قالـــــــب الحكـــــــى المحبـــــــب والمثيـــــــر ـ  بالضرورة
ــــيس ســــوى أمــــر  ــــدى ل ــــدال مــــن المحقــــق التقلي ــــر بوضــــع مــــذيع ب الكبي

، بــــــل زاده  ة لــــــم يمــــــس الصــــــميم الــــــدرامى فــــــى شــــــىءشــــــكلى للغايــــــ

إمتاعـــا وإقناعـــا بجعـــل البطـــل جـــزءا مـــن العـــالم الـــذى قـــدر لـــه الغـــوص 
ــــــــــة دور صــــــــــغير مبكــــــــــر لنجمــــــــــة .  فــــــــــى كواليســــــــــه الســــــــــفلية العطن

، العــــالم  شــــهور ٩،  ، القتلــــة الهــــارب (التســــعينيات چووليــــان مــــوور 
ــــــــود ــــــــة)  ، وغيرهــــــــا المفق ــــــــى دور النجمــــــــة المختفي ــــــــف دور .  ف طري

لســـــــومر كوالـــــــد البطـــــــل شـــــــرطى ســـــــابق مغـــــــامر يســـــــاعده فـــــــى حـــــــل 
  . ، وفى نفس الوقت پالى بوى مستهتر فى هذه السن قضاياه

  المال والبنون 
  ق أأ ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٥٤مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج

ـــــــــب ـــــــــة رات ـــــــــال ، محســـــــــن ســـــــــرحان عقيل ، محمـــــــــود  ، زهـــــــــرة الع
  . ، شكوكو ، وداد حمدى المليجى

هــــــذا هــــــو الســــــؤال الــــــذى ’  المــــــال أو البنــــــون ‘أنــــــه  المفــــــروض
ــــة ــــة الفعالي ــــن خــــالل ميلودرامــــا فاقع ــــع هــــواة مصمصــــة  يطرحــــه م ، تقن

ـــــــم يمنحـــــــه المـــــــال.  الشـــــــفاة تمامـــــــا ـــــــا ول ، فـــــــاجهض  منحـــــــه اهللا بنت
، لكـــــــن الزوجـــــــة ال  ثـــــــم منحـــــــه المـــــــال.  ، فأخـــــــذ اهللا ابنتـــــــه زوجتـــــــه

  . صدق أو ال تصدق!  وهكذا.  يمكنها االنجاب
  ونساء  مال
  ق أأ ١٤٠)  س/    ف ( ١٩٦٠مصر 

ـــــــل تلحمـــــــى .  محمـــــــد عثمـــــــان:  قصـــــــة وســـــــيناريو.  أفـــــــالم جبرائي
.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ.  عبــــــد الــــــرحمن شــــــريف:  حــــــوار

عبـــــــد :  مـــــــدير التصـــــــوير.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية
  . حسن اإلمام:  إخراج.  العزيز فهمى

ــــى ــــة رزق ، ســــعاد حســــنى ر، صــــالح ذو الفقــــا يوســــف وهب ،  ، أمين
  . ، توفيق الدقن فاخر فاخر

، عـــــــن موظـــــــف  ميلودرامـــــــا تعليـــــــق اجتمـــــــاعى مباشـــــــرة المضـــــــمون
، لكــــن يكتشــــف  يضــــطر لالخــــتالس فــــى المستشــــفى التــــى يعمــــل بهــــا

الشـــباب .  ، إلـــى أن تـــأتى النهايـــة المأســـاوية مـــع المـــال النســـاء أيضـــا
  ! أقل مبالغة من الكبار هنا

   ٢/١د چو مأمور فاكتشر 
The Sheriff of Fractured Jaw 

  ق م ١٠٣)  ت ( ١٩٥٨بريطانيا 
Twentieth Century Fox. S: Arthur Dales; From the 

ShortSt: Jacob Hay. M: Robert Farnon. E: John Shirley. PD: 
Bernard Robinson. DPh: Otto Heller. P: Daniel M. Angel. 
D: Raoul Walsh. 

Kenneth More. Jayne Mansfield. ¤. Henry Hull, Bruce 
Cabot, Ronald Squire. William Campbell, Robert Morley, 
David Horne, Eynon Evans, 

، يقـــــرر الســـــفر  وريـــــث لشـــــركة إنجليزيـــــة منهـــــارة لتصـــــنيع األســـــلحة
للغـــــرب األميركـــــى لتـــــرويج بضـــــاعته لـــــدى بعـــــض األطـــــراف المحرومـــــة 

،  بكــــل األناقــــة والزينــــة والترفــــه التــــى اعتادهــــايتحــــرك ويتعامــــل .  منــــه
ــــــه  ــــــا يجعل ــــــن الصــــــدف ـ  لكــــــن هــــــذا هــــــو بالضــــــبط م فى سلســــــلة م

ـــــم  يبـــــدو بطـــــال وحيـــــدا اســـــتطاع قهـــــر األشـــــرار ـ  والمفارقات ، ومـــــن ث
مانســـــــفيلد متألقـــــــة كصـــــــاحبة الحانـــــــة التـــــــى !  يعـــــــين مـــــــأمورا للبلـــــــدة

ـــ.  تدعمـــه ثـــم تحبـــه ؤ بـــه ال معظـــم المواقـــف يبـــدو مكـــررا ويســـهل التنب
ــــــــة  ســــــــيما للجمهــــــــور المعاصــــــــر ــــــــه اإلنتاجي ــــــــه قيمت ، لكــــــــن تظــــــــل ل

، إذ تــــــم تصــــــويره بالكامــــــل مــــــا بــــــين ســــــتوديوهات پــــــاينوود  الممتــــــازة
ــــات خارجيــــة أســــپانية ــــك يبــــدو كويســــترن هوليــــوودى  وخلفي ، ومــــع ذل

  . تماما
   ٢/١مانهاتان 

Manhattan 
  ق أأ ٩٦)   — ( ١٩٧٩أميركا 

United Artists.  D: Woody Allen. W: Woody Allen and 
Marshall Brickman. P: Charles H. Joffe. ExcP: Robert 
Greenhut. DPh: Gordon Willis. PD: Mel Bourne. CD: 
Albert Wolsky. FE: Susan E. Morse. A Jack Rollins - 
Charles H. Joffe P. C: Juliet Taylor. M: George Gershwin;; 
Rhapsody in Blue: Perf: The New York Philharmonic;; 
Cond: Zubin Mehta. MAdpd and Arranged: Tom Pierson. 

Str: Woody Allen. Diane Keaton. Michael Murphy. 
Mariel Hemingway. Meryl Streep. Anne Byrne. FtrdCast: 
Karen Ludwig, Michael O’Donoghue, Gary Weis, Kenny 
Vance, Tisa Farrow, Damion Sheller,  Wallace Shawn, 
Helen Hanft, Bella Abzug, Victor Truto. Charles Levin, 
Karen Allen, David Rasche, Mary Linn Baker, Frances 
Conroy, Bill Artbony, John Doomatian, Ray Serra. 

، طلـــــق مـــــرتين  كاتـــــب تليفزيـــــونى نيـــــو يـــــوركى فـــــى منتصـــــف العمـــــر
إلقامـــــــة عالقـــــــة مـــــــع امـــــــرأة ) ســـــــترييب  (زوجتـــــــه األخيـــــــرة  وهجرتـــــــه

فـــى المقابــــل هــــو واقــــع فـــى غــــرام فتــــاة الســــابعة .  وقعـــت فــــى غرامهــــا
فـــــى ذات .  تحلـــــم بدراســـــة التمثيـــــل فـــــى لنـــــدن) هيمنجـــــوى  (عشـــــر 

ـــــــا  ـــــــة مـــــــن فيالديلفي ـــــــة مثقف ـــــــل كاتب ـــــــون (الوقـــــــت يقاب ، يراهـــــــا  ) كيت
تتكامـــــل أزمتـــــه  . متحذلقـــــة ألنهـــــا تكـــــره بيرجمـــــان فقـــــط ألنـــــه ملحـــــد

ــــــة عنــــــدما يســــــتقيل تمــــــردا علــــــى أفكــــــار موجــــــه برامجــــــه عــــــن  الهزلي
ــــديا ــــب عــــن  الكومي ــــه المتقل ــــه مواصــــلة بحث ــــال مــــورد وعلي ، ويصــــبح ب

تحيـــــــة وودى أللـــــــين .  الشـــــــىء الضـــــــائع منـــــــه فـــــــى الحيـــــــاة والحـــــــب
ـــــــورك ـــــــو ي ـــــــة الحـــــــوار  الصـــــــاخبة ألوســـــــاط مثقفـــــــى ني ـــــــة بحيوي ، حافل

ــــث   ، وطرافــــة وكثافــــة الشخصــــيات الصــــريح ، وأقــــرب أفالمــــه مــــن حي
، لعملــــــه  كونــــــه بحثــــــا عبثيــــــا ســــــاخرا عــــــن المعنــــــى المفقــــــود للحيــــــاة

ـــــرز  ـــــى هـــــول ‘األب ، لكـــــن األرجـــــح أن ال  ] ” ضـــــحية حـــــب “ [’  آن
نيـــو يـــورك المصـــورة علـــى نحـــو رائـــع .  يكـــون مثيـــرا لغيـــر أتبـــاع أللـــين

بــــــــــاألبيض واألســــــــــود وبخلفيــــــــــات موســــــــــيقى جيرشــــــــــوين القديمــــــــــة 
، بـــــل تكـــــاد  أن تكـــــون رمـــــزا للثقافـــــة المعاصـــــرة ، أبعـــــد مـــــن الشـــــجية

وادى  (، إن قارنتهـــــــا بثقافـــــــة كاليفورنيـــــــا مـــــــثال  تبـــــــدو ثقافـــــــة غـــــــابرة
تأكيــــــــدا مثــــــــل هــــــــذه .  ) بيفـــــــــرلى هيللــــــــز/  هوليــــــــوود/  الســــــــيليكون

  . المقارنات ال تهم أللين كثيرا
AAN: SptAs (Hemingway); OS. 



٣١٧  

   ٢/١أشغال  ١٣١
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩٣مصر 

.  قــــــط القــــــاهرة]  أفــــــالم النصــــــر األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو  [
ــــــؤاد:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار ــــــاچ.  صــــــالح ف صــــــالح عبــــــد :  مونت

محمــــــود :  المنــــــتج الفنــــــى.  ميشــــــيل المصــــــرى:  موســــــيقى.  الــــــرازق
  . نادر جالل:  إخراج.  سمير فرج:  مدير التصوير.  التهامى

،  ، نجــــــاح المــــــوجى رين، صــــــاب ، كمــــــال الشــــــناوى نــــــور الشــــــريف
،  ، محمـــــــد نـــــــاجى ، ماجـــــــدة زكـــــــى ، عـــــــادل هاشـــــــم محمـــــــد وفيـــــــق

، وألول  ، عبــــــــد اهللا مشــــــــرف ، محمــــــــود يوســــــــف صــــــــالح عبــــــــد اهللا
  . ، محمد أبو داود ياسمين:  مرة

ــــــور ســــــعيد ويالقــــــى  ــــــاجر فــــــى الســــــلع المســــــتوردة فــــــى پ شــــــاب يت
متاعـــــب مـــــع الشـــــرطة كمـــــا ضـــــاعت أرضـــــه منـــــه بســـــبب فقـــــده وثيقـــــة 

زميــــــل لــــــه فــــــى هــــــذه .  فقــــــدت منــــــه أثنــــــاء حــــــرب أكتــــــوبرالملكيــــــة 
الحــــــرب يحــــــاول بعــــــض الفاســــــدين لكنــــــه يلقــــــى مصــــــرعه فــــــى شــــــقة 

اآلن زميــــل ثالــــث مــــن الحــــرب .  األول ومــــن ثــــم يــــدخل هــــذا الســــجن
يحـــــاول اثبـــــات بـــــراءة صـــــديقه وذلـــــك فـــــى مواجهـــــات داميـــــة يقودهـــــا 

 ميلودرامـــــا تعليـــــق اجتمــــاعى عاليـــــة الخطابـــــة.  أحــــد أعضـــــاء البرلمــــان
  . ومفتعلة الصراعات والشخصيات

   مائدة لخمسة 
Table for Five 

  ق م ١٢٢)   ت  ( ١٩٨٣أميركا 
CBS. C: Jane Jenkins. M: Miles Goodman and John 

Morris. E: Michael Kahn, A.C.E. PD: Robert F. Boyle. 
DPh: Vilmos Zsigmond, A.S.C. W: David Seltzer. P: Robert 
Schaffel. D: Robert Liberman. 

John Voight. Richard Crenna. Marie Christine Barrault. 
Millie Perkins. Intrd: Roxana Zal, Robby Kiger, Son Hoang 
Bui.  Maria O’Brien, Nelson Welch, Bernie Hern, Moria 
Turner, Kevin Kostner, Cynthia Kania, Marion Russel, 
Gustaf Unger, Bertil Unger, Eric Holland. 

، ليقــــوم  مطلــــق يصــــحب أوالده وبناتــــه الــــثالث مــــن أمهــــم وزوجهــــا
بهـــــــم برحلـــــــة بحريـــــــة إلـــــــى البحـــــــر األبـــــــيض المتوســـــــط حتـــــــى مصـــــــر 

دائمــــا هنــــاك مقعــــد خمــــس خــــاو ينتظــــر حــــب .  واألهرامــــات والعــــودة
ــــديم أو جديــــد يمــــأله ــــاة الزوجــــة ســــتكون مفاجــــأة عمــــن  ق ، وبعــــد وف
فــــــيلم مشــــــاعر ميلـــــــودرامى مــــــتقن فــــــى كافـــــــة  ســــــيمأل هــــــذا المقعـــــــد

ــــدى .  عناصــــره ــــع لتيمــــة الخلــــود ل مــــع توظيــــف ميلــــودرامى ذكــــى ورفي
، كمعــــــادل إليمــــــان البطــــــل بخلــــــود حبــــــه القــــــديم  قــــــدماء المصــــــريين

لكنــــه أمــــام األهرامــــات يفكــــر أنهــــا حتــــى هــــى نفســــها ســــوف تتالشــــى 
إنتــــاج ســــينمائى مــــن .  ، وأنــــه ال شــــىء خالــــد بشــــكل مطلــــق يومــــا مــــا

  . ، يصلح أكثر للجمهور الخاص كة سى بى إسشب
  مايوه بنت األسطى محمود 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٨٠مصر 
  . إبراهيم الشقنقيرى:  إخراج.  اتحاد اإلذاعة والتليفـزيون

  . ، يسرا ، كريمة مختار محمد رضا
، عــــن متاعــــب أب جــــاد وملتــــزم فــــى عملــــه  كوميــــديا أســــرية روتينيــــة

ــــه ــــ وحيات ــــه المراهقــــة، م ــــالفكرة .  ع ابنت كــــان ثمــــة مجــــال لالنطــــالق ب
ستضــــــحكك .  لــــــم يســــــتغل وكــــــان ثمــــــة تســــــرع واضــــــح فــــــى التنفيــــــذ

ـــــات المصـــــنع مشـــــاهد محمـــــد رضـــــا ،  ، وهـــــو يتجـــــول ليصـــــلح ماكين
طبعـــا لـــم يكــــن مقصـــودا أن تضــــحكك .  بكلمـــة واحـــدة فــــى كـــل مــــرة

  ! هذه المشاهد
   ٢/١المباراة 

Major League II 
  ق م ١٠٥)  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 

[Warner Bros.] Morgan Creek. C: Ferne Cassel. CD: 
Bobbie Read. M: Michel Colombier. LineP: Ed Markley. 
FEs: Paul Seydor, Kimberly Ray, Donn Cambern, A.C.E., 
Fred Wardell. PDd: Stephen Hendrickson. DPh: Victor 
Hammer. ExcP: Gary Barber. S: R.J. Stewart; St: R.J. 
Stewart and Tom S. Parker & Jim Jennewein. P: James G. 
Robinson & David S. Ward. D: David S. Ward.  ↑ Based 
on Characters Created: David S. Ward. 

Charlie Sheen. Tom Berenger. Corbin Bernsen.> Dennis 
Haysbert. James Gammon. Omar Epps. Eric Bruskotter. 
Takaaki Ishibashi. Alison Doody. Michelle Burke. With: 
David Keith. And: Magaret Whitton -as Rachel Phelps. And 
Bob Uecker.  ↑ Steve Yeager, Kevin Hickey, Skip 
Griparis, Kevin Crowley, Bill Leff, Michael Mundra, 
Courtney Pee, Farajii Rasualllah, Edward Woodson, Ted 
Duncan, Marie-Louise White, Saige Spinney, Michael 
Willis, Jason Kravitz, Alan Wade, Keith Johnson, Jay Leno, 
Susan Duvall, Ron Meadows, Jr., Jesse Ventura, Keith 
Uchima, Kurt Uchima, Richard Salamanca, Harold Surratt, 
Daniel O’Donnell, Richard Shiff, Louis Tureene, Patrick 
Smith, Dan Kildan, Barry Cochran, William Reuter, Ken 
Medlock, Michael Forrest, David Boswell, Skip Apple, Bob 
Roesner, Stefan Aleksander, Dick Stilwell, David Sherrill, J. 
Michael Sarbaugh, Jeff Sheaffer, Tom Quinn, John Milisitz, 
Jim Dedrick, Bob Hopkins, Bobby Joe Brown, Wayne Crist, 
Julia Miller, Ashton Smith. 
فريـــــق بيســـــبول كلييفــــــالند إنـــــديانز المكـــــون معظمـــــه مـــــن مجموعـــــة 

ـــى تســـتمع بخســـارته ، يعـــانى مـــن  مـــن أصـــحاب الســـوابق وصـــاحبته الت
عنـــدما يصـــاب مـــدير الفريـــق .  ســـيئةانعـــدام الـــروح ومـــن ثـــم النتـــائج ال

، فــــــــإنهم  الكهــــــــل بأزمــــــــة قلبيــــــــة ويحفــــــــزهم المــــــــدرب علــــــــى الفــــــــوز
، وهكــــــذا تســــــير الكوميــــــديا التــــــى يضــــــمن لهــــــا كونهــــــا عــــــن  يفــــــوزون

ــــى أميركــــا ــــرا ف أطــــرف األشــــياء تحــــول العــــب .  البيســــبول نجاحــــا كبي
،  زنجـــــى مـــــن العنـــــف المطلـــــق إلـــــى البوذيـــــة أى المســـــالمة المطلقـــــة

ـــــق !  شـــــكلةوهـــــذه أيضـــــا م ـــــانى للفري ـــــل نينچـــــا ياب ـــــدما ينضـــــم مقات عن
  ! ! يتحول الفيلم لمناقشة ما هو المفهوم الصحيح للبوذية

  المبروك 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/  رينبو ( ١٩٥٩مصر 

ــــــــدة [ ــــــــنجم الفضــــــــى]  أفــــــــالم مصــــــــر الجدي ــــــــالم ال :  قصــــــــة.  أف
الموســـــيقى .  محمـــــد عثمـــــان:  ســـــيناريو وحـــــوار.  محمـــــود المليجـــــى

مهنـــــدس .  حســــين عفيفـــــى:  المونتـــــاچ.  فـــــؤاد الظــــاهرى:  التصــــويرية
أنـــــدريا زنـــــديليس :  مهنـــــدس الصـــــوت.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  المنـــــاظر

حســـــين /  الـــــدكتور:  مراقـــــب عـــــام اإلنتـــــاج.  ] أنـــــدريا زانـــــديلس [ـ  
التوجيهــــــات الطبيــــــة .  < ســــــيد غــــــراب:  إدارة اإلنتــــــاج >؛  توفيــــــق

ــــــــدكتور:  بإشــــــــراف ــــــــدير ال.  كمــــــــال مرعــــــــى/  ال ــــــــى :  تصــــــــويرم عل
  . حسن رضا:  إخراج.  < على خير اهللا:  المصور >؛  حسن

.  محمــــود المليجــــى.  عمــــاد حمــــدى.  مــــريم فخــــر الــــدين:  بطولــــة
ســــــــميحة .  عمــــــــر الحريــــــــرى.  علويــــــــة جميــــــــل:  والممثلــــــــة الكبيــــــــرة

ـــــة قـــــدرى محمـــــد توفيـــــق.  أيـــــوب عواطـــــف .  ، نعيمـــــة وصـــــفى ، قدري
ـــــراهيم رمضـــــان ،  ، ســـــميرة حســـــين جـــــدى، عبـــــد الغنـــــى الن ، زكـــــى إب

ـــــد المـــــنعم بســـــيونى ـــــدالى عب ، نعمـــــات  ، محمـــــد شـــــعبان ، عبـــــاس ال
:  ؛ والطفــــــل ، عبــــــد الحميــــــد بــــــدوى ، حســــــين إســــــماعيل المليجــــــى

  .  حمادة جالل
ــــق االجتمــــاعى عــــن الشــــعوذة ــــة التعلي ــــدة  ميلودرامــــا قوي ، وأيضــــا جي

ـــل واإليقـــاع ـــتحكم فـــى ســـيدة وابنتهـــا لدرجـــة أن يريـــد .  التمثي دجـــال ي
،  يغتصــــبها ويلفــــق التهمــــة لخطيبهــــا.  جبــــار الفتــــاة علــــى الــــزواج منــــهإ

بالمقابــــل هنــــاك .  اآلن هــــى مقدمــــة علــــى االنتحــــار بجنــــين فــــى بطنهــــا
ـــــن عـــــم  ـــــدجال وعلـــــى رأســـــهم اب ـــــف هـــــذا ال مـــــن يحـــــاولون كشـــــف زي

  . البطلة الذى يفترض أصال أنها تحبه
  مبكى العشاق 

  ق أأ ٨٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . سن الصيفىح:  إخراج

،  ، زهـــــرة العـــــال ، يوســـــف شـــــعبان ، رشـــــدى أباظـــــة ســـــعاد حســـــنى
  . ، فايزة فؤاد سهير البارونى

، ربمــــــا أفضــــــل مــــــا قــــــدم حســــــن  درامــــــا نفســــــية وإنســــــانية جــــــادة
قصــــــة مهنــــــدس البتــــــرول األرمــــــل الــــــذى تقــــــوم .  الصــــــيفى حتــــــى اآلن

يغتصــــــب الخادمــــــة ذات .  الخادمــــــة الطيبــــــة المخلصــــــة برعايــــــة ابنتــــــه
ــــة ــــم يطلــــب منهــــا االجهــــاض ، ليل ــــة.  ث ــــاء وتعلــــم االبن ــــرفض األطب ،  ي

  ؟ فماذا تفعل
  متاعب بالجملة

  . ” بيتهوفـن “:  انظر
  متاعب كبرى 

Big Trouble 
  ق م ٩٣)   ت  ( ١٩٨٥أميركا 

Columbia. M: Bill Conti. C: Mike Fenton, C.S.A., Jane 
Feinberg, C.S.A, Judy Taylor. CD: Joe I. Tompkins. E: 
Donn Cambern, A.C.E., Ralph Winters, A.C.E. PD: Gene 
Callahan. DPh: Bill Butler, A.S.C. W: Warren Bogle. D: 
John Cassavetes. 

Peter Folk. Alan Arkin. Beverly d’Angelo. Charles 
Durning. Robert Stack. Big Trouble. Paul Dooley. Valerie 
Curtin. Richard Libertini.  Ftr: Steve Alterman, Jerry 
Pavion, Paul le Grace, John Finnegan, Karl Lukas, 
Maryedith Burrell, Edith Fields, Warren Munson, 
Rosemarie Stack, Barbara Tarbuck, Al White, Theodore 
Wilson, Gloria Gifford, Herb Armstrong, Jaime Sanchez, 
Gastuno Lisi. Joseph G. Mudalis. 
ـــــــات العظيمـــــــة  ـــــــن كالســـــــية األربعيني ـــــــة للســـــــخرية م نســـــــخة كوميدي

ال )  آركــــين (هــــذه المــــرة موظــــف تــــأمين .  انظرـ  ”  تــــأمين مضــــاعف “
يجـــــــد تكـــــــاليف ادخـــــــال أوالده الثالثـــــــة التـــــــوأم الموهـــــــوبين موســـــــيقيا 

ــــل ــــه زوجــــة حســــناء شــــابة  لجامعــــة يي ــــو (، تطلــــب من لكهــــل )  دانچيل
ــــل)  فولــــك ( ــــه ثــــم قتلــــه علــــى المــــوت مقب المشــــكلة .  ، التــــأمين علي

أنهـــا لـــم تقتـــل الـــزوج إنمـــا تـــأمرت معـــه ووضـــعا جثـــة مشـــوهة للحصـــول 
ويظهـــــر الـــــزوج كمحـــــام للزوجـــــة .  علـــــى تـــــأمين الســـــقوط مـــــن القطـــــار

، وهنــــا  ، بــــل ويفلــــح فــــى وضــــع نفســــه مكــــان الجثــــة يطالــــب بــــالنقود
ــــر لمــــدير لشــــركة  ــــنج (ينكشــــف األم ــــر )  دورني ــــى لكــــن األم ينتهــــى إل

، لكــــن التعثــــر اإلنتــــاجى  ال بــــأس بــــه فــــى حــــد ذاتــــه.  مفاجــــأة ســــعيدة
  . ، ضيعا منه الكثير وعرضه المحدود سينمائيا
  متاعب المراهقة 

Stand by Me 
  ق م ٨٧)  إى فـى سى  ( ١٩٨٦أميركا 

Columbia. [Act III Production]. M: Jack Nitzsche. DPh: 
Thomas del Ruth. S: Raynold Gideon & Bruce A. Evans. 
Based on the Novella The Body: Stephen King. P: Bruce A. 
Evans, Raynold Gideon, Andrew Scheinman. D: Rob 
Reiner. 

Str: Wil Wheaton. River Phoenix. Corey Feldman. Jerry 
O’Connell. Kiefer Sutherland. Narration: Richard Dreyfuss. 

ربعــــة صــــبية مــــن بلــــدة صــــغيرة فــــى أوريجــــون يخرجــــون مــــن بلــــدتهم أ
ـــة صـــبى آخـــر مفقـــودة نضج ـ  فـــيلم طقوس.  فـــى مغـــامرة بحـــث عـــن جث

ـــنج المرعبـــة ـــديا والتشـــويق وأجـــواء ســـتيفين كي ـــا بـــين الكومي .  يجمـــع م
الكوميـــــــديا والــــــــدراما ينبعـــــــان مــــــــن التبــــــــاين الشـــــــديد بــــــــين الصــــــــغار 

ــــــق حســــــاس وخشــــــن عنيــــــف ومنطلــــــ:  األربعــــــة ــــــان رقي ق متفجــــــر وجب
وتمثيـــــــل ممتـــــــاز مـــــــن الجميـــــــع بفضـــــــل المخضـــــــرم راينـــــــر .  منطـــــــوى

  . الواقف خلف الكاميرا
  المتخصص 

Specialist 
  ق م ١٠٩)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 

Warner Bros. C: Jackie Burch. MSup: Emilio Estefan, Jr. 
MCompAndCond: John Barry. Suggested: The Specialist 
Ns: John Shirley. AscP: Susan Ekins. AscP: Tony Munafo. 
FE: Jack Hofstra. PD: Walter P. Martishius. DPh: Jeffrey L. 
Kimball. Co-P: R.J. Louis. ExcPs: Steve Barron & Jeff 

Most and Chuck Binder. W: Alexandra Seros. P: Jerry 
Weintraub. D: Luis Llosa.  PSup: Fred Fontana. 

<Sylvester Stallone. Sharon Stone. James Woods. ¤. With: 
Rod Steiger. And Eric Roberts.>  ↑ Mario Ernesto 
Sanchez, Sergio Dore, Jr. Chase Randolph, Jeane Bell, 
Brittany Paige Bouck, Emilio Estefan, Jr. 

ـــــام عينيهـــــا ـــــت أســـــرتها أم ـــــاة قتل ـــــف اآل فت ـــــر مفرقعـــــات ، تكل ن خبي
ــــه فــــى .  باألنتقــــام مــــن القتلــــة ــــل ســــابق ل فــــى ذات الوقــــت يســــعى زمي

.  ، وتتشــــــــــابك الخيــــــــــوط االســــــــــتخبارت األميركيــــــــــة لالنتقــــــــــام منــــــــــه
باســـتثناء التصـــوير الخـــالب فـــى خلفيـــات ميـــامى ال يكـــاد يوجـــد تميـــز 

، لكــــن يظــــل أجمــــل األشــــياء  خــــاص فــــى أى مــــن العناصــــر الســــينمائية
ــــ ــــى ال ــــالمتفجراتوأطولهــــا بقــــاء ف ــــة ب ــــه احتفالي ــــف  ذهن هــــو كون ، وكي

  . يمكن القتل بها بأناقة ونظافة وذكاء خالق
  المتسول 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٣مصر 
ســــمير :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم الكــــروان]  دوالر فــــيلم [

ــــد العظــــيم ــــاج.  عب ــــدين:  إدارة اإلنت ،  ، ولــــيم رزق محمــــود صــــالح ال
موســـــــــيقى .  جميـــــــــل عزيـــــــــز:  الصـــــــــوت مهنـــــــــدس.  غطـــــــــاس قلتـــــــــة

ـــــاچ.  جمـــــال ســـــالمة:  تصـــــويرية ـــــز فخـــــرى:  مونت ـــــد العزي مـــــدير .  عب
:  إنتـــــاج ␡.  أحمـــــد الســـــبعاوى:  إخـــــراج.  غنـــــيم بهنســـــى:  التصـــــوير

  . سمير عبد العظيم
ـــــونس.  ¤.  عـــــادل إمـــــام ـــــان.  إســـــعاد ي ـــــاتم.  ســـــيد زي وحيـــــد .  هي

د أحمـــــــ.  ، بـــــــدر نوفـــــــل صـــــــالح نظمـــــــى.  ، علـــــــى الشـــــــريف ســـــــيف
.  أحمــــــــد عدويـــــــــة:  المطـــــــــرب الشــــــــعبى.  ، زكريــــــــا مــــــــوافى راتــــــــب

، عبـــــــد الهـــــــادى  قاســـــــم الـــــــدالى.  …؛  عـــــــزة شـــــــريف:  الراقصـــــــة
، مختــــــار  ، إبــــــراهيم قــــــدرى ، زيــــــزى فريــــــد ، ثريــــــا عــــــز الــــــدين أنــــــور
، محمـــــد أبـــــو  قدريـــــة قـــــدرى.  إينـــــاس ســـــعد أنـــــور:  ، الطفلـــــة الســــيد

،  يمــــــانى، حســــــان ال ، أحمــــــد أبــــــو عيبــــــة ، نعــــــيم عيســــــى حشــــــيش
  . أميرة:  ، الراقصة ، مطاوع عويس أحمد مرسى

ســـــوبر كوميـــــديا عـــــن الشـــــحاذين الـــــذين حـــــط علـــــيهم غريـــــب فقيـــــر 
مـــــــن هنـــــــا عـــــــرف طريـــــــق .  فيقـــــــرروا ضـــــــمه لبيزنســـــــهم الـــــــرائج جـــــــدا

ـــــة والحـــــب ـــــر متنكـــــر األمـــــاكن الراقي ـــــه مخب ـــــم اعتقـــــد مهـــــرب أن ،  ، ث
، فـــــــى عمـــــــل فـــــــارغ  ضـــــــحك متواصـــــــل!  ، وهكـــــــذا فأخـــــــذ يرشـــــــوه

عــــادل !  ، إال مــــن مبالغتــــه أحيانــــا مــــن أوضــــاع اجتماعيــــة شــــاذة بــــاتقري
  ! إمام هو كل العرض
  المتشردان 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٣مصر 
  . السعيد مصطفى:  إخراج

ــــــى ــــــى الفخران ــــــب ، ســــــعيد صــــــالح ، شــــــريهان يحي ،  ، روعــــــة الكات
ــــــــو  ، عهــــــــدى صــــــــادق ، ناهــــــــد ســــــــمير محمــــــــد رضــــــــا ، محمــــــــد أب

  . الحسن
ـــــــراث ضـــــــخميصـــــــل ألحـــــــد الم ـــــــر مي ـــــــب كـــــــل  تشـــــــردين خب ، تنقل

قصـــــــة ســـــــبق .  ، إلـــــــى أن تتضـــــــح الحقيقـــــــة عالقـــــــات النـــــــاس بهمـــــــا
  . تقديمها عشرات المرات

   ٢/١متعة فى الصباح 
Joy in the Morning 

  ق م ١٠٣)   ت  ( ١٩٦٥أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. M: Bernard Herrman. DPh: 

Ellsworth Fredricks. AD: George W. Davis, Carl Anderson. 
SD: Henry Grace, George R. Nelson. SpVFx: J. McMillan 
Johnson. E: Tom McCarthy. AstD: Sheldon Schrager. CD: 
Don Feld. Song  Joy in the Morning M: Sammy Fain. 
Words: Paul Francis Webster. Sung: Richard Chamberlain. 
N: Betty Smith. S: Sally Benson, Alfred Hayes, Norman 
Lessing. P: Henry T. Weinstein. D: Alex Segal. 

Richard Chamberlain, Yvette Mimieux, Arthur Kennedy, 
Oscar Homolka, Donald Davis, Joan Tetzel, Sidney 
Blackmer, Virginia Gregg, Chris Noel, Bartlett Robinson. 

، ويكافحــــان قســــوة  بســــيطة يتزوجــــان مــــدنيا طالــــب الحقــــوق وفتــــاة
ميلودرامـــــــا عاطفيـــــــة وإجتماعيـــــــة .  الحيـــــــاة وغضـــــــب األهـــــــل والعزلـــــــة

، مثــــل حــــب البطلــــة  مــــؤثرة بهــــا عــــدد مــــن الخيــــوط الفرعيــــة الجميلــــة
ــــــدائم علــــــى حصــــــص فصــــــل زوجهــــــا ــــــيم وتلصصــــــها ال ، ومثــــــل  للتعل
حبكـــــة .  عالقتهـــــا الحميمـــــة ببـــــائع الزهـــــور الشـــــاب الـــــودود الطيـــــب

ـــــاء حملهـــــا عـــــن زوجهـــــاالنها ـــــة محاولتهـــــا إخف ـــــاة  ي ـــــا قســـــوة الحي ، أم
  . فتعنى هنا العمل طوال الليل نظير خمس دوالرات أسبوعيا

  المتعة والعذاب 
  ق م ١٠٥)  س/  السبكى ( ١٩٧١مصر 

ــــالم الســــالم [ ــــالم االتحــــاد]  أف .  فيصــــل نــــدا:  قصــــة وحــــوار.  أف
عبــــاس :  ظرمهنــــدس المنــــا.  ، نيــــازى مصــــطفى فيصــــل نــــدا:  ســــيناريو
محمـــــــود :  مـــــــدير التصـــــــوير.  جـــــــالل مصـــــــطفى:  مونتـــــــاچ.  حلمـــــــى
  . نيازى مصطفى:  إخراج.  نصر

، ســـــــــمير  ، ســـــــــهير رمـــــــــزى ، نـــــــــور الشـــــــــريف شـــــــــمس البـــــــــارودى
  . ، غسان مطر ، راوية عاشور ، صفاء أبو السعود صبرى
ــــان  ٤ صــــديقات إحــــداهن مريضــــة بالســــرقة وأخــــرى متطلعــــة والباقيت

األبطــــال الثالثـــــة .  العـــــاطفى وتكرهــــان الرجــــالتعانيــــان مــــن الحرمــــان 
درامــــــا .  ، ومــــــع وقــــــوع جريمــــــة ســــــرقة تتعقــــــد األمــــــور يغــــــررون بهــــــن

متواضــــعة المســــتوى فــــى وقــــت كــــان فيــــه عنــــوان كهــــذا كافيــــا لجــــذب 
  . ، لكن الركاكة أضاعت الفرصة مئات اآلالف

 متعطش للحب 
Desperate for Love 

  ]  يونىتليفـز  [ق م  ٨٦)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
CBS. PD: Sindy Carr. E: Skip Schoolnik. M: Charles 

Bernstein. DPh: William Wages. P: Steve McGloihex. W: 
Judith Paige Mitchell. D: Michael Tuchner.  ExcPs: 
Andrew Adelson, Judith Paige Mitchell. 

Str: Christian Slater. Tammy Lauren. Brian Bloom. And 
Veronica Cartwright -as Betty Petrie. AlsoStr: Scott Paulin. 



٣١٨  

Arthur Rosenberg. Amy O’Neill. Lulle Fisher, Michael 
Flynn. Billy Vera. 

، عــــن طــــالبين صــــديقين  قصــــة غريبــــة مســــتوحاة مــــن وقــــائع حقيقيــــة
ـــــاة ـــــى حـــــب فت ـــــيال تصـــــارعا عل ـــــر قت ـــــه أكث ـــــى مـــــن أحبت ـــــر عل ،  ، ويعث

يحــــــاكم الشــــــاب وتشــــــهد هــــــى أنــــــه .  مــــــة قتلــــــهويحــــــاكم اآلخــــــر بته
وهو البــــرئ حســــب جــــزم الفــــيلم مــــع ـ  ، لكنــــه  أعتــــرف لهــــا بالجريمــــة

ـــــدها هـــــو القاتل ـــــأن وال ـــــد ب يقـــــرر قبـــــل إتمـــــام المحاطمـــــة  ـ  إيحـــــاء بعي
ـــــاة ـــــى يجنبهـــــا هـــــذه المعان ـــــر العمـــــد حت ـــــل غي ـــــراف بالقت ربمـــــا !  االعت

ــــاك حــــب يصــــل لهــــذه الدرجــــة ــــارع حقــــا يكــــون هن فعــــل  ، وســــليتر الب
، لكــــن المؤكــــد أنــــك ســــتخرج  المســــتحيل لجعــــل هــــذا األمــــر مقنعــــا

ـــــال  ـــــك أن رســـــم الشخصـــــيات يحـــــوى خل بشـــــعور بعـــــدم االشـــــباع وذل
فمهمـــا يكـــن مـــن أمـــر طمـــوح .  ، بالـــذات فيمـــا يتعلـــق بالبطلـــة مؤكـــدا

، أو حمايتهـــــا ألبيهـــــا  چورچياـ  خروجهـــــا مـــــن بلـــــدتها الصـــــغيرة إلتـــــون 
ــــ إن صــــحت الشــــكوك ضــــده رف مبررهــــا لشــــهادة فتاكــــة ، تظــــل ال تع

ــــد  بهــــذه الدرجــــة كتلــــك ــــه الوحي ــــا أن ــــك ضــــد شــــخص تعلــــم يقين ، وذل
بــــل وكــــادت تــــرتبط بــــه قبــــل توجيــــه ’  أحبهــــا أكثــــر مــــن أبيهــــا ‘الــــذى 

  . االتهام له
   ٢/١متعطشة للحب 

The Walking Stick 
  ق م ١٠١)   س/  ت ( ١٩٧٠بريطانيا 

Metro Goldwyn Mayer -England. [Jerry Gershwin/ Elliott 
Kastner]. Phd: Arthur Ibbetson, B.S.C. FE: John Jympson. 
PSup: Ted Lloyd; PD: John Howell, G.B.A.D. 
MCompAndCond: Stanley Myers. AscP: Denis Holt. From 
the N: Winston Graham. S: George Bluestone. P: Alan 
Ladd, Jr. D: Eric Till. 

<David Hemmings. Samantha Eggar. ¤.>AlsoStr: Emlyn 
Williams, Phyllis Calvert. With: Ferdy Mayne, Dudley 
Sutton, Francesca Annis, Gwen Cherrell. And: Bridget 
Turner, John Woodvine, David Savile, Anthony Nicholls, 
Basil Henson, Walter Horsburgh. 

، يســــتغل الفتــــاة  عصــــابة ســــرقةرســــام شــــاب مفلــــس عضــــو :  لنــــدن
ــــى وقعــــت فــــى حبــــه ، موظفــــة محــــل التحــــف فــــى  الرقيقــــة العرجــــاء الت
الواقـــــع أن لديـــــه هـــــو نفســـــه .  تســـــهيل عمليـــــة ســـــرقة مجـــــوهرات منـــــه

ـــــردده ـــــه عنـــــدما  لحظـــــات ت ـــــت فيهـــــا مع ـــــرت بلحظـــــة تعاطف ، وهـــــى م
فشـــــلت فـــــى إقنـــــاع صـــــاحب المتجـــــر بشـــــراء لوحـــــة پورتريـــــت رســـــمها 

ــــذا بعــــد اتمــــام ا لهــــا ــــر، ل ــــوط أكث ــــاك مــــن  لســــطو تتشــــابك الخي ، فهن
ــــادل ناحيــــة الخديعــــة المــــدبرة ــــة المقابلــــة الحــــب المتب .  ، ومــــن الناحي

درامـــــا شخصـــــية نفســـــية غيـــــر ســـــريعة اإليقـــــاع لكـــــن متعمقـــــة وكثيفـــــة 
ـــوط ـــا خاصـــا ككـــل الخي ، ووزنـــا فـــى  ، وأداء إيجـــار الرفيـــع يعطيهـــا وزن

يق أو جريمــــة هــــذا االتجــــاه بالــــذات أرجــــح مــــن كونهــــا ميلودرامــــا تشــــو 
  . ، فهى غير مميزة بمعايير هذه النوعيات أو ما إليها

  المتهم 
  ق أأ ٨٠)   س/  ماركو ( ١٩٥٧مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

، علويــــــة  ، محمــــــود إســــــماعيل ، شــــــريفة مــــــاهر محمــــــود المليجــــــى
  . ، عبد الرحيم الزرقانى ، رياض القصبجى جميل

، يقـــرر  ه باإلعـــدامموظـــف بـــرئ يـــتهم بالســـرقة والقتـــل ويحكـــم عليـــ
درامـــــا تشـــــويقية أقـــــل قلـــــيال ممـــــا اعتـــــادت .  الهـــــرب لكشـــــف القاتـــــل

  . هذه األسماء تقديمه فى نفس الفترة
  المتهم البرئ 

Falsely Accused 
  ] اشتراك [ق م  ٩٢)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

[WIN] Green; Epstein Films. M: Richared Bellis. DPh: 
Richard Leiterman. PD: Graeme Murray. E: Bob Shugrue. 
SupP: Matthew O’Connor. P: Mark Bacino. Co-ExcP: Dan 
Schrier. W: James Duff. D: Noel Nosseck.  CD: Jori 
Woodman; Vancouver C: Sid Kozak. ExcPs: Jim Green, 
Allen Epstein. C: Vicki Huff. 

Lisa Hartman Black. Christopher Meloni. Peter Jurasik. 
James Staley. Gwynyth Walsh. with Martin Kove. And 
David Ogden Stiers -as Gerald Orr. SpApr: Cloris 
Leachman -as Mrs. Samuels.  Co-Str: Tom McBeath, 
Babz Chula. Ftr: French Tickner, Sandra P. Grant, Don S. 
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Siegel, Andrew Wheeler, Mikal Dughi, Lindsay Bourne, 
Dee Jay Jackson, Stephen E. Miller, Don Thompson, Nicole 
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.  ســـــامة قصـــــة حقيقيـــــة إلتهـــــام أم بقتـــــل رضـــــيعها بمـــــادة:  ســـــياتل
وهـــى فـــى الســـجن تلـــد طفـــال آخـــر لكـــن يتضـــح اصـــابته بمـــرض وراثـــى 

ـــــ  ــــادر يصــــيب بالتســــمم ب ــــل “ن ألن كــــل .  ” أحمــــاض المالونيــــك ميثاي
ـــاء ـــر أكف ـــيهم الطفـــل األول غي ـــم  مـــن مـــر عل ـــذى ل ، وكـــذا المحـــامى ال

، فإنــــه يصــــدر الحكــــم بســــجنها مــــدى  يقــــدر علــــى التعمــــق فــــى األمــــر
،  لــــــى إخالصــــــه لهــــــا الــــــرأى العــــــاميثيــــــر زوجهــــــا المصــــــر ع.  الحيــــــاة

ــــــى  ــــــدون حاجــــــة حت ــــــى القضــــــية ويثبــــــت ب فيتطــــــوع محــــــام شــــــهير لتبن
.  إلعـــــادة المحاكمـــــة اســـــتحالة التســـــمم بالمـــــادة األخـــــرى المزعومـــــة

ــــــارة كبــــــرى مــــــن فــــــيلم  جيــــــد كــــــدراما تليفـــــــزيونية ، لكــــــن ال تتوقــــــع إث
، ويمــــــر معظمــــــه دون أن  يفصــــــح عنوانــــــه بكــــــل بســــــاطة عــــــن نهايتــــــه

  . ة إلثبات براءة بطلتهنجد خطوة جاد
   ٢/١المتهمة 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٢مصر 
.  بركــــــــات:  ســــــــيناريو.  فتــــــــوح نشــــــــاطى:  قصــــــــة.  لــــــــوتس فــــــــيلم

:  مهنــــــدس المنــــــاظر.  بركــــــات:  مونتــــــاچ.  يوســــــف جــــــوهر:  حــــــوار
:  إخـــــراج.  ســـــام بريـــــل:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد الحميـــــد الســـــخاوى

  . بركات
، ثريـــــا  ، آمـــــال زايـــــد الفتـــــاح القصـــــرى، عبـــــد  ، زكـــــى رســـــتم آســـــيا
  . ، عبد العزيز خليل فخرى

يقـــــال أن فكرتـــــه جـــــاءت ’  مـــــدام إكـــــس ‘أول معالجـــــة مصـــــرية لــــــ 
ـــــة  ـــــه حـــــوارات مطول ـــــيس ب ـــــدما حـــــاول بركـــــات البحـــــث عـــــن دور ل عن

مـــع ذلـــك يظـــل أســـوأ مـــا فيـــه !  عنـــدما أرادت المنتجـــة آســـيا التمثيـــل
حســــــه الميلــــــودرامى ، أمــــــا أفضــــــل األشــــــياء فهــــــو  هــــــو دوره الــــــرئيس

ــــرا مــــا اســــتمتعت الســــينما  المرتفــــع ــــة كثي ، وكــــذا فضــــل اكتشــــاف رواي
ــــوعز زوجــــة مجــــرم أحــــد .  المصــــرية باقتباســــها زوجــــة ضــــابط شــــرطة ت

.  تخونـــه فيطردهــــا ـ  أى الزوجةـ  المجـــرمين الـــذين أوقـــع بهـــم لـــه بأنهـــا 
ـــــر علـــــى ضـــــحيته  ـــــة يخـــــرج ويعث ـــــدخل الســـــجن وبعـــــد ســـــنوات طويل ي

، بينمــــا ابنهــــا الــــذى  فــــى أنشــــطته اإلجراميــــة فتقتلــــهويحـــاول تجنيــــدها 
أصـــــــبح محاميـــــــا يتـــــــولى الـــــــدفاع عنهـــــــا ويعتـــــــرف األب بغلطتـــــــه فـــــــى 

أعيـــــد بـــــذات العنـــــوان والموجـــــه بمناســـــبة مـــــرور نصـــــف قـــــرن .  حقهـــــا
كــــذا انظــــر .  عليـــه بتعــــديالت واســــعة أفســـدت مــــا فيــــه مـــن ميلودرامــــا

”  ةالمــــــــرأة المجهولــــــــ “النســــــــخ الوســــــــيطة األفضــــــــل مــــــــن كليهمــــــــا 
  . ” وضاع العمر يا ولدى “و

  المتهمة 
  ق م ٩٢)   س/   ف/  ت ( ١٩٩٢مصر 

األهـــــرام للســـــينما ]  أفـــــالم النصـــــر األهـــــرام للســـــينما والفــــــيديو  [
.  م.  عــــــــادل أبــــــــو الفتــــــــوح:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  والفـــــــــيديو

ــــــــاج.  نجيــــــــب إســــــــكندر:  مخــــــــرج أول عــــــــادل أبــــــــو :  مــــــــدير اإلنت
ــــوح ــــا.  الفت ــــدس:  ميكســــاچ.  محمــــد بكــــر : فوتوغرافي مجــــدى  /  مهن
.  إبـــــــــراهيم زكـــــــــى:  المنـــــــــتج الفنـــــــــى.  نـــــــــوال:  المقدمـــــــــة.  كامـــــــــل
ـــــاچ ـــــات الســـــايس:  مونت  ↔.  محمـــــد عســـــر:  مـــــدير التصـــــوير.  عناي
أخــــــذت هــــــذه القصــــــة مــــــن واقــــــع الســــــجالت  ␡.  بركــــــات:  إخــــــراج

  . الرسمية مع تعديل بسيط فى األحداث
ـــــــــد ـــــــــل.  معـــــــــالى زاي ـــــــــل .  و الفقـــــــــارصـــــــــالح ذ.  صـــــــــالح قابي نبي

نعــــيم .  ، خديجــــة محمــــود ســــهير توفيــــق.  ســــناء ســــليمان.  الدســــوقى
وفـــــــاء عبـــــــد .  ، ناديــــــة شـــــــمس الـــــــدين ، أحمـــــــد أبـــــــو عبيـــــــة عيســــــى
،  خالــــــد عبــــــد المــــــؤمن.  ، مطــــــاوع عــــــويس ، ســــــهير رســــــتم الحلــــــيم

ــــــــد الجــــــــواد ــــــــده فــــــــايزة عب ــــــــب عب ــــــــر ، زين الوجــــــــوه .  ، محمــــــــد عنت
  . يتى، عبد اللطيف الش ميرال:  الجديدة

ــــ   ١٩٤٢بعـــد فـــيلم ’  مـــدام إكـــس ‘إعـــادة مصـــرية أخـــرى أخـــرى ل
ــــة “بــــذات العنــــوان والموجــــه و ــــا  “و”  المــــرأة المجهول وضــــاع العمــــر ي

ـــــدى ـــــه .  ” ول ذات قصـــــة الســـــيدة المنبـــــوذة التـــــى تنجـــــب طفـــــال ليربي
ــــرى فضــــيل ــــرب هــــذا  ث ــــيش بق ــــرن أو نحوهــــا وتعــــود لتع ، يمــــر ربــــع ق

تعـــــديالت واســـــعة .  هـــــا الســـــابقاالبـــــن وينتهـــــى بهـــــا األمـــــر بقتـــــل زوج
ــــــت الســــــجن ال زوجهــــــا الشــــــرير  ــــــى دخل أهمهــــــا أن الســــــيدة هــــــى الت

واألهــــم أنــــه ينتهــــى عنــــد قتلهــــا لزوجهــــا .  وأنهــــا تنجــــب ابنــــة ال ابــــن
تـــاجر العقـــاقير الســـابق حتـــى تمنعـــه مـــن إفســـاد حيـــاة االبنـــة حيـــث أنـــه 
راح يهــــدد رجــــل البيــــزنس الــــذى رباهــــا بكشــــف ماضــــى االبنــــة لهــــا مــــا 

هـــذا افتقـــاد مـــروع .  تعـــاون شـــركتيهما بهـــدف تنظيـــف ســـمعته هـــولـــم ت
لجــــوهر الــــدراما وأهــــدر للمشــــهد المحــــورى الــــذى يجعــــل دوار األيــــام 
والصــــدف تضــــع االبــــن المحــــامى يترافــــع أمــــام المحكمــــة عــــن بــــراءة 

ــــــدرى كيــــــف أصــــــبح صــــــناع الســــــينما المصــــــرية يحتقــــــرون .  أمــــــه ال ن
هـــــوس .  الكبيـــــرةأفضـــــل شـــــىء صـــــنعوه إطالقـــــا وهـــــو الميلودراميـــــات 

فــــى عبــــارة ختاميــــة  ـ  فوق كــــل مــــا ســــبق ذكرهـ  الواقعيــــة العقيمــــة تجلــــى 
  ! ؟ تقول أنها قصة حقيقية

   ٢/١المتوحشة 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٩مصر 

:  ســــــيناريو وحــــــوار.  ســــــندريلال فــــــيلم]  أفــــــالم مصــــــر الجديــــــدة [
.  مكمــــال كــــري:  مــــدير التصــــوير.  ، إبــــراهيم المــــوجى صــــالح جــــاهين

.  مــــاهر عبــــد النــــور:  منــــاظر.  محســــن نصــــر:  تصــــوير االستعراضــــات
:  إخــــــراج.  عــــــادل منيــــــر:  مونتــــــاچ.  جمــــــال ســــــالمة.  د:  موســــــيقى

  . سمير سيف
، إبـــراهيم عبــــد  ، ليلـــى فــــوزى ، محمــــود عبـــد العزيــــز ســـعاد حســـنى

ــــرازق ــــدقن ال ــــق ال ــــو زهــــرة ، نعيمــــة وصــــفى ، توفي ــــرحمن أب ــــد ال ،  ، عب
  . ، هدى زكى طان، منى ق رجاء حسين

ـــــــوان ـــــــوى ومســـــــرحيته بـــــــنفس العن ـــــــاة .  عـــــــن الفرنســـــــى چـــــــان أن فت
االستعراضــــــات البســــــيطة التــــــى أحبهــــــا كاتــــــب مرمــــــوق ثــــــرى وحــــــاول 

ـــال جـــدوى ـــاده عنهـــا.  تهـــذيبها ب ـــة إلبع ـــة مفتعل ـــدبر هـــى عالق ، لكـــن  ت
ـــــــات واألناقـــــــة العامـــــــة .  الحـــــــب ينتصـــــــر ـــــــه مـــــــدقق فـــــــى الخلفي توجي

ـــاج ـــدت كمـــن يعطـــل مخطوطـــة صـــالح  ، لكنهـــا أغـــان ناجحـــة.  لإلنت ب
  . جاهين التى كتبها باالشتراك مع إبراهيم الموجى

   ٢/١المجازف 
  ق م ١٠٠)    ف ( ١٩٨٣لبنان 
  . يوسف شرف الدين:  إخراج

  . ، عبير فؤاد شرف الدين
، يكتشــــــــف البطــــــــل أن زوج اختــــــــه متــــــــورط مــــــــع  درامـــــــا تشــــــــويقية
ـــــاقير ـــــل زوجتـــــه عصـــــابة عق ، لكـــــن  ةهـــــو رجـــــل شـــــرط.  ، تقتلـــــه وتقت

ــــــر مــــــن مجــــــرد أداء مهمــــــة ــــــيال مــــــن .  االمــــــر تحــــــول ألكث أفضــــــل قل
  . المستوى اللبنانى لهذا النوع

   ٢/١المجالد 
The Gladiator 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٤)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 
ABC. ExcPs: Jeffrey Walker, Michael Chase Walker, 

Tom Schulman. Co-P: William Bleich. E: Herbert H. Dow. 
PD: Richard E. LaMotte. M: David Frank. DPh: James 
Lemmo. P: Robert Lovenheim. Television St and TP: 
William Bleich. D: Abel Ferrara.  PMg: Claude Lawrence, 
Jr. 

Ken Wahl. Nancy Allen. Robert Culp. Stan Shaw. 
Rosemary Forsyth. Bart Braverman. Guest Star: Brian 
Robbins. And Rick Dees -as Garth. 

ميكــــانيكى ســــيارات يصــــرع أخــــوه بينمــــا :  ضــــواحى لــــوس أنچلــــيس
ــــــداء مــــــن ســــــيارة غامضــــــة تتعمــــــد  يقــــــود الســــــيارة معــــــه ، بســــــبب اعت

ـــــــتقمص شخصـــــــية .  القتـــــــل يقـــــــرر التصـــــــدى للســـــــائقين المتهـــــــورين ب
ــــــيال ويعطــــــب ســــــياراتهم بســــــيارته الپيــــــك أب  العنــــــوان الــــــذى يقــــــود ل

ــــــم يتصــــــل بالشــــــرطة ــــــر ث تطــــــارده الشــــــرطة وتتوطــــــد .  خاصــــــة التجهي
،  عالقتـــــه بصـــــاحبة برنـــــامج إذاعـــــى وينقســـــم الـــــرأى العمـــــومى تجاهـــــه

وتمـــر األيـــام لكـــن فـــى اللحظـــة األخيـــرة التـــى يقـــرر فيهـــا تســـليم نفســـه 
درامــــــا تليفـــــــزيونية .  يلتقــــــى بتلــــــك الســــــيارة الغامضــــــة محترفــــــة القتــــــل

، حيــــث لــــم يجــــد أى مــــن  فيهــــا أقــــل بكثيــــر مــــن مســــتوى المشــــاركين
شخصـــــــــية القاتـــــــــل  (الممثلـــــــــين المـــــــــادة أو المســـــــــاحة ألداء شـــــــــىء 

، بينمــــا أنــــت  المحتــــرف لــــم تقــــدم ولــــو لمحــــة عنهــــا أو عــــن دوافعهــــا
ــــــيس مجــــــرد نكــــــرة غــــــامض ــــــع أن تكــــــون وراءه مفاجــــــأة ول .  ) ! تتوق

توجيـــــه فيـــــرارا ينحصــــــر فـــــى بعـــــض وفيــــــر مـــــن مطـــــاردات الســــــيارات 
عــــــا دون مســــــتوى اإلبهــــــار المطلــــــوب مــــــن الجيــــــدة لكنــــــه يقــــــف جمي

  . هذه النوعية
  مجانين بالوراثة 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٥مصر 
.  يوســــف عـــــوف:  قصــــة وســــيناريو وحـــــوار.  أفــــالم الــــوطن العربـــــى

.  نهــــــاد بهجــــــت:  مهنــــــدس الــــــديكور.  جــــــالل مصــــــطفى:  مونتــــــاچ
.  وديـــــــد ســـــــرى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  مجـــــــدى الحســـــــينى:  موســـــــيقى
  . نيازى مصطفى : إخراج

،  ، ســــمير غــــانم ، نبيلــــة عبيــــد ، ماجــــدة الخطيــــب محمــــد عــــوض
ــــــــراهيم  ، عمــــــــاد حمــــــــدى ، خيريــــــــة أحمــــــــد محمــــــــود المليجــــــــى ، إب

، زوزو  ، عــــــدلى كاســــــب ، نبيــــــل الهجرســــــى ، وحيــــــد ســــــيف ســــــعفان
  . شكيب

صــــاحب شــــركة يعتقــــد أن مســــاعده قــــد مــــات ويعلــــن عــــن مكافــــأة 
، ويبــــدأ حــــب ابنتــــه لواحــــد  يتقــــدم أربعــــة لهــــم نفــــس االســــم.  ألســــرته
  . كوميديا عاطفية ركيكة.  منهم

  المجانين الثالثة 
  ق أأ ١٠٨)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

ـــــيلم  [ ـــــرا ف ـــــى بيت ـــــالم حســـــن الصـــــيفى]  أفـــــالم جمـــــال الليث .  أف
حلمـــــى :  مهنـــــدس الـــــديكور.  علـــــى ســـــالم:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار

بليـــــــــغ :  ةموســـــــــيقى الرقصـــــــــ.  حســـــــــين أحمـــــــــد:  مونتـــــــــاچ.  عـــــــــزب
ــــاج وإخــــراج.  محمــــد عمــــارة:  مــــدير التصــــوير.  حمــــدى حســــن :  إنت
  . الصيفى

،  ، جــــــورج ســــــيدهم ، ســــــمير غــــــانم ، زهــــــرة العــــــال نجــــــالء فتحــــــى
، إبـــــــراهيم  ، توفيـــــــق الـــــــدقن ، محمـــــــود المليجـــــــى الضـــــــيف أحمـــــــد

  . ، سهير زكى سعفان
كالعـــــــادة فـــــــى الســـــــينما  (، بخلفيـــــــة علميـــــــة  مغـــــــامرات كوميديـــــــة

الضــــيف  (أحــــد هــــؤالء الثالثــــى .  ) ! تؤخــــذ مأخــــذ الجــــدالمصــــرية ال 
، والثــــانى  طبيـــب يجــــرى أبحاثـــا مجنونـــة للــــتحكم فـــى العمـــر)  أحمـــد

، والثالـــــــث صـــــــحفى يريـــــــد عمـــــــل  محلـــــــل نفســـــــى يحـــــــاول معالجتـــــــه
ــــــق عــــــن الموضــــــوع ــــــى عرضــــــها .  تحقي ــــــديا متوســــــطة ســــــبقت ف كومي

”  لســــــنا مالئكــــــة “بإســـــابيع قليلــــــة عــــــرض فـــــيلم آخــــــر للثالثــــــى هـــــو 
ذو ذروة النجــــــــــاح الســــــــــينمائى لهــــــــــذه  ١٩٧٠ث كــــــــــان عــــــــــام حيــــــــــ

  . المجموعة الكوميدية المسرحية واإلذاعية
  مجانين على الطريق 

  ق م ١٠٠)   س/  الباشا/  ت ( ١٩٩١مصر 
  . شريف حمودة:  إخراج

،  ، ســــعيد عبــــد الغنــــى ،  ســــعاد نصــــر ، ســــماح أنــــور ســــمير صــــبرى
، نبيـــــــل  ن، محمـــــــد أبـــــــو الحســـــــ ، نعيمـــــــة الصـــــــغير ســـــــميرة صـــــــدقى

، ألفــــــت  ، محمــــــد فريـــــد ، بـــــدر نوفـــــل ، أديـــــب الطرابلســــــى جبريـــــل
، عبـــــد اهللا  ، يوســـــف عيـــــد ، ســـــيد رضـــــوان ، محمـــــد الصـــــاوى ســـــكر
،  ، نصـــــــر ســـــــيف ، حســـــــنى عبـــــــد الجليـــــــل ، عبيـــــــر الصـــــــغير ســـــــعد
  . هانى يوسف:  الطفل

محاكــــــــاة ســــــــاذجة رغــــــــم أن بعــــــــض الممثليــــــــين الثــــــــانويين مغرقــــــــى 
ا جهـــــــودا طيبـــــــة ذلـــــــك لمحاكـــــــاة المصـــــــرية فـــــــى شخصـــــــياتهم فعلـــــــو 

المكـــــان المقصـــــود .  ” …إنـــــه عـــــالم مجنـــــون  “الكوميـــــديا الفائقـــــة 
هــــذه المــــرة هــــو مــــا يســــمى بكرســــى موســــى بــــوادى الراحــــة بجنــــوب 

  . سيناء
  المجانين فى نعيم 

  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
مـــــــــدير .  ســـــــــتار فـــــــــيلم]  ســـــــــتار فـــــــــيلم المتحـــــــــدة للســـــــــينما  [

  . حسن الصيفى:  إخراج.  ياء المهدىض:  التصوير
،  ، زينــــــات صــــــدقى ، شــــــويكار ، رشــــــدى أباظــــــة إســــــماعيل يــــــس
،  ، نجــــــوى فــــــؤاد ، زهــــــرة العــــــال ، إســــــتيفان روســــــتى محمــــــد صــــــبيح
  . ، توفيق الدقن ، محمد شوقى ميمى شكيب

ـــــدة ـــــن المســـــتوى المتوســـــط  الفكـــــرة جي ، لكنهـــــا ليســـــت أفضـــــل م
، لكنـــــه  المجاذيـــــب يخـــــرج مـــــن مستشـــــفى.  ألفـــــالم إســـــماعيل يـــــس

ــــــدخل فــــــى مغــــــامرتين مســــــتقلتين ال يجــــــد عمــــــال ــــــى :  ، وي فــــــى األول
وفـــــى الثانيـــــة عمـــــل .  يعـــــاون شـــــابا زئـــــر نســـــاء تطـــــارده خمســـــة مـــــنهن

لــــدى نصــــاب يبيــــع أراضــــى ومســــاكن فــــى الفضــــاء الخــــارجى ويتظــــاهر 
والنهايــــــة أن يقـــــــرر البطـــــــل العـــــــودة .  بالحــــــب البنـــــــة طبيـــــــب أســـــــنان

  . لمستشفى المجانين
   ٢/١ينو مجان
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٣مصر 

.  العــــــدل فــــــيلم]  أفــــــالم النصــــــر األهــــــرام للســــــينما والفـــــــيديو  [
ـــــرحمن:  موســـــيقى تصـــــويرية ـــــد ال ـــــاچ.  ياســـــر عب .  فتحـــــى داود:  مونت

ـــــذ ـــــتج منف ـــــراهيم صـــــالح:  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح حســـــن:  من .  إب
  . عصام الشماع:  إخراج وتأليف

ــــــده ــــــدة، محمــــــود ح فيفــــــى عب ــــــور  ، ســــــامى العــــــدل مي ، ماجــــــدة ن
، محمــــد   ، محمــــود مســــعود ، أحمــــد آدم ، عــــالء ولــــى الــــدين الــــدين
،  ، حجــــــاج عبــــــد العظــــــيم ، لطفــــــى لبيــــــب ، محمــــــد نــــــاجى كامــــــل

  . يوسف عيد
.  كوميــــديا ســــوداء حــــول تمــــرد لنــــزالء مستشــــفى لألمــــراض العقليــــة

 طبيــــب:  التعليــــق االجتمــــاعى يــــأتى فــــى مقدمــــة اإلطــــار طــــوال الوقــــت
مســـــــتقيم ومثـــــــالى يعتبـــــــره زمـــــــالؤه مجنونـــــــا ويعتبـــــــره النـــــــزالء واحـــــــدا 

ـــــدس فـــــى المشـــــروبات مـــــنهم ، مـــــديرة ال حـــــول  ، حبـــــوب الهلوســـــة ت



٣١٩  

، نزيـــــل اشــــــتراكى  لهـــــا تتـــــزوج المشـــــرف المهـــــيمن علـــــى كـــــل شـــــىء
، رجــــــل  يتــــــوهم مالحقــــــة االســــــتخبارات المركزيــــــة لــــــه طــــــوال الوقــــــت

رى للتمـــــرد هـــــو الســـــبب الظـــــاه.  ، وهلـــــم جـــــرا ديـــــن معـــــادى للمـــــرأة
.  ، والحقيقــــى هـــــو ثــــورة علــــى العــــالم كلـــــه مســــتوى الطعــــام والرعايــــة

كـــــــل هـــــــذه المعـــــــانى وصـــــــلت بالفعـــــــل لكـــــــن مـــــــن خـــــــالل أســـــــلوب 
  . سينمائى غير جامح الخيال جدا أو حتى كوميدى جدا

  المجد 
  ق م ١٣٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٥٧مصر 
  . السيد بدير:  إخراج

، ســــراج  ، أحمــــد عــــالم وزو نبيــــل، ز  ، هــــدى ســــلطان فريــــد شــــوقى
  . ، سناء جميل منير

ـــــاأللوان والسينماســـــكوپ ، جيـــــد  مـــــن األفـــــالم المصـــــرية المبكـــــرة ب
، ضــــــعيف بــــــالطبع لــــــدى مقارنتــــــه  فــــــى هــــــذا مقبــــــول فــــــى حــــــد ذاتــــــه

هنـــــــا القصـــــــة ممثـــــــل ’  مولـــــــد نجمـــــــة ‘بـــــــالفيلم األميركـــــــى الخالـــــــد 
م ، ويقـــــع فـــــى غـــــرا ، فيتـــــرك زوجتـــــه مســـــرحى يصـــــدم فـــــى وفـــــاة ابنـــــه
ــــــــه ــــــــى يدي ــــــــة اشــــــــتهرت عل ــــــــد .  ممثل ــــــــه لتعي اآلن هــــــــذه تقســــــــو علي

  . ، فيقرر تركها هى األخرى تماسكه
  مجد ودموع 

  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٦مصر 
:  ســـــــيناريو.  يوســـــــف جـــــــوهر:  قصـــــــة وحـــــــوار.  اتحـــــــاد الفنيـــــــين
.  ولـــــــــى الـــــــــدين ســـــــــامح:  ، مهنـــــــــدس المنـــــــــاظر أحمـــــــــد بـــــــــدرخان

ـــــوزى:  موســـــيقى ـــــيم نصـــــر:  التصـــــويرمـــــدير .  محمـــــد ف ـــــد الحل ،  عب
  . أحمد بدرخان:  إخراج.  محمود نصر

، زوزو  ، حســــن فــــايق ، بشــــارة واكــــيم ، نــــور الهــــدى محمــــد فــــوزى
  . ، فؤاد شفيق ماضى

مغنيــــة تحــــب موظفــــا بســــيطا لكــــن الثــــرى الطــــامح فيهــــا يبعــــده إلــــى 
تــــدريجيا تقــــع فــــى حــــب شــــاب ثــــرى لكنــــه يتــــزوج مــــن قريبــــة .  أســــوان

ــــــة ــــــة مثل ــــــه ثري ــــــى  . ل ــــــود الحــــــب األول الحقيق ــــــالطبع أن يع ــــــة ب النهاي
ــــــاء .  ليحــــــل كــــــل المشــــــاكل ــــــدة المســــــتوى غن ــــــة جي ــــــا غنائي ميلودرام

  . وتمثيال وكذا كرومانسية شبه بكائية
   ٢/١مجد يكفى الجميع 

Glory Enough for All 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٩٠)  ت ( ١٩٨٨كندا 

Grmstone. [Primedia; Canadian Broadcok; Thomas 
Television; Telefilm Canada Ontario film Development; 
CDC Life Sciences]. W: Grahame Woods. Based upon The 
Discovery of Isulin and Banting -A Biography by Michael 
Bliss. M: Louis Applebaum. DPh: Nikos Evdemon. AD: 
Perri Gorrara. CD: Martha Mann. E: Ralph Brunjes. P: 
Gordon Hinch. D: Eric Till. 

R.H. Thomson, Robert Wisden, John Woodvine, Michael 
Zelniker, Martha Henry, Kate Trotter, Bernard Behrens, 
Heather Hess, Sarah Marks, Barbara Gordon, Tom Harvey, 
Warren Davis, Susqnnah Hoffmann, Leah Pinsent, Marion 
Gilsenan, Seana McKenna, Gerard Parkes, Rochel 
Blanchard, Linda Goranson, Murray Westgate, Cicedy 
Thomson. 
ـــــــدى الشـــــــاب فريـــــــدريك بـــــــانتينج  قصـــــــة اكتشـــــــاف الطبيـــــــب الكن

.  لطريقــــة اســــتخالص األنســــولين لعــــالج مــــرض الســــكر)  تومســــون (
ـــة ـــا فاشـــال فـــى قري ـــه كـــان طبيب ـــ الطريـــف أن ـــال عل ـــذكر ككـــل، ب ، أو  م ي

، وبالمثــــل أيضــــا مســــتهتر وغيــــر  عــــن هــــذا الموضــــوع بشــــكل خــــاص
كــــل مــــا هنالــــك أن لمعــــت فــــى ذهنــــه .  محــــدد فــــى حياتــــه الخاصــــة

فكــــرة وراح يالحقهــــا وهــــى حقــــن عصــــارة بنكريــــاس كلــــب ســــبق ربطــــه 
، وذلــــك فــــى كلــــب  حتــــى ضــــمر ولــــم يتبــــق منــــه إال جــــزر النجرهــــانس

ـــالمرض ـــاء العـــالم  هـــذا فـــى وقـــت كـــان!  آخـــر مصـــاب ب ـــه أكثـــر أطب في
!  إلمامــــــا وبحوثــــــا هــــــم األســــــاتذة الكنــــــديون فــــــى كــــــل مكــــــان حولــــــه

ـــــــة األنســـــــولين وشـــــــفاء أول  ـــــــانى يتركـــــــز علـــــــى ســـــــباق تنقي الجـــــــزء الث
، وجــــــو المنافســـــة والمشــــــاحنات بــــــين بـــــانتينج وبــــــين رئــــــيس  مريضـــــة

، وباحـــــث آخـــــر  ) وودفــــــاين (مـــــاكالود .  آر.  چيـــــه.  القســـــم چيـــــه
ــــــورة .  ) ويســــــدن (رام كولليــــــب شــــــاب هــــــو چــــــيمس بيرتــــــ والنهايــــــة ث

ــــين مــــاكالود ــــه وب ــــل بين ــــل  البطــــل إلقتســــام جــــائزة نوب ــــه بعــــد قلي ، لكن
تبــــرع بنصــــف جائزتــــه لمســــاعده طــــوال الوقــــت تشــــارلز بســــت وتبــــرع 

ــــــب ــــــاكالود بالنصــــــف لكولي ــــــع م ــــــى الجمي ــــــة .  ، فالمجــــــد يكف تمثيلي
ـــــة علـــــى  ـــــن الحبكـــــة الدرامي ـــــة تهمهـــــا التفاصـــــيل أكثـــــر م شاشـــــة طويل
ــــة  ــــر خارجي األقــــل ظــــل يــــروى قصــــة إليزابيــــث ابنــــة تشــــارلز إيفـــــانز وزي

، ولــــــــم يربطهـــــــا بــــــــالخيط األصــــــــلى إال فــــــــى  أميركـــــــا طــــــــوال الفــــــــيلم
  . النهاية

  المجرم 
  ق أأ ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٥٤مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

، زوزو  ، ســــــــميرة أحمــــــــد ، شــــــــكرى ســــــــرحان محمــــــــود المليجــــــــى
  . ، سيلفانا ، على رشدى ، فردوس محمد ماضى

ـــــى ـــــاة كالهمـــــا متبن ـــــى وفت ـــــاة وهـــــى  حـــــب فت ، يهـــــدده خـــــاطف الفت
ميلودرامــــــــا أجيــــــــال .  ، فهــــــــو مــــــــن يعــــــــرف الماضــــــــى وحــــــــده طفلــــــــة
ــــة ــــم  عاطفي ، وتعتمــــد أساســــا علــــى الخــــوف مــــن كشــــف المعلومــــات ث

خلـــــــق أحـــــــداث جديـــــــدة مـــــــع كـــــــل كشـــــــف تـــــــدريجى لهـــــــا لـــــــبعض 
كــــــان مفروضــــــا أن تنفــــــذ بشــــــكل أكثــــــر إثــــــارة وســــــرعة .  األشــــــخاص

  . حتى تصبح عمال ترقبيا جيدا
   ٢/١المجرم 

  ق م ١٢٠)  س/ السبكى   / ت ( ١٩٧٨مصر 
،  صـــــالح أبـــــو ســــــيف:  ســــــيناريو.  أفـــــالم الوفـــــاء]  دوالر فـــــيلم [

جمــــــــال :  موســــــــيقى.  الســــــــيد بــــــــدير:  حــــــــوار.  نجيــــــــب محفــــــــوظ
رشــــــــيدة عبــــــــد :  مونتــــــــاچ.  مــــــــاهر عبــــــــد النــــــــور:  منــــــــاظر.  ســــــــالمة
صـــــالح أبـــــو :  إخـــــراج.  حمـــــود نصـــــرم:  مـــــدير التصـــــوير.  الســـــالم
  . سيف

ــــارودى ــــة رزق ، حســــن يوســــف شــــمس الب ،  ، محمــــد عــــوض ، أمين
،  ، نبيـــــل بـــــدر ، جمـــــال إســـــماعيل ، حمـــــدى أحمـــــد ســـــهير البـــــارونى

  . أنور محمد
مـــن ”  لـــك يـــوم يـــا ظـــالم “أبـــو ســـيف يعيـــد تصـــوير مخطوطـــة فيلمـــه 

تـــــأتى بـــــال مـــــذاق خـــــاص وبـــــال جديـــــد يـــــذكر ســـــوى .  عامـــــا ٣٧قبـــــل 
ــــــــن شــــــــمس األ ــــــــض الشــــــــىء م ــــــــر ســــــــخونة بع ــــــــوان وشــــــــهوات أكث ل

ـــارودى ـــى مـــن اإلجـــادة فـــى مختلـــف  الب ـــوافر الحـــد األدن ، هـــذا رغـــم ت
الزوجــــــة التــــــى اشــــــتركت مــــــع عشــــــيقها فــــــى قتــــــل زوجهــــــا .  العناصــــــر

ــــف ــــالربو وشــــبه المتخل ــــى اســــتغالل .  المصــــاب ب ــــدأ ف ــــزواج يب ــــد ال بع
، علــــى  ثروتهــــا حتــــى تــــأتى نهايتــــه البشــــعة فــــى حمــــام المــــاء المغلــــى

  . أيدى أهل الحتة
  مجرم تحت االختبار 

  ق أأ ٨٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . عبد المنعم شكرى:  إخراج

،  ، حســـــــن حامـــــــد ، ســـــــهير المرشـــــــدى ، نيللـــــــى حســـــــن يوســـــــف
  . ، نبيل الهجرسى ، جمال إسماعيل حسن مصطفى

يخطـــــف .  ، ويصـــــورون فيلمـــــا عـــــن حياتـــــه مجـــــرم يُفهـــــم أنـــــه مـــــات
، لكـــن ثمـــة  ، حتـــى تتغيـــر حياتـــه ، ويمثـــل هـــو الـــدور هالممثـــل الشـــبي
، أفــــردت فيهــــا كــــل هــــذه المســــاحة  كوميــــديا خفيفــــة.  نهايــــة مأســــاوية

  . ، وإن كان ال بأس به كممثل هنا لحسن حامد ألنه من إنتاجه
  مجرم رغم أنفه 

  ] فـيديو  [ق م  ٨٥)    ف/  س/  ت/  ماركو ( ١٩٨٨مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــة صـــدقى نمســـمير غـــا ـــو الحســـن ، نصـــر حمـــاد ، هال ،  ، محمـــد أب
  . ، مجدى إمام ، مها عزت مقبولة علم الدين

كوميــــــديا طريفــــــة الفكــــــرة لكــــــن ذات خــــــيط نحيــــــل كغمــــــوض ولــــــم 
ــــديا ــــدا ككومي ــــريض بالســــير .  تعتصــــر جي ــــه شــــاب م المجــــرم رغــــم أنف

، ومــــن هنــــا يجــــد نفســــه متهمــــا بســــرقة مجــــوهرات جارتــــه  أثنــــاء اليــــوم
ـــــه ـــــك . التـــــى تحب ـــــر كـــــل ذل ـــــو أن شخصـــــا آخـــــرا يحبهـــــا دب ؟  مـــــاذا ل

  . ١٩٩١العرض السينمائى فى مصر 
  مجرم فى أجازة 

  ق أأ ١٢٠)   س ( ١٩٥٨مصر 
  . صالح أبو سيف:  إخراج
، ســـــميحة  ، وداد حمـــــدى ، فريـــــد شـــــوقى ، عمـــــاد حمـــــدى صـــــباح

  . ، نعمت مختار أيوب
ـــــه فكـــــرة طريفـــــة  محـــــام.  ، مـــــع إجـــــادة عامـــــة فـــــى التمثيـــــل والتوجي

، فــــــإذا  يحــــــاول إصــــــالح مجــــــرم إلثبــــــات أن المجتمــــــع هــــــو الســــــبب
  . ، ولو مؤقتا ، ويفسد كل شىء بزوجته تغازل هذا المجرم

  المجنون 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٢٠)  ت ( ١٩٨٩مصر 

مجــــــــدى  :  مهنــــــــدس الميكســــــــاچ.  اتحــــــــاد اإلذاعــــــــة والتليفـــــــــزيون
ـــــ:  المقدمـــــة.  هـــــانى شـــــنودة:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  كامـــــل .  والن
ـــــاچ ـــــولى:  مونت ـــــاج.  أحمـــــد مت ـــــد الشـــــاذلى:  إدارة اإلنت ـــــد الحمي ،  عب

المتابعـــــــة .  ، نفيســـــــة جـــــــاد ، زكريـــــــا منطـــــــاوى رشـــــــدى عبـــــــد العـــــــال
عبــــد الحميــــد :  مــــدير اإلنتــــاج.  ، راويــــة ســــالم منــــى عوضــــين:  الفنيــــة
ممــــدوح :  المنــــتج الفنــــى.  نســــيم ونــــيس:  مــــدير التصــــوير.  حســــنى
  . هيم الشقنقيرىإبرا:  إخراج →.  الليثى

ـــــونس ـــــو بكـــــر عـــــزت.  شـــــهيرة.  حســـــين الشـــــربينى.  إســـــعاد ي .  أب
علــــى .  رأفــــت فهــــيم.  المنتصــــر بــــاهللا.  مهــــا عثمــــان.  وحيــــد ســــيف

:  وضــــيوف الفــــيلم.  تهــــانى راشــــد:  باالشــــتراك مــــع الفنانــــة.  جــــوهر
، محمــــــــد عبــــــــد  ، إنعــــــــام سالوســــــــة ، ســــــــناء يــــــــونس توفيــــــــق الــــــــدقن

،  علــــى مصــــطفى.  فى الخضــــرى، مصــــط محمــــد الصــــاوى.  المعطــــى
، ســـــميحة  ، حســـــين الشـــــريف ، أحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب سوســـــن ســـــالم

؛  ، ســــــــيد عبــــــــد الباســــــــط ، عبــــــــد المــــــــنعم عبــــــــد الــــــــرحمن إبــــــــراهيم
  . ، محمد عبد الحميد محمد محيى الدين:  والطفالن

، عـــــالم  طبيـــــب نفســـــى وفنانـــــة تشـــــكيلية:  ’ أســـــوياء ‘ثالثـــــة أزواج 
ـــــة ، حشـــــرات وراقصـــــة باليـــــة معتزلـــــة .  رجـــــل أعمـــــال وربـــــة بيـــــت ريفي

الســــــــتة ال ’  العـــــــوالم ‘بـــــــالطبع االنفصـــــــام والخالفــــــــات بـــــــين هــــــــذه 
، مـــــا زال  يـــــأتى ليســـــكن فـــــى ذات العمـــــارة’  مجنـــــون ‘زوج !  تنتهـــــى

!  يعــــيش هــــو وزوجتــــه فــــى رومانســــية مطلقــــة بعــــد عشــــر ســــنوات زواج
، والممثلــــون متــــألقون رغــــم  كوميــــديا ممتعــــة عــــن قصــــة ألحمــــد رجــــب

، مـــــثال حســــــين الشــــــربينى  هـــــم فــــــى أدوار غيـــــر تقليديــــــة لــــــهأن معظم
ـــــــونس همـــــــا الرومانســـــــيان ـــــــد ســـــــيف هـــــــو العـــــــالم  وإســـــــعاد ي ، ووحي

  ! وهكذا
  المجنون

  . ” العمالق والمشاغب “:  انظر
  المجنونة 

  ق م ١٠٠)  س/   ف/  ت/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٨٥مصر 
أفــــــــــالم صــــــــــوت ]  أفــــــــــالم النصــــــــــر أفــــــــــالم بــــــــــديع صــــــــــبحى  [
للكاتــــب األمريكــــى چــــو  اعــــزف لــــى الغمــــوضعــــن قصــــة .  موســــيقىال

محمـــــد :  مـــــدير اإلنتـــــاج.  إســـــعاد يـــــونس:  ســـــيناريو وحـــــوار.  هـــــايمز
ــــــديكور.  رســــــمى ــــــدس ال ــــــاج.  صــــــالح زكــــــى.  د:  مهن غطــــــاس :  إنت
:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  مجـــــدى كامـــــل:  مهنـــــدس الصـــــوت.  قلتـــــة
مـــــــدير .  رشـــــــيدة عبـــــــد الســـــــالم:  مونتـــــــاچ.  عـــــــزت أبـــــــو عـــــــوف.  د

  . > عمر عبد العزيز:  إخراج <.  سعيد شيمى:  التصوير
مهــــا أبــــو .  حــــاتم ذو الفقــــار.  إســــعاد يـــونس.  محمـــود عبــــد العزيــــز

هنـــــــد .  ، عصـــــــمت رأفـــــــت راويـــــــة صــــــالح.  بهجـــــــت قمـــــــر.  عــــــوف
، حمــــــدى  ، عزيــــــز حــــــافظ ، ليــــــزا مــــــاى ، إبــــــراهيم قــــــدرى الجنــــــدى
عبـــــد اهللا :  وسباالشـــــتراك مـــــع ميكــــى مـــــا.  ، بدريـــــة الســــيد الشــــريف

  . أحمد عبد اهللا

ـــــة ـــــع ‘، لشخصـــــية  درامـــــا مـــــأخوذة عـــــن عـــــدة أفـــــالم أميركي ’  المول
، ورســـــميا عـــــن  بشخصـــــية شـــــهيرة لحـــــد التحـــــول للســـــلوك اإلجرامـــــى

ـــــــت إيســـــــتوود  ـــــــيلم كلين ـــــــى ميســـــــتى ‘ف ـــــــب ل ـــــــى  “ [’  الع رعشـــــــة ف
ــــل ــــد.  ] ” اللي ــــذ جي ــــالغموض بالفكاهــــة التنفي ، أو  ، يمــــزج الرعــــب ب

ـــدعلـــى األقـــل يحـــ ـــع ‘.  اول فـــى عصـــر خـــالى مـــن التجدي ـــا ’  المول هن
فتـــــاة وهـــــى تطـــــارد مـــــذيعا تليفــــــزيونيا يفـــــاجىء دومـــــا بتصـــــرفاتها الغيـــــر 

  . متوقعة
  المجهول 

  ق م ١٢٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٨٤مصر 
  . أشرف فهمى:  إخراج

،  ، عـــــادل أدهـــــم ، ســـــناء جميـــــل ، عـــــزت العاليلـــــى نجـــــالء فتحـــــى
  . سمية األلفى

ــــر كــــامو إســــاءة غيــــر عا ــــة لمســــرحية ألبي رغــــم .  ’ ســــوء تفــــاهم ‘دي
كــــان المفــــروض أن .  مظهــــر اإلتقــــان العــــام الــــذى يبــــدو علــــى الفــــيلم

ــــة والمــــرض واألحــــالم بــــل والقتــــل نفســــه كمعــــانى فلســــفية  نــــدرك العزل
،  ، بــــل ضــــعيف كرعـــــب ، فــــإذا بنــــا أمــــام فـــــيلم رعــــب مصــــرى نبيلــــة

ــــدا ــــارة وجــــو .  صــــور فــــى كن دة التصــــوير تــــرى هــــل نقــــيم التمثيــــل واإلث
ـــــه مصـــــطفى  ـــــر كـــــامو أم منظـــــور أشـــــرف فهمـــــى وكاتب ـــــن منظـــــور ألبي م

ــــه !  ؟ محــــرم ــــانى وال نعطي ــــا نفكــــر مــــن المنظــــور الث لحســــن الحــــظ أنن
القصـــة  أم مصـــرية مهـــاجرة تـــدير مـــوتيال .  صـــفرا فـــى مقيـــاس الجـــودة

ــــى أمــــوالهم بمســــاعدة الخــــادم األبكــــم ــــائن للحصــــول عل ــــل الزب .  وتقت
ـــــــارض هـــــــذا ـــــــة تع ـــــــن ، وا االبن ـــــــدة هـــــــو اب ـــــــة أن الضـــــــحية الجدي لنهاي

ـــــة أخفـــــت األم أمـــــره عنهـــــا مجهـــــول ، وال تعـــــرف هـــــى  ، شـــــقيق للبطل
  . نفسها شكله اآلن
   ٢/١المجهول 

The Hidden 
  ق م ٩٦)   س/  مور  ( ١٩٨٧أميركا 
  . ” المدمر الخفى “:  ، س  ف

 [Twentieth Century Fox  New Line] New Line-Heron 
Joint Venture; The Third Elm Street Venture [Robert Shaye; 
Mega Entertainment; Michael Meltzer]. C: Annette Benson. 
M: Michael Convertino. ExcPs: Stephen Diener, Lee Muhl, 
Dennis Harris, Jeffrey Klein. PD: C.J. Strawn, Mick Strawn. 
E: Michael N. Knue. DPh: Jacques Haitkin. W: Bob Hunt. 
P: Robert Shaye, Gerald T. Olson, Michael Meltzer. D: Jack 
Sholder.  PMg: Daryl Kass. MUpFx: Kevyn Yagher. CD: 
Malissa Daniel. 

Kyle MacLachlan. Michael Nouri. ¤ Claudia Christian. 
Clarence Feldcr. Clu Gulager. Ed O’Ross. William Boyett, 
Richard Brooks, Katherine Cannon. Larry Gedar, John 
McCann, Chris Mulkey.  Lin Shaye, James Luisi, Frank 
Renzulli, Duane Davis, Kristin Clayton, Whitney Reis, Joey 
Segal, Jeff Levine, Mark Edward Morante, Jill Friedman, 
Rick Lieberman, Joseph Whipp. 

، يســــــكن داخــــــل  ” وحــــــش الفضــــــاء “ضــــــائى علــــــى غــــــرار كــــــائن ف
اإلنســـان ويحيلــــه لكــــائن جشـــع يقتــــل بإســــراف لمجـــرد نيــــل أى شــــىء 

، وبعـــــد أن يســـــتنفذ مـــــوارد هـــــذا الجســـــد  وقـــــع عليـــــه بصـــــره واشـــــتهاه
ــــــى إنســــــان آخــــــر  خــــــالل ســــــاعات محــــــدودة ــــــم إل ــــــر الف ــــــل عب ، ينتق

ـــة .  وهكـــذا نـــوورى شـــرطى عنيـــف فـــى قـــوة لـــوس أنچلـــيس عليـــه معاون
ــــدرالى الع ــــل الفي ــــى  (مي ــــى ف ــــل كأوســــم فت ــــا بالفع ــــدو هن ــــاكالكالن يب م

ـــــالمرة أميركـــــا ـــــال انفعـــــاالت ب ـــــد وجـــــه صـــــارم أخـــــاذ ب ـــــك  ) ، زائ ، وذل
، وهـــــى تحـــــول مـــــواطنين  لتعقـــــب مـــــا يـــــراه األول شـــــيئا غامضـــــا جـــــدا
ـــــــل الشـــــــنيع يتكـــــــرر تنقـــــــل الكـــــــائن .  صـــــــالحين عـــــــاديين فجـــــــأة للقت

ـــة وكلبـــا وضـــابطى ، راقصـــة عا يشـــمل هـــذا بعـــد شخصـــين عـــاديين ( ري
ــــك دون أن  ) ، ثــــم أخيــــرا مرشــــحا للرئاســــة األميركيــــة شــــرطة ، كــــل ذل

تتــــــاح للعميــــــل فرصــــــة إطــــــالق ســــــالح إشــــــعاعى خــــــاص عليــــــه وهــــــو 
ـــــن جســـــد إلـــــى آخـــــر ـــــدى انتقالـــــه م ـــــدما يتضـــــح أن .  مكشـــــوف ل عن

ــــال ذلــــك الجســــم  مــــاكالكالن هــــو فــــى الــــداخل كــــائن فضــــائى لكــــن ب
ـــــزج األســـــود ، ســـــتبدأ فـــــى وضـــــع  هـــــاج، إنمـــــا قـــــبس مـــــن نـــــور و  الل

ـــــيلم ـــــدينى الخـــــاص للف ـــــى .  تفســـــيرك ال ـــــاجح لكـــــن ف عمـــــل فعـــــال ون
ـــــة طـــــوال الوقـــــت علـــــى  حـــــدود إنتاجـــــه الصـــــغير وجمـــــل الحـــــوار البائي

ـــــك هـــــذه الســـــيارة ‘غـــــرار  ـــــال ’ ‘ ؟ هـــــل بهرت ـــــد انبهـــــرت فع ،  ’ ، لق
بعـــــدها يـــــدخل البـــــائع والمشـــــترى للمكتـــــب لشـــــم الهيـــــروئين احتفـــــاال 

يـــــــــوحى بـــــــــأن الكـــــــــون مـــــــــأهول كليـــــــــة  ‘:  رأى نقـــــــــدى!  بالمناســـــــــبة
، لكنهـــــا فـــــى كـــــل األحـــــوال تتطـــــابق مـــــع النمـــــاذج  بمخلوقـــــات غريبـــــة

ظهـــــــر لـــــــه  ١٩٩٤فـــــــى .  نشـــــــرة الفـــــــيلم الشـــــــهرية—’  األميركيـــــــة
  . استطراد لم يحقق نجاحا يذكر

   المحارب األخير 
The Last of Mohicans 

  ق م ١٢٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 
Twentieth Century Fox [Morgan Creek]. C: Bonnie 

Timmermann. M: Trevor Jones, Randy Edelman. E: Dov 
Hoening, A.C.E. Arthur Schmidt. PD: Wolf Kroeger. DPh: 
Dante Spinotti. SupP: Ned Dowd. ExcP: James G. 
Robinson. Based Upon N: James Fenimore Cooper. And 
The 1936 S: Philip Dunne; Adaptation: John Balderston and 
Paul Perez and Daniel Moore. S: Michael Mann and 
Christopher Crowe. P: Michael Mann, Hunt Lowry. D: 
Michael Mann. 

Daniel Day-Lewis. Madeleine Stowe. ¤. Jodhi May. 
Russell Means. Wes Studi. Eric Schweig, Steven 
Waddington, Maurice Roeves. 
حـــــرب البريطـــــانين والفرنســـــيين للســـــيطرة االســـــتعمارية علـــــى شـــــمال 

الهـــــــورون الشرســـــــون .  ، وموقـــــــف قبائـــــــل الهنـــــــود المختلفـــــــة أميركـــــــا
ــــــز ــــــوا مــــــذابح ضــــــد  تحــــــالفوا مــــــع الفرنســــــيين لطــــــرد اإلنجلي ، وارتكب

ــــــود اآلخــــــرين ــــــادىء  اإلنجليــــــز والهن ، أمــــــا الموهــــــوك فقبيلــــــة ذات مب
والبطـــــل  ١٧٥٧األحـــــداث حـــــوالى .  لـــــى وشـــــك اإلنقـــــراضلكنهـــــا ع

ــــة ــــن بــــالتبنى آلخــــر أفــــراد القبيل قصــــة معاركــــه ضــــد الهــــورون .  هــــو اب
ـــــزى ـــــد اإلنجلي ـــــة القائ ـــــه البن ـــــددة أخـــــرى تنســـــج  وحب ـــــات متع ، وتفريع

، مـــــــع  ، بالغــــــة اإلتقـــــــان تنفيـــــــذا خيــــــوط األحـــــــداث المثيـــــــرة العنيفـــــــة
والرقيقــــة مــــاديلين ســــتو ليويس ـ  تمثيــــل أخــــاذ مــــن ثنــــائى النجوميــــة داى

ـــــدريجيا بينهـــــا  ـــــى تنشـــــأ ت ـــــزى الت ـــــة اإلنجلي ـــــد الحامي ـــــة قائ فـــــى دور ابن



٣٢٠  

ــــين البطــــل قصــــة حــــب بعــــد أن أنقــــذها هــــى وأختهــــا مــــن اختطــــاف  وب
الرســـالة الخاصـــة هـــى تقـــديم كـــل درجـــات .  الفرنســـيين والهـــورون لهـــا

ــــل المطلــــق ــــدءا مــــن الوحشــــية الخالصــــة حتــــى النب ــــود ب .  الطيــــف للهن
”  واجـــــد المســـــار “امين فـــــى فـــــيلم تليفــــــزيونى متوســـــط أعيـــــد بعـــــد عـــــ

ـــــر إخالصـــــا ألســـــطورة چـــــيمس فينيمـــــور كـــــووپر  حـــــاول أن يكـــــون أكث
، لكنهــــــــــا وإن حققــــــــــت هــــــــــذا جــــــــــاءت متجــــــــــردة مــــــــــن  األصــــــــــلية

ـــــارة وبريقـــــا  ـــــى جعلـــــت هـــــذا الفـــــيلم األصـــــلى أشـــــد إث التحســـــينات الت
  . بكثير

  المحاكمة 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٢مصر 

قصــــــة وســــــيناريو .  المصــــــرية اللبنانيــــــة للســــــينما]  لمهــــــيمن فــــــي [
:  مونتـــــــاچ.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  موســـــــيقى.  بشـــــــير الـــــــديك:  وحـــــــوار

ــــــد ــــــوى فاي ــــــدير التصــــــوير.  عل ــــــام:  م ــــــادر :  إخــــــراج.  مصــــــطفى إم ن
  . جالل

، شـــــريف صـــــالح  ، ســـــعيد صـــــالح ، ســـــهير رمـــــزى محمـــــود ياســـــين
، عليــــــة  ، نبيــــــل الحلفــــــاوى ، ناهــــــد ســــــمير ، حمــــــدى الــــــوزير الــــــدين

  . ، نجاح الموجى ، ماجدة نور الدين عبد المنعم
عــــن محــــام يتبنــــى مهمــــة .  ، جيــــد التنفيــــذ بشــــكل عــــام فــــيلم مثيــــر

ــــة الحقيقيــــين لمهنــــدس شــــريف بأحــــد المصــــانع ،  الكشــــف عــــن القتل
لفقـــــــت الجريمـــــــة لعامـــــــل بســـــــيط يحـــــــاول أيضـــــــا عبثـــــــا إنقـــــــاذه مـــــــن 

ــــادرا مــــا  وهــــذا أمــــر (تصــــل كــــل األمــــور لنقطــــة مســــدودة .  اإلعــــدام ن
ـــــى خلقـــــه ـــــنجح أفالمنـــــا الترقبيـــــة ف ـــــة هـــــى خطـــــف .  ) ت حبكـــــة النهاي

  . العصابة البن المحامى
  المحاكمة 

Trial by Jury 
  ق م ٩٩)  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 

[Warner Bros.] Morgan Creek. C: Heidi Levitt. CD: Mary 
Malin. M: Terence Blanchard. Line P: Michael MacDonald. 
FE: Joel Goodman. PD: David Chapman. DPh: Frederick 
Elmes, A.S.C. ExcP: Gary Barber. W: Jordan Katz and 
Heywood Gould. P: James G. Robinson. Chris Meledandri, 
Mark Gordon. D: Heywood Gould. 

Joanne Whalley-Kilmer. Armand Assante. Gabriel Byrne. 
And William Hurt. ¤. Kathleen Quinlan. Margaret Whitton. 
Ed Lauter. Richard Portnow. Lisa Arrindell Anderson, Jack 
Gwaltney, Graham Jarvis. William R. Moses, Joe Santos, 
Beau Starr.  ↑ Bryan Shilowich, Stuart Whitman, Kevin 
Ramsey, Fiona Gallagher, Kay Hawtrey, Ardon Bess, 
Karina Arroyave, Andrew Sabiston. 
ــــا  ــــة محلفــــين ســــتحكم علــــى أحــــد زعمــــاء المافي أم شــــابة عضــــو هيئ

، تغتصـــــــب وتتعـــــــرض  المــــــتهم بأحـــــــدى عشــــــرة جريمـــــــة قتـــــــل بشــــــعة
، فتجبــــر علــــى التصــــويت ضــــد إدانتــــه  لتهديــــدات بالقتــــل لهــــا والبنهــــا

ــــه ــــد.  ممــــا يبرئ ــــه بع ــــف لــــم ينت ،  لحظــــات تشــــويق مثيــــرة.  لكــــن المل
”  فضــــيحة “كيلمــــر بطلــــة -وكــــذا بعــــض مشــــاهد جنســــية مــــن واللــــى

لكــــن تقــــديم فكــــرة تهديــــد أحــــد المحلفــــين بهــــذه البســــاطة .  ١٩٨٩
ــــــد أنــــــه  ــــــراءة والب ــــــل المشــــــاهد يفتــــــرض أنهــــــا أســــــهل طريــــــق للب يجع

بعـــــد عـــــامين ظهـــــر فـــــيلم ذى قصـــــة .  يســـــتخدم فـــــى كـــــل الحـــــاالت
ـــــــــة الحاســـــــــمة “مطابقـــــــــة هـــــــــو  ـــــــــ”  العدال ين دون رابطـــــــــة مفهومـــــــــة ب

ـــــه .  الفيلمـــــين ـــــالى ل المهـــــم أن هـــــذا أفضـــــل بدرجـــــة واضـــــحة مـــــن الت
، وعلـــــى رأســـــها ديمـــــى  رغـــــم ضـــــخامة المواهـــــب المســـــتقدمة لألخيـــــر

  . موور النجمة الفائقة لتلك الفترة
  المحاكمة العسكرية لچاكى روبينسون 

The Court-Martial of Jackie Robinson 
  ] اشتراك [ق م  ٩٥)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 

Turner. M: Stanley Clarke. C: Susan Glicksman, C.S.A.; 
>Fern Orenstein, C.S.A.< AddC: Jaki Brown. E: Eric Sears, 
A.C.E. And Bob Wyman. Pr: Cleve Landsberg. Susan 
Weber-Gold. Co-P: L. Travis Clark. P: Julie Anne Weitz. 
TP: L. Travis Clark & Steve Duncan and Clayton Frohman 
and Dennis Lynton Clark. St: L. Travis Clark & Steve 
Duncan. D: Larry Pearce. 

Andre Braugher. Daniel Stern. Ruby Dee. Stan Shaw. 
Paul Dooley. Kasi Lemmons. J.A. Preston. Michael Greene. 
Dale Dye. Steven Williams. Noble Willingham. Gary 
Grubbs. And Bruce Dern. 
واقعــــــة محاكمــــــة نجــــــم البيســــــبول الزنجــــــى الشــــــهير فــــــى الجنــــــوب 
ـــــد شـــــاب تمـــــرد علـــــى  ـــــة كضـــــابط مجن ـــــاء الحـــــرب الثاني األمريكـــــى أثن
،  إرغامــــــه علــــــى الجلــــــوس فــــــى مــــــؤخرة األتــــــوبيس الحربــــــى كزنجــــــى

النهايـــــــة الســـــــعيدة أن المحاكمـــــــة .  فـــــــأتهم بالعصـــــــيان وتهـــــــم أخـــــــرى
عـــــل منـــــه أول زنجـــــى فـــــى فريـــــق  عرفتـــــه بمـــــدرب فريـــــق الـــــدودچرز فج

ــــد الحــــرب ــــر بع ــــر عــــن .  كبي ــــة أجــــادت التعبي ــــة تاريخي ــــا إجتماعي درام
، وتنـــــامى روح الكرامـــــة للنـــــابغين  الظلـــــم الواقـــــع علـــــى الزنـــــوج آنـــــذاك

ــــات رياضــــية  مــــنهم ــــع لعب ــــد أرب ــــذى كــــان يجي ــــدا روبينســــون ال ، وتحدي
  . فى وقت واحد

  ☺ محاكمة العصر 
A Few Good Men 

  ق م ١٣٨)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
[Columbia] Castle Rock. M: Marc Shaiman. ExcP: 

William Gilmore, Rachel Pfeffer. C: Jane Jenkins, Janet 
Hirshenson. CD: Gloria Gresham. FE: Robert Leighton. PD: 
J. Michael Riva. DPh: Robert Richardson. Co-P: Jeffrey 
Stott, Steve Nicolaides. S: Aaron Sorkin; Based on his Play. 
P: David Brown, Rob Reiner, Andrew Scheinman. D: Rob 
Reiner. 

Tom Crusie. Jack Nicholson. Demi Moore. ¤. Kevin 
Bacon. Kevin Pollak. James Marshall. J.T. Walsh -as Lt. 
Col. Markinson. And Kiefer Sutherland -as Lt. Kendrick. 
Christopher Guest, J.A. Preston, Matt Craven. Wolfgang 
Bodison, Xander Berkeley, John M. Jackson, Noah Wyle.  
↑ Cuba Gooding, Jr., Lawrence Lowe, Josh Malina, Oscar 
Jordan, John M. Mathews, Aaron Sorkin, Al Wexo, Frank 
Covestani, Jan Munro, Ron Ostrow Matthew Saks. Ftr: 
Harry Caeser, Michael deLorenzo, Geoffrey Nauffts, Arthur 

Senzy. Cameron Thor, David Bowe, Gene Whittington, 
Maud Winchester. 
ـــل لهمـــا فـــى  ـــدريبيا ضـــد زمي ـــا ت ـــذا أســـلوبا عقابي ـــديين نف محاكمـــة جن

.  ، أفضـــــى إلـــــى موتـــــه قاعـــــدة مشـــــاة البحريـــــة فـــــى جوانتـــــانومو بكوبـــــا
، يتخلــــى عــــن  البطـــل خــــريج هارفـــارد المحنــــك لكـــن المســــتهتر ككـــل

،  فكـــــرة عقـــــد صـــــفقة إليمـــــان المتهمـــــين بأنهمـــــا نفـــــذا شـــــرف المهنـــــة
، عاطفيـــة وشـــبه ســـاذجة  وللحفـــز الـــذى تلقـــاه مـــن زميلـــة لـــه بالبحريـــة

ـــا ـــيس  مهني ـــه ل ـــى تبعـــث روح التحـــدى فـــى زميلهـــا ليثبـــت أن ، لكنهـــا الت
ــــــد .  لوالــــــده النائــــــب العــــــام العظــــــيمظــــــال باهتــــــا  نيكولســــــون هــــــو قائ

، لكــــن  الوحــــدة الــــذى يــــديرها بقســــوة ليحقــــق الغــــرض مــــن وجودهــــا
ـــــر  ـــــرف باصـــــداره أم ـــــى يعت ـــــى اســـــتفزاره حت ـــــح ف الضـــــابط الشـــــاب يفل

ـــــر’  الشـــــفرة الحمـــــراء ‘ ـــــة المثي مـــــأخوذ عـــــن .  فـــــى اســـــتجواب النهاي
ن خـــــالل واقعـــــة حقيقيـــــة وتحـــــول إلـــــى موســـــوعة للـــــدراما اإلنســـــانية مـــــ
ـــــة الرســـــم والتفصـــــيل ـــــة رائع ، أبرزهـــــا   حشـــــد مـــــن الشخصـــــيات الفرعي

كيفــــــين بــــــاكون ممثــــــل اإلدعــــــاء الــــــواقعى البــــــارع وفــــــى ذات الوقــــــت 
، أيضــــــا شخصــــــية المــــــتهم  الصــــــديق المخلــــــص لخصــــــمه المحــــــامى

المـــــؤمن بكـــــل النبـــــل وحســـــن النيـــــة بـــــأن الحيـــــاة )  بوديســـــون (األول 
الواضــــح .  وا زمــــيلهمالعســــكرية هــــى الشــــرف الحقيقــــى حتــــى لــــو قتلــــ

  . أنه فيلم أكثف وأعقد من أن يوصف
AAN: Pic; SptA (Nicholson); FE; Sd (Kevin O’Connell, 

Rick Kline, Bob Eber). 

  محاكمة على بابا 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٧مصر 

ــــــزيون :  ســـــيناريو.  أحمـــــد رجـــــب:  قصـــــة.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليف
  . إبراهيم الشقنقيرى:  جإخرا .  عاطف بشاى

ــــــى ــــــى الفخران ــــــونس يحي ــــــت فهــــــيم ، إســــــعاد ي ــــــال ، رأف :  ، واألطف
  . ، رانيا عاطف ، وائل عنايت ، مؤمن حسن طارق الفخرانى

ــــــذ ــــــة ســــــوداء ممتعــــــة كفكــــــرة وكتنفي ــــــديا تهكمي ــــــة أوالد .  كومي ثالث
ـــــالث أســـــئلة بســـــيطة جـــــدا ـــــرفض حفـــــظ الشـــــعر :  يوجهـــــون ث األول ي

فكــــرة ’  مارادونــــا ‘والثــــانى يقــــرر أن يصــــبح ،  ألن أصــــحابه منــــافقون
أمـــا الثالـــث .  القـــدم الطريـــق الوحيـــد ليصـــبح أغلـــى إنســـان فـــى الـــدنيا

، آلن أخــــذه الجــــواهر مــــن المغــــارة  فيصــــمم علــــى محاكمــــة علــــى بابــــا
اآلن يتبنــــــى األب !  ، ســــــوى جريمــــــة ســــــرقة لــــــيس بمنتهــــــى البســــــاطة

ســــاخر أحمــــد القصــــة للمؤلــــف ال!  ؟ ، فمــــاذا ســــتكون نهايتــــه الفكــــرة
فوزيــــــــــة  “، انظــــــــــر فيلمــــــــــه التليفزيــــــــــونى الســــــــــابق مباشــــــــــرة  رجــــــــــب
  . ” البرجوازية

  محامى تحت التمرين 
  ق م ١١٧)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٦مصر 

ـــــى أفـــــالم البلجـــــون  [ ـــــالم جمـــــال الليث .  المصـــــرية للســـــينما]  إف
ــــــى:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار ــــــين الرمل ــــــاچ.  لين ــــــد :  مونت رشــــــيدة عب

مـــــــــدير .  ، حســـــــــين يـــــــــاقوت خليـــــــــل عثمـــــــــان:  جإنتـــــــــا .  الســـــــــالم
 ↔.  حســــــين يــــــاقوت:  المنــــــتج الفنــــــى.  كمــــــال كــــــريم:  التصــــــوير
  . عمر عبد العزيز:  إخراج

حســـــــــــين .  إلهـــــــــــام شـــــــــــاهين:  بطولـــــــــــة.  ¤.  محمـــــــــــد صـــــــــــبحى
ســـــعيد .  ســـــيد صـــــادق.  ممـــــدوح وافـــــى.  المنتصـــــر بـــــاهللا.  الشـــــربينى
ـــــاجى ســـــعد.  رضـــــوان حمـــــد ، م أحمـــــد مرســـــى.  ، ســـــامية محســـــن ن

،  ، أحمـــــد كمـــــال محمـــــد توفيـــــق.  ، نـــــورا عبـــــد العزيـــــز أبـــــو حشـــــيش
  . صالح صادق

محـــــامى تحـــــت التمـــــرين يقـــــف بجـــــوار فتـــــاة ريفيـــــة هاربـــــة مـــــن زواج 
وذلــــك ضــــد صــــاحب .  ، وتعتقــــد أنهــــا قتلــــت ذلــــك العــــريس إجبــــارى

.  ، ذلــــك كــــى ينــــال منهــــا المكتــــب الــــذى يؤكــــد لهــــا خطــــورة موقفهــــا
روتينيــــة بالمقارنــــة بــــأفالم عمــــر عبــــد  ، كوميــــدراما مســــلية بشــــكل عــــام

  . العزيز اآلخرى
   ٢/١محاولة للقتل 

Bloodfist IV —Die Trying 
  ]  فـيديو [ق م  ٩٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٢أميركا 

New Horizons. ExcP: Roger Corman. 
Don ‘The Dragon’ Wilson. Cat Sassoon. Amanda Wyss. 

James Tolkan. 
عضــــو فــــى  .  بونديةـ  المــــرة وأميــــل لبنيــــة چيمسالتركيبــــة أعقــــد هــــذه 

ــــــى لتجــــــارة الســــــالح ــــــه  كارتــــــل دول ، يصــــــرع صــــــديقه وتختطــــــف ابنت
ــــــــة  هــــــــو ، فــــــــى أعقــــــــاب هــــــــذا االتحــــــــاد كــــــــل االســــــــتخبرات المركزي

ـــــة العنـــــف .  ويلســـــون’  التنـــــين ‘، وأيضـــــا دون  والتحقيقـــــات الفيدرالي
ــــات األقــــل خشــــون ــــرا هــــذه المــــرة ربمــــا بســــبب الخلفي ــــالغ أقــــل أث ة الب
ــــــدوران فيهــــــا ــــــادت هــــــذه السلســــــلة ال ــــــى اعت ــــــاكن الت ،  بالنســــــبة لألم

انظـــــــر قائمـــــــة .  وأيضـــــــا االهتمـــــــام بإدخـــــــال بعـــــــض الفتنـــــــة النســـــــائية
  . ” القبضة الدامية “األجزاء بعناوينها المصرية فى الجزء األول 

  المحتال 
  ق أأ ١٣٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

،  ، ميمـــــى شـــــكيب ، مـــــارى منيـــــب قى، فريـــــد شـــــو  هـــــدى ســـــلطان
  . ، عبد السالم النابلسى عبد الفتاح القصرى
ـــــديا تنكـــــر ـــــراء ويتزوجـــــان كومي ـــــين الث ـــــدعى كـــــال البطل ـــــث ي ،  ، حي

.  ، يكتشـــــــفان الحـــــــب وحـــــــين يكتشـــــــفان حقيقـــــــة بعضـــــــهما الـــــــبعض
ــــة ــــدى الخفيــــف قصــــة تقليدي هــــل :  ســــؤال.  ، يميزهــــا اإلطــــار الكومي

  ؟ يناسب هذا الدور هدى سلطان
  المحترفات وعصابة الشيطان 

Cagney & Lacey —A Fairy Shake 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)    ف  ( ١٩٨٨أميركا 

Orion TV. Created: Barbara Avedon and Barbara Corday. 
StE: Allison Hock. Kathryn Ford. ExStE: Frank South. Joe 
Viola. Co-P: P.K. Knelman. P: Ralph S. Singleton. SupP: 
Jonathan Estrin, Shelley List. TP: Barney Rosenzweig and 
Max Jack. St: Max Jack and Barney Rosenzweig. D: Reza 
Badiyi.  ExcP: Barney Rosenzweig. Creative Consultant: 

Barbara Corday. AscP: Dick Reilly. Theme: Bill Conti; M: 
Ron Ramlin; MSup: Fricon Entertainment. Ph: Jack 
Priestley, A.S.C. PD: Jack Jennings. E: Christopher Coake, 
Randy Jon Morgan. C: Diana Dimeo and Associates, C.S.A. 
A Mace Neufeld P. A Barney Rosenzweig P. 

Sharon Gless. Tyne Daly. Al Waxman. Martin Kove. 
Sidney Clute. Marvey Atkin. Robert Hegyes. And John 
Karlen -as Harvey. Merry Clayton -as Verna Dee Jordan. 
Paul Mantee -as Al Corassa. Jason Bernard -as Inspector 
Marquette. David Paymer -as Todd Feldberg. Robert 
Foxworth -as Mr Wright.  GuestStr: Sian Barbara Allen. 
GuestStr: Pat Corley. Christine Healy. Marvin Kaplan. 
Noah Keen. Rebecca Stanley. Greg Henry. 
ــــــال  ــــــات بيــــــت ب ــــــورك متوســــــطتا العمــــــر األقــــــرب لرب ــــــو ي شــــــرطيتا ني

هنــــا المطلــــوب إحضــــار .  ، فــــى مواجهــــة أمــــور أضــــخم بكثيــــر حيلــــة
ــــدير بنــــك  ،  اخــــتلس مائــــة مليــــون ـ  زوج البنــــة أحــــد زعمــــاء المافياـ  م

يقـــــــة أن قروضـــــــا خفيـــــــة أعطيــــــــت لألرچنتـــــــين لشـــــــراء أســــــــلحة والحق
، وذلــــــــــك بعلــــــــــم الحكومــــــــــة  فرنســــــــــية خــــــــــالل حــــــــــرب الفوكالنــــــــــد

ــــــة ــــــة يحتفظــــــان بالقصــــــة لعلهمــــــا يرويانهــــــا للصــــــحافة .  األميركي النهاي
ـــــة !  حـــــين تكتمـــــل أكثـــــر يومـــــا مـــــا ـــــان رغـــــم افتقادهمـــــا للجاذبي البطلت

ـــــــــــة ـــــــــــان فـــــــــــى هـــــــــــذه األدوار الن التقليدي ســـــــــــائية ، إال أنهمـــــــــــا محببت
ــــــة ــــــث الســــــى قــــــط.  الحقيقي ــــــرى ب ــــــم تتخــــــل عــــــن دور مي ــــــى ل ،  دال

ــــى دور كريســــتين   ــــن أطــــول مــــن ســــتثبت نفســــها ف وجــــالس ســــتكون م
ــــدين فــــى  ــــالنظر لعودتهمــــا بعــــد ســــت ســــنوات بفيلمــــين جدي كــــاجنى ب

المــــــــرأة  “األصــــــــلى بعنــــــــوان  ١٩٨١انظــــــــر فــــــــيلم .  ١٩٩٥،  ٩٤
ــــــــــاليين  ” والمخــــــــــاطر — كــــــــــاجنى والســــــــــى “، واالســــــــــتطرادين الت

  . ” معا مرة أخرى—كاجنى والسى  “و”  العودة
   ٢/١المحترفون 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٦مصر 
  . يوسف شرف الدين:  إخراج

ــــارووق الفيشــــاوى ــــاف رشــــاد ، صــــالح الســــعدنى ، بوســــى ف ،  ، عف
، عبـــــــد الســـــــالم  ، عزيـــــــزة حلمـــــــى ، صـــــــالح نظمـــــــى عمـــــــاد رشـــــــاد

  . د، عفاف رشا ، عدوى غيث ، محسن الصفتى محمد
،  عصـــــــابة دوليـــــــة تســـــــعى لالســـــــتيالء علـــــــى أرض بإحـــــــدى القـــــــرى

ـــــرى ـــــار مدفونـــــة بحجـــــة مشـــــروع خي ـــــى آث .  ، والهـــــدف الحصـــــول عل
ــــة الفــــيلم  ــــو المصــــرى ‘البطــــل يتصــــدى فيمــــا أســــمته دعاي ال !  ’ رامب

ـــة مـــع الفـــيلم المـــذكور مـــن حيـــث العنـــف رغـــم اجتهـــادات  ـــة جدي مقارن
  ! شرف الدين فى محاولة صنعه

  خمسة المحترفون ال
Sneakers 

  ق م ١٠٥)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
Universal. C: Risa Bramon Garcia and Juel Bestrop. CD: 

Bernie Pollack. M: James Horner. Ftr: Branford Marsalis. 
FE: Tom Rolf, A.C.E. PD: Patrizia von Brandenstein. DPh: 
John Lindley. ExcP: Lindsley Parsons Jr. W: Phil Alden 
Robinson and Lawrence Lasker & Walter F. Parkes. P: 
Walter F. Parkes and Lawrence Lasker. D: Phil Alden 
Robinson.  ↑AscP: William M. Elvin. 

Robert Redford. ¤. Dan Aykroyd. Ben Kingsley. Mary 
McDonnell. River Phonix. Sidney Poltier. David Strathairn. 
Timothy Busfield. George Hearn. Eddie Jones, Stephen 
Tobolowsky.  Amy Benedict, James Earl Jones. 

سابقين أنشــــــــأوا شــــــــركة القتحــــــــام نظــــــــم ـ  مجرمينـ  خمســــــــة عباقرة 
، يطلبـــــــون  األمـــــــن والشـــــــفرة لحســـــــاب الشـــــــركات التـــــــى تســـــــتخدمها

المختصـــــة بحمايـــــة .  إيـــــه.  إس.  إن (بواســـــطة وكالـــــة األمـــــن القـــــومى 
لســــرقة شــــريحة )  معلومــــات الدولــــة وكســــر شــــفرات الــــدول المعاديــــة

طورهـــــا عـــــالم تشـــــيكى تختـــــرق كـــــل الشـــــفرات المســـــتخدمة فـــــى كـــــل 
ـــــــة ـــــــة والتجاري ـــــــة الحكومي يتضـــــــح أن صـــــــديقا .  المؤسســـــــات األميركي

ســـــابقا للبطـــــل قـــــد اســـــتخدمه فـــــى هـــــذا لحســـــاب حلمهمـــــا القـــــديم 
اآلن يســـــــتخدم البطـــــــل زمالئـــــــه وصـــــــديقته .  المبعـــــــالم عـــــــادل ومســـــــ

ـــــع مؤسســـــة  ـــــى اســـــتعادة الصـــــندوق م العالمـــــة الحســـــناء ومهـــــاراتهم ف
عمــــــل فــــــائق .  ’ تســــــللهم ‘ألعــــــاب الحاســــــوب فائقــــــة المنعــــــة علــــــى 

، وربمـــــــا يكــــــون كنجســـــــلى هــــــو أول عـــــــالم مجنــــــون يســـــــعى  اإلثــــــارة
للســــــــيطرة علــــــــى العــــــــالم تقدمــــــــه الســــــــينما بشــــــــكل واقعــــــــى قابــــــــل 

ــــــ .  للتصـــــديق ـــــة المرحـــــة أن أعطـــــوا ال ـــــن تقنعـــــك النهاي .  إن ‘ربمـــــا ل
  . صندوقا فارغا نظير تحقيق حلم كل منهم’  أيه.  إس

  محروم من الحب 
Interdit d’Amour 

  ] بالفرنسية ؛ تليفـزيونى [ق م  ٦٢)   ت  ( ١٩٩٤فرنسا ح 
Gaumont Television; France 3. [M6; HIT; Télévision 

Suisse Romande; R.C.S.; Cinévista -NOS; Kunst en Kino 
-BRTN]. Based on an Idea Developed: International 
Développement. OS: Dominique Lancelot, Jean-Louis 
Tribes. Adaptation: Catherine Corsini. OM: René-Mare 
Bini. ExcP: Simone Girard. P: Christian Charret, Françoise 
Bertheau-Guillet. D: Catherine Corsini. 

Maxime Leroux. Nathalie Richard. Christine Murillo. 
Maxime de Jode. ¤. 

، كــــــأن تحبســــــه فــــــى الــــــدوالب  أم تعامــــــل طفلهــــــا الوحيــــــد بقســــــوة
ــــــودع  يومــــــا مــــــا ُيكتشــــــف هــــــذا.  لــــــدى خروجهــــــا ، وتســــــجن هــــــى وي

الصــــــبى فــــــى مصــــــحة حيـــــــث يظــــــل صــــــامتا رافضــــــا االســـــــتجابة ألى 
يبـــــدى تـــــدريجيا نوعـــــا مـــــن التعلـــــق الغـــــامض بعامـــــل دهانـــــات  . رعايـــــة

ويصــــــر علــــــى الهــــــرب مــــــن الــــــدار أو مــــــن األســــــر التــــــى يعهــــــد إليهــــــا 
ـــه لـــيس .  ، ويـــذهب إليـــه هـــو وزوجتـــه المحـــرومين مـــن األطفـــال برعايت

ال تتوقـــــع أن يكـــــون أبيـــــه الحقيقـــــى  (فـــــى قصـــــة هـــــذه أى مفاجـــــآت 
ــــــثال ــــــاع بطــــــئ ال يصــــــ ) ! م ــــــط تســــــير األحــــــداث بإيق لح ســــــوى ، فق

  . لمدمنى القصص التليفـزيونية
  محطة األنس 

  ق م ١٠٠)   س ( ١٩٨٥مصر 
  . حسن إبراهيم:  إخراج



٣٢١  

ــــــونس شــــــلبى ، ســــــمير غــــــانم ســــــعيد صــــــالح ــــــة ، ي ، فاطمــــــة  ، لبلب
ــــابعى ــــراهيم نصــــر الت ــــق ، إب ، ســــيف  ، إســــماعيل يســــرى ، ســــهير توفي

  . اهللا مختار
ـــــالطريق الصـــــحراوى ـــــزين ب ـــــان ، يعمـــــل فيهـــــا شـــــاب محطـــــة بن ان يهوي

، ويجمعهــــم  ، وينضــــم لهــــا مغنــــى ومغنيــــة هاربــــة مــــن أهلهــــا الموســــيقى
  . ، كوميديا متوسطة بشكل عام حب الموسيقى وحب الحب

  المحظوظ 
  ق م ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٨٤مصر 
  . عمر عبد العزيز:  إخراج

، علـــــــــى  ، فــــــــاروق الفيشــــــــاوى ، إســــــــعاد يــــــــونس ســــــــعيد صــــــــالح
  . عهدى صادق.  طفىزيزى مص:  ، الراقصة الشريف

.  ، وتنــــزل عليــــه ثــــروة مفاجئـــــة شــــاب تتــــزوج حبيبتــــه رغمــــا عنهمــــا
ــــــأر ــــــط والف ــــــة الق ــــــداول اآلن لعب ــــــه  يت ، مــــــع ســــــكرتيرة حســــــناء أوهمت

كوميـــــديا .  ، إلـــــى أن ينتهـــــى األمـــــر بالحـــــب وحاولـــــت النصـــــب عليـــــه
  . متوسطة فى كل شىء
   ٢/١المحظوظة 

Curly Sue 
  ق م ١٠٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 

Warner Bros. C: Janet Hirschenson, C.S.A. and Jane 
Jenkins, C.S.A. CD: Michael Kaplan. OMScr: Georges 
Delerue. E: Peck Prior and Harvey Rosenstock, A.C.E. PD: 
Doug Kraner. DPh: Jeffrey L. Kimball, A.S.C. ExcP: 
Targuin Gotch. W.P. and D: John Hughes. 

James Belushi. ¤. Kelly Lynch. Alisan Porter. John Getz. 
Fred Dalton Thompson. 
نصـــــاب متجـــــول بصـــــحبة فتـــــاة رباهـــــا منـــــذ كانـــــت رضـــــيعة يـــــدعى 

فــــى اليــــوم .  اإلصــــابة تحــــت عجــــالت ســــيارة محاميــــة قاســــية الطبــــاع
ـــة لبيتهـــا ـــالى يصـــاب فعـــال تحـــت عجالتهـــا فتأخـــذه والطفل ، حيـــث  الت

ــــدل طباعهــــ ــــل وتشــــاركهما مغامراتهــــاتتب ــــان  ا ب ــــل يقــــع االثن ، وبعــــد قلي
كوميـــــــديا اجتماعيـــــــة حافلـــــــة بـــــــالمواقف الطريفـــــــة وال .  فـــــــى الحـــــــب

  . تخلو من معان عميقة مؤثرة
  المحفظة معايا 

  ق م ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٧٨مصر 
.  أحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب:  ســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم جمـــــال التـــــابعى

رشـــــــيدة عبـــــــد :  مونتـــــــاچ.  ســـــــالمةجمـــــــال .  د:  موســـــــيقى تصـــــــويرية
محمــــــد عبــــــد :  إخــــــراج.  كمــــــال كــــــريم:  مــــــدير التصــــــوير.  الســــــالم
  . العزيز

، صــــــالح  ، طــــــارق هاشــــــم ، ســــــمير صــــــبرى ، نــــــورا عــــــادل إمــــــام
، ليلــــــى  ، زكريــــــا مـــــوافى ، فـــــاروق فلـــــوكس ، عمـــــر الحريــــــرى نظمـــــى
  . ، توفيق الدقن جمال

ـــــــذ ـــــــيلم المنف ـــــــال هـــــــذا الف عـــــــن  بخـــــــالف النجـــــــاح الجمـــــــاهيرى ن
، والســــــبب  مخطوطــــــة ألحمــــــد عبــــــد الوهــــــاب تقــــــديرا نقــــــديا كبيــــــرا

األرجـــــح هـــــو أنـــــه ظهـــــر فـــــى عصـــــر كـــــان يصـــــعب فيـــــه تمامـــــا انتقـــــاد 
ـــــــاح االقتصـــــــادى ، باالضـــــــافة  الســـــــلطة أو الفســـــــاد أو سياســـــــة االنفت

،  نشــــال زميــــل طفولــــة رئــــيس شــــركة مــــواد غذائيــــة.  لنهايتــــه التحذيريــــة
.  ئــــــــف لتوظيفــــــــه فيهــــــــايقــــــــرر أن ينشــــــــله بعــــــــد أن خدعــــــــه بوعــــــــد زا

  ! ، فتبدأ لعبة القط والفأر المحفظة تكشف أسرار خطيرة
  المخادعون 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 
ــــــــة الجــــــــاعونى  [ ــــــــى وكال أفــــــــالم النســــــــر ]  أفــــــــالم النســــــــر العرب

ــــراهيم :  مونتــــاچ.  يحيــــى الليثــــى:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  العربــــى إب
مــــــــــدير .  مجــــــــــدى الحســــــــــين:  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية.  عــــــــــرايس
  . محمود فريد:  إخراج.  محمد عمارة:  التصوير

،  ، عمـــــاد حمـــــدى ، حســـــن حامـــــد ، حســـــن يوســـــف ســـــهير رمـــــزى
  . ، هياتم ، ميمى جمال توفيق الدقن

فـــيلم نشـــاط بـــدائى عـــن عصـــابات تصـــور ممارســـات الجـــنس وتبتـــز 
ينضــــــم لهــــــم البطــــــل ثــــــم يتضــــــح أنــــــه مــــــن .  األمــــــوال مــــــن أصــــــحابها

  . الشرطة
   ٢/١اطر مقبولة مخ

Acceptable Risks 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 

ABC. M: Mark Snow. E: Michael Jablow. PD: James 
Hulsey. DPh: John McPherson. P: R.W. Goodwin. W: 
Norman Strum. D: Rick Wallace. 

Brian Dennehy, Kenneth McMillan, Christine Ebersole, 
Beah Richards, Richard Gilliland, Vic Polizos, Peter 
Jurasik, Cicely Tyson. 
ــــــالقرب مــــــن مصــــــنع  ــــــاء مســــــاكن ب بينمــــــا يــــــدور الجــــــدل حــــــول بن

، يتســــــــــبب اتضــــــــــاح عــــــــــدم جــــــــــدواه  للكيماويــــــــــات الخطيــــــــــرة أم ال
اإلقتصــــادية وتفكيــــر الشــــركة فــــى اإلعتمــــاد علــــى مصــــنع لهــــا مشــــابه 

وإرهــــاق وتســــرع وضــــغط زائــــد  ، يتســــبب فــــى عصــــبية فــــى المكســــيك
ـــــات ـــــة.  للنفق ـــــرة مميت ـــــد .  النتيجـــــة حـــــوادث تســـــرب خطي ـــــل جي تمثي

، وبــــــاألخص دينيهــــــى كالمــــــدير الــــــرزين  لشخصــــــيات مرســــــومة جيــــــدا
الواثــــق مــــن أمــــان المصــــنع المهمــــوم بمســــتقبله والعــــاملين فيــــه ويأخــــذ 

.  ، وتكـــــون فاجعتـــــه القـــــرارات علـــــى مســـــئوليته ورغمـــــا عنـــــه لحـــــد مـــــا
ف الفـــيلم ســـبق الواقعــــة الحقيقيـــة المشـــابهة فـــى مفاعــــل يقـــال أن تـــألي

  . ١٩٨٤بهوپال فى الهند سنة 
  مخالب اإلرهاب 

Dead-Bang 
  ق م ١٠٩)    ف  ( ١٩٨٩أميركا 

Warner Bros. [Lorimar]. M: Gary Chang, Michael 
Kamen. E: Robert F. Shugrue. PD: Ken Adam. DPh: Gerry 
Fisher. S: Robert Foster. P: Steve Roth. D: John 
Frankenheimer. 

Don Johnson. Penelope Ann Miller. William Forsythe. 
Bob Balaban. Tim Reid. Frank Military. Tate Donovan. 
Michael Higgins. Evans Evans. Antoni Stutz, Mickey Jones, 
Ron Campbell 

،  ل والثقافـــــةجماعـــــة إرهابيـــــة منظمـــــة مـــــن أشـــــخاص رفيعـــــى التمويـــــ
المثيــــــر أن هــــــذا .  يخططــــــون لتنقيــــــة الجــــــنس األبــــــيض فــــــى أميركــــــا

الهـــدف جمــــع فئــــات مختلفــــة تمامـــا فــــى طليعتهــــا النــــازيون والصــــهاينة 
ـــــوس أنچلـــــيس چيـــــرى .  ) ! معـــــا ( ـــــة لشـــــرطى ل هـــــذه القصـــــة الحقيقي

الــــذى يشــــك فــــى وجــــود مــــؤامرة ضــــخمة وراء )  دون چونســــون (بــــك 
مــــع محقــــق فيــــدرالى تتبــــع أحــــداث  ، ويبــــدأ حـــادث قتــــل أحــــد زمالئــــه

.  أخــــــرى فــــــى واليتــــــى أريزونــــــا وأوكالهومــــــا حتــــــى تنكشــــــف الخيــــــوط
وإن كــــــان مبنــــــى  (ربمـــــا لــــــن تجــــــده مقنعــــــا لــــــو ابتعــــــدت عنــــــه قلــــــيال 

، لكنـــه يتميـــز تأكيـــدا بـــأداء طيـــب مـــن  ) بالفعـــل علـــى وقـــائع حقيقيـــة
الجميـــــــــع وأجـــــــــواء متميـــــــــزة وإيقـــــــــاع مثيـــــــــر عـــــــــالى الحرفيـــــــــة مـــــــــن 

ــــــارة فرانكينهــــــايمر ــــــده إث ــــــة تزي ــــــوى ضــــــمنى وحــــــوارات مثقف .  ، ومحت
ــــف ــــق طري ــــيهم ‘:  تعلي ــــى أحــــد المشــــتبه ف ــــؤ البطــــل عل ،  باســــتثاء تقي

  . ليونارد مالتينـ  ’  ال يوجد شىء لم تشاهده من قبل
  مخالب امرأة 

  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٨مصر 
  . عادل األعصر:  إخراج

:  ، الراقصــــــة ، محمــــــد خيــــــرى ، ميرفـــــــت أمــــــين عــــــزت العاليلــــــى
ــــور زيــــزى مصــــطفى ــــراهيم الشــــرقاوى ، وائــــل ن ،  ، ســــلوى عثمــــان ، إب
، جمـــــــال  ، فاطمـــــــة محمـــــــود ، صـــــــبرى عبـــــــد العزيـــــــز عبـــــــده الـــــــوزير

  . صالح
، حــــــول امــــــرأة تريــــــد  ميلودرامــــــا انتقــــــام متوســــــطة اإلقنــــــاع واإلثــــــارة

ـــــه قتلهـــــا ـــــذى تعتقـــــد أن ـــــة وال ـــــل .  االنتقـــــام مـــــن زوج أختهـــــا الراحل تقب
ـــــه وع ـــــزواج من ـــــهال ـــــار علي ـــــق الن ـــــدما تحـــــين اللحظـــــة المناســـــبة تطل .  ن

يضـــــيق الخنـــــاق حولهـــــا لكـــــن تحـــــدث مفاجـــــأة ســـــعيدة وغيـــــر دراميـــــة 
  . معا تنهى الفيلم
  المخبر 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٦مصر 
  . ياسين إسماعيل يس:  إخراج

ــــــونس شــــــلبى ــــــة ي ــــــو بكــــــر عــــــزت ، لبلب ــــــز ، أب ــــــد العزي ،  ، دالل عب
  . نعم، صبرى عبد الم أحمد راتب

كوميــــديا نشــــاط بدائيـــــة عــــن حبيبــــين شـــــابين يتورطــــان مــــع عصـــــابة 
ــــد ســــرقة ســــر أحــــد االختراعــــات ، فتكلفهمــــا الشــــرطة باالســــتمرار  تري

  . لكشف سر العصابة
   ٢/١ ٢المخبر اآللى 

Short Circuit 2 
  ق م ١٠٦)  إى فـى سى  ( ١٩٨٨أميركا 

TriStar [Turman-Foster]. C: Stuart Aikins -Toronto, Stuart 
Howard Associates -New York, Kathy Rowe -Los Angeles. 
M: Charles Fox. AscP: Eric Allard. E: Conrad Buff. PD: 
Bill Brodie. DPh: John McPherson. ExcP: Michael 
MacDonald. W: S. S. Wilson & Brent Maddock. P: David 
Foster, Lawrence Turman, Gary Foster. D: Kenneth 
Johnson.  ↑ Based on Chrs Created: S.S.Wilson & Brent 
Maddock. 

<Fisher Stevens. Michael McKean. Cynthia Gibb. Jack 
Weston.> Tim Blaney [-as the Voice of Johnny Five]. Dee 
McCafferty, David Hemblen.  ↑ Mr. Johny Five Perf: 
Robert Mills, Gordon Robertson, Trish Leeper, Michael 
Sorensen. Don Lake, Damon d’Oliveira, Tito Nunez, Jason 
Kuriloff, Robert laSardo, Lili Frañcks, Jason Kuriloff, 
Robert laSardo, Lili Franks, Wayne Best, Gerry Parkes, 
Adam Ludwig, Rex Hagon, Rummy Bishop, Richard 
Comar, Tony deSantis, Eric Keenleyside, Phil Jarrett, 
Jeremy Ratchford, Kurt Reis, Garry Robbins, Ric Sarabia, 
Barry Flatman, Jane Schoettle, Carlton Watson, Eve 
Crawford, Craig Gardner, Micki Moore, Sam Moses, 
Norwich Duff, Claudette Roach, Frank Adamson, Chris 
Barker, Peter Shanne, James Killeen, Patrick Greenwood. 

ــــــرة بهــــــذا األســــــتطراد عــــــن ثيمــــــة الفــــــيلم األول  انظر ـ  انحنــــــاءة كبي
ـــــــــــوتر الطـــــــــــائش “ ـــــــــــم يعـــــــــــد األشـــــــــــرار هـــــــــــم .  ” هـــــــــــروب الكمبي ل

، إنمــــــا عصــــــابة تخطــــــط لســــــرقة ماســــــات مودعــــــة فــــــى  العســــــكريون
ـــــة البنـــــك ـــــة يســـــعون .  خزين حـــــديث  الشـــــاب’  لتطفـــــيش ‘فـــــى البداي

ــــد  ــــورك والقــــادم أصــــال مــــن الهن ــــو ي ــــب فــــى  (العهــــد بني ـــــينز محب ستيف
ــــذى شــــارك فــــى تصــــميم رقــــم  اصبح اســــمه اآلن چــــونى ـ   ٥الــــدور وال

ــــة قديمــــة أمــــام البنــــك لمصــــنع  ـ  ٥رقــــم  ويشــــرع اآلن فــــى تحويــــل بناي
بعـــد ان أصـــلحه وعـــاش  ٥عنـــدما يرســـل إليـــه رقـــم .  الروبوتـــات لعـــب

ـــــة ، ي معهمـــــا فـــــى ريـــــف مونتانـــــا ـــــى محاول تحـــــول طمـــــوح اللصـــــوص إل
التصــــوير فــــى تورنتــــو .  اســــتخدامه فــــى حفــــر النفــــق وإختــــراق الخزانــــة

، لكــــن شــــوارع األخيــــرة شــــهدت  نيابــــة معظــــم الوقــــت عــــن نيــــو يــــورك
آخـــــر المطـــــاردات وإن لـــــيس أفضـــــلها .  بعـــــض المطـــــاردات المســـــلية

ـــايلر  ـــونى ت ـــة ب ـــأتى علـــى إيقـــاع أغني ـــد بطـــال ‘ي ، وإن يظـــل البطـــل  ’ أري
اآلليــــــة المحببــــــة وحركاتــــــه المرنــــــة ومقارنــــــة  ٥لحقيقــــــى هــــــو مالمــــــح ا

ولكــــــن ككــــــل وقــــــع .  ســــــلوكياته وخصائصــــــه بالبشــــــر طــــــوال الوقــــــت
ـــــرا ـــــر كثي ـــــيلم األصـــــلى كـــــان أكب ـــــل  الف ـــــا أبعـــــد مـــــن المفاجـــــأة ب ، وهن

  . وضعفت الدراما
  المخبر العجيب 

Ace Ventura —Pet Detective 
  ق م ٨٧)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 

[Warner Bros.] Morgan Creek. C: Mary Jo Slater. M: Ira 
Newborn. Co-P: Peter Bogart and Bob Israel. FE: Don 
Zimmerman. PD: William Elliott. DPh: Julio Macat. ExcP: 
Gary Barber. S: Jack Bernstein and Tom Shadyac & Jim 
Carrey; St: Jack Bernstein. P: James G. Robinson. D: Tom 
Shadyac. 

Jim Carrey. ¤ Sean Young. Courteney Cox. Ton Lõc. Dan 
Marino. Noble Willingham. John Capodice, Raynor 
Scheine. Frank Adonis, Tiny Ron. Tony Evans, Udo Kier, 
David Margulies.   ↑ Judy Clayton, Bill Zuckert, Alice 

Drummond, Rebecca Ferratti, Mark Margolis, Antoni 
Corone, Margo Peace, Randall ‘Tex’ Cobb, Henry 
Landivar, Florence Mistrot, Robert Ferrell, Will 
Knickerbocker, Gary Munch, Terry Miller, John Archie, 
Christina Karmam, Tom Wahl, Herbert Goldstein, Chez 
Mena, Manuel L. Garcia. Miami Dolphins. 

بعــــض األعمــــال  (الفــــيلم النقلــــة الــــذى أطلــــق چــــيم كــــارى المغمــــور 
المطــــــاردة  “انظــــــر مــــــثال —التليفـــــــزيونية وأدوار ثانويــــــة فــــــى الســــــينما 

ـــــذى يفـــــوق الكـــــل فـــــى  ) ” المثيـــــرة ، ذلـــــك ليصـــــبح نجـــــم النجـــــوم ال
مخبــــــــر متخصــــــــص فــــــــى اعــــــــادة :  فلوريــــــــدا.  األجــــــــر واإليــــــــرادات

ـــــات األل ـــــودةالحيوان ـــــة المفق ـــــاء دولفـــــين  يف ـــــز اختف ـــــف بحـــــل لغ ، يكل
يتحـــــرى .  ) الســـــوپر بـــــاول (يشـــــارك فـــــى هـــــامش بطولـــــة كـــــرة القـــــدم 

بمـــــــا فيهـــــــا  (القـــــــرائن ويســـــــير علـــــــى الخيـــــــوط بطريقـــــــة قريبـــــــة جـــــــدا 
ربمــــا .  مــــن أفــــالم الشــــرطة والجاسوســــية فــــى الســــتينيات ) الموســــيقى

هــــــه ، لكــــــن مــــــا يفعلــــــه كــــــارى بفمــــــه ووج الضــــــحكات بلهــــــاء أحيانــــــا
ـــــل ويفـــــوق فـــــى تنوعـــــه  وجســـــمه ُيشـــــاهد فقـــــط وال يمكـــــن وصـــــفه ، ب

نســـــخة .  وصــــعوبته المرجـــــع الســـــابق المعـــــروف باســــم چيـــــرى ليـــــويس
، وإن   الســـــينما تقـــــل دقيقـــــة عـــــن الـــــزمن المـــــذكور والخـــــاص بالفــــــيديو

كـــان معنـــى هـــذا أن اللقطـــات المضـــافة تزيـــد عـــن ذلـــك حيـــث ال بـــد 
ـــــل ال ـــــة لتحوي ـــــارات التقني ـــــى مـــــن إدخـــــال االعتب نســـــخة مـــــن ســـــينما إل

  . فـيديو
  مخبولة من القلب 

Crazy from the Heart 
  ] اشتراك [ق  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩١أميركا 

Turner Pictures. C: Marsha Kleinman. M: Arthur B. 
Rubinstein. E: Gregory Prange. AD: Lisa Smithline. DPh: 
Stevan Larner. Co-ExcP: Robert A. Popaziou, James G. 
Hersch. P: R.J. Louis. W: Linda Voorhees. D: Thomas 
Schlamme.  AscP: Linda Voorhees. UPMg: R.J. Louis. 
PEx: Pattee Roedig. PostPEx: Rob Wieland; PostPSup: 
Susan J. Spohr. Exc in Charge of P: Hal Galli. 

Christine Lahti. Ruben Blades. William Russ. Louise 
Latham. Tommy Muniz. Robyn Lively. Bibi Besch, Kamala 
Lepez, Belita Moreno. And Mary Kay Place.  Fran 
Bennett, Angela Paton, Vic Trevino. Ftr: Nicholas Curtis, 
Pamela Gordon, Michael Griffin. 
نـــــاظرة شـــــابة لمدرســـــة ثانويـــــة تربطهـــــا عالقـــــة بمـــــدرب بيســـــبول ال 

ـــــــواب المدرســـــــة يفكـــــــ ـــــــع ب ـــــــى عالقـــــــة م ـــــــى الـــــــزواج فتنجـــــــرف ف ر ف
.  المكســـــيكى وتتزوجـــــه خـــــالل رحلـــــة عطلـــــة ماجنـــــة إلـــــى المكســـــيك

، حتـــى تقـــرر  بعـــد العـــودة عليهـــا أن تواجـــه كـــال الـــرجلين والبلـــدة كلهـــا
ـــــــق .  أخيـــــــرا التمســـــــك بزوجهـــــــا وتحـــــــدى كـــــــل اآلخـــــــرين درامـــــــا تعلي

ـــــــدة وتفا ـــــــاد نفســـــــية جي ـــــــة وأبع ـــــــات كثيف صـــــــيل اجتمـــــــاعى ذات خلفي
  . مشبعة وتمثيل متقن على رأسه الجميلة الهتى

   المخدوعون 
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٧٢سوريا 
  . توفيق صالح:  إخراج

ــــــوانى ــــــر الحل ــــــد  ، صــــــالح خلقــــــى ، بســــــام لطفــــــى محمــــــد خي ، عب
ـــــرحمن آل رشـــــى ، ســـــليم   ، ســـــعد الـــــدين بقـــــدونس ، ثنـــــاء ويســـــى ال

  . ، نبيل حلبى كالنس
’  رجــــــال تحـــــت الشــــــمس ‘نى معالجـــــة قويـــــة لروايــــــة غســـــان كنفـــــا

ــــــة فلســــــطينيين مــــــن  ــــــدفعهم الظــــــروف  ٣عــــــن ثالث ــــــة ت ــــــال مختلف أجي
ــــر العــــراق فــــى فنطــــاس  ــــى الكويــــت عب ــــة اليائســــة للهــــرب إل االجتماعي

ــــاه ــــع الســــائق .  مي ــــت يطــــول حــــديث المــــوظفين م ــــى حــــدود الكوي عل
،  حـــول عالقتـــه براقصـــة فـــى البصـــرة فيمـــوت الثالثـــة داخـــل الفنطـــاس

ـــــة والســـــائق نمـــــاذج ورمـــــوز .  القمامـــــة وينتهـــــون فـــــوق كـــــوم مـــــن الثالث
، ولكـــــل  ١٩٤٨بارعـــــة لالنســـــحاب المعنـــــوى للفلســـــطينين مـــــا بعـــــد 

القيمـــــة الرئيســـــة أنـــــه تجســـــيد مبكـــــر .  مـــــنهم خلفيـــــة ثريـــــة الـــــدالالت
، كـــــــان  لتفكـــــــك القضـــــــية فـــــــى وقـــــــت)  ١٩٥٨أحـــــــداث الروايـــــــة  (

أول .  الصـــــــخب الـــــــوطنى الضـــــــخم ســـــــائدا بـــــــل وفـــــــى أوج جبروتـــــــه
  . وجه المصرى خارج مصرأعمال الم

   ٢/١مخرب 
Saboteur 

  ق أأ ١٠٨)   ت  ( ١٩٤٢أميركا 
Universal [Frank Lloyd Productions, Inc.]. OScreen Play: 

Peter Viertel, Joan Harrison, Dorothy Parker. DPh: Joseph 
Valentine; AD: Jack Otterson. Asc: Robert Boyle; FE: Otto 
Ludwig; AstD: Fred Frank; SD: R.A. Gausman; Set 
Continuity: Adble Cannon. MD: Charles Previn; MScr: 
Frank Skinner; SdD: Bernard B. Brown; Technician: 
William Hedgecock. AscP: Jack H. Skirball. D: Alfred 
Hitchcock; >Through the courtesy of David O. Selznick 
Productions, Inc.< 

Priscilla Lane and Robert Cummings. ¤ With: Otto 
Kruger, Alan Baxter, Clem Bevans, Norman Lloyd, Alma 
Kruger.  Vaughan Glazer, Dorothy Peterson. Ian Wolfe, 
Frances Carson, Murray Alper, Kathryn Adams, Pedro de 
Cordoba, Billy Curtis, Marie LeDeaux, Anita Bolster, 
Jeanne Bomer, Lynn Romer. 
تأكيــــدا هيتشــــكوك الــــذى يــــرى البشــــر ألعوبــــة ومــــادة للتفكــــة دائمــــا 

، بــــــل يصــــــنع  ، لــــــن يقــــــدم أفــــــالم حــــــرب وپروپاجانــــــدا تقليديــــــة أبــــــدا
، أو تثيـــــر ذعـــــر النـــــاس ال  أفالمـــــا أقـــــل مـــــا يقـــــال عنهـــــا أنهـــــا مزعجـــــة

انظــــر أيضــــا مــــن هــــذا واحــــد منهــــا و !  وطنيــــتهم وحماســــهم وإيمــــانهم
عامـــــل بمصـــــنع طـــــائرات بلـــــوس أنچلـــــيس .  أفالمـــــه خـــــالل الحـــــرب

ــــل غــــامض وتنتهــــى  ــــدبرها دخي ــــب ي ــــة تخري ــــاء الحــــرب يشــــهد عملي أثن

  هاى فيلم
 ة من أى نظام إلى آخرخدمات تسجيل وتحويل األشرط

PAL ↔ NTSC 
  .  ، روكسى ، خلف مدينة غرناطة شارع إبراهيم باشا ٣٣

  . ٤٥٤٤٤٦٨:  ؛ فاكس ٢٥٨٠٥٠٠:  ت



٣٢٢  

ـــــابر ـــــق شـــــب عمـــــدا بأحـــــد العن ـــــى حري .  بمصـــــرع صـــــديقه الحمـــــيم ف
يُــــــتهم هــــــو ويهــــــرب للبحــــــث عــــــن المخــــــرب الحقيقــــــى يلجــــــأ لرجــــــل 

يــــل تنضــــم لــــه فــــى ، وتحــــاول ابنــــة أخيــــه تســــليمه لكــــن بعــــد قل أعمــــى
توأمتـــــان  (رحلتـــــه التـــــى تبـــــدأ بصـــــحبة مجموعـــــة مـــــن فلتـــــات الســـــيرك 

ال ســـــيما دور  ـ  ، تثبـــــت وغيرهـــــا  إلـــــخ…، إمـــــرأة ملتحيـــــة  ملتصـــــقتان
، تثبـــــــت أن  كبيـــــــر خـــــــدم كهـــــــل وقـــــــور لكـــــــن ســـــــفاح عنـــــــدما يـــــــؤمر

، وإن ال يعنــــــــى هــــــــذا الكثيــــــــر  هيتشــــــــكوك اســــــــتاذ األدوار الداعمــــــــة
، ثـــــــم تمـــــــر بقصـــــــر إحـــــــدى  ) ابجانـــــــب كونـــــــه أســـــــتاذ كـــــــل الســـــــينم

ـــورك ـــو ي ـــه زعيمـــات المنظمـــة فـــى ني ـــتم أســـرهما في ، وتنتهـــى  ، حيـــث ي
للقــــــبض علــــــى )  ! يترجمونــــــه الحريــــــة عــــــادة (بقمــــــة تمثــــــال التحــــــرر 

، وذلــــك بعــــد فشــــلهما فــــى وقــــف عمليــــة التخريــــب  المجــــرم األصــــلى
الثانيــــــة وهــــــى تفجيــــــر ســــــفينة حربيــــــة لــــــدى تدشــــــينها بمينــــــاء ســــــالح 

ــــــــابع .  ) ! ؟ حرب هــــــــذاـ  فترةـ  أى فيلم (كلين المالحــــــــة فــــــــى بــــــــرو  تت
، أمــــــا تتــــــابع قمــــــة  القصــــــر واحــــــد مــــــن أعظــــــم أمثلــــــة بنــــــاء التشــــــويق

ـــــه  ـــــا مـــــن أن يوصـــــف واســـــتخدم في ـــــر خلـــــودا وإتقان التمثـــــال فهـــــو أكث
ـــــــع  ـــــــى م ـــــــى المـــــــؤثرات’  الفنـ  حالة ‘التصـــــــوير الحقيق يصـــــــعب .  ف

ــــون البشــــر ثيمــــة ، التــــى هــــى  إدراك جــــذور موقــــف هيتشــــكوك مــــن عي
ــــه ــــرى األشــــياء :  ، وهــــذا أحــــدها رئيســــة فــــى كــــل أعمال ــــاس ت كــــل الن
، وال غرابــــــة أن الوحيــــــد الــــــذى عــــــرف حقيقــــــة  خطــــــأ طــــــوال الوقــــــت

ــــه ــــه ســــؤال واحــــد ل ــــا حتــــى دون توجي ــــه بريئ ، كــــان كهــــال  البطــــل وكون
ـــــع !  ضـــــريرا ـــــا مشـــــكلة هيتشـــــكوك م ـــــرف يقين ـــــل نع ـــــى المقاب ـــــا ف لكنن

، وإذا كنــــت  كائنـــات الكـــون، إنـــه يـــراه أوضـــع وأغبـــى   النـــوع البشـــرى
بـــــأن حضـــــارة  ـ  كما هـــــذا الكتـــــاب الـــــذى بـــــين يديكـ  مـــــن المـــــؤمنين 

اإلنســــــــان تفســــــــح اآلن مكانهـــــــــا لحضــــــــارة أخـــــــــرى الســــــــيادة فيهـــــــــا 
ــــات البشــــرية ــــر ذكــــاء مــــن الكربوني ــــا أن  لكائنــــات أكث ، فســــوف توافقن

الســــــينما لــــــم تقــــــدم فكــــــرا عميقــــــا حقــــــا ســــــوى فــــــى أفــــــالم األســــــتاذ 
،  ) المــــؤمن بــــذات هــــذه األفكــــار ســــتانلى كووبريــــك وربمــــا التلميــــذ (

وال دليــــل عنــــدنا علــــى عمقــــه أكثــــر مــــن أن الجميــــع كــــان يــــرى أفالمــــه 
ألــــيس هــــذا مــــا يقولــــه هيتشــــكوك علــــى مشــــاهديه ونقــــاده .  بــــال فكــــر

ــــاع  وكــــل النــــوع ويثبتــــه عمليــــا مــــن خــــالل توجيهــــه لهــــم بســــهولة لالقتن
  ! باألشياء الخطأ فى أفالمه

  المخربون 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج

ـــى عبـــد العزيـــز ،  ، عمـــر الحريـــرى ، ليلـــى فـــوزى ، أحمـــد مظهـــر لبن
  . ، حسين الشربينى عبد العليم خطاب

تعليـــــق اجتمـــــاعى روتينـــــى لكـــــن اإلتقـــــان العـــــام ولمســـــات التشـــــويق 
مهنـــــدس يتحـــــرى أســـــباب .  مـــــن كمـــــال الشـــــيخ أعطتـــــه بعـــــض القيمـــــة

، وعنــــدما يكتشــــف حلقــــة الفســــاد مــــن  حديثــــة البنــــاءســــقوط مدرســــة 
مقــــــاولين ومســــــئولين حكــــــوميين يلفقــــــون لــــــه تهمــــــة رشــــــوة ويدخلونــــــه 

ــــه .  الســــجن يهــــرب لكشــــف براءتــــه والبدايــــة صــــديقته التــــى أوقعــــت ب
  . فى الفخ

 ☺  ٢/١الُمخرج 
The Exorcist 

  ق م ١٢١)   — ( ١٩٧٣أميركا 
Warner Bros. [Hoya].   D: William Friedkin. W for the 

Screen and P: William Peter Blatty; Based on his N. ExcP: 
Noel Marshall. AscP: David Salven. DPh: Owen Roizman. 
MUpArtist: Dick Smith. SpFx: Marcel Vercoutere. PD: Bill 
Malley. M: Krzysztof Penderecki, Hans Werner Henze, 
George Crumb, Anton Webern, Mike Oldfield, David 
Broden. AdditionalMComp: Jack Nitzsche. E: Jordan 
Leondopoulos, Evan Lottman, Norman Gay, Bud Smith. 

  Ellen Burstyn. Max von Sydow. Lee J. Cobb. Kitty 
Winn. Jack McGowran. Jason Miller. Linda Blair. Reverend 
William O’Malley, S. J., Barton Heyman, Pete Masterson, 
Rudolf Schündler, Gina Petrushka. Robert Symonds, Arthur 
Storch, Reverend Thomas Bermingham, S. J., Vasiliki 
Maliaros, Titos Vandis. Wallace Rooney, Ron Faber, Donna 
Mitchell, Roy Cooper, Robert Gerringer, and Mercedes 
McCambridge -[Voice]. 
أنجـــح فـــيلم رعـــب إطالقـــا وأصـــبح فـــى وقتـــه أنجـــح فـــيلم فـــى تـــاريخ 

، )  بليــــر فــــى أول وأنجــــح أدوارهــــا (شــــيطان يــــتقمص فتــــاة .  الســــينما
، باالشــــتراك مــــع قــــس كهــــل  ويحــــاول طــــرده كــــاهن شــــاب مضــــطرب
ــــــار فــــــى ذات الوقــــــت  ،  )  ميللــــــر وفـــــــون ســــــيدوف (وهــــــو عــــــالم آث

البدايـــــة الطويلـــــة فـــــى شـــــمال .  منـــــا باهظـــــا للمهمـــــةلكنهمــــا يـــــدفعان ث
العــــراق عثــــر فيهــــا األخيــــر علــــى تميمــــة لتلــــك الــــروح الشــــريرة وأيقونــــة 

ـــارت حمـــى واســـعة فـــى .  صـــغيرة تحمـــى منهـــا ـــى أث مشـــاهد الرعـــب الت
ومـــــــن األســـــــاطير وقـــــــوف ســـــــيارة أســـــــعاف أمـــــــام كـــــــل دار  (وقتهـــــــا 
ـــــــاة ) عـــــــرض  ، تشـــــــمل التبـــــــول والقـــــــئ األخضـــــــر وتشـــــــوه وجـــــــه الفت

، ثـــــم اللقطـــــة  وارتفاعهــــا فـــــى الهـــــواء مــــع الســـــرير الـــــذى قيــــدت إليـــــه
ربمــــا تكمــــن التجربــــة .  درجــــة ١٨٠الشــــهيرة التــــى تــــدير فيهــــا رأســــها 

ـــــؤمن  ـــــذى ال ي ـــــى ال ـــــه يخاطـــــب المتفـــــرج العـــــام الغرب ـــــة فـــــى أن الحقيقي
ــــدين ــــثلهم بال ــــل األم واالبنــــة م ــــذا جع ــــى أن أقنعتهمــــا  ، ول ــــالطبع إل ، ب

ـــــــــالعكس ـــــــــة ب ال ينظـــــــــر النقـــــــــاد المتخصصـــــــــون .  األحـــــــــداث المرعب
ـــــه مســـــطحا ـــــيلم ويعتبرون ـــــر للف ـــــاحترام كثي ـــــه الجـــــزء  ب ، ويفضـــــلون علي

هنــــاك .  الثـــانى لچـــون بوورمــــان رغـــم نجاحـــه الجمــــاهيرى األقـــل كثيـــرا
.  ] ” قــــــاهر الشــــــيطان “ [ ١٩٩٠أيضــــــا جــــــزء ثالــــــث متــــــأخر عــــــام 

ـــذى صـــار  ـــى الشاشـــة وال ـــز عل ـــرا للترســـيم الصـــريح للرعـــب والتقزي تنظي
، يقـــــول ويلليـــــام پيتـــــر بالتـــــى كاتـــــب الروايـــــة  جـــــة كبيـــــرة بعـــــد ذلـــــكمو 

أنــــــا أعــــــرف   ‘ : فائقــــــة النجــــــاح وتمثيليــــــة الشاشــــــة حــــــائزة األوســــــكار
، لقـــــد طرحــــــت كـــــل األشـــــياء أمــــــام  كيـــــف أعملهـــــا كتمثيليــــــة شاشـــــة

إنهـــــم ال .  هـــــذا هـــــو مـــــا يريدونـــــه.  ، وحققـــــت لهـــــم اإلثـــــارة المتفـــــرج
إنهــــــم أصــــــال ال .  ون كتابــــــايريــــــدون الــــــذهاب للســــــينما وكــــــأنهم يقــــــرأ

  . ’ يقرأون الكتب
AA: AdpS; Sd (Robert Knudson, Chris Newman). 
AAN: Pic; D; As (Burstyn); SptA (Miller); SptAs (Blair); 

Cgr; AD-SD (Malley, Jerry Wunderlich); E.  

  المخطوفة 
  ق م ٩٢)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٩١مصر 

.  بســــيونى عثمــــان:  وســــيناريو وحــــوارقصــــة .  أفــــالم جمــــال الليثــــى
.  كمــــــــال كــــــــريم:  مــــــــدير التصــــــــوير.  عنايــــــــات الســــــــايس:  مونتــــــــاچ
  . شريف يحيى:  إخراج

ـــــــى علـــــــوى أحمـــــــد زكـــــــى ،  ، أمينـــــــة رزق ، كمـــــــال الشـــــــناوى ، ليل
، إبــــــراهيم عبــــــد  ، وائــــــل نــــــور ، مظهــــــر أبــــــو النجــــــا نجــــــوى المــــــوجى

  . الرازق
.  طــــل بســــيط الحــــالفتــــاة ثريــــة تصــــدم بســــيارتها تاكســــى يملكــــه الب

، ال تتخــــذ هــــى ردا حــــادا ضــــده لكــــن  يثــــور ويعتــــدى عليهــــا بالضــــرب
ـــــه ـــــبطش ب ـــــرر ال ـــــدها يق ـــــة أن ال يعوضـــــه عـــــن الخســـــارة وال .  ، والبداي

يقــــوده .  يضــــيق بــــه الحــــال ال ســــيما مــــع تفــــاقم الحالــــة المرضــــية ألمــــه
، لكـــن هــــذا بطبيعـــة الحــــال  هـــذا إلــــى خطـــف االبنــــة والمطالبـــة بفديــــة

ــــداعي ــــر مأســــاويةيقــــود لت ــــى.  ات أكث ــــزة للمشــــاهد األول ــــة متمي ،  حيوي
شخصــــية .  لكــــن ككــــل أفــــالم االختطــــاف المصــــرية يتحــــول للســــذاجة

ــــر مقنعــــة ال ســــيما وأنــــه حــــول  ــــى قــــدمها كمــــال الشــــناوى غي األب الت
ــــه ــــة النتقــــام العمــــر بالنســــبة ل ، رغــــم الفــــارق االجتمــــاعى  مشــــادة عادي

  . بينه وبين خصمه
  مخلوقات الرعب 

The Blob 
  ق م ٩٢)  إى فـى سى  ( ١٩٨٨أميركا 

TriStar. DPh: Mark Irwin, C.S.C. E: Terry Stokes, Tod 
Peverman. C: Johanna Ray, C.S.A. PMg: Craig Stearns. M: 
Michel Hoenig. MUpFx Designed and Created: Tony 
Gardner. Creature Fx Designed and Created by Lyle 
Conway. SpVFx: Dream Quest Images; SpFxSup: Hoyt 
Yeatman. UPMg: Gordon Wolf, Daryl Kass; 1stAstD: Josh 
McLaglen; 2ndAstD: J. Tom Archuleta. ExcP: Andre Blay. 
UP: Rupert Harvey. S: Chuck Russell, Frank Darabont. P: 
Jack H. Harris and Elliott Kastner. D: Chuck Russell. 

Kevin Dillon. Shawnee Smaith. Donovan Leitch. Jeffrey 
deMunn. With Candy Clark. And Joe Seneca. Del Close, 
Paul McCrane, Sharon Spelman. Beau Billingslea, Art 
Lafleur, Ricky Paull Goldin. 

ـــــدى الجمهـــــور  ١٩٥٨إعـــــادة فـــــيلم  ـــــذى حقـــــق ولعـــــا ل ـــــالى ال الخي
آلن الكتلـــــــــة الپروتوپالزميـــــــــة الفضـــــــــائية األشـــــــــبه ا.  الخـــــــــاص للنـــــــــوع

بــــــالچيالتين تهــــــبط وتتكــــــاثر منتشــــــرة تطــــــارد الشــــــباب فــــــى منتجــــــع 
رعــــــب مــــــتقن .  للتزحلــــــق علــــــى الجليــــــد تريــــــد التهــــــامهم كغــــــذاء لهــــــا

ـــــــة وبارعـــــــة ـــــــز قوي ـــــــاج  ومشـــــــاهد تقزي ـــــــرة اإلنت ، منفـــــــذة بمـــــــؤثرات كبي
ــــد.  نســــبيا ــــاء الت ــــل والبن ــــى التمهيــــد الطوي ــــة تعتمــــد عل ريجى ألــــى البني

ـــــــة ـــــــن البداي ـــــــأتى أول هجـــــــوم بعـــــــد نصـــــــف ســـــــاعة م أضـــــــعف .  أن ي
، واألســــــــوأ  ’ للُبقشــــــــة ‘األشــــــــياء محاولــــــــة إعطــــــــاء تفســــــــير علمــــــــى 

أن يكـــــون تفســـــيرا پارنويـــــا يفتـــــرض أنهـــــا تجربـــــة  ـ  صدق أو ال تصدقـ  
  . حرب جرثومية أفلتت من التحكم

  مخيمر دايما جاهز 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٢مصر 

ـــــع ودور العـــــرضمصـــــ [ ســـــيناريو .  أفـــــالم محمـــــد البهـــــى]  ر للتوزي
.  محمــــد البهــــى:  مونتــــاچ.  ، أحمــــد ثــــروت محمــــد البهــــى:  وحــــوار

رمـــــــــزى :  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  نهـــــــــاد بهجـــــــــت:  مهنـــــــــدس الـــــــــديكور
  . أحمد ثروت:  إخراج.  إبراهيم

ـــــونس شـــــلبى ســـــعيد صـــــالح ـــــد ســـــيف ، ي ـــــة ، وحي ،  ، أحمـــــد عدوي
:  ، الراقصــــــة ، علــــــى الشــــــريف ين، مــــــريم فخــــــر الــــــد إســــــعاد يــــــونس
،  ، ناهــــد ســــمير ، ســــيف اهللا مختــــار ، محمــــد شــــوقى زيــــزى مصــــطفى
  . ، محمد أبو الحسن ، نجاح الموجى إبراهيم سعفان

، ثـــــــم سلســـــــلة مغـــــــامرات كوميديـــــــة  الريفـــــــى القـــــــادم إلـــــــى القـــــــاهرة
، مـــع عصـــابة نشـــل دســـت مســـروقاتها فـــى حقيبتـــه  تشـــويقية وعاطفيـــة
كــــل شــــىء مكــــرر .  ع ابنــــة صــــاحب الفنــــدق، ومــــ ثــــم راحــــت تطــــارده

  . لكنه ناجح وفعال بحسابات أفالم درجة ب المصرية
   ٢/١مدافن مفروشة لإليجار 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٦مصر 
  . على عبد الخالق:  إخراج

، نجــــــــاح  ، حســــــــن اإلمــــــــام ، محمــــــــود  ياســــــــين نجــــــــالء فتحــــــــى
  . ر، نعيمة الصغي ، صابرين ، عبد اهللا فرغلى الموجى

، حـــــــــاول الجمـــــــــع بـــــــــين التعليـــــــــق االجتمـــــــــاعى  موضـــــــــوع ســـــــــاخر
ــــال معــــا بنســــب مــــا  مهنــــدس وأســــرته .  ) أحكــــم أنــــت عليهــــا (والخي

.  ، وتتـــــداولهم األيـــــام إلـــــى الســـــكنى بأحـــــد المـــــدافن ينهـــــار منـــــزلهم
علــــى .  حيــــث يبــــدأ مسلســــل التعــــايش مــــع هــــذا العــــالم الخــــاص جــــدا
ن للزوجـــــــة األقـــــــل هنـــــــاك المطـــــــاردة اللحـــــــوح مـــــــن صـــــــاحب المـــــــداف

دور داعـــــم شـــــبه رئـــــيس .  ، ومفاجـــــأة بالغـــــة الســـــخرية للنهايـــــة الشـــــابة
  . للموجه الشهير حسن اإلمام

   ٢/١قصة أم —مدانة 
Convicted —A Mother’s Story 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٦)   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
NBC. M: David Shire. FE: Scott C. Eyler, A.C.E. PD: 

Charles L. Hughes. DPh: Steve Larner, A.S.C. ExcP: Lucy 
Antek Johnson. P: Ervin Zavada. TP: Ellen Kesend and 
Katherine Specktor and Elizabeth Gill. St: Elizabeth Gill. D: 
Richard Heffron.  

Ann Jillian. ¤. Also Str: Gloria Loring. Kiel Martin. Fred 
Savage. Christa Denton. Veronica Redd. James Handy. Ren 
Woods, Jenny Gago, O-Lan Jones. ␡ Guest Star: Frances 
Bay. Ray Girardin, Arthur Taxier, Dana Gladstone. Co-Str: 
Lee Kessler, Taliesin Jaffe, Randolph Dreyfuss, Sandy 
Martin, John Mahon. Leta Rector, Marji Martin, Sharon 
Gregg, Ernie Lively, Susan Watson. Ftr: William Bronder, 
Ron Soble, George Galvan, William de Agutis, Ta-Tanisha, 
Vivian Bonnell. Donald Thompson, Christian Jacobs, 
Danielle Michonne, Shanee Edwards, Lisa Chess. 

قصـــــــة واقعيـــــــة لموظفـــــــة الخزينـــــــة بشـــــــركة تاكســـــــيات فـــــــى لـــــــوس 
يس تســــجن لعــــامين بســــبب تغريــــر صــــديقها لهــــا فــــى أمــــر يتعلــــق أنچلــــ

هــــــى أم مــــــن زوج راحــــــل البنــــــين فتــــــاة وطفــــــل ترعاهمــــــا .  بوظيفتهــــــا
ـــــاء ســـــجنها ، ويتكيفـــــان بصـــــعوبة مـــــع غيـــــاب األم  أختهـــــا وأســـــرتها أثن

ذات مـــــــرة يهـــــــرب .  وإهانـــــــات األطفـــــــال فـــــــى المدرســـــــة ومـــــــا إليهـــــــا
ـــــه الطفـــــل لزيـــــارة أمـــــه فيـــــودع لـــــدى أســـــرة أخـــــرى تمهيـــــدا ،  لتبنيهـــــا ل

ـــــذى يثيـــــر األم فتســـــعى لتأجيـــــل البـــــت القضـــــائى فـــــى األمـــــر  األمـــــر ال
بعــــد هــــذا تبــــدأ رحلــــة التــــأقلم العكســــية مــــع وجــــود .  لحــــين خروجهــــا

،  درامــــا تليفـــــزيونية أســــرية تعطــــى بعــــض الوقــــت لحيــــاة الســــجن.  األم
ــــــــرئيس هــــــــو الخطــــــــأ الجســــــــيم  ــــــــرض أن موضــــــــوعها ال وإن كــــــــان يفت

ر خليــــل مشــــروع الــــزواج الثــــانى ألم تربــــى المنتظــــر مــــن إســــاءة اختيــــا
، لكنهــــا مقبولــــة ككــــل ال  ال شــــىء مميــــز بمــــا فيــــه التمثيــــل.  أطفــــاال

ســـــيما مـــــع وجـــــود بعـــــض مناســـــبات تمـــــنح المشـــــاهد فرصـــــة لـــــذرف 
  . بعض الدموع

  المدبح 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٥مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

، حمـــــــدى  ذو الفقـــــــار ، حـــــــاتم ، صـــــــالح قابيـــــــل ناديـــــــة الجنـــــــدى
  . ، أنور إسماعيل غيث

، يطمـــــــع فيهـــــــا  ، ناديـــــــة الجنـــــــدى فتـــــــاة فقيـــــــرة بســـــــيطة كالعـــــــادة
، وحــــــين تصــــــبح فــــــى ذروة الجبــــــروت  ، ويخــــــدعها بعضــــــهم الرجــــــال

ـــــى االنتقـــــام ـــــدأ ف الجـــــزارة لكنهـــــا ’  معلمـــــى ‘يطمـــــع فيهـــــا أحـــــد .  تب
يســــتمر .  يلقــــى هــــذا مصــــرعه وتــــدير هــــى البيــــزنس.  تتــــزوج مــــن آخــــر

نفــــس .  صــــراع وتســــتخدم هــــى غريمــــا ثالثــــا فقــــط لإليقــــاع بــــاالثنينال
، وطبعــــــا  التركيبــــــة مــــــع وضــــــعها فــــــى خلفيــــــات المــــــدبح هــــــذه المــــــرة

  . ناجحة جدا
  مدرس خصوصى 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٥مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج

، محمـــــــــود  ، حســـــــــن يوســـــــــف ، عمـــــــــاد حمـــــــــدى ناديـــــــــة لطفـــــــــى
  . ، ميمى شكيب المليجى

، يصــــــــنع هنــــــــا  قبــــــــل خمــــــــس ســــــــنوات”  المراهقــــــــات “صــــــــاحب 
ــــه ــــة من ــــر نجاحــــا أن  النســــخة الذكري ــــى ربمــــا كــــان ســــيجعلها أكث ، والت

بســــــــــبب التفكــــــــــك األســــــــــرى وطــــــــــالق .  ” المراهقــــــــــون “يعنونهــــــــــا 
ــــاجر ســــيارات ليصــــبح  ــــن ت ــــع اب ــــن بالمشــــاركة م ــــدين ينحــــرف االب الوال

ا مـــــرة لصـــــا للســـــيارات التـــــى يـــــتم بعـــــد ذلـــــك تغييـــــر مالمحهـــــا وبيعهـــــ
  . تتوالى المآسى إلى أن يعود الجميع إلى رشدهم.  أخرى

  مدرسة البنات 
  ق أأ ١٠٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٥مصر 

؛  ” مدرســــة الرياضــــة والــــرقص “:  عنــــوان الحــــق فــــى بعــــض النســــخ
  . ” معهد الرياضة والرقص “:  عنوان الحق تال

  . كامل التلمسانى:  إخراج
، لــــوال  ، عبــــد الســــالم النابلســــى ، كمــــال الشــــناوى نعيمــــة عــــاكف

  . ، زينات صدقى ، سراج منير صدقى
ــــرقص ــــأتى أهلهــــا مــــن الريــــف ألخــــذها وإجبارهــــا  طالبــــة تهــــوى ال ، ي

ـــــــزواج ـــــــى ال ـــــــذهب وراءهـــــــا.  عل .  ، متحـــــــديا كـــــــل أهلهـــــــا حبيبهـــــــا ي
بعنــــوان مثــــل .  كوميــــديا موســــيقية متوســــطة بمقــــاييس النجــــوم أنفســــهم

لمـــــا عـــــن القهـــــر العـــــاطفى ولـــــيس أنـــــت تتوقـــــع في”  مدرســـــة البنـــــات “
ـــــذى دعـــــا  فيلمـــــا مرحـــــا راقصـــــا ـــــدو أن هـــــذا هـــــو الســـــبب ال ـــــذا يب ، ل

ــــدة ــــاوين الجدي ـــــيديو .  الشــــركة المنتجــــة إلعــــادة عرضــــه بهــــذه العن الف
عـــاد بـــه إلـــى عنوانـــه األصـــلى الـــذى كـــان قـــد ظهـــر بـــه فـــى بعـــض نســـخ 

ـــــــات “العـــــــرض األول المبكـــــــرة  هـــــــذا هـــــــو أحـــــــدث  (”  مدرســـــــة البن
ــــــــوان لهــــــــذا المــــــــدخلالعــــــــروض ومــــــــن  ــــــــم اعتمــــــــدناه كعن ، أمــــــــا  ) ث

التليفــــــــزيون فيتـــــــيح النســـــــخة بأحـــــــدث لكـــــــن أقـــــــل العنـــــــاوين رواجـــــــا 
ــــــرقص “ ــــــه تقديمــــــه ”  معهــــــد الرياضــــــة وال ــــــادت مذيعات ــــــى وإن اعت حت

  ! أيضا”  مدرسة البنات “قبلها بمسمى 
  مدرسة الحب 

  ]  تليفـزيونى  [ق م  ٨٩)   ت/   التليفـزيون ( ١٩٨٩مصر 
ـــــــوناتحـــــــاد اإل ـــــــر.  ذاعـــــــة والتليفزي ـــــــب الكبي ـــــــيس :  قصـــــــة الكات أن

؛  عثمــــان شــــكرى:  المعالجــــة الســــينمائية.  مدرســــة الحــــب.  منصــــور
إميــــــــــل :  مهنــــــــــدس الـــــــــديكور.  رؤوف حلمـــــــــى:  ســـــــــيناريو وحــــــــــوار

ــــــــــاوين.  صــــــــــادق ــــــــــة وعن ــــــــــؤثرات مرئي الموســــــــــيقى .  الشــــــــــحرى:  م
.  مجــــــدى كامــــــل:  مهنــــــدس الصــــــوت.  هــــــانى شــــــنودة:   التصــــــويرية
:  مونتـــــاچ.  ، أحمـــــد علـــــى محســـــن عبـــــد الوهـــــاب:  إلنتـــــاجمـــــديرا ا

ـــــدير التصـــــوير.  عـــــادل منيـــــر ـــــتج الفنـــــى.  محمـــــود فهمـــــى:  م :  المن
  . عثمان شكرى:  إخراج.  ممدوح الليثى
مهــــــــا أبــــــــو .  إلهــــــــام شــــــــاهين ↑،  صــــــــالح الســــــــعدنى ↓:  بطولــــــــة
ناهـــــد :  الفنانـــــة الكبيـــــرة.  ليلـــــى فهمـــــى.  مصـــــطفى متـــــولى.  عـــــوف
ـــــدى ، عـــــزة يســـــرى رمحـــــب كاســـــ.  ســـــمير ـــــد الوهـــــاب الحدي ،  ، عب

ــــة  محمــــود جليفــــون.  ، مصــــطفى عبــــد اهللا محمــــد عبــــد الجــــواد ، نبوي
  . ، شريف إدريس لمياء مصطفى:  ؛ والطفالن سعيد

ــــــــوان  ــــــــامج تليفـــــــــزيونى بعن ــــــــدوم الحــــــــب ‘برن ــــــــى ي ــــــــه  ’ حت ، يقدم
نفــــس الممثلــــين يقومــــان  (الــــبطالن ليعرضــــا فيــــه مســــيرة حيــــاة زوجيــــة 

ـــــــة  ) ينبـــــــدور الـــــــزوج ـــــــه فـــــــى حبائلهـــــــا بادعـــــــاء جدي ، منـــــــذ أن أوقعت
، فقــــــدوم الطفلــــــة األولــــــى وتركهــــــا  ، ففاصــــــل مــــــن الغيــــــرة شخصــــــيتها

،  الشـــغل وإقامتـــه هـــو شـــبه الدائمـــة لـــدى أمـــه حيـــث العنايـــة بـــه أفضـــل
ثـــــــم الجـــــــدل الطويـــــــل الـــــــذى طرحـــــــه كفاحهمـــــــا المســـــــتمر لتحســـــــين 

ة ، حـــــول لمـــــاذا يـــــرث الـــــذكر ضـــــعف األنثـــــى فـــــى الشـــــريع دخلهمـــــا
، ذلــــــك دون اتخــــــاذ موقــــــف محــــــدد منهــــــا رغــــــم كونهــــــا  اإلســــــالمية

، واالنطبــــاع العــــام هــــو  قضــــية مهمــــة تثيــــر قلــــق العــــالم المتقــــدم نحونــــا
ـــدى ـــب كومي ـــو  اإلقـــرار بهـــا فـــى قال ـــف لهـــا ول ـــول المؤل ـــى قب ، ممـــا يعن

ربمـــــا كـــــان مـــــن األفضـــــل والنتيجـــــة هكـــــذا تحاشـــــى .  علـــــى مضـــــض
ـــة عـــن خط.  مناقشـــته لهـــا أصـــال ـــدين حبكـــة فرعي ـــذى ت يبهـــا الســـابق ال



٣٢٣  

، وكــــادت تطلــــب الطــــالق  وأصــــبح صــــاحب شــــركة توظيــــف إســــالمية
ــــار بيزنســــه وتتزوجــــه ــــدى انهي ــــر للخــــارج ل ــــوال أن ف إيقــــاع بطــــىء .  ، ل

ــــة ــــوان  ولحظــــات قليلــــة كوميدي ، والفكــــرة المهيمنــــة هــــى مــــا يمثلــــه عن
  . ’ باإلصرار على السعادة ‘، واإلجابة أن الحب يدوم  البرنامج

  لرياضة والرقصمدرسة ا
  . ” مدرسة البنات “:  انظر

 ٢/١المدرسة العليا الواليات المتحدة األميركية 
  

High School U.S.A. 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٦)   ت  ( ١٩٨٣أميركا 

Hill/ Mendelker Productions. AD: George Costello. DPh: 
Jack Whitman. M: Miles Goodman & Tony Berg. P: Alan 
Eisenstock & Larry Mintz. SupP: Dori Weiss. W: Alan 
Eisenstock & Larry Mintz. D: Rod Amatean. 

Michael J. Fox. Nancy McKeon. Todd Bridges. Angela 
Cartwright. Bob Denver. Dwayne Hickman. Lauri Hendler. 
Dana Plato. Crystal Bernard. Anthony Edwards. And 
inAlphOrder: Frank Bank. Elinor Donahue. Tony Daw. 
Steve Franken. David Nelson. Ken Osmond. Dawn Wells. 
Also: Jon Caliri, David Packer, Crispin Glover, Cathy 
Silvers. 

،  طالــــب مســــتهتر خفيــــف الظــــل:  مدرســــة ثانويــــة بــــالغرب األوســــط
، ويبــــدأ صــــراع  نــــهينتــــزع فتــــاة الطالــــب الثــــرى الــــذى يــــدير المدرســــة م

، وأولهــــم صــــديق حجرتــــه  ، يقــــف الجميــــع إلــــى جــــوار البطــــل متبــــادل
العبقـــــرى الملـــــون الـــــذى ابتكـــــر روبوتـــــا يســـــتطيع التكيـــــف مـــــع حـــــرارة 

  ! فيلم مراهقين خالى من البذاءة ومن كل شىء.  المريخ
  مدرسة المراهقين 

  ق م ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٧٣مصر 
قصــــــة .  الفــــــيلم الماســــــى]  ؛ الفــــــيلم الماســــــى وكالــــــة الجــــــاعونى [

ــــاچ.  ناصــــر حســــين:  وســــيناريو وحــــوار ــــرازق:  مونت ــــد ال .  صــــالح عب
  . أحمد فؤاد:  إخراج.  عادل عبد العظيم:  مدير التصوير

ــــؤاد المهنــــدس ،  ، إبــــراهيم ســــعفان ، حســــن مصــــطفى ، شــــويكار ف
ــــة الشــــواربى محمــــد شــــوقى ــــاس ، عمــــر خورشــــيد ، هال ،  ، ســــالمة إلي
،  ، خالــــــد زكــــــى ، محمــــــد الســــــقا العربــــــى، وجــــــدى  حمـــــدى حــــــافظ
  . أمان محيى الدين

البطــــل نــــاظر مدرســــة شــــديد التزمــــت يتنــــازل عــــن الكثيــــر مــــن آرائــــه 
ــــــة ــــــة المغني ــــــه بالبطل ــــــدى تعرف ــــــيش بجوارهــــــا.  ل ، لكــــــن  يســــــتقيل ليع

معالجــــة مصــــرية .  عملهــــا وحبهــــا اآلخــــر يــــرده إلــــى عملــــه مــــرة أخــــرى
، هــــذا كعــــادة  ” بسوداعــــا مســــتر شــــي “شــــديدة الســــخف والركاكــــة لـــــ 

  . المهندس وشويكار فى ابتذال األعمال الموسيقية العظيمة
   ٢/١مدرسة المشاغبين 

  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٣مصر 
:  مونتــــاچ.  علــــى ســــالم:  إعــــداد وســــيناريو وحــــوار.  هــــيمن وعمــــار
حســــــام :  إخــــــراج.  وديــــــد ســــــرى:  مــــــدير التصــــــوير.  فكــــــرى رســــــتم
  . الدين مصطفى

ـــــت أمـــــين ، يوســـــف  ، عبـــــد المـــــنعم مـــــدبولى ، نـــــور الشـــــريف ميرف
، ســـيد  ، جـــورج ســـيدهم ، ســـمير غـــانم ، محمـــد عـــوض فخـــر الـــدين

ـــــــان ـــــــدقن ، محمـــــــد رضـــــــا زي ـــــــق ال ـــــــوافى ، توفي ، ســـــــالمة  ، زكريـــــــا م
  . إلياس

ــــــدورها عــــــن  فــــــيلم مــــــأخوذ عــــــن المســــــرحية المصــــــرية المــــــأخوذة ب
ــــه ا ألصــــلى الفــــيلم البريطــــانى الشــــهير بــــذات العنــــوان المصــــرى وعنوان

المســـــــرحية أصـــــــبحت ظـــــــاهرة فـــــــى .  ’ إلـــــــى ســـــــيدى مـــــــع الحـــــــب ‘
، وفتحــــت عصــــر االزدهــــار الكبيــــر للمســــرح المصــــرى والــــذى  حينهــــا

بــــدأ يجتــــذب جمــــاهير هائلــــة مــــن مصــــر والــــبالد العربيــــة وتعــــرض فيــــه 
ــــــــة ــــــــك بعــــــــد أن ســــــــيطرت  عــــــــادة المســــــــرحيات لمواســــــــم متتالي ، ذل

ـــــة علـــــى مســـــرح الســـــتينيات ل للضـــــحك افتعـــــا.  الموضـــــوعات الذهني
ـــــل بشخصـــــياتها  ـــــى األق ـــــزت عل ـــــى تمي ـــــى بالمســـــرحية الت ال يقـــــارن حت

أيضـــــا األدوار الرئيســـــة ذهبـــــت لبطـــــل وبطلـــــة ليســـــا مـــــن .  المبتكـــــرة
القصـــــة كمـــــا تعلـــــم المدرســـــة .  محترفـــــى الكوميـــــديا كمـــــا المســـــرحية

الجديــــــدة التــــــى أســــــند لهــــــا أكثــــــر فصــــــول المدرســــــة مشــــــاغبة حتــــــى 
ة أكبــــر مــــن طــــاقم المســــرحية نســــب.  تــــنجح فــــى تطــــويعهم فــــى النهايــــة

ــــا بموضــــوع مختلــــف  األصــــلى صــــنعت بعــــد عشــــرة أعــــوام فيلمــــا لبناني
  . ” شلة المشاغبين “هو 

  مدرستى الحسناء 
  ق أأ ٩٥)   س/  بيتش ( ١٩٧١مصر 

ـــــــــالم الســـــــــالم [ ـــــــــالم محمـــــــــد عمـــــــــارة]  أف رشـــــــــاد :  قصـــــــــة.  أف
ــــــاچ.  محمــــــد مصــــــطفى ســــــامى:  ســــــيناريو وحــــــوار.  حجــــــازى :  مونت

إبــــراهيم :  إخــــراج.  محمــــد عمــــارة:  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم
  . عمارة

، ســـــــناء  ، عبـــــــد المـــــــنعم إبـــــــراهيم ، حســـــــين فهمـــــــى هنـــــــد رســـــــتم
،  ، عبــــد الســــالم محمــــد ، صــــالح الســــعدنى ، ســــعيد صــــالح مظهــــر

  . سهير زكى
ــــن مشــــاغبات ودســــائس  ــــة م ــــه مدرســــة بمدرســــة ثانوي ــــا تعاني قصــــة م

لــــم يحقــــق نجاحــــا .  قيــــاالطلبــــة المشــــاغبين الــــذين يشــــهرون بهــــا أخال
ــــــذكر ــــــد رســــــتم ي ــــــد هــــــو لهن ــــــع نســــــبيا الوحي تنويعــــــة .  ، واألداء المقن

األســـــتاذة  “ [’  الصـــــعود مـــــن ســـــلم الهبـــــوط ‘ذات رداءة متميـــــزة لــــــ 
  . ] ” والطالب

  المدمر
  . ” الجزء الثانى—صائد الجبابرة  “:  انظر

  ☺  ٢/١الجزء الثانى —المدمر 
Terminator 2 —Judgment Day 

  ق م ١٣٦)   س/    ف  ( ١٩٩١أميركا 
انتقـــــــــــــــام  “،  ” آرنولـــــــــــــــد الجهنمـــــــــــــــى “،  ” الجهنمـــــــــــــــى “:   ف

  . ” الجهنمى
[Carolco  TriStar] Carolco Pictures, Inc.; Carolco 

International, N.V. [Pacific Western]. C: Mali Finn. CD: 
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، أو بكلمــــة أوضــــح  تأكيــــدا الســــينما بعــــده لــــم تعــــد كالســــينما قبلــــه
ذروة رائعــــــــة لإلثــــــــارة .  فــــــــيلم أعــــــــاد تعريــــــــف كلمــــــــة ســــــــينما:  وأدق

ــــــة لألنفــــــاس ــــــل كل واإلبهــــــار والمطــــــاردات الالهث ــــــال شــــــك ، تمث هــــــا ب
، وســـــقفا جديـــــدا شـــــاهقا بالنســـــبة  منعطفـــــا ومعطيـــــات غيـــــر مســـــبوقة
، بــــات كــــل صــــانع لهــــا مجبــــرا علــــى  ألفــــالم ضــــرب النشــــاط الحركــــى

ـــه بشـــدة ألعلـــى للنظـــر إليـــه  قطعـــا كلهـــم ســـأل نفســـه ومـــاذا  (ثنـــى رقبت
بعـــد قفـــز شـــاحنة عمالقـــة مــــن فـــوق كـــوبرى أو إدخـــال هليكـــوپتر فــــى 

هــــــا هــــــذا الفــــــيلم علــــــى مئــــــات الماليــــــين اآلثــــــار التــــــى ترك.  ) ؟ نفــــــق
أحـــــــــد أعظـــــــــم أفـــــــــالم .  الـــــــــذين شـــــــــاهدوه يصـــــــــعب تخيلهـــــــــا حقـــــــــا

التســــــعينيات وأعظــــــم أفــــــالم چــــــيمس كــــــاميرون يتجــــــاوز بكثيــــــر كونــــــه 
كمـــــا مـــــثال فيلمـــــه األشـــــهر بعـــــد  (مجـــــرد وقـــــت عظـــــيم تقضـــــيه معـــــه 

، بـــــــل هـــــــو مرثيـــــــة مفجعـــــــة لضـــــــآله  ) ” تيتانيـــــــك “ســـــــت ســـــــنوات 
ا وكــــــــل شــــــــىء أمــــــــام قــــــــوى الكــــــــون اإلنســــــــان عقــــــــال وبــــــــدنا ونفســــــــ

مجـــــرد تجســـــيد .  والمســـــتقبل والمجهـــــول لـــــن تنســـــاها مـــــدى عمـــــرك
وبغـــض النظـــر عـــن كونهـــا قهـــرت فـــى  (هـــذه القـــوى وبهـــذه الجســـامة 

، هــــو فــــأس عمــــالق يمــــزق كــــل خاليــــا بــــدنك وعقلــــك  ) النهايــــة أم ال
ـــذى  ـــدمار ال ـــل لإلصـــالح ويتعـــين عليـــك أن تعـــيش مـــع هـــذا ال غيـــر قاب

ــــى المــــو  ــــذكرك حت األحــــداث فــــى .  ت بهشاشــــتك المخيفــــة كإنســــاني
حيـــــث يــــــأتى القّضـــــاء أو الُمقضــــــى  ١٩٩٤المســـــتقبل القريـــــب عــــــام 

 ٢٠٢٩، مــــــــن عــــــــام  )پاتريــــــــك  ( -هــــــــذه هــــــــى ترجمــــــــة العنــــــــوان-
، وعلــــــى  علــــــى زعــــــيم التمــــــرد المســــــتقبلى ضــــــد اآلالت’  للقضــــــاء ‘

ذلـــــــــك .  ) شـــــــــوارزينيجر (قّضـــــــــاء آخـــــــــر أرســـــــــله الثـــــــــوار لحمايتـــــــــه 
فـــــى  -هـــــاميلتون-آلن صـــــبى شـــــوارعى بعـــــد وضـــــع أمـــــه هـــــو ا الـــــزعيم

”  الجهنمــــى “مصــــحة عقليــــة بعــــد مــــا حــــدث لهــــا فــــى الجــــزء األول 
اآلن .  ) فيرلــــونج لــــيس أقــــل إبهــــارا مــــن أى شــــىء آخــــر فــــى الفــــيلم (

المفارقــــة  (، ويفــــران بحمايــــة شــــوارزينيجر  تهــــرب هــــى لتنضــــم لطفلهــــا
واه التقنـــــى ، أو بـــــاألحرى آخـــــر مـــــن ذات مســـــت الذكيـــــة أنـــــه كـــــان هـــــو

عـــــــــدوها الفتـــــــــاك فـــــــــى الجـــــــــزء  -البـــــــــدائى نســـــــــبيا اليـــــــــوم-اآللـــــــــى 
، وذلـــــك هربـــــا مـــــن القّضـــــاء الجديـــــد األعلـــــى تقنيـــــا بمـــــا ال  ) ! األول
عامـــــة المضـــــمون بســـــيط وعـــــاطفى ومباشـــــر وال جديـــــد مهـــــم .  يقـــــاس
،  ، ذلــــك إن الفــــيلم حاســــم فــــى انحيــــازه لإلنســــان ضــــد اآلالت فيــــه

ـــــأق ـــــدع هـــــذا ب ـــــة لكـــــن البراعـــــة أن أب ـــــة ممكن كـــــم  (وى شـــــحنة انفعالي
طفـــــــــال تمزقـــــــــت قلـــــــــوبهم للرحيـــــــــل المأســـــــــاوى لشـــــــــوارزينيجر فـــــــــى 

، كمـــا فـــاق كـــل األفـــالم  مـــن حيـــث العنـــف فـــاق ســـابقه.  ) ؟ النهايـــة
، وكــــــان نجاحــــــه الهائــــــل برهانــــــا حاســــــما  العلميــــــة العنيفــــــة األخــــــرى

لنظريـــــة طالمـــــا انحزنـــــا إليهـــــا هـــــى أنـــــه كلمـــــا زاد العنـــــف كلمـــــا ذهـــــب 
، بـــــــل والقطـــــــاع العـــــــائلى نفســـــــه  المزيـــــــد مـــــــن األســـــــوياء لمشـــــــاهدته

ــــات آخــــر جــــاء فــــى نفــــس الســــنة”  صــــمت الحمــــالن “ ( مــــن .  ) إثب
ــــــــن ذاكــــــــرة أحــــــــد مشــــــــهد ــــــــن تمحــــــــى م ــــــــى ل ــــــــوم  ‘ المشــــــــاهد الت ي

ــــــــــيس ١٩٩٧عــــــــــام  ’ الحكــــــــــم ــــــــــوس أنچل ــــــــــث تشــــــــــتعل ل ، أو  حي
خيـــــــــال جـــــــــم فـــــــــى تصـــــــــور الحـــــــــروب .  بـــــــــاألحرى حرفيـــــــــا تتبخـــــــــر

دث والـــذى ســــيكون أكثــــر آليــــة وعنفــــا والمســـتقبل التــــالى لــــذلك الحــــ
لكـــن ال خيـــال يفـــوق . وفتكـــا مـــن كـــل آليـــة وعنـــف وفتـــك معاصـــرين 

الــــذى هــــو شــــكل جديــــد مــــن  ١٠٠٠-شخصــــية القّضــــاء الشــــرير تــــى
ــــــــارة عــــــــن مجــــــــرد ســــــــبيكة منصــــــــهرة قابلــــــــة للتشــــــــكل .  الحيــــــــاة عب

كمـــــــؤثرات كـــــــل شـــــــىء مـــــــذهل ، لكـــــــن ال ينـــــــافس بـــــــالطبع مشـــــــاهد 
كة الحيـــــــة عـــــــن طريـــــــق التشـــــــاكل تشـــــــاكل أو انصـــــــهار هـــــــذه الســـــــبي

بالحاســــوب كنقطــــة التحــــول التاريخيــــة األكبــــر فــــى هــــذه التقنيــــة التــــى 
.  ، لكنهـــــا انطلقـــــت وتطـــــورت بســـــرعة بعـــــده ظهـــــرت قبلـــــه بســـــنوات

بــــال شــــك كــــل لحظــــة فيــــه متعــــه مثاليــــة ال تقــــاوم صــــورة أو صــــوتا أو 
، وتظهــــر واضــــحة فيهــــا آثــــار الــــرقم الخرافــــى للتكلفــــة وهــــو  ابتكــــارا
كثـــــــرة عنـــــــاوين الفــــــــيديو الســـــــابق . يـــــــون كاملـــــــة ألول مـــــــرة مل ١٠٠

أعـــــاله مؤشـــــر فـــــى حـــــد ذاتهـــــا ألنـــــه أكثـــــر فـــــيلم جـــــرت قرصـــــنته فـــــى 
شـــهور مـــن عرضــــه فـــى أميركــــا ،  ٣مصـــر ، وكلهـــا ظهــــرت فـــى خــــالل 

أول فـــيلم يجمـــع بـــين مـــا قـــد !  وقبـــل شـــهور مـــن ظهـــوره كفــــيديو فيهـــا
ائزة توضــــــيب ، ومنهــــــا جــــــ يســـــمى الجــــــوائز التقنيــــــة الخالصــــــة األربـــــع

  . المؤثرات الصوتية التى تقرر منحها ألول مرة فى تلك السنة
AA: Sd (Tom Johnson, Gary Rydstrom, Gary Summers, 

Lee Orloff); SdFxE (Gary Rydstrom, Gloria S. Borders); 
MUp (Winston, Jeff Dawn); VFx (Dennis Muren, Winston, 
Gene Warren Jr., Robert Skotak). 

AAN: Cgr; FE. 

  المدمر الجبار
  . ” دعنى أقتل “:  انظر

  المدمر الخفى
  . ” المجهول “:  انظر

  المدمر الرهيب
  . ” الجهنمى “:  انظر

   ٢/١المدمن 
  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٣مصر 
  . يوسف فرنسيس:  إخراج

ــــــراهيم ــــــى طــــــاهر ، عــــــادل أدهــــــم ، أحمــــــد زكــــــى نجــــــوى إب ،  ، ليل
،  ، نعيمــــة الصــــغير ، صــــالح نظمــــى ، إيهــــاب نــــافع لمشــــيرة إســــماعي
ـــــــدير ـــــــزة حلمـــــــى أحمـــــــد ب ـــــــرحيم الزرقـــــــانى ، عزي ـــــــد ال ـــــــب  ، عب ، أدي

  . ، وسيلة حسين ، حافظ أمين ، رأفت ماهر الطرابلسى
ـــــة ـــــانى جـــــرح حـــــب انتهـــــى بخيان ـــــة تع ،  ، والشـــــاب البســـــيط الطبيب

وقـــع حــــادث ماتــــت فيــــه أســــرته فاصــــيب باكتئــــاب نــــتج عنــــه أن أدمــــن 
ــــانى وتنمــــو قصــــة حــــب رقيقــــة.  فينالمــــور  ــــالج الث ــــى تع ــــل .  األول تمثي

جيـــــد ومعالجـــــة حساســـــة لكنهـــــا مبســـــطة جـــــدا ســـــينمائيا وغيـــــر مثيـــــرة 
ـــــا ـــــد أن هـــــذا هـــــو أعظـــــم .  أحيان ـــــد فيعتق ـــــا يوســـــف فرنســـــيس كناق أم

ـــــــه إحـــــــدى  فـــــــيلم مصـــــــرى ـــــــك فـــــــى ترشـــــــيحاته الســـــــتفتاء أجرت ، وذل
  ! المجالت عن أفضل األفالم المصرية

  المدير الفنى 
  ق م ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

،  ، حســـن فـــايق ، عبـــد المـــنعم إبـــراهيم ، ليلـــى طـــاهر فريـــد شـــوقى
  . شريفة ماهر

ــــــة ــــــد ومســــــل بشــــــكل  شخصــــــية الريحــــــانى النمطي ــــــيلم جي ، فــــــى ف
حيــــث المــــدرس المظلــــوم ’  الســــكرتير الفنــــى ‘عــــن مســــرحية .  عــــام

يفصـــل ويســـوقه طريقـــه للعمـــل .  ون ذنـــبالـــذى دائمـــا مـــا يعاقـــب بـــد
، حتــــى  مــــع أحــــد النصــــابين فيصــــبح هــــو نفســــه أحــــد جبــــابرة النصــــب

  . يعيده ضميره وابنه الناظر الجميلة لصوابه
  مدينة الشر

  . ” الثعلب والشيطان “:  انظر

  
  :  أعظم أفالم التسعينيات

  ’ ! يذكرك حتى الموت بهشاشتك المخيفة كإنسان ‘
  مدينة الصمت 

  ق أأ ١١٨)  س/  ت/  رينبو ( ١٩٧٣ مصر
كمـــــال :  ســــيناريو.  كمــــال عطيــــة:  قصــــة.  أفــــالم الــــنجم الفضــــى

ـــــــة محمـــــــد إســـــــماعيل :  حـــــــوار.  ، محمـــــــد إســـــــماعيل رضـــــــوان عطي
ــــديكور.  رضــــوان ــــد الســــنارى:  منفــــذ ال ــــاچ.  عبــــد الحمي عبــــد :  مونت

كمـــــال :  إخـــــراج.  علــــى خيـــــر اهللا:  مـــــدير التصـــــوير.  العزيــــز فخـــــرى
  . عطية
،  ، صــــــالح نظمــــــى ، محمــــــود المليجــــــى ، نــــــور الشــــــريف يللــــــىن

، حســــــــن  ، ليلــــــــى فهمــــــــى ، جمــــــــال إســــــــماعيل محمــــــــد الــــــــدفراوى
  . ، علية عبد المنعم ، إبراهيم الشامى حسين

صـــحفى يـــدعى أنـــه نشـــال حتـــى يســـاعد الشـــرطة فـــى القـــبض علـــى 
إعـــــادة .  بعـــــد قليـــــل يبـــــدأ الحـــــب مـــــع النشـــــالة الحســـــناء.  قاتـــــل مـــــا



٣٢٤  

م ضـــــــــرب النشـــــــــاط المصـــــــــرية الناجحـــــــــة فـــــــــى صـــــــــغيرة مـــــــــا ألفـــــــــال
ـــرة جـــدا ـــوع مـــا مـــن األجـــواء  الخمســـينيات ليســـت مثي ـــز بن ، لكـــن تتمي

  . الخاصة للستينيات وأوائل السبعينيات المتحررة
 مدينة العجائب 

Nothing But Trouble 
  ق م ٩٤)  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 

Warner Bros. [Applied Action]. C: Marion Dougherty, 
Sharon Howard-Field. CD: Deborah Nadoolman. M: 
Michael Kamen. AscP: John D. Schofield. E: Malcolm 
Campbell, James Symons. PD: William Sandell. DPh: Dean 
Cundey. St: Peter Aykroyd. S: Dan Aykroyd. P: Robert K. 
Weiss. D: Day Aykroyd. 

Chevy Chase. Dan Aykroyd. John Candy. Demi Moore. ¤ 
Valri Bromfield. Taylor Negron. Bertila Damas. Raymond 
J. Barry. Brian Doyle Murray.  John Wesley, Peter 
Aykroyd, Daniel Baldwin, James Staskel. 
ـــــى تعـــــرف  ـــــة الت ـــــه المحامي ـــــة اســـــتثمارات يصـــــحب جارت ناشـــــر مجل

ـــــو  ـــــك ســـــتى  ، مـــــن ) تشـــــيس ومـــــور (عليهـــــا للت ـــــى أتالنتي ـــــورك إل نيوي
ـــــان .  لتســـــوية حســـــابها مـــــع صـــــديقها الســـــابق ـــــان برازيلي يصـــــحبها ثري

ــــــث يقــــــبض عليهمــــــا لمخالفــــــة  ــــــق الــــــرئيس حي ــــــون عــــــن الطري وينحرف
يُقتـــــاد الجميـــــع إلـــــى قلعـــــة قديمـــــة حيـــــث القاضـــــى مشـــــوه .  مروريـــــة
وأحفــــــــاده )  أيكرويـــــــد ال يبــــــــدو تحـــــــت التنميــــــــق الكثيـــــــف (الوجـــــــه 

، لكـــن بـــال  جـــواء رعـــب ســـيريالى كوميـــدى متصـــلةأ.  األكثـــر تشـــويها
علـــــى أى حـــــال المفـــــروض أن .  إثـــــارة تـــــذكر أو حتـــــى مغـــــزى واضـــــح

هــــذه تجســــيد ألميركــــا القديمــــة الشــــائهة وهــــى مقدمــــة ’  فـالكانفـــــانيا ‘
هنـــــــا كعـــــــالم بائـــــــد مكفهـــــــر منعـــــــزل تملـــــــؤه نفايـــــــات هـــــــذه المنطقـــــــة 

ـــــيم الصـــــناعية القديمـــــة ـــــر مـــــن تقنياتهـــــا مـــــع الق القديمـــــة  ، وبـــــه الكثي
، والكبـــــــت الـــــــذى تفرضـــــــه علـــــــى الجميـــــــع  الدينيـــــــة لتلـــــــك العصـــــــور

ـــــذكرى ( ـــــد تشـــــبه العضـــــو ال أحـــــد  ‘.  ) ! المفـــــروض أن أنـــــف أيكروي
أول أفـــــالم .  فــــــارايتىـ  ’  دقيقـــــة علـــــى اإلطـــــالق ٩٤أطـــــول أفـــــالم الــــــ 
،  ، أيضــــــا هـــــى المــــــرة األولـــــى لــــــه ككاتـــــب منفــــــرد أيكرويـــــد كموجـــــه

يف كثيــــر مــــن أفالمــــه منــــذ أول أدواره حيــــث اعتــــاد المشــــاركة فــــى تــــأل
  . ’ الحب من أول نظرة ‘عاما  ١٧قبل 

  مدينة فى الجحيم 
Fire Storm 

  ق م ١٠٦)    س/   *ف/    ف ( ١٩٧٩أميركا /  كندا
  . ” المدينة المشتعلة “:  ، س *ف

Aka: City on Fire (OTitle) 
Astral Bellevue; Pathé; Sandy Howard/ Harold 

Greenberg. M: William and Matthew Macauley. SpFx: Cliff 
Wenger, Carol Lynn. E: Jean-Pol Passer, Jacques Clairoux. 
PD: William McCrow. DPh: René Verzier. S: Jack Hill, 
David P. Lewis, Celine la Frenière. P: Claude Héroux. D: 
Alvin Rakoff. 

Barry Newman, Henry Fonda, Ava Gardner, Shelley 
Winters, Susan Clark, Leslie Nielsen, James Franciscus, 
Jonathan Welsh. 
ــــدبره أحــــد موظفيهــــا الســــابقين  ــــرول ي ــــى مصــــفاة بت ــــق عمــــدى ف حري

ــــــة بكاملهــــــا ــــــد ليشــــــمل المدين ــــــدة.  يمت ــــــران جي ، لكــــــن  مشــــــاهد الني
  . طاقما بهذه الضخامة مستنزف فى أدوار نصف مقنعة

  اطرمدينة المخ
  . ” االنفجار األخير “:  انظر

   ٢/١المدينة المسحورة 
Fantastic Invasion of Planet Earth 

  . ] أبعاد الثالثية [ق م  ٩١)  س  ( ١٩٦٦أميركا 
Aka: The Bubble (OTitle). 
Arch Oboler. E: Igo Kanter. AD: Marvin Chomsky. M: 

Paul Sawtell, Bert Shefter. DPh: Charles F. Wheeler. P:Arch 
Oboler. WandD: Midwestern Magic-Vuers -[Arch Oboler]. 

Michael Cole, Deborah Walley, Johnny Desmond, 
Virgina Gregg, Chester Jones 

ـــــــوان عـــــــديم  ١٩٧٢الواقـــــــع هـــــــذا هـــــــو فـــــــيلم  المختصـــــــر ذو العن
أو غيـــــر ’  فانتاســـــتيك ‘، إذ لـــــيس هنـــــاك أى غـــــزو فضـــــائى  المعنـــــى

ق كانـــــــت  ١١٢النســـــــخة األصـــــــلية التىكـــــــان طولهـــــــا !  اســـــــتيكفانت
.  كــــــان أقــــــل إثــــــارة للغــــــيظ’  الفقاعــــــة ‘أكثــــــر ملــــــال لكــــــن عنوانهــــــا 

فــــالفيلم يــــدور فعــــال عــــن بلــــدة شــــبه مهجــــورة يجــــد الــــبطالن نفســــيهما 
ــــن  ـ  ’ فقاعــــة ‘أو ـ  داخلهــــا بينمــــا هــــى محاطــــة بمجــــال  ــــة م ــــر مرئي غي

ككــــل .  الخــــروج منهــــا ، ويقضــــيان كــــل الوقــــت فــــى محاولــــة الطاقــــة
ـــدات  ـــا مـــن األجـــواء الســـيريالية الغامضـــة لبل ـــدو قريب هـــو جـــاء مـــن  “يب

قريـــــــــــــة  “وللنصـــــــــــــف األول مـــــــــــــن  ١٩٥٣”  الفضـــــــــــــاء الخـــــــــــــارجى
انظـــــــــر أيضـــــــــا إعــــــــادة التســـــــــعينيات لهمـــــــــا — ١٩٦٠”  المالعــــــــين

ــــة “و”  هجــــوم مــــن الفضــــاء “ ــــة الملعون األبعــــاد الثالثيــــة هــــى .  ” القري
، وأنـــه ظهـــر فـــى وقـــت بعيـــد عـــن فتـــرات  يماأجـــود مـــا فـــى األمـــر ال ســـ
عــــرض األبعــــاد الثالثيــــة فــــى مصــــر جــــاء فــــى .  االزدهــــار الرئيســــة لهــــا

  . ١٩٩٥ديسيمبر 
  المدينة المشتعلة

  . ” مدينة فى الجحيم “:  انظر
  مذاق للقتل 

A Taste for Killing 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٧٦)   ت  ( ١٩٩٢أميركا 

USA. C: Geri Windsor, C.S.A. M: Mark Snow. E: Gary 
Griffen. PD: C. Robert Holloway. DPh: Gayne Rescher. 
A.S.C. P: Michael S. Murphy. ExcP: Barry Greenfield. S: 
Dan Bronson. St: Allen Rucker & Hudson Marquez. D: Lou 
Antonio.  ↑ Texas C: Liz Keigley, C.S.A. 

Michael Biehen. ¤ Jason Bateman. Henry Thomas. Helen 
Cates, Blue Deckert. Dru Mouser, Woody Watson, Brandon 
Smith.  ↑ The Cast: …, Harry Melching, Fred Lerner, 
Renee Zellwegger, Dan Ammerman, Diane Perella, Richard 

Dillard, Dennis Letts, Helena Humann, Cyril Lavender, 
Rutherford Cravens, Jimmy Pickens, Nelly Burns, Karen 
Taylor. 
شــــــابان مـــــــن أســـــــر متوســـــــطة آلبــــــاء محـــــــامين ويدرســـــــان نفســـــــيهما 

ـــــانون ، يـــــذهبان فـــــى عمـــــل صـــــيفى قبالـــــة شـــــاطىء تكســـــاس فـــــى  الق
ـــــرول ـــــن .  إحـــــدى منصـــــات البت يضـــــطهدهما المالحـــــظ بباعتبارهمـــــا م

همــــا كــــى ، ويبــــدأ فــــى ابتزاز  ، فــــإذا بزميــــل لهمــــا يقتلــــه عــــائالت مرفهــــة
ــــدينهما ــــا ي ــــارة رغــــم .  ال يرســــل للشــــرطة م درامــــا إجــــرام متوســــطة اإلث

، والطــــاقم الشــــاب لــــيس فــــى أفضــــل حاالتــــه  وفــــرة جــــرائم القتــــل بهــــا
  . بالمرة

  مذبحة الشرفاء 
  ]  فـيديو [ق م  ١٠٠)    ف/   س/  رينبو ( ١٩٩١مصر 
  . ناصر حسين:  إخراج

ــــــــى شــــــــاهين ــــــــاتم يحي ــــــــا ، هي ــــــــدل ، دين اتم ذو ، حــــــــ ، ســــــــامى الع
  . ، ماجدة نور الدين ، مريم فخر الدين ، عماد محرم الفقار

مسلســــل انتقــــام مــــن رجــــل بيــــزنس ضــــد قــــاض شــــريف حكــــم علــــى 
االنتقــــام يشــــمل الحصــــول علــــى قــــرار بهــــدم العمــــارة .  ابنــــه بالســــجن

،  ، وتلفيــــــق تهمــــــة انتمــــــاء لجماعــــــة إرهابيــــــة البنــــــه التــــــى يقطــــــن بهــــــا
، مـــع تلفيـــق تهمـــة الـــدعارة  بنـــةواعتـــداء أحـــد أعوانـــه جنســـيا علـــى اال

رجــــل البيــــزنس ال يريــــد :  هنــــا يصــــبح اللعــــب علــــى المكشــــوف.  لهــــا
ـــات ـــة فقـــط بـــل والفـــوز علـــى أبيهـــا فـــى االنتخاب ميلودرامـــا .  إدانـــة االبن
  . تعليق اجتماعى ساخنة الخيوط مع بعض التمثيل الفعال

  مذبحة الغابة السوداء 
Massacre in the Black Forest 

/   مصر العربية للفـيديو والسينما ( ١٩٧٥ألمانيا الغربية ح /   اإيطالي
  ق م ٩٣)   س

Debora Film; Dieter Carsten Prod. [Avala]. Film St and 
Screen Play: Adriano Bolzoni, Alessandro Ferrau and Ferdy 
Baldwin. AstD: Norman Wood; Cameraman: Peter Paper; 
Script Girl: Oona Tucson; MUp: Donald Coach; UnitMg: 
Ernest Frank. M: Charles Hanger. E: Othello. AD: Louis 
Shake; CD: Donald Dawn. DPh: Lucky Satson. Post-
Synchronization: Gene Luotto. PMg: Bob Ensescaller, Jr. P: 
Moris Ergas. D: Ferdy Baldwin. 

Cameron Mitchell. ¤ With Antonella Lualdi. And with: 
Hans von Borsody, Beba Loncar, Dieter Eppler, Remo de 
Angelis. Alex Gavin, Peter Carsten, Paul Windsor, Beli 
Bolin, Alex Medar. 
بدايــــــــة القــــــــرن األول حيــــــــث يســــــــتقيل ضــــــــابط المائــــــــة أرمينيــــــــوس 

فـــى  چرمـــانى األصـــل بســـبب نظـــرة التعـــالى الـــذى ينظـــر لـــه بهـــا زمـــالؤه
، الــــــــذى هــــــــاجر أصــــــــال إلعجابــــــــه بــــــــه وبحلــــــــم  الجــــــــيش الرومــــــــانى

ـــــأ ضـــــباطه ـــــى صـــــار أحـــــد أكف ـــــه حت ـــــق .  االلتحـــــاق ب ـــــه ال تل ـــــى وطن ف
، وبعــــــد  دعوتــــــه للتوحــــــد للخــــــالص مــــــن ســــــلطة رومــــــا صــــــدى كبيــــــرا

انتصـــــارات مبدئيـــــة يعـــــود قائـــــده وصـــــديقه القـــــديم القنصـــــل أوجســـــت 
ــــوان حيــــث يتخطــــى نهــــر  الــــراين سيســــينا الكتســــاحه فــــى مذبحــــة العن

ـــــــة المـــــــذكورة ـــــــى الغاب ـــــــد .  إل ـــــــاء جي ـــــــيلم أزي ـــــــى هـــــــو ف ـــــــة األول للوهل
ــــــات  ـــــــيا (الخلفي ــــــى يوجوسالف ــــــدئى ف لكــــــن )  الترســــــيم الضــــــوئى المب

ـــــة تكـــــاد تصـــــل لحـــــد  ـــــة درامي ـــــه أســـــس علـــــى بني ـــــدرك أن بعـــــد قليـــــل ت
فــــى البدايــــة يــــدعك تتعــــاطف مــــع حــــق الچرمــــان فــــى التحــــرر :  الغبــــاء

يقـــــدم القائـــــد الرومـــــانى كســـــليل ، ثـــــم إذا بـــــه  مـــــن الغطرســـــة الرومانيـــــة
ــــة فــــال تعــــرف مــــع مــــن تتعــــاطف  حضــــارة ومــــؤمن بتماســــك اإلمبراطوري

،  ، وأخيــــــرا ال تعــــــرف إن كنــــــت فهمــــــت شــــــيئا مــــــن كــــــذلك بالضــــــبط
ــــا  ــــائال هــــا هــــى روم ــــو ق ــــه للت ــــاد أهل ــــذى أب ــــوس عــــدوه ال ــــدما أرميني عن

  . ) ! ؟ فيم كان الصراع إذن (التى أريدها روما التى توحدنا 

  
  : نالمذنبو 

  ’ ! مكانة فريدة من نوعها لممدوح الليثى فى تاريخ السينما المصرية ‘
  مذكرات اآلنسة منال 

  ق أأ ١٢١)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 
ـــــارى كـــــوينى]  المؤسســـــة المصـــــرية للســـــينما [ ـــــالم م ـــــدس .  أف مهن

الموســــــيقى .  ســــــعيد الشــــــيخ:  مونتــــــاچ.  عبــــــد اهللا رجــــــب:  المنــــــاظر
.  عبــــد المــــنعم بهنســــى:  مــــدير التصــــوير.  رأندريــــه رايــــد:  التصــــويرية

  . عباس كامل:  إخراج
ـــــى أحمـــــد مظهـــــر ـــــراهيم ، نيلل ـــــد المـــــنعم إب ـــــدقن ، عب ـــــق ال ،  ، توفي
ـــام ميمـــى جمـــال ، ليلـــى  ، ســـهام فتحـــى ، حســـن مصـــطفى ، عـــادل إم

  . ، صالح قابيل ، بدر الدين جمجوم نظمى
تها فتــــاة مصــــابة بعقــــدة نفســــية تجــــاه الــــزواج يــــذكرها كتــــاب مــــذكرا

،  ، بمشــــــاريع زواجهــــــا الفاشــــــلة الــــــذى كتبــــــه الطبيــــــب الــــــذى أحبهــــــا
  . ، لكن منفذة بروتينية تقليدية فكرة طريفة.  وكذا بسر عقدتها

   ٢/١مذكرات تلميذة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى  (١٩٦٢مصر 

ــــا فــــيلم [ ــــة فــــيلم]  منتخبــــات بهن ــــد :  قصــــة.  جمهوري عــــدلى المول
، عـــــدلى المولـــــد  حمـــــد أبـــــو يوســـــفم:  ســـــيناريو وحـــــوار.  المحامىـ  

ـــــــــدس .  ، أحمـــــــــد ضـــــــــياء الـــــــــدين ، فـــــــــاروق ســـــــــعيد المحامىـ   مهن
مـــــــــدير .  حســـــــــين أحمـــــــــد:  مونتـــــــــاچ.  حلمـــــــــى عـــــــــزب:  الـــــــــديكور
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  فـيكتور أنطون:  التصوير

ــــــى ــــــة لطف ــــــزى نادي ، يوســــــف فخــــــر  ، حســــــن يوســــــف ، أحمــــــد رم
ــــــد  اطمــــــة مظهــــــر، ف ، مديحــــــة ســــــالم ، زيــــــزى مصــــــطفى الــــــدين ، عب

  . ، ميمى شكيب ، سامية رشدى ، عدلى كاسب الخالق صالح
المتفـــــــرد ألحمـــــــد ضـــــــياء ”  المراهقـــــــات “أحـــــــد أفـــــــالم مسلســـــــل 

ـــــدين ـــــاة غـــــرر بهاجنســـــيا صـــــديق شـــــقيقها.  ال ـــــا قصـــــة فت ـــــرك  هن ، فتت
األخ مصــــمم علــــى .  منــــزل أســــرتها وتتــــزوج مــــن شــــاب بســــيط الحــــال

خيــــوط .  لنهايــــات مأســــاوية االنتقــــام مــــن صــــديقه األمــــر الــــذى يقــــود
  . ، جعلته عمال جذابا ميلودرامية قوية وتمثيل جيد من الجميع

   ٢/١مذكرات زوج غاضب 
Don’t Talk to Strangers 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
[Universal] MTE, Inc. [Pacific Motion Pictures; Barry 

Weitz Films]. C: Barbara Claman. M: Joseph Conlan. E: 
Andrew London. PD: E. Clyde Klotz. DPh: Richard 
Leiterman. Co-P: Nevin Schreiner. P: Tom Rowe. ExcP: 
Barry Weitz. W: Neill D. Hicks & Jon George and Nevin 
Schreiner. D: Robert Lewis. 

Pierce Brosnan. Shanna Reed. Terry O’Quinn. Keegan 
Macintosh. Michael MacRae.   Roger R. Cross, Alan 
Robertson, Ken Roberts, Douglas Stewart, David Hirtubise, 
David ‘Souatch’ Ward, Colleen Winton, Meredith 
Woodward, William B. Davis, Peter Hanlon, Tom Picket, 
Alf Humphreys, Tom Shorthouse, Dan Maldoom. 

ـــزوج شـــابا وســـيما ـــة مـــن شـــرطى ســـكير تت ، وتهـــرب هـــى  امـــرأة مطلق
الــــــزوج الســــــابق وآخــــــرون غامضــــــون .  وطفلهــــــا معــــــه عبــــــر الواليــــــات

، وتشــــترك هــــى وزوجهــــا  ، حيــــث يختفــــى الصــــبى بعــــد قليــــل يتابعونهــــا
ـــه ـــدأ تتكشـــف خلفيـــات حـــول نســـب هـــذا  فـــى البحـــث عن ـــى أن تب ، إل

وســــــطة التشــــــويق مــــــع درامــــــا مت.  الصــــــبى وشخصــــــية الــــــزوج الجديــــــد
  . ، لكن انقالبات الحبكة جعلتها أقل حدة وإثارة بداية واعدة

   ٢/١مذكرات عائلية 
Married to It 

  ق م ١١٢)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Orion. OM: Henry Mancini. CDd: Julie Weiss. C: Howard 

Feuer, C.S.A. AscP: Janet Kovalcik. …: Erica Hiller. ExcP: 
Peter V. Herald. …: John L. Jacobs. FE: Robert C. Jones. 
PD: Robert Gundlach. DPh: Victor Kemper, A.S.C. W: 
Janet Kovalcik. P: Thomas Baer. D: Arthur Hiller. 

Str: -inAlphOrder. Beau Bridges. Stockard Channing. 
Robert Sean Leonard. Mary Stuart Masterson. Cybill 
Shepherd. Ron Silver. 
فـــى حفـــل إلحـــدى المـــدارس النيـــو يوركيـــة يقـــع التعـــارف بـــين ثـــالث 

زوجـــــــــــة أب إحـــــــــــدى التلميـــــــــــذات وموظفـــــــــــة متطوعـــــــــــة :  ســـــــــــيدات
، ســــــرعان مــــــا تتحــــــول لصــــــداقة  بالمدرســــــة وأخصــــــائية نفســــــية بهــــــا

ـــــــثالث مـــــــن األزواج  الصـــــــداقة تشـــــــمل  (حميمـــــــة بـــــــين الثنائيـــــــات ال
، رغـــــــم تفـــــــاوت  ) ا أو النســـــــاء ســـــــوياالســـــــتة معـــــــا أو الرجـــــــال ســـــــوي

األوالن ثريـــــــان نســــــبيا صـــــــاحب مصــــــنع للـــــــدمى مطلـــــــق .  خلفيــــــاتهم
ــــزنس حســــناء مثيــــرة  ــــزوج مــــن ســــيدة بي ـــــر ودانيــــنج (ومت وقعــــا )  سيلف

، ويعـــــول ابنتـــــه باالشـــــتراك مـــــع أمهـــــا  ســـــويا فـــــى غـــــرام حســـــى فـــــورى
ــــة  ــــذى يســــبب متاعــــب نفســــية متواصــــلة للطفل ــــاع األمــــر ال حــــادة الطب

ــــــــدة أيضــــــــا وللزوجــــــــة متواضــــــــعا الحــــــــال موظــــــــف حكــــــــومى .  الجدي
تعارفــــــا )  بريــــــدچز وتشــــــانينج (بمكتــــــب الرفــــــاه االجتمــــــاعى وزوجتــــــه 

، ولهمـــا اآلن ابـــن وابنـــة  فـــى خضـــم النضـــال ضـــد الحـــرب الفــــييتنامية
ـــــرة  (تمثـــــل مطالبهمـــــا الماديـــــة محـــــور حياتهمـــــا  بـــــالفيلم أحاديـــــث وفي

.  ) رق، وهـــــــو ككـــــــل فـــــــيلم حـــــــوارى مغـــــــ عـــــــن مهرجـــــــان وودســـــــتوك
شــــون ليونــــارد  (الثنــــائى الشــــاب سمســــار بورصــــة وأخصــــائية المدرســــة 

ــــدءا شــــق طريقهمــــا فــــى نيــــو يــــورك)  وماسترســــون ــــوا وب .  جــــاءا مــــن أي
ــــــال  ــــــتهم السمســــــار الشــــــاب باالحتي الحبكــــــات الرئيســــــة نســــــبيا أن ي
ـــــرران االنفصـــــال ـــــين فيق ـــــزوجين األول ـــــين ال ـــــزداد المنغصـــــات ب .  وأن ت

ايـــــا ال تبغـــــى أكثـــــر مـــــن الســـــعادة ســـــت شخصـــــيات جيـــــدة حســـــنة النو 
ــــــاه والتواصــــــل ــــــذا مــــــن  ، لكــــــن ال تحصــــــل دومــــــا علــــــى مــــــا تتمن ، ول

، ال ســـــــيما وأنهـــــــا  األرجـــــــح أن يســـــــتقطبك بعضـــــــها للتعـــــــاطف معهـــــــا
، وإن بـــرزت ماسترســـون فـــى  قـــدمت بـــأداء جيـــد مـــن الطـــاقم مجتمعـــا

دور الزوجـــــــة الشـــــــابة التـــــــى تحولـــــــت حياتهـــــــا فجـــــــأة لسلســـــــة مـــــــن 
، وأدت الشخصــــية  ا نفســــها أخصــــائية نفســــيةاإلحباطــــات رغــــم كونهــــ

ربمــــا يكمــــن الجــــزء غيــــر المقنــــع جــــدا .  بمــــزيج مــــن الوداعــــة والحــــزن
ــــــة  ــــــة والثقافي ــــــى ســــــرعة وعمــــــق الصــــــداقة رغــــــم أن األصــــــول الطبقي ف
مختلفــــــة تمامــــــا وتحديــــــدا الســــــلوك المتبســــــط للثريــــــان والــــــذى كــــــان 

  . يستحق تبريرا معمقا
    ٢/١المذنبون 

  ق م ١١٥)  س/   لليثىا/  ت ( ١٩٧٦مصر 
ـــــــــى ـــــــــر.  أفـــــــــالم إيهـــــــــاب الليث ـــــــــب الكبي ـــــــــب :  القصـــــــــة للكات نجي

الموســـــــــيقى .  أنـــــــــدريا زانـــــــــديلس:  مهنـــــــــدس الصـــــــــوت.  محفـــــــــوظ
ـــــر مهندســـــى :  تســـــجيل الموســـــيقى.  جمـــــال ســـــالمة:  التصـــــويرية كبي
مــــــاهر عبــــــد :  مهنــــــدس الــــــديكور.  نصــــــرى عبــــــد النــــــور:  الصــــــوت
ــــــاج.  النــــــور ــــــزصــــــديق عبــــــد العز :  مــــــدير اإلنت :  ســــــيناريو وحــــــوار.  ي

ـــــــى ـــــــاچ.  ممـــــــدوح الليث ـــــــدير التصـــــــوير.  ســـــــعيد الشـــــــيخ:  المونت :  م
  . سعيد مرزوق:  إخراج.  إيهاب الليثى:  المنتج.  مصطفى إمام

يوســـــــف .  عـــــــادل أدهـــــــم.  صـــــــالح ذو الفقـــــــار.  حســـــــين فهمـــــــى
ــــــدقن.  عمــــــاد حمــــــدى.  شــــــعبان ــــــق ال ــــــراهيم خــــــان.  توفي ــــــل .  إب نبي
ســــــهير .  ¤.  أحمــــــد نبيــــــل.  بــــــاسأســــــامة ع.  وحيــــــد ســــــيف.  بــــــدر

كمـــــــال :  والـــــــنجم الكبيـــــــر.  زبيـــــــدة ثـــــــروت:  مـــــــع الفنانـــــــة.  رمـــــــزى
ـــــرى.  الشـــــناوى ـــــوارث عســـــر.  عمـــــر الحري ـــــد ال ـــــديل.  عب ـــــاة قن .  حي



٣٢٥  

ــــراهيم عبــــد الــــرازق ،  ســــعيد عبــــد الغنــــى:  والوجــــوه الجديــــدة >؛  إب
، ســــــــعيدة  رجــــــــاء صــــــــادق.  < ، وحيــــــــد الدســــــــوقى مــــــــروان حمــــــــاد

ـــــول، ناديـــــة زغ جـــــالل ، إدمـــــون  ، اســـــكندر منســـــى ليلـــــى فهمـــــى.  ل
ـــــدرى نعيمـــــة الصـــــغير.  تويمـــــا ـــــراهيم ق ـــــى النجـــــدى ، إب ـــــد الغن ،  ، عب

،  ، ســــمير غــــانم ســــمير صــــبرى:  وضــــيوف الفــــيلم.  نجــــوى ســــلطان
  . عبد المنعم إبراهيم

روايـــــة نجيـــــب محفـــــوظ التـــــى أحـــــدث بهـــــا الفـــــيلم ضـــــجة ال مثيـــــل 
ــــ.  لهــــا م أعيــــد العــــرض  صــــرح بعرضــــه ثــــم منــــع ثــــم عــــرض محــــذوفا ث

نالــــــت بســــــببه مــــــديرة الرقابــــــة ومســــــاعديها أحكامــــــا تأديبيــــــة .  كــــــامال
، يقــــــدم بأســــــلوب ممتــــــع  والواقــــــع أنــــــه عمــــــل رائــــــع اإلثــــــارة.  مهينــــــة

ومحشـــــود بمشـــــهيات الجـــــنس والتشـــــويق والترقـــــب والعنـــــف المنفـــــذة 
شخصــــــية لكــــــل منهــــــا صــــــورة  ١٥، مــــــا يقــــــرب مـــــن  ببراعـــــة حقيقيــــــة

والحبكـــــة أن الجميـــــع متهمـــــون فـــــى الفســـــاد الخاصـــــة التـــــى تحياهـــــا 
مخطوطــــــة فــــــذة حققــــــت مكانــــــة فريــــــدة مــــــن نوعهــــــا .  مقتــــــل راقصــــــة

لممــــــــدوح الليثــــــــى فــــــــى تــــــــاريخ الســــــــينما المصــــــــرية وتــــــــاريخ كتــــــــاب 
ـــــات الشاشـــــة لهـــــا لكـــــل العصـــــور ـــــك “، إذ كـــــان  تمثيلي ـــــل ”  الكرن قب

ـــــى  ـــــالم ف ـــــن أنجـــــح خمســـــة أف ـــــان م ـــــيلم اثن ـــــم هـــــذا الف عـــــام واحـــــد ث
ــــك الوقــــتالســــينما المصــــرية حتــــى ذ ــــه أحــــد حفنــــة تعــــد  ل ، وتؤكــــد أن

ــــه الســــينما وعرفــــوا   علــــى األصــــابع مــــن أســــمائها فهمــــوا مــــا تــــدور حول
، وهـــــــو ذات الشـــــــىء الـــــــذى أكـــــــده بتحولـــــــه لمنـــــــتج  كيـــــــف تصـــــــنع

التليفـــــزيون بكــــل الجبــــروت المفتــــرض مــــن المنــــتج وكــــان بــــذلك آخــــر 
.  ) وهــــم قالئــــل جــــدا بــــدورهم (وأقــــوى منــــتج حقيقــــى شــــهدته مصــــر 

مســــتوى توجيــــه وتصــــوير وخلفيــــات وتمثيــــل كلهــــا جيــــدة جــــدا بالمثــــل 
 ٦٧، بفضــــل إنتــــاج ســــخى مــــن إيهــــاب الليثــــى تكلــــف  وفائقـــة األناقــــة

حـــــاول ســـــعيد مـــــرزوق عمـــــل .  ألــــف جنيهـــــا وهـــــو رقـــــم هائـــــل آنـــــذاك
فجــــاء ”  إنقــــاذ مــــايمكن إنقــــاذه “فــــيلم مشــــابه لــــه بعــــد عشــــر ســــنوات 

  . رديئا جدا نسبيا
  المذنبون األبرياء 

  ق م ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٩٠مصر 
ـــــورا مـــــودى فـــــيلم ـــــه:  قصـــــة وســـــيناريو.  ؛ ن ـــــاچ.  أحمـــــد البي :  مونت
محمـــــد :  إخـــــراج.  أحمـــــد عســـــر:  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد الطبـــــاخ

  . مرزوق
، محمــــد  ، محمــــد الــــدفراوى ، محســــن محيــــى الــــدين ســــماح أنــــور

ــــد الجنــــدى ، حلمــــى شــــفيق رضــــا ،  ، حســــن شــــطا ، ســــيد زكــــى ، هن
  . وهابمحمد عبد ال

ــــام مــــن  ــــرران االنتق ــــاقير صــــغيرا الســــن يق نشــــالة وعضــــو عصــــابة عق
هــــذه العصــــابة ألنهــــا رفضــــت مــــنح األخيــــر نصــــيبه عــــن عمليــــة ضــــبط 

يقعــــان فــــى قبضــــة العصــــابة لكــــن .  بهــــا وألحــــق بإصــــالحية األحــــداث
المطــــــــاردة .  الراقصــــــــة غانيــــــــة زعيمهــــــــا تتعــــــــاطف معهمــــــــا وتهربهمــــــــا

ـــــرة لهمـــــا تـــــأتى بنهايـــــة مأســـــاوية فجـــــوات عـــــدم إقنـــــاع وفيـــــرة .  األخي
أهمهـــــا أن قـــــرر الـــــبطالن فجـــــأة أنـــــه يجـــــب عليهمـــــا الرحيـــــل خـــــارج 

، وال تفهـــــم لمـــــاذا لـــــم يفكـــــرا فيهـــــا منـــــذ يـــــوم مولـــــدهما حتـــــى  الـــــبالد
  ! ؟ اآلن

   ٢/١المرأة األخرى 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 

قصــــــــة .  أفــــــــالم الــــــــدكتور محمــــــــد العشــــــــرى]  أفــــــــالم النصــــــــر [
مهنـــــدس .  ، أحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب حســـــن رمـــــزى:  اروســـــيناريو وحـــــو 

ــــاظر ــــور:  المن ــــد الن ــــاچ.  مــــاهر عب ــــز فخــــرى:  مونت ــــد العزي مــــدير .  عب
  . أشرف فهمى:  إخراج.  كمال كريم:  التصوير

،  ، مجــــــدى وهبــــــة ، نبيلــــــة عبيــــــد ، نــــــور الشــــــريف ميرفـــــــت أمــــــين
  . ، ليلى جمال ، رشوان توفيق ، عقيلة راتب عماد حمدى

، عـــــن الفتــــــاة التــــــى  طفيــــــة وتعليـــــق اجتمــــــاعى مســــــليةميلودرامـــــا عا
، بينمـــا يتـــزوج هـــو ابنـــة  تحـــب قريبهـــا فـــى صـــمت وتعمـــل مســـاعدة لـــه

، كمــــــا  أحـــــد رجـــــال البيـــــزنس ويتـــــورط فـــــى صـــــفقات غيـــــر مشـــــروعة
ــــه زوجتــــه ــــاد هــــذه المســــاعدة مــــن طريقهــــا تخون .  ، وأيضــــا تــــدبر إلبع

  . يفهم الزوج كل ذلك بعد فوات األوان
   ٢/١بت الشيطان المرأة التى غل

  ق م ١١٤)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٧٣مصر 
توفيـــــــــق :  قصـــــــــة.  أفـــــــــالم نعمـــــــــت مختـــــــــار]  أفـــــــــالم الســـــــــالم [

كمـــــال  :  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد العزيـــــز فخـــــرى:  مونتـــــاچ.  الحكـــــيم
  . يحيى العلمى:  سيناريو وحوار وإخراج.  كريم

، ســــــــهير  ، نعمــــــــت مختــــــــار ، نــــــــور الشــــــــريف شــــــــمس البــــــــارودى
  . ، عبد الوارث عسر عادل أدهم،  البارونى

ـــة مـــن فارســـت ـــدينى  نســـخة ديني ـــة النفـــاق ال ـــأتى مـــن خـــالل تركيب ، ت
ــــــة  ــــــى نســــــختها الســــــينمائية المصــــــرية النمطي ــــــاألحرى ســــــاهم  (ف أو ب

، بعــــد أن كــــان األمــــر قاصــــرا علــــى  هــــذا الفــــيلم كثيــــرا فــــى تأسيســــها
 . فــــيلم كامــــل االنحــــالل الخلقــــى ينتهــــى بموعظــــة دينيــــة:  ) الراهبــــات

، تتفـــــق مـــــع الشـــــيطان أن يمنحهـــــا  ) نعمـــــت مختـــــار (خادمـــــة دميمـــــة 
تنـــــتقم ممـــــن .  ســـــنوات ١٠الجمـــــال والمـــــال ثـــــم يأخـــــذ روحهـــــا بعـــــد 

، وهكــــذا تقـــــرر التوبـــــة  ، وتحـــــب صــــحفيا لكنـــــه ينتحـــــر قســــوا عليهـــــا
قــــام الفــــيلم علــــى أكتــــاف نعمــــت مختــــار منطلقــــة الجســـــد .  والحــــج

ـــــى الح والشخصـــــية ـــــة أرباعـــــه األول ـــــة بأقصـــــى مشـــــاهد ، ســـــواء ثالث اف
، أو مـــــــا بقـــــــى مـــــــن مشـــــــاهد اإليمـــــــان وتحـــــــدى  اإلغـــــــواء والجـــــــنس

أول أفـــــالم !  القصـــــة لتوفيـــــق الحكـــــيم والتوجيـــــه ال يوجـــــد!  الشـــــيطان
  . يحيى العلمى

   ٢/١المرأة الحديدية 
Gloria 

  ق م ١٢١)  س/   ت  ( ١٩٨٠أميركا 
Columbia. George C. Villaseñor -E. Bill Conti -M. Vic 

Ramos -C. Paintings: Romare Blardet. Miss Rowlands 
clothes: Emmanuel Ungaro. Peggy Farrell -CD. Rene 
d’Auriac -AD. Fred Schuler -DPh. P: Sam Shaw. W and D: 
John Cassavetes.  PMg and AscP: Steve Kresten. 

<Gena Rowlands. As ¤. Buck Henry. Julie Carmen.> John 
Adames.  ↑ Tony Knesich, Gregory Cleghorne, Lupe 
Carnica, Jessica Castillo, Tom Hoonan. 
الممتـــــع فقـــــط أن تشـــــاهد هـــــذه الممثلـــــة القديمـــــة فـــــى كـــــل مشـــــهد 

ــــك درامــــا عصــــابات !  وربمــــا كــــل لقطــــة علــــى مــــدى ســــاعتين عــــدا ذل
ـــــة ـــــل وممل ـــــة ب ـــــورط مـــــن  عضـــــوة عصـــــابة ســـــابقة.  معاصـــــرة مفتعل ، تت

ــــــد بســــــبب ق ــــــورتريكى كشــــــف ســــــرها جدي ــــــل العصــــــابة لمحاســــــب ب ت
تأخــــــذ الصــــــبى الوحيــــــد البــــــاقى والكتــــــاب .  ، هــــــو وأســــــرته مصــــــادفة

ـــــأر طويلـــــة ـــــة قـــــط وف ـــــذى يحـــــوى األســـــرار وتبـــــدا لعب أداء ســـــىء .  ال
للصـــــبى وجـــــائزة أســـــذج مشـــــهد يتقاســـــمها استســـــالم األســـــرة للقتـــــل 

،  ، ومحاولــــة الصــــبى ممارســــة الجــــنس مــــع روالنــــدز بطريقــــة مضــــحكة
مــــن الواضــــح أنهــــا حاولــــت بــــدورها أخــــذ الفــــيلم علــــى محمــــل  التــــى

ــــــف!  المجــــــد ــــــق طري ، صــــــنع كاســــــافيتيس  ، وربمــــــا ال ربمــــــا “:  تعلي
الميــــــزة هــــــى تصـــــــوير !  ليونارد مــــــالتنـ  ”  الفــــــيلم بهــــــدف الضــــــحك

ـــــورك ـــــو ي ـــــه فـــــى ني ـــــاوين .  الشـــــوارع وأغلب أمـــــا أفضـــــل شـــــىء فهـــــو عن
  . نالبداية فوق لوحات تجريدية جذابة زاهية األلوا

  المرأة الحديدية 
The Iron Woman 

  ق م ١٢٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٧مصر 
الدوليــــــــة لإلنتــــــــاج ]  مصــــــــر للتوزيــــــــع ودور العــــــــرض الســــــــينمائى [

ــــــى ــــــأليف.  الفن ــــــة نجــــــالء .  مصــــــطفى محــــــرم:  ت ــــــدريب الفنان قــــــام بت
ــــد الخــــالق:  فتحــــى مــــدرب الكيوكســــول ــــدير اإلنتــــاج.  أســــامة عب :  م

ــــى.  عــــاطف رزق ــــتج الفن ــــد المســــيح:  المن :  المكســــاچ.  مجــــدى عب
:  موســــــيقى تصــــــويرية.  نــــــوال:  المقدمــــــة.  جميــــــل عزيــــــز/  مهنــــــدس

ســـــــلوى :  مونتـــــــاچ.  ياســـــــر عبـــــــد الفتـــــــاح:  إنتـــــــاج.  محمـــــــد هـــــــالل
عبـــــد اللطيـــــف :  إخـــــراج.  محســـــن نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  بكيـــــر
  . زكى

،  يوســــــــف شــــــــعبان.  فــــــــاروق الفيشــــــــاوى.  ¤.  نجــــــــالء فتحــــــــى
.  ســـــلوى عثمـــــان.  حمـــــزة الشـــــيمى.  حيـــــد ســـــيفو .  صـــــالح قابيـــــل

، عــــــــدوى  ، اعتــــــــدال شــــــــاهين ، مــــــــروة الخطيــــــــب مــــــــدحت مرســــــــى
ــــز  ، بركــــات زكــــى ، مهــــا عــــزت حســــين الشــــريف.  غيــــث ، عبــــد العزي
  . عيسى

ـــة الـــذين  ـــتقم مـــن أصـــدقاء زوجهـــا األربع ـــال التـــى تن ـــون القت ـــة فن العب
ـــــــة زفافهمـــــــا ـــــــوه ليل ـــــــة .  قتل ـــــــت كريســـــــتو ‘تركيب ـــــــت دى مون ’  الكون
ــــ  ـــة إعالميـــة هائلـــة حـــول .  ” دائـــرة االنتقـــام “وأقـــرب مـــا تكـــون ل حمل

، ونجــــــاح كبيــــــر  تــــــدريبات نجــــــالء فتحــــــى علــــــى رياضــــــة الكيوكســــــول
،  ” األبطــــــــال “لثالـــــــث فــــــــيلم فنـــــــون قتــــــــال مصــــــــرى خـــــــالص بعــــــــد 

  . ” العمالقة “
   ٢/١المرأة الخائنة 

Unfaithful Wife 
  ق م ٩٨)   س/  ت ( ١٩٦٨، إيطاليا   فرنسا

Aka: La Femme Infidèle (FrenchTitle) 
D: Claude Chabrol. 
Stephen Audran, Michel Bouquet, Maurice Ronet, Serge 

Bento, Michel Duchaussoy, Guy Marly.  ↑ Collaborated 
in Film: Maurice Albray, Simone Allouche, Maxime 
Anatole, Alain Belmondo, Catherine Bernard, Paul Bouis, 
Louis Bonnenaison, George Casati, Claude Chabrol, Guy 
Chichignoud, Dolly Cousteau, Gérard Daenay, Jean-
Francois Detré, Louis Devaivre. 
ــــــــة جيــــــــدة المســــــــتوى وخاصــــــــة األجــــــــواء  درامــــــــا بوليســــــــية وعاطفي

ـــــين الرئيســـــيين والغمـــــوض ورصـــــانة اإليقـــــاع ـــــل البطل ـــــالطبع تمثي .  ، وب
،  أصــــبحت هكــــذا أشــــد حبــــا لــــه.  بيــــزنس يقتــــل عشــــيق زوجتــــهرجــــل 

لكــــن البــــوليس يتعقــــب الــــزوج القاتــــل المحصــــلة اإلجماليــــة أن الرجــــل 
، أو  ضـــــحية دومـــــا للمـــــرأة ســـــواء القتيـــــل أو الـــــزوج الـــــذى يقتـــــل حبـــــا

إحــــــاالت .  الزميــــــل الــــــذى دمــــــر حبــــــه للســــــكرتيرة الحســــــناء وهكــــــذا
وتراجــــع ”  معقــــدةنفــــوس  “واضــــحة لهيتشــــكوك مثــــل دمــــاء البالوعــــة 

مكــــان الكــــاميرا مــــع اقترابهــــا كــــزووم فــــى لقطــــة النهايــــة المــــأخوذة مــــن 
  . ’ المرأة الخائنة ‘العنوان األصلى الفرنسى .  ” الدوامة “

  ☺ المرأة شيطان 
Les Diaboliques 

  ] بالفرنسية [ق أأ  ١١٤)  س  ( ١٩٥٥فرنسا 
Aka: Diabolique (US), The Fiends. 
Filmsonor. M: Georges van Parys. DPh: Armand Thirard. 

P: Henri-Georges  Clouzot. S: Henri-Georges Clouzot, G. 
Geronimi. N: The Woman Who Was by Pierre Boileau and 
Thomas Narcejac D: Henri-Georges Clouzot. 

Simone Signoret, Vera Clouzot, Paul Meurisse, Charles 
Vanel, Michel Serrault. 

چورچ ـ  إحـــــدى كالســـــيات الغمـــــوض مــــــن أســـــتاذها الفرنســـــى هنرى
ــــــوزوه زوجــــــة نــــــاظر مدرســــــة فــــــى إحــــــدى الضــــــواحى الپاريســــــية .  كل
ــــــرة  ــــــوزوه وموريســــــى (الفقي ــــــل  ، تعــــــانى تســــــلطه وقســــــوته ) كل ، فتقب

ــــــة الشخصــــــية  ــــــه  ) ســــــينيوريه (تحــــــريض عشــــــيقته الســــــابقة قوي ، لقتل
قـــــــد اختفـــــــت مـــــــن حمـــــــام  بعـــــــد قليـــــــل يتضـــــــح أن الجثـــــــة.  ســـــــويا

يظهــــر محقــــق .  ، وأنــــه تحــــول لكــــابوس حــــى يخــــيم عليهمــــا الســــباحة
خــــاص وتتصــــاعد األمــــور إلــــى مفاجــــأة كبــــرى حــــول مــــن الــــذى كانــــت 

درس تــــاريخى فــــى كيفيــــة بنــــاء .  تحــــاك ضــــده المــــؤامرة أصــــال ولمــــاذا
ـــــى ذرع بطـــــئ مـــــدروس ـــــى ذروة  التشـــــويق ف ـــــالتوتر إل ـــــك ليصـــــل ب ، ذل

ــــارة ســــينمائي ــــادرة الإلث ــــةن ــــراب النهاي ــــدو .  ا مــــع اقت هــــذا كــــان فيمــــا يب
ــــاءات عنيفــــة المفاجــــأة فــــى الحبكــــات مــــن هــــذا  ــــع باالنحن دافعــــا للول

ـــوم ـــى الي ـــوع فـــى قصـــص وأفـــالم الغمـــوض حت ـــه .  الن ـــه أن انبهـــر ب يكفي
ـــــــــه  ـــــــــه أن يصـــــــــنعا ل ـــــــــف كاتبي ـــــــــد هيتشـــــــــكوك وكل ـــــــــة ‘ألفري ’  الدوام

ــــــراء البن.  ] ” قتيلــــــة هتشــــــكوك “ [ ــــــب كــــــل هــــــذا يجعلــــــه ث ــــــة بجان ي
ـــــل زوال عـــــن حـــــى هامشـــــى  ـــــه قصـــــة إلمي ـــــا وأن والتفاصـــــيل يبـــــدو أحيان

ــــــرن الماضــــــى ــــــاريس الق ــــــى ب ــــــا ف ــــــزز تمام ــــــد ضــــــلت طريقهــــــا  مق ، وق
طغيـــان النـــاظر علـــى التالميـــذ أكثـــر مجـــرد !  لضـــرب ســـينما الغمـــوض

انظـــــــر النســـــــخة .  ، يعطيـــــــه أيضـــــــا إيحـــــــاء سياســـــــيا مـــــــؤثرا زوج فـــــــظ
ـــــزيونية  ــــل “التليف ،  خلصــــة نســــبيا لألصــــلالم”  انعكاســــات جريمــــة قت

ـــــة  ـــــدى المقارن ـــــاء ل ـــــة الصـــــاخبة الجوف ـــــؤامرة  “والمعالجـــــة الهوليوودي م
  . ” شيطانية

 المرأة الغامضة 
The Lady Vanishes 

  ق م ٩٩)  *ف/  س/    ف/  ت ( ١٩٧٩بريطانيا 
  . ” اللغز “:  *ف

[Rank] Hammer. CD: Emma Porteous. ADs: Bill 
Alexander, George von Kieseritzky. PD: Wilfred 
Shingleton. MD: Philip Martell. Comp: Richard Hartley. E: 
Russell Lloyd. DPh: Douglas Slocombe. S: GeorgeAxelrod; 
Based on a N: Ethel Lina White. ExcPs: Michael Carreras, 
Arlene Sellers, Alex Winitsky. P: Tom Sachs. D: Anthony 
Page. 

Elliott Gould, Cybill Shepherd, Angeia Lansbury, Herbert 
Lom. Arthur Lowe, Ian Carmichael, Gerald Harper, Jean 
Anderson, Jenny Runacre, Vladek Sbeybal, Madlena 
Nedeva, Wolf Kahler, Madge Ryan, Rosalind Knight, 
Jonathan Hackett, Barbara Markham, Hillevi, Garry 
McDermott, Jacki Harding. 

ـــالطبع  الفـــيلم جيـــد جـــدا فـــى حـــد ذاتـــه ، لـــوال أن المقارنـــة إجباريـــة ب
ــــوان  ــــيلم هيتشــــكوك بــــذات العن ــــع ف ،  ١٩٣٨”  الســــيدة تتالشــــى “م
مــــذاق هــــذا الموجــــه وذات .  الــــذى يصــــعب أن تجــــد بــــه أيــــة هفــــوات

ـــــذى ال يطـــــاق ، يتكـــــرر فـــــى هـــــذه النســـــخة التقليـــــد مـــــع   الغمـــــوض ال
ـــر مـــن ـــة فـــى المـــرح والحســـية  كثي ـــا ربمـــا رأى الـــبعض  (المبالغ مـــن هن

ـــــر موحـــــد األســـــلوب ـــــافر وغي ـــــه متن ـــــاء .  ) أن ـــــاء ســـــيدة أثن قصـــــة اختف
ـــا فـــى فتـــرة النازيـــة ، وتبنـــى مصـــور مجلـــة اليـــف  رحلـــة قطـــار عبـــر أوروب

ــــــة ــــــا يكــــــون عــــــن البطول ــــــة  األبعــــــد م ــــــة وريث ــــــة ماجن ، وحســــــناء أميركي
هنــــا .  ، مهمــــة كشــــف اللغــــز إلحــــدى األســــر األرســــتقراطية األلمانيــــة

وباألخص مفــــاتن شــــيبرد التــــى ال تقــــاوم ـ  التركيــــز أكبــــر علــــى البطلــــين 
،  ) ! جعلــــوا اللقطــــة ملصــــقا للفـــــيلم (وهــــى تجــــرى للحــــاق بالقطــــار 

ـــر ـــة هتل ـــرقص محاكي ، أو فـــى كـــل مشـــهد فـــى  أو وهـــى تضـــع شـــاربا لت
، وهــــــو  بينمــــــا طــــــاقم التمثيــــــل الــــــداعم رائــــــع كلــــــه ـ  ! الفــــــيلم تقريبــــــا

  . بالفعل للفيلم’  الداعم ‘

  
  : المرأة الغامضة

  ’ ! مفاتن شيبرد التى ال تقاوم وهى تجرى للحاق بالقطار ‘
  المرأة كل شىء 

  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

،  ، فريـــــد شـــــوقى ، تحيـــــة كاريوكـــــا ، محســـــن ســـــرحان ليلـــــى فـــــوزى
  . ، حسين رياض ، عزيز عثمان مارى منيب

ـــا لصـــا الشـــباع شـــهواتها!  المـــرأة كـــل شـــىء ،  تجعـــل شخصـــا مرموق
أو ترفـــــع لصـــــا فاســـــدا تافهـــــا ليصـــــبح .  هـــــذه هـــــى كاريوكـــــا الراقصـــــة

،  األول يســـــاعد الثـــــانى.  ، هــــذه هـــــى فـــــوزى الرقيقــــة إنســــانا محترمـــــا
ميلودرامـــــــا صـــــــارخة تعليميـــــــة .  بينمـــــــا يقتـــــــل زوجتـــــــه أحـــــــد عشـــــــاقها

  . ، ال سيما بهذا الطاقم ، لكن لها رونقها الخاص أخالقيا
   ٢/١المرأة المجهولة 

  ق أأ ١١٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٩مصر 
، محمــــــود ذو  محمــــــد عثمــــــان:  ســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم النصــــــر

فكـــــــرى :  مونتـــــــاچ.  عبـــــــاس حلمـــــــى:  مهنـــــــدس المنـــــــاظر.  الفقـــــــار
محمــــــــود ذو :  إخــــــــراج.  عبــــــــده نصــــــــر:  مــــــــدير التصــــــــوير.  رســــــــتم
  . الفقار

، شــــكرى  ، كمــــال الشــــناوى ، زهــــرة العــــال د حمــــدى، عمــــا شــــادية
  . ، سهير البابلى ، نجمة إبراهيم سرحان

ـــــيلم ألســـــطورة ـــــى هـــــذا الف ـــــة دور شـــــادية ف ـــــت الدعاي ، حـــــاول  حول
، والمـــــرجح إنـــــك لـــــن  بـــــإخالص أن تقنـــــع نفســـــك بـــــأن هـــــذا صـــــحيح

تجــــــد فيــــــه أكثـــــــر مــــــن أداء ميلـــــــودرامى جيــــــد ككثيـــــــر مــــــن األفـــــــالم 
ـــرة   ـــم يكـــن متوقعـــا مـــن شـــادية وقتهـــا  ـ ـــ المصـــرية لتلـــك الفت ربما فقـــط ل

’  مـــــــدام اكــــــــس ‘تقـــــــوم بــــــــدور .  كممثلـــــــة خفيفـــــــة أداء دور كهــــــــذا
ـــــة  ـــــى بالكامـــــل علـــــى أحـــــداث ومصـــــادفات مســـــتحيلة لكـــــن فعال المبن

أم اتهمـــــــــت ظلمـــــــــا :  تمامـــــــــا لهـــــــــواة بكائيـــــــــات مصمصـــــــــة الشـــــــــفاه
، وتقتــــل مــــن  ، تخفــــى نفســــها حمايــــة لســــمعة زوجهــــا وابنهــــا بالــــدعارة
، ويترافـــــــع دون أن  االبـــــــن أصـــــــبح محاميـــــــا.  ا ليفشـــــــى ســـــــرهايبتزهـــــــ

  ! يعلم حقيقة موكلته
  المرأة هى المرأة 

  ق م ١٠٠)   س/  نور الدين ( ١٩٧٨مصر 
ـــــــدة [ :  قصـــــــة وســـــــيناريو.  أفـــــــالم بركـــــــات]  أفـــــــالم مصـــــــر الجدي

ـــــاچ.  ، مصـــــطفى محـــــرم بركـــــات ـــــد العزيـــــز فخـــــرى:  مونت مـــــدير .  عب
  . بركات : إخراج.  وديد سرى:  التصوير



٣٢٦  

، رجــــاء  ، شــــويكار ، محمــــد عــــوض ، ســــهير رمــــزى حســــين فهمــــى
  . ، رباب صادق

ـــــة بدائيـــــة وفاشـــــلة جماهيريـــــا رغـــــم اســـــم الموجـــــه .  كوميـــــديا عاطفي
، ويعـــود  رجـــل بيـــزنس شـــاب يتـــزوج فتـــاة مصـــرية فـــى بيـــروت.  الكبيـــر

تـــــأتى البطلـــــة .  للقـــــاهرة حيـــــث يواصـــــل عالقتـــــه بإحـــــدى الممـــــثالت
تـــه وتـــدبر خطـــة مـــع صـــديقه إلبعـــاد البطـــل عـــن مدعيـــة أنهـــا أخـــت زوج

  . غرامياته الطائشة
  المرأة وتاكسى الليل

  . ” اضرب واجرى “:  انظر
  المرأة والقاتل المجنون

  . ” اليوم التالى “:  انظر
   ٢/١المرأة والقانون 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٨مصر 
  . نادية حمزة:  إخراج

، ســــــــــامى  الخطيــــــــــب ، ماجــــــــــدة ، شــــــــــريهان فــــــــــاروق الفيشــــــــــاوى
ـــــــــدل ـــــــــور:  ، الراقصـــــــــة الع ـــــــــدة ن ـــــــــدال شـــــــــاهين عاي ، ســـــــــعيد  ، اعت
  . ، ربيع الصغير ، وجيه عزت طرابيك

،  تقريبـــــا هـــــذا العنـــــوان يصـــــلح لكـــــل أفـــــالم الموجهـــــة ناديـــــة حمـــــزة
ــــه ــــا فقــــط تكمــــن قيمت ــــن مالحقــــات زوج !  وهن زوجــــة شــــابة تتهــــرب م

ـــــم ‘أمهـــــا  ـــــى أن يجـــــد الفرصـــــة ويغتصـــــبها الفـــــظ’  المعل ـــــه  ، إل ، لكن
، لكنـــــه  يطلقهـــــا زوجهـــــا المحـــــامى بضـــــغوط مـــــن أســـــرته.  أمهـــــا تقتلـــــه

، وتـــــأتى نهايـــــة مأســـــاوية فـــــى الوقـــــت  يســـــتمر فـــــى الـــــدفاع عـــــن أمهـــــا
  . ، وهذا أسوأ ما فى األمر الذى تهيأت أنت فيه لنهاية سعيدة

   المرأة والمخاطر 
Cagney & Lacey 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)    ف  ( ١٩٨١أميركا 
CBS [Mace Neufeld Productions; Filmways]. ExcP: 

Barney Rosenzweig. M: Mark Snow. E: Gregory Prange, 
Michael Hill. PD: Douglas Higgins. DPh: Albert J. Dunk. 
TP: Barbara Avedon. From the St: Barbara Avedon, Barbara 
Corday. P: Richard M. Rosenbloom. D: Ted Post. 

Loretta Swit, Tyne Daly, Al Waxman, Joan Copeland, 
Ronald Hunter, Yvette Hawkins, Carl Lumbly, Gerard 
Parkes, Ben Hammer, Harvey Atkin, Anna Berger, Patrick 
Brymer, Neil Dainard, Lili Francks, Richard Yearwood, 
Jefferson Mappin, Nicky Fylan, Michael Gorrin, Jerry 
Jarrett, Taborah Johnson, Jack Blum, Moish Kanatkin, Gino 
Marrocco, Mina Erian Mina, Miriam Newhouse, David 
Nichols, Nick Nichols, Anni Lantuch, Jamie Dick, Dennis 
Strong, Gerry Salsberg, Reuben Singer, Tucker Smallwood, 
Caroline Yaeger, Len DoncheffEvan Routbard. 

ـــــيس  فـــــيلم صـــــغير صـــــنع تاريخـــــا فـــــى عمـــــر صـــــناعة التليفــــــزيون ، ل
فقــــط لتميــــزه كمسلســــل صــــداقة نســــائية األول مــــن نوعــــه فــــى تــــاريخ 

ــــالم الشــــرطة ، لكــــن ألن المسلســــل الــــذى نجــــم عنــــه تعــــرض لمــــا  أف
ـــم يحـــدث قـــط فـــى تـــاريخ الشـــبكات ـــه ســـى بـــى إس مـــرتين  ل ، إذ ألغت

ا منهـــا فـــى فشـــله بغـــض النظـــر عـــن تقـــديره فـــى أقـــل مـــن عـــامين اعتقـــاد
، لكنهــــا اضــــطرت إلعادتــــه فــــى كــــل مــــرة بنــــاء علــــى اإللحــــاح  النقــــدى

الفكــــــرة أن تعطــــــى مســــــاحة واســــــعة للحيــــــاة األســـــــرية .  الجمــــــاهيرى
، بينمــــــــا  والعاطفيـــــــة للبطلتـــــــين ولمشــــــــاكلهما الخصوصـــــــية كـــــــامرأتين

قصــــــة جريمــــــة مصــــــرع سمســــــار المجــــــوهرات التــــــى يتعقبانهــــــا تبــــــدو 
األولـــــى أكثـــــر تعليمـــــا وأصـــــغر .  ة واألبعـــــد نســـــبيا عـــــن الضـــــوءبســـــيط

، وتــــرأس األخــــرى التــــى تبــــدو مشــــاكلها األســــرية أكثــــر  ســــنا لحــــد مــــا
ـــاب منتصـــف العمـــر ـــى أعت ـــدا كـــامرأة متزوجـــة عل تصـــوير شـــوارع .  تعقي

، وتمثيــــل أخــــاذ مــــن البطلتــــين علــــى نحــــو  وفيــــر فــــى مدينــــة نيــــو يــــورك
ســـــى شخصـــــية العمـــــر دالـــــى نالـــــت عـــــن ميـــــرى بـــــث ال (ملفـــــت حقـــــا 

انظـــــــر .  ) جـــــــوائز إيمـــــــى الواحـــــــدة تلـــــــو األخـــــــرى ٤بالنســـــــبة لهـــــــا 
ـــــــــــــن  المحترفـــــــــــــات وعصـــــــــــــابة  “ ١٩٨٨االســـــــــــــتطرادات بـــــــــــــدءا م

كـــــــاجنى والســـــــى  “و”  العـــــــودة—كـــــــاجنى والســـــــى  “و”  الشـــــــيطان
، مــــــع  حيــــــث ال زالــــــت دالــــــى مســــــتمرة كالســــــى”  معــــــا مــــــرة أخــــــرى

، بعــــد  كــــاجنىتثبيــــت شــــارون جلــــيس فيهــــا جميعــــا فــــى دور كريســــتين  
ــــة بعــــد ممثلــــة الفــــيلم  ــــر مــــن ممثل ــــه فــــى الحلقــــات أكث أن تقلبــــت علي

، هــــن  ) ’ مــــاش ‘التــــى تحولــــت لمسلســــل  (األصــــلى لوريتــــا ســــويت 
  . مارجاريت هووليهان وميج فوستر وأخيرا جليس نفسها

  مراتى مجنونة مجنونة مجنونة 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . حلمى حليم:  إخراج
،  ، صـــــالح منصـــــور ، عمـــــاد حمـــــدى ، شـــــويكار د المهنـــــدسفـــــؤا

  . ، أحمد شكرى ، بدر الدين جمجوم نادية الجندى
ــــــــرة علــــــــى زوجهــــــــا  كوميــــــــديا فــــــــارص ، عــــــــن زوجــــــــة شــــــــديدة الغي

أنـــــــت تعـــــــرف .  ، تســـــــفر عـــــــن ثـــــــالث طلقـــــــات ومحلـــــــل الموســـــــيقار
  . ، وال يوجد فى األمر شىء آخر األبطال وتعرف التركيبة

   ٢/١مراتى مدير عام 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج
،  ، يوســـــــف شـــــــعبان ، عـــــــادل إمـــــــام ، صـــــــالح ذو الفقـــــــار شـــــــادية

  . ، كريمان ، هالة فاخر ، توفيق الدقن شفيق نور الدين
، تنــــاقش خــــروج  كوميــــديا اجتماعيــــة راقيــــة الصــــنعة والمحتــــوى معــــا

لرؤســـــاء وغيرهـــــا مـــــن المظـــــاهر ، والنفـــــاق المتفشـــــى ل المـــــرأة للعمـــــل
ــــــت كمــــــديرة لمصــــــلحة زوجهــــــا.  الســــــائدة ــــــى أت ،  قصــــــة الزوجــــــة الت

، ثــــم قصــــة اجتهادهــــا إلثبــــات  ويخفــــى هــــو أمــــام الجميــــع إنهــــا زوجتــــه
دور يخطـــــــف األضـــــــواء .  ، والصـــــــراع الخفـــــــى مـــــــع الـــــــزوج جـــــــدارتها

ــــر  ــــامرأة ترأســــه وهــــو أم ــــدين فــــوجئ ب ــــدين كموظــــف مت ــــور ال لشــــفيق ن
  . م يوم القيامةيعادل تقريبا قدو 

   ٢/١المراقبة القاتلة 
Someone to Watch Over Me 

  ق م ١٠٦)    ف/   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
Columbia. OScr: Michael Kamen. C: Joy Todd, C.S.A. 

CD: Colleen Atwood. E: Claire Simpson. PD: Jim Bissell. 
DPh: Steven Poster, A.S.C. ExcP: Ridley Scott. W: Howard 
Franklin. P: Thierry de Ganay and Harold Schneider. D: 
Ridley Scott.  AscP: Mimi Polk. Hair and MUp for Miss 
Rogers and Miss Bracco Created by Anthony Clavet. 
Someone to Watch Over Me W: George and Ira Gershwin; 
Perf and Arranged by Sting. Perf: Gene Ammons with: 
Richard Wyands, Doug Watkins and J.C. Flack; P: Michael 
Kamen. 

Tom Berenger. Mimi Rogers. Lorraine Bracco. Jerry 
Orbach. John Rubinstein. Andreas Katsulas. Daniel Hugh 
Kelly, Harley Cross. Co-Str: Tony di Benedetto, James 
Moriarty, Mark Moses.  Joanne Baron, Anthony Bishop, 
David Berman, Sharon Brecke, Peter Carew, Christopher 
Cass, Jim Paul Eilers, Suse Gilder, Mary Gillis, Billy Kane, 
Helen Lambros, Jack McGee, Meg Mundy, Jeff Nielsen, 
Harlan Cary Poe, Marily Rockafellow, Helen Tran, Harvey 
Vernon, Mark Voland, Glenn Wilder, Ronnie Rondell. 
أيــــا كــــان الموضــــوع الــــذى يصــــنعه ســــكوت فهــــو قــــادر دائمــــا علــــى 

ــــن قبــــل  (عمــــل شــــىء خــــاص األســــلوبية منــــه  أعــــداء حتــــى  “انظــــر م
”  ٢٠٠٠العـــــــــــــالم ســـــــــــــنة  “و”  وحـــــــــــــش الفضـــــــــــــاء “و”  المـــــــــــــوت

هـــــذه المـــــرة قصـــــة بوليســـــية صـــــنعت مـــــن .  ) ” شـــــياطين الظـــــالم “و
ــــ ــــه ســــكوت بــــين  ل آالف المــــراتقب ــــارن ب ، وللحــــق ال يوجــــد مــــن يق

معاصـــريه فـــى اختيـــار أشـــد الموضـــوعات اســـتهالكا ليصـــنع منهـــا أشـــد 
مخبــــــر .  ، ســــــوى عبقريــــــة مواطنــــــه ســــــتانلى كووبريــــــك األفــــــالم بريقــــــا

وســــيم ومهــــذب وجــــاد يكلــــف بحراســــة امــــرأة خرافيــــة الثــــراء الشــــاهدة 
الهـــوة الطبقيـــة الســـاحقة  ورغـــم.  الوحيـــدة لجريمـــة قتـــل أحـــد معارفهـــا

ــــا لاللتقــــاء ــــى الفــــراش نفســــه توجــــد مســــاحة م ، لكــــن دون  ، تصــــل إل
أى شـــــــــبهة افتعـــــــــال أو نهايـــــــــات ســـــــــعيدة أو أى شـــــــــىء إال اإلقنـــــــــاع 

ــــأثير الحمــــيم  التــــام ــــة (، والت ــــذات بكثــــرة مــــن اللقطــــات المقرب ،  ) بال
ــــــة  ــــــات واإلضــــــاءة الذهبي ــــــى فخفخــــــة الخلفي ــــــالطبع إبهــــــار فــــــائق ف وب

الفـــــيلم التـــــالى .  ا لـــــم تصـــــنع أى منهـــــا الســـــينما مـــــن قبـــــلتقريبـــــا كمـــــ
  . ” صراع الموت “لسكوت هو 

  
  : مرسيدس

  ’  !  عاهرة عذراء تشبه أمه ‘
  المراكبى 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٧)  ت ( ١٩٩٧مصر 
قصــــــة وســــــيناريو .  ] مــــــورال آرت [اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون 

.  ر حســـــــــينمختـــــــــا:  مخـــــــــرج أول.  م.  أحمـــــــــد عـــــــــوض:  وحـــــــــوار
، شـــــريف   نبيـــــل صـــــبحى:  إدارة اإلنتـــــاج.  محمـــــد بكـــــر:  فوتوغرافيـــــا
ــــــديكور.  كمــــــال مــــــؤثرات الصــــــورة .  محمــــــود محســــــن:  مهنــــــدس ال
موســـــيقى .  هشـــــام محســـــن:  المنـــــتج الفنـــــى.  الشـــــحرى:  وعنـــــاوين

ــــــة ــــــام:  تصــــــويرية ولحــــــن األغني ــــــدس :  المكســــــاچ.  حســــــين اإلم مهن
ــــــد/  الصــــــوت ــــــاچ.  ســــــيد حام ــــــرازقصــــــالح ع:  مونت ــــــد ال ــــــدير .  ب م
  . كريم ضياء الدين:  إخراج.  سمير فرج:  التصوير

.  أحمــــد الســــقا.  ممــــدوح وافــــى.  معــــالى زايــــد.  صــــالح الســــعدنى
،  رشـــــاد عثمـــــان.  لطفـــــى لبيـــــب.  ياســـــمين الچيالنـــــى.  أحمـــــد عقـــــل

أبـــــو .  ، مجـــــدى الســـــباعى ســـــعيد طرابيـــــك.  حســـــنى عبـــــد الجليـــــل
عمـــــــــرو عبـــــــــد :  طفـــــــــالاأل.  ، اعتـــــــــدال المصــــــــرى الفتــــــــوح عمـــــــــارة

:  باالشـــــتراك مـــــع.  عـــــزة مســـــعود:  ، الراقصـــــة ، أحمـــــد بكـــــر الســـــتار
، محمــــــــود  ، هــــــــانى مــــــــأمون ، ياســــــــمينا أغــــــــا خــــــــان وفــــــــاء ســــــــمان
، صــــــــــبرى  ، محيــــــــــى الجنــــــــــدى نــــــــــورا عبــــــــــد العزيــــــــــز.  الســــــــــويركى

ضــــــــــيوف .  ، نــــــــــورا السويســــــــــى ، محمــــــــــود علــــــــــوان اإلســــــــــكندرانى
  . ين الشربينىحس.  فؤاد خليل.  مصطفى متولى:  الفيلم

ـــــــالم  ـــــــد عرفتهـــــــا أف ـــــــا ألجـــــــود تقالي ـــــــة المفهـــــــوم طبق ـــــــديا عالي كومي
ــــــى ــــــى أرســــــاها ممــــــدوح الليث ــــــم .  التليفـــــــزيون المصــــــرى الت ــــــى ل مراكب

يخـــرج مـــن النيـــل لشـــوارع المدينـــة قـــط يقـــرر نـــزوال علـــى أمـــل زوجتـــه 
ـــــه األصـــــغر للمدرســـــة ـــــدخل ابن ـــــه أن ي هـــــذا يســـــتلزم اســـــتخراج .  وابنت

ومــــن ثــــم ال بــــد مــــن اســــتخراج بطاقــــة عائليــــة ،  شــــهادة مــــيالد للطفــــل
ـــــــه .  لنفســـــــه ـــــــزول ل ـــــــدمر ’  لألســـــــفلت ‘أول ن ـــــــه ي ـــــــد أن ـــــــذى يعتق ال
، ينتهــــى بــــأن تصــــدمه ســــيارة فــــى كــــورنيش المعــــادى ويــــدخل  البشــــر

، وتتــــــــوالى بعــــــــد ذلــــــــك الخطــــــــوات  المستشــــــــفى ويضــــــــطر للهــــــــرب
، حتــــى ضــــرورة أن  القانونيــــة لــــذلك بــــدءا مــــن إجــــراءات تحديــــد ســــنه

، وتغريمــــه  كمــــة عســــكرية باعتبــــاره متهربــــا مــــن التجنيــــديتعــــرض لمحا 
.  خمســـــة آالف جنيـــــه األمـــــر الـــــذى يصـــــبح حبكـــــة النهايـــــة المـــــؤثرة

النجــــــــاح الحقيقــــــــى فــــــــى تفــــــــادى اإلغــــــــراء المــــــــزمن بنقــــــــد الــــــــروتين 
ــــــــا كأشــــــــياء منطقيــــــــة الحكــــــــومى ،  ، فكــــــــل اإلجــــــــراءات مقدمــــــــة هن

إذا   (ة والموظفــــون أقــــرب للطيبــــة والتعــــاطف منــــه للتعنــــت والــــال مبــــاال
كـــــان هنـــــاك خطـــــأ مـــــن الناحيـــــة الواقعيـــــة فهـــــو هـــــذا وكـــــون المكاتـــــب 

، أمـــــــا  هادئـــــــة والموظفـــــــون يمنحـــــــون المـــــــواطن كـــــــل هـــــــذا الوقـــــــت
.  ) ! التفاصـــــيل القانونيـــــة واإلجرائيـــــة فتكـــــاد تكـــــون بـــــال أى أخطـــــاء

وكـــل هـــذا جعـــل محـــور .  حتـــى الغرامـــة لـــم يجعـــل منهـــا مشـــكلة كبـــرى
هـــــذا اإلنســـــان مطلـــــق الطيبـــــة  التركيـــــز شـــــىء واحـــــد هـــــو وجـــــود مثـــــل

ــــن أمــــور حياتنــــا العاديــــة البديهيــــة ألى  ــــراءة وعــــدم الخبــــرة بــــأى م والب
ـــا ـــه المدرســـة من ـــدخل ابن لحســـن .  ، وحلمـــه المتواضـــع البســـيط بـــأن ي

ـــدور ـــه بال ،   الحـــظ أن كـــان ممثـــل بقـــدرة الســـعدنى هـــو الـــذى أوكـــل إلي
، فضـــــــال عـــــــن عـــــــدم مبالغـــــــة  كـــــــذا إجـــــــادة الطـــــــاقم الـــــــداعم ألدواره

هـــذا .  كتابـــة الجيـــدة فـــى شـــىء بمـــا فيـــه ربمـــا ســـذاجة هـــذا الرجـــلال
جعــــل المحصــــلة األخيــــرة فيلمــــا رقيقــــا يخاطــــب الــــدموع والضــــحكات 

  . بحب وعمق معا
  المراهق الكبير 

  ق أأ ١١٠)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٦١مصر 
ـــــــالم [ ـــــــع األف ـــــــذهبى]  الشـــــــرق لتوزي ـــــــالم العصـــــــر ال :  قصـــــــة.  أف

، محمــــــود ذو  محمــــــد أبــــــو يوســــــف:  ســــــيناريو.  محمــــــود ذو الفقــــــار
.  حســـــين عفيفـــــى:  مونتـــــاچ.  محمـــــد أبـــــو يوســـــف:  حـــــوار.  الفقـــــار

.  علــــى حســــن:  مــــدير التصــــوير.  محــــروس زيــــادة:  مهنــــدس المنــــاظر
  . محمود ذو الفقار:  إخراج

، يوســــــف فخــــــر  ، زيــــــزى البــــــدراوى ، هنــــــد رســــــتم عمــــــاد حمــــــدى
  . ، مديحة سالم ، عايدة هالل الدين
قصـــــة فتـــــاة تتعلـــــق .  ، جيـــــد بشـــــكل عـــــام لم طريـــــف الموضـــــوعفـــــي

يتفــــتح قلبــــه لهــــذا .  بكاتــــب قصــــص عاطفيــــة متوســــط العمــــر وأعــــزب
،  ، لكــــــن ثمــــــة راقصــــــة صــــــديقة قديمــــــة لــــــه الحــــــب غيــــــر المتكــــــافئ

  . تحاول إنقاذه
    ٢/١المراهقات 

  ق أأ ١٥٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
مهنــــدس .  علــــى الزرقــــانى : قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم ماجــــدة

مـــــــدير .  ســـــــعيد الشـــــــيخ:  مونتـــــــاچ.  مـــــــاهر عبـــــــد النـــــــور:  الـــــــديكور
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  وديد سرى:  التصوير
ــــاض ، رشــــدى أباظــــة ماجــــدة ــــيض ، حســــين ري ــــت أب ــــزة  ، دول ، عزي
ـــــزى مصـــــطفى ، عـــــدلى كاســـــب حلمـــــى ، عمـــــر  ، جـــــالل عيســـــى ، زي

  . ، نادية النقراشى ذو الفقار
م المصـــــرى النمـــــوذجى عـــــن المآســـــى المترتبـــــة عـــــن مقاومـــــة الفـــــيل

ــــزواج ــــالم المراهقــــات .  األســــرة للحــــب قبــــل ال وهــــو ذروة سلســــلة أف
ــــانى ــــة “انظــــر .  المالزمــــة لنصــــف الخمســــينيات الث ــــت  “و ”  الهارب بن

أحمـــــــد ضـــــــياء  ‘وانظـــــــر أحـــــــد أهمهـــــــا لـــــــنفس طـــــــاقم .  مـــــــثال”  ١٧
ـــــــدين ـــــــن عمـــــــرى “فـــــــيلم ’  ، ماجـــــــدة ال ـــــــذ اآل.  ١٩٥٥”  أي ن التنفي

ــــر إقناعــــا ــــوق وأكث ــــوة وصــــدقا ولحظــــات عــــدة  متف ، المأســــاة أكثــــر ق
ـــة.  مـــؤثرة حقـــا ـــة وهمي ـــاهى بمغـــامرات عاطفي ـــاة تتب ، تقـــع فـــى  قصـــة فت

،  ، فترغمهــــــا أســــــرتها علــــــى زواج إجبــــــارى مــــــأزق مــــــع شــــــاب لعــــــوب
ـــى إلـــى حـــب حقيقـــى ، أيضـــا  فتنهـــار عصـــبيا بعـــد تحـــول العالقـــة األول

ـــة أخـــرى مـــن خـــال ـــاك تنويع ـــاة أخـــرىهن ـــة لفت ـــى  ل القصـــة الموازي ، والت
ــــــى إطــــــار مشــــــابه ــــــع ف ــــــى وتواضــــــع  تق ــــــراء األســــــرة األول ــــــارق ث ، والف

  . الثانية
  المراهقان 

  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . سيف الدين شوكت:  إخراج

،  ، ســـــعاد حســـــنى ، ليلـــــى طـــــاهر ، يحيـــــى شـــــاهين عمـــــاد حمـــــدى
  . ، مارى منيب يم، عبد المنعم إبراه يوسف فخر الدين

، فضـــال عـــن حــــالوة  ، ال يخلـــو مـــن االبتكــــار عمـــل كوميـــدى جيــــد
، وغيـــــر متـــــزوج أو  كالهمـــــا متوســـــط العمـــــر.  أداء البطلـــــين للـــــدورين

، كمــــا تتعلــــق هــــى  يســــعى أحــــداهما للــــزواج مــــن فتــــاة صــــغيرة.  مطلــــق
ثـــم محـــاوالت ابنتـــه إقناعـــه بالعـــدول عـــن طريـــق تمثيـــل .  أيضـــا لثرائـــه

  ! ، الذى فى مثل سنه هالحب مع صديق
  المراهقة الصغيرة 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج

، صــــــالح  ، أحمــــــد رمــــــزى ، ليلــــــى فــــــوزى ، نيللــــــى أحمــــــد مظهــــــر
  . ، صالح نظمى ، أشرف عبد الغفور منصور

ـــــــة لنيللـــــــى ـــــــانوى شـــــــديدة التلهـــــــف علـــــــى  أول نجومي ـــــــذة ث ، كتلمي
ــــــزواج ــــــد ال ــــــرفض وال ــــــاظرة بكــــــل الوســــــائل ها، ي ،  ، فتالحــــــق زوج الن

ــــة مختلفــــة.  تشــــمل االغــــراء ، وإن لــــم تخــــدم دومــــا مــــا  مــــآزق كوميدي
  . يفترض أمه مضمونا جادا

  مراهقة من األرياف 
  ق م ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٧٦مصر 

كامـــــــل :  قصـــــــة.  أفـــــــالم المصـــــــرى]  أفـــــــالم جمجـــــــوم وزبيـــــــدى [
ــــــــاچ.  الشباســــــــى ــــــــز فخــــــــرى:  مونت ــــــــد العزي ــــــــاظر.  عب محمــــــــود :  من
ـــــدير التصـــــوير.  الشـــــيخ ـــــد العظـــــيم:  م الســـــيد :  إخـــــراج.  عـــــادل عب
  . زيادة

، يوســــف فخــــر  ، ســــعيد صــــالح ، حســــن يوســــف شــــمس البــــارودى
ـــــدين ـــــى حمـــــادة ال ـــــدين ، ليل ـــــريم فخـــــر ال ـــــان ، م ، توفيـــــق  ، ســـــيد زي
ــــــونس شــــــلبى الــــــدقن ــــــل ، ي ، صــــــالح  ، نعيمــــــة الصــــــغير ، أحمــــــد نبي
  . نظمى

، تستســــــلم ســــــريعا ألول مــــــن  اة فــــــى القــــــاهرةريفيــــــة تحلــــــم بالحيــــــ
، ويقـــــرر  ، لكنهـــــا تحـــــب الشـــــاب صـــــاحب المنـــــزل يســـــعى لجســـــدها
ميلودرامــــا .  لكــــن القــــدر يخبــــئ لهــــا نهايــــة دراميــــة.  هــــو الــــزواج منهــــا



٣٢٧  

، لكنــــه يظــــل قــــاطرة  غيــــر مقنعــــة عــــن الســــذاجة والطمــــوح واإلخــــالص
  . ألحد أشهر أدوار اإلغواء فى حياة شمس البارودى

   ٢/١ن ومراهقات مراهقو 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩١مصر 
  . أحمد يحيى:  إخراج

ــــاض إلهــــام شــــاهين ــــدة ري ــــان شــــوقى ، ســــلوى خطــــاب ، عاي ،  ، حن
ـــــور ، مصـــــطفى كـــــريم صـــــالح نظمـــــى ـــــل ن ،  ، حـــــاتم ذو الفقـــــار ، وائ
ــــــد  ، عصــــــمت محمــــــود ، أيمــــــن شــــــاهين نجــــــوى فــــــؤاد ، عثمــــــان عب

،  ، يوســـــــف فـــــــوزى ، مصـــــــطفى الشـــــــامى ، مفيـــــــد عاشـــــــور المـــــــنعم
  . أشرف زكى

الـــــزواج مـــــن   (ثـــــالث صـــــديقات تجمعهـــــن الماســـــى الشخصـــــية أوال 
ــــــس  كهــــــل بــــــدال مــــــن الحبيــــــب المنشــــــود ، العمــــــل فــــــى متجــــــر مالب

، مصـــــابة بشـــــلل يســـــتغلها زوجهـــــا فـــــى  صـــــاحبته تتـــــاجر فـــــى العقـــــاقير
.  ، ومــــن ثــــم يجمعهــــن بالتــــالى شــــىء ثــــانى هــــو الهيــــروئين ) االحتيــــال

ــــهعامــــة هــــن أذكــــى مــــن أ ــــاة  ن يتناولن ــــه األهــــم إذالل الفت ــــذا ففائدت ، ل
، لكــــن  فكــــرة جيــــدة ونفــــذت بتمثيــــل جيــــد.  الثريــــة التــــى صــــادقتهن

بتوجيــــــه روتينــــــى لــــــم يحقــــــق لهــــــا المســــــحة المأســــــاوية شــــــبه القدريــــــة 
  . المفترضة من قصة كهذه

  ☺  ٢/١المراودة 
The Haunting 

  ق أأ ١١٢)   — ( ١٩٦٣أميركا 
Metro Goldwyn Mayer [Argyle Enterprises]. PD: Elliot 

Scott. DPh: David Boulton; >in Panavision®.< AscP: Denis 
Johnson; Er: Ernest Walter. SpFx: Tom Howard, F.R.P.S.; 
CameraOp: Alan McCabe; AstD: David Tomblin; RecSup: 
A.W. Watkins; SdRec: Gerry Turner; WardrobeSup: Maude 
Churchill; Claire Bloom’s Clothes by Mary Quant. 
DubbingEr: Allan Sones; C D: Irene Howard; SD: John 
Jarvis; Hairdresser: Joan Johnstone; DubbingMixer: J.B. 
Smith; Continuity: Hazel Swift; MUp: Tom Smith; 
SketchArtist: Ivor Beddoes. MCompAndCond: Humphrey 
Searle. <S: Nelson Gidding;> Based on the N The Haunting 
of Hill House: Shirley Jackson. <D: Robert Wise.> 

<Str: Julie Harris. Claire Bloom. Richard Johnson. Russ 
Tamblyn.> With: Fay Compton, Rosalie Crutchley, Lois 
Maxwell; Valentine Dyall, Diane Clare, Ronald Adam. 

أى ـ  روبـــــرت وايـــــز أحـــــد أبـــــرز النمـــــاذج الرفيعـــــة لموجـــــه األســـــتوديو 
ــــــا يكــــــون  ــــــأرفع م ــــــة ضــــــروبها ب ــــــالم بكاف ــــــذ األف ــــــذى يســــــتطيع تنفي ال

ـــــذ ـــــى ضـــــرب  التنفي ـــــه األســـــتاذية ف ـــــا إحـــــدى قطـــــع التوجي ، يعطـــــى هن
)  أو علــــى األقــــل إعــــادة تأســــيس (الرعــــب بفــــيلم يكــــاد يعــــد تأسيســــا 
كثــــر جماهيريــــة لمــــدى طويــــل وهــــو ألحــــد تصــــنيفات هــــذا الضــــرب األ

فعــــل وايـــــز هـــــذا .  ) المســـــكونة باألشـــــباح (أفــــالم المنـــــازل المــــراودة 
بأســـــتاذية وإحكـــــام مـــــذهلين رغـــــم ضـــــعف المخطوطـــــة وعـــــدم خلوهـــــا 

، وحولـــــه لواحـــــد مـــــن أكثـــــر  مـــــن الفجـــــوات والحـــــوار الســـــاذج أحيانـــــا
األفـــــالم إفزاعـــــا ورهبـــــة فـــــى تـــــاريخ الســـــينما بفضـــــل تقاناتـــــه المتفجـــــرة 

ـــــث  رصـــــينة معـــــاوال ـــــه علـــــى ب ـــــه قدرات ـــــت في ـــــى نفـــــس الوقـــــت أثب ، وف
اللمســـــــات األســـــــلوبية رفيعـــــــة الدقـــــــة والـــــــتحكم ممـــــــا يـــــــدعى عـــــــادة 

تصــــــــوير .  مناهضـــــــو ســــــــينما األســــــــتوديوهات أنهــــــــا تعــــــــوز موجهيهــــــــا
ـــزل البطـــل  ـــون يجعـــل مـــن المن ــــيد بوولت مـــذهل أســـتاذى مـــن نوعـــه لديف

متخصــــص  األحــــداث تتمحــــور حــــول فريــــق ربــــاعى.  الحقيقــــى للفــــيلم
فـــــى علـــــوم مـــــاوراء الـــــنفس يتحـــــرى مـــــا يشـــــاع عـــــن منـــــزل فـــــى النيـــــو 

ــــد عمــــره  ــــة شــــريرة ٩٠إنجالن هــــاريس عــــانس .  عامــــا مــــن قــــوى خارق
بلـــووم امـــرأة ذات .  تعـــانى مـــن عقـــدة الـــذنب بعـــد مـــوت أمهـــا مـــؤخرا
ــــة فــــى آن واحــــد ــــة وقــــدرات تخاطري ــــول مثلي ــــد .  مي چونســــون هــــو قائ

وچيـــــــا وأكثـــــــر الجميـــــــع ثقـــــــة الفريـــــــق وهـــــــو پروفيســـــــور فـــــــى األنثروپول
، وأقـــــل  وأخيـــــرا تـــــامبلين الشـــــاب الـــــذى ورث هـــــذا المنـــــزل.  واتزانـــــا

  . الجميع ألفة مع مثل هذه األمور
  مراودة ليسا 

The Haunting of Lisa 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٥كندا 

Power Pictures. PD: Bill Fleming. M: Marvin Dolgay and 
Glenn Morley. E: Ronald Sanders. DPh: Francois Protat. 
SupP: Clara George. P: Julian Marks. W: Don Henry. D: 
Don McBrearty.  ExcP: Philip Rogers. LineP: Terry 
Gould. C: Nelleke Privett -Canada, Julie Mossberg -USA. 

Cheryl Ladd. ¤ Str: Duncan Regehr. Aemilia Robinson. 
Don Allison. Kate Lynch. Tony Rosato. And Wayne 
Northrop -as Bob Marsden.  Ftr: Phil Akin, Patrick 
Galligan, Amanda Tapping, Corey Sevier, Doug O’Keeffe, 
Wayne Robson. Tabitha Lupien, Colin Fox, Rick Roberts. 
Murray Oliver, Azura Bates, Allegra Denton, David Berni, 
Robert Windsor. Katherine Trowell, Ray Doucette, Barbara 
Jones, Gwen Park, Claire Crawford. 
مدينــــة بالســــاحل الشــــرقى تــــدعى هيفـــــن ليــــك تشــــهد مصــــرع طفلــــة 

، وطفلـــة يظهـــر لهـــا شـــبح ســـيدة يطلـــب منهـــا عـــدم  فـــى متنزههـــا العـــام
ــــل ســــنوات ــــة أخــــرى قتلــــت قب ــــالحفر يجــــدون ب.  نســــيان طفل ــــل ب الفع

ـــى .  رفـــات لهـــا ـــة تحـــاول إبعـــاد ابنتهـــا عـــن القضـــية الت ـــة أم الطفل البطل
،  ألهبتهــــــا الصــــــحافة ورجــــــال الــــــدين الــــــذين رأوا فيهــــــا معجــــــزة إلهيــــــة

ــــة شــــىء وراثــــى فــــى نســــاء  لكنهــــا فــــى المقابــــل تعلــــم أن قــــدرات الرؤي
.  ال بـــــد مـــــن مواجهـــــة تبعاتهـــــا يومـــــا’  لعنـــــة ‘األســـــرة وتعـــــرف أنهـــــا 

ـــهتتجـــه الشـــكوك إلـــى  ـــزواج من ،  رئـــيس الشـــرطة الـــذى تنـــوى البطلـــة ال
  .  وإلى القس الكاثوليكى المستنير

  المراية 
  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٧٠مصر 

.  أفـــــــــالم المصـــــــــرى]  المؤسســـــــــة المصـــــــــرية العامـــــــــة للســـــــــينما [
:  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  أنـــــــدريا زانـــــــديلس:  مهنـــــــدس الصـــــــوت

أحمــــــد أبــــــو :  تصــــــويريةإعــــــداد الموســــــيقى ال.  محــــــى الــــــدين عــــــارف
أشــــــــرف علــــــــى  . عبــــــــد العلــــــــيم زكــــــــى:  ؛ الحيــــــــل الســــــــينمائية زيــــــــد

.  عــــادل عبــــد العظــــيم:  مــــدير التصــــوير.  إبــــراهيم عزقالنــــى:  اإلنتــــاج
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج

.  عـــــادل إمـــــام.  زيـــــزى مصـــــطفى.  نـــــور الشـــــريف.  نجـــــالء فتحـــــى
هيم ، إبـــــرا حســـــن مصـــــطفى.  ســـــمير صـــــبرى.  عبـــــد المـــــنعم مـــــدبولى

زوزو :  ، والفنانــــــــــة ، تغريـــــــــد البشبيشـــــــــى ، آمـــــــــال رمــــــــــزى ســـــــــعفان
ـــــل عـــــز  ســـــهير أحمـــــد:  الراقصـــــة:  باالشـــــتراك مـــــع.  شـــــكيب ، جمي
، نــــــاجى  ، عـــــاطف رزق ، أحمــــــد أبـــــو عيبــــــة ، إبــــــراهيم نصـــــر الـــــدين
،  ، ميمـــــى شـــــكيب عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم:  ضـــــيوف الشـــــرف.  ســـــيد

  . ملك سكر
ــــدى أحــــدهما المــــال  بين، فــــى عالقــــة بشــــا فتــــاة حســــناء مدللــــة ، ل

، كمـــــا تتـــــزوج أختهـــــا  ، يتـــــزوج كالهمـــــا ، واآلخـــــر العلـــــم فقـــــط فقـــــط
، فـــــى  سلســـــلة مـــــن القلـــــق واالنهيـــــار النفســـــى.  الجـــــادة فـــــى حياتهـــــا

  . عمل كان ممكنا أن يصبح أعمق كثيرا
   ٢/١مرت األيام 

  ق أأ ١١٠)   س ( ١٩٥٤مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج

،  ، وداد حمـــــــدى ، أمينـــــــة نـــــــور الـــــــدين ، يحيـــــــى شـــــــاهين ماجـــــــدة
  . ، ثريا سالم سناء جميل

،  ، جياشـــــــــة بالمشـــــــــاعر النبيلـــــــــة والتضـــــــــحية ميلودرامـــــــــا عاطفيـــــــــة
حـــب مـــن طـــرف .  نمـــوذج راقـــى ألفضـــل أفـــالم النـــوع فـــى تلـــك الفتـــرة

هــــــــذه الشــــــــقيقة مهملــــــــة .  ، ينتهــــــــى بزواجــــــــه مــــــــن شــــــــقيقتها واحـــــــد
حبيبهـــا بكـــل الطــــرق ، والبطلـــة تعـــيش معهمـــا محاولـــة اســـعاد  وماجنـــة

  . حين يعرف ما فى قلبها تهرب وتتوالى مآسيها.  فى صمت
   ٢/١المرتزقة 

Gardens of Stone 
  ق م ١١١)  رينبو/   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
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الفرقــــــة الثالثــــــة للمشــــــاة التــــــى يرجــــــع عمرهــــــا أليــــــام :  واشــــــينجتون
.  المســــــتعمرات وأداء مراســــــم دفــــــن ضــــــحايا الحــــــرب مــــــن المشــــــاة
،  البطـــل ســـارچنت ســـاخط علـــى الحـــرب مؤكـــدة الخســـارة فـــى فيتنـــام
ب ال يجـــد مـــا يفعلـــه فـــى النهايـــة ســـوى طلـــب إعطـــاء شـــىء مـــن التـــدري

چــــونز كاســــح الوجــــود   (، بموافقــــة رئيســــه المباشــــر  الحقيقــــى للجنــــود
فغاضــــــــب علــــــــى أفكــــــــاره )  ســــــــتوكويل (، أمــــــــا القائــــــــد  ) كالعــــــــادة

لــــــيس مــــــن  (عمـــــل بطــــــىء وخـــــال مــــــن اإلثـــــارة .  المضـــــادة للحــــــرب
ـــــــــــوال ســـــــــــوى سلســـــــــــلة  ـــــــــــر يحمـــــــــــل اســـــــــــم كوپ األب  “شـــــــــــىء مثي

، رغـــــم طرافـــــة الفكـــــرة وقصـــــص الحـــــب الفرعيـــــة كحـــــب  ) ” الروحـــــى
ــــه الصــــحفية  ــــن )  هيوســــتون (البطــــل لجارت ــــد اب ــــب المجن وحــــب الطال

ـــــــالجيش  ـــــــل ب ـــــــة كولوني ـــــــاة ابن .  ) ماسترســـــــون (صـــــــديقه الســـــــابق لفت
وتبقـــــى الميـــــزة الرئيســـــة جـــــو الهزيمـــــة المقـــــبض المخـــــيم علـــــى هـــــذا 

پيتـــــر ماسترســـــون و كـــــارلين جلـــــين .  المكـــــان األنيـــــق زاهـــــى األلـــــوان
لفــــيلم همــــا أبواهــــا بالفعــــل اللــــذان يلعبــــان دورى والــــدى الفتــــاة فــــى ا

  . فى الحياة الواقعية
  مرحبا أيها الحب 

  ق أأ ١٠٠)  س/   السبكى ( ١٩٦٢لبنان 
  . محمد سلمان:  إخراج

، يوســـــف  ، عبـــــد الســـــالم النابلســـــى ، ســـــامية جمـــــال نجـــــاح ســـــالم
  . ، حسن المليجى فخر الدين

مـــــن أوائـــــل القصـــــص الصـــــحراوية التـــــى حـــــاول مـــــن خاللهـــــا هـــــذا 
ــــا بنمــــاذج الســــينما الموجــــه الل ــــة منهــــا مقارن ــــانى تقــــديم نســــخة لبناني بن

، ال ســــيما مــــا قدمــــه نيــــازى مصــــطفى  المصــــرية ذات النجــــاح الضــــخم
البطلتــــان أختــــان تتوهــــان فــــى الصــــحراء .  وأحيانــــا صــــالح أبــــو ســــيف

بعـــد قليــــل .  وينضـــمان للغنـــاء والـــرقص مــــع فرقـــة متجولـــة مــــن الغجـــر
ثنتــــــــان تحبــــــــان ذات اال:  تبــــــــدأ الحبكــــــــة األساســــــــية وهــــــــى عاطفيــــــــة

  . الشخص
  مرزوقة 

  ق م ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٨٣مصر 
  . سعد عرفة:  إخراج

، ســــلوى  ، ناديــــة فهمــــى ، فــــاروق الفيشــــاوى ، بوســــى فريــــد شــــوقى
  . ، هبة ، محمد متولى محمود

.  قصــــة المتســــولة التــــى هربــــت بنقــــود أبيهــــا مــــع عشــــيقها النشــــال
ـــــر ـــــاطرة تجـــــا يخونهـــــا األخي ـــــة ، ويصـــــبح أحـــــد أب رة األخشـــــاب المهرب

حلقـــــة أخـــــرى مـــــن مسلســـــل !  ، وطبعـــــا تعـــــرف مـــــن المقصـــــود طبعـــــا
  . ، تتميز فقط بجودة التمثيل الفساد االنفتاحى

   ٢/١مرسى فوق مرسى تحت 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٨٢مصر 

  . ” األرملة تتزوج فورا “:  العرض التليفـزيونى
ـــــيلم [ :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم عـــــدلى خليـــــل]  دوالر ف

رشــــيدة :  مونتــــاچ.  فــــؤاد الظــــاهرى:  موســــيقى.  أحمــــد عبــــد الوهــــاب
:  إخــــــراج.  عبـــــد المــــــنعم بهنســـــى:  مــــــدير التصـــــوير.  عبـــــد الســـــالم

  . محمد عبد العزيز
،  ، صـــــــالح نظمـــــــى ، إكرامـــــــى ، محمـــــــود ياســـــــين ناهـــــــد شـــــــريف

  . شيرين

ـــــــا بـــــــين مصـــــــنع صـــــــعب اإلدارة ـــــــة المشـــــــتتة م أخ ، و  قصـــــــة األرمل
العامــــــل الجــــــاد .  مســــــرف مســــــتهتر وشــــــقيق للــــــزوج مطــــــارد لحــــــوح

، لكــــن تبــــدأ  ، يحــــل كــــل المشــــاكل بمــــا فيهــــا الحــــب األمــــين مرســــى
لألســــــف .  درامــــــا متوســــــطة االمتــــــاع بشــــــكل عــــــام.  المكائــــــد ضــــــده

آخـــــر أفـــــالم ناهـــــد شـــــريف أجـــــرأ نجمـــــة طـــــارت فـــــوق عـــــش الســـــينما 
  . ها، وأحد أروع النساء الالتى ظهرن على شاشت المصرية

   مرسيدس 
  ق م ١٠٠)  س/   المركز العربى ( ١٩٩٣ مصر

:  شــــــارك فـــــى الحــــــوار.  أفــــــالم مصـــــر العالميـــــة]  أفـــــالم النصـــــر [
الموســـــــــيقى .  رشـــــــــيدة عبـــــــــد الســـــــــالم:  مونتـــــــــاچ.  ســـــــــيد حجـــــــــاب

.  أنســـــى أبـــــو ســـــيف:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  محمـــــد نـــــوح:  التصـــــويرية
ـــــــتج المنفـــــــذ.  رمســـــــيس مـــــــرزوق:  مـــــــدير التصـــــــوير ـــــــل :  المن جبرائي

  . يسرى نصر اهللا:  تأليف وإخراج.  ] جابى خورى [ـ  خورى 
، تحيــــــــة   ، ســــــــيف عبــــــــد الــــــــرحمن ، زكــــــــى عبــــــــد الوهــــــــاب يســــــــرا
، مجــــــدى   ، منــــــى زكريــــــا ، منحــــــة البطــــــراوى ، عبلــــــة كامــــــل كاريوكــــــا
  . ، باسم سمرة كامل

فتــــاة تنجــــب مــــن دبلوماســــى أســــود وتتــــزوج كهــــال :  أســــرة مســــيحية
ــــا يمــــوت ــــم ت ســــرعان م ــــا آخــــر، ث ــــاريس ابن ــــى پ ــــه ف ــــن أخي .  نجــــب م

ـــــاقير ـــــاجرة عق ـــــن ت ـــــى مصـــــر م ـــــد زواجـــــه ف ، ويوصـــــى  يمـــــوت األخ بع
ـــــرة بمستشـــــفى المجـــــانين  ـــــذى نشـــــأ شـــــيوعيا وأودع لفت االبـــــن األول ال
بالبحـــــــث عـــــــن االبـــــــن الثـــــــانى للرســـــــام الـــــــذى طـــــــرده أبـــــــوه لمثليتـــــــه 

يبــــدأ البطــــل رحلــــة بحــــث أوديســــية فــــى القــــاهرة التحتيــــة .  الجنســــية
هـــــا أخيـــــه مـــــدمن للحقــــــن ويجـــــد عـــــاهرة عـــــذراء تشـــــبه أمــــــه يجـــــد في

، وفــــــى شــــــوارع حافلــــــة بالــــــدعارة والكــــــذب  األرســــــتقراطية بالضــــــبط
،  والنصـــــــب بعنـــــــف العصـــــــابات وانفجـــــــارات الجماعـــــــات اإلســـــــالمية

ـــــى ســـــيارة  ـــــدخان ف ـــــب ال ـــــن قل ـــــاهرة م ـــــون والشـــــاذ والع يخـــــرج المجن
:  هـــــــذا هـــــــو المعنـــــــى الــــــذى يستعصـــــــى طـــــــوال الوقـــــــت.  مرســــــيدس
صـــــــر المهـــــــزوم الـــــــذى يســـــــتحق الرفاهيـــــــة ضـــــــائع مـــــــا بـــــــين شـــــــعب م

ـــــأس واللصـــــوص ال يمكـــــن انكـــــار صـــــدق التجســـــيد  .  الشـــــعارات والي
ـــــة  ـــــة  (وجـــــرأة الرؤي ـــــا ســـــيرة ذاتي ـــــو جزئي ـــــار أنهـــــا ول ال ســـــيما مـــــع اعتب

،  ) ” ســـــرقات صـــــغيرة “الموجه علـــــى غـــــرار فيلمـــــه الســـــابق ـ  للكاتب
،  كمــــا هــــى  لكــــن تظــــل العيــــوب المعتــــادة فــــى مدرســــة يوســــف شــــاهين

  . ، سوء التمثيل ، قضم الكلمات تفكك السيناريو
   ٢/١المرشد 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٩مصر 
  . إبراهيم الموجى:  إخراج

ـــــــــاروق الفيشـــــــــاوى ـــــــــدى ، شـــــــــريهان ف ـــــــــاف  ، محمـــــــــود الجن ، عف
، فريــــدة  ، محمــــد رضــــا ، مجــــدى وهبــــة ، الشــــحات مبــــروك شــــعيب

،  ، ســــــامى العــــــدل فهمــــــى، ناديــــــة  ، المنتصــــــر بــــــاهللا ســــــيف النصــــــر
  . أحمد فاروق الفيشاوى:  ، الطفل زوزو نبيل

ـــــذى اســـــتولى  ـــــن الصـــــعيد والنشـــــال ال ـــــادم م ـــــين شـــــاب ق صـــــداقة ب
األول يحـــب ويتـــزوج فتـــاة هاربـــة مـــن انتقـــام أهلهـــا فـــى .  علـــى أموالـــه

الصــــــعيد بســــــبب شــــــأن عــــــاطفى مــــــرت بــــــه وهــــــى شخصــــــية محكــــــوم 
ــــــة مأســــــاوية ــــــانى يتحــــــول لمر  عليهــــــا بنهاي ــــــر ، والث شــــــد للشــــــرطة األم

ـــه ـــه وابن ـــرأب الصـــدع مـــع مطلقت ـــة ل ـــة .  الـــذى ســـيكون بداي حبكـــة فرعي
ـــــى بطـــــل مالكمـــــة عامـــــة الشخصـــــيات .  لتحـــــول الوافـــــد الصـــــعيدى إل

، لكــــن الجميـــــع أدى دوره فــــى حـــــدود  نمطيــــة وكــــذا خيـــــوط الحبكــــة
  . المخطوطة الرتيبة

  
  : المريض اإلنجليزى

  ’ !  تمر ساعتان حتى يأتى أول مشهد ساخن ‘
   ٢/١المريض اإلنجليزى 

The English Patient 
  ق م ١٦٦)  س/   إى إتش إى (١٩٩٦أميركا 

Miramax Films [Tiger Moth]. E: Walter Murch. 
Costumes: Ann Roth. OM: Gabriel Yared. PD: Stuart Craig. 
DPh: John Seale. ExcPs: Bob Weinstein, Harvey Weinstein, 
Scott Greenstein. Based on the B: Michael Ondaatje. S: 
Anthony Minghella. P: Saul Zaentz. D: Anthony Minghella. 

Ralph Fiennes. Juliette Binoche. Willem Dafoe. Kristin 
Scott Thomas. ¤ Naveen Andrews. Colin Firth. Julian 
Wadham. Jürgen Prochnow. 

