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يف نفس الوقت الذي بدأت فيه يف العامل،  بالسينما مصر عالقة بدأت

فاملعروف أن أول عرض سينمائى جتارى يف العامل كان يف ديسمرب 

  الكبري اجلراند   باملقهى   اهلندي   وحتديًدا الصالون باريس يف. م5981

الفرنسية باريس، وكان فيلًما صامًتا    بشارع كابوسني بالعاصمة   كافيه الكائن 

 ".لوميري"لألخوين 

 مصر يف مقهى وبعد هذا التاريخ بأيام قدم أول عرض سينمائى يف

م، وتبعه أول عرض سينمائى 5981يف يناير  اإلسكندرية زوانى مبدينة

م يف سينما سانيت، ثم كان العرض 5981يناير  89يف  القاهرة مبدينة

 . 5989يف عام  بورسعيد السينمائي الثالث مبدينة

  يف   وذلك   باإلسكندرية،   "لوميري "لـ   توغرايف   سينما   أول   فُتتحتا

" سرتولوجو   ديللو   هنري"   االمتياز   حق وحصل على  . م5981  يناير   منتصف 

  الواقع   املكان   على   واستقر ،  آالته   لرتكيب   فسيح   موقع   بإعداد حيث قام 

  األول   املصور   اإلسكندرية   إىل   ووصل  ،  اهلمربا   تياترو و  طوسون   بورصة   بني 

"  القناصل   ميدان "  ويرتص   من   متكن   الذي "  بروميو "   لوميري   لدار 

 . علي   حممد   سكندرية وميدانباإل 

بدار    عرضها   مت   املصرية   املناظر   لبعض   سينمائي   تصوير   أول   هذا   دويع

  السينمائي   اإلنتاج   بداية   م هو5821يونيو   82   ، واعُترب لوميري   سينما

 . املصري 
  أول   القصرية التسجيلية، أما   اإلخبارية   املصرية   األفالم   ظهرت   وهكذا

  السينمائية   الشركة   وأنتجته . م 1917  سنة   يف   إال   يظهر   فلم   روائي   فيلم 

( البدوي   الشرف )  هما   فيلمني  وأنتجت الشركة    املصرية،  -  اإليطالية 

للمخرج    الفرصة   إعطاء   يف   الفضل   للشركة   ويرجع(  القاتلة   األزهار)و

"  كريم   حممد"   وُيعد.  .. الفيلمني   يف   الظهور   يف "  كريم   حممد"   املصري 

  .مصري   سينمائي   ممثل   أول 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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مدى أكثر من مائة عام قدمت السينما املصرية أكثر من أربعة وعلى 

آالف فيلم متثل يف جمموعها الرصيد الباقى للسينما العربية، والذي تعتمد 

الشرق  وتعترب مصر أغزر دول. عليه اآلن مجيع الفضائيات العربية تقريًبا

 .السينمائي  اإلنتاج يف جمال  األوسط
لذلك جاء هذا الكتاب فى حماولة لتوثيق األفالم املصرية على مدى 

 .العقود السابقة منذ بدايتها وحتى حقبة الثمانينيات 

ملصرية نبدؤه من أفالم وهذا هو اجلزء الثاني من تاريخ السينما ا

 (.بسالمته عاوز يتجوز) فيلم  5891السينما املصرية عام 

 (.نشيد األمل، سالمة فى خري، حييا احلب) وأفالم  5891ثم عام 

الدكتور،العزمية، أجنحة الصحراء، بياعة التفاح، ) وأفالم  5898ثم عام 

 (.جنيه  9خلف احلبايب، فى ليلة ممطرة، قيس وليلى، سلفنى 

أصحاب العقول، البامشقاول، رجل بني امرأتني، ) وأفالم  5892ثم عام 

 (.قلب امرأة

ألف ليلة وليلة، الفرسان الثالثة، انتصار الشباب، )وأفالم  5895ثم عام 

 (.سى عمر، ليلى بنت الريف

أحالم الشباب، ابن البلد، العريس اخلامس، ) وأفالم  5898ثم عام 

 (.عايدة

الطريق املستقيم، حب من السماء، ماجدة، )  وأفالم 5899ثم عام 

 (.جوهرة

ابن احلداد، غرام وانتقام، نادوجا، رصاصة فى )وأفالم  5899ثم عام 

 (.القلب، شارع حممد على، البؤساء، نور الدين والبحارة الثالثة 

 (.آدم  البين)وفيلم  5891ثم عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 6391أفالم السينما املصرية عام 

 (بسالمته عاوز يتجوز)
 . 1936 من إنتاج عام مصري  فيلم

 : قصة الفيلم

كشكش بيه عمدة كفر البالص رجل مزواج، ينصرف عن شئون البلدة 
ثم  ،كلف سكرتيره عزت بالبحث له عن عروسة قاهريةإلى شئونه الخاصة، ي

يلحق به عندما يوفق في اختيارها، إال أن هناك خطيًبا آخر، يتفق مع عزت 
منها االدعاء له أن الفتاة  ،على عرقلة إتمام خطبة العمدة بشتى الطرق 

وأيًضا االدعاء لوالدها أن العمدة غارق في الديون، بالفعل  ،سيئة الخلق
 .طة ويعود العمدة إلى بلدتهتنجح الخ

 : الممثلون

 نجيب الريحاني : 
هو   9881مواليد  نجيب الريحاني الشهير باسم نجيب إلياس ريحانة

والسينما ُيعد أحد أبرز ُروَّاد المسرح   .عراقي من أصل مصري  ثل ُفكاهيُمم
في الوطن العربي ُعموًما ومصر ُخصوًصا، ومن أشهر الكوميديين في تاريخ 

 .الُفنون المرئيَّة العربيَّة

 ب ٍ عراقي  ٍ ، ل  الخديويَّة في زمن القاهرة مدينةب   باب الشعريَّة ُولد في حي
، كان يعمل ب تجارة الخيل، فاستقر به الحال «إلياس ريحانة»ُيدعى  كلداني  

 .أنجب منها ثالثة أبناء منهم نجيب، قبطيَّة ل يتزوَّج امرأًة مصريَّة القاهرة في
الفرنسيَّة  Les Frères  الفرير تلقَّى الريحاني تعليمه في مدرسة

يها تجلَّت موهبته التمثيليَّة الُمبكرة، فانضمَّ إلى فريق التمثيل بالقاهرة، وف
، واشتُ  ، حيُث كان الشعر العربي هر بين ُمعلميه بُقدرته على إلقاءالمدرسي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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دبيَّة ، كما أحب العمال الالعالء المعر  ي  يوأب بالُمتنبي من أشد الُمعجبين
 .والمسرحيَّة الفرنسيَّة

نتا  الُسكَّرج بعد إتمامه دراسته، عمل ُموظًفا بسيًطا في شركة ٍ ِل 
، وكان ل تجربته هذه أثٌر على العديد من مسرحياته وأفالمه صعيد مصر في

 .ُمتنقاًل بين القاهرة والصعيد السينمائيَّة الحًقا، وعاش ل فترة ٍ 
أسس مع صديق  العقد الثاني من القرن العشرين الميالدي   وفي أواخر

ثير من المسرحيَّات فرقًة مسرحيَّة عملت على نقل الك بديع خيري  ُعمره
 ، وُعرضت على ُمختلف المسارح فيغة العربيَّةلال الكوميديَّة الفرنسيَّة إلى

ل قسٌم منها إلى أفالم ٍ الوطن العربي وأرجاء واسعة من مصر ، قبل أن ُيحوَّ
 .اِلنتاج السينمائي في مصر سينمائيَّة مع بداية

تعرَّف إليها أثناء  (بديعة مصابني) ُتدعى ُلبنانيَّة تزوَّج الريحاني امرأةً 
إلى مصر حيُث افتتحت ملهًى  ، واصطحبها معهُ ُلبنان إحدى ُعروضه في

، كما أسست فرقتها المسرحيَّة «كازينو بديعة»اسم هر با بها اشتُ خاص  
ة كذلك التي ُعرفت باسم   والتي اكتشفت العديد« فرقة بديعة مصابني»الخاصَّ
 .من المواهب التمثيليَّة في مصر

انفصل الريحاني عن بديعة مصابني في وقت ٍ الحق، ليتزوَّج بامرأة ٍ 
ُأصيب الريحاني . الوحيدةوأنجب منها ابنته « لوسي دي فرناي»ألمانيَّة هي 

 .وقلبه رئتيه الذي أثَّر سلًبا على صحَّة التيفوئيد في أواخر أيَّامه ب مرض
 شعبان  12 الُموافق فيه م1949  (يونيو)ُحزيران   8 وفي يوم

ب القاهرة،  العبَّاسيَّة ناني ب حي، ُتوفي الريحاني في الُمستشفى الُيو هـ1368 
 .سنة 06 عمره، وكان »غزل البنات« يختتم تصوير آخر أفالمه، وهو ولم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1910
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1368%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1368%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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ترك نجيب الريحاني بصمًة كبيرًة على المسرح العربي والسينما العربيَّة، 
في مصر وسائر الوطن العربي، ويرجع « الُفكاهي زعيم المسرح» حتَّى ُلق  ب ب ـ

إليه الفضل في تطوير المسرح والفن الكوميدي في مصر، وربطه بالواقع 
 .التقليد للمسارح الوروپيَّة والحياة اليوميَّة في البالد بعد أن كان قباًل شديد  

لعربيَّة غة الوال   اللهجة المصريَّة العاميَّة في خليط ٍ من)وُيعرف عنه قوله 
" الطعميَّة"عايزين مسرح مصري، مسرح ابن بلد، فيه ريحة » :(الُفصحى

مسرح نتكلَّم عليه "... فتيكالبُ "و" البطاطس المسلوق "، مش ريحة "الُملوخيَّة"و
م لُه ما ُيحب أن يسمعُه لال   ح والعامل ورجل الشارع، وُنقد   غة التي يفهمها الفالَّ

 (.ويراه
سلوبه التمثيلي تأثيٌر على العديد من الُممثلين وكان ل لريحاني وأُ 

الذي اعترف بتأثير ُأسلوب الريحاني عليه  ُفؤاد الُمهندس الالحقين، منهم
ة . ه التمثيليوعلى منهج ة ُممثلين في عدَّ وقد أدَّى دور الريحاني عدَّ

ُمسلسالت تلفزيونيَّة تحدثت عن بدايات الفن المسرحي والسينمائي في مصر 
 .والوطن العربي

 (عزيز عيد) عندما بدأ الريحاني ب عمله في البنك الزراعي، تعرَّف على
 -الة التمثيل اوهو ُمخرٌج شامي  شاب لم يكن عمله في البنك يمنعه عن ُمو 

ل ُحب الريحاني ل لمسرح في  فلم تلبث أن جمعت بينهما صداقٌة متينة، تأصَّ
دان مًعا  ة أشهر  -ظل  ها، إذ أخذ الصديقان يتردَّ رق المسرحيَّة على الف -ل عدَّ

 .بالقاهرة
، حيُث كانت وپراب دار ال » كومبارس»ا من الُحصول على وظيفتي  وتمكن  

 .الجنبيَّة تعمل في موسم الشتاءالفرق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
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ل رواية اشترك الريحاني في تمثيلها هي رواية  « الملك يلهو»وكانت أوَّ
 .وكان قد ترجمها أديب اسمه أحمد كمال رياض بك

وبذلك ُأتيح للريحاني ُمشاهدة تمثيل بعض كبار المسرحيين في زمانه،  
ا و  ن  ، وب  (Jean Mounet-Sully ) بالفرنسية سيلي -جان مونيه : مثل

، ولوسيان (Benoît Constant Coquelin ) بالفرنسية قسطنط كوكالن
 وسارة برنار ،(Lucien Germain Guitry ) بالفرنسية جرمان گيتري 

 (Sarah  Bernhardt )بالفرنسية
ر عزيز عيد م1907 وفي أواخر سنة تكوين فرقته المسرحيَّة ، قرَّ

ة ( تمبربس)، في شهر أيلول «جوق عزيز عيد»فلم يلبث أن ظهر  ،الخاصَّ
التي وكان من الطبيعي أن ينضم الريحاني إلى هذه الفرقة . من السنة نفسها

« گرنگوار»تخصصت في تمثيل فارسات الكاتب الفرنسي جورج فيدو، مثل 
  .وهي من ترجمة عزيز عيد نفسه

، ُمتطلًعا إلى ترقية ب الميلودراما أكثر منه بالكوميديا كان عزيز عيد شغوًفا
د  ؛الكوميديا المصريَّة المحليَّة ل ذلك كان يعتقد أنَُّه على الُجمهور أن يتعوَّ
يتات التي كانت الفرق والوپر « الفصل الُمضحك»كوميديا أرقى من ُأسلوب 

الفرنسي، « الفارس»الشاميَّة ُتمثلها، إيماًنا منه ب حاجة الجمهور إلى ُمشاهدة 
 .عاصرة وقواعد البناء الكوميدي  ل يتعرَّف على موضوعات الحياة المُ 

ولمَّا كان الريحاني قليل االهتمام ب الكوميديا، فإنَُّه لم يلبث أن انفصل عن 
ُمتأثًرا بالرأي القائل ب أنَّ الدراما  -يرين من أبناء جيله ككث -إذ كان . الفرقة
ل عن هذا الرأ ،ة وحدها هي الجديرة ب الُمشاهدةالجادَّ  ي لكنَُّه لم يلبث أن تحوَّ

ة  .بل إنَُّه أخذ ُيعارضه ب شدَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1907
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
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حاني، بحيُث كان يستظهر واستمرَّ هذا النمط التمثيلي ُيسيطر على الري
تنبي وُلزوميَّات أبي العالء المعر ي، فكان ما أن يعود و وأشعار المُ جقصائد هو 

من عمله حتَّى يخلوا بنفسه في المنزل وُيلقي وُيمث  ل أمام المرآة، حتَّى ضجَّت 
ب تلك العراقيل،  أجروا المنزل، لكنَُّه لم يكن يعبوالدته وكاد إخوته أن يه

 .واستمرَّ ُيرضي هوايته، كما ذكر في ُمذكراته
ل يتفرَّغ تماًما  م1908 ز عيد من عمله في البنك سنةاستقال عزي

للتمثيل، وانتقل ب فرقته المسرحيَّة إلى مسرح إسكندر فرح ب شارع عبد العزيز، 
اد، وعرض روايات ٍ ُمترجمة عن  وتشارك مع الُممثل القديم ُسليمان الحدَّ

اجة عندك ح»، و«االبن الخارق للطبيعة»، و«ضربة مقرعة»: نسيَّة منهاالفر 
 .«ليلة زفاف»، و«تبلَّغ عنها

وكان الريحاني ب ُحكم ارتباطه برابطة الزمالة مع عزيز عيد في البنك 
ولم يكن انصراف الريحاني ل لمسرح يسمح لُه  ،ُتسند إليه أدوار ثانويَّة صغيرة

ليل، بعد أن أصبح عدد أيَّام فُفصل منه بعد ق باالنتظام في عمله بالبنك،
 .عمله ال ُيطاق بالنسبة ل إلدارةبه عن تغي  

على أنَّ الريحاني أشار في ُمذكراته أنَّ ما ُوصف بأنَُّه عمله في البنك لم 
ت   :«لعماًل حقيقي ا على اِلطالق، فقايكن  اال  ه  الح  ار ُة الب نك  إ ز اء  ه ذ  د إ د  ل م ت ج  و 

ت غن ي ع ن ع م ل يا ة  إالَّ أن ًتس  ار خ  ر ة؟ ُهوَّ أ ن ا ُكنت . لصَّ س  و أي  ع م ل ٍ ي ا ح 
ت غ ل؟  .!»ب اش 

 : مع فرقة سليم عطا هللا

بعد فصله من البنك، أخذ الريحاني ُيمضي أكثر أوقاته في المقهى 
امي أ (إسكندر فرح)الُمقابل ل مسرح  مين وذات يوم، عرض عليه الُممث  ل الشَّ

العمل ب فرقة أخيه  -عطا هللا الذي كان قد تعرَّف عليه في فرقة عزيز عيد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
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 في الشهر، فقبل الريحاني ُجنيهات مصريَّة ، لقاء أربعةب اِلسكندريَّة سليم
ل ُمرتَّب ذو قيمة تناوله من التمثيل  .على الفور، وكان ذلك أوَّ
ل مسرحيَّة مثَّلها الريحاني هي مسرحيَّة  ، التي «شارُلمان»وكانت أوَّ

 وُيذكر أنَُّه أدَّى. ، وهو دوٌر ثانوي  اِلمبراطور اِلفرنجي د إليه فيها دورُأسن
دوره ب نجاح ٍ ُمبهر ٍ في ليلة االفتتاح حتَّى طغى على البطل نفسه، أي الُمدير 

 .هللا الذي كان ُيشارك بالتمثيل طاسليم ع
وما أن ُأسدل ستاُر هذا الفصل حتَّى هرع إلى الريحاني جمهرة من 
الُكتَّاب واُلدباء وأغلبهم من أصدقاء ُمدير الفرقة وصافحوه ُمهنئين ونصحوا 

ُممثاًل ال ُيشق  لُه  -على حد قولهم  -لنَّه سيكون  ؛الُمدير باالحتفاظ به
هذا النجاح يبدو أنَُّه أثار عليه حقد الُمدير سليم عطا هللا،  غير أنَّ  .ُغبار

  .فقرر فصله

 : في شركة الُسكَّر بالصعيد

ل ل لبحث عن عمل ٍ في  بعد فترة ٍ طويلة ٍ قضاها الريحاني بال عمل، تحوَّ
، حيُث التحق ب شركة م1910 مجال ٍ آخر غير المسرح، حتَّى كانت سنة

ر وسارت أحواله على ما ُيرام خالل سبعة . صعيد مصر في ب نجع حمادي الُسكَّ
تي كانت تصغر زوجها ب سنين أشهر، إلى أن ُأغرم ب زوجة ُمدير الحسابات ال

فحاول أن يلقاها ذات يوم، ال سيَّما وأنَّ مسكنه كان ُمواجًها ل مسكن  ،كثيرة
 .ة مصلحيَّةهمَّ الزوجين، وكان زوجها ُمتغيًبا في القاهرة ل قضاء مُ 

مرأة، فوجئ اني التسلل إلى ُغرفة نوم تلك الوأثناء ُمحاولة الريح
بالخادمة التي استيقظت في تلك اللحظة وعال ُصراخها حتَّى صحا الجيران، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1910
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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وذاعت أنباء الفضيحة في البلدة، . ووفد الُخفراء وألقوا القبض على الريحاني
  .ىوإلى الُجلوس في المقهرة فُفصل الريحاني من عمله، وعاد إلى القاه

وازدادت أحوال الريحاني سوًءا على سوء عندما طردته والدته من المنزل 
ترة ٍ ُمتشرًدا في فعاش ل ف ،مله كونها كانت قد ضاقت به ذرًعابعد فصله من ع

 .شوارع القاهرة
فكان ُيمضي نهاره جالًسا في المقهى حتَّى ُتغلق أبوابه في الساعة 

، الشمس حتَّى ُطلوع كوبري قصر النيل ا، ُثمَّ يذهب ل يفترش إفريزالثانية صباحً 
 .ُثمَّ ُيعاود الذهاب إلى المقهى

 وبعد فترة ٍ على هذه الحالة، تمكَّن الريحاني من الُعثور على عمل ٍ 
امي، وهي فرقة مسرحيَّة جوَّ ب فرقة الشيخ أحمد ا وُمعر  ب كُمترجم ٍ  لة الشَّ

« ُعشرون يوًما في الظل»مشهورة، ترجم لها مسرحيتين فرنسيتين، إحداهما 
لها   .إلى مسرحيَّة ٍ طويلة ٍ من إعداده -فيما بعد  -التي حوَّ

كانت ُظروف العمل بالفرقة شاقَّة وبدائيَّة، إذ كانت الُعروض ُتقام على و 
ألواح ٍ خشبيَّة ٍ مرصوصة فوق براميل، وكانت الفرقة تتنقل من مدينة ٍ إلى ُأخرى 

ه في طول مصر وعرضها، وكان الريحاني ينام على الرض، ويتقاضى أجر 
 .كان يتقبَّل المر ب ُروح ٍ مرحة، لكنَُّه وبيًضا لبًنا

ر  وذات يوم ٍ ُفوجئ ب زيارة ُأم  ه له، التي أتته تحمل خطاًبا من شركة الُسكَّ
ابق، وفي نفس الوقت حاولت إقناعه ُمجدًدا يح لُه العودة إلى عمله السَّ تيُ 

 .«الكريمة»والعودة إلى الحياة « الوضيعة»ب ترك التمثيل وبيئته 
ي هذه وتقبَّل الريحاني العرض ُمستسلًما لنَُّه كان قد ذاق الهوان ف

ر ب نجع حماديلقاهرة، ومنها سافر إلى شركة الس  وتبع ُأمَّه إلى ا ،الفرقة   .كَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B6
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سنتين في ُهدوء الريف ودعته، وابتعد عن الحركات  قضى الريحاني
ز ثقة ُمدير الشركة هر بها قباًل، فجدَّ في عمله حتَّى حاالصبيانيَّة التي اشتُ 

 .ؤساء، فارتفع ب ذلك ُمرتبه إلى أربعة عشر ُجنيًها في الشهروغيره من الر  
ُيخبره فيها ب إنشاء فرقة  (عزيز عيد)تلقَّى رسالًة من  م1912 وفي سنة

، الذي كان قد عاد جورج أبيض دراميَّة جديدة تولَّى إدارتها الُممثل
 .«سيلڤان»إشراف الُممثل الكبير ، حيُث درس الفن المسرحي تحتباريس من

 .المسرحيَّة بالقاهرة وكانت هذه الُخطوة ب مثابة إحياء ل آلمال في إنعاش الحياة
ومع أنُه لم يكن ُمستعًدا  ،طنعاني هذه الرسالة ب ُهدوء ٍ ُمصوقرأ الريح

غراء المسرح، ل لُمخاطرة باستقراره مرَّة ُأخرى، فإنَُّه لم يعد يستطيع ُمقاومة إ
فحصل على إجازة، وسافر  ،حف أنباء نجاح فرقة أبيضبعد أن طالع في الص  

 .إلى القاهرة، وُهناك شاهد جميع مسرحيَّات جورج أبيض
بالتمثيل قد ُنقوده، وإن كان شغفه  دنفاعاد بعد شهرين إلى عمله ل   ُثمَّ 

 .صار أقوى من ذي قبل
ومضت سنتان ُأخرتان، لم يطرأ فيهما تغييٌر ُيذكر على حياة الريحاني، 
ر لها أن تتحقق  سوى أنَّ عرَّافة فرنسيَّة تنبأت لُه ب أحداث ٍ في الُمستقبل، ُقد  

 .عد سنوات، كما أورد في ُمذكراتهب
ر، فعاد إلى م1914 وفي سنة ، ُفصل الريحاني مرَّة ُأخرى من شركة الُسكَّ

القاهرة ُمجدًدا، على أنَّ فترة عمله في الشركة تركت فيه أثًرا انعكس في 
  .الكثير من أفالمه السينمائيَّة الحًقا، حيُث أدَّى دور الُموظف البسيط

https://ar.wikipedia.org/wiki/1912
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
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 :مع فرقة جورج أبيض ه الفنيَّةمسيرت

بعد عودته إلى القاهرة، التحق نجيب الريحاني ب فرقة جورج أبيض، الذي 
ل ، سالمة حجازي  فرقته إلى فرقة -ُقبيل ذلك  -كان قد ضمَّ  وكانت أوَّ

، وهي ميلودراما «وبيصالح الدين الي  »مسرحيَّة يظهر فيها الريحاني هي 
 .تاريخيَّة

ل  وكان جورج أبيض يضطلع فيها ب دور الملك اِلنگليزي  ريتشارد الوَّ
 .هو ملُك النمسا صغيرٌ  ، بينما اختير للريحاني دورٌ قلب السد

ُمبارز وكان ُكل ما عليه أن يفعله هو أن يقف من جورج أبيض موقف ال
 .تكلَّم بضع كلمات ٍ فقطوي

 (م1914 سنة)ذلك الوقت قد اشتعلت في  الحرب العالميَّة الولى وكانت
ت المصريَّة والُعثمانيَّة والجنبيَّة تنشر ُصوًرا ل ُملوك وكانت الص   حف والمجالَّ

فرانس  وأباطرة الُدول الُمتحاربة، ومن بينها صورة اِلمبراطور النمساوي 
ليجوز  ، فخطر للريحاني أن يتقمَّص شخصيَّة هذا اِلمبراطور ما دام ف الوَّ

ة على وجهه، ُثمَّ خرج ، فتبرَّج ووضع لحيًة اصطناعيَّ «ملك النمسا»دوره هو 
 .ان الوقت، فضجَّ الجمهور بالضحكإلى المسرح حينما ح

ة هذه الحادثة فيقول  :ويروي الريحاني في ُمذكراته قصَّ
ر ي ه ذا ) ئ ب م ظه  د، ف ُفوج  ارد ق لب ال س  ف ع  جورج أ بي ض ث ائ ًرا م ثل  ر يتش  . اند 

أ ت ُشعل   ُته، و انط ف  م اس  ت ح  ت ب خَّر  ك و  ح  فًة م ن  الضَّ ُت ب أ نَُّه ُيغ ال ُب ع اص  س  ُته، و أ حس 
ه   ار ير  و جه  م ن أ س  ت يه  و  ف  ل ى ش  ُر ع  ُكل  ذ ل ك  و أ ن ا و اق ٌف ف ي م ك ان ي !... ت ك اُد ت ت ف جَّ

ق ف ع ة  الم و  ال ُف ط ب ي  ُم و ال  ُأخ  ت س  ل ث ائ  ... ال  أ ب  خ  ًرا، و ُهو  أ ُقوُل إنَّ جورج أبيض د 
ارد ال ل م ة  ر يتش  ًدا ك  د   ر ُخ ُمر  يٌل ل م ل ك  الن   : "م أُثور ةي ص  دو  ا م ن ق لب  ال س  !"... مس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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يٌل إيه وبتاع إيه ل ك ن و  ص، جورج م ا ب اقاش جورج . و  ص م ا خ ال  م ا خ ال 
ابل اختلط بالنابل زي ما بيقولوا ا عيضه، والح   (. والمسرح ب ق 

لك الحادث، ُفصل الريحاني من الفرقة، ولم ُيصبح بال عمل ثر ذإوعلى 
  .فقط، بل إنَُّه وجد جميع البواب ُمغلقة في وجهه كذلك

 : فرقة الكوميدي العربي والتشارك مع عزيز عيد

بعد فصله من الفرقة، أخذ الريحاني يتردد على المقهى يومي ا، ل يقضي 
ك هو اآلخر فرقة جورج أبيض ولحق به عزيز عيد، الذي تر . أوقات فراغه
نان يتشاوران في أمر ، وجلس االثروز الُيوُسف الُلبنانيَّة مع صديقته

 .ُمستقبلهما

وُسرعان ما انضمَّ إليهما بعض الُممثلين الذين كانوا ُيعانون اِلفالس 
، وعبُد وحسن فائق ،واستيفان روستي أمين صدقي،: والبطالة مثلهم، ومنهم
 .يتطلَّعون إلى تكوين فرقة جديدةا جميًعا اللطيف جمجوم، وكانو 

م لهم ثري من ُروَّاد المقهى عشرة ُجنيهات، ل يبدءوا في  وذات يوم ٍ قدَّ
في صيف « فرقة الكوميدي العربي»فأنشأوا ب هذا المبلغ . تكوين الفرقة

 .عزيز عيد، تحت إشراف م1915 سنة
ب إحدى فارسات جورج « برنتانيا»واستهلَّت الفرقة نشاطها في مسرح 

 (Occupe-toi d'Amélie )بالفرنسية) خل  ي بالك من إميلي)فيدو، هي 

 .من ترجمة أمين صدقي وهي
وأعلن عزيز عيد أنَّ ُمشاهدة هذه المسرحيَّة مقصورة على الرجال فقط، 

تجرؤ على  -حتَّى ذلك الحين  -إذ ما من سي  دة مصريَّة ُمحترمة كانت 
 .مومس ُحضور عرض مسرحيَّة ُتشيد ب ُمغامرات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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فإنَّ ُجمهور الرجال أخفق في غم من طرافة موضوع المسرحيَّة، وعلى الر  
اد هذه كذلك هاجم الن  . عرًضا بال موسيقىق فيدو، لنَُّه لم يكن يتقبَّل و  تذ قَّ

ة ُمخالفتها   .«ل لواقع والمنطق والخالق»المسرحيَّة بُحجَّ

إلى مسرح ٍ آخر أقل نفقات، وهو مسرح وبعد شهرين انتقلت الفرقة 
ولم ُيكتب ل هذه الُمحاولة النجاح، والسبب هو أنَّ  ،ب الفجالة «الشانزليزيه»

وانخفض دخل الفرقة  .سيَّة، كانت تخدش حياء الُجمهورفارسات عيد الفرن
 .ممَّا أدَّى إلى توق ف ُعروضها، «برنتانيا»عمَّا كان عليه في مسرح 

تشرين الثاني   3 فاضطرَّ عيد إلى ضم فرقته إلى فرقة ُعكاشة في
ة  26الُموافق م1915 نوڤمبر ، كما كان يفعل ُمعظم أصحاب هـ1333 ذو الحجَّ

ابق . الفرق في ذلك الوقت وفي نهاية المر، حلَّ فرقته، وعاد إلى عمله السَّ
  .ب فرقة أبيض

ويرجع فشل ُمحاولة عيد الثانية في مجال الكوميديا إلى سببين 
  :أساسيين
حتَّى إنَّ  ،بالخجل أمام فارسات عيد الجريئة ُشعور الُجمهور : أواًل 

 Madame ne ) بالفرنسية «يا ست  ي ما تمشيش كده عريانة»عنوان إحداها، 

Marchez Pas Donc Toute Nue)  أثار حملة نقد عنيفة في الُصحف 
على  أن تظهر ُممثلة عارية -ب وحي العنوان-والجرائد، إذ خشي البعض 

 .المسرح
جورج  وتراجيديَّات اعتقاد الُجمُهور أنَّ الميلودرامات الموسيقيَّة:  ثانًيا

ام، وأنَّ أبيض الكالسيكيَّة هي وحدها الشكال المسرحيَّة الجديرة باالحتر 
ة -الكوميديا   .تستحق االهتمامال  -الكوميديا المكتوبة بالعاميَّة  وب خاصَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1333%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1333%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
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غم من هذا الفشل، فإنَّ هذه التجُربة عادت على الريحاني وعلى الر  
 فتعلَّم ،لفنيَّة الوحيدة في حياتهيباته اب فائدة ٍ كبيرة، إذ تلقَّى في فرقة عيد تدر 

ر لُه أن نيَّة الفارس الفرنسي، الذي ُقد   ، وتعرَّف على ُأسلوب وتقاِلخراج فن
 .بر على أغلب مسرحيَّاته التاليةالثر الكيكون ذا 

وأخيًرا تأكَّد الريحاني من أنَّ موهبته التمثيليَّة تتألَّق في الكوميديا، وذلك 
 :والد إميلي، وقال بالنسبة ل هذا المر« پوشيه»بعد براعته في تأدية دور 

احي » م ا ي ُقوُلون  -إنَّ ن ج  اء  ع جيًبا  -ك  ور ج  اًل ل يف ي ه ذ ا الد  إ ن  ي . ُمذه 
قَّعُت أ ب ًدا أن ي ن ال   م ا ت و  يُده ا، و  ر ام ا و ُأج  ب  الد  ور   ُأح  ه ذ ا  ُكلَّ " پوشيه"ت مث يل ي ل د 

زُته ف ي ت لك  الليل ة ر  اح  الك ب ير الذي أ ح  ي .. النَّج  اح  د ل ف ت ن ج  ل ق  و إ قب اُل الُجمُهور  و 
ت هل يلُ  ي احُ و  ص  يده  أنه  و  يق ي ع  د  ًة ص  اصَّ خ  ئ ي ف ي الف رق ة، و  ًبا . ظ ار  ُزم ال  ب  ان  س  ك  و 

ائ ًما يَّة  د  ل ى ت مث يل ي ال دو ار  الُفك اه   .«ف ي إ صر ار  ع زيز ع 
ع عيد في إحدى المسائل على أنَّ الريحاني لم يلبث أن اختلف م

يَّة ينبغي أن يتماشى مع فقد كان يرى أنَّ اقتباس المسرحيَّات الفرنس ،الحيويَّة
ومع عاداته وتقاليده والعربي والشرقي ُعموًما،  الُمجتمع المصري  ذوق 

 .ات ُمطابقة ل ُصورتها الصليَّةذه المسرحيَّ تخرج ه الَّ وطباعه، وأ
واتَّسعت ُهوَُّة الخالف بينهما، حتَّى اضطرَّ الريحاني إلى ترك الفرقة في 

