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اإ�شراف تنفيذي
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ت�صميم جرافيكى وغالف

اأحمد بالل

نادية الجندي
مدحت ح�صن

جنمة   – للجدل  املثري  لقبها  عن  بعيدًا    

ُمن�صف  باحث  اأو  ُمدقق  لأي  ُيكن  ل  اجلماهري- 

يتغافل  اأو  يتجاهل  اأن  امل�صرية  ال�صينما  لتاريخ 

امل�صرية  ال�صينما  يف  اجلندي  نادية  رحلة  عن 

والعربية، حيث ُتعد نادية حالة خا�صة جدًا يف 

فرتات  اأغلب  ففي  م�صر،  يف  ال�صابع  الفن  م�صرية 

اإزدهار ال�صينما امل�صرية كان رهان �صباك التذاكر 

النجوم الرجال، ومل يك�صر هذه  يف الأغلب على 

القاعدة اإل عدد حمدود جدًا من النجمات خالل 

اأعمال قليلة ول�صنوات  العام الأخرية، ويف  املائة 

اأهم  حُمددة، وجاءت نادية اجلندي لتكون احد 

عدد  حيث  من  القاعدة  هذه  من  الإ�صتثناءات 

التي  الإيرادات  وقيمة  قدمتها  التي  الأفالم 

حققتها والفرتة الزمنية الطويلة التي اإ�صتمرت 

فيها على قمة الإيرادات اجلماهريية.

مع  جناح  من  حدث  ما  يكون  اأن  يكن  ل 

واإمنا  ُم�صادفة،  ُمرد  رحلتها  يف  اجلندي  نادية 

واإرادة  بالتاأكيد كان هناك ذكاء ورغبة وطموح 

مع  منها  خلقت  واحدة  �صخ�صية  يف  جتمعت 

نادية  ا�صم  حتمل  للجماهري  جنمة  الوقت  مرور 

اجلندي.
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بدايات
وخالل  امل�صرية،  الأمة  حياة  يف  وتنويري  ثقايف  كمركز  الطويل  تاريخها  عرب  الإ�صكندرية  مدينة  عا�صت     

فيها  وي�صتوطن  يعي�س  متفردة  عاملية  مدينة  املتو�صط  الأبي�س  البحر  عرو�س  كانت  املا�صي  القرن  من  الأول  الن�صف 

الآلف من اأبناء اأوروبا ممن يحملون اجلن�صيات اليونانية والإيطالية والرتكية والفرن�صية وبالطبع الكثري من الإجنليز 

حيث كانت م�صر وقتها ل زالت تخ�صع ل�صطوة الإحتالل الربيطاين، وكون الأ�صكندرية كانت امليناء الرئي�صي مل�صر يف 

ذاك الوقت فقد كانت اأي�صًا حمطة اأ�صا�صية يف خطة الهجرة بالن�صبة لأهل ال�صام يف طريقهم للبحث عن حياة اأف�صل 

اأو خالل اإنتقالهم بالبحر اإيل دول اأخرى، وكانت امليزة الرئي�صية لهذا اخلليط من اجلن�صيات املُختلفة اأن جعلت مدينة 

ال�صكندرية تبدو وكاأنها جوهرة تعي�س على �صاحل البحر الأبي�س تنب�س باحلياة وت�صتقبل وتودع الزائرين وتخطف 

الكثريين منهم ليقعوا يف هواها وُيقرروا اأن ي�صتوطنوا بها ُمف�صلني منط احلياة املتنوع املُتح�صر الذي كان ييزها عن 

ال�صفر اإىل اأي مكان اآخر، هذه الأجواء ال�صاحرة اأتاحت الفر�صة اأمام امل�صريني من �ُصكان الثغر اجلميل اإيل اأن يعي�صوا 

احلياة بنظرة واإطار حُمتلف عن ُنظرائهم من �ُصكان القطر امل�صري ومع زيادة اأعداد الأجانب وتنوع جن�صياتهم زادت 

م�صاحة التطور الثقايف والفكري لأبناء ال�صكندرية وانعك�س ذلك على �صلوكياتهم اليومية واحلياتية. 

   مل تدرك الفتاة ال�صغرية نادية عبد ال�صالم حممد اجلندي التي عا�صت طفولتها الأوىل و�صنوات التكوين يف 

مدينة الإ�صكندرية اجلميلة، اأنها ت�صبعت بع�صق احلياة وامتالأت بالتنوع الفكري والثقايف من جمال مدينتها ومل تكن 

تعلم اأنها وهي يف بدايات �صن املُراهقة وبدايات تفجر اأنوثتها املبكرة املُلفتة اأن مدينتها ال�صاحرة بكل ما فيها من تنوع 

قد طبعت على �صخ�صيتها الكثري من ال�صفات التي لزمتها يف م�صوارها الرثي مع احلياة فيما بعد.

  

املُمتزج ببع�س  امل�صري الآخاذ  ال�صبا الأويل واجلمال  �صنوات   

بالإ�صافة  قلياًل،  املكتنز  واجل�صد  املم�صوق  والقوام  الغربية  املالمح 

حُل�صن املظهر واإتقان اللغات الأجنبية والثقة بالنف�س، عوامل ُمتلفة 

املراهقة  مرحلة  اأعتاب  على  كانت  التي  ال�صغرية  الفتاة  من  جعل 

اجلمال  من  كبري  قدر  متتلك  عادية  فتاة  ُمرد  لي�صت  اأنها  ُتدرك  اأن 

والأناقة، واإمنا دفعها لأن تري نف�صها اأبعد كثريًا من ذلك واأن بداخلها 

مزون كبري من املوهبة والتحدي والإ�صرار الذين �صيظهروا يف الوقت 

املنا�صب.

   م�صرح مدر�صة اللي�صية كان اأول تدريب عملي يف حياة الفتاة 

مبكرة،  �صن  يف  اجلمهور  ومواجهة  امل�صرح  على  الوقوف  على  ال�صغرية 

اإختارتها اإدارة املدر�صة لتقدمي �صخ�صية �صهرزاد يف امل�صرحية ال�صنوية 

التي كانت ُتقدم يف ختام العام ويح�صرها م�صوؤولني من وزارة الرتبية 

نادية  الطالبة  وبذلت  الطالب،  واأقارب  لأهايل  بالإ�صافة  والتعليم 

وبروفات  الدرا�صية  اإلتزاماتها  بني  التوفيق  يف  كبريًا  جهدًا  اجلندي 

امل�صرحية. وقد كان الت�صفيق احلاد من احل�صور لنادية على جناحها 

يف اآداء �صخ�صية �صهرزاد على م�صرح املدر�صة يف املرحلة الثانوية اإعالن مبكر لنجاحها وتكري�س وتاأكيد على اأنها متلك 

�صيئًا ُمتلفًا عن اأقرانها على الرغم من �صغر �صنها اإل اأن البدايات كانت ُمب�صرة مبا هو قادم.

املُراهقة  الأوىل يف حياة  التحول  نقطة  كانت  الربيع،  ملكة جمال  ا�صم  �صنويًا حتت  ُتقام  للجمال  ُم�صابقة     

اإح�صا�صها ال�صخ�صي بجمالها الالفت  اإيل  ُم�صتندة  املُ�صابقة  املُ�صاركة يف هذه  اأبدت رغبتها ال�صديدة يف  ال�صغرية التي 

مثل  الفتيات يف  من  للفوز على نظرياتها  توؤهلها  التي  مقومات اجلمال  باأنها حتمل كل  ل�صهادة كل من حولها  وتاأكيدًا 

عمرها، ومل تكن تعلم ابنة الأ�صكندرية ال�صابة ال�صغرية نادية اجلندي اأن هذه املُ�صابقة �صتكون احلجر الأول يف بناء 

م�صوار طويل اإمتد لأكرث من ن�صف قرن، ومل تكن تعلم اأن كامريات الت�صوير الفوتوغرايف التي كانت تلتقط لها ال�صور 

اأثناء املُ�صابقة وخالل تتويجها باجلائزة كملكة جلمال الرييع. هذه الكامريات �صتبداأ معها رحلة مل تنته مع ال�صهرة 

واملجد والنجاح. فبعد فوزها يف ُم�صابقة ملكة اجلمال ُن�صرت �صورتها كغالف ملجلة اجليل كوجه م�صري ُم�صرق جميل 

لتتحول خطواتها بعد ذلك اإىل ق�صة �صينمائية ُمكتملة بكل ما فيها من �صعود وهبوط وجناح و�صراع وُمناف�صة. حياة 

كاملة عا�صتها ابنة الإ�صكندرية ال�صابة اجلميلة عرب م�صوار طويل يف احلياة واأمام ال�صا�صة.

   مل تكن نادية اجلندي وهي يف بداية حياتها ومع عمرها ال�صغري تدرك اأنها متتلك بداخلها كل هذه القوة وكل 

هذه الإرادة والقدرة على املُثابرة واإنها قادرة على التنقل من حتد اإيل اآخر ومن معركة لأخري حتي لو كانت �صغرية... 

اأوىل املعارك التي ُفر�صت على نادية اجلندي بعد اأن اإجتازت ُم�صابقة اجلمال والتي كان من بني جلنة الإختيار فيها 
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ُمنتجني وُمرجني بارزين، وبعد اأن ُن�صرت �صورتها على غالف 

ملة اجليل كان لديها بالفعل عر�س ُمبا�صر للتمثيل كوجه 

جديد، عر�س رائع تتمناه الكثري من الفتيات ويتفق مع اأحالم 

وتري  بها  حتلم  كانت  التي  واأمنياتها  ال�صغرية  الفتاة  واآمال 

نف�صها فيه، ولكن اأغلب العائالت - وقتها - كانت تري اأن عمل 

ال�صغرية  املراهقة  التمثيل �صيء ل يليق، وخا�صت  بناتها يف 

اأ�صرتها  اإقناع  عليها  وكان  للنجاح  طريقها  يف  معاركها  اأوىل 

الإنخراط  على  واملوافقة  الكبري  حلمها  بقبول  املُحافظة 

والدها  رف�س  عليها،  املعرو�س  ال�صغري  الدور  وقبول  الفن  يف 

باإ�صرار فكرة عملها بالفن، كان والد نادية اجلندي يعمل يف 

مال املُقاولت واإن�صاءات الطرق والكباري وكان يق�صي اأغلب 

وقته متنقال بني م�صروع واآخر، ويبدو اأن عمله يف هذا املجال 

قد اأ�صاف ل�صخ�صيته بع�س الق�صوة والتي جعلته يرف�س كل 

ال�صغوط التي مار�صتها عليها اإبنته املراهقة اجلميلة نادية، 

بعد ثالثة  اأجنبها  التي  الوحيدة  اإبنته  اأنها  من  الرغم  على 

اأبناء ذكور، ولكن ُم�صاندة والدتها القوية لها واإيانها بحقها 

يف خو�س جتربة حياتيه قد ُتغري م�صارها دفع الآم لأن تقف 

اآمنت  الذي  حلمها  حتقيق  نحو  وتدفعها  ال�صابة  الفتاة  بجوار 

به، وقد كان ملوقف ودعم والدتها دور كبري يف تغيري م�صار حياة 

نادية اجلندي.

نادية اجلندي قبل  الذي واجه  الثاين  التحدي     كان 

الكيلوجرامات  من  عدد  من  التخل�س  �صرورة  هو  الأول  دورها 

ُمنا�صبة للدور املُقرتح، وبقدر  الزائدة من ج�صمها وحتي تكون 

ما كان هذا الإكتناز ينحها مزيدًا من اجلمال والدلل اإل اأنها 

ملُ�صتقبلها  اأكرب  روؤية  �صنها  �صغر  من  الرغم  على  متتلك  كانت 

وبالريا�صة  والدتها  مُب�صاعدة  وجنحت  ُم�صن  مهود  وبذلت 

من  مقدار  تفقد  اأن  يف  اأ�صابيع  عدة  وخالل  القا�صي  والرجيم 

وتزداد  واأنوثة  ر�صاقة  اأكرث  ُت�صبح  اأن  لها  اأتاح  الزائد  الوزن 

جماًل.

فيلم وزواج

  اإطاللة اأويل �صغرية ولكن لفتة للفتاة اجلميلة يف فيلم »جميلة« الذي قدمة املُخرج الكبري يو�صف �صاهني عام 

1958، عن ق�صة كفاح املُنا�صلة اجلزائرية جميلة بوحريد، والذي �صارك يف بطولته تخبة كبرية من النجوم ماجدة، 

واأحمد مظهر و�صالح ذو الفقار، ور�صدي اأباظة وزهرة العال، وحممود املليجي، وح�صني ريا�س، ورغم حمدودية الدور 

ن�صبيًا اإل اأنه كان موؤ�صر هام لها هي اأول لأن تتاأكد اأنها على الطريق ال�صحيح واأن اإحتكاكها بكل هوؤلء النجوم وهي يف 

ُمقتبل العمر فر�صة مثالية لها لإكت�صاب خربات كبرية.

 فيما ُيعد عام 1960 اأوىل نقاط التحول احلقيقية يف حياة الفتاة ال�صابة اجلميلة احلاملة بالتمثيل والنجومية، 

فقد قدمت اإليها �صركة اأفالم م�صر اجلديدة عر�س للُم�صاركة كوجه جديد ومب�صاحة دور كبرية ن�صبيًا يف فيلم »زوجة 

من ال�صارع« مع النجم عماد حمدي والنجمة هدى �صلطان والفنان كمال ال�صناوي، ومن اإخراج املُخرج الكبري املُخ�صرم 

ح�صن الإمام، لتبداأ من حلظتها م�صرية املحطات املُثرية يف حياتها، كان دورها يف الفيلم لفت وجمالها ل تخطئه العني 

على الرغم من وجود النجمة الكبرية هدى �صلطان كبطلة للفيلم اإل اأن احلظ كان حليفها يف جتربتها اجلديدة من 

فيلم  يف  ُم�صاركتها  من  حققتها  مكا�صب  اأول  الفن،  درجات  اأويل  تخطو  وهي  ال�صابة  النجمة  تتوقعهم  مل  زوايا  ثالث 

»زوجة من ال�صارع« هي جتديد تعاقدها مع �صركة الإنتاج التي تو�صمت فيها النجاح كوجه جديد، وثاين النجاحات 

التي حتققت بدون ق�صد منها هي تعلق قلب الفنان عماد حمدي بها وحبه لها على الرغم من فارق ال�صن الكبري جدا 

يف  الكبرية  الب�صمة  �صاحب  الإمام  ح�صن  املخرج  ثقة  اإكت�صبت  اأنها  الأويل  جتربتها  بعد  لها  حتقق  ما  وثالث  بينهما، 

ال�صينما امل�صرية و�صانع الكثري من النجمات والنجوم، والذي �صيكون له دور هام فيما بعد يف حياتها الفنية.

اجلندي  نادية  كانت  الذي  الوقت  يف  بها  الإرتباط  وقرر  ال�صابة  الفنانة  حمدي  عماد  الكبري  النجم  اأحب    

الوقت،  ذات  يف  به  وتعلقهن  الفتيات  اإعجاب  حمل  وكان  الفن  عامل  يف  مرموقة  مكانة  يحتل  كبري  كنجم  اإليه  تنظر 

ويبدو اأن نادية اجلندي قد راأت يف عماد حمدي �صورة اأو اإمتداد لوالدها الذي كانت تع�صقه، ويكن اأن ُيقال اأي�صًا عن 

عالقة الإرتباط والزواج بينهما اأنها كانت بني جيلني ُمتلفني وعاملني كان هو مبثابة الأ�صتاذ الذي اإكت�صبت جوانب 

من خربات احلياة على يديه وكانت هي بالن�صبة له حب العمر الذي جاء ُمتاأخرًا، ولكنه اأنع�س حياته وجدد �صبابه 

ومنحة اأجمل ذكرى اإبنه »ه�صام«.