ــــــم  ــــــه ل ، لكــــــن  تكــــــن كــــــل األفــــــالم ســــــيئةفــــــى العــــــام الســــــابق علي
.  لتغــــــدق عليــــــه الجــــــوائز”  القلــــــب الشــــــجاع “األكاديميــــــة اختــــــارت 

لــــذا لــــم يكــــن مســــتغربا كثيــــرا أن يحظــــى المــــريض اإلنجليــــزى بتســــع 
، وحتــــــى  ١٩٩٦، إذ كانــــــت كــــــل األفــــــالم ســــــيئة فعــــــال فــــــى  جــــــوائز

ـــم فـــيلم أميركـــى مـــن  آخـــر لحظـــة لـــم يكـــن واضـــحا إن كـــان ســـيكون ث
الم المســـــماة لجـــــائزة أحســـــن فـــــيلم أم كلهـــــا مـــــن األصـــــل بـــــين األفـــــ

هــــذا ســــيجعل هــــذه هــــى المــــرة .  الــــدول األخــــرى الناطقــــة باإلنجليزيــــة
الثانيـــة التـــى يتحـــدث فيهـــا هـــذا الكتـــاب بـــدون التبجيـــل الواجـــب عـــن 

ــــيلم ــــى أوســــكار أحســــن ف ــــيلم حــــائز عل ــــل !  ف ــــدا هــــو عمــــل حاف تأكي



٣٢٨  

ين تمامــــا دون باألخطــــاء بــــدءا مــــن إهــــدار الســــاعتين األولتــــين الضــــائعت
أن تعـــــرف أيـــــن الموضـــــوع أو حتـــــى مـــــن البطلـــــة أو أى البطلتـــــين هـــــى 
ــــذى أصــــبح ينقــــب  ــــم أنهــــا الشــــىء ال ــــى تعل موضــــوع قصــــة الحــــب الت

وانتهــــاء !  عنــــه مصــــوتو األوســــكار بهــــوس للعــــام الثــــانى علــــى التــــوالى
مــــثال مهــــد طــــويال لمشــــهد قنبلــــة  (بطريقــــة بنائــــه الخاطئــــة للمشــــاهد 

ـــــأن  ـــــوحى ب ـــــه الممرضـــــة ســـــتنفجر بمـــــا ي ـــــذى أحبت الشـــــاب الهنـــــدى ال
ـــــوتر .  ، ســـــوف يمـــــوت حتمـــــا بينوشـ  الكنديـــــة  ـــــم ببســـــاطة فـــــك الت ث

، حتــــى قبــــل أن تصــــل الفتــــاة للموقــــع وتقــــول ســــطرى  وأفــــرغ البــــالون
ــــة للســــينما .  ) حــــوار مــــثال ــــا إنــــه خيان ــــارة لمجلــــة إمپــــاير (قطع ،  العب

فــــى ، ومــــن ثــــم لــــم يــــرق لمكتــــب التــــذاكر  ) وإن علــــى ســــبيل المــــدح
علــــى .  أى مكــــان إال بعــــد الضــــجيج الــــذى أثارتــــه حولــــه األكاديميــــة

’  صــــنعها بنفســــه ‘مــــدى عقــــود هــــو تأكيــــدا صــــاحب أقــــل إيــــرادات 
ـــــــى الجـــــــائزة المـــــــذكورة  ـــــــيلم حـــــــائز عل ـــــــرـ  ف .  إن جـــــــاز هـــــــذا التعبي

تـــــروى القصـــــة كفـــــالش بـــــاك يـــــدور فـــــى مصـــــر ’  الفنـــــى ‘باألســـــلوب 
؛ حيـــــث يســـــير  ١٩٤٢و ١٩٣٨مـــــا بـــــين عـــــامى  ـ  عاصمة وصحراءـ  

، حيــــــث  ١٩٤٤هــــــذا بــــــالتوازى مــــــع الحاضــــــر فــــــى جنــــــوب إيطاليــــــا 
تتـــــولى تلـــــك الممرضـــــة طوعـــــا مصـــــاحبة البطـــــل الـــــذى احتـــــرق معظـــــم 

وال  (جســـــمه فـــــى حـــــادث طـــــائرة بالصـــــحراء المصـــــرية قـــــرب النهايـــــة 
ــــــــــأخير معلومــــــــــة كهــــــــــذه ســــــــــوى أن  نعــــــــــرف مــــــــــا الحكمــــــــــة مــــــــــن ت

ـــــه التوافـــــه  الكاتپ ـــــر الفن ‘الموجـــــه ال تعني ـــــةغي ـــــى ’  ي ـــــدقيق ف ـــــل الت مث
ــــــخ…توقيــــــت المعلومــــــات أو الحــــــرص فــــــى خلــــــق التوقعــــــات  ،  ) إل

يتضــــح أنــــه كاونــــت عضــــو .  ســــوف تكتشــــف أنــــه فــــى ســــبيله للمــــوت
ــــــــه زوجــــــــة شــــــــريكهم  ــــــــة وأحــــــــب وأحبت ــــــــة الملكي بالجمعيــــــــة الجغرافي

ــــة  ــــة األثري تومــــاس هــــى األكثــــر إشــــراقا فــــى طــــاقم  (الجديــــد فــــى البعث
الـــــزوج :  يـــــأتى أول مشـــــهد ســـــاخن ، وتمـــــر ســـــاعتان حتـــــى ) التمثيـــــل

ليهـــــوى بهـــــا محــــاوال رطـــــم هـــــذا العشـــــيق  ـ  وبها زوجتهـ  يقــــود الطـــــائرة 
،  ربمـــا تمثلـــه الـــبعض كمشـــهد غيـــر مبـــرر مـــن فـــرط عـــدم التمهيـــد لـــه (

األســــــوأ أن قصــــــة .  ) بينمــــــا المفــــــروض أن كــــــل الفــــــيلم تمهيــــــد لــــــه
لغــــة  ب’  الوقــــت بــــدل الضــــائع ‘الحــــب المــــؤثرة لــــن تبــــدأ إال فــــى هــــذا 

ــــدا إلــــى القــــاهرة إلحضــــار ســــيارة :  كــــرة القــــدم يســــير ثالثــــة أيــــام عائ
، فـــــإذا بـــــاإلنجليز يعتقـــــدون  وطبيـــــب لهـــــا إذ أصـــــيبت بجـــــراح خطيـــــرة

، وألن كـــــل شـــــىء يـــــتم فـــــى الوقـــــت  أنـــــه جاســـــوس ألمـــــانى ويعتقلونـــــه
بـــــدل الضـــــائع فـــــى األفـــــالم الفنيـــــة يهـــــرب ويبـــــادل األلمـــــان البنـــــزين 

ــــة ويعــــ ــــة الملكي ــــتبخــــرائط الجمعي ــــا يعطــــى  ود ليجــــدها قــــد مات ، وهن
الفـــــــيلم مشـــــــاهديه المخلصـــــــين الـــــــذين احتملـــــــوه كـــــــل تلـــــــك الفتـــــــرة 
الفرصـــــــة الوحيـــــــدة النفعـــــــال حقيقـــــــى ومجـــــــرد لحظـــــــة دمـــــــوع عزيـــــــزة 

ــــت مــــن عشــــاق األفكــــار ال االنفعــــاالت فســــتجد .  واحــــدة أمــــا إذا كن
ـــة فـــى الوصـــول لمغـــزى مـــا ـــيس فيلمـــا عـــن الحـــرب :  مشـــقة هائل هـــو ل

ن األحــــــــداث والعالقــــــــات الرئيســــــــة كلهــــــــا وقعــــــــت وآثارهــــــــا ذلــــــــك أ
، أيضـــا هـــو أكثــــر تشويشـــا مـــن أن تخـــرج منــــه بمغـــزى مـــا عــــن  قبلهـــا

الحــــب فهــــو يتــــراوح مــــا بــــين كــــون الحــــب حــــّول شخصــــا فاســــدا مــــن 
، ومــــا  إلــــى عاشــــق مخلــــص ـ  غير واضــــحة بدورهاـ  الــــداخل لدرجــــة مــــا 

ــــدمار والمــــوت ــــين أن الحــــب هــــو الطريــــق المــــأمون نحــــو ال ا ، أيضــــ ب
والتــــى ترويهــــا تومــــاس  (الحدوتــــة التاريخيــــة المــــأخوذة عــــن هيرودوثــــى 

، لــــم تجــــد فــــى قصــــة الفــــيلم المشــــابهة مــــا يرقــــى  ) علــــى نحــــو أخــــاذ
أمــــــا إذا كنــــــت ممــــــن ستســــــتهويهم الفرجــــــة .  لمســــــتواها األســــــطورى

، فنصــــيحتنا  علــــى التصــــوير الجميــــل للصــــحراء فــــى بعــــض المشــــاهد
  ! ” لورانس العرب “أن األجدى كثيرا أن تعيد مشاهدة 

AA: Pic; SptAs (Binoche); D; Cgr; FE; ODramaticScr; 
AD-SD (Craig -AD; Stephenie McMillan -SD); CD, Sd 
(Walter Murch, Mark Berger, David Parker, Chris 
Newman). 

AAN: A (Finnes); As (Thomas); SAdp. 

    ٢/١المزاج 
  مق  ٩٥)  س/  السبكى ( ١٩٩١مصر 
  . على عبد الخالق:  إخراج

، ســــعاد  ، ســــناء يــــونس ، أحمــــد بــــدير ، فيفــــى عبــــده مديحــــة كامــــل
  . ، أحمد الحريرى ، ندا بسيونى ، دينا عبد اهللا نصر

ســــجن القنــــاطر للنســــاء مســــرحا لتجــــارة العقــــاقير والمثليــــة الجنســــية 
واالعتـــــداء الجنســــــى علـــــى النــــــزيالت والجـــــنس مــــــع رجـــــل باإليجــــــار 

واجهــــــة بــــــين امــــــرأة راقيــــــة أدينــــــت فــــــى حــــــادث القصــــــة م.  إلــــــخ…
، وإمبراطــــورة العقــــاقير التــــى تغــــدق علــــى الجميــــع وتســــتعبدهم  ســــيارة

.  ، وتجبــــــر األولــــــى علــــــى اإلدمــــــان لعــــــدم رضــــــوخها لهــــــا إن شــــــاءت
، والثانيـــــة فيفـــــى عبـــــده تمثـــــل  األولـــــى مديحـــــة كامـــــل فـــــى دور ممتـــــاز

ختطــــــاف اال “ [’  الحــــــرارة الحمــــــراء ‘سيلفـــــــيا كريســــــتيل فــــــى فــــــيلم 
، لكــــــن  ، وترتــــــدى مثلهــــــا قمــــــيص نــــــوم طــــــوال الوقــــــت ] ” الرهيــــــب

رغــــــم تشــــــابهه أيضــــــا مــــــع الشخصــــــيات النظيــــــرة فــــــى أفــــــالم  مثــــــل 
’  ال يمكــــــن هــــــز االيقــــــاع ‘و]  ” الســــــجن الرهيــــــب “ [’  الحثالــــــة ‘
إال إنهــــــا قــــــدمت شخصــــــية مصــــــرية بالكامــــــل ]  ” ٩٢إصــــــالحية  “ [

ــــاقير الحقي ــــاجرة العق ــــى  يشــــير اســــمها أرواح لت ــــة الت ــــة الشــــهيرة روحي قي
ـــل ـــل صـــنع الفـــيلم بقلي ـــوط .  كانـــت قـــد ســـقطت قب ككـــل معظـــم الخي

،  مســــتقاة مــــن األفــــالم المــــذكورة وبالــــذات األخيــــر)  عــــدا العقــــاقير (
بمـــــا فيهـــــا االعتـــــداءات الجنســـــية ومشـــــهد الحمـــــام وشخصـــــية الفتـــــاة 

ــــا عبــــد اهللا ــــة الخجــــول دين ــــاز ومقنــــع للغاي ــــل  ، لكــــن التمصــــير ممت ، ب
كثــــــر مــــــا اســــــتفز الرقابــــــة فشــــــنت حربــــــا ضــــــروس قاتلــــــة ضــــــد لعلــــــه أ
كـــــان المنتظـــــر أن تقـــــف الصـــــحافة بجانـــــب فـــــيلم التعليـــــق .  الفـــــيلم

، لكـــــنهم ربمـــــا أحســـــوا هـــــم أيضـــــا بانتهـــــاك  االجتمـــــاعى الجـــــاد هـــــذا
، فــــإذا بهــــم لألســــف يتبنــــون موقــــف الرقابــــة إن لــــم  فيفــــى عبــــده لهــــم
ــــه ــــة الشــــرطة النســــا.  يكــــن أشــــد من ــــة ضــــمنية لتجرب ، وموقــــف  ئيةتحي

بـــــالغ التـــــأثير عنـــــد حـــــبس ســـــعاد نصـــــر انفراديـــــا بعـــــد حكـــــم االعـــــدام 
ــــه وكــــال األمــــرين يعبــــر عــــن نظــــرة .  لقتلهــــا زوجهــــا الخــــائن وتمزيقهــــا ل
وإجمــــاال هــــو أفضــــل أعمــــال كــــل .  نســــائية متميــــزة مــــن مؤلفــــة الفــــيلم

.  مــــــن ماجــــــدة خيــــــر اهللا وعلــــــى عبــــــد الخــــــالق منــــــذ ســــــنوات طويلــــــة
ـــــــرض الرئيســـــــة حســـــــب ’  خجـــــــل الجمهـــــــور ‘ ـــــــدير دار الع ـــــــر م تعبي

ــــــت  ، أحجمــــــه عــــــن العــــــرض األول للفــــــيلم ، لكــــــن بعــــــد شــــــهور توال
  . إعادات عرضه فى وسط مدينة القاهرة بنجاح

  المزيكا فى خطر 
  ق م ١٤٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٦مصر 

أفـــــالم جمـــــال ]  أفـــــالم جمـــــال الليثـــــى الهيئـــــة العامـــــة للســـــينما  [
مهنـــــــــدس .  بهجـــــــــت قمـــــــــر:  ارقصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــو .  الليثـــــــــى
ــــــديكور ــــــور:  ال ــــــد الن ــــــاج.  مــــــاهر عب .  محمــــــد حجــــــاج:  مــــــدير اإلنت

ـــــــات ـــــــح:  األغـــــــانى واإلسكتشـــــــات واألوبريت ـــــــا ري  - مـــــــدد،  هـــــــوى ي
:  ؛ تلحــــــين إبــــــراهيم رضــــــوان:  تــــــأليف:  اهللا حــــــى،  البنــــــات،  مــــــدد

ـــــــوح ـــــــانوال ،  الجامعـــــــة،  قـــــــارئ الفنجـــــــال.  محمـــــــد ن ـــــــأليف: البي :  ت
:  تــــــأليف:  دكــــــان األفــــــراح.  منيــــــر مــــــراد:  ين؛ تلحــــــ فتحــــــى قــــــورة
:  ؛ توزيــــــــع موســــــــيقى محمــــــــود الشــــــــريف:  ؛ تلحــــــــين فتحــــــــى قــــــــورة
:  تـــــأليف:  المزيكـــــا فـــــى خطـــــر،  اســـــتعراض الحـــــارة.  حســـــين جنيـــــد
:  تصــــــميم االستعراضـــــــات.  محمــــــد نـــــــوح:  ؛ تلحـــــــين فتحــــــى قــــــورة
كبيـــــــر مهندســـــــى .  أنـــــــدريا زانـــــــديلس:  المكســـــــاچ.  محمـــــــد خليـــــــل

ـــــورنصـــــ:  الصـــــوت المنـــــتج .  حســـــين أحمـــــد:  مونتـــــاچ.  رى عبـــــد الن
ـــــه الليثـــــى:  المنفـــــذ :  إخـــــراج.  ســـــمير فـــــرج:  مـــــدير التصـــــوير.  وجي

  . محمود فريد
.  لبلبـــــة:  بطولـــــة.  ¤:  فـــــى.  ســـــمير غـــــانم.  صـــــفاء أبـــــو الســـــعود

ــــــدقن ــــــق ال ــــــر.  توفي ــــــنجم الشــــــعبى الكبي محمــــــد :  باالشــــــتراك مــــــع ال
ـــــــى الشاشـــــــة.  رضـــــــا ـــــــرة عل ـــــــة محمـــــــد :  وألول م ـــــــان األغني ـــــــوح فن ن

، زوزو  مظهـــــــر أبـــــــو النجـــــــا:  باالشـــــــتراك مـــــــع.  المصـــــــرية الجديـــــــدة
،  ، ســـــيد محمـــــد ســـــعيد رضـــــوان.  ، عبـــــد الســـــالم محمـــــد شـــــكيب

ـــدالى ـــو حشـــيش ، أحمـــد فـــؤاد قاســـم ال ـــل أب ـــد  ، نبي ـــد المـــنعم عب ، عب
  . ، إبراهيم قدرى الرحمن

فـــــــيلم غنـــــــائى استعراضـــــــى متوســـــــط النجـــــــاح رغـــــــم روح الحمـــــــاس 
قصــــة فرقــــة غنائيــــة تتعــــرض لمضــــايقات ثــــرى بلطجــــى .  ة فيــــهالواضــــح

األحــــــداث فــــــى خلفيــــــات .  ، والنهايــــــة زفــــــاف ســــــعيد يحــــــب البطلــــــة
  . صيد بميناء األسكندرية ثم تنتقل لشارع محمد على بالقاهرة

  المزيكاتى 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٨مصر 
  . محمد أباظة:  إخراج

ــــان ســــعيد صــــالح ــــزة راشــــد، ع ، صــــابرين ، ســــيد زي :  ، الراقصــــة زي
، مقبولــــــة  ، حســــــين عبــــــد النبــــــى ، حســــــين إبــــــراهيم زيــــــزى مصــــــطفى

  . ، أحمد أبو عيبة ، عزت المشد علم الدين
ـــة شـــريكه رغـــم أن ابـــن  ـــه علـــى الـــزواج مـــن ابن ـــرغم ابن رجـــل بيـــزنس ي
ــــاة وهــــو نفســــه يحــــب فتــــاة أخــــرى .  زوجتــــه الراحلــــة يحــــب هــــذه الفت

ـــــه ليعـــــود  ـــــن زوجت ـــــق االب ـــــل يطل ـــــروة بعـــــد قلي لمـــــن يحـــــب مضـــــحيا بث
ـــــده ـــــروة وال ميلودرامـــــا .  ، لكـــــن المفاجـــــأة أن هـــــذه تلفظـــــه بـــــدون الث

ـــذكر فـــى  تعليـــق اجتمـــاعى فـــى معالجـــة خفيفـــة نســـبيا ، لكـــن ال تميـــز ي
  . أنماط الشخصيات أو قوة األحداث

   ٢/١المسابقة 
The Competition 

  ق م ١٢٩)   ت  ( ١٩٨٠أميركا 
Columbia. E: David Blewitt, A.C.E. OM: Lalo Schifrin. 

CD: Ruth Myers. PD: Dale Hennesy. DPh: Richard H. 
Kline, A.S.C. ExcP: Howard Pine. S: Joel Oliansky. St: Joel 
Oliansky, William Sackheim. P: William Sackheim. Piano 
Instructor, MCnslt: Jean Evensen Show. 

Richard Dreyfuss, Amy Irving, Lee Remick, Sam 
Wanamaker, Joseph Cali, Ty Henderson, Vickie Kriegler, 
Adam Stern, Bea Silvern, Philip Sterling, Gloria Stroock, 
Delia Salvi, Priscilla Pointer, James B. Sikking, Elaine 
Welton Hill, Ben Hammer, Phioh Blair, Ross Evans, 
Sterling Swanson. 

ــــانو ــــان يصــــلون للــــدور النهــــائى  ســــتة عــــازفين پي ، أربعــــة شــــبان وفتات
البطــــــل مــــــن أصــــــل أســــــرى .  لمســــــابقة للعــــــزف ذات جــــــوائز كبــــــرى

ــــــوتر ــــــه شــــــخص حــــــاد اإلرادة محــــــدد الشخصــــــية متوســــــط مت ،  ، لكن
صــــــــاحب رؤيــــــــة غريبــــــــة غيــــــــر مســــــــبوقة للمقطوعــــــــة التــــــــى ســــــــيعزفها 

وتعلمـــــت  البطلـــــة مـــــن أصـــــل ثـــــرى.  لبيتهوفــــــين ويبـــــدو مغـــــرورا عـــــادة
األخيــــــرة فــــــى سلســــــلة تلمــــــذة بــــــدأت )  ريميــــــك (علــــــى يــــــد عازفــــــة 
ــــــــاة السوفـــــــــيتية .  ببيتهوفـــــــــين نفســــــــه مــــــــا يحــــــــدث أن تختطــــــــف الفت

ـــــدأ  المرشـــــحة للمســـــابقة ويـــــؤدى هـــــذا لتأجيلهـــــا أســـــبوعا ، وهكـــــذا تب
ـــين الشـــابين ـــين البطل ـــر.  قصـــة الحـــب ب ، فضـــال عـــن  عمـــل مـــؤثر ومثي

ــــين  (عــــة وليمــــة مــــن الموســــيقى الكالســــية الرائ ليســــت بواســــطة الممثل
  . أول أفالم كاتب تمثيليات الشاشة أوليانسكى كموجه.  ) طبعا

  المساجين الثالثة 
  ق أأ ١١٨)  س/  السبكى ( ١٩٦٨مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

، نـــــوال أبــــــو  ، محمـــــد عــــــوض ، شــــــمس البـــــارودى رشـــــدى أباظـــــة
ـــــوح ـــــد المـــــنعم  ، ناهـــــد يســـــرى ، يوســـــف شـــــعبان الفت ـــــدبولى، عب ،  م

  . نادية سيف النصر
.  ، ولكـــــل هــــــدف يخصــــــه ثالثـــــة مســــــاجين يتفقـــــون علــــــى الهــــــرب

ــــع عصــــابة  ــــأة وتصــــفية حســــابات م ــــر اســــتعادة ســــرقة مخب يشــــمل األم
ـــــات ـــــر.  وغرامي ـــــى أكمـــــل  طـــــاقم إغـــــواء نســـــائى كبي ـــــدوره عل ـــــام ب ، ق

  ! وجه
   ٢/١المساطيل 

  ق م ١٠٠)  س/   حورس ( ١٩٩١مصر 
ــــــالم ا  ٢٠٠٠ســــــكرين  [  قصــــــة .  ٢٠٠٠ســــــكرين ]  لنصــــــرأف

ـــــــد حامـــــــد:  وســـــــيناريو وحـــــــوار ـــــــاج.  وحي ـــــــد :  مـــــــدير اإلنت أمـــــــين عب
، عــــــزت  ســــــهير بــــــدوى:  تنفيــــــذ الــــــديكور.  ، عــــــاطف رزق المســــــيح
ــــا.  حنفــــى ــــدس الــــديكور.  محمــــد بكــــر:  فوتوغرافي ــــد :  مهن مــــاهر عب
ـــــــدس مجـــــــدى كامـــــــل:  مكســـــــاج.  النـــــــور ـــــــوال:  المقدمـــــــة.  مهن .  ن

مجـــــدى :  المنـــــتج المنفـــــذ.  جمـــــال ســـــالمة . د:  موســـــيقى تصـــــويرية
:  مـــــدير التصـــــوير.  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  عبـــــد المســـــيح
  . حسين كمال:  إخراج.  إبراهيم صالح

أحمــــــد .  حســــــن حســــــنى.  نجــــــاح المــــــوجى.  ¤.  ليلــــــى علــــــوى
ســــعاد :  باالشــــتراك مــــع.  محمــــود حميــــدة:  والوجــــه الجديــــد.  مــــاهر

ــــــة:  ة، والفنانــــــ ، عزيــــــزة راشــــــد حســــــين ، زيــــــاد  ســــــيد حــــــاتم.  هندي
، ناديـــة  هـــانم محمـــد.  ، مصـــطفى عكاشـــة ، أحمـــد أبـــو عيبـــة مكـــوك

عبــــــد .  ، عبــــــد المــــــنعم النمــــــر ، شــــــريف عــــــز الــــــدين شــــــمس الــــــدين
،  ، عبــــــــد اهللا عبــــــــد العزيــــــــز ، محمــــــــود البرعــــــــى الســــــــالم الدهشــــــــان
، هشــــــام عبــــــد  ، ســــــلوى خيــــــرى عــــــادل القاضــــــى.  يوســــــف العســــــال

، أحمـــــد  ، معتـــــز جمـــــال الـــــدين هنـــــاء منصـــــور.  ، يوســـــف أحمـــــد اهللا
  . عبد الحميد

ــــــا  ــــــة شــــــاب غريق ــــــى جث ــــــور عل ــــــة العث ــــــدة (البداي ،  ) محمــــــود حمي
وعنــــدما تنشــــر صــــورته تتقــــدم فتــــاة علــــى أنهــــا خطيبتــــه وســــيدة علــــى 

يتضــــــح أن األولــــــى .  ) ليلــــــى علــــــوى وســــــعاد حســــــين (أنهــــــا زوجتــــــه 
رر بهـــــا ، وتـــــروى كيـــــف غـــــ قـــــد قتلـــــوه)  مســـــاطيل العنـــــوان (وشـــــلتها 

ـــــى  ـــــرى عرب ـــــم زوجهـــــا لث ـــــخ…أوال ث حشـــــد مـــــن النمـــــاذج شـــــاذة .  إل
االنحــــــــراف أتقــــــــن وحيــــــــد حامــــــــد رســــــــمها لتعطــــــــى صــــــــورة مقبضــــــــة 

، وقـــــد كـــــان إذ انبـــــرت كـــــل األقـــــالم تؤكـــــد أن مصـــــر أعظـــــم  وصـــــادمة
  ! ’ مساطيل ‘وأطهر من أن يكون بها 

   ٢/١مسافر بال طريق 
  ق م ١٠٠)   س/  الليثى ( ١٩٨١السعودية 

قصـــــة وســـــيناريو .  العربيـــــة لإلنتـــــاج اإلعالمـــــى]  نـــــوار للســـــينمااأل [
ــــــاوى:  وحــــــوار ــــــاظر.  شــــــريف المنب .  نهــــــاد بهجــــــت:  مهنــــــدس المن

ـــــــــغ حمـــــــــدى:  موســـــــــيقى ـــــــــاچ.  بلي ـــــــــولى:  مونت ـــــــــدير .  أحمـــــــــد مت م
  . على عبد الخالق:  إخراج.  سعيد شيمى:  التصوير

، صــــــالح  ، ماجــــــدة الخطيــــــب ، عفــــــاف شــــــعيب محمــــــود ياســــــين
،  ، محمــــود المليجــــى ، ســــعيد عبــــد الغنــــى ، جميــــل راتــــب رذو الفقــــا

، إحســـــــــــان  ، ميمـــــــــــى جمـــــــــــال ، محســـــــــــن ســـــــــــرحان زوزو ماضـــــــــــى
ــــدة ســــيف النصــــر ، ملــــك الجمــــل ، فــــاروق نجيــــب القلعــــاوى ،  ، فري
  . ، فاروق يوسف أحمد أباظة

، العتـــــداء عصـــــابة عليـــــه  فنـــــان تشـــــكيلى يصـــــاب بفقـــــدان الـــــذاكرة
بيلــــة بدويــــة وحبــــه مــــع إحــــدى فــــى آثــــار األقصــــر وقصــــة إقامتــــه فــــى ق

أيهمـــــا …، ثـــــم قصـــــة بحـــــث خطيبتـــــه عنـــــه حتـــــى تصـــــل لـــــه  بناتهـــــا
ـــــار ـــــال حصـــــر تخت ـــــى وإن كانـــــت مكـــــررة ب ـــــدة حت ، لكـــــن  ؟ فكـــــرة جي

علــــى األقــــل .  ذلــــك فــــى فــــيلم غيــــر عميــــق بــــل وبطــــئ بشــــكل عــــام
ــــه خــــالل أقــــل مــــن ”  وضــــاع حبــــى هنــــاك “انظــــر  الــــذى يعــــد إعــــادة ل

  ! عام واحد
   ٥٧المسافر 

Passenger 57 
  ق م ٨٣)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 

Warner Bros. C: Shari Rhodes. Co-P: Robert J. Anderson. 
M: Stanley Clarke. FE: Richard Nord. PD: Jaymes Hinkle. 
DPh: Mark Irwin. ExcP: Jonathan Sheinberg. St: Stewart 
Raffill and Dan Gordon. S: David Loughery and Dan 
Gordon. P: Lee Rich, Dan Paulson and Dylan Sellers. D: 
Kevin Hooks 

Wesley Snipes. ¤. Bruce Payne. Tom Sizemore. Alex 
Datcher. Bruce Greenwood. Elizabeth Hurley. Robert 
Hooks. Ernie Lively. 
إرهـــــابى طـــــائرات فـــــائق الدمويـــــة مـــــن أصـــــل أرســـــتقراطى إنجليــــــزى 

.  ، حيـــــــث انتهــــــت بقتلـــــــه لوالـــــــده ة قهريـــــــة علــــــى مـــــــا يفهــــــموطفولــــــ
ــــــــاء نقلــــــــه بواســــــــطة رجــــــــال  يختطــــــــف طــــــــائرة بمســــــــاعدة أتباعــــــــه أثن

ـــــيس ـــــوس أنچل ـــــانى ل ـــــن مب ـــــة م بالصـــــدفة كـــــان .  التحقيقـــــات الفيدرالي
ــــــر مكافحــــــة إرهــــــاب معتــــــزل ، لكــــــن فــــــى طريقــــــه  علــــــى الطــــــائرة خبي

ـــــران هـــــذه  يفـــــرغ عمـــــدا.  إلســـــتالم العمـــــل كـــــرئيس أمـــــن لشـــــركة الطي
ـــــــا ويســـــــتمر  وقـــــــود الطـــــــائرة ويهـــــــبط فـــــــى مطـــــــار صـــــــغير فـــــــى لويزيان

، حتــــــى يعــــــود اإلرهــــــابى للطــــــائرة التــــــى يريــــــدها بــــــأى ثمــــــن  التهديــــــد
للهــــرب مــــن اإلعــــدام مــــن جديــــد ويتعلــــق هــــو بهــــا وهــــى تطيــــر حيــــث 

فــــيلم نشــــاط فــــائق مثيــــر طــــوال .  تبقــــى المواجهــــة األخيــــرة فــــى الجــــو
بــــــرووس پــــــين .  ع، وإن جــــــاءت النهايــــــة أســــــهل مــــــن المتوقــــــ الوقــــــت

ــــى  ــــأنتونى هــــوپكنز ف ــــذكر ب ــــى أداء دور الســــادى بلمســــات ت ــــق ف منطل
  . ” صمت الحمالن “

  المساكين 
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٥٢مصر 

ـــــيلم ـــــوردانى:  قصـــــة.  نحـــــاس ف ـــــراهيم ال ـــــز :  حـــــوار.  إب ـــــد العزي عب
.  فاركــــــــاش:  مــــــــدير التصــــــــوير.  ألبيــــــــر نجيــــــــب:  مونتــــــــاچ.  ســــــــالم

  . حسين صدقى:  سيناريو وإخراج
، وداد  ، دولـــــــت أبـــــــيض ، مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين حســـــــين صـــــــدقى

، حســـــــن  ، ســــــعاد أحمـــــــد ، محمـــــــد كامـــــــل ، ثريـــــــا فخــــــرى حمــــــدى
باالشـــــتراك مـــــع الراقصـــــة .  ] عمـــــر الجيـــــزاوى [ـ  ، الجيـــــزاوى  عســـــر
  . تحية كاريوكا:  العالمية

ميلودرامـــــــــــا عاطفيـــــــــــة تحفـــــــــــل بالخطابـــــــــــة الوطنيـــــــــــة والمـــــــــــواعظ 
حــــــب .  أفــــــالم حســــــين صــــــدقىاالجتماعيــــــة وكــــــل مــــــا يفســــــد عــــــادة 

ــــة يصــــبح ضــــابطا .  الطفولــــة تشــــتته الفــــوارق الطبقيــــة ابــــن العائلــــة الثري
هـــذا هـــو  (فـــى الجـــيش والفتـــاة الفقيـــرة تأخـــذها إلـــى النـــوادى الليليـــة 

المكـــــــان الوحيـــــــد الـــــــذى تقـــــــود ســـــــيقان بطـــــــالت األفـــــــالم المصـــــــرية 
يلتقيـــان مـــن جديـــد ويصـــمم علـــى الـــزواج منهـــا ولـــو .  ) أنفســـهن إليـــه

ـــــذهب لحـــــرب .  اســـــر  ـــــا ينقلـــــب أســـــرته طيبـــــين  ويفقـــــد ١٩٤٨ي ، هن
  . ، حتى تأتى النهاية األكثر سعادة ويستضيفونها هى وطفلها

  المسبحة الوردية 
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٨٤)  ت ( ١٩٩٧مصر 

ــــــــــة.  اتحــــــــــاد اإلذاعــــــــــة والتليفـــــــــــزيون ــــــــــة اإلنجليزي :  قصــــــــــة الكاتب
ــــــاركلى ــــــه بيســــــون:  ح الفرنســــــى؛ أعــــــدها للمســــــر  فلــــــورانس ب ؛  أندري

شـــــــــــنودة :  أعـــــــــــدها تليفــــــــــــزيونى.  محمـــــــــــد غـــــــــــالب.  د:  ترجمـــــــــــة
عبـــــــد :  ؛ تلحـــــــين إمـــــــام الصـــــــفطاوى:  األغنيـــــــة كلمـــــــات.  جـــــــرجس

:  مهنـــــدس ديكـــــور.  تحيـــــة شـــــمس الـــــدين:  ؛ غنـــــاء العظـــــيم عويضـــــة
،  ، محمــــد عبــــد الجــــواد محيــــى زايــــد:  ؛ مــــدير تصــــوير عبــــاس جمعــــة

مرســـــــــى :  ؛ إعـــــــــداد موســــــــيقى ين، محمـــــــــود حســــــــ عثمــــــــان حمــــــــزة



٣٢٩  

أيمـــــــن :  فــــــــيديو ؛ مونتـــــــاچ محمـــــــد الفقـــــــى:  ؛ مكســـــــاچ الحطـــــــاب
ـــــاج فتحـــــى ـــــدير  ، ســـــعيد عيســـــى محمـــــود الســـــويفى:  ؛ منفـــــذ إنت ؛ م
ـــــــاج ـــــــى ســـــــمير ســـــــعد:  إنت ـــــــتج الفن ـــــــد الســـــــتار حـــــــافظ:  ؛ المن ؛  عب

أيمـــــن :  أســـــرة اإلخـــــراج.  يوســـــف عثمـــــان:  المشـــــرف علـــــى اإلنتـــــاج
.  ، عبــــــد المــــــنعم عبــــــد الغنــــــى ولى ســــــعيد، عبــــــد المــــــ عبــــــد الســــــالم

  . > § محمد عبد السالم:  إخراج <
،  ، ألفـــــــت ســـــــكر ، أشـــــــرف ســـــــيف سوســـــــن بـــــــدر:  بطولـــــــة < ↑

،  ، فاطمــــة شوشــــة غريــــب محيــــى الــــدين:  تمثيــــل.  > محمــــد عنــــانى
رشــــــــوان :  وضــــــــيفا الشــــــــرف <.  ، إيمــــــــان زكريــــــــا فاطمــــــــة محمــــــــود

  . > ، على عزب توفيق
لنجـــــاح فـــــى أوائـــــل القـــــرن لـــــدى تحولهـــــا القصـــــة القصـــــيرة ســـــاحقة ا

ســـــهرة  ‘، هنـــــا فـــــى أحـــــد المـــــداخل القليلـــــة لسلســـــلة  لروايـــــة طويلـــــة
ــــــــة التــــــــى تــــــــم إنتاجهــــــــا فــــــــى )  المســــــــرح العــــــــالمى ســــــــابقا (’  أدبي

ميلودرامـــــا عاطفيـــــة شـــــبه كالســـــية رغـــــم عـــــدم اهتمــــــام .  التســـــعينيات
، عــــن رســــام شــــاب يقــــع فــــى حــــب فتــــاة وبســــبب  الســــينما كثيــــرا بهــــا

، ترحــــل هــــى فــــى رحلــــة  ا أنــــه أكثــــر شــــبابا وأقــــل حبــــا منهــــااعتقادهــــ
، وســـرعان مــــا تقــــع  ، ويعتقـــد هــــو أنهــــا ال تبادلـــه الحــــب حـــول العــــالم

لـــــه حادثـــــة صـــــيد يصـــــاب علـــــى إثرهـــــا بـــــالعمى ويـــــذهب للعـــــيش فـــــى 
ـــــــم مـــــــا حـــــــدث.  أســـــــكتالندا ـــــــدما تعـــــــود وتعل ، تقـــــــرر أن تتنكـــــــر   عن

شـــــاهد ، ليواصـــــال رحلـــــة الحـــــب عبـــــر سلســـــلة مـــــن الم كممرضـــــة لـــــه
المــــؤثرة التـــــى يتحــــدث كـــــل منهمــــا عـــــن حبــــه دون أن يعلـــــم هــــو أنـــــه 

ـــــذلك يحـــــدث الحبيبـــــة المقصـــــودة ،   ، أو تجـــــرؤ هـــــى علـــــى إخبـــــاره ب
ــــادل الخطابــــات  ــــة الســــعيدة بمشــــهد تب ــــأتى النهاي كــــل هــــذا إلــــى أن ت
ـــــــد برهـــــــة ـــــــاه بع ـــــــرد وتتلق ـــــــب ال ـــــــرأه أوال أو تكت ـــــــذى ترســـــــله وتق .  ال

ــــت أ ــــة كان قــــوى مــــن أن تفســــد فــــى هــــذا الخالصــــة أن الخامــــة الدرامي
ــــــزيونى المصـــــرى الصـــــغير ـــــاج التليف ـــــة .  اإلنت ـــــى أغني ـــــوان يشـــــير إل العن

ـــــه أمهـــــا وذلـــــك عنـــــدما  ـــــاة فـــــى حفـــــل أقامت حـــــب رقيقـــــة تنشـــــدها الفت
ـــــــة األصـــــــلية عـــــــن الحضـــــــور ، وتكـــــــون فاتحـــــــة حـــــــب  تتغيـــــــب المغني

  . البطلين وكذا طريقة كشف نفسها له فى النهاية
  المستحيل 

  ق أأ ١٠٨)   س/   لليثىا/  ت ( ١٩٦٥مصر 
  . حسين كمال:  إخراج

،  ، ســــناء جميــــل ، صــــالح منصــــور ، كمــــال الشــــناوى ناديــــة لطفــــى
  . ، فتحية شاهين ، ملك الجمل كريمة مختار

قفـــــــزة شـــــــديدة الجـــــــرأة والتطـــــــرف علـــــــى تتجاهـــــــل تمامـــــــا تقـــــــديم 
ـــــه ـــــز  حدوت ـــــى مفـــــردات الرم ـــــق صـــــراعاته عل ـــــى خل ، معتمـــــدة فقـــــط ف

ـــــى حـــــاول الســـــينمائى ـــــى  ، الت ـــــة ف ـــــراغ والروتيني ـــــاة الف بهـــــا ترجمـــــة حي
، فصــــار مســــخا  حيــــاة زوج ســــلبه والــــده كــــل مقومــــات آدميتــــه وإرادتــــه

، والمحـــــاوالت  المســـــتحيل هـــــو قهـــــر هـــــذا الضـــــياع.  شـــــبه مخنـــــث
، ثـــم مـــع جـــارة  عالقـــة مـــع فتـــاة منطلقـــة شـــبه مســـترجلة تعمـــل محاميـــة

، وحـــــــان الوقـــــــت إلعـــــــادة  كـــــــل شـــــــىء نمـــــــوذجى.  وديعـــــــة عاطفيـــــــة
  ! اف هذا الفيلم بواسطة الجمهور العريضاكتش

  مستر آرنولد
  . ” شرطى الحضانة “:  انظر

 مستر جونس 
Mr. Jones 

  ق م ١١٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
TriStar [Rastar]. C: Carrie Frazier, Shani Ginsberg. M 

Comp and Cond: Maurice Jarre. CD: Rita Ryack. E: Tom 
Rolf. PD: Waldemar Kalinowski. DPh: Juan Ruiz Anchia. 
ExcPs: Richard Gere and Jerry A. Baerwitz. P: Alan 
Greisman; Debra Greenfield. S: Eric Roth and Michael 
Cristofer; St: Eric Roth. D: Mike Figgis. 

Richard Gere. Lena Olin. And Anne Bancroft. ¤ Tom 
Irwin. Delroy Lindo. Lauren Tom. Bruce Altman, Lisa 
Malkinewicz.  ↑ Thomas Kopache, Peter Jurasik, Leon 
Singer, Anna Maria Horsford, Edward Padilla, Baha 
Jackson, Epatha Harris, Anne Lange, Lucinda Jenney, 
Taylor Negron. 
مســــــتر جـــــــونز شـــــــخص غـــــــامض مثقــــــف مرهـــــــف بـــــــل ولـــــــه بعـــــــض 

، لكنــــه يحــــاول دومــــا االنتحــــار مــــن  لعقليــــة الفائقــــة للعــــادةالقــــدرات ا
تتــــــــابع حالتــــــــه طبيبــــــــة فــــــــى مستشــــــــفى عقلــــــــى ، .  خــــــــالل الطيــــــــران

الهــــــوس  ‘لتكتشـــــف أســـــرار ماضـــــيه المـــــؤلم الــــــذى ســـــبب لـــــه هـــــذا 
، ولتقــــــع فــــــى غرامــــــه فــــــى نفــــــس الوقــــــت بمــــــا يخــــــالف  ’االكتئــــــابى 

ـــــة ـــــة ال.  قواعـــــد المهن تمثيـــــل درامـــــا نفســـــية مـــــؤثرة لكـــــن مربكـــــة ورديئ
اإلنتـــــاج الفعلـــــى يســـــبق العـــــرض بـــــأكثر مـــــن .  أحيانـــــا وزائـــــدة الطـــــول

ـــه عـــام ـــاريخ إفـــراج خالل ـــر مـــن ت ـــه أكث ـــراى ســـتار  ، تحـــدد ل ، وكانـــت ت
  . ، وقد كان تتراجع عنها بسبب تخوفات الفشل

  مستر دوالر 
  ق م ١٠٠)   س/  األصدقاء ( ١٩٩٣مصر 

ــــــد ســــــتار فــــــيلم [ ــــــاچ.  أفــــــالم محمــــــد شوشــــــة]  جول ــــــل :  مونت نبي
ــــــد:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  دراز ــــــو زي ــــــى.  أحمــــــد أب ــــــتج الفن :  المن

ــــأليف وإخــــراج.  محمــــد عســــر:  مــــدير التصــــوير.  محمــــد شوشــــة :  ت
  . أحمد عبد السالم
ـــــــــونس شـــــــــلبى ، ضـــــــــياء  ، حســـــــــين الشـــــــــربينى ، ســـــــــعاد نصـــــــــر ي

، يوســــف  ، نصــــر حمــــاد ، عبيــــر الصــــغير ، ميرنــــا المهنــــدس الميرغنــــى
مـــــــع .  ، هـــــــانم محمـــــــد جمـــــــال زغلـــــــول،  ، ليلـــــــى صـــــــابونجى عيـــــــد

  . مجموعة من بطالت الباليه المائى
، حــــول ســــايس ســــيارات أمــــام  كوميــــديا ركيكــــة وبــــال ضــــحك يــــذكر

ــــذى طالمــــا  ــــزل ال ــــع المن ــــه الحــــال فيبي ــــة يضــــيق ب ــــوادى الراقي أحــــد الن
ـــــا .  مـــــانع فـــــى بيعـــــه وعضـــــوا بالنـــــادى تتهافـــــت )  ! (هـــــذا يحيلـــــه ثري
ــــات ــــه الفتي ــــاك ج علي ــــام ، لكــــن تظــــل هن ــــه أي ــــى أحبت ــــه البســــيطة الت ارت

  . ) أفضل األشياء أداء سعاد نصر (فقره 

 ٢/١مستر سميث يذهب إلى واشينجتون 
 ☺  

Mr. Smith Goes to Washington 
  ق أأ ١٢٩)   ت  ( ١٩٣٩أميركا 

Columbia. M: Dimitti Tiornkin. E: Gene Havlick and Al 
Clark. AD: Lionel Banks. DPh: Joseph Walker. S: Sidney 
Buchman; St: Lewis R. Poster. P and D: Frank Capra. 

Jean Arthur, James Stewart, Claude Rains, Edward 
Arnold, Guy Kibbee, Thomas Mitchell, Eugene Pallette, 
Beulah Bondi, Harry Carey, H. B. Warner, Astrid Allwyn, 
Ruth Donnelly, Charles Lane, Porter Hall, Jack Carson. 
أعظـــــم الكالســـــيات السياســـــية وأحـــــد روادهـــــا وأبوهـــــا جميعـــــا مـــــن 

ــــث النجــــاح وعمــــق القيمــــة معــــا ــــى :  حي ــــور عل حــــزب يفشــــل فــــى العث
، فيرشـــــــح الكشـــــــاف  مرشـــــــح لمكـــــــان خـــــــال فـــــــى مجلـــــــس الشـــــــيوخ

ـــــا ـــــه بطـــــال قومي ـــــذى قـــــام بأعمـــــال جعلت معتقـــــدين .  الصـــــبى الريفـــــى ال
تمريـــــر أحـــــد مشـــــروعات الـــــرى الـــــذى أنهـــــم سيضـــــعونه فـــــى جيـــــوبهم ل
ـــــة لكـــــن الصـــــبى الغـــــر المنبهـــــر بكـــــل .  ســـــيحقق لهـــــم مكاســـــب طائل

ـــــــى حفظهـــــــا ـــــــة لينكـــــــولن الت ـــــــه لخطب ـــــــى والئ مـــــــن .  شـــــــىء يظـــــــل عل
،  المشــــاهد التــــى ال تنســــى دخــــو الصــــبى لمبنــــى الكــــاپيتول ألول مــــرة

وتتــــــابع النهايــــــة الطويــــــل لــــــه يخطــــــب يومــــــا كــــــامال بــــــال توقــــــف أمــــــام 
وذلـــــك انتظـــــارا لظهـــــور مـــــا يثبـــــت  )  دســـــتورىهـــــذا حـــــق  (المجلـــــس 
مـــــن أبـــــرز دالئـــــل نضـــــج الفـــــيلم أن مـــــا فعلـــــه الصـــــبى حـــــرك .  كالمـــــه

ــــورة شــــعبية بالفعــــل شــــارك فيهــــا  ــــه بطبــــع صــــحف تحمــــل  حبيبــــةث بلدت
ـــــــرة الخطبـــــــة ـــــــة وتوزيعهـــــــا بأنفســـــــهم فـــــــى فت ، لكـــــــن ألن  وثـــــــائق معين

الثــــــورات الشــــــعبية أمــــــر غيــــــر عملــــــى نــــــرى أن ذوى النفــــــوذ حاصــــــروا 
، وأجـــــروا غســـــيل مـــــخ أعالمـــــى لكـــــل  هـــــؤالء الصـــــبية تمامـــــا نشـــــاط

وال يـــــأتى اإلنقـــــاذ إال .  الـــــبالد يثبـــــت أن البطـــــل الشـــــاب هـــــو الفاســـــد
الـــــذى كـــــان )  كلـــــود رينـــــز (مـــــن تـــــيقظ ضـــــمير النائـــــب المتـــــواطىء 

دائمـــا المثــــل األعلــــى للصـــبى وصــــديق والــــده حـــين رأه يســــقط مغشــــيا 
والضـــــمير وعزيمـــــة  فاألمـــــل هنـــــا هـــــو الشـــــجاعة.  عليـــــه بعـــــد الخطبـــــة

، كــــــــذلك آرثــــــــر الســــــــكرتيرة المحنكــــــــة  دور رينــــــــز رائــــــــع.  األفــــــــراد
، لكـــــــن تتراجـــــــع فـــــــى  للنائـــــــب الشـــــــاب الســـــــاخطة المتأففـــــــة دائمـــــــا

أمــــا ســــتيوارت والمخطوطــــة .  اللحظــــة األخيــــرة وتقــــرر خــــوض معركتــــه
ـــــه وكـــــل العناصـــــر ، فمـــــن المســـــتحيل عملهـــــا بشـــــكل أفضـــــل  والتوجي

كينيـــدى وكـــان آنـــذاك ســـفيرا ألميركـــا .  قـــال عنـــه چوزيـــف پـــى.  أبـــدا
إن عــــرض مثــــل هــــذا الفــــيلم فــــى األقطــــار األجنبيــــة  ‘:  فــــى بريطانيــــا

ســـــوف يســـــبب ضـــــررا يصـــــعب تقـــــدير مـــــداه لمكانـــــة أميركـــــا فـــــى كـــــل 
بيللـــــى چــــاك يـــــذهب  ‘بعنــــوان  ١٩٧٧أعيــــد عـــــام .  ’ أرجــــاء العـــــالم
  . لكن كپارانويا نمطية دون أى من هذا التميز’  إلى واشينجتون

AA: OStr. 
AAN: Pic; A (Stewart); SptA (Carey); SptA (Rains); D; S; 

AD-SD (Banks); FE; Scr; Sd (John Livadary). 

  مستر كراتيه 
Mister Karate 

  ق م ١١٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٩٣مصر 
ــــــاج.  أفــــــالم الســــــبكى]  أفــــــالم النصــــــر أفــــــالم الســــــبكى  [ :  إنت

.  مجـــــــدى كامـــــــل:  وتصـــــــ.  ، محمـــــــد الســـــــبكى أحمـــــــد الســـــــبكى
ســــــــيد :  األغــــــــانى كلمــــــــات.  كمــــــــال الطويــــــــل:  األغــــــــانى تلحــــــــين

ناديــــة :  مونتــــاچ.  ياســــر عبــــد الــــرحمن:  موســــيقى تصــــويرية.  حجــــاب
.  رءوف توفيـــــق:  تـــــأليف.  كمـــــال عبـــــد العزيـــــز:  تصـــــوير.  شـــــكرى
  . محمد خان:  إخراج

.  ممــــدوح وافــــى.  إبــــراهيم نصــــر.  نهلــــة ســــالمة¤ .  أحمــــد زكــــى
،  عمــــــرو محمــــــد علــــــى.  ، عثمــــــان عبــــــد المــــــنعم ور الــــــديننــــــادر نــــــ

وجيــــه .  ، فــــؤاد فرغلــــى ، عــــالء مرســــى عــــالء عــــوض.  عــــدوى غيــــث
ــــديرة.  ، عــــزة كامــــل ، حســــن العــــدل عجمــــى ــــة الق زوزو :  مــــع الممثل
  . ] جمال الشاعر : بدون ائتمان . [ نبيل

، يــــــأتى إلــــــى القــــــاهرة  شــــــاب ريفــــــى ينتظــــــر تعيــــــين القــــــوى العاملــــــة
، وذلــــك كســــائس لجــــراچ فــــى  ســــلم وظيفــــة أبيــــه بعــــد موتــــهمجبــــرا ليت

ــــك .  ينبهــــر بنجــــوم الكاراتيــــه مــــن خــــالل أفــــالم الفـــــيديو.  حــــى الزمال
ـــــة لكـــــن ســـــرعان مـــــا تكســـــر ســـــاقه فـــــى حـــــادث ويصـــــبح  ـــــتعلم اللعب ي

بالقـــدرة عـــن الــــدفاع ’  الطمـــوح ‘عنـــدما يحـــبط هـــذا الحلـــم .  أعرجـــا
ة نــــــادى ، يتركــــــز األمـــــل فــــــى قصـــــة الحـــــب مــــــع موظفـــــ عـــــن الـــــنفس

ــــة شــــكوكه المتناميــــة فــــى ســــيارة فــــى .  الفـــــيديو المجــــاور حبكــــة النهاي
، حيــــــث يقــــــرر أخيــــــرا  جــــــراچ مكشــــــوف تســــــتغل كمخــــــزن للهيــــــروئين

ــــــين البطلــــــين الهشــــــين عولجــــــت .  التصــــــدى قصــــــة الــــــود فالحــــــب ب
ـــــــم  برهافـــــــة بالغـــــــة ـــــــا قـــــــد ال تحل ـــــــة ســـــــالمة قـــــــدمت أداء رقيق ، ونهل
ـــــــى.  بتكـــــــراره قـــــــط هـــــــى مرحـــــــة أساســـــــا  المشـــــــكلة أن األغـــــــانى الت

ـــــع األســـــف ـــــى نحـــــو مري ـــــام عل أجمـــــل األشـــــياء .  أفســـــدت الجـــــو الع
البدايـــــــة الســـــــاحرة للبطـــــــل يحـــــــاوره المضـــــــيف التليفــــــــزيونى جمــــــــال 

ــــامج الشــــهير  ــــق  ’ أمــــانى وأغــــانى ‘الشــــاعر فــــى البرن ــــة يوث ، مــــن ناحي
الفـــــــيلم لواحـــــــد مـــــــن أصـــــــرح وأجـــــــرأ البـــــــرامج فـــــــى بـــــــدايات عصـــــــر 

ن المــــذيع نفســــه اكتســــحه هــــذا التيــــار المفارقــــة أ (االكتســــاح الــــدينى 
، ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى يقـــــدم أحمـــــد زكـــــى واحـــــدا مـــــن  ) ! فيمـــــا بعـــــد

ــــــــة إطالقــــــــا للريفــــــــى العاطــــــــل مــــــــزيج كــــــــل  أقــــــــوى مشــــــــاهده التمثيلي
، والحلــــــم  ، والطيبــــــة والتصــــــميم الخجــــــل والصــــــراحة:  المتناقضــــــات

  . ، وهلم جرا البسيط والتفكير الواقعى
  مستر ماما 

Mr. Mom 
  ق م ٩١)    ف  ( ١٩٨٣ركا أمي

[Twentieth Century Fox] Sherwood Productions. E: 
Patrick Kennedy. M: Lee Holdridge. PD: Alfred Sweeney. 
DPh: Victor J. Kemper, A.S.C. ExcP: Aaron Spelling. Co-P: 
Harry Colomby. W: John Hughes. P: Lynn Loring and 
Lauren Shuler. D: Stan Dragoti.  AscP: Art Levinson, Bill 
Wilson. 

Michael Keaton. Teri Garr. ¤. Ann Jillian. Christopher 
Lloyd. Jeffrey Tambor. Frederick Koehler, Taliesin Jaffe, 
Courtney & Brittany White. Graham Jarvis, Miriam Flynn, 
Carolyn Seymour. And Martin Mull -as Ron Richardson.  
Tom Leopold, Cardyn Seymour, Michael Alaimo, Valri 
Bromfield, Charles Woolf. 

كوميـــــديا ممتعـــــة حققـــــت نجاحـــــا ســـــينمائيا هـــــائال رغـــــم أنهـــــا تـــــدور 
البطــــــــل .  فــــــــى جــــــــو كوميــــــــديات التليفـــــــــزيون األســــــــرية المســــــــتهلكة

، فتتقـــدم الزوجـــة لتعمــــل  مهنـــدس بمصـــنع ســـيارات يفصـــل مــــن عملـــه
، بينمـــــا يعــــانى هــــو إلــــى أن يجيـــــد  ة إعالنــــات وتــــنجح بشــــدةمصــــمم

ــــــة ــــــام باألشــــــغال المنزلي ــــــم الزوجــــــة.  القي ــــــيس الع ،  بينمــــــا يالحــــــق رئ
ـــــــت الجديـــــــد ‘تالحـــــــق الجـــــــارات  ـــــــة البي ـــــــرع .  زمـــــــيلهم’  رب مـــــــن أب

المشــــاهد إندماجــــه فـــــى الحيــــاة والصــــداقة واالهتمامـــــات مــــع أولئـــــك 
  ! الجارات وكأنه واحدة منهن بالضبط

  وبس يأخذ أجازة مستر ه
Mr. Hobbs Takes a Vacation 

  ق م ١١٦)   ت  ( ١٩٦٢أميركا 
Twentieth Century Fox. M: Henry Mancini. Song Cream 

Puff by Johnny Mercer and Henry Mancini; DPh: William 
C. Mellor, A.S.C. AD: Jack Martin Smith, Malcolm Brown; 
SD: Walter M. Scott, Stuart A. Reiss; SpPhFx: L.B. Abbott, 
A.S.C.; AstD: Joseph E. Rickards; CD: Don Feld. E: 
Marjorie Fowler, A.C.E. S: Nunnally Johnson; Based on a 
N: Edward Streeter. AscP: Marvin A. Gluck. D: Henry 
Koster. 

James Stewart. Maureen O’Hara. ¤. Fabian. John Saxon. 
Marie Wilson. Reginald Gardiner. Intrd: Lauri Peters. And 
Valerie Varda. With Lili Gentle, John McGiver, Natalie 
Trundy, Josh Peine, Minerva Urecal, Michael Burns, 
Richard Collier. 
ـــيج الزمـــرد  ـــه يقـــرران قضـــاء شـــهر أجـــازة فـــى خل ـــزنس وزوجت رجـــل بي

ــــــزوجتين فــــــى ســــــان فرانسيســــــكو ــــــين المت ــــــدعو االبنت ،  ، لكــــــن األم ت
ــــا:  فينقلــــب الهــــدف ليصــــبح حزمــــة مشــــاكل ــــة وزواج متعثــــر مادي ،  ابن

، زائــــد االبنــــة المراهقــــة  وأخـــرى مــــع شــــخص متحــــرر األفكــــار وخيــــالى
ـــــــه ـــــــپالى بـــــــوى ويكـــــــره أبي ـــــــذى يحـــــــب التليفــــــــزيون وال .  والصـــــــبى ال
دة كوميـــــــديا إجتماعيـــــــة جيـــــــدة المضـــــــمون محببـــــــة التمثيـــــــل وإن زائـــــــ

، تنتهـــــــــى بنجـــــــــاح الزوجـــــــــة المســـــــــالمة المتفتحـــــــــة والـــــــــزوج  الطـــــــــول
الســــــاخط ظاهريـــــــا الحكـــــــيم فـــــــى الـــــــداخل فـــــــى حـــــــل مشـــــــاكل كـــــــل 

  . األبناء
   ٢/١المستقبل المدمر 

Futureworld 
  ق م ١٠٤)  فنون  ( ١٩٧٦أميركا 

American. DPhs: Howard Schwartz and Gene Polito. E: 
James Mitchell. M: Fred Karlin. ExcP: Samuel Z. Arkoff. 
W: Mayo Simon and George Schenck. P: Paul N. Lazarus, 
III and James T. Aubrey. D: Richard T. Heffron.  ↑ AD: 
Trevor Williams. PSup: Elliot Schick. PExc: Harry 
Templeton. C: Betty Martin. VFxCoordinator: Brent 
Sellstrom. 

<Peter Fonda. Blythe Danner in. ¤. AlsoStr: Arthur Hill.> 
Stuart Margolin. John Ryan. <And [Yul Brynner] -as the 
Gunslinger.> Co-Str: Jim Antonio. ↑ Allen  Ludden, Robert 
Cornthwaite, Angela Greene, Darrell Larson, Nancy Bell, 
Burt Conray, Dorothy Konrad, John Fijioka, Dana Lee, 
Alex Roone, Judson Pratt, Andrew Masset, James Conner, 
Ray Holland, Mike Scott, Ed Geldard, David Perkins, 
Charles Krohn, Hirsh Scholl, Barry Gilmore, Catherine 
McClenny, Barry Gremillion, Jim Everhart, Jan Cobbler, 
Howard Finch, Paul Nuckles. 

ـــــ  ــــرب ‘اســــتطراد ل ــــى “ [’  عــــالم الغ ــــأس ]  ” الشــــيطان الخراف ال ب
هنـــا يتحـــول .  ، وإن بـــدا ال داعـــى لـــه لـــدى المقارنـــة بـــه فـــى حـــد ذاتـــه

اإلتجــــاه ليجعــــل األشـــــرار هــــم أصــــحاب مدينـــــة المالهــــى المســـــتقبلية 
بعــــد إعــــادة  (الــــذين يســــتغلون زيــــارة المشــــاهير وكبــــار المســــئولين لهــــا 

بمـــــا فيهـــــا  (وا مـــــنهم نســـــخا شـــــبيهة طبـــــق األصـــــل ليصـــــنع)  افتتاحهـــــا
ـــــذاكرة ـــــة ) ال ـــــدة للحديق !  ، فقـــــط مـــــع تعـــــديل أفكـــــارهم لتصـــــبح مؤي

، ضــــمن المــــدعوين  البطــــل صــــحفى والبطلــــة مذيعــــة تليفـــــزيونية شــــهيرة
، لكنهمـــــا يتســـــلالن  إلعطـــــاء شـــــهادة عـــــن ســـــالمة الحديقـــــة وجودتهـــــا

، حيــــــث يســــــاعدهما آخــــــر موظــــــف صــــــيانة مــــــن  لجمــــــع المعلومــــــات
ـــــين نفســـــيهما .  البشـــــر ـــــين والبطل ـــــين شـــــبيهى البطل ـــــة مطـــــاردة ب النهاي
ـــــه .  لقتلهمـــــا ـــــر يعـــــود للظهـــــور فـــــى مجـــــرد حلـــــم إصـــــطناعى جربت برين

أفضــــــل األشــــــياء التصــــــوير الفعلــــــى فــــــى .  البطلــــــة علــــــى آلــــــة خاصــــــة
هـــــو محاكـــــاة ’  عـــــالم المســـــتقبل ‘الناســـــا فـــــى هيوســـــتون حيـــــث أن 

عـــالم الغـــرب األكثـــر عنفـــا المـــدينتان األخريـــان همـــا .  لرحلـــة فضـــائية
ــــر حســــية ــــان القــــديم األكث ــــه يجمــــع ثيمــــات  .  وعــــالم اليون ــــف أن الطري

ــــرة  ــــون األثي ــــات “ (كرايت ــــل الفاتن حديقــــة  “و’  عــــالم الغــــرب ‘و”  قات
  . ، رغم عدم مشاركته نفسه فيه ) ” الديناصورات—الرعب 

  المستهترة 
  ق أأ ١١٠)   س ( ١٩٥٣مصر 
  . عبد اهللا بركات:  إخراج

، محمــــــــــود  ، شــــــــــكرى ســــــــــرحان ، لــــــــــوال صــــــــــدقى يــــــــــرة أميــــــــــرأم
  . ، عزيزة حلمى ، لطفى عبد الحميد المليجى

ــــــان ــــــاة بائســــــة بالعمــــــل الجــــــاد  :  قصــــــتان متوازيت ــــــة صــــــعود لفت رحل
، ورحلــــة هبــــوط ألخــــرى  كممرضــــة يقــــع فــــى حبهــــا مــــدير المستشــــفى
ـــــــوق لتتحـــــــول للمجـــــــون ـــــــزوج المرم ـــــــرك ال ـــــــة .  تت ـــــــا إجتماعي ميلودرام

  . فنيا أخالقية بدائية
   ٢/١مسجل خطر 

  ق م ١٢٥)   س/  الدقى ( ١٩٩١مصر 
.  وحيــــــد حامــــــد:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم مصــــــر العربيــــــة

ــــــــاچ ــــــــر:  مونت ــــــــدس .  هــــــــانى شــــــــنودة:  موســــــــيقى.  ســــــــلوى بكي مهن
.  .E.S.Cـ  ســـــــمير فـــــــرج :  تصـــــــوير.  محمـــــــود حســـــــن:  الـــــــديكور
  . سمير سيف:  إخراج

ــــــام ــــــل عــــــادل إم ــــــار ، حــــــاتم ، صــــــالح قابي ــــــد  ذو الفق ، ســــــعيد عب
، محمــــد  ، محمــــد الــــدفراوى ، ســــناء شــــافع ، مصــــطفى متــــولى الغنــــى

ــــــــين ــــــــو العين ــــــــة إيمــــــــان حمــــــــدى:  ؛ الراقصــــــــة أب ؛  هــــــــديل:  ؛ الطفل
ـــــرديس ـــــرة شـــــهاب ، ياســـــمينا ب ـــــد ، مهـــــا عـــــزت ، عبي ،  ، أحـــــالم خال

  . نجاح محمد



٣٣٠  

ثـــــالث أصـــــدقاء قـــــدامى خـــــارجون علـــــى القـــــانون خرجـــــوا للتـــــو مـــــن 
عـــــادل إمـــــام  (لآلخـــــرين )  صـــــالح قابيـــــل (لجـــــأ أحـــــدهم ي.  الســـــجن

ـــــة )  وســـــعيد عبـــــد الغنـــــى لســـــرقة شـــــركائه الـــــذين تحمـــــل عـــــنهم العقوب
ويقــــرر مصــــطفى بمشــــاركة .  بينمــــا خــــذلوه فــــى عــــالج زوجتــــه فماتــــت

،  اآلخـــــرين ســـــرقة قيمـــــة عقـــــاقير مهربـــــة قـــــدرها ثالثـــــة ماليـــــين دوالر
يـــــرة تقــــــع الشــــــق تبـــــدأ مطــــــاردة كب.  أثنـــــاء عمليــــــة التســـــلم والتســــــليم
تشــــكيلة واســــعة الطيــــف ومبتكــــرة .  األكبــــر منهــــا فــــى طريــــق الصــــعيد

بيـــــنهم مـــــثال المثلـــــى جنســـــيا وبعـــــض  (مـــــن الخـــــارجين علـــــى القـــــانون 
، يقــــــدمها الفــــــيلم بمنظــــــور إجمــــــالى يمجــــــد  ) الشــــــقراوات الفاتنــــــات

شــــــهامة عــــــالم اللصــــــوص والقتلــــــة وذلــــــك علــــــى نحــــــو فــــــائق ومقنــــــع 
م الجريمــــــــة فــــــــى الكالســــــــيات يحــــــــاكى بــــــــوعى أرقــــــــى تقاليــــــــد أفــــــــال

ــــــة القديمــــــة ــــــض مشــــــاهد نشــــــاط قويــــــة .  الهوليوودي ــــــاع جيــــــد وبع إيق
ـــــك ـــــت استحســـــانا واســـــعا  وبعضـــــها ركي ـــــى مجملهـــــا الق ، والنتيجـــــة ف

  . من الجمهور المصرى
  مسز ساندانس 

Mrs. Sundance 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٣)   ت  ( ١٩٧٤أميركا 

DPh: Michel Hugo. W: Christopher Knopf. D: Marvin 
Chomsky.  P: Stan Hough. PSup: Mark Evans; UnitPMg: 
Saul Wurtzel; AstD: Sylvan Duchovnay. AD: Carl 
Anderson; SD: Edward J. McDonald; C: Jack Baur. FE: 
Jack McSweeney, A.C.E.; PostPSup: Joseph Silver, A.C.E. 
M: Pat Williams; MSup: Lionel Newman. PExc: Richard 
Berger. 

Elizabeth Montgomery. ¤ Robert Foxworth. L.Q. Jones. 
↑ Arthur Hunnicutt, Lurene Tuttle, Claudette Nevins. 

Lorna Thayer, Robert Donner, Byron Mabe. Dean Smith, 
Jack Williams, Todd Shelhorse. 

ســـــــــــيدى التليفــــــــــــزيون يـــــــــــدلى بـــــــــــدلوه فـــــــــــى موضـــــــــــوع بـــــــــــوتش كا
ـــائق عنهمـــا  ـــد بعـــد خمســـة أعـــوام مـــن الفـــيلم الف انظر ـ  والســـاندانس كي

يتـــــــابع مـــــــا حـــــــدث إليتـــــــا پلـــــــيس بعـــــــد .  ” المغـــــــامران المحترفـــــــان “
فــــــى الخفــــــاء  (عودتهــــــا لبــــــالتيمور موطنهــــــا حيــــــث عملــــــت كمدرســــــة 

، لكنهـــــا تفاجـــــأ بعـــــرض مســـــرحى عـــــن  ) فهنـــــاك منحـــــة مقابـــــل رأســـــها
قـــــــع أحـــــــد المارشـــــــاالت مصـــــــرع بـــــــوتش وســـــــاندانس دبـــــــره فـــــــى الوا

ــــــل فــــــى  إلفزاعهــــــا ــــــم يقت ــــــر إشــــــاعة مفادهــــــا أن ســــــاندانس ل ــــــم دب ، ث
، ويـــــدس عليهـــــا چـــــاك مـــــادوكس الســـــجين التافـــــه ليســـــاعدها  بوليفــــــيا

، وذلــــــك للقــــــبض  للوصــــــول لمخبــــــأ العصــــــابة فــــــى حــــــدود وايــــــومينج
ـــــن أمـــــوال ـــــديهم م ـــــا ل ـــــنهم أو م ـــــى مـــــن تبقـــــى م ـــــدما يصـــــلون .  عل عن

، لكـــــن  لفعـــــل وتنكشـــــف الخدعـــــةللمكـــــان يتضـــــح أن الكـــــل مـــــات با
ـــــــا ـــــــار إنقاذهـــــــا مـــــــن مطارديه ـــــــص يخت ـــــــم تضـــــــاه .  الل مونتجـــــــومرى ل

الحيويــــــة التــــــى أضــــــفتها كاثــــــارين روس علــــــى الشخصــــــية فــــــى الفــــــيلم 
ــــد  األصــــلى ـــــزيونيا بع ــــه تليف ــــد ألدائ ــــدى عودتهــــا مــــن جدي ــــى ل ، أو حت

:  مطلوبـــــة ‘فـــــى فـــــيلم  ١٩٧٦بعـــــامين أى فـــــى ’  مســـــز ســـــاندانس ‘
ـــــــروف أيضـــــــا باســـــــم ’  امـــــــرأة الســـــــاندانس مســـــــز ســـــــاندانس  ‘والمع

  . ’ تركب مرة أخرى
   ٢/١مسعود سعيد ليه 

  ق م ١٠٥)  س/    ف ( ١٩٨٣مصر 
  . أحمد ثروت:  إخراج

،  ، علـــــى الشـــــريف ، وحيـــــد ســـــيف ، إســـــعاد يـــــونس ســـــعيد صـــــالح
،  ، نعيمـــة الصـــغير ، ليلـــى جمـــال ، مظهـــر أبـــو النجـــا عهـــدى صـــادق
، محمـــــــود  اهللا مختـــــــار ، ســـــــيف ، ســـــــمير صـــــــدقى نجـــــــوى ســـــــلطان

ــــــــرى ــــــــزى :  ، الراقصــــــــة ، رأفــــــــت فهــــــــيم ، حســــــــنى شــــــــريف الزهي زي
ـــــور حســـــونة ، صـــــالح يحيـــــى ، فاطمـــــة عيـــــد مصـــــطفى ، يوســـــف  ، أن
  . ، سوزان عبد الحميد ، مطاوع عويس عسال

، حــــــين  بــــــائع روبابيكيــــــا قنــــــوع يشــــــترى شــــــنطة بهــــــا نقــــــود مخبــــــأة
ــــتهم هــــو وأخــــوه بقتلهــــا ــــدها لصــــاحبتها العجــــوز ي يتكــــاتف أهــــل .  يعي

.  وحيد ســــــيفـ  ، والشــــــرير هــــــو ســــــباك جشــــــع  الحــــــارة إلنقاذهمــــــا
ــــــض لحظاتهــــــا الضــــــاحكة  ــــــديا متوســــــطة التســــــلية لكــــــن لهــــــا بع كومي

  . حقا
  مسك األسرار 

Keeping Secrets 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٦)   ت  ( ١٩٩١أميركا 

ABC. M: Patrick Williams. Er: Jim Oliver. PD: David 
Ensley. DPh: Sandi Sissel. Co-P: Lori-Etta Taub. Prs: Pat 
Finnegan, Sheldon Pinchuk. ExcPs: Suzanne Somers, Alan 
Hamel. S: Edmond Stevens. Based on the B Keeping 
Secrets: Suzanne Somers. D: John Korty.  ExcP: Freyda 
Rothstein. AscP: Angela Bromstad. C: Barbara Claman, 
C.S.A. 

Suzanne Somers. ¤. Ken Kercheval. Michael Learned. 
Kim Zimmer. James Sutorius. John Scott Clough. Michael 
Horton. Holly Fields, Colleen Casey. Susan Krebs, Rae 
Allen, Lynn Llewelyn. And David Birney -as Alan Hamel. 

 Co-Str: Jon Steuer, Norbert Weisser, John Christy Ewing. 
Jennifer Rhodes, James Emery, Oz Tortora. Ftr: Jack 
Noseworthy, Lawrence Mandley, Rick Scarry, James 
Ingersoll. Bruce Somers, Jr., Eric Close, Tom Hermann, 
Carol Swarbrick. Linda Galloway, Karole Foreman, Marc 
Siegler. 

قعيــــة للممثلــــة والكاتبــــة ســــوزان ســــومرز التــــى كانــــت قــــد القصــــة الوا
ألفتهــــا فــــى كتــــاب وتقــــوم هنــــا بتمثيلهــــا زائــــد المشــــاركة فــــى إنتاجهــــا 

ابنـــــه شـــــبه ماجنـــــة ألســــــرة .  تنفيـــــذيا مـــــع رفيـــــق حياتهـــــا آالن هاميـــــل
، تتــــزوج وتنجــــب لكنهــــا تكــــاد تخــــون  مفككــــة فــــى ســــان فرانسيســــكو

، لكنهـــــا كـــــامرأة  لـــــةتســـــعى لبيـــــزنس الترفيـــــه كموديـــــل وكممث.  زوجهـــــا
ـــــة القـــــرارات دائمـــــا مـــــا تقـــــع فـــــى مشـــــاكل وتكـــــاد  ـــــر متزن مســـــرفة وغي

، وكـــذا تكـــاد تفقـــد ابنهـــا الـــذى بحكـــم  تـــدخل الســـجن أكثـــر مـــن مـــرة
التركيـــــز علـــــى شخصـــــيتين محـــــورتين .  شخصـــــيتها تحبـــــه وتهملـــــه معـــــا

ــــذى  األب الســــكير الســــاخط عليهــــا دومــــا:  أكثــــر ممــــا عــــداهما ، وال
ـــــه كـــــل األســـــ ـــــان الخمـــــراكتســـــبت من ـــــذى أحبهـــــا  رة إدم ـــــل ال ، وهامي

بينمــــا كــــان كــــل مــــا قالتــــه عــــن نفســــها محــــض أكاذيــــب طبعــــا باســــم 
لـــــيس مثيـــــرا جـــــدا بحكـــــم عـــــدم تكثيـــــف .  ’ أســـــرار العائلـــــة ‘حفـــــظ 

هـــــل الحـــــب الـــــذى غيرهـــــا أم تجاربهـــــا الذاتيـــــة أم  (الصـــــراع الـــــدرامى 

، أم دور الطبيبــــة  تجربــــة أن كــــاد يمــــوت ابنهــــا تحــــت عجــــالت ســــيارة
، أم الكثيــــر مــــن المــــؤثرات األخــــرى المقدمــــة  لنفســــية التــــى عالجتهــــاا

، وحتــــــى نبــــــرة الصــــــدق والنقــــــد  ) ؟ بميــــــل نحــــــو التوثيــــــق ال التــــــدريم
النهايـــــة .  الـــــذاتى فيـــــه تبـــــدو مفتعلـــــة أحيانـــــا وتجميليـــــة أحيانـــــا أخـــــرى

، ولـــيس مــــا حققتـــه هــــى مــــن  الســـعيدة هــــى عـــالج األب مــــن اإلدمــــان
  . د من التخبط الدرامى، هذا فقط من أجل مزي نجاح

  مسك وعنبر 
  ق م ٩٠)   س/   ف  ( ١٩٧٣سوريا ح /  لبنان

  . أحمد ضياء الدين:  إخراج.  أفالم إلياس حداد
، ناهـــــد  ، محمـــــد رضـــــا ، أحمــــد رمـــــزى ، نهـــــاد قلعـــــى دريــــد لحـــــام

  . ، عصام رجى ، نادية جمال ، فريال كرم ، نبيلة عبيد شريف
، يطاردهــــــا قلعــــــى  ثريــــــة دريــــــد لحــــــام فــــــى مالبــــــس أرملــــــة شــــــمطاء

  ! ؟ هل تريد السؤال عن شىء آخر…ورضا 
  المشاعر الفخيمة تولد األذواق الحسنة 

Les Grands Sentiments Pons les 
Bons Gueueetons 

  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٧٣فرنسا 
[NEF] Regis Films [Robert Paillardon]. D: Michel Berny. 

OS: Michel Berny; Adaptation and Dialogues: Michel 
Berny, Andre Ruellan. M: Valdimir Cosma. DPh: Claude 
Agostini. E: Pierre Gillette. Sd: Daniel Brisseau. 

Michel Bouquet. Jean Carmet. Michel Lonsdale. ¤. Anouk 
Ferjac. Jacques Dynam. Gabrielle Doulcet. Anicee Alvina. 
Et Micheline Luccioni.  ↑ Michele Alexander, Madeleine 
Bouchez, Barbara Boutet, Jacques Cancelier, Andre Chenu, 
Sophie Chemineau. 

، اليــــــوم هــــــو وفــــــاة أم  جــــــاران شــــــبه كهلــــــين مــــــن الطبقــــــة الوســــــطى
متاعــــــب األول .  ) بوكيــــــه (وزواج ابنــــــة اآلخــــــر )  كارميــــــه (أحــــــدهما 

فــــيهم ابنــــه الصــــبى الــــذى ، بمــــا  تكمــــن مــــن ال مراعــــاة أحــــد لمشــــاعره
، وكــــذا أخيــــه الــــذى يحــــاول التــــودد إلــــى ابنــــة  يســــكر مــــع ابــــن جــــاره

ـــــة الســـــاقين طـــــوال الوقـــــت ، وهكـــــذا  الجـــــار العـــــروس الصـــــغيرة العاري
كوميــــديا ومواقــــف مبتكــــرة تســــتغل .  الحــــال مــــع الجميــــع فــــى العمــــارة

هـــذا التنـــاقض الحـــاد فـــى الســـلوكيات االجتماعيـــة فـــى خلـــق وفـــرة مـــن 
ـــــة المفارقـــــات ـــــوم الوفـــــاة تكـــــاد تطـــــابق  الذكي ـــــأن مفـــــردات ي ، علمـــــا ب

أمـــا التنــــاقض المحـــورى فهــــو بـــين أخالقيــــات !  مفـــردات يـــوم الزفــــاف
ـــــل االســـــتهتار  ـــــى مقاب ـــــورين ف ـــــرجلين الوق ـــــى ال ـــــزام ممـــــثال ف زمـــــن االلت

  .وانعدام المشاعر لدى األجيال األحدث
  المشاغب 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٥مصر 
  . مصطفىنيازى :  إخراج

  . ، محمود المليجى ، سهير المرشدى فريد شوقى
ذئـــــــــــاب  “ [’  علـــــــــــى جبهـــــــــــة الميـــــــــــاه ‘تنويعـــــــــــة مصـــــــــــرية مـــــــــــن 

.  ، مقنعـــة فــــى حـــد ذاتهــــا وبـــالطبع ال مقارنــــة مـــع األصــــل ] ” المينـــاء
الصــــراع علــــى زعامـــــة العمــــال يـــــدور مــــا بــــين رئـــــيس النقابــــة القانونيـــــة 

وأتـــــاواتهم علـــــى  وزعـــــيم بلطجيـــــة المينـــــاء الـــــذين يفرضـــــون ســـــطوتهم
ــــد مــــن ينازعــــه هــــذه الســــيادة العمــــال ــــذى ال يري يلفقــــون تهمــــة .  ، وال

أســــوأ .  لــــألول وبعــــد خروجــــه مــــن الســــجن يبــــدأ البحــــث عــــن المــــدبر
ـــــانى فـــــى  ـــــة الث األشـــــياء أن أصـــــبح تفســـــير كـــــل هـــــذا العـــــداء هـــــو رغب

  . الحصول على فتاة األول
  المشاغب ستة 

  ق م ١٠٠)  س/   مارشال ( ١٩٩١مصر 
ـــــــــال ـــــــــاچ.  م الكـــــــــروانأف الموســـــــــيقى .  عنايـــــــــات الســـــــــايس:  مونت
.  محمـــــد طـــــاهر:  مـــــدير التصـــــوير.  جمـــــال ســـــالمة.  د:  التصـــــويرية

  . محمد نبيه:  إخراج.  سمير عبد العظيم:  إنتاج
ــــراهيم  ، وحيــــد ســــيف ، هيــــاتم ، إســــعاد يــــونس محمــــد صــــبحى ، إب

  . لمياء:  ، الطفلة ، نورا ، سامى سرحان ، زيزى مصطفى خان
ـــــاد مـــــن محمـــــد صـــــبحى هـــــو ’  ســـــتة ‘.  مغـــــامرات ســـــاذجة كالمعت

ـــاجر فـــى  ـــدى صـــاحب ملهـــى ليلـــى ويت اســـمه فـــى الفـــيلم وهـــو خـــادم ل
، يتــــــرك وظيفتــــــه ويتحــــــول لشــــــراء الســــــلع  العملــــــة فــــــى ذات الوقــــــت

يشــــــترى مــــــن الراقصــــــة عشــــــيقة ذلــــــك التــــــاجر قطعــــــة .  المســــــتخدمة
ــــر المشــــروعة ــــأ فيهــــا نقــــوده غي ــــك قــــد خب ــــاث كــــان ذل بهــــا  يقــــيم.  أث
  . مشروعات خيرية ألهل حيه لكن المطاردات تبدأ خلفه

   ٢/١مشاغب فى الجيش 
Stripes 

  ق م ١٠٧)   س/    ف/   ت/  إى فـى سى  ( ١٩٨١أميركا 
  . ” فرقة المشاغبين “:  ، س ف

 Columbia. C: Karen Rea. CD: Richard Bruno. M: Elmer 
Bernstein. E: Eva Ruggiero, Michael Luciano, A.C.E., and 
Harry Keller. PD: James H. Spencer. DPh: Bill Butler, 
A.S.C. W: Len Blum & Dan Goldberg and Harold Ramis. P: 
Ivan Reitman and Dan Goldberg. D: Ivan Reitman. 

<Bill Murray. ¤. Str: Harold Ramis. Warren Oates.> P.J. 
Soles. John Larroquette. Sean Young. John Diehl, Roberta 
Leighton. Lance leGault, Conrad Dunn. John Voldetad, 
Judge Reinhold. Antone Pagan, Glenn-Michael Jones. And 
John Candy -as Ox. 
ـــــــه أحـــــــد أنجـــــــح  ـــــــى جعلت ـــــــالم رايتمـــــــان الت ـــــــى سلســـــــلة أف األول ف

فالمهــــم المــــوجهين فــــى تــــاريخ الســــينما مــــن حيــــث إيــــرادات مجمــــوع أ
ـــــدا األنجـــــح إطالقـــــا فـــــى الســـــنوات العشـــــر التاليـــــة ( ، والتـــــى  وتحدي

ــــــوق ســــــپييلبيرج  ــــــى.  إى “يف ــــــان .  ) نفســــــه فيهــــــا”  . ت شــــــابان مثقف
مــــوراى ســــائق تاكســــى .  فاشــــالن فــــى حياتهمــــا يتطوعــــان فــــى الجــــيش
ــــن الزبــــائن ــــأنق ومغــــامر لكــــن يعــــانى كثيــــرا م ــــيس مــــدرس لغــــة .  مت رام

ـــــة يالقـــــى مشـــــاق متنوعـــــ ـــــةإنجليزي ـــــرك .  ة مـــــع الطلب كالهمـــــا يقـــــرر تت
المجموعـــــــة بكاملهـــــــا مســـــــتهترة ال .  عملـــــــه والتطـــــــوع فـــــــى الجـــــــيش

ـــــا  تصـــــلح لشـــــىء ـــــدريب أساســـــى شـــــاق لكـــــنهم ســـــرعان م ، وتمـــــر بت
فـــى اللحظـــة األخيـــرة يقـــررون مواصـــلة .  يتســـببون فـــى إصـــابة مـــدربهم

التـــــدريب بأنفســـــهم خشـــــية أن يعـــــاد تـــــدريبهم مـــــرة أخـــــرى ويتخلفـــــون 
ينبهـــــر الجنـــــرال !  رج للقيـــــام بمزيـــــد مـــــن التـــــدريباتعـــــن حفـــــل التخـــــ

بجــــــــديتهم فيرســـــــــلهم إليطاليـــــــــا لتشــــــــغيل مركبـــــــــة هجوميـــــــــة حديثـــــــــة 
مـــا يحـــدث أن يأخـــذ الـــبطالن الســـيارة فـــى لقـــاء غرامـــى .  اإلمكانـــات
، وعنــــدما تالحقهمــــا الفصــــيلة تضــــل األخيــــرة إلــــى داخــــل  فــــى ألمانيــــا

تخليصـــــــهم مـــــــن اآلن علـــــــى البطلـــــــين والفتـــــــاتين .  تشيكوسلوفــــــــاكيا
  . األسر

   ٢/١المشاغبات الثالثة 
  ق م ١٢٥)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٧مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

ـــوى كـــرم مطـــاوع ـــى عل ، عـــزة  ، غـــادة الشـــمعة ، إلهـــام شـــاهين ، ليل
ـــــدين ـــــى الشـــــريف جمـــــال ال ـــــب ، عل ـــــاروق نجي ،  ، هـــــانم محمـــــد ، ف
  . عواطف تكال

كــــــان .  عامــــــا ٢٠ عــــــودة كــــــرم مطــــــاوع للســــــينما بعــــــد أكثــــــر مــــــن
ـــــش “ ـــــامرات ” ســـــيد دروي ـــــات مغ ـــــالث فتي ـــــرى ث ،  ، واالن مهـــــرب يغ

ــــــــه والســــــــفر للخــــــــارج للعــــــــودة دون علمهــــــــن بســــــــبائك  بالعمــــــــل لدي
ربمـــــا هـــــذا هـــــو الفـــــيلم صـــــاحب الـــــرقم القياســـــى فـــــى تغييـــــر .  ذهبيـــــة

مواقفــــــه !  عــــــدد الفســــــاتين فــــــى الســــــينما المصــــــرية وربمــــــا العالميــــــة
ــــــل واالســــــتط ــــــاء  رادجميعــــــا شــــــديدة التطوي ، وكلهــــــا مفتعلــــــة فــــــى أحي

،  شـــــعبية أو أرســـــتقراطية أو ريفيـــــة أو ســـــاحلية أو فـــــى اليونـــــان أيضـــــا
لمجـــــرد هـــــدف واحـــــد هـــــو تغييـــــر األزيـــــاء علـــــى األجســـــاد النســــــائية 

ــــل صــــوت كاريكــــاتورى للطــــائرة .  األربعــــة ــــة ال تصــــدق مث أخطــــاء تقاني
!  إلــــــــخ…إلــــــــخ …أو جهــــــــاز تســــــــجيل يعمــــــــل وال شــــــــريط هنــــــــاك 

يـــــة بعـــــض التلميحـــــات الخفيفـــــة اإلســـــتخدام التـــــدين الملفـــــت هـــــو جد
الميــــــزة الحقيقيــــــة :  ملحوظــــــة!  لتغطيــــــة البيزنســــــات غيــــــر المشــــــروعة
ــــه أفضــــل مــــن  ــــة إن ــــا “للمشــــاغبات الثالث ــــات حارتن الشــــبيه تمامــــا ”  بن

ـــــده بشـــــهرين ـــــذى عـــــرض بع الخطـــــأ اللغـــــوى :  ملحوظـــــة أخـــــرى.  وال
  !  للعنوان ليس مسئوليتنا

   ٢/١المشاغبات فى خطر 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٩مصر 

  . أحمد السبعاوى:  إخراج.  أفالم الجوهرة
ــــــز ، ســــــماح أنــــــور فــــــاروق الفيشــــــاوى ــــــد العزي ، حســــــين  ، دالل عب

، جليلـــــــة  ، ســـــــميرة صـــــــدقى ، ســـــــلوى خطـــــــاب ، لوســـــــى الشـــــــربينى
، حســـــين  ، عــــدوى غيـــــث ، حســـــن األســـــمر ، عمـــــاد محــــرم محمــــود
  . يش، محمد أبو حش ، أنچيل آرام الشريف

اإلســــماعيلية حيــــث ثــــرى ريفــــى يريــــد اإلســــتيالء علــــى أرض مالكهــــا 
تصـــــل أختـــــه وصـــــديقاتها فيتعرضـــــن لالختطـــــاف كنـــــوع مـــــن .  الشـــــاب

ــــــع ــــــزاز كــــــى يرضــــــخ للبي ــــــى تحــــــب البطــــــل .  االبت ــــــرى والت أخــــــث الث
ـــــارة ـــــدأ المواجهـــــات متوســـــطة اإلث ـــــرة هـــــى .  تهـــــربههن وتب هـــــذه األخي

ـــــــز ـــــــد العزي ـــــــوان دالل عب ـــــــور  ، أمـــــــا مشـــــــاغبات العن فهـــــــن ســـــــماح أن
  . وصديقاتها سلوى خطاب ولوسى وسميرة صدقى

  المشاغبات فى السجن 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٩١مصر 

.  عمــــــرو فــــــيلم]  جولــــــد ســــــتار ســــــانيالند فــــــيلم انترناشــــــيونال  [
:  مــــدير اإلنتــــاج.  عــــادل رســــتم:  منــــتج فنــــى.  فكــــرى رســــتم:  إنتــــاج

ــــاچ.  محمــــود التهــــامى ــــدير التصــــوير . فكــــرى رســــتم:  مونت علــــى :  م
  . ناصر حسين:  قصة وإخراج.  خير اهللا

، عمــــاد  ، أمــــل إبــــراهيم ، ســــارة ، ســــحر حمــــدى محمــــود الجنــــدى
، أنـــــور  ، عـــــادل عمـــــار ، أميـــــرة ســـــالم ، عثمـــــان الحمامصـــــى محـــــرم
ـــــر كـــــدوان ، شـــــفيق الشـــــايب ، ليلـــــى جمـــــال محمـــــد ، ســـــميحة  ، أمي
، عــــادل  ات صــــالح، عنايــــ ، لميــــاء األميــــر نجــــوى:  ، الطفلــــة محمــــد
، أمنيــــــة  ، محمــــــد صــــــالح عبــــــد الحلــــــيم ، هــــــدى مهــــــدى درويــــــش
،  ، ممــــــدوح إبــــــراهيم ، ثنــــــاء عبــــــد الــــــرازق ، ســــــميحة عاشــــــور ســــــالم

  . مجدى أبو دينا
فتــــاة تتصــــدى لرجــــل بيــــزنس اســــتولى علــــى ممتلكــــات ســــيدة بــــأن 

،  اآلن ابنتهــــــا متهمــــــة بالشــــــروع فــــــى قتلــــــه.  وجــــــه لهــــــا تهمــــــة زائفــــــة
أقـــل فـــيلم يحمـــل  .  يقات البطلـــة اثبـــات براءتهـــاوعلـــى خطيبهـــا وصـــد

ـــــه نجاحـــــا كـــــان مـــــن الممكـــــن لناصـــــر !  كلمـــــة مشـــــاغبات فـــــى عنوان
حســـــــين أن يكـــــــرر أمجـــــــاده مـــــــع فيفـــــــى عبـــــــده بجعـــــــل الراقصـــــــات 

  ! ، لكن سحر حمدى عاجلت الجميع باالعتزال يمثلن
   ٢/١المشاغبات والكابتن 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩١مصر 
  . الدين مصطفىحسام :  إخراج

، غــــــادة  ، هالــــــة صــــــدقى ، آثــــــار الحكــــــيم ممــــــدوح عبــــــد العلــــــيم
، بســـــــام  ، صـــــــالح عبـــــــد الحلـــــــيم ، صـــــــبرى عبـــــــد المـــــــنعم الشـــــــمعة
  . ، محسن سرحان ، وحيد حمدى ، يوسف عسال رجب

ــــــــالث مضــــــــيفات أمــــــــن يجمعهــــــــن تعلقهــــــــن بكــــــــاپتن الطــــــــائرة ،  ث
، وال  داعيـــــة ســـــالم (يتصـــــدين لعمليـــــة إرهابيـــــة هـــــدفها أحـــــد الركـــــاب 

،  فـــــى أثينـــــا تـــــرد بقيـــــة المجموعـــــة باختطـــــافهن.  ) نفهـــــم معنـــــى هـــــذا
ـــه ويخلصـــهن الكـــاپتن ـــتخلص هـــو مـــن ولههـــن ب ال شـــىء !  ؟ ، لكـــن ي

  . ، ال شىء مثير مقنع
  ☺ المشاغبان المحترفان 

Butch Cassidy and the Sundance Kid 
  ق م ١١٢)   س/    ف  ( ١٩٦٩أميركا 

Twentieth Century Fox [Campanile]. M: Burt Bacharach. 
E: John C. Howard, Richard C. Meyer. PD: Jack Martin. 
DPh: Conrad Hall. S: William Goldman. P: John Foreman. 
D: George Roy Hill. 

Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross, Strother 
Martin, Henry Jones, Jeff Corey, George Furth, Cloris 
Leachman, Ted Cassidy, Kenneth Mars, Sam Elliott. 

ـــــــة ‘القصـــــــة  ـــــــى ’  الحقيقي ـــــــد الت لبـــــــوتش كاســـــــيدى وســـــــاندانس كي
تحطــــم بشــــكل ســــاخر محبــــب وإنســــانى كــــل مــــا يحكــــى مــــن أســــاطير 



٣٣١  

ــــــــرب ــــــــدة .  الغ ــــــــاخرة وجدي ــــــــد صــــــــياغة أســــــــطورة ف واألدق أنهــــــــا تعي
ــــة تمامــــا لفــــن الســــي ــــوان مثالي بشــــر نعــــم .  نمابالكامــــل مــــن بطلــــى العن

ــــاد والمــــرح  ــــز للشــــهامة والعن ــــديا نعــــم لكنهمــــا رم ــــان نعــــم وكومي وهارب
ــــد خــــاص والحــــب ــــن جــــو عــــام جدي ــــى إطــــار م ــــد بــــوتش .  ، ف لــــم يع

ـــــب  ـــــى فـــــى  (البطـــــل المهي ـــــل أقـــــرب لشـــــخص منعـــــزل مشـــــكوك حت ب
، والســــاندانس أقــــرب لصــــبى مــــرح منــــه لــــذلك الشــــرس فــــائق  رجولتــــه

مــــــا رمــــــز للشــــــجاعة الخفيــــــة ه.  ) العنــــــف طبقــــــا لألســــــطورة الدارجــــــة
والحــــظ أن األهــــوال قــــدمت هنــــا كمجــــرد مطــــاردين صــــوروا مــــن بعيــــد 

، أمــــا عنــــدما يصــــبح اللقــــاء وجهــــا لوجــــه  دومــــا تحــــيطهم هالــــة مخيفــــة
!  المـــــــوت االنتحـــــــارى:  فـــــــإن شـــــــجاعتهما تصـــــــل ألقصـــــــى الحـــــــدود

قصــــة الشـــــهور األخيــــرة فىحياتهمـــــا حيــــث مطـــــاردة ال تــــرحم ضـــــدهما 
ــــومينج مــــوطن نشــــ ،  اطهما الرئيســــى فــــى الســــطو علــــى البنــــوكمــــن واي

، فـــــى  مـــــرورا بفشـــــلهما الـــــذريع ومعهمـــــا إيتـــــا پلـــــيس صـــــديقة األخيـــــر
، وانتهـــــاء بمعركـــــة النهايـــــة فيهـــــا والتـــــى  عمـــــل أى شـــــىء فـــــى بوليفــــــيا

ــــة كمــــا تقــــول .  أودت بحياتهمــــا ــــيس القصــــة الحقيقي ــــه ل والخالصــــة أن
تقــــــديرا  نــــــال الفــــــيلم.  العنــــــاوين إنمــــــا هــــــو أســــــطورة أخــــــرى مختلفــــــة

ــــة   خاصــــا لموســــيقى بيــــرت باكــــاراك و األمطــــار مازالــــت تتســــاقط أغني
ولحــــوار ومخطوطــــة ويلليــــام جولــــدمان وتصــــوير كــــونراد .  علــــى رأســــى

، وكــــل هــــذه نالــــت األوســــكار كمــــا قــــدر أيضــــا تمثيــــل األبطــــال  هــــول
قــــالوا عــــن كــــاترين روس أنهــــا أنهــــت مشــــهد العــــرى فــــى أول .  الثالثــــة
ـــــة ـــــل دقيق ـــــرغ للتمثي ـــــك ، لتتف ـــــد ذل ـــــدم !  ! بع ـــــد عشـــــر ســـــنوات ق بع

ــــدمان  ــــام المبكــــرة لبــــوتش وســــاندانس ‘يــــروى ’  اســــتباقا ‘جول ’  األي
، لكـــــــــن أغلـــــــــب عناصـــــــــره كانـــــــــت  ” تحـــــــــالف الشـــــــــياطين “انظر ـ  

، ناهيـــك عـــن أن نيومـــان وردفـــورد كانـــا قـــد أغلقـــا كـــل طريـــق  أضـــعف
أيضــــــا تــــــابع التليفـــــــزيون الموضــــــوع .  علــــــى تقــــــديم غيرهمــــــا للــــــدورين

  . ” مسز ساندانس “انظر أولها ـ  الم عن إيتا پليس بأف
AA: St and S Based on Material not Previously Published 

or P; Cgr; OScr of a Material Pic O or Adp; Song 
(Raindrops Keep Fallin’ on My Head -Burt Bacharach -M, 
Hal David -Lyr). 

AAN: Pic; D; Sd (William Edmundson and David 
Dockendorf). 

  المشاغبون 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . محمود فريد:  إخراج

ــــــــق  ، محمــــــــود المليجــــــــى ، نجــــــــوى فــــــــؤاد رشــــــــدى أباظــــــــة ، توفي
  . ، ثالثى أضواء المسرح ، سهير مجدى ، نيللى الدقن

لعبــــــة قــــــط وفــــــأر بــــــين زعــــــيم عصــــــابة وأحــــــد أفرادهــــــا خــــــارج مــــــن 
ــــــرفض اعطــــــا.  الســــــجن ــــــة ي ــــــه ليورطــــــه فــــــى عملي ــــــزه ب ءه نصــــــيبه ويبت

ـــــال ضـــــد إحـــــدى الســـــيدات ـــــات.  احتي ـــــن مئ ـــــم مئـــــات  واحـــــد م ، نع
.  ، أأ أفـــــالم النشـــــاط المصـــــرية درجـــــة زيـــــى التـــــى تحمـــــل عالمتـــــى 

  . وذلك على مدى سنوات الستينيات
   ٢/١مشاغبون فوق العادة 

Burglar 
  ق م ١٠٥)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨٧أميركا 

Warner Bros. [Nelvana Entertainment]. C: Marsha 
Kleinman. CD: Susan Decker. AscP: Michael Green. Co-
Pd: Joseph Loeb III & Matthew Weisman. OSongsP: 
Bernard Edwards. MScr: Sylvester Levay. E: Fredric 
Steinkamp, William Steinkamp. PD: Tood Hallowell. DPh: 
William A. Fraker, A.S.C. ExcP: Tom Jacobson. Based on 
the Bs: Lawrence Block. S: Joseph Loeb III & Matthew 
Weisman and Hugh Wilson. P: Kevin McCormick and 
Michael Hirsh. D: Hugh Wilson. 

Whoopi Goldberg. ¤. Bob Goldthwait. G. W. Bailey. 
James Handy. Anne deSalvo, John Goodman. And Lesley 
Ann Warren.  Elizabeth Ruscio. …. ↑ Also Str: Thom 
Bray. 

مصـــــــــيدة  “تنويعـــــــــة جديـــــــــدة طريفـــــــــة علـــــــــى دور جولـــــــــدبرج فـــــــــى 
هـــــــل تشـــــــارك الـــــــرأى شـــــــبه الســـــــائد أن كـــــــل  (انظر ـ  ”  الجواســـــــيس

مكـــــــــــــررة ”  الشـــــــــــــبح “و”  اللـــــــــــــون القرمـــــــــــــزى “أدوارهـــــــــــــا بـــــــــــــين 
ــــــر.  ) ! ؟ ومنســــــية ــــــة فقي ــــــا صــــــاحبة مكتب ــــــى  هن وذات ماضــــــى إجرام

، فتضــــــطر للقيــــــام بعمليـــــات ســــــرقة محــــــددة  يطاردهـــــا شــــــرطى بســـــبه
ـــــك.  لســـــداد ديونهـــــا ـــــة إطالقـــــا  هـــــى ســـــاخطة علـــــى ذل ، وغيـــــر مبالي

ـــــــدريجيا ! بالمخـــــــاطر ـــــــيلم الســـــــابق ، وت ـــــــا كمـــــــا الف ـــــــورط  ، وتمام ، ت
البدايــــة قيامهــــا بســــرقة مجــــوهرات زوج .  نفســــها فــــى جــــرائم أضــــخم

، وهــــى مطــــاردة مـــــن  ا تجــــد الــــزوج قتـــــيال، فــــإذا بهـــــ طبيــــب أســــنانها
، ومــــن ثــــم  ) جوودمــــان فــــى أحــــد أدوار مــــا قبــــل النجوميــــة (الشــــرطة 

، أو للدقـــــة بمســـــاعدة صـــــديق  ال بـــــد لهـــــا أن تكشـــــف الغـــــز بنفســـــها
، وإن كانـــــــت جولـــــــدبرج هـــــــى كـــــــل  مســـــــلى كثيـــــــرا.  ســـــــكير أبـــــــيض

  . العرض
  المشاغبون فى البحرية 

  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٩٢مصر 
:  مونتــــاچ.  فكــــرى رســــتم:  إنتــــاج.  عمــــرو فــــيلم]  كونــــت فــــيلم [

:  المنـــــتج المنفـــــذ.  فتحـــــى الحـــــداد:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  فكـــــرى رســـــتم
ناصـــــر :  إخـــــراج.  علـــــى خيـــــر اهللا:  مـــــدير التصـــــوير.  عـــــادل رســـــتم

  . حسين
، مظهـــــــر أبـــــــو  ، حـــــــاتم ذو الفقـــــــار ، أحمـــــــد راتـــــــب فيفـــــــى عبـــــــده

،  ، ســـــوزانا أمـــــل إبـــــراهيم ، ، ضـــــياء الميرغنـــــى ، محمـــــد رضـــــا النجـــــا
  . ، محمد سعد ، يحيى زكريا ، ناريمان ، صالح يحيى برديس

ـــــــدة النجـــــــاح  ـــــــديا خال ـــــــر ضـــــــرورية للكومي ـــــــة وغي ـــــــر فعال إعـــــــادة غي
أيضــــا أم تســــعى لتــــزويج ابنتهــــا مــــن .  ” إســــماعيل يــــس فــــى البحريــــة “

، وهــــــى تحــــــب مجنــــــد  الثــــــرى الــــــذى يــــــدينون لــــــه بشــــــيكات وديــــــون
ــــــة ــــــ البحري ــــــى زميلي ــــــن ، وعل ــــــه تخليصــــــها م ــــــى محاوالت ه مســــــاعدته ف
  . ورطتها

   مشاغبون فى البوليس 
Police Academy 

  ق م ٩٦)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨٤أميركا 
  . ” المشاغبون فى البوليس “:  س

[Warner Bros.] The Ladd Company. C: Fern Champion, 
Pamela Basker. MComp: Robert Folk. E: Robert Brown, 
Zach Staenberg. PD: Trevor Williams. DPh: Michael D. 
Margulies, A.S.C. S: Neal Israel & Pat Proft and Hugh 
Wilson; St: Neal Israel & Pat Proft. P: Paul Maslansky. D: 
Hugh Wilson.  ↑ PMg: Jim Margellos. 

Str: Steve Guttenberg. Kim Cattrall. G.W. Bailey. Bubba 
Smith. Donovan Scott. And George Gaynes -as 
Commandant Lassard. Also Str: Andrew Rubin, David Graf 
and Leslie Easterbrook. Debralee Scott, Michael Winslow, 
Bruce Mahler. Co-Str: Ted Ross, Scott Thomson, Brant van 
Hoffmann, Marion Ramsey, Georgina Spelvin.  ↑ …, 
Doug Lennox, George R. Robertson, Don Lake, Bill Lynn, 
Michael J. Reynolds, Joyce Gordon, Don Payne, Bruce 
McFee, Beth Amos, Araby Lockhart, Harry Greene, Gary 
Farmer, Josef Field, Gary Colwell, Jim Beanden, Fred 
Brigham, Mahco Bianco, Ted Hanlan, Braun McAsh, Rob 
Watson, Roger Dunn, Wally Bondarenko, J. Winston 
Carroll, David Clement, George Zeeman, Gino Marrocco, 
Gene Mack, Bob Collins, Danny Pawlick, Ruth Sisberg, 
Peter Cox, Danny Lima, Dwayne McLean, Brent Meyers, 
Carole Alderson, Suzanne Barker, Kimberley Boorman, 
Jayne Broughton, Julie McLeod, Karen Robyn. 
ـــــأقلم يلتحقـــــون  ـــــن عشـــــرة نمـــــاذج مـــــن الشـــــباب غيـــــر المت ـــــر م أكث
بأكاديميـــــــة للشـــــــرطة بعـــــــد أن رفـــــــع عمـــــــدة المدينـــــــة كافـــــــة القيـــــــود 

المشــــــــكلة أن ال تراجــــــــع وال .  واالختبــــــــارات علــــــــى االلتحــــــــاق بهــــــــا
،  تبعاتهــــــا باهظــــــة جــــــدا ـ  الةاالستقـ  ، والوســــــيلة الوحيــــــدة  انســــــحاب

.  وهــــى الهــــدف الوحيــــد الــــذى ال يفكــــر مــــدربهم الســــادى فــــى ســــواه
، أصـــبحت أحــــد  كوميـــديا فائقـــة لـــن يهـــدأ أو يتوقـــف ضـــحكك معهـــا

، وأحــــــــد أنجــــــــح كــــــــل كوميــــــــديات  أنجــــــــح كوميــــــــديات الثمانينيــــــــات
ــــــــق كــــــــزعيم هــــــــذه الشــــــــلة .  الفــــــــارص الســــــــينمائية جــــــــوتينبيرج منطل

بوجهــــه المحبــــب ســــمات اإلنســــان البســــيط  المشــــاغبة مضــــفيا عليهــــا
، أمــــا المبهــــر  إلــــخ…المــــألوف لنــــا فــــى الشــــارع والمســــكن المجــــاور 

حقــــا فهــــو وينســــلو القــــادر علــــى إصــــدار أيــــة أصــــوات مــــن فمــــه وكأنــــه 
الموجــــــه نييــــــل إزرائيــــــل هــــــو  الكاتپ!  آلــــــة مــــــؤثرات صــــــوتية متحركــــــة

ـــــرز وراء هـــــذا العمـــــل ـــــة األب ـــــه كأ القـــــوة الكوميدي حـــــد ، وإن شـــــارك في
أســــــفر الفــــــيلم عــــــن .  أول أفــــــالم ويلســــــون كموجــــــه.  الكتــــــاب فقــــــط

، وعـــــن مسلســـــلة اســـــتحراك  انظرـ  ســـــتة اســـــتطرادات بـــــذات العنـــــوان 
  . كنداـ  التصوير فى تورونتو .  تليفـزيونية

 ٢/١مهمة فى موسكو —المشاغبون فى البوليس 
 

Police Academy —Mission to 
Moscow 

  ق م ١٠٨)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
Warner Bros. C: Melissa Skoff. MComp: Robert Folk. E: 

Dennis Hill, Suzanne Hines. PD: Frederic Weiler. DPh: Ian 
Jones. Co-P: Donald L. West. W: Randolph Davis and 
Michele S. Chodos. P: Paul Maslansky. D: Alan Metter.  
↑ AscP: Suzanne Lore. P -Russia: Leonid Vereschagin. 

George Gaynes. Michael Winslow. David Graf. Leslie 
Easterbrook. Claire Forlani. Ron Perlman. Christopher Lee. 
And Charlie Schlatter -as Kyle Connors. And G.W. Bailey 
-as Captain Harris. Richard Israel, Gregg Berger.  
Vladimir Dolinsky. ↑ Pamela Guest, Stuart Nissbet, David 
St. James, Valery Yaramenko, Vadim Dolgachev, Bob 
Iannacone, Cardyn Kelson, Nikolai Pastukhov, Olga 
Anokhina, Sergey Danilevitch, Alexander Skorokhod, Sasha 
Maslansky. 

ـــــى نحـــــو شـــــبه ســـــنوى ـــــت تصـــــدر عل ، غابـــــت  السلســـــلة التـــــى كان
ــــود  خمــــس ســــنوات وتركــــت انطباعــــا أنهــــا انتهــــت ، لكــــن هــــا هــــى تع
بعــــض الضــــحكات هنــــا .  بــــال شــــىء يبــــرر ســــواء االنتظــــار أو العــــودة

الســــابع  (وهنــــاك لكنــــك ستنســــاها ســــريعا بعــــد مشــــاهدة هــــذا الجــــزء 
،  ) ، رغـــــم عـــــدم ظهـــــور الـــــرقم رســـــميا علـــــى الشاشـــــة مـــــن السلســـــلة

ــــذى هــــبط فجائيــــا بإيراداتهــــا لدرجــــة ، أو األدق أن وارنــــر  الكارثــــة وال
زعــــــيم المافيــــــا الروســــــية .  لــــــم تــــــتح لــــــه أصــــــال ســــــوى إفــــــراج رمــــــزى
ــــــوتر ناجحــــــة ــــــة كمبي ــــــة  يكتســــــح العــــــالم بلعب ــــــة حقيقي ، ويخطــــــط للعب

ــــذهب هنــــاك للتعــــاون مــــع .  تاليــــة ــــق أكاديمــــة الشــــرطة األميركــــى ي فري
ـــه ـــى .  الشـــرطة الروســـية فـــى القـــبض علي ـــق تصـــبح عل واحـــدة مـــن الفري

،  الزائـــــد’  ذكـــــاءه ‘، والـــــبعض يمـــــارس  خليلـــــة لـــــذلك الـــــزعيمالفـــــور 
ـــــدة ـــــه الزائ ـــــبعض اآلخـــــر يمـــــارس قوت ـــــال جـــــدوى  وال ـــــه ب ـــــا كل . ، وطبع

ـــــد الشـــــرطة  ـــــة هـــــو قائ ـــــد للغاي كريســـــتوفر ليـــــى مســـــتنزف فـــــى دور بلي
  . الروسية

   ٢المشاغبون فى البوليس 
Police Academy 2 —Their First 

Assignment 
  ق م ٨٧)   س/  ى إتش إىإ  ( ١٩٨٥أميركا 
عـــــــــــودة  “:  ، س ” ٢مشـــــــــــاغبون فـــــــــــى البـــــــــــوليس جــــــــــــ  “:   ف

  . ” المشاغبين فى البوليس
Warner Bros. [The Ladd Company]. C: Fern Champion 

and Pamela Basker. ExcP: John Goldwyn. Co-P: Leonard 
Kroll. M: Robert Folk. E: Bob Wyman. PD: Trevor 
Williams. DPh: James Crabe. Based on Chrs Created: Neal 
Israel & Pat Proft. W: Barry Blaustein &, David Sheffield. 
P: Paul Maslansky. D: Jerry Paris. 

Str: Steve Guttenberg. Bubba Smith. David Graf. Michael 
Winslow. Bruce Mahler. Marion Ramsey. Colleen Camp. 
Art Metrano. Howard Hesseman. And George Gaynes -as 
Commandant Lassard. Also Str: Bobcat Goldthwait. Julia 
Brown, Peter van Norden. Tim Kazurinsky, Ed Herlihy, 
Sandy Ward. 

ــــالجزء األول المفاجــــأة ــــة ب ــــدى المقارن ــــوط ملمــــوس ل ، والســــبب  هب
ذين كــــانوا وراء كـــــاميرا الواضــــح اختفــــاء مواهــــب الكتابــــة والتوجيــــة الــــ

مــــع .  ، وقــــدوم آخــــرين مــــن خــــارج التخصــــص تقريبــــا الفــــيلم األصــــلى

مهمـــــتهم  ‘.  ذلـــــك ال زلنـــــا أمـــــام كوميـــــديا فـــــى ترتيـــــب نجـــــاح متقـــــدم
ـــــى ـــــة ’  األول ـــــوان هـــــى التصـــــدى لجماعـــــات البلطجي ـــــواردة فـــــى العن ال

هـــــذا يـــــوحى بفهـــــد بمبـــــى .  التـــــى تخـــــرب منشـــــآت وشـــــوارع المدينـــــة
ــــة يقــــودان للنجــــاح فــــى النهايــــة، حيــــث الغ أميركــــى ،  بــــاء وقلــــة الحيل

ـــــف وإفيهـــــات الجـــــنس ـــــن العن ـــــف م ـــــارق جرعـــــات أكث ـــــع ف .  لكـــــن م
ــــــدة  ــــــو هــــــو اإلضــــــافة الوحي ــــــا أساســــــيا فــــــى كــــــل ـ  ميتران وسيصبح ركن

ـــــد توســـــيع  ـ  األجـــــزاء التالية ـــــذى يري ـــــدور المـــــالزم الطمـــــوح ال ويقـــــوم ب
دة مـــا ، لكـــن عـــا نفـــوذه مـــن خـــالل إفشـــال أولئـــك الجـــدد فـــى عملهـــم

تتلقـــــــى شخصـــــــية الكارتوونيـــــــة المتشـــــــنجة اللطمـــــــات علـــــــى نحـــــــو ال 
ـــــوم ـــــه إال القـــــط ت ـــــه في ـــــا ســـــميث العمـــــالق الزنجـــــى يترســـــخ  .  يباري بوب

، ووينســــــلو يواصــــــل شــــــغله الجيــــــد   كــــــالنجم الثــــــانى بعــــــد جــــــوتينبرج
  . كماكينة مؤثرات صوتية بشرية

   ٣مشاغبون فى البوليس جـ 
Police Academy 3 —Back in Training 

  ق م ٨٢)   س/    ف  ( ١٩٨٦أميركا 
  . ” المشاغبون فى الكراكون “:  س

Warner Bros. M: Robert Folk. E: Bud Molin. PD: Trevor 
Williams. DPh: Robert Saad. Based on Chrs Created: Neal 
Israel, Pat Proft. W: Gene Quintano. P: Paul Maslansky. D: 
Jerry Paris. 

Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael 
Winslow, Marion Ramsey, Leslie Easterbrook, Art Metrano, 
Tim Kazurinsky,  Bobcat Goldthwait, George Gaynes, 
Shawn Weatherly, Scott Thompson, Bruce Mahler, Lance 
Kinsey, Brian Tochi, Debra Lee Scott, Ed Nelson. 

، وإن كـــــان أيـــــا منهمـــــا  حلقـــــة جديـــــدة أفضـــــل نســـــبيا عـــــن ســـــابقتها
ــــدر ملحــــوظ عــــن الجــــزء األول ــــدا بق ــــة .  بعي ــــرة ‘محاول ــــويم ’  أخي لتق

ــــــاحى ــــــين مــــــن كافــــــة المن ، بينمــــــا تتواصــــــل  أولئــــــك الضــــــباط المتحلل
، ويزيــــد عليهــــا رغبــــة االنتقــــام لــــدى  بــــالتوازى مكائــــد الضــــابط الشــــرير

ـــــى  ـــــوليس األخـــــرى الت ـــــات الپ ـــــنقص أكاديمي ـــــر الحـــــاكم باغالقهـــــا ل أم
  . الموارد المالية

   ٢/١ ٤المشاغبون فى البوليس 
Police Academy 4 —Citizens on 

Patrol 
  ق م ٨٧)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٧أميركا 

Warner Bros. C: Fern Champion and Pamela Basker. 
AscP: Donald West. MComp: Robert Folk. FE: David 
Rawlins. PD: Trevor Williams. DPh: Robert Saad. Based on 
Chrs Created: Neal Israel, Pat Proft. W: Gene Quintano. P: 
Paul Maslansky. D: Jim Drake. 

Str: Steve Guttenberg. Bubba Smith. Michael Winslow. 
David Graf. Tim Kazurinsky. Sharon Stone. Leslie 
Easterbrook. Marion Ramsey. Lance Kinsey. G.W. Bailey 
-as Captin Harris. Bobcat Goldthwait -as Zed. And George 
Gaynes -as Commandant Lassard. Also Str: Derek 
McGrath, Scott Thomson. Billie Bird, George R. Robertson, 
Brian Tochi. Brian Backer, David Spade, Tab Thacker. 
Corinne Bohrer, Randall ‘Tex’ Cobb, Michael McManus. 
And The Kirkland Family: Colleen Camp, Andrew Paris, 
Arthur Batanides, Jackie Joseph. 

مواطنــــــون علــــــى  ‘يدشــــــن الكومانــــــدانت الســــــارد برنامجــــــا بعنــــــوان 
،  يهــــدف لتجنيــــد المــــواطنين العــــاديين فــــى أشــــغال الشــــرطة’  الدوريــــة

مـــــــه التقليـــــــدى كـــــــاپتن هـــــــاريس يســـــــعى إلفشـــــــاله بكافـــــــة بينمـــــــا غري
، ذلــــــــــك لــــــــــوال إخــــــــــالص ومهــــــــــارات ضــــــــــباطنا الصــــــــــغار  الســــــــــبل

كالعـــــادة ال حبكـــــة محوريـــــة .  أو البلهـــــاء لدقـــــة أكثـــــر’  المشـــــاغبين ‘
ــــــالى ، فقــــــط لحســــــاب تكــــــرار  وهــــــى شــــــىء يتضــــــاءل مــــــن فــــــيلم للت

التصـــــرفات والنكـــــات واإلفيهـــــات التقليديـــــة لكـــــل عضـــــو فـــــى الفريـــــق 
ـــــى حـــــ ـــــاء مســـــاحة أعـــــرض .  دةعل ـــــرط الغب ـــــنح دور زد الشـــــرطى مف ُم
، أمـــا جـــوتينبرج فمـــن الواضـــح أنـــه نفســـه قـــد مـــل تكـــرار  هـــذه المـــرة

  ! دوره
   ٢/١ ٥المشاغبون فى البوليس 

Police Academy 5 —Assignment —
Miami Beach 

  ق م ٩٦)  إى إتش إى  ( ١٩٨٨أميركا 
  . ” ٥مشاغبون فى البوليس جـ  “:   ف

Warner Bros. C: Fern Champion and Pamela Basker. 
MComp: Robert Folk. Co-P: Donald West. FE: Hubert de la 
Bouillerie. PD: Trevor Williams. DPh: James Pergola -[Jim 
Pergola]. Based on Chrs Created: Neal Israel, Pat Proft. W: 
Stephen J. Curwick. P: Paul Maslansky. D: Alan Myerson. 

Str: Bubba Smith. David Graf. Michael Winslow. Leslie 
Easterbrook. Marion Ramsey. Janet Jones. Lance Kinsey. 
Intrd: Matt McCoy. G.W. Bailey -as Captin Harris. And 
George Gaynes -as Commandant Lassard. Also Str: Rene 
Auberjonois. George R. Robertson, Tab Thacker. Archie 
Hahn, James Hampton, Jerry Lazarus. 

ــــدون جــــوتينبرج ، جــــاء خطــــوة أخــــرى نحــــو  أول أجــــزاء السلســــلة ب
يفلــــح أخيــــرا الكــــاپتن هــــاريس فــــى حمــــل الســــارد .  الملــــل واإلفــــالس

كــــآخر عمــــل لــــه يــــذهب لميــــامى إللقــــاء .  علــــى التقاعــــد اإلختيــــارى
يقــــرر تالميــــذه المخلصــــون وألغــــراض .  خطــــاب أمــــام مــــؤتمر للشــــرطة

فــــــى المطـــــــار تتبــــــدل حقائـــــــب .  التنــــــزه أساســــــا اللحـــــــاق بــــــه هنـــــــاك
وهكــــــذا .  الكومانــــــدانت ويجــــــد فــــــى حوزتــــــه حقيبــــــة مــــــاس مســــــروق
ــــــة ــــــرة مالحقــــــة هــــــذه العصــــــابة الثالثي ــــــه األخي ــــــالطبع .  تصــــــبح مهمت ب

، لكــــن المؤكــــد أن  هــــاريس ال يكــــف عــــن مكائــــده تحــــت أيــــة ظــــروف
ــــه قــــد نضــــب ب ــــى .  عــــد كــــل هــــذه األفــــالمخيال الممثــــل المخضــــرم رين

ــــــد لهــــــذه الحلقــــــة كــــــرئيس مجموعــــــة  ــــــدخل الجدي ــــــوا هــــــو ال أوبيرچون
  . ، لكن وجوده لم ينقذ شيئا يذكر اللصوص

   ٢/١ ٦المشاغبون فى البوليس 
Police Academy 6 —City Under Siege 

  ق م ٨٤)  إى إتش إى  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” ى البوليسما زال المشاغبون ف “:   ف



٣٣٢  

Warner Bros. Based on Chrs Created: Neal Israel, Pat 
Proft. MComp: Robert Folk. E: Hubert de la Bouillerie. PD: 
Thomas E. Azzari. DPh: Charles Rosher, Jr. W: Stephen J. 
Curwick. P: Paul  Maslansky. D: Peter Bonerz. 

Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Leslie 
Easterbrook, Marion Ramsey, Lance Kinsey, Matt McCoy, 
Bruce Mahler, G.W. Bailey, George Gaynes, Kenneth Mars, 
Gerrit Graham. 
تحديــــدا لــــم يعـــــد هنــــاك ســـــوى مــــؤثرات وينســـــلو الصــــوتية التـــــى ال 

ـــــى تجعـــــل هـــــذا الجـــــزء الســـــادس محتمـــــل  ينضـــــب خيالهـــــا ، هـــــى الت
ـــــذى ال يكـــــرر نفســـــه فـــــى طوفـــــان أفـــــالم  دةالمشـــــاه ـــــه الوحيـــــد ال ، إن

ـــــذى تحـــــول لمقـــــرر شـــــبه ســـــنوى  ـــــة ال وإن اختفـــــى طـــــويال  (األكاديمي
حبكـــة هـــذه المـــرة عصـــابة ثالثيـــة ترتكـــب .  ) نســـبيا بعـــد هـــذا الفـــيلم

ــــة ــــم المدين ــــق الشــــرطة خــــارق  سلســــلة جــــرائم غامضــــة تع ــــى فري ، وعل
ـــــــك لغزهـــــــا  ـــــــاء ف ـــــــا با (الغب ـــــــزا حق ـــــــم يكـــــــن لغ لنســـــــبة للبشـــــــر وإن ل

، ومــــا زال هــــاريس يواصــــل  مــــا زال الســــارد لــــم يعتــــزل.  ) ! األســــوياء
ـــــه ـــــد ل ـــــدبير المكائ ـــــط  ‘.  بفشـــــل عظـــــيم ت وأكرر ـ  هـــــذا المـــــدخل فق

، قــــــد  ’ ٥أكاديميــــــة الشــــــرطة  ‘ألولئــــــك الــــــذين اعتقــــــدوا أن  ـ  فقط
  . ليونارد مالتينـ  ’  ُسلب حقه من جوائز األوسكار

   ٢/١المشاغبون فى الجيش 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

،  ، ليلــــــى علــــــوى ،  ســــــمير غــــــانم ، يــــــونس شــــــلبى ســــــعيد صــــــالح
ــــــق  ، حمــــــزة الشــــــيمى ، صــــــالح نظمــــــى ، ســــــالى ســــــحر رامــــــى ، وفي

  . فهمى
فــــى نفــــس الوقــــت يحبــــون .  ، يجنــــدون ثالثــــة شــــبان غيــــر جــــادين

ــــة فتيــــات أخــــوات ــــ.  ثالث ة ويشــــاركون طبعــــا ســــيعلمهم الجــــيش الجدي
ـــــة ـــــزواج فـــــى القـــــبض علـــــى بلطجـــــى الحت ـــــى ال ـــــد عل ـــــق الوال .  ، ويواف

  . ، وال شىء يهم بعد هذا كوميديا فارص حافلة بالضحك
  المشاغبون فى خطر

  . ” اليد المدمرة “:  انظر
  المشاغبون فى الكراكون

  . ” ٣مشاغبون فى البوليس جـ  “:  انظر
  المشاغبون فى نويبع 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٢مصر 
ـــــــــع [ ـــــــــاج والتوزي ـــــــــدو لإلنت ــــــــــيديو والســـــــــينما]  تامي .  حـــــــــورس للف

.  محمـــــد هاشـــــم:  مونتـــــاچ.  فـــــاروق ســـــالمة:  الموســـــيقى واأللحـــــان
  . ناصر حسين:  تأليف وإخراج.  على خير اهللا:  مدير التصوير

،  ، نغـــــم فتـــــوكى ، ســـــحر حمـــــدى ، ســـــميرة صـــــدقى ســـــعيد صـــــالح
  . مال إسماعيل، ج ، أشرف سيف سيف عبد الرحمن

ــــــارى ــــــدهم اإلجب ــــــرة تجني ــــــو فت ــــــالث شــــــبان أنهــــــين للت ، يقــــــابلون  ث
ثـــــــالث فتيـــــــات مـــــــن مدينـــــــة نويبـــــــع يقنعـــــــنهم باالشـــــــتغال فـــــــى هـــــــذا 

ـــــاقير.  المنتجـــــع ـــــدهن مهـــــرب عق ـــــل يتضـــــح أن وال ـــــد قلي ـــــى  بع ، وعل
ـــــــل الشـــــــرطة واإليقـــــــاع بالشـــــــقيقات  ـــــــه فـــــــى حبائ األبطـــــــال اإليقـــــــاع ب

غـــــــامرات عاطفيـــــــة شـــــــبابية كوميـــــــديا م.  الـــــــثالث فـــــــى حبـــــــالهم هـــــــم
  . ، بل لم تكن نجماتها باإلثارة الكافية متوسطة التسلية

  المشاكس 
Le Galopin 

  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٩٢فرنسا 
TF1; Telfrance. S and Dialogues: Christian Watton, Jean-

Jacques Terbes, Serge Korber. M: Alain Goraguer; 
ArtisticMg: John Simenon, Serge Korber. Un Film Réalisé 
par: Serge Korber.  ↑ ArtisticMg for TF1: Claude de 
Givray, Dominique Deviosse-Nayrole. 

Bernard le Coq. Jacques Dufilho. ¤. With. Valérie Rojan. 
Arièle Semenoff.  ↑ With: Laurence Ashley. Patrick 
Guillemin. And in AlphOrder: François Aramburu. 
Christine Chevreux. Michel Derain. 

ـــــاء ال يجـــــد شـــــغال ـــــل العمـــــل كخـــــادم لدپلوماســـــى   عـــــالم فيزي ، فيقب
ــــر نســــاء مــــاجن ومقــــامر مــــدين وســــكير يخــــرج .  كهــــل ــــه زئ يتضــــح أن

ــــة ــــه بهــــدف الحــــد منهــــا  للهــــو كــــل ليل ــــى البطــــل مشــــاركته نزوات ، وعل
، ولحمايتــــــه مــــــن أقاربــــــه  الشــــــىء مــــــن ناحيــــــةومــــــن خســــــائرها بعــــــض 

تتـــــــوالى المفارقـــــــات .  الســـــــاعين للحجـــــــر عليـــــــه مـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى
ـــــــة للكهـــــــل  الطريفـــــــة فـــــــى مجملهـــــــا ومنهـــــــا مغـــــــامرات نســـــــائية متوالي

، مـــــع أداء كوميـــــدى راق  وانجـــــذاب ابنتـــــه العـــــانس للخـــــادم الوســـــيم
، وأناقـــــــــة خاصـــــــــة للصـــــــــورة  بـــــــــارز مـــــــــن البطلـــــــــين طـــــــــوال الوقـــــــــت

حبكــــــة النهايــــــة .  إلــــــخ…الحســــــناوات الصــــــغيرات والشخصــــــيات و 
أن يعجـــــــب براقصـــــــة ملهـــــــى ليكتشـــــــف أنهـــــــا إحـــــــدى حفيداتـــــــه مـــــــن 

، والنهايـــة التـــى تحـــل كـــل شـــىء أن يتـــزوج  عالقـــة مـــا مـــن أيـــام الحـــرب
  ! جدتها حبه القديم

   ٢/١مشاكل البنات 
  ق م ٨٥)   س  ( ١٩٦٩األردن /  تركيا/  لبنان
  . عثمان سادان:  اجسيناريو وإخر .  عزت طاهر:  تصوير

، فاريبـــــــــا  ، زيـــــــــزى مصـــــــــطفى ، حســـــــــن يوســـــــــف ســـــــــميرة أحمـــــــــد
  . ، سامية فكرى حاتمى

كوميـــــديا عاطفيـــــة عـــــن عالقـــــة حـــــب بـــــين مدرســـــين خاصـــــين وفتـــــاة 
ــــاء اتيــــا لتدريســــها ، ومــــع الممرضــــة الخاصــــة لهــــذا  قريبــــة ألحــــد األثري

ــــــــرى ــــــــا وغيــــــــر مضــــــــحك تقريبــــــــا .  الث فــــــــيلم ســــــــاذج ومتواضــــــــع فني
  . بالكامل
   بوه المش

  ق م ١٠٠)  س/   لورد/  ت ( ١٩٨١مصر 
أفـــــــــالم مصـــــــــر  اللبنانيـــــــــة للتجـــــــــارة واالســـــــــتثمار الســـــــــينمائى  [

، ســــمير  إبــــراهيم المــــوجى:  القصــــة الســــينمائية والســــيناريو]  العربيــــة

؛  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  ديكـــــور.  إبـــــراهيم المـــــوجى:  الحـــــوار.  ســـــيف
ــــــدوى:  منفــــــذ ديكــــــور ــــــ:  مكســــــاج.  ســــــهير ب ــــــل عزي ــــــدير .  زجمي م

، هشـــــام  واصـــــف فـــــايز:  إنتـــــاج.  مجـــــدى عبـــــد المســـــيح:  اإلنتـــــاج
.  نـــــابليون فـــــايز:  منـــــتج منفـــــذ.  هـــــانى شـــــنودة:  موســـــيقى.  صـــــبحى
ــــــاچ ــــــر:  مونت ــــــيم نصــــــر:  مــــــدير التصــــــوير.  ســــــلوى بكي ــــــد الحل .  عب
  . سمير سيف:  إخراج

فـــــــؤاد .  فـــــــاروق الفيشـــــــاوى.  ســـــــعيد صـــــــالح.  ¤.  عـــــــادل إمـــــــام
باالشـــــتراك .  كـــــريم عبـــــد العزيـــــز:  الطفـــــل.  فعلـــــى الشـــــري.  أحمـــــد
، أحمـــد  ، أحمـــد عبـــد الهـــادى ، نعيمـــة الصـــغير ســـعيدة جـــالل:  مـــع

، رشــــوان  ، قاســــم الــــدالى ، حمــــدى يوســــف عواطــــف تكــــال.  حســــين
، ســـــامية  ، رأفـــــت راجــــى ، خالــــد عــــانوس ، لــــويس يوســـــف مصــــطفى
  . سامى

، وأكثرهـــــا حســـــا إنســـــانيا حتـــــى  أحـــــد أجمـــــل أفـــــالم ســـــمير ســـــيف
ـــه  ـــذى تخصـــص في ـــه أعمـــق أفـــالم ضـــرب النشـــاط ال تاريخـــه ممـــا يجعل

القصـــــة .  دوران عميقـــــان ومرهفـــــان وواقعيـــــان للبطلـــــين.  التــــى قـــــدمها
ــــى ــــنقص شــــيئا مــــن المــــذاق  مقتبســــة عــــن فــــيلم أجنب ، لكــــن هــــذا ال ي

الخــــاص جــــدا الــــذى قــــدمت بــــه الشخصــــيتين الرئيســــتين وتفاصــــيلهما 
ــــه ج.  المصــــرية الخالصــــة ــــى جــــزء من ريمــــة ســــرقة مصــــحوبة يحــــاكى ف

ــــل فــــى عــــام  ــــل وقعــــت بالفع ــــات شــــبرا  ١٩٨٠بالقت ــــوق أحــــد مزلقان ف
ــــات  ــــة بهــــا مرتب الخيمــــة لصــــراف إحــــدى الشــــركات كــــان يحمــــل حقيب

، يتوبـــــــان  لـــــــص وعـــــــاهرة.  المـــــــوظفين وظلـــــــت لـــــــم تحـــــــل لســـــــنوات
، لكـــــن الماضـــــى يطاردهمـــــا ممـــــثال فـــــى ضـــــابط شـــــرطة كـــــان  بالفعـــــل

و البطــــل الــــذى مــــا زال ، وأخــــ البطــــل قــــد هــــرب منــــه وســــرق مسدســــه
، وخلفيـــــات  دقـــــة الحـــــوار الشـــــعبى الحقيقـــــى.  زعيمـــــا لعصـــــابة ســـــرقة

ــــــاء  ــــــديكور واألزي ــــــخ…ال ــــــداخلى  إل ــــــل ال ــــــل كــــــل شــــــىء التمثي ، وقب
، تجعلـــــــه أحـــــــد أحســـــــن أفـــــــالم الثمانينيـــــــات فـــــــى  العميـــــــق الهـــــــامس

  . مصر
  المشبوه

  . ” الليلة األخيرة “:  انظر
  مشكلة طفل 

Lorenzo’s Oil 
  ق م ١٣٥) إى فـى سى   ( ١٩٩٢ا أميرك

Universal [Kennedy Miller Films]. ExcP: Arnold Burk. 
CD: Colleen Atwood. E: Richard Francis-Bruce, Marcus 
d’Arcy. C: John Lyons. PD: Kristi Zea. DPh: John Seale. S: 
George Miller, Nick Enright. P: Doug Mitchell, George 
Miller. D: George Miller.  MSup: Christine Woodruff. 

<Nick Nolte. Susan Sarandon.> And Peter Ustinov. ¤ 
Kathleen Wilhoite. Gerry Bamman. Margo Martindale. 
James Rebhorn. Ann Hearn. With Maduka Steady -as 
Omouri. Don Suddaby -as Himself. And Zack O’Malley 
Greenburg -as Lorenzo. 

، لكنهــــا  قصـــة حقيقيــــة ومــــن ثمـــة نمطيــــة تمامــــا لإلنتـــاج التليفـــــزيونى
ـــدة  بهـــؤالء النجـــوم وهـــذه البراعـــة فـــى كـــل شـــىء ـــة فري ، أصـــبحت حال

ـــــاج الســـــينمائى ، ال ســـــيما وأنهـــــا تنطـــــوى علـــــى  مـــــن نوعهـــــا فـــــى اإلنت
، فمـــــا بالـــــك بالســـــعى  مـــــادة قـــــد يصـــــعب للكثيـــــرين تحملهـــــا عاطفيـــــا

ف إيطـــــــالى بالبنـــــــك الـــــــدولى وزوجتـــــــه يصـــــــاب موظـــــــ.  لمشـــــــاهدتها
،  ابنهمــــــا الطفــــــل بمــــــرض وراثــــــى نــــــادر اســــــمه أدرينولوكوديســــــتروفى

ـــدم وتتلـــف المـــخ تـــدريجيا معلومـــات .  حيـــث ترتفـــع نســـبة الـــدهون بال
العلمــــاء محــــدودة لــــذا يبــــدآن بنفســــيهما فــــى الدراســــة وابتكــــار أفكــــار 

ـــــــــة أو .  للعـــــــــالج بنفســـــــــيهما ـــــــــدى الشـــــــــركات الكيميائي ال يســـــــــعيان ل
، ثـــــم  الســـــتخالص زيـــــت زيتـــــون خـــــاص يوصـــــلهما لمنتصـــــف الطريـــــق

، تســــتقر بعــــده الحالــــة  يســــعيان الســــتخالص زيــــت لفــــت خــــاص أيضــــا
ـــارة .  وتـــدريجيا تســـتعيد بعـــض مـــا تلـــف مـــن األنســـجة درامـــا فائقـــة اإلث

، وتعقيـــــد وحـــــرارة ال نظيـــــر لهمـــــا فـــــى مشـــــاعر  مـــــن البدايـــــة للنهايـــــة
ـــــوين ـــــة بين األب ـــــاراة أداء خرافي ـــــم يتفـــــوق عليهمـــــا فيهـــــا إال ، ومب همـــــا ل
،   مناقشــــة مــــؤثرة لـــــرؤى وأهــــداف وإيقــــاع البحــــوث العلميـــــة.  الطفــــل

منظــــور أبــــوين يمــــوت :  كمــــا يمكــــن أن تــــرى مــــن منظــــور خــــاص جــــدا
مــــاكس  ‘قبــــل أن يصــــنع  (الموجــــه ميللــــر كــــان طبيبــــا أصــــال !  ابنهمــــا

، والطريـــــــف رغـــــــم واقعيـــــــة  ) ] ” قاعـــــــات العدالـــــــة “ [’  المجنـــــــون
، أن ظهــــر فــــى العــــام  التــــى حــــدثت فــــى منتصــــف الثمانينيــــات القصــــة

ـــــة  ـــــالى للفـــــيلم بحـــــث ينفـــــى فعالي ـــــورينزو ‘الت ـــــت ل فـــــى تحســـــين ’  زي
  . أعطاب مشابهة فى أمخاخ مصابين آخرين

AAN: As (Sarandon); OS. 

  المشهد األخير 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٦مصر 

:  إخـــــراج.  أفـــــت الخيـــــاطر :  قصـــــة.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون
  . محمد بسيونى

ـــــار الحكـــــيم ـــــرى آث ، مـــــريم فخـــــر  ، رجـــــاء الجـــــدواى ، عمـــــر الحري
، أنـــــــور  ، أحمـــــــد حجـــــــازى ، ناديـــــــة رفيـــــــق ، أســـــــامة عبـــــــاس الـــــــدين
  . ناشد

.  فكــــــرة طمــــــوح ال يعيبهــــــا إال ضــــــعف المخطوطــــــة وبعــــــض الــــــبطء
مـــــن خـــــالل تحـــــول مؤلـــــف ’  لوليتـــــا ‘معالجـــــة مـــــا لروايـــــة نـــــاپوكوف 

ـــــاجح وســـــعيد فـــــى زواجـــــهمســـــرحى   ـــــر ون ـــــة صـــــغيرة  كبي ، لحـــــب ممثل
تمثيـــــــل .  جريئـــــــة ومتحـــــــررة أهانـــــــت تفكيـــــــره فـــــــى أول لقـــــــاء بينهمـــــــا
  . الجميع جيد جدا فى عمل يستحق المشاهدة ألكثر من سبب

  مشهد من الجسر 
تليفـزيونى  [ق م  ١٠٢)  ت/   التليفـزيون ( ١٩٨٨مصر ح 

  ] ) تليفـزيون  (
ــــأليف.  زيونإتحــــاد اإلذاعــــة والتليفـــــ آرثــــر /  الكاتــــب األمريكــــى:  ت

:  ســــــيناريو وإعــــــداد تليفـــــــزيونى.  زغلــــــول فهمــــــى:  ترجمــــــة.  ميللــــــر
منيــــر :  مــــدير إضــــاءة.  تماضــــر جمــــال:  ديكــــور.  إســــماعيل العــــادلى

رجــــب :  مــــدير اإلنتــــاج.  عصــــمت حمــــدى:  إعــــداد موســــيقى.  زكــــى
ـــــد ـــــاج.  عبـــــد الحمي ـــــو ســـــالمة:  مـــــدير إدارة اإلنت ـــــتج ا.  أحمـــــد أب لمن

ـــــدر عـــــامر:  المنفـــــذ ـــــؤاد:  ســـــاعد فـــــى اإلخـــــراج.  ب ـــــق ف ، أيمـــــن  وفي
ـــــــد الســـــــالم :  إخـــــــراج.  أحمـــــــد عـــــــويس:  المخـــــــرج المســـــــاعد.  عب

  . محمد عبد السالم

ــــــة ــــــد اهللا.  محمــــــود الحــــــدينى:  بطول ــــــا عب ــــــى.  دين .  وجــــــدى العرب
ـــاجى.  ســـهام فتحـــى ـــدين.  محمـــد ن ـــى ال .  ، عـــادل زكريـــا غريـــب محي
ــــراهيم صــــبيح ران، عــــزت بــــد فــــؤاد عطيــــة :  مــــع الفنــــان القــــدير.  ، إب
  . سعد أردش

المســـــــرح  ‘أحـــــــد أهـــــــم المصـــــــادر التـــــــى كانـــــــت مـــــــادة لسلســـــــة 
، تلقـــــــى واحـــــــدة مـــــــن أســـــــوأ  مـــــــن التليفــــــــزيون المصـــــــرى’  العـــــــالمى

أداء مبـــــالغ غيــــر مقنـــــع وأحيانـــــا متشـــــنج .  المعالجــــات فـــــى السلســـــلة
)  مينــــاءناهيــــك عــــن أرصــــفة ال (، وبــــرووكلين  مــــن الشــــخوص الرئيســــة

ـــــل هـــــذه النظافـــــة أو األناقـــــة قـــــط  ـــــم تظهـــــر فـــــى تـــــاريخ الفنـــــون بمث ل
طبعــــــا .  ) ! ربمــــــا اختلطــــــت لــــــديهم مــــــع أبــــــراج مانهاتــــــان الفــــــاخرة (

، حيــــث  الجســــر هــــو جســــرها الشــــهير المطــــل علــــى أرصــــفة الشــــحن
يعمــــل البطــــل الــــذى يعتــــز بشــــدة بابنــــة أخــــت زوجتــــه الصــــغيرة التـــــى 

ـــــد لهـــــا ـــــر عليهـــــا وال يري ـــــذات الحـــــى  ربياهـــــا ويغي االلتحـــــاق بوظيفـــــة ب
ــــــــــد اهللا فــــــــــى رشــــــــــاقة شــــــــــبابها المبكــــــــــر هــــــــــى أفضــــــــــل  ( دينــــــــــا عب

مـــن هنـــا عنـــدما تقـــع فـــى غـــرام أحـــد ابنـــى عـــم زوجتـــه .  ) المشـــاركين
ــــر قــــانونى مــــن صــــقلية ، قامــــا بالســــكنى فــــى  مهــــاجرين علــــى نحــــو غي

،  ، يصـــــطدم حتمـــــا بـــــه وبأخيـــــه األكبـــــر عنيـــــف الطبـــــاع ذات البنايـــــة
المفــــــروض أن شخصــــــية .  إلــــــى النهايــــــة الدمويــــــة األمـــــر الــــــذى يقــــــود

، المنغلقــــة علــــى ذاتهــــا  ، الحالمــــة والبـــــارانوية إيــــدى الطيبــــة والخشــــنة
، هــــــى محــــــور الــــــدراما   ، كــــــل ذلــــــك فــــــى آن واحــــــد وحــــــادة الطبــــــاع

، لكـــــــن الحـــــــدينى أفســـــــدها إن لـــــــم يكـــــــن قـــــــد جعلهـــــــا غيـــــــر  كلهـــــــا
بــــــه أفضــــــل األشــــــياء المونولــــــوج االفتتــــــاحى الــــــذى يمهــــــد .  مفهومــــــة

  . للقصة)  سعد أردش (المحامى 
   ٢/١مشوار عمر 

  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٦مصر 
  . محمد خان:  إخراج

، أحمــــد  ، ممــــدوح عبــــد العلــــيم ، فــــاروق الفيشــــاوى مديحــــة كامــــل
، زهــــرة  ، أحمــــد بــــدير ، محمــــد رضــــا ، ســــمية األلفــــى عبــــد الــــوارث

  . العال
ما نصـــــــفها األول فكـــــــرة ســـــــينمائية ذكيـــــــة وتقـــــــول الكثيـــــــر ال ســـــــي
ــــــانى ــــــل بالتفاصــــــيل والمع ــــــف والحاف ــــــل .  المــــــتقن والكثي ــــــة تمثي وعام

، وتوجيـــه خـــان يتميـــز بلغـــة ســـينمائية راقيـــة  ثالثـــى البطولـــة جيـــد جـــدا
، وشــــــــريط الصــــــــوت الطبيعــــــــى بــــــــال  وإجــــــــادة الســــــــتخدام الصــــــــورة

، ابــــــن تــــــاجر مجــــــوهرات  قصــــــة شــــــاب جــــــامعى.  إلــــــخ…موســــــيقى 
ا أول مهمــــة رســــمية لــــه فــــى الحيــــاة ، يبــــدأ بهــــ ويمتلــــك ســــيارة فــــاخرة

ــــة مصــــوغات لطنطــــا ــــل محطــــة .  بتوصــــيل علب ــــل عام ــــق يقاب ــــى الطري ف
، ويــــتم تفاعــــل إنســــانى فريــــد  بنــــزين ومطلقــــة ريفيــــة تحتــــرف الــــدعارة

، ويفقـــــد عمـــــر كـــــل  ، ويعـــــود ماضـــــى بعضـــــهم ليطـــــاردهم بـــــين الثالثـــــة
ــــه شــــيئا أكبــــر مــــن مجــــرد  شــــىء ــــل فــــى حيات ، فــــالواقع أن ســــيارته تمث
ربمــــا لــــو كتــــب النصــــف الثــــانى بتقانــــات هوليووديــــة !  ة ركــــوبوســــيل

فــــــى التشــــــويق والمطــــــاردة لصــــــار للفــــــيلم شــــــأن آخــــــر فــــــى صــــــندوق 
  . التذاكر

  المصادفة والعنف 
Le Hasard et la Violence 

  ] بالفرنسية  [ق م  ٧٩)  ت ( ١٩٧٤، إيطاليا   فرنسا
[Valoria Films] Presider Film ; Euro International. P: 
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Labro. ¤.> 

<Yves Montand. Katharine Ross.> Antonio Casagrande. 
>Catherine Allégret. Sergio Fantoni, Massimo de Rossi. 
Jean-Claude Dauphin, Giuseppe Addobati, Riccardo 
Mangano.< ¤. 

بطيئــــة وشــــديدة الملــــل وبــــال شــــىء يثيــــر االهتمــــام ’  فنيــــة ‘درامــــا 
مؤلــــف يهــــيمن عليــــه وســــواس العنــــف فــــى .  فــــى ذلــــك المضــــمونبمــــا 

ـــــاجح عـــــن الجريمـــــة المجتمـــــع ـــــاب ن ـــــدة  ، وصـــــاحب كت ـــــذهب لبل ، ي
هنـــاك يقـــع فـــى حـــب طبيبـــة .  إقليميـــة هادئـــة كـــى يؤلـــف كتابـــه التـــالى

كــــــل مــــــا يحــــــدث أن .  شــــــابة يهــــــيمن عليهــــــا بــــــدورها شــــــبح المــــــوت
بـــــأن يتعــــرض مـــــرة تلــــو المـــــرة لعنـــــف عرضــــى ومجـــــانى لينتهــــى األمـــــر 

أو ـ  ســـــواء مونتـــــان أو روس لــــــم يفعـــــال شـــــىء .  يصـــــرع فـــــى أحــــــدها
  . ، إلضفاء أى رونق على هذا المنتج باألحرى لم يستطعا

   ٢/١مصارع الفضاء 
Spacehunter —Adventures in the 

Forbidden Zone 
  ق م ٩٠)    ف/   ت/  إى فـى سى  ( ١٩٨٣أميركا 
  .  ” وادى الموت  “:    ف

Columbia. P: Don Cormody, André Link, John Dunning. 
S: David Perston, Edith Rey, Dan Goldbert, Len Blum. M: 
Elmer Bernstein. DPh: Frand Tidy. 3-D Cnslt: Ernest 
McNabb. PD: Jackson de Govia. D: Lamont Johnson.  
VSpFx: Fantasy II Film Effects. VSup: Peter Kleinow, Gene 
Warren Jr. MUpFx: Thomas R. Burman. 

Peter Strauss, Molly Ringwald, Grant Alianak, Michael 
Ironside, Ernie Hudson, Andrea Marcovicci. 

”  حــــرب الكواكــــب “مقاتــــل الفضــــاء األجيــــر هاريســــون فــــورد مــــن 
ــــــس هاريســــــون فــــــورد  ــــــدى مالب ــــــديانا جــــــونز “يرت ــــــل ”  إن ليحــــــاكى مي

ـــــــــ “جيبســـــــــون  ـــــــــل مثلـــــــــه أشـــــــــرار األرض  ” ونمـــــــــاكس المجن ، ويقات
ــــــة ــــــة الخرب ــــــالطبع فــــــى الفضــــــاء البربري ــــــاء .  ، لكــــــن ب ــــــة وب ــــــى منطق ف

آلى ـ  نصفـ  بشرىـ  ، حيــــــث طاغيــــــة نصف ممنوعــــــة فــــــى كوكــــــب بعيــــــد
يـــــأتى بالبشـــــر عبيـــــدا وضـــــحايا لمباريـــــات المـــــوت فـــــى هـــــذه المنطقـــــة 

رينجوولــــــــد رائعــــــــة فــــــــى دور الفتــــــــاة الصــــــــغيرة اليتيمــــــــة .  الموبــــــــوءة
ـــــــ ـــــــن أجـــــــل إنقـــــــاذ المغ امرة التـــــــى تخـــــــوض األهـــــــوال مـــــــع البطـــــــل م

ككـــــــــل هـــــــــو إنتــــــــاج ضـــــــــخم لمغـــــــــامرات كرتوونيـــــــــة .  المخطوفــــــــات
، لكــــــــن محببــــــــة وفعالــــــــة مــــــــن المشــــــــاهد الطريفــــــــة مشــــــــهد  طفوليــــــــة

ــــــاراكودا متحــــــورة تحــــــاول إلتهــــــام  ــــــاث ســــــمك پ ــــــث إن المســــــتنقع حي
ـــــة ورفاقهـــــا لحظـــــة حزينـــــة حـــــين يكتشـــــف أن صـــــديقة البطـــــل .  البطل



٣٣٣  

ـــــــأثر وهـــــــى تحتضـــــــر  ـــــــه يت ـــــــوت ورغـــــــم خيانتهـــــــا إال أن ليســـــــت إال روب
  . لموتها

  المصارعة األخيرة 
Kickboxer III —The Art of War 

  ق م ٩٢)   س/    ف  ( ١٩٩٢أميركا 
Kings Road Entertainment [MPC]. C: Mary Jo Slater. CD: 

Isabela Braga. M: Harry Manfredini. PD: Clovis Bueno. 
DPh: Edgar Moura. E: Daniel Loewenthal. ExcP: Luciana 
Boal Marinho. W: Dennis Pratt. P: Michael Pariser. D: Rick 
King.  AscP: Kinga Kozdron. 

Sasha Mitchell. ¤. ‘Xiam’ Dennis Chan. ‘Lone’ Richard 
Comar. ‘Marcos’ Ndah ver Duzco. ‘Isabella’ Alethea 
Miranda. ‘Sargeant’ Milton Goncalves. Miguel Orniga. 
هـــــذه المـــــرة تنتقـــــل األحـــــداث إلـــــى البرازيـــــل حيـــــث ديفــــــيد ســـــلون 
ــــدى بالركــــل ــــات القتــــال التايالن ــــى إحــــدى مباري ــــذهب للمشــــاركة ف ،  ي

يصـــادق صـــبيا نشـــاال ســــرعان مـــا تختطـــف أختــــه إلجبـــار ديفــــيد علــــى 
، حيـــــــث أن  ، وإال قتلـــــــوا الطفلـــــــة الخســـــــارة أمـــــــام مقاتـــــــل أرچنتينـــــــى

ــــالتوازى مــــع نشــــاط آخــــر هــــو مــــنظم  ــــديرها فــــى الواقــــع ب ــــات ي المباري
خــــط حبكــــة يشــــبه جــــدا فــــيلم بــــرووس ليــــى  (تجــــارة الرقيــــق األبــــيض 

حيــــــث زعــــــيم عقــــــاقير .  ] ” التنــــــين األســــــود “ [’  دخــــــول التنــــــين ‘
، وكـــــل عالقتــــه بالعـــــالم الخـــــارجى  يمتلــــك قلعـــــة فــــى جزيـــــرة منفصــــلة

ــــدعو لهــــا أشــــ ــــون القــــتال ينظمهــــا وي ــــاراة لفن ، وأيضــــا  رس المقــــاتلينمب
ـــــانى المعنـــــون  ـــــم اســـــتخدامه فـــــى الجـــــزء الث مـــــن ”  قبضـــــة المـــــوت “ت

ــــــة ‘السلســــــلة المنافســــــة  ــــــل .  ) ’ القبضــــــة الدامي ــــــة تشــــــمل قت النهاي
المـــــنظم الشـــــرير وتخلـــــيص الفتـــــاة والتبـــــرع بالجـــــائزة لرعايـــــة أطفـــــال 

العنـــــف الفـــــائق المتوقـــــع مـــــن السلســـــلة يضـــــاف إليـــــه اآلن .  الشـــــوارع
، لكــــن تظــــل  البرازيليــــة التــــى منحتــــه لمســـة جماليــــة خاصــــةالخلفيـــات 

ـــــة شـــــكلية لنمـــــر  المشـــــكلة الحبكـــــة الواهيـــــة والموجـــــودة فقـــــط كحاوي
ـــــون القتـــــال ولـــــيس إال ال تراجـــــع وال  “انظـــــر الجـــــزآن الســـــابقان .  فن

نعم هــــــــذا هــــــــو العنــــــــوان المصــــــــرى للجــــــــزء ـ  ”  ٢چ —استســــــــالم 
ــــــــــام “، و األول ــــــــــالى ، وكــــــــــذا االســــــــــتطرا ” شراســــــــــة االنتق ال  “د الت

  . ” الجزء الرابع—تراجع وال استسالم 
   ٢/١ ٢المصارعة على الطريقة األمريكية 

American Kickboxer 2 
  ]  فـيديو [ق م  ٨٦)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 

[Davian International] Niche Investments. M: Martita 
Manuel. E: Tim Spring↵ Larry Maddox and Paul Wolansky. 
DPh: Blain Brown. S: Paul Wolansky and Jeno Hodi; 
AddDialogue: Greg Lewis. AscPs: Vivian Villahermosa and 
Anjantre Hunt; LineP: Ron Lavery. ExcPs: Sudhir Pragjee↵ 
Paul Janssen and Sanjeev Singh. P: David Hunt. D: Jeno 
Hodi. 

Dale ‘Appollo’ Cook. Evan Lurie. Kathy Shower. Ted 
Markland -as Xavier. Jessica Springal, Jeff Iorio, Greg 
Lewis, Jeno Hodi, Nick Nicholson. And David Graf -as 
Howard.  ↑ Cast of Chrs: …, Giselle Tonggi, Jeniffer 
Jacob, Max Pearl, Jim Moss, Lou Degg, David Smith, Peter 
Gray, Ron Lavery, Albert Khodagholian, Emma Blake, Sara 
Reintaidt, Ron Dai Woo, Jae Hondai, David Davies, Mark 
Johnson, Ronald Asinas, Perlie Salazar, Fred Esplana, Lani 
Sumilinog, Barbara Dougan, Sheralyn Bundy, Amelia 
Fernandez, Alona Fabillar, Joyce Esponilla, Marian Ilaya, 
Anita Solis, Josie Esponilla, Marianne Ilaya, William 
Romero, Mike Mills, Curtis Carter, Martin Tatchell, Gordon 
Philips, Steve Rogers, Jerry Bailey, Robert Miller, Tony 
Coppa, David Messenger, Al Spleski, Bruce Lurie, Rolf 
Engelhart, Zack. 

ـــــة تختطـــــف ابنتهـــــا بطـــــائرة هليكـــــوپتر مـــــن بيتهـــــا الفخـــــم زو  جـــــة ثري
ـــــيس ـــــوس أنچل ، فتلجـــــأ لزوجهـــــا الســـــابق الشـــــرطى  بأحـــــد ضـــــواحى ل

وعشـــــيقها )  كـــــووك عنيـــــف وفـــــظ لدرجـــــة ال تجعلـــــه محببـــــا كممثـــــل (
لــــورى مقبــــول لكــــن باهــــت نســــبيا   (الســــابق أيضــــا معلــــم فنــــون القتــــال 
ا فـــــى تحـــــرى يبـــــدأ كـــــل منهمـــــ.  ) كـــــپالى بـــــوى وحلـــــيم الطبـــــاع معـــــا

، بعـــــد وفـــــرة مـــــن المشـــــاجرات العنيفـــــة  مصـــــدر الطـــــائرة المســـــتخدمة
، إلـــــى أن تقودهمـــــا الخيـــــوط إلـــــى مخـــــزن  بينهمـــــا يوحـــــدان جهودهمـــــا

.  مهجــــــــور يســــــــتخدم لمبــــــــارزات فنــــــــون القتــــــــال المنتهيــــــــة بــــــــالموت
صـــراعهما همـــا نفســـهما فـــى هـــذه الحلبـــة مجـــرد نقطـــة فـــى بحـــر مـــن 

ـــــالنيران ســـــ ـــــدوى وب ـــــين كـــــل األطـــــراف معـــــارك القتـــــال الي واء بســـــواء ب
، لكـــــن فـــــى إطـــــار مـــــن حبكـــــة واهيـــــة  والتـــــى ال تكـــــاد تتوقـــــف قـــــط

!  ؟ هل تتوقــــع شــــيئا آخــــرـ  وشخصــــيات غيــــر مقنعــــة وتمثيــــل مفتعــــل 
ــــأتى مــــن زوجهــــا الحــــالى  ــــة ت ــــزنس )  جــــراف (مفاجــــأة النهاي رجــــل البي

  .  الناجح
   ٢/١المصرع أوال 

Murder in the First 
  ق م ١٢٢)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 

Le Studio Canal + [The Wolper Organization]. C: Mary 
Jo Slater, C.S.A. M: Christopher Young. CD: Sylvia Vega 
Vasquez. E: Russell Livingstone. Co-P: Deborah Lee. 
ExcPs: David L. Wolper, Marc Rocco. W: Dan Gordon. P: 
Marc Frydman, Mark Wolper. D: Marc Rocco. 

Christian Slater. Kevin Bacon. Gary Oldman. ¤. Embeth 
Davidtz. William H. Macy. Stephen Tobolowsky. And Brad 
Dourif -as Byton. And R. Lee Ermey -as Judge Clawson. 
Stefan Gierasch, Mia Kirshner. Ben Slack, Charles Boswell. 

 Kyra Sedgwick. 
الواقعيـــــة لهنـــــرى يـــــانج مخطـــــط محاولـــــة الهـــــرب الشــــــهيرة القصـــــة 

بينمــــــا نجــــــا منهــــــا آخــــــر  ١٩٣٨الفاشــــــلة مــــــن الكــــــاتراز فــــــى مــــــارس 
كــــان الكــــاتراز قــــد أنهــــى بالضــــبط .  ومــــات شــــريكيهما اآلخــــرين فيهــــا

ــــة مناعــــة  ــــه الخدمــــة كــــأكثر الســــجون الفيدرالي ــــن دخول ــــع م العــــام الراب
ليـــــة وذلـــــك علـــــى والمقـــــام أصـــــال كقلعـــــة عســـــكرية أثنـــــاء الحـــــرب األه

جزيــــــرة صــــــخرية علــــــى بعــــــد نحــــــو نصــــــف ميــــــل قبالــــــة ســــــاحل ســــــان 
، وكـــــــان ماكـــــــاى فـــــــى الخامســـــــة والعشـــــــرين تهمتـــــــه أن  فرانسيســـــــكو

ـــــد ـــــك بســـــبب مـــــوت  ســـــرق خمســـــة دوالرات مـــــن مكتـــــب للبري ، وذل
ــــه الصــــغيرة ــــة أخت ــــه واضــــطراره لرعاي ــــرون بجــــرائم   أبي ، وقــــد وضــــع كثي

ـــــــة  ـــــــى الكـــــــاتراز أساســـــــا لتعـــــــويض التكلف ـــــــة لتشـــــــغيل كهـــــــذه ف العالي
ــــــا .  الســــــجن ــــــالث ســــــنوات انفرادي ــــــانونى  (يســــــجن ث  ١٩الحــــــد الق

ــــــو  ١١وفــــــى صــــــباح )  يومــــــا ــــــن  ١٩٤١يوني وبعــــــد خروجــــــه بأقــــــل م
يكلـــــف .  ســــاعة يقتـــــل ســــجينا بملعقـــــة فـــــى رقبتــــه فـــــى صــــالة الطعـــــام

القــــــانونى چــــــيمس ســــــتامبهيل حــــــديث التخــــــرج مــــــن هارفـــــــارد عــــــديم 
ــــدفاع  ــــرة والمضــــطهد مــــن رءســــائه بال فــــى هــــذه القضــــية معدومــــة الخب

ــــل ، بالــــذات مــــع مــــتهم ال يــــتكلم قــــط وإن تكلــــم يتحــــدث عــــن  األم
ـــار أبطـــال البيســـبول ـــين شخصـــين .  أخب ـــة ب ـــدريجيا تنشـــأ صـــداقة رائع ت

ـــــا يســـــتحق مـــــن تثقـــــدير ـــــل م ـــــم ين ،  كالهمـــــا ال يســـــمعه المجتمـــــع ول
ليحولهــــا ســــتامبهيل ببراعــــة لمحاكمــــة إعالميــــة واســــعة النطــــاق لســــجن 

ـــه الكـــاتراز ولمي ـــين القـــّيم علي ـــاعم وبـــالغ القســـوة  (لتـــون جل أولـــدمان ن
ـــــرفض اإلدالء  ) معـــــا ، وأبســـــط التحـــــديات أن أحـــــدا مـــــن الســـــجناء ي

البدايـــــــة أن .  بالشـــــــهادة عـــــــن التعـــــــذيب خوفـــــــا مـــــــن ذات التعـــــــذيب
ــــــدور الســــــفلى  ــــــازين ال ــــــارة زن ــــــى أمــــــر بزي يحصــــــل مــــــن المحكمــــــة عل

ث أداء خرافــــــــى مــــــــن بيكــــــــون كشــــــــخص أفقدتــــــــه ثــــــــال.  االنفراديــــــــة
ســـنوات فـــى حفـــرة مظلمـــه مفاصـــله وعضـــالته ومعظـــم عقلـــه لكـــن لـــم 

ــــانونى .  تفقــــده روحــــه وشــــجاعته المرحــــة ذات الشــــىء مــــن ســــليتر الق
المغمـــــــور غيـــــــر المنضـــــــبط الـــــــذى يتحـــــــول لمناضـــــــل عظـــــــيم إلنقـــــــاذ 

ــــى ظــــروف قهريــــة ظالمــــة ــــه وضــــع ف ــــرف أن ظهــــور حليــــة .  شــــخص يع
  . واقعيةلكايرا سيدچويك زوجة كيفـين بيكون فى الحياة ال

  المصرى 
The Egyptian 

  ق م ١٤٠)   ت  ( ١٩٥٤أميركا 
Twentieth Century Fox. Screen Play: Philip Dunne and 

Casey Robinson; >From the N: Mika Waltari.< M: Alfred 
Newman, Bernard Herrmann. Color: De Luxe; DPh: Leon 
Shamroy, A.S.C. AD: Lyle Wheeler, George W. Davis; SD: 
Walter M. Scott, Paul S. Fox; SpPhFx: Ray Kellogs; FE: 
Barbara McLean, A.C.E.; Wardrobe Direction: Charles Le 
Maire; Orch: Edward B. Powell; VocalSup: Ken Darby; 
Chor: Stephen Papich; MUpArtist: Ben Nye. Hair Styling: 
Helen Turpin; Sd: Alfred Bruzlin, Roger Heman; Color 
Cnslt: Leonard Doss; Technical Adviser: Elizabeth 
Riefstahl; AsD: William Eckhardt; Dialouge Coach: 
Norman Stuart; CinemaScope Lenses: Bausch & Lomb. P: 
Darryl F. Zanuck. D: Michael Curtiz.  These things 
happened thirteen centuries before the birth of Jesus Christ. 

Str: Jean Simmons, Victor Mature, Gene Tierney, Michael 
Wilding. Bella Darvi, Peter Ustinov and Edmund Purdom 
-as The Egyptian. With: Judith Evelyn, Henry Daniell, John 
Carradine, Carl Benton Reid, Tommy Rettig, Anitra 
Stevens. 

، الــــذى يهــــرب تكفيــــرا عــــن خطئيــــة مــــع  ســــنوحى طبيــــب إخنــــاتون
نفــــــر األميــــــرة الشـــــــهوانية التــــــى أنســــــته كـــــــل مبادئــــــه دون أن تمنحـــــــه 

يجــــــد .  ، يعــــــود ومعــــــه خبــــــر إســــــتعداد الحيثيــــــين لغــــــزو مصــــــر شــــــيئا
ـــــد جيشـــــه  ـــــه وقائ ـــــت كـــــل القـــــوى بمـــــا فيهـــــا أخت ـــــد تكالب ـــــاتون وق اخن

ــــــد لمــــــا ــــــة التوحي ــــــدة مــــــن  حورمحــــــب ضــــــد ديان ســــــببته مثاليتهــــــا الزائ
حــــــين يتضــــــح أن ســــــنوحى وريــــــث شــــــرعى للعــــــرش .  ضــــــعف للدولــــــة

، تلتقــــــى كــــــل تجاربــــــه  ويقبــــــل المشــــــاركة فــــــى مــــــؤامرة قتــــــل اخنــــــاتون
المريــــرة مــــع كلمـــــات اإليمــــان باإللـــــه الواحــــد الــــال صـــــنم التــــى قالهـــــا 

، فيـــــؤمن بهــــــذا بعـــــد أن كـــــان رافضـــــا لكــــــل  اخنـــــاتون وهـــــو يحتضـــــر
ـــــه ، وهكـــــذا ي اآللهـــــة ـــــه البن ـــــب تجارب ـــــه حورمحـــــب فيكت ـــــاردوم  (نفي پ

ـــــوان ـــــى دور العن ـــــى  ) ف ـــــرة الت ـــــة الفقي ، وســـــيمونز هـــــى صـــــديقه الطفول
ــــــاتيور هــــــو حورمحــــــب الصــــــديق لكــــــن  راحــــــت ضــــــحية إيمانهــــــا ، وم
فهــــو مســــاعد ســــنوحى ذى  ، أمــــا أوســــتينوف العنيــــف الطمــــوح القــــوى

األداء مــــــتقن بشــــــكل عــــــام لكــــــن .  العــــــين الواحــــــدة خفيــــــف الظــــــل
، ينتهــــى  جــــو عــــام مــــؤثر.  نســــية وحــــزن پــــادروم تخطــــف األضــــواءروما

ـــــــى المســـــــيحية ـــــــر مباشـــــــرة إل ـــــــاتون كـــــــان  باشـــــــارة غي ـــــــى أن إخن ، تعن
باســــــتثناء النبــــــرة الدينيــــــة .  إرهاصــــــة بهــــــا أو األرجــــــح ســــــابقا عليهــــــا

، يشـــــمل  الزائـــــدة والتـــــى ال تمثـــــل تبريـــــرا مقنعـــــا لســـــلوك الشخصـــــيات
ا الفــــــيلم هائــــــل اإلنتــــــاج اإلتقــــــان كــــــل العناصــــــر الســــــينمائية فــــــى هــــــذ

، ومــــــــن أبرزهــــــــا الموســــــــيقى بإشــــــــتراك نــــــــادر  ) مليــــــــون دوالر ٤,٢ (
  . للعمالقين ألفريد نيومان وبيرنارد هيرمان معا

AAN: Cgr -Color. 

   ٢/١المصرى أفندى 
  ق أأ ١١٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٤٩مصر 
  . حسين صدقى:  إخراج

ـــــــوال صـــــــدقى ، حســـــــين صـــــــدقى مديحـــــــة يســـــــرى يل ، إســـــــماع ، ل
  . يس

درامــــا شــــبه دينيــــة مــــن أفضــــل مــــا صــــنع حســــين صــــدقى ذى الميــــل 
ــــــدينى المتواصــــــل ــــــا يمكــــــن أن يحــــــل  ال ــــــدر وم ، والفكــــــرة حــــــول الق

رغـــــــم الــــــــوعظ الــــــــدينى الترهيبــــــــى .  بإنســـــــان تحــــــــدى إرادة الســــــــماء
مهنــــدس بإحــــدى :  المباشــــر تظــــل هــــذه ميلودرامــــا قويــــة وفعالــــة ككــــل

ـــــــل  ـــــــاء شـــــــركات المقـــــــاوالت يســـــــتدعى بالخطـــــــأ مـــــــن قب أحـــــــد األثري
مـــــن هنـــــا .  ، إلصـــــالح عطـــــل فـــــى كهربـــــاء منزلـــــه ) إســـــماعيل يـــــس (

ـــــه  ـــــب من ـــــه وتطل ـــــى تحب ـــــى مديحـــــة يســـــرى الت يتعـــــرف مـــــن أســـــرته عل
ــــه المحــــدود ــــزواج رغــــم مرتب ــــاة صــــعوبة خاصــــة .  ال ــــزداد الحي ــــدها ت بع

إنهــــا تلــــد بإســــتمرار إلــــى أن يصــــل العــــدد لســــبعة ويفقــــد مــــورد رزقــــه 
ســــــــتغنوا عنــــــــه فــــــــى العمــــــــل حيــــــــث طــــــــرد مــــــــن عملــــــــه الصــــــــباحى وا

ــــه المســــائى ــــه وبزوجت ــــالموت رحمــــة ب ــــى أوالده ب ــــدعو عل ــــدها ي .  ، عن
، ويبـــــدأ  تســـــتجيب الســـــماء ويمـــــوت الثالثـــــة التـــــوأم بمجـــــرد والدتهـــــم

فـــى عمـــل اســـتثمارى مـــع نســـيبه الثـــرى لكـــن تـــنقص أفـــراد أســـرته كلمـــا 
ــــــــه ــــــــه زادت ثروت ــــــــر علي ــــــــوه وال يعث ــــــــر يت ــــــــان  ، فــــــــاالبن األكب ، واالبن

، واالبنـــــــة األخيـــــــرة يصـــــــيبها  يموتـــــــان فـــــــى حـــــــادث ســـــــيارةاآلخـــــــران 
حســـين صــــدقى  (فـــى النهايــــة يتعـــرف علـــى ابنــــه بالمصـــادفة .  الشـــلل
النهايـــــة الســـــعيدة أن يلتـــــئم شـــــمل العائلـــــة وإن حـــــدث هـــــذا .  ) آخـــــر

ـــــا علـــــى  فـــــى مشـــــهد ســـــريع كـــــان مـــــن الممكـــــن أن يســـــتثمر ميلودرامي
  . نحو أكثر إثارة

  مصطفى كامل 
  ق أأ)  س/   ت/  كىالسب ( ١٩٥٢مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

ـــــور أحمـــــد ـــــة رزق أن ـــــاض ، أمين ،  ، محمـــــود المليجـــــى ، حســـــين ري
  . ماجدة

ــــة االســــتقالل الشــــهير ــــوطنى داعي ، فــــى النســــخة  قصــــة المناضــــل ال
ـــى نطـــاق واســـع ـــة المعتمـــدة ســـينمائيا عل ـــه لتعليمـــه .  التعريفي بعـــد إنهائ

ل فــــى صـــدامات مــــع ، ويـــدخ فـــى فرنســــا يعـــود ليصــــدر جريـــدة اللــــواء
يداهمــــه المــــرض ويــــذهب لفرنســــا للعــــالج ومــــن هنــــاك ثــــم .  اإلنجليــــز

  . فى بريطانيا نفسها يواصل حملته المطالبة بجالء اإلنجليز
    ٢/١المصعد القاتل 

The Lift 
  ق م ٩٩)   س/    ف ( ١٩٨٣هولندا 

[Warner Bros.] Sigma Films. Camera: Marc Felperlaan. 
AD: Harry Ammerlaan. Costumes: Jany Hubar. MUp: 
Nancy Baudoux. SpFx: Leo Cahn. George Bossaers. P: Jus 
van der Linden. Montage: Hans van Dongn. M: Dick Maas. 
P: Matthijs van Heijningen. Scenario & D: Dick Maas. 

Hubb Stapel. Willeke van Ammelrooy. Josine van 
Dalsum. Piet Römer, Gerard Thoolen, Hans Veerman, 
Manfred Degraaf, Onho Molenkamp, Siem Vroom, Carola 
Gijsbers, Van Wijk. Pieter Lutz, Huib Broos, Dick Scheffer, 
Serge-Henri Valcke, Peer Mascini, Ab Abspoel, Cor 
Witschge, Michiel Kerbosch. Liz Sholjink, Wiske Sterringa, 
Arnica Elsendoorn, Ao Novons, Hans Dagelet, Kees Prins, 
Aa Ceelen, Paul Sieske, Thed Pont. Isabelle Brok, Emma 
Onrust, Goby Timp, Guus Hoes, Lux van Mello, Johan 
Hobo, Matthias Maat, Ger van Groningen, Sydney Kuyer. 

الحــــال معــــه كفــــيلم ، نفــــس  عمــــل تشــــويق وإثــــارة مــــن أرفــــع طــــراز
ــــا.  علمــــى ــــأت بأفعــــال شــــاذة قاتلــــة أحيان ، رعــــب وغمــــوض  مصــــعد ي

لـــــن نتحـــــدث عـــــن الحبكـــــة العلميـــــة .  ال يطـــــاق مـــــع تقـــــدم األحـــــداث
ـــــيلم ـــــا جـــــدا ألنهـــــا ســـــر الف ـــــط نرجـــــوك أن تعتبرهـــــا شـــــيئا واقعي ،  ، فق

ـــــدار بتقنيـــــات بعـــــد حاســـــوبية ســـــنراها بالفعـــــل فـــــى  فقـــــط نقـــــول أنـــــه ي
بــــــالطبع تلهفــــــت الشــــــركات األميركيــــــة .  المســــــتقبل القريــــــب العاجــــــل

هـــــل ســـــمعت مـــــن قبـــــل عـــــن …علـــــى توزيـــــع هـــــذا الفـــــيلم الهولنـــــدى 
  ! ؟ شىء اسمه السينما الهولندية

  المصيدة 
  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
  . طلبة رضوان:  إخراج

، إبــــــــراهيم  ، محمــــــــود المليجــــــــى ، عايــــــــدة هــــــــالل فريــــــــد شــــــــوقى
  . ، محمد حمدى ، وداد حمدى عمارة

ـــــد طيـــــب ـــــد شـــــوقى مـــــدرس جدي ـــــا  فري ـــــاك بلطجي ، يكتشـــــف أن هن
وتقـــــوده األحـــــداث ليكـــــون أول مـــــن .  يـــــتحكم فـــــى كـــــل أهـــــل القريـــــة

ــــــــــه ــــــــــدى لشخصــــــــــية البطــــــــــل.  يتصــــــــــدى ل ، ولكــــــــــل  قالــــــــــب كومي
ـــــــم يســـــــتفد منهـــــــا  األحـــــــداث ـــــــذ ل ، فكـــــــرة هامـــــــة جـــــــدا لكـــــــن التنفي
  . بالكامل

   ٢/١ مصيدة الجواسيس
Jumpin’ Jack Flash 

  ق م ١٠٠)  س/   مور/   ت  ( ١٩٨٦أميركا 
Twentieth Century Fox. C: Nancy Klopper. CD: Susan 

Becker. M: Thomas Newman. AscP: Rickard Marks, 
George Rowkers. E: Mark Goldblatt. PD: Robert Boyle. 
DPh: Matthew F. Leonetti. St: David H. Franzoni. S: David 
H. Franzoni and J.W. Melville & Patricia Irving and 
Christopher Thompson. P: Lawrence Gordon and Joel 
Silver. D: Penny Marshall. 

Whoopi Goldberg. Stephen Collins. John Wood. Carol 
Kane. Annie Potts.  ↑ Peter Michael Goetz, Roscoe Lee 
Browne, Sara Botsford, Jeroen Krabbe. Vyto Raginis. 
Jonathan Pryce, James Belushi, Tony Hendra, Jon Lovitz, 
Jane Chadwick, Phil Hartman, Tracy Reiner, Paxton 
Whitehead, Tracey Ullman, Jamey Sheridan, Gary K. 
Marshall, Michael McKean. 

زنجيــــــة بدينــــــة تلقائيــــــة :  أنــــــت تعــــــرف جولــــــدبيرج (موظفــــــة ببنــــــك 
، تجـــــــد فجـــــــأة مـــــــن يتصـــــــل  ) ذكيـــــــة ســـــــليطة اللســـــــانطيبـــــــة لكـــــــن 

،  بحاســــوبها قــــائال إنــــه جاســــوس إنجليــــزى خلــــف الســــتار الحديــــدى
بســـــاطتها وســـــذاجتها توقعهـــــا .  ويطلـــــب منهـــــا مســـــاعدته فـــــى الهـــــرب

ــــــديا مبتكــــــرة ال ســــــيما تتابعــــــات حفــــــل .  فــــــى أصــــــعب المــــــآزق كومي
س ، واحتفاظهــــا بلقطــــة عــــض البطلــــة ألعضــــاء رئــــي الســــفارة البريطانيــــة

ربمــــــا لــــــم يكتــــــب جيــــــدا .  المنظمــــــة المعاديــــــة لتتــــــابع النهايــــــة تمامــــــا
، لكـــــن الممثلـــــة المبدعـــــة اســـــتقطبت النظـــــر طـــــوال الوقـــــت  بالكامـــــل

ألــــيس هــــذا فيلمــــا عــــن معنــــى الصــــداقة :  ســــؤال.  لموهبتهــــا النــــادرة
، صـــــداقة اآللـــــة أو عبـــــر  ، الصـــــداقة الســـــريعة فـــــى عصـــــر الحاســـــوب

،  هــــذا النــــوع مــــن الصــــداقات ؟ لعلــــه أول فــــيلم جســــد إلــــخ…اآللــــة 
وربمــــا يرجــــع بعــــض عــــدم اإلعجــــاب النقــــدى بــــه إلــــى أنــــه كــــان ســــابقا 

نعــــم جــــارى .  أول أعمــــال مارشــــال كموجهــــة.  لعصــــره بهــــذا الصــــدد
، هــــــو  المنــــــتج والموجــــــه الشــــــهير والــــــذى يقــــــوم بــــــدور شــــــرطى هنــــــا

العنــــــوان مســــــتقى مــــــن لقــــــب أحــــــد نجــــــوم فريــــــق الــــــرولينج .  أخوهــــــا
، وربمـــــا  الحركـــــى للجاســـــوس اإلنجليـــــزى هنـــــا، وهـــــو االســـــم  ســـــتونز

يحمــــــــــــل أيضــــــــــــا دالالت مقصــــــــــــودة فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق بالصــــــــــــداقات 
النســــــخ الحاليــــــة مختصــــــرة عــــــن نســــــخة أصــــــلية أطــــــول .  الحاســــــوبية

، هـــــى التـــــى عرضـــــت ســـــينمائيا خـــــارج أميركـــــا فـــــى  دقيقـــــة ٢٥بنحـــــو 
  .  بعض البالد ومنها مصر

  مصيدة الحب والزواج 
  ]  تليفـزيونى [ ق أأ ٩٠)  ت ( ١٩٧٠مصر ح 
  . سعيد عبد اهللا:  إخراج

،  ، محمـــود التـــونى ، كـــوثر العســـال ، ليلـــى فهمـــى أبـــو بكـــر عـــزت
  . ، علية عبد المنعم إبراهيم سعفان

ـــــديا اجتماعيـــــة حـــــول  إنتـــــاج تليفــــــزيونى صـــــغير كالعـــــادة وقتهـــــا كومي
،  ، ورافـــــض للـــــزواج بالتـــــالى شـــــاب مضـــــحى مـــــن أجـــــل زواج أختيـــــه

حبكــــة فرعيــــة إلنتقــــالهم مــــن الحــــى الشــــعبى !  هــــووالنهايــــة أن يتــــزوج 
ـــــــت ـــــــد لعـــــــزت فـــــــى دور اإلنســـــــان .  لشـــــــقة فـــــــاخرة لعـــــــم مي أداء جي
  . الطيب المغلوب على أمره



٣٣٤  

   ٢/١مصيدة الذئاب 
  ق م ١٠٠)   س/  النصر ( ١٩٩٤مصر 

ــــــــيديو  [ ـــــــاج الســـــــينمائى والف ـــــــش لإلنت ـــــــالم النصـــــــر إم إت إم ]  أف
:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  إتــــــــش لإلنتــــــــاج الســــــــينمائى والفـــــــــيديو

ــــدحت عبــــد القــــادر يوســــف :  مونتــــاچ.  هــــانى شــــنودة:  موســــيقى.  م
إســــــــماعيل :  إخــــــــراج.  رضــــــــا الســــــــيد:  مــــــــدير التصــــــــوير.  المــــــــالخ
  . جمال

ـــــــة ســـــــالمة ـــــــروك نهل ـــــــوزير ، الشـــــــحات مب ـــــــراهيم  ، حمـــــــدى ال ، إب
  . ، يوسف داود يسرى

ــــة ــــة متفاوت ــــة شــــبان أصــــدقاء ينتمــــون ألصــــول طبقي ــــن رجــــ ثالث ل ، اب
،  ، وابـــــــن طبقـــــــة وســـــــطى والـــــــداه مســـــــافران للخلـــــــيج بيـــــــزنس ثـــــــرى

تجمعهــــم ســــهرات المجــــون إلــــى .  واألخيــــر فقيــــر مــــن ســــكان المقــــابر
ـــــرئيس ـــــع الحـــــدث ال ـــــن عملهـــــا  أن يق ـــــدة م ، اختطـــــاف ســـــكرتيرة عائ

ـــيال .  ، ثـــم اغتصـــابها بعـــد صـــدمهم ضـــابط شـــرطة حـــاول اعتراضـــهم ل
يعــــد مفاجــــأة كبيــــرة فــــيلم صــــغير اإلنتــــاج تمامــــا لكــــن نجاحــــه النســــبى 

  .  حتى لصانعيه أنفسهم
   ٢/١مصيدة فى الجحيم 

Beyond the Poseidon Adventure 
  ق م ١٢٢)  س  ( ١٩٧٩أميركا 

Warner Bros. M: Jerry Fielding. E: Bill Brame. PD: 
Preston Ames. DPh: Joseph Biroc. S: Nelson Gidding. P and 
D: Irwin Allen. 

Michael Caine, Sally Field, Telly Savalas, Peter Boyle, 
Jack Warden, Karl Malden, Shirley Knight, Slim Pickens, 
Shirley Jones, Mark Harmon, Veronica Hamel. 
ــــــض الشــــــىء للخبطــــــة الجماهيريــــــة  اســــــتطراد متواضــــــع ومتــــــأخر بع

هــــــو فــــــى الواقــــــع شــــــبه إعــــــادة .  انظرـ  ”  رحلــــــة الجحــــــيم “الكبيــــــرة 
مــــــع تغييــــــر الحبكــــــة الدراميــــــة لتصــــــبح سلســــــلة مــــــن  ١٩٧٢ألصــــــل 

،  األول يضــــــــم كــــــــين وفييلــــــــد ومالــــــــدن (الصــــــــراعات بــــــــين فــــــــريقين 
ــــب ــــه طبي ــــانى يتقدمــــه سافـــــاالس مــــدعيا أن ــــى مــــا )  والث لالســــتحواذ عل
ـــــــة ـــــــن حطـــــــام الســـــــفينة نصـــــــف الغارق ـــــــض  تبقـــــــى م ، أو اســـــــترداد بع

وراءهــــا يشــــمل هــــذا شــــحنة پلوتونيــــوم مهربــــة يســــعى  (ممتلكاتــــه منهــــا 
لكـــــــن حبكـــــــة الغـــــــرق تتجـــــــدد وتنقلـــــــب الطموحـــــــات .  ) سافــــــــاالس

  .  والسلوكيات مائة وثمانون درجة
  مصيدة من الصلب 

The Steel Trap 
  ق أأ ٨٥)   ت  ( ١٩٥٢أميركا 

Twentieth Century Fox. M: Dimitri Tiomkin. DPh: Ernest 
Laszlo. PSup: Robert Aldrich. ESup: Otto Ludwig, A.C.E. 
PAst: Leo Taub. P: Bert E. Friedlab. W & D: Andrew 
Stone. 

Joseph Cotten, Teresa Wright, Jonathan Hale, Walter 
Sande, Eddie Marr, Carleton Young, Kathrine Warren, Tom 
Powers, Stephanie King, Aline Towne, Hugh Sanders, 
Marjorie Stapp, Bill Hudson. 

مــــدير بنــــك فــــى لــــوس أنچلــــيس يســــرق نحــــو مليــــون دوالر  مســــاعد
ــــة األســــبوع ــــل عطلــــة نهاي ــــة قبي ــــه .  مــــن الخزين عازمــــا علــــى أخــــذ زوجت

ويبــــــــدأ ســــــــباق محمــــــــوم مــــــــع الــــــــزمن متعــــــــدد .  وطفلتــــــــه إلــــــــى ريــــــــو
التـــــأخر عـــــن .  الحصـــــول علـــــى التأشـــــيرة فـــــى يـــــوم واحـــــد:  المراحـــــل

ــــــأخر ا ــــــة واضــــــطراره لكســــــر بابهــــــا ت لجــــــزء موعــــــد القنصــــــلية البرازيلي
ـــز ـــو أورلين ـــى ني ـــة إل ـــة .  ، وعـــدم اللحـــاق بالطـــائرة األول مـــن الرحل الليل

، مــــع  ، وعــــدم إمكانيــــة الســــفر فــــى اليــــوم التــــالى األولــــى مــــن المدينــــة
ـــــدا بعـــــد هجـــــر .  تفتـــــيش الحقيبـــــة بواســـــطة الجمـــــارك ليلـــــة ثانيـــــة وحي

وأخيـــرا قـــراره بإعـــادة النقـــود .  الزوجـــة لـــه وعودتهـــا لالبنـــة فـــى البيـــت
  . ويق مثيرة فى كل لحظاتها ومتقنة العناصردراما تش

   ٢/١المصير 
Le Destin 

  ق م ١٣٧)   س/  تاميدو ( ١٩٩٧فرنسا /  مصر
ـــــــدو أفـــــــالم النصـــــــر اتحـــــــاد المـــــــوزعين  [ أفـــــــالم مصـــــــر ]  ؛ تامي

يوســــف :  إخــــراج.  ، أمبيــــر بلــــزان جــــابى خــــورى:  المنــــتج.  العالميــــة
  . شاهين

،  ، صــــفية العمــــرى ميــــدة، محمــــود ح ، ليلــــى علــــوى نــــور الشــــريف
،  ، ســــناء يــــونس ، ســــيف عبــــد الــــرحمن ، خالــــد النبــــوى محمــــد منيــــر

هــــانى :  والوجــــوه الجديــــدة.  ، أحمــــد فــــؤاد ســــليم عبــــد اهللا محمــــود
  . ، محمد رجب ، إنجى أباظة ، فارس رحومة ، روجينا سالمة

، وإن  أول فـــــيلم مصـــــرى بوفــــــاء صـــــوتى عـــــالى مــــــن شـــــركة دولبــــــى
انظر ـ  عـــن تقـــديم هـــذه التقنيـــات فـــى الســـينما عامـــا  ٢٧جـــاء متـــأخرا 

، ففيمـــــا  هـــــذه تأكيـــــدا القيمـــــة المهمـــــة للفـــــيلم.  ” چـــــين إيـــــر “فـــــيلم 
التوقعــــات المعتــــادة مــــن شــــاهين وهــــو .  عــــداها ال يوجــــد الكثيــــر حقــــا

يــــروى هنــــا نســــخته الخاصــــة جــــدا مــــن حيــــاة ابــــن رشــــد قاضــــى قضــــاة 
ـــــانى ـــــدلس فـــــى عصـــــر الخليفـــــة المنصـــــور فـــــى القـــــرن الث ،  عشـــــر األن

ـــــة اإلســـــالمية ـــــى الحقب ـــــارزين ف جـــــوهر أفكـــــاره  .  وأحـــــد المفكـــــرين الب
ـــــــى ـــــــى الفكـــــــر العرب ـــــــة ف ـــــــد للفلســـــــفة المادي ـــــــر هنـــــــا كرائ .  ، ال يظه

ـــــــا بفكـــــــرة أن الحكمـــــــة  ـــــــادل الشـــــــريعة )  الفلســـــــفة (االهتمـــــــام هن تع
ـــــدين ( ـــــة)  ال ـــــث المكان ـــــه للنفـــــى وحـــــرق وتحـــــريم   مـــــن حي ، انتهـــــى ب

ــــه ــــارة عــــن.  كتب ــــائق أولــــى عــــن إعــــدام   ببســــاطة الفــــيلم عب خمــــس دق
، يصــــعب تخيــــل أنهــــا نفــــذت  كاتــــب فرنســــى يتبنــــى أفكــــار ابــــن رشــــد

ـــيلم ـــذات موجـــه الف ـــرة عـــن كيـــف انكشـــفت .  ب ـــائق أخي ـــد عشـــر دق زائ
،  للمنصــــور خبايــــا المــــؤامرة التــــى يحيكهــــا لــــه المتطرفــــون اإلســــالميون

ـــه قهرهـــا ـــن رشـــد  وكيـــف أمكـــن ل ـــذ اب ـــه الناصـــر تلمي ، وكيـــف نجـــح ابن
.  ذ النســـخة الوحيـــدة الباقيـــة مـــن كتبـــه بالســـفر بهـــا إلـــى مصـــرفـــى انقـــا

ــــث يصــــعب أيضــــا  ــــة بالصــــراع واإليقــــاع العــــالى بحي ــــائق حافل وهــــى دق
ــــين االثنــــين ســــاعتان مــــن الملــــل .  تصــــور أن شــــاهين هــــو كاتبهــــا مــــا ب

بنـــــاء ركيـــــك .  بـــــل قـــــل العـــــدم المطلـــــق كـــــان مـــــن األفضـــــل حـــــذفهما
ودة ال تكــــف عــــن للمشـــاهد طــــوال الوقــــت يخلــــق توقعـــات غيــــر مقصــــ

كلمـــــا بزغـــــت برأســـــها   ـ  أى دراماـ  ، ويقتـــــل الـــــدراما  إحبـــــاط المشـــــاهد
ــــن  ( ــــب اب ــــبالده بكت ــــدا ل ــــة الشــــاب الفرنســــى عائ هــــل تتصــــور أن رحل

ــــه وتســــقط الكتــــب فــــى  ــــق في رشــــد ليســــت ســــوى مشــــهد فجــــائى ينزل
ال ننـــاقش أصـــال أنـــه هـــرب ألن أبيـــه أعـــدم بســـبب الكتـــب وأنـــه ـ  المـــاء 

ـــاذا لهـــا ـــد إنق ـــدلس عائ ـــرض  نفســـها مـــن بطـــش خليفـــة األن ، فـــنحن نفت
ــــث ستنســــى هــــذا مــــع مــــرور الوقــــت .  ) ! أن الفــــيلم مــــن الطــــول بحي

فقــــط هنــــاك اجتهــــاد طيــــب مــــن نــــور الشــــريف فــــى تقــــديم أداء رصــــين 
ـــــل للتصـــــديق لشخصـــــية الفيلســـــوف ، لكـــــن هيهـــــات وكـــــل لقطـــــة  قاب

ــــــن  ــــــدا م ــــــى نعرفهــــــا جي محاصــــــرة بشــــــخوص الحاضــــــر وبألســــــنتها الت
، وهـــــى ترتـــــدى مالبـــــس القـــــرن الثـــــانى عشـــــر  هين الســـــابقةأفـــــالم شـــــا

، ومـــا قيمـــة ذلـــك  كالـ  !  ؟ هـــل متأكـــد أنهـــا مالبـــس صـــحيحة حقـــا (
ــــــه حــــــال ــــــى أي ــــــدينى  ) ! عل ، وتتحــــــدث عــــــن تكتيكــــــات التطــــــرف ال

للوصـــــــول للحكـــــــم وغســـــــل عقـــــــول الشـــــــباب وتلقـــــــى الـــــــدعم مــــــــن 
ـــــدورها تكتيكـــــات عصـــــرية وشـــــديدة االلتـــــواء.  الخـــــارج  إال أن هـــــذه ب

، لكننـــــا نعرفهـــــا جيـــــدا عـــــن  لـــــم يكـــــن األندلســـــيين فـــــى حاجـــــة إليهـــــا
األخــــــــوان المســـــــــلمين الـــــــــذين بطشـــــــــوا بشـــــــــاهين وفيلمـــــــــه الســـــــــابق 

ــــــوظ  ” المهــــــاجر “ ــــــب محف ــــــاعهم ممــــــن ضــــــربوا نجي نقصد ـ  ، أو أتب
لعــــل شــــادى عبــــد الســــالم تملمــــل .  بســــكين فــــى رقبتــــه ـ  محمــــد منير

طـــــوال الوقـــــت  فـــــى قبـــــره وهـــــو يـــــرى ابـــــن رشـــــد والمنصـــــور يتحـــــدثان
بأشــــد األلفــــاظ ســــوقية فــــى عاميــــة المثقفــــين المصــــريين ألواخــــر القــــرن 

، وهــــو الــــذى اســــتحى يومــــا إال أن تتحــــدث بالفصــــحى كــــل  العشــــرين
وأغلبهــــــــــا بشــــــــــر عــــــــــاديين شــــــــــبه ”  الموميــــــــــاء “شــــــــــخوص فيلمــــــــــه 

مـــــا يهمنـــــا ويهـــــم المشـــــاهد هـــــو كـــــون كـــــل ذلـــــك افتقـــــاد .  معاصـــــرين
، وهــــو اإلنــــدماج مــــع الشاشــــة  مــــروع لمــــا تــــدور حولــــه الســــينما أصــــال

، بينمــــا شــــاهين يتلــــذذ بإيقــــاظ الضــــحايا ممــــن  بشخوصــــها وصــــراعاتها
الكارثـــة أن يكـــون قـــد تخيـــل  (يـــذهبون ألفالمـــه مـــن أى انـــدماج كـــان 

، إذ أن العكـــــــــس  أن الرطانـــــــــة العاميـــــــــة طريـــــــــق لزيـــــــــادة الجماهيريـــــــــة
والنصــــيحة .  ) بالضــــبط هــــو الصــــحيح بالــــذات فــــى حالــــة فــــيلم كهــــذا

أو أى فــــيلم آخــــر عــــن ”  اإلرهــــابى “طة أن تعيــــد مشــــاهدة فــــيلم ببســــا
ـــــة ـــــك ســـــتكره كـــــل  أســـــاليب الجماعـــــات الديني ـــــالفكرة ببســـــاطة أن ، ف

الســــــوقية  ـ  أو لوشــــــئنا الدقةـ  ذلــــــك الكــــــم مــــــن االدعــــــاء والتحــــــذلق 
أمــــا لــــو يهمــــك وفــــاء صــــوت الــــدولبى فاذهــــب .  والفشــــل الســــينمائى

ـــيلم أميركـــى !  ك كلهـــا فـــى هـــذه الحالـــة، فســـنزكيها لـــ لمشـــاهدة أى ف
، وتخيـــل مـــن التـــى يفتـــرض  طمـــوح الـــراقص ال يـــزال موجـــودا كالعـــادة

عــــــرض الـــــدور أصــــــال علـــــى يســــــرا لكنهــــــا  (أن تقلـــــد ريتــــــا هـــــايويرث 
ــــادرة طريفــــة حــــول الفــــيلم أن قــــرر يوســــف شــــاهين رفــــع !  ) نكصــــته ن

دعــــــوى قضــــــائية ضــــــد مجلــــــة تــــــايم األميركيــــــة لتجاهلهــــــا ذكــــــر فــــــوزه 
ــــــات الفرنســــــيةبجــــــائزة فــــــى أحــــــد ا ــــــم يكــــــن .  لمهرجان ــــــه ل الواقــــــع أن

ــــن  ــــارا م ــــر أخب ــــات ســــينمائية ال تعتب ــــا يســــمى مهرجان ــــل أن كــــل م يتخي
األصـــــل بالنســـــبة للصـــــحافة فـــــى مســـــتوى التـــــايم بـــــل وحتـــــى بالنســـــبة 

حتـــــــى الصـــــــحافة المتخصصـــــــة  (لكــــــل الصـــــــحافة األميركيـــــــة عمومـــــــا 
ـــــالتوا ـــــار األســـــواق المقامـــــة ب زى مـــــع جـــــدا كفــــــارايتى ال تهـــــتم إال بأخب

، وفقـــــــط ألنهـــــــا إحـــــــدى وســـــــائل بيـــــــع األفـــــــالم  تلـــــــك المهرجانـــــــات
فالحقيقـــــــة التـــــــى يحلـــــــو للفاشـــــــلين تناســـــــيها .  ) األميركيـــــــة الصـــــــغيرة

دومــــا أن المهرجانــــات ليســــت إال أزقــــة جانبيــــة تقــــام بوضــــوح وتواضــــع 
لتــــرويج أدنــــى درجـــــات األفــــالم نجاحــــا وإتقانـــــا والمســــماة اصـــــطالحا 

فـــــالم الجيـــــدة حقـــــا فـــــال يفكـــــرون إال ، أمـــــا أصـــــحاب األ أفالمـــــا فنيـــــة
التصــــــوير فــــــى .  فــــــى جــــــوائز الطريــــــق الســــــريع المســــــماة باألوســــــكار

  . مصر وسوريا ولبنان وفرنسا
  المطارد 
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ردود فعـــــل أثريـــــاء ومـــــأمور بلـــــدة تكساســـــية لـــــدى هـــــروب ســـــجين 

ـــــلوا)  ردفـــــورد ( ـــــيط مـــــن الخـــــوف والماضـــــى .  تهامـــــه خطـــــأ بالقت خل
الفاســـــــد والحاضـــــــر المتفســـــــخ المـــــــتعطش لـــــــدم الســـــــجين الهـــــــارب 

الحـــــــاد فـــــــى )  برانـــــــدو (، ويســـــــتثنى فقـــــــط المـــــــأمور  يجمـــــــع هـــــــؤالء
تطبيـــــق القـــــانون وحمايـــــة المـــــتهم ولـــــو بدمـــــه مـــــن بطـــــش الجميـــــع لـــــو 

التــــــى مــــــا زالــــــت تجمعهــــــا )  فونــــــدا (وكــــــذا الزوجــــــة .  احتــــــاج األمــــــر
واطـــــــف الدافئـــــــة لزوجهـــــــا الهـــــــارب رغـــــــم اتخاذهـــــــا اآلن لعشـــــــيق الع

درامــــا تعليــــق اجتماعيــــة مــــن أعلــــى .  ) فــــوكس (طاغيــــة پتــــرول ثــــرى 
يبـــــدو أنهـــــا عـــــادة أصـــــيلة  (، لكـــــن صـــــراعات خلـــــف الكـــــاميرا  طـــــراز

، ومقــــــدرة برانــــــدو العبقريــــــة علــــــى إفســــــاد أى دور  ) عنــــــد اليســــــاريين
ــــــد علــــــى تج (يســــــند إليــــــه  ــــــو باإلصــــــرار الزائ ــــــد اللكنــــــة بحيــــــث ول وي
، وكثيــــر مــــن  الشاشــــة ، تركــــت بعــــض األثــــر علــــى ) ! تصــــبح نشــــازا

تظــــل واضــــحة للعيــــان رغــــم كــــل شــــىء .  األثــــر فــــى صــــندوق التــــذاكر
ــــــــــل  ــــــــــان هيللمــــــــــان وتمثي ــــــــــازة لمخطوطــــــــــة ليللي اإلجتهــــــــــادات الممت

  . المخضرمين زائد فوندا وردفورد
  المطارد 

  ق م ١٢٠)  س/   ييتش/  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . سمير سيف:  إخراج

ــــور الشــــريف ،  ، أبــــو بكــــر عــــزت ، مجــــدى وهبــــة ، ســــهير رمــــزى ن
ــــــة كاريوكــــــا ــــــب ، عــــــزة كمــــــال تحي ،  ، صــــــالح نظمــــــى ، روعــــــة الكات

  . ، عبد السالم محمد ، حسين اإلمام إبراهيم عبد الرازق
ــــــــاجى ــــــــاء الن ــــــــى أحــــــــد أبن ــــــــابى باالعــــــــدام عل ، يهــــــــرب  حكــــــــم غي

، نفـــس تركيبـــة كـــل  حـــق، ويتـــزوج ثـــم يعـــود لينـــتقم وينـــتقم لل ويتخفـــى
مبالغــــــــات وعــــــــدم !  أفــــــــالم حــــــــرافيش نجيــــــــب محفــــــــوظ حتــــــــى اآلن

ومشـــــــاهد .  إحكـــــــام لـــــــم يكـــــــن يســـــــهل توقعهـــــــا مـــــــن ســـــــمير ســـــــيف
ــــور الشــــريف فــــى الخــــالء ــــدريب ن ــــل ت لألســــف اختفــــى .  مضــــحكة مث
ـــل وســـط أضـــواء ســـهير رمـــزى الصـــاخبة طـــول شـــديد فـــى .  هـــذا الممث

صــــــوحب !  قــــــى، والمعــــــارك لكــــــن بــــــال عنــــــف حقي مشــــــاهد الزفــــــات

ـــــر مفهـــــوم األفضـــــل فيمـــــا ”  الحـــــرافيش “، يظـــــل  باحتفـــــال نقـــــدى غي
  . ” أصدقاء الشيطان “، كذلك انظر  أخذ عن نجيب محفوظ

   ٢/١المطارد الجهنمى 
Striking Distance 

  ق م ١٠١)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Columbia. C: Pam Dixon. AscP: Martin Kaplan. Co-P: 

Carmine Zozzora. CD: Betsy Cox. M: Brad Fiedel. ExcP: 
Steven Reuther. E: Pasquale Buba, Mark Helfrich. PD: 
Gregg Fonseca. DPh: Mac Ahlberg. P:Arnon Milchan, Tony 
Thomopoulos. And Hunt Lowry. W: Rowdy Herrington & 
Martin Kaplan. D: Rowdy Herrington. 

Bruce Willis. ¤. Sarah Jessica Parker. Dennis Farina, Tom 
Sizemore, Brion James. Robert Pastorelli. Timothy 
Busfield. John Mahoney. Andre Brugher, Tom Atkins.  ↑ 
Mike Hodge, Jodi Long, Roscoe Orman, Robert Gould, 
Gareth Williams, Ed Hooks, Lawrence Mandley, Julianna 
McCarthy. 

، وأتهـــــــم هـــــــو  شـــــــرطى قتـــــــل والـــــــده الشـــــــرطى أيضـــــــا:  بيتســـــــبيرج
ــــل ــــه القات ــــل لكــــل  شــــرطى مجهــــول بأن ــــه يقــــوم أيضــــا بسلســــلة قت ، وأن

رغــــم كــــل الجــــو العــــدائى مــــن .  النســــاء الألتــــى دخلــــن حيــــاة البطــــل
اآلن لديــــه زميلــــة .  الغريبــــة، عليــــه هــــو أثبــــات نظريــــة  زمالئــــه ورؤســــائه

هــــا درامــــا النشــــاط الحركــــى ، وتحــــديات ضــــخمة ستحصــــل ب جديــــدة
  . المتقنة المثيرة هذه

  
  : المطاردة

  ’ ! فصل هيدروچين الماء باستخدام طاقة صوتية بسيطة ‘
   ٢/١المطاردة 

Chain Reaction 
  ق م ١٠٦)   س/  مور  ( ١٩٩٦أميركا 

Twentieth Century Fox [Zanuck Company; Chicago 
Pacific Entertainment; Arne L. Schmidt]. CD: Judie Tillen. 
MCompAndCond: Jerry Goldsmith. FEs: Donald Brochu, 
Dov Heonig, Arthur Schmidt. PD: Maher Ahmad. DPh: 
Frank Tidy, B.S.C. ExcPs: Richard D. Zanuck, Erwin Stoff. 
St: Arne L. Schmidt & Rick Seaman and Josh Friedman. S: 
Josh Friedman and J.F. Lawton and Michael Bortman. P: 
Arne L. Schmidt, Andrew Davis. D: Andrew Davis. 

Keanu Reeves. Morgan Freeman. ¤. Rachel Weisz. Fred 
Ward. Kevin Dunn. Brian Cox. Joanna Cassidy, Chelcie 
Ross. Nicholas Rudall, Tzi Ma.  ↑ Krzysztof Pieczynski, 
Julie R. Pearl, Godfrey C. Danchimah, Jr., Gene Barge, 
Nathan Davis, Aaron Williams. Daniel H. Friedman. Johnny 
Lee Davenport, James Sie, Joan Kohn, Juan Ramirez, Nydia 
Rodriguez Terracina, Scott Benjaminson, Ned Schmidtke, 
Randall Arney, Noelle Bou-Sliman. Joe Kosala, Ron Dean, 
Miguel Nino, Turk Muller, Neil Flynn, Michael Skewes. 
Margaret Travolta, Jacqueline Arthur, Tom Mula, Denise 
Price, Rick LeFevour, Charley Sherman, Gina Raffin. Pam 
Zekman, Lisa Tejero, David Pasquesi, John Drummond. 
Catherine Lemkau, Tell Draper, Danny Goldring, Eddie Bo 
Smith, Jr., Michael Gaylord James, Ken Moreno, Allen 
Hamilton, Dick Cusack, Nick Kusenko, David Michael Gee, 
Stanley M. Span, Ann Whitney, Rich Komenich, Afram Bill 
Williams, Will Zahrn, John W. Hardy, Mary Seibel, Nina 
Beesley, Mike Shannon, Billy Haynes, Walter Doggett, Jack 
Kandel, Timothy Maxwell, Leslie Mikol, Rio Zavala. Mark 
Morettini, Soseh Kevorkian, Christopher Holloway, Jim 
Ortlieb, Cheryl Hamada, Mike Gray, Joe Guastaferro. 

توصـــــــلون مـــــــن مشـــــــروع للطاقـــــــة الهيدروچنيـــــــة بجامعـــــــة شـــــــيكاجو ي
خاللــــــــه إلــــــــى فصــــــــل هيــــــــدروچين المــــــــاء باســــــــتخدام طاقــــــــة صــــــــوتية 

ـــتم فيهـــا هـــذا يشـــتعل المكـــان ويقتـــل .  بســـيطة فـــى ذات الليلـــة التـــى ي
ــــــة ، ويجــــــد ميكــــــانى  األب الروحــــــى للفكــــــرة وتشــــــتعل نصــــــف المدين

مطــــاردين مــــن التحقيقــــات الفيدراليــــة )  رييفـــــز ووايــــز (وعالمــــة شــــابين 
يتضـــــــح أن العـــــــالم الثـــــــانى فـــــــى  بعـــــــد قليـــــــل.  بكـــــــل تلـــــــك الـــــــتهم

هــــو أحــــد كبــــار قــــادة االســــتخبارات المركزيــــة )  فرييمــــان (المجموعــــة 
ـــــف وراء المشـــــروع ـــــى تق ـــــى نتائجـــــه ســـــرا  الت ـــــاء عل ـــــد اإلبق ـــــه يري ، وأن

ـــائج العلـــم  ـــؤمن بـــأن نت ـــى العكـــس مـــن العـــالم اآلخـــر الـــذى ي ـــا عل قومي
هنــــا يكــــاد يكــــون الفــــيلم الوحيــــد .  يجــــب أن تكــــون مفتوحــــة للجميــــع

ــــــوح ــــــد العلــــــم المفت ــــــذى يتطــــــرق لتقلي ، ويجعلــــــه محــــــورا للصــــــراع  ال
، حتــــى تــــأتى لقطــــة النهايــــة انتصــــارا لهــــذا المفهــــوم الــــذى ال  الــــدرامى

ــــه ــــاس شــــيئا عن ــــدرى عامــــة الن ــــة توصــــل البطــــل .  يكــــاد ي حبكــــة النهاي
لمكــــان المشــــروع الســــرى األم وفضــــحه لــــه مــــع إذاعــــة نتــــائج البحــــث 

ـــه قيمـــة الذ ـــم يكـــن يعرفهـــا عبـــر اإلنترنيـــت بمـــا في ـــة الصـــوتية التـــى ل بذب
ـــــى هـــــذه اللحظـــــة ســـــواه ـــــرفض .  حت ـــــا كشـــــخص ي ـــــدم هن فرييمـــــان مق

، ويريــــد فقــــط حمايــــة  العنــــف علــــى العكــــس مــــن رئــــيس االســــتخبارات
، وقيـــــام فرييمـــــان  المصـــــالح األميركيـــــة بعـــــدم إذاعـــــة أســـــرار البحـــــث

بالــــدور أضــــاف الكثيــــر مــــن اإلقنــــاع لموقــــف الشخصــــية التــــى اتخــــذ 
بعـــــض مـــــن .  ا موقفـــــا وســـــطا ال هـــــو بالتأييـــــد وال باإلدانـــــةالفـــــيلم منهـــــ

، مـــــع اســـــتخدام مكثـــــف  مشـــــاهد النشـــــاط الجيـــــدة والعنيفـــــة أحيانـــــا
  . لمواقع المدينة أجاد الموجه استغالل خصوصياتها



٣٣٥  

   ٢/١مطاردة األبطال 
The Defiant Ones 

  ]  تليفـزيونى [ق أأ  ١٠٠)    ف  ( ١٩٨٦أميركا 
TP: James Lee Barrett. D: David Lowell Rich. 
Robert Urich, Carl Weathers, Barry Corbin, Ed Lauter, 

Laurie O’Brien, Malmus Rasulala, Wil Wheaton. 
ــــــل للجفــــــاف والمباشــــــرة ، وهــــــى تستنســــــخ  إعــــــادة تليفـــــــزيونية وأمي

انظر ـ  بــــذات العنــــوان  ١٩٥٨فــــيلم ســــتانلى كريمــــر الشــــهير مــــن عــــام 
ون أن تعيـــــد خلـــــق الكثيـــــر مـــــن كثافـــــة ، لكـــــن د ” حطمـــــت قيـــــودى “

عامــــة لــــن تجــــد .  واشــــعاع هــــذا األصــــل أو وحتــــى خفــــة ظلــــه أحيانــــا
ـــــــيض واألســـــــود ، اللـــــــذين  شـــــــيئا أفضـــــــل فـــــــى قصـــــــة الســـــــجينين األب

ــــبعض ، لكــــن تتــــاح لهمــــا فرصــــة الهــــرب بأصــــفاد  يكرهــــان بعضــــهما ال
ـــــل والتضـــــحية بأرواحهمـــــا مـــــن .  مشـــــتركة ـــــدريجيا ينشـــــأ التقـــــارب ب وت

ــــبعضأجــــل بعضــــهما  ــــه.  ال ــــول فــــى حــــد ذات ــــيلم مقب ــــه ينتمــــى  ف ، لكن
ــــة ــــات العرقي ــــى آخــــر عــــن الكراهي ــــى تظهــــر مــــن حــــين إل ،  لألفــــالم الت

، وأن هــــــذه القضــــــية لــــــم  دون أن تلحــــــظ أن الحيــــــاة نفســــــها تغيــــــرت
تعــــد تحكمهــــا العواطــــف واألحقــــاد بقـــــدر مــــا باتــــت تخضــــع لقـــــوانين 

  . أكثر براجماتية ومادية عن كل ذى قبل
   ٢/١خيرة المطاردة األ

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٦مصر 
  . ناجى أنجلو:  إخراج

ــــــــى ــــــــوى عــــــــزت العاليل ــــــــى عل ، علــــــــى  ، حســــــــين الشــــــــربينى ، ليل
ـــــــدين الشـــــــريف ـــــــد المـــــــنعم ، مـــــــريم فخـــــــر ال ، عفـــــــاف  ، صـــــــبرى عب
، أحمــــد  ، محمــــد الصــــاوى ، علــــى قــــاعود ، ضــــياء الميرغنــــى رشــــاد
  . ، حسان اليمانى ، علية حامد ، رباب راضى
ــــدتها أم البطلــــة زوج يحــــاول .  ، يحــــاول أخــــذ ثروتهــــا بعــــد وفــــاة وال

، فتلفــــق لــــه تهمــــة وتختطــــف  البطــــل  وهــــو أخــــو صــــديقتها مســــاعدتها
ــــــه ــــــة وابنت ــــــيص .  البطل ــــــن الســــــجن لمطــــــاردة الشــــــرير وتخل يهــــــرب م
التقليديــــــة والبدائيــــــة أضــــــاعت فرصــــــة عمــــــل فــــــيلم .  الفتــــــاة والطفلــــــة

  . نشاط جيد
  مطاردة رجل 

Man Hunt 
  ق أأ ١٠٥)  س  ( ١٩٤١ميركا أ

Twentieth Century Fox. E: Allen McNeil. AD: Richard 
Day, Wiard B. Ihnen. DPh: Arthur Miller. M: Alfred 
Newman. S: Dudley Nichols. Based on N Rogue Male: 
Geoffrey Household. AscP: Kenneth MacGowan. D: Fritz 
Lang. 

Walter Pidgeon, Joan Bennett, George Sanders, John 
Carradine, Roddy McDowall, Ludwig Stossel, Heather 
Thatcher, Frederick Worlock. 
،  رغــــم بنائــــه علــــى روايــــة تخيليــــة وظهــــوره وهتلــــر فــــى ذروة جبروتــــه

فإنـــه نجـــح فـــى تحقيـــق هدفـــه باقتـــدار بـــالغ أال وهـــو اإلمســـاك بأنفـــاس 
اعتبــــــرت النهايــــــة آنــــــذاك تزيــــــدا  ربمــــــا.  المشــــــاهدين معظــــــم الوقــــــت

مفـــــتعال حماســـــيا ال يرقـــــى لمســـــتوى التشـــــويق الرفيـــــع الكثيـــــف لبقيـــــة 
ــــــة براعــــــة  الفــــــيلم ــــــج األميركي ــــــر أفــــــالم الن ــــــه يظــــــل ككــــــل أكث ، إال إن
الهـــدف الـــدعائى يتجـــاوز مـــا طمحـــت إليـــه الروايـــة األكثـــر .  وتشـــويقا
، ذلــــك هــــو إظهــــار ســــادية الجســــتابو وأســــاليبهم مــــن خــــالل  رصــــانة

ـــرر أن يكـــون قنصـــه التـــالى ق ـــامر الـــذى ق ـــزى المغ ـــاص اإلنجلي صـــة القن
تطـــــــــيش الرصاصـــــــــة وتبـــــــــدأ المطـــــــــاردة .  هـــــــــو الفـــــــــوهرر شخصـــــــــيا

ـــــــة ـــــــة لإلنجليزي ـــــــل  ( الكابوســـــــية مـــــــن األرض األلماني ـــــــدچون متخاي پيي
بنجــــــاح فــــــى الــــــدور رغــــــم كونــــــه المطــــــارد معظــــــم الوقــــــت مــــــن قبــــــل 

ـــــابع .  ) األلمـــــان ـــــأتى تت ـــــى أن ي ـــــوالى األحـــــداث إل ـــــالغ تت ـــــة المب النهاي
ســـــاندرز أدى ضـــــابط .  بـــــأن يعـــــود أللمانيـــــا بحثـــــا عـــــن ذات الفريســـــة
مـــــن التتابعـــــات الخالـــــدة .  جســـــتابو مخيـــــف حقـــــا وال يســـــهل نســـــيانه

النقـــــاد .  أيضـــــا مطـــــاردة متـــــرو أنفـــــاق لنـــــدن بـــــين كـــــارادين وپييـــــدچون
ــــر  ــــوودى النمطــــى غي ــــل للكليشــــيه الهولي ــــه المث البريطــــانيون يضــــربون ب

البطلــــــة العــــــاهرة وماكــــــدوال الخــــــادم  (ة عــــــن إنجلتــــــرا الــــــدقيق بــــــالمر 
ـــــــخ… ـــــــى عـــــــام .  ) إل ـــــــا ف ــــــــزيونيا بريطاني ـــــــد تليف حـــــــامال  ١٩٧٦أعي

  . ” ذكر ناشز “عنوان الرواية 
   المطاردة العجيبة 

Innerspace 
  ق م ١١٠)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٧أميركا 

Warner Bros. [Amblin]. C: Mike Fenton, Jane Feinberg, 
Judy Taylor. Co-ExcPs: Frank Marshall, Kathleen Kennedy. 
Co-P: Chip Proser. M: Jerry Goldsmith. E: Kent Beyda. PD: 
James H. Spencer. DPh: Andrew Laszlo. ExcPs: Steven 
Spielberg, Peter Guber, Jon Peters. S: Jeffrey Boam and 
Chip Proser; St: Chip Proser. P: Michael Finnell. D: Joe 
Dante.  VFxSup: Dennis Muren. SupSdFx: Mark Mangini. 
SpMUpFx Designed and Created: Rob Bottin. 

Dennis Quaid. Martin Short. Meg Ryan. Co-Str: Kevin 
McCarthy. Fiona Lewis. Henry Gibson, John Hora, Robert 
Picardo, Wendy Schaal. William Schallert, Harold 
Sylvester, Mark L. Taylor, Vernon Wells.  Gebson, Hora, 
Taylor, Orson Bean, Kevin Hooks, Kathleen Freeman, 
Archie Hahn, Dick Miller, Ken Tobey, Joe Flaherty, Andrea 
Martin, Jason Laskay, Frank Miller, Shawn Nelson, 
Christine Ayila, Alexandra Borrie, Jenny Gago, Robert 
Gounley, Grainger Hines, Mike Garibaldi, Richard 
McGonagle, Terence McCovern, Robert Nedhes, Rance 
Howard, Chuck Jones, Laura Waterbury, Kurt Braunretter, 
Robert Gray, Brewster Sears, Alan Blumenfeld, Jeffrey 
Boam, Stone Solire, Paul Barselou, John Miranda, Jorgan 
Benjamin, Rosertu Ramerez, Virginia Boyle, Herb Mitchell, 
John Harwood, Keil Ross, Charles Ajoman. 
خيـــــال فـــــائق فـــــى هـــــذه شــــــبه اإلعـــــادة لفـــــيلم الســـــتينيات النــــــاجح 

، تتحـــــول علـــــى يـــــد فريـــــق ستيفــــــين ســـــپييلبيرج  ’ الرحلـــــة الفانتازيـــــة ‘
ــــــى ســــــوپر كوميديا فــــــى ــــــين إل ــــــادرة الطــــــراز ـ  نشاطـ  شــــــركة أمبل علمية ن

ربمــــا باســــتثناء عــــدم إمكــــان  (ومشــــبعة فــــى كافــــة مناحيهــــا المــــذكورة 
.  ، أو فـــى النتيجـــة الكليـــة  أخـــذ الفكـــرة العلميـــة علـــى محمـــل الجـــد

عمليـــــة تصـــــغير لمركبـــــة تحمـــــل طيـــــارا كـــــى تحقـــــن بعـــــد ذلـــــك داخـــــل 
ون لخطــــــف هــــــذا االبتكــــــار قراصــــــنة دوليــــــون يســــــع.  أرنــــــب تجــــــارب

وتكــــــون النتيجــــــة أن تحقــــــن المركبــــــة داخــــــل شــــــاب مرتبــــــك نفســــــيا 
دينـــــيس كويـــــد أضـــــفى  (، وال حـــــل أمـــــام المـــــالح  ) مـــــارتين شـــــورت (

إال أن )  الكثيـــــر مـــــن المغـــــامرة والتهـــــور المتفـــــردين علـــــى الشخصـــــية
وأن )  مــــن خــــالل أعصــــاب البصــــر والســــمع (يتصــــل بهــــذا الشــــخص 

ـــــــى الخـــــــروج ـــــــه ف ـــــــن المـــــــأزق يعتمـــــــد علي ـــــــدفق !  م ـــــــائق الت ـــــــاع ف إيق
وتجهيــــزات ومــــؤثرات أخــــاذة تصــــنع نعــــا ســــاغتين مــــن المتعــــة التــــى ال 

  . تهذأ وال تتوقف
AA: SpFx (Muren, William George, Harley Jessup and 

Kenneth Smith). 

    ٢/١مطاردة العمالقة 
The Hunt for Red October 

  ق م ١٣٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٠أميركا 
Paramount. E: Dennis Virkler, John Wright. M: Basil 

Poledouris. PD: Terence Marsh. DPh: Jan de Bont. ExcPs: 
Larry de Waay and Jerry Sherlock. S: Larry Ferguson and 
Donald Stewart. Based on the N: Tom Clancy. P: Mace 
Neufeld. D: John McTiernan. 

Sean Connery. Alec Baldwin. ¤. Scott Glenn. James Earl 
Jones. Sam Neill. 
درامـــــا عســـــكرية بحريـــــة فائقـــــة اإلثـــــارة عـــــن قائـــــد غواصـــــة سوفــــــيتية 

ــــــــه شــــــــون كــــــــونرى  (متطــــــــورة تمامــــــــا  اســــــــمه مــــــــاركو راميــــــــوس ويؤدي
ـــادرة التكـــرار ـــة ن ـــه )  بكاريزمي ـــه أن ـــن لقادت ـــى أميركـــا ويعل ـــه إل يشـــق طريق
واريخ النوويـــــة فتبـــــدأ مطـــــاردة عمالقـــــة لـــــه مـــــن ســـــيهاجم أميركـــــا بالصـــــ

ـــــيتى ــــرى حــــول  األســــطول األميركــــى والسوف ــــى تتضــــح مفاجــــأة كب ، حت
ــــــــاه ــــــــب لحســــــــاب .  نواي ــــــــف كت ــــــــيش مؤل ــــــــر ميتي ــــــــدوين هــــــــو وولت بال

ــــــــك  ــــــــة يعــــــــرف بالضــــــــبط مــــــــدى أســــــــطورية تل االســــــــتخبارات المركزي
ــــــــــوات األوان ــــــــــل ف ــــــــــه قب مفاجــــــــــأت .  الشخصــــــــــية ويســــــــــعى لمقابلت

ـــــرة حقـــــاالمخطوطـــــة مقنعـــــة و  ، ينتقصـــــان مـــــن رصـــــانة فـــــيلم فـــــائق  مثي
ـــــزات أو تصـــــوير أو  ـــــل أو تجهي ـــــه أو تمثي ـــــا ســـــواء كتوجي اإلتقـــــان تقاني

ـــــــخ…مـــــــؤثرات  ـــــــدا هـــــــو قطعـــــــة أســـــــتاذية فـــــــى الصـــــــوت  إل ، وتحدي
ــــــم تفــــــز أفــــــالم الغواصــــــات بأوســــــكارات  (والمــــــؤثرات الصــــــوت  إن ل

  . ) ! الصوت فمن يفز
AA: SdFxE (Cecelia Hall and George Watters II). 
AAN: FE; Sd (Don Bassman, Richard Overton, Kevin F. 

Cleary and Richard Bryce Goodman). 

   ٢/١مطاردة غرامية 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . نجدى حافظ:  إخراج

، حســــــــن  ، عبــــــــد المــــــــنعم مــــــــدبولى ، شــــــــويكار فــــــــؤاد المهنــــــــدس
  . وزو شكيب، ز  ، مديحة كامل ، محمود عزمى مصطفى

ـــــف ، إيقـــــاع ســـــريع فـــــى تمصـــــير  ، مطـــــاردات شـــــوارع موضـــــوع طري
ــــرتس  ــــونى كي ــــوينج  “مســــلى لفــــيلم ت ــــوينج…ب ــــر مــــن شــــىء .  ” ب أكث

قصــــــة .  رســــــم آمــــــاال عريضــــــة آنــــــذاك فــــــى الشــــــاب نجــــــدى حــــــافظ
، لديـــه خـــادم أجنبـــى يريـــد تزويجـــه مـــن  خفيفـــة مســـلية عـــن شـــاب ثـــرى

لمطـــــاردة الغراميـــــة ، تســــتمر ا غيــــر حبيبتـــــه حتـــــى يســــيطر علـــــى ثروتـــــه
صـــنعت :  ملحوظـــة!  مـــن خمـــس مضـــيفات طيـــران حتـــى آخـــر دقيقـــة
،  ’ مطــــــار الحــــــب ‘مســــــرحية مصــــــرية عــــــن نفــــــس الفكــــــرة بعنــــــوان 

  . ” ٧٠الحب سنة  “وأعيد كفيلم فى 
  مطاردة فى الممنوع 

  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٣مصر 
ـــــع  [ ـــــاج والتوزي ـــــدو لإلنت ـــــالم تامي ـــــاج الثمـــــار لإل ] شـــــافعى لألف نت

ــــــى :  موســــــيقى تصــــــويرية.  حمــــــدى يوســــــف:  قصــــــة وســــــيناريو.  الفن
عبـــــــد الخـــــــالق :  إنتـــــــاج.  صـــــــالح بســـــــيونى:  مونتـــــــاچ.  حـــــــاتم داود
مـــــــدحت :  إخـــــــراج.  محمـــــــد خليـــــــل:  مـــــــدير التصـــــــوير.  الدهشـــــــان

  . بكير
ـــــــار الحكـــــــيم فـــــــاروق الفيشـــــــاوى ، أشـــــــرف  ، ســـــــامى العـــــــدل ، آث

، إســــــــماعيل  وحيــــــــد ســــــــيف:  ، نجــــــــم الكوميــــــــديا ، هنديــــــــة ســــــــيف
  . ، محمد القص ، على أبو هيف ، عطية عويس محمود

ــــق االجتمــــاعى ــــيلم جــــرئ التعلي ــــدائى الصــــنعة وتســــتهويه  ف ، لكــــن ب
مشـــــاهد النشـــــاط وهـــــى ركيكـــــة فـــــى الســـــينما المصـــــرية تقريبـــــا بحكـــــم 

صـــاحب شـــركة توظيـــف أمـــوال إســـالمية يـــبطش بأربعـــا مــــن .  التعريـــف
ن علــــــــى دالئــــــــل يهربــــــــون ويحصــــــــلو .  موظفيــــــــه ويــــــــدخلهم الســــــــجن

اآلن .  ، لكــــن يــــتم وقــــف التحقيقــــات بنــــاء علــــى أوامــــر عليــــا إدانتــــه
المحاميـــة خطيبـــة أحـــدهم مـــع الضـــابط الـــذى تعـــرض لتلـــك الضـــغوط 

، يوحـــــــدان جهودهمـــــــا إلثبـــــــات بـــــــراءة  وتحـــــــول اآلن محاميـــــــا أيضـــــــا
  . المتهمين األربعة

  مطاردة فى نيويورك
  . ” ضحايا العنف “:  انظر

  ☺  ٢/١المطاردة القاتلة 
Once Upon a Time in the West 

  ق م ١٦٥)  س/    ف/  ت ( ١٩٦٨؛ إيطاليا   أميركا
  . ” معركة المنتقم “:  س

Paramount; Rafran Cinematografica; San Marco. M: 
Ennio Morricone. E: Nino Barogli. PD: Carlo Simi. DPh: 
Tonino delli Colli. S: Sergio Leone, Sergio Donati, Mickey 
Knox; St: Sergio Leone, Bernardo Bertolucci and Dario 
Argento. P: Fulvio Morsella. D: Sergio Leone. 

Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason 
Robards, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Frank Wolff, Jack 
Elam, Woody Strode, Lionel Stander, Keenan Wynn. 

ورغم أنـــــه أول تعـــــاون ـ  ، لكنـــــه  أكبـــــر مـــــن مجـــــرد قطعـــــة أســـــتاذية
مـــــن الغريـــــب أن لـــــم ينـــــل رغـــــم  ـ  ألســـــتوديو أميركـــــى رئـــــيس مـــــع ليونى

أهـــم مـــا نـــال جـــائزة مـــن  (الترحيـــب العـــام مـــا يســـتحق فعـــال مـــن تقـــدير 
ـــــــــاد اإليطـــــــــاليين ـــــــــونى التـــــــــالى مباشـــــــــرة لثالثيـــــــــة .  ) ! النق فـــــــــيلم لي

، منفــــذة بأســــلوبه الســــاحر  مرثيــــة عظيمــــة ألفــــول الغــــرب.  راتالــــدوال
ــــــامض ــــــل بالمفآجــــــات و الغ ــــــه’  حــــــالوة ‘، الحاف ــــــن الســــــينما كل .  ف

، أنشــــاء قريــــة  قصــــة مهــــاجر أيرالنــــدى قفــــز بعيــــدا أمــــام جبهــــة الغــــرب
، حـــــين  معتقـــــدا أنـــــه سيصـــــبح ثريـــــا حـــــين تصـــــلها الســـــكك الحديديـــــة

ــــــوه ــــــيلم قتل ــــــة الف ــــــأت!  وصــــــلت فعــــــال فــــــى بداي ــــــة ت ى الزوجــــــة الجميل
، يســـــــــاعدها الغـــــــــامض ذو الثـــــــــأر  وتقـــــــــرر التصـــــــــدى)  كاردينــــــــالى (
، الـــذى لـــن تســـتمع بمعرفتـــه طبيعـــة ذلـــك الثـــأر إال فـــى  ) برونســـون (

، وذلـــــك ضـــــد الـــــذراع القـــــوى للســـــكك الحديديـــــة  اللحظـــــة األخيـــــرة
ـــه  وحامـــل تقاليـــد العنـــف)  هنـــرى فونـــدا ( ، فـــى عصـــر بـــدأت تـــزول في

، أمـــــام قـــــدوم الرأســـــمالية والقـــــانون  المســـــدس أســـــطورة الفـــــرد حامـــــل
ســـــاعات ال يمهـــــد الفـــــيلم إال  ٣طـــــوال النحـــــو .  والمجتمـــــع المـــــنظم

طلقـــــــة رصـــــــاص واحـــــــدة :  ، وبشـــــــكل فـــــــائق اإلثـــــــارة لشـــــــىء واحـــــــد
ـــــــرة ومضـــــــمون !  ســـــــيقتل أحـــــــدهما اآلخـــــــر بهـــــــا ـــــــاء معب ـــــــات بن خلفي

، حولــــت موســــيقى موريكــــونى  تــــاريخى وإجتمــــاعى قــــوى عظــــيم النفــــاذ
ــــك الفــــيلم ــــى عصــــر  لشــــىء يعتصــــر المــــرارة فــــى قلب ، هــــل تحــــزن عل
طــــاقم تمثيــــل رائــــع .  ، أم علــــى االثنــــين ، أم علــــى عصــــر آت مضــــى

، أبرزهـــــا انبهـــــاره  لـــــدى ليـــــونى ســـــبب شخصـــــى إلختيـــــار كـــــل مـــــنهم
ــــــل المفضــــــل  بابتســــــامة برونســــــون الغامضــــــة ــــــدا كــــــان الممث ، وأن فون

ه أكثــــر يقــــدم هنــــا مــــا وصــــف بأنــــ (لــــدى أســــتاذه الروحــــى جــــون فــــورد 
الخمســـــة مشـــــاهد األولـــــى .  ) شـــــرير بـــــرودا فـــــى كـــــل تـــــاريخ الســـــينما

ـــاء الترقـــب ـــة بن ،  تســـتغرق نحـــو الســـاعة فيمـــا يشـــبه اإلعجـــاز فـــى كيفي
ـــاريخ  ١٢والعنـــاوين تكتـــب علـــى مـــدى  دقيقـــة وهـــو رقـــم قياســـى فـــى ت

ركــــــود عجيــــــب فــــــى الحركــــــة يحمــــــل فــــــى طياتــــــه إثــــــارة ال .  الســــــينما
الفــــيلم بــــال اســـــتثناء عبــــارة عـــــن ، والســــر أن كـــــل مشــــهد فـــــى  تطــــاق

، لـــو خمنتهـــا فأنـــت خـــارق  حـــدث غيـــر مفهـــوم أو بـــه معلومـــة ناقصـــة
ـــل ـــم تخمنهـــا ســـيوحى بهـــا بعـــد قلي ـــو ل ـــذكاء ول ، وفـــى كـــل األحـــوال  ال

لــــن نطيــــل وفقــــط نحيلــــك لفيلمــــه بعــــد .  ال شــــىء يقــــال صــــراحة أبــــدا
، لتعـــــرف تفاصـــــيال أكثـــــر  ” الرعـــــب الـــــدامى “التـــــالى والمســـــمى هنـــــا 

ـــونى وأفالمـــهعـــن ل أعـــاد ليـــونى نفـــس الفكـــرة مـــع وضـــوح :  معلومـــة.  ي
ــــــر للمضــــــمون فــــــى  ــــــن  ” الشــــــيطان المجهــــــول “أكب ــــــيس م ، وهــــــو ل

”  الحســـــناء والشـــــرس “أيضـــــا انظـــــر تحيـــــة شـــــارون ســـــتون .  توجيهـــــه
ـــــــه ســـــــام ريمـــــــى عـــــــام  ـــــــاألخص  ١٩٩٥مـــــــن توجي ، وهـــــــى موجهـــــــة ب

  . ةلشخصية كلوديا كاردينالى هنا ولكل الويسترن سپاجيتى عام
  المطاردة الكبرى 

Night of the Running Man 
 ق م ٨٩)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

[American World Pictures] Trimark Pictures. C: Cathy 
Henderson Blake, C.S.A., Tom McSweeney, C.S.A. CD: 
Greg laVoi. M: Christopher Franke. FE: David berlatsky, 
A.C.E. PD: Alfred Sole. DPh: Mark Irwin, A.S.C./ C.S.C. 
AscP: Jules Stein. AscP: Jonaton Komack Martin. ExcP: 
Mark Amin. ExcP: Anrew Hersh. S: Lee Wells Based on his 
N. P: Mark L. Lester, Dana Dubovsky, George W. Perkins. 
D: Mark L. Lester. 

Scott Glenn. Andrew McCarthy. Janet Gunn. With: 
Wayne Newton -as Gurino. And John Glover -as Derek 
Mills. Peter Iacangelo, Matthew Laurance. Antony Ponzini, 
Todd Susman, Don Stark. Kim Lankford, Kathrin Lautner, 
Judith Chapman.  ↑ Alex Zonn, Jeanna Michaels, Peter 
Iacangelo, May F. Nutter, Damon Carr, Kim Lakford, Frank 
Novack, Terri Hawkes, Don Zaleigh Abernathy, Kevin 
Kelly, Rick Boggs, Hope Allen, Diane Robin, Heidi 
Thomas, Vic Trevino, Janet Gunn, Marcy Goldman, Kay 
O’Connell, Larry Raben. 

ـــــر فـــــى ســـــيارته علـــــ ـــــة ســـــائق تاكســـــى فـــــى الس فــــــيجاس يعث ى حقيب
ـــــون دوالر مســـــروقة ـــــرر الهـــــرب بهـــــا.  تحـــــوى ملي ، لكـــــن مطـــــاردة   يق

ــــرف فــــائق  كبــــرى مــــن رجــــال العصــــابات تنتظــــره ــــل محت ، محورهــــا قات
فـــــيلم بـــــالغ العنـــــف قـــــوى اإليقـــــاع يـــــنجح فـــــى .  القـــــدرات مقارنـــــة بـــــه

،  خلـــــق خلفيـــــة الليلـــــة الواحـــــدة المميـــــزة لكثيـــــر مـــــن أفـــــالم فــــــيجاس
ــــــة دورة أخــــــ رى للطاحونــــــة ال تحــــــوى ابتكــــــارا لكنــــــه يظــــــل فــــــى النهاي

ــــا مهمــــا فــــى الوقــــع .  خاصــــا ــــل ركن ــــل قــــوى الحضــــور ويمث جلــــين ممث
  . ، وهو يؤدى هنا الدور الرئيس كسائق التاكسى الكلى للفيلم

  ٢/١المطاردة المثيرة 
Pink Cadillac 

  ق م ١٢١)  إى إتش إى/   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
Warner Bros. [Malpaso]. M: Steve Dorff. E: Joel Cox. 

PDn: Edward C. Carfagno. DPh: Jack N. Green. ExcP: 
Michael Gruskoff. W: John Eskow. P: David Valdes. D: 
Buddy van Horn.  ↑ C: Phyllis Huffman. Post-Nuclear 
Elvis Lounge Act Conceived and Perf: James Carrey -[Jim 
Carrey]. 

Clint Eastwood. ¤. Bernadette Peters. Timothy Carhart, 
John Dennis Johnston, Michael des Barres.  ↑ Tiffany 
Gail Robinson, Argela Louise Robinson, Jimmie F. Skaggs, 
Bill Moseley, Michael Champion, William Hickey, 
Geoffrey Lewis, Gary Klar, Dirk Blocker, Lenny Garner, 
Bob Feist, Gary Leffew, Bob Harvey, Gerry Bamman, Julie 
Hoopman, Travis Swords, Paul Benjamin, Randy Kirby, 
Linda Hoy, Cliff Bemis, Frances Fisher, Bryan Adams, Sue 
Ann Gilfillan, John Fleck, Bill Wattenburg, Mara Corday, 
James Carrey -[Jim Carrey], Erik C. Westby, Richie Allan, 
Roy Conrad, Wayne Storm, James Cromwell, Sven-Ole 
Thorsen, Bill McKinney, Richard ‘Diamond’ Farnsworth. 
ــــيض  ــــورط فــــى عضــــوية تنظــــيم عرقــــى أب امــــرأة شــــابة زوجــــة لعضــــو ت

ــــه فــــى ســــيارته الكــــاديالك  ’ حــــق المــــيالد ‘خطــــر اســــمه  ، تهــــرب من
والر تعتقــــــد فــــــى البدايــــــة أنهــــــا البمبــــــى ، وتجــــــد فيهــــــا ربــــــع مليــــــون د

حـــــين يمســـــك بهـــــا .  مزيفـــــة كـــــالتى حكـــــم عليهـــــا مـــــن قبـــــل بحيازتهـــــا
متوســـــط العمـــــر الـــــذى ال يهـــــتم مطلقـــــا بـــــأى شـــــىء ’  مقتفـــــى األثـــــر ‘

،  جــــــــانبى إال بالحصــــــــول علــــــــى المكأفــــــــاة مــــــــن دافعــــــــى الكفــــــــاالت
، ويجــــد نفســــه مضــــطرا ألول مــــرة لتبنــــى  يخبرهــــا أنهــــا أمــــوال حقيقيــــة

ــــدما تختطــــف طفلتهــــاحمايتهــــا والت فــــيلم .  صــــدى لتلــــك الجماعــــة عن
،  ، وخــــــدع التنكــــــر مــــــن البطــــــل طــــــرق خفيــــــف حافــــــل بالمطــــــاردات

.  لكـــن ككـــل لـــيس فائقـــا مـــن نوعـــه.  واإلثـــارة أحيانـــا مـــن الفاتنـــة بيتـــرز
ــــد فيهــــا چــــيم كــــارى  ــــى يقل ــــوانى الت ــــود مشــــاهدته مــــن أجــــل الث ربمــــا ت

قـــــــرة مـــــــن ، وهـــــــى ف الفـــــــيس بريســـــــلى)  المغمـــــــور آنـــــــذاك تمامـــــــا (
أيضـــا ظهــــور .  تصـــميمه هـــو شخصــــيا كمـــا ورد فــــى االئتمـــان الرســــمى

حليـــــة لـــــنجم البــــــوب برايـــــان آدامــــــز كعامـــــل يمســــــح ســـــيارة بمحطــــــة 
  . للغاز

  المطاردة الملعونة
  . ” ٢٠٠٠العالم سنة  “:  انظر



٣٣٦  

  المطاريد الثالثة 
Three Fugitives 

  ق م ٩٦)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
[Warner Bros.  Buena Vista] Touchstone; Silver Screen 

Partners IV. M: David McHugh. E: Bruce Green. PD: Rick 
Carter. DPh: Haskell Wexler. S: Francis Veber; Based upon 
his S Les Fugitifs. P: Lauren Shuler-Donner. D: Francis 
Veber. 

Nick Nolte, Martin Short, Sarah Rowland Doroff, James 
Earl Jones, Alan Ruck, Kenneth McMillan, Bruce McGill, 
David Arnott. 
فـــــــيبر الفرنســــــى يتــــــولى هنــــــا توجيــــــه أول أفالمــــــه األميركيــــــة بــــــذات 
ـــــــل ثـــــــالث ســـــــنوات فـــــــى فرنســـــــا بعنـــــــوان  ـــــــذى وجهـــــــه قب ـــــــيلم ال الف

ــــــد ‘ ــــــوك يصــــــبح بمجــــــرد خروجــــــه مــــــن الســــــجن .  ’ المطاري ــــــص بن ل
ـــــة يســـــرق  ـــــل الحيل ـــــة لشـــــاب قلي ـــــه رهين ـــــالج ابنت ـــــيعلم ويع ـــــرة ل ألول م

يصـــــاب األول ويأخـــــذه الثـــــانى للعـــــالج .  الصـــــماء منـــــذ مـــــوت أمهـــــا
، ومـــــن خـــــالل مطـــــاردة الشـــــرطة تتوحـــــد  لـــــدى طبيـــــب بيطـــــرى أعمـــــى

وإيــــــــــداعها إحــــــــــدى  ـ  الطريد الثالثـ  جهودهمــــــــــا النقــــــــــاذ الفتــــــــــاة 
كوميــــــــديا نشــــــــاط بخلفيــــــــة تعليــــــــق اجتمــــــــاعى كثيفــــــــة .  المصــــــــحات

ضـــــا لـــــم يســـــتطع الممثلـــــين الكبيـــــرين اإلمســـــاك أي.  أفســـــدت األولـــــى
باهتمـــــام المشـــــاهد فحـــــاولوا إضـــــحاكه بطريقـــــة واحـــــدة هـــــى اإلغـــــراق 

ـــــارص ـــــى الف ـــــة   ف ـــــة الشاشـــــة المترهل ـــــى تمثيلي ، هـــــذا غطـــــى نســـــبيا عل
  . ، وأدخله فى طائفة الخمس نجوم ككل

  المطب 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٩٠مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــز، دال ســـــمير غـــــانم ـــــد العزي ـــــل ، يوســـــف داود ل عب ،  ، فـــــؤاد خلي
، بــــــدر  ، عائشــــــة الكيالنــــــى ، محمــــــود أبــــــو زيــــــد محمــــــد الشــــــرقاوى

  . ، محمود كاسب ، محمد عنتر ، نادية شمس الدين نوفل
ــــــل إمكــــــان اعتصــــــار  ــــــن الســــــهل تخي ــــــة وإن كــــــان م ــــــديا طريف كومي

، األول بإلقــــاء  زوجــــان احترفــــا النصــــب.  المزيــــد مــــن فكرتهــــا الذكيــــة
ــــزل فــــإذا  أمــــام الســــيارات نفســــه ــــى المتعــــة للمن ــــة بــــدعوة راغب ، والثاني

ــــاألول يظهــــر فجــــأة باعتبارهــــا أخاهــــا فيهــــرب الضــــيف تاركــــا العشــــاء  ب
يحــــدث هــــذا مــــع أحــــد الكهــــول فيســــقط بنوبــــة .  والهــــدايا ومــــا إليهــــا

، ويكــــــــــون  قلبيــــــــــة ويؤكــــــــــد لهمــــــــــا جارهمــــــــــا الطبيــــــــــب أنــــــــــه مــــــــــات
  . ’ المطب ‘

   ٢/١مطبات شهر العسل 
Honeymoon Academy 

  ق م ٩٤)    ف  ( ١٩٩٠أميركا 
Trans World Entertainment [Sarlui/ Diamant]. C: Ed 

Mitchell. M: Robert Folk. AscP: David Lipman. Exc in 
Charge of P: Paul Mason, Helen Sarlui-Tucker. DPh: John 
Cabrero, B.S.C. E: Hubert C. de la Bouillerie. ExcP: Paul 
Maslansky, Eric Ellenbogen. S: Gene Quintano, Jerry 
Lazarus. St: Gene Quintano. P: Tony Anthony. D: Gene 
Quintano. 

Kim Cattrall, Robert Hays, Leigh Taylor-Young, Charles 
Rocket, Lance Kinsey, Jerry Lazarus, Max Alexander, 
Christopher Lee, Jonathan Banks. Gordon Jump, Doris 
Roberts, Judy Toll, Kate Benton, Tino Insane, Jennifer Alin. 

ـــة شـــهر عســـل ألســـپانيا الواقـــع أن الزوجـــة .  زوجـــان شـــابان فـــى رحل
ـــا علـــى إســـتالم شـــىء مـــا مـــن شـــخص  عميلـــة منظمـــة تزييـــف وتجبـــر هن

ــــال مصــــغر لمبنــــى كنيســــة تنتزعــــه منهــــا .  أســــپانى ــــارة عــــن تمث هــــذا عب
وتتواصــــــل مطــــــاردات قاتلــــــة خلــــــف الــــــزوجين مــــــن .  اديــــــةمنظمــــــة مع

، حتـــــى يـــــدرك الجميـــــع أن ذلـــــك الشـــــخص  زمالئهـــــا وخصـــــومها معـــــا
أخفــــــى قوالــــــب تزييــــــف جديــــــدة بارعــــــة فــــــى تلــــــك الكنيســــــة ووضــــــع 

ـــــال ـــــاح المكـــــان داخـــــل التمث ـــــود .  مفت ـــــة أن تع مفاجـــــأة ســـــعيدة للنهاي
بــــدأ ، لت حقيبــــة المليــــون دوالر التــــى أعطيــــت للبطلــــة مــــرة آخــــرى لهــــا

المفـــروض أنـــه كوميـــديا .  مـــن جديـــد سلســـلة خطـــف ومطـــاردة أخـــرى
تحاشـــاه حتـــى لــــو  .  ، لكـــن لـــيس هنـــاك ال كوميـــديا وال نشـــاط نشـــاط

أو الحســــــــناء  ”  مجــــــــانين فــــــــى الجــــــــو “كنــــــــت مــــــــن عشــــــــاق بطــــــــل 
  . التصوير فى مدريد.  كاترال

   المطر األسود 
Black Rain 

  ق م ١٢٦)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” الشرطى الشرس “:   ، ف ” صراع الموت “:  س

[Paramount] Pegasus Film Partners. C: Dianne Crittenden. 
M: Hans Zimmer. CD: Ellen Mirojnick. FE: Tom Rolf, 
A.C.E. PD: Norris Spencer. DPh: Jan de Bont. ExcP: Craig 
Bolotin and Julie Kirkham. W: Craig Bolotin & Warren 
Lewis. P: Stanley R. Jaffe and Sherry Lansing. D: Ridley 
Scott.  ↑ AscP: Alan Poul. AD: John J. Moore, Herman F. 
Zimmerman. PAsc: Mimi Polk. 

Michael Douglas. Black Rain. Andy Garcia. Ken 
Takakura. Kate Capshaw. Yusaku Matsuda. Tomisaburo 
Wakayama.  ↑ Shigeru Koyama ‘Ohashi’. 
شـــــــرطى أميركـــــــى يوصـــــــل متهمـــــــا إلـــــــى اليابـــــــان فتخدعـــــــه العصـــــــابة 

تــــدريجيا تطــــور األمــــور النتقــــام شخصــــى .  وتأخــــذه منــــه فــــى المطــــار
.  للقضــــاء علــــى العصــــابة والحصــــول علــــى قوالــــب تزييــــف الــــدوالرات

، مــــــع جــــــو مثيــــــر جــــــدا  تحفــــــة بصــــــرية كمــــــا المتوقــــــع مــــــن ســــــكوت
ـــــــــذكرنا بـــــــــأعظم أفالمـــــــــه  لشـــــــــوارع طوكيـــــــــو لـــــــــيال العـــــــــالم ســـــــــنة  “ي

مطـــــاردات عنيفـــــة وعنـــــف إثــــــارة متناهيـــــة للحبكـــــة وجــــــو .  ” ٢٠٠٠
إنـــه يلعــــب تقريبـــا علـــى ذلــــت آليـــات أفــــالم .  كابوســـى شـــديد الوطــــأة
، وكـــــــــل مـــــــــا فعلـــــــــه أن افتـــــــــرض أن استســـــــــالم  الرعـــــــــب الســـــــــيريالى

، بـــل هـــم  الياپـــانيون بعـــد الحـــرب أمـــر لـــن يمـــر لألبـــد بهـــذه البســـاطة
، وهــــذا يــــدخل فــــى منطقــــة  طــــون النتقــــام مــــا إن آجــــال أو عــــاجاليخط

وإجمــــاال .  كابوســـية ال بـــد أنهـــا مـــرت بهـــواجس كثيـــر مـــن األميـــركيين
هـــــو واحـــــد مـــــن أشـــــد األفـــــالم مناهضـــــة للشخصـــــية الياپانيـــــة التـــــى ال 

، بـــــل لهـــــا  تخضـــــع ببســـــاطة لمنطـــــق المصـــــلحة والعقـــــل البراجمـــــاتيين
يمكـــــن التنبـــــؤ بهـــــا أو الـــــتحكم  تعهـــــداتها ودوافعهـــــا النفســـــية التـــــى ال

المثيـــــر أن الياپـــــان قـــــدمت وجهـــــة النظـــــر المضـــــادة فـــــى فـــــيلم .  فيهـــــا

ـــوان وفـــى نفـــس الســـنة عـــن ضـــحايا المطـــر األســـود ـــذات العن ، وهـــو  ب
ــــالى لســــقوط  المطــــر الحمضــــى المحمــــل بالغبــــار والمــــواد المشــــعة الت

  . القنابل النووية
AAN: Sd (Donald O. Mitchell, Kevin O’Connell, Gregg 

P. Russell and Keith A. Wester).SdFxE (Miltom C. Burrow 
and William L. Manger). 

  المطعم الفخيم 
Le Grand Restaurant 

  ] بالفرنسية [ق م  ١٠٠)   — ( ١٩٧٠فرنسا ح 
Gaumont. Adaptation: Jean Halain, Louis de Funes, 
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، يفاجـــــأ باختطـــــاف رئـــــيس دولـــــة  صـــــاحب أفخـــــر مطـــــاعم بـــــاريس
ــــــاول الطعــــــام ــــــد  يلــــــف الغمــــــوض القضــــــية.  أثنــــــاء وجــــــوده لتن ، وتجن

ـــــى  ـــــة حت ـــــة لعصـــــابة وهمي الشـــــرطة صـــــاحب المطعـــــم فـــــى تســـــليم فدي
وأخيــــرا يصــــل هــــو للــــرئيس شخصــــيا حيــــث .  تكشــــف أمــــر الخــــاطفين

كوميـــديا متوســـطة ال تخلـــو مـــن .  يكشـــف لـــه مفاجـــأة حـــول اختطافـــه
  . بعض الحظات المبتكرة من دى فينيس

   ٢/١المطلقات 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٥مصر 

قصــــــة .  أفــــــالم إســــــماعيل القاضــــــى]  هيئــــــة الســــــينما والمســــــرح [
رشـــــــــيدة عبـــــــــد :  مونتـــــــــاچ.  كامـــــــــل حفنـــــــــاوى:  وســـــــــيناريو وحـــــــــوار

مصــــطفى :  مــــدير التصــــوير.  مجــــدى الحســــينى:  موســــيقى.  الســــالم
  . إسماعيل القاضى:  إخراج.  إمام

، نجــــــوى  ، صــــــالح قابيــــــل ، شــــــكرى ســــــرحان شــــــمس البــــــارودى
، إبــــراهيم  ، زوزو نبيــــل ، عبــــد المــــنعم إبــــراهيم ى، عمــــاد حمــــد فــــؤاد
  . ، ملك الجمل ، ميمى شكيب ، نبيل الهجرسى سعفان

، تعمــــل وتحــــب مــــديرها فــــى  زوجــــة منفصــــلة عــــن زوجهــــا المســــتهتر
، لكــــن الــــزوج يســــاومها مــــن أجــــل الطــــالق كمــــا أن أســــرة هــــذا  العمــــل

، لكـــــن ال وجـــــود  قضـــــية جـــــادة.  المـــــدير تـــــرفض زواجـــــه مـــــن مطلقـــــة
ــــــــروى الســــــــينما لفــــــــن ــــــــات ت ــــــــط حكاي ــــــــون  ، فق ، وتصــــــــلح لميكروف
  . اإلذاعة

  مطلوب أرملة 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . عيسى كرامة:  إخراج

،  ، محمــــد عــــوض ، يوســــف شــــعبان ، حســــن يوســــف ناديــــة لطفــــى
  . ، فاتن الشوباشى توفيق الدقن

شـــــاب يـــــرث ثـــــروة بشـــــرط أن يتـــــزوج أرملـــــة يقنـــــع حبيبتـــــه وصـــــديقه 
ــــى االنتحــــار أن يتزوجــــاالم ــــل عل ــــن  قب ، لكــــن هــــذا الصــــديق يحبهــــا م

ـــــــزعج إلقدامـــــــه عـــــــن االنتحـــــــار يتمســـــــك  طـــــــرف واحـــــــد ، وحـــــــين تن
  . ، كوميديا ركيكة وبال ضحك تقريبا بالحياة

  مطلوب حيا أو ميتا 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٤مصر 
  . عدلى خليل:  إخراج

،  ر، أحمــــــد بــــــدي ، وحيــــــد ســــــيف ، ليلــــــى علــــــوى ســــــعيد صــــــالح
،  ، آمـــــال رمـــــزى ، عهـــــدى صـــــادق ، مهـــــا أبـــــو عــــوف أحمــــد عدويـــــة
  . أمل إبراهيم

، ثـــــم  ، عـــــن رئـــــيس عصـــــابة يخـــــدع زمالئـــــه فـــــيلم نشـــــاط كوميـــــدى
ـــــه  ـــــذى هـــــرب من ـــــة القـــــط والفـــــأر مـــــع رجـــــل الشـــــرطة ال يبـــــدأ فـــــى لعب

ــــه فــــيلم ممــــل .  فتســــبب فــــى فصــــله ويحــــاول مــــن جديــــد القــــبض علي
  . بشكل عام

  مطلوب زوجة فورا 
  ق أأ ١٠٠)   س/   سفير ( ١٩٦٤ لبنان

عبــــــــد .  ] بيــــــــروت [ـ  العصــــــــرية للســــــــينما ]  العربيــــــــة للســــــــينما [
مــــــدير .  صــــــالح العوضــــــى:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  يقدمـ  الــــــرحمن كيخيــــــا 

  . محمود فريد:  إخراج.  مسعود عيسى:  التصوير
،  ، محمـــــد رضـــــا ، محمـــــود المليجـــــى ، ليلـــــى طـــــاهر فريـــــد شـــــوقى

  . ، كامل أنور ، الضيف أحمد سهير زكى
ــــادت الســــينما المصــــرية نســــبته لنفســــها ــــانى خــــالص اعت ــــاج لبن ،  إنت
.  بينمـــا كـــل مـــا هنالـــك أن فرعهـــا فـــى القـــاهرة قـــام بتوزيعـــه فـــى مصـــر

طبعــــا هــــذا ال عالقــــة لــــه بــــأن النجــــوم واألحــــداث والتصــــوير كلهــــا فــــى 
، حيـــــــث شـــــــاب پـــــــالى بـــــــوى يـــــــرفض فكـــــــرة الـــــــزواج ويظـــــــل  مصـــــــر

ـــى ـــاة اللهـــو إل ـــه مســـتمتعا بحي ـــة فـــى أســـوان .  أن يفقـــد ثروت يجـــد وظيف
ــــى  بشــــرط أن يكــــون متزوجــــا ــــاة الت ، وســــرعان مــــا يقــــع فــــى حــــب الفت

تخلــــى لهــــا عــــن شــــقته بعــــد أن اكتشــــف كالهمــــا أن خطيبهــــا مهــــرب 
المشــــكلة أن تهــــبط عليــــه ثــــروة جديــــدة وتــــدور الــــدوائر مــــن .  عقــــاقير
، نســـــبيا أنقــــذ الطـــــاقم الجيـــــد  كوميـــــديا متوســــطة اإلضـــــحاك.  جديــــد

  . مخطوطتها البدائية
  مطلوب عائلة فورا 

North 
  ق م ٨٤)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 

[Columbia] Columbia; Castle Rock Entertainment [New 
Line Cinema]. M: Marc Shaiman. C: Jane Jenkins and Janet 
Hirshenson. CD: Gloria Gresham. FE: Robert Leighton. PD: 
J. Michael Riva. DPh: Adam Greenberg. ExcP: Jeffrey 
Stott, Andrew Scheinman. Based on the N: Alan Zweibel. S: 
Alan Zweibel and Andrew Scheinman. P: Rob Reiner and 
Alan Zweibel. D: Rob Reiner.  ↑ PSup: Helen Pollak. 

Elijah Wood. Jon Lovitz. And StrInAlphOrder: Jason 
Alexander, Alan Arkin. Dan Aykroyd, Kathy Bates. Robert 
Constanzo, Faith Ford. Graham Greene, Julia Louis-
Dreyfus. Mathew McCurley, Reba McEntire. John Ritter, 
Lauren Tom. Abe Vigode, Keone Young. And Bruce Willis. 

 ↑ Alexander Godunov, Kelly McGillis, Rosalind Chao, 
George Kee Cheung, Ayo Adejucbe, Darwyn Carson, 
Scarlett Johanssen. 

، فيلهمـــــــه زميــــــــل  صـــــــبى نيـــــــو يــــــــوركى ســـــــئم مشـــــــاجرات والديــــــــه
يعطيــــه القاضــــى .  بالمدرســــة أن يوكــــل محاميــــا ويحصــــل علــــى حريتــــه

بــــين عيــــد األســــتقالل وعيــــد  (مــــا يريــــد لكــــن مــــع منحــــه عــــدة شــــهور 
.  ، وإال وضــــع فــــى إصــــالحية علــــى والــــدين جديــــدين للعثــــور)  العمــــل

ـــه العـــروض لكـــن كـــل منهـــا يعيبـــه شـــىء  تكســـاس يـــأكلون   (تنهـــال علي
ــــــــرا ويموتــــــــون بســــــــرعة تحــــــــت حــــــــوافر الماشــــــــية  فى هــــــــاواى ـ  كثي

ــــاس لألقامــــة ال مجــــرد السياحة ــــدعوة الن ــــا ل  ـ  يســــتخدمون صــــورته عاري
فــــى  ـ  جفــــى آالســــكا تتــــرك األســــكيمو الجــــد الكهــــل يمــــوت  فــــى الثل

فــــى زائيــــر أعضــــاؤهم الجنســــية أضــــخم مــــن  ـ  الصــــين يريدونــــه إمبراطور
فــــى فرنســــا يضــــفون الكــــالم الفرنســــى علــــى أفــــالم چيــــرى  ـ  أن يجاريها
، لكنهـــــا فقـــــط  ، وأخيـــــرا فــــى مونـــــت راشــــمور أســـــرة مثاليــــة ) ليــــويس

ــــيال وكــــل شــــىء!  ليســــت أســــرته ــــع توجيهــــا وتمث ،  رغــــم الطــــاقم الألم
أروع أدوار .  وحــــرارة مــــن أن يعجــــب أحــــدا عمــــل أبســــط وأقــــل ذكــــاء

ــــة نجمــــا  ــــد “الحلي ــــذان ”  الشــــاهد الوحي ــــووف ومــــاكجيليس الل جودون
  . يعيدان دوريهما كأبوين من اآلميش

  المظاهر 
  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٤٥مصر 
  . كمال سليم:  إخراج

،  ، إســـــــماعيل يـــــــس ، يحيـــــــى شـــــــاهين ] رجـــــــاء عبـــــــده [ـ  رجـــــــاء 
ــــل ، نجــــوى ســــالم ميمــــى شــــكيب،  إســــتيفان روســــتى ــــة جمي ،  ، علوي

  . فؤاد شفيق
ــــــديها ميــــــراث  ــــــم تكتشــــــف أن ل ــــــا بســــــيطا ث ــــــاة تحــــــب ميكانيكي فت

، لكــــن  تنتقــــل لإلقامــــة فــــى قصــــر هــــذا العــــم.  ضــــخم مــــن قريــــب لهــــا
ــــه ويتزوجهــــا ــــى حبائل ــــدير بيزنســــاته يوقعهــــا ف ــــل تكتشــــف .  م ــــد قلي بع

ـــــ.  أطماعـــــه فتحـــــاول الطـــــالق واســـــتعادة حبهـــــا األول ـــــق كومي ديا تعلي
اجتمــــاعى أســــرية روتينيــــة الخيــــوط لكــــن بهــــا بعــــض المواقــــف المــــؤثرة 

، طبعــــا بخــــالف الحضــــور التلقــــائى المحبــــب لرجــــاء  والتمثيــــل الجيــــد
ــــين  ــــادر الحــــديث فــــى أوســــاط المغن ــــى الشاشــــة وهــــو أمــــر ن ــــده عل عب

  . والمغنيات
  المظلومة 

  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٠مصر 
  . محمد عبد الجواد:  إخراج

ـــــة راتـــــب ، كمـــــال  ، زوزو محمـــــد ، زوزو نبيـــــل ، ســـــراج منيـــــر عقيل
  . ، عبد الحميد زكى ، عبد العزيز أحمد حسين

،  فتـــــــاة ريفيـــــــة يغـــــــرر بهـــــــا ســـــــيدها الشـــــــاب.  ميلودرامـــــــا أجيـــــــال
، وتعمــــل هــــى  ، ينشــــأ هــــو مــــع أســــرة أخــــرى وتتالطمهــــا األيــــام بابنهــــا

ــــادى ليلــــى  ــــا (فــــى ن دى ليلــــى فــــى تقريبــــا ال توجــــد ميلودرامــــا بــــدون ن
عمــــل .  وبعــــد ســــنين يتقابــــل الجميــــع مــــع األب.  ) الســــينما المصــــرية

حمــــــل أثنــــــاء التصــــــوير .  ، لكــــــن التمثيــــــل جيــــــد تقليــــــدى مــــــن نوعــــــه
  . ’ التوبة ‘عنوانا ذا داللة دينية نسبيا هو 

   ٢/١مع األيام 
  ق أأ ١٣٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٨مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج
، فـــــاروق  ، أحمــــد عــــالم ، علويــــة جميــــل د حمــــدى، عمــــا ماجــــدة
  . ، وداد حمدى ، عبد المنعم إبراهيم ، سناء جميل عجرمة

، تــــرفض حماتهــــا مشــــروع زواجهــــا مــــن مهنــــدس  طبيبــــة أرملــــة شــــابة
ميلودرامــــا أســــرية وعاطفيــــة .  ، وتقاضــــيها النتــــزاع طفليهــــا منهــــا أحبتــــه

ـــــذكرال مبالغـــــا.  عاليـــــة القيمـــــة مـــــن حيـــــث هـــــدفها االجتمـــــاعى ،   ت ت
ــــة ــــة ليســــت الســــعيدة المتوقع ــــا بصــــعوبتها والنهاي ــــد اقناعن .  ، لكــــن بع

ماجـــــدة تمـــــزج الشـــــهوة :  ، والتمثيـــــل ملفـــــت مــــتقن توجيهـــــا وتصـــــويرا
، وعمـــــاد حمـــــدى لـــــيس أنانيـــــا لكنـــــه لـــــيس الفـــــارس  بالـــــدموع ببراعـــــة

  . المعتاد
   ٢/١مع تحياتى ألستاذى العزيز 

  ق م ١١٩)  س/  الشرق األوسط/  ت ( ١٩٨١مصر 
قصــــــــة وســــــــيناريو .  أفــــــــالم محمــــــــود ياســــــــين]  إيهــــــــاب الليثــــــــى [

.  ســـــــمير فـــــــرج:  مـــــــدير التصـــــــوير.  عبـــــــد الحـــــــى أديـــــــب:  وحـــــــوار
ــــو الســــعد:  موســــيقى ــــاچ.  شــــعبان أب :  إخــــراج.  ســــعيد الشــــيخ:  مونت

  . أحمد ياسين
، خالـــــد  ، محمـــــد رضـــــا ، مديحـــــة يســـــرى ، نيللـــــى محمـــــود ياســـــين

، إنعــــام  ، فاديــــة عكاشــــة ن جمجــــوم، بــــدر الــــدي ، عايــــدة ريــــاض زكــــى
  . ، نظيم شعراوى ، عبد اهللا فرغلى ، عماد رشاد سالوسة

ــــن  ــــات “نســــخة الثمانينيــــات م ــــد نجيــــب ”  غــــزل البن الخالــــد للخال
ـــــك ال تشـــــاهده الريحـــــانى ـــــن نقـــــول ل ـــــه بســـــابقه ، ل .  ، فقـــــط ال تقارن

تقـــديره الخـــاص يــــأتى مـــن كونـــه إنتاجــــا جريئـــا ففـــى وقــــت أحجـــم فيــــه 
ــــة واالستعراضــــيةالجميــــع  التحــــويرات عــــدة عــــن .  عــــن األفــــالم الغنائي

، أخطرهــــا ضــــياع الــــنمط الفريــــد لشخصــــية الريحــــانى  الفــــيلم األصــــلى
إذا كــــان محمــــود ياســــين ال يرضــــى بهــــا فكــــان  (المغلــــوب علــــى أمــــره 

، فلعلـــك بعـــده تغيـــر رأيـــك  أمـــا الـــدور النســـائى.  ) األجـــدر اســـتبداله
  ! وتقول ال بأس بليلى مراد كممثلة

  مع حبى وأشواقى 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٧مصر 

عبــــد :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  چيبكــــو]  أفــــالم إيهــــاب الليثــــى [
:  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد العزيــــــز فخــــــرى:  مونتــــــاچ.  الحــــــى أديــــــب
  . بركات:  إخراج.  كمال كريم

، يوســــف  ، ســــعيد عبــــد الغنــــى ، محمــــود عبــــد العزيــــز ســــهير رمــــزى
  . ، حسن مصطفى ، أميرة يمان، إ فخر الدين



٣٣٧  

، وبـــــدايات ثـــــورة النقـــــاد علـــــى  ، تحـــــت متوســـــطة كوميـــــديا عاطفيـــــة
الفتـــــــاة .  بركـــــــات إلســـــــرافه فـــــــى أفـــــــالم دون المســـــــتوى القـــــــديم لـــــــه

ـــــى حـــــب صـــــحفى ـــــى تقـــــع ف ـــــة الت ـــــد كشـــــف  المدلل ، يتضـــــح أنـــــه يري
  . ، وبالطبع تقف إلى جانبه جرائم عمها

  مع خالص اعتذارى 
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٨مصر 

فوزيـــــــة :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون
  . مجيدة نجم:  إخراج ↔.  شرف الدين

مطـــــــاوع .  إحســـــــان القلعـــــــاوى.  تهـــــــانى راشـــــــد.  حســـــــن حســـــــنى
، كمـــــــــال  إبــــــــراهيم األبـــــــــيض:  اشـــــــــترك فــــــــى التمثيـــــــــل ␡.  عــــــــويس

،  حت خيـــــــرى، مـــــــد محمـــــــد مصـــــــطفى.  ، أمـــــــل قطـــــــب الديســـــــاوى
، نبويـــــة  ، محمـــــد ديـــــاب مصـــــطفى أبـــــو العـــــزايم.  عبـــــد اهللا مصـــــطفى

  . السيد
شــــــاب ثــــــرى يحــــــب فتــــــاة عاملــــــة ابنــــــة ســــــائق بإحــــــدى الشــــــركات 

يســــير كــــل .  يملكهــــا صــــديق لوالــــد الشــــاب األول)  حســــن حســــنى (
ـــــاف ـــــى حفـــــل الزف ـــــرام حت ـــــا ي ـــــى م ـــــث تختفـــــى عشـــــرة  شـــــىء عل ، حي

ــــــد العــــــريس وتضــــــبط  ــــــه مــــــن جيــــــب وال ــــــد آالف جني ــــــب وال فــــــى جي
ــــــى الطــــــالق الفــــــورى.  العــــــروس ــــــد العــــــريس عل ، ويؤكــــــد  يصــــــمم وال

اآلن يتضــــــح أن األخيــــــر .  صــــــديقه أنــــــه علــــــى ثقــــــة تامــــــة فــــــى ســــــائقه
ـــــذى ال يجـــــد المـــــال الكـــــافى  ـــــه المحـــــبط ال ـــــرف تســـــترا علـــــى ابن اعت

.  ، لكـــــــــن يصـــــــــعب أن تكـــــــــون النهايـــــــــة ســـــــــعيدة للســـــــــفر للخـــــــــارج
ممة كقـــــــاطرة لحســـــــن ، مصـــــــ تليفــــــــزيونية صـــــــغيرة متوســـــــطة التســـــــلية

  . ، الذى كان كل العرض بالفعل حسنى
  مع الذكريات 

  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
قصـــــــة وســـــــيناريو .  أفـــــــالم الشـــــــمس]  الشـــــــرق لتوزيـــــــع األفـــــــالم [

.  مـــــــاهر عبـــــــد النـــــــور:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  ســـــــعد عرفـــــــة:  وحـــــــوار
:  اجإخــــر .  برونــــو سالفـــــى:  مــــدير التصــــوير.  ســــعيد الشــــيخ:  مونتــــاچ

  . سعد عرفة
ـــــــر ـــــــدين أحمـــــــد مظه ـــــــريم فخـــــــر ال ـــــــى ، م ـــــــة لطف ، صـــــــالح  ، نادي

  . ، أحمد لوكسر ، فتوح نشاطى منصور
، يقــــدم بنيـــــة  ” لقــــاء فــــى الغــــروب “ثــــانى أفــــالم ســــعد عرفــــة بعـــــد 

، وهــــــى أســــــلوب  دراميــــــة معقــــــدة وغيــــــر مطروقــــــة آنــــــذاك فــــــى مصــــــر
والفـــــــيلم .  ، مـــــــع اخـــــــتالف وجهـــــــات نظـــــــر أصـــــــحابه الفـــــــالش بـــــــاك

”  البنــــــات “عــــــام يســــــتلهم كثيــــــرا مــــــن فــــــيلم چيــــــين كيلــــــى  بشــــــكل
ــــــدا ( ــــــد الفكــــــرة  تحدي ــــــثال رائ ــــــيس م ــــــانى”  راشــــــومون “، ول .  ) الياپ

ــــل ســــينمائى يصــــرع بمسدســــه :  القصــــة أيضــــا فــــى إطــــار الفنــــانين ممث
ـــــرفض .  ، أثنـــــاء تمثيلهـــــا ، التـــــى كـــــان يحبهـــــا البطلـــــة يحـــــزن جـــــدا وي

األمــــور الغامضــــة فــــى ، لكــــن العديــــد مــــن  فتــــاة أخــــرى رقيقــــة تشــــبهها
  . هذا تبدأ فى الوضوح

  مع سبق اإلصرار 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٩مصر 

بشـــــــــير :  قصـــــــــة وحـــــــــوار.  عمـــــــــار فـــــــــيلم]  وكالـــــــــة الجـــــــــاعونى [
ــــــديك ــــــديكور.  مصــــــطفى محــــــرم:  ســــــيناريو.  ال ــــــدس ال ــــــاهر :  مهن م

:  مونتـــــاچ.  جمـــــال ســـــالمة.  د:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  عبـــــد النـــــور
ــــــد العز  ــــــز فخــــــرىعب ــــــدير التصــــــوير.  ي ــــــد:  م :  إخــــــراج.  عصــــــام فري

  . أشرف فهمى
،  ، هـــــدى رمـــــزى ، محمــــود ياســـــين ، نـــــور الشـــــريف ميرفـــــت أمـــــين
، أحمــــد  ، نعيمــــة الصــــغير ، نبيـــل بــــدر ، محمــــد شــــوقى توفيـــق الــــدقن

  . ، محمد صفوت خميس
، حيــــث نتيجــــة توحيــــد  درامــــا مثيــــرة ومتقنــــة كتابــــة وتوجيهــــا وتمثــــيال

ـــــــود الـــــــديك و  مصـــــــطفى محـــــــرم أعطـــــــت نتيجـــــــة رائعـــــــة اإليقـــــــاع جه
ــــط والحــــوار ــــم يكــــن أفضــــل ق ــــا أشــــرف فهمــــى فل ، وكــــذا طــــاقم  ، أم

ــــــام .  التمثيــــــل المتكامــــــل ــــــل نيابــــــة يــــــأتى صــــــديقه القــــــديم مــــــن أي وكي
.  ، وأنــــه والــــد ابنتــــه ، لــــيعلن شــــكه فــــى أن زوجتــــه خانتــــه معــــه الريــــف

، يتضـــــح أيضـــــا أن الصـــــديق قــــــد  بعـــــد أن يتضـــــح أن ذلـــــك صــــــحيح
، وهنـــــا تشـــــتعل لعبـــــة القـــــط  زوجتـــــه ولـــــم يكتشـــــف أحـــــد ذلـــــك قتـــــل

  . والفأر بين البطلين
  مع الناس 

  ق أأ ٨٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

، يوســــــــف  ، عمــــــــاد حمــــــــدى ، حســــــــن يوســــــــف ســــــــميرة أحمــــــــد
  . ، إستيفان روستى ، زيزى البدراوى شعبان

ابـــــــن وهـــــــو قيـــــــام .  ، حـــــــول موضـــــــوع طريـــــــف كوميـــــــديا متوســـــــطة
صـــــــاحب إحـــــــدى العمـــــــارات بمحـــــــاوالت الخالئهـــــــا مـــــــن الســـــــكان 

ـــــال منهـــــا.  بحجـــــة تصـــــدعها ـــــزال الـــــذى ال ين ، والحـــــب الـــــذى  والزل
  . ينشأ بينه وبين إحدى فتياتها

  معا 
Twogether 

  ق م ١٢٣)   — ( ١٩٩٢أميركا 
Twogether United Partnership. C: Lori Cobe, C.S.A. DPh: 

Eugene Shlugleit. PD: Philip Michael Brandes. CD: 
Jacquelin Johnson. M: Nigel Holton. LineP: Scott J. 
Mulvany. AscP: Fred Pierson, Linda Scanardi, Louis J. 
Zwot. Co-P: Todd Fisher. P: Emmett Alston & Andrew 
Chiaramonte. W and D: Andrew Chiaramonte.  E: Todd 
Fisher, Andrew Chairamonte.; AstE/E-Pix Operator: John 
Taylor; Editional Cnslt: Andrew London; MSup: David 
Franco; Title Design: Thomas E. Williams. 

Nick Cassavetes. Brenda Bakke. ¤. Jermey Piven. Jim 
Beaver. Tom Dugan. Damian London. William Burmiller. 
Jennifer Bassey, Jerry Bossard, Deborah Driggs, Christian 
Bocher.  Margaret Muse, Stanley Grover, Thomas 
Knickerbocker, Lauren Gray, Mohhib Jivan, Dr. Barry 
Herman, Long Yun, Ellen Albertini, Tessa Taylor. 
ـــــرران  ـــــى الحـــــب ويق ـــــان ف ـــــرى يقع ـــــن أصـــــل ث ـــــرة م ـــــاة مثي رســـــام وفت

ـــــاة ناقمـــــة علـــــى أســـــرتها التـــــى ، بعـــــده يتضـــــ إنجـــــاب طفـــــل ح أن الفت

موضـــــــوع نـــــــادر .  أفقـــــــدتها جراحيـــــــا القـــــــدرة علـــــــى اللـــــــذة الجنســـــــية
ـــــة ـــــا علـــــى ضـــــعف كـــــال  التقـــــديم فـــــى الســـــينما األ ميركي ـــــز هن ، والتركي

.  البطلـــــين منفـــــردا وقوتهمـــــا معـــــا كمـــــا يقـــــول العنـــــوان غريـــــب الهجـــــاء
منهـــــا محاولـــــة لممارســـــة مـــــع الـــــذات مـــــن  (تتابعـــــات جنســـــية مطولـــــة 

، رفيــــــع األســــــلوبية وإن   تجعلــــــه أقــــــرب لفــــــيلم پورنــــــو طــــــرى)  البطــــــل
البطـــــل هـــــو ابـــــن چـــــون كاسافــــــيتيس .  كـــــان غيـــــر مقنـــــع جـــــدا أحيانـــــا

  . ، ويذكرك بأبيه شكال وأداء بدرجة ملموسة وچينا روالندز
  معا أقوى

  . ” العمالق والمشاغب “:  انظر
  معا إلى األبد 

  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٠مصر 
  . حسن رمزى:  اجإخر 

، محمــــــــود  ، عبــــــــد المــــــــنعم إبــــــــراهيم ، كمــــــــال الشــــــــناوى شــــــــادية
  . ، كمال ياسين ، كريمان المليجى

ــــــــال عاطفيــــــــة ــــــــا أجي ــــــــر مقنعــــــــة ومتوســــــــطة التمثيــــــــل  ميلودرام ، غي
قصــــة حــــب تتشــــتت حــــين يتضــــح أن الحبيــــب شــــقيق غيــــر .  والتنفيــــذ
  ! أنت تتوقع أن يتضح فى النهاية أن هناك خطأ.  شرعى

   ٢/١دلة الصعبة المعا
The Formula 

  ق م ١١٧)  إى إتش إى  ( ١٩٨١ألمانيا الغربية 
  . ” اختفاء الوثيقة “:   ف

[Metro Goldwyn Mayer] CIP Filmprodukions [Metro 
Goldwyn Mayer]. M: Bill Conti. E: John Barter. SupE: 
David Bretherton. AD -Europe: Hans-Jurgen Keibach. PD 
-US: Herman A. Blumenthal. DPh: James Crabe. W and P: 
Steve Shagan; Based on his N The Formula. D: John G. 
Avildsen. 

George C. Scott. Marthe Keller. Marlon Brando. ¤ 
AlsoStr: John Gielgud. G.O. Spradlin. Beatrice Straight. 
Richard Lynch, John van Dreelen. Co-Str: Robir Clarke, Ike 
Eisenmann, Marshall Thompson. With: Dieter Schidor, 
Werner Kreindl, Jan Niklas, Wolfgang Preiss.   ↑ Calvin 
Jung, Alan North, David Byrd, Ferdy Mayne, Gerry 
Murphy. 
ــــرلين  ــــى ب ــــه إل ــــود زميل ــــيس يق ــــوس أنچل ــــادة شــــرطة ل مصــــرع أحــــد ق

لعمـــــل بتـــــرول صـــــناعى ’  جينيســـــيس ‘وع يســـــمى للتحقيـــــق فـــــى مشـــــر 
ــــــن الفحــــــم ــــــة  م ــــــة الكيميائي ــــــوا التركيب ــــــد نّم ــــــازى ق ، كــــــان علمــــــاء الن
تتـــــــوالى األســـــــرار حـــــــول عالقـــــــة إمبراطـــــــور البتـــــــرول .  المطلوبـــــــة لـــــــه

درامــــــا تحــــــرى مشــــــوقة غامضــــــة ومعقــــــدة .  األميركــــــى بهــــــذه التركيبــــــة
ت ، تــــــأتى بانحنــــــاءات مفاجئــــــة حــــــول األهــــــداف والــــــوالءا الخيــــــوط

، لكــــــن قــــــد ال تكــــــون مقنعــــــة جــــــدا علــــــى الصــــــعيد  طــــــوال الوقــــــت
ـــــواقعى ـــــة.  ال ـــــة وألماني ـــــى ســـــتوديوهات أميركي ـــــال أن  التصـــــوير ف ، ويق

رئـــــيس متـــــرو أشـــــرف شخصـــــيا علـــــى التوضـــــيب بعـــــد طـــــرد أفيلدســـــين 
،  ، والــــــذى راح يطالــــــب برفــــــع اســــــمه كليــــــة مــــــن علــــــى الفــــــيلم منــــــه

نقطــــة الضــــعف  كالعــــادة مــــارلون برانــــدو هــــو.  ورفــــض طلبــــه بــــالطبع
الواضــــح أن برانــــدو بظهــــوره  ‘:  ، وإليــــك مــــا قالتــــه فـــــارايتى الملفتــــة

، يعتقـــــــد أنـــــــه يقـــــــدم تعليقـــــــا بصـــــــريا علـــــــى طبيعـــــــة  بـــــــدينا ومضـــــــحكا
  ! ’ الشخصية

AAN: Cgr. 

 المعامل پى إس آى 
PSI-Factor 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ٩١)   ت  ( ١٩٩٥أميركا ح 
Sandler-Emeneggger. S: Steve Posner; From a Concept: 

Robert Emeneggger and Allan Sandler. P: Quentin Masters. 
D: Bryan Trizers.  ExcPs: Allan Sandler and Robert 
Emeneggger. AscP: Anne Spielberg. DPh: Barry Towne. 
PMg: Rosanne Jurick. Ast to the Pr: Janet L. May. 
PostPSup: David Bransby. E: Burton Lee Harry. 
PostPMixeer: James A. Corbett, C.A.S. PControlled: 
Shirley Willits. C: Janet L. May. 

Str: Peter Mark Richman. SpGuestStar: Gretchen Corbett. 
GuestStar: Tom Martin. GuestStar: Tom Troupe. Guest 
Star: Don Eitner. Ftr: Britt Leach, Dan Sturkie. Don 
Blakley, Michael Stroka, Betty Ramey. Maria O’Brien, 
Anne Patterson, Jim Chatten, Anni Frazier.  
.  خيــــال علمــــى ســــاذج وصــــغير اإلنتــــاج لدرجــــة مثيــــرة للغــــيظ أحيانــــا

’  داپـــــرا ‘عــــالم مخاطبـــــة كائنــــات فضـــــائية مــــدنى فـــــى وكالــــة أبحـــــاث 
ـــــــة معرو  (العســـــــكرية المتقدمـــــــة  ـــــــة حقيقي ، يتلقـــــــى رســـــــائل  ) فـــــــةوكال

غامضـــة وتظهـــر لـــه حـــول منزلـــه تلـــك الكائنـــات التـــى هـــى عبـــارة عـــن  
عنــــدما يكتشــــف أن .  كــــرات ناريــــة ضــــخمة لكــــن غيــــر مؤذيــــة عامــــة

ـــم يصـــدقوا مـــا قـــال يهـــرب  رؤســـاءة العســـكريون فصـــلوا ســـلفه ألنهـــم ل
ــــــه ــــــى نيفـــــــادا محــــــاوال الوصــــــول إلي ــــــه مــــــن كاليفورنيــــــا إل .  مــــــع خطيبت

،  وكـــذا تلـــك الكائنـــات التـــى لـــم تتضـــح أهـــدافهايطـــارده العســـكريون 
وعنـــــــدما يصـــــــل إليـــــــه وتتـــــــراقص تلـــــــك الكائنـــــــات حولهمـــــــا ينتهـــــــى 

ـــاك مـــن .  الفـــيلم ـــا وهن ”  مواجهـــة مـــع الجـــنس الثالـــث “أشـــياء مـــن هن
  . ، وتأكيدا بال معنى يفهم فى فيلم طرق بال قصة على اإلطالق

  المعبد الملعون
  . ” عونإنديانا چونز والمعبد المل “:  انظر

  ١المعبد الملعون جـ 
  . ” غزاة الكنز المفقود “:  انظر

  ٢المعبد الملعون جـ 
  . ” إنديانا چونز والمعبد الملعون “:  انظر

  معبودة الجماهير 
  ق م ١٧٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٦٧مصر 

:  قصـــــــة ســـــــينمائية.  مصــــــطفى أمـــــــين:  قصـــــــة.  الطــــــاهرة لإلنتـــــــاج
ــــــو :  حــــــوار.  لــــــيمحلمــــــى ح:  ســــــيناريو.  يوســــــف جــــــوهر محمــــــد أب

:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  يوســـــف
ـــــد:  مـــــدير التصـــــوير.  علـــــى إســـــماعيل حلمـــــى :  إخـــــراج.  وحيـــــد فري

  . رفلة
، يوســـــــــف  ، فـــــــــؤاد المهنــــــــدس ، شــــــــادية عبــــــــد الحلــــــــيم حـــــــــافظ

، زينـــــات  ، شــــفيق نــــور الــــدين ، محمــــد رضــــا ، حســــن فــــايق شــــعبان
،  ، زيــــــن العشــــــماوى ، چــــــورچ ســــــيدهم ، أبــــــو بكــــــر عــــــزت صــــــدقى

  . ، نادية عزت ، علية عبد المنعم ، محمد شوقى أحمد الحداد
، أســـــــفرت عـــــــن إنتـــــــاج  خمـــــــس ســـــــنوات مـــــــن التخـــــــبط اإلنتـــــــاجى

ــــــيس إال ضــــــخم ــــــه.  ، ول ــــــال أن شــــــادية ســــــاخطة علي ، حــــــاول أن  يق
!  ، خــــالف إعطــــاء الكــــاميرا للبطــــل تكتشــــف بنفســــك أســــبابا أخــــرى

ــــــأخوذة عــــــن  ــــــد نجمــــــة ‘القصــــــة م ــــــرتين ’  مول ــــــذة م الكالســــــية المنف
ـــــــا ـــــــق المجـــــــد  هوليوودي ـــــــا مطـــــــرب شـــــــعبى مكـــــــافح يصـــــــعد طري ، هن

.  ، ثـــــم تتبـــــدل األحـــــوال ، مـــــن خـــــالل حبـــــه لمطربـــــة شـــــهيرة حثيثـــــا
ــــــدة هــــــى األغــــــانى ــــــزة الوحي ــــــررا الحتمــــــال  المي ، لكنهــــــا ال تكفــــــى مب

المفـــــــروض أن يبكيـــــــك مشـــــــهد :  وبعـــــــد.  ســـــــاعات طـــــــوال ٣طـــــــول 
  ! ، ما سيحدث أنه سيضحكك ب البطلتنكر البطلة لح
  المعتوه 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٣مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

ـــــز ـــــد العزي ـــــة ، عفـــــاف شـــــعيب محمـــــود عب ، چـــــورچ  ، مجـــــدى وهب
ــــدة ســــيف النصــــر ســــيدهم ،  ، نظــــيم شــــعراوى ، صــــالح نظمــــى ، فري

  . ، منى عبد اهللا أميمة سليم
، ويـــــدعى  ة قتلـــــهالمـــــريض العقلـــــى الـــــذى يـــــتهم الممرضـــــة بمحاولـــــ

ــــه ــــات المــــرض.  بعالقتهــــا مع ،  وأثنــــاء محاكمتهــــا يتعــــرض البطــــل لنوب
، لكــــن معالجــــة  ، ممــــثالن كبيــــران وفكــــرة جيــــدة وتنكشــــف الحقيقــــة

  . ركيكة
  المعجزة

  . ) ١٩٧١ (”  الحصان األسود “:  انظر
  معجزة السماء 

  ق أأ ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٦مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

، ســـــــعيد أبـــــــو  ، علويـــــــة جميـــــــل ، محمـــــــد فـــــــوزى رىمديحـــــــة يســـــــ
  . ، صالح نظمى ، عبد السالم النابلسى ، وداد حمدى بكر

مغنــــــى .  ميلودرامـــــا تعليـــــق اجتمـــــاعى ونفســـــية متقنـــــة بشـــــكل عـــــام
، أثنــــاء غيبوبتــــه  ، يصــــاب فــــى حــــادث مغمــــور يحلــــم بالشــــهرة والثــــراء

  . ، عدا حب زوجته له يحلم بأنه حقق كل شىء
  قصة من بلدة الصبية —معجزة القلب 

Miracle of the Heart —A Boystown 
Story 

  ق م ١٠٢)   ت  ( ١٩٨٦أميركا 
FE: Bud Friedgen, A.C.E. AD: John Beckman. Dph: Jim 

Pergola. M: Lee Holdridge: ExcP: Larry White. Pr: Hugh 
Benson. TP: B.W. Sandefur; St: William Putman. D: Georg 
Stanford Brown. 

Str: Art Carney. Jack Bannon. Anne Pitoniak. Darrell 
Larson. Reginald T. Dorsey. Shashawnee Hall. Lisa Sloan. 
And Casey Siemaszko  - as Andy Granger.  Ftr: Amy Sgro, 
Jose Evans, John Dorrange, Leta Powell Drake, Vicram 
Jaswal. Stan Durey, Jerry Longe, Rod McCullough, Frank 
Mitchell, Michael Moten, Soraya Cardenes. 

ملجـــــأ تـــــابع )  فيمـــــا بعـــــد’  بلـــــدة الصـــــبية ‘أو  (’  بيـــــت الصـــــبية ‘
نبراسكا أسســــــه األب ـ  إلحــــــدى الكنــــــائس الكاثوليكيــــــة فــــــى أوماهــــــا 

ـــــــال تحفظـــــــات  ١٩١٧الشـــــــهير فالناجـــــــان عـــــــام  ـــــــل ب ، وأصـــــــبح يقب
امــــا بــــالتحفظ ويتــــرك أمــــر االســــتمرار فيــــه القاصــــرين ممــــن يتلقــــون أحك

ــــارهم  ــــودعهم المحكمــــة  (مفتوحــــا الختي ــــى ال ت ــــون حت ــــا يقبل وعــــادة م
ــــى المالجــــئ الرســــمية عامــــا صــــبى فــــى كانســــاس  ٥٩اآلن بعــــد .  ) ف

ســـــيتى يســـــرق وصـــــديقه ســـــيارة لبيعهـــــا فتســـــبب فـــــى حادثـــــة أســـــفرت 
، ينتــــزع مــــن أمــــه الســــكيرة زئــــر الرجــــال ويقبــــل  عــــن غيبوبــــة للصــــديق

ــــى.  لقاضــــى إيداعــــه هــــذا الملجــــأا .  يســــتقبله األب الكهــــل مايكــــل ت
يكســــب .  أوهــــالليران متحــــرر الســــلوك والــــذى خلــــف مؤســــس البلــــدة
، علــــــى أن  ثقتــــــه ويودعــــــه بنــــــزل تــــــابع للبلــــــدة تــــــديره إحــــــدى األســــــر

بالذات فـــــــى نظـــــــر المـــــــدير ـ  أســـــــلوب هـــــــذا األب ال يبـــــــدو ناجحـــــــا 
ــــأمر األسقف ــــراه مــــن  ـ  الجديــــد الشــــاب الــــذى حــــل محلــــه ب مــــع مــــا ي

عنـــــدما يقـــــرر المـــــدير إرســـــال زميـــــل زنجـــــى .  شـــــجارات وانحرافـــــات
، ال يتحــــــول موقــــــف األخيــــــر تجــــــاه زميلــــــه  لــــــذلك الشــــــاب للســــــجن

ــــأتى .  الغــــريم فقــــط بــــل يشــــجع األب المعتــــزل علــــى البقــــاء العنــــوان ي
ــــــه  ــــــل بقلب ــــــذى يتعام ــــــين ســــــلوك األب الكهــــــل ال ــــــا ب ــــــة م مــــــن المقابل

ـــل الـــدير الشـــاب حـــائز الـــدكتوراه ، فـــى م ويخاطـــب قلـــوب الصـــبية قاب
فـــــيلم .  والـــــذى يعتقـــــد أن بالنظريـــــات وحـــــدها يمكـــــن إصـــــالح هـــــؤالء

، وبــــالطبع ذلــــك الوجــــود األخــــاذ  بســــيط ودافــــئ ولــــه لحظاتــــه المــــؤثرة
بنحــــو مــــا هــــو اســــتطراد لفــــيلم سپنســــر تريســــى الــــذى .  دومــــا لكــــارنى

نــــــــال األوســــــــكار عــــــــن تجســــــــيده لشخصــــــــية األب فالناجــــــــان عــــــــام 
، والـــــذى صـــــنع طاقمـــــه اســـــتطرادا  ’ بلـــــدة الصـــــبية ‘نـــــوان بع ١٩٣٨

  . ’ رجال بلدة الصبية ‘له بعده بثالث سنوات هو 
   ٢/١معركة أنزيو 

Anzio 
  ق م ١١٧)   س/  ت ( ١٩٦٨إيطاليا 

Aka: The Battle of Anzio (UK). 
[Columbia] Dino de Laurentiis. S: Harry Craig. From the 

B Anzio by Wynford Vaughan-Thomas. Adp: Frank de 
Flitta and Duilio Caletti, Giusseppe Mangione. M: Riz 
Ortolani. DPh: : Guiseppe Rotunno. AD: Luigi Scaccianoce. 
E: Peter Taylor. P: Dino de Laurentiis. D: Edward Dmytryk. 

Robert Mitchum ¤ Peter Falk. Earl Holliman. Mark 
Damon. Reni Santoni. Thomas Hunter, Joseph Walsh, 
Anthony Steel, Giancarlo Giannini, Wayde Preston, Elba 
Albani, Venantino Venantini, Anabella Andredli, Wolfgang 
Preiss. Patrick Magee, Arthur Franz, Stefanella Giovonnini, 



٣٣٨  

Carmen Scarpitta, Vittoria del Verme. And Arthur Kennedy. 
SpGuestStr: Robert Ryan. 
هبـــــــوط القـــــــوات األميركيـــــــة فـــــــى أنزيـــــــو علـــــــى الســـــــاحل األيطـــــــالى 

، يصــــبح مذبحـــــة إذ يبـــــادون كلهـــــم تقريبـــــا  تمهيــــدا للتقـــــدم إلـــــى رومـــــا
فيهـــا علـــى يـــد األلمـــان والســـبب هـــو الحـــذر الزائـــد للقائـــد األمريكـــى 

،  ة المهجــــورةالــــذى رفــــض التقــــدم أبعــــد مــــن منطقــــة المدينــــة الســــاحلي
ـــــاح الفرصـــــة لهجـــــوم ألمـــــانى مضـــــاد ـــــاجون عـــــددهم .  فأت مـــــنهم  ٧الن

ــــبطالن  ــــوى يكــــره  مراســــل جــــرئ يكــــره الحــــرب (ال ــــالى ب ، ومغــــامر ب
ــــــة ــــــال )  الحيــــــاة المدني ــــــام بمهمــــــة اســــــتطالعية يائســــــة وب يقــــــررون القي
ـــــم  فـــــيلم حربـــــى مـــــتقن.  هـــــدف محـــــدد ، مـــــع مضـــــمون عميـــــق وإن ل

ــــك هــــ.  ينســــج مــــن خــــالل األحــــداث و بحــــث البطــــل عــــن تفســــير ذل
عنـــــــدما يقتـــــــل -، حتـــــــى يكتشـــــــف  لقتـــــــل البشـــــــر لبعضـــــــهم الـــــــبعض

  . ، أنهم يحبون هذا بنفسه
  ٢/١معركة بال نهاية 

Nemesis 
  ق م ٩٥)  س/   إى فـى سى  ( ١٩٩٣الدنمرك 

[Imperial Entertainment] Scanbox [Shah/ Jensen; 
Screenland Praductions]. An Ash R. Shah, Eric Karson P. ¤. 
E: David Kern, Mark Conte. PD: E. Colleen Saro. DPh: 
George Mooradian. M: Michel Rubini. ExcP: Anders P. 
Jensen, Sunil R. Shah. W: Ash R. Shah, Eric Karson. Tom 
Karnowski. D: Albert Byun. 

Str: Oliver Gruner. Tim Thomerson. Cary-Hiroyuki 
Tagawa. Brion James. And Deborah Shelton -as Julian. 
Merle Kennedy. Yugi Okumoto. Marjorie Monaghan. Brion 
James. 

جرونــــر ال بــــأس بــــه فــــى  (شــــرطى عنيــــف :  ٢٠٢٧لــــوس أنچلــــيس 
يســــــــتبدل الكثيــــــــر مــــــــن أجــــــــزاء جســــــــمه بوضــــــــع أخــــــــرى )  الــــــــدور

ـــــــدال منهـــــــا ـــــــة ب ـــــــك بهـــــــدف مالحقـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن  ميكانيكي ، وذل
تـــــــدريجيا تتماثـــــــل خيـــــــوط مـــــــؤامرة جلوبيـــــــة لســـــــيطرة .  ســـــــيبورجاتال

العـــــالم ســـــنة  “خلـــــيط صـــــغير اإلنتـــــاج مـــــن .  الســـــيبورج علـــــى العـــــالم
ــــــــــــى “و”  ٢٠٠٠ وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن المســــــــــــتقبليات ”  الشــــــــــــرطى اآلل
  . ، به كثير من االجتهاد لكن ال تميز يذكر الرفيعة

   ٢معركة بال نهاية 
Nemesis 2 

  ] فـيديو [ق م  ٩٠)  لتابعىوليد ا  ( ١٩٩٥أميركا 
[Imperial Entertainment] Toga Productions [Filmwerks]. 

C: J. Budin and Kenneth Kassel. Nebula & MUpFx: David 
Barton. SpMUpDesign: Maurine Wirgler. CD: Shelly 
Busalacchi. M: Tony Riparetti. Line P: Jessica G. Budin. E: 
Ken Morrisey. DPh: George Mooradian. ExcP: Paul 
Rosenblum. P: Gary Schmoeller, Tom Karnowski. W and 
D: Albert Pyun. 

Sue Price. Tina Coté. Earl White. Jahi J.J. Zuri. Traci 
Davis. Karen Studer. Richard Cetrone. And Chad Stahelski 
-as Nebula. 

ـــب طفلـــة ذات چيينـــات وراث ـــوس أنچلـــيس عـــام تهري ـــة خارقـــة مـــن ل ي
ــــــدان بأفريقيــــــا الشــــــرقية عــــــام  ٢٠٧٧ ــــــزمن إلــــــى إحــــــدى البل ــــــر ال عب
تكبــــــر .  للهــــــروب مــــــن الســــــيبورج المتحكمــــــين فــــــى األرض ١٩٨٠
)  الممثلــــة ســــو پــــرايس العبــــة كمــــال أجســــام تمــــأل العيـــــون (الطفلــــة 

لــــــدى إحــــــدى القبائــــــل األفريقيــــــة ويقــــــوم الســــــيبورج بتحديــــــد مكانهــــــا 
)  ســــــيبورج ذو إمكانــــــات خارقــــــة (ســــــلوا لهــــــا نيبــــــوال عبــــــر الــــــزمن وير 

ــــــزمن .  لقتلهــــــا ــــــنفس ال ــــــدمر هــــــى الســــــيبورج وتظــــــل هــــــى ب ــــــة ت النهاي
اســــتطراد أكثـــر صــــغرا .  لتصـــارع مــــن ســـوف يــــأتى ليقتلهـــا مــــرة أخـــرى

ــــوان ١٩٩٣لفــــيلم  ــــذات العن ــــوان  ب ــــيلم فـــــيديو آخــــر بعن ــــاله ف ــــم ت ، ث
  . ’ عثرة زمنية—نيميسيس  ‘

  معركة الحياة 
  ق أأ ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٠مصر 
  . حسين صدقى:  إخراج

،  ، ســــــميحة توفيــــــق ، محمــــــود المليجــــــى ، نــــــازك حســــــين صــــــدقى
  . ، كيتى ، ثريا فخرى رياض القصبجى

بممثلـــــين آخـــــرين عــــــدا  (فـــــيلم انـــــتج بنســـــختين مصــــــرية وإيطاليـــــة 
ــــــالطبع ــــــازك ب ــــــة المســــــحة.  ) ن ــــــة ديني ، عــــــن أخــــــوين  درامــــــا اجتماعي

ـــــاة  انتهـــــازى أحـــــدهما متـــــدين واآلخـــــر ، ورحلـــــة كـــــل منهمـــــا فـــــى الحي
  . إلخ…والحب 

  معركة الزمن المجهول 
Mortal Kombat 

  ق م ١٠٢)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 
New Line [Threshold].  D: Paul Anderson. W: Kevin 

Droney. P: Lawrence Kasanoff. ExcP: Bob Engelman. 
ExcP: Danny Simon. AscP: Alison Savitch. DPh: John R. 
Leonetti. E: Martin Hunter. PD: Jonathan Carlson. CD: Ha 
Nguyen. M: George S. Clinton. C: Fern Champion, C.S.A., 
>Mark Paladini.< MSup: Sharon Boyle. Goro Creature Fx: 
Alec Gillis and Tom Woodruff, Jr. 

 Linden Ashby. Cary-Hiroyuki Tagawa. Robin Shou. 
Bridgette Wilson. Talisa Soto. Trevor Goddard. And 
Christopher Lambert. ↑ Chris Casamassa, Francois Petit, 
Keith H. Cooke, Hakim Alston, Kenneth Edwards, John 
Fujioka, Daniel Haggard, Sandy Helberg, Steven Ho, Peter 
Jason, Lloyd Kino, Gregory McKinney. Special Mortal 
Kombat Warriors: Mark Messe, Nick Bodidi and Jennifer 
Fedesna. 
دورة لفنــــــــون القتــــــــال يشــــــــترك فيهــــــــا مقــــــــاتلون مــــــــن األرض ومــــــــن 

ســـبق أن فـــاز .  ، تقـــام فـــى جزيـــرة مـــا قـــرب الصـــين ’ خـــارج العـــالم ‘
ــــــى  ــــــاألخيرة يعن ــــــوزه ب ــــــالم اآلخــــــر الشــــــرير بتســــــع دورات وف ــــــاء الع فن

شــــــابان وفتاتــــــان يتصــــــدون ممثلــــــين للبشــــــر فــــــى .  األرض وســــــكانها
الموجـــــــه الروحـــــــى .  مواجهـــــــة مقـــــــاتلين ومســـــــوخ ذوى قـــــــوى خارقـــــــة

ـــــــــوذى  ـــــــــل كـــــــــاهن ب ـــــــــرت (لألوائ ـــــــــيس األخـــــــــرين  ) المبي ، بينمـــــــــا رئ
مقاتـــــــــل يختـــــــــزن داخلـــــــــه أرواح كـــــــــل ضـــــــــحاياه وهـــــــــم )  تاجـــــــــاوا (

ــــــات ــــــف.  بالمئ ــــــة والعن ــــــال ، مــــــ فــــــيلم حافــــــل بالحركــــــة والحيوي ع خي
لعبـــة الحاســـوب التـــى بنيـــت عليـــه كانـــت قـــد حققـــت .  طـــازج متحـــرر

  . نجاحا ساحقا بدورها

   ٢/١المعركة الفاصلة 
The Milagro Beanfield War 

  ق م ١١٧)  س/   ت  ( ١٩٨٨أميركا 
Universal. C: Nancey Foy, C.S.A. CD: Bernie Pollack. M: 

Dave Grusin. Co-P: Charles Mulvehill. E: Dede Allen and 
Jim Miller. AD: Joe Aubel, Brandy Alexander. DPh: Robbie 
Greenberg. ExcP: Gary J. Hendler. Based on the N: John 
Nichols. S: David Ward and John Nichols. S: Robert 
Redford and Moctesuma Esparza. D: Robert Redford. 

Ruben Blades. Richard Bradford. Sonia Braga. Julie 
Carmen. James Gammon. Melanie Griffith. John Heard. 
Carlos Riquelme. Daniel Stern. Chick Vennera. Christopher 
Walken.  ↑ Freddy Fender, Tony Genaro, Jerry Hardin, 
Ronald G. Joseph, Mario Arrambide, Robert Carricart. M. 
Emmet Walsh, Tom Connor. 

ـــــو ميكســـــيكو المعاصـــــرة ـــــرى ني ـــــرر أحـــــد المـــــزارعين  إحـــــدى ق ، يق
، بينمــــــــــا المــــــــــاء صــــــــــار مملوكــــــــــا إلحــــــــــدى الشــــــــــركات  رى أرضــــــــــه

يتصــــاعد .  اإلســــتثمارية طبقــــا لقــــانون وضــــعته الواليــــة بهــــدف التنميــــة
ـــــة وتصـــــديهم للمشـــــروع الســـــياحى ـــــد أهـــــل القري ـــــى رأســـــهم  تأيي ، وعل

حفى يســــــارى كــــــان يعمــــــل ، وصــــــ صــــــاحبة ورشــــــة إصــــــالح ســــــيارات
القيمــــــة المميــــــزة للفــــــيلم تكمــــــن فــــــى تجســــــيده .  محاميــــــا مــــــن قبــــــل

، لكــــــن يظــــــل  لمــــــدى الفقــــــر فــــــى إحــــــدى قــــــرى الجنــــــوب األميركــــــى
، ويســـــهل  ، موضـــــع جـــــدل صـــــاحب رؤيـــــة حـــــادة مضـــــادة للتحـــــديث

ــــــــــالجمود الفكــــــــــرى ــــــــــل .  إدانتهــــــــــا ب ــــــــــات والتمثي التصــــــــــوير والحرفي
  . والتفاصيل كلها جيدة جدا

  نتقممعركة الم
  . ” المطاردة القاتلة “:  انظر

  معركة النساء 
  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)  ماركو ( ١٩٨٧مصر 
  . عدلى خليل:  إخراج

، نبيـــــل  ، نبيـــــل بـــــدر ، نجـــــاح المـــــوجى ، وفـــــاء ســـــالم أحمـــــد بـــــدير
  . ، صبرى عبد المنعم ، آمال رمزى ، رباب الهجرسى

قالـــب م.  الـــبطالن مصـــمم ومصـــممة روائـــح عطريـــة فـــى مصـــنع لهـــا
، يفصــــل لكــــن الرائحــــة الكريهــــة التــــى قــــدمت باســــمه يتضــــح  متبادلــــة

كوميـــــــديا طريفـــــــة ومســـــــلية .  أنهـــــــا تســـــــبب جاذبيـــــــة خاصـــــــة للنســـــــاء
  . ، ال سيما بفضل أحمد بدير بشكل عام

   ٢/١معركة النقيب نادية 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٠مصر 
  . نادية حمزة:  إخراج

ــــــزى ــــــى  ، كــــــرم مطــــــاوع ســــــهير رم ــــــد المحســــــن، محي ــــــدين عب ،  ال
ـــــاب مجـــــدى صـــــبحى ـــــع الصـــــغير ، أحمـــــد دي ،  ، مـــــؤمن حســـــن ، ربي

ــــق ، ميمــــى جمــــال ناهــــد ســــمير ــــة رفي ــــر ، نادي ــــد المني ــــد الحمي ،  ، عب
ـــــــد ـــــــى خال ـــــــل من ـــــــى:  ، الطف ـــــــل عمـــــــرو محمـــــــد عل ، أحمـــــــد  ، الطف

  . محمد حسين:  ، الطفل محمد
معركــــة النقيـــــب ناديــــة تبـــــدا بــــأن يكتشـــــف رئيســــها األرمـــــل المقبـــــل 

يهـــرب االبـــن مـــن المنـــزل .  لـــى الـــزواج منهـــا أن ابنـــه مـــدمن عقـــاقيرع
ــــــة ســــــعيدة جــــــدا ــــــوالى المطــــــاردات لكــــــن دون أن تفضــــــى لنهاي .  وتت

ــــة لضــــباط الشــــرطة  ــــب األســــرية والعاطفي ــــى الجوان ــــز عل ــــة للتركي محاول
، كمــــا أن مشــــاهد  لكنهــــا وقعــــت فــــى أســــر الكليشــــيهات الســــينمائية

  . سينما المصريةالنشاط دون المستوى كالعادة فى ال

  
  :  مغامر فى الغابة

  ’  ! ال يخجل من شىء ‘
  معركة النهاية 

Bloodfist III —Forced to Fight 
  ق م ٨٨)  س/   شافعى  ( ١٩٩٢أميركا 

Concorde. M: Nigel Holton. E: Eric L. Beason. PD: James 
Shumaker. DPh: Rick Bota. S: Allison Burnett, Charles 
Mattera. P: Roger Corman. D: Oley Sassone.  

Don’The Dragon’Wilson, Richwd Roundtree, Gregory 
McKinney, Rick Dean, Richard Paul, Charles Boswell, John 
Cardone. 

، التـــــى  الدمويـــــة ال زالـــــت فـــــى القمـــــة مـــــع هـــــذه التنويعـــــة الجديـــــدة
ن يـــــتهم اآل.  أدخلـــــت فنـــــون القتـــــال إلـــــى الســـــجن مـــــن أوســـــع أبوابـــــه

ـــــدخل الســـــجن ـــــل .  البطـــــل خطـــــأ وي ـــــين نزي ـــــين وب تتوطـــــد الصـــــداقة ب
، لكنهــــا تنتهــــى بعــــد قليــــل بمصــــرع هــــذا الصــــديق  ) كــــاردونى (آخــــر 

هــــذا يســــتوجب .  علــــى يــــد المســــجونين اآلخــــرين التــــابعين للعصــــابات
، ال ســــــيما وأن البطــــــل نفســــــه أصــــــبح هــــــدفا  رحلــــــة انتقــــــام مســــــهبة

وبالــــــــذات  (الصــــــــفر  للعــــــــداء العرقــــــــى مــــــــن البــــــــيض والســــــــود ضــــــــد
دور رصـــــين ومـــــؤثر للـــــنجم األســـــود .  ) المهجنـــــون مـــــنهم مـــــن أمثالـــــه

القــــــديم ريتشــــــارد راونــــــدترى كالســــــجين األكثــــــر حكمــــــة وســــــط هــــــذا 
ــــين هــــذه السلســــلة وسلســــلة .  الجحــــيم مالكــــم  ‘المنافســــة الحــــادة ب
ـــــى الجـــــزء ’  الركـــــل ـــــى الســـــجن ف ـــــدخلون البطـــــل أيضـــــا إل ـــــنهم ي جعل

الجــــــــــزء —ال تراجــــــــــع وال استســــــــــالم  “الرابــــــــــع المعنــــــــــون مصــــــــــريا 
انظـــر قائمـــة .  ، وذلـــك بعـــد ثـــالث ســـنوات مـــن هـــذا الفـــيلم ” الرابـــع

  . ” القبضة الدامية “األجزاء بعناوينها المصرية فى الجزء األول 
  معركة نهر پليت 

The Battle of the River Plate 
  ق م ١١٩)  ت ( ١٩٥٦بريطانيا 

Aka: Pursuit of the Graf Spee (USTitle). 
[Rank] Arcturus Productions. AscP: Sydney Streeter;; 

>PD: Arthur Lawson; DPh: Christopher Challis; Er: 
Reginald Mills; PMg: John Brabourne; ArtisticAdviser: 
Hein Heckroth;; PController for Pinewood Studios, London, 
England: Arthur Alcott.< NavalAdviser: Captain F.S. Bell, 
C.B.-R.N. —Retd.; TechnicalAdviser on the Prison 
Sequences -Graf Spee: Captain Patrick Dove -of the Africa 
Shell. MComp: Brian Easdale; MDr: Frederic Lewis. W, P 
and D: Michael Powell and Emeric Pressburger. 