م بعد أن أتمَّ تدريباته، ُمكماًل بذلك المرحلة 9190سنة ( أبريل)شهر نيسان 
 .الولى من حياته في المسرح، ُمؤهاًل ل كي يشق طريقه الخاص

 : م9191 - 9191وكشكش بك « يه دي روزاألب»مرحلة 

بانفصال الريحاني عن عزيز عيد تبدأ المرحلة الثانية من حياته الفنيَّة، 
التي بدأ يلمع فيها كفنَّان كوميدي أصيل، ابتكر ما ُيعرف باسم الكوميديا 

 Franco-Arabe Comédie «آراب-الفرانكو»أو « الفرانكوعربيَّة»

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 .، الُعمدة الريفي«كشكش بك»ورة هكما ابتكر شخصيَّته المش
ي ُمتعطاًل، م، كان الريحان9190سنة ( يونيو)وحتَّى شهر ُحزيران 

 .تمضي حياته بال هدف
ل ُحزيران يونيو وفي مساء كر، أوَّ كان الريحاني  من السنة سال فة الذ 

جالًسا في مقهى مسرح برنتانيا، فأتى شخٌص يرتدي سترة فاخرة ويمسك 
مات، ولم  سيجارة وجلس بجانبه وناوله ،عصا ذهبيَّة المقبض دون ُمقد  

لشخص في بادئ المر، ولمَّا أمعن النظر فيه ا يتعرَّف الريحاني على هذا
 .تبيَّن أنه استيفان روستي، زميله الذي عانى معه من الشقاء والفقر

وأخذ روستي ُيحدثه عن مصدر ثروته، وكيف أنَُّه بعد انفصاله عن فرقة 
 الذي كان ملًكا ل شخص« البيه دي روز»عزيز عيد، وجد عماًل ب ملهى 

م تمثيالت. «روزاتي»ُيدعى  يوناني ٍ   خيال  ُهناك كان استيفان روستي ُيقد  
، وُيؤدي مع إحدى الُممثالت مشاهد غراميَّة كوميديَّة خلف ستارة شفَّافة الظل

وهذا اللون من التمثيل كان  ،لداخل، فتسقط ظاللهما على الستارُتضاء من ا
مألوًفا لدى ُجمهور الملهى، وكان روستي يتقاضى عن دوره أجًرا ُمرتفًعا، بلغ 

 .ةستين قرًشا في الليلة الواحد
البيه دي »وطلب الريحاني من روستي أن يجد لُه عماًل ُمماثاًل في 

م و إذ ُتق ،ثيليَّة خيال الظل بسيًطا للغايةوكان دور الريحاني في تم. «روز
ب ُمصاحبة الريحاني، الذي كان ُيؤد  ي  -وراء الستار  -راقصة حسناء ُمثيرة 

  .ُمرَّاكشي   ٌش ُطربو  ، على رأسهنوبي ٍ   دور خادم ٍ 
رُبوش، أو ُمغازلة ديا تنبُع أساًسا من التالعب ب زر الط  وكانت الكومي

وكان أجر الريحاني . الراقصة، أو االستجابة ل حركاتها الُمثيرة ب حركات ٍ هزليَّة ٍ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
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ورن ب القرشين أو وهو ما ُيعد  ثروًة إذا ما قُ . أربعين قرًشا عن الليلة الواحدة
ُبها في فرقة عيدالثالثة التي كا  .ن يتكسَّ

على مصر، بعد أن  الُجيوش الوروپيَّة الحليفة وفي تلك الفترة، توافدت
خراج  نيالجيش الُعثما من ق بل ترعة السويس الولى حملةت فشل ِل 

من مصر وتمهيًدا للزحف على ما تبقَّى من الممالك الُعثمانيَّة  البريطانيين
ام في من الُجنود « بيه دي روزال»، فصار ُمعظم ُروَّاد ملهى والعراق الشَّ

 .الجانب
ورأى الريحاني أنَّ الوقت قد حان ل كي يهجر دوره في تمثيليَّة خيال الظل 

بأن يسمح لُه ول روستي  -صاحب الملهى  -« روزاتي»الهابطة، فأقنع 
إالَّ أنَّ هذه الُخطوة لم تنجح، . قديم كوميديا قصيرة من فصل ٍ واحد ٍ بالفرنسيَّةب ت
هو ُمشاهدة  -من مصريين وأجانب  -وَّاد ذ أنَّ ُكل ما كان يحرص عليه الر  إ

 .قصات ٍ وُمغنيات ٍ على منصة العرضالحسناوات من را
شاهدون وما أن كان تمثيُل المسرحيَّة الفرنسيَّة يبدأ، حتَّى كان المُ 

  .ُيديرون ُظهورهم ل لمنصة ويتبادلون الحاديث

 :الريحاني في دور كشكش بك، العُمدة الريفي الساذج

خطرت للريحاني فكرة جديدة،  -م 9190من صيف سنة  -وذات يوم ٍ 
في وقت ٍ حلَّ به اِلرهاق ب سبب ُجهوده الُمستميتة، وانتابه فيه إحساٌس مريٌر 

عراض الُجمهور كشكش »ذه الفكرة هي شخصيَّة وكانت ه. عنه بالخيبة ِل 
 .«بك

فبعض الباحثين قال . ه الشخصيَّةوقد تضاربت اآلراء في تفسير نشأة هذ
نَّ إ :نَّ الفكرة مأخوذة عن الكاتب أحمد شفيق المصري، وقال آخرون إ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_(1826-1922)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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تحمُل نفس االسم، جاء « ساتيريَّة»هذا ُمستوحى من شخصيَّة ٍ « كشكش»
، وهي تسعينيَّات القرن التاسع عشر الميالدي   روفة ٍ فيذكرها في صحيفة ٍ مع

وُهناك رأٌي ثالث ُيرجع شخصيَّة كشكش إلى ُعمدة ُمشابه  .«حمارة منيتي»
 .م9160ظهر سنة  الذي« حديث عيسى بن هشام»جاء ذكره في كتاب 

إنَّ الريحاني أخذ شخصيَّة كشكش من ميلودراما  :وتقول روز الُيوُسف
« كشكش»واسم . م9190أخرجها عيد سنة « القرية الحمراء»قصيرة ب عنوان 

هو اسُم التدليل الذي كانت ُتنادي به الريحاني  -كما قالت روز الُيوُسف  -
 .«لوسي دي فريزني»صديقته الفرنسيَّة 

الل تجار نَُّه اإ :نفسه فقالأمَّا الريحاني  به بتكر شخصيَّة كشكش من خ 
مع ُعمد الريف، فكثيًرا ما كان يلتقي بهم في أثناء عمله بالبنك الزراعي، 
عندما كانوا يترددون عليه ل لُحصول على ُقروض، بعد فقدهم أموالهم أو 

راهم تعر ضهم لالحتيال في المدينة، على أن ُتسدد الُقروض بعد عودتهم إلى قُ 
 .خصم من ثمن محصول السنة التاليةأو ُتقيَّد كدين ٍ يُ 

ل طيبته وسذاجته  ا، محبوبً اشهواني   افخطر بباله أن يبتكر ُعمدًة عجوزً 
، وفد حديًثا من الريف والعمامة والقفطان الجبَّة ومرحه وشغفه بالحياة، يرتدي

سان أضعن   ،إلى القاهرة  وبُجعبته الكثير من المال، فالتفَّ حوله فريٌق من الح 
نه ُمفلًسا، فيعود إلى قريته يعض  بنان الندم، وُيقسم أغلظ اليمان ماله، وترك  

 .ارتكاب ما فعلبأن يعود إلى ُرشده، وأالَّ يعود إلى 

غم من مكره ين وخفَّتهم الفطريَّة، وعلى الر  فهو إنساٌن فيه براءة الريفي
  .ودهائه إالَّ أنَُّه بريٌء من زيف المدينة وخداعها ونفاقها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1890
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A9_(%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
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ل شهر تم وز  كتب الريحاني وأخرج  -من تلك السنة  -( يوليو)وفي أوَّ
تغرق ، التي اس«تعالي لي يا بطَّة»ب عنوان « كشكش بك»أولى مسرحيَّات 

 .وكان يشعُر بالقلق الشديد مخافة فشلها، عرضها عشرين دقيقة

ولكن لم يكن ُهناك ما يدعو للقلق، فقد ابتهج ُجمُهور حفل االفتتاح، 
د ب إخراج مسرحيَّة جديدة ُكل ُأسُبوع . ورفع روزاتي أجر الريحاني الذي تعهَّ

ُبكره في »و« ب ستَّة ريال»مسرحيَّتي  « تعالي لي يا بطَّة»فأخرج بعد 
 .«المشمش

وُسرعان ما ذاعت أنباء هذه المسرحيَّات وتهافت الناس على ُمشاهدتها، 
ممَّا دعا روزاتي إلى فرض رسم ل ُدخول الملهى، كما رفع أجر الريحاني إلى 

 .سبعة وعشرين ُجنيًها في الشهر

ُلها وتألَّفت مسرحيَّات الريحاني الُمبكرة من أحداث ٍ كوميديَّة بسيطة، تتخلَّ 
بحيُث يقع  ،واِلنگليزيَّة والفرنسيَّة العربيَّةن أغان ٍ ورقصات، وحوارها مزيٌج م

وُيعد  هذا اُلسلوب من أهم عناصر اِلضحاك في  ،سوء تفاهم لفظي ُمضحك
 .سرحيَّات الفرانكوعربيَّةلما

وقد كان حفل السهرة عبارة عن عرض ٍ حافل بالُمنوَّعات، واشتمل القسم 
ل منُه على ُعروض ٍ راقصة، وأغان ٍ إفرنجيَّة، وينتهي ب مسرحيَّة كشكش  الوَّ

تاسعة مساًء وكان عرض الملهى الترفيهي يستمر من حوالي الساعة ال. بك
 .حتَّى ُمنتصف الليل

حظ الريحاني أنَّ المقاعد كانت تمتلئ تماًما في الساعة الحادية وقد ال
ولمَّا كانت تقاليد ذلك الوقت ال تسمح  .عشرة، وهو موعد بدء المسرحيَّة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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المالهي أو المسارح ب ُصحبة الرجال، فقد فكَّر روزاتي في تقديم  للنساء بارتياد
ة بالسيدات، كما كان ُمتبًعا في   .سارحالمحفالت نهاريَّة خاصَّ

ل  جريدة  ، ظهر إعالٌن في(أكتوبر)وفي ُمنتصف شهر تشرين الوَّ
« ُبكره في المشمش» ينص على أنَّ إدارة الملهى ستعرُض مسرحيَّة الهرام

ل   17 خصيًصا للسيدات يوم ، وأنَّ الُمؤل  ف وُمؤدي دور (أكتوبر)تشرين الوَّ
 .«نجيب أفندي الريحاني»كش بك هو كش

ل مرَّة يظهر ف حف، فُسرَّ ُسروًرا اسم الريحاني في الص  يها فكانت تلك أوَّ
ق ما رآه بادئ المر، فقام بشراء أكثر من عشر ُنسخ من  كبيًرا ولم ُيصد  
الجريدة، تعمَّد أن يضع إحداها مفتوحة على اِلعالن أمام والدته في صباح 
اليوم التالي، غير أنَّها نظرت إليه بامتعاض بعد أن قرأت اِلعالن، ووضعت 

 .وإحساسه بأن نجاحه لم يكتمل بعديدة جانًبا ولم ُتعل  ق، ما زاد من ُحزنه الجر 

هو اسمه في أكبر جريدة مصرية، مكتوٌب إلى جوار الباشوات  فها
 .«ُمشخصاتي»والُوجهاء، لكنه لم يزل في نظرها 

. ُجهوًدا شاقًَّة من الريحاني -ُكل ُأسبوع  -تطلَّب إخراج مسرحيَّة جديدة 
عبيَّة هذه المقاطع االستعراضيَّة، جعل عرضها يمتد إلى ُأسبوعين، غير أنَّ ش

 .الُمخرج الُمتعب ُفرصة الرَّاحةممَّا أتاح ل لُمؤل  ف 

ومع ذلك فكَّر الريحاني في االستعانة ب أمين صدقي، ُمترجم فرقة عزيز 
كما قام ب تنمية فرقته الصغيرة الُمؤلَّفة من استيفان روستي وعبُد   عيد،

جوم، وُهما من وعبُد اللطيف جم ،كلود ريكانو: طيف المصري بأن ضمَّ إليهاالل
 .فرقة عيد القديمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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ة شخصيَّات منها  أم »وكان صدقي كاتًبا موهوًبا، غزير اِلنتاج، ابتكر عدَّ
 .بك، التي كان ُيؤدي دورها بنفسهحماة كشكش « شولح

م الريحاني أربع مسرحيَّات 9190وفي أواخر سنة  جديدة، هي م، قدَّ
يلو جامد»، و«هز   يا وز»، و«!خل  يك تقيل»: على التوالي بالش »، و«إد  

نها خففت إأثٌر في ذاكرة الريحاني من حيث  وكان للمسرحيَّة الخيرة "أونطة
 .عور والدته بالفخر من إنجازاتهعنُه بعض ُحزنه جرَّاء عدم شُ 

في إحدى اليَّام سمع ُمصادفًة من  حديقة الزبكيَّة فبينما كان يتنزَّه في
حضرن الرواية  نهنَّ ُكنَّ من بين من  أاللواتي يبدو  -نساء الُمتنزهات بعض ال

 .«بالش أونطة»من ألحان رواية  ُينشدنه لحًنا ُكنَّ  -
، فسمعهنَّ ُيشرن إليه  وما أن انتهين حتَّى تعمَّد أن يمشي أمامهنَّ

تعالي يا »  :ويتحدثن عنه، وما إن ابتعد عنهنَّ حتَّى وقف ونظر خلفه وقال
النَّاس ... شوفي الملة اللي فيها ابنك المشخصاتي. ُأم توفيق اسمعي

ارعبتشاور عليه في ال  .« شَّ
كر نجاًحا كبيًرا، حتَّى أنَّ ملهى  صادفت مسرحيَّات الريحاني سال فة الذ 

. بادر ب تقليدها، وعندئذ ٍ أصرَّ الريحاني على رفع أجره« الكازينو دي پاري »
رفض روزاتي، فترك  -قدُرها ثالثة ُجنيهات  -لكنَُّه حين طلب زيادًة ُأخرى 

ة أشهر ولم تكن  «البيه دي روز»الريحاني  من أواخر  -قد انقضت عدَّ
ُمؤل  ف  حتَّى ارتقى الريحاني من ُممثل صغير إلى -الصيف إلى أوائل الشتاء 

ر أن يعمل ل حسابه الخاصإمشهور ونجم المع، وعلى   .ثر ذلك قرَّ

 عزيزة أمير 

 بشارة واكيم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
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  عبد الفتاح القصري: 
اشتهر بالدوار  مصري  ممثل 1964 مارس 8  - 9161 أبريل  15
 .السينماعد أحد عمالقة الكوميديا في ويُ  ،الكوميدية

 -الفرنسية " الفرير"ا يعمل في تجارة الذهب، درس بمدرسة والده كان ثري  
، انه ُأمي وليس متعلمً أشيع من أُ وليس كما  -لقديس يوسف بالخرنفش ا

نجيب  ثم فرقة ،عبد الرحمن رشدي لتمثيل التحق بفرقةلومن فرط حبه 
 .إسماعيل ياسين ثم بفرقة ،الريحاني

وكان عمله بالتمثيل ضد رغبة أبيه، الذي هدده بالحرمان من الميراث إذا 
ا ال أن استمر في طريقه مضحي  لم يرجع عن تلك الهواية، فما كان منه إ

 .بنصيبه من تركة أبيه

اشتهر عبد الفتاح القصري بقامته القصيرة وشعره الملس وإحدى عينيه 
، باِلضافة إلى طريقته الخاصة في اا كوميدي  التي أصابها الحول فأصبح نجمً 

ولم يلعب القصري بطولة مطلقة وإنما كان . نطق الكالم وارتداء المالبس
 .للبطل" السنيد" أو بمصطلح السينما دور  ،للبطل اصديقً  ادائمً 

 : أعماله الفنية

لعب القصري أدوار المعلم ابن البلد الغير متعلم، لعل من أشهر أدوار 
إسماعيل  مع الفنان ابن حميدو عبد الفتاح القصري هو دوره في فيلم

المعلم حنفي " ، حيث لعب دوروهند رستم وزينات صدقي وأحمد رمزي  ياسين
وعبارته الشهيرة التي ال زالت باقية حتى اآلن، حيث لعب  " شيخ الصيادين

 .دور الزوج المغلوب على أمره أمام زوجته المتنمرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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بالفنان إسماعيل ياسين في الكثير من  اارتبط عبد الفتاح القصري كثيرً 
" ابن حميدو"و" إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين: " لفالم منهاا

 ."إسماعيل ياسين في متحف الشمع"و

 المنعمعبد مع "سكر هانم" في فيلم اًا مميزً كما لعب في وقت متأخر دورً 
المعلم "أال وهو دور  ،وسامية جمال وحسن فايق الشناوي  وكمال إبراهيم
 ."الزلط شاهين

 (سكر هانم)خرها آوكان  ا،فيلمً  06ل عبد الفتاح القصرى حوالي مثَّ 
عام  (مبروك)و 9161 (المعلم بحبح)ومن االفالم التي قدمها . 9106
حب أ)و 26عام  (ت قديمهمن فا)و 24عام  (لو كنت غنى)و 9160
عودة طاقية )و 20 (الدنيا بخير)وفيلم  (السوق السوداء)و 21 (البلدى

 (.بنت المعلم)و (عروسة البحر)و (مجد ودموع)و (االخفاء

 (الصيت وال الغنى)و (سكة السالمة) 28فالم التي قدمها عام ومن ال
 (.حب الرقصأ)و

 (ليلة الدخلة)و (ينةالعقل ز )و (دموع الفرح)وفي الخمسينيات قدم 
 (على كيفك)و (بيت النتاش)و (شباحبيت ال)و (حماتى قنبلة ذرية)و
حسن )و (نساء بال رجال)و (حرام عليك)و (عشرة بلدى)و (شمشون ولبلب)و

 (.إسماعيل يس في مستشفى المجانين)و (ابن حميدو)و (ومرقص وكوهين

 .(حرى بنات ب)و (سكر هانم)و (يديكإبين )ات قدم يوفي السيتن

كما  ،قدم القصرى شخصية ابن البلد البسيط خفيف الظل مد عى الثقافة
 .قدم زعيم العصابة والوصولى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
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شيء »و« بسالمته عايز يتجوز»و« المعلم بحبح»ومن أعماله الخرى 
« فاطمة ةالستاذ»و« لو كنت مكانى»و« عمر سى»و« من ال شيء

« متعال سل  »، و«فيروز هانم»و« معلش يا زهر»و« السوق السوداء»و
إسماعيل »و« اآلنسة حنفي»، و«عنتر ولبلب»و ،«حماتى قنبلة ذرية»و

  .«ياسين في متحف الشمع

سكر »ا، وكان آخر أفالمه وبلغ رصيده من الفالم حوالى ستين فيلمً 
 .9106عام « هانم

الدلوعة، الشايب لما قسمتي، : ومن أشهر المسرحيات التي قدمها 
يوم في السجن، حسن ومرقص وكوهين، ماحدش  66 المصري، هيدلع، الجني

 ..واخد منها حاجة

 حسن فايق : 
 .مصري  ممثل كوميدي

 9192مع فرقة الهواة، في العام  اعامً  90بدأ مسيرته الفنية في عمر 
، وانضم بعدها إلى (ةفران البندقي)في مسرحية  روز اليوسف عمل مع

ن فرقة حيث قرر أن يكو    9190ستمر معها حتى عام او  عزيز عيد هفرق
، وقد قام يوسف وهبي وقد اشترك للعمل فيها الممثل ،مسرحية خاصة به

ملكة )فتتاحها بعنوان افايق بتأليف عرض مسرحي عرضه في  حسن
 .كان يسكن مع عائلته بحي شبرا(. الجمال

وكان يقوم  ،فايق في إلقاء المونولوجات بدأ حسن م1919 في عام
ين ا الظروف االجتماعية لتلك الفترة، كما قام أيضا بتأليف وتلحبتأليفها منتقدً 

 .مونولوجات لغيره من الفنانين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
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م عندما شارك في 9164بدأ حسن فايق مسيرته السينمائية في عام 
شتراك في باالوقد قام (. عنتر أفندي)فيلم  ومن بعده( أوالد الذوات)فيلم 
 . 1980 عام سبتمبر  14 توفي في. طوال حياته اسينمائي   عمالً  906

 زينب صدقي 

 دمحم الديب 

  الكسندر فاركاش: إخراج ( بسالمته عاوز يتجوز)فيلم 
ل، تعلم وتدرب فى فرنسا، ثم جاء مخرج مجرى الص" ألكسندر فاركاش"

، "فرانسوا فاركاش"سينمائى لى مصر ليعمل بها، وبصحبته شقيقه المصور الإ
وهو الفيلم الروائى  9161 (رةبواب العما)ول فيلم من إخراجه هو فيلم أوكان 

 .الكسار يول، الذى يقوم ببطولته الممثل علالطويل ال 

  عبدالسالم النابلسي :مساعد المخرج 

 .بديع خيري : تأليف

 نجيب الريحاني :قصة وحوار

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://www.elcinema.com/person/1104400/
https://www.elcinema.com/person/1050296/
https://www.elcinema.com/person/1050296/
https://www.elcinema.com/person/1003911/
https://www.elcinema.com/person/1003911/
https://www.elcinema.com/person/1049796/
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 6391  أفالم عام
 نشيد األمل

 .دقيقة 941 همدت. كلثومم يلم مصري من بطولة أف
 .م 9160يناير  99: تاريخ العرض

 .أحمد بدرخان: لمخرجا
 (قصة) إدمون تويما: الكاتب

 : قصة الفيلم

إياها وحيدة لتقاسي مصاعب  يقوم إسماعيل بتطليق زوجته آمال، تاركاً 
الحياة مع ابنتها سلوى، ويسوق لها القدر الطبيب عاصم الذي يقوم بعالج 
ابنتها، ويكتشف موهبة آمال المتميزة في الغناء، فيساعدها على أن تجد 

 .لنفسها عماًل مستغلة فيه موهبتها، ولكن طليقها ما زال يالحقها
 :الممثلون 

  أم كلثوم 

 زكي طليمات 

 سوريةل أصو يب ذمن أ القاهرة في عابدين بحيزكي طليمات  لدوُ 
سافر قد ، كان بسوريا حمص جده من أسرة معروفة بالوجاهة في كان حيث

 .شركسية وأم مصرية من أصول ،قام بهاأإلى القاهرة بقصد التجارة و 
 . 1982 توفي عام

الخديوية الثانوية، والتحق بمعهد التربية ثم حصل على البكالوريا من 
الكوميدى )في مسرح  باريس لدراسة فن التمثيل في فرنسا وفد في بعثة إلىأُ 

في اِللقاء والداء وشهادة في  اوعاد حاماًل دبلومً  (الوديون )و (فرانسيز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3


  تاريخ السينما المصرية      
 

 

  (31)  

ثم مديرًا  ،9114إلى  9160للمسرح المدرسى من  اعمل مراقبً  اِلخراج،
لمعهد التمثيل،  اوعميدً  ا، ثم مؤسسً 9114إلى  9124للمسرح القومى من 

على فرقة  افني   اللمسرح المصري الحديث، ومشرفً  اعام   اوأيضًا عمل مديرً 
المسرح  على افني   اثم مشرفً  ،9110إلى  9112من  تونس البلدية في

 .الكويت في العربي

وقد  ،«صالح الدين»رف زكى طليمات بدور آرثر الشهير في فيلم عُ 
في ليلة أقل جمااًل  » لليلى فوزي  عرفه مشاهدو هذا الفيلم بجملته الشهيرة

 .«فرجينيا من ليلتنا ستأتين زاحفة إلى خيمتى يا

في  زبيدة ثروت بشخصية المليونير والد ار السينما أيًض ويعرفه جمهو 
وهو حاصل على جائزتى الدولة ، "يوم من عمرى " عبد الحليم حافظ فيلمها مع

 . 1982 التشجيعية والتقديرية، ودرجة الدكتوراه الفخرية، وتوفى عام
 : لمؤهالت العلميةا

o حصل على البكالوريا من الخديوية الثانوية. 

o التحق بمعهد التربية. 

o  ُوفد في بعثة إلى فرنسا للدراسة في معهد التمثيل بباريس، أ
ومسرح الكوميدى فرانسيز، ومسرح الوديون، ومعهد حرفية 

 .المسرح بباريس

o حصل من المعاهد والمسارح المذكورة على دبلوم في اِللقاء 
والداء، وشهادة فن اِلخراج وشهادة المناظر المسرحية وحرفية 

 .المسرح

 : الوظائف التي شغلها

o  (.9114-9160)مراقب المسرح المدرسي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
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o  (.9114-9124)المدير الفني للمسرح القومي 

o  (.9114-9122)العميد المؤسس لمعهد فن التمثيل العربي 

o  (.9114-9116)مدير عام المسرح المصري الحديث 

o  (.9110-9112)المشرف الفني العام لفرقة البلدية بتونس 

o 9109)بالكويت  بيلفرقة المسرح العر  المشرف الفني العام-
9106.) 

 :أوجه نشاطه

o 9160، 9169بباريس،  ،اشترك في مؤتمر المسارح الدولية. 

o  ُسندت إليه بعض الدوار التمثيلية، كما ساعد في اِلخراج في أ
 .المجال السينمائي

o الهالل، المقتطف، الفكر : مثل ،كتب في جرائد ومجالت عديدة
 .العربي، الرسالة، العربي

o  فنية لعدة مؤلفات ومسرحياتكتب مقدمات. 

o  يمتاز إخراجه للمسرحيات بالدراسة العميقة والتناسق بين
 .المالبس والمناظر والحركة المسرحية وتوزيع اِلضاءة

 : الهيئات التي ينتمي إليها

o  عضو لجنة المسرح بالمجلس العلى لرعاية الفنون واآلداب
 .اوالعلوم االجتماعية سابقً 

 : ترجماته

o  لتشيكوف" لجلفا"مسرحية. 

o  لسارود" الوطن " مسرحية. 

o  لفروندى" المعركة " مسرحية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%81
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 : الجوائز واألوسمة

o لحكومة التونسية، عام نيشان االفتخار من درجة كوماندور من ا
9116. 

o  جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس العلى لرعاية
 .9109الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، عام 

o  جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس العلى لرعاية
 .9101الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، عام 

 ماري منيب: 

- 1905 فبراير  11 ماري منيب واسمها الفني اري سليم حبيب نصرهللام
 .من أصول شامية مصرية كوميدية ممثلة، 1969 يناير 21 

 :عن حياتها

وسكنت في  مصر ، جاءت مع أسرتها إلى1905 عام دمشق ولدت في
، بدأت موهبتها الفنية في سن صغيرة، كانت بدايتها القاهرة بمدينة شبرا حي

 القرن العشرين في ثالثينياتثم بدأت حياتها الفنية  ،كراقصة في المالهي
 .المسرح على

ح وتوالت أعمالها في المسر   1937 عام فرقة الريحاني انضمت إلى
هرت بأداء دور الحماة عدة، واشتُ  سينمائية وقامت ببطولة أفالم ،السينما

ن مفتفسد الشياء ثم تنسحب  ،التي تحاول التدخل بين ابنتها وزوجها
 .مسة وثالثين عاًماحياتهما، وظلت تعمل بالمجال الفني لخ

 :حياتها األسرية

وظلت  ،الذي حملت اسمه« فوزي منيب»  الكوميدي تزوجت من الممثل
ها هو وحفيد ،من البناء انجبت منه عددً أو  ،به حتى بعد طالقها ةمحتفظ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
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فهمي عبد »المحامي  بعد طالقها تزوجت من، عامر منيب المطرب الراحل
 .هائبناأليس لتقوم بتربية إختها المتوفية أزوج « السالم

 عباس فارس: 

 .مصري  ممثل1978 فبراير - 13   9164 أبريل  22 عباس فارس
في بعض الفالم ل كما مثَّ ، بيض والسودارتبط اسمه في زمن الفالم ال

ة رة صوت مميز بكما تميز بن، ا أحد أهم نجوم المسرحيًض أويعتبر . الملونة
 .جعلته يرتبط بأدوار الباشوية والعمودية

 وا ) في فيلم العز بن عبد السالم لعل من أشهر أدواره هو دور الشيخ
حيث قام بدور ناظر  (أبو حلموس)كذلك دوره الشهير في فيلم  (.إسالماه

 طبذكاء نجيب الريحانى في كيفية ضبالوقف المختلس الذى يقتنع 
 .بعد االختالس المستندات

 : حياته

عرف التمثيل منذ  .لد عباس فارس في حي المغربلين في القاهرةوُ 
 "بناءشقاء ال"الهواة في عرض بعنوان ق حدى فرإحيث شارك مع ، غرالص   

، بيضأقرر العمل كمحترف وانضم لفرقة جورج ، لخامسة عشرةعند بلوغه ا
" عطيل"ودور آخر في مسرحية " ماكبيث"ليه دور في مسرحية إسند أُ و 

 .ن لويليام شيكسبيراوكلتاهما مسرحيتان شهيرت
العشرة " وبريتأه في شارك معو  ،ا لفرقة نجيب الريحانيانضم الحقً 

 .تلحين سيد درويش "الطيبة

بطولة تأليف و ، "بنت النيل"في فيلم  9141بدأ مشواره في السينما عام 
 ."يحسن افند"د شخصية حيث جسَّ ، خراج عمر وصفيإومن ، عزيزة أمير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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هي المشاركة في و ، س عالمة مهمة في مشواره الفنيكانت لعباس فار 
بطولة النجم العالمي ، "الشيخ"ر في دو  Egypt by three الفيلم المريكي

خراج إومن ، وجاكي كرافن، آن ستانفيل، -دور الراوي -وتن جوزيف ك
 .فيكتور استلوف

بطولة ، 9106عام " العنيد"آخر اعماله الفنية كانت المشاركة في فيلم 
 .خراج حسن الصيفيإ، وتوفيق الدقن، دمحم رضا، ناهد شريف، يد شوقيفر 

 :وفاته 
 9108فبراير  96بكل هدوء في منزله بالعباسية في  رحل عباس فارس

 . اعامً  00ـ عن عمر ناهز ال

 فؤاد شفيق : 

ي حي ، اسمه دمحم فؤاد شفيق، ولد فالكوميدي المسرحو  السينما عمل في
وهو   1919 شهادة الكفاءة من المدرسة السعيدية عاموحصل على  الجمالية

حياته كاتب حسابات بقسم ، عمل في بداية حسين رياض شقيق الممثل
، تزوج خاللها تر سنواوبقي هناك ما يقارب العش السودان بحكومة الري 

  .أبيض جورج  وانضم إلى فرقة مصر هناك، بعدها عاد إلى
يوسف  دخل فؤاد شفيق عالم السينما عندما قدمه الثالثينيات في نهايةو 

 "المل نشيد  " ثم عمل في أفالم عديدة منها "الدفاع" فيلم من خالل وهبي 
  .والتراجيديا الكوميديا ع أداءه بينونوَّ   اتكما عمل في العديد من المسرحي

وقد حصل على ". وليلة ألف ليلة "" سكة السالمة"من أهم مسرحياته 
ووسام الفنون  9119العديد من الجوائز، منها وسام من الملك دمحم الخامس 

 .9104من الدرجة الولى عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
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 استيفان روستي 
 حسن فايق 
 محمود السباع 

 دلدراسة اِلخراج في معه بريطانيا تخرج في معهد التمثيل ثم سافر إلى
ثم  9112ء من عام ا ابتداذاعي  إا عمل مخرجً  ، التليفزيون  لدراسة  لندن
ا للمسرح الكوميدى ن مديرً ي   عُ ،  9104للتمثيليات بالتليفزيون عام  امراقبً 
 .1967 عام

 1946"هدمت بيتي " :والحوار لبعض الفالم منها السيناريو كتب

 ،غلبها الشريرأدوار متنوعة أفي  ظهر 9121 "المرأة" 9128"غدر وعذاب"
 ".الفتوة"برز في دور التاجر المفلس في 

 : تأليف

o  حوار(.... 9116)الشك القاتل 

o  سيناريو(.... 9121)المرأة 

o سيناريو ....(1947) غدر وعذاب 

o سيناريو وحوار ....(1946) هدمت بيتي 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%B1_%D9%88%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%B1_%D9%88%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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 سالمة فى خري
 . 1937 من إنتاج عام مصري  يلمف

 : قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول سالمة محصل في أحد المحالت التجارية، 
ا، يقع سالمة في حيرة ولكنه يجد البنك مغلقً  يذهب للبنك ِليداع إيراد المحل،