وبالتاأكيد كان  الوقت ذاته،  ال�صديدة يف  الكبري وغريته  النجم  ال�صغري، وحب  نادية بني مرح البن    عا�صت 

لوجود زوج وطفل تاأثري طبيعي على عمل وجناح الفتاة ال�صابة التي كان عليها اأن توؤكد لنف�صها اأول وقبل كل �صيء 

اأنها ل يكن اأن تتخلي عن حلمها وطموحها امل�صروع نحو النجومية ويف الوقت ذاته حُتافظ على دورها كاأم وزوجة.

  »بيال نادية« هو ا�صم بيت الأزياء الذي اإفتتحته نادية اجلندي بعد زواجها يف اأحد اأرقى �صوارع و�صط القاهرة 

- �صارع ق�صر النيل- لُتقدم فيه جانب اأخر من موهبتها يف احلياة وهي الإهتمام باملالب�س والأزياء وليكون �صندًا لها 

فيما هو قادم من اأيام، وقد جنح بيت الأزياء ب�صورة مل تكن متوقعة وحقق لها عوائد مالية كبرية كانت هي ذخريتها 

ال�صا�صية عندما بداأت رحلتها مع الإنتاج الفني.
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   زواجها من الفنان عماد حمدي اأو دار الأزياء التي اإمتلكتها مل ينعاها من اأن تنفث عن موهبتها وتتواجد 

على ال�صاحة الفنية يف فرتة ال�صتينيات، فتواجدت نادية اجلندي تباعًا يف عدد من الأعمال باأدوار ق�صرية و�صغرية 

وت�صيف  وموهبتها  اأدواتها  وتطور  لُت�صقلها  لها  جدًا  �صرورية  اإجمال  كانت  ولكنها  ولفت،  موؤثر  بع�صها  وكان  اأحيانًا 

ل�صخ�صيتها الكثري من اخلربات الفنية واحلياتية. وقد يرى البع�س اأن هذه الفرتة مل حُتقق اإ�صافة حقيقية لنجومية 

نادية اجلندي وهي ذاتها ترى اأن الفرتة على اأهميتها قد طالت ن�صبيًا، ولكن الر�صد والتحليل املو�صوعي مل�صوارها ل 

يجب اأن ينف�صل عن طبيعة املناخ املُحيط بها وب�صناعة ال�صينما وباملتغريات التي كان ي�صهدها املُجتمع اإقت�صاديا وفنيًا 

و�صيا�صيًا.

  من اأبرز الأفالم التي �صاركت فيها نادية اجلندي يف مرحلة ال�صتينات فيلم »اأملظ وعبده احلامويل« عام 1962 

مع املخرج حلمي رفلة، وفيلم »احلب اخلالد« عام 1965 للمخرج زهري بكري، وفيلم »كرم الهوى« عام 1966 من اإخراج 

حممد �صلمان، وفيلم »غرام يف اأغ�صط�س« عام 1967 مع املخرج ح�صن ال�صيفي، وفيلم »مراتي منونة منونة« عام 

1968 مع املخرج حلمي حليم، وفيلم »الثعلب واحلرباء« عام 1970 مع املخرج ح�صام الدين م�صطفى ويف نف�س العام 

�صاركت يف فيلم »احلب والثمن« وهو من الأفالم القليلة للغاية التي اأخرجها الفنان والكاتب عبدالرحمن اخلمي�صي.

  وتبقى يف فرتة ال�صتينيات جتربتان هما الأبرز والأكرث �صهرة وجماهريية يف م�صوار نادية اجلندي خالل هذه 

املرحلة، التجربة الأوىل ُم�صاركتها يف فيلم »�صغرية على احلب« عام 1966 من اإخراج نيازي م�صطفى، وبطولة �صعاد 

ح�صني ور�صدي اأباظة وقد جنح الفيلم جُتاريًا وفنيا، والتجربة الثانية كان يف فيلم »مريامار« عام 1969 من اإخراج 

كمال ال�صيخ وهو واحد من اأهم الأفالم يف تاريخ ال�صينما امل�صرية و�صارك يف بطولته �صادية ويو�صف �صعبان ويو�صف 

وهبي وعماد حمدي واأبو بكر عزت، واأدت فيه دور راق�صة تقع �صحية ليو�صف �صعبان ذلك ال�صخ�س الإنتهازي الذي 

كان ُيتاجر باأحالم الفتيات وي�صتويل على مدخراتهن، وجنح الفيلم جناحًا نقديًا كبريًا وكان لفتًا لالإنتباه لكل من 

�صارك فيه ومن بينهم نادية اجلندي بالطبع.

  األقت هزية عام 1967 الع�صكرية وال�صيا�صية مل�صر بظاللها على كافة جوانب احلياة ومن بينها ال�صينما التي 

الفنانني واملخرجني وقتها  �صجع عدد كبري من  الكارثة مما  التي تلت هذه  الأعوام  فيها خالل  الإنتاج  تراجع حجم 

اإيل ال�صفر اإىل مدن ال�صام للُم�صاركة يف اأعمال يتم ت�صويرها يف لبنان و�صوريا من اإنتاج �صركات هناك اأو باملُ�صاركة مع 

�صركات م�صرية، وهي الفرتة التي �صهدت ُم�صاركة عدد من املُخرجني من اأبناء ال�صام يف اإخراج اأعمال م�صرية، وتعدد 

�صفر نادية اجلندي اإىل لبنان و�صاركت يف عدد من الأفالم املرحة اخلفيفة ذات الطابع الكوميدي التي كانت �صمة هذه 

الفرتة، ومنها فيلم »فندق ال�صعادة« عام 1970 من اإخراج فطني عبدالوهاب، وفيلما »ال�صياع« عام 1971 ، و«اأمواج« عام  

1972 وهما من اإخراج حممد �صلمان.

تألق ونجومية

واإهتمامات  اأن يتغري ذوق  الطبيعي    من 

ع�صرة  كل  الفن  وجمهور  املُ�صاهدين  ورغبات 

اأعوام اأو كل خم�صة ع�صر عامًا على الأكرث وهو 

اأعمار  واإختالف  الأ�صياء  طبيعة  مع  يتوافق  ما 

هناك  ولالأ�صف  املُتلقي،  اجلمهور  واإهتمامات 

ُيدركون  ل  الذين  والفنانني  النجوم  من  الكثري 

كانوا  النجوم  وبع�س  اأوقاتها،  هذه احلقيقة يف 

اجلماهريي  والنجاح  التوهج  حالت  ا�صد  يف 

بو�صلة  ويفقدوا  يتعرثوا  فجاأة  ثم  ل�صنوات 

الإ�صتمرار  على  الُقدرة  ويفقدوا  و  اجلماهري 
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والتفاعل مع طبيعة كل مرحلة عمرية 

لهم وللجمهور املُ�صتقبل لهم.

ال�صبعينيات  مرحلة  جاءت    

اجلندي  نادية  على  ح�صن  فاأل  لتكون 

من  واملوؤثرة  الثانية  املرحلة  ولتمثل 

على  و�صعتها  التي  الفنية  حياتها 

عوامل  اإىل  ونقلتها  النجومية  خريطة 

اأخرى يف احلياة. فبعد اأن اأنهكت �صنوات 

وبعد  امل�صري،  ال�صعب  الإ�صتنزاف  حرب 

اإنت�صاره  حتقيق  يف  اجلي�س  جنح  اأن 

م�صر  اأن  بدا   ،1973 اأكتوبر  يف  العظيم 

�صيئ   كل  يف  ُمتلفة  مرحلة  على  ُمقبلة 

واأي�صًا  واإقت�صاديا،  واإجتماعيًا،  �صيا�صيًا، 

ناع  ل�صُ ال�صروري  من  كان  حيث  فنيا، 

اأمناط  عن  يبحثوا  اأن  الفنية  الأعمال 

والنجوم  املو�صوعات  من  ُمتلفة  واألوان 

لتتما�صى مع طبيعة املرحلة.

نادية  الأثناء  هذه  يف  كانت    

اجلندي قد و�صلت ملرحلة الت�صبع من الأدوار ال�صغرية ن�صبيًا والتي اأ�صقلتها ومنحتها التدريب الكايف لتخطو خطوة 

اأكرب واأعمق يف م�صريتها الفنية، جاء عام 1973 ليكون ُمب�صرًا لها فنيًا حيث اإختارها املُخرج التليفزيوين الكبري نور 

الدمردا�س للُم�صاركة بدور موؤثر ولفت يف امل�صل�صل الأ�صهر يف هذا العام ُم�صل�صل »الدوامة« مع النجوم حممود يا�صني، 

نادية  الوقت، وتتاألق  ال�صباب يف ذلك  النجوم  الكثري من  العزيز وغريهم  الدين، وحممود عبد  ونيللي، ويو�صف فخر 

اجلندي يف دور »زغزغة« الفتاة الب�صيطة التي متتلك مقهي �صغري وحُتب بطل العمل باإخال�س وُت�صانده بقوة، وُيحقق 

املُ�صل�صل جناحًا مدويًا وتنتقل نادية اجلندي من فنانة ال�صينما ال�صابة اجلميلة اإيل ُماطبة جمهور التليفزيون الذي 

كان تواقًا وقتها لإ�صتك�صاف جنوم جدد يف اأدوار غري تقليدية، وحدث التما�س الذي كانت تنتظره بينها وبني جمهور 

ال�صا�صة ال�صغرية العري�س الذي كان ينتظر حواراتها وتعليقاتها وتطور ال�صخ�صية يوميًا.

  يف هذه اللحظة الفارقة من حياة نادية اجلندي الفنية اإنفجر لديها مزون الذكاء الذي تطور على مدار 

ال�صنوات ال�صابقة واإتخذت اأخطر واأهم قراراتها الفنية وهي الإنطالق نحو البطولة املُطلقة بفيلم ُيلبي اإحتياجات 

جمهور هذه الفرتة وُير�صي ذوق املاليني ويتما�صى مع تعلق اجلمهور بها يف �صخ�صية »زغزغة« يف م�صل�صل الدوامة، مل 

يكن القرار �صهال على نادية اجلندي ول على املُجتمع الفني الذي مل يكن ُيجازف ب�صهولة باإطالق جنمة جديدة وبطلة 

اأو الأفالم  اأغلب املُنتجني وقتها ُيف�صلون البطولت اجلماعية امل�صونة النجاح  حتمل مقومات النجاح التجاري وكان 

التي ت�صتند لبطولة جنم رجل.

   على مدار عام كامل ظلت نادية اجلندي تبحث عن �صيناريو منا�صب يواكب رغبتها يف الإنطالق نحو البطولة، 

اإيل اأن �صادفت املُنتج جمال الليثي وكان لديه عدد من الق�ص�س ال�صينمائية التي كان ينوي اإنتاجها ولكنه تراجع وقرر 

وقف الإنتاج موؤقتًا، ففكر يف بيع الق�ص�س التي يلك حق اإنتاجها، وكان من بني هذه الأعمال م�صروع فيلم مل يكتمل 

بعنوان »مببة ك�صر« عن ق�صة حياة اأ�صطورة الرق�س ال�صرقي يف م�صر خالل ثالثينيات القرن املا�صي، ويحمل الفيلم 

كل موا�صفات الفيلم الإ�صتعرا�صي الدرامي اجلماهريي، وعلى الرغم من اأن الفيلم مل ُيكتب اأ�صال لنادية اجلندي، اإل 

اأن ترتيبات القدر كان لها راأي اأخر فبمجرد اأن عرفت حمتوى الق�صة اإ�صرتتها على الفور من جمال الليثي مببلغ األف 

وخم�صمائة جنيه، وهي ت�صعر وقتها اأنها اأخريًا وجدت �صالتها يف الدور الذي تبحث عنه، وقررت اأن ُتنتج الفيلم حتي 

لو كلفها كل ما اأدخرته، وذهبت بالق�صة على الفور لزوجها الفنان عماد حمدي الذي حتم�س للفكرة ت�صجيعًا ملوهبتها 

وحما�صها ال�صديد لالإنطالق خطوة اأكرب يف عامل ال�صينما وتويل بنف�صه الإ�صراف على عملية اإنتاج الفيلم.

  ذكاء نادية اجلندي كممثلة دفعها لعر�س الفيلم على مرج الروائع ح�صن الإمام، والذي كان اأول من عملت 

فيلم  يف  الفنية  رحلتها  بداية  يف  معه 

ح�صن  مزايا  ومن  ال�صارع«،  من  »زوجة 

اأن  على  قادر  اأنه  كبري  كمخرج  الإمام 

ي�صنع توليفة ل يكن اأن تخطئ النجاح 

بني  جتمع  التي  الأفالم  يف  وخ�صو�صًا 

الدراما والغناء والرق�س وتتاأرجح فيها 

والإخفاقات،  النجاحات  بني  امل�صاعر 

اإختيار  يف  اجلندي  نادية  ذكاء  وبقدر 

بنف�س  اأي�صًا  هو  كان  الإمام،  ح�صن 

ملتغريات  والإدراك  الذكاء  من  القدر 

وما  اجلمهور  اإهتمامات  وطبيعة  الع�صر 

جريئًا  وكان  وقتها،  ال�صا�صة  حتتاجه 

بجانب  الفيلم  اأبطال  باقي  اإختيار  يف 

»مببة  الراق�صة  دور  يف  اجلندي  نادية 

النجوم  من  عدد  اإختار  فقد  ك�صر« 

�صربي،  �صمري  منهم  اجلدد   ال�صباب 

و�صفاء  اأحمد،  وخريية  �صالح،  و�صعيد 

اأبو ال�صعود واآخرين ومل يكن يف الفيلم 
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جنوم كبار �صوى الفنان عماد حمدي، والفنانة اأمينة رزق.