Str: John Gregson, Anthony Quayle. Ian Hunter, Jack 
Gwillim, Bernard Lee. H.M.S Sheffield, H.N.S. Delhi, 
H.M.S. Jamaica, H.M.S. Cumberland; and the U.S. Heavy 
Cruiser Salem -[Ships]. With: Lionel Murton, Anthony 
Bushell, Peter Illing, Michael Goodliffe. Patrick Macnee, 
John Chandos, Douglas Wilmer, William Squire, Roger 
Delgado, Andrew Cruickshank, Christopher Lee, Edward 
Atienza, April Olrich; With: A Cast of 100 Speaking parts 
whom we would like to name but can only thank. And Peter 
Finch -as Captain Langsdorff -Admiral Graf Spee. 

ــــار  ١٩٣٩نوفـــــمبر  بعــــد نشــــوب الحــــرب بشــــهرين بــــدأت تظهــــر آث
وجــــود البارجــــة األلمانيـــــة جــــراف ســــپيى فـــــى ميــــاه جنــــوب األطلنطـــــى 

بعــــــد .  بتــــــدمير الســــــفن التجاريــــــة البريطانيــــــة الواحــــــدة تلــــــو األخــــــرى
قليــــل يســــفر هــــذا عــــن معركــــة بحريــــة تنتهــــى بعطــــب البارجــــة ولجوئهــــا 

معظــــم الفـــــيلم يـــــدور فـــــى .  لإلصـــــالحأوروجواى ـ  لمينــــاء مونتيفــــــيديو 
، أوال  المينـــــاء حيـــــث أساســـــا ألعـــــاب مخـــــابرات ومفاوضـــــات سياســـــية

،  يســــعى الفرنســــيون واإلنجليــــز للـــــتخلص مــــن الســــفينة دون إصـــــالح
ثـــــم بعـــــد قليـــــل يســـــعون لتأخيرهــــــا لحـــــين وصـــــول بعـــــض المــــــدمرات 

ــــراه  البريطانيــــة ــــى بــــى ســــى بمــــا ي ــــدخل مراســــل الب ، وفــــى كــــل هــــذا يت
والنهايــــة أن تخــــرج البارجــــة لعــــرض البحــــر .  وير الموقــــفمناســــبا لتحــــ

لتــــدمر نفســــها فيمــــا أعتبــــر فصــــال خالــــدا فــــى تــــاريخ الكرامــــة البحريــــة 
درامــــا حربيــــة جيــــدة كتنــــاول لحادثــــة غيــــر .  واأللمانيــــة ســــواء بســــواء

ــــــــايير الســــــــينما الحربيــــــــة ــــــــرة جــــــــدا بمع ــــــــر مثي ــــــــة وغي ، إال أن  مطروق
ـــــوافر  ـــــداعى ال يفلحـــــان فـــــى صـــــنع درامـــــا صـــــانعيها ذوى الســـــجل اإلب

مــــن هــــذه  .  شــــبه وثائقيــــة لهــــا الكثيــــر مــــن العناصــــر الملفتــــة لالهتمــــام
ــــــر  ــــــدا للقبطــــــان األلمــــــانى النجســــــدورف وهــــــو أمــــــر غي كونهــــــا تمجي

  . مستغرب جدا عليهما
  معركة الهالك

  . ” المهمة االنتحارية “:  انظر
  ٢معركة الهالك 

  . ” ٢المهمة االنتحارية  “:  انظر
   ٢/١المعروف 

The Favor 
  ق م ٩٦)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 

Orion [Nelson Entertainment]. C: Bonnie Timmerman. 
MSup: Steve Tyrell. CD: Carol Oditz. M: Thomas Newman. 
E: Harry Keramidas. PD: David Chapman. DPh: Tim 
Suhrstedt. Co-P: Josann McGibbon, Sara Parriott, And 
Charles Skouras, III. ExcPs: Barry Spikings, Rick 
Finkelstein, Donna Dubrow. W: Sara Parriott, Josann 
McGibbon. P: Lauren Shuler-Donner. D: Donald Petrie.  
Exc in charge of P: Graham Henderson. AscP: Christa 
Vansbinder, Peter Frankfurt. Ellict’s Paintings: Damian 
Elwes. 

Harley Jane Kozak, Elizabeth McGovern. Bill Pullman. ¤. 
Brad Pitt. Larry Miller. And Ken Wahl -as Tom.  Ginger 
Orsi, Leigh Ann Orsi, Felicio Robertson, Kenny Twomey, 
Florence Schauffler, Elaine Mea, John Horn, Wilma 
Bergheim, Mary Marsh, Marilyn Blechschmidt, Sharon 
Collar, Carl King, Deborah White, Lisa Robins, Arthur 
Burghardt, Michael Anthony Taylor, Steve Kahan, Robert 
Biheller, Gary Powell, Moultrie Patten, Guiseppe Tortellini, 
Joel Beeson, Paul Beeson, Ollie & Benny, Susan Zeitlin, 
Michelle Robinson, Dylan Taylor, Doug Baldwin, Kim 
Walker, Claire Stansfield, O’Lan Jones, Milt Oberman, 
Heather Morgan, Mindy Sterling and Holland Taylor -as 
Maggie Sand. 

ــــــة ــــــة جامحــــــة وفعال ــــــديا غرامي امــــــرأة شــــــابة متزوجــــــة زواجــــــا :  كومي
، تقـــــرر فجـــــأة  ذ شـــــبابها المبكـــــرمنـــــ ـ  وإن كـــــان فـــــاترا جنسياـ  ســـــعيدا 

ــــاالت  ــــة وقــــد انتابتهــــا الخي ــــام الطفول التحــــرى عــــن حبيبهــــا األصــــلى أي
تطلــــــب مــــــن صــــــديقتها المقربــــــة والمســــــافرة .  عــــــن قدراتــــــه الجنســــــية

تعـــــود .  لـــــدنفر فـــــى رحلـــــة عمـــــل أن تتعـــــرف بـــــه وتقضـــــى ليلـــــة معـــــه
، وبإنهــــا أحبتــــه هــــذا هــــو  الصــــديقة براويــــة أوســــع عــــن كــــل خياالتهــــا

، وذات الشـــــــــىء للصـــــــــديقة  ) كـــــــــوزاك (س عينـــــــــة للبطلـــــــــة الكـــــــــابو 
عنــــــدما تكتشــــــف أنهــــــا حامــــــل مــــــن صــــــديقها الرســــــام )  ماكجفـــــــرن (

ـــــة ككـــــل الشـــــاب ـــــات ســـــوء الفهـــــم المســـــلية الذكي ـــــوالى مفارق .  ، وتت
ــــــــاجحون فــــــــى هــــــــذه األدوار الخفيفــــــــة ــــــــون ون .  كــــــــل النجــــــــوم محبب

 مــــــــن أفـــــــالم أورايــــــــون التــــــــى.  أوريجونـ  األحـــــــداث فــــــــى بورتالنـــــــد 
  . تجمدت على الرف ثالث سنوات بعد توقف نشاط الشركة

  معسكر البنات 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . خليل شوقى:  إخراج

، نـــــــوال أبـــــــو  ، ماجـــــــدة الخطيـــــــب ، ليلـــــــى طـــــــاهر أحمـــــــد مظهـــــــر
  . ، جالل عيسى ، عزت العاليلى الفتوح



٣٣٩  

تحقــــق )  واألهــــم النجمــــات (كوميــــديا خفيفــــة بحشــــد مــــن النجــــوم 
معســـــــكران .  ’ بـــــــاأللوان الطبيعيـــــــة ‘ال بـــــــأس بـــــــه مـــــــن الفرجـــــــة  مـــــــا

ـــــــــات ، أفـــــــــراد ومشـــــــــرف  للتصـــــــــييف واحـــــــــد للشـــــــــبان وآخـــــــــر للفتي
المعســــــكر األول يســــــعيان للمــــــرح واالســـــــتمتاع بينمــــــا تصــــــر مـــــــديرة 
ــــــالم الخــــــارجى ــــــع الع ــــــى حظــــــر كــــــل اتصــــــال لفتياتهــــــا م ــــــانى عل .  الث

ــــــــبعض المــــــــآزق ويهــــــــم الشــــــــباب لمســــــــاعدتهم  ــــــــات ل تتعــــــــرض الفتي
  . تدريجيا يذوب الجليدو 

  المعلم بلبل 
  ق أأ ١٠٥)  س/  السبكى ( ١٩٥١مصر 
  . حسن رمزى:  إخراج

، ســــــــعاد  ، إســــــــماعيل يــــــــس ، كمــــــــال الشــــــــناوى هــــــــاجر حمــــــــدى
  . ، شكوكو ، رياض القصبجى ، محمد كامل مكاوى

قصـــــة الفتـــــاة المســـــترجلة صـــــاحبة .  ’ المعلمـــــة ‘مـــــن أوائـــــل أفـــــالم 
ـــأتون بهـــا لت ـــى تزوجـــت ثريـــا المقهـــى التـــى ي حـــل محـــل نجمـــة فـــيلم الت

ـــزل ـــة هـــذه.  واعت ـــة المزيف ـــم بـــأمر البطل ـــيلم ال يعل ، وال هـــى  ممـــول الف
عنـــــــدما ’  بالعلمـــــــات ‘، وتـــــــأتى تصـــــــرفات الشـــــــهامة الالئقـــــــة  أيضـــــــا

ـــــر مـــــن رقـــــص هـــــاجر .  تتكشـــــف األمـــــور القصـــــة تشـــــمل أيضـــــا الكثي
، وكلهـــــا  حمـــــدى والغنـــــاء واالســـــتعراض وكـــــذلك الكوميـــــديا والمآســـــى

ـــب فيمـــا بعـــد ـــه هـــذه!  أصـــبحت جـــزءا مـــن هـــذا القال ، لـــم  رغـــم ريادت
  . يحقق النجاح المتوقع آنذاك

   ٢/١المعلمة 
  ق أأ ١٠٥)  س/  السبكى ( ١٩٥٨مصر 
  . حسن رضا:  إخراج

ــــــــة كاريوكــــــــا ــــــــى شــــــــاهين تحي ــــــــرى ، يحي ، محمــــــــود  ، عمــــــــر الحري
  . ، نجوى فؤاد ، محمد توفيق المليجى

، ويكــــاد  هم صــــديقه بخيانتهــــا لــــه، يــــو  صــــديق طــــامع فــــى الزوجــــة
؟ ذكــــرهم بــــه فعــــال عنــــد عرضــــه  إال يــــذكرك بعطيــــل.  يحولــــه لحطــــام

  . فاثار السخط من النقاد
   ٢/١المعلمة سماح 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٩مصر 
ـــــــى  [ ـــــــع الفن ـــــــاج والتوزي ـــــــدة شـــــــامل لإلنت ـــــــالم مصـــــــر الجدي ]  أف

جمــــال :  ىموســــيق.  فيصــــل نــــدا:  قصــــة وســــيناريو.  أوزوريــــس فــــيلم
كمـــــال :  مـــــدير التصـــــوير . رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ.  ســـــالمة
  . محمد عبد العزيز:  إخراج.  كريم

، المنتصــــــر  ، منــــــى عبــــــد الغنــــــى ، عــــــزت العاليلــــــى مديحــــــة كامــــــل
ــــــاهللا ،  ، ســــــلوى عثمــــــان ] طــــــارق دســــــوقى [ـ  ، طــــــارق الدســــــوقى  ب

،  ، قدريــــة كامــــل ، حمــــدى مرســــى ، ســــيد صــــادق محمــــد الشــــرقاوى
ــــــراهيم مطــــــاوع عــــــويس ،  ، عليــــــة علــــــى ، حــــــافظ االبيــــــارى ، ثريــــــا إب
، ســـامى  ، بدريـــة عبـــد الجـــواد ، محمـــد أبـــو حشـــيش أحمـــد أبـــو عيبـــة

  . ، عبد المنعم النمر عطية
ـــــذات  ـــــة العناصـــــر بال ـــــاء شـــــعبية ســـــاخنة وفعال ـــــام أحي ـــــا انتق ميلودرام

ــــــــل فــــــــى دور العنــــــــوان ــــــــع وجــــــــود الجميلــــــــة مديحــــــــة كام هــــــــذه .  م
عدت الشــــاب الــــذى تحبــــه علــــى إتمــــام دراســــته فــــى ســــا’  المعلمــــة ‘

، لكــــن إذا بــــه يتجــــه للــــزواج مــــن ابنــــة غريمهــــا تــــاجر الســــوق  الخــــارج
تتفــــــق .  ، والــــــذى نهــــــب شــــــونة والــــــدها ذات مــــــرة الســــــوداء الكبيــــــر

اآلن مـــــع أحـــــد أعـــــوان األخيـــــر المغـــــدورين فـــــى حـــــبهم علـــــى اإليقـــــاع 
  . به

  المعلمة واألستاذ 
  ق م ١٠٠ )  س  / النصر ( ١٩٩٥مصر 

قصــــــــة وســــــــيناريو .  أفــــــــالم إبــــــــراهيم صــــــــبحى]  أفــــــــالم النصــــــــر [
ــــــراهيم:  وحــــــوار ــــــاهر إب ــــــى العرايشــــــى:  موســــــيقى.  م ــــــاچ.  عل :  مونت

:  مـــــدير مـــــالى.  حســـــن الســــميعى:  المنــــتج الفنـــــى.  محمــــد إبـــــراهيم
ــــــــرحمن ــــــــد ال ــــــــاج.  مجــــــــدى عب ــــــــدين منصــــــــور:  إنت مــــــــدير .  عــــــــز ال

  . م النحاسعبد الحلي:  إخراج.  رضا السيد:  التصوير
ــــاض ، حــــاتم ذو الفقــــار الشــــحات مبــــروك ــــى  ، عايــــدة ري ، عــــالء ول

ــــدين ــــد اهللا ال ــــا عــــز  ، فكــــرى صــــادق ، ميمــــى ســــالم ، هشــــام عب ، ثري
،  ، عــــــادل أبــــــو الغــــــيط ، مطــــــاوع عــــــويس ، شــــــكرى منصــــــور الــــــدين

  . أحالم حلمى/  الراقصة.  على جوهر:  ضيف الشرف
بية يرفضــــان صــــاحبة مقهــــى وصــــاحب ورشــــة حــــدادة فــــى حــــارة شــــع

ــــاء مشــــروع  الرضــــوخ لضــــغوط الثــــرى الســــاعى لشــــراء كــــل البيــــوت وبن
يتـــــود بنفســـــه للبطلـــــة ويـــــدس غانيتـــــه الراقصـــــة علـــــى الثـــــانى .  محلهـــــا

.  ويصـــــبح كالهمــــــا علـــــى وشــــــك الضــــــعف بالفعـــــل أمــــــام اإلغــــــواءات
فـــيلم صـــغير روتينـــى القصـــة والشخصـــيات لكـــن بـــه تقمـــص جيـــد فـــى 

دوار الملفتــــــة عــــــالء ولــــــى مــــــن األ.  حــــــدود الشخصــــــيات المكتوبــــــة
  . الدين كصبى القهوة العنيد لكن مع لمسة من الجبن

  معلهش يا زهر 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٠مصر 
  . بركات:  إخراج

ــــــد  ، كــــــارم محمــــــود ، شــــــادية ، ميمــــــى شــــــكيب زكــــــى رســــــتم ، عب
، وداد  ، صـــــــــالح منصـــــــــور ، إســـــــــتيفان روســـــــــتى الفتـــــــــاح القصـــــــــرى

  . ، سراج منير حمدى
، وحــــــــين أدار  لموظــــــــف الــــــــذى ظــــــــل مظلومــــــــا لســــــــنوات طويلــــــــةا

ـــــل .  ، والعمـــــل بالتجـــــارة ، يقـــــرر االســـــتقالة الشـــــركة مـــــن أنصـــــفه تمثي
،  جيـــــد جـــــدا لزكـــــى رســـــتم ال ســـــيما فـــــى دور المغلـــــوب علـــــى أمـــــره

ـــــه فـــــى نفـــــس الوقـــــت ـــــدور حول الموضـــــوع بكلمـــــة .  والســـــاخر ممـــــا ي
لبطــــل تهــــرب ابنــــة ا.  ’ الميــــرى ‘واحــــدة دعــــوة للتحــــرر مــــن الوظيفــــة 

ــــــرى ‘مــــــع حبيبهــــــا  ــــــر المي ــــــر ’  غي ــــــة تغي ــــــدين والنهاي ضــــــد إرادة الوال
  ! أفكاره هو وحياته وعمله

  معهد الرياضة والرقص
  . ” مدرسة البنات “:  انظر

   ٢/١المغامر الصغير 
The Neverending Story 2 —The Next 

Chapter 
  ق م ٩٠)   إى إتش إى ( ١٩٩٠ألمانيا الغربية /   أميركا
  . ” رحلة العجائب “:   ف

[Warner Bros.] Warner Bros.; Scriba & Deyhle OHG. C: 
Hank McCann. PD: Bob Laing, Götz Weidner. Conceptual 
Artist: Ludwig Angerer. SpVFx: Derek Meddings. M: 
Robert Folk. Dreams We Dream Comp: Giorgio Moroder. 
E: Peter Hollywood, Chris Blunden. DPh: Dave Connell. 
AscP: Klaus Kähler. Co-P: Bodo Scriba. S: Karin Howard. 
Based on the N: Michael Ende The Neverending Story. 
ExcP: Tim Hampton. P: Dieter Geissler. D: George Miller. 

Jonathan Brandis -as Bastian. Kenny Morrison -as Atreyu. 
Clarissa Burt -as Xayide. Martin Umbach -as Nimbly. John 
Wesley Shipp -as Bastian's Father.  Also Str: Alexandra 
Johnes -as Childlike Empres, Thomas Hill -as Koreander. ↑ 
Helena Michell, Chris Burton, Patricia Fugger, Birge 
Schade. Claudio Maniscalco, Andreas Borcherding, Ralf 
Weikinger, Colin Gilder, Ros Morton, Frank Lekart. 

الولــــــد الخــــــارق فــــــى بــــــالد  “الخبطة ـ  بعــــــد األصل (للمــــــرة الثانيــــــة 
ـــــب ـــــا)  ” العجائ ـــــى فانتيچي ـــــه  ( يســـــيطر الشـــــر عل ـــــذى تقطن ـــــالم ال الع

تختطــــــف .  ) الشخصــــــيات واألشــــــياء التــــــى يصــــــنعها خيــــــال البشــــــر
ـــــرة الطفلـــــة ـــــدخل األمي ـــــذى  ، وي ـــــان ال باســـــتيان الصـــــبى األرضـــــى الجب

ــــــى  ــــــى القفــــــز فــــــى حمــــــام الســــــباحة إل ــــــى ال  ‘يخشــــــى حت القصــــــة الت
، وتتكــــرر  إلــــى فانتيجييــــا ـ  هو نفســــه فــــى هــــذا الجزءـ  لينتقــــل ’  تنتهــــى

ممثلــــون مختلفــــون مــــا عــــداه  (نفــــس المغــــامرة مــــع نفــــس األشــــخاص 
،  ) تكرار القصــــة عيــــب واخــــتالف الممثلــــين عيــــب آخــــرـ  هــــو فقــــط 

ــــدا الســــاحرة الشــــريرة  لكــــن مــــن خــــالل حبكــــة وقوعــــه فــــى إغــــواء زايي
الــــال  ‘الخيــــاالت واســــعة وتشــــمل .  التــــى تحــــبس اإلمبراطــــورة الطفلــــة

ذلـــــك هـــــو .  داخـــــل كـــــل شـــــىء فـــــى فانتيچيـــــا حتـــــى الجبـــــال’  شـــــىء
، وتطبيقــــــه الجديــــــد هنــــــا أن كــــــل أمنيــــــة يطلبهــــــا  العــــــدو األول هنــــــاك

ــــــه ــــــا ، وكــــــأ باســــــتيان تهــــــدر جــــــزءا مــــــن ذكرات ن المســــــتقبل هــــــو حرفي
ــــــن الماضــــــى ــــــدم والخــــــواء لهــــــذا  اقتطــــــاع م ــــــؤدى إال للع ، وهــــــو ال ي

ممــــــل ككـــــل ومحــــــدود الخيـــــال والطمــــــوح لـــــدى المقارنــــــة .  الســـــبب
  . بالجزء األول

  مغامر فى الغابة 
George of the Jungle 

  ق م ٩٣)  س  ( ١٩٩٧أميركا 
Walt Disney [Mandville Films]. D: Sam Weisman. 
Brendan Fraser. ¤. Leslie Mann. Thomas Haden Church. 

Richard Roundtree. And John Cleese -as the voice of Ape. 
Narrated: Keith Scott. 
خبطــــة هائلــــة مــــن فــــيلم يبــــدو شــــديد الســــطحية وبممثلــــين قيــــاديين 

البنيـــــة العامـــــة إعـــــادة مـــــا .  غيـــــر معـــــروفين وال شـــــىء جـــــوهرى جديـــــد
، إلـــى جاءتـــه فتـــاة وأحبهـــا  ضـــيع ترعـــرع فـــى الغابـــة، حيـــث ر  لطـــرزان

ـــه لـــم يأنســـها وعـــادا ســـويا للغابـــة وعـــاد إلـــى المدينـــة المعالجـــة .  ، لكن
ــــا بالغــــة الكارتوونيــــة لدرجــــة كســــر اإليهــــام  ــــراوى يتحــــدث عــــن  (هن ال

، أو الممثلــــــون يحتجــــــون علــــــى تعليقــــــه ويــــــدخلون  تكــــــاليف اإلنتــــــاج
ألول بطــــئ وال يبشــــر  النصــــف ا.  ) ! وهلــــم جــــرا…فــــى مشــــادة معــــه 

برينـــــــدان فريـــــــزر  (كثيـــــــرا حيـــــــث شخصـــــــيات نمطيـــــــة لرجـــــــل الغابـــــــة 
ـــــذى )  مفاجـــــأة فـــــى الواقـــــع ـــــأرجح عـــــابرا لألشـــــجار األمـــــر ال الـــــذى يت

، وبعثـــــة استكشـــــافية  ينتهـــــى دومـــــا بارتطـــــام عنيـــــف بإحـــــدى األشـــــجار
يراودهــــا أمــــل العثــــور علــــى ذات القــــدم الكبيــــر يقودهــــا أميركــــى مغــــرور 

وفـــى أول مواجهـــة يفـــر بينمـــا ينقـــذ .  ) ن تشـــيرتشهيـــد (ثقيـــل الظـــل 
ــــه ــــى .  چــــورچ خطيبت ــــا إل ــــودة مــــن أفريقي ــــانى ومــــع الع فــــى النصــــف الث

تلتهـــــب النســـــاء .  ســــان فرانسيســـــكو ينقلـــــب اإليقـــــاع ويـــــزداد المـــــرح
اســــمها لــــيس چــــين هــــذه المــــرة بــــل أورســــوال  (، وتقــــع البطلــــة  لرؤيتــــه

فـــــى هـــــذا .  حبـــــهفــــى )  وأدتهــــا ليســـــلى مـــــان ببــــراءة شـــــهوانية محببـــــة
الجـــــزء تتكشـــــف الســـــمة األهـــــم فـــــى شخصـــــية چـــــورچ وهـــــى كونـــــه ال 

ــــن شــــىء ــــد اســــتغلت هــــذا مــــن  يخجــــل م ــــت المخطوطــــة ق ــــو كان ، ول
ـــة لصـــنعت منـــه لـــيس فقـــط فيلمـــا أقـــوى إيقاعـــا وإضـــحاكا ، بـــل  البداي

أعلـــــى الـــــنقط تتـــــابع .  عمـــــال ذا قيمـــــة تبقـــــى معـــــك بعـــــد المشـــــاهدة
ـــــأرجح فـــــوق كـــــ ـــــة قصـــــير لكـــــن مبتكـــــر لچـــــورچ يت ـــــة الذهبي وبرى البواب

ــــــه ــــــه في ــــــار اشــــــتبك بمظلت ــــــاذ طي ــــــدة .  إلنق ــــــن الصــــــور المول ــــــر م كثي
ـــــى فكرتهـــــا ـــــدة ســـــوى ف ـــــيس جي ـــــك باعتبارهـــــا أحـــــد  حاســـــوبيا ل ، وذل

مخرجـــــات خـــــط اإلنتـــــاج الكتلـــــى مـــــنخفض التكـــــاليف الشـــــهير باســـــم 
،  ، أبرزهـــــا فيـــــل صـــــغير ال يكـــــف عـــــن الـــــرقص طـــــوال الوقـــــت ديزنـــــى

التجاعيــــد إلــــى جســــده الكــــروى وقــــد نســــى مصــــمموه إضــــافة بعــــض 
نجــــم الكوميــــديا اإلنجليــــزى المخضــــرم چــــون كليــــيس يــــؤدى .  الالمــــع

ـــــه چـــــورچ  ـــــى مع ـــــذى ترب ـــــراءة ال ـــــم الق ـــــف دائ ـــــرد المثق صـــــوتيا دور الق
  . ويسميه أخاه

   ٢/١مغامر من العصر الحجرى 
The Flintstones 

  ق م ٩٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
[Universal] Universal; Amblin. C: Nancy Nayor. M: 

David Newman. CD: Rosanna  Morton. E: Kent Beyda. PD: 
William Sandell. DPh: Dean Cundey. ExcPs: William 
Hanna, Joseph Barbera, Kathleen Kennedy. ExcPs: David 
Kirschner, Gerald R. Molen. Co-P: Colin Wilson. Based on 
the animated series: Hanna-Barbera Productions, Inc. W: 
Tom S. Parker & Jim Jennewein and Steven E. de Souza. P: 
Bruce Cohen. D: Brian Levant.   VFxSup: Mark Dippe. 

John Goodman. Rick Moranis. Elizabeth Perkins. Rosie 
O’Donnell. ¤ Kyle MacLachlan. Halle Berry. Richard Moll. 
And Elizabeth Taylor. Dann Florek, Irwin Keyes, Jonathan 
Winters.   Ftr the voice of Harvey Korman. Intrd: Elaine & 
Melanie Silver, Hlynur & Marino Sigurdsson. SpAprs: 
Sheryl Lee Ralph, Laraine Newman, Jay Leno, William 
Hanna, Joseph Barbera, Jean Vander Pyl, The B-S2’s. And 
Mel Blanc -[Voice]. 
مسلســــــــل االســــــــتحراك التليفـــــــــزيونى فــــــــائق النجــــــــاح فــــــــى نســــــــخة 

يســــــاعد فريــــــد وويلمــــــا أصــــــدقائهما بــــــارنى .  ســــــينمائية أشــــــد نجاحــــــا
وبيتــــى علــــى الــــزواج ، فيــــرد بــــارنى المعــــروف بــــأن يهــــدى إجاباتــــه فــــى 

، ومــــن ثــــم  راختبــــار لعمــــال المحجــــر لفريــــد ممــــا يجعلــــه نائبــــا للمــــدي

أفكــــار .  ُيســــتغل فــــى خطــــة اخــــتالس يــــدبرها المــــدير الشــــاب الفاســــد
ومواقــــف طريفــــة ال تهــــدأ وال تتوقــــف للعصــــر الحجــــرى المعاصــــر ذى 

ـــــوم ـــــدة المـــــأخوذة مـــــن أميركـــــا الي ، بـــــدءا مـــــن حبكـــــة  التفاصـــــيل العدي
الشــــــركة المســــــتغلة وحتــــــى بانيوهــــــات البخــــــار وشــــــبكات التليفـــــــزيون 

ــــــــــــة ــــــــــــأدو  اإلخباري ــــــــــــك ب ــــــــــــة ومســــــــــــوخ ديناصــــــــــــورية ، وذل ات حجري
إنـــــه نكتـــــة كبيــــــرة !  ، كلهـــــا ترجـــــع لماليــــــين الســـــنين إلـــــخ… مقـــــززة

ـــــــــا   بارعـــــــــة بكـــــــــل المقـــــــــاييس ـــــــــب تمام ـــــــــذات محب ، وجوودمـــــــــان بال
، فـــــى دور  اليزابيـــــث تـــــايلور هـــــى حماتـــــه الماديـــــة الكريهـــــة.  كالعــــادة

ى افتقــــــد نســــــبيا تلهــــــف إليــــــه طــــــويال كــــــل جمهــــــور التســــــعينيات الــــــذ
  . النجمة الكبيرة

  
  : المغامر والتنين

شاب يحترف مهنة لم تعد رائجة وتنين يعلم أن مآل عشيرته  ‘
  ’  ! االنقراض

  المغامر والتنين 
Dragonheart 

  ق م ١٠٣)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 
Universal. ExcPs: David Rotman, Patrick Read Johnson. 

St: Patrick Read Johnson & Charles Edward Pogue. S: 
Charles Edward Pogue. P: Raffaella de Laurentiis. D: Rob 
Cohen. 

Dennis Quaid. ¤. David Thewlis. Pete Postlethwaite. Dina 
Meyer. With: Julie Christie. Sean Connery -as Draco. 
.  آخـــــر فـــــاتكى التنينـــــات يتحـــــول لصـــــداقة آخـــــر التنينـــــات جميعـــــا

ــــذة يســــيل لهــــا ــــوودى هــــذه نب ــــاب أى ســــتوديو هولي ــــا  لع ــــت هن ، تحول
ـــة  ـــات بالغ ـــدور فـــى خلفي بالفعـــل لعمـــل خفيـــف الظـــل شـــديد التســـلية ي

ـــــــرة ، وبمـــــــؤثرات حاســـــــوبية  اإلعفـــــــار للعصـــــــور الوســـــــطى لدرجـــــــة مثي
، لكــــن كلهــــا مــــع إحســــاس  إلــــخ…خالبــــة للتنينــــات ومشــــاهد الفتــــك 

دائــــــم بأنــــــه فرصــــــة ضــــــائعة لعمــــــل فــــــيلم كالســــــى رصــــــين عــــــن حيــــــاة 
بعـــــد سلســـــلة مـــــن عمليـــــات .  ت وأســـــاطير عصـــــور الظـــــالمومعتقـــــدا

ــــــات بالســــــهام  ــــــة للتنين ــــــارة عــــــن مطــــــاردات عنيف ــــــك الناجحــــــة عب الفت
، وبمســـــاعدة مـــــن امـــــرأة ريفيـــــة شرســـــة  والرمــــاح ضـــــد نيرانهـــــا وعنفهـــــا

ــــــــع  (وراهــــــــب مشــــــــعث  ــــــــة وپوســــــــتليتويت الرائ ــــــــر فائقــــــــة الدينامي ميي
قــــــدر الــــــذى ، تطــــــول المالحقــــــة األخيــــــرة للتنــــــين األخيــــــر بال ) دومــــــا

يســـمح بحـــوار وتقـــرب بـــين شـــاب يحتـــرف مهنـــة لـــم تعـــد رائجـــة وتنـــين 
، وتنشــــأ عالقــــة مرحــــة وشــــجية معــــا  يعلــــم أن مــــآل عشــــيرته االنقــــراض

، ينفاهمـــــــان بعـــــــدها علـــــــى أن الشـــــــرير الحقيقـــــــى هـــــــو  بـــــــين االثنـــــــين
ــــوليس (الملــــك الظــــالم  ــــا يعلــــم الفــــارس عــــن أســــطورة قلــــب .  ) ثي هن

ـــاء علـــى صـــفقة التنـــين إذ أنـــه مـــنح نصـــف قلبـــ ه البـــن الملـــك الوليـــد بن
ــــــه  ــــــع أم ــــــة (م ــــــروض أن تكــــــون )  چــــــولى كريســــــتى شــــــبه المعتزل المف

ـــــه ـــــن أبي ـــــى العكـــــس م ـــــرا عل ، ويترتـــــب  نتيجتهـــــا أن ينشـــــأ الطفـــــل خي
ــــألم اآلخــــر أو  ــــألم أحــــدهما أو يمــــوت إذا مــــا ت عليهــــا بالضــــرورة أن يت

.  العقـــــدة اآلن أن الملـــــك يســـــتحق المـــــوت أمـــــا التنـــــين فـــــال.  مـــــات
ـــــرز مـــــا  ـــــن كـــــونرى لشخصـــــية التنـــــين دراكـــــو هـــــو أب األداء الصـــــوتى م

ــــا ـ  يخطــــف األبصــــار  ــــيلم لدرجــــة ســــلبية أحيان ــــى الف نقصد األســــماع ف
تشـــــعرك بضـــــعف العناصـــــر األخـــــرى ومنهـــــا تمثيـــــل اآلخـــــرين ال ســـــيما 

ــــرا ممــــا عــــداه  ــــى نحــــو أفضــــل كثي ــــب عل ــــدور كت ـــــيو  (وأن ال ــــيلم ريف ف
لشــــــخص الــــــذى يكفــــــى وضــــــعت تعريفــــــا جديــــــدا للــــــنجم فحــــــواه أن ا

 . ) ! سماع صوته إلحداث الوقع المطلوب
AAN: VFx (Scott Squires, Phil Tippett, James Straus, Kit 

West). 

  المغامر والحسناء
  . ” الصعود إلى القمة “:  انظر

  المغامر والشيطان 
Harley Davidson and the Marlboro 

Man 
  م ق ٩٨)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 

Metro Goldwyn Mayer. CD: Richard Shissler. M: Basil 
Poledouris. PD: Paul Peters. DPh: David Eggby, A.C.S. W: 
Don Michael Paul. P: Jere Henshaw. D: Simon Wincer. 

Mickey Rourke, Don Johnson, Chelsea Field, Tom 
Sizmore, Vanessa Williams. 

ــــى يفضــــلهاهــــارى ديفـــــيدسون باســــ ــــة الت ، ورجــــل  م الدراجــــة البخاري
ـــــات الســـــجائر ـــــدخالن معركـــــة هائلـــــة  المـــــارلبورو وهـــــو رجـــــل إعالن ، ي

ــــل  مــــع بنــــك يريــــد اغتصــــاب كــــازينو مملــــوك ألصــــدقائهم القــــدامى ، ب
ــــم .  ويقــــتلهم ـــــيجاس ث ــــالس ف ــــا ل ــــين ذهاب مطــــاردة ضــــخمة ضــــد البطل

فـــــــيلم نشـــــــاط مثيــــــــر ضـــــــخم التصــــــــوير .  العـــــــودة للـــــــوس أنچلــــــــيس
مشــــــهد مباغــــــت للســــــقوط مــــــن أعلــــــى عمــــــارة .  ئرات وخالفــــــهبالطــــــا

ـــــة ـــــة حقيقي ـــــذاكرة بعـــــد  يعطـــــى رجف ـــــذهب مـــــن ال ، لكـــــن شخصـــــياته ت
  . قليل



٣٤٠  

  مغامرات أكثر من عادية ألب أقل من عادى 
L’Aventure Extraordinaire d’un Papa 

Peu Ordinaire 
  ] بالفرنسية [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٠، فـينزويال   فرنسا

French Production; RF1 Films Production; Babel 
Production; Nico Films [Sofica Sofinergie 2]. Emmanuel 
Schluumberger and Alain Taieb -pres. Coordination: Jean 
Couturier. DPh: Juan Andres Valladares; Cameraman: 
Jacques Mironneau. E: Michel Lewin; Dialogues: Philippe 
Clair, Cathrine Ramberg. M: Christian Cravero; 
ThemeComp: Francois Valery. ExcPs: Pierre Sayag, Pancho 
Toro. DelegateP: Emmanuel Schlumberger. W and D: 
Philippe Clair. 

Aldo Maccione -in. ¤. With: Laura del Sol. Michael Clair. 
Jean-Carlos Simancas. Daniel Alvarado. And the 
Patricipation of Philippe Khorsand. 

، يفاجــــــأ بتــــــرك زوجتــــــه وابنــــــة لــــــه  ممثــــــل فاشــــــل مثــــــالى األحــــــالم
ــــائق الثــــراء والســــفر ألميركــــا الجنوبيــــة ــــدى عشــــيق األم ف .  ، ليعيشــــا ل

ــــة  ــــوان تشــــمل أشــــياء علــــى شــــاكلة التنكــــر فــــى زى راهب مغــــامرات العن
ـــــــدير ـــــــن مـــــــن مدرســـــــة ال دخـــــــول الســـــــجن  ، كـــــــذلك إلختطـــــــاف االب

، بــــــدال مــــــن ان تعدمــــــه   والهــــــرب منــــــه مــــــع جماعــــــة يســــــارية مســــــلحة
ــــــرى .  كجاســــــوس تضــــــمه لهــــــا ــــــاط اســــــتيالء الث ــــــورتهم إلحب فيقــــــود ث

الفاســـــد علـــــى الســـــلطة بـــــالطبع عبـــــر سلســـــلة ألعـــــاب قـــــط وفـــــأر مـــــع 
كوميــــديا متوســــطة اإلمتــــاع بــــال تميــــز .  رئــــيس الشــــرطة العصــــبى دومــــا

  . يذكر
  مغامرات إسماعيل يس 

  ق أأ ١١٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٤ر مص
  . يوسف معلوف:  إخراج

، ريــــاض  ، فــــاخر فــــاخر ، كمــــال الشــــناوى ، شــــادية إســــماعيل يــــس
  . القصبجى

ــــب األمــــوال ، ومســــتندات تتصــــارع عليهــــا الصــــحف  عصــــابات تهري
كوميــــــديا خفيفــــــة لكنهــــــا ضــــــمن أقــــــل أفــــــالم .  والعصــــــابات األخــــــرى
  . إسماعيل يس قيمة

   ٢/١مغامرات أوليفر تويست 
Oliver Twist 

  ]   استحراك [ق م  ٩١)  إى إتش إى  ( ١٩٧٣أميركا 
[Warner Bros.] Warner Bros.; Filmation Assoc. S: Ben 

Starr. P: Norm Prescott, Lou Scheimer. ExcP for Warner 
Bros.: Jacqueline Smith. D: Hal Sutherland.  SeqDs: Don 
Towsley, Rudy Larriva, Bill Reed, Lou Zukor, Ed Solomon. 
Songs: Comp: Sherry Gaden, Richard Canada; Background 
M: Yvette Blais, Jeff Michael. AD: Don Christensen. 
Camera Sup: R.W. Pope. M and SdFx: Horta-Mahana Corp. 

Str the voices of -in alph. order. Josh Albee, Phil Clark, 
Cathleen Cordell, Michael Evans, Lola Fisher, Robert Holt, 
Davy Jones. Larry D. Mann, Dallas McKennon, Billy 
Simpson, Larry Storch, Les Tremayne, Jane Webb, Helene 
Winston. 

ــــاء ــــز بالرســــوم المتحركــــة والغن ــــدة لرائعــــة ديكين ، تســــعى  معالجــــة جي
ــــال  ــــبعض الخي ــــنص األصــــلى ب ــــدى لالســــتحراكلمــــزج ال ــــثال  ( التقلي م

مـــــن عمـــــل العبوديـــــة  .  ) أوليفـــــر يصـــــادق ضـــــفدعا اســـــمه ســـــكوييكر
، والحبكــــة  ، ثــــم االنضــــمام لعصــــابة نشــــل كطفــــل للتشــــرد فــــى لنــــدن

ال .  الرئيســــة الهــــرب مــــن محاولــــة قتــــل دافعهــــا ميــــراث أبيــــه الحقيقــــى
بــــــأس بــــــه حتــــــى وإن جــــــاء فــــــى غضــــــون خمــــــس ســــــنوات فقــــــط مــــــن 

  . ” أوليفر تويست “انظر  -ة األوسكار المعالجة الكبرى حائز 

  
  : مغامرات بابا الشغالة

  ’ !  أوسكار أفضل تنميق  ‘ 
    ٢/١مغامرات بابا الشغالة 

Mrs. Doubtfire 
  ق م ١٢٥)   س/  مور  ( ١٩٩٣أميركا 

Twentieth Century Fox [Blue Wolf]. C: Janet Hirschenson 
and Jane Jenkins. CD: Marit Allen. M: Howard Shore. E: 
Raja Gosnell. PD: Angelo Graham. DPh: Donald McAlpine. 
Co-P: John Bradshaw. ExcP: Matthew Rushton. S: Randi 

Mayem Singer and Leslie Dixon. Based upon Alias 
Madame Doubtfire: Anne Fine. P: Marsha Garces Williams, 
Robin Williams and Mark Radcliffe. D: Chris Columbus. 

Robin Williams. Sally Field. ¤ Pierce Brosnan. Harvey 
Fierstein. Polly Holiday. Lisa Jacub. Matthew Lawrence, 
Mara Wilson. And Robert Prosky.  Anne Haney, Scott 
Capurro. 

مــــزيج مــــن .  كوميـــديا كاســــحة النجـــاح علــــى نحــــو فـــاق كــــل التوقـــع
الضــــــحكات الراقيــــــة وأخــــــرى ســــــيئة المــــــذاق ولحظــــــات ثالثــــــة مــــــؤثرة 

الواحد مـــــن ـ  الرجلـ  ، لكـــــن الفضـــــل األساســـــى هـــــو عرض الميلودراميـــــة
وهو شـــــىء اعتـــــاد ـ  ويلليـــــامز المتـــــألق وبـــــاألخص فـــــى أدائـــــه الصـــــوتى 

ــــه ــــى تلخــــص  علي ــــه إحــــدى ذرى شخصــــيته الســــينمائية الت ، واألهــــم أن
ممثــــل مغمـــــور !  ن مـــــن عمــــرهطفـــــل فــــى األربعــــي:  فــــى كلمــــة واحــــدة

عاطــــــل تطلقــــــه زوجتــــــه المصــــــممة الناجحــــــة لفوضــــــويته الســــــلوكية ال 
ـــــة ـــــة .  ســـــيما مـــــع أطفالهمـــــا الثالث ـــــة إنجليزي ـــــة ليعـــــود كمربي ـــــدبر حيل ي

، وتتـــــــوالى  ) ال عجـــــــب أن نـــــــال أوســـــــكار أحســـــــن تنميـــــــق (عجـــــــوز 
المفارقــــات وذروتهــــا ذهابــــه معهــــم لمعطــــم يفتــــرض أن يقابــــل فيــــه فــــى 

.  خصــــــــيته الحقيقيــــــــة أحــــــــد منتجــــــــى التليفـــــــــزيوننفــــــــس الوقــــــــت بش
ــــأداء شخصــــية المربيــــة   النتيجــــة أن ينكشــــف أمــــره ، لكــــن مــــع قيــــام ب

مفاجــــأة النهايــــة أن ال !  كمضــــيفة برنــــامج تليفـــــزيونى نــــاجح لألطفــــال
، وهنــــا يكمــــن الــــوتر المــــؤثر الــــذى أعطــــاه قيمــــة  يلتــــئم شــــمل األســــرة

كــــره االجتمــــاعى إنــــه فــــيلم شــــديد المعاصــــرة فــــى ف.  مضــــمونية كبــــرى
ورســـالته التـــى تبلورهـــا كلمـــات النهايـــة أن عصـــر األســـرة التقليديـــة قـــد 

، وعلــــــى األطفــــــال أن يكفــــــوا عــــــن مطلــــــبهم القــــــديم بضــــــرورة  انتهــــــى
، وأن يكفــــــيهم عائــــــل واحــــــد وأن يتعــــــودوا علــــــى  وجــــــود أب وأم معــــــا

ــــــدة لألســــــرة ــــــن األشــــــكال الجدي ــــــع هــــــذا تقديمــــــه .  أى م ــــــل م يتكام
جنســــيا أســــندت علــــى نحــــو محبــــب تمامـــــا لشخصــــية رئيســــة لمثلــــى 

، هـــــــو بـــــــالطبع هارفــــــــى  ألشـــــــهر مثلـــــــى هوليـــــــوودى وربمـــــــا أميركـــــــى
 . فييرستاين

AA: MUp (Greg Cannom, Ve Neill, Yolanda Toussieng). 

   ٢/١مغامرات بابا فى ليلة العيد 
Jingle All the Way 

  ق م ٨٨)   س/  مور  ( ١٩٩٦أميركا 
Twentieth Century Fox [1492 Picture]. C: Judy Taylor, 

C.S.A. CD: Jay Hurley. MCompAndCond: David Newman. 
AscPs: Paula duPré Pesmen, Warren Zide. Co-Ps: Jennifer 
Blum, James Mulay. E: Kent Beyda, A.C.E., Wilton 
Henderson. PD: Leslie McDonald. DPh: Victor J. Kemper, 
A.S.C. ExcP: Richard Vane. W: Randy Kornfield. P: Chris 
Columbus, Mark Radcliffe, Michael Barnathan. D: Brian 
Levant.  ↑ VFxSups: Gregory L. McMurry, Glenn 
Neuteld. VFxSup: Rich Thorne. Turboman, Dementor, 
Booster and Demon Team Chrs Designed: Tim Flattery. 

Arnold Schwarzenegger. ¤. Str: Sinbad. Phil Hartman. 
Rita Wilson. Robert Conrad. Martin Mull. Jake Lloyd. And 
James Belushi. 

ــــاء  ــــه لــــم يشــــتر البنــــه )  آرنولــــد شــــوارزينيجر (يفــــاجىء أحــــد اآلب بأن
هديـــة عيـــد المـــيالد وهـــى لعبـــة أطفـــال اســـمها تربومـــان ويكتشـــف إنهـــا 

بينـــه وبـــين كثيـــر مـــن النـــاس الـــذين  انتهـــت مـــن الســـوق ويحـــدث صـــراع
الــــذى ”  ســــندباد ‘يريــــدون أيضــــا الحصــــول علــــى هــــذه اللعبــــة ومــــنهم 
، فــــى النهايـــــة ال  يالزمــــه فـــــى كــــل مكـــــان ليحصــــل علـــــى اللعبــــة قبلـــــه

ـــــــة ولكنـــــــه يشـــــــرك خطـــــــأ فـــــــى   يســـــــتطيع األب الحصـــــــول علـــــــى اللعب
ـــــان ويحـــــدث  ـــــاد المـــــيالد كشخصـــــية تربوم ـــــاالت بأعي ــــــال االحتف كرنف

ـــــــــين تربومـــــــــان  صـــــــــراع حقيقـــــــــى لـــــــــم يكـــــــــن بســـــــــيناريو اإلحتفـــــــــال ب
ــــــزيون  ـــــأفالم التليف ـــــى يشـــــاهدها األطفـــــال ب والشخصـــــيات الشـــــريرة الت
تنتهـــــى بانتصـــــار تربومـــــان ويشـــــاهده ابنـــــه فيعتقـــــد ان والـــــده فعـــــل كـــــل 
ـــه النشـــغاله  ـــة التـــى يحبهـــا وتجاهلـــه ل ذلـــك ليرضـــيه لعـــدم شـــراءه الهدي

ــــــة للحبكــــــة.  ببيزنســــــه ــــــديا ، تظــــــ رغــــــم البالهــــــة الظاهري ل هــــــذه كومي
متدفقــــــة المــــــرح ومحببــــــة للغايــــــة مــــــن كــــــل الممثلــــــين وعلــــــى رأســــــهم 

  . المحنك شوارزينيجر بالطبع
  مغامرات الباندا العجيبة 

The Amazing Panda Adventure 
  ق م ٩٠)  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 

Warner Bros.   D: Christopher Cain. S: Jeff Rothberg 
and Laurice Elehwany. P: Lee Rich, John Wilcox, Gary 
Foster and Dylan Sellers. ExcP: Gabriella Martinelli. DPh: 
Jack N. Green. PD: John Willett. E: Jack Hofstra. CD: 
Marjorie Chan. M: William Ross. C: Marrion Dougherty. 
AscP: Josie Rosen. ↑ PandaFx: Rick Baker. 

  Stephen Lang. Ryan Slater. Yi Ding. Wang Fei, Zhou 
Jian Zhong, Yao Er Ga. ↑ O Mi Jia Can, Cheu Gang, He 
Yu, Yeh Hui, Shou Wei, Isabella Hoffman, Brian Wagner, 
Joanne Dorian, Doug Abrahams, John Willett, Za Xi Wan 
Dui, Yu Lang, Li Zhen Dou, Moon Shema, Ying Ying-
Wuham Circus, Ding San An, Lang Ping. 
ــــرك  ــــذى ت ــــده ال ــــارة وال ــــذهب للصــــين ألول مــــرة لزي صــــبى أميركــــى ي

، إلنقــــــاذ ورعايـــــة الپانــــــدا المهــــــدد بــــــاالنقراض  األســـــرة منــــــذ ســــــنوات
ــــة أن وجــــد األب فــــى مشــــكلة التهديــــد بوقــــف التمويــــل .  هنــــاك البداي

 تــــــــدريجيا.  ، بدرجــــــــة أن ال يبــــــــالى بقــــــــدوم ابنــــــــه الحكــــــــومى للبعثــــــــة
، إلـــى تفهـــم  يتحـــول االبـــن مـــن النفـــور الـــذى يكـــاد يقتـــرب مـــن الحنـــق

ويقــــــوم هــــــو نفســــــه وبمصــــــاحبة ابنــــــة .  الرســــــالة التــــــى انتزعتــــــه مــــــنهم
الكهــــــــل الصــــــــينى مســــــــاعد األب بإنقــــــــاذ الحيــــــــوان الحامــــــــل الــــــــذى 

معظــــم .  ، وتاهــــت أثنــــاء إحــــدى العواصــــف يطــــارده صــــيادان عنيــــدان
ـــيلم يـــدور فـــى الغابـــات العاصـــفة لكـــن  ،  دون خـــيط درامـــى واضـــحالف

إذ يهيـــــــأ لـــــــك أن القضـــــــية هـــــــى فقـــــــدان الصـــــــبى والفتـــــــاة أم فقـــــــدان 
ـــــدا ـــــا ال ســـــيما  اإليقـــــاع بطـــــئ ككـــــل.  الپان ـــــه يظـــــل فيلمـــــا محبب ، لكن
ــــال ــــى الفرجــــة علــــى هــــذا الحيــــوان  لألطف ، وميزتــــه الرئيســــية تكمــــن ف

  . الوديع الرائع
  ☺ مغامرات بيب 

Babe 
  ق م ٩٢ )  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أستراليا 

[Universal] Kennedy Miller Pictures. M: Nigel Westlake. 
E: Marcus d’Arcy, Jay Friedkin. PD: Roger Ford. DPh: 
Andrew Lesnie. Based on the N The Sheep-Pig: Dick King-

Smith. S: George Miller, Chris Noonan. P: George Miller, 
Doug Mitchell, Bill Miller. D: Chris Noonan. 

James Cromwell. Magda Szubanski. Narrated: Roscoe 
Lee Brown. Voices: Christine Cavanaugh, Miriam 
Margolyes, Danny Mann, Hugo Weaving. 
خبطــــة أســــترالية اكتســــحت العــــالم لتصــــبح أنجــــح فــــيلم منهــــا حتــــى 

ــــــدى ‘تاريخــــــه باســــــتثناء  .  ] ” قــــــاهر التماســــــيح “ [’  التمســــــاح دان
فكــــرة عاليــــة االبتكــــار عــــن خنزيــــر صــــغير يتــــيم يتبنــــاه صــــاحب مزرعــــة 
غريـــــــب األطـــــــوار وحيواناتـــــــه وبـــــــاألخص عائلـــــــة مـــــــن كـــــــالب الرعـــــــى 

الغــــر المنــــدفع طموحاتــــه ’  بيــــب ‘، وتــــدريجيا تتبلــــور لــــدى  الكــــوولى
ـــــاة ـــــيس فقـــــط هـــــذا المـــــزيج .  وأهدافـــــه الخاصـــــة فـــــى الحي المـــــذهل ل

ـــــل الحـــــى ـــــن التمثي ـــــة م ـــــع التقاني ـــــة  رائ ـــــدائل اآللي ـــــات والب ـــــن الحيوان م
ـــــدة حاســـــوبيا ـــــات والصـــــور المول ، بـــــل فـــــى الكـــــالم  والبشـــــرية للحيوان

ـــــــرة المطروحـــــــة  ـــــــرة بينهـــــــا واألفكـــــــار الكبي نفســـــــه والمناقشـــــــات المثي
العرقيـــــة والطبقـــــات وحتـــــى صـــــراعات مـــــا بعـــــد  (بمنتهـــــى خفـــــة الظـــــل 

ــــأخرى ــــه متعــــة.  ) ! الحــــرب البــــاردة كلهــــا تنــــاقش هنــــا بطريقــــة أو ب  إن
 . فائقة الطزاجة ال تهدأ وال تتوقف

AA: VFx (Scott E. Anderson, Charles Gibson, Neal 
Scanlan and Matt Sweeney). 

AAN: Pic; SptA (Cromwell); D; SAdp; FE; AD (Ford 
-AD, Kerrie Brown -SD). 

  مغامرات بيبى 
The New Adventures of Pippi 

Longstocking 
  ق م ١٠١)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٨٨أميركا 

Columbia [Svensk Filmindustri]. Based on the Classic Bs: 
Astrid Lindgren. C: Garrison True. E: Ken Zemke. ExcP: 
Mishaal Kamal Adham. Co-Pd: Svensk Filmindustri. CD: 
Jacqueline Saint Anne. PD: Jack Senter. DPh: Roland 
‘Ozzie’ Smith, A.S.C. P: Gary Mehlman and Walter 
Moshay. W and D: Ken Annakin. 

Str: Tami Erin -as Pippi Longstocking. Eileen Brennan. 
Dennis Dugan. Dianna Hull. George di Cenzo. John Schuck. 
And Dick Van Patten-as The Glue Man. Co-Str: Cory Crow, 
David Seaman, Jr., ChubBailly, J. D. Dickinson. OScr: 
Misha Segal. Songs: Harriet Schock and Misha Segal. Co-P: 
Ken Annakin.  ↑ Branscombe Richmond, Evan Adam, 
Fay Masterson, Romy Mehlman, Geoffrey Seaman, Bridget 
Ann Brno, Christopher Broughton, Caroll Kean, Leilla Hee 
Olsen, Clark Neiderjohn, Louis Seeger Crume, Joe Gilbride, 
Jim Grimshaw, Joseph John Kurtzo, Jr., Russ Wheeler, Gail 
Klicman. 
الواقــــــــــــع أن هلــــــــــــم تكــــــــــــن هنــــــــــــاك مغــــــــــــامرات قديمــــــــــــة لپيپــــــــــــى 

ــــو كــــان المقصــــود مــــا هــــو خــــارج الســــينما لونجســــتوكينج ، أى  ، إال ل
ها وجابــــــت فيهــــــا القصـــــص الســــــويدية األصـــــلية التــــــى ابتــــــدعت قصـــــت

ــــالم مــــع والــــدها لونجســــتوكينج زعــــيم القراصــــنة المعاصــــرين هنــــا .  الع
تغـــــرق ســـــفينته ويفرقـــــه تيـــــار المحـــــيط عـــــن ابنتـــــه المغـــــامرة وحصـــــانها 

، ذلـــــك بعـــــد أن يوصـــــيها بالـــــذهاب  وقردهـــــا فـــــى إتجـــــاهين مختلفـــــين
لبيــــــــت قــــــــديم يمتلكــــــــه فــــــــى بلــــــــدة صــــــــغيرة فــــــــى األرض المجــــــــاورة 

هـــــــذه هـــــــى المغـــــــامرة .  ) ركيـــــــة نمطيـــــــةالتفاصـــــــيل كـــــــأى بلـــــــدة أمي (
،  الجديـــــدة التـــــى تشـــــمل الصـــــداقة مـــــع جـــــارين أخـــــوين طفـــــل وطفلـــــة

وصــــراع مــــع تــــاجر عقــــارات شــــرير طــــامع فــــى البيــــت باعتبــــاره يحتــــوى 
ـــــــز قراصـــــــنة ـــــــى كن ـــــــم بالمدرســـــــة عل ـــــــام ث ،  ، والتحـــــــاق بملجـــــــأ لأليت

، وانقــــــاذ بعــــــض األطفــــــال مــــــن حريــــــق  وصــــــداقة مــــــع مختــــــرع كهــــــل
ـــا بالملجـــأ ـــى جحـــيم مـــرح  ، وطبع ـــدة إل ـــة تلـــك البل طـــوال الوقـــت إحال
ــــب ككــــل ال ســــيما بالنســــبة للجمهــــور الصــــغير!  مشــــاغب ، مــــع  محب

ــــة  ــــدتك ‘أغني ــــة لبل ــــى لونجســــتوكينج قادم ــــاع تتــــردد ’  پيپ طريفــــة اإليق
  .  مرارا فى شريط الصوت

  ☺  ٢/١مغامرات پيتر پان 
Peter Pan 

  ]  استحراك [ق م  ٧٦)   س/    ف  ( ١٩٥٣أميركا 
  . ” پيتر پان “:  س

Walt Disney. An Adaption of the Play Peter Pan: Sir 
James M. Barrie. Walt Disney Productions is grateful to the 
Hospital for Sick Children -Great Urmond Street, London, 
to which Sir James M. Barrie gave his Copyright of Peter 
Pan. SdD: C.O. Slyfield. Sound Recording: Harold  J. 
Steck, Robert O. Cook. Film E: Donald Halliday. ME: Al 
Teeter. SpProcesses: Ub Iwerks. Musical Score: Oliver 
Wallace. Songs: Sammy Fain, Sammy Chan Oliver 
Wallace, Frank Churchill, Erdman Penner, Winston Hibler, 
Ted Sears. Orch: Edward Plumb. VocalArrangements: Jud 
Conlan. St: Ted Sears, Erdman Penner, Bill Peet, Winston 
Hibler, Joe Rinaldi, Milt Banta, Ralph Wright, Bill Cottrell. 
Ds: Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson. 

With the talents of: Bobby Driscoll, Kathryn Beaumont, 
Hans Conried, Bill Thompson, Heather Angel, Paul Collins, 
Tommy Luske, Candy Candido, Tom Conway, Roland 
Dupree, Don Barclay. 
ـــــرفض النمـــــو  ـــــذى ي ـــــر پـــــان الصـــــبى ال ـــــث پيت ـــــدا حي ـــــدا أب أرض األب
ــــوم لطفولتهــــا والمســــخوطة تينكــــر بيــــل وأخواهــــ ــــدى فــــى آخــــر ي ا ووين

، يقتحمـــــون جميعـــــا فـــــى هـــــذا الليلـــــة األخيـــــرة منطقـــــة  چـــــون ومايكـــــل
الفانتازيـــــا المحظـــــورة التـــــى يهـــــيمن عليهـــــا القرصـــــان المخيـــــف كـــــاپتن 

ــــــى األطــــــوار هــــــوك ــــــاألعوان والســــــحرة غريب ، وبعــــــرائس  ، والحافلــــــة ب
، وأيضــــــا بتمســــــاح  البحــــــر وباألطفــــــال المخطــــــوفين بهــــــدف الســــــخرة

رزة كبـــــرى بـــــين پيتـــــر وهـــــوك لـــــن تمـــــر هـــــذه الليلـــــة قبـــــل مبـــــا.  هائـــــل
ـــــــع اللتهامـــــــه ربمـــــــا األغـــــــانى أقـــــــل مـــــــن .  والتمســـــــاح يالحـــــــق الجمي

، ولمســــــــة العذوبــــــــة  المتوقــــــــع مــــــــن اســــــــتحراكات ديزنــــــــى الكبــــــــرى
التقليديــــــة يحــــــل محلهــــــا هنــــــا التركيــــــز علــــــى النشــــــاط والعنــــــف وروح 

، فعلــــى األقــــل هــــذا هــــو فــــيلم ديزنــــى الوحيــــد  المغــــامرة فــــى أشــــدها
  . شرار المخيفين فعالبكل هذا العدد من األ

   ٢/١مغامرات الجيل الجديد 
PCU 

  ق م ٨٠)  مور  ( ١٩٩٤أميركا 
Twentieth Century Fox. C: Margery Simkin. CD: Mary 

Zophres. Scr W and Perf: Steve Vai. ExcMP: Ralph Sall. E: 
Nicholas C. Smith. PD: Steven Jordan. DPh: Reynaldo 



٣٤١  

  عالم الفـيديو
  تقدم
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  أجزاء مختلفة ١٠عدد 
  سوف يتم توزيعها بنظام المجموعة

  فى علبة منفصلة ٥كل 
  . ٥٧٨١٩٢٢:  ت.  رة، القاه شارع عرابى ٣٣

Villalobos. Co-P: Barry Sabath. W: Adam Leff & Zak Penn. 
P: Paul Schiff. D: Hart Bochner. 

Jeremy Piven. Chris Young. David Spade. Megan Ward. 
Sarah Trigger. Jon Farreau. Alex Désert, Gale Mayron. 
Viveka Davis, Jake Busey, Maddie Carman. And Jessica 
Walter.  ↑ The Pit: Jon Favreau, Jake Beecham, Darin 
Heames, Martin Brandon Ross, Stivi Paskoski, Jody 
Racicot. Balls & Shaft: Spade, Thomas Mitchell, Kevin 
Jubinville. Jerrytown: Busey. Ted Kozma, Theo Caldwell. 
The Establishment: Kevin Thigpen, Rob Gfroerer, Jonathan 
Wilson. Parliment Funkadelic: George Clinton [Himself]. 

ـــــورت تشســـــتر  ـــــو (جامعـــــة پ ـــــى ســـــى ي ـــــة ضـــــروب  ) ب ، حقـــــل لكاف
ــــــاء:  النشــــــاط السياســــــى ـ  وباألحرى تقاليعـ   ــــــة محــــــافظون أثري ،  طلب

ــــــين ــــــون شــــــبه هيپي ــــــدمنون تحرري ــــــون م ــــــات ، هيپي ــــــات متطرف ،  ، أنثوي
ــــاع ــــة حــــادو الطب تصــــارع بعــــد أن المجموعــــات الخمــــس ت.  أنصــــار بيئ

ــــــة للجماعــــــة ’  إصــــــالح سياســــــى ‘قــــــررت األدارة إجــــــراء  ــــــد الهيب يعي
ـــــى فقـــــدتها عـــــام  ـــــى الت ـــــاء ممـــــولى  ١٩٦٧األول ، ال ســـــيما وأنهـــــم أبن

أميركــــا التــــى اكتســــحتها :  حتــــى هــــذا والفكــــرة تبــــدو جيــــدة.  الجامعــــة
ـــــاريخ تحـــــاول اآلن العـــــودة للمســـــار  ـــــك الت ـــــذ ذل ـــــة المضـــــادة من الثقاف

، ال ســـــيما وأن  يـــــا لــــن تجـــــد أشــــياء مثيـــــرة كثيــــرةلكــــن فعل.  األصــــلى
الطالــــــب المســــــتجد الــــــذى يطــــــارده الجميــــــع  (الشخصــــــية الرئيســــــة 
ـــــا للـــــدراما)  الكتســـــابه لصـــــفهم ـــــيس محـــــورا حقيقي أيضـــــا الحبكـــــة .  ل

، وهــــى أن الجماعــــة  الرئيســــة لهــــذه الكوميــــديا شــــبه الموســــيقية واهيــــة
ة المغنــــى التحرريــــة تســــعى إلقامــــة حفــــل موســــيقى تــــدعى لــــه بالصــــدف

، وذلـــــك لســـــداد الغرامـــــة التـــــى تهـــــددهم بهـــــا األدارة  چـــــورچ كلينتـــــون
ـــــــه باعتبـــــــارهم  ـــــــذى يديرون ـــــــت الحـــــــرم الجـــــــامعى ال ـــــــن بي لطـــــــردهم م

  . األغلبية
   ٢/١مغامرات الرجل الخفى 

Memoirs of an Invisible Man 
  ق م ٩٩)  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 

[Warner Bros.] Warner Bros.; Regency Enterprises; Le 
Studio Canal+ [Cornelius]. C: Sharon Howard-Field. M: 
Shirley Walker. VFxSup: Bruce Nicholson. CD: Joe I. 
Tompkins. E: Marion Rothman. PD: Lawrence G. Paull. 
DPh: William A. Fraker. ExcP: Arnon Milchan. Based on 
the B: H. F.Saint. S: Robert Collector & Dana Olsen and 
William Goldman. P: Bruce Bonder and Dan Kolsrud. D: 
John Carpenter. 

Chevy Chase. Daryl Hannah. ¤ Sam Neill. Michael 
McKean. Stephen Tobolowsky. Jim Norton.  ↑ Patricia 
Heaton, Rosalind Chao. 

ـــاء ـــالطبع فـــى  ربمـــا أول تعامـــل جـــدى مـــع فكـــرة االختف ، وإن كـــان ب
الجديــــة هــــى االتســــاق الصــــارم بــــأن البطــــل .  ذات اإلطــــار الكوميــــدى

ــــــرت بظــــــروف  ــــــى م ــــــأينى ‘ومالبســــــه الت ــــــا’  فــــــيض ت ، هــــــى التــــــى  م
ــــو   ، وأصــــبحت شــــفافة اختفــــت عــــن البصــــر ــــى ل ــــا عــــداها حت ، أمــــا م

ــــدخل جوفــــه فتظــــل مرئيــــة ــــام أو دخــــان الســــجائر التــــى ت .  كــــان الطع
يـــــــزال موجـــــــودا بكـــــــل مواصـــــــفات حياتـــــــه أيضـــــــا البطـــــــل المختفـــــــى ال

األصـــــــــــلية كإنســـــــــــان دون أى تغييـــــــــــر يصـــــــــــدر األصـــــــــــوات ويعـــــــــــانى 
، ثــــم أن الفــــيلم ينتهــــى بــــه  ، كــــل مــــا هنالــــك أنــــه غيــــر مرئــــى اإلرهــــاق

تبقـــــى الحبكـــــة وهـــــى مطـــــاردة !  مواصـــــال الحيـــــاة علـــــى هـــــذا النحـــــو
.  شرســــة بــــين أحــــد أجهــــزة االســــتخبارات لــــه إلقناعــــه باإلنضــــمام لهــــا

ــــايهــــرب هــــو  ــــى كاليفورني ــــى كــــل مكــــان ف ــــة  إل ــــع فــــى حــــب زميل ، ويق
ـــــو ـــــرف عليهـــــا للت ـــــد تع ـــــر .  حســـــناء كـــــان ق ـــــع مثي إجمـــــاال عمـــــل ممت

، رغـــــــم مظهــــــره البســـــــيط كفـــــــيلم  وطريــــــف وجـــــــذاب طــــــوال الوقـــــــت
  . مؤثرات وليس إال

  مغامرات الرجل الوطواط 
Batman —Mask of the Phantasm 

  ]  تحراكاس [ق م  ٧٧)  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
Warner Bros. St: Alan Burnett. S: Alan Burnett, Paul 

Dini, Martin Dasko, Michael Reaves. Based on the DC 
Comics Chrs. Batman Created: Bob Kane. E: Al 
Breitenbach. C and Voice Sup: Andrea Romano. M: Shirley 
Walker. Sequence Ds: Kevin Altieri, Boyd Kirkland, Frank 
Paur, Dan Riba. Co-Ps: Alan Burnett, Eric Radomski, Bruce 
W. Timm. ExcP: Tom Ruegger. D: Eric Radomski, Bruce 
W. Timm.   P: Benjamin Melniker, Michael Uslan. 

  Ftr the Voice Talents of: Kevin Conroy, Dana Delany, 
Hart Bochner, Stacy Keaeh, Jr, Abe Vigoda. Dick Miller, 
John P. Ryan, Efrem Zimbalist, Jr, Bob Hastings, Robert 
Costanzo. And Mark Hamill. 
نســـــخة رســـــوم متحركـــــة رئيســـــة عـــــن شخصـــــية القصـــــص المصـــــورة 

، قدمتــــــه وورنــــــر بعــــــد جزئهــــــا الثــــــانى مــــــن سلســــــلتها فائقــــــة  الشــــــهيرة
جـــــرائم قتـــــل .  ” عـــــودة الرجـــــل الوطـــــواط—باتمـــــان  “النجـــــاح فـــــيلم 

ــــع كشــــبح ــــين رجــــال العصــــابات بواســــطة شــــخص مقن ــــة ب ثــــم .  انتقامي
، ممـــا يســـئ لســـمعة  جـــرائم مشـــابهة لمقنـــع آخـــر يشـــبة مـــالك المـــوت

ــــــــع .  باتمــــــــان نفســــــــه ــــــــورط م ــــــــزنس ت ــــــــام رجــــــــل بي إنهــــــــا قصــــــــة انتق
ـــــت باتمـــــان العصـــــابات ـــــه التـــــى أحب بعـــــد .  ، تواصـــــلها مـــــن بعـــــده ابنت

ا الجــــوكر المتــــواطىء مــــع قليــــل يشــــاركها فــــى التصــــدى لخطــــة وضــــعه
كــــون هــــذه الخطــــة .  العصــــابات لتفجيــــر المدينــــة مــــن خــــالل أنفاقهــــا

ـــة المطـــاف ـــنجح فـــى نهاي ـــردد باتمـــان ووقوعـــه فـــى الحـــب ت ـــد ت ،  ، زائ
، ولـــــم  ، جعلتـــــه كلهـــــا فيلمـــــا ضـــــعيف النبـــــرة زائـــــد الرماديـــــة المعتـــــادة

الواقــــــع أن المخطــــــط أصــــــال كــــــان .  يحقــــــق النجــــــاح المفتــــــرض منــــــه
، وفـــى اللحظـــة األخيـــرة دفعـــت بـــه وارنـــر لـــدور  ديو فقـــطعرضـــه كفــــي

  .  العرض
  ☺ مغامرات روبين هود 

The Adventures of Robin Hood 
  ق م ١٠٢)    ف  ( ١٩٣٨أميركا 

Warner Bros. M: Erich Wolfgang Korngold. E: Ralph 
Dawson. AD: Carl Jules Weyl. DPh: Tony Gaudio, Sol 
Plito, W. Howard Greene. S: Seton I. Miller, Norman Reilly 
Raine. P: Hal B. Wallis. D: Michael Curtiz, William 
Keighley. 

Errol F4mn -Sir Robin of Locksley, Basil Rathbone -Sir 
Guy of Gisbowne, Claude lWm -Prince John, Olivia de 
Havilland -Maid Marian, Alan Rate -Little John, Patric 
Knowles -Will Scarlet, Eugene Pallette -Friar Tuck, Ian 

Hunter -King Richard, Melvilk Cooper -Sheriff of 
Nottingham, Una O’Connor -Bess, Herbert Mundin -Mudi 
the Miller’s Son, Montagu Love -Bishop of Black Canons, 
Howard Hill -Captain of Archers 
النســــخة األكثــــر كالســــيكية وبقــــاء مــــع الــــزمن مــــن مغــــامرات فــــارس 
ـــــذى يحـــــارب األغنيـــــاء ليعطـــــى الفقـــــراء ،  غابـــــات شـــــيروود الشـــــهير ال

، فــــى سلســــلة ال تنتهــــى  ويــــدخل مــــن أجــــل ذلــــك ومــــن أجــــل حبيبتــــه
ــــارزات الســــيوف ــــع مــــا صــــور للشاشــــة مــــن مب ، ضــــد الحــــاكم  مــــن أمت

ــــــــأمور نوتينجهــــــــام وأعوا ــــــــن .  نهمــــــــاالشــــــــرير جــــــــاى جيســــــــبورن وم م
التجـــــارب اللونيـــــة األولـــــى والتـــــى القـــــت تقـــــديرا فـــــذا لهـــــدوء وتناســـــق 

التصــــوير فــــى  (ألــــوان المنــــاظر خاصــــة فــــى تصــــوير الغابــــات الطبيعيــــة 
إنتــــــاج بــــــالغ .  ) كاليفورنيا عوضــــــا عــــــن غابــــــات ســــــيروودـ  تشــــــيكو 

ــــر  ــــدمت وارن ــــا ق ــــزات هــــو أضــــخم م ــــس والتجهي ــــى المالب الضــــخامة ف
ــــــى تاريخــــــه ــــــف  حت ــــــون دوالر  ١,٥، إذ تكل ــــــديرات أخــــــرى  (ملي وتق

، بحيــــث لــــم  ، وهــــى أرقــــام باهظــــة جــــدا آنــــذاك ) تتخطــــى المليــــونين
ـــــرادات ـــــل  تغطهـــــا اإلي ـــــا قب ـــــى عصـــــور م ـــــرة ف ـــــه خبطـــــة كبي ، رغـــــم كون

ــــريح “ ــــألق كــــنجم كــــاريزمى الحضــــور !  ” ذهــــب مــــع ال ــــائق الت فلــــين ف
، ويمكــــن القــــول أنــــه طــــوال  وســــيم فــــارع البــــدن وأيضــــا خفيــــف الظــــل

انظــــــر نســــــخة .  نجوميتــــــه الممتــــــدة لــــــم يبــــــز هــــــذا الــــــدور قــــــطفتــــــرة 
، ونســـــخ التســـــعينيات  ” روبـــــين وماريـــــان “الســـــبعينيات الجـــــادة جـــــدا 

أيضـــــا .  ” روبـــــين هـــــود “بطيفهـــــا المتســـــع وعناوينهـــــا جميعـــــا تبـــــدا بــــــ 
  . ١٩٧٣هناك نسخة ستوديو ديزنى من عام 

AA: Ad-SD (Weyl - InteriorDecoration); FE; OScr. 
AAN: Pic. 

  ٢/١مغامرات سالحف النينچا 
Teenage Mutant Ninja Turtles III —

The Turtles Are Back… in Time 
  ق م ٩٦)   س/  مور  ( ١٩٩٣أميركا 
  . ” الجزء الثالثـ  مغامرات سالحف النينچا  “:  س

[Twentieth Century Fox] Golden Harvest [Gary Propper]. 
Based on Chrs Created: Kevin Eastman and Peter Laurd. M: 
John du Prez. E: William D. Gordean and James R. Symors. 
PD: Roy Forge Smith. DPh: David Gurfinkel. ExcP: 
Raymond Chow. Co-P: Terry Morse. P: Thomas K. Grey, 
Kim Dawson and David Chaw. W and D: Stuart Gilliard. 

Elias Koteas, Paige Turco, Stuart Wilson, Sab Shimono, 
Vivian Wu, Mark Caso, Matt Hill, Jim Raposa, David 
Fraser, James Murray, Henry Hayashi. 
ـــــان نـــــاجح أيضـــــا لهـــــذه السلســـــلة الظـــــاهرة فـــــى مرحهـــــا  اســـــتطراد ث

وإن كانــــــت هــــــذه المــــــرة .  تافــــــه المحتــــــوى والمحبــــــب جــــــدا للنــــــاس
يعـــــود الســـــالحف .  ها وأيضـــــا أقـــــل نجاحــــاأضــــعف وأبطـــــأ مـــــن ســــابقي

ومعهــــــم إپريــــــل مضــــــيفة التليفـــــــزيون إلــــــى القــــــرن الســــــابع عشــــــر فــــــى 
ــــن  ــــة زم ــــن خــــالل آل ــــك م ــــة وذل ــــان اإلقطاعي ــــدو شــــيئا بــــدائيا  (الياپ تب

ـــــورة للفالحـــــين البســـــطاء .  ) وبســـــيطا الهـــــدف هـــــو المســـــاعدة فـــــى ث
ضـــــد اإلقطـــــاعى الطاغيـــــة الـــــذى يســـــتخدم مرتزقـــــا إنجليزيـــــا بأســـــلحته 

المقــــــاطع هــــــو )  أو ربمــــــا بمعنــــــى آخــــــر أســــــخف (أطــــــرف .  الناريــــــة
انظــــر األصــــل !  الــــذى يلقــــى فيــــه رافائيــــل درســــا عــــن مســــاوئ العنــــف

  . ” قبضة سالحف النينچا “والجزء الثانى ”  سالحف الننچا “
  الجزء الثالث—مغامرات سالحف النينچا 

  . ” مغامرات سالحف النينچا “:  انظر
  مغامرات صحفى

  . ” نورمان صحفى ليوم واحد “:  انظر
   ٢/١مغامرات عاطفية 

The Pick-Up Artist 
  ق م ٨١)  س/   ت  ( ١٩٨٧أميركا 

Twentieth Century Fox. MScr: Georges Delerue. C: 
Howard Feuer. CD: Colleen Atwood. E: David Bertherton, 
Angelo Corrao. PD: Paul Sylbert. DPh: Gordon Willis. P: 
David L. Macleod. W and D: James Toback. 

Molly Ringwald. Robert Downey -[ Robert Downey, Jr.] 
Dennis Hopper. Danny Aiello. Mildred Dunnock. Victoria 
Jackson, Frederick Koehler, Bob Gunton. And. Harvey 
Keitel.  ↑ Brian Hamill, Vanessa Williams, Polly Draper, 
Robert Towne, Lorraine Bracco, Bob Gunton. 

،  ، مــــــع بعــــــض مــــــن النجــــــوم الكبــــــار كوميــــــديا متوســــــطة اإلمتــــــاع
، ال ســــيما الجمــــيالت مــــنهن ممــــن اشــــتهرن بعــــد  ووفــــرة مــــن الصــــغار

مـــــــدرس نيـــــــو يـــــــوركى شـــــــاب يهـــــــوى التعـــــــرف العـــــــابر علـــــــى .  ذلـــــــك
ـــــــــى الشـــــــــارع  ـــــــــات الجمـــــــــيالت ف ـــــــــاطهن ‘أو  (الفتي حســـــــــب ’  التق

وذلــــك بكلمــــات منمقــــة بهــــدف قضــــاء ليلــــة مــــن حــــين إلــــى )  وانالعنــــ
هـــوپر  (، يقـــع فـــى حـــب فتـــاة ابنـــة لمقـــامر ســـكير  آخـــر مـــع كـــل مـــنهن

، ويســـــــاعدها فـــــــى  مـــــــدين بمبلـــــــغ ضـــــــخم)  ! فـــــــى دور غيـــــــر شـــــــرير
ــــــة  ــــــل (مواجهــــــة هــــــؤالء البلطجي ــــــديون كيت ــــــادة جــــــابى ال بعــــــد .  ) بقي

، مـــع تنـــامى  حـــزينالبدايـــة المرحـــة ينقلـــب اإليقـــاع تـــدريجيا لجـــو عـــام 
حــــــب صــــــادق وســــــط عــــــالم إمــــــا شــــــرس محــــــبط كعالمهــــــا أو حســــــى 

داونـــــى چونيـــــور فـــــى أول دور .  مســــتهتر كعـــــالم بطلهـــــا غيـــــر المنتظــــر
، أدى دورا أفضـــــــل مـــــــن رينجوولـــــــد التـــــــى لفـــــــت شخصـــــــيتها  رئـــــــيس

  . بغموض غير مبرر
   ٢/١مغامرات عنتر وعبلة 

  ق أأ ١٠٥)   س/  ت/    ف ( ١٩٤٨مصر 
:  ســـــيناريو.  عبـــــد العزيــــز ســـــالم:  قصـــــة.  تلحمــــى أفــــالم جبرائيـــــل
بيـــــرم :  حـــــوار.  ، صـــــالح أبـــــو ســـــيف ، فـــــؤاد نـــــويرة نجيــــب محفـــــوظ

ــــــوليزويس:  منــــــاظر.  إميــــــل بحــــــرى:  مونتــــــاچ.  التونســــــى .  أنطــــــون ب
  . صالح أبو سيف:  إخراج.  مصطفى حسن:  مدير التصوير

ـــــر كوكـــــا ـــــد  ، زكـــــى طليمـــــات ، إســـــتيفان روســـــتى ، ســـــراج مني ، فري
  . ، سيد سليمان ، فاخر فاخر ، نجمة إبراهيم وقىش

ـــــن شـــــداد ـــــر اب ـــــو ســـــيف المتمـــــايزة لقصـــــة عنت ،  معالجـــــة صـــــالح أب
ـــــز خـــــاص علـــــى  نفـــــس المغـــــامرات والقـــــوة العضـــــلية ، لكـــــن مـــــع تركي

، وتركيـــــز أخـــــص لحـــــد اإللفـــــات علـــــى مرحـــــه وســـــخريته حتـــــى  ذكائـــــه
لقـــــد جعلـــــوا مـــــن عنتـــــر :  ، أو بعبـــــارة مـــــوجزة فـــــى أقســـــى المواقـــــف

تـــذهب البـــؤرة هـــذه المـــرة إلـــى هيـــام عنتـــر بعـــد .  طـــال مصـــريا خالصـــاب

.  إعـــــالن المربيـــــة ليلـــــة زفافـــــه علـــــى عبلـــــة أنـــــه أخوهـــــا فـــــى الرضـــــاعة
ــــــى  ــــــة عل ــــــدريجيا يجــــــد نفســــــه مشــــــاركا فــــــى صــــــد الغــــــارات الروماني ت

، ويرتفـــــع شـــــأنه ليجـــــد مفاجـــــأة ســـــعيدة لـــــدى عودتـــــه  القبائـــــل العربيـــــة
ـــــه ـــــوى.  لقبيلت ـــــدة وإيقـــــاع ق ـــــع  معـــــارك جي ـــــة م جعـــــاله يصـــــمد للمقارن

فــــــيلم نيــــــازى مصــــــطفى األكثــــــر احترافيــــــة بــــــين مــــــوجهى األربعينيــــــات 
  . والخمسينيات وأغالهم أجرا فى السينما المصرية

    ٢/١مغامرات الفأر العجيب 
The Secret of NIMH 

  ]  استحراك [ق م  ٨٢)    ف  ( ١٩٨٢أميركا 
M: Jerry Goldsmith. ExcP: Rich Irvine, James L. Stewart. 

P: Don Bluth, John Pomeroy, Gary Gold–. D: Don Bluth. 
With the voice talents of: Hermione Baddeley -as the 

Shorw, John Carradine -as the Great Owl, Don deLuise -as 
Jermy, Elizabeth Hartman -as Mrs Brisby. Derek Jacobi -as 
Nicodmas, Arthur Malet -as Mr. Ages, Paul Sbenar, Peter 
Strauss. 

ـــــــة ـــــــا اســـــــتحراكية رائع ـــــــدمير مســـــــكنها :  فانتازي فـــــــأرة أم مهـــــــددة بت
، ولـــديها ابـــن مـــريض ال تســــتطيع  لقـــدوم الجـــرارات مبكـــرا هـــذا العـــام

ــــــرة عمــــــن يســــــتطيع مســــــاعدتها ــــــى  نقلــــــه قصــــــة بحــــــث مثي ، تقــــــود إل
.  رونـــــه خائنـــــاحتميـــــة تعـــــاون زمـــــالء زوجهـــــا الميـــــت الـــــذين كـــــانوا يعتب

،  خـــــيط ســـــحرى يتمثـــــل فـــــى القـــــالدة التـــــى تفـــــتح األبـــــواب لحاملهـــــا
ــــــال الواســــــع ــــــذكرنا ســــــوى  وجــــــو عــــــام مفعــــــم بالمشــــــاعر والخي ، ال ي

مـــــــــن أروع األشـــــــــياء أنـــــــــه يتنـــــــــاول .  بكالســـــــــيات ديزنـــــــــى الشـــــــــهيرة
ـــران بشـــكل واقعـــى  الموضـــوع علـــى محمـــل الجـــد مـــن وجهـــة نظـــر الفئ

بالمناســـــبة .  مـــــن أجـــــل البقـــــاءجعلهـــــا كائنـــــات بائســـــة تقـــــاوم دائمـــــا 
الموجـــه ومعظــــم صــــناع الفــــيلم كــــانوا مــــن فريــــق ديزنــــى اســــتقالوا وكونــــا 

ـــــف مبهـــــر .  هـــــذا هـــــو اول إنتاجاتهـــــا.  شـــــركة مســـــتقلة اســـــتخدام كثي
إيقـــــاع حـــــاد .  للمـــــؤثرات الخاصـــــة واألضـــــواء المتألقـــــة المبهـــــرة حقـــــا

،  وانفعـــــاالت صـــــارخة وقاســـــية تكـــــاد تجعلـــــه ال يصـــــلح للصـــــغار أبـــــدا
  . و على األقل كان رائدا فى هذا بالنسبة لوقتهأ

   ٢/١مغامرات فى برلين 
Aventures a Berlin 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى [ق م  ٨٣)   ت  ( ١٩٩٣فرنسا ح 
[Renseignements Generaux]. A Collection Created by 

Claude Barma. S: Victor Lanoux, Jacques Robert, Patrick 
Bourdichon. Adaptation: Jacques Robert, Patrick 
Bourdichon. Dialogues: Victor Lanoux. M: Serge Franklin. 
Réalization: Thomas Jacob. 

Victor Lanoux. With: Jenny Gröllmann. Günter Naumann, 
Benoît Robert, Wolfgang Greese, Patrick Farru. 

ــــــــــه ومعهمــــــــــا ال’  االســــــــــتخبارات العامــــــــــة ‘شــــــــــرطى  فرنســــــــــى وابن
ــــة ســــياحة وصــــيد فــــى بــــرلين مســــاعده الشــــرطى الشــــاب .  ، فــــى رحل

ـــــع  ـــــادرة يقـــــع هجـــــوم مســـــلح وتســـــرق الطواب ـــــع الن فـــــى معـــــرض للطواب
ــــودد  ــــة كــــان البطــــل قــــد حــــاول الت ــــة جميل ــــن امــــرأة ألماني ويختطــــف اب

تـــدريجيا يتـــورط فـــى البحـــث مـــن خـــالل صـــديقه األلمـــانى .  لهـــا للتـــو



٣٤٢  

مـــا يتلـــو ذلـــك يفتقـــد لالقنـــاع حيـــث .  قضـــيةالقـــديم المســـئول عـــن ال
يتضــــح أن جــــد الصــــبى المخطــــوف هــــو مــــدبر العمليــــة لكنهــــا أفلتــــت 

ـــــه ـــــالطبع البطـــــل ومســـــاعده الفاشـــــالن عـــــادة مـــــع النســـــاء .  مـــــن يدي ب
يبــــــدآن بعــــــض التجــــــارب العاطفيــــــة مــــــن خــــــالل هــــــذه العمليــــــة التــــــى 

، ومـــــن ثـــــم أحـــــب األخيـــــر فتـــــاة  وقعـــــت بعيـــــد ســـــقوط ســـــور المدينـــــة
  . ادمة من الشطر الشرقىبسيطة ق

   ٢/١مغامرات كولومبوس 
Carry on Columbus 

  ق م ٩١)   إى فـى سى ( ١٩٩٢بريطانيا 
Island World Productions [Comedy House; Peter Rogers]. 

C: Jane Arnell.  DPh: Alan Hume. E: Chris Blunden. PD: 
Harry Pottle. CD: Phoebe de Gaye. PSup: Joyce Herlihy. M: 
John du Prez. ExcP: Peter Rogers. S: Dave Freeman. P: 
John Goldstone. D: Gerald Thomas. 

Jim Dale. Bernard Cribbins. Maureen Lipman. Peter 
Richardson. And Alexei Sayle. Guest Stars: Rik Mayall. 
Charles Fleischer. Larry Miller. Nigel Planer. Leslie 
Phillips, June Whitfield. Julian Clary, Sara Crowe. With: 
Holly Aird, Keith Allen, Martin Clunes, Jack Douglas, 
Allan Corduner, James Faulkner, Peter Gordeno, Don 
Henderson, Burt Kwouk, Rebecca Lacey. Chris Langham, 
Danny Peacock, Jon Pertwee, Tony Slattery. And Richard 
Wilson.  ↑ Andrew Bailey, Philip Herbert, David Boyce, 
Sara Stockbridge, Dave Freeman, Duncan Duff, Jonathan 
Tafler, James Pertwee, Toby Dale, Michael Hobbs, Don 
Maclean, Su Douglas, John Antrobus, Lynda Baron, Nejdet 
Salih, Mark Arden, Silvestre Tobias, Harold Berens, Peter 
Gilmore, Marc Sinden, Reed Martin, Prudence Solomon. 
النســـــخة الكوميديـــــة مـــــن حفنـــــة األفـــــالم المنتجـــــة فـــــى ذات الســـــنة 

ــــومبس ألميركــــا ٥٠٠بمناســــبة مــــرور  ــــى اكتشــــاف كول ــــأتى  ســــنة عل ، ي
ة البريطانيـــــة بنكاتهـــــا المعتـــــادة وبســـــخري’  …واصـــــل  ‘مـــــن سلســـــلة 

حملـــة ال .  غيـــر معتـــادة مـــن الموضـــوع تكـــاد تقلبـــه رأســـا علـــى عقـــب
،  تجــــد مــــن تضــــمه ســــوى اليهــــود والمســــلمين والمجــــرمين والمخنثــــين

تصــــــل لتجــــــد ســــــكانها األصــــــليين أكثــــــر ذكــــــاء ويخــــــدعونهم بــــــذهب 
خــــيط آخـــــر هـــــو التـــــاجر والراقصـــــة .  مزيــــف نظيـــــر الخمـــــور والبـــــارود

حتـــــى ال  (د الحملـــــة جاسوســـــا الســـــلطان العثمـــــانى المندســـــين إلفســـــا
تنقطــــع مــــوارد المكــــوس الســــلطانية إذا مــــا تــــم إكتشــــاف طريــــق آخــــر 

، ينتهـــى بـــأن تقـــع الفتـــاة فـــى غـــرام كولـــومبس بعـــد تجربـــة  ) إلـــى الهنـــد
، ويبقـــى الجاســـوس اآلخـــر فـــى أميركـــا كمستشـــار لشـــيخ  الفـــراش معـــه

.  أيضـــــا وفـــــرة مـــــن الســـــخرية العنيفـــــة مـــــن محـــــاكم التفتـــــيش.  الهنـــــود
،  آخــــــر’  كــــــارى أون ‘تتوقــــــع أكثــــــر أو أقــــــل مــــــن فــــــيلم بكلمــــــة ال 

  . واألمر يعتمد على مدى حبك للسلسلة
  المغامران 

Undercover Blues 
  ق م ٩٠)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 

Metro Goldwyn Mayer [Lobell-Bergman-Hera]. C: Hank 
McCann. CD: Wayne Finkelman. M: David Newman. E: 
Priscilla Nedd-Friendly. PD: Ken Adam. DPh: Donald E. 
Thorin. ExcPs: Herbert Ross and Andrew Bergman. W: Ian 
Abrams. P: Mike Lobell. D: Herbert Ross.  ↑ AscPs: Kim 
Kurumada. Adam Merims, Steve Warner.  

Kathleen Turner. Dennis Quaid. ¤. Fiona Shaw. Stanley 
Tucci. Obba Babatunde. Larry Miller. Tom Arnold. Park 
Overall. Ralph Brown, Marshall Bell. Richard Jenkins. Saul 
Bubinek. Dakin Matthews, Dennis Lipscomb, Jan Triska. ␡ 
↑ Michael Greene, Olek Krupa, Jennifer Lewis, Chris Ellis. 
MSup: Peter Afterman. 

الزوجــــان بلــــوز عمــــيالن ســــريان مــــع طفلهمــــا الرضــــيع :  نيــــو أورلينــــز
ــــل  ــــى قناب ــــى الحصــــول عل ــــة أســــلحة تشــــيكية نجحــــت ف ــــان مهرب يتعقب

هــــــــذه ليســــــــت قصــــــــة .  فائقــــــــة األنفجــــــــار مــــــــن الجــــــــيش األميركــــــــى
، أنمـــــا كوميـــــديا أشـــــد تهريجيـــــة مـــــن چـــــيمس بونـــــد  جاسوســـــية جديـــــة

ونظــــائره فـــــى الســـــتينات تحمـــــل كافــــة أنـــــواع البلهـــــاء المحتملـــــين فـــــى 
ــــون شــــرطة (لســــينما ا ــــة  ، مجرمــــون محلي ــــخ… ، عصــــابات دولي )  إل

ـــــــبعض ـــــــين بعضـــــــهما ال أفكـــــــار .  ليتالعـــــــب بهمـــــــا الزوجـــــــان فيمـــــــا ب
  . ومواقف مبتكرة وأداء ممتع خفيف الظل للنجمين كويد وتيرنر

  مغامران فى المدينة
  . ” مغامران من المدينة “:  انظر

   ٢/١مغامران من المدينة 
The Cowboy Way 

  ق م ١٠٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤ميركا أ
  . ” مغامران فى المدينة “:  س

Universal [Imagine]. C: Billy Hopkins, Suzanne Smith 
and Kerry Barden. M: David Newman. MSup: Danry 
Bramson. CD: Aude Bronson-Howard. ExcP: G. Mac 
Brown, Karen Kehela, Bill Wittliff. E: Michael Tronick. 
PD: John Jay Moore. DPh: Dean Semler. St: Rob Thompson 
and Bill Wittliff. S: Bill Wittliff. P: Brian Grazer. D: Gregg 
Champion. 

Woody Harrelson. Kiefer Sutherland. ¤ Dylan 
McDermott. Ernie Hudson. Cara Buono. Marg 
Helgenberger. Thomas Milian. Luis Guzman, Angel Caban. 
Matthew Cowles, Joaquin Martinez.   ↑ Kristin Baer, 
Christian Aubery, Emmanuel Kuereb, Francie Hawks Swift, 
Christopher Durang, Laura Ekstrand. 
راعيــــا بقــــر مــــن نيــــو ميكســــيكو يــــذهبان لنيــــو يــــورك لنجــــدة صــــديق  

ــــن أصــــل كــــوبى ذهــــب إلحضــــار ا ــــه التــــى اســــتقدمها كهــــل لهمــــا م بنت
هـــؤالء الوســـطاء قتلـــوا الكهـــل وعلـــيهم .  ألميركـــا بطريـــق غيـــر مشـــروع

ــــــــى البقــــــــر اللــــــــذين عليهمــــــــا العمــــــــل بطريقتهمــــــــا  اآلن مواجهــــــــة راعي
ــــرووكلين .  الخاصــــة ذروة النهايــــة مالحقــــة قطــــار ســــريع علــــى كــــوبرى ب

ـــة ظـــل !  بجـــوادين وســـط زحـــام الســـيارات ـــيلم حركـــة وعنـــف مـــع خف ف
ـــــة ـــــة الضـــــحك  ، ولحظـــــات عام عجـــــل صـــــغير يرضـــــع أعضـــــاء  (مغرق

تـــــذكير بمـــــا كـــــان يفعلـــــه چـــــون فــــــويت للحصـــــول  -أحـــــد المجـــــرمين 
ـــــــى  ـــــــى المـــــــال ف ـــــــل ‘عل ـــــــر منتصـــــــف اللي هارليســـــــون  -’  راعـــــــى بق

ت عطــــور كالفـــــين كاليــــن جنســـــية بمالبــــس داخليــــة فــــى أحــــد إعالنــــا
عنـــــــوان الفــــــــيديو ال يناســـــــب المعنـــــــى .  ) إلـــــــخ…المحتـــــــوى عـــــــادة 

ــــــــوان العــــــــرض الســــــــينمائى واألرجــــــــح أنهــــــــم  أخطــــــــأوا فــــــــى نقــــــــل عن
  . ’ مغامران فى المدينة ‘

  مغامرة شباب 
  ق أأ ٩١)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

ــــيلم  [ ــــرا ف ــــب خــــورى]  األفــــالم المتحــــدة بيت قصــــة .  أفــــالم نجي
، حســـــين  عيســـــى كرامـــــة:  ســـــيناريو.  حســـــين عبـــــد النبـــــى:  وحـــــوار

نجيـــــب :  نتـــــاچمو .  حلمـــــى عـــــزب:  مهنـــــدس الـــــديكور.  عبـــــد النبـــــى
  . عيسى كرامة:  إخراج.  محمد عمارة:  مدير التصوير.  خورى

ـــــدر  ، ســـــامية شـــــكرى ، محمـــــد عـــــوض ، رشـــــدى أباظـــــة نيللـــــى ، ب
  . ، ناهد يسرى ، نبيل الهجرسى الدين جمجوم

،  مجموعــــــة شــــــباب يقــــــررون تــــــدبير مقلــــــب فــــــى محــــــرر صــــــحفى
يصــــــاب .  رفــــــض إشــــــراك قصــــــة ألفوهــــــا فــــــى مســــــابقة أعلــــــن عنهــــــا

ــــالحيرة بالفعــــلالصــــحف ــــورطين  ى ب ، لكــــن أولئــــك يجــــدون أنفســــهم مت
، لكــــن التنفيــــذ لــــم  فكــــرة أساســــية ال بــــأس بهــــا.  مــــع عصــــابة حقيقيــــة

  . يأت إال ببعض الضحكات الجيدة
  المغامرة الفاتنة

  . ” فاتوم “:  انظر
  مغامرة فى أعماق البحار 

SeaQuest DSV 
لمسلسل اختصار  [ق م  ٩٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
  ] تليفـزيونى

Universal [Amblin Televison]. M: John Debney. E: Roger 
Bondelli. PD: Richard B. Lewis. DPh: Kenneth Zunder. 
Coordinating P: Lindsley Parsons III. Co-P: David Kemper. 
SupPs: Kerry Lenhar, John J. Sakmar. P: Gregg Fineberg. 
Created: Rockne S. O’Bannon. TP: Rockne S. O’ Bannon 
and Tommy Thompson; St: Rockne S. O’Bannon. D: Irvin 
Kershner.  ExcPs: Rockne S.O’Bannon, Steven Spielberg, 
Tommy Thompson. Exc in Charge of P: Philip David Segal. 
AscP: Philip Carr Neal. CGI FxSup: James Lima. Technical 
Cnslt: Dr. Robert R. Ballard. Costumes Conceived: Michael 
T. Boyd. C: Johanna Ray, Elaine J. Hwzzar. Digital FxSup: 
Joseph Conti. 

Roy Scheider. ¤. Stephanie Beacham. Stacy Haiduk. Don 
Franklin. Jonathan Brandis. John d’Aquino. Royce D. 
Applegate. Ted Raimi. Marco Sanchez. Guest Str: Shelley 
Hack. Scott Coffey. Eric da Re. W. Morgan Sheppard. 
Rebecca Stanley. Justine Arlin. With Michael Parks -as 
George le Chein. And Richard Herd -as Admiral Noyce.  
Clark Brolly, Mark Fauser, Dan Hildebrand, John Schafer. 
Ftr: Brad Hunt, Michelle Holden, Brenda King, Bruce 
Klassen. Buckley Norris, Michelle Sullivan, Frank Welker, 
Michael Zurich. 

رحلــــــة إلــــــى  “فــــــيلم تليفـــــــزيونى ســــــمة عــــــن المسلســــــل األشــــــبه بـــــــ 
ــــــــة”  النجــــــــوم ــــــــب ‘المســــــــتقبل .  مائي ــــــــة  (’  القري ،  ٢٠٨٠أو للدق

ــــــذكر فــــــى الفــــــي ، حيــــــث البحــــــار والمحيطــــــات  ) لم نفســــــهوإن لــــــم ت
، أنتهــــــت الحــــــروب إلــــــى ســــــالم  منــــــاطق تعــــــج بالحيــــــاة والصــــــراعات

البطـــــل .  برعايتـــــه’  منظمـــــة األرض والمحيطـــــات المتحـــــدة ‘عهـــــد لــــــ 
ــــــــــزل ألكثــــــــــر غواصــــــــــات األرض تقــــــــــدما الـــــــــــ  مصــــــــــمم وقائــــــــــد معت

، يســــتدرجه  ذلــــك بعــــد مصــــرع ابنــــه ومــــوت زوجتــــه)  سييكويســــت (
ـــد األســـطول لتف ـــإذا بهـــا فـــى مهمـــة  قـــد أحـــدث التطـــويرات فيهـــاقائ ، ف

لمواجهـــــــة غواصـــــــة متمـــــــردة يقودهـــــــا قبطـــــــان ســـــــابق للسيكويســــــــت 
ــــــيروسا شـــــل كـــــل أداء األســـــلحة فيهـــــا ـــــى .  وزرعـــــت بحاســـــوبها ف وعل

الضـــــــيف الزائـــــــر أن يتـــــــولى القيـــــــادة التـــــــى ال يكـــــــف قائـــــــد الغواصـــــــة 
ــــــال  ــــــدات ب الشــــــاب عــــــن أن يــــــزرع مــــــا يمكــــــن أن تتوجــــــه إليــــــه طوربي

ـــــا ذا .  تحكـــــم كـــــان مـــــن الممكـــــن أن يكـــــون فيلمـــــا تليفــــــزيونيا روتيني
ـــــه كيرشـــــنر  درامـــــا بســـــيطة الخيـــــوط ـــــه بشـــــدة توجي ـــــوال أن تميـــــز في ، ل

  . ، ومن ثمة أداء شايدر الساخط اآلسر مفرط التدقيق

  
  : مغامرات بابا فى ليلة العيد

  ’ !  يالزمه فى كل مكان ليحصل على اللعبة قبله ‘
  المغامرة الكبرى 

  ق أأ ٩٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٤ر مص
  . محمود فريد:  إخراج

ـــــد شـــــوقى ،  ، مديحـــــة ســـــالم ، نجـــــوى فـــــؤاد ، حســـــن يوســـــف فري
،  ، فتحيـــة شـــاهين ، فاطمـــة مظهـــر ، ســـالمة إليـــاس نـــوال أبـــو الفتـــوح

  . ، جمال إسماعيل ، محمد السبع عزيزة حلمى
فكــــرة طريفــــة فــــى تنفيــــذ غيــــر مقنــــع قصــــة مــــن يــــدعى بــــدافع جنــــون 

ـــه القاتـــل فـــى قضـــية احتـــارت الشـــرطة فـــى أمرهـــاا ـــه  لشـــهرة أن ، كمـــا أن
أوجــــــد هكــــــذا العمــــــل والشــــــهرة لمحــــــامى مغمــــــور إال إن المحكمــــــة 

  ؟ فماذا بعد!  تحكم بالفعل بإعدامه
   ٢/١مغامرو القوة 

Power Rangers —The Movie 
  ق م ١٠٠)   س/  مور  ( ١٩٩٥أميركا 

Aka: Mighty Morphin Power Rangers —The Movie 
(Occasionally). 

Twentieth Century Fox  [Saban Entertainment; Toei 
Company]. D: Bryan Spicer. S: Arne Olsen; St: John Kamps 
and Arne Olsen. P: Haim Saban, Shuki Levy, Suzanne 
Todd.  DPh: Paul Murphy. PD: Craig Stearns. E: Wayne 
Wahrman. Co-P: David Coatsworth. M: Graeme Revell. 
CD: Joseph Porro. ↑ AD: Colin Gibson. VFx: VIFX. 
VFxSup: Richard Hollander. VIFX : Rhonda C. Gunner, 
Gregory L. McMurry, John C. Wash. 

 Karan Ashley, Johnny Young Bosch. Steve Cardenas, 
Jason David Frank. Amy Jo Johnson, David Yost. Jason 
Narvy, Paul Schrier. And Paul Freeman -as Ivan Ooze. ↑ 
Gabrielle Fitzpatrick, Nicholas Bell, Peta-Maree Rixon, 
Jean Paul Bell, Carry Casey, Mark Ginther, Julia Cortez, 
Jamie Croft, Paul Pantano, Mitchell McMahon, Tim Valka, 
Peter Mochrie, Scott McGregor, Paula Morrell, Paul 
Goddard, Robert Simper, Robyn Gol. 
ـــــــــزيونى شــــــــديد  النســــــــخة الســــــــينمائية الناجحــــــــة للمسلســــــــل التليف

زوردون .  النجــــاح أيضــــا والــــذى وصــــل لحــــد الهــــوس لــــدى األطفــــال
ــــــر المحفــــــوظ دومــــــا فــــــى مجــــــال القــــــدرة ،  الكــــــائن األســــــطورى الخي

ســـــنة  ٦٠٠٠لى الـــــذى تحـــــداه قبـــــل يواجـــــه هنـــــا أووز الشـــــرير األصـــــ
، لكنـــــه تشـــــكل عائـــــدا لـــــدى  وحبســـــه علـــــى هيئـــــة مخـــــاط فـــــى بيضـــــة

حـــراس  ‘يـــأتى األخيـــر لـــيحطم كـــل شـــىء ويتعـــين علـــى .  فتحهـــا اآلن
ــــــدرة ــــــدرة’  الق ــــــن الق ــــــى م ــــــد بمــــــا تبق ــــــك  الســــــفر لكوكــــــب بعي ، وذل

، إلعــــادة الحيــــاة لــــزوردون وقهــــر  للحصــــول علــــى قــــدر جديــــد منهــــا
، حيـــــث كالمعتـــــاد   ى معركــــة ضـــــخمة بيـــــنهم وبينــــهالشــــرير وكائناتـــــه فـــــ

مـــــن الثيمـــــات .  كـــــال مـــــن الطـــــرفين يركـــــب كائنـــــات ميكانيـــــة عمالقـــــة
ـــالغين إلـــى عبيـــد يحفـــرون مـــن أجـــل هـــذه  ـــا تحويـــل أووز للب الرئيســـة هن

ـــــة ـــــة المدفون ـــــات العمالق ـــــك المخـــــاط  اآللي ـــــى هـــــذا ذل ، مســـــتخدما ف
ــــــــ.  الســــــــحرى البنفســــــــجى ــــــــون بمهمــــــــة موازي ــــــــال هــــــــؤالء يقوم ة أطف

ـــــــد مـــــــن توحـــــــد المشـــــــاهدين  للحـــــــراس ـــــــى المزي ، والكـــــــل يصـــــــب إل
العنـــــوان الـــــذى يظهـــــر فـــــى .  الصـــــغار مـــــع هـــــذه المغـــــامرات الطفوليـــــة

، بــــــل وبشــــــكل عــــــابر داخــــــل عنــــــاوين  المطبوعــــــات الرســــــمية أحيانــــــا
حــــراس القـــــدرة  ‘، هــــو  ) ! (النهايــــة نفســــها باعتبــــاره عنوانـــــا للفــــيلم 

هــــــو مــــــأخوذ أساســــــا مــــــن ، و  ’ المتحركــــــة—المتشــــــاكلون الجبــــــابرة 
  . العنوان األصلى للمسلسل

   ٢/١المغامرون 
Memphis Belle 

  ق م ١٠٧)  إى إتش إى ( ١٩٩٠بريطانيا  
[Warner Bros.] Bountiful Company Limited [Enigma]. M: 

George Fenton. W: Monte Merrick. P: David Puttnam and 
Catherine Wyler. D: Michael Caton-Jones.  PD: Stuart 
Craig. DPh: David Watkin. E: Jim Clark. AscP: Eric 
Rattray. C: Marion Dougherty and Juliet Taylor. CD: Jane 
Robinson; SupSpFx and Model Unit D: Richard Conway. 

 Matthew Modine. Eric Stoltz. Tate Donovan. D.B. 
Sweeney. Billy Zane. Sean Astin. Harry Connick, Jr. Reed 
Edward Diamond. Courtney Gains. Neil Giuntoll. David 
Strathairn. And John Lithgow. ↑ Ftr: Jane Herrecks, Mac 
MacDonald, Jodie Wilson, Keith Edward. 

حســـــناء  ‘الرحلـــــة الخامســـــة والعشـــــرين واألخيـــــرة للمقاتلـــــة القاذفـــــة 
ــــيس ــــى قــــادت عم’  ممف ــــى ألمانيــــا الت ــــة تــــدمير مصــــنع للطــــائرات ف لي

الـــــــذى أصـــــــبح  (، حيـــــــث قـــــــادت الســـــــرب  ١٩٤٣مـــــــايو  ١٧يـــــــوم 
فـــــى عمليـــــة بالغـــــة الخطـــــر ضـــــد مقـــــاتالت ألمانيـــــة )  يســـــمى باســـــمها

ــــى الجــــو ــــة ف ــــن المتفجــــرات الصــــغيرة المعلق ــــة م ديفـــــيد .  بارعــــة وغاب
پوتنـــــام المنـــــتج اإلنجليـــــزى الرفيـــــع هـــــو البطـــــل الحقيقـــــى وراء الفـــــيلم 

الوثــــائقى للموجــــه األميركــــى  ١٩٤٤نيــــه فكــــرة إعــــادة إنتــــاج فــــيلم بتب
ـــوان  ـــر ويلليـــام وايلـــر بـــذات العن كـــاثرين المشـــاركة فـــى اإلنتـــاج  (الكبي

ـــام ـــة ويللي ـــة مـــن هـــذا الطـــراز ) هـــى ابن ـــه عـــن الطـــائرات الباقي ،  ، وبحث
ــــاقى  ١٣فوجــــد خمســــا منهــــا زائــــد  مــــن طــــرازات أخــــرى ، وأكمــــل الب

طــــاقم كامــــل مــــن الممثلــــين .  شــــة الفــــيلمبنمــــاذج هــــى التــــى مــــألت شا
الجــــــدد الــــــذين اشــــــتهر الكثيـــــــر مــــــنهم وإن بــــــدرجات متفاوتــــــة بعـــــــد 

  . قليل
  المغامرون الثالثة 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٥مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

  . ، سعاد حسنى ، محمد عوض ، أحمد رمزى حسن يوسف
،  طلبــــــون للتجنيــــــدثــــــالث شــــــبان ال يعرفــــــون ســــــوى حيــــــاة اللهــــــو ي

ــــــة ــــــيهم روح الجدي ــــــرس ف ــــــى  فتنغ ــــــر مشــــــاركين ف ، وينتهــــــى بهــــــم األم
كوميــــــديا .  عمليــــــات الكومانــــــدو الشــــــعبية ضــــــد الوجــــــود اإلنجليــــــزى

ـــــــــة ـــــــــق الضـــــــــحكات الكافي ـــــــــم تحق ـــــــــق  متوســـــــــطة ل ، كمـــــــــا أن التعلي
  . االجتماعى فيها مباشر وساذج

   ٢/١مغامرون حول العالم 
  مق  ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٩مصر 

:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفريقيــــا فــــيلم]  أفــــالم إيهــــاب الليثــــى [
ــــدا ــــاچ.  ميشــــيل يوســــف:  موســــيقى.  ، بهجــــت قمــــر فيصــــل ن :  مونت

ــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم ــــراهيم:  م محمــــود :  إخــــراج.  رمــــزى إب
  . فريد



٣٤٣  

ــــــــام ــــــــة ، ناهــــــــد شــــــــريف ، ســــــــمير غــــــــانم عــــــــادل إم ــــــــن  ، لبلب ، زي
،  ، عواطـــــف تكـــــال بـــــو النجـــــا، مظهـــــر أ ، ســـــالمة إليـــــاس العشـــــماوى

ــــق ــــدين ، نصــــر ســــيف الطــــوخى توفي ــــى ال ــــف  ، ســــمير ول ــــد اللطي ، عب
  . منال السبعاوى:  ، الطفلة مدحت الجمال:  ، الطفل محمد

، بعــــد  صــــديقان يتعرفــــان علــــى عــــدة شخصــــيات فــــوق ظهــــر بــــاخرة
ينجـــــذب لهـــــا .  قليـــــل يتضـــــح أن واحـــــدة مـــــنهم عضـــــو شـــــبكة ســـــرقة

، التــــــى  ط المجــــــوهرات المهربــــــة، ويشــــــترك اآلخــــــر فــــــى ضــــــب واحــــــد
،  ، حافلــــة بالضــــحكات لحــــد نســــبى كوميــــديا.  يريــــد أولئــــك ســــرقتها

  . مع نهاية سعيدة لقصة وشخصيات كلها أقرب إلى الفارص
  المغامرون السبعة

  . ” الكنز المسكون “:  انظر
   ٢/١مغاورى فى الكلية 

  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٨٥مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج.  غالم نبيل:  قصة وسيناريو وحوار

،  ، أحمـــــد بـــــدير ، نجـــــاح المـــــوجى ، إســـــعاد يـــــونس يـــــونس شـــــلبى
ــــدر نوفــــل صــــالح نظمــــى ، ســــيف  ، رأفــــت فهــــيم ، محمــــود فــــرج ، ب

  . ، إبراهيم الشامى اهللا مختار
ـــــــى  ـــــــة ف ـــــــذهب للدراســـــــة الجامعي ـــــــذى ي ـــــــب ال ـــــــى الطي قصـــــــة الريف

حــــــى ، حيــــــث يقــــــيم مــــــع قريبــــــه بــــــواب إحــــــدى العمــــــارات ب القــــــاهرة
ـــــــذخ واإلنحـــــــالل .  راق ـــــــة يفجـــــــع مـــــــن الب فـــــــى العمـــــــارة وفـــــــى الكلي

كمـــا ينمـــو الحـــب بينـــه وبـــين .  والفـــارق الطبقـــى الشاســـع بـــين النـــاس
، حيــــــث تتراجــــــع عــــــن  صــــــاحبة كافيتريــــــا الجامعــــــة الحســــــناء الثريــــــة

ــــــاة الفاســــــدة ــــــد وهــــــادف .  انســــــياقها فــــــى الحي ــــــق اجتمــــــاعى جي تعلي
بعــــــض المواقــــــف  ، عــــــدا طــــــابع عــــــام نقــــــدى وحــــــزين.  بشــــــكل عــــــام

  . ، المنطلق األساسى للنجاح هو مخطوطة نبيل غالم الكوميدية
   ٢/١المغتصبون 

  ق م ١١٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٩مصر 
  . سعيد مرزوق:  إخراج

،  ، حمـــــدى الـــــوزير ، حســــن حســـــنى ، محمـــــد كامـــــل ليلــــى علـــــوى
ـــــد شـــــريف صـــــبرى ـــــديب ، محمـــــد فري ـــــار ، حســـــن ال ،  ، أحمـــــد مخت
، وحيـــــــــد  ، حســـــــــن العـــــــــدل الشـــــــــرقاوى ، إبـــــــــراهيم عـــــــــادل برهـــــــــام

، نهيــــر  ، فيفــــى يوســــف ، عثمــــان عبــــد المــــنعم ، نــــاجى ســــعد حمــــدى
  . ، أشرف عبد الباقى ، كمال الزينى ، يوسف فوزى أمين

فتــــــــاة  ‘المفتــــــــرض أنــــــــه يــــــــروى التفاصــــــــيل الحقيقيــــــــة الغتصــــــــاب 
، الحـــــــادث  بواســـــــطة خمســـــــة مـــــــن ذوى المهـــــــن الـــــــدنيا’  المعـــــــادى

هــــذا هــــو المصــــدر األساســــى لنجــــاح .  عــــهالــــذى كــــان األشــــهر مــــن نو 
ــــــه ــــــه الصــــــراحة الواضــــــحة الفــــــيلم وقوت ، وحــــــدة وســــــرعة  ، يضــــــاف ل

، وواقعيـــــة الشخصـــــيات وقســـــوة  الحـــــوار واإليقـــــاع وعنـــــف األحـــــداث
عامــــة تــــم التصــــوير فــــى المواقــــع ســــواء داخليــــة أو .  إلــــخ…الشــــرطة 
، وأيضــــــا  ، وعاونــــــت فــــــى هــــــذا وزارتــــــا الداخليــــــة والعــــــدل خارجيــــــة
، بينمـــا كانـــت فـــى  ’ للكبـــار فقـــط ‘التـــى لـــم تشـــأ حتـــى جعلـــه  الرقابـــة

أســـــذج مـــــا فـــــى األمـــــر هـــــو ذلـــــك المفهـــــوم الشـــــرقى !  ذروة ســـــطوتها
للشــــرف الــــذى يجعــــل البطلــــة تتفــــاخر بمــــلء شــــدقيها بإنهــــا قاومــــت 

أنــــــــت تعلــــــــم مــــــــا ’  ألى حاجــــــــة ‘بحيــــــــث لــــــــم يصــــــــل المغتصــــــــبون 
  . ، لذا ستضحك تقصده

  مغزل األغانى 
The Song Spinner 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ٩١)  ت ( ١٩٩٥كندا ح 
Distribution la Fete; Image Organization [Bradshaw/ 

MacLeod; NFB]. W: Pauline le Bel. PD: John Blackie. DPh: 
Francois Protat. Er: Doug Forbes. CD: Wendy Partridge. 
Composer: Lawerence Shragge. Prs: Doug MacLeod, Randy 
Bradshaw. D: Randy Bradshaw.  ExcP: Kevin Tierney- 
Distribution la Fete. Co-ExcP: Meyer Shwarzstein -Image 
Organization. P for NFB: Jerry Krepakevich. LineP: David 
MacLeod. 

Patti Lupone. John Neville. Intrd: Meredith Henderson-as 
Aurora. Wendel Meldrum, David Hemblen. Julian Richings, 
Lorne Cossette. Lesile Carlson, Matthew Lerigny, Paul 
Coeur. And Brent Carver-as Selmo. 

الــــذى يحــــرم ’  قــــانون التــــبكم ‘شــــاندريالن بلــــدة قطبيــــة يحكمهــــا 
اآلن .  أى أصــــوات غيــــر الكــــالم الخفــــيض وبمــــا فــــى تلــــك الموســــيقى

ــــــق ال ــــــن تطبي ــــــد ســــــنوات م ــــــة للبلــــــدة  قــــــانونبع ــــــود ســــــاحرة منفي ، تع
ــــم لهــــا االحتفــــاالت  ــــم تق ــــن تشــــرق إن ل ــــن أن الشــــمس ل لتحــــذيرها م

ـــــــة ـــــــاة تســـــــمع أصـــــــوات .  الموســـــــيقية الســـــــنوية التقليدي تصـــــــادقها فت
الـــــــذى كـــــــان ’  مغـــــــزل األغـــــــانى ‘، فتهـــــــديها  موســـــــيقى فـــــــى أذنيهـــــــا

ـــــدى إدارة مفتـــــاح  (يخـــــص جـــــد الفتـــــاة  صـــــندوق يعـــــزف الموســـــيقى ل
ــــــاح  ــــــن خصائصــــــه أيضــــــا أن أحــــــدا ال يســــــتطيع بشــــــكل مفت ــــــة م النوت

ــــــاح ــــــد  ) الكــــــذب وهــــــو يمســــــك المفت ، ويتصــــــاعد الصــــــدام مــــــع قائ
  .  ، إلى أن يحسم الحاكم أمره مرة أخرى شرطة الصمت

  المغنواتى 
  ق م ١٠٥)   س/  بيتش ( ١٩٨٣مصر 
  . سيد عيسى:  إخراج

ــــــى الحجــــــار ، شــــــكرى  ، صــــــالح منصــــــور ، ســــــهير المرشــــــدى عل
، عبـــد العزيـــز  ، علـــى الشـــريف ، رقيـــة أحمـــد لـــى حمـــادة، لي ســـرحان

ـــــو الليـــــل ـــــاهللا ، شوشـــــو ســـــالمة ، محمـــــود الجنـــــدى أب ،  ، المنتصـــــر ب
ـــــل ـــــى أحمـــــد عق ،  ، عهـــــدى صـــــادق ، الشـــــريف خـــــاطر ، ســـــمير رام

ـــــــاجى ـــــــرحمن حامـــــــد محمـــــــد الت ـــــــد ال ـــــــة ســـــــعيد ، عب ، أحمـــــــد  ، نبوي
،  ، عــــــزت برشــــــومى ، مصــــــطفى شــــــادى ، محمــــــد الســــــكرى حســــــين
  . ، محمد توفيق ملك الجمل.  دسيد عبي

ــــدى ــــة رقــــص بل ــــز مغنيهــــا  فرق ــــى الحجــــار (، يتمي ــــه يعشــــق )  عل بأن
ســـــــــــهير  (، وتتمســـــــــــك بـــــــــــه صـــــــــــاحبتها الراقصـــــــــــة  الفـــــــــــن الجـــــــــــاد

عنـــد أحيـــاء فـــرح ريفـــى يحـــب المغنـــواتى حســـن نعيمـــة .  ) المرشـــدى
شــــكرى  (الموعــــود بهــــا طبقــــا للتقاليــــد البــــن عمهــــا )  ليلــــى حمــــادة (

قصـــــــة حســـــــن .  هنـــــــا تبـــــــدأ الصـــــــراعات الدمويـــــــة، ومـــــــن  ) ســـــــرحان
، وكأنهــــــا تريــــــد  ، يغلــــــب عليهــــــا الطــــــابع الفكــــــرى الصــــــارخ ونعيمــــــة

طبعــــا هــــى محقــــة  (؟  مــــا كــــل هــــذا التخلــــف:  تصــــرخ طــــوال الوقــــت

هنـــــاك نســـــخة أبســـــط كثيـــــرا ومـــــن ثـــــم .  ) ! لكـــــن لـــــيس فـــــى األفـــــالم
  . ” حسن ونعيمة “، بعنوان  ١٩٥٩أجمل أثرا من العام 
  الحرية  مفاتيح إلى

Keys to Freedom 
  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٦ماليزيا 

[International Broadcast Systems, Ltd.]. Mutiara Studios 
[Pen-World]. DPh: Ross Berryman. E: Gabrielle Gilbert. M: 
Francis Lai. ExcP: Bakhtiar Affandi Ariffin. Co-P: Azmi 
Hashim. W: Steve Feke and Curtis Sanders. P: Eduardo 
Rossoff. D: Steve Feke. 

Jane Seymour. Denholm Elliott. Jim Youngs. David 
Warner. Ric Young. Nancy Kwan. Kay Tong Lim. And 
Omar Sharif. 
ــــة لــــدى توقــــف  بحــــاران شــــابان يتعرضــــان لسلســــلة اعتــــداءات عنيف

،  ينىيصـــــرع الصـــــ.  ســـــفينتهما لمـــــدة خمســـــة أيـــــام فـــــى هـــــونج كـــــونج
ويهـــــــــرب األســـــــــترالى مـــــــــن المالحقـــــــــة بمســـــــــاعدة طبيبـــــــــة إنجليزيـــــــــة 

ــــت معهمــــا .  وصــــحفى أميركــــى مقيمــــين ،  ’ المفــــاتيح ‘يتضــــح أن كان
ـــى هـــى شـــفرة حاســـوبية لمعلومـــات عـــن المنشـــقين السياســـيين بـــه .  الت

ــــه لــــيس مثيــــرا جــــدا ككــــل بعــــض العنــــف والطريــــف أن عرضــــه .  ، لكن
ـــــــ ـــــــى ف ــــــــزيون المصـــــــرى للمـــــــرة األول ـــــــوم التليف ـــــــس ي ـــــــو  ٣٠ى نف يوني

  ! ، الذى عادت هونج كونج فى صبيحته للصين ١٩٩٧
  ☺ مفاتيح المملكة 

The Keys of the Kingdom 
  ق أأ ١٣٧)   ت  ( ١٩٤٤أميركا 

Twentieth Century Fox. S: Joseph L. Mankiewicz and 
Nunnally Johnson; >From the N: A.J. Cronin.< DPh: Arthur 
Miller; M: Alfred Newman. Orch Arrangements: Edward 
Powell; AD: James Rasevi, William Darling; SD: Thomas 
Little; >Ast<: Frank E. Hughes; FE: Jame H. Clark; 
Costumes: Bonnie Cashin; MUpArtist: Guy Pearce; 
SpPhFx: Fred Sersen; Sd: Eugene Grossman, Roger Heman. 
P: Joseph L. Mankiewicz. D: John M. Stahl. 

With: Gregory Peck, Thomas Mitchell, Vincent Price, 
Rosa Stradner, Roddy McDowall, Edmund Gwenn, Sir 
Cedric Hardwicke. Peggy Ann Garner, Jane Ball, James 
Gleason, Anne Revere, Ruth Nelson, Benson Fong, Leonard 
Strong. And: Philip Ahn, Arthur Shields, Edith Barrett, Sara 
Allgood, Richard Loo, Ruth Ford, Kevin O’Shea, H.T. 
Tsiang, Si-Lan Chen, Eunice Soo-Hoo. 
قصـــــة حيـــــاة مبشـــــر كـــــاثوليكى أســـــكتلندى قضـــــى عمـــــره فـــــى بلـــــدة 

، مقـــــدما الخـــــدمات ألهلهـــــا بتواضـــــع وإنكـــــار للـــــذات  صـــــينية صـــــغيرة
، التــــــى بــــــدا  عتــــــاد فــــــى المؤسســــــة الدينيــــــة نفســــــهاعلــــــى عكــــــس الم

أعضـــــــــاؤها بمـــــــــا فـــــــــيهم رؤســـــــــائه وزميلتـــــــــه الراهبـــــــــة ابنـــــــــة البارونـــــــــة 
ـــــاء النمســـــوية أيضـــــا هـــــو لـــــم يضـــــع .  ، لـــــدى المقارنـــــة بـــــالغى الكبري

ـــــه قـــــط ـــــرى للمســـــيحين فضـــــل لمجـــــرد   التبشـــــير هـــــدفا ل ، وكـــــان ال ي
ـــــع رؤســـــائه كـــــونهم مســـــيحيين .  ، ممـــــا ســـــبب لـــــه مشـــــاكل دائمـــــة م

فـــيلم يـــروى مـــن خــــالل قـــراءة كـــاهن جـــاء للتحقيــــق معـــه للنظـــر فــــى ال
فصــــله مــــن عملــــه فــــى قريتــــه األســــكتلندية التــــى عــــاد لكنيســــتها فــــى  

مخطوطـــــــة بارعـــــــة تمامــــــــا .  كهولتـــــــه فـــــــى فـــــــى أواخــــــــر الثالثينيـــــــات
ــــــــــة للمســــــــــيحية ـ  لمانكيوتيس ــــــــــديم صــــــــــورة مثالي نيومان هــــــــــدفها تق

”  تيح المملكــــــةلمفـــــا “الكاثوليكيـــــة التـــــى دشـــــنت بإعطـــــاء المســـــيح 
ـــه صـــداقة العمـــر  الفـــردوس لبطـــرس ـــز علـــى التســـامح بمـــا في ، مـــع تركي

ـــــــه للمســـــــيحية  ـــــــب علمـــــــانى دون أن يحـــــــاول جذب ـــــــين البطـــــــل وطبي ب
، والفــــــــيلم أفلــــــــح فــــــــى تحقيــــــــق  بيــــــــك مــــــــذهل فــــــــى الــــــــدور.  قــــــــط

وبكلمــــة هــــو .  االســــتحواذ علــــى المشــــاهد مــــن أول إلــــى آخــــر مشــــهد
، مجســــدا إياهــــا فــــى  يةدفــــاع عــــن أكثــــر النســــخ حداثــــة مــــن المســــيح

  ! صورة قس كاثوليكى ذى قيم بروتستانتية
AAN (1945): A (Peck); Cgr -B&W; AD-SD -B&W 

(Besevi and Darling, Interior Decoration: Little, Frank E. 
Hughes); Scr of a Dramatic or Comedy Pic. 

  المفتش العام 
  ق أأ ١١٥)   س/  الدقى ( ١٩٥٦مصر 
  . حلمى رفلة : إخراج

ـــــس ـــــة كاريوكـــــا إســـــماعيل ي ،  ، مواهـــــب ، محمـــــود المليجـــــى ، تحي
  . ، وداد حمدى عبد الوارث عسر

ـــــوان  انظر ـ  معالجـــــة مصـــــرية هزليـــــة لمســـــرحية جوجـــــول بـــــذات العن
هنــــا عمــــدة قريــــة يعتقــــد أن .  ” اللــــى ضــــحك علــــى الشــــياطين “أيضــــا 

، فيأخــــــذ فــــــى  ، هــــــو مفــــــتش التحقيقــــــات مفــــــتش شــــــركة األســــــمنت
ــــ ــــهالت ــــة الضــــيف.  ودد ل ــــه فــــى مغازل ــــدأ زوجت ــــد قليــــل تب ، والنهايــــة  بع

  ! قصة حب مع قريبة جميلة للعمدة
  مفتش مباحث 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . حسين فوزى:  إخراج

،  ، نجـــــوى فـــــؤاد ، شـــــريفة فاضـــــل ، رشـــــدى أباظـــــة يوســـــف وهبـــــى
  . ، أنور محمد زينب صدقى

مــــع اعتمادهــــا الكامــــل علــــى ، خاصــــة  درامــــا تشــــويق نفســــية جيــــدة
، ومــــــــع هــــــــذا حقققــــــــت التشــــــــويق والعمــــــــق  الحـــــــوار بــــــــين البطلــــــــين

يعتــــــرف بجريمتــــــه .  عشــــــيق راقصــــــة قتــــــل زوجهــــــا وهــــــرب.  النفســــــى
ــــه يطــــارده ــــة  لشــــرطى اعتقــــد أن ــــه فــــى محاول ، فيمضــــى الشــــرطى أجازت

ـــة غـــرر بهـــا  تقويمـــه ـــاة ريفي ـــة …، ومنهـــا تزويجـــه مـــن فت ـــأتى النهاي ـــم ت ث
  . المفاجئة

  تفاهممفيش 
  . ” ما فيش تفاهم “:  انظر

  المقابلة 
Intervista 

  ق م ١٠٥)  ت ( ١٩٨٧إيطاليا 
Aljosha Productions [Fernlyn; RAI 1; Cinecitta]. Ibrahim 

Moussa and Michel Vieytè -pres.  W and D: Federico 
Fellini. P: Ibrahim Moussa. PD and CD: Danilo Donati; 
DPh: Tonino delli Collli, A.I.C. M: Nicola Piovani; Theme: 
Nino Rato; Dramatization Collaborator: Gianfranco 

Angelucci; E: Nino Baragli, A.M.C.; LocationMg: Maurizio 
Mein. ExcP: Pietro Notarianni; GeneralMg: Gino Millozza; 
PSup: Michele Janczarek; PMg: Roberto Mannoni; PostP: 
Lillo Capoano. And with: Chiodo. 

 Sergio Rubini, Antonella Ponziani, Maurizio Mein, 
Paola Liguori, Lara Wendel, Antonio Cantafora, Nadia 
Ottaviani. With the Amicable Participation: Anita Ekberg, 
Marcello Mastroianni, and the whole group of the film. 

ـــدا عـــن شـــىء  (فـــيلم فيللينـــى عـــن نفســـه  ـــم يتحـــدث أب ـــه ل الواقـــع أن
ملــــل مطلــــق مــــع فريــــق تليفـــــزيونى ياپــــانى جــــاء لســــتوديوهات .  ) آخــــر

وهــــى أمثــــل فرصــــة لفيللينــــى  (شينشــــيتا إلجــــراء مقابلــــة مــــع فيللينــــى 
ليعمــــل فيلمــــا عــــن مســــاعديه الســــينمائيين وعــــن نفســــه كموجــــه يتــــوهم 

الحيـــــــــاة  “لمحاولـــــــــة لجمـــــــــع بطلـــــــــى  يتحـــــــــول األمـــــــــر.  ) العبقريـــــــــة
ــــوة ــــرة أخــــرى”  الحل ــــرج م ــــا إيكب ظهــــور .  مارشــــيللو ماســــترويانى وأنيت

.  إيكبــــــرج هــــــو القيمــــــة الوحيــــــدة التــــــى تبــــــرر احتمــــــال هــــــذه الثرثــــــرة
الشـــــىء الوحيـــــد الـــــذى بـــــالقطع ال يقولـــــه هـــــذا الفـــــيلم الـــــذى يعتبـــــر 

وقائــــــــدهم األول ’  الفنــــــــانين ‘، أن  تحيــــــــة ألســــــــتوديوهات شينشــــــــيتا
فللينــــى هــــم المعــــاول التــــى هــــدمت تلــــك األمجــــاد العظيمــــة بــــأفالمهم 

  .  الذاتية كاسحة الفشل والمتباهية معا 
  المقاتلة المحترفة

  . ” ٢٠٠٠شيرى  “:  انظر
  المقامر 

  ق م ١٠٠)   س/  مارك ( ١٩٩٤مصر 
:  موســــــــيقى.  دراز لإلنتــــــــاج الفنــــــــى]  النــــــــور لإلنتــــــــاج والتوزيــــــــع [

ســـــــامح :  مـــــــدير التصـــــــوير.  نبيـــــــل دراز:  مونتـــــــاچ.  ســــــامى إبـــــــراهيم
  . شيرين قاسم:  تأليف وإخراج.  سليم

ــــد ــــد الحمي ــــد شــــوقى هشــــام عب ــــا فري ــــاقى ، راني ــــد الب ،  ، أشــــرف عب
  . سيف عبد الرحمن

، عــــــن  كوميــــــديا نطــــــة كبــــــرى لكــــــن صــــــغيرة ومتواضــــــعة المســــــتوى
موظــــــف بنــــــك يعلــــــم بخطــــــة لــــــص محتــــــرف لســــــرقة البنــــــك فيســــــارع 

عنـــــدما تعلـــــن أرقـــــام المبلـــــغ المســـــروق .  بـــــاختالس جـــــزء مـــــن المـــــال
يفشــــــل التهديــــــد فيلجــــــأ لــــــدس .  يبــــــدأ اللــــــص فــــــى مطــــــاردة البنكــــــى

،  ، لكــــن األمــــر ينتهــــى بوقوعهمــــا فــــى الحــــب صــــديقته الراقصــــة عليــــه
أشـــــرف عبـــــد البـــــاقى كـــــان .  وإن تطـــــور بعـــــد ذلـــــك لنهايـــــات داميـــــة

  . يستحق ذات الدور لكن فى فيلم كتب على نحو أفضل
  ميلة المقامر والج

Maverick 
  ق م ١٢٧)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 
  . ” الجميلة والمقامر “:  س

Warner Bros. [Icon; Donner/ Shuler-Donner]. C: Marion 
Dougherty. CD: April Ferry. M: Randy Newman. Co-P: Jim 
van Wyck. E: Stuart Baird. PD: Tom Sanders. DPh: Vilmos 
Zsigmond. Based on Maverick created: Roy Huggins. W: 
William Goldman. P: Bruce Davey and Richard Donner. D: 
Richard Donner.  AscP: Alexander B. Collett. 

Mel Gibson. Jodie Foster. James Garner. ¤ Graham 
Greene. Alfred Molina. James Coburn -as the Commodere. 
Co-Str: Dub Taylor, Dan Hedaya, Paul L. Smith, Geoffrey 
Lewis.  ↑ Dennis Fimple, Denver Pyle, Clint Black, Max 
Perlich, Vilmos Zsigmond. [UC: Danny Glover].  
نســـــخة ســــــينمائية فائقـــــة مــــــن مسلســــــلة الويســـــترن الكوميديــــــة مــــــن 

مقـــــــامر محتـــــــرف يخـــــــوض سلســـــــلة مغـــــــامرات لجمـــــــع .  الســـــــتينيات
بطولــــــة   ‘ألفــــــا المطلوبــــــة لمبــــــاراة  ٢٥دوالر الســــــتكمال الـــــــ  ٣٠٠٠

، التــــى فيهــــا  فــــوق أحــــد يخــــوت المسيســــيپى’  كــــل األنهــــار للبــــوكر
يشـــمل هـــذا .  ) نصـــف مليـــون (يفـــوز شـــخص واحـــد بكـــل الحصـــيلة 

، وقطـــــاع طـــــرق ســـــرقوا  تحـــــدى مكســـــيكى حـــــاد الطبـــــع كـــــاد يشـــــنقه
ــــا عليــــه بــــأن ، وزعــــيم هنــــدى مــــرح جــــاء ليســــدد دي إرســــالية نســــائية ن

األهـــــم أنـــــه .  يســـــهم فـــــى عمليـــــة نصـــــب مشـــــتركة علـــــى أميـــــر روســـــى
ـــنجح فـــى تجنيـــد  يقابـــل أيضـــا مقـــامرة ونشـــالة معـــا حســـناء حبـــوب ، وي
ـــــى الغـــــرام لحســـــابه ـــــب وف ـــــى اللع ـــــاك المـــــأمور .  مهاراتهـــــا ف أيضـــــا هن

ـــــنجم األصـــــلى للمسلســـــلة (الســـــابق  ـــــذى كـــــان ال ـــــى  جـــــارنر ال ، تخف
يتــــولى التحكــــيم فــــى البطولــــة فــــى ، والــــذى  ) شخصــــية هنــــا مفاجــــأة

،  بـــالطبع التشـــويق األعلـــى يـــأتى مـــن انتظـــار البطولـــة نفســـها.  النهايـــة
ككــــل فــــيلم بــــراق فــــائق .  والتــــى تجمــــع مــــابين إثــــارة القمــــار والمــــرح

ــــان تمامــــا  النجــــاح وتســــلية ال تهــــدأ وال تتوقــــف ، ونجــــم ونجمــــة محبب
كـــــــل  (ال تمـــــــل مـــــــن التطلـــــــع لجمالهمـــــــا وأناقتهمـــــــا وخفـــــــة ظلهمـــــــا 

الطــــاقم الــــداعم بـــــدءا مــــن جــــارنر وكـــــوبيرن أدوا أدوار متقنــــة ومحببـــــة 
إنـــه حالـــة كالســـية لصـــنع هوليـــوود ألفـــالم مـــن األيـــس  .  ) ألبعـــد مـــدى

ربمــــــا يضــــــرب كــــــل األرقــــــام القياســــــية فــــــى تــــــاريخ .  كــــــريم الخــــــالص
فرصــــــة طريفــــــة لظهــــــور !  الويســــــترن للمشــــــاهد الخاليــــــة مــــــن التــــــراب

ســــــــالح  ‘ن فــــــــى سلســــــــلة الــــــــنجم دانــــــــى جلــــــــوفر شــــــــريك جيبســــــــو 
ـــــه شـــــاهد  ’ زعـــــاف ـــــه ألن ـــــاختالط األمـــــر علي ـــــاألول يحـــــس ب ، فـــــإذا ب

الواقــــع أنهــــا لمحــــة عــــابرة جــــدا لكنهــــا قــــد .  هــــذا الشــــخص مــــن قبــــل
  ! تكون أحد أذكى أفكار الكوميديا إطالقا

AAN: CD. 

  مقبرة األشباح 
Return of the Living Dead —Part II 

  ق م ٨٩)  إى إتش إى  ( ١٩٨٨أميركا 
Lorimar Motion Pictures. C: Shari Rhodes. MSup: David 

Checkler. M: J. Peter Robinson. VCnslt: Raymond G. 
Storey. E: Charles Bernstein. DPh: Robert Elswit. SpMUp 
Created: Kenny Myers. ExcP: Eugene C. Cashman. Co-P: 
William S. Gilmore. W: Ken Wiederhorn. P: Tom Fox. D: 
Ken Wiederhorn. 

Str: James Karen. Thom Mathews. Dana Ashbrook. 
Marsha Dietlein. Suzanne Snyder. Philip Bruns -as Doc. 
And Introd: Michael Kenworthy -as Jesse. Ftr: Thor Van 
Lingen, Don Maxwell, Sally Smythe.  ↑ Jason Hogan, 
Jonthon Terry, Allan Trauman, Reynold Cindrich, Mitch 
Pileggi, Arturo Bonilla, Terrence Riggins. James McIntire, 
Larry Nicholas. 

ــــك مــــن الدرجــــة  ــــيلم رعــــب ركي ــــى ’  زى ‘ف ــــدة ف إســــتراتيچيته الوحي
التــــأثير هــــى جعــــل كــــل الممثلــــين يمارســــون الصــــراخ الجمــــاعى طــــوال 



٣٤٤  

ـــى مـــا فـــى.  الوقـــت ـــوات غـــاز حرب ـــدما  منطقـــة مـــدافن تســـقط عب ، وعن
يفتحهــــــا بعــــــض الصــــــبية تــــــدب الحيــــــاة فــــــى األمــــــوات ويبــــــدأون فــــــى 

التركيـــــز علـــــى مجموعـــــة مـــــن ســـــبعة أشـــــخاص .  مطـــــاردة أهـــــل البلـــــدة
.  يهربــــون مــــن بيــــت إلــــى بيــــت ثــــم يفــــرون فــــى ســــيارة بصــــحبة طبيــــب

ــــاجون فــــى اســــتدراجهم بأمخــــاخ  ــــح الن وتســــتمر المطــــاردة إلــــى أن يفل
ــــــث يف ــــــث حي ــــــى حي ــــــة عاليــــــة المجــــــزر إل ـــــــولتية كهربي تكــــــون بهــــــم بف

الســـــمة الرئيســـــة للمـــــوتى األحيـــــاء هنـــــا هـــــى ســـــعيهم ألكـــــل أمخـــــاخ  (
ـــــــــة .  ) الضـــــــــحايا ـــــــــال محـــــــــدود باســـــــــتثناء مشـــــــــاهد قليل ككـــــــــل خي

لتشــــــخيص الطبيــــــب لالثنــــــين لحــــــادى القبــــــور فــــــى المجموعــــــة علــــــى 
، إذ ال تـــــنفس وال أى نشـــــاط بيولـــــوچى ســـــوى الحركـــــة  أنهمـــــا مـــــوتى

ـــــاقل ـــــق .  ينوالكـــــالم المتث ـــــرئيس هـــــو مـــــؤثرات التنمي ـــــى ال الجهـــــد الفن
، وبعــــض  التــــى أفلحــــت فــــى خلــــق حشــــد مــــن الوجــــوه البشــــعة الميتــــة

مـــــن األفكـــــار الجيـــــدة كميـــــت يواصـــــل الكـــــالم وتحريـــــك لســـــانه بعـــــد 
، طبعــــــا بجانــــــب وفــــــرة أخــــــرى مــــــن األفكــــــار  خلــــــع فكــــــه الســــــفلى

  . المكررة كأياد أو رءوس مقطوعة وال تزال حية
   ٢/١مقبرة الدم 

Hammer House of Horror 
  ق م ٤٤+  ٦٣)  رينبو ( ١٩٨٠بريطانيا 

  . ” المنزل الغامض “:   ف
[ITC Entertainment] Chips Productions Limited [Cinema 

Arts International; Hammer Film]. Jack Gill -pres. ¤. ExcP: 
Brian Lawrence, David Reid. P: Roy Skeggs. Children of 
the Full Moon. S: Murray Smith. D: Tom Clegg.  Visitor 
from the Grave. Str: Kathryn Leigh Scott, Simon 
MacCorkindale. Guest Stars: Gareth Thomas; Mia Nadasi. 
S: John Elder. D: Peter Sasdy.  ↑ StE: Anthony Read. 
Designer: Carolyn Scott. DPh: Frank Watts, B.S.C. E: Chris 
Barnes, G.B.F.E. MComp: Mark Wilkinson. MSup: Philip 
Martell. PMg: Ron Jackson. 

Children of the Full Moon. Str: Christopher Cazenove, 
Celia Gregory. SpGuestStar: Diana Dors; GuestStar: Robert 
Urquhart.Visitor from the Grave. Str: Kathryn Leigh Scott, 
Simon MacCorkindale. Guest Stars: Gareth Thomas; Mia 
Nadasi.  ↑ Stanley Lebor. 

غابــــــــة سمرســــــــت حيــــــــث يضــــــــل زوجــــــــان شــــــــابان :  الفــــــــيلم األول
فجــــأة يصــــالن إلــــى .  طريقهمــــا حــــين تلتصــــق دواســــة البنــــزين الســــيارة

بيـــــت بـــــه امـــــرأة مجريـــــة األصـــــل ومجموعـــــة أطفـــــال مـــــذءوبين مقبلـــــون 
تغتصــــــب الزوجــــــة بواســــــطة مــــــذءوب .  ل بليلــــــة البــــــدرعلــــــى اإلحتفــــــا

، أمــــــا الــــــزوج فيســــــقط وينســــــى مــــــا  أمــــــام أعــــــين األســــــرة المســــــتمتعة
ــــيال.  حــــدث ، تأكــــل اللحــــم  ، شــــرهة جنســــيا اآلن الزوجــــة خشــــنة قل
رعــــب مــــذءوبين .  ، وتعــــود للغابــــة لتضــــع جنينهــــا ســــريع النمــــو النيــــىء
ذئاب وحيـــــاة ، مـــــع مقارنـــــة طريفـــــة بـــــين الحيـــــاة االجتماعيـــــة للـــــ جيـــــد

هـــــؤالء األطفـــــال الـــــذين ترعـــــاهم حاضـــــنة بينمـــــا تمـــــوت أمهـــــاتهم بعـــــد 
، تقتـــــل  زوجـــــة أميركيـــــة مضـــــطربة عصـــــبيا:  الفـــــيلم الثـــــانى.  الـــــوالدة

ــــــزى حــــــاول اغتصــــــابها ــــــم للهــــــروب مــــــن  صــــــديقا لزوجهــــــا اإلنجلي ، ث
ـــــديا لطـــــرد  ـــــا هن ـــــل لهـــــا تســـــتدعى صـــــديقة لألســـــرة كاهن مالحقـــــة القتي

دايـــة أن هــــذه كلهـــا مــــؤامرة ضـــد الزوجــــة أنــــت تشـــعر مــــن الب.  الشـــبح
الزوجــــــــة :  المثيــــــــر حقــــــــا المشــــــــهد األخيــــــــر.  إلغتصــــــــاب أموالهــــــــا

تــــم ربــــط .  المنتحــــرة تعــــود كشــــبح فعــــال لالنتقــــام مــــن الــــزوج وشــــركائه
الفيلمــــــــين بشــــــــكل بــــــــدائى مــــــــن خــــــــالل قصــــــــة شــــــــابين مســــــــتهترين 

نفــــس الشــــىء علــــى العنــــوان الــــذى تســــتغل فيــــه شــــركة .  يشــــاهدانهما
ريقـــة اســـمها رغـــم أنهـــا ليســـت المنتجـــة وكانـــت شـــبه مغلقـــة الرعـــب الع

فعــــال آنــــذاك فــــى ربــــط عملــــين مصــــممين أصــــال كحلقــــات تليفـــــزيونية 
، وذلــــــك لصــــــنع برنــــــامج أطــــــول  بغــــــض النظــــــر عــــــن جيــــــدان بالفعــــــل

  . يناسب دور العرض والفـيديو
   مقبرة الرعب 

Pet Sematary 
  ق م ١٠٢)  إى فـى سى  ( ١٩٨٩أميركا 
  . ” فل المقبرةط “:  ف

Paramount. C: Fern Champion and Pamela Basker, C.S.A. 
AscP: Ralph S. Singleton. M: Elliot Goldenthal. CD: M. 
Stewart. E: Michael Hill and Daniel Hanley. PD: Michael Z. 
Hanan. DPh: Peter Stein. Co-P: Michell Galin. ExcP: Tim 
Zinnemann. Based upon the N: Stephen King. S: Stephen 
King. P: Richard P. Rubinstein. D: Mary Lambert.  
SpMUpDesigned: Lance Anderson. 

Dale Midkiff. Fred Gwynne. Denise Crosby. Brad 
Greenquist, Michael Lombard. Miko Hughes, Blaze 
Berdahl.  Susan Blommaert, Mara Clark, Kavi Raz, Mary 
Louise Wilson, Andrew Hubatsek, Liz Davies, Kara Dalke, 
Matthews August Ferrell, Lisa Stathoplos, Stephen King, 
Elizabeth Ureneck. 
خبطـــــة جماهيريـــــة كبـــــرى عـــــن روايـــــة ستيفــــــين كيـــــنج فائقـــــة النجـــــاح 

فــــيلم رعــــب مخيــــف مــــوحش حقــــا تخــــيم رائحــــة .  وتمثيليــــة شاشــــة لــــه
، حيــــــــث يرحــــــــل طبيــــــــب شــــــــاب  علــــــــى كــــــــل لحظــــــــة فيــــــــه المــــــــوت

ـــدكيف ( ـــة فـــى ضـــواحى بوســـتون )  مي ـــدة نائي وأســـرته مـــن شـــيكاجو لبل
المنــــزل بجــــوار مقبــــرة للحيوانــــات .  الســــتالم عملــــه كطبيــــب بالجامعــــة

، معظمهــــــا مــــــات فــــــى حــــــوادث طريــــــق الشــــــاحنات الســــــريع  األليفــــــة
صــــح ، ين حــــين تصــــرع القطــــة الخاصــــة باالبنــــة.  الــــذى يمــــر بالبلــــدة

ــــة)  جــــواين (الجــــار الكهــــل الغــــامض  ــــرة هندي ــــدفنها فــــى مقب ، فــــإذا  ب
بعـــــد قليـــــل تصـــــرع شـــــاحنة الطفـــــل .  بهـــــا تعـــــود حيـــــة لكـــــن عدوانيـــــة

األصـــــغر ويحـــــذر الجـــــار الكهـــــل األب مـــــن إعـــــادة دفـــــن الطفـــــل فـــــى 
ــــى لــــم يعــــد يســــتخدمها الهنــــود أنفســــهم ــــة الت ــــك  المقبــــرة الهندي ، وذل

ــــ ــــة ســــابقة أثن ــــى ال يبعــــث مســــخا كحال ــــةحت ــــه  اء الحــــرب العالمي ، لكن
مــــن األشــــياء المرعبــــة حقــــا فــــالش بــــاك تتــــذكر .  ال يســــتمع للنصــــيحة

ــــرى وهــــى طفلــــة بااللتهــــاب الســــحائى  ــــه الزوجــــة مــــرض أختهــــا الكب في
، واضـــــطرارها ألطعامهـــــا واإلقامـــــة معهـــــا رغمـــــا عنهـــــا  المشـــــوه بقســـــوة

وهنــــاك بــــالطبع أفعــــال .  حتــــى ماتــــت ثــــم يتكــــرر ظهورهــــا عبــــر الفــــيلم
لكــــــن .  ، كــــــذلك وحشــــــة المكــــــان ككــــــل ل المفتــــــرس الداميــــــةالطفــــــ

ـــــزع األعظـــــم يـــــأتى مـــــن فكـــــرة أن رغبـــــة األب فـــــى اســـــتعادة ابنـــــه   الف
.  كانــــت باهظــــة الــــثمن وهــــو أن يمــــوت عــــدد آخــــر أكبــــر مــــن أحبائــــه

، جــــــواين  التمثيـــــل ممتــــــاز مـــــن الجميــــــع ميـــــدكيف الوســــــيم الهـــــادىء
.  ة كروســـــبى، الجميلـــــة الرقيقـــــ الكهــــل المريـــــب الحكـــــيم فـــــى الواقـــــع

، مخيــــف  دور مــــرح لجرينكويســــت كشــــبح طالــــب مــــات فــــى حــــادث

النهايــــة أن .  لكــــن طيــــب يحــــاول تحريــــك األحــــداث لصــــالح األبطــــال
ـــــه ـــــث وتقتل ـــــه لتبع ـــــدفن البطـــــل زوجت ـــــيلم تجســـــيد .  ي إجمـــــاال هـــــذا ف

ــــى المــــوت ــــة اإلنســــان الفلســــفية الدائمــــة ف ــــا يمكــــن  درامــــى لرغب ، وم
فــــى العنــــوان األصــــلى ’  مقبــــرة ‘كلمــــة .  ان تعنيــــه إن تجســــدت حقــــا

ـــــة ٣بهـــــا  ـــــرة  حـــــروف هجـــــاء خاطئ ـــــن لوحـــــة المقب ـــــأخوذة م ، وهـــــى م
وربمــــا .  التــــى تــــوحى بــــأن أهــــل المنطقــــة ال يجيــــدون القــــراءة والكتابــــة

  ! ، إن أردت تعنى أشياء أخرى
   ٢/١مقدم مصرع 

Downpayment on Murder 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩١)   ت  ( ١٩٨٧أميركا 

NBC. M: Laurence Rosenthal. E: Andrew Chulack. PD: 
Jeffrey L. Goldstein. DPh: Bradford May. ExcP: Robert M. 
Myman. SupPr: R.W. Goodwin. P: Carole Bloom. W: Barry 
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Str. Connie Sellecca, Ben Gazzara. AndInAlphOrder: 
C.W. Bailey. Jonathan Banks. John Karlen. Sheila Larken. 
David Morse.  Also Str: Miguel Ferrer. Co-Str: Jenny 
Beck, Brandon Bluhm. 

ــــــه  ــــــه بزوجت ــــــزنس متصــــــل الفشــــــل تنهــــــار عالقت الســــــبب  (رجــــــل بي
المباشـــــر هـــــو ابنتـــــه مـــــن زوجتـــــه األولـــــى التـــــى جـــــاءت مـــــع أصـــــدقائها 

ــــــن الشــــــ ــــــاقير للعــــــيش معــــــه واصــــــطدمت ببهــــــا م وارعيين مــــــدمنى العق
، وعنــــدما يحــــاول التقــــرب  يتــــرك المنــــزل وطفليــــه.  ) اللحظــــة األولــــى

ــــه تصــــده ــــيس .  ، فيقــــرر اســــتئجار شــــخص لقتلهــــا مــــن جديــــد لزوجت ل
فيلمـــــــا غامضـــــــا جـــــــدا رغـــــــم أنـــــــه يبـــــــدأ بلقطـــــــة للزوجـــــــة قتيلـــــــة فـــــــى 

ـــل أنهـــا لـــن تمـــ المشـــرحة ـــت تعلـــم بعـــد قلي وت ببســـاطة مـــع ، بينمـــا أن
هنــــاك جهــــد واضــــح .  علــــم الشــــرطة بنوايــــا الــــزوج منــــذ لحظــــة مبكــــرة

ـــــب ـــــال مثال ـــــة ب ـــــة أخـــــرى  إلظهـــــار البطل ـــــن ناحي ، لكـــــن هـــــذا جعـــــل م
حجتـــــه الوحيــــدة أنهـــــا انتزعـــــت  (شخصــــية الـــــزوج غيــــر منطقيـــــة جــــدا 

  .  ) أوالده منه ليست صحيحة جدا مع حقه المعتاد فى رؤيتهم
  مقص عم قنديل 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . عدلى يوسف:  إخراج

، فريـــــدة ســـــيف  ، صـــــالح الســـــعدنى ، آثـــــار الحكـــــيم فريـــــد شـــــوقى
  . ، شوقى شامخ ، ثريا حلمى ، هادى الجيار النصر

ــــب ــــديل هــــو حــــالق الحــــى الطي ، ورمــــز األصــــالة والشــــهامة  عــــم قن
، إال إن ابنــــه وابنتــــه تتملكهمــــا طموحــــات الثــــراء فيدوســــون علــــى  فيــــه

المضـــــمون مـــــؤثر الجـــــوهر لكـــــن العيـــــب هـــــو الميـــــل .  يمـــــهالرجـــــل وق
  . للمبالغات من الجميع

   ٢/١مقهى المركبات الفضائية 
UFO Café 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
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Richard Mulligan. Barbara Barrie. Paul Dooley. James 
McEachin. John Furey. Betsy Randle, Michael Patrick 
Carter. Dion Anderson, Gary Bayer. And Beau Bridges -as 
Arnold Zimmerman. 
بلـــــــدة صـــــــغيرة طيبـــــــة النـــــــاس اســـــــمها جرفــــــــرزميل فاتهـــــــا التطـــــــور 

يتعـــــــرف ثالثـــــــة مـــــــن .  الحـــــــديث ويعمهـــــــا الكســـــــاد لهـــــــذا الســـــــبب
ــــدجز (متوســــطو العمــــر علــــى شــــخص عــــادى  جــــاء مــــن الفضــــاء )  بري

ــــه الخــــارجى ــــون مهبطــــا لمركبت ــــر هــــذ.  ، ويبن ــــى يثي ا فضــــول البلــــدة الت
ــــتح أولئــــك هــــذا االســــتثمار الغــــامض أمــــام .  تغلــــق محالتهــــا بينمــــا يفت

ـــــــم الجـــــــد  ـــــــة إال صـــــــاحب المطع ـــــــالجنون ال يصـــــــمد للنهاي االتهـــــــام ب
فــــــــيلم فانتازيــــــــا بســــــــيط لكــــــــن .  ) مولليجــــــــان (الطيــــــــب العــــــــاطفى 

ـــــــــر .  مشـــــــــحون بالمشـــــــــاعر واإلحســـــــــاس بالصـــــــــفا والمعجـــــــــزة والخي
ـــــى كلمـــــة ـــــر  : وخالصـــــته يجعلهـــــا ف األطفـــــال والشـــــيوخ أرواحهـــــم أكب

  ! ، بقية الناس العكس من أجسامهم
  مكالمة بعد منتصف الليل 

  ق م ١٠٠)  س/ السبكى /  ت ( ١٩٧٨مصر 
ــــدة [ ــــة فــــيلم]  أفــــالم مصــــر الجدي :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  نادي

مــــاهر عبــــد :  منــــاظر.  عمــــر خورشــــيد:  موســــيقى.  محمــــود أبــــو زيــــد
ــــور ــــاچ.  الن ــــة:  مونت ــــراهيم:  مــــدير التصــــوير.  شــــكرى نادي .  رمــــزى إب
  . حلمى رفلة:  إخراج

،  ، عقيلـــــة راتـــــب ، ســـــمير غـــــانم ، حســـــين فهمـــــى ميرفــــــت أمـــــين
، إبـــــراهيم عبـــــد  ، حســـــين الشـــــربينى ، فـــــاروق نجيـــــب عمـــــاد حمـــــدى

ــــرازق ــــاس ، محمــــد شــــوقى ال ، محمــــود  ، نعيمــــة الصــــغير ، ســــالمة إلي
  . كامل

ــــب ــــى اكتشــــافه  مجموعــــة أحــــداث غامضــــة للبطــــل الطبي ــــل ف ، تتمث
ــــه ــــالغ الشــــرطة فيتضــــح كــــذب بالغات ــــا فــــى أمــــاكن مختلفــــة وإب .  جثث

ـــــد إفشـــــال زواجـــــه منهـــــا  ـــــه يري ـــــن عـــــم زوجت ـــــة أن اب يتضـــــح فـــــى النهاي
ــــــون ــــــا أن تكــــــون أفضــــــل .  بتصــــــويره كمجن ــــــة كــــــان ممكن درامــــــا ترقبي

  . بكثير وبال ثرثرة خارج الموضوع
  مكالمة من جهنم

  . ” التوأمتان “:  انظر
   ٢/١األب  مكان

La Place de Père 
  ق م ٩١)   ت  ( ١٩٩٢فرنسا 

Antenne 2; Hamster Productions; Image & Compagnie. S: 
Lurent Heynemann and Didier Cohen. Adaptation and 
Dialogues: Didier Cohen. OM: Bruno Coulais. D: Laurent 
Heynemann. 

Richard Anconina. Lucile Boulanger. Marie Bunel. 
Catherine Arditi. Justine Heynemann. ¤. 
مــــــــدرس لغــــــــة إنجليزيــــــــة تتركــــــــه رفيقتــــــــه وتأخــــــــذ معهــــــــا طفلتهمــــــــا 

، لتقــــــــيم مــــــــع صــــــــديقها الجديــــــــد فــــــــى إحــــــــدى ضــــــــواحى  الصــــــــغيرة

ــــاريس ــــه فــــى محطــــة  پ ــــى تحضــــرها ل ــــه أســــبوعيا الت ــــل ابنت ــــث يقاب ، حي
ــــل هــــذا الوضــــع وكــــل.  المتــــرو ــــده  تمــــر الســــنوات دون أن يتقب مــــا يري

، وتــــــدريجيا يتقبــــــل الوضــــــع ويصــــــبح  يعتــــــزل عملــــــه.  أن يعــــــودا إليــــــه
ــــــا للموســــــيقى ــــــه  عازف ــــــه ب ــــــى بمــــــا ســــــمحت ل ال ’  الزوجــــــة ‘، ويكتف

ســــيما وأنــــه ال يملــــك أى حقــــوق قانونيــــة تجــــاه الطفلــــة طالمــــا الــــزواج 
ـــــر رســـــمى ـــــد .  غي ـــــة بع ـــــين األزمن ـــــداخل شـــــديد ب ـــــروى بت كـــــل هـــــذا ي

درامـــــا .  تـــــذكر الـــــزوج لقصـــــتهما معـــــااصـــــابة األم فـــــى حادثـــــة ســـــيارة و 
عاطفيــــــة تقــــــدم بجمـــــــال ذلــــــك الحـــــــب الكبيــــــر مـــــــن رجــــــل لزوجتـــــــه 

بـــــالطبع هنـــــاك .  ، اللتـــــان تحبانــــه لكـــــن لــــيس بـــــذات الدراميــــة وابنتــــه
ـــــاة “شـــــبح  ، لكـــــن  ، يخـــــيم عليـــــك طـــــول الوقـــــت ” شـــــىء مـــــن الحي

أى ـ  محاكـــــاة تـــــداخل األزمنـــــة بـــــدون تلـــــك األســـــلوبية الرفيعـــــة وكونـــــه 
، يجعـــــل مـــــن هـــــذا الفـــــيلم  مفهومـــــا بسالســـــة طـــــوال الوقـــــت ـ  األصل

  . شيئا بالغ التواضع لدى المقارنة
  مالبس الحداد الحمراء 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٧مصر 
.  فـــــاتن الســـــراج:  قصـــــة وســـــيناريو.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون

  . سعيد عبد اهللا:  إخراج
، رشـــــــوان  أحمـــــــد ، حمـــــــدى ، ليلـــــــى طـــــــاهر صـــــــالح ذو الفقـــــــار

، صــــــفاء  ، ســــــميرة محســــــن ، ناديــــــة رشــــــاد ، تهــــــانى راشــــــد توفيــــــق
، عبـــــــد  ، جمـــــــال شـــــــبل ، مهـــــــا عثمـــــــان ، اعتـــــــدال شـــــــاهين الســـــــبع

ـــــدى ـــــق الوهـــــاب الحدي ـــــوال هاشـــــم ، ســـــهير توفي ـــــة شـــــمس  ، ن ، نادي
  . الدين

، لكنهــــــا ال تشــــــبع حاجيــــــات زوجهــــــا  زوجــــــة منــــــزل مخلصــــــة جــــــدا
ــــة، ســــواء الشخصــــية أو االجتم األخــــرى ، إذا بهــــا تكتشــــف عنــــد  اعي

تبــــدأ بعــــدها تجــــارب عاطفيــــة .  وفاتــــه أنــــه متــــزوج مــــن أعــــز صــــديقاتها
ـــاة  تطغـــى عليهـــا ظـــالل الصـــدمة القاســـية كـــذلك تعكـــس هـــذا علـــى حي

،  رســــم جيـــد لشخصــــية البطلـــة ال ســــيما فـــى البدايــــة.  ابنتهـــا الزوجيـــة
ـــــــدراميات  ـــــــى طـــــــاهر ســـــــيدة ال ـــــــن ليل ـــــــاد م مـــــــع األداء الشـــــــرق المعت

لــــم تجــــذب عنــــه األبصــــار ســــوى مالبــــس  (زيونية أنثويــــة الفكــــر التليفـــــ
ثــــــم شخصــــــيات عــــــدة جعلتــــــه أقــــــرب .  ) ! الحــــــداد لصــــــفاء الســــــبع

، وفيــــــــه تأمــــــــل مــــــــثال  ، وتوجيــــــــه دون المتوســــــــط للمينــــــــى مسلســــــــل
  ! لقطات محطة قطار اإلسماعيلية

  المالعين 
  ق م ١٢٢)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٩مصر 

ــــى ــــيم شكســــبيرعــــن ر .  أفــــالم إيهــــاب الليث ــــر:  ائعــــة ول .  الملــــك لي
ــــب:  ســــيناريو وحــــوار ــــد الحــــى أدي :  المقدمــــة ومــــؤثرات الصــــورة.  عب

مهنــــــــدس .  ســــــــيد إســــــــماعيل:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  ، نصــــــــحى رضــــــــا
ـــــور:  الـــــديكور ـــــديلس :  مهنـــــدس الصـــــوت.  مـــــاهر عبـــــد الن ـــــدريا زن أن

ـــــــديلس [ـ   ـــــــدريا زان كبيـــــــر :  تســـــــجيل الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  ] أن
:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  نصــــــرى عبــــــد النــــــور/  صــــــوتمهندســــــى ال

.  ســــعيد الشــــيخ:  مونتــــاچ.  إيهــــاب الليثــــى:  إنتــــاج.  فــــؤاد الظــــاهرى
  . أحمد ياسين:  إخراج.  عبد المنعم بهنسى:  مدير التصوير

.  ســـــناء جميـــــل.  مصـــــطفى فهمـــــى.  ســـــهير رمـــــزى.  فريـــــد شـــــوقى
ـــــر ـــــى جب ـــــق.  حســـــين الشـــــربينى.  من ـــــلمحمـــــود قا.  رشـــــوان توفي .  بي

آثــــــــار :  الوجــــــــه الجديــــــــد.  صــــــــالح نظمــــــــى.  مــــــــريم فخــــــــر الــــــــدين
، أديــــب  حــــافظ أمــــين.  عمــــاد حمــــدى:  الممثــــل الكبيــــر.  الحكــــيم
  . ، عبد الحميد أنيس الطرابلسى

لـــــو اســـــتبعدنا تلـــــك التراچيديـــــة المهيبـــــة فـــــى مســـــرحية شيكســــــپير 
، والقــــوة الهائلــــة لعالقــــة األبطــــال بالطبيعــــة وبالقــــدر  ’ الملــــك ليــــر ‘
”  المالعـــــين “.  ، لظـــــل عنـــــدنا الكثيـــــر لمـــــادة لفـــــيلم جيـــــد بـــــالموتو 

ــــه ــــى حــــد ذات ــــه ف ــــأس ب ــــولين عمــــل ال ب ــــان معق ــــة وإتق ــــز بجدي .  ، يتمي
ـــــرى ـــــاول مصـــــرى ث ـــــا مق ـــــر هن ـــــك لي ـــــا المخلصـــــة هـــــى  المل ، وكورديلي

هــــذه طريقــــة  (مصــــطفى فهمــــى الــــذى جعلــــه الفــــيلم ابنــــا غيــــر شــــرعى 
ــــة باألصــــل ــــ ) صــــارخة بعــــض الشــــىء مقارن ــــان المــــدللتان ، الب اقى البنت

ــــه لهمــــا دون الثالــــث ـ  وزوجيهماـ   ــــه عنــــدما يقــــرر نقــــل ثروت .  تتنكــــران ل
ــــرة لكــــن بــــالطبع  ــــب متقنــــة ومثي ــــة تمثيليــــة شاشــــة عبــــد الحــــى أدي عام

ـــــات وفلســـــفيات شيكســـــپير ـــــدون أعمـــــاق وإيحائي ودور قـــــوى مـــــن .  ب
فريــــــد شــــــوقى فــــــى بــــــدايات أدائــــــه الســــــاخر الــــــذى طبــــــع بــــــه جميــــــع 

النقـــــاد مرهفـــــو القلـــــوب انتقـــــدوا فيـــــه .  اليـــــة بعـــــد ذلـــــكشخصـــــياته الت
ـــــدم مصـــــرع ســـــت شخصـــــيات  ـــــث يق ـــــه حي ـــــف أن عـــــرض  (عنف الطري

علـــــيهم كاتـــــب الفـــــيلم نظيـــــره السوفــــــيتى ألن بـــــه ضـــــعف هـــــذا العـــــدد 
والمضحك أن ال فــــــــى هــــــــذا وال ذاك مــــــــا يمكــــــــن تســــــــميته عنفــــــــا ـ  
  .  ) ! حقا

  ☺ المالك األزرق 
The Blue Angel 

  ق أأ ١٠٦)  — ( ١٩٣٠ألمانيا 
Aka: Der blaue Engel (Germany).  
UFA. AD: Otto Hunte, Emil Hasler. DPh: Günther Rittau, 

Hans Schneeberger. M: Frederick Hollander. S: Robert 
Liebmann, Karl Zuckmayer, Karl Vollmoeller. Based on the 
N Professor Unrath by Heinrich Mann. P: Erich Pommer. 
D: Josef von Sternberg. 

Marlene Dietrich, Emil Jannings, Kurt Gerron, Rosa 
Valetti, Hans Albers, Eduard von Winterstein. 

ـــــرى مـــــن نوعهـــــا لظهـــــور الصـــــوت ـــــة كب ـــــيلم :  أول اســـــتجابة عالمي ف
ــــــاطق باإلنجليزيــــــة ــــــومر عــــــن أن الســــــينما !  ألمــــــانى ن ــــــة إيريــــــك پ نظري

ــــــة يجــــــب أن تكــــــون ــــــة باإلنجليزي ــــــا أول  ضــــــخمة وناطق ، وجــــــدت هن
، فــــيلم بترســــانة خبــــرات ســــتوديوهات أوفــــا وقيــــادة  وأعظــــم تطبيقاتهــــا

القـــــــدير فــــــــون ســـــــتيرنبرج يصـــــــور بـــــــالتزامن فـــــــى نســـــــختين ألمانيـــــــة 
، قــــد تكــــون األولــــى أفضــــل فنيــــا لكــــن الثانيــــة هــــى صــــانعة  وإنجليزيــــة
ملهـــــــى روايـــــــة المـــــــدرس الوقـــــــور الـــــــذى ينجـــــــذب لمغنيـــــــة .  المجـــــــد
، تتزوجــــه لكــــن ســــرعان مــــا تملــــه وتهجــــره فيقضــــى بقيــــة عمــــره  لعــــوب

ـــوذا ـــدا منب ـــى أن يمـــوت فـــى فصـــله القـــديم الخـــاوى وحي البراعـــة .  ، إل
ـــة حتـــى فـــى قلـــب أميركـــا نفســـها ـــه كالســـية فوري ، هـــى  التـــى جعلـــت من

ــــر اتجاههــــا  ــــادرة علــــى التالعــــب بمشــــاعر المشــــاهدين وتغيي ــــه الن قدرت
مـــن تعـــاطف مـــع رغبـــة البطـــل فـــى البهجـــة :  بـــذات القـــوة فـــى كـــل مـــرة

، إلــــــى كـــــــابوس  ، إلــــــى تحديــــــه القــــــوى لجمــــــود المجتمــــــع والحــــــب
ــــــــة واإلذالل ــــــــة  المهان ــــــــى مأســــــــاة االنطــــــــواء والعزل ــــــــرا إل ــــــــه أخي ، ومن

ـــــــة  ـــــــى تراجيديا (المازوكي النبيل عنـــــــه إلـــــــى ـ  الهدفـ  ككـــــــل ينتمـــــــى إل



٣٤٥  

ــــــا ــــــدم جــــــذورا فــــــى  الميلودرام ــــــا الجــــــو الكابوســــــى فشــــــىء ال يع ، أم
ــــةقو  ــــة األلماني ــــة التعبيري ــــريتش .  ) طي ــــى دييت ــــع أن أغنيت ــــوع  ‘الواق الوق

خلـــــــــدت ال ســـــــــيما فـــــــــى نســـــــــختها  (’  فـــــــــى الحـــــــــب مـــــــــرة أخـــــــــرى
، كانتـــــا كـــــافيتين ال إلثـــــارة  ’ يـــــدعوننى لـــــوال الخبيثـــــة ‘و)  اإلنجليزيـــــة

ـــالم ـــون الع ، بـــل لترســـيخها وبمجـــرد خبطـــة واحـــدة كنجمـــة عالميـــة  جن
هــــا االســــتجابة الپاراماونتيــــة لجريتــــا اطلــــق علي (معتمــــدة مــــن الجميــــع 

المفارقـــــة أنهـــــا  .  ) ! ، حتـــــى قبــــل عـــــرض الفـــــيلم نفســــه جــــاربو متـــــرو
ـــــون ســــتيرنبرج  ــــدما قــــرر ف ــــى نشــــأتها عن ــــل لألرســــتقراطية ف ــــت أمي كان

، أن هــــذه الممثلــــة المغمــــورة هــــى  بعــــد بحــــث طويــــل ومــــن أول نظــــرة
 لوال المتوحشـــــــــةـ  الوحيـــــــــدة التـــــــــى تنطبـــــــــق عليهـــــــــا مواصـــــــــفات لوال

، وحســـــب قولهــــــا جزعـــــت فـــــى البدايــــــة مـــــن مـــــدى فجاجــــــة  جنســـــيا
ــــه ــــيلم !  وشــــناعة الموضــــوع برمت ــــد حولهــــا هــــذا الف بصــــياغة أخــــرى فق

مـــــن فتــــــاة راقيــــــة مســــــتقيمة إلــــــى أشــــــهر أحــــــط امــــــرأة ســــــيئة الســــــمعة 
، وهــــى  الــــزمن المــــذكور يخــــص النســــخة المرممــــة!  عرفتهــــا الشاشــــة

،  بـــذات العنـــوانأعيـــد .  دقـــائق عـــن النســـخة األصـــلية ٧تزيـــد بنحـــو 
  . ١٩٥٩وطبعا ليس بذات القوة عام 
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The Blue Angel 
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، وإن   األلمانيــــــة الفائقــــــة ١٩٣٠إعــــــادة غيــــــر مطلوبــــــة لكالســــــية  
وضـــــعوها علـــــى هـــــذه الالفتـــــة التـــــى .  كانـــــت مقبولـــــة فـــــى حـــــد ذاتهـــــا

النســـخة هـــى الكلمـــة التـــى ارتكبـــت بهـــا دومـــا أشـــنع الجـــرائم فـــى حـــق 
هــــــذا أهــــــدر الصــــــورة الجميلــــــة لألصــــــل عــــــالى .  الواقعيــــــة:  الســــــينما

ـــــا ـــــاطفى مع ـــــن أجـــــل تبســـــيط مخـــــل قـــــام  األســـــلوبية والشـــــحن الع ، م
ـــــدى .  بنقـــــل األحـــــداث للخمســـــينيات فأضـــــعف كـــــل شـــــىء ألبعـــــد م

ــــــــة ــــــــة الجنســــــــية المكبوت اجتماعيــــــــا والمحركــــــــة للــــــــدراما  حتــــــــى الرغب
ـــــــم  ـــــــة للقصـــــــة ت ـــــــة’  كبتهـــــــا ‘الســـــــادية العنيف ـــــــا وباســـــــم الواقعي !  هن

چيرجنــــز يحــــاول االجتهــــاد قــــدر اإلمكــــان لتحاشــــى التــــرخص الــــواقعى 
،  الميلـــودرامى فـــى دور األســـتاذ الـــذى وقـــع فـــى حـــب مغنيـــة الملهـــى

، نفســــها  أمــــا الســــويدية بريــــت فقــــد وضــــعت رغــــم جمالهــــا وجاذبيتهــــا
وضـــــــع مقارنـــــــة ال تحســـــــد عليـــــــه مـــــــع أســـــــتاذة ســـــــوء الســـــــمعة فـــــــى م

ـــــريتش ـــــة منهـــــا أن  دييت ـــــة المطلوب ـــــدة والنهائي ، ذلـــــك أن البراعـــــة الوحي
تحـــــاكى األصـــــل الـــــذى أطلـــــق عليـــــه أحـــــط فتـــــاة ملهـــــى فـــــى تـــــاريخ 

تتابعــــات مهانـــــة ووحــــدة المــــدرس بعـــــد أن نبــــذه المجتمـــــع !  الســــينما
ة المزلزلــــــــة وكــــــــذا اللعــــــــوب التــــــــى أعطاهــــــــا قلبــــــــه تفتقــــــــد للكابوســــــــي

حــــال ال يــــزال فيلمــــا بعيــــدا عــــن الحــــد األقصــــى  علــــى أى.  لألصــــل
، وإال مــــــاذا كــــــان يتــــــرك لنــــــا لنقــــــول عــــــن النســــــخة المصــــــرية  للســــــوء

  ! ” عالم وعالمة “
   ٢/١المالك الصغير 

  ق أأ ٨٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج

ــــدة ثــــروت ، حســــين  مــــة، كري ، يوســــف وهبــــى ، يحيــــى شــــاهين زبي
  . ، فردوس محمد رياض

، عــــن فتــــاة مشــــلولة تتــــوهم إنهــــا  درامــــا نفســــية وعالقــــات إنســــانية
تبقــــى وتشــــع .  ســــتموت لــــو تركــــت الفــــيال التــــى اضــــطر جــــدها لبيعهــــا

، بمخطوطــــة لهــــا  موضــــوع مرهــــف الثيمــــات.  محبتهــــا علــــى الجميــــع
، وتوجيــــــه  ، وتمثيـــــل فعـــــال مــــــن الجميـــــع لحظاتهـــــا المـــــؤثرة الكثيــــــرة

جـــــح علـــــى نحـــــو غيـــــر محســـــوس فـــــى جـــــدل الخطـــــين النفســـــى راق ن
  . المعقد واالنسانى الرقيق
   ٢/١المالك الظالم 

  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

،  ، ســـــراج منيـــــر ، حســـــين ريـــــاض ، كمـــــال الشـــــناوى فـــــاتن حمامـــــة
  . ، فردوس محمد ، زهرة العال محمود المليجى

،  طالبــــة علــــم نفــــس:  بإقنــــاع كبيــــر كتابــــة وتمثــــيالميلودرامــــا معقــــدة 
ــــــا فــــــى ســــــجن طــــــره ــــــى تجــــــرى بحث ، فتكتشــــــف ابيهــــــا الحقيقــــــى  الت

، ال  ، وقــــــــدراتهم وأديـــــــن ظلمــــــــا فــــــــى جريمـــــــة لــــــــم يرتكبهــــــــا هنـــــــاك
، وطــــاقم جميــــل لكــــل مــــن  ، وإيقــــاع حــــى مبالغــــات فــــى شــــىء تقريبــــا

ســــــر التســــــمية ان الطفلــــــة شــــــهدت ضــــــد والــــــدها .  فيــــــه دور متميــــــز
عامـــا تحـــت عنـــوان  ٣٤أعـــاده حســـن اإلمـــام بعـــد .  لـــبس مـــابســـبب 

  . ” القضية المشهورة “
  مالك وشيطان 

  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
قصـــــة .  أفـــــالم عـــــز الـــــدين ذو الفقـــــار]  الشـــــرق لتوزيـــــع األفـــــالم [

ـــــــــرة فايـــــــــد:  مونتـــــــــاچ.  صـــــــــبرى عـــــــــزت:  وســـــــــيناريو وحـــــــــوار ،  أمي
  . كمال الشيخ:  إخراج.  ايدرأندريه ر :  الموسيقى التصويرية
ــــــال ذو الفقــــــار ــــــدين آم ــــــريم فخــــــر ال ، زكــــــى  ، رشــــــدى أباظــــــة ، م

، ميمـــــو  ، أحمـــــد لوكســـــر ، صـــــالح ذو الفقـــــار ، نجـــــوى فـــــؤاد رســـــتم
  . رمسيس

ــــــى اختطفــــــت ــــــة الت ــــــة الطفل ــــــين البطل ــــــات انســــــانية ب ،  درامــــــا عالق
ووضــــعت فــــى منــــزل اثنــــين مــــن العصــــابة تجمعهــــا حيــــاة زوجيــــة غيــــر 

لتـــأثير الـــذى تحدثـــه الطفلـــة علـــى أولئـــك الكبـــار هـــو حبكـــة ا.  شـــرعية
ـــــاع معقـــــول ـــــين .  الفـــــيلم الممتعـــــة والمنفـــــذة بإقن ـــــة صـــــدام دام ب النهاي

  . األثنين وبقية العصابة
  المالكم الثائر

  . ” العمالق الثائر “:  انظر

  مالئكة الشوارع 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــار الحكـــــيم ـــــيم آث ـــــد العل ، ســـــناء  ، شـــــكرى ســـــرحان ، ممـــــدوح عب
  . ، نبيل بدر ، زهرة العال ، مريم فخر الدين جميل

، الســــــاعين  مالئكــــــة الشــــــوارع هــــــم شــــــباب اإلصــــــالحيات اليتــــــامى
البطلــــة واحــــدة .  إلــــى حيــــاة نظيفــــة لكــــن تالحقهــــم الظــــروف القاســــية

ـــــزل المـــــديرة القاســـــية والبطـــــل يالحقـــــه ســـــوء .  مـــــنهم وتعمـــــل فـــــى من
،  ، ثـــم يعمـــل فـــى منـــزل المـــديرة ، يعـــود للـــدار لوفـــاة مـــن تبنـــاه الحـــظ

ــــــوالى األحــــــداث المأســــــاوية ــــــام منهــــــا وهكــــــذا تت ــــــم يســــــعى لالنتق ،  ث
ــــخ…ومنهــــا مــــثال عمــــى البطلــــة  ميلودرامــــا صــــارخة عــــن موضــــوع .  إل

  . كان ممكنا أن يخرج بصورة أكثر إقناعا بكثير
  المالئكة ال تسكن األرض 

  ] فـيديو [ق م  ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٥مصر 
ـــــى أفـــــالم فـــــؤاد جمجـــــوم  [ أفـــــالم الشـــــرق ]  أفـــــالم إيهـــــاب الليث

.  عــــــــاطف بشــــــــاى:  شــــــــارك فــــــــى الســــــــيناريو والحــــــــوار.  الجديــــــــد
ســــعد :  إخــــراج.  محمــــد هاشــــم:  مونتــــاج.  ضــــياء المهــــدى:  تصــــوير
  . عرفة

ــــــيم بوســــــى ــــــد العل ــــــد  ، ســــــعيد صــــــالح ، ممــــــدوح عب ــــــراهيم عب ، إب
  . ، نعيمة الصغير ، سميحة توفيق الرازق

،  هـــــذا الموجـــــه الـــــذى طالمـــــا اهـــــتم بقضـــــايا األخـــــالق فـــــى أفالمـــــه
ــــة التزمــــت األخالقــــى ــــنفس الجدي ــــا ب قصــــة حــــب لشــــاب .  ينــــاقش هن

، يفرقــــه تزمــــت األب الــــدينى ضــــد  وابنــــة عمــــه فــــى مجتمــــع ســــاحلى
ـــــه وأســـــرته ـــــرائهم النســـــبى تحـــــرر أخي ـــــع ضـــــد ث ـــــوالى .  ، وفـــــى الواق تت

، لدرجــــــة الوســــــواس الــــــدينى مــــــن  الضــــــغوط والكبــــــت علــــــى البطــــــل
، إلـــــى أن يـــــأتى االنهيـــــار مـــــع اكتشـــــاف حقيقـــــة  المعاصـــــى ومـــــا إليهـــــا

ـــــــاجر مخـــــــدرات ـــــــت كت ـــــــؤثر بشـــــــكل !  األب المتزم ـــــــتقن وم عمـــــــل م
فـــى عمليـــة منـــع  ١٩٩٥، مـــع هـــذا حفـــظ علـــى الـــرف حتـــى عـــام  عـــام

، أو ربمــــا تخوفــــا  غيــــر رســــمية مــــن قبــــل شــــركة دور العــــرض العموميــــة
ـــــل أن  الجمهـــــورمـــــن أن ال يصـــــدقه  ـــــم يكـــــن ســـــهال قب ـــــر ل ، وهـــــو أم

تعلـــــــن الدولـــــــة نفســـــــها تصـــــــديها الســـــــتفحال األصـــــــولية بعـــــــزل وزيـــــــر 
، ثــــم إعــــالن الســــينما نفســــها  ١٩٩٤الداخليــــة المتهــــادن فــــى أپريــــل 

  . فى نفس العام”  اإلرهابى “الحرب بفيلم 
   ٢/١الماليين الساخنة 

Hot Millions 
  ق م ١٠٦)  ت ( ١٩٦٨بريطانيا 

Metro Goldwyn Mayer -UK. M: Laurie Johnson. S: Ira 
Wallack, Peter Ustinov. P: Mildred Freed Alberg. 

Peter Ustinov. Maggie Smith. Karl Malden. Bob 
Newharts. Robert Morley. Cesak Romero. 

ــــــع المســــــتوى ــــــص رفي ــــــع عــــــالم حاســــــوب  ل ــــــادل شخصــــــيته م ، يتب
ــــــ  ـــــة البراز  ‘أصـــــبح مولعـــــا ب ويصـــــبح مســـــئوال رئيســـــا فـــــى !  ’ يليـــــةالعث

، حتــــى يفلــــح فــــى ســــرقة أموالهــــا والهــــرب  إحــــدى الشــــركات الكبــــرى
ــــى البرازيــــل ــــى جــــو عــــام خفيــــف الظــــل  األحــــداث فــــى لنــــدن.  إل ، ف

  .  أساسا من أوستينوف البارع
  الملجأ 

  ق م ١١٠)   س/   بيتش ( ١٩٨٤لبنان 
  . رفيق حجار:  إخراج

، عبــــــــد اهللا  يــــــــة حمــــــــدى، ناد ، ريــــــــاض يزبــــــــك عــــــــونى المصــــــــرى
  . ، سلمى نحاس ، شمس حامد ، فريال هارون حداد

، بـــــه نحـــــو عشـــــر شخصـــــيات  منـــــزل فـــــى بيـــــروت الحـــــرب األهليـــــة
مـــــــا يجمعهـــــــم هـــــــو أن قناصـــــــا يقطـــــــع .  مختلفـــــــة األفكـــــــار والطبـــــــاع

ــــع دخــــول أو خــــروج أحــــد ــــين محــــاوالتهم للــــتخلص .  الشــــارع ويمن وب
ـــين المزيـــد ـــه والحصـــول علـــى مـــاء أو طعـــام وب مـــن تعرفنـــا عمـــا هـــو  من

ـــــا ربمـــــا ـــــة الفـــــيلم الممتعـــــة ذهني ،  وراء هـــــذه الشخصـــــيات نقضـــــى بقي
ــــا ــــر المشــــدودة درامي ــــدة الطــــول وغي ــــذات الموجــــه .  لكــــن زائ انظــــر ل

  . ” االنفجار “عن ذات الحرب 
  ملحمة كبريت 

  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى   [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٩٢مصر ح 
ــــــــة .  عبــــــــده مباشــــــــر:  قصــــــــة.  تليفـــــــــزيون جمهوريــــــــة مصــــــــر العربي

كلمــــــات   ↑.  محمــــــد الشــــــناوى:  معالجــــــة دراميــــــة وســــــيناريو وحــــــوار
:  غنـــــاء.  محمـــــد علـــــى ســـــليمان:  ألحـــــان.  نجيـــــب نجـــــم:  األغـــــانى
ــــــى أنغــــــام ــــــاج.  عثمــــــان حمــــــزة:  تصــــــوير.  ، هشــــــام يحي :  مــــــدير إنت

،  ، أحمــــد الســــيد محمــــد فهمــــى:  منفــــذو اإلنتــــاج.  ماجــــد مصــــطفى
ــــــــتج .  فــــــــؤاد شــــــــهاب:  إدارة اإلنتــــــــاجمــــــــدير .  نصــــــــر إبــــــــراهيم المن

إعـــــــــداد  ␡.  عــــــــالء كامــــــــل:  إخــــــــراج.  يحيــــــــى العلمــــــــى:  المنفــــــــذ
.  يوســـــف رجـــــب:  مونتـــــاچ فــــــيديو.  إبـــــراهيم أبـــــو المجـــــد:  موســـــيقى

رأفــــــت :  المخـــــرج المنفــــــذ.  هشــــــام صــــــبرى:  ســـــاعد فــــــى اإلخـــــراج
  . عبد السميع

محمــــــد  ↑.  ســــــامى العــــــدل.  ســــــمية األلفــــــى.  ¤.  كــــــرم مطــــــاوع
، حمــــدى  ، أحمــــد مــــاهر ، حمــــزة الشــــيمى ، أحمــــد الشــــناوى لطفــــى
، محمــــد  ، ريــــاض الخــــولى ، عبــــد اهللا محمــــود ، محمــــد فريــــد الــــوزير

ــــز ، ســــعيد حســــن الحديــــدى .  ، محمــــد مصــــطفى ، كمــــال عبــــد العزي
.  ، عــــزة كمــــال ، عفــــاف رشــــاد عليــــة عبــــد المــــنعم:  باالشــــتراك مــــع

  . ، أحمد الفيشاوى سهام كامل:  واألطفال
ــــة فــــى  ــــى قامــــت بالمهمــــة شــــبه االنتحاري ــــدو الت ــــة الكومان قصــــة كتيب

ــــــوبر  ٦ ــــــل القــــــوات اإلســــــرائيلية  ١٩٧٣أكت ــــــت وتعطي الحــــــتالل كبري
لـــدى مرورهـــا عبـــر ممـــر الجـــدى ثـــم محاولـــة ســـد ثغـــرة الدفرســـوار بعـــد 

ـــــك ـــــل ذل ـــــم الصـــــمود تحـــــت الحصـــــار الطوي ـــــد .  ، ومـــــن ث ـــــد جدي قائ
، ويحــــــــــل  اطهيشــــــــــيع العالقــــــــــات اإلنســــــــــانية بــــــــــين أفــــــــــراده وضــــــــــب

، والــــذى   مــــن هــــذه نائبــــه األعــــزب عــــديم األقــــارب تقريبــــا.  مشــــاكلهم
كـــــــذلك ضـــــــابطين شـــــــابين .  كـــــــان يعامـــــــل مرؤوســـــــيه بقســـــــوة بالغـــــــة

لألســــــــف .  ، وتنويعــــــــات أخــــــــرى متعــــــــددة شــــــــجعهما علــــــــى الــــــــزواج
ـــــا ـــــة األحـــــداث تقريب ـــــر مفهوم ،  جـــــاءت المعـــــارك مختصـــــرة جـــــدا وغي

، ونقــــل الجــــو العــــام  شــــكل عــــامأمــــا الثلثــــين األولــــين قبلهمــــا فمتقنــــة ب

ـــــة  ـــــر المطالـــــب حيوي ـــــاة الجـــــيش حيـــــث مـــــثال العطـــــالت هـــــى أكث لحي
  . وأهمية

  الملعوب 
  ق م ٩٥)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٧مصر 
  . عثمان شكرى:  إخراج

،  ، عـــــزة جمـــــال الـــــدين ، هشـــــام ســـــليم ، إيمـــــان محمـــــود ياســـــين
ــــد اهللا إســــماعيل ، فــــؤاد أحمــــد نظــــيم شــــعراوى ،  ل، فــــؤاد خليــــ ، عب
  . جليلة محمود

إعــــادة ركيكــــة يصــــعب مقارنتهــــا باألصــــل فــــيلم چــــاك ليمــــون ووولتــــر 
ــــــاو  ، واألدهــــــى أن أعادتهــــــا الســــــينما  ١٩٦٦”  كعكــــــة الثــــــروة “ماث

هنـــا ممثـــل .  ” الكـــداب وصـــاحبه “المصـــرية فـــى غضـــون عـــامين فـــى 
بهلوانيـــــات يبـــــالغ فـــــى ادعـــــاء اإلصـــــابة للحصـــــول علـــــى مبلـــــغ ضـــــخم 

  . شقيقه موظف التأمين ، بتحريض من من المال
  ملف سامية شعراوى 

  ق م ١٣٥)   س/  الدقى ( ١٩٨٨مصر 
  . نادر جالل:  إخراج

، عبـــــد اهللا  ، فـــــاروق الفيشـــــاوى ، كمـــــال الشـــــناوى ناديـــــة الجنـــــدى
ـــــو  ، كـــــوثر رمـــــزى ، وســـــيلة حســـــين ، أحمـــــد بـــــدير غيـــــث ، أحمـــــد أب
  . ، عبد المنعم النمر عيبة

ــــة وقائــــد الجــــ )  أنــــت تعــــرف األســــماء (يش صــــراع رئــــيس الجمهوري
ــــك مــــن خــــالل قصــــة ضــــابط صــــغير  ١٩٦٧بعــــد هزيمــــة يونيــــو  ، وذل

نســــبيا وزوجتــــه المتطلعــــة اللــــذين يعهــــد إليهمــــا الثــــانى بــــأموال ضــــخمة 
، إلــــى أن  ككــــل الفــــيلم مقنــــع لحــــد كبيــــر.  لتــــدبير انقــــالب عســــكرى

، والــــــذى مــــــا زال  تــــــدخل فــــــى األمــــــر رئــــــيس االســــــتخبارات الســــــابق
.  خبارات قطــــاع خــــاص للحصــــول علــــى هــــذه النقــــوديــــدير جهــــاز اســــت

  ! حتى نادية الجندى قدمت أداءا خاليا من المبالغات المعتادة
  ملف فى اآلداب 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٦مصر 
  . عاطف الطيب:  إخراج

ــــد شــــوقى ــــدير ، صــــالح الســــعدنى ، مديحــــة كامــــل فري ،  ، أحمــــد ب
، زكريــــا  لوى عثمــــان، ســــ ، شــــوقى شــــامخ ، وحيــــد ســــيف ألفــــت إمــــام

ــــــوافى ــــــت راجــــــى م ــــــدقن ، رأف ــــــق ال ــــــدور ، توفي ــــــى الغن ــــــد  ، عل ، تغري
  . البشبيشى

ــــــدة جــــــدا ــــــق اجتمــــــاعى جي ــــــا إنســــــانية وتعلي ــــــات .  درام ــــــالث فتي ث
،  ، يقضـــين وقـــت الراحـــة بـــين فترتـــى العمـــل عـــامالت بوســـط القـــاهرة

، وألن ثـــم ضــــابط  وألنهـــن يتصـــرفن علـــى ســـجيتهن.  فـــى كافيتريـــا مـــا
،  ، وثـــــم قـــــواد عليـــــه إهـــــداء قضـــــية لهـــــذا الضـــــابط الرحمـــــةال يعـــــرف 

ـــع ـــو تلويـــث ســـمعة الجمي ـــر  يت ـــيس إحـــداهن الطيـــب كبي ، بمـــا فـــيهم رئ
، وجيــــد  تمثيــــل مســــتحوذ حقــــا مــــن مديحــــة كامــــل والســــعدنى.  الســــن

، ســـيناريو لوحيـــد حامـــد يركـــز ببراعـــة علـــى الواقـــع  جـــدا مـــن اآلخـــرين
مشـــــاهدين إذا فكرنـــــا ، ويـــــديننا ك اليـــــومى الـــــذى صـــــنع هـــــذه المأســـــاة

فقـــــط هنـــــاك .  ، فـــــى فتـــــاة متحـــــررة بعـــــض الشـــــىء فـــــى أســـــاءة الظـــــن
ــــــه مشــــــهد المحاكمــــــة ــــــى توجي ــــــى تصــــــوير  هفــــــوات ف ، واضــــــطراب ف

  . األماكن الحقيقية
  ملك البترول 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ـــــس ـــــراهيم ، زهـــــرة العـــــال إســـــماعيل ي ـــــد المـــــنعم إب فان ، إســـــتي ، عب
  . روستى

ـــــه لطبيـــــب بيطـــــرى عنـــــدما يعتقـــــد أن أرضـــــه  ـــــزويج ابنت ـــــرى يقبـــــل ت ث
عنـــــدما يعـــــرف أن كـــــل مـــــا حـــــدث أن ســـــكب بعـــــض .  تحـــــوى بتـــــروال

، ويســــتأنف فكرتــــه  ، يلغــــى مشــــروع الــــزواج العمــــال زيتــــا فــــى الســــاقية
تـــرى مـــاذا يحـــدث لـــو انفجـــر .  األصـــلية بتـــزويج ابنتـــه مـــن ابـــن أخيـــه

ـــــاء حفـــــل ال ـــــال أثن ـــــرول فع ـــــافالبت ـــــة وأداء محبـــــب !  ؟ زف فكـــــرة طريف
  . ، وإن كان هناك بعض االستطرادات هنا أو هناك من الجميع

   ٢/١ملك التاكسى 
  ق م ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٧٦مصر 

ــــــالم الســــــالم ــــــاوى:  قصــــــة.  أف :  ســــــيناريو وحــــــوار.  شــــــريف المني
ــــى العلمــــى ــــاوى يحي ــــاچ.  ، شــــريف المنب ــــز فخــــرى:  مونت ــــد العزي .  عب

:  إخــــراج.  ســــمير فــــرج:  مــــدير التصــــوير.  محمــــود الشــــيخ:  منــــاظر
  . يحيى العلمى
ــــو الســــعود ، ســــمير غــــانم عــــادل إمــــام ،  ، محمــــد رضــــا ، صــــفاء أب
،  ، ناديــــــة الكيالنــــــى ، إبــــــراهيم ســــــعفان ، ســــــيد زيــــــان نبيلــــــة الســــــيد
  . ، محمد شوقى عدلى كاسب

.  ثــــرى بخيــــل يريــــد زواج ابنتــــه مــــن شــــاب مــــن عائلــــة ثريــــة أفلســــت
ــــديا بفضــــل كــــل هــــذا الحشــــد مــــن النجــــومنجحــــت  لكــــن ال .  الكومي

  . قيمة تذكر بعد ذلك
   ٢/١الملك رالف 

King Ralph 
  ق م ٩٧)   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩١أميركا 

Universal [Mirage; Jbro]. C: Mary Selway. M: James 
Newton Howard. CD: Catherine Cook. FE: John Jympson, 
A.C.E. PD: Simon Holland. DPh: Kenneth MacMillan, 
B.S.C. Co-P: Julie Bergman and John Comfrot. ExcP: 
Sydney Pollack and Mark Rosenberg. P: Jack Brodsky. W 
for the Screen and D: David S. Ward.  ↑ Good Golly Miss 
Molly End Title Performance: Little Richard; P: Jeff Lynne. 
UnitPMg: John Comfort. FirstAstD: Derek Cracknell. 
SecondAstDs: Melvin Lind, Julian Wall. SdDesigner: Ivan 
Sharrock. Based on the N Headlong: Emlyn Williams. 

John Goodman. Peter O’Toole. John Hurt. ¤ Camille 
Coduri. Richard Griffiths, Julian Glover. Leslie Phillips, 
Judy Parfitt. Joely Richardson, James Villiers.  ↑ Niall 
O’Brien, Ed Stobart, Gedren Heller, Roudolph Walker, 
Michael Johnson, Ann Beach, Jack Smethurst, Roger 
Ashton Griffiths, Brian Greene, Dallas Adams, Adele 
Lakeland, Josanne Haydon-Pearce, Vanessa Lee Hicks, 



٣٤٦  

Jazzi Northover, Charlotte Pyecroft, Dawn Spence, Guy 
Fithen, Ian Gelder, Cameron Blakely, Caroline Paterson, 
Sally Nesbitt, Richard Whitmore, Jennie Stoller, Kirk St. 
James, Tim Seely, Alison McGuire, Gareth Forwood, Alan 
McMahon, Richard Bebb, David Stoll, [Voices -3:] Chantal 
Claire, Topaze Hasfal-School, Charlotte Pyecroft, Paul 
Beech, Angus MacKay, Jason Richards. 
أثنــــــاء صــــــورة تذكاريــــــة للعائلــــــة المالكــــــة البريطانيــــــة يصــــــاب الكــــــل 

،  ويبــــدأ البحــــث عـــــن وريــــث محتمــــل للعـــــرش.  بمــــاس كهربــــى قاتـــــل
، يقــــع منــــذ  مرفــــه مالهــــى عاطــــل فــــى الس فـــــيجاسفــــال يكــــون ســــوى 

ـــــى غـــــرام راقصـــــة ســـــترپتيز رخيصـــــة مـــــن  ـــــرا ف ـــــى إنجلت ـــــه ف ـــــة ل أول ليل
، إلــــى ينقــــذ الموقــــف بنهايــــة مــــؤثرة  ، وتتــــوالى فضــــائحه جنــــوب لنــــدن

ــــة ، وذلــــك فــــى  تجمــــع مــــا بــــين اللمســــة األميركيــــة والعراقــــة اإلنجليزي
ظــــل يكيــــد )  هيــــرت (مشــــهد يــــدور فــــى البرلمــــان يتحــــدى فيــــه لــــوردا 

، يصـــــــنع  جوودمـــــــان موهبـــــــة أخـــــــاذة.  لـــــــه لينقـــــــل العـــــــرش ألســـــــرته
ـــــه مبـــــالى أصـــــال بعمـــــل شـــــىء االبتســـــامة دون أن ـــــدو أن علـــــى أن !  يب

،  وقــــــار أوتــــــوول يخطــــــف منــــــه األضــــــواء فــــــى مشــــــاهدهما المشــــــتركة
ــــــــادئ للقصــــــــر  ــــــــع المب ــــــــدور مستشــــــــار رصــــــــين ورفي ــــــــوم ب ــــــــث يق حي

ــــ الملكــــى ــــدورى .  ة، وهــــو المفاجــــأة الســــعيدة لمشــــهد النهاي أيضــــا ق
  . محببة فى دور الراقصة الرومانسية نقية القلب

  ☺  ٢/١ملك الغابة 
The Lion King 

؛ نسخة إضفاء   نسخة أصلية [ـ  إى فـى سى   ( ١٩٩٤أميركا 
  ] استحراك  [ق م  ٨٨)   س/  ]  بالعربية

Walt Disney. ␡ D: Roger Allers, Rob Minkoff. P: Don 
Hahn. W: Irene Mecch, Jnathan Roberts, Unda Woolverton. 
Songs: Tim Rice, Elton John. M: Hans Zimmer. PD: Cheris 
Sanders, Randy Fullmer. 

Voices: Jonathan Taylor Thomas, Matthew Broderick, 
James Earl Jones, Jeremy Irons, Moira Kelly, Niketa 
Calame, Ernie Sabella, Nathan Lane, Robert Guillaume, 
Rowan Atkinson, Madge Sinclair, Whoopi Goldberg, 
Cheech Matin, Jim Cummings.  

، يجمـــــــع عـــــــدة خيـــــــوط  فـــــــيلم االســـــــتحراك فـــــــائق النجـــــــاح تمامـــــــا
ـــــــــن الضـــــــــال وچيســـــــــون  ـــــــــت والمســـــــــيح واالب ـــــــــل هامل أســـــــــاطيرية مث

وربمــــا وغيــــرهم فــــى قصــــة مثيــــرة بالغــــة العنــــف والقســــوة )  األوديســــا (
ـــــار ردود فعـــــل محافظـــــة ضـــــده أحيا ـــــا ممـــــا أث ـــــور  (ن رغـــــم أن هـــــذه أم

، وبــــــامبى  معتــــــادة فــــــى كــــــل أفــــــالم االســــــتحراك الســــــمة مــــــن ديزنــــــى
ســـــنة كـــــان بـــــه مشـــــهد مـــــوت األم ومعركـــــة اقتتـــــال  ٥٥بالـــــذات قبـــــل 

أســــــد .  ) حيوانــــــات ال تقــــــل قســــــوة كثيــــــرا عــــــن معــــــارك هــــــذا الفــــــيلم
شـــــتق منهـــــا ، أى أســـــد بالســـــواحلية والم صـــــغير مراهـــــق اســـــمه ســـــيمبا

، يغــــرر بــــه عمــــه الشــــرير الطــــامع  العديــــد مــــن أســــماء وكلمــــات الفــــيلم
فـــى ملـــك الـــبالد ممـــا يـــؤدى لقتـــل األخ الشـــرير ألخيـــه وإقنـــاع الشـــبل 

ــــالهرب ــــل مــــن  ب ــــع هائ ــــدافع قطي ــــك فــــى مشــــهد مرعــــب حقــــا لت ، وذل
فـــــى المنفـــــى يصـــــادق الشـــــبل ويكبـــــر فـــــى صـــــحبة خنزيـــــر .  األيائـــــل

تعــــود إليــــه األقــــدار لتــــولى دوره مــــن ، وذلــــك حتــــى  ونمــــس ال مباليــــان
ــــد ــــى .  جدي ــــى ال ســــابقة لهــــا ف ــــة والت ــــر المألوف ــــع أن األفكــــار غي الواق

:  ، هــــى التــــى يســــهل تصــــنيفها بالرجعيــــة وتســــتحق وقفــــة أفـــالم ديزنــــى
، الصــــغير أحمــــق والكبيــــر  ربــــط الــــذكاء بالشــــر والقــــوة البدنيــــة بــــالخير

ـــي (حكـــيم  ـــا نكـــاد نجـــزم أن هـــذه ال ســـابقة لهـــا فـــى أى ف لم أميركـــى أي
كمــــا نســــتطيع أن نعــــزو .  ، ســــواء مــــن ديزنــــى أو غيــــر ديزنــــى مــــا كــــان

هــــذا إلــــى القصــــة الياپانيــــة التــــى يقــــال أنــــه أخــــذ عنهــــا وإن علــــى نحــــو 
ــــر رســــمى ــــانى  غي ـــــزيونى ياپ ــــى ظهــــرت كمسلســــل اســــتحراك تليف ، والت

رغـــــم هـــــذا تظـــــل .  ) ” إمبراطـــــور األدغـــــال ‘فـــــى الســـــتينيات بعنـــــوان 
أروع .  حيــــاة وتــــوازن الطبيعــــة جيــــدتان مــــع بســــاطتهمافكرتــــى دائــــرة ال

ـــــــى الطـــــــابع ـــــــراقص أفريق ـــــــائى ال ـــــــون چـــــــون الغن ،  شـــــــىء شـــــــريط إيلت
وقطعـــــــا أغنيـــــــة .  والموســـــــيقى اإلضـــــــافية المزلزلـــــــة مـــــــن هـــــــانز زيمـــــــر

، هـــــى واحـــــدة مـــــن أقـــــوى  بصـــــوت كـــــارمين تـــــوايلى’  دائـــــرة الحيـــــاة ‘
ــــــاريخ الســــــينما ــــــى ت ــــــالم ف ــــــات األف ضــــــفاء توجــــــد نســــــخة بإ.  افتتاحي
:  ، وأنـــــــت تعـــــــرف نصـــــــيحتنا عربـــــــى ذهبـــــــت إلـــــــى الفــــــــيديو مباشـــــــرة

  ! ، خاصة وأن األصل نفسه متاح أيضا تحاشاها بكافة الطرق
AA: OScr; OSong (Can You Feel the Love Tonight - John 

-M, Rice -Lyr). 
AAN: OSong (Circle of Life - John -M, Rice -Lyr); 

OSong (Hakuna Matata - John -M, Rice -Lyr). 

  الملك فاروق
  . ” الملك فاروق األول “:  انظر

   ٢/١الملك فاروق األول 
Farouk —Last of the Pharaohs 

؛   ؛ وثائقى  تليفـزيونى [أأ /  ق م ١٠٦)  هاى ( ١٩٦٨بريطانيا ح 
  ] إضفاء بالعربية

  . ” الملك فاروق “:   ف
PGR. A documentary account of Farouk’s life & times in 

Egypt. W: Peter Bati.  Sources of Historc Film & Stills 
Include: Associated British Pathe; British Movietonews; 
Imperial War Museum; John Hillelson Agency; Keystone 
Press Agency; Manbell Dolletion. …: Radio Times; Hulton 
Pictures Library; Rex Features; UAR Information Service; 
United Press International; Vibnews. DubbingMixer: Lou 
Hanks. FE: Stan Haukes. 

ـــــــة ـــــــيلم:  النســـــــخة العربي .  عـــــــادل الدســـــــوقى:  إخـــــــراج.  هـــــــاى ف
  .  ] عادل الدسوقى:  كتابة وتوضيب:  بدون ائتمان [

  . جمال حماد:  تعليق
، يبـــدأ بجماهيريتـــه التـــى  آخـــر ملـــوك مصـــر فـــيلم وثـــائقى مثيـــر عـــن

تلــــت توليــــه بفضــــل مخاطبتــــه للشــــعب بالعربيــــة ألول مــــرة كحــــاكم مــــن 
.  أســــرة محمــــد علــــى ودفاعــــه عــــن الفقــــراء فــــى خطبــــه وتدينــــه العلنــــى
،  ثـــــــم بعـــــــد عـــــــرض ألحـــــــوال مصـــــــر المترديـــــــة اجتماعيـــــــا واقتصـــــــاديا
،  وتحالفــــــه الخفـــــــى مــــــع األلمـــــــان خـــــــالل الحــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــة

، ثــــــــم مغامراتــــــــه وســــــــلبياته  بعــــــــدها يتحــــــــول للتركيــــــــز علــــــــى زيجاتــــــــه
ـــــــائق المصـــــــورة.  الشخصـــــــية ، ولقـــــــاءات مـــــــع  كـــــــم ثمـــــــين مـــــــن الوث

،  ، مــــن أهمهــــا معلمــــه األصــــلى شخصــــيات مصــــرية وإنجليزيــــة بــــارزة
، ووزيــــــر الدولـــــة البريطــــــانى للشــــــرق األوســــــط  والكاتـــــب علــــــى أمــــــين

ــــــــيسكاونت تشـــــــاندوز  ١٩٤٢و ١٩٤١عـــــــامى  تحـــــــدث  (الســـــــير ف

ــــــــدوب الســــــــامى ســــــــير مــــــــايلز  ــــــــذات عــــــــن عالقــــــــة الملــــــــك بالمن بال
، وكـــــــذلك عســـــــكريان مصـــــــرى وإنجليـــــــزى شـــــــاركا فـــــــى  ) المبــــــــسون

،  ١٩٥٢ينـــــاير  ٢٥أحـــــداث الشـــــرطة المصـــــرية ضـــــد اإلنجليـــــز فـــــى 
والعشـــيقة اإليطاليـــة بـــاهرة الجمـــال للملـــك أثنـــاء إقامتـــه بأوروبــــا إيرمـــا  

تشـــــمل حياتـــــه فـــــى المنفـــــى  تتابعـــــات النهايـــــة.  كابــــــيتشك مينوتولـــــو
النســــخة العربيــــة فــــى إعــــادة إصــــدارها عــــام .  وموتــــه ودفنــــه فــــى مصــــر

ــــــن  ١٩٩٤ ــــــد أن كــــــان زم ــــــن المــــــواد اإلضــــــافية بع ــــــر م مــــــددت بكثي
ـــــزمن الفـــــيلم  ق ٦٢اإلصـــــدار الســـــابق  ـــــدا ل ـــــدوره كـــــان تمدي ، وهـــــو ب

ــــــــادل .  األصــــــــلى ــــــــت أول مــــــــدخل لع ــــــــد هــــــــذه كان ــــــــات التمدي عملي
،  يلية للفــــــيديو مباشـــــرة فـــــى مصـــــرالدســـــوقى فـــــى صـــــنع أفـــــالم تســـــج

تحـــــول بعـــــدها لصـــــنع عـــــدد كبيـــــر مـــــن األفـــــالم التاريخيـــــة مـــــن خـــــالل 
تــــــاريخ وحيــــــاة  “انظر مــــــن أهمهــــــا ـ  مــــــواد أرشــــــيفية مصــــــرية وعالميــــــة 

الحــــــرب والســــــالم فــــــى  “و”  وحــــــروب الــــــزعيم جمــــــال عبــــــد الناصــــــر
لــــــدى صــــــدور الفــــــيلم ألول مــــــرة كفـــــــيديو فــــــى .  ” الشــــــرق األوســــــط

كــــــان ســــــابقة مــــــن نوعهــــــا بالنســــــبة لألفــــــالم فــــــى   ١٩٨٨مصــــــر عــــــام 
مصــــــر إذ كــــــان المعتــــــاد حتــــــى ذلــــــك الوقــــــت أن تحــــــذف أى إشــــــارة 
لملــــوك مصــــر الســــابقين حتــــى ولــــو كانــــت مجــــرد صــــورة فــــى خلفيــــة 

  ! فيلم سينمائى قديم
   ٢/١الملك هللا 

  ق م ١٠٠)   س/  رينبو/  ت ( ١٩٩٠مصر 
ســـــــيناريو .  فـــــــىفـــــــؤاد األل:  قصـــــــة.  المصـــــــرية اللبنانيـــــــة للســـــــينما

.  حمـــــدى حســـــن:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  محمـــــد خليـــــل الزهـــــار:  وحـــــوار
/  مهنــــــدس الصــــــوت:  مكســــــاچ.  حســــــام الــــــدين مصــــــطفى:  مصــــــور

ـــــــد ـــــــاروق ســـــــالمة:  الموســـــــيقى التصـــــــويرية.  ســـــــيد حام ـــــــتج .  ف المن
.  ] فكـــــرى رســـــتم : [ مونتـــــاچ.  عمـــــرو عبـــــد الحلـــــيم نصـــــر:  الفنـــــى

ـــــــدير التصـــــــوير ـــــــأمون:  م ـــــــاج.  م :  إخـــــــراج.  ن الصـــــــباححســـــــي:  إنت
  . حسام الدين مصطفى
ــــــة.  ¤.  إلهــــــام شــــــاهين ــــــد:  بطول ــــــد الحمي مصــــــطفى  .  هشــــــام عب

.  ، صـــــــالح عبـــــــد الحميـــــــد هـــــــدى زكـــــــى.  يوســـــــف داوود.  كـــــــريم
، نبويــــة  ، عمــــران بحــــر ، ســــيد غريــــب هــــانم محمــــد:  باالشــــتراك مــــع

ـــــد الجـــــواد.  ســـــعيد ،  ، مطـــــاوع عـــــويس ، مصـــــطفى كمـــــال عـــــزت عب
ـــــر ـــــق الكـــــردى، تو  أمـــــين عنت ـــــرة مـــــرزوق:  األطفـــــال.  في ، شـــــهيرة  أمي

  . ] ، جالل رجب حلمى الغمراوى:  بدون ائتمان . [ مرزوق
ــــرى بعــــد أن اكتشــــفت أن زوجهــــا   ــــزوج ســــرا مــــن شــــخص ث ــــة تت أرمل

يمـــوت الثـــرى ويســـعى ابنـــاه لقتـــل المولـــود الـــذى .  كـــان مـــدينا للبنـــك
 لكــــن ال يحــــدث هــــذا فعــــال.  ’ الدايــــة ‘تنتظــــره البطلــــة باالتفــــاق مــــع 

ميلودرامــــا تعليــــق .  تــــزال هنــــاك نهايــــة مأســــاوية لألشــــرار وســــعيدة لــــألم
، لكــــن أحيانــــا لدرجــــة عــــدم  اجتمــــاعى حــــادة الفكــــرة مندفعــــة التمثيــــل

  . االقناع
  الملكة البربرية 

Barbarian Queen 
  ق م ٨٢)   — ( ١٩٨٥أميركا 

Concorde [Rodeo]. SpFx: Willy Smith, Amy Alfieri. M: 
Chris Young, Jamie Horner. E: Sylvia Roberts, Leslie 
Rosenthal. PD: Julia Bertram. DPh: Rudy Donovan. P: 
Frank Isaac, Alex Sessa. D: Hector Olivera. 

Lana Clarkson, Katt Shea, Frank Zagarino, Dawn Dunlap, 
Susana Traverso, Victor Bo, Arman Chapman, Andrea 
Barbizon. 

ــــان ،  ، تســــير علــــى نفــــس خــــط الحبكــــة النســــخة النســــائية مــــن كون
.  طاغيــــة يكتســــح القريــــة ويأســــر كــــل الرجــــال:  مــــع عكــــس األجنــــاس

، لالنتقـــــــــام  السحرـ  وـ  هنـــــــــا تكـــــــــون النســـــــــاء قـــــــــوة ضـــــــــاربة بالسيف
أجســــاد نســــائية فارهــــة وشــــبه عاريــــة .  وتخلــــيص الرجــــال مــــن العبوديــــة

ــــــت ــــــدرات التمثيل طــــــوال الوق ــــــة محــــــدودة، لكــــــن الق ــــــرد.  ي ــــــد ت :  ق
ربمـــــا .  ومـــــاذا كانـــــت قـــــدرات قـــــدرات شـــــوارزينيجر التمثيليـــــة آنـــــذاك

ــــــى حــــــق ــــــد  تكــــــون عل ــــــذا فالفــــــارق الجــــــوهرى يكمــــــن فــــــى التعقي ، ل
،  ، ورؤيتهـــــــا النافـــــــذة لحقبـــــــة الوثنيـــــــة الخـــــــاص لمخطوطـــــــات كونـــــــان

انظــــر الجــــزء .  ولــــيس الكتابــــة العشــــوائية البدائيــــة التــــى ســــتجدها هنــــا
  . ” ة النساء الشرساتملك “الثانى 

  الملكة البيضاء 
The White Queen 

  ] بالفرنسية [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩١فرنسا ح 
Aka: La Reine Blanche (OTitle). 
CiBy 2000; Camera Noire; TF1 Films Production. 
Catherine Deneuve. Richard Bohringer, Bernard 

Giraudeau, Jean Carret, Laure Moutoussamy, Isabelle Carré, 
Muriel Pultar, Geneviéve Fontanel, Antoine Hubert , Julien 
Hubert, Pauline Hubert, Loic Rutkowski, Cyril Regis, Marie 
Bunel, Didier Benureau, Denis Benoliel, Zoon, Marcelle 
Lucas, Alain Frerot, Yvette Petit, Helene Hily, Jeanne 
Holvoet, Gregory Baquet, Christophe Olivier, George 
Triviere, Jeanjacques Cassard, Jean Hubert, Yvette Durand, 
Gut Droulet, Andre Bodet, Fabrice Redor. 

ملكـــــــة  ‘عامـــــــا علـــــــى حـــــــب  ٢٠صـــــــديقان كانـــــــا يتنافســـــــان قبـــــــل 
رحــــل أحــــدهما فجــــأة وعــــاد اآلن مــــن الجــــزر بأســــرة زنجيــــة .  ’ نانــــت
،  هـــــى متزوجـــــة مـــــن اآلخـــــر.  وا يعملـــــون جميعـــــا كباعـــــة جـــــائلينوبـــــات

، لكــــــن يتغيــــــر فجــــــأة  وتتشــــــاحن كــــــل األطــــــراف بمــــــا فيهــــــا األطفــــــال
ــــــى دفعــــــت هــــــذا  ــــــدما تعــــــرف أن أســــــرتها هــــــى الت ــــــة عن موقــــــف البطل

ـــــــل ـــــــر للرحي ـــــــة الســـــــمراء مرشـــــــحة للقـــــــب .  الصـــــــديق الفقي اآلن االبن
جهـــــا يـــــرفض ، لكـــــن زو  ، والملكـــــة تعطيهـــــا فســـــتانها الشـــــهير الملكـــــة

ـــــــه فـــــــى كـــــــل  ـــــــى بنائ ـــــــرش المتخصـــــــص هـــــــو ف ـــــــة الع أن تركـــــــب زنجي
درامـــــا عاطفيــــــة واجتماعيـــــة عاديـــــة بعــــــد اســـــتثناء الجمــــــال .  مســـــابقة

  .  غير العادى لدينيف
   ٢/١ملكة الليل 

  ق م ٩٨)   س/  بيتش ( ١٩٧١مصر 
.  محمــــــد العشـــــــرى.  أفـــــــالم د]  المؤسســــــة المصـــــــرية للســــــينما [

مهنـــــــــدس .  ، محمـــــــــد عثمـــــــــان حســـــــــن رمـــــــــزى:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار
:  موســـــــيقى.  فكـــــــرى رســــــتم:  مونتــــــاچ.  حلمــــــى عـــــــزب:  الــــــديكور

:  إخـــــــراج.  محمـــــــود نصـــــــر:  مـــــــدير التصـــــــوير.  ســـــــليمان فـــــــتح اهللا
  . حسن رمزى

ــــد رســــتم ــــى شــــاهين هن ــــو بكــــر عــــزت ، حســــين فهمــــى ، يحي ،  ، أب
، رجـــــاء  ، عليـــــة عبـــــد المـــــنعم ، عبـــــد العلـــــيم خطـــــاب مديحـــــة ســـــالم

  . ، نجوى فؤاد حسين
عـــــــــــــالم  “ (النســــــــــــخة المصـــــــــــــرية األولــــــــــــى ’  المــــــــــــالك األزرق ‘

ـــــة .  ) فيمـــــا بعـــــد”  وعالمـــــة قصـــــة حـــــب األســـــتاذ الجـــــامعى مـــــع غاني
لكــــــن .  ، مثــــــل موضــــــوع ابنتــــــه اضــــــافات ميلودراميــــــة عــــــدة.  شــــــهيرة

تلحـــــــظ قـــــــوة عامـــــــة تشـــــــمل الفـــــــيلم أحـــــــد مصـــــــادرها بالتأكيـــــــد أداء 
  . البطلين الكبيرين

   ٢/١ملكة النساء الشرسات 
Barbarian Queen II —The Empress 

Strikes Back 
  ق م ٨٧)    ف  ( ١٩٨٨أميركا 

Concorde. E: Francisco Chiu. M: Chris Young. DPh: 
Franciso Bojorquez. AscP: James Alfaro. ExcP: Robert 
North. S: Howard Cohen and Lance Smith; Based on a St: 
Lance Smith. P: Alan Krone, Anthony Norway. D: Joe 
Fenley.  AD: Francisco Magalion. 

Lana Clarkson. Greg Wrangler. Rebecca Wood. Elizabeth 
Jaeger. Roger Cudney.  Alejandro Bracho, Cecilia 
Trjerina, Orietta Aguilar. 

ســــــنوات كــــــان نســــــخة  ٣قبــــــل ”  الملكــــــة البربريــــــة “الفــــــيلم األول 
يفقــــــد .  ، واآلن نســــــخة نســــــائية مــــــن روبــــــين هــــــوود نســــــائية كونــــــان

والـــدها الملـــك وتهـــرب هــــى للغابـــات حيـــث تقــــود جيشـــا مـــن النســــاء 
ـــــى تعـــــرف ســـــرها.  والفالحـــــين ـــــدام  القـــــوة الســـــحرية الت ـــــرفض األق ، ت

لـــــذا تتحمـــــل .  علــــى إســـــتخدامها ألن هـــــذا يضـــــر أبيهـــــا إن كـــــان حيـــــا
هـــــا عـــــن ، وإن لـــــم تكـــــف هـــــى ورعايا الكثيـــــر مـــــن المظـــــالم والهـــــزائم

تســـــلية خفيفـــــة .  ، حتـــــى يحـــــين موعـــــد المواجهـــــة الحاســـــمة القتـــــال
ـــــة ـــــاهرة طـــــوال  ، وقـــــرة مـــــن المعـــــارك فعال ، وطبعـــــا ســـــيقان وصـــــدور ب
، لكــــن كــــل شــــىء نمطــــى وبــــال روح خاصــــة فــــى هــــذا اإلنتــــاج  الوقــــت
  . الصغير

  الملكة وأنا 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٥مصر 

ــــــة للتجــــــارة والســــــينما  [ ــــــل]  من فــــــيلمهــــــي اللبناني .  صــــــوت الني
عبــــد :  مونتــــاچ.  علــــى ســــالم:  قصــــة وحــــوار.  علــــى الزرقــــانى:  قصــــة

عبــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  هــــــانى مهنــــــى:  موســــــيقى.  العزيــــــز فخــــــرى
  . عاطف سالم:  إخراج.  المنعم بهنسى

ــــــؤاد ــــــا رزق محــــــرم ف ــــــى حمــــــادة ، جورجين ــــــونس ، ليل ،  ، إســــــعاد ي
  . ، كيغام عماد حمدى

ملكــــــة هـــــــى ملكــــــة الجمــــــال لبنانيــــــة الجنســـــــية ، وال فــــــيلم غنــــــائى
، لكـــــــــن الســـــــــينما شـــــــــىء  طبعـــــــــا جمالهـــــــــا فـــــــــوق رءوس الجميـــــــــع (

ــــه داخــــل الفــــيلم.  ) آخــــر ــــم اســــم الملكــــة ال وجــــود ل والقصــــة .  للعل
لكـــــن .  حـــــب مرشـــــد ســـــياحى لفتـــــاة تفضـــــل عليـــــه مليـــــونيرا وتتزوجـــــه

عليـــك أن تتـــابع حتـــى النهايـــة لتعـــرف كيـــف سيفضـــى هـــذا إلـــى نهايــــة 
األفضــــل ”  جيتــــار الحــــب “فــــيلم ’  الملكــــة ‘انظــــر لــــذات !  ســــعيدة
  . قليال

   الملهى 
Casino 

  ق م ١٨٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Universal Pictures [Syalis; Legende Entreprises; De Fina/ 

Cappa]. CDs: Rita Ryack, John Dunn. Er: Thelma 
Schoonmaker. PDd: Dante Ferretti. DPh: Robert 
Richardson, A.S.C. Based on the B: Nicholas Pileggi. S: 
Nicholas Pileggi & Martin Scorsese. P: Barbara de Fina. D: 
Martin Scorsese. 

Robert de Niro. Sharon Stone. Joe Pesci. ¤. Don Rickles. 
Alan King. Kevin Pollak. James Woods.  

ع يســــتدعى لتــــولى منصــــب مــــدير كــــازينو يســــمى مقــــامر يهــــودى بــــار 
تركيــــــز كبيــــــر يــــــذه لتحامــــــل المافيــــــا  (فــــــى الس فـــــــيجاس ’  طنجــــــة ‘

ــــه ــــه ضــــد يهوديت ــــى وظفت ــــة الت ــــة .  ) اإليطالي ــــا يعمــــل تحــــت وظيف قانون
ــــة  ــــى ال تالحقــــه اللجــــان الحكومي غائبــــة فــــى الفــــيلم أو  (متواضــــعة حت

خبرتــــــه عمليــــــا يســــــتغل .  ) مرتشــــــية بأثمــــــان بخســــــة عنــــــد الضــــــرورة
، مســـتعمال فــــى هــــذا  الفائقـــة فــــى كشــــف الغشاشـــين ووقــــف الخســــائر

الفــــــــيلم بــــــــه كــــــــم وافــــــــر مــــــــن العنــــــــف  (أقســــــــى أســــــــاليب الــــــــبطش 
چـــــو  (مـــــن مــــدير أمـــــن الفنـــــدق ’  خالقـــــة ‘، وبمســـــاعدة  ) الحقيقــــى
الـــــذى عـــــاون كثيـــــرا فـــــى هـــــذا النجـــــاح وذلـــــك كوســـــيط بينـــــه )  بيشـــــى

الحبكـــــة .  قيقيـــــينوبـــــين المافيـــــا الخفيـــــة مـــــن أصـــــحاب الكـــــازينو الح
ـــة كاريزميـــة الشخصـــية فـــى المدينـــة  الرئيســـة تـــدور حـــول عالقتـــه بالغاني

شــــارون ســــتون  (والتــــى تتصــــرف وكأنهــــا زعيمــــة عصــــابة قائمــــة بــــذاتها 
ـــــا ـــــا أروع هن ـــــة دوم ـــــد الرائع ـــــل الجي ـــــن مشـــــاهد التمثي ـــــر م ـــــع كثي ،  ، م

وربمـــا المحـــبط فقـــط أن مـــا كتـــب لهـــا لـــم يكـــن بـــذات مســـتوى بقيـــة 
هــــذه الحبكـــة تكــــاد تتطـــابق مــــع عالقـــة بطــــل وبطلــــة .  ) الشخصـــيات

”  اإلمبراطــــــــــــــور “أو  ( ١٩٨٣أو  ١٩٣٢’  الوجـــــــــــــه المنـــــــــــــدوب ‘
، رغـــــــم أن هـــــــذه األفـــــــالم مســـــــتوحاة مـــــــن شخصـــــــية آل   ) المصـــــــرى
يحــــــاول أن يــــــوحى إلــــــى شخصــــــيات أخــــــرى ’  الملهــــــى ‘، و كــــــاپونى

يحبهـــــا مـــــن طـــــرف واحـــــد .  أحـــــدث حيـــــث يـــــدور فـــــى الســـــبعينيات
بعـــــد قليـــــل تشـــــعر بالملـــــل والحنـــــين ألحـــــد أصـــــدقائها وتتزوجـــــه لكـــــن 

ـــــإغواء مـــــدير  القـــــدامى ـــــادر ب ـــــدما تب ـــــات الصـــــدام عن ، وتتســـــارع مجري
أداء خــــــالب مــــــن الطــــــاقم الــــــذى صــــــنع مــــــع ذات الموجــــــه .  األمــــــن

المتعـــــارف ]  ” ملـــــوك المافيـــــا “ [’  البلـــــديات الطيبـــــون ‘والكاتـــــب 
  . عليه كأعظم أفالم الجريمة فى التسعينيات

AAN: As (Stone) 

   ٢/١ملوك الجريمة 
The Crime Lords 

  ق م ٩٦)    ف/  س  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” دائرة اإلجرام “:  ف

[Gibraltor] Heatherwood Film Productions. E: Micki 
Stroucker. D: Wayne Crawford. 

Wayne Crawford. Martin Hewitt. Susan Byun. Mel 
Castelo. And James Hong. Ted Leplat, Frank Notaro, Paul 
Easton. Mike Morrison, Dexie Sei. 



٣٤٧  

  هاى فيلم
    تفخر بأن تقدم

  أكبر مكتبة لألفالم
  الوثائقية والسياسية والعلمية والدينية

  
  : لمزيد من االستعالم

  . ٤٥٤٤٤٦٨:  ؛ فاكس ٢٥٨٠٥٠٠:  ت
  : نرحب بكم فى مركز البيع

  ، شارع إبراهيم باشا ٣٣
    . ، مصر الجديدة ، روكسى خلف مدينة غرناطة

  يل وتحويل األشرطة من أى نظام إلى آخرخدمات تسج

PAL ↔ NTSC    

شــــــرطيان أنچليســــــيان يالحقــــــان عمليــــــات تهريــــــب الســــــيارات مــــــن 
أحـــدهما جـــاد .  ، ثـــم يـــرحالن لمالحقتهـــا هنـــاك هـــونج كـــونج ألميركـــا
، والثــــــــانى مغــــــــامر لدرجــــــــة أن يعــــــــرض العمــــــــل  لدرجــــــــة األكتئــــــــاب
ـــــر حتـــــى مـــــن ســـــرعان مـــــا يتضـــــح أن .  لحســـــاب العصـــــابة ـــــة أكب اللعب

ـــــه عميـــــل  مجـــــرد اكتشـــــاف أن صـــــاحبها زعـــــيم للعقـــــاقير والـــــدعارة وأن
ــــــة داخــــــل .  لشــــــرطة هــــــونج كــــــونج ــــــه كــــــأجزاء ذهبي ــــــه يهــــــرب ثروت إن

.  ١٩٩٧الســـــيارات ألميركـــــا قبـــــل عـــــودة هـــــونج كـــــونج للصـــــين فـــــى 
، لكــــــن تفتقــــــد للبريــــــق الخــــــاص  إنــــــه نســــــخة متقنــــــة ســــــوداوية عنيفــــــة

  . ” صراع الموت “انظر ـ  ”  المطر األسود “لألصل 
  ملوك الشر 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 
.  محمـــــود أبـــــو زيـــــد:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  األفـــــالم المتحـــــدة

.  جمــــــال عبــــــادة:  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد العزيــــــز فخــــــرى:  مونتــــــاچ
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

مية ، ســــا ، نيللــــى ، توفيــــق الــــدقن ، محمــــود المليجــــى فريــــد شــــوقى
،  ، حمـــــــزة الشــــــــيمى ، أحمــــــــد لوكســـــــر ، هالـــــــة الشـــــــواربى شـــــــكرى

  . ، علية عبد المنعم ، سهير زكى محمد حمدى
، عــــن صــــراع تــــاجرى عقــــاقير ينتهــــى  درامــــا نشــــاط متوســــطة اإلثــــارة

  . ، ومطاردة الشرطة لآلخر بقتل أحدهما
   ملوك الشهرة 

The Mambo Kings 
  ق م ١٠٤)  إى إتش إى  ( ١٩٩٢أميركا 

[Warner Bros.] Warner Bros.; Regency Enterprises; Le 
Studio Canal + [Northwest]. C: Billy Hopkins, Suzanne 
Smith. Co-P: Jack Bernstein. AscP: Anna Reinhardt. Chor: 
Michael Peters. CD: Ann Roth, Gary Jones, Bridget Kelly. 
ExcMP: Robert Kraft. E: Claire Simpson. PD: Stuart 
Wurtzel. DPh: Michael Ballhaus. ExcP: Steven Reuther. 
Based on the N The Mambo Kings Play Songs of Love: 
Oscar Hijuelos. S: Cynthia Cidre. P: Arnon Milchan, Arne 
Glimcher. D: Arne Glimcher. 

Armand Assante. Antonio Banderas. Cathy Moriarty. 
Maruschka Detmers. ¤ Desi Arnaz, Jr. Roscoe Lee Browne. 
Talisa Soto. Vondie Curtis Hall, Cordelia Gonzales. Tito 
Puente, Helena Carroll. And Celia Cruz -as Evelina 
Montoya.  ↑ Joe Petrwuz, Anh Duong, Theodora 
Castellanos, Lazaro Perez. Helena Carroll. 

ـــــة روا ـــــوليتزر فـــــى معالجـــــة مفعمـــــة بالحيوي ـــــوس حـــــائزة الپ ـــــة هيچيول ي
، وطبعـــــا  ، وبعـــــض الخيـــــوط والتفاصـــــيل الكثيفـــــة لألصـــــل والـــــذكريات

، هــــــذا فــــــى أول توجيــــــه لجليمكــــــر المنــــــتج  بــــــالكثير مــــــن الموســــــيقى
، منــــذ  األخــــوان ســــيزار ونســــتور كاســــتيللو.  وتــــاجر اللوحــــات الفنيــــة

، وعملهمــــــا فــــــى  ١٩٥٢رحيلهمــــــا مــــــن كوبــــــا إلــــــى نيــــــو يــــــورك عــــــام 
األول .  ’ ملــــوك المــــامبو ‘ملهــــى البــــاالديوم حيــــث يصــــبحان ســــريعا 
، والثــــــانى مؤلــــــف كلمــــــات  عــــــازفو راقــــــص وقائــــــد أوركســــــترا متفجــــــر

، ودســــــــتوره الكتــــــــاب  وموســــــــيقى ومغنــــــــى رومانســــــــى لكنــــــــه طمــــــــوح
إلــــى  ‘الشــــهير لصــــناعى القــــرن التاســــع عشــــر كورنيليــــوس فـــــاندربيلت 

ــــــا أميركــــــا ــــــى مــــــ. ’ األمــــــام ي ــــــا المحل ع أول صــــــدام مــــــع زعــــــيم المافي
ـــــــاء حفـــــــالت  يعـــــــودان لنقطـــــــة الصـــــــفر فـــــــى محـــــــالت الجـــــــزارة وإحي

ــــى نيــــو چيرســــى ــــى األشــــهر  المــــيالد ف ــــدعوهما المغن ، هــــذا إلــــى أن ي
—يقــــــوم بالــــــدور ابنــــــه أرنــــــاز  (مــــــن األصــــــل الكــــــوبى ديــــــزى أرنــــــاز 

ــــــونى )  چونيــــــور ــــــة فــــــى المسلســــــل التليفزي ــــــا أحــــــب  ‘لتقــــــديم أغني أن
بعــــــد هــــــذا ال يـــــــروى الفــــــيلم كيــــــف اكتســــــحت المـــــــامبو .  ’ لوســــــى

 ـ  ’ الــــــرقص القــــــذر ‘أو مــــــا يســــــمى عامــــــة ـ  والرومبــــــا والتشاتشاتشــــــا 
ـــــــالم ـــــــألخ  أميركـــــــا والع ـــــــة المأســـــــاوية ل ، إنمـــــــا يقطـــــــع مباشـــــــرة للنهاي

، فــــى خلفيــــة  فــــيلم مــــؤثر ذو أبعــــاد عاطفيــــة وحالمــــة حزينــــة.  األصــــغر
’  ماريـــــا الجميلـــــة روحـــــى ‘أغنيـــــة .  مـــــن الموســـــيقى المرحـــــة المتألقـــــة

المســــماة لألوســــكار هــــى نبــــوءة مبكــــرة تتــــردد طــــوال الفــــيلم لنهايتــــه 
ــــــــة ــــــــديراس .  الحزين ــــــــن أســــــــانتى وبان أول دور  (دور العمــــــــر لكــــــــل م

  . ) هوليوودى رئيس لألخير
AAN: Song (Beautiful Maria My Soul -Robert Kraft -M, 

Arne Glimcher -Lyr). 

   ٢/١ملوك الضحك 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٥مصر 

ــــز ســــالم:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  األفــــالم المتحــــدة ــــد العزي .  عب
.  مجــــدى ناشــــد:  مهنــــدس المنــــاظر.  عبــــد العزيــــز فخــــرى:  مونتــــاچ

  . محمود فريد:  إخراج.  على خير اهللا:  مدير التصوير
ــــــو الســــــعود ، ناهــــــد شــــــريف حســــــن يوســــــف ، ســــــمير  ، صــــــفاء أب

  . ، سهير البارونى ، نبيلة السيد زيان، سيد  ، محمد رضا غانم
، ومبنيــــــة علـــــى تقــــــديم ســـــمير غــــــانم   كوميـــــديا تنكـــــر وســــــوء فهـــــم

كموجــــه ســــينمائى إيطــــالى حتــــى ينــــتج محمــــد رضــــا فيلمــــا مــــن بطولــــة 
ـــــى أعجـــــب بهـــــا ـــــة ســـــعيدة هـــــى زواجهـــــا مـــــن .  ناهـــــد شـــــريف الت نهاي

  . لمجرد تمضية الوقت.  حسن يوسف
   ٢/١ملوك الغباء 

Kingpin 
  ق م ١١٣)  س  ( ١٩٩٦ركا أمي

[Metro Goldwyn Mayer] Rysher Entertaiment; Motion 
Picture Corporation of America. Co-P: Jim Burke, John 
Bertolli. CD: Mary Zophres. MSup: Happy Walters. M: 
Freedy Johnston. Er: Christopher Greenbury, A.C.E. PD: 
Sidney Jackson Bartholomew, Jr. DPh: Mark Irwin, A.S.C., 
C.S.C. ExcP: Keith Samples. P: Brad Krevoy, Steve Stabler, 
Bradley Thomas. W: Barry Fanaro & Mort Nathan. D: Peter 
Farrelly and Bobby Farrelly. 

Woody Harrelson. Randy Quaid. ¤. Vanessa Angel. Bill 
Muray. 

بــــدون چــــيم كــــارى ”  غبــــاء× غبــــاء  “مــــوجهى كوميــــديا فــــارص مــــن 
ــــاء  ، وعامــــة هــــى شــــىء مختلــــف هــــذه المــــرة ــــى األقــــل أقــــل غب ، وعل

وودى  (العـــــــب قمـــــــة فـــــــى البـــــــولينج .  وربمـــــــا أيضـــــــا أقـــــــل ضـــــــحكا
فــــــــى إبعــــــــاده عــــــــن )  بيلــــــــل مــــــــوراى (نجــــــــح خصــــــــمه )  هاريلســــــــون

رانــــــدى   (، يعــــــاود الهجــــــوم مســــــتعينا بالعــــــب آخــــــر صــــــاعد  اللعــــــب
ـــــــد ـــــــيشالمشـــــــكلة .  ) كوي ـــــــر ينتمـــــــى لآلم ـــــــى أن هـــــــذا األخي ،  األول

ـــو  ـــذهاب إلـــى رين ـــره مـــن ـ  والمطلـــوب ال نيفــــادا أحـــد مراكـــز القمـــار وغي

المحرمــــــات وذلـــــــك لــــــدخول البطولـــــــة الكبــــــرى ضـــــــد ذات الخصـــــــم 
  . العنيد

 ☺  ٢/١ملوك المافيا 
GoodFellas 

  ق م ١٤٦)  إى إتش إى  ( ١٩٩٠أميركا 
  . ” نهاية األشرار “:   ف

Warner Bros. E: Thelma Schoonmaker. PD: Kristi Zea. 
AD: Maher Ahmad. DPh: Michael Ballhaus. ExcP: Barbara 
de Fina. Based on the B Wiseguy: Nicholas Pileggi. S: 
Nicholas Pileggi & Martin Scorsese. P: Irwin Winkler. D: 
Martin Scorsese.   

Robert de Niro. Ray Liotta. Joe Pesci. Lorraine Bracco. 
And Paul Sorvino. Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr, 
Frank Vincent, Chuck Low, Frank diLeo, Christopher 
Serrone, Samuel L. Jackson, Henny Youngman, Jerry Vale. 
ــــــى التســــــعينيات ــــــيلم جريمــــــة ف ــــــذى اســــــتقر كــــــأعظم ف ــــــيلم ال .  الف

، فتـــــى  ) ليوتـــــا (اإليطالى هينـــــرى هيلـــــل ـ  يـــــة لأليرلندىالقصـــــة الحقيق
ـــــا  ـــــه حيـــــاة شـــــباب المافي ـــــرووكلين الـــــذى تجذب الحـــــى اإليطـــــالى مـــــن ب

ــــيهم ــــزعيم آخــــر أشــــد  فيقــــرر اإلنضــــمام إل ، ثــــم ينقــــل والءه تــــدريجيا ل
ــــه األمــــر شــــاهدا لحســــاب التحقيقــــات  ) دى نيــــرو (عنفــــا  ، وينتهــــى ب

 ١٩٥٥األحـــــداث تبـــــدأ فـــــى  . ’ الُزمـــــل الطيبـــــين ‘الفيدراليـــــة ضـــــد 
، فـــــى فـــــيلم يعـــــد نموذجـــــا ألرفـــــع مســـــتويات  ١٩٨٠وتســـــتمر حتـــــى 

، عنــــدما تتجــــاور جنبــــا إلــــى جنــــب مــــع  الخيــــال واإلجــــادة الســــينمائية
عناصـــــر اإلبـــــداع تشـــــمل الحـــــس الـــــواقعى .  أخطـــــاء جوهريـــــة وبنيويـــــة

الصـــــــــارخ الممـــــــــزوج بنبـــــــــرة ســـــــــخرية وتجســـــــــيد شـــــــــبه كاريكـــــــــاتورى 
هد عنــــدما يــــذهب الصــــبى ألمــــه مبشــــرا أطــــرف المشــــا (للشخصــــيات 

، وتشــــــمل العنــــــف الفــــــائق  ) ! ’ لقــــــد أصــــــبحت عصــــــابيا ‘:  إياهــــــا
ــــذى يعــــد إنجــــازا للمصــــور كمــــا الموجــــه بالضــــبط ، ويشــــمل طاقمــــا  ال

ـــــــع وإن اكتســـــــح بيشـــــــى األضـــــــواء   ـــــــه الجمي ـــــــارا تـــــــألق في داعمـــــــا جب
، ويشـــــــمل براعـــــــة  ) نـــــــال األوســـــــكار (كالعضـــــــو العنيـــــــف العصـــــــبى 

ـــــــام ال ـــــــامض معـــــــاالجـــــــو الع ـــــــت  صـــــــاخب والغ ـــــــئ طـــــــوال الوق ، المنب
فــــى مقابـــــل هــــذا لـــــن تتوقــــع قـــــط أن يكــــون نصـــــفه .  بكارثــــة محدقـــــة

، وأن يحبطـــــك  الثـــــانى بـــــالغ الطـــــول ويجعـــــل الفـــــيلم كلـــــه بـــــال بنيـــــة
ــــرو  الظهــــور المقتضــــب للنجــــوم الالمعــــين كــــاريزميى الحضــــور كــــدى ني

إنـــه .  وپيشـــى الـــذين غيـــبهم عـــن الشاشـــة لفتـــرات طويلـــة جـــدا أحيانـــا
نمــــوذج للمقــــدرة الجبــــارة للميــــول المســــماة فنيــــة فــــى إفســــاد كــــل مــــا 

علـــى أنـــه رغـــم كـــل هـــذا كـــان ككـــل .  هـــو درامـــى أو قـــوى فـــى الســـينما
، ونالـــــــت عناصــــــره الطيبــــــة استحســـــــانا نقــــــديا هـــــــائال  مفاجــــــأة طيبــــــة

، لكـــن شـــروط الجمهـــور  وســـمى لســـتة أوســـكارات منهـــا أفضـــل فـــيلم
تخــــــــدعهم عــــــــادة أقــــــــل أصــــــــرم دومــــــــا مــــــــن شــــــــروط النقــــــــاد الــــــــذين 

ــــة .  االجتهــــادات ــــرقم القياســــى الســــتخدام كلمــــة الســــباب اإلنجليزي ال
ـــــيلم’  مضـــــاجعة ‘الرئيســـــة  ـــــى أى ف ـــــرة ٢٤٦:  ف ـــــرة   م ـــــا م ، أى تقريب

انظـــــــر لـــــــذات الطـــــــاقم توجيهـــــــا وكتابـــــــة وممثلـــــــين .  ثانيـــــــة ٣٠كـــــــل 
  . ” الملهى “رئيسيين فيلمهم التالى عن عالم الجريمة 

AA: SptA (Pesci). 
AAN: Pic; D; SptAs (Bracco); SBased on Material from 

Another Medium; FE. 

   ملوك المال 
Wall Street 

  ق م ١٢٤)  س/   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
Twentieth Century Fox [American Entertainment 

Partners L.P. C: Risa Bramon and Billy Hopkins. OM: 
Stewart Copeland. CD: Ellen Mirojnick. E: Claire Simpson. 
PD: Stephen Hendrickson. DPh: Robert Richardson. Co-P: 
A. Kitman Ho. W: Stanley Weiser & Oliver Stone. P: 
Edward R. Pressman. D: Oliver Stone.  ↑ AscP: Michael 
Flynn. Additional FE: David S. Brenner. Chief Technical 
Advisor: Ken Lipper. ADs: John Jay Moore, Hilda Stark. 
PostPSup: David Epstein. MSup: David Carr. C Cnslt: 
Victoria Thomas. 

<Michael Douglas. Charlie Sheen. Daryl Hannah. Martin 
Sheen. ¤ > Str: Hal Holbrook. Sean Young. John C. 
McGinley, Saul Rubinek. Sylvia Miles, James Spader. 
Franklin Cover, James Karen. Josh Mostel, Millie Perkins. 
And Terence Stamp.  ↑ Tamara Turie, Chuck Pfeifer, 
Leslie Lyles, Faith Geer, Cecilia Peck, Grant Shaud, Sean 
Stone, Richard Dysart. [UC: Oliver Stone]. 

، عـــــــن  نحـــــــو شـــــــبه وثـــــــائقىدرامـــــــا قويـــــــة متعـــــــة التفاصـــــــيل علـــــــى 
ـــــر المشـــــروعة فـــــى البورصـــــة ـــــروح ضـــــحيتها  المضـــــاربات غي ـــــى ي ، والت

البنيــــة .  بعــــض المشــــروعات الصــــناعية المتعثــــرة وآالف الشــــغيلة بهــــا
األول مســـــــتثمر كبيـــــــر ال يـــــــرحم يــــــــأتى :  لقـــــــاء مـــــــا بـــــــين شخصـــــــين

بحركـــــات مخططـــــة وال يـــــدخل فـــــى صـــــفقات لـــــيس بهـــــا ميـــــزة خاصـــــة 
دووجــــالس مقنــــع لحــــد أن تتعــــاطف  (ة مبنيــــة علــــى معلومــــات داخليــــ

، وتحنـــــق علـــــى القـــــوانين البلهـــــاء المقيـــــدة ألمثالـــــه مـــــن  مـــــع منطقـــــه
، وقــــــــد نــــــــال األوســــــــكار بإجمــــــــاع  العبــــــــاقرة ذوى التفكيــــــــر العلمــــــــى

، والثــــانى سمســــار طمــــوح شــــاب يعلمــــه زمــــالؤه أن مــــؤهالت  ) مبكــــر
، بينمــــا  النجــــاح هــــى الچيينــــات والتعلــــيم الحقيقــــى والتــــرزى الصــــائب

.  يعلمــــــه األول أن تعريــــــف الثــــــراء هــــــو مائــــــة مليــــــون وطــــــائرة خاصــــــة
، ال ســـــــيما مـــــــن غريمـــــــه  يعمـــــــل لحســـــــابه ويســـــــتقى لـــــــه المعلومـــــــات

ــــــادىء  ــــــه وصــــــاحب المب ــــــر من الحبكــــــة الرئيســــــة .  ) ســــــتامپ (األكب
حـــول كيفيـــة إدارتهمـــا لشـــركة خطـــوط الطيـــران التـــى يعمـــل فيهـــا والـــد 

،  ) الحيـــــاة الواقعيـــــة شـــــين وشـــــين أب وابـــــن فـــــى (الثـــــانى ميكانيكيـــــا 
ـــــر بصـــــدام بينهمـــــا ـــــع أن حمـــــاس ســـــتون للتـــــرويج .  لينتهـــــى األم الواق

ـــــه  ـــــده سمســـــار (لمبادئ ـــــع  وال ـــــى مطل ـــــيلم ف ـــــه الف ـــــذى يهدي ، وهـــــو ال
ــــــة ــــــاوين النهاي ــــــى نحــــــو عــــــام مــــــن  عن ، والفــــــيلم نفســــــه مســــــتوحى عل

، لـــــم  ) شخصـــــية المســـــتثمر أيفــــــان بويســـــكى التـــــى انتهـــــت بســـــقوطه
ــــــــى االشــــــــتعال و  ــــــــؤثر عل ــــــــارة المتواصــــــــلين لألحــــــــداثي ، لكــــــــن  اإلث

ــــــــاز العــــــــاطفى المعــــــــادى لحملــــــــة األســــــــهم لصــــــــالح  مشــــــــكلة االنحي
ــــــل  ــــــوود اليســــــارية بعــــــد قلي ــــــه هولي انظر مــــــثال ـ  الشــــــغيلة تخففــــــت من

  . ] ” ذئاب المال “ [’  فلوس اآلخرين ‘
AA: A (Douglas). 

  مليون جنيه 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . ن فوزىحسي:  إخراج

، محمـــــــود  ، ســـــــميرة أحمـــــــد ، شـــــــكرى ســـــــرحان نعيمـــــــة عـــــــاكف
  . ، عبد الفتاح القصرى ، زينات صدقى ، شكوكو المليجى

.  فتـــــاة فقيـــــرة مكلفـــــة بتنفيـــــذ الوصـــــاية علـــــى ميـــــراث أحـــــد األثريـــــاء
، تســـــخط بعـــــدها علـــــى حيـــــاة  عالقـــــات متبادلـــــة بينهمـــــا وبـــــين الورثـــــة

ـــراء عـــاكف أقـــل حيويـــة ربمـــا  ، ونعيمـــة مواقـــف كوميديـــة متوســـطة.  الث
  . بسبب تشتت خيوط القصة

  المليونير 
  ق أأ ١٠٢)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٠مصر 

؛ الحــــــــــوار  مــــــــــأمون الشــــــــــناوى:  القصــــــــــة.  األفــــــــــالم المتحــــــــــدة
،  عــــــزت الجــــــاهلى:  ؛ األلحــــــان أبــــــو الســــــعود األبيــــــارى:  واألغــــــانى

كمـــــــــال :  ؛ مونتـــــــــاچ محمـــــــــود نصـــــــــر:  تصـــــــــوير.  محمـــــــــد البكـــــــــار
ـــــــــدس الصـــــــــوت؛ م الشـــــــــيخ ـــــــــور:  هن ـــــــــد الن ـــــــــدس  نصـــــــــرى عب ؛ مهن
:  اإلخـــــراج.  أنـــــور وجـــــدى:  ســـــيناريو.  أنطـــــون بـــــوليزويس:  المنــــاظر

  . حلمى رفلة
ــــــا ــــــس.  كاميلي ــــــع.  إســــــماعيل ي ــــــر:  باالشــــــتراك م ¤ .  ســــــراج مني

إســـــــتيفان  [ـ  ، إســـــــتفان روســـــــتى  ، زينـــــــات صـــــــدقى ســـــــعاد مكـــــــاوى
،  ، فريـــــــــد شــــــــــوقى ، مختــــــــــار حســـــــــين ، وداد حمـــــــــدى ] روســـــــــتى

، فـــــــــرج  ، أحمـــــــــد درويـــــــــش ، نـــــــــور الـــــــــدمرداش فــــــــــيكتوريا حبيقـــــــــة
ـــــق ، لطفـــــى الحكـــــيم ، عبـــــد الحميـــــد زكـــــى النحـــــاس ،  ، محمـــــد توفي

،  ريـــــــاض القصـــــــبجى:  بـــــــدون إئتمـــــــان . [ عبـــــــد المـــــــنعم إســـــــماعيل
  . ] ، عبد الرحيم الزرقانى ، صالح منصور إسكندر منسى

ـــــه ارتكـــــب جريمـــــة قتـــــل ـــــرا ، يقنـــــع مونولوجســـــتا  ثـــــرى يعتقـــــد أن فقي
، لكــــــن األخيــــــر  ) إقنــــــاع المشــــــاهدين أمــــــر آخــــــر (بتبــــــادل األمكنــــــة 

أدويــــة وتمرينــــات وقواعــــد صــــارمة  (يجــــد أن حيــــاة الثــــراء أكثــــر شــــقاء 
حــــــين يتضــــــح لــــــه أن الجريمــــــة كانــــــت برصــــــاص مزيــــــف .  ) إلــــــخ…

، يصــــارحها  وضـــعته الزوجـــة لحمايـــة أخيهـــا الـــذى اعتقـــد أنـــه عشـــيقها
ــــــدون أنــــــه مج ــــــة شخصــــــيته فيعتق ــــــى مصــــــحة بحقيق ــــــون ويضــــــعونه ف ن

ـــــة ـــــدورين.  عقلي ـــــس يقـــــوم بال ـــــالطبع ي ـــــة منهـــــا قصـــــة  ب ، وخيـــــوط فرعي
، وتغلبـــــــه بحســـــــه  حـــــــب لـــــــه كبـــــــديل مـــــــع الخادمـــــــة ســـــــعاد مكـــــــاوى

كوميـــــــديا .  الشـــــــوارعى علـــــــى البلطجيـــــــة الـــــــذين يبتـــــــزون المليـــــــونير
ـــــة اإليقـــــاع ومتواصـــــلة النكـــــات ، فـــــوق المتوســـــط  فـــــارص صـــــاخبة حي

ـــين أفـــالم البطـــل ـــداعمين يظهـــرون فـــى عـــدد كبيـــ.  ب ـــين ال ر مـــن الممثل
  . أدوار بدون ائتمان بالذات فى مشهد المستشفى العقلية

   ٢/١المليونير الشحات 
Life Stinks 

  ق م ٩٥)   س/    ف  ( ١٩٩١أميركا 
  . ” المليونير المتسول “:  س

Metro Goldwyn Mayer. AscP: Kim Kurumada. C: Bill 
Shepard, C.S.A. Todd Thaler. CD: Mary Malin. M: John 
Morris. E: David Rawlins. PD: Peter Larkin. DPh: Steven 



٣٤٨  

Poster, A.S.C. P: Mel Brooks. ExcP: Ezra Swerdlow. St: 
Mel Brooks & Ron Clark & Rudy de Luca & Steve 
Haberman. S: Mel Brooks & Rudy de Luca & Steve 
Haberman. D: Mel Brooks. 

Mel Brooks. Lesley Ann Warren. ¤. Jeffrey Tambor. And 
Howard Morris -as Sailor. Rudy de Luca, Teddy Wilson. 
Michael Ensign, Matthew Faison, Billy Barty. Brian 
Thompson, Raymond O’Connor, Carmine Caridi. Sammy 
Shore, Frank Roman. Marvin Braverman, Robert Ridgely, 
John Welsh. 
كوميــــديا طريفــــة الفكــــرة لكــــن لــــم تســــتغل وانهيــــت ســــريعا للتحــــول 
.  لخطابـــــة حـــــول حقـــــوق الفقـــــراء وضـــــرورة أن يكـــــون األثريـــــاء طيبـــــون

تلــــك الفكــــرة رهــــان بــــين بليــــونيرين يمتلــــك كــــل منهمــــا نصــــف منطقــــة 
 ٣٠لـــــو بقـــــى األول فـــــى المنطقـــــة .  المتســـــولين فـــــى لـــــوس أنچلـــــيس

، ولـــــو فشـــــل  فر بنصـــــف المنطقـــــة اآلخـــــريومـــــا دون أى مـــــورد ســـــيظ
، وعــــــاد  الرهــــــان مضــــــى دون المفارقــــــات المتوقعــــــة:  يخســــــر نصــــــفه

  . هو والمرأة الفقيرة التى أحبها ليجد محاميه خانوه بالكامل
  المليونير الفقير 

  ق أأ ١١٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٩مصر 
ــــــــالم مــــــــارى كــــــــوينى]  أفــــــــالم الشــــــــرق األوســــــــط [ ســــــــيناريو .  أف

مهنـــدس .  عبـــد الغنـــى قمـــر:  ؛ فكـــرة أبـــو الســـعود االبيـــارى : وحـــوار
ـــــــــاظر ـــــــــب خـــــــــورى:  المن ـــــــــب :  ؛ اكسســـــــــوار ، شـــــــــارفنبرج حبي نجي
:  إدارة اإلنتـــــــاج.  نيفــــــــيو أورفـــــــانللى:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  خـــــــورى

:  مـــــدير التصــــــوير.  روفائيـــــل جبـــــور:  مـــــدير اإلنتــــــاج.  أحمـــــد والـــــى
.  ســـــــعد عزيـــــــز، أ مســـــــعود عيســـــــى:  ؛ تصـــــــوير ألفــــــــيزى أورفـــــــانيللى

  . حسن الصيفى:  إخراج.  مارى كوينى:  إنتاج
ــــاس فــــارس.  فــــايزة أحمــــد.  إســــماعيل ياســــين .  نجــــوى فــــؤاد.  عب
ـــــــــات صـــــــــدقى:  باالشـــــــــتراك مـــــــــع ـــــــــى  ، إســـــــــتيفان روســـــــــتى زين ، ليل

، ريــــــــــاض  ، عبــــــــــد الغنــــــــــى النجــــــــــدى لطفــــــــــى الحكــــــــــيم.  حمـــــــــدى
، عبــــد  ، محســــن حســــنين ، ادمــــون تويمــــا كــــوثر رمــــزى.  القصــــبجى

، عبــــد المــــنعم  ، حســــين إســــماعيل ، محمــــود فــــرج نعم بســــيونىالمــــ
ــــور مــــدكور ، بليــــغ حبشــــى إســــماعيل :  الراقصــــة.  ، ســــيد العربــــى ، أن
  . كريستينا:  ؛ البالية الراقص زوزو محمد

ريفــــى .  ، وإن كانــــت مســــلية بشــــكل عــــام كوميــــديا تشــــويق ســــاذجة
ـــــة  ســـــاذج يســـــرقه مجموعـــــة مـــــن النصـــــابين ، ثـــــم يســـــتغلونه فـــــى عملي

اآلن يقـــــــــــرر أن يســــــــــتعيد المســـــــــــروقات ليقـــــــــــدمها .  رقة أكبـــــــــــرســــــــــ
  . ألصحابها

  المليونير المتسول
  . ” المليونير الشحات “:  انظر

  المليونير المزيف 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٨مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

، عبــــــــاس  ، عبــــــــد المــــــــنعم مــــــــدبولى ، شــــــــويكار فــــــــؤاد المهنــــــــدس
ـــــــارس ـــــــة ف ـــــــدين ج ، لبلب ـــــــدر ال ـــــــؤاد مجـــــــوم، ب ، ســـــــمير  ، نجـــــــوى ف
  . ، حسن مصطفى صبرى

، عــــــــن مبتكــــــــر بــــــــائس ومنهــــــــوب مــــــــن  كوميــــــــديا فــــــــارص ركيكــــــــة
ـــــع ـــــه مـــــات الجمي ـــــون أن ـــــزل ويعرف ـــــر  ، يعت ـــــوم خب ـــــرأ ذات ي ـــــى يق ، حت

شويكار لتلــــــك ـ  ذروة هبــــــوط أفــــــالم المهندس!  ميراثــــــه لثــــــروة طائلــــــة
  . الفترة

   ٢/١المليونير اليونانى 
The Greek Tycoon 

  ق م ١٠٦)   س/    ف  ( ١٩٧٨ميركا أ
  . ” غرام المليونير “:  س

Universal. PD: Michael Stringer. E: Alan Strachan. DPh: 
Tony Richmond, B.S.C. Co-P: Nico Mastorakis, Lawrence 
Myers. St: Nico Masterakis, Win Wells, Mort Fine. P: Allen 
Klein, Ely Landau. D: J. Lee Thompson.  ExcP: Mart 
Abrahams, Peter Howard, Les Landau. AscP: Eric Rattray, 
Iris Keitel. PCnslt: Gavrick Losey. MCompAndOrch: 
Stanley Myers, MainTitleTheme: John Kengos. Exc in 
charge of M: David Platz. MRecAndCoordinated: Allan 
Steckler. Costume Coordinator: Phyllis Dalton. 

Anthony Quinn, Jaqueline Bisset, Raf Vallone, Edward 
Albert, Charles Durning, Luciana Paluzzi, Camilla Sparv, 
Marilu Tolo, Roland Culver, Robin Clarke, James 
Franciscus. Kathryn Leigh Scott, Tony Jay, John Bennett, 
John Bennett, Katharin Schofield, Joan Benham, Linda 
Thorson, Guy Deghy, Jill Milford, Lucy Gutteridge, Zozo 
Sabountzaki. 
نجــــــاح تجــــــارى متوســــــط رغــــــم الــــــدوى األصــــــلى لقصــــــة المليــــــونير 

ـــــيس أميركـــــى  ـــــة رئ ـــــزوج أرمل ـــــذى ت ـــــانى ال ـــــت تعـــــرف مـــــن (اليون .  ) أن
ســــد رســــم جيــــد لشخصــــية العصــــامى الفطــــرى الفــــظ زئــــر النســــاء والفا

،  هـــــى زوجـــــة محبـــــة.  بالضـــــرورة والـــــذى تالحقـــــه الحكومـــــة األميركيـــــة
، وترحـــــل لصـــــديقها اليونـــــانى  لكـــــن صـــــلبة وســـــريعا مـــــا تغالـــــب حزنهـــــا

ـــه ـــم موت ـــى أى.  الكهـــل حيـــث يتحـــول األمـــر لغـــرام وزواج ث حـــال  عل
عمـــــــــل مســـــــــل متـــــــــرف اإلنتـــــــــاج حافـــــــــل الحســـــــــناوات والخلفيـــــــــات 

ـــــود.  الجميلـــــة ـــــه مـــــا منحـــــه لهـــــا كبن ـــــزواج أطـــــرف مـــــا في ال .  عقـــــد ال
ألـــــف دوالر  ٥٠،  ليـــــال شـــــهريا معـــــا ١٠،  ، غـــــرف مســـــتقلة أطفـــــال
ـــــا للـــــرحالت بخـــــالف تكلفتهـــــا شـــــهريا ـــــد رغبـــــة أى  ، ألـــــف يومي ، عن

ــــــين دوالر ١٠طــــــرف فــــــى االنفصــــــال  أكثــــــر األشــــــياء إحباطــــــا .  مالي
ــــــى موكــــــب   ــــــرئيس علــــــى الشــــــاطىء ولــــــيس ف ــــــيلم اغتيــــــال ال ــــــى الف ف

  . كاألصل الواقعى
   ٢/١الصدفة مليونيرات ب

The Beverly Hillbillies 
  ق م ٩٣)   س/  مور  ( ١٩٩٣أميركا 

Twentieth Century Fox. C: Glenn Daniels. CD: Jami 
Burrows. Scr: Lalo Schifrin. FE: Ross Albert. PD: Peter 
Jamison. DPh: Robert Brinkmann. Based upon the 
television series created: Paul Henning. St: Lawrence 
Konner & Mark Rosenthal. S: Lawrence Konner & Mark 
Rosenthal and Jim Fisher & Jim Staahl. P: Ian Bryce and 
Penelope Spheeris. D: Penelope Spheeris. 

Diedrich Bader. Dabney Coleman. Erika Eleniak. Claris 
Leachman. Rob Schneider. Lea Thompson. Lily Tomlin. 
Jim Varney. Linda Carlson, Penny Fuller, Kevin Connolly. 

 Duddy Ebsen. Zsa Zsa Gabor -[as herself]. Dolly Parton 
-[as herself]. ↑ Lyman Ward, Lean Hunley, Ernie Lively, 
David L. Crowley, Mike Cassidy, David Byrd, Patrick 
Granshow, Eric ‘Sparky’ Edwards, Mickey Jones, Robert 
Easton, Don McNatt, James Schmid. 

ـــــرول ـــــرت فجـــــأة مـــــن البت ـــــى أث ـــــت بكـــــل  أســـــرة أركانســـــو الت ، وذهب
،  بـــــدائيتها للعـــــيش فـــــى بيفرلـــــى هيلـــــز حيـــــث يـــــدير قـــــريبهم بيزنســـــهم

ـــيلم  ـــى ف ـــاجح مـــن الســـتينيات إل ــــزيونى ن ـــا مـــن مسلســـل تليف تتحـــول هن
ــــق بعــــض  ، يســــتفيد بشــــهرة ســــمة ــــا فــــى تحقي المسلســــل الفائقــــة تمام

ــــــــه النجــــــــاح ــــــــذات الجــــــــودة بحــــــــد ذات ــــــــم يكــــــــن ب معظــــــــم .  ، وإن ل
ـــــة الحســـــناء الخشـــــنة  ـــــأتى مـــــن االبن ـــــاك (الضـــــحكات ت ، أمـــــا  ) ايليني

،  غالبيــــة األحــــداث فتــــدور حــــول العالقــــات العاطفيــــة ألفــــراد العائلــــة
والحبكــــــة الرئيســــــة ســــــعى موظــــــف بالمؤسســــــة لتــــــزويج صــــــديقته مــــــن 

،  وســــــــعى موظفــــــــة مخلصــــــــة لوقــــــــف هــــــــذا)  فــــــــارنى (الثــــــــرى  األب
ملفتـــــة فـــــى الـــــدور األخيـــــر يضـــــاف إليهـــــا ظهـــــور مباغـــــت )  تـــــوملين (

  . لكل من النجمتين زا زا جابور ودوللى بارتون
  المليونيرة الحافية 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٥)  ت ( ١٩٨٦مصر 
  . ناجى انجلو:  إخراج

، إحســـــــــان  رمـــــــــزى ، هـــــــــدى ، هالـــــــــة فـــــــــؤاد صـــــــــالح ذو الفقـــــــــار
  . ، مجدى إمام القلعاوى

ـــــديا خفيفـــــة ـــــه واإليقـــــاع كومي ـــــدة التوجي ، وخفيفـــــة الظـــــل مـــــن  ، جي
، رجــــــل  ، منــــــزل وحيــــــاة فتــــــاة نشــــــالة تقــــــتحم لســـــبب مــــــا.  البطلـــــين
، وتتبـــــادل  يضـــــطرون لســـــبب مـــــا لالدعـــــاء أنهـــــا ابنـــــة أخيـــــه.  وقـــــور

ممتــــــع .  ، وتتــــــوالى المفارقــــــات المواقــــــع مــــــع الشخصــــــية الحقيقيــــــة
  . بشكل عام

  المليونيرة النشالة 
  ق م ١١٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٨مصر 

ــــــى [ ــــــا فــــــيلم]  أفــــــالم إيهــــــاب الليث ــــــدير:  حــــــوار.  مين .  الســــــيد ب
ســـــيناريو .  فتحـــــى داود:  مونتـــــاچ.  فــــــيكتور أنطـــــون:  إنتـــــاج وتصـــــوير

  . سيف الدين شوكت:  وإخراج
ــــــورا ــــــونس شــــــلبى ، مصــــــطفى فهمــــــى ن ــــــدين ، ي ،  ، مــــــريم فخــــــر ال

،  ، ســـــالمة أليـــــاس ، عزيـــــزة حلمـــــى ، حســـــن حســـــنى خيريـــــة أحمـــــد
  . ، أحمد أبو عيبة ، طارق النهرى صالح نظمى

، ألن احــــــدهم أقنعهــــــا بانتحــــــال شخصــــــية  نشــــــالة تصــــــبح مليــــــونيرة
ـــاء ـــة مفقـــودة ألحـــد األثري ـــدخل  يقـــع الحـــب مـــع ابـــن خالتهـــا.  ابن ، ويت

.  الســــعيدة، وتتــــوالى المفارقــــات حتــــى النهايــــة  مــــن يكشــــف الحقــــائق
  . كوميديا متوسطة اإلجادة واإلقناع

   ٢/١المماليك 
  ق م ١١٢)  س/  ت/  ماركو ( ١٩٦٥مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

،  ، صـــــالح نظمـــــى ، نبيلـــــة عبيـــــد ، عمـــــاد حمـــــدى عمـــــر الشـــــريف
،  ، صــــــــالح جــــــــاهين ، فـــــــاخر فــــــــاخر ، حســــــــين ريــــــــاض أمينـــــــة رزق
  . ، سامية رشدى ، أحمد الحداد محمد السبع

التــــى يمثــــل فيهــــا عمــــر ”  أيــــوب “ودة الوحيــــدة مــــن نوعهــــا قبــــل العــــ
ــــه للســــينما العالميــــة الشــــريف ــــورة .  ، فيلمــــا مصــــريا بعــــد تحول قصــــة ث

،  ، مــــا بــــين وزيــــر يتــــزعم الثــــورة ســــرا شــــعبية ضــــد طغيــــان المماليــــك
.  ، بســــبب اختطــــافهم لفتاتــــه ليلــــة العــــرس وشــــاب صــــار بطــــال شــــعبيا

، وال يعــــد تقييمــــا متكــــامال  عمــــل جيــــد فــــى حــــدود موضــــوعه المختــــار
  . لعصر حكم المماليك لمصر

    ٢/١الممثلة 
The Actress 

  ق أأ ٨٩)   ت  ( ١٩٥٣أميركا 
Metro Goldwyn Mayer. Screen Play: Ruth Gordon; 

>From Her Stage Play Years Ago.< DPh: Harold Rosson, 
A.S.C.; ADs: Cedric Gibbons and Arthur Lonergan. FE: 
George Boemler, A.C.E.; AstD: Jack Greenwood; MDn: 
Bronislau Kaper; RecSup: Douglas Shearer. SD: Edwin B. 
Willis, Emile Kuri; SpFx: Warren Newcombe; CDd: Walter 
Plunkett; Hair Styles: Sydney Guilaroff; MUpCreated: 
William Tuttle. P: Lawrence Weingarten. D: George Kukor. 

Spencer Tracy. Jean Simmons. Teresa Wright. In: ¤. 
With: Anthony Perkins, Ian Wolfe, Kay Williams, Mary 
Wickes. 
ـــــة  ـــــد والمتوســـــط رووث جـــــوردون كممثل ـــــل الجدي ربمـــــا يعـــــرف الجي

، لكـــــن األقـــــل شـــــهرة عنهـــــا هـــــو كونهـــــا ممثلـــــة فـــــى الســـــينما  عجـــــوز
، وبــــــاألحرى كونهــــــا مؤلفــــــة للمســــــرح  ١٩١٥الصــــــامتة منــــــذ العــــــام 

هــــــذا الفــــــيلم عــــــن مســــــرحية لهــــــا ثــــــم حولتهــــــا بنفســــــها .  والســــــينما
، وهــــى تــــدور أصــــال عــــن نشــــأتها هــــى فــــى ماساتشوســــيتس  للســــينما

فتــــــاة صـــــغيرة تملــــــك حلمــــــا واحــــــدا مســــــتعدة .  فـــــى بــــــدايات القــــــرن
.  ، هــــــو أن تصــــــبح ممثلــــــة للقتــــــال مــــــن أجلــــــه حتــــــى آخــــــر المــــــدى

، وأمامهــــــــا تريســــــــى  ة بحمــــــــاس محبــــــــبســــــــيمونز تــــــــؤدى الشخصــــــــي
،  عمالقــــــا فــــــى دور األب الــــــذى يتخــــــذ موقــــــف الــــــرفض لطموحاتهــــــا

ـــــــا ـــــــة ينحـــــــاز له ـــــــد اللحظـــــــة الجدي ـــــــه عن ـــــــوبين .  لكن ـــــــدورين المكت ال
، فالـــــــب شخصـــــــية دراميـــــــة  نفســـــــيهما زادا هـــــــذه المنافســـــــة اشـــــــتعاال

ــــة ــــاة أفضــــل ألســــرته حقيقي ، وفــــى نفــــس  ، موظــــف بســــيط يحلــــم بحي
ــــدى تمســــكا ــــى نشــــأ عليهــــا الوقــــت يب ــــالقيم الت ــــأتى  ب ــــدما ت ــــذا عن ، ول

ـــــار األول ـــــة ينتصـــــر االعتب ـــــة .  لحظـــــة الموازن ـــــين جدي ـــــل ب ـــــوازن جمي ت
ــــــا مــــــن الطقــــــوس والالزمــــــات  ــــــع أحيان ــــــى تنب الثيمــــــة وخفــــــة الظــــــل الت

، يقــــوم فيــــه بــــدور  أول أفــــالم أنتــــونى پيركنــــز.  األســــرية الغريبــــة نســــبيا
  . خليل البطلة محلى الطباع
   مملكة الثعابين

Tremors II —Aftershocks 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 

[MCA Home Entertainment] MCA Television Limited 
[Stampede Entertainment]. C: Meryl O’Loughlin. M: Jay 

Ferguson. Creature Fx Designed and Created: Alec Gillis 
and Tom Woodruff, Jr.  ↑ ExcCnslt: Gale Ann Hurd. CD: 
Rudy Dillon. Based on Chrs Created by Brent Maddock & 
S.S. Wilson & Ron Underwood. 

Fred Ward. ¤ Christopher Gartin. Helen Shaver. Marcelo 
Tubert. And Michael Gross -as Burt Gummer.  ↑ Marco 
Hernandez, Jose Rosario, Thomas Rosales. 

ــــع أو  ــــه تواب ــــزال ل ــــدان كزل ــــف يعامــــل الدي ــــوان الطري صــــدمات  ‘العن
ـــــة ـــــزال األصـــــلى هـــــو مـــــا حـــــدث فـــــى الجـــــزء األول  ’ تالي ، بينمـــــا الزل

تعـــــــود الديـــــــدان العمالقـــــــة لمهاجمـــــــة منطقـــــــة حقـــــــول .  ” رجفـــــــات “
ــــــى المكســــــيك ــــــرول ف ــــــاطن  بت ، ويســــــتدعى المســــــئولون صــــــائدها الق

.  دين إيــــــاه بثــــــروة ضــــــخمةوحيــــــدا فــــــى قلــــــب صــــــحراء نيفـــــــادا واعــــــ
الحملـــــــة تعتمـــــــد هـــــــذه المـــــــرة علـــــــى التقنيـــــــات العاليـــــــة مثـــــــل رصـــــــد 
ــــة حركــــة الجرابويــــدات تحــــت األرض ومثــــل  ــــن ثــــم رؤي ــــزازات وم االهت
شــــرك نمــــوذج ســــيارة بــــالتحكم عــــن بعــــد يفجــــر بعــــد ابــــتالع الحيــــوان 

المشــــكلة اآلن أن تلــــك الديــــدان بــــدأت تتصــــرف بــــذكاء أكبــــر .  لــــه
ـــــرفض الوقـــــوع فـــــى ا ـــــةوت ـــــات  لشـــــراك ثاني ـــــل وتحـــــور ذواتهـــــا لكائن ، ب

فــــــوق أرضــــــية متوحشــــــة أيضــــــا لكــــــن أصــــــغر نســــــبيا وتشــــــبه ضــــــفادع 
هـــــذه الكائنـــــات قـــــدمت بالعديـــــد مـــــن الخصـــــائص المثيـــــرة .  عمالقـــــة
،  ، كتكاثرهــــــا الــــــال جنســــــى واســــــتخدامها للحــــــرارة للرؤيــــــة لالهتمــــــام
دور داعــــم كوميــــدى جيــــد مــــن جــــارتين كالمســــاعد المغــــامر .  وغيرهــــا

لـــــذى تطـــــوع لمرافقـــــة البطـــــل بعـــــد ســـــنوات مـــــن االنبهـــــار بمغامرتـــــه ا
شيفــــــر باحثـــــة حفريـــــة تنقـــــب فـــــى المنطقـــــة حيـــــث تكتشـــــف .  األولـــــى

ـــــــدم ـــــــائق الق ـــــــرى ف ـــــــات للعصـــــــر الكمب ـــــــك الكائن ـــــــع  انتمـــــــاء تل ، وتق
  . تدريجيا مع البطل فى الحب
  المملكة المسحورة

  . ” القزم المغامر “:  انظر
  مملكة النساء 

  ق أأ ١١٠)   س/  سفير ( ١٩٥٥مصر 
ــــــيلم [ ــــــا ف ــــــات بهن ــــــالم قاســــــم وجــــــدى]  منتخب ــــــو :  حــــــوار.  أف أب

أنـــــيس :  مـــــدير اإلنتـــــاج.  قاســـــم وجـــــدى:  ؛ قصـــــة الســـــعود االبيـــــارى
:  مـــــــدير التصــــــــوير.  قاســـــــم وجـــــــدى:  مســـــــاعد اإلخـــــــراج.  حامـــــــد

ــــــــو:  تصــــــــوير >؛  مصــــــــطفى حســــــــن إحســــــــان :  إخــــــــراج.  < امبرت
  . فرغل

مــــــارى :  مــــــع.  شــــــكرى ســــــرحان ، ، زهــــــرة العــــــال إســــــماعيل يــــــس
ــــــب ــــــوال صــــــدقى مني ــــــد ، ل ــــــة شــــــاهين ، جمــــــاالت زاي ــــــى  ، فتحي ، ليل
ـــــادر إلهـــــام زكـــــى.  حمـــــدى ـــــوب ، نهـــــاد ن ـــــل ، هـــــانى أي ،  ، فيفـــــى نبي

ــــد الجــــواد ــــد الوهــــاب ليلــــى عب ــــة عب ـــــيكتوريا حبيقــــة ، فوزي ــــاء  ، ف ، وف
ــــة فهمــــى فيفــــى مــــاهر:  والمطربــــات.  شــــريف ؛  ، فاطمــــة علــــى ، نادي

ــــو ، كــــوثر شــــفيق فيفــــى ســــالمة:  والراقصــــات ــــين ميران وتهــــانى .  ، إيل
ــــز شــــوقى ــــدمان ، زوزو شــــافعى ، فاطمــــة عبــــد العزي ، بيــــا  ، بيكــــى فيل
  . ، أحمد لوكسر سترن

ــــة ــــديا فانتازي ــــة كومي ــــن لمحــــات ذكي ــــو م ، رغــــم ســــذاجتها   ، ال تخل
،  ، يتنكــــر الــــبطالن كنســــاء فيهـــــا مملكــــة كلهــــا مــــن النســـــاء.  ككــــل

، وال تنتهــــى إال بثــــورة  الحــــب تبــــدأ المتاعــــب حــــين يقــــع أحــــدهما فــــى
ثــــانى وآخــــر .  شــــعبية لتعــــود كــــل امــــرأة فــــى المملكــــة لبلــــدها األصــــلى

  . ” العمر واحد “انظر ـ  فيلم إلحسان فرغل 
  مملكة الهلوسة 

  ق م ١٢٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٣مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج

ـــــز حســـــين فهمـــــى ـــــد العزي ماجـــــدة ،  ، ســـــعيد صـــــالح ، محمـــــود عب
،  ، أحمــــــــد عدويــــــــة ، حســــــــن عابــــــــدين ، آثــــــــار الحكــــــــيم الخطيـــــــب

ــــد ،  ، حســــين الشــــربينى ، ممــــدوح مــــوافى ، بدريــــة الســــيد فاطمــــة عي
  . ، سامى العدل أحمد بدير

ــــــب العقــــــاقير ــــــق اجتمــــــاعى عــــــن تهري ، متوســــــط  عمــــــل جــــــاد كتعلي
ـــــا ـــــاع .  فني ـــــدف اإليق ـــــاء يســـــاعدان ضـــــابطا متنكـــــرا بع حمـــــاالن بالمين

،  حســــــين فهمــــــى ملفــــــت فــــــى دور األبلــــــة.  تهريــــــببأحــــــد أبــــــاطرة ال
ـــــآر خـــــاص لهـــــا ـــــاة تنضـــــم للعصـــــابة بســـــبب ث .  وماجـــــدة الخطيـــــب فت

هــــذا هــــو أول أدوار حســــن :  معلومــــة قــــد تكــــون طريفــــة بالنســــبة لــــك
ــــــدين فــــــى الســــــينما ــــــر مــــــن عقــــــد كامــــــل مــــــن  عاب ــــــك بعــــــد أكث ، وذل

  . األعمال التليفـزيونية والمسرحية
   ٢/١ممنوع الحب 

Amour Interdit 
  ق أأ ١١٥)  س/ ت /  السبكى ( ١٩٤٢مصر 

ـــــد الوهـــــاب ـــــم عب ـــــأليف.  فل ـــــاس عـــــالم:  ت محمـــــد  :  ســـــيناريو.  عب
ـــــد الوهـــــاب:  موســـــيقى.  كـــــريم ـــــاظر.  محمـــــد عب ـــــدين :  المن ـــــى ال ول
ـــــــاچ.  ســـــــامح ـــــــة:  مكي ـــــــدس الصـــــــوت.  حلمـــــــى رفل مصـــــــطفى :  مهن
  . محمد كريم:  إخراج.  محمد عبد العظيم:  التصوير.  والى

، عبـــــــد  ، مديحـــــــة يســـــــرى ، رجـــــــاء عبـــــــده د الوهـــــــابمحمـــــــد عبـــــــ
  . ، عزيزة بدر ، محمد أمين ، زينات صدقى الوارث عسر

ـــــان ـــــان متقاتلت ـــــان ريفيت ـــــى وهـــــو  عائلت ـــــن األول ـــــل بالصـــــدفة اب ، يتقاب
، وابنـــــــة الثانيـــــــة وهـــــــى متوحشـــــــة لالنتقـــــــام وتختـــــــار  يســـــــتهجن الثـــــــأر

إطـــار   ، أنـــت تعلـــم إنهمـــا ســـيقعان فـــى الحـــب فـــى الـــزواج طريقـــا لهـــذا
ــــب ــــدى محب وجــــرأة مشــــاهد مدهشــــة بالنســــبة للســــينما وربمــــا .  كومي

  . المجتمع المصرى أيضا فى ذلك الوقت المبكر
  ممنوع فى ليلة الدخلة 

  ق م ١٥٠)   س/  لورد ( ١٩٧٦مصر 
:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار.  أوســــــــكار فــــــــيلم]  صــــــــوت الفــــــــن [

هر مــــا:  مهنــــدس الــــديكور.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  فــــاروق صــــبرى
، كمــــال   ، محمــــود نصــــر وحيــــد فريــــد:  مــــديرا التصــــوير.  عبــــد النــــور

  . حسن الصيفى:  إخراج.  كريم
، نجــــوى  ، ســــمير غــــانم ، محمــــد رضــــا ، ســــهير رمــــزى عــــادل إمــــام

، وحيـــــــد  ، توفيـــــــق الـــــــدقن ، چـــــــورچ ســــــيدهم ، نبيلـــــــة الســـــــيد فــــــؤاد
ــــــاس ، شــــــفيق جــــــالل ســــــيف ــــــة  ، عــــــدلى كاســــــب ، أســــــامة عب ، فادي

،  ، فيفــــــــى عبــــــــده ، ســــــــيف اهللا مختــــــــار الصــــــــغير، نعيمــــــــة  عكاشــــــــة
  . نيللى:  الراقصة



٣٤٩  

ــــه شــــبح  ) ! جــــدا (كوميــــديا فــــارص  ــــذى يظهــــر ل ، عــــن العــــريس ال
أيضــــا .  حماتــــه التــــى ماتــــت وهــــى غيــــر موافقــــة علــــى زواج ابنتــــه منهــــا

عمـــــل طويـــــل وســـــر .  تظهـــــر لزوجهـــــا الـــــذى يريـــــد الـــــزواج مـــــن جديـــــد
ايـــــــة النجوميـــــــة أهـــــــم شـــــــىء أنـــــــه بد.  نجاحـــــــه يكمـــــــن فـــــــى العنـــــــوان
  . المنفردة والفائقة لعادل إمام

  ممنوع فى مدرسة البنات 
  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)  ماركو ( ١٩٨٦مصر 
  . السعيد مصطفى:  إخراج

، محمــــــــود  ، ســــــــميرة صــــــــدقى ، محمــــــــد الحلــــــــو إلهــــــــام شــــــــاهين
  . ، خيرية أحمد ، أحمد آدم القلعاوى

 بعضـــــهن يرغـــــب فـــــى.  مـــــدرس وســـــيم جديـــــد فـــــى مدرســـــة للبنـــــات
، وتســــــــتمر  ، النــــــــاظرة تريــــــــد أن تســــــــتأثر بــــــــه البنتهــــــــا الــــــــزواج منــــــــه

  . المفارقات الكوميدية المحببة على نحو عام
  ممنوع للطلبة 

  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٤مصر 
  . السعيد مصطفى:  إخراج

، أحمـــد  ، محمـــد رضـــا ، شـــويكار ، مهـــا أبـــو عـــوف ســـمير صـــبرى
ـــــة ـــــاهللا عدوي ـــــان ســـــليمان ، المنتصـــــر ب ـــــراهيم ، ، حن ، فـــــاروق  أمـــــل إب
  . فتح اهللا

مجموعــــة طلبــــة فــــى شــــقة يتنكــــرون كمدرســــين كبــــار الســــن لتــــدريس 
، يقبـــل والـــدها  ، يقـــع أحـــدهم فـــى حبهـــا جـــارتهم ابنـــة المعلـــم الثـــرى

ــــذين خطفوهــــا .  زواجهمــــا بعــــد إنقــــاذ البطــــل لهــــا مــــن أعــــداء أبيهــــا ال
  . قصة روتينية فى قالب كوميدى متوسط اإلمتاع

  قطيعا  ممنوع الوقوف
  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)  الشيخ ( ١٩٨٧مصر 
  . أحمد بدر الدين:  إخراج
، شــــعبان  ، ممــــدوح درويــــش ، أنــــور محمــــد ، محمــــد العربــــى رغــــدة
  . ، فيفيان صالح الدين ، عفاف حمدى حسين

ـــــــه زوج ســـــــبب عـــــــدم االنجـــــــاب ـــــــى زوجت ـــــــا ف ـــــــه  ، حب ، يهـــــــرب من
،  الفعـــــليحـــــدث هـــــذا ب.  ، حتـــــى تبـــــدأ حياتهـــــا مـــــن جديـــــد ويطلقهـــــا

  . ميلودراما عاطفية تقليدية.  ويكتب وصيته لها
   ٢/١من أجل امرأة 

  ق أأ ٨٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج

ــــد ، محمــــود المليجــــى ، عمــــر الشــــريف ليلــــى فــــوزى ،  ، آمــــال فري
  . ، يوسف فخر الدين فؤاد شفيق

لعظيمـــــة النســـــخة المصـــــرية مـــــن الكالســـــية الســـــينمائية األمريكيـــــة ا
، وال محـــــل لمقارنتهـــــا  ، جيـــــدة فـــــى حـــــد ذاتهـــــا ’ تـــــأمين مضـــــاعف ‘

باألصـــــل الـــــذى أكتســـــب أهميتـــــه مــــــن قـــــيم أخـــــرى بجانـــــب اإلثــــــارة 
، وتتفـــق معـــه  هنـــا أيضـــا ســـيدة تغـــوى موظـــف تـــأمين بحبهـــا.  الترقبيـــة

كمـــــدير .  علـــــى قتـــــل زوجهـــــا بعـــــد التوقيـــــع علـــــى وثيقـــــة تـــــأمين كبيـــــرة
ا أن البطـــــل يكتشـــــف طموحاتهـــــا ، كمـــــ الشـــــركة ال يستســـــلم بســـــهولة

  . الحقيقية
  من أجل حب آرون 

For the Love of Aaron 
  ق م ٨٩)  ت ( ١٩٩٥كندا ح 

Based on a true story. M: Lawrence Chragge. E: Rick 
Martin. PD: Ian Thomas. PD:: Iaan Thomas. DPh: Glen 
Macpherson, C.S.C. Co-ExcP: Stephen Cheikes. Pr: Bob 
Gray. ExcP: Marian Rees. W Peter Silverman. D: John Kent 
Harrison.  Exc in Charge of P: Anne Hopkins. C: Stuart 
Aikins, C.D.C. ExcP: Gene Miller. CD: Susan de Laval. 

Meredith Baxter -in. ¤. Str: Nick Mancuso. Keegan 
Macintosh. John Kapelos. Malcolm Stewart. Blu Mankuma. 
Matthew Walker. and Joanna Gleason -as Shirley.  Ftr: 
Michael Rogers, Janie Woods-Morris, Meridith Woodward. 
Tyler Thompson, Sheila Paterson, P. Lynn Johnson. 
القصــــــة الواقعيــــــة لمارجاريــــــت جيبســــــون كاتبــــــة الروايــــــات الناجحــــــة 

نهـــا فـــى ذات الوقـــت مصـــابة بـــأعراض فصـــامية  ، لك كنداـ  فـــى تورنتـــو 
ــــا عــــن الواقــــع ــــاب وواالنفصــــال أحيان ــــع  كالشــــرود واالكتئ ، وكــــذا الهل

ـــــاء (الصـــــوتى  ـــــل صـــــوت الحـــــرب وتحـــــاول االختب .  ، وهكـــــذا ) تتخي
هـــــى مطلقـــــة بســـــبب هـــــذا وترعـــــى ابنهـــــا صـــــبى المدرســـــة االبتدائيـــــة 
ـــــتفهم والنضـــــج واالحســـــاس بالمســـــئولية نحوهـــــا  ـــــدا شـــــديد ال الـــــذى ب

عــــدا ميلــــه للتغيــــب مــــن المدرســــة والــــذى علــــل بعــــد ذلــــك بهاجســــه  (
والـــــده شخصـــــية متزنـــــة لكـــــن ال .  ) الـــــدائم أنـــــه ســـــيعود فـــــال يجـــــدها

ـــه ـــم يعتـــد حتـــى زيارت ـــذكر ول ـــه عاطفـــة ت ـــربط االبـــن ب ـــد اآلن نقـــل  ت ، يري
ـــم مواردهـــا  ـــذات بعـــد تـــدهور أحوالهـــا الصـــحية ومـــن ث ـــه بال الحضـــانة ل

ســــله هــــو لهمــــا بطريقــــة غيــــر منطقيــــة  الماليــــة بخــــالف تبديــــدها مــــا ير 
مـــــــن حســـــــن حظهـــــــا أن تقابـــــــل طبيبـــــــا يـــــــرفض .  كمعظــــــم تصـــــــرفاتها

، وأن كــــل مــــا لــــديها مجــــرد اضــــطرابات  تشخيصــــها الســــابق كفصــــامية
ــــى مــــر بهــــا أبيهــــا فــــى الحــــرب الواقــــع أن .  مكتســــبة مــــن األهــــوال الت

يفضـــل شـــىء أكثـــر  ـ  أو حتـــى األب فيمـــا يبدوـ  أحـــدا مـــن المســـئولين 
ــــــة الصــــــبىمــــــن تح ــــــد رعاي ، والســــــباق اآلن أن  ســــــن حالتهــــــا وأن تجي

يحـــرز التقـــدم البطـــئ فـــى العـــالج مـــا يكفـــى لجعـــل المحكمـــة تعطيهـــا 
ــــى مــــن باكســــتر .  هــــذه الفرصــــة ــــالطبع هــــو اســــتعراض عضــــالت أدائ ب
ــــــن اللحظــــــات المــــــؤثرة ال ســــــيما حــــــول  فــــــى دور األم ــــــر م ، مــــــع كثي
، كلهـــــا إيجابيـــــات  ة، زائـــــد الدقـــــة الطبيـــــة الواضـــــح االبنـ  عالقـــــة األم

  . فى صالحه ككل
  من أجل حبى 

  ق أأ ١٣٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
ــــد األطــــرش ،  محمــــد عثمــــان:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم فري

ـــــدين ـــــاچ.  صـــــالح عـــــز ال ـــــد :  الموســـــيقى.  ســـــعيد الشـــــيخ:  مونت فري
.  عبـــــد الحلـــــيم نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  ، أندريـــــه رايـــــدر األطـــــرش
  . الشيخكمال :  إخراج

،  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، ليلـــــــى فـــــــوزى ، ماجـــــــدة فريـــــــد األطـــــــرش
  . آمال زايد

، ضــــــــعيفة فنيــــــــا رغــــــــم اســــــــم كمــــــــال  ميلودرامــــــــا عاطفيــــــــة غنائيــــــــة
ـــد األطـــرش الشـــيخ ـــه  ، وهـــذا متوقـــع مـــع فـــيلم فري ـــو وجهـــه ل ـــى ل ، حت

، فيقـــــع فـــــى  هـــــو مغنـــــى تصـــــاب زوجتـــــه بالشـــــلل!  هيتشـــــكوك نفســـــه
، فهــــل  األخيــــرة وتشــــفى األولــــىتمــــوت .  غــــرام جارتــــه وينجــــب منهــــا

  ؟ ترعى الطفل
  من أجل حفنة أوالد 

  ق أأ ١١١)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
.  أفــــــالم محمــــــد عمــــــارة]  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما [
.  محمـــــد مصـــــطفى ســـــامى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  ســـــامى غنـــــيم:  قصـــــة
:  إخــــراج.  محمــــد عمــــارة:  مــــدير التصــــوير.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ

  . إبراهيم عمارة
،  ، عقيلــــة راتـــــب ، ســــهير زكـــــى ، ســــهير المرشـــــدى رشــــدى أباظـــــة

، أحمــــــد  ، محمــــــد شــــــوقى ، إبــــــراهيم عمــــــارة عبــــــد المــــــنعم مــــــدبولى
،  ، علـــــــى المعـــــــاون ، عبـــــــد العظـــــــيم كامـــــــل ، رأفـــــــت فهـــــــيم شـــــــوقى

:  ، الطفــــــل ، مصــــــطفى حلمــــــى ، عــــــادل إســــــماعيل حســــــين عرابــــــى
  . نهاد:  ، الطفلة مصطفى:  ، الطفل عاطف:  ، الطفل هانى

ــــدرس بســــيط يعــــانى مــــن عــــدم اإلنحــــاب .  ، ويتــــزوج مــــن أخــــرى م
كوميـــــــديا .  ، وتســـــــوء أحوالـــــــه المعيشـــــــية اآلن ينهـــــــال قـــــــدوم األوالد

  . ، رغم األسماء خفيفة متوسطة الجاذبية
  ☺ من أجل حفنة دوالرات 

A Fistful of Dollars 
ق م  ٩٦)   س/   ف  ( ١٩٦٤؛ أسپانيا  ؛ ألمانيا الغربية  إيطاليا

  ] اإلنجليزية إضفاء  [
Aka: Per un Pugno di Dollori (OTitle). 
Jolly; Constantin; Ocean. M: Don Savio -[Ennio 

Morricone]. E: Bob Quintle -[Roberto Cinquini]. PD: 
Charles Simons -[Carlo Simi]. DPh: Jack Dalmas 
-[Massimo Dallamano]. S: Bob Robertson [Sergio Leone], 
Duccio Tessari, Mark Lowell. P: Harry Colombo -[Arrigo 
Colombo], George Papi -[Georgio Papi]. D: Bob Robertson 
[Sergio Leone]. 

Clint Eastwood, Marianne Koch, Johnny Wels -[Gian 
Maria Volonté], Wolfgang Lukschy, Joe Edgar -[Josef 
Egger], Antonio Prieto, Mario Brega, Carol Brown.   

، مـــــــــيالد اختــــــــراع اســـــــــمه  ، الجـــــــــو الخــــــــاص األســــــــلوبية العاليــــــــة
،  ، كلهــــا كلمــــات ســــهلة ولكنهــــا ال تصــــف شــــيئا الويســــترن ســــپاجيتى

إن !  ، مـــــا لـــــم نؤلـــــف كتابـــــا مســـــتقبال والتتوقـــــع أن نصـــــف لـــــك شـــــيئا
ـــونى عبقريـــة ولغـــز ومثـــار دائـــم للجـــدل ـــدنيا لي ،  تبهـــر بأفالمـــه ، كـــل ال

أو تنبهـــــر بعـــــد فـــــوات  (ربمـــــا إال أميركـــــا التـــــى يصـــــنع أفالمـــــه عنهـــــا 
انظر تقــــــــــدير األوســــــــــكار إليســــــــــتوود عنــــــــــدما كــــــــــرر ذات ـ  األوان 

أو انظـــــــر تحيـــــــة شـــــــارون ســـــــتون ”  لـــــــن أتســـــــامح “الشخصـــــــية فـــــــى 
ـــــه ســـــام ريمـــــى عـــــام ”  الحســـــناء والشـــــرس “ ، مـــــع  ١٩٩٥مـــــن توجي

ـــى ـــونى والت ـــوم  العلـــم أن كـــل أفـــالم لي ينظـــر لهـــا ككالســـيات مؤكـــدة الي
ـــــم تســـــم حتـــــى لألوســـــكار فـــــى أى فـــــرع علـــــى اإلطـــــالق ـــــزع !  ) ل انت

ـــه اآلالف مـــن أفـــالم  حـــق الحـــديث عـــن الغـــرب ـــم تتحـــدث عن ، كمـــا ل
ــــدا وغموضــــا وإيقاعــــات وعنــــف غيــــر  أصــــحابه ، خلــــق لــــه ســــحرا جدي

ـــــال  ـــــم يرهـــــا ال الواقـــــع وال الخي ـــــال أســـــماء كلهـــــا ل مســـــبوقة وأبطـــــال ب
ألخير لــــــــيس الســــــــينما األميركيــــــــة وحــــــــدها بكــــــــل كــــــــل نقصــــــــد بــــــــا (

إنــــــه خلــــــق .  ) الحواديــــــت األســــــطورية القديمــــــة عــــــن أبطــــــال الغــــــرب
غربـــــا مصـــــطنعا بنســـــبة مائـــــة فـــــى المائـــــة لكنـــــه بالضـــــبط الغـــــرب كمـــــا 

ـــــــه الســـــــينما ـــــــاب ذكـــــــاء :  ، أو بكلمـــــــة تحب ـــــــة وألع ـــــــه لمتع ـــــــد حول لق
ــــاء  وصــــمت وســــكون ، وكــــل شــــىء مــــن الممكــــن أن يثيــــر جنونــــك أثن

، يجعلـــــك تنتظـــــر ســـــاعتين  هـــــل تتصـــــور فـــــيلم ويســـــترن.  مشـــــاهدةال
، هــــذا مــــا فعلــــه فــــى فيلمــــه  ونصــــف مــــن اجــــل طلقــــة رصــــاص واحــــدة

، ثــــم إليــــك بعــــدها قطعتــــه  ” مــــن أجــــل مزيــــد مــــن الـــدوالرات “التـــالى 
بجــــوار هــــذين .  ” حــــدث ذات مــــرة فــــى الغــــرب “األســــتاذية العظمــــى 

صــــنعت حتـــــى ’  ـةبروفــــ ‘العملــــين نقــــدم لــــك هنــــا مـــــا نعتبــــره مجــــرد 
.  بأســـــماء مســـــتعارة لليـــــونى وفــــــولنتى وســـــاحر الموســـــيقى موريكـــــونى

، فهـــى  إذا كـــان ال بـــد مـــن القصـــة:  رائعـــة’  بروفــــة ‘لكـــن يـــا لهـــا مـــن 
ـــــــــدع أيضـــــــــا كوروســـــــــاوا  ـــــــــانى المب ـــــــــيلم الياپ ـــــــــأخوذة عـــــــــن ف شـــــــــبه م

حيــــــث عائلتــــــان يقــــــوم ذلــــــك الغريــــــب باللعــــــب علــــــى ’  يوچيمبــــــو ‘
شـــــف األمــــور وتظهـــــر التعهـــــات الحقيقيـــــة ، حتـــــى تتك الحبــــال بينهمـــــا

انظــــر للموجــــه بقيــــة .  التصــــوير فــــى أســــپانيا!  وتــــأتى المبــــارزة الخالــــدة
ــــدوالرات ــــة ال ــــدوالرات “:  ثالثي ــــد مــــن ال الطيــــب  “،  ” مــــن أجــــل مزي
، أعظـــــم أعمالـــــه عـــــن  ” المطـــــاردة القاتلـــــة “ثـــــم ”  والشـــــرس والقبـــــيح

، وفيلمــــه  ” مــــن أجــــل مزيــــد مــــن الــــديناميت “أيضــــا انظــــر .  الغــــرب
  . ” الرعب الدامى “بعنوان فـيديو  ١٩٨٤األخير عام 

  من أجل الحياة 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٧مصر 

ـــــــى [ ـــــــالم إيهـــــــاب الليث محمـــــــود :  قصـــــــة.  كوكـــــــب الشـــــــرق]  أف
ضـــــــــياء :  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  فكـــــــــرى رســـــــــتم:  مونتـــــــــاچ.  ســـــــــماحة
  . أحمد ثروت:  سيناريو وإخراج.  المهدى

،  ، نبيلــــة الســــيد ، عبــــد المــــنعم إبــــراهيم ويكار، شــــ رشــــدى أباظــــة
ــــدقن زهــــرة العــــال ــــق ال ــــد ســــيف ، توفي ــــة  ، كــــوثر العســــال ، وحي ، نادي
،  ، عبـــــد الـــــوارث عســـــر ، إبـــــراهيم ســـــعفان ، ليلـــــى علـــــوى أرســـــالن

، عبـــــــد الغنــــــــى  ، ليلـــــــى مجــــــــدى ، ناهـــــــد ســــــــماحة فاديـــــــة عكاشــــــــة
ــــراهيم نصــــر ، فكــــرى طــــه النجــــدى ــــة ، إب  ، ســــيف اهللا ، طلعــــت عطي
  . مختار

، يحــــــــاول ضــــــــم طفلــــــــين  الــــــــدقن رئــــــــيس عصــــــــابة نشــــــــل وســــــــرقة
، يهربــــــــان ويعيشــــــــان مــــــــع عبــــــــد المــــــــنعم  ١٩٦٧شــــــــردتهما حــــــــرب 

ــــراهيم ــــأتى رئــــيس العصــــابة  إب ــــدان فــــى الصــــحف وي ، حتــــى يعلــــن الوال
خلـــــــيط مضـــــــحك مـــــــن .  مـــــــع الشـــــــرطة طبعـــــــا فـــــــى مشـــــــهد النهايـــــــة

فـــــى فـــــيلم  ، الميلودرامـــــا والكوميـــــديا والتشـــــويق والتعليـــــق االجتمـــــاعى
  . ركيك للغاية

  من أجل خاطر پييت 
For Pete’s Sake 

  ق م ٩٠)   ت  ( ١٩٧٤أميركا 
Columbia [Restar]. PD: Gene Callahan. FE: Frank Keller, 

A.C.E. MComp: Stanley Shapiro. M: Arnie Butler. For 
Pete’s Sake Sung: Barbra Streisand. PD: Phil Feldman. 
DPh: Laszlo Kovacs. W: Stanley Shapiro, Martin Richlin. 
P: Martin Erlichmann, Stanley Shapiro. D: Peter Yates. 

Barbra Streisand. ¤. Michael Sarrazin. Estelle Parsons. 
Molly Dicon, William Redfield. Loui Zorich, Heywood 
Hale Broun, Richard Ward. 

دوالر كـــــى يضـــــارب بهـــــا زوجهـــــا  ٣٠٠٠رض زوجـــــة تقتـــــ:  بـــــروكلين
ــــى صــــفقة  تعجــــز عــــن الســــداد .  ’ بطــــون خنزيــــر ‘ســــائق التاكســــى ف

ـــــى القـــــروض لقـــــواده ـــــاع .  فيبيـــــع المراب ـــــة يب لمـــــا تفشـــــل كعـــــاهرة منزلي
تفشـــــل بـــــدورها ويبـــــاع القـــــرض للصـــــوص .  القـــــرض لقتلـــــة محتـــــرفين

ــــورك فــــى كــــل .  مواشــــى لكنهــــا تنطلــــق مــــن الشــــاحنة فــــى شــــوارع نيوي
، لكـــــن تـــــأتى  يرتفـــــع القـــــرض ألفـــــا حتـــــى أصـــــبح ســـــبعة آالفمرحلـــــة 

ــــة الســــعيدة ــــة طريفــــة الفكــــرة.  النهاي ــــديا محبب ــــل كومي ،  ، ونجــــاح هائ
لكـــــن ليســـــت مـــــن المســـــتوى شـــــديد اإللفـــــات المعتـــــاد مـــــن عبقريـــــة  

ـــــــرة كسترايســـــــند ـــــــة حاملـــــــة .  كبي ـــــــب البوليســـــــى للبطل مطـــــــاردة الكل
ارع نيـــــو يـــــورك القنبلـــــة فـــــى متـــــرو األنفـــــاق ومطـــــاردة األبقـــــار فـــــى شـــــو 

  . مشهدان مغرقان ال ينسيان
  من أجل الغد 

Pour Demain 
  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٩٢فرنسا 

Molécule; Atlantique Productions; France 2; La Sept. P: 
Henry Lange, Hubert Niogret. ¤.; >Based on the N: Joseph 
Conrad.< Adp: Dominique Fabre, Fabrice Cazeneuve. 
Dialogues: Dominique Fabre. MO: Michel Portal. DPh: 
Pierre Novion; Sd: Bruno Charier. D: Fabrice Cazeneuve. 

With. Michel Bouquet. Corlay Zahonero. Philippe 
Clevenot., Jean-Paul Comart. ¤. 

وى عنــــــه عامـــــا ويــــــر  ١٥أب ينتظـــــر ابنــــــه العائــــــب منـــــذ أكثــــــر مــــــن 
قصصـــــــا رائعـــــــة توقـــــــع فـــــــى غرامـــــــه فتـــــــاة اعتـــــــادت أن تســـــــاعد هـــــــذا 

عنـــــدما يعـــــود ينـــــزاح كـــــل الخيـــــاالت الجميلـــــة ويتضـــــح أنـــــه  .  الكهـــــل
، يــــرفض األب  كــــان أقــــرب لصــــعلوك متجــــول فاشــــل فــــى المكســــيك

، بينمـــــا الحـــــب فـــــى قلـــــب تلـــــك الفتـــــاة  التعـــــرف علـــــى شـــــكله أصـــــال
ـــزع  ـــدنيا شـــيئا ال ين ـــر مـــن ال ـــم ت ـــى ل ـــة الت فكـــرة .  بتلـــك البســـاطةالريفي

بارعــــــة ذكيــــــة ومســــــتعقدة عــــــن قصــــــة لچوزيــــــف كــــــونراد قــــــدمت فــــــى 
، لكـــــن جاذبيتهـــــا األصـــــلية تكفـــــى  قالـــــب بســـــيط بطـــــىء وغيـــــر مثيـــــر

  . لمواصلة مشاهدته
  ☺ من أجل مزيد من الدوالرات 

For a Few Dollars More 
ق م  ١٣١)   س/  الباشا  ( ١٩٦٥؛ ألمانيا الغربية  ؛ أسپانيا  إيطاليا

  ] اإلنجليزية إضفاء  [
Aka: Per Qualche Dollaro in Più (OTitle). 
PEA; Gonzales; Constantin. AF: Alberto Grimaldi 

-[=ExcP]. M: Ennio Morricone. E: Adriana Novelli, 
Eugenio Alabiso, Giorgio Ferralonga. PD: Carlo Simi. DPh: 
Massimo Dallamano. S: Luciano Vincenzoni, Sergio Leone. 
D: Sergio Leone. [UC: P: Sergio Leone, Fulvio Morsella]. 

Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Mafia Volonté, Jose 
Egger, Mara Krup, Rosemarie Dexter, Klaus Kinski, Mario 
Brega. 

