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متهيد

املراوغة

دخلت الكتابة عن �صويكار مبفهوم �صهل وب�صيط، ي�صتدعيها كواحدة من اأيقونات الفرح واجلمال كاملة التكوين 

يف تاريخنا الفني؛ وعلى اعتبار اأن ثمة ب�صر خلقهم اهلل ليحر�صونا على البهجة والتوهج الذي ي�صكن وجداننا 

وخميلتنا كما فتافيت ال�صكر ح�صب معنى ا�صمها يف اأ�صله الفار�صي الذي يت�صمن معنى اآخر وهو املوفقة يف عملها، 

فحني نتحدث عن �صويكار البد اأن يقودنا احلديث اإىل التجلي احلر للنجاح يف دالله وخفة الظل واجلاذبية 

وال�صحر الوح�صي واالأنوثة الطاغية والعيون اجلريئة املقتحمة التي حتتمل اأكرث من تاأويل جمايل وال�صوت 

املنغم الذي يفكك حروف االأبجدية على مهل متثياًل وغناًء، �صيء كاحللم عابر للزمن ويتحرر من وطاأة الواقع 

ويتدحرج منه النور والغواية يف اآن واحد، »�صيء ال ي�صدقه عكل« كما جملتها ال�صهرية والرائجة التي تعلقت 

املفاهيم، فقط خطفنا  وراء  ما  نفهم  اأن  اتبعناها وكربنا معها دومنا  التي  ال�صرية  الذاكرة، وهي خلطتها  بها 

عنفوان ال�صورة واالإ�صراقة الكربى ون�صرة االإطاللة، لكن �صويكار حتمل �صمات اأجمل واأعمق من الوقوف عند 

الذي  الطروادي  الفن داخل ح�صانها  اإىل مدائن  ت�صللت  لي�صت جمرد ح�صناء  فهي  لل�صورة،  االإطار اخلارجي 

يخطف االأب�صار بجمال ا�صتحق لقب »�صيدتي اجلميلة«، لكنها متثل بكل و�صوح النموذج للنجمة الذكية التي 

مل جتعل جمالها حاجزًا للتوا�صل مع االأخرين؛ بل جعلته طيعًا ور�صيقًا ال يت�صبث مب�صاحة واحدة يف االأداء 

ومع ذلك ال يتباطاأ يف االإعالن عن نف�صه.

لعل ما �صاعدها على هذا التوهج هو املناخ العام الذي تزامن مع خطواتها االأوىل يف بداية ال�صتينيات، تلك 

الفرتة التي عك�صت تفاعاًل متناميًا بني ال�صينما والفن عمومًا واملجتمع، حيث كان هناك اإجتاهًا يدعم التمرد 

�صد ال�صور التقليدية ويكر�س ل�صورة جديدة لها حيثيتها يف اإطار االأفكار اجلديدة التي كر�صتها ثورة يوليو 

حينذاك، وهذا التنامي ظهر يف اأبهى �صوره من خالل مو�صوعاته التي انفتحت على حكايات جديدة و�صخو�س 

ال�صعبية  البطلة  هي  الرتكية؛  اجلذور  ذات  االأر�صتقراطية  اجلميلة  و�صارت  االأحوال  تبدلت  حيث  فارقني، 

والكوميديانة مبوا�صفات جديدة وثورية ال ت�صرتط على ممثلة الكوميديا اأن تفتقر للجمال.

بالرغم من اأنها ُعرفت يف البداية �صينمائيًا عرب دورها يف فيلم »حبي الوحيد« )1960( للمخرج كمال ال�صيخ، 

لكن امل�صرح هو من �صنع جنوميتها وكانت تنرث من روحها كل ليلة على خ�صبة امل�صرح مع اأ�صتاذها ورفيقها فوؤاد 

اإمكانياتها  الإظهار  االأكرب  الفر�صة  منحها  الذي  االأرحب  ال�صينما  اأفق  اإىل  جتربتهما  تنتقل  اأن  قبل  املهند�س 

على  الالفت  اإيقاعها  بها  وا�صلت  التي  الدلوعة  النزقة  الفتاة  الأدوار  املوؤدية  منطقة  من  والتدرج  التمثيلية 

ويطاوعها  �صبيانية  حركات  يف  �صاقيها  وتتبعها  بذراعيها  تلّوح  كانت  التي  بع�ص�صي  بنت  �صدفة  من  امل�صرح، 

ج�صدها يف مرونة ومهارة وال اأحد ي�صتطيع اأن يرو�صها اإىل الغنوجة الوديعة يف اأفالم مثل »اعرتافات زوج« 

جمنونة  و«مراتي  امل�صيدة«  يف  و«�صنبو  العامل«  يف  رجل  اأخطر  و«  بالعافية«  و«اإجازة  ف�صلك«  من  و«اقتلني 

التي عرفت كيف تكون  اإىل منطقة املحرتفة  اللي قتلت بابايا« و.. غريها،  جمنونة« و«العتبة جزاز« و«اإنت 

اأكرث ن�صجًا يف التمثيل واأال تهدر اإمكانياتها عند اخلط الواهي للنجومية ال�صكلية بدرجة تثري العجب كما يف 

»حديث املدينة« و«ال�صقا مات« و«بيت القا�صي« و«اأرزاق يا دنيا« و«�صعد اليتيم« و«دائرة االنتقام« والعديد من 

ال�صخ�صية، على اجلوهر وال�صكل معًا،  االأنثى وغواية  املختلف، على دهاء  اأفالم راهنت على موهبتها وفهمها 

اأفالم راهنت على املمثلة اأكرث من النجمة.

املثري يف كتابتي عنها اأنها مل تكن كتابة بحثية من اخلارج اعتمدت فيها على قراءتي عنها اأو متابعتي الأفالمها 

والتنوع املتموج فيها من مرحلة اإىل اأخرى، بل جاءت فر�صة مقابلتها الأجد نف�صي اأمام �صخ�صية حيوية وذكية 

وحا�صرة الذهن؛ لكن االأهم اأنها مراوغة ترد ال�صوؤال ب�صوؤال وال تعطي هدنة مل�صار حوار عادي، فاالأمر لي�س 

جمرد �صغطة على زر اليكرتوين واالإ�صغاء ال�صرت�صال احلكي وال�صرد، فبمجرد اأن اأنحو بها جتاه هذه النقطة؛ 

تفلت منها كاأنها تتفادى الوقوع يف �صرك الكالم التقليدي، وملا ا�صاألها مثاًل عن اإعداد املمثل وكيف كانت جتهز 

نف�صها ل�صخ�صية معينة اأو كيف كانت تتلون من دور الآخر؛ من �صيدة اأر�صتقراطية اإىل امراأة �صعبية، تتحفظ 

على ال�صوؤال ثم ترد بح�صم: هو يعني اأنا لو قمت بدور جمنونة الزم اأكون نزيلة م�صت�صفى االأمرا�س العقلية، 

ثم ت�صتطرد وملعة ما يف عينيها: »امل�صاألة كانت بتحتاج �صوية تركيز و�صوية اعتماد على خمزوين ال�صخ�صي 

من جتربتي احلياتية، وقبل كل ده موهبتي اللي هي نعمة ربنا علّي«. وملا اأ�صاألها مرة اأخرى عن كتب قراأتها 

بغر�س التعرف اأكرث على اجلزء اخلفي يف �صخ�صيتها، تقول: بحكم درا�صتي يف مدار�س فرن�صية، كانت قراءاتي  

بالفرن�صية يف االأدب الفرن�صي  ومن خالل كال�صيكياته مثل فولتري وفيكتور هوجو، اأما قراءاتي بالعربية فقد 

قراأت لنجيب حمفوظ ويو�صف اإدري�س وال�صباعي واإح�صان عبد القدو�س وتوفيق احلكيم، تقريبًا قراأت لهم 

كلهم اإال طه ح�صني مل اأقراأ له �صوى رواية دعاء الكروان الأن لغته العربية �صعبة جدًا. ثم حتّول الدفة جتاهي 

وت�صاألني: واأنِت، ما هي نوعية قراءاتك؟ فلما اأخربها: الأنني در�صت يف مدار�س احلكومة باللغة العربية فقد 

وت�صاألني بطريقة عادية  راأ�صها  تهز  القدمي حتديدًا،  الرو�صي  باالأدب  وبداأت  املرتجم؛  االأدب  بقراءة  بداأت 

اأده�صتني: اإنِت �صيوعية؟! وعلى الرغم من اأن ال�صوؤال مل يعد له معنى يف زمن الكوكتيل الكوين الذي نعي�صه 

اأو ح�صب  اأمام امراأة »عقل«، ال تتعامل مع العامل ب�صطحية وخفة  اأنني  حاليًا، لكني تاأكدت يف هذه اللحظة 

هواج�صها؛ واإمنا مت�صي اإىل معرفتها بالتاأمل واالأ�صئلة التي تنبعث من كل نب�س فيها، حواري معها كان اأ�صبه بلعبة 

ال�صطرجن مع العب حمرتف، هو بال�صبط ي�صبه اأدوارها يف اأفالمها ون�صجها الفني واالإن�صاين، اأمر اأ�صبه  باللغز 

احلي؛ ح�صب تو�صيف الناقد الكبري د. اأحمد يو�صف يف كتابه »جنوم و�صهب يف ال�صينما امل�صرية« الذي يقول 

فيه:« جمالها هو غمو�صها، و�صعوبتها يف �صهولتها، وبريقها هو مراوغتها الزئبقية« )1(، وهذا يف�صر ح�صورها 

واالنك�صارات  بالنجاحات  حافل  م�صوار  بعد  النقاد  بع�س  عليها  اأطلق  كما  اال�صتثناء  النجمة  لتكون  االأخاذ  

واالأوجاع واالأفراح، النجمة واملمثلة واال�صتعرا�صية التي اخت�صرت التناق�س بني ال�صكل واجلوهر يف منوذجها 

املتفرد وعلمتنا اأن جمالها يعّول عليه وال ي�صتخف به.
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الأر�ستقراطية

�صويكار �صفيق ابراهيم �صكري طوب �صقال، ا�صمها العائلي بالكامل والذي اكتفت منه بـ«�صويكار« فقط؛ رمبا 

الأنه فخيم اأكرث من الالزم اأو الأن فيه من اخل�صونة ما ال يتالئم مع رقة �صاحبته، وكذلك هو ا�صم طويل وع�صي 

على فهم اجلمهور له، �صعب اأن ينطقونه دفعة واحدة دون اأن يخطئون اأو يرتبكون، ومن غري اأن يبحثون له عن 

معنى وال مغزى، هم يدركون على الفور اأ�صله الرتكي؛ االأ�صل يدل عليه اال�صم وال�صكل بال التبا�س اأو تاأويل، 

وطوب �صقال هو لقب تركي كان ُينح لذوي ال�صاأن الرفيع والعلم الغزير وقد ح�صل عليه جدها ابراهيم �صكري 

ومعناه  »الرجل ذو اللحية املدببة«، ففي املا�صي كانت اللحية يف تركيا تعني الف�صيلة؛ و�صاحبها هو ال�صيخ ذو 

الف�صل، جاء جدها االأكرب من تركيا اإىل م�صر اأيام حكم الدولة العثمانية ونزوح االأتراك اإىل العامل العربي 

وم�صر، وهو النزوح الذي بداأ تقريبًا يف الع�صر العبا�صي يف غ�صون القرن الثالث الهجري والتا�صع امليالدي  حيث 

على  واحل�صول  اجلي�س  ت�صكيل  يف  الرتكي،  العامل  بالد  من  جاوؤا  الذين  واملماليك  االأتراك  على  االعتماد  مت 

وظائف عظمى يف الدولة حتى �صاروا والة وحكامًا؛ وذلك خالل زمن تعاظم قوة الرتك يف الدولة العبا�صية 

و�صيطرة احلر�س الرتكي على مقاليد االأُمور، ما مهد الأحمد بن طولون باال�صتقالل عن الدولة العبا�صية لتبداأ 

احلقبة الطولونية مبماليك الرتك من جنوب بحر قزوين وتوليهم منا�صب امل�صوؤوليات الع�صكرية واالإدارية، 

وا�صتمر احلال هكذا يف الدولة االخ�صيدية والفاطمية واالأيوبية، حيث ا�صتعان بهم ال�صلطان االأيوبي جنم 

الدين اأيوب �صد مناف�صيه يف ال�صام واأ�صكنهم معه يف جزيرة الرو�صة الواقعة يف نيل القاهرة واأ�صماهم » املماليك 

اأن بداأ احلكم اململوكي مع  اإىل  اأو لقدومهم من وراء البحر،  البحرية« ن�صبة اإىل �صكنتهم و�صط« بحر« النيل 

�صجر الدر يف القرن ال�صابع الهجري والثالث ع�صر امليالدي فيما كان االأتراك املكون االأ�صا�صى للجي�س بفرقه 

الريدانية عام  املماليك يف معركة  �صليم االأول على  ال�صلطان  العثماين بعد فوز  اأن بداأ احلكم  املختلفة واإىل 

1517م ح�صب كتاب »الفنون الزخرفية يف الع�صرين االأيوبي واململوكي« للدكتور جمال عبد الرحيم االأ�صتاذ 

يف كلية االأثار بجامعة القاهرة. )2(

قدم االأترك اإذن اإىل م�صر كعائالت و�صباط باجلي�س العثماين وموظفني مبوؤ�ص�صات الدولة يف موجات خمتلفة 

مرورًا بع�صر حممد علي وحتى ع�صر اخلديوية، وتطورت اأو�صاعهم واأخذت م�صارين خمتلفني: االأول ان�صهار 

جزء كبري منهم يف املجتمع امل�صري �صواء كانوا من طبقاته الفقرية اأم الطبقات املتو�صطة اأم من الفئات والنخب 

اأما امل�صار الثاين فان�صوى فيه مالك  االإدارية، ومن اأبرزهم اأمري ال�صعراء اأحمد �صوقى، والكاتب يحيى حقي 

هذا  خلفية  وعلى    )3( للبالد.  ال�صيا�صية  احلياة  يف  فعال  ب�صكل  وامل�صاركون  الوا�صعة  واالأبعديات  االأرا�صي 

االن�صهار، جاء اجلد االأكرب ل�صويكار وكان �صابطًا يف جي�س حممد علي الذي ا�صتطاع اأن ينه�س مب�صر ع�صكرًيا 

وتعليمًيا و�صناعًيا وزراعًيا وجتارًيا، مما جعل من م�صر دولة ذات ثقل يف تلك الفرتة التي �صهدت ت�صكل فئة 

العثمانيني  الرعايا  ومن  عائلته  اأفراد  من  علي  حممد  اأقامها  التي  والع�صكرية  املدنية  االإدارة  يف  االإداريني 

املتحدثني بالرتكية ذوى اخلربة والكفاءة ممن دعاهم اإىل م�صر عند احلاجة اأو وفدوا عليها بق�صد حت�صني 

ظروف املعي�صة والعمل، وا�صتعان بهم على بناء االإدارة احلديثة، فقد كان ي�صتخدم عددا كبريًا من املماليك 

باإختالف اأ�صولهم القوقازية والرتكية، وهوؤالء كانوا معدودين من الرتك، الأنهم تربوا على العادات والتقاليد 

الرتكية، وتزيوا بزي الرتك، وكانوا ف�صاًل عن ذلك يتحدثون الرتكية بلهجات ودرجات خمتلفة، كان يبلغ عدد 

التقديرات حينذاك خم�صمائة مملوك، وكان من بينهم من مت تعيينه يف وظائف مدنية وع�صكرية، اأو توىل 

وظيفة الرتبية والتدري�س الأبناء عائلة حممد علي با�صا. )4(

اجلذور االأ�صلية للجد االأكرب ل�صويكار هي الرتكية، جاء اإىل م�صر واأ�صبح واحدًا من �صباط جي�س حممد علي 

وعن�صرًا من عنا�صر التغيري يف اخلارطة االجتماعية امل�صرية، �صمن ذلك القطاع الذي �صرع يف االإقامة الدائمة 

مب�صر بعد اأن ح�صلوا على م�صاحات من االأرا�صى فى اأوا�صط 1830م، فتعلموا العربية وبداأوا ي�صتخدمونها يف 

حياتهم اليومية، وت�صاهروا مع امل�صريني، واأقاموا الق�صور والدور يف القاهرة واالأ�صكندرية بداًل من ا�صطنبول 

واإزمري، وهذه الفئة التي �صكلت الطبقة االأر�صتقراطية اجلديدة �صاحبة االأطيان يف م�صر. )5( ا�صتقر اجلد 

االأكرب يف حمافظة ال�صرقية بدلتا م�صر وكّون عائلته، فيما ُولد اأباها يف قرية اأبو االأخ�صر مركز الزقازيق؛ 

�صمن اأ�صقاء ت�صعة كان والدها هو كبريهم الذي توىل رعاية بقية اأ�صقائه وتربيتهم واالإ�صراف على االأرا�صي 

تركية  جذور  اإىل  االأخرى  هي  تنتمي  فكانت  االأم  اأما  ال�صرقية،  اأعيان  من  االأب  كان  اإذن  العائلة،  واأمالك 

الرابع من  القاهرة ميالدها يف  التي �صهدت  ابنتها �صويكار  القاهرة كما  اأ�صول �صرك�صية، ولدت ون�صاأت يف  من 

ر�صتم و�صباح، فظهرت  بعد مثل هند  فيما  الفنانني  العقرب يف �صفوف  اأيقونات برج  اأ�صهر  من  لتكون  نوفمرب؛ 

عليها �صمات هذا الربج منذ طفولتها التي تلخ�صت يف قوة �صخ�صيتها واإرادتها الفوالذية التي مل تتعار�س اأبدًا 

مع ح�صا�صيتها و�صماتها ك�صخ�صية عاطفية وحنونة، واإن متيزت اأكرث بغمو�صها وجاذبيتها املفعمة باالأنوثة؛ 

ولعل هذا منحها ثقة كبرية بالنف�س و�صجاعة وعنادًا ي�صاوي اهتمامها بجوهر اال�صياء وبالتاأمل وا�صتك�صاف 

النف�س، ومن كل ذلك اإىل اإ�صرارها على ال�صعادة والنجاح، وهو ما يف�صر رمبا �صرعة بديهتها وكفاءتها وعطائها 

اأرادته، ولعل هذه ال�صفات مل يكن ليدركها يف �صويكار  املخل�س لعملها؛ كو�صيلة بارزة لعدم التنازل عن هدف 

ن�صاأت يف بيت  امل�صري،  الرتكي/  ال�صرك�صي/  املزيج  التي ت�صكلت من هذا  فال�صغرية  منها،  املقربني  اإال  الطفلة 

بال�صكل  البيت  يحتفظ   متو�صطة،  والفوق  االأثرياء  طبقتي  �صمت  التي  اجلديدة  م�صر  ب�صاحية  هاديء 

التقليدي لبيوت الطبقة االأر�صتقراطية؛ فال يخلو من مكتبة كبرية حتتوي اأمهات الكتب وخ�صو�صًا اأن والدها 

كان من هواة كتابة ال�صعر واخلواطر، ويحتوي اأي�صًا على بيانو جتيد والدتها العزف عليه كالكثريات من ن�صاء 

هذه الطبقة يف تلك املرحلة الزمنية، و�صويكار ال�صغرية كانت هي االأكرب بني اأ�صقائها )خم�س بنات وولدين( 

واأكرثهن جنوحًا اإىل الفن؛ وهو ما الحظته والدتها وانتبهت اإليه حني كانت ترى �صغريتها ذات االأربع �صنوات 

ورمبا اأقل جتري م�صرعة جتاه الراديو الكبري الذي يتو�صط �صالة البيت بجوار الدوالب الزجاجي املغلق على 

الفنانني  كبار  توقيع  حتمل  التي  واللوحات  املزخرفة  واملنا�صد  والكري�صتال؛  والف�صيات  ال�صينية  اخلزفيات 

على احلائط، كانت جتل�س اأمام الراديو من�صتة متامًا كاأنها جزء من قطع التحف التي حتيطها من كل �صوب؛ 

وهذا االإن�صات كان ي�صرتط اأن يت�صلل من الراديو اأغنية للمطربة الكبرية ليلى مراد، يف عمرها ال�صغري هذا 

بالتاأكيد مل تكن تفهم املعاين يف كلمات االأغنية وال تدرك اأي�صًا مو�صيقاها، لكن هناك خطًا ربط بينها وبني 

ليلى مراد جعلها ت�صغي اإىل الراديو ثم حتملق فيه كاأن �صاحبة ال�صوت �صتخرج منه، ثم تقف على اأطراف 

اأ�صابعها وترق�س وتتمايل مع االأنغام وتردد معها اأغانيها بنطقها الطفويل، وحني تنتهي االأغنية تغادر موقعها 

على الفور وتدخل غرفتها دون اأن تلتفت اإىل اأحد من اأفراد عائلتها حولها، مل تكن قد راأت ليلى مراد بعد وال 
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�صاهدت بالطبع فيلمًا واحدًا لها، لكن تكّون يف ذهنها هالة م�صيئة تخ�صها، تخيلتها جميلة ونورانية كاملالئكة 

التي ي�صفونها لها يف احلواديت، ملا كربت قلياًل حققت لها والدتها واحدة من اأمنياتها الكبرية وهي يف التا�صعة 

من عمرها؛ حيث كافاآتها بدعوتها اإىل ال�صينما بعد جناحها يف الدرا�صة، ودخلت فيلم قلبي دليلي )1947( 

عر�س  �صالة  لدخول  االأول  مفتاحها  مراد  ليلى  فاأ�صبحت  وجدي،  اأنور  واإخراج  االإبياري  ال�صعود  اأبو  تاأليف 

�صينمائي، راأتها اأخريًا واأبهرتها وتاأكد لها حد�صها جتاه جنمتها املحبوبة التي مل يدلها عليها اأحد �صوى قلبها، 

ومل ت�صتوعب اأن الوجه املالئكي واحل�صور االإبداعي الراق�س كان وراءه معاناة عظيمة، واأنها مل تكن لت�صبح 

قيثارة الغناء العربي ح�صب اللقب الذي اأطلقه عليها النقاد لوال ما قا�صته يف حياتها التي �صهدت تقلبات مادية 

وعاطفية �صنعت ن�صجها االإن�صاين والفني، وجعلتها كاحللم البهي بالن�صبة لطفلة �صغرية وهي بوابتها امل�صرعة 

على الفنون، مل تلتق �صويكار بها ولو مرة واحدة كما متنت طوال عمرها حتى بعد ما عملت الحقًا يف جمال 

اأغنياتها فقط واإمنا  الفن، لكن ظلت ليلى مراد جنمتها املف�صلة و�صبب حبها للفن؛ فلم تكن تكتف برتديدها 

كانت اأحيانًا تتخيل اأنها مثلها �صتكون مطربة يومًا ما، تقول �صويكار: كنت اأتاأمل �صورتها واأراها اأجمل امراأة يف 

العامل و�صاحبة اأجمل عينني.

هذه النزعة الفنية اكت�صبتها ب�صكل طبيعي يف بيت اأ�صرتها املحبة للفن، اأم حتب املو�صيقى والغناء وم�صجعة 

لطفلتها، واأب عا�صق لالأدب وله عقلية منفتحة تعك�س تربيته املغايرة للمجتمع امل�صري، وت�صّوب حياته وفق 

للرجل  املختلط  النموذج  هذا  فكان  لندن،  يف  اأ�صقائه  وبقية   هو  در�س  حيث  داخله  تر�صخت  التي  معتقداته 

ال�صرقي بكل عواطف ال�صرق ورومان�صيته وخياله وبثقل العادات الريفية امل�صرية والرتكية يف ذات الوقت، 

تلتحق  اأن  النقطة قرر  ومن هذه  معادلة حياته،  ت�صبط  التي  وواقعيته  الغرب وعمليته  واملدعوم مبنطقية 

خارج  اأخرى  عوامل  على  وتعرفت  الفرن�صي  االأدب  در�صت  حيث  القاهرة  يف  فرن�صية  مبدر�صة  ال�صغرية  ابنته 

خ�صو�صية بيتها وجمتمعها املحلي، وكما مار�صت الريا�صة وعزفت البيانو؛ اعتلت خ�صبة امل�صرح املدر�صي ولعبت 

اأدوارًا متثيلية خمتلفة ومل يكن يف بالها اإطالقًا اأن ت�صبح ممثلة؛ بل املثري اأنها مل حتلم بذلك على االإطالق 

يف طفولتها اأو �صباها، من ال�صعب ت�صديق اأن الفتاة ذات االأ�صول الرتكية، �صاركت يف التمثيل كن�صاط مدر�صي 

منذ نعومة اأظفارها، وحر�صت على م�صاهدة االأفالم والعرو�س ومع ذلك مل حتلم يومًا اأن تكون ممثلة اأو جنمة 

ي�صار اإليها بالبنان، لكن القدر كان له راأي اأخر وحدث التحول الكبري يف م�صار حياتها، ووالدها كان داعمًا لها 

يف كل االأحوال وكان يردد دائمًا اأن الفن واجهة البلد، وكذلك كانت والدتها التي تقول �صويكار عنها: هي اأول 

من �صجعني ووقف جانبي ولها اأف�صال ال تن�صى، كانت ت�صعى الإ�صعادي وفتح الطريق اأمامي، اكت�صبت منا �صفات 

كثرية وخ�صو�صًا اأ�صلوب حديثها وطريقتها وثقتها بنف�صها وكانت تن�صحني اأن اأ�صتفيد من ذلك كله على امل�صرح.

ظلت �صويكار، تلك ال�صغرية التي متار�س الريا�صة والفنون كجزء من الن�صاط املدر�صي يف كنف عائلتها حتى 

�صارت �صبية يف ال�صاد�صة ع�صر من عمرها وحينئذ قرر والدها اأن يزوجها من ح�صن �صادق اجلواهرجي، كان 

زواجًا تقليديًا من �صاب ثري اختاره االأب ملا انتابه املر�س و�صعر بدنو اأجله قرر اأن يزوج ابنته الكربى قبل اأن 

يوت؛ ومل يكن بيد االبنة الكربى �صوى املوافقة على هذا الزواج املبكر التقليدي وخ�صو�صًا اأن الزوج املرتقب 

حينذاك كان طيبًا وراعيًا وم�صئواًل، لكن للمرة الثانية كان للقدر كلمته املختلفة واحلا�صمة؛ فبعد عام وب�صعة 

اأ�صهر اأ�صيب الزوج ال�صاب مبر�س ا�صطره لدخول امل�صت�صفى وبقائه فيها عام اآخر، جاورته فيه الزوجة التي 

اأقلمت حياتها اجلديدة على هذا الظرف املفاجيء واملزعج، فقررت اأن ت�صتكمل درا�صتها وحت�صل على الثانوية 

العامة بينما هي برفقة زوجها وتق�صي وقتها كله بامل�صت�صفى؛ فجلبوا لها الكتب الدرا�صية وذاكرت والتحقت 

باالمتحان وجنحت ومات الزوج، فكان كابو�صها االأعظم وهي يف الثامنة ع�صر من عمرها و�صارت فجاأة اأرملة 

لديها طفلتها ال�صغرية والوحيدة )منة اهلل( وعليها يف هذه اللحظة اأن تكون اأمًا م�صئولة وراعية، وحاول كل 

من حولها اأن يدعمونها، فاختاروها يف نادي �صبورتنج االأم املثالية وهي يف الع�صرين من عمرها كاأم �صغرية تدر�س 

وتعمل وتربي ابنتها، ور�صحتها �صديقاتها يف م�صابقة ملكة جمال البالج رغم رف�صها للفكرة؛ فكانت املفاجاأة اأنها 

فازت بلقب ملكة جمال �صواطيء اال�صكندرية، وكل هذا مل يكن يعني لها كثريًا وال يحقق لها طموحًا اأو دخواًل يف 

عامل ترتك فيه اأثرًا، فقررت اأن تلتحق بكلية االأداب يف جامعة القاهرة/ الق�صم الفرن�صي؛ وراحت تبحث عن 

عمل حتى التقت باملخرج ح�صن ر�صا وهو من املعارف املقربني لعائلتها والذين يتخذون درجة االأقارب االأوىل 

والذي راأى فيها م�صروع ممثلة واعدة، وكانت قد التقت يف نف�س التوقيت اأي�صًا بالفنان حممود ال�صباع واملخرج 

ح�صن ر�صا وعر�صا عليها العمل بامل�صرح كممثلة يف فرقة »اأن�صار التمثيل« فوافقت، و�صاركت يف ثالث م�صرحيات، 

واجتهدت اأكرث وراحت تتلقى درو�صًا يف االإلقاء والتمثيل على يد الفنانني الكبريان حممد توفيق وعبدالوارث 

ع�صر، حتى قام املخرج ح�صن ر�صا برت�صيحها للمنتج ال�صينمائي جمال الليثي فكان وقوفها اأمام كامريا ال�صينما 

الأول مرة من خالل دور«عايدة« م�صيفة الطريان اأمام نادية لطفي وعمر ال�صريف وكمال ال�صناوي يف فيلمه 

»حبي الوحيد« )1960( من اإخراج كمال ال�صيخ، وهنا يتدخل القدر للمرة الثالثة وبطريقة �صريعة ودون اأي 

تريث، فيفتح لها باب االنطالق اإىل النجومية من خالل ال�صينما، حيث ح�صلت يف العام التايل على اأدوارها يف 

اأفالم فيلم »غرام االأ�صياد« 1961 من اإنتاج واإخراج رم�صي�س جنيب، و«ال�صوء اخلافت« 1961 مع املخرج فطني 

عبدالوهاب، ويف العام 1962 �صاركت يف ثالثة اأفالم دفعة واحدة هي »اآخر فر�صة« من اإخراج نيازي م�صطفى، 

و«دنيا البنات« من اإخراج �صعد عرفة، و«الزوجة 13« اإخراج فطني عبدالوهاب، واأدوارها هنا من نوعية االأدوار 

الثانية اأمام جنمات املرحلة: نادية لطفي، لبنى عبد العزيز، �صعاد ح�صني، �صادية، وهي نوعية االأدوار التي 

مل تكت�صف احل�س الكوميدي اأو اال�صتعرا�صي الذي اأظهرته يف الالحق من اأعمالها؛ بل قدمتها يف ثوب الفتاة 

العادية امل�صاملة التي ت�صاعد البطلة ب�صكل اأو باأخر، وا�صتمرت فى هذه النوعية من االأدوار حتى العام 1963 

الذي �صاركت خالله يف 9 اأفالم دفعة واحدة حققت لها اإنت�صارًا وا�صعًا وتباينت فيها اأدوارها وزادت م�صاحة هذه 

االأدوار، ومنها: »طريق ال�صيطان« اإخراج كمال عطية، و«الباب املفتوح« مع هرني بركات، و«الن�صال« من اإخراج 

حممود فريد، و«عرو�س النيل« مع فطني عبدالوهاب، و«املجانني يف نعيم« من اإخراج ح�صن ال�صيفي، و«�صاحب 

اجلاللة« لفطني عبدالوهاب، وكلها اأفالم �صحنتها واأعدتها كممثلة حتى جاءتها البطولة املطلقة يف اآخر اأفالم 

اأحمد �صياء الدين و�صاركها بطولة الفيلم �صكري �صرحان  هذا العام مع فيلم »احل�صناء والطلبة« مع املخرج 

وعماد حمدي وح�صن يو�صف و�صمري �صربي، وهو يعد من االأفالم ال�صبابية التي ُعرفت يف هذه املرحلة �صواء يف 

مو�صوعاتها اأو االعتماد على جنوم املرحلة من ال�صباب.