اأن تع�صف بحلمها     قبل ت�صوير فيلم »مببة ك�صر« �صادفت نادية اجلندي ُم�صكلة مل تكن يف احل�صبان كادت 

ُمددًا، حيث مل تتمكن من احل�صول على موافقة 

ذلك  يف  لل�صينما  العامة  الهيئة  من  الفيلم  بتوزيع 

اإيرادات  ُيحقق  ل  قد  الفيلم  اأن  بحجة  الوقت 

و�صُي�صبب خ�صائر للهيئة اإذا عر�صته يف اإحدى دور 

تنفجر  اأخري  ومرة  تتبعها،  كانت  التي  العر�س 

طاقات التحدي التي بداخل نادية اجلندي وُتقرر 

�صلطة  لأعلى  وتلجاأ  الرف�س،  لهذا  ت�صت�صلم  األ 

الكبري  املُبدع  للقاء  ثقافية يف هذا الوقت وت�صعي 

وزير  من�صب  ي�صغل  كان  الذي  ال�صباعي  يو�صف 

م�صكلة  عليه  وعر�صت  الوقت،  ذلك  يف  الثقافة 

تعنت هيئة ال�صينما يف رف�س توزيع الفيلم على الرغم من اإنه من اإنتاجها وهي �صتتحمل اأية خ�صائر حُمتملة، وبعد 

على  الهيئة  ووافقت  الفيلم،  توزيع  ال�صينما  هيئة  من  وطلب  ُم�صاندتها  على  ال�صباعي  يو�صف  وافق  جانبها  من  اإحلاح 

توزيع الفيلم بعد اأتفقوا معها على كتابة اإ�صم عماد حمدي كمنتج للفيلم، وبالفعل حمل اأفي�س الفيلم اإ�صم، اأفالم عماد 

الفيلم معرو�صًا لأكرث  ي�صتمر  اأن  يتوقع  املتفائلني  اأ�صد  يكن  لعر�صه، ومل  ريفويل  �صينما  له قاعة  حمدي، وخ�ص�صت 

اأ�صبوع لأخر وحُتقق حفالت  الفيلم يتزايد من  اأن جناح  الكربى  املُفاجاأة  الأكرث، وكانت  اأو ثالثة على  اأ�صبوعني  من 

اأن الفيلم و�صل لالأ�صبوع ال�صابع ع�صر، وهو  اإقباًل غري م�صبوق واأغلب التذاكر ُمباعة، وكانت املُفاجاأة الأكرب  الفيلم 

اأق�صى عدد لأ�صابيع عر�س اأي فيلم وفقًا لقرار هيئة ال�صينما التي و�صعت هذا احلد الأق�صي حتي تتيح الفر�صة اأمام 

الأفالم املُختلفة للعر�س، واأي�صًا لأن الأفالم وقتها مل تكن تتجاوز جناحاتها هذه الفرتة اإل فيما ندر، ومع و�صول فيلم 

»مبية ك�صر« لالأ�صبوع ال�صابع ع�صر يف دور العر�س كان من ال�صرورى رفعه من العر�س وفقًا ملا هو ُمطبق، عادت نادية 

كان  الذي  الفيلم  عر�س  باإ�صتمرار  وطالبته  معها  ال�صينما  هيئة  تعنت  �صاكية  ال�صباعي  ليو�صف  اأخرى  مرة  اجلندي 

ُيحقق اإيرادات قيا�صية، ولأن يو�صف ال�صباعي قبل اأن يكون وزيرًا للثقافة ُيطبق القواعد والقرارات، كان فنانا ومبدعا 

حقيقيا وُيقدر جهود الفنانني، فقد اإقرتح على نادية اجلندي اأن ترفع ق�صية اإدارية �صد قرار هيئة ال�صينما بتحديد 

مدة لعر�س الأفالم، واأن تخت�صم وزير الثقافة يف هذه الق�صية، وقال لها اأنه �صيلتزم مبا ُيقره الق�صاء، وقد كان لها ما 

اأرادت فقد ح�صلت على حكم اإداري باأحقيتها يف اإ�صتمرار عر�س الفيلم وهو ما حتقق فعليا ووا�صل الفيلم عر�صة لفرتة 

ناعه بل اأي�صا لكل الو�صط الفني وجلمهور ال�صينما، وُمعلنة  قاربت العام حُمققًا اإيرادات كانت ُمفاجئة لي�س فقط ل�صُ

ا�صمها  الأفالم  وترتات  العر�س  دور  اأفي�صات  اإ�صمها  يت�صدر  ال�صابع  الفن  عامل  يف  جديدة  جماهريية  جنمة  مولد  عن 

نادية اجلندي.

موعد مع النجاح

بالناقد  اإلتقيت  الكتاب  لهذا  الإعداد  اأثناء    

من  عدد  حول  نقا�س  يف  رمزي،  كمال  الكبري  ال�صينمائي 

وتطرق  الُكتاب،  بع�س  بح�صور  ال�صينمائية،  الق�صايا 

نادية  الفنانة  عن  الكتاب  لهذا  اإعدادى  بدء  اإيل  النقا�س 

اجلندي فقال يل الناقد الكبري، اإن الكاتب املُن�صف عليه اأن 

ينظر لتجربة نادية اجلندي ال�صينمائية ب�صورة متلفة 

لإيرادات  وحتقيقيها  توهجها  وقت  اإليها  ُينظر  كان  عما 

الأفالم  من  معينة  بنوعية  جناحاتها  واإرتباط  قيا�صية 

اأن يكتب عنها  ذات ال�صبغة اجلماهريية، وقال لو ُقدر له 

كان  عما  تختلف  قد  ب�صورة  جتربتها  عن  �صيكتب  الآن 

يكتبه عن تقييم اأفالمها يف وقتها ومبا يتوافق مع ما قدمته 

ل�صناعة ال�صينما.

على  كان  ك�صر«  »مببة  لفيلم  املدوي  النجاح  بعد    

نادية اجلندي اأن تواجه حتٍد اأخر يف م�صوارها، حيث بداأت 

اأن  ال�صينما  ناع  �صُ وبع�س  النقاد  بع�س  اأو�صاط  يف  ترتدد 

النجمة اجلديدة ل ت�صلح لأن تكون جنمة واأن امكانياتها 

وجهًا  متلك  امراأة  مرد  واأنها  و�صعيفة  حمدودة  كممثلة 

يف  العراقيل  و�صع  البع�س  وحاول  جمياًل  وج�صدًا  لفتًا 

طريقها من خالل ن�صر �صائعات ت�صفها بالغرور والتعايل والع�صبية حتي يبعدوا املنتجني واملخرجني عنها.

   يف �صهرة فنية خا�صة �صمت عددًا من النجوم بعد جناح فيلم »مببة ك�صر«، وكان من بني احل�صور فيها الفنان 

نادية  الأطر�س  فريد  �صاهد  اإ�صمه، وعندما  لبنان يحمل  �صهري يف  كازينو  اإفتتح  كان قد  الذي  الأطر�س  فريد  الكبري 

اجلندي حتدث اإليها هم�صًا وقال لدي لك ُمفاجاأة..، وطلب منها اأن ُتقدم اإ�صتعرا�صات راق�صة يف الكازينو اخلا�س به يف 

لبنان، وقد كان الإقرتاح غري متوقع على الإطالق للنجمة ال�صابة، وبقدر ما فاجاأ نادية اجلندي بقدر ما دفعها ل�صوؤال 

الفنان الكبري عن �صبب هذا الإقرتاح، فقال لها اأن الكثري من اأ�صدقاوؤه الذين يثق فيهم قد اأجمعوا على اأنك راق�صة 

ممتازة وطلبوا مني ُم�صاهدة فيلم »مببة ك�صر«، وبالفعل بعد اأن �صاهدته اإقتنعت مبوهبتك، وقال لها الأ�صتاذ فريد كما 

كانت ُتلقبه نادية، اإنه اأي�صًا ُيفكر يف اأن تكون خطوته التالية هي تقدمي عدد من الأعمال الإ�صتعرا�صية التي يتوقف 

تقديها على فنانة جُتيد الإ�صتعرا�س وهو ُيقدم لها هذه الفر�صة اأي�صًا ومُبقابل مادي ُمغري.

 املُفاجاأة اأذهلت نادية اجلندي ومل متكنها من التعليق يف وقتها واإكتفت باإن اإ�صتاأذنت الأ�صتاذ فريد يف التفكري 
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اإتخذت  قد  اجلندي  نادية  كانت  الأمر  حقيقة  يف  اخلطري،  القرار  هذا  يف 

�صاأن  العر�س، لي�س تقلياًل من  اأن �صمعت تفا�صيل  قراراها بالرف�س مبجرد 

النجم الكبري، ولكن لأنها كانت تري نف�صها كنجمة �صينمائية ُم�صتقلة وكانت 

تري مالمح املُ�صتقبل اأمامها، ومل تكن تطمح يف اأن تكون فنانة اإ�صتعرا�صية 

يف  بعد  فيما  وظفتها  والتي  الرق�س  يف  ال�صديدة  موهبتها  من  الرغم  على 

اأغلب اأفالمها، ولكنها على الرغم من �صغر �صنها وقلة خربتها اإل اأنها كانت 

قادرة على حتديد م�صاراتها الفنية بذكاء وكانت متتلك اجلراأة لأن ترف�س 

ما ل ينا�صب طموحها وم�صروعها الفني.

 بعد النجاح الكبري والغري متوقع لفيلم »مببة ك�صر« كان على نادية 

اجلندي اأن تختار خطوتها التالية بعناية �صديدة، فبقدر ما كان اجلمهور 

ينتظر املزيد من بطلته اجلديدة، كان هناك اأي�صا الكثريين الذين يرغبون 

يف اإنهاء جتربتها الوليدة، ولكن وبجراأة حت�صد عليها قررت نادية اأن ُتنتج 

عماد  النجم  زوجها  عن  اإنف�صلت  قد  الوقت  ذلك  يف  وكانت  اجلديد  فيلمها 

حمدي، وبداأت مرحلة جديدة يف حياتها.

ذكائها  هو  اجلندي  نادية  به  تت�صف  ما  اأهم  فاإن  نظري  وجهة  من 

اأجل  من  درجة  لأق�صى  الإلتزام  على  وُقدرتها  املتوا�صل،  وداأبها  ال�صديد، 

بها  املُحيطة  العوامل  كل  توظف  اأن  يف  دومًا  جنحت  وقد  اأهدافها،  حتقيق 

بذكاء واإجتهاد لتنتقل من جناح لأخر، وهي متتلك داخلها بو�صلة �صديدة 

اأن ت�صري  التي يجب  ُتر�صدها بنجاح على خطواتها  اأن  الو�صوح قادرة على 

فيها.

   اإختارت نادية اجلندي فيلم »�صوق« ليكون املحطة التالية لها يف 

وعلى  فهمي،  اأ�صرف  املخرج  اإىل  اإخراجه  مهمة  واأ�صندت  البطولة،  عامل 

اأن الفيلم م�صتوحى من ق�صة فيلم »الطريق« التي قدمتها هدى  الرغم من 

»�صوق«  فيلم  اأن  اإل  ال�صتينيات،  يف  ر�صتم  وذكي  اأباظة  ر�صدي  مع  �صلطان 

الذي �صاركها بطولته ح�صني فهمي وعماد حمدي وحممود املليجي قد ر�صخ 

لنجومية نادية اجلندي وجدد لفت الأنظار اإليها واإىل قدرتها على اإنتقاء 

مو�صوعات ت�صيف جلماهرييتها، وخالل العام التايل طرقت نادية اجلندي 

واأنتجت  مددًا  الإنتاجية  ُمغامرتها  ووا�صلت  �صاخن،  وهو  النجاح  حديد 

روؤية  حتت  املرة  هذه  ولكن  اأي�صًا،  فهمي  ح�صني  مع  يا�صمني«  »ليايل  فيلم 

املخرج الكبري بركات، ونال فيلم »ليايل يا�صمني« حظ فيلم »�صوق« يف النجاح 

اجلماهريي وحتقيق اإيرادات كافية لأن توؤكد و�صع نادية اجلندي يف مرتبة النجوم.

  خالل التح�صري لفيلم »ليايل يا�صمني« وكعادتها اليومية يف ممار�صة الريا�صة تعرفت نادية اجلندي اأثناء ُم�صاركتها 

يف ُمباراة لالإ�صكوا�س باملُ�صادفة على حممد متار الذي كان يعمل يف احلقل الديبلوما�صي، احبها حممد ُمتار 

وعر�س عليها الزواج، مل تكن نادية اجلندي بعد جتربة زواجها الأويل واإنف�صالها من الفنان عماد حمدي ُتفكر 

يف تكرار التجربة ب�صبب رغبتها يف التفرغ للفن وتعوي�س ما فاتها من �صنوات ب�صبب الت�صييق الذي مار�صه عليها 

الفنان عماد حمدي لغريته ال�صديدة عليها، ولكن اليبلوما�صي ال�صاب مار�س كل جهوده وخرباته يف العمل ال�صيا�صي 

يف اإقناعها بحبه ورغبته يف الزواج منها، وبالفعل جمع احلب بينهما وتزوجا بعد فرتة ق�صرية من تعارفهما، وخالل 

هذه الفرتة اإقرتب حممد متار من املجال الفني وعا�صر كوالي�س الت�صوير واإ�صتهواه الإنتاج فقرر اإن�صاء �صركة اإنتاج 

حتمل اإ�صم »اأفالم حممد متار« والتي بداأت اأول م�صوارها الفني باإنتاج فيلم »الباطنية« عام 1980 عن رواية للكاتب 

اإ�صماعيل ويل الدين.

  كان فيلم »الباطنية« الذي قدمه املخرج الكبري ح�صام الدين م�صطفي، اأول فيلم يخرتق كوالي�س هذا احلي 

ويفتح ملفاته ال�صائكة، حيث كان حي الباطنية معروف بوجود عدد كبري من جتار املواد املُخدرة، وكان هذا احلي ُيثل 
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اأو ال�صيطرة على ما فيه، وقد نقل الكاتب اإ�صماعيل  لغزًا كبريًا لرجال الأمن و مل يكن من ال�صهل اإخرتاق هذا احلي 

ويل الدين يف روايته الكثري من الوقائع والأحداث ملا يقع بداخله، وهو ما قدمه الفيلم برباعة وجراأة �صديدة، ويبدو 

اأن البع�س كان يلك الكثري 

الوقت  هذا  يف  النفوذ  من 

الرغبة  لديهم  يكن  ومل 

كوالي�س  عن  الك�صف  يف 

اإنتهي  اأن  فبعد  احلي،  هذا 

ومبجرد  الفيلم  ت�صوير 

موجه  بداأت  عر�صه 

عليه  الهجوم  من  �صديدة 

كان  فما  �صناعه،  وعلى 

ناع  و�صُ اجلندي  نادية  من 

الفيلم اإل اأن جلاأوا للرئي�س 

لوقف  �صخ�صيًا  ال�صادات 

الهجوم الذي يتعر�س  هذا 

يف  وجنحوا  الفيلم،  له 

روؤية  ويتلك  للفن  حُمبًا  ال�صادات  الرئي�س  كان  ُم�صاهدتها،  من  ليتمكن  اجلمهورية  لرئا�صة  الفيلم  من  ُن�صخة  اإي�صال 

حقيقية جتاه الإبداع وقد كان له تاريخ طويل يف ُم�صاندة اأكرث من فيلم يف ال�صتينات كانت ُمهددة بعدم العر�س لول 

تدخله، �صاهد ال�صادات فيلم »الباطنية« ومل يجد �صببًا لهذا الهجوم الذي تبناه بع�س الكتاب، وقال اأن اأحداث الفيلم 

الداخلية على بدء  الفيلم وزارة  املُجتمع، وقد �صجع  ال�صينما لك�صف م�صاكل  ن�صتفيد من  اأن  اأقل من احلقيقة ويجب 

التحرك الأمني للق�صاء على البوؤر الإجرامية يف حي الباطنية وهو ما حتقق بعد اأن لفت الفيلم الأنظار لهذا احلي.

  حقق فيلم »الباطنية« للمخرج ح�صام الدين م�صطفي والذي �صارك يف بطولته فريد �صوقي، وحممود يا�صني، 

واأحمد ذكي، واآخرين نقلة جديدة يف م�صوار نادية اجلندي وزادها قربًا من جمهور الب�صطاء والطاحمني يف ُم�صاهدة 

التي  ال�صيدة  اإىل  املقهورة  الب�صيطة  املراأة  خانة  من  وتنتقل  املُ�صتحيلة  الأحالم  من  الكثري  حُتقق  املُف�صلة  بطلتهم 

يخ�صاها اجلميع وتفر�س راأيها و�صطوتها وقراراتها على كل من حولها وتنت�صر على كل من يقف اأمامها باحليلة واملكر 

تارة وباأنوثتها الطاغية تارة اأخرى.

  بعد النجاح الكبري الذي رافق فيلم »الباطنية« اإ�صتثمر املخرج ح�صام الدين م�صطفى هذا النجاح وقدم نادية 

اجلندي ُمددا يف اإطار اأكرث ت�صويقًا يف فيلم »وكالة البلح« عام 1982 والذي �صاركها بطولتها حممود يا�صني وحممود 

احلي  هذا  يف  الرجال  من  التجار  كبار  بني  املُناف�صة  و�صراعات  اأجواء  يف  الفيلم  وغا�س  الألفي،  و�صمية  عبدالعزيز 

التجاري ال�صعبي وكيف يكن لإمراأة اأن حتتل مكانة مرموقة يف هذه الأجواء، وجنح ُح�صام الدين ُم�صطفي يف اأن ُيقدم 

كل مهاراته يف اأفالم احلركة والإثارة مع توظيف مميز 

ملوهبة وتوهج نادية اجلندي وخلقا معًا �صورة ب�صرية 

ُمتلفة ومقبولة جماهرييًا ب�صورة لفته.