ودع المبلغ ويُ  ا على اِليراد، يشير عليه أحدهم اِلقامة في أحد الفنادقخوفً 
 .لدى إدارة الفندق

لن هناك  ؛وهناك يتقابل مع أحد المراء الذي يطلب منه أن يحل محله
جح ين. خطًرا على حياته، تقلق زوجة سالمة لغيابه كذلك صاحب المحل

 .ير مكاسبسالمة في مهمته ويحقق لألم
وكان ا بدلت بحقيبة أخرى سهوً في النهاية يتسلم حقيبة النقود والتي استُ 

بها عينات من القمشة، يطلب صاحب المحل القبض عليه، ولكن تظهر 
الحقيقة، فيسلمه المير مكافأته وكذا صاحب المحل، ويعود مع زوجته إلى 

    .المنزل
 :الممثلون 

 (سالمة) : نجيب الريحاني 

 (المير خير كندهار) : حسين رياض 
 : حياته

ا فيلمً  20ل في مثَّ  ..هر بدور الباشتُ  ،أم سوريةهو من أب مصري و 
مسلساًل  916وقدم لإلذاعة   .مسرحية 426رح نحو م للمسوقدَّ  ،اسينمائي  

  .وتمثيلية إذاعية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6#cite_note-1
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 يوليو  17وتوفي في،  1897 يناير  13لد في السيدة زينب يوموُ 
  .فؤاد شفيق وهو شقيق الفنان،   1965 عام

وقد   1962 سام الفنون عامبو  جمال عبد الناصر وكان قد كرمه الرئيس
السادس عشر على درع  مهرجان اِلسكندرية السينمائي الدولي حصل في

  .ا له في ذكرى ميالده المئة، تسلمته ابنته فاطمة حسين رياضالريادة تكريمً 

 : بدايته

ته في التمثيل أثناء دراسته الثانوية فانضم إلى فريق الهواة بدأ هواي
وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي، فعمل في  ،بالمدرسة

 ."خلي بالك من إميى"وهي  ،أول مسرحية في حياته

ر اسمه ، وحتى ال تعرفه أسرته غيَّ روز اليوسف وكانت بطلة المسرحية
وظل يعمل لعدة فرق مسرحية  ،من حسين محمود شفيق إلى حسين رياض

ويوسف  ،وعكاشة ،وعلي الكسار ،ومنيرة المهدية فعمل مع فرقة الريحاني،
 .9162، واتحاد الممثلين عام وفاطمة رشدي ،وهبي

 : المسرح

-تاجر البندقية –عاصفة على بيت عطيل : "  ومن أشهر مسرحياته
ر القضاء والقد -مدرسة الفضائح –أنطونيو وكليوباترا  –لويس الحادى عشر 

مصرع  -مضحك الخليفة –العشرة الطيبة  –شهر زاد  –العباسة  –الناصر  –
وحصل على لقب ممثل من الدرجة  "الندم  –الرملة الطروب  –اترا كليوب

 .الممتازة

 : السينما

https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1897
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
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وأصبح أحد فرسانها،  ،وعندما بدأت السينما اتجه إليها حسين رياض
وكان  ،الفنانة بهيجة حافظمع  9160عام " ليلى بنت الصحراء"أول أفالمه 
 .اجنيهً  16أجره وقتها 

تنوعت . افيلمً  646وظل يعمل في السينما حتى بلغ عدد أفالمه نحو 
ورجل  ،والعمدة ،والباشا الرستقراطى ،أدواره فيها بين الموظف المطحون 

 .العمال

 (جودت) : منسي فهمي 

 (خليل هنداوي ) : فؤاد شفيق 

 (بيومي مرجان) : شرفنطح 

 (جيهان) : راقية إبراهيم 

 (ناهد) : روحية خالد 

 (ستوتة) : فردوس دمحم 

 (الحما) :أمينة ذهني 

 (أم يني: ) مدام جربيس 

 (رستم باشا) : إستفان روستي 

 (فايق) : حسن فايق 

 (الخواجة ألبير) : إدمون تويما 

 أغسطس  - 5 9810 ديسمبر  10يوسف إدمون سليم تويما
في المدارس الفرنسية  امدرسً  عمل، لبناني من أصل مصري  مثلم1975 

بالقاهرة، وعمل باِلدارة المسرحية، قام بتأليف المسرحيات وترجمتها، وعمل 
 .الكثير من الفالم ، واقتبسجورج أبيض في مسرح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%B7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%B7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
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يوسف ادمون  اسمه الحقيقى ،أدى أدوار الخواجة في الفالم المصرية
ي يتكلم العربية الخواجة الذ وأهر بتمثيل الجواهرجى الذي اشتُ  ماسليم توي

سليم  هو من أسرة لبنانية كانت تقيم في مصر، إذ كان والدهو . بلكنة أجنبية
لد في مصر قد وُ  يوسف إدمون  ابنهموظفًا في الحكومة المصرية، و  تويما

  .ميدان رمسيس أثناء إقامة أبيه في القاهرة، حيث كان يقطن في

اللغة  فرنسية، وأجاددراسته في المدارس ال إدمون تويما وقد تلقى
إجادة تامة كواحد من أبنائها، إلى درجة أنها أثرت في لغته العربية  الفرنسية

ية باللغة الفرنسية، ثم يلقيها كتابًة وقراءًة ونطقًا، فكان يكتب أدواره العرب
 .ي اشتهر بها في المسرح والسينماالجنبية الت اللكنة بتلك

دواره المسرحية في أيام الشباب تتفق مع شخصيته الطبيعية في أكانت 
ذين يوحيان بأنه شاب أجنبي، لكنه بدأ لداء، الالحياة، من حيث المظهر وال

بالعمل في اِلدارة المسرحية خلف الكواليس مع اثنين  فرقة رمسيس حياته في
 .وعلي هاللي، دمحم حجازي :  ماه ،من مديري المسرح الرواد

ا كانت سياسة فرقة رمسيس تقوم على تقديم روائع المسرح العالمي ولم  
ن عميدها الدكتور لجنة للقراءة،  يوسف وهبي بجانب المسرح العربي، فقد كو 

قدم إليها من أطلق عليها اسم لجنة التأليف والترجمة لالطالع على ما يُ 
مؤلفات أو مترجمات، بجانب االطالع على المسرحيات العالمية في أصولها 

، الفرنسية مجلة الليستراسيون  نشر منها فيا ما كان يُ الجنبية، خصوًص 
وكان من بين أعضاء هذه اللجنة ثالثة من الذين كانوا يجيدون اللغة 

 .وإدمون تويما ،وفتوح نشاطي ،عزيز عيد :الفرنسية في ذلك الوقت، وهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%8A
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قدم إليه من ا على قراءة ما يُ قاصرً  إدمون تويما ولم يكن دور
المسرحيات ليقوم بترشيحها للترجمة أو التمصير أو االقتباس، بل كان كثير 

لمشاهدة العروض المسرحية الجديدة التي تقدم على  باريس الرحالت إلى
، والفودفيليات الذي كان يقدم الكوميديات المسرح التجاري  اخصوًص  ،مسارحها

قدم على وهو يحمل في حقيبته النصوص المسرحية، لتويعود من كل رحلة 
 .مسارحنا باللغة العربية

الفرقة  نشئتوقد ظل إدمون تويما يعمل في فرقة رمسيس، إلى أن أُ 
حيث كان  ،فالتحق بها منذ ذلك التاريخ في قسم الترجمة 9161عام  القومية

 .ة المترجمة على أصولها الجنبيةيقوم بمراجعة المسرحيات الفرنسي

مسرحية  بترجمة 1944 في عام زكي طليمات ا قام الدكتورولم  
، قام إدمون تويما بمراجعتها فيكتوريان ساردو للكاتب الفرنسي «الوطن»

ا في ترجمة هذه المسرحية التي ا على الصل الفرنسي، وأصبح شريكً أيًض 
 .من إخراج زكي طليمات مسرح دار الوبرا دمت في ذلك التاريخ علىقُ 

عن أثره في المسرح، إذ كان  ولم يكن أثر إدمون تويما في السينما يقل  
ا للسينمائيين في اقتباس وتمصير الروايات االجنبية، عن طريق مرجعً  عتبريُ 

 .من تراث المسرح العربي والعالميمكتبته الخاصة الزاخرة بالكثير 

وفى أثناء ذلك الوقت ساعدته ثقافته وسعة اطالعه على الدب العالمي 
، وهو 1937 عام درخانأحمد ب إخراج  »نشيد المل »فيلم  على تأليف قصة

 » وداد » عد فيلمها الول التاريخيب أم كلثوم أول فيلم عصري قامت ببطولته
 . 1936 عام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_(%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_(%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_(%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_(%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
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فيلم  ومن المفارقات العجيبة أن تجسيده لدور مدرس اللغة الفرنسية في
، كان هو دوره في الحياة بجانب عمله الدبي والفني، لنه 1969 عام نادية

م بتدريس اللغة الفرنسية، لكثير من كبار الفنانين والفنانات كان يقو 
والشخصيات المعروفة من أهل الفن، فكنت تراه في أيامه الخيرة، وهو على 
أبواب الثمانين يتأبط كتبه، ليقدم الدروس الخصوصية في اللغة الفرنسية، 

 .تارة من تالميذه الكبار والصغارلنخبة مخ

غة الفرنسية بجانب الخدمات التي قدمها للمسرح فقد خدم هذا الرائد الل
المصري والسينما المصرية ثم التلفزيون خالل أكثر من نصف قرن من 

 .الزمان

  (مدير اللوكاندة)  :فؤاد المصري 

 (نيقوال)  :يل عصاعيصوام 

 (الشحات)  :إبراهيم الجزار 

 (البربري ):  املدمحم ك 

 (الكول):  يحيى نجاتي 

 (العامل: ) خيري كريم 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%B5%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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  6391أفالم عام 
 حييا احلب

هذا الفيلم هو ثالث أفالم دمحم عبد الوهاب، وأول فيلم تظهر فيه ليلى 
 :مراد، ومن الغاني المعروفة في الفيلم

 أحمد رامي :كلمات .أحب عيشة الحرية. 

 أحمد رامي :كلمات .يا دنيا يا غرامي. 

 أحمد رامي :كلمات .يا وابور قول ي. 

 أحمد رامي :كلمات .الظلم ده كان ليه. 

 محمود أبو الوفا :كلمات .عندما يأتي المساء. 

 دمحم عبد  :غناء .أحمد رامي :كلمات .ياما أرق النسيم
 .وليلى مراد الوهاب

 دمحم عبد  :غناء .مد راميأح :كلمات .طال انتظاري لوحدي
 .وليلى مراد الوهاب

 ليلى مراد : غناء .أحمد رامي :كلمات .يا قلبي مالك كده حيران. 

 :قصة الفيلم 

شقة جديدة يتصادف أن إحدى نوافذها تواجه شرفة " دمحم فتحى"جر أستي
وتبدأ الحداث فى النافذة حيث يحدث سوء ، " نادية"والد " طاهر باشا"قصر 

، ثم يكتشف التي تقذفه بالحجارةأنها  حين يظن" نادية"و" فتحى"م بين فه  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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حتى " يةناد"فى بنك مصر، وما أن تشكو له  أنها ابنة أخت رئيسه فى العمل
 .يقرر نقله إلى بنى سويف

فيعرف أنه  ،أن هناك طفلة هى التى ترميه بالحجارة" فتحى"ويكتشف 
 .بها فى قطار إسكندرية ليعتذر لهاويلحق " لنادية"االعتذار بمدين 

" نادية"عليهما كيوبيد بسهامه فيجمع الحب بينهما وتعود وهنا يلقى 
والده  نويكتشف أ" نادية"من الزواج " فتحى"يقرر لترجو خالها إلغاء النقل، و 

 .ا ليبلغه بطلبه ويوافق البوني  ويتصل به تليف" طاهر باشا"يعرف والدها 

ظن من الشرفة فت" نادية"وتراها " فتحى"تصل أخت . وهنا تحدث المشكلة
أنه يخونها، لكن خالها يعدها خيًرا ويحاول أن يعرض مبلًغا من المال على 

 .يقة عابرةا منه أنها عشظن  " فتحى"أخت 

التى انصرفت " نادية"يكتشف ذلك عند مسايرة أخته لخال " فتحى"لكن 
يعود . ويكشف لها عن شخصية أخته" نادية"عنه فيصلح المور بينه وبين 

 .نه اتفق على تزويجها من شاب ثرى بأ" نادية"سفر ويفاجئ من ال" نادية"والد 

هذا الشاب، لكنها " نادية"ترفض ". فتحى"وبالطبع فهى ال تعرف ثراء 
 .نفسه، ويتزوجان" فتحى"تكتشف فى موقف كوميدى بأنه 

 : الممثلون 
  دمحم عبد الوهاب 
  ليلى مراد 

، مصرية ممثلةمغنية و  (1995  نوفمبر 21  - 9198 فبراير  17)
 .القرن العشرين في العربي الوطن تعتبر من أبرز المغنيات والممثالت في

https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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، »ليليان  «وكان اسمها ،الصل يهودية لسرة سكندريةاِل لدت فيوُ 
أداء الذي قام ب" زكي مراد" إبراهيم زكي موردخاي هو المغني والملحن والدها

جميلة " ، وأمهاسيد درويش نه الموسيقارالذي لحَّ  العشرة الطيبة أوبريت
 . صل بولنديأيهودية من " سالومون 

سافر والدها ليبحث عن عمل بالخارج وانقطعت أخباره لسنوات، اضطرت 
وتعرضت  (الزيتون  - ردام ديزابوترنوت) فيها للدراسة بالقسم المجاني برهبانية

ذلك من هذه  وتخرجت بعد ،أموالهم دسرتها للطرد من المنزل بعد نفاأ
 .المدرسة

حيث تعلمت على يد  ،بعة عشرامع الغناء في سن الر  بدأت مشوارها
ت ، وبدأت بالغناء في الحفالداود حسني والملحن المعروف زكي مراد والدها

ونجحت،  1934 كمطربة عام لإلذاعة الخاصة ثم الحفالت العامة، ثم تقدمت
 .سطوانات بصوتهاأجلت بعدها س

في  دمحم كريم والمخرج دمحم عبد الوهاب وقفت أمام الموسيقار 1937 عام
دائها التمثيلي أليلى مراد، ورغم  رت اسمها إلىوكانت غيَّ  (يحيا الحب) فيلم

لتقدم معه فيلمها  ؛يوسف وهبي الضعيف إال أنها جذبت أنظار فنان الشعب
 ..1939م نهاية عا  )ليلة ممطرة ( الثاني

 :الغناء

تعاقدت معها على الغناء مرة كل  دار اِلذاعة المصرية نشئتلما أُ 
 6 في اِلذاعة أسبوع، وكانت أولى الحفالت الغنائية التي قدمتها

، ثم انقطعت )يا غزااًل زان عينه الكحل( ت فيها موشحغن   1934 عام يوليو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_(%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_(%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
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ثم عادت إليها مرة أخرى  ،ة بسبب انشغالها بالسينماعن حفالت اِلذاع
  ت ليلى مراد حوالي غن  ) أنا قلبي دليلي (ت أغنيةحيث غن   1947 عام

دمحم عبد  ،دمحم فوزي  : ن لها كبار الملحنين من أمثالأغنية، ولحَّ  9466
 .والقصبجي، زكريا أحمد ،رياض السنباطي ،منير مراد ،الوهاب

 .1953 عام) تحاد والنظام والعملاال )أغنية  من أغانيها الوطنية الممتازة

دمحم  مع الموسيقار( يحيا الحب )فيلًما كان أولها فيلم 27 للسينما لتمث  
بعد أول فيلم لها  أنور وجدي سماارتبط اسمها ب،  1937 عام عبد الوهاب

 .  1945 وتزوجا عام( ت الفقراءليلى بن )وكان من إخراجه وهو فيلم ،معه

حسين  مع 1955 عام( الحبيب المجهول )السينما كان آخر أفالمها في
 .واعتزلت بعدها العمل الفني، صدقي

 : زواجها

( ليلى بنت الفقراء ) ا في فيلممشاركتهم سوي  أثناء  أنور وجدي تزوجت
ثم سرعان  ،سنوات 8قرابة  اواستمر زواجهم ،أنور وجدي خراجهإالذي تولى 

 ا بسبب ممانعة عائلتهسر   وجيه أباظة ثم تزوجت من ،ما انفصال بالطالق
الذي أنجبت  فطين عبد الوهاب ثم تزوجت ،أشرف ، وأنجبت منه ابنهاالعريقة

 .زكي منه ولدها

 : وفاتها وتكريمها

 1995 نوفمبر 21 فارقت الحياة في

بمنحها  1998 في دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مت فير   كُ 
 .ليلى علوي  متها عنها الفنانةهادة تقدير تسل  ش

https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
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 بإهداء   (في شقة مصر الجديدة ) قام فريق عمل فيلم 4660 عام في
إهداء " ت في نهاية الفيلم إلى ليلى مراد من خالل عبارة ظهر  الفيلم

 ." صوت الحب لكل الجيال.... إلى ليلى مراد 

  ُعرض حول حياتها ليُ  2009 عام (أنا قلبي دليلي )بعنوان نتج مسلسالً أ
 .س السنةمن نف رمضان خالل شهر

 هيام طعمة الممثلة (السندرال )في مسلسل 2006 دت شخصيتها سنةأ. 

  2012  سنة (الشحرورة ) دت شخصيتها في مسلسلأوظهرت ممثلة. 

  زوزو ماضى: 
ارعة في تجسيد كانت ب 9184وقد ُتوفيت عام  – 9192من مواليد 

ولكن لم نرها مرة واحدة في  ،دور الم الرستقراطية القاسية أحيانًا بإقناع تام
لن مالمح وجهها وشخصيتها كانت تكشف  ؛دور بنت البلد أو المرأة العاملة

 .أرستقراطيتها في الداء والتقمص
فتنة )، واسمها الحقيقي المنيا لدت الفنانة زوزو ماضي في محافظةوُ 

منتشرة ، درست في المدارس الفرنسية التي كانت (داود سليمان أبو ماضي
ما ك ،ولذلك كانت تجيد ثالث لغات أجنبية ؛في صعيد مصر في ذلك الوقت

 .كانت تجيد العزف على البيانو
من ابن عمها الذي لم تكن  ازوزو ماضي في سن صغيرة جد  تزوجت 

ولهذا وجدت نفسها وهي في سن الخامسة عشرة  ؛تحبه بعد إصرار من والدها
 .طع االستمرار في حياتها الزوجيةومع ذلك لم تست ،لطفلين اأم  

عن وجوه  دمحم كريم وذات يوم قرأت زوزو إعالنًا يبحث فيه المخرج
وبالفعل .. فأرسلت صورتها فقد كانت تتمنى أن تصبح فنانة مشهورة ،جديدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84%D8%A7_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84%D8%A7_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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أرسل دمحم كريم في طلبها والتقى بها في مكتب مصطفى القشاشي صاحب 
 .ة الصباح التي نشرت فيها الصورةمجل

إال أن والدها  ،ولكن كريم طلب موافقة أسرتها على العمل بالسينما
 ،بل وفرض عليها حراسة مشددة حتى ال تخرج من البيت ،اعترض بشدة

وبالفعل حصلت على  ،ولكنها استطاعت إقناع زوجها بأن يعطيها الفرصة
ولم تكن  ،موافقته وسافرت إلى القاهرة واستأجرت غرفة مفروشة وسط المدينة

 .قرشاً  406تملك سوى 

دمحم عبد  قدمت أول أدوارها السينمائية أمام الفنان 9168وفي العام 
مع ليلى مراد، ثم التحقت " يحيا الحب"لم في دور شقيقته بفي الوهاب

في العام " فرقة رمسيس"ثم " الفرقة القومية " خليل مطران الشاعر بفرقة
9126. 

ا عرًض  06ي حياتها ما يقرب من وبلغ ما قدمته من مسرحيات ف
" قطر الندى"و" النائب العام"و" الست هدى"و" أوديب ملكا"منها  امسرحي  

مام يوسف وهبي والذي أ" راسبوتين"و" فيهمابن من "و" الستاذ كلينوف"و
كرسي "و" لوكاندة النس"و" بنات الريف"قدمت معه أيضًا مسرحيات 

 ".نرجس"و" لمسدودالطريق ا"و" وى بنت اله"و" االعتراف
منها  ،كما شاركت أيضًا في العديد من المسلسالت التلفزيونية واِلذاعية

ضي في طريق الفن واتجهت وواصلت المُ ". شيء في صدري "و" نادية"
 .وقابلت مديره حسني نجيب ستوديو مصر إلى

إبراهيم  ن عرض عليها بطولة فيلمين بعد أن تشاجر المخرجأوكان 
ن رشح له أفكان  ،وأعلن عدم استطاعته العمل معها ،فاطمة رشدي مع عمارة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A


             تاريخ السينما المصرية                                       
 

    
 

 (19)  

" الزلة الكبرى "لة الفيلمين حسني نجيب الوجه الجديد زوزو ماضي للقيام ببطو 
 .9128" العقاب"وروجيه خالد وفيلم  وحسين رياض أنور وجدي مامأ9121

وإن كانت قامت فيما بينهما  ،وقبضت قيمة القسط الول مائتي جنيه
وقد كان آخر أفالمها على شاشة . بالمشاركة في عدد من الفالم السينمائية

 ى أما على المستو . م9184في عام " القضية رقم واحد"و السينما المصرية ه
وزوجها في نفصلت عن ابن عمها االشخصي فكانت زوزو ماضي قد 

 .اتيمنتصف الخمسين

كان أن التقت في إحدى السهرات الفنية برجل أعمال  9111وفي العام 
ولهذا لم تكن  ،اسمه كمال عبد العزيز وتزوجته بعد عشرة أيام من معرفتها به

لقى القبض عليها وبعد تسعة أشهر فقط أُ .. تعلم أي شيء عن عمله وتجارته
 .يب المخدراتوزوجها ضمن عصابة لتجارة وتهر 

فرج وقضت تسعة أشهر في الحبس االحتياطي إلى أن برأتها المحكمة وأُ 
ها فيما قضت بالشغال الشاقة المؤبدة على زوج 9110عنها في مارس 

 .كمال عبد العزيز

وعندما أفرج عنها قامت بتوزيع كل مالبسها على المسجونات قبل 
 ،يفون ماضيإمنزل ابنتها هت فورًا إلى وبعد خروجها توج ،مغادرتها السجن

أمام عمر الشريف " سيدة القصر"كما تعاقدت على أربعة أفالم جديدة منها 
 .وفاتن حمامة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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على الطالق من زوجها رجل العمال  9118ثم حصلت في العام 
وواصلت مشوارها الفني بأدوارها المتنوعة وأدائها . المسجون كمال عبد العزيز
 .9184ة زوزو ماضي سنة الجميل إلي أن توفيت الفنان

   دمحم كريم :جارإخ

  

https://www.elcinema.com/person/1062915/
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 6393أفالم عام 
 الدكتور

 .وأمينة رزق  ،سليمان نجيب :، بطولة1939 من إنتاج عام مصري  فيلم 
 .نيازي مصطفى :إخراج

 :الممثلون 

 سليمان نجيب: 

فهو ابن الديب  ة،جبت العديد من الشخصيات المرموقلد في اسرة أنوُ 
ني بتربيته وتثقيفه، فنشأ وفي روحه نزعة الكبير مصطفى نجيب الذي عُ 

من  أحمد زيور باشا شافطرية نحو الفن والتمثيل، وخاله هو أحمد زيور با
 .رؤساء وزراء مصر

الدبية تحت  (الكشكول)بدأ حياته الفنية بكتابة المقاالت في مجلة 
 وقد صعد المسرح في 9191ا متسلقى ثورة منتقدً  (عربجيمذكرات )عنوان 

 .سرة المحافظة العمل في ميدانهعهد كان يتعذر على أمثاله من ال
تخرج من كلية الحقوق وعمل موظفًا ويشتغل في الوقت ذاته في المسرح 

شغل سكرتارية وزارة الوقاف، ثم إرضاء لنزعته الفنية الجامحة، و  التمثيلي
لمصر في السفارة المصرية  وعمل قنصالً  ،لك الدبلوماسىقل إلى السنُ 

 .ن سكرتيرًا فيهاي   باستانبول، إال أنه عاد إلى مصر والتحق بوزارة العدل وعُ 
ده وكان مزمعًا إخراج مذكراته عما يعلم عن الوزارة الذين تقلبوا في عه

، صدرهفي ن المنية فاجأته فماتت هذه الذكريات أبوزارتي الوقاف والعدل، إال 
 .لستين من عمره وقد صدق بما تنبأوكان يتنبأ أنه سوف ال يتخطى ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
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، (دار الوبرا الملكية)وبرا المصرية في القاهرة دار ال  شغل أيضا رئيس
ه أعمالها وكان أول مصري يتولى هذا المنصب، وقد أدارها بكل حزم ووجَّ 

 .ق لك فارومن الم" بك " حصل على لقب ، و نحو الغاية المثلى

ل لم يفكر يومً  وأن يفعل ما يريد  ،ن يعيش برفاهيةأا في الزواج، وقد فض 
ب لشريكة حياته أي نكد، لنه يعتقد أن كل النساء مخالفات دون أن يسب  

ومناكفات، كما وأن فقره إلى المادة في بداية حياته كانت من العوامل على 
 .الفقر والفاقةنفوره من الزواج كيال ينجب أوالدًا يعيشون في جو من 

في كل الدوار  وكان بطالً  ،عمل في المسرح وفي السينما وتألق نجمه
 .التي مثلها، ورغم أن مرتبه كان كبيرًا وارباحه كثيرة فإنه لم يدخر شيئاً 

ا فصيح اللسان، عالي التهذيب، وكان صديقً  اأديبً  اوفي   اصادقً  اكان جريئً 
عام  (غزل البنات)ن في فيلم دواره كاأمن أشهر . للزعيم مصطفى كامل

 .وكان دوره سعادة الباشا مراد ، م9121

من طيبة القلب  رستقراطيتها مع خليطأوقد أدى هذه الشخصية بكل 
ا في الداء مما يطيح ا وال مبالغً فلم يكن متشدقً  ،لديه ةوخفة الدم الفطري
ه الجل في ذلك الفيلم وافا ة،الفذ ةفاستحق بذلك النجومي ،بعذوبة الشخصية

 ..1955 يناير 18 وفيوتُ 

 .افيلمً  14تأليف وحوالي مسرحية ما بين تمثيل و  26كثر من لديه أ

  أمينة رزق 

 دولت أبيض 

 مختار عثمان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
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 فؤاد شفيق 

 عبد الوارث عسر 

تجويد  تعلم. اا ناجحً ن والده محاميً كا . مصري  ممثل 9184 – 9812
مه لكثير من أتقن فن اِللقاء بعد ذلك وعل  . غرمنذ الص    ابت  الكُ  في القرآن

الثانوية "وكان شغوفا أثناء دراسته للبكالوريا ، السينما المصرية النجوم في
 مدرسة التوفيقية الثانوية وهو خريج ،بمشاهدة العروض المسرحية" العامة

دراسة حرة حتى أصبح من المتفقهين فيها، وله  ةاللغة العربي درس. بنين
 .ديوان شعر مشهور نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب

 : داياته في التمثيلب

ليكون أحد  " جورج أبيض" ثم خطفه ،انضم إلى جمعية أنصار التمثيل
وبدأ يشق طريقه الفني، . كما التحق بوظيفة بوزارة المالية ،أعضاء فرقته

 التمثيلن النهوض بف" دمحم كريم"و" سليمان نجيب "حاول مع صديقيه
هي تدريب الوجوه " عبد الوارث عسر"كانت مهمة ، و واِلخراجف والتألي

 .الجديدة

 : كتاباته

فن "ا بعنوان استطاع أن يعلم الممثلين فن اِللقاء الذي أتقنه، وكتب كتابً 
كما أنه لم يكتف . ال يزال حتى اليوم من أهم كتب تعليم التمثيل" اِللقاء

ومن أهم . ا وسيناريوهات وترجم موضوعات عديدةبالتمثيل بل كتب أفالمً 
لست "، "يوم سعيد"، "جنون الحب "العمال التي شارك في كتابتها

 ".زينب"، "امالكً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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 : أفالمه

 لـ 9110عام  " شباب امرأة " أما أعماله كممثل فهي عديدة وأبرزها

 "ليوسف شاهين " 9112 عام   "صراع في الوادي"، "صالح أبو سيف"

  وفيلم، "مصطفى العقاد" للمخرج الراحل 9100عام  "الرسالة" وفيلم
 .لعاطف سالم 9101عام   (البؤساء)

كما أنه قدم في . 9101عام   "وال عزاء للسيدات"  وكان آخر أفالمه
وحيد "  تأليف " أحالم الفتى الطائر " آخر حياته المسلسل التليفزيونى

كما قدم ، "معادل إما " وبطولته مع " دمحم فاضل " من إخراج  "حامد
 .عبد المنعم مدبولى مع النجم (كرا ش..أبنائي العزاء ) مسلسل

الذي كان  أحمد عبد الوارث شاع خطأ أن عبد الوارث عسر والد الممثليُ 
 .سعاد نصر زوج الفنانة الراحلة

 سلوى عالم 

 زوزو نبيل 

 أنور وجدي 

 فردوس دمحم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1..%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1..%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 العزمية 
وفاطمة  حسين صدقي :، بطولة1939 من إنتاج عام مصري  فيلم 
، تم تصنيفه في المركز الول ضمن أفضل كمال سليم :جتأليف وإخرا ،رشدي
 .فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد 966

 فاطمة رشدي"  فاطمة "و حسين صدقي " دمحم "يجمع الحب بين 
حديث التخرج ويعاني من ظروف " دمحم"في حين أن  ،لزواجفيتعاهدان على ا

زكي ) ابن نزيه باشا (أنور وجدي" عدلي"مالية غير ميسرة، فيتشارك مع 
 .ارة عن مكتب لالستيراد والتصديرفي شركة تجارية بمجهوده، وهي عب رستم

الذي يبدأ في " عدلي"وابنه " دمحم" لـ تارًكا العمل" نزيه باشا"يسافر 
ذلك " نزيه باشا"يكتشف وحين  ،في البدء في تنفيذ الشركة" دمحم " لة طامم

 .البيتبعد عودته يطرد االبن المستهتر من 
، "فاطمة"بـ " دمحم"في التعيين في شركة كبيرة يتزوج " دمحم "  لـ ويتوسط

ثر ذلك من إطرد على بضياع مستند مهم ويُ " دمحم" لـ ولكن يتم تلفيق تهمة
والتى " ة فاطم" ويضطر للعمل في وظيفة صغيرة مع إخفاء ذلك عن  ،الشركة

في حين يطمع فيها  ،عندما تكتشف ذلك تحت تأثير أمها تطلب الطالق
 .ويتقدم للزواج منها ،"العتر"الجزار 
يجاد المستند ويعمل على إ ،يحدث أن يتغير حال عدلى ابن نزيه باشاو 

دأ دمحم مع عدلي بوي ،سبت إليهة دمحم من التهمة التي نُ ئر بالذي من شأنه يتم ت
 .كان يخطط لها من قبل ىتلا ةالشراك

قبل إتمام زواجها  لهوتعود " دمحم " تندم فاطمة على تفريطها في حبها 
 .في الحارة" دمحم"وأصدقاء " عدلى "و" دمحم"لوال  ،ختطافهااالجزار الذي يحاول ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
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 : الممثلون 

 حسين صدقي: 

 :عن حياته

في  الجديدة الحلمية بحي 1917 عام يوليو 9  يوم صدقي حسين لدوُ 
، فكانت خامسةكان صدقي لم يتجاوز اللسرة متدينة، توفي والده و  القاهرة

فكانت  ،امتدينً ا و الهم في تنشئته ملتزمً الدته التركية لها الدور الول و و 
ن يذهب ابنها للمساجد والمواظبة على الصالة وحضور حلقات أحريصة على 

ا خلوقً ا و ا ملتزمً نه شخًص نتج عأنبياء مما الذكر واالستماع إلى قصص ال 
 .رحمه هللا

، به كل من حوله بالشخص الخجولولقَّ  ،الخجل صدقي عن اكان معروفً 
يشرب الينسون  مقهى ريجينا حيث كان يجلس في المقاهي بالقاهرة مثل

 .ايغادر باكرً خبار الفن والفنانين و أويستمع إلى 
الذي و  محمود شلتوت صداقة قوية بالشيخ حسين صدقي كان يربط الفنان

يوجه الناس عن طريق أنه رجل يجسد معاني الفضيلة و " بـ  وصف صدقي
  ".السينما إلى الحياة الفاضلة التي تتفق مع الدين