 ي�صتدرج امل�صرح �صويكار وتخطفها خ�صبته، فتتفانى مع فوؤاد املهند�س يف ثنائيتهما التي حددت تعريفات خمتلفة 

�صعيدًا عليها يف  1963 عامًا  املعتادة، ومل يكن عام  املقايي�س  بتلقائية فاقت  والبهجة  واملتعة  الكوميديا  لفن 

ال�صينما فقط، بل امتد هذا النجاح اإىل امل�صرح اأي�صًا ويعد هذا العام من اأهم االأعوام يف م�صوارها الفني، حيث 
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ان�صمت خالله لع�صوية الفرقة الكوميدية و�صاركت مع فوؤاد املهند�س بطولة م�صرحية »ال�صكرتري الفني«، تلك 

ال�صينما والتي رمبا اعتمدت على جمالها اجلريء واملغاير  اإىل  الثانية  نقلتها  التي حملتها معها يف  التلقائية 

لنجمات ال�صينما وجميالتها يف ذلك الوقت، وهو االأمر الذي تغري مع نقلتها النوعية يف م�صوارها وم�صروعها 

التمثيلي الحقًا والذي بلغت فيه ذروة الن�صوج، لت�صبح االأر�صتقراطية ابنة العائلة امل�صتنرية؛ ممثلة وجنمة 

تفتح مع جمهورها ج�صور املحبة والبهجة.

الكوميديانة 

ح�صور �صويكار ذات نهار �صتيني يف �صاحة الكوميديا مب�صر مل يبدل �صيئًا فح�صب، بل حقق انقالبًا ناجحًا على 

واإن  الكوميدي؛  الفن  جمتمع  جنومية  على  وامل�صيطر  الو�صي  الذكوري  النظام  اإخرتاقها  اأولهما:  م�صتويني؛ 

�صاعدها يف ذلك جنم كوميدي كبري هو فوؤاد املهند�س، وثانيهما: تدمريها للقاعدة املعتادة يف ال�صينما امل�صرية 

الأنها  اجلمهور؛  مع  التوا�صل  يف  عائقًا  يكن  مل  فجمالها  الكوميديا،  ممثل  موا�صفات  من  لي�س  اجلمال  اأن  وهي 

بب�صاطة تعاملت بعفوية املن�صغل عن هذا اجلمال ال�صكلي بالتدريب على االأداء الذي يتوافق مع الن�س.

اإذا كان البد من جناح، فليكن  اإيقاعها اخلا�س مبعادلة ب�صيطة تقول:   مل تتخل عن جمالها ولكنها اختارت 

كاماًل وال ي�صت�صلم ملا هو تقليدي؛ بل يجنح نحو التميز، رمبا مل تكن هذه االأفكار بكل تعقيداتها ت�صغل راأ�س 

�صويكار يف هذه املرحلة التي ت�صق فيها طريقها مع البدايات، لكن قدرها حقق لها هذا املجد ال�صخ�صي وفق 

احلكمة املاأثورة »لي�س هناك اأقوى من فكرة اآن اأونها«، وكانت ال�صتينيات هي االأوان لبزوغ جنومية �صويكار وفق 

الن�صق القيمي والفكري للمرحلة التي �صعت اإىل التجديد، لذا كان من الطبيعي اأن تكون اجلميلة ممثلة �صاخرة 

وتنخرط يف الكوميديا وتتلون ح�صب مفاهيمها املتعددة، فكلمة كوميديا هي عبارة عن كلمتني يونانيتني هما 

اأغنية موكب ال�صكارى(، وموكب  اإذن كوميديا تعني  اأغنية،  )كومو�س( وتعني موكب ال�صكارى و)اأود( وتعني 

ويتبادلون  يحتفلون  كانوا  املتنكرين،  اليونانيني  النا�س  من  جمموعة  عن  عبارة  التاريخ  يف  ورد  كما  ال�صكارى 

النكات، وهم يف حالة �صكر، ابتهاجًا بعيد االإله ديوني�صو�س.)6( ثم اأ�صبحت معنى كوميديا فيما بعد امللهاة، 

يف  اليوناين  عن  الروماين  اليوناين  امل�صرح  منذ  والكوميديا  باملجتمع  االإن�صان  بعالقات  يهتم  م�صرحي  �صكل 

�صيء، مرورًا بالع�صور الو�صطى، وحتى ظهور امل�صرح احلديث متطورًا وكان رائده الكاتب الرنويجي )هرنيك 

اب�صن 1828 – 1906(، اإىل امل�صرح املعا�صر ومبا احتوت الكوميديا من تنويعات خمتلفة:  التهريج والفار�س 

الهزلية والرومان�صية وال�صخ�صية وكوميديا املوقف والرتاجيكوميديا، وكلها األوان افتنت بها النا�س الأنها مثلت 

لهم متنف�صًا يفرغون خالله همومهم واأحزانهم وم�صاكلهم، ورمبا ي�صحكون على اأنف�صهم اإذا ما �صاهدوا ممثلني 

يقلدونهم على خ�صبة امل�صرح ويقدمون �صلوكياتهم ال�صلبية يف الواقع. )7(

يف  والراغبني  البحثية  والدرا�صات  االأكاديية  القوامي�س  تغذي  كثرية  بتاأويالت  الكوميديا  مفهوم  يفي�س 

البحث عن اأ�صول االأ�صياء، ورمبا يت�صع املفهوم من زمن الآخر عماًل بالقاعدة التي تقول ب�صرورة اأن يكون هناك 

عالقة بني الزمن واالإبداع، ح�صب البعد االجتماعي للزمن؛ اأي جممل قيمه واأفكاره و�صلوكياته واأهدافه التي 

يتبناها ويار�صها، وح�صب اأي�صًا تاأثريه البيولوجي على الفنان اأي تطوره ون�صجه االبداعي عرب مراحل عمره 

املختلفة، وقد يت�صبب ذلك يف التبا�س حول مفهوم الكوميديا وحتّوالتها، وهذا االلتبا�س ن�صعر به يف ع�صرنا 

هذا ويثري العديد من االأ�صئلة حول تطور االأداء الكوميدي مثاًل، مقارنة بع�صور واأجيال اأ�صبق؛ خ�صو�صًا اأنه 

يف الغالب تكون املقارنة ل�صالح االأ�صبق، وهذا االأمر ال ينطبق على االأداء فقط واإمنا اأي�صًا يطال املو�صوعات 

وامل�صامني االن�صانية واالجتماعية، واإن يظل االأداء هو الوجه االأخر للجوهر؛ هو الهيكل واالإطار والعنوان، 

ال�صوتية  والنربة  االأداء اجل�صدي  املزج بني  لعبة  اأتقنت  التي  �صويكار  اأخرى على  وهنا تنفتح احلكاية مرة 

وامتالأت مبوهبتها من م�صرحية اإىل اأخرى ووفق تدرج م�صتوى هذه امل�صرحيات التي ربت ح�صًا فكاهيًا الأجيال 
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عدة، حتى اأنه اإذا مت التذكري بها تتحول اللحظة اإىل حنني اإىل ما�س اآ�صر يف ظل حا�صر يحاول اأن يتحرر 

من بوؤ�صه و�صقائه وي�صت�صيغ العودة اإىل زمن يراه جمياًل ويثل جزء من حياة متكاملة �صّكلت متنّف�صًا بعيدًا 

عن زمننا، زمن العنف واالنفجارات والهزائم، ال�صيما اأن ال�صينما يف ال�صنوات االأخرية تنتج اأفالمًا كوميدية، 

هي يف الغالب تعبريًا عن فراغ درامي واإن�صاين وترتكز على حركات واإفيهات وقف�صات ممّلة ال تغني وال ت�صمن 

من جوع النفو�س املتعط�صة اإىل متعة حقيقية، ولعل البع�س يرى اأن الكوميديا ن�صاأت اأ�صا�صًا على فعل اإ�صحاك 

املمثل جلمهوره بحركاته و«خلبطة �صكله«، لكن هذا البع�س مل يلتفت اإىل اأن االأفالم الكوميدية القدية، واإن 

ا�صتفادت من ال�صكل »امللخبط« واملمثل الكاراكرت )ا�صماعيل يا�صني منوذجًا( البارع يف اإثارة ال�صحك، فاإنها مل 

اإن�صاين باأبعاده التي برزت بطرق خمتلفة من خالل ال�صحك، وكذا بوا�صطة ممثلني حاولوا  تتجاهل الواقع 

اال�صتغال على اأ�صلوبهم اخلا�س يف التمثيل.

يف  ذلك  حدث  واإن  مغاير،  طراز  من  كـ«كوميديانة«  ال�صعود  فر�صة  ل�صويكار  ال�صدفة  اأفردت  املناخ  هذا  يف 

فيها  النجومية  م�صاحة  وحتديدًا  الكوميديا؛  كانت  مرحلة  يف  ال�صعود  بهذا  تب�صر  ال  كانت  �صعبة  ظروف 

تكون  اأن  حتى  اأو  املناف�صة  حلبة  يف  تكون  اأن  منهن  واحدة  و�صع  يف  ولي�س  الن�صاء،  من  اأكرث  للرجال  منذورة 

مل  القمة  والبقاء،  املناف�صة  بوتري  م�صدودة  بالقمة  ت�صبثت  كبرية  اأ�صماء  مع  االحتماالت  لعبة  يف  �صريكة 

�صمكة  كالتقاط  كان  اإليها  الو�صول  لكن  الكوميديا،  طريق  �صلكت  التي  املمثلة  للمراأة  بالن�صبة  الفخ  هي  تكن 

بـال�صنارة »البو�صة« البدائية من املحيط؛ وهو اأمر ا�صتلزم االنتظار الطويل لتحقيق احللم اإن حدث، فالقمة 

التي ات�صعت لرجال مثل جنيب الريحاين اأو علي الك�صار اأو عادل خريي اأو ا�صماعيل يا�صني و.. اأخرين؛ هي 

اإح�صان اجلزايريل  اإليها مثل  اأ�صماء ن�صوية عدة �صبقت �صويكار ب�صنوات طويلة، الو�صول  ذاتها التي حاولت 

ماري منيب وزينات �صدقي و.. غريهن من ممثالت اجتهدن وحظني ب�صهرة وا�صعة وح�صور الفت ب�صخ�صياتهن 

التنا�صخ وا�صتنزاف  اأن يح�صلن على م�صاحات خا�صة بعيدًا عن  اأ�صهم يف  الذي  التباين  املتباينة، هذا  الفنية 

ال�صورة الواحدة، بغ�س النظر عن ت�صابههن يف االعتماد على الفكرة التقليدية التي تعمل على تفعيل معادلة 

الكوميدي  املمثل  يخ�س  اأمر  وهو  ال�صحك؛  وجلب  امل�صمون  تو�صيل  يف  ال�صكل  على  ي�صتغل  الذي  »الكاراكرت« 

عمومًا رجاًل اأو امراأة، على اعتبار اأن من موا�صفات الكوميديان الرئي�صية اأن يكون م�صليًا، مبهجًا، خفيف الظل 

اأو حتى جلوء  واأن ي�صتخدم كل احليل ال�صكلية لتحقيق ذلك، ورمبا هذا ما يف�صر االأداء احلركي املبالغ فيه 

بع�س املمثلني الرجال الأداء اأدوار ن�صوية،  وقد يكون ذلك اأمرًا مثريًا يف اإطار حركة الكوميديا عمومًا وحراك 

بتقم�س  الرجال  الكوميديا من  يقوم بع�س ممثلي  اأن  انت�صارات �صغرية،  الن�صاء يف دهاليزها وح�صولهن على 

وجت�صيد �صخ�صيات ن�صائية م�صرحيًا و�صينمائيًا، فعل هذا على �صبيل املثال ال احل�صر علي الك�صار وا�صماعيل 

اإمام و�صمري غامن وجورج �صيدهم وو�صواًل اإىل حممد  يا�صني ثم عبد املنعم ابراهيم ومرورًا فيما بعد بعادل 

هنيدي ورفاق جيله، االأمر فقط كان ال ي�صتلزم �صوى بع�س التغيريات ال�صكلية يف املظهر واحلركة؛ وبالطبع 

ارتداء ف�صتان وباروكة وعمل املاكياج الالزم؛ وهذا االجتاه التمثيلي مل يبتدعه املمثلون امل�صريون وال يخ�صهم 

وحدهم، فمن ين�صى جاك ليمون مثاًل يف فيلم« البع�س يف�صلونها �صاخنة« من اإخراج بيلي وايلدر، والذي ح�صل 

عنه على جائزة االأكاديية الربيطانية لالأفالم الأف�صل ممثل اأجنبي، وكذلك جائزة اجلولدن جلوب الأف�صل 

ممثل يف فيلم مو�صيقي اأو كوميدي، حني ارتدى املالب�س الن�صائية خالل دوره الذي اأداه اأمام مارلني مونرو التي 

ح�صلت هي االأخرى على جائزة جولدن جلوب الأف�صل ممثلة يف فيلم كوميدي اأو مو�صيقي، ورمبا كانت حيلة 

ل�صرورة  الرتاجيدية، هي  االأفالم  امراأة خالل بع�س  اأو حتى تنكرهم يف زي  ن�صائية  الرجال الأدوار  تقم�س 

درامية معينة فر�صتها االأحداث، كما فعل مثاًل نور ال�صريف يف فيلم »املطارد« للمخرج �صمري �صيف واملاأخوذ عن 

»احلرافي�س« لنجيب حمفوظ، حيث تخفى »�صماحة« حفيد عا�صور الناجي يف مالب�س ن�صائية لي�صتطع اأن ي�صل 

اإىل زوجته يف القاهرة بعد هروبه، اأو كما فعل يف جتربة اأخرى �صريف منري خالل فيلم »هي�صترييا«) 1998( 

من اإخراج عادل اأديب و�صيناريو حممد حلمي هالل، الذي قدم دوره املركب ل�صخ�صية �صاب جامعي حتت وطاأة 

الظروف والعوز ي�صطر اأن يرتدي مالب�س فتاة ليل، لكن املو�صوع له مغزى اآخر متامًا يف االأفالم الكوميدية وال 

املمثل الذي يعرف متام  هدف له يف معظم االأحيان �صوى االإ�صحاك من خالل لعبة يتواطاأ فيها اجلمهور مع 

املعرفة اأنه رجل يتنكر يف مالب�س �صيدة، ومن خالل هذه املفارقة التي تتمحور حولها اللعبة ي�صحك اجلمهور 

كما  املك�صوفة  اخلدعة  من  االأطراف  كل  وت�صعد  اجلميع  فري�صى  واأدائه،  ممار�صته  يف  جنح  اأنه  املمثل  وي�صعر 

األعاب االأطفال الربيئة اأحيانًا اأو وفق القاعدة ال�صائعة »دعني اأخدعك.. دعني اأنخدع« حينًا.

على اأي حال، فاإن ممثالت الكوميديا التي امتالأت بهن ال�صاحة الفنية على اختالف التواريخ واملراحل ا�صتطعن 

اأن يرتكن ب�صمة وا�صحة، حتى ولو مل يحققن حلمهن كاماًل اأو مل تت�صع الدروب لهن الأكرث من املحطات التي 

�صدقي،  زينات  منيب،  ماري  مثل  م�صوارهن  يف  �صويكار  �صبقن  كثريات  لفنانات  االأ�صماء  وتتعدد  اإليها،  و�صلن 

جماالت زايد، وداد حمدي و.. اأخريات، ورمبا ولي�س من باب التع�صف، كما يقول الناقد كمل رمزي، اأن تو�صف 

�صادية باأنها من اأف�صل الفنانات االتي قدمن اأعمااًل كوميدية؛ فهي تتمتع باأ�صلوب جد مميز، ذلك اأنها توؤدي 

اأدوارها الكوميدية بطريقة بعيدة عن الهزل اأو التهريج، لكن يظل خطها االأ�صا�صي بعيد عن ت�صنيف الكوميدي 

واإن تخلله خفة الظل والروح املرحة. وهنا �صنلقي بع�س ال�صوء على ثالثة منهن كن كالوعد ال�صماوي الذي 

اأ�ص�س للممثالت الالحقات طريقًا ممهدًا لي�صري االأمر اأكرث واقعية، واملثري اأن كل واحدة منهن مل يكن طريقها 

هي �صهاًل وال كان مفرو�صًا بالورود، كل واحدة منهن عا�صت معاناتها اخلا�صة التي اختفت خلف اأعمال كوميدية 

�صكنت كالفرحة يف الوجدان ال�صعبي، ما يثري ال�صوؤال: هل ي�صنع احلزن كل هذا الوهج؟ الن�صاء اللواتي اأح�ص�صن 

باأوجاع عدة وع�صن مرارات متعاقبة، هن اللواتي �صنعن املتعة والب�صمة، ولنبداأ بالفنانة اإح�صان اجلزايريل 

)اأم اأحمد(؛ ويكن اعتبارها النموذج الذي يت�صق مع املوا�صفات ال�صكلية التقليدية ملمثلة الكوميديا، اجل�صد 

املمتليء، املالمح الطيبة و�صهلة الت�صكيل، ال�صوت املتدرج بني الطبيعي وامل�صتعار، الـ »�صتايل« ال�صعبي والتكوين 

الكلي الذي ينح ال�صعور باالألفة وخفة الظل و�صرعة البديهة، واملثري ملَْن يتتبع �صريتها اأن يجدها �صخ�صية 

قيادية، فاإح�صان اجلزايريل التي ولدت يف 25 يونيو عام 1905، هي ابنة الفنان فوزي اجلزايريل، من جيل 

رواد امل�صرح العربي، واأ�ص�س فرقته امل�صرحية مب�صاركة ابنته اإح�صان وابنه فوؤاد يف العام 1917 )توىل من�صب 

تقدمي  يف  الفرقة  لتلك  الف�صل  يرجع  الفرقة،  يف  ممثلة  تعمل  والدتهما  وكانت  لفرتة(،  ال�صينمائيني  نقيب 

عمالقة الفن وعلى راأ�صهم مو�صيقار االأجيال حممد عبدالوهاب الذي كان يغني خالل فرتات اال�صرتاحة بني 

ف�صول الروايات، عندما كان عمره 11 عاما، وكانت الفرقة تتجول يف املحافظات؛ وذات مرة ذهبت اإىل حمافظة 

جنوبية وتعر�صت ملوقف ع�صيب: )اأقيم ال�صادر على �صفة النهر، واأر�صلت دفاتر التذاكر اإىل �صكرتري املديرية 

فى  كثيفة.  جماهري  ح�صور  بدليل  التذاكر،  �صراء  على  العمد  اأجرب  ــ  يبدو  فيما  والذى  باملزيد،  طالب  الذى 
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ال�صباح، طلب فوزى اجلزايرىل بثمن التذاكر. اأخطره �صكرتري ال�صكرتري اأن النقود �صت�صله، كاملة، غدًا وفى 

اأقيمت غرزة بالقرب من ال�صادر. وقبل بدء العر�س وو�صول مدير املديرية، واملاأمور،  اليوم الثالث واالأخري، 

اأفراد الفرقة التى وقع �صاحبها فى »حي�س  داهم املخربون الغرزة. قب�صوا على املتعاطني ومن بينهم بع�س 

مفاو�صات  فبعد  االأمور،  م�صار  يعلم  وهو  الغرزة  هذه  زرع  ال�صكرتري  تعمد  لقد  وا�صحة،  املوؤامرة  بدت  بي�س«. 

جمحفة، مت االتفاق على عدم جتري�س الفرقة، فى مقابل اأن تغادر، مبالب�س العر�س، فور االنتهاء منه، مع 

عدم احلديث عن النقود.. وفعال، نفذ املطلوب، اأع�صاء الفرقة، نحو املركب، مبن فيهم والده، بعباءة »عطيل«، 

مت�صح  وهى  النوم  بقمي�س  اجلزايرىل،  اإح�صان  منظر  قلبه،  ع�صر  ما  ولكن  الق�صر..  وحرا�س  جنوده،  ومعه 

عيونها واأنفها مبنديل ديزدمونة. )8(

عرفها  حيث  ال�صريعة،  وال�صهرة  ال�صعود  طريق  لها  مهد  ما  فنية،  عائلة  يف  بن�صاأتها  اإح�صان  حالف  احلظ 

ر�صدي وبهيجة  �صماء فاطمة  والدها كفنانة واعدة ت�صطع يف  الكوميدية، قدمها  االأدوار  اجلمهور من خالل 

حافظ وعزيزة اأمري، ثم اإىل ال�صينما حني انتقلت فرقتهم امل�صرحية اإىل التمثيل يف االأفالم ال�صامتة قبل اأن 

يخطو خطوتهم االأكرب اإىل ال�صينما الناطقة، وقدموا اأول فيلم م�صري ق�صري كانت مدته ثالث دقائق با�صم 

»مدام لوريتا« يف العام 1919، اإخراج الرت�صي، بالتعاون مع األفيزي اأورفانيللي، �صاحب اأول اأ�صتوديو للت�صوير 

واالإخراج واالإنتاج واملونتاج والتحمي�س يف م�صر.

الفنية  �صخ�صيته  ا�صم  اأفندي؛  بحبح  با�صم  ا�صتهر  والذي  اجلزايريل،  فوزي  والدها  مع  �صكلت  التي  اإح�صان 

الناجحة، اأول ثنائي كوميدي يف ال�صينما امل�صرية، حيث كانت اإح�صان جت�صد دور زوجته اأم اأحمد، و�صاعدها 

اأكرب من عمرها احلقيقي، وتقبل اجلمهور  املالئم والذي كان ي�صفي عليها عمرًا  على ذلك تكوينها اجل�صدي 

اأول  منذ  جناحًا  �صويًا  وحققا  وابنته،  اأب  اأنهما  اأغلبهم  يعلم  اأن  دون  و�صينمائيًا  م�صرحيًا  الفني  الثنائي  هذا 

اإطاللة �صينمائية يف فيلم »املندوبان« )1934( من اإخراج توجو مزراحي الذي ا�صتثمر جناح التجربة االأوىل 

وقدمهما بعد ذلك يف عدة اأفالم، منها »البحار« و«الدكتور فرحات«، ثم قام والدها هو االأخر با�صتثمار ثنائي 

11 فيلم، منها ما حمل ا�صمه، ومنهم: »املعلم بحبح« )1935(، »بحبح با�صا« )1938(،  اأحمد« يف  »بحبح واأم 

كما  و.. غريهم،  الثالثة« )1941(  »الفر�صان  »البا�صمقاول« )1940(،  العمر« )1937(،  و«ليلة يف  »مربوك« 

اإخراج   )1941( الزوجات«  »م�صنع  هم:  �صينمائية،  اأعمال  ثالث  يف  والدها  بدون  مبفردها  اإح�صان  ظهرت 

حممود ذوالفقار، »لو كنت غني« )1942( تاأليف اأبو ال�صعود االإبياري واإخراج هرني بركات، وبطولة ب�صارة 

واكيم، وعبد الفتاح الق�صري، و«ابن ال�صحراء« )1942( اإخراج ابراهيم الما مع بدر الما وروحية خالد واأنور 

وجدي وحممود املليجي. 

ح�صور خا�س يف امل�صرح وال�صينما كان ينبع من تعلقها بعملية التمثيل يف حد ذاتها واآلية العمل عمومًا الذي 

ن�صاأت عليها حتى اأ�صبح الفن ي�صري يف دمها، جزء اأ�صيل من ال�صعب اأن تنف�صل عنه، بل اأنها كانت رمبا ت�صاب 

حملها  فحلت  قدمها،  وانك�صرت  امل�صرح  خ�صبة  من  وقعت  حني  مرة  ذات  حدث  كما  عنه،  ابتعدت  اإذا  بالغرية 

املمثلة ال�صاعدة اآنذاك ماري منيب لتلعب دورها اإنقاذًا للموقف فقط، واأدت ماري �صخ�صية »اأم اأحمد« بنجاح 

مل حتتمله اإح�صان التي ارتاحت ملا غادرت ماري الفرقة، وا�صتمر عطاء اإح�صان وجناحها يف م�صرية مل تدم 

طوياًل الأنها انتهت ب�صكل تراجيدي ال يتالئم مع بدايتها ورحلتها يف عامل الكوميديا؛ حيث توفيت يف الثامنة 

اأنه  لدرجة  ب�صدة،  والدها  على  وفاتها  اأثرت  وقد  مفاجئة،  �صديدة  �صحية  اأزمة  اإثر  عمرها؛  من  والثالثني 

اعتزل الفن بعد وفاتها مبا�صرة.

البلد ونزعة االأمومة، ما جعل  الذي يجمع بني روح بنت  املزيج  اإح�صان اجلزايريل معجونة بهذا  واإذا كانت 

»اأم اأحمد« بكل تركيبتها تبدو كاأنها ع�صو يف اأي بيت م�صري، مثال للكثري من ال�صيدات وخ�صو�صًا يف املجتمع 

ال�صعبي، فاإن ماري منيب ع�صو اأخر يف االأ�صر امل�صرية، لكنه الع�صو امل�صاك�س ومفتعل املعارك كما قدمته ال�صينما 

امل�صرية والرتاث ال�صعبي عمومًا، ماري منيب كانت والزالت االأيقونة ال�صهرية للحموات يف ال�صينما، هذه ال�صيدة 

التي مت�صي على مهل وهي جتر ج�صدها املمتليء بخفة ظل معجونة ب�صقاوة داخلية وخطوات تر�صم دائرتها 

اخلا�صة، بينما حتملق فيمن اأمامها وت�صحك �صحكتها العالية املتقطعة ثم تطلق اإفيهاتها االأ�صهر يف قامو�س 

الكوميديا امل�صرية والتي ت�صربت اإىل ال�صارع و�صارت عبارات �صعبية:«طوبة على طوبة خّلي العركة من�صوبة«، 

»ا�صاأليني اأنا.. اأنا اأمك ومدوباهم اثنني« و«دمك �صربات يا م�صروب« و«جاتك نيلة«.