مــــن أجــــل حفنــــة مــــن  “، بعــــد  ثــــانى فــــيلم عــــالمى الشــــهرة لليــــونى
ــــــدو  ــــــه”  الراتال ــــــرى أمام ــــــرج بمــــــا ي ــــــة المتف ، يصــــــل  التالعــــــب بمتع

كـــــل مشـــــهد .  ، فـــــى كـــــل تـــــاريخ الســـــينما إلحـــــدى ذرواتـــــه القصـــــوى
، رغــــم أن إطــــار الصــــورة شــــبه  إيقــــاع الهــــث وكثيــــف.  يحمــــل مفاجــــأة

موريكـــــونى عبقـــــرى موســـــيقى !  جامـــــد والحركـــــة شـــــبه معدومـــــة دومـــــا
لمــــــــزاج ، والــــــــذى ال ينطلــــــــق بمثــــــــل هــــــــذا ا ’ الخصوصــــــــى ‘ليــــــــونى 

ـــألق كمـــا ينطلـــق معـــه ـــا  المت ـــه قصـــة اخـــرى مســـتقلة فـــى التالعـــب بن ، ل
الســــينما بــــالمعنى الحرفــــى ’  حــــالوة ‘، و ، كــــل المشــــهيات الراقيــــة 

رغــــــم الــــــبطء الظــــــاهرى فــــــى .  ، موجــــــودة فــــــى كــــــل لحظــــــة للكلمــــــة
، وتمـــر  ، والـــدفع الـــدرامى قـــوى جـــدا فـــى األعمـــاق الحركـــة والكـــالم

، وأى حــــــذف يعنــــــى كارثــــــة  البصــــــر، كلمــــــح  نحــــــو الســــــاعتين وربــــــع
بلــــــدة إل پاســــــو حيــــــث :  القصــــــة بســــــيطة جــــــدا.  يســــــتحيل تــــــداركها

ــــــامض إيســــــتوود ــــــآت الغ ، يطــــــارد هــــــذه المــــــرة زعــــــيم  صــــــائد المكاف
ــــــائق الوحشــــــية  ـــــــولونتيه (عصــــــابة ف ــــــن أجــــــل المــــــال)  ف يشــــــاركه .  م

ـــــل ومتعارضـــــة ـــــة مختلفـــــة ب ـــــانون  المطـــــاردة ألســـــباب مجهول ، رجـــــل ق
الثالثـــــة رائعـــــون خاصـــــة فــــــولونتى الـــــذى رغـــــم .  )  كلييـــــف (ســـــابق 

ــــى غامضــــة ــــدمير ذات ــــة ت فــــى انتظــــار .  شراســــته يحمــــل رومانســــية ورغب
تلــــــك الطلقــــــة األخيــــــرة المرتقبــــــة وال تعــــــرف حتــــــى هــــــذه المــــــرة مــــــن 

ـــــة ـــــارزة األخيـــــرة!  ســـــيكونا طرفـــــى الحلب ـــــذاتها المب .  ، روعـــــة قائمـــــة ب
ى منــــــك ، وسيشـــــكو الكرســـــ متعـــــة ال تصـــــدق وال تحتمـــــل:  إجمـــــاال

،  أخيــــرا وكمفتـــــاح أوفــــر نســـــبيا لليــــونى وأفالمـــــه وفنـــــه.  بعــــد العـــــرض
حـــــدث ذات مـــــرة فـــــى  ‘انظـــــر الفـــــيلم المـــــذكور وكـــــذا آخـــــر األفـــــالم 

  . ] ” الرعب الدامى “ [’  أميركا
    ٢/١من أجل مزيد من الديناميت 

A Fistful of Dynamite 
  ق م ١٥٨)   س/  ت ( ١٩٧٢إيطاليا 

Aka: Duck, You Sucker (USOTitle). 
Rafran Cinematografica; Euro International Films 

[Miura]. AscP: Claudio Mancini, Ugo Tucci. St: Sergio 
Leone and Sergio Donati. S: Luciano Vincenzoni. S: Sergio 
Donati. S: Sergio Leone. E: Nino Baragli. DPh: Giuseppe 
Ruzzolini. MCompAndCond: Ennio Morricone. PSup: 
Claudio Mancini. P: Fulvio Morsella. D: Sergio Leone. 

Rod Steiger. James Coburn. Romolo Valli. ¤. With: Maria 
Monti, Rick Battaglia, Franco Graziosi. Jean Michel 
Antoine, Vivienne Chandler, David Warbeck. 

مــــن اجــــل  “،  ” أجــــل حفنــــة دوالراتمــــن  “بعــــد ربــــاعى الويســــترن 
حـــــدث  ‘،  ” الطيـــــب والشـــــرس والقبـــــيح “،  ” مزيـــــد مـــــن الـــــدوالرات
، يتقــــــدم ليــــــونى  ] ” المطــــــاردة القاتلــــــة “ [’  ذات مــــــرة فــــــى الغــــــرب



٣٥٠  

:  خطــــوة نحــــو القــــرن العشــــرين فــــى مســــيرته الزمنيــــة دقيقــــة التسلســــل
، أثنــــاء الثــــورة وقــــاطع طريــــق فقيــــر يحلــــم بســــرقة  ١٩١٣المكســــيك 

نــــك المدينــــة يجــــد ضــــالته فــــى ثــــورى أيرالنــــدى خبيــــر بـــــالمتفجرات ب
بتضـــــــح أن البنـــــــك لـــــــيس إال .  أتـــــــى لألنضـــــــمام للثـــــــورة المكســـــــيكية

ـــــدخل فـــــى الكفـــــاح ضـــــد  ســـــجنا ويصـــــبح اللـــــص بطـــــال ـــــدريجيا ي ، وت
أســــــلوب ليــــــونى .  الديكتاتوريــــــة ويتخلــــــى عــــــن حلــــــم الســــــفر ألميركــــــا
ـــــة ظـــــل ـــــة المضـــــمون بخف ـــــروى القصـــــة قوي ـــــارع ي عمـــــة بـــــأداء ، مد الب

البطلـــــين كـــــوبيرن استعراضـــــى الثقـــــة والـــــدهاء وســـــتايجر اللـــــص أعـــــوج 
، وموســــــــيقى موريكــــــــونى األجوائيــــــــة الجميلــــــــة  النطــــــــق شــــــــبه األبلــــــــه

الصــــــــورة المحوريــــــــة .  والموحشــــــــة معــــــــا عالمــــــــة مســــــــجلة ال تتكــــــــرر
بطـــالن ال يتفقـــان لكنهمـــا صـــادقان مـــع نفســـيهما وهـــذا فـــى :  للفـــيلم

الــــــزمن .  نظم بمـــــا فيهـــــا الثـــــورة، يجعلهمـــــا ضـــــد كــــــل الـــــ حـــــد ذاتـــــه
ــــة ــــى  المــــذكور للنســــخة اإليطالي ــــة إل ــــم اختصــــر فــــى النســــخ العالمي ، ث

  . ق ١٢١ق ثم  ١٣٨
  ☺  ٢/١من أجمل اللحظات 

As Good as It Gets 
  ق م ١٣٨)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٧أميركا 

TriStar [Gracie Films]. M: Hans Zimmer. E: Richard 
Marx. S: Mark Andrus and James L. Brooks; St: Mark 
Andrus. P: James L. Brooks, Bridget Johnson and Kristi 
Zea. D: James L. Brooks. 

Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinner, Cuba Gooding, 
Jr., Shirley Knight, Yeardlet Smith, Skeet Ulrich. 

الواقــــع أنــــه  (ولســــون فرصــــة لــــدور آخــــر فــــائق االنطــــالق لچــــاك نيك
ـــا جميعـــا ـــال مـــؤثرات  ) أكثرهـــا إنطالق ـــيلم إطالقـــا ب ، أضـــحت أنجـــح ف

مؤلــــف روايــــات رومانســــية رخيصــــة .  وبــــال نشــــاط فــــى تــــاريخ الســــينما
وقــــح اللســــان لمـــــدى يفــــوق الوصـــــف متبــــاهى الرجولـــــة متعــــالى علـــــى 

، أو  الجميــــــــع بكافــــــــة انتمــــــــاءاتهم العرقيــــــــة أو الجنســــــــية أو الدينيــــــــة
.  حتمعـــت فيـــه كـــل المقومـــات التـــى تجعلـــك تكرهـــهبكلمـــة شـــخص ا

ـــا ـــاده يومي ـــاد ارتي ـــدى اعت ـــان والمقهـــى ال ،  مـــن خـــالل شـــقته فـــى مانهات
يجــــد نفســــه متورطــــا تــــدريجيا فــــى عالقــــة مــــع اثنــــين أكثــــر نــــبال بكثيــــر 

ـــباله كمـــا هـــو ـــر المتزوجـــة ورســـام :  لدرجـــة أن ق ـــة المطعـــم األم غي نادل
ــــى مــــريض  ــــت وجــــريج (مثل ــــين هن ــــر  الرائعــــان هيل ــــع .  ) كين ــــت تتوق أن

ــــــع ــــــالمثليين مواقفــــــه نحــــــو الجمي ــــــالمرأة وب ــــــك ب ــــــالطبع .  ، فمــــــا بال ب
ــــة فــــداء روحــــى طويلــــة يخــــرج وقــــد تخلــــص بعــــدها مــــن   ســــيمر بمرحل

أفضـــــل مـــــا يمكـــــن  ‘كافـــــة تحيزاتـــــه واحتقاراتـــــه لمـــــا حولـــــه واكتشـــــف 
فـــــيلم عميـــــق المعـــــانى فـــــائق المتعـــــة مـــــا كـــــان .  ’ أخـــــذه مـــــن الحيـــــاة

ــــق كــــل هــــذا الســــح ــــالممثلين وحــــدهم بــــدون عبقــــرى التقــــاط ليحق ر ب
ــــــــن جهــــــــة والفلســــــــفية  ــــــــة م ــــــــة والدنيوي التفاصــــــــيل مفرطــــــــة البراجماتي

بـــــــرووكس صـــــــاحب .  چـــــــيمس إل:  والروحانيـــــــة مـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى
  . ] ” حائرة بين رجلين “ [’  أخبار اإلذاعة ‘

AA: A (Nicholson); As (Hunt);  
AAN: Pic; SptA (Kinner); SWDirectly for the Screen 

(Andrus and Brooks -S, Andrus -St); FE; OMl or 
ComedyScr. 

  من أحب 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . ماجدة:  إخراج
، فــــــاتن  ، نعيمــــــة وصـــــفى ، إيهـــــاب نـــــافع ، أحمـــــد مظهــــــر ماجـــــدة
  . ، زوزو ماضى ، عبد الخالق صالح الشوباشى

،  بقســـــوة آنـــــذاك، عوملـــــت  تجربـــــة ماجـــــدة الوحيـــــدة فـــــى التوجيـــــه
درامــــــا عاطفيــــــة !  فاضــــــطرت لنشــــــر إعالنــــــات تشــــــرح وجهــــــة نظرهــــــا

ـــة األحـــداث ـــأخوذة عـــن  ملحمي ـــريح “، م ـــدأ بوبـــاء  ” ذهـــب مـــع ال ، تب
سلســــــلة عالقــــــات بحــــــث عــــــن الحــــــب .  الكــــــوليرا وتنتهــــــى بــــــالثورة

،  ، هجرهـــــــا حبيبهـــــــا ، لبطلـــــــة مـــــــن أســـــــرة ثريـــــــة تشـــــــت واالســـــــتقرار
تلتقـــــــى بشـــــــاب جـــــــرىء .  تزوجـــــــت ومـــــــات زوجهـــــــا بـــــــالمرض ذلـــــــك

، ويتــــــــوالى مسلســــــــل  ، وتفشــــــــل فــــــــى إدارة أمــــــــالك والــــــــدها عابــــــــث
، بـــل أكثـــر مـــن أى  ، لكـــن أكثـــر مـــن الـــالزم ، عمـــل طمـــوح االنهيـــار

ذهـــب  ‘فـــيلم آخـــر فـــى التـــاريخ حيـــث لـــم يحـــاول أحـــدا قـــط محاكـــاة 
  ! ’ مع الريح

   ٢/١؟   من أطلق هذه الرصاصة
  ] تليفـزيونى  [ق م  ٩١)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 

ــــــون ــــــر.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفزي ــــــب الكبي إحســــــان :  قصــــــة الكات
:  مونتـــــــاچ.  مصــــــطفى إبــــــراهيم:  ســــــيناريو وحـــــــوار.  عبــــــد القــــــدوس
الموســــيقى .  محمــــود ســــامى خليــــل:  المنــــتج الفنــــى.  أحمــــد متــــولى

:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  جمـــــــــال ســـــــــالمة.  د:  التصـــــــــويرية واأللحـــــــــان
:  مكســــــــــاج ␡.  يوســــــــــف إبــــــــــراهيم:  المخــــــــــرج.  محمــــــــــود نصــــــــــر

.  د:  الموســــــــيقى التصــــــــويرية واأللحــــــــان.  ســــــــيد حامــــــــد/  مهنــــــــدس
:  ؛ مـــــؤئرات حيـــــة بهـــــاء چـــــاهين:  كلمـــــات األغنيـــــة.  جمـــــال ســـــالمة
تصــــميم المقدمــــة .  ســــعاد ســــعد:  مهندســــة ديكــــور.  حســــن الشــــاعر

ــــــة .  نيفـــــــين رشــــــدى:  ؛ جمــــــع تصــــــويرى نصــــــحى إســــــكندر:  والنهاي
  . محمد عباس:  تاجمدير اإلن.  أديب فؤاد:  مهندس الصوت

ـــــــان ␡ ـــــــة الفن .  وفـــــــاء عـــــــامر.  أنوشـــــــكا.  عـــــــزت العاليلـــــــى:  بطول
:  باالشـــــتراك مــــــع.  هـــــادى الجيـــــار.  شـــــوقى شـــــامخ.  أحمـــــد مـــــاهر
.  ، نبيــــل الغــــول عــــزت المشــــد.  حمــــادة عبــــد الحلــــيم.  علــــى عــــزب

، عبــــد الحــــى  ســــيد مصــــطفى.  ، ســــليمان حســــين حامــــد عبــــد العزيــــز
ــــة .  ، محمــــد عمــــار صــــالح ــــدين عــــامرراوي ــــة شــــمس ال ــــوال  ، نادي ، ن
  .  ، أحمد إسماعيل حسين الليث:  واألطفال.  هاشم

مصــــــرع صــــــاحب مجموعــــــة شــــــركات أمــــــام ســــــيارة رجــــــل بيــــــزنس 
ـــــــل أن تصـــــــدمه  آخـــــــر ـــــــات قب ـــــــه م ـــــــإذا بســـــــيدة شـــــــابة تشـــــــهد أن ، ف

يبـــــــدأ المـــــــتهم التحـــــــرى بنفســـــــه فيكتشـــــــف أن زوج هـــــــذه .  الســـــــيارة
وأنهمـــــــا يتعرضـــــــان  ، فـــــــى إحـــــــدى شـــــــركات القتيـــــــل الســـــــيدة يعمـــــــل

ـــــا مـــــن الشـــــركة ـــــف م ـــــدات متواصـــــلة بســـــبب اختفـــــاء مل هـــــى .  لتهدي
ـــارب ـــين شـــقق األق ـــنقالن ب ـــى  وأخوهـــا وابنهـــا يت ، بمـــا فيهـــا االنتقـــال إل

ــــــالتوازى  ــــــزنس يالحقانهمــــــا ب اإلســــــماعيلية بينمــــــا الشــــــرطة ورجــــــل البي
ـــة ـــالغ مـــن .  لكشـــف الحقيق ـــدين ومب تمثيـــل متوســـط مـــن الـــدورين القائ
، وخيــــــوط الحبكــــــة ال تســــــتقطب المشــــــاهد بالقــــــدر  مالطــــــاقم الــــــداع

، هـــذا ناهيـــك عـــن  ، وتوجيـــه متحـــذلق ســـاذج زاد الطـــين بلـــة الكـــافى

ـــه كأنـــه إعـــالن تليفــــزيونى عـــن  ـــدا وكأن العنـــوان الســـخيف أصـــال الـــذى ب
  . إنتاج مصر لفيلم غموض
  من أين لك هذا 

  ق أأ ١١٥)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٥٢مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

ــــوزىم ــــس ، مديحــــة يســــرى حمــــد ف ــــد شــــوقى ، إســــماعيل ي ،  ، فري
،   ، عبــــــد الســــــالم النابلســــــى ، زينــــــات صــــــدقى عبــــــد الــــــوارث عســــــر

  . كيتى
شخصــــية الرجــــل الخفــــى ألول مــــرة فــــى الســــينما المصــــرية مســــاعد 
،  أحـــــد العلمـــــاء يســـــتخدم ابتكـــــاره ليفضـــــح مـــــن يحـــــوم حـــــول حبيبتـــــه

ـــا ال يجـــد المـــ ـــذى صـــار خفي ـــى تعيـــدهبينمـــا صـــديقه اآلخـــر ال .  ادة الت
ــــــدة ــــــة جي ــــــديا خفيف ــــــارت  كومي ، والمــــــؤثرات الســــــينمائية البســــــيطة أث

  ! انبهارا واسعا آنذاك حتى بين النقاد
   ٢/١من البيت للمدرسة 

  ق م ٩٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٢مصر 
ــــيلم ــــة ف ــــد:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  جمهوري ــــدير .  عــــدلى المول م

  . ضياء الدين أحمد:  إخراج.  إبراهيم صالح:  التصوير
ـــــور الشـــــريف ، رشـــــدى أباظـــــة نجـــــالء فتحـــــى ،  ، محمـــــد رضـــــا ، ن
  . ، عبد السالم محمد أشرف عبد الغفور

ـــــى  ـــــأس بهـــــا ف ـــــات حســـــب تخصـــــص الموجـــــه ال ب ـــــا مراهق ميلودرام
ـــــل  حـــــد ذاتهـــــا ـــــه القديمـــــة مث ـــــدى مقارنتهـــــا بأعمال أيـــــن  “، ضـــــعيفة ل

ــــر .  ” المراهقــــات “و”  عمــــرى ــــرر بهــــا أحــــدهم وحــــين ي ــــة يغ فض طالب
  ؟ ، فهل تعترف هى يوجه االتهام لمدرستها.  الزواج تقتله
  الجاسوس … من

The Osterman Weekend 
  ق م ١٠٢)   س/    ف  ( ١٩٨٣أميركا 
  . ” قاهر الشيطان “:  ؛ س *ف

Lorimar Film Entertainment. DPh: John Coquillon, B.S.C. 
M: Lalo Schifrin. E: Edward Abroms, A.C.E., David 
Rawlins. AscP: Don Guest and E.C. Monell. P: Peter Davis 
and William N. Panzer. D: Sam Peckinpah.  ↑ C: Michael 
McLean and Ascs. MSup: David Franco. 

Rutger Hauer. John Hurt. ¤. Str: Craig T. Nelson. Dennis 
Hopper. Chris Sarandon. Meg Foster. Helen Shaver. Co-Str: 
Cassie Yates. Sandy McPeak, Christopher Starr. And Burt 
Lancaster.  ↑ Ftr: Cheryl Carter -as Marica Miller, John 
Bryson, Anne Henry, Kristen Peckinpah, Marshall Ho’o, 
Jan Triska, Hansford Rowe, Merete van Kamp. 

، جـــــاء ســـــئ الحـــــظ  لراحـــــلآخـــــر أفـــــالم عمـــــالق اإلثـــــارة والعنـــــف ا
، لدرجــــة يبــــدو معهــــا أنهــــم ال يقتنعــــون هنــــاك  تمامــــا نقــــديا وجماهيريــــا

ــــة الوســــيم هــــاور رجــــل مجتمــــع !  بــــأى فــــيلم ضــــد المخــــابرات المركزي
ــــــــاجح  ــــــــأن )  مــــــــذيع تليفـــــــــزيونى (ن ــــــــة ب توهمــــــــه المخــــــــابرات المركزي

ــــــدامى ـــــــيت أصــــــدقاءه الحميمــــــين الق ، واآلن كلهــــــم  ، عمــــــالء للسوف
كيــــــف .  حفــــــل نهايــــــة األســــــبوع فــــــى منزلــــــه المنعــــــزلفــــــى طــــــريقهم ل

ــــــــــف ــــــــــه االســــــــــتخبارات  ســــــــــينفجر العن ــــــــــف مــــــــــاذا تخطــــــــــط ل ؟ وكي
ــــا تقليديــــة عــــن االســــتخبارات لكــــن متقنــــة وممتعــــة !  ؟ بالضــــبط پارانوي

  . كفيلم تشويق
  من الجانى 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٤٤مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

ـــــة رزق ـــــور  ، عبـــــاس فـــــارس أمين ،  ، محمـــــود إســـــماعيل وجـــــدى، أن
  . إسماعيل يس

ـــــاجر العطـــــارة والقاضـــــى ـــــه ت ـــــه البني ، بشـــــرط أن  باشـــــا يوصـــــى بثروت
تشــــتعل الصــــراعات علــــى .  تــــؤول بعــــد ذلــــك ألبنائهمــــا الــــذكور فقــــط

ـــــوعظ األســـــرى  نحـــــو حـــــاد ، فـــــى هـــــذه الميلودرامـــــا ذات مضـــــمون ال
  . ليس لجمهور اليوم.  والدينى

مل ملحمة ع—من حروب النجوم إلى الچيداى 
  

From Star Wars to Jedi —The Making 
of a Saga 

  ]  ؛ اشتراك وثائقى [ق م  ٦٠)   — ( ١٩٨٣أميركا 
[HBO Movie] Lucasfilm. N: Mark Hamill.  W and D: 

Richard Schicked. ExcP: Howard Kazanjian, Sidney Ganis. 
E: Duwayne Dunham. AscE: Steve Starkey. M: John 
Williams. 
فــــيلم وثــــائقى كبيــــر عــــن الخطــــوات المختلفــــة لعمــــل ثالثيــــة حــــروب 

ــــدت   النجــــوم ــــأتى مــــن الشــــركة المنتجــــة وقــــد جن ــــه ي ــــه أن ــــع أهميت ، تنب
ــــــذه أو للظهــــــور  ــــــى السلســــــلة ســــــواء لتنفي كــــــل المواهــــــب المهمــــــة ف

، وهنـــــاك  علـــــى غيـــــر المتوقـــــع ال تشـــــغل الخـــــدع كـــــل الحيـــــز.  فيـــــه
ــــــة للوكــــــاس ، واأل حــــــديث عــــــن العناصــــــر األخــــــرى هــــــم مســــــاحة هام

ـــــــف وكموجـــــــه ـــــــالطبع الســـــــر  ليتحـــــــدث عـــــــن أفكـــــــاره كمؤل ، وهـــــــى ب
انظــــــر أفــــــالم السلســــــلة .  الحقيقــــــى للنجــــــاح األســــــطورى للسلســــــلة

ــــــابرة “،  ” حــــــرب الكواكــــــب “نفســــــها  ــــــة الجب عــــــودة  ‘و”  إمبراطوري
  . ” الجبابرة

  من خاف سلم 
  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)  بيتش ( ١٩٨٦مصر 
  . سباعىمدحت ال:  إخراج

ــــــى ــــــى الفخران ــــــوى يحي ــــــى عل ، مجــــــدى  ، جــــــالل الشــــــرقاوى ، ليل
  . وهبة

ـــــن خـــــالل قصـــــة موظـــــف ومـــــدير  ـــــوك م ـــــى تعـــــامالت البن الفســـــاد ف
ـــــات المـــــدير القـــــديم ـــــه يتصـــــدون لعالق ـــــد نزي ـــــون .  جدي إال إنهـــــم يقتل

ــــــين ــــــتهم الموظــــــف األم ــــــاع .  المــــــدير وي ــــــن الســــــجن لاليق ويهــــــرب م
ـــــى ـــــالمجرم الحقيق ـــــق اجتمـــــاع.  ب ـــــيلم تعلي ، لمـــــن يهـــــوون  ى صـــــارخف

الحســــــنة .  هــــــذه النوعيــــــة التــــــى لــــــم تنقطــــــع منــــــذ ســــــنوات االنفتــــــاح
  . الكبرى هى يحيى الفخرانى ودوره الرائع المعتاد

  من رضى بقليله 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . بهاء الدين شرف:  إخراج

،  ، محمــــود شــــكوكو ، عمــــر الحريــــرى ، شــــريفة مــــاهر نزهــــة يــــونس
  . ، عزيزة حلمى ، وداد حمدى لدينهدى شمس ا

هـــــــــو زوجتـــــــــا ’  قليلـــــــــه ‘.  كوميـــــــــديا خفيفـــــــــة متوســـــــــطة االمتـــــــــاع
ــــدا عنهمــــا البطلــــين ــــان عــــن مغــــامرة نســــائية بعي .  ، اللــــذين راحــــا يبحث

  ! لكن الزوجتين تالحقانهما
  ؟  من سوف يحب أوالدى

Who Will Love My Children? 
  ] ىتليفـزيون  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٣أميركا 

ABC. M: Laurence Rosenthal. E: Jerrold L. Ludwig. PD: 
James Hulsey. DPh: Thomas del Ruth. P: Paula Levenback, 
Wendy Riche. W: Michael Bartnan. D: John Erman. 

Ann-Margret, Cathrin Damon, Donald Moffat, Lonny 
Chapman, Patricia Smith, Jess Gsuna, Christopher Allport, 
Patrick Brennan, Soleil Moon Frye, Tracy Gold, Joel 
Graves, Rachel Jacobs, Robbie Kiger, Katie McClain, 
Hallie Todd, Bumper Yothers, Frederic Forrest. 
ــــة  ــــة وقعــــت فــــى أوتومــــوا بوالي ميلودرامــــا مســــتوحاة مــــن قصــــة حقيقي

يتضـــح أنهـــا ســـتموت  لســـيدة أم لعشـــرة أطفـــال ١٩٥٤أيـــوا فـــى عـــام 
وألن الـــــــزوج عامــــــــل بســـــــيط مصـــــــاب بإلتهــــــــاب .  بســـــــرطان الثـــــــدى

، تقــــــــوم األم بالبحــــــــث عــــــــن أســــــــر لتبنــــــــى  ) فوريســــــــت (المفاصــــــــل 
ــــــالطبع ــــــف هــــــو األول ب ــــــال أصــــــعب موق ــــــوثر  األطف ، ككــــــل عمــــــل م

ـــــة ــــــزيونى  للغاي ـــــى أول دور تليف ـــــت ف ـــــل مـــــن آن مارجري ـــــائق التمثي ، وف
  . ، وقد نالت عنه جائزة إيمى لها

  من شابه أباه 
Like Father, Like Son 

  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٧أميركا 
TriStar. P: Brian Grazer, D. Valdes. D: Rod Daniel. 
Dudley Moore, Kirk Cameron, Margaret Colin, Catherine 

Hicks, Patrick O’Neal, Sean Austin, Cami Cooper, Micah 
Grant, Bill Morrison, Skeeter Vaughan, Larry Sellers, Tami 
David, Maxine Stuart. 
ـــــه المراهـــــق  ـــــا يســـــتبدل عقـــــل أب جـــــراح شـــــهير مكـــــان ابن عقـــــار م

اآلن االبــــــن فــــــى .  الــــــذى يبحــــــث عــــــن فرصــــــة للخــــــروج مــــــع زميلتــــــه
مظهـــــر األب أمـــــام الجميـــــع وفـــــى جيبـــــه كـــــروت اعتمـــــاده يقـــــدر علـــــى 

ــــوفرة مــــن النســــاء ــــرز  الظفــــر ب ـــــ ، لكــــن المشــــكلة أن األب ال ــــن ال ين اب
، مــــــرة  ” آرثــــــر “أنــــــه .  ربيعــــــا ظاهريــــــا ال يريــــــد أن يفارقــــــه أبــــــدا ١٦

الغريـــب أن األكثـــر متعـــة هـــو !  أخـــرى لكـــن مـــع أب طفـــل هـــذه المـــرة
ــــه فــــى المدرســــة ــــاة ابن ــــل حي ــــدما يحت ــــر عن ــــم  مــــا يفعلــــه هــــذا األخي ، ث

يعـــــود ليؤنــــــب االبــــــن الحقيقــــــى الضـــــعيف فــــــى البيولوچيــــــا لمــــــا فعلــــــه 
  ! مكانه فى المستشفى
  من غير أمل 

  ق أأ ٩٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
  . حسن رضا:  إخراج

، محمـــــــــــود  ، شـــــــــــويكار ، كمـــــــــــال الشـــــــــــناوى مديحـــــــــــة يســـــــــــرى
،  ، نعيمـــــة وصـــــفى ، عبـــــاس فـــــارس ، عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم المليجــــى

  . عبد العليم خطاب
درامــــا عاطفيــــة تقليديــــة الموضــــوع عــــن الــــذى تخلــــى عــــن حبــــه مــــن 

ــــا ــــك ، أجــــل زواج أفضــــل مادي ــــى ذل ــــاء عل ــــوالى الفواجــــع بن هــــو .  وتت
مهنــــدس تــــزوج ابنــــة صــــاحب الشــــركة تاركــــا الممرضــــة التــــى عاهـــــدها 

ـــا ـــام كـــان طالب ـــزواج أي تســـقط الزوجـــة مـــن علـــى الســـلم وهـــى .  علـــى ال
  . ممثلون كبار مهدرون.  حامل وتصبح مشرفة اآلن على الموت

  من غير ميعاد 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 
  . أحمد ضياء الدين : إخراج

  . ، محمد سلطان ، محرم فؤاد ، سعاد حسنى نادية لطفى
فتاتـــان مـــات والـــدهما يتعـــرفن مـــن خـــالل تـــأجير ممتلكـــات األســـرة 

، يحــــــب كالهمــــــا نفــــــس الفتــــــاة  فــــــى األســــــكندرية بشــــــابين صــــــديقين
يرحـــــــل الثـــــــانى للقـــــــاهرة .  بينمــــــا تحـــــــب األخـــــــت الكبـــــــرى أحــــــدهما

ــــا ــــدريجيا يعــــدل  ويصــــبح مغني ــــة ، وت ــــدا للنهاي ــــه تمهي اآلخــــر اتجــــاه حب
ـــة صـــغيرة لكنهـــا .  الســـعيدة ـــاك أيضـــا أدوار أصـــغر لـــألم وأخـــت ثالث هن

ليســـت جوهريـــة فـــى تطـــور هـــذه الميلودرامـــا العاطفيـــة جيـــدة الخيــــوط  
  . ككل

  من فضلك وإحسانك 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)  ت ( ١٩٨٥مصر 
  . ناجى أنجلو:  إخراج

، هشــــام صــــالح  ، فــــايزة كمــــال ، هــــدى ســــلطان صــــالح ذو الفقــــار
، رأفـــت  ، صـــالح نظمـــى ، زيـــن العشـــماوى ] هشـــام ســـليم [ـ  ســـليم 
، عبــــد الوهــــاب  ، عــــزة لبيــــب ، وداد حمــــدى ، حســــن اإلمــــام فهــــيم

  . الحديدى
ــــى حبــــه ــــه حتــــى يصــــبح وكــــيال  شــــاب يفشــــل ف ، لكــــن يتمالــــك ذات

بعــــد قليــــل تأتيــــه صـــــدمة أفــــدح أن والــــده الموظــــف األمـــــين .  للنيابــــة
نجوميــــــة مطلقـــــة لهشــــــام ســــــليم فــــــى موضــــــوع .  صــــــار مرتشــــــيا دومـــــا

  . بطىء اإليقاع رغم بعض اللحظات المتألقة
  من القاتل 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
محمـــــد كامـــــل :  تـــــأليف وحـــــوار.  لـــــوتس فـــــيلم]  لـــــوتس للتوزيـــــع [

:  مهنــــــدس الصــــــوت.  عبــــــاس حلمــــــى:  مهنــــــدس الــــــديكور.  حســــــن
كمــــــال أبــــــو :  المونتــــــاچ.  ] نيفـــــــيو أورفــــــانيللى [ـ  نيفـــــــيو أورفــــــانللى 

ـــــــــــــدير التصـــــــــــــوير.  العـــــــــــــال ــــــــــــــيزى أورفـــــــــــــانللى :  م ــــــــــــــيزى  [ألف ألف
:  إنتــــــاج.  مصــــــطفى عبــــــد اللطيــــــف:  مــــــدير اإلنتــــــاج.  ] أورفــــــانيللى

  . حسن الصيفى:  إخراج.  أسيا



٣٥١  

،  محســــــن ســــــرحان.  ، وداد حمــــــدى ســــــميرة أحمــــــد]  : صــــــور [
إســــماعيل .  جميــــل عــــز الــــدين ، محمــــود المليجــــى.  حســــين ريــــاض

، رفيعـــــة  ، عـــــدلى كاســـــب رشـــــدى أباظـــــة]  : كتابـــــة . [ ¤ ↑.  يـــــس
ـــــوزى.  ، ســـــليمان الجنـــــدى الشـــــال ،  ، عبـــــد العظـــــيم كامـــــل عليـــــة ف

ــــــة حســــــن ــــــى النجــــــدى ، محمــــــد ســــــليمان بثين ــــــد الغن ، جمــــــال  ، عب
ــــــدين محمــــــود ــــــز ال ــــــد العزي ، ســــــعيد  ، أحمــــــد ســــــليمان ، ســــــلوى عب

  . ، أحمد فؤاد حسن
، حيــــث يــــتهم إســــماعيل يــــس  ، فــــى إطــــار تشــــويقى ديا هزليــــةكوميــــ

ـــة ُوجـــدت حافظـــة نقودهـــا معـــه ـــاة ثري ـــل فت ـــه  بقت ـــى أن ، ويصـــمم هـــو عل
هــــــذه التتابعــــــات .  صــــــاحب المحفظــــــة خوفــــــا مــــــن اتهامــــــه بالنشــــــل

  . بالذات ممتعة لحد كبير
  ☺ من قتل كيندى 

JFK 
  )  ةمحدود  (أأ /  ق م ١٨٨)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 

Warner Bros. [Ixtlan Corporation; Kitman Ho; Le Studio 
Canal +; Regency Enterprises; Alcor]. C: Risa Bramon 
Garcia, Billy Hopkins, Heidi Levitt. CD: Marlene Stewart. 
M: John Williams. Co-P: Clayton Townsend. E: Joe 
Hutshing and Pietro Scalia. PD: Victor Kempster. DPh: 
Robert Richardson. ExcP: Arnon Milchan. Based on the 
Books: On the Trial of the Assassins: Jim Garrison. And 
Crossfire, the Plot that Killed Kennedy: Jim Marrs. S: 
Oliver Stone & Zachary Sklar. P: A. Kitman Ho and Oliver 
Stone. D: Oliver Stone. 

Kevin Costner. ¤. Kevin Bacon. Tommy Lee Jones. 
Laurie Metcalfe. Gary Oldman. Beata Pozniak. Michael 
Rooker. Jay O. Sanders. And Sissy Spacek. Brian Doyle-
Murray, Gary Grubbs, Wayne Knight. Jo Anderson, Vincent 
d’Onofrio, Pruitt Taylor Vince. 

ــــــاريخ الســــــينما السياســــــيةالپاران ــــــا األعظــــــم فــــــى كــــــل ت ــــــيلم :  وي الف
،  الــــــذى وصــــــل بنظريــــــات اغتيــــــال كينيــــــدى إلــــــى الحــــــدود القصــــــوى

ــــاال ــــن النظريــــات خي ــــا المنضــــدة علــــى أوســــع مــــا ســــبقه م ، مثيــــرا  قالب
ـــذ عقـــود جبهـــة واســـعة تصـــدت .  أكبـــر ضـــجة عرفهـــا فـــيلم سياســـى من

ق فــــــى لــــــه علــــــى رأســــــها أعضــــــاء لجنــــــة واريــــــن التــــــى تولــــــت التحقيــــــ
، مؤكــــــدين أنهــــــا  ، ومــــــنهم چيرالــــــد فــــــورد الــــــرئيس األســــــبق االغتيــــــال

ـــــــة الرصاصـــــــة  ـــــــول مـــــــا يســـــــمى بنظري ـــــــل قب بـــــــذلت جهـــــــدا خارقـــــــا قب
، وأنـــه مـــا أســـهل تخيـــل وجـــود مـــؤامرة يشـــارك فيهـــا ماليـــين  الســـحرية
ــــاس ــــات مــــن .  ، لكــــن مــــا أصــــعب تحقــــق هــــذا الن ــــوا بالمئ وكــــذلك أت

ــــــيلم حــــــو  ــــــدات األخــــــرى ضــــــد نظريــــــة الف ــــــال كــــــان التفني ل أن االغتي
انقـــــالب ســـــلطة يعلـــــم بـــــه چونســـــون حتـــــى ال تتوقـــــف حـــــرب فــــــييتنام 

ـــــــــالى صـــــــــناعة أســـــــــلحة قـــــــــدرها  ـــــــــذاك ١٠٠وبالت ـــــــــون دوالر آن .  بلي
ــــب العــــام لنيــــو أورلينــــز عــــام  الحبكــــة محــــاوالت چــــيم جاريســــون النائ

ـــــك المـــــؤامرة ١٩٦٩ ـــــى تل ـــــة ف ـــــاء المدين ـــــات اشـــــتراك أحـــــد أثري .  إثب
، إال أن  ؤكــــــد لنظريــــــة أوليفـــــــر ســــــتونرغــــــم الضــــــعف الموضــــــوعى الم

ــــــع التوضــــــيب  ــــــالغين ال ســــــيما م ــــــة واســــــتحواذ ب ــــــع بحيوي فيلمــــــه يتمت
ـــــــاألبيض  ـــــــين لقطـــــــات تســـــــجيلية وأخـــــــرى مصـــــــورة ب الوميضـــــــى مـــــــا ب
واألســــود وثالثــــة مصــــورة بــــاأللوان فــــى إيقــــاع ال يهــــدأ وال يتوقــــف تمــــر 

، ومــــع العاطفيــــة البالغــــة لحظــــة  معــــه الســــاعات الــــثالث كلمحــــة بصــــر
نهايـــــة فـــــى مرافعـــــة جاريســـــون التـــــى تطالـــــب بالحقيقـــــة والديمقراطيـــــة ال

ــــه ــــة علــــى حكومت ، طبقــــا  وإعــــالء ســــلطة الشــــعب فــــى المعرفــــة والرقاب
ـــــــادىء األصـــــــلية ألميركـــــــا ـــــــة متفحصـــــــة .  للمب لكـــــــن مـــــــع إعـــــــادة رؤي

يمكنـــك أن تفســـر كـــل مـــن تلـــك الشـــكوك التـــى أثارهـــا الفـــيلم تفســـيرا 
تصــــرف فــــى ظــــل حالــــة مســــتقال خاصــــة مــــع فهــــم أن الجميــــع كــــان ي
، وأن أحـــــدا لـــــن يســـــمح  طـــــوارىء وجثـــــة رئـــــيس الجمهوريـــــة وســـــطهم

ـــا بواســـطة أربـــع لجـــان علـــى مـــدى   ٢٠بإعـــادة فـــتح التحقيـــق قتـــل بحث
  . عاما منها لجنة شكلها الكونجرس

AA: Cgr; FE. 
AAN: Pic; D; SptA (Jones); SAdp; OScr; Sd (Michael 

Minkler, Gregg Landaker, Tod A. Maitland. 

   ٢/١من القلب للقلب 
  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . بركات:  إخراج

،  ، ســــــراج منيــــــر ، دولــــــت أبــــــيض ، كمــــــال الشــــــناوى ليلــــــى مــــــراد
  . ، عبد الرحيم الزرقانى ، زوزو نبيل ، محمود المليجى منى

، الـــذى يحــــب فتـــاة دارت األيــــام بأســـرتها حتــــى  ابـــن األســـرة الثريــــة
التركيـــــز األساســـــى علـــــى .  ل فـــــى نـــــادى ليلـــــىصـــــارت فقيـــــرة تشـــــتغ

، مـــــع مناقشـــــات  تفاصـــــيل تزمـــــت األســـــر األرســـــتقراطية ضـــــد الحـــــب
  . مستفيضة حول الموضوع

.   من الملفات المختلطة لمسز بازيل إى
  فرانكوايلر 

From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil 
E. Frankweiler 

  ق م ١٠٥)   — ( ١٩٧٣أميركا 
Aka: The Hideaways (US Retitling). 
Cinema 5. M: Donald Devor. DPh: Victor J. Kemper. S: 

Blanche Hanalis. Based upon the N: E. L. Konigsburg. D: 
Fielder Cook. 

Ingrid Bergman, Sally Prager, Johnny Doran, George 
Rose, Georgann Johnson, Richard Mulligan, Madeline 
Kahn. 

ـــو جيرســـى مغـــامر  ـــين مـــن ني ة مســـلية ال ســـيما لألصـــغر ســـنا عـــن طفل
يعبــــران إلــــى نيــــو يــــورك لالختبــــاء فــــى متحــــف المتروپوليتــــان بحثــــا عــــن 

، أساســــــــا بنــــــــاء علــــــــى اقتــــــــراح الفتــــــــاة واســــــــعة االطــــــــالع  المغــــــــامرة
هــــــذا يقودهمــــــا لمحاولــــــة  .  والضــــــجرة مــــــن حيــــــاة األســــــرة والمدرســــــة

الســـــيدات  كشــــف ســــر تمثــــال غــــامض المصــــدر باعتــــه للتــــو إحــــدى
ـــــــان فـــــــى دور األخـــــــوين متناقضـــــــى .  للمتحـــــــف بريچـــــــر ودوران محبب

الشخصــــــية والتــــــى تقودهمــــــا هــــــذه الرحلــــــة ألول تقــــــارب بينهمــــــا فــــــى 
ـــــرة الشخصـــــية والغامضـــــة .  حياتهمـــــا برجمـــــان هـــــى تلـــــك الســـــيدة مثي

أعيـــــد تليفــــــزيونيا فـــــى منتصـــــف التســـــعينيات بممثلـــــة .  بعـــــض الشـــــىء
  . انظر بذات العنوانـ  اكول أخرى ال تقل كاريزمية هى لورين ب

.   من الملفات المختلطة لمسز بازيل إى
   ٢/١فرانكوايلر 

From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil 
E. Frankweiler 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩١)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
M: Ron Ramin. PD: Toby Corbett. DPh: Kees van 

Oostrum. E: Jim Oliver. P: David A. Rosemont. Co-ExcP: 
Brent Shields. ExcP: Richard Welsh. TP: Betty Goldberg. 
Based upon the N: E. L. Konigsburg. D: Marcus Cole.  
Co-ExcP: Charles G. Mortimer, Jr. C: Phyllis Huffman, 
>Olivia Harris.< CD: Dorothy Amos. 

Lauren Bacall. ¤ Jean Marie Barnwell. Jesse Lee. Miriam 
Flynn. Mark L. Taylor. And: M. Emmet Walsh -as Morris. 

 Ftr: Devon Gummersall, Del Hunter-White. Warren 
Munson, Everett Wong, Tim Haldeman. 

ــــــدة لفــــــيلم  ــــــذات العنــــــوان  ١٩٧٣إعــــــادة تليفـــــــزيونية جي ،  انظرـ  ب
فتـــــاة صـــــغيرة .  ئيسوالـــــذى قامـــــت فيـــــه إنجريـــــد برجمـــــان بالـــــدور الـــــر 

وأخوهـــا األصـــغر يهربـــان مــــن منزلهمـــا بضـــواحى نيــــو يـــورك إلـــى قلــــب 
تأخـــــذه األخـــــت للمبيـــــت خلســـــة .  المدينـــــة بهـــــدف المـــــرور بمغـــــامرة

ــــــان ــــــى متحــــــف المتروپوليت ــــــالى يشــــــهد المتحــــــف  ف ــــــوم الت ــــــى الي ، وف
تســــــلم تمثــــــال رخــــــامى لمــــــالك يشــــــك فــــــى أن صــــــاحبه هــــــو رســــــام 

يقـــــرران إجـــــالء لغـــــز التمثـــــال  . ونحـــــات الرينســـــانس مايكـــــل أنچلـــــو
ــــع ــــات حــــديث الجمي ــــذى ب ــــى  ال ــــزل الســــيدة الت ، ويقودهمــــا هــــذا لمن

ـــــر ـــــى هـــــذا المتحـــــف الكبي ـــــزاد تعمـــــدت أن يرســـــو عل ـــــى م ـــــه ف .  باعت
ـــوان جـــاء مـــن أنهـــا عـــرت عليهمـــا ســـاعة لتقليـــب ملفـــات مكتبتهـــا  العن

ــــة التــــى تحســــم أصــــل التمثــــال فــــيلم .  الضــــخمة والتــــى تحــــوى الوثيق
ـــــتمغـــــامرات طفول ـــــب طـــــوال الوق ـــــة محب ـــــار  ي ـــــع شخصـــــيات الكب ، م

األكثــــر لطفــــا مثــــل بــــاكول طاغيــــة الوجــــود مــــع خفــــة ظــــل خاصــــة فــــى 
ــــوان ــــن المتحــــف المــــذهول ممــــا  دور العن ــــدير أم ــــى دور م ــــش ف ، ووال

  . يفعله الطفالن بالمكان وبه
  ☺ ؟  من هى چوليا

Who Is Julia? 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)    ف  ( ١٩٨٦أميركا 

CBS. M: Robert Drasnin. E: Sidney Katz, A.C.E. Virginia 
Katz. PD: Al Rohm. DPh: Thomas Del Ruth. P: Philip 
Barry, Andrew J. Fenady, Walter Crauman. Based on the N 
Barbara S. Harris. TP: James S. Sadwith. D: Walter 
Crauman. 

Jeffrey de Munn. Jonathan Banks. Bert Remsen. And 
Mason Adams -as Dr. Gordon. 

، كــــــذا  ســـــيدة تحـــــاول إنقـــــاذ طفـــــل مــــــن حـــــادث تصـــــادم فتمـــــوت
ـــــه مـــــن الصـــــدمة ـــــى لجســـــد .  تمـــــوت أم ـــــون المـــــخ الســـــليم لألول ينقل

ــــــة ــــــة  الثاني ــــــن الثاني ــــــل جســــــم م ــــــة نق ، أو الصــــــياغة األدق أنهــــــا عملي
، وســــيعتبر أســـــطورة   درامــــا علميـــــة مــــن أرفـــــع طــــراز ممكـــــن.  لألولــــى
دقـــــــة مذهلـــــــة فـــــــى .  مجـــــــرد تنفيـــــــذ هـــــــذه العمليـــــــات فعـــــــالكبـــــــرى ب

، لكنهـــــا ال تعنـــــى شـــــيئا بجانـــــب إبـــــداع  التفاصـــــيل والحقـــــائق العلميـــــة
ـــيلم الحقيقـــى مـــاذا ســـيحدث نفســـيا واجتماعيـــا فـــى هـــذه الحالـــة .  الف
،  كيــــف يتقبــــل زوج األولــــى أن مــــن تشــــبه زوجتــــه ليســــت هــــى زوجتــــه

زوج الثانيـــــة أن  ، وكيـــــف يتقبـــــل وعليـــــه أن يفكـــــر فـــــى وجودهـــــا أصـــــال
يعــــيش معهــــا بجســــد جديــــدة كيــــف تتقبــــل هــــى علــــى األقــــل أن تكــــون 

ـــــانى مصـــــور مثقـــــف أقـــــل جمـــــاال ـــــزوج األول عامـــــل بســـــيط والث ،  ؟ ال
، الثــــــانى مـــــتفهم لكــــــل شــــــىء  األول يفهـــــم بــــــبطء وشـــــخص انفعــــــالى
ــــــنفس  لكــــــن شــــــعرة بســــــيطة يفشــــــل فيهــــــا ، هــــــى ممارســــــة الجــــــنس ب

ــــدري ــــر العواطــــف ت ــــن الكالســــية .  جيا تجاههــــاالحــــرارة الســــابقة وتفت م
أن كــــــل األشــــــخاص مهــــــذبون واخالقيــــــون ومتفهمــــــون وذوى مشــــــاعر 

ـــــة دائمـــــا ـــــة راقي ـــــذا ال يشـــــتتنا فـــــى أى متاهـــــات ميلودرامي ، وأرفـــــع  ، ل
المشـــكلة الحقيقيــــة التــــى .  الجميـــع هــــو الطبيــــب الـــذى قــــام بالعمليــــة

،   ، هــــى نصــــفه الثــــانى لــــن تصــــدق كيــــف فكــــر فيهــــا أصــــحاب الفــــيلم
ـــــف ســـــيغي ـــــر العكســـــى الـــــذى  ر الجســـــد الجديـــــد المـــــخكي ؟ أى األث

ســــــيعيد تشــــــكيل الســــــلوك النفســــــى للبطلــــــة بنــــــاء علــــــى المعطيــــــات 
، والمخطوطـــــــة لچـــــــيمس  هـــــــاريس.  القصـــــــة لباربـــــــارا س.  الجديـــــــدة

ــــى الكلمــــة ســــادويث.  س ــــع بمعن ،  ، وقــــد أدى كــــل منهمــــا عمــــال رائ
ن ، وتمثيــــــــل بــــــــارع مــــــــ باإلضــــــــافة التوجيــــــــه فــــــــائق اإلتقــــــــان واإلثــــــــارة

  . الجميع
   ٢/١؟  من يحصل على األصدقاء

Who Gets the Friends? 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٨أميركا 

CBS. M: Gary William Friedman. FEs: Joanne d’Antonio 
and Mark Stevens. PD: Rodger Maus. DPh: Bradford May. 
SupP: Andrew Gottlieb. W: Lila Garrett & Sandy Krinski. P 
and D: Lila Garrett. ␡ C: Eliza Simons, Wendy Kurtzman. 
AscP: Ruta Aras. Exc in Charge of P: Norman S. Powell. 

Jill Clayburgh. James Farentino. In: ¤. Str: Lucio Arnaz. 
Leigh Taylor Young. Robin Thomas. Laura Waterbury. 
James Sloyan. Greg Mullavey. Norman Parker. Melody 
Rogers. Thomas Callaway, Jenny Lewis, Tim Russ. Anna 
Maria Horsford, Stan Ivar, Fern Fitzgerald.  Ftr 
-inAlphOrder: Nina Aversen, Gene Castle, Robert Dawson. 
Deena Marie, Ken Olfson, Linda Porter, Hazel Shermet. 

ــــه مــــن  امة كــــارتوونطبيــــب أســــنان ورســــ  ، وصــــراع العنــــوان يقصــــد ب
ــــــة الطــــــالق ــــــى حال ــــــى األصــــــدقاء ف ــــــة .  سيحصــــــل عل شــــــخوص مثقف

وكتــــاب وناشــــرو كتــــب وأجــــواء صــــداقات تصــــنع هــــذه الكوميــــديا غيــــر 
ــــل ــــدة التمثي ــــة جــــدا لكــــن جي ــــة  البراق ــــة العميق ، ولهــــا لحظاتهــــا التأملي

  . أحيانا
  من يدفع الثمن 

  ] ـيديوف  [ق م  ١٠٠)  رينبو ( ١٩٨٦مصر 
  . محمد كامل:  إخراج

، رجــــــــــاء  ، ليلــــــــــى حمــــــــــادة ، محمــــــــــود مرســــــــــى مديحــــــــــة كامــــــــــل
  . ، ميمى جمال ، مريم فخر الدين الجداوى

، ثــــم يســــتمر فــــى االتصــــال بهــــا  البطـــل يصــــرع زوج البطلــــة بســــيارته
فكـــــــــرة ســـــــــبق .  ، حتـــــــــى يســـــــــفر األمـــــــــر عـــــــــن حـــــــــب ومســـــــــاعدتها

  . ، لكن التمثيل جيد معالجتها

   ٢/١ ؟ من يرعى المتجر
Who’s Minding the Store? 

  ق م ٩٠)   ت  ( ١٩٦٣أميركا 
[Paramount] York Pictures; Jerry Lewis Pictures. DPh: 

W. Wallace Kelley, A.S.C. AD: Hal Pereira, Roland 
Anderson; SD: Sam Comer, James Payne; MUpSup: Wally 
Westmore, C.R.S.; HairStyleSup: Nellie Manley, E.V.E.; 
AstD: Ralph Axness. E: John Woodcock; PMg: Bill 
Davidson; Dialogue Coach: Marvin Weldon; Men’s 
Wordrobe: Sy Devore, Nat Wise; Orch: Gus Levene; The 
Typewriter: Leroy Anderson. Technicolor Color Cnslt: 
Richard Mubller; SpPhFx: Paul K. Lerpaf, A.S.C.; 
ProcessPh: Farciot Edauart; SdRec: Lyle Figland, Charles 
Greenzbach. Costumes: Edith Head. M: Joseph J. Lilley; 
Cond: Irvin Talbot. AscP: Arthur P. Schmidt. S: Frank 
Tashlin and Harry Tugend; >St: Harry Tugend.< P: Paul 
Jones. D: Frank Tashlin. 

Jerry Lewis. ¤. Jill St. John, >Ray Walston, John 
McGiver, Agnes Moorehead.< Francesca Bellini, Fritz Feld, 
Nancykulp, Milton Frome, Peggy Mondo, Mary Trean, 
Isobel Elsom, Richard Wessel, John Abbott, Jerry Hausner, 
Kathleen Freeman, Richard Deacon. 

ــــة فاشــــل فــــى كــــل األعمــــال البطــــل شــــاب ، لكــــن ابنــــة صــــاحبة  أبل
ــــه واســــناد سلســــلة مــــن  متجــــر ضــــخم تقــــع فــــى غرامــــه تقــــرر األم تعيين

.  ، وبـــــالطبع الغبـــــاء هـــــو المنقـــــذ دائمـــــا المقالب لالنتقـــــام منـــــهـ  المهام
ــــــارص مســــــلية ــــــديا ف ــــــن ذكــــــاء أو أفكــــــار أعمــــــال  كومي ــــــل م ، وإن أق

  . أخرى لچيرى ليويس
  من يطفئ النار 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٢مصر 
ـــــى [ ـــــة للتجـــــارة والســـــينما]  أفـــــالم إيهـــــاب الليث .  المصـــــرية اللبناني

ــــــاچ.  فيصــــــل نــــــدا:  ســــــيناريو وحــــــوار ــــــز :  موســــــيقى ومونت عبــــــد العزي
ــــراهيم صــــالح:  مــــدير التصــــوير.  فخــــرى محمــــد :  قصــــة وإخــــراج.  إب
  . سلمان

حــــــة ، مدي ، وليــــــد توفيــــــق ، رغــــــدة ، آثــــــار الحكــــــيم فريــــــد شــــــوقى
  . ، نجاح الموجى ، أحمد خميس يسرى

، يرعــــــاه فــــــى  مغنـــــى شــــــاب هــــــارب مـــــن جحــــــيم الحــــــرب اللبنانيـــــة
، اآلن فقيــــــرا ومتنكــــــرا ويبيــــــع ألحانــــــه  القــــــاهرة ملحــــــن شــــــهير ســــــابق

.  ، وذلــــــك بعــــــد خروجــــــه مــــــن الســــــجن لقتلــــــه زوجتــــــه الخائنــــــة ســــــرا
،  عالقـــــة حـــــب مـــــع فتـــــاة ثريـــــة هـــــى فـــــى الواقـــــع ابنـــــة الملحـــــن هـــــذا

ــــــــى النهايــــــــة الســــــــعيدةوهكــــــــذا تتشــــــــ ميلودرامــــــــا .  ابك الخيــــــــوط حت
  . ، ال شىء مقنع ال شىء مثير عاطفية غنائية

  المنتقمون 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٥مصر 
  . يس إسماعيل يس:  إخراج

، صـــــــبرى  ، فــــــاروق الفيشـــــــاوى ، عــــــزت العاليلـــــــى ميرفــــــت أمـــــــين
  . ، أحمد دياب ، سلوى محمود عبد المنعم

ـــــــا نشـــــــاط متشـــــــا ـــــــاع ككـــــــل بكةميلودرام .  ، لكـــــــن متوســـــــطة االقن
شــــاب مشــــاغب يتــــزوج فتــــاة طيبــــة ويــــدخل الســــجن بعــــد ســــرقة كبيــــرة 

ـــه ـــبالد.  مـــع زميل ـــر مـــن الســـجن ومـــن خـــارج ال ـــه األخي ، وتســـتمر  يهرب
لعلــــــه كــــــان يقصــــــد كســــــب تعاطفنــــــا مــــــع .  مطــــــاردة الشــــــرطة لهمــــــا

  ! ، لكنه لم ينجح الزوجين البسيطين
  منتهى الفرح 

  ق أأ ٩٠)   س/   ىالليث ( ١٩٦٣مصر 
  . محمد سالم:  إخراج

، فـــــايزة  ، صـــــباح ، شـــــادية ، فريـــــد األطـــــرش محمـــــد عبـــــد الوهـــــاب
، محمــــــد  ، أمــــــين الهنيــــــدى ، حســــــن يوســــــف ، مهــــــا صــــــبرى أحمــــــد
، ثالثـــــــى أضـــــــواء  ، عبـــــــد الوهـــــــاب الـــــــدوكالى ، نجـــــــوى فـــــــؤاد رضـــــــا

  . المسرح
، ألن هـــذا نفســـه  طبعـــا لـــم يجتمـــع كـــل أولئـــك فـــى فـــيلم مـــن قبـــل

هـــــذا هـــــو اإلنتـــــاج الثـــــانى للقطـــــاع .  فيلمـــــا بـــــالمعنى المفهـــــوملـــــيس 
المؤسســـــــــــة المصـــــــــــرية العامـــــــــــة لإلنتـــــــــــاج الســـــــــــينمائى  ‘العمـــــــــــومى 

،  ” القــــاهرة فــــى الليــــل “، ينطبــــق عليهــــا كــــل مــــا ذكــــر فــــى  ’ العربــــى
ــــــا ــــــيمن يســــــتعد لحفــــــل زفافــــــه الحبكــــــة هن ــــــد مــــــن ال ، ويتعهــــــد  ، عائ

ـــــه ال يعـــــرفهم ، ل جـــــارهم الهنـــــدى أن يحضـــــر كـــــل أولئـــــك النجـــــوم كن
حــــــين تنهــــــار العــــــروس يبــــــدأ بالفعــــــل محاولــــــة إحضــــــار !  فــــــى الواقــــــع

  . هؤالء
   ٢/١المنحرفون 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٦مصر 
ـــــــيلم ـــــــة ف ـــــــد:  قصـــــــة.  جمهوري :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  عـــــــدلى المول

.  فكـــــرى رســـــتم:  مونتـــــاچ.  ، عـــــدلى المولـــــد أحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب
  . نيازى مصطفى:  خراجإ.  على خير اهللا:  مدير التصوير

،  ، حيــــــاة قنــــــديل ، ســــــعيد صــــــالح ، نــــــور الشــــــريف ناهــــــد شــــــريف
،  ، عمــــــاد حمــــــدى ، نبيلــــــة الســــــيد ، ناديــــــة أرســــــالن فاطمــــــة مظهــــــر

، عبـــــــد الحفــــــــيظ  ، خالـــــــد زكــــــــى ، محمــــــــد وفيـــــــق محمـــــــود عزمـــــــى
ـــــــا مـــــــوافى ، ناهـــــــد ســـــــمير التطـــــــاوى ـــــــو  ، صـــــــافى ، زكري ، مظهـــــــر أب

، أنـــور  ، نـــوال هاشـــم ة الشـــريعى، أمينـــ ، عبـــد العزيـــز خورشـــيد النجـــا
  . سيد زيان:  ، ضيف الشرف ، بثينة نصار مدكور

.  ميلودرامـــــا انحـــــراف شـــــباب تحولـــــت لخبطـــــة فائقـــــة غيـــــر متوقعـــــة
الخــــيط المحــــورى نســــبيا سلســــلة جــــرائم لشــــاب يحــــاول االنتقــــام مــــن 

، يتــــورط فيهــــا  اغتصــــاب ثــــم قتــــل بســــيارة.  قاتلــــة والــــده فــــى حــــادث
ــــــيس المب ــــــن رئ ــــــم اغتصــــــاب آخــــــر احــــــثصــــــديقه اب ،  وهكــــــذا.  ، ث

مجموعـــــة مـــــن الخيـــــوط الســـــاخنة :  تصـــــنع األفـــــالم الجماهيريـــــة جـــــدا
إعـــادة .  فـــى إطـــار مـــن الجـــرأة الجنســـية وبطـــاقم تمثيـــل كبيـــر محبـــب

، ممـــــا  اســـــتمرت وحـــــدها خمســـــة عشـــــر أســـــبوع ١٩٨٢عرضـــــه عـــــام 
،  يضـــــعه تأكيـــــدا ضـــــمن أنجــــــح خمســـــة أفـــــالم للســـــبعينيات الزاهــــــرة

  ! وزو والكرنك والمذنبونعقد الشجرة وز 



٣٥٢  

   ٢/١المنحوس 
Knock on Wood 

  ] بالفرنسية [ق م  ٧٥)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨١فرنسا 
Aka: La Chêvre (OTitle). 
[Gaumont] Gaumont; Fideline Films; Cokacine. W and D: 

Francis Veber. ¤. M: Vladimir Cosma. DPh: Alex Phillips, 
Jr., A.S.C. Camera Operator: Patrice Wyers; 1stAstD: 
Patrice Poiré; Script: Colette Crochot; C: Roger Pera. AD: 
Jacques Bufnoir. Sd: Bernard Rochut. E: Albert Jurgenson. 
PMg: Marc Goldstaub. And: Jacques Bourdon. <P: Alain 
Poiré.> 

Pierre Richard. Gérard Depardieu. ¤. Pedro Armendariz, 
Jr. Corynne Charbit, Maritza Olivares, André Valardy, 
Jorge Luke. Sergio Calderon. And: Michal Robin. 
ابنــــة صــــاحب شــــركة تختطــــف إلــــى المكســــيك وال يجــــد أبوهــــا بــــدا 
،  مــــن قبــــول نظريــــة أنهــــا منحوســــة ولــــن يجــــدها ســــوى منحــــوس مثلهــــا

ـــــــه  ـــــــدا موظـــــــف الحســـــــابات لدي ـــــــع  ) ريشـــــــار (أو تحدي ، فيرســـــــله م
ليبــــــدءا مغــــــامرات مــــــع )  ديپــــــارديو (المحقـــــق الخصوصــــــى المتــــــأفف 

،  إلـــــــخ…العصـــــــابات والعـــــــاهرات والســـــــجون وغابـــــــات المكســـــــيك 
ـــك إلـــى أن يتضـــح أن الفتـــاة ســـقطت طائرتهـــا ، ويبـــدآن فـــى وضـــع  ذل

المنحـــــــوس يظـــــــل منحوســـــــا عبـــــــر عشـــــــرات .  احتمـــــــال أنهـــــــا ماتـــــــت
، لكــــن ألن لــــدى  عنــــه المواقــــف وال يقــــل المحتــــرف المتعــــالى نحســــا

ــــــــــب ، فأنــــــــــت تعــــــــــرف أن النجــــــــــاح هــــــــــو  األول حســــــــــا مبهمــــــــــا طي
ــــل هــــذا.  مصــــيرهما .  كوميــــديا مســــلية ال ســــيما لعشــــاق ثنــــائى التمثي

ــــــد  ــــــا بع ــــــد أميركي انظر ـ  ســــــنوات  ١٠بفضــــــل نجاحــــــه الملمــــــوس أعي
  . ” الدنيا حظوظ “

  المنحوس 
  ق م ١٠٠)  س/  ت/  لورد ( ١٩٨٧مصر 
  . صالح حبيب:  إخراج
، محمــــد أحمــــد  ، عقيلــــة راتــــب ، أحمــــد بــــدير ، ســــمير غــــانم نــــورا

ـــــــى فهمـــــــى المصـــــــرى ـــــــوافى ، ليل ـــــــا م ـــــــو النجـــــــا ، زكري ـــــــر أب ،  ، مظه
  . هانى جابر:  ، الطفل ياسمين:  الراقصة

.  ، ويتزوجــــان رغــــم احتجــــاج أمهــــا ، خطيــــب لزميلتــــه موظــــف فقيــــر
ــــه ــــن حجرت ــــاف يطــــرد م ــــة الزف ــــا عــــن ليل  ، ومغامراتهمــــا المشــــتركة بحث

ـــــث مـــــأوى ـــــدى صـــــديقه العاب ـــــا ل ـــــدى األم ، يقـــــيم أحيان ـــــا ل .  ، وأحيان
  . وهكذا تسير مفارقات هذه الكوميديا المعتادة

   ٢/١منزل الرعب المجسم 
Amityville 3-D 

  ] أبعاد ثالثية [ق م  ٩٣)    ف/  س  ( ١٩٨٣أميركا 
  . ” الفزع الدامى “:  *؛ ف ” اللقاء الدامى “:  ف

Aka: Amityville III—The Demon (TVTitle). 
[Orion] Dino de Laurentiis. M: Howard Blake. FE: Frank 

J. Urioste, A.C.E. DPh: Fred Schuler. W: William Wales. P: 
Stephen F. Kesten. D: Richard Fleischer.  C: Feur & 
Ritzer. AD: Giorgio Postiglione. >CD: Clifford Capone. P. 
Illustrator: Maurice Zuberano. AstD: Joe Reidy. SpVFx: 
Gary Platek.< 

Tony Roberts. Tess Harber. Robert Joy. And Candy Clark 
-as Melanie. John Beal, Leora Dana, John Harkins. Lori 
Loughlin, Meg Ryan, Meill Barry, Pete Kowanko. 

ــــاق ــــه بالب ــــة ل ــــه ال عالق ــــى أن ــــنص عل لمــــاذا يصــــرون .  ينكــــل جــــزء ي
، بالضــــبط  هــــذه المــــرة لــــم يجــــدى االســــم كثيــــرا!  ؟ علــــى االســــم إذن

هنــــــا جعلــــــوا الــــــزوجين الشــــــابين !  مثلمــــــا لــــــم يجــــــدى اســــــم الموجــــــه
ـــدان مـــا يقـــال عـــن البيـــوت المســـكونة ـــوا جـــدا  يعان ـــة أنهـــم آمن ، والنهاي

صــــــحفى فــــــى مجلــــــة متخصصــــــة لكشــــــف دجــــــل المشــــــعوذين .  بهــــــا
تــــــــونى روبــــــــرتس نقــــــــيض  (باألشــــــــباح  ومحضــــــــرى األرواح وال يــــــــؤمن

ــــى الفــــيلم األصــــلى ــــرر شــــراء المنــــزل  ) لشخصــــية رود ســــتايجر ف ، يق
ــــــه عــــــرض بســــــعر  القــــــديم الــــــذى وقعــــــت بــــــه الحــــــوادث الســــــابقة ألن

، وتــــــرفض زوجتــــــه  تقــــــع حــــــوادث لزميلتــــــه المصــــــورة.  رخــــــيص جــــــدا
، وحــــــين تـــــــأتى ابنتــــــه للزيــــــارة مـــــــع صــــــديقاتها تغــــــرق فـــــــى  اإلنتقــــــال
ــــــرة ــــــدخالء ، والنه البحي ــــــة ظهــــــور مســــــخ بشــــــرى ليطــــــارد هــــــوالء ال اي
ال رعــــب يــــذكر ومــــؤثرات األبعــــاد  الثالثــــة غيــــر قويــــة األثــــر .  بشراســــة
ـــالى ـــا فـــى حـــد ذاتهـــا بالت ـــدة تقاني ـــانى فـــيلم يعـــرض .  ، وإن كانـــت جي ث

انظــــر قائمــــة األجــــزاء فــــى المــــدخل الخــــاص بــــالفيلم .  بهــــا فــــى مصــــر
 . ” عونالبيت المل “األصلى والذى يحمل هنا عنوان 

    ٢/١ ١٣المنزل رقم 
  ق أأ ٩٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج

، لـــــــــوال  ، محمـــــــــود المليجـــــــــى ، عمـــــــــاد حمـــــــــدى فـــــــــاتن حمامـــــــــة
،  ، عبـــــد الـــــرحيم الزرقـــــانى ، فـــــردوس محمـــــد ، ســـــراج منيـــــر صـــــدقى

  . عمر الجيزاوى
ــــارة تشــــهدها الســــينم ــــل هــــذا اإلتقــــان واالث ا أول درامــــا غمــــوض بمث

ــــأتى بالموضــــب المجيــــد إلــــى عــــالم .  المصــــرية أيضــــا هــــو أول فــــيلم ي
ــــــه ــــــة التوجي ــــــه الفني ــــــه طيلــــــة حيات ــــــذى يســــــير علي .  ، ورســــــم خطــــــه ال

ـــة بالفعـــل ، وهـــى علـــى نحـــو أو آخـــر مســـتقاة مـــن  القصـــة جريمـــة كامل
ــــــة  ــــــور   “أجــــــواء وشخصــــــيات كالســــــية التعبيريــــــة األلماني مقصــــــورة دكت

ـــــب يســـــتخ.  ” كاليجـــــارى ـــــدفع وســـــيطا ويقـــــوم بهـــــا طبي ـــــويم لي دم التن
ــــع زوجــــة القتيــــل .  الرتكــــاب جريمــــة قتــــل ليقتســــم بوليصــــة التــــأمين م

ــــــــه بمســــــــاعدة  ــــــــات براءت ــــــــدس الضــــــــحية إثب ــــــــة المهن الحبكــــــــة محاول
، حتـــى النهايـــة المثيـــرة لمحاولـــة الطبيـــب قتلهـــا فـــوق كــــوبرى  خطيبتـــه
اســـتغاثة مـــن  “عامـــا  ٣٣انظـــر تحيـــة مصـــرية جميلـــة لـــه بعـــد .  إمبابـــة
  . ” اآلخرالعالم 

  منزل العائلة المسمومة 
  ق م ١٥٥)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٦مصر 

مصـــــر للتوزيـــــع ودور  اللبنانيـــــة للتجـــــارة واالســـــتثمار الســـــينمائى  [
إســــماعيل :  قصــــة.  ] إنترناشــــيونال فــــيلم [ـ  ســــمير صــــبرى ]  العــــرض

عبــــد :  إدارة اإلنتــــاج.  أحمــــد صــــالح:  ســــيناريو وحــــوار.  ولــــى الــــدين
ــــــز  ــــــىالعزي ــــــاهر عل ــــــاج  . ، أشــــــرف م ــــــى اإلنت جــــــرجس :  أشــــــرف عل
:  موســــــيقى تصــــــويرية.  مجــــــدى كامــــــل:  مهنــــــدس الصــــــوت.  فــــــوزى

ــــاچ.  عمــــار الشــــريعى ــــد الســــالم:  مونت ــــدير التصــــوير.  رشــــيدة عب :  م
محمـــــــد عبـــــــد :  إخـــــــراج.  ســـــــمير صـــــــبرى:  إنتـــــــاج.  ســـــــعيد شـــــــيمى

  . العزيز
ة  تحيـــــــ.  يســـــــرا.  ســـــــمير صـــــــبرى.  فريـــــــد شـــــــوقى.  ناديـــــــة لطفـــــــى

ـــــــاتم.  كاريوكـــــــا ـــــــد ســـــــيف.  هي ـــــــد اهللا إســـــــماعيل.  وحي فكـــــــرى .  عب
ســــــيد .  ، ســــــيف الــــــدين محمــــــد خيــــــرى.  ، صــــــالح نظمــــــى أباظــــــة
ــــراهيم.  ، عليــــة عبــــد المــــنعم صــــادق ــــراهيم ســــهام إب ــــا إب ، كــــوثر  ، ثري
، اينــــاس  ، يوســــف العســــال ، عــــاطف بركــــات ســــامى عطايــــا.  رمــــزى
المـــــــــنعم ، عبـــــــــد  ، زيـــــــــزى ســـــــــعيد عـــــــــزت عبـــــــــد الجـــــــــواد.  شـــــــــلبى

ــــــدى المرصــــــفى .  ، أحمــــــد طــــــه ، مصــــــطفى الطــــــوخى ، صــــــباح البلي
  . ، ياسمين عبد العزيز كريم عبد العزيز:  واألطفال

منـــزل أســــرة ثريــــة حافلــــة بصـــراع المــــال وكــــذا االنتهازيــــة والشــــهوات 
يطيـــــــر فــــــوق عشـــــــها شـــــــاب .  إلـــــــخ…المكبوتــــــة وضـــــــياع الشــــــباب 

’  خـــــادم ‘مـــــأخوذ عـــــن .  لكـــــن إلـــــى حـــــين’  فرصـــــة عمـــــره ‘يعتبرهـــــا 
، لكــــــن بعــــــد جعلهــــــا  چوزيــــــف لــــــوزى بمفهــــــوم الــــــدراميات المشــــــتعلة

ــــــت ــــــى نفــــــس الوق ــــــة ف ــــــد انقطــــــاع .  خاوي ــــــة بع ــــــة للبطل  ٨عــــــودة طيب
  . سنوات عن التمثيل

  المنزل الغامض
  . ” مقبرة الدم “:  انظر

  ☺  منزل الغرباء 
House of Strangers 

  ق أأ ١٠٤)   ت  ( ١٩٤٩أميركا 
Twentieth Century Fox. Screen Play: Philip Yordan; 

>Based on a N -[I’ll Never Go There Again]: Jerome 
Weidman.< M: Daniele Amfitheatrof; DPh: Milton Krasner, 
A.S.C. AD: Lyle Wheeler, George W. Davis; SD: Thomas 
Little, Walter M. Scott; FE: Harmon Jones; WardrobeDn: 
Charles leMaire; Orch: Maurice de Packh; Recg Largo al 
Factotum: Lawrence Tibbett, MUpArtist: Ben Nye; 
SpPhFx: Fred Sersen; Sd: W.D. Flick, Roger Heman. P: Sol 
C. Siegel. D: Joseph L. Mankiewicz. 

Edward G. Robinson, Susan Hayward, Richard Conte -in. 
¤. With: Luther Adler, Paul Valentine, Efrem Zimbalist, Jr., 
Debra Paget, Hope Emerson, Esther Minciotti, Diana 
Douglas, Tito Vuolo. 
حبكـــــة بالغـــــة التفـــــرد واألصـــــالة أصـــــبحت أساســـــا ألكثـــــر مـــــن ذى 

ــــــال  مــــــن ذات ”  رمــــــح مكســــــور “أبرزهــــــا نســــــخة ويســــــترن  (فــــــيلم ت
أنهـــــا ال تعـــــدو فـــــى  ، رغـــــم ) المنـــــتج والمؤلـــــف بعـــــد خمـــــس ســـــنوات

ـــــة علـــــى  ـــــر مـــــن مجـــــرد تنويع ـــــر أكث ـــــل األخي ـــــر ‘التحلي ـــــك لي .  ’ المل
تكمــــــن البراعــــــة فــــــى القــــــدرة علــــــى خلــــــق درامــــــا حقيقيــــــة المعاصــــــرة 

)  روبينســــــون (األب :  ، مــــــن ذات القالــــــب وعاليــــــة المصــــــداقية معــــــا
مصــــرفى نيــــو يــــوركى مــــن أصــــل إيطــــالى عصــــامى النشــــأة بــــدأ حالقــــا 

ــــدير .  ال للمحتــــاجين مــــن صــــغار النــــاسوتحــــول إلــــى إقــــراض األمــــو  ي
.  المصــــرف بأبنائــــه الثالثــــة األقــــل موهبــــة معــــامال إيــــاهم كــــدمى بلهــــاء

ـــع  ـــن الراب ـــا االب ـــانونى مســـتقل الشخصـــية نســـبيا)  كـــونتى (أم ،  فهـــو ق
ـــه ســـبع ســـنوات ـــى ســـجن مدت ـــه إل ـــودى ب ـــده ت خـــالل .  لكـــن والءه لوال
ــــــك ويعيــــــدون انشــــــائه علــــــ ــــــاء علــــــى البن ى نحــــــو هــــــذا يســــــتولى األبن

ـــــانونى ـــــاملون  عصـــــرى وق ـــــى يع ـــــة الت ، ويمـــــوت األب احساســـــا بالمهان
أميركا حيـــــث أنـــــاس ال ـ  داخلـ  قديمـ  هكـــــذا هـــــى درامـــــا عالم.  إيـــــاه بهـــــا

وهــــــذه براعــــــة  (زالـــــوا دون شــــــعور مــــــنهم يعيشــــــون بمــــــوروثهم البــــــالى 
أخــــرى فـــــاألب ذاتـــــه يبــــدو شـــــديد التمســـــك باكتســــاب نمـــــط الحيـــــاة 

رى الحقيقـــــى الـــــذى يـــــدخل للصـــــورة هـــــو العنصـــــر العصـــــ.  ) الجديـــــد
ـــأتى   ـــورك ت ـــو ي ـــاة فـــى ني ـــايير الحي ـــى تعـــيش طبقـــا ألحـــدث مع المـــرأة الت
كزبونــــة للبطــــل المحــــامى وتــــدريجيا يقعــــان فــــى الغــــرام ويتــــرك خطيبتــــه 

، ولقطــــــة النهايــــــة أن يــــــرحال ســــــويا فــــــى ســــــيارة حديثــــــة  مــــــن األســــــرة
ثيفــــة ال ككـــل متعــــة ك.  تـــاركين لألخــــوة األشــــرار مـــالهم وعــــالمهم كلــــه

، وهــــو بالنســــبة لمــــانكيويتس مجــــرد فــــيلم رائــــع آخــــر  تكــــاد تحتمــــل
واألكثر جمــــــــاال ربمــــــــا بــــــــاألبيض ـ  ال ســــــــيما بــــــــين أفالمــــــــه األولــــــــى 

ــــة  واألســــود ــــة وكاريزمي ــــدفقا وحيوي ــــر ت ، وبالنســــبة لروبينســــون فهــــو أكث
ــــــــادة ــــــــة المعت ــــــــن مســــــــتوياته الرفيع ــــــــى م ــــــــايوورد  حت ــــــــر له ، ذات األم

ــــا ــــ.  المشــــرقة دوم ــــى بع ــــذى لــــم يبق ــــا وال د هــــذا كــــونتى المــــدهش حق
  . يحظ بدور بمثل هذه الجودة قط

   ٢/١منزل الفزع 
The Amityville Curse 

  ]  فـيديو  [ق م  ٩١)   يونايتد ( ١٩٩٠كندا 
Allegro Films. PD: Richard Tasse. DPh: Rodney Gibbons. 

OM: Milan Kymlicka. E: Franco Battista. S: Michael 
Krueger and Norvell Rose. StAdp: Michael Krueger, Doug 
Olson and Norvell Rose. Based on the B The Amityville 
Curse: Hans Holzer. ExcPs: A.B. Goldberg and Tom Berry. 
P: Franco Battista. D: Tom Berry. 

Str: Kim Coates. Dawna Wightman. Helen Hughes. David 
Stein. Intrd: Anthony Dean Rubes -as Bill. AlsoStr: 
Cassandra Gava -as AbigailSpApr: Jan Rubes. 

Attempt to cash in on the Amityville name with a strictly 
ho-hum story (based on Hans Holzer’s book) about the 
house with a life of its own. Without interesting special 
effects there’s no point to this one at all. Released directly to 
video. [RIVO 

،  ، واألول بــــــال رقــــــم يربطــــــه رســــــميا بهــــــا الخــــــامس فــــــى السلســــــلة
ـــــــزيونية واحــــــدة ــــــة أفــــــالم ســــــينمائية وتليف ــــــد ثالث ،  واألول للفـــــــيديو بع

ـــــــر األميركـــــــى ـــــــا لتلخـــــــيص كـــــــل .  وأيضـــــــا األول غي ـــــــر هن ـــــــل أكث المي
ـــــالم الســـــابق ـــــدى للجـــــزء األف ـــــن خـــــالل خـــــيط الحبكـــــة التقلي ـــــا م ة مع

، وهـــــو حبكــــة األفعـــــال الشــــريرة لمنـــــزل  األول الوحيــــد فـــــائق النجــــاح
”  المـــــــــراودة “نركيبـــــــــة الفـــــــــيلم الكالســـــــــى للنـــــــــوع  (ضـــــــــد ســـــــــكانه 

هنـــا زوجـــان يأتيـــان للمنـــزل لقضـــاء عطلـــة نهايـــة أســـبوع مـــع .  ) انظرـ  
س ، فتبـــــــــــدأ األصـــــــــــوات والكـــــــــــوابي مجموعـــــــــــة مـــــــــــن أصـــــــــــدقائهما

ــــــــــالهم ــــــــــر أصــــــــــوات األبطــــــــــال وأفع ــــــــــات المســــــــــوخية وتغي ،  والتجلي
ــــــــى  ــــــــة القديمــــــــة الت ــــــــا أن الفــــــــيلم أراد تقــــــــديم الخلفي والتلخــــــــيص هن

، وهــــــى حادثــــــة شــــــنق  يفتــــــرض أنهــــــا تفســــــر كــــــل أهــــــوال األميتيفـــــــيل
الواقـــــع لكـــــل فـــــيلم فــــــى  (قديمـــــة تمـــــت علـــــى شـــــجرة مواجهـــــة لـــــه 

بقيـــــــة  . ) السلســـــــلة تفســـــــيره الخـــــــاص للمنبـــــــع األصـــــــلى لألحـــــــداث
.  الفــــــيلم هــــــى المواجهــــــات العنيفــــــة بــــــين األبطــــــال والقــــــوى الشــــــريرة

انظــــر قائمــــة األجــــزاء فــــى المــــدخل الخــــاص بــــالفيلم األصــــلى والــــذى 
  . ” البيت الملعون “يحمل هنا عنوان 

    ٢/١منزل الكروت 
House of Cards 

  ق م ١٠٧)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
Penta [A&M Films]. M: James Horner. E: Walter Murch. 

PD: Peter Larkin. DPh: Victor Hammer. S: Michael Lessac; 
ScreenSt: Michael Lessac and Robert Jay Litz. P: Dale 
Pollock. Lianne Halfon, Wolfgang Glattes. D: Michael 
Lessac. 

Kathleen Turner. Tommy Lee Jones. Park Overall, Shiloh 
Strong, Asha Menina, Esther Rolle, Michael Horse, Anne 
Pitoniak. 

، حيـــــث  درامـــــا نفســـــية طمـــــوح تكـــــاد تقـــــف علـــــى أعتـــــاب الخيـــــال
طفلــــة صــــغيرة شــــاهدت والــــدها عــــالم اآلثــــار يســــقط صــــريعا مــــن فــــوق 

األحــــــــداث قـــــــرب الحــــــــدود المكســــــــيكية وقريــــــــب .  أحـــــــد الجبــــــــال
للطفلـــــــة منتمـــــــى لقبائـــــــل المايـــــــا يخبرهـــــــا أن أباهـــــــا يوجـــــــد اآلن فـــــــى 

ـــــــى نفســـــــها.  القمـــــــر ـــــــنكص الطفلـــــــة عل ، وتصـــــــمت عـــــــن الكـــــــالم  ت
تتســـــلق ســـــطح المنـــــزل )  تيرنـــــر (مشـــــهد مبكـــــر أخـــــاذ لــــألم .  قطعيــــا

بينمــــــا هــــــذه ال تكــــــف عــــــن الصــــــراخ )  آشــــــا مينينــــــا (النقــــــاذ ابنتهــــــا 
)  ليـــــى چـــــونز (يـــــأتى طبيـــــب مدرســـــة االبنـــــة .  بطريقـــــة روتينيـــــة بـــــاردة

اللحظـــــــــة هـــــــــذه .  ويحـــــــــل المشـــــــــكلة مـــــــــن حيـــــــــث اليتوقـــــــــع أحـــــــــد
.  الكوميديـــــة تكـــــون المنطلـــــق لتتبـــــع العقـــــدة المأســـــاوية لتلـــــك االبنـــــة

تبنـــــى بيتـــــا بارعـــــا مـــــن كـــــروت اللعـــــب تبـــــدأ األم المهندســـــة المعماريـــــة 
ـــــى تحليلـــــه بواســـــطة الحاســـــوب وتقانـــــات الواقـــــع شـــــبه الحقيقـــــى ،  ف
.  لتصــــل فــــى النهايــــة أنهــــا قصــــدت حلزونــــا علــــى قمتــــه كــــارت القمــــر

ممتــــــع وآســــــر للغايــــــة !  ؟ الحلــــــزون فعــــــالمــــــاذا لــــــو بنــــــت األم هــــــذا 
، لكنـــــــه تأكيـــــــدا لـــــــيس لكـــــــل  وثالثـــــــى التمثيـــــــل فـــــــائق االســـــــتحواذية

واللمســــات .  ، ولــــم ينــــل ســــوى عــــروض ســــينمائية رمزيــــة المشــــاهدين
ــــة  ــــة العالي ــــرق العمــــق (العلمي ــــل النفســــى مغ )  ال نقصــــد مجــــرد التحلي

مــــن  ، مثــــل اســــتخدام لغــــة للتخاطــــب ذات الصــــفة الرياضــــيايتة البحتــــة
مجــــرد األعــــداد األوليــــة واســــتطاعة الطفلــــة ذكــــر أحــــدها يتكــــون مــــن 

، ومثــــل اإليحــــاء أن ذلــــك البيــــت الــــورقى قــــد يكــــون نســــقا  رقمــــا ١١
ـــــدما يقـــــف .  رياضـــــيا خاصـــــا يفـــــوق القـــــدرات البشـــــرية ـــــم عن ـــــه العل إن

ــــــوق بشــــــرية ــــــاب ف ــــــى أعت ــــــيلم .  عل ــــــه بف ــــــة ل ــــــذات  ١٩٦٩ال عالق ب
  . العنوان

   المنسى 
  ق م ١٠٥)  س/   لورد/  ت ( ١٩٩٣مصر 

أفــــــالم ]  العالميــــــة للتليفزيــــــون والســــــينما أفــــــالم وحيــــــد حامــــــد  [
المخـــــــــــرج .  حمـــــــــــدى الـــــــــــزين:  إدارة اإلنتـــــــــــاج.  وحيـــــــــــد حامـــــــــــد

ـــــــل عزيـــــــز:  مكســـــــاچ مهنـــــــدس.  أشـــــــرف فـــــــائق:  المســـــــاعد .  جمي
مــــــودى :  موســــــيقى تصــــــويرية.  رشــــــدى حامــــــد:  مهنــــــدس الــــــديكور

مـــــدير .  عـــــادل منيـــــر:  مونتـــــاچ.  محمـــــد زيـــــن:  منـــــتج فنـــــى.  اإلمــــام
شــــريف :  إخــــراج.  وحيــــد حامــــد:  تــــأليف.  محســــن نصــــر:  تصــــوير
  . عرفة

، مصـــــطفى  ناهـــــد جبـــــر.  كـــــرم مطـــــاوع.  يســـــرا¤ .  عـــــادل إمـــــام
أحمــــــد :  ضــــــيوف الفــــــيلم.  ، صــــــالح عبــــــد اهللا أحمــــــد آدم.  متــــــولى
ـــــب ـــــا:  … . رات ـــــدين:  … . دين ـــــى ال ـــــدى عـــــالء ول .  ، محمـــــد هني

،  حســـــــنى عبـــــــد الجليـــــــل.  ، عائشـــــــة الكيالنـــــــى صـــــــافيناز الجنـــــــدى
.  ، محمــــود عبــــد اللطيــــف ، حجــــاج عبــــد العظــــيم حمــــدى الســــخاوى

  . ، زهير صبرى ، أحمد الدلة ، نبيل الهوارى بيير توفيق
عامــــــل ســــــكك حديديــــــة كــــــل حلمــــــه ممارســــــة الجــــــنس مــــــع امــــــرأة 

ــــــة  ــــــة راقي ــــــه مــــــع كــــــل الشــــــهيرات  (جميل وتعــــــود ممارســــــته فــــــى خيال
، تتعطــــل أمــــام كشــــكه أثنــــاء ورديتــــه الليليــــة  ) يــــاتالمصــــريات والعالم

ســـــيارة مـــــديرة مكتـــــب رجـــــل بيـــــزنس حســـــناء هاربـــــة مـــــن حفـــــل أقامـــــه 
ــــــــاألخير يعجــــــــب بهــــــــا ويطلبهــــــــا ــــــــى فــــــــإذا ب ــــــــونير عرب ــــــــوالى .  لبلي تت

محـــــاوالت رئيســـــها اســـــتعادتها مـــــن هـــــذا الكشـــــك المجـــــاور لقصـــــره 
.  فــــى بدايــــة طريــــق الصــــعيد وذلــــك الســــتكمال الغــــرض مــــن الحفلــــة

ـــة إلـــى العنـــف مـــع كـــل منهمـــاي ـــراوح هـــذا مـــن المالطف ، والنتيجـــة أن  ت
تتعلـــق هــــى بهـــذا الشــــهم رقيــــق الحـــال الــــذى ال يخطـــر ببالــــه التفكيــــر 

وحبكـــــــة النهايـــــــة اقتحـــــــام البطـــــــل .  بمثيالتهـــــــا ســـــــوى فـــــــى األحـــــــالم
جــــو شــــبه ســــيريالى كابوســــى يــــدور معظمــــه .  للقصــــر لتخلــــيص البطلــــة

ــــــة واحــــــدة ومكــــــانين فقــــــط دم تجســــــيدا مكثفــــــا لبعــــــد ، ليقــــــ فــــــى ليل
وبراعـــــــة وحيـــــــد حامـــــــد أن جديتـــــــه .  محـــــــدد مـــــــن الحيـــــــاة المصـــــــرية

ــــــاول شــــــقا  النافــــــذة فــــــى الحــــــديث عــــــن هــــــذا المجتمــــــع المنهــــــار تتن
ـــد  واحـــدا فـــى الفـــيلم الواحـــد ، وذلـــك بأصـــالة وتصـــويب لجـــزء مـــن كب

، مـــن  هـــذا هنـــا هـــو الحرمـــان الجنســـى وكيفيـــة التكيـــف معـــه.  األزمـــة
ـــــــالم خـــــــالل النمـــــــوذج المســـــــا ـــــــذى ينســـــــحب للمجـــــــالت واألف لم ال

والصــــــور بحثــــــا عــــــن الجمــــــال المفقــــــود فــــــى الوســــــط المحــــــيط بــــــه 
،  تتابعـــــات البدايـــــة كوميديـــــة مغرقـــــة ترســـــم مالمـــــح الثيمـــــة الجنســـــية (

لكــــــن قــــــرب النهايــــــة يتشــــــعب الفــــــيلم لتلــــــوح أحيانــــــا الكليشــــــيهات 
، أو مونولــــوج محاكــــاة ســــاخرة يــــتقمص فيهــــا البطــــل  الطبقيــــة النمطيــــة

بمعنـــــى آخـــــر هـــــو فـــــيلم عـــــن القـــــبح .  ) ة الـــــرئيس الســـــاداتشخصـــــي
ـــــــن  والجمـــــــال ـــــــى أو كـــــــاد م ـــــــذى اختف ، أو بدقـــــــة جمـــــــال المـــــــرأة ال

، مــــــع تلمــــــيح شــــــبه صــــــريح لقضــــــية الحجــــــاب  المجتمــــــع المصــــــرى
والرائــــع أن يشــــمل .  وانصــــراف المــــرأة المصــــرية عــــن تجميــــل نفســــها

ـــــة باالســـــم لمعظـــــم جمـــــيالت الســـــينما المصـــــرية ـــــ تحي ـــــود الت ى ، للعق
ألهــــم جمــــالهن فيهــــا أحــــالم الشــــباب البســــيط الــــرافض أن يــــدفن حيــــا 

، وكـــــذا  يســـــرا فــــى ذروة اشــــراقها األنثــــوى.  فــــى القــــبح المحــــيط بــــه
دينــــا التــــى تمثــــل شخصــــيتها الحقيقيــــة كنجمــــة يحلــــم البطــــل بممارســــة 

  . الجنس معها
   ٢/١منطقة األهوال 

Lord of Illusions 
  ق م ١٢٢)  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 

United Artists [Seraphim]. C: Sharon Howard-Field. 
ExcPs: Steve Golin and Sigurjon Sighvatsson. M: Simon 
Boswell. CD: Luke Reichle. E: Alan Baumgarten. PD: 
Stephen Hardie. DPh: Ronn Schmidt. P: Joanne Sellar and 
Clive Barker. W for the Screen and D: Clive Barker.  ↑ 
AscP: Anna C. Miller. SpMUp and VFxSup: Thomas C. 
Ranone; NixMUpAndFxCreated: Steve Johnson. SpFx 



٣٥٣  

Coordinator: Lou Carlucci -FTsEFx, Inc. SpVFx: Fantasy II 
Film Effects. AddPh: Ken Arlidge. 

Scott Bakula. Kevin J. O’Connor. Famke Janssen. Vincent 
Schiavelli. Barry Del Sherman, Sheila Tousey. Joel 
Swetow, Joseph Latimore, Susan Traylor. And Daniel von 
Bargen. 

ــــى الســــحر وتعلــــيم :  ١٩٨٢عــــام  ــــدرة عل ــــه الق نكــــس شــــخص لدي
، أحـــــدهم يثـــــور عليـــــه ويهزمـــــه ويغلـــــق وجهـــــه بقنـــــاع حديـــــدى  األتبـــــاع

يبحــــــــث هــــــــارى دامــــــــور عامـــــــا  ١٣بعــــــــد .  ويدفنـــــــه فــــــــى الصــــــــحراء
المحقــــق الخصوصــــى فــــى جريمــــة احتيــــال فــــى لــــوس أنچلــــيس فيجــــد 
نفســــه متورطــــا فــــى جريمــــة ســــحر بــــأن تطلــــب منــــه زوجــــة ســــوان أحــــد 

بــــأن )  بمعنــــى أنــــه يقــــدم النمــــر أمــــام الجمهــــور (الســــحرة المشــــهورين 
ــــة  يحقــــق فــــى مقتــــل أحــــد األشــــخاص المقــــربين لــــه ، يصــــل فــــى النهاي

هـــو الـــذى ثـــار علـــى الســـاحر األعظـــم  إلـــى أن هـــذا الســـاحر المشـــهور
فــــــيلم مــــــؤثرات .  عامــــــا ألنــــــه يســــــتغل ســــــحره فــــــى الشــــــر ١٣مــــــن 

ـــذ ـــى  وتشـــويق ورعـــب علـــى مســـتوى عـــالى مـــن الجـــودة فـــى التنفي ، مبن
، وإن كـــان يســـهل تخيـــل إمكانيـــة صـــنع فــــيلم  علـــى فكـــرة ذكيـــة حقـــا

ــــا ــــرا مــــن خــــالل اعتصــــارها بالكامــــل درامي ــــر كثي ـــــين أوكــــونر .  أكب كيف
شخصــــية الســــاحر ســــوان وهــــو صــــب مناســــب للشخصــــية  أخــــاذ فــــى

ــــــة ــــــة والمظهري ــــــة البدني ــــــد فــــــى دور  مــــــن الناحي ــــــاكوال جي ، ســــــكوت پ
العــــرض .  المحقــــق وكــــل مقنــــع فــــى دوره بــــالرغم مــــن عــــدم نجــــوميتهم

ـــــا يســـــمى نســـــخة  ١٠٨األصـــــلى يجـــــرى  ـــــا م ق بينمـــــا المعتمـــــد حالي
  . ’ قطع الموجه ‘

   ٢/١المنطقة الخطرة 
Drop Zone 

  ق م ١٠٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤ا أميرك
Paramount. C: Carol Lewis, C.S.A. M: Hans Zimmer. 

CD: Marry E. Uogt. Co-P: Doug Claybourne. FE: Frank 
Morriss. PD: Joe Alves. DPh: Roy H. Wagner, A.S.C. ExcP: 
John Badham. St: Tony Griffin & Guy Manos & Peter 
Barsocchini. S: Peter Barsocchini and John Bishop. P: D.J. 
Carson, Wallis Nicita And Lauren Lloyd. D: John Badham. 

 AscP: Cammie Crier. VFCo-Sup: Jim Rugiel, Neil 
Krepela. MSup: Tim Sexton. 

<Wesley Snipes. ¤. Gary Busey.> Yancy Butler. Michael 
Jeter. Corin Nemec. Kyle Secor. Luca Bercouiei. Malcolm-
Jamal Warner, Rex Linn, Grace Zabriskie. Robert LaSardo, 
San Hennings, Claire Stansfield. Mickey Jones, Andy 
Romano.  ↑ Rich Zieff, Clark Johnson, Charles Boswell, 
Natalie Jordan, Ed Amatrudo, Melanie Mayron, A.J. Ross, 
Al Israel, Steve Dumouchel, J.P. Patrick, Tim A. Powell, 
Steven Brulerson, D.D. Howard, Dale Swann, Keith Leon 
Williams, Lexie Bigham, Ron Kuhlman, Jerry Toadd, 
Kimberly R. Scott, Peter MacXechnie, Jan Speck. 

وهــــــى فــــــى  ٧٤٧خطــــــف ســــــجين عبقــــــرى حاســــــوب مــــــن طــــــائرة  
، واإليحـــــــاء بأنـــــــه مـــــــات هـــــــو  ألـــــــف قـــــــدم ٣٨ارتفـــــــاع الجـــــــو علـــــــى 

)  ســــنايبس (المارشــــال .  وخاطفيــــه موتــــا محتومــــا فــــى هــــذه المحاولــــة
المكلـــــف بحراســـــته والـــــذى ُيصـــــرع أخـــــوه فـــــى هـــــذه العمليـــــة يصـــــمم 
ــــه عــــن العمــــل  ــــة خطــــف ناجحــــة ويواصــــل رغــــم إيقاف ــــى أنهــــا عملي عل

إنـــــه نائـــــب عـــــام ســـــابق قـــــرر أن .  تحــــرى الســـــبب الحقيقـــــى للخطـــــف
ــــــدع ي ــــــل ’  خدمــــــة ‘بت ــــــات المخــــــدرات مقاب ــــــدة لبارون ــــــون  ٢جدي ملي

هــــــى أن يــــــأتيهم بأنشــــــطة جهــــــاز المكافحــــــة مــــــن !  شــــــهريا للواحــــــد
خـــــالل الهبـــــوط مـــــن الجـــــو فـــــوق مبانيـــــه والتســـــلل إلستخالصـــــها مـــــن 

الســـــبيل الوحيـــــد أمـــــام البطـــــل هـــــو أن يصـــــبح .  شـــــبكاتهم الحاســـــوبية
ين علــــى مثــــل عضــــوا فــــى مجموعــــة للمظلليــــين لتحــــرى أولئــــك القــــادر 

مشــــــاهد نشــــــاط عنيفــــــة عــــــدة .  تلــــــك القفــــــزة االنتحاريــــــة المبتكــــــرة
رغـــــم كـــــل .  واألكثـــــر منهـــــا البهلوانيـــــات التـــــى قـــــدمت بكثافـــــة كبيـــــرة

تكـــــريس مســـــاحة كبيـــــرة للتقاليـــــد  ـ  وعلى حســـــاب اإليقاعـ  هـــــذا تـــــم 
’  لطائفـــــة ‘الخاصـــــة للمظليـــــين األميـــــركيين الهـــــواة التـــــى هـــــى أقـــــرب 

ـــــوس خا ـــــرة للفضـــــولذات أعـــــراف وطق ـــــامى .  صـــــة مثي المشـــــهد الخت
ــــــــوق العاصــــــــمة  ــــــــد االســــــــتقالل ف ــــــــى عي هــــــــو المســــــــابقة الســــــــنوية ف

أمــــــــا جميــــــــع األحــــــــداث الســــــــابقة فهــــــــى فــــــــى مــــــــدن .  واشــــــــينجتون
  . فلوريدية كميامى وكيى الرجو وكيى ويست

  منطقة الدمار 
Twilight Zone —Rod Serling’s Lost 

Classics 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 

[World International Network] O’Hara-Horowitz 
Productions. E: David Beatty. PD: Christian Wagener. M: 
Patrick Williams. DPh: Jacek Laskus. SupP: Carol Sereling. 
P: S. Bryan Hickox. The Theatre: TP: Richard Matheson. 
St: Rod Serling. D: Robert Markowitz.  Where the Dead 
Are: W: Rod Serling. D: Robert Markowitz.  ExcPs: 
Michael O’Hara , Lawrence Horowitz.  CD: Judy B. 
Swartz. AscPs: Bob Phillips, Joseph Plager. C: Molly 
Lopata. Exc in Charge of P: John Whittle. 

Hosted: James Earl Jones.  The Theatre: Str: Amy 
Irving. Gary Cole.  Co-Str: Heidi Swedberg, Priscilla 
Pointer, Scott Burkholder, Don Bloomfield. Michael 
Burgess, Grey Silbley, Alex Van, Deborah Winstead. ␡ 
Where the Dead Are: Str: Patrick Bergin Jenna Stern. Julia 
Campbell. And Jack Palance -as Jeremy Wheaton. ␡ Co-Str: 
Peter McRobbie, Bill Bolender, Malachy McCourt. J. 
Michael Hunter, Stan Kelly, Tony Pender, Hank 
Troscianiec. Mark Joy. Richard K. Olsen, Chris O’Neill.  
أنثولوجيــــا مــــن فيلمــــين أحــــدهما نصــــف ســــاعة والثــــانى ســــاعة كاملــــة 

انظر ـ  آخــــر مــــا كتــــب ســــيرلينج صــــاحب هــــذه السلســــلة الرفيعــــة  همــــا
القصـــــــة .  ” منطقـــــــة الشـــــــفق “الفـــــــيلم الســـــــينمائى بـــــــذات العنـــــــوان 

الــــذى يعــــرض بــــه فــــيلم هــــاوارد هــــوكس تمثيــــل  ’  المســــرح ‘:  األولــــى
ــــت  ــــاة الجمعــــة “كــــارى جران ــــى شاشــــة  ” فت ــــرى عل ــــة ت ــــل البطل ، يجع

ـــــوم الســـــابق ـــــى الي ـــــى مـــــرت بهـــــا ف اآلن تجـــــد أضـــــافة .  األحـــــداث الت
خطيبهــــــا يـــــــذهب .  مصــــــرعها تحـــــــت عجــــــالت شـــــــاحنة:  مســــــتقبلية

يمكـــــن .  بـــــدوره فـــــى مشـــــهد النهايـــــة ليجـــــد ذات الحـــــال يتكـــــرر معـــــه
ــــرى للســــينما ــــة كب ــــاره تحي ــــل أعظــــم  اعتب ــــى تمث ــــة شــــفق ‘، الت ’  منطق

ـــة.  مـــر بهـــا الجـــنس البشـــرى فـــى القـــرن األخيـــر أيـــن  ‘:  القصـــة الثاني
ـــــــه  ١٨٦٨مـــــــن بوســـــــتون عـــــــن جـــــــراح ’  يوجـــــــد المـــــــوتى يمـــــــوت من

ـــــة  ـــــط ليكتشـــــف أن برأســـــه صـــــدمة هائل ـــــة فق ـــــدة الدودي مصـــــاب بالزائ

ـــــم يمـــــت بســـــبها ـــــة .  قديمـــــة ل ـــــرة منعزل ـــــى جزي ـــــب ف يســـــمع عـــــن طبي
، للتحقــــــق مـــــــن أنـــــــه قــــــادر علـــــــى قهـــــــر  غامضــــــة الســـــــكان والطبـــــــاع

يتضــــــح أنـــــه يســــــتخدم نبــــــات قـــــدماء المصــــــريين المســــــمى .  المـــــوت
ـــــه بعـــــد خلطـــــه بال’  دغـــــل القـــــاهرة ‘ ـــــه بســـــائل وحقن ـــــدينوم وتحويل الن

، وهكـــذا أصـــبح ثالثـــة أربـــاع الجزيـــرة األن ممـــن  فـــى تجويـــف القلـــب
النقـــــاش .  حقنـــــت جثـــــتهم بعيـــــد مـــــوتهم بـــــدقائق بهـــــا فعـــــادوا للحيـــــاة

الرئيســـى المثيـــر يعـــد هـــذا هـــو هـــل تســـتحق العشـــيرة البشـــرية اختراعـــا 
، لقـــــد قطعـــــوا ســـــاقى الطبيـــــب حتـــــى ال يخـــــرج معرفتـــــه خـــــارج  كهـــــذا

ــــرةال الخاتمــــة أن يتحــــدث ســــالينجر بلســــان الطبيــــب المحتضــــر .  جزي
المحتـــــوى .  ، وكأنـــــه يتنبـــــأ بموتـــــه هـــــو شخصـــــيا عـــــن حـــــالوة المـــــوت

  . النهائى دينى قدرى صريح
    ٢/١منطقة الرعب 

Cape Fear 
  ق م ١٢٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 

[Universal] Amblin [Cappa Films; Tribeca Productions]. 
C: Ellen Lewis. Title Sequence: Elaine Bass & Saul Bass. 
Bernard Hermann’s OScr Adapted, Arranged and Cond: 
Elmer Bernstien. CD: Rita Ryack. E: Thelma Schoonmaker. 
PD: Henry Bumstead. DPh: Freddie Francis. ExcP: 
Kathleen Kennedy and Frank Marshall. S: Wesley Strick; 
Based on a S: James R. Webb and The Executioners a N: 
John D. MacDonald. P: Barbara de Fina. D: Martin 
Scorsese. 

Robert de Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis, 
Joe Don Baker, Robert Mitchum, Gregory Peck, Martin 
Balsan, Illeans Douglas, Fred Dalton Thompson, Zully 
Montero, Craig Henne, Forest Burton, Edgar Allan Poe IV, 
Rod Ball, W. Paul Bodie, Joel Kohler, Antoni Corone, 
Tamara Jones, Roger Pretto, Parris Buckner, Margot 
Mareland, Will Knickerbocker, Robert L. Gerlach, Bruce E. 
Holdstein. 

ــــــــيلم  ــــــــس الــــــــذين  ١٩٦٢إعــــــــادة لف ــــــــوان وبطولــــــــة نف بــــــــنفس العن
خــــارج مــــن .  ) ، بالســــام ، ميتشــــوم پيــــك (أصــــبحوا أدوار حليــــة هنــــا 

ــــل  ، أصــــبح خاللهــــا متعلمــــا  ســــنة ١٤الســــجن بعــــد اغتصــــابه فتــــاة قب
، يطــــارد اآلن محاميــــه الــــذى أســــهم فــــى  مثقفــــا وأيضــــا مهووســــا دينيــــا

ه المحــــامى فكــــرة تخليصــــه مــــن يرفــــع فــــى وجــــ.  ادانتــــه فــــى الخفــــاء
، وفــــى وجـــه زوجتــــه تلميحـــات جنســــية وفـــى وجــــه االبنـــة فكــــرة  ذنوبـــه

ويتصـــــــاعد الصـــــــدام حتـــــــى لمواجهـــــــة .  إخـــــــراج مشـــــــاعرها المكبوتـــــــة
.  فائقــــــة العنــــــف فــــــى منطقــــــة جنوبيــــــة ســــــاحلية تســــــمى رأس الخــــــوف

ـــر فـــى هـــذه  درامـــا تشـــويق وعنـــف فائقـــة مـــع نســـيج نفســـى كثيـــف ومثي
  . عاج فيما يخص الشر المحتمل داخل البشرالثيمة بالغة اإلز 

AAN: As (de Niro); SptAs (Lewis). 

  منظر غير منظور 
Sight Unseen 

  ] اشتراك [ق م  ٩١)   ت  ( ١٩٩١أميركا 
[Overseas Filmgroup]. Spectrum Entertainment [Sawmill 

Entertainment]. A Richard L. Albert P. A Greydon Clark F. 
¤.  D: Greydon Clark. 

Susan Blakely. Edward Albert. Lynn-Holly Johnson. 
Wings Hauser -as Victor Lundgren. ¤. 

ـــــونير تتعـــــرض العتـــــداء :  كاليفورنياـ  مقاطعـــــة ديفــــــين وود  زوجـــــة بلي
ـــــة  ـــــل صـــــديقها المحـــــامى واختطـــــاف االبن ـــــى مصـــــعد يســـــفر عـــــن قت ف

أساســـا طفلتهـــا وال  ترادوهـــا الهـــالوس حيـــث تـــرى.  وحرقهـــا فـــى فـــرن
ــــة ــــت حي ــــن االحتمــــاالت الــــواردة أن زوجهــــا هــــو مرتكــــب كــــل .  زال م

ــــل متسلســــل يرتكــــب جرائمــــه فــــى المصــــاعد  هــــذا مســــتغال وجــــود قات
، وأنــــه يــــدس لهــــا حبــــوب الهلوســــة عبــــر طبيبهــــا النفســــى  ضــــد النســــاء

المشــــــكلة الجديـــــة أن القاتــــــل .  باعتبارهـــــا حبـــــوب الفـــــــاليام المهدئـــــة
، ال يعجبـــه هـــذا  لـــذى لـــم تفلـــت مـــن أى ضـــحيةالمتسلســـل نفســـه وا

درامــــا .  ويظهــــر لهــــا علــــى هيئــــة شــــرطة ســــرية ويواصــــل التــــوودد لهــــا
، ككـــــل ســـــهلة  غمـــــوض بطـــــاقم خـــــاض طـــــويال فـــــى أفـــــالم درجـــــة ب

أفضــــل شـــــىء الرســــم والتمثيـــــل المقبـــــولين .  التنبــــؤ وبـــــال تميــــز يـــــذكر
ــــرا ــــة الكركت ــــة الســــاذجة لبقي ــــل األحادي ،  تللكركتــــر الرئيســــة فــــى مقاب

وأيضــــا مواجهــــات النهايــــة الداميــــة وإن أضــــعفها خلوهــــا مــــن مفاجــــآت 
  . حقيقية

   ٢/١المنظمة 
The Company 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)  إى إتش إى  ( ١٩٩٠أميركا 
Warner Bros. [Sacret; Paint Rock]. M: Bill Conti. FE: 

David Simmons. PD: James William Newport. DPh: 
Thomas Olgeirson. P: Terry Morse. W: William Broyles. D: 
Harry Winer.  ExcPs: John Sacret Young and William 
Broyles, Jr. AscP: David Simmons. C: John Levey. 

Anthony John Denison. Linda Purl. John Rhys-Davies. 
John Slattery. Colleen Flynn. Bozidar Smiljanic. Joseph 
Sommer.  Guest Str: Raye Birk -as Grimbach. Arlene 
Taylor -as Megan. And Dakin Matthews -as Waugh. Co-Str: 
Milos Kirek -as Boris, Dawn Comer, Joshua South, Sumer 
Stamper, Michael Whaley, Slavko Brankov, Vladimir 
Puhalo, Maro Martinovic, Suzana Nikolic, Matko Ragwz, 
Miso Martinovic. Ftr: Ivan G’Vera, David Duensing. 
أثنـــــاء الثـــــورة اإليرانيـــــة تنقـــــذ المخـــــابرات السوفــــــيتية عمـــــيال أميركيـــــا 

بعـــد عشـــر ســـنوات تتغيـــر .  ، مقابـــل قبولـــه العمـــل لحســـابهم وزمـــالءه
ــــة الصــــراع ــــديم يســــعى :  طبيع ــــى الســــلطة والحــــرس الق جورباتشــــيف ف

ـــــى )  يفهـــــم أنهـــــا موجهـــــه ضـــــده (لعمليـــــة اغتيـــــال مـــــا  لـــــدى زيارتـــــه إل
:  اإلســــــتخبارات األميريكيــــــة تمــــــر بــــــدورها بتحــــــوالت كبيــــــرة.  يالتــــــا

طبيعتهــــــا الشــــــك فــــــى ’  حســــــب الكتــــــاب ‘قيــــــادات جديــــــدة تعمــــــل 
..  ، واإلعتمـــــــاد علـــــــى الحواســـــــيب والشـــــــبان الطمـــــــوحين الـــــــوالءات

ــــخ ــــى .  إل ــــة البطــــل بعــــد أن ســــفره رئيســــه إل ــــؤدى إلعــــالن خيان هــــذا ي
ـــــه عمـــــيال مزدوجـــــا أصـــــاليا ـــــدة بكون ـــــادة الجدي ـــــار القي ـــــا دون إخب .  لت

، بينمـــا يرســـل  األن يرســـل الـــرئيس الجديـــد أعـــز صـــديق للبطـــل لقتلـــه
ـــــــرئيس زوجـــــــة البطـــــــل المعتزلـــــــة لمســـــــاعدته فـــــــى إجهـــــــاض  نائـــــــب ال

ـــة ، بـــذل  فـــيلم جاسوســـية يميـــل للغمـــوض أكثـــر منـــه للنشـــاط.  العملي
اخلى اليــــومى فــــى جــــل جهــــده فــــى رســــم صــــورة حاشــــدة للعمــــل الــــد

ــــاتهم األســــرية وصــــداقاتهم الثنائيــــة ، وتأكيــــدا  اإلســــتخبارات وكــــذا حي

،  پيــــرل الرقيقــــة أخــــاذة فــــى دور الزوجــــة المثاليــــة.  هــــو جهــــد طيــــب
أمــــــا دينيســــــون فباهــــــت فــــــى الــــــدور الرئيســــــى علــــــى عكــــــس صــــــديقه 

  . ديفييزـ  رايس
   ٢/١المنفى الخطر 

Dangerous Exile 
  ق م ٩٠)  ت ( ١٩٥٧بريطانيا 

Rank. From the N A King Reluctant: Vaughan Wilkins. S: 
Robin Estridge; >With Additional Dialogue: Patrick 
Kirwan.< MComp: George Auric; Cond: Muir Mathieson; 
>Played by the London Philharmonic Orchestra.< DPh: 
Geoffrey Answorth, B.S.C. PD: Bernard Bellan; AD: Jack 
Maxsted; Er: Peter Bezencenet; PMg: Jack Swinburne; P 
Controller for Pinewood Studios: Arthur Alcott. P: George 
H. Brown. D: Brian Desmond Hurst.  ExcP: Earl St. John. 

Str: Louis Jourdan, Belinda Lee, Keith Michell. ¤ Also 
Str: Richard O’Sullivan, >Martita Hunt, Finlay Currie, Anne 
Heywood.< With: Jean Mercure, Raymond Gerome, Jean 
Claudio, Terence Longdon, Brian Rawlinson, Frederick 
Leister, Laurence Payne, Derek Oldham, Austin Trevor. 

  ، حـــــين ١٧٩٥درامـــــا تاريخيـــــة تعـــــود لبعيـــــد الثـــــورة الفرنســـــية عـــــام 
كانــــت بريطانيــــا علــــى مناصــــرتها للملكيــــة وفــــى شــــبه حالــــة حــــرب مــــع 

ـــــة حســـــناء علـــــى صـــــبى فـــــى .  الجمهوريـــــة الفرنســـــية تعثـــــر نبيلـــــة ويلزي
بعــــد قليــــل يظهــــر .  إحــــدى المقــــابر الفرنســــية وتعــــود بــــه پيمبروكشــــاير

مــــــن كــــــان يرعــــــى الصــــــبى الــــــذى يتضــــــح أنــــــه لــــــويس الســــــابع عشــــــر 
ـــــرض ـــــه هـــــو نفســـــه  المفت ـــــاذا البـــــن ، وأن الرجـــــل ســـــلم ابن ـــــوار انق للث

ـــــت هـــــذا ـــــى الحـــــب.  مـــــارى أنتواني ـــــر والمضـــــيفة ف ، لكـــــن  يقـــــع الزائ
ــــة ويصــــمم علــــى إعــــادة الشــــرعية  األول يــــرفض أن يكتفــــى بحيــــاة هادئ

خادمـــة غيـــورة تفلـــح .  ، رغـــم رفـــض الصـــبى نفســـه العـــودة لفرنســـا لـــه
، وتبـــدأ  فـــى جلـــب الفرنســـيين للبحـــث عـــن غـــريمهم الملـــك المنتظـــر

فـــيلم تـــاريخى مـــتقن العناصـــر جيـــد القـــيم .  األخيـــرةتتابعـــات النشـــاط 
الســـــينما رغـــــم كونهـــــا فـــــن .  ، لكـــــن ال تميـــــز خـــــاص يـــــذكر اإلنتاجيـــــة

ــــورات الشــــعبية  انفعــــاالت باألســــاس ــــا للث ــــه المضــــاد دوم ، إال أن موقف
، شـــىء بـــالغ النضـــج ويحســـب  باعتبارهـــا مـــن أفعـــال الهمـــج الـــدهماء

تين فـــــــى التـــــــاريخ لهـــــــا تاريخيـــــــا وبالـــــــذات فـــــــى أكبـــــــر ثـــــــورتين شـــــــعبي
ـــار أسســـه أصـــال ديكينـــز  (الحـــديث الفرنســـية والبلشـــفية  ـــا هـــذا تي طبع

ــــــه العظيمــــــة  ــــــى .  ) ’ قصــــــة مــــــدينتين ‘براويت هــــــذا الفــــــيلم يســــــير عل
، والمراهنــــة المعتــــادة لتحريــــك المشــــاهدين هــــو البعــــد  ذات المــــنهج

، مــــع تركيــــز مبتكــــر ومتفــــرد نســــبيا علــــى الطفولــــة   الفــــردى اإلنســــانى
  . الثورات الديماجوجية كضحية لتلك

  
  : المنقذ

  ’ !  فى الشاشة الصغيرة يصعب التمتع بجمال لون عينيها الخاص ‘
  

  المنقذ 
Eraser 

  ق م ١١٥)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٦أميركا 
Warner Bros. VFxSup: John E. Sullivan. C: Bonnie 

Timmermann. CD: Richard Bruno. Co-P: Stephen Brown, 
Caroline Pham. MCompAndCond: Alan Silvestri. E: 
Michael Tronick. PD: Bill Kenney. DPh: Adam Greenberg. 
ExcP: Michael Tadross, Charles Russell. St: Tony Puryear 
and Walon Green & Michael S. Chernuchin. S: Tony 
Puryear and Walon Green. P: Arnold Kopelson and Anne 
Kopelson. D: Charles Russell. 

Arnold Schwarzenegger. ¤ James Caan. Vanessa 
Williams. James Coburn. Robert Pastorelli. James 
Cromwell. Danny Nucci. Andy Romano, Nick Chinlund. 
Gerry Becker, Mark Rolston, John Slattery, Robert 
Miranda. Michael Papajohn, Joe Viterelli, Roma Maffia, 
Tony Longo. John Snyder, Olek Krupa, Melora Walters, 
Cylk Cozart, K. Todd Freeman. 

ــــب ’  المــــاحى ‘ ــــة الشــــهود فــــى مكت ــــامج حماي هــــو أحــــد رجــــال برن
، تخصــــص فــــى محــــو ماضــــى المتعــــاونين مــــع  التحقيقــــات الفيدراليــــة

دة الجديــــــدة الشــــــاه.  الجهــــــاز ومــــــنحهم هويــــــات جديــــــدة بالكامــــــل
، اكتشــــفت أن شــــركتها تــــزعم الفشــــل  موظفــــة بشــــركة أســــلحة متقدمــــة

ــــذوفات كهرومغناطيســــية وأجهــــزة  ــــد يعمــــل بمق ــــة ســــالح جدي فــــى تنمي
، بينمـــــا تصـــــدره  رؤيــــة تختـــــرق الحـــــوائط وتــــرى حتـــــى داخـــــل الجســــم

ـــة يقـــرر البطـــل حمايتهـــا أساســـا ضـــد رئيســـه هـــو .  ســـرا لجهـــات خارجي
ــــات يتهمــــه هــــو ) كــــآن ( ــــذى ب ــــاء  ، ال ــــذى توصــــل الختب ــــة وال بالخيان

ــــــورك ــــــو ي ــــــى ني ــــــة  الشــــــاهدة ف ــــــى حديق ــــــة المطــــــاردة ف ، وتكــــــون بداي
مخطوطــــة مفرطــــة البســــاطة البعــــد األحــــادى ال تفعــــل حتــــى .  الحيــــوان

فلـــــم تتطـــــرق مـــــثال ألى بعـــــد شخصـــــى أو .  مـــــا تفعلـــــه كـــــل األفـــــالم
، أو حتـــــــى لـــــــدوافعها لتكـــــــريس  إنســـــــانى فـــــــى الشخصـــــــية الرئيســـــــة

لقــــد جعلتــــه أقــــرب آللــــة مبرمجــــة دون .  غل الخطــــرنفســــها لهــــذا الشــــ



٣٥٤  

المعلومــــة الوحيــــدة  (أن يكــــون هــــذا مضــــمونا مقصــــودا فــــى حــــد ذاتــــه 
كانـــــت ثمـــــة فرصـــــة لـــــم تســـــتغل .  ) ! عنـــــه أنـــــه ال يتعـــــاون مـــــع أحـــــد

ــــه ــــذى تعلــــق أيقونت ــــدما شــــبهته البطلــــة بســــان چــــورچ ال ، فقــــال مــــا  عن
ـــه هـــو ســـيكون حاميهـــا الحقيقـــى ـــاه أن ـــأ.  معن ـــا يهي ـــه كتـــب  أحيان لـــك أن

ــــــة  ــــــن الطــــــائرة النفاث ــــــن أجــــــل مشــــــهد ســــــقوط شــــــوارزينجر م ــــــط م فق
ـــــــال مظلـــــــة ـــــــم  الضـــــــخمة ب بعد أن أفلـــــــح فـــــــى الحصـــــــول علـــــــى ـ  ، ث

عليــــه مواجهــــة الطــــائرة وهــــى تســــتدير لقتلــــه بصــــدم نفســــها  ـ  ! واحــــدة
مشــــهد تماســــيح حديقــــة الحيــــوان التــــى افترســــت عــــددا ال بــــأس  (بــــه 

، فقــــــط إن لــــــم تلحــــــظ  ر أيضــــــابــــــه مــــــن المحققــــــين الفيــــــدراليين مثيــــــ
، الفــــيلم ال يعــــدو  بمناســــبة المضــــمون!  ) المــــؤثرات الحاســــوبية فيــــه

ـــــرى الفســـــاد ضـــــاربا فـــــى   ـــــا سياســـــية علـــــى طـــــراز الســـــبعينيات ت پارانوي
كافــــــة المســــــتويات الــــــدنيا والعليــــــا فــــــى الحكومــــــة األميركيــــــة صــــــعودا 

أيضـــــا بغـــــض النظـــــر عـــــن  .  حتـــــى منصـــــب الســـــكرتير األدنـــــى للـــــدفاع
األفـــــالم القليلـــــة التـــــى تصـــــب نيـــــران تهمـــــة الفســـــاد علـــــى  كونـــــه مـــــن

التحقيقــــات الفيدراليــــة فإنــــه دعــــوة صــــريحة لعــــدم التعــــاون معــــه أصــــال 
ـــيس  ـــة ول ـــن يحمـــى شـــهوده بقـــدر مـــا يخـــاطر بهـــم ألهـــداف أناني ـــه ل ألن

ـــــر ـــــامز هـــــى أول ملكـــــة جمـــــال ســـــمراء للواليـــــات .  أكث ــــــانيسا ويللي ف
، فنــــزع عنهــــا اللقــــب  المتحــــدة وقــــد قــــررت الشــــهرة والتعــــرى بســــرعة

ـــــث  ١٩٨٣فـــــى غضـــــون أســـــابيع قليلـــــة مـــــن منحـــــه إياهـــــا عـــــام  ، حي
ــــل ــــاء والتمثي ــــة فــــى .  احترفــــت الغن ــــة أدائي ــــة تمامــــا جمــــاال وحيوي جذاب

، فقــــــط يصــــــعب التمتــــــع بجمــــــال لــــــون  أول أفالمهــــــا المهمــــــة هــــــذا
ــــــه حظــــــى .  عينيهــــــا الخــــــاص فــــــى الشاشــــــة الصــــــغيرة بالنســــــبة للتوجي

هنـــــــا وعـــــــن حـــــــق بـــــــالتعليق اآلتـــــــى مـــــــن ”  القنـــــــاع الســـــــاحر “موجـــــــه 
مقارنــــا بأخصــــائيى النشــــاط الحركــــى عــــاليى القــــدرة مثــــل  ‘:  فـــــارايتى

، يبـــدو تشـــارلز راســـيلل راضـــيا بإنجـــاز مجـــرد شـــىء  چـــيمس كـــاميرون
:  أمـــــا إمپـــــاير فكـــــان رأيهـــــا مـــــا يلـــــى!  ’ واحـــــد فـــــى اللقطـــــة الواحـــــدة

  ! ! ’ هو فيلم ألن به آرنولد شوارزينيجر ‘
AAN: SdFxE: (Alan Robert Murray, Bub Asman). 

  المنقذ الجبار 
Daylight 

  ق م ١١٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 
Universal [Davis Entertainment/ Joseph M. Singer]. M: 

Randy Edelman. E: Peter Amundson. PD: Benjamin 
Fernandez. DPh: David Eggby. Co-ExcP: Paul Neesan. Co-
P: Hester Hargett. ExcP: Raffaella de Laurentiis. W: Leslie 
Bohem. P: John Davis, Joseph M. Singer, David T. 
Friendly. D: Rob Cohen. ␡ Whenever There Is Love from 
Daylight: Bruce Roberts and Sam Roman; Perf: Bruce 
Roberts and Donna Summer. 

Sylvester Stallone. ¤ Amy Brendman. Viggo Mortensen. 
Dan Hedaya. Jay O. Sanders. Karen Young. Claire Bloom. 
And Barry Newman. And Stan Shaw. Vanessa Bell 
Calloway. Renoly Santiago. 
مــــــا يميــــــزه عــــــن ازدهــــــارة أفــــــالم الكــــــوارث الرقميــــــة التــــــى ضــــــربت 

ه أكثرهـــــا إخالصــــــا ، أنــــــ ” اإلعصـــــار “الشاشـــــة قبلــــــه بشـــــهور بفــــــيلم 
مجموعـــــــة بشـــــــر محاصـــــــرون فـــــــى :  ألســـــــلوب الســـــــبعينيات الشـــــــهير

يجمــــــع .  مكــــــان مغلــــــق ويكــــــافحون للخــــــروج مــــــن المــــــوت الوشــــــيك
ــــــــــــن  ــــــــــــوط م ــــــــــــرج الجحــــــــــــيم ‘خي ــــــــــــق المــــــــــــدمر “ [’  ب ]  ” الحري

ـــــــاألخص ”  الزلـــــــزال “و ـــــــر بلـــــــووم فـــــــى  (”  رحلـــــــة الجحـــــــيم “وب كلي
ــــــرز ــــــدور شــــــيللى وينت ــــــذكرك بشــــــدة ب ــــــل وبهــــــا شخ صــــــب ي صــــــيا ، ب

فكلتاهمـــــا ممثلـــــة مخضـــــرمة شـــــبه معتزلـــــة ذات وجـــــه ال يـــــزال يحمـــــل 
، وكلتاهمـــــا تمـــــوت بأزمـــــة قلبيـــــة بعـــــد الســـــباحة  معظـــــم جمـــــال الصـــــبا

ــــد جــــائزة األوســــكارـ  تحــــت المــــاء  ــــار .  ) الفارق الوحي ــــع المخت الموق
ـــورك بنيـــو چيرســـى:  أخـــاذ بالفعـــل ـــربط نيـــو ي ـــذى ي .  نفـــق الهدســـون ال

ت هاربـــــــة بشـــــــاحنة تحمـــــــل غـــــــازا تـــــــرتطم ســـــــيارة لصـــــــوص مجـــــــوهرا
ـــرا ـــا خطي ـــه جزئي ـــر .  ، فيشـــتعل كـــل النفـــق وتنهـــار أجـــزاء من البطـــل خبي

إنقـــاذ فصــــل مــــن عملــــه بعــــد مـــوت عــــدة أشــــخاص فــــى محاولــــة إنقــــاذ 
ـــــة لكـــــن فاشـــــلة ـــــد أن يســـــمعها أحـــــد هـــــى .  جريئ ـــــى ال يري ـــــه الت نظريت
مـــا يحـــدث أن .  ، ثـــم يبـــدأ إدخـــال فريـــق اإلنقـــاذ إحكـــام غلـــق النفـــق

و بمفــــرده مــــن خــــالل مــــراوح التهويــــة العمالقــــة التــــى يمكــــن يــــدخل هــــ
ــــــدأ الحاســــــوب إعــــــادة تشــــــغيلها  ــــــل أن يب ــــــوان معــــــدودة قب إيقافهــــــا لث

ــــا  ، فضــــال عــــن  هــــذا أفضــــل مشــــاهد الفــــيلم حبســــا لألنفــــاس (إجباري
ال غبــــــار علــــــى مشــــــاهد النشــــــاط التــــــى .  ) إبهــــــاره كهيئــــــة مشــــــهدية

يــــــــت فــــــــى نفــــــــذت بتقنيــــــــات حاســــــــوبية أو فــــــــى هيئــــــــات عمالقــــــــة بن
رغــــــــم الفــــــــارق الشاســــــــع فــــــــى النجــــــــاح  (ســــــــتوديوهات يونيفـــــــــرسال 

ـــدم قالـــت إمپـــاير عـــن  أنـــه يجعـــل ’  ضـــوء النهـــار ‘لصـــالح الفـــيلم األق
.  ) ! لــــيس أكثــــر مــــن حفــــل شــــواء فــــوق الســــطوح’  بــــرج الجحــــيم ‘

فـــى المقابـــل تتركـــز العيـــوب فـــى تمثيليـــة الشاشـــة مـــع جهـــود قليلـــة مـــن 
أبســــط هــــذه الغيــــاب المحــــبط لــــدى .  الموجــــه والممثلــــين إلصــــالحها

المتفــــرج عــــن النفــــق ومنافعــــه التــــى ال يعرفهــــا حتــــى المشــــاهد الــــذى 
ــــا ــــا واألهــــم  يســــتخدمه يومي ، باســــتثناء مشــــهد مــــوجز وقاصــــر معلوماتي

ذات الشـــــىء ينطبـــــق علـــــى نـــــوع وحجـــــم .  متـــــأخر جـــــدا لنمـــــوذج لـــــه
، وهـــــل  ، فلـــــم نفهـــــم بالضـــــبط خـــــواص الغـــــاز الـــــذى اشـــــتعل الكارثـــــة

، وكيـــــــف بعـــــــد مشـــــــهد  شـــــــتعال أم الســـــــمية أم كليهمـــــــاخطورتـــــــه اال
ــــى النفــــق ــــل يكســــح كــــل بوصــــة ف ،  اللهــــب األصــــفر المخضــــر الجمي

ــــبعض  ــــبعض ويمــــوت ال ــــرى الحــــارس  (أن ينجــــو ال لقطــــة محبطــــة أن ن
، واألكثـــــــر إحباطـــــــا أن نـــــــراه يبحـــــــث عـــــــن األحيـــــــاء  الزنجـــــــى حيـــــــا

مـــــن العيـــــوب أن الجميـــــع إمـــــا .  ) فيتيقظـــــون بمجـــــرد مـــــروره علـــــيهم
ـــــذ ـــــا شـــــهماء جـــــدا ال  ) وهـــــم المقنعـــــون نســـــبيا (عورون جـــــدا م ، وإم

.  يفكــــرون إال فــــى بــــذل حيــــاتهم مــــن أجــــل الغيــــر حتــــى لــــو كــــان كلبــــا
ناهيــــك عــــن جمــــل الحــــوار المفتعلــــة التــــى ال تناســــب مــــا يفتــــرض أنــــه 

، وبــــــدت وكــــــأن الشخصــــــيات ظلــــــت تعــــــدها لســــــنوات  ذهــــــول عــــــام
ا وضـــع علـــى لســـان ، باســـتثناء مـــ نســـبيا!  انتظـــارا لمثـــل هـــذا الموقـــف

، لـــم يكــــن هنـــاك شـــخص آخــــر يمكـــن أن يقــــال  ســـتالونى مـــن ســــطور
عنـــــــه أنـــــــه تعامـــــــل بجديـــــــة أو اســـــــتجاب علـــــــى نحـــــــو طبيعـــــــى مقنـــــــع 

أســــــــوأ شخصــــــــيات تــــــــم رســــــــمها إطالقــــــــا هــــــــى مســــــــئولو .  للكارثــــــــة
ــــــة ــــــى دوره المدين ــــــة المســــــتحيل ف ،  ، وباســــــتثناء أن حــــــاول دان هداي

يع المخـــــــاطرة ال نســـــــتط ‘:  ســـــــوف تجـــــــد ســـــــطور حـــــــوار مـــــــن نـــــــوع
إن إناســــا يموتــــون وأنــــتم  ’ ‘ بانهيــــار نفــــق ينقــــل مليونــــا ونصــــف يوميــــا

ــــــة نتخــــــذ  ’ ‘ تفكــــــرون فــــــى مشــــــكلة المــــــرور نحــــــن مهندســــــو المدين
ــــتم تنظفــــون الفوضــــى ــــة !  ؟ ’ القــــرارات وأن أخيــــرا مــــن عالمــــات الكتاب

ـــــريج كوميديـــــة أو  ـــــن أى لحظـــــات تف ـــــرة أن خـــــال الفـــــيلم م ـــــر الخبي غي
  . شىء اليليق بأفالم الكوارث غير كوميدية وكأنها

AAN: SdFxE (Richard L. Anderson, David A. Whittaker). 

  المهاجر 
L’Émigré 

  ق م ١٢٩)  س/  النصر ( ١٩٩٤فرنسا /  مصر
Aka: L’Immigré (Pubs). 

ـــــــة  [ ـــــــة]  النصـــــــر مصـــــــر العالمي ـــــــو فـــــــيلم مصـــــــر العالمي ؛  ؛ أوني
المركـــــــز القـــــــومى للســـــــينما  (؛  فرنساـ  ؛ القنـــــــاة الســـــــابعة  ٢فـــــــرانس 

ــــة ) [ پاريسـ   ــــاج.  ] مصــــر العالمي ــــى اإلنت يســــرى نصــــر :  أشــــرف عل
التصـــــــميم .  هشـــــــام ســـــــليمان: مـــــــدير إنتـــــــاج.  ، ماريـــــــان خـــــــورى اهللا

ــــديكور ــــى وال ــــس.  حامــــد حمــــدان:  الفن ناهــــد نصــــر :  تصــــميم المالب
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ـــــراهيم الســـــيد ، مـــــى عصـــــام العـــــدل ، منحـــــة  ، محمـــــود حشـــــيش ، إب
ـــــايزة حســـــن البطـــــراوى ـــــدل ، ف ـــــى ، أحمـــــد ســـــامى الع ،  ، محمـــــد عل

، عبـــــد الهــــــادى  ، محمـــــد رمـــــاح ، عبيـــــر ســــــيوفى يوســـــف إســـــماعيل
  . ، ماهر سليم ، محمد عاطف ، صفاء الطوخى أنور

  
  : المهاجر

، لوال أن كان لألزهر   ينيةلم يكن ليهم سوى هواة الذاتيات الشاه ‘
  ’  ! رأى آخر

بعـــــد سلســـــلة مـــــن األحكـــــام ونقضـــــها جعلتـــــه أنجـــــح فـــــيلم مصـــــرى 
، أصـــــبح هـــــذا هـــــو الفـــــيلم المصـــــرى الوحيـــــد  عالميـــــا حتـــــى تاريخـــــه

،  بحكــــم قضــــائى -ولــــيس خارجهــــا بــــالطبع-الممنــــوع داخــــل مصــــر 
ــــــى  ــــــة المقدســــــة عل ــــــه يظهــــــر إحــــــدى الشخصــــــيات الديني والحجــــــة أن

ال يرضـــــــى عنـــــــه القـــــــادة الـــــــدينيين فـــــــى الـــــــبالد الشاشـــــــة وهـــــــو أمـــــــر 
ــــــض النظــــــر عــــــن أن اهللا  بغــــــض النظــــــر عــــــن هــــــذا.  اإلســــــالمية ، وبغ

قلــــب  (ظهــــر فــــى بعــــض األفــــالم  ـ  وليس مجــــرد أحــــد األنبياءـ  نفســــه 
، وبعضــــــها كــــــان ذا آراء وصــــــور ال ترضــــــى  عنهـــــا فــــــى هــــــذا الكتــــــاب

، وبغــــــــض النظـــــــر عــــــــن الشخصـــــــية المحببــــــــة والمفكــــــــرة  ) الجميـــــــع
؛ فـــــإن الفـــــيلم فنيـــــا وفـــــى حـــــد  مســـــتنيرة عامـــــة لشـــــاهين كشـــــخصوال

ال هــــــو روائــــــى حقــــــا وال غيــــــر روائــــــى ( ذاتــــــه شــــــىء بــــــدائى ومخنــــــث 
ــــا ــــف ) حق ــــا يســــمى بســــينما المؤل ــــى إنتاجــــات م ــــادة ف ــــك كالع ،  ، ذل

ـــــــاألخص ـــــــة ب ـــــــالم شـــــــاهين الذاتي ـــــــة :  المهـــــــم.  وأف أن تصـــــــاب التقني
الدروشــــــــــة  (، فيــــــــــنقض الــــــــــدين  ) الجفــــــــــاف (بأزمــــــــــة )  الزراعــــــــــة (

ــــــــة ــــــــدى ال فكــــــــاك منــــــــه إال )  اإلخناتوني ــــــــة إلظــــــــالم أب لتحيــــــــل األزم
أن تصـــــنع أى صـــــراع مـــــن أى .  ، فهـــــذا هـــــو منطـــــق التـــــاريخ بمعجـــــزة

، فهـــذا هــــو  نـــوع حتـــى لــــو انتصـــر لمنطـــق الــــدين ضـــد منطـــق التــــاريخ
ــــدراما ــــى .  منطــــق ال ــــة ال معن ــــة ودرامي ــــة وديني أن تصــــنع فوضــــى تاريخي
ال عالقـــة تفهـــم بـــين خلفيـــة .  شـــاهين ، فهـــذا هـــو يوســـف مـــن ورائهـــا

أمــــــا هــــــذه األخيــــــرة .  ، وبــــــين قصــــــة المقدمــــــة آتــــــون-صــــــراع آمــــــون
ــــذكر ــــدوى :  فليســــت بهــــا درامــــا ت ــــى يوســــف (ب ــــه النب )  المفــــروض أن

يرحـــــــل ألرض مصـــــــر ليـــــــتعلم الزراعـــــــة ويجلبهـــــــا لصـــــــحراوته ليثـــــــرى 
ــــــــه ــــــــى دردشــــــــات الحــــــــب  قبيلت ــــــــدخل ف ــــــــى مصــــــــر ي ــــــــه ف ــــــــإذا ب ، ف

ــــ ــــة ث م يصــــبح فجــــأة مخلصــــا لمصــــر مــــن جفافهــــا والمجــــادالت الديني
، ولـــيس بمعجـــزة  طبيعـــة-قهـــر-لـــيس بكفـــاح مريـــر فهـــذا لـــيس فـــيلم (

، ولــــيس إليمانــــه بقــــوة أعظــــم  مــــن الســــماء فهــــذا لــــيس فيلمــــا فانتازيــــا
وأخيـــرا بعـــد أن أجهدتـــه  .  ) إيمانيـــة-أســـاطير-مـــثال فهـــذا لـــيس فـــيلم

الحـــب لـــم يفضـــل .  كثـــرة مـــا مارســـه مـــن كـــالم فـــى مصـــر يعـــود ألهلـــه
، ولــــم يأبــــه كثيــــرا  ) فهــــذا لــــيس فيلمــــا عاطفيــــا (علــــى هدفــــه األصــــلى 

  ’ كازابالنكــــــا ‘فهــــــذا لــــــيس  (ألن األميــــــرة الوحيــــــدة مهــــــاجرة مثلــــــه 
، رغــــــــم أن العنــــــــوان الفرنســـــــــى  رومانسيينـ  منفيينـ  آخــــــــر أو أى فيلم

ــــى المهــــاجر ــــى الشاشــــة بخــــالف عنــــوان الملصــــقات ال يعن ، إنمــــا  عل
ـــــــة أقـــــــدار  ) ! الالجـــــــئ أو المنفـــــــى ـــــــك دون أن يواجـــــــه أي ، وكـــــــل ذل

، حتــــــى وإن وعــــــدنا بــــــذلك حلمــــــه  فهــــــذا لــــــيس تراجيــــــديا (داميــــــة 
ـــــة فـــــى مصـــــر ـــــتعلم التقني ـــــد .  ) المحمـــــوم ب الواقـــــع أن التفســـــير الوحي

، أنــــه وكالعــــادة مجــــرد تفاصــــيل متفرقــــة مــــن  الــــذى يلــــم شــــمل الفــــيلم

 ، والتـــــى يصـــــر ) ولـــــيس يوســـــف البطريـــــرك (حيـــــاة يوســـــف الشـــــاهين 
ــــــة  ــــــاة درامي ــــــت حي ــــــى أنهــــــا كان ــــــاريخ  (عل ــــــل وأجمــــــل قصــــــة فــــــى ت ب

واألحــــــداث هنـــــا تنــــــاظر .  ) اإلنســـــانية حســــــب الدعايـــــة هــــــذه المـــــرة
، ثــــم  ذهابــــه ألميركــــا لتلقــــى العلــــم ولــــو بإلقــــاء نفســــه فــــى ممــــر تهويــــة

اختالفـــــــه مـــــــع األميـــــــركيين وعـــــــدم حبـــــــه لهـــــــم وعودتـــــــه ألهلـــــــه رغـــــــم 
ــــــــر لكــــــــن كاريكــــــــاتور !  تخلفهــــــــم ــــــــاجى أكب ــــــــد إنت ــــــــاييس جه ى بالمق
ــــة ــــا.  العالمي ــــد ولحظــــات بارعــــة أحيان ــــه  تصــــوير جي  -ككــــل-، إال أن

ـــذاتيات الشـــاهينية ـــيهم ســـوى هـــواة ال ـــم يكـــن ل ـــوال أن كـــان  شـــىء ل ، ل
ـــــك !  لألزهـــــر رأى آخـــــر ـــــى بعـــــد ذل ـــــى أى حـــــال تبق  ـ  وبعيدا عنهـ  عل

ــــــرة لالهتمــــــام ــــــى أن  قيمــــــة مضــــــمونية واحــــــدة مثي ــــــد عل ، هــــــى التأكي
لقديمــــة كانــــت حضــــارة دينيــــة وبالتحديــــد حضــــارة الحضــــارة المصــــرية ا

عبـــــــارة حضـــــــارة دينيـــــــة أو حضـــــــارة مـــــــوت تنطـــــــوى علـــــــى  (المـــــــوت 
، فتعريــــــف الحضــــــارات هــــــو أنهــــــا  تنــــــاقض مثيــــــر للســــــخرية الفادحــــــة

ـــدة للتقنيـــة ـــة كـــل إنجازاتهـــا  جبهـــات جدي ، وال تعـــرف كيـــف تســـمى أم
ــــــيط جثــــــث المــــــوتى حضــــــارة  ــــــور وتحن ــــــة عمــــــارة المعابــــــد والقب التقني

.  ) ! ، حتـــى لـــو كانـــت مـــن أوائـــل مـــن اكتشـــف الزراعـــة نفســـها حقـــا
سواء بقصــــــد أو بــــــدون قصــــــد مــــــن ـ  تلــــــك المقولــــــة تســــــاعد تأكيــــــدا 

علـــــــى وضـــــــع الحضـــــــارة المصـــــــرية فـــــــى حجمهـــــــا وإطارهـــــــا  ـ  شاهين
، مــــثال لــــدى المقارنــــة مــــع الحضــــارة الفينيقيــــة ذات األكثــــر  الصــــحيح

ــــن مجــــرد انتظــــار فيضــــان ال ــــة م ــــى الطبيع ــــالطبع  نهــــرســــيطرة عل ، أو ب
ـــــان ـــــة مـــــع حضـــــارة اليون ـــــاة  المقارن ـــــم والحي ـــــا  (، حضـــــارة العل أهـــــم م

ـــــابر ـــــد والمق ـــــى  ) ! تبقـــــى مـــــن عمارتهـــــا أمـــــاكن اللهـــــو ال المعاب ، والت
أهلهــــا تراثهــــا العلمــــانى القــــوى ألن تصــــبح جــــدة للحضــــارة اإلنســــانية 

وعلى ـ  ، بينمــــا لــــم تكــــن الحضــــارة المصــــرية إال مجــــرد أم  المعاصــــرة
لــــم تفــــرخ ســــوى مجموعــــة األديــــان   ـ  مباشــــر جــــدا طبقــــا لفرويدنحــــو 

التـــــــى ينظـــــــر لهـــــــا تقليـــــــديا كســـــــيدة لحقبـــــــة عصـــــــور ’  المـــــــتجالة ‘
  . الظالم

  المهاجر غير الشرعى 
Le Calendestin 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى [ق م  ٧٩)   ت  ( ١٩٩٥فرنسا ح 
Alya Productions; France 2; France 3; La Télévision 

Suisse Romande. OIdea: Jean-Louis Bertucelli. W: Daniel 
Boublil, Sutrine Ullmann, Jean-Louis Bertucelli. M: 
François Ribac. DPh: Paul Bonis. E: Nicolas Barachin. 
Script: Sabine Ullmann. P: Laurence Bachman. D: Jean-
Louis Bertucelli. 

Neige Dolsky. ¤. ␡ Rebecca Potok, Jean-Luc Buquet, 
Claire Prevost, André Chaumeau, Dominique Marcas. 
ـــانونى ـــر ق ،  شـــاب پولنـــدى مقـــيم ويشـــتغل فـــى فرنســـا علـــى نحـــو غي

، تحبـــــه وتستضـــــيفه  تتعـــــرف عليـــــه ســـــيدة عجـــــوز مـــــن أصـــــل پولنـــــدى
النهايـــــــة الحزينـــــــة بترحيـــــــل .  وتتعـــــــاطف نحـــــــوه وتحـــــــاول مســـــــاعدته

خطـــــة الفـــــيلم لكســـــب التعـــــاطف ضـــــد  ، كالهمـــــا جـــــزء مـــــن الشـــــاب
ـــــــم تهـــــــدأ قـــــــط طـــــــوال  قـــــــوانين الهجـــــــرة الصـــــــارمة ، وهـــــــى قضـــــــية ل
، واشــــــــتهر الســــــــينمائيون فيهــــــــا بموقــــــــف  التســــــــعينيات فــــــــى فرنســــــــا

، وصــــــــل لدرجــــــــة التهديــــــــد بخــــــــرق أحــــــــد القــــــــوانين حــــــــول  خــــــــاص
ـــــــب لـــــــدى صـــــــدوره فـــــــى صـــــــيف  أيضـــــــا .  ١٩٩٧استضـــــــافة األجان

ية كســــــب التعــــــاطف اختيــــــار البطــــــل كپولنــــــدى جــــــزء مــــــن إســــــتراتيچ
، رغـــم أنهـــم أقـــل عـــددا واســـتفحاال فـــى األزمـــة مـــن العـــرب لكـــن  هـــذه

ــــــــاك بســــــــبب  ــــــــاطف الكثيــــــــرين هن ــــــــرين ال يكســــــــبون عــــــــادة تع األخي
مقـــاومتهم للقـــيم الحديثـــة المســـلم بهـــا فـــى المجتمعـــات الغربيـــة التــــى 

  . يقيمون فيها
   ٢/١المهرج الكبير 

  ق أأ ١١٥)  س/    ف ( ١٩٥٢مصر 
  . شاهين يوسف:  إخراج

ــــــى فــــــاتن حمامــــــة ،  ، حســــــن فــــــايق ، نبيــــــل األلفــــــى ، يوســــــف وهب
  . ، سراج منير ، وداد حمدى فردوس محمد

البطــــل .  ، ومتقنــــة العناصــــر بشــــكل عــــام كوميــــديا اجتماعيــــة طريفــــة
ــــالث مــــرات ــــة طلقــــت ث ، تمــــوت بينمــــا هــــو  جــــاء كمحلــــل لزوجــــة ثري

فتـــــاة ، ويطـــــارد  زوجهــــا ويـــــرث كـــــل أموالهــــا ويتحـــــول لحيـــــاة المجــــون
  . ، هذا إلى أن يصاب بالسرطان بسيطة تحب شابا آخر

  مهرجان الحب 
  ق أأ ٨٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج
،  ، محمـــــــد ســـــــلمان ، چـــــــاكلين مـــــــونرو ، أحمـــــــد رمـــــــزى صـــــــباح
  . ، أبو بكر عزت ، عبد المنعم مدبولى ، إلهام زكى حسن فايق

، بطــــــاقم مشــــــترك  مســــــتوىكوميــــــديا عاطفيــــــة وغنائيــــــة متواضــــــعة ال
رحلـــــــة بحريـــــــة لفرقـــــــة نائيـــــــة مـــــــن األســـــــكندرية .  ، لبنـــــــانى مصـــــــرى
ــــروت ، أهمهــــا الخالفــــات بــــين المغنــــى  ، ومفارقــــات غراميــــة عــــدة لبي

ــــة  ــــى وصــــاحب الفرق ــــة األول ــــين المغني ــــة الحــــب ب ــــه وعالق األول وزوجت
  . إلخ…

   مهرجان الرعب 
Creepshow 

  ق م ١٢٩)    ف  ( ١٩٨٢أميركا 
[United Film Distribution  Warner Bros.] Laurel Show. 

CD: Barbara Anderson; M: John Harrison. E: Pasquale 
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Hall Holbrook. Adrienne Barbeau. Fritz Weaver. Leslie 
Nielsen. Carrie Nye. SpGuestApr: E.G. Marshall. And 
Viveca Lindfors. AlsoStr: Ed Harris. Ted Danson. Stephen 
King. Co-Str: Warner Shook, Robert Harper, Elizabeth 
Regan, Gaylen Ross. Ftr: Jon Lormer, Don Keefer. 



٣٥٥  

ســـــــيدة تقتـــــــل والـــــــدها الرجـــــــل :  ’ يـــــــوم األب ‘:  القصـــــــة األولـــــــى
الكهـــل المــــزعج يــــوم عيــــد األب واآلن بعــــد ســــبع ســــنوات يخــــرج مــــن 

، تحمــــل أداء  هــــذه كوميــــديا زومبــــى.  قبــــره ليقتلهــــا ويقتــــل كــــل أســــرته
ــــــيكا  ـــــين خاصـــــة مخضـــــرمة الرعـــــب فـيف شـــــاذا طريفـــــا مـــــن كـــــل الممثل

ـــــده ـــــة وال ـــــى دور العمـــــة قاتل ـــــدفورس ف ـــــة !  الين الميتـــــة  ‘القصـــــة الثاني
ـــــاريلل ــــة لســــوردى ف ــــى شــــهاب :  ’ الغريب ــــر عل ــــروى ســــاذج يعث ــــى ق فت

فضــــــائى مــــــا أن يلمســــــه حتــــــى تبــــــدا األعشــــــاب تمــــــأل جســــــمه وكــــــل 
هــــذه أيضــــا كوميــــديا رعــــب .  ، وأخيــــرا ينتحــــر ســــطح األشــــياء والبيــــت

طريفـــــة الفكـــــرة مـــــع أداء شـــــاذ مميـــــز مـــــن كيـــــنج الـــــذى هـــــو مؤلـــــف 
ثــــرى :  ’ شــــىء مــــا ســــيغمرك بالمــــد ‘:  صــــة الثالثــــةالق.  الفــــيلم أيضــــا

ـــا فـــى شـــاطئه الخـــاص حتـــى  ـــاس أم ـــه هـــى دفـــن الن متوســـط العمـــر متعت
ــــأتى المــــد ويغمــــرهم ـــــيديو ي آخــــر .  ، بينمــــا يصــــور هــــو كــــل هــــذا بالف

.  فتــــاة وشــــاب مــــن ضــــحاياه يعــــودان كزومبــــى ليقتالنــــه بــــنفس الطريقــــة
مـــــات واقعيـــــة هـــــذه قصـــــة مرعبـــــة الفكـــــرة فعـــــال ألنهـــــا مـــــأخوذة مـــــن تي

مثــــل المــــد والميــــول المنحرفــــة لــــدى فــــائقى الثــــراء وأفكــــار االســــتمتاع 
أســـــتاذ :  ’ صــــندوق الشـــــحن ‘:  القصــــة الرابعـــــة.  إلـــــخ…بالفـــــيديو 

ــــتح صــــندوق مجــــالت عمــــره نحــــو  ــــه  عامــــا ١٥٠جــــامعى يف ــــإذا ب ، ف
ــــم أحــــد العلمــــاء الشــــبان ــــل الســــاعى ث اآلن .  يحتــــوى غــــوال فتاكــــا يقت

صــــية الــــذى يعــــانى مــــن تســــلط زوجتــــه فــــى يجــــد زميلــــه ضــــعيف الشخ
ـــه كوســـيلة للخـــالص مـــن زوجتـــه ـــا يمكـــن أن يحلـــم ب .  الغـــول أعظـــم م

القصـــة .  ، لكـــن مباشـــرة الفكـــرة كرعـــب قصـــة حافلـــة بالـــدماء الغزيـــرة
عــــــن رجــــــل بيــــــزنس طاغيــــــة :  ’ إنهــــــم يزحفــــــون نحــــــوك ‘:  الخامســـــة

، التـــــى تتكالـــــب  يفاجـــــأ بشـــــقته الجديـــــدة الفـــــاخرة مليئـــــة بالصراصـــــير
فـــــيلم ممتـــــع مـــــن أحـــــد أكبـــــر أســـــاتذة الرعــــــب .  عليـــــه حتـــــى تقتلـــــه

، يــــأتى ككــــل تحيــــة  ) ’ ليلــــة المــــوتى األحيــــاء ‘صــــاحب  (الخــــوارقى 
صـــــــــاخبة الجمـــــــــوح زاهيـــــــــة األلـــــــــوان لمجـــــــــالت الرعـــــــــب العجينيـــــــــة 

أحيانــــــــا يــــــــدخل االســــــــتحراك بلمســــــــاته فــــــــوق الصــــــــورة  (الرخيصــــــــة 
دســــــة ال تقــــــل الحبكــــــة الرابطــــــة هــــــى قصــــــة سا.  ) التمثيليــــــة العاديــــــة

، فيـــــأتى شـــــبح الرعـــــب  أب يحـــــرم ابنـــــه مـــــن قـــــراءة المجلـــــة:  طرافـــــة
ــــه ــــة  ليــــروى القصــــص الخمــــس ل ــــه بدمي ــــن مــــن أبي ــــتقم االب ــــرا ين ، وأخي

انظـــــر االســـــتطراد !  الفــــــوودوو التـــــى ترســـــلها المجلـــــة كهديـــــة لقرائهـــــا
  . ” شبح الرعب “

  المهم الحب 
  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٧٤مصر 

.  فــــــــاروق ســــــــعيد:  قصــــــــة وســــــــيناريو وحــــــــوار . أفــــــــالم المصــــــــرى
محمـــــــــود :  مهنـــــــــدس المنـــــــــاظر.  عبـــــــــد العزيـــــــــز فخـــــــــرى:  مونتـــــــــاچ
ــــــدير التصــــــوير.  الشــــــيخ ــــــد العظــــــيم:  م ــــــد :  إخــــــراج.  عــــــادل عب عب

  . المنعم شكرى
،  ، ســــمير غــــانم ، صــــفاء أبــــو الســــعود ، عــــادل إمــــام ناهــــد شــــريف
  . ، سيد زيان عماد حمدى

ــــددة ــــة متع ــــزوج مريضــــته ، عــــن  مفارقــــات كوميدي ــــذى يت الممــــرض ال
، التـــــى تـــــدعى  ، وذلـــــك بنصـــــيحة وعلـــــم حبيبتـــــه المهـــــددة بـــــالموت
ــــــه ــــــوعز لشــــــخص آخــــــر .  أمامهــــــا أنهــــــا أخت ــــــر منهــــــا المريضــــــة وت تغي
مســـل بشـــكل .  ، وهكـــذا يقـــع البطـــل فـــى مـــأزق للتقـــدم للـــزواج منهـــا

  . ، لكن ال قيمة خاصة تذكر عام
   ٢/١المهمة االنتحارية 

Missing in Action 
  ق م ١٠١)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨٤أميركا 
  . ” عودة للجحيم “:  ، س *؛ ف ” معركة الهالك “:   ف

Cannon. M: Jay Chattaway. E: Joel Goodman. PD: Ladi 
Wilheim. DPh: Joao Fernandes. S: James Bruner. P: 
Menahem Golan and Yoram Globus. D:  Joseph Zito. 

Chuck Norris. ¤. M. Emmet Walsh, Lenore Kasdorf, 
James Hong, David Tress, Ernie Ortega. 
ــــل أميركــــى كــــان أحــــد أســــرى الحــــرب فــــى فـــــييتنام وهــــرب ،  كولوني
،  واآلن يعـــــود ليتعقـــــب رئـــــيس اســـــتخبارات الدولـــــة الجديـــــدة ويقتلـــــه

أساســــــا بهــــــدف اكتشــــــاف مكــــــان بقيــــــة زمالئــــــه مــــــن أســــــرى الحــــــرب 
ـــــــيلم متفجـــــــ.  وإعـــــــادتهم ـــــــدراما ف ـــــــك فال ـــــــة لكـــــــن عـــــــدا ذل رات متقن

انظــــــــر االســــــــتطرادين بــــــــذات .  والشخصـــــــيات أبســــــــط ممــــــــا يجــــــــب
عـــــــودة  “، وانظــــــر الفــــــيلم الــــــذى يعتبــــــر فاتحــــــة للسلســــــلة  العنــــــوان
ـــــه  ١٩٨٣”  للجحـــــيم ـــــر للفضـــــول أن تطـــــابق عنوان ـــــذى مـــــن المثي وال

  . المصرى هذا مع عنوان فيلمنا هذا لدى عرضهما سينمائيا
  المهمة االنتحارية

  . ” ٢رامبو  “:  انظر
   ٢المهمة االنتحارية 

Missing in Action 2 —The Beginning 
  ق م ٩٥)  إى إتش إى  ( ١٩٨٥أميركا 
عــــــودة للجحــــــيم جـــــــ  “:  ، س *؛ ف ” ٢معركــــــة الهــــــالك  “:   ف
٢ ” .  

Cannon. DPh: Jorge Stahl, Jr. E: Mark Conte and Marcus 
Manton. PD: Michael Baugh. M: Brian May. AscP: 
Christopher Pearce. W: Arthur Silver & Larry Levinson & 
Steve Bing. P: Menahem Golan and Yoram Globus. D: 
Lance Hool. 

Chuck Norris. ¤. Also Str: Soon-Teck Oh. Steven 
Williams. Bennett Ohta. Cosie Costa. Joe Michael Terry. 
Professor Toru Tanaka. AndIntrd: John Wesley. ␡ ↑ David 
Chung, John Otrin, Christopher Gary, Joseph Hieu, Dean 
Ferrandini, Pierre Issot, Mischa Hausserman, Randon Lo, 
Michyd Tanaka, Andrea Lowe, Nancy Martin. 
ــــــروى قصــــــة  ــــــانى ترجــــــع األحــــــداث للــــــوراء لت فــــــى هــــــذا الجــــــزء الث

ــــل األميركــــى معســــكر األســــرى ــــه البطــــل الكولوني ــــدما كــــان ب ــــا  عن ، وم
، وأخيــــرا خطــــة الهــــرب التــــى  القــــاه هــــو وزمــــالؤه مــــن عنــــف وتعــــذيب

ــــــه ــــــرة تجســــــد الشــــــيوعيين .  انتهــــــت بإفالت ــــــة وفي ــــــائق ودموي ــــــف ف عن
ـــــــراس ـــــــن الوحـــــــوش ســـــــادية االفت ــــــــييتناميين كمجموعـــــــة م انظـــــــر .  الف

  . ، كالهما بذات العنوان األصل واالستطراد الالحق

   ٢/١ ٣لمهمة االنتحارية ا
Braddock —Missing in Action III 

  ق م ١٠١)   س/ إى إتش إى   ( ١٩٨٧أميركا 
ــــــــابرة “:  س ــــــــى الجحــــــــيم جـــــــــ  “:   ؛ ف ” نضــــــــال الجب عــــــــودة إل
٣ ” .  

Cannon. E: Michael J. Duthle. DPh: Joae Fernandes. 
Based on Character Created: Arthur Silver & Larry 
Levinson & Steve Bing. W: James Bruner & Chuck Norris. 
P: Menahem Golan and Yoram Globus. D: Aaron Norris. 

Chuck Norris. Aki Aleong. Intrd: Roland Harrah, III. Miki 
King. 

يــــــوم ســــــقوط ســــــايجون يفقــــــد البطــــــل زوجتــــــه  ١٩٧٥أپريــــــل  ٢٩
أكثــــــر مــــــن عشــــــر بعــــــد .  ، معتقــــــدا أنهــــــا قتلــــــت واحترقــــــت الحامــــــل

ــــه ــــة ومعهــــا صــــبى ابن ، وتحــــاول االســــتخبارات  ســــنوات يعلــــم أنهــــا حي
،  ، ويقــــع الثالثــــة فــــى قبضــــة الفـــــيتناميين ، لكنــــه يعــــود المركزيــــة منعــــه

ــــن اآلسيو ــــاذ أطفــــال إرســــالية كلهــــم م ــــذروة محاولــــة إنق .  أميركيينـ  وال
ــــــوريس  ــــــات ســــــابقا آآرون ن ــــــرة ورجــــــل البهلوني أخو ـ  الموجــــــه ألول م

، يقــــــدم اســــــتطرادا  ل وموجــــــه معظــــــم أفالمــــــه مــــــن اآلن فالحقــــــاالبطــــــ
انظرهمــــا  (، لكــــن أقــــل قلــــيال مــــن ســــابقيه  جيــــد الصــــنع بشــــكل عــــام

، حيـــث لـــم يوجـــد مـــا يميـــز هـــذه السلســـلة أبعـــد مـــن  ) بـــذات العنـــوان
ـــــذيب ـــــر ومشـــــاهد التع ـــــة  مشـــــاهد التفجي ، لكـــــن المصـــــداقية اإلجمالي

  . للشخصيات والقصص أمور ليست فعالة جدا
   ٢/١مهمة سرية 

Secret Mission 
  ق أأ ٩٤)  ت ( ١٩٤٢بريطانيا 

[General Film Distributors Ltd] Excelsior Film 
Productions Ltd. S: Anatole de Grunwald and Basil Bartlett; 
From an OSt: Shaun Terence Young. DPh: Bernard 
Knowles; SupAD: Paul Sheriff; AD: Carmen Dillon. PMg: 
Tom White; >E: E.B. Jarvis.< M: Mischa Spoliansky. D: 
Harold French. P: Marcel Hellman. 

Str: Hugh Williams, James Mason, >Michael Wilding,< 
And Carla Lehmann. ¤ With: Nancy Price, Roland Culver; 
>And: Betty Warren, Karel Stepanek, Percy Walsh, Beatrice 
Varley, Brefni O’Rorke, Yvonne André, Nicholas Stuart, 
F.R. Wendhausen, Herbert Lom, Anita Gombault, etc, etc, 
etc.< sic. [UC: Stewart Granger]. 

ـــــة ـــــزوج مـــــن  ضـــــابطا مخـــــابرات إنجليزي ـــــدى مت ، واحـــــد بصـــــحبة جن
، واآلخـــر بصـــحبة فرنســـى عضـــو فـــى جـــيش  صـــاحبة حـــانوت فرنســـية

ــــذ عــــامينف ــــر أســــرته من ــــم ي ــــرا ل ، األربعــــة فــــى  رنســــا الحــــرة فــــى إنجلت
مهمــــــــــــة داخــــــــــــل فرنســــــــــــا للكشــــــــــــف عــــــــــــن حجــــــــــــم التجهيــــــــــــزات 

تتــــــابع رئــــــيس لــــــدخول الضــــــابطين لمقــــــر .  واالســــــتعدادات األلمانيــــــة
أركـــــان القيـــــادة األلمانيـــــة مـــــدعيين أنهمـــــا تـــــاجرى شـــــمپانيا سويســـــريين 

صـــــون ضـــــابطا ، أيضـــــا قبـــــل رحـــــيلهم يخل يريـــــدان توريـــــدها للمعســـــكر
ــــــة ــــــل العملي ــــــم أســــــره قبي ــــــة العســــــكرية  زمــــــيال ت ــــــدأ العملي ، بعــــــدها تب
ــــــدمير األهــــــداف ــــــر مقنــــــع جــــــدا فــــــى دور .  البريطانيــــــة لت ميســــــون غي

، ليمـــان أفضــــل منـــه فــــى دور أختـــه الجميلــــة المقتنعـــة بعــــدم  الفرنســـى
ـــة الهدنـــة ، لكنهـــا ســـرعان مـــا تقـــع فـــى  اســـتفزاز األلمـــان وخـــرق إتفاقي

هـــو فـــيلم حـــرب صـــغير يحفـــل بتفاصـــيل الحيـــاة وككـــل .  حـــب البطـــل
، أكثــــر  اليوميــــة للفرنســــيين تحــــت الحــــرب فــــى إطــــار مــــن خفــــة الظــــل

مـــــن اهتمامـــــه بمشـــــاهد التـــــوتر أو النشـــــاط التـــــى بـــــدت مـــــوجزة أكثـــــر 
  .  مما يجب

  مهمة سرية فى الشرق األوسط 
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٦٩لبنان /  تركيا

ـــــراهيم مـــــالك چوكيـــــل أورســـــوى ـــــال:  قصـــــة.  ؛ أفـــــالم إب ـــــاء آن .  هن
.  إبــــراهيم شـــــامات:  مــــدير التصــــوير.  عبــــد العزيــــز ســـــالم:  ســــيناريو
  . ظافر داود أوغلو:  إخراج

،  ، نجــــوى فــــؤاد ، چوكيــــل أورســــوى ، عــــادل أدهــــم ســــميرة أحمــــد
  . محسن شعراوى

، ومهمــــة فــــى بيــــروت لمطــــاردة  ضــــابط تركــــى مــــن الشــــرطة الدوليــــة
  . ، وبال قيمة تذكر احدراما نشاط متوسطة النج.  مزور خطير

    ٢/١مهمة شرسة 
The Hills Have Eyes 

  ق م ٨٩)    ف  ( ١٩٧٧أميركا 
[New Realm] Blood Relations. M: Don Peake. E: Wes 

Craven. PD: Robert Burns. DPh: Eric Saarinen. P: Peter 
Locke. S and D: Wes Craven. 

Susan Lanier, Robert Houston, Martin Speer, Dee 
Wallace, Russ Grieve, John Steadman, James Whitworth, 
Virginia Vincent, Lance Gordon, Michael Berryman, Janus 
Blythe, Arthur King. 

ــــز المطلقــــين المطلــــوبين :  شــــبه كالســــية مــــن نوعــــه الوحشــــية والتقزي
ـــدفق حافـــل بالمفاجـــآت فـــى حـــد ذاتهمـــا ـــة وإيقـــاع مت  ، فـــى حبكـــة قوي

ـــــذ مـــــدقق محكـــــم واألحـــــداث ـــــى .  ، وتنفي ـــــة إل ـــــى رحل ـــــرة ف أســـــرة كبي
، تجبرهـــــا الطـــــائرات علـــــى الخـــــروج مـــــن  تـــــالل كاليفورنيـــــا الصـــــخرية

، فيبـــــدأ جحـــــيم أكلـــــة لحـــــوم البشـــــر  الطريـــــق ألنهـــــا منطقـــــة عســـــكرية
بعــــض .  فــــى تصــــفيتهم حيــــث لــــن ينجــــو ســــوى شــــاب وفتــــاة وطفــــل
ــــــديا ســــــوداء كــــــأن يواصــــــل أعضــــــاء األســــــرة  المضــــــيفة لمســــــات كومي

ـــــين بعضـــــهم  ـــــة فيمـــــا ب التهـــــام األشـــــالء البشـــــرية وســـــط مناقشـــــة حامي
انظر ـ   ١٩٨٣صـــــنع كرافــــــين اســـــتطرادا أضـــــعف فـــــى عـــــام !  الـــــبعض

  .  ” تالل الموت “
   ٢/١المهمة الشيطانية 

The Hard Way 
  ق م ٩٥)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
  . ” بوليس بالعافية “:  ف

Universal [Badham/ Cohen Group; William Sackheim]. 
M: Arthur B. Rubinstein. E: Frank Morriss, Tony 
Lombardo. PD: Philip Harrison. DPh: Robert Primes, Don 
McAlpine. St: Lem Dobbs, Michael Kozoll. S: Daniel Pyne, 

Lem Dobbs. P: Rob Cohen, William Sackheim. D: John 
Badham. 

Michael J. Fox. James Woods, Stephen Lang, Annabella 
Sciorra, John Capodice, Luis Guzman, Ll Cool J, Mary 
Mara, Delroy Lindo, Conrad Roberts, Christina Ricci, 
Penny Marshall, George Cheung, Frank Geraci, Sophie 
Maletsky, Bryant Gumbel. 

يقـــــوم بـــــأفالم مـــــن )  فـــــوكس.  هچيـــــ (نجـــــم ســـــينمائى شـــــاب مـــــدلل 
، يقــــرر فجــــأة أن يصــــبح واقعيــــا ويقــــرر أن يرافــــق  نوعيــــة إنــــديانا چــــونز

اختـــــار هـــــذا الشـــــرطى .  شـــــرطيا مـــــن نيـــــو يـــــورك أثنـــــاء عملـــــه الفعلـــــى
ألنــــــه قــــــام بمخــــــاطرات بطوليــــــة فــــــى مالحقــــــة ســــــفاح يقتــــــل )  وودز (

.  ضــــــــحاياه فــــــــى قلــــــــب الحفــــــــالت مــــــــع إخطــــــــار البــــــــوليس مســــــــبقا
، فضـــــال عـــــن أنـــــه  شـــــرطى يكـــــره هـــــذا الممثـــــل أصـــــالالمشـــــكلة أن ال

وتتـــــوالى .  ســـــيعفى مـــــن اســـــتكمال القضـــــية بســـــبب تكليفـــــه بمرافقتـــــه
ــــف ــــة والذعــــة أيضــــا .  المفارقــــات الطريفــــة والحركــــة والعن معالجــــة ذكي

أو حســـــب مـــــا .  لمفهـــــوم النجـــــوم الســـــينمائين عـــــن الحيـــــاة الحقيقيـــــة
شـــــهد المـــــوت بالنســـــبة لـــــك م ‘:  صـــــرح بـــــه وودز فـــــى وجـــــه فـــــوكس

  . ’ ، أما بالنسبة لنا فهو مرة واحدة مرة ١٣يمكن أن تعيده 
   ٢/١المهمة الصعبة 

Goin’ South 
  ق م ١٠٩)    ف  ( ١٩٧٨أميركا 

Paramount. CD: William Wake Theiss. M: Van Dyke 
Parks, Perry Bothin Jr. E: Richard Chew, Joh Fitzgerald 
Beck. PD: Tony Carr Rafelson. DPh: Nestor Almendros. St: 
John Herman Shaner, Al Ramrus. S: John Herman Shaner, 
Al Ramrus, Charles Shyer, Alan Mandel. P: Harry Gittes, 
Harold Schneider. 

 Jack Nicholson, Mary Steanburgen, Christopher Lloyd, 
John Belushi, Richard Bradford, Danny deVito, Veronica, 
Cartwright, Jeff Morris, Gerald H. Reynolds, Tracey Walter. 
Luana Anders, George W. Smith, Lucy Lee Flippin, Ed 
Begley Jr, Maureen Byrnes. 

ـــــــة ـــــــديا ويســـــــترن خفيف ـــــــل ، بارعـــــــة الفكـــــــرة كومي ـــــــة التمثي .  ، متقن
ذ البطـــل لـــص جيـــاد تافـــه فـــى تكســـاس ينقـــذه مـــن الشـــنق قـــانون مـــأخو 

مـــن أيـــام الرومـــان صـــدر بعـــد الحـــرب األهليـــة يتـــيح ألى امـــرأة تمتلـــك 
عقــــارا أن تنقــــذ المقبــــل علــــى الشــــنق إذا تزوجتــــه تختــــاره فتــــاة عــــانس 

، تريــــد حفــــر مــــنجم ذهــــب  ) ســــتيينبيرجين مــــؤثرة فــــى أول أدوارهــــا (
  . تعتقد فى وجوده بأرضها قبل استيالء السكك الحديدية عليها

  
  : مهمة صعبة

  ’ !  صنع دى پالما نسخته الخاصة من جاسوسيات هيتشكوكأخيرا  ‘
  ☺  ٢/١مهمة صعبة 

Mission: Impossible 
  ق م ١١٠)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 

Paramount. M: Danny Elfman. CD: Penny Rose. SpVFx 
and Anim: Industrial Light & Magic. MUpFx: Rob Bottin. 
E: Paul Hirsch. PD: Norman Reynolds. DPýh: Stephen 
Burum. ExcP: Paul Hitchcock. Based on Television Series 
Mission: Impossible Created: Bruce Geller. St: David 
Koepp and Steven Zaillian. S: David Koepp and Robert 
Towne. P: Tom Cruise and Paula Wagner. D: Brian de 
Palma. 

Tom Cruise. Jon Voight, Emmanuelle Beart, Henry 
Czerny, Jean Reno, Ving Rhames, Kristin Scott Thomas and 
Vanessa Redgrave. David Schneider. Emilio Estevez. 
أخيـــــــــرا صـــــــــنع دى پالمـــــــــا نســـــــــخته الخاصـــــــــة مـــــــــن جاسوســـــــــيات 

ـــــد هـــــذه  هيتشـــــكوك ـــــود تفتق ـــــت لعق ـــــى ظل ـــــه الت ، مســـــتكمال مجموعت
النتيجـــــة .  ضـــــرب األساســـــى األثيـــــر فـــــى أعمـــــال أســـــتاذهالمحاكـــــاة لل

ــــزاز والســــعادة مــــن أجــــل الرجــــل ومــــن أجــــل  ــــع يســــتحق اإلعت شــــئ رائ
، بعــــــد عقــــــود مــــــن األعمــــــال الضــــــعيفة  فــــــيلم العــــــودة المظفــــــرة هــــــذا

ـــــار وقـــــع علـــــى أحـــــد أفضـــــل مسلســـــالت الجاسوســـــية .  نســـــبيا االختي
ــــل الســــبع ــــا مــــن أواخــــر الســــتينيات وأوائ ، أى  ينياتالتليفـــــزيونية إطالق

، وكانــــت  حيــــا يركــــل’  األســــتاذ ‘هــــى عــــودة مقصــــودة أليــــام أن كــــان 
ــــــــد وكهــــــــذا ـ  دراميــــــــات الجاسوســــــــية  ــــــــه كبون ــــــــى تحاكي بما فيهــــــــا الت

معظـــــــم الجمهـــــــور يعـــــــرف فقـــــــط  ! ( فـــــــى ذروة مجـــــــدها ـ  المسلسل
ــــــاء المتواضــــــع وشــــــبه المغمــــــور للمسلســــــل فــــــى أواخــــــر  ــــــك اإلحي ذل

ـــــه مسلســـــل  الثمانينيـــــات ـــــر جريفــــــز ١٩٧٣ ـ ٦٦، وفات ـــــة پيت .  ) بطول
قــــوة  ‘أحــــد أعضــــاء )  كــــرووز (الحبكــــة تركــــز هنــــا علــــى إيثــــان هنــــت 

ــــــــة لإلســــــــتخبارات  (’  المهــــــــام المســــــــتحيلة منظمــــــــة جاسوســــــــية تابع
ـــــدن مقـــــرا لهـــــا ـــــة تتخـــــذ مـــــن لن مهمـــــة فـــــى بـــــراج تهـــــدف .  ) المركزي

ال تســـــــأل قــــــط عـــــــن لمـــــــاذا ال يصـــــــنع  (الســــــتعادة ملـــــــف حاســـــــوبى 
، تنتهـــــى بمصـــــرع الجميـــــع بمـــــا فـــــيهم  ) ! طيـــــةاألشـــــرار نســـــخا إحتيا

ـــــى المسلســـــل  ـــــوة ف ـــــدى للق ـــــد التقلي ـــــپس القائ ــــــويت (چـــــيم فيل ،  ) ف



٣٥٦  

ــــة يهــــرب مصــــمما علــــى كشــــف الخــــائن .  وإتهــــام هنــــت نفســــه بالخيان
ــــــى ــــــع لــــــه أســــــماء الجواســــــيس األميــــــركيين  الحقيق ، ومــــــن أراد أن يبي

 ، بهـــــدف إعـــــادة بيعهـــــا لـــــدول الشـــــرق والعـــــالم الثالـــــث الـــــذين تلـــــك
يــــوحى بتكــــريم   دور حليــــة لفـــــانيسا ريــــدجريف (عمــــل هــــؤالء ضــــدهم 
يســـــــاعده فـــــــى هـــــــذا أرملـــــــة فيلـــــــپس الشـــــــابة .  ) خـــــــاص لصـــــــاحبته

، وقاتـــــل  ) الفرنســــية بيــــرت فــــى أول أدوارهــــا باإلنجليزيــــة (الحســــناء 
ـــــــرف فرنســـــــى  ـــــــو (محت ـــــــع بالحواســـــــيب  [’  مفصـــــــص ‘، و ) رين مول

ــــــراق الشــــــبكات ــــــ (أميركــــــى أســــــمر ]  وإخت ــــــيس ف ــــــف رام ى أداء خفي
مــــــن غرفــــــة ’  الحقيقــــــى ‘والخطــــــة هــــــى ســــــرقة الملــــــف .  ) محبــــــب

فائقــــة المناعــــة فــــى مقــــر قيــــادة االســــتخبارات المركزيــــة فــــى النجلــــى 
هــــذا يصــــنع واحــــدا مــــن أقــــوى وأخلــــد تتابعــــات التــــوتر .  فـــــيرچينيا—

إنحنــــاءات ال تنتهــــى فــــى الحبكــــة إلــــى أن تــــأتى .  فــــى تــــاريخ الســــينما
ايــــة الفــــائق الــــذى يفتــــرض أنــــه يــــدور فــــى داخــــل بعـــد قليــــل بتتــــابع النه

، حيـــــث طـــــائرة هليكـــــوپتر تطـــــارد كـــــرووز فـــــوق ســـــطح  نفـــــق المـــــانش
، فيجرهــــا القطــــار معــــه إلــــى داخــــل النفــــق  قطــــار فــــإذا بــــه يربطهــــا إليــــه
ــــث تتواصــــل المطــــاردة ــــر فــــى الواقــــع ســــابقتيها  حي ــــى تفــــوق بكثي ، الت

انتقـــــــــــام  “و”  الجزء الثـــــــــــانىـ  المـــــــــــدمر  “نفق فـــــــــــى ـ  داخلـ  بطائرة
،  المـــــــؤثرات الكثيفـــــــة واألشـــــــغال البهلوانيـــــــة فـــــــى القمـــــــة.  ” العنيـــــــد

ــــــى الشاشــــــة الصــــــغيرة ــــــى ال يظهــــــر ف ــــــن التيمــــــات .  وأثرهــــــا الحقيق م
، وهـــــــى بـــــــدورها مفرطـــــــة  المتكـــــــررة ارتـــــــداء كـــــــرووز ألقنعـــــــة تنكريـــــــة

أطــــرف األشــــياء تنكــــر الفــــيلم لتــــاريخ فيلــــپس وجعلــــه خائنــــا .  اإلتقــــان
اؤل دور االســــــتخبارات بعــــــد إنتهــــــاء الحــــــرب تمــــــردا منــــــه علــــــى تضــــــ

فقــــد ال  ـ  المقصودة فيمــــا يبدوـ  أمــــا خيانــــة كــــل الفرنســــيين .  البــــاردة
ــــة فــــى عــــين الجمهــــور ــــذات الغراب ــــه  تكــــون ب ــــارت في ، فــــى وقــــت اخت

ــــو ضــــد  ــــى ل ــــدفاع عــــنهم حت ــــث وال ــــزعم متخلفــــى العــــالم الثال فرنســــا ت
  . مصالح ومبادىء التقدم والعالم المتقدم

  بة جدا مهمة صع
  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٧مصر 

:  قصـــــــة.  نـــــــاتكو]  أفـــــــالم إيهـــــــاب الليثـــــــى أفـــــــالم البلجـــــــون  [
مكســــــــــاچ .  حســــــــــين عمــــــــــارة:  ســــــــــيناريو وحــــــــــوار.  عــــــــــاطف رزق

.  عـــــــــــاطف رزق:  مـــــــــــدير اإلنتـــــــــــاج.  مجـــــــــــدى كامـــــــــــل:  مهنـــــــــــدس
ـــــاچ.  هـــــانى شـــــنودة:  الموســـــيقى التصـــــويرية ـــــاخ:  مونت .  محمـــــد الطب

ــــدير التصــــوير يوســــف  [ـ  فرنســــيس .  ى:  إنتــــاج.  غنــــيم بهنســــى:  م
  . § حسين عمارة:  إخراج ↔.  ] فرنسيس

ــــورا.  فــــاروق الفيشــــاوى ــــة¤ .  ن ــــدة .  صــــالح الســــعدنى:  بطول عاي
والفنانــــــة .  شــــــوقى شــــــامخ.  عزيــــــزة حلمــــــى.  أحمــــــد مــــــاهر.  ريــــــاض
  . ، شوكت الشيخ محمود العراقى.  مريم فخر الدين:  الكبيرة

ــــــوم كــــــل منهمــــــا ميلودرامــــــا تر  ــــــى أن يق ــــــان عل ــــــق فيهــــــا اثن ــــــب يتف ق
ــــــذى يخــــــص اآلخــــــر ــــــزوج :  باالنتقــــــام ال ــــــذى ت األول مــــــن صــــــديقه ال

ـــه دائمـــة الخـــالف معـــه أمـــه ، وتنطلـــق الحبكـــة مـــن  ، والثـــانى مـــن زوجت
،  أن أحــــدهما أبــــرم هــــذا االتفــــاق فــــى لحظــــة ال وعــــى وهــــو مخمــــور

ـــه قتلهـــا ـــى علي ـــة الزوجـــة الت ـــردد ويتراجـــع أمـــام طيب كـــرة عظيمـــة ف.  ويت
، فـــى معالجـــة بليـــدة  ” غريبـــان علـــى قطـــار “مـــأخوذة عـــن هيتشـــكوك 

األم  (ال شــــــىء مقنـــــــع ابتــــــداء بمبــــــررات االنتقـــــــام .  وبالغــــــة الركاكــــــة
متزوجــــة زيجــــة طبيعيــــة وال ســــبب مفهــــوم يســــتحق زوجهــــا القتــــل مــــن 

ــــه ــــة ) أجل ــــدقائق فــــى البداي صــــنع .  ، وال شــــىء مثيــــر ســــوى بعــــض ال
لـــــــيس أفضـــــــل   ١٩٧١عـــــــام ”  القتلـــــــة “مـــــــن قبـــــــل مصـــــــريا بعنـــــــوان 

  . كثيرا
  مهمة الفجر 

Operation Daybreak 
  ق م ١١٩)   س/    ف  ( ١٩٧٦أميركا 
  . ” الفرقة االنتحارية “:  ؛ س ” العملية االنتحارية “:   ف

Aka: The Price of Freedom (LaterUSTitle). 
[Warner Bros.] Howard R. Schuster; American Allied. 

DPh: Henri Decal. SecondUnitD: Ernest Day. ExcP: Ernest 
Meer. FE: Thelma Connell. MComp: David Hentschell. 
AscP: Stanley O’Toole. From The N Seven Men at 
Daybreak by Alan Burgess. S: Ronald Harwood. P: Carter 
de Haven. D: Lewis Gilbert. 

Timothy Bottoms. ¤. Also Str: Martin Shaw. Joss 
Ackland. Nicola Pagett. Anthony Andrews. And Anton 
Diffring. With: Diana Coupland, Carl Duering, George 
Sewell, Rene Rolldehoff, Ray Smith, Kim Fortune, Ronald 
Radd, Kika Markham, Philip Madoc, Cyril Shops. Pavala 
Matèjovsk. 

بريطانيـــــــة بمعاونـــــــة المقاومـــــــة التشـــــــيكية الغتيـــــــال الـــــــذراع مهمـــــــة 
التركيــــــز واضــــــح علــــــى التضــــــحية والشــــــجاعة طــــــابع .  األيمــــــن لهتلــــــر

، أكثــــــر منـــــه بالنســــــبة للبطـــــوالت الفرديــــــة  أفـــــالم الــــــدول األشـــــتراكية
ـــيلم أقـــل نجاحـــا.  الخارقـــة ـــر  ربمـــا جعـــل هـــذا الف ـــد أكث ـــه بالتاكي ، لكن
ــــــأثيرا ــــــة األخــــــرى.  ت ــــــة ‘.  األســــــماء األجنبي ســــــبعة  ‘،  ’ ثمــــــن الحري

  . ’ رجال فى الفجر
   ٢/١مهمة فى تل أبيب 

  ق م ١٣٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٢مصر 
أفـــــــالم محمـــــــد ]  أفـــــــالم النصـــــــر  تاميـــــــدو لإلنتـــــــاج والتوزيـــــــع [

فــــــؤاد :  إدارة اإلنتــــــاج بأوربــــــا.  محمــــــد عشــــــوب:  ماكيــــــاج.  مختــــــار
ــــــاج.  األلفــــــى ــــــوح:  مــــــدير اإلنت ــــــو الفت ــــــ.  عــــــادل أب :  تج المنفــــــذالمن

موســـــــــيقى .  ســـــــــيد حامــــــــد:  مهنـــــــــدس الصــــــــوت.  محمــــــــد رســــــــمى
:  مونتـــــاچ.  بشـــــير الـــــديك:  تـــــأليف.  جمـــــال ســـــالمة.  د:  تصـــــويرية

:  إنتـــــــاج.  ســـــــمير فـــــــرج:  مـــــــدير التصـــــــوير.  صـــــــالح عبـــــــد الـــــــرازق
  . نادر جالل:  إخراج.  محمد مختار

كمـــــــــال :  بطولـــــــــة.  ¤.  ناديـــــــــة الجنـــــــــدى:  نجمـــــــــة الجمـــــــــاهير
.  ســـــعيد عبـــــد الغنـــــى:  بطولـــــة.  محمـــــد مختـــــار:  بطولـــــة.  الشـــــناوى
ـــــة ـــــوزى:  بطول ـــــل مرســـــى حســـــن حســـــين.  يوســـــف ف ـــــان .  ، خلي كنع
، كــــــوثر  ، كمــــــال الزينــــــى حمــــــدى يوســــــف.  ، صــــــالح زكــــــى وصــــــفى
، أحمــــــد  ، عــــــادل عمــــــار جمــــــال صــــــالح.  ، عــــــاطف بركــــــات رمــــــزى
، محمـــــد  كــــريم وفيــــق:  الوجــــوه الجديــــدة.  ، طــــارق عزمــــى عــــاطف
نجـــــوم .  ، كوكـــــو ماكســـــيوا روبـــــى كومـــــازا:  م أفريقيـــــانجـــــو .  صـــــالح
،  ، االن ديفــــــــال ، چيـــــــرار چـــــــان پييـــــــر ألكـــــــس دو مارشـــــــيه:  أوربـــــــا

بــــــــدون  . [ ، مونيــــــــك الســــــــال ، ايفـــــــــيت دومنيــــــــك روجيــــــــه ســــــــالمة
  . ] بشير الديك:  ائتمان

صــــحفية مصـــــرية تعمـــــل فـــــى األوســــاط العربيـــــة فـــــى أوربـــــا لحســـــاب 
ــــــــــــل  الموســــــــــــاد أن تكشــــــــــــف نفســــــــــــها  ١٩٧٣، تقــــــــــــرر فــــــــــــى أوائ

، وذلــــك بهــــدف التطهيــــر الــــذاتى مــــن العمــــل   لالســــتخبارات المصــــرية
وأيضـــــا ألنهـــــا ســـــمعت قصـــــيدة .  كشـــــبه عـــــاهرة لتكفيـــــر عـــــن أفعالهـــــا

ــــر ــــة مدرســــة بحــــر البق ــــرة التأكــــد .  صــــالح جــــاهين عــــن حادث ــــد فت بع
، يقــــرر المصــــريون اســــتغالل صــــداقتها لضــــابط  مــــن والئهــــا الحقيقــــى

ـــــــل أبيـــــــب  ئيســـــــا لألركـــــــاناســـــــتخبارات أصـــــــبح اآلن ر  ، وترســـــــلها لت
ـــة  ـــا للكشـــف عـــن هجـــوم إرهـــابى وشـــيك ضـــده لـــدى زيارتـــه لدول ظاهري

ـــــى غـــــرب أفريقيـــــا ـــــا للحصـــــول علـــــى خطـــــط التســـــليح ضـــــد  ف ، وثاني
مصــــــر ال بــــــأس بــــــه ككــــــل كــــــأول فــــــيلم اســــــتخبارات مصــــــرى صــــــريح 
ـــــــه أنـــــــه مـــــــن ملفـــــــات المخـــــــابرات  التخيليـــــــة وال يشـــــــار أو يـــــــوحى في

ت التقليديـــــة فــــــى القمــــــة ال ســـــيما مــــــا يتعلــــــق ، الكليشــــــيها المصـــــرية
ـــــــاة االنحـــــــالل فـــــــى أى مكـــــــان خـــــــارج مصـــــــر أفضـــــــل األدوار .  بحي

، ال ســـــيما فـــــى المرحلـــــة  للشـــــناوى كـــــرئيس االســـــتخبارات المصـــــرية
ـــــاة ، ثـــــم عنـــــدما يقـــــرر علـــــى  التـــــى يســـــتخف فيهـــــا بمـــــزاعم هـــــذه الفت

  . مسئوليته فقط الوثوق بها
  ٢/١المهمة القاتلة 

My Science Project 
  ق م ٩٤)    ف/   ت  ( ١٩٨٥أميركا 

[Buena Vista] Touchstone. C: Bill Shepard. AscP: E. 
Darrell Hallenbeck. M: Peter Bernstein. CD: Betsy Jones. 
VFxSup: John Scheele. FE: C. Timothy O’Meara. PD: 
David L. Snyder. DPh: David M. Walsh. P: Jonathan 
Taplin. W and D: Jonathan R. Betuel. 

Str: John Stockwell. Danielle von Zerneck. Fisher 
Stevens. Raphael Sbarge. Richard Masur. Barry Corbin, 
Ann Wedgeworth. And Dennis Hopper -as Bob. 
ـــــــر علىجهـــــــاز  ـــــــر عـــــــاطفى ، يعث ـــــــانوى موهـــــــوب لكـــــــن غي ـــــــب ث طال

ــــق ، هــــو فــــى الواقــــع  غــــامض فــــى مخــــزن للجــــيش أحــــد مخلفــــات طب
، تعجـــــــب  هـــــــذا الجهـــــــاز آلـــــــة زمنيـــــــة.  ١٩٧٥طـــــــائر تحطـــــــم عـــــــام 

هــــــوپر هــــــو أعلــــــى نقطــــــة فــــــى  (المــــــدرس المــــــرح المهــــــووس بــــــالعلم 
، وتصــــبح مهمــــة  ، فيجربهــــا علــــى نفســــه ) الفــــيلم غيــــر المــــرح ككــــل

ـــــــك  ـــــــه اســـــــتعادته مـــــــن ذل االنطـــــــواء  ‘الطالـــــــب وصـــــــديق وصـــــــديقه ل
ى مــــن ديزنــــى ، يصــــعب أخــــذ خيــــال علمــــى صــــبيان. ’  المكانىـ  الزمنى

  . أى شىء فيه على محمل الجد
  

   ٢/١المواجهة 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٧مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

، منــــــــــال  ، صــــــــــفية العمــــــــــرى ، محمــــــــــود ياســـــــــين فريـــــــــد شــــــــــوقى
  . السبعاوى

.  ، متمســـــــكة بالثـــــــأر مهنـــــــدس زراعـــــــى مـــــــن أســـــــرة ريفيـــــــة متزمتـــــــة
،  يهجــــــر القريــــــة.  فضــــــة لــــــذلكتــــــذهب زوجتــــــه ضــــــحية لمبادئــــــه الرا

درامـــــا ثـــــأر متوســـــطة اإلثـــــارة .  لكـــــن ابنتـــــه الشـــــابة تصـــــرع بعـــــد قليـــــل
اإلنتــــــاج .  ، مــــــع جهــــــد تمثيلــــــى رفــــــع منهــــــا بعــــــض الشــــــىء واإليقـــــاع
  . ١٩٨٥الفعلى 
  

  ☺ المواجهة الصعبة 
Face/ Off 

  ق م ١٣٣)  س  ( ١٩٩٧أميركا 
[Buena Vista  Paramount] Paramount; Touchstone 

[Douglas/ Reuther; WCG Entertainment]. M: John Powell. 
CD: Ellen Mirojnick. Er: Christian Wagner. PD: Neil 
Spisak. DPh: Oliver Wood. AscP: Jeff Levine. Co-Ps: Mike 
Webb and Michael Colleary. ExcP: Michael Douglas, 
Steven Reuther and Jonathan D. Krane. P: David Permut, 
Barrie Osborne, Terence Chang and Christopher Godsick. 
W: Mike Webb & Michael Colleary. D: John Woo. 

John Travolta. Nicolas Cage. ¤. Joan Allen. Gina 
Gershon. Alessandro Nivola. 
أســــــتاذية چــــــون وو التوجيهيــــــة شــــــىء ال يجــــــادل فيــــــه أحــــــد تقريبــــــا 

إنــــه .  أن تطــــأ قــــدماه هوليــــوود فــــى منتصــــف التســــعينياتحتــــى قبــــل 
أســـــــتاذ أفـــــــالم النشـــــــاط الهـــــــونج كـــــــونجى الرفيـــــــع الـــــــذى ال يشـــــــحن 

، بــــــل بثيمــــــات  أفالمــــــه بمعــــــايير جديــــــدة للعنــــــف والنشــــــاط وحســــــب
ـــدى المشـــاهد ـــداخلى حقيقـــة ل ـــم يفكـــر  تثيـــر القلـــق ال ، وتمـــس شـــيئا ل

ـــــــا  ـــــــر الفـــــــزع تمام ـــــــل ويثي ـــــــن قب ـــــــط م ـــــــه ق ـــــــى  (ب ـــــــثال ف  الهـــــــدف “م
وجــــــــد البطــــــــل نفســــــــه هــــــــدفا لقــــــــنص بشــــــــرى رهيــــــــب ”  الشــــــــيطانى
ــــــروت ــــــالمعنى  الجب ــــــدى ب ــــــا تجــــــد نفســــــك داخــــــل ســــــجن حدي ، وهن

،  الحرفــــــى للكلمــــــة حيــــــث األرضــــــية مغنــــــاطيس هائــــــل يشــــــدك إليهــــــا
وقـــد أصـــبح لـــك وجـــه أخطـــر إرهـــابى فـــى العـــالم وال يعـــرف أحـــد قـــط 

، ومـــــن الجـــــائز أن تقضـــــى بقيـــــة حياتـــــك فـــــى  أن هـــــذه هـــــى الحقيقـــــة
ــــــادة .  ) ! الجحــــــيم هــــــذا ــــــة االبتكــــــار تقــــــول أن أحــــــد ق القصــــــة فائق

التحقيقــــات الفيدراليــــة يقــــرر تبــــادل وجهــــه مــــع زعــــيم اإلرهــــاب الــــذى 
باســـــتخدام تقنيـــــات حديثـــــة ال يعلـــــم ســـــوى نفـــــر قليـــــل  (قـــــبض عليـــــه 

، وذلــــــك حتــــــى يقابــــــل أخيــــــه ويعــــــرف منــــــه موعــــــد التفجيــــــر  ) أمرهــــــا
ــــز .  القــــادم ــــدئيا لكــــن الســــجين من وع الوجــــه يفلــــح فــــى يفلــــح هــــذا مب

الـــتخلص مـــن قيـــوده ويجبـــر فريـــق العلمـــاء علـــى تركيـــب وجـــه الضـــابط 
، ويتــــولى هــــو مكــــان الضــــابط فــــى العمــــل وفــــى  ، ويقــــتلهم جميعــــا لــــه

، بينمـــــــا ال يوجـــــــد علـــــــى وجـــــــه األرض مـــــــن يعلـــــــم أن ذلـــــــك  البيـــــــت
األمــــل الوحيــــد أن يهــــرب هــــذا .  الســــجين الشــــرس هــــو قائــــد فيــــدرالى

بــــالطبع يقــــوم كــــل مــــن كــــيچ وترافـــــولتا .  يــــباألخيــــر مــــن الســــجن الره
، لكــــن مــــا يحتــــل مســــاحة أكبــــر وسيرســــخ فــــى  بالــــدورين المتناقضــــين

، كـــــيچ كالضــــابط المغـــــدور  ذهنــــك هـــــو الشخصــــية المزيفـــــة لكليهمــــا
، وترافــــــــولتا   مـــــــن الـــــــداخل شـــــــديد العنـــــــف والصـــــــالبة مـــــــن الخـــــــارج

كالضــــابط لكــــن مـــــا بداخلــــه هــــو المـــــرح الســــوقى واللزوجــــة المنفـــــرة 

أعظــــــم  ‘مجلــــــة إمپــــــاير منحتــــــه لقبــــــا ال يحتمــــــل اللــــــبس .  إلرهــــــابىل
قطعــــا أحــــد أفــــالم التســــعينيات .  ’ فــــيلم نشــــاط فــــى تــــاريخ الســــينما

ــــــن تنســــــاها بســــــهولة ــــــى تصــــــيبك فــــــى العمــــــق ول ، بالضــــــبط كمــــــا  الت
ـــــــــــانى—المـــــــــــدمر  “و”  صـــــــــــمت الحمـــــــــــالن “  ٧ “و”  الجـــــــــــزء الث

  . ” خطايا
AAN: SdFxE (Mark P. Stoeckinger and Per Hallberg). 

 ☺  ٢/١مواجهة مع الجنس الثالث 
Close Encounters of the Third Kind 

  ق م ١٣٥)  س/   ت  ( ١٩٧٧أميركا 
Columbia. [Columbia, EMI]. A Julia Phillips & Michael 

Phillips. P. DPh: Vilmos Zsigmond. W&D: Steven 
Spielberg.  P: Julia Phillips and Michael Phillips. DPh of 
Add American Scenes: Wiiliam A. Fraker; DPh of India 
Seq: Douglas Slocombe. PD: Joe Alves. SpPhFx: Douglas 
Trumbull. M: John Williams. FE: Michael Kahn. AscP: 
Clark Paylow. SpFxConcepts: Steven Spielberg; UnitPMg: 
Clark Paylow. Additional Actors C. Ph: John Alonzo; 
Laszlo Kovacs; Technical Advisor: Dr. J. Allen Hynek; SD: 
Phil Abramson; Realization of Extraterrestrial: Carlo 
Rambaldi; AD: Dan Lomino; AstD: Chuck Myers; 
2ndAstD: Jim Bloom; AstFEs: Geoffrey Rowland, Charles 
Bornstein. ME: Kenneth Wannberg; SupSdFxE: Frank 
Warner; SdFx Editorial Staff: Richard Oswald, David 
Horton, Sam Gemette, Gary S. Gerlich, Chet Slomka, Neil 
Burrow; P Illustrator: George Jensen; DolbySdSup: Steve 
Katz; SupDialogueE: Jack Schrader. 

Str: Richard Dreyfuss. With: Francois Truffaut -as 
Lacombe.  AlsoStr: Teri Garr, Melinda Dillon; >And Cary 
Guffey -as Barry Guitar.<Co-Str: Bob Balaban, Roberts 
Blossom, Merrill Connally, George DiCenzo, Lance 
Henriksen, Warren Kemmerling, J. Patrick McNamara. 

يلم ســــــوف تتحــــــدد درجــــــة اســــــتمتاعك حســــــب مــــــدخلك إلــــــى الفــــــ
لــــــو تــــــم إعــــــدادك لكونــــــه خيــــــاال علميــــــا فلــــــن تخــــــرج منــــــه إال .  بــــــه

الواقـــــــــع أنـــــــــه  (، وضـــــــــخامة الهيئـــــــــات  بـــــــــالمؤثرات فائقـــــــــة اإلبهـــــــــار
ــــد  ــــاريخ الســــينما وهــــو حظيــــرة مناطي اســــتخدم أضــــخمها إطالقــــا فــــى ت

ـــــــوجرافى  ) هائلـــــــة ـــــــدى ألعظـــــــم مـــــــوجهى الترســـــــيم الفوت ، وكونـــــــه منت
مليــــون دوالر هائلــــة فــــى حينهــــا تحولــــت إلــــى  ٢٠ككــــل   ، أو األحيــــاء

ـــــــى الشاشـــــــة ـــــــوار عل ـــــــه الهـــــــراء  أن ـــــــك كون ـــــــن يعجب ـــــــل ل ، فـــــــى المقاب
ـــة القـــدرات وكلهـــا  ـــات الفضـــاء خارق ـــردئ عـــن كائن ـــم ال ـــدى والعل التقلي

ــــــو تمــــــت .  صــــــنعت علــــــى نحــــــو أفضــــــل فــــــى الخمســــــينيات لكــــــن ل
ر التعبيــــر لپيتـــــ (تهيئتــــك لمشــــاهدة فــــيلم دينــــى عــــن الظهــــور اإللهــــى 

ـــــاب األعمـــــق مـــــن نوعـــــه  ـــــة ‘نيكـــــولز مـــــن الكت ،  ) ’ الســـــينما الخيالي
إن مــــا يمــــر بــــه البطــــل هــــو .  فســــوف تتملكــــك إثــــارة مــــا بعــــدها إثــــارة

ــــة إنجــــذاب صــــوفى قياســــية ــــه  تجرب ــــة اإلل ال  (، وتحــــرق مشــــبوب لرؤي
،  ’ النيرفـــــانا ‘عجــــب أن يشــــاركه تجربتــــه أشــــهر مــــن يقتربــــون لهــــذه 

ــــــذى ــــــوذيين ال ــــــان الب ــــــة هــــــذا  وهــــــم الرهب ــــــوب لمعاين ــــــر الجل ــــــوا عب أت
ــــى ، أو حســــب نيكــــولز أيضــــا ظهــــور اإللــــه فــــى الســــماء يــــوم  ) التجل

،  ، أو للقــــديس بطــــرس وهــــو فــــى رحلتــــه إلــــى دمشــــق تعميــــد المســــيح
أو لقديســـــى رســـــوم العصـــــور الوســـــطى الصـــــاعدين للســـــماء تحـــــوطهم 

، أو باألقــــــل جــــــدا اســــــتجذاب المســــــخوطات للبشــــــر  هــــــاالت النــــــور
بالمناســــــبة  (عامــــــا  ١٤أو  ٧ى عــــــالمهم اآلخــــــر ليعيشــــــوا معهــــــن فــــــ

ـــــات الفضـــــائية  ـــــالى عـــــن الكائن ـــــدينى لفـــــيلم ســـــپييلبيرج الت التفســـــير ال
القصــــة  .  ) هــــو أيضــــا مصــــدر قيمتــــه وســــحره الحقيقيــــين”  إى تــــى “

كمـــــا فهمـــــت عـــــن انســـــان عـــــادى مـــــن الطبقـــــة الوســـــطى يعمـــــل فنيـــــا 
ـــــا يعـــــاين  ـــــدة بمونتان ـــــدرة ببل األغـــــراض  ظهـــــور ـ  مع كثيرينـ  بمحطـــــة ق

ـــــى الجـــــوار ـــــات  الطـــــائرة ف ـــــه علـــــى نحـــــو خـــــاص يتحـــــول لمجري ، لكن
، حتـــــى  لوعـــــة بحثـــــا عـــــن رؤى مؤرقـــــة لدرجـــــة الكـــــرب تعتمـــــل داخلـــــه

ـــــــذى ’  جبـــــــل الشـــــــيطان ‘يكتشـــــــف أنهـــــــا شـــــــكل  فـــــــى وايـــــــومينج ال
ســــتهبط فوقــــه ســــفينة هــــذا الكائنــــات التــــى ســــحرته مــــن الــــداخل هــــذا 

ــــا ــــيم مع ــــع واألل ــــانى ال.  الســــحر االســــتحواذى الرائ ــــوان مصــــطلح تق عن
’  بـــــاألغراض الطـــــائرة غيـــــر محـــــددة الهويـــــة ‘يحـــــدد درجـــــة االتصـــــال 

، ثـــــم معاينـــــة آثـــــار  ، والتـــــى تبـــــدأ بمشـــــاهدة الغـــــرض طـــــائرا ) أوفـــــو (
، وتنتهـــــى بـــــالنوع الثالـــــث  ملموســـــة لهـــــا كطبعـــــات علـــــى األرض مـــــثال

أعيـــــد عرضـــــه فـــــى .  وهـــــو مشـــــاهدة ركـــــاب تلـــــك المركبـــــات أنفســـــهم
ــــــد توضــــــيبها بواســــــطة الموجــــــه نفســــــه  فــــــى نســــــخة ١٩٨٠عــــــام  أعي

ــــــــــط  ــــــــــى الملصــــــــــقات فق ــــــــــا ف ــــــــــا فرعي ــــــــــت عنوان التوضــــــــــيبة  ‘وحمل
، وذلــــك باختصــــار تــــرهالت وســــط الفــــيلم وجعــــل عالقــــة  ’ الخاصــــة

ــــه مــــع األغــــراب داخــــل  البطــــل بأســــرته أشــــد قتامــــة وإضــــافة لقطــــات ل
هـــــــذه .  ق ١٣٢، وبـــــــزمن إجمـــــــالى  ســـــــفينتهم فـــــــى تتـــــــابع النهايـــــــة

ــــى ينظــــ ــــا كأخطــــاء دون روح الفــــيلم األصــــلى اإلضــــافات الت ر لهــــا غالب
ربمــــا باســــثناء لقطـــــة جامحــــة الخيــــال لســـــفينة عمالقــــة جانحــــة فـــــى  (

ــــــــل أغــــــــراب أشــــــــرار ــــــــى  ) الصــــــــحراء اآلســــــــيوية بفع ــــــــدمج اآلن ف ، ت
النســـخة األصــــلية بــــدون حـــذف لتصــــبح األكثــــر قياســـية فــــى العــــروض 

 . التليفـزيون بأنواعه
AA: Cgr (Zsigmond); SpAchievement in SdFxE 

(Warner). 
AAN: SptAs (Dillon); D; AD-SD (Alves, Lomino -AD; 

Abramson -SD); FE; OScr; Sd (Robert Knudson, Robert J. 
Glass, Don MacDougall and Gene S. Cantamessa); SpVFx 
(Roy Arbogast, Trumbull, Matthew Yuricich, Gregory Jein 
and Richard Yuricich). 

  مواسم القلب 
Seasons of the Heart 

  ق م ٧٨)   ت  ( ١٩٩٣أميركا 
Feature Films for Family. A T.C. Christensen F. ¤. ExcP: 

Forrest S. Baker III. M: Kem Kraft. Es: Stephen L. Johnson, 
Lori Petersen. SdDesign: Michael L. McDonough. S: 
Deborah G. Hofstedt. Ps: Don A. Judd, Scott Swofford.  ↑ 
D: T.C. Christensen. Based on a ShortSt: Lael J. Littke. 

Ftr: Leigh Lombardi. Sam Hennings. Claude Akins. & 
Intrd: Logan Hall.  ↑ Yvonne deCarlo -[voice], E. Linda 
Moore, Derek Spriggs, Jay D. Bateman, Sydnee Hawley, 
Tess Christensen, Jenna Lee Hagen, Brian Lives, Kathryn 
Little. Jennifer Frantz, Haley Christensen, Matthew Jones 
Lewis, David M. Taylor, Wilma Adams, Mary Leisa Moore. 
The Buckle Busters: Tom Goodwin, Thomas Smart, Cory 
Webster, Lewis Downey. 



٣٥٧  

يدة فقـــــــــــدت طفلتيهــــــــــا بمـــــــــــرض حيـــــــــــث ســــــــــ ١٨٦٢أوريجــــــــــون 
، يقطــــع عليهــــا وعلــــى زوجهــــا هــــذا أن يأتيهمــــا صــــديق كهــــل  الكــــوليرا

فــــى البدايــــة تعــــزف .  بصــــبى لتربيتــــه)  أكينــــز فــــى أحــــد آخــــر أدواره (
، لكـــن تـــدريجيا يحــــدث  عنـــه األم ال ســـيما وأنـــه خشـــن التربيــــة نســـبيا

، مــــع تقــــديم مــــؤثر  فــــيلم ممتــــاز التمثيــــل مميــــز الخلفيــــات.  التقــــارب
  . لألجواء المقفرة للريف شبه الصحراوى وحياته القاسية

   ٢/١مواسم القلب 
Seasons of the Heart 

  ق م ٩٠)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
[RHI Entertainment] Joseph Feury Productions. M: 

Marvin Hamlisch. ExcP: Robert Halmi, Jr. TP: Robbyn 
Burger. P: Joseph Feury. D: Lee Grant.  PMg: Fran 
Rosati; FirstAstD: Richard Fowler; SecondAstD: Kenna 
Marshall-Pittman; CD: Trish Keating; PAsc: Joshua Strauss; 
C: Marsha Kleinman, C.S.A.; Canadian C: Stuart Aikins, 
C.D.C.; PostPSup: Robert Warmflash↑. Where the Wild 
Things Are: Maurice Zendak. 

Carol Burnett. George Segal. Malcolm McDowell. Eric 
Lloyd. Jill Teed. Margaret Sophie Stein. Florence Paterson. 
Scott Marlowe. Harvey Atkin. Lisa Richards.  ↑ Ftr: Tom 
Melissis, Frank Crudele, Edward Quinlan, Bill Dow, 
Danielle Fraser, Veena Sood, Dave Hurtubise, Roger Cross, 
Ann Warn Pegg, Scott McNeil, Paul Garson, Russell 
Hamilton. 
ميلودرامـــــا أســـــرية فـــــى خلفيـــــات طبقـــــة وســـــطى يهوديـــــة نيـــــو يوركيـــــة 

، يميزهـــــا األداء الرفيـــــع مـــــن  ) وإن كــــان معظـــــم التصـــــوير فـــــى كنـــــدا (
ـــــــة ـــــــى البطول ـــــــاول المرهـــــــف المـــــــدقق لمشـــــــاعر األزواج ال  ثالث ، والتن

الزوجــــة المســــئولة بــــدار نشــــر .  ســــيما بعــــد الوصــــول لمنتصــــف العمــــر
ـــــت ( ـــــن زوج ســـــابق )  بيرن ـــــة م ـــــع )  ماكـــــدويلل (أم البن ـــــيش اآلن م تع

ويربيــــان حفيــــدتها مــــن تلــــك االبنــــة وتبلــــغ )  ســــيجال (زوجهــــا الحــــالى 
يوجـــد فـــى هـــذا الكثيـــر مـــن األوضـــاع غيـــر .  مـــن العمـــر ثمـــان ســـنوات

،  وجــــود الــــزوج األول بقربهمــــا كثيــــرا، ويكــــاد يفجرهــــا دومــــا  المريحــــة
ـــة المدمنـــة  ـــدما تعـــود تلـــك االبن ـــأتى عن ـــة ت لكـــن لحظـــة المواجهـــة الحق

ــــة بابنتهــــا ــــر ممــــا  للمطالب ــــديهما الكثي ــــين ي ــــدرك الزوجــــان أن ب ــــا ي ، هن
  . ال يجب أن يفقدانه

   ٢/١المواطن مصرى 
Masri —L’Homme de la Delta 

  ق م ١١٠)  س/ النصر /  ت ( ١٩٩١مصر 
ــــــون والســــــينما  [ ــــــة للتليفزي ــــــرض  العالمي ــــــع ودور الع مصــــــر للتوزي

يوســـــــــف :  قصـــــــــة.  العالميـــــــــة للتليفزيـــــــــون والســـــــــينما]  الســـــــــينمائى
ــــد ــــد:  ســــيناريو وحــــوار.  القعي ــــديكور.  محســــن زاي ــــراهيم ســــيد :  ال إب
:  موســـــــيقى.  جميـــــــل عزيـــــــز:  صـــــــوت.  مادينـــــــا:  ماكيـــــــاچ.  أحمـــــــد

:  مـــــدير التصـــــوير.  تصـــــررحمـــــة من:  مونتـــــاچ.  ياســـــر عبـــــد الـــــرحمن
  . صالح أبو سيف:  إخراج.  طارق التلمسانى

، عبـــــــد اهللا  ، صـــــــفية العمـــــــرى ، عـــــــزت العاليلـــــــى عمـــــــر الشـــــــريف
،  ، حنـــــــــان شـــــــــوقى ، إنعـــــــــام سالوســـــــــة ، حســـــــــن حســـــــــنى محمـــــــــود

ــــــاهللا ــــــاقى المنتصــــــر ب ــــــد الب ــــــد  ، مجــــــدى صــــــبحى ، أشــــــرف عب ، خال
،  عمـــــارة، أبـــــو الفتـــــوح  ، رشـــــدى المهـــــدى ، محمـــــد الســـــبع النبـــــوى

  . ، عزت المشد ، لوال محمد نعيم عيسى
ـــــــيلم للســـــــينما المصـــــــرية بعـــــــد انقضـــــــاء عصـــــــرها  ربمـــــــا أحســـــــن ف

ــــذهبى ــــذكر ال ــــا نقــــديا ي ــــق ترحيب ــــم يل ــــك ل ــــر  ، مــــع ذل ، كمــــا كــــان أكث
إقباضـــــا مـــــن أن يحولـــــه النـــــاس بســـــرعة لكالســـــية يكـــــررون مشـــــاهدتها 

لــــت ومخطوطــــة فائقــــة البراعــــة جع.  ) ربمــــا يحــــدث هــــذا فيمــــا بعــــد (
، ومبــــاراة  مــــن أفــــدح ميلودرامــــا ممكنــــة عمــــال مــــذهل اإلقنــــاع والتــــأثير

يصـــــعب تصـــــور نجـــــم أقـــــل مـــــن عمـــــر  (أداء أســـــطورية بـــــين البطلـــــين 
، والكـــــــل تحـــــــت ســـــــيطرة أســـــــتاذية مـــــــن  ) الشـــــــريف لـــــــدور العمـــــــدة

.  صــــالح أبــــو ســــيف الــــذى يقــــدم هنــــا أحســــن أعمالــــه فــــى ربــــع قــــرن
ده لعقــــد صــــفقة عادلــــة ، فيضــــطر والــــ ُيســــتدعى ابــــن العمــــدة للتجنيــــد

مـــع أحــــد فالحيـــه تكـــاد أســـرته أن تتضـــور جوعــــا  ـ  أو بـــاألحرى كريمةـ  
بعــــــد أن أخــــــذت منــــــه المحكمــــــة أرض اإلصــــــالح الزراعــــــى وأعادتهــــــا 
ـــــورة يوليـــــو وهـــــو العمـــــدة  ـــــه ث ـــــذى اغتصـــــبتها من لصـــــاحبها الشـــــرعى ال

اســــــمه مصــــــرى ومــــــن هنــــــا جــــــاء  (الصــــــفقة أن يرســــــل ابنــــــه .  نفســــــه
،  بالضبط كمـــــــا يـــــــذهب كـــــــل المصـــــــريينـ  جـــــــيش إلـــــــى ال)  العنـــــــوان

وذلــــــك مقابــــــل إعــــــادة األرض لــــــه مــــــرة  ـ  وبحمــــــاس مــــــن االبــــــن نفسه
ــــــب مــــــن المــــــال يســــــعد األســــــرة مــــــدى الحيــــــاة .  أخــــــرى ومبلــــــغ طي

ــــاء حــــرب  ــــة فــــرح أثن ــــة يمــــوت مصــــرى فــــى نوب  ١٩٧٣ببســــاطة مباغت
اآلن علـــــى العمـــــدة والفـــــالح عقـــــد .  ويعـــــود جثـــــة هامـــــدة إلـــــى القريـــــة

أن ينكـــــر األب أنهـــــا جثـــــة :  دة علـــــى مـــــرأى مـــــن الجثـــــةصـــــفقة جديـــــ
، فــــال جــــدوى ألحــــد مــــن دخــــول الــــرجلين معــــا  ابنــــه الوحيــــد الغــــالى

وبمنطـــق الفــــيلم العقالنـــى والــــواقعى ال مفـــر مــــن وقــــوع .  إلـــى الســــجن
ــــــة ــــــات جميعــــــا ال عقالني ــــــر الميلودرامي ــــــه :  أكث أن يعتصــــــر األب آالم

ـــــل ، إنمـــــا هـــــى قـــــوانين  األخـــــاذ فـــــى األمـــــر أن ال أحـــــد شـــــرير!  ويقب
الحيـــاة التـــى تقـــدم هنـــا بمـــزيج بـــارع مرهـــف التـــوازن بـــين بـــرود المنطـــق 

ـــــا ـــــب الميلودرام ـــــك :  ولهي ـــــه ال يمتل ـــــده ألن ـــــر يضـــــحى بدمـــــه لبل الفقي
،  ، والغنـــى يمكـــن أن يفتـــدى ابنـــه بحفنـــة نقـــود ترضـــى الجميـــع ســـواه

،  ، فهــــــذا قــــــدر ال يــــــد ألحــــــد فيــــــه لكــــــن أن ضــــــاعت حيــــــاة الفقيــــــر
  . كما يحزن أهل الفقيد بالضبط نفسه ويحزن الغنى

   مواقف ساخنة 
Hot Shots! 

  ق م ٨٠)   س/    ف  ( ١٩٩١اميركا 
Twentieth Century Fox. C: Mali Finn. CD: Mary Malin. 

M: Sylvester Levay. E: Jane Kurson, Eric Sears. PD: 
William A. Elliott. Ph. Bill Butler. ExcP: Pat Proft. W: Jim 
Abrahams, Pat Proft. P: Bill Badalato. D: Jim Abrahams.  
UPMg/AscP: Stephen McEveety. AscP: Janet Graham, 
Greg Norberg. SdDesign & Sup: Sandy Berman, Randle 
Akerson. 

Charlie Sheen. Cary Elwes. Valeria Golino. Jon Cryer. 
Kevin Dunn. William O’Leary. Efrem Zimbalist Jr. Kristy 
Swanson, Brucé A. Young, Heidi Swedberg, Bill Irwin, 
Lloy Bridges, Ryan Stiles, Ring Thunder, Mark Arnott, 
Ryan Cutrona, Don Lake, Kelly Connell, Tony Simates, 

Don Luce, Judith Kahan, Jeff Bright, Jimmy Lennon, Jr., 
Marie Thomag, Ryan Fitzgerald, Al Clegg. 

المغــــــــامر  “انظر ـ  ”  ســــــــالح القمــــــــة “النســــــــخة الهزليــــــــة لفــــــــيلم 
ــــــب األطــــــوار .  ” والحســــــناء ــــــارين غري أحــــــدهم مصــــــاب  (ســــــرب طي

ـــــــثال ـــــــالحول م ـــــــار)  ب ـــــــه الطي ـــــــده ماضـــــــى أبي ـــــــون  والبطـــــــل يعق ، يكلف
ــــــيج بمهمــــــة ــــــذة  ، الواضــــــح أنهــــــا حــــــرب الخل ــــــق بطــــــوالت ف ، فيحق

ــــــه الخاصــــــة ــــــدة جــــــداضــــــحكا.  بطريقت ، تعتمــــــد كلهــــــا علــــــى  ت عدي
، مشــــــهد طريــــــف  اللماحيــــــة والــــــذكاء لــــــذا فالمشــــــاهدة الثانيــــــة أمتــــــع

ذهــــــب مــــــع  “ثــــــم ”  روكــــــى “لــــــتقمص البطــــــل والبطلــــــة لشخصــــــيات 
ــــريح ــــة رومانســــية قديمــــة”  ال عبــــارة الملصــــق تقــــول .  علــــى أنغــــام أغني

أم  ‘بـــــــالطبع الســـــــخرية مـــــــن عبـــــــارة صـــــــدام حســـــــين ’  أم األفـــــــالم ‘
بعنـــــوان مفتعـــــل وال عالقـــــة لـــــه ”  القبلـــــة القاتلـــــة “:  ف.  ’ المعـــــارك
  . بالفيلم

  الجزء الثانى —مواقف ساخنة 
Hot Shots! Part Deux 

  ق م ٩٠)   س/  مور  ( ١٩٩٣أميركا 
Twentieth Century Fox. C: Jackie Burch.CD: Mary Malin. 

AscPs: Greg Norberg, Michael McManus. M: Basil 
Poledouris. E: Malcolm Campbell. PD: William A. Elliott. 
DPh: John R. Leonetti. ExcP: Pat Proft. W: Jim Abrahams 
& Pat Proft. P: Bill Badalato. D: Jim Abrahams.  ↑ PSup: 
Barbara A. Hall. Based on ChrsCreated: Jim Abrahams & 
Pat Proft. 

Charlie Sheen. ¤. Lloyd Bridges. Valeria Golino. Brenda 
Bakke. Miguel Ferrer. Rowan Atkinson. Jerry Haleva. 
David Wohl, Mitchell Ryan. Michael Colyar, Ryan Stiles. 
And Richard Crenna.  ↑ Gregory Sierra -as the Captain, 
Andreas Katsulas -as Rufshead, Clyde Kusatsu -as Prime 
Minister Sota. Rosemary Johnston, Bill Lemon, Buck 
McDancer, Larry Lindsey, Ed Beheler, Daniel T. Healy, Jay 
Koch, Charlie Haugk, Dian Kobayashi, Bob Vila, Stuart 
Proud Eagle Granl, J.D. deKranis, Bob Legionaire, Corey 
Rand, Tony Edwards, James Lew, Gerald Okamura, Chi-
Mudi Lo, Ron Pitts, Norm Campton, Kelly Connell, Wayne 
Satz, Pat Harvey, Joseph V. Perry, Oz Tortora, Judith 
Kahan, Shaun Toub, Mark Stean, Carey Tall, Sr., Don 
Miloyevich, Edward Nassancy, Andy Siegal, C. Ransom 
Walrod, John Arthur Escobar, Nancy Abrahams, Charlie 
Abrahams, Joseph ‘Bambi’ Abrahams. [UC: Martin Sheen]. 

ـــــه خادمـــــا فـــــى أحـــــد  اســـــتطراد جيـــــد ، نجـــــد البطـــــل قـــــد أصـــــبح في
المعابــــــد البوذيــــــة فــــــى تايالنــــــد حيــــــث يعتصــــــر ذكرياتــــــه األليمــــــة فــــــى 

، بينمــــــا أميركــــــا تتطلــــــع إليــــــه  ) ! ولــــــيس الحــــــروب الحــــــظ (الحــــــب 
لـــــــدى صـــــــدام حســـــــين  (وســـــــط لتخلـــــــيص رهائنهـــــــا فـــــــى الشـــــــرق األ

تحـــاول الرومانســـية )  ! مـــع ذكـــره باألســـم فـــى العنـــاويين فقـــط ـ  هاليفـاـ  
ـــــة بيكـــــى إقناعـــــه ـــــدما ينضـــــم لهـــــا يجـــــد أن مرشـــــدته هـــــى  الفاتن ، وعن

، و تبــــــدأ  ، فيتجــــــدد الحــــــب القــــــديم ) جولينــــــو (صــــــديقته القديمــــــة 
.  قــــىالمغــــامرة الكاريكاتوريــــة المعتــــادة بوقوعــــه فــــى أســــر الــــرئيس العرا

، مـــــع حشـــــد مـــــن الضـــــحكات  ككـــــل أفـــــالم إبراهـــــامز فـــــارص مغـــــرق
وبكثافة ـ  ، وكــــــــذا  واإلحـــــــاالت المثقفــــــــة إلــــــــى شخصـــــــيات حقيقيــــــــة

إلـــــى األفـــــالم الســـــينمائية مـــــن هـــــذه كحـــــروب النجـــــوم واألب  ـ  شديدة
، وأهــــــــم الجميــــــــع بــــــــالطبع  الروحــــــــى ووول ســــــــترييت وغيرهــــــــا كثيــــــــر

ن المعتـــــــزل  سلســــــلة رامبــــــو حيــــــث يحــــــاكى شــــــيين شخصــــــية ســــــتالو 
ــــى نحــــو واضــــح ــــث عل ــــة الجــــزء الثال ــــى بداي ــــوذى ف ، وألن   كراهــــب ب

تقليــــد جديــــد !  كرينــــا يســــخر هنــــا مــــن دوره هــــو نفســــه فــــى السلســــلة
، ســـرعان مـــا مـــده إلـــى آخـــر  بإضـــافة بعـــض الفكاهـــة لعنـــاويين النهايـــة

عـــــــودة  “مــــــداه زميـــــــل إبراهـــــــامز األصـــــــلى جيـــــــرى زوكـــــــر فـــــــى فـــــــيلم 
  . ” الشرطى الجهنمى

  

  
  : ن مصرىالمواط

  ’ ! ربما أحسن فيلم للسينما المصرية بعد انقضاء عصرها الذهبى ‘
 ٢/١مواقف ساخنة جدا فى السالح الرهيب 

  
National Lampoon’s Loaded Weapon 

1 
  ق م ٨٣)  س/   عالم الفـيديو  ( ١٩٩٣أميركا 
  . ” السالح الرهيب “:  ، س  ف

New Line. M: Robert Folk. E: Christopher Greenbury. 
DPh: Jaymes Hinkle. PD: Peter Dening. S: Don Holley, 
Gene Quintano. P: Susan Todd, David Willis. D: Gene 
Quintano. 

Samuel Jackson, Emilio Estevez. Jon Levitz, Tim Curry, 
Kathy Ireland, Frank McRae, William Shatner, James 
Doohan, Charlie Sheen, Bill Nunn, F. Murray Abraham, 
Richard Moll, Denis Leary, Corey Feldman, Phil Hartnian, 
J. T. Walsh, Erik Estrada, Larry Wilcox, Paul Gleason, 
Allyce Beasley, Rick Ducommun, Charles Napier, Beverly 
Johnson, Bruce Willis, Whoopi Goldberg. 

ـــة ـــدر   محاكـــاة ســـاخرة لحفن ـــة بهـــا ق ـــرة مـــن أفـــالم الشـــرطة الخارق كبي
، وبعــــــض مــــــن  معقــــــول مــــــن الضــــــحكات ال ســــــيما لمثقفــــــى األفــــــالم

ــــــة  مشــــــاهد النشــــــاط خفيفــــــة الظــــــل ــــــن أدوار الحلي ــــــل م ، وعــــــدد هائ

، وإن كانــــــت النتيجــــــة النهائيــــــة ليســــــت بالشــــــىء المبتكــــــر  الشــــــرفية
ــــك كمــــا  ــــذى ســــيبقى فــــى ذاكرت مجــــانين فــــى  “ [’  الطــــائرة ‘جــــدا ال

ــــذى دشــــن فكــــرة  مــــثال]  ” الجــــو ــــرووكس ال ــــل ب ، أو بعــــض أفــــالم مي
ــــى نحــــو ســــاخر ــــالم الشــــهيرة عل ــــالم تحــــاكى األف الــــبطالن .  صــــنع أف

ــــــــب كوكــــــــائين ــــــــيض  شــــــــرطيان يالحقــــــــان عصــــــــابة تهري ، أحــــــــدهما أب
، وهـــذه يحيـــل طبعــــا لسلســـلة الســـالح الزعـــاف الــــذى  واآلخـــر ملـــون

.  ” الجحـــــيمشـــــرطيان فـــــى  “انظر ـ  يعـــــد العنـــــوان نفســـــه محاكـــــاة لـــــه 
ـــــل أيضـــــا لسلســـــلة  ـــــوان يحي ـــــارى ‘العن بطولـــــة ’  الســـــالح النـــــارى الع

ـــــــس صـــــــانعى سلســـــــلة  انظر ـ  ’  الطـــــــائرة ‘ليســـــــلى نييلســـــــن مـــــــن نف
المثيــــــر للفضــــــول أن أعلــــــى نقطــــــة فــــــى الفــــــيلم .  ” إغتيــــــال ملكــــــة “

، إنمــــــا محاكــــــاة  ليســــــت محاكــــــاة لميــــــل جيبســــــون أو دانــــــى جلوفـــــــر
ــــه ــــذى جلســــت في ــــاء  مشــــهد شــــارون ســــتون ال بأعضــــائها مكشــــوفة أثن

  ! ” غريزة قاعدية “تحقيق لجنة من الشرطة معها فى 
   ٢/١مواقف سيئة 

Bad Attitudes 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٤)   ت  ( ١٩٩١أميركا 

Twentieth Century Fox. C: Jean Sarah Frost, C.S.A. PD: 
Michel Levesque. M: Peter R. Melnick. E: Gary Karr. DPh: 
Jacek Laskus. ExcP: Sandy Russell Gartin. Pr: James A. 
Dennett. W: Caleb Carr. D: Alan Myerson. 

Str: Richard Gilliland. Maryedith Burrell. Ethan Randall. 
Jack Evans. Ellen Blain. Eugene Byrd. Meghann Haldeman. 
Francis X. McCarthy, Raymond Forchion. Jack Kehler, Phil 
Proctor, Tony Longo.  Patrick Gulliton, Alan Shearman, 
Ralph Bruneau, Carlease Burke. Maggie Roswell, Jeff 
Michalski, Juanita Jennings, Robert Firth. Dale House, 
Steve Purvin. 

ينتمــــــون )  فتاتــــــان وثالثـــــة صـــــبية أحــــــدهم ملـــــون (خمســـــة أطفـــــال 
ـــــــة ت ـــــــات الراقي ـــــــذى للطبق ـــــــى معســـــــكر صـــــــيفى ال رســـــــلهم أســـــــرهم ف

.  ’ هـــــواء طـــــازج وعبوديـــــة ‘يكرهـــــون المجهـــــود العنيـــــف فيـــــه ويرونـــــه 
ـــــــرة  ـــــــة خصوصـــــــية كبي ـــــــون طـــــــائرة نفاث ـــــــون مـــــــن المشـــــــرفين ويركب يهرب
مملوكـــــة ألحـــــد البليـــــونيرات فـــــى ذات الوقـــــت الـــــذى يختطفهـــــا رجـــــل 

ـــــونير نفســـــه ـــــاألخيرين يصـــــبحان  وامـــــرأة بهـــــدف خطـــــف البلي ، فـــــإذا ب
ـــــــ ـــــــع .  ؤالء األشـــــــرار الخمســـــــةضـــــــحية له ـــــــار ويقل ـــــــن طي أحـــــــدهم اب

ـــــى  ـــــة األســـــتوائية ‘بالطـــــائرة ويحـــــاول الوصـــــول إل ـــــى طالمـــــا ’  الجن الت
، لكـــــــن ال يـــــــزال هنـــــــاك  حلـــــــم بمثلهـــــــا هـــــــؤالء المشـــــــاغبين الصـــــــغار

المختطفــــــان المســــــلحان والمباحــــــث الفيدراليــــــة وســــــلطات الطيــــــران 
علــــى  وصــــاحب الطــــائرة المفلــــس الــــذى وضــــع قنبلــــة فيهــــا للحصــــول

ـــــأمين ـــــه يظـــــل مغـــــامرة طريفـــــة مفعمـــــة .  الت ـــــيس بالشـــــىء الكبيـــــر لكن ل
ذروة جيـــــــدة ممثلـــــــة .  بالحيويـــــــة وروح المـــــــرح والمشـــــــاغبة الطفوليـــــــة

،  فـــى تتــــابع كيفيــــة تعامــــل الصــــبية مــــع القنبلــــة المعلقــــة تحــــت الجنــــاح
ــــالطبع التتــــابع األخيــــر لكيفيــــة جعــــل الصــــبى يهــــبط بالطــــائرة .  يليهــــا ب

ــــــ ــــــوان يشــــــير لموق ف هــــــؤالء الصــــــبية المتمــــــردين مــــــن المجتمــــــع العن
  . ورأيهم السئ فيه

  
   ٢/١مواقف وطرائف طفل 

Baby’s Day Out 
  ق م ٩٨)   س/  مور  ( ١٩٩٤أميركا 

Twentieth Century Fox [John Hughes Entertainment]. C: 
Janet Hirshenson, Jane Jenkins. CD: Lisa Jensen. M Comp 
and Cond: Bruce Broughton. FE: David Rawlins. PD: Doug 
Kraner. DPh: Thomas E. Ackermen. Co-P: William S. 
Beasley. ExcP: William Ryan. W: John Hughes. P: John 
Hughes and Richard Vane. D: Patrick Read Johnson.   
VFxSup: Michael Fink. 

Joe Mantegna. Lara Flynn Boyle. Joe Pantoliano. Brian 
Haley. Matthew Glave. Fred Dalton Thampson. John 
Neville, Matthew Glave. And: Adam Robert Worton, Jacob 
Joseph Worton.   ↑ Brigid Duffy, Guy Hadley, Eddie 
Bracken. 

ـــــى ـــــزل ‘ ف ـــــى المن كـــــان طفـــــل العشـــــر ســـــنوات ينكـــــل  ’ وحـــــدى ف
ــــين ــــل ذات األشــــياء، اآلن رضــــيع العشــــرة  بلصــــين عنيف - شــــهور يفع

ـــر ـــة مختطفـــين شرســـين -وربمـــا أكث ـــة .  مـــع ثالث ـــر جدي ـــه أكث الواقـــع أن
، وتطـــــور جديـــــد فـــــى التـــــرويج  مـــــن أن يكـــــون مجـــــرد كوميـــــديا مغرقـــــة

لقــــدرات األطفــــال وإقنــــاعهم بهــــا وممارســــتها فــــى مجتمــــع يريــــد خلــــق 
ربمــــا كــــان ســــابقا لعصــــره ألنــــه لــــم .  الســــوبرمان منــــذ فتــــرة الرضــــاعة

، فحقـــــــق نجاحـــــــا  ا كافيـــــــا مـــــــن الرضــــــع ليتوحـــــــدوا معـــــــهيجــــــد عـــــــدد
، رغـــــم أنـــــه ال يقـــــل بحـــــال عـــــن عمـــــل هيـــــوز نفســـــه الفـــــائق  متوســـــطا
ــــزل ‘ الســــابق ــــة .  بجزئيــــه ’ وحــــدى فــــى المن ــــا شــــبة خيالي الحبكــــة هن

ـــة وتحمـــل  ـــه المربي ـــت تقرأهـــا ل ـــى كان للرضـــيع ينفـــذ أحـــداث القصـــة الت
ــــأتوبيس وتاكســــى وحديقــــة ح ــــوان الفــــيلم وتمــــر ب ــــزه ذات عن ــــوان ومتن ي

  .  إلخ عبر شيكاجو…عام وناطحة سحاب تحت البناء 
  

   ٢/١مؤامرة 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . كمال الشيخ:  إخراج

ـــدين ، يحيـــى شـــاهين مديحـــة يســـرى ـــة نـــور ال ،  ، ســـراج منيـــر ، أمين
  . ، وجيه األطرش رشدى أباظة

ــــــد  ــــــالم كمــــــال الشــــــيخ بع ــــــانى أف ــــــم  “ث ــــــزل رق ــــــل ، و  ” ١٣المن قب
ـــــه األســـــتاذية  ـــــأس إطالقـــــا فنيـــــا بهـــــذا .  ” حيـــــاة أو مـــــوت “قطعت ال ب

خلــــــيط مـــــــن .  الفــــــيلم رغــــــم فشـــــــله الجمــــــاهيرى الملمــــــوس آنـــــــذاك
ــــــــة مــــــــع لمحــــــــات ترقــــــــب وغمــــــــوض ــــــــدراما العاطفي ، فــــــــى قصــــــــة  ال

، لكـــــن  الســـــكرتيرة البســـــيطة التـــــى يحبهـــــا ويتزوجهـــــا صـــــاحب العمـــــل
ــــــام لبصــــــرها ــــــذى ، فــــــى ا مــــــرض عينيهــــــا ينتهــــــى بالفقــــــد الت لوقــــــت ال
  . تتكالب ضدها مؤامرات أقارب الزوج الطامعين



٣٥٨  

  المؤامرة 
The Package 

  ق م ١٠٨)    ف/   س/  إى فـى سى  ( ١٩٨٩أميركا 
 . ” المؤامرة الرهيبة “:   ف

Orion. C: Louis Digiaimo and Richard S. Kordos and Nan 
Charbonneau, C.S.A. M: James Newton Howard. CD: 
Marilyn Vance-Straker. E: Don Zimmerman, A.C.E. and 
Billy Weber. PD: Michel Levesque. DPh: Frank Tidy, 
B.S.C. ExcP: Arne L. Schmidt. Co-P: Andrew Davis, 
Dennis Haggerty. W: John Bishop. P: Beverly J. Camhe and 
Tobie Haggerty. D: Andrew Davis.  ↑ AscP: James A. 
Dennett, Charles J. Newirth. VCnslt: Maher Ahmed. 

Gene Hackman. Joanna Cassidy. Tommy Lee Jones. ¤. 
Dennis Franz. Reni Santoni. Pam Grier. Chelice Ross. Ron 
Dean, Kevin Crowley. Thalmus Rasulala, Marco St. John. 
And John Heard -as Whitacre. 

دة الجـــــيش األميركـــــى يخططـــــون إلغتيـــــال الـــــزعيم مجموعـــــة مـــــن قـــــا
السوفـــــيتى جورباتشــــوف أثنــــاء توقيعــــه معاهــــدة لنــــزع األســــلحة النوويــــة 
ــــــوش فــــــى شــــــيكاجو تحــــــت رعايــــــة األمــــــم  ــــــع الــــــرئيس األميركــــــى ب م

ــــة األحــــداث فــــى بــــرلين الشــــرقية حيــــث اغتيــــال أحــــد .  المتحــــدة بداي
مى مــــن قــــادة الجــــيش األميركــــى وتهريــــب أحــــد زعمــــاء األرهــــاب العــــال

يجمعهـــــا أنهـــــا حلقـــــات .  هنـــــاك إلـــــى أميركـــــا وخيـــــوط أخـــــرى متعـــــددة
، وأن هاكمــــــــــان يشــــــــــهدها بحكــــــــــم عملــــــــــه   فــــــــــى تلــــــــــك المــــــــــؤامرة

، لكنــــه  كســــارچنت فــــى القــــوات األميركيــــة فــــى أوروپــــا يعــــاد ألميركــــا
ــــن  ــــوط المــــؤامرة وحــــده مــــع مســــاعدات م ــــابع خي ــــرك كــــل شــــىء ليت يت

عمــــــل .  أصــــــدقائها، وبعــــــض  زوجتــــــه الســــــابقة الضــــــابط الكبيــــــر اآلن
، يـــــــنجح فـــــــى جعـــــــل هـــــــذه الفكـــــــرة التخيليـــــــة مقنعـــــــة  فـــــــائق اإلثـــــــارة

  . البطالن رائعان كالعادة.  بشدة
  رة مؤام

Malice 
  ق م ١٠٧)  س/   عالم الفـيديو  ( ١٩٩٣أميركا 

[Columbia  Castle Rock Entertainment] Castle Rock 
Entertainment. C: Nancy Klopper. M: Jerry Goldsmith. CD: 
Michael Kaplan. E: David Bretherton. PD: Philip Harrison. 
DPh: Gordon Willis. ExcPs: Michael Hirsh and Patrick 
Loubert. St: Aaron Sorkin and Jonas McCord. S: Aaron 
Sorkin and Scott Frank. P: Rachel Pfeffer, Charles 
Mulvehill and Harold Becker. D: Harold Becker.  ↑ AscP: 
Thomas Mack. 

Alec Baldwin. Nicole Kidman. Bill Pullman. ¤ Bebe 
Neuwirth. Peter Gallagher. Josef Sommer. With Anne 
Bancroft. And George C. Scott.  ↑ Debrah Farentino, 
William Duff-Griffin, David Bowe, Tobin Bell, Gwyneth 
Paltrow, Diana Bellamy, Michael Hatt, Paula Plum, Sara 
Melson, Ken Cheeseman, Richard Rho, M.D., Joshua 
Malina, Christine Wheeler, Sharon Albright, Tom Kemp, 
Robin Joss, Patricia Dunnock, Brenda Strong, Michael 
Bofshever, Laura Langdon, David Candreva, Ann Cusack. 

ــــرة الحبكــــة ــــدة .  درامــــا تشــــويق غامضــــة ومثي ــــو لبل جــــراح وصــــل للت
،  ، ويجهضــــها أيضــــا فـــى نيــــو إنجالنـــد يستأصــــل مبيضـــى زوجــــة شـــابة

ــــــــيحكم علــــــــى المستشــــــــفى بتعــــــــويض  فجــــــــأة .  مليــــــــون دوالر ٢٠ف
ــــة طيــــب الطبــــاع أنــــه غيــــر  يكتشــــف بالصــــدفة زوجهــــا مســــجل الجامع

دور .  رة، وأن كــــــل شــــــىء كــــــان حيلــــــة مــــــدب قــــــادر علــــــى اإلنجــــــاب
ســــــكيرة ســــــاخرة :  قصــــــير أخــــــاذ آلن بانكروفــــــت فــــــى دور أم البطلــــــة

  . محنكة
  المؤامرة 

Conspiracy Theory 
  ق م ١٣٦)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٧أميركا 

Warner Bros. [Silver Pictures; Shuler-Donner/ Donner 
Productions]. M: Carter Burwell. Co-Ps: Dan Cracchiolo, J. 
Mills Goodloe, Rick Solomon. ExcP: Jim van Wyck. W: 
Brian Helgeland. P: Joel Silver and Richard Donner. D: 
Richard Donner. 

Mel Gibson. Julia Roberts. ¤. Patrick Stewart. 
ــــة يجعلهــــا الفــــيلم عــــذرا مرحــــا لتقــــديم  شخصــــية رئيســــة طريفــــة للغاي

حت فــــــى حاجــــــة لألعــــــذار پارانويــــــا سياســــــية أخــــــرى مــــــن التــــــى أصــــــب
ــــــديمها ــــــوركى هــــــاو لصــــــياغة مثــــــل هــــــذه .  لتق ســــــائق تاكســــــى نيــــــو ي

، بـــــل  النظريـــــات الپارانويـــــة عـــــن مـــــؤامرات عظمـــــى تـــــدبر فـــــى الخـــــواء
ـــدة فـــى هـــذا ـــة فري ، رغـــم أنهـــا ينشـــرها  الواقـــع أن الفـــيلم يقدمـــه كموهب

ــــة ــــر متزن ــــة غي ــــة محققــــة مــــن .  فــــى مجل ــــات المخبول ــــر هــــذه الكتاب تثي
فجـــــأة يجـــــد االثنـــــان .  فتوطـــــد عالقتهـــــا مـــــع الســـــائق،  شـــــعبة العـــــدل

شخصـــــــيتان !  نفســـــــيهما هـــــــدفا لمطـــــــاردة فتاكـــــــة غامضـــــــة المصـــــــدر
، ومـــــزيج فعـــــال مـــــن الغمـــــوض والنشـــــاط  رائعتـــــان للـــــدورين الرئيســـــين

، يجعـــــل متابعتـــــه أمتـــــع مـــــن كثيـــــر مـــــن  والحـــــب والكوميـــــديا والـــــتهكم
يعيبهـــــــا ، التـــــــى  أفـــــــالم پارانويـــــــات االســـــــتخبارات المركزيـــــــة األخـــــــرى

ســـتيوارت هـــو عميـــل .  ، هـــو أنهـــا تعنـــى مـــا تقـــول شـــىء واحـــد عـــادة
، فــــــــى دور  االســــــــتخبارات الــــــــذى يمــــــــارس دور المعــــــــِذب الســــــــادى

شــــــديد الشــــــبة لدرجــــــة خفــــــة الظــــــل مــــــع دور لــــــورانس أوليفـــــــييه فــــــى 
  . ” الجاسوس المحترف “انظر ـ  ’  رجل الماراثون ‘

   ٢/١مؤامرة حب 
A Conspiracy of Love 

  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٧كا أمير 
CBS. DPh: George Tirl. E: Stanford C. Allen. M: John 

Rubinstein. PD: Alicia Keywan. P: Nelle Nugent. W: Barry 
Morrow. D: Noel Black. 

Drew Barrymore. Robert Young. ¤. Elizabeth Wilson. 
Mitchel Laurence. John Fujioka. Alan Fawcett. And Glynnis 
O’Connor -as Marcia. 

فتــــــاة متعلقــــــة بشــــــدة بجــــــدها الحــــــالق :  بلــــــدة صــــــغيرة بشــــــيكاجو
ـــــدى األصـــــل ، خاصـــــة وأن الطفلـــــة  ، بينمـــــا أمهـــــا ال ترضـــــى بهـــــا پولن

.  تــــرك المنــــزل لفشــــله ماديــــا وأســــريا ـ  ابن الجدينـ  ســــاخطة ألن أباهــــا 
ــــــة الطفلــــــة ــــــه مــــــن رؤي ــــــه حــــــين حرمت ،  اآلن الجــــــد يقاضــــــى زوجــــــة ابن

.  تشــــــابك الصــــــراع بــــــين أطــــــراف كلهــــــا فــــــى الواقــــــع حســــــنة النيــــــةوي
ــــؤثرة متعــــددة ــــة دعــــوة شــــاعرية  لحظــــات عميقــــة وم ــــة اإلجمالي ، والرؤي

ـــــــــى أى  للتمســـــــــك بالجـــــــــذور ودفء الماضـــــــــى ـــــــــة عل ، جـــــــــاءت قوي
  . يانج اكتسح العرض فى دور الجد.  األحوال

  ☺ مؤامرة الشياطين 
Family Plot 

  ق م ١٢٦)  س/   ت  ( ١٩٧٦أميركا 
Universal. Alfred Hitchcock’s -[=P]. ¤. S: Ernest Lehman. 

D: Alfred Hitchcock. ␡ ↑ Based on the N The Rainbird 
Pattern: Victor Canning. DPh: Leonard J. South. PD: Henry 
Bumstead. M: John Williams. E: J. Terry Williams. 

Karen Black, Bruce Dern, Barbara Harris, William 
Devane, Ed Lauter, Cathleen Nesbitt, Katherine Helmond. 
ــــــد  ــــــاة ألفري ــــــى حي ــــــام ف ــــــالمرة أن تكــــــون لقطــــــة الخت ــــــا ب ــــــيس غريب ل
ـــــــــات  ـــــــــة للغايـــــــــة معلقـــــــــة وســـــــــط مئ ـــــــــة ماســـــــــة ثمين هيتشـــــــــكوك الفني

ـــــة ضـــــخمة ـــــى نجف ـــــف .  الكريســـــتاالت ف إنهـــــا الصـــــياغة رقـــــم كـــــذا أل
ـــــــ ـــــــة األســـــــتاذ أن اإلنســـــــان بطبع ـــــــة لمقول ـــــــه البيولوچي ه وبحكـــــــم قدرات

ــــــة والنفســــــية كــــــائن ال يســــــتطيع الوصــــــول للحقيقــــــة قــــــط إن .  والعقلي
ــــازع أفــــالم هيتشــــكوك هــــى ــــال أى من ــــى   ، وب ــــة ف ، أعمــــق منطقــــة فكري
ــــاريخ الســــينما ــــور مــــا يمكــــن .  كــــل ت ــــى تبل ــــب هــــذه الفكــــرة الت فبجان

ـــى تلـــوح مبكـــرا بكـــم هـــو قصـــير  ’ المســـألة اإلنســـانية ‘تســـميته  ، والت
،  ر عمـــــر موقـــــع اإلنســـــان المتميـــــز الحـــــالى فـــــى شـــــجرة التطـــــورقصـــــي

ــــــا ــــــين .  بجانبهــــــا تصــــــبح كــــــل أفكــــــار األرض أقزام ــــــذى ب ــــــاب ال الكت
يــــــديك ال يشــــــعر باإلثــــــارة الفكريـــــــة والــــــتحمس لفكــــــرة قــــــدر فكـــــــرة 

ســــــبق لمؤلفــــــه صــــــنع كتــــــاب بهــــــذا  (’  حضــــــارة مــــــا بعــــــد اإلنســــــان ‘
ــــر تأجيــــل نشــــره ١٩٨٩العنــــوان عــــام  ــــه آث هنــــا يقــــول ، ومــــن  ) ، لكن

دومـــــا أن ال فكـــــر مهـــــم بمعنـــــى الكلمـــــة قالتـــــه الســـــينما كثيـــــرا خـــــارج 
هــــذا هــــو آخــــر أفــــالم :  مهمــــا يكــــن مــــن أمــــر.  الــــدائرة الهيتشــــكوكية

ســـــاحر الســـــينما وأســـــتاذها األول واألوحـــــد وأعظـــــم مـــــوجهى تاريخهـــــا 
، وانتقـــــــال مـــــــن الـــــــدراما إلـــــــى  مـــــــزاج صـــــــاف ال مثيـــــــل لـــــــه.  كلـــــــه

ى النشـــــاط بخفــــة يـــــد تشــــاهدها فقـــــط ، ومــــن التشـــــويق إلــــ الكوميــــديا
، تشــــــعرك جميعــــــا أنــــــه يصــــــنع األفــــــالم بــــــذات  وال يمكنــــــك تخيلهــــــا

فـــى هـــذا الفـــيلم لقطـــة ربمـــا تكـــون !  الســـهولة التـــى يـــداعب بهـــا طفـــل
ـــــالم ـــــاريخ كـــــل األف ـــــى ت ـــــة ظـــــل ف ـــــر اللقطـــــات خف ـــــيلم .  أكث ـــــدأ الف يب

وفـــى .  بمتابعـــة شخصـــية أحـــد أبطالـــه وبعـــض األحـــداث المتعلقـــة بهـــا
،  فـــــى حركـــــة كـــــاميرا لألمـــــام بطلـــــةيتـــــابع الســـــيارة التـــــى يركبهـــــا لقطـــــة 

،  فـــــــإذا ببطلـــــــة آخـــــــرى مـــــــن الفـــــــيلم تعبـــــــر أمـــــــام الســـــــيارة مصـــــــادفة
،  ، لننســــى القصــــة األولــــى تمامــــا درجــــة ٩٠فتنجــــرف الكــــاميرا معهــــا 

ــــدة بالكامــــل ــــة جدي ــــدا فــــى حكاي ، وهــــى  القصــــة معقــــدة جــــدا!  ! ونب
ديــــرن ســــائق :  ) ! لتقيانكلنــــا يعلــــم أنهمــــا ســــي (كمــــا قلنــــا خيطــــان 
وخليلتــــــه هــــــاريس )  الروايــــــة األصــــــلية بريطانيــــــة (تاكســــــى كــــــاليفورنى 
ـــة ـــة الروحاني ـــى عجـــوز تبحـــث عـــن قريبهـــا مدعي ديفــــين .  ، ينصـــبان عل

ـــــان الشخصـــــيات الهامـــــة ـــــه بـــــالك يخطف ـــــاجر المجـــــوهرات وخليلت ،  ت
ـــــن المـــــاس دائمـــــا ـــــة م ـــــن أجـــــل فدي ـــــل أيضـــــا مشـــــهد الســـــيارة !  م تأم

ــــة وكيــــف حشــــد بــــه الســــاحر كــــل مصــــادر التشــــويق وأيضــــا  ،  المنطلق
، الطريــــــــق  ، ال فرامــــــــل ســــــــيارة مندفعــــــــة:  كــــــــل مصــــــــادر الضــــــــحك
، هــــــاريس تنقلــــــب رأســــــا  ، ديــــــرن مخمــــــور متعــــــرج وهــــــابط ومــــــزدحم

  . إلخ…على عقب فوقه وفوق عجلة القيادة 
   ٢/١مؤامرة شيطانية 

Diabolique  
  ق م ١٠٧)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٦أميركا 

[Warner Bros.] Morgan Creek [Morgan Creek; Marvin 
Worth Productions]. Based on the N ‘Les Diaboliques’ by 
Pierre Boileau and Thomas Narcejac. MComp: Randy 
Edelman. Co-P: Gary Dajgler. AscPs: 1sc0 Jerry Offsay and 
Chuck Binder. E: Carol Littleton. PD: Leslie Dilley. DPh: 
Peter James. ExcPs: Gary Barker and Bill Todman, Jr. S: 
Don Roos. P: Marvin Worth and James G. Robinson. D: 
Jermiah Chechik. 

Sharon Stone. Isabelle Adjani. Chazz Palminteri. And 
Kathy Bates. ¤ Spalding Gray, Allen Garfield, Adam Hann-
Byrd. 

،  عامـــــا ٤١قبـــــل ”  المـــــرأة شـــــيطان “ادة للكالســـــية الفرنســـــية إعـــــ
ــــــاد النفســــــية لألصــــــل ــــــن أن .  يعيبهــــــا أساســــــا افتقادهــــــا لألبع ــــــدال م ب

تكـــــون داخليــــــات المـــــرأتين التــــــى تتـــــامران لقتــــــل زوج إحـــــداهما هــــــى 
ــــم  الشــــىء المخيــــف حقــــا ومصــــدر رعبنــــا وصــــدمتنا طــــوال الوقــــت ، ت

ال بـــأس بـــالطبع بتتـــابع  (االعتمـــاد هنـــا علـــى مشـــاهد العنـــف المباشـــر 
ـــدأ بالزوجـــة تقـــدم كأســـا مخـــدرة للـــزوج وانتهـــى بصـــحوة  ـــذى ب ـــل ال القت

ـــاه البـــانيو ـــرة لـــه مـــن تحـــت مي األحـــداث فـــى إحـــدى ضـــواحى .  ) أخي
تقربـــــــا للدونيـــــــة الشـــــــديدة للمدرســـــــة والبلـــــــدة الپاريســـــــية  (پيتســـــــبرج 

، لكــــــن ال مغــــــزى وال اســــــتغالل يــــــذكر لهــــــذا  الوضــــــيعة فــــــى األصــــــل
ـــــا ـــــز ، وكـــــان هن ــــــرلى هيلل ـــــى بيف ـــــدور ف ـــــث  ) مـــــن األفضـــــل أن ي ، حي

أدچــــــــانى بـــــــــدت بلهـــــــــاء طـــــــــوال  (الزوجــــــــة الخجـــــــــول الكاثوليكيـــــــــة 
ـــــة )  الوقـــــت ـــــاظر وصـــــاحب المدرســـــة المحلي ـــــالمنتيرى فـــــى دور  (لن پ

ــــــر أكثــــــر منــــــه مجــــــرد زوج متســــــلط ــــــزز مجــــــانى التنفي ، وذلــــــك  ) مق
ـــــرة حـــــادة الشخصـــــية  ـــــن زميلتهـــــا المثي ـــــى أداء  (بتحـــــريض م ســـــتون ف

،  يلقيـــــــان الجثـــــــة فـــــــى حمـــــــام ســـــــباحة المدرســـــــة.  ) فـــــــرط البـــــــرودم
ليكتشــــــفا بعــــــد قليــــــل أنهــــــا ليســــــت هنــــــاك وأن الــــــزوج ال يــــــزال حيــــــا 

بيــــــتس هــــــى المحققــــــة الخاصــــــة التــــــى .  يحيـــــك خيوطــــــه مــــــن جديــــــد

، وذلــــك عوضــــا عــــن الممثــــل شــــارل  تحــــوم محاولــــة اكتشــــاف اللغــــز
ـــــى .  فــــــانيل فـــــى األصـــــل ـــــه التصـــــعيد إل ـــــة هـــــذا التعـــــديل قصـــــد ب نهاي

امــــــرأة خائنــــــة لصــــــديقتها أفضــــــل مــــــن أى  (نســــــوية جماعيــــــة ســــــعيدة 
، هــــو المغــــزى الوحيــــد لمشــــهد ثــــالث نســــوة يشــــتركن فــــى قتــــل  رجــــل

ــــر ــــابع األخي ــــى التت ــــى حمــــام الســــباحة ف تضــــيف لســــذاجة )  ! رجــــل ف
هــــــذه المعالجــــــة التــــــى ال تقــــــارن بالكآبــــــة والســــــودواية الحقيقيــــــة فــــــى 

، وهــــو  ج كنــــاظر ديكتــــاتورأيضــــا لــــم نــــر قــــط شخصــــية الــــزو .  األصــــل
ــــــذى أعطــــــى الفــــــيلم األصــــــلى عمقــــــا مخيفــــــا بعــــــد اتمــــــام .  األمــــــر ال

المشــــاهدة حــــاول إعــــادة تأمــــل مــــا بــــدا فــــى حينــــه كــــزالت لســــان مــــن 
، بينمــــا  شخصــــية ســــتون ألنهــــا تعلــــم أن الــــزوج لــــم يختــــف إنمــــا مــــات

، أم هــــــو  ، هــــــل ســــــتجد تبريــــــرا …الحقيقــــــة أنهــــــا كانــــــت تعلــــــم أنــــــه
  ! ؟ المخطوطةمجرد تسيب آخر فى 

  الموت حليفها 
Death Becomes Her 

  ق م ١٠٤)  س/   إى فـى سى/   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
Universal. M: Alan Silvestri. E: Arthur Schmidt. PD: Rick 

Carter. DPh: Dean Cundey.W: Martin Donovan & David 
Koepp. P: Robert Zemeckis, Steve Starkey. D: Robert 
Zemeckis. 

Goldie Hawn. Bruce Willis. Meryl Streep. ¤. Isabella 
Rossellini, Ian Ogilvy, Adam Storke, Nancy Fish, Alaina 
Reed Hall, Michelle Johnson, Mimi Kennedy, Jonathan 
Silverman, Fabio, Mary Ellen Trainor. [UC: Sydney 
Pollack]. 

فــــازت ســــترييب .  لــــى حــــب البطــــلالبطلتــــان الحســــناوان تنافســــتا ع
 ١٤، لكـــــن بعـــــد  نجمـــــة بـــــرودواى الموسوســـــة باإلبقـــــاء علـــــى شـــــبابها

عامـــــا تعـــــود الثانيـــــة هـــــون وهـــــى المؤلفـــــة الروائيـــــة التـــــى طالمـــــا بـــــدت 
.  محبطـــــة وقـــــد أصـــــبحت صـــــبية شـــــابة تحـــــاول انتزاعـــــه مـــــن جديـــــد

)  روســـــيللينى (الســــر تناولهــــا أكســـــيرا للحيــــاة لــــدى ســـــاحرة غامضــــة 
ــــل ت ــــى نفــــس الشــــىء وتشــــتعل المنافســــة لتضــــفى بعــــد قلي ــــاول األول تن

مـــــــا يحـــــــدث أن تعـــــــود هـــــــذه حيـــــــة وتقتـــــــل .  لقتـــــــل الـــــــزوج لزوجتـــــــه
االنقالبـــــة أن تصـــــادقتا وتحـــــاوالن .  ، التـــــى ال تمـــــوت أيضـــــا غريمتهـــــا

ــــدال مــــن االســــتغراق فــــى  ــــدين ب ــــادى الخال ــــاع الرجــــل باالنضــــمام لن إقن
وميــــديا ســــوداء مــــن نجمتــــا القمــــة الراقيتــــان ألول مــــرة فــــى ك!  الســــكر
، وهــــــذا هــــــو الســــــر األساســــــى لطرافــــــة  ’ المــــــذاق الســــــىء ‘نوعيــــــة 
كـــــــذلك هنـــــــاك المـــــــؤثرات التـــــــى اعتمـــــــدت أساســـــــا علـــــــى .  الفـــــــيلم

، التـــى بـــدأت بلقطـــة صـــادمة مذهلـــة بـــأن ظهــــرت  التحـــور بـــالكمبيوتر
ـــــن  ـــــث ال يعرفهـــــا المشـــــاهد م ـــــة بحي ـــــة البدان هـــــون فجـــــأة كـــــامرأة بالغ

أيضــــــــا أن يلــــــــف وجــــــــه ســــــــترييب  وهــــــــى تشــــــــمل.  الوهلــــــــة األولــــــــى
، أو أو  ، أو أن تســــــير هــــــون بفجــــــوة ضــــــخمة فــــــى بطنهــــــا للخلــــــف

ـــــة ـــــزال حي ـــــتحطم كـــــل منهمـــــا ألجـــــزاء ال ت قـــــدرت تكاليفـــــة بنحـــــو .  ت
دور حليــــــة طريــــــف .  مليــــــون دوالر وهــــــو رقــــــم كبيــــــر فــــــى حينــــــه ٤٠

ـــــــاء فـــــــى بيفــــــــرلى  ـــــــب للنســـــــوة األثري ـــــــولالك كطبي للموجـــــــه ســـــــيدنى پ
  . هيللز

AA: VFx (Ken Ralston, Doug Chiang, Doug Smythe, 
Tom Woodruff). 

  موت سميرة 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . محمد البشير:  إخراج
، مــــريم  ، يوســــف شــــعبان ، إلهــــام شــــاهين ، كمــــال الشــــناوى رغــــدة

  . ، أسامة عباس ، وداد حمدى فخر الدين
.  قصــــة فضــــيحة واقعيــــة ارتــــبط أســــمها بأحــــد الملحنــــين المعــــروفين

ـــــــه أثنـــــــاء وجـــــــوده فـــــــى ضـــــــيافة صـــــــديقه  ـــــــونير تثـــــــور علي عشـــــــيقة ملي
، فجــــاء ســــردا  صــــنع الفــــيلم باســــتعجال شــــديد.  ، فيقتلهــــا الملحــــن
ــــــاال يــــــذكر مفككــــــا ــــــم يحقــــــق أقب ــــــرى فــــــى .  ، ل الحــــــظ أيضــــــا ان الث

ـــيس مصـــريا ـــى آخـــر ول ـــة كـــان مـــن بلـــد عرب ، ونفـــس  الفضـــيحة الحقيقي
يــــات المصــــرية التـــــى  هــــذا حــــال ســـــينما الثمانين!  الوضــــع مــــع ســـــميرة

  . كانت تزبنن خصيصا لألسواق العربية
  الموت طريقى

  . ” األلعاب الدموية “:  انظر
  ٢/١الموت فى منزل الحب 

Death at Love House 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٧١)   ت  ( ١٩٧٦أميركا 

Spelling-Goldberg Productions. DPh: Dennis Dalzell. 
ExcPs: Aaron Spelling, Leonard Goldberg. P: Hal Sitowitz. 
W: Jim Barnett. D: E.W. Swackhamer.  ↑ AscP: Shelley 
Hull. M: Laurence Rosenthal. ExcPMg: Norman Henry. 
CSup: Linda Otto Associates; PMg: William A. Calihan. 
AD: Paul Sylos; Lorna Love’s Portrait: Artis Lane; FE: 
John Woodcock, A.C.E. 

Str: Robert Wagner. Kate Jackson. Sylvia Sidney. 
Mariana Hill -as Lorna Love. SpCameoApps -inAlphOrder. 
Joan Blondell. John Carradine. Dorothy Lamour. 
SpGuestStar: Bill Macy.  ↑ Co-Str: Joseph Bernard, John 
A. Zee. Ftr: Robert Gibbons, Al Hansen, Crofton Hardester. 
ــــأليف كتــــاب  ــــز لت ــــان لبيفـــــرلى هيلل ــــو يوركيــــان شــــابان يأتي زوجــــان ني

، والتـــــى كانـــــت نجمـــــة  ) المقصـــــودة بـــــالعنوان (’   لورنـــــا الف ‘عـــــن 
يقيمــــان .  ، وفــــى ذات الوقــــت حبيبــــة والــــد الــــزوج هوليووديــــة ســــاحقة

، وتتــــــوالى محــــــاوالت القتــــــل  فــــــى قصــــــرها الخــــــاوى إال مــــــن مدبرتــــــه
، حيـــث مـــا يجمعهمـــا  موجـــه أفـــالم النجمـــة وكـــذا البطلـــة الزوجـــة البـــن

هـــــذا بينمـــــا البطـــــل نفســـــه ينجـــــذب فـــــى غـــــرام .  هـــــو كراهتيتهمـــــا لهـــــا
غــــامض نحــــو پورتريــــه البطلــــة ثــــم نحــــو جثمانهــــا المحــــنط فــــى ضــــريح 

ـــــــت ـــــــى البي ـــــــى .  خـــــــاص ف ـــــــا غمـــــــوض شـــــــديدة التشـــــــويق ف ميلودرام
عنـــدما تتكشـــف مفاجآتهــــا  ـ  وأحيانا مبتذلةـ  ، ثـــم تبــــدو عاديـــة  بـــدايتها

ــــل  حــــول النجمــــة ومــــا حــــدث لهــــا بعــــد تشــــوه وجههــــا ، وحقيقــــة القات
حشـــــــد مـــــــن النجـــــــوم القـــــــدامى أعطـــــــوا بعـــــــض .  وشخصـــــــية المربيـــــــة
والمبتذل ـ  ، ربمـــــا أفضـــــل مـــــن الحنـــــين التهكمـــــى  الرونـــــق والـــــذكريات
الــــذى خلقــــه الفــــيلم باســــتخدام شــــخوص وأســــماء  ـ  أيضــــا فــــى الغالب

هــــل تعــــرف مــــثال مــــن  (ت هوليووديــــة بعينهــــا تــــوحى وتشــــير لشخصــــيا

  عالم الفـيديو
  تقدم من أقوى أفالم التشويق والمغامرة

 Malice        مؤامرة



٣٥٩  

النجمــــة وأحضــــرته ’  اشــــترته ‘هــــو الموجــــه األلمــــانى األصــــلع الــــذى 
طبعــــا لـــن نســــألك مــــن هـــى ملكــــة الحــــب الهوليووديــــة !  ؟ مـــن ألمانيــــا

  .  ) التى اعتزلت وهى بعد شابة
    ٢/١الموت مرة أخرى 

Dead Again 
  ق م ١١١)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
  . ” الطعنة القاتلة “:  س

Paramount. C: Gail Levin. M: Patrick Doyle. CD: Phyllis 
Dalton. Co-P: Dennis Feldman. E: Peter E. Berger, A.C.E. 
PD: Tim Harvey. DPh: Matthew F. Leonetti, A.S.C. ExcP: 
Sydney Pollack. W: Scott Frank. P: Lindsay Doran and 
Charles H. Maguire. D: Kenneth Branagh. 

Kenneth Branagh, Andy Garcia, Emma Thompson, Lois 
Hall, Richard Easton, Jo Anderson, Patrick Montes, 
Raymond Cruz, Robin Williams, Wayne Knight, Patrick 
Doyle, Erik Kilpatrick, Gordana Rashovich, Derek Jacobi, 
Obba Babatunde, Christine Ebersole, Vasek C. Simek, 
Hanna Schygulla, George Hesse, John Gould Rubin, 
Campbell Scott, Steven Culp. 

، فيعهــــد القــــس لنزيــــل  امــــرأة فاقــــدة للــــذاكرة تلجــــا لملجــــأ كنيســــة
يعـــرض أخصـــائى اســـتنوام قـــرأ اإلعــــالن .  ســـابق بـــالتحرى عـــن أســـرتها

ــــــه  ــــــك چــــــاكوبى (خدمات ــــــل يتضــــــح أن  ) المخضــــــرم ديري ــــــد قلي ، وبع
،   موســــيقارا وزوجتــــه)  فــــى عقليهمــــا البــــاطن (البطلــــين كانــــا نفســــيهما 

برانـــــاغ  (ســـــنة  ٤٠كـــــان األول قـــــد أتهـــــم بقتـــــل الثانيـــــة وأعـــــدم قبـــــل 
، وأيضـــــــا فـــــــى  وتومپســـــــون همـــــــا الزوجـــــــان فـــــــى الماضـــــــى والحاضـــــــر

حبكــــــــة تناســــــــخ أرواح فــــــــى قالــــــــب ميلودرامــــــــا !  ) الحيـــــــاة الواقعيــــــــة
ـــــة أن خـــــوف كـــــال البطلـــــين مـــــن .  ة تمامـــــاتشـــــويق مغرقـــــ حبكـــــة النهاي

ــــــه ــــــرة اآلخــــــر يدفعــــــه لقتل ــــــأتى المفاجــــــأة المثي ــــــا ت ــــــى  ، لكــــــن هن ، الت
، وهـــى تخـــص مـــن  انتظرهـــا المتفـــرج فـــى حيـــرة مســـتغلقة كـــل الوقـــت

ـــن تلـــك المـــرأة  ـــوم اب ـــا شـــيجولال (هـــو الي ـــة هان ـــى )  النجمـــة األلماني الت
روبـــين ويلليـــامز فـــى دور  . يـــدعها البطـــل تقـــيم فـــى بيتـــه طـــوال الوقـــت

، وآنــــــدى جارســــــيا فــــــى دور صــــــحفى يبــــــدوان أكثــــــر  طبيــــــب نفســــــى
  . غرابة من البطلين نفسيهما

  موجة حارة 
Heat Wave 

  ] اشتراك  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
Turner Pictures [Propaganda Films]. AscP: Martin R. 

Huberty, Lisa Lindstrom, Matthew Loze. C: Robi Reed. 
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القصــــــــــة الحقيقيــــــــــة لبــــــــــوب ريتشاردســــــــــون أول صــــــــــحفى أســــــــــود 

ــــــى رحــــــل مــــــن  ١٩٥٩فــــــى .  بصــــــحيفة كبــــــرى فــــــى الشــــــاطىء الغرب
آالبامـــــا مـــــع صـــــديق عمـــــره لالنضـــــمام لمـــــن ســـــبقوهم مـــــن أســـــرتيهما 

تحــــبط أحـــــالم الصــــديق الـــــذى كـــــان .  واســــتقروا فـــــى لــــوس أنچلـــــيس
ـــــة فـــــى مهنـــــة الصـــــحافة مالحـــــظ بنـــــاء .  ، ويســـــير بـــــوب بـــــذكاء ومرون
ـــــأتى  ـــــى ي ـــــوج فـــــى  ١٩٦٤أغســـــطس  ١٢حت ـــــدلع اضـــــطرابات الزن وتن

،  منطقــــة واتــــس بالمدينــــة للثــــورة علــــى المضــــايقات المتعمــــدة ضــــدهم
ـــــــ  ــــــدبابات ١٥ويقمعهــــــا الجــــــيش ب ــــــف جنــــــدى بال ــــــاز .  أل ــــــاج ممت إنت
ـــــــع لچـــــــونز كصـــــــاحب محـــــــل صـــــــناعة  لمشـــــــاهد الشـــــــغب ، ودور رائ

محنــــك وطيــــب ومــــرح وأرمــــل لكنــــه يصــــرع فــــى االضــــطرابات أحذيــــة 
ــــــى أحبهــــــا  ــــــى المــــــرأة الت ــــــان عل .  ) تايســــــون (حــــــين ذهــــــب لإلطمئن
الــــــذى قــــــام  (النهايــــــة أن يعــــــين رســــــميا الشــــــاب بــــــوب ريتشاردســــــون 

كــــــأول مراســــــل تحــــــت التمــــــرين زنجــــــى لصــــــحيفة )  بــــــدوره أنــــــدروود
 ١٩٦٦لـــــوس أنچلـــــيس تـــــايمز التـــــى نالـــــت جـــــائزة بـــــوليترز فـــــى عـــــام 

  . عن تغطية هذه االضطرابات
  مؤخر صداق 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ٩١)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 
ـــــــرس:  قصـــــــة.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون ـــــــدين بيب ،  ضـــــــياء ال

مهنـــــــدس .  محمـــــــد بســـــــيونى:  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  محمـــــــد بســـــــيونى
ـــــز:  الصـــــوت .  ميشـــــيل المصـــــرى:  موســـــيقى تصـــــويرية.  جميـــــل عزي
.  عبـــــد الحميـــــد غريـــــب:  مـــــدير اإلنتـــــاج . ] الشـــــحرى : [ العنـــــاوين
:  إنتـــاج.  عصـــام فريـــد:  مـــدير التصـــوير.  كمـــال أبـــو العـــال:  مونتـــاچ

عبـــــد :  المنــــتج المنفــــذ.  اتحاد اإلذاعــــة والتليفـــــزيونـ  قطــــاع اإلنتــــاج 
 ↔.  إبــــــــــراهيم الصــــــــــحن:  المنــــــــــتج الفنــــــــــى.  الحميــــــــــد الشــــــــــاذلى

  . محمد بسيونى:  إخراج
ـــــــد ـــــــد الحمي ـــــــار ا.  هشـــــــام عب رأفـــــــت .  زهـــــــرة العـــــــال.  لحكـــــــيمآث

  . عزة لبيب.  حنان سليمان.  فهيم
شـــاب عائـــد للتـــو بعـــد دراســـة وشـــغل ثـــالث ســـنوات فـــى الواليـــات 

، يســــــعى للــــــزواج مــــــن مصــــــرية وبالفعــــــل يجــــــد لــــــه أهلــــــه  المتحــــــدة
بعـــــــد اتخـــــــاذ خطـــــــوات جـــــــادة يعـــــــود .  وأصـــــــدقائه الفتـــــــاة المناســـــــبة

علـــــى االرتبـــــاط  فيقابـــــل الفتـــــاة التـــــى كـــــان قـــــد أحبهـــــا وفضـــــل الســـــفر
، فيفـــرض والــــدها شـــروطا قاســــية عليـــه منهــــا  يقــــرر الـــزواج منهــــا.  بهـــا

، كمــــا ال يصــــارحه بأنهــــا تزوجــــت وطلقــــت مــــن  مــــؤخر صــــداق ضــــخم
ـــــه ـــــه مـــــدمن وإن كانـــــت لـــــم تـــــزف إلي تنهـــــى هـــــى .  شـــــخص اتضـــــح أن

ـــــك الشـــــروط ـــــازال عـــــن كـــــل تل ـــــه تن ـــــدم ل ـــــأن تق القصـــــة  .  الموضـــــوع ب
، وكــــدت  فــــى اختيــــار الزوجــــةكــــادت أن تــــدرك قضــــية تــــردد الشــــباب 

تشــــعر فعــــال بالجانــــب المقــــزز والممــــل فــــى شخصــــية هــــؤالء الشــــباب 
الـــــذين يتخيلـــــون أن مجـــــرد التـــــدقيق فـــــى الـــــزواج ســـــوف يحقـــــق لهـــــم  

ـــــــدال مـــــــن أن يضـــــــع المشـــــــكلة فـــــــى إطارهـــــــا .  كـــــــل شـــــــىء ـــــــه ب لكن
ـــــــاة  وتفســـــــيرها الحقيقـــــــى وهـــــــو حظـــــــر المجتمعـــــــات المتخلفـــــــة للحي

ـــــزواج   ـــــل ال ـــــة قب ـــــردد الجنســـــية الكامل ـــــدة إلجـــــالء كـــــل ت ـــــة وحي كطريق
دعـــــــك أن مـــــــن المقـــــــرف حقـــــــا أن الشـــــــاب الشـــــــرقى يتوقـــــــع مـــــــن  (

، وهــــى المشــــكلة األصــــلية الــــذى ال  الزوجــــة أكثــــر ممــــا يجــــب بكثيــــر
ــــانوى وظــــاهرى لهــــا ــــاتج ث ــــردد ســــوى ن ــــك الت ــــدال  ) يعــــدو ذل ــــه ب ، فإن

ـــــى مجـــــرد  ـــــة إل ـــــزل الموضـــــوع فـــــى مشـــــاهد النهاي مـــــن هـــــذا وذاك يخت
، وهـــــى شـــــىء لـــــم  دم الـــــزواج مـــــن امـــــرأة مطلقـــــةقضـــــية الـــــزواج أو عـــــ

ــــه ــــرة من ــــدقائق األخي ــــى درامــــا الفــــيلم أصــــال ســــوى فــــى ال .  يطــــرح عل
ـــــولين ككـــــل ـــــذ وتمثيـــــل مقب ، لكـــــن تشـــــوش الشخصـــــيات وعـــــدم  تنفي

  . ، جعلها جميعا جهودا معلقة فى الهواء تحدد موضوع الصراع
   ٢/١موسم من األمل 

A Season of Hope 
  ق م ٨٦)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
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Richard Leder. D: Marcus Cole. 

JoBeth Williams. Stephen Lang. ¤ Stephen Meadows. 
Jeremy London. Matt Clark, Eric von Detten, Scott Michael 
Campbell. And Ralph Waite -as Sam. 
مزرعـــــة ليمـــــون كاليفورنيـــــة تتعـــــرض لعـــــدوى تســـــوس المـــــوالح فتقـــــرر 

يصـــــاب صـــــاحب المزرعـــــة باكتئـــــاب يتـــــزامن مـــــع .  الســـــلطات حرقهـــــا
ـــاة مســـتقلة ـــدء حي ـــزل لب ـــرك المن ـــه بت ـــذى  قـــرار ابن ـــه ال ، وكـــذا قـــدوم أبي

تــــرك البيــــت قبــــل عقــــدين للعمــــل كقبطــــان صــــيد ســــمك حــــول العــــالم 
الزوجــــة المؤمنـــــة دومــــا باألمـــــل .  ا المزرعـــــة لــــه وهـــــو بعــــد صـــــبىتاركــــ

تنجــــــذب هــــــى نفســــــها للمفــــــتش الحكــــــومى الــــــذى  ـ  حسب العنوانـ  
النهايــــة أن يــــنجح الجــــد خاصــــة وأن الحفيــــد .  ســــيقرر حــــرق المزرعــــة

ــــه جــــدا ــــع األرض  اآلخــــر األصــــغر منبهــــر ب ، فــــى حمــــل األب علــــى بي
أى الــــــذى أراده هــــــذا هـــــو الـــــر .  وبـــــدء بيـــــزنس صــــــيد الســـــمك مثلـــــه

، تشــــجيع النــــاس علــــى تغييــــر بيزنســــاتها بــــدال مــــن االستســــالم  الفــــيلم
ـــــا للفـــــيلم بعـــــض اللحظـــــات المـــــؤثرة .  لليـــــأس ،  مشـــــهد الحـــــرق (فني

ــــد الصــــغير والجــــد ــــة الحفي ــــه  ) وعالق ــــه لحظات ــــنفس القــــدر ل ، لكــــن ب
ـــررات  (غيـــر المقنعـــة  ـــديهما المب ـــم يكـــن ل ـــا العالقـــة العـــابرة ل مـــثال طرف

  . ) لوقت لبدء عالقة كهذهوال حتى ا
  موسّوسة 

Obsessed 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٧١)   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
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، يعـــــيش حيلـــــة  رجـــــل متوســـــط العمـــــر طلـــــق مـــــرتين:  ســـــان دييجـــــو
ــــ ــــة مــــع أصــــدقاءه واليخــــت ال ــــزه بــــهســــهلة هادئ ــــه التــــى  ذى يتن ، وابنت

مـــــا أن يغـــــازل فتـــــاة شـــــركة التـــــأمين حتـــــى .  تـــــزوره مـــــن حـــــين آلخـــــر
ـــه ـــة لدي ـــذهب لإلقام ـــه بشـــدة وت بعـــد برهـــة ال يرحـــب بمـــن .  تتقـــرب من

ـــــه وتصـــــرفاته ـــــد االســـــتحواذ علـــــى وقت ـــــه كزوجـــــة تري ـــــرفض أن .  تعامل ت
ـــك ـــال التزامـــات كتل ـــأكثر مـــن عالقـــة ســـعيدة ب ـــم يعـــدها ب ـــه ل ،  تفهـــم أن

، والبدايـــة حـــرق زورقـــه  هنـــا تصـــمم علـــى مالحقتـــه.  ر لطردهـــاويضـــط
ربمــــا ال يوجــــد الكــــم المعتــــاد مــــن .  الــــذى ظــــل يعيــــد بنــــاءه لســــنوات

، إال أن المثيــــر هنــــا أنهــــا  الــــدماء فــــى أفــــالم نــــوع العاشــــقة المهووســــة
ـــــــم تتجـــــــاوز أغلـــــــب الوقـــــــت موقـــــــف العاشـــــــقة الولهـــــــة المتمســـــــكة  ل

ـــــا عادةـ  ، لكـــــن هـــــذا ببســـــاطة مرفـــــوض  بحبيبهـــــا فـــــى  ـ  ومجـــــرم قانون
ـــــــو ـــــــة  حضـــــــارة المجتمعـــــــات األنجل ـــــــث المفـــــــروض أن أى عالق ، حي

ــــة أحــــد طرفيهــــا  ــــر بمجــــرد رغب يجــــب أن تقطــــع بكلمــــة واحــــدة ال أكث
  . فى هذا

  موسوعة الحرب والسالم فى الشرق األوسط
  .  ”  الحرب والسالم فى الشرق األوسط “:   انظر

  موسيقى وجاسوسية وحب 
  ق أأ ٩٨)   س/  لورد ( ١٩٧١مصر 

ـــــاوى]  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما [ قصـــــة .  كامـــــل حفن
حســـــــين :  األغـــــــانى تـــــــأليف.  إيهـــــــاب األزهـــــــرى:  وســـــــيناريو وحـــــــوار

ـــــر مـــــراد:  تلحـــــين.  الســـــيد ـــــاظر.  مني ـــــدس المن .  جـــــابر نصـــــار:  مهن
مــــــــدير .  إبــــــــراهيم حجــــــــاج:  موســــــــيقى.  ناديــــــــة شــــــــكرى:  مونتــــــــاچ
  . نور الدمرداش:  إخراج.  محمود نصر:  التصوير

، جـــــــــالل  ، عــــــــادل أدهــــــــم ، إبــــــــراهيم خـــــــــان شــــــــمس البــــــــارودى
  . ، عباس فارس ، ماجى عيسى

شــــــبكة جاسوســــــية منهــــــا موســــــيقى بــــــاألوبرا أحــــــب ممثلــــــة مصــــــرية 
كوميـــــديا ركيكـــــة .  ، فأنقلـــــب ضـــــد الشـــــبكة غيـــــرت رأيـــــه عـــــن مصـــــر

  . لمدى مخيف
   ٢/١الموظفون فى األرض 

  م ق ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٥مصر 
  . أحمد يحيى:  إخراج

،  ، ســــــمية األلفــــــى ، شــــــويكار ، صــــــالح الســــــعدنى فريــــــد شــــــوقى
  . ، سناء شافع ، سمير صبرى ليلى علوى

فكــــرة .  المــــدير الكبيــــر الــــذى يتحــــول للتســــول لتــــدبير زواج ابنتيــــه
ــــــن أن تصــــــدق ــــــة للكــــــالم الشــــــعبى  أســــــذج م ــــــر معقول ، ومجــــــاراة غي

قــــل تمجيــــد خطيــــب ، ومنــــه علــــى األ المتــــداول فــــى تلــــك الســــنوات
.  ، والتســـــخيف الكاريكـــــاتورى لآلخـــــر المـــــتعلم البنـــــت الغيـــــر مـــــتعلم

ـــــــد أن يصـــــــل بنـــــــا طمـــــــوح هـــــــذه  ـــــــدرى بالضـــــــبط ألى مـــــــدى يري ال ن
  ! ؟ السلسلة من األفالم

    ٢/١موعد على العشاء 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨١مصر 

بشــــــير :  ســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم الجــــــوهرة]  صــــــوت الحــــــب [
ناديــــــة :  مونتــــــاچ.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  دس الــــــديكورمهنــــــ.  الــــــديك

محســـــــن :  مـــــــدير التصـــــــوير.  كمـــــــال بكيـــــــر:  موســـــــيقى.  شـــــــكرى
  . محمد خان:  قصة وإخراج.  نصر

،  ، زوزو ماضــــــى ، أحمــــــد زكــــــى ، حســــــين فهمــــــى ســــــعاد حســــــنى
  . ، عدوى غيث ، إجالل زكى رجاء الجداوى

ـــــة وأناقـــــة ســـــ ـــــر األفـــــالم الترقـــــب المصـــــرية تعبيري ،  ينمائيةأحـــــد أكث
واعتمــــادا علــــى التــــأثير غيــــر المحســــوس علــــى عواطــــف المتفــــرج بــــل 

مــــثال مــــاذا تعتقــــد إذا عرفــــت بعــــد مشــــاهدتك .  وتحــــت الشــــعور لديــــه
ــــه ــــك ســــعاد حســــنى ل ــــم يصــــور ل ــــه ل ــــف قضــــبان أو  ، إن ــــن خل ، إال م

عمــــل حـــــزين .  زجــــاج ســــيارات او علــــى األقــــل مـــــن مســــافات بعيــــدة
، فـــــــيلم تعليـــــــق  مـــــــق البعيـــــــد، لكنـــــــه فــــــى الع ومــــــؤثر وأحيانـــــــا مـــــــؤلم

اجتمـــــاعى قـــــوى وموضـــــوعه األساســـــى كيـــــف يصـــــادر األغنيـــــاء أحـــــالم 
،  ، وثمنهـــا البــــاهظ ، وبـــالتوازى هــــو فـــيلم عــــن حريـــة المــــرأة البســـطاء

حتــــى القصــــة الفرعيــــة .  الــــذى يجــــب أن تدفعــــه فــــى مجتمــــع محــــافظ
ــــزواج وتمــــوت مــــن الســــعادة ــــد ال ، تــــوحى بظــــالل وارفــــة  األم التــــى تري

ــــل  (لم كلــــه علــــى الفــــي عيبهــــا أنهــــا لــــم تنســــج فــــى الــــدراما األصــــلية ب
ذلـــــــــك الخـــــــــيط :  المهـــــــــم.  ) ســـــــــارت كمـــــــــا الخطـــــــــين المتـــــــــوازيين

، ومحاولتهــــــا شــــــق  األساســــــى هــــــو طــــــالق زوجــــــة مــــــن رجــــــل بيــــــزنس
ـــــم بالحـــــب الحقيقـــــى ، لكـــــن بطـــــش األول يالحـــــق  طريقهـــــا بالعمـــــل ث

  ! ، إلى ان تدعوه يوما لعشاء انتحارى الجميع
  موعد غرام 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
ـــــد]  دوالر فـــــيلم [ ـــــد فري ـــــالم وحي ،  يوســـــف عيســـــى:  القصـــــة.  أف

مــــــأمون :  تــــــأليف:  األغــــــانى.  يوســــــف عيســــــى.  الحــــــوار.  بركــــــات
؛  كمـــــال الطويـــــل:  تلحـــــين:  بينـــــى وبينـــــك إيـــــه،  صـــــدفة؛  الشـــــناوى

ــــوم أنســــاك :  حلــــو وكــــداب؛  محمــــد المــــوجى:  تلحــــين:  لــــو كنــــت ي
ـــــدر :  الموســـــيقى التصـــــويرية.  محمـــــود الشـــــريف:  ينتلحـــــ ـــــدريا راي أن

ــــه رايــــدر [ـ   :  المصــــور.  ريمــــون نصــــور:  مســــاعد المخــــرج.  ] أندري
ـــــــاچ.  كمـــــــال كـــــــريم ـــــــده:  مونت ـــــــة عب ـــــــاج.   عطي ـــــــب :  إدارة اإلنت أدي

مهنـــــــدس .  كريكـــــــور:  مهنـــــــدس الصـــــــوت.  ، خليـــــــل ديـــــــاب جـــــــابر
ــــــاظر ــــــدين ســــــامح:  المن ــــــى ال ــــــاج.  ول ــــــد :  إنت ــــــدوحي ، رمســــــيس  فري
  . بركات:  إخراج.  نجيب

:  مــــــع فتــــــى مصــــــر األول.  عبــــــد الحلــــــيم حــــــافظ.  فــــــاتن حمامــــــة
بــــــــدون  . [ ، رشــــــــدى أباظــــــــة زهــــــــرة العلــــــــى.  ¤.  عمــــــــاد حمــــــــدى

  . ] عبد الرحيم الزرقانى:  ائتمان
،  مصــــادفة تجمــــع محــــررة بــــاب القلــــوب مــــع شــــاب يبــــدو مســــتهترا

ـــى أن تقنعـــه بالعمـــل كمغنـــى ـــنجح.  إل ن تصـــاب بالشـــلل وتقـــرر ، لكـــ ي
ـــــاجح.  االبتعـــــاد عنـــــه ـــــارات فـــــوق العـــــادة مـــــن أغـــــانى  فـــــيلم ن ، ومخت
، خاصـــــة  بركـــــات حــــافظ علــــى المـــــرح وقــــوة اإليقــــاع.  عبــــد الحلــــيم

ــــــات يكــــــون لهــــــا  فــــــى النصــــــف ســــــاعة األول ــــــدأ البكائي ــــــدما تب ، وعن
  . تأثيرها الخاص

  موعد غرام 
Blind Date 

  م ق ٩٣)  إى فـى سى  ( ١٩٨٧أميركا 
  . ” هى والشيطان “:   ف

TriStar. C: Nancy Klopper. AscP: Trish Caroselli. OM: 
Henry Mancini. CD: Tracy Tynan. E: Robert Pergament. 
Pd: Rodger Maus. DPh: Harry Stradling. Co-ExcP: David 
Permut. ExcP: Gary Hendler, Jonathan D. Krane. W: Dale 
Launer. P: Tony Adams. 

Kim Basinger. Bruce Willis. ¤. John Larroquette. And 
William Daniels. George Coe, Mark Blum, Phil Hartman, 
Stephanie Faracy, Alice Hirson, Graham Stark, Joyce van 
Patten, Jeannie Elias, Sacerdo Tanney, Georgann Johnson, 
Sab Shimono, Mom Yashima. 

دير شــــاب نــــاجح يتواعــــد لليلــــة مــــع فتــــاة تصــــاب بــــالجنون مــــن مــــ
تفســــــد حفــــــل العشــــــاء فتضــــــيع صــــــفقة ضـــــــخمة .  أول كــــــأس خمــــــر

تســــتمر مفارقـــــات طــــوال الليــــل فــــى البـــــارات .  للشــــركة ويفصــــل هــــو
.  والشـــوارع مــــع مطــــاردة متصـــلة مــــع قريــــب للفتـــاة يريــــد الــــزواج منهــــا
ــــــاذ ه إال اآلن البطــــــل مهــــــدد بالســــــجن عشــــــر ســــــنوات وال يملــــــك انق

ــــاة ســــيريالية فــــى قالــــب يمــــزج النشــــاط .  غريمــــه فــــى حــــب تلــــك الفت
بــــــرووس .  بالكوميــــــديا والمحصــــــلة العامــــــة مســــــلية وســــــريعة اإليقــــــاع

، والفاتنــــة بيســــينجر محببــــة   ويللــــيس ولــــد نجمــــا فــــى أول أفالمــــه هــــذا
كالعــــادة وإن لكــــن تكـــــن قــــد فرضــــت أو وجـــــدت بعــــد مــــذاقا مميـــــزا 

  . ألدوارها
  موعد غرام

  . ” التوأمتان “:  انظر
   ٢/١موعد فى البرج 

  ق أأ ١٠٠)  س/   بيتش/  ت ( ١٩٦٢مصر 
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج

ــــــار ســــــعاد حســــــنى ــــــدس ، صــــــالح ذو الفق ــــــؤاد المهن ، ســــــامية  ، ف
  . رشدى

، يتقـــــــابالن  رجـــــــل وفتـــــــاة يحتـــــــرف كـــــــل منهمـــــــا النشـــــــل والســـــــرقة
ــــى التوبــــة ويتصــــادمان ــــم يتواعــــدان عل ــــل فــــى ا ، ث ــــرج بعــــد ، والتقاب لب
مــــــا تبقــــــى هــــــو صــــــراعها مــــــن أجــــــل العمــــــل الشــــــريف .  ســــــتة أشــــــهر

،  مســـــل تمامـــــا.  النصـــــف األول كوميـــــديا والثـــــانى ميلودرامـــــا عاطفيـــــة
ـــه  ـــذى تفـــرض علي ـــر ال ـــيس مـــن أجـــود أفـــالم هـــذا الموجـــه الكبي ـــه ل لكن

ــــــه الخــــــوض فــــــى كــــــل الضــــــروب الســــــينمائية شــــــأن  “عــــــن .  احترافيت
  . ١٩٥٧انظر نسخة ـ  ”  للذكرى
  د مع إبليس موع
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . كامل التلمسانى:  إخراج

، عبــــــد  ، منيــــــر مــــــراد ، كريمــــــان ، محمــــــود المليجــــــى زكــــــى رســــــتم
  . ، وداد حمدى المنعم إبراهيم



٣٦٠  

طبيــــــــــب يبيــــــــــع نفســــــــــه .  معالجــــــــــة ركيكــــــــــة بالتأكيــــــــــد لفاوســــــــــت
 نهايــــة.  ، ويتــــرك مرضــــى بعيــــنهم يموتــــون فــــى مقابــــل الثــــروة للشــــيطان

ال يحســـــــب لهــــــذا الفــــــيلم إال جــــــرأة اختيـــــــار .  دينيــــــة جــــــدا بــــــالطبع
، لكــــن االســــتحواذ الــــدرامى ال يليــــق بموجــــه الفــــيلم الجيــــد  الموضــــوع

  ! ’ السوق السوداء ‘
  موعد مع الحبيب 

  ق أأ ١٠٣)   س/   الليثى ( ١٩٧١مصر 
:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما

ـــــد.  فـــــاروق صـــــبرى ـــــديكورمهن ـــــور:  س ال ـــــد الن ـــــاچ.  مـــــاهر عب :  مونت
ــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  ميشــــــيل يوســــــف:  موســــــيقى.  حســــــنوف وحي

  . حلمى رفلة:  إخراج.  فريد
،  ، حســــن مصــــطفى ، يوســــف وهبــــى ، نجــــالء فتحــــى فريــــد شــــوقى
:  ، طفـــــــــل ، حســـــــــين إســـــــــماعيل ، ســـــــــهير البـــــــــارونى زوزو شـــــــــكيب

  . محيى الدين شوقى
خادمــــــة لتعمــــــل فــــــى منــــــزل أحــــــد ابنــــــة مــــــدير شــــــركة تــــــدعى إنهــــــا 

بعــــد قليــــل ينشــــا .  مهندســــى الشــــركة بنــــاء علــــى طلــــب ابنــــه يتــــيم األم
  . الحب وتتضح األمور كوميديا اجتماعية خفيفة لكن مفتعلة

   ٢/١موعد مع الحياة 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 

، عــــز  يوســــف عيســــى:  ســــيناريو.  ↑أفــــالم فــــاتن ]  دوالر فــــيلم [
ـــــــــدين ذ ـــــــــدس .  > يوســـــــــف عيســـــــــى:  حـــــــــوار <؛  و الفقـــــــــارال مهن
.  أنطـــــــــون پـــــــــوليزويس:  مهنـــــــــدس المنـــــــــاظر.  كريكـــــــــور:  الصـــــــــوت
ـــــر نجيـــــب:  مونتـــــاچ ؛ مـــــدير  رمســـــيس نجيـــــب:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  ألبي
  . عز الدين ذو الفقار:  قصة وإخراج.  وحيد فريد:  التصوير

ـــــــة ↑ ـــــــة:  بطول ـــــــاتن حمام ، عمـــــــر  شـــــــكرى ســـــــرحان.  ، شـــــــادية ف
،  ، ســــعيد أبــــو بكــــر ، زينــــات صــــدقى ، عبــــد الــــوارث عســــر الحريــــرى

.  > حســـــــــين ريـــــــــاض:  والممثـــــــــل الكبيـــــــــر <؛  نـــــــــور الـــــــــدمرداش
  . ] عمر الحريرى : بدون ائتمان [

، لكــــــن لــــــيس بمســــــتوى اســــــهامات  جيــــــد بمــــــا يكفــــــى لمشــــــاهدته
فتــــــاة .  ، بـــــاألخص التاليـــــة منهـــــا أســـــتاذ الســـــينما المصـــــرية األخـــــرى

ــــى ــــة عل ــــارى مريضــــة بالقلــــب ومقبل يتحــــول كــــل تفكيرهــــا .  مــــوت إجب
ــــــى فلســــــفة المــــــوت ــــــام إل ــــــاألخص أشــــــعار عمــــــر الخي ــــــدها .  ، وب وال

، بينمـــــا هـــــى تـــــدبر خطـــــة  طبيـــــب يســـــافر للخـــــارج بحثـــــا عـــــن مخـــــرج
ــــــى يكرههــــــا حبيبهــــــا أخــــــرى ــــــدعى المجــــــون حت ــــــم تســــــارع  ، أن ت ، ث

.  فــــــــى اللحظــــــــة األخيــــــــرة تتحقــــــــق النهايــــــــة الســــــــعيدة.  باالنتحــــــــار
،  حة فـــى الجــــو العـــام الخــــانق كرائحـــة المــــوتلمســـات األســـتاذ واضــــ

ـــه عـــادة ـــود الســـينما المصـــرية التوغـــل في ـــو فعلـــت   وهـــو شـــىء ال ت ، ول
ـــــة فإنهـــــا تعتصـــــم بالكوميـــــديا  الســـــقا  “ (كمـــــا حـــــدث فـــــى عقـــــود تالي

مــــــالذا مأمونــــــا ال يــــــزعج جمهورهــــــا )  إلــــــخ” … آى آى “،  ” مــــــات
ـــــب ـــــق القل ـــــه لكـــــن دون أن تصـــــيبه ب رقي ـــــل أن تبكي ـــــذى يقب ـــــة ، ال كآب

  . حقيقية
   ٢/١موعد مع الرئيس 

Rencontre avec le Président 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٠مصر 

.  أحمـــــــد الخطيـــــــب:  قصــــــة وســـــــيناريو وحــــــوار.  ســــــفنكس فـــــــيلم
ــــــا الســــــينمائية ــــــدس.  محمــــــد راضــــــى:  الرؤي مجــــــدى  :  مكســــــاج مهن

ــــــع.  كامــــــل ــــــاج والتوزي ــــــدين:  اإلدارة العامــــــة لإلنت .  محســــــن علــــــم ال
ـــــــــاجالم الموســـــــــيقى .  محمـــــــــد راضـــــــــى:  شـــــــــرف العـــــــــام علـــــــــى اإلنت

ـــــاجى.  د:  التصـــــويرية ـــــاچ.  مصـــــطفى ن ـــــولى:  مونت مـــــدير .  أحمـــــد مت
ــــــاج.  مــــــاهر راضــــــى:  التصــــــوير :  إخــــــراج.  عــــــادل حســــــنى.  د:  إنت

  . محمد راضى
ـــــاروق الفيشـــــاوى.  كمـــــال الشـــــناوى ـــــة.  ف .  إلهـــــام شـــــاهين:  بطول

.  أســـــامة عبـــــاس.  ردشســـــعد أ.  ســـــعيد عبـــــد الغنـــــى.  الســـــيد راضـــــى
.  فتحيــــــة قنــــــديل.  طــــــارق النهــــــرى.  حنــــــان شــــــوقى.  أمــــــل إبــــــراهيم

أحمــــــد .  ؛ محمــــــد خيــــــرى عثمــــــان عبــــــد المــــــنعم.  ســــــهيلة فرحــــــات
.  ، إيهـــــــاب الســـــــعدنى جـــــــورج ســـــــعد.  ، خليـــــــل مرســـــــى الحريـــــــرى

.  ، فاطمــــــة شوشــــــة غــــــادة راضــــــى.  ، الهــــــامى فايــــــد رفعــــــت حســــــين
،  ، صـــــالح العويـــــل اد رامـــــىنهـــــ.  ، عبـــــد الـــــرازق فـــــوزى نبويـــــة ســـــعيد
  . ، نادر حسن رغدة:  واألطفال.  سعيد عبيد

نائبــــة جريئــــة فــــى مجلــــس الشــــعب )  إلهــــام شــــاهين (ماجــــدة كامــــل 
ــــى ال تعجــــب أعضــــاء الحــــزب ويقفــــون ضــــدها فــــى قضــــية  للدرجــــة الت

تــــــــدريجيا ينكشــــــــف لهــــــــا تواطــــــــؤ بعــــــــض .  إخــــــــالء بعــــــــض المنــــــــازل
لصـــفقة بأســـماء أقـــاربهم المقـــاولين وأحـــد البنـــوك نظيـــر دخـــولهم فـــى ا

كمـــــــال الشـــــــناوى وأســـــــامة عبـــــــاس األكثـــــــر محوريـــــــة فـــــــى الضـــــــفة  (
،  تعــــــرض المســــــتندات فــــــى جلســــــة مذاعــــــة تليفـــــــزيونيا.  ) الشــــــريرة

ـــــــه فـــــــى أســـــــوان ـــــــة لمقابلت ـــــــيس الجمهوري ـــــــا يخـــــــاف .  فيطلبهـــــــا رئ هن
ـــــــــــازل عـــــــــــن  ـــــــــــى التن األعضـــــــــــاء ويختطفـــــــــــون ابنهـــــــــــا إلجبارهـــــــــــا عل

ـــــد الشـــــ المســـــتندات ـــــاروق الفيشـــــاوى (رطة ، لكـــــن خطيبهـــــا عقي )  ف
، إلــــى أن تقــــع المواجهــــة األخيــــرة فــــى قطــــار  يعــــرض مســــاندتها بقواتــــه

ـــــل الســـــائق وال  ـــــد قت ـــــث تســـــيطر العصـــــابة علـــــى القطـــــار بع ـــــوم حي الن
ــــرف  ــــال محت ــــة بينمــــا مغت طــــارق  (يقــــف القطــــار فــــى المحطــــات التالي

بنيـــــة مطـــــاردات متواصـــــلة علـــــى .  ال يكـــــف عـــــن مالحقتهـــــا)  النهـــــرى
ــــــة ال ــــــاع فــــــى الطريق ــــــض لحظــــــات عــــــدم اإلقن ــــــة باســــــتثناء بع هوليوودي

ـــــــذ مشـــــــاهد النشـــــــاط ـــــــة  الشخصـــــــيات أو تنفي ـــــــدة الكتاب ـــــــر جي ، تعتب
  . والتوجيه ومثيرة اإليقاع على نحو عام

    ٢/١موعد مع السعادة 
  ق أأ ١٠٩)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 

يوســــــــــف :  ســــــــــيناريو.  أفــــــــــالم فــــــــــاتن حمامــــــــــة]  دوالر فــــــــــيلم [
ـــــــــ عيســـــــــى ؛  يوســـــــــف عيســـــــــى:  ؛ حـــــــــوار دين ذو الفقـــــــــار، عـــــــــز ال

مهنــــــــدس .  < منيــــــــر مــــــــراد:  ؛ تلحــــــــين فتحــــــــى قــــــــورة:  أغــــــــانى >
ــــــــاظر.  كريكــــــــور:  الصــــــــوت ــــــــدس المن ــــــــور:  مهن ــــــــد الن ــــــــاهر عب ؛  م

ــــذ > ــــد الســــخاوى:  تنفي ــــد الحمي ــــاچ.  < عب ــــاس:  مونت .  محمــــد عب
وحيــــــد فريــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  رمســــــيس نجيــــــب:  مــــــدير اإلنتــــــاج

S.M.P.  .> عز الدين ذو الفقار:  يف وإخراجتأل < .  

ــــة ↑ ــــاض.  ، عمــــاد حمــــدى فــــاتن حمامــــة:  بطول ــــد  حســــين ري ، عب
، وداد  ، زوزو حمــــــــدى الحكــــــــيم دولــــــــت أبــــــــيض.  الــــــــوارث عســــــــر

، ثريـــــــا  ، كمـــــــال يـــــــس ، عـــــــدلى كاســـــــب ، ســـــــميحة أيـــــــوب حمـــــــدى
آمــــــــال :  والوجــــــــه الجديــــــــد.  زينــــــــات علــــــــوى:  ؛ الراقصــــــــة فخــــــــرى
  .  نادية ذو الفقار:  وألول مرة الطفلة.  فريد

فتــــــاة ريفيــــــة تستســــــلم لطبيــــــب البلــــــدة الــــــذى تحبــــــه مــــــن طــــــرف 
ــــة واحــــد ــــاء ســــكره ذات ليل ــــك أثن يســــفر عــــن حمــــل وإنجــــاب .  ، ذل
تعمــــل ممرضــــة وتســــتقر حياتهــــا .  ، وبالضــــرورة هربهــــا للقــــاهرة لطفلــــة

إلـــــى أن يظهـــــر ذلـــــك الطبيـــــب مـــــرة أخـــــرى وقـــــد أصـــــبح أكثـــــر جديـــــة 
، وهـــو أمـــر غيـــر  ه لـــم يعـــد يتـــذكر مـــن هـــىالواقـــع أنـــ (ويقـــع فـــى حبهـــا 

ـــة ـــام القري ـــة أي ـــه بهـــا يومي ـــت معرفت ـــار أن كان ـــع باعتب ـــى  ) مقن ، وأيضـــا إل
ـــــــة .  أن يـــــــأتى أبوهـــــــا وابـــــــن عمهـــــــا طـــــــالبين قتلهـــــــا ميلودرامـــــــا عاطفي

، لكنــــــت ليســــــت بمســــــتوى االســــــتعقاد الــــــدرامى  واجتماعيـــــة ســــــاخنة
، لكنــــه يظــــل  وقــــوة الحبكــــة المعتــــادين فــــى أفــــالم ذو الفقــــار األخــــرى

  . عمال مؤثرا جيد التنفيذ لمدى بعيد
  موعد مع القدر 

  ق م ١٤٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٦مصر 
  . محمد راضى:  إخراج

، جـــــالل  ، مصــــطفى فهمــــى ، يســــرا ، محمــــود ياســــين نبيلــــة عبيــــد
ـــــر الشـــــرقاوى ـــــب ، نجـــــاح المـــــوجى ، ناهـــــد جب ـــــد  ، أحمـــــد رات ، وحي

،  ب محيـــــى الـــــدين، غريـــــ ، مـــــروة الخطيـــــب ، أمـــــل إبـــــراهيم ســـــيف
  . إلهامى فايد

ـــــــد الطـــــــول ـــــــدقق التفاصـــــــيل زائ ـــــــر م ـــــــاج  ، غي ـــــــه أضـــــــخم إنت ، لكن
ــــــذ  ــــــى دائمــــــا “رومانســــــى مصــــــرى من ــــــه .  ” حبيب ــــــب يكتشــــــف إن طبي
، كمــــا يقــــيم  ، فيحمــــل حبيبتــــه علــــى كراهيتــــه مصــــاب بــــورم فــــى المــــخ

مضـــــمون .  عالقـــــة تنتهـــــى بـــــالزواج مـــــع الممرضـــــة التـــــى طالمـــــا أحبتـــــه
،  ، وحافــــــل بالقصـــــص الفرعيــــــة ر مقنــــــع ككـــــلراق لكـــــن العمــــــل غيـــــ
  . وكأنه مسلسل تليفـزيونى

   ٢/١موعد مع الماضى 
  ق أأ ١١٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦١مصر 

:  إخــــــــراج.  أفــــــــالم شــــــــريف زالــــــــى]  الشــــــــرق لتوزيــــــــع األفــــــــالم [
  . محمود ذو الفقار

، عبــــــد  ، عبــــــاس فــــــارس ، صــــــالح ذو الفقــــــار مــــــريم فخــــــر الــــــدين
  . ، عزيزة حلمى رزق ، أمينة الوارث عسر

ـــــــــــل  ـــــــــــة التمثي ـــــــــــة شـــــــــــديدة الرومانســـــــــــية وجميل ميلودرامـــــــــــا عاطفي
ــــة أحــــد العمــــال.  والتصــــوير ــــن صــــاحب المصــــنع يحــــب ابن ، لكــــن  اب

.  أســــرته ترغمــــه علــــى زواج مصــــلحة مــــن ابنــــه صــــاحب مصــــنع آخــــر
ـــــى صـــــمت ـــــاة حامـــــل وتنســـــحب ف ـــــة  الفت ، لكنهـــــا اآلن مريضـــــة ومقبل

  . بنه، والبد أن تعود له با على الموت
   ٢/١موعد مع المجهول 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٩مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

ـــــة شـــــوكت ، عمـــــر الشـــــريف ســـــامية جمـــــال ،   ، فـــــاخر فـــــاخر ، هال
  . ، يوسف فخر الدين ، عمر الحريرى كمال حسين

، ويــــأتى شــــقيقه مــــن الخــــارج  صــــاحب مصــــنع شــــاب يلقــــى مصــــرعه
ن قـــــد عـــــرف بعـــــض أســـــرار ، يكتشـــــف أن أخـــــاه كـــــا لمطـــــاردة القاتـــــل

ـــه ـــه فصـــل أحـــد موظفي ـــع هـــذا الخـــيط عصـــابة تهريـــب وأن ـــدأ تتب .  ، فيب
ـــــرة التـــــى  ـــــك الفت ـــــوق المســـــتوى المتوســـــط لتل ـــــن ف ـــــا تشـــــويقية م درام

ــــوع ــــة  أزدهــــر فيهــــا الن ــــزت بقصــــة الحــــب وببطلتهــــا المشــــرقة هال ، تمي
  . شوكت

  موقعة وادى الشيطان
  . ” وادى الشيطان “:  انظر

   ٢/١موقف ظريف 
State of Grace 

  ق م ١٣٤) إى فـى سى   ( ١٩٩٠  أميركا
Orion [Cinehaus]. C: Bonnie Timmermann. 