 شيخ الزهر عبد الحليم محمود ا بصداقة قوية مع الشيخارتبط أيًض و 
 . مور حياتهأيستشيره في كل  صدقي كانوقتئذ، و 

 :سته للتمثيلادر 

ت الفترة المسائية بقاعة المحاضرا في التمثيل صدقي حسين درس
،  زكي طليماتو  عزيز عيدو  بيضأجورج  هءوكان زمال، االبراهيمية بمدرسة

 . بعد عامين من الدراسة دبلوم التمثيل ثم حصل على

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA


             تاريخ السينما المصرية                                       
 

    
 

 (57)  

 :حياته الفنية
أمينة  وهو من إخراج،  1937 عام( تيتاوونج)م بدأ حياته الفنية في فيل

وكانت باكورة ،  "أفالم مصر الحديثة" ، ثم أسس شركته السينمائيةدمحم
  (.العامل( إنتاجها فيلم

جاد سينما عمل على إي الثالثينيات ومنذ دخوله عالم الفن في أواخر
وعالجت أفالمه بعض المشكالت، . هادفة بعيدة عن التجارة الرخيصة

، ومشكلة  1942 عام( العامل ) التي تناولها في فيلمه مشكلة العمال :مثل
 .ها من الفالم الهادفةم، وغير  1944 عام( البرياء ) في فيلمه تشرد الطفال

لتخدم الهداف  " شركة مصر الحديثة لإلنتاج" م 1942 وأسس عام
كان يسعى لترسيخها في المجتمع، وكان يرى أن هناك عالقة قوية التي 

ثمارها  ن السينما كما يقول من دون الدين ال تؤتي؛ ل والدين السينما بين
 .المطلوبة في خدمة الشعب

الذي يبث و  ،فالم ذات الطابع االجتماعيبتقديم ال حسين صدقي اشتهر
هو ما  زهر الشريفال  لعل صداقته بعدد من رجالو  ،ومباديء عليا اقيمً 

 .ه الستلهام تلك القصص السينمائيةدفعت
عالج من خاللها العديد من  ،اا سينمائي  فيلمً  64بلغ رصيده الفني حوالي 

المصري )، ( ليلى في الظالم) ، (برياءال)،  (العامل ) برزهاأومن  ،المشكالت
 (.الحبيب المجهول)، (طريق الشوك)، (شاطيء الغرام)،  (افندي

لتخدم  " فالم مصر الحديثةأ"  سس الشركة السينمائيةأ 1942 في عام
اتجه الفنان حسين صدقي . ف التي يسعى لترسيخها في المجتمعهداال

اج واِلخراج في عدد من العمال بجانب التمثيل إلى المشاركة باِلنت

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86%D8%AC_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_(%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_(%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_(%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_(%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9)&action=edit&redlink=1
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جورج "  السينمائية ، كما أنه اقتحم العمل المسرحي من خالل عمله بفرقة
 ".مسرح رمسيس" و " بيضأ

الصادرة في (  الموعد)  دعا صدقي عبر مجلة 1956 في مطلعو 
حيث دعا العقليات الفنية الموجودة آنذاك بأن  ،إلى انقالب فني 1956 يناير

اجهوا الغزو الجنبي بغزو مصري يو ق الضيقة التي يعملون بها و يهجروا اآلفا
 .وعربي آخر

السكوب في لوان و خدام أحدث تقنية في ذلك الوقت ال فكان يدعو الست
يمها لشتى شعوب العالم غات لتقدفالم المصرية وإنطاقها بشتى اللإنتاج ال

كما  " يقول عن الغزو الجنبي الفنيوالحرص على إنتاج سينما نظيفة، و 
فالم نعتز بها أن تكون لنا أفالمهم التي يعتزون بها، علينا أيصدرون هم 

سنقيم في بالدنا صناعة سينمائية سنصل و  أننا"  يضيفو  " ليهمإصدرها نُ و 
 ".نظيفة

السينما في  حسين صدقي اعتزل: انله الفن وترشحه للبرلمااعتز 
 ،على الترشح في البرلمان صدقي وافق .فيلماً  64ات، وقام ببطولة يالستين

ا على حل مشاكلهم فكان حريًص  ،ه وجيرانه بذلكذلك بعد أن طالبه أهل حي   و 
نه الحظ تجاهل المسئولين ل  ؛وعرض مطالبهم ولكنه لم يكرر التجربة

 .التي كان من بينها منع الخمور في مصرذها و شروعات التي يطالب بتنفيللم

كأحد رواد السينما  1977 عام الهيئة العامة للسينما متهكرَّ : تكريمه
 .المصرية

والده بحرق ما أوصى أوقد ،   1976 عام فبراير 16 توفى في:  رحيله
 الدينن من دو السينما نألنه يرى  ؛فالمه بعد رحيلهأيديهم من أليه إتصل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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وصيكم بتقوى هللا أ" :والدهوقبل وفاته بدقائق قال ل . ال تؤتي ثمارها المطلوبة
 ." لوليدفالمي ما عدا سيف هللا خالد بن اأواحرقوا كل 

بعد أن لقنه و ،  1976 فبراير 16 يفارق حسين صدقي الحياة يومو  
صلى الشيخ الجليل عليه الشهادة وقت وفاته و  عبد الحليم محمود الشيخ

 .حاديثها الصحفيةأفي  "فاطمة المغربي"  حسبما ذكرت زوجته السيدة

 فاطمة رشدي 

 أنور وجدي 

 زكي رستم 

 عباس فارس 

 عبد العزيز خليل 
 ماري منيب 

 حسن كامل 

  ثريا فخري 

 عبد السالم النابلسي 

 حكمت فهمي 

 علي طبنجات 

 مختار عثمان 

 عمر وصفي 

 آمال حسين 

 مختار حسين 

  أحمد شكري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
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 : فريق العمل

 كمال سليم : إخراج 

 ،القاهرةد موالي مصر من سينمائي مخرج (1945- 1913) مال سليمك
، ثم عمل في مصر في استوديو حمد بدرخانأ ات مع المخرجيعمل في الثالثين

ثار أالذي ) العزيمة (وقدم بعد ذلك فيلم (وراء الستار) فقدم فيلم ،اِلخراج فجأة
 .واقعى في تاريخ السينما المصريةفكان أول فيلم  ،لنقاد والمشاهدينم ااهتما

، )البؤساء(و ) ليلة الجمعة(و ) شهداء الغرام) فالمه الخرى أولم تكن 
 (حنان)ات ويفي العشرين حافظ إبراهيم التي ترجمها فيكتور هوجو عن رواية

 ،ن تتطورأولكن تجربة كمال سليم لم تستطع  في مثل هذا المستوى الفنى،
ا، عندما كان يعمل ين عامً عن اثنين وثالث 1945 وفى فجأة في عامحيث تُ 

 (.ليلى بنت الفقراء)  في إخراج فيلم

  كمال سليم :يوقصة وسينار 

 بديع خيري : حوار 

 ستوديو مصر :إنتاج 

 ستوديو مصر :توزيع 

 فيري فاركاش: تصوير 

 لي الدين سامحو : مناظر 

 عبد الحميد عبد الرحمن: موسيقى 

 كمال سليم: مونتاج 

  ُستوديو مصر خذت المناظر فيأ 

 ستوديو مصر تم الطبع والتحميض في 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 أجنحة الصحراء
، وراقية إبراهيم د سالمأحم ، بطولة1939 من إنتاج عام مصري  فيلم

 .أحمد سالم إخراج

 :الممثلون 

 أحمد سالم 

 راقية إبراهيم 

مصرية  في المنصورة لسرة 1919 يونيو 44ُولدت في  مصرية مثلةم
 .بهيجة حافظ اكتشفتها. أبراهام ليفي( راحيل)واسمها الحقيقي راشيل  ،يهودية
 .رن العشرينمن الق والخمسينيات الربعينيات ان أوج شهرتها فيك
كانت لها . المدارس الفرنسي ة في مصر، ثم  التحقت بكلي ة اآلداب في تعل مت

ل ظهور لها كان في البرامج الغنائيَّة في محط ة منذ ص   غرها ولع بالغناء، وأو 
 .الراديو التي كان يملكها فريد الرفاعي، ثم  انضم ت لفرقة المسرح القومي

عام  (ليلى بنت الصحراء)ة في فيلم كانت أولى تجاربها السينمائيَّ 
، وقد حظي الفيلم بنجاح كبير، وُعرض في مهرجان برلين السينمائي 9160

توفيق  سطع نجمها بعد قيامها بدور البطولة في مسرحية. 9161عام 
 .1938  عام (سر المنتحرة(  الحكيم

وت باط الحرار ، مصطفى والي تزوجت مهندس الص  وبعد نجاح ثورة الض 
  1956طلبت الط الق منه، وحين تم  لها ذلك غادرت مصر عام 1952 عام
  .وفيتالتي استقرت بها حتى تُ  الواليات المتحدة إلى

حيث تزوجت من رجل أعمال  1952 عام الواليات المتحدة هاجرت إلى
وهناك  ،إسرائيل يهودي، وعملت بالتجارة ثم سفيرة للنوايا الحسنة لصالح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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صوبة لها بضلوعها بدور باالشتراك مع الموساد اِلسرائيلى باغتيال اتهامات مُ 
بالحصول  الرفضها عرًض  9114عام  سميرة موسى عالمة الذرة المصرية

والعمل في المراكز العلمية بأمريكا وإصرارها على  ،على الجنسية المريكية
سهامها في بناء برنامج نووى إمن احتماالت  إسرائيل مما أقلق ،لمصر العودة

وذكر ذلك على لسان حفيدتها في جريدة  ،مصري وليد قد يهدد إسرائيل
 .نيويورك تايمز

 روحية خالد 

 محسن سرحان 

بدأ مشواره الفني . عتبر من قدامى الممثلين، ويُ بورسعيد لد في مدينةوُ 
 .اتيواستمر في مشواره حتى التسعين ،القرن العشرين اتيخمسين في

م ، ولعل أبرز أدواره هو دوره في فيلرادليلى م ل عدة أفالم معمث  
ل فيه دور الشرطي الذي يدخل ، والذي مث  تحية كاريوكا الشهير مع (سمارة)

والذي ينتهي بموت  ،في هيئة مجرم اتخفي  في عصابة تهريب المخدرات مُ 
ل الجزء الثاني للفيلم منقطع النظير، مثَّ  اوعندما القى الفيلم نجاحً . سمارة
 .(عودة سمارة)  باسم

ل أدوارًا في كما مث  . حصل على عدة جوائز عن أعماله ومشواره الفني
 .في فترة التسعينيات اأفالم جديدة نسبي  

 أنور وجدي 

 حسين صدقي 

 عباس فارس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 بياعة التفاح
 . 1939 من إنتاج عام مصري  فيلم

 : قصة الفيلم

فيعقد رهاًنا مع صديقه بأن  ،يتعرف شاب من الثرياء على بائعة تفاح
وسوف يظهرها في الوساط  ،يجعل منها سيدة أرستقراطية مقابل مبلغ كبير

يقترب موعد استالم الرهان، تكتشف الفتاة . الراقية، يهيم الصديق بها حب ا
يبدي الشاب الثري . في إحدى الحفالت عن حقيقتهاخطة الصديقين فتعلن 

 .حبه ورغبته في الزواج منها

 :الممثلون

 عزيزة أمير 

 محمود ذو الفقار 

ج ممثل ومخر ( 1970مايو22 -9192فبراير 18) محمود ذو الفقار
وهو شقيق كل ،  1935 ، حصل على دبلوم العمارة عامطنطا لد فيوُ . مصري 

 .عز الدين ذو الفقار والمخرج صالح ذو الفقار من الممثل

شغال، توجه إلى الفن في قسم التصميمات في وزارة ال اعمل مهندسً 
في عدد  افي عدد من الفالم، حتى عمل مخرجً  وبدأ حياته الفنية ممثالً 

الذي قام  (أغلى من حياتي)م ، أبرزها أفالمه فيللفالم السينمائيةا من
أخرج أول أفالمه  .وغيرها من الفالم صالح ذو الفقار ببطولته شقيقه

 .افيلمً  46له ..  1947 عام

ة تزوج من الفنان 1952 ، وبعد وفاتها عامعزيزة أمير وج من الفنانةتز 
 . 1952  بعام مريم فخر الدين

 أنور وجدي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89_%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
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 حسن مختار صقر 

 فردوس دمحم 

 حسن فايق 

 سرينا إبراهيم 

بدأت حياتها  .مصرية ، مغنية وممثلة(1954 - 1888) سرينا إبراهيم
ا فيما بعد في عقد وتألقت كثيرً  ،كمطربة بفرقة إسكندر فرح 1905 عامالفنية 
، تزوجت  نجمة إبراهيم وهي الخت الكبرى للفنانة ،ات القرن العشرينيثالثين

حتى قيام دولة الصهاينة فهاجرت إليها،  اِلسكندرية وعاشت هي وزوجها في
 (.أفديه إن حفظ الهوى )أغانيها قصيدة من أشهر 

رضت في ذلك ات في الكثير من المسرحيات التي عُ يشاركت في الثالثين
حدب أ -ضحية الغاوية  -ادة الكاميليا غ -شهداء الغرام  :الزمان مثل

 -يوم القيامة  -قراء والد الفأ -السلطان عبدالحميد  -الجبابرة  -نوتردام 
 .أهل الكهف

رق المسرحية المتواجدة في ذلك الزمان والتي شاركت فيها وبالنسبة للف
فرقة  -فرقة جورج أبيض  -فرقة سليم عطا هللا : الست سرينا بالتمثيل هي 

 -فرقة مصر  - يوسف وهبي فرقة - فاطمة رشدي فرقة -سالمة حجازي 
 .الفرقة المصرية -فرقة اتحاد الممثلين  - أمين عطا هللا فرقة

 عبد السالم النابلسي : 

 :حسين فوزى : إخراج
، وهو المنصورة بمدينة 1904 عام سبتمبر 4 لد حسين فوزي فيوُ 

عباس  ، والصغر المخرج أحمد جالل الشقيق الوسط بين الكبر المخرج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1888
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1904
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
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، وكما يتضح من اختالف السماء، فقد حرص كل منهم أن تكون له كامل
 .شخصيته الفنية المستقلة

، في عزيزة أمير ه الفنية ممثاًل إلى جانب الفنانةبدأ حسين فوزي حيات
، ثم اتجه بعد ذلك إلى االشتغال بالصحافة كرسام لعدة 9140عام  ليلى فيلم

العودة للسينما كمساعد لعزيزة أمير في إخراج وكتابة  رولكنه قر ، سنوات
، فيما قامت هي باِلنتاج والتمثيل، 9141عام  (بنت النيل )سيناريو فيلم

 .وشاركها بطولته الفنان عمر وصفي، الممثل والمخرج المسرحي

 بطولة ثاني أفالمه السينمائية نجيب الريحاني قدم 9160في عام 
والذي اعتمد فيه على واحدة من مسرحياته التي  (بسالمته عاوز يتجوز )

 .كشكش بك تقوم على شخصيته الثيرة

فشل الفيلم، رغم أنه بطولة أشهر نجم كوميدي، فاضطر حسين فوزي، 
الذي كان يعمل مساعدًا لإلخراج في الفيلم، إلى البقاء في باريس، حيث كان 

 .ر الفيلم، من أجل البحث عن ذاتهيتم تصوي
مراحل العمل السينمائي، بداية من كتابة  هناك، درس وتعلَّم كل

السيناريو والحوار، مرورًا بمراحل إدارة اِلنتاج والتصوير والمونتاج، وصواًل 
 .ن من إتقان فن السينما في باريسإلى اِلخراج، ليتمكَّ 

غير أنه عندما عاد إلى مصر، لم يجد الفرصة المناسبة التي يفرغ فيها 
باريس، فعاد إلى الرسم، وتخصص هذه المرة  شحنته الفنية التي جمعها في

 ."الفيش"في ملصقات الفالم السينمائية، أو ما يطلق عليه 
نجح في إقناع عزيزة أمير بالعودة إلى السينما، منحته  9161وفي عام 

المأخوذ عن  9161عام  (بياعة التفاح )فرصة الكتابة واِلخراج لفيلم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1927)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1927)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2_%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%B2_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2_%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%B2_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B4%D9%83%D8%B4_%D8%A8%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B4%D9%83%D8%B4_%D8%A8%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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، وأعطى اكبيرً  اجماهيري   ا، فحقق الفيلم نجاحً لبرنارد شو بيغماليون ة مسرحي
قدم بعد ذلك مجموعة . سين فوزي جواز المرور واالستمرار كمخرج سينمائيح

صباح )و (يوم في العالي)و (الصبر طيب)و (أحب الغلط (من الفالم منها
 .(الخير

نعيمة  يلتقي بالفنانة إذ ،تحول في حياته نقطة 9121تعتبر سنة 
لتؤدي رقصة على أغنية  أحمد كامل مرسي التي التقطها المخرج عاكف
في  .يا مزوق يا ورد في عوده :وهي أغنية عبد العزيز محمودب المطر 

 .1949 ( ست البيت )فيلم
باس كامل فيصحبه لمشاهدتها، وفي نفس العام يشاهدها المخرج ع

سعد عبد  أمام المطرب (العيش والملح) سند إليها بطولة فيلمها الولوأ
في الفالم  ، وحقق الفيلم إيرادات ضخمة شجعته على احتكار جهودهاالوهاب

 .التي يقوم بإخراجها
، 9116ر بينهما فقد تزوجها عام الكبيوعلى الرغم من فارق السن 

 (بابا عريس)و (لهاليبو : )منهاا فيلمً  90شتركا في فترة زواجهما في او 
 .(أحبك يا حسن ) خرها فيلمآو  ،(تمر حنة)و( النمر)و

تزوج حسين فوزي ثالث مرات، الولى من اليوغسالفية بالميرا 
الثانية كانت من الفنانة   .نجب منها ولديه أمير ومرادأو  9169عام  توبش

ت من المرة الثالثة كان. سنوات 1واستمر زواجهما  9116نعيمة عاكف عام 
 1وفى حسين فوزي في تُ ، 9104لقا عام وطُ  9111عام  ليلى طاهر الفنانة

 .في القاهرة 9104أغسطس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%B7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%B7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1_%D8%B7%D9%8A%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B3_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%AD%D9%86%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D9%83_%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D9%83_%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
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 خ
 
 ف احلبايبل

وإحسان  فوزي الجزايرلي :، بطولة1939 من إنتاج عام مصري  فيلم
 .فؤاد الجزايرلي :إخراج ،الجزايرلي

 : الممثلون 

 فوزي الجزايرلي 

 ،هو فنان مصري من جيل الرواد في السينما المصرية وزى الجزايرلىف
ن فرقة مسرحية مع كوَّ  ،م في اِلسكندرية9880يوليو  49لد في وُ 
حياته بالفرقة المسرحية  وبدأ ،فؤاد الجزايرلي وابنه حسان الجزيرليإ بنتها

عام  (مدام لوريتا)مائي باسم وقامت الفرقة بتمثيل فيلم سين ،ةجزائريال
9191 . 

د واستمرت الفرقة في تقديم أعمالها المسرحية في مقهى قريب من مسج
وكان الجزايرلى يستعين بالمطربة  ،نفوشىالبوصيري وأبو العباس في حى ال 

 (.فاطمة قدرى )

من المسرحيات في فرقته، كون فرقه مسرحية بالقاهرة وعمل في العديد 
 : مثل

o الصياد 

o مظلوم يا وعدى 

o شرفى هد 

o كونى ضاحكه 

o  يتفرج ي اللى ما يشتر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
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الذي بدأ  دمحم عبد الوهاب قدمهم فوزي الجزايرلي هو الفنان أشهر من  و 
بفرقة فوزى الجزايرلى، التي كانت تعمل على مسرح  9190حياته الفنية عام 

حيث كان يغنى خالل فترات االستراحة بين  ،الكلوب المصري، بحى الحسين
 .فصول الروايات

 ادً وحي 88 ـم عن عمر يناهز ال9102فبراير  46ي فوزى الجزايرلى وفتُ و 
 .مه أحددون أن يشعر به أحد أو يكر  

 إحسان الجزايرلي 

 عباس فارس 

 عقيلة راتب 

 : عن حياتها

اشتهرت في  .تخرجت من مدرسة التوفيق القبطية  .القاهرة لدت فيوُ 
وعزيز  علي الكسار بدايتها بصوتها الجميل والذي قدمته من خالل فرقتي

 .الغنائيتين المسرحيتين في القاهرة عيد

ي بدأت حياتها الفنية ف ،لقسم الترجمة بوزارة الخارجية اكان أبوها رئيسً 
عملت ممثلة في المسرح في فرقة على الكسار هي وزوجها  ،الثالثينيات

راتب بعد أن رفض الب  ةاختارت لنفسها اسم عقيل ،المطرب حامد مرسى
 .هاو راتب هو أخو  ،عملها في السينما

لتكون  ةت فيه، واختارها زكى عكاشعملت في أوبريت هدى، كبطولة وغنَّ 
، (مطرب العواطف) :من العمال منهابطلة فرقته المسرحية في العديد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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كل  ةجمعي)، (خلف البنات)، (الزوجة آخر من تعلم)، (حلمك ياشيخ عالم)
 (.شكراو 

 (.ال تطفئ الشمس)نالت العديد من الجوائز عن أفالم مثل، 

 .تها بسبب المياه على عينهاافقدت البصر في أواخر حي

نجحت في أدوار  ،(عادات وتقاليد)من أشهر أعمالها في التلفزيون 
وفي  ة،شعبية أكثر من البنت الرستقراطيالسيدة التي تعيش في الحياء ال

البطوالت لم تكن نجمة شباك تجذب المتفرج، لكن يمكن الوقوف عند أدوارها 
 .(66القاهرة )، ودور الزوجة في (حب ودموع)، (زقاق المدق)في 

، (بواب العمارة) ، منهاالسينما المصرية ا فيفيلمً  06يزيد عن  قدمت ما
الفاتنة ) وكان آخر أفالمها(. الفرسان الثالثة) ،(غدا يعود الحب)

 .حسين عمارة من إخراج 9100عام  (والصعاليك

 (مصير الحي يتالقى)ا من العمال المسرحية منها كما قدمت عددً 
 (.ملكة الغابة)و (هدى)ومن أشهرها  ،(الزوجة آخر من يعلم)و

 تحية كاريوكا 

 أنور وجدي 

 دمحم عبد المطلب: 

ي ف 9196 أغسطس 96 في لدعبد العزيز الحمر، وُ  دمحم عبد المطلب
حفظ القرآن واستمع إلى السطوانات في قهاوي  . بمحافظة البحيرة شبراخيت

ى في أن يضمه المذهبجية في تخته، غنَّ  د حسنىو اد البلدة، طلب شقيقه من
أحب غناء  ،في فرقته" كورسي" دمحم عبد الوهاب نهعيَّ  9164مسرح بديعة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
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ونجحت فسجلها " بحبك ليه بتسأليني" محمود الشريف المواويل، ولحن له
 والتينيات يأول أغنية أعطته الشهرة في أوائل الثالثوهي  ،على أسطوانة

 ."تاكسي حنطورة"عبد الوهاب فيلم وأنتج له  ،سجلها في شركة بيضافون 

تحول إلى مطرب مستقل في ، و دمحم عبد الوهاب عمل كورس في فرقة
 "يا حبيبتي يا مصر"قدم مسرحية  ، بديعة مصابني فرقة

وأنتج فيلم  ،نرجس شوقي ن شركة إنتاج مع واحدة من زوجاتهكوَّ 
تتلمذ ، " الحبايب شارع 1"ثم عاد وأنتج هو فيلم  ،(الصيت وال الغنى)

" رمضان جانا"، من أشهر أغانيه ودمحم العزبي ودمحم رشدي شفيق جالل عليه
 .محمود الشريف كلمات حسين طنطاوي، وألحان

 تسلم إيدين اللي"، "يا ليلة بيضا"، "البحر زاد: "من أغانيه الخرى 
ساكن في حي "، "يا حاسدين الناس"، "بوكيقلت ال"، "كحبيتك وبحب"، "اشترى 
، "الناس المغرمين"، "اسأل مرة عليه"، "ودع هواك"، "يا أهل المحبة"، "السيدة

 ."يا حبايب هللو"، "أنا مالي"و، "بيسألشي عليه أبدا ما"، "شفت حبيبي"

ى من ألحان الموسيقار فريد الطرش وكلمات إسماعيل الحبروك كما غنَّ 
بلغ رصيده ما يزيد عن ألف أغنية " . ليلة فرحنا طولي يا"ية الفراح غنأ

 .(مرة ي  اسأل عل)إلى  ووصوالً  (بتسألنى بحبك ليه)بداية من 

 توفي 1964 حصل على وسام الجمهورية من الرئيس عبد الناصر عام
 .9186أغسطس  49

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_(%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_(%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_(%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
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 قيس وليلى
 :قصة الفيلم 

ابنة عمه التي " ليلى"و" قيس بن الملوح"ولد مشاعر حب رائعة بين تُ 
وهما يرعيان الغنم، فصار يلقى قصائده التي تحمل حبه إلى كل  ،اهام بها حب  

مالها حتى يصل ما يلقيه حتى أنه كان يصفها في قصائده ويصف ج ،مكان
 .مقابالتهما السرية، إلى مسامع القبيلة والتي ذاع صيتها وأيًضا ،من أشعار

بينهما والقضاء على  بل ويعمل على التفرقة ،فيرفض عمه زواجه منها
الذي " غابر"حتى منعه من رؤيتهما خاصة بعد أن كاد لهما  ،الحب العذرى 

 .ليلىمن ورد يطمع في أن يتزوج 
هو يهيم فصار يناديها ويناجيها بقصائده و  ،عقله" قيس"المر الذي أفقد 

ينقذه " ليلى" لـ يشكو للرمال تارة وللنجوم أخرى حبه. على وجهه في الصحراء
إلى قيس يذهب و وتعيش تعيسة، وتموت . من ورد" ليلى"وتتزوج . ابن عوف

 .مقبرتها، ويموت فوقها

 : طاقم العمل

o أحمد ضياء الدين - (مخرج إبراهيم الما : اِلخراج ( 

o (سيناريو )إبراهيم الما  - السيد زيادة :يفالتأل 

 الممثلون

 شكري سرحان 
 : عن حياته

، من القرن العشرين هو من أعظم ممثلي السينما العربية في
وخال  ،سامي سرحان و صالح سرحان من ، وهو شقيق كل  ٍ الشرقية مواليد

  .سوزان عطية المطربة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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مع الفنانة  (لهاليبو)وكانت أول أعماله السينمائية هو فيلم 
 .9121والذي أخرجه حسين فوزي عام  ،نعيمة عاكف الراحلة

عام " ابن النيل"لفيلمه  يوسف شاهين ه المخرج العالميثم اختار 
والذي كان االنطالقة الحقيقية لنجوميته، ثم توالت عليه أدوار  ،م9119

، (الطريق المسدود)، (شباب امرأة)، (المهابيل درب)البطولة في أعمال 
 .وغيرها من العمال

م من الرئيس ر   وكُ . ذلك الوقت بفتى الشاشةفي لقب وكان يُ 
بوسام الدولة، وحاز على العديد من الجوائز،  جمال عبد الناصر المصري 

وكذلك أبرز الجوائز التي حصل عليها في أفالمه السينمائية الشهيرة في فيلم 
هنري  للمخرج الراحل 9182عام  فاتن حمامة مع (ليلة القبض على فاطمة)

 .ز من خالله على جائزة أفضل ممثل، والتي حابركات
مال اِلذاعية والتلفزيونية، وأما رصيده السينمائي وله العديد من الع

 ، وانتهاء بـ9121عام  (لهاليبو)ا ابتداء من ا سينمائي  فيلمً  916فهو 
 .9119 (الجبالوي )

رف بعشقه ، حتى عُ القرآن الكريم اعتكف في آخر أيامه على قراءة
 .« ن الكريمآعاشق القر »ـ قب بولُ  ،للقرآن

 :الجوائز

شباب : جائزة أفضل ممثل ثماني مرات على القل عن أفالمه الشهيرة
امرأة، اللص والكالب، الزوجة الثانية، النداهة، وليلة القبض على فاطمة 

ن دوره في فيلم ها، وأفضل ممثل من المهرجان اآلسيوي الفريقي عوغير 
 .9106« قيس وليلى»

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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له االعتبار بعد خمس سنوات من اعتزاله  لكن التكريم الهم والذي رد  
وحتى رحيله عام  9119التمثيل وابتعاده شبه التام عن الضواء منذ العام 

ي له عن مجمل مشواره كان تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدول 9110
 .ة واختيار النقاد له كأفضل ممثلفي سياق مئوية السينما المصري

باعتباره صاحب أعلى  ،ير كأفضل ممثل في القرن العشرينحيث اختُ 
ا بين فيلمً  91رصيد من قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما العربية بعدد 

فضل ممثلة للقرن بطولة مطلقة وجماعية، مع الفنانة فاتن حمامة كأ
 .نما العربيةيوذلك من النقاد في مهرجان مئوية الس ،العشرين للسبب نفسه

 :مثل ،تقل روعة عنها ليست في القائمة ال ان له أفالمً أمع مالحظة 
في  شيء»مع فاتن حمامة، و« الطريق المسدود»مع ماجدة و« النداهة»

 .مع رشدي أباظة وماجدة« صدري 
 ،باالهتمام اِلعالمي ولم يحظ   ،اومات مظلومً ا ومع ذلك عاش مظلومً 

 ،العظيمة في هذه القائمة وغيرها هغيره ممن لم يحظ بما يقارب أفالمعكس 
يعرف الذكاء االجتماعي والبيزنس وغيرها من قصص الطالق والزواج التي  ال

بمعدل ثالثة  افيلمً  916في شبابه كانت أكثر أفالمه  ،شهر غيرهتظهر وتُ 
 .لسنةأفالم في ا

 ماجدة: 
 : حياتها

كان أبوها  ،حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية ،ولدت في طنطا
لم  91بدأت حياتها الفنية وعمرها  ،ا في وزارة الموصالتموظفً  سنة دون ع 
عفاف )، اسمها الحقيقي ها إلى ماجدة حتى ال تكتشفرت اسموغيَّ  ،أهلها

 (.علي كامل الصباحي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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إخراج سيف الدين  (الناصح)في فيلم  9121كانت بدايتها الحقيقية عام 
فالم ماجدة أنت شركة دخلت مجال اِلنتاج وكوَّ  ،سماعيل يسإ شوكت مع

 (.هجرة الرسول)، (جميلة)نتجتها أفالمها التي أمن  ،فالمِلنتاج ال
 ،فالم الدوليةسابيع الأر في معظم المهرجانات العالمية و وقد مثلت مص

حصلت على  ،يرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصةواختُ 
 ،ن الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدوليالعديد م

 .حصلت على جائزة وزارة الثقافة واِلرشاد
نجبت منه ابنتها أيهاب نافع الذي إمن الفنان  9106تزوجت عام 

تقوم بدور بارز في جمعية كانت  ،وبعد طالقها لم تتزوج مرة ثانية ،غادة
 .ت في السينما العربيةبرز الممثالأتعتبر من  ،نمائياتيالس

ين أ)وال يمكن نسيان دورها في  ،ها بالتقمص للشخصيةؤ داأيتسم 
ن تمثل بنت أفاستطاعت  ،(بنات اليوم)و (جميلة)و (المراهقات)و (عمرى 

 .عصرها

 .مصري  ممثل.. 2011 أكتوبر 16  - 9140فبراير  12  :عمر الحريري 
وتخرج في نفس دفعة  ،درس في المعهد العالي للتمثيل العربي

م، كانت بدايته الفنية من خالل عمله 9120عام  شكري سرحان الممثل
ثم عمل في عدة  ،بالمسرح القومي الذي قدم فيه عدة مسرحيات ناجحة

 .في مسرحياته يوسف وهبي وقدمه للجمهور الفنان الراحل ،مسارح
سينما حين شهد أول لقاء بين عمر الحريري وكاميرات ال 9116عام 

  ،ويوسف وهبي مديحة يسري  أمام( ةفوكاتو مديحال)ظهر في أول أفالمه 
 .التواشترك في العديد من الفالم والمسرحيات والمسلس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
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 محمود السباع 

 سعيد خليل 

 وداد حمدي : 
حوالي ا لمشاركتها في ا مقارنة مع معظم الفنانين نظرً وهي الكثر انتشارً 

كورس، أشهر أدوارها كان دور  كـمغنية بدأت حياتها الفنية. فيلم 066
ولدت وداد حمدي في  ،الخادمة خفيفة الظل التي توصل الرسائل بين الحبيبين

 .صلالوهي كردية  .نهر النيل دلتا في منتصف كفر الشيخ مدينة
 .وداد دمحم عيسوي زرارة: اسمها الحقيقي