اإىل  اأ�صرتها  انتقلت مع  العام  نهاية هذا  1905 ببريوت، ويف  العام  11 فرباير من  �صليم يف  ولدت ماري حبيب 

القاهرة، املده�س اأنها دخلت عامل الفن من بوابة الرق�س، وا�صتهرت برق�صة »الُقلل« الفخار يف مالهي رو�س 

الفرج؛ حيث كانت ت�صعها على راأ�صها بداًل من ال�صمعدانات املعروفة يف الرق�س ال�صرقي، كان ذلك وهي يف �صن 

الثانية ع�صرة من العمر بعد وفاة والدها، بداأت عملها يف امل�صرح مع فرقة فوزي اجلزايريل وتركتها بعد م�صادة 

مع ابنته اإح�صان اجلزايريل، ثم ان�صمت اإىل فرقة على الك�صار اأمني �صدقي، وبعد ذلك �صافرت اإىل االإ�صكندرية 

لتعمل يف فرقة اأمني عطا اهلل، وفى العام 1918 �صافرت ماري منيب اإىل ال�صام لتقدم عرو�صها امل�صرحية هناك، 

وكان قد ان�صم للفرقة فوزي منيب ون�صاأت بينهما ق�صة حب انتهت بالزواج ومنذ ذلك الوقت وهي مازالت حتمل 

لقبه واجنبا ولدين فوؤاد وبديع وابنة واحدة.

كانت اأول �صدمة تعي�صها ماري منيب بعد وفاة والدها هي هجر زوجها لها وزواجه من املمثلة نرج�س �صوقي 

اأثناء رحلته اإىل ال�صام مرة ثانية وانتقلت ماري من الفرقة التي كان يعمل بها زوجها، وانت�صبت اإىل فرقة 

يو�صف وهبي حيث �صاركت يف م�صرحية »بنات الريف«، واأي�صًا مل توا�صل العمل مع هذه الفرقة الأنها ال حتب 

االأدوار الرتاجيدية التي كانت �صمة من �صمات م�صرح رم�صي�س يف تلك الفرتة.

اأبعد  اإىل  معها  وان�صجمت  الريحاين  اإىل فرقة  ما حتمل من خفة  بكل  منيب  ماري  التحقت   1935 العام  ويف 

احلدود الأنها منحتها فر�صتها لتقدمي االأدوار الكوميدية التي تع�صقها واأي�صًا الرق�س والغناء، قدمت العديد 

من العرو�س مثل: »الع�صرة الطيبية«، »30 يوم يف ال�صجن«، »عري�س يف اإجازة«، »ا�صتنى بختك«، »اإال خم�صة«، 

»الن�صاء ما يعرفو�س يكذبوا«، و«اأم رتيبة«، ومن خالل م�صرح الريحاين ا�صتهرت اأي�صًا برباعتها يف جت�صيد دور 

احلماة النكدية التي برعت يف د�س الفنت بني ابنتها وزوجها اأو ابنها وزوجته فتكون هي مبثابة النار امل�صتعلة 

م�صرية  ال�صتكمال  خريي  بديع  بجوار  وقفت  الريحاين  وفاة  وبعد  اأي�صًا،  ال�صينما  على  قدمته  ما  وهو  دائمًا، 

1934 يف فيلم »ابن  اأولها عام  الريحاين وقدما �صوًيا م�صرحية »اإال خم�صة«، وقدمت ما يزيد عن مائة فيلم 

ال�صعب« اإخراج، واآخرها يف العام1969 كان«ل�صو�س لكن ظرفاء« من اإخراج وم�صاركة مع عادل اإمام، واأحمد 

مظهر ويو�صف فخر الدين.

وبعد هذه الرحلة احلافلة بالن�صال، اقرتنت ماري مرة اأخرى يف العام 1937 باملحامي فهمي عبدال�صالم زوج 
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�صقيقتها التي توفيت وتركت لها اأوالدها وقامت برتبية اأوالد اأختها، كما ا�صهرت اإ�صالمها يف ذلك العام واأ�صبحت 

اأمينة عبدال�صالم، بداأ املر�س يداهم ج�صد مارى منيب بينما كانت توؤدى دورًا يف م�صرحية »اإبلي�س«، وتوفيت 

فى امل�صت�صفى عام 1969.

مدينة  من  املرة  هذه  جاءت  لكنها  الكوميديا،  جنمات  اإىل  وان�صمت  الرق�س  �صاالت  تركت  اأخرى  راق�صة 

اال�صماعيلية، اإنها زينات �صدقي اأو زينب حممد �صعد التي غري القدر م�صار حياتها بلقاء ال�صدفة الذي جمعها 

بالفنان الكبري �صليمان جنيب وكان حينذاك وكيل جمعية اأن�صار التمثيل للم�صرح وال�صينما والذي انتبه اإىل 

يف  اأ�صا�صيًا  ع�صوًا  �صارت  حتى  ثانوية  اأدوار  ا�صتغلت  حيث  الريحاين،  فرقة  اإىل  لتن�صم  و�صاعدها  موهبتها 

الفرقة، ومنها اكت�صفتها ال�صينما وانتقلت اإليها يف فيلم »وراء ال�صتار« )1937( من اإخراج كمال �صليم، ليكون 

اأن  اإىل  الذي بداأته كممثلة م�صاعدة عابرة وتقريبًا غري مرئية  ال�صينمائي  150 فيلمًا هي ر�صيدها  باكورة 

انتبه اإليه �صناع ال�صينما كموهبة هادرة فا�صتعانوا بها يف مرحلة اخلم�صينيات من القرن املا�صي �صمن احلركة 

زينات  موهبة  تكن  مل  قائاًل:«  غريب  اأ�صرف  والناقد  الكاتب  عنه  عرب  ما  وهو  اجلديدة،  الكوميدية  الفنية 

�صدقي وحدها هي التي �صنعت جمدها الفني، اإذ ت�صافرت عوامل اأخرى �صاهمت يف تكري�س هذا النجاح، اأهمها 

بروز الطبقة املتو�صطة مع توايل �صنوات اخلم�صينيات والتي اأ�صبحت ت�صكل الن�صبة الغالبة من جمهور ال�صينما 

اأن �صنوات اخلم�صينيات  الثانية والثالثة يف معظم املحافظات، ف�صاًل عن  انت�صار دور عر�س الدرجتني  يف ظل 

كانت بال �صك �صنوات الكوميديا على �صا�صة ال�صينما بعد اأن اأ�صبح جنومها جزًء اأ�صا�صيًا من التوليفة الناجحة 

الأي فيلم، وهذا يف�س ملاذا �صهدت تلك االأعوام �صعود جنم ا�صماعيل يا�صني وعبد الفتاح الق�صري وماري منيب 

– على الرغم من اأن جميعهم بداأوا م�صوارهم  – ب�صيء من التجاوز  وعبد ال�صالم النابل�صي وا�صتيفان رو�صتي 

اأنها قدمت يف هذا  اإىل  االإ�صارة  ال�صينمائي قبل اخلم�صينيات بكثري، ومع هوؤالء �صعدت زينات �صدقي، يكفي 

تلك  نتاج  من  كانت  ا�صمها  التي  خلدت  املهمة  عالماتها  واأن  ال�صينمائي،  ر�صيدها  ثلثي  من  اأكرث  وحده  العقد 

ال�صنوات، ومما زاد من حظوظ زينات �صدقي يف هذه الفرتة اأنها مل تكن فقط جزًء من التوليفة الكوميدية 

الكا�صحة، واإمنا ا�صتعان بها املخرجون للتخفيف من قتامة امليلودرامات التي كانت �صائدة هي االأخرى. )9(

عملت زينات �صدقي مع جمموعة من كبار املخرجني اأمثال فطني عبد الوهاب ونيازي م�صطفى وحلمي حليم 

وعز الدين ذو الفقار، و�صاركت يف الكثري من االأفالم الكوميديا التي تعد من كال�صيكيات الكوميديا يف ال�صينما 

اخل�صراء«  و«العتبة  املجانني«  م�صت�صفى  يف  يا�صني  و«ا�صماعيل  حميدو«  و«ابن  حنفي«  »االآن�صة  مثل  امل�صرية 

اجتماعية  رومان�صية  اأفالم  يف  املبهج  اجلانب  وكانت  يا�صني،  ا�صماعيل  مع  قدمتها  التي  االأفالم  من  والعديد 

مثل »اأيامنا احللوة« و«القلب له اأحكام« و«دهب« و«معبودة اجلماهري«.. غريها، بل واأ�صبحت �صخ�صية »�صنية 

ترتر« يف فيلم »�صارع احلب« هي ال�صخ�صية املحببة جماهرييًا واجلالبة لل�صحك حتى تكاد تكون الوجه االأخر 

واللفظي  احلركي  واأدائها  اإطاللتها  مبجرد  القلب  اإىل  يت�صلل  عفويًا  ح�صورًا  امتلكت  التي  الكوميديانة  لهذه 

وحيلتها يف ا�صتخدام عينيها كجزء من االأداء العام، وطريقتها يف اختيارها للمالب�س وارتدائها ب�صكل الذي 

التفا�صيل  تلك  بني(،  )كتاكيتو  مثااًل  ال�صغرية  بالكتاكيت  تزينها  التي  القبعة  هّلة،  اأول  من  ال�صحك  يفجر 

التي تخت�صر كل التنظري النقدي يف تعبري واحد هي »ر�صة الع�صل«، وكانت زينات �صدقي هي هذه الر�صة من 

الع�صل التي منحت مذاقًا خا�صًا من خفة الدم امل�صري؛ ورمبا هذا الذي �صجع خمرج مثل فطني عبد الوهاب 

بكل خربته الطويلة اأن ينحها البطولة الوحيدة التي تقلدتها يف فيلم »حالق ال�صيدات« )1960( اأمام عبد 

ال�صالم النابل�صي الذي كان دوره يف هذا الفيلم هو اأي�صًا بطولته املطلقة الوحيدة والتي مل تتكرر الأي منهما، 

وجراأة هذه اخلطوة �صبقتها جراأة اأخرى يف العام 1956 حني �صاركت ا�صماعيل يا�صني وحتية كاريوكا بطولة 

اأي  الكوميدي، وعلى  ال�صيفي والذي قدمت فيه دورًا خارج االإطار  الع�صمة« مع املخرج ح�صن  فيلم »�صاحبة 

حال فقد ا�صتمر �صعود زينات �صدقي يف اأدوارها ال�صينمائية اإىل اأن توقف تقريبًا يف العام 1975 بعد دور »اأم 

اأي�صًا  ابراهيم« الذي قدمته يف فيلمها االأخري »بنت ا�صمها حممود« من اإخراج نيازي م�صطفى، وكان من اأخر 

ال�صت علية املغنواتية يف فيلم »ال�صريك« )1968( من اإخراج عاطف �صامل، و«ال�صراب« ) 1970( اإخراج اأنور 

ال�صناوي، ثم انزوت عنها االأ�صواء حتى رحيلها يف مار�س 1978.

املحاوالت  اأن هذه  اإال  القدامى يف م�صر كانت مهمة و�صرورية؛  الكوميديا  نعترب حماوالت اجلهد ملمثالت  قد 

وكما اتفقنا من قبل مل ت�صتطع التفاو�س مع امل�صهد العام الذي ي�صتحوذ عليه الرجال ليجاورهن على القمة، 

حتى جاءت �صويكار يف ظرف تاريخي خمتلف؛ كما اأ�صلفنا، وك�صرت القاعدة الوهمية باأن الكوميديا للرجال 

اأما املراأة فهي جمرد »�صنيدة » تقف اإىل جواره  اأدوار البطولة يحتكرها النجم »الرجل« مبفرده،  فقط واأن 

وتف�صح له مكانًا وا�صعًا على خ�صبة امل�صرح اأو اأمام الكامريا، هي اأ�صبه بـ«زجاجة مياه غازية » يتجرعها الرجل 

ثم ينتهي االأمر ...!! واملثري اأن هذا مل يكن ليحدث لوال الرجال الذين �صاندوها ومنحوها »�صك النجومية« من 

اأول اإطاللة: عبد الوارث ع�صر وال�صيد بدير وعبد املنعم مدبويل و.. فوؤاد املهند�س، ال اأ�صتطيع اأن اأراهن اإذا 

ما كانت �صناعة جنومية �صويكار مق�صودة، اأو اأن احلظ وحده هو الذي حالفها؛ فاالأمر مل يكن مدرو�صًا كخطة 

فتطلق  الع�صرينيات،  منت�صف  يف  تقريبًا  بداأته  والذي  تاريخها  مدار  على  مثاًل  هوليوود  تفعل  كما  مدرو�صة 

جنومًا وفق رغبات اجتماعية معينة اأو لتغطية حدث �صيا�صي ما اأو الإخماد غ�صب م�صتعل وغريها من اأ�صباب 

وحيل يف �صناعة النجم ما بني حقيقة موهبته وقناع النجومية االآ�صر الذي يرتديه، ثم اأن ال�صينما امل�صرية 

وحتديدًا يف هذا الوقت مل تكن تتعامل بنظام �صناعة النجوم على طريقة هوليوود االحرتافية، حيث مار�صت 

امل�صرية  ال�صينما  كانت  واإذا  النجم،  �صورة  اخرتعت  هوليوود  النجوم،  اأ�صاطري  تكري�س  يف  �صحرها  ال�صينما 

التزمت طوال عمرها بالعمل وفق املقايي�س التقليدية التي و�صعتها هوليوود يف اختيار النجوم وموا�صفاتهم، 

فالتجربة امل�صرية اإما ع�صوائية اأو فردية بحيث ال يكن اعتبارها �صناعة قائمة وفق قواعد ثابتة اأو را�صخة، 

فال�صدفة قد ت�صنع جنمًا اليوم ليموت غدًا الأنه مل يجد الرعاية الالزمة يف رحلة �صعوده، وتكون ب�صرعة ال 

ي�صاهيها �صوى �صرعة بزوغه املفاجئ، وحماوالت �صناعة النجم يف م�صر، على قدر ع�صوائيتها، مل يتعامل معها 

ب�صورة �صحيحة �صوى تقريبًا اثنني من الرواد هما »اأنور وجدي« الذي ا�صتطاع اأن يعيد البهاء لنجومية ليلى 

مراد ويقدمها عرب العديد من االأفالم التي اأخرجها واأنتجها و�صنع دعايتها بنف�صه، فقد كان بارعًا يف الدعاية 

واالإعالن، وهذا ما فعله مع الطفلة فريوز التي �صنع منها جنمة ا�صتثنائية يف �صماء ال�صينما امل�صرية، و«رم�صي�س 

لبنى  مثل  جنومها  اأملع  من  كبرية  جمموعة  امل�صرية  لل�صينما  قدم  الأنه  النجوم«،  »�صانع  بـ  لقب  الذي  جنيب« 

عبدالعزيز ونادية لطفي وليلى طاهر وجنالء فتحي و�صفية العمري ونور ال�صريف وحممود يا�صني وحممود 

عبدالعزيز وح�صني فهمي و�صواهم ، ورمبا وحده عادل اإمام يف تاريخ ال�صينما امل�صرية ا�صتطاع اأن يّكون موؤ�ص�صة 

اأن يحول نف�صه من جمرد جنم كوميدي اإىل »�صوبر  ي�صنع من خاللها جنوميته، مبعاونة االإعالم، فتمكن من 
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�صتار« حتيطه هالة يفتقدها الكثريون، فقوة ح�صوره و�صحر �صخ�صيته جعلت له »كاريزما« متيزه عن االآخرين 

الواقع من خالل فعل  املحبطة يف  فهو يحقق رغباتها  اأعماله مالذًا الأحالمها،  ودفعت اجلماهري الأن جتد يف 

اإيهامي اأو تخيلي على ال�صا�صة.

ببع�س  وال�صماح  الزمني  التغري  اإطار  �صائبة يف  كانت  ذاتها  �صويكار وتقديها هي يف حد  اكت�صاف  لكن فكرة   

الديقراطية لظهور ا�صم جديد يف م�صاحة مكتملة، وخ�صو�صًا اإذا كان هذا اال�صم ن�صائيًا؛ فهذا فعل اإيجابي 

يف حد ذاته، ورمبا كان جمال �صويكار وتاأ�صرية دخولها اإىل فن التمثيل يف البداية، لكن هذا اجلمال مل يتم 

انخرطت  واإمنا  املمثل،  ح�صاب  على  للنجم  للت�صويق  الو�صيلة  هو  يكون  ما  عادة  اأ�صا�صي  كعن�صر  معه  التعامل 

�صويكار يف العملية التمثيلية �صكاًل وم�صمونًا، وبالتدرج يف �صعودها الفني برز اجلزء املوهوب فيها، واإذا كان 

يف  ممثل  الأي  ي�صبق  مل  »اإنه  النجم:  اأ�صطورة  كتابه  مقدمة  يف  يقول  موران  اإدجار  الفرن�صي  االجتماع  عامل 

امل�صرح اأن كان جنمًا اإىل هذا احلد، فال�صينما فقط هي التي اخرتعت النجم و�صلطت عليه ال�صوء«. )10(  فاإن 

الوقوع يف  الوقت من  لتوؤكدها وجنت �صويكار ذاتها مع  ال�صينما  امل�صرح؛ بينما جاءت  جنومية �صويكار �صنعها 

�صرك النمطية، ولعلها جنت اأي�صًا من اأن تكون هي ال�صلعة االأوىل التي تبيعها ال�صينما للمتفرجني.

 النجمة

اإنتظارها  وبني  اأخر  اإىل  فيلم  من  تكرب  متتالية  �صغرية  واأدوار  النجاح  يف  رغبتها  بني  م�صدود  رقيق  وتر  على 

وترقبها مل�صتقبلها، كانت �صويكار تتحرك كطيف من ال�صوء واخليال يقي�س امل�صافات يف االأفق البعيد، هي مل 

طريق  اإىل  دفعتها  التي  كتلك  جميلة  غام�صة  كمفارقة  واإمنا  امل�صري  حتدد  كخطوة  بامل�صتقبل  م�صغولة  تكن 

التمثيل وهي مل تخطط لذلك اأبدًا ومل ت�صع اإليه، هي فقط كانت حتتكم الإرادتها الواعية وجت�صد �صخ�صية 

تلو االأخرى حتى اأ�صبح لديها تراكمًا ما اأدخلها اإىل عامل اأخر �صاحر كان مفتاح جنوميتها، هو عامل امل�صرح 

الذي اأعطاها وهج االإطاللة البغتة ومهارة العبور من حمطة اإىل الثانية يف طريق الرحلة الكربى واالأحالم 

املتعددة واملتجددة وكاأنها حتفظ تفا�صيل اخلريطة مع �صريكها الداعم فوؤاد املهند�س.

ينتج  م�صرحية  فرق  اإن�صاء  فكرة  ازدهرت  ال�صتينيات،  اأوائل  يف  امل�صري  التليفزيون  بث  انطالق  مع  تواكبًا 

التليفزيون عرو�صها ويقدمها على �صا�صته جلمهور عري�س، كو�صيلة من الت�صلل الناعم لفن امل�صرح وا�صتدراج 

امل�صاهد املنزيل اإىل ف�صائه؛ اأماًل يف اإحداث تغيري يف الرتكيبة الثقافية والفنية وحتى االجتماعية للمواطن يف 

هذه املرحلة لتتالئم مع مالمح ع�صر جديد كانت تندلع فيه االأحالم الكربى والرغبة يف خما�س جمتمع يخفق 

باإن�صانيته، وكان ا�صم فوؤاد املهند�س من االأ�صماء التي ر�صحت بقوة للعمل �صمن هذه الفرق امل�صرحية، وهو الذي 

حقق حينذاك خطوات متتالية جنح من خاللها يف نق�س ا�صمه على م�صاحة بي�صاء ات�صعت لنجاحاته املتتالية، 

باأدوار م�صرحية متفرقة حققت له الوم�صة االأوىل ثم بريقه اخلا�س يف برنامج »وراء ال�صتار«، الذي �صاركته 

تقديه الراحلة �صناء جميل، وهو من اأوائل الربامج االجتماعية الفنية التي حتدثت عن كوالي�س ما يحدث 

يف امل�صرح، وفرق التليفزيون و�صل عددها اإىل 7 فرق م�صرحية، كل فرقة اأ�صرف عليها خمرج خمتلف، واإحداها 

حممد  القدير  االإذاعي  مع   العمل  يف  املهند�س  مع  ا�صرتك  الذي  مدبويل  املنعم  عبد  املخرج  ن�صيب  من  كانت 

حممود �صعبان املعروف بـ«بابا �صارو« �صمن برناجمه االإذاعي ال�صهري الذي كان يحمل نف�س اال�صم، ما اأ�صهم يف 

اكت�صافه مل�صاحات االبداع عند املهند�س؛ اإ�صافة اإىل تقاربهما يف العمر الذي �صنع بينهما م�صاحات من التفاهم 

اأدت اإىل �صداقة كبرية كانت نواة مل�صروع فني كبري جمع بينهما، وكان اأول الغيث م�صرحية »ال�صكرتري الفني«؛ 

تلك امل�صرحية التي ن�صبت يف البداية للفنان جنيب الريحاين وهو اأول من قدمها قبل اأن يختارها عبد املنعم 

مدبويل لتكون اأول عرو�صه �صمن م�صروع م�صرح التليفزيون، ور�صح ب�صفته كمخرج الفنان ال�صيد بدير ليقوم 

ببطولتها، وكان بدير حينذاك من جنوم امل�صرح الكبار، واقرتح  على مدبويل اأن ت�صاركه البطولة موهبة �صابة 

هي �صويكار، التي بداأت بالفعل بروفات العر�س امل�صرحي اأمام ال�صيد بدير الذي قرر فجاأة االعتذار عن العمل 

العر�س، فوجد مدبويل نف�صه يف موقف  ل�صفر مفاجيء يف نف�س توقيت  وقبل موعد االفتتاح بفرتة وجيزة 

ال ُيح�صد عليه حتى اأنقذه �صديقه فوؤاد املهند�س الذي حل بدياًل على الفور لل�صيد بدير، وهي الفر�صة التي 

جاءت كاأمنا تكمل توا�صل العالقة بني املهند�س واأ�صتاذه جنيب الريحاين، وهي العالقة التي بداأت باإعجاب 

عادي بني تلميذ �صغري يف املدر�صة وجنم كبري افتنت به من خالل م�صاهدة اأفالمه اإىل اأن �صاهده الأول مرة على 

خ�صبة امل�صرح، برفقة اأحد اأ�صدقائه وبتذكرة واحدة دخلوا امل�صرح وجل�صا على مقعد واحد، حيث ركز فوؤاد 

يركز يف اأداء الريحاين وحركته على امل�صرح ، وظل الأيام تالية �صاردًا اإىل اأن اتخذ قراره ب�صرورة درا�صة فن 
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التمثيل، و�صارك يف عرو�س على م�صرح اجلامعة بينما راح يرتاد م�صرح الريحاين بانتظام، حتى  ا�صتهر بني 

اأفراد امل�صرح »بالتلميذ العا�صق«، بل كان الريحاين ي�صاأل م�صاعديه عنه اإذا غاب يومًا: »فني التلميذ ماحد�س 

ملحه النهارده؟«.. ال اأجد مربرًا وا�صحًا لتعلق التلميذ ال�صغري وال�صبي املراهق بالريحاين وولعه باأعماله الفنية 

بهذه الدرجة، اإال اأنه راأى فيها طاقة نور تك�صف له م�صتقبله الذي يرغبه، وهذا اأمر مثري خ�صو�صًا واأن فوؤاد 

ال�صغري هو ابن الطبقة التي ال تعرتف بالفن عماًل، على الرغم من اأن والده زكي املهند�س عامِلٌ لغوٌي ومثقٌف 

رفيع امل�صتوى، و�صقيقته �صفية اإذاعية ناجحة، لكن االبن كان له اختياره االأخر الذي جعله يتبع الريحاين 

حتى حتقق مراده والزمه ملدة عامني كظله وتدرب على مفردات العمل الفني وتقنياته وجمالياته، وارتبط 

فوؤاد باأ�صتاذه، ومن جانبه اأحبه الريحاين ب�صدة حتى اأنه يف النهاية منحه دورًا يف م�صرحيته اجلديدة، لكن 

املوت ح�صم االأمر ورحل الريحاين فجاأة قبل اأن يفتح باب االحرتاف لتلميذه العا�صق.

عبد  مع  طويلة  وفنية  حياتية  م�صرية  د�صنت  والتي  الفني«  »ال�صكرتري  يف  اأ�صتاذه  حمل  نف�صه  يجد  به  واإذا 

خمتلفًا  �صيئًا  ب�صحبته  »كنت  قائاًل:  مرة  ذات  املهند�س  و�صفه  ما  وهو  قرن،  ربع  بنحو  ُتقدر  مدبويل   املنعم 

متامًا عّما كنت عليه قبل لقائنا«، وكان مدبويل وم�صرحيته »ال�صكرتري الفني« اإ�صارة البدء االأوىل يف تكوين 

الثنائي الفني )املهند�س / �صويكار(، قال املهند�س:« مل اأكن اأتخّيل اأنها من املمكن اأن تكون ممثلة كوميدية على 

االإطالق، فعندما ر�ّصحها مدبويل للعمل اأمامي، اأبديت له ده�صتي ال�صديدة، مع اأين كنت اأرغب يف روؤيتها والعمل 

معها، لقد ت�صّبب تر�صيح مدبويل لها بهذا ال�صكل يف قلب حياتي وحياتها راأ�صًا على عقب«.

بذل املهند�س جهدًا كبريًا يف م�صرحية »ال�صكرتري الفني« ما بني ا�صتح�صار روح الريحاين وبني حماولته �صياغة 

�صخ�صية متيزه، وهو يتذكر ن�صيحة الريحاين له ذات يوم:« اأنا اأثق متامًا بقدراتك وموهبتك، ومقتنع باأنك 

�صتكون خليفتي. لكن، يجب اأن تكون لك �صخ�صيتك امل�صتقّلة واأداوؤك املختلف.. ال تتبعني«، �صارك يف امل�صرحية 

الذي كان يف بداياته والفنانة مديحة  ال�صعدين  اإ�صماعيل و�صالح  �صعراوي، جمال  الوارث ع�صر، نظيم  عبد 

حمدي، كما �صارك بها اأي�صا الفنان عبد املنعم مدبويل ممثاًل اإىل جانب عمله باالإخراج، و�صويكار بطلة اأمامه 

ملاحة و�صريعة البديهة وجمالها ذكي وملهم وهو ال يناديها �صوى بـ«الهامن«، يقول فوؤاد املهند�س عن تلك الفرتة: 

»كانت �صويكار فتاة جميلة، ور�صيقة وهادئة جدًا، ويف حالها دائمًا، ما اعتربه البع�س غمو�صًا، فبمجرد انتهائها 

من الربوفات اأو عملها بالعر�س امل�صرحي كانت تغادر ملنزلها مبا�صرة، باخت�صار مل ت�صمح الأحد باأن يتقرب منها، 

وهو ما زاد من اهتمامي بها لكونها ت�صبهني يف هذه ال�صفة، فاأنا اأي�صا كنت اأغادر امل�صرح ملنزيل فور انتهائي من 

العمل، فلم يكن لديَّ �صلة فنية بعينها اأحر�س على م�صاحبتهم يف جل�صات �صمر بعيدًا عن العمل، �صحيح كانت 

عالقتي باجلميع ودودة، ولكني يف النهاية كائن منزيل جدًا«. )11(

ا�صتطاع  ا�صمه؛ حتى  واأ�صهمت يف جناحه وذيوع  ل�صمري خفاجي  اأي�صًا  انطالق كبرية  الفرتة نقطة  كانت هذه 

الحقًا اأن يوؤ�ص�س فرقة »الفنانني املتحدين« عام 1966 اقت�صر على تقدمي ن�صو�صه من خالل هذه الفرقة فقط، 

فقدم من اإعداده واقتبا�صه باال�صرتاك مع بهجت قمر: اأنا وهو و�صموه ، حواء ال�صاعة 12 عام 1966، �صيدتي 

اجلميلة، اإنها حقًا عائلة حمرتمة عام 1977 و.. غريها. و«فرقة الفنانني املتحدين‹‹، كانت االنطالقة االأكرب 

لـ‹‹مدبويل‹‹ يف عامل االإخراج والتمثيل امل�صرحي، وهي املدر�صة التي تخرج فيها عباقرة ال�صحك والكوميديا 

الراقية على مدار اأكرث من ن�صف قرن بعد انطالقتهم يف ›‹�صاعة لقلبك‹‹، وذلك قبل اأن ينف�صل عنها ويوؤ�ص�س 

فرقة ›‹املدبوليزم‹‹ يف 1975.