MComp,OrchAndCond: Ennio Morricone. CD: Aude 
Bronson-Howard. PD: Patrizia von Brandenstein and Doug 
Kraner. E: Claire Simpson. DPh: Jordan Cronenweth. W: 
Dennis McIntyre. P: Ned Dowd, Randy Ostrow & Ron 
Rotholz. D: Phil Joanou. 

Sean Penn. Ed Harris. Gary Oldman. ¤ Robin Wright. 
John Turturro. Burgess Meredith. R.D. Call. Joe Viterelli. 
John C. Reilly, Deidre O’Connell.  ↑ Marco St. John, 
Thomas, Thomas G. Waites, Brian Bruke, Michael 
Gumpsty, Michael Cunningham, Daniel O’Shea, Thomas F. 
Duffy, Jamie Tirelli, Sandra Beall, Vincent Gaustaferro, 
John Anthony Williams, John Roselius, Louis Eppolito, Mo 
Gaffney, John Ottavino, Tim Gallin, Timothy D. Klein, Jack 
Wallace, Frank Giradeau, Michael P. Moran, Frank Coletta, 
Paul-Felix Montez, Freddi Chandler, Tommy Sullivan, Ben 
Fine, Sasha Costello, Catherine Stewart. 

،  ، وهنـــــاك أصـــــبح شـــــرطيا البطـــــل كـــــان قـــــد رحـــــل لبوســـــتون هربـــــا 
.  وعــــاد للتجســــس علــــى أصــــدقاء طفولتــــه أو إنقــــاذ مــــا يمكــــن إنقــــاذه

أمــــــا األخ .  ديقة هــــــى حبيبتــــــه القديمــــــة ويعــــــودان للحــــــبأخــــــت صــــــ
ال .  األكبـــــر لـــــه فهـــــو الـــــزعيم الســـــادى لعصـــــابة البلطجيـــــة المحليـــــة

ــــــى حــــــق زعمــــــاء العصــــــابات  ــــــه إذا أخطــــــأوا ف ــــــل رجال ــــــورع عــــــن قت يت
مــــن .  اآلن هــــذا يشــــمل أخيــــه هــــو نفســــه.  األخــــرى األكثــــر رســــوخا

، ثــــم   منقــــاط الضــــعف إخفــــاء حقيقــــة البطــــل عنــــا لنحــــو ثلــــث الفــــيل
كشــــــــفها ببســــــــاطة فجــــــــأة كمبــــــــرر للمتناقضــــــــات النفســــــــية العنيفــــــــة 

ــــه ــــورك .  داخل ــــو ي ــــف ألجــــواء ني ــــائق العن ــــديم قــــوى وف لكــــن ككــــل تق
،  ، فــــى هــــذه القصــــة المبنيــــة علــــى وقــــائع حقيقيــــة التحتيــــة المتميــــزة

والتــــى مــــن الواضــــح أيضــــا أن عينهــــا األخــــرى كانــــت مــــأخوذة بشــــدة 
ــــــالم چــــــيمس كــــــاجنى ــــــاألخص  ألف المعتمــــــد ’  دو الشــــــعبعــــــ ‘، وب

حيـــــث  ’ مالئكـــــة بوجــــوه قــــذرة ‘ علــــى صــــراع مشـــــابه بــــين أخــــوين و
فــــــى .  انصــــــلح أحــــــد الصــــــديقين وإن كــــــان أصــــــبح كاهنــــــا ال شــــــرطيا

حالـــــــة  ‘:  مقابـــــــل هـــــــذا البعـــــــد الـــــــدينى يمثلـــــــه هنـــــــا العنـــــــوان نفســـــــه
،  هـــــى مصـــــطلح دينـــــى يعنـــــى حالـــــة القديســـــين والمالئكــــــة’  النعمـــــة

ـــــــؤمن بوجودهـــــــا األي ـــــــى ي ـــــــب والت ـــــــك ســـــــكان الجان ـــــــديون الكاثولي رلن
ـــــــورك ـــــــو ي ـــــــن ني ـــــــى م ـــــــاة الجريمـــــــة  الغرب ـــــــى حي ـــــــارقون ف ، هـــــــوالء الغ

، بينمــــا الحقيقــــة أنهــــا شــــىء ال وجــــود لهــــا فــــى  وعصــــابات الشــــوارع
ـــــــه .  ، أو تأكيـــــــدا واقعهـــــــم هـــــــم الواقـــــــع وإجمـــــــاال يمكـــــــن القـــــــول أن

ـــــاء جـــــادة ومخلصـــــة لكـــــل كالســـــيات ضـــــرب اإلجـــــرام ـــــة إحي ،  محاول
ــــــة خاصــــــة لكــــــ ــــــذاتوتحي ــــــة  اجنى بال ــــــم تحقــــــق الجماهيري ، لكنهــــــا ل

’  مطــــبخ الجحــــيم ‘كلمــــة .  المرجــــوة ربمــــا بســــبب تباعــــد العصــــرين
الـــواردة أيضـــا فـــى عبـــارة الملصـــق هـــى اســـم الحـــى النيـــو يـــوركى الـــذى 

، والطريـــــف أن أصـــــبح يعـــــرف باســـــم الـــــرئيس   تـــــدور فيـــــه األحـــــداث
ــــون بُعيــــد انتخابــــه رجمــــة العنــــوان المصــــرى كمــــا هــــو واضــــح ت.  كلينت

، وال نعـــرف مـــن أيـــن جـــاءه تخيـــل أنـــه  مـــن شـــخص لـــم يشـــاهد الفـــيلم
  ! ؟ عمل كوميدى
   ٢/١المولد 

  ق م ١٤٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٩مصر 
]  ؛ أفـــــالم مصـــــر العربيـــــة العربيـــــة للتجـــــارة واالســـــتثمار للســـــينما [

ــــالم مصــــر العربيــــة محمــــد جــــالل عبــــد :  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  أف
.  رضــــا جبــــران:  المقدمــــة.  ســــيد حامــــد:  تمهنــــدس الصــــو .  القــــوى

.  عــــــــالء الشــــــــعراوى:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  جميــــــــل عزيــــــــز:  مكســــــــاج
ــــديكور ــــدس ال هــــانى :  الموســــيقى التصــــويرية.  محمــــود محســــن:  مهن

.  ســـــمير فـــــرج:  مـــــدير التصـــــوير.  ســـــلوى بكيـــــر:  مونتـــــاچ.  شـــــنودة
  . سمير سيف:  إخراج

ـــــــد اهللا.  إيمـــــــان.  يســـــــرا.  ¤.  عـــــــادل إمـــــــام ـــــــة .  فرغلـــــــى عب أمين
ـــــدمرداش.  رزق ـــــور ال ـــــولى.  ن فكـــــرى .  ، أحمـــــد ســـــالمة مصـــــطفى مت

ـــــاعود صـــــادق ـــــى ق ـــــك.  ، عل ـــــة عـــــويس ســـــعيد طرابي ضـــــيف .  ، عطي
،   أحمــــد ســــامى عبــــد اهللا.  ، عزيــــزة راشــــد جمــــال إســــماعيل:  الفــــيلم

ــــــــز كــــــــوثر رمــــــــزى ــــــــد العزي أحمــــــــد .  ، عــــــــالء عــــــــوض ، ميرفــــــــت عب
، أشــــرف  ريــــب محمــــود، غ ، فــــؤاد فرغلــــى ، وحيــــد حمــــدى حجــــازى
كـــــريم :  والطفـــــالن.  حســـــن جـــــالل ميـــــامى.  ، عـــــادل هـــــالل خيـــــرى

  . ، رشاد أحمد سالمة الحسينى
، يتحــــول مــــن نشــــال إلــــى  طفــــل اختطفــــه أحــــد النشــــالين فــــى مولــــد

،  ، ثــــم يســــتقل كرجــــل بيــــزنس كبيــــر عضــــو عصــــابة تهريــــب دوالرات
حــــين لكــــن يطــــارده انتقــــام العصــــابة التــــى ثــــار عليهــــا وهــــرب بنقودهــــا 

،   ثـــــم خيـــــوط فرعيـــــة مهمـــــة.  رآهـــــم يضـــــحون بعضـــــو أصـــــيب منهـــــا
كالحـــب الــــذى تشــــعر بــــه نحــــوه الفتــــاة التــــى تربــــت معــــه كأختــــه حــــين 

ــــه ــــرف إنهــــا ليســــت أخت ــــه بماضــــيه  تع ــــق البطــــل رغــــم ثرائ ، ومنهــــا تعل
ـــــه ـــــل .  ووفـــــاءه ل ـــــة والتمثي ـــــع الكتاب ـــــوط مقن ـــــر الخي إجمـــــاال عمـــــل مثي

أهــــــم مـــــا فيــــــه طموحــــــه ، لكــــــن يظـــــل  مـــــتقن التوجيــــــه المـــــع الصــــــورة
الكبيـــر فـــى تقـــديم شخصـــية لـــص كبيـــر ال يـــزال بداخلـــه قـــدر كبيـــر مـــن 

، األمـــــر الـــــذى يقربـــــه مـــــن أفضـــــل تقاليـــــد ضـــــرب الجريمـــــة  االنســـــانية
  . فى السينما العالمية
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الواقـــع أنـــه  (حقيقـــى  ـ  أى طويلـ  أول فـــيلم روائـــى ســـمة :  مولـــد فـــن
ـــــى جـــــدا جـــــدا ـــــل جـــــدا جـــــدا روائ ـــــر  ٩.  ) طوي ـــــد :  ١٩١٥فبراي مول

ومولـــــــد كافـــــــة .  ســـــــاعات ٣االســـــــتحواذ الـــــــدرامى المـــــــذهل لمـــــــدة 
، والتـــــى  ضـــــيب والقـــــيم اإلنتاجيـــــةإمكانـــــات التوجيـــــه والتصـــــوير والتو 
معـــــارك هائلـــــة رغـــــم أنهـــــا صـــــورت .  ال زالـــــت وســـــتظل كلهـــــا مرجعيـــــة

التكلفـــــة الخرافيـــــة يقـــــال أنهـــــا -بـــــآخر ســـــنت كـــــان يملكـــــه جريفيـــــث 
، أمـــــــا إيـــــــراد الشـــــــباك فيقـــــــارب عشـــــــرة  ألـــــــف دوالر ٣٠٠وصـــــــلت 

، ممــــا يجعلــــه ثــــانى أنجــــح  آالف ضــــعف هــــذا الــــرقم بــــدوالرات اليــــوم
، والوحيـــد الحــــائز علـــى ســـت نجــــوم  يخ بهــــذا المعيـــارفـــيلم فـــى التـــار 

، تاليــــا فقـــط لفــــيلم الحــــرب األهليــــة أيضــــا  ونصـــف فــــى هــــذا الكتــــاب
االســـــتثناء الوحيـــــد الســـــابق لـــــه فـــــى  ( ١٩٣٩”  ذهـــــب مـــــع الـــــريح “

فـــــى العـــــام الســـــابق للموجـــــه ’  كابيريـــــا ‘ضـــــخامة اإلنتـــــاج هـــــو فـــــيلم 
فــــــى ’   فـــــيلمإيتــــــاال ‘چيوفــــــانى پاســـــترونى عبــــــر ســـــتوديوهه الخـــــاص 

،  ، والــــذى تكلــــف مــــا يزيــــد عــــن مليــــون دوالر كاملــــة تــــورين اإليطاليــــة
ــــى  ــــك ف ــــث نفســــه ال ســــيما بعــــد ذل ــــه جريفي ــــأثر ب ــــال تســــامح “وت ”  ال

، وكـــــان بـــــه بعـــــض اإلنجـــــازات التقنيـــــة خاصـــــة فـــــى اإلضـــــاءة  ١٩١٦
، وإن لــــــــم يــــــــرق لمســــــــتوى الكمــــــــال والتأســــــــيس  وحركــــــــة الكــــــــاميرا

ـــا .  ) مـــا فعـــل جريفيـــث فـــى مولـــد أمـــةالمتكامـــل لنظريـــة الســـينما ك ثاني
هنــــا قصــــة .  هــــو مولــــد الرؤيــــة وتنــــاول القضــــايا الكبــــرى عبــــر الســــينما

هــــــذه الحــــــرب مــــــن خــــــالل عالقــــــات الصــــــداقة والحــــــب بــــــين أســــــرة 
كلـــوكس كـــالن -، ثـــم تكـــون جماعـــات الكـــو شـــمالية وأخـــرى جنوبيـــة

للتصـــدى لــــبطش وتعصــــب الزنــــوج الـــذين تســــلطوا انتقامــــا مــــن البــــيض 
مشـــــهد االغتيـــــال خالـــــد ودرس فـــــى الحكـــــى  (صـــــرع لينكـــــولن بعـــــد م

العــــــــرض أثــــــــار اضــــــــطرابات عرقيــــــــة عبــــــــر الواليــــــــات .  ) الســــــــينمائى
.  ، وأدت لمنــــــع العــــــرض فــــــى بعــــــض المــــــدن تصــــــدت لهــــــا الكــــــالن



٣٦١  

أيضـــــا تقـــــف لحـــــد كبيـــــر وراء تعـــــديل العنـــــوان لهـــــذا العنـــــوان األشـــــهر 
ــــر  ــــة ‘األكث ــــة نحــــو الم ’ قومي ــــث التالي وضــــوعات ، ولحساســــية جريفي
ــــة ــــائق التــــاريخ ال يجــــب أن يكــــون . العرقي لكــــن الحقيقــــة أن ذكــــر حق

، عكـــــس مـــــا يستســـــهل األمـــــر  بـــــه محـــــل لالتهـــــام بالعرقيـــــة أو بغيرهـــــا
الوصــــــف األدق هـــــو أنــــــه يــــــدوس علـــــى دمــــــل يريــــــد .  معظـــــم النــــــاس
ــــع نســــيانه ــــيس إال الجمي ــــى  .  ، ول ــــى األعظــــم ف ــــى اإلنجــــاز الحقيق يبق

القــــــــدرة المتفــــــــردة وغيــــــــر وهــــــــو اكتشــــــــاف  كــــــــل تــــــــاريخ الســــــــينما
ـــــــى  ـــــــك واالســـــــتحواذ عل المحـــــــدودة للوســـــــيط الســـــــينمائى فـــــــى تحري

فهــــــــذه مســــــــألة -ال أفكــــــــارهم  (انفعــــــــاالت ومشــــــــاعر المشــــــــاهدين 
أو بكلمــــات جريفيــــث نفســــه أن الســــينما .  ) ســــهلة وفــــى كــــل الفنــــون

واألبحــــــاث ال تنتهــــــى .  ’ أعظــــــم قــــــوة روحيــــــة عرفهــــــا العــــــالم ‘ هــــــى
ـــــــار األئمـــــــة ال ـــــــأثر كب ـــــــال فـــــــورد حـــــــول ت ـــــــذهبى أمث فنيـــــــين للعصـــــــر ال

ـــــش ـــــالمنهج العـــــاطفى  ووول ـــــث ’  الفـــــج ‘، ب ـــــد أمـــــة بينمـــــا جريفي لمول
ــــة ‘، وتحــــول ألفــــالم أكثــــر  نفســــه كــــان قــــد هجــــره األدهــــى  ! ( ’ فني

ــــر مــــوجهين طموحــــا ــــالفكر أن تكتشــــف أن أفــــالم أكث ــــق ب ،  فيمــــا يتعل
 —هيتشــــــكوك ويليــــــه كووبريــــــك—إن لــــــم يكونــــــا أعظمهــــــم إطالقــــــا 

ـــــــة أيضـــــــا م تحتقـــــــر اإلنســـــــانهـــــــى أفـــــــال الموســـــــيقى .  ) ! ، أى عرقي
لچوزيــــــف كــــــارل برايــــــل وجريفيــــــث متاحــــــة  ١٩١٥األصــــــلية لنســــــخة 

ق  ١٥٩النســــــخ األكثـــــر شــــــيوعا تمتــــــد .  اليـــــوم فــــــى ألبـــــوم مســــــتقل
، ذلــــك إلــــى أن أضــــافت مؤسســــة چــــورچ إيســــتمان هــــاوس إلــــى  فقــــط

  . ق رممت حديثا ٣١ نسخة األقراص
  مولد وصاحبه غايب 

  ق م ٨٨)   س/  رينبو/  ت ( ١٩٩٠مصر 
  . ناصر حسين:  إخراج

، ماجـــــدة نـــــور  ، محســـــن ســـــرحان ، فيفـــــى عبـــــده يوســـــف شـــــعبان
، عبـــــــد  ، نصـــــــر حمـــــــاد ، عمـــــــاد محـــــــرم ، نبيـــــــل الهجرســـــــى الـــــــدين

ــــــل ــــــل الوهــــــاب خلي ــــــد الجلي ــــــل ، حســــــنى عب ــــــوال  ، محمــــــد جبري ، ن
  . هاشم

، لكـــــن هـــــذا يثيـــــر حنـــــق  نجمـــــة ســـــينمائية تعجـــــب بممثـــــل شـــــاب
ينســــحب .  لهــــا الســــابق الــــذى كــــان يقضــــى مــــدة عقوبــــة بالســــجنخلي

ـــــة دراســـــة ســـــابقة ـــــى  الشـــــاب ويخطـــــب زميل ـــــة تظـــــل عل ، لكـــــن البطل
.  ، وتكــــــــون النتيجــــــــة بطــــــــش عنيــــــــف مــــــــن خليلهــــــــا مالحقتهــــــــا لــــــــه

ـــــدة ، لكـــــن ال تخلـــــو  ميلودرامـــــا تعطـــــى بعـــــض لحظـــــات التمثيـــــل الجي
ـــــاع ـــــالم ناصـــــر.  مـــــن فجـــــوات عـــــدم اإلقن  عامـــــة يمكـــــن القـــــول أن أف

حســــين هــــى التــــى فتحــــت البــــاب بعــــد ذلــــك لنجوميــــة الراقصــــة فيفــــى 
  . عبده كنجمة سينمائية
  مولد يا دنيا 

  ق م ١٥٠)  س/ السبكى /  ت ( ١٩٧٥مصر 
ــــن ــــالم صــــوت الف .  يوســــف الســــباعى:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار. أف

:  اإلشــــــراف الفنــــــى.  المــــــدرب محمــــــد الحلــــــو:  الحصــــــان شــــــنكل
ــــــديكور.  عزيــــــز، مرســــــى جميــــــل  محمــــــد أبــــــو يوســــــف :  مهنــــــدس ال

حســــين :  إخــــراج.  كمــــال كــــريم:  مــــدير التصــــوير.  مــــاهر عبــــد النــــور
  . كمال

عبــــد .  محمــــود ياســــين.  عفــــاف راضــــى:  ألول مــــرة علــــى الشاشــــة
، حســــن  حســــن مصــــطفى.  لبلبــــة.  ســــعيد صــــالح.  المــــنعم مــــدبولى

.  ســــــيف اهللا مختــــــار.  محمــــــد نجــــــم.  محيــــــى إســــــماعيل.  الســــــبكى
،  ، كامــــــل زهيــــــرى ، نعيمــــــة الصــــــغير حامــــــد مرســــــى . توفيــــــق الــــــدقن
  . ، محمود كامل ، أنور مدكور ، سمير ولى الدين قدرية قدرى

فـــــيلم موســـــيقى كبيـــــر نســـــبيا وجيـــــد جـــــدا بالمقـــــاييس المصـــــرية فـــــى 
ـــد المـــنعم مـــدبولى .  االســـتعراض والغنـــاء ـــه أغنيـــة عب اشـــتهرت جـــدا من

ــــــة زجــــــت بهــــــا ، وإن م القصــــــة واهيــــــة وشــــــكلية.  الحزينــــــة فــــــى النهاي
ـــــدا ـــــة الرقصـــــات جي ـــــى النهاي ـــــدورحول .  ، فاحتفظـــــت بجاذبيتهـــــا حت ت

هنـــــاك مـــــن .  مجموعـــــة نشـــــالين يقـــــررون التوبـــــة والعمـــــل باالســـــتعراض
  . يساعدهم وهناك زعيم العصابة الذى يهدد بافساد كل شىء

  ☺ مولودة باألمس 
Born Yesterday 

  ق أأ ١٠٣)   ت  ( ١٩٥٠أميركا 
Columbia. M: Frederick Hollander. DPh: Joseph Walker. 

E: Charles Nelson. CD: Jean Louis. S: Albert Mannheimer. 
Based on the Play: Garson Kanin. P: S. Sylvan Simon. D: 
George Kukor. 

Judy Holliday, William Holden, Broderick Crawford, 
Howard St. John, Frank Otto, Larry Oliver. 

ــــة أصــــالةمــــ ــــر النمــــاذج الســــينمائية الليبرالي ــــد :  ن أكث إمبراطــــور حدي
)  برودريــــــــك كروفــــــــورد (الخــــــــردة ثــــــــرى الحــــــــرب الفاســــــــد الجاهــــــــل 

ــــــدن (يكلــــــف صــــــحفيا  ــــــدريس اللغــــــة لُســــــريته )  هول أقــــــرب فــــــى  (بت
مـــــــا .  الشــــــقراء البلهـــــــاء هولليــــــداى)  الواقــــــع لمحظيــــــة مملوكـــــــة لــــــه

ركـــــا ويحكـــــى لهـــــا عـــــن يحــــدث أنـــــه يعلمهـــــا التـــــراث الـــــديمقراطى ألمي
ـــــة  ـــــين األناني ـــــه صـــــراع ب ـــــاريخ البشـــــرية كل ـــــين وأن ت ـــــوم ب چيفرســـــون وت

والنتيجــــــة أن تثــــــور الُســــــرية الدميــــــة علــــــى .  وهكــــــذا…والــــــال أنانيــــــة 
بـــــــالطبع هـــــــو رد .  ســــــيدها وأربابـــــــه مـــــــن الســـــــيناتورات وذوى النفـــــــوذ

ــــــر األميركــــــى  ــــــة النشــــــاط غي ــــــى لجن ــــــذكاء عل ــــــالغ ال أميركــــــى جــــــدا وب
، واإلطـــــار العـــــام هـــــو  فـــــى العاصـــــمة واشـــــينجتون األحـــــداث.  آنـــــذاك

.  الكوميـــــــديا الممتعـــــــة العميقـــــــة رفيعـــــــة التمثيـــــــل والكتابـــــــة والتوجيـــــــه
ـــــة  ـــــة البطل ـــــت المعرف ـــــث جعل ـــــدراما حي ـــــى ال ـــــة تتحـــــول إل ـــــرب النهاي ق

التـــى ’  المعرفـــة قـــوة ‘لعـــل عبـــارة .  أكثـــر همـــا وقلقـــا مـــن المســـتقبل
ألول مـــــرة  ، ذكـــــرت أصـــــبحت دســـــتورا لعصـــــر الحاســـــوب فيمـــــا بعـــــد

المفـــروض أنهـــا تعـــود قـــديما  (فـــى التـــاريخ المعاصـــر فـــى هـــذا الفـــيلم 
ـــــاب  ـــــن الحـــــرب ‘جـــــدا لكت أيضـــــا يســـــير .  ) الصـــــينى الكالســـــى’  ف

.  بــــــــالتوازى تطــــــــور قصــــــــة الحــــــــب مــــــــع البطــــــــل المــــــــدرس الشــــــــاب
ـــم تكـــن مرشـــحة للـــدور ـــداى ل ـــويرث أساســـا هوللي ـــا هي ، ثـــم  ، إنمـــا ريت

أمـــــــا .  ســـــــرحية عبـــــــر الـــــــبالدچـــــــين پـــــــاركر التـــــــى قامـــــــت ببطولـــــــة الم
، فلـــــم يكـــــن  هولليـــــداى البطلـــــة األساســـــية للمســـــرحية فائقـــــة النجـــــاح

ـــة ـــة ســـينمائية كامل ، فمـــا بالـــك الفـــوز  ينتظـــر لهـــا هـــذا الحـــظ مـــع بطول
ــــــا ــــــى تقريب ــــــة األول ــــــن الطلق ــــــا م ــــــن .  باألوســــــكار كله ــــــود ظــــــل م ولعق

الصــــعب تخيــــل غيرهــــا فــــى هــــذا الــــدور األســــطورى الــــذى نالــــت عنــــه 

ــــــد فــــــى  األوســــــكار ــــــه حــــــدث وأعي علــــــى نحــــــو مــــــرض  ١٩٩٣، لكن
  . ” فتاة بريئة “انظر ـ  نسبيا بميالنى جريفيث وچون جوودمان 

AA: As (Holliday). 
AAN: Pic; D; S; CD -B&W. 

  المومياء
  . ” المومياء:  يوم أن تحصى السنين “:  انظر

   ٢/١مونسينور 
Monsignor 

  ق م ١٢٢)   — ( ١٩٨٢أميركا 
Twentieth Century Fox [Frank Yablans Presentations]. 

AscP: Kurt Neumann. CDd: Theoni V. Aldredge. M: John 
Williams -Perf by The London Symphony Orchestra. E: 
Peter E. Berger. PDd: John de Cuir. DPh: Billy Williams, 
B.S.C. Based on the N: Jack Alain Leger. S: Abraham 
Polonsky and Wendell Mayes. P: Frank Yablans and David 
Niven, Jr. D: Frank Perry.  ↑ PMg: Kurt Neumann; 
UnitPMg -Italy: Lucio Trentini; AstUnitPMg: Frederico 
Tocci; AstD: Gianni Cozzo. C: Mike Fenton and Jane 
Feinberg. ItalianC: Francesco Cinieri; NewYorkC: Lou 
Digiamo. 

<Christopher Reeve. Genevieve Bujold. ¤. Fernando Rey. 
Str: Jason Miller. Joe Cortese. Tomas Milian -as 
Francisco.>  ↑ Co-Str: Adolfo Celi, Leonardo Cimino. 
Robert J. Prosky, Joe Pantoliano, Melina Vukotic, Jan 
Danby, Gregory Snegoff, Harrison Muller, David Mills, Joe 
Spinell, Ritza Brown, Loredana Grappasonni, Ettore Mattia, 
Carolyn Russoff, Yanti Somer, Domenico Poli, Elio 
Bonadonna, Giovanni Bonadonna, Remo de Angelis, 
Pamela Prati, Annie Papa, Stefania d’Amario, Michele 
Messina, Agnes Nobencourt, Tracy Bonbrest, Paolo 
Scalondro, Francesco Angrisano. 

، قاعــــــدة دراميــــــة طالمــــــا طبقتهــــــا  الــــــدين شــــــىء شــــــرير بالضــــــرورة
ــــة بــــال انقطــــاع ، لكنهــــا هــــذه المــــرة تطمــــح لفكــــرة  الســــينما الهوليوودي

ـــذكر للفـــيلم ـــدة ال يتناســـب طموحهـــا مـــع نجـــاح ال يكـــاد ي هـــذا .  جدي
ة للمؤسســــــة الكاثوليكيــــــة لدرجــــــة يكــــــاد الــــــذى جــــــاء شــــــديد الهجائيــــــ

الفكـــــــرة هـــــــى التشـــــــابه .  يستعصـــــــى علـــــــى أى أحـــــــد االقتنـــــــاع بهـــــــا
ــــين بنيــــة الموسســــة الدينيــــة وبنيــــة عصــــابات المافيــــا ، وهــــو  الواضــــح ب

ـــدأ الطاعـــة ال  ـــى مب ـــام كلتيهمـــا عل فـــى الواقـــع تشـــابه منطقـــى بحكـــم قي
البطـــــل ضـــــابط فـــــى الجـــــيش األميركـــــى .  العقـــــل أو تـــــوازن المصـــــلحة

ـــدى األصـــل يصـــبح قســـا ويثيـــر إعجـــاب مســـئولى الفــــاتيكان بعـــد  أيرلن
، فيولونـــــــــه المســـــــــئولية الكاملـــــــــة عـــــــــن عـــــــــن إدارة  انتهـــــــــاء الحـــــــــرب

الحســـابات بنـــاء علـــى طلبـــه كـــى يتســـنى لـــه زيـــادة أمـــوال الكنيســـة مـــن 
، وذلــــك عبــــر والــــد  خـــالل تجــــارة الســــوق الســــوداء للســــجائر وغيرهــــا

.  الصــــقلية فـــى نفــــس الوقــــت زميلـــه فــــى الجـــيش أحــــد زعمــــاء المافيـــا
ـــا بلقـــب مونســـينور ـــه الپاپ ـــنعم علي ـــل ي .  ، لكـــن تتفجـــر األمـــور بعـــد قلي

األمــــور تــــدار فــــى الفـــــاتيكان تمامــــا كعصــــابة تتــــآمر وتنفــــذ كــــل أمورهــــا 
.  فــــــى الخفــــــاء وال أحــــــد فيهــــــا يجــــــرؤ أو بــــــاألحرى يريــــــد االعتــــــراض
ــــة شــــه ــــة يقــــدم الفــــيلم عالق ــــل بالمؤسســــة الديني ــــا فــــى التمثي وانية إمعان

بـــــين الراهـــــب وزميلـــــة راهبـــــة تقـــــدم مبـــــررات مبهمـــــة لـــــدخولها الرهبنـــــة 
ــــــدينى ــــــدم ال ــــــل حــــــين ينفجــــــر داخلهــــــا الن شــــــريط .  وتنهــــــار بعــــــد قلي

الموســــــــــيقى الدينيــــــــــة الفــــــــــائق مــــــــــن چــــــــــون ويلليــــــــــامز هــــــــــو أكثــــــــــر 
، بتكلفــــــــة  التصــــــــوير مــــــــا بــــــــين إيطاليــــــــا ونيــــــــو يــــــــورك.  اإليجابيــــــــات
  . لوقتها مليونا وهى تكلفة كبيرة ١٢تجاوزت الـ 

   ٢/١ميت فل 
Let Us Kill Our Dad!! 

  ق م ١١٤)   س/  الدقى ( ١٩٩٦مصر 
موســــــــيقى .  رأفــــــــت الميهــــــــى:  تــــــــأليف وإخــــــــراج.  ١٣ســــــــتوديو 
رمســــــــــكى  :  ومقتطفــــــــــات مــــــــــن >؛  حســــــــــين اإلمــــــــــام:  تصــــــــــويرية

ـــــــة.  <  كورســـــــاكوف ؛  بهـــــــاء چـــــــاهين:  كلمـــــــات:  الرقصـــــــة الهندي
.  > حســـــين عفيفـــــى:  تصـــــميم الرقصـــــة <؛  خالـــــد حمـــــاد:  تلحـــــين
:  إنتــــــاج.  ســــــمير بهــــــزان:  مــــــدير التصــــــوير.  أحمــــــد داود:  مونتــــــاچ

ـــــــزب .  محمـــــــد ياســـــــين:  مســـــــاعد المخـــــــرج األول ↑ ␡.  أيمـــــــن الع
  . جميل عزيز/  مهندس:  ميكساچ.  نوال:  تصميم العناوين

ـــــة↑ ␡ حســـــن :  مـــــع ↔.  هشـــــام ســـــليم:  و ↔.  شـــــريهان:  بطول
ــــــاقى ↔.  حســــــنى ــــــد الب ــــــص  ســــــعيد الصــــــالح ↑.  أشــــــرف عب ، مخل
ـــــرى ، هـــــانم  ، كمـــــال ســـــليمان ، بـــــدر نوفـــــل ، ســـــعيد طرابيـــــك البحي
ــــــق الكــــــردى محمــــــد ،  ، حمــــــدى يوســــــف ، عصــــــام السيســــــى ، توفي

  .  ، مستورة ، انتصار نبيل فهمى
فكـــــرة جيـــــدة وطريفـــــة ســـــرعان مـــــا ترهلـــــت فـــــى فـــــيلم زائـــــد الطـــــول 

لــــى ، فاإلنحنــــاءات المتعــــددة التــــى دخلــــت ع ’ فنــــى ‘وبــــال هــــدف و
تقريبـــــا لـــــيس  (الحبكــــة لـــــم تكـــــن مفارقــــات مضـــــحكة محضـــــة عليهــــا 

، كمـــــا أنهـــــا فـــــى المقابـــــل لـــــم توصـــــل  ) هنـــــاك ضـــــحك حقيقـــــى قـــــط
جامعيـــان يعمـــالن كنـــادل فنـــدق وســـكرتيرة .  لمغـــزى مـــا يمكـــن فهمـــه

، يقــــرران فجــــأة البحــــث  مــــن أصــــول متواضــــعة ومتزوجــــان فــــى الخفــــاء
ير وحيـــــد يتبنـــــى حســـــن حســـــنى بليـــــون.  عــــن آبـــــاء جـــــدد أثريـــــاء لهمـــــا

ـــــم ســـــرعان مـــــا يلحـــــق بهـــــا صـــــديقها مـــــا يلـــــى هـــــذا أقـــــرب .  الفتـــــاة ث
، ثــــــم  لفصــــــول مســــــتقلة عــــــن انفكــــــاك عالقتهمــــــا باعتبارهمــــــا أخــــــوين

ـــــل األب ـــــة قت ـــــة ســـــرقته محاول ، وكـــــذا فصـــــل عـــــن انفضـــــاح  ، ومحاول
ـــــــه ـــــــف األخ بغســـــــل عـــــــار أخت ـــــــرا فصـــــــل عـــــــن  أمرهمـــــــا وتكلي ، وأخي

ـــــــ.  هروبهمـــــــا مـــــــن عـــــــالم هـــــــذا األب  ة موســـــــيقى كورســـــــاكوفالخلفي
ألـــــف ليلــــــة  ‘لإليحـــــاء بــــــأن القصـــــة إحـــــدى حواديــــــت ’  شـــــهر زاد ‘

  . ’ وليلة
  الميراث الملعون 

The Holcroft Covenant 
  ق م ١١٢)  س/    ف/  ت ( ١٩٨٥بريطانيا 

Thorn EMI. DPh: Gerry Fisher, B.S.C. PD: Peter Mullins. 
E: Ralph Sheldon, G.B.F.E. FirstAstD: Don French. AscP: 
Tom Sachs. Co-P: Otto Plaschkes. M: Stanislas. ExcP: Mort 
Abrahams. Based on the N: Robert Ludlum. S: George 
Axelrod and. Edward Anhalt and. John Hopkins. P: Edie & 
Ely Landau. D: John Frankenheimer. New York, Today. 

<Michael Caine. Anthony Andrews. Victoria Tennant.> ¤. 
AlsoStr: Mario Adorf. Michael Lonsdale. Bernard Hepton. 
And Lilli Palmer -as Althene Holcroft.  ↑ With: Richard 
Munch, Carl Rigg, Andre Penvern, Andrew Bradford. 
Alexander Kerst, Shane Rimmer, Michael Wolf, Hugo 
Bower, Tharita Olivera de Sera. Michael Balfour, Guntbert 
Warns, Paul Humpoletz, Shelley Thompson, Keith 
Edwards, Andrea Browne, Eve Adam. 

الــــذى يشــــتغل اآلن مهندســــا معماريــــا فــــى )  كــــين (نويــــل كوفينانــــت 
ــــورك ــــو ي ــــدس  ني ــــك كالوســــين المهن ــــرال هينري ــــن الچن ، وهــــو أصــــال اب

ــــــرايخ ال ــــــثالمــــــالى لل ــــــة سويســــــرية  ثال ، يفاجــــــأ بمــــــدير موسســــــة مالي
عامــــا بالضــــبط  ٤٠يأتيــــه بخطــــاب مــــن أبيــــه كتــــب قبــــل )  لونســــديل (

ــــام الحــــرب ــــإدارة أمــــوال أصــــبحت قيمتهــــا  فــــى آخــــر أي ، بعهــــد إليــــه ب
، وقــــــــد خصصــــــــها باالشــــــــتراك مــــــــع زميليــــــــه  بليـــــــون دوالر ٤,٥اآلن 

ــــــت لمعالجــــــة آثــــــ ـــــــون تيبول ـــــــيلهلم ف ــــــك كيســــــلر وف ــــــرالين إيري ار الچن
، وكـــــل المطلـــــوب البحـــــث عـــــن ابنـــــى الچنـــــرالين  جـــــرائمهم كنـــــازيين
العنــــوان الــــذى ســــيمنحهم حــــق التصــــرف ’  ميثــــاق ‘اآلخــــرين لتوقيــــع 

التـــى هـــاجرت مـــن )  النجمـــة القديمـــة ليللـــى پـــالمر (أمـــه .  فـــى المـــال
ــــــد لكــــــن ال تصــــــدق  ــــــا متمــــــردة تاركــــــة لزوجهــــــا تؤكــــــد خــــــط الي ألماني

فــــى سلســــلة لقــــاءات عبــــر  يمضــــى االبــــن قــــدما.  محتــــوى الخطــــاب
ـــه سلســـلة مـــن اإلغتيـــاالت ـــة تحـــيط ب ، يفهـــم أنهـــا مـــن  المـــدن األوروپي

ـــع العقـــد ـــة توقي ـــازيين الجـــدد لعرقل ـــوالى المفاجـــآت حـــول  الن ، لكـــن تت
ــــين اآلخــــرين ــــل وحــــول المقصــــد الحقيقــــى  االنتمــــاء الحقيقــــى لالبن ، ب

ـــازيين ـــاء الن ـــر مـــن غطـــ لآلب ـــم يكـــن أكث ـــن األميركـــى ل اء ، وأن هـــذا االب
ـــه أصـــال .  خـــالى مـــن الشـــبهات لتوصـــيل المـــال لمـــن خطـــط لوصـــوله ل

يمكــــــن أن يمــــــر كفــــــيلم مثيــــــر األحــــــداث متالحــــــق المفاجــــــآت لكــــــن 
مخطوطتــــــه ال تصــــــمد كثيــــــرا تحــــــت التمحــــــيص فــــــى مــــــدى احتماليــــــة 

أصــــال لمــــاذا كــــل هــــذا القتــــل وكــــل التمثيليــــات واألكاذيــــب  (أحداثــــه 
،  ) مامـــه التوقيـــعإن كـــان كـــل المقصـــود مجـــرد كســـب ثقـــة البطـــل وإت

ــــى  (أو التــــدقيق فــــى مصــــداقية شخوصــــه  أســــوأها شــــخص هيلــــدين الت
تحـــــتفظ مـــــثال بعالقـــــة محارميـــــة مـــــع أخيهـــــا الـــــزعيم المفتـــــرض للعـــــالم 

، وقالـــــت فــــــارايتى عـــــن تينانـــــت التـــــى قامـــــت  يوهـــــان فــــــون تيپولـــــت
ـــــم تكـــــن تعـــــرف فـــــى أى جانـــــب هـــــى ـــــه يبـــــدو أنهـــــا ل .  ) ! بالـــــدور أن

املـــــت مـــــع روايـــــة فائقـــــة التعقيـــــد دون أن بكلمـــــة هـــــذه المخطوطـــــة تع
ــــة تبســــيطها ــــى تنشــــأ بالضــــرورة عــــن محاول .  تهــــتم بســــد الفجــــوات الت

ــــه فــــى األصــــل چــــيمس كــــان ال يمكــــن أن يكــــون  ــــالطبع دور رشــــح ل ب
، ال ســـــيما وأنـــــه يتطلـــــب مشـــــهدا يفتـــــرض أن  مناســـــب لمايكـــــل كـــــين

  ! يظهر فيه وسط إنجليز فيتعرفون عليه فورا كأميركى
   ميرامار 

  ق أأ ١٣١)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٦٩مصر 
ـــــب محفـــــوظ:  قصـــــة.  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما .  نجي

مـــــاهر عبـــــد :  مهنـــــدس المنـــــاظر.  ممـــــدوح الليثـــــى:  ســـــيناريو وحـــــوار
.  ميشـــــــيل يوســـــــف:  موســـــــيقى.  ســـــــعيد الشـــــــيخ:  مونتـــــــاچ.  النـــــــور

  . كمال الشيخ:  إخراج.  عبد الحليم نصر:  مدير التصوير
، عبــــد  ، عمــــاد حمــــدى ، يوســــف شــــعبان ، يوســــف وهبــــى ةشــــادي

ــــراهيم ــــو بكــــر عــــزت المــــنعم إب ــــدى ، أب ــــة الجن ــــرحمن  ، نادي ــــد ال ، عب
  . ، عصمت رأفت ، أحمد توفيق ، سهير سامى على

ــــائق الشــــهرة ــــة نجيــــب محفــــوظ الشــــهيرة فــــى فــــيلم ف خادمــــة .  رواي
ـــــذين يجســـــدون بشـــــكل  ـــــه الخمســـــة وال ـــــى بنزالئ ـــــى تلتق البنســـــيون الت

 ٢٣ومعبـــــــر الحيـــــــاة األجتماعيـــــــة والفكريـــــــة لمصـــــــر مـــــــا بعـــــــد ذكـــــــى 
، عمــــاد حمــــدى  يوســــف وهبــــى إقطــــاعى ســــابق يحتقــــر الثــــورة.  يوليــــو

أكثــــر  (صــــحفى قــــديم ارتــــبط مجــــده بثــــورة غيــــر الثــــورة ومتــــدين اآلن 
وضــــــوحا فــــــى الفــــــيلم عــــــن القصــــــة حيــــــث ينتهــــــى بــــــه يتلــــــو آيــــــات 

عارات ، شـــــ ، يوســـــف شـــــعبان مـــــن وجهـــــاء الثـــــورة الجديـــــدة ) مطولـــــة
وال شــــىء أكثــــر تنفــــق عليــــه الراقصــــة ناديــــة الجنــــدى فــــى الخفــــاء ثــــم 

ـــــة ســـــرقة مخـــــزن حكـــــومى ـــــو بكـــــر عـــــزت مـــــن  يشـــــارك فـــــى عملي ، أب
ـــــــاة الملـــــــذات المحضـــــــة ـــــــة فـــــــدان لحي ـــــــه المائ ـــــــد  تكفي ـــــــرا عب ، وأخي

، لكنـــــه  الـــــرحمن علـــــى فـــــى أداء جيـــــد كمـــــا البـــــاقين كثـــــورى مثقـــــف
لهـــــا مـــــن خـــــارج أنســـــب واحـــــد .  يســـــتبيح زوجـــــة رفيقـــــه فـــــى النضـــــال

الپنســــــيون بــــــائع الصــــــحف الجــــــاد رمــــــز الشــــــاب البســــــيط المكــــــافح  
،  عمــــل قــــوى وممتــــع.  كفاحــــا حقيقيــــا علــــى العكــــس مــــن كــــل هــــؤالء

  . وال يمكن تصوره بهذه الجودة بدون كمال الشيخ
    ٢/١ميرى وتيم 

Mary & Tim 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)   ت  ( ١٩٩٦أميركا 
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ـــــيم “األســـــترالى  ١٩٧٩إعـــــادة لفـــــيلم  ـــــل ”  ت ـــــذى كـــــان مـــــن أوائ ال
ميلودرامـــــا عاطفيـــــة .  أفـــــالم الـــــنجم الفـــــائق فيمـــــا بعـــــد ميـــــل جيبســـــون

ل رجـــــ ‘بالغـــــة التـــــأثير بحكـــــم شخصـــــيتها المحوريـــــة التـــــى تقـــــارن بــــــ 
ـــــة ’ المطـــــر شـــــاب وســـــيم فـــــى بلـــــدة .  ، وإن علـــــى صـــــعيد أقـــــل غراب

، ومــــن ثــــم حســــن  فــــى بــــطء الفهــــم لديــــه’  تخلفــــه ‘صــــغيرة ينحصــــر 
فــــى المقابــــل .  طويتــــه المطلــــق وبعــــض مــــن الخجــــل والتهــــذيب الزائــــد

ـــة فـــى الزراعـــة ـــارع لدرجـــة الموهب ـــة متوســـطة العمـــر .  هـــو ب ـــة أرمل البطل
ئر تســـــبب فيهـــــا بســـــبب تشـــــغله فـــــى حـــــديقتها أصـــــال إلصـــــالح خســـــا

ـــــانى ـــــاء صـــــيانة المب ـــــه زمـــــالءه فـــــى العمـــــل وهـــــو البن ـــــره ل .  مقلـــــب دب
ــــة ــــنجح فــــى تعليمــــه القــــراءة والكتاب ــــه وت تمــــوت أمــــه .  تعجــــب بمهارات

ويقــــرر أبــــوه إيداعــــه بيتــــا لبطيئـــــى )  النجمــــة القديمــــة شــــيرلى نايــــت (
ـــرى  ـــين مي ـــة (الفهـــم وتعي ـــه)  األرمل ـــا تقـــع المفاجـــأة وصـــية علي :  ، وهن

حــــــوار كثيــــــف المعــــــانى عــــــن مغــــــزى .  يطلــــــب تــــــيم الــــــزواج منهــــــا أن
،  ’ يجــــــب أن يكتــــــب كــــــل إنســــــان كتابــــــه الخــــــاص ‘الحيــــــاة وكيــــــف 

وتحـــــــرى المشـــــــاعر الدقيقـــــــة للبطـــــــل والبطلـــــــة وأســـــــرة األخيـــــــر عبـــــــر 



٣٦٢  

.  سلســـلة مـــن المواقـــف بارعـــة الــــذكاء مـــن روايـــة كـــولليين كاككــــالوف
، وفـــى  ورحيلهـــا حبكـــة موازيـــة لـــزواج أخـــت البطـــل مـــن ابـــن أســـرة ثريـــة

ذات الوقـــت تـــذمرها مـــن دخـــول الجـــارة حيـــاة أبيهـــا وأخيهـــا فـــى فـــراغ 
، ومـــــن كافـــــة  أداء رائـــــع مـــــن المخضـــــرمة بيـــــرجين.  شـــــغر برحيـــــل األم
، لكـــــــن ال شـــــــىء يفـــــــوق األداء الســـــــلس البســـــــيط  الطـــــــاقم الـــــــداعم

  . للقادم الجديد كايلى فى دور تيم
  الميعاد 

  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٥٥مصر 
  . أحمد كامل مرسى : إخراج
ــــق ، صــــالح نظمــــى ماجــــدة ، ســــناء  ، كمــــال حســــين ، محمــــد توفي
  . ، تحية كاريوكا جميل

ثالثــــة مــــن خريجــــى كليــــة الهندســــة يبــــدأون حيــــاتهم بثالثــــة أســــاليب 
ــــــــة:  مختلفــــــــة ــــــــة األول االنتهازي ــــــــاة ثري ــــــــزواج مــــــــن فت ــــــــانى ال ،  ، والث

ة أنقــــذها اآلن األخيــــر يحــــب فتــــاة غنيــــ.  والثالــــث األمانــــة رغــــم الفقــــر
  . من محاولة انتحار ميلودراما إجتماعية وعاطفية متقنة ومقنعة

  ميعاد مع سوسو 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٧مصر 

ســـــيناريو .  حســـــن اإلمـــــام:  قصـــــة.  ماجـــــد فـــــيلم]  هـــــيمن فـــــيلم [
:  مونتــــاچ.  نبيــــل ســــليم:  مهنــــدس الــــديكور.  أحمــــد صــــالح:  وحــــوار

ــــــز فخــــــرى ــــــد العزي ــــــدير التصــــــوير.  عب ــــــد:  م :  إخــــــراج.  عصــــــام فري
  . أشرف فهمى
ـــــدا ـــــور الشـــــريف هوي ـــــق  ، ميمـــــى جمـــــال ، أحمـــــد مظهـــــر ، ن ، توفي
، فــــاروق  ، ســــامى فهمــــى ، إســــعاد يــــونس ، محمــــود الجنــــدى الــــدقن
  . ، نادية أرسالن يوسف

ــــــد  ــــــى معي ــــــى تكــــــذب عل ــــــه الت ــــــاة الكباري ــــــة عــــــن فت ــــــا ممل ميلودرام
ــــه ــــذى تحب ــــدأ النجــــاح ، ولكــــن حــــين  ، فينصــــرف عنهــــا الجامعــــة ال تب

ــــــــى الســــــــينما ــــــــل ف ــــــــى التمثي ــــــــا ف ــــــــود له ــــــــدرات التمثيليــــــــة .  ، يع الق
  . ، كانت سببا فى فشل الفيلم المحدودة لهويدا
  ميكانيكا 

  ق م ٩٨)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 
محمـــــــــــد :  ســـــــــــيناريو وحـــــــــــوار.  إتحـــــــــــاد اإلذاعـــــــــــة والتليفــــــــــــزيون

أحمـــــــــد :  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية وألحـــــــــان الرقصـــــــــة.  الباسوســـــــــى
ــــالى ــــدس:  يكســــاچم.  الجب ــــل/  مهن عنايــــات :  مونتــــاچ.  مجــــدى كام
ــــيم بهنســــى:  مــــدير التصــــوير.  الســــايس ــــاج.  غن ــــراهيم :  إدارة اإلنت إب
مســــــاعد  ␡.  إســــــماعيل جمــــــال:  إخــــــراج.  ، طــــــارق الشــــــيمى زكــــــى

  . كمال الحمصانى:  مخرج أول
ـــــة.  ¤.  فـــــى.  نيللـــــى ـــــرة.  يوســـــف منصـــــور:  بطول ـــــة الكبي :  الفنان

ــــــــد ا.  ليلــــــــى فــــــــوزى ــــــــونعب ــــــــز مخي ، أحمــــــــد  طــــــــارق فهمــــــــى.  لعزي
:  األطفـــــــــال.  ، محمـــــــــد أبـــــــــو داود عائشـــــــــة الكيالنـــــــــى.  الشـــــــــريف

اشـــــترك فـــــى  ␡.  ، محمـــــد خطـــــاب ، مـــــاچو منصـــــور مونيكـــــا منصـــــور
، جمــــال  ، أشــــرف بيتهوفـــــن ، خطــــاب ســــعد عــــادل ســــمير:  التمثيــــل
، كمـــــــال  ، مجـــــــدى صـــــــالح محمـــــــد صـــــــبيح:  أكروبـــــــات.  صـــــــالح
  . ، وائل شفيق مد سالم، مح ، حسين عواد توفيق

كوميــــديا ركيكــــة رقصــــت علــــى الســــلم مــــا بــــين كوميــــديا الشخصــــية 
.  ، دون أن تكتســـــــــــب قيمـــــــــــة أو إضـــــــــــحاك أى منهمـــــــــــا والفـــــــــــارص

، غرقـــــا أثنـــــاء  ، يقتلهـــــا زوجهـــــا الـــــذى طلقتـــــه للتـــــو كذاـ  ’  أميـــــرة ‘
ينقـــــذها الميكـــــانيكى .  غوصــــها خـــــالل رحلـــــة باليخـــــت المملـــــوك لهـــــا

، ولمــــا يكتشــــف أنهــــا فقــــدت ذاكرتهــــا  يخــــتالــــذى جــــاء الصــــالح ال
ـــه وأن اســـمها  ـــة موهمـــا إياهـــا بأنهـــا زوجت ـــه الثالث ـــه وأطفال يأخـــذها لمنزل

تواصـــل ســـلوكها .  ، أساســـا بهـــدف حمايتهـــا بدال مـــن نانســـىـ  نفيســـة 
ــــــدة األســــــتقراطى ــــــدمج فــــــى حياتهــــــا الجدي ــــــدريجيا مــــــا تن ،  ، لكــــــن ت

ب الوقـــــــوع فـــــــى بجانـ  وتســـــــتمتع بـــــــدور األم والزوجـــــــة وربـــــــة البيـــــــت 
حبكــــــة النهائيــــــة أن .  الحــــــب بــــــالطبع مــــــع رجــــــل يتحاشــــــى لمســــــها

’  شــــهادة وفــــاة ‘يصــــمم مطلقهــــا علــــى قتلهــــا بالفعــــل حتــــى يســــتخرج 
ــــــة ــــــى الجث ــــــور عل ــــــه وبينهــــــا عــــــدم العث ــــــى حــــــال بين ــــــاء الت ــــــة .  بن البني

ــــرويض النمــــرة ‘األساســــية هــــى  ــــدة  ’ ت ، لكــــن أفســــدتها المبالغــــة الزائ
كثيــــر مــــن .  لتــــأفف طــــوال النصــــف األولمــــن نيللــــى فــــى التغطــــرس وا

دور .  فنــــون القتــــال مــــن يوســــف منصــــور ورقصــــة واحــــدة مــــن نيللــــى
  . حلية من ليلى فوزى كأم البطلة

  ميالد محمود 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٧٢)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 

.  عبـــــده مباشـــــر:  القصـــــة العســـــكرية.  اتحــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيون
تــــــــأليف .  محمــــــــد الشــــــــناوى:  وســــــــيناريو وحــــــــوار معالجــــــــة دراميــــــــة

:  ؛ غنـــــاء محمـــــد علـــــى ســـــليمان:  ؛ ألحـــــان نجيـــــب نجـــــم:  أغـــــانى
تســــــجيل .  عثمــــــان حمــــــزة:  مــــــدير تصــــــوير.  ، هشــــــام يحيــــــى أنغــــــام

يوســـــف :  مونتـــــاچ.  رفعـــــت حســـــنى عبـــــد الحميـــــد:  فــــــيديو صـــــوت
:  خطــــوط.  نبيــــل عبــــد الوهــــاب:  مكســــاچ.  ، حســــن ســــلطان رجــــب

منــــــــتج .  فـــــــؤاد شـــــــهاب:  مـــــــدير إدارة اإلنتـــــــاج.  نـــــــاجى الدســـــــوقى
؛ القصــــــة  ¤ ␡.  عــــــالء كامــــــل:  إخــــــراج.  يحيــــــى العلمــــــى:  منفــــــذ

ـــــــده مباشـــــــر:  العســـــــكرية ـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  عب :  معالجـــــــة درامي

ـــــد:  المستشـــــار العســـــكرى.  محمـــــد الشـــــناوى ـــــور/  الرائ .  عصـــــام أن
هشـــــــام :  ســـــــاعد فـــــــى اإلخـــــــراج.  عثمـــــــان حمـــــــزة:  مـــــــدير تصـــــــوير

  . رأفت عبد السميع:  المخرج المنفذ.  ىصبر 
.  ] طـــــارق دســـــوقى [ـ  طـــــارق الدســـــوقى .  ¤.  محمـــــود مســـــعود

رأفــــــت  ↑.  عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم:  باالشــــــتراك مــــــع الفنــــــان القــــــدير
ــــــى ، مصــــــطفى القســــــط ، شــــــوقى شــــــامخ فهــــــيم ، عــــــزة  ، ســــــيد عزم
ــــــــــب ــــــــــة صــــــــــالح لبي ــــــــــد الســــــــــالم الدهشــــــــــان ، راوي ، محمــــــــــد  ، عب

،  ، كمـــــال عبــــد العزيـــــز ، ســــعيد حســــن جـــــازى، أحمــــد ح الحديــــدى
، ســــــلوى  إحســــــان القلعــــــاوى:  باالشــــــتراك مــــــع.  محمــــــد مصــــــطفى

  . محمود
ـــــــل حـــــــرب  ـــــــه فـــــــى الجبهـــــــة قبي ـــــــاب عـــــــن وحدت ـــــــم الغي ـــــــد دائ مجن

ــــه   ١٩٧٣ ــــه قصــــة حيات ــــد الجديــــد للمكــــان أن يســــمع من ، يقــــرر القائ
ــــتمكن مــــن مســــاعدته يتضــــح أنــــه يعمــــل ميكــــانيكى ســــيارات .  كــــى ي

ـــــرة التـــــى تضـــــم بعـــــض األقـــــارب أيضـــــاويعـــــول أســـــرت ـــــرة الكبي ،  ه الفقي
ـــــه صـــــاحب كشـــــك الســـــجائر المتواضـــــع األخ .  وذلـــــك لمســـــاعدة أبي

األكبـــــر تخـــــرج كمحاســـــب وتنكـــــر لألســـــرة التـــــى تمـــــر باألزمـــــة تلـــــو 
األزمــــة كســــداد ديــــون األب وتصــــميم األب علــــى تجهيــــز ابنتــــه وعــــدم 

يمـــــوت األب .  قبـــــول عـــــرض خطيبهـــــا الشـــــهم بالتكفـــــل بكـــــل شـــــىء
،  ويشــــى األخ بأخيــــه إلدخالــــه التجنيــــد طمعــــا فــــى بيــــع كشــــك األب

أو ســــــــهرة  (فــــــــيلم تليفـــــــــزيونى تصــــــــويرا وعرضــــــــا .  وتســــــــوء األمــــــــور
، لكـــــن حميمـــــى  صـــــغير اإلنتـــــاج تمامـــــا)  حســـــب التســـــمية الشـــــائعة

ومــــتقن فــــى دخولــــه لتفاصــــيل حيــــاة ذلــــك القطــــاع شــــديد المعانــــاة فــــى 
ــــق تتابعــــات قــــاع المجتمــــع ــــذى نجــــح فــــى خل ــــه  ، وال ــــة من ــــة قوي درامي

أداء جيــــــــد مـــــــن مســـــــعود لـــــــدور الجنــــــــدى .  أكثـــــــر مـــــــن ذات مـــــــرة
، ال ســــــيما  ، كــــــذا أداء متميــــــز مــــــن كــــــل الطــــــاقم الــــــداعم المكــــــافح

،  ) القلعــــاوى وســــلوى محمــــود (الســــيدات األكبــــر ســــنا فــــى األســــرة 
ـــدة لـــدى صـــديق البطـــل وخطيـــب  ـــن تقنعـــك الشـــهامة الزائ لكـــن ربمـــا ل

  . أخته
  ☺ ميالد المسيح 

Jesus of Nazareth 
ق م  ٣٨٣)  س/  مصر العربية ( ١٩٧٧؛ إيطاليا  بريطانيا

  ] تليفـزيونى  [
Aka: Jesu’ di Nazareth (ItalianTitle). 
Sir Lew Grade Productions; ITV; RAI. AscP: Dyson 

Lovell. PD: Gianni Quaranta. Chor -Salome Dance: Alberto 
Testa. M: Maurice Jarre. ProductionsE: Reginald Mills. 
DPh: Armando Nannuzzi, David Watkin. TP: Anthony 
Burgess, Franco Zeffirelli, Suso Cecchi d’Amico. 
AddDialogue: David Butler. P: Vincenzo Labella. ExcP: 
Bernard J. Kingham. D: Franco Zeffirelli. 

Robert Powell -Jesus Christ. StrInAlphOrder: Anne 
Bancroft -Mary Magdalene. Ernest Borgnine -The 
Centurion. Claudia Cardinale -The Adultress. Valentina 
Cortese - -Herodias. James Farentino -Simon Peter. James 
Earl Jones -Balthasar. Stacy Keach -Barabbas. Tony 
Lobianco -Quintilius. James Mason -Joseph of Arimathea. 
Ian McShane -Judas. Laurence Olivier -Nicodemus. Donald 
Pleasence -Melchior. Christopher Plummer -Herod Antipas. 
Anthony Quinn -Caiaphas. Fernando Rey -Gaspar. Ralph 
Richardson -Simeon. Rod Steiger -Pontius Pilate. Peter 
Ustinov -Herod the Great. Michael York -John the Baptist. 
And with: Olivia Hussey -as The Virgin Mary. Cyril Cusack 
-Yehuda. Ian Bannen -Amos. Regina Bianchi -Anna. 
Marina Berti -Elizabeth. Oliver Tobias -Joel. Maria Carta 
-Marta. Lee Montague -Habbukuk. Renato Rascel -Blind 
Man. Norman Bowler -Saturninus. Robert Beatty -Proculus. 
John Phillips -Naso. Ken Jones -Jotham. Nancy Nevinson 
-Abigail. Renato Terra -Abel. Roy Holder -Enoch. Jonathan 
Adams -Adam. Christopher Reich -Metellus. Robert Davey 
-Daniel. Oliver Smith -Saul. George Camiller -Hosias. 
Murray Salem -Simon the Zealot. Tony Vogel -Rep Player. 
Isabel Mestres -Salome. Michael Cronin -Eliphaz. Forbes 
Collins -Jonas. And: Lorenzo Monet, Ian Holm, Yorgo 
Voyagis, Martin Benson. [UC: Simon MacCorkindale]. 

، والـــــذى ربمـــــا هـــــو  الفرجـــــة علـــــى هـــــذا الطـــــاقم األســـــطورى مجـــــرد
متعــــة فــــيلم .  ، متعــــة ال يــــدانيها أى األضــــخم فــــى تــــاريخ كــــل األفــــالم

ـــل  ـــونس )  ســـاعات ونصـــف ٦نحـــو  (تليفــــزيونى هائ ـــم تصـــويره فـــى ت ت
إســـــرائيل لـــــم تكـــــن المكـــــان ذا الدقـــــة الكافيـــــة فـــــى نظـــــر  (والمغـــــرب 
ــــــــر احترامــــــــا ) صــــــــانعيه ، وربمــــــــا الكلمــــــــة  ، وهــــــــو األضــــــــخم واألكث

ـــاة المســـيح ـــرة وســـط كـــل أفـــالم حي ـــروى القصـــة ببســـاطة .  األخي ـــه ت في
ـــة إنســـان  ـــاره عقلي ـــة يضـــع فـــى إعتب ودقـــة لكـــن مـــع ميـــل واضـــح الواقعي

والنتيجـــــــة عمـــــــل كالســـــــى جبـــــــار لـــــــن .  القـــــــرن العشـــــــرين وتفكيـــــــره
، إذ يكفــــى أن تتخيــــل فقــــط أن يقــــدم كــــل ممثــــل  نتحــــدث كثيــــرا عنــــه

ــــه الخــــاص ــــك مذاق ــــيس إال مــــن أولئ ــــدموا .  بشخصــــيته ول ــــرز مــــن ق أب
مايكـــــــل يـــــــورك  المعمـــــــدان عصـــــــبيا :  رســـــــما خاصـــــــا غيـــــــر تقليـــــــدى

ـــــــرورا متهـــــــورا ـــــــو بطـــــــرس خشـــــــنا مغ ، رود ســـــــتايجر  ، چـــــــيمس فرنتين
بــــــيالطس حاكمــــــا رومانيــــــا ذى خلفيــــــة وثنيــــــة شــــــبه علمانيــــــة أضــــــجره 

ســـــــتفهم ألول مـــــــرة المعنـــــــى  (حكـــــــم اليهـــــــود وتالفـــــــيفهم العقائديـــــــة 
أمــــــا أجــــــرا !  ) ارة أنــــــه يبــــــرئ نفســــــه مــــــن دم المســــــيحالمنطقــــــى لعبــــــ

األشـــياء فهـــو الدراســـة واإلثـــراء العميقـــين لشخصـــية يهـــوذا فهـــو لـــيس 
، بـــل مثقـــف رفيـــع يرســـم  بـــالمرة خائنـــا مقابـــل مجـــرد حفنـــة مـــن المـــال

، وينــــــاور  للمســــــيح نفســــــه دورا فــــــى ريــــــادة اليهــــــود روحيــــــا وسياســــــيا

ـــــوا هـــــ زعمـــــاءهم ليحقـــــق هـــــذا ـــــة أن حقق ـــــم ، والنهاي ـــــدون ول ـــــا يري م م
ـــا للـــذات لفشـــله وانخداعـــه هـــذه .  يجـــد هـــو إال االنتحـــار النبيـــل عقاب

الرؤيــــة العلمانيــــة فائقــــة الجــــرأة ال تقــــف عنــــد حــــد التحليــــل السياســــى 
لظـــــــاهرة المســــــــيح بــــــــل تتشــــــــعب علــــــــى امتــــــــداد مخطوطــــــــة أنتــــــــونى 
بيـــــــرجيس وسوســـــــو سيتشـــــــى دى أميكـــــــو وفرانكـــــــو زيفيريللـــــــى وقـــــــد 

ــــرة بحــــو  ــــة الخاصــــة وضــــحت فيهــــا جــــدا خب ث بيــــرجيس األنثروپولوچي
مــــــذكور صــــــراحة علــــــى ملصــــــق الفـــــــيديو أن  (بالمجتمعــــــات القديمــــــة 

ـــة  ـــة ‘الفـــيلم رؤي ـــال ’  تاريخي ـــرادف عـــادة ال ـــاة يســـوع وهـــى كلمـــة ت لحي
ـــة  ـــم اســـتبداله بعـــد ـ  عقائدي ـــم ت صدر بهـــذا الملصـــق أصـــال فـــى مصـــر ث
وقــــــد نجــــــح التوجيــــــه فــــــى ترجمــــــة ذلــــــك بصــــــريا بخشــــــونة .  ) ذلــــــك
موســــيقى رائعــــة لمــــوريس .  ربــــة وتفاصــــيل فلكوريــــة تلــــف كــــل شــــىءوأت

ـــــــيد واتكــــــين چــــــار ــــــانوزى وديف ــــــدو ن ــــــألق ألرمان .  ، وكــــــذا تصــــــوير مت
ــــزيون حـــوالى  ـــزمن األصـــلى فـــى التليف ـــين  ق ٢٠٠ال ـــم مـــد مـــن ليلت ، ث
ـــــزمن المـــــذكور ـــــع وأصـــــبح ال ـــــى أرب ـــــالطبع انتشـــــرت عـــــدة نســـــخ  إل ، ب

)  ميســــترز (الومى ، وأشــــهر مــــا يحــــذف رقصــــة ســــ وســــيطة بعــــد ذلــــك
ســــينمائيا عــــرض فــــى مصــــر .  التــــى ال تحبهــــا عــــادة األوســــاط الدينيــــة

ـــــه األول فقـــــط ـــــى  ثلث ـــــة ف ـــــف الغمـــــوض مصـــــير األجـــــزاء الباقي ـــــم ل ، ث
  . تلك األيام العصيبة من أواخر فترة حكم الرئيس السادات

  مين فينا الحرامى 
  ق م ١١٥)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٨٤مصر 

أفـــــالم عبـــــد العظـــــيم ]  ة واالســـــتثمار الســـــينمائىاللبنانيـــــة للتجـــــار  [
:  مهنــــدس الــــديكور.  فيصــــل نــــدا:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  الزغبــــى

مهنــــــــدس .  عبــــــــد العزيــــــــز علــــــــى:  مــــــــدير اإلنتــــــــاج.  غســــــــان ســــــــالم
ـــــــــو :  موســـــــــيقى تصـــــــــويرية.  مجـــــــــدى كامـــــــــل:  الصـــــــــوت حســـــــــن أب
عصــــام :  مــــدير التصــــوير.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  الســــعود
ـــــــد ـــــــى:  إنتـــــــاج.  فري ـــــــد العظـــــــيم الزغب محمـــــــد عبـــــــد :  إخـــــــراج.  عب
  . العزيز

أحمـــــــد .  فريـــــــدة ســـــــيف النصـــــــر.  شـــــــريهان.  ¤.  عـــــــادل إمـــــــام
،  منيرفــــا.  ، حســــن حســــين علــــى الشــــريف.  ، صــــالح نظمــــى بــــدير

ـــــز  ، نبويـــــة ســـــعيد ، نعـــــيم عيســـــى أحمـــــد عقـــــل.  عمـــــاد محـــــرم ، عزي
ـــــــا.  حـــــــافظ ـــــــائق فـــــــؤاد ، ثريـــــــا إبـــــــراهيم ســـــــامى عطاي حســـــــان ،  ، ف
، فكـــــــرى  توفيـــــــق الكـــــــردى.  الطـــــــوخى توفيـــــــق:   ؛ معـــــــارك اليمـــــــانى
،  ، محمـــــــد ســـــــيف ، حســـــــين الشـــــــريف ، رمضـــــــان عـــــــويس منصـــــــور

  . زيزى مصطفى:  مع الراقصة.  الطفل مؤمن
يســـــرق .  أخـــــوان شـــــديدا الشـــــبه أحـــــدهما محـــــامى واآلخـــــر ســـــاذج

ــــــــن شــــــــركته ــــــــون م ــــــــاظ  األول نصــــــــف ملي ــــــــر بالحف ــــــــف األخي ، ويكل
يتبـــــادالن األمـــــاكن ومـــــن .  ببيعـــــه للســـــرير النحاســـــى، فتضـــــيع  عليهـــــا

ـــــــا تتعقـــــــد المفارقـــــــات ـــــــى عمـــــــل نـــــــاجح جـــــــدا مـــــــن الناحيـــــــة  هن ، ف
  . الكوميدية

  مين يجنن مين 
  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨١مصر 

كـــــــوثر ]  چيبكـــــــو اللبنانيـــــــة للتجـــــــارة واالســـــــتثمار الســـــــينمائى  [
ــــــيلم ــــــديكورمهندســــــة .  مســــــعود مســــــعود:  ســــــيناريو وحــــــوار.  ف :  ال

ــــدس الصــــوت.  عبلــــة زرد ــــز:  المكســــاچ مهن ــــل عزي الموســــيقى .  جمي
ــــــؤاد الظــــــاهرى:  التصــــــويرية ــــــاج.  ف ــــــالن:  إدارة اإلنت ــــــل ب ، ســــــيد  نبي
.  محمــــــد الطبــــــاخ:  مونتــــــاچ.  ] الشــــــحرى : [ المقدمــــــة.  عزقالنــــــى

.  إبـــــراهيم عزقالنـــــى:  إنتـــــاج.  عـــــادل عبـــــد العظـــــيم:  مـــــدير التصـــــوير
  . دأحمد فؤا:  إخراج ↔

ــــــة فــــــؤاد محمــــــود ياســــــين ــــــة فــــــاخر ، حســــــين فهمــــــى ، هال ،  ، هال
، أحمــــــد  ، عمــــــاد محــــــرم ، منيرفــــــا ، أســــــامة عبــــــاس إســــــعاد يــــــونس

  . ماهر
ربـــــاعى حـــــب يقابـــــل .  كوميـــــديا مكـــــررة لكـــــن ممتعـــــة لحـــــد معقـــــول

، فيفـــرض علـــيهم مبادلـــة كـــل لآلخـــر  بتزمـــت  المســـئول عـــن الفتـــاتين
  . لون معه لعبة القط والفأر، ويدخ ، يتظاهرون بالموافقة بحبيبته

  مين يقدر على عزيزة 
  ق م ١٠٠)  س/   الحجاز ( ١٩٧٥مصر 

.  عبـــــد الحـــــى أديـــــب:  قصـــــة وســـــيناريو.  أفـــــالم جمجـــــوم وزبيـــــدى
:  منــــــاظر.  عبــــــد العزيــــــز فخــــــرى:  مونتــــــاچ.  بهجــــــت قمــــــر:  حــــــوار

:  مـــــــدير التصـــــــوير.  هـــــــانى مهنـــــــى:  موســـــــيقى.  مـــــــاهر عبـــــــد النـــــــور
  . أحمد فؤاد:  اجإخر .  رمسيس مرزوق

،  ، تحيـــــة كاريوكـــــا ، ســـــعيد صـــــالح ، ســـــهير رمـــــزى حســـــين فهمـــــى
، كـــــــوثر  ، وحيـــــــد ســـــــيف ، شـــــــفيق جـــــــالل ، أميـــــــرة عمـــــــاد حمـــــــدى

  . ، أحمد لوكسر ، محمود التونى ، إبراهيم سعفان العسال
فــــى القــــاهرة .  ، ويهــــرب منهـــا موجـــه إعالنــــات متـــزوج ريفيــــة شرســـة

لهـــا الموجـــه لكـــن مـــع ادعـــاء ، ويعـــود  تتعـــرف بصـــحفى ينشـــر قصـــتها
وأخيــــــــرا يــــــــنجح فــــــــى .  إنــــــــه مــــــــات وأن أخيــــــــه هــــــــو الــــــــذى أمامهــــــــا

أحـــــــد أشـــــــهر .  ، ويكشـــــــف الحقيقـــــــة ويســـــــتأنفان الـــــــزواج ترويضـــــــها
، وال شـــــــــك أن اإلقبـــــــــال  أدوار ســـــــــهير رمـــــــــزى فـــــــــى تلـــــــــك الفتـــــــــرة

  ! الجماهيرى عليه هو إقبال عليها هى

  

 
   



٣٦٣  

  ناجى العلى 
  ق م  ١١٥)  س/    ف ( ١٩٩٢؛ مصر  لبنان

.  فــــيلم.  بــــى.  إن مجلــــة فــــن ]  فــــيلم.  بـــــى.  ؛ إن مجلــــة فــــن [
:  المخـــــــرج المســـــــاعد.  الدســـــــوقى محمـــــــود:  المـــــــؤثرات الخاصـــــــة
مـــــــــدير .  مجـــــــــدى كامـــــــــل:  مكســـــــــاچ مهنـــــــــدس.  آمـــــــــالى بهنســـــــــى

المنــــتج .  غــــازى قهــــوجى:  ديكــــور ومالبــــس.  نعمــــة بــــدوى:  اإلنتــــاج
وليــــــــــد :  السياســــــــــى اإلشــــــــــراف.  رؤوف عبــــــــــد الهــــــــــادى:  المنفــــــــــذ

:  مونتـــــــــاچ.  مــــــــودى اإلمـــــــــام:  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  الحســــــــينى
ـــــولى ـــــأليف.  محســـــن أحمـــــد:  مـــــدير التصـــــوير.  أحمـــــد مت بشـــــير :  ت

عـــــــــاطف :  إخـــــــــراج.  نـــــــــور الشـــــــــريف:  المنـــــــــتج الفنـــــــــى.  الـــــــــديك
  . الطيب

أحمـــــــد .  محمـــــــود الجنـــــــدى.  ليلـــــــى جبـــــــر.  ¤.  نـــــــور الشـــــــريف
، رفيـــــق  شـــــوقى متـــــى:  ن اللبنـــــانيونالممثلـــــو .  تقـــــال شـــــمعون.  الـــــزين

،  ، ماجــــــد أفيــــــونى ، وفــــــاء شــــــرارة ، محمــــــود مبســــــوط علــــــى أحمــــــد
، حســــام  ، ريــــاض يزبــــك ، خالــــد الســــيد أحمــــد قعبــــور.  نعمــــة بــــدوى
، أحمــــــــد علــــــــى  ، مجــــــــدى مشموشــــــــى ، حســــــــن فرحــــــــات الصــــــــباح
، ربيـــــــع  ، رانـــــــدا حامـــــــد ، ســـــــهام جـــــــابر محمـــــــود فرحـــــــات.  الـــــــزين
كميــــــل .  ، علــــــى طحــــــان لــــــى دميــــــاطى، لي ، نهــــــى المصــــــرى شــــــامى

، منــــــــى  ، ســـــــعاد كـــــــريم ، يحيـــــــى جـــــــابر ، شـــــــوقى خليـــــــل فرحـــــــات
ـــــــدن الصـــــــفيرى ـــــــى ، عـــــــامر لن ـــــــى الصـــــــفدى.  ، محمـــــــود أورفل ،  عل

، إيمــــان  ، ريمــــا ربــــاح ، أســــامة نعنــــوع ، ســــامى نعنــــوع محمــــد نــــاجى
،  ســــليم كـــــالس:  الممثلــــون الســـــوريون.  ، بـــــالل أحمــــد الـــــزين ربــــاح

،  عـــــزة البحـــــرة.  ، عـــــدنان بركـــــات ســـــكندر عزيـــــز، إ نبيلـــــة نابلســـــى
ــــــد الســــــالم ــــــى عــــــوض ، غــــــادة واصــــــف ســــــعيد عب :  ؛ والطفــــــل ، ليل

  . سعد البحرة
ــــد لموضــــوع محــــل جــــدل وشــــكوك ــــة جي ــــم .  قــــيم إنتاجي التصــــوير ت
، مســــاحة التركيــــز  بســــخاء فــــى ثــــالث دول هــــى لبنــــان وســــوريا ومصــــر

،  انفــــــى القصــــــة انصــــــبت علــــــى االجتيــــــاح اإلســــــرائيلى لجنــــــوب لبنــــــ
التجربــــــة العنيفــــــة التــــــى عاشــــــها رســــــام الكاريكــــــاتور السياســــــى نــــــاجى 

، وفـــــى بيـــــروت المحاصـــــرة والتـــــى انتهـــــت برحيـــــل  العلـــــى فـــــى صـــــيدا
ــــــان يتتبــــــع الفــــــيلم بعــــــد هــــــذا انتقــــــال العلــــــى .  الفلســــــطينيين مــــــن لبن

للكويــــت ومنهـــــا إلــــى لنـــــدن حيــــث اغتيـــــل دون أن يجــــزم بـــــأن القتلـــــة 
الواقــــــع  (ة التحريــــــر الفلســــــطينية هـــــم الموســــــاد اإلســــــرائيلى أم منظمــــــ

أن اإلشـــــــــاعات األقـــــــــوى تقـــــــــول أن حـــــــــرب الغراميـــــــــات هـــــــــى ســـــــــر 
ــــــــل ــــــــة.  ) ! القت ــــــــديم المالئكــــــــى  المشــــــــكلة االساســــــــية فكري ، فالتق

، لــــم يكــــن مقبــــوال وقــــت ظهــــور الفــــيلم  للتيــــار الفلســــطينى المتطــــرف
، حتــــى فــــى األوســــاط العربيــــة نفســــها والتــــى تعــــرف  إال لــــدى أصــــحابه

ــــــاد اال هــــــذا مــــــا دار فــــــى معســــــكرات .  نتهازيــــــة لكــــــل األشــــــياءاألبع
، أمــــا فــــى فــــى مصــــر كــــان  الجــــدل األكثــــر جديــــة فــــى الــــبالد العربيــــة

للصــــراع قصــــة أخــــرى بالغــــة االخــــتالف ربمــــا كانــــت أكثــــر دويــــا لكــــن 
علــــــى نحــــــو فجــــــائى وغيــــــر .  تأكيــــــدا أتفــــــه بكثيــــــر لدرجــــــة مضــــــحكة

ـــــة پار  ـــــوم حمل ـــــار الي ـــــدوافع جـــــدا قـــــادت مؤسســـــة أخب ـــــة مفهـــــوم ال انوي
هائلــــة صــــورت األمــــر علــــى أنــــه حملــــة مغرضــــة للهجــــوم علــــى مصـــــر 

ـــــدا’  المســـــتهدفة ‘ ـــــى  دائمـــــا أب ـــــر كـــــل مـــــن شـــــاركوا ف ، وكـــــادت تعتب
، بينمــــا هــــو فــــى النهايــــة مجــــرد فــــيلم عــــن رســــام كــــان  الفــــيلم خونــــة

ــــى شــــىء  ــــه انتقــــاد عل ــــا وجعــــل مهنت ــــدوره مــــن الپارانوي هــــذه  (يعــــانى ب
، الجديــــــد فقــــــط أن  مصــــــرالحمــــــالت ليســــــت بالشــــــىء النــــــادر فــــــى 

أحـــــــــدا آخـــــــــر غيـــــــــر اليهـــــــــود واألميـــــــــركيين كـــــــــان يســـــــــتهدفها هـــــــــذه 
، المؤســـــف فـــــى النهايـــــة أن الحملـــــة أصـــــابت بالفعـــــل فـــــى  ) ! المـــــرة

  . مقتل المستقبل المهنى لمعظم من استهدفتهم
  نادى الزوجات 

The First Wives Club 
  ق م ١٠٢)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 

Paramount. M: Mark Shaiman. ExcPs: Ezra Swerdlow 
and Adam Schroeder. Based on the N: Olivia Goldsmith. S: 
Robert Harling. P: Scott Rudin. D: Hugh Wilson. 

Goldie Hawn. Bette Midler. Diane Keaton. ¤. Maggie 
Smith. Dan Hedaya. Stockard Channing. Sarah Jessica 
Parker. Victor Garber. Stephen Collins. Elizabeth Berkley. 
Marcia Gay Harden. Bronson Pinchot. Jennifer Dundas, 
Eileen Heckart, Philip Bosco, Rob Reiner, James Naughton, 
Debra Monk, Kate Burton. [UC: Heather Locklear]. 

لنجــــاح هــــذا ا!  أنجــــح فــــيلم ســــخيف العنــــوان فــــى تــــاريخ الســــينما
المفاجــــأة فــــى الواقــــع يرجــــع لثالثــــى التمثيــــل الرائــــع الــــذى جعــــل مــــن 

، ذلـــــك أكثـــــر  الشخصـــــيات الـــــثالث شـــــيئا مميـــــزا يعلـــــق فـــــى الـــــذاكرة
ــــــدلر .  منــــــه لخــــــط حبكــــــة أو لمواقــــــف كوميديــــــة بارعــــــة أو غيرهــــــا مي

وكييتــــون علــــى العكــــس زوجــــة )  أنــــت تعرفهــــا (زوجــــة صــــاخبة الطبــــاع 
، والـــــثالث كـــــن  هـــــا فـــــى األفـــــولمنـــــزل طيعـــــة وهـــــون ممثلـــــة بـــــدأ نجم

، يلتقــــين ألول مــــرة فــــى جنــــازة زميلــــة  زمــــيالت فــــى الدراســــة الجامعيــــة
ـــــزوج مـــــن .  رابعـــــة لهـــــن ـــــد ت ـــــة ق ـــــأن زوج الراحل ـــــل يفاجـــــأن ب بعـــــد قلي

، فتبــــدأ كــــل مــــنهن فــــى التفكيــــر فــــى زواجهــــا  موديــــل صــــغيرة حســــناء
أى ’  الزوجـــــات األوائـــــل ‘، ويبـــــدأن فـــــى تكـــــوين نـــــادى  هـــــى نفســـــها

ــــــــى مــــــــن ست ــــــــزوع أعــــــــين أزواجهــــــــن إل صــــــــبحن مطلقــــــــات بعــــــــد أن ت
أحـــــد األعمـــــال قليلـــــة العـــــدد جـــــدا للموجـــــه الـــــذى دشـــــن .  أخريـــــات

ــــــرى  ــــــة  ‘حياتــــــه كموجــــــه ســــــينمائى بالخبطــــــة الكوميديــــــة الكب أكاديمي
ــــــوليس “ [’  الشــــــرطة ــــــة  ] ” مشــــــاغبون فــــــى الب رابســــــودى  ‘، والبقي
ـــــــام ـــــــوق العـــــــادة “ [’  اللصـــــــة ‘و’  لّم ارس حـــــــ “و]  ” مشـــــــاغبون ف
  . ” العجوزة

AAN: OMOrComedyScr. 

   ٢/١نادية 
  ق م ١١١)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٦٩مصر 

.  يوســـــف الســـــباعى:  قصـــــة.  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما
ــــــاظر.  يوســــــف الســــــباعى:  حــــــوار.  رمضــــــان خليفــــــة:  ســــــيناريو :  من

ـــــوليزويس مـــــدحت :  موســـــيقى.  حســـــين عفيفـــــى:  مونتـــــاچ.  أنطـــــون ب
  . احمد بدرخان:  إخراج.  وديد سرى:  التصويرمدير .  عاصم

ـــــور الشـــــريف ، أحمـــــد مظهـــــر ســـــعاد حســـــنى ـــــدين ، ن ،  ، ســـــيف ال
ـــــك الجمـــــل ـــــق ، عـــــدلى كاســـــب مل ـــــؤاد ، رشـــــوان توفي ـــــان ف ،  ، جوزي
  . ، عبد المنعم إبراهيم ، عماد الدين إدمون تويما

.  ســــــعاد حســــــنى رائعــــــة فــــــى دوريــــــن متناقضــــــين ألختــــــين تــــــوأمين
أحبــــت )  مصــــابة بحــــرق جزئــــى فــــى جانــــب وجههــــاو  (خجــــول عاقلــــة 

ـــا مـــن طـــرف واحـــد ، وحـــين ســـافرت لفرنســـا ظلـــت تراســـله باســـم  طبيب
بـــــالطبع ستتضـــــح الحقيقـــــة فـــــى نهايـــــة واحـــــد مـــــن .  أختهـــــا المنطلقـــــة

، والتــــى  الرومانســــيات الكبيــــرة الشــــهيرة فــــى تــــاريخ الســــينما المصــــرية
ســــــــــيرانو دى  “أعــــــــــاد فيهــــــــــا يوســــــــــف الســــــــــباعى صــــــــــياغة فكــــــــــرة 

  . فى طبعة نسائية مختلفة”  چيراكبير 
  نار 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ١٠٦)  ت ( ١٩٩٧مصر 

ــــــات ]  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون [ القــــــاهرة للصــــــوتيات والمرئي
ــــرانس أفريكــــا [ .  مصــــطفى الوشــــاحى:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  ] ت

عــــــامر :  مــــــدير إضــــــاءة.  حســــــام الــــــدين كمــــــال:  المشــــــرف الفنــــــى
إعـــــــــداد موســـــــــيقى .  علـــــــــى بهـــــــــادر:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  بـــــــــراهيمإ

إدارة .  أحمـــــد النقلـــــى:  مونتـــــاچ فــــــيديو.  محمـــــد ســـــالم:  ومـــــؤثرات
ـــــة ـــــاتى:  مالي ـــــتج المنفـــــذ.  أســـــامة الزن .  مكـــــين أديـــــب البيطـــــار:  المن

ـــــى ـــــتج الفن ـــــة:  المن ـــــو جليل ـــــاج.  محمـــــود أب ـــــز :  إدارة اإلنت ـــــد العزي عب
ســـــــعيد :  إخـــــــراج.  رشـــــــيدىجمـــــــال ال:  المخـــــــرج المنفـــــــذ.  صـــــــقر

  . الرشيدى
.  بطولــــــة.  ¤.  ميمــــــى جمــــــال.  إبــــــراهيم يســــــرى.  ســــــعاد نصــــــر
.  مـــــروة الخطيـــــب.  جليلـــــة محمـــــود.  ليلـــــى فهمـــــى.  ميـــــار البـــــبالوى
.  ، عبــــــد الســــــالم الدهشــــــان حمــــــدى شــــــرف الــــــدين.  كمــــــال زعيــــــر

،  ، نبيــــــل عرفــــــة زينــــــة منصــــــور.  ، محمــــــد عتــــــريس إبــــــراهيم وجــــــدى
ــــز .  ، بوســــى الباشــــا هــــدى رســــتم.  ، لبنــــى الشــــين صــــالح عبــــد العزي
أمـــــانى .  ، ليلـــــى محمـــــود ، عبـــــد اللطيـــــف الوتيـــــدى بســـــمة مصـــــطفى

،  محمــــــد إدريــــــس.  ، رأفــــــت عبــــــد المعطــــــى ، نجــــــالء وليــــــد فهمــــــى
  . ، بشرا ، محمود صقر دينا صقر:  األطفال.  خالد وليد

ـــــدة الطـــــول لدرجـــــة الملـــــل ، ذلـــــك  كوميـــــديا شـــــديدة الفصـــــلية وزائ
ـــــة .  ة المنطلـــــقرغـــــم جـــــود ـــــارة عـــــن سلســـــلة متعاقب النصـــــف األول عب

مـــــن المواقـــــف تـــــدور حـــــول زوجـــــة مـــــدير بأحـــــد البنـــــوك تعـــــانى مـــــن 
ـــــدة تجـــــاه كـــــل أحـــــد وكـــــل شـــــىء  ـــــا زائ ـــــار  (پارانوي ربمـــــا هـــــذه هـــــى ن

، وغالبـــا مـــا تظهــــر  هـــذا النصـــف يخلـــو مـــن تـــرابط البنـــاء.  ) العنـــوان
فــــــى إحــــــدى الشخصــــــيات لتتعــــــرض ألحــــــد أفعــــــال الزوجــــــة ثــــــم تخت

تلــــك المواقــــف تشـــــمل أن تغيــــر عليــــه وتطــــارده فـــــى !  بعــــدها طــــويال
، وكــــــذا تالحــــــق ســــــكرتيرته  مقــــــابالت شــــــغله وتتســــــبب فــــــى إفشــــــالها

ـــــدة الشـــــابة أيضـــــا تشـــــك أن زوج أختهـــــا ســـــرق منهـــــا خاتمـــــا .  الجدي
ــــا ــــرة ثمين ــــالغ كبي ــــه أو أمــــه مب ــــك .  ، أو أن زوجهــــا يهــــدى أخت بعــــد ذل

،  بينمــــا الحقيقــــة أنــــه أخوهــــاتالحــــق جارتهــــا لشــــكها أن لهــــا عشــــيقا 
ثـــم إذا بهـــا تصـــادقها وتكـــاد تقبـــل منهـــا فكـــرة طلـــب الطـــالق بســـبب 

، وثالثــــا تنقلــــب لتشــــك فــــى عالقتهــــا  اعتقادهــــا فــــى تلــــك الخيانــــات
ــــور حبكــــة أن تمــــزق الزوجــــة .  هــــى نفســــها بزوجهــــا ــــة تتبل ــــل النهاي قبي

، األمــــر الــــذى   شــــيك ضــــمان بمليــــونى جنيــــه مــــن أحــــد عمــــالء زوجــــه
  . د مستقبله المهنى بالبنككاد يهد

  نار الحب 
  ق أأ ٨٥)  س ( ١٩٦٨لبنان 

مصـــــطفى :  حـــــوار.  رضـــــا ميســـــر:  ســـــيناريو.  أفـــــالم أديـــــب جـــــابر
فـــــــاروق :  إخـــــــراج.  مســـــــعود عيســـــــى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  محمـــــــود
  . عجرمة

  . ، فيليب عفيفى ، چوليا ضو ، حسن يوسف سعاد حسنى
قتها خطــــة لقتلــــه ، تــــدبر مــــع صــــدي زوجــــة لچــــوكى مــــريض بالصــــدر

تنويعــــة علــــى .  ، لكــــن يــــدب الخــــالف بينهمــــا ، واقتســــام تركتــــه رعبــــا
ـــا ظـــالم “انظـــر مـــثال  (’  تيريـــز راكـــان ‘ فـــى قالـــب مـــن )  ’ لـــك يـــوم ي

  . دراما رعب ترقبية ساذجة فى كل شىء
   ٢/١نار الشوق 

  ق م ١٤٠)  س/  ت ( ١٩٧٠مصر 
عبـــــــد :  رســـــــيناريو وحـــــــوا.  المؤسســـــــة المصـــــــرية العامـــــــة للســـــــينما

ـــــــل غـــــــالم الســـــــالم موســـــــى ـــــــاظر.  ، نبي ـــــــد :  مهنـــــــدس المن مـــــــاهر عب
المنــــتج .  بليــــغ حمــــدى:  موســــيقى.  ســــعيد الشــــيخ:  مونتــــاچ.  النــــور

.  عصــــــام فريــــــد:  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد الســــــالم موســــــى:  المنفــــــذ
  . محمد سالم:  قصة وإخراج
ــــع الصــــافى ، رشــــدى أباظــــة صــــباح ــــراهيم ، ودي ــــد المــــنعم إب ،  ، عب
ــــثحمــــدى  ــــدا غي ، ســــمير  ، حســــن مصــــطفى ، حســــين فهمــــى ، هوي
ـــــو الفهـــــم غـــــانم ـــــى ديـــــاب ، محمـــــود أب ـــــة عبـــــد المـــــنعم ، عل ،  ، علي

  . فيفى يوسف
، ونمطيـــــة الكليشـــــيهات  ، فائقـــــة الطــــول ميلودرامــــا عاطفيـــــة غنائيــــة

.  وركيكــــــة التمثيــــــل والتــــــأليف زالتوجيــــــه واالستعراضــــــات وكــــــل شــــــىء
اســــمهما صــــباح  (بمالهــــى القــــاهرة مغنيــــة لبنانيــــة ترســــل ابنتهــــا للغنــــاء 

ـــدا ـــده قـــد وقـــف  ، فتقـــع فـــى حـــب مهنـــدس شـــاب ) ! وهوي ، كـــان وال
  ! ” نار الشوق “، وتتوالى وقائع  ضد زواج أخيه من المغنية األم

  نار فى صدرى 
  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٣مصر 
  . حسن رضا:  إخراج

ـــــ ، محمـــــود المليجـــــى ، أحمـــــد مظهـــــر مـــــريم فخـــــر الـــــدين ار ، مخت
  . أمين

زوجــــة طبيــــب بســــيط الحــــال فــــى أســــوان تتجــــه لتعلــــيم الپيــــانو ســــرا 
.  لبنـــــات األســـــر الثريـــــة وذلـــــك لمجـــــرد تحســـــين أحوالهمـــــا المعيشـــــية

ــــزوج ــــاس قصــــتها فيطلقهــــا ال ، وتتجــــه للعمــــل فــــى المســــارح  يلــــوك الن
ــــــة أحــــــد الســــــحرة ــــــرة فتحــــــاول الهــــــرب .  برعاي ــــــزوج ذات م يراهــــــا ال

، وتــــأتى  ه ســــيمارس مهمتــــه كطبيــــبأنــــت تعلــــم أنــــ.  وتصــــدمها ســــيارة
ـــا ـــة الســـعيدة لهمـــا مع ـــدة رفـــع مـــن أثرهـــا .  النهاي ـــة جي ـــا عاطفي ميلودرام

  . ، رغم هفوات التوجيه هنا وهناك التمثيل الجيد
  الناس إللى تحت 

  ق أأ ١٢٩)   س/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
  . كامل التلمسانى:  إخراج

ـــــى ـــــب يوســـــف وهب ،  م، محمـــــد ســـــال ، ســـــلوى ســـــعيد ، مـــــارى مني
  . ، جماالت زايد شفيق نور الدين

، وإن   ، فـــــى فـــــيلم أقـــــل كثيـــــرا مســـــرحية نعمـــــان عاشـــــور الناجحـــــة
الواقـــع أنـــه حـــاول الحفـــاظ .  كـــان عمـــال جـــادا ومقبـــوال فـــى حـــد ذاتـــه

ـــى كـــل الخيـــوط فاضـــطر لتقـــديم بعضـــها بســـرعة تليجرافيـــة ، وهـــذا  عل
يــــــز الترك.  ممــــــا يمنــــــع اإلنــــــدماج ويصــــــيب المشــــــاهد بــــــالتوتر أحيانــــــا

األكبـــــر نســـــبيا علـــــى عالقـــــة صـــــاحبة العمـــــارة الثريـــــة الشـــــهوانية رغـــــم 
  ! ، وحبيبها األرستقراطى المفلس ساكن بدرومها السن

  الناس إللى جوه 
  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 

ــــــة للســــــينما ــــــر قصــــــيرى:  قصــــــة.  المؤسســــــة المصــــــرية العام .  ألبي
ــــــدس  . نعمــــــان عاشــــــور:  حــــــوار.  يوســــــف فرنســــــيس:  ســــــيناريو مهن
:  موســـــيقى.  ســـــعيد الشـــــيخ:  مونتـــــاچ.  محمـــــود محســـــن:  المنـــــاظر

:  إخـــــــراج.  ضـــــــياء المهـــــــدى:  مـــــــدير التصـــــــوير.  علـــــــى إســـــــماعيل
  . جالل الشرقاوى

، صــــــــالح  ، ســــــــهير المرشــــــــدى ، ناهــــــــد شــــــــريف يحيــــــــى شــــــــاهين
،  ، عصــــــمت عبــــــاس ، عــــــادل إمــــــام ، عبــــــد المــــــنعم مــــــدبولى قابيــــــل

، ناهــــــد  ، محمـــــد توفيــــــق ، عبــــــد الـــــوارث عســــــر شـــــفيق نــــــور الـــــدين
  . ، توفيق الدقن ، سهير رمزى ، فوزية إبراهيم سمير

ـــداعى ، ويتكـــاتف ســـكانه إلصـــالحه بعـــد  اإلطـــار هـــو بيـــت قـــديم يت
ـــت ـــاع صـــاحب البي ـــات عـــدة مـــن  فشـــلهم فـــى إقن ، والمضـــمون هـــو فئ

فكـــــرة طريفـــــة وطـــــاقم هـــــام وعـــــرض .  الطبقتـــــين المتوســـــطة والعاملـــــة
، والمحصــــلة تأمــــل ممتــــع فــــى عقليــــة  ذكــــى وواقعــــى لمعظــــم النمــــاذج

ــــب يحظــــى بتقــــدير  اإلنســــان المصــــرى العامــــة ــــة ألدي ، وهــــى عــــن رواي
واســــــــع فــــــــى األوســــــــاط األدبيــــــــة بينمــــــــا ال يكــــــــاد يعــــــــرف الجمهــــــــور 

  . العمومى عنه شيئا
  الناس الغالبة 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٦مصر 
  . محمود فريد:  إخراج

، علــــى  ، روعــــة الكاتــــب ، حــــاتم ذو الفقــــار ، إيمــــان ســــعيد صــــالح
  . ، عفاف رشاد ، أمل إبراهيم ، صالح نظمى الشريف

، أمـــــا البطـــــل نفســـــه ففقيـــــر  عـــــم ثـــــرى:  انظـــــر لهـــــذه الميلودرامـــــا
ومـــــع هـــــذا فهنـــــاك مـــــن ينهبـــــون العـــــم الشـــــرير بـــــل ويقتلونـــــه .  للغايـــــة

الفــــيلم رقــــم .  وهنــــا يبــــدأ دور النــــاس الغالبــــة.  وتلفــــق التهمــــة للبطــــل
ــــــم عــــــن لصــــــوص االنف…  ــــــيلم رق ــــــاح والف ــــــه … ت ــــــذى يســــــمى في ال

  . ، حاول أنت استكمال األرقام ’ صابر ‘البطل الغلبان 
  الناس مقامات 

  ق أأ ١١٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٤مصر 
  . السيد زيادة:  إخراج

ـــــــة أحمـــــــد ، علويـــــــة  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، شـــــــكرى ســـــــرحان دري
  . ، هند رستم ، سميحة توفيق ، حسن فايق جميل

االبنــــــة تحــــــب ابــــــن .  والن بيتهمــــــا لــــــوكر للمجــــــونأب وابنتــــــه يحــــــ
ــــه ذات مــــرة ــــرى أرادت اإليقــــاع ب ــــاك أخــــرى تحــــب  رجــــل ث ، لكــــن هن

ميلودرامــــا عاطفيــــة .  هــــذا الشــــاب حبــــا صــــادقا وتحــــاول ابعــــاده عنهــــا
  . واجتماعية متوسطة المستوى ككل

  ناس هايصة وناس اليصة 
  ق م ١٠٠)   س/  سفير ( ١٩٨٦مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ــــى إســــعاد يــــونس ، فريــــدة ســــيف  ، أحمــــد بــــدير ، ســــعيد عبــــد الغن
، المنتصـــــر  ، ميمـــــى جمـــــال ، ســـــيد زيـــــان ، حســـــن مصـــــطفى النصـــــر
  . ، زهرة العال ، نبيل نور الدين باهللا

، حــــــارس يهــــــرب منــــــه  أحمــــــد بــــــدير علــــــى طريقــــــة إســــــماعيل يــــــس
ـــــديا متوســـــطة .  ، واآلن العصـــــابة تســـــعى لقتلهمـــــا ســـــويا ســـــجين كومي

  . الطاقم الكبير اإلمتاع رغم
  الناس والنيل 

  ق م ١٠٥)   س/  ت ( ١٩٧٢االتحاد السوفـيتى /  مصر
ــــة للســــينما  قصــــة وســــيناريو .  موســــفيلم المؤسســــة المصــــرية العام

:  مــــديرا التصـــــوير.  ، نكـــــوالى فيجوروفســــكى حســــن فــــؤاد:  وحــــوار
ــــاچ.  ، پييتــــر تشــــنكو وتــــش شــــلينكوف ــــد الســــالم:  مونت .  رشــــيدة عب

  . وسف شاهيني:  إخراج
، ســـــــيف  ، عــــــزت العاليلــــــى ، صــــــالح ذو الفقــــــار ســــــعاد حســــــنى

، عليـــــــــة عبـــــــــد  ، حســـــــــين إســـــــــماعيل ، محمـــــــــود المليجـــــــــى الــــــــدين
  . ، فاطمة عمارة المنعم

ـــة فـــى تصـــوير العمـــل فـــى إنشـــاء الســـد  ـــيط مـــن الروائيـــة والوثائقي خل
، والعالقـــــــــات االنســـــــــانية التـــــــــى  ، وروح الحمـــــــــاس آنـــــــــذاك العـــــــــالى

الحبكــــة .  يين والسوفـــــيت داخــــل العمــــل وخارجــــهنشــــأت بــــين المصــــر 
ــــة ومعروفــــة النتيجــــة ســــلفا ــــذهاب للعمــــل  ثانوي ــــاة ال ، وهــــى رفــــض الفت

، بعــــد أن ذهــــب إليهــــا حبيبهــــا لكنهــــا تضــــطر حــــين ينقــــل  فــــى أســــوان
، رغـــــم كـــــل  أيضـــــا ضـــــعيف فنيـــــا ككـــــل وغيـــــر مســـــل.  والـــــدها أيضـــــا

عـــــن ذات شـــــاهد أفـــــالم صـــــالح التهـــــامى الوثائقيـــــة .  النوايـــــا الحســـــنة
  . الموضوع أفضل

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   لإلنتاج والتوزيع الفنى

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت
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٣٦٤  

  نأسف لهذا الخطأ 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٦مصر 

شــــريف :  ســــيناريو وحــــوار.  محمــــد رجــــب:  قصــــة.  رمســــيوم فــــيلم
غســـــان :  مهنـــــدس المنـــــاظر.  حســـــين عفيفـــــى:  مونتـــــاچ.  المنبـــــاوى
مـــــــــدير .  حســـــــــن أبـــــــــو الســـــــــعود:  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  ســـــــــالم
  . حسن سيف الدين:  إخراج.  وحيد فريد:  التصوير
،  ، إلهـــــــام شـــــــاهين ، ســـــــعيد صـــــــالح ، فـــــــاروق الفيشـــــــاوى بوســـــــى

ـــــدين عمـــــاد محـــــرم ـــــدة ســـــيف النصـــــر ، مـــــريم فخـــــر ال ـــــزة  ، فري ، عزي
، وحيـــــد  ، المنتصـــــر بـــــاهللا ، حســـــن حســـــنى ، صـــــالح نظمـــــى حلمـــــى
  . ، محيى الدين عبد المحسن عزت

ـــرة تنتقـــل مـــن عمـــل آلخـــر بســـبب أطمـــاع أصـــحاب العمـــل  ـــاة فقي فت
، أحـــــد جيرانهـــــا يقـــــف بجوارهـــــا بـــــإخالص ويســـــاعدها ليعينهـــــا  فيهـــــا

ــــــــداخل .  ، فيقــــــــع بحبهــــــــا ســــــــكرتيرة لمحــــــــام شــــــــاب بعــــــــد هــــــــذا تت
، وحبكـــــة تشـــــويقية قـــــرب النهايـــــة  األحـــــداث وتتشـــــابك خيـــــوط عـــــدة

ميلودرامــــــا .  تـــــتهم فيهـــــا البطلــــــة بأنهـــــا خليلـــــة لرجــــــل بيـــــزنس فاســـــد
  . تعليق اجتماعى روتينية وركيكة ككل

   ٢/١الناشئين 
Rookies 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)  ت ( ١٩٩٠كندا 
Sunday Night Productions [Atlantis; Martin-Paul 

Productions Limited; Canadian Broadcasting Corp; 
Conwest Broadcasting Ltd; Telefilm Canada; Ontario Film 
Development Corporation; Rogers Telefilm]. AD: Angus 
McCallum; E: Jeff Warren. DPh: Glen MacPherson; OM: 
Jonathan Goldsmith. SupP: Seaton McLean. P: Martin 
Harbury. W: Paul Shapiro and Jeffrey Cohen. D: Paul 
Shapiro.  ExcP: Michael MacMillan, Peter Sussman. 
AscP: Daphne Ballon. Casting D: Susan Forrest. 

Yannick Bisson. Peter MacNeill. Dean McDermott, Jason 
Blicker. Marc Strange, Andrea Roth. Sp Guest Star: 
Christianne Hirt. And Ian Tracy -as Pat Hebler.  Ftr: 
Damir Andrei, J.W. Carroll, Michael Copeman, Chantelle 
Craig, Pierre Gautreau. Paul Jolicoeur, Derrick Jones, Linda 
Kash, Jack Mather. Robert Morelli, Michael Philip, Larry 
Reynolds, Sandy Webster. 
شــــــاب مــــــن قريــــــة صــــــغيرة يختــــــار كناشــــــىء ضــــــمن فريــــــق مشــــــهور 

، لكـــــــن بعـــــــض الطمـــــــوح الزائـــــــد والتنـــــــافس علـــــــى  لهـــــــوكى اإلنـــــــزالق
، تســــــــبب لــــــــه  النجوميــــــــة ولفــــــــت األنظــــــــار طمعــــــــا فــــــــى اإلحتــــــــراف

ـــــرةاحباطـــــات كب ـــــى العـــــودة الجـــــادة ي ـــــه عل ـــــى أن تشـــــجعه حبيبت .  ، إل
  . دراما شباب رياضية متقنة لكن دون تميز خاص

   ٥٦ناصر 
Nasser 56 

  ق أأ ١٤٥)  س/   النصر/  ت ( ١٩٩٦مصر 
ـــــــانين [ ــــــــزيون]  اتحـــــــاد الفن :  الـــــــديكور.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليف

ل أبــــو كمــــا:  مونتــــاچ.  ياســــر عبــــد الــــرحمن:  موســــيقى.  نبيــــل ســــليم
ــــــاء.  العــــــال ــــــز.  د:  أزي ــــــد العزي ــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  ســــــامية عب عب

:  المنـــــتج الفنـــــى.  ، إبـــــراهيم صـــــالح ، عصـــــام فريـــــد اللطيـــــف فهمـــــى
ـــــــى ـــــــف.  ممـــــــدوح الليث ـــــــرحمن:  المؤل ـــــــد ال :  إخـــــــراج.  محفـــــــوظ عب

  . محمد فاضل
ــــــد.  أحمــــــد زكــــــى ــــــد الحمي ــــــردوس عب ــــــاهر.  ف ، شــــــعبان  أحمــــــد م

،  ] طـــــارق دســـــوقى [ـ  لدســـــوقى ، طـــــارق ا ، مجـــــدى صـــــبيح حســـــين
،  حســـــن حســــــنى:  باالشـــــتراك مـــــع.  ، ســـــمير وحيــــــد أحمـــــد خليـــــل
،  ، حســـــن كـــــامى ، عـــــادل هاشـــــم ، عبـــــد اهللا فرغلـــــى ممـــــدوح وافـــــى
  . الفنانة القديرة أمينة رزق.  ، مخلص البحيرى رشدى المهدى

مــــن الناحيــــة الموضــــوعية لــــم يكــــن مــــن الحصــــافة إنجــــاز التليفـــــزيون 
عهــــــد حكومــــــة الــــــدكتور الجنــــــزورى التــــــى تكــــــافح  الرســــــمى لــــــه فــــــى

ـــــــة  ـــــــت أن الحصـــــــول  (باســـــــتماتة لجـــــــذب االســـــــتثمارات األجنبي وتثب
، بينمـــا هـــو  ) ! علـــى االســـتقالل أســـهل ألـــف مـــرة مـــن الـــتخلص منـــه

تـــذكير ضـــخم للعـــالم بأيـــام التـــأميم الـــذى هـــو قطعـــا ســـرقة ال تحتمــــل 
ـــل منهـــا مـــع  أيضـــا هـــو تـــذكير إجبـــارى بشـــجون مقارنـــة ال مفـــر.  التأوي

ــــــــدا ــــــــى الخمســــــــينيات تحدي ــــــــدة النظــــــــر ف ــــــــدول  السياســــــــات بعي ، ل
، إلـــى الكثيــــر  أخـــرى مثلنـــا بــــدءا مـــن تركيـــا وأســــپانيا حولنـــا’  فقيـــرة ‘

التبعيــــة  ‘، فضـــلت مقـــدما  غيرهمـــا فـــى أميركــــا الجنوبيـــة وشـــرق آســــيا
إســـــرائيل  (’  العمالـــــة لالســـــتعمار وأعـــــوان االســـــتعمار ‘و’  لألحـــــالف

فقيــــرة قبــــل أن تتحــــول لقــــدرة عظمــــى إقليميــــا أو نفســــها كانــــت دولــــة 
، كـــم أصـــبح النـــاتج القـــومى للنســـمة فـــى تلـــك الـــدول  ) ربمـــا عالميـــا

، باعتبـــــــاره التعريـــــــف والمعيـــــــار الحقيقـــــــى  عامـــــــا ٤٠بعـــــــد هـــــــذه الــــــــ 
ربمــــا  .  ، ولــــيس شــــجاعة اســــتثارة الشــــعوب بالخطــــب الرنانــــة للوطنيــــة

نـــا محاولـــة تناســـى كـــان مـــن األفضـــل كثيـــرا لمســـتقبلنا ومســـتقبل أطفال
تلـــــك الحقبـــــة التـــــى كانـــــت فاتحـــــة ألســـــوأ القـــــرارات ربمـــــا فـــــى تـــــاريخ 

، رغــــــم أن النتيجــــــة جــــــاءت واحــــــدا مــــــن أكبــــــر األفــــــالم  مصــــــر كلــــــه
ــــــذ ســــــنوات طويلــــــة ــــــا من .  المصــــــرية إنتاجــــــا وأكثرهــــــا اجتهــــــادا وإتقان

ــــه بالفعــــل أن جســــد بنجــــاح شخصــــية  ــــف ســــبق ل ــــة مؤل تصــــدى للكتاب
ـــــى مسلســـــل ، مـــــع الفـــــارق  تليفــــــزيونى شـــــهير الخـــــديوى إســـــماعيل ف

ــــل ناصــــر ســــواء حضــــاريا  ــــين الخــــديوى إســــماعيل والكولوني ــــديهى ب الب
ــــــــة شــــــــاملة لمســــــــتقبل مصــــــــر ــــــــت .  أو كــــــــذكاء سياســــــــى أو كرؤي لعب

إســــــتراتيچيات الفــــــيلم بنجــــــاح علــــــى تحاشــــــى مناقشــــــة اآلثــــــار بعيــــــدة 
المــــدى لسياســــة ناصــــر والتــــى محورهــــا إذكــــاء الحقــــد التــــاريخى لــــدى 

ى ضــــــد العــــــالم المتقــــــدم الــــــذى أطلــــــق عليــــــه اســــــم الشــــــعب المصــــــر 
ــــة لهــــذه الكلمــــة  (االســــتعمار  دون تمعــــن كبيــــر فــــى المــــدلوالت اللغوي

، وهــــى الكارثــــة التــــى لــــم تظهــــر حتــــى اليــــوم  ) ! العربيــــة وهــــى مفارقــــة
مــــــن تلــــــك اإلســــــتراتيچيات التركيــــــز .  بــــــوادر حقيقيــــــة لــــــزوال آثارهــــــا

إخالصـــــــه علـــــــى الصـــــــفات الشخصـــــــية لعبـــــــد الناصـــــــر مثـــــــل زهـــــــده و 
ــــــــه اإلنســــــــانية واألســــــــرية ــــــــالطبع حقــــــــائق  وتفانيــــــــه وعالقات ، وكلهــــــــا ب

ـــــــا وهـــــــو األهـــــــم حصـــــــر اإلهتمـــــــام فـــــــى حـــــــدود عـــــــام .  معروفـــــــة ثاني
ـــــذهبى فـــــى حكمـــــه ١٩٥٦ ـــــه العـــــام ال ، وهـــــى  ، والســـــر فـــــى هـــــذا أن

حتـــــى وإن لـــــم يتطـــــرق  (أيضـــــا حقيقـــــة انتهـــــت باســـــتقالة إيـــــدن نفســـــه 
ــــرة ــــز الســــنة المــــذكورة، ربمــــا اللتزامــــه الصــــارم  لهــــذه األخي .  ) ! بحي

المســـــــــــاحة األكبـــــــــــر وجهــــــــــــت بالتـــــــــــالى الســـــــــــتعراض الدراســــــــــــات 
واالستشـــــارات المستفيضـــــة والتخطـــــيط المحكـــــم نســـــبيا لقـــــرار تـــــأميم 

ــــــاة ــــــذات القن ــــــة الناصــــــرية بال ــــــادرة فــــــى الحقب ــــــة ن مــــــن .  ، وهــــــى حال
،  الــــذكاء أيضــــا تجســــيده كمخطوطــــة وكتمثيــــل جيــــد مــــن أحمــــد زكــــى

، والتـــــى كـــــان ذروتهـــــا تحولـــــه  ال القادمـــــةللمســـــة الخـــــوف مـــــن األهـــــو 
للخطـــــاب الـــــدينى ولجـــــوؤه لألزهـــــر للصـــــالة وكلمتـــــه المرتعشـــــة فيـــــه 

حســـــاباته األصـــــلية  (’  الجهـــــاد ‘يطلـــــب الـــــدعم مـــــن الشـــــعب باســـــم 
.  ، بـــــل وبعيـــــد االحتمـــــال انبنـــــت فقـــــط علـــــى هجـــــوم بريطـــــانى منفـــــرد

ـــــذكر أســـــباب االنســـــحاب مفترضـــــا علـــــى نحـــــو  مـــــع هـــــذا الفـــــيلم ال ي
الــــــدول  ’ هــــــزم ‘قــــــد  ’ الشــــــعب المصــــــرى ‘ ف بــــــالعقول أنمســــــتخ
، وتصـــــــوير جميـــــــل بـــــــاألبيض  موســـــــيقى قويـــــــة متألقـــــــة.  ) ! الـــــــثالث

ـــــــرة ـــــــة مثي ـــــــج لقطـــــــات وثائقي ـــــــع دم ـــــــأجنبى  واألســـــــود م ، واســـــــتعانة ب
ــــــك كــــــارتر ( ــــــذ ســــــنوات )  ماي ــــــك ألول مــــــرة من ــــــذ الصــــــوت وذل لتنفي

ال هنــــاك ، لكــــن ال يــــز  الخلفيــــات أجــــود بكثيــــر مــــن المعتــــاد.  طويلــــة
ـــــــى بعـــــــض  ـــــــره تســـــــللت إل ـــــــاز تليفـــــــون أو غي ـــــــة كجه ـــــــردات حديث مف

ـــــى الموضـــــوعة طـــــوال الوقـــــت .  المشـــــاهد أيضـــــا خريطـــــة العـــــالم العرب
خلـــف مكتـــب عبـــد الناصـــر تحـــوى دوال لـــم يحلـــم هـــو نفســـه كــــزعيم 

أحـــد زكـــى بـــذل !  ، أن يضـــمها يومـــا إليـــه لمـــا يســـمى القوميـــة العربيـــة
ـــــاءة مجهـــــودا واضـــــحا فـــــى الـــــدور لكـــــن خانتـــــه ب عـــــض األشـــــياء كانحن

ـــا ـــل والمضـــرة درامي ـــة ب ـــل .  الظهـــر المفتعل ـــد مـــن طـــاقم التمثي دعـــم جي
-، لكــــن أســــوأ أداء يــــأتى مــــن الــــدور الثــــانى مباشــــرة  الثــــانوى الكبيــــر
أمــــا أطــــرف شــــىء فهــــو تقــــديم .  كــــرئيس فريــــق التــــأميم  -أحمــــد مــــاهر

، ودون ذكــــر  الســـادات كعضـــو منـــافق تافـــه فــــى مجلـــس قيـــادة الثـــورة
ـــــيس منصـــــور مـــــن األصـــــوات !  لـــــى العكـــــس مـــــن الجميـــــعاســـــمه ع أن

، وتعجــــب مــــن  النــــادرة التــــى لــــم تشــــارك فــــى الزفــــة اإلعالميــــة للفــــيلم
ـــــة ـــــر واالنتصـــــارات الوهمي ـــــرى .  تهليـــــل الشـــــباب للتزوي المفارقـــــة الكب

أن كــــان هـــــذا آخـــــر فـــــيلم مـــــن إنتــــاج ممـــــدوح الليثـــــى كـــــرئيس لقطـــــاع 
ة الغوغائيـــــــة بقيـــــــادة ، إذ الحقتـــــــه الصـــــــحاف اإلنتـــــــاج فـــــــى التليفــــــــزيون

ـــــة روز اليوســـــف بتهمـــــة الفســـــاد ـــــل كيـــــف  مجل ، دون أن تحـــــاول تخي
يمكــــن أن نطالــــب كفــــاءة إداريــــة نــــادرة بالبقــــاء والتفــــانى لســــنوات فــــى 

ناهيـــــك عـــــن كونـــــه  (مثـــــل هـــــذه الوظيفـــــة الحكوميـــــة متواضـــــعة األجـــــر 
أصـــــــال كاتـــــــب مخطوطـــــــات بعـــــــض مـــــــن أنجـــــــح األفـــــــالم المصـــــــرية 

ــــــا ــــــتج ال إطالق ــــــه المن ــــــى الســــــينما المصــــــرية ، وأن ــــــة ف ــــــد ذو الرؤي وحي
، وأول مــــــن تبنــــــى فيهــــــا علــــــى نطــــــاق واســــــع فكــــــرة  لعقــــــود طويلــــــة

ــــالطبع .  ) وذلــــك مــــن خــــالل أفــــالم التليفـــــزيون’  المفهــــوم العــــالى ‘ ب
، بـــل عـــن الخصخصـــة التـــى تغنـــى فـــيلم  هـــذا لـــيس دفاعـــا عـــن الفســـاد

إذا ، فـــــ ) القطـــــاع العمـــــومى (الليثـــــى األخيـــــر هـــــذا بنقيضـــــها بالضـــــبط 
ببســـاطة إنـــه مكـــان ال يطيـــق وجـــود إحـــدى .  بنهايتـــه تـــأتى علـــى يديـــه

، والبلــــــد الــــــذى ال يطهــــــر نفســــــه مــــــن فكــــــرة المــــــال  المواهــــــب فيــــــه
انظـــر النســـخة .  العمـــومى إنمـــا هـــو بلـــد يـــدمر كفاءاتـــه وكـــل مســـتقبله

، ومـــــن ثـــــم األقـــــل حماســـــية ونجاحـــــا  األكثـــــر وثائقيـــــة وامتـــــدادا زمنيـــــا
  . ” ناصرجمال عبد ال “بعد عامين 

   ٢/١الناصر صالح الدين 
Saladin 

  ق م ١٧٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٣مصر 
ــــيلم ــــوتس ف ــــاج.  ل .  يوســــف الســــباعى:  قصــــة وحــــوار.  آســــيا:  إنت
، محمــــد  ، عــــز الــــدين ذو الفقــــار نجيــــب محفــــوظ:  معالجــــة القصــــة
، أحمــــــــد ســــــــعد  فرانشيســــــــكو الفينــــــــو:  موســــــــيقى.  عبــــــــد الجــــــــواد

وديــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  ة عبــــــد الســــــالمرشــــــيد:  مونتــــــاچ.  الــــــدين
  . يوسف شاهين:  إخراج.  سرى

ــــى أحمــــد مظهــــر ــــة لطف ــــوزى ، صــــالح ذو الفقــــار ، نادي ــــى ف ،  ، ليل
  . حسين رياض

، وبكـــــــــل  أضــــــــخم إنتـــــــــاج ســــــــينمائى مصـــــــــرى بمقــــــــاييس عصـــــــــره
، إذا افترضــــنا أنــــه يســــاوى  المقــــاييس لمــــدة ثالثــــين عامــــا علــــى األقــــل

علـــى أى حـــال قصــــة .  فــــى التســـعينيات ثالثـــة ماليـــين مـــن الجنيهـــات
إفـــــالس المنتجـــــة العظيمـــــة آســـــيا بســـــببه مـــــا زالـــــت علـــــى كـــــل لســـــان  

الفـــيلم ملحمـــة مســـهبة عـــن هـــذا القائـــد العربـــى الـــذى !  كلمـــا عـــرض
، يركـــــــز الفـــــــيلم علــــــــى  يجمـــــــع العـــــــرب وتصـــــــدى للغــــــــزو الصـــــــليبى

، مثــــــل  الصــــــفات الشخصــــــية االنســــــانية والحضــــــارية لصــــــالح الــــــدين
بــــــــالطبع .  ربيـــــــة ورزانتـــــــه وذكائــــــــه وتســـــــامحه الـــــــدينىأخالقياتـــــــه الح

ســــاعد فــــى ذلــــك اإلنتــــاج الســــخى والــــروح .  المعــــارك منفــــذة بإجــــادة
ـــيلم فريـــد مـــن نوعـــه فـــى الســـينما المصـــرية ـــة فـــى صـــنع ف ، لكـــن  العام

ــــــذريع ــــــاك مشــــــكلة واحــــــدة تفســــــر الفشــــــل ال ــــــك هــــــى  تظــــــل هن ، تل
ــــــــر  (إن انشــــــــغاله بقضــــــــايا وأفكــــــــار معاصــــــــرة .  يوســــــــف شــــــــاهين أ تُق

تحطــــــم كــــــل انــــــدماج مــــــع القصــــــة والشخصــــــيات أوال بــــــأول )  تافهــــــة
ــــدينى أو غيرهــــا ( ، كــــان أمــــرا يفــــوق  ) كصــــراع األمــــم أو التشــــاحن ال

ـــه مـــا أراد كفـــيلم  احتمـــال المثقفـــين أنفســـهم ـــم يحقـــق ل ـــه ل ، ناهيـــك أن
ــــــــــدا السياســــــــــية المســــــــــطحة  ــــــــــه أقــــــــــرب للپروپاجان ــــــــــى بــــــــــل جعل فن

لـــــــى لســـــــان يوســـــــف ع (يقـــــــال .  بشخصـــــــيات أحاديـــــــة البعـــــــد كليـــــــة
ـــه وهـــو فـــى )  شـــاهين ـــه إلي ـــذى عهـــد ب ـــار هـــو ال ـــدين ذو الفق أن عـــز ال

الشــــىء الوحيــــد المؤكــــد فــــى هــــذه القصــــة أن أفضــــل .  فــــراش المــــرض
ــــــل مــــــن شــــــادى عبــــــد  (األشــــــياء  ــــــس بتفــــــان هائ التجهيــــــزات والمالب
حـــاول أنـــت تخيـــل .  كانـــت قـــد تمـــت قبـــل هـــذه اإلنقالبـــة)  الســـالم

  . ك الفنان الحقيقى المحترفالفيلم لو كان قد امتد بذل
   ٢/١نافذة على الجنة 

  ق أأ ١١٥)   س/  الدقى ( ١٩٥٣مصر 
  . أحمد ضياء الدين:  إخراج

ــــــدين ــــــد  ، عمــــــر الحريــــــرى ، محســــــن ســــــرحان مــــــريم فخــــــر ال ، عب
  . ، وداد حمدى ، زهرة العال الوارث عسر

ــــــدة فــــــى مجمــــــل عناصــــــرها  ــــــة عميقــــــة وحساســــــة وجي درامــــــا عاطفي
ـــة ـــاة مارســـت الجـــنس  القـــى جـــداشـــاب أخ.  الفني ـــه علـــى فت ، تقـــع حب

ـــــدها ـــــوح  ذات مـــــرة مـــــع ســـــكرتير وال ـــــد أن تب ، واآلن يعـــــذبها أنهـــــا تري
  . بالسر دون أن تفقده
   ٢/١النائب العام 

  ق أأ ١٠٣)  س/  ت/  ماركو ( ١٩٤٦مصر 
  . أحمد كامل مرسى:  إخراج

،  ، ســــــراج منيـــــــر ، زكــــــى رســــــتم ، عبــــــاس فــــــارس حســــــين ريــــــاض
ـــــراهيم  ، زينـــــب صـــــدقى ، زوزو حمـــــدى الحكـــــيم مديحـــــة يســـــرى ، إب

ــــــوارث عســــــر عمــــــارة ــــــد ال ــــــد العزيــــــز  ، محمــــــود المليجــــــى ، عب ، عب

، عبـــــد  ، حســـــن البـــــارودى ، ســـــيد بـــــدير ، ســـــعيد أبـــــو بكـــــر خليـــــل
، لطفـــــــــى  ، فـــــــــرج النحـــــــــاس ، فـــــــــؤاد الرشـــــــــيدى الحميـــــــــد شـــــــــكرى

:  ، الطفلــــة ، ســــعاد أحمــــد ، محمــــود رضــــا ، علــــى رشــــدى الحكــــيم
  . فاطمة
يحــــــاوالن عــــــالج أمهمــــــا )  حســــــين ريــــــاض وزكــــــى رســــــتم (وان أخــــــ

.  ، فيضـــــــطر األكبـــــــر لالخـــــــتالس ويســـــــجن ويمـــــــوت بشـــــــتى الطـــــــرق
ـــانون فـــى أوربـــا  ـــانى طالـــب أزهـــرى يقـــرر لـــذلك التحـــول لدراســـة الق الث

ــــدائرة القضــــائية ــــى يصــــبح رئيســــا لل ــــين .  ويعــــود ويرتقــــى حت الصــــراع ب
،  ا آمـــــن بـــــهمـــــنهج الرحمـــــة بالمـــــذنب وتلمـــــس األعـــــذار الـــــذى طالمـــــ

المتشـــــدد العنيـــــف )  عبـــــاس فـــــارس (ينـــــاقض موقـــــف النائـــــب العـــــام 
يتبـــــدل .  والـــــذى كـــــان قـــــد ترافـــــع نفســـــه ضـــــد األخ الصـــــراف قـــــديما

ــــه  ــــوم بابن ــــدما يصــــبح القاضــــى رحيمــــا ذات ي ســــراج  (موقفــــه فقــــط عن
، والماثــــل أمامــــه  وكيــــل النيابــــة المســــتهتر بســــبب شــــدة والــــده)  منيــــر

تعليــــــــق .  ) وزو حمــــــــدى الحكــــــــيمز  (بتهمــــــــة قتــــــــل راقصــــــــة لعــــــــوب 
، والعيــــب انقســــامه لنصــــفين  اجتمــــاعى جيــــد وأداء قــــوى مــــن الجميــــع

  . عاما ١٥والثانى بعد  ١٩٢١متمايزين األول عام 
  نايتچون 

Nightjohn 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 

M: Stephen James Taylor. CD: Sharen Davis. E: Dorian 
Harris. PD: Naomi Shohan. DPh: Elliot Davis. ExcP: David 
Manson. Co-P: John Landgraf., Bill Cain. P: Dennis Stuart 
Murphy. TP: Bill Cain. Based on the B: Gary Paulsen. D: 
Charles Burnett.  ↑ C: Judith Holstra. 

Beau Bridges. ¤ Carl Lumbly. Lorraine Toussaint. Bill 
Cobbs. Kathleen York. Gabriel Casseus. Tom Nowicki, Joel 
Thomas Traywick. AndIntrd: Allison Jones -as Saray.  ↑ 
Ftr: Patty Mack, Deborah Duke, Danny Nelson. Monica 
Ford, Gerald Brown, Robin McLamb-Vaughn, Alecia I. 
Gainey. Steven Sutherland, Shannon Eubanks, John P. Ford 
III, John Hernia. Jordan Williams, Bill Gribble, Bruce 
Evers, James Mayberry, Antwan Isaac. C: Judith Holstra. 
ــــــوب األميركــــــى فــــــى القــــــرن  درامــــــا مــــــؤثرة عــــــن العبوديــــــة فــــــى الجن

، وكلمـــا يقــــبض  اســــم العنـــوان هــــو عبـــد دائـــم الهــــرب.  التاســـع عشـــر
يصــــــبح نشــــــاطه هــــــو تعلــــــيم العبيــــــد  عليــــــه ويلحــــــق بإحــــــدى المــــــزارع

چــــــونز مدهشــــــة  (الفــــــيلم مــــــروى مــــــن منظــــــور طفلــــــة .  القــــــراءة ســــــرا
، ونجـــــح الـــــنص  ، كانـــــت تتســـــلل ليعلمهـــــا حرفـــــا كـــــل ليلـــــة ) بالفعـــــل

زائـــــد تمثيلهـــــا فـــــى تجســـــيد أن كـــــل حـــــرف فـــــى األبجديـــــة هـــــو ثـــــروة  
تحـــــريم القـــــراءة علـــــى الزنـــــوج  .  كبـــــرى ال يقـــــدرها إال المحـــــروم منهـــــا

ـــــرهم تصـــــاريح المـــــرور ررات عديـــــدةكـــــان لـــــه مبـــــ ، أو قـــــراءة  ، كتزوي
ـــــن حـــــين إلـــــى  ـــــى تقـــــع م ـــــل أخبـــــار التمـــــردات الت الصـــــحف التـــــى تنق

بريــــــدچز قــــــدم علــــــى نحــــــو غيــــــر محــــــدد المالمــــــح شخصــــــية .  آخــــــر
ـــــة فـــــى   ، القاســـــى عامـــــة صـــــاحب مزرعـــــة القطـــــن ـــــر واضـــــح الرؤي ، غي

  . جائزة إيمى ألحسن توجيه.  كثير من األحيان
  اية نبتدى منين الحك

  ق م ٨٢)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٧٦مصر 
قصــــــــة وســــــــيناريو .  أفــــــــالم مجــــــــدى مــــــــأمون]  ســــــــليمان فــــــــيلم [

مـــــــــدير .  حســـــــــين أحمـــــــــد:  مونتـــــــــاچ.  محمـــــــــد ســـــــــلمان:  وحـــــــــوار
  . محمد سلمان:  إخراج.  محمود سابو:  التصوير

، چـــــــــورچ  ، ســـــــــعيد صـــــــــالح ، مصـــــــــطفى فهمـــــــــى ســـــــــهير رمـــــــــزى
،  ، أميـــــرة ميمـــــى جمـــــال،  ، عمـــــر الحريـــــرى ، ســـــمير غـــــانم ســـــيدهم

  . ، نجوى فؤاد حسن مصطفى
فتــــــاة .  ، جيــــــدة الفكــــــرة وضــــــعيفة التنفيــــــذ درامــــــا عاطفيــــــة نفســــــية

ـــزواج ـــالعمى خوفـــا مـــن ال وبعـــد رحلـــة عـــالج نفســـى .  تـــدعى اإلصـــابة ب
  . طويلة تتزوج الطبيب

   النبع 
The Fountainhead 

  ق أأ ١١٤)   ت  ( ١٩٤٩أميركا 
Warner Bros. [Warner Bros.; First National] Screen Play: 

Ayn Rand; from her N The Fountainhead. DPh: Robert 
Burks; AD: Edward Carrere; FE: David Weisbart; Sd: 
Oliver S. Garretson; DialogueD: Jack Daniels; SD: William 
Kuehl. SpFxD: William McGann -D; Edwin duPar, H.F. 
Koenekamp, John Holden -AD; Wardrobe: Milo Anderson; 
MUpArtist: Perc Westmore; Orch: Murray Cutter. M: Max 
Steiner. P: Henry Blanke. D: King Vidor. 

Gary Cooper, Patricia Neal. ¤ With Raymond Massey, 
Kent Smith, Robert Douglas, Henry Hull, Ray Collins, 
>Moroni Olsen, Jerome Cowan.< 
األســــطورة التــــى تجــــرى عــــن شــــباب الســــتينيات تقــــول أن جيــــوبهم 

، ســــــجائر  الــــــواقى الــــــذكرى:  ال يمكــــــن أن تخلــــــو مــــــن ثالثــــــة أشــــــياء
ـــــا أن .  ’ النبـــــع ‘، نســـــخة مـــــن روايـــــة  الماريوانـــــا المثيـــــر للفضـــــول هن

ـــد هـــذه تعـــود لمـــا قبـــل عصـــرهم بـــأكثر مـــن ربـــع  روايـــة الكاتبـــة آيـــن ران
، فهـــو إمـــا أن يعلـــق بـــذاكرتك لألبـــد وربمـــا  فـــى هـــذاال غرابـــة .  قـــرن

هو رد الفعــــل النمطــــى فـــــى ـ  ، وإمــــا أن ال تكملــــه هــــذا  يغيــــر حياتــــك
ــــــــور األربعينيات ــــــــد جمه ــــــــك   ـ  حينهعن ــــــــل األفكــــــــار ركي ــــــــيلم مفتع كف

، يهـــــــاجم مجمـــــــل  المخطوطـــــــة مباشـــــــر واســـــــتفزازى بشـــــــكل صـــــــارخ
حتــــــى نضــــــعك أكثــــــر فــــــى  (النــــــاس ويصــــــمهم بالهمجيــــــة والتخلــــــف 

ــــــــالم ا ــــــــل فــــــــى أحــــــــد أف ــــــــولين كاي ــــــــك رأى المتحذلقــــــــة پ لصــــــــورة إلي
ــــــــع كــــــــالنبع ‘:  الســــــــبعينيات ــــــــا مضــــــــحك وفظي ــــــــدس .  ) ’ تقريب مهن

معمــــارى يــــؤمن بالعصــــرية المطلقــــة فــــى تصــــميماته الخاليــــة تمامــــا مــــن 
، وأن الشـــــكل  ، وبـــــأن البنـــــاء كـــــائن حـــــى متكامـــــل الرواســـــب التراثيـــــة
ة هـــــو ناطحـــــات ، ومـــــن ثمـــــة فأنســـــب شـــــىء عـــــاد نـــــابع مـــــن الوظيفـــــة

ـــــروزات  ـــــن أى زخـــــارف أو ب ـــــة م الســـــحاب مســـــتقيمة الخطـــــوط الخالي
لهـــــــذا ال يقبـــــــل أى تعـــــــديل علـــــــى تصـــــــميماته ويعتـــــــزل . أو شـــــــرفات 

، لكـــن  البطلـــة صـــحفية معماريـــة تعجـــب بـــه.  مفضـــال العمـــل اليـــدوى
ــــديها إحجــــام دائــــم عــــن كــــل شــــىء أو شــــخص يعجبهــــا ألن الحــــب  ل

ذى يعتمــــد أمزجــــة العامــــة  تتــــزوج مــــن صــــاحب الجريــــدة الــــ.  عبوديــــة
، ثــــم ينقلــــب فجــــأة إعجابــــا بالبطــــل  كدســــتور لصــــحيفته النيــــو يوركيــــة

النهايــــة تفجيــــر البطــــل لمشــــروع .  الــــذى حطمتــــه الجريــــدة قبــــل قليــــل
، وترافعـــــه فـــــى المحكمـــــة عـــــن  إســـــكان شـــــعبى عـــــدلوا تصـــــميماته لـــــه

المبالغــــــــة فــــــــى األداء والحــــــــوار األشــــــــبه بحــــــــرب .  مفهــــــــوم اإلبــــــــداع



٣٦٥  

مـــــــا نجمـــــــت فعـــــــال عـــــــن شـــــــىء مـــــــن ضـــــــعف الحرفيـــــــة ، رب خطابيـــــــة
، لكــــن المؤكــــد أنهــــا دعمــــت التــــأثير الكلــــى  الســــينمائية لــــدى الكاتبــــة

ـــــــداد  لفـــــــيلم مؤكـــــــد الفلســـــــفية وربمـــــــا الوحيـــــــد الـــــــذى يجـــــــاهر باإلعت
ـــــه بحكـــــم  ـــــرفض المجتمـــــع ويحتقـــــره ألن ـــــذات العبقريـــــة وي المطلـــــق بال

ـــــرة تشـــــم.  التعريـــــف نفســـــه شـــــىء ســـــوقى ل األعمـــــاق الفلســـــفية المثي
ـــــة وإرضـــــاء الجمـــــاهير  ـــــة أساســـــية كالديموقراطي رفضـــــه لمفـــــاهيم أميركي

، لصـــــالح الفـــــرد المطلـــــق اإلنســـــان الـــــذى ال يعنيـــــه  وحريـــــة الصـــــحافة
هــــو أيضــــا فــــيلم .  ، هــــو نفســــه ســــوى إعجــــاب شــــخص واحــــد بعملــــه

ــــة  ــــه ذا طبيعــــة مطلقــــة تفتــــرض حتمي ــــه وكون ــــداع وآليات عــــن تعريــــف اإلب
ــــن المصــــلحة أو الكســــب الشخصــــ ــــيس مهمــــا .  ىتجــــرده م ــــل ل بالمث

، لكـــــن هـــــذا  مـــــن الجـــــائز أن يخـــــدمهم (أن يخـــــدم اإلبـــــداع النـــــاس 
أو ربمـــــا -إجمــــاال المبـــــدع الفـــــرد شــــبه مـــــالك .  ) لــــيس ضـــــروريا فيـــــه

ــــــا -إلــــــه ، فقــــــط هدفــــــه  ، ال تعــــــالى وال ضــــــغينة منــــــه تجــــــاه أحــــــد هن
، أو ببســـاطة نحـــن أمـــام فـــيلم  األســـمى مـــن عملـــه هـــو اإلبـــداع نفســـه

كـــذلك ورغـــم كـــل مـــا ســـبق هـــو فـــيلم يـــرى فـــى .  وجـــودى مبكـــر جـــدا
نفـــــس الوقـــــت فـــــى العلـــــم واآلليـــــة والهندســـــية والنمطيـــــة أشـــــياء أرقـــــى 

ـــاطفى ـــك الكـــائن الغوغـــائى الع وهـــو مـــن ثمـــة .  مـــن اإلنســـان نفســـه ذل
، أو مـــــا  مــــن األفــــالم النــــادرة الداعيــــة لمرجعيــــة عليــــا للعلــــم والتقنيــــة

إن جــــــاز ’  عليــــــاالمــــــادة ال ‘قــــــد نســــــميه بكلمــــــات فلســــــفية مرجعيــــــة 
، أن العلـــم للعلـــم والفـــن  وحصـــيلة كـــل هـــذه األشـــياء وتلـــك.  التعبيـــر

أيضـــــا وعلـــــى ذكـــــر .  ، وال شـــــىء للمجتمـــــع للفـــــن واإلنســـــان لنفســـــه
ــــــد المجتمــــــع  ــــــثال (تمجي ــــــى الشــــــيوعية والفاشــــــية م ــــــن  ) ف ــــــى م ، يبق

األفكــــار المثيــــرة فيمــــا بــــين الســــطور أن الديمقراطيــــة ال تختلــــف كثيــــرا 
ــــــــــديولوچيتينعــــــــــن هــــــــــاتين األ ــــــــــى كــــــــــل  ي ، فالشــــــــــىء األساســــــــــى ف

ـــــرن العشـــــرين  ـــــات اإلنســـــانية فـــــى الق ـــــذ الثـــــورة  (المجتمع أو ربمـــــا من
ــــردة  ــــم الحــــديث ’  اإلنســــانية ‘الفرنســــية كبدايــــة ال ــــى تقنيــــات العل عل

،  هـــــو تمجيـــــد الســـــوقة)  ، إن جـــــاز أيضـــــا التعبيـــــر والثـــــورة الصـــــناعية
، ألنهــــــا  وإن كانــــــت ســــــلطة المــــــال أرحــــــم مــــــن ســــــلطة الديماجوجيــــــة
أخيــــرا .  ربمــــا تســــتطيع تحويــــل نفســــها نحــــو الحقيقــــة فــــى محطــــة مــــا

أو  (، ربمـــــا يكـــــون هـــــذا أول فـــــيلم طوائـــــف بمعنـــــى الكلمـــــة  وبكلمـــــة
لــــــيس مضــــــحكا تــــــبجح الحركــــــات والموجــــــات الســــــينمائية األوروبيــــــة 
ـــــــى المـــــــوت  ـــــــت حت ـــــــى أن خنق ـــــــذ الســـــــتينات إل ـــــــى استشـــــــرت من الت

ـــــى بالدهـــــا ـــــد ، بأنهـــــا مخت صـــــناعات الســـــينما ف ـــــة والتجدي رعـــــة الذاتي
ـــــب والحريـــــة وســـــينما المؤلـــــف  ـــــخ…والتجري ؟ الحقيقـــــة أنهـــــا لـــــم  إل

، وتأكيـــدا  تقـــدم قـــط فيلمـــا ال بهـــذه الجـــودة وال حتـــى بهـــذا التطـــرف
  . ) لم تقدم فيلما بجارى كووپر
  النجمة الملتهبة 

Flaming Star 
  ق م ١٠١)   ت  ( ١٩٦٠أميركا 

M: Cyril J. Mockridge. DPh: Charles G. Clarke. AD: 
Duncan Cramer, Walter M. Simonds. SD: Walter M. Scott, 
Gustav Berntsen. E: Hugh S. Fowler. S: Clain Huffaker, 
Nunnally Johnson; Based on the N: Clair Huffaker. P: 
David Weisbart. D: Don Siegel. 

Elvis Presley, Steve Forrest, Barbara Eden, Dolores del 
Rio, John McIntire, Rudolph Acosta, Karl Swenson, Ford 
Rainey, Richard Jaeckel, Anne Bentor, L.Q. Jones. Douglas 
Dick, Tom Reese, Marian Goldina. 

صـــــــخرة  “بخـــــــالف  (أفضـــــــل أفـــــــالم بريســـــــلى فـــــــى نظـــــــر النقـــــــاد 
شـــــاب .  رن، إنمـــــا ويســـــت لـــــيس كوميـــــديا ولـــــيس غنائيـــــا.  ) ” الزنزانـــــة

،  ، ممــــزق مــــا بــــين قتــــل الهنــــود ألســــرة بيضــــاء صــــديقة نصــــف هنــــدى
ـــود مـــن المـــذابح ـــه الهن ـــا يتعـــرض ل ـــين م ـــد  وب ـــه لتحدي ، وإلحـــاحهم علي

  .  موقفه
   ٢/١ ٢نجوم الحفل 

House Party 2 
  ق م ٩١)  إى إتش إى  ( ١٩٩١أميركا 

New Line. This film is dedicated to the loving memory of 
Robin Harris ‘POPS’. ¤. AscP: Pat Golden. ExcMSup: 
Louil Silas, Jr. MComp: Vassal Benford. CD: Ruth E. 
Carter. PD: Michelle Minch. E: Joel Goodman. DPh: 
Francis Kenny. Co-P: Suzanne Broderick. ExcP: Janet 
Grillo. Based on Chrs Created: Reginald Hudlin. S: Rusty 
Cundieff and Daryl G. Nickens; St: Rusty Cundieff. P and 
D: Doug McHenry and George Jackson.  ↑ SpThanks: 
Reginald and Warrington Hudlin. Exc in Charge of P: 
Deborah Moore. 

Kid ’n Play -[Christopher Reid, Christopher Martin]. ¤. 
Full Force. Tisha Campbell. Iman. Queen Latifah. Georg 
Stanford Brown. Helen Martin. William Schallert. Tony 
Burton, Louie Louie. Intrd: Kamron -as Jamal. WithSpApr: 
Tony! Toni! Toné!, and Ralph Tresvant. And Martin 
Lawrence -as Bilal.  ↑ Bowlegged Lou, Paul Anthony, B-
Fine, D. Christopher Judge, George Anthony Bell, Eugene 
Allen, Daryl M. Mitchell, Randy Harris, Angela Nicholson, 
Christopher Michael, Barry Diamond, Chance Langton, 
Alice Carter, Anjul Nigam, George Fisher, Hazel Todd 
Lane, William S. Murray, Amber McIntyre, Mark ‘Wiz’ 
Eastmond, Guy Margo. Dancers: Jimmy Hamilton, Michael 
F. Ball, Vernon Jackson, Derek Jurano, Derek A. Knight. 
[UC: Whoopy Goldberg]. 

حفـــــــــل  “اســـــــــتطراد أضـــــــــعف للفـــــــــيلم الصـــــــــغير فـــــــــائق الحيويـــــــــة 
نجــــــوم  “انظر ـ  ، والســــــابق الســــــتطراد آخــــــر أفضــــــل قلــــــيال  ” منزلــــــى

بالرحيــــل الــــواقعى للممثــــل روبــــين  (كيــــد يفقــــد والــــده .  ” ٣الحفــــل 
، وهـــو اآلن فـــى أول  ) هـــاريس الـــذى يفتـــتح الفـــيلم بلوحـــة إهـــداء لـــه

ــــــة ــــــام دراســــــته الجامعي ــــــالى بتقــــــديم نفســــــيهما لصــــــاحبة .  أي ــــــه پ يقنع
يعتــــــذر .  ) الموديــــــل الســـــوداء الحســــــناء إيمـــــان (شـــــركة تســـــجيالت 

ــــث يت ــــپالى حي ــــرر هــــى ب ــــد بســــبب الدراســــة وتغ ضــــح أنهــــا نصــــابة كي
وتســــتحوذ منــــه علــــى الشــــيك الــــذى كــــان كيــــد ســــيدفع بــــه مصــــروفاته 

،  بقيــــــة الفــــــيلم تــــــذهب فــــــى كيفيــــــة تــــــدبير المصــــــروفات.  الدراســــــية
ــــالطبع  ــــاد للسلســــلة’  حفــــل الپاچامــــا ‘ومنهــــا ب ــــذى نظمــــه  المعت ، وال

دور حليـــة للنجمـــة .  األصـــدقاء ســـرا لـــيال فـــى إحـــدى قاعـــات الكليـــة
ــــدبيرج كال ــــاس فــــى الســــماءهــــووبى جول ــــذى يحاســــب الن ،  شــــخص ال

متخــــذة صــــورة عميــــد كليــــة يظهــــر لكيــــد فــــى الكــــوابيس ويعنفــــه علــــى 
  . تقصيره فى الدراسة واالنضباط

  
  : نادى الزوجات

  ’ !  أنجح فيلم سخيف العنوان فى تاريخ السينما ‘
   ٢/١ ٣نجوم الحفل 

House Party 3 
  ق م ٩٣)  إى إتش إى  ( ١٩٩٤أميركا 

New Line. C: Robi Reed, >Tony Lee and Sandrea Reed.< 
MSup: Dawn Solér. M: David Allen Jones. CD: Mel 
Grayson. PD: Simon Dobbsi. E: Tom Walls. DPh Anghel 
Decca. ExcPs: Doug McHenry, George Jackson, Janet 
Grillo. Based on Chrs Created: Reginald Hudlin. St: David 
Tomey ans Takashi Bufford. S: Takashi Bufford. P: Carl 
Craig. D: Eric Meza.  AscP: Helena Echegoyen; Exc in 
Charge of PostP: Joe Fineman. Chor: Russell Clark. 
AdditidnalM: Chuckii Booker. 

Kid ’n Play -[Christopher Reid, Christopher Martin]. ¤. 
Angela Means. Khandi Alexander. Bernie Mac. David 
Edward, Ketty Lester. Freez Luv, Anthony Johnson. TLC 
-as ‘Sex as a Weapon’ -[Tionne ‘T-Boz’ Watkins, Lisa ‘Left 
Eye’ Lopes, Rozonda ‘Chilli’ Thomas]. And Michael 
Colyar -as Showboat. SpApr: Tisha Campbell.  ↑ Ftr: Roy 
Fegan, Daniel Gardner, Gilbert Gottfried, Eddie Griffin, 
Bobby Mardis, Reynaldo Rey, Simply Marvalous, Joe 
Torry, Jimmy Woodard. Immature, Michael Andrew Shure, 
Shireen Crutchfield. 

شــــبه متواصــــلة مــــع )  راپ وريجــــى وخالفــــه (نمــــر موســــيقية ســــوداء 
ى فــــــى سلســــــة الملــــــونين بالكامــــــل الناجحـــــــة هــــــذا االســــــتطراد الثــــــان

نجــــوم  “و”  حفــــل منزلــــى “انظر ـ  والصــــاخبة موســــيقيا واجتماعيــــا معــــا 
ــــد ‘ . ” ٢الحفــــل  ــــة وتمويلهــــا ’  كي ــــزال يســــعى الســــتكمال الفرق ال ي

، فـــى ذات الوقـــت الـــذى وقـــع فيـــه فـــى الحـــب  ’ پـــالى ‘ مـــع شـــريكه
الثالثـــــة  أبنـــــاء أخيـــــه األطفـــــال.  ومقـــــدم علـــــى حفـــــل عزوبيـــــة تقليـــــدى

، ومــــــن ثمــــــة يتعهــــــدون بــــــأن يســــــير الحفــــــل  يحرمــــــون مــــــن الحضــــــور
أســــخن حفــــل ممكــــن مــــن حيــــث :  حســــب مــــا خططــــوا لــــه بالضــــبط

هــــذا .  وكــــل شــــىء آخــــر…الفتيــــات والموســــيقى كمــــا يفهمونهــــا هــــم 
، لكــــــن ربمــــــا  يجعــــــل العــــــم المحتــــــرف وفرقتــــــه فــــــى موقــــــف مخجــــــل
ــــة ــــة الموهوم ــــاح لحــــل مشــــاكل هــــذه الفرق الذع  مشــــهد!  يكــــون المفت

ال ينســــى لصــــديقة البطلــــة تقــــرأ عليهــــا بحثــــا فــــى مجلــــة عــــن الحيــــاة 
  . انظر الجزء الثانى بذات العنوان.  الجنسية بعد عام من الزواج

  مدام شالطة —نجوى 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . يحيى العلمى:  إخراج

،  ، عــــزة جمــــال الــــدين ، محمــــود الجنــــدى ، شــــريهان فريــــد شــــوقى
ــــــايزة كمــــــال ــــــد المــــــنعم ، حســــــين الشــــــربينى ف ، نعيمــــــة  ، صــــــبرى عب

  . ، ماجدة ذكى ، سمير وحيد الصغير
تســـــقط مـــــع ابـــــن المليـــــونير .  فتـــــاة جامعيـــــة ريفيـــــة شـــــديدة التطلـــــع

، تبــــدأ فــــى االنتقــــام  ، وحــــين يتــــزوج عليهــــا ، ثــــم تتــــزوج األب شــــالطة
، كــــان متوقعــــا لــــه  فــــيلم انفتــــاح اقتصــــادى روتينــــى.  بكشــــف مفاســــده
ـــــــرنجـــــــاح جمـــــــاه ـــــــة  يرى أكب ـــــــة الشـــــــديدة لرواي ، بمراعـــــــاة الجماهيري

وحيـــــد غـــــازى الحافلـــــة بـــــالجنس والدســـــائس وكـــــل مشـــــهيات عصـــــر 
عــــزة جمــــال الــــدين هــــى كــــل العــــرض فــــى دور .  االنفتــــاح االقتصــــادى

  . الزوجة الثانية الماكرة اللعوب األنيقة
   ٢/١نحن بشر 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٥مصر 
  . ةإبراهيم عمار :  إخراج

، محمــــــــــود  ، علويــــــــــة جميــــــــــل ، دريــــــــــة أحمـــــــــد هـــــــــدى ســــــــــلطان
  . ، لطفى الحكيم ، رياض القصبجى ، حسين عيسى المليجى

الشـــــرير محمـــــود المليجـــــى تائـــــب هـــــذه المـــــرة ويبحـــــث عـــــن عمـــــل 
يضــــطر للعمــــل لــــدى صــــاحبة الحانــــة هــــدى .  واالســــتقرار فــــى زواجــــه

ـــــــك ســـــــلطان ـــــــتهم بقتلهـــــــا بعـــــــد ذل ـــــــدة يميزهـــــــا .  ، وي ميلودرامـــــــا جي
، وواقعيـــــة جـــــو الليـــــل أمـــــا مـــــا عـــــدا ذلـــــك  تمثيـــــل لـــــألدوار الرئيســـــةال

  . فيخص هواة الدموع المنهمرة فقط
  نحن الرجال الطيبون 

  ق أأ ٩٣)   س ( ١٩٧١مصر 
.  إبـــــراهيم الـــــوردانى:  قصـــــة.  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما

مجــــــــدى :  مهنــــــــدس المنــــــــاظر.  أحمــــــــد لطفــــــــى:  ســــــــيناريو وحــــــــوار
ميشـــــــــيل :  موســـــــــيقى.  حيـــــــــى عبـــــــــد الجـــــــــوادم:  مونتـــــــــاچ.  ناشـــــــــد
رمــــــزى :  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد الســــــالم موســــــى:  إنتــــــاج.  يوســــــف
  . إبراهيم لطفى:  إخراج.  إبراهيم

  . ، صالح نظمى ، إبراهيم خان ، شويكار فؤاد المهندس
، ويــــــدعى العمــــــى حتــــــى يلفــــــت  ممثــــــل يحــــــب موجهــــــة تليفـــــــزيونية

ــــب نظرهــــا ــــه المقل ــــرد ل ــــه ت ــــد أن تحب ــــديا ركيكــــة متوســــطة كو .  ، بع مي
  . التسلية

  نحن ال نزرع الشوك 
  ق أأ ١١٧)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

.  أفــــالم رمســــيس نجيــــب]  المؤسســــة المصــــرية العامــــة للســــينما [
.  أحمــــــــد صــــــــالح:  ســــــــيناريو.  يوســــــــف الســــــــباعى:  قصــــــــة وحــــــــوار

.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  حلمــــى عــــزب:  مهنــــدس الــــديكور
.  عبـــــد الحلـــــيم نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  لظـــــاهرىفـــــؤاد ا:  موســـــيقى
  . حسين كمال:  إخراج

ـــــــل شـــــــادية ـــــــق ، محمـــــــود ياســـــــين ، صـــــــالح قابي ،  ، ســـــــميحة توفي
ــــــار عــــــدلى كاســــــب ،  ، وفيــــــق فهمــــــى ، ميمــــــى جمــــــال ، كريمــــــة مخت
، محمــــــد  ، اعتــــــدال شــــــاهين ، روحيــــــة خالــــــد ، أميــــــرة ســــــهير توفيــــــق

  . ، أحمد الجزيرى ، كوثر العسال عثمان
، فـــــى سلســـــلة مـــــن المآســـــى االجتماعيـــــة  رامـــــا الفتـــــاة اليتيمـــــةميلود

تبــــدأ بالنشــــل وهــــى طفلــــة .  ، مــــن قصــــة يوســــف الســــباعى والعاطفيــــة
، ثـــم العمـــل  ، والحمـــل واالنجـــاب مـــن البلطجـــى ثـــم العمـــل كخادمـــة

ــــذى يجعلهــــا عشــــيقته ــــاء ال ــــم يتركهــــا فــــى خدمــــة أحــــد األثري ــــم  ، ث ، ث
ــــدعارة ، و  زواج مــــن بلطجــــى آخــــر طــــامع فيمــــا تملــــك ــــى ال هكــــذا حت

، وأعطتـــــه جاذبيـــــة  المبالغـــــات جـــــاءت فـــــى صـــــالح الفـــــيلم!  والمـــــوت
  ! ملحوظة

  نداء الحب 
  ق أأ ١٠٠)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٥٦مصر 
  . إلهامى حسن:  إخراج

،  ، نــــور الــــدمرداش ، حســــين ريــــاض ، زهــــرة العــــال شــــكرى ســــرحان
  . ، هرمين ، كوثر توفيق عبد المنعم إبراهيم

ــــام الرومانســــى ــــدة الفكــــرة والجــــو الع ــــة جي ، لكــــن  ميلودرامــــا عاطفي
أســــــتاذ بكليــــــة اآلداب ينشــــــر قصــــــة .  التنفيــــــذ والتمثيــــــل أقــــــل كثيــــــرا

، وتنشـــــــأ عالقـــــــة حـــــــب عـــــــن طريـــــــق التليفـــــــون مـــــــع فتـــــــاة  مسلســـــــلة
  . ، معتقدا أنها إحدى تلميذاته مشلولة

  نداء الدم 
  ]  فـيديو  [ق م  ١٠٠)    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . س إسماعيل يسي:  إخراج
، صـــــبرى  ، ناهـــــد ســـــمير ، حســـــين الشـــــربينى ، هشـــــام ســـــليم نـــــورا

  . عبد المنعم
ــــــاح االقتصــــــادى ــــــدايات االنفت ــــــر مــــــن أثريــــــاء ب ــــــزنس كبي .  رجــــــل بي

يــــدمر .  كبيــــر يريــــد الــــزواج مــــن ســــكرتيرته التــــى تحــــب قريبهــــا الريفــــى
، الـــــــذى يبـــــــدأ بعـــــــد خروجـــــــه  ، ويلفـــــــق تهمـــــــة للفتـــــــى األول األســـــــرة
تطــــــــور تقــــــــانى جديــــــــد بالنســــــــبة .  ام بــــــــالغ الدمويــــــــةمسلســــــــل انتقــــــــ

  . ، فقط إن خفض كمية أفالمه إلى النصف للموجه
   نداء الشيطان 

A View to a Kill 
  ق م ١٣١)   س/  إى إتش إى ( ١٩٨٥بريطانيا 

  . ” دعوة للقتل “:   ف
 [United Artists] Danjaq Inc and United Artists Company. 

2ndUD and DPh: Arthur Wooster; SecondUnitD and Ph: 
Willy Bogner. SpFxSup: John Richardson; PSup: Antony 
Waye. UMg: Jrs Rose; PAst: Douglas Nickmes. AD: John 
Fewen; SD: Crspan Sallis. E: Peter Davies.; SdE: Colin 
Mlller. CD: Emma Porteous; C: Debbie McWilliams. DPh: 
Alan Hume. Main Title Designed: Maurice Binder. PD: 
Peter Lamont. MCompAndCond: John Barry. The Song 
Perf: Duran Duran; Comp: Duran Duran and John Barry. 
AscP: Thomas Pevsner. S: Richard Maibaum and Michael 
G. Wilson. P: Albert R.B. and Michael G. Wilson. D: John 
Glen. 

Roger Moore. ¤. Str: Tanya Roberts. Grace Jones. Patrick 
Macnee. And Christopher Walken. With Patrick Bauchau, 
David Yip. Desmond Llewelyn, Robert Brown, Walter 
Gotell, Lois Maxwell, Geoffrey Keen. Willoghby Gray, 
Manning Rewood, Alison Doody, Fapillon Soo Soo; <and 
Fona Fullerton.> 

الفــــــيلم رقــــــم .  أحـــــد أفضــــــل وأحلـــــى وأمتــــــع أفـــــالم چــــــيمس بونـــــد
ـــــــارة  ١٥ ـــــــع مـــــــن مشـــــــاهد النشـــــــاط وكـــــــل اإلث ، يـــــــأتى بمســـــــتوى رفي

ــــادة ــــة الحبكــــة  المعت ــــد عليهــــا هــــذه المــــرة مصــــداقية وجدي ــــه يزي ، لكن
ولكــــن .  ، حيــــث لــــم تعــــد مجــــرد عــــالم مجنــــون يــــدمر العــــالم العلميــــة
،  ذو ذكـــــــاء شـــــــديد نتيجـــــــة أبحـــــــاث دءوب لعـــــــالم ألمـــــــانى شـــــــخص

ويريــــــد اآلن احتكــــــار صــــــناعة الرقاقــــــات الميكروويــــــة وهــــــى العناصــــــر 
ـــــــة والحواســـــــيب ـــــــة لألجهـــــــزة األلكتروني ـــــــق  األولي ـــــــك عـــــــن طري ، وذل
ــــا ــــة كاليفورني ــــدمير وادى الســــيليكون بوالي ــــا .  ت ــــة أم هــــذه حبكــــة علمي

ــــــــارة الحبكــــــــة األخــــــــرى ــــــــر إث ــــــــة ، هــــــــى التركي ، واألكث ــــــــة الجيولوجي ب
ـــــل  ـــــق تحوي ـــــدميره عـــــن طري ـــــى يفتـــــرض الفـــــيلم إمكانيـــــة ت للـــــوادى والت

ــــة ــــرة معين ــــاه بحي ــــرتس رائعــــة الجمــــال طبعــــا.  مي ــــل  روب ، ووولكــــن ممث
، وروچــــــــر مــــــــوور فبــــــــه كــــــــل المزايــــــــا والعيــــــــوب  موهــــــــوب بالتأكيــــــــد

  ! ، أما السمراء چونز فدورها أصال ضعيف المعتادة
  نداء العشاق 

  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
ـــــــيلم [ ـــــــالم محمـــــــد عفيفـــــــى]  دوالر ف ـــــــد الحـــــــى :  قصـــــــة.  أف عب

:  حــــــوار.  ، وجيــــــه نجيــــــب عبــــــد الحــــــى أديــــــب:  ســــــيناريو.  أديــــــب
:  مهنــــدس المنــــاظر.  رشــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  بهجــــت قمــــر

مـــــدير .  فـــــؤاد الظـــــاهرى:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  أنطـــــون بـــــوليزويس
  . يوسف شاهين:  إخراج.  لىألفـيزى أورفانيل:  التصوير

ــــــد  ، فريــــــد شــــــوقى ، شــــــكرى ســــــرحان برلنتــــــى عبــــــد الحميــــــد ، عب
  . ، رفيعة الشال ، توفيق الدقن الغنى قمر

ــــة ــــل تحــــول يوســــف شــــاهين للموضــــوعات الرنان ، يقــــدم  مباشــــرة قبي
معالجـــــة .  هـــــذا الفـــــيلم التقليـــــدى الـــــذى يثبـــــت فيـــــه جدارتـــــه كموجـــــه

عــــن غازيــــة لعــــوب تفــــر مــــن ”  صــــراع تحــــت الشــــمس “ملتهبــــة مــــا لـــــ 
ــــــــات  انتقــــــــام زوجهــــــــا ــــــــى عالق ــــــــدخل ف ــــــــدة ت ــــــــدة الجدي ، وفــــــــى البل

إيقــــــاع متــــــدفق وتمثيــــــل .  ، حتــــــى تبــــــدأ المجــــــازر الحتميــــــة متشــــــابكة
.  متــــــوهج لجميــــــع األبطـــــــال يشــــــدك بقــــــوة حتـــــــى الدقيقــــــة األخيـــــــرة



٣٦٦  

حـــــاول التمتـــــع بـــــه ألقصـــــى قـــــدر كـــــذروة موجـــــه كـــــان ســـــيكون عظـــــيم 
  . قالشأن لو استمر فى ذات الطري

   ٢/١النداهة 
For Whom the Wind Calls 

  ق م ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٥مصر 
ـــــالم ماجـــــدة ـــــس.  د:  قصـــــة.  أف :  ســـــيناريو وحـــــوار.  يوســـــف إدري
.  عطيــــــة محمــــــد:  إدارة اإلنتــــــاج.  ، عاصــــــم توفيــــــق مصــــــطفى كامــــــل

موســــــــيقى .  نهـــــــاد بهجـــــــت:  مهنـــــــدس الـــــــديكور ومنســـــــق المنــــــــاظر
نصــــرى عبــــد :  كبيــــر مهندســــى الصــــوت.  إبــــراهيم حجــــاج:  تصــــويرية
عبــــــد :  مــــــدير التصــــــوير.  رشــــــيدة عبــــــد الســــــالم:  مونتــــــاچ.  النــــــور

  . حسين كمال:  إخراج.  الحليم نصر
:  والضـــــــيفتان.  إيهـــــــاب نـــــــافع.  شـــــــكرى ســـــــرحان.  ¤.  ماجـــــــدة

ســــــلوى .  ، ســــــهير البــــــارونى منــــــى جبــــــر.  شــــــويكار.  ميرفـــــــت أمــــــين
، نعيمـــــــــة  لشـــــــــربينى، حســـــــــين ا ، عبـــــــــد العلـــــــــيم خطـــــــــاب محمـــــــــود
، نبيلـــــة  ، عزيـــــز حـــــافظ ، هـــــانم محمـــــد ، ســـــيف اهللا مختـــــار الصـــــغير
  . قابيل

ربمـــا لـــو بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد فـــى ترجمـــة أكثـــر ســـينمائية لروايـــة 
،  علــــى أيــــة حــــال.  ، لكــــان للفــــيلم شــــأن آخــــر يوســــف إدريــــس.  د

ـــــة  ـــــاة ريفي نحـــــن أمـــــام فـــــيلم جـــــاد الموضـــــوع ينـــــاقش ســـــراب حلـــــم فت
ماجـــدة أفضـــل قلـــيال مـــن إيهـــاب .  لنهايـــة الفاجعـــة لهـــذا، وا بالمدينـــة
ـــــافع ـــــأس بهـــــا ن ـــــألق المؤكـــــد فهـــــو  ، ومشـــــاهد األحـــــالم ال ب ، أمـــــا الت

  . ، الزوج الطيب لشكرى سرحان
   ٢/١الندم 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٧٨مصر 
.  فيصــــــل نــــــدا:  قصــــــة وســــــيناريو وحــــــوار.  أفــــــالم جمــــــال التــــــابعى
نهــــــاد :  مهنـــــدس الـــــديكور.  ةجمـــــال ســــــالم:  الموســـــيقى التصـــــويرية

جمـــــال :  مـــــدير التصـــــوير.  صـــــالح عبـــــد الـــــرازق:  مونتـــــاچ.  بهجـــــت
  . نادر جالل:  إخراج.  التابعى

ـــــد شـــــوقى ـــــورا فري ـــــرازق ، مصـــــطفى فهمـــــى ، ن ـــــد ال ـــــراهيم عب ،  ، إب
  . ، أسامة عباس ، نعيمة الصغير عبد المنعم إبراهيم

اآلن .  مــــلفتــــاة فقيــــرة تصــــبح شــــديدة التطلــــع بعــــد فصــــلها مــــن الع
، وال حتــــــى  ال ترضـــــى بالمهنـــــدس الـــــذى أحبتــــــه وال ببلطجـــــى القريـــــة

هـــــذا ســـــيودى بـــــالطبع .  بالكهـــــل الثـــــرى الـــــذى عملـــــت لديـــــه خادمـــــة
ـــــــة ماســـــــاوية ـــــــوان لنهاي ـــــــوحى العن ـــــــى األقـــــــل كمـــــــا ي ـــــــا .  ، عل ميلودرم
  . ، لكن مسلية لهواة النوع صارخة غير مقنعة

  نزوة 
  ق م ١١٠)   س / لورد ( ١٩٩٦مصر 

ـــــــــانين  [ ـــــــــانين اتحـــــــــاد الفن كوريكـــــــــت ]  ؛ النصـــــــــر اتحـــــــــاد الفن
ياســــر :  موســــيقى.  بشــــير الــــديك:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  للســــينما

ــــد الــــرحمن ــــاچ.  عب محســــن :  مــــدير التصــــوير.  ســــعيد الشــــيخ:  مونت
  . على بدرخان:  إخراج.  نصر

  . ، شيرين رضا ، يسرا أحمد زكى
، للخبطــــــــة  بيــــــــرةمعالجــــــــة مصــــــــرية متواضــــــــعة رغــــــــم األســــــــماء الك

ـــــــة الكالســـــــية قبلهـــــــا بتســـــــع ســـــــنوات  ـــــــة محتومـــــــة ‘األميركي ’  جاذبي
ـــــام عاشـــــقة “ [ ـــــالطبع بعـــــد  (أفضـــــل األشـــــياء أداء يســـــرا .  ] ” انتق ب

، وأســـــوأها وجـــــه رضـــــا المتبلـــــد  ) تحاشـــــى المقارنـــــة مـــــع جلـــــين كلـــــوز
مــــثال المشــــهد  (، والتــــى فشــــل بــــدرخان بالكامــــل فــــى توجيههــــا  دومــــا

، ال تعلـــــــم إذا كانـــــــت هـــــــى  يســـــــرا بالمســـــــدسالـــــــذى تهـــــــددها فيـــــــه 
، وال نهايــــــــة لمثــــــــل هــــــــذه  تالطفهــــــــا أم تخــــــــدعها أم مــــــــذعورة منهــــــــا

أمـــا أهـــم األشـــياء فهـــى تقـــديم الخمـــور بكثافـــة وطبيعيـــة .  ) المشـــاهد
، األمــــر الــــذى كانــــت الســـــينما  بــــين معظــــم الشخصــــيات وبــــال إدانـــــة

أحمـــــد زكـــــى يمـــــارس .  المصـــــرية قـــــد هجرتـــــه بســـــبب المـــــد الـــــدينى
هنــــا هــــو مهنــــدس تعمــــل .  ســــتظرافه المعتــــاد لكــــن دون فعاليــــة كبيــــرةا

، ويمـــــارس هـــــو الجـــــنس لليلـــــة مـــــع مصـــــورة  زوجتـــــه مصـــــممة إعالنيـــــة
، فـــــى ذات الوقـــــت التـــــى تبـــــدأ  فوتوجرافيـــــة جميلـــــة متوســـــطة العمـــــر

ــــا ــــى مســــاعدتها مهني ــــه ف ــــى نحــــو .  زوجت لكــــن هــــذه تظــــل تطــــارده عل
.  تهــــــا بتهربــــــه منهــــــا، معتقــــــدة أنهــــــا تحبــــــه وأنــــــه دمــــــر حيا وسواســــــى

تجهــــض جنينهــــا وتحــــاول االنتحــــار ثــــم تحــــرق ســــيارته وتخطــــف ابنتــــه 
، حيــــث يــــأتى أكثــــر  وتــــذهب لتهــــددهم جميعــــا بمســــدس فــــى منــــزلهم

، مشـــــهد النهايـــــة بـــــالغ الضـــــعف وشـــــبه  األشـــــياء ركاكـــــة فـــــى الفـــــيلم
الكارثـــــــــة الحقيقيـــــــــة أن .  الكاريكـــــــــاتورى لـــــــــدى المقارنـــــــــة باألصـــــــــل

،  تهــــــــى دون مــــــــوت المــــــــرأة الوسواســــــــيةاألحــــــــداث ال يمكــــــــن أن تن
ــــــاريخ !  لكــــــنهم أنهــــــوا الفــــــيلم دون هــــــذا ــــــون جــــــدا جــــــدا فــــــى ت قليل

ــــــــاس مــــــــن الســــــــينما  الســــــــينما المصــــــــرية مــــــــن ارتقــــــــوا لدرجــــــــة االقتب
  . هذا الطاقم ليس منهم.  األميركية

   ٢/١النزوة المدمرة 
Impulse 

  ق م ١٠٩)  إى إتش إى  ( ١٩٩٠أميركا 
Warner Bros. C: Glenn Daniels. MComp: Michel 

Colombier. FE: John W. Wheeler. PD: William A. Elliott. 
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<Theresa Russell. ¤.> Jeff Fahey. George Dzundza. Alan 
Rosenberg, Nicholas Mele. Eli Danker. Charles 
McCaughan. Lynne Thigpen, Shawn Elliot.  Ftr: Tom 
Dahlgren, Angelo Fiffe, Christopher Lawford. 
ــــيس مهمتهــــا أن تضــــع نفســــها محــــل  ــــوس أنچل ــــى ل شــــرطية ســــرية ف

م لحســــاب شــــرطة إغــــواء اآلخــــرين فــــى األمــــاكن العامــــة للقــــبض علــــيه
)  فيهــــــى (، تقــــــع فــــــى غــــــرام شــــــرطى قــــــادم مــــــن نيــــــو يــــــورك  األداب

لمالحقـــــــة شـــــــاهد هـــــــرب مـــــــن الشـــــــهادة بعـــــــد ســـــــرقة مبلـــــــغ صـــــــفقة 
ضـــــنك الحـــــال وعـــــدم :  بالهـــــا مشـــــغول بأشـــــياء عـــــدة.  مخـــــدرات مـــــا

األمــــان وتفكيرهــــا الــــدائم فــــى قــــدرتها علــــى إغــــواء الجميــــع بينمــــا هــــى 
ـــــــا ـــــــول.  محرومـــــــة عاطفي ـــــــك  بالصـــــــدفة تجـــــــرب قب ـــــــن ذل اإلغـــــــواء م

، وتصــــــبح  ، الــــــذى يقتــــــل بعــــــد لحظــــــات وتحــــــتفظ بنقــــــوده الشــــــاهد
الواقـــــع أنـــــه دراســـــة .  هـــــدفا للقاتـــــل ولتحـــــرى رئيســـــها لـــــزج الســـــلوك

مثيــــرة وعميقــــة لشخصــــية ال تعــــرف مــــا تريــــد وممزقــــة بــــين نــــوازع عــــدة  

، هــــــذا فــــــى إطــــــار حبكــــــة تشــــــويق مثيــــــرة  كلهــــــا خيــــــرة بشــــــكل عــــــام
ـــــة راســـــ ـــــل مـــــؤثر مـــــن الفاتن ، ولمســـــة شـــــجن وأجـــــواء ليليـــــة  يللوتمثي

  . خاصة تغلف الفيلم
   ٢/١النساء 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . نادية حمزة:  إخراج
ـــــوى بوســـــى ، نجـــــاح  ، ماجـــــدة زكـــــى ، محمـــــود ياســـــين ، ليلـــــى عل
  . الموجى

ربــــــه بيــــــت .  محاميــــــة متزوجــــــة مــــــن ناشــــــر جــــــاد ال يكســــــب كثيــــــرا
ـــــة ـــــع زو  جامعي ـــــة بالســـــطوح م ـــــى غرف ـــــيش ف ـــــظ، تع ـــــة .  جهـــــا الف موظف

ـــــزوج المراهـــــق هـــــؤالء هـــــن .  تعـــــيش فـــــى شـــــقة الزوجـــــي مـــــع أخـــــى ال
.  ، وكــــــل مــــــنهن تنتظــــــره انقالبــــــات دراميــــــة حــــــادة ومأســــــاوية النســــــاء

نمـــاذج وأفكـــار طيبـــة فـــى أول فـــيلم لناديـــة حمـــزة يحمـــل كلمـــة نســـاء 
ـــــــه ، لكـــــــن تظـــــــل مخطوطتهـــــــا وتوجيههـــــــا ليســـــــا بالشـــــــىء  فـــــــى عنوان
  . المثالى تقانيا
   رجال نساء بال

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٥٣مصر 
  . يوسف شاهين:  إخراج

، كمــــــــــال  ، هــــــــــدى ســــــــــلطان ، عمــــــــــاد حمــــــــــدى مــــــــــارى كــــــــــوينى
  . الشناوى

ـــة بمـــا فـــى ذلـــك التنـــافس  مجموعـــة مـــن العـــداوات داخـــل أســـرة ريفي
ـــــؤدى لصـــــفاء  السياســـــى ـــــن نشـــــوء قصـــــة حـــــب ت ـــــع م ، لكنهـــــا ال تمن

ــــة ــــع فــــى النهاي ــــق اجتمــــاعى موضــــوعها ميلودرامــــا ت.  أحــــوال الجمي علي
، لكنهــــــا مطعمــــــة بثيمــــــات عاطفيــــــة وأحيانــــــا   األساســــــى هــــــو التزمــــــت

  . كوميدية جعلتها محببة ككل
   ٢/١نساء بال غد 

  ق م ١٠١)   رينبو  ( ١٩٧٠لبنان ح 
.  ميشـــــال تـــــامر:  مونتـــــاچ بوزيتيـــــف.  أفـــــالم أنـــــور الشـــــيخ ياســـــين

.  حســـــام الـــــدين مصـــــطفى:  ؛ ســـــيناريو فيصـــــل نـــــدا:  قصـــــة وحـــــوار
؛ المنـــــتج  أديـــــب جـــــابر:  اإلنتـــــاج.  غســـــان هـــــارون:  مـــــدير التصـــــوير

  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  فؤاد صالح الدين:  المنفذ
ناهـــــد .  عـــــادل أدهـــــم.  نيللـــــى.  حســـــن يوســـــف.  ســـــميرة أحمـــــد

ــــــــانى.  < عصــــــــمت محمــــــــود >،  يســــــــرى ــــــــنجم اللبن غســــــــان :  وال
  . < على دياب:  مع >،  مطر

:  فــــى عالقــــات عاطفيــــة متعــــددة ) حســــن يوســــف (طبيــــب شــــاب 
ـــأى )  ناهـــد يســـرى (صـــديقته  ـــه ب ـــود الحفـــاظ علي ـــه بشـــدة وت ـــى تحب الت
،  ) ألســــــباب لــــــن يوضــــــحها الفــــــيلم قــــــط (، بينمــــــا يتجاهلهــــــا  ثمــــــن

ـــــرى لكـــــن عـــــاجز جنســـــيا  ـــــزنيس ث عـــــادل /  نيللـــــى (وزوجـــــة رجـــــل  بي
، رغـــــــم تعلقـــــــه  ) ! فجـــــــأة (عالقـــــــة الحـــــــب هـــــــذه تنمـــــــو .  ) أدهـــــــم

مقبلـــــة علـــــى مـــــوت إجبـــــارى )  ســـــميرة أحمـــــد (ه بمريضـــــة قلـــــب لديـــــ
إســـــناد الـــــدور .  وتختفـــــى حتـــــى ال تفســـــد عالقتـــــه بصـــــديقته األصـــــلية

األول للرقيقـــــة الجميلـــــة ناهـــــد يســـــرى جعلـــــه أكثـــــر األدوار مصـــــداقية 
حبكـــة النهايـــة قتـــل الـــزوج لزوجتـــه ثـــم .  فـــى فـــيلم بـــال مصـــداقية ككـــل
ـــــة ـــــدي للصـــــديقة واختطـــــاف الثالث ـــــى مالبســـــات كلهـــــا ت .  ن البطـــــل، ف

ــــروت وضــــواحيها لكــــن كــــل شــــىء مصــــرى بالكامــــل  األحــــداث فــــى بي
  ! وكأنه يدور فى القاهرة

  نساء تحت الطبع 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٦مصر 

:  مونتــــاچ.  محمــــد عثمــــان:  قصــــة وســــيناريو وحــــوار.  فريــــدم فــــيلم
ــــــــدس الــــــــديكور.  جــــــــالل مصــــــــطفى ــــــــاد بهجــــــــت:  مهن مــــــــدير .  نه

  . نيازى مصطفى:  إخراج.  على خير اهللا:  التصوير
ـــؤاد ، عـــادل أدهـــم ، ســـهير رمـــزى حســـين فهمـــى ، زيـــن  ، نجـــوى ف

،  ، عزيــــــــزة حلمــــــــى ، الســــــــيد راضــــــــى ، رجــــــــاء صــــــــادق العشــــــــماوى
  . ، سيد أحمد ، سالمة ألياس إبراهيم سكر

.  ، يعتــــــدى زعــــــيم أحــــــديهما علــــــى فتــــــاة صــــــراع عصــــــابتى تهريــــــب
اع ولكـــــــــــن خطيبهـــــــــــا الســـــــــــابق وصـــــــــــديقته ينجحـــــــــــان فـــــــــــى االيقـــــــــــ

  . مطاردات ومغريات أخرى فى فيلم ركيك مفتعل.  بالعصابتين
   ٢/١نساء چيك 

Jake’s Women 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 

M: David Shire. E: David Simmons. PD: Fred Harpman. 
DPh: James Glennon. Co-P: Robert Bennett Steinbauer. 
ExcP: Robert Halmi, Sr. TP: Neil Simon. Based on the Play: 
Neil Simon. P and D: Glenn Jordan. 

Alan Alda. Anne Archer. Lolita Davidovich. Julie Kavner. 
Mira Sorvino. Joyce van Patten. Kimberly Williams. ¤. 
كوميـــــــديا مســـــــرحية لـــــــم تـــــــتخلص مـــــــن أى مـــــــن مســـــــرحيتها لـــــــدى 

قـــــط علـــــى الحـــــوار المتـــــدفق جيـــــد تحويلهـــــا إلـــــى الشاشـــــة وراهنـــــت ف
كاتــــب ومــــدرس أدب نيــــو يــــوركى تمــــر زيجتــــه الثانيــــة بفتــــور .  الكتابــــة

، فيحــــاول تجربــــة  تــــرى زوجتــــه أن حلهــــا أن يفترقــــا لمــــدة ســــتة شــــهور
ـــــه ـــــه الســـــابقة وابنت ـــــع زوجت ـــــال م ـــــى الخي ـــــالعيش ف ـــــاء  حظـــــه ب ، أو بلق

ــــدأ يواعــــدها ــــة.  صــــديقة أخــــرى ب ــــة لكــــن طريف ، أن الفــــيلم   بنيــــة غريب
ـــبطالت يتخللهـــا دومـــا دخـــول  ـــين إحـــدى ال ـــه وب كلـــه هـــو المناقشـــة بين
شخصــــية ثالثــــة مــــن المــــذكورات أو غيــــرهن كأختــــه أو طبيبتــــه النفســــية 

، ومــــن هــــذا األســــلوب تــــأتى معظــــم  أو أحيانــــا معنــــا نحــــن المشــــاهدين
هــــذا يرســــم الســــمة الــــرئيس لــــه أن كــــل النــــاس حولــــه هــــم .  الكوميــــديا

و عـــدلها كمـــا يفعـــل بشخصـــيات شخصـــيات قصصـــية يـــود لـــو كتبهـــا أ
ـــــــه ـــــــوى الضـــــــمنى اآلخـــــــر أن كـــــــل هـــــــوالء شخصـــــــيات .  روايات المحت

مؤلفــــة ويعذبــــه ككاتــــب قــــدر األلــــم واإلهمــــال الــــذى يشــــعر أنــــه ســــببه 
إنــــه عمــــل خــــاص عــــن مرحلــــة عقليــــة خاصــــة ال يعرفهــــا ســــوى .  لهــــا

الكتــــاب النجيبــــين حيــــث يصــــلون للشــــعور التلقــــائى والعميــــق والــــدائم 
ســــايمون الــــذى ال تكــــف قــــط .  هــــى إال قصــــة أخــــرىبــــأن الحيــــاة مــــا 

األفكــــار التــــى يســــتخرجها مــــن حياتــــه ككاتــــب أضــــاف لرصــــيده وألول 
  . مرة جائزة إيمى ألحسن تمثيلية تليفـزيونية

  نساء حائرات 
Waiting to Exhale 

  ق م ١١٢)   س/  مور  ( ١٩٩٥أميركا 
Twentieth Century Fox. C: Jaki Brown-Karman. CD: Judy 

L. Ruskin. OM: Kenneth ‘Babyface’ Edmonds. E: Richard 
Chew. PD: David Gropman. DPh: Toyomichi Kurita. ExcP: 
Terry McMillan and Ronald Bass. Based upon the N: Terry 
McMillan. S: Terry McMillan & Ronald Bass. P: Ezra 
Swerdlow and Deborah Schindler. D: Forest Whitaker.  ↑ 
ScrOrch and Cond: William Ross. 

↔ Whitney Houston. ↔ Angela Bassett. ↔ Lela Rochon. 
↔ Loretta Devine. ↔ ¤§. Gregory Hines. Dennis Haysbert. 
Mykelti Williamson. Michael Beach. Leon. Donald 
Adeosun Faison. Wendell Pierce. Jeffrey D. Sams.  ↑ Jazz 
Raycole, Brandon Hammond, Kenya Moore, Lamont 
Johnson, Wren T. Brown, Theo, Ken Love, Graham 
Galloway, Starletta duPois, Shari L. Carpenter, Thomas R. 
Leander, Cordell Conway, Lee Wells, Jr., Hope Brown, 
Delaina Mitchell, Luis Sharpe, Joseph S. Myers, Ezra 
Swerdlow, Ellin laYar, Patricia Anne Fox, Wally Bujack. 
[UC: Wesley Snipes, Kelly Preston]. 
النســـــــخة الســـــــوداء الكبيـــــــرة واألولـــــــى بهـــــــذا الحجـــــــم مـــــــن أفـــــــالم 

األولــــــــى .  الصــــــــداقة النســــــــائية المعروفــــــــة باســــــــم الســــــــينما األنثويــــــــة
كولورادو إلــــى ـ   قادمــــة مــــن دينيفـــــر)  نجمــــة الغنــــاء ويتنــــى هيوســــتون (

،  ، أمـــال فـــى حيـــاة جديـــدة وصـــداقة رجاليـــة جديـــدة أريزوناـ  فينـــيكس 
ـــــــل ـــــــم يكـــــــن أفضـــــــل أو أســـــــوأ مـــــــن ذى قب ـــــــة .  لكـــــــن األمـــــــر ل الثاني

ــــــة لكنهــــــا حــــــين تضــــــطر لطــــــرد زوجهــــــا تفاجــــــأ بأنــــــه )  باســــــيت ( ثري
الثالثـــــــة .  اســـــــتولى علـــــــى كـــــــل شـــــــىء وتبـــــــدأ معركـــــــة قضـــــــائية ضـــــــده

اول التمســــك عبثــــا بصــــديقها الســــكير تحــــ)  روشــــون األكثــــر جمــــاال (
ــــــره ــــــة ديفـــــــاين (الرابعــــــة .  وتحلــــــم بتغيي تكتشــــــف أن زوجهــــــا )  البدين

ـــــة الجنســـــية ـــــدخلون .  تحـــــول للثنائي ـــــل هـــــاينز وســـــنايپس ي النجـــــوم مث
ـــــن  ـــــدون أفضـــــل م ـــــة ويب ـــــة والثاني ـــــين الرابع ـــــاة البطلت ـــــى حي ـــــب ف بالترتي

ـــــا فـــــى ال يمثلـــــون حـــــال حق ـ  وهو مغـــــزى الفيلمـ  ســـــابقيهم لكـــــنهم  يقي
ــــــى علــــــى صــــــداقات نســــــوية  ــــــى يفضــــــل لهــــــا أن تنبن ــــــاة المــــــرأة الت حي

ــــه يســــتحق المشــــاهدة مــــن .  محضــــة ــــيس بالعمــــل الفــــائق لكن ككــــل ل
أول أفـــــالم .  ، وتماســـــك فكرتـــــه وموضـــــوعه أجـــــل بطالتـــــه المحببـــــات

دور حليـــــــة للموجـــــــه الكهـــــــل .  الممثـــــــل فوريســـــــت ويّتيكـــــــر كموجـــــــه
  . المونت چونسون يعود به لمهنته األصلية

  نساء خلف القضبان
  ق م ١٢٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٦مصر 
  . نادية حمزة:  إخراج
ــــل ، فــــاروق الفيشــــاوى بوســــى ــــور ، ســــناء جمي ، صــــفاء  ، ســــماح أن
، مجـــــدى  ، يوســـــف فـــــوزى ، محمـــــد الســـــقا ، عفـــــاف رشـــــاد الســـــبع
  . ، ألفت سكر صبحى

ـــــاة ســـــجانة شرســـــة علـــــى عالقتهـــــا ببنتيهـــــا  موضـــــوع .  إنعكـــــاس حي
، مـــن النوعيــــة النســــائية التـــى تهــــتم بهــــا هــــذه  فســــى ذكــــىإجتمـــاعى ون
ـــــــدى.  الموجهـــــــة ـــــــذ ســـــــردى تقلي ـــــــوق بشـــــــكل  التنفي ـــــــل متف ، والتمثي

،  ، وبوســــى البنـــــت الكبــــرى المتطلعـــــة ســـــناء جميــــل الســـــجانة:  عــــام
، وســـــماح أنــــــور الفتــــــاة  حتـــــى تلــــــف األيـــــام بهــــــا ســــــجينة أمـــــام أمهــــــا

  . الجادة
  نساء صعاليك 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩١مصر 
  . نادية حمزة:  إخراج

، تحيــــة   ، صــــفاء الســــبع ، فيفــــى عبــــده ، ســــماح أنــــور ســــهير رمــــزى
ـــــــى شـــــــعير كاريوكـــــــا ـــــــى  ، ميمـــــــى جمـــــــال ، تهـــــــانى راشـــــــد ، ليل ، ليل
:  ؛ الطفلـــــة ، أنجيـــــل آرام ، رانيـــــا فـــــتح اهللا ، آمـــــال الزهيـــــرى يســـــرى

  . سارة إلياس
ــــدون أدوار لل ــــد ب ــــه الفــــيلم المصــــرى الوحي واحــــد .  رجــــالينفــــرد بأن

، تقـــــدم فيــــــه بغيــــــر إثــــــارة كبيــــــرة   ناديــــــة حمــــــزة”  نســــــاء “مـــــن أفــــــالم 
.  كالعــــادة قصــــة بــــال طعــــم الكــــل فيهــــا مــــذنبون ولــــيس الرجــــال فقــــط

فتـــــاة تكتشـــــف أن الرجـــــل الـــــذى كانـــــت تحبـــــه يخـــــون زوجتـــــه وتـــــزوج 
تعمـــــل هـــــى .  األســـــوأ أن هـــــذه األخيـــــرة تخونـــــه بـــــدورها.  مـــــن أخـــــرى

، لكــــن هنــــاك  أن يعــــود لهــــا حبيبهــــاوصــــديقة عمرهــــا الحميمــــة علــــى 
ـــــدة ـــــة !  مفاجـــــأة خيانـــــة جدي ـــــة وراء مبـــــدأ دورات الخيان لـــــو هنـــــاك رؤي

ـــــا شـــــابه هـــــذه ـــــى اإلنســـــان المعاصـــــر أو م ،  ، مـــــثال كشـــــىء أصـــــيل ف
  . لكان فيلما ذا شأن

   نساء صغيرات 
Little Women 

  ق م ١١٤)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Columbia [Di Novi Pictures]. Based on the N: Louisa M. 

Alcott. Co-P: Robin Swicord. CD: Colleen Atwood. M: 
Thomas Newman. Nicholas Beauman. PD: Jan Roelfs. DPh: 
Geoffrey Simpson, A.S.C. S: Robin Swicord. P: Denis 
diNovi. D: Gillian Armstrong. 

Str: Winona Ryder. ¤. Gabriel Byrne. Trini Alvarado. 
Samantha Mathis. Kirsten Dunst. Claire Danes. Christian 
Bale. Eric Stoltz. Mary Wickes. And Susan Sarandon. 
روايــــــة لــــــويزا مــــــاى ألكــــــوت المحببــــــة لــــــدى األميــــــركيين علــــــى مــــــر 

ـــــدافئ لقـــــيم األســـــرة ـــــى  العصـــــور لتناولهـــــا ال ـــــى قـــــدمت أيضـــــا ف ، والت
إليزابيــــث تــــايلور وچانيــــت ليــــى وميــــرى فــــيلم نــــاجح لچــــون ألليســــون و 

، وكـــــذا فـــــيلم ومسلســـــل تليفــــــزيونى  ١٩٤٩آســـــتور وأخريـــــات عـــــام 
أســــرة مــــن النيــــو إنجالنــــد يرحــــل عائلهــــا للمشــــاركة .  فــــى الســــبعينيات

ــــة ــــى الحــــرب األهلي ــــاة  ف ــــع مصــــاعب الحي ، وتواجــــه األم وبناتهــــا األرب
ح رايــــــدر هــــــى چــــــو التــــــى تكــــــاف.  بــــــروح التعــــــاون واألمــــــل والصــــــالبة

ــــــة ــــــات ذاتهــــــا ككاتب ــــــروزا إلثب ــــــر ب ، وســــــط  ، وهــــــى الشخصــــــية األكث
ســـــاراندون هـــــى األم مصـــــدر القـــــوة الحقيقيـــــة .  طـــــاقم رائـــــع بالكامـــــل

مخطوطـــــــة بارعـــــــة تمامـــــــا نجحـــــــت فـــــــى إضـــــــفاء بعـــــــض .  للجميـــــــع
ــــــة  اللمســــــات المعاصــــــرة بميــــــزان ذهبــــــى يجعــــــل القصــــــة أكثــــــر منطقي

  . دون أن تستشعر أنها غيرت شيئا من األصل
AAN: As (Ryder); OScr; CD. 



٣٦٧  

  نساء ضائعات 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٧٥مصر 

قصــــــــة وســــــــيناريو .  أوليمبيــــــــا فــــــــيلم]  أفــــــــالم حســــــــن يوســــــــف [
ـــــدير التصـــــوير.  فيصـــــل نـــــدا:  وحـــــوار :  إخـــــراج.  خالـــــد هـــــارون:  م

  . حسام الدين مصطفى
، ناهـــــد  ، عـــــادل أدهـــــم ، نيللـــــى ، حســـــن يوســـــف ســـــميرة أحمـــــد

  . مطر، غسان  يسرى
، مريضـــــــة  خطيبـــــــة ال يحبهـــــــا:  رجـــــــل وثـــــــالث عالقـــــــات نســـــــائية

،  تطــــورات داميــــة.  ، زوجــــة خائنــــة يلقــــى بنفســــه فــــى أحضــــانها يحبهـــا
ــــة ســــعيدة ــــا ســــينمائيا يــــذكر.  لكــــن نهاي ــــق نجاحــــا جماهيري ــــم يحق ،  ل

  . ، والسبب هو افتقاد اإلقناع رغم كل األسماء الكبيرة
  نساء ضد القانون 

  ق م ١٠٠)  س/   زالحجا ( ١٩٩١مصر 
  . نادية حمزة:  إخراج
،  ، سوســــن ربيــــع ، ســــوزانا ، عايــــدة ريــــاض ، يوســــف شــــعبان نــــورا

،  ، أحمـــــد أبـــــو عيبـــــة ، ألفـــــت ســـــكر ، ربيـــــع الصـــــغير إبـــــراهيم نصـــــر
، حمــــــدى  ، فوزيــــــة األنصــــــارى ، أمــــــين عنتــــــر حســــــنى عبــــــد الجليــــــل

  . بتشان
علــــى  ، يركــــز هــــذه المــــرة ناديــــة حمــــزة”  نســــاء “واحــــد مــــن أفــــالم 

ــــدى المقارنــــة مــــع أفالمهــــا األخــــرى ، هــــى أن  فكــــرة متبلــــورة نســــبيا ل
ــــالم الجريمــــة ــــودون النســــاء لع ــــذين يق ــــزوج .  الرجــــال هــــم ال راقصــــة تت

.  مـــــن صـــــاحب الملهـــــى فيســـــتغلها دون علمهـــــا فـــــى تهريـــــب الـــــذهب
ــــــــيم ــــــــل أث ــــــــاجر عملــــــــة وقات ،  أختهــــــــا تكتشــــــــف أيضــــــــا أن زوجهــــــــا ت

  . وتنويعات أخرى مشابهة
   ٢/١ى نساء فى حيات

  ق أأ ٨٣)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
قصـــــة وســـــيناريو .  أفـــــالم يحيـــــى شـــــاهين]  منتخبـــــات بهنـــــا فـــــيلم [

ـــــــاچ.  المهندسـ  حســـــــين حلمـــــــى :  وحـــــــوار ـــــــب:  مونت ـــــــر نجي .  ألبي
؛  محمـــــد فـــــوزى:  موســــيقى الرقصـــــة الشـــــرقية مهـــــداة مـــــن الموســـــيقار

ــــــرقص > ــــــى رضــــــا:  مــــــدرب ال ــــــاظر.  < عل ــــــدس المن حلمــــــى :  مهن
ــــــــاج.  بعــــــــز  ــــــــدير اإلنت ــــــــدير التصــــــــوير.  محمــــــــود حمــــــــدى:  م :  م

  . فطين عبد الوهاب:  إخراج.  فـيكتور أنطون
ــــــى شــــــاهين:  بطولــــــة ــــــد رســــــتم.  يحي والوجــــــه .  منيــــــرة ســــــنبل.  هن
ــــد ــــروت:  الجدي ــــدة ث ــــردوس .  رشــــدى أباظــــة:  باالشــــتراك مــــع.  زبي ف
ـــــــل.  محمـــــــد ـــــــال زكـــــــى >،  ســـــــناء جمي ـــــــة جمـــــــال امتث .  < ، روحي

، عبـــــــاس  ، إبـــــــراهيم محـــــــب ، عبـــــــد الغنـــــــى النجـــــــدى محمـــــــد نبيـــــــه
ــــراهيم حشــــمت الــــدالى ــــنجم .  ، فــــاروق علــــى ، طلعــــت عــــالم ، إب وال
  . سراج منير:  الكبير

ــــاول عصــــامى ــــاة مق ــــى حي ــــالث نســــوة ف ــــه .  ث ــــاألولى جارت يعجــــب ب
ويخطبهـــــا مــــع تمنـــــع منهـــــا لشخصـــــه وحـــــب )  زكـــــى رســـــتم (الشــــعبية 
ــــــه ــــــة وهــــــ لثروت ــــــدى أول أزم ــــــم تتركــــــه ل ــــــن ث ــــــه ، وم ــــــراق مخازن ى احت

يــــــــدرك تفاهتهــــــــا )  منيــــــــرة ســــــــنبل (الثانيــــــــة أرســــــــتقراطية .  وإفالســــــــه
وأخيـــرا .  وحســـيتها ولـــيس أكثـــر حيـــث لـــم يعجبهـــا فيـــه ســـوى وســـامته

، فكانــــت  التــــى رعتــــه فــــى مرضــــه)  زبيــــدة ثــــروت (الممرضــــة الرقيقــــة 
خلـــــــيط متوســـــــط الفعاليـــــــة مـــــــن .  أول امـــــــرأة مخلصـــــــة فـــــــى حياتـــــــه

، لكـــــــن طـــــــاقم التمثيـــــــل الكبيـــــــر  الجتماعيـــــــةالكوميـــــــديا والمـــــــواعظ ا
  . أول أفالم زبيدة ثروت.  أعطاها وزنا طيبا

  نساء فى المدينة 
  ق م ٧٥)   س/   الليثى ( ١٩٧٧مصر 

ـــــة فـــــيلم]  هـــــيمن فـــــيلم [ حســـــين :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  نادي
مـــــاهر عبـــــد :  مهنـــــدس الـــــديكور.  فتحـــــى داوود:  مونتـــــاچ.  حلمـــــى
ــــور ــــىهــــانى :  موســــيقى.  الن ــــدير التصــــوير.  مهن ــــراهيم:  م ــــزى إب .  رم
  . حلمى رفلة:  إخراج

،  ، نجــــوى صــــالح ، مديحــــة كامــــل ، ميرفـــــت أمــــين حســــين فهمــــى
ــــــــــب  ، علــــــــــى جــــــــــوهر ، نجــــــــــوى فــــــــــؤاد محمــــــــــود المليجــــــــــى ، أدي

ــــــدين الطرابلســــــى ــــــى ال ــــــى يســــــرى ، ســــــمير ول ــــــل ، ليل ،  ، فــــــؤاد خلي
ســــــــعاد :  بــــــــدون ائتمــــــــان . [ ، محمــــــــد الــــــــدفراوى محمــــــــود كامــــــــل

  .  ] ، رجاء الجداوى ، برلنتى عبد الحميد سنىح
ــــــــق تهمــــــــة لموظــــــــف اكتشــــــــف بعــــــــض  درامــــــــا ترقــــــــب ، عــــــــن تلفي
،  ولكـــــــــــن صـــــــــــحفية تهـــــــــــتم بـــــــــــاألمر.  ، ويســـــــــــتقيل االختالســـــــــــات

،  وبمســــــاعدته وعــــــن طريــــــق ســــــكرتيرة المــــــدير التــــــى كانــــــت متواطئــــــة
ـــــه ـــــه رتيـــــب وروتينـــــى.  ينجحـــــان فـــــى إثبـــــات براءت ـــــر  توجي ـــــر مثي ، وغي

ـــــد .  بشـــــكل عـــــام ـــــد الحمي ـــــى عب ـــــة لســـــعاد حســـــنى وبرلنت ظهـــــور حلي
  . ورجاء الجداوى فى مشهد لعرض أزياء

  نساء الليل 
  ق م ١٣٢)   س/  بيتش ( ١٩٧٣مصر 

أفــــــالم كمــــــال ]  الهيئــــــة العامــــــة للســــــينما والمســــــرح والموســــــيقى [
أحمــــد عبــــد :  ســــيناريو وحــــوار.  كمــــال الشــــناوى:  قصــــة.  الشــــناوى
موســـــــــــيقى .  فتحـــــــــــى داود:  مونتـــــــــــاچ.  ، فيصـــــــــــل نـــــــــــدا الوهـــــــــــاب
ــــــــدير التصــــــــوير.  عمــــــــر خورشــــــــيد:  تصــــــــويرية .  كمــــــــال كــــــــريم:  م
  . حلمى رفلة:  إخراج

،  ، حســــــــن يوســــــــف ، نيللــــــــى ، كمــــــــال الشــــــــناوى ناهــــــــد شــــــــريف
  . ، وداد حمدى ، عزيزة حلمى غسان مطر

، كمــــــا  يــــــدمر حيــــــاة فتــــــاة طيبــــــة)  ؟ بــــــال قلــــــب (فنــــــان تشــــــكيلى 
ــــه ــــة تحب ــــب غاني ــــ.  يكســــر قل ــــالطبع ل ــــاب ــــوه فنان .  م نفهــــم لمــــاذا جعل

ــــرادات  ١٩٧٣هــــذا أنجــــح أفــــالم :  فقــــط معلومــــة واحــــدة وتجــــاوز إي
  ؟ هل ألن الفيلم يعرف من عنوانه!  حمام المالطيلى والسكرية
  نساء محرمات 

  ق أأ ١٢٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٩مصر 
ــــــالم فرحــــــات وطــــــاهر للســــــينما  [ ــــــع األف ــــــالم ]  الشــــــرق لتوزي أف

:  ؛ ســـــــيناريو أمـــــــين يوســـــــف غـــــــراب:  ة وحـــــــوارقصـــــــ ↑.  االتحـــــــاد
:  ؛ األغــــانى مــــن كلمــــات ، أمــــين يوســــف غــــراب محمــــود ذو الفقــــار

ــــــر مــــــراد:  ؛ تلحــــــين فتحــــــى قــــــورة ــــــاظر.  مني ــــــدس المن ــــــاس :  مهن عب
أنــــــــــدريا  [ـ  أنــــــــــدريا زانــــــــــديليس :  ؛ مهنــــــــــدس الصــــــــــوت حلمــــــــــى
ــــــديلس ــــــز جــــــاد:  ؛ مســــــاعد المخــــــرج ] زان ــــــد العزي :  ؛ المصــــــور عب

:  ؛ مـــــديرا اإلنتـــــاج ألبيـــــر نجيـــــب:  المونتـــــاچ.  لعظـــــيمعـــــادل عبـــــد ا
ــــوح كامــــل مــــدكور ــــد :  مــــدير التصــــوير.  ، محمــــد أبــــو الفت محمــــد عب

  . § محمود ذو الفقار:  إخراج.  العظيم
ـــــة ↑ ـــــار هـــــدى ســـــلطان:  بطول ؛ باالشـــــتراك مـــــع  ، صـــــالح ذو الفق

؛  أمينـــــة رزق:  ؛ والممثلـــــة القـــــديرة حســـــين ريـــــاض:  الممثـــــل الكبيـــــر
ـــــد:  مـــــع > ، محمـــــد  حســـــين عســـــر >،  ، وداد حمـــــدى آمـــــال فري

  .  < < ، محسن حسنين ، فيفى سعيد شوقى
ـــــأخرى  ميلودرامـــــا عاطفيـــــة وجنســـــية ـــــذى يتـــــزوج ب ـــــزوج ال ، حـــــول ال

اآلن هـــذ .  ، فتنجـــب لكـــن مـــن قريـــب لـــه شـــاب مـــن أجـــل االنجـــاب
تطــــــورات مأســــــاوية .  الشــــــاب يريــــــد الــــــزواج مــــــن ابنــــــة هــــــذه الســــــيدة

، رغـــــم أن غيـــــرة  لم قـــــوى الصـــــناعة بشــــكل عـــــامحــــادة تاليـــــة فـــــى فــــي
  . األم لم تكن موضوعا جديدا آنذاك

  النساء واألطفال لهم األولوية 
Les Femmes et les Enfants d’Abord 

  ] بالفرنسية ؛  تليفـزيونى [ق م  ٧٩)   ت  ( ١٩٩٤فرنسا 
Osby Films; France 2 [TeleMunchen; RAI; Mate 

Productions]. P: Xavier Larere. …; ExcP: Liliane Watbled 
Guenoun. S: Sandra Joxe. OM: Gérard Torikian. D: Sandra 
Joxe. 

Anna Galiéna. ¤. With: Fédor Atkine. Roger Ibanez, 
Javier Albala, Mapi Galan, Pascal Aubier. The Children: 
Antoine Cousin, Heloïse Labrande, Mélisande Labrande. 
And the Participation of: Claudine Wilde, Dominique 
Besnehard, Mostefa Djadjam.  ↑ And inAlphOrder: Jean 
Abeillé, Françoise Ariel, Louisa Barbosa, Jean-Pierre 
Germain, Catherine Giron, Anne Kreis, Christian Larrande, 
Marie-Agnès Then, Laurent Suire. -[sic]. 

ســـــنة زواج أنهـــــا ضـــــجرت مـــــن  ١٥زوجـــــة شـــــابة تقـــــرر بعـــــد نحـــــو 
تــــدعوه .  زوجهــــا المشــــغول عنهــــا والــــذى يحتمــــل أنــــه يخونهــــا أيضــــا

ــــــــة لهــــــــا ــــــــال الثالث ــــــــرك األطف ــــــــى المــــــــرح .  لالنفصــــــــال وت ــــــــق ف تنطل
، كمـــــا تبـــــدأ حيـــــاة  والـــــرحالت والـــــرقص والغراميـــــات ومـــــا إلـــــى ذلـــــك

نحـــو لوحاتهــــا مهنيـــة كرســـامة تـــنجح بســـب شــــهوة المشـــترين نحوهـــا و 
، كــــــل ذلــــــك فقــــــط لتصــــــبح حــــــامال فــــــى طفــــــل رابــــــع مــــــن  الغامضــــــة

كوميـــديا نســـوية طريفـــة عـــن بطلـــة تشـــعر باختنـــاق .  صـــديقها الجديـــد
دائـــم وظلـــت تحلـــم طيلـــة عمرهـــا بنســـمة هـــواء نقـــى وأخيـــرا لـــم تجـــده 

ـــــا مـــــن الرجـــــال ‘ ـــــا .  ’ ســـــوى فـــــى فراشـــــها عنـــــدما يكـــــون خالي جاليين
المتمــــــــردة الطائشــــــــة الشــــــــهوانية متألقــــــــة فــــــــى دور الزوجــــــــة المرحــــــــة 

  .  والهشة والعاطفية كلها معا
  نساء وذئاب 

  ق أأ ١٠٥)   س ( ١٩٦٠مصر 
  .  حسام الدين مصطفى:  إخراج

، عبـــــــد المـــــــنعم  ، حســـــــن يوســـــــف ، عمـــــــاد حمـــــــدى هنـــــــد رســـــــتم
  . ، ياسمين ، محمد بدر الدين إسماعيل

، ولهـــــذا مشـــــبعة ومســــــلية جـــــدا لهــــــواة  ميلودرامـــــا أجيـــــال صــــــارخة
، ثــــم تــــرك ابنهــــا لتنهشــــه  خادمــــة ريفيــــة اغتصــــبها اإلقطــــاعى.  لنــــوعا

ــــذئاب ــــام.  ال ــــاهرة هــــدفها االنتق ــــا  تتحــــول لع ــــق كــــل م ــــل تحق ، وبالفع
ـــه ـــه كـــان  أرادت مـــن أجـــل الرجـــل وابن ، لكـــن بعـــد كـــل شـــىء يتضـــح أن

بفكـــر فـــى اللــــى  “انظـــر الفـــيلم الســــابق للموجـــه والبطلـــة !  ابنهـــا هـــى
  . المكررة فى الصورةبحثا عن األجزاء ”  ناسينى

  نستور بارما فى الجزيرة 
Nestor Burma dans l’Île 

  ] ؛ بالفرنسية تليفـزيونى  [ق م  ٨٩)   ت  ( ١٩٩٤سويسرا /   فرنسا
France 2; Television Suisse Romande. Based upon the B: 

Leo Malet Nestor Burma dans l’Île. S: Sylvie Coquart, 
Pascal Bancou. OM: Christian Gaubert. P: Eddy Cherki and 
Patrick Meunier. ExcP: Suisse Romande -Alain Bloch. D: 
Jean-Paul Murdy.  ↑ SongPerf: Karyne Michel. DPh: 
Claude Egger. Sd: René Sutterlin. AD: Serge Etter. 

With: Pierre Tornade, Géraldine Cotte. Bernard Alane, 
Christophe Bernard, Catherine Wilkening.  Guy Marchand 
-as Nestor Burma. Fedor Atkine -as Sandra Tedeschi. ↑ 
Maria Mettral, Roland Amstutz, Hubert Ravel, Arthur 
Grosjean, Aude Loring, Armen Godel, Nader Farman, 
Simon Muldry, N. Bourlon-Deluz, Jacques Nicola, Frédéric 
Landenberg, François Guye. 
مهرجـــــان لموســـــيقيين روس فـــــى جزيـــــرة فرنســـــية تتـــــوالى فيـــــه جـــــرائم 

هـــــذه المـــــرة يقبـــــل فرنســـــيات  (، والمحقـــــق الخصوصـــــى بارمـــــا  القتـــــل
فـــى النهايـــة يتضـــح أن .  يتحـــرى اللغـــز)  وروســـيات أيضـــا أثنـــاء عملـــه

ــــا ــــه أرق ــــؤ حفــــرت علــــى حبات ــــدة تســــعى وراء عقــــد لؤل م الســــلطة الجدي
ـــــــيتية وهــــــرب بهــــــا ضــــــابط  الحســــــابات الســــــرية لالســــــتخبارات السوف

.  ، هـــو الـــذى تنكـــر فـــى ذورة عازفـــة شـــهيرة لقـــرب شـــبهه منهـــا ســـابق
ـــــة هـــــذه الســـــيدة المســـــترجلة ـــــة علـــــى غراب ،  اإليحـــــاء يلـــــح مـــــن البداي

لكـــــــن حبكـــــــة االســـــــتخبارات حملـــــــت بعـــــــض المفاجـــــــأة فـــــــى درامـــــــا 
فــــى قالــــب الحكــــى  الغمــــوض متوســــطة اإلثــــارة هــــذه وبــــال تميــــز يــــذكر

  . هذا المختبر كثيرا من قبل
  نستور بارما والمسخ 

Nestor Barma et le Monstre 
  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٨٢)   ت  ( ١٩٩٤فرنسا 

France 2; Demo; SFP Production; TSR. Based on the B 
Nestor Barma et le Monstre: Léo Malet. Adaptation and 
Dialogues: Pascal Bancou, Alain Schwarzstein. OM: 
Christian Gaubert. P: Eddy Cherki and Patrick Meunier. D: 
Alain Schwarzstein. ␡ ↑ SongsPerf: Karyne Michel. 

With: Guy Marchand. ¤. With: Pierre Tornade, Géraldine 
Cotté. Michel Fortin, Patrick Guillemin. Sady Rebbot. 
Maria Meriko, Marie-Emmanuelle Lassègue, Marie-
Dominique Dessez. Charles Fathy, Stéphane Ferrara, 
Vincent Niclot.  ↑ Michel Debrane, Vincent Niclot, 
Philippe Sire, Guy Vérme, Didier Lafaye, Stephanie 
Lagarde, Denis Germain, Isabelle Gretty. AndInAlphOrder: 

: Sandrine Mannessier, Jean-Marc Mineo, Patrick Pellegrin, 
Marc Puech, Thierry Ragueneau. 
،  إحـــــدى مغـــــامرات المحقـــــق الخصوصـــــى الپاريســـــى نســـــتور بورمـــــا

ــــة ــــأن تصــــدم ســــيارة عامــــل توصــــيل يركــــب دراجــــة بخاري ، كــــان  تبــــدأ ب
أن ، وطلــــب منــــه قبــــل أن يلفــــظ أنفاســــه  مصــــابا للتــــو إثــــر اعتــــداء مــــا

مــــــن صــــــور كــــــان .  يحمــــــى امــــــرأة مــــــا فــــــى خطــــــر دون ذكــــــر اســــــمها
يحملهـــــــــــا يصـــــــــــل ألســـــــــــتوديو التصـــــــــــوير الـــــــــــذى يشـــــــــــتغل لحابـــــــــــه 

، ولزوجـــــة طبيـــــب أســـــنان   والمتخصصـــــة فـــــى صـــــور الجـــــنس الســـــادى
.  ، يفهـــم أنهـــا الضـــحية التـــى تحـــدث عنهـــا كهـــل فاتنـــة شـــابة ورقيقـــة

ـــة بالبحـــث عـــن لوحـــة ســـر  ـــالتوازى مـــع كـــل هـــذا تكلفـــه ســـيدة ثري قت ب
يلتقـــــى الخيطـــــان .  مــــن أختهـــــا العجـــــوز والتـــــى قتلــــت خـــــالل الســـــرقة

، لتبقــــى بعــــد  ويتضــــح أن الزوجــــة الرقيقــــة متورطــــة فــــى كــــل مــــا حــــدث
ذلـــــــك المهمـــــــة األصـــــــعب وهـــــــى تحديـــــــد الـــــــدور الحقيقـــــــى لزوجهـــــــا 
ـــــب المرمـــــوق وهـــــل محـــــرك أم شـــــريك أم مجـــــرد ضـــــحية حـــــب  الطبي

ــــاد مــــن ما.  لهــــذه الزوجــــة الشــــابة رشــــاند فــــى دور أداء طريــــف كالمعت
ـــا المحقـــق المـــرح الـــذكى ذواق النســـاء مالـــذى تغيـــب عنـــه بعـــض  بورم

، وكــــــذا كوتيــــــه فــــــى دور  البــــــديهيات أحيانــــــا بســــــبب هــــــذه األخيــــــرة
ســـــــكرتيرته الشـــــــقراء الغيـــــــور هيلـــــــين ال ســـــــيما وأن موضـــــــوع القضـــــــية 

، وتورنيـــــــد فــــــى دور قوميســـــــار الشـــــــرطة  هــــــذه المـــــــرة امــــــرأة جميلـــــــة
.  مــــــا خــــــرج بارمــــــا مــــــن الســــــجن قــــــطالبــــــدين الكهــــــل الــــــذى لــــــواله 

ـــــت للسلســـــلة ـــــاك بجانـــــب هـــــذا الطـــــاقم الثاب ، الســـــيجييه  كـــــذلك هن
  . التى قدمت دور المرأة الزعاف بسحر متميز

   ٢/١نشاطركم األفراح 
  ق م ١٢٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٨مصر 
  . محمد عبد العزيز:  إخراج
، حســــــن  ، أحمــــــد بــــــدير ، تحيــــــة كاريوكــــــا ، ســــــمير صــــــبرى يســــــرا

  . ، رجاء حسين ، أحمد غانم ، نعيمة الصغير صطفىم
ــــــق اجتمــــــاعى مســــــلية ــــــديا تعلي ، وبمســــــتوى فــــــوق المتوســــــط  كومي

، رغـــــــم أن شـــــــيئا فيهـــــــا ال يمكـــــــن أن يؤخـــــــذ علـــــــى محمـــــــل  تمثـــــــيال
ـــــان ال يجـــــدان شـــــقة.  الجـــــد ، يجـــــدان فرصـــــة للحـــــل  شـــــابان مخطوب

ـــــة ـــــزواج البطـــــل مـــــن امـــــرأة عجـــــوز ثري ـــــاة .  ب اآلن هـــــو مســـــتمتع بالحي
، لكــــــن منطــــــق كوميــــــديا  ، وخطيبتــــــه بــــــدأت تفقــــــد صــــــبرها لجديــــــدةا

  ! الفيلم البد وأن يأتى بنهاية سعيدة
  نشال رغم أنفه 

  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
قصــــة .  أفــــالم حســــن الصــــيفى]  األفــــالم المتحــــدة بيتــــرا فــــيلم  [

ــــل غــــالم ــــل غــــالم:  ســــيناريو.  نبي ــــد اهللا نبي ــــور عب ــــور :  حــــوار.  ، أن أن
فكــــــرى :  مونتــــــاچ.  حلمــــــى عــــــزب:  مهنــــــدس الــــــديكور.  بــــــد اهللاع

ـــــــــدير التصـــــــــوير.  رســـــــــتم حســـــــــن :  إخـــــــــراج.  محمـــــــــد عمـــــــــارة:  م
  . الصيفى

، نبيلـــــــة  ، عبـــــــد الخـــــــالق صـــــــالح ، أمـــــــين الهنيـــــــدى ناديـــــــة لطفـــــــى
ـــــدقن ، محمـــــود المليجـــــى الســـــيد ، حســـــن  ، زهـــــرة العـــــال ، توفيـــــق ال

ــــــــار إســــــــماعيل ــــــــور مــــــــدكور ، ســــــــيف اهللا مخت ــــــــى أضــــــــواء ثال.  ، أن ث
.  ، زيـــــــــــزى مصـــــــــــطفى زينـــــــــــب علـــــــــــوى:  الراقصـــــــــــات.  المســـــــــــرح
  . شفيق جالل:  المطرب

، مــــــن أجــــــل حافظــــــة  عصــــــابة تطــــــارد نشــــــاال خــــــارج مــــــن الســــــجن
يعثـــــــــر عليهـــــــــا مـــــــــن جديـــــــــد ويعيـــــــــدها لصـــــــــاحبتها النجمـــــــــة .  أوراق

، أعطاهـــــــا  كوميـــــــديا متوســـــــطة.  ، وتبـــــــدأ قصـــــــة الحـــــــب الســـــــينمائية
  . ، أمام نادية لطفى دى لهابعض الرونق نجومية أمين الهني
  النشاالت الفاتنات 

  ق م ٩٥)   س/  بيتش ( ١٩٨٥مصر 
  . محمود فريد:  إخراج
ــــــاروق الفيشــــــاوى بوســــــى ــــــار ، رغــــــدة ، ف ــــــة  ، حــــــاتم ذو الفق ، نبيل
ــــــار الســــــيد ــــــزى مصــــــطفى:  ، الراقصــــــة ، ســــــيف اهللا مخت ، أحمــــــد  زي
  . ، حسان ضياء الدين ، حسنى عبد الجليل دياب

ـــــاننشـــــالتان ت ـــــى حـــــب ضـــــابطى مباحـــــث فتتوب ـــــان بالصـــــدفة ف !  قع
  ! ؟ هل تريد تعليقا
  النشالة 

  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٨٥مصر 
  . حلمى رفلة:  إخراج

،  ، فتحيــــــة شــــــاهين ، حســــــن مصــــــطفى ، نيللــــــى محمــــــود ياســــــين
  . ، عماد حمدى عمر خورشيد

ــــرف النشــــل ــــرة مــــن أســــرة تحت ــــاة فقي ،  ، يحــــاول طبيــــب إنقاذهــــا فت
ـــــل  ـــــهوال تقب ـــــه ينشـــــغل بعمل ـــــزواج من ـــــل مـــــن ال ، وتعـــــود هـــــى  هـــــى بأق
كوميـــدراما اجتماعيـــة ثقيلــــة .  ، إلـــى مـــا قبـــل النهايـــة الســـعيدة للنشـــل

  ! بشكل عام
   ٢/١نشالة هانم 

  ق أأ ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٣مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

، فريـــــــــد  ، إســـــــــماعيل يـــــــــس ، كمـــــــــال الشـــــــــناوى ســـــــــامية جمـــــــــال
،  ، ريـــــاض القصــــــبجى ، ســـــراج منيـــــر ، منـــــى ، حســـــن فـــــايق شـــــوقى

  . ميمى شكيب
ـــــده  ـــــرى تقـــــيم عن ـــــة شـــــقيق ث ـــــدعى أنهـــــا ابن نشـــــالة عضـــــو عصـــــابة ت

، لكنهــــــا تحــــــب الشــــــاب الــــــذى يفتــــــرض إنــــــه  وتســــــرق ماســــــة ثمينــــــة
ـــة الثـــرى.  أخيهـــا ـــة يتضـــح إنهـــا نفســـها ابن فـــيلم كوميـــدى !  وفـــى النهاي

فـــــى حينـــــه .  استعراضـــــى ال يخلـــــو مـــــن الحيويـــــة فـــــى بعـــــض مشـــــاهده
رقــــص ســــامية جمــــال تحســــن كثيــــرا بعــــد  ‘:  ال تعليقــــا طريفــــا يقــــولنــــ

  ! ’ عودتها من أميركا
   ٢/١نشيد األمل 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٣٧مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج



٣٦٨  

، فـــــؤاد  ، عبـــــاس فــــارس ، مــــارى منيــــب ، زكــــى طليمـــــات أم كلثــــوم
 ، محمـــــود ، محمـــــود رضـــــا ، حســـــن فـــــايق ، إســـــتيفان روســـــتى شـــــفيق
  . ، عبد العزيز خليل السباع

،  ، هــــــــذه قيمــــــــة تاريخيــــــــة ” وداد “ثــــــــانى أفــــــــالم أم كلثــــــــوم بعــــــــد 
القصــــــة ميلودرامــــــا .  يضــــــاف إليهــــــا عــــــدد مــــــن أقــــــدم أغــــــانى البطلــــــة

، يأخــــذ بيــــدها طبيــــب  ، حــــول المطلقــــة البائســــة مــــع طفلتهــــا عاطفيــــة
، إال أن الـــــــــزوج الســـــــــابق الشـــــــــرير يعـــــــــود  طيـــــــــب ويـــــــــدفعها للغنـــــــــاء

  . بشراسةلمالحقتها 
  النصاب 

  ق أأ ٩٥)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٦١مصر 
  . نيازى مصطفى:  إخراج

ــــدة هــــالل فريــــد شــــوقى ،  ، محمــــود المليجــــى ، نجــــوى فــــؤاد ، عاي
  . ، فاخر فاخر ، حسن فايق إستيفان روستى

مــــــن األفــــــالم المصــــــرية القليلــــــة التــــــى قــــــدمت شخصــــــية النصــــــاب 
يقه يـــدخل لعبـــة القـــط فريـــد شـــوقى فـــى دور النصـــاب وشـــق.  الظريـــف

ـــــع عصـــــابات تهريـــــب المجـــــوهرات ـــــأر م ـــــيلم مســـــلى بشـــــكل .  والف ف
، افتقدتـــــــه الســـــــينما ســـــــريعا  ، وجـــــــه جميـــــــل ، وعايـــــــدة هـــــــالل عـــــــام
  ؟ لماذا…

   ٢/١نصاب رغم أنفه 
T Bone n Weasel 

  ] اشتراك  [ق م  ٩١)  المصرية  ( ١٩٩٢أميركا 
Turner Pictures. M: Steve Tyrell. C: Jane Jenkins, C.S.A., 

Janet Hirshenson, C.S.A.; >and Roger Mussenden, C.S.A..< 
CD: Ron Leamon. Er: Raja R. Gosnell. PD: Chester 
Kaczenski. DPh: Thomas del Ruth, A.S.C. LineP: Patricia 
Bischetti. ExcP: Scott Rosenfelt. P: Mark Levinson. TP: Jon 
Klein -Based on his play. D: Lewis Teague. 

Gregory Hines, Christopher Lloyd. ¤. Ned Beatty. Larry 
Hankin. Graham Jarvis. Wayne Knight. Rusty Schwimmer. 
Rip Torn. Sam Whipple.  ↑ Candy Aston, Denise S. Bass, 
J. Michael Hunter, Trina D. Olson, Lloyd Wilson. 

ـــــون أو العظمـــــة ذات ـــــى ب ـــــص ســـــيارات  ت ـــــى هـــــو اســـــم ل الشـــــكل ت
ــــو مــــن الســــجن  ــــذى يفتــــرض )  هــــاينز (خــــارج للت ــــذهب للمــــواطن ال ي

فيجــــــده بــــــال مــــــأوى وقــــــد تــــــم )  للويــــــد (أن يســــــاعده بعــــــد خروجــــــه 
ــــه ــــى ممتلكات ــــر مشــــاركته حيــــاة .  الحجــــز عل يعــــرض عليــــه هــــذا األخي

الخــــروج علــــى القــــانون ويقــــدم إســــهامه فــــى الشــــركة بمسدســــه الشــــىء 
يفشـــالن مـــن فورهمـــا فـــى .  فـــاه عـــن منفـــذى الحجـــزالوحيـــد الـــذى أخ

التصـــــوير بالكامـــــل فـــــى ويلمينجتـــــون  (ســـــرقة متجـــــر ويرحلـــــون بعيـــــدا 
، حيــــــــث يمــــــــرون بسلســــــــلة مــــــــن الوظــــــــائف  ) كاروالينا الشــــــــماليةـ  

ـــــــة  ـــــــة صـــــــاحبة مزرعـــــــة لهمـــــــا  (المتدني ـــــــف ســـــــيدة بدين أطرفهـــــــا تكلي
ح هنــــاك أيضــــا تجربــــة مــــع مرشــــ.  ) ! بمطــــاردة الطيــــور فــــى الحقــــول

سياســــى تــــؤدى لســـــجن األول ســــتة شــــهور بتهمـــــة ســــرقة ســــيارة هـــــذا 
ـــــى ميـــــامى ـــــة الهـــــرب بهـــــا إل فـــــى كـــــل هـــــذا يســـــير  .  المـــــذكور ومحاول

حيــــث هــــاينز شــــوارعى التوجــــه يجيــــد )  صــــحبة لصــــيقة (رفقة ـ  كفيلم
ـــتهم فـــى مقابـــل للويـــد الـــذى  فهـــم النـــاس الـــذين يقـــابلونهم علـــى حقيق

ـــــه حتـــــى النخـــــاع ـــــرئ حســـــن الطويـــــة يثـــــق  يبـــــدو مغـــــامرا ظاهريـــــا لكن ب
، لكــــن  هــــو فــــيلم تليفـــــزيونى صــــغير وغيــــر مثيــــر.  بســــهولة فــــى النــــاس

يســــتحق قطعــــا المشــــاهدة مــــن أجــــل األداء الــــذى قدمــــه للويــــد لهــــذه 
  . الشخصية

  النصاب والكلب 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى/  ت ( ١٩٩٠مصر 

ـــــاخ:  مونتـــــاچ.  فـــــوزى علـــــى:  قصـــــة.  الرانيـــــا فـــــيلم .  محمـــــد الطب
  . عادل صادق:  إخراج.  محسن أحمد:  لتصويرمدير ا

،  ، ســــــامى العــــــدل ، دالل عبــــــد العزيــــــز ، ســــــمير غــــــانم شــــــويكار
،  ، مصــــطفى الخضــــرى ، أميتــــاب بتشــــاف ، ألفــــت إمــــام فــــؤاد خليــــل

ـــــب ســـــعيد رضـــــوان ـــــد ، ســـــعيدة نجي ـــــد الحمي ، يوســـــف  ، صـــــالح عب
ــــريس حســــين ،  ، محمــــد أبــــو حشــــيش ، غريــــب محمــــود ، محمــــد عت
  . عبير

بيـــــزنس تشـــــتغل فـــــى جلـــــب وتوزيـــــع العقـــــاقير يضـــــم نصـــــابين رجـــــل 
ـــــــــل منافســـــــــيه  صـــــــــغيرين ألشـــــــــغاله ـــــــــذى يقت ـــــــــى ذات الوقـــــــــت ال ، ف

بعـــد قليـــل يشـــارك النصـــابان الظريفـــان مــــع .  باســـتخدام كلـــب مـــدرب
ـــــد أن ســـــقط صـــــاحب  ـــــا للشـــــرطة بع ـــــى كشـــــف الخفاي ـــــة شـــــابة ف طبيب

كوميــــديا جريمــــة .  الشــــركة وبــــدأت زوجتــــه تواصــــل النشــــاط بــــدال منــــه
”  . تـــــى.  إى “موســـــيقى .  متواضـــــعة وغيـــــر مقنعـــــة فـــــى شـــــىء تقريبـــــا

  ! طوال الوقت هى أفضل شىء رغم أنها فى أسوأ استخدام
  النصابين 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٤مصر 
  . أحمد يحيى:  إخراج
ــــــــد  ، شــــــــويكار ، عــــــــادل أدهــــــــم ، حســــــــين فهمــــــــى بوســــــــى ، وحي

  . ، أسامة عباس سيف
، مــــدعيان أنهمــــا  علــــى ســــيدة ثريــــةعمليــــة نصــــب يحيكهــــا الــــبطالن 

ــــــوع وشــــــقيقه ــــــر مخل ــــــى حاجــــــة ألموالهمــــــا الســــــتعادة  أمي ، وأنهمــــــا ف
  ! ؟ ، فهل ستصدقهما أنت لقد صدقتهما شويكار.  اإلمارة

  النصابين الثالثة 
  ق م ١٠٥)   س/  لورد ( ١٩٦٨لبنان 

صـــــــبحى :  ســـــــيناريو.  بيروتـ  ؛ األنـــــــدلس  دمشقـ  ســـــــيريا فـــــــيلم 
ـــــورى ـــــد ال الن ـــــب، عب ـــــرهيم شـــــامات:  مـــــدير التصـــــوير.  حـــــى أدي .  إب
  . نيازى مصطفى:  إخراج

  . ، نهاد قلعى ، دريد لحام ، نبيلة عبيد فريد شوقى
ـــــس ـــــذى أفل ـــــادة عـــــن الســـــيد ال ـــــديا مع ـــــرث  كومي ـــــه ي ، بينمـــــا خادم

، حتــــــى تــــــأتى  تتبــــــدل األحــــــوال وتبــــــدأ المفارقــــــات المتوقعــــــة.  ثــــــروة
  . موعظة النهاية

  النصابين الخمسة 
  ق م ١٠٠)   س/   فنون ( ١٩٧٠يا سور 

  . نجدى حافظ:  إخراج
، أبـــــــو  ، محمــــــود جبــــــر ، ناهـــــــد شــــــريف ، بوســــــى نــــــور الشــــــريف

  . صباح
ــــــال علــــــى  كوميــــــديا متوســــــطة ــــــاة االحتي ــــــة شــــــاب وفت ، عــــــن محاول

.  جارهمــــــا الــــــذى يحــــــتفظ بمبلــــــغ ضــــــخم مــــــن المــــــال ولــــــيس ملكــــــه
 ، لكـــن القالـــب العـــام ال يخلـــو مـــن بعـــض المواقـــف جيـــدة ومضـــحكة

  . البدائية
  النصف اآلخر 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

،  ، مديحــــة يســــرى ، أحمــــد رمــــزى ، عمــــاد حمــــدى ســــميرة أحمــــد
  . ، حسن حسين وداد حمدى

ـــــل والعناصـــــر ـــــة التمثي ـــــت خيوطهـــــا  ميلودرامـــــا أســـــرية متقن ، وإن كان
ـــــــة ـــــــات مـــــــن البداي أبيهـــــــا بعـــــــد ابمـــــــة تعـــــــارض زواج .  مفهومـــــــة النهاي

ــــــه ــــــة المشــــــاعر ترمل ــــــة بأرملــــــة ممثلــــــه رقيق اآلن يلقــــــى .  ، رغــــــم تعرف
  . خطيب االبنة مصرعة وتبدأ هى تشعر بمعنى الحرمان العاطفى

  أرنب  ٢/١
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٣مصر 
  . محمد خان:  إخراج

، توفيـــــق  ، ســـــعيد صـــــالح ، يحيـــــى الفخرانـــــى محمـــــود عبـــــد العزيـــــز
،  ، مـــــدحت مرســـــى ، هالـــــة صـــــدقى لنصـــــر، فريـــــدة ســـــيف ا الـــــدقن

، حـــافظ  ، ناهـــد ســـمير ، عزيـــزة حلمـــى ، صـــفاء الســـبع أحمـــد راتـــب
  . ، خيرى بشارة ، عاطف الطيب ، أمل إبراهيم أمين

ـــديك بعـــد  مـــن الطبيعـــى أن يعـــد هـــذا تراجعـــا لخـــان ومؤلفـــه بشـــير ال
ــــــة الحــــــزن والفروســــــية  ــــــف ، موعــــــد طــــــائر (ثالثي ــــــامرة .  ) ، الحري مغ

شــــــويقية أبطالهــــــا مـــــــن مهربــــــى العقــــــاقير ذوى الياقـــــــات ومطــــــاردات ت
؟ هـــذا  حبكـــة أجنبيـــة (، ومـــن يتـــورط فـــى عـــالمهم بالصـــدفة  البيضـــاء
، وال تخلـــــــو مـــــــن لحظـــــــات  مســـــــلية علـــــــى أى حـــــــال.  ) ! صـــــــحيح

أجــــود مـــــا فــــى األمــــر أداء الفخرانـــــى .  محمــــد خــــان خاصـــــة المــــذاق
 ، فيفكــــر شخصــــية موظــــف البنــــك الــــذى يلحــــظ عمليــــه تســــليم نقــــود

  . بقية التمثيل جيد جدا بشكل عام.  فى تتبع سرها
  دستة مجانين  ٢/١

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٩١مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

،  ، فـــــؤاد خليـــــل ، أحمـــــد عدويـــــة ، ســـــعيد عبـــــد الغنـــــى ســـــيد زيـــــان
، محمـــــــد أبـــــــو  ، محمـــــــد الشـــــــرقاوى ، نبيلـــــــة كـــــــرم أســـــــامة عبـــــــاس

  . ، محمد طه ، محمود أبو زيد الحسن
ــــــــض األفكــــــــار والمفارقــــــــات  ــــــــو مــــــــن بع ــــــــديا مســــــــلية ال تخل كومي

هــــرب أربعــــة مــــن نــــزالء مستشــــفى األمــــراض العقليــــة لــــدى .  الجيــــدة
ــــة الســــجن ــــزل.  تعطــــل عرب ــــاض المن ــــت أســــرتها تحــــت أنق ــــاة مات ،   فت

، أرســــــتقراطى مصــــــاب بالپارانويــــــا بعــــــد أن  كهـــــل حجــــــر عليــــــه أوالده
.  ء الجنـــــون، ورجـــــل بيـــــزنس يتهـــــرب مـــــن فســـــاده بإدعـــــا فقـــــد ثروتـــــه

،  الحبكـــــة أن يـــــأتى الحـــــراس بأربعـــــة بـــــدالء ويودعـــــونهم المستشـــــفى
حســــــابيا نصــــــف .  مــــــع نهايــــــة ســــــعيدة مقنعــــــة للنــــــزالء غيــــــر األشــــــرار

  ! الدستة ستة وليس أربعا
   ٢/١جواز …ساعة  ٢/١

  ق أأ ١٠٦)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
ــــــب ــــــدى :  قصــــــة الكــــــاتبين الفرنســــــيين.  أفــــــالم رمســــــيس نجي جري

ــــــه مقتبســــــة عــــــن مســــــرحية وبا :  ســــــيناريو وحــــــوار.  زهــــــرة الصــــــبارريي
فــــؤاد :  موســــيقى.  حلمــــى عــــزب:  مهنــــدس الــــديكور.  أحمــــد رجــــب
فطــــــين عبــــــد :  إخــــــراج.  وحيــــــد فريــــــد:  مــــــدير التصــــــوير.  الظــــــاهرى
  . الوهاب
، ســــمير  ، عــــادل إمــــام ، ماجــــدة الخطيــــب ، رشــــدى أباظــــة شــــادية
، يوســــف  يســــرى ، ناهــــد ، نجــــالء فتحــــى ، حســــن مصــــطفى صــــبرى
ــــــاجى ، عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم شــــــعبان ، عبــــــد  ، محمــــــد شــــــوقى ، ن

  . ، علية عبد المنعم المنعم بسيونى
والتـــــى قـــــدمت فـــــى نفـــــس الســـــنة فـــــى ’  زهـــــرة الصـــــبار ‘مســـــرحية 

ــــد برجمــــان ــــاو وانجري ــــل ولتــــر ماث ــــع تمثي ، الممرضــــة  فــــيلم أميركــــى رائ
ــــى تحــــب طبيبهــــا فــــى صــــمت مثــــل ، بينمــــا يطلــــب هــــو منهــــا أن ت الت

ـــا مـــن الـــزواج مـــن مراهقـــة هـــذه .  دور زوجتـــه التـــى أدعـــى وجودهـــا تهرب
ــــــه  ــــــر رأي ــــــة واآلن يغي ــــــت االنتحــــــار فــــــى البداي ــــــرفض الكــــــذب وحاول ت
ويريــــد الــــزواج وتشــــترط هــــى التأكــــد مــــن رغبــــة الزوجــــة المزعومــــة فــــى 

وإن كانــــــت ماجــــــدة الخطيــــــب غيــــــر مقنعــــــة كفتــــــاة حالمــــــة .  الطــــــالق
نظيرتهــــــا جولــــــدى هــــــون ظفــــــرت ، وللعلــــــم  بإنســــــان ال يكــــــذب أبــــــدا
عـــــادل إمـــــام فـــــى دور طريـــــف للغايـــــة جـــــار !  باألوســـــكار عـــــن دورهـــــا

ماجـــــدة الخطيـــــب الـــــدوبلير الســـــينمائى الـــــذى يشـــــبع ضـــــربا والـــــذى 
ـــــدور خطـــــوة تبلـــــور شخصـــــيته  أنقـــــذها مـــــن االنتحـــــار ، وربمـــــا هـــــذا ال

  . ، اإلنسان الشهم البسيط الذكى الشهيرة
  نصف عذراء 

  ق م ١١٥)  س/  ت ( ١٩٦١مصر 
ـــــــة للســـــــينما]  الشـــــــرق لتوزيـــــــع األفـــــــالم [ نهـــــــاد :  قصـــــــة.  العربي

؛ األغــــــــانى  محمــــــــد مصــــــــطفى ســــــــامى:  ؛ ســــــــيناريو وحــــــــوار محــــــــرم
محمـــــــود :  ؛ تلحـــــــين ، فتحـــــــى قـــــــورة إســـــــماعيل الحبـــــــروك:  تـــــــأليف

علــــــــى :  ؛ الرقصــــــــة ، عــــــــزت الجــــــــاهلى ، بليــــــــغ حمــــــــدى الشــــــــريف
قى ؛ الموســــــــي خريســــــــتو كالداكــــــــس:  ؛ مــــــــدرب الــــــــرقص إســــــــماعيل
:  مهنــــــــدس الصــــــــوت <.  مــــــــن المختــــــــارات العالميــــــــة:  التصــــــــويرية
؛ مســــــــــاعد  مـــــــــاهر عبــــــــــد النـــــــــور:  ؛ مهنـــــــــدس المنــــــــــاظر كريكـــــــــور
ــــــــــر اهللا:  ؛ المصــــــــــور أحمــــــــــد الســــــــــبعاوى:  المخــــــــــرج ــــــــــى خي ؛  عل
إدارة .  > ســــــيد محمــــــد:  ؛ ماكيــــــاچ عطيــــــة عبــــــده صــــــالح:  مونتــــــاچ

ـــــاج ـــــاب:  اإلنت ـــــل دي ـــــب >،  خلي :  رمـــــدير التصـــــوي.  < فـــــاروق نجي
  . السيد بدير:  إخراج.  رمسيس نجيب:  إنتاج.  على حسن

ـــــروت ـــــدة ث ـــــؤاد.  زبي ـــــاض.  محـــــرم ف .  ، زكـــــى طليمـــــات حســـــين ري
،  ، فـــــــاخر فـــــــاخر ، محمـــــــد توفيـــــــق ، هـــــــدى توفيـــــــق عزيـــــــزة حلمـــــــى
، عواطـــــف  ، أنـــــور محمـــــد ، عبـــــد الـــــرحيم الزرقـــــانى محمـــــود الســـــباع

شــــتراك مــــع باال.  ، ســــميرة حســــين ، عبــــد القــــادر المســــيرى رمضــــان
  . ¤.  نادية لطفى:  وضيفة الشرف.  محسن سرحان

، تـــــذهب لممـــــارس  فتـــــاة تعـــــانى مـــــن االنقبـــــاض لمشـــــهد الغـــــروب
.  ، والواقــــع أنــــه محــــروم عاطفيــــا لالســــتنوام يــــدعى أنــــه طبيــــب نفســــى

ــــة  ــــل خطيبهــــا صــــاحب العزب ــــأثير االســــتنوام علــــى قت يحرضــــها تحــــت ت
عنـــــدما يغـــــرر بهـــــا .  التـــــى يعمـــــل والـــــدها مســـــاعدا فيهـــــا فـــــى قليـــــوب

ـــام المحكمـــة ـــاك ظـــالل مـــن .  يجـــد الخطيـــب نفســـه متهمـــا أم ربمـــا هن
، ال  ، لكــــــن ككــــــل الشــــــىء مقنــــــع ’ مقصــــــورة الــــــدكتور كاليجــــــارى ‘

، إذ رمــــز لــــه  مشــــهد فــــض بكــــارة البطلــــة نفــــذ بســــذاجة.  شــــىء مثيــــر
ـــــال مقـــــدمات لكنهـــــا كانـــــت مـــــن القـــــوة بحيـــــث   ـــــة ب بهبـــــة هـــــواء فجائي

ــــذة ــــدائى باألفكــــار دع ج.  كســــرت زجــــاج الناف ــــا تســــليم الفــــيلم الب انب
  .  الشرقية عن البكارة والشرف
  النصيب مكتوب 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . ناصر حسين:  إخراج

، حســـــــــين  ، عمـــــــــاد رشـــــــــاد ، محمـــــــــود مســـــــــعود ناهـــــــــد يســـــــــرى
،  ، نعيمــــة الصــــغير ، ســــيف اهللا مختــــار ، مظهــــر أبــــو النجــــا الشــــربينى
  . يدا شريف، هو  ، شموع دينا:  والطفلة

ـــــة وركيكـــــة ـــــال مبالغ ـــــزواج .  ميلودرامـــــا أجي ـــــه مـــــن ال ـــــع األب ابن يمن
، وتـــــأتى  ، يتضـــــح فـــــى النهايـــــة إنهـــــا ابنتـــــه مـــــن ابنـــــة راقصـــــة ســـــابقة

  . النهاية السعيدة
 ☺  ٢/١نضال األبطال 

The Guns of Navarone 
  ق م ١٥٧)  س/  ت/    ف ( ١٩٦١بريطانيا 

[Columbia] Open Road Films [Highroad]. From the N: 
Alistair MacLean. DPh: Oswald Morris, B.S.C. PD: 
Geoffrey Drake. FE: Alan Osbiston; AddPh: John Wilcox, 
B.S.C. PMg: Harold Buck; AstD: Peter Yates; AscEs: 
Raymond Poulton, John Victor Smith, O. Hafenrichter; 
Camera Operator: Denys Coop; SpFx: Bill Warrington, 
Wally Veevers; SdRecs: John Cox, George Stephenson; 
SdE: Chris Greenham; Wardrobe: Monty Berman;; Maps: 
Halls & Bachelor Cartoon Films Ltd. Wardrobe Design: 
Olga Lehman; MUp: George Frost, Wally Schneiderman; 
Continuity: Pamela Davies; PSecretary: Golda Offenheim; 
1stAstE: Joan Mordoch; TechAdvisers: Lt. General Fritz 
Bayerlen, Brig. Gen. D.S.T. Turnbull, Lt. Col. P.F. 
Kertemilidis, Lt. Col. P.J. Hands, Cmdr. John Theologitis, 
Major H. Lazaridis, Major W.D. Mangham. AscPs: Cecil F. 
Ford, Leon Becker. Music Played: Sinfonia of London;; 
Songs: Dimitri Tiomkin; Lyr: Paul Francis Webster and 
Alfred Perry; Sung: Elga Anderson. MCompAndCond: 
Dimitri Tiomkin. W for the Screen and P: Carl Foreman. D: 
J. Lee Thompson. 

Gregory Peck. David Niven. Anthony Quinn. Also Str: 
Stanley Baker. Anthony Quayle. James Darren. Irene Papas, 
Gia Scala. Guest Stars: James Robertson Justice and 
Richard Harris. Prologue Narrated: James Robertson 
Justice. With: Albert Lieven, Bryan Forbes, Allan 
Cuthbertson, Walter Gotell, Norman Woodland, Michael 
Trubshawe, Percy Herbert, George Mikell, Tutte Lemkow, 
Cleo Scouloudi, Christopher Rhodes. ␡ ↑ Nicholas 
Papakonstantinou. 

، وكالســــــية  أحــــــد أنجــــــح وأشــــــهر األفــــــالم الحربيــــــة وأكثرهــــــا إثــــــارة
يــــة مــــن الحــــرب عمل:  ١٩٤٣.  نشــــاط ال تفقــــد رونقهــــا دائمــــا أبــــدا

ـــــــان ـــــــى بحـــــــر اليون ـــــــة ف ـــــــن :  الثاني خطـــــــة تسلســـــــل ضـــــــابط وســـــــتة م
القصـــــة ألليســـــتر .  الكومانـــــدوز لتـــــدمير مـــــدفعين نـــــازيين إســـــتراتيچيين

، والمخطوطــــــة لكــــــارل فورمــــــان تصــــــلح لتــــــدريس مختلــــــف  مــــــاكلين
مخطوطــــة بالغـــــة القــــوة كتبــــت هــــذه الـــــوفرة .  فنــــون النشــــاط واإلثــــارة

حــــق بعــــد ذلــــك فــــى وضــــع بعــــض مــــن مشــــاهد النشــــاط ليكــــون لهــــا ال
ـــــيالت النفســـــية  ـــــأمالت الفلســـــفية والتحل ـــــة ذات الت التتابعـــــات الحواري
.  لـــــدوافع الشخصـــــيات واألشـــــياء التـــــى تعطـــــى للعمـــــل قيمـــــة حقيقيـــــة

، ومـــؤثرات خاصـــة فائقـــة للمعـــارك  توجيـــة محكـــم جـــدا مـــن تومپســـون
ـــــت أوســـــكارا مؤكـــــدة ـــــتس كـــــان .  واالنفجـــــارات والنمـــــاذج نال ـــــر يي پيت

،  عامـــــا ١٧صـــــنعت تكملـــــة ســـــيئة لـــــه بعـــــد .  لتوجيـــــه هنـــــامســـــاعدا ل
 . ال عالقة لها به فى الواقع”  القوة العاشرة من نافارون “بعنوان 

AA: SpFx (Bill Warrington -V, Vivian C. Greenham 
-Audible) 

AAN: Pic; D; SBased on Material from Another Medium; 
FE; Scr of a Dramatic or Comedy Pic. 

  نضال أبطال الفرقة العاشرة
  . ” القوة العاشرة من نافارون “:  انظر

  نضال الجبابرة
  . ” ٣المهمة االنتحارية  “:  انظر

  النظارة الساحرة 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٦٦)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 

،  حـــــازم شــــــاهين:  مـــــديرا التصــــــوير.  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفـــــــزيون
.  محمــــــــد علــــــــى ســــــــليمان:  موســــــــيقى تصــــــــويرية . حســــــــن إبــــــــراهيم
ــــــاج ــــــق:  مســــــاعدا اإلنت ــــــل توفي ــــــد المقصــــــود محمــــــد نبي ــــــل عب .  ، نبي

ــــاج ــــاج.  أحمــــد رضــــوان:  مــــدير اإلنت مايســــة ســــعد :  مــــدير إدارة اإلنت
:  رئــــــيس إنتــــــاج الفـــــــيديو.  منيــــــر التــــــونى:  المنــــــتج المنفــــــذ.  الــــــدين

ــــ محمــــد نــــور علــــى :  إخــــراج تحــــت التمــــرين.  يوســــف عثمــــان ؛  تشاد ـ
:  ســـــاعد فـــــى اإلخـــــراج.  ســـــونيا حســـــنى:  إنتـــــاج تحـــــت التمـــــرين.  م

.  ، نجــــوى عبــــد الــــرحمن ، عــــز بــــدر الــــدين مصــــطفى عبــــد اللطيــــف
  . أحمد بدر الدين:  إخراج ↔.  ¤



٣٦٩  

ــــــدير ــــــراهيم الســــــيد ب ــــــد المــــــنعم إب ــــــرازق ، عب ــــــد ال ــــــراهيم عب ،  ، إب
  . سيف اهللا مختار

ــــدير رغــــ ــــب للســــيد ب ــــة ودور محب ــــديا طريف ــــة كومي م بســــاطتها الكلي
موظــــف بالمعــــاش يشــــترى شــــقة كهــــل .  وخلوهــــا مــــن أى قيمــــة خاصــــة

، وســــــرعان مــــــا يتعــــــرف بصــــــاحب القهــــــوة  أجنبــــــى فــــــى حــــــى شــــــعبى
يســــفر هــــذا عــــن تزويجــــه مــــن أخــــت األخيــــر .  المجــــاورة وأحــــد زبائنــــه

ـــــة ‘القبيحـــــة  ـــــة يشـــــهد .  ’ النكدي ـــــات الشـــــقة نظـــــارة مقرب مـــــن محتوي
، لكــــــن نتيجــــــة هــــــذا أن  وســــــرقتهبهــــــا جريمــــــة قتــــــل ألحــــــد الجيــــــران 

  . يصبح هو المتهم بقتله
   ٢/١النظارة السوداء 

  ق أأ ١٠٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٦٣مصر 
ـــــــــــد :  قصـــــــــــة.  أفـــــــــــالم االتحـــــــــــاد]  دوالر فـــــــــــيلم [ إحســـــــــــان عب

محمـــــد كامـــــل عبـــــد :  حـــــوار.  لوســـــيان المييـــــر:  ســـــيناريو.  القـــــدوس
فكـــــــرى  : مونتـــــــاچ.  عبـــــــاس حلمـــــــى:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  الســـــــالم
ســــامى :  ؛ إدارة اإلنتــــاج محمــــد أبــــو الفتــــوح:  مــــدير اإلنتــــاج.  رســــتم
ــــة:  الموســــيقى التصــــويرية.  شــــلبى ــــن المنتخبــــات العالمي مهنــــدس .  م

ــــدريا زنــــديلس :  الصــــوت ــــدريا زانــــديلس [ـ  أن :  مــــدير التصــــوير.  ] أن
عبـــــــاس :  إنتـــــــاج.  رمـــــــزى إبـــــــراهيم:  المســـــــاعد >؛  محمــــــود نصـــــــر

  . م الدين مصطفىحسا:  إخراج.  حلمى
ــــــة ــــــة لطفــــــى أحمــــــد مظهــــــر:  بطول :  مــــــع ضــــــيف الشــــــرف.  ، نادي

ــــــزى ــــــد الخــــــالق صــــــالح ســــــناء مظهــــــر.  أحمــــــد رم ــــــو بكــــــر .  ، عب أب
ـــــدين ، كريمـــــة الشـــــريف عـــــزت ـــــدر ال ـــــل ب ـــــات يوســـــف ، خلي ،  ، عناي

  . ، سعاد عبد اهللا ، سيد عبد اهللا فايق بهجت
ــــة التــــى ت تخــــذ قصــــة إحســــان عبــــد القــــدوس ذات المســــحة الوجودي

فتــــاة تحــــاول التمــــرد علــــى خــــواء .  خلفيــــة لهــــا ١٩٤٧مــــن القــــاهرة 
تتعلـــــــق .  حيـــــــاة اللهـــــــو التـــــــى تحياهـــــــا مـــــــع أصـــــــدقائها وصـــــــديقاتها

ـــه ـــه ســـرعان مـــا يتعـــرض لمـــؤامرة تبعـــده مـــن وظيفت .  بمهنـــدس جـــاد لكن
ـــــى حياتهـــــا األصـــــلية ـــــد إل ـــــو رأت  اآلن تعـــــود مـــــن جدي ، لكـــــن مـــــاذا ل

  ! ؟ مشابهة لها حبيبها نفسه ينزلق لمجريات إنهيار
   ٢/١نظام الرفقة 

The Buddy System 
  ق م ٩٩)   ت  ( ١٩٨٤أميركا 

Twentieth Century Fox. M: Patrick Williams. E: Arthur 
Schmidt. PD: Roger Maus. DPh: Matthew F. Leonetti, 
A.S.C. W: Mary Agnes Donoghue. P: Alain Chammas. D: 
Glenn Jordan. ␡ Here’s That Sunny Day Lyr: Will Jennings; 
M: Patrick Williams. 

<Richard Dreyfuss. Susan Sarandon. Nancy Allen. The 
Buddy System. Intrd: Wil Wheaton.> Co-Str: Edward 
Winter, Keene Curtis, Tom Lacy. <And Jean Stapleton.>  
↑ Ftr: Lee Weaver, Carolyn Coates, Milton Selzer. 
تلميـــــــذ يحـــــــاول التقريـــــــب بـــــــين أمـــــــه الســـــــكرتيرة المحبطـــــــة مهنيـــــــا 

، هــــــذا الــــــذى يؤلــــــف  وعاطفيـــــا وأحــــــد مــــــوظفى األمــــــن فــــــى مدرســــــته
، لكنــــه  الكتــــب وينفــــذ بعــــض المخترعــــات المعقــــدة فــــى وقــــت فراغــــه

ـــــد إذ أن صـــــديقته الطمـــــوح ال تقـــــدره حـــــق  ـــــدوره محـــــبط وشـــــبه وحي ب
تحقيـــــــق فـــــــى مكـــــــان بدايـــــــة التعـــــــارف أن يـــــــذهب البطـــــــل لل.  قـــــــدره

ــــــه األم حتــــــى يلتحــــــق ابنهــــــا بالمدرســــــة الجيــــــدة  ــــــة الــــــذى زورت اإلقام
درامــــا عاطفيــــة .  ، تعويضــــا لعــــدم إكمالهــــا هــــى نفســــها لتعليمهــــا هــــذه

، لكـــــن آلتـــــى التمثيـــــل اللتـــــين تولتـــــا الـــــدورين  تبـــــدو ال جديـــــد فيهـــــا
.  الرئيســـــين تقـــــدمان أداء يجعلهـــــا تســـــتحق تأكيـــــدا وقـــــت مشـــــاهدتها

للــــين فــــى دور صــــديقة البطــــل وســــتاپلتون فــــى دور دعــــم باهــــت مــــن أ
ــــــة ــــــك .  أم البطل ــــــك وكأن ــــــوحى ل ــــــذى ي ــــــوان ال أســــــوأ شــــــىء هــــــو العن

  !  ستشاهد فيلما عن الشرطة أو ما إلى ذلك
  النظرة األخيرة 

  ق م ١٠٠)  س/   مصر العربية للفـيديو/  ت ( ١٩٨٧مصر 
.  أفـــــــالم ســـــــيد علـــــــى]  أفـــــــالم ســـــــيد علـــــــى أفـــــــالم البلجـــــــون  [

كمــــــال :  مــــــدير اإلنتــــــاج.  أحمــــــد أبــــــو زيــــــد:  الموســــــيقى اإلعــــــداد
محمــــــــد :  مونتــــــــاچ.  مجــــــــدى كامــــــــل:  مكســــــــاچ مهنــــــــدس.  عبــــــــده
ـــــــاخ ـــــــدير التصـــــــوير.  الطب ـــــــد العظـــــــيم:  م :  إخـــــــراج ↔.  عـــــــادل عب

  . شريف حمودة
، حســـــن  ، عزيـــــزة راشـــــد ، أحمـــــد راتـــــب ، يوســـــف شـــــعبان بوســـــى
  . ، سمير رامى ، عبد المحسن سليم حسنى

ـــ ـــاة غـــرر بهـــاضـــابط شـــرطة ف ،  ى إحـــدى القـــرى يحـــاول مســـاعدة فت
ـــد النيـــل منهـــا ولـــذلك يحتجزهـــا  ـــه هـــو نفســـه يري ـــة أن فيعتقـــد أهـــل القري

ال شــــىء متميــــز فــــى .  ، تنكــــيال بوالــــدها الخــــارج علــــى القــــانون عنــــده
  . هذه الدراما االجتماعية المكررة

  النظرة القاتلة
  . ” إذا نظرت سأقتلك “:  انظر

 ٢/١ب يستطيع بناء جسر الح—نعومى وواينونا 
  

Naomi & Wynonna —Love Can Build 
a Bridge 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٥٧)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
The Avnet/ Kerner Company. OM: J.A.C. Redford. 

ExcMP: Richard Rudolph. E: Henk van Eeghen. PD: 
Stephen Storer. DPh: Shelly Johnson. SupgP: C. Tad 
Devlin. P: Salli Newman. ExcP: Naomi Judd. ExcPs: Jordan 
Kerner and Jon Avnet. Based on the B Love Can Build a 
Bridge: Naomi Judd and Bud-Schaetzle. TP: Rama Laurie 
Stagner. D: Bobby Roth.  ↑ AscP: Greg Griffin. C: Molly 
Lopata, C.S.A. ExcCnslt: Bud Schaetzle. Costumes: Grania 
Preston. 

Kathleen York. Viveka Davis. Bruce Greenwood. 
Melinda Dillon. Cari Shayne. Megan Ward. Travis Fine. 
Joshua Schaefer. Chris Mulkey. Laura Morgan. Lisa Waltz, 
Elisabeth Moss. ↑ Nar: Ashley Judd. Co-Str: Billy Vera, 
David Purdham, M.C. Gainey. InAlphOrder: Paul Bartel, 
Mark Boone Junior, Martin Davidson, Gina Gallego, Robert 

Kerbeck, Jeannette Kerner, Larry Moss, Jason Sanford, 
David Schickele, Jennifer Starr. [UC: Dolly Parton]. 

ــــق الچــــدس ــــاة فري ــــة چــــدس قصــــة حي ــــى وصــــفت  ، األم واالبن ، والت
مجلــــة الــــرولينج ســــتون صــــوت األخيـــــرة بأنــــه جســــر مــــا بــــين إلفــــــيس 

، إذ هـــو ببســـاطة  العنـــوان لـــم يـــأت مـــن هنـــا (پريســـلى وپاتســـى كاليـــن 
ـــــــاعومى چـــــــد .  ) اســـــــم إحـــــــدى أغنياتهمـــــــا الشـــــــهيرة ـــــــاة ن ـــــــع حي يتتب

إيللـــــين -منـــــذ كانـــــت ابنـــــة كبـــــرى تـــــدعى ديانـــــا ١٩٤٦المولـــــودة فـــــى 
لســـــان ابنتهـــــا الصـــــغرى القصـــــة تـــــروى علـــــى  (كنتاكى ـ  فـــــى آشـــــالند 

ـــدة ـــى اســـم البل ـــة الشـــابة المعروفـــة  المســـماة عل ، وترويهـــا فعـــال الممثل
، فيتــــــــدهور  ، يمــــــــرض أخوهــــــــا األصــــــــغر بالســــــــرطان ) آشــــــــلى چــــــــد

،  مســــــتواها الدراســــــى وتتــــــزوج مبكــــــرا مــــــن شــــــاب ال زال طالبــــــا بعــــــد
.  ، وإن واصـــــلت تعليمهـــــا الجـــــامعى بدرجـــــة مـــــا بســـــبب حملهـــــا منـــــه
ت تنتقـــــل مـــــع زوجهـــــا وابنتيهـــــا للـــــوس أنچلـــــيس فــــى مطلـــــع الســـــبعينيا
ـــــزوج ـــــا يطلقـــــان وتســـــوء أحوالهـــــا  تبعـــــا لشـــــغل ال ، لكنهمـــــا ســـــرعان م

تعــــود لموطنهــــا ثــــم ســــرعان مــــا .  ، وتمــــتهن أشــــغاال متواضــــعة الماديــــة
ــــــرى كريســــــتين  ــــــع ابنتهــــــا الكب ــــــائى م ــــــاء كثن ــــــى التحــــــول للغن تفكــــــر ف

يســــــكو ، وبعــــــد برهــــــة فــــــى ســــــان فرانس المولعــــــة بالغنــــــاء والموســــــيقى
تتركـــــان االبنـــــة الصـــــغرى لمدرســـــتها وتنـــــتقالن لعاصـــــمة الغنـــــاء الريفـــــى 

ــــــيل  ـــــاعومى وواينونـــــا  تينيســـــى—ناشف ـــــى ن ـــــد غيرتـــــا اســـــميهما إل ، وق
ــــيالد  ــــم .  ’ الچــــدس ‘ويكــــون م ــــاء المفع ــــل بالغن ــــانى حاف النصــــف الث

،  إن جــــــاز القــــــول’  ريفيــــــة ‘بالحيويــــــة ولمســــــة حدائــــــة تجعلــــــه أقــــــل 
ــــــذى يتصــــــاعد مــــــع تكــــــاثف  ــــــد وال حبكــــــة إصــــــابة األم بالتهــــــاب الكب

، واحتمـــــال موتهـــــا ومـــــن ثـــــم اعتزالهـــــا لتتـــــرك واينونـــــا تواصـــــل  الوبـــــائى
ـــــــة منفـــــــردة ـــــــر .  حياتهـــــــا المهني ـــــــورك وديفــــــــير ذوات الجمـــــــال المثي ي

،  واألصــــــوات األخــــــاذة تضــــــفيان حضــــــورا قويــــــا علــــــى دورى العنــــــوان
ـــــــأخرى ـــــــه تليفــــــــزيونية متميـــــــزة بدرجـــــــة أو ب ـــــــوان ويجعـــــــالن من ى ، ال يت

  . إيقاعها رغم الطول الكبير
   ٢/١نعيمة فاكهة محرمة 

  ق م ١٢٠)   س/  ماركو ( ١٩٨٤مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

، فــــــــــاروق  ، ســــــــــعيد صــــــــــالح ، يــــــــــونس شــــــــــلبى مديحــــــــــة كامــــــــــل
، ناهـــــــد  ، مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين ، فريـــــــدة ســـــــيف النصـــــــر الفيشـــــــاوى
، فتحيــــــة  ، ســــــوزان خليــــــل ، وفــــــاء فريــــــد ، ســــــميرة صــــــدقى رشــــــدى
ـــــدين ، عواطـــــف رمضـــــان ىرشـــــد ـــــة شـــــمس ال ـــــام ، نادي ـــــت إم ،  ، ألف

ـــــــدى عمـــــــران ، مصـــــــطفى عكاشـــــــة ســـــــميحة محمـــــــد ، نعيمـــــــة  ، هري
  . الصغير

ميلودرامــــــا اجتماعيــــــة حــــــارة أعطاهــــــا وجــــــود مديحــــــة كامــــــل رونقــــــا 
ـــــة لألســـــكندرية مـــــن مطـــــاردات صـــــاحب الحمـــــام .  إضـــــافيا ـــــاة هارب فت

ـــه ـــة معهـــا ر .  الـــذى تعمـــل في ـــذى ال فـــى القطـــار تتعـــرف بأرمل ضـــيعها ال
تمـــــوت األم وتـــــذهب نعيمـــــة ألهـــــل الـــــزوج .  يعتـــــرف بـــــه أهـــــل الـــــزوج

  . ، وتحل كافة المشاكل ، فيقع شقيقه فى حبها المتوفى
  النغم الحزين 

  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

ــــــد  ، حســــــين ريــــــاض ، لبلبــــــة ، مــــــاهر العطــــــار ســــــامية جمــــــال ، عب
  . خيرى ، سوزى العزيز أحمد

، موســــيقى كبيــــر صــــاحب فضــــل فــــى شــــهرة  ميلودرامــــا استعراضــــية
، لكنهــــــا تميــــــل  يــــــود االســــــتحواذ علــــــى األولــــــى.  راقصــــــة ومطــــــرب

،  حـــــب رقيـــــق ومعـــــانى جميلـــــة.  ، لكـــــن يفرقهمـــــا الموســـــيقار للثـــــانى
  . فى تركيبة معروفة وحافلة فى المقابل برقصات البطلة

  نغم فى حياتى 
  ق م ١٢٠)  س/  ثىاللي/  ماركو ( ١٩٧٥مصر 

:  مونتـــــاچ.  يوســـــف جـــــوهر:  ســـــيناريو وحــــوار.  المتحــــدة للســـــينما
ــــــامر ــــــد ســــــرى:  مــــــدير التصــــــوير.  ميشــــــال ت هنــــــرى :  إخــــــراج.  ودي

  . بركات
،  ، عــــدلى كاســــب ، حســــين فهمــــى ، ميرفــــت أمــــين فريــــد األطــــرش

  . ، سالمة ألياس ليلى كرم
رضـــه ربمـــا لـــن تصـــدق أن هـــذا الفـــيلم حقـــق نجاحـــا متوســـطا فـــى ع

ـــى الشـــهير.  الســـينمائى ، وهـــو معالجـــة غنائيـــة  فهـــو آخـــر أفـــالم المغن
، بطفـــل فـــى  لروايـــة ميلودراميـــة معروفـــة هـــى فـــانى التـــى تركهـــا حبيبهـــا

علـــــى ســـــبيل ”  توحيـــــدة “انظـــــر .  أحشـــــائها فتزوجهـــــا الكهـــــل الوقـــــور
ــــال ــــد األطــــرش أن .  المث ــــب وقتهــــا فري ــــرى هــــل كــــان الجمهــــور يطال ت

، بعــــد أن تســــاهل تمامــــا معــــه فــــى  ب غنائــــهيكــــون ممــــثال جيــــدا بجانــــ
  ! ؟ هذه النقطة لعشرات السنوات

   نقر 
Tap 

  ق م ١١٠)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
TriStar [Braveworld; Fox; Morgan Creek; BECO]. C: 

Penny Perry, C.S.A. M: James Newton Howard. ExcMP: 
Joel Sill. Chor: Henry leTang. Improvography: Gregory 
Hines. E: Patrick Kennedy. PDd: Patricia Norris. DPh: 
David Gribble. ExcP: Francine Saperstein. P: Gary Adelson 
and Richard Vane. W and D: Nick Castle. 

<Gregory Hines. ¤.> Suzzanne Douglas. Savion Glover. 
Joe Morton. Dick Anthony Williams. Bunny Briggs, Steve 
Condos, Arthur Duncan. Harold Nicholas, Pat Rico, 
Sandman Sims, Jimmy Slyde. And Sammy Davis, Jr. -As 
Little Mo.  Co-Str: Terrence McNally -as Bob. Jeffrey 
Josephson -as Howard. Etta James -as Blues Singer, Timmy 
Cappello -as Harry, Jinaxi -as Sarah. Michael Goldfinger -as 
Julius, Leslie Morris -as Dennis. ↑ …, Jane Goldberg, 
Frances E. Nealy, Diane Walker, Dorothy Wasserman, 
Louis Castle, Barbara Perry, Lloyd Rino, Yunoka Doyle, 
Jewel Delegall, Emily Kay, Kevin Guillaume, Randy 
Brenner, Joel Weiss, Garner ‘Skip’ Thomas, King Errisson, 
Elmira Collins, Alvino Bennett, David Abravanel, Lanny 
Cordolla, Chris Tedesco, Mike Anthony Perna, Pat Zicari; 
Dancers (23). 

، فــــى  مفاجــــأة مذهلــــة وغيــــر متوقعــــة مــــن ســــينما عشــــية التســــعينيات
الرمــــوز لدرجــــة ال تطــــاق صــــورة عمــــل مشــــحون بالمشــــاعر والمعــــانى و 

ـــــا ـــــأتى مـــــن خـــــارج الفـــــيلم وحجـــــم .  أحيان ـــــر مـــــن الشـــــحنة ي جـــــزء كبي
أوال نيــــك كاســــيل الــــذى :  الوفــــاء والحنــــين واإلخــــالص الواقفــــة خلفــــه

ــــــد أســــــتير  ــــــرئيس لفري ــــــه مصــــــمم الرقصــــــات ال يحمــــــل ذات اســــــم أبي
ــــى ــــين كيلل ــــة رائعــــة   وچي ــــات حقب ــــيم وذكري ــــاء ق ــــا إحي ــــد هن ــــذى يري ، ال

.  أنفســـــهم وقبـــــل نصـــــف قـــــرن منـــــه أنهـــــا ماتـــــت كاملـــــة جـــــزم رموزهـــــا
ــــل هــــذا  ــــرى ممــــثال بمث ــــود دون أن ت ــــذى تمــــر عق جريجــــورى هــــاينز ال

حبــــا فــــى شــــىء  )  ! منــــذ ســــن الخامســــة (التكـــرس والتجويــــد والعطــــاء 
ربما قصــــــدنا فــــــى ـ  كــــــرقص النقــــــر شــــــديد التخصــــــص والخصوصــــــية 

ـــــزمن ـــــا عليـــــه ال ـــــول عف ـــــع الق ـــــة مـــــن .  الواق ـــــا هنـــــاك رقصـــــة البجع ثالث
، الــــذى يمثــــل مجــــرد وجــــوده فــــى هــــذا الفــــيلم  ى ديفـــــيز چونيــــورســــام

ـــــه وأهمهـــــا الجـــــرأة  ـــــر عنهـــــا فـــــى حيات تجســـــيدا لكـــــل المثـــــل التـــــى عب
ـــــر مـــــن  (والصـــــدق  ـــــة لكثي ـــــت خطـــــوة رمزي ـــــة كان ـــــه لليهودي مـــــثال تحول

ـــــزة ـــــيلم نفســـــه ســـــوف .  ) شخصـــــيته المتمي ـــــدخول للف ـــــل ال ـــــا وقب رابع
ـــــــه ـــــــادح بطم تجـــــــد عنوان ـــــــذى يصـــــــدمك بصـــــــلف ف ـــــــك ال وحـــــــه ، ذل

المخيـــــف وهـــــى إحيـــــاء شـــــىء نعلـــــم جميعـــــا أنـــــه لـــــم يعـــــد يقـــــدم فـــــى 
وبعــــــد الــــــدراما ليســــــت أقــــــل مــــــن أى فــــــيلم موســــــيقى فــــــى .  األفــــــالم
، إن لــــم يــــزد عليهــــا أن قــــدم شخصــــيات مــــن لحــــم ودم تعــــانى  العــــادة

، ولــــيس همهــــا الوحيــــد هــــو الــــرقص  وتتمــــزق مــــا بــــين خيــــارات صــــعبة
بــــرع راقــــص نقــــر فــــى ابــــن أ.  بطريقــــة تمتــــع مــــن سيشــــاهدون فــــيلمهم

، ال يريـــــد أن يســـــير علـــــى هـــــدى والـــــده الـــــذى عـــــاش  هـــــارلم الزنجيـــــة
، ويبـــــدأ بـــــه الفـــــيلم خارجـــــا  يحتـــــرف تســـــلق الحـــــوائط.  ومـــــات فقيـــــرا

فــــى .  مــــن الســــجن ومــــدعوا لســــرقة مــــاس جديــــدة مقابــــل ثمــــانين ألفــــا
صــــــديق والــــــده ’  مامــــــا الضــــــئيلة ‘المقابــــــل هنــــــاك ســــــامى ديفـــــــيز أو 

يحبهــــــا وصــــــاحب بيــــــت تعلــــــيم رقــــــص النقــــــر  ووالــــــد الراقصــــــة التــــــى
ـــــديم فـــــى الحـــــى ـــــدرك جمـــــوح شخصـــــيته .  الق ـــــد الـــــذى ي هـــــذا الوحي

ــــــدس  ــــــذى يخطــــــط مهن ــــــى ال ــــــادى المحل ــــــدعوه للن وطمــــــوح رقصــــــه ي
ـــروك للنقـــر ـــه لمجابهـــة عقـــود مـــن اكتســـاح ال ـــأن يجعـــل  الصـــوت في ، ب

ـــــة  صـــــوت األخيـــــر مســـــموعا مـــــن خـــــالل تركيـــــب حساســـــات إليكتروني
ــــة ــــى األحذي ــــم  ف ــــن ث ــــا، وم ــــن الرقصــــتين مع ــــزيج م البــــديل .  تقــــديم م

الثالــــث الــــذى يجربــــه هــــو طريــــق حبيبتــــه التــــى حققــــت االحترافيــــة فــــى 
، لكـــــن بطلنـــــا ال يجـــــد فـــــى نقـــــر المســـــارح الكبـــــرى ســـــوى  بـــــرودواى

ـــــن الحيـــــاة ـــــة م ـــــة بليـــــدة خالي ـــــار الســـــرقة .  خطـــــوات روتيني ـــــود لخي يع
ـــــــر  ـــــــى صـــــــالة النق ـــــــق ف ـــــــرر أن ينطل ـــــــرة يق ـــــــى اللحظـــــــة األخي ـــــــه ف لكن

إنـــه فــــيلم .  ليكترونـــى لتكـــون مشــــهد النهايـــة فـــائق اإلبهــــار والزلزلـــةاإل
، شـــــديد  شـــــديد العصـــــرية بالنســـــبة لرقصـــــة النقـــــر:  صـــــارخ الطمـــــوح

ــــه نجــــح  المحافظــــة بالنســــبة لموســــيقيات عصــــره ــــه أن ، وأغــــرب مــــا في
ـــــا وعلـــــى !  فـــــى هـــــذا كافـــــة التقاليـــــد الكالســـــية للضـــــرب موجـــــودة هن

ــــــرقص كــــــل المشــــــاكل ــــــل ،  رأســــــها أن يحــــــل ال يصــــــفى النفــــــوس ويزي
تقبـــــل البطلـــــة أن تعيـــــد فـــــورا حبهـــــا القـــــديم لـــــو قبـــــل فـــــى  (الضـــــغائن 

، أو أن يصـــل االثنـــان  هـــذه اللحظـــة أداء رقصـــة نقـــر خـــالل حفـــل مـــا
بعــــــد أدائهمــــــا لنمـــــــرة  ـ  وربما الجسدىـ  لــــــذروة االهتيــــــاج العــــــاطفى 
عنــــاوين النهايـــــة تســــقط علـــــى تتـــــابع .  ) مــــأخوذة مـــــن فريــــد وچينچـــــر

روبينســــون ’  بوجــــانجلز ‘مــــنهم بــــالطبع بيلــــل  (هير النقــــر لصــــور مشــــا
الـــذى طالمـــا مـــا اعتـــز فريـــد أســـتير بتـــأثره بـــه ووجـــه لـــه تحيـــة كبـــرى فـــى 

، ومــــنهم تأكيـــــدا أســــتير نفســـــه الــــذى قـــــدم  ’ زمــــن الســـــوينج ‘فــــيلم 
، وتحاشــــى الفــــيلم أى فرصــــة ســــوء فهــــم أنــــه ربمــــا  النقــــر لكــــل العــــالم

ــــــك الوجــــــه االحترافــــــى المصــــــق ول وعــــــديم الــــــروح للرقصــــــة يمثــــــل ذل
ــــيلم بحــــدة ــــده الف ــــذى ينتق ــــب .  ) وال ــــى ائتمــــان غري هــــاينز حصــــل عل

ـــــدا كـــــراقص مبتكـــــر وهـــــو  الترســـــيم  ‘مـــــن نوعـــــه لكـــــن يســـــتحقه تأكي
  . الذى هو مصطلح جديد كلية’  التحسينى

   ٢/١النمر 
  ق أأ ١١٣)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 

؛ حـــــوار  زىحســـــين فـــــو :  قصـــــة وســـــيناريو.  أفـــــالم عبـــــد الوهـــــاب
.  ولـــــى الـــــدين ســـــامح:  مهنـــــدس الـــــديكور.  ولـــــيم باســـــيلى:  وأغـــــانى
مســــــاعد .  كريكــــــور:  مهنــــــدس الصــــــوت.  ألبيــــــر نجيــــــب:  مونتــــــاچ
إليــــــاس :  مــــــدير اإلنتــــــاج.  عبــــــد الشــــــافى عبــــــد القــــــدوس:  المخــــــرج

  . حسين فوزى:  تأليف وإخراج.  فاركاش:  تصوير.  إيليا
ــــــودة الجمــــــاهير ــــــور :  م مصــــــر األولنجــــــ.  نعيمــــــة عــــــاكف:  معب أن

لـــــوال :  باالشـــــتراك مـــــع¤ .  زكـــــى رســـــتم:  الممثـــــل الجبـــــار.  وجــــدى
، عزيـــــزة  كمـــــال حســـــين.  ، إليـــــاس مـــــؤدب ، فريـــــد شـــــوقى صـــــدقى
ســـــــيد :  والوجـــــــه الكوميـــــــك الجديـــــــد.  ، ريـــــــاض القصـــــــبجى حلمـــــــى
  . محمد عبد المطلب:  غناء.  المغربى

ـــــع أخبارهـــــا ع صـــــحفى واقـــــع فـــــى غـــــرام راقصـــــة لـــــى  ، ويفضـــــل تتب
ـــــالنمر ـــــر المســـــمى ب ـــــدها عامـــــل .  كشـــــف مهـــــرب العقـــــاقير الخطي وال

البـــــار فـــــى الملهـــــى هـــــو النمـــــر الحقيقـــــى الـــــذى تكـــــون هـــــى أول مـــــن 
ــــرف الســــر ــــى صــــوره التــــى حــــاول أحــــد  يع ، مــــن خــــالل حصــــولها عل

تســــمى نفســــها الفهــــد وتتســــلل دومــــا .  العــــاملين توصــــيلها للصــــحفى
ت التـــــى تخفـــــى ، وتتـــــوالى المطـــــاردا لمعرفـــــة خططـــــه ثـــــم إلفســـــادها
ـــــف .  مفاجـــــأة وراء شخصـــــية الصـــــحفى مشـــــاهد نشـــــاط متوســـــطة العن

، كوميــــديا أوفــــر تســــابق إليهــــا الجميــــع بــــدون توفيــــق  وركيكــــة أحيانــــا
ـــا ، التـــى  ، ليظـــل أفضـــل شـــىء النمـــر الغنائيـــة الراقصـــة المتنوعـــة أحيان

ـــــين الحـــــزين والمـــــرح ـــــراوح مـــــا ب ـــــرقص  تت ، وأطرفهـــــا نعيمـــــة عـــــاكف ت
  . د أستيرالنقر على غرار فري

   ٢/١النمر األسود 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٤مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

ــــــاء ســــــالم ، أحمــــــد مظهــــــر أحمــــــد زكــــــى ــــــدرى ، وف ــــــراهيم ق ،  ، إب
  . ، محمد الصيرفى إحسان الشريف

، عـــــــن شـــــــاب مصـــــــرى يتـــــــرك آلـــــــة  قصـــــــة حقيقيـــــــة كمـــــــا يقولـــــــون
قوتـــــه  ، حيـــــث يتحـــــدى العنصـــــرية ويســـــتخدم ، إلـــــى ألمانيـــــا الخراطـــــة

البدنيــــــة فــــــى المالكمــــــة والخراطــــــة حتــــــى ينتهــــــى إلــــــى أعظــــــم نجــــــاح 
ــــه البطــــل:  يفهمــــه صــــناع الفــــيلم ــــب ضــــخم يجلســــون إلي أحــــد !  مكت

مضـــــــمون :  ، وفـــــــى كـــــــل شـــــــىء أســـــــذج األفـــــــالم المصـــــــرية إطالقـــــــا
ـــــى يعيشـــــها المهـــــاجرون  ـــــة الت نعـــــم  (متخلـــــف جـــــدا يمجـــــد االزدواجي

لـــــدنيا التـــــى يمجـــــد وهـــــى علـــــى حـــــد علمنـــــا ســـــابقة فـــــى كـــــل أفـــــالم ا
، وتنفيـــــــذ مضــــــحك لـــــــن تنســــــى مشـــــــهد  ) تتحــــــدث عـــــــن مهــــــاجرين

، ثــــم قعــــوده بمجــــرد علمــــه بــــأن  اســــتيقاظ الوطنيــــة فجــــأة عنــــد البطــــل
بشــــــير الــــــديك كاتــــــب الســــــيناريو أعلــــــن .  صــــــديقته األلمانيــــــة حامــــــل



٣٧٠  

!  ، وقــــرر أال يصــــنع ســــينما كهــــذه بعــــد هــــذا الفــــيلم تبــــرأه مــــن الفــــيلم
  . لخطوات األولى للبطل فى ألمانياالتتابعات األكثر قبوال هى ا

   ٢/١واألنثى … النمر
  ق م ١٧٩)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٧مصر 

أفـــــــــالم مصـــــــــر  اللبنانيـــــــــة للتجـــــــــارة واالســـــــــتثمار الســـــــــينمائى  [
إبـــــراهيم :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم مصـــــر العربيـــــة]  العربيـــــة

ـــــــــؤثرات الصـــــــــورة.  المـــــــــوجى ـــــــــة وم ـــــــــران:  المقدم إدارة .  رضـــــــــا جب
.  مــــــاهر عبــــــد النــــــور:  مهنــــــدس الــــــديكور.  غطــــــاس قلتــــــة:  اجاإلنتــــــ

.  محمـــــد زيـــــن:  المنـــــتج المنفـــــذ.  جميـــــل عزيـــــز:  مكســـــاچ مهنـــــدس
.  محمــــــد ســــــلطان:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  واصــــــف فــــــايز:  إنتــــــاج

.  عصــــــــــام فريــــــــــد:  مــــــــــدير التصــــــــــوير.  ســــــــــلوى بكيــــــــــر:  مونتــــــــــاچ
  . > سمير سيف:  إخراج <

ــــار الحكــــيم.  ¤.  عــــادل إمــــام ــــور إســــماعيل.  آث ــــدة عبــــد .  أن عاي
.  أحمـــــــد عقـــــــل.  إبـــــــراهيم الشـــــــرقاوى.  مصـــــــطفى متـــــــولى.  العزيـــــــز

، يوســـــف  فكـــــرى صـــــادق.  مـــــاهر عصـــــام:  والطفـــــل.  يوســـــف داود
، قاســـــــم  ســـــــامى عطايـــــــا.  ، رأفـــــــت راجـــــــى ســـــــوزان صـــــــالح.  عيـــــــد

، هـــــانم  عـــــدوى غيـــــث.  ، أحمـــــد الشـــــريف ســـــيد صـــــادق.  الـــــدالى
،  فـــــــوزى الشـــــــرقاوى.  حمـــــــد، طلعـــــــت م مختـــــــار الســـــــيد.  محمـــــــد

:  ؛ والراقصـــــة لوشـــــان:  وألول مـــــرة الممثـــــل الصـــــينى.  ســـــمير توفيـــــق
  .  هندية

، وألول مـــــرة فـــــى  فجـــــوات مخطوطـــــة مضـــــحكة وفائقـــــة الســـــذاجة
،  ، ولــــو روجــــع الســـــيناريو لمــــدة ليلــــة واحـــــدة فــــيلم بهــــذه الضـــــخامة

ـــــــة ٠/٠ ٨٠لصـــــــحح  ـــــــا بســـــــهولة مطلق ـــــــر منضـــــــبط !  منه ضـــــــابط غي
ــــاطرة العقــــاقيريســــتدعونه مــــن ال ،  صــــعيد للــــدخول فــــى عائلــــة أحــــد أب

، عــــاهرة ســــابقة عليهــــا  ، الشــــىء الجميــــل الوحيــــد فــــى الفــــيلم البطلــــة
كارثــــة :  إجمــــاال.  أن تتنكــــر كابنــــة المهــــرب المفقــــودة منــــذ الطفولــــة

، نشــــك أن يقبــــل ســــمير ســــيف مخطوطــــة أســــوأ ويعتقــــد أن  ســــينمائية
  ! بعض مشاهد النشاط يمكن أن تنقذها

  د النمرو 
  ق أأ ١٢٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٥٦مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

ــــد شــــوقى ــــوارث  ، محمــــود المليجــــى ، هــــدى ســــلطان فري ــــد ال ، عب
  . ، نيللى مظلوم ، سعيد أبو بكر عسر

ــــــامرات خفيفــــــة ، تبــــــدأ بالبطــــــل يحــــــاول االنتحــــــار شــــــنقا فــــــإذا  مغ
لم بقيــــة الفــــي.  ، ويعثــــر علــــى مبلــــغ ضــــخم مــــن المــــال بالســــقف ينهــــار

، ولعبــــة القــــط والفــــأر  مقســــم مــــا بــــين حيــــاة الليــــل التــــى انغمــــس فيهــــا
عمـــــــل متوســـــــط .  مـــــــع العصـــــــابة صـــــــاحبة هـــــــذه األمـــــــوال المســـــــروقة
  . بشكل عام لم يبرز فيه عنصر فنى ما بشكل خاص

   ٢/١نهارك سعيد 
  ق أأ ١٠٥)  س/ ت /  السبكى ( ١٩٥٥مصر 
فتحــــى :  غــــانى؛ األ الســــيد بــــدير:  الحــــوار.  إبــــراهيم مــــراد:  قصــــة
ــــدر:  ؛ الموســــيقى التصــــويرية قــــورة ــــه راي ــــون.  أندري ــــاچ:  الفني :  المونت

ـــــــدس الصـــــــوت ســـــــعيد الشـــــــيخ ؛ تصـــــــميم  شـــــــارل فوســـــــكلو:  ؛ مهن
چـــــــان :  ؛ تصـــــــميم االستعراضـــــــات عبـــــــد الفتـــــــاح البيلـــــــى:  المنـــــــاظر

ـــــو ـــــاظر تي ـــــد المـــــنعم شـــــكرى:  ؛ منفـــــذ المن ـــــاچ عب يوســـــف :  ؛ الماكي
؛ المصـــــــــــــور  ور صـــــــــــــموئيلأنـــــــــــــ:  ؛ تصـــــــــــــفيف الشـــــــــــــعر محمـــــــــــــود

؛  نعمــــت فايـــــد:  ؛ تركيــــب النيجــــاتيف ولــــيم إســــكندر:  الفوتــــوغرافى
؛  إيــــــزاك ديكســــــون:  مــــــدرب الــــــرقص.  علــــــى وجــــــدى:  الريچيســــــير
مـــــدير .  شـــــركة شـــــاهر:  جميـــــع األثـــــاث.  محمـــــد مرعـــــى:  المالبـــــس
مــــــدير .  منيــــــر مــــــراد:  موســــــيقى وألحــــــان.  إبــــــراهيم مــــــراد:  اإلنتــــــاج

ـــــــــد :  ســـــــــيناريو وإخـــــــــراج.  شحســـــــــن داهـــــــــ:  التصـــــــــوير فطـــــــــين عب
  . الوهاب
:  مــــــع.  ســــــعاد ثــــــروت:  ؛ والوجــــــه الجديــــــد منيــــــر مــــــراد:  بطولــــــة

ـــــد الســـــالم النابلســـــى ميمـــــى .  ســـــعاد مكـــــاوى:  باالشـــــتراك مـــــع.  عب
، مونــــــا  ، ســــــراج منيــــــر ، زينــــــات صــــــدقى ، مختــــــار عثمــــــان شــــــكيب
ــــــدين فــــــؤاد ،  ، ريــــــاض القصــــــبجى ، زينــــــات علــــــوى ، شــــــفيق نــــــور ال

، عبــــــد العزيــــــز  ، مــــــارى عــــــز الــــــدين ، زكــــــى كاريوكــــــا وصــــــفىنعيمــــــة 
  . ، محمد الديب ، كوثر شفيق حمدى

هـــو االســـم الـــذى فـــاز فـــى مســـابقة لتســـمية منـــتج ’  نهـــارك ســـعيد ‘
الــــــذى ال يعرفــــــه صــــــاحب المصــــــنع أن ابنــــــه هــــــو .  صــــــابون جديــــــد
، ليمــــول  ، لكــــن باســــم إحــــدى زميالتــــه راقصــــة باليــــة الفــــائز الحقيقــــى
، والــــذى طــــرده مـــن البيــــت بســــبب ولعــــه  ســــيمثل فيهـــامســـرحية التــــى 

كوميـــــــــــديا استعراضـــــــــــية فـــــــــــوق المتوســـــــــــط ال ســـــــــــيما .  بالتمثيـــــــــــل
االستعراضــــــات وتقليــــــد منيــــــر مــــــراد للفنــــــانين المصــــــريين وأداء رقيــــــق 
لســــعاد ثــــروت كالفتــــاة البكمــــاء راقصــــة الباليــــة الجميلــــة التــــى تحــــب 

  . هذا هو أول أدوارها وآخرها أيضا.  البطل
  ألشرارنهاية ا

  . ” ملوك المافيا “:  انظر
  نهاية حب 

  ق أأ ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج
ــــــد الســــــالم النابلســــــى ، شــــــكرى ســــــرحان ، ماجــــــدة صــــــباح ،  ، عب

  . ، ريرى ، سراج منير فردوس محمد
ـــــــه باإلعـــــــدام ـــــــل لمحكـــــــوم علي ـــــــاك طوي ـــــــره  فـــــــالش ب ـــــــروى تغري ، ي

فــــى العمــــل بــــالزواج مــــن ابنــــة صــــاحب ، وتســــلقه  ، ثــــم قتلهــــا بجارتــــه
  . ، لهواة هذا النوع ميلودراما أخالقية صارخة.  الشركة وهكذا

  نهاية رجل تزوج 
  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٣مصر 
  . عادل صادق:  إخراج
ــــــان ، ســــــمير غــــــانم بوســــــى ــــــة فــــــاخر ، ســــــيد زي ــــــد  ، هال ، دالل عب
  . ، هانم محمد ، مظهر أبو النجا ، على الشريف العزيز

، أحيتهــــا خفــــة ظــــل  ، لكوميــــديا ســــاذجة الفكــــرة نجــــاح غيــــر معتــــاد
، يقــــع نصــــيبه مــــن فتــــاة شــــريرة  شــــاب عــــازف عــــن الــــزواج.  الممثلــــين
، فيتـــــــزوج مـــــــن أخـــــــرى  ، ال تشـــــــبع حتـــــــى رغباتـــــــه الزوجيـــــــة التحـــــــرر

نهايـــــة رجـــــل  ‘، لكـــــن كليهمـــــا معـــــا تصـــــنعان  محافظـــــة التفكيـــــر جـــــدا
  ! ’ تزوج

  نهاية الشياطين 
  ق أأ ١١٣)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

.  أفــــــالم إيهــــــاب الليثــــــى]  أفــــــالم جمــــــال الليثــــــى بيتــــــرا فــــــيلم  [
، فيصـــــل  صـــــبرى عـــــزت:  ســـــيناريو وحـــــوار.  ســـــامى ســـــرحان:  قصـــــة
علـــــى خيـــــر :  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــد العزيـــــز فخـــــرى:  مونتـــــاچ.  نـــــدا
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  اهللا

،  ، إبـــــراهيم خـــــان ن، يوســـــف شـــــعبا ، فريـــــد شـــــوقى نجـــــالء فتحـــــى
،  ، ســــــهير فخــــــرى ، فتحيــــــة شــــــاهين ، زوزو شــــــكيب توفيــــــق الــــــدقن
، محمــــــود  ، حســــــين قنــــــديل ، عبــــــد الغنــــــى النجــــــدى تمــــــام إبــــــراهيم

  . ، عبد المنعم بسيونى رشاد
ــــة شــــبان يقومــــون بإحــــدى الســــرقات ، ويجــــد كــــل مــــنهم عمــــال  ثالث

، يضـــــيع معهـــــا   ، ولكـــــنهم يقومـــــون بســـــرقة أخـــــرى ويقـــــع فـــــى الحـــــب
أحـــــــد األفـــــــالم النموذجيـــــــة لتركيبـــــــة اإلنتـــــــاج الصـــــــغير !  شـــــــىء كـــــــل

بــــاألبيض واألســــود مــــن أفــــالم النشــــاط والــــذى اجتــــاح عنــــدنا أواخــــر 
  . الستينيات وأوائل السبعينيات

   ٢/١نهاية الطريق 
  ق أأ ١١٥)  س/    ف ( ١٩٦٠مصر 
  . كمال عطية:  إخراج

 ، ، عبـــــاس فـــــارس ، توفيـــــق الـــــدقن ، هـــــدى ســـــلطان رشــــدى أباظـــــة
ـــــرى ـــــارودى ، وداد حمـــــدى عمـــــر الحري ـــــا فخـــــرى ، حســـــن الب ،  ، ثري

  . خيرية خيرى
ـــــــة ـــــــة ومفتعل ـــــــة مغرق ـــــــة واجتماعي ـــــــا عاطفي ـــــــزة هـــــــى  ميلودرام ، والمي

ـــــة تتـــــزوج مـــــن .  النجـــــوم والتمثيـــــل الجيـــــد نســـــبيا فتـــــاة شـــــعبية متطلع
ـــــب حقـــــوق ـــــرى طال ـــــه الث ـــــداد طموحهـــــا ألبي ـــــه المت ـــــق من ـــــم تتطل .  ، ث

ــــرث هــــى   ــــل األب وت ــــن يقت ــــاك طــــرف آخــــر  كــــل شــــىءاالب ، لكــــن هن
  ! ينتظر هذا ليبدأ لعبته
  نهاية الطغاة 

The Last Hard Men 
  ق م ١٠٣)  س/   ت  ( ١٩٧٦أميركا 

Twentieth Century Fox [Belasco-Seltzer-Thacher]. AscP: 
Guerdon Trueblood. M: Jerry Goldsmith. DPh: Duke 
Callaghan. ExcP: William Belasco. Based upon the N Gun 
Down: Brian Garfield. S: Guerdon Trueblood. P: Walter 
Seltzer and Russell Thacher. D: Andrew V. McLaglen.  ↑ 
PMg: Sam Manners. AD: Edward Carfagno; SD: Bob 
Signorelli. FE: Fred Chulack. RecMixer: Bill Teague. 

Charlton Heston. James Coburn. Co-Str: Barbara Hershey. 
Jorge Rivero. Michael Parks. Larry Wilcox. Thalmus 
Rasulala. And: Morgan Paull, John Quade, Robert Donner. 
And Christopher Mitchum -as Hal Brickman. 
.  كمــــــا يــــــوحى العنــــــوان هــــــو ويســــــترن لمــــــا بعــــــد عصــــــر الويســــــترن

ث يهـــــــرب ســـــــاطى قطـــــــارات ، حيـــــــ ١٩٠٩األحـــــــداث فـــــــى أريزونـــــــا 
)  هيســــتون (، فيحمــــل المــــأمور  مــــن ســــجن يومــــا)  كــــوبيرن (خطيــــر 

ــــه ــــذى قــــبض علي ــــاء الهجــــوم ال ــــه أثن ــــل زوجت ــــه قت ــــك أن ــــد ذل ،  ، ويعتق
يحمـــــل الســــــالح مـــــن جديــــــد ليقـــــود مجموعــــــة مالحقـــــة لــــــه ولــــــبعض 
الهــــاربين معــــه ممــــن وعــــدهم بجــــزء مــــن غنيمتــــه الســــابقه إن ســــاعدوه 

، تكـــــون خطوتـــــه األولـــــى  كـــــل التوقعـــــاتعلـــــى عكـــــس  .  فـــــى انتقامـــــه
ـــــة التـــــى يقطنهـــــا المـــــأمور ويختطـــــف  ـــــذهاب لقلـــــب تاكســـــون المدين ال

الفكــــرة واضـــحة وتــــم التعبيـــر عنهــــا جيــــدا .  ابنتـــه ويأخــــذها هاربـــا معــــه
ــــة  ــــف مبتكــــرة للمقارن ــــف فــــى معظمهــــا ومواق ــــدة العن فــــى ســــياقات جي

ر ، مثــــل التأمــــل فــــى تعمــــق وآثــــا بــــين الحاضــــر وماضــــى الغــــرب الغــــابر
ـــــــــــة والســـــــــــيارات والتليجـــــــــــراف ـــــــــــى  الســـــــــــكك الحديدي ـــــــــــل وحت ، ب

كــــــذا ثــــــم مســــــاحة لطريقــــــة .  ، علــــــى الحيــــــاة االجتماعيــــــة الطــــــائرات
ــــــى النحــــــو  ــــــه وخليلهــــــا عل ــــــد ممــــــثال فــــــى االبن ــــــل الجدي ــــــر الجي تفكي

ــــــــة بمــــــــذاق  (العصــــــــرى وكــــــــذا المــــــــأمور الشــــــــاب  أدى األدوار الثالث
لكـــــن .  ) خـــــاص كـــــل مـــــن هيرشـــــى وميتشـــــوم وويلكـــــوكس بالترتيـــــب

ــــــــدان  ــــــــة أن الشخصــــــــيتين الرئيســــــــتين تفتق تظــــــــل المشــــــــكلة المحوري
ـــاع معظـــم الوقـــت ـــر ممـــا  لإلقن ـــى نحـــو أحـــادى البعـــد أكث ، ورســـمتا عل

  . يجب
  نهاية الكتراز 

Alcatraz —The Whole Shocking Story 
—Part 1 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)    ف  ( ١٩٨٠أميركا 
Piern Cossette Enterprise. ExcP: Pierre Cossette. E: 

Donald R. Rode. PD: William L. Campbell. DPh: Robert B. 
Hauser, A.S.C. P: James H. Brown. Co-P: Ernest Tidyman. 
TP: Ernest Tidyman. Exc in Charge of P: Mark E. Massari. 
Based on a Story: Clerence & Don deNevi. M: Jerrold 
Immel. C: Lynn Stalmaster & Ascs Toni Howard & Nancy 
Klopper. D: Paul Krasny. 

Michael Beck, Art Carney, Alex Karras, Telly Savalas, 
Will Sampson. Guest Starring: Ronny Cox, Richard Lynch, 
Robert Davi, Paul Mantee, Charles Aidman, Jack Rader, 
Walter Mathews, Spincer Milligan, Sidney Clute, Redmond 
Gleeson, Brad English. Paul Picerni, Bob Hoy John 
Wagoner, Wiley Harken, Burt Marshall, John Amos, James 
MacArthur, Ed Lwte, Joe Pantoliano, Louis Giambalvo, 
Jeffrey Tambor. Peter Coyote, Johnney Weissmuller Jr. 

،  مـــــا شـــــاب هنـــــدى مســـــالم مـــــن أصـــــل بســـــيطاألربعينيـــــات أوكالهو 
، يتـــورط فجـــأة فـــى  لـــم يكـــن يســـمح لـــه أبـــاه لـــه حتـــى بمجـــرد الخـــروج

ـــــه األمـــــر فـــــى  حـــــادث قتـــــل وســـــجن يحـــــاول مـــــرارا الهـــــرب فينتهـــــى ب
لكــــــن رغبتــــــه المتكــــــررة للفــــــرار لــــــن تنتــــــه .  ســــــجن الكــــــاتراز المنيــــــع
مـــــــأخوذ عـــــــن القصـــــــة الحقيقيـــــــة لكليـــــــرانس  .  لعشـــــــرات الســـــــنوات

الجـــــزء األول يقـــــدم .  طورة أصـــــغر مـــــن دخـــــل الكـــــاترازكـــــارنيز األســـــ
،  عمليـــــة هـــــرب مســـــلحة ضـــــخمة تنتهـــــى بمصـــــرع وأعـــــدام الجميــــــع

ـــاة بـــدال مـــن  كـــارنى .  عامـــا ٩٩عـــدا البطـــل الـــذى يســـجن مـــدى الحي

، النزيــــل المثقــــف الكهــــل الــــذى ال يكــــف عــــن  هــــو روبــــرت ســــتراود
مــــــا عــــــداهما .  القــــــراءة والبحــــــث ويــــــرفض المشــــــاركة فــــــى المحاولــــــة

  . شخصيات تخيلية
  ☺  ٢/١نهر األهوال 

Deliverance 
  ق م ١٠٩)    ف  ( ١٩٧٢أميركا 

Warner Bros. [Elmer Enterprises]. DPh: Vilmos 
Zsigmond. Er: Tom Priestley. AD: Fred Harpman; Property 
Master: Syd Greenwood; Script Sup: Ray Quiroz; 
Technicolor Advisers: Charles Wiggin, E. Lewis King. 
PSup: Wallace Worsley; AstDs: Al Jennings, Miles 
Middough; PSecretary: Sue Dwiggins. SpFx: Marcel 
Vercoutere; Wardrobe Master: Bucky Rous; MUp: Michael 
Hancock; Hair Stylist: Donoene McKay. SdMixer: Walter 
Goss; SdEr: Jim Atkinson; Dubbing Mixer: Doug Turner; 
AstE: Ian Rakoff. 2ndUnitPh: Bill Butler; Camera Operator: 
Sven Walnum; AstCameraman: Earl Clark; Key Grip: Art 
Brooker; ElectricalSup: Jim Blair. ExcAsc: Rospo 
Pallenberg; C: Lynn Stalmaster. Duelling Banjos Arranged 
and Played: Eric Weissberg with Steve Mandel. The Song 
Duelling Banjos is an arrangement of the song entitled 
Feudin Banjos copyright owner Combine Music Corp. S: 
James Dickey; based on his N. P and D: John Boorman. 

Jon Voight. Burt Reynolds. ¤. With: Ned Beatty, Ronny 
Cox. Bill McKinney, Herbert ‘Cowboy’ Coward and James 
Dickey -as Sheriff Bullard.  ↑ Ed Ramey, Billy Redden, 
Seamon Giass, Randall Deal, Lewis Crone, Ken Keener, 
Johnny Popwell, John Fowler, Kathy Rickman, Louise 
Coldren, Pete Ware, Mason McCalman, Hoyt Pollard, 
Belinha Beatty, Cherlie Boorman -[Charley Boorman]. 
[UC: Ed O’Neill]. 
واحـــــد مـــــن أكثـــــر األفـــــالم إقباضـــــا وســـــوداوية وإرعابـــــا فـــــى تـــــاريخ 

ـــة أصـــدقاء مـــن مونتانـــا متوســـطى العمـــر ينتمـــون للطبقـــة .  الســـينما أربع
 فيمـــا يلـــى.  الوســـطى فـــى رحلـــة بقـــاربى كـــانوه فـــى أحـــد أنهـــار چورچيـــا

ــــن جــــوه الخــــاص  ــــى بعــــض م ــــه يضــــعك ف ــــابع مبســــط للمشــــاهد لعل تت
صـــــبى )  كـــــوكس (مشـــــاركة درو :  جـــــدا والمستعصـــــى علـــــى الوصـــــف

ـــــوبى مشـــــوه عـــــزف  ـــــارزة ‘جن اســـــتئجار مرشـــــد .  ’ الپانچوهـــــات المتب
يتبلــــور ليــــويس .  ثـــم قــــاربى الكــــانوه اللـــذين سيســــتخدمان فــــى الرحلـــة

)  فـــــويت (وإيــــد ،  كشخصــــية قويــــة تــــدرك عنــــف الحيــــاة)  رينولــــدز (
ــــــردد ــــــل للجــــــبن والت ــــــوبى .  كأمي ــــــى يغتصــــــب ب ــــــى (شــــــرير محل )  بيت

ـــــن رقبتـــــه ـــــد م ـــــويس ويقتـــــل .  جنســـــيا بينمـــــا شـــــريكه يقيـــــد إي ـــــأتى لي ي
درو يجـــــادل طـــــويال ال ســـــيما ضـــــد .  المغتصـــــب بســـــهم ويفـــــر زميلـــــه

ليــــــويس حــــــول موقــــــف القــــــانون والضــــــمير مــــــن جريمــــــة قتــــــل كــــــالتى 
ـــــــويس شـــــــالل يكتســـــــح القـــــــاربين واخ.  فعلهـــــــا تفـــــــاء درو وإصـــــــابة لي

ــــــد يتجــــــرأ .  بطلقــــــة مــــــن المســــــاعد ســــــيكمل الفــــــيلم راقــــــدا معهــــــا إي
ـــيال ـــه قت ـــى يردي ـــر حت ـــة الركـــوب فـــى .  ويســـعى وراء األخي يواصـــل الثالث

كــــانوه إلــــى أن عثــــروا علــــى درو قتــــيال فلــــم يجــــدوا مــــا يفعلونــــه ســــوى 
العـــــودة للمكـــــان األصـــــلى وعـــــالج المصـــــابين .  فـــــى المـــــاء’  دفنـــــه ‘

ضــــابط دوريـــة يســـتوجب إيـــد فـــى الطريــــق .  ع أســـرة محليـــةوعشـــاء مـــ
ــــــراوده .  بوجــــــود بــــــوبى يرحــــــل األخيــــــر ويعــــــود إيــــــد ألســــــرته حيــــــث ت
ــــــات.  الكــــــوابيس ــــــى:  معلوم ــــــى .  أول أدوار كــــــوكس وبيت التصــــــوير ف

، ومقاطعــــة رابــــوه فــــى  المواقــــع فــــى نهــــر شــــاتوپا فــــى جبــــال األپــــاالش
الــــذى طوعهــــا مؤلــــف الروايــــة الفائقــــة چــــيمس ديكــــى هــــو .  چورچيــــا
ـــــيلم للشاشـــــة ـــــى الف ـــــؤدى دور المـــــأمور ف ـــــة  ‘:  رأى نقـــــدى.  ، وي رؤي

بالغــــــة العنفـــــــوان مفعمـــــــة بالمعـــــــانى وشـــــــبه أبوكاليپســـــــية لـــــــال إنســـــــانية 
’  ، متخفيــــــة فـــــــى شــــــكل مغــــــامرة تشـــــــويق للبــــــالغين فقـــــــط اإلنســــــان

  . ليسلى هالليويللـ  
AAN: Pic; D; FE. 

  النهر الثائر 
The River Wild 

  ق م ١٠٤)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤ا أميرك
Universal [Turman-Foster Company]. C: Nancy Klopper. 

CD: Marlene Stewart. M Comp and Cond: Jerry Goldsmith. 
FE: Joe Hutshing, David Brenner. PD: Bill Kenney. DPh: 
Robert Elswit. ExcPs: Ilona Herzberg and  Ray Hartwick. 
W: Denis O’Neill. P: David Foster and Lawrence Turman. 
D: Curtis Hanson. 