نادية  جنومية  بداأت  الثمانينات  حقبة  خالل    

تختار  بداأت  فقد  ُمتلف  منحنى  تاأخذ  اجلندي 

من  نوعية  قطاعات  مت�س  وق�صايا  واأفكار  مو�صوعات 

اجلمهور، وبداأ جنمها يزداد ملعانًا وكونت ثنائيا ناجحا 

متنوعة  �صل�صلة  وحققا  كمنتج،  متار  حممد  مع  جدًا 

اجلمهور  ينتظرها  كان  التي  اجلماهريية  الأفالم  من 

ب�صغف. واإ�صتطاعت اأن حُتقق يف هذه الفرتة عددًا كبريًا 

ال�صينمائي  التاأريخ  مبقايي�س  ُتعد  والتي  الأفالم،  من 

فيلمني  ُتقدم  اأن  اإ�صتطاعت  حيث  ن�صبيًا  كبرية  ُمعدلت 

ن�صبة  وهي  الت�صعينيات،  بداية  حتي  تقريبا  عام  كل 

اأعمال  من  الفرتة  هذه  يف  �صائدًا  كان  ملا  وفقًا  كبرية 

لنجوم اأخرين.

ُمقدرات  اجلندي  نادية  لم�صت  اأن  بعد    

النجومية واأ�صبحت رقمًا واقعًا يف الفن امل�صري، اإمتلكت 

امل�صتوي  على  �صخ�صيتها  بناء  لتطوير  كبرية  اإرادة  قوة 

اجلندي  نادية  واأدركت  وال�صخ�صي،  واجل�صدي  الثقايف 

اأن جزء كبري من جمالها يرتبط باحلفاظ على �صحتها 

يومية،  �صبه  ب�صورة  الريا�صة  وممار�صة  اجل�صدية 

املُبكر  بالنوم  الإلتزام  مع  قا�صي  بربنامج  نف�صها  واإلزام 

وعدم الإجنراف وراء هو�س ال�صهر الفني، وجتنب كل ما 

ي�صر ال�صحه العامة، وهي قواعد �صارمة و�صعتها نادية 

زالت،  ول  الفنية  رحلتها  طوال  عليها  و�صارت  لنف�صها 

وبالإ�صافة لإهتمامها ال�صديد بالريا�صة، اإهتمت نادية 

اجلندي بالقراءة والإنفتاح على عوامل الأدب والغو�س 

واملُفكرين  الأدباء  كبار  اإبداعات  من  الكثري  اأعماق  يف 

ال�صباعي،  ويو�صف  حمفوظ،  جنيب  روايات  وخ�صو�صًا 

واإح�صان عبد القدو�س.
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خمسة باب
بعد النجاحات املُتتالية التي حققتها نادية اجلندي وتر�صخت بفيلمي »الباطنية«، و«وكالة البلح«، ويف الوقت 

اإيرادات  حُتقق  اأفالمه  وبداأت  الأول  ال�صف  جنوم  خريطة  على  نف�صه  ي�صع  بداأ  اإمام  عادل  الكبري  النجم  كان  ذاته 

ُير�صخ  البع�س  وبداأ  قيا�صية، 

حتقيق  يف  بينهما  املُناف�صة  لفكرة 

املوا�صم  يف  الإيرادات  اأف�صل 

الأعياد  يف  املُختلفة  ال�صينمائية 

عام  ُمتار  حممد  فكر  وال�صيف، 

اإمام ونادية  1983 يف جمع عادل 

فوؤاد  الكبري  والنجم  اجلندي 

املهند�س يف فيلم واحد مع املخرج 

فيلم  فكرة  فكانت  جالل،  نادر 

التي  للجدل  املُثرية  باب«  »خم�صة 

اأجواء  يف  الأربعينيات  يف  تدور 

بها  تعمل  والتي  احلانات  اإحدى 

راق�صة جتربها الظرف للعمل يف الدعارة، وجتد �صالتها يف »من�صور« عادل اإمام الذي ُينقذها من الظلم الذي تتعر�س 

له، ويتعر�س الفيلم لظلم كبري حيث ُيهاجمه بع�س الكتاب ب�صراوة مما يدفع عدد من امل�صوؤلني للمطالبة بوقف عر�صه 

�صينمائيا وهو ما حتقق بالفعل، وعلى الرغم اأن حُمتوى الفيلم ل يوجد به ما ي�صتحق الإيقاف، اإل اأن القرار كان قد 

�صدر بالفعل، وعبثًا حاولت نادية اجلندي اأن ت�صل حلل مع امل�صوؤلني للموافقة على عر�س الفيلم اإل اأن الأمر مل ُيح�صم 

اإل بحكم ق�صائي �صدر بعد فرتة طويلة كان الفيلم وقتها قد مت ت�صريبه على �صرائط فيديو ومت تداوله لدي قطاعات 

كبرية جدًا من اجلمهور، وعندما �ُصمح بعر�صه بعد لك كان بالفعل كل جمهوره قد �صاهده عرب الفيديو وبالتايل مل 

ُيحقق الفيلم ملنتجه اإيرادات كبرية توازي ما مت اإنفاقه عليه بينما حقق الُتجار الذي تداولوا الفيلم »م�صروقًا« عوائد 

مالية كبرية جدًا. وحتي الآن مل يعرف اأحد اأو يف�صر ال�صبب ايل دفع امل�صوؤلني وقتها اإيل اإيقاف عر�س فيم خم�صة باب، 

ومن املُفارقات غري املفهومة حول اإيقاف عر�س هذا الفيلم ، اأن فيلم »درب الهوي«، والذي �صارك يف بطولته حممود عبد 

العزيز، و�صويكار، ومديحة كامل، وي�صرا، واأحمد ذكي، وح�صن عابدين، ومن اإخراج ح�صام الدين م�صطفي وهو يدور 

يف نف�س اإطار وم�صمون فيلم »خم�صة باب« يف اأجواء حانات بيع الهوي التي كانت تنت�صر يف م�صر يف الن�صف الأول من 

القرن املا�صي، وكان ُيعر�س قبل عر�س فيلم »خم�صة باب« ب�صتة اأ�صابيع كاملة ومل يتعر�س له اأحد طوال هذه الفرتة 

حتي �صدر قرار اإيقاف كل منهما بعد عر�س فيلم »خم�صة باب« ُمبا�صرة، ومن املُفارقات اأي�صًا اأنه يف العام التايل مبا�صرة 

اأي�صًا ينتمي  قدم املُخرج الكبري �صمري �صيف فيلم »�صوارع من نار« مع النجم نور ال�صريف والنجمة مديحة كامل وهو 

لنف�س الإطار العام للمحتوي ومل يتم اإيقافه اأو التعر�س له.

نجمة الجماهير

  اأول مرة ُيكتب ا�صم نادية اجلندي على اأفي�صات الأفالم م�صبوقُا بلقب جنمة اجلماهري كان يف فيلم »املدبح« 

عام 1985 اأى بعد اأحد ع�صر عامًا كاملة من بطولتها الأويل وبعد عدة اأفالم جماهريية كربي ر�صخت بها جنوميتها 

الطاغية لدي اجلماهري، وقد قدمت يف فيلم »املدبح« �صخ�صية »اأفكار« ال�صيدة القوية التي ُيقتل زوجها التاجر ال�صهري 

»زينهم« وتبداأ بعد مقتله رحلة ال�صعودة واملواجهة اأمام جُتار املدبح، وقد كان فيلم »املدبح« ثالث فيلم يقدمه معها 

املُخرج ُح�صام الدين م�صطفي ليختتم ثالثية الأفالم التي قدمها معها وحتمل 

كالعادة  »املدبح«،  ثم  البلح«  و«وكالة  »الباطنية،  �صائكة،  �صكنية  مناطق  ا�صم 

جنح فيلم »املدبح« وحقق اإيرادات �صخمة.

وبالرغم من النجاح الكبري الذي �صادف هذا الفيلم قدمت نادية اجلندي 

الدين  ُح�صام  املُخرج  مع  امللكة«  »�صهد  فيلم  هما  اآخران  فيلمان  العام  هذا  يف 

�صوقي  فريد  الفنانني  من  كبريًا  عددُا  وقتها  الفيلم  هذا  و�صم  اأي�صًا،  م�صطفى 

وح�صني فهمي و�صالح قابيل و�صعيد �صالح وغريهم، وقدمت اأي�صًا فيلم »�صاحب 

الإدارة بواب العمارة« مع عادل اأدهم و�صفية العمري، ومن اإخراج نادية �صامل. 

  عانت نادية اجلندي كثريًا من الهجوم املُمنهج الذي كانت تتعر�س له بعد 

كل جناح لفيلم من اأفالمها، وكانت التهمة الأبرز وقتها هي اأنها ت�صتخدم جمالها 

يف  فاإختارت  الرجال،  عليها  يتهافت  ن�صائية  �صخ�صيات  لُتقدم  واأنوثتها  الالفت 

جراآة �صديدة حُت�صد عليها اأن ُتقدم جتربتني ُمتتاليتني عامي 1986، و1987، 

الأويل كانت فيلم »ال�صائعة« عن ق�صة للكاتبه ُح�صن �صاه، ومع املُخرج عاطف 

�صامل والذي �صارك يف بطولته �صعيد �صالح، و�صعاد ن�صر، وحممد خريي، ووحيد �صيف، ودارت اأحداثه حول �صخ�صية 

»زينب« التي تنتقل مع زوجها وطفليهما لالإقامة بخيام اليواء بعد اإنهيار املنزل الذى كانوا ي�صكنوه، ثم ُت�صافر زينب 

وتر�صل  لأ�صرتها،  �صقة  ل�صراء  املال  لتوفري  للعمل فرتتني  نف�صها مدفوعة  للعمل كممر�صة حيث جتد  بلد عربى  اإىل 

ال�صقة  من  وطردها  باأخرى،  وتزوج  غيابيا  طلقها  زوجها  باأن  تفاجاأ  للقاهرة  عودتها  وبعد  لزوجها  تباعًا  مدخراتها 

التى اأ�ص�صها مبدخراتها ثم يحرمها من روؤية اأبنائها فتنهار وتقع اأ�صرية الإنحراف والإدمان حتي تدفعها الظروف لقتل 

طليقها وزوجته الذين ت�صببوا يف �صياعها.

مل تظهر نادية اجلندي يف هذا الفيلم بال�صورة التي اإعتاد اجلمهور روؤيتها فيه كاإمراأة جميلة واإمنا كانت يف 

اأغلب م�صاهدها مقهورة وُم�صت�صعفة وُتعاين من اإ�صتغالل وف�صاد زوجها بل وبدت قبيحة اأحيانا يف م�صاهدها كمدمنة، 

ومع ذلك جنح الفيلم ب�صورة كبرية جماهرييًا، مما دفعا لأن ُتكرر التجربة يف العام التايل ب�صورة ُمتلفة يف فيلم 

»عزبة ال�صفيح« الذي قدمته من تاأليف واإخراج اإبراهيم عفيفي، والذى دارت اأحداثه فى اإحدي الأحياء الع�صوائية 

اإلتزمت متامًا بروؤية املخرج الذي قدمها  اإ�صم »عزبة ال�صفيح« واأي�صًا مل ُتظهر خالله جمالها املُعتاد بل  التي حتمل 
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كاإحدي فتيات املناطق الع�صوائية والتي ت�صطر لإحرتاف ال�صرقات الب�صيطة لت�صتمر على قيد احلياة قبل اأن تقع مع 

اأهل املكان �صحية لرغبة اأحد كبار رجال الأعمال الذي يرغب يف احل�صول على اأرا�صي العزبة، وقد �صارك يف بطولة 

و�صعيد  ال�صناوى،  كمال  من  كل  الفيلم 

�صالح، واأحمد بدير.

  وا�صلت نادية اجلندي جناحاتها 

واإختياراتها الذكية لأفالمها فقد اأح�صنت 

والكتاب  املُخرجني  اإختيار  يف  كثريًا 

اأنها  والأهم  املرموقة،  الأ�صماء  اأ�صحاب 

كانت حري�صة دومًا على العمل مع جنوم 

كبار لهم ا�صم وجمهور، وقد كانت �صجاعة 

اإختياراتها للنجوم وكانت متتلك  جدًا يف 

النجوم  كبار  دعوة  يف  كبرية  جراأة 

الكبرية  الأ�صماء  اأ�صحاب  من  والفنانني 

غ�صا�صة  اأي  دون  البطولة  لُي�صاركوها 

التي  كانت هي  اأحيانا  اإنها  بل  من جانبها 

ت�صعي ُمبا�صرة للتوا�صل مع اأحد الفنانني الكبار لتدعوه للُم�صاركة يف اأحد الأدوار الهامة مثلما حدث مع الفنان الكبري 

» ملف �صامية  لُي�صارك يف فيلم  للُم�صاركة �صينمائيًا بعد غياب طويل  عبد اهلل غيث الذي دعته هي �صخ�صيا باإحلاح 

�صعراوي«، ويف غ�صون �صنوات قليلة من بداية الثمانينات تكرر ُم�صاركتها يف البطولة مع النجوم فريد �صوقي، وحممود 

يا�صني، وفاروق الفي�صاوي، وكمال ال�صناوي، وحممود عبد العزيز، و�صعيد �صالح، و�صالح قابيل، وعادل اأدهم، وحممود 

ريا�س،  يا�صر جالل، وحممد  ليتاألقوا فيما بعد مثل  �صباب  اأمام جنوم  الفر�صة  اأتاحة  �صاهمت يف  ما  حميدة، وكثريا 

وجنحت اأي�صًا يف اأن حتمل اأفالمها توقيع اأغلب مرجني ال�صينما الكبار يف هذه الفرتة، فقد اأك�صبها العمل مع املخرج 

الكبري ح�صن الإمام يف بداياتها ثقة كبرية يف نف�صها وفق قدرتها على العمل مع اأ�صماء كبرية يف الإخراج، مما �صجعها 

على العمل مع اأ�صماء لمعه تالية خلف الكامريا من اأول اأ�صرف فهمي، وح�صام الدين م�صطفى، وعاطف �صامل، واإبراهيم 

عفيفي، ونادر جالل، واأحمد يحيي، وخريي ب�صارة، وعلي بدرخان وعلي عبد اخلالق، واآخرين...

توهج 

اجلندي  نادية  م�صوار  يف  متلفة  نقلة     

1988، اأول بتعاملها الثاين  ال�صينمائي بداأت عام 

مع املخرج نادر جالل الذي �صُي�صبح مع الوقت هو 

ُمرجها الأغزر اإخراجًا لأفالمها حيث قدم معها 

اأفالم  اأول  كان  فيلمًا،  ع�صر  اأحد  رحلتها  خالل  يف 

»خم�صة  فيلم  هو  جالل  نادر  مع  اجلندي  نادية 

التي  اأفالمه  اأول  كان  اأي�صًا  اأنه  واملُفارقة  باب« 

ُيخرجها لعادل اإمام والذي قدم معه بعد ذلك عدد 

النوعية  النقلة  خطوات  وثاين  اأفالمه.  من  كبري 

هو  املرحلة  هذه  يف  اجلندي  نادية  بداأتها  التي 

ال�صيا�صي  الُبعد  ذات  بالأفالم  لالإهتمام  اإجتاهها 

تفقد  اأن  دون  تاريخية  �صبغة  حتمل  التي  واأي�صا 

بجمهورها  واإرتباطها  الأ�صا�صية  جناحها  مقومات 

التي  القوية  املراأة  من  معها  اإنتقل  الذي  اخلا�س 

ُت�صيطر على الأ�صواق واملتاجر وتفر�س راأيها على 

اأقوي الرجال، اإىل ال�صيدة املرموقة التي تتعر�س 

اأجواء  و�صط  عبورها  يف  وتنجح  كثرية  لأزمات 

ولكنها  العام  لل�صياق  مالئمة  وتاريخية  �صيا�صية 

برباعتها وذكائها حافظت على تقدمي ما ينتظره 

منها اجلمهور. 