اإذن، دخلت �صويكار الفن يف مرحلة انتقالية ثرية ومهمة مع فوؤاد املهند�س و�صنعا �صويًا رافدًا مهمًا يف الفن 

الكوميدي امل�صري والعربي عمومًا، �صعدا عربه اإىل القمة دون اأي خروج عن الن�س، تقول �صويكار:« قد يكون 

امل�صرح مغريًا وحمر�صًا للممثل كي يخرج عن الن�س، لكني مل اأفعل ذلك ال على امل�صرح وال يف حياتي ال�صخ�صية، 

اأن  راأيي من يفعل ذلك ليحاول  الن�س، ففي  اإىل اخلروج عن  املهند�س، مل نكن بحاجة  وكذلك مل يفعل فوؤاد 

ي�صحك اجلمهور، فهو لديه ن�س �صعيف، ولكن اأعمايل مع االأ�صتاذ فوؤاد املهند�س كانت من القوة لتجعلها ن�صو�صًا 

مازالت  �صويكار  لنمالأها«..  �صعف  نقاط  هناك  يكن  ومل  اأعمالنا،  وجنحت  بالن�س  التزمنا  وبالتايل  مقد�صة، 

تلتزم الن�س وال تتحدث عن املهند�س اإال وي�صبق ا�صمه »االأ�صتاذ«، و�صر جناحهما كان االحرتام املتبادل لي�س 

بينهما فقط كفناين يت�صاركا العر�س امل�صرحي واإمنا مع جمهورهما الذي مل ينك�صر رهانه على جنميه وكان 

فنية  تقنيات  من  االأداء وغريها  اأو طرق  املطروحة  ومو�صوعاتها  الكوميديا  دائمًا االختالف يف  منه  ينتظر 

عملت على تخ�صيب الوعي الثقايف واملخيلة االإبداعية، وعند هذا احلد جند �صويكار مع املهند�س قد �صطرت 

ف�صاًل كاماًل يف �صناعة ال�صحكة اجلميلة والكوميديا احلقيقية يف امل�صرح وال�صينما معًا، وهذا اأمر يكاد يكون 

على النقي�س من الفراغ الذي تعانيه �صاحة هذا الفن حاليًا والتي خلت من اأ�صول ال�صحك وقواعده املرتكزة، 

وهو ما تالفاها الثنائي املهند�س / �صويكار، الثنائي الذي اعتمد على احلركة والنطق واأ�صلوب الكالم واختيار 

متنوعة  معان  متعاقبة  اأجيال  وجدان  يف  وغر�س  و�صّوي،  �صليم  كوميدي  بَنَف�س  معاجلتها  وكيفية  املوا�صيع 

للبهجة واملتعة، وهذا ا�صتلزم الكثري من اجلهد والتدريب يف الكوالي�س والرتكيز على خ�صبة امل�صرح، بخالف ما 

�صبق اأن ذكرناه من حماوالت التجديد؛ كانت هناك م�صاِع اأخرى البتكار طرق لتقدمي ال�صخ�صية الكوميدية 

مهدت لتفردهما وقدرتهما �صويًا على التاأثري يف امل�صاهد من خالل تالحم عدد من املقومات، تاأت يف مقدمتها 

املوهبة ثم الذكاء يف �صناعة ال�صحك؛ وال�صحك هنا يف حد ذاته هدف عظيم، لكن يبقى كيف تتم �صناعته.. 

   ا�صتطاع هذا الثنائي الالفت اأن يفعال ذلك اعتمادًا على االأداء احلركي يف املقام االأول؛ وبراعة قوية يف تطويع 

يف  التقليدية  الكل�صيهات  من  والتحرر  والتعبري  النطق  طريقة  ويف  املج�صدة  ال�صخ�صية  مع  واالن�صهار  اجل�صد 

تركيبها ال�صكلي، ولعل هذا التطوير كان يتكون من م�صرحية اإىل اأخرى وال �صيء ي�صبهه، بداية من »ال�صكرتري 

واإنت فني«  و«اأنا فني  اأنا وهو وهي«  بـ«  مرورًا  توباز«،  »م�صيو  الفرن�صية  امل�صرحية  رواية  املقتب�صة عن  الفني« 

»اإنها حقًا عائلة حمرتمة« و«روحية اتخطفت« وغريها من  اإىل  12« وو�صواًل  ال�صاعة  و«حالة حب« و«حواء 

اجلميلة«  »�صيدتي  اأما  ال�صعبي،  والوجدان  الكوميدي  امل�صرح  خريطة  يف  اخلا�صة  حالتها  ر�صخت  م�صرحيات 

بنت  �صدفة  �صخ�صية  يف  هنا  �صويكار  فحلت  �صو،  برنارد  االجنليزي  للكاتب  )بجماليون(  رواية  عن  املاأخوذة 

بع�ص�صي التي تفانت يف جت�صيدها لتطالع جمهورها مبوهبة وح�صية ال �صد وال رد لها، وهو ما ت�صري اإليه الكاتبة 

والناقدة  امل�صرحية ماي�صة زكي يف مقالها ب�صحيفة االأهايل، حيث راأت اأن اأداء �صويكار ل�صخ�صية �صدفة بنت 

يف  الت�صرد  عن  كناية  ج�صدها  يتبعرث  وقالت:«  وال�صوتية،  احلركية  باخلطة  التزامه  ب�صبب  جنح  بع�ص�صي 

در�س بليغ للغة اجل�صد على امل�صرح، وتربع يف نقل احلارة عرب احلركة وال�صوت اإىل بيت املعلم، لكن اإمكانياتها 

الال حمدودة يف اللعب باجل�صد وال�صوت وما ينطوي عليه من ح�س �صاخر وهزيل يجعل من اإطاللتها االأخرية 

ر�صيقة، جميلة، وراقية يف ردائها االأبي�س كان هذا هو االأ�صل وما �صبق ما كان اإال ق�صرة اأو قناع فاخر، اأو كان 



22

23

هذا االإتيكيت اأو رحلة التهذيب و�صيلة للك�صف عن جمال روح كامن واأ�صيل ... تفانت �صويكار يف ال�صخ�صية 

التي ا�صتلزمت الكثري جمهودًا بدنيًا �صاقًا، واجتاحتها الن�صوة يف االأداء، فاأذكت ن�صوة املتفرج يف املتابعة«.

الدم  ال�صارخ وخفة  الذي يجمع اجلمال االأنثوي  التغيري الطموح، جاءت �صويكار بتكوينها اخلا�س  وفق هذا 

والذكاء لتكون هي النموذج وال�صريك الذي ال بديل له لفوؤاد املهند�س عرب جتربته الفارقة يف ال�صينما، حدث 

هذا االنتقال بالتوازي مع عملهما الذي مل ينقطع يف امل�صرح، بل كانت ال�صينما ا�صتثمارًا لنجاحهما امل�صرحي 

وذهبا اإليها بنف�س املقومات التي تخ�صهما و�صاعدتهما على اقتنا�س م�صاحة مهمة للكوميديا وال�صحك كمحور 

فاعل يف العمل الب�صري، االأداء احلركي العفوي واملتحرر من �صروط خ�صبة امل�صرح ولغته املبا�صرة والتالقي 

املبا�صر مع اجلمهور، فاأمام الكامريا الو�صع خمتلف وفر�س التاأمل اأكرث ح�صورًا؛ هذا غري النموذج احلر الذي 

قدمه املهند�س مع �صريكته دون اأن يرثا اأ�صكااًل اأو مفاهيمًا بالية يف فن التمثيل، وهو ما عرب عنه املهند�س يف 

حوار �صحفي ن�صرته جملة »اجلزيرة« يف عددها ال�صادر يف الثاين والع�صرين من يونيو 2004: » كان قدري اأنني 

ظهرت يف وقت كان فيه عمالقة الكوميديا يعتمدون على اإيفيه �صكلي اأو ملمح خارجي ينتزعون به �صحكات 

اجلمهور، اأدركت اأنا من البداية اأنني ال اأملك فم اإ�صماعيل يا�صني وال �صحكة ح�صن فايق وال َحَول عبد الفتاح 

فانطلقت من تركيبة  ال�صفوف،  اأتقّدم  اأن  اأعوام قبل  لنحو ع�صرة  الظروف، احتجت  وب�صبب هذه  الق�صري. 

ثقافية وعقلية مغايرة من خالل الن�صاأة االأوىل يل، وقّررت اأن اأكون لونًا خمتلفًا، تقّبله اجلمهور مبرور الوقت، 

كان هذا من ح�صن حظي يف التحليل االأخري«.)12( ونف�س الكالم بالتاأكيد ينطبق على �صويكار و�صبق اأن اأ�صرنا 

اإىل اأنها جتاوزت كل املقايي�س القدية للجمال، لتكون الكوميديانة احل�صناء؛ بل و�صارخة احُل�صن التي تتوغل 

اأطلت على  اأي�صًا ون�صيبها الكبري من النجومية منذ  يف جمال الكوميديا وتتغّول كممثلة ح�صلت على مكانتها 

ال�صا�صة الكبرية يف جتربتها ال�صينمائية اخلا�صة مع فوؤاد املهند�س الذي تزوجته اأثناء عملهما يف م�صرحية » 

اأنا وهو وهي«، يف م�صهد جميل ي�صتدعي كل التاأمالت الرومان�صية، ملا فيه من اأداء يجمع بني اأنوثة وروح �صويكار 

اخلفيفة على امل�صرح، وتفا�صيل خفية بداأت تظهر رويدًا لتك�صف عما جمع بينها وبني �صريكها فوؤاد، وكاأنه كان 

البد اأن يخرج املهند�س عن الن�س، وهو امللتزم و�صديد احلر�س على عمله، ليقول مبنتهى العفوية: »تتجوزيني 

يا ب�صكويتة«، ليتم تخليد هذه اللحظة بكل تلقائيتها وتوثيقها اأمام جمهورهما العري�س.

ت�صهد م�صرحية »اأنا وهو وهي« اإنطالق م�صريتهما الزوجية، كما كانت اأي�صًا هذه امل�صرحية هي بداية م�صوارهما 

ال�صينمائي مع املخرج فطني عبد الوهاب يف العام 1964 بفيلم حمل نف�س العنوان والق�صة ومهد لهما امل�صرية 

اجلديدة بنجاح الفت ا�صتثمره املنتجون بال ت�صييع للوقت، فتعددت االأفالم حتى اأن املخرج فطني عبد الوهاب 

مل ي�صتطع �صربًا وقدم فيلمهما الثاين على الفور، فكان »اعرتافات زوج«، وبهذه الطريقة ا�صتمرت �صويكار يف 

اأدوار البطولة املطلقة يف ال�صينما اأمام فوؤاد املهند�س وقدما �صويًا ر�صيدًا كبريًا من اأفالم الكوميديا ت�صمن 26 

اأنور وجدي،  فيلمًا تقريبًا، لي�صبحا من ثنائيات ال�صينما امل�صرية ال�صهرية كما جنمتها املف�صلة ليلى مراد مع 

و�صادية مع كمال ال�صناوي يف مرحلة و�صالح ذو الفقار يف مرحلة اأخرى، وفريد �صوقي مع هدى �صلطان، واإن 

كانت ثنائي �صويكار واملهند�س هما االأكرث اإنتاجًا من حيث عدد االأفالم، كما اأن �صويكار �صارت جنمة جاذبة 

ال�صاهق  فجمالها  املرحلة،  هذه  يف  امل�صرية  ال�صينما  جنمات  �صكل  عن  خمتلفة  مقايي�صًا  حتمل  الأنها  لالأنظار 

واأنوثتها اجلريئة هي لي�صت فقط خارج اإطار ممثلة الكوميديا واإمنا اأي�صًا هي كانت ال ت�صبه منوذج النجمة 

اله�صة، ذات البنية ال�صعيفة، املنزوية، وهو تقريبًا امللمح الذي ا�صتغله �صناع اأفالمها ودارت حوله اأغلب ق�ص�صها 

تاأخذنا اإىل احل�صناء �صديدة ال�صحر والوهج التي يرتبط بها هذا الرجل الطيب الذي يدور يف مدارها وياأتن�س 

املفارقات  العديد من  بعد  النهاية  اإىل  فيما هي حتركه بنظرة عني، وحبه اجلارف يجعله ي�صمد  بح�صورها 

1964 وحتى  منذ عام  والتي قدمت  اأفالمهما  اأ�صهر  ومن  ال�صكلي،  التباين  الناجتة غالبًا عن هذا  الكوميدية 

منت�صف ال�صبعينيات تقريبًا : هارب من الزواج 1964 من اإخراج ح�صن ال�صيفي، اقتلني من ف�صلك 1965 من 

اإخراج ح�صن ال�صيفي اأي�صًا، اإجازة بالعافية 1966 من اإخراج جندي حافظ،، اأخطر رجل يف العامل 1967 من 

اإخراج نيازي م�صطفى، الراجل ده هيجنني 1967 للمخرج عي�صي كرامة، مراتي جمنونة جمنونة 1968 من 

اإخراج حلمي حليم، مطاردة غرامية 1968 من اإخراج جندي حافظ، �صنبو يف امل�صيدة 1968 للمخرج ح�صام 

الدين م�صطفى، اأر�س النفاق 1968 من اإخراج فطني عبدالوهاب )يراه النقاد اأنه من اأهم االأفالم الكوميدية 

يف تاريخ ال�صينما امل�صرية وهو من بني قائمة اأف�صل 100 فيلم م�صري(، العتبة جزاز 1969 من اإخراج نيازي 

ق�صة  الفيلم  ولهذا   ،1970 االأدغال  يف  عما�صة  حافظ،  جندي  اإخراج  من   1970 اأ�صرار  د�صتة  ربع  م�صطفى، 

�صيا�صية حيث كان ت�صويره هو �صتار حلدث قومي اأكرب، فيقال اأنه يف العام 1970 جلاأت اإ�صرائيل اإىل حيلة من 

اأجل احل�صول على البرتول امل�صري، بعد اأن تعر�صت الأزمة الطاقة، وجرى االتفاق مع �صركة اأمريكية للح�صول 

على حفار، من اأجل التنقيب على البرتول، يف �صيناء وبالطبع كان هذا اأمر ترف�صه م�صر، وبعد اأن ف�صلت جميع 

احللول الدبلوما�صية وال�صيا�صية، الإيقاف خمططات الكيان ال�صهيوين، كان �صروريًا البحث عن حل، للتخل�س 

من احلفار. وكان احلفار اأمريكيًا يعمل يف كندا والقاطرة التي تقوم بنقله هي هولندية، اأي اأن الدولة امل�صرية، 

لو ا�صتهدفته داخل اأرا�صيها، فاإنها تعادي خم�صة دول، يف الوقت الذي كانت ت�صتعد فيه للحرب اأمام اإ�صرائيل 

فقط، ومع تتبع خط �صري احلفار، وجدوا اأنه �صينتظر فرتة يف ميناء ابيدجان، ب�صاحل العاج، فكان اللجوء اإىل 

ت�صوير فيلم عما�صة يف االأدغال لت�صوير م�صاهده يف اأفريقيا من اأجل تهريب االألغام عن طريقه.

وفيلم فيفا زالطا 1976 من اإخراج ح�صن حافظ، كان اأخر التعاون ال�صينمائي بني �صويكار وفوؤاد املهند�س، فقد 

انف�صال وتطلقا من بعده وهو االنف�صال الذي حدث بعد نحو ع�صرين عامًا من الزواج والعمل الثنائي، ما اأدى 

اإىل خ�صارة الفن الكوميدي اأحد اأبرز مقوماته ال�صعبية واجلمالية، حتى اأن الفنانة هند ر�صتم قالت، ذات مّرة، 

اإن هذا االنف�صال اأف�صى اإىل فقدان امل�صرح الكوميدي ثلث قوته. واإن ا�صتمرا يف التعاون بالروح نف�صها، وحني 

رحل فوؤاد املهند�س عام 2006، قالت �صويكار: »�صاأظل طوال عمري حزينة على فنان مالأ الدنيا �صحكًا و�صعادة 

يف الرتفيه عن �صعبه من املحيط اإىل اخلليج، فهو رفيق وحبيب عمري ومل اأع�صق غريه طيلة عمري، وعلى رغم 

انف�صالنا لكن عالقتنا ظلت قوية ووثيقة«.

وعلى الرغم من اأن االأفالم ال�صابقة ان�صوت حتت جناح اللون الكوميدي؛ لكن اأدوار �صويكار فيها تباينت فيها 

وتنوعت واإن اعتمدت على اأدائها الذي ييزها عن غريها، ويجدر االإ�صارة اإىل اأنه لي�صت هذه االأفالم على كرثتها 

يف هذه املرحلة هي وحدها التي �صاركت فيها �صويكار فكان لديها تعاون اأخر خارج الدويتو بينها وبني املهند�س، 

ومنها: املارد من اإخراج ال�صيد عي�صي، اأمري الدهاء مع هرني بركات، ال�صقيقان 1965 من اإخراج ح�صن ال�صيفي، 

مبكي الع�صاق 1966 من اإخراج ح�صن ال�صيفي، وعلى م�صتوى اأخر انتقل جناح الثنائي �صويكار / املهند�س اإىل 

االإذاعة من خالل عدد غري قليل من امل�صل�صالت االإذاعية الناجحة جدًا والتي كانت غالبًا ما تقدم يف �صهر 
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الغنائي  اال�صكت�س  يف  خ�صو�صًا  بح�صورهما  يكتمل  الذي  ال�صهر  هذا  من  وثابتًا  اأ�صياًل  جزًء  وجعلتهما  رم�صان 

ال�صهري »الراجل ده هيجنني«، وبدت �صويكار تدريجيًا كاأنها تدربت على جنوميتها كما لو كانت ُولدت وكربت 

اأكرث من قيمتها،  معها ولي�صت كحمل ثقيل على االأكتاف، كل �صيء تفعله بعفوية �صديدة وال حُتمل االأ�صياء 

ومت�صي يف طريقها بخطوات �صريعة وانت�صارات متتالية؛ فيما يطفو ا�صمها جنمًا م�صيئًا يف االأفق االأبي�س، وال 

ولع لديها �صوى اأن ت�صنع ال�صعادة برباءة طفولية ال يكن ا�صتيعابها ب�صهولة اإال مع �صخ�صية مثلها يحيط بها 

اخليال وتغوي الروح كي تدنو منها، فهي احل�صور كله يف ال�صينما اأو امل�صرح اأو ال�صارع،  اإذا اأطلت على ال�صا�صة 

بوجه �صبوح يفتح يف الراأ�س اأبواب احلما�س للحياة، اإنها ميزتها اخلا�صة التي مل تكت�صبها واإمنا تفعلها بتلقائية 

امراأة، حمبة، فنانة متعددة، طفلة قيادية، اإن�صانة مدرارة، روح �صابة ومتحدية، طاقة اإيجابية هائلة، كيان 

كالوحي الدائم يخطفنا اإىل التفا�صيل التي يكمن فيها �صر احلياة؛ كل ذلك يف خلطة ب�صرية ال حتدث كثريًا 

ورمبا مرة واحدة يف العمر، ثمة ما ال ت�صعه فكرة واحدة كفكرة النجم امل�صنوع والذي ُرتبت له حياته لل�صعود 

كما نظام النجوم يف هوليوود مثاًل، ف�صويكار يف هذه امل�صاألة بالذات ال متثل اإال نف�صها و�صخ�صيتها التي تن�صحب 

اأدائها واإيقاعها يف التمثيل،هذا االإيقاع الذي راح يتدرج مع ن�صوجها وخربتها، ويزيد من �صعبيتها التي  على 

�صاعة  اأو مالحمها اخلارجية فقط؛ فهناك ت�صلل من روحها يحدث حني تدق  مل تعتمد على جمالها وداللها 

الثابت من نف�صها بارزًا،  اأن تتلون وتقدم �صخ�صيات خمتلفة واإن ظل هذا اجلزء  التمثيل، ومع ذلك ت�صتطيع 

ورمبا هذا ما حاول الكاتب والناقد ال�صينمائي املجري بيال باال�س التعبري عنه فقال: جنوم ال�صينما الذين 

حققوا اأكرب قدر من النجاح ال يدينون ب�صعبيتهم ملواهبهم التمثيلية حتى ولو حدث وكانوا ممثلني ممتازين 

فعاًل، واأكرثهم �صعبية مل يثل اأبدًا، اأو باالأحرى مل يثل �صوى نف�صه«، وهذا ال يقلل من موهبة املمثل؛ على 

اعتبار الراأي النقدي ال�صائع باأن جودة وقيمة املمثل تكمن يف ا�صتطاعته اأن يبتعد عن نف�صه ويتحرر منها، لكن 

هذا الراأي ال يلتفت اإىل اأن اجنذاب اجلمهور اجلارف ملمثل  معني مهما اختلفت اأدواره، ب�صبب هذا اجلزء اخلفي 

ال�صحري، وهو اجلزء املوجود عند �صويكار؛ فهي ممثلة جيدة وتطورت اإمكانياتها وتنوعت يف اأدوارها وحتقق 

لها هذا االرتباط القوي مع اجلمهور، اأما جمالها فكان ذو داللة خا�صة؛ هو جمال متفائل وواهب للبهجة ومن 

ال�صعب اأن تتالفاه العني اأو تنكره، هذا ال�صعر الطويل حينًا والق�صري ح�صب املو�صة اأحيانًا واملتدرج يف االألوان 

على  دائمًا  الوالع  ال�صفاه  اأحمر  اخلدين،  وورد  ب�صرتها  لون  مع  تتالئم  األوان  وكلها  االأ�صقر،  اإىل  االأ�صود  من 

�صفتيها البارزتني، هذه القامة املنحوتة مثل كماجنة �صريحة، هاتان العينان الوا�صعتني تدالن على اجلراأة 

لكنهما اأعمق من اأن تكت�صف اأخرهما، اإنه الغمو�س الذي يلفها بالرغم من و�صوحها ال�صكلي غري امللتب�س؛ وهو 

ما ي�صعل فتيل ال�صغف، وهنا يقول بيال باال�س اأي�صًا:« اإن اأدعياء الفن كثريًا ما يتظاهرون باحتقار جمال جنوم 

ال�صينما وييلون اإىل اعتبار اجلمال موؤثرًا ثانويًا يثري الغرائز الدنيا وال �صلة له بالفن احلق، ولكن مثل هذه 

الظاهرة الثقافية العاملية التي تتمثل يف ال�صينما ال يكن اأن تقا�س مبقايي�س االنتاج الفني اخلال�س وحدها، 

الأنه باالإ�صافة اإىل ذلك فاإن الغرائز احليوية وامليول االجتماعية للجن�س الب�صري تعرب عن نف�صها ب�صكل كبري 

الداللة يف ال�صينما ب�صورة ال يكن جتاهلها، اإن الكيان اجل�صدي للبطل اأو البطلة يثل جمااًل من نوع معني يعرب 

بدقة عن املُثل العليا واالآمال التي متالأ روؤ�س من يعجبون به«.

املمثلة

املثري يف م�صوار �صويكار، اأن هذه املمثلة حرة هكذا تبدو �صورتها االأولية دون اأي تعديل؛ ال �صيء يلكها �صوى 

اإيقاعها اخلا�س، فبالرغم من اأن ميالدها الفني حدث و�صط كوكبة من النجوم و�صناع الفن، ويف ظروف زمنية 

اأثرت على احلركة الفنية ب�صكل عام، واأنها كانت �صريكة فوؤاد املهند�س يف ثنائي حمبوب جماهرييًا،  خا�صة 

لكنها ال تظهر على �صكل التابعة اأو امل�صدودة اإىل م�صري ال تعلمه، ما ترتكه �صورتها من اأثر هو البهاء واحلرية، 

�صويكار ال متثل اإال �صويكار يكن اأن تقول ذلك مبنتهى ال�صهولة والعفوية، لكنها اأي�صًا مل تكن تعي�س يف الفراغ، 

بل كان لديها اأ�صدقاء ومعارف ورواد يف احلركة الفنية موؤثرين تتعاون معهم يف حما�س، خرجت من �صويكار من 

جتربتها مع املهند�س جنمة كبرية وحقيقية، واالأهم من ذلك اأنها خرجت ممثلة حمرتفة قدمت تنويعات واأدوار 

خمتلفة عن �صابقها، وان�صجمت يف حتولها اجلديد بالقدر الذي ي�صاوي خربتها العملية ورغبتها يف التغيري التي 

باإعداد  املرحلة  اأن تدخل  �صويكار  ينبغي، وكان على  ت�صتخدمها كما  لها وكيف  ال�صينما كيف حتققها  عرفت 

ي�صتكمل م�صريتها بتلقائيتها املعهودة، واإن بدا للمتابع مل�صوارها اأن وعيًا ما الزمها، وعي جعلها تدرك اأن املمثل 

اجليد من ي�صتطع التعامل مع متطلبات مهنته، �صحيح اأنه ال يوجد فكرة حمددة ووحيدة تقدر على اأن ت�صمن 

حتويل االإن�صان اإىل ممثل حمرتف يف مهنته مثاًل، واإن كان هناك مياًل يتجه العتبار كل الب�صر ممثلني بالفطرة، 

لكن هذا من ال�صعب تطبيقه عمليًا يف جمال التمثيل، ولكن يكن التعامل معه كمدخل لفهم فن التمثيل.

ا�صتطاعت �صويكار اأن تتجاوز هذا املدخل النقدي بتلقائية �صبق اأن اأ�صرنا اإليها ثم بتعددها وتنوعها الذي بداأت 

اإ�صارته االأوىل حتى يف اأدوارها الكوميدية اإىل اأن لعبت مناذج اأخرى على ما بينها من اختالف وتوافق، ويف 

نهاية املطاف اإنت�صرت لفن التمثيل واأدت عملها كممثلة �صنعت مكانتها يف قائمة املمثل �صاحب االأداء املتميز، 

وا�صتلزم هذا اأن تعمل على خميلتها وما تختزنه يف ذاكرتها من �صور وانطباعات عن �صخ�صيات تت�صابه مع تلك 

يثنيه  اأن  العامل اخليايل وي�صي يف دهاليزه دون  الذي يدخل هذا  املمثل  اأبجدية  التي جت�صدها، وهذه هي 

اأن يوؤلف يف �صوء ما لديه من معطيات �صرية  �صيئًا، فعلى املمثل وفقا ملنهج الرو�صي ق�صطنطني �صتا�صنالف�صكى 

اإنها فرتة �صريورة  ل�صائر ظروفها..  واأن يجعل فى ذهنه �صورة ح�صية دقيقة  يوؤديها  التى  لل�صخ�صية  كاملة 

الدور بكل عنا�صره االأدبية وجزئياته وظروفه املفرت�صة جزء من العامل الداخلى للممثل وهذا ال يعنى ذوبان 

بتلقائيتها  التكامل  اإىل هذا  �صويكار  والدور، ومل ت�صل  املمثل  والتكامل بني  كليًا بل االمتزاج  املمثل فى دوره 

وحدها؛ بل من خالل العمل الدوؤب واملحاولة املتكررة واالحت�صاد الذهنى الطويل ثم العمل حتت اإدارة خمرج 

يبلور اإح�صا�س املمثل ويوازن بينه وبني اإيقاعه اخلا�س واإيقاع العمل ككل.