 : حياتها الخاصة
كانت من الملحن  :المرة الولى ..تزوجت الفنانة وداد حمدي ثالث مرات

ستمر كانت من الممثل دمحم الطوخي ولم ي :والمرة الثانية .دمحم الموجي
 .ازواجهما كثيرً 

نجبت منه ابنها عمرو أتزوجت من الفنان صالح قابيل و  :والمرة الثالثة
 ،في عدد من العمال الفنيةعمرو قابيل وقد شارك  ،الذي يعمل في التمثيل

وتعجب ،  4699عام  (خاتم سليمان)وكان أولها اشتراكه في مسلسل 
واشترك  ،نان صالح قابيلالجمهور من عدم وجود شبه بينه وبين والده الف

 (.فوق مستوى الشبهات)ا بمسلسل أيًض 

تمر (لتشاركها مسرحية  من عزلتها وردةة المطربأخرجتها حين اعتزلت و 
هذا جناه ) فيلم درست وداد سنتين في معهد التمثيل ليقدمها بركات في (.حنة
في الفرقة  وذلك( شهرزاد ) في مسرحية عقيلة راتب عن ، ثم عملت بدالً (أبي

 (.ة ويونسعزيز )وتلتها مسرحيات أخرى مثل مسرحية . القومية المصرية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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عشرة على باب ) (فرخة وديك 46) (م رتيبةأ)من أشهر مسرحياتها 
ين م) (الدنيا لما تضحك) (إنهم يقتلون الحمير) (لعبة اسمها الحب) (الوزير

 .)غوايش(  ومن المسلسالت التي عملت بها ،(مبيحبش زوبة
 : وفاتها

متى  »حيث قتلها الريجسير ، توفيت غدرًا  1994 مارس 26 في
ا في مالها بعد فشله في العثور على ا بالسكين طمعً طعنً «  باسيليوس

وكم في قضية استمرت أربع ه وحُ كي يقتلها، ألقي القبض علي يسرا الفنانة
 .فيه  هفذا ونُ حكم عليه باِلعدام شنقً  ،سنوات في نهايتها

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B4_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B4_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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 يف ليلة ممطرة

الفيلم . مراد ىمن بطولة يوسف وهبي، وليل 9161هو فيلم ُأنتج عام 
 .لمارسيل بانيول Fanny فاني ةستوحى من قصمُ 

 : قصة الفيلم

يقوم . يتقدم لخطبتها شاب مخادع، فيرفضه والدها( ليلى مراد) سنية
فيقوم الب بتزويجها  ،خادع باِليقاع بها، وسلبها شرفهاالشاب الم

 .ليخفي عارها( يوسف وهبي)الشاب الفقير  أحمد من

 توجو مزراحي : جارإخ

  يوسف وهبي : تأليف
 : الممثلون 

  يوسف وهبى 

  ليلى مراد 

  منسى فهمى 

  بشارة واكيم 

  محمود المليجى 

  ستيفان روستى 

 وس دمحم فرد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84
https://www.elcinema.com/person/1044565/
https://www.elcinema.com/person/1044565/
https://www.elcinema.com/person/1039254/
https://www.elcinema.com/person/1039254/
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 جنيه 9سلفىن 

توجو  :خراجالفيلم من تأليف وإ، و  1939 إنتاج سنة مصرى  فيلم
 .وزكية إبراهيم ،ة المهديجيبهعلي الكسار و  :مزراحي، ومن بطولة

 : قصة الفيلم

يعمل الذي ، عثمان عبد الباسط النوبي البسيط تدور أحداث الفيلم حول
لكن ما يؤرق حياته هي حماته التي  ،طفال ويحب زوجتهبمدرسة لأل اخادمً 

ن يحضر ثالثة جنيهات لسداد رهن أا منه وتطالبه عه وتسخر دائمً تعيش م
 .المنزل الذي يعيشون فيه

زمة المالية وحان وقت سداد الرهن نهم قد رهنوا نصفه نتيجة لأل إحيث 
طرد من طفال معه يُ ونتيجة لعبث بعض ال ،و بيع المنزل في المزادأ

 .المدرسة

ولن عثمان رأى الطبيب  ،كممرض عند طبيب أسنانعبدالباسط ويلتحق 
بلة نوع نه يتصور أن القُ إقبلها فقبل أن ينصرف يعالج أسنان خطيبته ثم يُ 

، وببساطة المرضى حتى يموت أحدهم بين يديه ويبدأ في عالج. ن العالجم
، فتكون هرجي يكلفه بتنظيف قطع المجوهراتينتقل للعمل في محل جوا

أمعائه إال بالذهاب إلى من النتيجة أن يبتلع فص خاتم ثمين ال يخرج 
، حيث تزوره زوجته وحماته لتخبراه بأن المحضر مصمم على بيع المستشفى

 .لم يحصل على الجنيهات الثالثة نإالبيت 

ل البوابين وبينما يقرر عثمان االنتحار تسوقه المصادفة من خال 
 رياضي بجوار منزله تجرى فيه مسابقة مالكمة ينال أصدقائه إلى دخول ناد ٍ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
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وهو المبلغ  ،ا، أما الفائز فينال عشرين جنيهً اا واحدً المشارك فيها جنيهً 
 .رهن البيت بالكاملالمطلوب بالضبط لفك 

ا في النقود وبالحيلة والمكر ويدخل عثمان مسابقة المالكمة هذه طمعً 
ا ، والفوز بالعشرين جنيهً اِللهية ينجح في هزيمة دمحم فرج ومساندة العناية

 .ضر قبل بيع البيتويدفعها للمح

 :إخراج توجو مزراحى 

د موالي ،مصري من أصل إيطالي (1986-1901) :توجو مزراحي
عد ثاني أهم الشخصيات اليهودية في تاريخ السينما ، يُ 1901 اِلسكندرية

وأكثرها أهمية في تأثيرها، قدم نفسه للفن باسم  وداد عرفي المصرية بعد
  .أحمد المشرقي مستعار هو

والكوكايين، وشارك  الهاوية 6أسس شركة لإلنتاج السينمائي وقدم أفالمه
، وأعلن مصر في إنشاء أول نقابة للسينمائيين في أحمد بدرخان مع المخرج

لسة أفالم بطلها شخص من خالل تقديمه لسة يعن هويته اليهودية الحقيق
 .يهودي مصري 

 شالوم ، وبطل فيلم5001  بفيلم حمل عنوان 1932 كانت البداية عام
 عام (شالوم الرياضي) الذي يتصرف وفًقا لهويته وطقوس ديانته، ثم اليهودي
 كاميليو مزراحي في العام التالي، وأخرجه (شالوم الترجمان ) ، ثم1933 

  .ناحل. سليمان مزراحي، ول  :ومعه مساعدان يهوديان هما

فالمه أحاول توجو بث المحبة بين اليهود والمسلمين من خالل 
 .في الفيلم ةنيآيات قر آثوم تتلو م كلأحيث جعل  (سالمه)فيلم  ،اوخصوًص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
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وبقي في  ،ا ولكنه كان يحب مصر ورفض السفر إلى إسرائيلكان يهودي  
د لوجه الجديا قد تبنى 9161 عامفي ، وكان 9180ته في إيطاليا حتى وفا

وهو  .وجعل منها أسطورة سينمائية( التي كانت يهودية وقتها(  مراد ىليل
 .شالوم الممثل السينمائيمكتشف 

وهاجر  مصر ورغم رواج أفالمه إال أنه قام بتصفية أعماله في
 . الدولة العبرية وظل بها حتى وفاته فور إعالن قيام ،روما إلى

 : الممثلون 

  على الكسار: 
 كوميديل ممث( 1957 يناير 91 -9880 يوليو  13) علي الكسار

حي السيدة زينب ونشأ بها، واسمه في  القاهرة لد فيوُ . كبير راحل مصري 
الكسار من عائلة والدته وقد أخذ اسمه الفني  ،(خليل سالم يعل)الحقيقي 

 .(الكسار يزينب عل) ىدعالتي تُ 

وهي ذات المهنة التي امتهنها  ،السروجي وقد عمل في البداية بمهنة
لكنه لم يستطع إتقانها فاتجه للعمل بالطهي مع خاله، وفي تلك الفترة  ،والده

 .بالنوبيين وأتقن لهجتهم وكالمهماختلط 

" دار التمثيل الزينبي"ن أول فرقة مسرحية له وسماها كوَّ  1907 في عام
 .بحي الحسين " دار السالم"ثم انتقل إلى فرقة 

نجيب  ان الكبيرذاعت شهرته ودخل في منافسة حامية مع الكوميدي
النوبي لمنافسة شخصية ( عثمان عبد الباسط)وابتدع شخصية  ،الريحاني

 اعظيمً  اجحت الشخصية نجاحً التي كان يقدمها الريحاني، ون( كشكش بيه)
 .العربي وال تزال خالدة في ذاكرة التمثيل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1907
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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انضم إليها الموسيقار قفز بفرقته قفزة هائلة عندما  1924 وفي عام
 .لها العديد من اللحان المسرحيةوقدم  ،زكريا أحمد الكبير الشيخ

وقدم مسرحياته هناك والقت نجاحًا كبيرًا،  الشام سافر إلى 1934 في عام
يزيد على  بعد أن قدم ما بالقاهرة مسرحه بعد ذلك مر بأزمة أدت إلى إغالق

وقدم فيها عددًا من الفالم  السينما اتجه بعدها إلى. اًا مسرحي  عرًض  906
 .الناجحة
 : وفاته 

عن عمر ناهز  1957 عام يناير 15 توفي بمستشفى قصر العينى يوم
 .سرطان البروستات عام بعد معاناة طويلة مع مرض 01ال

 بهيجة المهدى: 

لدت في ، وُ (هنريت كوهين)ممثلة مصرية، اسمها الحقيقي 
، وعملت في بداية حياتها في مجال المسرح، ثم اكتشفها سكندريةاِل مدينة

مع ( الترجمان)فقدمها للسينما من خالل فيلم  ،توجو مزراحي المخرج
 .شالوم الفنان

، علي الكسار ا مع الفنان الراحلا فني  نت من خالل السينما ثنائي  كما كوَّ 
ابتعدت عن (. جنيه 6سلفنى  )،(خفير الدرك )،(0الساعة  (وقدمت معه أفالم

دون أن  9128حرب  ، كما تركت مصر بعد 1940 المجال الفني منذ عام
 .تخلف وراءها أي معلومات عن المكان الذي هاجرت إليه

المعلم بحبح وزوجته »السينما المصرية  «دويتوهات»بعدما نجحت أولى 
وابنته إحسان، قدم نجم  فوزي الجزايرلي ، واللذين جسداهما الفنان«أم أحمد

https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89_3_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89_3_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
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أكثر نجاًحا مع كل من بهيجة « دويتو»وميديا السمر علي الكسار الك
 .المهدي وزكية إبراهيم

بهيجة اعتادت تقديم شخصية زوجة الكسار التي تعشقه بشدة وتحاول 
إنهاء الصراع الدائر والمستمر بينه وبين والدتها زكية، فاشتهرت بهذا الدور 

الساسية؛ حتى أن ما  وأصبحت أحد عناصر أفالم الكسار ،بين الجمهور
وحظيت في الغالب بدور  ،يقرب من نصف أعمالها السينمائية قدمتها معه

 .الزوجة

والفنانة المصرية من مواليد اِلسكندرية لسرة يهودية، واسمها الحقيقي 
إلى أن رآها توجو مزراحي فقدمها  ،هنريت كوهين، وكانت بدايتها مع المسرح

، ولكنها سريًعا ما تألقت 9161شالوم عام  مع« شالوم الترجمان»في فيلم 
« 0الساعة » ومروًرا بـ« خفير الدرك»من  ابقوة مع علي الكسار بدءً 

بشارة  مع« أصحاب العقول»، حتى كان آخر أفالمها «جنيه 6سلفني »و
 .وسليمان نجيب واكيم

ابتعدت بهيجة عن الضواء إلى أن اختفت تماًما بعد  9126ومنذ عام 
 جرت من مصر دون أن يعلم أحد وجهتها؛ حيث ها9128حرب 

 زكي ابراهيم 

 زوزو نبيل: 

 .مصرية ممثلة 9114وتوفيت عام   1920 يوليو 7 زوزو نبيل

واستمرت  ،بدأت رحلتها مع الفن بعد أن التحقت بفرقة مختار عثمان
فيلم  كان السينمائية فالمهاأأول   .يوسف وهبي ثم انتقلت إلى فرقة ،معها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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هرت بتقديم دور الم المنحرفة أو ، كما أنها اشتُ 1937 في عام (الدكتور)
 .جة القاسية أو العجوز المتصابيةالزو 

وذلك في فيلم  ،أم كلثوم دور صديقة السينمائية تهااكانت إحدى بداي
لحن  ) في فيلم شادية كما كررت نفس التجربة ولكن هذه المرة مع (سالمة)

حيث توفيت  (المرأة والساطور) فيلم فالم الفنانة الكبيرة كانأخر آو  ،(الوفاء
 .قبل افتتاح الفيلم زوزو نبيل الفنانة

 ةات عملت كرقيبيب، ففي الخمسينبجانب الفن شغلت العديد من المناص
تولت  كما ،المصنفات الفنية بمصلحه الفنون  ةثالث سنوات في رقاب ةلمد

 ة، وبعدها عملت بمؤسس1959 الثقافة عام ةإدارة المسرح الشعبي بوزار 
 ة، كذلك كانت تقوم بالتدريس لماد1964 إلى عام 1962 المسرح بين عام

 ةوفي الثقافة الجماهيري عبد الوارث عسر اِللقاء بمعهد السينما مع الفنان
 .وكيل وزاره ةحتى وصلت لدرج

مع  (المرشد) في فيلم 1989 عادت زوزو نبيل إلى السينما في العام
وقد قوبلت  ،بعد انقطاع عن السينما لعقد من الزمان محمود الجندي الممثل

 .هذه الخطوة بارتياح وترحيب كبير من الوسط السينمائي

جيلها يضعونها  دوار المركبة والصعبة جعل مخرجيحت في تقديم النج
أشركها لوحده في  حسن اِلمام حتى أن المخرج ،على رأس قائمة اختياراتهم

كما أن الملفت للنظر   ،(أسرار الناس)  كان أولها فيلم ،من أفالمه افيلمً  94
 ومن أهم أعمالها ،محمود المليجي أنها قدمت معظم أدوارها أمام الراحل

 (.الخرساء)، (اعترافات زوجة)، (الحب ال يموت) ، (مصنع الزوجات)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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ن الفنان الحقيقي ال يعتزل إال عندما يموت، إ :كانت الفنانة الكبيرة تقول
اعتزالها  ةم بها العمر، وعندما انتشرت شائعورفضت االعتزال حتى عندما تقد

نا اآلن أ" وذلك لبلوغها سن الخامسة والسبعين قالت 1989  التمثيل في العام
ذا إو  ،صغر بعشر سنواتأقل والسبعين والتمثيل يجعلني على الفي الخامسة 
ن أصبح في الخامسة أفأكيد سأختار  ،ل سأكبر عشر سنواتاعتزلت التمثي
 ."والثمانينمن الخامسة  والستين بدالً 

فاروق  مع( اجد   رجٌل مهم)و الفيلم الكوميدي كان آخر أفالمها ه
وفيت قبل عرض الفيلم حيث تُ  1996 ذلك في عامو  .معالي زايدو  الفيشاوي 

 .ابحوالي خمسة أشهر تقريبً 

 رياض القصبجي : 

عمل في بداية  .مصري  ممثل( 9106أبريل  - 9166سبتمبر 96 )
التمثيل حياته العملية كمساري بالسكة الحديد، ونظرًا لحبه واهتمامه المبكر ب

ا بهذه ا بارزً انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، وأصبح عضوً 
أحمد  منها فرقة الهواة وفرقة ،الفرقة، ثم انضم لفرق مسرحية عديدة

ا فرقة إسماعيل وأخيرً  ،ودولت أبيضجورج وفرقة على الكسار وفرقة الشامي
 .يس المسرحية

صابته بشلل إاكتشف الطباء و المستشفي  ىقل رياض القصبجي إلنُ 
ولم يستطع أن يغادر  ،ة ارتفاع ضغط الدمنصفي في الجانب اليسر نتيج

 9104وفي أبريل عام  ،ا سداد مصروفات العالجالفراش ولم يستطع أيًض 
عبد الحليم  الذي ينتجه' الخطايا'م يقوم بتصوير فيل حسن اِلمام كان المخرج

https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
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القصبجي للقيام بدور في  الممثل رياض ىمام إل، وأرسل حسن اِلحافظ
 .الفيلم

مام قد سمع بأن رياض القصبجي قد تماثل للشفاء بعد اِل حسنكان 
الشلل الذي أصابه وأنه بدأ يمشي ويتحرك، فأراد أن يرفع من روحه المعنوية 

 .ا لها جد  وكان الدور مناسبً 

ذراع  ىا علجاء الشاويش عطية إلي االستوديو ودخل البالتوه مستندً 
باستطاعته  ين في البالتوه أننفسه ليظهر أمام العامل ىشقيقته وتحامل عل

وأنه  ،مام أدرك أن الشاويش عطية ما زال يعانيلكن حسن اِل.. أن يعمل
طيب خاطره ويضاحكه وطلب ا إذا ما واجه الكاميرا فأخذ يُ سيجهد نفسه كثيرً 

وأنه أرسل إليه  اشفي تمامً يتعجل العمل قبل أن يُ  منه بلباقة أن يستريح وأالَّ 
 .لكي يطمئن عليه

ط وإلحاح منه وافق العمل وتحت ضغ ىأصر علالشاويش عطية  لكن
وقف الشاويش عطية . يكسر بخاطره ال ىقيامه بالدور حت ىحسن االمام عل

 ،ا بمواجهة الكاميرا التي طال ابتعاده عنها واشتياقه إليهايهييء نفسه فرحً 
كالكيت وفتحت الكاميرا عيونها ومضت لحظة سكون قبل أن ينطلق صوت ال

 .ا في أداء دورهالشاويش عطية الذي بدأ يتحرك مندمجً  ىعل
وانهمرت الدموع من عينيه الطفولتين وهم  !وفي لحظة سقط في مكانه

 ،اا عن البالتوه، وعاد إلي بيته حزينً يساعدونه علي النهوض ويحملونه بعيدً 
 !وكانت تلك آخر مرة يدخل فيها البالتوه وآخر مرة يواجه فيها الكاميرا

لفظ  1963 من عام أبريل 23 ا فيم من تلك الواقعة وتحديدً بعد عا
سهرة  ىا بعد أن قضعامً  06رياض القصبجي أنفاسه الخيرة عن عمر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
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صوت أم كلثوم الذي  ىتناول خاللها الطعمية واستمع إلالوداع مع عائلته 
 .ذاعةيعشقه عبر اِل

ولكي تكتمل فصول مأساة رياض القصبجي التي بدأت بالتهام المرض 
وظل  ،لجسده العريض انتهت بأن أسرته لم تجد ما يغطي تكاليف جنازته

ع بكل هذه تبر  ىحتكاليف جنازته ودفنه في فراشه ينتظر ت ىً سجَّ جسده مُ 
 .التكاليف المنتج جمال

ا مع إسماعيل ياسين وهكذا كانت نهاية نجم الكوميديا الذي أضحكنا كثيرً 
اشتهر كثيرًا بعد أن ارتبط اسمه باسم الكوميديان . درامية وحزينة

، وعلى مدار هذه الفالم وغيرها من الفالم الخرى إسماعيل ياسين الراحل
 .اليمكن لحد أن ينسى ضيق الشاويش عطية من إسماعيل يس

 صفا الجميل : 

 مصري  ممثل  (9100 يونيو  -27   9160 فبراير7 ) صفا الجميل
، 1935 دموع الحب) وقدمه في فيلم (دمحم عبدالوهاب) الموسيقار كتشفها

 موهبة كوميدية فقدمه في فيلم  )نجيب الريحاني( بعدها وجد فيه الفنان
سلفني : )مثل -رغم إعاقته  -بعدها توالت أفالمه  ،1937( سالمة في خير)

إسماعيل ) ،1952 )الستاذة فاطمة1949 (( غزل البنات(، 9161( جنيه 6
 .1966  يونيو 40توفى في . وغيرها 1956 ( يس في متحف الشمع

 : حياته

 كانت السينما المصرية على موعد مع 1907 في السابع من فبراير عام
، وهو فيلم تسجيلي عن زيارة «ميدان القناصل»ميالد أول أفالمها 

 .اِلسكندرية إلى مدينة عباس حلمي الثاني الخديوي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AE%D9%8A%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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، الذي لم يكن والده يعلم «صفا»وهو التاريخ نفسه الذي شهد ميالد 
وهو يطلق عليه االسم أنه سيخلد في ذاكرة السينما المصرية، ويكتشفه 

، ليلى مراد مع الفنانة (يحيا الحب ) الموسيقار دمحم عبد الوهاب ليشاركه فيلم
( العزيمة ) فيلم حسين صدقين والفنا، رشدي فاطمةة الفنان سيشارك كما

 .ضمن قائمة أفضل مائة فيلم مصري حسب استفتاء النقاد المصنف

اب مكتشف صفا يتفاءل به ويعتقد أنه تميمة كان الفنان دمحم عبدالوه
عن موسيقار الجيال أنه ذات مرة تعثر في تسجيل أغنية  ُحك ينجاح، فقد 

بعينها، وتعثر في تسجيلها وأعادها أكثر من مرة، ولم يرض  عن أي من هذه 
وحضر إلى االستوديو، أصبح كل « صفا»التسجيالت، ولكنه عندما اتصل بـ

 .ُيرام على ما يءش

« صفا»لم يُكن عبدالوهاب وحده هو من اعتاد أن يستبشر بوجه 
قد اعتاد أن يتصل به عند شروعه في  أنور وجدي الجميل، فكذلك كان الفنان

« الجميل»كذلك الشاعر صالح جودت، الذي طلب من كتابة سيناريو جديد، 
اكتفى بأن يُمر عليه « صفا»أن يُمر عليه صباح كل يوم لكي ُيلهمه، لكن 

 .مرة في السبوع

 ىلم يتعد ستين دقيقة علفإنه السينمائي « صفا»وبالرغم من أرشيف 
المتميز بفيلم  هال ينسي ظهور  ا، لكن أحدً افيلمً  40الشاشة، موزعة علي 

ابن الفنانة زينات صدقي، أو دوره ضمن « حرنكش»، في دور «دهب»
على غناء نشيد الترحيب  «شرفنطح «الطالب الذين كان يدربهم الفنان

ز في. «سالمة في خير»في فيلم  نجيب الريحاني بالفنان نهاية  وقد نش 
 .النشيد بشكل ملفت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%B7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%B7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
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الفتى الذي وضع النشادر في عيني  فاتن حمامة في فيلم هو كما كان 
قد بصرها، فضاًل عن أنه مرتجل أشهر مقوالت السينما لتف (اليتيمتين)

 .«شباك حبيبي»، في فيلم «شرف البنت زي عود الكبريت»المصرية 

بأنه « صفصف"وقد أجمع أصدقاء صفا الجميل الذين اعتادوا أن ينادوه 
قد كان طيب القلب عزيز النفس، كما أجمعوا أنه لم يُكن ُمعاقًا ذهنيًا كما 

غير »ا قد سأله ذات مرة عن وجهه ه، بل إن صحفي  توحي طريقة كالم
، مش يمكن هأنا مبسوط كد»: يهة حاضرة قائالً ا يُنم عن بدرد   ، فردَّ «الوسيم

 .«يعملوا مسابقة عن أوحش رجل في العالم وربنا يكرمنى وأكسبها

« صفا»لم تُكن الُمطربة ليلى ُمراد أول فنانة يجمعها كادر سينمائي بـ
ظل  9100، فهو حتى وفاته عام اعميقً  ان  لها الجميل حب  فحسب، إنما ك

حدثه عن آمالها، وتطلب منه أن تُ « البالتوه»يذكر جلساتهما مًعا في ُركن 
يحدثها عن آماله، ونزهاتهما مًعا حول االستديو التي أشعلت غرامه بليلى، 

لًبا ها بحبه ويطلب الزواج منها، لكن غاوجعلته يفكر غير مرة في أن يصارح
 .ما كان يحجم في اللحظة الخيرة؛ العتقاده أنها لم تُكن لترض به

، التي ُكسر قلبه بعد أسمهان في قلبه كان للُمطربة السورية ىالُحب البق
ا بُحب، حيث كانت ، فقد كان يعتقد أنما بادلته حب  1944  وفاتها المفاجئة في

تحرص على بقائه برفقتها في االستوديو طوال الوقت، وعندما كانت ُتسافر 
 .، كانت تحرص أن تتواصل معه عن طريق الخطاباتالقاهرة خارج

 دمحم الديب 
 حمد الحدادأ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 6391أفالم عام 
 أصحاب العقول

 :قصة الفيلم 

كتب أحد المستكشفين الوربيين إلى صديقه حمدي بك أنه توجد قبور 
، ي للحضوركتشف بعد، يدعوه حمدتُ  لمومياء في ضواحي اِلسكندرية لم

أن الضيوف من أصحابه، رأى أحد أصدقاء حمدي  ومعه زوجته وبعٌض 
، فطلب من أحد خدم المنزل أن يتشاءم منه الوربيون  وهو رقم 96عددهم 

 .يقوم بتمثيل دور سلطان بلد خيالي
، تذهب أحالم الجميع أدراج الرياح ساعة حتى 42ولم تكد تمضي 

يكتشف إال غرام زوجته بهذا السلطان، أما السلطان الخيالي  فالمكتشف لم
 .يطمع في زوجة غيره، وأن يقنع بحب زوجته مته الظروف أالَّ فقد عل  

 : الممثلون 

 شارة واكيمب 

 بهيجة المهدي 

 فوزي منيب 

 سليمان نجيب 

 ألفيزي اورفانيللي: إخراج 

 : سيرته الذاتية

 ،ين في اِلسكندرية بمصرأحد رواد التصوير السينمائي اِليطالي المقيم
وبدأ حياته ( باب الحديد (وله الفضل في نجاح أفالم قام بتصويرها ومنها

جمعية السينمائية ال)تم تأسيس  9190سكندرية في عام المهنية في اِل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)


  تاريخ السينما المصرية      
 

 

  (91)  

 قطة تحول في حياته المهنية كمصورعتبر هذه نفي اِلسكندرية تُ ( اِليطالية
مخرج محمود خليل راشد ودمحم بيومي السينمائي لألفالم المصرية تعاون مع 

خراج مدام لوريتا بطولة الممثل المسرحي إ( الساحر الصغير)خراج فيلم إ
 .9126و  9160فوزي منيب بين عامي  يرالشه

للتصوير  اعبد الحليم نصر، مديرً  أأخرج سبعة أفالم روائية بد
( مينأبابا  ) شارك تصوير فيلم ،مسيرته كمساعد مصور الفوتوغرافي،

 .يوسف شاهينج مخر ال
ساعدت في العمال السينمائية من قبل تقديمه إلى  ابدأ حياته مخرجً 

، 9119في عام  (ابن النيل ) ج في الربعينات كما في أفالمشركات اِلنتا
هو  .9118في عام ( باب الحديد)ومحطة القاهرة  9116عام ( فقط النساء)

 .9109توفي عام  9169مواليد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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 البامشقاول
 : قصة الفيلم

محامي يهوى النساء، متزوج من فكرية  ) حسن فايق(  ممتاز بك حلمي
 )تحية كاريوكا (شهور ويخونها مع الراقصة زيزي  0منذ  (ميمي شكيب (هانم

نه أوطلب منها إخباره  ،نتظار زميله المحامي عصفورا وأخبر زوجته أنه في
 .ب وحذرها منه لنه غريب الطواربالمكت

لتشكو لها أفعال  ) زوزو شكيب(  ستدعت فكرية صديقتها شكريةا
حتى تستثير غيرته  قترحت عليها معاملته بالمثل تمثيالً اف زوجها وخيانته

باشمقاول وسنكري فني  (فوزي الجزايرلي) عليها، المعلم بحبح البحبحاوي 
( زكية إبراهيم (وحماته (إيزابيل (شلبايةوخطيبته  أحمد الحداد وصبيه حنجل

 .نه مدين لها بمبلغ من المالل  ؛ان تزوجه من ابنتها غصبً أتريد 

 ةستغلت فكريالمحامي ممتاز بك، فصحية عند ا ةت بحبح مقاولءجا
تفقت معه على إثارة غيرة اهانم حضور بحبح وظنته عصفور زميل زوجها، و 

تفقت معه على اللقاء في ابشرط أن يحلق ذقنه، و  اجنيهً  16زوجها مقابل 
 .سافر ممتاز مع زيزي إلى السويس لوكاندة ميرامار باِلسكندرية، بينما

( فردوس دمحم (سكندرية ناهد هانمستدعت فكرية أقارب زوجها باِلا
ليشاهدوها مع عصفور ويبلغوا زوجها، وبالفعل  (مرجريت صفير ( وزهيرة هانم

أبلغوا ممتاز بخيانة زوجته، أخطأ بحبح في الحجرة ودخل حجرة الكماريرا أم 
 .نشغل بها وشاغلهااوتعرف عليها وأعجب بها، و ) إحسان الجزايرلي)أحمد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
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عم فكرية من أوروبا ونزل في لوكاندة ( بشارة واكيم) جاء نظمي بك
فظنه زوجها الجديد ممتاز، وخافت فكرية من  ،ميرامار، ورآها مع عصفور

 .حيدة لعمها، فلم تنكر أنه زوجهاالفضيحة لنها الوريثة الو 

زوجته، فأفهمته الحقيقة وأنها  حضر ممتاز من السويس ثائرا على
تحاول أن تثير غيرته لنه يخونها، ولكن بقيت مشكلة عمها فاضطروا 

ن ممتاز زوج أدعوا امام عمها حتى يسافر، و أللحفاظ على وجود بحبح 
 .شكرية

 46في اللوكاندة أن عصفور يمتلك نصف مليون جنيه و ةإشاع سرت  
حسين (  مديرها كرياكو وسكرتيرهفسارع طقم اللوكاندة بقيادة  ،ألف فدان

ب ستغالل الموقف بإقامة حفل كبير أكل وشرب ورقص على حساال ) عيسى
م أا إلى عصفور بيه، وسعى كل النزالء لنفاق عصفور، أرسل حنجل خطابً 

 .ةومعها ابنتها شلباي ةم شلبايأشلبايه يفتن على معلمه بحبح، فحضرت 

على  ين عصفور هو بحبح السنكري، فأغمأوفي الحفل علم الجميع 
، وفرح لن ةاليف الحفل، وعرف نظمي بك الحقيقكرياكو الذي خسر تك

ير متزوجة حيث تزوجها هو، ودفع بحبح ديونه لم شلباية وتزوج شكرية غ
أم أحمد، وعاد ممتاز لزوجته فكرية، بينما نال حنجل جزاءه على فعلته 

  .ن شلبايةعا بزواجه غصبً 

 : فريق العمل

 توجو مزراحي :إخراج

 )سيناريو( توجو مزراحي -( قصة وحوار( بديع خيري  :تأليف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
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 :بطولة

 فوزي الجزايرلي 

 أحمد الحداد 

 إحسان الجزايرلي 

 ميمي شكيب  

 : حياتها

تزوجت  ،فالم الملونةقدمت الكثير من الفالم البيض والسود وكذلك ال
، زوزو شكيب وهي أخت الممثلة المصرية ،سراج منير من الفنان المصري 

لدت ميمي شكيب في وُ  " الشكيبتان"وكانت الصحافة الفنية تطلق عليهما 
حيث تتلمذت  ،فرقة نجيب الريحاني وكان بداية مشوارها الفني مع .القاهرة

وشاركت في العديد من مسرحيات الفرقة وكان من  . نجيب الريحاني علي يد
  .(الدلوعة)ة مسرحي شهرهاأ

رستقراطية دوار السيدة ال أتميز أداء ميمي شكيب بالتنوع الكبير، فقدمت 
الراقصة في )أو وبنت البلد والعالمة ( الراقصة في الريف)أو والغازية 

 (.المدينة

 : المشوار السينمائي

ابن  (بدور صغير في فيلم 1934 بدأت مشوارها السينمائي في عام
. دوارهاأفي العام التالي وتتالت بعد ذلك  ) الحل الخير ( ثم فيلم) الشعب

 ىا التي اشتهرت بها في السينما حتدوارهأواستمرت في القيام ب
م ث (حدوتة مصرية)و (طائر على الطريق ) فالمهاأخر آوكان 1983 عام

 .حيث وافتها المنية 1983 عام (الذئاب)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
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 : الشخصيةحياتها 
ا ، واستمر زواجهما قائمً 1942  عام سراج منير تم زفافها من الممثل