  كانت اأويل خطواتها يف هذه املرحلة الهامة من م�صريتها يف الأفالم ذات ال�صبغة ال�صيا�صية فيلم »ملف �صامية 

�صعراوي«، مع املخرج ح�صام الدين ُم�صطفي والذي �صارك يف بطولته الفنان القدير عبد اهلل غيث وكمال ال�صناوي، 

ُمبا�صرة جانب من  اأثار الفيلم جدًل كبريًا يف ذلك الوقت كونه تناول ب�صورة  وفاروق الفي�صاوي، واأحمد بدير، وقد 

�صخ�صية املُ�صري عبد احلكيم عامر ودوره يف نك�صة 1967 وما رافقها من اأحداث، واآدت فيه نادية اجلندي دورًا لفتًا 

و�صعها يف بوؤرة الأحداث ال�صيا�صية التي ناق�صها الفيلم ب�صورة غري ُمبا�صرة.

وا�صلت نادية اجلندي اإهتمامها بالأفالم ذات ال�صبغة ال�صيا�صية، ومع وقوع بع�س الأحداث الإرهابية خالل 

هذه الفرتة، قدمت عام 1989 فيلم »الإرهاب«، عن ق�صة للكاتبه ُح�صن �صاه، ومع املُخرج نادر جالل و�صارك يف بطولته 

لتغطية  ُت�صافر  �صحفية  �صخ�صية  اجلندي  نادية  توؤدي  مرة  ولأول  بدير،  اأحمد  و  قابيل،  و�صالح  الفي�صاوي،  فاروق 
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موؤمتر عربي كبري وُيحاول اأحد الأ�صخا�س اإقناعها بحبه وي�صتدرجها للُم�صاعدة يف عملية اإرهابية كبرية ولكنها تنجح 

يف ك�صفه، وُيعد فيلم »الإرهاب« جتربة جريئة من نادية اجلندي يف وقت كانت العمليات الإرهابية الإجرامية قد 

بداأت حتدث يف م�صر حتت �صعار الدين، وقد اإ�صت�صرفت ذل مبكرًا بهذا الفيلم، ويف الوقت ذاته قررت تنويع اأدوارها 

و�صخ�صياتها وحتي ل تبقي اأ�صريه ل�صخ�صية املراآة ال�صعيفة اأو حتي املراآة املُغامرة. 

عام 1990 قدمت اأي�صا نادية اجلندي مع املُخرج نادر جالل فيلم »�صبكة املوت« والذي �صارك يف بطولته فاروق 

باملخدرات  الدولية  �صبكات الإجتار  التي ر�صدت  الأفالم  اأوائل  الفي�صاوي، ونبيل احللفاوي، ويو�صف فوزي، وكان من 

والتي تتمركز يف عدد من العوا�صم الغربية وت�صتهدف تدمري ال�صباب امل�صري والعربى، وقد جنح املُخرج نادر جالل 

اأثينا وقد كان  اليونانية  العا�صمة  الفيلم يف  اأغلب م�صاهد  وقتها يف تقدمي �صورة ب�صرية متلفة حيث مت ت�صوير 

اإختيار هذه املدينة اجلميلة للت�صوير من اإقرتاح لنادية. 

مرحلة مُختلفة
1991 لتلعب بطولة فيلم ُمتلف وموؤثر     قطعت نادية اجلندي �صل�صلة اأفالمها ال�صيا�صية موؤقتًا خالل عام 

�صينمائيًا يف م�صوارها هو فيلم »رغبة 

اأول واأخر تعاون لها مع  متوح�صة« يف 

املخرج خريي ب�صارة، اأثار فيلم »رغبة 

متوح�صة« جدل كبريًا اأثناء التح�صري 

فيلم  ب�صبب  وذلك  عر�صه  وخالل  له 

وكالهما  والن�صاء،  »الراعي  هو  اأخر  

بعنوان  اإيطالية  رواية  عن  ماأخوذ 

وتعود  املاعز«،  جزيرة  يف  »جرية 

اأ�صل املُ�صكلة بني الفيليمن عندما قرر 

الرواية  حتويل  بدرخان  علي  املُخرج 

»الراعي  هو  �صينمائي  فيلم  اإىل 

لبطولته  اإختار  والذي  والن�صاء« 

اأحمد زكي، و�صعاد ح�صني، وي�صرا، و اإ�صتعان علي بدرخان بالكاتب وحيد حامد لتحويل الن�س الأدبي ل�صيناريو فيلم، 

ولكن وقع خالف كبري بني بدرخان وحامد حول اأ�صلوب و�صكل املعاجلة ال�صينمائية وحاول كل منهما فر�س راأيه، وكانت 

ُم�صتعينا بكل من حممد  الفيلم من زاويته، فاأكمل علي بدرخان م�صروعه  اإفرتقا وقرر كل منهما تقدمي  اأن  النتيجة 

�صر�صر وع�صام علي مل�صاعدته يف الكتابة، بينما جلاأ وحيد حامد للمخرج خريي ب�صارة لي�صنع فيلم »رغبة متوح�صة« 

وفقًا لروؤيته واإختارا نادية اجلندي لبطولة الفيلم الذي �صارك يف بطولته �صهري املر�صدي وحنان ترك وحممود حميدة 

يف اأول تعاون له مع نادية اجلندي، ثم ٌعر�س الفيلمان جتاريًا وكان التفوق الرقمي من ن�صيب فيلم »رغبة متوح�صة« 

الذي كان اأي�صًا لفتًا على امل�صتوي الفني وُيعترب من وجهة نظر الكثري من املُتخ�ص�صني من الأفالم املميزة فنيًا يف م�صرية 

جنمة اجلماهري.

  يف هذه املرحلة تطورت اأفكار نادية اجلندي ب�صورة اإيجابية واأ�صبحت اأكرث ُن�صجًا واإنفتاحًا على التجارب 

التجربة  هذه  وبداأت  م�صرية،  وروؤية  اإطار  يف  الناجحة  العاملية  الأفالم  بع�س  تقدمي  فاأعادت  العاملية،  ال�صينمائية 

بفيلم »ع�صر القوة« عام 1991 مع املخرج نادر جالل، والذي كتب ال�صيناريو واحلوار له ب�صري الديك و�صارك يف بطولته 

الفنان الكبري عبد اهلل غيث يف ثاين جتابة املميزة مع نادية اجلندي، واأي�صًا �صارك فيه حممود حميدة ويو�صف فوزي 

ووحيد عزت، ودارت اأحداثة يف اإطار من اجلرائم املُتبادلة بني عائلتني متتلكان القوة واملال وتاريخ كبري من العمل 

الإجرامي، وهو م�صتوحي من الفيلم العاملي ال�صهري »الأب الروحي«، وهو فيلم جرية اأمريكي اأنتج عام 1972 من اإخراج 

فران�صي�س فورد كوبول واإنتاج اإلربت رودي وهو مقتب�س عن الرواية التي حتمل نف�س ال�صم وظهرت عام 1969، ولعب 

بطولة الفيلم مارلون براندو، واآل بات�صينو، وروبرت دوفال. وقد لقي فيلم »ع�صر القوة« جناحًا كبريًا حيث كان من 



24

25

نادية الجندي

اأوائل الأفالم التي األقت ال�صوء ب�صورة غري مبا�صرة على العائالت التي الكربي التي حتتكر اجلرية والرثوة.

   ويف اإطار الأفالم املُ�صتوحاه من ال�صينما الأمريكية قدمت نادية اجلندي عام 1996 فيلم »اغتيال«، والذي 

اأعد له ال�صيناريو واحلوار ب�صيوين 

عثمان، و اأخرجه نادر جالل، وهو 

الأمريكي  الفيلم  من  م�صتوحي 

قام  الذي  »الهارب«  ال�صهري 

والذي  فورد  هاري�صون  ببطولته 

مقتب�س  وهو    1993 عام  قدمه 

نف�س  يحمل  تلفزيوين  م�صل�صل  عن 

الفيلم  بطولة  يف  و�صارك  ال�صم. 

تومي  فورد  لهاري�صون  بالإ�صافة 

واأخرجه  مور  وجوليان  جونز  يل 

نادية  قدمت  وقد  داف�س،  اأندرو 

اجلندي يف فيلم »اإغتيال« �صخ�صية 

ال�صيدلنية »ندي« التي تُتهم بقتل اأ�صتاذها يف جرية ُمدبرة من بع�س جُتار العقاقري الطبية، ولكنها تنجح يف الهروب 

اأثناء ترحيلها لل�صجن وتبذل جهود كبرية جدًا لإثبات براءتها.

من  النوعية  هذه  تقدمي  يف  الإ�صتمرار  على  اجلندي  نادية  اإ�صتقرت  القوة«  »ع�صر  لفيلم  الكبري  النجاح  بعد 

اأن  اأي �صيء دون  ناع هذه الأفالم لأن ينتقدوا  التي متزج بني احلقيقة واخليال والتي تُتيح الفر�صة ل�صُ املو�صوعات 

ي�صقطوا يف فخ تقدمي اأحداث حقيقية ُمبا�صرة قد ت�صبب لهم الكثري من امل�صاكل، وكان الفيلم التايل يف نف�س الإطار 

الأثري  كاتبها  احلوار  ال�صيناريو  له  واأعد  �صلبي  خلريي  ق�صة  عن  وهو   1993 عام  قدمته  الذي  »ال�صطار«  فيلم  هو 

الفي�صاوي و�صعيد  ال�صناوي، وفاروق  نادر جالل، و�صارك يف بطولته كمال  واأخرجه  الديك  الكبري ب�صري  ال�صيناري�صت 

عبد الغني وحممود اجلندي، ووحيد �صيف، ودارت اأحداثة حول »ر�صا« التي تتعر�س ملُحاولة اإغتيال من جانب بع�س 

ع�صابات املال العام التي تخ�صي اأن تف�صحهم بعد اأن قتلوا زوجها الذي اإكت�صف ف�صادهم.

أفالم الجاسوسية 
زاوية ُمتلفة يف م�صوار نادية اجلندي ال�صينمائي فتحتها بجراأة عندما قررت اأن تتجه نحو اأفالم اجلا�صو�صة، 

ُتقدم  امل�صرية  ال�صينما  كانت  الوقت  هذا  يف 

الأفالم  بع�س  لأخر  وقت  من  اإ�صتحياء  على 

املُخابرات  جناحات  ق�ص�س  تروي  التي 

على  حقيقية  اإنت�صارات  حتقيق  يف  امل�صرية 

اإلتقطت  الإ�صرائيلية،  الإ�صتخبارات  اأجهزة 

امل�صري  اجلمهور  تعط�س  اجلندي  نادية 

ُيحققها  التي  البطولت  لق�ص�س  والعربي 

العدو  رجال  على  امليدان  هذا  يف  امل�صريون 

الإ�صرائيلي وبداأت تتحرك يف هذا الإجتاه.

الإطار  هذا  يف  الأويل  جتربتها  كانت 

مع املخرج نادر جالل يف فيلم »مهمة يف تل اأبيب« والذي قدمته عام 1992، و�صارك يف بطولته كمال ال�صناوي، و�صعيد 

عبد الغني وال�صيد را�صي، والذي ج�صدت فيه �صخ�صية »امال« التي جُتندها املخابرات الإ�صرائيلية يف باري�س للعمل 

ل�صاحلها، وبعد اأن ُت�صبح حمل ثقة من جانبهم تتوا�صل مع اأجهزة الأمن امل�صرية لك�صف ال�صبكة اجلا�صو�صية التي تقف 

وراء حماولة اإ�صتغالل بع�س ال�صباب امل�صريني يف عدد من اعوا�صم الأوربية.

ناعه باأن اجلمهور  اأبيب« اأثيت وجهة نظر نادية اجلندي و�صُ    النجاح الكبري الذي واكب فيلم »مهمة يف تل 

امل�صري ُمتعط�س لنوعيات من الأفالم التي ُتقدم له جوانب اإيجابية ُتعزز من روح الإنتماء والإنت�صار، فكانت اخلطوة 

الكاتب  نادية اجلندي مع  1994، حيث تختار  الذي قدمته عام  التالية هي تقدمي فيلم »اجلا�صو�صة حكمت فهمي« 

ب�صري الديك واملُخرج املُخ�صرم ح�صام الدين ُم�صطفي فرتة الأربعينيات لتقدمي ق�صتهم عن جا�صو�صة باإ�صم »حكمت 

فهمي« وهي �صخ�صية حقيقية ولعبت دور موؤثر يف هذه الفرتة، وقد ذكر جانب من ق�صتها الرئي�س ال�صادات يف مذكراته 

»البحث عن الذات«.

الالفتة  الأزياء  يف  اأكرب  مب�صاحة  تتحرك  لأن  اجلندي  نادية  الأربعينيات  ولفرتة  للما�صي  العودة  �صاعد   

باط الملان الذين كانوا يتج�ص�صوا  وت�صتخدم كل اأنوثتها يف �صخ�صية الراق�صة »حكمت فهمي« التي تقع يف حب اأحد ال�صُ

على القوات الربيطانية التي كانت حتتل م�صر وقتها، وحتاول »حكمت فهمي« ُم�صاعدته اإعتقادًا منها باأنها ُتقدم خدمة 

كبرية للوطن وتتوطد عالقتها باأحد قادة الإجنليز مما يجعلها توؤدي دور اجلا�صو�صة املزدوجة وُت�صبح ُمطاردة من 

اجلانبني خا�صة بعد اأن تنقل كل ما لديها من معلومات ملجموعات الفدائيني امل�صريني.

  يبدو اأن النجاح الكبري الذي واكب فيلم »اجلا�صو�صة حكمت فهمي« واحلنني لفرتة الأربعينيات من القرن املا�صي 

قد �صجعت نادية اجلندي على تكرار التجربة بفيلم يدور يف نف�س احلقبة الزمنية ولكن مب�صاحة اأكرب من اجلراأة يف 

اأ�صماء ال�صخ�صيات التي ُتقدمها، حيث قدمت فيلم »اإمراأة هزت عر�س م�صر« عام 1995 مع املخرج نادر جالل عن ق�صة 
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ال�صيناريو  لها  اأعد  كامل  لر�صاد 

و�صارك  الديك،  ب�صري  احلوار 

الفي�صاوي،  فاروق  بطولته  يف 

وحممود حميدة، وعزت ابو عوف، 

الفيلم  منح  وقد  ي�صري.  واإبراهيم 

التي  الرثية  الزمنية  للفرتة  نظرًا 

يدور فيها لنادية اجلندي الفر�صة 

الفنية  مواهبها  من  الكثري  لُتظهر 

الفيلم  هذا  تعر�س  وقد  املتنوعة، 

ب�صبب  النقاد  بع�س  من  لهجوم 

اإظهارة ل�صخ�صية امللك فاروق ملك 

غرام  يف  يقع  وهو  ال�صابق  م�صر 

 ، الق�صر  اأطباء  اأحد  زوجة  »نهي« 

ناع الفيلم على هذا الهجوم باأن الفيلم ماأخوذ عن ق�صة لكاتب وموؤرخ كبري هو ر�صاد كامل الذي تخ�ص�س يف  وقد رد �صُ

ُمتابعة هذه الفرتة الهامة من تاريخ م�صر وقد وثق هذه الأحداث يف كتابه وهو ما ينفي عن الفيلم عدم مو�صوعيته.