ولعل ف�صل التحول يف م�صرية �صويكار مل يكن حياديًا اأو جتريديًا؛ مبعنى اأنه مل يحدث منفردًا اأو منف�صاًل عن 

م�صري املجتمع باأكمله، ففيما تغري امل�صهد ال�صيا�صي وبالتبعية االقت�صادي واالجتماعي والفني، بداأت �صويكار 

منذ  منت�صف ال�صبعينيات تقريبًا مرحلة التحرر من اإطار احل�صناء وبطلة ق�ص�س الغرام اللطيفة واخلفيفة، 

وكذلك التخلي عن الكمون يف االأدوار الكوميدية، اإىل اأفالم اأكرث عمقًا حتوي ق�صايا كبرية ونوعية من االأدوار 

كانت هي بو�صلتها يف هذه املرحلة اجلديدة، �صحيح اأنها لي�صت كلها اأدوار البطولة املطلقة، لكن هذا دّرب موهبتها 

على الن�صج واكت�صاب هوية جديدة يف �صخ�صيتها الفنية، جددت لها معنى عملها واأذابت اخلط الفا�صل بني 
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بريق النجومية واألق التمثيل. على الرغم من اأن التحول يف �صينما ال�صبعينيات كان له اجتاه اأخر متل�صت فيه 

معان كثرية منذ مطلع العقد ال�صبعيني، فاجتاح التغيري امل�صهد ال�صينمائي بدًء من مو�صوعات االأفالم واأن�صاقها 

اإىل موا�صفات �صكل البطل التي تكونت على قيا�س وترية الزمن اجلديدة، وهو ما تواكب مع �صيا�صة االنفتاح 

لت�صهد  ال�صينمائيني؛  بع�س  اأربك  ما  وهو  بالزلزال،  اأ�صبه  كان  والذي  البالد  يف  املباغت  والتغيري  االقت�صادي 

ال�صينما املوجة االأكرث هبوطًا يف تاريخها، ح�صب تو�صيف املخرج والباحث ال�صينمائي د. حممد كامل القليوبي 

هذا  فيها  ربط  والذي  امل�صرية«،  ال�صينما  تاريخ  يف  هبوطا  االأكرث  املوجة  ال�صبعينيات..  �صينما   « درا�صته  يف 

ا�صت�صرى حينذاك وتدفق  الذي  بالف�صاد  املجتمع كله وم�صت�صهدًا  اأ�صاب  الذي  ال�صينمائي باالنحدار  الهبوط 

االأموال جمهولة امل�صدر وعمليات غ�صيل االأموال الناجتة عن جتارة االآثار وال�صالح واملخدرات، وحتول املجتمع 

اإىل الن�صق اال�صتهالكي ومناذج ا�صتهالكية وافدة؛ فلم يعد النموذج االأ�صا�صي هو منوذج الع�صامي الطيب، وكما 

يقول القليوبي:«اأبطال هذه املرحلة اأطلقوا �صوالفهم لت�صل اإىل ما حتت اآذانهم، وارتدوا )جاكيتات كاروهات( 

�صيقن  فلقد  البطالت  اأما  عالية،  كعوب  ذات  واأحذية  )�صارل�صتون(  نهاياتها  وتت�صع  �صيقة  و�صراويل  ملونة 

�صعرهن باللون االأ�صفر، وارتدين )جيبات( وف�صاتني ق�صرية تك�صف اأفخاذهن ليقدموا م�صاكل البنت امل�صرية 

التي فقدت غ�صاء البكارة«، فاإنه بذلك احتد ال�صكل وامل�صمون يف اأفالم عك�صت حالة جمتمع كان يتاأرجح بني 

موجة  اجتاحتها  اأو  وا�صتن�صاخها  اخلم�صينيات  اأفالم  تدوير  باإعادة  قامت  و�صينما  وهزائمه،  اجلديد  و�صعه 

الردة على العهد ال�صيا�صي ال�صابق وت�صويهه، فهي متجد العهد اجلديد وتلعن العهد البائد، وب�صرف النظر عن 

هذا الكوكتيل العجيب فاإنه حدث بالرتاكم من بعد نك�صة يونيو 1967 التي كانت مدخاًل ل�صينما ال�صبعينيات 

عايز  »اجلمهور  االآن  حتى  وا�صتمر  �صاع  الذي  ال�صعار  ووفق  اجلديدة  املوا�صفات  ح�صب  جمهورها  خلقت  التي 

كدة«، يقول د. القليوبي يف درا�صته ال�صالفة:« �صينما ما بعد الهزية كانت ال�صينما امل�صرية تن�صلخ عن الواقع 

ان�صالخًا خميفًا وتن�صرف عنه اإىل املزيد من العزلة عن ال�صعب، ولقد كان من املفجع حقًا اأن �صدمة الهزية 

1968 قدمت ال�صينما امل�صرية  اأدوات االت�صال اجلماهريية، فخالل عام  ال تكاد جتد تعبريًا عنها يف اأخطر 

اأفالم عن م�صاكل املراهقة، وخم�صة  من بني ثمانية وثالثني فيلمًا هي جممل انتاجها خالل هذا العام �صبعة 

ع�صر فيلمًا عن م�صاكل زوجية وعاطفية و�صبعة اأفالم مغامرات بولي�صية، بينما �صكلت االأفالم الكوميدية من 

جممل اأفالم هذا العام �صبعة ع�صر فيلمًا ويف عام 1969 ومن بني اأربعة واأربعني فيلما قدمتها ال�صينما امل�صرية 

فيلما  ع�صر  واأحد  وعاطفية،  زوجية  م�صاكل  عن  فيلمًا  ع�صر  و�صبعة  املراهقة  م�صاكل  عن  اأفالم  �صتة  قدمت 

هذا  �صهد  ولقد  اخلا�صة  وحياتهن  وم�صاكلهن  ومطربات  راق�صات  اأبطالها  اأفالم  وخم�صة  بولي�صية،  مغامرات 

العام، بداية الفيلم ال�صيا�صي يف م�صر لكن الغريب يف االأمر اأن يظهر يف ظل القطاع العام الفيلم ال�صيا�صي الذي 

لنجيب حمفوظ  رواية  املاأخوذ عن  »مريامار«  فيلم  ال�صيخ  والطبقة اجلديدة، فقدم كمال  يوليو  ثورة  ينتقد 

اأدى دوره  الذي ينتقد الطبقة اجلديدة من وجهة نظر االقطاعيني ال�صابقني حيث يتوىل طلبة با�صا الذي 

املمثل يو�صف وهبي اإدانة الطبقة اجلديدة والك�صف عن انتهازيتها بخفة دم وا�صحة تر�صم �صخرية ظاهرية 

عن مالمح عامة بالغة ال�صطحية، ويتم النقد ب�صورة تعطي اإح�صا�صًا بالتعاطف مع اأفراد الطبقتني االقطاعية 

الفيلم  اأما  الثورة،  با�صم  ا�صتولوا علي مرياثهم  لهوؤالء  يتم تقديهما ك�صحايا  الذين  القديتني  والراأ�صمالية 

االآخر فهو فيلم �صيء من اخلوف اإخراج ح�صني كمال عن رواية للكاتب ثروت اأباظة الذي يهاجم الثورة على 

نحو رمزي وي�صورها على اأنها ع�صابة من الل�صو�س وقطاع الطرق اغت�صبت ال�صلطة يف م�صر بالعنف واالرهاب 

ودون وجود اأي اأ�صا�س ل�صرعيتها، وعلى اجلانب االآخر فبينما ان�صرف �صالح اأبو �صيف اإىل ميلودراما جتارية 

اإىل  الغا�صبة  العذاب«، قدم توفيق �صالح فيلميه االأخريين يف م�صر قبل هجرته  »�صيء من  �صاذجة يف فيلم 

رواية  االأرياف عن  نائب يف  ا�صتمرت حلوايل خم�صة ع�صر عاما، وهما فيلما يوميات  والتي  العراق  �صوريا ثم 

توفيق احلكيم ويعرب فيها عن التناق�س بني ن�صو�س القانون وتطبيق العدالة يف ظل املجتمع الطبقي وفيلم 

ال�صيد البلطي ليقدم �صراع �صغار �صيادي االأ�صماك �صد حتالف مالك املراكب، ويف عام 1971 قدمت ال�صينما 

امل�صرية ثمانية واأربعني فيلما منها ثمانية ع�صر فيلمًا عن م�صاكل زوجية وعاطفية، وت�صعة ع�صر فيلم مغامرات 

بولي�صية وثالثة اأفالم عن م�صاكل الراق�صات واملطربات، وفيلمني عن م�صاكل املراهقة، لكن ما يلفت النظر حقًا 

يف اإنتاج هذا العام اأن االأفالم القليلة للغاية ذات القيمة وهي اأفالم »االأر�س« من اإخراج يو�صف �صاهني و«الوادي 

االأ�صفر« من اإخراج ممدوح �صكري وفيلم »املومياء« من اإخراج �صادي عبد ال�صالم تنتمي جميعها �صواء من زاوية 

املو�صوع الذي يتناوله اأو من زاوية االإخراج واملعاجلة ال�صينمائية انتماًء وثيقًا و�صحيحًا اإيل حماولة البحث 

اأهم االأفالم يف  »االأر�س« و«املومياء« يعدان من  اإن فيلمي  امل�صرية، بل  لل�صينما  اأ�صلوبية متقدمة  عن �صياغة 

تاريخ ال�صينما امل�صرية«. )13(

اإىل الهبوط يف ظل الظرف ال�صيا�صي املعقد وقتها،  اأن م�صار ال�صينما امل�صرية الذي اجته  وهنا يجب تو�صيح 

عودة  الع�صفور،  املثال:  �صبيل  على  �صاهني  يو�صف  اأفالم  كما  املهمة  االأفالم  من  جمموعة  بالتوازي  ظهر  لكن 

»اجلبان  ومنها:  املرحلة  لهذه  املنتمية  �صويكار  اأفالم  جاءت  ذلك  غ�صون  ويف  ليه.  اإ�صكندرية  ال�صال،  االبن 

واحلب«)1975( اإخراج ح�صن يو�صف، كنموذج مثايل الأفالم هذه املرحلة وفيه تقوم بدور امراأة �صعبية ُتدعى 

مهلبية، وهو دور مناق�س لدورها الذي قدمته يف نف�س العام من خالل فيلم »النداهة« مع املخرج ح�صني كمال 

ل�صحفية متحررة واإن كان ح�صورها فيه ك�صيفة �صرف، وكذلك دورها يف فيلم »الكداب« اإخراج �صالح اأبو �صيف 

والذي ُعر�س يف نف�س العام اأي�صًا، لتختتم م�صاركاتها يف العام 1975 بفيلم »الكرنك« اإخراج علي بدرخان يف 

دور قرنفلة عرب  الفيلم الذي و�صفه الناقد علي اأبو�صادي باأنه الر�صا�صة االأوىل التي اأعلنت الهجوم ال�صاري 

ال�صيناريو ممدوح  كاتب  التقطها  التي  رواية جنيب حمفوظ،  متكئًا على  بال�صلطة؛  يوليو حمتميًا  ثورة  على 

الليثي، وله �صابقة )مريامار، ثرثرة فوق النيل، احلب حتت املطر( ليعاود نفث �صمومه، وولعه باإدانة النظام 

الثوري وجتربة عبد النا�صر واحلل اال�صرتاكي«. )14(

قدمت  العام  نف�س  ويف  رفلة،  حلمي  اإخراج  من   )1976( حب«  اأوىل  »�صنة  فيلم  يف  �صويكار  م�صاركات  جاءت 

املخرج  قدمها  ال�صهري  كري�صتو  ديونت  الكونت  حكاية  من  اأخرى  ن�صخة  االنتقام«،  يف«دائرة  فايزة  �صخ�صية 

�صمري �صيف بطزاجة وحما�صة التجارب االأوىل، بينما قدمت دورًا اأخر مع املخرج حممد عبد العزيز يف »جن�س 

ناعم« )1977(، وقدمت اأي�صًا يف هذا العام دورها اجلريء الذي ج�صدت فيه االأم للفنانة ي�صرا يف فيلم »فتاة 

تبحث عن احلب« اإخراج نادر جالل، فكانت هي االأم فتحية التي تعي�س مع ابنتا يف اإحدى املناطق ال�صحراوية 

وتقوم باإدارة مطعم �صغري لعمال املنجم هناك، ثم قدمت دور درية يف«طائر الليل احلزين« 1977 من اإخراج 

»دعاء  امليلودراما  فيلم  يف  ونبيلة  �صيف،  اأبو  �صالح  مع   )1977( مات«  يف«ال�صقا  نوفل  وعزيزة  العلمي،  يحيى 

املظلومني« من اإخراج ح�صن االإمام يف نف�س العام، وزيزي يف »املراأة هي املراأة« مع هرني بركات، وليلى يف »االإخوة 
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الغرباء« من اإخراج ح�صن ال�صيفي والفيلمان 1978، وهكذا تعددت االأدوار ورمبا ت�صابه بع�صها يف هذه املرحلة، 

واملراأة  اللعوب  املراأة  باأدوار  تاريخها  يف  جديدًا  عهدًا  تدخل  خمتلف  بقوام  ملمثلة  ماأهواًل  خطًا  ر�صمت  لكنها 

نف�صه  اجلمهور  لكن  اجلمهور،  عليها  اعتاد  والتي  االأوىل  الفنية  ل�صخ�صيتها  مغايرة  مناذج  واملغوية،  ال�صعبية 

كان قد اختلف واأ�صبح عن�صرًا يف منظومة االنفتاح االقت�صادي التي اعت�صرت الفقراء، هوؤالء الفقراء وقود 

املجتمع وتر�س مهم يف �صناعة ال�صينما كممول اأ�صا�صي ل�صباك التذاكر، وهوؤالء الفقراء اأي�صًا هم الذين ت�صللوا 

تنوعت  النقطة  هذه  ومن  امل�صتجد،  الزمن  باأخر  اأو  ب�صكل  ي�صتعر�س  ومو�صوعًا  اأبطااًل  الف�صية  ال�صا�صة  اإىل 

�صويكار يف اأدوارها وانتقلت اإىل �صينما الثمانينيات التي �صهدت ظهور جيل جديد من املخرجني حتت وطاأة دولة 

تخلت عن دورها يف دعم ال�صينما؛ و�صار االنتاج ال�صينمائي موزعًا بني االأفالم اخلفيفة على طريقة الع�صر 

ال�صبعيني بتوابله التجارية ال�صائعة واأفالم املقاوالت التي تتجه اإىل نوادي الفيديو، لذا كان التحدي اأمامهم 

عظيمًا يف �صناعة اأفالم ك�صرت ال�صائد وقتها واأعادت الربيق مل�صطلح مثل الواقعية يف ال�صينما امل�صرية، وهنا 

االأبطال وجوه جديدة يف الغالب واملو�صوعات تغريت لتالئم هذه الواقعية اجلديدة با�صتقاللية متحررة من 

ح�صابات الربح واخل�صارة على عتبات �صباك التذاكر، وهذا التيار الذي اأكد على ت�صوير الواقعية يف ال�صينما 

االإيطايل  املخرج  الثانية، وهو كما يف�صره  العاملية  االإيطالية بعد احلرب  ال�صينما  والذي ظهرت بداياته يف 

اأحدًا يحكي احلكاية«،  باأن هناك  اأي انطباع  اإعطاء  ، دون  لوت�صينو في�صكونتي: »تقدمي فيلم يحكي حكاية 

يعني ياأخذك الفيلم اإىل قلب الواقع وتفا�صيله؛ فخرجت الكامريا اإىل ال�صارع واهتمت بال�صخ�صيات املهم�صة 

على يد خمرجني مثل حممد خان وعاطف الطيب، قادتهم اأحالمهم وحاولوا اأن يقاوموا اإحباطاتهم باإبرازها 

التحدي  القبح،  اأو  للف�صاد  ي�صت�صلمون  الذين ال  املهزومني  اأفالمهم  اأبطال  املوازين، كما  التي قلبت  اأفالمهم  يف 

اأعمااًل �صينمائية من جمالها وحميميتها  اأفرز  كان عظيمًا يف الظل الرتدي الذي كان يوج به املجتمع، لكنه 

بدت كاأنها تعّو�س الناق�س فينا، ويف هذه التقلبات ال�صينمائية التي ارتبطت مبنعطفات اأ�صا�صية يف املجتمع، 

وا�صلت �صويكار م�صوارها هي االأخرى يف اأدوارها اجلديدة؛ نبوية يف »خلف اأ�صوار اجلامعة« )1981( من اإخراج 

جندي حافظ، وفهيمة يف »اخلبز املر« )1982( مع املخرج اأ�صرف فهمي، ويف نف�س العام اأي�صًا كانت زبيدة يف 

»اأرزاق يا دنيا« مع نادر جالل ، واملعلمة ح�صنية يف »درب الهوى« )1983( مع ح�صام الدين م�صطفى، وفوقية يف 

»الن�صابني« 1984 من اإخراج اأحمد يحيى، و�صمية يف«بيت القا�صي« اإخراج اأحمد ال�صبعاوي،  ويف عام 1985 

قدمت ثالثة اأدوار مهمة، فكانت ال�صحاتة يف »املوظفون يف االأر�س« مع املخرج اأحمد يحيى، وح�صنة يف »�صعد 

اليتيم« مع املخرج اأ�صرف فهمي، ونوال يف »�صنوات اخلطر« مع املخرج جندي حافظ، ويف العام 1986 �صاركت 

يف »اليوم ال�صاد�س« مع يو�صف �صاهني، و«رجل لهذا الزمان« من اإخراج نادر جالل، و«اغتيال مدر�صة« 1988 مع 

اأ�صرف فهمي. 

اأو  ما�صيه  عن  الراهنة  حلظته  ف�صل  يكن  ال  الظواهر،  مت�صل  متدفق،  تيار  احلياة  �صاأن  �صاأنها  ال�صينما  الأن 

والثقافية  العوامل االجتماعية  الفنية مثاًل ال تختفي، ولكنها تظل تتفاعل مع جممل  م�صتقبله، فالظواهر 

الت�صكل  حلظة  يف  اإدراكه  اأو  اإليه  االنتباه  ي�صعب  ببطء  نف�صها  لت�صوغ  املحيطة،  وال�صيا�صية  واالقت�صادية 

اأن حال ال�صينما امل�صرية يف الت�صعينيات، هو يف حقيقته تاأثر ب�صعود وهبوط موؤ�صر  والتغري، ومن هنا يبدو 

هذا  يف  امل�صرية  ال�صينما  وكانت  نف�صه،  املجتمع  حال  وح�صب  ال�صينما،  يف  املتوارثة  القوانني  ح�صب  االإنتاج 

الوقت كعادتها تعاين من قلق عنيف وا�صطرابات يف ال�صوق الأ�صباب متعددة ومركبة يكن اأن نركز على ثالثة 

م�صتويات منها: االأول خارجي ويتعلق بظروف حرب اخلليج الثانية مع مطلع الت�صعينيات وماتالها من متغريات 

�صيا�صية واقت�صادية ومزاجية عا�صفة، والثاين ظروف ال�صناعة يف الداخل والتي كانت قد و�صلت اإىل درجة 

ت�صظي  اإىل  باالإ�صافة  وجتهيزاتها،  العر�س  ودور  الت�صوير،  ومعدات  اال�صتوديوهات  يف  والتخلف  البوؤ�س  من 

�صركات االإنتاج وبروز �صينما املقاوالت الرخي�صة على امل�صتويني الفني واالإنتاجي والتي كانت ت�صد جوع جمهور 

الفيديو، وهذا يقودنا اإىل امل�صتوى الثالث املتعلق بـ«�صراع االأنواع«، حيث ا�صتطاعت ثورة الف�صائيات ال�صاعدة 

وفق  واملتلقي  والفنان  املنتج  تطلعات  �صياغة  وتعيد  الفيديو،  مرياث  على  �صريعًا  ت�صتوىل  اأن  حينذاك  بقوة 

اأ�صلوب جديد اأزعم اأنه ال يزال ي�صيطر حتى االآن.

ويف ظل هذه ال�صياغات اجلديدة، عادت �صويكار اإىل فوؤاد املهند�س يف فيلم »جرية اإال ربع« )1990( من تاأليف 

ال�صينمائي  املخرج  يتورط  بولي�صية خفيفة، حيث  يا�صني وكان عبارة عن كوميديا  اإ�صماعيل  يا�صني  واإخراج 

ع�صام مع املقاول اجل�صع م�صطفى عندما ي�صتدين منه مبلغًا كبريًا ل�صراء الفيال التي يعي�س فيها، ينهار ع�صام 

ويهدده بتبليغ ال�صرطة ويخفي االأمر عن زوجته �صو�صو، و�صو�صو التي هي �صويكار انخف�س معدل اأفالمها يف هذه 

املرحلة ب�صكل كبري، لكن اأدوارها فارقة وهو ما طالعتنا به من خالل دور دو�صة يف »اأمريكا �صيكا بيكا« 1993 مع 

املخرج خريي ب�صارة، وجنوى يف »ك�صف امل�صتور« 1994 مع املخرج عاطف الطيب، حتى بداأ الن�صف الثاين من 

الت�صعينيات بداية درامية مليئة بالدالالت، فقد �صهدت اإنخفا�صًا كبريًا يف عدد االأفالم املنتجة و�صل اإىل ن�صف 

ما اأنتجته ال�صينما يف بداية الت�صعينيات )28 فيلما مقابل  64 فيلمًا عام 1990(، كما �صهد العام 1996 مالمح 

النهايات جليل بداأ يعلن ان�صحابه باأ�صاليب وطرق خمتلفة، عاطف الطيب يقدم م�صك اخلتام يف »ليلة �صاخنة« 

ويقدم معه لبلبة يف اأف�صل اأدوارها ويهدي نور ال�صريف دورًا اأعاد اإليه اأجواء الثمانينيات عندما قدم �صخ�صية 

ح�صن يف »�صواق االأتوبي�س« و�صرعان ما يرحل عاطف تاركًا فيلمه االأخري »جرب اخلواطر« حتت املونتاج، ويكرر 

راأفت امليهي نف�صه يف فيلم »ميت فل« يف اآخر اإطاللة مميزة ل�صريهان التي خطفها املر�س من ال�صا�صة، ويوا�صل 

علي عبد اخلالق اال�صت�صالم للذوق التجاري فيقدم »اجلنتل« الذي ينذر بخفوت جنومية حممود عبد العزيز، 

ويرتكب علي بدرخان »نزوة« مثرية للجدل ب�صبب ا�صترياده لفكرة غربية مبعاجلة »خواجاتي« اأراد اأن ي�صتكمل 

، ويقدم خريي   »56 »نا�صر  »الراعي والن�صاء«، ويقدم حممد فا�صل فيلمه املحظوظ  ال�صابق يف  بها م�صروعه 

ب�صارة »اإ�صارة مرور« يبدو اأنها كانت حمراء اأمام جيل الواقعية اجلديدة، وخ�صراء اأمام االآخرين، فقد ظهر 

يف هذا املو�صم جمدي اأحمد علي بفيلمه الالفت »يا دنيا ياغرامي«، كما بداأ ا�صامة فوزي م�صروعه ال�صينمائي 

مب�صاحبة الكاتب م�صطفى ذكري والنجم حممود حميدة وقدموا »عفاريت االأ�صفلت«، و�صهد العام جتربة زكي 

فطني عبد الوهاب اخلا�صة جدًا يف فيلم »رومانتيكا« الذي عر�س على غري اإرادة خمرجه، 

و«املكاملة  جمال،  ال�صماعيل  »اللومنجي«  غرار  على  املقاوالت  اأفالم  ظاهرة  ا�صتمرت  ذلك  اإىل  باالإ�صافة 

القاتلة« و«الرجل ال�صر�س« ليا�صني ا�صماعيل يا�صني، و«الغجر« البراهيم عفيفي، و«الغا�صبون« لطارق النهري، 

و«ال�صالحف« ل�صعيد حممد، هذا يف الوقت اقتن�س اآمايل بهن�صي فر�صة نادرة ليقدم فيلمه االأول » التحويلة« 

بعد اأن جتاوز ال�صتني ق�صى منها 30 عاما تقريبا كم�صاعد اإخراج.

ب�صكل  اإىل تنفيذه  اأدت  االإنتاجي،  التعرث  1997 بعد فرتة من  العام  ر�صميًا يف  رايح جاي«  »ا�صماعيلية  وظهر 
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اإىل  حتول  االإعداد،  �صيء  الفيلم  لكن  للخ�صائر،  جتنبًا  التكاليف  باأرخ�س  الفيلم«  »تقفيل  بطريقة  جتاري 

»متيمة حظ« للم�صاركني فيه، ويف العام نف�صه  مل تتغري خريطة النجوم كثريًا فقد ا�صتمر نور ال�صريف حا�صرَا 

يو�صف  مع  و«امل�صري«  االأع�صر،  عادل  مع  النهار«  و«عفريت  �صيف،  �صمري  املخرج  مع  الغراب«  »عي�س  خالل  من 

�صاهني، كما ا�صتمرت نادية اجلندي )امراأة فوق القمة(، وا�صتمرت ليلى علوي التي ظهرت كبطلة مطلقة ومعها 

حممد هنيدي وعالء ويل الدين يف فيلم »حلق حو�س« ملحمد عبد العزيز، كما ظلت بطلة »تفاحة« لراأفت امليهي 

ومعها ماجد امل�صري، وعالء ويل الدين يف دور �صغري، قبل اأن تطل يف »امل�صري« حتت اإدارة يو�صف �صاهني بدور 

اآفاق العاملية، فاإذا به ير�صم م�صريها  الراق�صة الغجرية مانويلال، وهو الدور الذي تخيلت انه �صيحملها اإىل 

على نحو خمتلف، والطريف اأن هذا العام الذي �صهد فيلم »امل�صري« �صهد تقرير م�صري ال�صينما امل�صرية، خا�صة 

اإيجابية من  اأي�صا مفارقة  14 فيلما فقط، لكنه �صهد  اأدنى معدالته و�صجل  واأن موؤ�صر االنتاج فيه هبط اإىل 

خالل غياب اأفالم املقاوالت، ثم انطلقت الكوميديا يف قفزة جديدة بعد النجاح ال�صاحق الذي حققه حممد 

هنيدي يف فيلم »�صعيدي يف اجلامعة االأمريكية« مع املخرج �صعيد حامد والكاتب مدحت العدل والنجوم منى 

زكي وهاين رمزي واأحمد ال�صقا، والذين التحقوا بال�صف االأول بعد ذلك بفرتة ق�صرية، واملفارقة العجيبة اأن 

هنيدي مل يحقق جناحًا جماهرييًا يذكر يف فيلم »البطل« الذي عر�س يف نف�س العام حتت اإدارة املخرج جمدي 

اأحمد علي بالرغم من قيام اأحمد زكي ببطولة الفيلم ومعه جنم االأغنية ال�صبابية حينذاك م�صطفى قمر.

ومن اأهم املكا�صب التي حققتها ال�صينما يف هذه املرحلة الت�صعينية عودة اجلمهور اإىل ال�صينما وتذوق املنتجني 

اأي  »الفخفخينا«  اأو  »الكومبو«  غرار  على  �صينمائية  خلطة  ت�صكل  وبداية  التذاكر،  �صباك  من  املاليني  لطعم 

اأنها جتمع عددًا من االأنواع ال�صينمائية يف فيلم واحد، فهناك الكوميديا واالأك�صن والغناء واال�صتعرا�صات مع 

خيط عاطفي، وال باأ�س من موعظة اأخالقية او وطنية على طريقة حرق العلم اال�صرائيلي يف حرم اجلامعة 

االأمريكية، وهي اخللطة التي �صيطرت بعد ذلك على اأفالم املوجة ال�صائدة يف ذلك الوقت.

كان من الطبيعي وبعد هذا اال�صتعرا�س العاجل ل�صينما الت�صعينيات اأن يقل معدل ظهور �صويكار يف اأفالم تاأثرت 

بحركة اإنتاج م�صتها التفاعالت التي ت�صارعت يف حالة من الفوران ما اأدى اإىل دوامات وتيارات حمل هبطت 

بهذا وارتفعت بذاك يف وترية مت�صارعة، فر�صت وجود اجلديد مبعدالت اأكرب، واأدت اإىل تهمي�س القدمي، واإن 

كان مل ي�صتطع اأن يزيحه متاما، فوجدنا مثاًل حممد اأبو �صيف يجدد اأ�صلوبه مع مريفت اأمني ونور ال�صريف يف 

فيلم »اأوىل ثانوي«، ثم مع جنالء فتحي يف »بطل من اجلنوب«، ونفذ حممد خان فيلم »اأيام ال�صادات« مع اأحمد 

اإىل  التي توؤدي  املحرمة  العالقات  اأحمد علي تابوه  ا�صتعداد وخالفات طويلة، وك�صر جمدي  زكي بعد فرتة 

اأمثال  اأطفال لع�صاق مراهقني يف فيلم »ا�صرار البنات« الذي قدم لل�صا�صة م�صاريع جمه�صة لنجوم من  اإجناب 

�صريف رمزي ومايا �صيحا، وجرب نور ال�صريف جتربة االإخراج التي راودته طوياًل مت�صلحًا بالنجاح القدمي 

بالرومان�صية،  الكوميديا  ملواجهة  »العا�صقان« )2001( كمحاولة  فيلم  بو�صي  لفيلم »حبيبي دائما« وقدم مع 

ويف العا�صقان ح�صلت �صويكار على دورها الذي ا�صتعر�س فكرة الع�صق بني الكبار، ولعلها هذه الفرتة من بداية 

اأن  بعد  فيما  �صويكار  �صجع  ما  هذا  ولعل  اجلدد،  املخرجني  تقدمي  يف  فرتة  اأخ�صب  من  كانت  الثالثة  االألفية 

تتعاون مع املخرج خالد يو�صف يف فيلم »كلمني �صكرًا« )2009(، والذي ظهرت خالله يف ثوب خمتلف؛ لي�س 

فقط اجلالبية ال�صعبية الأم م�صرية فقرية يف فيلم يحمل توليفة فنية و�صينمائية مل تعهدها هي من قبل، 

لكن هذه اللم�صة التي اأعطتها للدور ومتنح �صعورًا بندبة ما يف الروح؛ حتى اأنه يختلط عليك ندبة يف روح َمن، 

ال�صخ�صية اأم املمثلة التي جت�صدها؟.. الدور هنا كاحلادثة وقعت ومرت بها �صويكار واأمنت ب�صرورة حدوثها، 

ال�صخ�صية  �صاذجة، تقم�صت  للمحيطني  التي تبدو  باأحالمها  الب�صيطة  ال�صعبية  املراأة  »اأم تو�صكى«  فتفاعلت 

وارتدت اجلالبية و�صارت جزًء من الكل، وحتى ر�صم العني بالكحل؛ النظرة والرم�صة واالأداء، ال �صيء يتاأخر 

وال يت�صظى واإمنا يتوا�صل ح�صب رغبتها يف �صخ�صية مكتملة؛ واإن كان هناك ارتباك خفي ال ي�صعر به اجلمهور 

اجتاحها،  الذي  الداخلي  االغرتاب  هذا  يدركون  جيدًا،  يعرفونها  والذين  �صويكار  من  فقط  املقربون  العادي، 

وي�صتوعبون قدرتها االحرتافية التي حالت اأن تت�صرب اأحا�صي�صها اإىل اخلارج.
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الطيف

اأماًل يف ال�صورة اجلديدة واحلياة اجلديدة، تنوعت �صويكار يف اأدوارها حتى �صار لها اأكرث من طيف ترجل يف 

االأفق ال�صابح الألوان قزح، فاجتازت مع اأطيافها م�صاحة اللون الواحد اإىل ف�صاء االألوان املتعددة، وجتاوزت 

طفولة اخلطوات االأوىل اإىل قفزات االإقدام؛ متا�صت حينًا مع ال�صورة النمطية للمراأة التي تقدمها ال�صينما 

امل�صرية، لكنها متردت يف اأغلب االأحيان على ح�صار الدور الواحد وارتدت قناع املمثل املحرتف، فال تتقاطع 

التي تنقل  الوهاب،  اإخراج فطني عبد  »اأنا وهو وهي« )1964(  اللطيفة يف  املدللة  �صخ�صية مع االأخرى؛ من 

ال�صخ�صية من خ�صبة امل�صرح ب�صال�صة، اإىل اأمينة الزوجة القوية التي تدير االأحداث كما تدير حياتها اأمام 

رجل �صعيف هو زوجها الذي يئ�صت من اإ�صالحه، ممثلة يتمحور حولها احلدث اأمام مثل يتقهقر قلياًل ليفرد لها 

ال�صاحة، فتظهر اإمكانياتها التي تتدحرج بني احلزم والب�صاطة يف فيلم »الرجل ده حيجنني« )1967( اإخراج 

عي�صى كرامة، اإىل منى ال�صابة امل�صرية التي تفخر مب�صريتها وتواجه بها كل فتيات العامل الالتي ال ي�صاهينها 

يف اجلمال وال العفة، وحتاول اأن تفوز بحب منري الذي يعمل مراقبًا جويًا ومتابعًا للطائرات يف ال�صماء ولديه 

ولع مبراقبة اأحذية الن�صاء يف االأر�س؛ وهو الدور الكا�صف لقدرات �صويكار اال�صتعرا�صية، اإىل اإلهام الزوجة 

املتطلبة يف »اأر�س النفاق« )1968( اإخراج فطني عبد الوهاب عن رواية »اأخالق للبيع« ليو�صف ال�صباعي، وفيه 

طيف اأخر ل�صويكار ت�صتعري خالله �صخ�صية مزاجها حاد اأ�صرية ن�صق طامع يف احل�صول على الرثوة باأية و�صيلة، 

واإن كانت هذه احلدة مل تنه متامًا داللها؛ بل اأثبتت اأنها ت�صتطيع اأن ت�صنع هذا املزيج، حتى يف اأفالمها بعيدًا عن 

فوؤاد املهند�س تقدمت �صريعًا يف مداها اخلا�س كممثلة يكن اأن تتقلد بطوالت دون االرتباط ال�صرطي ب�صريكها 

املعتاد، حدث ذلك مثاًل يف »اأنا ومراتي واجلو« )1969( اإخراج حممد اأحمد، وقف اأمامها كمال ال�صناوي الزوج 

الذي عانى من اهتمام زوجته عواطف الزائد به، وكانت �صويكار الزوجة التي تالحقه فى العمل بالتليفونات 

لدرجة ال�صيق واالختناق و�صلب االإرادة.