Meryl Streep. Kevin Bacon. David Strathairn. ¤ Joseph 
Mazzello. John C. Reilly. Benjamin Bratt, Elizabeth 
Hoffman, William Lucking.  ↑ Stephanie Sawyer, Buffy 
-[a dog], Victor H. Galloway, Diane Delano, Thomas F. 
Duffy, Benjamin Bratt, Paul Cantelon, Glenn Morshower. 
ــــــة فــــــى أحــــــد أنهــــــار شــــــمال أميركــــــا  أســــــرة مــــــن بوســــــتون فــــــى رحل

األم مدرســــــة صــــــم واألب مهنــــــدس .  لالحتفــــــال بعيــــــد مــــــيالد ابنهمــــــا
فـــــى البدايـــــة يبـــــدو أن األم .  معمـــــارى فاشـــــل وعالقتهمـــــا بـــــاردة جـــــدا

،  امر يريـــــد ركـــــوب النهـــــر أيضـــــا مـــــع زميلـــــين لـــــهتنجـــــذب لشـــــاب مغـــــ
، وتتحـــــول األســـــرة  لكـــــن ســـــرعان مـــــا يتضـــــح أنهـــــم لصـــــوص هـــــاربون

، ذلـــــك أن األم مرشـــــدة ســـــابقة خبيـــــرة بهـــــذا النهـــــر الخطـــــر  لرهـــــائن
وعليهــــــا قســــــرا عبــــــور المنطقــــــة الدواميــــــة المميتــــــة الممنوعــــــة وذلــــــك 

، مـــــع  درامـــــا رعـــــب ونشـــــاط حركـــــى مثيـــــرة.  تحـــــت تهديـــــد الســـــالح
ـــــاد مـــــن ســـــترييبأد ـــــة .  اء اســـــتحواذى معت الخيـــــوط االســـــرية والعاطفي

ـــة جـــدا ـــة كثيفـــة ومتقن ـــدأ التـــوتر ومشـــاهد النهـــر التـــى  للبداي ، بعـــدها يب
ــــة ــــل  ال تقــــل فعالي ــــى كالســــيات أفــــالم األنهــــار مث ــــدار إل ــــل باقت ، وتحي

”  شــــــالالت نياجــــــارا “وفيلمــــــى مــــــاريلين مــــــونرو ”  النهــــــر األحمــــــر “
ــــال عــــودة “و ــــل عشــــر ســــنوات ، ح ” نهــــر ب ــــى أحــــدثها قب ”  النهــــر “ت

  . لميل جيبسون
   نهر الحب 

  ق أأ ١٤٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
ـــــيلم [ يوســـــف :  ســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم حلمـــــى رفلـــــة]  دوالر ف

.  حســـــــــين أحمـــــــــد:  مونتـــــــــاچ.  ، عـــــــــز الـــــــــدين ذو الفقـــــــــار عيســـــــــى
طـــــون أن:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  أندريـــــه رايـــــدر:  الموســـــيقى التصـــــويرية

ــــوليزويس ــــد فريــــد:  مــــدير التصــــوير.  ب ــــدين ذو :  إخــــراج.  وحي عــــز ال
  . الفقار

، زهـــــرة  ، أمينـــــة رزق ، زكـــــى رســـــتم ، عمـــــر الشـــــريف فـــــاتن حمامـــــة
ــــرى العــــال ــــدس ، عمــــر الحري ــــؤاد المهن ــــابلى ، ف ، وجــــدى  ، ســــهير الب



٣٧١  

:  ، الطفــــل وجــــدان عبــــد الســــميع:  ، الطفــــل ، أســــامة فهمــــى العربــــى
  . بطة:  لة، الطف أحمد فرحات

ــــورة تعــــانى  ــــا قبــــل الث ــــى فتــــرة م زوجــــة شــــابة لــــوزير محــــافظ جــــدا ف
ـــــــى تجـــــــد حبهـــــــا مـــــــع ضـــــــابط شـــــــاب ، وتطلـــــــب  التزمـــــــت التـــــــام حت

، بينمــــــا يمــــــوت  ، ولكــــــن الــــــزوج يخــــــدعهما ويــــــبطش بهــــــا الطــــــالق
ــــــــة .  العشــــــــيق فــــــــى حــــــــرب فلســــــــطين ــــــــة لرواي معالجــــــــة مصــــــــرية قوي

ــــــا ‘تولســــــتوى  ــــــا كارنين ــــــات سياســــــية واجتما.  ’ أن ــــــة شــــــديدة خلفي عي
ـــة ـــل قصـــة الحـــب نفســـها الكثاف ، مـــن بينهـــا مـــثال  ، ومحبطـــة مثلهـــا مث

ــــــــــار.  الفاســــــــــدة ١٩٤٨أســــــــــلحة  ــــــــــدين ذو الفق ــــــــــادة عــــــــــز ال ،  كع
، إذ علــــــى الســــــطح كــــــل شــــــىء طبيعــــــى  ميلودرامــــــا بــــــدون ميلودرامــــــا

، وفــــى األعمـــــاق الــــدراما ملتهبــــة ومثيـــــرة ال تجــــارى المناديـــــل  ومقنــــع
رســــتم جعــــل شخصــــية األرســــتقراطى  زكــــى.  الــــدموع المنهحمــــرة معهــــا

مشــــاهد عــــدة يصــــل فيهــــا التعبيــــر .  الجامــــد منطقيــــة وقابلــــة للتصــــديق
ـــــــردة فـــــــى الســـــــينما  ـــــــى ذروة متف الســـــــينمائى بالصـــــــورة والتفاصـــــــيل إل

:  ملحوظـــــــة!  متعـــــــة ذهنيـــــــة ووجدانيـــــــة رفيعـــــــة:  إجمـــــــاال.  المصـــــــرية
… قـــــراءة فـــــاتن حمامـــــة للتعليـــــق بهـــــا العديـــــد مـــــن األخطـــــاء النحويـــــة

  . صات مؤلمة رغم تفاهتها الشديدةمنغ
   ٢/١نهر الخوف 

  ق م ١١٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٨مصر 
ـــــع نســـــتز المحـــــدودة  [ ـــــاج والتوزي ـــــدو لإلنت ـــــيلم]  تامي .  مصـــــر ف
ــــو ســــيف:  قصــــة ــــو ســــيف:  ؛ ســــيناريو وحــــوار محمــــد أب ،  محمــــد أب

موســــــيقى .  مجــــــدى كامــــــل:  مهنــــــدس الصــــــوت.  حســــــام الهجرســــــى
ــــــــر :  تصــــــــويرية ــــــــاچ.  تعمــــــــر خي ــــــــدير .  صــــــــالح بســــــــيونى:  مونت م
ــــاج.  طــــارق التلمســــانى:  التصــــوير ــــان:  إنت ــــاكفور أنطوني :  إخــــراج.  ت

  . محمد أبو سيف
، عبلـــة   أحمـــد راتـــب.  صـــالح قابيـــل.  نـــورا.  محمـــود عبـــد العزيـــز

، عثمــــــان  زينــــــب وهبــــــى.  ، عزيــــــزة جــــــالل نبيــــــل الدســــــوقى.  كامــــــل
ــــة كامــــل ، أحمــــد صــــيام عبــــد المــــنعم ، صــــبرى  حمــــد ســــندم.  ، قدري

، حســــــــنى عبــــــــد  ، كمــــــــال عبـــــــد العزيــــــــز ، ســــــــعيدة جــــــــالل يوســـــــف
ـــــــل ـــــــد.  الجلي ـــــــرى:  الوجـــــــه الجدي ـــــــل أشـــــــرف خي محمـــــــد :  ؛ والطف
ــــــــع محمــــــــود العــــــــدوى  : بــــــــدون ائتمــــــــان . [ مــــــــارلين محــــــــب:  ؛ م

  . ] غيث
ـــــة لحـــــد اإلضـــــحاك ـــــل وكاريكاتوري ـــــرة ب ـــــر مثي ،  حبكـــــة اختطـــــاف غي

ـــــــل  ـــــــتلمس األســـــــباب لتطوي ـــــــة شاشـــــــة ت ـــــــة االختطـــــــافبتمثيلي ،  عملي
وتحــــــل كــــــل العقــــــد قبــــــل أن تقولهــــــا مــــــثال المختطــــــف هــــــو أطيــــــب 

ـــــــع ـــــــم يفعـــــــل جريمـــــــة أصـــــــال الجمي ، ويصـــــــبح صـــــــديقا حميمـــــــا  ، ول
؟  ، فـــــــأين الـــــــدراما إذن ، ويســـــــارع بطلـــــــب تســـــــليم نفســـــــه لرهائنـــــــه

اإلجابة أنهــــم يتحاشــــونها بــــل ويحتقرونهــــا باســــم الواقعيــــة أو أيــــا مــــا  ـ  
س الوقـــــت أن تكـــــون حـــــرفتهم هـــــى ، لكـــــنهم يصـــــرون فـــــى نفـــــ كـــــان

شـــاب مصـــرى يختطـــف أتوبيســـا نهريـــا لرؤيتـــه ضـــابطا .  صـــنع األفـــالم
ـــه فـــى جريمـــة اغتصـــاب  فـــى محطـــة الوصـــول ـــك ذعـــرا مـــن اتهام ، وذل

ــــــاد معاكســــــتها واغتصــــــبها آخــــــرون ــــــاة اعت ــــــة عــــــن .  لفت خطــــــب مطول
العنــــف المتزايــــد فــــى األفــــالم وحــــوادث الصــــحف والكــــوارث البيئيــــة 

ــــــا م ــــــاة اإلنســــــان المصــــــرىوفوقهــــــا جميع ــــــى حي ،  صــــــادر الخــــــوف ف
تضــــمه بجــــدارة لقائمــــة الپارانويــــات السياســــية التــــى تعجــــب النقــــاد وال 

ــــرهم ــــال جــــائرة  .  تعجــــب أحــــدا غي ــــيلم مصــــرى ين ــــه أول ف ــــف أن الطري
ـــــيلم  ـــــى  ـ  وليس ألحـــــد الفروعـ  كف ـــــى مهرجـــــان دول ـــــام بإحـــــدى  (ف يق

حفـــــالت هـــــذا يعطيـــــك فكـــــرة كافيـــــة عـــــن تلـــــك ال.  ) الـــــدول العربيـــــة
التــــــــى تــــــــروج للســــــــينما الرديئــــــــة وتهــــــــاجم الســــــــينما الجيــــــــدة والتــــــــى 

  . يسمونها مهرجانات دولية
   ٢/١نهر الدم 

Blood River 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٠)   ت  ( ١٩٩١أميركا 

CBS. M: William Goldstein. E: Bernard Gribble, A.C.E. 
PD: Brian Eatwell. DPh: Robert M. Baldwin, Jr., Gary B. 
Kibbe. P: Andrew Gottlieb. W: John Carpenter. D: Mel 
Damski. 

Rick Schroder, Wilford Brimley. ¤. John P. Ryan. Mills 
Watson. Henry Beckman, Dwight McFee. And Adrienne 
Barbeau -as Georgina. 
شـــــاب ينـــــتقم لمصـــــرع والديـــــه علـــــى يـــــد أمبراطـــــور الماشـــــية الـــــذى 

ـــــــى أرضـــــــهماأراد االســـــــ ـــــــن الرجـــــــل  تيالء عل ـــــــة مـــــــنهم اب ـــــــل ثالث ، يقت
، مؤيـــــدا دون رغبـــــة منـــــه بصـــــياد كهـــــل  ويصـــــبح مطـــــاردا فـــــى الغابـــــات

ــــف الظــــل ــــك خفي ــــن .  محن ــــات الشــــمالية م ــــى الوالي ــــدور ف ويســــترن ي
ــــة القــــرن التاســــع عشــــر ــــوب األميركــــى قبيــــل نهاي ــــد الفكــــرة  الجن ، جي

تاذ الرعـــب  ومثيـــر لحـــد معقـــول فـــى إســـهام كتابـــة غيـــر متوقـــع مـــن أســـ
، لـــــــيس بهـــــــا مـــــــن الرعـــــــب ســـــــوى  كـــــــارپنتر فـــــــى ضـــــــرب الويســـــــترن

  . ، وهو ليس اسما رسميا ألى نهر فى الحقيقة العنوان
  نوارة 

  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٨٩مصر 
  . مجيدة نجم:  إخراج

، عبــــــــد  ، إحســــــــان القلعــــــــاوى ، حمــــــــدى أحمــــــــد ســــــــناء يــــــــونس
، فــــــــاروق  ، ليلــــــــى فهمــــــــى صــــــــريطى، ســــــــامح ال الحفــــــــيظ التطــــــــاوى

  . يوسف
الــــزوج .  درامــــا أســــرية تتميــــز باللمســــات الواقعيــــة والتمثيــــل الجيــــد

ـــــه ـــــالى شـــــريف وجـــــاد  فـــــى حيات ، والزوجـــــة نصـــــف متعلمـــــة  عامـــــل مث
  . ومستغرقة فى أشغال المنزل ورعاية البنات األربع

  نوارة والوحش 
  ق م ٩٥)   س/  رينبو/  ت ( ١٩٨٧مصر 
  . بركات:  إخراج

،  ، جميـــــل راتـــــب ، هالـــــة صـــــدقى ، مجـــــدى وهبـــــة صـــــفية العمـــــرى
  . ، شفيق جالل ، أحمد أبو عيبة عبد السالم محمد

ميلودرامـــــــا نشـــــــاط خاليـــــــة مـــــــن اإلثـــــــارة ربمـــــــا باســـــــتثناء خـــــــيط واه 
يربطهــــا بأحــــدب نــــوتردام فــــى عالقــــة البطلــــة الغازيــــة بشــــخص أحــــدب 

متســــلط القصــــة األساســــية إقطــــاعى !  ) عبــــد الســــالم محمــــد (يحبهــــا 
ـــــه األمـــــر لحـــــد قتـــــل ضـــــابط شـــــرطة داخـــــل نقطـــــة الشـــــرطة .  يصـــــل ب

ــــــه بمفــــــرده مــــــع  يتصــــــدى ضــــــابط آخــــــر ويضــــــطر لالســــــتقالة لمالحقت
، حيــــــث  معاونـــــة مــــــن الغازيــــــة التــــــى لهــــــا مبرراتهــــــا الخاصــــــة لالنتقــــــام

  . استخدمت كمخلب قط فى تلك العملية
   نوتة المليون جنيه 

The Million Pound Note 
  ق م ٩١)  ت ( ١٩٥٤بريطانيا 

Aka: Man with a Million (US). 
[Rank  Centeral Film Distributors Limited] Group Film 

Productions Limited [Ronald Neame/ John Bryan]. Based 
on a St by Mark Twain. S: Jill Craigie. MComp: William 
Alwyn; Cond: Muir Mathieson. DPh: Geoffrey Unsworth; 
E: Clive Donner; AscP: E.M. Smedley Aston. P: John 
Bryan. D: Ronald Neame.  ExcP: Earl St. John. 

Gregory Peck. ¤ Ronald Squire, Joyce Grenfell, A.E. 
Matthews, Maurice Denham, Reginald Beckwith, Brian 
Oulton, ↑ John Slater, Wilbur Evans, Hartley Power, 
George Devine, Bryan Forbes, Ann Gudrun, Hugh 
Wakefield, Wilfrid Hyde-White.§ And Jane Griffiths. 
قصــــة مــــارك تــــوين التــــى هــــى نمــــوذج خالــــد لعصــــر أفكــــار المفهــــوم 

،  شــــيئا ال يســــتحق التــــأليف’  الواقعيــــة ‘العــــالى أيــــام كانــــت القصــــص 
ــــة ومتقنــــة العناصــــر ــــى معالجــــة محبب ــــك ف ــــم تكــــن باإلبهــــار ، وإن  ذل ل

:  الــــذى توقعــــه الكثيــــرين مــــن فــــيلم عــــن تلــــك القصــــة عبقريــــة الخيــــال
،  عامـــــل ســـــفن أميركـــــى معـــــدم فـــــى شـــــوارع لنـــــدن بعـــــد غـــــرق ســـــفينته

ينتقيــــه مصــــادفة مـــــن الطريــــق أخــــوان ثريـــــان إنجليزيــــان ليمحانــــه نوتـــــة 
،  ’ بنـــــــك إنجلتـــــــرا ‘نقـــــــد بمليـــــــون جنيـــــــه أصـــــــدراها خصيصـــــــا مـــــــن 

ل ســـــتغير حياتـــــه وتحقـــــق لـــــه العـــــيش الرغـــــد وتراهنـــــا فيمـــــا بينهمـــــا هـــــ
فقـــــط المطلـــــوب منـــــه الحفـــــاظ  (لمـــــدة شـــــهر دون الحاجـــــة إلنفاقهـــــا 

ــــــة  عليهــــــا ، ففكهــــــا وإنفــــــاق شــــــىء منهــــــا أمــــــر مســــــتحيل مــــــن الناحي
وجــــود هــــذه الورقــــة معــــه وذيــــاع شــــهرته كمليــــونير أميركــــى .  ) العمليــــة

ـــــل ـــــاء ب ـــــادق ومحـــــال األزي ـــــواب ال المطـــــاعم والفن ـــــه كـــــل األب  يفـــــتح ل
يقــــع فــــى حــــب فتــــاة مــــن أســــرة .  وصــــوال لمجلــــس اللــــوردات إن شــــاء

، لكـــــــن عنـــــــدما يخبرهـــــــا  نبيلـــــــة ويســـــــاعدها فـــــــى أنشـــــــطتها الخيريـــــــة
يتــــــآمر عليــــــه نبيــــــل مفلــــــس .  بالحقيقــــــة تعتبــــــر أنــــــه يراوغهــــــا وتهجــــــره
ـــوعز إلـــى خادمـــة الفنـــدق  طـــرده الفنـــدق مـــن جناحـــه ليحلـــه محلـــه ، وي

ون وتنهــــــار أســــــهم مــــــنجم ، فيتكالــــــب عليــــــه الــــــدائن بإخفــــــاء الورقــــــة
، وال يجــــد منقــــذا لــــه ســــوى تراجــــع  ذهــــب اشــــتراها مســــتثمر باســــمه

ذلـــــــك النبيـــــــل الـــــــذى لـــــــم يقصـــــــد ســـــــوى المـــــــزاح ألنـــــــه ال يحـــــــب 
النهايـــــة الطريفـــــة هـــــو احتـــــدام خـــــالف األخـــــوين حــــــول .  األميـــــركيين

ــــه كــــل شــــىء عــــدا الحــــب الــــذى لــــم  نتيجــــة الرهــــان ، فهــــى حققــــت ل
ــــ ــــال تل ــــدما عــــاد هــــو ب ــــة المفعــــوليعــــود إال عن ــــة خارق ــــد .  ك الورق أعي

ـــــــى عـــــــام  ـــــــة ف ـــــــا بشخصـــــــيات التيني ـــــــوان  ١٩٩٣أميركي ـــــــون  ‘بعن ملي
  . ’ لخوان

   ٢/١نور العيون 
  ق م ١١٠)   س/  النصر ( ١٩٩١مصر 
  . حسين كمال:  إخراج

ــــده عــــادل أدهــــم ــــدى ، فيفــــى عب ــــق ، محمــــود الجن ،  ، محمــــد توفي
فاطمـــــــة ،  ، ســـــــناء ســـــــليمان ، عبـــــــد الســـــــالم محمـــــــد عزيـــــــزة راشـــــــد

،  ، محمـــــد أبـــــو حشـــــيش ، هشـــــام عبـــــد اهللا ، ســـــيد صـــــادق شوشـــــة
ـــــــورا عبـــــــد العزيـــــــز ، إبـــــــراهيم صـــــــالح مطـــــــاوع عـــــــويس ، صـــــــباح  ، ن

ــــد المطلــــب محمــــود ــــومى ، محمــــد عب ــــدور ، ســــميرة بي ،  ، محمــــد من
  . ، إبراهيم الحمصانى ، حللى جميل المهدى

، وتعمــــل  ســــجينة مظلومــــة تخــــرج لتــــتخلص مــــن زواجهــــا مــــن قــــواد
ــــــدى صــــــ ــــــرتبط ل ــــــر مقنعــــــة وت احب مصــــــنع ألســــــباب وبســــــلوكيات غي

ثــــم تصــــبح راقصــــة شــــهيرة وتنــــتقم .  بانحنــــاءة الســــيناريو فــــى النهايــــة
ترهـــــل درامـــــى وخيـــــوط متشـــــعبة كالعـــــادة مـــــع وحيـــــد .  مـــــن الجميـــــع

ــــــة ‘حامــــــد فــــــى تلــــــك الفتــــــرة  ــــــه الفنيــــــة’  الهندي نجيــــــب .  فــــــى حيات
البطلــــة  محفـــوظ تحســـه فقـــط فــــى فكـــرة الراقصـــة الســــابقة التـــى تعلـــم

، لكـــن الفـــيلم ككـــل  الـــرقص فـــى الســـجن كـــى ترعاهـــا فـــى شـــيخوختها
  . مثير فقط لهواة الرقص الشرقى الجيد

  نور عيونى 
  ق أأ ٨٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 

ـــــالم [ ـــــع األف ـــــة]  الشـــــرق لتوزي ـــــالم أمي ـــــر:  قصـــــة.  أف ـــــر بكي ؛  زهي
ــــوزى:  ســــيناريو > ــــر وحســــين ف ــــر بكي ــــد اهللا أحمــــ:  ؛ حــــوار زهي د عب

، أحمــــد  مصــــطفى عبــــد الــــرحمن:  التــــأليف:  األغــــانى.  < عبــــد اهللا
، حســــــــن عبــــــــد  ، عبــــــــد العزيــــــــز ســــــــالم ، إبــــــــراهيم رجــــــــب منصــــــــور
، عــــــــــزت  كــــــــــارم محمــــــــــود:  ؛ التلحــــــــــين ، أنــــــــــور نــــــــــافع الوهــــــــــاب
.  ، عزيــــــز الشــــــوان ، إبــــــراهيم حجــــــاج ، إبــــــراهيم حســــــين الجــــــاهلى
ــــاچ ــــاظرمهندســــا ا .  وحســــين عفيفــــى >،  ســــعيد الشــــيخ:  مونت :  لمن

،  شـــــارل فوســـــكلو:  ؛ مهندســـــا الصـــــوت ، حبيـــــب خـــــورى شـــــارفنبرج
؛  علـــــــى رضـــــــا:  موســـــــيقى توزيـــــــع:  رقـــــــص المـــــــامبو.  ســـــــامى ســـــــيد

علــــــى :  ؛ معلــــــم الــــــرقص ، محمــــــود رضــــــا نعيمــــــة عــــــاكف:  الــــــرقص
.  زهيـــر بكيـــر:  إنتـــاج.  محمـــد عبـــد العظـــيم:  مـــدير التصـــوير.  رضـــا
  . حسين فوزى:  إخراج

،  حســــــن فــــــايق:  بطولــــــة.  ¤.  م محمــــــودكــــــار .  نعيمــــــة عــــــاكف
:  باالشــــتراك مــــع.  ، زينــــات صــــدقى مونــــا فــــؤاد.  محمــــود المليجــــى
، محمــــــــد  ، محمــــــــد شــــــــوقى ، محســــــــن حســــــــنين عــــــــزت الجــــــــاهلى

،  عبــــــاس الــــــدالى:  و.  ، زكــــــى الحرامــــــى ، منيــــــر الفنجــــــرى صــــــبيح
،  ، ســــعد الحكــــيم ، عبـــد المــــنعم بســـيونى ، فيفـــى ســــعيد ســـهير عبــــد

؛  ، مطــــــــاوع عــــــــويس ، أديــــــــب الطرابلســــــــى ودىعبــــــــد المــــــــنعم ســــــــع
، نبيلــــــــــــة  ، ســــــــــــمير جمعــــــــــــة محســــــــــــن ســــــــــــعودى:  واألطفــــــــــــال >

  . < أحمد
، تــــأتى فــــى نفــــس العــــام  ” مولــــد نجمــــة “أول نســــخة مصــــرية مــــن 

.  بالضــــــبط الــــــذى صــــــنعت فيــــــه هوليــــــوود نســــــختها الثانيــــــة واألشــــــهر
ــــد صــــنع القصــــة فــــى  ــــودة الجمــــاهير “مصــــريا أعي فــــى الواقــــع .  ” معب

، حيــــــث هنــــــا ابنــــــة الحــــــى  بــــــع القصــــــة حتــــــى منتصــــــفها فقــــــطهــــــو يت
ــــــة استعراضــــــية شــــــهيرة ــــــدما تصــــــبح مغني ، تضــــــغط أمهــــــا  الشــــــعبى عن

، والتنكــــر للمغنــــى الــــذى  عليهــــا وعلــــى أبيهــــا لالنتقــــال لحــــى راق أوال
نعيمــــة .  ، ودفعهــــا للــــزواج مــــن صــــاحب الملهــــى أحبتــــه منــــذ طفولتهــــا

ـــــر ممـــــا يجـــــب والنمـــــر الموســـــ ـــــة أكث ـــــدت طفولي ـــــدة  عـــــاكف ب يقية جي
  . ، لكن ليست أفضل مستوياتها ككل

  نور الليل 
  ق أأ ١١٥)  س/    ف ( ١٩٥٩مصر 
  . ريمون نصور:  إخراج

، رجـــــاء  ، صـــــالح ذو الفقـــــار ، أحمـــــد مظهـــــر مـــــريم فخـــــر الـــــدين
  . ، عبد الرحيم الزرقانى ، أحمد فؤاد ، كمال حسين الجداوى

، جيـــــدة  وفــــاءدرامــــا عاطفيــــة مغرقــــة فــــى الرومانســــية والتضــــحية وال
أول مـــــــــرة لريمـــــــــون نصـــــــــور المخضـــــــــرم   (التمثيـــــــــل وكـــــــــذا التوجيـــــــــه 

ـــــه.  ) كمســـــاعد موجـــــه ـــــار يتخلـــــى عـــــن حبيبت ـــــم حـــــين  البطـــــل طي ، ث
ـــــر معركـــــة اآلن .  تعمـــــل ممرضـــــة لترعـــــاه دون علمـــــه.  يفقـــــد بصـــــره أث

  . البطل مقدم على عملية سيسترد بها بصره
   ٢/١نور الدين والبحارة الثالثة 

  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/   ليثىال ( ١٩٤٤مصر 
  . توجو مزراحى:  إخراج

،  ، إســــماعيل يــــس ، ليلــــى فــــوزى ، إبــــراهيم حمــــودة علــــى الكســــار
  . ، زوزو نبيل ، محمود المليجى على عبد العال

، فــــــى مغــــــامرة فــــــى المملكــــــة التــــــى  أميــــــر ســــــابق وثالثــــــة فطاطريــــــة
هنــــاك مــــن اغتصــــب الملــــك مــــن أبيهــــا .  يحــــب فيهــــا أميــــرة حســــناء

مفارقــــــات .  ، وأحــــــد الفطاطريــــــة يشــــــبهه تمامــــــا لــــــزواج منهــــــاويريــــــد ا
، وككـــــــل أعمـــــــال علـــــــى الكســـــــار ممتـــــــع  تشـــــــابه مغرقـــــــة اإلضـــــــحاك

  . تماما
  نورا 
  ق أأ ١٣٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٧مصر 
  . محمود ذو الفقار:  إخراج

، عــــادل  ، يوســــف وهبــــى ، نجــــوى فــــؤاد ، نيللــــى كمــــال الشــــناوى
  . ، كريمان ، بدر الدين جمجوم أدهم

ـــــابعى العاطفيـــــة متوســـــطة القيمـــــة ، عـــــن غـــــرام   ميلودرامـــــا محمـــــد الت
ــــــذة صــــــغيرة ــــــب صــــــحفى وتلمي ــــــادى  كات ، تربيهــــــا أختهــــــا راقصــــــة الن

ـــــة.  الليلـــــى ـــــه الجريئ ، يخـــــرج ليجـــــدها  مـــــا أن يســـــجن بســـــبب مقاالت
ـــــت ـــــى بحـــــث.  وقـــــد انحرف ـــــى :  ملحوظـــــة فـــــى حاجـــــة إل ـــــق ف ـــــو عل ل

ــــيلم  ــــك ملصــــق ف ــــام “ذهن ــــث نجــــوى  ١٩٨٦”  االنتق ــــى حي ــــؤاد عل ف
، فســـــتجد نفـــــس الوضـــــع  األرض تحتضـــــن أحـــــد ســـــاقى عـــــادل أدهـــــم

ــــا ــــنفس األبطــــال هن ــــع أنهــــا عشــــقت هــــذا التكــــوين المتوســــل .  ب الواق
صـــــــراع  “انظر مـــــــثال ـ  هـــــــذا وكررتـــــــه فـــــــى أكثـــــــر مـــــــن فـــــــيلم واحـــــــد 

  ! ” المحترفين
   ٢/١نورمان صحفى ليوم واحد 

Press for Time 
  ق م ٩٢)  س/    ف/  ت ( ١٩٦٦بريطانيا 

  . ” مغامرات صحفى “:  س
Ivy Productions Limited. [Titan] Based on the B Yea, Yea, 

Yea: Angus McGill; S: Norman Wisdom and Eddie Leslie. 
DPh: Peter Newbook. C D: Ann Sbudi; SdSup: Dyril 
Collicki; MUpSup: Jimmy Evans; Costume Sup: Kay 
Gilbert. <SupE: Gerry Hambling;> AstE: Don Ranasinghe; 
Dubbing E: Don Deacon; SdDubbing: Ken Cameron. 
MCompAndCond: Mike Wickers; AD: Bruce Grimes. P: 
Robert Hartford-Davis and Peter Newbrook. D: Robert 
Asher. 

Norman Wisdom. ¤. Also Str: Derek Bond, Angela 
Browne, Tracey Crisp, Allan Cuthberyson, Noel Dyson, 
Derek Francis, Peter Francis, Peter Jones, David Dodge, 
Stanley Unwin, Frances White. Michael Balfour, Tony 
Selby, Michael Bilton, Norman Pitt, Hazel Coppin Totti 
Truman Taylor, Toni Gilpin, Gordon Rollings. 

راء بــــــائع الصــــــحف األبلــــــة الــــــذى انجبتــــــه أمــــــه حفيــــــد رئــــــيس الــــــوز 
ــــزواج مــــن عامــــل مجــــارى ــــدما قــــررت ال ،  المطالبــــة بحقــــوق المــــرأة عن

يتســــــبب فــــــى .  يقــــــرر جــــــده أخيــــــرا أن يتوســــــط لــــــه ليصــــــبح صــــــحفيا
، ثـــــم فـــــى  مشـــــاجرات صـــــاخبة أثنـــــاء تغطيتـــــه لجلســـــات أهـــــل البلـــــدة

ـــــة حـــــول مشـــــروع  ـــــب الحقيق ـــــدما يكت ـــــدة عن فضـــــيحة لصـــــاحب الجري
، ويتبنــــى إنجــــاح مســــابقة  اآلن ينقــــل إلــــى قســــم الترفيــــه إســــكانى مثــــل

ـــــــد المـــــــدبرة ضـــــــده لملكـــــــات الجمـــــــال اللحظـــــــات .  ، رغـــــــم المكائ
ـــدور األم والجـــد ـــزدام ب ـــة هـــى التـــى يقـــوم فيهـــا وي ، أمـــا  األعلـــى كوميدي

  . دور الصحفى فليس به أكثر من الحركات المعتادة منه
  نوع آخر من الجنون 

  ]  ليفـزيونىت [ق م  ٨٩)  ت ( ١٩٨٩مصر 
.  إحســــــان عبــــــد القــــــدوس:  قصــــــة.  اتحــــــاد اإلذاعــــــة والتليفـــــــزيون

  . عبد الحميد الشاذلى:  إخراج
  . ، فايزة كمال ، سماح أنور سمير صبرى

درامــــــا نفســــــية عــــــن ابنــــــة أســــــرة متوســــــطة الحــــــال مصــــــابة بپارانويــــــا 
،  ، بـــدء مـــن الســـيدة التـــى تزوجهـــا أبيهـــا شـــاملة ضـــد كـــل شـــىء تقريبـــا

بقيـــــة الفــــــيلم .  الـــــذى تتـــــوهم أنـــــه يطاردهـــــا وهلـــــم جـــــراإلـــــى جارهمـــــا 
  . تدور حول أساليب العالج وإن كان بال إثارة تذكر

  نوع من الرجال 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٨مصر 

محمـــــــد كـــــــال :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم عـــــــدلى خليـــــــل
.  غنــــيم بهنســــى:  مــــدير التصــــوير.  محمــــد هاشــــم:  مونتــــاچ.  عابــــد
  . دلى خليلع:  إخراج

، حســـــــين  ، محمـــــــود الجنـــــــدى ، ســـــــمية األلفـــــــى مجـــــــدى وهبـــــــة
، عــــــادل  ، ليلــــــى جمــــــال ، ليلــــــى نصــــــر ، عفــــــاف رشــــــاد الشــــــربينى

  . برهام
األول .  فتـــــاة تتـــــرك خطيبهـــــا لضـــــعف أحوالـــــه الماديـــــة وتتـــــزوج ثريـــــا

يفلـــح فـــى الصـــعود بأســـاليب منحرفـــة ويلفـــق تهمـــة لـــذلك الـــزوج حتـــى 
ميلودرامــــا .  ، فمــــا موقفهــــا اآلن يمــــةيخلــــو لــــه الجــــو مــــع حبيبتــــه القد



٣٧٢  

ـــأثير ـــق اجتمـــاعى متوســـطة الت الواقـــع أنهـــا ليســـت بقـــدر األنثويـــة .  تعلي
  . الذى يوحى به العنوان

  نوع من النساء 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٩مصر 

علــــى :  ســــيناريو وحــــوار.  مصــــطفى محــــرم:  قصــــة.  أفــــالم ماجــــدة
.  صـــــالح كـــــريم:  صـــــويرمـــــدير الت.  فكـــــرى رســـــتم:  مونتـــــاچ.  ســـــالم
  . حسن الصيفى:  إخراج

،  ، صـــــالح نظمـــــى ، صـــــفية العمـــــرى ، ناهـــــد شـــــريف ســـــمير غـــــانم
  . ، أحمد الحداد ، أحمد بدير أحمد شوقى

أرملــــة تتعلــــق .  ، مــــن أقــــل المســــتويات كوميــــديا تشــــويقية عاطفيــــة
، تتعقــــــد  ومــــــع وجــــــود أخــــــرى تطمــــــع بــــــه.  بشــــــبيه زوجهــــــا وتتزوجــــــه

ـــــزوج  لحبكـــــة اختطـــــاف هـــــذا الرجـــــ ، حيـــــث يفتـــــرض الجميـــــع أنـــــه ال
  ! األول النصاب الكبير

  نوعان من الحب 
Two Kinds of Love 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٣أميركا 
Orgolini-Nelson Productions; CBS Entertainment. E: 

Hillary Jane Kranze. AD: Donald Harris. DPh: James 
Crabe. MCompAndCond: Mark Snow. P: Arnold Orgolini 
and Peter Nelson. TP: Peter Nelson. Based on the N There 
Are Two Kinds of Terrible: Peggy Mann. D: Jack Bender. 

Lindsay Wagner. Ricky Schroder. ¤ Str: Peter Weller.  
Evan Richards, Dennis Redfield, Bridget Michelle, Ross 
Harris, Sydney Penny, Allyn Ann McLerie, Marcello 
Krakoff, Seven Anne McDonald, Georg Olden, Robert Hitt, 
Jack Slater, Elizabeth Bayer, Deborah Tilton, John Petlock, 
Randy Rudy. 
صــــــبى شــــــديد التعلــــــق بأمــــــه بســــــبب انشــــــغال أبيــــــه الــــــدائم بعملــــــه 

ـــــــق دخـــــــل أفضـــــــل لألســـــــرة األم بالســـــــرطان تصـــــــاب .  بهـــــــدف تحقي
ــــــه ــــــة الصــــــبى بأبي ــــــاقم عالق ــــــؤدى لتف ، لكــــــن ســــــياق  وتمــــــوت ممــــــا ي

، وكــــذا  النضــــج التــــدريجى يجعلــــه يبــــدأ تفهــــم دوافــــع والــــده الحقيقيــــة
.  درامــــا تليفـــــزيونية بســــيطة لكــــن مــــؤثرة.  مــــدى حبــــه الكــــامن لزوجتــــه

ــــة ــــة محبب ــــر رقيق ــــذى  واجن ــــى النحــــو ال ــــل عل ــــق التمثي ، وشــــرودر منطل
  . ’ البطل ‘ابه فى قدمه فى موضوع مش

   النوم فى العسل 
  ق م ١٢٢)   س/  ماستر ( ١٩٩٦مصر 

ـــــالم مصـــــر العربيـــــة  [ ـــــة للتليفــــــزيون والســـــينما أف أفـــــالم ]  العالمي
ـــــــــد حامـــــــــد ـــــــــدس.  وحي ـــــــــز:  مكســـــــــاچ مهن ـــــــــل عزي ـــــــــدس .  جمي مهن

.  عمـــــــر خيـــــــرت:  موســـــــيقى تصـــــــويرية.  رشـــــــدى حامـــــــد:  الـــــــديكور
المنـــــتج .  محســـــن أحمـــــد:  يرمـــــدير التصـــــو .  عـــــادل منيـــــر:  مونتـــــاچ
شــــــريف :  إخــــــراج.  وحيــــــد حامــــــد:  تــــــأليف.  محمــــــد زيــــــن:  الفنــــــى
  . عرفة

.  شــــــيرين ســــــيف النصــــــر.  دالل عبــــــد العزيــــــز.  ¤.  عــــــادل إمــــــام
ــــــو زهــــــرة ــــــرحمن أب ــــــد ال ــــــدفراوى.  نظــــــيم شــــــعراوى.  عب ،  محمــــــد ال

.  ، ســــــعيد طرابيــــــك ، لطفــــــى لبيــــــب أحمــــــد عقــــــل.  ســــــامى ســــــرحان
لطفــــى .  ، حجــــاج عبــــد العظــــيم اء الميرغنــــى، ضــــي عــــالء ولــــى الــــدين
، مصـــــــــطفى  ، محمـــــــــود البـــــــــزاوى ، فـــــــــؤاد فرغلـــــــــى عبـــــــــد الحميـــــــــد

ـــــاجى ســـــعد كمـــــال ســـــليمان.  القســـــط ـــــديب ، ن ، عـــــالء  ، حســـــن ال
ـــنهم ـــدين.  مـــع ضـــيوف الشـــرف.  زي ،  محمـــد يوســـف.  مـــريم فخـــر ال

وألول مــــــرة .  رامــــــى عــــــادل إمــــــام:  ضــــــيف الفــــــيلم.  إنعــــــام سالوســــــة
.  دور العروســــةـ  هالــــة إبــــراهيم فــــى .  فــــى دور العــــريسـ  ياســــر جــــالل 

، ســــــليمان  ، وجــــــدى ولــــــيم أحمــــــد برعــــــى:  اشــــــترك فــــــى التمثيــــــل ␡
ــــد ــــان ســــيدهم ماجــــدة بركــــات.  ، محاســــن النجــــدى عي ــــى  ، عري ، عل

،  ، خالـــــد ســـــعد شـــــادية حســــنى.  ، انتصـــــار عبــــد الباســـــط البــــاجورى
،  لتنيـــــرىعبـــــد الحميـــــد ا.  ، نعمـــــات عبـــــد الناصـــــر مرفــــــت الشـــــناوى
أحمــــد .  ، نجــــالء حســــين ، عبــــد الوهــــاب قطــــب طــــارق عبــــد الفتــــاح

ـــــا المصـــــرى ، عـــــادل ســـــليمان الطمـــــانى مـــــروة .  ، عـــــزة الشـــــرع ، ماي
،  ، إينــــــاس نــــــور ، فكــــــرى عبــــــد الحميــــــد ، ســــــحر محمــــــود حمــــــدى

،  ، طــــارق مهنــــى ماجــــدة كامــــل.  ، ناصــــر عبــــد الحلــــيم نجــــالء فريــــد
، عـــــــادل أبـــــــو  ل، محاســـــــن جـــــــال ، ســـــــونيا يوســـــــف عـــــــادل عطيـــــــة

، محمـــــود  ، عمـــــران بحـــــر ، عـــــادل تعلـــــب صـــــالح العويـــــل.  الغـــــيط
ـــــد اهللا.  ، شـــــاهندة فتحـــــى ، كمـــــال الشـــــربينى الشـــــناوى ،  حلمـــــى عب

ــــــد العزيــــــز عبــــــاس كامــــــل :  ؛ والطفلــــــة ، حســــــام ســــــعيد ، صــــــالح عب
  . مارى عبيد

يصـــاب كـــل .  فكـــرة مذهلـــة وأصـــيلة حتـــى علـــى المســـتوى العـــالمى
فجــــــأة وعلــــــى نحــــــو ســــــيريالى غيــــــر محــــــدد  ســــــكان القــــــاهرة بــــــالعجز

البطــــــل رئــــــيس مباحــــــث القــــــاهرة يتحــــــرى سلســــــلة جــــــرائم .  الســــــبب
ـــــة ـــــل ومشـــــاجرات زوجي ، فيكتشـــــف أن هـــــذا هـــــو ســـــببها  انتحـــــار وقت

ـــــــــراف .  الخفـــــــــى ـــــــــد االعت المشـــــــــكلة المستعصـــــــــية أن أحـــــــــدا ال يري
الواقــــــع أنــــــه يصــــــعب االحســــــاس بمــــــدى عمــــــق ووطــــــأة !  بالحقيقــــــة

ـــى لهـــذا د ـــى التحت ـــة أحـــوال مصـــر المعن ـــار بكثاف ون الوضـــع فـــى االعتب
نعــــــم .  العجــــــز هنــــــا يكــــــافىء الهزيمــــــة:  بكلمــــــة.  فــــــى ســــــنة إنتاجــــــه

هزيمـــة مصـــر التـــى لـــم تفـــق منهـــا قـــط منـــذ انهيـــار المشـــروع الحضـــارى 
ـــــد اســـــتغرقت .  للخـــــديوى إســـــماعيل ـــــن جدي ـــــة م ـــــدال مـــــن المحاول وب

ـــــذات المعروفـــــة سياســـــيا باســـــم ـــــى ال ـــــى معركـــــة االنكفـــــاء عل  لعقـــــود ف
ـــــــدما وصـــــــلت هـــــــذه المعركـــــــة الحمقـــــــاء لصـــــــخبها .  االســـــــتقالل وعن

األقصــــى فــــى الحقبــــة الناصــــرية تحولــــت الهزيمــــة الضــــمنية إلــــى هزيمــــة 
ــــم نقــــدر بعــــدها .  ١٩٦٧صــــريحة عــــام  وكانــــت مــــن العمــــق بحيــــث ل

بســـنوات علــــى الضــــحك علـــى عقولنــــا الباطنــــة أمـــام انتصــــارات جــــيش 
.  مــــن حــــرب أكتــــوبر الــــدفاع اإلســــرائيلى فــــى األســــبوع األخيــــر الجــــاد

ـــه مـــن فقـــر  ـــا وصـــلنا إلي ـــاح فجـــأة بمـــدى م ـــا أضـــواء االنفت بعـــدها أرهبتن
ـــا الســـالم مـــع إســـرائيل عمـــا وصـــلت  مـــادى ـــل كشـــف لن ـــم بعـــد قلي ، ث

ـــه الفجـــوة بيننـــا وبـــين هـــذه الدويلـــة الصـــغيرة لكـــن المجتهـــدة ، ثـــم  إلي
قفـــز هــــذا مـــن العقــــل البــــاطن إلـــى العقــــل الــــواعى مـــرة أخــــرى بوصــــول 

ـــــــامين  ـــــــا المقصـــــــود بني ـــــــاهو للســـــــلطة فيهـــــــا فـــــــى عامن ،  ١٩٩٦نيتني
واصــــراره ألول مــــرة صــــراحة علــــى معاملــــة العــــرب بحجمهــــم الحقيقــــى 

ذلــــك بينمــــا تتــــوالى .  ) ! حاصــــل جمــــع عشــــرين صــــفرا هــــو صــــفر (
، وتبعـــــــــات  الخصخصـــــــــة:  اللطمـــــــــات بـــــــــالتوازى فـــــــــى ذات الســـــــــنة

ــــــداول الحــــــر  ــــــزورى  ) الجــــــات (الت ــــــدكتور الجن ، ومجــــــئ حكومــــــة ال
صـــــالحية لمحاولـــــة انقـــــاذ اللحظـــــة األخيـــــرة واضـــــح اليـــــأس وفـــــوات اإل

،  إلـــــــخ…أضـــــــف إلـــــــى هـــــــذا انفتـــــــاح الفضـــــــاء واإلنترنيـــــــت .  األوان
ـــــا  ـــــى مســـــيرة هزيمتن ـــــة ف ـــــدة الرائع ـــــاق الجدي ـــــك صـــــورة اآلف تتكامـــــل ل

ـــــائس ربمـــــا ال .  المظفـــــرة التـــــى تكاثفـــــت جميعـــــا فـــــى ذلـــــك العـــــام الب
ال يــــؤمن أصــــحابه بكــــل  ، بــــل ربمــــا يقــــول الفــــيلم قصــــة الهزيمــــة كلهــــا

ـــة ـــات هـــذه النظري ـــدا يتحـــدث فـــى لـــب الفكـــرة وهـــو  جزئي ـــه تأكي ، لكن
،  الهزيمــــــة فــــــى الشــــــعب المصــــــرى ـ  إن لــــــم يكــــــن استمراءـ  تجــــــذر 

ــــــــة والكــــــــذب  ــــــــا بالطنطن ــــــــل عليه ــــــــى التحاي ــــــــة ف واســــــــتراتيچيته الذكي
، واألفـــــــدح أخيـــــــرا بـــــــاللجوء المرضـــــــى المحمـــــــوم للتـــــــدين  الفهلـــــــوى

اة أخـــــرى عوضـــــا عـــــن هزيمـــــة الحيـــــاة الـــــدنيا والغيـــــب والتطلـــــع لحيـــــ
الجــــوهر المفــــزع فــــى الصــــورة التــــى يقــــدمها الفــــيلم أن كــــل .  المبرمــــة

جماعـــــات العـــــالم ومؤسســـــاته الدينيـــــة وجميـــــع أمـــــوال البتـــــرول وكافـــــة 
، لـــــو لـــــم يكـــــن  قنـــــوات التليفــــــزيون مـــــا كانـــــت تكفـــــى لهـــــذا التحـــــول

ا الشــــعب للتــــدين وظيفــــة أنثروپولوچيــــة تكيفيــــة كــــان يبحــــث عنهــــا هــــذ
إنــــه .  الــــذى تغلغــــل فيــــه اإلحســــاس بالهزيمــــة حتــــى أكــــل روحــــه تمامــــا

 ـ  وربما بـــــاألحرى أول شـــــىء إطالقـــــا فـــــى الثقافـــــة المصريةـ  أول فـــــيلم 
،  المصــــرية التاريخيــــة المزمنــــة’  المســــألة ‘يواجــــه فــــى القلــــب صــــميم 

أوال وهــــو :  وأيضــــا هــــو أول مــــن يطــــرح الحــــل الوحيــــد المحتمــــل لهــــا
ـــــالعجزاألهـــــم المصـــــار  ـــــا  حة ب ـــــة  ـ  إذا مـــــا تحقـــــق أوالـ  ، ثـــــم ثاني التنمي

الواقعى أيضـــــا وهـــــو أن ـ  ورغـــــم أنـــــه يجـــــىء بالحـــــل السيريالى.  بـــــالعلم
، ورغــــم أنـــه يتصــــاعد نحـــو أجــــرأ  الخـــروج مــــن القـــاهرة يــــداوى العجـــز

، بفــــــرار النــــــاس أفواجــــــا مــــــن  مشــــــهد يمكــــــن تخيلــــــه لفــــــيلم مصــــــرى
أنـــــه أبعـــــد تمامـــــا مـــــن أن  ، إال المســـــاجد والكنـــــائس منضـــــمين للبطـــــل
، فهـــــو ينتهـــــى بعـــــد هـــــذا التتـــــابع  يكـــــون فيلمـــــا يبعـــــث علـــــى التفـــــاؤل

ــــاريخ الســــينما فيمــــا  ــــى كــــل ت ــــة ف ــــم جماعي مباشــــرة بأضــــخم صــــرخة أل
، لكـــن يكفيـــه جمـــوح  فنيـــا هـــو فـــيلم جيـــد جـــدا ولـــيس أكثـــر.  نعلـــم

خيالــــه فـــــى إيجــــاد أدق وأروع معـــــادل درامـــــى ممكــــن لهزيمـــــة أمـــــة أال 
أيضــــا أفلــــح فــــى التحايــــل ببراعــــة علــــى .  جــــز الجنســــىوهـــو فكــــرة الع

قاعــــدة أن تكــــون الشخصــــية الرئيســــة فــــى األفــــالم العلميــــة هــــى أحــــد 
ــــــدان  العلمــــــاء ، وهــــــو شــــــىء ال يستســــــيغه الجمهــــــور عــــــادة فــــــى البل

فاســــــــتخدم بنيــــــــة بديلــــــــة هــــــــى المحــــــــاوالت الســــــــيريالية .  المتخلفـــــــة
ــــــاالعتراف بعجــــــزهم ومحاو  ــــــاس ب ــــــاع الن ــــــة لمســــــئول شــــــرطة فــــــى اقن ل

أضـــــاف لهـــــذا أن جعـــــل رئـــــيس مباحـــــث القـــــاهرة رهيـــــب .  مواجهتـــــه
اســــــــــتخدم اســــــــــما مقاربــــــــــا للشخصــــــــــية  (الجانــــــــــب فــــــــــى الواقــــــــــع 

،  ، مجـــــــرد البطـــــــل الشـــــــعبى العـــــــادل إمـــــــامى التقليـــــــدى ) الحقيقيـــــــة
ـــه ـــائم بذات ـــيلم يقـــول أشـــياء ال .  وهـــذا إنجـــاز ســـينمائى ق بكلمـــة هـــو ف

ـــــوم فـــــى الســـــينما المصـــــرية ـــــه لأل تقـــــال كـــــل ي ســـــف مضـــــى فـــــى ، لكن
، شــــــاهدته  طريقــــــة بينمــــــا مضــــــت األمــــــة التــــــى خاطبهــــــا فــــــى طريقهــــــا

ـــــم تشـــــاهد فيلمـــــا قـــــط ـــــد مـــــن  أفواجـــــا كمـــــا ل ـــــم غاصـــــت فـــــى مزي ، ث
، أو ببســـــــاطة  ســـــــباتها الـــــــدينى الـــــــذى يعزيهـــــــا عـــــــن عدميـــــــة حياتهـــــــا
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Chutes D. Brown, Elisha Cook, Jr., Louis Jean Heydt, Bob 
Steele, Peggy Knudsen, Sonia Darrin. 

، وخطـــــــوة  ىكالســــــية كبــــــرى لضــــــرب أفــــــالم المحقــــــق الخصوصــــــ
ـــــــن ســـــــابقه  ـــــــد م ـــــــروت .  ” الصـــــــقر المـــــــالطى “أبع األول أرســـــــى بجب

ــــق مطلــــق  ــــة األوديســــية للمحق ــــد األساســــى للضــــرب وهــــو الرحل التقلي
الشــــــرف الفقيــــــر األعــــــزب والوحيــــــد إلــــــى جحــــــيم دانتــــــى الــــــذى هــــــو 

ناهيـــــــك عـــــــن أدق .  العـــــــالم الســـــــفلى للمجتمـــــــع المتحضـــــــر ظاهريـــــــا
لحيـــــود عنهـــــا بـــــدءا مـــــن التفاصـــــيل التـــــى نـــــادرا مـــــا يحـــــاول الضـــــرب ا

ــــــاحى  ــــــوس المشــــــهد االفتت ــــــة  (طق ــــــرأة حســــــناء ثري ــــــة ام دائمــــــا البداي
، مــــــرورا بخــــــواص عالقتــــــه بالنســــــاء والشــــــرطة  ) ! تســــــتدعى البطــــــل

ـــــــخ…والعنـــــــف  ـــــــة إل ـــــــدوس شـــــــوكة :  ، وانتهـــــــاء بطقـــــــوس النهاي أن ي
هنــــا إضــــافة تقنيــــة  .  ، وينصــــرف قــــاهرا غلبــــة الجحــــيم الشــــر بقدميــــه

ــــــرى الحبكــــــة إلــــــى مــــــا وراء حــــــدود احتمــــــال  الوصــــــول بتعقيــــــد:  كب
ــــــارلو.  المشــــــاهد ــــــب م ــــــة المــــــرأة  فيلي ــــــى البداي ــــــذى تســــــتدعيه ف ، ال

، ســـرعان مـــا يجـــد نفســـه فـــى متاهـــة مـــن حـــوادث القتـــل  الثريـــة بـــاكول
قمـــة التشـــويق .  تـــرتبط بأســـرة هـــذه المـــرأة وأختهـــا الصـــغرى المتهـــورة

 ، ومـــــن األســـــاطير أن المؤلـــــف تشـــــاندلر نفســـــه ألبعـــــد مـــــدى ممكـــــن
وفعــــال فمتابعــــة األحــــداث .  لــــم يعــــرف مــــن مرتكــــب إحــــدى الجــــرائم

أكثـــــف وأعقـــــد وأســـــرع مـــــن أن تالحقهـــــا أو تتـــــذكر مـــــا حـــــدث قبلهـــــا 
 ١٩٤٤والواقـــــع أنـــــه صـــــور فـــــى .  فـــــى الـــــدقائق الســـــابقة مـــــن الفـــــيلم

ــــأخر عرضــــه بعــــد أجــــراء تعــــديالت طفيفــــة علــــى النســــخ األصــــلية .  وت
ـــــه ال  ) ١٩٧٨فـــــى  (أعيـــــد بشـــــكل متوســـــط  يوجـــــد مـــــا يمكـــــن ، ألن
ــــــــــه ــــــــــى الجــــــــــنس  منافســــــــــة األصــــــــــل في شــــــــــيطان  “:  انظــــــــــر-، حت

  . ” وامراتان
   ٢/١النيابة تطلب البراءة 

  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٩٠مصر 
  . عدلى خليل:  إخراج

،  ، ســــعيد عبــــد الغنــــى ، فيفــــى عبــــده ، ســــماح أنــــور ســــمير صــــبرى
،  ، محمــــد أبــــو حشــــيش ، نصــــر حمــــاد ، ناصــــر ســــماحة وفــــاء ديــــاب

  . ، مطاوع عويس دل قطبعا
رجـــــل بيـــــزنس يســـــرق خطيبـــــة صـــــديقه وكيـــــل النيابـــــة لثرائهـــــا فيوقـــــع 

، فتلجـــــــأ  تـــــــدريجيا يســـــــلب ممتلكاتهـــــــا.  بينهمـــــــا ويتزوجهـــــــا بالفعـــــــل
المفاجـــــأة اآلن أن .  لصــــديقها األصـــــلى وتـــــنجح فـــــى اســـــترداد ثروتهـــــا

هـــذا الصـــديق مصــــاب بفصـــام شخصــــية ويمـــارس الجانــــب اآلخـــر مــــن 
، والســــــبب هــــــو صــــــدمته منــــــذ  عيم عصــــــابة ســــــرقةالقــــــانون لــــــيال كــــــز 

ـــة البـــراءة لعضـــوها كســـير القلـــب.  زواجهـــا ؟ فكـــرة  فهـــل تطلـــب النياب
  . طيبة وتنفيذ جيد فى حدود هذه الفكرة

  نيل السماء 
Reach for the Sky 

  ق أأ ١٣٥)  ت ( ١٩٥٦بريطانيا 
[Rank] Pinnacle Productions Limited. Based on the B by 

Paul Brickhil The Story of Douglas Bader. S: Lewis Gilbert; 
Additional Scenes: Vernon Harris. MComp: John Addison; 
The Sinfonia of London Orchestra under the D of Muir 
Mathieson. DPh: Jack Asher. FE: John Shirley. AD: 
Bernard Robinson. PMg: H.R.R. Attwooll. Dress Designer: 
Julie Harris. SpFx: Bill Warrington, Bert Marshall, Bryan 
Langley. AscP: Anthony Nelson-Keys. P: Daniel M. Angel. 
D: Lewis Gilbert. 

Kenneth More. ¤ AlsoStr: Muriel Pavlow, >Lyndon 
Brook, Lee Patterson, Alexander Knox,> With: Dorothy 
Alison, Michael Warre, Sydney Tafler, Howard Marion 
Crawford, Jack Watling, Walter Hudd, Ernes Clark.<< [UC: 
Nigel Green]. 
ـــــذى فقـــــد  ـــــادر ال ـــــار اإلنجليـــــزى األســـــطورة دووجـــــالس ب قصـــــة الطي

، لكـــــن إرادتـــــه  ١٩٣١ســـــاقيه فـــــى حادثـــــة ارتطـــــام طـــــائرة فـــــى العـــــام 
، بــــــل ويعــــــود  ناعيتينالقويــــــة جعلتــــــه يواصــــــل الحيــــــاة بســــــاقين اصــــــط

ــــة الثانيــــة ــــل فــــى الحــــرب العالمي ، وقائــــد ألهــــم  للمشــــاركة كطيــــار مقات
المفاجــــأة .  ’ معركــــة بريطانيــــا ‘انجــــازات القــــوة الجويــــة الملكيــــة فــــى 

ــــــــن مــــــــور  ــــــــرة هــــــــى األداء المــــــــرح الســــــــاخر وعــــــــالى الــــــــروح م المثي
، واألروع أنــــه كـــان ينظــــر لكـــل مــــا يفعلـــه ببســــاطة تهكميــــة  للشخصـــية

عــــون كبيــــر مــــن كــــل .  ى علــــى أى احســــاس بالبطولــــة الخارقــــةال تنطـــو 
، وتوجيــــــه حــــــاول  ، فــــــى مخطوطــــــة محكمــــــة الدقــــــة الطــــــاقم الــــــداعم

ــــــال استعراضــــــى ــــــالمظهر البســــــيط ال ــــــزام ب ، بــــــل تحاشــــــى حتــــــى  االلت
ــــة .  اســــتغالل الفرصــــة التقليديــــة لإلغــــراق فــــى مشــــاهد المعــــارك الجوي

كبيـــــر فــــــى   نجـــــاح.  مؤلـــــف الروايـــــة زميـــــل لبـــــادر فـــــى ســـــالح الجـــــو
يعــــــــرض أحيانــــــــا .  بريطانيــــــــا وجيــــــــد فــــــــى معظــــــــم األمــــــــاكن خارجهــــــــا

  . ق ١٢بالنسخة األميركية المختصرة حوالى 
  النينجا الصغار 

Little Ninjas and the Sacred Treasure 
  ق م ٩٠)   إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا ح 

Comet Entertainment [Newport Films]. DPh: Robert 
Ebinger. M: Dan Slider. ExcPs: Liane Uydnoyama, Dan 
Nan. W and P: Douglas Nan. D: Emmett Alston. 

Str: Douglas Nan. Steven Nelson. Jonathan Anzaldo. Alan 
Godshaw. Rob Hunt. Cynthia Cheston. Ted Tasura. Tiffany 
Salerno. Casey Tabura. Bernie Garcia. 

لــــب كوميــــدى دون فعاليــــة تــــذكر ال فـــيلم فنــــون قتــــال خفيــــف فـــى قا
فقـــــــط هنـــــــاك بعـــــــض الخلفيـــــــات .  فـــــــى الكوميـــــــديا وال فـــــــى القتـــــــال

ثالثـــة صـــبية صـــغار فـــى عطلـــة مـــع والـــدتهم علــــى .  الكاريبيـــة الجيـــدة
،  ، حيـــث يجـــدون بـــين أيـــديهم خريطـــة لكنـــز مقـــدس جزيـــرة روتونجـــا

ـــــوم مـــــع  ـــــى صـــــراع محت ـــــدخلون ف ـــــال ي ـــــون القت وبمســـــاعدة مـــــدرب فن
  .  شرير الجزيرة
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   ٣ -هـ 
  ق أأ ١٠٥)   س/  لورد ( ١٩٦١مصر 
  . عباس كامل:  إخراج

،  ، مـــــاهر العطـــــار ، توفيـــــق الـــــدقن ، رشـــــدى أباظـــــة ســـــعاد حســـــنى
  . ، نجوى فؤاد طروب

المفارقــــــــات التــــــــى يمكــــــــن أن تحــــــــدث لــــــــو وجــــــــد عــــــــالج يعيــــــــد 
ــــة.  الشــــباب ــــد مــــن النمــــاذج االجتماعي ، لموجــــه   عــــرض ســــاخر للعدي

المحــــور رجـــــل .  االجتمـــــاعى الســــوداء المتخصـــــص كوميــــديا التعليــــق
ـــــى .  مســـــن يســـــعى لعـــــودة الشـــــباب بكـــــل الطـــــرق ســـــعاد حســـــنى تغن

  . ألول مرة
   ٢/١هات سمارت من جديد 

Get Smart Again 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)   ت  ( ١٩٨٩أميركا 

Phoenix Entertainment Group. D: Gary Nelson.  ExcP: 
Leonard B. Stern, Daniel Melnick. AscP: Jon Jashni. C: 
Lynn Stalmaster and Associates. PMg: William P. Owens. 

Don Adams. Barbara Feldon. Bernie Kopell. Dick 
Gautier.  Ftr: Dave Ketchum, Danny Goldman, Roger 
Price. Rachelle Carson, Lou Felder, Kate Stern, Jim 
Antonio. Stacey Adams, Cecily Adams, Fritz Feld, Yvonne 
Farrow. 
،  زعــــيم عصــــابة يســــتولى علــــى ابتكــــار يســــتطيع الــــتحكم فــــى الجــــو

، كــــى يحصــــل علــــى فديــــة  ويهــــدد باســــتخدامه ضــــد المــــدن األمريكيــــة
.  يطبـــــع بهـــــا أهـــــم الكتـــــب فـــــى التـــــاريخ ليجبـــــر النـــــاس علـــــى قراءتهـــــا

قـــــــادرون بــــــالطبع ماكســــــويل ســـــــمارت ورفاقــــــه بمهـــــــارتهم المتوســــــطة 
ـــى قهـــر كـــل شـــىء ـــرة مثقفـــة أو  كوميـــديا مســـلية.  عل ، مـــع نكـــات كثي

  . سياسية ضد الحكومة األميركية
   ٢/١الهارب 

  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٤مصر 
ــــة المصــــرية العامــــة الســــينما [ ــــى]  الهيئ ــــالم جمــــال الليث قصــــة .  أف

.  ســـــــعيد الشـــــــيخ:  مونتـــــــاچ.  رأفـــــــت الميهـــــــى:  وســـــــيناريو وحـــــــوار
ـــــدس ا ـــــاظرمهن ـــــور:  لمن ـــــد الن .  طـــــارق شـــــرارة:  موســـــيقى.  مـــــاهر عب

  . كمال الشيخ:  إخراج.  عبد العزيز فهمى:  مدير التصوير
، زيـــزى  ، ناهـــد ســـمير ، مـــريم فخـــر الـــدين ، حســـين فهمـــى شـــادية
  . ، محمود الزهيرى ، يسرى عبد القادر ، سوزى مصطفى

، يشــــمل  ” علــــى مــــن نطلــــق الرصــــاص “تجريــــب جيــــد جــــدا لفــــيلم 
صــــناعة ســـــينمائية .  ألمــــر الموجــــه وكاتــــب الســـــيناريو رأفــــت الميهــــىا

ـــــع ـــــد مـــــن الجمي ـــــل جي ـــــة وتمثي ـــــيس ببراعـــــة الشـــــناوى متفوق .  ، وإن ل
، يخـــون زوجتــــه مــــع  هـــارب مــــن الســـجن يلجــــأ لمنــــزل صـــحفى شــــهير

ينتحـــــــر الصـــــــحفى وتتــــــــوالى وتتعقـــــــد األحـــــــداث الدراميــــــــة .  عـــــــاهرة
لكــــنهم الوجهــــاء فــــى .  ، مــــا بــــين عــــالم المجــــرمين الحقيقيــــين المعبــــرة
ـــــــدفعهم الظـــــــروف للســـــــقوط الظـــــــاهر ـــــــذين ت .  ، وعـــــــالم البســـــــطاء ال

ـــرة مـــن أكثـــر مـــا يبـــرع فيـــه الشـــيخ  والغالـــب العـــام مطـــاردة ترقبيـــة ، مثي
  . عادة

  ☺  ٢/١الهارب 
The Fugitive 

  ق م ١٢٧)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
Warner Bros. C: Amanda Mickey and Cathy Sandrich. 

CD: Aggie Guerard Rodgers. M: James Newton Howard. E: 
Dennis Virkler, David Finfer. PD: Dennis Washington. 
DPh: Michael Chapman. Co-P: Peter Mac Gregor-Scott. 
ExcP: Keith Barish. Based on Chrs Created: Roy Huggins. 
ExcP: Roy Huggins. St: David Twohy. S: Jeb Stuart and 
David Twohy. P: Arnold Kopelson. D: Andrew Davis.  ↑ 
VFxSup: Bill Mesa. 

Harrison Ford. Tommy Lee Jones. ¤ Sela Ward. Joe 
Pantoliano. Andreas Katsulas. Jeroen Krabbe. Daniel 
Roebuck, L. Scott Caldwell.  ↑ Julianne Moore, Tom 
Wood. 

الشــــــــهير  ١٩٦٧ ـ ٦٣ينمائية فائقــــــــة مــــــــن مسلســــــــل نســــــــخة ســــــــ
ــــــيد چانســـــين ( ـــــة ديف ـــــه.  ) بطول ـــــل زوجت ـــــدان بقت ـــــول ي ـــــور كيمب ،  دكت

، بينمـــــا خلفـــــه مارشـــــال  يهـــــرب مـــــن اإلعـــــدام ليطـــــارد القاتـــــل األكتـــــع
ـــــه األوســـــكار (عنيـــــد  ـــــال عن ـــــذى ن ، كشـــــخص جـــــاد  يقدمـــــه چـــــونز ال

لفــــيلم ، والواقــــع أن جــــزءا كبيــــرا مــــن وزن ا جــــدا وكــــفء ولــــيس أكثــــر
ـــــه ـــــن تمثيـــــل بطلي ـــــى م ـــــل كيمبـــــول .  ) أت ـــــة اإلثـــــارة تجع الحبكـــــة مقنع

، فــــى لعبــــة قــــط  والمارشــــال فــــى ذات المكــــان تقريبــــا فــــى كــــل لحظــــة
، وذلــــك  وثلــــث الفــــيلم األول يقطــــع األنفــــاس بالفعــــل.  وفــــأر مرعبــــة

ـــــاه  ـــــول مـــــن قمـــــة مصـــــرف لمي ـــــه كيمب ـــــذى يقفـــــز في ـــــى المشـــــهد ال حت
ـــــار ـــــدأ المشـــــاهد  ، المجـــــارى بارتفـــــاع عشـــــرات األمت بعـــــدها بقليـــــل يب

ـــــــنفس الصـــــــعداء ألول مـــــــرة ـــــــة واالخـــــــالص .  يت ومـــــــن منطلـــــــق الجدي
القـــــــبض علـــــــى  :  يتبنـــــــى المارشـــــــال المهمـــــــة المزدوجـــــــة المتناقضـــــــة

، إذ يتضــــــح أن صــــــديقا لــــــه زور اكتشــــــافا  كيمبــــــول وإثبــــــات براءتــــــه
صــــــيدليا ليمــــــرر دواء ذى أعــــــراض جانبيــــــة اكتشــــــف كيمبــــــول آثــــــاره 

ــــؤ .  هــــذه ــــات مذهلــــةثمــــة مشــــاهد م ــــد منهــــا بــــال  ثرات وبهلواني ، يخل
ــــة الفــــيلم ــــة الســــجن فــــى بداي ،  شــــك مشــــهد تصــــادم القطــــار مــــع عرب

ســــتة موضــــبون  (فضــــال عــــن كونــــه قطعــــة كالســــية للتوضــــيب الفيلمــــى 
ــــموا لألوســــكار ، بينمــــا ال يظهــــر ســــوى األساســــيين فـــــيكلر وفينفــــر  ُس

  . ) فى عناوين البداية أو فى المطبوعات
AA: SptA (Jones). 

AAN: Pic; Cgr; OScr; E (Vickler, Finfer, Dean Goodhill, 
Don Brochu, Richard Nord, Dov Hoenig); Sd (Donald O. 
Mitchell, Michael Herbick, Frank A. Montano, Scott D. 
Smith); SdFxE (John Leveque, Bruce Stambler). 

   ٢/١الهارب إلى الجحيم  
The Runner 

  ق م ٨٩)   عالم الفـيديو ( ١٩٩٠يا بريطان
EGM International [Living Spirit]. Er: Mark Talbot-

Butler. M: Gary Pinder. PSdRect: Adrian Bell. DPh: Jon 
Walker. ExcPs: Geoff Griffiths & John E. Eyres. St: 
Genevieve Jolliffe↵ Chris Jones &↵ Mark Talbot-Butler. S: 
Mark Talbot-Butler. Pr: Genevieve Jolliffe. Dr: Chris Jones. 

Terence Ford. Paris Jefferson. Truce Mitchell. Raymond 
Johnson. And Ivan Rogers -as Lewis T. Holden.  ↑ David 
Evans, Mark Burdis, Steven Ross, Nadio Fortune, R.J. Bell, 
Edwin Craig, Sean O’Kane, Bob Worthinoton, Julia Lewis, 
Anne-Katherine Arton, Jennifer Ruhle, Chris Sullivan, 
Colleen Passard, Andrew Talbot, Johnny Revolution, Ken 
Parkes, Graham Andrews, Frank Morgan, Jeff Harding, 
Kevin Lennon, Graham Fox, Melanie Mottram, Sarah 
Mottram, Emma Austin. 
درامــــــا مســــــتقبل قريــــــب تــــــدور فــــــى إحــــــدى الجــــــزر الصــــــغيرة غيــــــر 

، بينمـــــــــا كـــــــــل الثيمـــــــــة  محــــــــددة المكـــــــــان كحبكـــــــــة قـــــــــنص بشـــــــــرى
التى ال عالقـــــة مباشــــرة لهــــا باألحــــداث فـــــى ـ  المســــتقبلية أن الخلفيــــة 

هــــى نشــــوب الحـــرب العالميــــة الثالثــــة بســـبب نــــزاع نشــــب فــــى  ـ  الواقع
المضــــــيفة وزميلهمــــــا مصــــــور تليفـــــــزيونى وزميلتــــــه .  الخلــــــيج الفارســــــى

التــــى يفتــــرض ’  لجزيــــرة البقــــاء ‘، يرحلــــون  مهنــــدس الصــــوت الملــــون
ــــــــال  ــــــــاء أى ممارســــــــة القت ــــــــى البق ــــــــدريب عل ــــــــه للت ــــــــة ترفي ــــــــا رحل أنه

ــــخ…واســــتعمال األســــلحة  ــــة  إل ــــود البحري ــــأن جن ، لكــــنهم يفاجــــأون ب
والــــــذين يــــــديرون المكــــــان )  التــــــى أصــــــبحت شــــــركة اآلن (األميركيــــــة 

أكثـــر جديـــة ممـــا تخـــيال فـــى مالحقـــتهم حتـــى  والمنـــوط بهـــم تـــدريبهم
ــــة مصــــرع العضــــو الثالــــث مــــنهم ككــــل فــــيلم صــــغير .  المــــوت والبداي

ــــز خــــاص ــــال تمي ــــد فــــى  ب ــــى جي ــــف حقيق ــــرة وعن ــــم دمــــاء وفي ، لكــــن ث
، والتـــــى جعلـــــت العنـــــف شـــــامال  هـــــذه المعالجـــــة األقـــــرب للســـــيريالية

وأقــــرب لكــــابوس متصــــل ســــواء مــــا يحــــدث واقعيــــا فــــى كــــل مكــــان أو 
يعـــزز .  م بـــه األبطـــال أو مـــا يـــدور فـــى التليفــــزيون فـــى الخلفيـــةمـــا يحلـــ

هـــــذا شـــــريط الموســـــيقى البســـــيطة لكـــــن المضـــــطربة المســـــتمر معظـــــم 
والمغــــزى التحتــــى هــــو أن العنــــف معــــدى وال بــــد أن يمارســــه .  الوقــــت

الجميــــــع يومــــــا أو حســــــب كلمــــــة عــــــابرة للــــــص شــــــوارع فــــــى مشــــــهد 
  . ’ فكر بعنف ‘البداية 

  هارب إلى السجن 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٥ر مص

  . يس إسماعيل يس:  إخراج
.  عبــــــــد اهللا محمــــــــود.  رانيــــــــا فريــــــــد شــــــــوقى.  الشــــــــحات مبــــــــروك

  . عهدى صادق
شــــاب يــــدخل أخــــوه الســــجن بتهمــــة محاولــــة اغتصــــاب فتــــاة وذلــــك 

ـــــذاكرة لســـــوء حظـــــه ـــــدت ال ـــــدما تطـــــوع إلنقاذهـــــا لكنهـــــا فق ـــــى .  عن ف
ة لـــــدخول الســـــجن ، ويفتعـــــل البطـــــل مشـــــاجر  الســـــجن يلقـــــى مصـــــرعه

بعــــض مشـــــاهد .  فقــــط ليجــــد عصــــابة عقــــاقير تريــــد قتلــــه هــــو نفســــه
  . فنون القتال عنيفة نسبيا لكنها ال تنقذ عمال واضح التعجل

  هارب من األيام 
  ق أأ ٩٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

، صــــــــالح  ، محمــــــــود المليجــــــــى ، ســــــــميرة أحمــــــــد فريــــــــد شــــــــوقى
  . ، وداد حمدى ، إحسان القلعاوى ح منصور، صال قابيل

، يفشـــــل فـــــى أمـــــر  أبلـــــه القريـــــة يتحـــــول لبلطجـــــى يثيـــــر بهـــــا الفـــــزع
، وأداء فريــــد شــــوقى  موضــــوع جــــذاب.  الفــــوز بقلــــب حبيبتــــه.  واحــــد

  . لشخصيتين مثير لالهتمام
  هارب من التجنيد 

  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٩٢مصر 
ــــــــة للتجــــــــارة والســــــــينم ــــــــد :  قصــــــــة.  االمصــــــــرية اللبناني صــــــــابر عب

طلعــــــــت :  مونتــــــــاچ.  رءوف حلمــــــــى:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  الســــــــالم
ـــــاج.  فيظـــــى ـــــدير اإلنت ـــــى.  صـــــالح عمـــــران:  م ـــــتج الفن عمـــــرو :  المن

:  إخــــــراج.  محمــــــد خليــــــل:  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد الحلــــــيم نصــــــر
  . أحمد السبعاوى
، حجــــاج  ، عمــــاد محــــرم ، منــــال الســــبعاوى ، إيمــــان يــــونس شــــلبى
،  ، ســــــيد حــــــاتم ، أحمــــــد آدم ، عثمــــــان عبــــــد المــــــنعم عبــــــد العظــــــيم
  . ، أحمد أبو عيبة ، نادية شمس الدين محمود التونى

هاربــــــان أحــــــدهما مــــــن مستشــــــفى األمــــــراض العقليــــــة واآلخــــــر مــــــن 
، يســـــــتقالن ذات الســـــــيارة فتقـــــــع حادثـــــــة يلقـــــــى  وحدتـــــــه العســـــــكرية
،  غيــــر العــــادى فــــى هــــذا أن لهمــــا نفــــس الشــــبه.  األول فيهــــا مصــــرعه

الهـــــارب مـــــن  ‘هنـــــا تســـــتغل عمـــــة القتيـــــل هـــــذا الشـــــبه وتـــــدعو  ومـــــن
ــــا حتــــى تســــتمر وصــــايتها علــــى ’  التجنيــــد لــــتقمص دور المــــريض عقلي
، لكنهــــا ككــــل  كوميــــديا طريفــــة الفكــــرة ولهــــا بعــــض لحظاتهــــا.  ثروتــــه

  . بطيئة وغير متميزة
  هارب من الحب 

  ق أأ ١٠٥)   س ( ١٩٥٧مصر 
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج
، زوزو  ، كمــــــال حســــــين ، محمــــــود ذو الفقــــــار فخــــــر الــــــدينمـــــريم 

  . ، أحمد الحداد ، السيد بدير حمدى الحكيم
فـــــى .  يهــــرب مـــــن حبـــــه ألنـــــه مقبـــــل علــــى المـــــوت بســـــبب الصـــــرع

ــــل حســــناء شرســــة بســــبب اضــــطهاد زوجــــة أبيهــــا ــــدة ســــاحلية يقاب .  بل
، وهنــــا يبــــدأ حــــب  هــــى فــــى حاجــــة لعنايتــــه وهــــو فــــى حاجــــة لعنايتهــــا

ـــــاة البســـــيطةالطبيـــــب والف ـــــة مغرقـــــة.  ت ـــــه  درامـــــا عاطفي ـــــدة التوجي ، جي
ــــدور علــــى مــــريم فخــــر  والتمثيــــل ــــة ال ــــار غراب ، مــــع الوضــــع فــــى االعتب
  . الدين

  هارب من الزواج 
  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . حسن الصيفى:  إخراج

،  ، محمـــــود المليجـــــى ، نجـــــوى فـــــؤاد ، شـــــويكار فـــــؤاد المهنـــــدس
  . زت، أبو بكر ع حسن فايق

ـــــى ســـــوء الفهـــــم ـــــة عل ـــــديا مبني كـــــال .  ، مســـــلية بشـــــكل عـــــام كومي
ــــه ــــر حقيقت ــــى يتضــــح األمــــر.  البطلــــين يظهــــر فــــى صــــورة غي هــــو :  حت

،  ، وهــــــى تــــــرفض الــــــزواج التقليــــــدى يــــــرفض الــــــزواج مكتفيــــــا بــــــاللهو
  ! وتريد الحب

  الهاربات 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . ناجى انجلو:  إخراج

ــــــى إلهــــــام شــــــاهين ، فريــــــدة  ، حســــــين الشــــــربينى إســــــماعيل ، محي
،  ، نبيلـــــة كـــــرم ، عـــــزة جمـــــال الـــــدين ، صـــــالح نظمـــــى ســـــيف النصـــــر

، عبـــــــــد  ، ســـــــــيف اهللا مختـــــــــار ، علـــــــــى الشـــــــــريف حنـــــــــان ســـــــــليمان
  . المحسن سليم

، وذلــــك مــــن خــــالل مــــا  قصــــص أربــــع فتيــــات ســــجينات وجــــرائمهن
ـــــة الســـــجن وهـــــربهن داخـــــل إحـــــدى  ـــــوع حـــــادث لعرب ـــــد وق يحـــــث عن

ــــين الشخصــــيات .  درامــــا إجتماعيــــة مســــلية بتنقلهــــاميلو .  القــــرى مــــا ب
  . األربع وإن كانت متوسطة اإلقناع بشكل عام

  هاربات من الحب 
  ق أأ ١٠٣)   س/  لورد ( ١٩٧٠مصر 

ــــــل]  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما [ .  أفــــــالم عــــــدلى خلي
عبــــــد العزيــــــز :  مونتــــــاچ.  يوســــــف جــــــوهر:  قصــــــة وســــــيناريو حــــــوار

عــــــــدلى :  إخــــــــراج.  فـــــــــيكتور أنطــــــــون:  تصــــــــويرمــــــــدير ال.  فخــــــــرى
  . خليل

ـــــة عبيـــــد ،  ، الضـــــيف أحمـــــد ، أحمـــــد رمـــــزى ، ميرفــــــت أمـــــين نبيل
،  ، زوزو ماضـــــى ، ســـــعيد صـــــالح ، عبـــــاس فـــــارس شـــــفيق نـــــور الـــــدين

  . نظيم شعراوى
دكتــــــور يقــــــع مصــــــادفة فــــــى حــــــب فتــــــاة رقيقــــــة ابنــــــة ســــــائق ســــــيارة 

جـــــــد البطـــــــل ، و  ، ويتـــــــداخل فـــــــى األمـــــــر صـــــــديقتها اللعـــــــوب والـــــــده
  . ومفارقات عدة كوميدية وعاطفية يصعب القول أنها مسلية

   ٢/١الهاربة 
  ق أأ ٩٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٨مصر 

.  أفــــالم اتحــــاد الســــينمائيين]  أفــــالم النصــــر صــــبحى فرحــــات  [
الســـــــيد :  ؛ حـــــــوار ، حســـــــن رمـــــــزى نجيـــــــب محفـــــــوظ:  ســـــــيناريو ↑

يــــــا ،  ا قلبــــــى ســــــيبكيــــــ،  شــــــباكنا ســــــتايره حريــــــر:  األغــــــانى.  زيــــــادة
ــــأليف:  حنينــــة ــــز:  ت ؛  محمــــد المــــوجى:  ؛ تلحــــين مرســــى جميــــل عزي

:  ، تلحـــــين فتحـــــى قـــــورة:  تـــــأليف:  يـــــا أختـــــى عليـــــه،  القلـــــب معـــــاك
ـــــر مـــــراد ؛ مهنـــــدس  ، حســـــين عفيفـــــى ســـــعيد الشـــــيخ:  مونتـــــاچ.  مني
مـــــدير عـــــام .  زكريـــــا منصـــــور:  ؛ المصـــــور عبـــــاس حلمـــــى:  المنـــــاظر
.  شـــــــــركة إيـــــــــديال:  األثاثـــــــــات المعدنيـــــــــة . فهمـــــــــى داود:  اإلنتـــــــــاج
ــــتج ــــتج المنفــــذ >؛  حســــن رمــــزى:  المن .  < محمــــد العشــــرى:  المن

  . §حسن رمزى :  إخراج.  فـيكتور أنطون:  مدير التصوير
، عبـــــــد  زكـــــــى رســـــــتم:  بطولـــــــة¤ .  ↑ ، شـــــــكرى ســـــــرحان شــــــادية

،  ، عبــــد العلــــيم خطــــاب ، فــــردوس محمــــد ، كريمــــان المــــنعم إبــــراهيم
  . ز ناصروالطفل عزي

، مــــــع شــــــىء مــــــن  ميلودرامــــــا اجتماعيــــــة وعاطفيــــــة مغرقــــــة ونمطيــــــة
طبيــــــب شــــــاب .  المحــــــاوالت لجعــــــل قصــــــتها الغريبــــــة مقنعــــــة نســــــبيا

، تاركـــــــا فتاتـــــــه ذات األصـــــــول الريفيـــــــة المحافظـــــــة  يســـــــافر للدراســـــــة
تعمــــل .  ، والــــذى كــــان أول مــــن قابلهــــا لــــدى هربهــــا للقــــاهرة حــــامال

ـــة ابنهـــا ـــى تربي ـــة لتعمـــل عل ـــى  . كمغني حـــين يعـــود ال يجـــدها فيقـــدم عل
الصـــــدفة ســـــوف تلعـــــب دورهـــــا فـــــى تحقيـــــق مواجهـــــة .  زواج تقليـــــدى

وجـــــه أحمـــــد بـــــدرخان بعـــــض الفـــــيلم ثـــــم .  اللحظـــــة األخيـــــرة المرتقبـــــة
ـــــــادة حســـــــن  اســـــــتبدل ، مـــــــع تكـــــــوين اتحـــــــاد الســـــــينمائيين هـــــــذا بقي

  . رمزى
  الهاربة إلى الجحيم 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٩١مصر 
قصـــــــــة .  أحمـــــــــد مســـــــــعود:  إنتـــــــــاج.  العربيـــــــــة للســـــــــينماالوكالـــــــــة 

ــــق:  وســــيناريو وحــــوار .  المــــوجى الصــــغير:  موســــيقى.  صــــموئيل توفي
:  إخــــراج.  غنــــيم بهنســــى:  مــــدير التصــــوير.  طلعــــت فيظــــى:  مونتــــاچ

  . محمد مرزوق
، حســــــــين  ، نجــــــــوى فــــــــؤاد ، دالل عبــــــــد العزيــــــــز ســــــــمير صــــــــبرى

،  ، ألفــــــت ســــــكر ، عثمــــــان عبــــــد المــــــنعم ، ليلــــــى جمــــــال الشــــــربينى
  . ، أنور حسونة مطاوع عويس

فتـــــاة متطلعـــــة تشـــــتغل فـــــى متجـــــر حيـــــث ســـــرعان مـــــا تكتشـــــف أن 
تبتزهــــا وكــــذا تــــورط شــــريك األخيــــرة .  صــــاحبته تقــــوم بتهريــــب الــــذهب

ــــــدير البنــــــك بالحصــــــول علــــــى قــــــرض منــــــه ، واآلن تســــــرق خزينــــــة  م
اإلنتـــــاج .  تعليـــــق اجتمـــــاعى ركيـــــك وعـــــديم الـــــروح.  صـــــاحبة المتجـــــر

  . ١٩٨٩ى الفعل
   ٢/١.  إيه.  تى.  هارپر فـاللى پى

Harper Valley P.T.A. 
  ق م ١٠٢)   ت  ( ١٩٧٨أميركا 

April Fools. AscPs: Joan Carson, Michael Economou. 
AD/ CD: Tom Rasmussen. MCompAndCond: Nelson 
Riddle. DPh: Willy Kurant. PMg: Joan Carson. FE: Michael 
Economou. S: George Edwards and Barry Schneider; >St: 
George Edwards.< ExcP: Phil Borack. P: George Edwards. 
D: Richard Bennett. 

<Barbara Eden. Ronny Cox. Nanette Fabray -in. ¤.> Str: 
Louis Nye. Audrey Christie. Ron Masak. John Fiedler. And 
Susan Swift -as Dee. SpApr: Pat Paulsen. Co-Str: Bob 
Hastings, Fay de Witt, J.J. Barry, Royce D. Applegate, Irene 
Yah Ling Sun.  Ftr: Louise Foley, Amzie Strickland, 
Molly Dood, De Vera Marcus, Clint Howard, Pitt Herbert. 
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  للخدمات اإلنتاجية 

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت
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٣٧٤  

ـــــــة ســـــــاحقة النجـــــــاح  ـــــــوان الريفي ـــــــة العن ـــــــى روتهـــــــا أغني ـــــــة الت الحكاي
، هـــى مـــا صـــنع فوقهـــا هـــذا الفـــيلم الـــذى يبـــدأ  رايلـــى.  يـــى ســـىلچين

ـــــــــة الحـــــــــال ـــــــــة بطبيع ـــــــــى باألغني ـــــــــا ذات .  وينته ـــــــــر ازدراء ابنته أم تثي
.  عشــــريات العمــــر نظــــرا لســــلوكها المتحــــرر فــــى بلــــدة أميركيــــة متزمتــــة

تحــــــب الخمــــــر والــــــرقص والمالبــــــس المثيــــــرة وإقامــــــة الحفــــــالت فــــــى 
إغــــواء أحــــد وأبعــــد مــــا تكــــون  ، لكنهــــا ال تغــــوى أحــــدا وال تقبــــل بيتهــــا

عـــن النفـــاق الـــدينى ألعضــــاء مجلـــس البلـــدة الــــذين يمارســـون كـــل مــــا 
أغلــــبهم  (تفعلــــه هــــى لكــــن فــــى الخفــــاء وبــــدون اســــتقامتها وصــــدقها 

عنــــــدما يرســــــلون لهــــــا .  ) ســــــكير أو يالحقهــــــا جنســــــيا هــــــى شخصــــــيا
، تتفـــــــق مـــــــع صـــــــديقتها صـــــــاحبة  خطابـــــــا يســـــــتحثونها علـــــــى الرحيـــــــل

فضـــــحهم جميعـــــا ال ســـــيما رئيســـــة المجلـــــس  صـــــالون التجميـــــل علـــــى
ـــــا ـــــاطف معهـــــا أحـــــد الرجـــــال وتنشـــــأ .  المتغطرســـــة والمتصـــــابية مع يتع

، وهـــــى  قصـــــة حـــــب بينمـــــا تتـــــوالى مقالبهـــــا وصـــــديقتها ضـــــد الجميـــــع
ككـــل عمــــل مســـلى بــــأداء خفيــــف .  تقـــع جميعــــا فـــى منطقــــة الفــــارص

الظــــل مــــن البطلتــــين وســــخرية مــــن المقدســــات ذات محتــــوى تحــــررى 
حمــــــاس توحــــــد المشــــــاهد مــــــع فضــــــح األبطــــــال للوجــــــوه قــــــوى يزيــــــد 

ــــة المنافقــــة واالنتقــــام منهــــا اصــــرار مقصــــود علــــى إظهــــاره  .  االجتماعي
، وذلـــــك بتجميـــــد الكــــارت فـــــى نهايـــــة    كسلســــلة اسكتشـــــات فصــــلية

ــــى وجــــه الضــــحية ــــب عل ــــين .  كــــل مقل ــــن التنكــــر للبطلت ــــر م ــــه الكثي ب
  . لتنفيذ مقالبهما بدءا من الخادمات حتى الراهبات

   ٢/١رلو ها
Harlow 

  ق م ١٢٥)   ت  ( ١٩٦٥أميركا 
Paramount; Embassy; Prometheus. P: Joseph E. Levine. 

S: John Michael Hayes. DPh: Joseph Ruttenberg. M: Neal 
Hefti. AD: Hal Pereira, Roland Anderson. Gowns: Edith 
Head. E: Frank Bracht, Archie Marshak. D: Gordon 
Douglas. 

Carroll Baker, Peter Lawford, Michael Connors, Red 
Buttons, Raf Vallone, Angela Lansbury, Martin Balsam, 
Leslie Nielsen. 

، هـــذا فـــى  قصـــة صـــعود نجـــم ممثلـــة اإلغـــواء الشـــهيرة چـــين هـــارلو
تمثيــــل جيــــد مــــن معظــــم .  وبفضــــل وكيلهــــا آرثــــر النــــداو ١٩٢٩عــــام 

امســــاك بيكــــر بالشخصــــية بالضــــبط وهــــو شــــىء ، لكــــن عــــدم  الطــــاقم
لكــــن .  ، أفقــــد الفــــيلم بعــــض القيمــــة يلحظــــه المشــــاهد العــــام بســــهولة

ــــرا وحنينيــــا بالتأكيــــد أطــــرف تعليــــق هــــو .  يظــــل ككــــل عمــــال براقــــا مثي
، وبحياتهــــــا  لقــــــد اشــــــتهرت بمالبســــــها الخفيفــــــة ‘:  بطاقــــــة الملصــــــق

صـــــنع .  ’ ، واالرتحـــــال إلـــــى القـــــاع مـــــن فـــــيلم إلـــــى التـــــالى المتحـــــررة
وعــــرض فــــى ذات الوقــــت مــــع فــــيلم لكــــارول لينلــــى وچينچيــــر روچــــرز 
بـــــذات العنـــــوان كـــــان قـــــد صـــــور أصـــــال بكـــــاميرات تليفــــــزيونية وحـــــول 

ـــــيچان  ــــيلم بطريقــــة اإلليكتروف ــــى ف ــــيلم بهــــا (إل ــــث ف ــــه  ) ثال ، وينظــــر ل
  . كترجمة أفضل لشخصية هارلو

   ٢/١هارى وابنه 
Harry & Son 

  ق م ١١٧)   ت  ( ١٩٨٤أميركا 
Orion. M: Henry Mancini. C: Lynn Stalmaster, Tony 

Howard & Ascs. AscP: Malcolm R. Harding. PD: Henry 
Bumstead. DPh: Donald McAlpine, A.S.C. E: Dede Allen, 
A.C.E. Screen St and S: Ronald L. Buck and Paul Newman. 
P: Paul Newman and Ronald L. Buck. D: Paul Newman.  
↑ AscFE & Sup SdE: Richard Cirincione. Suggested by the 
N A Lost King: Raymond deCapite. 

Paul Newman. Robby Benson. Ellen Barkin. Wilford 
Brimley. Intrd: Judith Ivey. Ossie Davis. Morgan Freeman. 
Katherine Borowitz, Maury Chaykin. And Joanne 
Woodward -as Lilly.  ↑ Michael Brockman, Cathy Cahill, 
Robert Goodman, Tom Nowicki, Claudia Robinson, Russ 
Wheeler. 
عمـــــــل جميـــــــل حافـــــــل بالمشـــــــاعر واللمســـــــات مـــــــن حيـــــــاة النـــــــاس 

ــــدة ســــاحلية بفلوريــــدا ــــى بل ــــل يعمــــل علــــى .  البســــطاء ف أب كهــــل أرم
ــــ ــــانى يعــــانى مــــن دوار وضــــغط عل ــــين ويفصــــل رافعــــة لهــــدم المب ى العين

ــــه ــــأن يصــــبح  .  مــــن عمل ــــم ب ــــف الســــيارات ويحل ــــى تنظي ــــه يعمــــل ف ابن
كاتبـــا وهـــو يحـــب فتـــاة تحمـــل منـــه وال يـــنغص حياتـــه الســـعيدة ســـوى 

أم الفتــــــــاة شخصــــــــية مرحــــــــة تعمــــــــل بتربيــــــــة الطيــــــــور .  احبــــــــاط أبيــــــــه
ـــــدو .  واألســـــماك تحـــــاول المســـــاعدة ـــــن وتب ـــــم األب ـــــا أن يتحقـــــق حل م
يكفـــــى وجـــــود پـــــول !  حتـــــى يمـــــوت الســـــعادة علـــــى األب ألول مـــــرة

  . نيومان ليصبح هذا الفيلم متعة متواصلة
    ٢/١هارى وتونتو 

Harry and Tonto 
  ق م ١١٥)  س/   ت  ( ١٩٧٤أميركا 

Twentieth Century Fox. AscP: Tony Ray. M: Bill Conti. 
AD: Ted Haworth. E: Richard Halsey. DPh: Michael Butler. 
W: Paul Mazursky, Josh Greenfeld. D: Paul Mazursky.  C: 
Marion Dougherty Associates. CD: Albert Wolsky. 

Art Carney. Ellen Burstyn. Geraldine Fitzgerald. Chief 
Dam George. Larry Hagman. Phil Burns, Herbert Berghof. 
Joshua Mostel, Melanie Mayron, Avon Long. Arthur 
Hunnicut, Barbara Rhoades, Dolly Jonan. Cliff de Young, 
Sybil Bowan, Sally K. Marr, Rene Enriquez, Cliff Norton, 
Phil Roth, Louis Guss.  Tanto -[A Cat]. 

.  ’ الملـــــك ليـــــر ‘معالجـــــة معاصـــــرة ومتحـــــررة لمســـــرحية شكســـــبير 
ه عــــبء يشــــعر بأنــــ.  كهــــل فــــى الثانيــــة والســــبعين يهــــدم منزلــــه القــــديم

علــــى ابنــــه واســــرته فيرحــــل مــــن نيــــو يــــورك لشــــيكاجو فلــــوس أنچلــــيس 
ـــــه وابنـــــه اآلخـــــر ـــــة البنت ـــــر الطـــــرق بوســـــائل مختلف ، ألنـــــه رفـــــض  ، عب

الملــــــك  ‘الفـــــارق األساســــــى  عـــــن .  عـــــزل قطتـــــه عنــــــه فـــــى الطــــــائرة
هــــى محاولــــة تحاشــــى ميلودراميــــة عقــــوق األبنــــاء ربمــــا الفتــــراض ’  ليــــر

، وفــــــى مقابــــــل هــــــذا قــــــدمت  نأنهــــــا ســــــلوك طبيعــــــى للقــــــرن العشــــــري
دراســــــــة ممتعــــــــة للشخصــــــــية وللشــــــــيخوخة وســــــــط بانورامــــــــا عريضــــــــة 

ــــه المختلفــــة ــــه وبيئات أيضــــا معــــان .  للمجتمــــع األميركــــى المعاصــــر بفئات
، كلهــــــا فــــــى إطــــــار األداء  ضــــــمنية عــــــدة مثــــــل حبــــــه وعطــــــاءه للقــــــط

  . األخاذ حائز األوسكار آلرت كارنى
AA: A (Carney). 
AAN: OS. 

  
  : هارى وسالى

  ’  ! مشهدا كالسيا رغم أنها ال تفهم جدا من النسخ المحذوفة ‘
    ٢/١هارى وسالى 

When Harry Met Sally 
  ق م ٩٤)  إى إتش إى  ( ١٩٨٩أميركا 

[Columbia] Castle Rock Entertainment. [New Line 
Cinema] [Nelson Entertainment] AscP: Nora Ephron. M 
Adapted and Arranged: Marc Shaiman. SpM Performance 
and arrangments: Harry Connick, Jr. CD: Gloria Gresham. 
Co-Ps: Jeffrey Stott, Steve Nicolaides. C: Jane Jenkins, 
Janet Hirshenson. FE: Robert Leighton. PD: Jane Musky. 
DPh: Barry Sonnenfeld. P: Rob Reiner, Andrew Scheinman. 
W: Nora Ephron. D: Rob Reiner. 

Billy Crystal. Meg Ryan. ¤. Carrie Fisher. Bruno Kirby.  
↑ Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro, 
Gretchen Palmer, Robert Alan Beuth, David Burdick, Joe 
Viviani, Harley Kozak, Joseph Hunt, Kevin Rooney, Franz 
Lwz, Tracy Reiner, Kyle Heffner, Kimberley Lamarque, 
Stacy Katzin, Estelle Reiner, John Arceri, Peter Day. 
ـــــال مكـــــان  ـــــين الرجـــــل والمـــــرأة ف ـــــرى اســـــتحالة الصـــــداقة ب شـــــاب ي

امـــــــرأة ال تـــــــرى مجـــــــاال للعاطفيـــــــة والحـــــــب وإن .  بينهمـــــــا إال جـــــــنس
ــــــين الرجــــــل والمــــــرأة يجــــــب أن يحكمهــــــا العقــــــل  ولهــــــذا  (العالقــــــة ب

الســـــــــــــبب تركـــــــــــــت أنجريـــــــــــــد برجمـــــــــــــان الطـــــــــــــائرة فـــــــــــــى نهايـــــــــــــة 
لقاؤهمـــــــــــا العـــــــــــابر األول كـــــــــــان فـــــــــــى عـــــــــــام .  ) ! ” كازابالنكـــــــــــا “

حتــــى اكتشــــفا أن الحــــب .  ســــنوات ٥، ثــــم تجــــدد مــــرة كــــل  ١٩٧٧
، مــــا هــــو إال ذات عالقــــة الصــــداقة  الــــذى يشــــتركان فــــى نفــــى وجــــوده
ـــــى يعيشـــــانها ـــــة الت ـــــالطبع .  البســـــيطة الطيب ـــــة ب ـــــورك الخلفي ـــــو ي هـــــى ني

.  ومثقفوهـــــا الـــــذين يـــــتملكهم وســـــواس مثـــــل هـــــذه القضـــــايا الذهنيـــــة
ـــم   ـــة ث ـــة اشـــتهار إيفـــرون ككاتب ـــألق هـــو بداي ممـــثالن رائعـــان فـــى نـــص مت

، وذروتــــه باتــــت مشــــهدا كالســــيا رغــــم أنهــــا ال تفهــــم جــــدا  كموجهــــة
ــــــدنا ، وهــــــى اســــــتطاعة البطــــــل الوصــــــول  مــــــن النســــــخ المحذوفــــــة عن

  . ى جالسة أمامه فى المطعمبالبطلة للهياج الجنسى وه
  هالو دوللى 

Hello, Dolly! 
  ق م ١٢٩)  س/   ت  ( ١٩٦٩أميركا 

[Twentieth Century Fox] Chenault Productions, Inc; 
Twentieth Century Fox. M and Lyr: Jerry Herman. Mscr 
And Cond: Lennie Hayton and Lionel Newman. Dances and 
Musical Numbers Staged: Michael Kidd. DPh: Harry 
Stradling. PD: John de Cuir. ADs: Jack Martin Smith, 
Herman Blumenthal. CD: Irene Sharaff. FE: William 
Reynolds. Based on the stage play Hello, Dolly! P on the 
New York stage: David Merrick. B of stage play: Michael 
Stewart; >Based on The Matchmaker by Thoronton 
Wilder.< M and Lyr of Stage Play: Jerry Herman; D and 
Chor: Gower Champion. AscP: Roger Edens. W for the 
Screen and P: Ernest Lehman. D: Gene Kelly. 

↔Barbra Streisand§. ↔Walter Matthau§. ↔Michael 
Crawford§. ¤ Co-Str: Marianne McAndrew. With: Danny 
Lockin, E. J. Peaker, Tommy Tune, Joyce Ames, Judy 
Knaiz, David Hurst, Fritz Feld. And Louis Armstrong.  ↑ 
Richard Collier, J. Pat O’Malley. 

،  ) مليـــــون دوالر هائلـــــة ٢٠ (كوميـــــديا موســـــيقية ضـــــخمة اإلنتـــــاج 
، مفعمــــة  قــــة النجــــاح قبــــل خمــــس ســــنواتعــــن مســــرحية بــــرودواى فائ

، لكـــــن دون أن تصـــــل لحـــــد اإلبهـــــار  بالحيويـــــة واالســـــتعراض والمـــــرح
:  ١٨٩٠.  وكثافـــــــة المعـــــــانى المعهـــــــودين فـــــــى كالســـــــيات الضـــــــرب

ـــــونكرز الصـــــغيرة  ـــــرى فـــــى بلـــــدة ي صـــــاحب متجـــــر أطعمـــــة حيوانـــــات ث
ــــوك ــــو ي ــــة صــــاحبة محــــل قبعــــات فــــى ني ــــذهب لخطب ــــى  ي ، بينمــــا دولل

ـــــة األرمـــــل ـــــه لنفســـــها الخاطب ترســـــل خلفـــــه كـــــل .  الحاذقـــــة ترغـــــب في
، مـــــع بعـــــض التـــــدابير  شـــــباب وفتيـــــات البلـــــدة البـــــاحثين عـــــن الحـــــب

، بمــــا فـــــى ذلـــــك دفــــع اثنـــــين مـــــن  هنــــا وهنـــــاك حتــــى تصـــــل لمرادهـــــا
،  مــــــوظفى البطـــــــل للوقـــــــوع فـــــــى غــــــرام بائعـــــــة القبعـــــــات ومســـــــاعدتها

ـــــة كمـــــا هـــــى دائمـــــا!  والعكـــــس ـــــزيج  سترايســـــاند فاتن ـــــى م ـــــك ف ، وذل
،  مـــن المـــرأة المرحـــة المشـــعة صـــانعة الحـــب والبســـمة للجميـــع أخـــاد

، لكـــن دون أن يفقــــدها هـــذا شــــيئا مــــن  والمحرومـــة منــــه هـــى شخصــــيا
بـــــالطبع يصــــــعب الحـــــديث عـــــن عيـــــوب جوهريــــــة .  تفاؤلهـــــا ومرحهـــــا

، وعلــــى  ربمــــا باســــتثاء الضــــعف العــــام فــــى الطــــاقم الــــداعم الشــــاب (
لوجـــه الحـــزين للبطلـــة ، لكـــن ربمـــا لـــو تـــم تعميـــق ا ) رأســـهم كروفـــورد

أيضـــا تـــم المـــرور مـــرورا عـــابرا علـــى .  لبـــات الفـــيلم أعمـــق أثـــرا وخلـــودا
ــــن  ــــر م ــــا تضــــيف الكثي ــــى عــــادة م ــــة للشخصــــيات الت ــــات الديني الخلفي

ــــا الخلفيــــة .  الثــــراء والمعنــــى وأيضــــا الكوميــــديا ــــبطالن يهودي ــــالطبع ال ب
هــــى المــــرح والحنكــــة والقلــــب  (يتقاســــمان الصــــفات المعروفــــة عــــنهم 

، أمـــــا الشـــــابان  ) ، وهـــــو الثـــــراء والبخـــــل والعقالنيـــــة الصـــــارمة كبيـــــرال
، المفــــروض دراميــــا أنهمــــا ســــيعالجان فتاتيهمــــا  فبروتســــتانتيا الخلفيــــة

مــــــن كاثوليكيتهمــــــا التــــــى بــــــرزت أيضــــــا كخلفيــــــة أكثــــــر منهــــــا كإيمــــــان 
كثيــــــرات تصــــــارعن علــــــى الــــــدور الــــــرئيس مــــــنهن چينچــــــر .  واضــــــح

ســـــــبق تفلـــــــيم قصـــــــة .  يبـــــــولروچـــــــرز وكـــــــارول تشـــــــارمينج وبيتـــــــى جر 
فـــــــــى عـــــــــام ’  عاملـــــــــة االنســـــــــجامات ‘ثورنتـــــــــون وايلـــــــــدر األصـــــــــلية 

ــــــى  ق ١٤٦بعــــــض النســــــخ تجــــــرى .  ١٩٥٨ ، لكنهــــــا ليســــــت األول
  . وليست القياسية اآلن

AA: MScr of a Musical Pic -O or Adp (Hayton -Adp); 
AD-SD (De Cuir, Smith, Herman Blumenthal -AD; Walter 
M. Scott, George Hopkins; Raphael Bretton -SD); Sd (Jack 
Solomon, Murray Spivack). 

AAN: Pic; Cgr. 

  الهانم بالنيابة عن مين 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٨٨مصر 
  . أحمد خضر:  إخراج

، عبـــــد  ، برلنتـــــى عبـــــد الحميـــــد ، إلهـــــام شـــــاهين فـــــاروق الفيشـــــاوى
ــــــراهيم ــــــزة راشــــــد المــــــنعم إب ــــــد المحســــــن  يم، أحمــــــد ســــــل ، عزي ، عب

  . ، عبد المنعم النمر ، أحمد أبو عيبة ، نادية رفيق سليم
ــــــذ  ــــــا أخــــــرى من ــــــزال عشــــــرين عام ــــــش الهــــــادئ “اعت  ١٩٧٦”  الع

تعــــود )  فــــى العــــام التــــالى”  جــــواز فــــى الســــر “وظهــــور حليــــة فــــى  (
ـــد لكـــن لـــيس مـــن خـــالل  ـــد لتشـــرق مـــن جدي ـــى عبـــد الحمي بعـــده برلنت

ــــز  ــــ (فــــيلم واضــــح التمي ـــــيديوى أصــــغر هــــو بعــــده حاول ــــيلم ف ت مــــع ف
ـــــــة عـــــــن الحـــــــى تجـــــــد زوج .  ) ١٩٨٩”  نســـــــاء فـــــــى المدينـــــــة “ نائب

أيضـــــــا .  ابنتهـــــــا المهنـــــــدس أول مـــــــن يتصـــــــدى لوعودهـــــــا المخادعـــــــة
يــــؤدى انشــــغالها بالنشــــاط السياســــى لخيانــــة زوجهــــا لهــــا مــــع الخادمــــة 

اآلن تلفــــــق .  الريفيــــــة فيلقــــــى مصــــــرعه علــــــى يــــــد زوج هــــــذه األخيــــــرة
  . لزوج ابنتها الئائبة التهمة

  الهانم وأنا 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 

.  فتحــــــــى أبــــــــو الفضــــــــل:  قصــــــــة.  اتحــــــــاد اإلذاعــــــــة والتليفـــــــــزيون
.  توفيــــــق حمــــــزة:  مخــــــرج أول.  م.  نبيــــــل غــــــالم:  ســــــيناريو وحــــــوار
.  ] الشــــــــــحرى : [ ؛ العنــــــــــاوين صــــــــــالح فــــــــــايز:  تــــــــــأليف األغنيــــــــــة

:  ميكســـــاج.  هـــــانى شـــــنودة:  غنيـــــةالموســـــيقى التصـــــويرية ولحـــــن األ
فتحــــــى :  اإلدارة العامــــــة لإلنتــــــاج.  ســــــيد حامــــــد/  مهنــــــدس الصــــــوت

ـــــاج.  عمـــــار ـــــة اإلنت ـــــد الوهـــــاب:  متابع ـــــا منطـــــاوى حســـــن عب .  ، زكري
مــــــدير .  فكــــــرى رســــــتم:  مونتــــــاچ.  محمــــــد عبــــــاس:  مــــــدير اإلنتــــــاج

؛ المنــــتج  شــــعبان إبــــراهيم:  المنــــتج المنفــــذ.  وحيــــد فريــــد:  التصــــوير
  . سعيد عبد اهللا:  إخراج.  إبراهيم الصحن:  فنىال

محمــــــــد :  ….  ســــــــماح أنــــــــور: … . ســــــــمير صــــــــبرى:  بطولــــــــة
حســـــن :  ….  ســـــهير البـــــارونى:  ….  ليلـــــى فهمـــــى:  ….  رضـــــا

عبــــــد الوهــــــاب .  فــــــادى:  الطفــــــل.  ممــــــدوح وافــــــى:  ….  حســــــنى
ــــل ــــل  ، ليلــــى مجــــدى خديجــــة محمــــود:  باالشــــتراك مــــع.  خلي ، أنچي
، توفيـــــــق  ، عـــــــادل الشـــــــناوى محمـــــــد ســـــــعيد.  هاشـــــــم، نـــــــوال  آرام

، ناديـــــــة شـــــــمس  ، فريـــــــدة عبـــــــد العـــــــال ، ســـــــيد مصـــــــطفى الكـــــــردى
  . ألك وچيال:  الكالب البوليسية.  ، سيد عبد الفتاح الدين

ــــه فــــى  ــــى طفلــــه المولــــع بكلــــب ضــــخم يربي طبيــــب نفســــى أرمــــل يرب
ـــــه ـــــة تالحقـــــه جـــــارة صـــــبية متصـــــابية.  حجرت ـــــة مقابل ، وكـــــذا  مـــــن زاوي
بعــــد قليــــل .  ، دائمــــى التشــــاجر حــــل متاعــــب زوجــــين شــــابين يحــــاول

، لكـــــن ال تســـــفر عـــــن أكثـــــر مـــــن كوميـــــديا متوســـــطة  تتالقـــــى الخيـــــوط
  . التسلية بال ابتكار أو عنصر خاص للجذب

  هاوية الحقد 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٩٣)  ت ( ١٩٨٠مصر ح 

ـــــــة ـــــــة مصـــــــر العربي ــــــــزيون جمهوري ـــــــب.  تليف ـــــــ:  قصـــــــة األدي راهيم إب
مهنــــــــدس .  جــــــــالل البحطيطــــــــى.  د:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  المصـــــــرى
ــــــديكور ــــــة:  ال ــــــاس جمع .  مرســــــى الحطــــــاب:  إعــــــداد موســــــيقى.  عب

:  مـــــدير التصـــــوير واإلضـــــاءة.  محمـــــد الفقـــــى:  المقدمـــــة والمكســـــاچ
عبـــــد :  المنــــتج الفنــــى.  ســــيد جــــالل:  مــــدير اإلنتــــاج.  محيــــى زايــــد

ــــــاج.  الســــــتار حــــــافظ ــــــى اإلنت أســــــرة .  ســــــف عثمــــــانيو :  أشــــــرف عل
ــــد الســــالم:  اإلخــــراج ــــد المــــولى ســــعيد أيمــــن عب ــــد المــــنعم  ، عب ، عب
  . محمد عبد السالم:  إخراج.  عبد الغنى

ـــــة.  ¤.  أســـــامة عبـــــاس.  ميمـــــى جمـــــال .  مـــــى عبـــــد النبـــــى.  بطول
عمــــــرو محمــــــد .  عبيــــــر عــــــادل.  إبــــــراهيم األبــــــيض.  خالــــــد محمــــــود

ـــــى ـــــد.  عل ـــــراهيم:  الوجـــــه الجدي ـــــدينناد.  نورهـــــان إب ـــــة شـــــمس ال ،  ي
ـــــة ـــــؤاد عطي ؛  مجـــــدى عـــــزت.  ، ســـــعيد ياســـــين مصـــــطفى الســـــيد.  ف

  . شادى سمير:  والطفل
ـــــــــة ‘أو  (سلســـــــــلة المســـــــــرح العـــــــــالمى  ـــــــــدم  ) ’ ســـــــــهرة أدبي ، تق

ـــــاد مـــــع  ـــــدها المعت ـــــر تقلي ـــــة علـــــى غي األعمـــــال المصـــــرية باللغـــــة العامي
قصــــــة شــــــاب دللتــــــه أمــــــه فتــــــأخر فــــــى دراســــــته .  النصــــــوص األخــــــرى

ثــــم انتــــزع منــــه زميلــــه صــــديقته ثــــم بــــات رئيســــه فــــى  الجامعيــــة ومــــن
ـــد حقـــد العنـــوان الشـــغل يفلـــح فـــى اســـتدراج الزوجـــة .  ، ومـــن هنـــا تول

ـــزوج ـــى باتـــت ضـــجرة مـــن انشـــغال ال ـــه فـــى  الت ـــدس ل ، وكـــذا يحـــاول ال
ــــرة الشــــغل ــــى أن يســــتيقظ فــــى اللحظــــة األخي ــــل النفســــى .  ، إل التحلي

هنــــــا بدرجــــــة  ، تــــــم نقلــــــه  المميــــــز لكتابــــــات هــــــذا المؤلــــــف المصــــــرى
، وإن كـــــان التوجيـــــه  كافيـــــة مـــــن خـــــالل مخطوطـــــة مركـــــزة الموضـــــوع

الـــــذى افتقـــــد  ـ  ال ســـــيما األكبـــــر منهمـ  متســـــاهال مـــــع أداء الممثلـــــين 
  . اإلقناع معظم الوقت

  الهبوط إلى أرض الملعب 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ٧١)  ت ( ١٩٩٥مصر ح 

ــــــــون ــــــــد : قصــــــــة.  اتحــــــــاد اإلذاعــــــــة والتليفزي ــــــــل عبــــــــد الحمي .  نبي
ـــــرى:  ســـــيناريو وحـــــوار ـــــة خي :  الموســـــيقى التصـــــويرية واأللحـــــان.  وفي
ـــــــديكور.  هـــــــانى شـــــــنودة ـــــــدس ال تصـــــــميم .  ســـــــلوى الســـــــمرى:  مهن

:  مـــــدير اإلضـــــاءة.  ، فاطمـــــة فتحـــــى نجـــــوى عبـــــد المجيـــــد:  األزيـــــاء
مــــديرو .  محمــــود برهــــام:  مــــدير التصــــوير الخــــارجى.  أيمــــن ســــليمان

ـــــداخلى ــــــت  ، ســـــامية صـــــبحى محســـــن السيســـــى : التصـــــوير ال ، ميرف
ـــى ـــز محي ـــد العزي ـــق ، نصـــر عب إعـــداد .  ، محمـــد الجمـــل ، أحمـــد توفي

تصــــــميم المقدمــــــة .  معــــــالى الحفنــــــاوى:  موســــــيقى ومــــــؤثرات صــــــوتية
.  نيفــــــــين النمـــــــر:  مونتـــــــاچ إليكترونـــــــى.  فـــــــايزة حســـــــين:  والنهايـــــــة

.  ، ســـــــعيد علـــــــى ســـــــيد عبـــــــد الوهــــــاب:  تســــــجيل ومونتـــــــاچ فـــــــيديو
ـــــــــة صـــــــــوتمر  ـــــــــدحت بهجـــــــــت محمـــــــــد رشـــــــــدى ســـــــــعد:  اقب ؛  ، م

مســــاعدا .  ياســــر مقلــــد:  مــــدير إنتــــاج ثــــان.  محســــن ســــيد:  مكســـاچ



٣٧٥  

:  مــــدير اإلنتـــــاج.  ، ثابـــــت محمــــد ثابـــــت مصـــــطفى كامــــل:  اإلخــــراج
  . > نور الدمرداش:  إخراج <.  عبد الرحمن لملوم

عـــــادل .  أمـــــين هاشـــــم.  هالـــــة فـــــاخر.  جـــــالل الشـــــرقاوى.  بطولـــــة
، محمـــــود عبـــــد  محيـــــى عبـــــد الحميـــــد.  دريـــــة عبـــــد الجـــــوادب.  أمـــــين

والوجـــــــوه .  ، محمـــــــد فـــــــوزى لميـــــــاء أشـــــــرف:  واألطفـــــــال.  المـــــــنعم
  . ، صافيناز فتحى أمينة سالم:  الجديدة

هـــــــو فـــــــى عينيهـــــــا … هـــــــى فـــــــى عينيـــــــه ‘أحـــــــد أفـــــــالم مجموعـــــــة 
، يقـــــدم كوميـــــدراما عاطفيـــــة  ’ مختارات مـــــن أدب القصـــــة القصـــــيرةـ  

، وذلــــــــك كــــــــالمتوقع مـــــــن مثــــــــل هــــــــذه  ة تـــــــذكرروتينيـــــــة بــــــــال تســــــــلي
باحثـــــــة بأحـــــــد المعاهـــــــد العلميـــــــة .  اإلنتاجـــــــات الســـــــريعة المتواضـــــــعة

.  متزوجـــة مـــن مـــدير هـــو فـــى نفـــس الوقـــت كاتـــب قصصـــى وســـينمائى
هــــو أرض الواقــــع فــــى الحيــــاة األســــرية التــــى تجــــر ’  أرض الملعــــب ‘

م كــــل الفــــيل.  إليهــــا هــــذه الزوجــــة زوجهــــا مــــن التحليــــق الرومانســــى لــــه
، المجريــــات التــــى  عبــــارة عــــن مجريــــات انهيــــار هــــذه العالقــــة الزوجيــــة

نزلـــت  ‘ترجـــع جـــذورها لرحلـــة للفيـــوم بمناســـبة عيـــد الـــزواج الخـــامس 
، بســـــــخطها مــــــن خـــــــدمات الفنـــــــدق  ’ بهــــــا الزوجـــــــة ألرض الملعــــــب

وتبـــــدأ فـــــى االنفجـــــار !  ومجيئهـــــا بزميالتهـــــا إلكمـــــال أحـــــد البحـــــوث
.  الء علــــى حجــــرة مكتــــب الــــزوجاآلن بقــــدوم الطفــــل الثالــــث واالســــتي

، وتفقـــــــد  يبـــــــدأ عالقـــــــة مـــــــع ســـــــكرتيرته متواضـــــــعة التعلـــــــيم والثقافـــــــة
ــــــبطالن .  ، وهكــــــذا الزوجــــــة التركيــــــز فــــــى بحوثهــــــا فتســــــتبعد منهــــــا ال

، وطــــاقم داعــــم يضــــم ممثلتــــين جديــــدتين  يؤديـــان الــــدورين بــــال اقتنــــاع
  . سيئتين

   ٢/١الهجامة 
  ق م ١٠٠)   س/  تاميدو ( ١٩٩٢مصر 
أســـــامة أنـــــور :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  دو لإلنتـــــاج والتوزيـــــعتاميـــــ

إبـــــــــراهيم :  المنـــــــــتج المنفـــــــــذ.  فتحـــــــــى داود:  مونتـــــــــاچ.  عكاشـــــــــة
:  مـــــدير التصـــــوير.  مصـــــطفى نـــــاجى:  موســـــيقى تصـــــويرية.  المشـــــنب

  . محمد النجار:  إخراج.  طارق التلمسانى
،  ، حســــن حســــنى ، هنديــــة ، ســــيمون ، هشــــام ســــليم ليلــــى علــــوى

  . ، عبد اهللا مشرف الحكيموفاء 
سلســــلة جيــــدة مــــن الصــــراعات الشــــعبية كتبهــــا بعنايــــة نســــبية أســــامة 

، وأحســـــــت ليلـــــــى علـــــــوى  أنـــــــور عكاشـــــــة ووجههـــــــا محمـــــــد النجـــــــار
ـــــى تمثيلـــــه ـــــالم الهجامـــــة لـــــم .  بســـــعادة واضـــــحة ف هـــــذه بانتمائهـــــا لع

ــــر مــــن لصــــة ــــوم  تكــــن أكث ــــم تدخلــــه مــــرة أخــــرى ي ــــدخل الســــجن ث ، ت
ــــاء أحــــداث ي ــــاير خروجهــــا إثن بعــــدها تكتشــــف أن خطيبهــــا .  ١٩٧٧ن
ــــاقير ــــة أســــس عصــــابة العق ــــت لمدمن ، فهــــل تنــــتقم  ، وأن أختهــــا تحول

  . من عصابة خطيبها هذا أم من العصابة المنافسة له
  هجرة الرسول 

  ق م ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٤مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج

ـــــــافع ماجـــــــدة ـــــــارود ، عـــــــدلى كاســـــــب ، إيهـــــــاب ن ،  ى، حســـــــن الب
  . ، هدى عيسى سميحة توفيق

ــــى  قصــــة ظهــــور دعــــوة اإلســــالم وســــط مظــــاهر التخلــــف الحــــادة الت
وذلـــــك مــــن خـــــالل .  يركــــز عليهــــا الفـــــيلم ال ســــيما العبوديـــــة الظالمــــة

،  ، وقصـــــة اعتناقهـــــا اإلســـــالم حبيبـــــة اآلمـــــة التـــــى أحبـــــت عبـــــدا آخـــــر
لألســــــف هــــــو مــــــن أشــــــد األفــــــالم الدينيــــــة :  والعــــــذاب الــــــذى القتــــــه

.  استســـــهاال فـــــى تجســـــيد الشخصـــــيات والمواقـــــف والحـــــوارمبالغـــــة و 
، ال يعقــــــل أن يبــــــدو أشــــــراف  علــــــى األقــــــل آلســــــباب طبقيــــــة محضــــــة

  ! قريش األثرياء فى مظهر إنسان ما قبل التاريخ المتوحش
  هجوم السالحف

  . ” سالحف الننچا “:  انظر
   ٢/١الهجوم على المتفرجين 

Comin’ at Ya! 
  ] أبعاد ثالثية  [ق م  ٩٨)  س/  بعىوليد التا ( ١٩٨١أسبانيا 

[Filmways Pictures] Lupo Anthony Quintano [Cale 
Brothers]. W: Wolf Lowenthal, Lloyd Battista, Gene 
Quintano. OSt: Tony Petitto. AD: Lucian Spaduni. DPh: 
Fernando Arribas. SpFx: Fredy Unger. PMg: Nino Milano. 
Co-P: Stan Torchia. AsP: Marshall Lupo. ExcP: Gene 
Quintano. P: Tony Anthony. D: Ferdinando Baldi.  ↑ 
MComp & Cond: Carlo Savina. 3-D Technical Advisor: Bill 
Bukowski. ExcP: Brud Talbot. Camera Operator: Julio 
Madurga. Focus: Vasco Benucci. E: Franco Fraticelli. 

Tony Anthony. Gene Quintano. Victoria April. Ricardo 
Palacios. Lewis Gordon. 
ويســـــترن ســـــپاجيتى بـــــال تميـــــز فـــــى القصـــــة أو غيرهـــــا يبـــــرر اختيـــــاره 

ــــــة ــــــاد الثالثي ــــــن نوعــــــه منهــــــا باألبع ــــــد م ــــــف .  ليكــــــون الفري ــــــط العن فق
عصــــــابة قطــــــاع طــــــرق .  والدمويــــــة البــــــالغين همــــــا الميــــــزة االساســــــية

ـــــيعهم ـــــدعارة فـــــى المكســـــيك  تختطـــــف النســـــاء لب .  كرقيـــــق لمنـــــازل ال
فشــــل فــــى أن يكــــون لــــص بنــــوك أو  (يالحقهــــم مقــــامر شــــاب مهــــذب 

عنــــدما .  ، وذلــــك بعــــد اختطــــافهم لزوجتــــه ) أى مهنــــة عنيفــــة أخــــرى
، ينـــتقم األخيـــر بقتـــل كـــل  يفلـــح فـــى قتـــل البـــدين أخـــى زعـــيم العصـــابة

.  النســـاء عـــدا زوجـــة ذلـــك المطـــارد وانتظـــار قدومـــه لتخليصـــها مـــنهم
ــــــد ــــــطء زائ ــــــى مجــــــرد ب ــــــة األســــــلوبية أدت إل ســــــتظل طــــــوال .  المبالغ

ــــن  ــــى البطــــل وينتهــــون م ــــون رصاصــــة عل الوقــــت تســــأل لمــــاذا ال يطلق
  . األمر

   ٢/١الهجوم المتوحش 
Savage Harvest 

  ق م ١٠٥)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٨١أميركا 
[United Artists] Savage Harvest. E: Patrick Kennedy, 

Scott Wallace. PD: Brian Eatwell. DPh:  Ronnie Taylor, 
B.S.C. MCompAnd Cond: Robert Folk. AscP: Frank 
Hildebrand. Based on St: Ralph Helfer and Ken Noyle. S: 
Robert Bless and Robert Collins. P: Ralph Helfer and Sandy 
Howard. D: Robert Collins.  ↑ ExcPs: Derek Gibson, Joe 
Harris. Co-P: Lamar Card. PExc: Michael Bennett. AD: 
Alan Rederick-Jones. 

Str: Tom Skerritt. Michelle Phillips. Shawn Stevens. 
Anne-Marie Martin. Derek Partridge. Arthur Malet. Introd: 
Tana Helfer -as Kristie. Ftr: Vincent Isaac, Eva Kiritta, 
René Le Vant.  ↑ Bill Okwirry, Abdullah Sunado, Levit 
Tereria, Philip Chege, Greg Odhambo. 
جفـــــاف شـــــرق أفريقيـــــا يتســـــبب فـــــى جـــــوع األســـــود والفهـــــود ومـــــا 

هــــذا هــــو واقــــع فعلــــى فــــى .  ، فانطلقــــت للقــــرى لتأكــــل النــــاس إليهــــا
القصـــــة محاصـــــرة .  قتيـــــل ٤٠نصـــــف الســـــبعينات الثـــــانى أســـــفر عـــــن 

بيضــــاء مــــن أصــــحاب المــــزارع هجرهــــا عمالهــــا الســــود  األســــود ألســــرة
ــــــاف ــــــل الحصــــــاد بســــــبب الجف ــــــك داخــــــل منزلهــــــا قب ــــــذى  ، وذل ، ال

رغــــم أنهـــا حبكــــة حقيقيــــة .  يتضـــح بعــــد قليـــل أنــــه غيــــر محصـــن جــــدا
ــــــل  حســــــب الفــــــيلم ــــــع مث ــــــذكرك بروائ ــــــة ت ــــــور ‘، إال أنهــــــا كبني ’  الطي

حيــــــث قــــــوة ’  ١٣هجــــــوم المنطقــــــة  ‘و’  ليلــــــة المــــــوتى األحيــــــاء ‘و
ــــــوال تتهــــــاوى تحصــــــيناته شــــــيئا فشــــــيئا ــــــا مقف ــــــتحم مكان .  غاشــــــمة تق

إجمــــاال فــــيلم رعــــب واقعــــى صــــغير مــــع تنفيــــذ جيــــد ال ســــيما مشــــاهد 
كــــم وافــــر مــــن مشــــاهد التهــــام البشــــر يكفــــى لجعلــــه مرعبــــا .  األســــود

  . التصوير فى البرازيل وكينيا.  حقا

  
  : هالو دوللى

  ’ !  كثيرات تصارعن على الدور الرئيس ‘
  قدما  ٥٠المرأة التى طولها هجوم 

Attack of the 50 foot Woman 
  ق أأ ٧٢)   — ( ١٩٥٩أميركا 

Allied Artists. M: Ronald Stein. E: Edward Mann. DPh: 
Jacques R. Marquette. S: Mark Hanna. P: Bernard Woolner. 
D: Nathm Hertz -[Nathan Juran]. 

Allison Hayes, William Hudson, Yvette Vickers, Roy 
Gordon, George Douglas, Ken Terrell. 
،  لــــيس كــــل خيــــال الخمســــينيات العلمــــى الــــرخيص درجــــة ب ســــيئا

مــــؤثرات ســــاذجة تصــــور تضــــخم امــــرأة .  لكــــن هــــذا الفــــيلم ســــئ فعــــال
ـــــــــا  ـــــــــة ومضـــــــــطربة عقلي ـــــــــة مكبوت الترســـــــــيم النفســـــــــى  (ضـــــــــواحى ثري

ولهـــــــــا إلـــــــــى عمالقـــــــــة ط)  للشخصـــــــــية إحـــــــــدى الحســـــــــنات القليلـــــــــة
، بفضــــل أشــــعة مــــن مســــخ فضــــائى أمســــك بهــــا لبرهــــة  خمســــون قــــدما

المكســـــــــب الـــــــــدرامى الوحيـــــــــد لهـــــــــذا .  فـــــــــى الصـــــــــحراء المحيطـــــــــة
ـــــا  ـــــام ممـــــن أحاطوهـــــا دوم ـــــى االنتق ـــــدأ ف المنطلـــــق الجـــــامح هـــــو أن تب

ــــار والتجاهــــل ــــع امــــرأة  باالحتق ــــا م ــــث علن ــــذى يتعاب ــــدءا بزوجهــــا ال ، ب
لعنيفـــــــة كمشـــــــهد يســـــــتثنى مـــــــن الســـــــوء العـــــــام اللحظـــــــات ا.  أخـــــــرى

، وإجــــادة التمثيــــل نســــبيا مــــن الثالثــــى  عصــــرها لزوجهــــا بإصــــبع واحــــد
هــــــــــــيس دور العنــــــــــــوان وهدســــــــــــون كــــــــــــالزوج وفـــــــــــــيكرز   (الــــــــــــرئيس 
ــــى .  ) كالعشــــيقة ــــر اختصــــارا حت ــــع توجــــد نســــخ أكث ــــة  ٦٥الواق دقيق

ـــدا أفضـــل فقـــط ــــزيون المـــدفوع عـــام !  ، وهـــى تأكي ـــد إنتاجـــه للتليف أعي
  . ” العمالقة “ظر انـ  بذات العنوان  ١٩٩٣

   ٢/١هجوم المريخ 
Mars Attacks! 

  ق م ١٠٣)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٦أميركا 
Warner Bros. M: Danny Elfman. Screen St and S: 

Janathan Gems. Based Upon Mars Attacks!: Topps. P: Tim 
Burton and Larry Franco. D: Tim Burton. 

Jack Nicholson. Glenn Close. Annette Bening. Pierce 
Brosnan. Danny deVito. Martin Short. Sarah Jessica Parker. 
Michael J. Fox. Rod Steiger. Tom Jones. Lukas Haas. 
Natalie Portman. Jim Brown. Pam Grier. Paul Winfield. 
Sylvia Sidney. Lisa Marie. Joe Don Baker. Christina 
Applegate. Barbet Schroeder. 
ـــيم بيرتـــون كـــل هـــؤالء  ـــة فـــى أن يستضـــيف ت ال نـــدرى مـــا هـــى العبقري
ــــة  ــــات المريخي النجــــوم مــــن أجــــل مقصــــد واحــــد هــــو أن تقــــتلهم الكائن

ـــتهم ـــيهم بيرتـــون هـــم فقـــط المهمشـــون ممـــا  بمجـــرد رؤي ؟ مـــن أبقـــى عل
مالكـــــم معتـــــزل اعتنـــــق :  يعطـــــى الفـــــيلم نبـــــرة جنـــــاح يســـــارى واضـــــحة

، وعجــــــوز  الراقصــــــة فــــــى أحــــــد مالهــــــى فـــــــيجاساإلســــــالم وزميلتــــــه 
، وغانيـــــــة مـــــــن فــــــــيجاس ذات  فاقـــــــدة للـــــــذاكرة وحفيـــــــدها الخجـــــــول

ـــوم چـــونز  نشـــاط كنســـى ـــرا ت ـــه  (، وأخي ـــر لكون ـــه أختي ـــاس يفهـــم أن بالقي
ال درامــــــــا وال بطولــــــــة والحــــــــال  .  ) مغنيــــــــا أفــــــــل نجمــــــــه مــــــــن قــــــــديم

ـــــــة  كـــــــذلك ـــــــى هـــــــذه النســـــــخة الكوميدي ـــــــة ‘، ف ـــــــن ’  الفني ـــــــوم  “م ي
،  ) ال مقارنــــــة مــــــن حيــــــث عائــــــد صــــــندوق التــــــذاكر (”  قاللاالســــــت

والمــــأخوذة أصـــــال عـــــن قصــــص مصـــــغرة كانـــــت تنشــــر علـــــى ككـــــروت 
هــــذا الغــــزو المريخــــى يبيــــد البشــــر .  ) ترفــــق بســــلع كاللبــــان (تجاريــــة 

ـــــون  فـــــى كـــــل مناســـــبة ـــــيم بيرت ـــــذى اســـــتمتع بهـــــذا هـــــو ت ، والوحيـــــد ال
لـــــرئيس الـــــذى مـــــارس علنـــــا مـــــن خـــــالل الشاشـــــة كرهـــــه للكـــــونجرس و 

، أو  أميركـــــا ولرجـــــال البيـــــزنس واإلعـــــالم والعلمـــــاء ونســـــاء المجتمـــــع
إجمــــاال كــــل انســــان لديــــه قــــدر مــــن الــــذكاء أو المــــال أو الســــلطة أو 

مـــــاذا تبقـــــى :  تســـــأل.  ، فأبـــــادهم جميعـــــا بـــــال هـــــوادة حتـــــى الجمـــــال
ــــه الفــــيلم ــــة ال شــــىء لينهــــى ب ــــم حــــل الموضــــوع بالصــــدفة :  ؟ اإلجاب ت

لقديمـــــة للســـــيدة العجـــــوز تلـــــك الكائنـــــات عنـــــدما قتلـــــت الموســـــيقى ا
ـــــة  ـــــى تحـــــيط بهـــــا جمجمـــــة زجاجي ففجـــــرت أمخـــــاخههم الضـــــخمة الت

الكائنـــــات بـــــالمؤثرات الحاســــــوبية ثالثيـــــة األبعــــــاد جـــــاءت واضــــــحة  (
ـــة حيـــة ـــة أكثـــر منهـــا كأشـــياء حقيقي مـــرة أخـــرى ال تنتظـــر .  ) الكارتووني

، فقــــــط بعــــــض الضــــــحكات الخفيفــــــة هنــــــا وهنــــــاك  أى خيــــــوط مثيــــــرة
  . أعجبت نقاد المهرجانات وغرقت فى صندوق التذاكر التى

   ٢/١هجوم من الفضاء 
It Came from Outer Space II 

  ق م ١٠٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
[Universal] MTE [Duchdwny Dow Films; Finnegan-

Pinchuk]. C: Caro Jones. M: Shirley Walker. E: Michael S. 
McLean. PD: Anthony Tremblay. DPh: Robert C. New. 
SupP: Lori-Etta Taub. P: Tony Dow. ExcP: Sheldon 
Pinchuk. S: Jim and Ken Wheat. Based on a St: Ray 
Bradbury and S: Harry Essex. P&D: Roger Duchowny.  
SpFxCoordinator: John Hartigan; SpForeman: Albert 
Lannutti; SpFxAst: Troy Argall. Sup of VFx: William 
Mesa. 

Brian Kerwin. Elizabeth Peña. Jonathan Carrasco. Bill 
Mckinney. Adrian Sparks. Howard Morris. Mickey Jones, 
Lauren Tewes.  Dean Norris, Dawn Zeek, I’Ilana B’Tiste, 
Jerry Giles, Howard Morris, Michael Ray Miller, Clement 
Blake, Thomas Adcox, Connie Sawyer, Bonnie Hellman, 
Richard Stay, Lauren Dow. 

بهــــا  ٢إعـــادة لكالســـية الخيـــال العلمـــى بعنـــوان مربـــك ملصـــق رقـــم 
بلـــــدة شـــــبه مهجـــــورة بصـــــحراوات نيفــــــادا يهـــــبط بهـــــا طبـــــق !  بـــــال داع

، وتبــــدأ  تتفتــــت هــــذه وتتنــــاثر.  طــــائر عبــــارة عــــن مــــادة زرقــــاء بللوريــــة
ـــــةأعـــــراض غر  بســـــبب امتصاصـــــها للمـــــاء مـــــن  (، كارتفـــــاع الحـــــرارة  يب
،  ) اتخــــــاذ المــــــادة ألشــــــكالهم (، وتغيــــــر ســــــلوك الــــــبعض  ) الموقــــــع

ـــــم  وفـــــى النهايـــــة يتضـــــح أن هـــــدفهم مســـــالم ولـــــم يقصـــــدوا الضـــــرر ول
ـــــؤذوا المختطفـــــين ـــــع أجـــــزاء تلـــــك  ي ، وأن كـــــل المطلـــــوب كـــــان تجمي

ـــــــــوط  ـــــــــك الهب ـــــــــى تســـــــــبب فيهـــــــــا ذل ـــــــــة الت ـــــــــل الصـــــــــخرية الحي الكت
الخيـــال الحـــق :  الجميـــل فـــى القصـــة ال يـــزال كمـــا هـــو.  الضـــطرارىا

ــــة صــــخرية ــــات حي ــــة  .  فــــى تصــــور كائن ــــالخيوط الدرامي ــــأس ب كــــذا ال ب
كعالقــــــــة البطــــــــل المصــــــــور الفوتــــــــوجرافى بالصــــــــبى المكــــــــافح وأمــــــــه 

ــــم يحقــــق .  العاملــــة الرقيقــــة ــــة إنتاجــــا متوســــطا ل لكــــن يظــــل فــــى النهاي
  . جماهيرية تذكر
   ٢/١الهدف 

Target 
  ق م ١١٧)  رينبو/   ت  ( ١٩٨٥أميركا 

[Warner Bros.] CBS. M: Michael Small. FEs: Stephen A. 
Rotter, Richard P. Cirincione. PD: Willy Holt. DPh: Jean 
Tournier. C and SpCnslt: Gene Lasko. St: Leonard Stern. S: 
Howard Berk and Don Petersen. P: Richard Zanuck and 
David Brown. D: Arthur Penn. 

Gene Hackman. Matt Dillon. ¤. AlsoStr: Gayle Hunnicutt. 
Josef Sommer. Herbert Berghof. Guy Boyd. Ilona Grubel. 
Richard Munch. And Victoria Fyodorova. 
ـــــــذ ذلـــــــك  ـــــــة يخفـــــــى من األب كـــــــان عمـــــــيال لالســـــــتخبارات المركزي

البـــــن ميكـــــانيكى ســـــيارات ســـــباق غيـــــر ، ا الحـــــين ماضـــــيه عـــــن أســـــرته
مـــــرتبط كثيـــــرا باألســـــرة بـــــاألخص والـــــده حيـــــث العالقـــــة شـــــبه معدومـــــة 

)  الجميلــــة هانيكــــات فــــى دور أقصــــر ممــــا يجــــب (، أمــــا األم  بينهمــــا
فأيضـــا تتمتـــع بعالقـــة فـــاترة شـــبه مســـتقلة عـــن االثنـــين رغـــم الـــود الـــذى 

، حيــــث  تقــــوم هــــى برحلــــة ســــياحية ألوروبــــا بمفردهــــا.  يضــــم الثالثــــة
، حيــــث  تختفــــى فجــــأة ويســــافر الــــزوج واالبــــن لپــــاريس للبحــــث عنهــــا
ــــــتخلص مــــــن زوجهــــــا فــــــى .  يتضــــــح علــــــى الفــــــور أن الهــــــدف هــــــو ال

ـــد  ـــا شـــرقيا كـــان ق هـــامبورج يعـــرف مـــن رئيســـه الســـابق أن عمـــيال ألماني
،  ، لكــــن أســـــرته قتلــــت بعيـــــد ذلـــــك نجــــا مـــــن عمليــــة تصـــــفية شـــــاملة

،  بطــــل لــــم يكــــن هــــو القاتــــلالمشــــكلة أن ال.  ويســــعى اآلن لالنتقــــام
هــــذا الطــــرف الثالــــث هــــو الــــذى .  وأن أحــــدا ال يعــــرف بعــــد مــــن هــــو

يســـعى لقتـــل البطـــل قبـــل أن يواجـــه العميـــل الشـــيوعى الكهـــل ويخبـــره 
ــــــه بــــــرىء ــــــرة ككــــــل وحافلــــــة بالنشــــــاط .  أن ميلودرامــــــا جاسوســــــية مثي

، وأفضــــل شــــىء عــــدم اإلســــراف فــــى  وبــــاألخص مطــــاردات الســــيارات
  . ات الحبكة على حساب اإلقناع فيهاالمفاجآت وانحناء
  هدف أولى 

Prime Target 
  ق م ٨٤)   المصرية/   ت  ( ١٩٩١أميركا 

Nero Films; Golden Life Group. MScr: Robert Garrett. 
OSongs W and Perf: David Heavener. PD: Peter Gum. C: 
Ruth Conforte. SupgFE: Christopher Roth. FE: Charles 
Coleman. DPh: Peter Wolf. PMg: Merlin Miller. 
TechAdvisor: Michael Weaver. PostPCnslt: Daniel B. 
Jones. ExcP: Gerald Milton. Excs in Charge of P: Leon 
Bluestone, Sheldon A.E. Rosenthal. AscP: Karen Kelly. W, 
D and P: David Heavener. 

<David Heavener -in. ¤.> Str: Isaac Hayes. Robert Reed. 
Andrew Robinson. Jenilee Harrison. Don Stroud. <And 
Tony Curtis -as Coppella.> AlsoStr: Michael Gregory. John 
Rubinow. Don Scribner. Mitchell Group, Rick Zumwalt. 
Larry Randolph, Jeffrey Brent. David Campbell, James 
Hardy. Steve Neale, Gunter Simon. SpApr: Gerald Milton. 

 ↑ Dana Ryan. Beverly Overstreet, Joe Bains, Victor 
Colman. Sandra Margot, Sylvie. Morton Kimble, Allen 
Goodman, Dan Hooper. Jeff Weinke, Loren Daniels, 
Margret Sych, J. Scott Jackson, Jessi Lynn Reilly, Ben 
‘Noodles’ Loy, Larry Udy, Sally Flower, Bill Halloway, 
Chris Rice, Sheri Renee, Kelly Ann, Vickie Rielly, Frank 
Lopez, Leigh Miller, Gina Grisanti, Ms. Gibbons, Joe 
Collins, Babes Magee, Carol Temble, Paul Burly. 

مثير فـــــى هـــــذه والـ  جهـــــد فـــــردى تقريبـــــا وراء هـــــذا العمـــــل الصـــــغير 
، وإن كـــــان يســـــهل بـــــالطبع تخيـــــل شـــــىء أكبـــــر كثيـــــرا مـــــن  الحـــــدود

ـــــاج .  ذات الفكـــــرة ـــــة واإلنت ـــــب الكتاب ـــــا بجان ـــــولى هن ـــــر يت ــــــيد هيفن ديف
شــــــــرطى متهــــــــور تالحقــــــــه إدارة :  والتوجيــــــــه تمثيــــــــل الــــــــدور الــــــــرئيس

الشــــئون الداخليــــة وتوقفــــه عــــن الشــــغل فــــى ذات الوقــــت الــــذى يلغــــى 
.  ألفــــــا فــــــورا إلنقــــــاذه ٢٥مبلــــــغ  قــــــرض منزلــــــه ويطلــــــب منــــــه ســــــداد

تطلـــــب منـــــه التحقيقـــــات الفيدراليـــــة نظيـــــر مكافـــــأة بهـــــذا القـــــدر نقـــــل 



٣٧٦  

ــــــن زعمــــــاء العصــــــابات  ــــــرتس (مــــــتهم م ــــــى )  كي ــــــإلدالء بشــــــهادته ف ل
المحكمـــــــة وهـــــــى مهمـــــــة خطـــــــرة إذ قـــــــد تـــــــدبر محـــــــاوالت لتهريـــــــب 

علــــى غيــــر المتوقــــع يعطونــــه ســــيارة .  الســــجين أو لقتلــــه ســــواء بســــواء
، لكنــــه ســــرعان مــــا تتــــوالى  ن ينطلــــق بهــــا عبــــر الواليــــةعاديــــة عليــــه أ

ــــــدراليين أنفســــــهم كــــــانوا  ــــــادة الفي محــــــاوالت قتلهمــــــا ســــــويا إذ أن الق
ـــــــة للســـــــجين ـــــــوائم الرشـــــــوة الثابت ـــــــم أن األمـــــــر .  ضـــــــمن ق أنـــــــت تعل

  . سيتحول لنوع من الصداقة بين الرجلين بعد قليل
    ٢/١الهدف الشيطانى 

Hard Target 
  ق م ٩٧)   س/  ى فـى سىإ  ( ١٩٩٣أميركا 

Universal [Alphaville; Renaissance]. M: Graeme Revell 
Featuring Kooõ. Co-Ps: Chuck Pfarrer, Terence Chang. FE: 
Bob Murawski. PD: Phil Dagort. DPh: Russell Carpenter. 
LineP: Daryl Kass. ExcPs: Moshe Diamant, Sam Raimi, 
Robert Tapert. W: Chuck Pfarrer. P: James Jacks, Sean 
Daniel. D: John Woo. 

Jean-Claude van Damme. ¤ Lance Henriksen. Yancy 
Butler. Arnold Vosloo. Kasi Lemmons. Willie Crpenter, 
Eliott Keener. Marco St. John. And Wilford Brimley.  ↑ 
Chuck Pfarrer, Bob Apisa Douglas Forsythe Rye, Michael 
D. Leinert, Lenore Banks, Barbara Tasker, Randy 
Cheramie, Robert Pavlovich, Joe Warfield, Jeanette 
Kontomitras, Ted Raimi, Sven Thorsen, Tom Lupo, Jules 
Sylvester, Dave Efron. 

فتـــــاة تكلـــــف البطـــــل جنـــــدى البحريـــــة الســـــابق شـــــبه :  نيـــــو أورلينـــــز
ــــه كــــان ضــــحية .  ن بالبحــــث عــــن أبيهــــا المفقــــودالعاطــــل اآل يتضــــح أن

للعبـــة قـــنص بشـــرى منظمـــة ينظمهـــا عمـــالء ســـريون ســـابقون لحســـاب 
فقـــــط إلثبـــــات  (زبـــــائن أثريـــــاء مقابـــــل نصـــــف مليـــــون دوالر أو نحوهـــــا 

مهــــــارتهم أو رجــــــولتهم أو عــــــدم وصــــــولهم لســــــن التقاعــــــد أو لمجــــــرد 
ن ذا تـــدريب الصـــيد يكـــون عـــادة مشـــردا بـــال أهـــل لكـــ.  ) قتـــل الملـــل

ــــارة ــــق اإلث ــــد ســــابق لتحقي ، ويمــــنح حزامــــا بعشــــرة آالف  عســــكرى جي
وهذا شــــــــىء ـ  المهــــــــم .  دوالر ويطلــــــــب منــــــــه الهــــــــرب إن اســــــــتطاع

، وقبـــــل أن يهمـــــوا بنقـــــل  ينكشـــــف األمـــــر ـ  اعتـــــادوا عليـــــه فيمـــــا يبدو
، يجـــــــدون البطـــــــل فـــــــى  نشـــــــاطهم ألوروبـــــــا الشـــــــرقية كمحطـــــــة تاليـــــــة

فــــيلم نشــــاط حركــــى شــــديد .  أخيــــر، فيضــــعونه هــــدفا لقــــنص  طــــريقهم
ــــــز ــــــاس المؤكــــــد مــــــن   (الفكــــــرة واألســــــلوبية  اإلتقــــــان متمي رغــــــم االقتب

، وعـــــادت كمـــــا األصـــــل شـــــبه  ” اللعبـــــة األخطـــــر “ ١٩٣٢كالســـــية 
ـــــــة لحـــــــد مـــــــا ــــــــ  خيالي ـــــــر ب ـــــــذكرك أكث ـــــــة  “—’  الخماســـــــية ‘، وت لعب

ــــة وكــــذا ،  ) ١٩٧٩”  المــــوت ــــف واإلثــــارة الفائق ــــا بــــين العن يجمــــع م
الفــــــــيلم .  والشخصــــــــيات بــــــــاردة الــــــــدماءالمقــــــــبض الجــــــــو الخــــــــاص 

ــــــوق صــــــينى  األميركــــــى األول لموجــــــه هــــــونج كــــــونج المخضــــــرم المرم
النجــــاة  ‘فــــى العــــام التــــالى ظهــــرت إعــــادة أخــــرى .  األصــــل چــــون وو

، ممــــــا يؤكــــــد كــــــم كــــــان ملهمــــــا  ” اللعبــــــة المميتــــــة “ـ  ’  مــــــن اللعبــــــة
ـــــــيلم  ـــــــذى صـــــــنع ف ـــــــنج كـــــــونج ال ـــــــق كي ـــــــيلم فري ـــــــرين ف  ١٩٣٢للكثي

”  الهــــــدف الشــــــيطانى “انظــــــر أفالمــــــا أخــــــرى كــــــان !  توازى معــــــهبــــــال
”  اللعبــــــــة المميتــــــــة “و،  ١٩٩٣”  جولــــــــة المــــــــوت “:  فاتحــــــــة لهــــــــا

١٩٩٤ .  
  هدى 

  ق أأ ١١٠)   س ( ١٩٥٩مصر 
  . رمسيس نجيب:  إخراج

ـــــــز ـــــــد العزي ـــــــى عب ـــــــاض ، عمـــــــاد حمـــــــدى لبن ، عمـــــــر  ، حســـــــين ري
  . ، وداد حمدى ، ثريا فخرى الحريرى

، كـــــأول توجيـــــه  ، لكـــــن متوســـــطة التـــــأثير طفيـــــة مغرقـــــةميلودرامـــــا عا
فتــــــاة مصــــــابة بالســــــرطان تتــــــزوج .  للمنــــــتج العتيــــــد رمســــــيس نجيــــــب

اآلن .  طبيبهــــا الشــــاب حــــين تعلــــم بالحقيقــــة تنهــــار وتتحــــول للمجــــون
  . عليها أن تثبت وفائها مقابل ما قدم لها من تضحية

  هدى ومعالى الوزير 
Hoda et Son Excellence le Ministre 

  ق م ١٠٠)   س / لورد ( ١٩٩٥مصر 
]  العالميــــــــة للســــــــينما والتليفـــــــــزيون أفــــــــالم محمــــــــد البردويــــــــل  [

عـــــــن .  ســـــــعيد مــــــرزوق:  قصــــــة وســـــــيناريو وحــــــوار.  رمســــــيس فـــــــيلم
ـــــد:  قصـــــة عـــــادل :  مونتـــــاچ.  جمـــــال ســـــالمة:  موســـــيقى.  نبيـــــل خال
  . سعيد مرزوق:  إخراج.  محسن نصر:  مدير التصوير.  منير

ـــــة ع ـــــدنبيل ـــــدير ، يوســـــف شـــــعبان بي ـــــدى ، أحمـــــد ب ،  ، محمـــــد هني
،  ، عــــادل هاشــــم ، نظــــيم شــــعراوى ، تهــــانى راشــــد عــــالء ولــــى الــــدين

ـــــــل ـــــــب فـــــــؤاد خلي ـــــــل ، وداد حمـــــــدى ، فـــــــاروق نجي ،  ، أحمـــــــد خلي
، منــــــــى  ، محمــــــــد يوســــــــف ، محمــــــــد الصــــــــاوى محمــــــــود القلعــــــــاوى

، نــــــاجى  ، نــــــرمين كمــــــال ، حســــــن الــــــديب ، ســــــيد حــــــاتم درويــــــش
  . سعد

ى مــــــن قصــــــة هــــــدى عبــــــد المــــــنعم ســــــيدة البيــــــزنس التــــــى مســــــتوح
بعــــد الفــــيلم  (حققــــت نجاحــــا ســــريعا ثــــم اختفــــت فجــــأة خــــارج مصــــر 

، وكـــل مـــا تدينـــه بهـــا الســـلطات  بقليـــل اتضـــح أنهـــا تعـــيش فـــى اليونـــان
، ومــــن ثــــم  المصــــرية مجــــرد التهــــرب مــــن ســــداد شــــيك صــــغير القيمــــة

ــــانى طلبهــــا بإعادتهــــا لمصــــر فــــة صــــغيرة موظ.  ) ! رفــــض القضــــاء اليون
ـــى  ـــاء مصـــاحبتها لوفـــد مـــن الشـــركة الت ـــى أثن ـــرى عرب تفلـــح فـــى إغـــواء ث

، وتبـــــــدأ رحلـــــــة الصـــــــعود بالخـــــــداع واإلغـــــــواء الجنســـــــى  تعمـــــــل بهـــــــا
، وذلـــــك  ، واالبتـــــزاز والتــــوريط تـــــارة أخــــرى والدعايــــة اإلعالميـــــة تــــارة

الــــوزير .  بتأســــيس شــــركة يــــدور فــــى فلكهــــا عــــدد مــــن مســــئولى الدولــــة
فـــــــى البدايـــــــة أحـــــــد المســـــــئولين ووظفتـــــــه  كـــــــان)  يوســـــــف شـــــــعبان (

، ورطتــــه فــــى عالقــــة  ، وفــــى النهايــــة وقــــد أصــــبح وزيــــرا مستشــــارا لهــــا
إيقــــــاع متــــــدفق .  جنســـــية ابتزتــــــه بهــــــا حتـــــى يســــــهل هروبهــــــا للخـــــارج

ــــــة ــــــة  وأداء استعراضــــــى مــــــن البطل ، لكــــــن مــــــع الكليشــــــيهات الپارانوي
  .  عن الفساد والسلطة
  وهذا أريده … هذا أحبه

  ق م ٧٦)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٥مصر 
ـــــد القـــــدوس:  قصـــــة.  مـــــراد فـــــيلم ـــــى .  ¤.  إحســـــان عب اشـــــترك ف
، مرســــــــى جميــــــــل  ، حســــــــن اإلمــــــــام رمســــــــيس نجيــــــــب:  الســــــــيناريو

.  مصــــــــــطفى جمــــــــــال الــــــــــدين:  مســــــــــاعد المخــــــــــرج األول.  عزيــــــــــز
ــــــد:  المصــــــور .  أنــــــدريا زانــــــديلس:  مهنــــــدس الصــــــوت.  عصــــــام فري

ـــــاج ـــــدير اإلنت ـــــدين:  م ـــــم ال :  ورات االستعراضـــــاتديكـــــ.  محســـــن عل
.  محمـــــود رضـــــا:  تصـــــميم الرقصـــــات.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور/  مهنـــــدس
ـــى:  األغـــانى ـــا عشـــاق النب ـــا ورد علـــى ؛  ســـيد درويـــش:  ؛ األلحـــان ي ي

ـــــش:  فـــــل وياســـــمين ـــــا ســـــميرى؛  ســـــيد دروي ـــــان:  ي ـــــراهيم العري ؛  ؛ إب
:  ؛ تــــــــأليف ســــــــوق الهــــــــوى:  األغــــــــانى.  فــــــــؤاد الظــــــــاهرى:  توزيــــــــع

محمــــد :  حلــــو الحــــب؛  محمــــد المــــوجى:  ان؛ ألحــــ حســــين الســــيد
.  حلمـــــى بكـــــر:  ســـــيد مرســـــى:  إتحـــــرك؛  إليـــــاس الرحبـــــانى:  حمـــــزة
.  إليــــاس الرحبــــانى:  الموســــيقى التصــــويرية.  ناديــــة شــــكرى:  مونتــــاچ

.  مــــــراد رمســــــيس نجيــــــب:  إنتــــــاج.  وحيــــــد فريــــــد:  مــــــدير التصــــــوير
  . حسن اإلمام:  إخراج.  رمسيس نجيب:  اإلشراف الفنى

ـــــ ـــــورا.  هـــــانى شـــــاكر:  ةبطول ،  مشـــــيرة.  حمـــــدى حـــــافظ:  مـــــع.  ن
ـــز.  ســـعيد صـــالح:  باالشـــتراك مـــع.  إجـــالل زكـــى ـــد العزي ؛  صـــبرى عب

ـــــرة  ، هـــــدى عبـــــد الوهـــــاب ، ليلـــــى صـــــابونجى يـــــونس شـــــلبى > ، أمي
  . < خالد أمين حسنين:  ؛ الطفل فؤاد

، فـــــى نفـــــس الوقـــــت الـــــذى  الفتـــــاة التـــــى تعجـــــب بشـــــاب وتتزوجـــــه
هــــل تصــــدق .  اب آخــــر وتســــتمر فــــى مراســــلتهتعجــــب بخطابــــات شــــ

 ٤فيلمـــــــا غنائيـــــــا استعراضـــــــيا لحســـــــن اإلمـــــــام يســـــــتمر عرضـــــــه األول 
حبــــى …أميــــرة  “، علمــــا بأنــــه الفــــيلم التــــالى مباشــــرة لـــــ  أســــابيع فقــــط

  . إنه بالقطع بداية المنحنى الهابط لهذا الموجه.  ” أنا
   ٢/١هذا جناه أبى 

  أأق  ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٥مصر 
،   هالبليـــــــان:  صـــــــوت.  لـــــــوتس فـــــــيلم]  منتخبـــــــات بهنـــــــا فـــــــيلم [

.  يوســــــف جــــــوهر:  الحــــــوار.  أصــــــالنيان.  هـــــــ:  ؛ ديكــــــور كريكــــــور
  . بركات:  سيناريو وإخراج.  جوليو دى لوكا:  تصوير

ــــــــر.  ¤.  ، صــــــــباح زكــــــــى رســــــــتم ــــــــى ســــــــراج مني ، فــــــــردوس  ، من
، زوزو  ، محمــــود رضــــا ، عبــــد العزيــــز أحمــــد ، علــــى رشــــدى محمــــد
ـــــــل ـــــــد ، وداد حمـــــــدى ، عثمـــــــان أباظـــــــة ، أحـــــــالم نبي :  ، وجـــــــه جدي

  . صالح نظمى
، عـــــززه التمثيـــــل  توجيـــــه جيـــــد.  أول فـــــيلم يلفـــــت النظـــــر لبركـــــات

ــــــة األب.  ، لقصــــــة ميلودراميــــــة زاعقــــــة أصــــــال الموفــــــق ،  ابنــــــة مجهول
تطالـــــب .  ) بضـــــغط األســـــرة (تنجـــــب ابنـــــا يتنكـــــر لـــــه حبيبهـــــا الثـــــرى 

.  عتراف الشــــاب بــــأبوة الطفــــل الجديـــــدهــــذه الفتــــاة ومــــن تبنياهــــا بـــــا
ــــاة ــــه :  هلــــى تعلــــم مــــن هــــو المحــــامى الــــذى يترافــــع ضــــد هــــذه الفت أن

ــــــــل آنــــــــذاك!  ؟ أبوهــــــــا الحقيقــــــــى ، ألى مــــــــدى يناســــــــبنا  نجــــــــاح هائ
  ؟ اليوم

   ٢/١هذا الرجل أحبه 
The Man I Love 

  ق أأ ١١٤)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 
:  عــــن قصــــة.  تار فــــيلمســــ]  أفــــالم ماجــــدة المتحــــدة للســــينما  [

ــــــأليف >؛  چــــــين إيــــــر ــــــى:  ت :  ســــــيناريو وحــــــوار.  < شــــــارلوت برونت
.  أندريـــــه رايـــــدر:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  المهندسـ  حســـــين حلمـــــى 

:  مهنــــــدس الــــــديكور.  نيفـــــــيو أورفــــــانللى:  كبيــــــر مهندســــــى الصــــــوت
:  إنتـــــاج.  محســـــن فرجـــــانى:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  عبـــــد المـــــنعم شـــــكرى
:  مونتـــــــاچ.  فـــــــيكتور أنطــــــون:  مــــــدير التصــــــوير.  توفيــــــق الصــــــباحى

  . المهندسـ  حسين حلمى :  إخراج.  سعيد الشيخ
ــــــى شــــــاهين .  فى دور صــــــابرينـ  ماجــــــدة  ¤ .  فى دور مــــــرادـ  يحي

ـــــزة حلمـــــى ـــــراهيم عزي ،  محمـــــد أباظـــــة.  ، ميمـــــى شـــــكيب ، نجمـــــة إب
فوزيـــــــــة .  ، إكـــــــــرام عـــــــــزو بوســـــــــى:  ؛ والطفلتـــــــــين فـــــــــوزى درويـــــــــش

، فيفــــى  ، ناهــــد ســــمير ، كــــوثر رمــــزى بــــد الغنــــى النجــــدى، ع إبــــراهيم
:  وضــــيفة الشــــرف.  ، أحمــــد شــــوقى ، عبــــد المــــنعم ســــعودى يوســــف
  . زوزو نبيل:  وضيفة الشرف.  صباح

ـــر ‘ ـــدة فـــى حـــد ’  چـــين إي ـــى فـــى معالجـــة مصـــرية جي شـــارلوت برونت
، التــــى تــــذهب  قصــــة الفتــــاة اليتيمــــة خريجــــة الملجــــأ القاســــى.  ذاتهــــا

،  ثــــرى منعــــزل غــــامض وقاســــى ويصــــعب التنبــــؤ بتصــــرفاتهلرعايــــة ابنــــة 
يجمعهمـــــــا حـــــــب جـــــــامح غيـــــــر .  والســـــــبب تجربـــــــة عاطفيـــــــة فاشـــــــلة

، لكــــن يتضــــح أنـــــه متــــزوج مــــن أختهـــــا غيــــر الشــــقيق التـــــى ال  متوقــــع
هــــــذه إنحنــــــاءة حبكــــــة مختلفــــــة عــــــن القصــــــة  (تعــــــرف عنهــــــا شــــــيئا 

 ، تتـــــــوالى التتابعـــــــات الميلودراميـــــــة القويـــــــة بعـــــــد ذلـــــــك.  ) األصـــــــلية
ككــــل توجيــــه مــــتقن .  ويجمعهــــا كونهــــا مــــؤثرة ومقنعــــة لمــــدى ملمــــوس

ـــــين ـــــل للتصـــــديق مـــــن البطل ـــــل قاب ـــــى   وتمثي ـــــة عامـــــة ف ـــــة إنتاجي ، وجدي
ـــــة العناصـــــر ومـــــن أبرزهـــــا التصـــــوير المتـــــوجس انظـــــر المعالجـــــة .  كاف

  . ١٩٤٤من إنتاج ”  چين إير “الهوليوودية الرئيسة 
  هذا هو الحب 

C’est Ca l’Amour 
  ق أأ ١٢٥)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٨مصر 
  . صالح أبو سيف:  إخراج

ــــــــز ــــــــد العزي ــــــــى شــــــــاهين لبنــــــــى عب ــــــــب ، يحي ، عمــــــــر  ، مــــــــارى مني
، عبــــد  ، محمــــود عزمــــى ، زينــــات علــــوى ، حســــين ريــــاض الحريــــرى

، جمـــــــاالت  ، ســـــــهير البـــــــارونى ، فـــــــردوس محمـــــــد المـــــــنعم إبـــــــراهيم
  . ، شفيق نور الدين ، كامل أنور زايد

ـــــ ـــــه اآلراءمـــــن األفـــــالم التـــــى أث ،  ارت ضـــــجة نســـــبية واختلفـــــت حول
وكأنــــــه يقــــــدم التســــــلط الــــــذكرى والغيــــــرة واألفكــــــار المتحــــــررة العامــــــة 

ــــه  والنســــائية ــــى حــــد ســــواء بينمــــا الواقــــع أن ــــة عل ــــررات قوي ، كلهــــا بمب
.  ، لحـــد الســـطحية أحيانـــا لتزمـــت الرجـــال يقـــدم إدانـــة مباشـــرة وقويـــة

ـــــد ع ـــــه فيطلقهـــــا بع ـــــى زوجت ـــــر بشـــــدة عل ـــــامالقصـــــة زوج يغي ،  شـــــرة أي
الثلـــــث األول كوميـــــدى وأطـــــرف .  وبعـــــد فتـــــرة يكتشـــــف خطـــــأ موقفـــــه

ـــل  ـــة بدقـــة قب ـــتفحص أجـــزاء جســـد البطل ـــه مشـــهد مـــارى منيـــب ت مـــا في
عــــــادة يوضــــــع كجــــــزء ثــــــانى فــــــى .  أن توافــــــق علــــــى زواج ابنهــــــا منهــــــا

ــــــد تحــــــرر المــــــرأة ــــــو ســــــيف عن ــــــة صــــــالح أب ــــــق  “، انظــــــر  ثالثي الطري
  . ” أنا حرة “و ”  المسدود

   ٢/١الحب  هذا هو
The Thing Called Love 

  ق م ١١٦)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Paramount. C: Dianne Crittenden. Co-P: Darlene K. Chan. 

CD: Rita Riggs. E: Terry Stokes. PD: Michael Seymour. 
DPh: Peter James. ExcP: George Folsey, JR. W: Carol 
Heikkinen. P: John Davis. D: Peter Bogdanovich.  AscP: 
Steve Foley. MSup: G. Mario Roswell. ExcMCnslt: J. 
Steven Soles. 

River Phoenix. Samantha Mathis. Dermot Mulroney. 
Sandra Bullock. K.T.Oslin. Trisha Yearwood. Anthony 
Clark, Webb Wilder, Earl Poole Ball.  Deborah Allen, 
Jammie Dale Gilmore, Katy Moffatt, Jo-el Sonnier, Pam 
Tillis, Kevin Welch. Wayne Grace, Micole Mercurio, 
Starletta Dupois, Larry Black, O’Neal Campton. 

مقهــــــى بلــــــو بيــــــرد الشــــــهير الــــــذى يقــــــدم فيــــــه :  تينيسىـ  ناشفـــــــيل 
ــــة ــــأليف األغــــانى الريفي ــــى ت ــــ.  الشــــباب تجــــاربهم ف ــــدة الت ــــج والبل ى تع

األبطــــال األربعــــة .  بالناشــــرين الموســــيقين والشــــباب الحــــالم بالشــــهرة
، ويتفـــــاوتون فــــــى الموهبـــــة والنجــــــاح  شـــــابان وفتاتـــــان يلتقيــــــان هنـــــاك

حمـــى  “علـــى غـــرار  (ممـــا يخلـــق مسلســـالت حـــب مـــن طـــرف واحـــد 
ـــــــيكس.  ) ” ليلـــــــة الســـــــبت ،  الرقيقـــــــة الحســـــــناء مـــــــاثيس تحـــــــب فين

لــــــة األولـــــــى متوســــــط الموهبـــــــة مــــــالرونى الحـــــــزين عــــــادة ويبـــــــدو للوه
عمـــــــل رومانســـــــى موســـــــيقى .  وأيضـــــــا يســـــــعى لحـــــــب كـــــــال الفتـــــــاتين

، وأحــــد أشــــهر مــــا قدمتــــه فينــــيكس الــــذى مــــات شــــابا صــــغيرا  محبــــب
ــــده ــــى دور لوســــى صــــاحبة ذلــــك .  بع دور قــــوى الحضــــور ألوســــلين ف
  . المقهى

  هروب 
  ق أأ ٩٢)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

ــــــــة الجــــــــاعونى  [ ــــــــة للســــــــينماالمؤسســــــــة الم وكال ]  صــــــــرية العام
:  ؛ ســــــيناريو ســــــامى غنــــــيم:  قصــــــة وحــــــوار.  أفــــــالم كامــــــل حفنــــــاوى
الموســـــــــــيقى .  أنطـــــــــــون بـــــــــــوليزويس:  منـــــــــــاظر.  كامـــــــــــل حفنـــــــــــاوى

مـــــــدير .  حســـــــين عفيفـــــــى:  مونتـــــــاچ.  فـــــــؤاد الظـــــــاهرى:  التصـــــــويرية
.  أحمــــــــد كامــــــــل حفنــــــــاوى:  إنتــــــــاج.  فـــــــــيكتور أنطــــــــون:  التصــــــــوير
  . حسن رضا:  إخراج

، محمــــــــد  ، يوســــــــف شــــــــعبان ، ســــــــهير المرشــــــــدى قىفريــــــــد شــــــــو 
،  ، محمــــــد أباظــــــة ، إبــــــراهيم الشــــــامى ، زيــــــزى البــــــدراوى الــــــدفراوى

  . محمد توفيق
ـــــــــة  ـــــــــى للكالســـــــــية األميركي حطمـــــــــت  “المعالجـــــــــة المصـــــــــرية األول

ــــودى ، جــــاءت ركيكــــة واســــتمتعت أساســــا بتكســــير كــــل عناصــــر  ” قي
تجــــــذرة بــــــين ، وأهمهــــــا تلــــــك الكراهيــــــة الم القــــــوة الدراميــــــة لألصــــــل

الســـــــينما المصـــــــرية التـــــــى .  البطلـــــــين والتـــــــى جعلـــــــت للفـــــــيلم معنـــــــى
ـــــة ـــــدراما جعلتهمـــــا صـــــديقين مـــــن البداي ـــــد :  تخجـــــل مـــــن ال واحـــــد يري

، والثـــانى  الهـــرب إلثبـــات براءتـــه واالنتقـــام مـــن الـــذى لفـــق التهمـــة لـــه
يهــــــرب مضــــــطرا فــــــى األســــــاس ثــــــم يســــــعى للحصــــــول علــــــى المبلــــــغ 

ــــأ ــــرا ينفــــذ  المخــــتلس المخب ــــه، وأخي ــــدال من ــــه  انتقــــام صــــديقه ب ، إذ أن
انظـــــر المعالجــــــة المصـــــرية التاليــــــة .  ضـــــحية أيضـــــا لــــــذات الشـــــخص

  . ” السجينتان “ ١٩٨٨ببطلتين أنثيين عام 
  الهروب 

The Escape 
  ق م ١٢٠)  س/ تاميدو   / ت ( ١٩٩١مصر 

:  ســـــــــــيناريو.  تاميـــــــــــدو لإلنتـــــــــــاج والتوزيـــــــــــع]  ٨٨ســـــــــــينماتيك  [
ـــــــاچ.  مصـــــــطفى محـــــــرم ـــــــة شـــــــكرىن:  مونت ـــــــودى :  موســـــــيقى.  ادي م

عـــــــــاطف :  إخـــــــــراج.  محســـــــــن نصـــــــــر:  مـــــــــدير التصـــــــــوير.  اإلمـــــــــام
  . الطيب

، محمـــــــد  ، عبـــــــد العزيـــــــز مخيـــــــون ، هالـــــــة صـــــــدقى أحمـــــــد زكـــــــى
ـــــــق ـــــــل وفي ـــــــو بكـــــــر عـــــــزت ، حســـــــن حســـــــنى ، زوزو نبي ـــــــى  ، أب ، ليل
  . ، يوسف فوزى ، سمير وحيد ، عبد اهللا مشرف شعير

ــــاس عــــن  ــــى تبعــــد الشــــرطة أنظــــار الن ــــى تســــببها حت االضــــطرابات الت
الجماعــــــات الدينيــــــة تــــــدبر هــــــرب أحــــــد مجرمــــــى الصــــــعيد الشــــــهيرين 

ـــــه ـــــى يســـــخفها .  بعـــــد القـــــبض علي ـــــة حت الواقـــــع أن هـــــذه ليســـــت نكت
ــــــة ــــــيلم بهــــــذه الطريق ، باإلضــــــافة لشخصــــــياته الركيكــــــة كالضــــــابط  الف

الــــذى تلقــــى دورة تدريبيــــة  ‘، والضــــابط  الســــاذج الــــذى ال يفهــــم هــــذا
.   يعـــــرف إال تهديـــــد زميلـــــه المـــــذكور بـــــالتحقيق معـــــهوال’  فـــــى أميركـــــا

،  تهليــــل نقــــدى كاســــح لهــــذه السلســــلة مــــن الســــخافات غيــــر المقنعــــة
وإن كــــــان أفضــــــلها أن أحبــــــت راقصــــــة البطــــــل الهــــــارب علــــــى طريقــــــة 

  .  ” اللص والكالب “
  الهروب 

Breakaway 
  ق م ٩٠)  المصرية  ( ١٩٩٤أميركا 

Century Film Partners. M: Robert Wait. PD: John 
Tollotson. DPh: Carlos Montaner. Co-P: Jud Cremata. S: 
Sean Dash & Eric Gardner. ExcP: Aron Schifman & 
Richard W. Munchkin. D: Sean Dash. 

Teri Thompson. Joe Estevez. AndIntrd: Tonya Barding 
-as Coni. 

ـــــــــــة ذوات ـــــــــــيلم اســـــــــــتغاللى يســـــــــــتقدم عصـــــــــــابة الثماني ـــــــــــدل  ف الب
ليصــــــــنع علــــــــى ”  كــــــــالب المســــــــتودع “والنظــــــــارات الســــــــوداء مــــــــن 

ـــــــن األســـــــلوبية المتفـــــــردة للفـــــــيلم  ـــــــيض عمـــــــال يخلـــــــو بـــــــالطبع م النق
ــــب.  األصــــلى ــــاتين إلســــتعادة أمــــوال تهري بعــــض .  هــــوالء يطــــاردون فت

مشـــاهد النشـــاط الجيـــدة نســـبيا ووفـــرة مـــن فنـــون القتـــال مـــن الفتـــاتين 
  . عاريتى السيقان

   هروب األشرار 
Con Air 

  ق م ١٠٦)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٧أميركا 
[Touchstone Pictures] Touchstone Pictures; Jerry 

Bruckheimer Films. M: Mark Mancini and Trevor Rabin. 
ExcPs: Chad Oman, Jonathan Hensleigh, Peter Bogart, Jim 



٣٧٧  

Kouf, Lynn Bigelow. W: Scott Rosenberg. P: Jerry 
Bruckheimer. D: Simon West. 

Nicolas Cage. John Cusack. John Malcovich. ¤. 
ــــل مــــن طــــاقم فــــيلم  ــــيلم نشــــاط هائ كــــيچ كممثــــل  (”  الصــــخرة “ف

وبروكهـــــــــايمر المنـــــــــتج الـــــــــذى ســـــــــارع فـــــــــى خطـــــــــوة القـــــــــت بعـــــــــض 
ـــــل زميلـــــه دون سيمپســـــون لحـــــذف اســـــمه مـــــن  ـــــد رحي االســـــتهجان بع

ـــــة “ـ  اســـــم الشـــــركة  كـــــان األفضـــــل فـــــى أشـــــغالهما ”  الغواصـــــة النووي
شـــــظايا متطـــــايرة تمـــــأل الشاشـــــة طـــــوال الوقـــــت ربمـــــا تضـــــع .  ) ! معـــــا

فـــى التســـمية العربيــــة ’  حركـــة ‘أو  (تعريفـــا جـــدا لكلمـــة فـــيلم نشـــاط 
ـــــــــط  ) الدارجـــــــــة ـــــــــن الشاشـــــــــة ق ، وهـــــــــو أن ال يســـــــــكن أى جـــــــــزء م

وبـــــــالطبع ضـــــــجيج شــــــــريط الصـــــــوت ال يكــــــــف عـــــــن صــــــــم اآلذان  (
ــــــل .  ) قــــــط ــــــل مجموعــــــة مــــــن أخطــــــر أالبامـ  موبي ــــــتم ترحي ــــــث ي ا حي

يضـــــمون لهـــــؤالء .  الســـــجناء فـــــى طـــــائرة إلـــــى ســـــجن فيـــــدرالى جديـــــد
أصــــال هــــو .  البطــــل بهــــدف آخــــر هــــو أن حــــان موعــــد اإلفــــراج عنــــه

، ودخـــــــل  أحـــــــد مقـــــــاتلى القمـــــــة الخاصـــــــين وشـــــــارك حـــــــرب فــــــــييتنام
الســــجن لســــبع ســــنوات ألنــــه دافــــع عــــن زوجتــــه ضــــد بعــــض البطلجيــــة 

ـــــل أحـــــدهم بمهارا ـــــه ودون قصـــــد حقيقـــــىوقت ـــــروا خطـــــة .  ت هـــــؤالء دب
، ويـــــرفض هـــــو فرصـــــة  لالســـــتيالء علـــــى الطـــــائرة والهـــــرب الجمـــــاعى

ــــد الهــــرب معهــــم ــــدعى يري ــــن الطــــائرة وي ــــوط م ــــك إحساســــا  للهب ، وذل
منــــه بمســــئولية تخلــــيص مــــن بقــــى مــــن طــــاقم الشــــرطة وإعــــادة توقيــــف 

ـــك ـــل فـــى أحـــد المطـــارات .  أولئ ـــابع طوي ـــارة عـــن تت ـــانى عب النصـــف الث
بــــين .  مهجــــورة بــــين الفــــرق الفيدراليــــة وأولئــــك القتلــــة فــــائقى الفتــــكال

ثالثــــى التمثيــــل يلمــــع أكثــــر كوســــاك كشــــرطى شــــاب وســــيم ومــــتهكم 
ـــــن  ـــــى  (وفـــــى نفـــــس الوقـــــت شـــــجاع ورزي أى جمـــــع كـــــل الصـــــفات الت

كـــيچ .  ) ليســـت فـــى أى شـــرطى أو عميـــل فيـــدرالى آخـــر فـــى الفـــيلم
ــــب مــــن القســــ ــــل الســــجين وأداه بمــــزيج طي ،  وة واإلنســــانيةهــــو المقات

ـــــا شـــــرير القمـــــة  ــــــيتش (أم ــــــيروس ورغـــــم توحشـــــه )  مالكوف فاســـــمه الف
  . البالغ فليس بالدور الجديد جدا

AAN: OSong (How Do I Live, Diane Warren -M and 
Lyr); Sd (Kevin O’Connell, Greg P. Russell and Arthur 
Rochester). 

  الهروب إلى القمة 
  ق م ١٠٠)   س  / الدقى ( ١٩٩٦مصر 

ــــــيديو [ ـــــانين األهـــــرام للســـــينما والف ـــــع   ؛ اتحـــــاد الفن مصـــــر للتوزي
قصـــــــة .  أفـــــــالم جاســـــــر عصـــــــمت وجمـــــــال منصـــــــور]  ودور العـــــــرض

.  عمــــرو ســــليم:  موســــيقى.  محمــــد صــــفاء عــــامر:  وســــيناريو وحــــوار
.  حمـــــــدى حســـــــن:  مـــــــدير االنتـــــــاج.  عنايـــــــات الســـــــايس:  مونتـــــــاچ

  . عادل األعصر:  إخراج.  هشام سرى:  مدير التصوير
، ســــــعيد عبــــــد  ، نبيــــــل الحلفــــــاوى ، إلهــــــام شــــــاهين نــــــور الشــــــريف

  . ، عايدة رياض الغنى
لــــص صــــغير يتعــــرض للضــــرب فــــى كــــل مناســــبة مــــن ضــــابط شــــرطة 

يســـــرق مجـــــوهرات شـــــقته وتواتيـــــه الفرصـــــة الدعـــــاء المـــــوت .  ســـــادى
وبعد مــــا يلــــزم مــــن عمليــــات ـ  ليظهــــر بعــــدها فــــى صــــورة جديــــدة كليــــة 

يقابــــل زوجــــة ضــــابط المباحــــث التــــى  .  كرجــــل بيــــزنس رفيــــع ـ  التجميل
،  كـــاد أن يغتصــــبها أثنــــاء تلــــك الســــرقة وطلقهــــا زوجهــــا لهــــذا الســــبب
.  وهـــــى اآلن صـــــحفية معارضـــــة تقـــــف بجـــــواره فـــــى ترشـــــيحه للپرلمـــــان

ـــــى حقـــــل البيزنســـــات الكبـــــرى   ـــــا يلـــــى ذلـــــك هـــــو صـــــراع المـــــردة ف م
لقـــاء المرتقـــب ، كـــل هـــذا تمهيـــدا ل كالســـالح والهيـــروئين ومـــا إليهمـــا

بــــين عضــــو مجلــــس الشــــعب وغريمــــه األصــــلى ضــــابط الشــــرطة الــــذى 
أو بــــــاألحرى ـ  دور .  يصـــــعب أن ينســـــاه رغـــــم كـــــل تلـــــك التحـــــوالت

، وإن كــــان ســــعيد عبــــد الغنــــى وريــــاض  جيــــدان لنــــور الشــــريف ـ  دوران
ــــــر شــــــرا ــــــائى األكث ــــــا لألنظــــــار كالثن ــــــر لفت ــــــرة نقــــــد إجتمــــــاعى .  أكث نب

  . ث امتصتها ببراعة، لكن سخونة األحدا صاخبة
   ٢/١الهروب إلى لوس أنجلوس 

John Carpenter’s Escape from L.A. 
  ق م ١٠١)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٦أميركا 
  . ” الهروب من لوس أنجلوس “:  س

Paramount [Rysher Entertainment]. C: Carrie Frazier. 
MScrComp: Shirley Walker & John Carpenter. CD: Robin 
Michel Bush. FE: Edward A. Warschilka. PD: Lawrence G. 
Paull. DPh: Gary B. Kibbe. P: Debra Hill and Kurt Russell. 
Based on Characters Created by John Carpenter and Nick 
Castle. W: John Carpenter & Debra Hill & Kurt Russell. D: 
John Carpenter.  SupVFx: Kimberly K. Nelson. VFSup: 
Michael Lessa. VFx: Buena Vista Visual Effects. 

Kurt Russell. ¤. Stacy Keach. Steve Buscemi. Valeria 
Golino. Peter Fonda. Pam Grier. Michelle Forbes. George 
Corraface. Bruce Campbell. A.J. Langer, Leland Orser. And 
Cliff Robertson. 

، وكــــــــذا ذات  اســــــــتطراد متــــــــأخر لكــــــــن بــــــــذات الموجــــــــه والــــــــنجم
.  ” الهـــــــروب مـــــــن نيـــــــو يـــــــورك “ ١٩٨١العنـــــــف والجـــــــودة لفـــــــيلم 

زلـــزال يـــدمر .  الفـــارق هـــو هـــذه النبـــرة الدينيـــة العاليـــة وغيـــر المتوقعـــة
ــــوم  ــــرة  ٢٠٠٠أغســــطس عــــام  ٢٣لــــوس أنچلــــيس فــــى ي وتصــــبح جزي

،  ليهــــــا المجــــــرمينغيــــــر تابعــــــة للواليــــــات المتحــــــدة األميركيــــــة ينفــــــى إ
ــــه علــــى  ــــدى الحيــــاة لقدرت ويحكــــم أميركــــا رئــــيس مســــيحى متطــــرف م
التنبـــــؤ بهـــــذا الزلـــــزال الـــــذى دمـــــر لـــــوس أنچلـــــيس ألنهـــــا مثـــــل ســـــدوم 

ــــه ســــنة  وعمــــورة ــــه علي ــــب ابنت وتســــرق جهــــازا يســــتطيع  ٢٠١٣، تنقل
وقــــــف الحركــــــة الكهربيــــــة  علــــــى األرض بواســــــطة األقمــــــار الصــــــناعية 

علـــــى غـــــرار  (ســـــاعد أحـــــد المجـــــرمين وتهـــــرب إلـــــى تلـــــك الجزيـــــرة وت
لالســــــــتيالء علــــــــى األرض )  أرنســــــــتو چيفــــــــارا مــــــــن حيــــــــث المظهــــــــر

ـــدمير أميركـــا ـــد العـــين القتحـــام .  وت ـــتم إرســـال البطـــل وحي مـــرة أخـــرى ي
النهايــــــة الطريفــــــة أن .  المدينــــــة والقضــــــاء علــــــى ســــــلطاتها المتمــــــردة

ـــــــل  ـــــــا قب ـــــــى م ـــــــالم إل ـــــــالعودة بالع يقـــــــرر البطـــــــل اســـــــتخدام الجهـــــــاز ب
وهــــو مــــن الرمــــوز  ٦٦٦ة عــــام والكــــود المســــتخدم هــــو رقــــم خمســــمائ

  ! الدينية أيضا
  الهروب إلى النصر 

Escape to Victory 
  ق م ١١٠)  س/    ف/   ت  ( ١٩٨١أميركا 

Aka: Victory (USTitle) 

M: Bill Conti. AscP: Annie Fargue. ExcP: Gordon 
McLendon. E: Roberto Silvi. PD: J. Dennis Washington. 
DPh: Gerry Fisher. St: Yabo Yablonsky and Djordje 
Milicevic & Jeff Maguire. S: Evan Jones and Yabo 
Yablonsky. P: Freddie Fields. D: John Huston. 

Sylvester Stallone. Michael Caine. Max von Sydow. Pelé. 
Escape to Victory. Intrd: Carole Laure. 

تنظـــيم مبـــاراة بـــين أســـرى :  يبـــدو أنهـــا لـــم تقنـــع أحـــدا فكـــرة غريبـــة
دور استعراضــــــى .  معســــــكرات النــــــازى وفريــــــق كــــــرة القــــــدم األلمــــــانى

لبيليــــــه ولعــــــدد آخــــــرين مــــــن نجــــــوم الكــــــرة القــــــدامى يقــــــدمون بعــــــض 
  . ثمة إجماع على أنه أسوا أعمال الموجه الكبير.  اللعب البارع

  الهروب الطائش 
No Deposit, No Return 

  ق م ١١٢)  س/   ت  ( ١٩٧٦أميركا 
Walt Disney. ADs: John B. Mansbridge, Jack Senter; SD: 

Frank R. McKelvy; MatteArtist: P.S. Ellenshaw; SpFx: 
Eustace Lycett, Art Cruickshank, A.S.C., Danny Lee; Titles: 
Art Stevens, Terry Walsh. M: Buddy Baker; >Orch: Walter 
Sheets.< DPh: Frank Phillips, A.S.C. Co-P: Joe McEveety. 
S: Arthur Alsberg and Don Nelson; >St: Joe McEveety.< P: 
Ron Miller. D: Norman Tokar. 

David Niven, Darren McGavin, Don Knotts, Herschel 
Bemardi, Barbara Feldon, Brad Savage, Kim Richards, 
Charlie Martin Smith, Vic Tayback, John Williams. 

، يقــــرران عـــدم قضــــاء  طفلـــة وطفــــل يعانيـــان مــــن بعـــد أمهمــــا الـــدائم
ــــان  عطلــــة الفصــــح مــــع جــــدهما المليــــونير فــــى لــــوس أنچلــــيس ، ويهرب

يركبـــــان تاكســـــيا بالصـــــدفة مـــــع لصـــــى خـــــزائن طيبـــــين .  مـــــن المطـــــار
)  ماكجافــــــــين ومســـــــاعده نـــــــوتس فـــــــى دوريـــــــن كتبـــــــا وأديـــــــا ببراعـــــــة (
ـــــار رجـــــال العصـــــاباتي يقترحـــــان عليهمـــــا ادعـــــاء .  الحقهمـــــا أحـــــد كب

أنهمـــــــا يختطفانهمـــــــا والحصـــــــول غلـــــــى فديـــــــة مـــــــن جـــــــدهما لســـــــداد 
ال تفلـــــــح الحيلـــــــة بســـــــبب ذكـــــــاء الجـــــــد خفيـــــــف الظـــــــل .  دينهمـــــــا

، وتتــــــــوالى  الــــــــذى يعــــــــرف أنــــــــه لــــــــيس اختطافــــــــا جــــــــديا)  نيفـــــــــين (
ــــــــات ــــــــى.  المفارق ــــــــن ديزن ــــــــديا متوســــــــطة م ــــــــن  كومي ــــــــر م ــــــــع كثي ، م

ـــلالح ـــل الجمي ـــاك أبرزهـــا بـــالطبع طـــاقم التمثي ـــا وهن أعلـــى .  ســـنات هن
ـــى حـــواف  ـــه الظربـــان األليـــف عل المشـــاهد تضـــم الصـــبى يالحـــق حيوان

، وخلفهمــــــــا دون نــــــــوتس قليــــــــل الحيلــــــــة  بعــــــــض المبــــــــانى الشــــــــاهقة
ـــه يتـــداعى مـــن ســـئ  ـــا يحـــدث أن ـــه يحـــاول إنقاذهمـــا بينمـــا م ـــرض أن يفت

ــــي إلــــى أســــوأ ن الشــــرطيين األحمقــــين ، وكــــذا تتــــابع مطــــاردة ســــيارات ب
ــــــه  ــــــم اســــــتغالل طبيعت ــــــر لصــــــيد األســــــماك ت ــــــأ كبي ــــــى مرف واللصــــــين ف
ومفرداتــــه علــــى نحــــو جيــــد فــــى خلــــق سلســــلة مــــن المشــــاهد المغرقــــة  

الواقـــع أنهــــا معالجـــة متحـــررة فــــى خلفيـــات معاصـــرة لقصــــة .  كوميـــديا
ــــرى .  أو ــــة الشــــيخ األحمــــر “هن ــــى ـ  ’  فدي ـــــزيونى ف ــــيلم تليف انظرها كف

  . التسعينيات
  هروب الفيل العظيم 

The Great Elephant Escape 
  ] تليفـزيونى  [ق م  ٨٤)   ت  ( ١٩٩٥أميركا ح 

M: Bruce Rowland. PD: Leslie Binns. DPh: Ronald 
Lautore. E: Ron Wisman. P: Njeri Karago. ExcP: Richard 
Welch. W: John Sweet and Christopher Canaan. D: George 
Miller.  ↑ UnitPMg: Jim Westman. FirstAstD: Howard 
Ellis. SecondAstD: Kevin Howe. C: Lynn Kressel. 

Stephanie Zimbalist. Joseph Gordon-Levitt. Leo 
Burmester. Frederick M’Cormac. And Julian Sands.  ↑ 
Ftr: David Mulwa, Rolf Schmit, Lenny Juma, Edwin 
Nyutho. 

،  مـــــه المطلقـــــة مـــــن لـــــوس أنچلـــــيس فـــــى رحلـــــة إلـــــى كينيـــــاصـــــبى وأ
،  يشــــترك مــــع صــــبى محلــــى فــــى إنقــــاذ فيــــل صــــغير تــــم صــــيده وبيعــــه

، فـــــى خلفيـــــة مـــــن مطـــــاردة  وذلـــــك بـــــاالنطالق بـــــه وســـــط األحـــــراش
أصــــحاب الفيــــل وبحــــث الشــــرطة ووالــــد الصــــبى عنهمــــا بمشــــاركة األم 

ب ، بــــدأت تتقــــارب األ وصــــديق إنجليــــزى مقــــيم يعمــــل وكــــيال ســــياحيا
ــــــادة.  نحــــــوه ــــــذات القصــــــة المعت ، متوســــــطة  درامــــــا أدغــــــال أســــــرية ب

  . التسلية ال سيما لألطفال
   هروب الكمبيوتر الطائش 

Short Circuit 
  ق م ٩٨)    ف  ( ١٩٨٦أميركا 

TriStar [Turman-Foster]. M: David Shire. E: Frank 
Morriss. PD: Dianne Wager. DPh: Nick McLean. S: S. S. 
Wilson, Brent Maddock. P: David Foster, Lawrence 
Turman. D: John Badham. 

Ally Sheedy. Steve Guttenberg. Fisher Stevens. G. W. 
Bailey. Austin Pendleton. Brian McNamara. Voice of Tim 
Blaney. 

تيمـــــة اكتســـــاب .  كوميــــديا علميـــــة عميقـــــة المغـــــزى وفائقــــة اإلمتـــــاع
، ترتفـــــــــع علميـــــــــا للمقارنـــــــــة بجديـــــــــة  صـــــــــفات البشـــــــــريةاآلليـــــــــات لل

ـــــنفس الموضـــــوع فـــــى  ـــــى النجـــــوم “المعالجـــــة ل العـــــالم  “و ”  رحلـــــة إل
، والضـــــحك الـــــذى ال  مـــــع فـــــارق الســـــخرية المذهلـــــة”  ٢٠٠٠ســـــنة 

روبــــوت حربــــى يضــــل طريقــــه لســــبب .  ينتهــــى مــــن أول آلخــــر لحظــــة
حاولـــــت شــــييدى إنتـــــزاع  (، إلــــى فتـــــاة مزرعــــة صـــــغيرة ومشاكســــة  مــــا

مـــــن .  ) كالهما رائـــــعـ  العـــــرض مـــــن الروبـــــوت نفســـــه قـــــدر اإلمكـــــان 
، ومـــــن  خـــــالل التعـــــرف عليهـــــا وعلـــــى المعـــــارف األنســـــانية المختلفـــــة

خــــالل مشــــاهدة أفــــالم الســــينما ثــــم الصــــداقة مــــع مبــــرمج حواســــيب 
، يكتســــــــب صــــــــفات األنســــــــان بمــــــــا فيهــــــــا  ) جــــــــوتينبرج (مغــــــــرور 
ســـــكريين الـــــذين ، واآلن يتبقـــــى التحـــــدى الرهيـــــب ضـــــد الع العواطـــــف

ــــــاة ــــــد الحي ــــــى قي ــــــاءه عل ــــــى نظــــــرهم  ال يرضــــــيهم بق ــــــر ف ، فكــــــل األم
اإلنجـــــاز األســـــطورى حقـــــا فـــــى .  ’ ٥الحيـــــاة عطـــــب أصـــــاب رقـــــم  ‘

ـــــــــد  )  ” ٢٠٠٠العـــــــــالم ســـــــــنة  “ (الفـــــــــيلم هـــــــــو تصـــــــــميم ســـــــــيد مي
، هيكــــــــل معــــــــدنى هزيــــــــل لكــــــــن بــــــــه جميــــــــع الصــــــــفات  للروبــــــــوت

ــــــى البشــــــر  ــــــة لبن ــــــل واالنفعــــــاالت المحبب ل نســــــخة قــــــ (والحركــــــات ب
ـــــــه لطفـــــــا وبراعـــــــة”  إى تـــــــى “معدنيـــــــة مـــــــن  إجمـــــــاال .  ) ال تقـــــــل عن

ـــــدة  ” ألعـــــاب الحـــــرب “مفاجـــــأة  ـــــا مـــــرة جدي ـــــل أمامن ـــــنفس  (، تتماث ب
المخبـــــــر اآللـــــــى  “انظـــــــر االســـــــتطراد .  ) الحظـ  الموجـــــــه والبطلـــــــة 

٢ ” .  

  الهروب المثير 
White Nights 

  ق م ١٣٤)    ف  ( ١٩٨٥أميركا 
Columbia [New Visions]. C: Nancy Klopper. Le Jeune 

Homme et la Mort Chor: Roland Petit. MScr: Michel 
Colombier. MSup: Phil Ramone. Title Song Say You Say 
Me W & Perf: Lionel Richie. Love Theme Separate Lives 
Perf: Phil Collins, Introduction: Marilyn Martin. Chor: 
Twyla Tharp. E: Fredrick Steinkamp, William Steinkamp. 
PD: Philip Harrison. DPh: David Watkin. AscP: Bill 
Borden. S: James Goldman, Eric Hughes. St: James 
Goldman. P: Taylor Hackford, William S. Gilmore. D: 
Taylor Hackford.  AddChor: Mikhail Barychnikov. The 
Ballet Le Jeune Homme et La Mort Based on a Theme: Jean 
Cocteau. 

Mikhail Baryshnikov, Gregory Hines, Jerzy Skolimowski, 
Helen Mirren, Geraldine Page, Isabella Rossellini. 

ـــــة هـــــارب مـــــن االتحـــــاد السوفــــــيتى ـــــه لســـــوء  راقـــــص بالي ، يعـــــود إلي
ـــــى حـــــادث طـــــائرة بالقطـــــب الشـــــمالى ـــــد .  حظـــــه ف يخطـــــط مـــــن جدي

للهـــــرب بمعونـــــة راقـــــص أميركـــــى زنجـــــى تـــــرك أميركـــــا ليقـــــدم فنـــــه فـــــى 
المشـــــــهد .  ’ بحثـــــــا عـــــــن الحريـــــــة ‘، وأخيـــــــرا قـــــــرر العـــــــودة  ســـــــيبريا

الشــــاب  ‘الــــراقص الفــــائق لباريشــــينكوف عــــن موســــيقى چــــان كوكتــــو 
، وتمثيــــــل  ، ولهــــــاينز عــــــن أحــــــوال الفقــــــراء فــــــى أميركــــــا ’ والمــــــوت

ــــــة  ا األول هــــــذاروســــــيللينى الرائعــــــة فــــــى دورهــــــ ، هــــــى األشــــــياء الثالث
!  الجميلــــــة وســــــط الســــــذاجات التقليديــــــة للحــــــديث عــــــن السوفـــــــيت

ـــــدور  ـــــا ب سكوليموفــــــسكى هـــــو الموجـــــه الپولنـــــدى المعـــــروف يقـــــوم هن
ـــــيتى يالحــــق البطــــل ــــه مفاجــــاة  ضــــابط مخــــابرات سوف ، هــــذا األداء من

  . جميلة أيضا
AA: Song (Say You, Say Me -Lionel Richie -M and Lyr). 
AAN: Song (Separate Lives -Stephen Bishop-M and Lyr). 

   ٢/١هروب مستحيل 
Nowhere to Run 

  ق م ٩١)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Columbia [Adelson/ Baumgarten]. C: Jackie Burch. M: 

Mark Isham. E: Zack Staenberg, Mark Helfrich. PD: Dennis 
Washington. DPh: David Gribble. ExcP: Michael Rachmil. 
St: Joe Eszterhas & Richard Marquand. S: Joe Eszterhas and 
Leslie Bohem and Randy Feldman. P: Craig Baumgarten 
and Gary Adelson. D: Robert Harmon. 

Jean-Claude van Damme. ¤ Rosanna Arquette. Kieran 
Culkin. Ted Levine. Tiffany Taubman. Edward Blatchford, 
Anthong Starke. And Joss Ackland.  ↑ Allen Graf, 
Leonard Termo. 

ـــه يقـــع فـــى  لـــص بنـــوك يهـــرب مـــن الســـجن ، لكنـــه فـــى مكـــان اختبائ
غــــرام ســــيدة شــــابة صــــاحبة مزرعــــة يســــعى رأســــمالى البلــــدة لالســــتيالء 

ــــيس االختبــــ.  عليهــــا مشــــاهد .  اءاألولويــــة اآلن أصــــبحت حمايتهــــا ول
نشــــاط جيــــدة ال ســــيما مطــــاردة فــــى الغابــــات لــــه وهــــى راكــــب دراجتــــه 

ــــة ــــر جــــدا رغــــم مشــــاركة  .  الناري لكــــن خــــيط القصــــة الــــرئيس غيــــر مثي
  . ” غريزة قاعدية “كاتب 

   ٢/١الهروب من أمريكا 
Flight of Black Angel 

  ] اشتراك [ق م  ٩٥)    ف  ( ١٩٩١أميركا 
SHO. C D: Carol Lewis. TechAdvisor: Capt. Earnest 

Sheldon Jr. -USAF -R. CD: Gini Kramer. PD: Stuart Blatt. 
M: Rick Marvin. DPh: Lee Redmond. E: Barry Zetlin. 
ExcP: Danielle Doty, Michael C. Green. Co-P: Cristen M. 
Carr. St: Henry Dominic & Jonathan Mostow. S: Henry 
Dominic. P: Kevin M. Kallberg & Oliver G. Hess. D: 
Jonathan Mostow  AscPs: John Brancato, Michael Ferris, 
Earnest Sheldon Jr. Co-P/ PMg: Cristen M. Carr. 

Peter Strauss, William O’Leary, James O’Sullivan, K. 
Callan, Michele Pawk, Michael Keys Hall, Ben Rawnsley, 
Jerry Bossard, Marcus Chong. Jerry Bossard, Patricia Sill, 
Kim Robillard, James Henriksen, Ed Williams, Michael 
Gregory. 
ـــــه مـــــالك  ـــــه الشـــــديد وأن ـــــدوافع غامضـــــة تتعلـــــق بتدين ـــــل ل طيـــــار مقات

ـــــدمير األشـــــرار ـــــا ويســـــقط  مكلـــــف بت ، يســـــلح طائرتـــــه تســـــليحا حقيقي
، يعيــــد  ســــالحا نوويــــا ويهــــرب حــــامال.  فــــى التــــدريب ويــــدمر القاعــــدة

يعـــــود للـــــوس .  برمجتـــــه مـــــع تعـــــريض نفســـــه لإلشـــــعاع مـــــن أجـــــل هـــــذا
، اآلن  أنچلـــــيس ويجعـــــل مـــــن الطـــــائرة ونفســـــه جهـــــاز تفجيـــــر للطـــــائرة

ـــه لـــيس  ـــه أن ـــده الـــذى علمـــه الطيـــران أن يثبـــت ل ـــار ‘علـــى قائ ’  المخت
درامـــــا .  دون التضـــــحية بســـــكان المدينـــــة’  رســـــالة ‘ولـــــيس صـــــاحب 
ـــة وفعالـــة يقغيـــر قابلـــة للتصـــد الخـــيط العـــام صـــنع علـــى .  ، لكـــن متقن

ــــرا فــــى فــــيلم چــــون ووه الفــــائق بعــــد خمــــس ســــنوات  نحــــو أفضــــل كثي
  . ” السهم المكسور “

   ٢/١الهروب من الجحيم 
Project X 

  ق م ١١٠)   س/  مور  ( ١٩٨٧أميركا 
Twentieth Century Fox [Amercent Films; American 

Entertainment Partners]. ExcP: C.O. Erickson. MComp: 
James Horner. C: Jackie Burch. E: O. Nicholas Brown. PD: 
Lawrence G. Paull. DPh: Dean Cundy. S: Stanley Weiser; 
St: Stanley Weiser & Lawrence Lasker. P: Walter F. Parkes 
and Lawrence Lasker. D: Jonathan Kaplan.  ↑ VFXSup: 
Michael Fink. SD: Rick Simpson. 

Matthew Broderick. ¤. Helen Hunt. Bill Sadler, Johnny 
Ray McGhee. Jonathan Stark, Robin Gammell. Stephen 
Lang, Jean Smart.  ↑ Virgil Played: Willie. Chuck 
Bennett, Daniel Roebuck, Mark Harden, Duncan Wilmore, 
Marvin J. McIntyre, Swede Johnson, Harry E. Northup, 
Michael Eric Kramer, Reed R. McCants, Ward Costello, 
Jackson Sleet, Lance August, Stan Foster, Gil Mandelik, 
Shelly Desai, Dick Miller, Michael Milgrom, Cathrine 
Paolone, John Chilton, David Raynr, Lynn Eastman, Julian 
Sylvester, Kim Robillard, David Stenstrom, Richard 
Cummings, Jr. Randal Patrick, Sonny Davis, Bob Minor, 
Raymond Elmendorf, Robert Covarrubias, Dino Shorte, 
Ken Lerner, Travis Swords, William Snider, Philip A. 



٣٧٨  

Roberson, Michael McGrady, Rob Fitzgerald, Pamela 
Ludaig, Deborah Offner, Lance Nichols, Tee Rodgers, 
Jackie Kinner, Mady Kaplan, Chevis Cooper, Kenneth 
Sagoes, Louis A. Pérez, Sam Laws. 
ـــــر تحريكـــــا للمشـــــاعر علـــــى الشاشـــــة مـــــن قصـــــة داود  ال شـــــىء أكث

وأفضـــــــل داود ممكـــــــن علـــــــى الشاشـــــــة هـــــــو الحيوانـــــــات :  وچوليـــــــاث
تـــــذكر النجاحـــــات التاليـــــة الضـــــخمة  (علـــــى أمرهـــــا الضـــــعيفة المغلوبـــــة 
االســـــم  (هنـــــا شـــــيمپانزى صـــــغير يـــــدعى فــــــيرچيل .  ) للحـــــوت ويللـــــى

، أمـــــا چوليـــــاث  يجيـــــد لغـــــة األشـــــارات)  ذو داللـــــة شـــــعرية كمـــــا تـــــرى
ــــــــات المتحــــــــدة  ــــــــة الوالي ــــــــارة لدول فهــــــــو المؤسســــــــة العســــــــكرية الجب

كـــــز ، يعاقـــــب بنقلـــــه لمر  مجنـــــد شـــــاب بســـــالح الطيـــــران.  األميركيـــــة
أبحــــاث علــــى القــــرود إلختبــــار قــــدرة الطيــــارين علــــى مواصــــلة الطيــــران 

ـــووى ـــاة ســـبق لهـــا أن دربـــت إحـــدى .  بعـــد التعـــرض إلنفجـــار ن هـــو وفت
ميلودرامـــــــا .  ، يفســـــــدان كــــــل شـــــــىء القــــــردة علـــــــى إشــــــارات الصـــــــم

ال تخلـــــو مـــــن .  نشـــــاط علميـــــة مثيـــــرة مـــــأخوذة عـــــن خلفيـــــة حقيقيـــــة
ن بهــــــا لحظــــــات كافيــــــة ، لكــــــ بعــــــض كليشــــــيهات البطولــــــة والمغــــــامرة

  . فائقة التأثير واأللم ال سيما حين تواجه القردة المصير القاتل
   ٢/١الهروب من الخانكة 

  ق م ١٣٥)   س/  بيتش ( ١٩٨٧مصر 
  . محمد راضى:  إخراج

، ماجــــــــدة  ، عــــــــزت العاليلــــــــى ، كمــــــــال الشــــــــناوى فريــــــــد شــــــــوقى
،  ، ســـــميرة محســـــن ، ســـــعيد عبـــــد الغنـــــى ، الســـــيد راضـــــى الخطيـــــب

،  ، صـــــــالح نظمـــــــى ، مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين نـــــــور الشـــــــريف:  فضـــــــي
  . ، أمل إبراهيم مدحت مرسى

ــــى السياســــة  ــــات هــــو ف ــــى مصــــر الثمانيني أســــهل وأرخــــص الكــــالم ف
ـــــاريخ والحاضـــــر ، طبعـــــا باســـــم المعارضـــــة  ، وكـــــل األمـــــور وتســـــفيه الت
هـــــــذا الفـــــــيلم الضـــــــخم هـــــــو النمـــــــوذجى !  والمبـــــــادىء والـــــــذى منـــــــه

، لصــــــــار أردا األفــــــــالم  المكلفــــــــة لــــــــوال بعــــــــض التجهيــــــــزات.  لهــــــــذا
، بــــل هــــل يخطــــر ببالــــك  إطالقــــا الســــتخفافه بكــــل مــــا يخطــــر ببالــــك

ـــــزن كـــــل المعارضـــــين  ـــــة تخت ـــــدينا اآلن مستشـــــفى لألمـــــراض العقلي أن ل
ـــــد أن حـــــررت لهـــــم شـــــهادات  ـــــد الناصـــــر بع ـــــام عب ـــــى أي السياســـــيين ف

ـــــــــوفيرا  وفـــــــــاة ـــــــــم يقتلـــــــــونهم بالفعـــــــــل ت ـــــــــدرى حقـــــــــا لمـــــــــاذا ل ، وال ن
القصـــــة لمذيعـــــة تليفــــــزيون شـــــاهدت رجـــــال :  ا علينـــــامـــــ!  ؟ للنفقـــــات

ـــد بعـــد  ـــيج ســـنوات وعائ ـــون شـــابا معـــارا فـــى الخل ـــونير يقتل أخيهـــا الملي
،  ) ! فكـــــر جيـــــدا فـــــى نمـــــط هـــــذه الضـــــحية (غيبـــــة تســـــع ســـــنوات 

ــــدير  ــــونير وصــــديقه م ــــى أغتصــــبها الملي ــــب بأرضــــه الت ــــه طال ــــك ألن وذل
تشـــــــــفى اآلن يقتــــــــادون البطلــــــــة للمس.  المستشــــــــفى العقلــــــــى ذلــــــــك

ــــة مــــن فــــرط ال منطقيتهــــا ــــدأ التتابعــــات المذهل ــــى وتب ــــون الفعل .  وللجن
ــــــــــان ألســــــــــماء األبطــــــــــال ــــــــــر الغثي :  وأيضــــــــــا اســــــــــتخدام مباشــــــــــر يثي

المحـــــامى الـــــذى يقـــــف ’  شـــــريف ‘،  الشـــــاب الضـــــحية’  مصـــــطفى ‘
الصـــــــــحفى الـــــــــذى قـــــــــال لحكـــــــــام ’  صـــــــــادق ‘،  بجـــــــــوار البطلـــــــــة

  ! إرحلوا:  الستينيات
  ٢/١هروب من كوكب القرود 

Escape from the Planet of the Apes 
  ق م ٩٧)  س  ( ١٩٧١أميركا 

Twentieth Century Fox. M: Jerry Goldsmith. E: Marion 
Rothman. AD: Jack Martin Smith. DPh: Joseph Biroc. S: 
Paul Dehn. P: Arthur P. Jacobs, Frank Capra, Jr. D: Don 
Taylor. 

Roddy McDowall, Kim Hunter, Bradford Dillman, 
Ricardo Montalban, Natalie Trundy, Eric Braeden, William 
Windom, Sal Mineo. 

ثالثـــــة .  ’ كوكـــــب القـــــرود ‘ الثالـــــث واألخيـــــر الجيـــــد فـــــى سلســـــلة
ــــيس فــــى عصــــر ســــابق الــــذى هــــو  ــــود إلــــى لــــوس أنچل ــــرود ذكيــــة تع ق

.  ، مســـــــــتغلة فـــــــــى ذلـــــــــك ســـــــــفينة الجـــــــــزء األول عصـــــــــرنا الحـــــــــالى
المفارقــــات األولــــى هــــى ذهــــول العلمــــاء مــــن اكتشــــاف ذكــــاء القــــرود 

الحبكــــــة الرئيســــــة تــــــأتى .  ) دور بــــــارع لماكــــــدوال كــــــالقرد الــــــرئيس (
نهايـــــة ذكيـــــة فتحـــــت .  عنـــــدما يفـــــزع رجـــــال األمـــــن القـــــرود ببنـــــادقهم

ـــع وخـــامس حيـــث ينجـــو القـــرد الرضـــيع ســـيزار بعـــد  ـــاب لجـــزئين راب الب
ح المستشـــــار العلمـــــى للـــــرئيس ، بعـــــد أن اقتـــــر  اســـــتبداله بطفـــــل آخـــــر

ـــــة البطـــــل البســـــاطة والحـــــزن .  األميركـــــى إجـــــراء إجهـــــاض لهنتـــــر رفيق
  .  هى الجو العام وهو شى متقن ويناهز براعة الجزء األول

  الهروب من لوس أنجلوس
  . ” الهروب إلى لوس أنجلوس “:  انظر

   ٢/١الهروب من المجهول 
Nowhere to Hide 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
Paramount. M: Gary Chang. E: Henk van Eeghen. ADs: 

Naomi Shohan, Michael Nemirsky. DPh: Shelly Johnson. P: 
Kedren Werner. W: Dan Gordon. D: Bobby Roth.  ExcP: 
Stan Rogow. AscP: Cathy M. Frank. Los Angles C: Peg 
Halligan; Vancouver C: Michelle Allen. CD: Richard van 
Ernst. CD: Stephanie Nolan -in Vancouver. 

Rosanna Arquette. Scott Bakula. Max Pomeranc. Guest 
Str: Clifton Powell. Robert Wilsden. Jenny Gago. Richmond 
Arquette, Jerry Wasserman. And Chris Mulkey.  Co-Str: 
Laurie Paton, Nancy McClure, Peter Lacroix, Jill Tead, Dee 
Jay Jackson. 
ـــــروة  ـــــو وحصـــــلت علـــــى ث ـــــزنس عقـــــارات مطلقـــــة للت زوجـــــة رجـــــل بي

، تفاجــــــأ بمحــــــاوالت لقتلهــــــا ويظهــــــر  زائــــــد حضــــــانة ابنهــــــا.  ضــــــخمة
ــــــة الشــــــهود ليخبرهــــــا أن زوجهــــــا أحــــــد زعمــــــاء  ــــــب حماي عمــــــالء مكت

ــــــى ال تشــــــ الجريمــــــة المنظمــــــة ــــــه يســــــعى لقتلهــــــا حت .  هد ضــــــده، وأن
ــــــى  ــــــى ســــــان فرانسيســــــكو إل ــــــى أســــــپن إل تتنقــــــل مــــــن سكارســــــديل إل

ــــر  اآلن مـــاذا لـــو أن كـــل .  ، ثـــم لمنـــزل حاميهـــا الخـــاص كنداـ  فـانكوف
بــــالطبع أن ال تحــــب بعــــد !  ؟ ذلــــك كــــان مجــــرد خدعــــة لنهــــب ثروتهــــا

أن تــــرى البطلــــة المؤمنــــة بشــــدة بالمالئكــــة غارقــــة فــــى حــــب مالكهــــا 
ــــــ الحــــــارس ــــــه، أن يتضــــــح فجــــــأة أن ــــــل ل لحســــــن .  ه شــــــيطان أو عمي

ـــــــر  ـــــــاءات الحبكـــــــة غي ـــــــك أن انحن ــــــــزيونى ذل ـــــــيلم تليف ـــــــه ف الحـــــــظ أن
المســـــــبوقة بتمهيـــــــدات شـــــــىء يكلـــــــف كثيـــــــرا عنـــــــدما يـــــــذهب لـــــــدور 

ـــوك فـــى ظهـــرك .  العـــرض ـــأن تقـــول أن مـــن طعن ـــن تهـــتم ب ـــت أيضـــا ل أن
ــــدا ، كــــل  ، هــــى كانــــت رومانســــية وهــــو كــــان صــــارما قــــد أدوا أداء جي

الخدعـــــة وجهـــــت بطريقـــــة فاحشـــــة إلـــــى مـــــا مـــــا ســـــوف تفكـــــر فيـــــه أن 
  . تحت الحزام

   ٢/١هروب النمر 
Run Tiger Run 

  ق م ١٠٥)   س/    ف  ( ١٩٩٠أميركا 
Trans World Entertainment [Shuter; B.S.B. 

Entertainment]. S: Michael D. Sonye, Jason Booth, Tom 
Badal. DPh: Johan van Der Vyfer. E: Brian Varaday. M: 
Briani, John David Hiller. Post P: Sandler Films Inc. Co-P: 
Stanley Shuster, Ron Isaacs, Kevin Krog. P: Alan Amiel. 
ExcP: Harry Shuster, Brian Shuster. 

Robert Ginty, Kathy Shower, Tom Badal, Sydney 
Lassick. Leo Sparrowhawk, Tom Aigner, Dewaal Stemmit, 
Christopher Dingle, James Whyle, Liam Cundill, Teuns 
Saverman, Adrienne Pierce, Stephan Jennings, Brad Morris, 
Chris Chevez, Roly Jansen, Neville Alpass, Scott Atean, 
Angel Castigani, Christopher d’Otez, Larry Taylor. 

ـــــي ـــــى ممف ـــــة ف ـــــدة جنوبي ـــــأتى لبل ـــــادم عاطـــــل غـــــامض ي ـــــل .  سق ويقت
، ويأخــــــذ نقــــــودهم ويقــــــيم فــــــى  أفــــــراد عصــــــابة مخــــــدرات فــــــى حانــــــة

فنـــــدق البلـــــدة حيـــــث ينشـــــأ ود ســـــريع ودافـــــىء مـــــع صـــــاحبته األرملـــــة 
ــــده ــــرف.  الشــــابة وابنهــــا الصــــامت منــــذ وفــــاة وال ،  فــــى المحكمــــة يعت

لكـــنهم يعرضـــون عليـــه قتـــل المرشـــح المنـــافس للعمـــدة نظيـــر اإلفـــراج 
،  ، لكــــــن مــــــتقن صــــــغير اإلنتــــــاج فــــــيلم.  لكــــــن ثمــــــة مفاجــــــأة.  عنــــــه

، أو  خاصـــــــة رســـــــم أوضـــــــاع الحيـــــــاة والقـــــــانون فـــــــى قـــــــرى الجنـــــــوب
  . التمثيل الصامت للبطل معظم الوقت

  هزيمة األشرار
  . ” أهل القمة “:  انظر

  هكذا األيام 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٧٧مصر 

عـــــــاطف :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  نيـــــــو ســـــــتار فـــــــيلم]  دوالر فـــــــيلم [
ـــــد شـــــوقى ســـــالم ـــــاچ.  ، فري :  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم:  مونت

  . عاطف سالم:  إخراج.  إبراهيم صالح
ــــورا ــــد شــــوقى ن ، علــــى  ، مصــــطفى فهمــــى ، صــــالح الســــعدنى ، فري
  . ، صالح نظمى الشريف

ــــــاع طالبــــــة جامعيــــــة تهــــــرب مــــــن .  ميلودرامــــــا فاقعــــــة متوســــــطة االقن
، تهـــــرب  تزمـــــت أســـــرتها لتصـــــبح عشـــــيقة ثـــــرى شـــــعبى يقتلـــــه أخوهـــــا

  ! ، إدمان وخالفه وتبدأ مجريات االنهيار
  ؟  هل أقتل زوجى

  ق أأ ٨٧)   س/   الليثى ( ١٩٥٨مصر 
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج

، ســـــــــهير  ، توفيــــــــق الــــــــدقن ، محســــــــن ســــــــرحان ســــــــميرة أحمــــــــد
  . ، كيتى ، صالح نظمى البابلى

، مــــــن بــــــدايات توجــــــه حســــــام الــــــدين  درامــــــا ترقبيــــــة مثيــــــرة ومتقنــــــة
، يحــــاول اقنـــاع زوجــــة أخيــــه  قاتــــل أبيـــه.  إلــــى هـــذا الضــــرب مصـــطفى

ــــل ــــن أجــــل االســــتيالء  أن زوجهــــا هــــو القات ــــه حولهــــا م ــــك حبال ، ويحي
  . على ثروتها

  ٢/١؟  هل توجد حياة هناك بالخارج
Is There Life Out There? 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٦)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
[RHI Entertainment] Vantage Entertainment Group 

[Starstruck Entertainment; Marian Rees Associates]. M: 
J.A.C. Redford. E: Pam Malouf-Cundy. PD: Mimi 
Gramatky. DPh: Andrew Dunn, B.S.C. ExcP: Marian Rees. 
ExcPs: Narvel Blackstock, Reba McEntire. Pr: Anne 
Hopkins. W: Dalene Young. D: David Jones.  C: Phyllis 
Huffman, >Olivia Harris.< LineP: Sally A. Young. AscP: 
Cindy Golin. PExc: Gene Miller. CD: Faye Sloan. 

Str: Reba McEntire. Keith Carradine. Genia Michaela. 
Mitchell Anderson. Kyle Hudgens, Blair Struble. And 
Donald Moffat -as Grandpa Walter. ␡ Ftr: Sheila Bailey 
-Erna, Henry Arnold -Professor Cook. 

زوجــــــة منــــــزل ريفيــــــة تقــــــرر مواصــــــلة تعليمهــــــا :  تينيسىـ  ناشفـــــــيل 
تتــــــوتر العالقــــــة بعــــــض .  بدراســــــات جامعيــــــة فــــــى الشــــــعر اإلنجليــــــزى

الشــــــــىء مــــــــع زوجهــــــــا النجــــــــار المحــــــــب الجــــــــاد والمــــــــتفهم معظــــــــم 
ــــت ــــر ســــرعان ، ل ، بســــبب تــــودد مدرســــها الشــــاب لهــــا الوق كــــن األم

كمــــا هـــو واضــــح .  مـــا يتكشــــف لهـــا وتــــأتى النهايـــة الســــعيدة للجميـــع
ــــة للتليفـــــزيون وهــــى  ــــة القاعدي ــــرة وأقــــرب للنظري ــــاك درامــــا مثي لــــيس هن

ـــــر فقـــــط فـــــى هـــــذه الحـــــدود ال .  المعايشـــــة بأمـــــل حـــــدوث شـــــىء مثي
؟  بــــأس بــــه ويعــــد فيلمــــا أســــرى للغايــــة مرهــــف التفاصــــيل ولــــه لحظاتــــه

لكبيـــر تهربـــه مـــن المشـــكلة التـــى بـــدت حقيقيـــة لكـــن يظـــل االحبـــاط ا
ـــــة ـــــاره يمثـــــل  لوهل ، وهـــــى احتمـــــال انجـــــذاب الزوجـــــة للمـــــدرس باعتب

ــــوفره لهــــا زوجهــــا ــــراء ال ي ــــر ثقافــــة وث ــــك  عالمــــا أكث ، إذ أنهــــى كــــل ذل
، وهــــو تهــــرب واضــــح بــــل ومبتــــذل  بســــرعة بجعلــــه يحــــاول اغتصــــابها

درامــــا خــــيط فرعــــى لــــم يمــــنح .  مــــن الفرصــــة الوحيــــدة لــــدراما حقيقيــــة
تـــــذكر بـــــدوره هـــــو أخـــــت البطلـــــة التـــــى ربتهـــــا بعـــــد مـــــوت أمهـــــا واآلن 
ــــه يســــتحقها ــــل مــــع شــــاب ال يبــــدو أن ــــاهى بجمالهــــا وتريــــد الرحي .  تتب

ـــــى  ـــــاة ف ـــــى فهـــــو ســـــؤال يقـــــال عـــــادة عـــــن الحي ـــــوان مـــــزدوج المعن العن
  . الكواكب األخرى

   ؟  هل يفسد النجاح روك هنتر
Will Success Spoil Rock Hunter? 

  ق م ٩٤)   ت  ( ١٩٥٧ركا أمي
Aka: Oh! For a Man (UKTitle). 
Twentieth Century Fox. S: Frederick Tashlin; Based on 

the P: George Axelrod. M: Cyril J. Mockridge; >Cond: 
Lionel Newman;; DPh: Joe MacDonald, A.S.C.< AD: Lyle 

R. Wheeler, Leland Fuller; SD: Walter M. Scott, Bertram 
Granger; SpPhFx: L.B. Abbott, A.S.C. FE: Hugh S. Fowler; 
ExcWardrobe Designer: Charles leMaire; AstD: Joseph E. 
Rickards; MUp: Ben Nye, S.M.A.; Hair Styles: Helen 
Turpin, C.M.S. VocalSupn: Ken Darby; Song You Got It 
Made: Bobby Troup; Orch: Edward B. Powell; Sd: E. 
Clayton Ward, Frank Moran. P and D: Frank Tashlin. 

Jayne Mansfield, Tony Randall, Betsy Drake, Joan 
Blondell, John Williams, Henry Jones, Mickey Hargitay. 
Guest Star: Groucho Marx. Clever satire uses play about ad 
man who tries to persuade glamorous star to endorse Stay-
Flut Lipstick as springboard for scattershot satire on 1950s 
morals, television, sex, business, et al. Director-writer 
Tashlin in peak form. CinemaScope- 

، ويصــــــبح بالصــــــدفة  مصــــــمم إعالنــــــات فاشــــــل فــــــى وكالــــــة فاشــــــلة
حـــــــا جـــــــدا حينمــــــا تـــــــوحى ممثلـــــــة شـــــــهيرة ذهـــــــب شــــــهيرا جـــــــدا وناج

تنويعـــــــات .  لمقابلتهـــــــا بأنـــــــه حبيبهـــــــا لتغـــــــيظ زميلهـــــــا الـــــــذى هجرهـــــــا
، الكثيــــــر منهــــــا يتعلــــــق بالتليفـــــــزيون  وتفريعــــــات كوميديــــــة بــــــال حــــــدود

والراديـــــو والشـــــهرة والجـــــنس والســـــينما والثـــــراء والقلـــــوب المحطمـــــة 
ـــــخ… ـــــة المـــــذاق فـــــى أحـــــد أجمـــــل.  إل ـــــديا الخمســـــينيات رفيع  كومي

  . مستوياتها
  الهلفوت 

  ق م ١٠٠ح)  س/    ف ( ١٩٨٥مصر 
  . سمير سيف:  إخراج

،  ، إلهــــــام شــــــاهين ، ســــــعيد صــــــالح ، صــــــالح قابيــــــل عــــــادل إمــــــام
، نجـــــــــــوى  ، وفيـــــــــــق فهمـــــــــــى ، وداد حمـــــــــــدى حســـــــــــين الشـــــــــــربينى

،  ، حمـــــــدى ســـــــالم ، إبـــــــراهيم الشـــــــرقاوى ، أحمـــــــد فريـــــــد المـــــــوجى
  . ، نعيم عيسى مختار السيد
، كـــــــذا األداء البـــــــارع  ســـــــانية جيـــــــدة المضـــــــمون جـــــــداكوميـــــــديا إن

ـــــة.  للبطـــــل ـــــى قري ـــــاع الســـــلم االجتمـــــاعى ف ـــــوت هـــــو ق ـــــوم  الهلف ، يق
ــــــأحط األشــــــغال ــــــى  ب ــــــرف كــــــل الوجهــــــاء عل ، فــــــى نفــــــس الوقــــــت يع

، والمتــــــداعى صـــــحيا فــــــى  ، مـــــنهم فتــــــوة القريـــــة المرعـــــب حقيقـــــتهم
ـــــة ـــــن !  الحقيق ـــــه مـــــن خلصـــــهم م ـــــاس أن ـــــد الن ـــــو أعتق ـــــاذا يحـــــدث ل م
.  التفاصــــيل كـــــالمالبس والمبــــانى والتجهيـــــزات فائقــــة الدقـــــة . بطشــــه

  . إجماال عمل ممتع حقا من كافة النواحى
  همس الجوارى 

  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٩٢مصر 
ـــــــة [ ـــــــى ]  أفـــــــالم مصـــــــر العربي ـــــــاج الســـــــينمائى والفن ـــــــة لإلنت العالمي

ـــــد اهللا:  قصـــــة.  واألعالمـــــى ـــــور :  ســـــيناريو وحـــــوار.  ســـــارة عب ـــــى ن من
ـــــدين :  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد ســـــلطان:  تصـــــويرية:  وســـــيقىم.  ال

  . نادية حمزة:  إخراج.  محمد طاهر
  . ، يوسف شعبان ، فاروق الفيشاوى ميرفت أمين

.  زوجــــة يتســــلل لهــــا حــــب الزميــــل الشــــاب لزوجهــــا الطبيــــب الكبيــــر
ـــــم تقاومـــــه بســـــبب التقاليـــــد ـــــذى .  ث ـــــدينى ال لمســـــة ممـــــاألة للفكـــــر ال

، فـــى هـــذا الفـــيلم المتواضـــع  العـــام وصـــل لذروتـــه فـــى مصـــر فـــى ذلـــك
  . بشكل عام

  همسات الليل 
  ق م ١٠٠)   س/  ماركو ( ١٩٧٧مصر 

.  ريــــاض العريــــان:  قصــــة.  أفــــالم إبــــراهيم والــــى]  أفــــالم الســــالم [
مــــــدير .  فكــــــرى رســــــتم:  مونتــــــاچ.  ســــــيد موســــــى:  ســــــيناريو وحــــــوار

  . حسين حلمى المهندس:  إخراج.  محمود فهمى:  التصوير
،  ، عفــــاف شــــعيب ، ناهــــد شــــريف ، نــــور الشــــريف ياســــين محمــــود

، محمــــود  ، ليلــــى صــــادق ، أميــــر كــــدوانى ، هيــــاتم مــــريم فخــــر الــــدين
  . ، سامى واصف ، هانم محمد صبحى

، لـــــذا فهـــــو ال  نـــــور الشـــــريف مصـــــاب بعقـــــدة أوديـــــب تجـــــاه أمـــــه
تتفــــــق األم مــــــع .  يعاشــــــر زوجتــــــه التــــــى أصــــــرت األم علــــــى زواجهمــــــا

وأخيــــرا نهايــــة داميــــة لــــألم تفــــك .  ور فتــــاة ليــــلالزوجــــة علــــى تمثيــــل د
ـــــن موجـــــه جـــــاد.  العقـــــدة ـــــة جـــــادة م ـــــال جـــــو خـــــاص  محاول ، لكـــــن ب

  . ، مما أدى لفشل عرض الفيلم يناسب الموضوع النفسى
  ٢/١همسات مميتة 

Deadly Whispers 
  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 

PD: Corey Kaplan. OM: Joseph Conlan. E: Hibah Sherif 
Frisina. DPh: Stephen L. Posey. Ps: Ardythe Goergens, 
Bernadette Caulfield. Based on the B: Ted Schwarz. TP: 
Dennis Turner. D: Bill Norton. 

Tony Danza. Pamela Reed. ¤ Ving Rhames. Heather Tom. 
Camryn Manheim. Sean Haberle, Ellen Dubin. 

ــــــة علــــــى ــــــة حــــــول أب فــــــى بلــــــدة  درامــــــا مرجفــــــة مبني وقــــــائع حقيقي
، بينمــــــا هــــــو زوج وأب عطــــــوف فــــــى  ، يــــــتهم بقتــــــل ابنتــــــه بفـــــــيرچينيا
ـــــده القاســـــى فـــــى .  العـــــادة ـــــه رأى وال ـــــه مصـــــاب بفصـــــام وأن يتضـــــح أن

ــــه بلفــــظ مــــا ــــدى إهانتهــــا ل ــــة ل ــــد ســــرقت العــــرض فــــى .  هــــذه االبن ريي
دور زوجــــــة المنــــــزل قويــــــة الشخصــــــية لكنهــــــا تجــــــد نفســــــها اآلن فــــــى 

ــــأن زوجهــــا ال يمكــــن  كــــل قــــدراتها الســــابقةموقــــف فــــاق   ــــة ب ، والمؤمن
، وتصـــــمم علـــــى وجـــــود  أن يكـــــون ببســـــاطة ذلـــــك القاتـــــل بـــــارد الـــــدم

  . سر ما فى األمر
   ٢/١همسة الشيطان 

  ق أأ ٩٥)  س ( ١٩٦٩لبنان 
مــــــــــدير .  عبـــــــــد العزيــــــــــز ســـــــــالم:  ســــــــــيناريو.  العربيـــــــــة للســـــــــينما

  . سيد طنطاوى:  إخراج.  غسان هارون:  التصوير
ـــــدة ، عمـــــاد حمـــــدى أحمـــــد رمـــــزى ـــــد اهللا تيمـــــور ، رن ـــــى   ، عب ، ليل

  . ، نادية حمدى كرم
ــــــا شــــــابا ــــــوى خادم ــــــد تغ ــــــل وتقتــــــل  زوجــــــة لمقع ــــــه ب ، وتشــــــجعه أم

ميلودرامــــــا عاطفيــــــة عــــــن .  ، لكــــــن ضــــــمير البطــــــل يســــــتيقظ الــــــزوج
ــــدى تشــــاريتى ‘ ــــوة ’  عشــــيق اللي ــــة لدرجــــة مــــا أساســــا لق جــــاءت مقنع



٣٧٩  

، وهــــذه  ان بــــدار عرضــــه فــــى مصــــراســــتمر أســــبوع.  األصــــل الــــدرامى
  . نتيجة باهرة آنذاك كفيلم عربى

   ٢/١هنا القاهرة 
  ق م ١٠٩)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٥مصر 

ـــــة للتليفــــــزيون والســـــينما [ قصـــــة .  أفـــــالم محمـــــد يوســـــف]  العالمي
.  ] ســـــــعيد محمـــــــد [ـ  ســـــــعيد محمـــــــد مـــــــرزوق :  وســـــــيناريو وحـــــــوار
:  يرية تــــأليف وتوزيــــعالموســــيقى التصــــو .  ســــيد علــــى:  المنــــتج المنفــــذ
ــــدس الصــــوت.  مــــودى اإلمــــام ــــاج.  مجــــدى كامــــل:  مهن محمــــد :  إنت

محمـــــد :  مـــــدير التصــــوير.  رشـــــيدة عبــــد الســــالم:  مونتــــاچ.  يوســــف
  . عمر عبد العزيز:  إخراج.  يوسف

، ســـــيف اهللا  عبـــــد اهللا إســـــماعيل.  ســـــعاد نصـــــر.  محمـــــد صـــــبحى
ـــار ـــو عبيـــة.  ، مـــدحت غـــالى مخت ، عنايـــات  ، عـــدوى غيـــث أحمـــد أب
، ســـــمير  ، مصـــــطفى توفيـــــق ، ســـــيد صـــــادق أحمـــــد الطـــــاهر.  صـــــالح
، مطــــــــاوع  ، فــــــــايزة عبــــــــد الجــــــــواد محمــــــــد أبــــــــو حشــــــــيش.  رســــــــتم
ــــو الغــــيط عــــويس ، علــــى  عمــــران علــــى.  ، أحمــــد العضــــل ، عــــادل أب
  . خالد أحمد:  ؛ الطفل ، حسين عرعر ، سعيد شنبر الشريف

مــــن األقصــــر مفارقــــات ســــاخرة بارعــــة هــــى مــــا يقابــــل موظــــف قــــادم 
لعــــــــرض اختراعــــــــه الجديــــــــد لتحســــــــين إنتــــــــاج الخبــــــــز علــــــــى الــــــــوزير 

وســــط هــــذه الســــخرية تبــــرز مــــرارة مؤكــــدة ممــــا آلــــت إليــــه .  المخــــتص
مـــــن أفضـــــل مـــــا قـــــدم محمـــــد صـــــبحى .  القـــــاهرة المزدحمـــــة العصـــــبية

  . ” العبقرى خمسة “انظر الفيلم المشابه .  للسينما
   ٢/١هنا يأتى االبن 

Here Comes the Son 
  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 

Inspired by actual events. PD: Mimi Gramatky. DPh: 
Ronn Schmidt. OM: Ray Bunch. Er: Hibah Sherif Frisina. 
Co-Ps: Michael Dare, Billy Hayes. Co-ExcP: Jay Thomas. 
ExcPs: Scott Bakula, Tom Spinoff. ExcP: Joe Cacaci. P: 
Ron Gilbert. W: Joe Cacaci. D: Paul Schneider.  ExcP: 
Heidi Wall, Harry Chandler. 

Scott Bakula. Chelsea Field. Dan Lauria. Cynthia 
Martells. Pamela Brull, Belita Moreno, Brian Smiar. Nancy 
Linari, Jeanne Mori, Brian Reddy. ␡ Jonathan Selsatd, 
Thomas Selsatd, Billy Hayes, Barry Neikrug. 
ـــــوس أنچلـــــيس مـــــرح وودود  ـــــاة تليفــــــزيونية فـــــى ل موظـــــف نـــــاجح بقن

ــــيش علــــى ســــجيته ــــزوره برضــــيع تقــــول  ويع ، يفاجــــأ بزوجتــــه الســــابقة ت
ـــه ـــه ابن ، وهـــذا يســـفر  هـــى هائمـــة تشـــتغل أشـــغاال متواضـــعة متفرقـــة.  أن

ة يطـــوع حيـــا.  ، ويتقـــدم هـــو لحضـــانته ســـريعا عـــن أخـــذ الرضـــيع منهـــا
، وتــــودع الزوجــــة لفتــــرة فــــى مصــــحة  العزوبيــــة كثيــــرا حتــــى يظفــــر بهــــذا

تســــــير األمــــــور علــــــى مــــــا يــــــرام بمســــــاعدة جــــــاره .  للنقاهــــــة النفســــــية
ـــــت ـــــى نفـــــس الوق ـــــرب أصـــــدقائه ف ـــــذى هـــــو أق ، وبفضـــــل  القـــــانونى ال

، ورغـــــــم محاربـــــــة  ليبراليـــــــة القاضـــــــية التـــــــى تعـــــــرض أمامهـــــــا القاضـــــــية
، وكــــذا رغــــم فصــــله  زمتــــةمســــئولة مكتــــب األطفــــال وهــــى جمهوريــــة مت

ــــــه لمراســــــل حــــــر ــــــه إلنشــــــغاله وتحول ــــــن وظيفت تنفجــــــر المشــــــكلة .  م
، ويرســـــل  عنـــــدما يصـــــور الرضـــــيع عاريـــــا وهـــــو يخطـــــو أولـــــى خطواتـــــه

، فيتلقفــــــه أخوهــــــا المتــــــدين والــــــذى يريــــــد حضــــــانه  الشــــــريط لزوجتــــــه
،  ، والتــــــى أصــــــبحت تقــــــيم معــــــه فــــــى بلــــــدة كرنفـــــــيل الطفــــــل لنفســــــه

ألطفــــــال فــــــى تصــــــوير أشــــــرطة ال أخالقيــــــة ويقــــــدم بالغــــــا باســــــتخدام ا
ـــــه ـــــل من ـــــزاع الطف ـــــتم انت ـــــن .  وي ـــــى ل ـــــرة الت ـــــدأ المواجهـــــة األخي اآلن تب

الليبراليــــــــــون :  تكــــــــــون ســــــــــوى بــــــــــين فــــــــــريقين واضــــــــــحى التمــــــــــايز
ـــــدينون ـــــائج هـــــذه الموقعـــــة.  والمت ـــــدمع   ســـــتدمع عينـــــاك لنت ـــــم ت ، إن ل

ـــــز العناصـــــر ـــــاج متمي ـــــيلم صـــــغير اإلنت ـــــداد هـــــذا الف ـــــى امت ـــــرا عل .  كثي
امـــــل كثيـــــرة ســـــاعدت علـــــى هـــــذا علـــــى رأســـــها تأكيـــــدا الشخصـــــية عو 

البشـــــوش خفيفـــــة الظـــــل للممثـــــل ســـــكوت بـــــاكوال الـــــذى قـــــام بالـــــدور 
  . الرئيس

   ٢/١هندى فى أمريكا 
Lonely in America 

  ق م ٩٣)   عالم الفـيديو  ( ١٩٩٠أميركا 
 [Arista Films] Apple Productions, Inc. C: Sue Crystal. 

CD: Mary Marsicano. AD: Eduardo Capilla. OMScr: 
Gregory Arnold. E: Tula Goenka. DPh: Phil Katzman. 
LineP: Chander B. Malik. AscP: H. Richard Garcia. St: 
Tirlok Malik. S: Satyajit Joy Palit. Barry Alexander Brown. 
And Nicholas Spencer. Ps: Tirlok Malik, Phil Katzman. D: 
Barry Alexander Brown. 

Str: Ranjit Chowdhry. Adelaide Miller. Robert Kessler. 
Melissa Christopher. David Toney. Franke Hughes. Anila 
Singh, R. Ganesh. Tirlok Malik -as Max.  ↑ Anila Singh. 
Richard Raphael, Ken Forman, Matt Midler, Louis Farber, 
Cee-Cee Rider. Christopher Cooke, Barry Alexander 
Brown, Chander B. Malik, Ajay Malik, Arun Malik, P.K. 
Sharma, Feryl Spanninger, Hettle Pastakia, Tanya Soler, Fia 
Capello, Valerie Warren, Fran Capo, Arun Lahiri, Gary 
Singh, Patric Rosario, Horace Bailey, Mukesh Patel, Jill 
Brandsen, Murli Lahiri, Alexander Stephano, Anwar Ali 
Mayani, Debra Phillips, James Graseck, Dev Mehra, Debbie 
Rochon, Pamela Berk, Jackie Kaplan, Adrienne Shelly, 
Robin Rich, Sue Crystal. Spike Lee -[Cm, SpThanks]. 

ــــــى ال ــــــة بمعن ــــــة عائلي ــــــديا هندي كلمــــــة حيــــــث معظــــــم صــــــانعيها كومي
شـــــاب قـــــادم مـــــن الهنـــــد للتـــــو يعمـــــل .  وشخصـــــياتها الرئيســـــة أقـــــارب

فــــــى بيــــــع الصــــــحف لــــــدى خالــــــه فــــــى إحــــــدى بنايــــــات نيــــــو يــــــورك 
ــــــرى ــــــذى  الكب ــــــى مجــــــال الحاســــــوب ال ــــــب للشــــــغل ف ــــــدما يطل ، وعن

ـــــة ـــــه فـــــى إحـــــدى شـــــركات البناي ـــــه العـــــائلى خلـــــف  يحب ، يلقـــــى بانتمائ
ـــــــر مـــــــن الخديعـــــــة .  ظهـــــــره ـــــــر  واالحتقـــــــاريتعـــــــرض للكثي ، كمـــــــا تتعث

ــــات أساســــا لخجلــــه الشــــديد ــــه انشــــاء أى صــــداقة مــــع الفتي .  محاوالت
ــــه ، لكــــن حظــــه الســــئ ال ينفــــك  يبــــدأ نــــوع مــــن التقــــارب مــــع زميلــــة ل

،  ، والشخصــــية الرئيســــة محببــــة الطيبــــة عمــــل مســــل ككــــل.  بســــهولة
ظهــــور حليــــة لســــپايك ليــــى  .  وإن لـــم تكــــن آســــرة جــــدا علــــى الشاشـــة

عــــدد  (لنيوزوييــــك مــــن البطــــل وهــــو علــــى غالفهــــا كمشــــترى لمجلــــة ا
، واألخيـــــــــــر يمتدحـــــــــــه دون أن يعـــــــــــرف  ) حقيقـــــــــــى مـــــــــــن المجلـــــــــــة

  ! شخصيته

    ٢/١هو المخ وأنا العضالت 
Start the Revolution Without Me 

  ق م ٩١)    ف  ( ١٩٧٠أميركا 
[Warner Bros] Norbud Films. DPh: Jean Tournier. E: 

Ferris Webster. AD: Francois de Lamothe. CD: Alan 
Barrett. SD: Gabriel Bechir. Titles: Unicorn Inc. UnitMg: 
Roger Debelwas. Stunt Sup: Claude Carliez. AstE: John C. 
Horger. Sd: Julien Coutellier. AstD: Georges Grodzenczyk. 
Continuity: Alice Ziller. AscP: Edward Stephenson. M & 
Cond: John Addison. ExcP: Norman Lear. W: Fred 
Freeman, Lawrence J. Cohen. P&D: Bud Yorkin. 

Gene Wilder, Donald Sutherland, Hugh Griffith, Jack 
MacGowran, Billie Whitelaw, Victor Spinetti, Orson 
Welles, Ftr: Helen Fraser, Harry Powler, Rosalind Knight, 
Murray Melvin, Ken Parry, Jacques Maury, Maxwell Shaw, 
Graham Stark, Barry Lowe, George A. Cooper, Michael 
Rothwell, Denise Coffey, SpGuestStar: Ewa Aulin. 

غلطـــــة اســـــتبدال أحـــــد تـــــؤامين مـــــا :  رؤيـــــة ســـــاخر للثـــــورة الفرنســـــية
ن أحـــــــد الـــــــزوجي.  بـــــــين رضـــــــيعى نبيـــــــل كورســـــــيكى ورضـــــــيعى فـــــــالح

فقيــــــران يكلفـــــــان بعمليــــــة انتحاريــــــة لتفجيـــــــر )  وايلــــــدر وســــــاذرالند (
ــــــورة ــــــزوجين اآلخــــــرين .  الث ــــــالطبع وايلــــــدر وســــــاذرالند أيضــــــا (وال )  ب

يســــــتدعيهما الملـــــــك لـــــــويس الســـــــادس عشـــــــر أو بـــــــاألحرى الملكـــــــة 
، حيـــــــــث لكـــــــــل مـــــــــن هـــــــــذه  ، وعشـــــــــيقها دوق اســـــــــكارجوه ميـــــــــرى

اعتصـــــار فكـــــرة  البراعـــــة هـــــى.  األطـــــراف خططـــــه ومؤامراتـــــه الخاصـــــة
ـــــدو كـــــاألفالم .  الشـــــبيه آلخـــــر مـــــدى لهـــــا كـــــل المقدمـــــة بمشـــــاهد تب

، والتصــــــوير فــــــى  الصــــــامتة وهــــــى األكثــــــر إبــــــاهرا فــــــى الفــــــيلم ككــــــل
ـــــــــا  ‘.  فرنساـ  المواقـــــــــع فـــــــــى تشـــــــــانيدولور  ـــــــــوت وكاســـــــــتيللو كان أب

علــــى .  ليسلى هالليويلــــلـ  ’ سيصــــبحان أفضــــل مــــن هــــذين الممثلــــين
م مــــن الجميــــع نقــــادا وجمهــــورا لــــدى هــــذا النحــــو عومــــل بأهمــــال تــــا

، وقـــــد كـــــان أحـــــد أســـــباب  ظهـــــوره لكـــــن تـــــدريجيا لـــــه طائفـــــة عشـــــاق
ـــــرووكس  ـــــل ب ـــــه ظهـــــور فـــــيلم مي ـــــالم  “تســـــليط األضـــــواء علي قصـــــة الع

ـــــذات األســـــلوب ”  ١جزء ـ   ـــــة ب ـــــائع التاريخي ـــــذى يتعامـــــل مـــــع الوق وال
  . تقريبا كما يحكيه أيضا أورسون ويللز

  هو والنساء 
  ق أأ ١٠٠)   س/  نصرال ( ١٩٦٦مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

،  ، ســــــمير صــــــبرى ، ناهــــــد شــــــريف ، هنــــــد رســــــتم رشــــــدى أباظــــــة
  . نجوى فؤاد

، يعجـــب براقصـــة ريفيـــة  موجـــه مســـرحى يعـــيش حيـــاة زوجيـــة متـــوترة
، لكـــــن ســـــرعان مـــــا تـــــدخل لإلطـــــار  ويقعـــــان فـــــى الحـــــب)  غازيـــــة (

ـــة ناشـــئة حســـناء ـــة أن ت ممثل ـــى الراقصـــة النبيل بعـــده عنهـــا ، ويصـــبح عل
، لكنــــــه فــــــيلم بــــــارد  خيــــــوط جيــــــدة وتمثيــــــل جيــــــد.  وتعيــــــده لزوحتــــــه

  . يفتقد للتوهج المعتاد من حسن اإلمام وطاقم نجومه الكبير
  هو وهى 

He Said She Said 
  ق م ١١٥)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 

Paramount. M: Miles Goodman. E: Sidney Levin, Rick 
Sparr. PD: Michael Corenblith. DPh: Stephen H. Burum. W: 
Brian Holhlfeld. P: Frank Mancuso, Jr. D: Ken Kwapis and 
Marisa Silver. 

Kevin Bacon. Elizabeth Perkins. ¤. Nathan Lane. Anthony 
laPagalia. Sharon Stone. John Lithgow. Stanley Andrerson. 
Charlaine Woodward. Danton Stone. Phil Leeds. Rita Karin. 

صــــــحفيان متنافســــــان يقعــــــان فــــــى الحــــــب فــــــى نهايـــــــة :  بــــــالتيمور
العالقـــــة بينهمـــــا نراهـــــا فـــــى الجـــــزء األول مـــــن الفـــــيلم مـــــن .  المطـــــاف

الفكــــرة قــــد .  وجهــــة نظــــره هــــو والجــــزء الثــــانى مــــن وجهــــة نظرهــــا هــــى
، لكـــــــن تنفيـــــــذها بفيلمـــــــين منفصـــــــلين  تكـــــــون جذابـــــــة علـــــــى الـــــــورق

احـــــد رجـــــل واألخـــــرى امـــــرأة تزيـــــد فنـــــى أفســـــد  بالكامـــــل وبمـــــوجهين و 
  . كل شىء

  الهوا ما لوش دوا 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٥٢مصر 
  . يوسف معلوف:  إخراج
ــــس ، كمــــال الشــــناوى شــــادية ، فــــاخر  ، ثريــــا حلمــــى ، إســــماعيل ي
، عبـــــد الـــــرحيم  ، عبـــــد المـــــنعم إســـــماعيل ، ريـــــاض القصـــــبجى فـــــاخر
  . ، عايدة كامل الزرقانى

، فيـــــذهبان للمراهنـــــة علـــــى  صـــــغيران فصـــــال مـــــن عملهمـــــاموظفـــــان 
، حيـــــث تبـــــدأ سلســـــلة مـــــن ســـــوء الفهـــــم مـــــع فتـــــاة يقابالنهـــــا  الخيـــــل
  . كوميديا هزلية متوسطة االمتاع.  هناك

   ٢/١الهوس بليست 
Lisztomania 

  ق م ١٠٤)  — ( ١٩٧٥بريطانيا 
[Warner Bros.] Goodtines. M: John Forsyth. E: Stuart 

Baird. PD: Philip Harrison. DPh: Peter Suschitsky. P: Roy 
Baird. David Puttnam. W and D: Ken Russell. 

 Roger Daltrey, Sara Kestelman, Paul Nicholas, Fiona 
Lewis, John Justin, Ringo Starr. 

ـــــدولبى ســـــتيريو ‘أول فـــــيلم بنظـــــام  ـــــك كـــــان  إطالقـــــا’  ال ـــــل ذل ، قب
ـــدة صـــوته النقـــى يـــأتى مـــن ق ـــاة مونويـــة وحي ”  چـــين إيـــر “انظر فـــيلم ـ  ن

ـــــوات مـــــع  ) ١٩٧٠ ( ـــــد  “، وبعـــــد عـــــام واحـــــد أصـــــبح ثـــــالث قن مول
ــــردا  ” نجمــــة ــــى عــــرش األصــــوات الســــينمائية منف ــــع عل ــــم ظــــل يترب ، ث

ـــة العقـــدين ـــرا بحـــال.  لقراب ـــيس فيلمـــا كبي ـــل عمـــل  رغـــم هـــذا هـــو ل ، ب
ـــــــن العشـــــــاق المتيمـــــــين  ـــــــة المحـــــــدودة جـــــــدا م ـــــــط الطائف يخـــــــص فق

، ممــــن قــــد تعجــــبهم ســــطور حــــوار  لموجــــه البريطــــانى كــــين راســــيللبا
قصــــة حيــــاة المؤلــــف الموســــيقى فرانــــز .  ’ ! تبــــول علــــى برامــــز ‘مثــــل 

ـــــى أشـــــد  ـــــره ف ـــــالجنس وغي ـــــل ب ـــــائج حاف ـــــى نحـــــو م ـــــروى عل ليســـــت ت
هـــــذا المعالجـــــة مـــــن راســـــيلل لليســـــت ذكـــــرت ناقـــــدا .  صــــورها غرابـــــة

إنســـان يقتـــل الشـــىء إن كـــل  ‘إنجليزيـــا بعبـــارة ألوســـكار وايلـــد تقـــول 
  . ’ الذى يحبه

   ٢/١الرجل الثائر —هوفا 
Hoffa 

  ق م ١٤٠)   س/  مور  ( ١٩٩٢أميركا 
Twentieth Century Fox  [Jersey Films].  D: Danny 

deVito. W: David Mammet. P: Edward R. Pressman, Danny 
deVito, Caldecot Chub. DPh: Stephen H. Burum, A.S.C. 
PD: Ida Random. E: Lynzee Klingman, A.C.E. & Ronald 
Roose. ExcP: Joseph Isgro. Co-P: Harold Schneider. Asc: 
David Mamet, Wm. Barclay Malcolm. CD: Deborah Scott.  
MScr: David Newman. SpFx Coordinator: John Frazier. 

 Jack Nichlson. Danny deVito. Armand Assante, J.T. 
Walsh, John C. Reilly, Kevin Anderson, John P. Ryan, 
Frank Whaley, Natalija Nogulich, Robert Prosky. 

ــــــة عمــــــال الشــــــحن  ــــــيس نقاب ــــــا رئ ــــــاة چيمــــــى هوف  ١,٨ (قصــــــة حي
ـــــون عضـــــو ـــــة  ) ملي ـــــدرة التنظيمـــــات النقابي ، والنمـــــوذج األســـــطورى لق

ــــــه  ، وقيادتهــــــا منصــــــب علــــــى أن تصــــــبح قــــــوة سياســــــية ضــــــخمة يرغب
ــــــات المتحــــــدة  ــــــيس الوالي ــــــا عــــــن منصــــــب رئ حســــــب  (أصــــــحابه دون

ـــــــا فـــــــى الفـــــــيلم ـــــــروى بشـــــــكل فالشـــــــات متقطعـــــــة .  ) هوف القصـــــــة ت
لتـــــــذكر صـــــــديقه وذراعـــــــه األيمـــــــن بـــــــوبى ســـــــيارو )  مربكـــــــة أحيانـــــــا (
ـــــك قبيـــــل مصـــــرعهما ســـــويا )  ديفــــــيتو ( ـــــدايتها وذل ـــــه مـــــن ب ـــــه ب لعالقت

،   خصـــــية هوفـــــالقـــــد أحببـــــت ش ‘:  چـــــاك نيكلســـــون يقـــــول.  بـــــدقائق
فالرجــــل لــــم يكــــن .  كمــــا لــــم أحــــب شخصــــية فــــى حيــــاتى مــــن قبــــل

خائنـــــــــا ولـــــــــم يحـــــــــاول أن يثـــــــــرى علىحســـــــــاب العمـــــــــل االجتمـــــــــاعى 
، لـــذلك تحـــالف مـــع  ولكنـــه كـــان جســـور القلـــب وشـــجاعا.  والنقـــابى

ـــــرات ـــــرة مـــــن الفت ـــــى فت ـــــة ف ـــــى قضـــــيته النقابي ـــــا ليســـــاندوه ف .  ’ المافي
فــــى مصــــر والــــذى روج  المــــذهل بعــــد ذلــــك الجــــدل النقــــدى الكبيــــر

أدى نيكولســـــون الـــــدور مجانـــــا :  معلومـــــات.  ألن الفـــــيلم ضـــــد هوفـــــا
 ٤٠، وهــــو الــــذى حصـــــل قبــــل قليــــل علـــــى  خدمــــة لصــــديقه ديفــــــيتو

ــــيلم  ــــا عــــن ف ــــل باســــم !  ” باتمــــان “مليون ــــدور مــــن قب ــــل ال ســــتالون مث
  . ” القبضة “مستعار لهوفا والجميع فى 

AA: Cgr; MUp (Ve Neill, Greg Cannom and John Blake). 

  
  : الرجل الثائر—هوفا 

، كما لم أحب شخصية فى حياتى من   لقد أحببت شخصية هوفا ‘
  ’ !  قبل

  ٢/١هؤالء العظماء وآالتهم الطائرة 
☺  

Those Magnificent Men in Their 
Flying Machines —or How I Flew from 
London to Paris in 25 Hours 11 Minutes 

  ق م ١٣٣)  س/    ف/  ت ( ١٩٦٥ا بريطاني
Twentieth Century Fox Production Ltd. ↓ 

MCompAndCond: Ron Godwin. ← AscP: Jack Davies. W: 
Jack Davies & Ken Annakin. P: Stan Margulies. D: Ken 
Annakin.  CD: Osbert Lawaster; TitlesDesigned: Ronald 
Sharlie; TechnicalAdviser: Air Commodore- Allen H. 
Wheeler. DPh: Christopher Challis. B.S.C.; PD: Tom 
Morahan. PSup: Denis Holt; FEs: Gordon Stone and Anne 
V. Coates; SecondUnitD: Don Sharp; C D: Stuart Ikos. 

← Str: Stuart Whitman, Sarah Miles, James Fox. Alberto 
Sordi, Robert Morley, Gert Frobe. Jean-Pierre Cassel, Irina 
Demick, Eric Sykes. And Terry Thomas ↑ SpGuestStar: 
Red Skelton. Co-Str: Yujiro Ishihara, Benny Hill, Flora 
Robson. Karl Michael Vogler, Sam Wanamaker and Tony 
Hancock.  With: Eric barker, Maurice Denham, Fred 
Emney, Gordon Jackson, Davy Kaye, John le Mesurier, 
Jeremy Lloyd, Zena Marshall, Millicent Martin, Eric 
Pohlman. With: Marjorie Rhodes, Norman Rossington, 
William Rushton, Graham Stark, Jimmy Thompson, 
Michael Trubshawe. NarSpoken: James Robertson Justice. 
[UC: Cicely Courttneidge, Bob Hope]. 
ــــــة الضــــــخمة لمنتصــــــف  ــــــارص الكرتووني ــــــديا الف أحــــــد األفــــــالم كومي

إنـــــــه عـــــــالم مجنـــــــون  “بعـــــــد فـــــــيلم يونايتيـــــــد آرتســـــــتس  (الســـــــتينيات 
”  الســــــباق العظــــــيم “ومــــــع فــــــيلم وارنــــــر بــــــرازرس ”  مجنــــــون مجنــــــون

ـــا للطرافـــة حـــول ســـباق أيضـــا وفـــى  ـــدور وي المنـــتج فـــى نفـــس الشـــنة وي
ـــــــل أحـــــــداث هـــــــذا الفـــــــيلم بعـــــــامين ١٩٠٨العـــــــام  بعـــــــد .  ) ! أى قب

ــــران  ــــد ســــكيلتون محــــاوالت الطي ــــل فيهــــا ري مقدمــــة مرحــــة مبتكــــرة يمث
، تبـــــدا  ) ! (المختلفـــــة عبـــــر التـــــاريخ بـــــدءا مـــــن إنســـــان النيانـــــدرتال 

ــــران  ــــة مســــابقة للطي ــــنظم صــــاحب صــــحيفة إنجليزي ــــث ي األحــــداث حي
إلبتكـــــــار  الشـــــــراعى مـــــــن لنـــــــدن إلـــــــى بـــــــاريس فـــــــى األيـــــــام المبكـــــــرة

هنــــــاك عنــــــاوين طريفــــــة أيضــــــا ”  الســــــباق العظــــــيم “فــــــى  (الطــــــائرات 
حافلــــــة بالمقالــــــب والخــــــدع .  ) ! ! وكــــــذا صــــــحيفة مهتمــــــة بالســــــباق

ـــــة.  ، فضـــــال عـــــن التشـــــويق وقصـــــص الحـــــب ـــــديا فائق ـــــة  كومي ، ممتع
ــــة رغــــم طولهــــا  ــــين األفــــالم المــــذكورة (للغاي .  ) الواقــــع األقــــل طــــوال ب

وار متميــــزة متباينــــة كلهــــا طريــــف ويرســــخ هــــذا الطــــاقم الهائــــل فــــى أد
ـــذاكرة ـــاريخ .  فـــى ال ـــزال حتـــى اآلن أطـــول عنـــوان طـــوال فـــى ت ربمـــا ال ي

  . األفالم



٣٨٠  

AAN: St and SWDirectly to the Screen. 

   ٢/١هى ستأخذ الرومانسية 
She’ll Take Romance 

  ق م ١٠٠)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
Aka: I’ll Take Romance (OTitle). 
ABC. M: Yanni. PD: Carmi Gallo. AscP: Charlie 

Davidson. FE: Pamela Malouf. DPh: Paul Murphy. P: Harry 
R. Sherman, P.C.A. W: James Henerson and James Hirsch. 
D: Piers Haggard. 

Linda Evans. ¤. Larry Poindexter. Delane Matthews. 
Heather Tom. Alan Blumenfeld. Ken Mars. Richard Roat, 
Michael McGrady. And Tom Skerritt -as Warren. 
تصـــــاب مقدمـــــة ســـــابقة تليفزيونيــــــة محليـــــة إلختبـــــار أكثـــــر الرجــــــال 

فتحــــل محلهــــا مذيعــــة النشــــرة الجويــــة الجــــادة .  رومانســــية فــــى ســــياتل
ــــرف بالرومانســــية أصــــال ــــى ال تعت ــــى .  الت ــــوا ف ــــات وقع ــــأن المئ تفاجــــأ ب

دم علــــى االنتحـــــار أو أى أفعــــال جنونيـــــة غرامهــــا ويكـــــاد معظمهــــم يقـــــ
كــــــذلك مــــــنهم الغنــــــى والفقيــــــر الفــــــظ والرقيــــــق الــــــوقح .  مــــــن أجلهــــــا
المشـــــكلة الحقيقيـــــة أنهـــــا علـــــى وشـــــك الـــــزواج .  إلـــــخ…والخجـــــول 

ـــة ـــه حولهـــا ليوقعهـــا  مـــن قاضـــى المدين ـــرى حبال ، بينمـــا يحيـــك شـــاب ث
جيـــد يـــنجح فعـــال ويفـــوز بالجـــائزة ينقلـــب خطيبهـــا متوســـط .  فـــى حبـــه

ـــــة الفكـــــرة ومســـــلية لحـــــد  .  لعمـــــر لرومانســـــى حقيقـــــىا ـــــديا طريف كومي
  . كبير

   ٢/١هى قالت ال 
She Said No 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٥)   ت  ( ١٩٩٠أميركا 
NBC. Co-P: Paul Kurta. C: Geri Windsor-Fischer. M: 

Charles Bernstein. E: Nicholas C. Smith. PD: Ron Foreman. 
DPh: King Baggot. Co-ExcP: Michael O’Hara. ExcP: Steve 
White. P: Barry Bernardi. W: Michael O’Hara. D: John 
Patterson. 

Str: Veronica Hamel. Lee Grant. Ray Baker. And Judd 
Hirsch -as Martin Knapek. GuestStr: Mariclare Costello, 
Arthur Rosenberg. Rae Allen, Stan Ivar, Teddi Siddall. 
محــــــام يــــــدعو موجهــــــة أفــــــالم اســــــتحراك مطلقــــــة تعــــــرف بهــــــا للتــــــو 

ــــه بحجــــة مــــا ــــه يغتصــــبها للمــــرور علــــى مكتب تبلــــغ الشــــرطة .  ، فــــإذا ب
ـــــل أنهـــــا ســـــتتحول  وتقـــــرر خـــــوض غمـــــار المحاكمـــــة ـــــم تتخي ـــــى ل ، الت

، كأنهـــــــا  لمحاكمـــــــة لهـــــــا بسلســـــــلة مـــــــن المـــــــزاعم المتواليـــــــة ضـــــــدها
أيضـــــا ينفـــــذ المـــــتهم الـــــذى  . تالحقـــــه باســـــتمرار أو هـــــى التـــــى أغوتـــــه

،  ، سلســــلة جريئــــة مــــن الحيــــل ضــــدها يبــــدو للجميــــع مرموقــــا ومهــــذبا
مــــــثال يكتــــــب خطابــــــا  (بمــــــا فيهــــــا مواصــــــلة الضــــــغط عليهــــــا عاطفيــــــا 

ــــة ضــــدها  ــــا علــــى آلتهــــا الباصــــمة فيتحــــول لقرين .  ) وهكــــذا…عاطفي
ــــــر ــــــى كبي ــــــع وســــــط ســــــيرك إعالم ــــــه ويرف ، قضــــــية  اآلن يحكــــــم ببراءت

.  ، ذلــــــك أن هــــــذا هــــــو اســــــم اللعبــــــة ن دوالرتعــــــويض بعشــــــرة ماليــــــي
ـــــــى دور الضـــــــحية المتمســـــــكة  ـــــــة ف ـــــــل محبب ــــــــيرونيكا هاميل ـــــــة ف الرقيق

ــــــة الجــــــانى ــــــراءة  بكرامتهــــــا وبمعاقب ــــــن الب ــــــوازن م ــــــيط مت ــــــه بخل ، وأدت
ـــــــر المريحـــــــة .  والصـــــــالبة ـــــــك المـــــــتهم ومالمحـــــــة غي ـــــــرش هـــــــو ذل هي

.  ، لكـــــن ال تميــــز خــــاص فــــى األداء منـــــه جعلــــت الشخصــــية مخيفــــة
ــــــة اإلدعــــــاء الممث ــــــة التواجــــــد ممثل ــــــت قوي ــــــى جران ــــــة المخضــــــرمة لي ل

، لكنهــــا تمضــــى  المحنكــــة التــــى تعــــرف ســــلفا كيــــف ستســــير األمــــور
، ثــــــم تقــــــرر االســــــتقالة واالشــــــتغال كمحاميــــــة  فــــــى معركتهــــــا بشراســــــة

  . عندما تتحول البطلة لمتهمة
  هى واألصدقاء 

  ]  فـيديو [ق م  ١٠٠)  السبكى ( ١٩٨٥مصر 
  . الستار فتحى عبد:  إخراج

، ليلــــى  ، وحيــــد ســــيف ، أحمــــد بــــدير ، وليــــد توفيــــق تيســــير فهمــــى
  . نظمى

ــــاة تطيــــر فــــوق  موظــــف طيــــب وموســــيقار ومؤلــــف مغمــــوران ، ثــــم فت
فــــــيلم جميــــــل .  ، وتفــــــتح آفــــــاق حيــــــاة جديــــــدة لهــــــم عــــــش ثالثــــــتهم

بعــــــض .  ، لكــــــن المســـــتوى الفنــــــى متوســـــط البســـــاطة عــــــن الصـــــداقة
  . أغان لوليد توفيق وليلى نظمى

  والحقيقة  هى
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٨٦)  ت ( ١٩٩٣مصر 

ـــــــون كـــــــرم :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفزي
مهنـــــــــــدس .  فـــــــــــاروق الشـــــــــــرنوبى:  تـــــــــــأليف الموســـــــــــيقى.  النجـــــــــــار
ـــــديكور ـــــدين:  ال صـــــحراء صـــــالح :  مـــــدير اإلضـــــاءة.  مديحـــــة عـــــز ال
،  فـــــت محيــــى الــــدين، مر  محمــــد عبــــد الصــــمد:  المصــــورون.  الــــدين

.  ، مهــــا منيــــر فــــؤاد ، إيمــــان بكيــــر ، محمــــد الجمــــل محمــــود الشــــال
:  إعـــــــداد موســـــــيقى.  محمـــــــد عثمـــــــان:  مـــــــدير التصـــــــوير الخـــــــارجى

؛  خديجـــــــــــة الشـــــــــــريف:  تصـــــــــــميم لوحـــــــــــات.  معـــــــــــالى الحفنـــــــــــاوى
،  أيمـــــن عبـــــد المـــــنعم:  مونتـــــاچ إليكترونـــــى.  < قرشـــــم:  خطـــــوط >

، أحمــــــد  إبــــــراهيم ســــــيد:  وتســــــجيل ومونتــــــاچ فـــــــيدي.  شــــــهير أســــــعد
مراقبــــــــــة صــــــــــوت .  ، مصــــــــــطفى جــــــــــاد ، حســــــــــن شــــــــــريف ســــــــــالمة
، محمـــــد عبـــــد  ، محمـــــد ســـــليمان محمـــــود عبـــــد المـــــنعم:  ومكســـــاچ
:  تصــــــــميم البدايــــــــة والنهايــــــــة.  ، ســــــــلوى شــــــــمس الــــــــدين المتعــــــــال

ــــــة ــــــى:  مســــــاعد مخــــــرج أول.  شــــــويكار خليف ،  فرجــــــانى محمــــــد عل
ـــــراهيم ـــــؤاد إب ـــــاج.  ف ـــــا:  مـــــدير اإلنت ـــــدة :  إخـــــراج.  ركمحمـــــد مب مجي

  . نجم
ــــراهيم يســــرى.  ] شــــيرين [ـ  شــــرين .  فــــؤاد المهنــــدس.  بطولــــة .  إب

ــــــة ــــــع الفنان ــــــونس:  باالشــــــتراك م ــــــل.  ســــــناء ي ــــــام.  تمثي ،  مجــــــدى إم
أنســــــى .  ، حامــــــد عبــــــد العزيــــــز صــــــفاء الطــــــوخى.  أحــــــالم الجريتلــــــى

  . ، رأفت طه عمر ، سمير العربى ، متولى علوان المصرى
ـــاة يحقـــق خطي ، وتراودهـــا  بهـــا الضـــابط فـــى مصـــرع أحـــد األثريـــاءفت

الشــــــكوك أن والــــــدها هــــــو القاتــــــل ذلــــــك أن القتيــــــل كــــــان قــــــد ســــــبق 
تتكــــــاثف التصــــــرفات المريبــــــة لــــــألب حتــــــى .  واســــــتولى علــــــى ثروتــــــه

، لكـــن هـــل يعنـــى هـــذا أنـــه  يثبـــت بالفعـــل أنـــه كـــان فـــى موقـــع الجريمـــة
شخصــــية ؟ زوجتــــه الســــابقة التــــى ســــلب ثروتهــــا تــــتقمص  القاتــــل فعــــال

، لكـــــن مـــــن الجـــــائز أنهـــــا  عرافـــــة وتقـــــدم نفســـــها للشـــــرطة وتســـــاعدها
درامــــا تليفـــــزيونية متواضــــعة تفتقــــد لخــــيط محــــورى ولــــم .  حالــــة فصــــام

،  ، ســــواء بعــــد الشــــك لــــدى االبنــــة يعــــالج أى مــــن خطوطهــــا بتعمــــق
ـــــــل ـــــــردد الضـــــــابط إزاء حقيقـــــــة حمـــــــاه المقب  ـ  وهو األسوأـ  ، أو  أو ت

  . لدى الزوجة المضطربة منطقية األبعاد النفسية
  
   ٢/١والرجال … هى
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج

، عبــــد المــــنعم  ، أحمــــد رمــــزى ، صــــالح قابيــــل لبنــــى عبــــد العزيــــز
  . ، مديحة سالم ، شمس البارودى إبراهيم

، التـــــــــى تـــــــــدخل تجربتهـــــــــا العاطفيـــــــــة  الخادمـــــــــة الفقيـــــــــرة الطيبـــــــــة
، مــــــع  ) اصــــــل مــــــن مغــــــازالت رب األســــــرة وابنــــــهبعــــــد ف (األساســــــية 

ــــــب جــــــاد يســــــكن الســــــطوح ــــــة وينســــــاها.  طال .  يصــــــبح وكــــــيال للنياب
ـــــة حـــــب  تنتقـــــل لعمـــــل آخـــــر ـــــة فـــــى تجرب ـــــدخلها األخـــــوات الثالث ، في

مــــــا نهايــــــة انعكاســــــات كــــــل هــــــذا علــــــى .  جديــــــدة كفتــــــاة أســــــتقراطية
ـــة قـــدرتها علـــى الحـــب ـــد الفكـــرة:  ، هـــذا هـــو ســـؤال النهاي ،  فـــيلم جي

،   ، ولـــــم تعـــــط كـــــل االهتمـــــام ن المعالجـــــة مفككـــــة وغيـــــر عميقـــــةلكـــــ
  . ، للجانب النفسى للبطلة كما يفترض

  
   ٢/١هى والشياطين 

  ق أأ ١١٦)  س/  السبكى ( ١٩٦٩مصر 
، صـــــبرى  فيصـــــل نـــــدا:  قصـــــة.  أفـــــالم االتحـــــاد ] هـــــيمن فـــــيلم [ 

،  ، حســــام الــــدين مصــــطفى صــــبرى عــــزت:  ســــيناريو وحــــوار.  عــــزت
:  مـــــدير التصـــــوير.  عبـــــاس حلمـــــى:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  فيصـــــل نـــــدا

حســـــام الـــــدين :  إخـــــراج.  حســـــين أحمـــــد:  مونتـــــاچ.  علـــــى خيـــــر اهللا
  . مصطفى

، نـــــــوال أبـــــــو  ، عـــــــادل أدهـــــــم ، أحمـــــــد رمـــــــزى شـــــــمس البـــــــارودى
، الطــــــــوخى  ، حســــــــين إســــــــماعيل ، يوســــــــف فخــــــــر الــــــــدين الفتــــــــوح
  . ، سالى وود ، علية فوزى ، كنعان وصفى توفيق

، فــــى  ، تــــذهب للبحــــث عــــن قاتلــــه د أحــــد المهــــربينخطيبــــة مســــاع
نفـــس الوقـــت الـــذى يبحــــث المهـــرب وهـــو القاتــــل عـــن األمـــوال التــــى 

ــــدور معظــــم األحــــداث فــــى المالحــــات.  خبأهــــا مســــاعده ، ويحفــــل  ت

ــــــف والجــــــنس ــــــارة والعن ــــــيال مــــــن المتوســــــط .  بعضــــــها باإلث أنجــــــح قل
ـــــالم النشـــــاط األبـــــيض وأســـــود ألواخـــــر الســـــتينيات وأوا ـــــام ألف ئـــــل الع

  . السبعينيات
  

  هى والشيطان
  . ” موعد غرام “:  انظر

   ٢/١هيا يا فرنسا 
Allez France 

  ]  بالفرنسية [ق م  ٨٥)   ت  ( ١٩٦٤فرنسا 
Aka: The Counterfeit Constable (OUSTitle). 
Pierre Tornade. Pierre Doris. Raymond Bussieres. Jean 

Richard. Catherine Sola. Robert Dhéry. Mark Lester. 
Ronald Fraser. Diana Dors. Colette Brosset. Arthur 
Mullard. Percy Herbert. Amy Dalby. Bernard Cribbins. 
Robert Burnier. Richard Vernon. Robert Rollis. Henri 
Genes. Jean Lefebvre. Jean Carmet. Robert Destain. 
Margaret Parker. Jacques Legras. David Davenport. 
Georgina Cookson. Colin Gordon. Angela Lovell. Pierre 
Tchernia. Pierre Olaf. Ferdy Mayne. Reg Lye. Pierre Das. 
Popaul -[a cock]. 

، يقضـــــى  بعـــــد مبـــــاراة كـــــرة لفريـــــق فرنســـــا ضـــــد إنجلتـــــرا فـــــى لنـــــدن
المشــــــجعون الفرنســــــيين اليــــــوم فــــــى مفارقــــــات متعــــــددة أغلبهــــــا ضــــــد 

فريــــزر ملفــــت فــــى الــــدور وكــــذا   (رطة خاصــــة الرقيــــب المتزمــــت الشــــ
، وضــــياع  يشــــمل هــــذا الُســــكر)  كــــل طــــاقم النجــــوم مــــن الجنســــيتين

ـــــك أحـــــدهم ـــــا دورس  دي ـــــرة دايان ـــــع المثي ـــــة أحـــــدهم م ، وتكـــــرار مقابل
ــــــى كنجمــــــة ( ــــــه الرتــــــداء زى   ) باســــــمها الحقيق ، بينمــــــا ســــــاقته ظروف

يل ألســــنانه المحطمــــة ، أثنــــاء ذهابــــه لتركيــــب بــــد كونســــتابل إنجليــــزى
الفكــــــرة هـــــــى .  ) الفيــــــل هــــــى الممرضــــــة المثيـــــــرة متثنيــــــة المشــــــية (

المتناقضــــات بــــين مــــرح واســــتهتار وســــوقية الفرنســــيين مقابــــل جمــــود 
نـــــاطق معظمـــــه .  وتكبـــــر وتـــــدقيق اإلنجليـــــز الزائفـــــة والشـــــكلية كلهـــــا

عنـــــاوين النهايـــــة منطوقـــــة .  باإلنجليزيـــــة مـــــع ترجمـــــة فرنســـــية مطبوعـــــة
  . يكة لسكيربفرنسية رك

   ٢/١هيئة المحلفين الفخيمة 
Grand Jury 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٩٩)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
Chris Cain Films. DPh: Hilyard John Brown. FE: Ken 

Johnson; PostPServices: Damask Productions↵ Inc. Minors. 
AscP: Jim Ragan; >C: Marvin Paige.< 
MCompAndArranged: Bob Summers; MSup: Don Perry; 
>Feels Like Love: M: Bob Summers; Lyr: Penny Askey.< 
ExcP: Jerry Rogers. W, P and D: Christopher Cain. 

Str: Leslie Nielsen. Bruce Davison. Barry Sullivan. 
AlsoStr: Meredith McRae. Intrd: Sharon Thomas. Co-Str: 
H.M. Wynant, Alice Reinheart, Larry Ellis, Mike Rougas, 
Whitney Rydbeck, Ed Ness, Eric Server, Maryon Griffin. 
With: Larry Barton, Bleu McKenzie, Craig Littler, Opal 
Euard, Con Covert, Cliff Wilson, Michael Byron, Judd 
Lawrence.  ↑ Jerry Rogers. 

، التحقــــــت زوجتــــــه للتــــــو  عامــــــل جــــــراچ مفصــــــول بلــــــوس أنچلــــــيس
يقتـــــرح األخيـــــر عليـــــه أن .  بوظيفـــــة مضـــــيفة لـــــدى رجـــــل بيـــــزنس ثـــــرى

يهديـــه ســــيارة جديــــدة باهظــــة الــــثمن علــــى أن يســــرقها رجالــــه منــــه بعــــد 
ـــــــغ التـــــــأمين ـــــــل ويتقاســـــــما مبل النتيجـــــــة أن يســـــــتدعى الزوجـــــــان .  قلي

، لكنهمــــــــا يرفضــــــــان  الشــــــــابان لهيئــــــــة المحلفــــــــين للتحقيــــــــق معهمــــــــا
هــــذه فــــى الواقــــع .   فكــــاك مــــن النهايــــة المأســــاوية، حيــــث ال التعــــاون

ـــــة ســـــهلة لدراما ، ال شـــــىء مـــــتقن  اإلجرام هـــــذهـ  فىـ  التورطـ  مجـــــرد نهاي
ــــرفض الزوجــــان التعامــــل بهــــذه الحــــدة  فيهــــا ، فأنــــت ال تفهــــم لمــــاذا ي

، بــــل ال تفهــــم حتــــى إن كــــان يجــــب أن تتعــــاطف معهمــــا  االســــتفزازية
ــــــد فضــــــح النصــــــاب الكبيــــــر دون المســــــاس  أم مــــــع اللجنــــــة التــــــى تري

ـــــة  (بهمـــــا  ـــــة والمباحـــــث الفيدرالي ـــــى هـــــل تجـــــاوز اللجن ـــــن تفهـــــم حت ل
حــــــدود القــــــانون بالدرجــــــة التــــــى تجعــــــل مــــــن تجســــــس البطــــــل علــــــى 

تقريبـــا كـــل .  ) تصـــرفاتهم ضـــربا مـــن البطولـــة فـــى لحظـــة مـــا مـــن الفـــيلم
، لكــــــن تظــــــل الخســــــارة الرئيســــــة  شــــــىء غيــــــر مفهــــــوم وغيــــــر مبــــــرر

نزف فــــــى دور منســــــق هيئــــــة المحلفــــــين المخضــــــرم سولليفـــــــان المســــــت
ـــــــص النشـــــــط ـــــــه  المخل ـــــــل من ـــــــة الشاشـــــــة جع ، لكـــــــن تشـــــــوش تمثيلي

  . شخصا غامضا أكثر من أى شىء آخر

  



٣٨١  

  وأخيرا أصدقاء 
Friends at Last 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩٥أميركا 
Columbia Pictures Television. M: Micky Erbe & 

Maribeth Solomon. E: Angelo Corrao. PD: Edward Pisoni. 
DPh: Alar Kivilo. P: Kathleen Turner. P: George W. 
Perkins. W: Susan Sandler. D: John David Coles.  ExcP: 
Allyn Stewart. ExcPCnslt: John Corry. C: Lynn Kressel. 
Canadian C: Susan Forrest. CD: Denise Cronenberg. 

<Kathleen Turner. ¤.> Colm Feore. Julie Khaner. Sarah 
Paulson, Megan Bouchard. And Faith Prince.  Co-Str: 
Krista Marie Bonura, Roger McKeen, John Gilbert, Carlo 
Rota, Arturo Fresolone, Ron Gabriel, Margaret Ozols, Ben 
Lin, Ann-Marie MacDonald, Vivian Reis, Frank Girardeau, 
Alison Sealy-Smith, Tanja Jacobs, Maggie Huculak, Diana 
Reis, Ian Alden. John Stead, Nigel Bennett, Judith Scott, 
Edward Heeley, Karina Arroyave, Nicky Guadagni, Marilyn 
Boyle, Howard Jerome, Angela Moore, Manique Mojica. 

ـــد  أبســـط قصـــة فـــى العـــالم ـــة اســـتعقادا زائ ـــد أرفـــع أســـاليب الكتاب زائ
ــــــارة  ــــــل جب ــــــة تمثي ــــــل ســــــترييب أو  (ماكين هــــــذه المــــــرة بمســــــتوى ميري

يســــاوى فيلمــــا رائعــــا يســــتحوذ )  ، إن لــــم تكــــن أفضــــل ســــالى فييلــــد
ــــــا.  عليــــــك اســــــتحواذا مطلقــــــا ــــــق هن ، عــــــدا تجــــــاوز  كــــــل هــــــذا ينطب

 القصـــة هــــى.  الصـــحيح هــــو ثالثـــة أربـــاع فـــيلم.  كلمـــة فـــيلم:  واحـــد
الزوجــــة الجميلــــة متوســــطة المواهــــب التــــى تحــــب وتتفــــانى فــــى خدمــــة 

ـــم يســـتغرق هـــو فـــى  ) كاتـــب أعمـــدة نيـــو يـــوركى (الـــزوج وصـــعوده  ، ث
، لكـــن  ، وتحـــاول هـــى التكيـــف مـــع تجاهلـــه عملـــه ومشـــاغل صـــعوده

، ويحـــبط هـــو لحـــد  تعمـــل هـــى بقـــدر مواهبهـــا.  ، فينفصـــال إلـــى حـــين
نتظـــــــر أنـــــــت ذروة أو ، وت ، ويلتقيـــــــان مـــــــن جديـــــــد مـــــــا فـــــــى حياتـــــــه

،  محصــــلة لكــــل مــــا قدمتــــه مــــن أســــتغراق مــــع جمــــال وعمــــق مــــا تــــرى
،  لكــــن مــــا يكافئــــك بــــه صــــناع الفــــيلم أن يقلبــــوا المائــــدة فــــى وجهــــك

ــــدى ــــة مصــــابة بســــرطان الث ــــون البطل ــــرف أن  ويجعل ــــت تع ، ســــاعتها أن
الربـــــع األخيـــــر ســـــيدور كبكائيـــــة رخيصـــــة مهمـــــا بـــــذلوا فيـــــه مـــــن جهـــــد 

ـــدفعك غيظـــك لـــذلك العـــر  حـــال المحصـــلة النهائيـــة  علـــى أى!  ضي
ــــــى هــــــل يجــــــب أن :  مــــــؤثرة ألنهــــــا تســــــتحث كــــــل زوج بالســــــؤال األت

تصــــاب زوجاتنــــا بالســــرطان حتــــى نفكــــر فــــى تعويضــــهن عــــن عطــــائهن 
؟ العنـــــوان مربـــــك فالصـــــداقة آخـــــر مـــــا يمكـــــن أن توصـــــف  ومعانـــــاتهن
هـــو فرصـــة كبـــرى :  ، رغـــم هـــذا فهـــو جـــوهر الفـــيلم بكلمـــة بـــه العالقـــة

  . ضائعة
   ٢/١انتهى الحب و 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٥مصر 
.  محمــــد مصــــطفى ســــامى:  ســــيناريو وحــــوار.  أفــــالم صــــوت الفــــن

.  علـــــى إســـــماعيل:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  ناديـــــة شـــــكرى:  مونتـــــاچ
  . حسن اإلمام:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير

ـــــــت أمــــــين محمــــــود ياســــــين ، حســــــين  ، محمــــــود المليجــــــى ، ميرف
، نبيــــــل  ، محيــــــى إســــــماعيل ، نبيلــــــة الســــــيد ، حســــــين عســــــر مــــــاماإل

  . ، عماد عبد الحليم ، مها ، محمد نجم الهجرسى
ــــــروس برصاصــــــة طائشــــــة ــــــت يوصــــــى  تصــــــرع الع ــــــى نفــــــس الوق ، ف
بعـــــد فتـــــرة تتحـــــرك عواطفـــــه .  األب عريســـــها برعايـــــة أختهـــــا الصـــــغرى

.  نحــــو الفتــــاة بينمــــا يكــــون لهــــا اهتمامــــات أخــــرى فــــى مجــــال الحــــب
مـــــــا عاطفيـــــــة باهتـــــــة بشـــــــكل عـــــــام رغـــــــم بعـــــــض التمثيـــــــل الجيـــــــد درا

  . باألخص من البطلة
  وبالوالدين إحسانا 

  ق م ١٢٠)  س/   لورد/  ت ( ١٩٧٦مصر 
حســــن عبــــد :  قصــــة.  أفــــالم مصــــر العربيــــة]  أفــــالم صــــوت الفــــن [

محمـــــــد :  حـــــــوار وســـــــيناريو.  ، محمـــــــد مصـــــــطفى ســـــــامى الوهـــــــاب
.  رشـــــيدة عبـــــد الســـــالم : مونتـــــاچ.  ، حســـــن اإلمـــــام مصـــــطفى ســـــامى
ــــــاظر ــــــد النــــــور:  مهنــــــدس المن أحمــــــد حســــــن :  موســــــيقى.  مــــــاهر عب

  . حسن اإلمام:  إخراج.  وحيد فريد:  مدير التصوير.  اإلمام
،  ، ســـــهير رمـــــزى ، كريمـــــة مختـــــار ، ســـــمير صـــــبرى فريـــــد شـــــوقى
ـــــة الســـــيد ـــــد ســـــيف ، محمـــــد صـــــبحى نبيل ـــــرى ، وحي ،  ، عمـــــر الحري
  . ، فاروق فلوكس ل بدر، نبي ، شفيق جالل محمد شوقى

إعــــــــاده مــــــــن حســــــــن اإلمـــــــــام وكاتبــــــــه محمــــــــد مصــــــــطفى ســـــــــامى 
.  ” غضـــــــب الوالـــــــدين “عامـــــــا  ٢٤لميلودراميتهمـــــــا الشـــــــهيرة قبـــــــل 

.  شـــاب يعمـــل بعـــد تخرجـــه فـــى الشـــركة التـــى يعمـــل بهـــا والـــده ســـاعيا
ــــزل اختالســــات بالعمــــل ــــدور .  ، ويشــــرد أســــرته ، وســــرقة حجــــة المن ت

، إال والديــــه اللــــذين تنكــــر لهمــــا بكـــــل  نتــــهاأليــــام وال يجــــد لرعايــــة اب
ــــا صــــارخة !  الطــــرق ــــؤثرة (ميلودرام ــــرأ م ــــد ) تُق ، لكــــن  ، مضــــمون جي

، ويصـــــعب أن يقنـــــع ســـــوى الجمهـــــور األقـــــل  األســـــلوب مباشـــــر جـــــدا
  ! ، وهو كثير وتكالب ألسابيع على دور العرض استعقادا

   ٢/١وتدور الدوائر 
Comme un Boomerang 

  ]  بالفرنسية [ق م  ١٠٢)   س/   ف  ( ١٩٧٧فرنسا 
Alain Delon. OSt: Jose Giovanni. CgrAdaptation: Alain 

Delon and Jose Giovanni. TechCnslt: Jerry Fisher. DPh: 
Pierre William Glenn. MCompAndCond: Georges Delerue. 
PMg: Ludmilla Goulian. ExcP: Ralph Baun. W and D: Jose 
Giovanni. 

[Alain Delon]. ¤. With: Carla Gravina. With: Bora Dell, 
Louis Julien, Christian de Tiuére, Manique Chaunette, 
Louisa Colpeyn, Jacques Rispal. Suzanne Fion, Pierre 
Maguelan; With the Participation of: René Kolldenoff. 
AndWith: Charles Vanel. 

للـــــــدفاع عــــــــن ابنــــــــه )  ! نعـــــــم أى مــــــــدى (أب يصـــــــل ألى مــــــــدى 
ــــــاره ضــــــحية لعصــــــابات المخــــــدرات ــــــل باعتب ،  مواقــــــف عنيفــــــة.  القات

ديلـــون أعظـــم فـــى صـــمته أكثـــر منـــه .  لكـــن اإليقـــاع لـــيس ســـريعا تمامـــا
، بجانــــب  ، مثــــل جرافينــــا الممثلــــون الثــــانويون ممتــــازون.  فــــى ثورتــــه

ظـــــر ان.  ، فــــى دور محــــامى كهـــــل غيــــر مبــــالى الممثــــل الكبيــــر فانيـــــل
  . ” األب الثائر “النسخة المصرية 

  وتضحك األقدار 
  ق م ١٠٠)   س/   بيتش (   ١٩٨٥مصر 
  . حسين عمارة:  إخراج

ــــــى ليلــــــى علــــــوى ،  ، ليلــــــى طــــــاهر ، يــــــونس شــــــلبى ، محمــــــد العرب
  . وحيد سيف

، لــــم تتميــــز فــــى أى شــــىء مــــن  ميلودرامــــا عاطفيــــة إجتماعيــــة ترقبيــــة
تنــــــتقم البطلــــــة .  ثريــــــة البطــــــل يخــــــون الحــــــب ويتــــــزوج أرملــــــة!  هــــــذا

  ! ، فتبلغ هى عنه بتدبير من يدفع األول لقتل زوجته
   ٢/١وتمت أقواله 

Case Closed 
  ق م ١٠٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٢مصر 

شـــــامل لإلنتـــــاج  ] دوالر فـــــيلم شـــــامل لإلنتـــــاج والتوزيـــــع الفنـــــى  [
ـــــــــد .  د:  قصـــــــــة وســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  والتوزيـــــــــع الفنـــــــــى فهمـــــــــى عب

ـــــــاچ.  مجـــــــدى الحســـــــينى:  ى التصـــــــويريةالموســـــــيق.  الســـــــالم :  مونت
المنـــــتج .  محمـــــود عبـــــد الســـــميع:  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم

.  يوســـــــف فرنســـــــيس:  إشـــــــراف فنـــــــى.  تـــــــاكفور انطونيـــــــان:  الفنـــــــى
  . مجدى محرم:  إخراج

، وداد  ، ســــــــــعيد صــــــــــالح ، صــــــــــفية العمــــــــــرى يحيــــــــــى الفخرانــــــــــى
ـــــاض الخـــــولى ، عـــــادل أمـــــين ، هيـــــام طعمـــــة حمـــــدى ريـــــا عـــــز ، ث ، ري
  . ، قدرية كامل ، عبد اهللا عبد العزيز ، محمد فايق عزب الدين

، عــــن معيــــد  حبكــــة غيــــر مبــــررة الــــدوافع وغيــــر مقنعــــة الشخصــــيات
،  جــــامعى يشــــترك مــــع قريــــب لــــه فــــى ســــرقة إحــــدى اللوحــــات الثمينــــة

ـــــه  ويهـــــرب بهـــــا للخـــــارج فعـــــال ، ويمـــــنح كـــــل األمـــــوال إلرضـــــاء زوجت
ـــــه ووقفـــــت بجـــــواره فـــــى مصـــــ ـــــه عنـــــدما تجهـــــض  اعبهالتـــــى أحبت ، لكن

  . زوجته ويقبض على شريكه يعود ليتقدم معترفا بجريمته
   ٢/١وتمضى األحزان 

  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٩مصر 
:  ســـــــيناريو.  بشـــــــير الـــــــديك:  قصـــــــة وحـــــــوار.  وكالـــــــة الجـــــــاعونى

:  مونتـــــاچ.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  مهنـــــدس المنـــــاظر.  مصـــــطفى محـــــرم
أحمــــــد :  إخــــــراج.  ســــــمير فــــــرج:  يرمــــــدير التصــــــو .  ســــــعيد الشــــــيخ

  . ياسين
ـــــة رزق ، محمـــــود ياســـــين نجـــــالء فتحـــــى ،  ، ســـــلوى صـــــادق ، أمين
  . ، نادية أرسالن ، نعيمة الصغير إبراهيم عبد الرازق

ـــــر  ـــــن مرضـــــها الخطي ـــــذها م ـــــب ومريضـــــة أنق ـــــين طبي ـــــة حـــــب ب عالق
يــــــتحطم كــــــل هــــــذا علــــــى صــــــخرة وشــــــاية ممرضــــــة .  أكثــــــر مــــــن مــــــرة

حبكـــــة الوشــــــاية ال تكفــــــى مبــــــررا .  حزينــــــة ، ويــــــؤدى لنهايــــــة منحرفـــــة
، أمـــــا األخطـــــاء فـــــى التفاصـــــيل  ، هـــــذا هـــــو أهـــــم العيـــــوب ألى شـــــىء

  ! الطبية فيبدو أن هدفها هو تسلية المتفرج
  وتمضى األيام 

  ق م ١٢٠)  س/    ف ( ١٩٨٠مصر 
:  قصـــــة وســـــيناريو وحــــــوار.  الشـــــرق األوســـــط لإلنتـــــاج الســـــينمائى

:  مونتـــــــاچ.  ميشـــــــيل المصـــــــرى:  موســـــــيقى تصـــــــويرية.  فيصـــــــل نـــــــدا
:  إخــــــراج.  عــــــادل عبــــــد العظــــــيم:  مــــــدير التصــــــوير.  فكــــــرى رســــــتم
  . أحمد السبعاوى
ـــــد شـــــوقى ـــــى ، ناهـــــد شـــــريف فري ـــــار ، محمـــــد العرب ،  ، كريمـــــة مخت

  . ، هناء ثروت فردوس عبد الحميد
طبيبــــة شــــابة تتالعــــب بــــرب األســــرة الــــذى رفــــض زواج ابنــــه اللــــذين 

مسلســــل االنتقــــام لنهايــــات مأســــاوية  ويــــودى.  أحبــــا بعضــــهما الــــبعض
  . ميلودراما تعليق اجتماعى تقليدية فاترة وغير مقنعة.  للجميع

  وثالثهم الشيطان 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٨مصر 

:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  جمــــــــال حمــــــــاد:  قصــــــــة.  أفــــــــالم االتحــــــــاد
نهــــاد :  مهنــــدس الــــديكور.  ، أحمــــد عبــــد الوهــــاب يوســــف فرنســــيس

:  مونتـــــــاچ.  جمـــــــال ســـــــالمة.  د:  ســـــــيقى التصـــــــويريةالمو .  بهجـــــــت
:  إخــــــراج.  محمــــــود نصــــــر:  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد العزيــــــز فخــــــرى

  . كمال الشيخ
، ســـــــعد  ، نبيـــــــل نـــــــور الـــــــدين ، ميرفــــــــت أمـــــــين محمـــــــود ياســـــــين

، ليلــــــــى  ، أحمــــــــد خمــــــــيس ، محمــــــــد وفيــــــــق ، ليلــــــــى طــــــــاهر أردش
  . ، هانم محمد ، محمد أبو حشيش ، أشرف فهمى مختار
امـــــا غمـــــوض نفســـــية مثيـــــرة وبارعـــــة التنفيـــــذ ككـــــل مـــــن أســـــتاذها در 

البطـــــــل ممثـــــــل مســـــــرحى ينـــــــدمج فـــــــى دور .  المصـــــــرى المتخصـــــــص
يفصـــــــل مـــــــن الفرقـــــــة ويتقـــــــدم للعـــــــالج .  هاملـــــــت حـــــــين يقتـــــــل أمـــــــه

، وطـــوال هـــذا تقـــف لجـــواره الفتـــاة التـــى تحبـــه وهربـــت ليلـــة  النفســـى
ـــه زفافهـــا مـــن أجلـــه ـــة تضـــع شـــبهاتها حول ـــر  ، خاصـــة وأن النياب فـــى أكث

ـــــة .  مـــــن جريمـــــة ـــــه أقـــــرب لرؤي ـــــة تجعـــــل الفـــــيلم كل ـــــر متوقع ـــــة غي نهاي
امـــــرأة  “فـــــيلم أوائـــــل الســـــتينيات المصـــــرى .  نفســـــية ترقبيـــــة لهاملـــــت

ـــــــة  ” وشـــــــيطان ـــــــدور حـــــــول شخصـــــــية رئيســـــــة مشـــــــابهة لكـــــــن بني ، ي
  . الغموض مختلفة

  وجاءت فى الخريف 
  ]  فـيديو  [ق م  ١٠٠)    ف ( ١٩٨٧مصر 
  . خليل شوقى:  إخراج

، نبيـــل  ، صـــبرى عبـــد المـــنعم ، ناهـــد جبـــر ، يســـرا عـــزت العاليلـــى
، تــــامر  ، فتحيــــة قنــــديل ، عهــــدى صــــادق ، حســــن حســــين الدســــوقى
  . المصرى

، مــــــؤثرة ال ســــــيما مــــــع وجــــــود هــــــذين  ميلودرامــــــا عاطفيــــــة مرهفــــــة
ــــــن .  النجمــــــين ــــــه أوالد م ــــــزوج ولدي ــــــب مت القصــــــة مكــــــررة حــــــب طبي

ــــــا ــــــا حتمي ــــــى تنتظــــــر موت ــــــا هــــــو النهايــــــة ال.  مريضــــــته الت ــــــد الحق جدي
  . فوق المتوسط كفيلم منتج للفـيديو مباشرة.  المفاجئة

  ☺ وخلق اهللا المرأة … 
… And God Created Woman 

  ق م ٩٢)   ت  ( ١٩٥٦فرنسا 
Aka: Et Dieu Créa la Femme (OTitle); And Woman… 

Was Created (SomeCountries) 
. M: Paul Misraki. E: . PD: Jean André. DPh: Armand 

Thirard. S: Roger Vadim, Raoul Lévy. P: Raoul Lévy. D: 
Roger Vadim. 

Brigitte Bardot, Curt Jurgens, Jean-Louis Trintignant, 
Christian Marquand, Georges Poujouly, Jane Marken, Paul 
Faivre, Jean Tissier. 

 تضـــــاهى لســـــنوات قبلهـــــا ، وذروة ال أشــــهر أفـــــالم بريچيـــــت بــــاردوه
وبعـــدها فـــى تقـــديم الجـــنس علـــى الشاشـــة بقـــدر فـــاحش مـــن االبتكـــار 

ــــود ثــــورة التحــــرر العالميــــة التــــى  الجــــامح ، وتحويــــل الســــينما لقــــوة تق
ـــــى التصـــــاعد بعـــــده لمـــــا ال يقـــــل عـــــن  ـــــا  ١٥اســـــتمرت ف ـــــل  (عام قوب

بغضـــــبة خاصـــــة مـــــن الكنيســـــة الكاثوليكيـــــة فـــــى حينـــــه ووصـــــفته هيئـــــة 
مخالفـــــــــة مفتوحـــــــــة لكافـــــــــة األخـــــــــالق  ‘بأنـــــــــه ’  فيلـــــــــق الحشـــــــــمة ‘

الفاتنــــة ذات الثمــــانى عشــــرة ربيعــــا يتقاتــــل مــــن أجلهــــا .  ) ’ المعروفــــة
الكهــــــل الثــــــرى يــــــذوب عشــــــقا :  الرجــــــال بــــــالمعنى الحرفــــــى للكلمــــــة

ـــأس لهـــا ـــال ي ـــدون چـــوان يالحقهـــا ب ـــذذ  ، ال ـــالجميع بتل ، وتطـــيح هـــى ب
ــــــى أن تجــــــد الطيــــــب  ال يعــــــرف الهــــــوادة ــــــان (، إل فهــــــو أول )  ترانتين

ـــه وتتزوجـــه إن الجـــوهر الجنســـى ينبـــع أساســـا مـــن رســـم .  رجـــل تلـــين ل
ـــــــه الطبيعـــــــة دســـــــتوره األوحـــــــد هـــــــو :  شخصـــــــية البطلـــــــة كـــــــائن خلقت

، ال تتـــــوانى عـــــن تلبيـــــة نـــــداء الجســـــد بكـــــل مـــــا يحملـــــه مـــــن  الحـــــب
، مــــع تجنيــــب كــــل القــــيم االجتماعيــــة  حســــية ورغبــــة وشــــهوات أصــــيلة
فلـــيس هنــــاك مــــا يمكــــن أن تســــمح ،  وغيـــر االجتماعيــــة مــــن حســــبانها
هــــذا يختلــــف جــــذريا عــــن معاصــــرتها  (لــــه بتلويــــث نقــــاء الطبيعــــة فيهــــا 

، لكنهــــا آخــــر مــــن يعلــــم  مــــاريلين مــــونرو التــــى خلقتهــــا الطبيعــــة أيضــــا
ـــز حقـــق للفـــيلم مـــذاقا .  ) ! هـــذا التصـــوير فـــى الموقـــع فـــى ســـان تروپي

ـــــزا ـــــاردوه جعـــــل مـــــن .  خاصـــــا متمي ـــــالغ الجـــــرأة لجســـــد ب والتصـــــوير ب
، حيــــث أخــــرج األفــــالم  الفــــيلم خبطــــة فوريــــة بمــــا فيهــــا أميركــــا نفســــها

الفرنســـــية مـــــن قاعـــــات العـــــرض الفنيـــــة النيـــــو يوركيـــــة الصـــــغيرة الرطبـــــة 
ـــــبالد ـــــر ال ـــــوار عب ـــــة األن ـــــرى متألق ـــــى دور العـــــرض الكب ـــــالم .  إل أول أف

ســـــنوات وإن  ٤فــــــاديم كموجـــــه وكـــــان قـــــد مضـــــى علـــــى زواجـــــه منهـــــا 
بطاقــــة العنــــوان تقــــول .  التــــالى للفـــيلموقـــع الطــــالق بينهمــــا فـــى العــــام 

ــــــام ــــــك األي ــــــة لتل ــــــة العالي ــــــة التجديفي ــــــز للطبيع ــــــق اهللا  ‘:  بمــــــا يرم خل
ـــــاردوه فــــــاديم اســـــتخدم !  ’ المـــــرأة لكـــــن الشـــــيطان خلـــــق بريچيـــــت ب

  . عاما ٣١ذات العنوان فى فيلم مختلف بعد 
   ٢/١وخلق اهللا المرأة … 

And God Created Woman 
  ق م ١٠٠ )  — ( ١٩٨٧أميركا 
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، لكـــــن ال عالقـــــة بـــــالفيلم األصـــــلى  نفـــــس الموجـــــه ونفـــــس العنـــــوان
الــــــذى كــــــان كالســــــية فوريــــــة وذروة لتقــــــديم الجــــــنس ولقيــــــادة شاشــــــة 
الســـــينما لـــــروح التحـــــرر التـــــى بـــــدأت تتفجـــــر لـــــتعم كـــــل العـــــالم مـــــن 

ـــــى آخـــــر الفكـــــرة األساســـــية .  الســـــتينيات منصـــــف الخمســـــينيات وحت
موجــــودة لكـــــن بــــدون ابتكـــــار وطزاجــــة قـــــوى الطبيعــــة التـــــى جســـــدتها 

المــــرأة هنــــا بـــــدون هــــذه الهالــــة التــــى ال يمكـــــن أن .  بريچيــــت بــــاردو
، إنمـــــا بـــــدت أكثـــــر عصـــــرية وواقعيـــــة ودنيويـــــة مـــــن أن تكـــــون  تتكـــــرر

مورنــــاى تمــــارس ذات العــــرى كســــجينة هربــــت مــــن .  أســــطورة جنســــية
ــــى  ، الســــجن ــــت فــــى ســــيارة ليمــــوزين تخــــص أحــــد السياســــيين ف وركب
ــــــــة  ــــــــو مكســــــــيكو (الوالي ــــــــر  ) ني ، وســــــــرعان مــــــــا يجــــــــد هــــــــذا األخي

، فــــــــى  نفســــــــه منجــــــــذبا نحوهــــــــا االنجــــــــذاب الخطــــــــر)  النچــــــــيلال (
ــــه نجــــارا شــــابا  ــــع في ــــذى تقن ــــت ال ــــأن يتزوجهــــا حتــــى )  ســــپانو (الوق ب

، فقــــــط بعــــــد أن تفاجئــــــه  تحصــــــل علــــــى إفــــــراج مبكــــــر مــــــن الســــــجن
ـــــــد مـــــــن نوعـــــــه بشـــــــرط ـــــــزواج ممارســـــــة :  فري أن ال يتضـــــــمن عقـــــــد ال
ويتواصـــــل لعبهـــــا بـــــالجميع بينمـــــا تعهـــــداتها الحقيقيـــــة تقبـــــع .  الجـــــنس

دى مورنــــــاى فــــــى حــــــد !  أن تصــــــبح مغنيــــــة روك:  فــــــى مكــــــان آخــــــر
، وقبــــل كــــل  ذاتهــــا جميلــــة حافلــــة بالحيويــــة والمكــــر ورســــم الخطــــط

،  للفــــــيلم، هــــــذا يــــــأتى بإيجابيــــــات نســــــبية  شــــــىء ذات إرادة صــــــلبة
لكـــــن التمســـــك بـــــالعنوان القـــــديم يمثـــــل ســـــالحا ذو حـــــدين فـــــى مثـــــل 

، وكلـــــــــود ليلـــــــــوش صـــــــــاحب الخبطـــــــــة الفرنســـــــــية  هـــــــــذه الحـــــــــاالت
، كــــــان أكثــــــر ذكــــــاء  ” رجــــــل وامــــــرأة “الرومانســــــية مشــــــابهة النجــــــاح 

وذلـــك قبـــل ’  فرصـــة أخـــرى… رجـــل آخـــر ‘عنـــدما ســـمى اعادتـــه لـــه 
  . أعوام من هذا الفيلم ١٠

  لعسل وسقطت فى بحر ا
  ق م ٩٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٧مصر 

ــــــد]  صــــــوت الحــــــب [ ــــــة عبي ــــــد :  قصــــــة.  أفــــــالم نبيل إحســــــان عب
.  ، صــــــالح أبــــــو ســــــيف وفيــــــة خيــــــرى:  ســــــيناريو وحــــــوار.  القــــــدوس

عمـــــــــر :  موســـــــــيقى.  عبـــــــــد المـــــــــنعم شـــــــــكرى:  مهنـــــــــدس المنـــــــــاظر
:  مــــــــدير التصــــــــوير.  رشــــــــيدة عبــــــــد الســــــــالم:  مونتــــــــاچ.  خورشــــــــيد

  . صالح أبو سيف:  جإخرا .  رمسيس مرزوق

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   للدعـاية واإلعالن

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين العربشارع جزيرة  ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت
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، فــــاتن  ، ســــمير غــــانم ، محمــــود ياســــين ، نبيلــــة عبيــــد ناديــــة لطفــــى
،  ، يــــونس شــــلبى ، عزيــــزة حلمــــى ، ليلــــى مختــــار ، راويــــة ســــعيد أنــــور

  . تحية كاريوكا ␡.  ، فتحية شاهين عمر الحريرى
تـــــــم إخفـــــــاء تحيـــــــة كاريوكـــــــا مـــــــن الملصـــــــقات بـــــــل ومـــــــن عنـــــــاوين 

ــــذاك،  ، فهــــى مفاجــــأة العــــرض البدايــــة إنهــــا .  أو هكــــذا أرادوا لهــــا آن
،  الســـــيدة العجـــــوز التـــــى ســـــاعدت البطـــــل الفقيـــــر فـــــى مطلـــــع حياتـــــه

المحـــور .  وصـــار مـــن الصـــعب انفصـــال جســـديهما منـــذ ذلـــك الحـــين
، وهـــــو الشـــــك والغيـــــرة لـــــدى نبيلـــــة عبيـــــد فـــــى أن حبيبهـــــا  األساســـــى

، لكـــن  ، منفـــذ بإتقـــان نســـبى كتابـــة وتمثـــيال علـــى عالقـــة بناديـــة لطفـــى
  . قى صعوبة تصديقهتب

  وضاع حبى هناك 
  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٢مصر 

ـــــــان]  األنـــــــوار [ أحمـــــــد :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم ريـــــــاض العري
ـــــــديكور.  جمـــــــال ســـــــالمة:  موســـــــيقى.  صـــــــالح ـــــــدس ال نهـــــــاد :  مهن
.  ســــعيد شــــيمى:  مــــدير التصــــوير.  أحمــــد متــــولى:  مونتــــاچ.  بهجــــت
  . على عبد الخالق:  إخراج

ــــــاف شــــــعيب همــــــىحســــــين ف ــــــال ، عف ــــــر ، زهــــــرة الع ،  ، ناهــــــد جب
  . ، سمية األلفى ، مريم فخر الدين ، ميمى جمال عماد حمدى

مـــــــن خـــــــالل قصـــــــة  ١٩٦٧محاولـــــــة للتعبيـــــــر عـــــــن هزيمـــــــة يونيـــــــو 
، لـــــــم تحقـــــــق إال نجاحـــــــا متوســـــــطا ســـــــواء جماهيريـــــــا أو  ميلودراميـــــــة

، وتظـــــل تجـــــوب كـــــل االنحـــــاء  يفقـــــد خطيبهـــــا فـــــى الحـــــرب.  نقـــــديا
فـــى مفاجـــأة غيـــر ســـارة بالنســـبة  ١٩٧٣عثـــر عليـــه بعـــد حـــرب حتـــى ت
نفـــس حبكـــة فقـــد الـــذاكرة لـــنفس الموجـــه فـــى العـــام الســـابق فـــى .  لهـــا

  . ” مسافر بال طريق “
  وعاد الحب 

  ق أأ ٩٠)   س ( ١٩٦٠مصر 
  . فطين عبد الوهاب:  إخراج

، محمـــــــد  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، ســـــــامية جمـــــــال أحمـــــــد مظهـــــــر
  . حمد  رضا، م ، سعيد خليل توفيق

، فتتـــــزوج هـــــى مـــــن صـــــاحب الملهـــــى الـــــذى  خـــــالف بـــــين حبيبـــــين
يمـــوت الـــزوج ويعـــود .  ، ويظـــل هـــو مـــديرا لبيـــزنس زوجهـــا يعمـــل فيـــه
.  ، لكـــــن فجـــــأة يتضـــــح أنـــــه أدعـــــى المـــــوت بهـــــدف االنتقـــــام الحـــــب

ـــــا واالستعراضـــــات ـــــديا والميلودرام ـــــيط مـــــن الكومي ـــــرة هـــــى  خل ، األخي
  ! أفضل شىء بالطبع

  وعادت الحياة 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٦مصر 

إبــــــــراهيم :  قصــــــــة.  أفــــــــالم جــــــــالل]  الهيئــــــــة العامــــــــة للســــــــينما [
:  مونتــــــاچ.  محمــــــد مصــــــطفى ســــــامى:  ســــــيناريو وحــــــوار.  الــــــوردانى

مــــدير .  أنســــى أبــــو ســــيف:  مهنــــدس المنــــاظر.  صــــالح عبــــد الــــرازق
  . نادر جالل:  إخراج.  سمير فرج:  التصوير

ــــــــور الشــــــــريف ، ناهــــــــد  ، عمــــــــاد حمــــــــدى مرشــــــــدى، ســــــــهير ال ن
ـــــدقن شـــــريف ـــــق ال ، ميمـــــى  ، محمـــــد شـــــوقى ، نعيمـــــة الصـــــغير ، توفي
، جمــــــال  ، ليلــــــى فهمــــــى ، ســــــهير صــــــبرى ، وحيــــــد ســــــيف جمــــــال

، عبــــــــد الغنــــــــى  ، ســــــــيف اهللا مختــــــــار ، محمــــــــد حمــــــــدى إســــــــماعيل
،  ، عمـــــرو العشـــــرى ، ميرفــــــت كـــــاظم ، مصـــــطفى الشـــــامى النجـــــدى

  . ، نيللى فؤاد حت جمال، مد ، هشام العشرى عصام العشرى
، لكـــــــن بـــــــال تميــــــــز  ميلودرامـــــــا إنســـــــانية جيـــــــدة التمثيـــــــل وككـــــــل

،  زوجـــــان منفصــــالن يهـــــرب ابنهمـــــا مــــن المدرســـــة الداخليـــــة.  خــــاص
  . ، وتعود الحياة فى النهاية ، فيبدآن البحث عنه وينحرف

  والعدالة للجميع 
…and justice for all. 

  ق م ١١٩)  س/   ت  ( ١٩٧٩أميركا 
Columbia. Er: John F. Burnett, A.C.E. CDd: Ruth Myers. 