 مل ُتكرر نادية اجلندي جتربة تقدمي اأفالم م�صتوحاة من الأربعينيات مرة اأخري، واإن كانت قد قدمت الفرتة 

الزمنية بالكامل بالتف�صيل فيما بعد يف م�صل�صلها التليفزيوين »ملكة يف املنفي«، وكانت املحطة التالية الأبرز يف م�صوار 

جنمة اجلماهري يف اأفالم اجلا�صو�صية عام 1998، عندما قدمت فيلم »48 �صاعة يف اإ�صرائيل« الذي ُيعد من اأ�صهر واأبرز 

�صل�صلة الأفالم التي قدمتها عن هذا العامل، وهو من اإخراج نادر جالل و�صارك يف بطولته فاروق الفي�صاوي، ويو�صف 

فوزي، وحممد ريا�س وحممد متار وال�صيد را�صي، حيث ُت�صافر نادية يف الفيلم اإيل اإ�صرائيل بطلب من اأجهزة الأمن 

اأيدي  على  التعذيب  اأنواع  لأق�صي  تتعر�س  ولكنها  هامة  معلومات  يحمل  مايكروفيلم  على  احل�صول  اأجل  من  امل�صرية 

املُخابرات الإ�صرائيلية قبل اأن تنجح يف العودة مل�صر مُب�صاعدة املخابرات امل�صرية بنجاح وبكل املعلومات املطلوبة.

  اإختتمت نادية نادية اجلندي جتربة اأفالم اجلا�صو�صية عام 1999 بفيلم »اأمن دولة« وهو عن ق�صة حقيقية 

اأخر الأفالم التي قدمتها مع املخرج الكبري نادر جالل، و�صارك يف بطولته  اإحدي الأجهزة الأمنية، وكان  من ملفات 

حممود حميدة، ويا�صر جالل، وحممد متار، ويو�صف فوزي، وقدمت فيه �صخ�صية »�صميحة« التي حتاول احل�صول 

على معلومات هامة ل�صالح املخابرات امل�صرية يف �صوي�صرا وتتعر�س يف الوقت ذاته ل�صغوط �صديدة من جانب املُخابرات 

الإ�صرائيلية، ويف�صح الفيلم جرائم الإرهاب الدويل املوجه �صد م�صر والذي يتم برعاية عدد من الدول الأوربية.

م�صوارها  اأخر يف  لتنوع  اأن جمهورها يحتاج  اأي�صًا  و�صعرت  ال�صيا�صية،  بالأفالم  نادية اجلندي متاما  ت�صبعت    

ال�صينمائي فقررت عام 2000 اأن ُتقدم فيلم كوميدي ب�صيط يك�صر �صل�صلة الأفالم القوية التي قدمتها خالل الت�صعينيات، 

فاإختارت اأن ُتقدم فيلم »بونو بونو« مع املخرج علي عبداخلالق، الذي �صبق وقدمت معه فيلم »المرباطورة«، و�صاركها 

ُتقدم  مرة  ولأول  خريي.  وحممد  اإبراهيم،  وغادة  عوف  اأبو  وعزت  متار  وحممد  جالل  يا�صر  بونو«  »بونو  بطولة 

نادية اجلندي اأكرث من �صخ�صية يف نف�س الفيلم حيث تقم�صت �صخ�صية رجل اأثناء حماولتها الهروب خالل الأحداث 

الكوميدية حيث ح�صلت على عدد من املُ�صتندات الهامة التي تك�صف ف�صاد يف اأحد امل�صحات النف�صية وت�صطر للتنكر 

يف زي رجايل حتي تتمكن من اإي�صال امل�صتندات لرجال القانون، بالتاأكيد »بونو بونو« مل يكن من اأف�صل الأعمال التي 

مع  يتوافق  ومبا  الهامة،  بالأفالم  عامرة  مرحلة  بعد  جديد  و�صكل  ُمتلف  لون  كان  ولكنه  اجلندي،  نادية  قدمتها 

اإهتمامات جيل جديد من اجلمهور بداأ يدخل عامل املُ�صاهدة يف الألفية اجلديدة.

كان فيلم »بونو بونو« اأخر تعاون فني بني نادية اجلندي وحممد ُمتار �صينمائيًا بعد اأكرث من ع�صرين عامًا 

قدما خاللها �صبعة ع�صر فيلمًا ُم�صرتكًا وحققا اإيرادات قيا�صية يف �صباك التذاكر مبقايي�س الأرقام يف تلك الفرتة، ثم 

تعاونا مرة اأخري يف الدراما التليفزيونية بعد اأن اأنتج لها اأخر ُم�صل�صل قدمته »اأ�صرار« عام 2015، ومن املُفارقات التي 

ل يعرفها الكثريين اأن نادية اجلندي وحممد ُمتار اإنف�صال اإجتماعيًا عام 1997، ومل يعرف اأغلب املُحيطني بطالقهما 

ب�صبب اإ�صتمرارهما يف العمل معًا يف ثالثة اأفالم من اإنتاج حممد ُمتار بعد الطالق، وهي »48 �صاعة يف اإ�صرائيل«، واأمن 

دولة«، وبونو بونو«، وهو ما يعك�س طبيعة العالقة الإن�صانية وال�صخ�صية التي ربطت بني نادية اجلندي وحممد ُمتار 

لأكرث من ع�صرين عامًا.

الرغبة

مثلما ُيحرز جنم الكرة الكبري هدف الفوز يف اللحظات املوؤثرة من عمر املباراة، اأحرزت نادية اجلندي هذا الهدف 

ال�صينمائي الهام واملوؤثر يف جتربتها الأخرية - حتي الآن - عرب �صا�صة الفن ال�صابع، وكان فيلم »الرغبة« عام 2002، 

خري تتويج مل�صرية �صينمائية حافلة 

يف  املقايي�س  بكل  اإ�صتثنائية  لنجمة 

ما  فبقدر  امل�صرية،  ال�صينما  تاريخ 

جانب  ينتقدون  الُنقاد  بع�س  كان 

فبقدر  اجلندي،  نادية  اأفالم  من 

بعا�صفة  »الرغبة«  فيلم  قوبل  مواز 

بل  النقاد  جانب  من  الإحتفاء  من 

اأفالمها  اأف�صل  باأنه  البع�س  وو�صفه 

على  حمطاتها  واأهم  ال�صينمائية 

»الرغبة«  فيلم  بالتاأكيد  ال�صا�صة، 

النجاح  عنا�صر  كل  له  اإجتمعت 

اأول  والنقدي،  واجلماهريي  الفني 
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جتاه  ُماطرة  به  دور  ُتقدم  اأن  على  وموافقتها  وقدراتها  نف�صها  يف  وثقتها  اجلندي  نادية  جراأة  هي  العنا�صر  هذه 

اأزمات نف�صية متداخلة وت�صطر لالإقامة لدي �صقيقتها وزوجها  تاريخها الفني وتظهر ب�صخ�صية »نعمة« التي تعي�س 

زوج  جانب  من  واجل�صدي  النف�صي  والإ�صتغالل  القهر  اأنواع  لأق�صي  تتعر�س  ولكنها  العائلي  والدفء  الآمان  عن  بحثًا 

�صقيقتها لبنتهي بها احلال يف م�صحة نف�صية، قرار تقدمي هذه ال�صخ�صية مل يكن �صهاًل بالتاأكيد على نادية اجلندي 

اأفالمها، ولكنها هنا وحتت  اأغلب  التي متتلك احليلة واملهارة وتنت�صر يف  املراأة القوية  اإعتادت تقدمي �صخ�صية  التي 

اإدارة املُخرج الكبري علي بدرخان تتخلي عن كل ذلك وُتقدم دور �صديد ال�صعوبة وغني باملفردات والتعبريات ال�صعبة 

والأداء الإنفعايل الداخلي واخلارجي الذي جعل املُ�صاهدين يتعاطفون مع �صخ�صيتها ب�صورة لفته وخ�صو�صًا يف م�صهد 

اخلتام املوؤثر جدًا، ويكن القول اأن فيلم »الرغبة« الذي كتب له ال�صيناريو واحلوار د. رفيق ال�صبان وهو ماأخوذ اأ�صاًل 

عن رواية �صهرية  بعنوان »عربة ا�صمها الرغبة« والتي �صبق واأن قدم يف فيلم اأمريكي حمل نف�س ا�صم الق�صة وج�صدت 

فيه »فيفيان يل« نف�س الدور الذي لعبته نادية اجلندي، و�صارك يف بطولته الهام �صاهني ويا�صر جالل و�صالح عبداهلل، 

قد جاء يف وقته متامًا بالن�صبة مل�صرية نادية اجلندي وحقق الفيلم الذي اأنتجته �صركة ال�صبكي لالأفالم جناحًا جُتاريًا 

وفنيًا كان كافيًا ومر�صيًا بالن�صبة لنجمة اجلماهري ومل�صوارها ال�صينمائي املُثري.
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دراما الشاشة الصغيرة
اأن  اجلندي  نادية  قررت   ،2002 عام  بعد 

للتلفزيون  فاإجتهت  متلفة  فنية  جتارب  تخو�س 

بعد غياب طويل منذ ُم�صاركتها يف ُم�صل�صل »الدوامة« 

كبريًا  جناحًا  خالله  من  حققت  والذي   1973 عام 

وكان �صببًا يف اإقرتابها من اجلمهور اأكرث، وقدمت بعد 

عودتها للدراما التليفزيونية ُمددًا اأربع ُم�صل�صالت 

بها  وحققت  ُمتلفة  فنية  جتربة  منها  كل  يحمل 

التلفزيونية،  الدراما  م�صتوى  على  كبرية  جناحات 

 2004 عام  التليفزيونية  الأعمال  هذه  اأول  وكان 

اإمراأة«  »م�صوار  ُم�صل�صل  تقدمي  على  وافقت  عندما 

مدينة  �صركة  بني  اإنتاجية  ب�صراكة  ُقدم  الذي 

الإنتاج الإعالمي، و�صركة اأفالم حممد فوزي، و�صارك يف بطولته م�صطفي فهمي، وخالد ذكي، ومادلني طرب، و�صعاد ن�صر، 

واأخرجة  ُم�صطفي حمرم  وامل�صل�صل كتبه  اأحمد، ومي�صرة.  واأحمد ماهر، وخريية  ريا�س، وماجدة اخلطيب،  وحممد 

اأحمد �صقر، وكان من اأوائل الأعمال التليفزيونية يف وقتها التي مت تقديها بكامريا �صينمائية.

وقدمت فيه نادية اجلندي �صخ�صية »زينات« التي يتوفى زوجها التاجر الب�صيط، وت�صطر لإمتهان نف�س مهنته 

بعد وفاته يف حماولة منها ل�صداد ديونه، وتت�صاعد معها الوقائع بني الإخفاقات والنجاحات حتي تتعر�س لعملية 

ت�صويه لوجهها وتفقد جمالها، وير�صل لها القدر طبيب ُيعجب بها وُيجري لها جراحة جتميل ناجحة ُتعيد اإليها جمالها 

الطبيعي.

بعد جناح ُم�صل�صلها »م�صوار اإمراأة«، بثالثة اأعوام قدمت نادية اجلندي م�صل�صل »من اأطلق الر�صا�س على هند 

يد  على  لالغتيال  ال�صهري  الذرة  عامل  زوجها  يتعر�س  التي  عالم«  »هند  ال�صحفية  حول  اأحداثه  دارت  والذي  عالم« 

رهابية، وحتاول »هند عالم« بعد ذلك اأن تكت�صف احلقيقة وراء مقتل زوجها مما يعر�صها للخطر  اإحدى اجلماعات الإ

من ِقَبل هذه اجلماعات، وقد عادت نادية اجلندي يف هذا املُ�صل�صل لُتكمل م�صوارها مع الأعمال ال�صيا�صية التي قدمتها 

كثريًا يف ال�صينما والتي تف�صح فيها عمومًا خطورة اجلماعات الإرهابية، وهو ما ُيح�صب لتجربة نادية اجلندي الفنية 

عمومًا اأنها تدرك دائمًا خطورة توجهات هذه اجلماعات الظالمية على املجتمع امل�صري، وقد �صارك يف بطولة م�صل�صل 

ال�صعدين، ودنيا �صمري غامن،  ال�صاوي، واأحمد �صالح  الر�صا�س على هند عالم«، كل من خالد ذكي، وخالد  اأطلق  »من 

و�صلوي خطاب، واآينت عامر، ولقاء اخلمي�صي، واأخرجه خالد بهجت، وكتبه ي�صري اجلندي، وهو من اإنتاج �صركة اأفالم 

حممد فوزي.

  يف جتربة ُتعد يف راأي الكثريين هي الأف�صل تليفزيونيًا يف م�صوارها قدمت نادية اجلندي عام 2010 ُم�صل�صل 

»ملكة يف املنفي« والذي قدمت من خالله �صخ�صية امللكة نازيل املُثرية للجدل ور�صدت حتولتها ال�صيا�صية والعاطفية 

اإعجاب  حمل  كان  لفت  متثيلي  باأداء  بالفعل  خالله  متيزت  وقد  م�صر،  من  وهجرتها  فاروق  امللك  حياة  يف  ودورها 

املاليني من املُ�صاهدين، وُم�صل�صل »ملكة يف املنفي« من اإخراج حممد زهري رجب، ووائل فهمي عبد احلميد، ومن تاأليف 

�صالمة،  و�صريف  العزيز،  ريه، عايدة عبد  اأبو  وكمال  وليلي طاهر،  قابيل،  و�صارك يف بطولته، حممود  را�صد،  راوية 

و�صمري �صربي، وجمال اإ�صماعيل، وعبد الرحمن اأبو زهرة، وفايزة كمال، وحممد متويل، ومنال �صالمة. وكون العمل 

من الأعمال التاريخية الكربي التي تطلبت ميزانية �صخمة فقد �صارك يف اإنتاجه عده جهات، قطاع الإنتاج باإحتاد 

الإذاعة والتليفزيون، والتليفزيون الكويتي، وقناة روتانا خليجية، واملنتج اإ�صماعيل كتكت. 

بعد النجاح الكبري الذي �صادف ُم�صل�صل »ملكة يف املنفي« ويف بداية العام التايل ُمبا�صرة وقعت اأحداث ثورة 

اأثر على الكثري من امل�صاريع الفنية لأغلب النجوم، وتوقف الكثريين عن العمل عدة �صنوات وكان  يناير 2011، مما 

منهم نادية اجلندي بالطبع التي نالها ما نال اجلميع حتي عادت ُتطل مرة اأخري عرب ال�صا�صة ال�صغري عام 2015 مع 

ُيقتل زوجها  ال�صرعي  »اأ�صرار« والذي تدور ق�صته حول طبيبة بالطب  مُب�صل�صل  املُنتج حممد متار  رفيق جناحاتها 

وابنها، وحتاول جاهدة الو�صول اإىل القاتل، وت�صطدم خالل الأحداث مبافيا جتارة الأدوية التي يتورط فيها رجال 

�صربي،  عبري  بطولته  يف  و�صارك  �صبحي  اأحمد  وتاأليف  احلميد  عبد  فهمي  وائل  اإخراج  من  وامل�صل�صل  كبار،  اأعمال 

اأفالم  اإنتاج �صركة  القا�صي، وح�صام فار�س. ومن  الغني، �صياء عبد احلق، و�صايل  �صعيد عبد  واأحمد  وفريال يو�صف، 

حممد متار.
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مشوار حياة

فيهم  تثق  من  مع  نادية  جتل�س  عندما    

يف  وتبداأ  قلبها  وتفتح  وحمبيها  اأ�صدقائها  من 

حالة  تعي�س  باأنها  منها،  ُمقرب  اأي  ي�صعر  احلديث 

من الر�صا عما قدمته عرب م�صوارها الفني الطويل، 

توفيق  اإيل  اإليه  و�صلت  ما  كل  يف  بالف�صل  وتدين 

اأنها  فيهم  تثق  ملن  تقول  ما  ودائما  ورعايته،  اهلل 

باأن اهلل يقف  كانت متتلك حدث كبري وثقة  دائما 

بجوارها ويرعاها ولن يخذلها واأنه دائما يختار لها 

الأف�صل، واأنها كثريا ما اأقدمت على اأعمال مل يتوقع 

بقوة  مدفوعة  نف�صها  وجدت  ولكنها  جناحها  اأحد 

والعك�س  كبرية،  جناحات  فحققت  لقبولها  داخلية 

متاما حيث رف�صت اأعمال اأو م�صروعات مل ُتقدمها ومل ُيكتب لها النجاح.