ملا قدمت �صخ�صية قرنفلة الكرنك )1975( اإخراج علي بدرخان، فاإنها ج�صدت بعدًا اأكرث عمقًا المراأة من حلم 

ودم؛ ب�صرف النظر عن اجلدل حول مو�صوع الفيلم، �صاحبة مقهى الكرنك والراق�صة �صابقًا، اإنها ابنة احلياة 

التي �صار لها خربة كبرية؛ لكن هذه اخلربة مل تقف حائاًل بني حبها الأحد ال�صباب املتمردين، وهي اإىل حد ما 

ال تختلف عن فايزة يف فيلم »دائرة االنتقام« )1976(، اأول اأفالم املخرج �صمري �صيف والتي اأحبت جابر الذي 

خرج من ال�صجن لينتقم على طريقة الكونت دي مونت كري�صتو املاأخوذ عن روايته الفيلم، واملثري اأنها �صاركت 

يف تنويعة اأخرى على نف�س الرواية يف فيلم »اأمري الدهاء« )1964(، لكنها هنا كانت »يا �صمينا« احلبيبة رمز 

ودهائها  درية  اأنثوية  بني  كالتناق�س  بال�صبط  ال�صخ�صيتني؛  يف  كبري  تناق�س  حبيبها،  ماأ�صاة  و�صبب  الرباءة 

وبني ان�صحاقها يف عالقتها برجل يتالعب بها كما يف فيلم »طائر الليل احلزين« )1977( اإخراج يحيي العلمي، 

بالرغم من اأن الفيلم ذاته من االأفالم التي تقدم �صورة تقليدية عن فكرة ال�صر واأ�صخا�صه عمومًا مت تقديهم 

يف �صورة منطية.

من مرحلة بدت فيها �صويكار طيفًا لطيفًا وناعمًا، مرورًا بانعطافات التغيري، اإىل مراحل اأخرى حفلت باأطياف 

لغة  ت�صتخدم  �صويكار كيف  فيها  الوجع، مراحل عرفت  ال�صر وكذلك  بع�س  الغواية ورمبا  من  وفيها  متباينة 

كلها  بالعيون،  واالإف�صاح  ال�صوت  ونربات  الوجه  وتعبريات  احلركات  تلك  الفكرة؛  الإي�صال  كو�صيلة  اجل�صد 

كانت ج�صر االت�صال بينها وبني اجلمهور. بع�س الدرا�صات النف�صية ت�صري اإىل اأن 7% فقط من االت�صال يكون 

بالكلمات و 38% بنربة ال�صوت و 55% بلغة اجل�صد، واإال كيف نف�صر اأداءها ل�صخ�صية عزيزة يف فيلم »ال�صقا 

اأثناء ال�صري وطريقتها يف و�صع يدها على خ�صرها  اأبو �صيف، حركاتها ومتايلها  اإخراج �صالح  مات« )1977( 

حملتها  كما  واالإغراء  الغواية  عالمات  اإنها  اأكرث،  مفاتنها  وتربز  لديها  اجلمال  اأماكن  لتحدد  تتحدث  حني 

ال�صخ�صية ال�صاحرة التي متنح جمالها ملن تختاره وتبدو كحلم من يح�صل عليه البد اأن ي�صعر بال�صعادة واالأمل 

معًا، وهو ما برز يف دورها بفيلم »بيت القا�صي« )1984( اإخراج اأحمد ال�صبعاوي، االأرملة التي تطمع يف كل 

�صيء وت�صتوىل عليها ثم يقتلها �صريكها يف النهاية، وت�صتمر يف هذا االإطار مع »زبيدة« زوجة االأب، رمز الغواية 

واللهو يف فيلم »�صعد اليتيم« )1985( اإخراج اأ�صرف فهمي،« �صفات البد واأن تقرتن بال�صر وتفتح له اأفق اأو�صع 

ليبلغ اأهدافه: » احلب اإن ال�صت تدبح الرجل«، هكذا عربت زوجة االأب عن مفهومها للحب الإبنة زوجها التي 

ردت عليها بدورها: » زي مادبحت اأبويا من زمان«، فالفتوة الطاغية بدران )حممود مر�صي( �صحرته بجمالها 

وداللها فتاة من حارة اأخري يحكمها عدوه اللدود الهلباوي )فريد �صوقي( فيختطفها ثم يتزوجها رغما عنها.. 

»يف البداية ماكنت�س طايقاه.. لكن بعد كدة ماقدر�س اأ�صتغنى عنه« تقولها �صويكار بغنج ودالل لتلمح لفحولة 

زوجها واأي�صا الإغراقها يف نعيم مادي مل تكن حتلم به من قبل، لكنة �صويكار اخلا�صة مل متنعها من توحدها مع 

الدور الذي اأدته بحيوية عربت عن اأحا�صي�س اإمتزج فيها اإغراء االأنثي بدهاء ال�صر، اخلفة واملتعة باملراوغة 

وخربة التعامل مع الرجال التي تت�صم بها تلك ال�صخ�صية )اأنظر.. غمزة عينيها وهي تتحدث للمعلم الهلباوي 

يف وكالته.. تلك الغمزة التي اإخت�صرت تفا�صيل ال�صخ�صية يف حلظة.. كما اأوحت بعالقة اآ ثمة كانت تربطها 

بالهلباوي قبل زواجها من غريه بدران(. )15(

يف تنويع مماثل طالعتنا عرب دور ال�صحاذة يف »املوظفون يف االأر�س« )1985( اإخراج اأحمد يحيي، بينما جندها 

يف »اأمريكا �صيكا بيكا« )1993( اإخراج خريي ب�صارة، »دو�صة« منوذج يحمل كل التناق�صات االإن�صانية؛ راق�صة 

وبائعة هوى واأم ت�صعى وراء طريقة ل�صفاء ابنتها املري�صة، حتى لو ذهبت وراء �صراب ال�صفر اإىل اأمريكا، دور 

ج�صدته بخربة ال�صنوات ومنحته من حيويتها ما جعله مذهاًل ومن اأجمل ما قدمته يف م�صريتها.
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ال�ستعرا�سية

»قلبى يا غاوى خم�س قارات/ زي القرع متد لربة/ ومفي�س مرة من املرات/ تهدى وتر�صيلك على قارة«، ي�صتهل 

فوؤاد املهند�س هذا اال�صكت�س الغنائي، معاتبًا قلبه الذي له مزاج خا�س يف احلب »بتجننى بتجننى ملا حتب/ 

ياخدك منى ياخدك منى نعل كريب/اأو جوز بنى ما�صى يدب« ثم ي�صرخ فيه »اعقل اعقل اعقل«، تبدو احلالة 

كلها لوحة غنائية �صاخرة وخفيفة الظل كتبها فتحي قورة وقام بتلحينها منري مراد؛ وهما ثنائي لهما جتربة 

كما  جميلة  امراأة  كل  وراء  عيناه  تزوغ  الذي  الرجل  فكرة  اللوحة  تخت�صر  الغنائي،  اللون  هذا  يف  م�صرتكة 

الدور الذي اأداه املهند�س يف فيلم »مطاردة غرامية« )1968( الذي تخلله هذا اال�صكت�س الغنائي مقدمًا �صويكار 

كممثلة ا�صتعرا�صية بارعة جتيد الغناء والرق�س بكل اأنواعه، فتظهر » من يابانية الأمريكانية من باري�صية 

وا�صتخدام  احلركي  االأداء  ال�صريعة؛  االإطاللة  هذه  يف  �صخ�صية  كل  تفا�صيل  التقاط  يف  وتنجح  الأ�صبانية« 

اجلمل االأجنبية يف الغناء، حتى تاأتي حبيبته امل�صرية ترتدي املالءة اللف » اأنا جيت ياللى اتغ�صيت وعليك 

خ�صيت فايتة ومن�صورة/ ماهو اأ�صل قليل االأ�صل ي�صيب االأ�صل وياخد ال�صورة«، لتخربه اأنها ن�صبت له الفخ وكل 

الفتيات ال�صابقات ما هن اإال �صورة منها » اليابانية كنت اأنا والباري�صية بر�صه اأنا واالأمريكية هى اأنا واالأ�صبانية 

بر�صه اأنا بر�صه اأنا« توؤكدها له »ومفي�س واحدة اأبدًا منهم تقدر على تقليد م�صرية« ثم ترق�س وتتمايل يف 

اإ�صارة اإىل عبثية موقفه، بينما هو يعتذر »متاأ�صف يا حبيبتى متاأكد من خيبتى/ اتعلمت خال�س وفى غاية 

االإخال�س« وهي ترف�س » ملا ت�صوف ودنك حت�صوفنى وملا تع�س قفاك تلقانى«، املو�صوع باأكمله كوميدي ي�صبو 

اإىل املرح؛ كالكثري من االأغاين واال�صكت�صات خفيفة الظل التي قدمتها ال�صينما امل�صرية على مدار تاريخها.

تخللت هذه اال�صكت�صات االأفالم كوميدية اأو الرومان�صية متحررة من ت�صنيف الفيلم اال�صتعرا�صي الذي يقوم 

بنائه الدرامي ب�صكل كامل على اال�صتعرا�س والغناء والرق�س الفردي اأو اجلماعي)غرام فى الكرنك ـ اأجازة 

ن�صف ال�صنة - اأبى فوق ال�صجرة – مولد يا دنيا – �صمع ه�س – يا مهلبية يا  و.. غريها( ، كذلك هي لي�صت اأفالمًا 

غنائية بحتة، واإمنا هي فقط تقدم �صكاًل اإ�صتعرا�صيًا غنائيًا طريفًا داخل مو�صوع الفيلم الب�صيط، وهو اأمر 

ال يحتمل التنظريات النقدية الكبرية، بع�س االأفالم قدمت هذا ال�صكل الغنائي على طريقة فن )باروديا(، 

باالإجنليزية: Paroday، فن املحاكاة ال�صاخرة وهو كل اأثر اأدبي اأو فني يحاكى االأعمال الفنية الكبرية، اأو 

اأ�صلوب اأحد املوؤلفني على نحو تهكمي يثري ال�صحك وال�صخرية. ظهر هذا يف االأدب العربي كثريًا يف معار�صات 

ال�صعراء لبع�صهم البع�س وقد ا�صتهر هذا الفن يف الع�صرين اململوكي والعثماين ب�صكل كبري، ويف ال�صينما اأنتجت 

هوليوود الكثري من اأفالم املحاكاة ال�صاخرة مثل فيلم »قابل االإ�صبارطيني« الذي ي�صخر من فيلم »300« ال�صهري 

اأو فيلم »امت�صا�س م�صا�صي الدماء« الذي ي�صخر من ال�صل�صة ال�صهرية )توياليت( و.. غريها.

يف ال�صينما امل�صرية ظهرت هذه املحاكاة مثاًل يف ا�صكت�صات واأوبريتات غنائية قدمها خمرجون مثل حلمي رفلة 

اأو ح�صني فوزي، وكتب اأبو ال�صعود االإبياري الكثري منها؛ وقام بالغناء فيها ا�صماعيل يا�صني اأو �صباح اأو �صادية 

اأو حممد فوزي اأو.. اأخرون. لعل ا�صكت�س »اأبطال الغرام« يف فيلم »االأن�صة ماما« )1950( اإخراج حلمي رفلة، 

ال�صينما امل�صرية.. اجلوهر  الناقد كمال رمزي يف كتابه »جنوم  ا�صت�صهاد  يكون منوذجًا لهذه املحاكاة ح�صب 

واالأقنعة«؛ يت�صمن اال�صكت�س ثالثة مواقف كال�صيكية هي: قي�س وليلى، اأنطونيو وكليو باترا، روميو وجولييت. 

يقول كمال رمزي:« يقدم اال�صتعرا�س، على خ�صبة م�صرح امللهى الذي يلكه �صليمان جنيب، الثالثي و�صباح 

وا�صماعيل يا�صني، الثالثة يرتدون »ال�صموكنج«، ويحملون »�صندوق الدنيا«، ويتقدمون به بني الراق�صات على 

حلن اأغنية »اتفرج يا �صالم على الدنيا يا �صالم« وجتل�س فتاة لتنظر يف اإحدى عيون ال�صندوق. وعن طريق 

امل�صح التدريجي يختفي امل�صهد لتظهر ال�صحراء التقليدية وخيمة ليلى والنار اأمامها. ويقرتب قي�س مبالب�صه 

البدوية، ويغني اأمام خيمة عمه »خل�صت من بيتنا النار .. من غريك يحمل همي .. وبدال ما اطلب من اجلار.. 

جيت اأطلب من عمي«.

ويظهر ا�صماعيل يا �صني باملالب�س البدوية وا�صعًا نظارة على عينيه، ويغني »ليلى.. ليلى.. هاتي البن عمك 

عود كربيت« ويرتكها ليدخل اخليمة. ويبقى احلبيبان يتبادالن املناجاة.. وعندما يغني قي�س »تعايل نهرب 

من هنا .. داحنا اتخلقنا لبع�صنا«.. يخرج اإليه العم غا�صبًا. مغنيًا »قي�س.. اإم�س قي�س.. جئت تطلب نارًا اأم 

جئت فاكرين مغفاًل وحمارًا«.

وعلى هذا النحو من طرافة الكلمات، التي �صارك بو�صعها ماأمون ال�صناوي وفتحي قورة، وظرف اأحلان حممد 

املكان وقد  يا�صني  ا�صماعيل  ال�صرفة بني روميو وجولييت يقتحم  ... ويف م�صهد  الثانية  اللوحة  فوزي، تقدم 

مالأته الغرية فيدور احلوار:

ا�صماعيل يا�صني: من ده اللي واقفة معاه / من ذا الذي ترق�صي وياه/ ليلتكو �صودة اإن �صاء اهلل.

حممد فوزي )روميو( : هو اإنت ابن عمها؟

يا�صني: اأمال فاكرين اأمها

وي�صتل كل منهما �صيفه للمبارزة التي تنتهي باإ�صابة ابن العم الذي يقع مغنيًا: يا ما كان نف�صي اأغلبك.. لكن 

�صابتني هزية.. اهلل ما يك�صبك يا روميو يا ابن حليمة«. )14(

اأ�صكال غنائية  اأو  ا�صتعرا�صات  اأفالمًا احتوت على  اأن هناك  ال�صينما امل�صرية يجد  املتاأمل يف  ب�صكل عام فاإن 

خمتلفة، لكن قليلة هي االأفالم اال�صتعرا�صية مبفهومها الكامل واإيقاعها احلركي، فقط هي ا�صتعرا�صات رمبا 

تلخ�س ق�صة الفيلم الب�صيطة اأو ت�صفي عليها بع�س املرح واالأمثلة كثرية وليكن فيلم »بابا عري�س« )1950( 

منوذجًا، فالفيلم الذي اأخرجه ح�صني فوزي احتوى على ا�صتعرا�س عنوانه »دكان العراي�س« له ق�صة حمبوكة 

ويعتمد  االأداء فيه على التنوع ال�صريع بني احلركة واملو�صيقى، وكذلك تغيري املناظر واملالب�س وال�صخ�صيات 

وثراء الديكورات وعدد الرق�صات. ويظل مفهوم اال�صتعرا�س غري متحقق ب�صكل كبري على ال�صا�صة امل�صرية 

رمبا لقلة الكفاءات املتخ�ص�صة واملهتمة، بينما االأغاين اخلفيفة املرحة لها ح�صور خمتلف.

اأثرًا  وتركت  التمثيلي  مل�صروعهما  مميزة  �صبغة  اأ�صفت  فقد  الغناء،  يف  املهند�س  فوؤاد  مع  �صويكار  جتربة  اأما 

حمببًا لدى اجلمهور، كما اأن املهند�س كان لديه دراية معقولة بثقافة الغناء واملو�صيقى جعلته يختار اأحلانًا 

اأنهما حمظوظني بالتعاون مع كبار املو�صيقيني، حممد  تتنا�صب مع م�صاحة �صوته و�صوت �صويكار، اإ�صافة اإىل 

عبدالوهاب الذي حلن لهما اأغنية »حظرتنا« يف م�صرحية »اأنا وهو و�صموه« )1966(، وحممد �صلطان وكمال 

الطويل وحلمي بكر ومنري مراد و�صيد مكاوي.

كانت البداية يف م�صرحية »اأنا فني واأنت فني« حني غنى املهند�س »رايح اأجيب الديب من ديله« وكان متحفظًا 

على الفكرة، قال:«اأنا �صوتي وح�س«، فاأقنعه بهجت قمر:«م�س مطلوب منك تطرب النا�س، اإنت موؤدي وب�س«. 
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بعدها تكررت التجربة يف امل�صرح وال�صينما؛ و�صكل مع �صويكار »دويتو« غنائيًا ناجحًا وخفيف الظل، ومن اأ�صهر 

اأغانيهما: قلبي يا غاوي خم�س قارات يف فيلم »مطاردة غرامية«، التي �صبق اأن اأ�صرنا اإليها، من كلمات فتحي 

قورة واأحلان منري مراد، وفيها تقم�صت بها �صويكار العديد من ال�صخ�صيات الن�صائية االأجنبية، لرتبح امل�صرية 

يف النهاية. »يا واد يا مفكر يا هايل« من فيلم »اإجازة غرام« )1967( اإخراج حممود ذو الفقار،االأغنية من 

كلمات: ح�صني ال�صيد واأحلان منري مراد، و«اإلزم حدودك« يف فيلم »ربع د�صتة اأ�صرار« )1970( اإخراج جندي 

حافظ،اأحلان الفيلم كانت من تلحني فوؤاد الظاهري، واأدى فوؤاد املهند�س و�صويكار هذه االأغنية بلحٍن هادئ 

م�صيفني اإليها نكهتهم الكوميدية، و«تيجي معايا على فوق« يف م�صرحية »حواء ال�صاعة 12« )1968( اإخراج 

عبد املنعم مدبويل، كلمات ح�صني ال�صيد واأحلان منري مراد، تاألق بها فوؤاد املهند�س و�صويكار وقام فيها بالغناء 

ال�صهرية »ال�صيام م�س كدة« من تاأليف ح�صني  اأغنيتهما الرم�صانية  باللغة العربية والفرن�صية مًعا، هذا غري 

ا ا�صتعرا�صاتهما  ال�صيد واأحلان حلمي بكر، اأغاين كثرية تعددت يف اأعمالهما متيزت بكلمات ظريفة، ومتيزت اأي�صً

ورق�صاتهما مًعا، بخفة يف احلركة مع �صبغة كوميدية تالئم حالة البهجة.

لعل الغناء حقق حلمًا قديًا ل�صويكار حني كانت حتلق مع �صوت ليلى مراد وهي �صغرية وحتلم باأن تكون مثلها، 

�صحيح اأن التجربة اختلفت؛ لكنها على االأقل قامت بالغناء كما متنت يومًا، بل وحتررت من دائرة التوقعات 

ح�صورها  عزز  مما  العادي،  غري  التكوين  معادلة  وحققت  اأي�صًا  فرق�صت  ممكن؛  �صيء  كل  التمثيل  يف  وجعلت 

الفني ليكرب ويت�صع لقطة وراء لقطة وفيلمًا بعد االأخر، حيث كانت للجمهور فر�صة التب�صر بلحظات �صرقتها 

�صويكار  كانت  بينما  التقليدية،  النظرة  عن  بعيدًا  البهجة  حتتاج  التي  الروح  اإليها  تتّوق  كانت  الكامريا  اأمام 

تبحث عن نقطة ثابتة داخلية للتعلق بها. كل حركة مهدت لنقلة اأخرى اأو�صع من مدارك الولع القدمي، لذا 

اكتمل م�صوارها بهذا اجلانب اال�صتعرا�صي؛ من فكرة ب�صيطة الأغان تراكمت لتتحول اإىل ر�صيد رائع يتاآلف فيه 

اجل�صد والروح، ويبدو جميل احلرفة وم�صيفًا متعة اإ�صافية.

�سيدتي اجلميلة

حني تقول �صويكار: »الفنانني هيدخلوا اجلنة حدف ع اجلنة ونعيمها«، فهي ت�صع حدًا حا�صمًا مل�صاوير هوؤالء 

الذين هياأوا حياتهم كلها للفن واإ�صعاد الب�صر، ي�صلمون اأنف�صهم من حمطة اإىل اأخرى وت�صحبهم الدروب يف رحلة 

رمبا ت�صرق منهم العمر، لكنها متنح الروح حلياة االأخرين، و�صويكار واحدة من هوؤالء؛ موحية بالبهجة واآ�صرة 

للخيال واإن قطعت علينا بجملتها املفاجئة:« اأنا امراأة عادية ومل اأقم باأ�صياء خارقة«، فاأ�صاألها:

اجلمال  بني  ال�صعبة  املعادلة  اإنها  جمالها،  ت�صتعر�ض  ال  وجميلة  ظل  خفة  جميلة  كوميديانة 

والكوميديا.. كيف فعلِتها؟

اأواًل اجلمال �صيء ن�صبي وال يكن التعامل معه على اأنه هو االأ�صا�س هكذا يف املطلق ودون عوامل اأخرى، يعني 

البد اأن اأكون جميلة ولطيفة وحبوبة ومتوا�صعة ؛ اإمنا جميلة وفقط!  فهذا يف نظري ال ي�صاوي اأي �صيء وال 

يكن اأن نعتمد يف حياتنا على ال�صكل فقط، �صحيح اأنني مل اأمتلك ال�صكل ح�صب املوا�صفات التقليدية لنجوم 

الكوميديا واأن بداياتي االأوىل مل تكن يف اإطار االأعمال الكوميدية، بل والبع�س انده�س جدًا ورمبا ت�صكك يف 

قدرتي اأن اأكون ممثلة كوميدية، واأ�صاًل مل اأكن اأفكر اأن اأعمل كممثلة على االإطالق، بالرغم اأنني من بيت مثقف 

ومنفتح ويقدر الفن واأهله؛ اإال اأن عملي يف هذا املجال رتبته ال�صدفة البحتة، وعلى اأي حال حدث اأن اأ�صبحت 

ممثلة وكوميديانة بخطوات �صريعة وفيها الكثري من التدريب واال�صتغال على الداخل اأكرث من اخلارج، وهذا 

اأمر �صاعدين فيه كل االأ�صاتذة الكبار الذين عملت معهم؛ حتى اأنني ال اأن�صى »االأ�صتاذ« عبد الوارث ع�صر كيف 

كان ير�صدين على امل�صرح ويوجهني متى اأتكلم ومتى اأقف ومتى اأ�صتفهم، اأو »االأ�صتاذ« عبد املنعم مدبويل الذي 

اأمانة  اأمنتك  اأخرج معظم امل�صرحيات التي عملت بها، وهو الذي علمني تنغيم اجلمل مثل اجلملة ال�صهرية » 

تتلف على رقبتك تكتم اأنفا�صك لو ن�صيتها«، و«االأ�صتاذ« فوؤاد املهند�س الذي ت�صاركت معه  الكثري من االأعمال، 

وتعلمت منه اأن اأكون طبيعية كما اأنا، وكنا �صويًا طاقة نور وحما�س كان ي�صبقنا ونحن ن�صتعد الأي م�صرحية 

مثاًل بربوفات يومية كانت ت�صتمر ملدة �صهرين حتى يخرج العمل ب�صكل متميز.

ال  »الرجال  با�صم  املعروف  فيلمك  طريقة  على  اجلميالت،  من  االقرتاب  يخافون  عادة  النا�ض 

يتزوجون اجلميالت« لكنك ك�صرت هذا احلاجز وا�صتطعت التوا�صل معهم؟

الأنني منذ البداية مل اأتعامل مع اجلمال على اأنه امتياز يجب ا�صتعرا�صه، بل حر�صت حتى على م�صتوى ال�صكل 

اأال اأكون م�صدر ال�صتفزاز اأحد، فلم اأرتدي مثاًل ف�صتانًا لن يكون يف مقدرة اأحد �صرائه، حاولت اأن اأكون اأنيقة 

ولكن متوا�صعة يف نف�س الوقت، وكنت اأرتدي جوارب اأثناء عملي على امل�صرح حتى ال اأثري حفيظة اأي �صيدة 

واأن اأحرتم عملي وجمهوري الذي دخل امل�صرح كي ي�صاهدين، اأما يف اأدواري ال�صينمائية؛ فكنت اأرتدي ح�صب 

ال�صخ�صية وح�صب �صياق العمل ذاته بحيث يكون هناك ات�صاق عام، وحر�صي على اأن اأكون ب�صيطة يف �صكلي 

رمبا هو الذي ك�صر احلاجز كما اأ�صرِت و�صنع نوعًا من احلميمية مع اجلمهور، وهذا ال ينع اأنه كان هناك من 

هو اأهم من ال�صكل كاجتهادي يف تقم�س ال�صخ�صية واالأداء واحل�صور الالفت الذي يعتمد على التوليفة كلها؛ 

ال�صكل واجلوهر والروح، واأظن اأن هذا من اأبرز ال�صمات املعروفة يف برج »العقرب« الذي اأنتمي اإليه، فاأنا من 
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واخلفة  االأنوثة  »خلطة«  وفيها  االأنظار  تخطف  طلة  لنا  الربج  هذا  اأبناء  ونحن  نوفمرب،  من  الرابع  مواليد 

اأي�صًا من م�صاهري هذا الربج ولدينا  ر�صتم مثاًل وهما  والفرح واحل�صا�صية، موجودة عندي وعند �صباح وهند 

روحًا �صاحرة حتمل فنًا جمياًل، واأعتقد اأن هذه التوليفة »الرباين« �صاعدتني الأكون ممثلة اوؤدي جميع االأدوار 

�صواء كوميدية اأو تراجيدية معتمدة على ح�صا�صيتي ال�صديدة جتاه الدور وموهبتي كذلك.