M: Dave Grusin. Something Funny Goin’ on: M: Dave 
Grusin; Lyr: Alan & Marilyn Bergman; Sung: Zack Sanders 
and the N.Y. Jailhouse Ensemble. PMg: Larry deWaay. 
PDd: Richard MacDonald. DPh: Victor J. Kemper. A.S.C. 
ExcP: Joe Wizan. W: Valerie Curtin & Barry Levinson. P: 
Norman Jewison & Patrick Palmer. D: Norman Jewison. 

<Al Pacino. ¤. Str: Jack Warden. John Forsythe. And Lee 
Strasberg.> Co-Str: Jeffrey Tambor. Christine Lahti. Sam 
Levene. Robert Christian, Thomas Waites. Larry Bryggman, 
Craig T. Nelson, Dominic Chianese.<  ↑ Ftr: Victor 
Arnold, Vincent Beck, Michael Gobran, Baxter Harris, Joe 
Morton, Alan North, Tom Quinn, Beverly Sanders, Connie 
Sawyer, Charles Silbert, Robert Symonds. 

ـــــة المضـــــمون أحـــــد أجـــــود النمـــــاذج ا ـــــة للســـــينما عالي هـــــذا  (لممكن
أســــــلوب واقعــــــى مــــــع .  ) األخيــــــر كفيــــــل بشــــــدة أن يفســــــد أى فــــــيلم

لمســــــات مجروســــــة مــــــن الكوميــــــديا الســــــوداء تــــــروى قصــــــة قــــــانونى 
ينتهـــــى األمـــــر بـــــاثنين مـــــن موكليـــــه الشـــــبان البؤســـــاء بالقتـــــل )  محـــــام (

فـــــــى الســـــــجن أو االنتحـــــــار أساســـــــا بســـــــبب تعنـــــــت أحـــــــد القضـــــــاه 
بـــــالتوازى مـــــع هـــــذا يجـــــد البطـــــل .  و الطبقـــــات الـــــدنياالســـــاديين نحـــــ

نفســــه مجبــــرا علــــى الــــدفاع عــــن هــــذا القاضــــى نفســــه بتهمــــة اغتصــــاب 
، وإال شــــطب مــــن ســــجالت النقابــــة ألنــــه ذات مــــرة أنقــــذ  فتــــاة قاصــــر

، والتـــــى يمكـــــن اآلن  رهـــــائن بابالغـــــه عـــــن هويـــــة الســـــفاح المختطـــــف
ـــــــة ـــــــة لألمان ـــــــا خيان ـــــــدى ســـــــوف يصـــــــل.  اعتبارهـــــــا مهني هـــــــذا  ألى م

، وهـــو الـــذى يعتقـــد أن  القـــانونى فـــى الـــدفاع عـــن القاضـــى المنحـــرف
ــــة ــــه هــــو العدال ــــذ القــــوانين أو كســــب  هــــدف مهنت ــــيس مجــــرد تنفي ، ول

فكــــــرة أن العدالــــــة ليســــــت أحــــــد أهــــــداف النظــــــام القــــــانونى .  النقــــــود
، ومنفــــــذة بإتقــــــان  معبــــــر عنهــــــا هنــــــا بقــــــوة دراميــــــة وابتكــــــار أخــــــاذين

خيــــوط فرعيــــة ال تقــــل .  يســــا وداعمــــاملفــــت ال ســــيما مــــن التمثيــــل رئ
أســــــــــرا منهـــــــــــا عالقــــــــــة البطـــــــــــل بجــــــــــده الكهـــــــــــل فاقــــــــــد الـــــــــــذاكرة 

وهــــــو )  وورديــــــن (والقاضــــــى ذو الميــــــول االنتحاريــــــة )  ستراســــــبورج (
ـــا   ـــه بهـــذا يكظـــم ســـخطا داخلي ـــدو أن قـــاض شـــريف وصـــديق للبطـــل ويب

  . كبيرا على مهنته
AAN: A (Pacino); SWDirectly for the Screen. 

  ولدى وفديت 
  ]  فـيديو  [ق م  ١٤٠)    ف ( ١٩٨٦مصر 
  . صفوت القشيرى:  إخراج

، صـــــبرى عبـــــد  ، عمـــــاد رشـــــاد ، إلهـــــام شـــــاهين فـــــاروق الفيشـــــاوى
  . ، عزة كمال العزيز

ــــة ــــة وعاطفي شــــقيق أصــــغر يتمــــرد علــــى األســــرة .  ميلودرامــــا اجتماعي
يمــــوت وتضـــــطر األســـــرة .  الثريــــة ويهـــــرب ليتـــــزوج فتــــاة فقيـــــرة يحبهـــــا

ــــم قصــــة مــــا تتحملــــه مــــنهم وقصــــة عالقتهــــا مــــع ألحضــــار  ها وطفلهــــا ث
  . األخ األكبر

   ٢/١وقيدت ضد مجهول 
  ق م ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٨١مصر 

فهــــــــيم :  مهنــــــــدس المنــــــــاظر.  هــــــــابى فــــــــيلم ] صــــــــوت الحــــــــب [
كمــــــال :  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد العزيــــــز فخــــــرى:  مونتــــــاچ.  حمــــــاد
  . مدحت السباعى:  قصة وإخراج.  عيد

، محســـــــن  ، صـــــــفية العمـــــــرى ، عـــــــزت العاليلـــــــى محمـــــــود ياســـــــين
ــــاتم ســــرحان ــــدر ، هي ــــل ب ــــل الهجرســــى ، نبي ــــل الحلفــــاوى ، نبي ،  ، نبي

ــــــب ــــــد المــــــنعم أحمــــــد رات ــــــة عب ــــــاوى ، علي ، أحمــــــد  ، محمــــــود القلع
  . ، سهير شلبى سمير

، وأفضــــــلها حتــــــى ســــــنوات عديــــــدة  أول أفــــــالم مــــــدحت الســــــباعى
، ومــــؤثرة  وع ومبتكــــرة، ذكيــــة الموضــــ فانتازيــــا نقديــــة ســــاخرة.  الحقــــة

ـــــت ـــــى نفـــــس الوق ـــــة ف ـــــدى شـــــرطة ريفـــــى بســـــيط.  وقوي ، تحـــــدث  جن
،  فيرســــلونه لحراســــة األهرامــــات.  ســــرقات فــــى كــــل مكــــان ينقــــل إليــــه

عشـــــرات المفارقـــــات تتـــــوالى بشـــــكل  ! فيســـــرق أيضـــــا الهـــــرم األكبـــــر
، اعتبــــر وقتهــــا احتجاجــــا جريئــــا  والنهايــــة ســــرقة نهــــر النيــــل .  ممتــــع

  ! السادات فى نقل مياهه إلسرائيلعلى تفكير الرئيس 
   ٢/١وكان الحب 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٤مصر 
، ســـــــيف الـــــــدين  فيصـــــــل نـــــــدا:  قصـــــــة وســـــــيناريو.  فريـــــــدم فـــــــيلم

ـــــــى الزرقـــــــانى:  حـــــــوار.  شـــــــوكت ـــــــاچ.  عل .  حســـــــين عفيفـــــــى:  مونت
كمــــــــال  :  مــــــــدير التصــــــــوير.  عمــــــــر خورشــــــــيد:  موســــــــيقى تصــــــــويرية

  . حلمى رفلة:  إخراج.  كريم
ــــــــارودىشــــــــ ــــــــد ، حســــــــن يوســــــــف مس الب ــــــــة عبي ، يوســــــــف  ، نبيل
  . ، مريم فخر الدين ، عماد حمدى شعبان

ــــــى تعشــــــق  زوجــــــة تخــــــون ــــــأن أختهــــــا هــــــى الت ــــــوحى لزوجهــــــا ب ، وت
وحـــــين يصـــــر البطـــــل علـــــى زواجهمـــــا تشـــــتعل غيرتهـــــا مـــــن .  صـــــديقها

ــــة داميــــة.  أجــــل هــــذا الصــــديق ــــأتى نهاي درامــــا عاطفيــــة مــــن الفتــــرة .  ت
  ! ) كما ال كيفا بالطبع (ة الذهبية لحلمى رفل
  وكان وهما 

  ق م ١٢٢)    ف/  ت ( ١٩٨٨السعودية 
.  ريـــــــاض العريـــــــان:  قصـــــــة.  الشـــــــركة العربيـــــــة لإلنتـــــــاج اإلعالمـــــــى

  . أحمد خضر:  سيناريو وإخراج
، أحمــــــــد  ، وجـــــــدى العربـــــــى ، ليلـــــــى علـــــــوى صـــــــالح ذو الفقـــــــار

 ، ، شـــــادية عبـــــد الحميـــــد ، صـــــالح رشـــــوان ، ناهـــــد ســـــمير الجزيـــــرى
  . يحيى الشاذلى

ــــة الطــــول ــــا عاطفيــــة بالغ ــــة بدائيــــة درام خريجــــة الجامعــــة .  ، وتعليمي
، وتتــــزوج  التـــى تبتعـــد عـــن طموحـــات حبيبهــــا الماديـــة غيـــر المشـــروعة

ــــــور الجــــــاد ــــــودى بهــــــا  صــــــاحب العمــــــل الوق ، لكــــــن الحــــــب األول ي
  . للطالق

   ٢/١وال عزاء للسيدات 
  ق م ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٩مصر 

ــــــي [ ــــــى]  لمهــــــيمن ف ــــــالم حســــــن واف ــــــت:  قصــــــة.  أف ــــــا ثاب .  كاتي
:  حــــــوار.  ، كاتيــــــا ثابــــــت ، بركــــــات ســــــمير عبــــــد العظــــــيم:  ســــــيناريو

:  مهنــــدس الــــديكور.  هــــانى شــــنودة:  موســــيقى.  ســــمير عبــــد العظــــيم
ـــــاچ.  نهـــــاد بهجـــــت ـــــد الســـــالم:  مونت ـــــدير التصـــــوير.  رشـــــيدة عب :  م

  . بركات:  إخراج.  وحيد فريد
ــــة ــــاتن حمام ــــى، عــــزت الع ف ــــب اليل ــــل رات ،  ، نعيمــــة وصــــفى ، جمي

،  ، أســـــامة عبـــــاس ، ناهـــــد جبـــــر ، عزيـــــزة راشـــــد عبـــــد الـــــوارث عســـــر
، كـــــــوثر  ، أحمـــــــد خمـــــــيس ، حســـــــين الشـــــــربينى ميرفـــــــت الجنـــــــدى

  . ، انجى سليم ، ليلى فهمى ، إبراهيم نصر شفيق
،  عــــــن قصــــــة تتميــــــز بالحساســــــية والــــــوعى النســــــائى لكاتيــــــا ثابــــــت

لرقيــــق لســــيدة الشاشــــة زوج متطلــــع يطلــــق يــــأتى هــــذا الفــــيلم النــــاجح ا
يحبهـــــــا رئـــــــيس تحريـــــــر .  ، تكـــــــافح وتعمـــــــل لتربيـــــــة ابنتهـــــــا البطلـــــــة
، لكـــــــن الـــــــزوج األول يظهـــــــر مـــــــن جديـــــــد ليكـــــــاد يــــــــدمر  الجريـــــــدة
، لكــــن مـــا يعيــــب التوجيــــه  أداء حــــزين مرهــــف لفـــاتن حمامــــة.  حياتهـــا

  . ، مما قد يعطى إنطباعا عاما بالملل هو عدم كثافة المشاهد
  فى األحالم  وال
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى  [ق م  ٩٠)  ت ( ١٩٩٨مصر 

ـــــــــــزيون  ــــــــــالم المصــــــــــرى [اتحــــــــــاد اإلذاعــــــــــة والتليف قصــــــــــة .  ] أف
ســــــعيد عبــــــد :  إخــــــراج ↔.  إبــــــراهيم عزقالنــــــى:  وســــــيناريو وحــــــوار

  . اهللا
، حســــــــين  ، تهــــــــانى راشــــــــد ، محمــــــــود الجنــــــــدى ســــــــمية األلفــــــــى

  . الشربينى
، وتـــــرفض  التها عـــــالج ضـــــحايا الحـــــبطبيبـــــة نفســـــية تـــــؤمن أن رســـــ
يعــــرض عليهــــا شــــاب متلعــــثم يســــير .  هــــى نفســــها الوقــــوع فــــى الحــــب

ــــات أمــــه ــــدخل عيادتهــــا  دومــــا حســــب رغب ــــدبير مــــن أســــرتها ي ــــم بت ، ث
أن كــــل مــــن قابلنــــه وقعــــن فــــى  (طبيــــب شــــاب جــــرئ مــــدعيا المــــرض 

ـــه ـــك بهـــدف حـــل أزمتهـــا ) حب ،  يقـــع هـــو فـــى حبهـــا والعكـــس.  ، وذل
ور حــــــاالت مرضــــــاها اآلخــــــرين إلــــــى حــــــدوث مــــــا  إلــــــى أن يــــــؤدى تطــــــ

شخصـــــيات غيـــــر مقنعـــــة فــــــى .  ’ وال فـــــى األحــــــالم ‘كانـــــت تعتبـــــره 
معالجــــــة متوســــــطة فــــــى كــــــل شــــــىء بمــــــا فيــــــه الكوميــــــديا التــــــى تــــــدور 

  .  المعالجة فى أجوائها

   ٢/١وال من شاف وال من درى 
  ق م ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٨٣مصر 
  . نادر جالل:  إخراج

، عقيلــــــة  ، إبـــــراهيم الشــــــامى ، معــــــالى زايــــــد إيمـــــان،  عـــــادل إمــــــام
ـــــــب ـــــــى الشـــــــريف ، محمـــــــود القلعـــــــاوى رات ،  ، صـــــــالح نظمـــــــى ، عل

  . ، نادية عزت أحمد راتب
ـــــة قديمـــــة  ـــــى بالمصـــــادفة بزميل ـــــان الـــــذى يلتق ـــــاريخ الغلب ـــــدرس الت م

وتـــــدريجيا يكتشـــــف المهنـــــة المطلـــــوب منـــــه القيـــــام .  ثريـــــة جـــــدا اآلن
، ويحــــــل مشــــــكلة  ا كعــــــاهرة راقيــــــة، وزوج يســــــتر عملهــــــ قــــــواد.  بهــــــا

،  فــــــيلم جــــــذاب جــــــدا.  وينتهــــــى األمــــــر بقتلهــــــا وعشـــــيقها!  الجنـــــين
لكنــــه كمضــــمون لــــيس إال متــــاجرة بموجــــة أفــــالم االنفتــــاح االقتصــــادى 

ومعـــــه لـــــن تفتقـــــد أى شـــــىء مـــــن مغريـــــات الســـــينما .  والثـــــراء الســـــريع
  ! المصرية

   وال يزال التحقيق مستمرا 
  ق م ١٢٠)   س/  لورد ( ١٩٧٩مصر 

ـــــالم النصـــــر [ إحســـــان عبـــــد :  قصـــــة.  أفـــــالم أشـــــرف فهمـــــى]  أف
ــــــدوس ــــــديك:  حــــــوار.  مصــــــطفى محــــــرم:  ســــــيناريو.  الق .  بشــــــير ال

جمــــــــال .  د:  موســــــــيقى.  مــــــــاهر عبــــــــد النــــــــور:  مهنــــــــدس المنــــــــاظر
ـــــد العزيـــــز فخـــــرى:  مونتـــــاچ.  ســـــالمة عصـــــام :  مـــــدير التصـــــوير.  عب
  . أشرف فهمى:  إخراج.  فريد

، ليلـــــــى  ، محمـــــــود عبـــــــد العزيـــــــز ، نبيلـــــــة عبيـــــــد محمـــــــود ياســـــــين
، علـــــــى  ، نـــــــوال فهمـــــــى ، توفيـــــــق الـــــــدقن ، ملـــــــك الجمـــــــل حمـــــــادة
  . الجندى

، فـــــــى أحـــــــد أفضـــــــل منتجـــــــات  حـــــــوار صـــــــاروخى وإيقـــــــاع الهـــــــث
ــــــائى مصــــــطفى محــــــرم ــــــديك .  أشــــــرف فهمــــــى/  الثن وكتــــــب بشــــــير ال

ــــد الــــدوس القصــــة .  حــــوار ســــيناريو محــــرم المــــأخوذ عــــن إحســــان عب
، بعــــد عــــودة  لزوجــــة تنفــــر مــــن زوجهــــا المــــدرس الجــــاد مثيــــرة أصــــال

ــــروة مــــن الخــــارج ــــديم بث ــــى المكشــــوف .  صــــديقه الق ــــدأ اللعــــب عل يب
ـــل الصـــديق ـــى قت ـــزوج والزوجـــة عل ـــة تخطـــيط ال ـــة  والنهاي ، لكـــن الحقيق

  . أن للزوج تخطيطه الخاص جدا بخالف هذا
   ٢/١يبقى …ولكن شيئا ما 

  ق م ١٠٠)  س/   الدقى/  ت ( ١٩٨٤مصر 
  . “  يبقى…لكن شيئا ما  ”:  عض مواد الدعايةب

أحمد :  سيناريو وحوار.  فتحى أبو الفضل:  قصة.   شدا فيلم
:  الموسيقى التصويرية.  ماهر عبد النور:  مهندس الديكور.   صالح

وحيد :   مدير التصوير.  رشيدة عبد السالم:   مونتاچ.  جمال سالمة
  .  محمد عبد العزيز:  إخراج.  فريد

، على  ، سعيد صالح  ، نورا  ، محمود عبد العزيز ة كاملمديح
  . ، أمل إبراهيم ، قدرية كامل ، نادية عزت  ، سامى العدل الشريف

ــــداعى  ــــق ال ــــأتى هــــذا العمــــل الرقي ــــو الفضــــل ي ــــة لفتحــــى أب عــــن رواي
.  ، والمــــدين الجتيــــاح القــــيم الماديــــة لهمــــا ببســــاطة للشــــرف والحــــب

مـــــود عبـــــد العزيـــــز ومديحـــــة  مح (نصـــــاب ظريـــــف وخليلتـــــه الشـــــهوانية 
المغزى ـ  ، تــــــأتى فــــــى طريقهمــــــا فتــــــاة ثريــــــة بســــــاق واحــــــدة  ) كامــــــل

ــــورا (واضــــح  ــــى البطــــل.  ) ن ــــه  تلمــــع فــــى عين ــــق ب ــــى تث ، يطاردهــــا حت
ــــه الصــــديقة القديمــــة وينكشــــف .  وتمنحــــه كــــل شــــىء وتتزوجــــه تالحق

  ! يبقى…، لكن شيئا ما  أمرهما
  ولو بعد حين 

  ]  ڤيديو  [م ق  ١٠٠)  ماركو ( ١٩٨٤مصر 
  .  يس إسماعيل يس:  إخراج

،   ، حسن حسنى ، سعيد عبد الغنى ، ناهد يسرى حسين فهمى
  . صالح نظمى

تأخــــــذ واحــــــدة مــــــن أشــــــهر .  ميلودرامــــــا غمــــــوض متوســــــطة اإلثــــــارة
ــــات الســــينمائية ــــاح جريمــــة قتــــل:  التركيب ، كــــل األصــــابع تشــــير  االفتت

أن هنــــاك  ، ويتضــــح ، ينكــــر تمامــــا لشــــخص واحــــد ســــعيد عبــــد الغنــــى
ـــــرتبط بالجريمـــــة ـــــر مـــــن خـــــيط يمكـــــن أن ي حســـــين فهمـــــى هـــــو .  أكث

  . ، وال مذاق مميز للعمل ككل المحقق
  ومضى قطار العمر 

  ق م ١٢٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٧٥مصر 
نيو ستار ]   الهيئة العامة للسينما المتحدة للسينما   [
، فريد  وهابأحمد عبد ال:  سيناريو وحوار.  فريد شوقى:  قصة  . فيلم
:  الموسيقى التصويرية.  فكرى رستم:  مونتاچ.   ، عاطف سالم شوقى

  .  عاطف سالم:  إخراج.   وحيد فريد:  مدير التصوير.   عمر خورشيد
،   ، حمدى حافظ ، نورا ، سمير صبرى ، ناهد شريف فريد شوقى
، عزة   ، زوزو ماضى  ، عماد حمدى  ، وحيد سيف  كريمة مختار

  .  كمال
، ومنفــــذ بإقنــــاع وقــــوة تخففــــان  مــــاعى حــــاد عــــن الطبقــــاتفــــيلم اجت

ـــــــة الصـــــــارخة ـــــــن باشـــــــا مســـــــتهتر.  لحـــــــد مـــــــا فكرتـــــــه الميلودرامي ،  اب
، فــــإذا بــــه  يرتكــــب جريمــــة قتــــل فيقنعــــون البــــواب البســــيط بــــاالعتراف

بعــــــد هـــــذا يعتــــــدى الشــــــاب علـــــى الزوجــــــة فتنتحــــــر .  يســـــجن مؤبــــــدا
يســـــعى ، وحـــــين يخـــــرج البـــــواب  وتحتـــــرف إحـــــدى البنـــــات الـــــدعارة

ــــة.  لالنتقــــام ــــة مؤجلــــة لمشــــهد النهاي ــــد شــــوقى !  الفواجــــع الحقيقي فري
وناهـــــــد شـــــــريف معـــــــا يعنيـــــــان الكثيـــــــر مـــــــن التمثيـــــــل الجيـــــــد بطبيعـــــــة 

  . الحال
  ومن الحب ما قتل 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٨مصر 
فيصل :  قصة وسيناريو وحوار.   چيبكو]  أفالم إيهاب الليثى  [
.   إبراهيم صالح:  مدير التصوير.  حسين أحمد:  مونتاچ.   ندا

  . حسام الدين مصطفى:  إخراج
، مشيرة  ، عزيزة راشد  ، مجدى وهبة ، حسن فهمى نجوى إبراهيم

،    ، جمال إسماعيل ، صبرى عبد العزيز  ، حسين الشربينى إسماعيل
  .  كوثر شفيق



٣٨٣  

ــــذكر أفــــالم كــــوارث الطــــائرات ــــد.  هــــل ت ــــة للتقلي ــــاك محاول .  إن هن
العشــــيق يقتــــل الــــزوج !  عتان مــــن القصــــص األخــــرىفقــــط يســــبقها ســــا

تهــــــرب .  ، وحــــــين تكتشـــــف الحقيقــــــة يهـــــددها ويتـــــزوج مــــــن الزوجـــــة
ــــى تعمــــل  ــــتن الطــــائرة الت ــــى م ــــر عل ــــاء األخي ــــأتى اللق ــــى ي فيطاردهــــا حت

  ! مضيفة بها
  ونسيت أنى امرأة 

  ق م ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٩٤مصر 
سيناريو .  وسإحسان عبد القد:  قصة.  اتحاد اإلذاعة والتليڤزيون

:  مونتاچ.   هانى مهنا:  الموسيقى التصويرية.   عاطف بشاى:  وحوار
  .  عاطف سالم:  إخراج.  غنيم بهنسى:  مدير التصوير.   سلوى بكير
،  ، حسن كامى  ، غادة نافع ، سمير صبرى ، فؤاد المهندس ماجدة

  .  ، أشرف سيف  زيزى مصطفى
وماجــــدة وعــــاطف  إحسان عبــــد القـــدوسـ  تنكـــر مــــروع مـــن الجميــــع 

ببســـاطة .  لتـــاريخهم المشـــهود فـــى الـــدفاع عـــن حريـــات المـــرأة ـ  سالم
ـــــــــات  ـــــــــيم رفيع ـــــــــات التعل ـــــــــع نمـــــــــاذج النســـــــــاء عالي ـــــــــون أن جمي يقول

، كـــــن  المناصــــب قويـــــات الشخصــــية الالتـــــى قــــدمونهن لعقـــــود طويلــــة
ال ينســــــــين أنهــــــــن  ’مخطئــــــــات وكــــــــان يجــــــــب أن يلــــــــزمن بيــــــــوتهن و

ــــالم يجــــاتيفببســــاطة هــــو الصــــورة الن!  ‘ نســــاء ــــك األف ــــن كــــل تل :  م
،  أســــــتاذة جامعيــــــة وعضــــــو مجلــــــس شــــــعب وناشــــــطة سياســــــية معـــــــا

ينتهـــى بهـــا الفـــيلم وحيـــدة منهـــارة بعـــد أن تركهـــا زوجـــان علـــى التـــوالى 
علـــــى ‘  ســـــت بيـــــت ’األول مـــــدير بنـــــك يتـــــزوج  (النشـــــغالها عنهمـــــا 

طريقــــــة ثالثيــــــة نجيــــــب محفــــــوظ لكــــــن بعــــــد دمــــــج شخصــــــية الزوجــــــة 
ــــد داخــــل ال ــــة لطفــــىآمــــال زاي ــــر  راقصــــة نادي ــــانى فطبيــــب كبي ، أمــــا الث

!  ، وزواج ابنتهـــــا الوحيـــــدة ) ! يفـــــر تاركـــــا البيـــــت فـــــى مشـــــهد النهايـــــة
ال بــــــأس بغــــــادة نــــــافع أول .  ، ال شــــــىء مثيــــــر فنيــــــا ال شــــــىء مقنــــــع

ـــرة مـــن أمهـــا فـــى الحقيقـــة أيضـــا ماجـــدة أفالمهـــا ،  ، وســـبقته دعايـــة كبي
ــــى تبنــــت هــــذه القصــــة لســــنوات طويلــــة ــــارة أخــــرى تبنتهــــا  ، أو والت بعب

  . مع سبق اإلصرار والترصد
  ويبقى الحب 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٨٧مصر 
  . يوسف شرف الدين:  إخراج

، محمد   ، إجالل زكى ، فؤاد بخش ، سهير رمزى فريد شوقى
، يوسف   ، فتحية شاهين ، محمد بخش  ، مريم فخر الدين  خيرى
جاد :  ، والطفل جلفون ، محمد ، كوثر رمزى ، خالد خطاب  العسال

  . أبو رجيلى
،  الممثـــــل والمنـــــتج الســـــعودى بخـــــش فـــــى أول تجربـــــة مـــــن نوعهـــــا

ــــــأموال ســــــعودية ــــــيلم مصــــــرى ب ــــــاج مباشــــــر وكامــــــل لف مهمــــــا .  أى إنت
ـــــة ـــــن تصـــــل للحقيق ـــــن رداءة فل ـــــا.  توقعـــــت م ـــــة تمام :  فالقصـــــة روتيني

ــــــزنس ســــــعودى يقــــــع فــــــى حــــــب مصــــــرية ، وتنهــــــى مشــــــاكل  رجــــــل بي
ـــــزواج بمصـــــرع الط ـــــار األم لكـــــن يبقـــــى الحـــــبال مشـــــاهد .  فـــــل وانهي

ـــــــل  ـــــــك مباشـــــــر وتمثي مطولـــــــة مـــــــن الفلكلـــــــور الســـــــعودى وحـــــــوار ركي
  . دون المتوسط‘  عائلى ’

  ويبقى الحب دائما 
  ]  ڤيديو  [ق م  ١٠٠)   الباشا ( ١٩٨٧مصر 

:  قصة وسيناريو وحوار.   ] اللبنانية للتجارة واالستثمار السينمائى  [
:  إخراج.  ضياء المهدى:  مدير التصوير.  محمد عبد السالم شعبان

  . مجيدة نجم
،  ، محمود القلعاوى  ، حسين الشربينى ، هناء ثروت  مصطفى فهمى

  . ، إحسان القلعاوى ، كريمة الشريف  عادل شريف
،  ، تــــنجح الحمــــاة فــــى تعميــــق خــــالف مــــا بينهمــــا زوجــــان ســــعيدان

لطفلـــة هــــو مـــا ســــتفعله هـــذه ا.  ينتهـــى بالمحـــاكم ونـــزاع حــــول الطفلـــة
، علــــى األقـــــل باعتبارهــــا محاولــــة للتنويــــع فـــــى  القيمــــة الطيبــــة للفــــيلم

ــــاس  ــــك باقتب المواضــــيع المحــــدودة فــــى حينهــــا للســــينما المصــــرية وذل
 بعــــــــض مــــــــن ثيمــــــــات األفــــــــالم األجنبيــــــــة وبالتحديــــــــد هنــــــــا سلســــــــلة

  . ‘ مصيدة اآلباء ’
  وا إسالماه 

  ق م ١٢٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٦١مصر 
على أحمد :  قصة.   ؛ العربية للسينما والسينما مصر للتمثيل

.  يوسف السباعى:   حوار.  روبرت أندروز:   سيناريو.  باكثير
نجيب :  ؛ اإلكسسوار  حبيب خورى:  إكسسوار المعارك الحربية

تصميم المالبس ومهندس .   عثمان حسين:  ؛ منفذ المناظر خورى
محالت تيجارو :   قام بعمل المالبس.   شادى عبد السالم:  المناظر

.  ، أحمد جاسر  كريكور:  تسجيل الحوار.   إيطالياـ  روما ـ  الفاروس 
المؤثرات .   فرقة رضا:  ؛ الراقصات على إسماعيل:  موسيقى الرقصة

:  الموسيقى التصويرية.  إيطالياـ  نيس فيلم روما :   الصوتية والمكساچ
:  مونتاچ >؛  ألبير نجيب:  أشرف على المونتاچ.  چون ستالرى
.  رمسيس نجيب:  إنتاج.   وحيد فريد:  مدير التصوير.   < علوى فايد

  .  > أندرو مارتون:   إخراج <
رشدى .   فريد شوقى.  مع أحمد مظهر.   ¤.   لبنى عبد العزيز

تحية  :  باالشتراك مع.  محمود المليجى.   عماد حمدى.  أباظة
، نعيمة  كيمزوزو حمدى الح.  عباس فارس.   حسين رياض.  كاريوكا
،   ، محمد حسن ، نظيم شعراوى ، نوسة حسن محمد صبيح.  وصفى

  . ، عادل عصر حسين إسماعيل
رقـــم قياســـى لإلنتـــاج المصـــرى فـــى وقتـــه هـــو مائـــة ألـــف جنيـــه كاملـــة 

، أعطـــــى طـــــابع ضـــــخامة علـــــى  بســـــخاء خـــــاص مـــــن رمســـــيس نجيـــــب
، مــــــن أبرزهــــــا  نحــــــو لــــــم يحــــــدث مــــــن قبــــــل فــــــى الســــــينما المصــــــرية

لهائلــــــة التــــــى جعلتــــــه أحــــــد النقــــــاط العاليــــــة فــــــى تــــــاريخ التجهيــــــزات ا
تصـــــميم اإلنتـــــاج فـــــى مصـــــر حيـــــث معظـــــم البهـــــاء اللـــــونى والضـــــخامة 
ـــاج  ـــد الســـالم كمصـــمم لإلنت ـــى إشـــراف شـــادى عب ـــه إل ـــة لتجهيزات الهائل

ــــــوان ــــــد فــــــى .  ومستشــــــار لألل ــــــاريخ المجي والموجــــــه األميركــــــى ذو الت
الكثيـــــر والكثيـــــر  ، أعطـــــى توجيـــــه المعـــــارك وقيـــــادة الوحـــــدات الثانيـــــة

ــــة  ــــات المشــــاهد والمجــــاميع الهائل ــــة كعمــــق خلفي مــــن لمســــات العالمي
وبعضــــــــها أفــــــــزع النقــــــــاد  (والحــــــــرص علــــــــى ضــــــــخامة التجهيــــــــزات 

المصـــــريين مثـــــل الدمويـــــة الفائقـــــة فـــــى مشـــــاهد قطـــــع الرقـــــاب واآلذان 

محمــــــــــود وجهــــــــــاد ابــــــــــن أخ وابنــــــــــة :  هجريــــــــــة ٦٣٣.  ) واألعــــــــــين
رزم شـــــاه يباعـــــان فـــــى ســـــوق الســـــلطان العباســـــى جـــــالل الـــــدين خـــــوا

، ثـــــم فـــــى  العبيـــــد حمايـــــة لهمـــــا مـــــن التتـــــار وعمالئـــــه قتلـــــة الســـــلطان
ــــــك  ــــــدين أيب ــــــر عــــــز ال ــــــى حــــــرس األمي مصــــــر يصــــــبح األول فارســــــا ف

ــــة فــــى بــــالط شــــجرة الــــدر ــــة  والثانيــــة جاري ، وتتــــوالى األحــــداث الدموي
لتفضـــــى بمحمـــــود ســـــلطانا بعـــــد أن قتـــــل متصـــــارعو الســـــلطة بعضـــــهم 

ــــبعض  ــــذى ســــيقهر غــــزو المجــــول ، ويصــــبح ســــي ال ــــدين قطــــز ال ف ال
ــــا ــــل مــــن نجــــوم الســــينما المصــــرية.  ويوقــــف زحفهــــم غرب ،  طــــاقم هائ

،  وخلفيــــــــات ومالبــــــــس مــــــــن الطــــــــراز األول لشــــــــادى عبــــــــد الســــــــالم
، أمــــا العيــــب األساســــى فهــــو اضــــطراب  وتصــــوير فــــائق لوحيــــد فريــــد

ــــدرامى ــــاء ال ــــدروز .  البن ــــرت أن ــــب الســــيناريو األميركــــى روب حــــوار  (كت
، والمؤكــــــد انــــــه أراد جعــــــل  ) عاميــــــة المصــــــرية ليوســــــف الســــــباعىبال

ـــــه جهـــــاد  ـــــز (قطـــــز وحبيبت ـــــد العزي ـــــى عب محـــــورا )  أحمـــــد مظهـــــر ولبن
، لكــــــــن كاريزميــــــــة تحيــــــــة كاريوكــــــــا كانــــــــت هنــــــــاك فانقلبــــــــت  للفـــــــيلم
ـــــى اكتســـــحت األنظـــــار رغـــــم !  المـــــوازين هـــــذه هـــــى شـــــجرة الـــــدر الت

، وعمــــاد  قطــــاى، والمليجــــى هــــو األميــــر واســــع النفــــوذ أ قصــــر الــــدور
ــــه  ــــذى تخلصــــت من ــــبعض الوقــــت وال ــــدين أيبــــك ل حمــــدى هــــو عــــز ال
شـــــــجرة الـــــــدر التـــــــى تزوجتـــــــه وجعلتـــــــه ســـــــلطانا وذلـــــــك فـــــــى واقعـــــــة 
ــــه  ــــد زوجت ــــى ي ــــم لقــــت هــــى نفســــها مصــــرعها عل ــــب الشــــهيرة ث القباقي

ـــــوك االنتهـــــازى  ) نعيمـــــة وصـــــفى ( ـــــاى الممل ـــــد شـــــوقى هـــــو بلت ، وفري
رس الــــذراع األيمــــن لقطــــز ، أمــــا رشــــدى أباظــــة فهــــو بيبــــ عميــــل التتــــار

، والــــذى رشــــحه كســــلطان بعــــد مصــــرع كــــل هــــؤالء  فــــى معركــــة التتــــار
باســــــــتثناء األخيــــــــر الــــــــذى ظــــــــل يتــــــــآمر للوصــــــــول للعــــــــرش حتــــــــى  (

يبقــــــى الــــــدور البــــــارز لحســــــين ريــــــاض كســــــالمة مستشــــــار .  ) النهايــــــة
الســـــلطان العباســـــى الـــــذى فقـــــد عينيـــــه ثـــــم جـــــاء لمصـــــر بحثـــــا جهـــــاد 

  . ومحمود
   ٢/١واجد المسار 

The Pathfinder 
  ]  تليڤزيونى  [ق م  ١٠١)   ت  ( ١٩٩٤أميركا 
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Entertainment; Hallmark Entertainment]. James Fenimore 
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خـــــــــــر آ ’إعـــــــــــادة للفـــــــــــيلم الســـــــــــينمائى الكبيـــــــــــر قبـــــــــــل عـــــــــــامين 
، هـــــــــدفها األساســـــــــى  ] “ المحـــــــــارب األخيــــــــر ” [‘  الموهيكانــــــــات

ــــــــودة ألصــــــــل أســــــــطورة  لچــــــــيمس فينيمــــــــور  ‘  واجــــــــد المســــــــار ’الع
، لكنهــــا وإن حققــــت هــــذا جــــاءت مجــــرد معالجــــة تليڤزيونيــــة  كــــووپر

ـــــت الفـــــيلم األصـــــلى  ـــــى جعل متوســـــطة ككـــــل مفتقـــــدة للتحســـــينات الت
ئــــل الموهيكــــان هــــذا شــــاب هنــــدى مــــن قبا.  أشــــد إثــــارة وبريقــــا بكثيــــر

ــــز فــــى حــــربهم ضــــد الفرنســــيين ــــده اإلنجلي ــــة .  يســــاعد هــــو ووال البداي
ـــــى  ـــــة مـــــن بوســـــتون ف ـــــة القادم ـــــد الحامي ـــــة قائ ـــــدخلهما لمســـــاعدة ابن ت
الوصـــول بـــرا ثـــم نهـــرا إلـــى حصـــن أوســـويجو مقـــر والـــدها شـــماال علـــى 

، لكنــــه الحــــب  يقعــــان تــــدريجيا فــــى الحــــب.  ضــــفاف بحيــــرة أونتــــاريو
هــــــى أحــــــد الضــــــباط الشــــــبان المقــــــربين  المســــــتحيل حيــــــث ســــــتتزوج

جبهــــــــة األخيــــــــار تضــــــــم اإلنجليــــــــز والقلــــــــة الباقيــــــــة مــــــــن .  لوالــــــــدها
، أمـــــا كفـــــة األشـــــرار فتضـــــم الفرنســـــيين وهنـــــود المونجـــــو  الموهيكـــــان

القصـــــة تـــــروى كحدوتـــــة وقـــــت .  الوحشـــــيين وضـــــابط إنجليـــــزى خـــــائن
ــــوم والبلــــدة  ــــدان الن ــــديها اللــــذين ال يري فــــراش مــــن جــــدة أميركيــــة لحفي

ــــــة ’تفــــــل بمــــــا أســــــمته هــــــى تح ــــــد مــــــن الحري ، قاصــــــدة  ‘ قــــــرن جدي
بـــالطبع بدايـــة القـــرن الســـادس الكتشـــاف أميركـــا الـــذى حـــل فـــى ســـنة 

  . اإلنتاج
  واحد زائد واحد 

  ق أأ ١٠٥)   س/   الليثى ( ١٩٧١سوريا 
إبراهيم :   مدير التصوير.   ، نهاد قلعى فارس يواكيم:  سيناريو
  .  يوسف معلوف:  إخراج.  شامات
، طلعت  ، نهاد قلعى ، ناهد يسرى  ، دريد لحام ير المرشدىسه
  . ، محمد العقاد حمدى

،  بـــالى بـــوى يحـــاول الـــتخلص مـــن عشـــيقة لـــه وابنهـــا بعـــد طالقهـــا
كوميــــديا طريفــــة نســــبيا .  ، حيــــث ينشــــأ الحــــب بــــأن يهــــديها لصــــديقه

  . قلعىـ  أفضل من المتوسط العام للثنائى لحام
  واحد فى المليون 

  ق أأ ٨٥)   س ( ١٩٧١مصر 
سيناريو .  اتحاد الفنيين]   المؤسسة المصرية العامة للسينما  [

:   مونتاچ.   صالح مرعى:   مهندس المناظر.  مصطفى محرم:  وحوار
أشرف :   إخراج.  محسن نصر:  مدير التصوير.  جميل عبد العزيز

  .  فهمى
، توفيق   ، حمدى أحمد  ، يوسف شعبان ، نبيلة عبيد  أمين الهنيدى

، على  ، أحمد الجزيرى  ، محمود شكوكو  ، حسن مصطفى  دقنال
، سيف اهللا  ، محمود لطفى ، أحمد نبيل ، صبرى عبد العزيز الشريف
  . ، مكرم صالح  ، كوثر صبحى  مختار

كوميــــــديا طريفــــــة الفكــــــرة ومســــــلية عــــــن موظــــــف الشــــــهر العقــــــارى 
، إلـــى  الـــذى يوثـــق الكثيـــر مـــن األشـــياء بينمـــا هـــى منحرفـــة فـــى الواقـــع

ـــــاب اســـــمه  أن ـــــف لكت ـــــه مؤل ـــــون ’يأتي ـــــى الملي ـــــدعو ألن ‘  واحـــــد ف ي
، وهنــــا يبــــدأ بطــــش رؤســــائه  يكــــون هــــو ذلــــك الواحــــد الــــذى يقــــول ال

  . به

  بعد واحدة ونصف … واحدة
  ق م ١١٠)  س/   السبكى ( ١٩٧٨لبنان 

قصة وسيناريو .  أنور الشيخ ياسين]   أفالم الوادى األخضر  [
:   مونتاچ.  ماهر عبد النور:   المناظر مهندس.  عبد اهللا فرغلى:  وحوار

  .  حسين عمارة:  إخراج.  محمد عمارة:  مدير التصوير.  فكرى رستم
،  ، توفيق الدقن ، محمود المليجى ، حسن يوسف  شمس البارودى

، إبراهيم   ، أحمد لوكسر  ، نعيمة الصغير ، محمود التونى  على الشريف
  . ، سيف اهللا مختار ، سهير زكى  سعفان
ــــــعكو  ــــــن الجمي ــــــديا نشــــــاط ســــــاذجة م ــــــزين .  مي عامــــــل محطــــــة البن

الـــذى يتـــورط فــــى إنقـــاذ فتـــاة مهذبــــة مـــن خطـــة عمهــــا للـــتخلص منهــــا 
هنــــاك دور آخــــر للبــــارودى كراقصــــة لعــــوب .  والحصــــول علــــى ثروتهــــا

الشخصـــــــيات .  أتـــــــوا بهـــــــا للعبـــــــة التنكـــــــر وإخفـــــــاء الفتـــــــاة األصـــــــلية
  . واألحداث والتصوير فى مصر

  واحدة بواحدة 
  ق م ١٠٠)  س/   ڤ/  ت ( ١٩٨٤صر م

  .  نادر جالل:  إخراج
،   زيزى مصطفى:  ، الراقصة ، أحمد راتب ، ميرفت أمين عادل إمام
، حافظ   ، عزة شريف  ، محمود الزهيرى ، ليلى فهمى  على الشريف

  . أمين
معالجـــــة مصـــــرية شـــــبه حرفيـــــة مـــــن كوميـــــديا روك هدســـــون ودوريـــــس 

تعــــــــة أتــــــــت بفضــــــــل ذلــــــــك ، ومعظــــــــم الم “ عــــــــد يــــــــا حبيبــــــــى ”داى 
.  لعبـــــة قـــــط وفـــــأر بـــــين خبيـــــر وخبيـــــرة إعـــــالن.  اإلخـــــالص لألصـــــل

حملـــــة عـــــن شـــــىء  (واآلن يعـــــد لضـــــربة قاصـــــمة فـــــى الصـــــفقة التاليـــــة 
ــــــة الظــــــل!  ) ‘ الفنكــــــوش ’اســــــمه  ــــــديا خفيف ــــــن  كومي ــــــو م ، وال تخل

ـــع جـــدا وبـــال توقـــف وبنجمـــين رائعـــين  محتـــوى جيـــد ـــه ممت ، واألهـــم أن
  . متألقين طوال الوقت

   ٢/١الواد سيد الشغال 
  ] )  ڤيديو  (مسرحية  [ق م  ١٨٠)   س/  الدقى ( ١٩٩٣مصر 

عمار :  موسيقى.  سمير عبد العظيم:   تأليف.  أفالم مصر العربية
  . حسين كمال:  إخراج.   نهاد بهجت:   مهندس الديكور.   الشريعى

،  ، مصطفى متولى  ، رجاء الجداوى ، عمر الحريرى عادل إمام
، أحمد  ، يوسف داوود ، فاروق فلوكس  ، بدر نوفل سماعيلمشيرة إ

، محاسن  ، نعيم عيسى  ، عزة بهاء الدين ، رجاء سراج  عبد الهادى
  . مجدى

پروباجانـــــدا مكشـــــوفة مـــــا قالتـــــه الدعايـــــة إنهـــــا أول مـــــرة فـــــى مصـــــر 
ــــاك مــــثال .  والعــــالم تعــــرض مســــرحية مصــــورة علــــى شاشــــة الســــينما هن

امـــــنحهم الجحـــــيم  ’عـــــن ترومــــان مســــرحية الممثـــــل جــــيمس وايتمـــــور 
التـــــــى تحولـــــــت مـــــــن فورهـــــــا لشـــــــريط ســـــــينمائى عـــــــام ‘  ! يـــــــا هـــــــارى
ــــــت .  ١٩٧٥ ــــــال فــــــى مصــــــر والق ــــــى فع ــــــة حــــــال هــــــى األول ــــــى أي عل

الفكـــرة والتـــى ترجـــع للـــنجم عـــادل إمـــام ترحيبـــا جماهيريـــا ونقـــديا فـــى 
، ألنهــــا حققــــت فرصــــة أوســــع ربمــــا مــــن الڤيــــديو نفســــه لكــــل  مصــــر

ـــــى اســـــتمرت النـــــاس لمشـــــاهدة المســـــرحي أعـــــوام علـــــى خشـــــبة  ٨ة الت
ـــر مســـبوق بـــالمرة فـــى مصـــر المســـرح القصـــة شـــاب .  ، وهـــو رقـــم غي

ابنــــة الثــــرى .  هــــارب مــــن حكــــم بالســــجن يلتحــــق بخدمــــة عائلــــة ثريــــة
، ويقــــــع  متزوجــــــة مــــــن شــــــخص حــــــاد الطبــــــاع يطلقهــــــا للمــــــرة الثالثــــــة

طبقـــــا للشـــــريعة اإلســـــالمية حتـــــى ‘  كمحلـــــل ’االختيـــــار علـــــى البطـــــل 
أنـــــت تعلـــــم أنهمـــــا .  تهـــــا للـــــزواج مــــن زوجهـــــا مـــــرة أخــــرىيمكــــن عود

.  ســــيقعان فــــى الحــــب وتالحقهمــــا األســــرة واســــعة المفــــوذ لتطليقهمــــا
الســـــخرية والمواقـــــف الكوميديـــــة فـــــى أعلـــــى مســـــتوى يمكـــــن تخيلـــــه 

  . باللغة العربية
  الواد سيد النصاب 

  ق م ١٠٠)   س/  مصر العربية للڤيديو ( ١٩٩٠مصر 
  . ناصر حسين:  إخراج

،  ، تحية االنصارى ، محمد الشرقاوى  ، إسعاد يونس  سعيد صالح
،  ، نصر حماد ، نادية شمس الدين ، عالء ولى الدين ضياء الميرغنى
، منى  ، حمدى بتشان  ، نجوى حسن ، رمسيس يا محمد سعيد

  .  رستم
فـــيلم صـــغير يحـــاول التـــربح مــــن اســـم مســـرحية عـــادل إمـــام الفائقــــة 

، والنتيجــــــة طيبــــــة  ) نظرهــــــا كفــــــيلم هنــــــاا (“  الــــــواد ســــــيد الشــــــغال ”
ــــى نحــــو عــــام فــــى حــــدود الطموحــــات المتواضــــعة شــــاب عاطــــل .  عل

ــــة ــــه .  يلقــــى بنفســــه أمــــام ســــيارة ســــيدة ثري النتيجــــة أن تنقــــذه وتجــــد ل
يجيـــــد ســـــيد .  شـــــغال لـــــديها هـــــى وشـــــريكها صـــــاحب النـــــاجى الليلـــــى

، لكنــــه قــــد ال يســــتطيع  النصــــاب لعبــــة النصــــب التــــى يمارســــها هــــؤالء
  . اتها للنهاية بحكم أخالقياته كلص صغيرمجار 

  الوادى األصفر 
  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٠مصر 

أغانى .  أفالم الطليعة]   المؤسسة المصرية العامة للسينما  [
:  مناظر.  عبد الفتاح راشد:  تلحين.  طلعت نصر الدين:  وتأليف

.  اهرىفؤاد الظ:  موسيقى.  حسين عفيفى:   مونتاچ.  صالح مرعى
قصة .  محمود نصر:   مدير التصوير.   وجيه اسكندر:  المنتج المنفذ

  . ممدوح شكرى:  وسيناريو وإخراج
، محمود  ، يوسف شعبان  ، شكرى سرحان  مريم فخر الدين

، كامل  ، عبد السالم محمد  ، عبد الخالق صالح ، نورا  المليجى
، عبد  هير رضا، س ، عبد المنعم أبو الفتوح ، علية عبد المنعم أنور

،   ، جمال الوحش ، سمير ولى الدين ، محمود العراقى الغنى النجدى
  .  ، أحمد عبد الهادى  رأفت أحمد

، بســــبب نبــــوءة  قبيلــــة صــــحراوية تــــرفض االنتقــــال بحثــــا عــــن المــــاء
،  يـــــنجح أحـــــد أبنـــــاء القبيلـــــة فـــــى إقنـــــاعهم بالحركـــــة.  عجـــــوز عميـــــاء

،  موضــــوع جيــــد . فتكــــون أول مشــــكلة حقــــل ألغــــام يحصــــد معظمهــــم
  . لكن تنفيذ فاقد للجاذبية تماما



٣٨٤  

  وادى الذكريات 
  ق م ١٢٠)   س ( ١٩٨١مصر 
  .  بركات:  إخراج
، محمود  ، حياة قنديل ، محمود عبد العزيز ، ليلى فوزى شادية
  .  ، قدرية قدرى ، فكرى أباظة  ، هانى الرومانى ، عماد حمدى قابيل

ضــــــخامة تمثـــــــيال فشــــــل ذريــــــع لفــــــيلم رومانســــــى افترضــــــت فيــــــه ال
وتوجيهــــا وأيضــــا بإعــــداد يوســــف الســــباعى الســــينمائى لقصــــة ميشــــيل 

قصـــة حـــب للبطلـــين ضـــد كـــل .  صـــوايا باالشـــتراك مـــع رفيـــق الصـــبان
ـــــة الظـــــروف تنتهـــــى بمـــــوت األول ـــــة فـــــى .  ، ومـــــرض الثاني تفكـــــر االبن

ــــــاء إنقــــــاذا ألمهــــــا ــــــن أحــــــد األثري ــــــزواج م ــــــى عــــــن حبيبهــــــا وال ،  التخل
  . ودرامى صارخفتتعقد األمور بشكل ميل
  وادى الشيطان 

Duel at Diablo 
  ق م ١٠٣)   س/  ڤ/   ت  ( ١٩٦٥أميركا 
  . “ موقعة وادى الشيطان  ”:   س

[United Artists] Rainbow Productions; Brien Productions 
[Nelson/ Engel; Cherokee]. M: Neal Hefti. DPh: Charles F. 
Wheeler. AD: Alfred C. Ybarra. PSup: J. Paul Parkin. SD: 
Victor Gangells. MUp: Custov M. Norin. AstD: Allan 
Wyatt. E: Fredric Steinkamp. S: Marvin H. Albert, Michel 
M. Grilikher; Based on the N Apache Rising: Marvin H. 
Albert. P: Ralph Nelson, Fred Engel. D: Ralph Nelson. 

James Garner, Sidney Poitier, Bibi Andersson, Dennis 
Weaver, Bill Travers, William Redfield, John Hoyt, John 
Crawford, John Hubbard, Alf Elson, Bill Hart, Eddie 
Littlesky. [UC: Richard Farnsworth]. 

عـــــن حملـــــة .  مـــــن أفـــــالم الويســـــترن المهمـــــة وبـــــارزة العنـــــف لوقتهـــــا
.  ، لالنتقــــام ء تفضــــل زوجتــــه الحيــــاة مــــع الهنــــودينظمهــــا أحــــد األثريــــا

ـــــــا ســـــــابقا فـــــــى ســـــــالح الفرســـــــان ، واآلن يســـــــعى األول  الـــــــبطالن كان
، والثــــانى لــــم  لالنتقــــام لزوجتــــه الهنديــــة التــــى قتلــــت وال يعــــرف قاتلهــــا

أداء االثنـــــين بـــــارز .  يعـــــد إال قاتـــــل محتـــــرف مـــــن أجـــــل المـــــال فقـــــط
نـــــوب يوتـــــاه ملفـــــت أيضـــــا التصـــــوير فـــــى ج.  ومـــــن أهـــــم مزايـــــا الفـــــيلم

وكــــذا مــــن أعلــــى اإلضــــاءات موســــيقى نييــــل هيفتــــى مؤلــــف .  الجمــــال
، وهــــــــى بالمناســــــــبة اســــــــتخدمت لســــــــنوات طويلــــــــة   الچــــــــاز الشــــــــهير

ــــامج  ــــة فــــى مصــــر‘  تليســــينما ’كمقدمــــة لبرن ــــاة الثاني ، وهــــو   فــــى القن
، ثــــم حــــل  كــــان عبــــارة عــــن عــــرض مســــبق ألفــــالم األســــبوع األجنبيــــة

ـــــامج آخـــــر لكـــــن دون  .  التخلـــــى عـــــن المقدمـــــة الموســـــيقيةمحلـــــه برن
الممثـــــــل ريتشـــــــارد فارنســـــــويرث الــــــــذى اشـــــــتغل كرجـــــــل بهلوانيــــــــات 

ــــل هــــذا الفــــيلم (أربعــــين عامــــا  ــــون قب ــــا فــــى دور )  منهــــا ثالث يظهــــر هن
  . قصير كسائق مركبة

  وادى الموت 
That Man from Tehran 

  ق م ٩٥)  س/   ڤ ( ١٩٦٨لبنان 
  . فاروق عجرمة:  إخراج.   برونو سالڤى:  مدير التصوير

  .  ، سمير الما  ، سيد المغربى ، فردين صباح
ـــــــروت ـــــــى بي ـــــــة فـــــــى طريقهـــــــا مـــــــن طهـــــــران إل ـــــــة عمل ـــــــل  حقيب ، يقت

، ويصــــمم القاتــــل علــــى مقابلــــة الــــزعيم وطبعــــا صــــباح عضــــو  حاملهــــا
، يتضــــح فــــى النهايــــة  العصــــابة البارعــــة فــــى المسدســــات وكــــل شــــىء

  ؟ ، وهل هناك وصف أدق مغامرات لبنانية.  …أنها 
  وادى الموت

  . “ مصارع الفضاء ”:  انظر
  وادى النجوم 

  ق أأ ٩٠)  س/  السبكى ( ١٩٤٣مصر 
  .  نيازى مصطفى:  إخراج

  .  ، سراج منير  ، بشارة واكيم  ، محمود ذو الفقار  عزيزة أمير
، لــــــيس  مغــــــامرات تنتمــــــى للســــــينما الصــــــامتة أكثــــــر منهــــــا الناطقــــــة

ؤسســــــات األوائــــــل فقــــــط لوجــــــود هــــــذه النجمــــــة القديمــــــة إحــــــدى الم
، بــــــل ألنهــــــا كقصــــــة ال تعتمــــــد  للســــــينما المصــــــرية التمثيليــــــة الســــــمة

قبيلـــة بدائيــــة .  علـــى الحـــوار كثيــــر وال تســـتخدمه عنـــدما يكــــون متاحـــا
،  تجهــــز إحــــدى الفتيــــات كقربــــان)  طبعــــا تــــتكلم بلغــــة غيــــر مفهومــــة (

،  بينمــــــا تســــــتنجد هـــــــى بــــــالبطلين اللــــــذان يفهمـــــــان كالمهــــــا العربـــــــى
.  ن حطــــت بهمــــا مجاديفهمــــا فــــى هــــذه الجزيــــرة النائيــــةومهمــــا مغــــامرا

ـــــــاهرة ـــــــا للق ـــــــودة به ـــــــارك لتخليصـــــــها والع ،  سلســـــــلة مشـــــــاجرات ومع
انظــــر أيضــــا مــــن األفــــالم المتاحــــة لعزيــــزة أميـــــر .  وطبعــــا قصــــة حــــب

  . “ ابن البلد ”و“  الورشة ”
   ٢/١الوثيقة السرية 

The Russia House 
  ق م ١٢٦)  إى إتش إى  ( ١٩٩٠أميركا 

[Metro Goldwyn Mayer] Pathé Entertainment. [Star 
Partners III]. C: Mary Selway. M: Jerry Goldsmith. CD: 
Ruth Myers. PD: Richard Macdonald. E: Peter Honess. 
DPh: Ian Baker. Based upon the N: John le Carrré. S: Tom 
Stoppard. P: Paul Maslansky and Fred Schepisi. D: Fred 
Schepisi. [] PSup: Donald L. West. 

<Sean Connery. Michelle Pfeiffer. ¤. Roy Scheider. James 
Fox. John Mahoney. Michael Kitchen.> J.T. Walsh. Ken 
Russell, David Threlfall. <And Klaus Maria Brandaur.> Ftr: 
Bradford Marsalis. [] ↑ Mac McDonald, Nicholas 
Woodeson, Martin Clunes, Ian McNiece, Collin Stinton. 

ـــــــــة  ـــــــــرة  (العـــــــــالم الســـــــــوڤيتى الرئيســـــــــى للترســـــــــانة النووي ـــــــــاء فت أثن
،  يرســــــــل لناشــــــــر إنجليــــــــزى مــــــــن أنصــــــــار الســــــــالم)  البيريســــــــترويكا

المخـــــــــابرات .  بكتــــــــاب فحـــــــــواه أن تلـــــــــك الترســـــــــانة كذبـــــــــة كبـــــــــرى
لكشــــف األمــــر ثــــم التحقــــق  البريطانيــــة واألميركيــــة تــــدفع بهــــذا الناشــــر

ـــــه ـــــالم من ـــــك الع ـــــى غـــــرام صـــــديقة ذل ـــــه يقـــــع ف ـــــه .  ، لكن ـــــة لوكاري رواي
، قــــد تكــــون ال زالــــت مثيــــرة ال ســــيما مــــع هــــذا الطــــاقم الرفيــــع  مثيــــرة

ـــــاألخص أداء كـــــونرى الســـــاحر ـــــين وب لكـــــن هـــــل يمكـــــن .  مـــــن الممثل
  ؟ تصور فيلم جاسوسية بدون مشهد نشاط حركى

 الوجه اآلخر للمرأة 
Steel Magnolias 

  ق م ١١٨)  إى ڤى سى/   ت  ( ١٩٨٩أميركا 
Tri Star [Rastar]. AscP: Andrew Stone. C: Hank McCann. 

Costumes: Julie Weiss. M: Georges Delerue. E: Paul 
Hirsch. PD: Gene Callahan and Edward Pisoni. DPh: John 
A. Alonzo, A.S.C. ExcP: Victoria White. S: Robert Harling; 
>Based on His Play Steel Magnolias.< P: Ray Stark. D: 
Herbert Ross. 

Sally Field. Dolly Parton. Shirley MacLaine. Daryl 
Hannah. Olympia Dukakis. Julia Roberts. Steel Magnolias. 
Tom Skerritt. Dylan McDermott. Kevin J. O’Connor. Bill 
McCutcheon. Ann Wedgeworth, Bibi Besch. Jonathan 
Ward, Knowl Johnson. And: Sam Shepard. 

التــــى إزدهــــرت نســــبيا فــــى ‘  الرفقــــة النســــائية ’أبــــرز األفــــالم نوعيــــة 
، فييلــــد  فــــى خلفيــــة ضــــواحى للطبقــــة الوســــطى:  أواخــــر الثمانينيــــات

ل برعايــــــة األطفــــــال وتحلــــــم تشــــــتغ ، روبــــــرتس ابنتهــــــا التــــــى أم صــــــلبة
، وهــــذه هــــى  لكــــن حلمهــــا يــــودى بحياتــــه إلصــــابتها بصــــرع مــــابطفــــل 

ــــار  ذروة الفــــيلم المــــؤثرة ــــى يجتمــــع ت، پ ــــل الت ون صــــاحبة صــــالون تجمي
، مـــــــاكلين  ، هانـــــــا مســـــــاعدتها الخجـــــــول المتدينـــــــة عنـــــــدها الجميـــــــع

، دوكــــاكيس  امـــرأة عنيفــــة غريبـــة األطــــوار ثريـــة وتزوجــــت ثـــالث مــــرات
ا وهــــى صــــاحبة محطــــة صــــديقتها القديمــــة التــــى ال تكــــف عــــن إغاظتهــــ

ــــة ــــيلم رغــــم .  إذاعي الصــــداقة مسدســــة األضــــالع همــــا محــــور كــــل الف
، عبـــــــــــر كبيـــــــــــرى الســـــــــــن األخيـــــــــــرين ثمـــــــــــة أربـــــــــــع أزواج   تقلباتهـــــــــــا

ـــــدخل الســـــينما األمريكيـــــة  كاريكـــــاتوريين ـــــار الفـــــيلم م ـــــون العتب ، يكف
بمعنـــــــى تلـــــــك التـــــــى تهجـــــــو الرجـــــــال ‘  للســـــــينما األنثويـــــــة ’الكبيـــــــر 

مبــــاراة أداء تمثيلــــى بــــين الجميــــع .  بــــدونهم وتــــدعو الســــتقالل المــــرأة
بعــــد الــــذروة الدراميــــة يعــــود .  وبــــاألخص فييلــــد وروبــــرتس األم واالبنــــة

ـــيلم للمـــرح فقـــط ليؤكـــد اســـتمرار الصـــداقة بـــين الخمـــس الباقيـــات  الف
ـــــــى تجـــــــاوز المأســـــــاة ـــــــرتس هـــــــو .  وقـــــــدرتهن عل ـــــــالى لروب الفـــــــيلم الت

  . “ امرأة جميلة ”خبطتها الكبرى 
  وجه الشر 

Face of Evil 
  ] تليڤزيونى [ق م  ٩٥)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 

M: Chris Boardman. PD: Alfred Sole. FE: Sharyn L. 
Ross. DPh: Brian Capener. Co-Ps: Robert Kosberg, Arvin 
Kaufman. P: Daniel Schneider. W: Gregory Goodell. D: 
Mary Lambert. [] ExcP: Larry Thompson. 

Tracey Gold. Perry King. ¤ Shawnee Smith. Don Harvey. 
Brigitta Dau, Simi Mehta, Nicole Prescott. [] ↑ Heaher 
Hansen, Karen Alston, Dave Jensen, Susan Dolan, Mireille 
Enos, Charles Frost, Timothy Shoemaker. 

ــــــون للفنــــــون  ــــــاة موهوبــــــة مــــــن أصــــــل :  نيو هامبشــــــرـ  كليــــــة وينت فت
فــــــى .  واضــــــع تقتــــــل طالبــــــة قابلتهــــــا بالصــــــدفة وتنتحــــــل شخصــــــيتهامت

،  الجامعــــة تقــــيم فــــى غرفــــة واحــــدة مــــع ابنــــة أحــــد كبــــار رعــــاة الفنــــون
، وعنـــدما تفصـــل لـــدى  توقعـــه ســـريعا فـــى حبالهـــا.  الـــذى ترمـــل مـــرتين

االبنــــة تصــــمم .  اكتشــــاف هويتهــــا المــــزورة يــــدعوها لإلقامــــة فــــى منزلــــه
،  هــــذا كــــان ادعاءهــــا األخيــــر علــــى كشــــف شخصــــيتها الحقيقيــــة وهــــل

أم أنهــــا قاتلــــة متسلســــلة عــــابرة للواليــــات لــــدى كــــل فرصــــة تلــــوح لهــــا 
ــــأس .  لكســــب شــــىء مــــا الشخصــــيات ليســــت مقنعــــة جــــدا لكــــن ال ب

ــــه كميلودرامــــا تشــــويق ــــة ’، تخــــرج عــــن الخطــــوط القديمــــة  ب ‘  الواقعي
  . ألفالم التليڤزيون

   ٢/١الوجه على كرتونة اللبن 
The Face on the Milk Carton 

  ]  تليفـزيونى [ق م  ٨٨)   ت  ( ١٩٩٥أميركا 
[MTM] Family Productions [Dorothea G. Petrie]. 

MComp: Leonard Rosenman. DPh: Robert Steadman, 
A.C.E. AD: Natalie Wilson. E: Charles Bornstein, A.C.E. P: 
Dorothea G. Petrie and Robert Silberling. Based on the Ns 
The Face on the Milk Carton and Whatever Happened to 
Janie?: Caroline B. Cooney. TP: Nancy Isaak. D: Waris 
Hussein.  ExcP: Dorothea G. Petrie. C: Shari Rhodes, 
>Tanya Sullivan.< 

Str: Kellie Martin. Sharon Lawrence. Edward Herrmann. 
Richard Masur. Johnny Green. And Jill Clayburgh 
-Miranda. Kristoffer Ryan Winters, Caroline Perreyclear, 
Joanna Canton. Lori Lindberg, Leslie Hall, Kawan 
Rojanatavorn, Paul Dow. Ellen Lee, Richard K. Olsen, 
David Dwyer, Lee Freeman. 

لــــيس بحوزتهمــــا صــــور فتــــاة يخفــــى عنهــــا والــــداها شــــهادة ميالدهــــا و 
ـــــذى يظهـــــر علـــــى  لطفولتهـــــا ـــــاإلعالن ال ، تستشـــــعر أنهـــــا المقصـــــودة ب

غضــــبها مــــن والــــديها .  عامــــا ١٣علــــب اللــــبن عــــن فتــــاة فقــــدت قبــــل 
ـــــدفعها لالتصـــــال بأصـــــحاب اإلعـــــالن ـــــران  ي ـــــذين ســـــرعان مـــــا يجب ، ال

كانــــت ’  فــــانى ‘القصــــص علــــى غــــرار .  والــــديها علــــى التخلــــى عنهــــا
حقيقــــــــى أنــــــــانى وآخــــــــر معطــــــــاء قــــــــام  أب:  تخلــــــــق موقفــــــــا بســــــــيطا

ـــة ـــى الكلمـــة الكـــل يتعـــذب .  بالتربي ـــة بمعن ـــا كـــل الشخصـــيات درامي هن
هـــــى معذبـــــه للعـــــيش مـــــع :  وال أحـــــد ذنـــــب لـــــه فـــــى عـــــذاب اآلخـــــرين

ـــين ـــوين غيـــر حقيقي ، ثـــم أصـــبحت فـــى عـــذاب هـــل تتصـــل بـــاألبوين  أب
ثـــــــم عـــــــذاب ثالـــــــث لـــــــدى العـــــــيش مـــــــع هـــــــذين .  الحقيقيـــــــين أم ال
يضـــاف ربمـــا أنهـــا أصـــبحت أقـــل رفاهيـــة نســـبيا  (نهـــا الغـــريبين تمامـــا ع

، وأنهــــا تعــــيش مــــع  إذ أن لهــــا أخ وأخــــت وليســــت وحيــــدة كمــــا ســــبق
هــــذه األســــرة فــــى ذات البيــــت الصــــغير الــــذى أبقــــوا عليــــه أمــــال فــــى 

ناهيـــك أن  (مـــن ربياهـــا فـــى عـــذاب حقيقـــى لفقـــدها .  ) عودتهـــا يومـــا
ــــة والتــــى أوهم تهمــــا فــــى ذلــــك المختطــــف هــــو ابتهمــــا الحقيقيــــة الهارب

األبــــوان الحقيقيــــان فــــى عــــذاب نحــــو .  ) الحــــين أن هــــذه هــــى ابنتهــــا
ابنـــــــــة أفنيـــــــــا عمرهمـــــــــا فـــــــــى البحـــــــــث عنهـــــــــا واآلن ال تبادلهمـــــــــا أى 

ـــــــة لهـــــــا وهـــــــى .  مشـــــــاعر األخـــــــوان يكـــــــادان يصـــــــالن لحـــــــد الكراهي
ــــى عــــذابهما  ــــه وتتســــبب ف ــــديهما وتســــتخف ب تســــتأثر كــــل اهتمــــام وال

أسرية قويــــــة ـ  عالقاتـ  لودراماهــــــذا يصــــــنع منــــــه مي.  فــــــى ذات الوقــــــت
، وإن كنــــت تعلــــم ســــلفا مــــن المنتصــــر دومــــا فــــى مبــــارزة  وكثيفــــة حقــــا

ككــــل يبــــدو كأحــــد األفــــالم .  اآلبــــاء الحقيقيــــين مــــع اآلبــــاء الــــواقعيين

ـــــــة ـــــــى علـــــــى قصـــــــص واقعي ـــــــى تبن ـــــــة الت ، بينمـــــــا  التليفــــــــزيونية التقليدي
ـــــــــين ـــــــــين تخيلت ـــــــــى روايت ـــــــــى عل ـــــــــه مبن التصـــــــــوير فـــــــــى .  الحقيقـــــــــة أن

  .  كاروالينا الشماليةـ  يلمينجتون و 
    ٢/١وجه مرح 

Funny Face 
  ق م ١٠٣)   — ( ١٩٥٧أميركا 

Paramount. W: Leonard Gershe. M and Lyrics: George 
and Ira Gershwin. MAdpdAndCond: Adolph Deutsch; Orch. 
Arrangement. AddMAndLyr: Roger Edens and Leonard 
Gershe. Chor: Eugene Loring and Fred Astaire; Songs 
Staged: Stanley Donen. Color: Technicolor. DPh: Ray June; 
TechnicolorCnslt: Richard Mueller. AD: Hal Pereira, 
George W. David; E: Frank Bracht; SpPhFx: John B. 
Fulton; ProcessPh: Farciot Edeuart; SD: Sam Comer and 
Ray Moyer. Costumes: Edith Head; SpVCnslt and 
MainTitleBackgrounds: Richard Avedson; P: Roger Edens. 
D: Sanley Donen. 

Audrey Hepburn and Fred Astaire. In ¤. Co-Str: Kay 
Thompson; >With Michael Auclair and Robert Flemyng. 
Doving, Suzy Parker, Sunny Hartnett, Jean del Val, Virginia 
Gibson, Sue England. Ruta Lee, Alex Gerry, Iphigenie 
Castiglioni.< 
مفاجـــــأة جميلـــــة فـــــى وقـــــت تأكـــــد فيـــــه علـــــى نحـــــو شـــــبه قـــــاطع أن 

أداء الفـــيلم نفســـه أكـــد هـــذا  (الـــزمن قـــد عفـــا علـــى الفـــيلم الموســـيقى 
ــــــاء لمســــــرحية عمرهــــــا .  ) ! مــــــرة أخــــــرى فــــــى صــــــندوق التــــــذاكر إحي

ــــو  ــــرا وچــــورچ جيرشــــوين المــــؤلفين ثالث ــــم يكتمــــل إنتاجهــــا ألي ــــا ل ن عام
ــــــركين العظيمــــــين ــــــى  األمي ، وأضــــــاف لهــــــا تعــــــديالت متعــــــددة أو بمعن

آخـــــر اكتفــــــو بــــــذلك العـــــدد المحــــــدود مــــــن األغنيـــــات البــــــارزة جــــــدا 
ــــه النمــــر الموســــيقية  ــــى توجي ــــين ف لجيرشــــوين وجــــاءوا بكــــل براعــــة دون

ــــالم الموســــيقية ككــــل وبكــــل الســــحر ــــاء األف ــــد اســــتير  وبن ــــدائم لفري ال
لكــــن كــــل هــــذه .  وبالجميلــــة المحببــــة مالكــــة القلــــوب أودرى هيبــــورن

المنـــاظر الفائقــــة وقصــــة الحــــب األخــــاذة ســــاعدت علــــى تحقيــــق بعــــث 
لقـــد قـــرروا أن األلـــوان لـــم يســـبق لهـــا أن  .  قـــوى لهـــذه المهنـــة البائســـة

ــــــا  ــــــيلم الموســــــيقى فيمنحوهــــــا هن ــــــى الف ــــــت الشــــــىء المحــــــورى ف كان
ـــــة قصـــــوى  ـــــذهلون أولوي ـــــت عشـــــاق اســـــتير المـــــدمنين أنفســـــهم ي جعل

المستشــــار الرؤيــــوى  ‘ (لرؤيــــة فــــيلم بهــــذه الحيويــــة البصــــرية الفائقــــة 
ــــــــت قصــــــــة ’  الخــــــــاص ــــــــذى بني ـــــــــيدون هــــــــو ال ــــــــيلم ريتشــــــــارد أف للف

مــــن حيــــث القصــــة يعــــود إلــــى كثيــــر مــــن .  ) والمســــرحية الفــــيلم حولــــه
اطــــــف التقاليــــــد القديمــــــة لكــــــن فــــــى إطــــــار اســــــتعقاد الكوميــــــديا والعو 

مصـــــــور قســـــــم األزيـــــــاء بإحـــــــدى .  المميـــــــزة لعصـــــــر دونـــــــين الجديـــــــد
يقـــــرر هـــــو والمحـــــررة الســـــاخرة وخفيفـــــة الظـــــل )  أســـــتير (المجـــــالت 

ـــــــة )  تومپســـــــون ( ـــــــة مدمن ـــــــب الخجـــــــول البدائي ـــــــاة متجـــــــر الكت أن فت
ـــة  ـــع فـــى مدين ـــى تكتســـح عواطـــف الجمي ـــل القمـــة الت الكتـــب هـــى مودي

هــــذا الســــطح البســــيط لكــــن تحــــت .  البهرجــــة والمتــــع الزاهيــــة بــــاريس
تكمــــــن الكثافــــــة البالغــــــة لتفاصــــــيل الشخصــــــيات والقصــــــص وازدواج 
معــــــــانى الكلمــــــــات واألغــــــــانى وتضــــــــارب المشــــــــاعر مــــــــع الكلمــــــــات 

  . ومصادر الكوميديا العميقة
    ٢/١وجها لوجه 

  ق م ١٠٠)   س/  بيتش ( ١٩٧٦مصر 
ــــــدى [ قصــــــة وســــــيناريو .  أفــــــالم المصــــــرى]  أفــــــالم جمجــــــوم وزبي

:  مـــــدير التصـــــوير.  حســـــين أحمـــــد:  مونتـــــاچ.  ر نـــــوارســـــمي:  وحــــوار
  . أحمد فؤاد:  إخراج.  عادل عبد العظيم

، أمينــــــة  ، مصــــــطفى فهمــــــى ، ســــــهير رمــــــزى محمــــــود عبــــــد العزيــــــز
، رجــــــاء  ، ســــــمير نــــــوار ، ســــــعيد عبــــــد الغنــــــى ، جميــــــل راتــــــب رزق

  . ، أحمد خميس صادق
بفضــــل  ١٩٨٤رغــــم أن أحمــــد فــــؤاد نــــال مكانتــــه بــــدءا مــــن عــــام 

ــــي ــــت القاصــــرات “لم ف ــــق اجتمــــاعى يهــــم  (”  بي ــــيلم تعلي ــــه ف ــــا ألن طبع
”  القطـــــــار “و”  وجهـــــــا لوجـــــــه “، فـــــــإن فيلمـــــــى النشـــــــاط  ) ! النقـــــــاد

فــــــى حــــــوار عرضــــــى بــــــين الموجــــــه  (يظــــــالن أفضــــــل أفالمــــــه تأكيــــــدا 
،  ومجموعـــــة مـــــن النقـــــاد طلـــــب رأيهـــــم فـــــيم يعتبرونـــــه أفضـــــل أفالمـــــه

،  ’ وجهــــا لوجــــه ‘ودهــــش عنــــدما قــــال لــــه محــــرر هــــذا الكتــــاب اســــم 
ــــره كــــذلك ــــه نفســــه كــــان يعتب ــــالواقع أن ، بغــــض النظــــر عــــن إعجــــاب  ف

فــــــى نفــــــس الوقــــــت هــــــذا الفــــــيلم .  ) النقــــــاد المعتــــــاد بــــــأفالم أخــــــرى
ـــوار ككاتـــب  ـــى الكمـــون الخـــاص فـــى قـــدرات ســـمير ن برهـــان أيضـــا عل

ـــــيلم  ـــــه بف ـــــدى تحولـــــه للتوجي ـــــاد ل ـــــذى بطـــــش بـــــه النق عالمـــــة ×  “وال
.  خـــــارج المضـــــمار مـــــرة واحـــــدة ولألبـــــدوألقـــــوا بـــــه ”  معناهـــــا الخطـــــأ

ــــالغ االتقــــان ــــدور قصــــته  ببســــاطة هــــذا فــــيلم نشــــاط صــــغير لكــــن ب ، ت
.  الشـــــرطة والجريمـــــة:  حـــــول أخـــــوين يجـــــدان نفســـــيهما وجهـــــا لوجـــــه

كــــل المشــــاهد فــــى المواقــــع ومنهــــا مطــــاردة ســــيارات جديــــدة بالنســــبة 
  . للسينما المصرية

    ٢/١مفقود فى نيويورك —وحدى فى المنزل 
Home Alone 2 —Lost in New York 

  ق م ١٢٠)  س/   مور/   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
Twentieth Century Fox. C: Janet Hirshenson, C.S.A & 

Jane Jenkins, C.S.A. M: John Williams. CD: Jay Hurley. E: 
Raja Gosnell. PD: Sandy Veneziano. DPh: Julio Macat. 
ExcPs: Mark Radcliffe, Duncan Henderson, Richard Vane. 
Based on Chrs Created: John Hughes. W and P: John 
Hughes. D: Chris Columbus. 

Macaulay Culkin. Joe Pesci. Daniel Stern. John Heard. 
And Catherine O’Hara. ¤. Eddie Bracken. Devin Ratray. 
Kieran Culkin, Gerry Bamman. Rob Schneider, Dana Ivey, 
Hillary Wolf. With Tim Curry. And Brenda Fricker.  ↑ 
Maureen Elizabeth Shay, Michael C. Maronna, Terrie Snell, 
Jedidiah Cohen, Senta Moses, Daiana Campeanu, Anna 
Slotky, Eddie Bracken, Rob Schneider, Leigh Zimmerman, 
Ralph Foody, Claire Hoak, Monika Devereux, Bob Euranks, 
Rip Taylor, Jaye P. Morgan, Jimmie Walker, Patricia 
Devereux, Aimee Devereux, A.M. Columbus, Joe Liss, Teri 
McEvoy, Ally Sheedy, Harry Hutchinson, Clarke P. 
Devereux, Sandra Macat, Venessia Valentino, Andre 
Lachaumette, Rick Shafer, Rod Sell, Ron Canada, Cedric 



٣٨٥  

Young, Mark Morettini, Fred Krause, James Cole, Danald 
Trump. 
التحـــــدى هنـــــا هـــــو صـــــنع فـــــيلم بـــــنفس بنـــــاء وشخصـــــيات ومشـــــاهد 

ــــــــة طائشــــــــة جــــــــدا “الجــــــــزء األول  ــــــــا  ” عائل ــــــــدا وممتع ــــــــدو جدي ، يب
ائرة هـــذا مـــا تحقـــق فعـــال فـــى نيـــو يـــورك حـــين ركـــب الصـــبى طـــ.  للغايـــة

هنـــــاك يقابـــــل مـــــن جديـــــد اللصـــــان وقـــــد .  أخـــــرى إليهـــــا تاركـــــا أســـــرته
، ثـــــم ينصـــــب لهمـــــا ســـــيركه الخـــــاص فـــــى منـــــزل قـــــديم مهجـــــور  هربـــــا

تنــــاظر الكهــــل الوحيــــد فــــى  (ألحــــد أعمامــــه ويصــــادق امــــرأة وحيــــدة 
أمــــــا متعــــــه الخاصــــــة فكــــــان مســــــرحها هــــــذه المــــــرة .  ) الفــــــيلم األول

.  إليـــــه بخدعـــــة محكمـــــة فنـــــدق الـــــپالزا فـــــائق الفخامـــــة الـــــذى تســـــلل
ـــــــف:  إجمـــــــاال ـــــــة ال تهـــــــدأ وال تتوق ـــــــة كامل ـــــــى .  متع ابحـــــــث عـــــــن آل

ـــذاكر الطـــائرات ـــر .  شـــييدى فـــى مكتـــب ت أيضـــا ظهـــور عـــابر لكـــن مثي
ــــــدق  ــــــد ترامــــــب وصــــــاحب فن ــــــوركى دونال ــــــو ي ــــــونير العقــــــارات الني لبلي

ـــــيلم ـــــه النصـــــف األول مـــــن الف ـــــپالزا الـــــذى يـــــدور في ، وهـــــى نكتـــــة  ال
ذ هـــــو لـــــيس ســـــوى أحـــــد المـــــارة فـــــى بهـــــو ، إ فاحشـــــة وغامضـــــة معـــــا

الفنــــــدق يســــــأله كيفـــــــين الصــــــبى ذو المالبــــــس المتهدلــــــة عــــــن مكــــــان 
ـــــب االســـــتقبال ـــــة!  مكت ـــــه حصـــــدها فـــــى :  معلوم بنصـــــف مليـــــون جني
ـــــــرادات  شـــــــباك التـــــــذاكر ، حطـــــــم الفـــــــيلم بفـــــــوارق ال تقـــــــارن كـــــــل إي

األفــــالم األجنبيــــة فــــى مصــــر كــــذلك ايــــردات دور العــــرض عــــن فــــيلم 
التــــاريخ كعالمــــة لتحــــول الجمهــــور المصــــرى للفــــيلم  ويــــدخل.  بعينــــه

عـــــرض فـــــى بدايـــــة .  ، بعـــــد طـــــول تعلـــــق بالســـــينما المصـــــرية األجنبـــــى
فـــــى منتصـــــفه :  الـــــذى توالـــــت فيـــــه الخبطـــــات األجنبيـــــة ١٩٩٣عـــــام 

، وفــــى الخريــــف كســــر  ســــبعمائة ألــــف”  الحــــارس الشخصــــى “حقــــق 
ــــون”  الديناصــــورات—حديقــــة الرعــــب  “ ــــذى كــــان حــــاجز الملي  ، وال

أيضـــــا بدايـــــة النهايـــــة لقـــــرار وزارى عمـــــره ثالثـــــين عامـــــا يحظـــــر عـــــرض 
ــــر مــــن نســــختين ــــى أكث ــــة ف وحــــدى  “انظــــر األصــــل .  األفــــالم األجنبي

الجـــــــزء —وحـــــــدى فـــــــى المنـــــــزل  “واالســـــــتطراد التـــــــالى ”  بـــــــالمنزل
  . ” الثالث

   ٢/١الجزء الثالث —وحدى فى المنزل 
Home Alone 3 

  ق م ٩٥)  س  ( ١٩٩٧أميركا 
Twentieth Century Fox. D: Raja Gosnell. 
Alex D. Linz. Haviland Morris. Olek Krupa. 

اســـــتطراد متـــــأخر وغيـــــر مرغـــــوب فيـــــه جماهيريـــــا للفيلمـــــين مـــــذهلى 
انظرهما تحــــت عنـــــوانى انظــــر االســـــتطرادين ـ  النجــــاح بــــذات العنـــــوان 

الواقـــــــع أنـــــــه قـــــــد .  ” ٢وحـــــــدى بـــــــالمنزل  “و”  وحـــــــدى بـــــــالمنزل “
ى حــــــد ذاتــــــه وصــــــل فيلمهــــــا األول لمصــــــاف أحــــــد يكــــــون إســــــاءة فــــــ

ـــــــــاريخ الســـــــــينما  ٣أنجـــــــــح  ـــــــــة  (أفـــــــــالم فـــــــــى ت بـــــــــاإلٌيرادات األميركي
الفــــيلم الثــــانى صــــنع نســــخة كربونيــــة مــــن خــــط الحبكــــة .  ) المطلقــــة
ــــث يفعــــل ذات الشــــىء األصــــلى ــــم .  ، وهــــا هــــو الثال ــــه ل المشــــكلة أن

ين  يعــــد هنــــاك مــــاكوالى كــــالكين أو چــــو بيشــــى أو دانييــــل ســــتيرن الــــذ
وال يســــتطيع هــــذا الجمهــــور فــــى .  كــــانوا مــــذهلين وأحــــبهم الجمهــــور

القـــــادم مـــــن فـــــيلم  (لينـــــز .  الواقـــــع التخلـــــى عـــــن مقارنـــــة ألـــــيكس دى
ــــــه صــــــبيا خفيــــــف  ” يــــــوم حلــــــو “ ــــــدو مزعجــــــا بالفعــــــل أكثــــــر من ، ويب

، وبالمثــــــــل ال فكــــــــاك مــــــــن مقارنــــــــة هــــــــذه الــــــــوفرة  بــــــــاألول)  الظــــــــل
ين واضـــــــحى المالمـــــــح الجديـــــــدة مـــــــن األشـــــــرار المجهـــــــولين بـــــــالنجم

بينمــــا بطلنــــا وحيــــدا فــــى المنــــزل وقــــد .  المميــــزين للجــــزئين األصــــليين
ـــــاد ـــــه األســـــرة كالع ـــــد  أهملت ـــــدة ق ـــــة الجدي ، يكتشـــــف أن ســـــيارته اللعب

وضـــــعت بهــــــا رقاقـــــة حاســــــوبية قيمتهـــــا عشــــــرة ماليـــــين دوالر تحــــــوى 
ـــــا ـــــدون .  أســـــرارا دفاعيـــــة علي كيـــــف سيتصـــــرف أمـــــام طوفـــــان مـــــن يري

  . اإلجابة فى الجزئين السابقين…؟  لعبةاالستيالء على ال

  
  : الوجه اآلخر للمرأة

  ’ ! ’ للسينما األنثوية ‘مدخل السينما األميركية الكبير  ‘
   ٢/١الوحش 

Alwahche —Le Monstre 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 

.  ، صـــــالح ا ســـــيف نجيـــــب محفـــــوظ:  ســـــيناريو.  أفـــــالم الهـــــالل
إميــــل :  مونتــــاچ.  فــــؤاد الظــــاهرى:  موســــيقى.  الســــيد بــــدير:  حــــوار
ـــــاج.  بحـــــرى ـــــد:  مســـــاعد إنت ـــــدير التصـــــوير.  محمـــــود فري ـــــده :  م عب
  . صالح أبو سيف:  إخراج.  زربانللى.  ب:  إنتاج.  نصر

ـــــــور وجـــــــدى ، ســـــــميحة  ، محمـــــــود المليجـــــــى ، ســـــــامية جمـــــــال أن
ــــــوب ــــــق أي ــــــزاوى ، محمــــــد توفي ــــــل ، عمــــــر الجي ــــــد  ، ســــــعيد خلي ، عب

ـــــــراهيم حشـــــــمت ســـــــليمان الجنـــــــدى:  الطفـــــــل ، الغنـــــــى قمـــــــر ،  ، إب
، نظــــــــيم  ، محمــــــــود حمــــــــدى ، إبــــــــراهيم محــــــــب أحمــــــــد الحمــــــــاقى

، عبـــــاس  ، عبـــــد الـــــرحمن هنـــــدام ، عبـــــد الحفـــــيظ التطـــــاوى شـــــعرواى
  . فارس

قصـــــة .  أحـــــد أهـــــم أفـــــالم صـــــالح أبـــــو ســـــيف فـــــى الخمســـــينيات
زعــــــيم عصــــــابة يحقــــــق أغــــــراض الباشــــــا فــــــى إرهــــــاب الفالحــــــين فــــــى 

ــــأتى ضــــابط الشــــرطة الجــــرىء ليطــــارد  يوطإحــــدى قــــرى أســــ ــــى ي ، حت
.  الـــذى يحـــاول الباشـــا التهـــرب مـــن الوقـــوف إلـــى جانبـــه’  الـــوحش ‘

حبكـــة النهايـــة خطـــف الـــوحش البـــن الضـــابط إلـــى وكـــرهم فـــى الجبـــل 
الفــــيلم محاكــــاة متقنــــة لبنــــاء أفــــالم الويســــترن .  ثــــم المواجهــــة الكبــــرى

تماعيـــا ومـــن قـــوى المضـــمون اج.  صـــراع مثيـــر بـــين خصـــمين شرســـين
ــــدايات الهجــــوم العنيــــف فــــى ســــينما مــــا بعــــد  علــــى مســــاوئ  ١٩٥٢ب

  . عصر اإلقطاع
   ٢/١وحش البحيرة 

The Crater Lake Monster 
  ق م ٧٤)  س/    ف/   ت  ( ١٩٧٧أميركا 

D: William R. Stromberg. 
Richard Cardella, Glenn Roberts, Mark Siegel, Bob 

Hyman, Richard Garrison, Kacey Cobb, Michael Hoover, 
Suzanne Lewis, Marv Eliot, Garry Johnston, Sonny 
Shepard, John Crowder, Susy Claycomb, Hal Scharn, Mike 
Simmons, Mary Winford, Jim Goeppinger, Joe Sasway. 
خيــــال علمــــى صــــغير للغايــــة لــــم يــــزد فــــى شــــىء عــــن أصــــغر نظــــائره 

.  يكـــــد يستشـــــعر بوجـــــوده أحــــــد ، ومـــــن ثـــــم لــــــم فـــــى الخمســـــينيات
ســــقوط نيــــزك فــــى بحيــــرة صــــغيرة يــــؤدى لفقــــس بيضــــة ديناصــــور مــــائى 

، فــــى الوقــــت الــــذى اكتشــــف فيــــه البــــاحثون المحليــــون للتــــو   مفتــــرس
كهفــــــا يحــــــوى رســــــوما للديناصــــــورات نحتهــــــا اإلنســــــان البــــــدائى بمــــــا 

تتـــــوالى حـــــوادث القتـــــل فـــــى .  يعنـــــى أنهـــــا كانـــــت تعـــــيش معاصـــــرة لـــــه
، وذلـــــك  الصـــــغيرة المطلـــــة علـــــى هـــــذه البحيـــــرةبلــــدة صـــــيد الســـــمك 

ـــــة فيمـــــوت ببســـــاطة ودون  ـــــى أن يصـــــدم المـــــأمور الديناصـــــور بجراف إل
ـــــدى المتفـــــرج ـــــارة ل ـــــى قـــــدر مـــــن اإلث ـــــة .  أدن الديناصـــــور منفـــــذ بطريق

، وهـــــى مشـــــاهد مـــــوجزة ال تبـــــرر قضـــــاء  االســـــتحراك بإيقـــــاف الحركـــــة
  . الوقت أمام الفيلم

   ٢/١الوحش الجبار 
The Silent Flute 

  ق م ١٠٢)    ف/  س  ( ١٩٧٩أميركا 
  . ” تحدى األبطال “:  *؛ ف ” قبضة األعمى “:   ف

Aka: Circle of Iron (USTitle). 
Volare [Sandy Howard/ Richard St. Johns]. ExcP: Richard 

St. Johns. S: Stirling Silliphant, Stanley Mann; St: Bruce 
Lee, James Cobrun and Stirling Silliphant. P: Paul 
Maslansky and Sandy Howard. D: Richard Moore.  ↑ FE: 
Ernest Walker, A.C.E. M: Bruce Simenon.  

David Caradine -in. ¤. Also Str: Christopher Lee. And Jeff 
Cooper -as Cord. Guest Star: Roddy McDowall. Anthony de 
Longis, Eral Maynard. Intrd: Erica Creer -as Tara. And Eli 
Wallach -as Maninail.  

، الـــذى   فكـــرة مـــن ابتكـــار الممثلـــين چـــيمس كـــوبيرن وبـــرووس ليـــى
ـــــه لكـــــن رحـــــل قبـــــل   ٦كتـــــب الفـــــيلم وكـــــان مفروضـــــا أن يقـــــوم ببطولت

ـــــا عـــــن .  ســـــنوات مـــــن ظهـــــوره ـــــال بحث ـــــد ونيپ ـــــا الهن الواقـــــع أنهمـــــا لف
ـــى ســـوى بف مواقـــع تصـــوير ـــة المـــوت “كـــرة ، فلـــم يظفـــر لي ، أمـــا  ” لعب

ـــــى فكـــــان مـــــن نصـــــيب إســـــرائيل عامـــــة هـــــو صـــــناعة .  التصـــــوير الفعل
ــــــة حقــــــا ــــــة ناعمــــــة محســــــوبة بدق ــــــة  متقن ــــــوس غريب ــــــدور حــــــول طق ، ي

ومعــــــارك فنــــــون قتــــــال صــــــوفية هــــــدفها فــــــى النهايــــــة الحصــــــول علــــــى 
كــــــارادين هــــــو عــــــازف النــــــاى الضــــــرير مطلــــــق .  ’ كتــــــاب المعرفــــــة ‘

ــــ الحكمــــة ــــذى يعــــد نفســــه للحصــــول ، وكــــووپر هــــو المقات ــــافع ال ل الي
ــــــوع مــــــن الرهبنــــــة الخاصــــــة ، وفــــــى الطريــــــق يثبــــــت  علــــــى الكتــــــاب بن

ــــــه ــــــاى األول وعباءت ــــــة ن ــــــه بوراث ــــــالث أدوار داعمــــــة أخــــــرى .  جدارت ث
تنــــاول فلســــفى شــــرقى حســــاس فــــى .  يؤديهــــا كــــارادين تحــــت التنميــــق

، لكــــن كــــل هــــذا علــــى حســــاب  إطــــار مــــن الجمــــال الســــينمائى العــــام
ــــالطبع الفــــيلم يقصــــد كــــل مــــا يقــــول.  قــــوة الحبكــــة ، والمفتــــرض أن  ب

، بالــــــذات لــــــدى مثقفــــــى العــــــرب الحساســــــون  يثيــــــر فضــــــوال صــــــاخبا
  ! تجاه أى شىء

   ٢/١الوحش داخل إنسان 
  ق م ١٠٠)  س/  الشرق األوسط ( ١٩٨١مصر 

مهنـــــــــدس .  عبـــــــــد الحـــــــــى أديـــــــــب:  ســـــــــيناريو وحـــــــــوار.  جيبكـــــــــو
.  فــــؤاد الظــــاهرى:  يةالموســــيقى التصــــوير .  نهــــاد بهجــــت:  الــــديكور
.  وحيــــــد فريــــــد:  مــــــدير التصــــــوير.  عبــــــد العزيــــــز فخــــــرى:  مونتــــــاچ
  . أشرف فهمى:  إخراج

، صـــــــــالح  ، ســـــــــعيد صـــــــــالح ، ناهـــــــــد شـــــــــريف محمـــــــــود ياســـــــــين
  . ، هياتم ، زوزو حمدى الحكيم السعدنى

ــــز راكــــان ‘ ــــة فــــى الســــينما المصــــرية’  تيري ــــل زوال للمــــرة الثالث !  إمي
وكالهمـــــا لصـــــالح أبـــــو ”  المجـــــرم “و ”  لـــــك يـــــوم يـــــا ظـــــالم “بعـــــد 

ـــة الشاشـــة ـــه يميـــل  هنـــا.  ســـيف عـــن نفـــس تمثيلي ، وإن بأســـلوب توجي
، يعـــــود إميـــــل زوال ومذهبـــــه الطبيعـــــى المعبـــــر  للفنيـــــة المفتعلـــــة أحيانـــــا
األحــــــداث هــــــذه .  ، وقســــــوة الفقــــــر والمــــــرض عــــــن شراســــــة الغرائــــــز

، وهــــــى  المــــــرة فــــــى قمــــــين طــــــوب وناهــــــد شــــــريف الزوجــــــة الشــــــرهة
،  شــــريرة طبقــــا للروايــــة وعكــــس صــــالح أبــــو ســــيف’  س جامحــــةفــــر  ‘

ــــــزوج المــــــريض ــــــل ال ــــــزوج جريمــــــة قت ــــــع أن .  تشــــــارك صــــــديق ال الواق
اجتهــــاد عبــــد الحــــى أديــــب فــــى وضــــع تمثيليــــة شاشــــة تخلــــص للروايــــة  
كـــان جريئـــا بحيـــث لـــم يهـــتم كثيـــرا بإخفـــاء جـــو الغرابـــة وعـــدم معقوليـــة 

ت فعــــال فــــى األدهــــى مــــن كــــل شــــىء إنهــــا حــــدث.  حــــدونها فــــى مصــــر
  ! ١٩٨٥قضية بشعة رجت مصر عام 

   ٢/١الوحش الرهيب 
Demon of Paradise 

  ق م ٨٧)  مصر العربية للفـيديو  ( ١٩٨٧أميركا 
  . ” شيطان جزيرة الفردوس “:   ف

Santa Fe; Pension Plan. St: Frederick Baily & C.J. 
Santiago. P Coordinator: Matt Leipzig. DPh: Ricardo 
Remias. MD: Edward Achacoso. S: Frederick Bailey. FE: 
Gervacio Santos. P: Leonard Hermes. D: Cirio H. Santiago. 
Casting D: Enrique Reyes. 

Kathryn Witt. William Steis. Laura Banks. Frederick 
Bailey. Lesley Huntly. With: Henry Strazalkowski, Nick 
Nicholson, Liza Baumann, Paul Holmes, Joe Mari Avellana, 
David Light. Ronnie Paterson, Dave Anderson, Hero 
Bautista, Ramon d’Salva, Angel Buenaventura, Bill 
Baldridge. 
يعتقـــــــد أهـــــــالى بلـــــــدة كيهونـــــــو الســـــــاحلية فـــــــى هـــــــاواى أن الصـــــــيد 

يــــوقظ بالــــديناميت الــــذى أصــــبح الصــــيادون يســــتخدمونه اآلن ســــوف 
هـــو نصــــف انســــان ونصــــف .  وحشـــا بحريــــا نائمــــا منـــذ خمســــين عامــــا
البطلــــة أخصــــائية زواحــــف .  الحــــم مــــن العصــــور الچيولوچيــــة القديمــــة

بعــــد  .  تؤيــــد هــــذا االحتمــــال والبطــــل شــــرطى يراهــــا خــــزعبالت محليــــة
ـــــدماء ـــــدأ مهرجـــــان ال ـــــل يب ـــــب األمـــــر اســـــتدعاء الجـــــيش قلي ،  ، ويتطل

م خيــــال علمــــى صــــغير مقنــــع  فــــيل.  وكميــــات خاصــــة مــــن المتفجــــرات
  . ككل وإن لم يكن مميزا على نحو خاص

  وحش طوروس 
  ]  ) تليفـزيون (تليفـزيونى   [ق م  ١٠٨)  ت ( ١٩٩٣مصر ح 

عزيـــــــز :  تـــــــأليف الكاتـــــــب التركـــــــى.  اتحـــــــاد اإلذاعـــــــة والتليفــــــــزيون
:  ســـــيناريو وإعـــــداد تليفــــــزيونى.  ناشـــــف چوزيـــــف:  ترجمـــــة.  نيســـــن

:  مـــــدير إضـــــاءة.  أحمـــــد بـــــدير:  ديكـــــورمهنـــــدس .  مجـــــدى الجـــــالد
، خيــــــرى  ، ســــــمير خليــــــل نبيــــــل الجــــــوهرى:  تصــــــوير.  ســــــعد جــــــابر
:  مــــدير إنتــــاج.  إبــــراهيم أبــــو المجــــد:  إعــــداد موســــيقى.  المحــــالوى

ـــــــــد ـــــــــد الحمي ـــــــــاج.  م.  رجـــــــــب عب ، أحمـــــــــد  أحمـــــــــد حمـــــــــدى:  إنت
،  فـــــــاروق الطويـــــــل:  اإلدارة الماليـــــــة.  ، مجـــــــدى كمـــــــال الرحمـــــــانى

مـــــــدير إدارة .  ، هـــــــدى عبـــــــد الفتـــــــاح ، ثنـــــــاء عـــــــزب مجـــــــدى زكريـــــــا
.  م.  بـــــدر عـــــامر:  المنـــــتج المنفـــــذ.  أحمـــــد أبـــــو ســـــالمة:  اإلنتـــــاج

.  أيمــــن عبــــد الســــالم:  مخــــرج.  ؛ م مهــــا عبــــد المــــنعم:  مخــــرج أول
  . محمد عبد السالم:  إخراج

ــــة.  ¤.  عبــــد الــــرحمن أبــــو زهــــرة أشــــرف .  مــــى عبــــد النبــــى.  بطول
، عبــــــد  ضــــــياء الــــــدين الســــــويفى:  يــــــلتمث.  ألفــــــت ســــــكر.  ســــــيف

،  ســــليمان حســــين.  ، محمــــد عبــــده ، مجــــدى الجــــالد الهــــادى أنــــور
، صـــــالح  مهـــــدى عبـــــاس.  ، مصـــــطفى عبـــــد ربـــــه مجـــــدى محجـــــوب

ـــــل .  جمـــــال إســـــماعيل:  باالشـــــتراك مـــــع.  ، ســـــيد عبـــــد الفتـــــاح العوي
  . رشدى المهدى

، بحيــــث  موظــــف بســــيط يســــكن شــــقة فــــاخرة نســــبيا فــــى إســــتانبول
ــــــان .  حب المنــــــزل علــــــى مالحقتــــــه لطــــــرده منهــــــايصــــــر صــــــا هــــــو جب

.  ، بحيـــــــث ال يملـــــــك ســـــــوى المداهنـــــــة والتســـــــول وخجـــــــول للغايـــــــة
ــــة ــــرا يضــــع فوقــــه عــــازفى موســــيقى غربي ــــا خطي ــــه بلطجي ، لكــــن  ، وتحت

ــــاره  ــــه باعتب ــــص وســــفاح ’  وحــــش طــــوروس ‘فجــــأة يقــــبض علي وهــــو ل
ــــــاره مريضــــــا بالفصــــــام.  خفــــــى شــــــهير ، ويخــــــرج  يســــــجن عامــــــا باعتب

، لكـــن ســـرعان  الجميـــع يهابونـــه بمـــا فـــيهم زوجتـــه وابنـــه وابنتـــه ليجـــد
مــــا يظهــــر المجــــرم الحقيقــــى الــــذى كــــان يســــتخدم بطاقــــة الهويــــة التــــى 

المســــرح  ‘العيــــب األساســــى فــــى سلســــلة .  فقــــدت مــــن البطــــل يومــــا
، أنهـــــــا تفشـــــــل عـــــــادة فـــــــى إمســـــــاك المضـــــــمون الـــــــرئيس  ’ العـــــــالمى

فـــــى حالــــــة مـــــن عــــــدم ، ممــــــا يتـــــرك المشــــــاهد  للـــــدراما التــــــى تنقلهـــــا
ــــا .  ، إن لــــم يكــــن محبطــــا بســــبب إحساســــه بعــــدم الفهــــم اإلشــــباع هن

ــــــــى  ــــــــة الت ــــــــروض أنهــــــــا حــــــــديث عــــــــن الديكتاتوري ’  مســــــــخت ‘المف
،  شخصــــيات النــــاس وعلمــــتهم الجــــبن)  حرفيــــا وحــــش تعنــــى مســــخ (

ــــــا أو مســــــخا ضــــــعيفا .  وتصــــــبح المســــــألة إمــــــا أن تكــــــون مســــــخا قوي
مـــــن األداء الكوميـــــدى علـــــى أى حـــــال قـــــدم أبـــــو زهـــــرة قطعـــــة جيـــــدة 
  . الطريف ال سيما وأن الترجمة بالفصحى متقنة حقا

  وحش الفضاء
  . ” عودة الوحش المدمر “:  انظر

  ☺  ٢/١الوحش المدمر 
Aliens 

  ق م ١٥٤)    ف/  س  ( ١٩٨٦أميركا 
  . ” صرخة من العالم اآلخر “:   ف

Twentieth Century Fox [Brandywine]. M: James Horner. 
E: Ray Lovejoy. PD: Peter Lamont. DPh: Adrian Biddle. St: 
James Cameron, Walter Hill, David Giler. S: James 
Cameron. P: Gale Anne Hurd. D: James Cameron. 

Sigoumey Weaver, Carrie Henn, Michael Biehn, Paul 
Reiser, Lance Henriksen, Bill Paxton, Jenette Goldstein. 

مفرقعــــــــات الصــــــــورة  ‘ربمــــــــا هــــــــذا الفــــــــيلم هــــــــو تعريــــــــف كلمــــــــة 
، رغــــــم أنـــــه إســــــتكمال  هــــــذه التـــــى ال تهــــــدأ وال تتوقـــــف’  والصـــــوت

نعم هــــــذا هــــــو ـ  ”  الــــــوحش المــــــدمر “انظر ـ  لعمــــــل كالســــــى رصــــــين 
تلــــــك المتفجــــــرات المتواصــــــلة !  ترتيــــــب تســــــميتهما اآلن فــــــى مصــــــر

التـــــى تجلـــــت بعـــــد ، و  للعـــــين واألذن هـــــى أســـــتاذية كـــــاميرون الخاصـــــة
ـــــى  ـــــدادها األقصـــــى ف ـــــى امت ـــــل ف ـــــانى—المـــــدمر  “قلي .  ” الجـــــزء الث

عامــــا أنــــه قــــد  ٥٧تعــــود البطلــــة لــــألرض لتكتشــــف عنــــدما تفيــــق بعــــد 
، ثــــــم  أنشــــــأت مســــــتعمرات بشــــــرية علــــــى كوكــــــب األصــــــلى للــــــوحش

يرســــــلونها برفقــــــة حملــــــة عســــــكرية فتبــــــدأ .  فجــــــأة تنقطــــــع أخبارهــــــا
، الوحــــــوش أكثــــــر  ف أيضــــــاجعــــــل كــــــاميرون وهــــــو المؤلــــــ.  المــــــذابح

ـــزات القتـــال ـــالى الفظـــائع وتجهي ـــارة كافيـــة تمامـــا وبالت ،  ، ممـــا حقـــق إث
ـــــاريخ  ـــــزا فـــــى ت ـــــه قطعـــــا واحـــــدا مـــــن أشـــــد األفـــــالم إفزاعـــــا وتقزي تجعل

، وراحــــت  لكــــن غــــاب المــــذاق األصــــلى الشــــعرى الحــــزين.  األفــــالم
ــــا الدقــــة العلميــــة ، وحلــــت المبالغــــة التــــى يفرضــــها واقــــع الحــــال  أحيان

، وحتـــــى  الزائـــــدة لطـــــاقم المرتزقـــــة’  األميركيـــــة ‘، بـــــدءا مـــــن  انهـــــامك
ـــة فـــى هـــويس فضـــائى حيـــث يســـقط آخـــر وحـــش ،  آخـــر مشـــهد النهاي

ــــــة ــــــغ الهــــــواء بينمــــــا ال تســــــقط البطل ــــــن تفري ــــــل ال  ، وال تنفجــــــر م ، ب
ـــــأى خـــــدش ـــــة تركـــــب .  تصـــــاب ب ـــــى أى حـــــال يظـــــل مشـــــهد البطل عل

تضــــخيمها لقــــوى روبوتــــا عمالقــــا يحــــاكى حركاتهــــا بالضــــبط علــــى بعــــد 
، أعظـــــم تجســـــيد صـــــنعته الســـــينما للعبـــــارة العلميـــــة القائلـــــة أن  فائقـــــة

ــــر للقــــدرة البشــــرية ــــزمن المــــذكور يخــــص نســــخة .  اآلالت هــــى تغزي ال
ـــــى عـــــام  ــــــيديو ف ـــــذ صـــــدورها كف ـــــا من ،  ١٩٩٢الموجـــــه المتاحـــــة غالب

انظـــــــر .  ق فقـــــــط ١٣٧لكـــــــن النســـــــخة الســـــــينمائية كانـــــــت تجـــــــرى 
الــــــوحش  “واالســــــتطراد التــــــالى ”  رعــــــودة الــــــوحش المــــــدم “األصــــــل 
  . ! نعم هذا هو ترتيب تسميتهما اآلن فى مصرـ  ”  المدمر

AA: SdFxE (Don Sharpe); VFx (Robert Skotak, Stan 
Winston, John Richardson and Suzanne Benson). 



٣٨٦  

AAN: As (Weaver); AD-SD (Lamont -AD, Crispian 
Sallis -SD); Sd (Graham V. Hartstone, Nicolas le Messurier, 
Michael A. Carter and Roy Charman); FE; OScr. 

  وحش المستنقع 
Swamp Thing 

  ق م ٩١)    ف  ( ١٩٨٢أميركا 
United Artists [Swamp Films]. SpMUpFx: William 

Munns. M: Harry Manfredini. E: Richard Bracken. PD: 
David Nichols, Robb Wilson King. DPh: Robin Goodwin. 
S: Wes Craven; from the DC Comics W by Len Wein and 
drawn by Berni Wrightson. P: Benjamin Melniker, Michael 
E. Uslan. D: Wes Craven. 

Louis Jourdan, Adrienne Barbeau, Ray Wise, David Hess, 
Nicholas Worth, Don Knight. Dick Durock -as The Swamp 
Thing. 

ـــــين قبــــل  ــــالم ويــــس كراف ،  ” كــــابوس علــــى شــــارع إيلــــم “أصــــغر أف
ــــــــت  ــــــــرخص كان رغــــــــم أن القصــــــــص المصــــــــورة القديمــــــــة جامحــــــــة الت

ــــــات .  تســــــتحق إنتاجــــــا أضــــــخم ومعالجــــــة أفضــــــل ــــــز (عــــــالم نب )  واي
يعمــــل علـــــى تنميـــــة مشــــروع كـــــائن نبـــــاتى ذى نــــواة حيوانيـــــة هـــــذا فـــــى 

كــــــــن عالمــــــــا آخــــــــرا ، ل إطــــــــار مشــــــــروع عســــــــكرى حكــــــــومى ســــــــرى
ـــــى )  چـــــوردان ( ـــــالقوة بهـــــدف الســـــيطرة عل ـــــة ب يســـــعى لســـــرقة التركيب

ـــــران فيلقـــــى بنفســـــه .  العـــــالم ـــــه الني تنســـــكب علـــــى األول وتنشـــــب في
ــــى المســــتنقع ــــاتى أخضــــر .  ف ــــل يخــــرج ككــــائن نب ــــد قلي مــــؤثرات  (بع

ــــة ــــة مطاطي ــــق متواضــــعة ال تعــــدو بدل ــــين .  ) تنمي ــــة الفــــيلم صــــراع ب بقي
، لكـــــــن  بـــــــاربو متألقـــــــة كالعـــــــادة (العزيمـــــــة مشـــــــرفة المشـــــــروع قويـــــــة 

وبـــــين العـــــالم الشـــــرير )  مهـــــدرة وســـــط عمـــــل متواضـــــع وركيـــــك ككـــــل
أفضــــــل مــــــا .  للحصـــــول علــــــى المســــــخ وســــــر التركيبـــــة التــــــى صــــــنعته

يمكــــــــن قولــــــــه أنــــــــه مــــــــدخل كرافـــــــــين إلــــــــى ضــــــــرب أفــــــــالم مســــــــوخ 
، حــــاول أن يتعامــــل فيــــه بجديــــة عصــــر الهندســــة  الخمســــينيات البائيــــة

ـــــة ـــــك ، ف الوراثي ـــــة لتل ـــــة لقصـــــص الرعـــــب الهزلي ـــــروح المجنون أضـــــاع ال
’  بــــنفس إثــــارة مراقبــــة الحشــــائش وهــــى تنمــــو ‘:  رأى نقــــدى.  األيــــام

يوجــــــد لـــــه اســـــتطراد غيــــــر كرافــــــينى بعـــــد ســــــبع .  ليسلى هالليويلـــــلـ  
  . ’ عودة شىء األوحال ‘سنوات بعنوان 
   ٢/١الوحل 

  ق م ١٠٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٧مصر 
  . عبد الخالق على:  إخراج

،  ، رجـــــاء الجـــــدواى ، مجـــــدى وهبـــــة ، نبيلـــــة عبيـــــد نـــــور الشـــــريف
، إبـــــــراهيم  ، صـــــــفاء الســـــــبع ، صـــــــالح ذو الفقـــــــار كمـــــــال الشـــــــناوى

  . ، أحمد حجازى ، أحمد دياب الشرقاوى
اإلدمـــــان .  ، فـــــى إطـــــار تركيبـــــة أفـــــالم العصـــــابات ميلودرامـــــا إدمـــــان

، علــــى تعــــاطى  هــــو إرغــــام البطلــــة زوجــــة ضــــابط المكافحــــة المخلــــص
ـــــة  وتركيبـــــة العصـــــابات.  العقـــــاقير البيضـــــاء ، تتمثـــــل فـــــى منظمـــــة دولي

  . كل شىء روتينى.  ، ولعبة قط وفأر مع ذلك الضابط للتهريب
  ☺  ٢/١وحوش بشرية 

Wild at Heart 
  ق م ١٢٧)  س  ( ١٩٩٠أميركا 

PolyGram [Propaganda]. C: Jonathan Ray. Based upon 
the N: Barry Gifford. Sd Designer: Randy Thom. MComp: 
Angelo Badalamenti. PD: Patricia Norris. E: Duwayne 
Dunham. DPh: Frederick Elmes. ExcP: Michael Kuhn. P: 
Monty Motgomery, Steve Golin, Joni Sighvatsson. W for 
the Screen and D: David Lynch. 

Nicolas Cage. Laura Dern. ¤ Willem Dafoe. J.E. Freeman. 
Crispin Glover. Diane Ladd. Calvin Lockhart. Isabella 
Rossellini. Harry Dean Stanton. Grace Zabriskie. W. 
Morgan Sheppard, David Patrick Kelly, Sherilyn Fenn, 
Freddie Jones. John Lurie, Pruitt Taylor Vince, Jack Nance. 

 Sheryl Lee, Marvin Kaplan. 
عمـــل أخـــاذ مـــن ليـــنش مفعـــم بالمعـــانى واإلبهـــار البصـــرى والصـــوتى 

صـــــــدق أو ال -للدرجـــــــة التـــــــى تخفـــــــى عنـــــــك أصـــــــله األدبـــــــى وهـــــــو 
شـــــاب عنيـــــف يجمعـــــه حـــــب أعنـــــف مـــــع !  ’ ســـــاحر أوز ‘ -تصـــــدق

ـــة ـــاة بريئ ـــيلم فت ـــاة وعشـــاقها -، ويهربـــان فـــى حبكـــة ف طـــرق مـــن أم الفت
ــــرفين  ــــة المحت ــــن القتل ــــاة الواقعيــــةالد أ (م ــــى الحي ــــال ف .  ) م ديــــرن فع

ـــــل  ـــــى أوز مث ـــــدة وتشـــــير كلهـــــا إل ـــــة والســـــيريالية عدي ـــــأثيرات الخيالي الت
ــــة ومثــــل األم  ــــة الشــــرق الطيب ــــق الحجــــرى األصــــفر ونصــــائح جني الطري

، ومثــــل البطلــــة تــــدق كعبــــى  فــــى صــــورة ســــاحرة شــــريرة تحيطهــــا النــــار
ــــا  ــــا اإلثــــارة الجنســــية (حــــذائها مع ، ومثــــل  ) ! الفــــارق أن الســــبب هن

مشــــــاهد ســــــيريالية .  تبخــــــر صــــــورة األم حــــــين هزمهــــــا حــــــب الشــــــابين
مســــتقلة أخــــرى مثــــل الفتــــاة التــــى نجــــت مــــن حــــادث ســــيارة قتــــل فيــــه 

ــــداها ــــى ال تضــــربها  وال ــــه تبحــــث عــــن شــــىء مــــا ســــقط منهــــا حت ، لكن
ـــــه أن .  أمهـــــا ـــــة الشـــــرق للبطـــــل ودعت ـــــأن ظهـــــرت جني ـــــة ب ـــــة محبب نهاي

، فعـــــاد ليغنـــــى أغنيـــــة  طيحـــــول تـــــوحش قلبـــــه فـــــى إتجـــــاه الحـــــب فقـــــ
حبنـــــى  ‘ پريســـــلى الوحيـــــدة التـــــى رفـــــض أن يغنيهـــــا لحبيبتـــــه مـــــن قبـــــل

إجمـــــاال فـــــيلم محشـــــود بـــــالرموز والتفاصـــــيل .  ’ برقـــــة حبنـــــى بحـــــالوة
ــــــدا فــــــى االستســــــالم للمتعــــــة البصــــــرية والصــــــوتية ــــــال  وال تفكــــــر أب ، ب

ـــــــر داخـــــــل  ـــــــك فـــــــى اكتشـــــــاف متناقضـــــــات الشـــــــر والخي مجهـــــــود من
كمــــا يطلــــق عــــادة  (أعــــذب قصــــة فــــى التــــاريخ ، أو اكتشــــاف  عالمنــــا

لحظــــات الــــذرى .  داخــــل إطــــار جحيمــــى بالكامــــل)  علــــى ســــاحر أوز
تجمـــــع عـــــادة الـــــرقص والجـــــنس والعنـــــف الترســـــيمى بدمائـــــه وأشـــــالءه 

الجحـــــــيم اإلنســـــــانى التـــــــى تمـــــــأل -، وفـــــــوق الكـــــــل النـــــــار  المتنـــــــاثرة
ـــتمأل شـــريط الصـــوت ثيمـــة الشـــابين .  الشاشـــة معظـــم الوقـــت وتهـــدر ل

، الــــدمويين بالكامــــل  غــــارقين فــــى الحــــب لحــــد الجنــــون فيمــــا بينهمــــاال
بــــل وبالتحديــــد  (، أصــــبحت فرعــــا فنيــــا مســــتقال  ضــــد كــــل اآلخــــرين

ســـتجد هـــذا بالضـــبط ) .  مـــن خـــالل مصـــاحبة أغـــانى إلفـــيس پريســـلى
ــــارانتينو ــــة ‘ فــــى الفيلمــــين اللــــذين كتبهمــــا كــــوينتين ت ’  رومــــانس حقيقي

كمـــــا إن لـــــه آثـــــارا .  ’ تلـــــة بالطبيعـــــةق ‘ و]  ” البـــــرىء والجميلـــــة “ [
ـــــل  ـــــديات مث ـــــض الكومي ـــــى بع ـــــى ف ـــــى فيجـــــاس “حت ”  شـــــهر عســـــل ف

النســــخة العالميــــة األقــــل انتشــــارا أشــــد عنفــــا وطولهــــا .  بــــذات البطــــل
  . ق ١٣٥

AAN: SptAs (Ladd). 

   ٢/١وحوش جزيرة األهوال 
Mystery on Monster Island 

  ق م ٩٦)  س/    ف/  ت ( ١٩٨٠؛ أميركا  أسپانيا
وحـــــــــوش الجزيـــــــــرة  “:  *؛ ف ” وحـــــــــوش جزيـــــــــرة الـــــــــذهب “:  س

  . ” وحوش الجزيرة الغامضة “:  *، س **؛ ف ” المهجورة
Aka: Monster Island (OTitle); Mistero en la Isla de los 

Monstruos (SpainOTitle) 
[Twentieth Century Fox] Almena Films; Fort Films. Jules 

Verne’s: ¤. DPh: Andres Berenguer. PD and VFx: Emilio 
Ruiz. PMg: Francisco Ariza. S: T. Grau, J. Piquer, R. 
Gantman. P and D: J. Piquer Simon.  ↑ Er: Earl Watson. 
M: Alfonso Agullo, Carlos Villa, Alejandro Monroy; P: A. 
Agullo, A. Palmieri. AD: Gumer Andres; CD: Tony Pueo. 

Terence Stamp, Peter Cushing -in  .¤ . Ian Sera. David 
Hatton. Gasphar Ipua. Bianca Estrada. Ana Obregón. Frank 
Brana. Gerard Cichy, Manuel Pereiro, Daniel Martin. Agis 
Barboo, George Bosso, Ioshio Murakami. And Paul Naschy 
-as Hint. 

.  معالجـــــة ســـــينمائية نـــــادرة ومغمـــــورة معـــــاروايـــــة چـــــوولز فــــــيرن فـــــى 
ـــــــل وأنيقـــــــة  المهـــــــم أن النتيجـــــــة حافلـــــــة بالمغـــــــامرة مســـــــلية ومرحـــــــة ب

ـــا ـــاء ســـان فرانسيســـكو علـــى .  أحيان ـــين مـــن أثري قصـــة الصـــراع بـــين اثن
ــــرة مقابلــــة عــــرف أحــــدهما ســــرا  أنهــــا تحــــوى )  ســــتامپ (امــــتالك جزي

ــــرا ــــا وفي ــــرى ا ذهب ــــدة عليهــــا ضــــد الث ــــم يســــتطع المزاي ــــه ل آلخــــر ، لكن
يرســـــل األخيـــــر ابـــــن أخيـــــه الشـــــاب عاشـــــق المغــــــامرة .  ) كاشـــــينج (

ــــــه ــــــى العكــــــس من ــــــد عل ــــــالم  ومدرســــــه الرعدي ــــــة حــــــول الع ــــــى رحل ، ف
، ويهـــــبط  تحتــــرق الســـــفينة بفعــــل مســــوخ بحريــــة.  بســــفينته الجديــــدة

ــــــرة ــــــة .  الشــــــاب والمــــــدرس للجزي بعــــــد فاصــــــل مــــــن التعــــــرف ومحاول
ى مجموعــــة مــــن أكــــل ، تــــأت التعــــايش فــــى الجزيــــرة الخطــــرة المهجــــورة

لحــــــوم البشــــــر ومعهــــــم فريســــــة شــــــاب زنجــــــى آخــــــر ينقــــــذه الــــــرجالن 
يتـــــوالى ظهـــــور المســـــوخ حيـــــث علـــــى الثالثـــــة .  ويصـــــبح مرافقـــــا لهمـــــا

المـــــــؤثرات  (وصـــــــديقهم القـــــــرد أن ينجـــــــوا منهـــــــا المـــــــرة تلـــــــو المـــــــرة 
معظمهـــــا بشـــــر بــــــالحجم الطبيعـــــى يرتـــــدون أســــــماال جعلـــــتهم يبــــــدون  

ــــة ــــات مغطــــاة بأعشــــاب بحري ــــونير .  ) كحيوان ــــاع الملي ــــاك أيضــــا أتب هن
الشــــرير الــــذين يلبســــون زيــــا كمــــا طــــوارق الصــــحراء ويشــــعلون النيــــران 
لمعرفـــــة مكـــــان الـــــذهب تحديـــــدا وللمزيـــــد مـــــن تأكيـــــد أن الجزيـــــرة ال 

ـــدعى أنهـــا مقيمـــة  تصـــلح للســـكنى ـــرة ت ـــاة فرنســـية مثي ، وكـــذا ظهـــور فت
ك ، ذلـــــ بـــــالجزيرة لكـــــن ال يبـــــدو أنهـــــا مهتمـــــة ســـــوى بأخبـــــار الـــــذهب

،  إلـــــــى أن تـــــــأتى مفاجـــــــأة النهايـــــــة الســـــــعيدة بوصـــــــول العـــــــم ورجالـــــــه
ـــه منـــذ البدايـــة التخفيـــف الكوميـــدى ربمـــا  .  واتضـــاح مـــا كـــان يخطـــط ل

كــــان أكثــــر ممــــا يجــــب رغــــم أن تركــــز فــــى شخصــــية المــــدرس وحــــده 
شــــــىء غيــــــر .  إلــــــخ…بجبنــــــه وعالقاتــــــه مــــــع الحيوانــــــات والطيــــــور 

كـــــــان وال ينتهـــــــى تقليــــــدى بـــــــالمرة فــــــى أفـــــــالم المســـــــوخ أن يوجــــــد بر 
تفســـــير وفـــــرة عروضـــــه بمصـــــر اخـــــتالف عناوينــــــه !  الفـــــيلم بانفجـــــاره

، والتــــــى عوملــــــت كــــــأفالم مختلفــــــة مــــــن الناحيــــــة القانونيــــــة  األجنبيــــــة
  . ) دع جانبا تزوير العنوان فى أحدها (

  وحوش جزيرة الذهب
  . ” وحوش جزيرة األهوال “:  انظر

  وحوش الجزيرة الغامضة
  . ” ألهوالوحوش جزيرة ا “:  انظر

  وحوش الجزيرة المهجورة
  . ” وحوش جزيرة األهوال “:  انظر

   ٢/١الوحوش الصغيرة 
  ق م ١١٥)  س/  السبكى ( ١٩٨٩مصر 
  . عبد اللطيف زكى:  إخراج

محمـــــــــود .  هيـــــــــاتم.  فـــــــــاروق الفيشـــــــــاوى.  ¤.  ســـــــــهير رمـــــــــزى
ــــدى ــــدل.  الجن ــــر.  ســــامى الع ــــولى.  شــــريف مني حنــــان .  مصــــطفى مت
ــــاوىإحســــان .  شــــوقى ــــى ناصــــر القلع ــــد الغن ،  ، حمــــزة الشــــيمى ، عب

  . ، فايق عزب ، محمد نزيه ، ميرفت الشناوى سحر عبد اهللا
متاعــــــــب رقابيـــــــــة أدت إلفســــــــاد واضـــــــــح لــــــــه ال ســـــــــيما أحـــــــــداث 

، لكنهــــا تتــــذكر حبهــــا  ، تصــــبح ســــيدة بيــــزنس فتــــاة شــــعبية.  النهايــــة
ســـــهير رمـــــزى هـــــى كـــــل العـــــرض فـــــى أول .  القـــــديم وتســـــعى إلحيائـــــه

، خلـــــيط مـــــن الحنكـــــة والبســـــاطة والتعـــــالى  لهـــــا بهـــــذا االســـــتعقاددور 
، فضـــال عـــن إنهـــا ال تبـــالغ فـــى أى مـــن   والتهـــذيب والوحـــدة والتـــأفف

  . كل هذا
   ٢/١وحوش الميناء 

  ق م ١١٠)  س/    ف ( ١٩٨٣مصر 
أفـــــالم  ؛ مركـــــز التليفــــــزيون الـــــدولى الكويـــــت  ترايتـــــل العالميـــــة [

عبـــــد الحـــــى :  وســـــيناريو وحـــــوار قصـــــة.  فـــــاتن فـــــيلم]  مصـــــر العربيـــــة
ـــــــدوبليرات واألكروبـــــــات.  أديـــــــب ـــــــق:  المعـــــــارك وال .  الطـــــــوخى توفي

مـــــاهر :  مهنـــــدس الـــــديكور.  فريـــــد عبـــــد الحـــــى:  الحيـــــل الســـــينمائية
/  المهنـــــــدس:  مكســـــــاج.  ماجـــــــدة الســـــــعيد:  ؛ منفـــــــذة عبـــــــد النـــــــور
المنــــــتج .  فــــــؤاد الظــــــاهرى:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  جميــــــل عزيــــــز

:  إخـــــراج.  محمـــــد طـــــاهر:  مـــــدير التصـــــوير.  يـــــل ديـــــابخل:  الفنـــــى
  . نيازى مصطفى

.  فــــــاروق الفيشــــــاوى.  ¤.  فــــــاتن فريــــــد.  بوســــــى.  فريــــــد شــــــوقى
، أحمــــد  علــــى قــــاعود.  صــــالح نظمــــى.  أحمــــد بــــدير.  جميــــل راتــــب

ـــــــوزى حســـــــين ـــــــى إســـــــماعيل.  ، يوســـــــف ف ـــــــى من ،  ، محمـــــــود العراق
.  عيــــــدهــــــانى يوســــــف :  ، والطفــــــل ، يوســــــف عســــــال جميــــــل غــــــالى
  . ، فاطمة وجدى ، حمدى الشريف وسيلة حسن

ــــيلم  ــــانى مــــن الف ــــرض أنهــــا الجــــزء الث مطــــاردات نشــــاط ســــاحلية يفت
ثــــار قــــديم بــــين شــــرطى وأســــرة .  ” ٥رصــــيف نمــــرة  “الفــــائق للموجــــه 

ــــــب ــــــرف نشــــــاط التهري ــــــة.  تحت ــــــى حان ــــــودد عل ، ويحــــــب  يتنكــــــر ويت
قتـــل  ، ثـــم تقـــوده الظـــروف لحـــب ابنـــة قاتـــل زوجتـــه والـــذى صـــاحبتها

ــــأر  ــــه المقصــــود بث ــــم كــــل منهمــــا أن هــــو أبيهــــا فــــى مطــــاردة دون أن يعل
  . ، لكنها متوسطة اإلثارة دراما متشابكة!  ، وأنه هو ثأره اآلخر

  وحيدة 
  ق أأ ٨٥)  س/  السبكى ( ١٩٦١مصر 
  . محمد كامل حسن:  إخراج

، كمــــــال  ، ليلــــــى طــــــاهر ، صــــــالح ذو الفقــــــار مــــــريم فخــــــر الــــــدين
  . حسين

إعاقـــة جيـــدة التنفيـــذ بوجـــود مـــؤثر مـــن النجـــوم المحببـــين ميلودرامـــا 
فتـــاة مصـــابة بضـــعف فــــى .  وفـــى مقـــدمتهم الرقيقـــة مـــريم فخــــر الـــدين

الســـمع تضـــيق بالشـــفقة التـــى يعاملهـــا النـــاس بهـــا فترحـــل لبلـــدة أخـــرى 
ـــــــــا باســـــــــتخدام ســـــــــماعات األذن وتشـــــــــتغل  وتحـــــــــل مشـــــــــكلتها جزئي

نــــــع عــــــن حــــــب ال يجــــــرى األمــــــر بالسالســــــة المتوقعــــــة وتتم.  مدرســــــة
ــــــل لهــــــا خشــــــية الصــــــدمة ــــــل عاهتهــــــا ويتحــــــدى .  زمي يكتشــــــف بالفع

  . رفض أسرته من جهة وانهيار حبيبته من جهة أخرى
   ٢/١وداد 

  ق أأ ١٠٠)   س/  ت/    ف ( ١٩٣٦مصر 
؛ أعــــدها  أحمــــد رامــــى:  وضــــع القصــــة واألغــــانى.  مصــــر للســــينما

،  محمــــــد القصــــــبجى:  لحــــــن األغــــــانى.  أحمــــــد بــــــدرخان:  للســــــينما
.  ، دكتـــــــــور بـــــــــارد ريـــــــــاض الســـــــــنباطى:  ؛ موســـــــــيقى كريـــــــــا أحمـــــــــدز 

:  ؛ مهنــــــدس الصــــــوت ) . ف.  بــــــى.  ش (ســــــامى بريــــــل :  المصــــــور
.  ولــــى الــــدين ســــامح:  ؛ مهنــــدس المنــــاظر والمالبــــس مصــــطفى والــــى
ــــــازى مصــــــطفى:  مركــــــب الفــــــيلم ــــــاچ ني ؛  ألكســــــندر ســــــترنج:  ؛ ماكي

چــــــــورچ :  ؛ طبــــــــع وتحمــــــــيض جمــــــــال مــــــــدكور:  مســــــــاعد مخــــــــرج
؛ مراجعــــــة  ، محيــــــى مــــــدكور قاســــــم وجــــــدى:  ريجيســــــير.  طونيــــــانأن

ــــاح حســــن:  للســــيناريو ــــد الفت ــــدس الصــــوت عب ــــز :  ؛ مســــاعد مهن عزي
ـــــد المـــــنعم فاضـــــل ـــــد عب ـــــد الحمي ـــــاظر ، عب ـــــدس المن :  ؛ مســـــاعد مهن

؛ مســـــــاعد  علـــــــى مـــــــراد:  ؛ المصـــــــور الفوتـــــــوغرافى يوســـــــف بهجـــــــت
.  بنســـــنروبـــــى رو :  ؛ معلـــــم الـــــرقص حلمـــــى رفلـــــة:  صـــــانع الماكيـــــاچ
األقمشــــة المســــتعملة فــــى المالبــــس .  فريتــــز كرامــــب:  المــــدير الفنــــى

مــــــن إنتــــــاج شــــــركة مصــــــر للغــــــزل والنســــــيج و شــــــركة مصــــــر لنســــــج 
  . الحرير

،  ، منســـــى فهمـــــى ، مختـــــار عثمـــــان أحمـــــد عـــــالم.  ¤.  أم كلثـــــوم
ـــــــوح نشـــــــاطى ـــــــراهيم فت ـــــــة إب ـــــــارودى ، راجي محمـــــــد  ↑.  ، حســـــــن الب

، الفريـــــد  محمـــــود المليجـــــى ، ، فـــــؤاد فهـــــيم ، فـــــؤاد ســـــليم يوســـــف
ـــــراهيم الجـــــزار حـــــداد ـــــراهيم ، إب ،  ، عبـــــد الفتـــــاح حســـــن ، محمـــــد إب

، إســــــــكندر   ، محمــــــــد العراقــــــــى ، مصــــــــطفى ســــــــامى حســــــــن شــــــــلبى
، محمــــد  ، إبــــراهيم عمــــارة ، يحيــــى نجــــاتى ، أحمــــد البــــدوى كفــــورى
  . ، عبده السروجى ، مصطفى الفلكى حجازى

فيـــــــات عصـــــــر إنتـــــــاج متميـــــــز مـــــــن ســـــــتوديو مصـــــــر يـــــــدور فـــــــى خل
ــــك  ــــدم األســــتوديو فيهــــا كــــان  (الممالي ــــا ق ــــد ”  الشــــين “أضــــخم م بع

ميلودرامــــــا عاطفيــــــة غنائيــــــة حــــــول قصــــــة حــــــب .  ) ثــــــالث ســــــنوات
، لكـــن قطـــاع الطـــرق يســـطون  جمعـــت بـــين تـــاجر ثـــرى وجاريـــة جميلـــة

ـــديون ويضـــطر لبيـــع كـــل شـــىء بمـــا  علـــى قوافلـــه فـــيفلس ويغـــرق فـــى ال
م لصـــــالح هـــــذا الحـــــب مـــــرة لكـــــن تـــــدور األيـــــا.  فيـــــه هـــــذه الجاريـــــة

أول وعامــــــة أفضــــــل فــــــيلم شــــــاركت فيــــــه نجمــــــة الغنــــــاء أم  .  أخــــــرى
ــــوم ــــة كلث ــــة العالي ــــك بفضــــل قيمــــه اإلنتاجي ــــة لكــــن .  ، وذل ــــة رمزي دالل

ـــــم تجـــــد مـــــن يعيهـــــا وينقـــــذ الســـــينما المصـــــرية مـــــن التـــــداعى علـــــى  ل
ــــه طالمــــا هنــــاك ســــتوديو فلــــيس هنــــاك :  المــــدى البعيــــد ’  مخــــرج ‘أن

لبذيئـــــــة وغيـــــــر الدقيقـــــــة لكلمـــــــة فرنســـــــية رديئـــــــة تلـــــــك الترجمـــــــة ا (
ـــــدورها ـــــى ‘، فقـــــط هنـــــاك  ) ب أو مـــــا نترجمـــــه نحـــــن علـــــى ’  مـــــدير فن

  ! ’ موجه ‘نحو أكثر حرفية 
  وداد الغازية 

  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٨٣مصر 
ــــة للســــينما ــــدارى:  قصــــة.  المصــــرية اللبناني ــــل البن :  ســــيناريو.  جلي

عنايــــــــات :  مونتــــــــاچ . بهجــــــــت قمــــــــر:  حــــــــوار.  مصــــــــطفى محــــــــرم
مهنـــــــــدس .  جمـــــــــال ســـــــــالمة:  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  الســـــــــايس
.  إبـــــراهيم صـــــالح:  مـــــدير التصـــــوير.  مـــــاهر عبـــــد النـــــور:  الـــــديكور
  . أحمد يحيى:  إخراج

ـــــدى ـــــة الجن ـــــان ، عـــــادل أدهـــــم ، محمـــــود ياســـــين نادي ،  ، ســـــيد زي
،  ، رشــــاد عثمــــان ، نعيمــــة الصــــغير ، توفيــــق الــــدقن عبــــد اهللا فرغلــــى

  . مد غانمأح
ـــــــــدا نجـــــــــع  ـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــعيد وتحدي ـــــــــائع حقيقي شخصـــــــــيات ووق

أطــــــراف الصــــــراع األميــــــر .  ، فــــــى قصــــــة لجليــــــل البنــــــدارى حمــــــادى
، وضــــابط الشــــرطة الصــــغير الــــذى  ، الــــذى يطــــارد الغازيــــة المتســــلط

المشـــــكلة كالمعتـــــاد هـــــى .  ، والغازيـــــة التـــــى تثـــــور يحـــــاول التصـــــدى
ــــــــدى ــــــــة الجن ــــــــات نادي شخصــــــــية مــــــــن ، وتضــــــــخيم وتعظــــــــيم ال مبالغ

  . ، ففقدت االقناع الذى كان يتوقع من حوادث حقيقية أجلها
   ٢/١وداع فى الفجر 

  ق أأ ١٢٠)   س/  بيتش ( ١٩٥٦مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج
ــــــــى شــــــــاهين ، كمــــــــال الشــــــــناوى شــــــــادية ــــــــر ، يحي ،  ، ســــــــراج مني

  . ، عبد المنعم إبراهيم فردوس محمد
ـــار يفقـــد فـــى الحـــرب ـــه طي مدرســـها كـــان يحبهـــا  مـــن.  ، تتـــزوج أرملت
.  ، فيطلقهمــــا كالهمــــا وأخيــــرا تعــــود للطيــــار أصــــال لكــــن الطيــــار يعــــود

ميلودرامـــــا شـــــديدة التـــــأثير ال ســـــيما إصـــــابة البطلـــــة بالشـــــلل واخفائهـــــا 
ــــزوجين  ــــين ال ــــة ب ــــزوج األول والتضــــحيات المتبادل ــــد عــــودة ال ــــك عن ذل

  . وبينهم وبينها
  الوداع يا بونابرت 

  ق م ١٠٠)   س/  آتون ( ١٩٨٥فرنسا /  مصر
  . يوسف شاهين:  إخراج

ـــــــى الـــــــدين ميشـــــــيل بيكـــــــولى ،  ، محســـــــنة توفيـــــــق ، محســـــــن محي
،  ، تحيـــــة كاريوكـــــا ، جميـــــل راتـــــب ، هـــــدى ســـــلطان بـــــاتريس شـــــيرو
  . ، سيف الدين ، توفيق الدقن ، حسن حسين صالح ذو الفقار



٣٨٧  

، حكايــــــات عــــــن تصـــــــدى  قصــــــة الحملــــــة الفرنســــــية علــــــى مصــــــر
، تبعــــــا  ، ثــــــم عــــــن ثــــــورة القــــــاهرة إمبابــــــةالشــــــعب فــــــى األســــــكندرية و 

ــــــــدنا الراســــــــخة عــــــــن هــــــــذه األشــــــــياء كمــــــــا رســــــــختها أســــــــاطير  لعقائ
ــــــده ــــــى تخــــــالف  المــــــؤرخين الجــــــدد كــــــالرافعى ومــــــن جــــــاءوا بع ، والت

ـــــائع البســـــيطة كمـــــا قالهـــــا المعاصـــــرون   بوقاحـــــة مفرطـــــة األشـــــياء والوق
فجــــر  ‘رغــــم هــــذا أثــــار ســــخطا ألنــــه لــــم يبــــرز .  كــــالجبرتى أو غيــــره

طبقــــا للجبرتــــى ثــــورة القــــاهرة األولــــى  (كمــــا يجــــب ’  كــــة الوطنيــــةالحر 
ـــــا ولـــــم يشـــــارك فيهـــــا غيـــــرهم  حركـــــة غوغائيـــــة صـــــنعها المهـــــاويس ديني
وهــــدفها األساســــى مذبحــــة جماعيـــــة للمصــــريين مــــن غيــــر المســـــلمين 

بالمثـــــل يتحــــــدث !  ) ، وهلـــــم جـــــرا فـــــى منطقـــــة الفســـــطاط القديمــــــة
الحــــــــوار مــــــــع  ‘و ’  االســــــــتعداد قبــــــــل المواجهــــــــة ‘بأســــــــلوب عــــــــن 

، مــــع  ، هــــى قضــــايا كانــــت مثــــارة بقــــوة فعليــــة إبــــان ظهــــوره ’ العــــدو
ـــا ـــار الســـخط أيضـــا هن الواقـــع أن الضـــجة حـــول الفـــيلم أهـــم !  ذلـــك أث

ـــــيلم نفســـــه ـــــا مـــــن الف ـــــدو أســـــلوب  ، فهـــــو عمـــــل متوســـــط فني ، وال يب
، ولــــذا بــــدأ الفــــيلم  شــــاهين الــــذاتى مالئمــــا لروايــــة شــــىء مثــــل التــــاريخ

ـــــوترا متقطعـــــا مف ـــــه أنـــــه نجـــــح مصـــــادفة فـــــى  :  المهـــــم.  ككـــــامت يكفي
:  وبعـــــــد!  كشـــــــف ألى مـــــــدى مازلنـــــــا متجمـــــــدى محـــــــافظى العقـــــــول

، وشــــاب  ) بيكــــولى (الشخصــــيات هــــى كافـــــاريللى مهنــــدس الحملــــة 
مصــــــرى معجــــــب بالتقــــــدم ويــــــدخل فــــــى عالقــــــة التقــــــاء وافتــــــراق مــــــع 

محيـــــــــى  (إلـــــــــخ …، مـــــــــن حيـــــــــث الفكـــــــــر واإلنســـــــــانيات  البطـــــــــل
، وقـــــد منحـــــه  الممثل شـــــيروهـ  يون فمثلـــــه الموجه، أمـــــا نـــــاپول ) الـــــدين

، محورهـــــا أنـــــه  يوســـــف شـــــاهين رؤيـــــة خاصـــــة جـــــدا أساســـــها الـــــتهكم
  ! شخصية دعائية إعالمية جوفاء من الداخل

  وداعا إلى األبد 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٦مصر 

ــــــش [ ــــــالم أحمــــــد دروي قصــــــة وســــــيناريو .  العصــــــرية للســــــينما]  أف
ـــــــاچ . مصـــــــطفى كامـــــــل:  وحـــــــوار مهنـــــــدس .  حســـــــين أحمـــــــد:  مونت
ـــــــراهيم:  مـــــــدير التصـــــــوير.  محمـــــــود الشـــــــيخ:  المنـــــــاظر .  رمـــــــزى إب
  . عبد الرحمن كخيا:  إخراج

،  ، محمــــد أســــامة ، عمــــاد حمــــدى ، حمــــدى حــــافظ حيــــاة قنــــديل
، يوســــف  ، ســــيف اهللا مختــــار ، مــــريم فخــــر الــــدين محمــــود المليجــــى

  . ، عزيزة راشد فخر الدين
، ليســـــــــت بالغـــــــــة  إنســـــــــانية بطـــــــــاقم شـــــــــابميلودرامـــــــــا عاطفيـــــــــة و 

شـــــــقيقان يحبـــــــان فتـــــــاة .  ، لكـــــــن مقبولـــــــة كإنتـــــــاج صـــــــغير الجـــــــودة
، تتنــــازل هــــى  ، ويصــــاب أحــــدهما بالســــرطان وال يخبــــره أحــــد واحــــدة

  . واآلخر عن حبهما من أجل إسعاد األخ المقبل على الموت
  وداعا أيها الليل 

  ق أأ ١٠٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٦مصر 
  . رضاحسن :  إخراج

، عبــــد المــــنعم  ، نــــوال أبــــو الفتــــوح ، ناهــــد شــــريف شـــكرى ســــرحان
  . ، توفيق الدقن ، رجاء يوسف إبراهيم

وذلـــــك  ١٩٥٢شـــــاب يتحـــــول للعمـــــل الـــــوطنى فـــــى فتـــــرة مـــــا قبـــــل 
طبعـــــــا .  بعـــــــد أن هجرتـــــــه حبيبتـــــــه للـــــــزواج مـــــــن رجـــــــل بيـــــــزنس ثـــــــرى

، وتتواصــــل جديــــة  ســــتالقى هــــى مــــا ال تتوقعــــه علــــى يــــد هــــذا األخيــــر
خيــــوط .  ، فهــــل يــــأتى األفــــق بنهايــــة ســــعيدة إلــــى تقــــوم الثــــورة األول

ـــــتح لطـــــاقم التمثيـــــل الجيـــــد  ـــــم ت ـــــة البعـــــد ل نحيلـــــة وشخصـــــيات أحادي
  . تقديم شىء جيد

  ☺  ٢/١وداعا شاوشانك 
The Shawshank Redemption 

  ق م ١٣٦)   س/  إى فـى سى  ( ١٩٩٤أميركا 
[Columbia] Catle Rock Entertainment. C: Deborah 

Aquila, C.S.A. M: Thomas Newman. CD: Elizabeth 
McBride. PD: Terence Marsh. E: Richard Francis-Bruce. 
DPh: Roger Deakins, B.S.C. ExcPs: Liz Goltzer, David 
Lester. Based on the ShortN Rita Hayworth and Shawshank 
Redemption: Stephen King. S: Frank Darabont. P: Niki 
Marvin. D: Frank Darabont.  In memory of Allen Greene. 

< Tim Robbins. Morgan Freeman.> ¤. Bob Gunton. 
William Sadler. Clancy Brown. Gil Bellows. Mark Rolston. 
Jeffrey deMunn, Larry Brandenburg. Brian Libby, Neil 
Giuntoli. David Proval, Joseph Ragno. Paul McCrane, Jude 
Ciccolella. And James Whitmore -as Brooks.  ↑ Renee 
Blaine, Scott Mann, John Horton, Gordon C. Greene, 
Alfonso Freeman, V.J. Foster, John E. Summers, Frank 
Medrano, Mack Miles, Alan R. Kessler, Morgan Lund, 
Cornell Wallace, Gary Lee Davis, Neil Summers, Ned 
Bellamy, Joseph Pecoraro, Harold E. Cope, Jr., Brian 
Delate, Don R. McManus, Donald E. Zinn, Dorothy Silver, 
Robert Haley, Dana Snyder, John D. Craig, Ken Magee, 
Eugene C. de Pasquale, Bill Bolender, Ron Newell, John R. 
Woodward, Chuck Brauchler, Dion Anderson, Claire 
Slemmer, James Kisicki, Rohn Thomas, Charlie Kearns, 
Ron Reider, Brian Brophy, Paul Kennedy. 

ـــــاع ـــــارة لالنطب ـــــوة وإث ـــــالم الســـــجون ق ـــــر أف ـــــد حظـــــى  أحـــــد أكث ، وق
عمــــل رائــــع عــــن الصــــداقة .  بتقــــدير فنــــى وجمــــاهيرى فــــوريين واســــعين

ـــــل والقهـــــر واألمـــــل  ـــــن بقت والصـــــمود مـــــن خـــــالل قصـــــة محاســـــب أدي
ـــــى ســـــجن  ـــــاة ف ـــــه بالســـــجن مـــــدى الحي ـــــه وعشـــــيقها وحكـــــم علي زوجت

، تــــروى مــــن خــــالل صــــديقه نزيــــل الزنزانــــة المجــــاورة  مينـ  شاوشــــانك 
، وتمــــــر عبــــــر الكثيــــــر مــــــن المواقــــــف المــــــؤثرة  الملــــــون األكبــــــر ســــــنا

هـــــــذا يتـــــــراوح مـــــــا بـــــــين قطـــــــع .  والســـــــاخرة والعنيفـــــــة أيضـــــــا أحيانـــــــا
، مـــــــرورا بالتعـــــــذيب البـــــــدنى مـــــــن  خور فـــــــى األشـــــــغال الشـــــــاقةالصـــــــ

،  الحــــــرس والعنــــــف الجنســــــى مــــــن الســــــجناء ضــــــد النــــــزالء الجــــــدد
ــــارة  ــــى وصــــول ملصــــق حــــديث لملكــــة اإلث وانتهــــاء بأحالهــــا متمــــثال ف

ـــدة فـــى الســـينما  ـــة ســـتيفين   (الجنســـية الجدي ـــوان رواي ـــا جـــاء عن مـــن هن
دى فـــــــى الرعـــــــب والتى ال تنتمـــــــى لضـــــــربه التقليــــــــ  كيـــــــنج القصـــــــيرة 

ـــــــث ريتـــــــا هـــــــايوورث  ـ  الخوارقى ،  هـــــــى أول ملصـــــــق”  جيلـــــــدا “حي
تنــــاول .  ) ” مليــــون ســــنة قبـــل المــــيالد “وآخرهـــا كــــان لراكيــــل ويلـــش 

بـــــارع لحقـــــب الحيـــــاة المختلفـــــة فـــــى أميركـــــا منـــــذ ســـــجن البطـــــل فـــــى 
ـــــام  ـــــى  ١٩٤٧الع ـــــى هربـــــه ف ـــــره تـــــدريجيا  ١٩٦٧وحت ـــــر نفـــــق حف عب

التتابعــــــــات المــــــــؤثرة ال تكــــــــاد .  وكــــــــان يغطيــــــــه بالملصــــــــق المــــــــذكور
ــــذهب لحبكــــة الســــجين  ــــم بعــــض الضــــوء العــــالى ي تحصــــر وإن كــــان ث

الكهــــــــل الــــــــذى أعــــــــد مكتبــــــــة مــــــــن آالف الكتــــــــب الكالســــــــية فــــــــى 
ـــى أصـــبحت فـــى   الســـجن ، وعنـــدما خـــرج صـــدمه منظـــر الســـيارات الت

ــــل  كــــل مكــــان ــــين قب ــــا رآه منهــــا واحــــدة أو اثنت ــــد أن كــــان كــــل م ، بع
ارجى الـــذى ال يعـــرف كيـــف يعـــيش فيـــه ، فـــى هـــذا العـــالم الخـــ ســـجنه

أمــــــا الحبكــــــة التــــــى تحتــــــل المســــــاحة !  يشــــــعر بــــــاالغتراب وينتحــــــر
األوســـــع اســـــتغالل مـــــدير الســـــجن المتـــــدين الفاســـــد لمهـــــارات البطـــــل 

ــــة  المحاســــبية فــــى تزويــــر حســــابات الســــجن ، ولهــــا هــــى األخــــرى نهاي
، لكـــــن مـــــع انحنـــــاءة مذهلـــــة لصـــــالح البطـــــل  انتحـــــار داميـــــة أخـــــرى

ــــــاير ‘ قارنتهــــــا ( ــــــاءة ’  إمپ ــــــة الصــــــراخ “بإنحن ــــــرة .  ) ” لعب ــــــة مثي نهاي
للتهليـــل والــــدموع معـــا بلقــــاء البطلـــين فــــى عـــالم الحريــــة الفســـيح بعــــد 

فــــى كــــل .  ) عشــــرين عامــــا لـــألول وأربعــــين للثـــانى (دهـــور مــــن القهـــر 
ــــــين إنســــــانين  ــــــدة ب ــــــة صــــــداقة فري هــــــذا وذاك تظــــــل الصــــــورة المحوري

، واآلخــــر  ومرحــــه وحكمتــــهأحــــدهما حطمتــــه األقــــدار رغــــم تماســــكه 
،  يمتلــــك قــــدرة األمــــل وبــــث الحيــــاة مــــن جديــــد فــــى نفســــه وصــــديقه

فرييمـــان كـــارزمى  .  لكـــن كليهمـــا يظـــل دومـــا فـــى حاجـــة ماســـة لآلخـــر
ـــــل  ـــــاع األمي ـــــؤدى دور الســـــجين األســـــود هـــــادئ الطب كالعـــــادة وهـــــو ي

ــــل ــــا  للتأم ــــه عمق ــــى مثل ــــط عل ــــم يحصــــل ق ــــدم دورا ل ــــز فيق ــــا روبين ، أم
ـــــــك كالشخصـــــــية ا ـــــــة كتابـــــــة .  لرئيســـــــةوذل هـــــــذه الشخصـــــــيات الرائع

ــــالم الموجــــه  ــــاكورة أف ــــذاكرة فــــى ب ــــن ال ــــيال يصــــعب أن تنمحــــى م وتمث
، هــــــذا الــــــذى بــــــدت فيــــــه قدراتــــــه علــــــى تحريــــــك  فرانــــــك دارابونــــــت

النســــخ األصــــلية  .  والــــتحكم فــــى كافــــة التفاصــــيل شــــيئا مدهشــــا حقــــا
، حـــــــذفت للمزيـــــــد مـــــــن تحســـــــين  دقـــــــائق أطـــــــول ٧كانـــــــت تجـــــــرى 

  . اإليقاع
AAN: Pic; A (Freeman); SAdp; Cgr; FE; OScr; MUp 

(Robert J. Litt, Elliot Tyson, Michael Herbick, Willie 
Burton). 

   ٢/١وداعا للسالح 
A Farewell to Arms 

  ق م ١٥٩)   ت  ( ١٩٥٧أميركا 
Twentieth Century Fox. M: Mario Nascimbene. E: James 

A. Newcom, Gerard J. Wilson, John M. Foley. AD: Alfred 
Junge. DPh: Piero Portalupi, Oswald Morris. S: Ben Hecht. 
P: David O. Selznick. D: Charles Vidor. 

Rock Hudson. Jennifer Jones. Vittorio de Sica. Oscar 
Homolka, Mercedes McCambridge, Elaine Stritch, Kurt 
Kasznar, Victor Francen, Franco Interlinghi, Leopold Tristi, 
Jose Nieto, George Brehat, Johanna Hofer, Edward 
Lenckers, Eva Coathouse. And Alberto Sordi. 

، فــــــى معالجــــــة كبيــــــرة واألولــــــى  العاطفيةـ  درامــــــا هيمنجــــــوى الحربية
قصـــــة الحـــــب بـــــين المـــــالزم .  ١٩٣٢، والثانيـــــة بعـــــد فـــــيلم  بـــــاأللوان

ــــاركلى المــــالزم األميركــــى مــــن ويسكونســــين المتطــــوع هنــــرى وكــــا ثرين ب
ــــــــى ــــــــا خــــــــالل الحــــــــرب األول ،  فــــــــى الصــــــــليب األحمــــــــر فــــــــى إيطالي

والممرضـــة إنجليزيـــة التـــى وقعـــت فـــى غرامـــه بعنـــف لدرجـــة أن تـــرفض 
، وال تـــــؤمن بـــــأى عقيـــــدة ســــــواه  الـــــزواج حتـــــى ال تعـــــاد إلـــــى بالدهــــــا

ـــا ل.  هـــو كنـــه ســـرعان يـــذهب للجبهـــة فـــى جبـــال األلـــپ شـــمالى إيطالي
مـــــــا يصـــــــاب ويجلـــــــى لميالنـــــــو مـــــــن جديـــــــد حيـــــــث يعـــــــود لهـــــــا فـــــــى 

تضــــــــيق رئيســــــــة المستشــــــــفى .  المستشــــــــفى لفتــــــــرة ممتــــــــدة نســــــــبيا
ــــــداعى ــــــات الت ــــــدأ مجري ــــــا تب ــــــده للجبهــــــة وهن .  بالعالقــــــة بينهمــــــا وتعي

يكتســــــح األلمــــــان المواقــــــع ويصــــــاب الجــــــراح الكهــــــل بلوثــــــة تحــــــت 
ــــدفع لفر  الضــــغوط ــــه الشــــرطة العســــكرية وي ،  قــــة اإلعــــدام، فتمســــك ب

يقــــرر االثنـــــان الفــــرار لــــيال إلـــــى .  ويفلــــت البطــــل بالكــــاد هربـــــا مــــنهم
، حيــــث تــــأتى النهايــــة المأســــاوية فــــى  سويســــرا عبــــر إحــــدى البحيــــرات

هـــــذه النهايـــــة زائـــــد مشـــــهدى .  والدتهـــــا المتعثـــــرة لطفلهمـــــا المرتقـــــب
،  وداع مســـــهبين فـــــى كـــــل مـــــرة يتـــــرك فيهـــــا حبيبتـــــه للـــــذهاب للجبهـــــة

اإلشــــراق المتوقــــع مــــن هدســــون وچــــونز .  ات تــــأثيراهــــى أكثــــر اللحظــــ
ـــــا بســـــبب عـــــدم مصـــــداقية قصـــــة الحـــــب كمـــــا ترجمتهـــــا  ـــــد هن ـــــم يتب ل

ــــى .  المخطوطــــة ربمــــا يقــــع جــــزء مــــن المشــــكلة فــــى أن األصــــل الروائ
مــــــــن الكثافــــــــة والتــــــــأثير بحيــــــــث ال يمكــــــــن للســــــــينما إال أن تختــــــــزل 

ـــه ـــر من ـــدى المشـــاهد انطباعـــا الكثي ـــرك ل ـــالفيلم يت ـــه  ، ورغـــم ذلـــك ف بأن
ــــد الطــــول ــــا هــــو مــــا ســــمى لألوســــكار أى .  زائ أفضــــل األشــــياء إطالق

ــــــدور الجــــــراح الكهــــــل  ـــــــيتوريو دى ســــــيكا ل أداء الموجــــــه اإليطــــــالى ف
، والـــــذى وصـــــف بأنـــــه أفضـــــل تجســـــيد لشخصـــــية  ميچـــــور رينالـــــدى
، ولـــــيس مجـــــرد إحــــدى شخصـــــياته التهكميـــــة غيـــــر  هيمنجــــوى نفســـــه
رى النســــبى للفــــيلم هــــو يفتــــرض أن الفشــــل التجــــا.  المباليــــة بالحيــــاة

ســـــيلزنيك يتوقـــــف بعـــــده .  الـــــذى جعـــــل منتجـــــه األســـــطورة ديفــــــيد أو
  . عن اإلنتاج

AAN: SptA (de Sica). 

  وداعا للعذاب 
  ق م ١١٠)  س/   لورد/  ت ( ١٩٨١مصر 

ـــــة]  صـــــوت الفـــــن [ علـــــى :  ســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم مصـــــر العربي
قى الموســــــــــــي.  فهــــــــــــيم حمــــــــــــاد:  مهنــــــــــــدس المنــــــــــــاظر.  الزرقــــــــــــانى
ــــاچ.  جمــــال ســــالمة:  التصــــويرية ــــد الســــالم:  مونت مــــدير .  رشــــيدة عب
  . أحمد يحيى:  إخراج.  وحيد فريد:  التصوير

، ســـــمير  ، محمـــــود عبـــــد العزيـــــز ، حســـــين فهمـــــى نجـــــالء فتحـــــى
ــــب حســــنى ــــة رات ــــدرى ، عقيل ــــرهيم ق ، صــــافيناز  ، حســــن حســــين ، إب
  . ، عبد المنعم النمر الجندى

أيامنـــــــــا  “بـــــــــد الحلـــــــــيم حـــــــــافظ إعـــــــــادة شـــــــــبه حرفيـــــــــة لخبطـــــــــة ع
الفتــــــاة الفقيــــــرة المريضــــــة التــــــى يعطــــــف عليهــــــا جيرانهــــــا .  ” الحلــــــوة

ـــــة فـــــى  ويحبهـــــا أحـــــدهم ـــــالكثير لجمـــــع تكـــــاليف العملي ، ويضـــــحون ب
ــــــى يمكــــــن قبولهــــــا عــــــام .  النهايــــــة ــــــات الفقــــــر الت ،  ١٩٥٥ميلودرامي

ــــى الثمانينيــــات ــــدت هنــــا كســــذاجة متناهيــــة ف ســــؤال هــــل التخلــــى .  ب
!  ؟ المأســـــاوية يقلـــــل مـــــن الســـــذاجة الفادحـــــة أم يزيـــــدها عـــــن النهايـــــة

ــــــزداد فهــــــم صــــــناع األفــــــالم المصــــــرية :  الســــــؤال بصــــــيغة أدق هــــــل ي
  ! ؟ للسينما وطبيعتها أم يتراجع

  وداعا للعزوبية 
  ق م ١٠٠)   س/  لورد ( ١٩٩٥مصر 
  . إسماعيل جمال:  إخراج

ـــــق ـــــد شـــــوقى وليـــــد توفي ـــــا فري ـــــى  ، حســـــن حســـــنى ، راني ، عـــــالء ول
  . ، عهدى صادق ، عائشة الكيالنى دينال

ـــــــرى  ـــــــة الكب ـــــــة مصـــــــرية ســـــــاذجة لمحاكـــــــاة الخبطـــــــة األميركي محاول
”  صـــــديقى الشـــــبح “مـــــع اســـــتعارة أحـــــد خيــــوط حبكـــــة  (”  الشــــبح “

ــــد عشــــيقته بعــــد أن وقــــع فــــى .  ) أيضــــا شــــاب يتعــــرض للقتــــل علــــى ي
شـــــبحه يحــــــاول مســــــاعدتها .  حـــــب فتــــــاة عضـــــو فــــــى فرقـــــة للــــــرقص

  . ا ومن بعض المكائد وهكذاوإخراجها من حزنه
   ٢/١وداعا يا حب 

  ق أأ ١٣٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٠مصر 
ــــــــدريا :  صــــــــوت.  ماجــــــــد فــــــــيلم]  أفــــــــالم الشــــــــرق األوســــــــط [ أن

.  ولـــــيم رزق:  مـــــدير اإلنتـــــاج.  إمـــــام عـــــويس:  ريجيســـــير.  زانـــــديلس
ــــــاس حلمــــــى:  ديكــــــور ــــــد العظــــــيم:  مصــــــور.  عب قصــــــة .  عــــــادل عب

محمـــد عبـــد :  مـــدير التصـــوير.  أبـــو الفضـــل فتحـــى:  وســـيناريو حـــوار
حســــــــــام الــــــــــدين :  إخــــــــــراج.  حســــــــــن مــــــــــوافى:  إنتــــــــــاج.  العظــــــــــيم
  . مصطفى

ــــــدين ــــــؤاد.  مــــــريم فخــــــر ال ــــــد.  ¤.  محــــــرم ف ــــــال زاي نجــــــوى .  آم
،  عبـــــد الغنـــــى قمـــــر.  خليـــــل بـــــدر الـــــدين:  الوجـــــه الجديـــــد.  فـــــؤاد

.  وداد حمــــدى:  ضــــيفة الشــــرف.  ، حســــن البــــارودى ســــمير شــــديد
ــــاس ر  ــــد حمــــىعب ــــوال عطيــــة ، عــــزة وحي ــــار ، ن ، عبــــد  ، محمــــود مخت

  . القادر فهمى
ــــة ــــا غنائيــــة عاطفي ــــه فتــــاة ثريــــة ميلودرام ،  ، عــــن مغــــن شــــاب تثــــق ب

ـــــذين يهـــــددونها بوثيقـــــة  فيســـــاعدها فـــــى التصـــــدى للطـــــامعين فيهـــــا وال
ــــدها ــــدين.  تثبــــت عــــدم شــــرعية مول ــــى  رقــــة مــــريم فخــــر ال ، طغــــت عل
  . اقيناالفتعال هنا وهناك فى أداء الب

   ٢/١وداعا يا غرامى 
  ق أأ ١١٥)   س/   الليثى ( ١٩٥١مصر 
  . عمر جميعى:  إخراج

  . ، زينب صدقى ، عباس فارس ، عماد حمدى فاتن حمامة
ـــــدة الصـــــنع ـــــة جي ـــــه  ميلودرامـــــا عاطفي ـــــازل عـــــن حب ، عـــــن شـــــاب يتن

،  لكـــــن الظــــروف تجمعـــــه بحبيبتـــــه مـــــن جديـــــد.  عنــــد طلبـــــه للتجنيـــــد
مــــن .  ويقــــود هـــذا لمسلســــل مآســــى.  حيـــث تزوجــــت هــــى مـــن قائــــده

، وذو أثــــر ال يخبــــو كثيــــرا  األفــــالم الرومانســــية الكبيــــرة لــــذلك الوقــــت
  . بمرور الوقت

  وداعا يا ولدى 
  ق م ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٨٦مصر 
  . تيسير عبود:  إخراج

ــــــيم ســــــميرة أحمــــــد ــــــل ، ممــــــدوح عبــــــد العل ، هالــــــة  ، صــــــالح قابي
ـــــــد المـــــــنعم صـــــــدقى ـــــــد  نى، حســـــــن حســـــــ ، صـــــــبرى عب ، كمـــــــال عب
  . ، سامى طموم الرحيم

ــــــــة ــــــــر مقنع ــــــــا غي ــــــــذها أداء ســــــــميرة أحمــــــــد بدرجــــــــة  ميلودرام ، أنق
ــــــة ابنيهــــــا.  أساســــــية ــــــن أجــــــل تربي ، وبســــــبب مرضــــــها  أم كافحــــــت م

، ضـــــابط  والثـــــانى األصـــــغر.  يتحـــــول أحـــــدهما للتهريـــــب فـــــى المينـــــاء
، الــــذى ســــيكون بطبيعتــــه كارثــــة لــــألم علــــى  وعليــــه اآلن القيــــام بواجبــــه

  . ألقلا
   ٢/١ودعت حبك 

  ق أأ ١٠٠)  س/  ت ( ١٩٥٦مصر 
  . يوسف شاهين:  إخراج

،  ، عبــــد الســــالم النابلســــى ، أحمــــد رمــــزى ، شــــادية فريــــد األطــــرش
  . ، زينات علوى ، عدلى كاسب السيد بدير

ــــة ــــة وغنائي ــــدة الثيمــــات والجــــو العــــام ميلودرامــــا عاطفي ، لكــــن  ، جي
ــــــن (تفســــــدها ســــــذاجة التمثيــــــل  الجــــــائز النظــــــر لشــــــادية   إذا كــــــان م

، فبمـــــاذا يمكـــــن النظـــــر أصـــــال لفريـــــد  كممثلـــــة خفيفـــــة الطـــــل أحيانـــــا
ـــــــــل ـــــــــى.  ) ؟ األطـــــــــرش كممث ،  مجموعـــــــــة مرضـــــــــى بمستشـــــــــفى حرب

وبمشــــاركة ممرضــــة يحــــاولون التخفيــــف عــــن زميــــل لهــــم مكتئــــب فــــال 
  . ، ويساعدونه على الغناء يخبرونه بمرضه القاتل

   ٢/١الوديعة 
  ق أأ ١٠٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٥مصر 

ـــــــع [ ـــــــة للتوزي ـــــــالم كمـــــــال الشـــــــناوى]  العام قصـــــــة وســـــــيناريو .  أف
ــــــدس:  وحــــــوار ــــــدير التصــــــوير.  حســــــين حلمــــــى المهن .  كليليــــــو:  م
  . حسين حلمى المهندس:  وإخراج

، عمــــاد  ، أمينــــة رزق ، كمــــال الشــــناوى ، ناهــــد شــــريف هنــــد رســــتم
  . ، أبو بكر عزت حمدى

ـــاة مشـــلولة يقـــع فـــى حبهـــا شـــاب ي ـــة بعـــد ســـوء فت تزوجهـــا فـــى النهاي
ــــه أن يتــــزوج شــــقيقتها ــــارع .  تفــــاهم كــــاد في ميلودرامــــا مــــؤثرة بتصــــوير ب

وتمثيـــــل جيـــــد والـــــتحكم المعتـــــاد مـــــن حســـــين حلمـــــى المهنـــــدس فـــــى 
  . التفاصيل التقانية

  وراء الشمس 
  ق م ١٢٠)   س/   الليثى ( ١٩٧٨مصر 

ـــــــى [ :  ســـــــيناريو وحـــــــوار.  أفـــــــالم الطليعـــــــة]  أفـــــــالم إيهـــــــاب الليث
شـــــعبان أبـــــو :  موســـــيقى.  صـــــالح مرعـــــى:  منـــــاظر.  حســـــن محســـــب

عبــــــد العزيــــــز :  مــــــدير التصــــــوير.  أحمــــــد متــــــولى:  مونتــــــاچ.  الســــــعد
  . محمد راضى:  إخراج.  وجيه اسكندر:  إنتاج.  فهمى

، شـــــــــكرى  ، صـــــــــالح منصـــــــــور ، رشـــــــــدى أباظـــــــــة ناديـــــــــة لطفـــــــــى
، أحمـــــد  ، منـــــى جبـــــر ، محيـــــى إســـــماعيل ، محمـــــد صـــــبحى ســـــرحان
، فتحيـــــــة  ، هيـــــــاتم ، عبـــــــد الســـــــالم محمـــــــد ، الســـــــيد راضـــــــى زكـــــــى
  . ، أحمد بدير ، سلوى صادق ، راوية أباظة شاهين

،  ” الكرنــــك “ثــــانى أشــــهر أفــــالم مــــا يســــمى بمراكــــز القــــوى بعــــد 
، فهــــو أقــــل  وإن كــــان أكثــــر تحديــــدا ونضــــجا مــــن حيــــث المضــــمون

،  البطلـــــــة وهـــــــى أهـــــــم مـــــــا فـــــــى الفـــــــيلم.  بريقـــــــا وانطالقـــــــا ســـــــينمائيا
، وهـــــا  ابنـــــة ضـــــابط وطنـــــى وتلميـــــذة أســـــتاذ ثـــــورى:  صـــــية مركبـــــةشخ

ــــة المعارضــــين  ــــرئيس المخــــابرات وجاسوســــة ضــــد الطلب هــــى عشــــيقة ل
، تقـــــع فـــــى حـــــب  ثـــــم تصـــــبح اآلن أكثـــــر وعيـــــا بمـــــا حولهـــــا.  للنظـــــام



٣٨٨  

ــــذبيهم وقتلــــة أبيهــــا ــــام مــــن مع ــــة وتحــــاول االنتق ــــك الطلب ، لكنهــــا  أولئ
ـــــات فاجعـــــة ـــــة يلقـــــون نهاي ى أعجـــــب المثقفـــــين شـــــىء أساســـــ.  والطلب

، التـــــى اعتبروهـــــا   فـــــى هـــــذا الفـــــيلم وهـــــو لوحـــــة التحـــــذير فـــــى نهايتـــــه
ـــة لنفـــى شـــبهة تملـــق الســـبعينيات ـــيس !  كافي ـــه ل عمـــل كبيـــر ومهـــم لكن

  . فريدا من نوعه
  وراء المجد 

Beyond Glory 
  ق أأ ٨٢) ت( ١٩٤٨أميركا 

Paramount. M: Victor Young. DPh: John F. Seitz w 
Jonathan Latimer, Charles Marquis Warren, William Wister 
Haines. P: Robert Fellows. D: John Farrow. 

Alan Ladd, Donna Reed, George Coulouris, George 
Macready, Audie Murphy. 
ــــــة  ــــــى الطلب ـــــــوينت يهــــــتم بالتســــــيد عل ــــــة ويســــــت پ ــــــب بأكاديمي طال

ه المريــــر أثنــــاء ، ومــــن خــــالل محاكمتــــه يتضــــح ماضــــى بطوالتــــ الجــــدد
دونــــــا رييــــــد هــــــى زوجــــــة الضــــــابط الــــــذى يعتقــــــد .  الحــــــرب العالميــــــة

ــــه البطــــل أنــــه كــــان ســــببا فــــى موتــــه .  ، واآلن تقــــف بجــــواره فــــى معانات
تمثيليـــــة شاشــــــة محكمــــــة وفالشــــــات بـــــاك مثيــــــرة مــــــن وجهــــــات نظــــــر 

  . أول أفالم أودى ميرفى.  مختلفة وككل عمل استحواذى قوى
  الورثة 

  ق م ١٠٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٦مصر 
  . أحمد السبعاوى:  إخراج

ـــــد  ، حســـــين فهمـــــى ، عـــــزت العاليلـــــى مديحـــــة كامـــــل ، صـــــبرى عب
، زكريـــــا  ، عـــــدوى غيـــــث ، أحمـــــد خمـــــيس ، محمـــــد الســـــبع العزيـــــز
  . ، ضياء الميرغنى موافى

يثـــــــور االبـــــــن .  قصـــــــة أب يـــــــورث كـــــــل مـــــــا يملـــــــك البنـــــــه الجـــــــاد
ــــــت عمهمــــــ المســــــتهتر ــــــب بن ــــــر بقل يقــــــع .  ا، خاصــــــة وأن األول يظف

ـــــزوج ـــــه مـــــات حـــــادث ال ـــــه يعـــــود فاقـــــدا  ، يختفـــــى ويعتقـــــدون أن ، لكن
عامــــــة .  ميلودرامــــــا جيــــــدة التمثيــــــل خاصــــــة مــــــن العاليلــــــى.  للــــــذاكرة

  . مبالغة ومتوسطة االقناع
  ورد وشوك 

  ق أأ ٩٨)  س/    ف ( ١٩٧٠مصر 
ــــدين [ ــــيلم]  أفــــالم كمــــال صــــالح ال فتحــــى :  قصــــة.  أســــكندرية ف

ــــــد الهــــــادى ــــــا:  وحــــــوار ســــــيناريو.  عب ــــــاظر.  رامون ــــــيم :  من ــــــد العل عب
ــــــاچ.  ذكــــــى ــــــز فخــــــرى:  مونت ــــــد العزي جمــــــال :  مــــــدير التصــــــوير.  عب
  . كمال صالح الدين:  إخراج.  عيادة

، نجـــــــوى  ، نـــــــوال أبـــــــو الفتـــــــوح ، محمـــــــد رشـــــــدى ناهـــــــد شـــــــريف
ــــــؤاد ــــــزى ف ــــــال رم ــــــدفراوى ، ســــــعيد صــــــالح ، آم ــــــد  ، محمــــــد ال ، عب

  . غير، نعيمة الص ، سيد زيان الخالق صالح
ــــــاة  ميلودرامــــــا ســــــاذجة ، عــــــن ســــــوء فهــــــم ومصــــــادفات جعلــــــت فت

.  ، فتنحــــرف إلــــى طريــــق الــــدعارة حامــــل تعتقــــد أن حبيبهــــا قــــد مــــات
ــــــت المناســــــب ــــــى الوق ــــــود ليظهــــــر ف ــــــم يع ــــــة األحــــــداث فــــــى .  ث بداي

  . طنطا
   ٢/١الوردة البيضاء 

  ق أأ ١٣٠)   س/  ت/    ف ( ١٩٣٣مصر 
  . محمد كريم:  إخراج

،  ، محمــــد عبــــد القــــدوس ، ســــميرة خلوصــــى محمــــد عبــــد الوهــــاب
  . ، دولت ابيض ، زكى رستم سليمان نجيب

ـــــدم فـــــيلم مصـــــرى تعرفـــــه األجيـــــال المعاصـــــرة ، أو علـــــى األقـــــل  أق
ــــــاب ــــــى هــــــذا الكت ــــــدمها ف ــــــم  أق ــــــالم  ٢٤، وهــــــو رق ــــــاريخ األف ــــــى ت ف

والموضــــوع كمــــا تعلــــم عــــن الفــــوارق الطبقيــــة التــــى .  الروائيــــة المصــــرية
ـــــــة الباشـــــــا  وظـــــــف بســـــــيطالبطـــــــل م.  تجهـــــــض الحـــــــب ، يحـــــــب ابن

ـــــا اليهـــــام  ، لكـــــن أســـــرتها تقـــــاوم حبهمـــــا وتحبـــــه ، حتـــــى يضـــــطر بطلن
حافـــــل بمجموعـــــة مـــــن أخلـــــد أغـــــانى عبـــــد …حبيبتـــــه بأنـــــه يخونهـــــا 

ملحوظـــــة طريفـــــة للتأمـــــل هـــــذا هـــــو الفـــــيلم األول ألغلـــــب .  الوهـــــاب
  ! هذه األسماء

  الوردة وابن آوى 
The Rose and the Jackal 

  ] اشتراك [ق م  ٩٥)   — ( ١٩٩٠أميركا 
Turner Pictures. D: Jack Gold. 
Christine Lakin, Ken Strong, Patty Mack, Haynes Brook, 

George Lowes, Mert Hatfield. Joan Ricrdan, Diana Brittain, 
Anderson Martin, Robby Preddy, J. Don Ferguson, Bruce 
Evers, Amy Bryson, Dan Albright, Charles Franzen. 
Michael Jolluck, Michael McDougal, Bill Schneider, Jerry 
Campbell, Paul Armbruster, Larry Peterson, Bily Ray 
Reynolds, Bob Banks, Zack Finch. 

ـــــدريين :  ١٨٦٠واشـــــينجتون العاصـــــمة  ـــــة للكونف ـــــة عميل ســـــيدة ثري
هــــــا فــــــى يتعقبهــــــا بقســــــوة ضــــــابط مخــــــابرات مــــــتحمس حتــــــى يلقــــــى ب

ــــى رئيســــها فيضــــطر للســــير بهــــا إلــــى .  الســــجن ــــرفض اإلعتــــراف عل ت
، بعـــــــد أن بــــــــدأ يتعـــــــاطف معهــــــــا وإدراك أن قـــــــوانين فتــــــــرة  اإلعـــــــدام

ــــــأخرى ــــــر .  الحــــــرب البــــــد وأن تكــــــون ظالمــــــة بصــــــورة أو ب درامــــــا غي
قويــــــة لكــــــن اإلنتــــــاج مشــــــبع جــــــدا فــــــى حــــــدود مالحظــــــة أنــــــه منــــــتج 

  . رنر فى هذا المجال، ومن اإلنتاجات األولى لشركة تي للكيبول
  الورشة 

  ق أأ ٩٠)  س/  السبكى ( ١٩٤٠مصر 
  . إستيفان روستى:  إخراج

، نجمـــــــــة  ، أنـــــــــور وجـــــــــدى ، محمـــــــــود ذو الفقـــــــــار عزيـــــــــزة أميـــــــــر
  . إبراهيم

زوجـــــة تتـــــولى إدارة ورشـــــة تصـــــليح الســـــيارات بعـــــد اختفـــــاء زوجهـــــا 
تقـــع فـــى حـــب أحـــد زبـــائن .  إثـــر عاصـــفة رمليـــة أثنـــاء رحلـــة صـــيد لـــه

ــــــزوج رشــــــةالو  ــــــاف يظهــــــر ال ــــــوم الزف ــــــى ي ــــــة .  ، لكــــــن ف ــــــالطبع بدائي ب
، لكــــــن يظــــــل أحــــــد األفــــــالم المتاحــــــة اليــــــوم لنجمــــــة الســــــينما  عامــــــة

.  الصـــامتة ومؤسســـة الســـينما المصـــرية الروائيــــة مـــن أكثـــر مـــن منظــــور
ـــــــر  ـــــــزة أمي ـــــــد “انظـــــــر أيضـــــــا مـــــــن األفـــــــالم المتاحـــــــة لعزي ـــــــن البل ”  اب

ــــر  ” وادى النجــــوم “و ــــى قلتهــــا تعــــد ث ــــراث ، وعل ــــدثر معظــــم ت وة إذ ان
  . من عملوا بالسينما المصرية الصامتة

  الورطة 
  ] تليفـزيونى [ق أأ  ٨٥)  ت ( ١٩٧٢مصر 

ــــــــــــة ـــــــــــــزيون جمهوريــــــــــــة مصــــــــــــر العربي إبــــــــــــراهيم :  إخــــــــــــراج.  تليف
  . الشقنقيرى

، صــــــالح  ، محمــــــود المليجــــــى ، يوســــــف شــــــعبان مديحــــــة كامــــــل
  . ، على جوهر نظمى

حيـــــث بـــــدأ  ١٩٧٩حلـــــة مـــــا قبـــــل فـــــيلم تليفــــــزيونى مصـــــرى مـــــن مر 
اإلنتـــاج ينـــتظم تحـــت الفتـــة أفـــالم التليفــــزيون وصـــارت األفـــالم ملونـــة 

عــــــن قصــــــة لتوفيــــــق الحكــــــيم مبنيــــــة علــــــى موقــــــف طريــــــف .  وهكــــــذا
، وأســــتاذ جــــامعى  لصــــوص يخططــــون لســــرقة محــــل جــــواهر ٣:  جــــدا

، وبحبكــــة مــــا يوجــــد مــــن يقنــــع الطرفــــان بــــأن يشــــتركا  يــــدرس الجريمــــة
ــــاء الجريمــــة، أى أن ي معــــا ــــر ليدرســــهم أثن ــــرك األوائــــل األخي ــــابع .  ت تت

عامــــــة عمــــــل ذكــــــى .  ” الورطــــــة “األحــــــداث يــــــؤدى باألســــــتاذ إلــــــى 
ـــــر للتأمـــــل ، ويعيـــــب  ، ولكـــــن التمثيـــــل متوســـــط ، وتصـــــوير جيـــــد ومثي

  . التوجيه بعض التطويل

  
  : وفاء

  ’  ! فيبدأ الزوج فى الشك فيها ‘
  الورقة األخيرة 

تليفـزيونى  [ق م  ٦٠)  ت/   يونالتليفـز  ( ١٩٨٠مصر ح 
  ] ) تليفـزيون  (

ســــيناريو .  هنرىـ  أو:  تــــأليف الكاتــــب األمريكــــى.  الورقــــة األخيــــرة
  . سمير أبو ذكرى:  وحوار

فى ـ  محمــــد خيــــرى .  فى دور چونســــىـ  نــــوال أبــــو الفتــــوح :  بطولــــة
، جميــــــل عــــــز  فى دور برمــــــانـ  غريــــــب محيــــــى الــــــدين .  دور كــــــالرك

، الســــيد عبــــد  محمــــد عبــــد المــــنعم.  ور رئــــيس التحريــــرفى دـ  الــــدين 
ــــا العــــال ــــد الفتــــاح زكري .  فى دور ســــوـ  كريمــــة الشــــريف :  مــــع.  ، عب

  . إخراج محمد عبد السالم.  أحمد لوكسر:  مع ضيف البرنامج
معالجــــة بالعاميــــة المصـــــرية علــــى غيــــر عـــــادة إلنتاجــــات التليفــــــزيون 

ـــة ‘المصـــرى فـــى سلســـلة  ـــرا مـــن  ، وهـــذا ’ ســـهرة أدبي ـــم ينقصـــها كثي ل
حـــــى النـــــانين الفقيـــــر فـــــى العاصـــــمة واشـــــينجتون فـــــى أوائـــــل .  قيمتهـــــا

، حيـــــــث تتعـــــــرف فناتـــــــان شـــــــابتان علـــــــى بعضـــــــهما  القـــــــرن العشـــــــرين
الــــبعض وتـــــدعو الناشــــئة األخـــــرى المخضــــرمة نســـــبيا وشــــبه المتعطلـــــة 
.  مؤقتـــــــا لالقامــــــــة معهــــــــا ومشــــــــاركتها مرســــــــمها لتخفــــــــيض نفقاتهمــــــــا

مــــــن صــــــراع داخلــــــى وتمــــــر بأزمــــــات صــــــحية يتضــــــح أن هــــــذه تعــــــانى 
ــــات  ــــة ومتطلب ــــين طموحاتهــــا الفني ــــق ب ســــببها عــــدم قــــدرتها علــــى التوفي

العنـــــوان جـــــاء مـــــن خوفهـــــا الـــــدائم مـــــن المـــــوت ممـــــثال فـــــى .  الحيـــــاة
عنـــــدما .  ســـــقوط الورقـــــة األخيـــــرة مـــــن شـــــجرة اللـــــبالب التـــــى ترعاهـــــا
، يمــــــوت  يلـــــوح أن كـــــل هـــــذا ســـــيتغير بتعرفهــــــا علـــــى شـــــاب متفائـــــل

، ويتضـــــح أنــــــه رســـــم آخــــــر  ر الكهـــــل الرســــــام الكهـــــل الفاشــــــلالجـــــا
، لكــــــن هــــــل  ورقــــــة اللــــــبالب تلــــــك التــــــى ال تســــــقط أبــــــدا:  لوحاتــــــه

درامـــــــا صـــــــغيرة لكـــــــن متقنـــــــة حزينـــــــة !  يمـــــــوت األمـــــــل الـــــــذى زرعـــــــه
ــــــــدت كنابتهــــــــا وتمثيلهــــــــا ،  ومتفائلــــــــة معــــــــا بشخصــــــــيات مشــــــــعة أجي

ـــــــاج الســـــــاعة  ـــــــم يتجـــــــاوز اإلنت ـــــــا عـــــــن قصـــــــة قصـــــــيرة ل وبحكـــــــم كون
، فالــــدراما الفيلميــــة تحتــــاج الشــــباع  مــــن هنــــا يــــأتى العيــــب.  يمهالتقــــد

،  المتفـــــــرج بتفاصـــــــيل أكبـــــــر عـــــــن خلفيـــــــات الشخصـــــــية ودوافعهـــــــا
  . وليس مجرد تقديم موقف واحد كما القصص القصيرة

  الوريث 
  ] )  تليفـزيون  (تليفـزيونى   [ق م  ١١٣)  ت ( ١٩٩٨مصر 

ـــــــاهرة  ـــــــيلم [صـــــــوت الق ـــــــى ف :  و وحـــــــوارقصـــــــة وســـــــيناري.  ] الزين
ميرفـــــــت :  مهنــــــدس الــــــديكور.  ، وائــــــل الجنــــــدى يســــــرى الجنــــــدى

ـــــد الفتـــــاح:  تصـــــميم األزيـــــاء.  العشـــــرى مـــــدير التصـــــوير .  إنچـــــى عب
ــــــر:  واإلضــــــاءة ــــــد العظــــــيم :  الموســــــيقى التصــــــويرية.  عــــــونى جعف عب
مونتــــــاچ .  محمــــــود خيــــــرى:  إعــــــداد موســــــيقى ومكســــــاچ.  عويضــــــة
صــــــالح :  قدمــــــة والنهايــــــةتصــــــميم الم.  عثمــــــان أبــــــو جبــــــل:  فـــــــيديو
ــــــار ــــــاج.  حســــــن عيســــــى:  مســــــاعد مخــــــرج أول.  مخت :  مــــــدير اإلنت

مســــــــاعد  ␡.  > محمــــــــد حلمــــــــى:  إخــــــــراج <.  محمــــــــد مصــــــــطفى
  . عادل القلش:  منفذ إنتاج.  عبد الحى المطراوى:  مخرج

ســــناء :  نجمــــة الكوميــــديا.  ، حســــن حســــنى أحمــــد راتــــب.  بطولــــة
عهـــــــدى .  االشــــــتراك مــــــعب.  أمـــــــل إبــــــراهيم.  وفــــــاء مكــــــى.  يــــــونس
جــــــالل عبــــــد .  عثمــــــان عبــــــد المــــــنعم.  ضــــــياء الميرغنــــــى.  صــــــادق
فــــــــرج عبــــــــد الفتــــــــاح :  الوجــــــــه الجديــــــــد.  أحمــــــــد برعــــــــى.  القــــــــادر

رشــــــــدى :  ضــــــــيف الشــــــــرف.  زكرياـ  محمــــــــد القرشــــــــى .  محمودـ  
  . المهدى

ـــــــع ’  مرمطـــــــون ‘ ـــــــذى يحتقـــــــره الجمي ـــــــة ال ـــــــرى القري أو للدقـــــــة  (ث
يفقــــد حلــــى أمــــه إذ )  س لشــــيخ المســــجدالجميــــع عــــدا االبنــــة العــــان

يســـــتولى عليهـــــا صـــــديقه ويســـــافر بهـــــا للخلـــــيج ويعـــــود ليخطـــــب ابنـــــة 
بعـــــد قليـــــل يـــــرث هـــــو ثـــــروة عمـــــه الطائلـــــة فينقلـــــب .  الثـــــرى المثيـــــرة

، ويرتقـــــى بـــــال حـــــدود حتـــــى منصـــــب  عنـــــده’  مرمطونـــــات ‘الجميـــــع 
ـــــس الشـــــعب ـــــى .  عضـــــو مجل ـــــة ال ســـــيما المشـــــاهد الت ـــــديا فعال كومي

؛ األول الـــــذى أدى دوره  ) راتـــــب وحســـــنى (م وســـــيده تجمـــــع الخـــــاد
بســـــــــخرية وزالقــــــــــة لســــــــــان مــــــــــن الجميـــــــــع أيــــــــــا كانــــــــــت درجــــــــــاتهم 

أســـــــوأ .  ، والثـــــــانى بتـــــــأفف واحتقـــــــار مفـــــــرطين لخادمـــــــه االجتماعيـــــــة
شــــىء النهايــــة المحبطــــة التــــى أفســــدت كــــل شــــىء بــــأن اتضــــح أن كــــل 

، بينمــــــا ســـــارت المعالجــــــة طـــــوال الوقــــــت   ذلـــــك لـــــيس ســــــوى حلـــــم
ا واقعيــــــة خاليــــــة مــــــن أى لمســــــات ســــــيريالية تتماشــــــى مــــــع  ككوميــــــدي

ـــــالم  (كونهـــــا حلمـــــا  ـــــب شـــــىء كهـــــذا مـــــن األف ـــــث طل ـــــن العب ـــــه م لعل
  . ) المصرية

   ٢/١الوزير جاى 
  ]  تليفـزيونى  [ق م  ٩٥)   ت/   التليفـزيون ( ١٩٨٧مصر 

مهنــــــدس .  عـــــاطف بشـــــاى:  ســـــيناريو وحـــــوار.  أفـــــالم التليفــــــزيون
.  الشــــحرى:  مــــؤثرات مرئيــــة وعنــــاوين.  مــــاهر عبــــد النــــور:  الــــديكور

ـــــاج ـــــد حســـــنى:  مـــــدير اإلنت ـــــد الحمي ـــــة.  عب فاطمـــــة :  المراجعـــــة الفني
ــــة صــــقر فــــراج .  عمــــرو ســــليم:  موســــيقى تصــــويرية وألحــــان.  ، حمدي

مـــــدير .  أحمـــــد متـــــولى:  مونتـــــاچ.  جميـــــل عزيـــــز:  مهنـــــدس الصـــــوت
ــــــــيس:  التصــــــــوير ــــــــى.  نســــــــيم ون ــــــــتج الفن ــــــــى:  المن .  ممــــــــدوح الليث
  . إبراهيم الشقنقيرى:  إخراج

ــــــديا ــــــة نجــــــوم الكومي ــــــد ســــــيف.  بطول ــــــان.  وحي أســــــامة .  ســــــيد زي
ـــــاس ـــــدير.  عب ـــــد.  أحمـــــد ب ـــــو زي ـــــان القـــــدير.  محمـــــود أب ـــــد :  الفن عب

ـــــان.  الســـــالم محمـــــد ـــــل:  وضـــــيف الفـــــيلم الفن ـــــة .  صـــــالح قابي فتحي
هـــــانم .  ، أنـــــور مـــــدكور لطفـــــى عبـــــد الحميـــــد.  ، عـــــزة لبيـــــب قنـــــديل
،  محمـــــــد الصـــــــاوى:  نجـــــــوم التليفــــــــزيون . ، كـــــــوثر رمـــــــزى محمـــــــد

ـــــرحمن.  محمـــــد محمـــــود ،  ، محمـــــود جليفـــــون عبـــــد المـــــنعم عبـــــد ال
ــــــور راشــــــد ــــــين.  ، يوســــــف حســــــين ، ســــــيد مصــــــطفى أن ــــــار أم ،  مخت
ـــــــراهيم حســـــــن شـــــــبل ، توفيـــــــق  ، أحمـــــــد بـــــــدير أحمـــــــد ، محمـــــــد إب

، ســــــليمان عبــــــد  ، عبــــــد الحميــــــد أنــــــيس حمــــــدى ســــــالم.  الكــــــردى
  . د عبد الفتاح، سي ، على مصطفى العزيز

كوميــــديا ســــاخرة فائقــــة عمــــا يحــــدث فــــى مصــــلحة حكوميــــة تنتظــــر 
ـــــوزير ـــــدوم ال ـــــدة.  ق ـــــى شخصـــــيات ولحظـــــات عدي ـــــة ف ـــــة العبثي ،  ذروي

مثــــل تحــــول أحــــد الشــــاكين المخضــــرمين إلــــى مركــــز قــــدرة تُعتمــــد منــــه 
، ومثـــــل اســــتئجار جمهـــــور خـــــاص الســـــتقبال  جميــــع أوراق المصـــــلحة

ــــوزير  ــــخ…ال ــــان هــــو مع.  إل ــــه فــــى ســــيد زي ظــــم العــــرض كعامــــل البوفي
هـــــذه المصـــــلحة الحكوميـــــة القـــــادر وحـــــده فيهـــــا علـــــى حـــــل جميــــــع 
.  المشـــــاكل الماديـــــة واإلداريـــــة وكـــــذا العاطفيـــــة للمـــــوظفين والجمهـــــور

عمــــل فــــائق الــــذكاء مــــن الجميــــع وخلفهــــم مؤلفــــه الصــــحفى :  إجمــــاال
  . الساخر أحمد رجب

  وزير فى الجبس 
  ] زيونىتليفـ  [ق م  ٩١)  ت ( ١٩٩٠مصر ح 

وأتـــــت تجرجـــــر أذيالهـــــا عـــــن قصـــــة .  اتحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفزيـــــون
.  بــــراء الخطيــــب:  ســــيناريو وحــــوار.  فتحــــى غــــانم:  لألديــــب الكبيــــر

محمـــــود :  مـــــدير اإلنتـــــاج.  ] الشـــــحرى : [ مـــــؤثرات مرئيـــــة وعنـــــاوين
:  موســــــيقى تصــــــويرية.  جميــــــل عزيــــــز:  مهنــــــدس الصــــــوت.  حنفــــــى

:  مــــدير التصــــوير.  ل أبــــو العــــالكمــــا:  مونتــــاچ.  حســــن أبــــو الســــعود
؛ المنـــــتج  ســـــمير حمـــــودة:  المنـــــتج المنفـــــذ.  محمـــــود عبـــــد الســـــميع

  . كريم ضياء الدين:  إخراج.  إبراهيم الصحن:  الفنى
.  حســـــين الشـــــربينى.  فـــــايزة كمـــــال.  صـــــالح ذو الفقـــــار:  بطولـــــة

ـــــة.  محمـــــد متـــــولى.  صـــــفاء الســـــبع ـــــده:  مـــــع الفنان ـــــدر .  فيفـــــى عب ب
محمــــود :  مــــع.  شــــوقى شـــامخ.  حســــن كـــامى.  همـــىليلــــى ف.  نوفـــل

ــــدين ، وفــــاء عــــامر البــــزاوى ــــة شــــمس ال ــــو المجــــد ، نادي .  ، ســــمير أب
، عبـــــد  ، صـــــبحى خليـــــل ، عبـــــد الحـــــى صـــــالح عبـــــد الـــــرحمن حامـــــد

  . ، أحمد فوزى ، أحمد عمار الحميد عثمان
أســـــتاذ جـــــامعى مرشـــــح لمنصـــــب وزارى يحمـــــل المتناقضـــــات التـــــى 

، لكـــن الســـئ فــــى  مـــا فـــيهم صـــناع الفــــيلمتشـــغل بـــال مثقفـــى مصــــر ب
األمــــــــر أن الفــــــــيلم نفســــــــه انعكــــــــاس تلقــــــــائى وغيــــــــر واعــــــــى لهــــــــذه 
ـــــر حولهـــــا دون أن يقـــــدم رأى مـــــا مفهـــــوم أو  المتناقضـــــات نفســـــها يثرث

ــــراهم منحلــــين فــــى .  يبلــــور صــــراع واضــــح البطــــل يحتــــرم األجانــــب وي
يحـــــب امـــــرأة مـــــن حيـــــه األصـــــلى الفقيـــــر فـــــى الغوريـــــة .  ذات الوقـــــت

ـــــــة وأخـــــــرى  ـــــــة أرســـــــتقراطية فائق ـــــــة وثالث ـــــــة شـــــــابة حســـــــناء ومثقف باحث
.  ، لكنــــه ال يتــــزوج أى مــــنهن رغــــم مــــرور الســــنوات والســــنوات الثــــراء

نعـــــم مثقفـــــو اليســـــار مشـــــتتون مـــــا بـــــين التقـــــدم والتخلـــــف ومـــــا بـــــين 
ـــــثالث  ـــــيلم نفســـــه…طبقـــــات المجتمـــــع ال ـــــك !  وكـــــذا الف ـــــه ركي توجي

ر الحــــوار ثــــم ، يصـــل لدرجــــة أن يلقــــى الممثـــل ســــط مـــن ضــــياء الــــدين
  !  ينصرف دون أن ينتظر رد فعل من محادثه

  الوسادة الخالية 
  ق أأ ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٧مصر 
  . صالح أبو سيف:  إخراج

ـــــيم حـــــافظ ـــــز عبـــــد الحل ـــــى عبـــــد العزي ، أحمـــــد  ، زهـــــرة العـــــال ، لبن
، عبــــــــد المــــــــنعم  ، عبــــــــد الــــــــوارث عســـــــر ، عمــــــــر الحريـــــــرى رمـــــــزى
ــــــراهيم ــــــر إب ــــــزة حلمــــــى فيعــــــة الشــــــال، ر  ، ســــــراج مني ، عايــــــدة   ، عزي
  . ، عصمت محمود كامل

، بينمـــــا  مشـــــاكل الــــزواج.  أشــــهر فـــــيلم مصــــرى عـــــن الحــــب األول
، وكيــــــف يجــــــب علــــــى الزوجــــــة أن  كــــــان للــــــزوج حــــــب أول ملتهــــــب

،  يميـــــل الفـــــيلم إلـــــى ناحيـــــة الموعظـــــة االجتماعيـــــة.  تتعامـــــل بحكمـــــة
ــــــى قصــــــة إحســــــان ع ــــــل النفســــــى كمــــــا ف ــــــى التحلي ــــــه إل ــــــر من ــــــد أكث ب

لكــــــن ال بــــــأس بــــــه كعمــــــل راقــــــى المضــــــمون جيــــــد األداء .  القــــــدوس
ــــزا ــــر تمي ــــيم أقــــل عــــددا وربمــــا أكث ــــد الحل ــــى  أغــــانى عب ، ســــينمائيا عل

  . األقل



٣٨٩  

  الوسواس المحتوم 
Fatale Obsession 

  ] ؛ بالفرنسية  تليفـزيونى [ق م  ٨٠)   ت  ( ١٩٩٠فرنسا 
Antenne 2; Hamsser Productions. Adaptation and 

Dialogues: Catherine Corsini, Daniel Tonnachella, Pierre 
Fabre. Based on an Idea: Frederic Krivine L’Unique Femme 
de Sa Vie. OM: Claude Barthelemy. P: Pierre Grimblat. D: 
Cathrine Corsini. 

Simon de la Brosse. Anne Roussel. Philippe Morier-
Genoud. Catherine Frot. ¤.  Isabelle Renaud, Philippe 
Dormoy, Marie-Dominique Aumont, Christian Chormetant. 
Bruno Balp, Elisabeth Macocco, Manuela Gourary, Vincent 
Testaniere, Karen Strassmann. 
صــــــحفى شــــــاب يقتــــــل خطــــــأ بســــــيارته الزوجــــــة الســــــمراء الحســــــناء 

، فيهيــــــىء  ياتــــــه لالنتقــــــاميكــــــرس األخيــــــر ح.  لجــــــراح شــــــهير كهــــــل
، والشــــــاب  لتعــــــارف إحــــــدى ممرضــــــاته بالصــــــحفى علــــــى أنهــــــا ابنتــــــه

نفســــــه يعتقــــــد أنــــــه ســــــينتقم مــــــن األضــــــرار والمالحقــــــة التــــــى يســــــببها 
ـــــه ـــــادل وفـــــى اللحظـــــة المناســـــبة .  غريمـــــه ل يتحـــــول األمـــــر لحـــــب متب

يعــــرض الجــــراح الــــزواج علــــى ممرضــــته وتبــــدأ المنافســــة الحقيقيــــة بــــين 
يتضـــــح فـــــى النهايـــــة أن االنتقـــــام الحقيقـــــى ال يكـــــون ، حتـــــى  الـــــرجلين

  . عاطفية جيدة بشكل عامـ  وـ  ميلودراما انتقام!  إال بذات الكأس
   ٢/١وصمة عار 

  ق م ١٣٠)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٦مصر 
مصــــــطفى :  ســــــيناريو.  نجيــــــب محفــــــوظ:  قصــــــة.  أفــــــالم الطليعــــــة

د ســـــــعي:  مونتــــــاچ.  عمــــــر خيــــــرت:  الموســــــيقى التصــــــويرية.  محــــــرم
أشـــــــرف :  إخـــــــراج.  رمســـــــيس مـــــــرزوق:  مـــــــدير التصـــــــوير.  الشـــــــيخ
  . فهمى

ــــــــور الشــــــــريف ، محمــــــــد  ، شــــــــهيرة ، يوســــــــف شــــــــعبان ، يســــــــرا ن
ــــق ــــدين ، أحمــــد غــــانم ، هــــدى ســــلطان توفي ، نعيمــــة  ، مــــريم فخــــر ال

،  ، يوســـــــف راجـــــــى ، حمـــــــدى يوســـــــف ، حســـــــن حســـــــين الصـــــــغير
  . ، أحمد رضوان محمد أبو حشيش

ـــــوظ  ـــــب محف ـــــقال “نفـــــس قصـــــة نجي ـــــيلم ”  طري شـــــاب .  ١٩٦٤ف
ــــده ــــل يبحــــث عــــن وال ،  ، ومسلســــل حــــاد للســــقوط نحــــو الشــــر والقت

ـــدق ـــد صـــاحبة الفن ـــة فـــى ي ،  عامـــة عمـــل جـــذاب.  بعـــد أن صـــار ألعوب
ــــــــادة ــــــــل بالمشــــــــهيات المعت ــــــــز للقــــــــيم.  وحاف ،  المفــــــــروض األب رم

ـــــات رمـــــز  وصـــــاحبة الفنـــــدق رمـــــز للجـــــنس والمـــــال ، وموظفـــــة اإلعالن
الفلســـــفية ضـــــعيفة علـــــى العكـــــس مـــــن الفـــــيلم  ، لكـــــن الرمـــــوز البـــــراءة
ــــــــدت المحــــــــاوالت المحــــــــدودة لصــــــــنعها نوعــــــــا مــــــــن  األول ــــــــل ب ، ب

  . الفجوات الدرامية وعدم اإلقناع
  وصية رجل مجنون 

  ق م ١٠٠)   س/  رينبو ( ١٩٨٧مصر 
  . أحمد ثروت:  إخراج

ـــــــو الفتـــــــوح يوســـــــف شـــــــعبان ـــــــد ســـــــيف ، نـــــــوال أب ، أحمـــــــد  ، وحي
ـــــــــب ـــــــــو النجـــــــــا ، زوزو حمـــــــــدى الحكـــــــــيم رات ، نظـــــــــيم  ، مظهـــــــــر أب

، كتكــــــــوت  ، مهــــــــا عطيـــــــة ، فـــــــؤاد خليـــــــل ، عـــــــال رامــــــــى شـــــــعراوى
  . ، رعد األمير

.  فكــــرة جيــــدة لــــم تنفــــذ بالمهــــارة المطلوبــــة ففقــــدت معظــــم إثارتهــــا
، وســـــــيدة غامضــــــــة تظهــــــــر والجميــــــــع  وصـــــــية مغلقــــــــة لثــــــــرى راحــــــــل

  ! ، حتى تأتيهم مفاجأة وصية رجل مجنون يتكالبون
  وصية زوجتى 

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١٠٠)  ت ( ١٩٨٨مصر 
  . يوسف مرزوق:  إخراج

ـــــو بكـــــر عـــــزت عفـــــاف شـــــعيب ،  ، عـــــادل الكـــــومى ، صـــــابرين ، أب
ــــزا ــــال شــــريف ، ســــناء يــــونس لي ــــل إبــــراهيم ، راويــــة أباظــــة ، آم ،  ، أم

، أحمـــد  ، فـــاتن أنـــور ، نيـــرمين ثـــروت ، محـــد صـــفوت فتحيـــة قنـــديل
  . سالمة

،  ، لتنصــــحه بــــالزواج لــــذكراهاأرمــــل تظهــــر لــــه زوجتــــه التــــى أخلــــص 
اآلن أمامــــه بالتــــالى ثالثــــة مشــــروعات .  بشــــرط موافقــــة االبنــــاء الثالثــــة

ــــزواج ــــى الواقــــع لل ــــة ف ــــة ، كــــل منهمــــا كارث ــــك بهــــا مجتمع .  ، فمــــا بال
علـــى أيـــة حـــال مازالـــت هنـــاك الســـكرتيرة الـــودود التـــى لـــم يفكـــر فيهـــا 

فكــــرة والتمثيــــل ، طريفــــة ال كوميــــديا إجتماعيــــة تليفـــــزيونية.  أحــــد بعــــد
  . وممتعة

 الوطن القاصى 
The Distant Home 

  ق م ١٠٠)  ت ( ١٩٩٥، بريطانيا ح   أستراليا
Robert Bruning -pres. InAscWith: London Films. ExcPs: 

Robert Bruning, Tom Donald. DPh: Ray Henman, ACS. 
PD: Roger Ford. E: Anne Carter. OM: Garry Hardman. C: 
Maura Fay & Associates. S: Tony Morphett. LineP: 
Adrienne Read. D: Robert Marchand.  ↑ PMg: Lynda 
Wilkinson; 1stAstD: Jamie Crooks; AD: Laurie Faen, CD: 
Julie Middleton. 

Melissa Jaffer. Diane Smith, Grant Dodwell. Marnie 
Reece-Wilmore, Dene Kermond. Graeme Blundell.  ↑ 
Cast in Order of Apr: Gabrielle Hammond, Russel Newman, 
Tina Bursill, Leverne McDonnel, Munroe Reimers, Graeme 
Blondell, Annie Byron, Andrea Moor, Allan Lovell, Denise 
Kirby, Shaun Clowes, David Franklin, Jozef Drewniak. 

ـــــط شـــــديدة ـــــاة ســـــوية وفق ـــــدة أســـــترالية صـــــغيرة فت ـــــى بل ـــــذكاء ف ،  ال
شــــهدت والدتهـــــا أحـــــداثا غريبـــــة فـــــى الجــــو كمـــــا جـــــاءت كتـــــوأم غيـــــر 

ــــــع ألخيهــــــا ــــــة عشــــــر تتعــــــرض لحــــــادث .  متوق اآلن وهمــــــا فــــــى الثالث
،  ، وفــــى المستشــــفى يفاجــــأ األطبــــاء بتركيــــب جســــمها الغريــــب ســــيارة

، لكـــــن الجـــــارة العجـــــوز التـــــى انتقلـــــت  ويوقنـــــون أنهـــــا كـــــائن فضـــــائى
.  فــــــى يــــــوم مولــــــدها تريــــــد اخراجهــــــا بمعاونــــــة أخيهــــــا الصــــــبىللحــــــى 

، ومــــن  ’ اإلمبراطوريــــة ‘يتضــــح أنهــــا أميــــرة تطاردهــــا قــــوى الشــــر فــــى 
ثـــــم تتابعـــــات النهايـــــة هـــــى قـــــدوم الفضـــــائيين أخيـــــارا وأشـــــرارا وتصـــــبح 

، حيــــــث ينتهـــــى األمـــــر برحيـــــل كــــــل  البلـــــدة ســـــاحة لهـــــذه المواجهـــــة
مشـــــاهد المــــــوثرات  . األحـــــداث فــــــى يـــــوم واحـــــد.  األســـــرة للفضـــــاء

.  القليلــــة متواضــــعة وأحيانــــا رديئــــة ال ســــيما لقطــــات الســــفن الفضــــائية
كمـــــا العـــــادة فـــــى األفـــــالم فـــــإن اتخـــــاذ األغـــــراب الفضـــــائيين لشـــــكل 

هـــــــــم هنـــــــــا كائنـــــــــات .  انســـــــــانى يبـــــــــدو كأجـــــــــد تقنيـــــــــاتهم البســـــــــيطة
، وتشـــــع  حرشفية مقاتلـــــة أضـــــخم بكثيـــــر مـــــن حجـــــم االنســـــانـ  معدنية

ال بــــــأس .  ربــــــع بوصــــــة مــــــن الصــــــلب لحجبــــــهضــــــوءا بــــــاهرا يحتــــــاج ل
  .  بخيال كهذا

  وطنى وحبى 
  ق أأ ١٢٠)   س/  بيتش ( ١٩٦٠مصر 
  . حسين صدقى:  إخراج

ــــرى ، صــــالح منصــــور حســــين صــــدقى ــــة  ، قمــــر ، عمــــر الحري ، هال
  . ، حسن البارودى شوكت

،  صــــــحفية تشــــــك فــــــى خيانــــــة زوجهــــــا الضــــــابط المصــــــرى للــــــوطن
ــــار ــــه الن ــــق علي ــــه تهــــم باالنتحــــار وحــــين تكت.  فتطل ــــة مهمت شــــف حقيق

ــــذه ــــال .  لكنهــــا تنق ــــة بافتع ــــديم الموضــــوعات الوطني نمــــوذج ســــىء لتق
  . وخطابة ساذجة
  الوطواط 

Batman 
  ق م ١٠٥)   س/    ف  ( ١٩٦٦أميركا 
  . ” انتقام الوطواط “:  س

Twentieth Century Fox [Greenlawn; National Periodical 
Publications]. E: Harry Gerstad. PD: Jack Martin Smith. M: 
Nelson Riddle. DPh: Howard Schwartz. S: Lorenzo Semple, 
Jr. P: William Dozier. D: Leslie Martinson. 

Adam West, Burt Ward, Lee Meriwether, Cesar Romero, 
Burgess Meredith, Frank Gorshin, Neil Hamilton, Madge 
Blake, Reginald Denny, Alan Napier. 
فــــيلم صــــغير صـــــنع علــــى عجـــــل ليرتــــزق علـــــى حســــاب المسلســـــل 

مــــن المحتمــــل .  التليفـــــزيونى الــــذى ضــــرب العــــالم قبلــــه بشــــهور قليلــــة
، أو ربمــــا أســــذج أفــــالم  أن يكــــون هــــذا هــــو أســــذج أفــــالم الســــتينيات

، لكنــــــه يظــــــل سلســــــلة مــــــن المغــــــامرات الصــــــبيانية المرحــــــة  الســــــينما
، ســـــــتعجب أنـــــــت  وقـــــــف مـــــــن البدايـــــــة للنهايـــــــةالتـــــــى ال تهـــــــدأ وال تت

ـــــف جـــــذبتك هكـــــذا ـــــا.  نفســـــك كي ـــــة متاحـــــة هن المـــــرأة :  كـــــل العائل
، ربـــــاعى الشـــــر الظريـــــف  القـــــط والچـــــوكر والپنجـــــوين وصـــــانع األلغـــــاز

، يخطــــــط هنــــــا الختطــــــاف أحــــــد  الــــــذى يطــــــارد ويطــــــارده الوطــــــواط
المســــئولين الكبــــار طبعــــا فــــى حبكــــة علميــــة بعــــض الشــــىء لالســــتيالء 

ويســــــت ووورد يؤديــــــان دورى باتمــــــان وروبــــــين بطيبــــــة .  عــــــالمعلــــــى ال
بالترتيــــــب  (وبــــــراءة مســــــالمة أمــــــا األشــــــرار فــــــال قيــــــود علــــــى أدائهــــــم 

ــــديث وجورشــــين ــــرو وميري ــــويثر ورومي ــــى .  ) ميري فــــى اإلصــــدارات األول
البـــــد أن تشـــــاهده ألنـــــه الفـــــيلم  ‘لهـــــذا الكتـــــاب كنـــــا نقـــــول مـــــا يلـــــى 

هير ســـــــواء كرســـــــوم الـــــــرئيس الوحيـــــــد عـــــــن مسلســـــــل الوطـــــــواط الشـــــــ
، وأيضــــا لتعــــرف نوعيــــة هــــذه الســــذاجة البارعــــة  وكحلقــــات تليفـــــزيونية
ال نعتقــــد أن أحــــدا ســــوف يعبــــأ كثيــــرا اليــــوم .  ’ ! ! التــــى صــــنعت بهــــا

ــــرادات  انظر أولهــــا فــــيلم ـ  بهــــذه النصــــيحة بعــــد السلســــلة كاســــحة اإلي
ــــــبعض .  ” الرجــــــل الوطــــــواط “ ١٩٨٩ لكــــــن مهمــــــا يكــــــن ســــــيظل ال

ان الفاقعــــة والشخصــــيات الجامحــــة والخلفيــــات مرحــــة يــــرى فــــى األلــــو 
، إخــــالص مــــا بعــــده إخــــالص لــــروح األصــــول  الغرابــــة فــــى هــــذا الفــــيلم

الكاريكاتوريـــــــة الرخيصـــــــة بالضـــــــبط بـــــــذات الطزاجـــــــة التـــــــى ألهبـــــــت 
  . ، وترفعت عنها السلسلة األحدث خيالهم عقودا بها

  وظيفة مربحة 
  ] )  يفـزيونتل  (تليفـزيونى   [ق م  ٨٩)  ت ( ١٩٨٥مصر ح 

ــــــة ــــــة مصــــــر العربي ـــــــزيون جمهوري ــــــب الروســــــى.  تليف ــــــأليف الكات :  ت
علـــــى عبـــــد :  معالجـــــة تليفــــــزيونية وســـــيناريو.  ألكســـــندر أستروفــــــسكى

، بشـــــرى  محيـــــى زايـــــد:  مـــــدير التصـــــوير واإلضـــــاءة.  القـــــوى الغلبـــــان
تصـــــــميم .  بلتـــــــاجى يحيـــــــى:  إشـــــــراف كـــــــاميرات محمولــــــة.  تــــــادرس
ــــس .  فتحــــى طــــه:  دير إدارة اإلكسســــوارمــــ.  مجــــدى الشــــامى:  مالب

:  إعــــــداد موســــــيقى.  ، أنــــــور أحمــــــد فكــــــرى طــــــانيوس:  إكسســــــوار
:  مــــدير اإلنتــــاج.  يوســــف الفقــــى:  مونتــــاچ فـــــيديو.  مرســــى الحطــــاب

تتـــــر .  عبـــــد الســـــتار حـــــافظ:  المنـــــتج الفنـــــى.  محمـــــود عبـــــد الفتـــــاح
ــــد الســــالم:  مســــاعدو اإلخــــراج.  محمــــد الفقــــى:  وخــــدع ،  أيمــــن عب
أشــــــرف علــــــى .  ، عبــــــد المــــــنعم عبــــــد الغنــــــى المــــــولى ســــــعيدعبــــــد 
  . محمد عبد السالم:  إخراج.  يوسف عثمان:  اإلنتاج

ناهــــــد .  ، صــــــفاء الســــــبع ســــــعد أردش.  األبطـــــال حســــــب الظهــــــور
أشــــرف .  خديجــــة محمــــود.  تهــــانى راشــــد.  ، أمينــــة رشــــدى رشــــدى
  . رشدى المهدى.  ، فاروق عيطة سيف

ــــــن ر  ــــــق إجتمــــــاعى م ــــــديا تعلي ــــــرن التاســــــع كومي وســــــيا منتصــــــف الق
األول .  امـــــــرأة تـــــــزوج ابنتيهـــــــا لمـــــــوظفى تفتـــــــيش حكـــــــومى.  عشـــــــر

،  ، وتعـــــيش فـــــى فقـــــر مـــــدقع صـــــاحب مبـــــادى يـــــرفض هـــــدايا التجـــــار
.  والثـــــانى مـــــرتش ويترقـــــى بســـــرعة وتعـــــيش زوجتـــــه فـــــى رفاهيـــــة كبيـــــرة

، لكـــــن بـــــه العيـــــوب  موضـــــوع مركـــــز ومحـــــدد ومـــــن ثـــــم مســـــلى ككـــــل
، وتوجزهـــــا كلمــــــة  زيون للــــــدراميات العالميـــــةالتقليديـــــة إلنتـــــاج التليفــــــ
، وأكثـــــــــر هـــــــــذا إلفاتـــــــــا المالبـــــــــس واألثـــــــــاث  الضـــــــــعف اإلنتـــــــــاجى

  . المعاصرين
  وعد 

  ق أأ ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٥٤مصر 
  . أحمد بدرخان:  إخراج

، زينـــــــب  ، علـــــــى منصـــــــور ، فـــــــاروق عجرمـــــــة مـــــــريم فخـــــــر الـــــــدين
  . صدقى

البطلــــة ممزقــــة .  ، وجيــــدة العناصــــر ككــــل ميلودرامــــا عاطفيــــة رقيقــــة
ــــين شخصــــيتين يحبانهــــا ــــذ الصــــغر.  ب ــــألول من ــــت ل ــــم أحبهــــا  خطب ، ث

ـــأمر اآلخـــر ـــم ب ـــانى لكـــن ابتعـــد عنهـــا حـــين عل ـــزوج خطيبهـــا .  الث ـــم تت ل
، لكنـــــه  ألنـــــه صـــــار ممـــــثال رغـــــم رفـــــض أبيهـــــا وتزوجـــــت ممـــــن يحبهـــــا

، وال تبقـــــــى إال صـــــــداقة إنســـــــانية مرهفـــــــة مـــــــع  يمـــــــوت فـــــــى حـــــــادث
  . صديق الطفولة

  ب وعد ومكتو 
  ق م ١٠٠)  س/   مصر العربية للفـيديو ( ١٩٨٦مصر 
  . هانى يان:  إخراج

، ســــــعيد  ، إلهــــــام شــــــاهين ، ممــــــدوح عبــــــد العلــــــيم ســــــهير البــــــابلى
، محمـــــــد  ، ثريـــــــا إبـــــــراهيم ، أحمـــــــد صـــــــيام ، تريـــــــز دميـــــــان الصــــــالح
ــــوافى الصــــاوى ــــراد م ــــد  ، كمــــال ســــليمان ، حمــــدى يوســــف ، م ، مفي
  . ، عثمان عبد المنعم عاشور

ـــــد ـــــاء اهللا ســـــيحمون طفلهـــــا الجدي ـــــأن أولي ـــــة ب ،  اعتقـــــاد ســـــيدة ريفي
، الـــــذين تراخـــــت فـــــى زيـــــارة األوليـــــاء للـــــدعوة  بعـــــد وفـــــاة الســـــابقين

،  ، هـــــذا االعتقـــــاد يجعلهـــــا تســـــافر للقـــــاهرة ضـــــد رغبـــــة زوجهـــــا لهـــــم
وهنــــــــاك تتعــــــــرض لالعتــــــــداء واختطــــــــاف االبــــــــن وتشــــــــهير الصــــــــحافة 

ـــــل تعليـــــق اجتمـــــاعى جيـــــد .  ، وهكـــــذا الختطافهـــــا هـــــى طفـــــال بالمقاب
ـــان خـــريج معهـــد ســـينما  ـــه للصـــينى ي ـــة فـــى أول توجي وكـــذا تمثيـــل البطل

  . القاهرة

  
  : ولد آخر شقاوة

خياالت الطفل األميركى الجامحة فى تحطيم القيود وتحقير  ‘
  ’  ! الكبار

   الوعيد 
La Menace 

  ق م ٨٩)  ت  ( ١٩٧٧كندا /   فرنسا
Les Productions du Vianment-Viadoc, Canafax [Denise 

Petitdidier and Léo Fuchs]. S: Daniel Boulanger and Alain 
Corneau. Dialogue: Daniel Boulanger. DPh: Pierre-William 
Glenn. E: Henri Lanoë. M: Gerry Mulligan. Sd: Patrick 
Rousseau. PMg: J.P. Spiri-Mercanton. P: Denise Petitdidier. 
D: Alain Corneau. 

Yves Montand. Carole Laure, Marie Dubois. ¤. With: 
Jean-François Balmer. Marc Eyraud, Roger Muni, Jacques 
Rispal. 
ميلودرامـــــــــــا غمـــــــــــوض تنتمـــــــــــى ألرفـــــــــــع مســـــــــــتويات االســـــــــــهامات 
.  الكالســــية الفرنســــية المؤكــــدة فــــى هــــذا الضــــرب الســــينمائى بالــــذات

فـــى غـــرام إحـــدى الموظفـــات بينمـــا مـــدير شـــركة نقـــل بالشـــاحنات يقـــع 
تســـــتدرجها .  ال يريــــد االســـــتمرار فـــــى عالقتـــــه الســـــابقة مـــــع صـــــاحبتها

ــــة بهــــا عشــــرة ماليــــين  ــــى لهــــا بحقيب ــــة مهجــــورة وتلق ــــد قلع ــــرة عن األخي
فرنــــك ثــــم تتشــــاجر معهــــا وتنهــــى األمــــر بــــأن تنتحــــر مــــن فــــوق جــــرف 

هنـــــا ينشـــــأ الموقـــــف األساســـــى امـــــرأة قتلـــــت نفســـــها لتـــــدمر .  مجـــــاور
، ويــــذكرك بعمليــــات  ، وهــــو موقــــف غيــــر قابــــل للحــــل غريمتهــــاحيــــاة 

والمفاجــــــأة األبعــــــد أن يشــــــهد الرجــــــل بمــــــا .  اإلرهــــــابين االنتحــــــاريين
تـــــدريجيا نجـــــد الـــــزوج .  يـــــدين فتاتـــــه التـــــى تحمـــــل طفلـــــه فـــــى بطنهـــــا
، وفـــى ذات الوقـــت يجعـــل  يلفـــق مزيـــد مـــن األدلـــة التـــى تـــدين الفتـــاة

ــــدبير بمــــا  ــــال مفــــتش الشــــرطة يكتشــــف هــــذا الت ــــه هــــو وإن كــــان ب يدين
كندا ليــــدبر الخطــــوة الوحيــــدة ـ  يهــــرب إلــــى فـانكوفـــــر .  دليــــل حقيقــــى

فـــيلم يعتمـــد علـــى قصـــة .  الباقيـــة لحـــل ذلـــك الموقـــف الـــذى ال يحـــل
مشـــــــهد .  إلــــــخ…مثيــــــرة وككــــــل شــــــديد اإلتقـــــــان توجيهــــــا وتمثــــــيال 

ـــــا للمســـــتويات  ـــــة منفـــــذ طبق ـــــل النهاي ـــــات قبي تحطـــــم شـــــاحنة الكيماوي
  . للمؤثرات الخاصةالهوليوودية 
   ٢/١وفاء 

  ق أأ ١٤٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٥٣مصر 
  . عز الدين ذو الفقار:  إخراج

ـــــر ، عمـــــاد حمـــــدى مديحـــــة يســـــرى ـــــوال صـــــدقى ، ســـــراج مني ،  ، ل
  . عمر الحريرى

ـــــر عـــــن  ـــــل والتعبي ـــــه والتمثي ـــــة التوجي ـــــة رقيقـــــة ومتقن ميلودرامـــــا عاطفي
ـــــاة مريضـــــة علـــــى حافـــــة .  المشـــــاعر المختلفـــــة ، ينقـــــذها  االنتحـــــارفت

يصـــــــاب هـــــــو فـــــــى حـــــــادث ويصـــــــبح .  طبيـــــــب ويتحابـــــــان ويتزوجـــــــان
ـــــدأ  ، فتعمـــــل هـــــى كممرضـــــة لشـــــاب ثـــــرى ضـــــرير يـــــائس مقعـــــدا ، فيب

  . الزوج فى الشك فيها



٣٩٠  

  وفاء إلى األبد
  . ” وفاء لألبد “:  انظر

   ٢/١الوفاء العظيم 
  ق م ١٢٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٧٤مصر 

ـــــيلم [ ـــــيلم]  هـــــيمن ف ـــــة ف فيصـــــل :  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  نادي
عمــــــــــر :  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية.  فتحــــــــــى داود:  مونتــــــــــاچ.  نــــــــــدا

ــــديرا التصــــوير.  خورشــــيد ــــد:  م ــــد وحيــــد فري :  إخــــراج.  ، عصــــام فري
  . حلمى رفلة

، كمـــــــــال  ، ســـــــــمير صـــــــــبرى ، نجـــــــــالء فتحـــــــــى محمـــــــــود ياســـــــــين
  . ، مريم فخر الدين ، عبد المنعم إبراهيم الشناوى

ـــيلم عـــن حـــ ـــوبرأضـــعف ف ـــدأ أحداثـــه .  رب أكت ـــه يب ولعـــل الســـبب أن
ــــرفض .  قبلهــــا بســــنوات طويلــــة ــــر وي ــــأتى بطفلــــة تكب هــــذه األحــــداث ت

ــــه ــــه مــــع أبي ــــزواج ممــــن تحــــب لعدائ ــــدها ال ــــيال .  وال زوجهــــا أصــــبح زم
ــــه عنهــــا بعــــد الحــــرب حــــين  فــــى الجــــيش لــــذلك الحبيــــب ، ويتنــــازل ل

المشــــكلة الحقيقيــــة هــــى رغبــــة البحــــث عــــن !  ؟ يعــــرف قصــــة حبهمــــا
ــــــوبرى ــــــدون قــــــوة  أى قصــــــة مســــــتهلكة وإنهائهــــــا بحــــــل أكت ــــــى ب ، حت

  . ’ بتاع زمان ‘الميلودراما المتقنة 

  
  : الولد الخارق فى بالد العجائب

  ’ ! أعظم إحياء للسينما األلمانية منذ المالك األزرق ‘
   ٢/١وفاء لألبد 

  ق أأ ١٠٥)  س/  ت/  بيتش ( ١٩٦٢مصر 
  . ” إلى األبد وفاء “:  بعض المطبوعات والدعاية

  . أحمد ضياء الدين:  إخراج
،  ، عمــــر الحريــــرى ، محمــــد رضــــا ، مديحــــة يســــرى عمــــاد حمــــدى

  . ، محمود عزمى ، سهير البابلى ، سلوى محمود محمد أباظة
ــــات  ــــا وم ــــن االنتحــــار غرق ــــذه م ــــاء شــــاب نحــــو بطــــل ســــباحة أنق وف

يتمثـــــل الوفـــــاء فـــــى رعايـــــة ابنتـــــه المشـــــلولة وتـــــأجير غرفـــــة مـــــن .  هـــــو
ورغــــم هــــذا يعــــانى مكائــــد قريــــب للعائلــــة يشــــك فــــى وجــــود .  لهممنــــز 

ــــــة  ــــــين الشــــــاب واألرمل ــــــاء أيضــــــا (حــــــب ب ــــــا .  ) اســــــمها وف ميلودرام
ــــر مقنعــــة لكــــن عامــــة فــــى  انســــانية وعاطفيــــة جيــــدة بعــــض مواقــــف غي

  . مثل هذه األدوار
  وقائع سنين الجمر 

Chronique des Années de Braise 
  ق م ١٨٠)   — ( ١٩٧٤الجزائر 

عـــــن قصـــــة .  لـــــديوان الـــــوطنى للتجـــــارة والصـــــناعة الســـــينماتوغرافيةا
ـــــ ــــة:  ل ــــا:  ســــيناريو.  محمــــد األخضــــر حمين ،  محمــــد األخضــــر حامين

ــــارس ــــق ف ــــدير التصــــوير.  ، رشــــيد بوجــــدرة توفي .  مارســــيللو كــــاتى:  م
؛ كــــاميرا  ، مصــــطفى بلميهــــوب ابــــن عــــروس أحمــــد:  التقــــاط الصــــور

ـــــــان ـــــــاجإدارة .  محمـــــــد األخضـــــــر حمينـــــــة:  م ،  بيـــــــار فــــــــوت:  اإلنت
ـــــــدوش ـــــــان :  الصـــــــوت.  ، محمـــــــد صـــــــفطة محمـــــــود حدي كـــــــارا كنزي

ـــــــوتان :  ؛ لبــــــاس ، فرانيســــــيس بونفــــــونتى ، خيــــــر الــــــذين بوضــــــياف ف
فيليـــــــب :  موســـــــيقى.  محمـــــــد بوجمعـــــــة:  منـــــــاظر.  محمـــــــد بوزيـــــــت

المنــــتج المنفــــذ .  ، حميــــد جلــــولى يوســــف طبنــــى:  تركيــــب.  أرتــــويس
  . نامحمد األخضر حامي:  والمخرج
، محمــــد  ، العربــــى زكــــال ، ليلــــى شــــتا ، ســــيد علــــى كــــويرات كلثــــوم

  . األخضر حمينة
ملحمـــــة ضـــــخمة ومقنعـــــة اإلنتـــــاج عـــــن قريـــــة صـــــحراوية قاحلـــــة فـــــى 

.  ، األحـــــداث تبـــــدأ قبـــــل الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة المجاعـــــة ســـــنويا
ــــى اقامهــــا الفرنســــيون  ــــة الت وحــــين يكتشــــف اهلهــــا المشــــروعات المائي

وتعرضـــــــوا .  فـــــــى االنخـــــــراط فـــــــى حركـــــــة التحريـــــــرلمـــــــزارعهم بـــــــدأوا 
األحــــداث تأخــــذ منحيــــا ملحميــــا إذ تمتــــد مــــا .  بالتــــالى لمجــــازر فائقــــة

ـــــــين عـــــــامى  ـــــــرق للموجـــــــه فـــــــى دور .  ١٩٧٤و ١٩٣٩ب ظهـــــــور متف
،  حــــــائز األوســــــكار”  زد “باســــــتثناء .  هــــــائم القريــــــة واســــــمه ميلــــــود

ـــة ـــال جـــوائز دولي ـــى ن ـــيلم عرب ـــا ك هـــذا أفضـــل ف ـــيلم ، واألفضـــل إطالق ف
،  ) بفرنســـــــا (، حيـــــــث نـــــــال ســـــــعفة مهرجـــــــان كـــــــان  نـــــــاطق بالعربيـــــــة

  . ١٩٧٥الذهبية عام 

  الوقت العالى 
High Time 

  ق م ١٠٣)   ت  ( ١٩٦٠أميركا 
Twentieth Century Fox [Bing Crosby Productions]. S: 

Tom Waldman and Frank Waldman. Based on a St: Garson 
Kanin. M: Henry Mancini. Songs The Second Time Around 
and Nobody’s Perfect: Sammy Cahn and James van Heusen. 
Chor: Miriam Nelson. DPh: Ellsworth Fredricks, A.S.C. 
ADn: Duncan Cramer, Herman A. Blumenthal; SD: Walter 
M. Scott, Paul S. Fox; SpPhFx: L.B. Abbott, A.S.C., James 
R. Gordon, A.S.C.; AstD: Joseph E. Rickards; VCnslt: Don 
Peters. FE: Robert Simpson, A.C.E.; CDd: Bill Thomas; 
MUp: Ben Nye; HairStyles: Helen Turpin, C.H.S.; Sd: 
Bernard Freericks, Harry M. Leonard; Orch: Edward B. 
Powell. P: Charles Brackett. D: Blake Edwards. 

Bing Crosby -in. ¤. Co-Str: Fabian. Tuesday Weld. Nicole 
Maurey. With: Richard Beymer, Patrick Adiarte, Jimmy 
Boyd, Yvone Craig, Gavin McLeod, Kenneth MacKenna, 
Nina Shipman. 

بيـــــنج  :  فـــــيلم عـــــال المفهـــــوم يعتمـــــد علـــــى فكـــــرة شـــــديدة الطرافـــــة
ـــــــذهب للجامعـــــــة ـــــــه يلتحـــــــق ر .  كروســـــــبى ي ـــــــه وابنت غـــــــم معارضـــــــة ابن

، وهـــــــو  ســـــــنة ٥١بالجامعـــــــة كطالـــــــب فـــــــى الســـــــنة األولـــــــى عمـــــــره 
 ١٩٢٩شخصـــــية عصـــــامية حصـــــل علـــــى المدرســـــة العليـــــا فـــــى العـــــام 

وبســــبب ضــــعف قدراتــــه الماديــــة لــــم يكمــــل تعليمــــه واآلن أصــــبح ثريــــا 
تتـــوالى المفارقـــات فقـــط ليثبـــت علـــى نحـــو .  وصـــاحبا لمصـــنع دخـــان
ابا مـــن الطلبـــة أنفســـهم بمـــا فـــى ذلـــك القـــدرات متواصـــل أنـــه أكثـــر شـــب

عاطفيــــــا هــــــو أرمــــــل ومــــــن جديــــــد يقــــــع فــــــى غــــــرام مدرســــــة .  البدنيـــــة
ربمـــــا .  األدب الفرنســـــى الفرنســـــية الجميلـــــة وينتهـــــى األمـــــر بزواجهمـــــا

ــــا طــــوال  ــــروح محبب ــــه يظــــل فيلمــــا عــــالى ال ــــه لكن ــــؤ بأحداث يســــهل التنب
مــــــن  ، كمــــــا أنــــــه محــــــاط بطــــــاقم الوقــــــت وكروســــــبى ســــــاحر كالعــــــادة

الجيـــــل األصـــــغر ســـــنا ال يخلـــــو مـــــن عـــــدد مـــــن الممـــــثالت بارعـــــات 
العـــــــــودة  “انظـــــــــر فـــــــــيلم الثمانينيـــــــــات مشـــــــــابه الفكـــــــــرة .  الجمـــــــــال
  . ” للمدرسة

  وقت للقتل 
A Time to Kill 

  ق م ١٤٩)  س  ( ١٩٩٦أميركا 
Warner Bros. [Regency]. C: Mali Finn, C.S.A. Based on 

the N: John Grisham. D: Joel Schumacher. 
Sandra Bullock. Samuel L. Jackson. Matthew 

McConaughey. Kevin Spacey. ¤. Brenda Fricker. Oliver 
Platt. Charles S. Dutton. Ashley Judd. Patrick McGoohan. 
And Kiefer Sutherland. John Diehl, Kurtwood Smith, Chris 
Cooper, Joe Seneca, Anthony Heald, Rae’ven Larrymore 
Kelly. ␡ Donald Sutherland. [UC: M. Emmett Walsh]. 
روايــــة جريشــــام األولــــى تصــــبح بعــــد ســــبع ســــنوات مــــن كتابتهــــا إلــــى 

، ووســــط احتفــــاء جمــــاهيرى ونقــــدى غيــــر  رابــــع فــــيلم أخــــذ عــــن كتبــــه
امــــــــرأة فــــــــى  “و”  الطاغيــــــــة “تأكيــــــــدا .  مفهــــــــومين بالكامــــــــل تمامــــــــا

ــــــــل “و”  خطــــــــر ــــــــارة ك”  العمي ــــــــة اإلحكــــــــام واإلث ــــــــا فائق ــــــــت أفالم ان
، بينمــــا هنــــا فــــيلم زائــــد الطــــول مفعــــم بالزوائــــد ال ســــيما مــــا  والتشــــويق

ــــــالتعليق االجتمــــــاعى  نعتقــــــد أن مــــــن األفضــــــل مــــــثال  (يتعلــــــق منهــــــا ب
ــــة ألســــرة الســــجين  حــــذف كــــل الكــــالم المطــــول عــــن األحــــوال المادي

كل ـ  اما باعتبارهـــــــا بـــــــديهيات وال تضـــــــيف للـــــــدر  ـ  چاكسونـ  األســــــود 
هــــذه العيــــوب تكــــررت فــــى نفــــس الســــنة فــــى فــــيلم آخــــر عــــن العرقيــــة 

.  ) ” غرفــــة األهــــوال “فــــى الجنــــوب عــــن روايــــة أخــــرى لجريشــــام هــــو 
ومـــــا إليهـــــا هـــــى التـــــى أعطـــــت اإليحـــــاء بثـــــراء ’  الزوائـــــد ‘ربمـــــا هـــــذه 

حـــال تــــأتى بعــــض القيمــــة مــــن   وعلـــى أى.  الروايـــة ومــــن ثمــــة الفــــيلم
ـــة لج ريشـــام الـــذى كـــان محاميـــا قبـــل أن يتحـــول كونهـــا شـــبه ســـيرة ذاتي

ـــــأليف ـــــوفيرة المخيمـــــة طـــــوال الوقـــــت لترســـــم  للت ، ومـــــن التفاصـــــيل ال
صــــــورة مقبضــــــة للجنــــــوب األميركــــــى ولتجــــــذر األحقــــــاد العرقيــــــة فيــــــه 

ــــى اآلن  ــــانى للثمانينيــــات (حت ــــى النصــــف الث ، وللــــدور  ) األحــــداث ف
.  الســـــلبى للـــــدين فـــــى إذكـــــاء هـــــذه األحقـــــاد فـــــى كـــــال المعســـــكرين

، حيــــث  ميسيسيپىـ  األحــــداث فــــى بلــــدة كــــانتون بمقاطعــــة ماديســــون 
ـــــه بوحشـــــية ـــــل شـــــابين اغتصـــــبا ابنت ، ورغـــــم  يضـــــطر عامـــــل زنجـــــى لقت

مغمور فــــى ـ  تعــــاطف الشــــرطة وقــــدر الــــود الــــذى يربطــــه بمحــــام أبــــيض 
وكــــذا تطـــوع طالبــــة قـــانون نيــــو يوركيـــة ثريــــة األســـرة للمعاونــــة ،  ـ  الواقع

قــــانونى القنــــاع المحلفــــين بعــــدم لــــف حبــــل  إال أنــــه ال يوجــــد أى منفــــذ
ـــدفع بإصـــابة .  المشـــنقة حـــول عنـــق المـــتهم تضـــييع كـــل الوقـــت فـــى ال

المــــتهم بجنــــون مؤقــــت هــــو نقطــــة ضــــعف وكذبــــة مهينــــة تكــــاد تفقــــدنا 
ال يقــــل .  تعاطفنــــا واحترامنــــا لكــــل شخصــــية تناضــــل مــــن أجــــل اثباتهــــا

تــــى رغــــم ، لكــــن ح عــــن هــــذا ابتــــذاال مرافعــــة النهايــــة مفرطــــة العاطفيــــة
هـــــذا يصـــــعب جـــــدا تخيـــــل أنهـــــا تســـــتطيع جعـــــل اثنـــــى عشـــــر محلفـــــا 

، ال ســــــــيما وأن ال جديــــــــد فــــــــى  متعصــــــــبين أو نحــــــــو ذلــــــــك يبكــــــــون
ــــل ــــه كــــل أحــــد مــــن قب ــــم يفكــــر في كــــذا عصــــابات الكــــو  .  محتواهــــا ل

ــــى  ــــا هــــى فجــــوة ف ــــى تتركــــب الجــــرائم علن ــــوكس كــــالن الطليقــــة الت كل
يظــــل أهــــم .  مــــهالــــدراما بغــــض النظــــر عــــن تصــــديقنا لواقعيتهــــا مــــن عد

ـــا بـــال ســـابق إنـــذار نجمـــا  شـــىء علـــى اإلطـــالق أنـــه الفـــيلم الـــذى أعطان
ـــــاككونوغى ـــــاثيو م ـــــق األداء هـــــو م ـــــر  وســـــيما منطل ـــــع بجـــــرأة غي ، وأقن

عاديـــــة نجمـــــة باهظـــــة األجـــــر كپوللــــــوك أن تقـــــدم نظيـــــر أجرهـــــا هــــــذا 
طــــاقم تمثيــــل داعــــم عــــريض ومميــــز .  مجــــرد دور ثــــانوى صــــغير أمامــــه

  . بكامله
  ح وكالة البل

  ق م ١٢٠)   س/  الدقى ( ١٩٨٢مصر 
ـــــــــرض الســـــــــينمائى [ ـــــــــع ودور الع ـــــــــالم محمـــــــــد ]  مصـــــــــر للتوزي أف

ـــــــار ـــــــر.  مخت ـــــــب الكبي ـــــــب محفـــــــوظ:  قصـــــــة الكات :  ســـــــيناريو.  نجي
.  د:  موســـــــــيقى.  شـــــــــريف المنبـــــــــاوى:  حـــــــــوار.  مصـــــــــطف محـــــــــرم
.  محمــــد مختــــار:  إنتــــاج.  فكــــرى رســــتم:  مونتــــاچ.  جمــــال ســــالمة
  . حسام الدين مصطفى:  إخراج.  د سرىودي:  مدير التصوير

، وحيـــــد  ، محمـــــود عبـــــد العزيـــــز ، محمـــــود ياســـــين ناديـــــة الجنـــــدى
، فـــــــاروق  ، أحمـــــــد لوكســـــــر ، ســـــــمية األلفـــــــى ، ســـــــيد زيـــــــان ســـــــيف
  . فلوكس

، المهيمنــــــــة علــــــــى كــــــــل شــــــــىء وذات  إمبراطــــــــورة وكالــــــــة الــــــــبلح
، تتـــــزوج مجـــــددا لكـــــن مـــــن عامـــــل صـــــغير  االتصـــــاالت رفيعـــــة النفـــــوذ

ــــوى الب ــــةق ــــك ذوى المناصــــب  ني ــــة أحــــد أولئ ــــل يتطلــــع البن ، بعــــد قلي
ـــــة .  ، كمـــــا أن ثـــــم تحرشـــــا مســـــتمرا مـــــن زوج البطلـــــة الســـــابق العالمي

، لكنهــــا تبــــدو مقنعــــة  أحــــداث ومبالغــــات دمويــــة ال تنتهــــى وال تتوقــــف
  . ومثيرة للقطاع العريض من جمهور الثمانينيات المصرى

   ٢/١وكر اإلرهاب 
The Retrievers 

  ق م ٩٢)  *ف/   س/    ف  ( ١٩٨١أميركا 
  . ” الجاسوس المنتقم “:  *ف

[Arista Films] Elliot Hong Productions. MDr: Tom 
Jenkins; PostPSup: Ron Moler. DPh: Stephen Kim. E: Bob 
‘Smitty’ Smith. St: Elliott Hong, Larry Stamper. W and Co-
P: Larry Stamper. P and D: Elliot Hong.  

Str: Max Thayer. Shawn Hoskins. With: Lenard Miller, 
Bud Kramer, Ed Egington. Roselyn Royce, Hugh van 
Putten, Harry Shapiro. Intrd: Randy Anderson.  ↑ Tony 
Carbellano, Susie Holliday, Pat Monville, John Hilton, 
Mary McCormick, Betty Caye, Ken Robinson, Aurthor 
Jordan, Jay Zuckerman, George Ugarte, Ivette Giraldo, 
Carlos Garcia, Sharon Powers, Johnny Johnson, Nancy 
Saenz, Christina Whitaken. Robert Swick, Christopher St. 
John, Martin Arburua, Ronnie Morgan, Walter Turner, 
Phineas Quimper. Laure MacConnell, Phil Axelson, Larry 
Duckworth. Paul Patterson, Shawn Azghaidi, Master Bong 
Soo Han’s Students. Neil Glazer, Jerry Fox, Bob Stern, Bill 
Corwin, Chuck Greenspan. Mobsters: Rick Gold, Karl 
Kennell, Bill Oliver. Gregory Chavez, Carlos Rivera, 
George Uranga, Ricardo Lizanaga, Rubin Franco. Pat 
Mundy, Daniel Galan, Al Salatz, Eddie Colunga, Hector 
Garcia. 

منظمـــــة أميركيــــــة تمـــــارس أنشــــــطة الخطـــــف واالغتيــــــال ’  الشـــــركة ‘
ال تفهـــــم إن كانــــــت منظمـــــة حكوميــــــة  (وعمليـــــات عســـــكرية مصــــــغرة 

ــــــاذا ــــــى أميركــــــا  رســــــمية أم م ــــــط ف ــــــدو أنهــــــا متخصصــــــة فق ، لكــــــن يب
، يختطـــــف عمالؤهـــــا عمـــــيال ســـــابقا بهـــــا ألـــــف كتابـــــا عـــــن  ) جنوبيـــــةال

ـــه تلـــك الممارســـات ـــاب فـــى حـــوزة أخت ـــرك الكت ـــه ت .  ، لكـــن يتضـــح أن
ــــه خــــدع ويتعــــاطف  ــــال المســــتأجر الســــتعادة الوثيقــــة يستشــــعر أن المغت

حبكــــة روتينيــــة .  مــــع األخــــت ويهربــــان ســــويا مــــن أجــــل نشــــر الكتــــاب
، والتمثيـــل المبــــالغ  فتعـــالمـــع بعـــض الـــدماء وكثيـــر مـــن الســـذاجة واال

  . البدائى
  وكر األشرار 

  ق أأ ١٠٣)   س/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 
.  أفـــــــــالم الصـــــــــيفى]  هيئـــــــــة الســـــــــينما والمســـــــــرح والموســـــــــيقى [

قصــــــة .  محمـــــود نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  فكـــــرى رســـــتم:  مونتـــــاچ
  . حسن الصيفى:  وسيناريو وإخراج
،  المليجــــى ، محمــــود ، هنــــد رســــتم ، فريــــد شــــوقى رشــــدى أباظــــة

  . ، سهير زكى ، عبد المنعم إبراهيم توفيق الدقن
ـــــــب النقـــــــود ، بينمـــــــا  ، تضـــــــعها فـــــــى ســـــــيارة البطـــــــل عصـــــــابة لتهري

.  عضــــــوتها تلقــــــى بنفســــــها أمــــــام الســــــيارة فينقــــــذها ويأخــــــذها لمنزلــــــه
، وتتــــــوالى المفاجــــــأت فــــــى درامــــــا النشــــــاط  اآلن تنشــــــأ عالقــــــة حــــــب

  . هذه متوسطة الجودة
  وكر الطغاة 

Bullies 
  ق م ٩٦)  س/    ف ( ١٩٨٦كندا 

[Universal] Allarcom, British Columbia Television. C D: 
Lucinda Sill, C.D.C. PMg: Robert Wertheimer. PD: Jack 
McAdam. MScr: Paul Zaza. E: Nick Rotundo. DPh: Rene 
Verzier. AscP: Ilana Frank. ExcP: Peter Simpson, Peter 
Haley. S: John Sheppard and Bryan McCann. Exc in Charge 
of P: Ray Sager. P: Peter Simpson. D: Paul Lynch. 

Str: Jonathan Crombie. Janet Laine Green. Stephen B. 
Hunter. Dehl Berti. And Olivia d’Abo -as Becky. ␡ ↑ Bill 
Croft, Bernie Koulson, Adrian Durval, William Nam, Leroy 
Schultz, Ernie Prentiss, Beth Amos, Christian Hurt. 
،  أســــرة جديــــدة فــــى قريــــة جبليــــة نائيــــة تــــدير متجــــرا صــــغيرا للبقالــــة

ــــة ســــادية مــــن أســــرة أخــــرى تتكــــون مــــن أب  تتعــــرض لمضــــايقات دموي
قصـــــة حـــــب .  ، وذلـــــك دون مبـــــرر كـــــاف وعـــــدة ابنـــــاء شـــــبه مجـــــانين

، والنهايــــة األبــــن يقـــــود  لألشــــرار بــــين االبــــن الوافــــد واالبنــــة الوحيــــدة
، ربمـــــا  درامـــــا عنـــــف وســـــادية جيـــــدة التنفيـــــذ.  مسلســـــل انتقـــــامى دام

ـــــة ـــــة المنعزل ـــــز بالمكـــــان واألجـــــواء الريفي ـــــز خـــــاص  تتمي ، لكـــــن ال تمي
  . فيما يخص الحبكة أو الشخصيات

   ٢/١وكر الملذات 
  ق أأ ١٠٠)  س/    ف ( ١٩٥٧مصر 
  . حسن اإلمام:  إخراج
، وداد  ، حســـــــين ريـــــــاض ، زوزو نبيـــــــل ســـــــرحان، شـــــــكرى  صــــــباح
  . ، حامد مرسى حمدى

ـــة بعـــد أن غـــرر بهـــا أحـــدهم ـــه البطل ـــزل تلجـــأ إلي ـــذات من .  وكـــر المل
ـــزل ـــن صـــاحبة المن ـــالطبع هـــذه  اآلن تقـــع فـــى حـــب اب ـــى تعـــارض ب ، الت

ــــــة ــــــة.  العالق ــــــة مغرق ــــــة وعاطفي ــــــا اجتماعي ــــــة جنســــــيا  ميلودرام ، وجريئ
  . بمقاييس عصرها
  والد اإليه 

  ق م ٩٨)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٩مصر 
العالميـــــــــــة للتليفــــــــــــزيون  شـــــــــــامل لإلنتـــــــــــاج والتوزيـــــــــــع الفنـــــــــــى  [

قصــــــــــة وســــــــــيناريو .  العالميــــــــــة للتليفـــــــــــزيون والســــــــــينما]  والســــــــــينما
كمـــــــــال :  مســـــــــاعد المخـــــــــرج األول.  بســـــــــيونى عثمـــــــــان:  وحـــــــــوار

مصـــــطفى :  المعـــــارك.  فـــــاروق الملـــــثم:  المنـــــتج الفنـــــى.  حمصـــــانى
:  مهنــــدس الــــديكور.  فريــــد عبــــد الحــــى:  ســــينمائية ؛ خــــدع الطــــوخى

المقدمـــــــة .  مجـــــــدى كامـــــــل/  مهنـــــــدس:  ميكســـــــاچ.  غســـــــان ســـــــالم
محمـــــــــد :  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  نـــــــــوال:  والمـــــــــؤثرات الخاصـــــــــة

ــــــاچ.  ســــــلطان كمــــــال  :  مــــــدير التصــــــوير.  عنايــــــات الســــــايس:  مونت
  . شريف يحيى:  إخراج ↔.  كريم



٣٩١  

.  هالــــة صــــدقى:  بطولــــة.  ¤ . فــــى.  ميرفـــــت أمــــين.  أحمــــد زكــــى
ــــــــل القــــــــدير محمــــــــد .  صــــــــالح ذو الفقــــــــار:  باالشــــــــتراك مــــــــع الممث

،  ، أحمـــــــــد توفيـــــــــق وداد حمـــــــــدى.  ســـــــــامى ســـــــــرحان.  الـــــــــدفراوى
.  ، أحمـــــد عبـــــد الهـــــادى أحمـــــد خمـــــيس:  تمثيـــــل.  شـــــعبان حســـــين
إبــــــــراهيم .  ، أنچيــــــــل أرام ، عثمــــــــان عبــــــــد المــــــــنعم أحمــــــــد ديــــــــاب

.  ، حــــــافظ األبيــــــارى عبيــــــة، أحمــــــد  ، محمــــــد أبــــــو حشــــــيش عــــــدلى
.  ، ســــامى عطايـــــا ، حســــين َعرَعـــــر ، صــــالح صـــــادق مطــــاوع عـــــويس

ـــــــــد شـــــــــوقى ، مصـــــــــطفى الطـــــــــوخى لطفـــــــــى منصـــــــــور ، ســـــــــيد  ، وحي
  .  ، حسنى عبد الجليل ، أحمد العضل سمير رستم.  الضانى

ــــــوة ‘ ، يتحــــــول هنــــــا لميلودراميــــــات  ” ضــــــحايا العنــــــف “أو ’  فهل
ــــــــ متنوعــــــــة ــــــــن أجــــــــل بضــــــــعة ، عــــــــن الفســــــــاد والنفــــــــوذ وبي ع األخ م
، وتحــــــوالت جــــــادة غيــــــر  ، كــــــذا ميلودرامــــــا حــــــب فجــــــائى جنيهــــــات

، وخطابــــــة وطنيـــــة أو ضــــــد الـــــال مبــــــاالة أو  مقنعـــــة فــــــى الشخصـــــيات
عــــــن مــــــدى ســــــطوة الفســــــاد هــــــذا مــــــن البدايــــــة للنهايــــــة رغــــــم وجــــــود 

القصـــــة شـــــاب مـــــدعى !  ! أســـــلوب فنـــــى مختلـــــف كـــــل عشـــــر دقـــــائق
د مجـــــول الفســـــاد المقبـــــوض ، ينقـــــذ فتـــــاة يطاردهـــــا أتبـــــاع أحـــــ تافـــــه

ـــــه .  علـــــيهم مـــــن أجـــــل مســـــتندات يمتلكهـــــا الرجـــــل الـــــذى تعمـــــل لدي
يقتــــل هــــذا ثــــم تقتــــل الفتــــاة وكــــذا آخــــرون إلــــى أن تظهــــر فتــــاة أخــــرى 

عامــــة مســــلى جــــدا .  تــــدعى إنهــــا ابنــــة القتيــــل األول وتريــــد المســــاعدة
ـــــة فـــــى كيفيـــــة تحكـــــم الـــــدفراوى مـــــن داخـــــل  وأفضـــــل األشـــــياء الواقعي

شــــــىء وتنكــــــر البطلــــــين فــــــى زى إســــــالمى مغــــــرق الســــــجن فــــــى كــــــل 
  . بشكل طريف مقنع

  ولد آخر شقاوة 
Dennis the Menace 

  ق م ٩٦)   س/  إى إتش إى  ( ١٩٩٣أميركا 
Aka: Dennis (UK). 
Warner Bros. [John Hughes Entertainment]. C: Jane 

Jenkins and Janet Hirshenson. AscP: William Ryan. M 
Comp and Cond: Jerry Goldsmith. CD: Ann Roth and 
Bridget Kelly. FE: Alan Heim. PD: James Bissell. DPh: 
Thomas Ackerman. ExcP: Ernest Chambers. Based on Chrs 
Created: Hank Ketcham. W: John Hughes. P: John Hughes 
and Richard Vane. D: Nick Castle. 

Christopher Lloyd. Joan Plowright. Lea Thompson. 
Mason Gamble. Paul Winfield. Robert Stanton. Arnold 
Stang, Amy Sakasitz, Kellen Hathaway. And Walter 
Matthau -as Mr. Wilson.   ↑ Natasha Lyonne, Devin 
Ratray, Hank Johnston, Melinda Mullins, Billie Bird, Bill 
Erwin, Arnold Stang, Ben Stein, Ethel Gerstein. 
ــــات  ــــع الخمســــينيات والحلق ــــذ مطل شخصــــية القصــــص المصــــورة من

،  ’ دينــــيس المنــــذر بــــالخطر ‘التليفزيونيــــة فيمــــا بعــــد وحتــــى تاريخــــه 
تتحــــــول علــــــى يــــــد چــــــون هيــــــوز إلــــــى نســــــخة أقــــــرب جــــــدا لفيليميــــــه 

ــــــدين  ــــــت ‘المجي ــــــه  ’ وحــــــدى فــــــى البي ــــــالمرة ألن ــــــأس بهــــــذا ب ، وال ب
انـــــــك كيتشـــــــام المبتكـــــــر األصـــــــلى للشخصـــــــية فـــــــى يـــــــذكر بريـــــــادة ه

تجســــــيد خيــــــاالت الطفــــــل األميركــــــى الجامحــــــة فــــــى تحطــــــيم القيــــــود 
ــــار  ــــخ…وتحقيــــر الكب ــــذ كــــل هــــذه الســــنوات المبكــــرة  إل ومــــن  (، من

ثمــــة فضــــلها فــــى تكــــوين مجتمــــع األقويــــاء الــــذى وصــــلت إليــــه أميركــــا 
أيضــــــــا المكـــــــــان بلـــــــــدة فــــــــى ضـــــــــواحى شـــــــــيكاجو الراقيـــــــــة .  ) اآلن

ــــة ــــا ألن يكــــون مجــــرد  الهادئ ــــل هن ــــيس الــــذى يمي ، إال مــــن وجــــود دين
، ومــــن هنــــا يخــــرب لكــــن دون قصــــد كــــل شــــىء  صــــبى زائــــد الفضــــول

إســــناد الــــدور لماثــــاو  (يفســــد حفــــل انتظــــره مســــتر ويلســــون .  يلمســــه
لمـــــدة أربعـــــين ســـــنة لتفـــــتح زهـــــرة )  قفـــــز بالكوميـــــديا لعنـــــان الســـــماء
ص عمــــالت أثنــــاء الحفــــل يســــرق لــــ.  نبــــات زرعــــه كــــل هــــذا الوقــــت

، وبسلســــلة مـــــن التصــــرفات غيـــــر المقصــــودة أيضـــــا  ويلســــون النـــــادرة
بلـــــدة مقيـــــدا إلـــــى مـــــن الغابـــــة إلـــــى ال)  للويـــــد (يعـــــود دينـــــيس بـــــاللص 

انظــــــــر الفــــــــيلم .  أول أفــــــــالم الصــــــــبى جامبيــــــــل.  دراجتــــــــه الشــــــــهيرة
  . ” دينيس ولد آخر شقاوة “التليفـزيونى قبل ستة أعوام 

  ☺  الولد الخارق فى بالد العجائب
The Neverending Story 

  ق م ٩٤)    ف/   س  ( ١٩٨٤ألمانيا الغربية 
 [Warner Bros.] Neue Constantin Film Poduktion GMbH. 

E: Jane Seitz. M: Klaus Doldinger, Giorgio Moroder. PD: 
Rolf Zehetbauer. DPh: Jost Vacano. Based on the N by 
Michael Ende The Neverending Story. S: Wolfgang 
Petersen, Herman Weigel. P: Bernd Eichinger, Dieter 
Geissler. D: Wolfgang Petersen. 

Barret Oliver, Gerald McRaney, Drum Garrett, Darryl 
Cooksey, Nicholas Gilbert, Thomas Hill, Deep Roy, Tilo 
Prückner, Moses Gunn, Noah Hathaway, Alan 
Oppenheimer -[voice], Sydney Bromley, Patricia Hayes, 
Tami Stronach. 

ـــــاء للســـــينما األلمانيـــــة منـــــذ   ١٩٣٠”  المـــــالك األزرق “أعظـــــم إحي
،   ) لــــــوس أنچلــــــيس—وربمــــــا أى ســــــينما أخــــــرى خــــــارج هوليــــــوود  (

كصـــــــــناعة قـــــــــادرة علـــــــــى إنتـــــــــاج أفـــــــــالم عالميـــــــــة التوزيـــــــــع وناطقـــــــــة 
ف قـــرن ضـــاع معظمـــه مـــا بـــين ســـينما ، بعـــد أكثـــر مـــن نصـــ باإلنجليزيـــة

، ثـــــم الســـــينما المســـــماة  ، فـــــالتوقف شـــــبه التـــــام الپروپاجانـــــدا النازيـــــة
ــــة  ــــة الشــــابة (بالفني ــــا  ) الســــينما األلماني ــــى تضــــافرت ثالثتهــــا مع ، والت

ـــة مـــن  بقـــوة ونجـــاح لتحقيـــق هـــدف واحـــد هـــو شـــطب الســـينما األلماني
ج اســـــــمه اآلن يظهـــــــر منـــــــت.  خريطـــــــة إهتمامـــــــات الجمهـــــــور العـــــــالمى

دييتــــر جايســــلر ليقــــرر بعــــث الحيــــاة فــــى النظريــــة التــــى اخترعهــــا ســــلفه 
، والتــــــى تفتــــــرض أن  العظــــــيم إيريــــــك پــــــومر بمجــــــرد ظهــــــور الصــــــوت

تعريــــــف الفــــــيلم الســــــينمائى ال بــــــد وأن ينطــــــوى علــــــى أمــــــرين علـــــــى 
تكلـــــف فيلمـــــه هـــــذا  (اإلنتـــــاج الضـــــخم واللغـــــة اإلنجليزيـــــة :  األقـــــل
ـــــم قياســـــى ٢٦ ـــــون دوالر وهـــــو رق ـــــذاك خـــــارج الســـــينما  ملي ـــــا آن تمام

ــــة  ـــــيتية —األميركي ــــة مــــن األفــــالم السوف ــــة قليل فقــــط مــــع اســــتثناء حفن
.  مليونــــا عبــــر العــــالم ١٢٠، وحقــــق إيــــرادا قــــدره  الحربيــــة الضــــخمة

أمــــا اللغــــة فتنطــــوى علــــى مفارقــــة فــــى مصــــر حيــــث أنــــه لــــم يعــــرض إال 
ــــا متألقــــة عــــ.  ) ! بنســــخة ذات إضــــفاء إيطــــالى ن الفــــيلم نفســــه فانتازي

، يســــــــتعير مــــــــن المكتبــــــــة  ) أوليفـــــــــر (باســــــــتيان الصــــــــبى المكتئــــــــب 
ــــــالد  ــــــروى أســــــطورة ب ــــــا ي ــــــا ‘المجــــــاورة كتاب ــــــى يهــــــددها ’  فانتيچي الت

قـــــوة شـــــريرة تحيـــــل كـــــل شـــــىء  (بالجـــــدب والخـــــراب ’  الـــــال شـــــىء ‘
ــــرب عــــدما ــــى شــــكل عاصــــفة تقت ــــا ف يتعهــــد المغــــامر .  ) ، وتصــــور هن

العـــــدم والعثــــــور علــــــى  بالتصــــــدى لقــــــوى)  هاثـــــاواى (الصـــــغير أتريــــــو 

اإلمبراطــــورة شــــبيهة  ‘البلســــم الــــذى ســــيبث الحيــــاة مــــن جديــــد فــــى 
المغــــــــــــزى أن فانتيچيــــــــــــا .  ) ســــــــــــتروناك (المحتضــــــــــــرة ’  األطفــــــــــــال

.  موجــــودة طالمــــا وجــــدت أحــــالم البشــــر ومــــن ثمــــة تفــــاؤلهم وخيــــالهم
ـــــــال ـــــــؤثرات مبهـــــــرة واســـــــعة الخي ، عـــــــززت الطمـــــــوح الواضـــــــح ألن  م

ـــة فيمـــا قـــدمت الســـينمايكـــون أشـــد األفـــالم فانتاز  هـــذه نفـــذت فـــى .  ي
ــــــــدعم اســــــــتثنائى مــــــــن ســــــــتوديوهات بافـــــــــاريا  أصــــــــعبها .  ميونيخـ  وب

ــــــــح  ــــــــب ذو المالم ــــــــين الضــــــــخم الطــــــــائر الطي ــــــــالكور التن وأبرعهــــــــا ف
ـــــة ـــــذكير مـــــا  (، وأوســـــعها فكـــــرا وإقباضـــــا المســـــخ الحجـــــرى  المحبب ت

، ويهــــدده  الــــذى يتغــــذى علــــى الصــــخور)  بأســــطورة الجــــوليم األورپيــــة
قـــــدوم الـــــال شـــــىء بـــــالجوع حيـــــث تصـــــبح الصـــــخور والجبـــــال جوفـــــاء 

ــــن الــــداخل أول أفــــالم پيترســــين باإلنجليزيــــة وتحــــول بعــــده ألحــــد  !  م
انظــــــــر االســــــــتطراد .  كبــــــــار مــــــــوجهى الصــــــــف األول فــــــــى هوليــــــــوود

  . ” المغامر الصغير “
  ٢/١ ٢الولد الشقى 

Problem Child 2 
  ق م ٩١)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 

Universal [Imagine]. C: Valerie McCaffrey. M: David 
Kitay. AscP: Kim Kurumada. FE: Lois Freeman-Fox, 
Robert P. Seppey. PD: Maria Caso. DPh: Peter Smokler. W: 
Scott Alexander & Larry Karaszewski. P: Robert Simonds. 
D: Brian Levant.  ↑ Based on Chrs Created: Scott 
Alexander & Larry Karaszewski. 

John Ritter. ¤ Michael Oliver. Laraine Newman. Amy 
Yasbeck. Gilbert Gottfried. Ivyann Schwan. And Jack 
Warden. James Tolkan, Charlene Tilton, Paul Wilson, Alan 
Blumenfeld.  ↑ Martha Quinn, Zack Grenior, Eric 
Edwards, Krystal Mataras, Tiffany Mataras. And ‘Buffalo’ 
Bob Smith -as Father Flanagan. 

مدينــــــة  ‘ ( الولــــــد الشــــــقى ووالــــــده بــــــالتبنى يعــــــودان إلــــــى مورتفيــــــل
ــــــدو’  المــــــوت ــــــاء فــــــى أورالن ــــــالعوانس واألغبي ــــــة ب ــــــب .  ) الحافل مقال

،  واســــعة المقيــــاس مــــن الصــــبى ضــــد الصــــديقات المحــــتمالت لوالــــده
ــــــذى جــــــاء لإلقامــــــة معهمــــــاوضــــــد جــــــده المعــــــد اآلن يتصــــــادق .  م ال

شــــــــون التــــــــى  (’  البنــــــــت الشــــــــقية ‘و’  الولــــــــد الشــــــــقى ‘العــــــــدوان 
ويســــــمحان ألبيـــــــه .  ) دخلــــــت إلــــــى الصـــــــورة فــــــى هــــــذا االســـــــتطراد

يزبـــــك مـــــن الفـــــيلم  (بـــــالزواج مـــــن أمهـــــا الممرضـــــة الرقيقـــــة الخجـــــول 
ــــــر المنفــــــرة هــــــذه المــــــرة ــــــدة غي ــــــتقمص الشخصــــــية الجدي ،  ) األول ت

ــــــــر الوافــــــــد وال ــــــــى تهــــــــتم بشــــــــىء آخــــــــر غي وحيــــــــدة فــــــــى البلــــــــدة الت
كوميـــــــديا صـــــــغيرة اإلنتـــــــاج مغرقـــــــة .  ) ذلـــــــك هـــــــو ابنتهـــــــا ( الوســـــــيم
هنـــــــاك  ـ  مجرد مثلـ  مـــــــثال  (، أو نســـــــخة المــــــذاق الســـــــئ  الســــــوقية

، مـــــن  ) ! مشـــــهد لالثنـــــين يضـــــعان البـــــول بـــــدال مـــــن العصـــــير للنـــــاس
نــــــت ال تــــــدور رغــــــم الكوميــــــديا األســــــرية المهذبــــــة التقليديــــــة التــــــى كا

ــــدة جــــدا دور مــــوجز لحســــناء مسلســــل .  ذلــــك حــــول موضــــوعات بعي
،  ، كـــــأول امـــــرأة يواعـــــدها األب الصـــــغيرة شـــــارلين تيلتـــــون’  داالس ‘

ــــــيديو ـــــل يصـــــورهما ويفضـــــحها بكـــــاميرا ف انظـــــر عنـــــاوين !  لكـــــن الطف
  . ” طفل المشاكل “بقية السلسلة فى أولها 

  ولد شقى فى المدينة 
Jungle 2 Jungle 

  ق م ١٠٥)  س  ( ١٩٩٧أميركا 
Walt Disney; TF1 International. Co-P: William W. 

Wilson III. ExcPs: Richard Baker, Rick Messina, Brad 
Krevoy. Based on Un Indien dans la ville W: Herve Palud, 
Thierry Lhermitte, Igor Aptekman and Philippe Bruneau de 
la Salle. S: Bruce A. Evans & Raynold Gideon. P: Brian 
Reilly. D: John Pasquin. 

Tim Allen. Martin Short. ¤. Lolita Davidovich. David 
Ogden Stiers. And Joseph Williams. 

ــــــى للخبطــــــة الفرنســــــية  ــــــدى صــــــغير “إعــــــادة مــــــن ديزن ــــــة   هن ، مدين
ــــرة ـــــين.  ” كبي ــــذهب لف ــــوركى ي ــــو ي ــــا سمســــار بورصــــة ني ــــا هن يزويال بحث

يشــــاهد الحيــــاة األخــــرى .  ، فيكتشــــف أنــــه أصــــبح أبــــا عــــن الطــــالق
ـــــم يعتـــــدها وطريقـــــة تفكيـــــر النـــــاس ومعيشـــــتهم علـــــى طبيعـــــتهم  التـــــى ل

، ليعــــــود إلــــــى  ) وبعــــــض مشــــــاهد أخــــــاذة للعــــــين للغابــــــات المطيــــــرة (
ــــاة ــــر فهمــــا للحي عمــــل مــــؤثر أجــــاد .  غابتــــه األصــــلية وقــــد أصــــبح أكث

، وال يقلـــــل  أن تحتويهـــــا قصـــــة كهـــــذه اعتصـــــار المعـــــانى التـــــى يمكـــــن
  . منه سوى ميله للفارص فى بعض المشاهد

  الولد الغبى 
  ق م ١٠٠)   س/  سفير ( ١٩٧٧مصر 

.  ناصــــــر حســــــين:  قصــــــة.  الفــــــيلم الماســــــى]  مطــــــراوى فــــــيلم [
أحمـــــد :  مونتـــــاچ.  ، صـــــبرى عـــــزت أنـــــور عبـــــد اهللا:  ســـــيناريو وحـــــوار

عبــــــــد :  موســــــــيقى.  مجــــــــدى ناشــــــــد:  مهنــــــــدس المنــــــــاظر.  متــــــــولى
مـــــدكور :  إخـــــراج.  ســـــمير فـــــرج:  مـــــدير التصـــــوير.  العظـــــيم عويضـــــة

  . ثابت
،  ، هالــــــة فــــــاخر ، صــــــالح قابيــــــل ، ناهــــــد شــــــريف محمــــــد عــــــوض
،  ، محمـــــد شـــــوقى ، نبيـــــل الهجرســـــى ، ليلـــــى حمـــــادة ميمـــــى جمـــــال

ــــو النجــــا ــــدر مظهــــر أب ــــل ب ــــى فهمــــى ، محمــــود إســــماعيل ، نبي ،  ، ليل
  . سيف اهللا مختار
ـــاح شـــاب ســـاذج ـــه اســـمه مفت ـــؤ فـــى جيب ،  ، يلقـــى أحـــدهم بعقـــد لؤل

ـــــذى  فـــــى نفـــــس الوقـــــت الـــــذى يهـــــدد فيـــــه بقتـــــل هـــــذا البلطجـــــى ، ال
، والشـــــرطة  اآلن تطـــــارده العصـــــابة للســـــرقة.  يلقـــــى مصـــــرعه بالفعـــــل

، ومقتبســـــة  كوميـــــديا متوســـــطة لهـــــا بعـــــض لحظاتهـــــا المرحـــــة.  للقتـــــل
أول .  عـــادةناهـــد شـــريف مشـــرقة كال.  عامـــة عـــن أفكـــار أفـــالم قديمـــة
، وآخرهـــــا لعقـــــود حيــــث تحـــــول إلـــــى  األفــــالم الســـــمة لمـــــدكور ثابــــت

  . منظر سينمائى فضال عن مسئولياته الحكومية
   ٢/١ولد ليقتل 

Full Metal Jacket 
  ق م ١١٦)   س/    ف  ( ١٩٨٧أميركا 

Warner Bros.  D and P: Stanley Kubrick. S: Stanley 
Kubrick, Michael Herr, Gustav Hasford; Based on the N 
The Short-Timers: Gustav Hasford. ExcP: Jan Harlan. Co-P: 
Philip Hobbs. AscP: Michael Herr. Ast to the D: Leon 
Vitali. PD: Anton Furst. OM: Abigail Mead. E: Martin 

Hunter. SpFxSup: John Evans. C: Leon Vitali; Additional 
C: Mike Fenton and Jane Feinberg, Marion Dougherty; 
Additional Vietnamese C: Dan Tran, Nguyen Thi My Chau. 
CD: Keith Denny. 

Matthew Modine. Adam Baldwin. Vincent d’Onofrio. Lee 
Ermey. Dorian Harewood. Arliss Howard. Kevyn Major 
Howard. Ed O’Ross. John Terry. Kieron Jecchinis. Bruce 
Boa. Kirk Taylor. John Stafford. Tim Colceri. Ian Tyler. 
Gary Landon Mills. Sal Lopez. Papillon Soo Soo. Ngoc Le. 
Peter Edmund, Tan Hung Francione, Leanne Hong. Marcus 
d’Amico, Costas Dion Chimona, Gil Kopel, Keith Hdiak, 
Peter Merrill, Herbert Norville, Nguyen Hue Phong. 
غريـــــــب للوهلـــــــة األولـــــــى أن يعمـــــــل كوبريـــــــك فيلمـــــــا عـــــــن فــــــــييتنام 

، لكــــن الغرابــــة تــــزول حــــين نــــرى فيــــه فيلمــــا عــــن العنــــف  المســــتهلكة
وعـــــــن ســـــــحب إنســـــــانية اإلنســـــــان منـــــــه تـــــــدريجيا بطريقـــــــة مبرمجـــــــة 

ــــة “، وهــــو علــــى األقــــل مــــا عالجــــه فــــى  وموظفــــة ــــة الدق ــــة آلي ”  برتقال
هــــذا تفســــير لتقســــيم الفــــيلم لجــــزئين  .  مــــا فــــى أفــــالم أخــــرىوبدرجــــة 

األول تـــــــدريبات مجموعـــــــة مـــــــن مشـــــــاة :  كبيـــــــرين منفصـــــــلين تقريبـــــــا
ـــــة ــــــييتنام البحري ـــــى ف ـــــا حـــــدث ألحـــــدهم ف ـــــة م ـــــانى متابع هـــــذا .  ، والث

ـــــــل  ـــــــه رأى فلســـــــفى فـــــــى القت مراســـــــل صـــــــحفى مثقـــــــف وعلمـــــــانى ول
ـــــــى إزدواجيـــــــة اإلنســـــــان  ـــــــة عل ـــــــرى هـــــــل يتخيـــــــ (والســـــــالم كدالل ل  ت
بـــــالطبع لـــــيس .  ) ! ؟ كوبريـــــك نفســـــه مجنـــــدا خـــــاض حـــــرب فــــــييتنام

مشــــاهد مدينــــة هيــــو المــــدمرة .  ، لكنــــه رائــــع تأكيــــدا أعظــــم مــــا صــــنع
ـــــــو  الضـــــــخم ـــــــذى يصـــــــطاد أبطـــــــال الفـــــــيلم واحـــــــدا تل ـــــــاص ال ، والقن
دع جانبــــا أنــــه صـــــور  (، تتــــابع أخــــاذ وخالــــد بكــــل المقــــاييس  اآلخــــر

طرائــــف أيضــــا االعتمــــاد مــــن ال.  ) ! فــــى منطقــــة مهجــــورة قــــرب لنــــدن
، علـــــى  فـــــى اختيـــــار الممثلـــــين بمـــــن فـــــيهم أصـــــحاب األدوار الرئيســـــة

عــــــرض مفتــــــوح ألى شــــــاب فــــــى الثامنــــــة عشــــــر مــــــن عمــــــره إلرســــــال 
ـــدريبا ـــه ت ـــؤدى في ــــيديو ي ـــه بعـــده . شـــريط ف ـــك عـــن التوجي انقطـــع كووبري

ـــــى أن  ألحـــــد عشـــــر عامـــــا يفكـــــر فـــــى مشـــــاريع ثـــــم يؤجلهـــــا وذلـــــك إل
  . ” لقعينان متسعتا الغ “صور 

  
  : ٢الولد الشقى 

  ’ !  لكن الطفل يصورهما ويفضحها بكاميرا فـيديو ‘
   ٢/١ولد متوحشا 

Born to Be Wild 
  ق م ٩٩)  إى إتش إى  ( ١٩٩٥أميركا 

[Warner Bros.] In-Law Entertainment [Outlaw]. C: Debi 
Manwiller. AscP: Tony Gardner. CD: Ingrid Ferrin. M: 
Mark Snow. FE: Maryann Brandon. PD: Roy Forge Smith. 
DPh: Dorald M. Morgan. ExcP: Brian Reilly. St: Paul 
Young. S: John Bunzel and Paul Young. P: Robert 
Newmyer, Jeffrey Silver. D: John Gray. 

Wil Horneff. Helen Shaver. John C. McGinley. Leif 
Tilden. Jean Marie Barnwell. And Peter Boyle. Alan Ruck, 
Tom Wilson, Titus Welliver. John Procaccino, Obba 
Babatundé, Janet Carroll. Burton Gilliam, Gregory Itzin, 
Michael MacRae, Marvin J. McIntyre, John Pleshette.   ↑ 
Keith Swift, Bruce Wright, David MacIntyre, Bob Cea, 
John Billingsly, Sarah Brooke, Jordan Michelman, Troy 
Evans, Sandra Lee Dejong, Larry Albert, Amy Scott, Chad 
Lindberg. Drake Collier, Monica Hart. 
جــــــوريلال تجــــــارب تتخاطــــــب بلغــــــة اإلشــــــارات يســــــتعيدها صــــــاحبها 

يهربهــــا .  األصــــلى الــــذى ال يفكــــر إال فــــى العائــــد المــــادى مــــن ورائهــــا
، بمســــــاعدة خــــــال  ، ويفــــــر بهــــــا نحــــــو كنــــــدا معلمتهــــــا األصــــــلية ابــــــن

ـــــرب الحـــــدود ـــــى الســـــاكن ق ـــــال .  صـــــديقته الموســـــيقى الهيپ مـــــزيج فع
مـــن المطـــاردة والكوميـــديا ونهايـــة مـــؤثرة تتمثـــل فـــى شـــهادة الجـــوريلال 

المحتــــــوى الــــــرئيس هــــــو .  فــــــى المحكمــــــة لصــــــالح صــــــديقها الصــــــبى
ــــــات ــــــة الحيوان ــــــ حماي ــــــة الدرامي ـــــــ ، وهــــــو وكــــــذا البني ــــــان جــــــدا ل ة قريب



٣٩٢  

يــــر مــــن وارنــــر أيضــــا قبــــل عــــام ذى النجــــاح الكب”  الحــــوت صــــديقى “
  . واحد

  ولد وبنت والشيطان 
  ق م ١١٠)   س/  الشرق الوسط ( ١٩٧١مصر 

.  أفـــــالم حســـــن يوســـــف]  المؤسســـــة المصـــــرية العامـــــة للســـــينما [
إبـــــراهيم :  مـــــدير التصـــــوير.  محمـــــد ســـــالم:  قصـــــة وســـــيناريو حـــــوار

  . حسن يوسف : إخراج.  صالح
،  ، صــــالح قابيــــل ، بريچيــــت هــــايز ، نجــــالء فتحــــى حســــن يوســــف
ـــــور الشـــــريف ـــــزى مصـــــطفى ن ـــــغ حبشـــــى ، زي ،  ، عـــــدلى يوســـــف ، بلي
  . ، عبد البديع العربى أحمد الجزيرى

ـــــالم حســـــن يوســـــف كموجـــــه .  موضـــــوع شـــــبابى كـــــالمتوقع.  أول أف
ــــــى رســــــمها  ــــــا حســــــب األحــــــالم الت ــــــى ألماني ــــــد تخرجــــــه يســــــافر إل بع

، فـــــى فــــــيلم  التجـــــارب الواقعيـــــة والغراميـــــة التـــــى يمـــــر بهـــــا . لنفســـــه
  . متوسط فى كل شىء وإن كان جيد المضمون

  ولدى 
  ق أأ ٨٥)   س/  ماركو ( ١٩٧٢مصر 

ــــادر جــــالل ــــوار:  قصــــة وســــيناريو حــــوار.  أفــــالم ن مــــدير .  ســــمير ن
ــــــــابعى:  التصــــــــوير ــــــــاچ.  جمــــــــال الت ــــــــرازق:  مونت ــــــــد ال .  صــــــــالح عب
  . نادر جالل:  إخراج
،  ، توفيـــــق الـــــدقن ، محمـــــود المليجـــــى ، ســـــهيررمزى يـــــد شـــــوقىفر 

ـــــــان وصـــــــفى أحمـــــــد لوكســـــــر ـــــــة ، كنع ـــــــى  ، مجـــــــدى وهب ـــــــد الغن ، عب
ـــــــــو الفتـــــــــوح عمـــــــــارة ، محمـــــــــد صـــــــــبيح النجـــــــــدى الوجهـــــــــان .  ، أب
  . ، أحمد زكى منى والى:  الجديدان

، وقاتـــــل محتـــــرف يقـــــرر  ميلودرامــــا نشـــــاط مكـــــررة وروتينيـــــة التنفيــــذ
تصـــــطدم بـــــه العصـــــابة وال تجـــــد مفـــــرا مـــــن .  هالتوبـــــة علـــــى أيـــــدى ابنـــــ

أول أفـــــالم .  ، وعنـــــد التنفيـــــذ يقتـــــل االبـــــن ويقـــــرر هـــــو االنتقـــــام قتلـــــه
  . أحمد زكى

  وهبتك حياتى 
  ق أأ ٧٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٦مصر 
  . زهير بكير:  إخراج
،  ، محســـــن حســـــنين ، عمـــــر الحريـــــرى ، شـــــكرى ســـــرحان صـــــباح

  . ، منى فؤاد مها

والـــــرقص والكوميـــــديا والميلودرامـــــا والحبكـــــة تشـــــكيلة مـــــن الغنـــــاء 
ـــا بشـــكل عـــام ـــة والترقبيـــة فـــى فـــيلم ضـــعيف فني قصـــة شـــاب .  العاطفي

، ثـــم يحـــاول قتلهـــا مـــن أجـــل  انتهـــازى يفلـــح فـــى الـــزواج مـــن فتـــاة ثريـــة
  . ، بينما هناك أخوه الطبيب الذى أحبها الميراث

   الوهم 
  ق م ١٠٠)  س/   ف/  ت ( ١٩٧٩مصر 

.  أحمــــد صـــــالح:  قصــــة وســــيناريو وحـــــوار.  ابعىأفــــالم جمــــال التـــــ
ـــــــاظر ـــــــدس المن ـــــــور:  مهن ـــــــد الن ـــــــاچ.  مـــــــاهر عب ـــــــد :  مونت صـــــــالح عب

  . نادر جالل:  إخراج.  جمال التابعى:  مدير التصوير.  الرازق
  . ، عمر الحريرى ، نيللى محمود ياسين

نســـــخة مصـــــرية ممتـــــازة وفـــــوق العـــــادة فـــــى تـــــاريخ تمصـــــير األفـــــالم 
انظر ـ  هيتشــــكوك ’  دوامــــة ‘يــــر عــــادى باختيــــار ، طمــــوح غ األجنبيــــة

هنــــا مهنــــدس يصــــرع أمامــــه .  ، كمــــادة للتمصــــير ” قتيلــــة هتشــــكوك “
ــــاع شــــاهق ــــن ارتف ــــا حــــدث  عامــــل بســــقوطه م ــــد نســــيان م ، وحــــين يري

ــــذهاب لألســــكندرية ــــة تعســــة يبــــدو أن زوجهــــا  بال ، يتعــــرف بزوجــــة ثري
ر شــــبيهة ، وفجــــأة تظهــــ فجــــأة تنتحــــر هــــذه الزوجــــة.  يســــتغل أموالهــــا

وتتـــــوالى أحـــــداث ســـــيناريو أحمـــــد صـــــالح تمامـــــا كمـــــا الفـــــيلم .  لهـــــا
  . ، وتحديدا هذا هو السر األساسى للنجاح هنا األصلى

  ☺ الوهم الفخيم 
La Grande Illusion 

  ]  بالفرنسية [ق أأ  ١١٧)   — ( ١٩٣٧فرنسا 
Cinedis. D: Jean Renoir. S and Dialogues: Charles Spaak 

and Jean Renoir. TechCnslt: Carl Koch; E: Marguerite, 
Marthe Huguet; AstD: Jacques Becker. CameraOp: 
Christian Matras; 2ndOp: Claude Renoir; AstOps: 
Bourgoin, Bourreaud; AD: Lourié. Sd: De Bretagne; 
ScriptGirl: Gourdji; Photography: Sam Levin. PMg: 
Raymond Blondy. ExcP: Pierre Blondy; PlateauMg: Robert 
Rips; LocationMg: Barnathan; SD: Alexandre Laurié, 
Pillon. MUp: Raffels; CD: Decrais. M: Joseph Kosma; 
Orch: Vuillermoz. 

Jean Gabin. Dita Parlo. Pierre Fresnay. Eric von Stroheim. 
¤. With: Corette. Peclet, Werner Florian, Daste, Itkine, 
Modot. Dalio. 
هـــــــرب مجموعـــــــة مـــــــن أســـــــرى الحـــــــرب الفرنســـــــيين مـــــــن معســـــــكر 

ـــى ـــام خفيـــف .  اعتقـــال ألمـــانى أثنـــاء الحـــرب العالميـــة األول الطـــابع الع
، ويتـــــابع الفـــــيلم معانـــــاة بطليـــــه  ، إلـــــى أن يـــــتم الهـــــروب نفســـــه الظـــــل

ـــــــة شـــــــابة تنجـــــــذب ألحـــــــدهما بســـــــبب  ـــــــدى أرملـــــــة ريفي ولجوئهمـــــــا ل
هكـــذا ينقلـــب الجـــو العـــام كئيبـــا متـــأمال فـــى األهـــوال التـــى  . وحـــدتها

، وليصـــــنع مـــــن هـــــذا كالســـــية  ســــببتها الحـــــرب علـــــى البشـــــر العـــــاديين
نـــــــادرة مـــــــن نوعهـــــــا عـــــــن الهـــــــول الجســـــــيم للحـــــــرب وعمـــــــق معانـــــــاة 

عنــــدما تتجــــرد مــــن كــــل شــــىء ’  العــــدو ‘اإلنســــان فيهــــا والعالقــــة مــــع 
نـــــــى علـــــــى مب.  وتقتصـــــــر علـــــــى الصـــــــعيد اإلنســـــــانى البســـــــيط وحـــــــده

  . شخصية واقعية كانت زميلة لچان رينوار فى الحرب
AA (1938): Pic. 

  الوهم القاتل 
Deadly Illusion 

  ق م ٨٧)  *ف/   س/    ف  ( ١٩٨٧أميركا 
  . ” الخدعة المميتة “:  *ف

Aka: Love You to Death (AltTitle). 
Pound Ridge. C: Louis diGiaimo. MCompAndPerf: 

Patrick Gleeson. E: Steve Mirkovich, Ronald G. Spang. 
DPh: Daniel Pearl. Exc in Charge of P: George Justin. 
ExcP: Michael Shapiro, Rodney Sheldon. S: Larry Cohen. 
P: Irwin Meyer. D: William Tannen, Larry Cohen.  
Illusions Are Real Words and Music: Carol Connors & 
Patrick Gleeson. Perf: Stephanie Spruill. AscP: Steve 
Mirkovich. Michael Tadross, Bill Elliot. 

Billy Dee Williams. Vanity . And Morgan Fairchild. With 
John Beck. Joe Cortese. Dennis Hallahan. Michael Wilding 
Jr, Jenny Cornuelle. 

عشـــــيقته فـــــى الخفـــــاء صـــــاحبة  أحـــــد أبـــــاطرة وول ســـــترييت بمعاونـــــة
، يســـــتغالن الفتيـــــات المـــــوديالت  مؤسســـــة ضـــــخمة لعـــــروض األزيـــــاء

ـــم قتـــل المـــدمنات مـــنهم والبطـــل شـــرطى شـــريف  فـــى جلـــب العقـــاقير ث
ـــر ممـــا  ـــرى ألنهـــا تعـــرف أكث ـــك الث ـــل زوجـــة ذل ـــه قت يعـــرض صـــاحبه علي

ــــــان ــــــه وكــــــذا الزوجــــــة مزيف ، وأن الزوجــــــة  يجــــــب يتضــــــح أن مــــــن كلف
ميلودرامــــــا غمــــــوض .  ، وأصــــــبح هــــــو متهمــــــا األصــــــلية قتلــــــت فعــــــال

، لكــــن مــــن بعيــــد لــــن تــــراه  مثيــــرة ومشــــوقة كثيــــرا خفيفــــة الظــــل أحيانــــا
ــــة ــــين .  مقنعــــا جــــدا ال ســــيما مفاجــــأة النهاي ــــين اثن ــــة ب ســــباق فــــى الفتن

مــــــــن عارضــــــــات القمــــــــة فــــــــى حينهمــــــــا الســــــــوداء فـــــــــانيتى فــــــــى دور 
وجــــــة ، والشــــــقراء البــــــاهرة مورجــــــان فيرتشــــــايلد فــــــى دور الز  العشــــــيقة
، وهـــــى عـــــادة تكـــــون أكثـــــر شراســـــة  ) أو المزيفـــــة العائـــــدة (الضـــــحية 

  . فى جمالها من هذا الدور الرقيق نسبيا

  



٣٩٣  

   ٢/١يا تحب يا تقب 
  ق م ١١٤)  س/   النصر/  ت ( ١٩٩٤مصر 

إم إتـــــــــش لإلنتـــــــــاج ]  النصـــــــــر إم إتـــــــــش لإلنتـــــــــاج الســـــــــينمائى  [
.  لوى بكيـــــرســـــ:  مونتـــــاچ.  يوســـــف معـــــاطى:  كوميـــــديا.  الســـــينمائى
مجــــــــدى عبــــــــد :  المنــــــــتج الفنــــــــى.  نبيــــــــل علــــــــى مــــــــاهر:  موســــــــيقى
ـــــــاج.  المســـــــيح ـــــــدير التصـــــــوير.  محمـــــــد حســـــــيب محمـــــــد:  إنت :  م
  . عبد اللطيف ذكى:  إخراج.  هشام سرى

ــــاروق الفيشــــاوى ــــان شــــوقى ف ــــاهللا ، حن ،  ، أحمــــد آدم ، المنتصــــر ب
:  ضــــــيوف الفــــــيلم.  ، وفــــــاء عــــــامر ، ضــــــياء الميرغنــــــى فــــــؤاد خليــــــل

،  تحيــــة كاريوكــــا:  الفنانــــات القــــديرات.  حمــــد متــــولى ، نبيــــل فهمــــىم
ميـــــــــار :  الوجـــــــــوه الجديـــــــــدة.  ، زوزو نبيـــــــــل مـــــــــريم فخـــــــــر الـــــــــدين

ــــــــبالوى ــــــــدس الب ، عثمــــــــان عبــــــــد  مجــــــــدى فكــــــــرى.  ، ميرنــــــــا المهن
ــــــر المــــــنعم ــــــد المني ــــــد الحمي ، أحمــــــد  المطــــــرب عــــــالء ســــــالم.  ، عب
  . المطربة لورد كاش.  مراد

ـــــة واعـــــد ـــــى التعليـــــق االجتمـــــاعى  ةبدايـــــة كوميدي ، لكنهـــــا تنقلـــــب إل
ــــب أمــــا األولــــى فهــــى ثــــالث طلبــــة عمــــروا .  ، فــــال تطــــال شــــيئا الكئي

، حيــــــث أنهــــــم يتربحــــــون بشــــــدة  خمســــــة عشــــــر عامــــــا فــــــى كليــــــاتهم
،  ، والثــــــــانى مــــــــن طبــــــــع المــــــــذكرات األول مــــــــن اتحــــــــاد الطــــــــالب (

ــــا ــــح  ) ! والثالــــث مــــن الكافيتيري ــــوح أن المشــــكلة هــــى كيــــف يفل ، ويل
ــــــتخلص مــــــنهماأل ــــــى إنجــــــاحهم وال ــــــيلم .  ســــــاتذة ف لكــــــن ألن كــــــل ف

وال نعــــــرف  (مصـــــرى منــــــذ الســـــتينيات يريــــــد أن يكـــــون فيلمــــــا جـــــادا 
، وباســــــتثناء تخــــــاريف  ، فهــــــذا يطــــــرد الجمهــــــور مــــــن ناحيــــــة لمــــــاذا

ــــــه ــــــن أن  يوســــــف شــــــاهين وأمثال ــــــع م ــــــاد مصــــــر أنهــــــم أمن ــــــت نق ، أثب
يلم ، يعجـــــــل الفــــــــ ) يعجـــــــبهم شــــــــىء بمـــــــا فيــــــــه الســـــــينما األميركيــــــــة

، وفشـــــلهم  بتخـــــرجهم ومـــــن ثمـــــة يتحـــــول لمناقشـــــة مشـــــاكل كالبطالـــــة
،  فـــــى االحتفـــــاظ بحبيبـــــاتهم تحـــــت الضـــــغوط القادمـــــة مـــــن الخلـــــيج

ــــزواج مــــن دميمــــات  واللجــــوء ألســــرة النســــوة العجــــائز ــــم …، وال وهل
  . ” حنحب ونقب “انظر االستطراد .  جرا

  يا حبيبى 
  ق أأ ١١٠)   س ( ١٩٦٠مصر 
  . حسين فوزى:  إخراج

ــــى طــــاهر ، محمــــود المليجــــى رشــــدى أباظــــة ــــايق ، ليل ،  ، حســــن ف
  . ، محمود عزمى نجوى فؤاد

ــــدة آلخــــر  صــــداقة موظــــف ورئيســــه فــــى العمــــل ، تنهــــار بســــب مكي
ــــــة ــــــة .  ســــــببها االنتقــــــام ألســــــباب عاطفي اآلن يــــــتهم الموظــــــف بمحاول
أغــــــانى ورقـــــــص بالجملـــــــة تقطـــــــع .  قتــــــل رئيســـــــه وتتعقـــــــد األحـــــــداث

  . الميلودراما الركيكة تسلسل األحداث فى هذه
   ٢/١يا حالوة الحب 

  ق أأ ١٢٣)   س/  بيتش ( ١٩٥٢مصر 
  . حسين صدقى:  إخراج

،  ، ســــليمان نجيــــب ، لــــوال صــــدقى ، محمــــد فــــوزى نعيمــــة عــــاكف
  . ، محمد شوقى ، زينات صدقى فؤاد شفيق

، وهــــى تصــــر  موجــــه يعثــــر علــــى فتــــاة لتصــــبح بطلــــة فيلمــــه الجديــــد
فــــيلم استعراضــــى ســــريع وحافــــل .  ة مليــــونيرعلــــى االدعــــاء بأنهــــا ابنــــ

  . بالرقص والغناء
  ٢/١يا دنيا يا غرامى 

Oh World… My Love 
  ق م ١١٥)   س/  الدقى ( ١٩٩٦مصر 

.  ١٣ســـــــتوديو ]  ١٣ســـــــتوديو  األهـــــــرام للســـــــينما والفــــــــيديو  [
محمـــــد حلمـــــى :  تـــــأليف.  رأفـــــت الميهـــــى]  تنفيـــــذى [-مـــــن إنتـــــاج 

ــــــس وتنســــــيق .  هــــــالل ــــــاظرالمالب موســــــيقى .  عــــــادل الســــــيوى:  المن
مـــــــدير .  أحمـــــــد داود:  مونتـــــــاچ.  ياســـــــر عبـــــــد الـــــــرحمن:  تصـــــــويرية
ـــــــاج .  محســـــــن نصـــــــر:  التصـــــــوير ـــــــى [-إنت ـــــــزب:  ] فن .  أيمـــــــن الع
  . مجدى أحمد على:  إخراج

.  هشــــام ســــليم¤ .  هالــــة صــــدقى.  إلهــــام شــــاهين.  ليلــــى علــــوى
دى مجــــــــ.  أحمــــــــد ســــــــالمة.  حســــــــين اإلمــــــــام.  ماجــــــــدة الخطيــــــــب

  . توفيق الكردى.  ، سهيلة فرحات ، حسين العدل فكرى
بمقـــــاييس ســـــينما التســـــعينيات  (ثـــــالث فتيـــــات عـــــامالت جمـــــيالت 

، تتمحــــور إهتمامــــاتهن  مــــن حــــى الدراّســــة الفقيــــر)  المصــــرية بــــالطبع
األولـــــى تحـــــب .  حـــــول كـــــونهن علـــــى وشـــــك تخطـــــى منتصـــــف العمـــــر

كــــاليف الزفــــاف ، وعنــــدما يــــدبر ت منــــذ الطفولــــة نصــــابا صــــغيرا وســــيما
،  بنقـــــود إنشـــــاء مـــــدفن كلفتـــــه بـــــه ســـــيدة عجـــــوز أرســـــتقراطية ســـــابقا
،  يضــــــيف لهــــــذا ســــــرقة ســــــيارة شيفـــــــروليه فارهــــــة إلتمــــــام الزفــــــة بهــــــا

ـــــة ـــــت تحـــــب شـــــابا تحـــــول اآلن !  فيســـــجن فـــــى ذات الليل ـــــة كان الثاني
ـــــــذى  للجماعـــــــات اإلســـــــالمية ـــــــرك بجســـــــدها الجـــــــرح ال ـــــــد أن ت ، بع

ـــــى م ، ومـــــنهم زميلهـــــا  جتمـــــع كهـــــذايهـــــرب أمامـــــه أى زوج محتمـــــل ف
مــــن ناحيتهــــا تــــرفض العتبــــارات .  فــــى العمــــل شــــديد اإلعجــــاب بهــــا

الكرامــــــة والصــــــدق مــــــع الــــــذات أن تجــــــرى عمليــــــة جراحيــــــة إلعــــــادة 
ــــى عــــالم  البكــــارة ، لكــــن ال يبــــدو أن ثمــــة طريــــق آخــــر إال الكــــذب ف

ـــــرى .  يحكمـــــه النفـــــاق والتـــــدين ـــــة يعجـــــب بهـــــا ويطاردهـــــا زوج ث الثالث
البدايــــة مملــــة قبــــل .  فــــى نهايــــة األمــــر الــــزواج العرفــــىليعــــرض عليهــــا 

أمــــا البــــاقى فيتنازعــــك فيــــه اإلنجــــذاب مــــن .  الــــدخول إلــــى الموضــــوع

ناحيـــــة لهـــــؤالء الفتيـــــات وطيبـــــتهن وحـــــبهن للحيـــــاة وآمـــــالهن البســـــيطة 
، فــــى مقابــــل التشــــتت الــــدرامى وعــــدم  ومــــأزقهن اإلجتمــــاعى الصــــعب

يســــمون هــــذا فــــى  (رى التركيــــز علــــى عقــــدة رئيســــة مــــن الناحيــــة األخــــ
مــــن التســــيب الــــدرامى أيضــــا أن يهيــــأ .  ) بالنســــيج ’ الفنيــــة ‘ األفــــالم

لـــــك أحيانـــــا أنـــــه فـــــيلم شـــــديد النســـــوية ســـــينتهى حتمـــــا إلـــــى صـــــداقة 
، بـــــــل وتكـــــــاد تمهـــــــد بعـــــــض مشـــــــاهده إلمكانيـــــــة  نســـــــائية خالصـــــــة

الجيـــــــد حقـــــــا بعـــــــد ذلـــــــك أن  ! تحـــــــولهن للمثليـــــــة الجنســـــــية نفســـــــها
، مـــــن حيـــــث أنـــــه لـــــم  ءت عاليـــــة النضـــــجمعالجـــــة قضـــــية التـــــدين جـــــا

يتســـــــامح مـــــــع مــــــــا يمـــــــس المبـــــــادئ التحرريــــــــة الســـــــابقة للمجتمــــــــع 
، فــــــى ذات الوقــــــت الــــــذى نــــــاقش هــــــذه األفكــــــار الدينيــــــة  المصــــــرى

، بــــــل  بالمســــــتوى الــــــذى تطــــــرح بــــــه يوميــــــا علــــــى اإلنســــــان البســــــيط
المســـــتوى الـــــذى يكـــــاد يســـــتخدمه هـــــو نفســـــه فـــــى مناقشـــــتها علـــــى 

عنــــدما ال يجــــد الشــــجاعة الكافيــــة للنطــــق بــــه األقــــل بينــــه وبــــين نفســــه 
مثـــــــال هـــــــذا .  فـــــــى وجـــــــه اإلرهـــــــاب الكالمـــــــى المحكـــــــم للمتـــــــدينين

هـــــــل :  الســـــــؤال القاعـــــــدى المطـــــــروح فـــــــى الخلفيـــــــة طـــــــوال الفـــــــيلم
لمجــــرد أن ’  النــــار ‘ ســــتذهب هــــؤالء الفتيــــات نقيــــات القلــــوب إلــــى

ــــه الشــــاب  ــــدفع ب ــــذى ي ــــا مــــا كــــان الســــبب ال شــــعورهن مكشــــوفة أو أي
   . ؟ أول أفالم مجدى أحمد على كموجه ضدهن المتدين

   ٢/١يا رب توبة 
  ق م ١٢٠)  س/  السبكى ( ١٩٧٥مصر 

محمـــــــد :  قصـــــــة وســـــــيناريو وحـــــــوار.  چيبكـــــــو]  صـــــــوت الفـــــــن [
حســــــين :  مونتـــــاچ.  صـــــالح رضـــــا:  الموســـــيقى التصـــــويرية.  عثمـــــان
  . على رضا:  إخراج.  محمد عمارة:  مدير التصوير.  أحمد

، حســــــــين  ، نــــــــور الشــــــــريف ، رشــــــــدى أباظــــــــة ســــــــهير المرشــــــــدى
  . ، محمد لطفى ، نورا ، سيد زيان ، مريم فخر الدين فهمى

ــــا ــــع تقريب ــــال شــــىء مقن ــــق اجتمــــاعى مغرقــــة وب ــــاة .  ميلودرامــــا تعلي فت
يجبرهــــا العــــم الباشــــا علــــى الــــزواج مــــن أحــــد .  حامــــل مــــن ابــــن عمهــــا

يكتشــــــف الـــــزوج الحقيقــــــة وتقــــــع صـــــدامات داميــــــة ترحــــــل .  فالحيـــــه
  . ى أثرها ليبدأ لها مسلسل انهيار فى المدينةعل

   ٢/١يا رب ولد 
  ق م ١٠٠)  س/   الليثى/  ت ( ١٩٨٤مصر 
  . عمر عبد العزيز:  إخراج

،  ، ســــــمير غــــــانم ، إســــــعاد يــــــونس ، كريمــــــة مختــــــار فريــــــد شــــــوقى
، حنــــان  ، دالل عبــــد العزيــــز ، أحمــــد راتــــب ، إكرامــــى أحمــــد عدويــــة

،  ، جمـــــال عبـــــد الحميـــــد يـــــا مـــــوافى، زكر  ، إبـــــراهيم قـــــدرى ســـــليمان
  . ، مدحت رمضان حسام البدرى

، فقــــط  أب فشـــل فــــى إنجــــاب ولـــد يقــــدم كــــل شـــىء لعرســــان بناتــــه
، بالـــذات  ، ال أحـــد وال القـــدر أيضـــا فـــى صـــفه طمعـــا فـــى حفيـــد ذكـــر

كوميـــــديا مســـــلية .  بعـــــد أن الح فـــــى األفـــــق أن زوجتـــــه نفســـــه حامـــــل
ـــــف ـــــل طري ـــــزواج ، مـــــع نقـــــد الذع العتمـــــاد الشـــــ وتمثي باب حـــــديث ال

  . على أسر الزوجات
  يا صديقى كم تساوى 

  ق م ١٠٠)  س/   تاميدو/  ت ( ١٩٨٧مصر 
]  أفــــــالم االتحـــــــاد اللبنانيــــــة للتجــــــارة واالســــــتثمار الســــــينمائى  [

ــــــــاج الســــــــينمائى أحمــــــــد فريــــــــد :  قصــــــــة.  االتحــــــــاد المصــــــــرى لإلنت
ــــــاج.  يوســــــف فرنســــــيس:  ســــــيناريو وحــــــوار.  محمــــــود ــــــدير اإلنت :  م

،  ، صــــفوت عبــــاس حلمــــى ســــامى شــــلبى:  إنتــــاج.  العزيــــز علــــى عبــــد
موســــيقى .  مجــــدى كامــــل:  مهنــــدس الصــــوت.  عــــادل عبــــاس حلمــــى

ـــــــــــاوين.  جمـــــــــــال ســـــــــــالمة.  د:  تصـــــــــــويرية .  ] الشـــــــــــحرى : [ العن
ـــــد الســـــالم:  مونتـــــاچ ـــــيم بهنســـــى:  مـــــدير التصـــــوير.  رشـــــيدة عب .  غن

  . يوسف فرنسيس:  إخراج.  سامى شلبى:  المنتج الفنى
محمـــــــــد .  صـــــــــفية العمـــــــــرى:  بطولـــــــــة.  ¤.  فـــــــــاروق الفيشـــــــــاوى

قــــــــام بــــــــدور .  خلــــــــود:  الوجــــــــه الجديــــــــد.  ناهــــــــد ســــــــمير.  خيــــــــرى
، حلــــــيم  عطيـــــة داود:  باالشـــــتراك مـــــع.  حمـــــزة الشـــــيمى:  الجمـــــال
  . يوسف

ــــــــا مــــــــن  ــــــــل وتخلــــــــو أحيان ــــــــدة ب ــــــــة ليســــــــت جدي ميلودرامــــــــا عاطفي
أصــــغر ممــــا  مغتــــرب عــــاد بثــــروة واكتشــــف إنهــــا.  المصــــداقية الواقعيــــة

،  ، فتــــــزوج ســـــــرا مــــــن أرملــــــة ثريـــــــة مضــــــحيا بحبــــــه األصـــــــلى تخيــــــل
  . والنهاية كما تعلم أن يكتشف خطأ طريق المال

  يا ظالمنى 
  ق أأ ١٢٥)   س/   الليثى ( ١٩٥٤مصر 
  . إبراهيم عمارة:  إخراج

ــــــى ، محمــــــود المليجــــــى ، صــــــباح حســــــين صــــــدقى ــــــة ، من ،  ، لبلب
  . عبد الحميد زكى

يتـــــودد لفتـــــاة الحساســـــه بأنهـــــا الســـــبب فـــــى قصـــــة المـــــدرس الـــــذى 
، فــــى نفــــس الوقــــت الــــذى تحبــــه فتــــاة أخــــرى  يتحابــــان.  مقتــــل أبيهــــا

ــــل ــــز فيهــــا شــــىء .  هــــى شــــقيقة القات ــــة ال يتمي ــــة ترقبي ميلودرامــــا عاطفي
  . إيقاع الفيلم غير ممل بشكل عام.  بشكل خاص

   ٢/١يا عزيزى كلنا لصوص 
  ق م ١٢٠)  س/ تاميدو   / ت ( ١٩٨٩مصر 

:  قصــــــــة.  فـــــــــينوس فــــــــيلم]  صــــــــوت الفــــــــن  ٢٠٠٠فـــــــــيديو  [
.  مصــــــــطفى محــــــــرم:  ســــــــيناريو وحــــــــوار.  إحســــــــان عبــــــــد القــــــــدوس

ــــد:  مســــاعد المخــــرج ــــاج.  أســــامة فري ــــدير اإلنت .  هشــــام محســــن:  م
.  غســـــــان ســـــــالم:  مهنـــــــدس الـــــــديكور.  محمـــــــد بكـــــــر:  فوتوغرافيـــــــا
مهنــــــــدس .  ســــــــتوديو عبــــــــد العلــــــــيم للرســــــــوم المتحركــــــــة:  المقدمــــــــة
محمــــــــــد :  الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية.  مجــــــــــدى كامــــــــــل:  وتالصــــــــــ

ــــــاچ.  ســــــلطان ــــــات الســــــايس:  مونت ــــــدير التصــــــوير.  عناي عصــــــام :  م
  . أحمد يحيى:  إخراج.  محسن علم الدين:  المنتج.  فريد

ــــــز ــــــد العزي ــــــوى.  محمــــــود عب ــــــى عل صــــــالح .  ســــــعيد صــــــالح.  ليل
.  ناديــــــة أرســــــالن.  عبــــــد اهللا فرغلــــــى.  مــــــريم فخــــــر الــــــدين.  قابيــــــل
أحمــــد يوســــف .  نظــــيم شــــعراوى.  ســــعيدة جــــالل >.  امة عبــــاسأســــ

،  نــــوال فهمــــى.  ، جــــالل رجــــب شــــادية عبــــد الحميــــد.  < حمــــدى

ــــــل ــــــد الجلي ، محمــــــد  ، صــــــالح صــــــادق ســــــمير رســــــتم.  حســــــنى عب
وضــــيوف .  ، المصــــرى ســــليمان ، رشــــاد فــــرج عمــــران بحــــر.  بــــرغش
  . ، محمد شبل وداد حمدى:  الفيلم

ـــــن مســـــئول ســـــابق فاســـــد انكشـــــ ـــــره ومـــــاتاب ـــــة  ف أم ، يعـــــود للقري
، وحــــين يجــــاول مجموعــــة لصــــوص ريفيــــين ســــرقة منزلــــه الكبيــــر  فقيــــرا

، يتفــــق معهـــم علــــى ســــرقة كبـــار الفاســــدين الـــذين تنكــــروا لــــه  الخـــاوى
تتــــــداول لعبــــــة القــــــط .  وفــــــى طليعــــــتهم صــــــديق والــــــده وزوجتــــــه هــــــو

القصــــة .  ، لينتهــــى الفــــيلم نهايــــة مفتوحــــة ســــاخرة والفــــأر بــــين الجميــــع
ريفــــة عاليــــة المفهــــوم إلحســــان عبــــد القــــدوس هــــى أفضــــل مــــا فــــى الط

ــــــــر المفهومــــــــة  األمــــــــر ــــــــالفجوات غي ــــــــك فــــــــالفيلم ملــــــــئ ب ، عــــــــدا ذل
  . وإهماالت التوجيه

   ٢/١!   يا قوم
Folks! 