يف  �صوي  ُت�صارك  مل  حيث  الفنية،  حياتها  يف  م�صرحية  اأعمال  تقدمي  عدم  على  اجلندي  نادية  تندم  مل     

ناع فيلم »اأم العرو�صة« النجاح الكبري الذي واكب  جتربة م�صرحية وحيدة، كانت خالل ال�صتينات، عندما اأ�صتثمر �صُ

الفيلم ال�صينمائي الذي ُقدم منت�صف ال�صتينات للمخرج عاطف �صامل، حيث مت تقدمي م�صرحية بنف�س الإ�صم ولعبت 

بطولتها كما يف الفيلم حتية كاريوكا، وعماد حمدي، و�صاركت فيها نادية اجلندي بدور العرو�صة اإبنة عماد حمدي، 

ومن املُفارقات اأنها كانت زوجته يف احلقيقة واإبنته يف امل�صرحية. مل تتحم�س كثريا نادية اجلندي للعمل مددًا يف 

�صمري  ال�صهري  املنتج  اأن  من  الرغم  على  امل�صرح 

خفاجي، واملخرج الكبري ح�صني كمال قد عر�صا 

م�صرحية  تقدمي  ال�صبعينيات  نهاية  يف  عليها 

جل�صات  عدة  عقد  يف  بالفعل  وبداأوا  »كارمن« 

وجدت  قد  كانت  نادية  ولكن  العمل،  لتنفيذ 

نف�صها يف ال�صينما ومل يروق لها اأن تتجه للم�صرح 

نف�س  وهو  يكتمل،  ومل  امل�صروع  وتعرث  فاإعتذرت 

ما تكرر معها يف الإذاعة حيث مل ُتقدم اأي عمل 

اإذاعي خالل م�صوارها الفني. 

جمهورها  اأن  اجلندي  نادية  تري  ل     

الذين  املُ�صاهدين  من  ُمعينة  فئات  على  يقت�صر 

عرب  وبنجاحاتها  بها  اإرتبطوا 

وتقول  احلافلة،  الفنية  م�صريتها 

الأفعال  بردود  جدًا  �صعيدة  اأنها 

اجلمهور  فئات  من  تلقاها  التي 

او  تلتقيهم  الذين  ال�صباب  من 

و�صائل  عرب  معها  يتوا�صلوا  الذين 

التوا�صل الإجتماعي حيث وجدت 

يف  لأفالمها  املُتابعني  اأغلب  اأن 

اإعادة  عند  الأخرية  ال�صنوات 

املُختلفة  الف�صائيات  عرب  عر�صها 

م�صر  يف  �صواء  ال�صباب  من  هم 

والعامل العربي.

   مل تدخر نادية اجلندي الكثري من املال عرب م�صوارها الفني الكبري، ومل تن�صغل كثريًا بفكرة جمع املال على 

اإيرادات قيا�صية يف تاريخ  اأغلب الأفالم التي حققت  اأنها كانت متلك الفر�صة لأن تكون �صريكًا يف عوائد  الرغم من 

ال�صينما ويبدو اأن ذلك كان من الأخطاء التي اإرتكبتها نادية من وجهة نظرها يف حق نف�صها، فخالل الن�صف الثاين من 

فرتة ال�صتينات ومع تراجع الإنتاج ال�صينمائي ب�صبب الظروف ال�صيا�صية، اإفتتحت نادية بيت اأزياء يحمل اإ�صم »بيال 

نادية« لتوفري دخل مادي مالئم لها، وبالفعل حقق لها م�صروعها التجاري اأكرث مما توقعت من عوائد كانت هي الأ�صا�س 

اأغلقت نادية بيت  اأفالمها »مببة ك�صر«، وبعد جناح الفيلم وحتقيق عوائد �صخمة  اأول  اإنتاج  اإ�صتندت عليه يف  الذي 

اأنها مل تعد يف حاجة  الأزياء وقالت 

اإيل  حاجة  فى  هى  اإمنا  املال،  اإيل 

ُمتار  حممد  بداأ  اأن  وبعد  الفن، 

الإنتاج لها واأ�ص�س �صركة حتمل اإ�صمه 

مل ُتفكر نادية يف الدخول يف �صراكة 

معه اأو حتي ُتقرر احل�صول على ن�صبة 

من الإيرادات، واإكتفت بح�صولها على 

اأجرها فقط والذي كانت تنفق الكثري 

لكل  املنا�صبة  املالب�س  �صراء  منه على 

�صخ�صية، ويبدو اأن كل ما كان ي�صغلها 

تراه  ما  ُتقدم  باأن  حلمها  حتقيق  هو 

تبقي  كبرية  فنية  اأعمال  من  منا�صبًا 
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يف الذاكرة.

    ت�صعر نادية بالإمتنان ال�صديد لوالدتها، التي لعبت دورًا كبريًا يف دعمها معنويًا يف بداية تكوينها وم�صاندتها 

يف قرار العمل يف الفن وخ�صو�صًا مع رف�س والدها ال�صديد لفكرة عملها بالفن، وت�صعر اأي�صًا بال�صعادة والود جتاه كل 

من �صاركها رحلتها الفنية من كتاب ومرجني وفنانني وعمال وفنيني، وتقول كان فريق العمل يعمل معي بحب واجلميع 

كان لديهم رغبة حقيقية يف النجاح.

للفن  اإخال�صًا  اأكرث  كان  جيلها  اأن  تري  وهي  الأجيال،  كل  بني  فنيا  التو�صل  ب�صرورة  اجلندي  نادية  توؤمن     

وال�صينما واأكرث قدرة على ال�صرب والتحمل واملعاناه مما تاله من اأجيال جديدة يغلب عليها الت�صرع يف طلب النجاح.

   ل تري نادية اأن هناك فيلم يعد اأف�صل ما قدمته، واإمنا تعتقد اأن كل فيلم يف م�صريتها له �صكل ولون متلف، 

ونف�س الأمر بالن�صبة للم�صل�صالت التي قدمتها وكل منها له جمهور متلف.

   اأ�صعب حلظة عا�صتها نادية اجلندي يف حياتها كانت خالل نك�صة 1967، حيث كانت وقتها يف لبنان مع الفنان 

عماد حمدي وعدد من الفنانني للعمل يف عدة اأفالم، ووقعت النك�صة وعبثًا حاولت العودة، ولكن تاأخر ذلك عدة اأيام 

ب�صبب اإغالق املطارات، وقالت اأنها مل تتمالك نف�صها من البكاء وال�صجود على اأر�س الوطن مبجرد عودتها، وكانت اأق�صي 

جتربة مرت بها يف رحلتها مع احلياة. 

   من يقرتب نادية اجلندي يتاأكد اأنها �صخ�صية ُمت�صاحلة جدًا مع نف�صها ول حتمل �صغينة لأحد، واأنها كثريًا 

ما تظلم نف�صها يف تعامالتها مع الأخرين، ولكنها را�صية بذلك ول تعتربه من عيوبها، وهي تقول اأنه لو عاد بها الزمن 

من  زواجها  اأن فرتة  من  الرغم  اأن على  بها، وهي تري  التي مرت  الفنية  املراحل  ونف�س  الطريق  نف�س  �صتختار  كانت 

الفنان عماد حمدي قد عطلتها فعليًا عن الإنطالق يف ال�صينما اإل اأنها كانت فرتها لها تاأثري يف تكوينها الثقايف والفكري 

والإجتماعي، وقد خرجت منها باأجمل ذكري وهي اإبنها ه�صام.

  ل تزال نادية اجلندي متلك الكثري من الأحالم والأفكار وامل�صروعات التي حتلم اأن تري النور، وتقول اأن الفنان 

مهما حقق من جناحات يف م�صواره الفني ومهما و�صل لأعلى الإيرادات، يجب اأن ي�صتمر يف احللم والتفكري.يبقي اأخريًا 

اأن نادية اجلندي قدمت خالل م�صوارها الفني الطويل جتربة  اأن نوؤكد بثقة وعن يقني  بعد هذه الرحلة البحثية، 

حقيقية لها ما لها وعليها ما عليها، وخالل م�صوارها اأخطاأت واأ�صابت واأخفقت وجنحت �صاأن كل الب�صر، وواجهت الكثري 

من الأزمات والتحديات والعقبات، و�صواء اتفق جانب من اجلمهور اأو النقاد اأو اختلفوا حول حمتوي اأفالمها وحجم 

اأ�صبحت  اجلندي  نادية  اأن  وهو  خالف  اأي  عن  بعيدًا  �صيظل  وموؤكد  مهم  �صيء  هناك  اأن  اإل  تاأثريها،  ومدي  جناحها 

ال�صينما  تاريخ  يف  طم�صه  اأو  جتاهله  اأو  حذفه  يكن  ل  جزء  وجناحاتها  رحلتها  عرب  كفنانة  قدمته  ومبا  باأفالمها 

امل�صرية والعربية. 

                 القاهرة 

            اأكتوبر 2018

مدحت ح�سن           
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تكريمات وجوائز

ح�صلت النجمة نادية اجلندي عرب م�صوارها الطويل على العديد من اجلوائز والتكريات و�صهادات التقدير، 

من ابرزها:

جائزة اأف�صل ممثلة يف مهرجان ال�صكندرية ال�صينمائي عن دورها يف فيلم اخلادمة عام 1984.

جائزة اأف�صل ممثلة يف مهرجان جمعية الفيلم عن دورها يف فيلم اإمراأة فوق القمة عام 1997.

جائزة اأف�صل ممثلة يف مهرجان جمعية الفيلم عن دورها يف فيلم اأمن دولة عام 1999.

جائزة اأف�صل ممثلة يف مهرجان جمعية الفيلم عن دورها يف فيلم الرغبة عام 2002.

جائزة اأف�صل ممثلة يف مهرجان ع�صتار ال�صينمائي بلبنان 2003.

جائزة اأو�صكار ال�صينما امل�صرية عام 2003.

كرمت عن م�صوارها ال�صينمائي يف مهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل عام 2006.

كرمت عن م�صوارها ال�صينمائي يف مهرجان دم�صق ال�صينمائي الدويل عام 2008.

كرمت عن م�صوارها ال�صينمائي يف مهرجان الرباط الدويل ل�صينما املوؤلف عام 2008.

جائزة اأف�صل ممثلة من مهرجان الإعالم العربي عن دورها يف م�صل�صل ملكة يف املنفي عام 2010.

جائزة اأف�صل ممثلة من مهرجان املريوك�س دور يف لبنان عن دورها يف م�صل�صل ملكة يف املنفي عام 2010.

كرمت عن م�صوارها ال�صينمائي يف مهرجان م�صقط ال�صينمائي الدويل عام 2012.

كرمت عن م�صوارها ال�صينمائي احلافل يف مهرجان الإ�صكندرية ال�صينمائي الدويل عام 2015.

كرمت عن ممل اأعمالها يف املهرجان العربي لالإذاعة والتليفزيون بتون�س عام 2018.

كرمت من منظمة ال�صحة العاملية عن اأفالمها التي قدمتها وحاربت فيها جتارة املخدرات والدمان.

كرمت عن ممل اأعمالها يف مهرجان الف�صائيات العربية بالقاهرة عام 2018.

ح�صلت على عدد كبري من �صهادات التقدير واجلوائز التقديرية من الأندية الإجتماعية واملوؤ�ص�صات الثقافية.
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فيلموجرافيا أفالم نادية الجندي
جميلة 

اإخراج : يو�صف �صاهني

ق�صة: يو�صف ال�صباعي، �صيناريو وحوار: عبد الرحمن ال�صرقاوي، وعلي الزرقاين، وجنيب حمفوظ

بطولة: ماجدة، واأحمد مظهر، و�صالح ذو الفقار، ور�صدي اأباظة، وزهرة العال،

 وحممود املليجي، وح�صني ريا�س، ونادية اجلندي.

اإنتاج: �صركة اأفالم ماجدة عام 1958

زوجة من ال�صارع
اإخراج : ح�صن الإمام

ق�صة: ح�صن الإمام، و�صيناريو وحوار حممد عثمان

بطولة: هدى �صلطان، وعماد حمدي، وكمال ال�صناوي، ونادية اجلندي

اإنتاج: �صركة اأفالم وادي النيل عام 1960

فيلم عا�صفة من احلب 
اإخراج: ح�صني حلمي املهند�س

ق�صة و�صيناريو وحوار: ح�صني حلمي املهند�س

بطولة: �صالح ذو الفقار، وناهد �صريف، واأمينة رزق ونادية اجلندي

اإنتاج: �صركة ال�صينمائني املتحدين عام 1961
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فيلم اأملظ وعبده احلامويل
اإخراج حلمي رفلة

ق�صة: عبد احلميد جودة ال�صحار، 

و�صيناريو وحوار: �صالح جودت، وحممد اأبو يو�صف، ونيازي ن�صطفي، وحلمي رفلة

بطولة: وردة، وعادل ماأمون، و�صكري �صرحان، وح�صني ريا�س، وفوؤاد املهند�س، نادية اجلندي.

اإنتاج: �صركة اأفالم حلمي رفلة عام 1962

احلب اخلالد
اإخراج: زهري بكري

ق�صة: زهري بكري، و�صيناريو وحوار اأنور عبد امللك

بطولة: هند ر�صتم، وعماد حمدي، وح�صن يو�صف، 

ونادية اجلندي، وحممد الدفراوي.

اإنتاج: �صركة اأفالم اأمية عام 1965

اخلائنة
اإخراج: كمال ال�صيخ

ق�صة: مو�صي �صربي، و�صيناريو وحوار عبد احلي اأديب

بطولة: نادية لطفي، وحممود مر�صي، وليلي طاهر، وعمر احلريري،

 ونادية اجلندي، ويو�صف �صعبان.