بر هذا الزواج وقد اعتُ ،  1957 عن الحياة عام سراج منير نانحتى رحل الف
ا على التفاهم ا مبني  حيث كان زواجً  ،الفنية في وقته أحد أقوى االرتباطات
يد من وخاصة أنه استطاع التغلب على العد ،والحب واالحترام في تلك الفترة
 .الصعاب التي واجهت الزوجين

تردد بقوة عن المعاناة الكبيرة التي عاشها سراج  وأهم هذه الصعاب ما
انت رافضة إتمام هذا منير لفترة طويلة محاوال اقناع أسرة ميمى شكيب التي ك

ولم ترد أية أخبار . الزواج بشده وإن كنا الندرى السبب وراء ذلك حتى اآلن
عن زواج الفنانة ميمى شكيب بعد وفاة الفنان سراج منير طوال حياتها وحتى 

 .9184بعده بحوالى عشرين سنة عام وفاتها 
ور ومن أشهر الفالم التي جمعت بينهما وكانا في معظمها يجسدان د

عام " بيومى افندى"و 9160عام " الحل االخير"الحبيبين أو الزوجين، منها 
 .9116عام " كلمة الحق"و" ابن ذوات"و 9116عام " نشالة هانم"و 9121

 زوزو شكيب  
 حسن فايق  

 زكية إبراهيم 

 فردوس دمحم  
 تحية كاريوكا  
 بشارة واكيم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
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 رجل بني امرأتني
ج ، من إخرا1940 تم إنتاجه عام مصري  هو فيلم رجل بين امرأتين

 .بدرية رأفتو  أمينة رزق و  بدر الما ، وبطولةالما إبراهيم

 : قصة الفيلم

وذات يوم يحدد  ،مال عبد الشافي وهو يصطادآيتعرف رأفت الرسام على 
مال وبينما هى قادمة متلهفة آا للقاء وفي الموعد المحدد ينتظر رأفت موعدً 
 ؛رأفت من رؤية حبيبته ها سيارة فال يتمكنليه بخطوات تصدمإن تصل أوقبل 
ا مال هى المصابة ويعود ساخطً آن أنه لم يتحرك من مكانه وال يدرى إلذا ف

 .همالا بالغدر واِليتهمه

وبينما هو يعيش في جحيم الياس كانت هى في المستشفى تهذى باسم 
إلى  ىوحأح عن نفسه فن يرو   أيقترح صديقه فهمي على رأفت  ،الحبيب

تعطف ثريا عليه إلى  ،مالآن تساعده في ذلك حتى ينسى حب ألته ثريا زمي
 .مالآن يحبها وينسى أ

ن صدمة ألطبيب لمربيتها ن شرح اأمال من المستشفى بعد آوتخرج 
فت وثريا العدة للحياة عد رأوبينما يُ  ،مال مرض السلالعمود الفقرى سببت آل

ن شرحت له ما أللقاء بعد ا مال تترك لرأفت في عمله موعدً آن إالزوجية ف
 .مالآصراع بين ثريا و  هناكمال ويصبح آيعود رأفت لحب ، حدث لها

ن عرفت حقيقة مرضها أ نها خطبت بعدأخبرته أمال التى آيلتقى رأفت ب
ولم يجد رأفت ما  ،ا في شقائهتكون سببً  الَّ أرادت بذلك الخبر أو  ،من مربيتها
همال نفسه يلتقى الحبيبان إلخمر و حزن سوى االندفاع في شرب ايزيل عنه ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA
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 وفعالً  ،ملها في الشفاءأمال بمرضها لكنه ال يقطع من آوتعترف له  ،مصادفة
 .يتم شفاؤها ويتزوج الحبيبان

 فريق العمل

 إبراهيم الما :إخراج 

 السيد زيادة :تأليف 

 كوندور فيلم : إنتاج 

 :الممثلون 

 بدر الما 

  أمينة رزق 

 بدرية رأفت 

 فردوس دمحم 

 محمود المليجي 

  عبد المجيد شكري 

  ثريا فخري 

 زوزو شمس الدين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1


             تاريخ السينما المصرية                                       
 

    
 

 (97)  

 قلب امرأة
 بسليمان نجي :، بطولة1940  من إنتاج عام مصري  فيلم ..مرأةقلب ا

 .توجو مزراحي :، إخراجرزق  وأمينة

 : قصة الفيلم

تفقد أسرتها هذه . خيرية فتاة ثرية مخطوبة البن عمها أمين الثرى أيًضا
صدم خيرية الثروة فتفقد الفتاة خطيبها الذي رفض أن يقترن بفتاة مفلسة، تُ 

 .اقترن بفتاة أخرى وابنة ثرى آخرحين تجد خطيبها قد 

ا على فايز وترتبط به عاطفي  الفتاة تحيا السرة حياة المكافحين وتتعرف 
مما يجعل السرة كلها تعترض عليه لوضاعة أصله، رغم نجاحه في تحقيق 

وبالفعل يعلو نجم  ،ا لمست فيه من صبر وطموحثروة، لكنها تتزوجه لم  
 .زوجها ويثرى فتعود ثرية كما كانت

زالت أسرتها تتدخل بينهما وال تتفق على هذه الزيجة للفارق  ولكن ما
جتماعى بينهما، تتم خطبة على بك شقيق خيرية من سنية أخت فايز، اال

وتعرف خيرية أن فايز قد وقف إلى جوار أسرتها رغم أنها طلبت منه الطالق، 
 .وأنها كانت تعرف رجاًل آخر، تعود إليه نادمة

 فريق العمل

 فايز في دور سليمان نجيب 

  خيرية في دور أمينة رزق 

 دولت في دور دولت أبيض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
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 أمين في دور أنور وجدي 

 فكري  في دور محمود المليجي 

 علي رفي دو  فاخر فاخر 

فنان  ،أسيوط في تيج ي، الدوير مركز أب9194في ُولد فاخر دمحم فاخر  
دوار الشر ونجح أيضًا في وممثل برع في تجسيد دور وكيل النيابة كما أجاد أ

أحمد  اكتشفه الفنان ،سرته أن يعمل بالتمثيلرفضت أ. دوار الطيبةأداء ال
 .فدفع به للعمل في مسرح رمسيس عالم

في »و« غرام لص»و« شجرة الدر»قدم على خشبة المسرح مسرحيات 
ثم اتجه  ،«اللعب بالنار»و« السلطان الحائر»و« المحروسة»و« بيتنا رجل

 .أن قدم استقالته من فرقة رمسيس إلى السينما بعد

 .ذبحة صدرية إثر 9104ديسمبر  9وفي في تُ 

 عقيلة راتب 

 زوزو نبيل 

 حسن فايق 

 زكي إبراهيم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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 6396أفالم عام 
 ألف ليلة وليلة

 .1941 من إنتاج عام مصري  هو فيلم (ألف ليلة وليلة)

 : قصة الفيلم

دعى عثمان عبد الباسط، يعثر أثناء تدور أحداث الفيلم حول صياد يُ 
يتم . صيده على طفل صغير في سلة عائمة، فينتشله ويربيه ويعلمه الصيد

يامه بالصيد في منطقة محرمة، القبض على عثمان ويدخل السجن لق
يعثر عثمان على قمقم وهو يصطاد ذات . وتدخلت ابنة المير ِلطالق سراحه

يوم، يفتحه فيخرج منه عفريت يكافئ عثمان بعصا سحرية، وبعدها يبلغه أن 
ابنه مرجان في خطر داهم، فيذهب ِلنقاذه ويكتشف حقيقة قصته وهوية 

 .والديه الحقيقيين

 الممثلون

 علي الكسار 

 حامد مرسي 

 راتب عقيلة 

 علي عبد العال 

 زكية إبراهيم 

 رياض القصبجي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
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 زوزو نبيل 

 توفيق صادق 

 عباس الدالي 

 علي كامل 

 سعاد أحمد 

 لطفي الحكيم 

 زكي إبراهيم 

 عبد العزيز الجاهلي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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 الفرسان الثالثة

 عقيلة راتبو  فوزي الجزايرلي ، بطولة1941 من إنتاج عام مصري  فيلم 
 .توجو مزراحي :إخراج .إحسان الجزايرليو 

 : فيلمقصة ال

 (بشارة واكيم(  وشيحه (فوزي الجزايرلي)  الفرسان الثالثة بحبح الفهلوي 
محررين بقلم التحريات بمجلة الفضيلة، التي تشترط  (حسين المليجي)وسنقر

بحبح افندي يخفي عن زمالءه في . في موظفيها أن يكونوا غير متزوجين
ابنة عمه، ويخفي عنها  (إحسان الجزايرلي) م أحمدأنه متزوج من أالجريدة 

 .شرط الجريدة

ألفريد )ولنهم مجتهدون في عملهم فقد منحهم رئيس التحرير فؤاد بيه
تفقوا على قضاء الجازة بفندق ايوم أجازة، و  91و  اجنيهً  91مكافأة ( حداد

ثم  ة،عترض في البدايااه الكبريتية ، ولكن بحبح أموزيس بحلوان حيث المي
 .يفهموا أنه متزوج اضطر للموافقة حتى ال

 الواد كاتب دادأحمد الح حضر له صديقه جنجلأادعى بحبح أنه مريض و 
على أنه طبيب، وكشف عليه وقال لم أحمد  علي عبد العال المحامى دعبس

 .ناك وحدهه ةد من ذهابه إلى حلوان لقضاء أجاز أنه الب

ولكن  (عقيلة راتب) شقيق بحبح يحب حسنية (دمحم الديب كان أبو زيد
ر بيه من عانى عام. تاجر السلحة رفضه (فؤاد شفيق) عمها عامر بيه

س غني صطياد عريلى فندق أموزيس الوذهب إ ة،ضائقة مالية، فأخذ حسني
 .لها، وذهب أبو زيد وراءهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82


  تاريخ السينما المصرية      
 

 

  (111)  

سمع عامر بيه الفرسان الثالثة يتحدثون عن آخر الخبار ويذكرون 
يمتلك ذلك المبلغ، فطلب من  فنديأن بحبح أفظن  ا،ألف جنيهً  916مبلغ 
خرجهم من ضائقتهم المالية، فتعرفت عليه وتقربت ا ليُ اِليقاع به زوجً  ةحسني

 .، ثم تدخل عمها وورطه في الزواج بهايه، وصارحته بحبها لهإل

ب عمة بحبح وحماته، ونصحها الطبي )فردوس دمحم ( مرضت عيوشه
م أحمد أصطحبت ابنتها استشفاء، فبالذهاب إلى حلوان لال( حسن راشد)

واج حاول الفرسان الثالثة الخالص من ورطة ز . وذهبت إلى فندق أموزيس
ن أسلحته، ا مواضطروا لمهاودة عامر بيه خوفً  ،بحبح بحسنية دون جدوى 

 .حتى يتمكنوا من الهرب

قدم بحبح . ولكن وصول عمته عيوشه وأم أحمد حال دون هروبهم
فطلبت منه الكشف عليها، والذى  ،لعمته صديقه شيحه على أنه طبيبه

 . اعجب بها وفكر في الزواج بها سر  أُ 

عدة صديقه بحبح في التخلص من حسنية، بأن جعل حاول جنجل مسا
ر عامر بيه أخبفقد فشلت  ةولكن الخط ،سنقر يغازلها حتى تتحول إليه

نه يقصد ابن أخيها أفظنت  ،سوف تتزوج ابن أخيها ةعيوشه بأن ابنته حسني
 .أبو زيد

س اِلدارة قرر إلغاء ن مجلأوأخبر الجميع  ةحضر فؤاد بيه مدير المجل
 ،وأعلن زواجه من عيوشه ةا تزوج، ففرح شيحنه شخصي  أو  ةيشرط العزوب

ن أنه سيتزوجها، واكتشف عامر بيه أوانتقى سنقر إحدى رواد الفندق وأعلن 
  .دمن أبو زي ةطارده بالمسدس، بينما تزوجت حسنيبحبح موظف بسيط ف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 :فريق العمل

 توجو مزراحي : إخراج وإنتاج

 بديع خيري  - توجو مزراحي :تأليف

 :الممثلون 

 فوزي الجزايرلي  

 عقيلة راتب  

 إحسان الجزايرلي 

 بشارة واكيم 

 فردوس دمحم  

 دمحم الديب 

 حسين المليجي 

 فؤاد شفيق 

 أحمد الحداد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 انتصار الشباب

وهو أول أفالم  ،1941 إنتاجه عام تم، مصري  موسيقي هو فيلم 
فريد  قدم. ن جميع أغاني الفيلمالذي لحَّ  وفريد الطرش أسمهانن الشقيقي
وهو أول أوبريت غنائي عرفته السينما ( ليلة في الندلس ) أوبريت  الطرش

الوبريت الشعري من  باقتباس نص أحمد رامي وقد قام الشاعر ،المصرية
من أربعة  (ليلة في الندلس)تكونت أوبريت  (شبيليةإحالق  (الوبرا الشهيرة

لحان أطرش وقد صاغ فريد ال ،مسرحية مشاهد ضمها فصالن وكأنها أوبريت
 .مقام عجم الوبريت من

 : قصة الفيلم

للبحث عن  (أسمهان) خته ناديةأو  من الشام (فريد الطرش ( جاء وحيد
ن على المعلم ا، وفي القطار يتعرفافي بالدهم االفنى بعد فشلهم امستقبلهم

ماري ) م إسماعيلأالذي يقودهم للسكنى عند  )عبد الفتاح القصري (  العتر
حسن (  ولوز( فيقفؤاد ش) ويجاورون الثالثى الفنى المهضوم جوز (منيب
والذين يستمعون لغناء وحيد ونادية فيقودونهم  (حسن كامل (وبندق( فايق

بشارة (  بشارة الغندقلى ةحيث يقابلون المدير الخواج ،إلى كازينو نجوم الليل
 .تشغيلهم عنده بما فيهم الثالثى فوافق على ةبجمال ناديعجب أُ الذي  ) واكيم

عبد السالم ( وصديقه فوزي ابن الباشا  ) أنور وجدي (جاء محي
 ةللخواج شتكىا، وأراد محي مجالستها فرفضت فةوشاهدوا نادي )النابلسي

ا علم محي طلب منه إعادتهم، فذهب إليهم ا، ولمَّ الذي طردهم جميعً  ةبشار 
ا في منزلهم وطالبهم بالعودة دون مجالسة الزبائن، وأرسل إليها محي وردً 

 .ةللغناء في حفلة أقامها في العزب فرفضته أيضًا، فزاد إعجابه بها ودعاها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A


             تاريخ السينما المصرية                                       
 

    
 

 (115)  

فقام  ،كت الكازينووعرض عليها إعجابه وحبه وخطبها وتزوجها وتر 
م أفقامت  ،وانكسرت عليهم أجرة السكن ،بطرد الباقين ةبشار  ةالخواج

 .إسماعيل بطرد الجميع
مل في السينما، فذهب إلى مكتب ا عن مطربين جدد للعقرأ وحيد إعالنً 

الذي لم يحسن استقباله رغم  (إستفان روستي (ستاذ الموسيقى طه طهال
 ةذ مكانه فماطله، ولكن تلك الزيار ن يأخألنه غار منه وخاف  ؛إعجابه به

شقيقة طه ( روحية خالد) حسانإتحة خير عليه، فقد تعرف على اكانت ف
 .وتبادال اِلعجاب والحب

عجب بصوته فأوصله للغناء في أُ  الذي سطواناتالشركة  كما قابل مدير
م إسماعيل، أشقة في الزمالك وتزوج جوز من  وذاع صيته واستأجر ،اِلذاعة
 .ا في منزل وحيد يخدمونها جميعً وعاشو 

مطرب  ةن شقيق ناديأم محي أ (علوية جميل) علمت بهية هانم
 ةن ناديأهانم  ةولما علمت بهي ة،رت معاملتها لناديستاءت بشدة وتغي  اف

ن يطلقها، فرفض، فطردتهم من بيتها، أكانت مطربة سابقة طلبت من ابنها 
مه، ولكنه سارع وراءها واصطدم أن تترك محي ليعود إلى أ ةيوفضلت ناد

ن أوقالت له  ةقل إلى المستشفى، وزارته ناديبمزلقان السكة الحديد ونُ 
مه، وسمعتها أعود إلى ن يأوطلبت منه  ،م فال تعوضعوض أما الالزوجة تُ 

 .هانم ةبهي
تاءت سانها زوجته فأخبرتها أو  ةحسان لمنزل وحيد فقابلتها ناديإذهبت 

احتار وحيد كيف ينتج الوبريت . وسافرت مع شقيقها طه إلى الشام ،حسانإ
نها أن نادية تحبه و أفهماه أو  ة،بشار  ةلفها، فقام الثالثى بخداع الخواجالتي أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
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لكى  ن ينتج الوبريت لوحيدأمحي، وطلبوا منه  تطلب الطالق منسوف 
ا، ا كبيرً ، وبالفعل أنتج الوبريت ونجح نجاحً ةيكون سكة يتقرب بها من نادي

حسان الحقيقة إلزوجها محي كما علمت  ةهانم وأعادت نادي ةوشاهدته بهي
 .وعادت إلى وحيد

 :فريق العمل

 أحمد بدرخان : إخراج 

 بديع  - (سيناريو) أحمد بدرخان -( قصة) عمر جميعي :تأليف
 (حوار) خيري 

 (خوانإتلحمي )أفالم تلحمي   :إنتاج 

 :الممثلون

 فريد الطرش: 

مراء وإحدى العائالت العريقة في جبل العرب أهم ينتمي إلى آل الطرش و 
 .ا نسبة لسكانها الدروزهذه المنطقة المسماة جبل الدروز أيًض  سوريا جنوب

 : والده

، تزوج ثالث سوريا في جبل العرب فهد فرحان إسماعيل الطرش من
وأنجب منها ابنه  وكانت زوجته طرفة الطرش 9811الولى سنة : مرات

وكانت زوجته علياء المنذر، وأنجب منها خمسة  9161طالل، والثانية سنة 
وداد وآمال التي : وبنتان وهما .أنور وفريد وفؤاد: ثالثة ذكور وهم: أوالد

  .أسمهان غدت فيما بعد المطربة الشهيرة
منير : تزوج ميسرة الطرش وأنجب منها أربعة أوالد 9149سنة وفي 

في  السويداء فن في مدينةودُ  1925 توفي عام. ومنيرة وكرجية واعتدال
 .سوريا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1
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 : والدته
وهي مطربة تمتعت بصوت جميل قادر على  ،الميرة علياء حسين المنذر

تأدية العتابا والميجانا، وهو لون غنائي معروف في سوريا ولبنان والردن 
ف تاج الذي اتبعت أسلوبه فيما تابا اللبناني يوستأثرت بمطرب الع. وفلسطين

فنت في بلدة الشويت في جبل ودُ  9108صباح، توفيت سنة  ةبعد المطرب
إضافة إلى منزلهم الكبير في  ،هناك لة منزللبنان حيث كان للعائ

 .(السويداء)في  القريا بلدة

 : حياته

وقد عانى حرمان رؤية . في جبل الدروز القريا في بلدة1917  عاملد وُ 
مع  القاهرة إلى سوريا ضطراره إلى التنقل والسفر منذ طفولته، منوالده ومن ا

ا لوطنية والدهم ا من الفرنسيين المعتزمين اعتقاله وعائلته انتقامً ه هربً والدت
الفرنسيين في طرش وعائلة الطرش في الجبل الذي قاتل ضد ظلم فهد ال

 .جبل الدروز بسوريا
عاش فريد في القاهرة في حجرتين صغيرتين مع والدته عالية بنت 

المدارس الفرنسية التحق فريد بإحدى . المنذر وشقيقه فؤاد وأسمهان
حيث اضطر إلى تغيير اسم عائلته فأصبحت كوسا بداًل من  ،الخرنفشب
 .لطرش وهذا ما كان يضايقه كثيراا

عجب بغناء فريد وراح يشيد فأُ  (هنري هوواين)ذات يوم زار المدرسة 
التحق بعدها . فطرد فريد من المدرسة ،بعائلة الطرش أمام أحد الساتذة

 .ة للروم الكاثوليكبمدرسة البطريركي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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نفد المال الذي كان بحوزة والدته وانقطعت أخبار الوالد، وهذا ما دفعها 
وافق فريد وفؤاد . لن العمل في الديرة لم يعد يكفي ؛للغناء في روض الفرح

 .على هذا المر بشرط مرافقتها حيثما تذهب

ى أوص زكي باشا غير أن ،حرصت والدته على بقاء فريد في المدرسة
عزف فريد في المعهد وتم قبوله . دخله معهد الموسيقىبأن يُ  مصطفى رضا

 إلى جانب المعهد بدأ ببيع القماش وتوزيع ،لد في تلك اللحظةوكأنه وُ  فأحسَّ 
 .اِلعالنات من أجل إعالة السرة

تيش عن نوافذ فنية ينطلق منها حتى التقى بفريد وبعد عام بدأ بالتف
الذي طلب منه االنضمام إلى فرقته للعزف  إبراهيم حمودة غصن والمطرب

أقام زكي باشا حفلة يعود ريعها إلى الثوار، أطل فريد تلك الليلة . دعلى العو 
 .غنية وطنية ونجح في طلته الولىى أعلى المسرح وغنَّ 

التي ألحقته مع  بديعة مصابني بعد جملة من النصائح اهتدى إلى
ولكن عمله هذا  ،ا في إقناعها بأن يغني بمفردهونجح أخيرً  ،مجموعة المغنين

 .موره المالية تتدهور إلى الوراءبل كانت أ ،در عليه الماللم يكن يُ 
بدأ العمل في محطة شتال الهلية حتى تقرر امتحانه في المعهد ولسوء 

أن تكون ا ولم يكن غريبً  ،ت اللجنة على عدم تأجيلهب بزكام وأصرَّ حظه أصي
 .النتيجة فصله من المعهد

رة في ولكن مدحت عاصم طلب منه العزف على العود لإلذاعة م
 ،فاستشاره فريد فيما يخص الغناء خاصة بعد فشله أمام اللجنة ،سبوعال

شخاص الذين فوافق مدحت بشرط االمتثال أمام اللجنة وكانوا نفس ال
 .ا إضافة إلى مدحتامتحنوه سابقً 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B1%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B1%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A
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ويبدأ في تسجيل أغنياته  ،اى أغنية الليالي والموال لينتصر أخيرً غنَّ 
كلمات وألحان ( يا ريتني طير لطير حواليك)سجل أغنيته الولى . المستقلة

لكن ما كان  ،سبوعصبح يغني في اِلذاعة مرتين في الفأ ،يحيى اللبابيدى
 .اا جد  هيدً يقبضه كان ز 

ويعقوب  كأحمد الحفناوي  استعان بفرقة موسيقية وبأشهر العازفين
 ،وغيرهم وزود الفرقة بآالت غربية إضافة إلى اآلالت الشرقية طاطيوس

وبعد التسجيل ( أمليا بحب من غير )وسجل الغنية الولى وألحقها بثانية 
وعلم أن الميكروفون هو  ،ض خسارتها لكن تشجيع الجمهور عوَّ خرج خاسرً 

 .الرابط الوحيد بينه وبين الجمهور
عرف فريد عادات جميلة وعادات غير مستحبة، فكان اتصاله بالقمار 

د نفسه على ا من تلك العادات السيئة، أدمن على لعب الورق حتى عوَّ شيئً 
 .ا حبه للخيلأيًض  اِلقالع، وعرف

ذات يوم وفيما كان في ميدان السباق راهن على حصان وكسب الجائزة 
وعلم في الوقت عينه بوفاة أخته أسمهان في حادث سيارة فترك موت أخته 

 .ل إليه أن المقامرة بعنف ستنقذهيا في قلبه وخُ ا عميقً أثرً 
ت تعرض إلى ذبحة صدرية وبقي سجين غرفته، تسليته الوحيدة كان

 .اعتبر أن عالجه الوحيد هو العملالتحدث مع الصدقاء وقراءة المجالت، 
وبينما كان يكد في عمله سقط من جديد واعتبر الطباء سقطته هذه 

فكانت السقطة  ،النهائية، ولكن في الليلة نفسها أراد الدخول إلى الحمام
لب منه الثالثة وكأنها كانت لتحرك قلبه من جديد وتسترد له الحياة، فط

 .الرحمة لنفسه لن قلبه يتربص بهالطباء الراحة و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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وهكذا بعد كل ما ذاقه من تجارب وما صادف من عقبات عرف حقيقة 
وفي في مستشفى الحايك في تُ . وهي أن البقاء لألصح ،اليتطرق إليها شك

 .سنة 10عن عمر ناهز  9102لك عام وذ ،بيروت إثر أزمة قلبية
 ( وسيقار الزمانم) و( ملك العود)قب بلُ 

 أسمهان  

 أنور وجدي 

 بشارة واكيم  

 عبد السالم النابلسي 
 علوية جميل 

 فان روستييإست 

  فؤاد شفيق  
 حسن فايق  
 روحية خالد  

  عبد الفتاح القصري 
  ثريا فخري 

 محمود إسماعيل 

 ماري منيب 

 عبد المنعم إسماعيل 

 سامية جمال  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
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 سي عمر
ب ونجي بديع خيري  :، من تأليف1941  من إنتاج سنة مصري  هو فيلم 

 .نيازي مصطفى :، وإخراجنجيب الريحاني: ، وتمثيلالريحاني

 :قصة الفيلم 

ن جابر أفندي موظف بسيط في إدور الحداث في قالب كوميدي حيث ت
عزبة عمر اللفي، يطرده ناظر العزبة بعد أن يكتشف جابر أن هناك تزويًرا 

، يتقابل جابر مع برلنتي زوجة عمر بك الحقيقي، تالحظ العزبة في حسابات
 .عمر الهند الشبه الكبير بينه وبين زوجها الغائب في

ن توهم أسرة عمر بك أنه يعلى مشورة أحد المستشارين القانونيوبناء 
وبطريق المصادفة يذهب جابر  ،الهند على ما زال قيد الحياة ويعيش في

ن عم عمر يكتشف تن به، ولكفإلى منزل عمر وتشاهده السرة وت فنديأ
ولكنه يفشل في  ،الحقيقة ويحاول أن يستغل الشبه لالستيالء على الثروة

 .النهاية
 :المخرج نيازى مصطفى 

لب  9196لد في مدينة أسيوط في عام خرج وكاتب مصري، وُ م
سوداني وأم تركية، أكمل دراسته الجامعية في ألمانيا والتحق هناك بمعهد 

إلى مصر ليعمل مونتيًرا في ستوديو مصر، ثم عمل الفيلم اللماني، ثم عاد 
 كمساعد مخرج في البداية مع الفنان يوسف وهبي، ثم ما لبث فيما بعد أن  

 .تولى مهمة اِلخراج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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م عدًدا كبيًرا من الفالم التي شارك في كتابة بعضها، كما شارك في قدَّ 
سر )، (حديدأبو )، (1رصيف نمرة : )صنع المؤثرات البصرية لها، من أفالمه

 (.لعبة الحب والجواز)، (عنتر بن شداد)، (طاقية اِلخفاء

السينما  في. دت ضد مجهولي   إثر جريمة قتل قُ  9180توفى عام 
 . 1949  عام (ابن المشرق  ) أخرج فيلم العراقية

 :الممثلون 

 نجيب الريحاني  

 زوزو شكيب 

  عبد الفتاح القصري 

 شرفنطح 

 إستفان روستي  

 ميمي شكيب 

 سراج منير  

 ماري منيب  
 عزيز أحمدعبد ال 
 فؤاد الرشيدي 

 عبد العزيز خليل 

 حسن كامل 

  فيوليت صيداوي  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%B7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%B7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA_%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA_%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 نت الريفليلى ب
فبراير إنتاج . مصري أبيض وأسود موسيقي دراميي فيلم سينمائ 

فردوس  ،بشارة واكيم ،يوسف وهبي ،ليلى مراد ،أنور وجدي :تمثيل  1941عام
مساعد  .جمال الليثي : إنتاج. زراحيتوجو م : إخراج. زوزو شكيب، دمحم

 .بديع خيري  :ليفأالت. أحمد كامل مرسي المخرج الول
يلم عدة جوائز الف خذأ اكم ،والفيلم له معنى كبير في الحياة اليومية

 يميز فيلموال ،ل فيهالذي مثَّ  يوسف وهبي عتبر من أفضل أعمالويُ  ،سينمائية
 .بين الحياة الريفية والحياة في المدينة

 :قصة الفيلم 

. لم المريضة ابنها فتحى من القاهرة إلى قرية الشمايلةتستدعى ا
. وفتحى لم يمارس الطب رغم دراسته ببريطانيا بسبب حياة اللهو والعبث

وتحاول أن تجمع  ،تحتفظ به الم فى القرية لتقربه من ابنة خالته ليلى الثرية
 ،ثلكنه يرفض أن يتزوج من فالحة فتهدده الم بحرمانه من الميرا. بينهما

 .عه إلى القاهرة حيث الحياة تختلفها مذفيقبل الزواج ويأخ
ية التى إلى حياة العابثين وتحتفظ ليلى بطبيعتها الريففتحي ينصرف 

 .سخر منها أصدقاؤه وخدمه
لذين يمارسون ومن أصدقاء فتحى ا .تمر اليام وكل من الزوجين فى واد ٍ 

إن يعرف بثروة ليلى حتى وما  ،الحياة البوهيمية يظهر عزت النصاب المغامر
 .ا ونفورها من زوجها الذى أهملهايحاول التقرب منها مستغاًل سذاجته

تضبط ليلى فتحى مع عشيقة فتقرر العودة إلى عزبة الشمايلة لكى 
فى . ليخلصها مما هى فيه يا إلى خالها كى يأتتطلب الطالق فترسل خطابً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
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ق مع عزت الذى يستثمر ا برغبتها فى الطال نفس الوقت ترسل خطابًا لزوجه
اهرية وهى فتاة ق" سميرة"حين يصل الخال إلى ليلى تأتى فجأة . االموقف جيدً 

التى تنجح فى تغيير ليلى إلى فتاة عصرية و  ،كانت زميلة لليلى فى صباها
جددًا عالقته تعى الممارسة االجتماعية ثم تقدمها لفتحى الذى ينبهر بها مُ 

حاول أن تجعل من نفس الكأس فتصده عنها وت الزوجية، إال أن ليلى تسقيه
 .منه طبيبًا ناجحاً 

أثناء ذلك يحاول عزت التقرب مرة أخرى من ليلى التى تصده بعنف بعد 
، فينحو إلى االنتقام ويتذكر خطابها القديم "سميرة"أن تعلمت صد الذئاب من 

لى الذى لم يسلمه إلى زوجها ويستخدمه فى حيلة ماكرة ليقنع فتحى أن لي
تحاول هي وبالفعل يدبر المر ليراها فتحى فى أحضان عزت بينما  ،تخونه

قى بشاب ريفى صده، فيصدق فتحى خيانتها ويطلقها لتعود إلى الريف وتلت
 .يعرض عليها الزواج

ر وعاد إلى الطب وأصبح لكنها لم تقطع المل فى رد فتحى لها الذى تغيَّ 
 ،حية لشاب أصيب فى حادثلى أن يقوم بإجراء عملية جراعمشهورًا 

شفى عزت يعترف لفتحى بالدور ويكتشف أنه عزت ورغم ذلك ينقذه، وعندما يُ 
فيعود فتحى إلى العزبة ليلة زفاف ليلى إلى  ،الوضيع الذى هدم به حياته

رددًا أنه عرف لينتزعها ويحملها بين ذراعيه مُ  -الشاب الريفى  -إبراهيم 
 .حةقيمة الفالَّ 
 :الممثلون 

 ىبدور بنت الريف ليل ، ليلي مراد 

  بدور الطبيب فتحي ،هبييوسف و 

 ليليبدور صديقة الطفولة ل ،زوزو شكيب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
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 لطبيب فتحيلبدور صديق العمل  ،بشارة واكيم 

 بدور كمال صديق فتحي الطبيب ،أنور وجدي 

  ىبدور ابنة عم ليل ،عالم ى سلو 

 فتحيل ةنيبدور صديق المد ،عبد السالم النابلسي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
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 6391أفالم عام 
 أحالم الشباب

: وحوار .يوسف وهبي :قصة .1942  اجه عامتم إنت مصري  هو فيلم 
تحية و  فريد الطرش :بطولةو   .كمال سليم :وسيناريو وإخراج .بديع خيري 

 .مديحة يسري و  كاريوكا

 قصة الفيلم

شاب ثرى الهى، يهوى الموسيقى والغناء، ويقضى معظم  فريد الطرش
وقته في اللهو مع النساء، ومحله المفضل صالة الغزالة الحمراء، حيث أقام 

 .)تحية كاريوكا(  عالقة مع الراقصة بهية شقشق

قتحام نافذة الشقة المجاورة، امغامرات فريد، يضطر للهرب و  ىحدإوفي 
ماري ) وزوجته فلة هانم  )عباس فارس (ليجد نفسه وسط التاجر بسيوني