اأ�صولك الرتكية ون�صاأتك يف بيت اأر�صتقراطي، كيف �صاعدك ذلك يف تكوين �صخ�صيتك الفنية؟

رمبا كانت مالمح ولون ب�صرتي خمتلفة وهذا منحني �صتايل خا�س يف تر�صحي لالأدوار خ�صو�صًا يف البدايات قبل 

اأن ي�صبح يل اجتاه ولون فني معني، كما اأن ن�صاأتي يف بيت حمب للفن؛ فاأمي وهي �صرك�صية من اأ�صل تركي، كانت 

عازفة بيانو رائعة وتع�صق املو�صيقى ب�صكل عام وحتب اأم كلثوم بدرجة كبرية، واأبي كان يكتب ال�صعر ولديه 

مكتبة كبرية، بالتاأكيد كل ذلك كان له تاأثريًا يف تكوين �صخ�صيتي االإن�صانية والفنية فيما بعد ملا كربت، و�صحيح 

اأنني ولدت يف القاهرة وع�صت يف م�صر اجلديدة والتحقت مبدار�س فرن�صية حيث قمت بامل�صاركة بالتمثيل يف 

امل�صرحيات املدر�صية ، لكن اأبي وهو من اأ�صول تركية كان اأي�صًا من اأعيان حمافظة ال�صرقية وتعلم هو واأ�صقائه 

يف اجنلرتا، ما جعل عقله متفتحًا ي�صتوعب فكرة العمل يف جمال الفن ويقدرها وكان يردد دائمًا اأن الفن واجهة 

البلد، واأمي كانت تقول اأنني كنت متعلقة بالراديو منذ كان عمري اأربع �صنوات وكنت م�صدودة ل�صوت ليلى مراد 

وملا تخل�س االأغنية كنت اأدخل غرفتي واجل�س وحدي، لذا ملا جنت يف املدر�صة وكنت يف التا�صعة من عمري، 

اأبهرتني  اأخذتني الأ�صاهد فيلم قلبي دليلي، وكانت املرة االأوىل لدخويل ال�صينما عرب �صوت ليلى مراد التي 

دائمًا والزالت، حتى اأنني ملا عملت بالتمثيل متنيت روؤيتها ولو مرة واحدة، لكنها كانت اعتزلت؛ فاكتفيت ب�صماع 

قابلتها �صوتها تليفونيًا.

 وهل ميكن اعتبار زواجك املبكر جتربة منحتك ن�صجًا ما؟

ممكن! كانوا يخطبونني منذ  الرابعة ع�صر من عمري، وتزوجت بالفعل عندما بلغت ال�صاد�صة ع�صر من ح�صن 

�صادق اجلواهرجي، ومل اأكن اأكملت درا�صتي الثانوية، واأجنبت اإبنتي منة اهلل يف ال�صابعة ع�صر، وبعدها مر�س 

زوجي ورافقته يف امل�صت�صفى وقمت اأثناء ذلك مبذاكرة الثانوية العامة وجنحت ولكن مات ح�صن واأنا يف الثامنة 

ع�صر والن�صف واإبنتي اأملت �صهرها الرابع، كان اأفظع كابو�س مررت به ؛ فجاأة وجدن نف�صي وحيد جمرد اأم مل 

تبلغ الع�صرين ومطلوب منها تربية طفلة �صغرية، فكان اأمرًا مل اأ�صتوعبه يف هذه ال�صن ال�صغرية، حتى فكرت 

اأن األتحق باجلامعة وحتديدًا كلية االآداب ق�صم لغة فرن�صية لي�صاعدين ذلك على احل�صول على عمل منا�صب 

اأ�صتطيع من خالله رعاية ابنتي.

 وما هي ق�صة ح�صولك على لقب ملكة جمال اال�صكندرية يف هذه املرحلة؟

بها  اأمر  كنت  التي  ال�صعبة  الظروف  ظل  ففي  البالج؛  جمال  ملكة  كنت  بل  اال�صكندرية،  جمال  ملكة  اأكن  مل 

ر�صحوين على �صاطيء �صتانلي وفزت بلقب ملكة جمال �صواطيء اال�صكندرية؟

ويف ظل هذه الظروف اأي�صًا قمت باأول خطوة على طريق التمثيل، كيف كانت البداية؟

ابن  كان  وهو  ر�صا  ح�صن  املخرج  قابلت  حتى  االإطالق،  على  بايل  يف  التمثيل  يكن  ومل  عمل  عن  اأبحث  كنت 

جدتي فاطمة هامن �صديقة جدتي الأبي، وكان اجلميع يحاولون اأن ي�صاعدوين يف اخلروج من الكابو�س الذي 

حا�صرين، فر�صحني هو والفنان حممود ال�صباع وكان من معارف العائلة اأي�صًا والذي منحني فر�صة للعمل يف 

امل�صرح احلر، قبل اأن ير�صحني املخرج ح�صن ر�صا الأح�صل على فر�صة دخويل ال�صينما مع املخرج كمال ال�صيخ يف 

فيلم »حبي الوحيد«، وبعده توالت االأفالم ووجدتني اأعمل مع اأمريات ال�صينما امل�صرية يف هذا الوقت: نادية 

لطفي وفاتن ولبنى ومديحة ي�صري والالتي جعلوين اأحب التمثيل يف اأجواء راقية، مل اأ�صعر فيها بالغربة اأو 

اأن هناك فرق بينهن وبني اأهلي، وبعد م�صاركتي يف عدة اأفالم طلبوين يف م�صرح التليفزيون حيث ر�صحني الفنان 

ال�صيد بدير مل�صرحية »ال�صكرتري الفني« وعرفني على  الفنانني الكبار عبد املنعم مدبويل وعبدالوارث ع�صر ثم 

فوؤاد املهند�س ومعه بداأت رحلتي الفنية يف امل�صرح ويف ال�صينما، كانت ال�صينما بالن�صبة اإلينا حلم جميل وكنا 

نعتربها اأنا وفوؤاد نزهتنا ال�صنوية من امل�صرح رغم ما بها هي االأخرى من اإرهاق ، اإال اأنها �صىء خياىل جميل 

حمل جتربة حافلة مع فوؤاد املهند�س، ووحدي مع اأخرين؛ فلم اأقف عند �صكل معني وال منطية الدور الواحد 

وحاولت قدر االإمكان التنوع.

 وكيف كنت تعدين نف�صك للدخول يف الدور الذي تقومني به؟

اأن لدي ح�صا�صية كبرية وقوية املالحظة  يف التقاط التفا�صيل،  اأواًل املوهبة وهي عليها العبء االأكرب، كما 

يعني اإذا رحت مثاًل الريف واأقمت �صهرين اأو ثالث يف البلد مع والدي، فمن ال�صهل اأن تلتقط عيناي كل �صيء 

وتخزنه يف ذاكرتي، اإذا اأديت دور فالحة مثاًل، هذا غري اجتهادي ال�صخ�صي فاأنا يف الغالب ال اأ�صتعني باأحد، و 

دائمًا اأجتهد واأ�صاهد الكثري من االأفالم واأ�صافر كل بالد العامل واأ�صاهد امل�صرح والفن فيها وتطوراته، كل ذلك 

�صاعدين ب�صكل كبري يف اإعداد نف�صي لكل االأدوار.

لعملية  واإدراك  جنومية  من  اإليه  و�صلت  فيما  املهند�ض  فوؤاد  مع  جتربتك  اأ�صهمت  مدى  اأي  اإىل 

التمثيل؟

بداأت مع فوؤاد املهند�س كدويتو ناجح، قدمنا اأعمااًل حمرتمة، كانت بداية جناحنا احلقيقي يف »اأنا وهو وهي« 

اأ�صياء  اأن ن�صتمر معًا، وكان للجمهور ف�صاًل عظيمًا يف ت�صجيعنا، وقد تعلمت من فوؤاد املهند�س  فطالبنا النا�س 

كثرية منها االلتزام واالن�صباط وال�صدق واملعاملة الطيبة والقراءة بالعربي.

وهل اأنت قارئة جيدة؟

وفيكتور  لفولتري  الفرن�صية  باللغة  اأقراأ  وكنت  بكثري،  اأقل  اأ�صبحت  قراءاتي  حاليا  جدًا،  جيدة  قارئة  كنت 

هوجو وغريهما بحكم درا�صتي يف مدار�س فرن�صية، ثم قراأت فيما بعد باللغة العربية لنجيب حمفوظ ويو�صف 

اإدري�س ويو�صف ال�صباعي واإح�صان عبد القدو�س، كل االأدباء يف هذه املرحلة تقريبًا د. طه ح�صني الأن اللغة 

العربية التي يكتب يها كانت �صعبة بالن�صبة يل؛ ومع ذلك قراأت له »دعاء الكروان«.

 يف خمرجي ال�صينما ا�صتطاع اأن يربز طاقتك التمثيلية؟
ْ

َمن

اأعظم خمرج يف م�صر  اأعتربه   ال�صيخوكنت  الوهاب وكمال  فاأنا متيمة مثاًل باملخرج فطني عبد  الكثري منهم، 

وت�صتهويني نوعية اأفالمه عمومًا مبا فيها من غمو�س وجاذبية، اأما عاطف الطيب فكنت مغرمة بتجربته ولذا 

قبلت العمل معه يف دور �صغري بفيلم »ك�صف امل�صتور« ملجرد اأن اأراه فقط عن قرب واأكت�صف طريقته يف العمل، 
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»دائرة  اأفالمه  اأول  يف  معه  عملت  وقد  �صيف  �صمري  املخرج  وكذلك  االإخراج،  حمفوظ  جنيب  اأنه  اأ�صعر  كنت 

االإنتقام« وراأيت الذكاء واحلما�س الذي اأثر يف اأدائنا واإح�صا�صنا كممثلني.

وما هو الدور الذي ت�صعرين اأنه ا�صتفزك كممثلة؟

اأي  جت�صيد  على  القدرة  متتلك  ممثلة  اأنني  اأثبتت  التي  االأدوار  جممل  اأنه  القول  اأ�صتطيع  واحدًا،  دورًا  لي�س 

�صخ�صية بخالف الكوميدي واال�صتعرا�صي الذي ا�صتهرت بهما، كامراأة �صعبية  مبوا�صفات خا�صة كما يف »�صعد 

اليتيم« مثاًل، اأو  اأدوار اأخرى متنوعة كما يف »دائرة االنتقام«، »طائر الليل احلزين«، »بيت القا�صي«، »اأرزاق يا 

دنيا«، »ال�صقا مات«، »الكرنك«.

»كلمني �صكرًا«، اأخر اأفالمك الذي اأعادك اإىل ال�صا�صة بعد غياب طويل نوعًا، هل ا�صتطاع بالفعل 

اأن يعيدك اإىل االأجواء؟

كنت اأتابع خالد يو�صف منذ فيلمه االأول »العا�صفة« واأدركت اأنه فنان واع وفاهم، لذا حني عر�س علّي الدور يف 

هذا الفيلم و�صرحه يل وثقت فيه، فوافقت الأنني اأردت اأي�صًا اأن اأتعرف على اجلديد واأ�صوف من خاللهم التغيري 

اإجمااًل، لكن يف احلقيقة  بعني خمتلفة، وكنت �صعيدة باهتمام خالد يو�صف بي كمخرج وحر�صه على العمل 

يف  حميمية  توجد  ال  وي�صي«،  يخل�س   عايز  واحد  »كل   حويل،  ال�صديدة  ال�صرعة  و�صط  بغربة  �صعرت  اأنا 

اال�صتوديو كما زمان، يجوز هي �صرعة زمنهم وربنا يعينهم.

 اأنت �صاحبة املقولة ال�صهرية : »الفنانني هيدخلوا اجلنة حدف ع اجلنة ونعيمها«؟

طبعًا، اأمل يتعب هوؤالء الفنانني لي�صعدوا اجلميع، اأمل ت�صعروا اأنتم كجمهور بهذه ال�صعادة وباملتعة ، يعني خمرج 

مثل حممد خان قدم اأفالم مثل »خرج ومل يعد« و«اأحالم هند وكاميليا« و«�صوبر ماركت« و«�صقة م�صر اجلديدة«، 

بكل النماذج الب�صرية بلحمها ودمها وق�صاياها احلقيقية واأحالمها ال�صغرية والكبرية، اأنا  �صخ�صيًا حني اأ�صاهد 

هذه االأفالم اأ�صعر باملتعة واأقوم اأبو�س �صا�صة التليفزيون، االأ�صتاذ حممد خان »هيدخل اجلنة ونعيمها«، وعلى 

فكرة هذا لي�س حما�صًا زائدًا مني؛ لكنه فهم لطبيعة الفن ودوره يف اأنه يغري جمتمعات كاملة ويجعلها اأكرث رقيًا 

وحت�صرًا، يعني مثاًل يف مرحلة ما اأحببنا جمال عبد النا�صر من خالل اأغاين عبد احلليم حافظ التي �صرحت 

لنا م�صروع عبد النا�صر خطوة خطوة واأغنية اأغنية، وال يكن يكون هناك بلد حقيقي بدون الفن كركن مهم؛ 

بال�صبط كما ال يكن اأن تقوم قائمة لهذا البلد بدون العلم والتعليم وال�صحة.
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فوؤاد املهند�ض  

اأحببت )�صويكار( حبًا �صديدًا، اإنها اأول واآخر حب يف حياتي وقد كان لتفاهمنا من البداية �صبب رئي�صي يف 

جناحنا وقيامنا بتكوين )دويتو( فني ا�صتمر ملدة 20 عامًا م�صيطرًا على احلركة امل�صرحية يف م�صر، فقد كنت 

�صعيدًا معها يف املنزل والعمل. 

لقد �صبقتها اأنا يف العمل، وبعد فرتة بداأت هي تخطو خطواتها االأوىل وكنا نلتقي يف احلفالت واملنا�صبات الفنية 

ونتبادل الكالم ب�صكل عادي ولكن كان هناك �صيء بداخلي يدفعني للحديث معها، وكذلك االأمر بالن�صبة لها 

اأو يف فرقة )�صاعة  اأنها معجبة بي ولهذا كانت حتر�س على ح�صور عرو�صي امل�صرحية االأوىل  وكنت اأعتقد 

لقلبك( ومل اأكن اأتخيل اأنها من املمكن اأن تكون ممثلة كوميدية على االإطالق، فعندما ر�صحها )مدبويل( للعمل 

اأمامي اأبديت له ده�صتي ال�صديدة، ولكنني يف داخلي كنت راغبًا يف روؤيتها والعمل معها وت�صبب تر�صيح مدبويل 

لها بهذا ال�صكل يف قلب حياتي وحياتها راأ�صًا على عقب.

الفرتة،  هذه  يف  جناحًا  االأكرث  هو  م�صرحنا  وكان  ال�صتينيات  حقبة  يف  بالغ  تاأثري  و�صويكار  اأنا  لنجاحي  اإن 

�صينمائيًا ومن هنا قدمنا جمموعة  النجاح  ف�صعوا ال�صتثمار هذا  االأذكياء  املنتجني  اأنظار  لفت هذا  وبالطبع 

اأفالم حققت جناحًا مدويًا، فبعد فيلم )اأخطر رجل يف العامل( عام 1967 اإخراج نيازي م�صطفى توالت اأفالمنا 

)�صنبو يف امل�صيدة( اإخراج ح�صام الدين م�صطفى و)اأر�س النفاق( اإخراج فطني عبد الوهاب وقدمنا مع فطني 

الناجحة مثل  االأفالم  ال�صيفى يف عدد كبري من  اأي�صًا )اعرتافات زوج( و)اأنا وهو وهي( ثم عملنا مع ح�صن 

)هارب من الزواج( و)غرام يف اأغ�صط�س( و)املليونري املزيف( ثم )العتبة جزاز( و)مطاردة غرامية(.

)هالة  مثل  �صويكار  بدون  عديدة  عرو�صًا  قدمت  اأنني  رغم  اأنه  لكم  واأعرتف  بريقه  فقد  الكوميدي  امل�صرح 

حبيبتي( و)�صارع حممد علي( وغريهما وكذلك قيامها هي بتقدمي عرو�س بدوين، اإال اأن هذه العرو�س رغم 

جناحها مل يكن لها نف�س جناح العرو�س التي قدمناها �صويًا واأعرتف اأنا بهذا اأ�صف لذلك اإىل اأن ال�صلع الثالث 

يونيو   22 بتاريخ   68 العدد  اجلزيرة  )جملة  مدبويل.  املنعم  عبد  القدير  هو  الدفة  ويدير  معنا  كان  الذي 

.)2004

املخرج �صمري �صيف

 ، اأمني  ال�صريف ومريفت  نور  مع  االنتقام«  »دائرة  الطويلة  الروائية  اأفالمي  اأول  كانت بطلة  �صويكار  الفنانة 

والذي كان اأي�صًا اول اإنتاج لنور ال�صريف. كانت �صويكار يف ذلك الوقت ملء االأ�صماع واالأب�صار.. جنمة م�صرحية 

لقائي  الفني. كان  اأ�صبحت جزءًا من وجداننا  والتي  ال�صهرية  الفنية  االأعمال  العديد من  و�صينمائية قدمت 

االأول بها يف امل�صرح حيث كانت تقدم م�صرحية من بطولتها مع فوؤاد املهند�س )�صريكها اخلالد يف الفن واحلياة( 

، وكان معهما طبيب �صاب هاو للتمثيل يقدم اأول اأدواره كمحرتف ا�صمه .. يحيي الفخراين !

يف هذا اللقاء ا�صتطاعت �صويكار اأن تاأ�صرين بب�صاطتها وعفويتها وروحها املرحة، وعاملتني بكل تقدير كمخرج 

لعملها القادم، لي�س كمخرج �صاب خجول يقدم اأول اأفالمه.

وخالل العمل يف الفيلم غمرتني بثقتها املطلقة و�صخ�صيتها الودودة، فلم تعد مدام �صويكار كما كنت اأناديها 

واإمنا »�صو�صو« ال�صديقة، والتي اأثرت الفيلم باأداء دور درامي جاد، ك�صف عن معدنها االأ�صيل كممثلة متعددة 

القدرات. 

كان »دائرة االنتقام« بداية ل�صداقة ممتدة حتى االأن، و دومًا يحلو يل اأن اأداعبها باأنها »اأول بختي«، وياله من 

»بخت« .. لقد كان الفيلم اأكرث االأفالم جناحًا يف ذلك العام، اإذ ا�صتمر عر�صه بدار ال�صينما 25 اأ�صبوعًا متتاليًا، 

ونلت عنه جائزة اأف�صل اإخراج يف م�صابقة وزارة الثقافة لنف�س العام !!

املخرج اأحمد يحيي

يذكر تاريخ الكوميديا يف م�صر اأن للرجال الغلبة يف هذا املجال، فقد برعوا فيه وو�صلوا اإىل البطولة املطلقة. 

اإمام وغريهم، وبالن�صبة للن�صاء فال  جنيب الريحاين، علي الك�صار، فوؤاد املهند�س، عبد املنعم مدبويل، عادل 

يوجد يف تاريخ الكوميديا غري ماري منيب وزينات �صدقي ووداد حمدي، ومل ت�صل اأي واحدة منهن اإىل البطولة 

املطلقة. وتاأتي �صويكار لت�صبح حالة خا�صة، فهي الوحيدة من جنمات الكوميديا التي و�صلت للبطولة املطلقة 

يف ال�صينما وامل�صرح. كما يذكر ل�صويكار اأنها ممثلة �صاملة، وهي الوحيدة التي مثلت الكوميدي والرتاجيدي، 

فمن ين�صى دورها يف »الكرنك« اأو »طائر الليل احلزين« و.. غريها من اأفالم اأكدت قدرتها على التنوع، ورغم 

ارتباطها بالنجم فوؤاد املهند�س اإال اأنها ا�صتطاعت االبتعاد عنه والنجاح يف اأعمال كثرية بدونه، وهذا يوؤكد 

قدرتها التمثيلية واأن اجلمهور تفاعل معها، ورغم اأنها تتميز بالوجه اجلميل االر�صتقراطي، اإال اأنها ا�صتطاعت 

اأن تقوم بدور املت�صولة مع فريد �صوقي باإقناع كبري، وكذلك يف م�صرحية »�صيدتي اجلميلة« التي قامت فيها 

بدور ابنة ال�صوارع رثة املالب�س.. ويف نف�س امل�صرحية تغريت مالحمها ومالب�صها وطريقة اأدائها باإقناع كامل.

مدير الت�صوير �صمري فرج

�صيدتي اجلميلة هي الفنانة �صويكار، الرتكية اجلينات.. ال�صرك�صية اجلمال، فاالأب كان تركي االأ�صل واالأم 

�صرك�صية، لهذا كانت جميلة اجلميالت.. رقيقة امل�صاعر واالأحا�صي�س، عملت الكثري من االأعمال وكان حظي 

نيازي  اإخراج االأ�صتاذ  العامل«  »اأخطر رجل يف  نلتقي يف فيلم  اأن  واأنا م�صاعد م�صور  اجلميل يف بداية حياتي 

م�صطفى، كانت هي البطلة اأمام االأ�صتاذ فوؤاد املهند�س.. وكانت مالمح احلب والع�صق تظهر يف عيونهم عندما 

امل�صريني  وجوه  على  الب�صمة  ير�صمون  الأنهم  املجتمع  و�صفوة  ال�صعب  عامة  اأحبهم  لقد  بع�س.  مع  يقفون 

وال�صحك من قلوبهم يف كل م�صهد ولقطة يقدمونها.. بل تبناها االأ�صتاذ فوؤاد املهند�س واأخذها اإىل عامل امل�صرح 

واملواجهة مع اجلماهري: اأنا وهو وهي، ال�صكرتري الفني، �صيدتي اجلميلة .. �صاهدت الكثري من امل�صرحيات يف 

امل�صرح وكانت قلوب اجلماهري واأنا واحد منهم تتعب من كرثة ال�صحك.. خفة ظل هذه اجلميلة التي اأدت كل 

االأدوار باقتدار واإبداع وتفاين، فهي اإبنة بع�ص�صي الفتاة امل�صتبدة ولكنها الل�صة الظريفة.. الكثري والكثري من 

االأعمال واالأفالم.

عملت معي يف »الن�صابني« من اإخراج اأحمد يحيي، كنا ن�صحك يف الكوالي�س من قلوبنا لدرجة اإعادة اللقطة 

مرة اأخرى الأن اأحدنا �صحك ب�صوت عال اأثناء الت�صوير، هكذا كانت كممثلة، اأما كاإن�صانة فهي ب�صيطة.. رقيقة 

امل�صاعر .. خفيفة الظل، عندما ت�صل اإىل مكان الت�صوير؛ كانت تن�صر البهجة وال�صرور يف قلوب كل العاملني، 
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ال ت�صعر بالغرور بعد كل هذا النجاح؛ بل كانت ت�صاأل بتوتر عن اأدائها يف اللقطة وكانت قلقة على عملها الأنها 

عا�صقة للنجاح بدون اإنفعال.. ممثلة تعمل بقلبها وعقلها، مهما كتبت تعجز كلماتي اأن تعطيها قدرها العايل 

واملتميز.. فلها كل احلب ومتنياتي لها بال�صحة وال�صعادة، كما اأ�صعدتنا واأ�صعدت كل امل�صريني والعامل العربي..

1960
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)1( حبي الوحيد
اإخراج كمال ال�صيخ/ �صيناريو وحوار علي الزرقاين – �صربي عزت / ت�صوير كمال كرمي/ اإنتاج جمال الليثي/ 

متثيل: نادية لطفي- عمر ال�صريف – كمال ال�صناوي – �صويكار – عبد املنعم اإبراهيم

1961

)2( الضوء الخافت
اإخراج فطني عبد الوهاب / �صيناريو زكي خملوف - اأحمد مظهر/ ت�صوير برونو �صالفي / اإنتاج اأحمد مظهر / 

متثيل: اأحمد مظهر – �صعاد ح�صني – �صويكار – رجاء اجلداوي 

)3( غرام األسياد
جنيب/  رم�صي�س  اإنتاج   / خور�صيد  اأحمد  ت�صوير  ال�صباعي/  يو�صف  وحوار  �صيناريو  جنيب/  رم�صي�س  اإخراج 

متثيل: اأحمد مظهر- لبنى عبد العزيز – عمر ال�صريف – �صويكار – دولت اأبي�س- فوؤاد �صفيق

1962

)4( دنيا البنات
 – اأباظة  اإنتاج ماري كويني/ متثيل: ماجدة - ر�صدي  �صيناريو واإخراج �صعد عرفة/ ت�صوير برونو �صالفي/ 

�صويكار – حممد �صلطان – زينات �صدقي

)5( أخر فرصة
اإخراج نيازي م�صطفى/ ق�صة فريد �صوقي و�صيناريو عبد احلي اأديب وحوار بهجت قمر / ت�صوير حممود ن�صر 

/ متثيل: فريد �صوقي – حممود املليجي – �صويكار – ليلى طاهر – حممد ر�صا

)6( الزوجة 13
اإنتاج  اإخراج فطني عبد الوهاب/ �صيناريو وحوار علي الزرقاين واأبو ال�صعو االإبياري/ ت�صوير كمال كرمي/ 

جمال الليثي/ متثيل: �صادية – ر�صدي اأباظة – �صويكار – عبد املنعم ابراهيم –ح�صن فايق

1963

)7( الباب المفتوح
اإخراج هرني بركات/ ق�صة لطيفة الزيات/ �صيناريو وحوار يو�صف عي�صى/ ت�صوير وحيد فريد/ متثيل: فاتن 

حمامة – �صالح �صليم – حممود مر�صي – �صويكار – ح�صن يو�صف – ناهد �صمري – ميمي �صكيب

)8( الحسناء والطلبة
�صكري  متثيل/  كرمي/  كمال  ت�صوير  املولد/  عديل  وحوار  عالم  نبيل  �صيناريو  الدين/  �صياء  اأحمد  اإخراج 

�صرحان – ح�صن يو�صف – عماد حمدي – �صويكار – �صمري �صربي

)9( المجانين في نعيم
املهدي/  �صياء  ت�صوير  لو�صيان المبري/  و�صيناريو  االإبياري  ال�صعود  اأبو  ال�صيفي/ ق�صة وحوار  اإخراج ح�صن 

متثيل: اإ�صماعيل يا�صني- ر�صدي اأباظة – زهرة العال – �صويكار – توفيق الدقن

)10( من غير أمل
كامل  اإنتاج  ح�صن/  م�صطفى  ت�صوير   – احلناوي  وكامل  يو�صف  كامل  وحوار  �صيناريو  ر�صا/  ح�صن  اإخراج 

حفناوي/ متثيل: مديحة ي�صري – كمال ال�صناوي – �صويكار – حممود املليجي

)11( طريق الشيطان
– �صامية  اأباظة  اأباظة/ متثيل: ر�صدي  اأفالم ر�صدي  اإنتاج  �صيناريو واإخراج كمال عطية / ت�صوير كليليو/ 

جمال – فريد �صوقي – �صويكار 

)12( عروس النيل
علي  ت�صوير  وهبة/  الدين  �صعد  حوار  يو�صف/  وكامل  ا�صماعيل  فايق  �صيناريو  الوهاب/  عبد  فطني  اإخراج 

ح�صن/ اإنتاج رم�صي�س جنيب/ متثيل: ر�صدي اأباظة – لبنى عبد العزيز –�صويكار- عبد املنعم اإبراهيم

)13( النشال
اإنتاج  ح�صن/  م�صطفى  ت�صوير  يو�صف/  اأبو  حممد  و�صيناريو  املال  اأحمد  وحوار  ق�صة  فريد/  حممود  اإخراج 

حممود فريد/ متثيل: فريد �صوقي – حممود املليجي – �صويكار – زيزي م�صطفى

)14( صاحب الجاللة
اإخراج فطني عبد الوهاب/ �صيناريو وحوار ال�صيد بدير – ت�صوير حممود ن�صر/ اإنتاج جمال الليثي/ متثيل: 

فريد �صوقي – �صمرية اأحمد – فوؤاد املهند�س – �صويكار

)15( القاهرة
اإخراج وولف ويلال

�صيناريو جون �صكوت وحوار برنارد جربيبل/ ت�صوير ديزمور ديكن�صون/ اإنتاج روين كينو�س/ متثيل: جورج 

�صاندورز- ريت�صارد جون�صون- فاتن حمامة – اأحمد مظهر – �صويكار – كمال ال�صناوي
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1964

)16( أمير الدهاء
اإخراج هرني بركات/ ق�صة األيك�صاندرو ديا�س – �صيناريو وحوار يو�صف عي�صى/ ت�صوير حممود ن�صر/ اإنتاج 

هرني بركات/ متثيل: فريد �صوقي- �صويكار – نعيمة عاكف – حممود مر�صي

)17( أنا وهو وهي
اإنتاج  اإخراج فطني عبد الوهاب/ �صيناريو وحوار عبد املنعم مدبويل و�صمري خفاجي/ ت�صوير كمال كرمي/ 