  ق م ١٠٧)   ت  ( ١٩٩٢أميركا 
[Twentieth Century Fox] Penta Pictures. Mario & Vittorio 

Cecchi Gori and Silvio Berlusconi pres. CD: Jay Hurley. M: 
Michel Colombier. ExcPs: Mario & Vittorio Cecchi Gori. 
Co-ExcP: Gianni Nunnari. P: Malcolm R. Harding. W: 
Robert Klane. P: Victor Drai. D: Ted Kotcheff.  ↑ AscP: 
Burton Elias. Chicago C: Jane Alderman, C.S.A., Susan 
Wieder, C.S.A. PMg: Billy Higgins; 1stAstD: Howard Ellis; 
2ndAstD: Kevin Barry Howe. 2ndUnitD and Stunt 
Coordinator: Conrad E. Palmisano. 

Tom Selleck. Don Ameche. ¤ Anne Jackson. Christine 
Ebersole. Wendy Crewson. Robert Pastorelli. And Michael 
Murphy.  ↑ And: Kevin Timothy Chevalia, Margaret 
Murphy, Joseph Miller, E.J. Parish,  John McCormack, 
Peter Burns, Jon Favreau, Jackye Roberts, Kevin Barry 
Howe, Christopher J. Campbell, Omar Cabral, Marilyn 
Dodds Frank, Doris Carey Ferguson, Will Knickerbocker, 
George O. Petrie, Ilse Earl, Mal Jones, Sid Raymond, 
George O. Bob Gordon, Jerry Hotchkiss, Dee Dee Deering, 
Evelyn Brooks, Robert Escobar. Wandachristine, Joseph R. 
Ryan, Teri McEvoy, Ross Gottstein, Thomas Richter, 
Frankie Davila, Toni Fleming, Juan Ramirez, Nydia 
Rodriguez Terracina, Frank Dominelli, Tom Milanovich, 
Mary Seibel, Richard Sullivan Lee, Gerald Owens, Angelo 
Anthony Buscaglia, Jr., Evan Lionel, Magic Slim, Tony 
Mockus, Jr., James Andelin, O. Boyd Clow, Mike Barger, 
Mario Nieves, Juan Olmedo, Connie Scurlock. 
سمســـار أســـهم يـــأتى مـــن شـــيكاجو لفلوريـــدا لرؤيـــة أمـــه التـــى تعـــانى 

، وذلــــك بعــــد نحـــو عشــــرين عامــــا لـــم يــــر والديــــه  مـــن حصــــوة بـــالكلى
ــــر مــــن المتاعــــب.  فيهــــا ــــده الكثي ــــه وال ــــث يســــبب ل ،  يعــــود بهمــــا حي

يـــتهم بالتالعـــب ويوقـــف عــــن .  بحماقاتـــه وذاكرتـــه التـــى تغيـــب أحيانـــا
، وتــــتحطم كــــل عظامــــه  جــــره أســــرته، وته ، ويطــــرد مــــن شــــقته شــــغله

، ولـــــذا يحـــــاول  بـــــالمعنى الحرفـــــى عبـــــر حـــــوادث واعتـــــداءات متواليـــــة
.  األب اقناعـــــه بـــــأن يخلصـــــه مـــــن حياتـــــه لضـــــيقه مـــــن فقـــــده الـــــذاكرة

ـــــه أن يســـــاعدا أبويهمـــــا  ـــــق هـــــو وأخت ـــــدما تســـــوء األمـــــور جـــــدا يواف عن
،   ، حيــــــــث تبــــــــدأ سلســــــــلة محــــــــاوالت استعراضــــــــية علــــــــى االنتحــــــــار

،  كســــية فــــى الطريــــق الحــــر وانفجــــار كبيــــر وقيــــادة طــــائرةكالقيــــادة الع
ـــــى جســـــم البطـــــل ـــــن الكســـــور ف ـــــد م !  تنتهـــــى كلهـــــا بنجاتهمـــــا والمزي

، تجعـــــل مـــــن  ) وكــــل شـــــىء تقريبــــا (كوميــــديا أقـــــرب لبالهــــة الفكـــــرة 
ـــاء مـــادة للمـــذاق الســـئ ـــر موفقـــة وال مضـــحكة اآلب .  ، وهـــى فكـــرة غي

فتقــــــاد أداء لكــــــن مهمــــــا يكــــــن مــــــن أمــــــر ال يمكنــــــك التــــــوافر علــــــى ا
، الــــــــذى جعلــــــــه خليطــــــــا مــــــــن الكاريزميــــــــة  آمــــــــيش لشخصــــــــية األب

  . والجنون معا
   ٢/١يا ما أنت كريم يا رب 

  ق م ١١٥)   س/  بيتش ( ١٩٨٣مصر 
  . حسين عمارة:  إخراج

، بهجــــــت  ، مهــــــا صــــــبرى ، بوســــــى ، نــــــور الشــــــريف فريــــــد شــــــوقى
ــــــاهللا قمــــــر ــــــى ، المنتصــــــر ب ــــــى ، محمــــــود العراق ــــــة عل ، جمــــــال  ، علي
  . ، آمال سالم ، أحمد يحيى ، حلمى عبد الوهاب نىحس

،  شـــــــاب طيـــــــب يتـــــــأرجح مـــــــا بـــــــين رغبتـــــــه فـــــــى العمـــــــل الشـــــــريف
أمـــــا ابنـــــة زوجهـــــا .  ، وفـــــراش مهـــــا صـــــبرى واغـــــراءات ســـــرقة المنـــــازل
،  ، فيعيــــــده حبهــــــا ونقاؤهــــــا لحيــــــاة الشــــــرف العميــــــاء الرقيقــــــة بوســــــى

ــــرة ضــــد األشــــرار ــــدأ المعركــــة األخي ــــامرات وميلودر .  فتب ــــة مغ ــــا حافل ام
ــــدرى جــــدا بالمبالغــــات ــــى وق ــــاز .  ، فقــــط ذات طــــابع دين تقمــــص ممت

، ثــــم مكــــافح شــــهم  مراهــــق صــــبيانى مضــــحك:  للشــــريف للشخصــــية
الحــــــوار الســــــوقى أشــــــد جــــــراءة مــــــن المعتــــــاد ال ســــــيما مــــــن .  وجــــــاد

  . لسان مها صبرى المتألقة فى الدور
   ٢/١يا مهلبيا يا 

Ya Mahalabia Ya 
  ق م ١٠٧)   س/  الفنانين اتحاد/  ت ( ١٩٩١مصر 

ـــــــع ودور العـــــــرض  ســـــــانيالند فـــــــيلم إنترناشـــــــيونال  [ مصـــــــر للتوزي
:  تصـــــميم المالبـــــس.  لـــــى لـــــى فـــــيلم لإلنتـــــاج والتوزيـــــع]  الســـــينمائى

ــــــــوى ــــــــاوين.  ، رشــــــــدى حامــــــــد ليلــــــــى عل .  نصــــــــحى إســــــــكندر:  عن
ـــــــدس ـــــــز:  مكســـــــاچ مهن ـــــــل عزي ـــــــديكور.  جمي ـــــــدس ال رشـــــــدى :  مهن

تصـــــــــــــــميم .  ء چــــــــــــــاهينبهـــــــــــــــا:  كلمـــــــــــــــات األغــــــــــــــانى.  حامــــــــــــــد
موســـــــــيقى تصـــــــــويرية وتلحـــــــــين .  عـــــــــاطف عـــــــــوض:  االستعراضـــــــــات

:  منــــــتج منفــــــذ.  عــــــادل منيــــــر:  مونتــــــاچ.  مــــــودى اإلمــــــام:  األغــــــانى
:  تــــــأليف.  محســــــن نصــــــر:  مــــــدير تصــــــوير:  إنتــــــاج.  عمــــــرو عرفــــــة
  . شريف عرفة:  إخراج.  ماهر عواد

يــــز ، عبــــد العز  أحمــــد راتــــب:  بطولــــة.  هشــــام ســــليم.  ليلــــى علــــوى
.  ، أحمـــــد عقـــــل محمـــــد يوســـــف.  حســـــن كـــــامى:  بطولـــــة.  مخيـــــون

ـــــاقى ـــــد الب ـــــد اهللا.  ، أحمـــــد آدم أشـــــرف عب ـــــى  صـــــالح عب ، عـــــالء ول
، زايــــد  ، حســــن الــــديب ، يوســــف عيــــد عثمــــان عبــــد المــــنعم.  الــــدين
، أحمـــــد   ، محمـــــد الشرشـــــابى ، عبلـــــة الجبـــــاس فـــــؤاد فرغلـــــى.  فـــــؤاد
  . لبزاوى، محمود ا ناجى سعد:  ضيوف الشرف.  كمالى

ــــاهر  ــــب م ــــة مــــع الكات ــــالم شــــريف عرف ــــه آخــــر أف ــــرح أن ــــر المف الخب
توجيــــه أفــــالم  (عــــواد حيــــث تحــــول األول بعــــده لصــــنع أشــــياء أفضــــل 

، وأثبـــــت فيهـــــا أنـــــه موجـــــه  ) القمـــــة التـــــى يمثلهـــــا الـــــنجم عـــــادل أمـــــام

]é{{{{{{{{{{{{{{e  
   للخدمات الصحفية

  ) وفــيق حــمزة (
  . ، الجيزة  ، المهندسين شارع جزيرة العرب ٥

 . ٣٣٦١٠٦٨: ؛ فاكس ٣٣٦٤٩٠٣،  ٣٣٦١٩٧٩،٣٣٦١٩٧٨: ت

ïïï



٣٩٤  

ــــى مســــتنقع األعمــــال  ــــن االسترســــال ف ــــدال م ــــة ب يســــتحق هــــذه المكان
أعمالهمــــا الســــابقة  ـ  األفضــــل أن ال تنظر أوـ  انظــــر  (المســــماة بالفنيــــة 

… ســـــــــــــــمع “و”  الدرجـــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة “و”  األقـــــــــــــــزام قـــــــــــــــادمون “
،  علــــــى أى حــــــال هــــــو لــــــيس بســــــوء أى مــــــن ســــــابقيه.  ) ” هــــــوووس

، ويفلـــــح  فهـــــو يتخـــــذ ألول مـــــرة قالبـــــا مفهومـــــا هـــــو كوميـــــديا الفـــــارص
، فضـــــال عـــــن بريـــــق المظهـــــر الـــــذى ســـــرعان مـــــا  فيـــــه بقـــــدر ملمـــــوس
ـــــنجم عـــــادل إمـــــام مقـــــدار  اتضـــــح مـــــن خـــــالل ـــــة مـــــع ال أفالمـــــه  التالي

أيضـــــا مــــــن .  الـــــتمكن الحرفـــــى الكــــــامن فـــــى الموجــــــه شـــــريف عرفــــــة
عرفة الســــــابقة حــــــول ـ  ناحيــــــة المحتــــــوى هــــــو تنكــــــر لپارانويــــــات عواد
فبــــالعكس وعلـــى نحــــو .  الفقـــراء والوطنيـــة إلــــى آخـــر هــــذه الشـــعارات

المصــــرية فــــائق المفاجــــأة هــــو أول ســــخرية مقذعــــة مــــن فكــــرة الوطنيــــة 
، وتطرحهــــــا فـــــــى مقابــــــل الشـــــــىء األكثــــــر منطقيـــــــة  تقدمــــــه ســـــــينماها

، حيــــــث مــــــن المفــــــروض أن كــــــل تلــــــك  وأهميــــــة دومــــــا وهــــــو المــــــال
.  الحركـــــات السياســــــية كانـــــت تــــــدعى أن هــــــدفها هـــــو رفاهيــــــة الفــــــرد
،  قصـــــة العـــــاطلين الخمســـــة الـــــذين يـــــدعون أنهـــــم يقتلـــــون اإلنجليـــــز

كـــل مـــا يأتيهـــا مـــن   بهـــدف واحـــد هـــو اســـتنزاف أمـــوال راقصـــة نـــذرت
هــــز الــــبطن مــــن أجــــل الكفــــاح الــــوطنى وتحريــــر الــــبالد مــــن اإلحــــتالل 

والحبكــــــــة الرئيســــــــة أن يستضــــــــيفها الملــــــــك وإيــــــــاهم .  اإلنجليــــــــزى
بعـــــد .  ، بينمـــــا هـــــم يخططـــــون لوضـــــع الســـــم فيـــــه لـــــه ألكلـــــة مهلبيـــــة

.  ١٩٤٨ذلــــك يترهــــل األيقــــاع فــــى حبكــــة ذهــــابهم لحــــرب فلســــطين 
ن كـــــل هـــــذا مجـــــرد قصـــــة فـــــيلم يجـــــرى علـــــى أن المشـــــكلة الفعليـــــة أ

، يصـــــنعه  تصـــــويره فـــــى أســـــتوديو مفلـــــس فـــــى األســـــكندرية المعاصـــــرة
، وهنــــــا أيضــــــا يــــــتم  نفــــــس األبطــــــال الجــــــادين الپــــــارانويين التقليــــــديين

ـــــين أحـــــداث الماضـــــى والحاضـــــر ـــــذهنى ب ـــــين أحـــــداث  المـــــزج ال ، وب
، وكـــــل األشـــــياء التـــــى تفســـــد األفـــــالم عـــــادة باســـــم  الفـــــيلم والواقـــــع

تظـــل القيمـــة المهمـــة هـــى جمـــع كـــل هـــذا الحشـــد .  ومـــا إليهـــاالفنيـــة 
مـــــن ممثلـــــى الكوميـــــديا الشـــــبان والـــــذين برهنـــــوا فـــــى الحـــــدود التـــــى 

يبـــــدو أنهـــــا عـــــادة عنـــــد .  قـــــدمت إلـــــيهم أنهـــــم خفيفـــــو الظـــــل بالفعـــــل
ـــــــا عنوانـــــــا علـــــــى الشاشـــــــة  ـ  كما فيلمهمـــــــا السابقـ  الثنـــــــائى  أن يكتب

هنـــــا تجمـــــع كـــــل .  تويســــتخدمان غيـــــره فـــــى الملصـــــقات والمطبوعــــا
ــــــــوان  ــــــــف عــــــــن عن ــــــــوان مختل ــــــــى عن ــــــــة والصــــــــحافة عل ــــــــواد الدعاي م

  . ’ يا مهلبية يا ‘، ذلك هو  الشاشة
  !   ! يا هوو… يا ناس

  ق م ١١٥)   س/  الدقى ( ١٩٩١مصر 
  . عاطف سالم:  إخراج

،  ، جمــــال إســــماعيل ، صــــابرين ، ســــهير البــــابلى كمــــال الشــــناوى
ـــــد اهللا ـــــا عب ـــــد الناصـــــر دين ـــــزاوى ، جمـــــال عب ، رمســـــيس  ، محمـــــد الب

  . ، محمد أبو حشيش ، سيد صادق ، حسن حسين يا
، وبالخـــــداع تأخـــــذها منـــــه شـــــركة  فـــــالح يـــــرفض بشـــــدة بيـــــع أرضـــــه

كـــــل تفكيـــــره أن يحصـــــل بهـــــا علـــــى .  مقـــــاوالت مقابـــــل مليـــــون جنيـــــه
، بينمـــــا أفكـــــار وأطمـــــاع  مزرعـــــة ضـــــخمة فـــــى األراضـــــى المستصـــــلحة

، حتــــى تــــأتى نهايــــة مأســــاوية  أقاربــــه ومعارفــــه تتجــــه فــــى طــــرق مختلفــــة
درامــــا اجتماعيــــة ركيكــــة التنفيــــذ زائــــدة .  بمصــــرع ابنــــه الجــــاد الوحيــــد

، أســــوأ مــــا فيهــــا إهمــــال شــــىء بــــديهى فــــى صــــنع األفــــالم هــــو  الطــــول
ـــدى المتفـــرج ـــه أوحـــى .  إشـــباع التوقعـــات التـــى يثيرهـــا ل هـــل تتصـــور أن

أنـــه أكثـــر مـــن مـــرة بـــأن النقـــود قـــد ســـرقت ثـــم نفاجـــأ عرضـــا وبعـــد فتـــرة 
  ! لم يحدث شى

   يأتى سپتمبر 
Come September 

  ق م ١١٢)   ت  ( ١٩٦١أميركا 
Universal [7 Pictures Corporation; Raoul Walsh 

Enterprises]. DPh: William Daniels, A.S.C.; Techicolor. 
AD: Henry Bumstead; SD: John P. Austin; Sd: Waldon O. 
Watson, Sash Fisher, A.S.L.L.E.E.; PMg: Ernest 
Wehmeyer; Titles & SpOpticalFx: Pacific Titles; 
Photographic Lenses: PV. FE: Russell F. Schoengarth, 
A.C.E.; Gowns: Morton Haack; Excuted: Schuberth of 
Rome; MUp: Bud Westmore, Jack Freeman; Hair Stylist: 
Larry Germain; AstD: Joseph Kenny. M: Hans J. Salter; 
>MSup: Joseph Gershenson.< Come September Theme: 
Multiplication; Words and M: Bobby Darin. AscP: Henry 
Willson. S: Stanley Shapiro and Maurice Richlin; >St: 
Stanley Roberts and Robert Russell.< P: Robert Arthur. D: 
Robert Mulligan. 

Rock Hudson. Gina Lollobrigida. Sandra Dee. Bobby 
Darin. Walter Slezak. ¤. With: Brenda de Banzie; Rosanna 
Rory, Ronald Howard. Joel Grey, Ronnie Haran, Chris 
Seitz, Cindy Conroy, Joan Freeman, Nancy Anderson, 
Michael Eden, Claudia Brack. 

يركــــــى فــــــائق الثــــــراء اعتــــــاد أن يــــــأتى لرومــــــا شــــــهرا رجــــــل بيــــــزنس أم
ـــــة ـــــه اإليطالي اآلن .  واحـــــدا فـــــى الســـــنة هـــــو ســـــپتمبر مـــــن أجـــــل حبيبت

.  يأتيهـــا مبكـــرا فـــى يوليـــو وتتـــرك عرســـها مـــن ثـــرى إنجليـــزى لتلحـــق بـــه
ــــو  ــــى أن المشــــكلة تكمــــن فــــى أن مــــدير قصــــره الضــــخم فــــى ميالن عل

’  ! امتالكـــــهكـــــان ســــيفخر كــــونراد هيلتــــون ب ‘اعتــــاد تحويلــــه لفنــــدق 
ـــة أشـــهر الســـنة ـــل  ذلـــك بقي ـــل الوضـــع ب ـــره المفارقـــات علـــى تقب ، وتجب

ديـــى تقـــوم بـــدور !  وغالبـــا التصـــرف كـــدخيل هـــو نفســـه علـــى المكـــان
نزيلـــــة طالبـــــة علـــــم نفـــــس جريئـــــة الشخصـــــية تتقـــــرب منـــــه فـــــى البدايـــــة 
،  اعتقــــــادا أنهــــــا ســــــتعالجه مــــــن وهــــــم اعتقــــــاده أنــــــه يملــــــك المكــــــان

ـــــى ا ـــــوم عل ـــــيلم يق ـــــن ومعظـــــم الف ـــــين عالقتهـــــا بالشـــــاب داري ـــــة ب لمقارن
عامــــة كوميــــديا فــــارص جنســــية .  والعالقــــة بــــين البطلــــين األكبــــر ســــنا

، وإن ال ترقــــى لمســـــتوى خيــــال وابتكاريـــــة نظيراتهــــا لهدســـــون  خفيفــــة
دور داعــــــم أخــــــاذ مــــــن وولتــــــر .  فــــــى ذات الفتــــــرة مــــــع دوريــــــس داى

، وبــــــوبى داريــــــن  ســــــليزاك كالخــــــادم المنحــــــرف وخفيــــــف الظــــــل معــــــا
لحــــــــن العنــــــــوان .  م أول أدواره الســــــــينمائية كالصــــــــديق الشــــــــابيقـــــــد

نجــــــح نجاحــــــا كبيــــــرا فــــــى حينــــــه وقــــــد خلــــــده فــــــى آذان المســــــتمعين 
المصــــــريين اســـــــتخدام أحــــــد البـــــــرامج التليفـــــــزيونية المصـــــــرية ممتـــــــدة 

، وهــــــو  ) يعتقــــــد أنــــــه أطولهــــــا عرضــــــا علــــــى اإلطــــــالق (العــــــرض لــــــه 
رر نســــــبى فــــــى تــــــم تمصــــــيره بتحــــــ.  ’ نافــــــذة علــــــى العــــــالم ‘برنــــــامج 

  . تمثيل فريد األطرش ويوسف وهبى”  زمان يا حب “

   ٢/١ياسمين 
  ق أأ ١١٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٥٠مصر 
  . أنور وجدى:  إخراج

، ريــــــاض  ، زكــــــى رســــــتم ، فيــــــروز ، مديحــــــة يســــــرى أنــــــور وجــــــدى
  . ، عبد العزيز خليل ، زينات صدقى القصبجى

ــــدها ا ــــى ألقــــى بهــــا وال ــــة الت ألرســــتقراطى رضــــيعة المحــــور هــــو الطفل
، تكبـــر وتحتـــرف النشـــل وتلتقـــى بعـــازف  ألنـــه يـــرفض إنجـــاب البنـــات

، إلــــى أن تتكشــــف   ، بعــــدها يلتقيــــان بجــــدها العطــــوف متجــــول طيــــب
روح مرحـــــة عاليـــــة وتمثيـــــل جيـــــد جـــــدا مـــــن الطفلـــــة .  كـــــل الخيـــــوط

  . ” دهب “انظر شبه اإلعادة األنجح .  فيروز فى أول أدوارها
  اليتيم والحب 

  ] فـيديو  [ق م  ١٠٠)   ف/   س ( ١٩٨٣مصر 
:  قصـــــة وســـــيناريو وحـــــوار.  چيـــــدا فـــــيلم]  أفـــــالم إيهـــــاب الليثـــــى [

ـــــــــل غـــــــــالم ـــــــــراهيم نبي فـــــــــؤاد :  الموســـــــــيقى التصـــــــــويرية.  ، مـــــــــاهر إب
محمـــــــود :  إخـــــــراج.  محمـــــــود ســـــــابو:  مـــــــدير التصـــــــوير.  الظـــــــاهرى

  . فريد
ــــــى ســــــمير صــــــبرى ــــــؤاد ، محمــــــد رضــــــا ، ســــــحر رام ،  ، نجــــــوى ف

  . ممحمد سال
، لكنــــــه  ميلودرامــــــا ثقيلــــــة الظــــــل عــــــن أرمــــــل تلتــــــف حولــــــه النســــــاء

ـــــد ـــــه الوحي ـــــى الخـــــط مدرســـــة  يقـــــاوم مـــــن أجـــــل ابن ـــــدخل ف ، مـــــا أن ت
، حتـــــى تبـــــدأ حبكـــــة نشـــــاط صـــــاخبة بهـــــدف إنهـــــاء  الطفـــــل الرقيقـــــة

ــــيلم وقبــــل أن ننســــى يوجــــد بــــالفيلم اســــتعراض هــــو أســــخف مــــا .  الف
  ! ١٩٩٣العرض السينمائى تأخر عشر سنوات حتى .  فيه

   ٢/١اليتيمتين 
  ق أأ ١٣٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٤٨مصر 

، حســـــــن  بركــــــات:  ســــــيناريو.  لــــــوتس فــــــيلم]  لــــــوتس للتوزيــــــع [
ـــــارى:  ؛ حـــــوار اإلمـــــام ـــــو الســـــعود األبي ـــــة.  أب ـــــة الفني مهندســـــا :  الهيئ

ــــــــــان:  الصــــــــــوت ــــــــــاظر ، كــــــــــارل هالبلي ــــــــــدس المن هــــــــــاجوب :  ؛ مهن
؛  أوديـــــت موصـــــلى:  نتـــــاچ؛ المو  ســـــيد فـــــرج:  ؛ الماكيـــــاچ أصـــــالنيان

؛  ريمـــــــــون نصـــــــــور:  ؛ مســـــــــاعد المخـــــــــرج فالديميـــــــــر:  الريجيســـــــــير
؛  نــــــاداف:  ؛ إكسســـــوار عبـــــد الشـــــافى عبــــــد القـــــدوس:  اســـــكريبت

أحمــــد فتحــــى :  ؛ مــــدير الدعايــــة عبــــد اهللا بركــــات:  مــــدير اإلنتــــاج >
؛  مـــــــأمون الشـــــــناوى:  تـــــــأليف:  يـــــــا معزتـــــــى:  األغـــــــانى.  < حســـــــن
؛  فتحـــــــى قـــــــورة:  تـــــــأليف:  المناديـــــــل؛  عـــــــزت الجـــــــاهلى:  تلحـــــــين
إبــــــراهيم كامــــــل :  تــــــأليف:  أنــــــا مــــــالى؛  عــــــزت الجــــــاهلى:  تلحــــــين
ــــــراهيم فــــــوزى:  ؛ تلحــــــين رفعــــــت ــــــا؛  إب ــــــا هن ــــــأليف:  إحن فتحــــــى :  ت
؛  چوليـــــــو دى لوكـــــــا:  تصـــــــوير.  أحمـــــــد صـــــــبرى:  ؛ تلحـــــــين قـــــــورة

ــــو:  المســــاعد > ــــو النزان ــــاج.  < أمبرت حســــن :  إخــــراج.  آســــيا:  إنت
  . اإلمام

ــــا حلمــــى فــــاتن حمامــــة ــــاخر :  و.  ¤:  فــــى.  ، ثري فــــاخر محمــــد ف
باالشــــــتراك .  ، محمــــــد علــــــوان ، نجمــــــة إبــــــراهيم ] فــــــاخر فــــــاخر [ـ  

، ريــــاض  ، عزيــــزة حلمــــى ، صــــالح منصــــور عبــــد العزيــــز أحمــــد:  مــــع
، نعيمـــــــــة  ، زكـــــــــى إبـــــــــراهيم ، عبـــــــــد المـــــــــنعم إســــــــماعيل القصــــــــبجى
نبيـــــــل :  جـــــــه الجديـــــــد؛ والو  زوزو محمـــــــد:  والراقصـــــــة <؛  الصـــــــغير
  . > األلفى

.  ميلودرامــــــــا أجيــــــــال فاقعــــــــة حــــــــول فتــــــــاتين تتالطمهمــــــــا األقــــــــدار
، وتشــــتغل الثانيــــة فــــى  ُتخطــــف األولــــى وُتجبــــر علــــى امتهــــان التســــول

لحظـــــات .  أنـــــت تعلـــــم أنهمـــــا ســـــيلتقيان يومـــــا مـــــا.  مشـــــغل للخياطـــــة
ـــــرة حـــــول مـــــدى .  مـــــوثرة متعـــــددة علـــــى أى حـــــال ـــــروى أســـــاطير كثي ت

ـــــة مـــــن واحـــــدة حـــــدث  اإلنتـــــاجصـــــفرية هـــــذا  ـــــذى يـــــأتى للمفارق ، وال
ــــر منتجــــى الســــينما المصــــرية ســــخاء ــــك مــــن أكث .  وأصــــبحت بعــــد ذل

  . الخطأ النحوى فى العنوان ليس مسئوليتنا
   ٢/١يحبنى من فى األعالى 

Somebody Up There Likes Me 
  تلوين/   ق أأ ١١٣)   ت  ( ١٩٥٦أميركا 

Metro Goldwyn Mayer. S: Ernest Lehman; >Based on the 
Autobiography of Rocky Grazian.< W With Rowlan Barber. 
M: Bronislau Kaper.; ↓Song Somebody Up There Likes Me 
Lyr: Sammy Cohn. Somebody up There Likes Me Sung by 
Perry Coma. DPh: Joseph Rutteuberg, A.S.C.; AD: Cedric 
Gibbons and Malcolm Brown; SD: Edwin B. Willis, Keogh 
Gleason.; SpFx: Warren Newcombe. E: Albert Akst, 
A.C.E.;  RecSup: Dr. Wesley C. Miller; AstD: Robert 
Saunders; MUp Created: William Tuttle; TechnicalAdvisor: 
Johnny Andrisano. AscP: James E. Neweon. P: Charles 
Schnee. D: Robert Wise. 

Paul Newman, Pier Angeli. Everett Sloane, Eileen 
Heckart, Sal Mineo, Harold J. Stone. Joseph Buloff, Sammy 
White, Arch Johson, Robert Lieb, Theodore Newton. 
ـــــانو مـــــن لـــــص صـــــغير وبلطجـــــى  قصـــــة حيـــــاة المالكـــــم روكـــــى جرازي

عـــالم فـــى الـــوزن المتوســـط ، إلـــى بطولـــة ال وســـجين مـــن قـــاع نيـــو يـــورك
فــــــى نفــــــس الوقــــــت هــــــو رحلــــــة تدريجيــــــة جــــــدا فــــــى تهــــــذيب ســــــلوك 

.  ، أكبــــر خطــــورة فيهــــا أن أحبتــــه فتــــاة رقيقــــة فأحبهــــا وتزوجــــا إنســــان
الحبكــــــــة األساســــــــية أن ماضــــــــيه أصــــــــبح يهــــــــدد مســــــــتقبله بتعرضــــــــه 

، ويكـــــــاد يقـــــــرر  ، وشـــــــطبه لالبتـــــــزاز والتســـــــتر علـــــــى محاولـــــــة رشـــــــوة
وة الخيـــــرة وهـــــى المبـــــاراة التـــــى اســـــتعاد العـــــودة لإلجـــــرام قبـــــل الخطـــــ

ــــــة.  فيهــــــا اللقــــــب ــــــة مغرق ــــــا إجتماعي ــــــر منهــــــا درامــــــا عــــــن  درام ، أكث
قويـــــــة وفعالـــــــة وپـــــــول نيومـــــــان مقنـــــــع رغـــــــم أن ال يبـــــــدو .  المالكمـــــــة

، ومـــــــن القيمـــــــة الخاصـــــــة لهـــــــا أن سلســـــــلة  مناســـــــبا للوهلـــــــة األولـــــــى
  . الشهيرة أخذت منها الكثير”  روكى “

   ٢/١يحيا الحب 
  ق أأ ١٣٥)  س/ ت /  السبكى ( ١٩٣٨مصر 
  . محمد كريم:  إخراج

، زوزو  ، محمــــد عبــــد القــــدوس ، ليلــــى مــــراد محمــــد عبــــد الوهــــاب
  . ، عبد الوارث عسر ماضى

، لكــــــن  موظـــــف البنـــــك الــــــذى يحـــــب جارتـــــه ابنــــــة شـــــقيقة مـــــديره
خالهــــا الــــذى .  تشــــتعل الغيــــرة فــــى قلبهــــا حــــين يــــرتبط بعالقــــة أخــــرى

،  ) عبـــــد القـــــدوس فـــــى دور طريـــــف حقـــــا محمـــــد (’  مامـــــا ‘تـــــدعوه 
ـــــه ـــــالالزم العـــــادة الحـــــب األصـــــلى لمجاري ـــــام ب ـــــولى القي ـــــديا .  يت كومي

  . ، لكن ليس لألجيال الجديدة غنائية مقبولة بشكل عام

  
  : يا دنيا يا غرامى

لم يتسامح مع ما يمس المبادئ التحررية السابقة للمجتمع  ‘
  ’ !  المصرى

   ٢/١اليد 
The Hand 

  ق م ١٠٥)  إى إتش إى  ( ١٩٨١ أميركا
[Warner Bros.] Orion. [Edward R. Pressman; Ixtlan]. C: 

Barbra Claman, BCI. MComp: James Horner. E: Richard 
Marks. PD: John Michael Riva. DPh: King Baggot. ExcP: 
Clark L. Paylow. Based upon the B The Lizard’s Tail: Marc 
Brandel. S: Oliver Stone. P: Edward R. Pressman. D: Oliver 
Stone.  ↑ Thanks to SpMUpCnslts: Stan Winston, Tom 
Burman. SpVFx: Carlo Rambaldi. 

<Michael Caine.> Andrea Marcovicci. Annie McEnroe. 
Bruce McGill. Viveca Lindfors. Rosemary Murphy. Intrd: 
Mara Hobel.  ↑ Pat Corley, Nicholas Normann, Ed 
Marshall, Charles Fleischer, John Stinson, Richard Altman, 
Sparky Watt, Tracey Walter, Brian Kenneth Hume, Lora 
Pearson, Oliver Stone, Jack Evans, Scott Evans, Randy 
Evans, Patrick Evans. 

، وينتقــــــل مــــــن  رســــــام مجــــــالت كــــــارتوون يفقــــــد يــــــده فــــــى حــــــادث
ــــــا ــــــدريس فــــــى كاليفورني ــــــة.  فـــــــيرمونت للت ــــــزال حي ــــــد ال ت ــــــدأ  الي ، وتب

بــــــــاتالف مخطوطــــــــات القصــــــــص الجديــــــــدة التــــــــى ال توافــــــــق أفكــــــــار 
أغاظـــــه فــــى الشــــارع ثـــــم )  ســــتون نفســــه (، ثــــم قتــــل متشـــــرد  البطــــل

ـــــــه  ـــــــن أصـــــــدقائه وزوجت ـــــــه م ـــــــتقم ل ـــــــل وكأنهـــــــا تن ـــــــوالى جـــــــرائم القت تت
ــــه فــــيلم عــــن رعــــب يــــد طليقــــ.  إلــــخ… ة تتــــرجم غضــــبك الــــداخلى إن

الســـؤال الحقيقـــى هـــى مـــاذا يحـــدث . إلـــى فعـــل فـــورى حاســـم عنيـــف 
فكـــــرة رعـــــب حقـــــة فـــــى فـــــيلم !  ؟ لـــــو أصـــــبحت غاضـــــبا مـــــن نفســـــك

مــــــــؤثرات اليـــــــــد .  ، لســــــــتون فــــــــى بداياتــــــــه خيــــــــالى صــــــــغير نســــــــبيا
ـــــذى صـــــنع مجـــــد ـــــدى ال ـــــام المحـــــدودة نفـــــذها كـــــارلو رامبال ـــــى الع ه ف

ــــى ــــالى بتصــــميم إى ت ــــا ســــيد ا الت ــــادم ســــتان وينســــتون ، أم ــــق الق لتنمي
لـــــــــه ولزميلـــــــــه بيرمـــــــــان  ’  شـــــــــكر ‘فيحظـــــــــى هنـــــــــا بمجـــــــــرد ائتمـــــــــان 

  . كمستشارين لمؤثرات التنميق الخاصة
  اليد المدمرة 

Body Parts 
  ق م ٨٨)  إى فـى سى  ( ١٩٩١أميركا 
راجــــــــــــل بــــــــــــيلم  “:  *؛ ف ” المشــــــــــــاغبون فــــــــــــى خطــــــــــــر “:   ف
  . ” نفسه

Paramount. C: Fern Champion, C.S.A., Dori Zuckerman. 
M: Loek Dikker. Co-P: Jack E. Freedman and Patricia 
Herskovic. CD: Lynda Kemp. AscP: Michael Sheen. E: 
Anthony Redman, A.C.E. PD: Bill Brodie. DPh: Theo Van 
deSande. ExcP: Michael MaDonald. ScreenSt: Patricia 
Herskovic & Joyce Taylor. S: Eric Red and Norman Snider. 
P: Frank Mancuso, Jr. D: Eric Red. [UC: Inspired by the N 
Choice Cuts: Thomas Narcejac and Pierre Boileau]. 

Jeff Fahey. ¤. Lindsay Duncan. Zakes Mokae. Kim 
Delaney. Peter Murnik, Paul Benvictor. And Brad Dourif. 

أطــــراف ســــفاح تــــم أعدامــــه حــــديثا لثالثــــة مصــــابين فــــى  طبيبــــة تنقــــل
، والســـــــاقين  ، وآخـــــــر لرســـــــام ذراع ألســـــــتاذ علـــــــم نفــــــس:  حــــــوادث

ــــــانى األول مــــــن الكــــــوابيس ويتحــــــول .  لالعــــــب كــــــرة ســــــلة بينمــــــا يع
صـــــور مـــــن حيـــــاة  (، ينـــــتج الثـــــانى لوحـــــات بارعـــــة ألول مـــــرة  للعنـــــف
وهلـــــة ، وال يحـــــدث تغييـــــر فـــــى حيـــــاة الثالـــــث يبـــــدو هـــــذا ل ) الســـــفاح

، حتـــــــى تبـــــــدأ حبكـــــــة تجميـــــــع  انعكـــــــاس ألهتمامـــــــات كـــــــل شـــــــخص
،  ألطرافـــــه الســـــابقة لتجميعهـــــا)  رأســـــه علـــــى جســـــد آخـــــر (الســـــفاح 

ــــــة ــــــه الطبيب ــــــت تســــــعى ل ــــــذى كان .  فهــــــذا هــــــو التحــــــدى الحقيقــــــى ال
ـــــــة للفرنســـــــيين صـــــــاحبى  (المـــــــادة  ـــــــة ‘المســـــــتوحاة مـــــــن رواي ’  دوام

ــــــــة لصــــــــنع فــــــــيلم بعظمــــــــة )  هيتشــــــــكوك مش الرجــــــــل المــــــــنك “كافي



٣٩٥  

ـــه فـــى ”  العجيـــب ـــأمالت البطـــل عـــن وحدت ـــه فعـــال حافـــل بت خاصـــة وأن
لكــــن ذلــــك أفســــدته .  مذكراتــــه وعــــن أيــــن يكمــــن الشــــر فــــى اإلنســــان

ـــــاول ـــــيلم  الســـــطحية النســـــيبة للتن ـــــى ف ـــــر إل ـــــه األخي ـــــى ثلث ـــــه ف ، وتحول
  . مطاردات وقتل مألوف خالى من األسلوبية

 ٢/١حياة وآالم السيد المسيح —يسوع 
  

Jesus 
  ] العربية إضفاء  [ق م  ١١٧)    ف  ( ١٩٧٩ركا أمي

Aka: The Public Life of Jesus (OfficialScreenTitle; never 
used elsewhere). 

[Warner Bros.] Genesis Project [Inspirational Film 
Distributors; Here’s Life] A Documentary taken entirely 
from the Gospel of Luke Chapters 3-24.  Biblical text 
based upon The Good News Bible (The Bible in Toady’s 
English Version) by Permission of American Bible Society, 
and the Authorized King James Version. Stills reproduced 
by kind permission of National Aeronautics and Space 
Administration -[NASA]. [UC: P: John Heyman; D: Peter 
Sykes, John Krish]. 

[UC: Brian Deacon, Rivka Noiman, Yossef Shiloah, Niko 
Nitai, Gadi Roi, David Goldberg.  Narrated: Alexander 
Scourby]. 

رسميا يعتبـــــره ـ  ســـــرد حرفـــــى مباشـــــر بالتمثيـــــل لكـــــن بـــــدون حـــــوار 
لـــــك ربمـــــا لمجـــــرد أن شـــــريط الصـــــوت يقـــــرا صـــــانعوه فيلمـــــا وثائقيـــــا ذ

ـــق كـــل ذلـــك لألســـف جـــاء علـــى .  مـــن المخطوطـــة بـــال تعـــديل أو تعلي
ـــــة ومتعـــــة المشـــــاهدة  ـــــد فـــــى  (حســـــاب القيمـــــة الفني ـــــر أداؤه الجي يعتب

ــــــه ــــــر ل ــــــع وارن ــــــذى يرجــــــع نســــــبيا لتوزي ــــــذاكر وال ، شــــــيئا  صــــــندوق الت
حيــــاة .  ) يســــتحق اعتــــزاز أصــــحابه بــــه وهــــم مؤسســــات دينيــــة محضــــة

يح تـــــروى هنـــــا طبقـــــا إلنجيـــــل لوقـــــا أحـــــد أكثـــــر األناجيـــــل قربـــــا المســـــ
.  للســـــــرد التـــــــاريخى أكثـــــــر منـــــــه الـــــــدينى أو الالهـــــــوتى أو التنظيـــــــرى

، بعـــــد عـــــامين فقـــــط مـــــن فـــــيلم  التصـــــوير فـــــى المواقـــــع فـــــى إســـــرائيل
انظر ـ  ’  يســـــوع الناصـــــرى ‘زيفريللـــــى فـــــائق اإلنتـــــاج شــــــبه العلمـــــانى 

لــــــق بهــــــذه الخصوصــــــية لــــــم ، والــــــذى فيمــــــا يتع ” مــــــيالد المســــــيح “
ـــــــع األصـــــــلية باعتبارهـــــــا ليســـــــت بالدقـــــــة  ـــــــل تصـــــــويره فـــــــى المواق يقب

فــــــى منتصــــــف التســــــعينيات أصــــــبح الفـــــــيديو يــــــوزع توزيعــــــا !  الكافيــــــة
غيـــــــر تجـــــــارى نســـــــبيا فـــــــى المكتبـــــــات الدينيـــــــة فـــــــى مصـــــــر بعنـــــــوان 

، وبنســــــخة عربيــــــة خالصــــــة تمامــــــا حــــــذفت منهــــــا حتــــــى  ” يســــــوع “
مـــــــــوجزة أصـــــــــال وال تحتـــــــــوى أى التـــــــــى هـــــــــى  (العنـــــــــاوين األصـــــــــلية 

  . ) ائتمانات
   ٢/١يمهل وال يهمل 

  ق م ١١٠)   س/  الدقى ( ١٩٧٩مصر 
ــــــــة العامــــــــة للســــــــينما [ ســــــــيناريو .  أفــــــــالم محمــــــــد البهــــــــى]  الهيئ

:  منــــاظر.  فــــؤاد الظــــاهرى:  موســــيقى.  محمــــد أبــــو يوســــف:  وحــــوار
:  مـــــــدير التصـــــــوير.  محمـــــــد البهـــــــى:  مونتـــــــاچ.  مـــــــاهر عبـــــــد النـــــــور

  . حسن حافظ:  إخراج.  نصرمحسن 
،  ، مـــريم فخـــر الـــدين ، فريـــد شـــوقى ، ميرفـــت أمـــين نـــور الشـــريف
، عبـــــــد الـــــــرحيم  ، مجـــــــدى وهبـــــــة ، ليلـــــــى حمـــــــادة صـــــــالح منصـــــــور

  . ، محمود القلعاوى ، على الشريف الزرقانى
، تــــروى بشــــكل مبــــالغ لكــــن ال يخلــــو مــــن بعــــض  ميلودرامــــا معقــــدة

، حيــــث يقتــــل  بــــين شــــابين ، األحــــداث المحيطــــة بقصــــة حــــب اإلثــــارة
، والـــــد الشـــــاب الـــــذى اكتشـــــف  والـــــد الفتـــــاة تـــــاجر العقـــــاقير الخفـــــى

، ومفارقــــات  يخطــــب البطــــل البطلــــة.  العقــــاقير مخبــــأة فــــى محاصــــيله
  . مركبة تصل للذروة باعتقاد الثانية أنه قتل والدها

   ينابيع الشمس 
Fountains of the Sun 

  ] وثائقى [ق م  ٨٣)   س ( ١٩٧٠مصر 
General Film Organization. S and D: John Feeney. DPh: 

Hassan Telmissany. MComp: Eldon Rathurn. Played: The 
Cairo Symphony Orchestra. Sd: Ron Alexander. CameraOp: 
Ismail Gamal. PMgs: Abdul-Hamid Saied, Abdul-Hamid 
Ghoneim. 

Narration: Barry Morse. 
ــــةالنســــخة الع ــــد :  ترجمــــة الحكــــى:  بــــدون ائتمــــان : [ ربي ملــــك عب

  . ] العزيز
، بــــل  لــــم تصــــنع مصــــر فيلمــــا وثائقيــــا بهــــذا الطــــول والضــــخامة أبــــدا

ـــــائقى .  ربمـــــا لـــــم تصـــــنع فيلمـــــا بهـــــذا االبـــــداع قـــــط أضـــــخم إنتـــــاج وث
ســــنوات منــــذ  ٦، اســــتغرق اعــــداده وتصــــويره  ، وأطولهــــا زمنــــا مصــــرى

ــــرواد العــــالميين انتــــدب الموجــــه وهــــو تلميــــذ چــــون جريرســــو  ن أحــــد ال
المركـــــــز  ‘للســـــــينما الوثائقيـــــــة مـــــــن كنـــــــدا لإلشـــــــراف علـــــــى تأســـــــيس 

، فتولــــــدت مــــــن خــــــالل ذلــــــك فكــــــرة  ’ القــــــومى لألفــــــالم التســــــجيلية
ـــــــيلم ـــــــدعم .  هـــــــذا الف ـــــــع ومشـــــــوق وم ـــــــيلم إجمـــــــاال حـــــــديث ممت الف

ــــــــادر ــــــــائقى الن ــــــــاة والحضــــــــارة  بالتصــــــــوير الوث ، لكافــــــــة مظــــــــاهر الحي
، مـــع ربـــط مباشـــر  نـــة وحتـــى الـــزمن المعاصـــرالمصـــرية منـــذ أيـــام الفراع

ـــين نهـــر النيـــل ـــين هـــذه المظـــاهر وب ،  نـــص فـــائق البراعـــة واإلحكـــام.  ب
، يتواكــــب مــــع شــــريط  بكــــل ســــحر الخيــــال واللغــــة والعاطفــــة والتــــاريخ

ــــل ــــاريخ الني ــــروى ت ــــادر لي ــــة وكــــل  صــــور ن ــــى أعــــين الفراعن ، ومجــــده ف
ف ، إلــــــــى اكتشــــــــاف أعظــــــــم لغــــــــز حيــــــــر البشــــــــرية آلال مــــــــن تالهــــــــم

، لغــــز منابعــــه التــــى تــــأتى مــــن قمــــم ثلجيــــة شــــاهقة فــــى قلــــب  الســــنين
، حتــــى ينتهــــى  خــــط األســــتواء نفســــه تخفيهــــا دومــــا الســــحب الداكنــــة

ـــــل ـــــل الرحي ـــــة قب ـــــة نوبي ـــــى آخـــــر ليل ـــــة ف ، وآخـــــر  بأشـــــجان آخـــــر أغني
، والتــــى صـــــورها  ، وآخــــر احتفـــــال بوفــــاء النيـــــل فــــى القـــــاهرة فيضــــان

ــــة هــــى األ ــــداالفــــيلم كلهــــا كحــــوادث تاريخي ــــرة مــــن نوعهــــا أب ــــه .  خي إن
،  عمــــل فــــذ إلنســــان جــــاء لمصــــر للعمــــل موظفــــا لحســــاب حكومتهــــا

ورغـــم كـــل مـــا عانـــاه بقـــى فيهـــا كـــل عمـــره مســـحورا بمجـــدها وتاريخهـــا 
، ثــــم كــــرس بقيــــة عمــــره  صــــنع فيلمــــا ثانيــــا عــــن النوبــــة (وجـــالل نيلهــــا 

المخجــــل حقــــا أنــــه فــــيلم .  ) مصــــورا فوتوجرافيــــا آلثــــار ومعــــالم مصــــر
ـــر  ، بعـــد أن حفظتـــه أضـــابير القطـــاع العـــام الحكـــومى  ه العـــالم قـــطلـــم ي

، واعتبـــــرت معامـــــل أوروپـــــا نســـــخته الســـــالبة بـــــال صـــــاحب  إلـــــى األبـــــد
، أو حتـــى لمـــن  ، وال يكـــاد يعـــرف أحـــد مـــاذا فعلـــوا بهـــا يســـأل عنهـــا

ـــرويج !  آلـــت حوزتهـــا أصـــال ـــدر االســـتثمار المهـــدر فـــى الت ـــا ق دع جانب
غإلفــــالاج .  ثــــل هــــذه الجــــودةالســــياحى لمصــــر مــــن خــــالل فــــيلم بم

ـــة فلـــم تعـــرض إال  فـــى مصـــر كـــان للنســـخة األصـــلية أمـــا النســـخة العربي
، وإن كــــان الحكــــى المتــــرجم فيهــــا يعــــد قطعــــة أدبيــــة رائعــــة مــــن  نــــادرا

  . الشاعرة ملك عبد العزيز
  يوسف وزينب 

Youssif and Zeineb 
  ق م ١٢٣)  س/    ف ( ١٩٨٨ المالديف
محمــــد :  ؛ مــــع بشــــير الــــديك:  ســــيناريو.  فــــيلم كومپــــانى مالــــديف

مــــــدير .  ناديــــــة شــــــكرى:  مونتــــــاچ.  محمــــــد جميــــــل:  ؛ حــــــوار خــــــان
  . محمد خان:  إنتاج وإخراج.  طارق التلمسانى:  التصوير

، عيشـــــــة  ، محمـــــــد عاصـــــــف ، مـــــــريم رشـــــــيدة فـــــــاروق الفيشـــــــاوى
ـــــــزار رشـــــــيدة ـــــــوى ، محمـــــــد ني ـــــــى عل ـــــــدقن ، ليل ـــــــق ال ، إنعـــــــام  ، توفي
،  ، عنايـــــات صـــــالح ، طـــــارق منـــــدور المـــــنعم ، عثمـــــان عبـــــد سالوســـــة

  . مجدى أحمد على
،   التجربــــــة األولــــــى لمصــــــريين فــــــى عمــــــل فــــــيلم بجــــــزر المالــــــديف
،  تميــــزت بقــــدرة محمــــد خــــان علــــى خلــــق التفاصــــيل والجــــو الخــــاص

، لكــــــن يعيبهــــــا الطــــــول  مــــــع تصــــــوير جيــــــد مــــــن طــــــارق التلمســــــانى
 قصـــــــة مـــــــدرس.  ، وعـــــــدم تبلـــــــور الصـــــــراع أو الشخصـــــــيات الزائـــــــد

، فـــــإذا بهـــــا أشـــــد فقـــــرا فيزيـــــد   مصـــــرى يـــــذهب للعمـــــل بالمالـــــديف
، ويصـــــادف  ، حتـــــى يقـــــع فـــــى حـــــب فتـــــاة مـــــن هنـــــاك ســـــخطا وحـــــدة

الحـــــــوار خلـــــــيط مـــــــن العربيـــــــة واإلنجليزيـــــــة .  المعارضـــــــات التقليديـــــــة
  . واللغة المحلية

  يوم األحد الدامى 
  ق أأ ١٠٠)   س ( ١٩٧٥مصر 

ــــاس.  المتحــــدة للســــينما ــــد الحــــى  حلمــــى رءوف:  القصــــة اقتب ، عب
جــــــالل :  مونتــــــاچ.  عبــــــد الحــــــى أديــــــب:  ســــــيناريو وحــــــوار.  أديــــــب

الموســــــــيقى .  مــــــــاهر عبــــــــد النــــــــور:  مهنــــــــدس المنــــــــاظر.  مصــــــــطفى
ــــــدير التصــــــوير.  طــــــارق شــــــرارة:  التصــــــويرية ــــــرزوق:  م .  رمســــــيس م

  . نيازى مصطفى:  إخراج
ــــــور الشــــــريف ، ميرفــــــت أمــــــين رشــــــدى أباظــــــة ،  ، زهــــــرة العــــــال ، ن

  . ، على الشريف ، رشوان توفيق ىعماد حمد
ثالثــــــــة مســــــــاجين هــــــــاربون يقتحمــــــــون فـــــــــيلال ويأخــــــــذون ســــــــكانها 

ـــــب رشـــــدى .  رهـــــائن ـــــه قاســـــى القل ـــــور الشـــــريف ألخي ـــــل ن ـــــة قت النهاي
  . دراما نشاط ركيكة.  أباظة

  
  :  البيت األبيض يتبخر

  ’ ! تقنيات جبارة يبدو البشر حشرات قزمية أمامها ‘
  ☺  ٢/١يوم االستقالل 

Independence Day 
  ق م ١٤٥)   س/  مور  ( ١٩٩٦أميركا 
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ـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــائق وفجـــــــــــــــــائى لثيمـــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــزاة الفضـــــــــــــــــائيين  إحي

فــــــــــــى الخيــــــــــــال العلمــــــــــــى  ، الرئيســــــــــــة اإلصرارـ  سبقـ  معـ  العدوانيين
الصــــــورة  (’  حــــــرب العــــــوالم ‘اقتــــــراب خــــــاص مــــــن .  للخمســــــينيات

ـــــيلم  ـــــز وف ـــــة ويلل ـــــة كمـــــا رواي ـــــات فضـــــائية نهمـــــة   ١٩٥٣المحوري كائن
ــــــدو البشــــــر حشــــــرات  ــــــارة يب ــــــات جب ــــــة بتقني لمــــــوارد الكواكــــــب قادم

هنــــــا هــــــى مــــــن الضــــــخامة بحيــــــث نــــــرى كــــــل مــــــدننا .  قزميــــــة أمامهــــــا
ة لهــــب مــــن أطبــــاق طــــائرة رابضــــة العمالقــــة تتبخــــر فــــى لحظــــات بطلقــــ

،  ) أعظم المشــــاهد إذهــــاال بصــــرياـ   مــــيال ١٥فوقهــــا قطــــر كــــل منهــــا 
، الـــــذى ينفـــــرد وســـــط إحـــــاالت  لـــــوايز”  يـــــوم توقفـــــت األرض “ومـــــن 

بــــل وضــــروب ســــينمائية ال حصــــر لهــــا تــــم تجميعهــــا هنــــا بوجــــود لقطــــة 
ــــه  ــــب  (أصــــلية من ــــدوم الفضــــائيين فانتظــــارهم المري ــــدرامى ق ــــب ال القال

االخـــــتالف .  ) ، تمهيـــــدا لشـــــىء رهيـــــب مـــــا طويـــــل المثيـــــر للهلـــــعال
، إذ خصـــــص  الـــــرئيس أن التصـــــعيدات قـــــادت لنهايـــــة صـــــدامية كبـــــرى

ــــــــث لألحــــــــداث  ــــــــوم الثال ــــــــو ٤ (الي لمعركــــــــة هجــــــــوم الفرصــــــــة )  يولي
ــــــدول األرض  ــــــة ل ــــــى مــــــن األســــــلحة الجوي ــــــرة المضــــــاد بمــــــا تبق األخي

الفـــيلم موســـوعة هنـــا يصـــبح .  ) ! بمـــا فيهـــا فرقـــاء الشـــرق األوســـط (
ــــــة :  لكــــــل الفضــــــائل اإلنســــــانية  ـ  پوللمانـ  الــــــرئيس األميركــــــى  (البطول

 ـ  كويدـ  ، طيــــار آخــــر ســــكير كهــــل  يقــــود الهجــــوم بنفســــه كطيــــار ســــابق

يختــــرق بشــــجاعة انتحاريــــة الطبــــق بطائرتــــه التــــى تحمــــل آخــــر صــــاروخ 
المرونــــــة البدنيــــــة المتميــــــزة للكــــــائن البشــــــرى .  ) تبقــــــى فــــــى الهجــــــوم

عـــــــة المنـــــــاورة شـــــــبه الراقصـــــــة لـــــــدى الطيـــــــار المقاتـــــــل األميركـــــــى وبرا
ــــادة األولــــى  ــــذى  (الوحيــــد النــــاجى مــــن معركــــة اإلب ســــميث األســــمر ال

رفضــــــــته الناســــــــا ويرمــــــــز أيضــــــــا لإلنســــــــان ككــــــــائن عــــــــاطفى حســــــــى 
الـــــــذى يقتــــــرب مـــــــن الفهلـــــــوة  (الـــــــذكاء غيــــــر التقليـــــــدى .  ) عاشــــــق

قـــــــــــرى ، لفنــــــــــى االتصـــــــــــاالت العب ) بــــــــــالتعريف المصـــــــــــرى للـــــــــــذكاء
الــــــذى شـــــــاركه فــــــى الــــــذهاب المخـــــــادع )  جولــــــدبلوم (’  الفاشــــــل ‘

ــــــة فــــــى الفضــــــاء  (للســــــفينة األم  ــــــزال قابع ــــــا وال ت ــــــع قمرن حجمهــــــا رب
أشـــــد  (، لـــــزرع فيـــــروس فــــى شـــــفرتهم االتصـــــالية  ) الخــــارجى لـــــألرض

، لكــــن هــــذه األمــــور ال  مــــا فــــى الفــــيلم اســــتحالة مــــن الناحيــــة العلميــــة
ا روح األخـــــوة والحمـــــاس واإليثـــــار وأخيـــــر .  ) تهـــــم أحـــــدا فـــــى العـــــادة

، وقائـــــدتها هنـــــا الراقصـــــة العاريـــــة الملونـــــة  ) أو بالمصـــــرية الجدعنـــــة (
’  اإلنســــانية ‘األهــــم أنــــه رغــــم هــــذه المحصــــلة .  ) فــــوكس (ياســــمين 

ـــــــــة ، تظـــــــــل صـــــــــورة الهشاشـــــــــة المطلقـــــــــة لكوكـــــــــب األرض  االحتفالي
وســـــكانه الجهلـــــة المغـــــرورين هـــــى مـــــا يخـــــيم عليـــــك بعـــــد زوال األثـــــر 

ـــــة  ـــــة للنهاي ـــــك االنفعـــــاالت التهليلي ـــــة “المباشـــــر لتل ”  حـــــرب الكواكبي
ــــدمير ــــأثير الجســــيم لمشــــاهد الت ــــن الت ــــت م ــــى ُيشــــك أنهــــا عادل .  والت

، أغلــــب تلــــك  ممـــا يعــــزز ذلــــك الشـــعور المقــــبض فــــى عقولنـــا الباطنــــة
ـــــز اإلحـــــاالت الســـــينمائية ، أو للقطـــــات  ، وال ســـــيما لتشـــــاؤميات ويلل

ــــــن فيلمــــــى   ــــــك وحــــــوارات بعينهــــــا م ــــــور ســــــترينچالف “كووبري ”   دكت
، أو اســــــتقاء تصــــــميم المخلوقــــــات  ” أوديســــــا الفضــــــاء:  ٢٠٠١ “و

، الــــذى بــــرهن مــــن جديــــد أنــــه  ” وحــــش الفضــــاء “مــــن فــــيلم ســــكوت 
الفــــــيلم الــــــذى صــــــاغ أغلــــــب تصــــــوراتنا المعاصــــــرة لكائنــــــات الفضــــــاء 

ـــك ـــات أفـــالم ســـپييلبيرج  فائقـــة الفت ـــر توقعـــا مـــن كائن ـــى باتـــت أكث ، الت
إنــــه فــــيلم مــــن نفــــس الطــــاقم األلمــــانى .  ة هنــــا بطــــرق متنوعــــةالمهجــــو 

ـــــــ ، لكــــــن المشــــــابه فــــــى  األصــــــغر والمباشــــــر نســــــبيا”  ســــــتارجيت “ ل
، ليفســـــر تلـــــك  ربمـــــا امتـــــد منـــــه ولعهـــــم بمصـــــر (حصـــــيلته الشـــــعورية 

، ولعلهــــــا أهــــــم مــــــن مجــــــرد  اإلحــــــاالت أعــــــاله للشخصــــــية المصــــــرية
فوقهــــــا أحــــــد  ظهــــــور األهرامــــــات خالــــــدة فــــــى النهايــــــة بينمــــــا يتفجــــــر

ســـــــينما :  إجمـــــــاال هـــــــو تحيـــــــة عمالقـــــــة لثالثـــــــة أشـــــــياء.  ) األطبـــــــاق
ـــــة .  الخيـــــال العلمـــــى وال ســـــيما بارانويـــــات الخمســـــينيات تـــــاريخ التقني

ـــد  ـــاءة عاليـــة العـــودة لالتصـــال بشـــفرة مـــورس تبـــرهن عـــن (المجي .  كف
ــــه  ــــا العشــــرين وتقنيات ــــى صــــنعت قرنن ــــا الت ـــــادا وكاليفورني صــــحراوات نيف

هـــى المكـــان الـــذى يلجـــأ إليـــه  ـ  ! الخمســـينيات هـــى األبـــرز مرة أخـــرىـ  
ــــــة ــــــرئيس األميركــــــى لتنظــــــيم المقاوم ــــــث يوجــــــد أيضــــــا مركــــــز  ال ، وحي

أبحــــــــاث ســــــــرى عريــــــــق حــــــــول تلــــــــك الكائنــــــــات التــــــــى ســــــــبق لهــــــــا 
وثالثــــا هــــو تحيــــة للتــــاريخ .  ) واســــتطلعت الكوكــــب فــــى الخمســــينيات

ــــذ االســــتقالل خــــاص   ، وللخمســــينيات علــــى نحــــو األميركــــى ككــــل من
ـــــــاء والنقـــــــاء األخالقـــــــى ، ممثلـــــــة فـــــــى   كـــــــذروة لقـــــــيم المغـــــــامرة والبن

ــــد ــــرش  الريفــــى الخشــــن خــــريج فـــــييتنام كوي ــــدبلوم (، وهي ــــد جول )  وال
ـــــة المكافحـــــة ـــــة الوســـــطى المثقف ـــــز الطبق ـــــوركى رم ـــــو ي .  اليهـــــودى الني

ـــــالم الخيـــــال العلمـــــى كثافـــــة  ـــــن أكثـــــر أف ـــــه واحـــــدا م كـــــل هـــــذا يجعل
ـــــة ، ورغـــــم  حيته وصـــــخبه فـــــى الظـــــاهروســـــط’  بائيتـــــه ‘، رغـــــم  وحيوي

ـــــبالد  ـــــه التـــــى عرضـــــته لنقـــــد الذع فـــــى ال لمســـــات التـــــدين الطفيفـــــة في
أول .  المتقدمــــــة باعتبارهــــــا شــــــيئا غيــــــر مقبــــــول فــــــى األفــــــالم العلميــــــة

ال يقاربــــه فــــى كــــل هــــذه (   نجــــاح ســــاحق لفــــوكس منــــذ ثالثيــــة النجــــوم
ــــــرة ســــــوى  ــــــت ‘الفت ، رغــــــم أنــــــه منــــــتج  ) فقــــــط’  وحــــــدى فــــــى البي

وبمـــــؤثرات ترســـــيم حاســـــوبى  مليـــــون دوالر فقـــــط ٧١يـــــة نحـــــو بميزان
:  أرقــــام قياســــية أخــــرى.  ، لكــــن النتيجــــة مبهــــرة بمــــا يكفــــى اقتصــــادية

أول :  وبمناســـــــبة مصـــــــر!  لقطـــــــات المـــــــؤثرات تخطـــــــت الــــــــخمسمائة
  ! فيلم أجنبى يعرض إطالقا بأربع نسخ فيها

AA: VFx (Engel, Smith, Pinney, Viskocil). 
AAN: Sd (Chris Carpenter, Bill W. Benton, Bob Beemer, 

Jeff Wexler). 

    ٢/١المومياء :   يوم أن تحصى السنين
The Night of Counting the Years 

  ق م ١٢٠)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٧٢مصر 
  . ” المومياء “:  المطبوعات ومواد الدعاية

ــــــــــاج ]  المؤسســــــــــة المصــــــــــرية العامــــــــــة للســــــــــينما [ القــــــــــاهرة لإلنت
ــــــس.  نمائىالســــــي ــــــد الســــــالم:  تصــــــميم المالب ــــــدس .  شــــــادى عب مهن

، عــــــالء  شــــــادى عبــــــد الســــــالم:  حــــــوار.  صــــــالح مرعــــــى:  المنــــــاظر
ـــــــديب ـــــــدس:  ؛ تســـــــجيل الصـــــــوت ال ـــــــور:  المهن ـــــــد الن .  نصـــــــرى عب

ــــال:  مونتــــاچ.  مــــاريو ناشــــيمبينى:  الموســــيقى مــــدير .  كمــــال أبــــو الع
شــــــادى :  قصـــــة وســـــيناريو إخـــــراج.  عبـــــد العزيـــــز فهمــــــى:  التصـــــوير

  . عبد السالم
عبــــد المــــنعم أبــــو الفتــــوح .  ونيسـ  أحمــــد مرعــــى :  قبيلــــة الحربــــات

ــــد الحــــق  العمـ   ــــد العظــــيم عب .  األخـ  ، أحمــــد حجــــازى  القريبـ  ، عب
ـــــــل .  األمـ  زوزو حمـــــــدى الحكـــــــيم  ـــــــم األولـ  أحمـــــــد خلي ،  ابن الع

م ابن العــــــ  ، محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن  ابن العـــــم الثـــــانىـ  حلمـــــى هاللـــــى 
، محمــــد خيــــرى  البدوى بــــكـ  أحمــــد عنــــان :  أفنديــــة اآلثــــار.  الثالـــث

ـــــور :  تجـــــار اآلثـــــار.  ماسبيروـ  ، جـــــابى كـــــراز  أحمد كمـــــالـ   شـــــفيق ن
ــــه .  أيوبـ  الــــدين  ضــــيفة .  الغريبـ  محمــــد مرشــــد .  مرادـ  محمــــد نبي
  . نادية لطفى فى دور زينة:  الشرف

ــــ ــــذى يســــتحق لقــــب ف ــــد ال ــــى دون أن الفــــيلم المصــــرى الوحي يلم فن
، أو مقارنــــــة مــــــع طوفــــــان  يعنــــــى هــــــذا تهكمــــــا أو اســــــتخفافا بالكلمــــــة

ــــــداع الحــــــر  ــــــف واإلب ــــــة وســــــينما المؤل األفــــــالم المتســــــيبة باســــــم الفني
ــــــز .  إلــــــخ… ــــــد العزي ــــــد الســــــالم وتصــــــوير عب تشــــــكيالت شــــــادى عب

فهمـــــى حققـــــا ذروة التكـــــوين واللـــــون التـــــى لـــــم تتكـــــرر بهـــــذا التفـــــرد 
ل القــــرن تــــروى اكتشــــاف المقبــــرة التــــى قصــــة حقيقيــــة مــــن أوائــــ.  قــــط

ـــــانى  ـــــة مثـــــل رمســـــيس الث تحـــــوى موميـــــاوات عـــــدد مـــــن أعظـــــم الفراعن
الحبكــــة قــــدوم مفــــتش آثــــار .  وتحــــتمس الثــــانى ونحــــو أربعــــين آخــــرين

شــــاب مــــن القــــاهرة إلــــى األقصــــر لتحــــرى بــــدء ظهــــور قطــــع أثريــــة مــــن 
، ويتحـــــدى بالتـــــالى القبيلـــــة التـــــى احتكـــــرت اكتشـــــاف  هـــــذا العصـــــر

ــــــار  ــــــداخلى فــــــى القبيلــــــة .  وســــــرقتهااآلث ــــــة للصــــــراع ال وحبكــــــة متوازي
حشـــــد .  حيــــث يـــــرفض البطـــــل االســـــتمرار فــــى العـــــيش بنهـــــب اآلثـــــار

مــــن الشخصـــــيات الداعمــــة لكـــــل منهـــــا شخصــــيته المتفـــــردة والوجـــــود 
إيقـــاع بطـــىء رصـــين ولغـــة الحـــوار .  الطـــاغى للمثلـــين الـــذين قـــاموا بهـــا

لجـــو الكثيـــف ، وهـــدف كـــل ذلـــك هـــو عمـــق التـــأثير وخلـــق ا فصـــحى
ــــــد مــــــن نوعــــــه ــــــاع بالجمــــــال الشــــــكلى الخــــــاص الفري كــــــان .  ، واإلمت



٣٩٦  

ـــــى تبنـــــى  ـــــر روبيرتـــــو روســـــيللينى دور ملمـــــوس ف لموجـــــه إيطاليـــــا الكبي
فكـــرة الفـــيلم والحفـــز إلنتاجـــه رغـــم أنـــه العمـــل الســـمة األول لموجهـــه 

ـــر أيضـــا بكـــل آســـى ( ـــة فـــى .  ) ! كـــان األخي ـــة  بالجمل عـــروض عالمي
ـــــــا  ـــــــات وتجاري ـــــــر عرضـــــــه الفاشـــــــل فـــــــى مصـــــــر المهرجان تســـــــبق بكثي

١٩٧٥ .  
  يوم بال غد 

  ق أأ ١٣٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٢مصر 
  . بركات:  إخراج.  أفالم فريد األطرش
ــــــد األطــــــرش ــــــدين فري ، زكــــــى  ، زيــــــزى البــــــدراوى ، مــــــريم فخــــــر ال

  . ، أحمد لوكسر ، يوسف فخر الدين رستم
ــــل فــــائق مــــن زكــــى رســــتم موضــــوع درامــــى نفســــى خصــــب ،  ، وتمثي

ــــدين ــــى  والرقيقــــة فخــــر ال ــــف األزجــــال لمغن ــــاة ضــــعيفة مريضــــة تؤل ، فت
، يتعــــرف بهــــا ويقــــع فــــى حبهــــا لكــــن ثمــــة عاطفــــة غريبــــة مــــن  شــــهير

ـــــد .  ابيهـــــا بـــــدأت تظهـــــر نحوهـــــا الضـــــعف التمثيلـــــى كالعـــــادة هـــــو فري
  . األطرش

  اليوم التالى 
The Morning After 

  ق م ١٠٣)   ت/  إى إتش إى  ( ١٩٨٦أميركا 
  . ” المرأة والقاتل المجنون “:  ف

Lorimar Motion Pictures [American FilmWorks]. M: Paul 
Chihara. FE: Joel Goodman. C: Nancy Klopper. CD: Ann 
Roth. PD: Albert Brenner. DPh: Andrzej Bartkowiak. ExcP: 
Faye Schwab. >AscP: Wolfgang Glattes, Lois Bonfiglio.< 
W: James Hicks. P: Bruce Gilbert. D: Sidney Lumet. Solo 
Saxphone Perf: George Howard. 

Jane Fonda. Jeff Bridges. Raul Julia. ¤. Diane Salinger, 
Richard Foronjy, Geoffrey Scott, James ‘Gypsy’ Haake, 
Kathlean Wilhoite, Don Hood, Fran Bennett, Michael 
Flangan, Bruce Vilanch, Michael Prince, Frances Bergen, 
Jose Santana, Bob Minor, George Fisher, Rick Rossevich, 
Laurel Lyle, Kathy Bates, Anne Betancourt, Patti Song, 
Betty Lougaris, Drew Berman, Sam Scarber, Michael Zand, 
Gladys Portugues, Corinna Everson. 

ـــــــيكا  ــــــة واآلن  ـ  صــــــال أليكســــــاندرا ستيرنبيرجنأو أـ  فـيف ــــــة آفل ممثل
ـــة  ـــة والحـــزن  (عـــاهرة راقي ـــدا مـــزيج مـــن الدينامي ـــا چـــين فون ـــة دوم الرائع

بمقتــــل مــــن هــــى ’  الصــــباح التــــالى ‘، تفاجــــأ فــــى  ) والجمــــال المثيــــر
رحلـــــة هــــرب يشـــــاركها فيهـــــا .  ضــــيفته بســـــكين بجوارهـــــا فــــى الفـــــراش
.  ) بريـــــدچز (غـــــامر ، طيـــــب وم تطوعـــــا شـــــرطى ســـــابق وعاطـــــل حاليـــــا

ــــة وايضــــا قاتمــــة وحزينــــة حيــــث كــــال البطلــــين ضــــائع  درامــــا مثيــــرة للغاي
ــــــة قاســــــية ــــــه .  وفاشــــــل فــــــى مدين ــــــا زوجهــــــا المنفصــــــلة عن راؤول چولي

لعشــــــــر ســــــــنوات صــــــــاحب صــــــــالون التجميــــــــل الســــــــاعى لالنضــــــــمام 
ــــة هــــو اإلصــــبع الخفــــى وراء مــــا حــــدث مشــــاهد .  ألرســــتقراطية المدين

ـــــة ـــــوتر متقن ـــــة ، كـــــذا ت هـــــرب وت صـــــوير أجـــــواء الضـــــواحى شـــــبه الخاوي
للـــوس أنچلـــيس ســـواء الفقيـــرة أو الراقيــــة مـــع دراســـة ومـــذاق إجمــــالى 

ابحـــث عـــن  !  خـــاص جـــدا للمدينـــة مـــن موجـــه تخصـــص فـــى نيـــو يـــورك
ســــنوات فــــى دور عــــابر كجــــارة  ٤كــــاثى بيــــتس حــــائزة األوســــكار بعــــد 

  . لمنزل القتيل
AAN: As (Fonda). 

   يوم تحت األرض 
Groundhog Day 

  ق م ١٠٣)  إى فـى سى  ( ١٩٩٣أميركا 
Columbia. C: Howard Feuer. M: George Fenton. CD: 

Jennifer Butler. E: Pembroke J. Herring. PD: David Nichols. 
DPh: John Bailey. ExcP: C. O. Erickson. St: Danny Rubin. 
S: Danny Rubin and Harold Ramis. P: Trevor Albert and 
Harold Ramis. D: Harold Ramis.  ↑ AscP: Whitney 
White, Music Sup: Sharon Boyle. 

Bill Murray. Andie MacDowell. ¤. Chris Elliott. Stephen 
Tobolewsky. Brian Doyle-Murray. Marita Geraghty, Angela 
Paton. Dick Ducommun, Rick Overton, Robin Duke.  ↑ 
Carol Bivins, Willie Garson, Ken Hudson Campbell, Lee 
Podewell, Rod Sell, Tom Milanovich, John Watson Sr., 
Peggy Roeder, Harold Ramis, David Pasquesi, Doc 
Erickson, Sandy Maschmeyer, Leighanne O’Neil. 

فبرايـــــر فـــــى  ٢مـــــذيع تليفــــــزيونى يســـــتيقظ كـــــل صـــــباح ليجـــــده يـــــوم 
،  ، حيـــــث يحتفـــــل بيـــــوم الجراونـــــدهوج ســـــوتونى ببنسلفــــــينيابلـــــدة بنك

ــــة فصــــل الشــــتاء ــــذى يتنبــــأ بنهاي ــــة مربكــــة.  وهــــو الفــــأر ال ،  نعــــم بداي
أن يومـــا بـــال غــــد هـــو المـــوت بعينــــه :  لكـــن بعـــد قليـــل تتبلــــور الفكـــرة

ـــــة  ـــــن العمـــــر ‘أو بالعامي ـــــام مكـــــررة’  ال يحســـــب م .  طالمـــــا كـــــل األي
عملــــــه وعالقتــــــه بالنــــــاس مــــــن هنــــــا يكتشــــــف البطــــــل ضــــــرورة تجويــــــد 

، فضــــال عــــن  هكــــذا يقــــع فــــى حــــب زميلتــــه.  وإســــعادهم ومســــاعدتهم
بمعنـــى آخـــر يتحـــول البطـــل القـــادر علـــى .  عرفـــان الجميـــع وحـــبهم لـــه

ــــاس ــــة كــــل الن ــــؤ بالمســــتقبل ومعرف ــــى إنســــان  التنب ــــى إل ــــن فــــأر غيب ، م
، وكإنهــــا  يــــوم ٢٠اســــتيقاظ فــــى  ٢٠يســــتغرق هــــذا حــــوالى .  حقيقــــى

حـــــــاول .  ينمائى يتحســـــــن مـــــــن مـــــــرة للتاليـــــــةإعـــــــادات لمشـــــــهد ســـــــ
  . ، وستستمع به تأكيدا االندماج مع فكرته وأجوائه السيريالية

 ☺  ٢/١يوم توقفت األرض 
The Day the Earth Stood Still 

  ق أأ ٩٢)   — ( ١٩٥١أميركا 
Twentieth Century Fox. Screen Play: Edmund H. North; 

Based on a St by Harry Bates. M: Bernard Herrmann. DPh: 
Leo Tover. AD: Lyle Wheeler, Addison Hehr. FE: William 
Reynolds. P: Julian Blaustein. D: Robert Wise. 

Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe. Sam Jaffe, 
Billy Gray, Frances Bavier, Lock Martin. 

، وروبــــــوت  ) رينــــــى—عاديــــــة فــــــى هيئــــــة بشـــــرية  (كـــــائن فضــــــائى 
، يهبطـــــان فـــــى واشـــــينجتون ، بهـــــدف إنـــــذار األرض  خـــــارق القـــــدرات

بعــــــــدم اســــــــتخدام الطاقــــــــة الذريــــــــة فــــــــى العــــــــدوان علــــــــى الكواكــــــــب 
، فيهـــــرب ليقـــــيم  بـــــالطبع ال يعيـــــره أحـــــد اإلهتمـــــام الـــــوافى.  األخـــــرى

، ويقابـــــل عالمـــــا كهـــــال يفهـــــم وحـــــده  لـــــدى إحـــــدى الســـــيدات وابنهـــــا
، وينفــــرد هــــو والســــيدة بالتعــــاطف معــــه ومعاونتــــه  مــــدى جديــــة اإلنــــذار

ـــى .  فـــى مســـعاه ـــذاره األخيـــر فـــى بيـــان عـــام علن ـــى أن يعلـــن إن ذلـــك إل
قبـــل أن يرحـــل ومعـــه الروبـــوت الـــذى وقـــف ســـاكنا معظـــم الوقـــت فـــى 

ـــــادين العاصـــــمة  ـــــوم  “فـــــائق النجـــــاح  ١٩٩٦فـــــيلم  (قلـــــب أحـــــد مي ي
لـــــــدمار اســــــتغل منـــــــه تحديــــــدا فكــــــرة انتظـــــــار آليــــــات ا”  االســــــتقالل

نمــــــــــوذج راقــــــــــى ريــــــــــادى ومؤســــــــــس لخيـــــــــــال .  ) المثيــــــــــر للهلــــــــــع
ـــــر المعـــــادى للعلـــــم ، فضـــــال عـــــن افتراضـــــه  الخمســـــينيات العلمـــــى غي

المتميــــــز أن كائنــــــات الفضــــــاء األذكــــــى منــــــا ال بــــــد وأن تكــــــون أكثــــــر 
بمقـــــــــاييس .  نضـــــــــجا ونبـــــــــذا للتـــــــــدمير بحكـــــــــم عقالنيتهـــــــــا األكبـــــــــر

ــــــــل وا ــــــــد يبــــــــدو مســــــــتوى الكتابــــــــة والتمثي لمــــــــؤثرات الكالســــــــيات ق
ـــــى ينقلهـــــا  متوســـــطا جـــــدا ـــــث تغليـــــب الرســـــالة الت ـــــن حي ، ال ســـــيما م

الرســـــــالة هــــــى الشـــــــىء  (الفــــــيلم علـــــــى االعتصــــــار الـــــــدرامى للمــــــادة 
ـــــــال الخمســـــــينيات ، ربمـــــــا بســـــــبب ظـــــــالل  الجـــــــوهرى فـــــــى كـــــــل خي

، أمـــــــا اليـــــــوم ال  هيروشـــــــيما المرعبـــــــة وإرهاصـــــــات الحـــــــرب البـــــــاردة
ـــــراه ـــــوت دون أن ن ـــــك الروب ـــــل ذل نصـــــف ’  يبخـــــر ‘ يمكـــــن تقـــــديم مث

ــــــوة .  ) ! أميركــــــا ســــــكون األرض هــــــو نصــــــف ســــــاعة شــــــلت فيهــــــا ق
ــــان لمــــدى قــــدراتهم ــــاء كبي ــــوت عمــــل كــــل المحركــــات والكهرب ،  الروب

  ! وكما ترى هى فعلة مهذبة للغاية بمقاييس األفالم الالحقة
   اليوم الثامن 

The Eighth Day 
  ق م ١٢٨)  س ( ١٩٩٦فرنسا /  بريطانيا/   بلچيكا

Aka: Le Huitième Jour (OTitle). 
[PolyGram]. Pan-Européenne; HomeMade Films; TF1 

Films Production. RTL-TVI; Working Title; D.A. Films 
(The Eurimages Fund of the European Council; Canal +; 
National Center of Cinematography; The Center for Film 
and Audio-Visual Arts of the French Community of 
Belgium). OScr:  Pierre van Dormael. S: Jaco van Dormael. 
P: Philippe Godeau. D: Jaco van Dormael. 

Daniel Auteuil. Pascal Duquenne. With the Participation 
of Miou-Miou. With Henri Garcin and Isabelle Sadoyan. 

ـــــة مـــــن ،  مجتهـــــدة ومـــــؤثرة ودامعـــــة”  رجـــــل المطـــــر “ نســـــخة أوروپي
ـــدون  ـــه أنجـــح فـــيلم ب ـــق لعمـــل أصـــبح فـــى حين ـــق األني ـــدون البري لكـــن ب

أوتويــــل موظــــف بنــــك غــــارق .  مــــؤثرات أو نشــــاط فــــى تــــاريخ الســــينما
ــــدور  ــــأس مــــن كــــل مــــا ت ــــة الي ــــى حاف ــــات عل ــــث ب ــــاة بحي فىدوامــــة الحي

يبـــــــــدو   (دوكـــــــــوين هـــــــــو مصـــــــــاب بســـــــــندروم داون .  حياتـــــــــه حولـــــــــه
، يلتقيـــان وعلـــى غيـــر المتوقـــع تتوطـــد  ) عقليـــا مـــن نـــوع مـــا كمتخلـــف
ــــــزى  عالقتهمــــــا ــــــر عــــــن مغ ــــــه ســــــيتعلم الكثي ــــــل يكتشــــــف األول أن ، ب

، إذ أن قــــــوة الحيــــــاة داخــــــل هــــــذا الــــــذى ضــــــنت عليــــــه  الحيــــــاة منــــــه
، أقـــــوى بمـــــا ال يقـــــارن مـــــن الـــــذى أعطتـــــه الحيـــــاة  الطبيعـــــة بـــــالكثير

ال ســــــيما ـ  مـــــن البطلــــــين األداء الرائــــــع .  بمعاييرهـــــا المألوفــــــة الكثيـــــر
  . يجعله فيلما ال يجب أن يفوتك ـ  الثانى

  
  :  يوم حار جدا

  ’ ! حاولت أن تكون عالية األسلوبية ‘
   ٢/١يوم حار جدا 

A Very Hot Day 
  ق م ٩٣)   س/  تاميدو ( ١٩٩٥مصر 

مجـــــــدى  :  صـــــــوت.  خـــــــان فـــــــيلم]  أفـــــــالم النصـــــــر  الســـــــبكى [
.  محمــــــد خــــــان:  رؤيــــــة.  ياســــــر عبــــــد الــــــرحمن:  موســــــيقى.  كامــــــل

ــــز:  ســــيناريو وحــــوار ــــاچ.  زينــــب عزي ــــة شــــكرى:  مونت :  تصــــوير.  نادي
  . محمد خان:  إخراج.  كمال عبد العزيز

ـــــــدة.  شـــــــريهان ـــــــؤاد محمـــــــود حمي عـــــــزة بهـــــــاء .  ¤.  ، محمـــــــد ف
، حســــن  عواطــــف حلمــــى.  ، مفيــــد عاشــــور منحــــة البطــــرواى.  الــــدين
ــــور ــــاح، حســــن ع ســــناء ســــليمان.  ، منحــــة زيتــــون ن ، صــــباح  بــــد الفت

،  ، كــــــريم محمــــــد العــــــدل وجــــــدى فــــــؤاد.  ، نظيــــــرة محمــــــد محمــــــود
، عــــالء  حمــــدى الــــوزير:  ضــــيوف الشــــرف.  ، ســــحر نبيــــل عبــــد اهللا

  . نادر نور الدين.  ، خيرى بشارة ولى الدين
ــــــف بالقتــــــل وال  ــــــل الــــــذى كل معالجــــــة مصــــــرية أخــــــرى لقصــــــة القات

،  ” فضــــــلك اقتلنــــــى مــــــن “ليســــــت كوميدســــــة كمــــــا .  يمكــــــن إيقافــــــه
، فكانـــــت النتيجـــــة الطبيعيـــــة أن  وحاولـــــت أن تكـــــون عاليـــــة األســـــلوبية

ــــل ــــة المل ــــف قــــاتال .  جــــاءت عالي ــــديون يكل ــــى ال ــــامر غــــارق ف زوج مق

ســــرعان مــــا يتراجــــع عــــن قــــراره بعــــد ان .  محترفــــا لقتــــل زوجتــــه الثريــــة
ــــه ــــى الخــــروج مــــن أزمت ــــت مســــاعدته ف مــــا يحــــدث هــــو أن يقــــع .  قبل

التغييـــــر الــــــرئيس هــــــو أيضــــــا المصــــــدر  ، القاتـــــل فــــــى حــــــب الضــــــحية
، أن المكلــــف بالقتــــل شــــاب عائــــد للتــــو مــــن الخــــارج  الــــرئيس للملــــل

ــــزوج خطــــأ ــــه ال ــــل وكلف ــــه بالقت ــــة ل ــــة  ال عالق ــــه اآلن مهمــــة حماي ، وعلي
الميــــزة الرئيســـة إخـــالص محمـــد خــــان .  الزوجـــة مـــن القاتلـــة الحقيقيـــة

 المعتــــــاد فــــــى تصــــــوير شــــــوارع القــــــاهرة حــــــى الزمالــــــك هــــــو المســــــرح
، لميـــــــدان  ، زائـــــــد تصـــــــوير ربمـــــــا كـــــــان األخيـــــــر الـــــــرئيس لألحـــــــداث

  . رمسيس قبل إزالة نافورته الشهيرة إلى األبد
  يوم الحساب 

  ق أأ ١٠٠)  س/  السبكى ( ١٩٦٢مصر 
  . عبد الرحمن الشريف:  إخراج

، ســــميحة  ، كمــــال صــــالح الــــدين ، عمــــاد حمــــدى ســــميرة أحمــــد
  . أيوب

ن فعالــــة أحيانــــا ال ســــيما مــــع أداء ميلودرامــــا أجيــــال غيــــر مقنعــــة لكــــ
، لكــــــــن صــــــــديقها  محــــــــام يتــــــــزوج مــــــــن راقصــــــــة ســــــــابقة.  البطلــــــــين

ـــه ـــه لينـــال زوجت ـــودد ل ـــذى  البلطجـــى يخـــرج مـــن الســـجن ويت ، األمـــر ال
ــــــه الســــــجن ومــــــوت الزوجــــــة ــــــه إلدخال ــــــق تهمــــــة ل اآلن  .  ينتهــــــى بتلفي
مغنية ـ  كبــــــرت االبنــــــة وأدت مجريــــــات االنهيــــــار إلــــــى تحولهــــــا لراقصة

ــــــاد ل ــــــىبن يخــــــرج األب مــــــن الســــــجن ويعجــــــب بهــــــذه الراقصــــــة .  يل
  ! ويعرض عليها الزواج

  يوم حلو 
One Fine Day 

  ق م ١٠٨)   س/  مور  ( ١٩٩٦أميركا 
Twentieth Century Fox [Via Rosa]. M: James Newton 

Howard. ExcPs: Kate Guinzburg and Michelle Pfeiffer. W: 
Terrel Seltzer and Ellen Simon. P: Lynda Obst. D: Michael 
Hoffman..  

Michelle Pfeiffer, George Clooney. ¤. Mae Whitman, 
Alex D. Linz, Charles Durning, Jon Robin Baitz, Ellen 
Greene, Joe Grifasi, Pete Hamill, Anna Maria Horsford, 
Sheila Kelley, Robert Klein, Amanda Peet, Bitty Schram, 
Holland Taylor, Rachel York. 

، تــــــدور فــــــى أجــــــواء  كوميــــــديا رائعــــــة البســــــاطة والنفاذيــــــة للقلــــــوب
ـــــة معـــــا ـــــر صـــــورها شـــــاعرية وواقعي ـــــات األســـــرية فـــــى أكث نيـــــو .  العالق

ــــة كــــل منهمــــا مســــتغرق  ــــاجح ومهندســــة معماري يــــورك حيــــث صــــحفى ن
يلتقيــــان فــــى ذلــــك .  فــــى عملــــه وفــــى ذات الوقــــت فــــى تربيــــة طفلــــه

وكــــــل منهمــــــا يحــــــاول تقــــــديم شــــــىء لطفلــــــه فــــــى ’  للطيــــــفا ‘اليــــــوم 
  . وسط ذلك النهار المشحون

AAN: OSong (For The First Time -Howard, Jud J. 
Friedman and Allan Dennis Rich -M and Lyr). 

   ٢/١اليوم السادس 
Le Sixième Jour 

  ق م ٩٨)  س/  مصر العالمية/  ت ( ١٩٨٦، فرنسا  مصر
وزارة الثقافـــــــــة  [؛ ليريـــــــــك إنتزناشـــــــــيونال  الميـــــــــةأفـــــــــالم مصـــــــــر الع

ــــة ســــينمائية.  ] الفرنســــية ــــه :  ؛ عــــن روايــــة يوســــف شــــاهين:  رؤي أندري
، چيــــرار  تيــــرى ســــاباتيه:  مهندســــا الصــــوت. اليــــوم الســــادس شــــديد 
ــــــبس ــــــس.  الم ـــــــون ساســــــينو وناهــــــد نصــــــر اهللا:  مالب :  مونتــــــاچ.  إيف

الموســـــيقى .  ينطـــــارق صـــــالح الـــــد:  مهنـــــدس ديكـــــور.  لـــــوك بارنييـــــه
ـــــــرت:  التصـــــــويرية ـــــــذون.  عمـــــــر خي ـــــــان خـــــــورى :  منتجـــــــون منف ماري

ــــــــالزان القاهرةـ   مــــــــدير .  باريسـ  ، چــــــــون بييــــــــر مــــــــاهو  ، همبيــــــــر ب
  . فيلم لـ يوسف شاهين.  محسن نصر:  التصوير

.  ، حمــــــدى أحمــــــد شــــــويكار.  محســــــن محيــــــى الــــــدين.  داليــــــدا
ـــــــونس:  وضـــــــيوف الشـــــــرف مـــــــد مح.  ، صـــــــالح الســـــــعدنى ســـــــناء ي

ـــــر ـــــة كامـــــل.  ، يوســـــف شـــــاهين مني :  ؛ والطفـــــل ، حســـــن العـــــدل عبل
ــــراهيم ــــر.  مــــاهر عصــــام إب ــــل العراقــــى الكبي .  يوســــف العــــانى:  والممث

،  ، هشــــــام عبــــــد الحميــــــد ، محمــــــد درديــــــرى عهــــــدى صــــــادق:  مــــــع
ـــــرحمن ـــــد ال ســـــيف :  ضـــــيف شـــــرف ↑ ␡.  ، مـــــاهر ســـــليم مهجـــــة عب

ـــــدين ـــــده.  ال ـــــة الســـــعيد ، صـــــالح حمـــــدى تمـــــيم عب ـــــدى  ، نبوي ، هري
،  ، كــــــورين سرســــــك ، حمــــــدى الشــــــريف ، غســــــان اليمــــــانى عمــــــران
، يوســـــف  ، بثينـــــة علـــــى ، زكـــــى عبـــــد الوهـــــاب ، إيمـــــان أســـــامة تـــــامر
،  ، ســــــيد مصــــــطفى ، محمــــــد عبــــــد الــــــرحيم ، شــــــوكت الشــــــيخ عيــــــد

، عـــــزة بـــــدر  ، خالـــــد الحجـــــر ، مجـــــدى محمـــــد طـــــه أســـــامة عبـــــد اهللا
،  ، إيهــــاب ســــالم من، عــــالء الــــدين عبــــد الــــرح ، إيمــــان رمــــزى الــــدين

  . روز:  والقردة.  ، خالد مؤمن ، محمد األحمر عالء سالم
،  حــــوار أفــــالم يوســــف شــــاهين التليجرافــــى المتقطــــع فــــى قمتــــه هنــــا

علـــى أيـــة حـــال هـــذا أكثـــر إثـــارة مـــن لـــو .  ونعـــدك بـــأن لـــن تفهـــم شـــيئا
، ألن الفـــــيلم كلـــــه عبـــــارة عـــــن محســـــن محيـــــى الـــــدين يقـــــول  فهمـــــت

يريــــــد الــــــزواج مــــــن البطلــــــة األرملــــــة غســــــالة شــــــيئا واحــــــدا وهــــــو أنــــــه 
ـــــى ‘، وداليـــــدا تـــــرفض ألن  المالبـــــس المنغلقـــــة علـــــى ذاتهـــــا ’  القردات

لــــم ولــــن يوجــــد موجــــه مصــــرى أو غيــــر .  الصــــبى هــــذا دون أحالمهــــا
أو ربمـــــا ال ـ  ، ال يعتـــــرف  مصـــــرى ســـــينمائى أو مســـــرحى أو أى شـــــىء

ــــاة أن الحــــوار فــــى وســــائط االتصــــال يختلــــف عــــن حــــوار ال ـ  يعرف حي
، ســــوى  ) فمــــا بالــــك عــــن أســــلوبه الشخصــــى الغريــــب فــــى النطــــق (

معظـــــم األحـــــداث علـــــى مركـــــب يهـــــبط النيـــــل هربـــــا .  يوســـــف شـــــاهين
، يحمـــــل  ١٩٤٧مـــــن وبـــــاء الكـــــوليرا الـــــذى اجتـــــاح مصـــــر فـــــى عـــــام 

ـــــــة  ـــــــال دور تقريبـــــــا (البطـــــــل والبطل ـــــــا ب ،  ) وشخصـــــــيات أخـــــــرى كله
تقن بعـــده المـــرء ، أى الـــذى يـــ ’ اليـــوم الســـادس ‘والكـــل فـــى انتظـــار 

ـــــن المـــــرض ـــــه نجـــــا م ـــــى كـــــون .  أن ـــــدرامى ف ـــــض الكمـــــون ال ـــــاك بع هن
ـــــدها المصـــــاب ـــــت معهـــــا حفي ، لكـــــن الســـــينما المســـــماة  المـــــرأة أخف
كما كـــــل ـ  يوســـــف شـــــاهين  (بالفنيـــــة تكـــــره لفظـــــة درامـــــا مـــــن األصـــــل 

ــــانين ‘ ــــا اإلنســــان  ـ  ’ الفن ــــا يســــمى درام ــــة م ــــى أحاديثــــه نظري يطــــرح ف
ـــو فســـرت كمـــا ـ  ا بالـــذات هـــذه فـــى عـــرف الســـينم.  العـــادى واألفدح ل
أيضـــــا .  ) تعنـــــى الـــــال درامـــــا أو الملـــــل الحقيقـــــى الخـــــالص ـ  يفهمونها

ـــــــــة ال ســـــــــعيدة وال  ـــــــــة ممكن ـــــــــرة درامي ـــــــــأخفض نب ـــــــــة جـــــــــاءت ب النهاي
، ومــــــالح المركــــــب الكهــــــل يقــــــول  ، فقــــــط افتــــــرق االثنــــــان مأســــــاوية

ـــــة ـــــان ثاني ـــــة لشـــــ.  أنهمـــــا قـــــد يلتقي ـــــات الوطني اهين فـــــى إطـــــار الپارانوي
ســـتجد ربطـــا غيـــر مفهـــوم بـــل وتطـــاولى علـــى مـــن هـــم أكثـــر منـــا تقـــدما 



٣٩٧  

ــــــــالطبع ــــــــة ب ــــــــى الحقيق ــــــــز ومــــــــرض  وعل ــــــــين اإلنجلي ــــــــا ب ــــــــرادف م ، ي
ــــــــــى األميــــــــــركيين  ! ( الكــــــــــوليرا ــــــــــاد التطــــــــــاول عل ــــــــــع أنــــــــــه اعت الواق

ــــز ــــدم يســــتطيع  واإلســــرائيليين واإلنجلي ــــى مســــتوى للتق ــــك أن أعل ، ذل
ين يبـــــدو بهلوانـــــا ســـــريع محيـــــى الـــــد.  ) ! التســـــامح معـــــه هـــــو فرنســـــا

ذلك أنهــــا حركــــات عشــــوائية كمــــا طلــــب منــــه الموجــــه علــــى ـ  الحركــــة 
، وكــــان يجــــب  ، كســــيحا عنــــدما يحــــاكى رقــــص چيــــين كيللــــى األرجـــح

ـــــــــى ال يصـــــــــبح كـــــــــالم  ـــــــــة حت إدارة الفـــــــــيلم بضـــــــــعف الســـــــــرعة العادي
الشخصــــــية عــــــن أنهــــــا بــــــذات موهبــــــة كيللــــــى مــــــادة مذهلــــــة لتفكــــــه 

ــــت أف.  المشــــاهدين ، علــــى  ” ســــيجارة وكــــاس “ضــــل فــــى داليــــدا كان
تــــــرددت :  ملحوظــــــة أخــــــرى!  األقــــــل بوضــــــع النطــــــق فــــــى االعتبــــــار

  . أقاويل صحفية تفسر انتحار داليدا بفشل هذا الفيلم
  يوم سعيد 

  ق أأ ١٥٠)  س/   ت/  السبكى ( ١٩٤٠مصر 
  . محمد كريم:  إخراج

، علويـــــة  ، إلهـــــام حســـــين ، ســـــميحة ســـــميح محمـــــد عبـــــد الوهـــــاب
، فـــاتن  ، فـــردوس محمـــد ، فـــؤاد شـــفيق بـــد الـــوارث عســـر، ع جميـــل
  . حمامة

، للعــــــــرض األول لهــــــــذه  نجــــــــاح جمــــــــاهيرى ال مثيــــــــل لــــــــه آنــــــــذاك
ــــــديا الموســــــيقية الخفيفــــــة ــــــب  الكومي ــــــوم بجان ــــــى يبقــــــى لهــــــا الي ، والت

الموضــــوع .  ، أنهــــا أهــــدت فــــاتن حمامــــة للســــينما المصــــرية التســــلية
بنــــة لنــــاظر دائــــرة قصــــة حــــب بــــين موســــيقى شــــاب وبائعــــة أســــطوانات ا

اآلن اشــــــــتهر هــــــــذا الموســــــــيقى ووقعــــــــت .  إحــــــــدى األرســــــــتقراطيات
  . ، وصارت الفتاة وأسرتها فى مأزق الثرية فى غرامه
    ٢/١يوم حلو … يوم مر

Bitter Day… Sweet Day 
  ق م ١٢٥)   س/   ف/  ت ( ١٩٨٨مصر 

، فـــــــايز  خيـــــــرى بشـــــــارة:  قصـــــــة.  العالميـــــــة للتليفــــــــزيون والســـــــينما
ـــــاظر.  فـــــايز غـــــالى:  ســـــيناريو وحـــــوار . غـــــالى ـــــدس المن أنســـــى :  مهن

ــــــو ســــــيف ــــــاچ.  أب طــــــارق :  مــــــدير التصــــــوير.  رحمــــــة منتصــــــر:  مونت
  . خيرى بشارة:  إخراج.  التلمسانى

،  ، حنــــــان يوســــــف ، عبلــــــة كامــــــل ، محمــــــد منيــــــر فــــــاتن حمامــــــة
،  ، ســـــــلوى محمـــــــد ، أحمـــــــد حســـــــين ، ســـــــيمون محمـــــــود الجنـــــــدى

ـــــدا ، حســـــن عبـــــد الســـــالم لى، ســـــهير المانســـــتر  چـــــاال فهمـــــى ،  ، ران
  . ، محمد هنيدى ، على خليفة ، لطفى لبيب عالء عوض

ـــدا ـــادرا مـــا يكـــون فيلمـــا معاصـــرا عـــن الفقـــر فيلمـــا جي لكـــن هـــذا  .  ن
، بـــــــل  ال إغـــــــراق ميلـــــــودرامى وال مبالغـــــــات فـــــــى الفواجـــــــع:  كـــــــذلك

ــــرة فــــى هــــذه األســــرة البســــيطة  علــــى العكــــس هنــــاك أمــــور إيجابيــــة كثي
منهــــا .  لمكافحــــة لســــداد ديونهــــا وتــــزويج البنــــات األربعــــةبــــال عائــــد وا

، منهــــا أن الولــــد الصــــغير لــــم  إنهــــم متفــــاهمون ومترابطــــون لحــــد كبيــــر
ــــرزق ينحــــرف ــــديهم مصــــادر متنوعــــة لل ــــر   ، منهــــا أن ل ، وإن كانــــت غي
، عبلـــــة كامـــــل تســـــاعد  حنـــــان يوســـــف فـــــى مصـــــنع حلويـــــات (كافيـــــة 

د حســــين صــــبى ، أحمــــ ، ســــيمون تعمــــل ممرضــــة أمهــــا فــــى الحياكــــة
ــــــــة  ) فــــــــى عــــــــدة مهــــــــن ، ومنهــــــــا أن لــــــــألم صــــــــداقات مفيــــــــدة كطبيب

، فـــــى المقابــــــل  المستشـــــفى العـــــام وســـــيدة مســـــيحية ميســـــورة نســـــبيا
، والكارثـــــة األعظـــــم  هنـــــاك مـــــرض صـــــدرى للخامســـــة ســـــلوى محمـــــد

ـــــرى  ـــــه الكب ـــــر (مـــــن تزوجت ـــــانى طمـــــاع كســـــول )  محمـــــد مني شـــــاب أن
يغــــرر بالحســــناء ، كمــــا  ولــــزج يســــتذل األســــرة بعــــد أن دخــــل البيــــت

ـــــاكورة ظهورهـــــا علـــــى الشاشـــــة تقـــــدم  (مـــــنهن  ـــــة ســـــيمون فـــــى ب المغني
قطعــــــــة أداء أصــــــــيلة الحســــــــية الجنســــــــية وبمــــــــا يناســــــــب دور الفتــــــــاة 

إنهــــا ملحمــــة صــــمود رائعــــة لقــــاع المجتمــــع .  ) البســــيطة الــــذى تلعبــــه
وتمثيليــــة شاشــــة مــــن المخضــــرم ”  بدايــــة ونهايــــة “المصــــرى تــــذكرنا بـــــ 

فــــى جعــــل طمــــوح  ـ  رغــــم ضــــآلة خــــيط الحبكةـ  فــــايز غــــالى نجحــــت 

توجيــــه مــــدقق .  هــــذه األســــرة هــــدفا دراميــــا محــــددا وقويــــا مــــن البدايــــة
ـــــة التفاصـــــيل ـــــى كاف ـــــة ف ـــــيلم ببراعـــــة  للغاي ، ولمســـــة مقبضـــــة تمـــــأل الف

ـــــدما ال يكـــــون ســـــعيدا ( ـــــرى بشـــــارة أفضـــــل عن ـــــدو أن خي أداء .  ) ويب
ـــــه لتحـــــول كـــــل ذ (خـــــارق لســـــيدة الشاشـــــة المصـــــرية  ـــــك ربمـــــا بدون ل
، وعبلــــة كامــــل تقــــف نــــدا بشــــكل  ) لمجــــرد فــــيلم فنــــى ال يهــــم أحــــدا

أنــــه الصــــدق .  ، والبــــاقون جميعــــا أفضــــل ممــــا تتوقــــع يــــدعو للفضــــول
عنـــدما يكـــون لـــه ثقـــل فـــى ميـــزان الـــدراما الـــذى ال يعتـــرف عـــادة بمثـــل 

  . هذه العملة
  يوم من عمرى 

  ق أأ ١٥٥)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦١مصر 
المتحـــــــــدة ]  الشـــــــــرق لتوزيـــــــــع األفـــــــــالم المتحـــــــــدة للســـــــــينما  [

:  مهنــــــدس المنــــــاظر.  يوســــــف جــــــوهر:  ســــــيناريو وحــــــوار.  للســــــينما
:  مــــدير اإلنتــــاج.  عبــــد الحميــــد الســــخاوى:  ؛ المنفــــذ عبــــاس حلمــــى

الموســــــــــيقى التصــــــــــويرية والتوزيــــــــــع الموســــــــــيقى .  روفائيــــــــــل جبــــــــــور
.  عبـــــد الحلـــــيم نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  علـــــى إســـــماعيل:  لألغـــــانى

  . عاطف سالم:  جإخرا 
ـــــيم حـــــافظ ـــــد الحل ـــــروت.  عب ـــــدة ث ـــــد الســـــالم النابلســـــى.  زبي .  عب

ــــــــد  زكــــــــى طليمــــــــات.  ، زوزو ماضــــــــى محمــــــــود المليجــــــــى.  ¤ ، عب
ــــــز أحمــــــد ــــــابلى العزي ــــــا فخــــــرى.  ، صــــــالح نظمــــــى ، ســــــهير الب ،  ثري
، عبـــــــد العظـــــــيم   ، ناديـــــــة عزمـــــــى ، ســـــــهير البـــــــارونى أحمـــــــد لوكســـــــر

  . ، عباس الدالى كامل
ـــــة ‘علـــــى أى حـــــال  ـــــر مـــــن  ١٩٣٤’  حـــــدث ذات ليل ـــــد أكث ، أعي

ـــــا نســـــخته الموســـــيقية  مـــــرة فـــــى أميركـــــا نفســـــها كـــــأفالم موســـــيقية ، هن
ــــــة المصــــــرية فمنهــــــا المصــــــرية ــــــت  “:  ، أمــــــا النســــــخ الدرامي ليلــــــى بن
ــــــــاء ــــــــق الزراعــــــــى “و  ١٩٤٦”  األغني ــــــــى الطري ،  ١٩٧٣”  غــــــــرام ف

ــــــة شــــــتاء دافئــــــة “و القصــــــة كمــــــا تعلــــــم ابنــــــة الثــــــرى .  ١٩٨١”  ليل
،  ، تلتقـــــى بصـــــحفى يهـــــم بنشـــــر قصـــــتها الهاربـــــة مـــــن زواج اجبـــــارى

تقريبـــــا ســـــرق .  بينمـــــا أبوهـــــا يعلـــــن عـــــن مكافـــــأة ماليـــــة للعثـــــور عليهـــــا
  . النابلسى معظم العرض بدور المصور زميل البطل

  يوم واحد عسل 
  ق أأ ١١٠)   س/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 

.  ربــــــىأفــــــالم النســــــر الع]  المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة للســــــينما [
ـــــى:  حـــــوار.  أحمـــــد المـــــال:  قصـــــة وســـــيناريو ـــــى الليث ـــــدس .  يحي مهن

ـــــــديكور ـــــــيم زكـــــــى:  ال ـــــــد العل ـــــــدير التصـــــــوير.  عب ـــــــد المـــــــنعم :  م عب
  . أحمد فؤاد:  إخراج.  عبد العزيز فخرى:  مونتاچ.  بهنسى

، ميمـــــى  ، عـــــادل أدهـــــم ، حســـــن حامـــــد ، محمـــــد عـــــوض نيللـــــى
، أحمــــد  نــــديل، حســــين ق ، ليلــــى نظمــــى ، جمــــال إســــماعيل شــــكيب

، صــــــبحى  ، أنــــــيس طــــــاهر ، جمــــــال شــــــبل ، ســــــيد منيــــــر أبــــــو عيبــــــة
،  ، عبـــــد العظــــــيم شــــــعالن ، حســــــين عرابــــــى ، فــــــاروق مشـــــالى فـــــؤاد

  . سوزى خيرى:  ، الراقصة ، مختار السيد جالل المصرى
، حــــــين  يعثــــــر عليــــــه يكتشــــــفان أنــــــه نشــــــل   نشــــــال ينشــــــل حــــــاوى

مطــــارة العصــــابة ، فتبــــدأ  كليشــــيه تزويــــر عملــــة مــــن إحــــدى العصــــابات
ـــــين ـــــأس بهـــــا .  بواســـــطة الشـــــرطة والبطل مغـــــامرات نشـــــاط خفيفـــــة ال ب

بمراعـــاة متوســـط أفـــالم هـــذا الضـــرب المزدهـــر كمـــا ال كيفـــا فـــى مصـــر 
الســــــتينيات عبــــــر سلســــــلة ال تنتهــــــى مــــــن أفــــــالم األبــــــيض واألســــــود 

  . صغيرة اإلنتاج
  امرأة عصرية … يوميات

  ] تليفـزيونى  [ق م  ١١٣)  ت ( ١٩٨٨مصر 
ســـــيناريو .  إيفــــــيلين ريـــــاض:  قصـــــة.  تحـــــاد اإلذاعـــــة والتليفــــــزيونا

ــــــق حمــــــزة:  مســــــاعد مخــــــرج أول.  عــــــاطف بشــــــاى:  وحــــــوار .  توفي

ــــدس ديكــــور ــــاج.  مصــــطفى كمــــال:  مهن .  ســــامى عــــالم:  مــــدير اإلنت
ــــــــدس الصــــــــوت ــــــــز:  مهن ــــــــل عزي عمــــــــر :  موســــــــيقى تصــــــــويرية.  جمي

ــــــرت ــــــاچ.  خي ــــــدس:  مونت :  يرمــــــدير التصــــــو .  حســــــين عفيفــــــى/  مهن
إنعــــام :  إخــــراج <.  ممــــدوح الليثــــى:  المنــــتج المنفــــذ.  عصــــام فريــــد
  . > محمد على
ــــــل.  ليلــــــى طــــــاهر:  بطولــــــة إنعــــــام .  أشــــــرف ســــــيف.  صــــــالح قابي
ــــة كامــــل.  سالوســــة ــــد.  عبل محمــــد .  عــــزة الحســــينى:  والوجــــه الجدي
ضــــيوف .  ، أشــــرف الســــلحدار أحمــــد كمــــال.  ، محمــــد نــــاجى فريــــد

رجـــــــاء .  حســـــــن حســـــــنى:  و.  تطـــــــاوىعبـــــــد الحفـــــــيظ ال:  الشـــــــرف
،  ، محمـــــد الصــــــاوى يوســـــف حســـــين:  باالشـــــتراك مـــــع.  الجـــــداوى

.  ، فاطمــــــة محمــــــود ، كــــــوثر رمــــــزى ، ســــــناء رمــــــزى ســــــليمان ســــــعيد
،  ، ســــحر طلعــــت ، عمــــران بحــــر ، مصــــطفى كمــــال عفــــاف مصــــطفى

  .  صالح األسكندرانى
، يعـــــــــرض عليـــــــــه تـــــــــأجير عيادتهـــــــــا  طبيبـــــــــة غارقـــــــــة فـــــــــى عملهـــــــــا

ــــــراغ .  تضــــــغط أســــــرتها عليهــــــا ، لمســــــتثمر ــــــك يتحــــــول الف ــــــد ذل وبع
لمســـــــار انهيـــــــار المضـــــــمون واضـــــــح أن عمـــــــل المـــــــرأة أفيـــــــد وأكثـــــــر 

، وذلــــك فــــى درامــــا  أخالقيــــة لهــــا وللمجتمــــع مــــن البقــــاء فــــى المنــــزل
ـــــة ـــــة متعـــــددة الحبكـــــات الفرعي ـــــة  اجتماعي ـــــر جاذبي ـــــدو ككـــــل أكث ، تب

  ! مما عليه فى الواقع
   ٢/١يوميات نائب فى األرياف 

  ق أأ ١١١)  س/  ت/   الليثى ( ١٩٦٩مصر 
.  توفيــــــق الحكــــــيم:  قصــــــة.  المؤسســـــة المصــــــرية العامــــــة للســـــينما

.  ألفريــــــد فــــــرج:  حــــــوار.  ، توفيــــــق صــــــالح ألفريــــــد فــــــرج:  ســــــيناريو
:  موســــيقى.  أنســــى أبــــو ســــيف:   المنــــاظر.  ناديــــة شــــكرى:  مونتــــاچ

:  إخـــــراج.  عبـــــد الحلـــــيم نصـــــر:  مـــــدير التصـــــوير.  فـــــؤاد الظـــــاهرى
  . توفيق صالح

ـــــيم ـــــد الحل ـــــة  أحمـــــد عب ـــــة عاشـــــور [ـ  ، راوي ـــــد العظـــــيم  ] راوي ، عب
، محمــــود   ، ليلــــى فهمــــى ، محمــــد مرشــــد ، حــــافظ أمــــين عبــــد الحــــق

،  ، فـــــــاروق نجيـــــــب ، إبـــــــراهيم الشـــــــامى ، أحمـــــــد الجزيـــــــرى كامـــــــل
، عبــــــد  ، عبــــــد الحفــــــيظ التطــــــاوى ، حســــــن مصــــــطفى رشــــــاد حامــــــد

،  ، علــــــى مصــــــطفى لــــــة الســــــيد، نبي ، علــــــى عرابــــــى الغنــــــى النجــــــدى
ــــــز عبــــــد الســــــالم محمــــــد ــــــد العزي ــــــدة عب ــــــار ، عاي ،  ، ســــــيف اهللا مخت

  . ، سعيد خليل ، شفيق نور الدين إبراهيم قدرى
، وقـــــــررت اللجنـــــــة  الفـــــــيلم الـــــــذى منعتـــــــه وزارة الداخليـــــــة بإصـــــــرار
ـــــه ـــــر من ـــــة لالتحـــــاد االشـــــتراكى حـــــذف الكثي ، لكـــــن يقـــــال أن  المركزي

ـــد الناصـــر أمـــر بعرضـــ ـــة جمـــال عب ـــة هيئ ه كـــامال ووعـــد بمضـــاعفة ميزاني
باســــــتثناء  (بشــــــكل عــــــام ممنــــــوع مــــــن التليفـــــــزيون لعقــــــود .  الســــــينما

، ظــــل خاللهــــا ال يكــــاد يعرفــــه أحــــد رغــــم كونــــه  ) عــــرض واحــــد مبكــــر
عــــن كتــــاب توفيــــق الحكــــيم .  فيلمـــا مســــليا جــــدا بالمقــــاييس المصــــرية

يـــــد ومســـــاعدة بـــــال اقتنــــاع مـــــن ألفر  (، ومخطوطـــــة للموجــــه  المعــــروف
، يحــــــافظ )  صــــــاحب المخطوطــــــة األصــــــلية التــــــى لــــــم تنفــــــذ-فــــــرج 

ـــــذاك مـــــن  الفـــــيلم علـــــى أعلـــــى روح دعابـــــة وتهكـــــم يمكـــــن تخيلهـــــا آن
ـــــــات  ـــــــر االنتخاب ـــــــخ…الشـــــــرطة والقضـــــــاء عـــــــن السياســـــــة وتزوي ،  إل

،  وغيرهـــــا مـــــن مظـــــاهر الحيـــــاة وســـــلوك النـــــاس فـــــى الريـــــف المصـــــرى
 لــــــيس هنــــــاك قصــــــة لتــــــروى عــــــدا مقتــــــل شــــــاب.  خاصــــــهم وعــــــامهم

، بقـــدر مـــا هـــى فـــى  لـــيس المهـــم المواقـــف المبتكـــرة.  واتهـــام قريبتـــه
التــــــــى رصــــــــدها الحكــــــــيم بــــــــذكاء ’  العجيبــــــــة ‘تلــــــــك الشخصــــــــيات 

، فلــــــم يجــــــروا وراء إغــــــراء  ، ووعاهــــــا طــــــاقم الفــــــيلم وممثليــــــه خــــــاص
  . أول أدوار راقصة الباليه راوية عاشور.  الميلودراما أو النشاط

  
  
     



٣٩٨  

  
  ؟ صناعة أم فن

  ىلفيلم الهولليوودنظرية ا
، حيــــث ظهــــرت بعيــــد ذلــــك  ١٩٩٥ديســــمبر  ٢٩-٢٣قــــدمت هــــذه الورقــــة فــــى افتتــــاح احتفــــاالت المجلــــس األعلــــى للثقافــــة بمصــــر بمئويــــة الســــينما مــــن 

ــــائق فــــى مهرجــــان القــــاهرة الســــ.  فــــى صــــدر الكتــــاب التــــذكارى للمناســــبة ــــامج دراســــات ووث ــــة فــــى برن ــــوم الســــينما األميركي ــــم أعيــــد تقــــديمها فــــى ي  ٩ينمائى فــــى ث
  . شامل بعد تنقيح ها هنانشر يعاد و .  ١٩٩٦ديسيمبر 

  
  تمهيد

إذا كـــــــان جـــــــائزا القـــــــول أن الواليـــــــات املتحـــــــدة مل تضـــــــف بعـــــــد تعريفهـــــــا اخلـــــــاص 
لكلمــــــة قــــــوة عظمــــــى للقــــــواميس انتظــــــارا ملــــــا سيســــــفر عنــــــه الربــــــع أو النصــــــف األول 

ــــــإن قــــــول ذات الشــــــىء عــــــن الســــــينما األ للقــــــرن احلــــــادى والعشــــــرين ، ال  مريكيــــــة، ف
  ! إمنا مؤكدا…يبدو جائزا 

إن كــــــــل الشــــــــواهد تــــــــدل أن الســــــــينما األمريكيــــــــة ليســــــــت إال ىف بدايــــــــة طريقهـــــــــا 
ــــا وغزوهــــا .  لســــيادة عامليــــة ال يعلــــم أحــــد مــــداها ــــا وجربو وكــــل مــــا قيــــل عــــن طغيا

.  ، إمنــــــا هــــــو وصــــــف لقــــــرن أقــــــرب إىل التعثــــــر واملصــــــاعب منــــــه إىل النجــــــاح الثقــــــاىف
قــــرن ســــنوات املـــــيالد واجلهــــود األوىل جملموعــــة مـــــن التجــــار اليهـــــود لقــــد شــــهد هـــــذا ال

ـــــــذين حتـــــــدوا القـــــــانون ـــــــتالل البعيـــــــدة املغـــــــامرين الشـــــــجعان ال ،  ، ورأوا الـــــــذهب ىف ال
، فتحولــــوا مــــن حـــــرفهم  هنــــاك ىف فلورنســــا القــــرن العشـــــرين املعروفــــة باســــم كاليفورنيـــــا

ـــــــــــاج ، مث إىل تأســـــــــــيس ســـــــــــتود األصـــــــــــلية أوال إىل إنشـــــــــــاء دور للعـــــــــــرض يوهات إلنت
، حيـــــــث توالـــــــت عقـــــــود مـــــــن الكفـــــــاح املريـــــــر والـــــــدؤوب مـــــــن أجـــــــل توليـــــــد  األفـــــــالم

ــــــد ــــــة املناســــــبة هلــــــذا الوســــــيط اجلدي ــــــة واجلمالي ــــــرتة  وصــــــقل الصــــــيغ اإلنتاجي ، وبعــــــد ف
، بـــــــــدأت النكبـــــــــات  ازدهـــــــــار دامـــــــــت حـــــــــىت بعيـــــــــد منتصـــــــــف األربعينيـــــــــات بقليـــــــــل
ـــــــق واالحتكـــــــاربتحطـــــــيم احلكومـــــــة لألســـــــتوديوهات الكـــــــربى باســـــــم معـــــــاداة ال ،  تواث

، لقرابــــــة ثالثــــــة عقــــــود قبــــــل أن تســــــتعيد  وتكــــــافح هولليــــــوود شــــــبح اإلغــــــالق نفســــــه
،  وأخــــــريا فقــــــط بــــــدأت رحلــــــة الكفــــــاح تــــــؤتى مثارهــــــا احلقــــــة.  عافيتهــــــا مــــــن جديــــــد

،  ومتهـــــد لقـــــرن جديـــــد مستـــــه االنفـــــراد املطلـــــق للســـــينما اهلولليووديـــــة بالســـــاحة العامليـــــة
‘  مزبننــــة ’، إمنــــا أيضــــا إنتــــاج أفــــالم  م عامليــــة التوزيــــعانفــــراد ال يعــــىن فقــــط إنتــــاج أفــــال

ــــــة بعينهــــــا ــــــى أو التليڤزيــــــوىن ىف دول ا  ال تصــــــلح إال للتوزيــــــع احملل ، وهــــــى جتربــــــة بــــــدأ
، وغالبـــــــا مـــــــا ســـــــتمتد لتشـــــــمل دوال ولغـــــــات أخـــــــرى  هولليـــــــوود بالفعـــــــل ىف بريطانيـــــــا

،  يــــــة مــــــثالولــــــيس بوســــــع أحــــــد اســــــتبعاد أن تصــــــنع يومــــــا األفــــــالم الناطقــــــة بالعرب (
  . ) بواسطة ستوديوهات هولليوود

، أول عقـــــد يشـــــهد جتـــــاوز اإليـــــراد  لقـــــد كـــــان العقـــــد األخـــــري مـــــن القـــــرن العشـــــرين
ـــــــــا الداخليـــــــــة ، وحـــــــــىت بعـــــــــض األفـــــــــالم الـــــــــىت  اخلـــــــــارجى للســـــــــينما األمريكيـــــــــة إيرادا

كاحلـــــــــارس الشخصـــــــــى وغريـــــــــزة قاعديـــــــــة  (حققـــــــــت جناحـــــــــا كاســـــــــحا ىف الـــــــــداخل 
ــــــع  ) مــــــثال ــــــا مخســــــة أضــــــعاف هــــــذا النجــــــاح ىف ، فاجــــــأت اجلمي ــــــا حتقــــــق أحيان بأ

، باملثـــــل كانـــــت التســـــعينيات أول عقـــــد اعرتفـــــت فيـــــه كـــــل صـــــناعات  الســـــوق العامليـــــة
ـــــــا بعـــــــد عقـــــــود مـــــــن املكـــــــابرة  ـــــــة تقريبـــــــا باستســـــــالمها وإغـــــــالق أبوا الســـــــينما القومي

، ذلـــــــــك أن  إن رقمـــــــــا بســـــــــيطا كـــــــــاف لتجســـــــــيد حجـــــــــم الفجـــــــــوة اآلن.  والعنـــــــــاد
،  ٠/٠ ٩٢ليــــــوود مــــــن إيــــــرادات دور العــــــرض ىف كــــــل العــــــامل هــــــو نصــــــيب أفــــــالم هول

مبــــــــا فيهــــــــا  (بينمــــــــا ال حتظــــــــى مجيــــــــع صــــــــناعات الســــــــينما األخــــــــرى عــــــــرب اجللــــــــوب 
ـــــة الواليـــــات املتحـــــدة ســـــوى بثمانيـــــة باملائـــــة فقـــــط ممـــــا يدفعـــــه )  اإلنتاجـــــات مـــــن بقي

  !  سكان الكوكب ملشاهدة األفالم
جابـــــة علـــــى ســـــؤال مـــــاذا قـــــدمت إذا كـــــان اهلـــــدف مـــــن هـــــذه احللقـــــات البحثيـــــة اإل

، فــــإن اإلجابــــة بالنســــبة هلولليــــوود تبــــدو  ، للثقافــــة اإلنســــانية هــــذه الســــينما أو تلــــك
ا قدمت السينما بسيطة وموجزة   ! ، أ

ـــــــوود كمـــــــا صـــــــممت أصـــــــال ىف عقـــــــول مـــــــديرى األســـــــتوديوهات  إن ســـــــينما هوللي
ـــــــات  ـــــــدين ىف العشـــــــرينيات والثالثيني وبـــــــروز  وال ســـــــيما بعـــــــد دخـــــــول الصـــــــوت (اجملي

ــــــة ) مشــــــكلة اللغــــــة ــــــت تســــــعى  ، ســــــينما صــــــممت لتكــــــون ســــــينما عاملي ــــــو كان ، ول
، ملـــــا جنحـــــت  ، كمـــــا يقـــــال عـــــادة لـــــرتويج الثقافـــــة األمريكيـــــة ومنـــــط احليـــــاة األمريكيـــــة 

ــــــــا ليســــــــت جمــــــــرد ســــــــينما قوميــــــــة أخــــــــرى.  أبــــــــدا ، بــــــــل هــــــــى الســــــــينما الوحيــــــــدة  إ
  . كون، السينما كما جيب أن ت ، أو بدون حساسيات العاملية

ــــــــات ــــــــا ودون حاجــــــــة إلثب ، إن انفــــــــراد الســــــــينما  إن هــــــــذه الورقــــــــة تفــــــــرتض تلقائي
يــــــار كــــــل منافســــــيها ــــــة وا ــــــة بالســــــاحة العاملي ــــــا الصــــــيغة  األمريكي ، يعــــــىن ببســــــاطة أ

جهودهــــــا  ـ  أى الورقةـ  وبالتــــــاىل تكــــــرس .  الوحيــــــدة الصــــــحيحة للوســــــيط الســــــينمائى
وال نســـــــتخدم   (ة واجلماليـــــــة وهـــــــدفها علـــــــى ســـــــرب مالمـــــــح هـــــــذه الصـــــــيغة اإلنتاجيـــــــ

ـــــــد للمناقشـــــــة  ـــــــا تعي ـــــــة ىف ورقـــــــة يفـــــــرتض أ كلمـــــــة الفـــــــن الســـــــينمائى والصـــــــيغة الفني
ــــا ــــا أو ألى مــــدى ميكــــن اعتبارهــــا فن ــــىت   ) فرضــــية كــــون الســــينما فن ، تلــــك الصــــيغة ال

كانــــت حتظــــى عامليــــا وثقافيــــا باالســــتهانة أكثــــر منهــــا بــــاالحرتام علــــى مــــدى ســــنوات 
  . القرن

ـــــــالطبع ىف إن الكتابـــــــات احل ـــــــت مصـــــــيبة ب افلـــــــة حـــــــول نظريـــــــة الســـــــينما والـــــــىت كان
، كانــــــت تفــــــرتض دائمــــــا أن الســــــينما وســــــيط واحــــــد يضــــــم كــــــل مــــــا  جوانــــــب معينــــــة

يـــــــار صـــــــناعات الســـــــينما القوميـــــــة.  يصـــــــنع ىف العـــــــامل مـــــــن أفـــــــالم ،  واليـــــــوم بعـــــــد ا
، أن تلـــــك الكتابـــــات مل متســـــك أبـــــدا بتفســـــري ملـــــاذا  نصـــــبح ىف حالـــــة تنـــــوير إجباريـــــة

ـــــة بعينهـــــا وتزدهـــــر أخـــــرىتضـــــم ـــــة ومجالي ـــــاهج إنتاجي ـــــك .  حل من الســـــبب هـــــو أن تل
ـــــة بـــــني النقيضـــــني ـــــدا للتفرق ـــــة وال تالئـــــم :  البحـــــوث مل تســـــع أب صـــــيغة أو صـــــيغ معيب

، والصـــــــــيغة الوحيـــــــــدة الصـــــــــحيحة الـــــــــىت أينعـــــــــت دون  طبيعـــــــــة الوســـــــــط الســـــــــينمائى
ــــــــا نابعــــــــة وتفهــــــــم جيــــــــدا احلقــــــــائق واخلصــــــــائص املتفــــــــردة أوال غريهــــــــا لوســــــــيط  ، أل
حنـــــن نعتقـــــد أن ذلـــــك .  ، ســـــواء بســـــواء ، أى اإلنســـــان ، وثانيـــــا ملســـــتهلكه الســـــينما

النــــوع مــــن الدراســــة املقارنــــة يســــهل علينــــا كثــــريا حماولــــة إدراك الفلســــفة اخلفيــــة للفــــيلم 
صــــــياغة نظريــــــة جديــــــدة ، ومــــــن مث حماولــــــة  الســــــينمائى وصــــــيغه الفعالــــــة الناجحــــــة

ـــــة للســـــينما ـــــ وواقعي ـــــى بالكامـــــل عل ـــــى ، تنبن ـــــة الت ـــــة والجمالي ى الصـــــيغة اإلنتاجي
  . وضعها مديرو ستوديوهات هولليوود قبل عقود طويلة
ــــة ــــة ودقيقــــة هلــــذه النظري ــــة الوصــــول لصــــياغة كامل ، وهــــو أمــــر يتجــــاوز بطبيعــــة  أمهي

، أمـــــــر نعتــــــربه حيويــــــا حـــــــىت بالنســــــبة ألولئـــــــك  احلــــــال طمــــــوح هـــــــذه الورقــــــة املــــــوجزة
فعنــــــدنا .  ت الســــــينما القوميــــــة الغــــــابرةالــــــذين ال يزالــــــون يتمســــــكون بأحيــــــاء صــــــناعا

ـــــال ـــــى ســـــبيل املث ـــــال انقطـــــاع حـــــول هـــــذه  ىف مصـــــر عل ـــــدوات واملـــــؤمترات ب ، تقـــــام الن
،  ، لكنهــــا مجيعــــا ال تقــــرتب وال متــــس مــــن بعيــــد أو قريــــب النقطــــة اجلوهريــــة القضــــية

ـــــم ىف الواقـــــع غـــــري منتبهـــــني ألن مـــــا كـــــانوا يصـــــنعونه  أال وهـــــى مـــــا هـــــى الســـــينما ؟ إ
ـــــــيس ســـــــينما ن إحيـــــــاءهومـــــــا يريـــــــدو  ، بـــــــل شـــــــىء يصـــــــعب حـــــــىت  ، هـــــــو ببســـــــاطة ل

  . توصيفه توصيفا حمددا
، وإذا كـــــان مث  إن كـــــل تلـــــك اجلهـــــود تبـــــدو أحـــــالم يقظـــــة عبثيـــــة وتضـــــييعا للوقـــــت

هـــــؤالء الـــــذين وصـــــلت .  ، فإنـــــه لـــــن يكـــــون إال الربيطـــــانيني أحـــــد قـــــد وعـــــى الـــــدرس
م مبكــــــــرا جــــــــدا ملرحلــــــــة اإلغــــــــالق املطلــــــــق ىن املــــــــادى امللمــــــــوس ، بــــــــاملع ســــــــتوديوها

، لكــــنهم عــــادوا أخــــريا جــــدا لفتحهــــا تــــدرجييا ومــــن الصــــفر بــــاملعىن املعنــــوى  للكلمــــة
ــــــــا.  والنظــــــــرى للكلمــــــــة ــــــــاىل مجاهريي ــــــــا وبالت ،  وانطلقــــــــت أفالمهــــــــم الكاســــــــحة مجالي

“  لعبــــــة الصــــــراخ ”لتبهــــــر العــــــامل ويــــــدفع مئــــــات املاليــــــني مــــــن الــــــدوالرات ملشــــــاهدة 
ـــــــازة ”أو  كـــــــأفالم مؤسســـــــة بالكامـــــــل علـــــــى أجنـــــــح وأرفـــــــع ،   “ أربـــــــع جـــــــوازات وجن

  . الصيغ السينمائية اهلولليوودية
ــــــــا  ، نقصــــــــد بالســــــــينما األمريكيــــــــة ىف كــــــــل مــــــــا كتبنــــــــاه ونكتبــــــــه ا وثيما ، ضــــــــرو

، قبــــــــل أن نقصــــــــد احملــــــــدود واملغمــــــــور  األكثــــــــر ازدهــــــــارا وشــــــــعبية وتقليديــــــــة وتكــــــــرارا
،  كانــــت أو مســــتقلةنقصــــد مــــا يصــــنع مــــن أفــــالم رئيســــة  .  واملراهــــق منهــــا إن وجــــد

ـــــوس أنچلـــــيس ـــــاطق األخـــــرى  ىف دائـــــرة مقاطعـــــة ل ـــــل أن نقصـــــد مـــــا جيـــــرى ىف املن ، قب
.  نقصــــــد أفــــــالم التيــــــار الــــــرئيس األكــــــرب واألشــــــهر واألخلــــــد.  مــــــن القــــــارة األمريكيــــــة

ــــــا  لــــــيكن تعريــــــف التيــــــار الــــــرئيس أجنــــــح  (العــــــابرة ‘  الفنيــــــة ’قبــــــل أن نقصــــــد مغامرا
ـــــا أن تكـــــون مـــــن بينهـــــا اخلمســـــة أفـــــالم ىف كـــــل ســـــنة وحنـــــن نضـــــم ١٠ ن دائمـــــا تقريب

نقصـــــــــد ببســـــــــاطة رامبـــــــــو وإنـــــــــديانا چـــــــــونز .  ) املســـــــــماة ألوســـــــــكار أحســـــــــن فـــــــــيلم
، قبـــــــل أن نقصـــــــد بـــــــوب رافلســـــــون  وچـــــــيمس بونـــــــد وفريـــــــدى كروجـــــــر شـــــــارع إيلـــــــم

ـــــــني وروبـــــــرت ألتمـــــــان أو حـــــــىت مـــــــارتني سكورســـــــيزى وفرانســـــــيس كوپـــــــوال  ووودى ألل
إمجــــــــاال .  ) ة مجاهرييــــــــا حمــــــــدودة العــــــــدد جــــــــداإذا اســــــــتبعدنا أفالمهمــــــــا الناجحــــــــ (

نقصــــــد الســــــينما الــــــىت يرتفــــــع اجلميــــــع عــــــن حتليــــــل أغلــــــب أفالمهــــــا باعتبارهــــــا ســــــينما 
، حــــىت لــــو كــــان صــــناعها هــــم ســــينيت وأيــــنس وجريفيــــث وفــــورد وكــــاپرا  جتاريــــة تافهــــة

نــــــــرفض كــــــــل مــــــــا يقــــــــال عــــــــن الغــــــــزو الثقــــــــاىف واهليمنــــــــة .  وهيتشــــــــكوك وســــــــپييلبريج
نفهـــــم ســـــوى شـــــىء واحـــــد هـــــو أن هنـــــاك ســـــلعة جيـــــدة وأخـــــرى  ، ألننـــــا ال إخل…
،  ‘ فــــىن ’وباملثــــل  نــــرفض أى فصــــل مصــــطنع بــــني مــــا هــــو جتــــارى ومــــا هــــو .  رديئــــة

، إن مل نكـــــن نتحاشــــــى أصـــــال اســــــتخدام   بـــــل أننــــــا نكـــــاد نطــــــابق بينهمـــــا ىف الواقــــــع
فـــــــالفهم احلقيقـــــــى ىف رأينـــــــا لوســـــــيط الســـــــينما هـــــــو فهـــــــم اخلفايـــــــا .  كـــــــال الكلمتـــــــني

ـــــد شـــــوارزينيجرالغامضـــــ ـــــوم مـــــيكس ودووجـــــالس فريبـــــانكس وآرنول هـــــذه .  ة ألفـــــالم ت
، أســــرار النظريــــة العامــــة  هــــى األفــــالم الــــىت تكمــــن فيهــــا وىف جناحهــــا غــــري العشــــوائى

  . نظرية السينما:  ، أو اختصارا للفيلم اهلولليوودى
ـــــــة جـــــــادة وحقيقيـــــــة لعمـــــــل هـــــــذا ـــــــت  تارخييـــــــا كـــــــان مث جهـــــــود نظري ، لكنهـــــــا ذهب

ـــــــديا  مجيعـــــــا أدراج ـــــــا تقلي ـــــــىت يشـــــــتهر  ـــــــاح ىف ظـــــــل التعـــــــاىل واحلذلقـــــــة العامـــــــة ال الري
علـــــى رأســـــها تـــــأتى بـــــالطبع إجنـــــازات الناقـــــد وموجـــــه األفـــــالم .  ســـــكان العـــــامل القـــــدمي

ــــــــــويس ديلــــــــــوك ىف عشــــــــــرينيات القــــــــــرن ، حيــــــــــث نــــــــــادى بــــــــــأن يفهــــــــــم  الفرنســــــــــى ل
ـــــا األمريكيـــــون األفـــــالم ال ســـــيما جريفيـــــث  وأيـــــنس الفرنســـــيون الفلســـــفة الـــــىت يصـــــنع 

ذلــــك أنــــه قــــال .  ، لكــــن رد الفعــــل ضــــده جــــاء عنيفــــا ومتبلــــد العقــــل معــــا وتشــــاپلني
ــــــوا إال ســــــذج الســــــينما ــــــوميري وغــــــريه مــــــن الفرنســــــيني مل يكون ــــــارة  أن ل ــــــل إث ، ىف مقاب
وقــــــد كــــــان شــــــعار .  النشـــــاط وســــــهولة الفهــــــم واالســــــتعقاد الفــــــىن للســـــينما األمريكيــــــة

ـــــوك األكـــــرب  ـــــا تنتهـــــى فنانـــــا ’ديل ـــــدأ حرفي ـــــوم مبـــــا فيـــــه .  ‘ اب ـــــع وحـــــىت الي بينمـــــا اجلمي
أيضــــا مــــن كلماتــــه الشــــهرية عــــن عمالقــــة الســــينما .  عنــــدنا حنــــن يصــــر علــــى العكــــس

.  ‘ ، وآيـــــــنس هـــــــو أول أنبيائهـــــــا جريفيـــــــث هـــــــو أول مـــــــوجهى الســـــــينما ’األمريكيـــــــة 
الواقــــــع أن فهــــــم ديلــــــوك لفلســـــــفة الفــــــيلم األمريكــــــى ال يقـــــــارن بفهــــــم أحفــــــاده فيمـــــــا 



٣٩٩  

يتشـــــكوك أو فــــــولر أو ســـــريك فقـــــط بســــــبب مســـــى املوجـــــة اجلديـــــد ة الــــــذين أعجبـــــوا 
ــــــىت حتتويهــــــا أفالمهــــــم ــــــة  املضــــــامني املتمــــــردة ال ــــــة واجلمالي ــــــيس لصــــــيغتها اإلنتاجي ، ول
  . الىت هى قاعديا الصيغة اهلولليوودية املعتادة

، وهـــــو أنـــــه رغـــــم إمياننـــــا بـــــأن مـــــن دور كـــــل مـــــن  أيضـــــا علينـــــا أن نقـــــرر أمـــــرا ثانيـــــا
، وال  مـــــاع تفســـــري ســـــبب جنـــــاح أو فشـــــل فـــــيلم مفـــــرد دزن غـــــريهالناقـــــد وعـــــامل االجت

ــــــا ظــــــاهرة ال ختضــــــع للتحليــــــل  مــــــن هــــــؤالء ليــــــويس نــــــاير  (نوافــــــق مــــــن يفرتضــــــون أ
ـــــد الظـــــاهرة وكـــــذا قصـــــور األدوات  ) ! نفســـــه ـــــل مـــــدى تعقي ـــــم ىف املقاب ـــــا نعل ، إال أنن

ــــــل أســــــباب .  املتاحــــــة حــــــىت اآلن ــــــط إعفــــــاء الباحــــــث مــــــن حتلي ــــــل ق ــــــا ال نقب وإذا كن
ــــة ــــة أو اجتماعي ــــل بشــــدة الفــــرتاض  جنــــاح وفشــــل األفــــالم ســــواء كانــــت فني ــــا مني ، فإنن

رمبــــــا تلعــــــب دورا بــــــالغ الفائــــــدة ىف فــــــك  Chaos Theoryأن نظريــــــة الفوضــــــى 
ـــــة .  ألغـــــاز النجـــــاح والفشـــــل ـــــت أســـــعار األوراق املالي ـــــإذا كان ـــــة يفـــــرتض ـ  ف وهى عملي
يـــــار عـــــام ميكـــــن أن تتـــــأثر بقـــــرار فـــــرد ـ  فيهـــــا العقالنيـــــة الشديدة ى صـــــغري فيـــــؤدى ال

، فــــإن الســــينما وهــــى مــــادة انفعاليــــة حمضــــة أوىل بالتــــأثر مبثــــل هــــذه  أو لتهافــــت كبــــري
وكـــــــم مسعنـــــــا عـــــــن ضـــــــحكة عـــــــابرة متـــــــأخرة مـــــــن أحـــــــد املشـــــــاهدين ىف .  التصـــــــرفات

أحــــد العــــروض التمهيديــــة كانــــت البدايــــة ملوجــــة مــــن الضــــحك ومــــن مث لسلســــلة مــــن 
بــــــــني املشــــــــاهدين وىف النهايــــــــة لشــــــــعبية ‘  لفــــــــمكــــــــالم ا ’املراجعــــــــات اجليــــــــدة ومــــــــن 

، وغـــــري هـــــذا مـــــن األمثلـــــة كثـــــري ســـــواء كـــــان فاحتـــــة لنجـــــاح هائـــــل أو  ســـــاحقة للفـــــيلم
  . فشل ذريع
، علينـــــــا باملثـــــــل أن نقـــــــرر أننـــــــا مل نقصـــــــد أبـــــــدا أن الســـــــينما احلقـــــــة ابتكـــــــار  ثالثـــــــا

س فالــــدمنرك واألملــــان والـــــرو .  ، بــــل رمبــــا العكــــس هــــو الصــــحيح هولليــــوودى خــــالص
وحــــــىت .  وغـــــريهم كـــــانوا أيضــــــا مـــــن أوائــــــل مـــــن استكشــــــفوا الصـــــيغة املثلــــــى للســـــينما

، مــــــا  اخلمســــــينيات كانــــــت الســــــينما ال تــــــزال مزدهــــــرة ىف بقــــــاع متعــــــددة مــــــن العــــــامل
ـــــذا اخلـــــيط الصـــــحيح وحـــــده دون غـــــريه وبثقـــــة  انفـــــردت بـــــه هولليـــــوود هـــــو متســـــكها 

ا لكـــــل مـــــن جييـــــد وجـــــرأة ورؤيـــــة صـــــارمة منهـــــا جدلـــــه ىف أى مكـــــان  ، بـــــل واســـــتقطا
ومل تســــــــمح أبــــــــدا بــــــــاحليود عنــــــــه إال ىف حــــــــدود .  ، لينضــــــــم إىل صــــــــفوفها ىف العــــــــامل

ــــدا ولألســــف أنــــه مــــا أن تبلــــورت هولليــــوود  .  ضــــيقة جــــدا مــــن اإلبــــداع املــــدروس جي
، أن ذهبــــــوا  ، حــــــىت كــــــان رد الفعــــــل العكســــــى مــــــن اجلميــــــع كتيــــــار رئــــــيس للســــــينما

ة حتـــــت شـــــعارات مثـــــل الفنيـــــة والتجريبيـــــة يتخبطـــــون ىف صـــــيغ إنتاجيـــــة ومجاليـــــة خمالفـــــ
.  إخل…والتجديــــــد وتكســــــري القوالــــــب وســــــينما املؤلــــــف والذاتيــــــة والتمــــــرد والواقعيــــــة 

  . ، هو الفشل احملتوم وهى صيغ مجعها شىء واحد فقط
، أن ســـــــرب أغـــــــوار الصـــــــيغة اإلنتاجيـــــــة واجلماليـــــــة  وأخـــــــريا جيـــــــب أن نقـــــــرر كـــــــذلك
ــــــا علــــــ.  اهلولليووديــــــة لــــــيس بــــــاألمر اليســــــري ى األقــــــل ال يــــــزال الكثــــــريون يعتقــــــدون أ
، ال ميلـــــــــك فكـــــــــه إال املـــــــــديرين اليهـــــــــود الكهـــــــــول  شــــــــىء أقـــــــــرب لتعاويـــــــــذ الســـــــــحر

فكثـــــريا مـــــا حاولـــــت بعـــــض الـــــدول صـــــنع أفـــــالم ضـــــخمة .  الســـــتوديوهات هولليـــــوود
،  ، بـــــل واســـــتقدام أملـــــع صـــــناع الســـــينما األمريكيـــــة هلـــــا التكـــــاليف وناطقـــــة باإلجنليزيـــــة

لنتيجــــة فشــــال ذريعــــا يتكلــــف عشــــرات املاليــــني ىف املــــرة الواحــــدة رغــــم ذلــــك كانــــت ا
األشـــــــد غرابـــــــة مـــــــن هـــــــذا .  ) إخل…،  ١٤٩٢،  ، بـــــــوذا الصـــــــغري عمـــــــر املختـــــــار (

ـــــــــــوود كمـــــــــــا هـــــــــــى ـــــــــــب الســـــــــــتوديوهات هوللي ، وبكـــــــــــل طاقتهـــــــــــا  أن شـــــــــــراء األجان
ـــــا دائمـــــا لشـــــفا اإلفـــــالس أو اإلفـــــالس الفعلـــــى  ومواهبهـــــا هـــــذا مـــــا  (، كـــــان يـــــودى 

ـــــراى  ما اشـــــرتى اإليطـــــاليون مـــــرتوحـــــدث عنـــــد ـــــا وت ـــــانيون يونيڤرســـــال وكولومبي ، والياپ
هـــــــذا اللغـــــــز معنـــــــاه .  ) إخل…، والفرنســـــــيون أو غـــــــريهم أورايـــــــون وكـــــــارولكو  ســـــــتار

ببســـــــاطة أن جنـــــــاح الســـــــينما األمريكيـــــــة ال يقـــــــوم بالضـــــــرورة علـــــــى إجنليزيـــــــة لغتهـــــــا أو 
ـــــا الب ـــــا آو زغلال ـــــة جنومهـــــا أو ضـــــخامة إنتاجا ـــــة شـــــبكة مجاهريي صـــــرية أو أخطبوطي

، إال أن ذلـــــــك  ورغـــــــم األمهيـــــــة اجلزئيـــــــة لكـــــــل هـــــــذا اليـــــــوم.  التوزيـــــــع والعـــــــرض هلـــــــا
ـــــدى هولليـــــوود أى شـــــىء مـــــن  النجـــــاح التـــــارخيى انطلـــــق أساســـــا ىف عقـــــود مل يكـــــن ل

مــــــــن طلســــــــم الصــــــــيغة اإلنتاجيــــــــة  ـ  وانطلق فقطـ  ، فقــــــــد انطلــــــــق  هــــــــذا كلــــــــه بعــــــــد
، الطلســـــم الـــــىت بـــــذلت حـــــىت اآلن  ا حـــــىت اليـــــومواجلماليـــــة املنيـــــع علـــــى اجلميـــــع تقريبـــــ
  . أقل اجلهود من أجل فهمه وحتليله

ســـــنحاول فيمـــــا يلـــــى استكشـــــاف خصـــــائص الوســـــيط الســـــينمائى كمـــــا نعتقـــــد أن 
ـــــــــد توصـــــــــلت إليهـــــــــا ـــــــــوود ق هـــــــــذه اخلصـــــــــائص ســـــــــوف نوجزهـــــــــا ىف مخـــــــــس  .  هوللي

ننـــــــا إ.  ، املؤسســـــــية ، الليرباليـــــــة تـــــــك-، اهلـــــــاى ، االســـــــتحواذ الضـــــــروبية:  كلمـــــــات
ـــــدور  ـــــىت قـــــادت هولليـــــوود إىل املصـــــري وال نعتقـــــد أن هـــــذه اخلصـــــائص اخلمـــــس هـــــى ال

، إال وهـــــو أن تكـــــون الـــــدكان الوحيـــــد لتصـــــنيع  احملتـــــوم الـــــذى كتبتـــــه عليهـــــا األقـــــدار
  . األفالم ىف القرية العاملية الصغرية للربع األخري للقرن العشرين وما بعده

  الضروبية - ١
اهلولليووديــــــة الكـــــربى وســــــر الســـــيادة األعظــــــم هلــــــا النقطـــــة اجلوهريــــــة وكلمـــــة الســــــر 

لقــــد اكتشــــف ســــادة هولليــــوود األوائــــل أن الســــينما .  الــــدراما:  هــــى ببســــاطة خميفــــة
، مث ســـــرعان مـــــا ســـــرى األمـــــر علـــــى مـــــا يبـــــدو ليغـــــرى مجيـــــع  وســـــيط رائـــــع للحكـــــى

  . الوسائط باستخدامه أو اإلغراق فيه
،  صـــــــناعها املهمـــــــني لــــــو حـــــــدث ووصـــــــفت عفـــــــوا األفـــــــالم الوثائقيـــــــة أمـــــــام أحـــــــد

ـــــة ـــــالم غـــــري الدرامي ـــــا األف ـــــه بأ ـــــورة عارمـــــة من ، ضـــــد مـــــا  ، فســـــوف تواجـــــه حتمـــــا بث
فكـــــل .  ســـــوف يعتـــــربه اإلهانـــــة األقصـــــى مـــــن نوعهـــــا الـــــىت ميكـــــن أن توجـــــه ألعمالـــــه

ــــــداعهم ــــــدراما أهــــــم جــــــزء ىف إب ــــــائقى يعتــــــربون ال ــــــدين للفــــــيلم الوث ، وإن  الصــــــناع اجملي
بنــــاء الــــدرامى ألصــــبحت مملــــة وملــــا اســــتطاع أحــــد أفالمهــــم لــــو خلــــت مــــن الــــدراما وال

  . حتملها حىت النهاية
، لـــــن  عـــــن عملـــــه ـ  بالذاتـ  عنـــــدما حتـــــادث صـــــحفيا أو مراســـــال تليڤزيونيـــــا أمريكيـــــا 

.  ‘ موضـــــــــوع ’،  ‘ حتقيـــــــــق ’،  ‘ خـــــــــرب ’جتـــــــــده يســـــــــتخدم مصـــــــــطلحاتنا املعتـــــــــادة 
و لــــــك هــــــذه الكلمــــــة ســــــتبد.  ‘ قصــــــة ’فقـــــط يســــــتخدم كلمــــــة واحــــــدة دائمــــــا هــــــى 

ــــــــــا ىف القـــــــــــاموس ووضـــــــــــعت ىف مكـــــــــــان  ـــــــــــا انتزعـــــــــــت مـــــــــــن مكا للوهلــــــــــة األوىل أ

، لكنــــــك عنــــــدما تتعمــــــق مــــــع هــــــذا الصــــــحفى أو املراســــــل ىف طبيعــــــة عملــــــه  خــــــاطئ
، وأنــــــه  تكتشــــــف أنــــــه فعــــــال ال يبحــــــث إال عــــــن القصــــــص وال يكتــــــب إال القصــــــص

يســـــتبعد دومـــــا مـــــن أحـــــداث احليـــــاة وحـــــىت مـــــن السياســـــة كـــــل مـــــا ال ميكـــــن تســـــميته 
م أحدا ، فهذه أشياء ال تصلح للنشر ىف رأيه قصة ا ببساطة ال    ! ، أل

، ويكمــــــن ىف طبيعــــــة ذلــــــك املســــــتهلك الــــــذى تقــــــدم لــــــه  إن تفســــــري هــــــذا بســــــيط
والـــــدراما جـــــزء عضـــــوى جـــــدا ىف الرتكيـــــب البيولـــــوچى .  ، وهـــــو اإلنســـــان تلــــك املـــــادة

عضــــــو املــــــخ  غالبا بســــــبب خلــــــل أو قصــــــور مــــــا ىفـ  ، وهــــــو  والعقلــــــى هلــــــذا الكــــــائن
ـــــــذات ذكـــــــاء أو أكثر ـــــــل تكـــــــراره ىف أى نظـــــــم حيـــــــاة أخـــــــرى ب  ـ  عنـــــــده يصـــــــعب ختي

، وهـــــــى حتـــــــدث فيـــــــه حالـــــــة  ينجـــــــذب للـــــــدراما كمـــــــا ال ينجـــــــذب ألى شـــــــىء أخـــــــر
  . ، ال حتدثها ذات املعلومات إذا مل ترتب بطريقة درامية يقظة عقلية

، وأنــــــت  ، هــــــى جــــــوهر كــــــل صــــــناعات االتصــــــال لقــــــد أصــــــبحت الــــــدراما اليــــــوم
ـــــــــــل اخلـــــــــــامس  ـــــــــــة أو اجلي ـــــــــــاء النووي ـــــــــــاب عـــــــــــن الفيزي تقـــــــــــرأ أوصـــــــــــافا صـــــــــــحفية لكت

رغـــــــم أنـــــــه ال يضـــــــم ىف الواقـــــــع ســـــــوى ‘  مشـــــــوق ’أو ‘  مثـــــــري ’، بأنـــــــه  للحاســـــــوب
  . معلومات علمية جامدة

، فإننـــــا لـــــن نشـــــوه مـــــا  ‘ الوســـــيط هـــــو الرســـــالة ’إذا كـــــان ماكلوهـــــان قـــــد قـــــال أن 
ـــــــــريا إن عـــــــــدلناه إىل تعمـــــــــيم مـــــــــروع هـــــــــو أن  ـــــــــدراما هـــــــــى الرســـــــــالة ’قـــــــــال كث .  ‘ ال

هولليـــــــوود تفننـــــــت ىف استكشـــــــاف اإلمكانـــــــات الدراميـــــــة الكامنـــــــة لوســـــــيط الســـــــينما 
ـــــــا إىل حـــــــدودها القصـــــــوى ، وهـــــــذا هـــــــو أساســـــــا مـــــــا جعـــــــل هولليـــــــوود هـــــــى  وفجر

  . أو الضروبية genresهذا التفجري هو ما مسى تارخييا بالضروب .  هولليوود
اولـــــــت تفســــــري الســــــبب ألعيـــــــاك ، ولــــــو ح بعــــــض القصــــــص ممــــــل وبعضـــــــها مثــــــري

، لكنــــــك تكتشــــــف أن الســــــينمات  قــــــد تبحــــــث أوال عــــــن اإليقــــــاع الســــــريع.  األمــــــر
ــــال بتعاقــــب عــــال جــــدا لألحــــداث ــــد عــــرب أجي ــــا قصصــــا متت ــــة حتكــــى أحيان ،  األوروپي

أيضــــا قــــد تبحــــث عبثــــا عــــن عوامــــل حــــدة الصــــراع .  لكنــــك ال تشــــعر لإلثــــارة معهــــا
يـــــــــدور حـــــــــول شخصـــــــــيتني بـــــــــالغىت  أو مـــــــــا يســـــــــمى االســـــــــتقطاب الـــــــــدرامى أو ذاك

ـــــــدماج معـــــــه التنـــــــاقض ، مـــــــرة أخـــــــرى  ، ومـــــــع ذلـــــــك ال يوجـــــــد فيـــــــه مـــــــا يـــــــدعو لالن
  . النصيحة هى البحث ىف طبيعة الكائن املتلقى الذى هو اإلنسان

ـــــة الناجحـــــة ـــــل هـــــذا ســـــنحاول أوال حصـــــر الثيمـــــات الدرامي ـــــب  لكـــــن قب ، أى قوال
ء كبـــــــرية أو صـــــــغرية اإلنتـــــــاج احلكـــــــى واضـــــــحة التكراريـــــــة ىف الســـــــينما األمريكيـــــــة ســـــــوا

ــــــــىت جــــــــذبت البشــــــــر إليهــــــــا دون  ــــــــة اخلصــــــــائص العامــــــــة هلــــــــا ال ــــــــدا ملعرف ــــــــك متهي وذل
  . سواها

الويســـــــــرتن هـــــــــو أول ضـــــــــروب الســـــــــينما وأعرضـــــــــها وأمههـــــــــا مجيعـــــــــا علـــــــــى وجـــــــــه 
، ولــــــو كــــــان قــــــد قــــــدر  إنــــــه أبــــــو الســــــينما وأمهــــــا وأغــــــزر منابعهــــــا مجيعــــــا.  اإلطــــــالق

ا واحـــــدا مـــــن األفـــــالم الختـــــارت الويســـــرتن للســـــينما أو ســـــيقدر هلـــــا أن تصـــــنع ضـــــرب
لقـــــد بـــــدت الســـــينما لعقـــــود طويلـــــة كمـــــا لـــــو كانـــــت اخرتاعـــــا تقنيـــــا .  دون أدىن تـــــردد

ـــــــذى تقدمـــــــه .  صـــــــنع خصيصـــــــا حلكـــــــى قصـــــــص الويســـــــرتن إن الغـــــــرب األمريكـــــــى ال
ـــــه البطـــــل وحيـــــدا دون أن يســـــتقر  ـــــيس إال فضـــــاءا فســـــيحا يتجـــــول في هـــــذه األفـــــالم ل

ـــــــدا ـــــــه فكـــــــرة  أب ـــــــا غامضـــــــا أو بقعـــــــة ســـــــوداء مـــــــن ، حـــــــامال داخل رومانســـــــية أو حزن
، هــــذا الفضــــاء ميثــــل الكــــون والطبيعــــة بالنســــبة لإلنســــان منــــذ فجــــر وجــــوده  املاضــــى

ــــــة الفتاكــــــة:  علــــــى األرض ــــــة حتمــــــل املخــــــاطر الدائمــــــة والفجائي ــــــة عدائي ، وعلــــــى  بيئ
أوديســــيوس نبيــــل الــــروح أن يتمتــــع بيقظــــة جبــــارة كــــي يبقــــى علــــى قيــــد احليــــاة وحيقــــق 

إن الويســــرتن هــــو أقــــدم واعظــــم درامــــا ولــــدت مــــع .  ع هــــذه الــــروح املتأججــــةمــــا يشــــب
ـــــديا الوجـــــود اإلنســـــاىن نفســـــه فجـــــر اإلنســـــان ـــــه تراجي ـــــة  ، إن ، بعـــــد وضـــــعها ىف خلفي

وهـــــو أعظـــــم قوالـــــب احلكـــــى املعاصـــــرة مجيعـــــا فلســـــفية وكونيـــــة .  القـــــرن التاســـــع عشـــــر
  . وعمقا

نســــــان ىف مواجهــــــة قــــــوة اإل:  القالــــــب الثــــــاىن مبكــــــر االزدهــــــار أيضــــــا هــــــو الرعــــــب
مســــوخية خارقــــة القــــدرة وشــــيطانية الشــــر تســــتطيع الفتــــك بــــه خببطــــة واحــــدة بســــيطة 

، وعليـــــــه أن يصـــــــمد أمامهـــــــا صـــــــمودا جبـــــــارا كصـــــــمود املســـــــيح أربعـــــــني يومـــــــا  منهـــــــا
  ! وأربعني ليلة ىف وجه إبليس

، ختيـــــل أنـــــك وجـــــدت نفســـــك ىف عـــــامل فانتـــــازى  بـــــالعكس هنـــــاك قالـــــب املعجـــــزة
، فيأخـــــذك لـــــدنيا خيـــــاالت  ألكـــــرب واألكثـــــر مجوحـــــا ىف حلظـــــةحيقـــــق لـــــك حلمـــــك ا

، لتحيـــــل بعصـــــاها  ، لتجـــــد ســـــاحرة الشـــــرق اجلميلـــــة ىف انتظـــــارك الطفولـــــة األخـــــاذة
، أو مــــــاردا رهيبــــــا يعــــــرض عليــــــك  الرباقــــــة ذات النجمــــــة املتأللئــــــة كــــــل حلــــــم حلقيقــــــة

ـــــدراما مـــــا هـــــو أحلـــــى مـــــن …ثـــــالث أمنيـــــات مســـــتحيلة  ـــــا ال قطعـــــا ال يوجـــــد ىف دني
  . الضرب هذا

،  رابعـــــــا ميكنـــــــك أن تـــــــذهب مســـــــحورا مـــــــع قصـــــــص احلـــــــب الرومانســـــــية اخلارقـــــــة
، مــــع بطلــــني نســــيا بــــدورمها الــــدنيا وكــــل  ) موســــيقى عــــادة (لتســــبح مــــع فــــيلم حــــامل 

، وذابــــا ىف عــــامل صــــغري خلقــــاه بنفســــيهما يشــــدوان فيــــه وحيلقــــان ســـــويا ىف  مــــا فيهــــا
ث يصـــــبح كـــــل العـــــامل ، حيـــــ خطـــــوات راقصـــــة إىل مســـــاء تســـــمو فـــــوق كـــــل املاديـــــات

ــــــىت ينبغــــــى  ــــــة مــــــن التوافــــــه ال ــــــه وصــــــراعاته وقبحــــــه جمــــــرد نســــــيا منســــــيا أو ثل وإحباطات
  . ىف هذه األخرية تكمن عادة دراما هذا الضرب.  الرتفع فوقها
ــــــى العكــــــس خامســــــا ــــــد جتــــــد نفســــــك ىف ميلودرامــــــا ضد ، وعل ،  اآلحادـ  مجيعـ  ، ق

ــــــــــــدد أرضــــــــــــك أو مزروعاتــــــــــــك أو  إمــــــــــــا أن تعانــــــــــــدك ظــــــــــــروف طبيعيــــــــــــة غامشــــــــــــة 
اســــــــتثماراتك أو أن يعانــــــــدك عــــــــامل يســــــــوده القهــــــــر االجتمــــــــاعى والظلــــــــم الطبقــــــــى 

وىف أى مـــــن هـــــاتني احلـــــالتني تظـــــل تكـــــافح ىف .  بينمـــــا ولـــــدت فيـــــه فقـــــريا بـــــال حيلـــــة
صــــــــرب وصــــــــمت رغــــــــم كــــــــل تلــــــــك األقــــــــدار الغامشــــــــة حــــــــىت تصــــــــل لتحقيــــــــق بعــــــــض 

  . أهدافك ىف األمان واالحرتام واحلب وحتقيق الذات
، قــــــد تفشــــــل أو تيــــــأس مــــــن مثــــــل ذلــــــك الكفــــــاح الــــــدءوب  نــــــك سادســــــاعلــــــى أ

، فــــــــال جتــــــــد حتقيقــــــــا  ضــــــــد البيئــــــــة الظاملــــــــة واجملتمــــــــع الفاســــــــد والضــــــــعيف املتــــــــواطئ
،  ، فتصـــــبح ســـــاطى بنـــــوك أو قطـــــارات شـــــهري لكرامتـــــك ووجـــــودك مفـــــرا مـــــن الثـــــورة

وىف كـــــل األحــــــوال ورغـــــم تصــــــنيفك مــــــع .  أو قـــــاتال منتقمــــــا مـــــن أولئــــــك الفاســــــدين



٤٠٠  

ار فإنـــــــك تعـــــــرب عـــــــن الغضـــــــب الـــــــدفني لكـــــــل أهلـــــــك وجمتمـــــــع هـــــــؤالء الـــــــذين األشـــــــر 
م ال ميلكون مثلك شجاعة التمرد:  خيتلفون عنك ىف شىء واحد   . أ

، قـــــــد جتـــــــد نفســـــــك علـــــــى العكـــــــس ىف الضـــــــفة الصـــــــحيحة مـــــــن  لكنـــــــك ســـــــابعا
، نـــــذرت كـــــل حياتـــــك لشـــــىء  ، كـــــأن تكـــــون شـــــرطيا أو حمققـــــا خصوصـــــيا القـــــانون

، ورغــــم أن هــــذا الشــــر شــــىء عــــىت وواســـــع  قضــــاء عليـــــهواحــــد هــــو تعقــــب الشــــر وال
، إال أن عليـــــــك أن تســـــــتجمع كـــــــل ذكائـــــــك ومهاراتـــــــك البدنيـــــــة والعلميـــــــة  القـــــــدرة

  . والعقلية ملداهنته إىل أن تقهره ىف النهاية وتطهر اجملتمع من آثامه
ــــــــــا ــــــــــدان احلــــــــــرب:  ثامن ــــــــــك إىل مي ــــــــــك أن توجــــــــــه بطوالت ــــــــــديا أعظــــــــــم  ميكن ، مب

، وتنـــــدفع ىف  ك مـــــن أجـــــل املثـــــل العليـــــا للـــــوطن والعشـــــريةاســـــتعداد للتضـــــحية حبياتـــــ
اللحظــــــة احلامســــــة حــــــامال تلــــــك احليــــــاة علــــــى كفــــــك ىف مســــــعى بطــــــوىل خــــــارق مــــــن 

، أو حـــــىت ال  أجـــــل مبـــــدأ عظـــــيم اعتمـــــل ىف داخلـــــك ورمبـــــا ال يفهمـــــه أحـــــد ســـــواك
  . تفهمه أنت نفسك ىف حلظة أو موقف آخر

، إمنــــــا حبثــــــا  نــــــا مبثــــــال عــــــالميكنــــــك القيــــــام بــــــذات البطــــــوالت لــــــيس إميا:  تاســــــعا
ــــــا ، قــــــد تصــــــبح قرصــــــانا يقفــــــز فــــــوق ســــــفن األمــــــراء  عــــــن لــــــذة املغــــــامرة ىف حــــــد ذا

ـــــــا كنــــــزا ، أو مغــــــريا علـــــــى القــــــالع احمليطـــــــة  املتعجــــــرفني أو غازيــــــا جلزيـــــــرة يقــــــال أن 
، أو مشــــــاركا لعــــــامل اآلثــــــار إنــــــديانا چــــــونز ىف محلــــــة صــــــليبية خاصــــــة  بغابــــــة شــــــريوود

  . س املقدسةبكما للعثور على الكأ
، وبعـــــــد أن وضـــــــعتك كـــــــل الضـــــــروب التســـــــعة الســـــــابقة ىف موقـــــــع  عاشـــــــرا وأخـــــــريا

،  أدىن كثــــريا مــــن مرتبــــة أبطاهلــــا تنظــــر إلــــيهم مــــن أســــفل إىل أعلــــى بإعجــــاب شــــامخ
ـــــذى جيعلـــــك أذكـــــى وأقـــــدر :  يظـــــل هنـــــاك ضـــــرب واحـــــد يفعـــــل العكـــــس الضـــــرب ال

ال علـــــــى هنـــــــا يســـــــقط األبطـــــــ.  ضـــــــرب الكوميـــــــديا:  مـــــــن الشـــــــخوص الـــــــىت تراهـــــــا
ـــــم اآلخـــــرون م أو علـــــى األقـــــل يغـــــرر  ـــــم .  األرض ويتلقـــــون الـــــركالت ىف مـــــؤخرا إ

ــــراه أنــــت وال ميلكــــون حصــــافتك وقــــدراتك ــــرون مــــا ت ــــه  .  محقــــى ال ي أيضــــا ســــتجد أن
كثــــريا مــــا تفجــــر ىف هــــذا القالــــب غيظــــك الــــدفني مــــن رتابــــة اجملتمــــع وصــــرامة قيــــوده 

ـــــــه ـــــــدفع  ن تركـــــــل الشـــــــرطى، فتقـــــــرر أ وتعـــــــاىل وغطرســـــــة أصـــــــحاب املراكـــــــز في ، أو ت
.  ، أو تنـــــزع الـــــرداء املنفـــــوخ للبارونـــــة املتخايلـــــة بالتورتـــــة ىف وجـــــه رئيســـــك ىف العمـــــل
  ! ببساطة أنت اآلن أمسى كائن ىف الكون

جيـــــــب أن نســـــــلم أوال أن أى قالـــــــب قـــــــد اســـــــتمر :  ملـــــــاذا هـــــــذه القوالـــــــب حتديـــــــدا
يــــة بــــني زمالئــــه مــــن األصــــل لســــبب بــــديهى هــــو أنــــه واحــــد مــــن األجنــــح واألكثــــر فعال

هنـــــا ال جيـــــب أن نقـــــول علـــــى األفـــــالم الـــــىت تنـــــتهج هـــــذا القالـــــب .  ىف معركـــــة البقـــــاء
ــــا  ــــا تعتمــــد علــــى واحــــد مــــن  ومكــــررة‘  تقليديــــة ’أ ، بقــــدر مــــا جيــــب أن نقــــول أ

ثانيـــــا وهـــــو األبعـــــد مـــــن هـــــذا .  أفضـــــل البـــــىن الدراميـــــة املمكنـــــة الـــــىت عرفتهـــــا البشـــــرية
ــــــا مـــــادة مرنــــــة تســـــمح باإلبــــــداع أن هـــــذه القوالــــــب مل تكـــــن لتعــــــيش  أصـــــال إال لكو

املتـــــواىل والتجديــــــد املســــــتمر وإمكانــــــة اإلضــــــافة عنــــــدما يكــــــون لــــــدى شــــــخص بعينــــــه 
  . املوهبة والرباعة لريى إمكانة التطوير واخللق

، لكـــــن مـــــاذا عـــــن اخلصـــــائص التحليليـــــة الداخليـــــة هلـــــذه  هـــــذا مـــــن منظـــــور اخللـــــود
ـــــا جتمـــــ.  القوالـــــب ، الـــــىت تقتصـــــر  ع هـــــذه القوالـــــب العشـــــرةأول خاصـــــية يلـــــوح لنـــــا أ

ـــــه مجيعـــــا مـــــأخوذ مـــــن مصـــــدر  عليهـــــا ســـــينما هولليـــــوود بصـــــرامة شـــــبه تامـــــة ، هـــــو أن
، وأســــــــاطري البطــــــــوالت الفرديــــــــة اخلارقــــــــة  واحــــــــد هــــــــو الــــــــدراما الكالســــــــية اليونانيــــــــة

، أو ســــعى تراچيــــدى ألهــــداف  فهــــى إمــــا حتــــدى شــــبه جمنــــون ألقــــدار غامشــــة.  فيهــــا
، أو متـــــرد  مواجهـــــة يائســـــة لقـــــوى شـــــر عاتيـــــة أو مســـــوخ فتاكـــــة، أو  نبيلـــــة مســـــتحيلة

، أو متســــــك شــــــبه  ، أو تضــــــحية ســــــامية ىف ســــــبيل الغــــــري نبيــــــل ضــــــد جمتمــــــع عــــــاجز
، أو إلقــــاء نفســــك ىف نــــريان  أمحــــق باملثــــل العليــــا ىف رومانســــية ال يقــــرك عليهــــا أحــــد

  . التطهر من أجل تسامى ووالدة جديدة لروحك
، هــــى أنــــك ال تســــتطيع ىف كــــل هـــــذا  روب العشــــرةاخلاصــــية الثانيــــة ىف هــــذه الضــــ

ـــــــق اإلنســـــــان ـــــــالفن خاصـــــــية إنســـــــانية أن تصـــــــنع درامـــــــا ال تتمل ، شـــــــىء ابتكـــــــره  ، ف
، وكـــــل مــــا ســـــبق مــــن ضـــــروب يشــــرتط بالضـــــرورة كـــــى  اإلنســــان ليســـــتهلكه اإلنســــان

، ومتجـــــــــد ىف بطولتـــــــــه  ، أن يتبـــــــــىن وجهـــــــــة نظـــــــــر اإلنســـــــــان يتوحـــــــــد املشـــــــــاهد معـــــــــه
، كمـــــــا ال ميكنـــــــك مطلقـــــــا إال أن تنهـــــــى  إخل…ونبلـــــــه  وشـــــــجاعته وقدرتـــــــه وعزميتـــــــه
حـــــــاالت قـــــــديرة  (، وهـــــــذا هـــــــو ســـــــر النهايـــــــات الســـــــعيدة  هـــــــذا التمجيـــــــد بانتصـــــــار

ـــــــــــىت جعلنـــــــــــا بعـــــــــــض صـــــــــــناع األفـــــــــــالم بالـــــــــــذات هيتشـــــــــــكوك  واســـــــــــتثنائية جـــــــــــدا ال
، نتهلـــــــــل فيهـــــــــا مـــــــــع حقارتنـــــــــا األصـــــــــيلة النابعـــــــــة عضـــــــــويا مـــــــــن كوننـــــــــا  وكووبريـــــــــك

  . ) أناسا
، ضــــد اآلخــــرين  هــــى أنــــك توحــــدت فيهــــا مجيعــــا مــــع بطــــل معــــني اخلاصــــية الثالثــــة

إنـــــــك تشـــــــعر بالعظمـــــــة عنـــــــدما .  وضـــــــد التحـــــــديات وضـــــــد الكـــــــون نفســـــــه أحيانـــــــا
، وأخــــــــريا تتهلــــــــل ىف  يشــــــــعر هــــــــو بالعظمــــــــة وباإلحبــــــــاط عنــــــــدما يشــــــــعر باإلحبــــــــاط

وأنـــــت .  مقعـــــدك عنـــــدما يفـــــرض ذاتـــــه الكاريزميـــــة ويكتـــــب النهايـــــة الســـــعيدة للفـــــيلم
هــــل حتــــب  (مــــا حيــــب وتكــــره مــــا يكــــره دون أن تتــــدبر هــــذا عقليــــا  مــــع الفــــيلم حتــــب

ا علــــــــــى نيــــــــــو يــــــــــورك ىف احليــــــــــاة  حقــــــــــا انتصــــــــــار عصــــــــــابة دون كورليــــــــــوىن وســــــــــيطر
ملثـــــــــل هـــــــــذا  -هولليـــــــــوود واجلمهـــــــــور-احلقيقـــــــــة إن ســـــــــعى الطـــــــــرفني .  ) ؟ الواقعيـــــــــة

إن مـــــا تبيعـــــه هولليـــــوود حقـــــا .  التوحـــــد املطلـــــق هـــــو الســـــر وراء ظهـــــور نظـــــام الـــــنجم
، وهـــــذه الكلمـــــة والـــــىت ســـــنخوض فيهـــــا مطـــــوال حتـــــت اســـــم أعـــــم  هـــــذا التوحـــــدهـــــو 

، هــــــــى الكلمــــــــة الســــــــحرية الــــــــىت نفتقــــــــدها ىف أفــــــــالم املهرجانــــــــات  هــــــــو االســــــــتحواذ
  . والسينمات القومية وما إليها

ـــــثالث ىف قصـــــة ـــــدما جتتمـــــع تلـــــك اخلصـــــائص ال ـــــإن مـــــديرى ســـــتوديوهات  وعن ، ف
  . ن بقبول املخطوطةهولليوود املرعبني يسحبون أقالمهم ويؤشرو 

، إمنــــا  الواضــــح أن التوحــــد ال يعــــىن بالضــــرورة كمــــا هــــو واضــــح التوحــــد مــــع حلــــم
ــــائس أو فقــــر مــــدقع ، إىل آخــــر  قــــد تتوحــــد مــــع كــــابوس أو صــــراع خميــــف أو وضــــع ي

وعلــــــى ســــــبيل الدقــــــة جيــــــب التقريــــــر أن .  البــــــىن الدراميــــــة للضــــــروب العشــــــرة الكــــــربى
االنفعاليـــــــة الـــــــىت تـــــــراهن عليهـــــــا بعـــــــض هنـــــــاك بعـــــــض االسرتاتيجــــــــيات الفرعيـــــــة غـــــــري 

أوال نقصــــد الكوميــــديا ســــواء كبيئــــة احلكــــى الــــىت :  األفــــالم مــــن أجــــل خلــــق التوحــــد
، أو ككوميـــــــــديا  تســـــــــتخدم بنجـــــــــاح ىف كـــــــــل ضـــــــــروب األفـــــــــالم مبـــــــــا فيهـــــــــا الرعـــــــــب

ــــــة اخلاصــــــة ــــــه االنفعالي ــــــه آليات ــــــىت هــــــى ضــــــرب ســــــينمائى ل ــــــديا  .  الفــــــارص ال فالكومي
املمكـــــــــــــــن اجتماعيـــــــــــــــا والثـــــــــــــــاىن املســـــــــــــــتحيل األول  (ككـــــــــــــــل بنوعيهـــــــــــــــا هـــــــــــــــذين 

، هــــذه هــــى  ، تنطــــوى تأكيــــدا ىف ذات الوقــــت علــــى آليــــة ذهنيــــة بالغــــة ) اجتماعيــــا
واملثـــــري للفضـــــول هنـــــا أنـــــه بـــــدون ذهـــــن يقـــــظ لـــــن يضـــــحك املشـــــاهد .  آليـــــة املفارقـــــة

ـــــط مـــــع النكـــــات  ـــــرية وخلفيـــــة واســـــعة لفهمـــــه (ق ـــــاج لثقافـــــة كب ـــــل إن بعضـــــها حيت ،  ب
، بينمــــــــا ال حيتــــــــاج لــــــــذات اليقظــــــــة للبكــــــــاء مــــــــع بطلــــــــة  ) ومــــــــن مث الضــــــــحك معــــــــه

ثانيــــــا هنــــــاك ضــــــرب .  فقــــــدت حبيبهــــــا أو التهليــــــل لبطــــــل حيصــــــد األعــــــداء مبدفعــــــه
صــــغري ال يــــراهن علــــى االنفعــــاالت بــــاملرة بــــل هــــى أفــــالم ذهنيــــة خالصــــة وهــــو ضــــرب 

، وهـــــــى حالـــــــة خاصـــــــة جـــــــدا يكـــــــون التفكـــــــري هـــــــو نـــــــوع مـــــــن االنـــــــدماج  الغمـــــــوض
،  االســــــتثناء الكبــــــري الثالــــــث هــــــو الســــــرييالية.  اخلــــــروج عليــــــه الكبــــــري مــــــع األفــــــالم ال

،  ، ال هـــــو العاطفـــــة وال العقــــــل وهـــــى تلعـــــب علـــــى صــــــعيد خمتلـــــف جـــــذريا للتوحــــــد
فلــــــيس املطلــــــوب هنــــــا أن ينفعــــــل .  بــــــل خماطبــــــة العقــــــل البــــــاطن مباشــــــرة وباألســــــاس

، كــــــل املطلــــــوب أن يســــــرتخى ىف حالــــــة مــــــن االســــــتنوام ويــــــدع   املتلقــــــى أو أن يفكــــــر
وعـــــادة مـــــا تشـــــاهد األفـــــالم الســـــرييالية .  وابيســـــه وأحالمـــــه الباطنـــــة تطفـــــو للســـــطحك

ــــــأثري العقــــــاقري ــــــد اكتشــــــفته مجــــــاهري الشــــــباب عــــــام  حتــــــت ت مــــــع  ١٩٦٨، وهــــــو تقلي
رمبــــــــا  (ومل تتخــــــــل عنــــــــه قــــــــط حــــــــىت اآلن “  أوديســــــــا الفضــــــــاء— ٢٠٠١ ”فــــــــيلم 

شــــــــعر لــــــــوى بونويــــــــل الــــــــذى يشــــــــتغل علــــــــى هــــــــذا الضــــــــرب منــــــــذ أول الثالثينيــــــــات 
خبــــــالف .  ) ! باحلســـــد الشــــــديد أن أحــــــدا مـــــن مجهــــــوره مل يســــــتخدم هـــــذه الطريقــــــة

هـــــــذه االســــــــتثناءات الــــــــثالث والـــــــىت أثبتــــــــت نفســــــــها بالفعـــــــل ىف صــــــــندوق التــــــــذاكر 
ـــــة عـــــادة ـــــة الرحبي ـــــأفالم صـــــغرية أو متوســـــطة لكـــــن عالي ـــــز  ب ـــــرى مـــــربرا جيي ، ال نكـــــاد ن

ناءات لقلنـــــــا أنـــــــه ، والـــــــذى لـــــــوال هـــــــذه االســـــــتث اخلـــــــروج عـــــــن اسرتاتيجــــــــية االنفعـــــــال
بــــــــل الواقــــــــع أننــــــــا حــــــــىت لــــــــو قلنــــــــا هــــــــذا ملــــــــا أخطأنــــــــا   (القــــــــانون املطلــــــــق للســــــــينما 

ـــــريا ـــــه الكلمـــــة األعـــــم وهـــــى  ) ! كث ‘  االســـــتحواذ ’، وسنفضـــــل بعـــــد قليـــــل بـــــدال من
ــــــــا تضــــــــحى .  لتســــــــميتها بقــــــــانون الســــــــينما مشــــــــكلة احلركــــــــات املســــــــماة بالفنيــــــــة أ

، ســـــواء عـــــن  لـــــدراما املدرســـــية جـــــدامببـــــادئ التوحـــــد واالســـــتحواذ بـــــل وبأساســـــيات ا
ألن صــــــــــناعها ال ميلكــــــــــون الوســــــــــائل  ـ  وهو الغالبـ  عمــــــــــد أو دون أن تــــــــــدرى أو 

ىف مقابــــــــل هـــــــــذا هنــــــــاك مبــــــــدعون حقيقيـــــــــون حيــــــــاولون جتريــــــــب وســـــــــائل .  لــــــــذلك
ــــــــــدة للتوحــــــــــد واالســــــــــتحواذ ــــــــــون للوســــــــــيط  جدي ، وهــــــــــؤالء هــــــــــم اجملــــــــــددون احلقيقي

  . السينمائى
ذور الضـــــــاربة للـــــــدراما ىف العقـــــــل الثقـــــــاىف اجلمعـــــــى املفارقـــــــة أنـــــــه رغـــــــم تلـــــــك اجلـــــــ

ـــــا صـــــناعة األفـــــالم  للبشـــــرية ، أن تكـــــون اليـــــوم هـــــى أصـــــعب العمـــــالت مجيعـــــا ىف دني
ــــــرى اآلن فرصــــــا لتخليقهــــــا كمــــــا .  املعاصــــــرة ــــــث ال نكــــــاد ن وهــــــى مــــــن الصــــــعوبة حبي
، ىف أى مكـــــــان آخـــــــر ىف العـــــــامل باســـــــتثناء حـــــــدود مقاطعـــــــة لـــــــوس أنچلـــــــيس  جيـــــــب

  . كاليفورنياـ  

  االستحواذ -٢
يارهـــــــــا ال تكمـــــــــن فقـــــــــط ىف  األرجـــــــــح أن أزمـــــــــة الســـــــــينمات القوميـــــــــة وجـــــــــذور ا

ىف تعريفهــــــا القاعــــــدى  ـ  وهو األسوأـ  ، بــــــل تكمـــــن  تســـــرعها ىف اعتبــــــار الســـــينما فنــــــا
فهـــــــى ال تـــــــزال تعتمـــــــد تعريفـــــــا كـــــــان يســـــــتخدم ىف بعـــــــض األحيـــــــان .  نفســـــــه للفـــــــن

ـــــف الشـــــعر ـــــيس كلهـــــا لتعري ـــــري عـــــن  ول ـــــه تعب االنفعـــــاالت الداخليـــــة لصـــــانع ، وهـــــو أن
، ومــــــن مث مل يكــــــن بوســــــع  الســــــينما بالــــــذات تقنيــــــة حديثــــــة ومكلفــــــة ماليــــــا.  الفــــــن

ورمبا ـ  ، فمــــــن األنانيــــــة مبكــــــان  هولليــــــوود اعتمــــــاد مثــــــل هــــــذا التعريــــــف بــــــالغ الــــــرتف
ــــا  ـ  الغباء أن يســــتخدم شــــخص أمــــوال غــــريه مــــن النــــاس للتعبــــري عــــن انفعــــاالت مــــر 

  . أحد سواه هو ومل يشاركه فيها
ســــبب آخــــر الســــتبعاد هــــذا التعريــــف للفــــن جــــاء مــــن طبيعــــة الوســــيط الســــينمائى 

، حــــــىت ميكنــــــه الــــــتحكم  ، فهــــــذا الوســــــيط ال ينفــــــذ بواســــــطة شــــــخص واحــــــد نفســــــه
حـــــىت بفـــــرض أن أراد أصـــــحاب رأس  (فيـــــه بالكامـــــل للتعبـــــري عـــــن رؤاه أو انفعاالتـــــه 

وبالضــــــــرورة الذاتيــــــــة إنــــــــه مــــــــن مث وســــــــيط يســــــــتبعد تلقائيــــــــا .  ) املــــــــال منــــــــه ذلــــــــك
واحلــــــاالت العكســــــية كــــــالىت صــــــارت تقليعــــــة ىف أوروپــــــا .  واخلصوصــــــية ألبعــــــد مــــــدى

ـــــــــث ىف الســـــــــتينيات والســـــــــبعينيات  ـــــــــىن جـــــــــودار (وبعـــــــــض دول العـــــــــامل الثال ،  ، فللي
،  تعـــــــــد قســـــــــرا يلـــــــــوى ذراع الوســـــــــيط الســـــــــينمائى)  إخل…،   ، شـــــــــاهني فاســـــــــبندر

  . عوحكم عليها على الفور برفض اجلماهري السري
، هـــــو  الســـــبب الثالـــــث لفشـــــل ذلـــــك التعريـــــف للفـــــن وهـــــو أهـــــم األســـــباب مجيعـــــا

ــــــف خــــــاطئ ــــــه مــــــن األصــــــل وىف العمــــــوم تعري ــــــب .  أن ــــــا يســــــتطيع أن يكت إن كــــــل من
ــــــدون مشــــــاعره ــــــه وي ــــــا أو شــــــعرا خــــــواطره ومذكرات ــــــأول  ، دون أن يســــــمى هــــــذا فن ، ف

شـــــــروط الفـــــــن إذن هـــــــو أنـــــــه وســـــــيط اتصـــــــال يفـــــــرتض بالضـــــــرورة وجـــــــود متلقـــــــى أو 
علـــــــــــى أن كتـــــــــــاب املقـــــــــــاالت الصـــــــــــحفية ومـــــــــــؤلفى الدراســـــــــــات .  ســـــــــــتهلك لـــــــــــهم

، يعــــــــربون أيضـــــــــا عمــــــــا جــــــــال خبـــــــــواطرهم أو استشــــــــعروا آو انفعلــــــــوا بـــــــــه  والكتــــــــب
إذن الشــــــرط الضــــــرورى للفـــــــن .  ، وأيضــــــا ال يســــــمون هـــــــذا فنــــــا بــــــل فكـــــــرا وختيلــــــوه

ــــدف باألســـــاس  وجــــوهر التعريــــف الصـــــحيح لكلمــــة فـــــن أن هــــذه املــــادة االتصـــــالية 
، إال إذا عــــــاد  ولــــــيس عقلــــــه بــــــاملرة (لكامــــــل تقريبــــــا لتحريــــــك انفعــــــاالت املتفــــــرج وبا

ولـــــيس مـــــن .  ) فيمـــــا بعـــــد التأمـــــل ىف األفكـــــار الـــــىت رمبـــــا انطـــــوى عليهـــــا مـــــا شـــــاهده
، لكنــــــه ال بــــــد بالضــــــرورة أن يــــــنجح ىف  الضــــــرورى أن ينطــــــوى الفــــــن علــــــى أى فكــــــر

  . إثارة انفعاالت ووجدان املستهلك
حىت وإن كـــــــان يعـــــــرب عـــــــن جتربـــــــة شـــــــعورية ـ  الشـــــــعر القـــــــدمي  احلقيقـــــــة ببســـــــاطة أن

ال يعـــــــد فنـــــــا إال لقدرتـــــــه علـــــــى حتريـــــــك املتلقـــــــى بكـــــــاء أو ثـــــــورة أو خوفـــــــا أو  ـ  ذاتية
  . إخل…ضحكا أو محاسة 



٤٠١  

ـــــدراما هـــــى الصـــــراع ـــــا ال ، واالســـــرتاتيچية الرئيســـــة فيهـــــا هـــــى  ىف كـــــل مـــــا ســـــبق قلن
ه وبــــــني هدفــــــه النبيــــــل التوحــــــد أساســــــا مــــــن خــــــالل التعــــــاطف مــــــع بطــــــل حتــــــول بينــــــ

هـــــــــذا هـــــــــو األســـــــــاس الـــــــــذى تنبـــــــــىن عليـــــــــه معظـــــــــم القصـــــــــص .  حتـــــــــديات عظيمـــــــــة
، وكلهــــــا يعتمــــــد إن أراد التــــــأثري ىف مشــــــاهديه علــــــى قوالــــــب  والروايــــــات واملســــــرحيات

ــــىن  ــــدى ب ــــة ل ــــر فعالي ــــا األكث ــــة أ ــــىت ثبــــت بالتجرب ــــربة مــــرارا وال ــــة املخت احلكــــى اإلغريقي
  . اإلنسان

ــــال ــــة الســــينما ب ــــدى مقارن ــــى متلــــك املتلقــــى ل ا عل ــــة فيمــــا خيــــص قــــدرا فنون التقليدي
، والــــــىت متيــــــزه عــــــن أى   ورج طاقاتــــــه االنفعاليــــــة الــــــىت هــــــى أبــــــرز خصائصــــــه كإنســــــان

ـــــة خالصـــــة ـــــة أو افرتاضـــــية عقالني ، نكتشـــــف أن قـــــدرة الســـــينما أكـــــرب   كائنـــــات واقعي
، وحنــــــن مل نســــــمع قــــــط عــــــن كتــــــاب أو مســــــرحية دفــــــع فيــــــه النــــــاس بليونــــــا أو  كثــــــريا
أو .  ، لكــــن هــــذا يتكــــرر ســــنويا ألكثــــر مــــن فــــيلم مائــــة مليــــون مــــن الــــدوالرات حــــىت

الســــــينما هــــــى أحــــــد أقــــــوى األشــــــكال املعروفــــــة ملمارســــــة :  بصــــــياغة أخــــــرى فلســــــفية
ــــــالغرائز احلســــــية .  إنســــــانيتنا ــــــبعض ب ــــــدين أو اليوجــــــا وال ــــــبعض ميــــــارس إنســــــانيته بال ال

املفضــــــــل وهلــــــــم والــــــــبعض بالعقــــــــاقري والــــــــبعض بــــــــالرقص والــــــــبعض بتشــــــــجيع فريقــــــــه 
، وذلــــــــك  ، لتظــــــــل الســــــــينما أقــــــــوى وأرقــــــــى أداة معروفــــــــة ملمارســــــــة انفعاالتنــــــــا جــــــــرا

ألقصـــــــــى حـــــــــدود االختبـــــــــار واالســـــــــتدعاء واإلخـــــــــراج الـــــــــىت أمكـــــــــن التوصـــــــــل إليهـــــــــا 
وعــــادة مــــا تــــرتبط احلــــدود القصــــوى لطاقاتنــــا .  لإلنفعــــاالت وىف نفــــس الــــزمن احملــــدد

،  احملــــــــدد املســــــــمى الســـــــــينما، بقــــــــدرات ذلــــــــك الوســــــــيط  االنفعاليــــــــة ىف أى وقــــــــت
ــــة ىف حقــــل كهــــذا  ــــه أن يرســــخ كاجلبهــــة الطليعي ــــذى أمكــــن ل ــــع القــــرن  (ال مــــثال ىف رب

، قصـــــة ىف صـــــفحة احلـــــوادث أو روايـــــة  األخـــــري مل يكـــــن مثـــــة شـــــىء واقعـــــى أو ختيلـــــى
، مل يكــــــن مث علــــــى وجــــــه  أو مســــــرحية أو لوحــــــة أو مقطوعــــــة مــــــن أى وســــــيط آخــــــر

أو يضـــــحكك أكثـــــر مـــــن “  لفـــــك املفـــــرتسا ”األرض مـــــا يرعبـــــك أكثـــــر مـــــن فـــــيلم 
  . ) وهكذا“ … تيتانيك ”أو يبكيك أكثر من فيلم ‘  الطائرة ’فيلم 

ــــا الســـــينما ىف هــــذا اجملـــــال ، ال تنبــــع ىف واقـــــع األمـــــر  املكانــــة املميـــــزة الــــىت تتمتـــــع 
ـــــــــة ـــــــــنفس  مـــــــــن تفـــــــــرد ىف النوعي ـــــــــة وتلجـــــــــأ ل ـــــــــب الدرامي ، فهـــــــــى تعتمـــــــــد ذات القوال

الفــــــارق إذن .  ومتــــــارس نفــــــس احملــــــاوالت ىف صــــــنع التــــــأثرياإلســــــرتاتيچيات القاعديــــــة 
ــــــني الســــــينما والفنــــــون القدميــــــة ــــــة ب ، بقــــــدر مــــــا يرجــــــع  ال يرجــــــع إىل اخــــــتالف النوعي

كــــــل ذلــــــك يرجــــــع إىل .  ، وإن كــــــان ىف احلقيقــــــة اختالفــــــا كبــــــريا الخــــــتالف الدرجــــــة
ــــــه ــــــه هــــــذا الوســــــيط ىف حــــــد ذات ــــــع ب ــــــذى يتمت ، وألســــــباب  الوضــــــع اخلــــــاص جــــــدا ال

، حققــــــت لــــــه هــــــذه القــــــدرة املتفــــــردة ىف التالعــــــب  ددة وملموســــــة داخلــــــهماديــــــة حمــــــ
ــــــــا ببســــــــاطة إمكاناتــــــــه غــــــــري املســــــــبوقة ىف تضــــــــخيم .  ورج انفعــــــــاالت املســــــــتهلك إ

ــــر حفــــز هــــذا التحــــرك وبقــــوة مل يســــبق أن اعتادهــــا البشــــر فالســــينما تســــتطيع .  وتغزي
ـــــارة ال يقـــــدر أى فـــــن آخـــــر ـــــرى كائنـــــات عمالقـــــة ومســـــوخا جب ـــــى  جعـــــل العـــــني ت عل

ــــــــاول إبصــــــــار اإلنســــــــان ــــــــاح  جتســــــــيدها لتصــــــــبح ىف متن ، بعــــــــد أن كــــــــان أقصــــــــى املت
ــــــك األشــــــياء بالكلمــــــات ــــــون هــــــو وصــــــف تل ــــــل صــــــنع .  للفن الســــــينما تســــــتطيع باملث

، بـــــــنفس القـــــــدر الـــــــذى  ، وتصـــــــورهن مـــــــن أفضـــــــل الزوايـــــــا وحـــــــدها أمجـــــــل الفتيـــــــات
ـــــه تصـــــوير األشـــــالء وقطـــــع اللحـــــم املتطـــــايرة مـــــن جســـــم اإلنســـــان لـــــ دى تســـــتطيع في

ــــه ــــاالت الــــىت ال حــــدود هلــــا تفجــــري قنبلــــة في .  ، وهلــــم جــــرا مــــن العــــوامل البعيــــدة واخلي
الســـــينما تســـــتطيع كســـــر حـــــواجز الزمـــــان واملكـــــان ىف غمضـــــة عـــــني وعلـــــى حنـــــو بـــــالغ 

ـــارة وغـــري حمـــدود ـــا تســـتطيع كســـر كـــل مـــا عـــدا هـــذا مـــن قـــوانني الطبيعـــة  اإلث ، بـــل إ
، وتوافــــــق مـــــــذهل  ليــــــة للحركـــــــةتســـــــتطيع خلــــــق ســـــــرعات عا.  مجيعــــــا إذا مــــــا أرادت

، وتســــــتطيع جعــــــل راعــــــى  للراقصــــــني يســــــتبعد األخطــــــاء احملتملــــــة هلــــــم علــــــى املســــــرح
  . وهكذا…البقر يقتل ستة أشرار ىف أقل من ثانيتني 

ائيــــــة آلفاقهــــــا وكــــــأى تقنيــــــة يتيحهــــــا .  والواقــــــع أن تقنيــــــات الســــــينما ال حــــــدود 
ونكتفــــى بــــذكر مثــــال .  يــــة، تفــــرض علــــى الفــــور مــــا ميكــــن تســــميته حتميــــة تقن العلــــم

ال يوجـــــد .  ، هـــــو زاويـــــة التصـــــوير املســـــماة عـــــني الطـــــائر كالســـــى واحـــــد يثبـــــت هـــــذا
ــــــة متامــــــا ــــــة عمودي ، وىف  وســــــيط آخــــــر يســــــتطيع النظــــــر لألشــــــياء مــــــن عــــــل مــــــن زاوي

الثالثينيـــــــــــات ختصـــــــــــص موجـــــــــــه االستعراضـــــــــــات باســـــــــــىب بريكلـــــــــــى ىف خلـــــــــــق آالف 
الدقــــــــــة ألجســــــــــاد عشــــــــــرات اللقطــــــــــات املبهــــــــــرة لتشــــــــــكيالت بالغــــــــــة ىف التعقيــــــــــد و 

الراقصــــــــات الالتــــــــى يتحــــــــركن ىف حركــــــــات دائريــــــــة متطابقــــــــة وهــــــــن راقــــــــدات علــــــــى 
.  لقـــــــد كانـــــــت عـــــــني الطـــــــائر ببســـــــاطة حتميـــــــة تقنيـــــــة خالصـــــــة ىف حينهـــــــا.  األرض

ــــــيس إال ــــــى كــــــل .  ول ــــــوم هــــــو ملــــــاذا حققــــــت أفــــــالم بريكل والســــــؤال املــــــذهل حــــــىت الي
ـــــا أى مقومـــــات أخـــــرى  تؤهلهـــــا حـــــىت للتســـــمية  ذلـــــك النجـــــاح رغـــــم أنـــــه مل يكـــــن 

  .  ، مبا فيها املقوم القاعدى جدا الذى هو الدراما كما سبق وأشرنا كأفالم
، إن الســــــينما لــــــن تكــــــف أبــــــدا عـــــــن تقــــــدمي كــــــل مــــــا تفوقــــــت فيـــــــه دون  إمجــــــاال

ـــــــف واألشـــــــالء-غريهـــــــا مـــــــن الوســـــــائط  إذ مل توجـــــــد علـــــــى  -وبالـــــــذات جتســـــــيد العن
، مبـــــا فيهـــــا  ع العلـــــم والتقنيـــــةاألرض قـــــط حـــــىت اليـــــوم قـــــوة اســـــتطاعت إيقـــــاف انـــــدفا 

خالصـــــة مـــــا ســـــبق أن الســـــينما وســـــيط متكـــــن ألول مـــــرة مـــــن حتقيـــــق أول .  اإلنســـــان
، أال وهــــى  اســــتحواذ كامــــل حقيقــــى ومطلــــق علــــى أهــــم حاســــة ىف الكــــائن البشــــرى

  . اإلبصار
، فيهـــــا حققـــــت أيضـــــا الســـــينما فتوحـــــات  احلاســـــة التاليـــــة ىف األمهيـــــة هـــــى الســـــمع

، بــــــات االســــــتحواذ علــــــى هــــــذه  لتطــــــور احلــــــديث للتقنيــــــة، فبفضــــــل ا غــــــري مســــــبوقة
وأصــــبحت األذن تتلقــــى كمــــا كثيفــــا مــــن املعلومــــات .  احلاســــة كــــامال ومطلقــــا أيضــــا

مل .  ىف ذات اللحظـــــــــة ال يتـــــــــاح ىف احليـــــــــاة الواقعيـــــــــة أو الوســـــــــائط الفنيـــــــــة األخـــــــــرى
يــــة يعــــد يقتصــــر هــــذا علــــى احلــــوار املتــــدفق وخلفيــــات الغنــــاء واملوســــيقى واملــــؤثرات احل

فمنــــذ .  ، بـــل جتاوزهــــا مجيعـــا خللــــق مـــا هــــو غـــري واقعــــى فيهـــا مجيعــــا الصـــوتية الواقعيــــة
تطـــــــور تقنيـــــــات الصـــــــوت ىف الســـــــبعينيات وحـــــــىت الصـــــــوت الرقمـــــــى للتســـــــعينيات ومل 
ـــــف  ـــــم أو حـــــىت صـــــوت حفي ـــــاؤهم وال عـــــزف آال يعـــــد كـــــالم ممثلـــــى الســـــينما وال غن

م املتبادلـــــــة هــــــــو باألصـــــــوات الــــــــىت مي كـــــــن مساعهــــــــا ىف احليــــــــاة مالبســـــــهم أو لكمــــــــا
ــــــة أو ىف املســــــارح ــــــدوى خملقــــــة وحمســــــنة جــــــذريا  الواقعي ــــــل هــــــى أصــــــوات بالغــــــة ال ، ب

، وىف العقـــــــود األخـــــــرية أصـــــــبح الرهـــــــان األكـــــــرب  ملـــــــدى يتجـــــــاوز كـــــــل واقعيـــــــة ممكنـــــــة
، هــــــو بيــــــع تلــــــك األصــــــوات  للســــــينما جلــــــذب اجلمهــــــور مــــــن أمــــــام أشــــــرطة الڤيــــــديو

ــــــــا حتميــــــــة تقنيــــــــة أخــــــــرى أن كثــــــــر .  ذات القــــــــدرة االســــــــتحواذية الفريــــــــدة إلــــــــيهم إ
ـــــاىن للتســـــعينيات ـــــرية لالســـــتغراب تكســـــري الزجـــــاج ىف أفـــــالم النصـــــف الث .  لدرجـــــة مث

  ! والتفسري ببساطة أنه يصدر صريرا رائعا يصم اآلذان ىف دور العرض الرقمية
ـــــذا االســـــتحواذ املباشـــــر علـــــى احلـــــواس ،  ال يكتفـــــى صـــــناع الســـــينما اهلولليووديـــــة 

ــــل راحــــوا يركــــ ــــر  زون علــــى اجلــــو غــــري املباشــــر للمشــــاهدةب ــــذى جعلهــــا أكث ، األمــــر ال
ـــــل هـــــذا اجلـــــو اخللفـــــى.  إمتاعـــــا ـــــق مث ـــــا متعـــــددة خلل ـــــد اكتشـــــفوا طرق ، هـــــم مـــــثال  وق

ودون أن يكــــــون اهلــــــدف زغللــــــة األبصــــــار فإنــــــك .  يفضــــــلون اجلمــــــال علــــــى القــــــبح
ــــــرى دائمــــــا أحــــــدث تصــــــميمات األزيــــــاء واملالبــــــس وتســــــرحيات الشــــــعر حــــــىت مــــــع  ت

، هـــــــــذا يـــــــــؤدى لنـــــــــوع مـــــــــن التلـــــــــذذ العـــــــــام أثنـــــــــاء  خاص واألمـــــــــاكن العاديـــــــــةاألشـــــــــ
ــــذ .  املشــــاهدة ــــدور من ــــة بالضــــرورة لعبــــت هــــذا ال ــــوان الزاهيــــة الرباقــــة وغــــري الواقعي واألل

،  ظهــــــــور تقنيــــــــة الفــــــــيلم امللــــــــون ومرشــــــــحات التصــــــــوير الرافعــــــــة جلماليــــــــات الصــــــــورة
وهريـــــــا يســـــــتلزمه ، ودون أن تكـــــــون مكونـــــــا ج وذلـــــــك ىف مجيـــــــع األفـــــــالم واللقطـــــــات

هـــــذا يفســـــر باملثـــــل ملـــــاذا يكـــــون أبطـــــال الســـــينما فـــــائقى الوســـــامة .  الصـــــراع الـــــدرامى
ــــــاهرات اجلمــــــال دائمــــــا ىف العــــــادة ــــــا ب ــــــل  ، وجنما ــــــؤدين أدوار متث ــــــو كــــــن ي ، حــــــىت ل

ـــــدف مطلقـــــا لتحريـــــك أى نـــــوع مـــــن اإلثـــــارة اجلنســـــية  البـــــؤس وعـــــدم احليلـــــة ، وال 
  . لدى املشاهد

ا أن هولليـــــوود هـــــى مصـــــنع األحـــــالم مـــــن حيـــــث وســـــيميها قيـــــل دومـــــا نتيجـــــة هلـــــذ
ـــــا ـــــار خلفيا ا وإ ، لكننـــــا عنـــــد هـــــذه النقطـــــة مـــــن البحـــــث نقـــــول أن مـــــا  وحســـــناوا

ذكرنــــــاه عــــــن اجلمــــــال لــــــيس ســــــوى جــــــوا عامــــــا لتعزيــــــز االســــــتحواذ علينــــــا بكــــــوابيس 
، أو  الرعـــــــــب املخيفـــــــــة أو بقـــــــــبح وبـــــــــؤس احليـــــــــوات االجتماعيـــــــــة املتدنيـــــــــة املقبضـــــــــة

ـــــاة الويســـــرتنبوحشـــــة وخمـــــ ـــــة اطر حي ـــــة باملائ ـــــة مائ ، دون  ، وكلهـــــا منتجـــــات هووليودي
  . أن ميكن وصفها باألحالم

اجلــــو العــــام الثــــاىن الـــــذى تعمــــد إليــــه هولليــــوود لتعزيـــــز االنــــدماج مــــع األفــــالم هـــــو 
بنــــــاء علــــــى اكتشــــــافات هيتشــــــكوك فــــــإن خفــــــة .  الكوميــــــديا أو خفــــــة الظــــــل العامــــــة

ويبـــــدو أن هــــــذه الفكـــــرة امتــــــدت .  عـــــب رهبــــــةالظـــــل واردة حــــــىت ىف أشـــــد أفــــــالم الر 
، فنجـــــد أن مـــــذيعى اإلذاعـــــة والتليڤزيـــــون  خارجـــــا لتشـــــمل كـــــل صـــــناعات االتصـــــال

ـــــــريات  ـــــــة يســـــــتخدمون دومـــــــا التعب ـــــــب العلمي ـــــــاب الصـــــــحافة وحـــــــىت مـــــــؤلفى الكت وكت
لقـــــد أضــــــفت هولليــــــوود جــــــو .  اخلفيفـــــة والطريفــــــة لتحســــــني جـــــو التلقــــــى أو القــــــراءة

ــــاحى حي ــــةاملــــرح علــــى كافــــة من ــــا الواقعي ، حبيــــث أنــــك تتوقــــع أن يســــخر املــــدير ىف  اتن
، بــــــــدال مــــــــن أســــــــلوب التأنيــــــــب املباشــــــــر القــــــــدمي  العمــــــــل مــــــــن أخطــــــــاء مرءوســــــــيه

  . ، وهلم جرا والعنيف
ــــدف  ــــة منظمــــة يشــــنها صــــانع الفــــن علــــى أعصــــاب املتلقــــى  الفــــن حــــرب منهجي

ــــــــا تفجريهــــــــا ــــــــوود ىف .  ، وحتطــــــــيم دفاعا ــــــــت هلوللي ــــــــق هــــــــذا هــــــــو املنطلــــــــق الثاب خل
ـــــــــان العظـــــــــيم  االســـــــــتحواذ ـــــــــا فيمـــــــــا خيـــــــــص الســـــــــينما هيتشـــــــــكوك  (، والفن وىف ذهنن

، هـــــو مـــــن يشـــــن هـــــذه احلـــــرب بـــــدم  ) بالدرجـــــة األوىل كـــــأعظم مـــــن صـــــنع األفـــــالم
ــــــذا املعــــــىن هــــــو ختليــــــق املشــــــاعر .  بــــــارد ودون مبــــــاالة أو رمحــــــة بالضــــــحية إن الفــــــن 

والفنــــــان .  بــــــاردة الــــــدمأو قــــــل ـ  ، بطريقــــــة عقالنيــــــة خالصــــــة  واالنفعــــــاالت اخلالصــــــة
ـــــذى  ـــــدمج ’أو ‘  ينفعـــــل ’أو ‘  حيـــــس ’ال ـــــه ‘ ين ـــــا كـــــامال ، مـــــع مادت ـــــيس فنان ،  ، ل

، والنتيجـــــة إمـــــا أن ميـــــوت فـــــال  ويصـــــبح كمـــــن يتـــــذوق الســـــم قبـــــل توصـــــيله للضـــــحية
  . ، أو أن يتضح أن ما صنعه ال يصلح لوظيفة السم يقدم للضحية شيئا

مىن لتــــذكرة الســــينما هــــو إنــــك تبيـــــع ، ذلــــك التعاقــــد الضـــــ األبعــــد مــــن هــــذا وذاك
نفســـــك لصـــــانع الفـــــيلم كفـــــأر جتـــــارب طيـــــع عليـــــه أن يـــــتحكم ىف انفعاالتـــــك ىف كـــــل 

، أو  ، والويــــل لــــه لــــو تقــــاعس عــــن ذلــــك حلظــــة واحــــدة حلظــــة وبأقصــــى قــــوة ممكنــــة
، ســـــــاعتها ســـــــتعاقبه بـــــــأن ختـــــــرب أصـــــــدقاءك أن ال يـــــــذهبوا  حـــــــىت وهـــــــن قلـــــــيال فيـــــــه
ا هــــو االســــتحواذ وهــــذه هــــى حملــــة أوليــــة عــــن قوانينــــه هــــذ.  ملشــــاهدة هــــذا الفــــيلم أبــــدا

، وأنــــه يتهــــاوى تأكيــــدا مل يكــــن قــــد  والبــــديهى أنــــه بنــــاء ســــينمائى شــــاهق.  وأســــراره
بـــــىن علـــــى أرضـــــية صـــــلبة هـــــى تلـــــك الضـــــروب صـــــخرية الرســـــوخ منـــــذ أيـــــام أرســـــطو 

  . وهومر والىت حتدثنا عنها ىف القسم السابق
ــــــةمــــــن منظــــــور مــــــا نتوقــــــع أن يتخيــــــل القــــــارئ أن ،  نــــــا نتحــــــدث عــــــن هزميــــــة طوعي

، ويــــــدفع مثنــــــا للكتــــــاب أو للتــــــذكرة كــــــى يهــــــزم فيهــــــا  يــــــذهب املتفــــــرج إليهــــــا برجليــــــه
ــــــزام ىف  ، وأن ســــــعادته تــــــأتى مــــــن اهلزميــــــة ىف هــــــذه احلــــــرب طوعــــــا ، وأن درجــــــة اال

هـــــذه احلـــــرب يعطيهـــــا مؤشـــــر صـــــريح هـــــو اإليـــــرادات الكبـــــرية الـــــىت حتققهـــــا الروايـــــات 
ـــــر اســـــتحو  ـــــالم األكث ـــــى األعصـــــابواألف ـــــى املشـــــاعر أو ضـــــغطا عل ، والعكـــــس  اذا عل

ـــــــــالعكس ـــــــــق بالســـــــــينما احلمـــــــــالت .  ب لكـــــــــن إذا مـــــــــا وضـــــــــعنا بالـــــــــذات فيمـــــــــا يتعل
ـــــــة  اإلعالنيـــــــة الســـــــابقة لعـــــــرض األفـــــــالم والـــــــىت تصـــــــل تكلفتهـــــــا أحيانـــــــا ملـــــــا وراء املائ

، ألدركنـــــــــــا أن ال مكـــــــــــان ىف هـــــــــــذه احلـــــــــــرب الشـــــــــــعواء للصـــــــــــدفة أو  مليـــــــــــون دوالر
  . للطوع

، ولــــــــيس غــــــــاز األعصــــــــاب بالضــــــــرورة هــــــــو  أســــــــلحة احلــــــــروب متنوعــــــــة علــــــــى أن
، فهنـــــــاك الغـــــــازات املســـــــيلة للـــــــدموع وغـــــــازات  الوســـــــيلة الوحيـــــــدة إلرضـــــــاخ العـــــــدو

إن الفــــــــن ىف أدق تعريــــــــف لــــــــه ىف تقــــــــديرنا هــــــــو حــــــــرب دمــــــــار شــــــــامل  .  الضــــــــحك
ــــــــــع نســــــــــبة  ، ذات أغــــــــــراض حمــــــــــددة تصــــــــــوب إليهــــــــــا بيولوچيةـ  كيماوية ، هــــــــــى رف

ــــــــة دم الضــــــــحيةاألدرينــــــــالني ىف  ، أو مراكــــــــز الضــــــــحك  ، أو مهامجــــــــة غــــــــدده الدمعي
، كلمـــــا   وكلمـــــا كانـــــت تقنيـــــات هـــــذه احلـــــرب أشـــــد فتكـــــا وتـــــدمريا.  ىف املـــــخ عنـــــده

.  ، وحتقــــــق الســــــعادة جلميــــــع األطــــــراف كانــــــت نتائجهــــــا مضــــــمونة وفعالــــــة وناجعــــــة
ــــع هــــذه الغــــارات  ــــات احلربيةـ  مجي ــــى حنــــ ـ  أو التقني ــــا الســــينما عل و متبلــــور منتهــــا وخرب

ــــا ركــــز كــــل واحــــد  ، فيمــــا يســــمى الضــــروب الســــينمائية وشــــبه يقيــــىن ــــىت كمــــا رأين ، ال
  . منها على طريقة حمددة للفتك باملشاعر واألعصاب



٤٠٢  

النتــــــائج األوليــــــة املرتتبــــــة علــــــى هــــــذا النــــــوع مــــــن الــــــدراما فائقــــــة االســــــتحواذ نتــــــائج 
ــــــا مــــــثال تعــــــىن عــــــى حنــــــو قــــــاطع أن الســــــينما عــــــامل قــــــائ.  مثــــــرية حقــــــا ،  م بذاتــــــهإ

إن دور الواقعيـــــــة هنـــــــا لـــــــيس .  ، عالقـــــــة شـــــــبه معدومـــــــة وعالقتـــــــه املباشـــــــرة بـــــــالواقع
، إمنـــــا هـــــو  تقـــــدمي مضـــــمون سياســـــى أو اجتمـــــاعى كمـــــا ينظـــــر بقيـــــة العـــــامل للســـــينما

ـــــة دور حمـــــدد جـــــدا ـــــا  ، بـــــل وينحصـــــر ىف املعـــــىن الســـــلىب لكلمـــــة واقعي ، أى مبعـــــىن أ
ـــــــذى ال تيقظـــــــك فيـــــــه مـــــــ ن االنـــــــدماج واســـــــتحواذ القصـــــــة مطلوبـــــــة فقـــــــط بالقـــــــدر ال

، صــــــــــحيح أن قــــــــــوة القصــــــــــة ال ينتقصــــــــــها إن مل يكــــــــــن الشــــــــــارع الفقــــــــــري  عليــــــــــك
، لكــــن اخلطــــورة هنــــا  ، أو لــــو كانــــت الســــاعة املعلقــــة خلــــف البطــــل متوقفــــة مــــوحال

ا قد تيقظك من االستغراق ىف القصة   . إ
ـــــــة ىف االنـــــــدماج ـــــــة الواقعي ـــــــاال لألمهي نما ، بشخصـــــــية الشـــــــرير ىف الســـــــي نضـــــــرب مث

ميكنــــــك أخــــــذ أفــــــالم چــــــيمس  (األمريكيــــــة منــــــذ احلــــــرب العامليــــــة الثانيــــــة وحــــــىت اآلن 
، بعـــــد احلـــــرب كـــــان النـــــاس مـــــؤهلني  ) بونـــــد كنمـــــوذج متصـــــل وكالســـــى هلـــــذا املثـــــال

، فعمــــــدت معظــــــم األفــــــالم الســــــتقدامهم ملــــــلء  لتصــــــور األملــــــان كقــــــوة الشــــــر األوىل
ـــــاس مـــــع  ، هـــــذا مل هـــــذه الوظيفـــــة الشـــــاغرة ىف خمطوطـــــات األفـــــالم ـــــدماج الن ـــــق ان يعي

، بينمـــــا  ، مثلمـــــا لـــــو أن جـــــئ مـــــثال بـــــاليهود أو إســـــرائيل جلعلهـــــم قـــــوة الشـــــر القصـــــة
م تلقائيــــــــــا كالضــــــــــحايا واألبريــــــــــاء ىف الســــــــــتينيات بــــــــــدأ ظهــــــــــور .  النــــــــــاس يقولبــــــــــو

، إذ أن عـــــدوانيتهم العســـــكرية عـــــادت ىف صـــــورة أخـــــرى هـــــى  الياپـــــانيني كقـــــوة الشـــــر
لصــــــلب والســــــيارات والكــــــامريات وتشــــــرد الشــــــغيلة عدوانيــــــة صــــــناعية تغلــــــق مصــــــانع ا

،  ومــــــــع اســــــــتعار أوار احلــــــــرب البــــــــاردة بعــــــــد إزاحــــــــة خروتشــــــــوف.  ىف كــــــــل مكــــــــان
ــــــات ومــــــع .  أصــــــبح األشــــــرار روســــــا وصــــــينيني وكــــــوبيني وأملــــــان شــــــرقيني وىف الثمانيني

بـــــروز حـــــروب املخـــــدرات أصـــــبح بارونـــــات أمريكـــــا الالتينيـــــة واجملاهـــــدين األفغـــــان هـــــم 
، مث جـــــاءت التســـــعينيات وأفلـــــح العـــــرب ىف إجبـــــار هولليـــــوود  اىل للشـــــرالنمـــــوذج املثـــــ

ــــــم كقــــــوة الشــــــر الرئيســــــة ىف العــــــامل ، فوضــــــعتهم بالفعــــــل ىف كــــــل  علــــــى االعــــــرتاف 
وســـــرعان .  ، لكـــــن هـــــذا االعـــــرتاف مل يـــــدم طـــــويال مواقـــــع الشـــــر املمكنـــــة ىف األفـــــالم

حـــــد مـــــن ، حـــــىت قبـــــل أن يـــــتمكن فـــــيلم وا مـــــا بـــــدأت األضـــــواء تنحســـــر عـــــن العـــــرب
ـــــرمحن ـــــد ال ـــــاقم الوضـــــع  حماكـــــاة شخصـــــية الشـــــيخ املصـــــرى الضـــــرير عمـــــر عب ، وممـــــا ف

حـــــــىت أواخـــــــر عـــــــام  ١٩٨٩ســـــــوءا أن چـــــــيمس بونـــــــد كـــــــان ىف راحـــــــة إجباريـــــــة منـــــــذ 
ــــــى معمــــــر القــــــذاىف وصــــــدام حســــــني  أن خيلــــــدا مــــــن  ١٩٩٥ ممــــــا فــــــوت الفرصــــــة عل

ســــــب األضــــــواء تتجــــــه هــــــذه األيــــــام ح.  خــــــالل أفالمــــــه كأهــــــداف مؤكــــــدة ملغامراتــــــه
ريــــــب املــــــواد النوويــــــة الــــــروس فــــــيلم العــــــودة لبونــــــد وتــــــدور .  ، لتتســــــلط علــــــى مافيــــــا 

ـــــن تقـــــف عنـــــد أحـــــد معـــــني ـــــة وســـــتظل تـــــدور ول ، فهـــــذا هـــــو دور الواقعيـــــة ىف  العجل
أن تقلــــل ألبعــــد مــــدى مــــن احتمــــاالت تــــيقظ املتفــــرج مــــن االنــــدماج مــــع :  الســــينما

  . خيط الدراما املفتعل الومهى
نــــــــرى البطلــــــــة تعطــــــــى بقشيشــــــــا “  الوعيــــــــد ”بعنــــــــوان  ىف فــــــــيلم إليــــــــڤ مونتــــــــان

هنـــــا تبـــــدأ ىف التســـــاؤل هـــــل هـــــذا أمـــــر .  لعامـــــل حمطـــــة الوقـــــود التابعـــــة لشـــــركة إســـــو
.  ، وإذا كــــان كــــذلك فــــال بــــد أن املقصــــود بــــه شــــيئا مــــا طبيعــــى ىف حمطــــات البنــــزين

، ويـــــــذكرك بتجاربـــــــك الســـــــابقة مـــــــع عمـــــــال  ويبـــــــدأ تفكـــــــريك يـــــــذهب قريبـــــــا وبعيـــــــدا
ــــــــه نقــــــــد للخدمــــــــة ىف  راتمتــــــــوين الســــــــيا ، وســــــــوف تعتقــــــــد ىف أبســــــــط الفــــــــروض أن

، وىف أســـــوأها أنـــــه جـــــزء مـــــن الپارانويـــــا الفرنســـــية جتـــــاه كـــــل مـــــا  حمطـــــات شـــــركة إســـــو
بينمــــا احلقيقــــة أن املقصــــود حقــــا شــــىء آخــــر متامــــا وهــــو .  هــــو أجنلــــى أو ساكســــوىن

شــــيا ، فلــــو انصــــرفت البطلــــة دون مــــنح بقشــــيش للعامــــل ملــــا كــــان األمــــر متم الواقعيــــة
ـــــــال للواقعيـــــــة عنـــــــدما تفســـــــد املشـــــــاهدة.  مـــــــع الواقـــــــع الفعلـــــــى وحـــــــىت ال .  هـــــــذه مث

ـــــا وهـــــل أردنـــــا  ـــــدوافع احلقيقيـــــة لن نرتكـــــك حنـــــن أيضـــــا ىف ذات دوامـــــة التفكـــــري عـــــن ال
، نســـــارع فنقـــــول أن هـــــذا   مـــــثال القـــــول أن األخطـــــاء مســـــة لصـــــيقة لألفـــــالم الفرنســـــية
هـــــا الســـــينما الفرنســـــية قبـــــل كـــــان امتـــــدادا رفيعـــــا ألفـــــالم الغمـــــوض الـــــىت ختصصـــــت في

، وإن فقـــــــط كـــــــان مـــــــن األفضـــــــل أن ال تـــــــدفع البطلـــــــة بقشيشـــــــا  أن تلحقهـــــــا اخليبـــــــة
  . حىت تتيح لنا فرصة أفضل لالندماج مع قصته املثرية

، فقصـــــور البيئـــــة الواقعيـــــة للحكـــــى ســـــوف يفســـــد  األمثلــــة العكســـــية ال حصـــــر هلـــــا
ــــــدوره املشــــــاهدة قطعــــــا ــــــ.  ب ــــــالقطع ل ــــــريا ب ــــــت ســــــوف تفكــــــر كث و كــــــان مث كــــــوب فأن

رغـــــــم أن مـــــــن  (مقلـــــــوب فـــــــوق مكتـــــــب البطـــــــل أو أن أحـــــــد أزرار قميصـــــــه مفقـــــــود 
هــــــذا خيرجــــــك .  ) احملتمــــــل جــــــدا أن يكــــــون قــــــد ســــــقط عرضــــــا ىف املصــــــعد صــــــباحا

ومـــــن هنـــــا فـــــإن معيـــــار الواقعيـــــة .  أيضـــــا عـــــن االنـــــدماج مـــــع الـــــدراما األصـــــلية للقصـــــة
ـــــــا جمـــــــرد  ـــــــا جيـــــــب أن .  ه، وليســـــــت جـــــــزءا منـــــــ للحكـــــــى كمـــــــا قلنـــــــا‘  بيئـــــــة ’أ وأ

ــــدف واحــــد هــــو أن ال خترجــــك عــــن  تســــتخدم مبيــــزان دقيــــق بــــال إفــــراط أو تفــــريط 
ـــــا ليســـــت هـــــدفا ىف .  االنـــــدماج مـــــع الـــــدراما فقـــــط الشـــــىء الوحيـــــد املؤكـــــد متامـــــا أ

ا   . حد ذا
ــــــا ســــــوف تصــــــبح  ــــــة عــــــن احلــــــد املناســــــب فإ ــــــل إذا زادت الواقعي باملثــــــل وىف املقاب

ــــــــذاك مصــــــــدر ضــــــــرر للســــــــينما و  ــــــــة آن ــــــــريان البني انتقاصــــــــا مــــــــن أســــــــطورية القصــــــــة ون
خـــــــذ مـــــــثال هلـــــــذا جتســـــــيد .  ، والـــــــىت هـــــــى شـــــــىء مصـــــــطنع بالكامـــــــل الدراميـــــــة هلـــــــا

، لقـــــــد ظـــــــل صـــــــناع الســـــــينما يلهثـــــــون عقـــــــودا وراء احملاكـــــــاة الواقعيـــــــة للـــــــدم  العنـــــــف
ــــــل ــــــا تصــــــوير قطــــــع املــــــخ وهــــــى تتطــــــاير ىف اهلــــــواء  والقت ــــــدما أصــــــبح ممكن ، لكــــــن عن

، باتــــــت الواقعيــــــة ضــــــررا بالغــــــا  هــــــو شــــــىء غــــــري واقعــــــى بــــــاملرة، و  بالتصــــــوير البطــــــىء
ا الـــــىت ال تضـــــاهى :  نعـــــم.  للســـــينما إن جـــــربوت الســـــينما وتفوقهـــــا يكمـــــن ىف قـــــدر

  . على التزييف
إذن النتيجـــــــة الكـــــــربى لتلـــــــك القوالـــــــب الدراميـــــــة وخصائصـــــــها أن كـــــــل شـــــــىء ىف 

الســــــينما  ، إن  ، هــــــو مصــــــطنع بالكامــــــل ، ورمبــــــا أكثــــــر مــــــن أى فــــــن آخــــــر الســــــينما
ــــذكرة ــــدأ مبجــــرد شــــرائك للت ــــة كــــربى تب ــــدخل إىل  كذب ــــت ت ــــذ هــــذه اللحظــــة فأن ، فمن

، إيقــــــــاع الــــــــزمن  عــــــــامل آخــــــــر عــــــــامل ذى قــــــــوانني متفــــــــردة ومســــــــتقلة ىف كــــــــل شــــــــىء
ــــــة لغــــــة احلــــــوار ــــــاس وأعــــــرافهم  ، خصــــــائص األشــــــياء عالقــــــات األمكن ، عالقــــــات الن

  . ، لقد دخلت لعامل األسطورة إخل…وقيمهم ومثلهم العليا 

، لكـــــن مـــــا نريـــــد قولـــــه حتديـــــدا هنـــــا هـــــو أن  رمبـــــا يعـــــرف الكثـــــريون هـــــذا الكـــــالم
فأنـــــت مـــــثال ال .  ، بـــــل االصـــــطناع هـــــو اســـــم اللعبـــــة ذاتـــــه االصـــــطناع هـــــو األســـــاس

ـــــــة ـــــــك الواقعي ـــــــدما متـــــــر بأزمـــــــة ىف حيات ، لكنـــــــك ال  تصـــــــاحبك موســـــــيقى عنيفـــــــة عن
ــــــت متــــــ ر تكــــــاد تلحــــــظ أن هــــــذه املوســــــيقى تكــــــاد تــــــدمر كــــــل أجهــــــزة جســــــمك وأن

  . بأزمة البطل أو البطلة على الشاشة
، أمـــــــور تكـــــــاد  مـــــــن نتـــــــائج هـــــــذا أيضـــــــا أن تفـــــــرد القـــــــوانني واصـــــــطناعيتها التامـــــــة

جتعــــــل مــــــن املســــــتحيل خلــــــق أى قــــــانون عــــــام لطبيعــــــة األشــــــياء حــــــىت داخــــــل الفــــــيلم 
ـــــــــل شـــــــــبه .  الواحـــــــــد نفســـــــــه إن هـــــــــذه القـــــــــوانني نفســـــــــها ذات طبيعـــــــــة أســـــــــطورية ب

،  ددة ىف اللحظــــــة احملــــــددة وال تطبقهــــــا فيمــــــا عــــــداها، تطبــــــق القــــــوانني احملــــــ ســــــرييالية
، ملــــا عرفــــت  خــــذ مــــثال علــــى هــــذا أنــــك لــــو اعتمــــدت علــــى أفــــالم الســــينما وحــــدها
، فبالنســـــــبة  مطلقـــــــا األثـــــــر الـــــــذى حيدثـــــــه إطـــــــالق رصاصـــــــة علـــــــى جســـــــم اإلنســـــــان

، فــــــإن الرصاصــــــة حتــــــيلهم جلثــــــة هامــــــدة ىف  لألشــــــرار الــــــذين يتقــــــافزون حــــــول البطــــــل
، بعــــــد ذلــــــك وبالنســــــبة لصــــــديق  ال تبــــــدر عنهــــــا أى حركــــــة مطلقــــــاأقــــــل مــــــن ثانيــــــة 

ـــــا تســـــبب لـــــه أوال آالمـــــا شـــــديدة.  البطـــــل ، وتعطيـــــه فســـــحة مـــــن الوقـــــت ليقـــــول   فإ
، ومـــــــع الكلمــــــة األخـــــــرية  كــــــل مــــــا عنـــــــده مــــــن كلمــــــات مـــــــؤثرة أو نادمــــــة لصــــــديقه

ــــوى رأســــه فجــــأة وبعنــــف علــــى كتــــف البطــــل لتجعلــــه يصــــرخ عازمــــا علــــى  بالضــــبط 
ـــــــــى وجـــــــــه .  االنتقـــــــــام ـــــــــه عل ـــــــــإن الرصـــــــــاص ال يقتل أمـــــــــا بالنســـــــــبة للبطـــــــــل نفســـــــــه ف
  ! ، حىت لو رأيناه بأم عيننا وهو خيرتق صدره اإلطالق

ـــــالم الضـــــروبية شـــــديد  ـــــائج املتوقعـــــة ىف عـــــامل األف تبقـــــى بعـــــد هـــــذا أحـــــد أكـــــرب النت
، هـــــذه النتيجـــــة تكـــــاد تكـــــون أحـــــد القـــــوانني الســـــرية الكـــــربى ىف ترســـــانة  االصـــــطناع
، أى ضــــــــرورة إشــــــــباع التوقعــــــــات املتاحــــــــة  ا هــــــــو قــــــــانون اإلشــــــــباع، هــــــــذ هولليــــــــوود

، فأنــــت مــــثال تســــتطيع عــــدم تقــــدمي ســــيارة مثينــــة  داخــــل الفــــيلم وألبعــــد مــــدى ممكــــن
ـــــــرتة الحقـــــــة ـــــــدور ىف ف ـــــــيلم مـــــــا ي ـــــــات ىف ف ـــــــادرة الصـــــــنع مـــــــن الثالثيني ـــــــك ال  ن ، لكن

ـــــو أحملـــــت إىل أن أســـــرة البطـــــل املراهـــــق متتلـــــك إحـــــدى تلـــــك الســـــيارات  ، تســـــتطيع ل
ـــــة الفـــــيلم اي ـــــل  ـــــدمرها وتفتتهـــــا متامـــــا أمـــــام أعـــــني كـــــل املشـــــاهدين قب إنـــــه .  إال أن ت

ذات قـــــانون تشـــــيكوڤ القـــــدمي الـــــذى يقـــــول أنـــــك ال تســـــتطيع وضـــــع بندقيـــــة علـــــى 
إن هـــــــذا مـــــــا يتوقعـــــــه .  ، وتنهيهـــــــا دون أن تســـــــتخدمها احلـــــــائط ىف بدايـــــــة املســـــــرحية

، أو علــــــى  ‘ عليــــــه غــــــري مصــــــروف ’، وإال قــــــال أن فيلمــــــك  املشــــــاهد منــــــك دومــــــا
ــــة غــــري شــــعورية مــــن عــــدم الرضــــا ، إنــــه يتوقــــع منــــك أن  األقــــل خيــــرج ببســــاطة ىف حال

، ويعتــــــرب أن  تقـــــوم عنـــــه بكـــــل املغـــــامرات الصـــــعبة واملكلفـــــة واملســـــتحيلة بالنســـــبة لـــــه
  . هذا جزء من شروط عقد التذكرة

باملثـــــــل عنـــــــدما يقـــــــع بصـــــــرك ىف وســـــــط البطولـــــــة اجلماعيـــــــة للفـــــــيلم علـــــــى شـــــــاب 
، فإنــــك تــــدرك ىف هـــــذه  ، وامــــرأة حســــناء متغطرســــة أكثــــر وســــامة مــــن غــــريهمغــــرور 

، وأن  اللحظـــــة وعلـــــى الفـــــور أن االثنـــــني البـــــد وأن يلتقيـــــا ىف مرحلـــــة مـــــا مـــــن الفـــــيلم
ـــــه ويستســـــلم  ـــــازل كـــــل منهمـــــا عـــــن كربيائ ـــــد وأن تنتهـــــى بتن ـــــدخال معركـــــة صـــــراع الب ي

  . لنداء احلب
، لكـــــن خـــــذ ىف املقابـــــل  اكـــــل هـــــذه كانـــــت أمثلـــــة ىف أفـــــالم حمـــــددة ال حصـــــر هلـــــ

منوذجـــــــــا أوروپيـــــــــا لنـــــــــرى كيـــــــــف يتعـــــــــاملون هنـــــــــاك باســـــــــتهتار مـــــــــع مشـــــــــكلة خلـــــــــق 
، وهـــــو صـــــانع  لفرانســـــوا تروفـــــو“  املـــــرتو األخـــــري ”، ولـــــيكن فيلمـــــا مثـــــل  التوقعـــــات

ـــــــالم فرنســـــــى مثقـــــــف وجـــــــاد ، لكنـــــــه مل  ، بـــــــل وحيـــــــرتم كثـــــــريا الســـــــينما األمريكيـــــــة أف
ــــا خيتبــــئ البطــــل مــــن مطــــاردة النــــازيني ىف قبــــو  ىف هــــذا الفــــيلم.  يســــتطع أبــــدا حماكا

ــــڤ ــــة هــــى كــــاثرين ديني ــــدى ســــيدة مجيل ــــة  ل ــــع أن تنشــــأ قصــــة غــــرام ملتهب ، أنــــت تتوق
يبــــــدأ الفــــــيلم نفســــــه كالمــــــا .  ، لكــــــن الفــــــيلم مل يفعــــــل أى شــــــىء مــــــن هــــــذا بينهمــــــا

، وتتأهـــــب ملشـــــاهدة مطـــــاردة ضـــــخمة  عـــــن جنـــــوب فرنســـــا غـــــري اخلاضـــــع لالحـــــتالل
، لكــــــــن أيضــــــــا شــــــــيئا مــــــــن هــــــــذا مل  والقطــــــــارات والطــــــــرقعــــــــرب الــــــــتالل والوديــــــــان 

ـــــــه الفـــــــيلم إذن .  حيـــــــدث ـــــــذى فعل ـــــــالم  (مـــــــا ال ـــــــه أحـــــــد أفضـــــــل األف ـــــــم بأن مـــــــع العل
ـــــة ؟ اإلجابـــــة احلرفيـــــة هـــــى  ) ، ومســـــى ألوســـــكار أحســـــن فـــــيلم بلغـــــة أجنبيـــــة األوروپي
ـــــة ال شـــــىء هـــــذا ال ميكـــــن أن حيـــــدث ىف .  ، جمـــــرد دردشـــــة جـــــادة نوعـــــا حـــــىت النهاي

  . دىفيلم هولليوو 
:  يــــــربز الســــــؤال الرتاچيــــــدى الــــــذى يهــــــوى اجلميــــــع طرحــــــه دومــــــا وهــــــو… وبعــــــد

الفكــــــــــرة املســـــــــيطرة أن األفــــــــــالم الضـــــــــروبية االســــــــــتحواذية أفـــــــــالم بــــــــــال . املضـــــــــمون 
، لكــــــن  مبــــــدئيا نكــــــرر أن مــــــن حــــــق أى فــــــيلم أن يكــــــون بــــــال مضــــــمون.  مضــــــمون

علـــــى .  لــــيس مـــــن حقــــه أن ال حيـــــرك انفعـــــاالت املســــتهلك الـــــذى دفـــــع مثــــن التـــــذكرة
أن األفـــــالم الضـــــروبية بالـــــذات حتمـــــل تلقائيـــــا املضـــــمون الفلســـــفى األصـــــلى اللصـــــيق 

ــــــــاره ــــــــذى اخت ــــــــب احلكــــــــى األســــــــطورى ال ــــــــه خمــــــــرب .  بقال ــــــــيلم يقــــــــوم ببطولت فكــــــــل ف
، يكتشـــــف فيهـــــا البطـــــل  خصوصـــــى هـــــو رحلـــــة أوديســـــية إىل جحـــــيم دانـــــىت الســـــفلى

، وكـــــل  حية، وكـــــل فـــــيلم حـــــرىب هـــــو متجيـــــد للتضـــــ مـــــا مل يكـــــن يعلمـــــه عـــــن احليـــــاة
، وكــــــل فــــــيلم رعــــــب هــــــو  فــــــيلم نشــــــاط هــــــو دعــــــوة للحيــــــاة والقــــــوة ومتجيــــــد للبطولــــــة

، وال  هـــــــــذه كلهــــــــا مضـــــــــامني.  إخل…تراچيــــــــديا لقهــــــــر مســـــــــوخ مــــــــا وراء الطبيعــــــــة 
عامــــــة جيــــــب القــــــول أن الســــــينما .  نفهــــــم ملــــــاذا ال يوليهــــــا النقــــــاد االحــــــرتام الكــــــاىف

الكلمـــــــة الصـــــــحيحة  نعـــــــم حتميـــــــل هـــــــى (األمريكيـــــــة حرصـــــــت دائمـــــــا علـــــــى حتميـــــــل 
ــــا  ــــا حشــــو بعــــض قطــــع املــــاس الثمــــني حتــــت طبقــــة الكرميــــة الــــىت يكتفــــى  ونقصــــد 

حتميـــــــل قوالـــــــب احلكـــــــى التقليديـــــــة مبضـــــــامني خاصـــــــة مثـــــــرية )  عـــــــادة معظـــــــم النـــــــاس
لكــــــن .  وعميقــــــة أحيانــــــا وذلــــــك إلشــــــباع اجلمهــــــور املهــــــتم بــــــالفكر واملعــــــاىن اخلفيــــــة

ـــــــف “  تســـــــامحلـــــــن أ ”و“  صـــــــمت احلمـــــــالن ”علـــــــى الســـــــطح يبـــــــدو  فيلمـــــــى عن
مـــــه مثـــــل تلـــــك األمـــــور مـــــن  وويســـــرتن بـــــريئني متامـــــا مـــــن املضـــــمون ، ذلـــــك ملـــــن ال 

، والـــــذى لـــــن يســـــتطيع إخبـــــارك أبـــــدا باألســـــباب احلقيقيـــــة  مجهـــــور الســـــينما العـــــريض
، وحجبوهـــــا  الـــــىت جعلـــــتهم مينحـــــون هـــــذين الفيلمـــــني جـــــائزة أوســـــكار أحســـــن فـــــيلم

ـــــــىت .  عـــــــن غـــــــريهم ـــــــالم العظيمـــــــة ال ـــــــت مجيعـــــــا وبالضـــــــرورة ذات إن األف نعرفهـــــــا كان
، لكـــــــــن املضـــــــــمون ال جيـــــــــب أبـــــــــدا أن يتســـــــــامى فـــــــــوق قواعـــــــــد  مضـــــــــامني عظيمـــــــــة



٤٠٣  

ولـــــو وضـــــعت مضـــــمونا عظيمـــــا خيـــــل بـــــالتعريف القاعـــــدى للســـــينما كفـــــن .  الســـــينما
، إمنـــــــا ببســـــــاطة مل تصـــــــنع  ، فأنـــــــت مل تصـــــــنع فيلمـــــــا عظيمـــــــا االنفعـــــــاالت األعظـــــــم

  . فيلما أصال
، ولــــيس  م الســــينمائيون عنــــدنا أن الوســــيط هــــو الرســــالةأخــــريا نتســــاءل مــــىت يفهــــ

ـــــا دائمـــــا تلـــــك املضـــــامني االجتماعيـــــة الـــــىت تـــــؤرقهم أحيانـــــا ببســـــاطة .  ، ويتبـــــاهون 
إن .  ، اذهـــــــب لصـــــــفحة الـــــــرأى ىف صـــــــحيفتك اليوميـــــــة إذا أردت أن تقـــــــول أفكـــــــارا

، اذهـــــب  أردت أن ختلـــــق معايشـــــة بـــــدون دفـــــع درامـــــى قـــــوى ومـــــؤثرات مبـــــالغ فيهـــــا
، أو  الســـــينما تصــــلح فقـــــط للـــــدراميات الســــاخنة جـــــدا املبهـــــرة جـــــدا.  ط آخـــــرلوســــي

ــــــى كــــــل املشــــــاعر ــــــىت .  بصــــــياغة أدق كــــــل مــــــا يســــــتحوذ عل ــــــا ال هــــــذه هــــــى إمكانا
، ولــــــن ميكنــــــك خداعــــــه ثانيــــــة باســــــم  ، أو عرفتــــــه هولليــــــوود إياهــــــا عرفهــــــا اجلمهــــــور

  . …وأ… الفن أو اإلبداع أو الذاتية أو الواقعية أو سينما املؤلف أو

  تك-الهاى -٣
ــــــــك-هــــــــاى ’ ــــــــزل معنــــــــاه  مصــــــــطلح اقتصــــــــادى وعلمــــــــى معاصــــــــر‘  ت ، رمبــــــــا خيت

ـــــــــاه إىل  ـــــــــو ترمجن ـــــــــة ’احلقيقـــــــــى املتفـــــــــرد ل ـــــــــة عالي ـــــــــك -ال يقصـــــــــد باهلـــــــــاى.  ‘ تقني ت
،  الصــــــناعات الــــــىت تســــــتخدم تقنيــــــات حديثــــــة أو مســــــتعقدة أو مل تظهــــــر إال مــــــؤخرا

ســــــريعة  ’ا الصــــــناعات املقصــــــود بــــــه حتديــــــد.  أو تقنيــــــات مكلفــــــة أو مــــــا إىل ذلــــــك
:  وهـــــــذه أطلقــــــــت حتديـــــــدا علــــــــى مخـــــــس صــــــــناعات دون عــــــــداها.  تقنيــــــــا‘  التغـــــــري

، واهلندســــــــة  ، والكيماويــــــــات ، واحلاســــــــوب ، وصــــــــناعات الفضــــــــاء الطاقــــــــة النوويــــــــة
ىف اعتقادنــــــــــا أن هولليــــــــــوود تســــــــــتطيع أن تــــــــــزعم انتماءهــــــــــا لتقنيــــــــــات .  البيولوچيــــــــــة

  . تك-اهلاى
ن تقنيــــــــات التنميــــــــق واملــــــــؤثرات البصــــــــرية ظاهريــــــــا ســــــــوف نرصــــــــد علــــــــى األقــــــــل أ

ــــــات والصــــــوتية ــــــذ الثالثيني ــــــث كــــــان يعــــــد معظمهــــــا  ، كانــــــت تتطــــــور ســــــريعا من ، حبي
ـــــــاإلطالع عليهـــــــا  مـــــــن أســـــــرار األســـــــتوديو ، وال يســـــــمح لألســـــــتوديوهات األخـــــــرى ب

ظاهريـــــــا أيضـــــــا ســـــــوف جنـــــــد اليـــــــوم أن حقـــــــل احلاســـــــوب الـــــــذى هـــــــو حقـــــــل مؤكـــــــد 
ــــــــة ــــــــة العالي ــــــــة املعاصــــــــرة ســــــــواء ، يلعــــــــب دورا جســــــــيم للتقني ا ىف الســــــــينما اهلولليوودي

ـــــــدة حاســـــــوبيا أو الصـــــــوت الرقمـــــــى  ،  إخل…باالســـــــتحراك أو مـــــــؤثرات الصـــــــورة املول
أصــــــبحت جــــــزءا مــــــن شــــــبكة حتالفــــــات ‘  مايكروســــــوفت ’وأن عمالقــــــة الربجميــــــات 

، وقــــــــد وصــــــــل األمــــــــر ألن  واســــــــعة مــــــــن عــــــــدد مــــــــن أكــــــــرب ســــــــتوديوهات هولليــــــــوود
ــــــــــق  التكامــــــــــلاعرتفــــــــــت احلكومــــــــــة بضــــــــــرورة هــــــــــذا  ــــــــــث مل تعــــــــــد حتــــــــــارب تواث ، حبي

، أو عمــــــل الشــــــركة الواحــــــدة ىف حقــــــول الســــــينما واالتصــــــال والتليڤزيــــــون  الشــــــركات
ــــــــث وصــــــــل احلجــــــــم النمطــــــــى ملؤسســــــــة الرتفيــــــــه  واحلاســــــــوب والنشــــــــر جمتمعــــــــة ، حبي

ــــــــــة إىل  ــــــــــزىن ٥٠األمريكي ــــــــــل دي ــــــــــون دوالر مث پاراماونت ـ  ، وڤياكوم وارنرـ  ، وتامي بلي
يتحـــــــــدث بالضـــــــــبط أولئـــــــــك الـــــــــذين يدرســـــــــون إحيـــــــــاء الســـــــــينما ال نـــــــــدرى فـــــــــيم  (

ــــر ىف  املصــــرية ــــى مــــا تنفقــــه وارن ــــد رأمساهلــــا جمتمعــــة عل ــــورون علــــى شــــركات ال يزي ، ويث
  . ) ! ؟ ساعة للدعاية ألحد أفالم بامتان ٧٢

احلقيقـــــة أنـــــه لـــــو استعرضـــــنا التقنيـــــات احلديثـــــة الـــــىت جلبـــــت للســـــينما ىف الســـــنوات 
ــــــت الصــــــفحات ــــــرتات متصــــــلة ىف  (،  األخــــــرية لطال ــــــى ف ــــــا متابعــــــة هــــــذا عل ســــــبق لن

، وقــــــد كــــــان آخرهــــــا ىف كتــــــاب  ، وجمــــــالت كــــــالفنون والعــــــرىب جريــــــدة العــــــامل اليــــــوم
ورمبـــــا جيمعهـــــا حمدثـــــة ومنقحـــــة مثـــــل هـــــذا املكـــــان ىف  [مهرجـــــان اإلمساعيليـــــة األخـــــري 

  . ) ] وقت قريب
ــــــذه املالمـــــــح الظــــــاهرة للجميــــــع والتقنيــــــة احملضــــــة لكانـــــــت ،  لــــــو اكتفينــــــا فقــــــط 

وحــــــــدها دلــــــــيال كافيــــــــا علــــــــى أن صــــــــناعة الرتفيــــــــه الســــــــينمائى هــــــــى صــــــــناعة عاليــــــــة 
ـــــــة  التقنيـــــــة ـــــــة التقنيـــــــة ىف جمـــــــال كتاب ـــــــزعم أيضـــــــا أن الســـــــينما عالي ـــــــا نـــــــود أن ن ، لكنن

، خاصــــــة وأنــــــه ســــــيكون التفســــــري احلاســــــم لتخلــــــف صــــــناعات  املخطوطــــــات نفســــــه
ــــــا قـــــد تفلـــــح ىف حماكـــــ الســـــينما القوميـــــة مجيعـــــا عنهـــــا ، إال   اة كـــــل شــــــىء، ذلـــــك إ

  . كتابة املخطوطات الفيلمية
، قلنـــــا أنـــــه ثبـــــت تارخييـــــا أنـــــه  صـــــحيح أننـــــا ذكرنـــــا قوالـــــب عشـــــرة حمـــــددة للحكـــــى

،  ، والـــــىت وجـــــد فيهـــــا وســـــيط الســـــينما نفســـــه ووجـــــد تفـــــرده األجنـــــح واألضـــــمن دومـــــا
ــــــدا عــــــن البحــــــث عــــــن احلــــــدود  ــــــوود مل يكفــــــوا أب ــــــاب هوللي لكــــــن مــــــا حــــــدث أن كت

نضـــــــرب مـــــــثال بطـــــــابور أفـــــــالم الرعـــــــب شـــــــديدة التـــــــأثري .  بالقصـــــــوى هلـــــــذه القوالـــــــ
ـــــق اخـــــرتاع چـــــون كـــــارپنرت ىف عـــــام  والقـــــوة ـــــتح لـــــه الطري ـــــذى ف لشخصـــــية  ١٩٧٨، ال

  . “ هاللوويني ”القاتل الذى ال يقتل ىف فيلم 
،  أيضـــــا فـــــإن العالقـــــة بـــــني تقنيـــــات الســـــينما وبـــــني الكتابـــــة عالقـــــة تبادليـــــة قويــــــة

ـــــ ـــــات تول ، مث تســـــتحيل بعـــــد  د أصـــــال ىف ذهـــــن الكتـــــاببـــــل األرجـــــح أن هـــــذه التقني
، هـــــــذا أكثـــــــر احتماليـــــــة مـــــــن أن تولـــــــد ىف عقـــــــل العلمـــــــاء مث  ذلـــــــك واقعـــــــا ملموســـــــا

ا جــــــاهزة علــــــى صــــــناعة الســــــينما ، لكــــــن نكتفــــــى  ، أمثلــــــة هــــــذا ال تنتهــــــى يعرضــــــو
ـــــال  ـــــون  “ الديناصـــــورات—حديقـــــة الرعـــــب  ”منهـــــا مبث ـــــم مايكـــــل كرايت ـــــوال عل ، فل

ه بـــــــــات ىف إمكـــــــــان احلاســـــــــوب تنفيـــــــــذ تلـــــــــك املـــــــــؤثرات وســـــــــتيڤني ســـــــــپييلبريج بأنـــــــــ
، ملــــــــا طلبــــــــا مــــــــن شــــــــركة ســــــــوفتيماچ أن تنمــــــــى هلمــــــــا الربنــــــــامج احلاســــــــوىب  املذهلــــــــة

، الروايـــــة  ، بـــــل رمبـــــا ملـــــا كتـــــب كرايتـــــون وثيـــــق العالقـــــة بالســـــينما املناســـــب لغرضـــــهما
  . أصال

أوديســـــــــا — ٢٠٠١ ”إن أى مراجعـــــــــة لتـــــــــاريخ املـــــــــؤثرات احلديثـــــــــة بـــــــــدءا مـــــــــن 
يثبـــــت هـــــذه احلقيقـــــة الـــــىت تـــــرد علـــــى مقولـــــة ســـــاذجة تقـــــول أن هولليـــــوود “  الفضـــــاء

ــــــات ــــــديها اإلمكان ــــــل  ناجحــــــة ألن ل ــــــق مث ــــــا ختتل ــــــا ناجحــــــة أل ، بينمــــــا احلقيقــــــة أ
لقــــــــد وصــــــــل مســــــــتوى التعقيــــــــد ىف  .  تلــــــــك اإلمكانــــــــات اختالقــــــــا بعقوهلــــــــا وأيــــــــديها
ـــــــة ـــــــوود لـــــــدرجات مرعب ـــــــة األفـــــــالم ىف هوللي عبـــــــا ، وبـــــــات احلاســـــــوب نفســـــــه ال كتاب

، وقــــــــد باتــــــــت الصــــــــنعة  أساســــــــيا ىف تــــــــأليف األفــــــــالم مــــــــن خــــــــالل بــــــــرامج خاصــــــــة
وهنـــــــاك آالف األمثلـــــــة .  ، شـــــــيئا يلهـــــــث وراءه أى مشـــــــاهد متمـــــــرس وكثافتهـــــــا فيـــــــه

بعــــــض هــــــذه األمثلــــــة  .  املتاحــــــة بــــــدءا بتعــــــدد املســــــتويات الــــــىت تعمــــــل فيهــــــا األفــــــالم

ــــــة ‘ ’ املســــــلية ’كالســــــى كــــــأفالم هيتشــــــكوك  ــــــةالنا ” (‘  الربيئ فــــــيلم “  فــــــذة اخللفي
، وأيضـــــــا نقـــــــد اجتمـــــــاعى ألحـــــــد  تشـــــــويق درامـــــــى وىف ذات الوقـــــــت تأمـــــــل فلســـــــفى

ـــــا ىف واليــــة نيــــو يـــــورك فــــيلم نشـــــاط ‘  مشــــال الشــــمال الغـــــرىب ’.  القــــوانني املعمــــول 
ـــــــائق ـــــــف التـــــــأمالت ىف الطبقـــــــة الوســـــــطى األمريكيـــــــة ف ،  ، لكنـــــــه أحـــــــد أعمـــــــق وأعن

،  وبعــــــــض تلــــــــك األمثلــــــــة حــــــــديث.  ) ، وهلــــــــم جــــــــرا “ الطيــــــــور ”،  ‘ ســــــــايكو ’
ســــــــالفى “  لــــــــن أتســــــــامح ”و“  صــــــــمت احلمــــــــالن ”وخــــــــذ منوذجــــــــا هلــــــــا فيلمــــــــى 

ـــــــذكر ـــــــب چـــــــو إيســـــــرتاس  ال ـــــــالم الكات ـــــــة ” (، أو أف ـــــــزة قاعدي ـــــــيلم تشـــــــويق “  غري ف
، لكنــــــه فلســــــفيا  ، وكــــــذا إثــــــارة جنســــــية تغتصــــــب عقــــــل أى رجــــــل يشــــــاهده درامــــــى

ــــــــزتني القاعــــــــديتني األساســــــــية  ــــــــة الغري ــــــــدمراجعــــــــة لنظري ــــــــدى فروي ، ليجمعهمــــــــا ىف  ل
ـــــزة واحـــــدة دون أن يشـــــري مطلقـــــا ألن هـــــذا هـــــو مـــــا يناقشـــــه ـــــوان قـــــد  غري ـــــوال العن ، ل

  . ) يلفت نظرك ذات مرة للتأمل فيه عرضا
األبعـــــد مـــــن كـــــل هـــــذا أن األفـــــالم اهلولليووديـــــة مل تعـــــد تقنـــــع مبهمتهـــــا األساســـــية 

و إرعابـــــــــــه أو ىف خماطبــــــــــة الصــــــــــعيد االنفعـــــــــــاىل الوجــــــــــداىن بإبكائـــــــــــه أو إضــــــــــحاكه أ
، ومل تعــــــد تكتفــــــى مبخاطبــــــة العقــــــل باملضــــــامني الفلســــــفية القاعديــــــة لقوالبهــــــا  ليلــــــه

ـــــــه حتتهـــــــا مـــــــن مضـــــــامني خاصـــــــة أخـــــــرى األســـــــطورية ، إمنـــــــا راحـــــــت  ، أو مبـــــــا حتمل
ختاطـــــب صـــــعيدا ثالثـــــا ىف اإلنســـــان نـــــادرا مـــــا ختيلـــــت إمكـــــان خماطبتـــــه إال وهـــــو كمـــــا 

  . أحملنا آنفا العقل الباطن أو الال شعور
ـــــــذا الكتابـــــــة املدروســـــــة خللـــــــق تفاصـــــــيل حمـــــــددة تثـــــــري حفـــــــزا حمـــــــددا ال  نقصـــــــد 

، وهــــى شــــىء خمتلــــف عــــن خلــــو ذلــــك اجلــــو العــــام البهــــيج أو  شــــعوريا لــــدى املتلقــــى
، هــــذه اإلشــــارات متــــر عــــرب  اجلميــــل الــــذى قلنــــا أن هولليــــوود اهتمــــت بــــه دائمــــا أبــــدا
  . الوجداىن أو العقلى خترمية مباشرة للعقل الباطن دون أن متر على الصعيدين

ـــــة لفـــــيلم  ـــــى.  إى ”إن جـــــزءا أساســـــيا مـــــن املتعـــــة اخلفي ، هـــــو إحساســـــك  “.  ت
، فـــــالفيلم إعـــــادة بالغـــــة الدقـــــة لقصـــــة  البـــــاطىن بأنـــــك مسعـــــت هـــــذه القصـــــة مـــــن قبـــــل

ا ومواقفهـــــا ، إنـــــه هكـــــذا خياطـــــب منطقـــــة حمببـــــة مـــــن  املســـــيح بـــــالكثري مـــــن تفصـــــيال
ذات قصـــــة املســـــيح لكـــــن اجلوانـــــب .  يلمالـــــال شـــــعور تزيـــــد مـــــن نشـــــوة مشـــــاهدة الفـــــ

الـــــــىت أثـــــــارت هلـــــــع كـــــــل منـــــــا ىف طفولتـــــــه هـــــــى مـــــــا وظفـــــــه علـــــــى حنـــــــو خفـــــــى فـــــــيلم 
  . كعمق داخلى بعيد غامض لقصته“  صمت احلمالن ”

ال شـــــــك أن األســـــــتاذ الـــــــذى بـــــــدأ بالتالعـــــــب بالعقـــــــل البـــــــاطن للمشـــــــاهد بـــــــوعى 
ـــــك ـــــه هـــــو ســـــتانلى كووبري ـــــارد من ـــــام ودم ب املـــــبهم لفـــــيلم  وكـــــان الســـــياق اهللوســـــى.  ت

هــــــــو حتديــــــــدا الــــــــذى جــــــــذب ماليــــــــني اهليپيــــــــني “  أوديســــــــا الفضــــــــاء— ٢٠٠١ ”
، وينقــــذون بالتـــــاىل شــــركة مــــرتو مــــن إفــــالس حمـــــدق   ليشــــاهدونه حتــــت تــــأثري املخــــدر

  . كادت تصل إليه آنذاك
ـــــا الســـــينما توظفهـــــا بشـــــىء مـــــن التوســـــع  إن هـــــذه التقنيـــــة الغامضـــــة الـــــىت بـــــدأت 

ـــــا تعلمتهـــــا مـــــن املبـــــادئ الســـــرييالية،  ىف أفـــــالم شـــــديدة التبـــــاين ، واألفـــــالم  البـــــد وأ
ــــى  الســــرييالية اخلالصــــة ــــق الســــري عل ــــال وعــــى عــــن طري ــــة ال ــــىت ختصصــــت ىف خماطب ، ال

ــــــم ــــــع واحلل ــــــني الواق ــــــع ب ــــــالم ال .  اخلــــــيط الرفي ــــــة خمطوطــــــات أف ــــــف هــــــذا ىف كتاب توظي
نـــــه تقنيـــــة ، ال شـــــك أ ، إمنـــــا تنتمـــــى ألحـــــد القوالـــــب التقليديـــــة تبـــــدو ســـــرييالية بـــــاملرة

  . عالية تتطور بسرعة فائقة هذه األيام

  الليبرالية -٤
ا أن  إن هولليـــــــوود تشـــــــبع رغبـــــــات اجلمهـــــــور العـــــــريض ، وتضـــــــع دومـــــــا ىف حســـــــا

.  هـــــــذا اجلمهـــــــور هـــــــو الصـــــــديق الـــــــدائم واحلمـــــــيم لكـــــــل صـــــــانع أفـــــــالم هولليـــــــوودى
وبــــــالطبع لــــــيس ىف امليــــــل الشــــــعىب هلولليــــــوود أى تعــــــارض مــــــع نظريــــــة فــــــأر التجــــــارب 

ــــد هلــــا لــــىت متارســــها علــــى اجلمهــــورا ، وأحــــد أســــرار عــــدد أصــــدقائها  ، بــــل هــــى تأكي
ائى   . الال 

مــــن هنــــا نســــوق هنــــا هــــذه امللحوظــــة األوليــــة الــــىت ختــــص مــــا يقولــــه عامــــة النــــاس 
حنـــــن ال نتفـــــق بـــــاملرة مـــــع هـــــذا .  عــــادة أن هولليـــــوود تقـــــدم فقـــــط مـــــا يريـــــده اجلمهــــور

ــــــا أو هنــــــ ــــــاه بعــــــض النقــــــاد هن ــــــرأى .  اكالــــــرأى الــــــذى يتبن ــــــل مطلقــــــا ل ىف املقابــــــل مني
ــــده  ــــد أن يري ــــوود تقــــدم مــــا تري ــــر عمقــــا إذ قــــالوا أن هوللي يتبنــــاه بعــــض املــــؤرخني األكث

هـــــــذا هـــــــو الـــــــرأى الــــــذى نشـــــــاركه متامـــــــا بـــــــل ونــــــرى فيـــــــه حمـــــــور اإلبـــــــداع .  اجلمهــــــور
ـــــــه الســـــــينما أصـــــــال أن .  احلقيقـــــــى ىف العمليـــــــة الســـــــينمائية كلهـــــــا أو مـــــــا تـــــــدور حول

ــــــيس إالهولليــــــوود كيــــــان  ،  فــــــوقى واعــــــى خياطــــــب جمموعــــــة مــــــن فئــــــران التجــــــارب ول
وال يقــــــدم مــــــا يقــــــال عــــــادة عــــــن صــــــناع الســــــينما التقليــــــديني ىف الــــــبالد األخــــــرى ممــــــا 

إن الســـــينما األمريكيـــــة هـــــى النقـــــيض لـــــيس فقـــــط .  ‘ اجلمهـــــور عـــــاوز كـــــده ’يســـــمى 
ـــــة ىف تلـــــك الب ـــــل أيضـــــا لألفـــــالم املســـــماة بالتجاري ـــــة ب ـــــدانلألفـــــالم املســـــماة بالفني .  ل

ـــــدى أى حـــــديث ســـــابق أو  ـــــب هـــــذا للحظـــــة عـــــن ذهـــــن القـــــارئ ل ونرجـــــو أن ال يغي
ـــــــــــة أو شـــــــــــعبوية أو  ـــــــــــال ىف هـــــــــــذه الدراســـــــــــة عـــــــــــن مجاهريي ـــــــــــة ’ت الســـــــــــينما ‘  ليربالي

  . األمريكية
وهـــــــى النقـــــــيض مـــــــن ثقافـــــــة  (والء الســـــــينما األمريكيـــــــة للنـــــــاس وللثقافـــــــة الشـــــــعبية 

ــــــدأ مبكــــــرا جــــــدا)  ! املثقفــــــني ــــــل اخــــــرتاع ب آالت العــــــرض علــــــى الشاشــــــة  ، حــــــىت قب
ـــــع عـــــرض فـــــيلم .  نفســـــها مـــــن ‘  كارمنشـــــيتا ىف رقصـــــتها الشـــــهرية الفراشـــــة ’فقـــــد من

، ألن نائــــــــب نيــــــــو  ١٨٩٤يوليــــــــو  ١٧العــــــــرض علــــــــى آالت الكينيتوســــــــكوب يــــــــوم 
  . چريسى رأى فيه خالعة زائدة

ــــــاةـ  مــــــع القــــــرن اجلديــــــد وىف ظلــــــت جنــــــاح وتبلــــــور الــــــنمط األجنلو ،   يهودى ىف احلي
حتـــــــض كلهـــــــا علـــــــى ‘  األخالقيـــــــات اجلديـــــــدة ’ســـــــود أمريكـــــــا روح تســـــــمى كانـــــــت ت

ـــــرأى والبعـــــد عـــــن التزمـــــت األخالقـــــى واجلنســـــى وإعـــــالء  العقالنيـــــة التامـــــة وصـــــراحة ال
، هـــــــــذه كلهـــــــــا  شـــــــــان تفـــــــــتح الفكـــــــــر واالســـــــــتخفاف باجلوامـــــــــد واألفكـــــــــار القدميـــــــــة

ـــــــــة رجـــــــــاال ونســـــــــاء ـــــــــل للســـــــــينما اهلولليوودي .  صـــــــــفات جتســـــــــدت ىف النجـــــــــوم األوائ
يهودى يســــــــتحق دراســــــــات مفصــــــــلة باعتبــــــــاره مســــــــة مؤسســــــــة ىف ـ  مصــــــــطلح أجنلو [

، وقــــــد مثــــــل جانبـــــا مــــــن دراســــــة  رأينـــــا لكــــــال احلضـــــارتني الصــــــناعية وبعــــــد الصـــــناعية



٤٠٤  

،  ١٩٨٩عــــــــــام “  حضــــــــــارة مــــــــــا بعــــــــــد اإلنســــــــــان ”ضــــــــــيقة النشــــــــــر لنــــــــــا بعنــــــــــوان 
  . ] وغريها

، هــــــو بــــــال  ســــــى، وبالتحديــــــد الرتكيــــــز علــــــى شــــــقه اجلن الرائــــــد الكبــــــري األول هلــــــذا
،  كـــــــــان دى ميـــــــــل منتجـــــــــا مســـــــــتقال ومغــــــــــامرا.  دى ميـــــــــل.  منـــــــــازع سيســـــــــيل ىب

إحــــــدى  ١٩١٣، ىف عــــــام  اشــــــرتت شــــــركته الــــــىت أسســــــها مــــــع ســــــاميول جولــــــدوين
روايـــــات الويســـــرتن وركـــــب دى ميـــــل القطـــــار مـــــع موجهـــــه أوســـــكار أپفيـــــل لتصـــــويرها 

ىل القطـــــار وظـــــال ، فعـــــادا إ ، لكنهمـــــا فوجئـــــا بقمـــــم الـــــثلج تغطـــــى جباهلـــــا ىف أريزونـــــا
ـــــد كســـــا وجهيهمـــــا اكتئـــــاب جســـــيم ـــــه وق ـــــد توقـــــف  في ، ومل يشـــــعرا بنفســـــيهما إال وق

هــــــذه كانــــــت قريــــــة صــــــغرية ىف الطــــــرف البعيــــــد مــــــن .  مـــــا ىف احملطــــــة األخــــــرية متامــــــا
مدينــــة لــــوس أنچلــــيس أسســــها مســــتثمر عقــــارى متقاعــــد جــــاء مــــن كانســــاس ســــيىت 

مــــن عمــــره ىف الــــركن البعيــــد  ، لقضــــاء مــــا تبقــــى قبــــل حنــــو مخســــة عشــــرين عامــــا فقــــط
، وأطلقـــــــــت زوجتـــــــــه مســـــــــز دايـــــــــدا ويلكـــــــــوكس علـــــــــى  اهلـــــــــادئ للواليـــــــــات املتحـــــــــدة

مزرعتهمــــــــــا املنعزلــــــــــة هــــــــــذه اســـــــــــم األخشــــــــــاب أو الغابــــــــــة املقدســــــــــة أو إن شـــــــــــئت 
فـــــــوجئ أخـــــــريا دى ميـــــــل أنـــــــه أمـــــــام مكـــــــان رائـــــــع مـــــــن حيـــــــث الطقـــــــس .  هولليـــــــوود

أثــــــر شــــــركة إديســــــون ، ناهيــــــك عــــــن بعــــــده عــــــن قصاصــــــى  والفضــــــاء املتســــــع احملــــــيط
االحتكاريــــة وقربــــه مــــن طــــرق اهلــــرب املعتــــاد لصــــانعى األفــــالم غــــري القــــانونيني أمثالــــه 

  ! إىل املكسيك
ــــــة ــــــل التحرري ،  هــــــذا املكــــــان كــــــان مالئمــــــا جــــــدا أيضــــــا النطــــــالق أفكــــــار دى مي

اســـــــــــتبدال الزوجـــــــــــات  ’ويكفـــــــــــى أن تتالحـــــــــــق أفالمـــــــــــه الصـــــــــــامتة بعنـــــــــــاوين مثـــــــــــل 
 ١٩١٩‘  ال تغـــــــــــــريى زوجــــــــــــــك ’و  ١٩١٨‘  القـــــــــــــدميات بأخريـــــــــــــات جديــــــــــــــدات

، ومــــــــــن   ١٩٢١‘  غراميــــــــــات أنــــــــــاتول ’، و  ١٩٢٠‘  ؟ ملــــــــــاذا تغــــــــــري زوجتــــــــــك ’و
كلماتــــــــه اخلالــــــــدة جــــــــدا رده علـــــــــى منتقديــــــــه الــــــــدينيني عنـــــــــدما حتــــــــول فيمــــــــا بعـــــــــد 

ــــــة جنســــــيا ىف آن واحــــــد ــــــة الكــــــربى واجلريئ ــــــات الديني ــــــال  للملحمي ــــــأن ق ــــــا مل  ’، ب أن
ا موجودة ىف اخرتع اخلطيئة   . ‘ الكتاب املقدس ، إ

ــــار مــــوجهى الســــينما ، وجريفيــــث مــــثال كــــان أشــــهر  اجلــــنس كــــان حمــــور اهتمــــام كب
مـــــــن مجـــــــع ومنـــــــى جمموعـــــــة مـــــــن املمـــــــثالت الشـــــــابات ليحـــــــوهلن لنجمـــــــات بعيـــــــدات 

لكــــــن يظــــــل اجلــــــنس شــــــديد االرتبــــــاط مبــــــن جــــــاءوا مــــــن أوروپــــــا للعمــــــل ىف .  املــــــدى
ــــــريخ ڤــــــون ســــــرتوهامي  أمريكــــــا ــــــدا إي ــــــانأزواج  ’ (، وحتدي زوجــــــات  ’،  ١٩١٩‘  عمي
حلقــــــــــــــة  ’ (، وإيرنســــــــــــــت لــــــــــــــوبيتش  ) ١٩٢٥‘  اجلشــــــــــــــع ’،  ١٩٢٠‘  محقــــــــــــــى
ـــــــــــزواج ـــــــــــدرمري ’،   ١٩٢٤‘  ال ـــــــــــدى وين هكـــــــــــذا هـــــــــــى  ’،   ١٩٢٥‘  مروحـــــــــــة اللي
  . ) ١٩٢٦‘  پاريس

، ومل يعجــــــب  ، وهكــــــذا كانــــــت عناوينهــــــا هكــــــذا كانــــــت األفــــــالم اجلنســــــية األوىل
،  عـــــــــض الفضـــــــــائح احلقيقيـــــــــة ىف هولليـــــــــوود، فاســـــــــتغلوا ب هـــــــــذا بـــــــــالطبع الكثـــــــــريين

ـــــة .  ليهـــــامجوا الصـــــناعة كلهـــــا بشراســـــة ـــــة ذاتي أدى هـــــذا إلنشـــــاء هـــــذه الصـــــناعة لرقاب
الــــــىت كــــــان ذلــــــك ‘  مجعيــــــة منتجــــــى ومــــــوزعى التصــــــاوير املتحركــــــة األمريكيــــــة ’تولتهــــــا 

ـــــرئيس لتأسيســـــها ـــــو .  هـــــو الســـــبب ال ‘  شـــــفرة هـــــيس ’صـــــدرت  ١٩٣٤ىف أول يولي
، لكــــــن الشــــــفرة تعرضــــــت دومــــــا  رقابــــــة مــــــن الصــــــناعة نفســــــهاكنــــــوع صــــــارم هلــــــذه ال

ــــــل  ــــــارات وحتــــــديات مــــــن أفــــــالم مث ــــــى القــــــانون ’الختب هلــــــاوارد  ١٩٣٦‘  اخلــــــارج عل
، ومل يكـــــــف صـــــــانعو األفـــــــالم  ١٩٥٣ألوتـــــــو برميينچـــــــر ‘  والقمـــــــر األزرق ’،  هيـــــــوز

وىف هـــــذا دخلـــــوا معـــــارك ال حصـــــر هلـــــا مـــــع القـــــوى الدينيـــــة ىف .  قـــــط عـــــن مقاومتهـــــا
، وهــــــذا الكــــــالم ليكتســــــب قيمــــــة كــــــربى إذا مــــــا وضــــــعنا ىف االعتبــــــار امليــــــل  مــــــعاجملت

، وذلــــك علــــى العكــــس مــــن  العــــام للتــــدين لــــدى أغلــــب طوائــــف الشــــعب األمريكــــى
آخــــــر األرقــــــام تقــــــول أن ثلــــــث الشــــــعب األمريكــــــى يــــــذهب خلدمــــــة األحــــــد  (أوروپــــــا 

رقــــام مــــا ، بينمــــا تــــرتاوح هــــذه األ وحنــــو ثلثيــــه مبــــارس صــــلوات فرديــــة مــــن حــــني آلخــــر
بــــــــــني الصــــــــــفر واخلمســــــــــة باملائــــــــــة ىف كــــــــــل أوروپــــــــــا تقريبــــــــــا بنصــــــــــفيها الپروتســــــــــتانىت 

، إذ   باملثـــــــل جنـــــــد هلـــــــذا تأكيـــــــدا آخـــــــرا لنظريـــــــة فثـــــــران التجـــــــارب.  ) ! والكـــــــاثوليكى
وغـــــريه  (كـــــان املفـــــروض أن جتـــــارى وتتزلـــــف امليـــــول الدينيـــــة لـــــدى الشـــــعب األمريكـــــى 

ا تسري مبنهج )  شعوب كثرية بالطبع   . ‘ اجلمهور عاوز كده ’لو أ
ــــــة جــــــاء التغيــــــري اجلــــــذرى عــــــام  ــــــامى قــــــوى التحــــــرر ىف  ١٩٦٦ىف النهاي ،  مــــــع تن

ــــذا الصــــدد اجملتمــــع األمريكــــى والعــــامل ، وإميــــان الــــرئيس  ، وصــــدور أحكــــام قضــــائية 
منــــــذ ‘  مجعيــــــة التصــــــاوير املتحركــــــة األمريكيــــــة ’اجلديــــــد للجمعيــــــة الــــــىت صــــــار امسهــــــا 

انـــــــه بـــــــأن مهمـــــــة الرقابـــــــة هـــــــى تشـــــــجيع النـــــــاس علـــــــى ، إمي ، چـــــــاك ڤـــــــاالنىت ١٩٤٤
وبفضــــــل صــــــالبة وقــــــوة الرجــــــل الرمــــــز األول لصــــــناعة .  املشــــــاهدة ال ختــــــويفهم منهــــــا

، والــــــــــذى ال يــــــــــزال يــــــــــرأس  الســــــــــينما الرئيســــــــــة ممثلــــــــــة ىف األســــــــــتوديوهات الكــــــــــربى
، ســــــارت الرقابــــــة األمريكيــــــة ىف قفــــــزات متالحقــــــة حــــــىت  اجلمعيـــــة املهيبــــــة حــــــىت اليــــــوم

 ٩٨أكثــــر مــــن  (رر فيهــــا حلــــدود ميكــــن معهــــا اعتبــــار كــــل األفــــالم تقريبــــا وصــــل التحــــ
ـــــــــاج األســـــــــتوديوهات ٠/٠ ـــــــــاح ملشـــــــــاهدة األطفـــــــــال مـــــــــن أى ســـــــــن)  مـــــــــن إنت ،  مت

،  بالــــــــذات لــــــــو كانــــــــت املشــــــــاهدة بصــــــــحبة أحــــــــد البــــــــالغني كــــــــاألخ األكــــــــرب مــــــــثال
ــــــا اجتاهــــــا عامليــــــا بفضــــــل حقــــــائق كهــــــذه ( ، يبــــــدو مــــــرة أخــــــرى  ، فضــــــال عــــــن كو

عـــــن مســـــتقبل الســـــينما املصـــــرية مضـــــيعة للوقـــــت مـــــع عـــــدم إلغـــــاء الرقابـــــة أو احلـــــديث 
ا للصـــــــــناعة متمثلـــــــــة ىف غرفـــــــــة الســـــــــينما ، أو الحتـــــــــاد يشـــــــــكله  حتويـــــــــل اختصاصـــــــــا

  . ) ، أو لكليهما معا موزعو أفالم األستوديوهات األمريكية الرئيسة احملليني
الليرباليــــــة العلمانيــــــة اال الشـــــق الثالــــــث لليرباليــــــة هولليــــــوود بعـــــد الليرباليــــــة اجلنســــــية و 

وبـــــــالعودة إىل أفكـــــــار چـــــــاك وارنـــــــر مـــــــثال أحـــــــد .  ، هـــــــو الليرباليـــــــة السياســـــــية دينيـــــــة
، والــــــــــىت وصــــــــــلت حلــــــــــد صــــــــــنع فــــــــــيلم ميجــــــــــد  مؤسســــــــــى ومــــــــــدير ســــــــــتوديو وارنــــــــــر

، أو يكـــــــون أول أمريكـــــــى يعلـــــــن احلـــــــرب علـــــــى هتلـــــــر ىف وقـــــــت مل يكـــــــن  الســـــــتالينية
ــــــه خلطــــــره بعــــــد ــــــد تنب ــــــالعودة أل العــــــامل ق ــــــة ، وب ــــــوود أصــــــبحت معقــــــال لليربالي ن هوللي

، فــــإن الطبيعــــى أن تــــأتى ضــــربة  تنتشــــر فيــــه كافــــة االجتاهــــات السياســــية حبريــــة بالغــــة
ة لضــــربة شــــفرة هــــيس هلــــذا هــــذه املــــرة جــــاءت الضــــربة علــــى يــــد الســــناتور .  ، مشــــا

، بعـــــد  للنشـــــاط غـــــري األمريكـــــى)  أى الكـــــوجنرس (چوزيـــــف ماكـــــارثى وجلنـــــة املنـــــزل 

عضــــــو ىف احلــــــزب  ٣٠٠اكتشــــــفت اللجنــــــة وجــــــود .  يــــــة الثانيــــــة بقليــــــلاحلــــــرب العامل
ـــــــوود ـــــــاىن هوللي ـــــــني فن ـــــــات  الشـــــــيوعى األمريكـــــــى مـــــــن ب ـــــــد مئ ، ووضـــــــعتهم مجيعـــــــا زائ

  . ، كما مت سجن عشرة منهم آخرين ىف قائمة سوداء
، واحتاجـــــــت  بـــــــالطبع كانـــــــت الضـــــــربة قاصـــــــمة كمـــــــا احلـــــــال ىف الضـــــــربة الرقابيـــــــة

واليــــــوم تعــــــد هولليــــــوود ذات .  الليــــــرباىل مــــــرة أخــــــرىمثلهــــــا لعقــــــود للعــــــودة للتحــــــرر 
ــــــذى تقدمــــــه ــــــتج ال ، أحــــــد أكــــــرب معاقــــــل احلــــــزب  امليــــــول الشــــــعبية حبكــــــم طبيعــــــة املن

، وخــــــذ مــــــثال ســــــيل  علــــــى األقــــــل أثنــــــاء االنتخابــــــات (الــــــدميوقراطى وأكثرهــــــا تــــــأثريا 
األفـــــــــالم الــــــــــىت جســــــــــدت شخصــــــــــية رئــــــــــيس أمريكــــــــــى شــــــــــاب مفعــــــــــم باحليويــــــــــة ىف 

ــــــون، وكا التســــــعينيات إن .  ) نــــــت أشــــــبه مبنشــــــورات انتخابيــــــة صــــــرحية للــــــرئيس كلينت
ــــوود متــــر ىف هــــذا العقــــد حبالــــة صــــراع عنيــــف مــــع احلــــزب اجلمهــــورى ، وحتديــــدا  هوللي

هــــذا ال ينفــــى هــــذا بــــالطبع .  بعــــد ظهــــور دعــــاوى للتشــــدد الــــديىن ىف بعــــض صــــفوفه
بـــــــــل أن رئـــــــــيس اجلمهوريـــــــــة اهلولليـــــــــوودى  (وجـــــــــود أنصـــــــــار للحـــــــــزب ىف هولليـــــــــوود 

، لكــــــن ال ميكــــــن اعتبــــــار أفــــــالم أى  ) لوحيــــــد رونالــــــد رجيــــــان كــــــان صــــــقرا مجهوريــــــاا
، ومــــــــنهم النجــــــــوم ردفــــــــورد  مــــــــن هــــــــؤالء اجلمهــــــــوريني معــــــــربة عــــــــن الفكــــــــر احملــــــــافظ

ـــــد مـــــن احلـــــزب .  وشـــــوارزينيجر وكوســـــتنر ـــــووديني حمافظـــــة يؤي ـــــر اهلوللي واملؤكـــــد أن أكث
مــــــع  ـ  لمــــــة ممكنةوهى أضــــــعف كـ  ، لكنــــــه يتعــــــاطف  اجلمهــــــورى خطــــــه االقتصــــــادى

أى أنـــــه يؤيـــــد الشـــــق األكثـــــر .  اخلـــــط األخالقـــــى والعقائـــــدى العلمـــــاىن للـــــدميوقراطيني
وهــــذا مــــا عــــربت عنــــه ببالغــــة يومــــا الروائيــــة آن .  حترريــــة لــــدى هــــذا الطــــرف أو ذاك

ىف رســـــــالة مفتوحـــــــة للـــــــرئيس  )  “ لقـــــــاء مـــــــع مصـــــــاص الـــــــدماء ”صـــــــاحبة  (رايـــــــس 
ـــــا ال ميكـــــن قـــــط أن تنتخـــــب رئيســـــا ، قالـــــت  كلينتـــــون قبيـــــل إعـــــادة انتخابـــــه فيهـــــا أ

ــــــا تريــــــد انتخابــــــه هــــــو مجهوريــــــا رجعيــــــا ، لكنهــــــا تريــــــد منــــــه ىف ذات الوقــــــت أن  ، وأ
ـــــىت ال حتـــــض النـــــاس علـــــى  يتبـــــىن السياســـــة االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة للجمهـــــوريني وال

  . الكسل
ـــــتم إال مبـــــا ســـــبق ذكـــــره مـــــن  مـــــن الناحيـــــة التقانيـــــة ميكـــــن القـــــول أن هولليـــــوود ال 

، وال يكـــــــــاد يعنيهـــــــــا أى  شـــــــــروط كاالســـــــــتحواذ والقـــــــــوة الدراميـــــــــة وإتقـــــــــان الصـــــــــنعة
وميكــــــــن القــــــــول أن ميلودراميــــــــات التعليــــــــق .  مضــــــــمون ميكــــــــن حتميلــــــــه بعــــــــد ذلــــــــك

ـــــالم اجلرميـــــة والعـــــني اخلصوصـــــية  ـــــيط أف ـــــات وكـــــذا خل املســـــماة  (االجتمـــــاعى للثالثيني
ل اجتاهـــــات الواقعيـــــة ، هـــــى أم كـــــ ) إعالميـــــا ودون دقـــــة علميـــــة كبـــــرية بـــــالفيلم نـــــوار

ذات الشــــىء مــــع أفــــالم ســــتوديو وارنــــر .  االجتماعيــــة الــــىت مــــألت العــــامل بعــــد ذلــــك
ـــــــىت هـــــــى الكالســـــــيات الكـــــــربى للســـــــينما السياســـــــية ـــــــىت انتشـــــــرت  السياســـــــية ال ، وال

، مث ىف العـــــــامل كلــــــه ىف موجـــــــة  عــــــدواها ىف األســــــتوديوهات األخـــــــرى ىف الثالثينيــــــات
  . لسياسية الكاسحةأفالم الستينيات والسبعينيات ا

ـــــــة  ـــــــذكر القائمـــــــة الطويلـــــــة مـــــــن األفـــــــالم السياســـــــية واالجتماعي اجملـــــــال ال يتســـــــع ل
مســــــرت  ’، وهــــــذه األفــــــالم متواصــــــلة منــــــذ  الراديكاليــــــة متامــــــا الــــــىت أنتجتهــــــا هولليــــــوود

هــــــــذه .  ‘ چيــــــــه إف كيــــــــه ’و‘  نورمــــــــا راى ’إىل ‘  عناقيــــــــد الغضــــــــب ’و ‘  مسيــــــــث
، وتنـــــتج بأضـــــخم  دحار الفكـــــر اليســـــارى عامليـــــااألفـــــالم ال تـــــزال متواصـــــلة رغـــــم انـــــ

، وكـــــــــــذا حتقـــــــــــق أكـــــــــــرب جناحـــــــــــات  اإلمكانـــــــــــات وحتظـــــــــــى بتكرميـــــــــــات األوســـــــــــكار
أمـــــا .  ، طاملـــــا هـــــى متســـــقة مـــــع نظريـــــة االســـــتحواذ علـــــى فئـــــران التجـــــارب مجاهرييـــــة

ـــــه بـــــالطبع وهـــــم قلـــــة وســـــط ذلـــــك اجلمهـــــور العـــــريض ، وال  عـــــن املضـــــمون فلـــــه زبائن
  . جدا شك أن هذه األفالم تشبعه

بإجيــــاز وبارتيــــاح كبــــري نقــــول أن هولليــــوود حفــــرت لنفســــها عــــرب تــــاريخ طويــــل مــــن 
ـــــا وجبـــــدارة الواحـــــة األكـــــرب للتحـــــرر واالســـــتنارة ىف هـــــذا العـــــامل ،  النضـــــال صـــــك كو

ـــــــا وحـــــــىت معاركهـــــــا  ـــــــا الـــــــىت حتمـــــــل مضـــــــمونا ىف حـــــــد ذا بـــــــدءا مـــــــن مالبـــــــس بطال
ليـــــوود هـــــى الضـــــوء العـــــاىل بكلمـــــة هول.  السياســـــية الكـــــربى مـــــن أجـــــل حريـــــة الفكـــــر

  . الدين واجلنس والسياسة:  لليربالية ىف هذا الكوكب حبقوهلا الثالثة

  المؤسسية -٥
ـــــــوود ومـــــــا عـــــــداها مـــــــن صـــــــناعات أحـــــــد  ـــــــني هوللي الفـــــــوارق الكـــــــربى امللموســـــــة ب
، فتـــــــاريخ الســـــــينما األمريكيـــــــة لـــــــيس  ، هـــــــو مـــــــا ميكـــــــن تســـــــميته املؤسســـــــية للســـــــينما

ر مــــــــــا هــــــــــو تــــــــــاريخ ســــــــــتوديوهات ومــــــــــديرى تــــــــــاريخ أفــــــــــالم وصــــــــــناع أفــــــــــالم بقــــــــــد
ــــــا كــــــل .  ســــــتوديوهات واملؤسســــــية ىف هولليــــــوود مــــــرت بــــــذات الــــــدورة الــــــىت مــــــرت 

  . ازدهار فنكسة فازدهار:  من احلرية األخالقية والليربالية السياسية
ـــــاج األفـــــالم داخـــــل األســـــتوديو طبقـــــا للقواعـــــد  املقصـــــود باملؤسســـــية هـــــو تنميـــــة إنت

ـــــىت يضـــــعها هـــــذا األســـــتوديو للفنـــــانني الـــــذين يعملـــــون واملعـــــايري ومواصـــــفات املنـــــت ج ال
نظـــــــــام  ’ولـــــــــدت املؤسســـــــــية أو مـــــــــا يســـــــــمى .  بعقـــــــــود كمـــــــــا املـــــــــوظفني اآلخـــــــــرين

ــــــــــوس  ‘ األســــــــــتوديوهات ــــــــــىت تأسســــــــــت ىف ل ــــــــــل األســــــــــتوديوهات ال ، ىف أحــــــــــد أوائ
كــــــان ذلــــــك .  ) مل يكــــــن صــــــناع الســــــينما قــــــد اكتشــــــفوا هولليــــــوود بعــــــد (أنچلــــــيس 

علـــــى  ١٩١٢أيـــــنس ىف عـــــام .  لـــــذى أسســـــه تومـــــاس إتـــــشهـــــو ســـــتوديو أينســـــيفيل ا
، ويصـــــبح ســـــريعا أباهـــــا ورائـــــدها  ألـــــف فـــــدان ليقـــــدم أفـــــالم الويســـــرتن ٢٠مســـــاحة 
ـــــري .  هـــــارت.  ، وراعـــــى أكـــــرب جنومهـــــا بـــــدءا مـــــن أوهلـــــم وأشـــــهرهم ويلليـــــام إس الكب

 ١٩١٦آخــــــر أفالمـــــــه كموجــــــه جـــــــاء عـــــــام  (كــــــان أيـــــــنس ممــــــثال وموجهـــــــا لألفـــــــالم 
نــــــــــافس األكــــــــــرب واألوحــــــــــد ىف ذلــــــــــك العــــــــــام مللحمــــــــــة جريفيــــــــــث كامل‘  احلضــــــــــارة ’
، وانـــــــدلع الطلـــــــب علـــــــى  لكـــــــن مـــــــا أن أســـــــس أيـــــــنس األســـــــتوديو)  ‘ التعصـــــــب ’

ـــــه كـــــل األفـــــالم  أفـــــالم الويســـــرتن ـــــه ال جيـــــد الوقـــــت الكـــــاىف لتوجي ، حـــــىت اكتشـــــف أن
ـــــــا إىل مســـــــاعده فرانســـــــيس فـــــــورد  الـــــــىت يكتبهـــــــا األخ األكـــــــرب للعظـــــــيم  (، فعهـــــــد 
ــــوه الفــــىن،  چــــون فــــورد ــــدقيق  ) وأب ــــزام احلــــرىف ال ، ذلــــك حتــــت شــــرط واحــــد هــــو االلت

، لقـــــــد أصـــــــبح فرانســـــــيس فـــــــورد أول  واملطلـــــــق لكـــــــل مـــــــا يكتـــــــب لـــــــه ىف املخطوطـــــــة
، أمـــــــا الســـــــابقون لـــــــه فكـــــــانوا  موجـــــــه ىف تـــــــاريخ الســـــــينما بـــــــاملعىن املعاصـــــــر للكلمـــــــة

  . أى قائمني على كل مراحل الفيلم‘  منتجني ’



٤٠٥  

ــــــج  تســــــري كــــــل صــــــناعة الســــــينما اخلــــــط  ’أو ‘  خــــــط اإلنتــــــاج ’األمريكيــــــة علــــــى 
متامـــــا كمـــــا أسســـــه هنـــــرى فـــــورد رائـــــد  ( streamline production‘  التيـــــارى

، حيــــث يتنقــــل املنــــتج مــــن يــــد إىل يــــد لتنفيــــذ إجــــراءات  ) صــــناعة الســــيارات الكبــــري
، وذلـــــــــك حـــــــــىت يصـــــــــل لصـــــــــورته  حمـــــــــددة مت توصـــــــــيفها بدقـــــــــة ىف األوراق التنفيذيـــــــــة

ـــــة ـــــى ، و  النهائي ـــــاج الكتل ىف   mass productionهـــــو األســـــلوب القاعـــــدى لإلنت
ـــــا وتســـــرى بالفعـــــل عـــــدوى صـــــيغة .  كافـــــة أنـــــواع الصـــــناعات علـــــى اخـــــتالف منتجا

، وعـــــــــرب العشـــــــــرينيات وبدايـــــــــة الثالثينيـــــــــات  ، إىل كـــــــــل األســـــــــتوديوهات فوردـ  أينس
،  مـــــــاير (يرســـــــخ جيـــــــل العظمـــــــاء الـــــــذين حيتلـــــــون إمـــــــا منصـــــــب رئـــــــيس األســـــــتوديو 

ـــــر نيكســـــيلز  ـــــىت ال يعـــــرف  ) ، چـــــاك وارن ـــــة ال ـــــاج ذى الســـــلطة الرهيب ، أو مـــــدير اإلنت
ـــــذى مل يظهـــــر امســـــه علـــــى الشاشـــــة  ـــــرڤينج ثـــــالبريج ال ـــــاس عنهـــــا أى شـــــىء مثـــــل إي الن

، كـــــــل  والـــــــيس.  ، أو نظرائـــــــه األقـــــــل غموضـــــــا مثـــــــل داريـــــــل زانـــــــوك وهـــــــال ىب قـــــــط
ومــــن أشــــهر   ، هــــؤالء كــــانوا ملوكــــا متــــوجني يرجتــــف أعــــىت النجــــوم مــــن إشــــارة مــــنهم

ــــوك هلــــؤالء النجــــوم  ــــة كالمــــى ’كلمــــات زان ــــل أن أكمــــل بقي ــــل .  ‘ ال تقــــل نعــــم قب ب
، وقـــــــد قيـــــــل  إن الوصـــــــف األدق أن أولئـــــــك املـــــــديرين كـــــــانوا أشـــــــبه بقـــــــادة اجليـــــــوش

بالفعـــــــل أن املؤسســـــــة الوحيـــــــدة ىف أمريكـــــــا الـــــــىت تشـــــــبه مـــــــرتو جولـــــــدوين مـــــــاير هـــــــى 
ـــــك لفـــــرط االنضـــــباط واجلـــــربو .  القـــــوات املســـــلحة ـــــت هلـــــا  (ت واالســـــتقاللية وذل كان

، هـــــذا إن حنيـــــت جانبـــــا األســـــاطري الـــــىت تتحـــــدث عـــــن  إخل…قـــــوة شـــــرطة خاصـــــة 
ـــــــر  ـــــــل هتل ـــــــة بزعمـــــــاء مث ـــــــه الشخصـــــــية املباشـــــــرة والعلني ـــــــويس مـــــــاير وعالقت حظـــــــوة لي
وســـــتالني ومـــــاو تســـــى تـــــونج وثالثـــــتهم حتديـــــدا هـــــم أكـــــرب األعـــــداء التـــــارخييني للعـــــامل 

لــــذات كــــان أكــــرب عــــدو عرفــــه التــــاريخ للديانــــة الــــىت بل أحــــدهم باـ  احلــــر الــــذى ميثلــــه 
  . ) ! ينتمى إليها ماير

ـــــد أفالمهـــــا ـــــوود مل تكـــــن لتصـــــل جملـــــدها العـــــاملى وال تصـــــنع أخل ،  الواقـــــع أن هوللي
، ومــــن أشــــهر العبــــارات تعبــــريا عــــن فلســــفة  إال بفضــــل هــــذا النظــــام الصــــارم املرعــــب

لعظـــــــــــيم چـــــــــــون نظـــــــــــام األســـــــــــتوديوهات وإجنازاتـــــــــــه مـــــــــــا قالـــــــــــه موجـــــــــــه الضـــــــــــروب ا
  . ‘ منذ أن نلت حريىت مل أصنع إال أسوأ أفالمى ’:  هيوستون

، فرتجـــــع جـــــذورها أليـــــام كـــــان  أمـــــا قصـــــة كيـــــف نـــــال موجهـــــو هولليـــــوود حـــــريتهم
ا ىف الليلــــــة الســــــابقة  أقصــــــى حلــــــم هلــــــم هــــــو أن يتلقــــــوا ورق املشــــــاهد الــــــىت سيصــــــور

يســـــــــمح ، ولكـــــــــن هولليـــــــــوود املصـــــــــنع املنضـــــــــبط ال  ولـــــــــيس صـــــــــباح يـــــــــوم التصـــــــــوير
ـــــم جتاريـــــا  بالشـــــطط الفـــــىن إال مبعـــــايري حمســـــوبة جـــــدا ، وألنـــــاس وصـــــل مـــــدى الثقـــــة 

اســـــــــتمرت هـــــــــذه احلـــــــــال حـــــــــىت جـــــــــاءت أوىل الضـــــــــربات لنظـــــــــام .  وتقانيـــــــــا أقصـــــــــاه
ذى  ١٩٤٦عـــــــــام  (األســـــــــتوديوهات بعـــــــــد عـــــــــامني مـــــــــن العـــــــــام الـــــــــذهىب للســـــــــينما 

كمـــــــة أصـــــــدرت احمل ١٩٤٨ففـــــــى مـــــــايو .  ) األربعـــــــة بليـــــــون تـــــــذكرة داخـــــــل أمريكـــــــا
،  ، وارنـــــر ، فـــــوكس ، مـــــرتو پاراماونـــــت (‘  اخلمســـــة الكبـــــار ’العليـــــا حكمـــــا بإدانـــــة 

، باحتكــــــــار صــــــــناعة عــــــــرض األفــــــــالم وباملمارســــــــات البلطجيــــــــة ضــــــــد  ) آر كيــــــــه أو
ـــــــى رأســـــــهم يونيڤرســـــــال (املـــــــوزعني واملنتجـــــــني اآلخـــــــرين  ـــــــد آرتســـــــتس عل ،  ، ويونايت

بالتـــــــــــاىل .  ) ن دور عـــــــــــرض، الـــــــــــذين مل يكونـــــــــــوا ميلكـــــــــــو  ، وريپابليـــــــــــك وكولومبيـــــــــــا
ا ، وتبـــــدأ عصـــــور الظـــــالم  انتزعـــــت مـــــنهم دور العـــــرض لتصـــــبح شـــــركات قائمـــــة بـــــذا

بــــــل وكــــــل صــــــناعة الســــــينما ىف العــــــامل الــــــىت أغواهــــــا ذات  (،  احلالــــــك ىف هولليــــــوود
ـــــوود  الشـــــىء ـــــذين اســـــتغلوا ضـــــعف هوللي ـــــة فيمـــــا ملـــــوجهى األفـــــالم ال ـــــت اهليمن ، ودال

  . ) بتخفيف قبضتهمليقنعوا منتجيهم الضعاف أصال 
أمــــــــا هولليــــــــوود فلــــــــم تــــــــربأ مــــــــن انكســــــــارها إال بــــــــدخول القــــــــرن العشــــــــرين لربعــــــــه 

مـــــا حـــــدث ىف اخلمســـــينيات هـــــو أن انطلـــــق عنـــــان مـــــن يســـــمون بـــــاملنتجني .  األخـــــري
وباســـــتثناء بعــــض قليـــــل .  ، ومــــا صـــــار يســــمى أفـــــالم الدرجــــة ب املســــتقلني الصـــــغار

ملوجهــــــون والكتــــــاب ينفــــــذون مــــــا ، أصــــــبح ا منهــــــا أداره منتجــــــون ذوى رؤيــــــة خاصــــــة
ــــــــة أبعــــــــد  ــــــــة ومجالي ــــــــة إنتاجي ــــــــرتاءى هلــــــــم دون عــــــــني بصــــــــرية حازمــــــــة وصــــــــاحبة رؤي ي

م تــــردعهم وميكــــن تقيـــــيم .  ، أو حــــىت تطلــــب مــــنهم إعــــادة كتابــــة وتنقــــيح خمطوطــــا
ــــاىل ــــا بطريقــــة واحــــدة هــــى طــــرح الســــؤال الت ــــرار احملكمــــة العلي هــــل :  مــــدى صــــواب ق

ة واالقتصـــــــاد القـــــــومى حســـــــب زعـــــــم احلكـــــــم أم ازدهـــــــرت صـــــــناعة الســـــــينما األمريكيـــــــ
.  ؟ اجلمهـــــــور أعطـــــــى إجابتـــــــه القاطعـــــــة وهـــــــو الوحيـــــــد املخـــــــول بإعطـــــــاء اإلجابـــــــة ال

ووجـــــــــدت الشـــــــــركات املؤسســـــــــة حـــــــــديثا إلدارة دور .  كبـــــــــرية‘  ال ’هـــــــــذه كانـــــــــت 
ــــــدرجييا نتيجــــــة انفضــــــاض اجلمهــــــور ، ومل تعــــــد  العــــــرض نفســــــها مضــــــطرة إلغالقهــــــا ت

ــــــى  ــــــاج أفــــــالم لتغطــــــى دور األســــــتوديوهات جمــــــربة عل ــــــة الضــــــخمة إلنت تلــــــك الطاحون
وبــــــدأ .  ، فاقتصــــــر إنتاجهــــــا علــــــى عــــــدد حمــــــدود مــــــن األفــــــالم العــــــرض اململوكــــــة هلــــــا

ــــال عمــــل ــــاطى ب ــــى دكــــة االحتي ــــوود وصــــناع أفالمهــــا جيلســــون عل ، وكــــان  جنــــوم هوللي
ــــــا أم ال ؟ الواقــــــع أنــــــه لــــــوال  املطـــــروح آنــــــذاك هــــــو هــــــل تنتهــــــى هولليــــــوود وتغلــــــق أبوا

ا املتواصـــــــــل وراء تنميـــــــــة تقنيـــــــــات جديـــــــــدة للصـــــــــورة ىف أوائـــــــــل اخلمســـــــــينات ســـــــــعيه
،  ) إخل…، األبعــــــــــاد الثالثيــــــــــة  ، السينماســــــــــكوپ ، الڤيســــــــــتاڤيچان الســــــــــينرياما (

ىف وجـــــــدان كـــــــل ســـــــكان العـــــــامل كمـــــــا يقـــــــول ‘  حالـــــــة عقليـــــــة ’ولـــــــوال أن هولليـــــــوود 
ــــــــا مفتوحــــــــة لت بعنــــــــاد ، وملــــــــا وصــــــــ املــــــــؤرخ الكبــــــــري إفــــــــرائيم كــــــــاتز ملــــــــا ظلــــــــت أبوا

ــــــا القياســــــى لعــــــام  حــــــدث  (بليــــــون دوالر  ١,٧وهــــــو  ١٩٤٦الســــــتعادة رقــــــم إيرادا
ــــــغ  عامــــــا ٣٠هــــــذا بعــــــد  ــــــدا ألن هــــــذا املبل ــــــه مل حيــــــدث أب ، وحبســــــاب التضــــــخم فإن

بليـــــــون دوالر أى ثالثـــــــة أضـــــــعاف اإليـــــــراد الســـــــنوى احلـــــــاىل لصـــــــندوق  ١٧يســـــــاوى 
  . ) التذاكر األمريكى

التــــــــــأريخ لعــــــــــودة العجلــــــــــة  ـ  أى حالوهذا اجتهــــــــــاد شخصــــــــــى علــــــــــى ـ  ميكــــــــــن 
اهلولليووديـــــة لســـــرعتها القصـــــوى األصـــــلية بتـــــوىل مايكـــــل أيســـــنر لكرســـــى ديـــــزىن عـــــام 

ــــــــه .  ١٩٨٤ ــــــــال ألســــــــتوديو متفكــــــــك جنــــــــح هــــــــذا الشــــــــخص ىف إعادت ــــــــك كمث وذل
جتـــــرى األســـــطورة أنـــــه ال يـــــدفع أبـــــدا  (لصـــــرامته األصـــــلية والـــــىت تفـــــوق كـــــل ســـــتوديو 

، وقفــــــز بــــــه بفضــــــل هــــــذه الصــــــرامة املؤسســــــية  ) ! أكثــــــر مــــــن احلــــــد األدىن لألجــــــور
ــــني كــــل األســــتوديوهات ملــــدة عشــــر ســــنوات  مــــن اإلفــــالس ملكــــان الصــــدارة املطلــــق ب

،  واليـــــوم تعمـــــل هولليـــــوود تقريبـــــا بـــــذات األســـــلوب املؤسســـــى القـــــدمي.  علـــــى األقـــــل
ولــــــيس غريبــــــا أن حتتــــــل  (بالــــــذات ىف ســــــتوديوهات مثــــــل ديــــــزىن وپاراماونــــــت ووارنــــــر 

، ناهيــــــك عــــــن   أساســــــا املراكــــــز األوىل معظــــــم ســــــنوات العقــــــد األخــــــريهلــــــذا الســــــبب 
ـــــا أجـــــزاء مـــــن مؤسســـــات الرتفيـــــه الـــــثالث العمالقـــــة املشـــــار إليهـــــا مـــــن قبـــــل ،  ) كو

ـــــت وبعقـــــود مـــــع املـــــوجهني واملنتجـــــني  هـــــذه األســـــتوديوهات تعمـــــل بطـــــاقم شـــــغل ثاب
، وبعـــــــدد حمـــــــدد مـــــــن  ) ثـــــــالث ســـــــنوات ىف العـــــــادة (والكتـــــــاب حمـــــــددة بالســـــــنوات 

، بينمــــــا متيــــــل ســــــتوديوهات أخــــــرى مثــــــل يونيڤرســــــال لنظــــــام  األفــــــالم ىف هــــــذه املــــــدة
، حيـــــــث ختطـــــــط األفـــــــالم  وهـــــــو امتـــــــداد لعصـــــــر االســـــــتقالل‘  packageالعبـــــــوة  ’

عصـــــر االســـــتقالل أســـــفر أيضـــــا عـــــن نظـــــام .  وتنفـــــذ بالكامـــــل ىف شـــــركات مســـــتقلة
ـــــه املواهـــــب ـــــوكالء القـــــوى الـــــذى تنضـــــم ل ـــــل هـــــى ، وميكـــــن القـــــول أن مهنـــــة ال ال تمثي

، وإن فضــــــل الــــــبعض هــــــذه  الوحيــــــدة الــــــىت ختــــــرج اآلن عــــــن نطــــــاق التوظــــــف بعقــــــود
  . األخرية مثل ارتباط ستيڤني سيجال بوارنر

، ســـــواء للعصـــــر  ) بـــــل واجلماليـــــة أيضـــــا (واخلالصـــــة أن كـــــل الـــــدالئل اإلحصـــــائية 
ــــــــذهىب أو ىف العقــــــــدين األخــــــــريين ــــــــاج الصــــــــارم  ال ، تشــــــــري إىل أن نظــــــــام خــــــــط اإلنت

، هــــــو أنســــــب أســــــلوب إداريــــــا وتقانيــــــا لتصــــــنيع  أو صــــــورته املعدلــــــة املعاصــــــرةالقــــــدمي 
، بينمـــــا ال تـــــؤدى احلريـــــات املعطـــــاة للمـــــوجهني وغـــــريهم ســـــواء ىف أمريكـــــا أو  األفـــــالم

  . خارجها إال الضمحالل صناعة السينما ورمبا تدمريها من جذورها
ــــداع شــــغلهم الشــــاغل نقــــول ــــربون قضــــية اإلب ــــا األخــــرية ملــــن يعت ــــا ننتمــــى  وكلمتن أنن

ـــــراءة الطبعـــــات  ـــــدى ق ـــــريين ل ـــــة عـــــداء كمـــــا الح للكث ـــــذات املعســـــكر ولســـــنا ىف حال ل
للســــينما اهلولليووديــــة ‘  نظريــــة ’إننــــا ىف كــــل مــــا قــــدمنا حــــول .  الســــابقة هلــــذه الورقــــة

، مل نكــــن نتحـــــدث ســـــوى عـــــن  وبنيناهــــا أساســـــا علـــــى أفالمهــــا الناجحـــــة واملشـــــهورة
ى إســـــــهام دونـــــــه أو أن يتجاهـــــــل مـــــــا فيـــــــه احلـــــــد األدىن الـــــــذى ال جيـــــــب أن يهـــــــبط أ

.  مـــــــن مقومـــــــات أساســـــــية دراميـــــــة وإنتاجيـــــــة جيـــــــب أن تكـــــــون بديهيـــــــة ىف أى فـــــــيلم
ـــــو شـــــئت فلتجعـــــل هولليـــــوود النمطيـــــة هـــــى خـــــط  بعـــــد هـــــذا فقـــــط يبـــــدأ اإلبـــــداع ، ل

هــــذا .  الصــــفر بالنســــبة لــــك وكــــل مــــا عليــــك هــــو أن تبــــدع فــــوق هــــذا اخلــــط ال حتتــــه
أو ال -، والــــىت ال جنــــد هلــــؤالء امســــا أفضــــل  ثــــر إبــــداعامــــا فعلتــــه دومــــا هولليــــوود األك

مـــــارتني -ســـــوى تصـــــنيف قالـــــه أحـــــد هـــــوالء املبـــــدعني أنفســـــهم  -جنـــــد هلـــــا أى اســـــم
ـــــم ميـــــررون مـــــا .  ‘ املهـــــربني ’وبكـــــل الرضـــــا واالعتـــــزار وهـــــو تعبـــــري  -سكورســـــيزى إ

ـــــا دون  ـــــة املعمـــــول  ـــــدة داخـــــل القواعـــــد الثابت يعتمـــــل ىف بصـــــرييهم مـــــن أفكـــــار جدي
ـــــة حـــــول أنفســـــهم أن ـــــري مـــــن اجللب ـــــريوا الكث ـــــط أن اآلخـــــرين .  يث ـــــدعون ق هـــــؤالء ال ي

ــــــــى خطــــــــأ وال يهــــــــامجون وحيتقــــــــرون أحــــــــدا ــــــــة املطــــــــاف جمموعــــــــة  عل اي ، فهــــــــم ىف 
ــــم يرتزقــــون  مهــــربني علــــيهم العمــــل حتــــت جــــنح الظــــالم وهــــم يعلمــــون متــــام العمــــل أ

.  ى بضــــاعتهممـــن فـــائض ثــــراء اآلخـــرين ولـــو افتقــــر هـــؤالء ملــــا وجـــدوا هـــم مــــن يشـــرت 
لكننــــا نعــــود بكــــل األســــف لنقــــول أن هــــذا حتديــــدا مــــا جنــــح فيــــه اجلنــــاح اهلولليــــوودى 
ــــــه لألســــــف كــــــل مــــــن عــــــداهم ممــــــن انطلقــــــوا مــــــن فرضــــــية  األكثــــــر إبــــــداعا وفشــــــل في

  . ضرورة هدم املعبد أوال
:  ميكـــــن أن تكـــــون إجابتنـــــا علـــــى ســـــؤال العنـــــوان ـ  ومن كـــــل مـــــا سبقـ  مـــــن هنـــــا 

و حنينــــــا جانبــــــا أن الســـــينما كمــــــا كــــــل الفنـــــون تنــــــتج ســــــلعة ؟ إننــــــا لـــــ صـــــناعة أم فــــــن
، ملــــا وجــــدنا أى خاصــــية أخــــرى مشــــرتكة ميكــــن أن  اهلــــدف منهــــا إثــــارة االنفعــــاالت

ـــــا تأكيـــــدا صـــــناعة بـــــل وصـــــناعة كتليـــــة تكـــــون ىف أفضـــــل .  جتمعهـــــا مـــــع أى فـــــن إ
ــــا لــــدى اســــتخدام خــــط اإلنتــــاج التيــــارى ولــــيس مـــــن  ــــا وتقــــدم أفضــــل منتجا حاال

ــــيس هلــــا مــــا يشــــبهها ىف أى  رىف يشــــتغل ىف كوخــــه الصــــغريخــــالل حــــ ، وهــــى أمــــور ل
ــــــى اإلطــــــالق ــــــن عل ــــــوم أن يقــــــل عــــــدد مســــــتهلكيها .  ف ــــــا ي إن الســــــينما ستصــــــبح فن

، آنـــــذاك فقـــــط ســـــوف تصـــــبح مشـــــغولة يدويـــــة  ويـــــنفض عنهـــــا مجهـــــور املســـــتهلكني
مــــــن هنــــــا لــــــو أجربنــــــا علــــــى اإلجابــــــة بــــــنعم أو ال علــــــى .  أو بــــــاألحرى فنــــــا حقيقيــــــا

ــــــا صــــــناعة ذلــــــك ــــــا  ، أمــــــا اإلجابــــــة األدق ىف رأينــــــا الســــــؤال لقلنــــــا بــــــال تــــــردد أ ، أ
، أكثــــــر مبراحــــــل  تنتمــــــى لعلــــــم السوســــــيولوچيا وحتديــــــدا حقــــــل الثقافــــــة الشــــــعبية فيــــــه

مـــــــن انتمائهـــــــا لعـــــــامل الفنـــــــون الضـــــــيق والـــــــذى يتميـــــــز ويكتســـــــب قيمتـــــــه عـــــــادة مـــــــن 
صــــــا وحمــــــدودا مــــــن الصــــــبغة الكالســــــية لــــــه والــــــىت حتتــــــاج وختاطــــــب عــــــادة مجهــــــورا خا

 industry of، أو  إن الســـــينما ببســـــاطة صـــــناعة تصـــــنيع الفـــــن.  املتـــــذوقني
manufacturing art  أو بــــــــاألحرى  (، أو قــــــــل البوابــــــــة الــــــــىت نقلــــــــت الفــــــــن

مـــــــن عصـــــــر املشـــــــغوالت اليدويـــــــة واإلنتـــــــاج بالقطعـــــــة إىل عصـــــــر التصـــــــنيع )  هجرتـــــــه
  . ألول مرة ىف تارخيه

  