 .(مديحة يسري  (وابنة أخته اليتيمة إلهام ( منيب

وادعى فريد أنه مصاب بداء السير أثناء النوم، واستدعوا له جارهم 
ذى نصحه بعدم الحركة، لعالج قدمه، وال( عبد الحليم مرسي) الدكتور متولي

 .ماذا وإال

قترح عليه بسيونى تقديم دروس في البيانو انه عاطل، فأوادعى فريد 
الذي عاد لمنزله  ِللهام بالجر، ونشأت عالقة عاطفية بين إلهام وفريد،

يطارده بمطالبات البنك ( فؤاد فهيم) الكبير، ليفاجأ بوكيله رشوان افندي
، والتى كانت منفصلة عن زوجها ةلكنه لم يهتم، وتوجه لمقابلة بهيه، و بديون

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
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جنيهات نفقة شهرية من أجل  6حه وتمن (دمحم كمال المصري ) بائع السجائر
 .صغير حميدوبنهما الاعنايته ب

 ا،يهيم بها عشقً  (بشارة واكيم) بينما كان التاجر الشامى غضبان العبسي
به بهية من أجل الهدايا التي يغمرها بها، وقد شاهدها في أحضان  وترحب

، غير (عبد الفتاح القصري ) فريد، فثار عليها ومعه حارسه مدبولى سبع الليل
ا، مما اضطر فريد نها بروفة للعمل الذي يقدمانه سوي  أمته فهأن بهية أ

 .عجب الجميع بغناءهأُ لدخول المسرح والغناء مع بهية، و 

العمل بالصالة  ) حسن كامل ( وطلب منه صاحب الصالة جميل دعبس
لزيارة بسيونى لهام، حضر غضبان إلكنه رفض، وأثناء تواجد فريد بمنزل 

 مام الجميع، فقام بسيونى بطرد فريد لنهأمر فريد أوكيله بمصر، وكشف 
يغنى ويمثل، ولكن إلهام حزمت حقيبتها لتلحق بفريد وتهرب معه، لكنها 
شاهدته يجلس مع النساء ويشرب الخمر، فقطعت عالقتها به وعادت 
 لمنزلها، وتفاقمت الحالة المادية بفريد واضطر للتنازل عن العزبة والفيال

  .وحتى السيارة لصالح ديون البنك
اء استيالء البنك على الموبيليا، وعلمت إلهام فحضرت لمواساته أثن

بالصحراء قد اشتراها  وراق ملكية أراض ٍ أيملك، وهو  وأهداها فريد آخر ما
ن بها مناجم تحتوى مواد كيميائية، واضطر فريد لقبول العمل أا جده، معتقدً 

 .لحمراء، لينصلح الحال بعض الشيءا بصالة الغزالة امغني  

، ةهام وجدها فرصة ِلبعاده عن بهيلوعندما علم الغضبان بحب فريد ِل 
لترقص  ةنصالح حاله، وحضرت بهياع بسيونى بقنأفساعده ليتزوجها بعد أن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
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، وتم طرد فريد للمرة ةن العريس هو فريد فأفسدت الجواز أفي الفرح، واكتشفت 
بالراقصة  ن الليل كسروا الصالة وكادوا يفتكوالثانية، ولكن الغضبان وسبع 

لهام إاء، وأمرها الغضبان بإصالح المور، فقابلت بهية لفعلتها الشنع
فريد قد أخرجت مواد  رضأن مناجم أ، ولكن إلهام اكتشفت واعتذرت لها

، وقام بسيونى بإعادة الوراق لفريد، الذي اا جد  ن فريد أصبح ثري  أكيميائية، و 
   .رفض استرداد هديته، فوافق بسيونى على زواجه من إلهام

 : فريق العمل

  .كمال سليم : راجإخ

 .بديع خيري  -  كمال سليم - يوسف وهبي: تأليف
 )جبرائيل تلحمي)أفالم النيل   :إنتاج

 : الممثلون

 فريد الطرش  

 تحية كاريوكا  
  مديحة يسري  

 فتحية أحمد  

  ماري منيب 
 بشارة واكيم  

 عباس فارس 

  دمحم كمال المصري 

 حسن فايق  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
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 دابن البل

 
 .1942  من إنتاج عام مصري  فيلم 

 : قصة الفيلم

الذي يطمع في " عزمى بك"على الزواج من " فتحية"يجبر المقاول ابنته 
احتمال حياة زوجها " فتحية"بينما يطمع اآلخر في ماله، ال تستطيع  ،مالها

ضج بالسهرات والمجون فيفشل الزواج لتعاني من أخت زوجها، التي ت
على المهندس " فتحية"وعشيقاته، تسوء أحوال عزمى بك المادية، تتعرف 

 .يةر الذي ضاعت ورشته في غارات اِلسكند" محمود"
يستطيع محمود أن يدير المصانع التي ورثتها عن والدها وقد كانت 

أموال زوجته، عندما يحس أنها تكاد معطلة، يتظاهر عزمى بأنه حريص على 
 .أن تضيع منه، تطلب فتحية الطالق، وبعد متاعب، تتزوج من محمود

 :الممثلون

 عزيزة أمير 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
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 محمود ذو الفقار 

 إستفان روستي 

 محمود المليجي 

 بشارة واكيم 

 دولت أبيض 

 زوزو شكيب 

 فردوس دمحم 

 محسن سرحان 

 دمحم توفيق 

 شهرزاد: 

وفيت في وتُ  1928 يناير 8 بالقاهرة في الحلمية الجديدة  شهر زادلدت وُ 
، اسم الشهرة شهر زاد واسمها الحقيقى 4696أبريل سنة  0القاهرة في 

ناء في بدأت الغ ،تلقت دراستها في مدرسة الحلمية(. شفيقة دمحم السيد)
ألحان رياض " ي الميعادجيت ف أول ما"بأغنية  9114اِلذاعة عام 

 .السنباطى

العشرة "وبريت سيد درويش أفي " ست الدار"لها دور كى طليمات ز سند أ
. م9120والذي قام ببطولته عبد الغنى السيد على المسرح عام " الطيبة

 .د رمزي تعلمت العزف على العود على يد زوجها عازف التشيللو محمو 

، "الهوى غدار"، "زينب"، "مسمار جحا"، "أمير االنتقام" شاركت في
ات بدأت في تقديم حفالت شهرية بمسارح يفي أوائل الستين". أمير الدهاء"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%AD%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%AD%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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" رة الطيبةالعش"حديقة الزبكية والجمهورية ودور السينما، فقدمت أوبريت 
 .ا ألف ليلة وليلة، ويا ليل يا عينوقدمت أيًض  ،بالوبرا لمدة ثالثة أشهر

 رمسيس نجيب : 

، بدأ حياته السينمائية مصرى  مخرج ومنتج سينمائي رمسيس نجيب
ستوديو أنتاج إومدير  رميأ ةعزيز  نتاج لشركةإكمساعد مخرج وعمل مدير 

لوان، من أعربية سكوب  افالمً أقدم  ن  ول م  أنتاج العالمي، نحاس وشركة اِل 
( زقاق المدق)، وفيلم لعبد الحليم حافظ (ةالخالي ةالوساد)عماله فيلم أشهر أ

 .(وإسالماه)، وفيلم  نجيب محفوظ للكاتب العالمى

 .ابنه المنتج مراد رمسيس نجيب

 .تزوجهاو  لبنى عبد العزيز فاكتش

فى مهرجان طهران  (الخيط الرفيع)حصل على شهادة تقدير عن فيلم 
 9101صل على جائزة تقديرية خاصة فى سنة وح 9109السينمائى سنة 

 دمحم كامل 

 عبد الحميد زكي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
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 سمالعريس اخلا
ج ، من إخرا 1942تم إنتاجه عام مصري  رومانسي كوميديم فيل هو

 بشارة واكيمو  عباس فارسو  حسين صدقيو  آسيا داغر بطولةو  جالل أحمد
 .محسن سرحانو  شفيق فؤادو 

 : قصة الفيلم

ا بهيرة هانم مبلًغا كبيرً  بعد غرق يوسف باشا الثري الكبير ترث زوجته
 ،يحاول الظفر بها ويطلب يديها أنظار طالب الثروات، كل   وتصبح محطَّ 

إلى عزبتها  تضيق ذرًعا وترحل. وبالخص رشيد وعزيز وحسنى وصفوت
سبة سوف تعود بعد شهر لتحتفل بعيد ميالدها، وفي تلك المناوتعدهم بأنها س

م أن يتحروا حقيقة تثق فيه وتعهد إلى بعض من   ،تعلن اسم عريسها المختار
 .كل عريس منهم

ومنهم  ،التقارير عن العرسان الربعة، منهم الغارق في الديون  يءتج
من الحفل  في الموعد كشفت لكل منهم عن حقيقته فخرجوا. الطائش والمزور

وتسافر إلى القصر هرًبا . والفراغ ةتسأم بهيرة حياة الوحد. أسوأ حالوهم في 
 .عجبت بهدعى أحمد أُ من نفسها وظروفها، وهناك تلتقى بشاب فقير يُ 

فقررت أن تتظاهر بالفقر لكى تتبين حقيقة عواطفه، وذلك بأن تجعل 
نها تكتشف أن الشاب خادمتها تقوم بدور السيدة، وتقوم هي بدور الخادمة لك

 .ى كى يحصل على الزوجة المناسبةأحبها لذاتها، وأنه أيًضا ثرى تخفَّ 

 :فريق العمل

 .أحمد جالل : تأليف وإخراج
 .(الغنيأحمد جالل دمحم عبد)واسمه بالكامل  1897 أغسطس 27 لد فيوُ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1897


  تاريخ السينما المصرية      
 

 

  (111)  

ودرس اللغات  ودار الهالل اللطائف المصورة عمل كاتًبا صحفي ا، في
فعمل بالترجمة وتأليف المسرحيات، حيث كان يجيد الفرنسية  ،الجنبية

تعرف على  ومن ثمَّ  ،كما عمل بالتمثيل واِلخراج ،واِلنجليزية والتركية وغيرها
 (.آسيا داغر ) الممثلة اللبنانية الصل

ن ثالثي ا مع آسيا وابنة كوَّ  (عندما تحب المرأة)م وأسندت إليه إخراج فيل
ن مع زوجته شركة وكوَّ  ،آسيا التي تزوجها وانفصل عن كوينيماري  أختها

ابن  أفالم جالل واستمر في العمل الصحفي، فأصدر مجلة كاريكاتورية باسم
ماري )ن م وله ابنٌ  1944 عام عام ستوديو جاللأ كما أسس الباشكاتب

ثم أصبح مخرًجا  (ابن النيل ) ل في فيلمالذي مثَّ  نادر جالل المخرج(  كويني
 .مشهوًرا

 )آسيا داغر(  لوتس فيلم : إنتاج

 :بطولة

 آسيا داغر  

 حسين صدقي  

 عباس فارس  
 فؤاد شفيق 

 بشارة واكيم  

 محسن سرحان 

 سميحة سميح  

 لطفية نظمي  
  ثريا فخري 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7_%D8%AA%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
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 ليلى حلمي 

 ميثريا حل:  
في  مغاغة لدت في مدينةبرعت في المونولوج والرقص والتمثيل، وُ 

عتبر أشهر فنانة مصرية قدمت فن تُ  .عائلة فنية، وهي من المنيا محافظة
المونولوج في مصر والعالم العربي، وتخصصت في أدائه إال  أن هذا لم 

 .الفن والموسيقى والرقص والتمثيليمنعها من ممارسة كل ألوان 
وحتى  9122تألقت في فن المونولوج واستمرت في أدائه من العام 

، "ديني عقلكإ"مونولوج، من أشهرها  666قرب من ت ما ي، وغنَّ 9100العام 
، كما وقفت على خشبة المسرح وقدمت العديد من "سيدي عيب يا"

 .(مع خالص تحياتي)، (لوكاندة الفردوس)المسرحيات منها 
حياة )في فيلم  9126بدأت ثريا حلمي مشوارها السينمائي في عام 

لو كنت  ( ،(ا تزوجتأخيرً ) ومن بينها فيلم ،حيث توالت أفالمها( الظالم
بائعة  )،(من الجاني) ،(عريس الهنا (،(نداء الدم )،(العريس الخامس) ،(غني

 ،(ليلة الجمعة )،(القرش البيض) ،(ليلة الحظ) ،(السوق السوداء) ،(الخبز
 (.كازينو اللطافة)

 .اعامً  06عن عمر  1994 أغسطس 9 يومتوفيت في 

 روحية خالد 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88_%D9%83%D9%86%D8%AA_%D8%BA%D9%86%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88_%D9%83%D9%86%D8%AA_%D8%BA%D9%86%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88_%D9%83%D9%86%D8%AA_%D8%BA%D9%86%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88_%D9%83%D9%86%D8%AA_%D8%BA%D9%86%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
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 عايدة
د أحم:  إخراج، سيناريو و 1942  تم إنتاجه عام مصري  موسيقي هو فيلم

فتحية  :شارك في الغناء .(أوبرا عايدة) عن عبد الوارث عسر وقصة .بدرخان
 ،سليمان نجيب ،حمودة إبراهيم ،م كلثومأ: تمثيل. أحمد، عبد الغني السيد

 .عباس فارس

 قصة الفيلم

ابنة المدارس الريفية تهوى الموسيقى والغناء والدها دمحم  (أم كلثوم(عايدة
وشقيقه  (عباس فارس) عزبة أمين باشا ناظر (عبد الوارث عسر) أفندي

سامية ) في سن عايدة هى ثريا ةوللباشا ابن )سليمان نجيب( سليمان بك
لنه  ؛ن يكمل تعليمهأالذى ال يريد  (إبراهيم حمودة( وابن هو سامي( فهمي

رض أن يدخل مدرسة الزراعة لرعاية أولكن الباشا يريده  ،هوى الموسيقىي
 .ةسر ال

وكانت عايدة سببًا في دفع  ،جمع حب الموسيقى بين عايدة وسامي
دعى أبو سويلم رجل شقى يُ  ةوكان بالعزب ،سامي لاللتحاق بكلية اآلداب

لقتل دمحم أبو سويلم  شية ويقاومه دمحم أفندي مما يدعويسرق المحصول والما
ويتعهد الباشا برعاية عايدة لرد  ،أفندي يوم حصول عايدة على البكالوريا

 .ل دمحم أفندي الذى مات في خدمتهجمي
وتلتحق عايدة بمعهد الموسيقى بمساعدة سليمان بك وترعاها بالمعهد 

وتقضى . الباشالصلتها ب) ماري منيب (والضابطة) نجمة إبراهيم( الناظرة
في  )آمال زايد ( ات وتشترك مع طالبة المعهدوشقاوة بن ةا مرحوقاتً أعايدة 

 .العربية ةمدرس اللغ( محمود رضا)نع المقالب في الشيخ عبد الموجود ُص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
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رح سامي لعايدة بحبه ويطلب وفي حفل عيد ميالد ثريا ابنة الباشا يص
ستغالل عطفه عليها واِليقاع اويعترض الباشا ويتهم عايدة ب ،منها الزواج

ن تدخل المعهد أتطلب من الباشا  عايدة لن   مما يدعو ،بنه في شباكهااب
 .مطلقاً  ةوال تأتى للعزب ةداخلي

 وفي نفس الحفل يقوم سليمان بك بتوريط الباشا في زواج ابنته ثريا من
ويقدم . حيث كان الباشا رافضاً ( عبد الرحمن حمدى)الدكتور عبد السالم 

 ،باالشتراك مع طلبة كلية اآلداب (أوبرا عايدة)المعهد في حفل التخرج 
 .مين باشاأويحضر الوزير الحفل وبجواره 

للوزير وهم سامي  وفي نهاية الحفل يقدم سليمان بك أبطال الوبرا
ويتورط الباشا  ،ور حفل زفاف عايدة وساميالوزير لحض ويدعو ،وعايدة

  .امرغمً  ةضطر للموافقويُ  ةالثاني ةللمر 

 :فريق العمل

 .أحمد بدرخان : إخراج
 .)رسيناريو وحوا( فتوح نشاطي - عبد الوارث عسر:تأليف
 .أفالم الشرق   :إنتاج

 :الممثلون 

 أم كلثوم  

 إبراهيم حمودة 
 سليمان نجيب 

 عباس فارس  

 عبد الوارث عسر 

 نجمة إبراهيم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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 ماري منيب 

 آمال زايد 

 حسن كامل 

 سامية فهمي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 6399أفالم عام 
 يمالطريق املستق

: وسيناريور ، قصة وحوا1943  تم إنتاجه عام مصري  درامي هو فيلم
، فاطمة رشدي ،يوسف وهبي:  بطولة  .توجو مزراحي :إخراج .يوسف وهبي

 .بشارة واكيم ،أمينة رزق 

 : قصة الفيلم

يعيش حياة  ،مدير البنك الوطنى المصرى ) يوسف وهبي (وسف فهميي
ه ئوأبنا) أمينة رزق  (االستقامة في عمله وفي منزله مع زوجته أمينة

رأيه  لن الرجل في ة؛فصل موظف من البنك لعالقته براقصقام ب. الصغار
 .لك نفسه ويحافظ على سمعته وشرفهيجب أن يم

( فاطمة رشدي) ثريا رشدي ةضع القدر في طريقه المغنية الشابوو 
ير ه تتغئوبدأت معاملته لزوجته وأبنا ،فجذبته ومال إليها وعرف طريق اللهو

 .بين المغنية ولكنها تكتمت المربينه و  ةوالحظت زوجته العالقة المشبوه
عشيقها ( فان روستييإست) ثريا في النصب عليه بمساعدة إبراهيموبدأت 

 ،وسحب يوسف كل أمواله من البنك (دمحم الديب) ها وفريدو عى أنه أخالذي تدَّ 
نصحت أمينة أن  ةالداد (فردوس دمحم) م عبدهأرضه ورهن بيته ولكن أثم باع 
رفضت أن تفضح زوجها  ولكنها ،صحاب البنك بأمر زوجهاأشوات اتبلغ الب

 .ودافعت عنه
فوافقت ثريا على  ،قامت أمينة بمقابلة ثريا وترجتها أن تترك لها وزوجها

ل يوسف في قرر مجلس إدارة البنك إرسا. فلسأاالبتعاد لنها علمت أنه قد 
ة فهرب بالذهب مع ثريا وبقي ،من الذهب ةلتوصيل كميإلى سوريا  ةمهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1943
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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حملة بالذهب المُ  ةحادث للسيار  ةعصابتها وفي بيروت دبرت العصاب
 .ا مع الذهبوظن الجميع أن يوسف مات غرقً  ،سقطوها في البحرأو 

ا منهم منحوه ا وكرمً الذهب من يوسف وتركته مفلسً  ةسرقت العصاب
دمن شرب الخمر فشغلوه أن ولكنه فشل بعد أ ،في حسابات المسرح عمالً 

 .ا يكنس ويمسح البالطمرماطونً 
فية لحديث بين إبراهيم وثريا علم منه أنه وفي أحد اليام استمع خُ 

ا ولم   ،مرون على سرقة الذهب فقام بخنق ثريا حتى ماتتآوهم المت ،عشيقها
غرب  ةوعند القنطر  ة،ا في قطار بضاعهاربً  قاومه إبراهيم قتله هو اآلخر وفرَّ 

 .تم ضبطه وترحيله للقاهرة
ولكنه استطاع الهرب واتجه إلى بيته وقابل أمينة وطلب منها العفو وتم 

وأشار إلى أمينة أن تنكر معرفتها به وحاول  ،القبض عليه في حديقة المنزل
بناءها فأطلق البوليس النار عليه ومات ولم تخبر أمينة أ ،الهرب مرة أخرى 

ا أثناء مهمة وتركتهم يعتقدون أن أباهم الشريف قد مات غرقً  ،بما حدث
 .بعمله ةخاص

 فريق العمل

. زراحيتوجو م :قصة وحوار  .يوسف وهبي :تأليف .توجو مزراحي : إخراج
 .شركة الفالم المصرية  :إنتاج

 :الممثلون

 بشارة واكيم رزق  أمينة فاطمة رشدي يوسف وهبي
 زكي إبراهيم عبد العليم خطاب  محمود المليجي

 فردوس دمحم  فان روستييإست  منسي فهمي
 .دمحم الديب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 من السماء حب

دمحم  :وسيناريو ، قصة وحوار1943  عامتم إنتاجه  ،مصري  هو فيلم 
 .نجاة علي ،دمحم أمين :بطولة .عبد الفتاح حسن :إخراج .كامل حسن

 : قصة الفيلم

، التقيا كبارً اقتهما اليام و ا صغارًا وفرَّ مجدي وسامية طفالن جيران، تحابَّ 
ا خارج مهندس زراعي في دائرة الباشبعد أن عاد من ال )دمحم أمين( مجدي

قعدة على كرسي متحرك ِلصابتها المُ ( نجاة علي) عم سامية( فؤاد شفيق)
ما صغيرة ابنة الباشا كانت تكيد له (إلهام حسين( بالشلل في ساقيها، وعلية

 .ومازالت في غيها كبيرة
علم مجدي بشلل سامية ولكنه لم يهتم وتقدم للباشا يطلب يد سامية 

ذي يربط مصيره من مجدي ال ةوشهام الً ب  ب الباشا ورأى ذلك نُ حبيبته، ورحَّ 
رتباط لنها تحب مجدي وال قعدة، ولكن سامية رفضت هذا اال بسامية المُ 

 .هي أفضل منها لة، وأنه يستحق من  يربط مصيره بمشلو  ترضى له أن  
تفقت مع انة عمها سامية بخطف مجدي منها، فأرادت علية أن تكيد الب

على مؤامرة تؤدي لزواجها من مجدي، ( دمحم توفيق) ابن خالتها شريف
دعى شريف أنه خطيب سامية، وعندما ظهر الضيق على مجدي اوبالفعل 

بها له وتزوجها وهو دعوه إلى حفل صاخب وشرب فيه كثيرًا وأخبرته علية بح
 .غير وعيه في

ا من مجدي لتكيدها، قام ثم قامت علية بإبالغ سامية بخبر زواجه
العائد ) حسين رياض( تصال بصديقه الدكتور إسماعيل حسنمجدي باال 

وطلب منه أن يفحص  ،ج والمتخصص في عالج حديث للشللمن الخار  احديثً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1943
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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سامية ويعالجها، وقام الدكتور إسماعيل بعالج سامية في مستشفاه حتى 
، ولكنه تعلق بها وتقدم لخطبتها من عمها الباشا، ورحبت افيت تمامً شُ 

 .ل شفائهاسامية بخطبة الدكتور إسماعيل التي تدين له بفض
لية، وحدث خصام بينهما تدخلت فيه تنبه مجدي لمؤامرة شريف وع

عمها علية، كانت علية في لهوها بين مجدي وابنة  سامية لتصلح ما
مما دعا سامية للتدخل  ،ستهتارها مع ابن خالتها شريف في عالقة آثمةاو 

ة ِلبعاد شريف عنها، ولكن علية حاولت أن تجر الدكتور إسماعيل إلى عالق
 .معها ولكنه صدها

فقام بطرد شريف من المنزل، ولكنهم  ة،ة العالقة الشاذعلم الباشا بقص
ها كاملة مع لم يرتدعوا، سافر مجدي في مهمة عمل وأخذت علية حريت

بلغوا مجدي بعالقتها اآلثمة مع شريف، فأتى يُ  ن، لن  يشريف مما دعا الخادم
نقالبها رعة جنونية مما أدى ال فقاد سيارته بس ،نتقام منهماا وأراد اال مسرعً 

 .مى وبعض الكسور وقام بطالق عليةصيب بالعأُ و 
 ،ودخل مستشفى الدكتور صديقه إسماعيل الذي أشرف على عالجه

فتنازل عن  ،بين مجدي وخطيبته سامية والحظ أن هناك عاطفة جياشة ما
وتزوج من  ،اي تمامً في مجدحبه وخطيبته سامية لصالح صديقه مجدي، وشُ 

 .سامية وتزوجت علية من شريف
 العملفريق 

 .عبد الفتاح حسن :إخراج
ول من مؤسسي ل رعيل االأحد  ،سينمائي مصري روائي مؤلف و مخرج 

 أبد ،9166يل ثج من معهد التمتخرَّ  9196مواليد عام ، السينما في مصر
 ،ل للمسرح والسينماثَّ وم 9166دارة مسرح رمسيس عام إحياتة الفنية في 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
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لماني كمساعد للمخرج ال  هوعمل في ،9160التحق باستديو مصر عام 
حب من )9160عام  حواراريو و وسين قصة (خيرلالحل ا)م ليفريتر كرامب ف

دت أزمة قلبية بأصيب أُ  .ناريو عن قصة وحوار دمحم كامل حسنيالس (السماء
 شمالة أبوباسل فايز  :الكاتب .هوفات ىلإ

 )سيناريو( عبد الفتاح حسن - )قصة وحوار( دمحم كامل حسن :تأليف

 ندريه فينيوأ : إنتاج
 :بطولة

 دمحم أمين  

 نجاة علي  

شهرتها نجاة 1993 ديسمبر 40 –  9196مارس 23 نجية علي صيام
 40وفيت في ، وتُ 9196سنة  الدقهلية بمحافظة فارسكور لدت فيعلي، وُ 
 .9116ديسمبر 

ن ، 9166نة وف ي أبوها سعندما تُ . ابتدأت حياتها الفن ية صغيرة الس 
 .فك رت في احتراف الغناء

يف، . اكتشفها شاعر الغاني حسين حلمي المانسترلي أحضرها من الر 
دتها شركة أوديون، واشتُ   ىاشتركت في أول حفلة عل .هرت كمطربةوتعه 

اشتركت في حفل افتتاح اِلذاعة المصرية  .9141مسرح الزبكية في سنة 
 .دمحم عبد الوهاب ، والموسيقارأم كلثوم مع كوكب الشرق الست 9162سنة 

o  هي أول أغنية تسجلها لإلذاعة( سر السعادة)أغنية. 

o داود حسنى تتلمذت على يد. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
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o كان وقتها مجرد عازف عود في ، رياض السنباطي فتاكتش
 .فرقتها

o  من الشرائط في  ايرً بك اسطوانة، وعددً أ 16سجلت حوالي
 .اِلذاعة

o بعد اعتزالها الغناء في اِلذاعة في  اِلسكندرية نجاة في عاشت
 .أوائل الخمسينيات

o  ُدعى الطوبجى، ولها منه تزوجت من ضابط كبير بالجيش ي
 .دوحولد اسمه مم

 فؤاد شفيق 

 دمحم توفيق  

 إلهام حسين 

 حسين رياض  

 أمينة شريف 

 السيد بدير 

كاتب ومخرج  (1986 أغسطس  66 - 9191 يناير  11) يد بديرالس
 .مصري  ومسرحي

، كانت أول مصر محافظة الشرقية ،و شقوق مركز كفر صقرلد في أبوُ 
في العام  (السوق السوداء)م ث 1944 عام (وحيدة)أعماله في السينما فيلم 

 (.النائب العام)و (الماضي المجهول) التالي ثم

وتتالت بعد ذلك أعماله، إال أن شهرته الحقيقية تحققت عند قيامه بدور 
من الفالم التي كتبها و  ،الرحيم كبير الرحمية قبلي عبد الموجود ابن عبد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)


             تاريخ السينما المصرية                                       
 

    
 

 (135)  

بياعة )و (حميدو)لحسن اِلمام، ثم تتالت بعد ذلك كتاباته فقدم  (حكم القوي )
رصيف نمرة )و (شباب امرأة)و (فتوات الحسينية)و (اجعلوني مجرمً )و (الخبز

1) 

م مجموعة من الفالم من أشهرها اِلخراج فقدَّ  ىل إلتحوَّ 1957 وفي عام 
 (الزوجة العذراء)و (كهرمانة)قدم  1958 وفي عام ،(ليلة رهيبة)و (المجد)
 .(غلطة حبيبي)و

 نصف)ثم  (ةعاشت مهج)و (أم رتيبة ) قام بإخراج فيلم 1959 عامفي 
أرملة في ليلة )كان آخر أفالمه كمخرج . (حب وخيانة)و 1961 عام (عذراء

وكان آخر  ،واستمر بعد ذلك في الكتابة للسينما،  1974 في عام (الزفاف
 . 1982  في عام (السلخانة)ه ككاتب هو فيلم أفالم

 إسماعيل ياسين: 

، في بدايات الثالثينيات لكي القاهرة ىلد في محافظة السويس وانتقل إلوُ 
يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إال أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح 

ا من نجوم الصفات التي جعلت منه نجمً  إسماعيلُ  في الغناء، وقد امتلك
 .وممثل مونولوجست نه مطرب وإحيث  ،االستعراض

- 1935 وظل أحد رواد هذا الفن على امتداد عشر سنوات من عام
فالم أنتجت أُ ن أسمه بعد انتجت له أفالم بثم عمل بالسينما وأُ  1945 

 .ليلى مراد سماب

إسماعيل ياسين ) ،(إسماعيل ياسين في متحف الشمع)ومن هذه الفالم 
إسماعيل ياسين بوليس ) ،(إسماعيل ياسين في الجيش)، (يقابل ريا وسكينة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A9_5_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A9_5_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A9_5_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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، (إسماعيل ياسين في البحرية)، (إسماعيل ياسين في الطيران)، (حربي
 إلخ..( ماعيل ياسين في مستشفى المجانينإس)

م، وهو االبن الوحيد  9194سبتمبر عام  91لد إسماعيل ياسين في وُ 
هو وفيت والدته و ، وتُ السويس لصائغ ميسور الحال في شارع عباس بمدينة

 .يافعاً  ال يزال طفالً 

التحق إسماعيل بأحد الكتاتيب، ثم تابع في مدرسة ابتدائية حتى الصف 
عندما أفلس محل الصاغة الخاص بوالده نتيجة لسوء . الرابع االبتدائي

ا ثم دخل والده السجن لتراكم الديون عليه، اضطر الفتى للعمل مناديً  ،إنفاقه
. غرهيتحمل مسؤولية نفسه منذ ص   عليه أن  أمام محل لبيع القمشة، فقد كان 

ا للسيارات ا من بطش زوجة أبيه ليعمل مناديً ثم اضطر إلى هجر المنزل خوفً 
 .بالسويس بأحد المواقف

ويرددها  دمحم عبد الوهاب لموسيقاركان إسماعيل ياسين يعشق أغنيات ا
 .ا لها منافسً منذ نعومة أظافره، ويحلم بأن يكون مطربً 

 ،اتيفي بداية الثالثين القاهرة ا اتجه إلىامً ع 90عندما بلغ من العمر 
وأقام بالفنادق الصغيرة  ،ا في أحد المقاهي بشارع دمحم علىحيث عمل صبي  

ات ، والتي كانت أشهر راقص"نوسة"ثم التحق بالعمل مع السطى  ،الشعبية
يكفيه من المال تركها ليعمل  ولنه لم يجد ما ،الفراح الشعبية في ذلك الوقت

 .في مكتب أحد المحامين للبحث عن لقمة العيش أوالً  وكيالً 

فذهب إلى بديعة  ،ثم عاد يفكر مرة ثانية في تحقيق حلمه الفني
وشريك رحلة كفاحه مصابني، بعد أن اكتشفه توأمه الفني وصديق عمره 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 امعه ثنائي  ن والذي كوَّ  ،أبو السعود اِلبياري  الفنية المؤلف الكوميدي الكبير
له في ملهى بديعة مصابني ثم في السينما  اوكان شريكً  ،اشهيرً  افني  

وبالفعل  ،والمسرح، وهو الذي رشحه لبديعة مصابني لتقوم بتعيينه بفرقتها
 .انضم إلى فرقتها ليلقي المونولوجات في ملهى بديعة مصابني

، وظل عشر سنوات المونولوج استطاع إسماعيل يس أن ينجح في فن
 المونولوجي متألقا في هذا المجال حتى أصبح يلق 9121 -9161من عام 

أجر التأليف  الواحد شامالً  المونولوج في اِلذاعة نظير أربعة جنيهات عن
 .أبو السعود اِلبياري  توأمه الفني افه دائمً والتلحين، والذي كان يقوم بتألي

 فؤاد الجزايرلى ، عندما اختارهالسينما كان بداية دخوله 9161وفى عام 
وقدم العديد من الفالم لعب فيها الدور (. خلف الحبايب)ليشترك في فيلم 

نور الدين )و( علي بابا والربعين حرامي)الثاني من أشهرها في تلك الفترة 
 900م إسماعيل ياسين أكثر من وقد قد (.القلب له واحد)و( والبحارة الثالثة

 .في حياته افيلمً 

 : البطولة مطلقة

 أنور وجدي جذبت موهبة إسماعيل ياسين انتباه 9122في عام 
أول بطولة مطلقة  9121أنتج له عام به في معظم أفالمه، ثم  فاستعان