اأفالم فريد �صوقي/ متثيل: فوؤاد املهند�س- �صويكار- توفيق الدقن 

)18( المارد
تاأليف واإخراج ال�صيد عي�صى/ ت�صوير عبد املنعم بهن�صي / اإنتاج عديل املولد / متثيل: فريد �صوقي – �صويكار 

الدقن – توفيق 

)19( حديث المدينة
 – اأحمد  �صمرية  متثيل:  ماجدة/  اأفالم  اإنتاج  املهدي/  �صياء  ت�صوير  عطية/  كمال  واإخراج  وحوار  �صيناريو 

�صويكار – ع�صام بهيج – عزيزة حلمي

)20( هارب من الزواج
اإخراج ح�صن ال�صيفي/ �صيناريو وحوار اأبو ال�صعود االإبياري/ ت�صوير كليليو/ متثيل: فوؤاد املهند�س – �صويكار 

فايق – ح�صن  املليجي  – حممود 

)21( فتاة شاذة
اإخراج اأحمد �صياء الدين/ �صيناريو وحوار نبيل غالم وعديل املولد/ ت�صوير فيكتور اأنطون/ متثيل: ر�صدي 

اأباظة – اأحمد رمزي – �صويكار- يو�صف فخر الدين

)22( أدهم الشرقاوي
اإخراج ح�صام الدين م�صطفى/ �صيناريو وحوار �صعد الدين وهبة/ ت�صوير علي ح�صن/ اإنتاج رم�صي�س جنيب/ 

متثيل: عبد اهلل غيث – لبنى عبد العزيز – �صويكار – عبد الوارث ع�صر

)23( إعترافات زوج
اإنتاج   – كرمي  كمال  ت�صوير   – الزرقاين  وعلي  عي�صى  يو�صف  وحوار  �صيناريو  الوهاب/  عبد  فطني  اإخراج 

فيلمنتاج – متثيل: فوؤاد املهند�س – �صويكار – هند ر�صتم – اأحمد رمزي – يو�صف وهبي – ماري منيب

1965

)24( الشقيقان
اإخراج ح�صن ال�صيفي

�صيناريو وحوار حممود ا�صماعيل/ ت�صوير كمال كرمي/ اإنتاج ح�صن ال�صيفي/ متثيل: عماد حمدي – ح�صن 

يو�صف – �صويكار – اأحمد رمزي – زهرة العال

)25( الرجال ال يتزوجون الجميالت
متثيل:  فيلمنتاج/  اإنتاج  �صعد/  جمدي  ت�صوير  الوهاب/  عبد  اأحمد  وحوار  �صيناريو  فاروق/  اأحمد  اإخراج 

�صويكار – اأحمد خمي�س – ماجدة اخلطيب

)26( اقتلني من فضلك
اإخراج ح�صن ال�صيفي/ �صيناريو اأحمد املال وحوار بهجت قمر وع�صمت خليل/ ت�صوير م�صطفى ح�صن / اإنتاج 

اأفالم ح�صن حامد / متثيل: فوؤاد املهند�س – �صويكار – عبد املنعم مدبويل – اأبو بكر عزت

1966

)27( إجازة بالعافية
املنعم  عبد  ت�صوير  النجدي/  الغني  عبد  وحوار  املال  واأحمد  حامد  ح�صن  �صيناريو   / حافظ  جندي  اإخراج 

بهن�صي/ اإنتاج اأفالم ح�صن حامد/ متثيل: فوؤاد املهند�س – �صويكار – حممد عو�س – نوال اأبو الفتوح

)28( مبكى الع�صاق

اإخراج ح�صن ال�صيفي/ ق�صة يو�صف ال�صباعي و�صيناريو وحوار حممد عثمان/ ت�صوير كمال كرمي/ اإنتاج اأفالم 

ح�صن ال�صيفي/ متثيل: ر�صدي اأباظة – �صعاد ح�صني – �صويكار – يو�صف �صعبان 

غرام في أغسطس  )29(
اإخراج ح�صن ال�صيفي/ �صيناريو وحوار ح�صني عبد النبي – عبد املنعم مدبويل/ ت�صوير فيكتور اأنطون/ اإنتاج 

عبد القادر ال�صناوي/ متثيل فوؤاد املهند�س – �صويكار – عماد حمدي – نادية اجلندي

1967

أخطر رجل في العالم  )30(
كمال  ت�صوير  قمر/  بهجت  وحوار  اأديب  احلي  عبد  �صيناريو  اهلل/  عبد  اأنور  ق�صة  م�صطفى/  نيازي  اإخراج 

كرمي/ متثيل فوؤاد املهند�س – �صويكار – عادل اأدهم – �صهري البابلي

الراجل ده ح يجنني  )31(
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اإخراج عي�صى كرامة/ �صيناريو وحوار عبد الفتاح ال�صيد / ت�صوير م�صطفى ح�صن / اإنتاج كرامة فيلم / متثيل: 

فوؤاد املهند�س – �صويكار – حممد ر�صا – حممود املليجي – عادل اإمام- �صمري �صربي

إجازة غرام  )32(
اإخراج حممود ذو الفقار / �صيناريو فاروق �صربي وحوار حممد اأبو يو�صف/ ت�صوير حممود ن�صر/ اإنتاج اإيهاب 

الليثي/ متثيل: فوؤاد املهند�س – �صويكار – جنوى فوؤاد – �صالح نظمي

1968

مطاردة غرامية  )33(
اإخراج جندي حافظ/ �صيناريو وحوار فاروق �صربي/ ت�صوير حممود ن�صر/ متثيل: فوؤاد املهند�س – �صويكار 

– عبد املنعم مدبويل – ح�صن م�صطفى

عالم مضحك جدًا  )34(
اإنتاج عديل املولد  -  – يو�صف عوف/  اإخراج ح�صام الدين م�صطفى/ �صيناريو وحوار ح�صام الدين م�صطفى 

متثيل: فوؤاد املهند�س - �صويكار – عبد املنعم مدبويل

مراتي مجنونة مجنونة مجنونة  )35(
اإخراج حلمي حليم/ �صيناريو وحوار �صمري خفاجي/ ت�صوير كمال كرمي/ متثيل: �صويكار – فوؤاد املهند�س – 

عماد حمدي – �صالح من�صور

المليونير المزيف  )36(
اإخراج ح�صن ال�صيفي/ �صيناريو وحوار نبيل غالم/ ت�صوير حممد عمارة / متثيل: فوؤاد املهند�س- �صويكار – 

عبد املنعم مدبويل

أشجع رجل في العالم  )37(
اإخراج ح�صن ال�صيفي/ �صيناريو وحوار ح�صن ال�صيفي واأنور عبد اهلل/ ت�صوير حممد عمارة/ متثيل/  �صويكار 

مدبويل املنعم  – عبد  الهنيدي  – اأمني 

شنبو في المصيدة   )38(
اإخراج ح�صام الدين م�صطفى/ ق�صة وحوار اأحمد رجب – �صيناريو �صربي عزت – ت�صوير كليليو – متثيل: 

فوؤاد املهند�س – �صويكار – يو�صف وهبي – توفيق الدقن

أرض النفاق  )39(
اإخراج فطني عبد الوهاب/ ق�صة يو�صف ال�صباعي/ �صيناريو وحوار �صعد الدين وهبة/ ت�صوير وديد �صري/ 

متثيل: فوؤاد املهند�س – �صويكار – �صميحة اأيوب – عبد الرحيم الزرقاين

1969

العتبة جزاز  )40(
اإخراج نيازي م�صطفى/ ق�صة وحوار عبد املنعم مدبويل / �صيناريو عبد احلي اأديب / ت�صوير �صعيد بكر / 

اإنتاج اأفالم جمال الليثي / متثيل فوؤاد املهند�س – �صويكار – ح�صن م�صطفى

أنا ومراتي والجو  )41(
اإخراج عبد املنعم �صكري / ق�صة عبد احلميد حممد – �صيناريو وحوار يو�صف عوف – ت�صوير فيكتور اأنطون 

ال�صناوي – �صويكار – اأمني الهنيدي – �صهري البابلي كمال  – متثيل: 

1970

عريس بنت الوزير  )42(
اإخراج نيازي م�صطفى/ ق�صة وحوار اأبو ال�صعود االإبياري- �صيناريو عبد احلي اأديب/ ت�صوير حممود ن�صر/ 

اإنتاج جمال الليثي / متثيل: فوؤاد املهند�س – �صويكار – جالل عي�صى

رضا بوند  )43(
 – اإخراج جندي حافظ/ �صيناريو وحوار عبد الرحمن �صوقي/ ت�صوير رمزي اإبراهيم/ متثيل: حممد ر�صا 

�صويكار – حممود املليجي

إنت اللي قتلت بابايا  )44(
اأديب/ ت�صوير كمال كرمي/ متثيل:  – �صيناريو عبد احلي  اإخراج نيازي م�صطفى/ ق�صة وحوار بهجت قمر 

فوؤاد املهند�س – �صويكار – حممد ر�صا

ربع دستة أشرار  )45(
اإخراج جندي حافظ/ ق�صة ال�صيف اأحمد – �صيناريو بكر ال�صرقاوي وعبد املنعم مدبويل – حوار عادل جالل 

فوؤاد املهند�س – �صويكار – عبد املنعم مدبويل – متثيل: 

سفاح النساء  )46(
– متثيل: فوؤاد  – ت�صوير كمال كرمي  – حوار بهجت قمر  اأديب  اإخراج نيازي م�صطفى/ �صيناريو عبد احلي 

املهند�س – �صويكار – حممد ر�صا – توفيق الدقن
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غرام في الطريق الزراعي  )47(
اإخراج عبد املنعم �صكري/ �صيناريو وحوار يو�صف عوف/ ت�صوير جمال عبادة/ متثيل: حممد عو�س – �صويكار 

اأحمد – خريية  الدين  فخر  – يو�صف  اإمام  – عادل 

نحن الرجال الطيبون  )48(
اإخراج اإبراهيم لطفي/  �صيناريو وحوار اأحمد لطفي / ت�صوير رمزي اإبراهيم/  اإنتاج املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما/ 

متثيل: فوؤاد املهند�س- �صويكار – اإبراهيم خان – �صالح نظمي

1973

شلة المحتالين  )49(
اإخراج حلمي رفلة / �صيناريو وحوار في�صل ندا / ت�صوير كمال كرمي/ متثيل: فوؤاد املهند�س – �صويكار – حممد 

عو�س – نبيلة عبيد – جنوى فوؤاد

الشحات  )50(
اإخراج ح�صام الدين م�صطفى / ق�صة جنيب حمفوظ – �صيناريو وحوار اأحمد عبا�س �صالح/ ت�صوير حممود 

ن�صر – متثيل: حممود مر�صي – نيللي – اأحمد مظهر – �صويكار – مرمي فخر الدين

مدرسة المراهقين  )51(
 – املهند�س  فوؤاد  متثيل:   / العظيم  عبد  عادل  ت�صوير   / ح�صني  نا�صر  وحوار  �صيناريو   / فوؤاد  اأحمد  اإخراج 

�صويكار – عمر خور�صيد – ح�صن م�صطفى

1975

الجبان والحب  )52(
اإخراج ح�صن يو�صف/ ق�صة مو�صى �صربي – �صيناريو وحوار اأحمد �صالح / ت�صوير رم�صي�س مرزوق – متثيل: 

ح�صن يو�صف – �صم�س البارودي – هند ر�صتم – �صويكار – حممد ر�صا

النداهة  )53(
– �صيناريو وحوار م�صطفى كامل وعا�صم توفيق/ ت�صوير عبده  اإدري�س  اإخراج ح�صني كمال / ق�صة يو�صف 

ن�صر/ متثيل: ماجدة – �صكري �صرحان – اإيهاب نافع – �صويكار

الكداب  )54(
اإخراج �صالح اأبو �صيف/ �صيناريو وحوار �صالح مر�صي/ ت�صوير عبده ن�صر/  متثيل: حممود يا�صني – مريفت 

اأمني – �صويكار – جميل راتب

الكرنك  )55(
اإخراج علي بدرخان / ق�صة جنيب حمفوظ – �صيناريو وحوار ممدوح الليثي/ ت�صوير حم�صن ن�صر/ متثيل: 

�صعاد ح�صني – نور ال�صريف – حممد �صبحي – �صويكار – كمال ال�صناوي – فريد �صوقي – حتية كاريوكا

فيفا زالطة  )56(
اإخراج ح�صن حافظ/ �صيناريو وحوار اأنور عبد اهلل/ ت�صوير وديد �صري / متثيل: فوؤاد املهند�س – �صويكار – 

�صمري غامن – ح�صن م�صطفى

سنة أولى حب  )57(
اإخراج �صالح اأبو �صيف/ ق�صة م�صطفى اأمني – �صيناريو وحوار اأحمد �صالح/ ت�صوير رم�صي�س مرزوق/ متثيل: 

حممود يا�صني –جنالء فتحي – بو�صي – �صويكار – جميل راتب

دائرة االنتقام  )58(
اإمام/  م�صطفى  ت�صوير  املوجي/  اإبراهيم  وحوار  املوجي  اإبراهيم  �صيف،  �صمري  �صيناريو  �صيف/  �صمري  اإخراج 

متثيل: نور ال�صريف – مريفت اأمني – �صويكار – يو�صف �صعبان – �صالح قابيل – عمر احلريري

1977

جنس ناعم  )59(
اإخراج حممد عبد العزيز/ �صيناريو وحوار علي الزرقاين/ ت�صوير عبده ن�صر/ متثيل: ماجدة – عادل اإمام 

غامن – �صمري  �صربي  – �صمري  – �صويكار 

فتاة تبحث عن الحب  )60(
اإخراج نادر جالل / �صيناريو وحوار حممد اأبو يو�صف/ ت�صوير رمزي اإبراهيم / متثيل: نور ال�صريف – ي�سرا 

– �صويكار – جميل راتب

13 كدبة وكدبة  )61(
اإخراج اأنور ال�صناوي / �صيناريو وحوار �صربي عزت / ت�صوير كمال كرمي / متثيل: ماجدة اخلطيب – �صمري 

�صربي – �صويكار – اأبو بكر عزت – �صمري غامن
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طائر الليل الحزين  )62(
 – اإخراج يحيي العلمي/ �صيناريو وحوار وحيد حامد/ ت�صوير علي خري اهلل / متثيل: حممود عبد العزيز 

حممود مر�صي – عادل اأدهم – نيللي – �صويكار – �صالح ال�صعدين

من أجل الحياة  )63(
�صيناريو وحوار واإخراج اأحمد ثروت/ ت�صوير �صياء املهدي / متثيل: ر�صدي اأباظة – �صويكار – توفيق الدقن 

اإبراهيم املنعم  –عبد 

دعاء المظلومين  )64(
اإخراج ح�صن االإمام/ �صيناريو وحوار حممد م�صطفى �صامي/ ت�صوير عبد املنعم بهن�صي/ متثيل: فريد �صوقي 

كامل – مديحة  �صربي  – �صمري  – �صويكار 

السقا مات  )65(
اإخراج �صالح اأبو �صيف/ ق�صة يو�صف ال�صباعي- �صيناريو وحوار حم�صن زايد / ت�صوير حممود �صابو/ متثيل: 

فريد �صوقي – عزت العاليلي – �صويكار – اأمينة رزق – حتية كاريوكا – ناهد جرب – ح�صن م�صطفى

1978

شباب يرقص فوق النار  )66(
اإخراج يحيي العلمي/ �صيناريو وحوار في�صل ندا/ ت�صوير علي خري اهلل/ متثيل: عادل اإمام – حممود عبد 

العزيز – �صويكار – �صفاء اأبو ال�صعود

المرأة هي المرأة  )67(
اإخراج هرني بركات / �صيناريو وحوار هرني بركات، م�صطفى حمرم / ت�صوير وديد �صري / متثيل: ح�صني 

فهمي – �صهري رمزي – �صويكار – حممد عو�س

1980

اإلخوة الغرباء  )68(
�صيناريو واإخراج ح�صن ال�صيفي – ق�صة وحوار م�صطفى كامل ح�صن / ت�صوير حممود ن�صر/ متثيل: عماد عبد 

احلليم – فريد �صوقي – اأثار احلكيم – �صويكار – زهرة العال

1981

خلف أسوار الجامعة  )69(
اإخراج جندي حافظ/ �صيناريو وحوار �صحى جندي/ ت�صوير كمال كرمي / متثيل: �صويكار – �صعيد �صالح – 

يون�س �صلبي – �صالح ال�صعدين – ليلى حمادة

القرش  )70(
– ت�صوير علي خري اهلل/  – �صيناريو وحوار �صربي عزت  اإخراج اإبراهيم عفيفي/ ق�صة اأحمد عبد ال�صالم 

متثيل نادية اجلندي – عادل اأدهم – ح�صني فهمي – �صويكار – اأمني الهنيدي – حممود املليجي

1982

الخبز المر  )71(
اإخراج اأ�صرف فهمي/ ق�صة و�صيناريو عبد احلي اأديب – حوار بهجت قمر / ت�صوير علي خري اهلل / متثيل: 

فريد �صوقي – حممود عبد العزيز – �صويكار – �صعيد �صالح

اأرزاق يا دنيا  )72(

اإخراج نادر جالل / �صيناريو وحوار وحيد حامد/ ت�صوير عبد املنعم بهن�صي / متثيل: نور ال�صريف – ي�سرا – 

�صويكار – �صعيد �صالح – علي ال�صريف

1983

الذئاب  )73(
اإخراج عادل �صادق/ �صيناريو وحوار ي�صري اجلندي / ت�صوير اإبراهيم �صالح/ متثيل: نور ال�صريف – فريد 

�صوقي – فاروق الفي�صاوي – بو�صي – �صويكار – اإبراهيم خان

درب الهوى  )74(
اإخراج ح�صام الدين م�صطفى/ ق�صة اإ�صماعيل ويل الدين - �صيناريو م�صطفى حمرم – حوار �صريف املنياوي 

زكي – حممود عبد العزيز – �صويكار – فاروق الفي�صاوي – ح�صن  – اأحمد  – ي�سرا  كامل  مديحة  – متثيل: 
عابدين

العربجي  )75(
اإخراج اأحمد فوؤاد/ �صيناريو وحوار وحيد حامد / ت�صوير اإبراهيم �صالح / متثيل: حممود يا�صني – يون�س 

�صلبي – �صويكار – معايل زايد
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1984

السطوح  )76(
– فريد  بو�صي  متثيل:   / عمارة  حممد  ت�صوير   / قمر  بهجت  وحوار  �صيناريو  عمارة/  ح�صني  واإخراج  ق�صة 

�صوقي – فاروق الفي�صاوي – �صويكار – �صمية االألفي

النصابين  )77(
اإخراج اأحمد يحيي/ �صيناريو وحوار ماهر اإبراهيم / ت�صوير �صمري فرج/ متثيل: ح�صني فهمي – عادل اأدهم 

– �صويكار – وحيد �صيف – بو�صي 

بحر األوهام  )78(
�صيناريو واإخراج نادية حمزة / ق�صة اإقبال بركة – حوار �صريف املنياوي / ت�صوير وحيد فريد / متثيل: 

بو�صي – ح�صني فهمي – �صويكار – �صالح نظمي

الطيب أفندي  )79(
اإخراج اأحمد ال�صبعاوي / �صيناريو وحوار حمدي البدوي / ت�صوير اإبراهيم �صالح / ت�صوير: �صفية العمري 

الفقار ذو  – حامت  – �صويكار  �صلبي  – يون�س 

ممنوع للطلبة  )80(
اإخراج ال�صعيد م�صطفى/ �صيناريو وحوار اأنور عبد امللك / ت�صوير كمال كرمي/ متثيل: �صمري �صربي – �صويكار 

ر�صا – حممد  عوف  اأبو  – مها 

بيت القاضي  )81(
اإخراج اأحمد ال�صبعاوي/ ق�صة اإ�صماعيل ويل الدين – �صيناريو وحوار عبد احلي اأديب / ت�صوير وحيد فريد/ 

متثيل: نور ال�صريف –فاروق الفي�صاوي – معايل زايد – �صويكار – دالل عبد العزيز – حامت ذو الفقار

1985

الموظفون في األرض  )82(
اإخراج اأحمد يحيي/ ق�صة وحوار بهجت قمر – �صيناريو م�صطفى حمرم / ت�صوير ع�صام فريد/ متثيل: فريد 

�صوقي – �صويكار – �صالح ال�صعدين – �صمية االألفي

سعد اليتيم  )83(
اإخراج اأ�صرف فهمي/ ق�صة ي�صري اجلندي – �صيناريو وحوار عبد احلي اأديب/ ت�صوير حم�صن ن�صر / متثيل: 

حممود مر�صي – فريد �صوقي – اأحمد زكي – جنالء فتحي – �صويكار – كرية خمتار

سنوات الخطر  )84(
اإخراج جندي حافظ / �صيناريو وحوار �صحى اأحمد علي/ ت�صوير رمزي اإبراهيم/ متثيل: �صويكار – جميل 

راتب – �صماح اأنور – ه�صام �صليم – عبد اهلل حممود

1986

رجل لهذا الزمان  )85(
اإخراج نادر جالل/ �صيناريو وحوار وحيد حامد / ت�صوير حممود عبد ال�صميع/ متثيل: عادل اأدهم – ه�صام 

�صليم – �صماح اأنور – �صويكار – ح�صني ال�صربيني

ابنتي والذئاب  )86(
اإخراج ح�صن ال�صيفي/ �صيناريو وحوار نبيل غالم/ ت�صوير رمزي اإبراهيم/ متثيل: اأحمد مظهر – �صويكار – 

جميل راتب – �صعيد عبد الغني

اليوم السادس  )87(
حميي  – حم�صن  داليدا  متثيل:  ن�صر/  حم�صن  ت�صوير  �صديد/  اأندريه  ق�صة  �صاهني-  يو�صف  واإخراج  تاأليف 

الدين – حمدي اأحمد – �صويكار – �صالح ال�صعدين

زمن الممنوع  )88(
اإخراج اإينا�س الدغيدي/ ق�صة و�صيناريو وحوار حممد البا�صو�صي/ ت�صوير عبد املنعم بهن�صي / متثيل: ليلى 

علوي – اإيان البحر دروي�س – اإيهاب نافع – �صويكار – مرمي فخر الدين

الكماشة  )89(
اإخراج عبد اللطيف زكي/ �صيناريو وحوار اأحمد �صمري / ت�صوير حم�صن اأحمد/ متثيل: حممود يا�صني – بو�صي 

املنعم اإبراهيم – حمزة ال�صيمي – عبد  – �صويكار 

اغتيال مدرسة  )90(
ق�صة واإخراج اأ�صرف فهمي – �صيناريو وحوار م�صطفى حمرم / ت�صوير عبد املنعم بهن�صي / متثيل: نبيلة عبيد 

قابيل – �صالح  غيث  – حمدي  – �صويكار  �صليم  – ه�صام  – �صابرين 
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1990

النصاب والكلب  )91(
�صيناريو وحوار واإخراج عادل �صادق - ق�صة فوزي علي/ ت�صوير حم�صن اأحمد/ متثيل: �صمري غامن – دالل 

عبد العزيز – �صويكار – �صامي العدل –األفت اإمام – فوؤاد خليل

جريمة إال ربع  )92(
تاأليف واإخراج يا�صني اإ�صماعيل يا�صني/ ت�صوير روؤف عبد اخلالق/ متثيل: فوؤاد املهند�س – �صويكار – اأحمد 

بدير – اأحمد راتب

1991

تحت الربع  )93(
اإخراج �صريف حمودة/ �صيناريو وحوار نبيل حرك/ ت�صوير حممد يو�صف/ متثيل: �صابرين – �صعيد �صالح – 

�صويكار – اأحمد راتب – �صمرية �صدقي

بنت الباشا الوزير  )94(
يحيي  متثيل:  عبادة/  وجمال  اإبراهيم  رمزي  ت�صوير  غالم/  نبيل  وحوار  �صيناريو  ال�صيفي/  ح�صن  اإخراج 

�صاهني – �صابرين – ه�صام �صليم – �صويكار –جميل راتب 

1993

أمريكا شيكا بيكا  )95(
– نهلة  اإخراج خريي ب�صارة/ �صيناريو وحوار مدحت العدل/ ت�صوير طارق التلم�صاين/ متثيل: حممد فوؤاد 

�صالمة – �صويكار – �صامي العدل – ال�صحات مربوك - عماد ر�صاد – اأحمد عقل – حممد لطفي

1994

كشف المستور  )96(
– فاروق  عبيد  نبيلة  متثيل:  ن�صر/  حم�صن  ت�صوير  حامد/  وحيد  وحوار  �صيناريو   / الطيب  عاطف  اإخراج 

الفي�صاوي – �صويكار – ح�صن كامي – جنوى فوؤاد

2001

العاشقان  )97(
اإخراج نور ال�صريف / �صيناريو وحوار كوثر هيكل/ ت�صوير د. ماهر را�صي/ متثيل: نور ال�صريف – بو�صي – 

�صويكار – عبد املنعم مدبويل – عزت اأبو عوف

2009

كلمني شكرًا  )98(
اإخراج خالد يو�صف / ق�صة عمرو �صعد - �صيناريو وحوار �صيد فوؤاد / متثيل: عمرو عبد اجلليل – غادة عبد 

الرازق – �صويكار – �صربي فواز – ماجد امل�صري – داليا اإبراهيم
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65
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67
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مصادر ومراجع

)1( جنوم و�صهب .. يف ال�صينما امل�صرية - اآفاق ال�صينما - الهيئة العامة لق�صور الثقافة 1999

 – ال�صرق  زهراء  دار   - الرحيم  عبد  جمال  دكتور   - واململوكي  االأيوبي  الع�صرين  يف  الزخرفية  الفنون   )2(

القاهرة 2000

 )3( ، )4( االأتراك يف م�صر و تراثهم الثقافى – د. اأكمل الدين اإح�صان اأوغلو – دار ال�صروق

– ترجمة وحتقيق  – تاأليف خالد فهمي   )5( كل رجال البا�صا .. حممد علي وجي�صه وبناء م�صر احلديثة 

�صريف يون�س – دار ال�صروق

)6( االأدب امل�صرحي: تاريخ ون�صو�س- ندمي حممد- مديرية التدريب – وزارة الرتبية – دم�صق 1981

)7( دليل املتفرج الذكي اإىل امل�صرح- األفريد فرج – كتاب الهالل العدد )179(- القاهرة 1966

)8( فوؤاد اجلزايريل - كمال رمزي - ال�صروق، االأحد 18 مار�س 2012

)9( زينات �صدقي: كتاكيتو بني – اأ�صرف غريب – الفن ال�صابع – العدد ال�صابع - يونيو 1998

)10( اأ�صطورة النجم - الفن ال�صابع – العدد الثالث – فرباير 1998 

 )11( �صرية فوؤاد املهند�س – �صحيفة اجلريدة الكويتية

)12( جملة اجلزيرة - 22 يونيو 2004

)13( �صينما ال�صبعينيات.. املوجة االأكرث هبوطًا يف تاريخ ال�صينما امل�صرية – حممد كامل القليوبي - جريدة 

القاهرة – 2011/7/5

)14( ال�صينما وال�صيا�صة – علي اأبو �صادي – الهيئة امل�صرية العامة للكتاب – 2000

)15( الفتوة يف ال�صينما امل�صرية – ناهد �صالح – كتاب اليوم – العدد 571 – يونيو 2012

)16( جنوم ال�صينما امل�صرية .. اجلوهر واالأقنعة – كمال رمزي – املجل�س االأعلى للثقافة - 1997

)17( اأر�صيف املركز الكاثوليكي امل�صري لل�صينما

)18(  م�صاهدات فيلمية

)19( حوار خا�س مع �صويكار
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كاتبة وناقدة �صينمائية

�صدر لها:

1- الفتوة يف ال�صينما امل�صرية )كتاب اليوم – العدد 571 – يونيو 2012(

2- حممد منري .. حدوتة م�صرية 

)مطبوعات مهرجان اال�صكندرية ل�صينما دول البحر املتو�صط – 

الدورة 30 – 2014(

3- ح�صني �صدقي .. امللتزم )مطبوعات مهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل – الدورة 36 – 2014(

4- �صمري �صربي .. حكايتي مع ال�صينما )مطبوعات املهرجان القومي لل�صينما امل�صرية- 2014(

5- احلتة الناق�صة .. حكايات افرتا�صية )مركز املحرو�صة للن�صر والتوزيع – 2014(

6- عمر ال�صريف بطل اأيامنا احللوة ) م�صر العربية للن�صر والتوزيع ومكتبة اأطياف – 2015(

7 – الفالحة يف ال�صينما امل�صرية ) كتاب اليوم – العدد 621 – 2015(

8 – دومينو )جمموعة ق�ص�صية – م�صر العربية للن�صر والتوزيع ومكتبة اأطياف – 2016(

المؤلفة/ ناهد صالح
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