اإنتاج: �صركة اأفالم حلمي رفلة عام 1965

فيلم اأيام �صائعة 
اإخراج: بهاء الدين �صرف

ق�صة: عبد الفتاح م�صطفي، و�صيناريو وحوار بهاء الدين �صرف

بطولة: عماد حمدي، ونادية اجلندي، وليلي طاهر،

 وحم�صن �صرحان، و�صالح من�صور

اإنتاج: ال�صركة العامة لالإنتاج ال�صينمائي العربي 1965
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فيلم غرام يف اأغ�صط�س 
اإخراج ح�صن ال�صيفي

ق�صة: كمال ال�صناوي، و�صيناريو وحوار عبد املنعم مدبويل وح�صني عبد النبي

بطولة: �صويكار وعماد حمدي، وعبد املنعم مدبويل، ونادية اجلندي، وزهرة العال

اإنتاج: �صركة اأفالم كمال ال�صناوي عام 1966

كرم الهوي
اإخراج حممد �صلمان

ق�صة و�صيناريو وحوار: حممد �صلمان

بطولة: �صباح، واإ�صماعيل ي�س، ووعبد ال�صالم النابل�صي، ونادية اجلندي،

 وعماد حمدي، واإبراهيم خان

اإنتاج �صركة عرفان احلوت 1966

�صغرية على احلب
اإخراج: نيازي م�صطفي

ق�صة و�صيناريو وحوار: اأبو ال�صعود الإبياري

بطولة: �صعاد ح�صني ور�صدي اأباظة ونادية اجلندي 

ونور الدمردا�س، و�صمري غامن

اإنتاج: �صركة اأفالم مديحة ي�صري عام 1966



56

57

نادية الجندي

فار�س بني حمدان
اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي .. ق�صة: علي اجلارم، 

�صيناريو وحوار عبد احلي اديب، وحممد اأبو يو�صف

بطولة: �صعاد ح�صني وعادل اأدهم، وفريد �صوقي، ونادية اجلندي، وعماد حمدي، وليلي فوزي.

اإنتاج:�صركة اأفالم حلمي رفلة عام 1966

مراتي منونة منونة
اإخراج: حلمي حليم

ق�صة: �صمري خفاجي، و�صيناريو وحوار فتوح ن�صاطي

بطولة: �صويكار، وفوؤاد املهند�س، وح�صن م�صطفي، ونادية اجلندي، وعماد حمدي

اإنتاج: �صركة القاهرة لالإنتاج الفني عام 1968

مريامار
اإخراج: كمال ال�صيخ

ق�صة: جنيب حمفوظ، �صيناريو وحوار ممدوح الليثي

بطولة: �صادية، ويو�صف وهبي، ويو�صف �صعبان، ونادية اجلندي، 

واأبو بكر عزت، وعبد الرحمن علي

اإنتاج: املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما عام 1969
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الثعلب واحلرباء
اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي

ق�صة: مني الأمري، و�صيناريو وحوار ح�صام الدين م�صطفي

بطولة: فريدة �صوقي، وناهد �صريف، وعادل اأدهم، ونادية اجلندي، وتوفيق الدقن

اإنتاج : �صركة هيمن فيلم عام 1970

احلب والثمن
اإخراج: عبد الرحمن اخلمي�صي

ق�صة عبد الرحمن اخلمي�صي، و�صيناريو وحوارابراهيم املوجي، وعلي ال�صوبا�صي

بطولة: اأحمد مظهر، وزيزي البدراوي، وحممود املليجي،

 ونادية اجلندي، واإبراهيم خان، و�صالح ال�صعدين

اإنتاج: �صركة الفنية لل�صينما عام 1970

ال�صياع
اإخراج: حممد �صلمان

ق�صة: فار�س بواكيم، و�صيناريو وحوار حممد �صلمان

بطولة: ر�صدي اباظة، و�صمرية اأحمد، وناهد �صريف، 

ونادية اجلندي، وعماد حمدي، وغ�صان مطر

اإنتاج: �صركة �صتديوهات هارون »حممد �صلمان« عام 1971
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عامل ال�صهرة )اأمواج(
اإخراج: حممد �صلمان

ق�صة و�صيناريو وحوار: حممد �صلمان

بطولة: �صم�س البارودي، ونادية اجلندي، ويو�صف �صعبان، وفريال كرمي، و�صمري �صم�س

اإنتاج: ال�صركة اللبنانية لل�صينما عام 1971

فندق ال�صعادة
اإخراج فطني عبد الوهاب

ق�صة: فاروق �صربي: �صيناريو وحوار فار�س بواكيم

بطولة: نادية اجلندي، و�صم�س البارودي، واأحمد رمزي، وعبد املنعم اإبراهيم، وهالة ال�صايف

اإنتاج: �صركة �صحاري فيلم عام 1972

مببة ك�صر
اإخراج ح�صن الإمام

ق�صة: جليل البنداري، و�صيناريو وحوار حممد م�صطفي �صامي

بطولة: نادية اجلندي، وعماد حمدي، و�صمري �صربي، و�صعيد �صالح، 

واأمينة رزق، وخريية اأحمد، و�صفاء اأبو ال�صعود

اإنتاج: �صركة اأفالم عماد حمدي عام 1974
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�صوق
اإخراج: ا�صرف فهمي

ق�صة و�صيناريو وحوار: عبد احلي اأديب

بطولة: نادية اجلندي، وح�صني فهمي، وحممود املليجي، وعماد حمدي، وتوفيق الدقن

اإنتاج: �صركة اأفالم نادية اجلندي عام 1976

ليايل يا�صمني
اإخراج: بركات

ق�صة وحوار: �صمري عبد العظيم، و�صيناريو عبد احلي اأديب

بطولة: نادية اجلندي، وح�صني فهمي، وليلي طاهر، و�صعيد �صالح، وعمر احلريري

اإنتاج: �صركة اأفالم نادية اجلندي عام 1978

الباطنية
اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي

ق�صة اإ�صماعيل ويل الدين، و�صيناريو وحوار م�صطفي حمرم و�صريف املنياوي

بطولة: نادية اجلندي، وفريد �صوقي، وحممود يا�صني، 

وفاروق الفي�صاوي، واأحمد ذكي، وعماد حمدي

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1980
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اأنا املجنون
اإخراج نيازي م�صطفي

ق�صة و�صيناريو وحوار: اأحمد عبد الوهاب

بطولة: نادية اجلندي، وعادل اأدهم، ومدي وهبة، واأحمد بدير، واأحمد عدوية

اإنتاج: �صركة اأفالم �صعد �صنب عام 1981

القر�س
اإخراج: اإبراهيم عفيفي

ق�صة: اأحمد عبد ال�صالم، �صيناريو وحوار �صربي عزت

بطولة: نادية اجلندي، وعادل اأدهم، وح�صني فهمي، و�صويكار، وحممود املليجي

اإنتاج: �صركة ر�صالن فيلم واإبراهيم عفيفي عام 1981

وكالة البلح
اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي

ق�صة: جنيب حمفوظ، و�صيناريو وحوار م�صطفي حمرم و�صريف املنياوي

بطولة: نادية اجلندي، وحممود يا�صني، وحممود عبد العزيز،

 ووحيد �صيف، و�صيد زيان

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1982



66

67

نادية الجندي

وداد الغازية
اإخراج: اأحمد يحيي

ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم، وخليل البنداري، وبهجت قمر

بطولة: نادية اجلندي، وحممود يا�صني، وعادل اأدهم، و�صيد زيان، وتوفيق الدقن، 

ومدي وهبة، وعبد اهلل فرغلي

اإنتاج: ال�صركة امل�صرية اللبنانية للتجارة وال�صينما عام 1983

خم�صة باب 
اإخراج: نادر جالل

تاأليف: �صريف املنياوي

بطولة: نادية اجلندي، وعادل اإمام، وفوؤاد املهند�س، وفوؤاد اأحمد

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1983

عامل عاملة
اإخراج: اأحمد يا�صني

�صيناريو وحوار: رفيق ال�صبان، و�صريف املناوي

بطولة: نادية اجلندي، وحممود يا�صني، وحمي اإ�صماعيل، ووحيد �صيف، 

وتوفيق الدقن، وزكريا موايف

اإنتاج: �صركة اأفالم اجلوهرة عام 1983
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جربوت اإمراأة
اإخراج: نبيل راغب

�صيناريو وحوار: في�صل ندا

بطولة: نادية اجلندي، وفاروق الفي�صاوي، و�صعيد �صالح، و�صالح ال�صعدين، ونادية عزت، وحممد ر�صا

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1984

اخلادمة
اإخراج: اأ�صرف فهمي

ق�صة: جنيب حمفوظ، و�صيناريو وحوار م�صطفي حمرم

بطولة: نادية اجلندي، وممدوح عبد العليم، ومديحة ي�صري، و�صعيد �صالح، وح�صن ح�صني، ونعيمة ال�صغري

اإنتاج: �صركة اأفالم اأ�صرف فهمي عام 1984

�صهد امللكة
اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي

ق�صة: جنيب حمفوظ، و�صيناريو وحوار م�صطفي حمرم وبهجت قمر

بطولة: نادية اجلندي، وفريد �صوقي، وح�صني فهمي، و�صعيد �صالح، �صالح قابيل، وحمي اإ�صماعيل،

 وعايدة عبد العزيز

اإنتاج: �صركة اأفالم جنوي املوجي عام 1985
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�صاحب الإدارة بوابة العمارة
اإخراج: نادية �صامل

ق�صة و�صيناريو وحوار: نادية �صامل

بطولة: نادية اجلندي، وعادل اأدهم، و�صفية العمري، وح�صني ال�صربيني، وجناح املوجي، وحممد اأبو احل�صن

اإنتاج: �صركة اأفالم 2000 �صعيد �صامل عام 1985

املدبح
اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي

ق�صة و�صيناريو وحوار: عبد اجلواد يو�صف، و�صريف املنياوي

بطولة: نادية اجلندي، و�صالح قابيل، وحامت ذو الفقار، واأنور اإ�صماعيل، و�صريف �صالح الدين

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1985

بيت الكوامل
اإخراج: عاطف �صامل

�صيناريو وحوار :ح�صن اململوك وب�صري الديك

بطولة: نادية اجلندي، وحممود م�صعود، واإيان الطوخي، وجميل راتب، 

وجمال اإ�صماعيل، وليلي فهمي

اإنتاج: �صركة توب فيلم عام 1986
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ال�صائعة
اإخراج: عاطف �صامل.. ق�صة ح�صن �صاه، و�صيناريو وحوار ب�صري الديك

بطولة: نادية اجلندي، و�صعيد �صالح، وحتية كاريوكا، ووحيد �صيف، و�صعاد ن�صر، و�صيد زيان، وحممد خريي، 

و�صعبان ح�صني، ونعيمة ال�صغري

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1986

عزبة ال�صفيح
اإخراج: اإبراهيم عفيفي

ق�صة: اإبراهيم عفيفي، و�صيناريو وحوار اأحمد عبد ال�صالم و�صريف املنياوي

بطولة: نادية اجلندي، و�صعيد �صالح، وكمال ال�صناوي، واأحمد بدير، و�صياء املريغني، وعزة لبيب

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1987

ملف �صامية �صعراوي
اإخراج: نادر جالل

ق�صة: وجية اأبو ذكري، �صيناريو وحوار وحيد حامد

بطولة: نادية اجلندي، عبد اهلل غيث، وكمال ال�صناوي، واأحمد بدير، 

وفاروق الفي�صاوي، وفاتن فوؤاد

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1988
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الإرهاب
اإخراج: نادر جالل ... ق�صة ح�صن �صاه، و�صيناريو وحوار ب�صري الديك

بطولة: نادية اجلندي، وفاروق الفي�صاوي، و�صالح قابيل، واأحمد بدير، واأحمد �صيام، 

واأنور اإ�صماعيل، وفاروق فلوك�س

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1989

�صبكة املوت
اإخراج: نادر جالل

ق�صة و�صيناريو وحوار: ب�صري الديك

بطولة: نادية اجلندي، وفاروق الفي�صاوي، ونبيل احللفاوي، ويو�صف فوزي، وعثمان حممد علي، واأحمد عبد الهادي

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1990

رغبة متوح�صة 
اإخراج خريي ب�صارة

�صيناريو وحوار: وحيد حامد

بطولة: نادية اجلندي، وحممود حميدة،

 و�صهري املر�صدي، وحنان ترك

اإنتاج: ال�صركة العاملية للتليفزيون وال�صينما عام 1991
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ع�صر القوة
اإخراج: نادر جالل

ق�صة و�صيناريو وحوار: ب�صري الديك

بطولة: نادية اجلندي، وعبد اهلل غيث، وحممود حميدة، وح�صن ح�صني، ويو�صف فوزي، ووحيد عزت

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1991

مهمة يف تل اأبيب
اإخراج: نادر جالل

ق�صة و�صيناريو وحوار: ب�صري الديك

بطولة: نادية اجلندي، وكمال ال�صناوي، و�صعيد عبد الغني، وال�صيد را�صي، ويو�صف فوزي، وخليل مر�صي

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1992

ال�صطار
اإخراج: نادر جالل

ق�صة:خريي �صلبي، و�صيناريو وحوار: ب�صري الديك

بطولة: نادية اجلندي، وكمال ال�صناوي، وفاروق الفي�صاوي، و�صعيد عبد الغني، 

ووحيد �صيف، و�صربي عبد املنعم، واألفت اإمام

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1993
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اجلا�صو�صة حكمت فهمي 
اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي ... ق�صة و�صيناريو وحوار: ب�صري الديك

بطولة: نادية اجلندي، وح�صني فهمي، وفاروق الفي�صاوي، واأحمد مظهر،

 واأحمد عبد العزيز، ويو�صف فوزي، و�صربي عبد املنعم

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1994

 اإمراأة هزت عر�س م�صر
اإخراج: نادر جالل ... ق�صة:ر�صاد كامل، و�صيناريو وحوار: ب�صري الديك

بطولة: نادية اجلندي، وحممود حميدة، وفاروق الفي�صاوي، وعزت اأبو عوف، واإبراهيم ي�صري، وجيهان فا�صل، 

وجمال عبد النا�صر

اإنتاج: �صركة اأفالم ال�صبكي عام 1995

اإغتيال
اإخراج: نادر جالل

ق�صة: و�صيناريو وحوار: ب�صيوين عثمان

بطولة: نادية اجلندي، وحممود حميدة، وا�صرف عبد الباقي، 

وعزت اأبو عوف، وال�صيد را�صي، وحممد متار، ويو�صف فوزي

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1996
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اإمراأة فوق القمة
اإخراج: ا�صرف فهمي

تاأليف: م�صطفي حمرم 

بطولة: نادية اجلندي، جمال عبد النا�صر، واأحمد بدير، وعزت ابو عوف، ونهلة �صالمة، وفاروق جنيب

اإنتاج: �صركة تاميدو لالإنتاج والتوزيع )مدحت ال�صريف( عام 1997

48 �صاعة يف اإ�صرائيل
اإخراج: نادر جالل

تاأليف: م�صطفي حمرم 

بطولة: نادية اجلندي، وفاروق الفي�صاوي، وحممد متار، وحممد ريا�س، وال�صيد را�صي، ويو�صف فوزي، وروجينا

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1998

الإمرباطورة
اإخراج: علي عبد اخلالق

تاأليف: م�صطفي حمرم 

بطولة: نادية اجلندي، واأحمد بدير، وجمال عبد النا�صر، واإبراهيم ي�صري، وحممد ريا�س، 

و�صامي �صرحان، وخليل مر�صي

اإنتاج: �صركة اأفالم هاين جرج�س عام 1999
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اأمن دولة
اإخراج: نادر جالل

تاأليف: م�صطفي حمرم

بطولة: نادية اجلندي، وحممود حميدة، ويا�صر جالل، وحممد متار، ويو�صف فوزي، وخليل مر�صي

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 1999

بونو بونو
اإخراج: علي عبد اخلالق

تاأليف: اأحمد البيه

بطولة: نادية اجلندي، يا�صر جالل، وحممد متار، وعزت اأبو عوف، وغادة اإبراهيم، 

واأ�صرف م�صيلحي، وحممد خريي

اإنتاج: �صركة اأفالم حممد متار عام 2000

الرغبة 
اإخراج: علي بدرخان

�صيناريو وحوار: رفيق ال�صبان

بطولة: نادية اجلندي، واإالهام �صاهني، ويا�صر جالل،

 و�صالح عبد اهلل

اإنتاج: �صركة اأفالم ال�صبكي عام 2002
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