 .ماجدة أمام الوجه الجديد( الناصح) فيلم في

ا لشباك التذاكر تتهافت عليه الجماهير، أن يكون نجمً  استطاع ياسين
ا في العام فيلمً  90ل عصره الذهبي، حيث مث   12و 16و 14وكانت أعوام 

 .الواحد، وهو رقم لم يستطع أن يحققه أي فنان آخر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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وعلى الرغم من أن إسماعيل ياسين لم يكن يتمتع بالوسامة والجمال، 
اك في ذلك الوقت، فإنه استطاع أن وهي الصفات المعتادة في نجوم الشب

يجذب إليه الجماهير عندما كان يسخر من شكله وكبر فمـه في معظم 
ا، مما ا بارزً وهكذا استطاع أن يقفز للصفوف الولى وأن يحجز مكانً . أعماله

دفع المنتجين إلى التعاقد معه على أفالم جديدة ليصبح البطل الوحيد الذي 
 .وصل للقمةتقترن الفالم باسمه حتى 

الكوميدي المصري  المسرح ساهم في صياغة تاريخ 9112وفي عام 
ن فرقة تحمل اسمه بشراكة توأمه الفني وشريك مشواره الفني المؤلف وكوَّ 

حتى  اعامً  94 ى، وظلت هذه الفرقة تعمل على مدالسعود اِلبياري  يأب الكبير
وكانت  ،بشكل شبه يومي مسرحية 16 ىقدم خاللها ما يزيد عل 9100

 .السعود اِلبياري  يأب جميعها من تأليف

 : سلسلة أفالم باسمه

مع  أبو السعود اِلبياري  ن هو وتوأمه الفنيكوَّ  9111داية من عام ب
 السينما المصرية من أهم الثالثيات في تاريخ اثالثي   فطين عبد الوهاب المخرج

في أفالم  افقد عملوا معً  ،أيضاً  السعود اِلبياري  يأب وتاريخ إسماعيل ياسين و
 .عديدة

من الفالم التي قدمها نجم الكوميديا كان وراءها % 66ذكر أن يُ و 
، وكانت تحمل أغلبها اسم إسماعيل ياسين، حيث فطين عبد الوهاب المخرج

 .ليلى مراد نتجت له الفالم باسمه بعدأُ 
إسماعيل ياسين ) ،(إسماعيل ياسين في متحف الشمع)ومن هذه الفالم 

إسماعيل ياسين في ) ،(إسماعيل ياسين في الجيش) ،(يقابل ريا وسكينة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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، (إسماعيل ياسين في البحرية) ،(إسماعيل ياسين في الطيران) ،(البوليس
 ،(طرزانإسماعيل ياسين )، (إسماعيل ياسين في مستشفي المجانين)
 .السعود اِلبياري  بيأ والتي كان معظمها من تأليف ،(عيل ياسين للبيعإسما)

الشهير بالشاويش  رياض القصبجى زمه في هذه الفالم الممثلوال 
محطة هامة في تاريخ  -وال تزال إلى اآلن  –عطية، حيث كانت مشاهدهما 

والتي يستمتع بها الجمهور حتى اآلن بسبب المفارقات العجيبة  ،وميدياالك
كما شاركهما  ،ها لبعضهما البعضنوالمواقف الطبيعية والمقالب التي يدبرا

 .التمثيل في بعض هذه الفالم عبد السالم النابلسي

ا ما بين عامي فيلمً  46بإسماعيل ياسين في حوالي  ةالتقت شادي
وكان أول لقاء  ،في العام الواحدأفالم  6ال يقل عن بمعدل  9112و 9121

( المالليم ةصاحب)أخرى في فيلم  ةثم التقيا مر ( كالم الناس)فيلم  بينهما في
مما جعل المنتجين والمخرجين يجمعون  ،ا أكبر الثروكان لنجاحهما معً 

حتى ولو لم يكن ،  شادية في أفالم فكان ِلسماعيل ياسين دور بارز. بينهما
 .هو البطل الرئيسي للفيلم

( حماتي قنبلة ذرية) و (في الهوا سوا ) ومن الفالم التي جمعتهم
ويعتبر فيلم ( الحقونى بالمأذون )و( الظلم حرام)و( مغامرات إسماعيل يس)و
باالشتراك  9112آخر فيلم جمع بينهما عام ( الستات ما يعرفوش يكدبوا)

 .زينات صدقي و شكري سرحان مع

فقد قضى مدة  ،ل إسماعيل يس مع الكثير من الممثلين والمطربينمثَّ 
البطل حتى واتته الفرصة فأصبح بطاًل  طويلة في دور الرجل الثاني أو مساند  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7_%D8%B3%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7_%D8%B3%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A_%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
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وقد شاركه في أكثر هذه  ،وقام ببطولة الكثير من الفالم إلتي تبدأ باسمه
الفتاح عبد ،حسن فايق ،زينات صدقى ،رياض القصبجى) الفالم أصدقاء عمره

 .(عبد السالم النابلسي ،القصرى 

سواء في أفالم قام ببطولتها أو قدم  ،نسىوِلسماعيل يس مشاهد ال تُ 
دمحم  قدم مع 1950 لحلمي رفلة (امااآلنسة م)ها فيلم فيالدور الثاني 

أو المحاكاة الكاريكاتورية « البيرلسك»ا لفن ا بديعً نموذجً  صباح و زي فو 
« أبطال الغرام»الساخرة لمشاهد شهيرة، وكان هذا في االسكتش عنوانه 

نطونيو وكليوباترا، أ»، «قيس وليلى« »كالسيكية»مواقف ويتضمن ثالثة 
 .«روميو وجولييت»

، قدم إسماعيل ياسين 9116عام  أنور وجدي الذي أخرجه( دهب)وفي 
 «المعكرونة «لا من فن البانتوميم، عندما يندمج في أكا صامتً مشهدً 

وفي الفيلم نفسه قدم مع الطفلة . الوهمية، وشرب الشوربة التي ال وجود لها
خلفها، في هذا  ضاف إلى الثروة الهائلة التيفيروز عدة استعراضات غنائية تُ 

 .المجال

الذي يكتسب قيمة فريدة  1954 لفطين عبد الوهاب ) اآلنسة حنفي (فيلم
صر على حقه في الهيمنة المُ « الشرقي»سواء بكشفه عن خصائص الرجل 

ـ أو بكشفه يتحول إلى اآلنسة حنفي  على المرأة ـ إسماعيل ياسين قبل أن  
 ـ إسماعيل بعد تحوله إلى آنسة ـ عن إصرار المرأة على انتزاع حقوقها

ا في خصوًص « الكاريكاتوري »وبلمسات إسماعيل ياسين الساحرة وبأدائه 
 .ا على إثارة الضحك حتى اآلنمشاهد الحمل والوالدة، ما زال الفيلم قادرً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%B1%D9%81%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%B1%D9%81%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%B3%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%B3%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
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بعدد كبير من  أبو السعود اِلبياري  وقد استعان إسماعيل ياسين وشريكه
دمحم  ،السيد بدير : المخرجين المرموقين في إخراج مسرحياتهم منهم

كما عمل في مسرح إسماعيل  . نور الدمرداش ،عبد المنعم مدبولي ،توفيق
شكري  ،عبد الوارث عسر : ياسين نخبة كبيرة من كبار النجوم أمثال

 .وغيرهم تحية كاريوكا ،سناء جميل ،سرحان

ولكن أحد  ،جلت جميعها للتليفزيون مسرحية سُ  06وقد قدم للمسرح 
ا، إال فصلين من ري أخطأ وقام بمسحها جميع  الموظفين بالتليفزيون المص

هناك وفصل واحد من مسرحية أخرى، وإن كان  (كل الرجالة كده)مسرحية 
 .يرى أن ذلك المسح تم بشكل متعمد من  

 : النهاية

رغم هذا النجاح الساحق الذي حققه إسماعيل ياسين، خصوصًا فترة 
 .د الخير من حياتهالخمسينيات، إال أن مسيرته الفنية تعثرت في العق

ا؛ فبعد انحسار الضواء عن إسماعيل يس تدريجي   9109فقد شهد عام 
زوج )كان يقدم أكثر من عشرة أفالم في العام الواحد قدم فلمين فقط هما  أن  

الفرسان )و( ملك البترول)وفي العام الذي يليه قدم ( الترجمان)و( باِليجار
 ى لم يقدم سو  9101إلى  9106رة من تثم في الف( انسى الدنيا)و( الثالثة

 (.العقل والمال)و( المجانين في نعيم)لمين هما يف

 :ن انحسار الضواء عنه يرجع إلىإويقال 

o ة تحول وابتعاده عن الساحة الفنية في مرحل (القلب) مرض أصابه
 .على الساحة الفنية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
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o  تدخل الدولة في اِلنتاج الفني في فترة الستينيات وإنشاء مسرح
 .التليفزيون 

o السعود االبياري في تأليف  يماده شبه الكلي على صديق عمره أباعت
على )مما جعله يكرر نفسه في السينما والمسرح  ،جميع أعماله

 .(ريجازوج باِل)و (المليونير)سبيل المثال فيلم 

o  والذي كان يجذب  ،عماله الخيرةأابتعاده عن تقديم المونولوج في
 .الجمهور إلى فنه

نه لم يكن من المقربين من المسؤولين في الحكومة، فقد فوجيء ل 
جز ا بالديون وحُ وأصبح بين عشية وضحاها مطاردً  ،بتراكم الضرائب عليه

ويخرج من رحلة كفاحه  لتباع أمام عينه ،على العمارة التي بناها بكفاح عمره
 .9100ة عام فرقته المسرحي فاضطر إلى حل   ،الطويلة خالي الوفاض

، (فرسان الغرام)وعمل في بعض الفالم القصيرة منها  لبنان ثم سافر إلى
وعمل مرة أخرى كمطرب ( عصابة النساء)و، (الغرباء لقاء)، و(كرم الهوى )و

وعمل في أدوار صغيرة ال  ،اا كسيرً محطمً  مصر ثم عاد إلى ،للمنولوج كما بدأ
 .ولم يرحمه أحد أو يقدره أحد ،تتناسب مع ما قدمه من تاريخ حافل

 42في  ةيفكر في تكريمه فقد وافته المني نما كان الرئيس الساداتوبي
إثر أزمة قلبية حادة قبل أن يستكمل تمثيل دوره الخير  9104مايو 

المضحك )بـ ولذلك كان يسمى  ،نور الشريف والصغير في فيلم بطولة
ا إال أنه كان يعيش حزينً  ةحكومض ةفالمه كوميديأفرغم أن أكثر ( الحزين

 .يام عمرهأوخاصة آخر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
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قامت جوجل الشرق الوسط وشمال أفريقيا  4699سبتمبر  91في 
ِلسماعيل ياسين في شعارها في مواقع جوجل في  خربشة جوجل بوضع

الخربشة تمثل . لميالده 11ـ البلدان ذات النطاقات العربية بمناسبة الذكرى ال
 .إسماعيل ياسين وهو يقوم بثالثة أدوار

حتى  السينما العربية ات في تاريخوحققت أعلى اِليراد ةفالمه ناجحأ
                                                                                                                                               ةالتذكر  ةوقيم ،كان في وقته وعدد دور العرضساللعدد  ةوذلك نسب ،اليوم

ا وقت حروب الكثيرة التي كانت تعاني وأيًض  ة،يامها كانت رخيصأالسينمائية 
 . 06إلى  28من  ةزمانيالفترة المنها مصر في 

 ىهي المادة المفضلة لد" بيض وأسودأ"الت أفالمه العديدة القديمة وال ز 
لنه استطاع أن يرسم  ؛العالم العربي و مصر قطاع عريض من الجمهور في

 .ر بفضل ملكاته ومواهبه المنفردةشفاه الجماهي ىالبسمة عل

وساهم إسماعيل ياسين في صياغة تاريخ المسرح الكوميدي المصري 
ا من عامً  94 ىدم ىوظلت هذه الفرقة تعمل عل ،ن فرقة تحمل اسمهوكوَّ 
خمسين مسرحية بشكل  ىيزيد عل قدم خاللها ما 1966 حتى عام 1954 عام

 .شبه يومي

 : حياته الشخصية

ولد واحد هو المخرج مرات، ولم ينجب غير  6تزوج إسماعيل ياسين 
 .السيدة فوزية من زوجته الخيرة ياسين إسماعيل ياسين الراحل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
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 ماجدة
: طولةب . أحمد جالل :إخراج . 1943 إنتاجه عام تم مصري  هو فيلم

 .محسن سرحانو  عباس فارسو  كويني ماري 

 : قصة الفيلم

يعمل والد الفتاة الحسناء ماجدة لدى أحد الثرياء موظًفا، يجبر ابنته 
على الزواج من هذا الثرى الذى يحبها فتضطر إلى ذلك ويتم زواجهما بالفعل، 

تتصور هذا الرجل زوًجا تعيش معه، فتهرب في   أن ماجدة ال تستطيع أن  إال
 .تركه ويقرر الزوج االنتقام منهاليلة الزفاف وت

ويساعده  ،يدبر هذا الرجل حادًثا يجعل الجميع يتوهم أنه مات على إثره
صديقه في إشاعة موته بين الجميع، بينما يسافر هو بثروته خارج البالد 

من العمل؛ المر الذى يجعل الب يطرد " ماجدة"اله بطرد والد ويوكل أحد رج
 .ماجدة من بيته عندما تلجأ إليه ابنته

وماجدة ال  ،تلتقى ماجدة بسيدة تخفف عنه آالمها وتدعوها إلى بيتها
تعلم أنه بيت للدعارة تديره هذه المرأة، وذات ليلة يداهم البوليس هذا المنزل 

وكذلك ماجدة التى انتابها الذهول وتدخل  ،هفي فيتم القبض على كل من  
السجن بتهمة الدعارة، تخرج من السجن بعد قضاء المدة وال تجد طريًقا إال 

 .كمغنية في ملهى ليلىالعمل 

. يعود الزوج من الخارج ويتقصى أحوال ماجدة ويعلم ما وصل إليه حالها
يحاول أن  يتنكر الزوج ويحاول التقرب من ماجدة التى لم تتعرف عليه،

يجعلها تتعلق به ويعذبها، لكن حبه القديم لها طغى عليه فيعترف لها بكل ما 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1943
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86


             تاريخ السينما المصرية                                       
 

    
 

 (115)  

ويعودان إلى  ،فيغفر لها ما كان ،ب هى منه الصفح والعفولحدث وتط
  .بعضهما

 :فريق العمل

 أحمد جالل : إخراج وتأليف

 أفالم جالل  :إنتاج

 :بطولة

 ماري كويني  

 عباس فارس 

 محسن سرحان 

 سعاد دمحم 

من أب  9140عام  بيروت في تلة الخياط لدت سعاد دمحم المصري فيوُ 
 .يةم لبنانأومن  محافظة اسيوط مصري هاجر من بلدته أبو تيج في

وكان زواجها الول من مكتشفها الديب الصحافي  ،تزوجت ثالث مرات
وأنجبت منه ستة أبنــاء وبنات ثم  ،سنة 91ودام زواجها منه  ،دمحم علي فتوح

زقت مـنه انفصال، وتزوجت بعد ذلك من المهندس المصري دمحم بيبرس ورُ 
ني اسمه أسعد وتم الطــالق بعد ذلك، ثم تزوجت من رجل لبنا ،بأربعة أبناء

 .رزق منه بأطفال وتم الطالق أيضأولم تُ 

أجرت عمليتين جراحيتين خطيرتين، الولى في القلب والثانية في الرأس، 
عن  4699يوليو  2ولقد توفيت مساء يوم االثنين . وخرجت بصحة جيدة

 .ا في منزلها بالقاهرةعامً  81عمر ناهز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
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وبدأت بغناء الموشحات في ، بسورية دمشق كانت سعاد دمحم تعيش في
المعروفة بأنها  حلب مدينة ىفي البداية، وبعد ذك سافرت إل دمشق إذاعة

وحازت على اِلعجاب  ،عنوان الطرب في ذلك الزمن ومدينة الفن والغناء
رفت هرت وعُ حلب اشتُ  صفت بأنها أجمل صوت نسائي سمعوه، ومنووُ 

بصوتها الجميل، ولقد تعهد هذا الصوت الملحن دمحم محسن، ومن ثم سافرت 
 ."فتاة من فلسطين"حيث شاركت بفيلم  القاهرة إلى

وكان هو  (فتاة من فلسطين) فيلمين أولهما لم تقدم في السينما سوى 
سند إليها بطولة فيلمها الثاني أُ ثم . عن مأساة القضية الفلسطينيةأول فيلم 

 اشونور الدمرد ماجدة وشاركها البطولة هنري بركات من إخراج (أنا وحدي)

 .وصالح نظمي

فردية أو  واكتفت بالغناء في اِلذاعة بأغان ٍ وبعد ذلك اعتزلت التمثيل 
في برامج إذاعية، وقد قدمت الكثير من هذه البرامج، واكتفت من  أغان ٍ 

الشيماء )السينما بتقديم أغنيات مدبلجة لبطالت أخريات مثل أغانيها في فيلم 
 (.بمبة كشر)وفيلم  9104 سنة (أخت الرسول

 :أغانيها
قدمت سعاد دمحم أكثر من ثالثة آالف أغنية في اِلذاعة السورية 

 :واِلذاعة المصرية وغيرها من اِلذاعات العربية، ومن أشهر أغانيها

 .(من ألحان الفنان الليبي علي ماهر)قد كفاني ـ 
 أوعدكـ 
 وحشتنى. 
 .(الشيماء فيلم)كم ناشد المختار ربه ـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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  ثريا فخري: 

 .لبناني من أصل مصرية ، ممثلة( 1966 فبراير 23 -  1914) ثريا فخري 

في  1939 ، بدأت مسيرتها الفنية في عامبلبنان زحلة لدت في مدينةوُ 
 ، لكنها لم توفق فيدمحم توفيق ، تزوجت محاسب الفنانين(العزيمة( فيلم

واستمر  ،دعى نبيل دسوقيفتزوجت من شاب مصري يُ  ،زيجتها الولى
 .وفي بمرض خبيثزواجهما حوالي عشر سنوات إلى أن تُ 

 وفي بعد أن  سنين حتى تُ  0ومن بعده تزوجت فؤاد فهيم وعاشت معه 
بفرقة التمثيل لذلك التحقت  ؛عشقت التمثيل منذ صغرها ترك لها ثروة

انضمت إلى إحدى الفرق المدرسية، وعقب أن أنهت دراستها االبتدائية 
 .اللبنانية

حيث  ،ن من عمرهايى مصر عندما بلغت الخامسة والعشر ثم جاءت إل
" على الكسار"مت إلى فرقة الفنان ت مع والدها في اِلسكندرية، وانضأقام

رق المسرحية، ووصل لتستكمل مشوارها الفني من خالل العديد من الف
 .مسرحية 64رصيدها الفني إلى ما يقرب من 

 منسي فهمي 

 عبد المنعم إسماعيل 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
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 جوهرة
 .يوسف وهبي :، تأليف وإخراج 1943 تم إنتاجه عام مصري  هو فيلم

 .يوسف وهبيو  ،نور الهدى :بطولة

 : قصة الفيلم

ار في النيل نتحاال  (يوسف وهبي) يحاول الملحن الشهر سمير وجدي
بجوار  اوبالفعل يكتب ورقة بذلك المعنى ويضعه ،ثر صدمة عاطفيةإ على

ولكن تقابله فتاة فقيرة تعمل في جمع السبارس  ،معطفه على سور الكورنيش
نتحار يصطحبها معه فتقنعه بالعدول عن فكرة اال ( هدىنور ال) تدعى فلفلة

ن وجدوا أالرأى العام ظنوا أنه انتحر بعد و  ةويكتشف أن الصحاف ،إلى فيلته
 فيستغل الفرصة ليرى ماذا ،التى كتبها وتركها على سور الكورنيش ةالورق

 .ن ظنوا أنه ميتأسيقول الجمهور والنقاد عنه بعد 
 ان يطلق عليها اسمً أصول الغناء ويقرر ألة يعلم فلف ثناء ذلكأوفي 

وتقع ... وبريت غنائي أجلها أويصنع من ( ةجوهر ) ويختار لها اسم ا،فني  
زميلة سمير  (زوزو شكيب) فلفلة في حب سمير وتكتشف المطربة عطيات

ولكنها  ،لقاء شباكها حولهإا فتعود وتحاول زال حي   ن سمير الأالسابقة 
 .لتتخلص من وجودها بجوار سمير ةتصطدم بحب فلفلة له فتدبر لها مكيد

ف خدعة ولكنه بعد ذلك يكتش ،وبالفعل ترحل فلفلة عن بيت سمير
فيعود ... ا زال حي   نه الأ ةمره وتكشف للصحافأعطيات فيصدها فتقوم بفضح 

من مدير  ةبوساط )حسن فايق( سمير للحياة الفنية ويعرض عليه فصيح بيه
جل أعده من أالذى كان  -وبريت ن يقوم ببطولة ال أ (فؤاد شفيق) التياترو

 .فلفلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1943
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
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ويوافق  ،ن يقوم فصيح بتمويل الوبريتأيحبها فصيح بيه مقابل  ةفتا
وال تصلح  ةنها ليست موهوبأولكن سمير يكتشف  ،ن في العملآسمير ويبد

عها تقع في حبه ويكتشف فصيح بيه ذك فيقرر من ةولكن تلك الفتا ،وبريتلأل 
فيتنازل سمير عن كبريائه ويذهب إلى  ،فتتاحمن الذهاب للغناء في ليلة اال

مام أولكن فصيح ورجاله يضربون سمير ويلقونه  ،بيتها ليقنعها بأن تغني
 .بوابة الفيال 

فهى تحفظ  ،وبريتى في ال ن تغنى هأذ بفلفلة تلتقى به فيقرر سمير إو 
وبريت وبالفعل ينجح ال  ،ياها سمير وهى في بيتهإن حفظها ألحانه منذ أكافة 
ن هذا أفيظن سمير  ا،ويذهب لتهنئة فلفلة فيجدها تحتضن شاب   ،اا مدوي  نجاحً 

 .الشاب هو حبيبها ويقرر السفر
شاب الذى بمدير التياترو وفلفلة وال أثناء انتظاره بداخل القطار يفاجأو 

وكان  ،ن هذا الشاب هو شقيق فلفلةأغرفتها ويخبره مدير التياترو قابله في 
حتضنته اف ،ضمن عمال التياترو ولم تكن تعرف فلفلة بوجوده في المكان

 .فتعود السعادة إلى قلب سمير ويقرر الزواج من فلفلة ،ا بلقائهفرحً 

 : فريق العمل

 .يوسف وهبي : إخراج وتأليف

 .نحاس فيلم  :إنتاج

 :بطولة

 نور الهدى : 

م والدها الكثير وساهم في نجاحها، فقد قدَّ ، بتركيا مرسين فيلدت وُ 
 ىلخاصة حتانت تغني في المدرسة وفي الحفالت ااكتشفت صوتها الجميل وك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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يوسف  فرصة ذهبية عندما كان هاجاءت  .أم كلثوم لبنان أطلقوا عليها اسم
عجب واستمع إليها وأُ  1942 في جولة فنية في ربوع الشام سنة وهبي

ت وأسند إليها بطولة وبالفعل حضر ، مصر بصوتها، فطلب منها المجيء الي
 .فيلم جوهرة

ودمحم عبد  فريد الطرش وعملت مع عدد كبير من الفنانين مثل
ت كما تعرفت على الملك فاروق وعلى النحاس باشا، وغنَّ ، ودمحم فوزي  الوهاب

وفي الخمسينيات اعتزلت   .بالقاهرة للملك فاروق في حفل بالسفارة السورية
لفن وعادت إلى بالدها، ولكنها كانت حريصة على حضور اللقاءات الخاصة ا

 .معها حتى تحكي عن فنها وتاريخها الفني

 يوسف وهبي 
 زوزو شكيب 

 فؤاد شفيق 

 حسن فايق  

 سميرة كمال 

 فاخر فاخر 

 عبد العليم خطاب 

 رياض القصبجي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
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  6399أفالم عام 
 ابن احلداد

يوسف  :، تأليف وإخراج1944  تم إنتاجه عام ،مصري  درامي هو فيلم
، علوية جميل ،محمود المليجي ،مديحة يسري  ،يوسف وهبي: بطولة .وهبي

 .فؤاد شفيق

 : قصة الفيلم

وعندما عاد ابنه الوحيد  ،المهندس طه ابن عامل بسيط يعمل بالحدادة
يمتلك أكبر مصنع حديد و  ،ايه حتى أصبح غني  أبروبا عمل بمجال من أو 

ياء التي تختلف معه في تقاليده وعاداته وتطور وتزوج من ابنة أحد الغن
تذهب فالسه وديونه فال تتخلى عنه و إشهار إها زوجها بئجاحداث حتى يفال

 ،ةزوجوتتعلم الطهي والغسيل وكل واجباتها كأم و  ،معه لتعيش في الحارة
نه لم يفلس أيقة المر و عندما يرى الزوج زوجة مخلصة له يخبرها بحقو 
 .ا منه لها لكي تنجح في بيتهافهذا كان درسً  ،ليس عليه أي ديون و 

 : بطال الفيلمأ

 ف وهبييوس 
  مديحة يسري 

 محمود المليجي 

 .يوسف وهبي: جارإخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://www.elcinema.com/person/1039254/
https://www.elcinema.com/person/1039254/
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 غرام وانتقام

 
وآخرها، وقد توفيت على نحو  أسمهان وهو ثاني أفالم ،مصري  فيلم

بديلة لتصوير  ممثلة إلى إحضار يوسف وهبي قبل إتمامه؛ فاضطر غامض
 .مشهد نشيد السرة العلوية: شاهدبعض المشاهد، ومن تلك الم

إمتى »: ي من أشهرهافي الفيلم مجموعة من الغان أسمهان تغنَّ 
 .«ليالي النس في فيينا»، و«حتعرف

أوضح الفنان يوسف وهبي في برنامج تلفزيوني أنه قبل دفنها أظهر 
 .جثمانها في آخر مشهد بنهاية الفيلم بعد الحادث المشئوم

 : القصة

 )أنور وجدي ( هي مطربة مشهورة تحب وحيد عزت(  أسمهان( سهير

تدور . الثري، وتعتزل من أجله، لكنه يموت برصاصة طائشة مجهولة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
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، لكن ال تتوافر أدلة )يوسف وهبي ( سيقار جمال حمديالشبهات حول المو 
كافية على إدانته، فتحاول سهير إغراءه لكي تعرف الحقيقة منه، ويعترف لها 

ثم ُيقبض على . لنه غرر بأخته الساذجة أميرة في مشاجرة، (وحيد)بأنه قتل 
ُيفرج عن . جمال، ويعرف بأن سهير خدعته، ولكنها تعترف له بأنها أحبته

  .جمال، وفي ليلة زفافه من سهير تموت في حادث

 : بطولة

 سهير سلطان : أسمهان 

 جمال حمدي  :يوسف وهبي 

 عنايات  :زوزو ماضي 

 خت جمالأمنيرة   :أمينة شريف  

 وحيد عزت  :أنور وجدي 

 تمرية ةدكتور بشار  : بشارة واكيم 

 محمود صفوت  :محمود المليجي 

 وكيل النيابة  :فؤاد الرشيدي . 

 عم رجب :دمحم كامل 

 بدوي  :فاخر فاخر 

  باظةأعثمان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 نادوجا
: بطولة  .حسين فوزي  :، إخراج1944  تم إنتاجه عام ،مصري  هو فيلم
 .دمحم البكار ،تحية كاريوكا

 : قصة الفيلم

 يوصى سكرتيره مراد أفندي  )هاري فلمنج(  ن يموت خورشيد باشاأ قبل 

ن يبحث عن ابنته نادية التى فقدها وهي في السادسة من أ( لبكاردمحم ا)
 .ا لألطباء هناكعمرها في أفريقيا عندما كان يعمل كبيرً 

 (فردوس دمحم) وزوجته دولت هانم) عبد العزيز أحمد (ولكن رضوان بك
أقاربه   )كامل الهجرسي( وشقيق زوجته منصور( يحيى مراد) وابنهم يحيى

 .حرمون من الميراثوأصهاره يخشون العثور على نادية فيُ 
الترغيب لمنعه من تأثير على مراد أفندي بالترهيب و يحاول الورثة ال

هور للعثور على ش ةولكنه يرفض وتمهله المحكمة ست ،السفر إلى أفريقيا
( فؤاد شفيق( ة وجمع  )إسماعيل ياسين(  نادية ويأخذ الخادمين خميس

 .سافر وراءه يحيى ومنصور ِلعاقتهويسافر إلى أفريقيا وي
ر وزوجته نو   )حسن كامل( ي مراد في إحدى الحانات الخواجة ينيقابل 

( تحية كاريوكا) دعى نادوجالفتاة بيضاء تُ  ةمعهم صور  ويشاهد ) زينب دمحم(
ا في مكان بعيد حيث نهأ يفيخبره ين ؟ين هىأفيسأل  ،نها ناديةأيتأكد مراد ف

 .الوحوش والحراش في قبيلة شينكاالالمستنقعات و 
ل زعيم القبيلة دمحم وهناك قاب ،ولكن مراد يقرر السفر إلى تلك البالد

ا ن الناسك داشنجأوعثر على نادوجا وعلم  ( عبد الحليم القلعاوي ) الطشاكى
 .اهاصغيرة وسط القرود وأخذها وربَّ وجد نادوجا طفلة ( يم يونسإبراه)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_(%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_(%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
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ولكن داشنجا  ،تعرف مراد على نادوجا التى أحبته ورغبت في السفر معه
اعترض ثم وافق بعد إصرار نادوجا وقام يحيى بوضع السم لنادوجا وفشل 

ن يخطف أوعادوا إلى مصر ولكن منصور استطاع . وحاول خطفها وفشل
الثروة لرضوان بيه بسها حتى تنظر المحكمة القضية وتحكم فيها بنادوجا وح

 .ثم يفرج عنها

ولكن مراد أفندي استطاع إنقاذها والوصول بها للمحكمة في الوقت 
  .المناسب وحكم لنادوجا بثروة أبيها وتزوج مراد من نادوجا

 : فريق العمل

 .حسين فوزي  :إخراج
 .حسين فوزي  - عباس كامل -  بديع خيري  :تأليف
 .نح اس فيلم : إنتاج

 :بطولة

 تحية كاريوكا 

 دمحم البكار 

 فؤاد شفيق 

 إسماعيل ياسين 

 فردوس دمحم 

 حسن كامل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_(%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_(%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_(%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
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 رصاصة فى القلب

 
هذا الفيلم يمكن اعتباره من أفضل أفالم دمحم عبد الوهاب، وقد حققت 

 :أكثر أغنية من أغانيه شهرة واسعة مثل

 أحمد رامي :كلمات .تروي العطشان هالمي. 

  إيليا أبو ماضي :كلمات   .لست أدري. 

 مأمون الشناوي :  كلمات  .انسى الدنيا. 

  (راقية إبراهيم محاورة مع) سيدحسين ال كلمات: حكيم عيون. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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 :هي ،إضافة إلى تلك الغاني هناك أغان ٍ أخرى في الفيلم

 السيدحسين  :كلمات .أحبه مهما أشوف منه. 

 حسين السيد :كلمات  .حاقول ك إيه. 

 أحمد رامي :كلمات   .حنانك بي. 

  أحمد رامي :كلمات  .مشغول بغيري. 

 حسين السيد :كلمات   .يا جالس. 

 قصة الفيلم 

معروف  ،يحيا بفوضوية ،وان الوزارةيمحسن شاب مستهتر موظف في د
نتباه اال بى تجذب ن يلتقى فتاة فى محل جرو أيحدث  ،نه دائم االستدانةأعنه 

 .جنيهات 1 لى الدكتور سامى ليستلف منه مبلغإتها وجمالها حين يذهب برق  

بهذه الفتاة فى عيادة  حبها بعدها يلتقىأهذه الفتاة التى  حكى له عنيُ 
ن فيفى هى أليكتشف  (حكيم عيون )ويغنيان الدويتو الشهير  ي،صديقه سام

تعذر على بل وحين ي ،بلفى نُ خطيبة سامى صديقه القريب منه يبتعد عنها 
 .اا ثمينً يهبه محسن خاتمً  ةصديقه شراء خاتم الخطوب

لى خطيبته فى إغلى ما عنده تركته له والدته ليقدمه صديقه أوهو 
 ،لينجيه من الحجز على مفروشات بيته ؛الوقت الذى يحتاج فيه للمال بشدة

م حتى تفك الحجز مر الحجز فترهن الخاتأب ةتعرف الفتا ،لكنه يرتضى بالحجز
ن خطيبته فيفى هى نفسها فتاة أكد أيعرف سامى ما حدث ويت ،عن محسن

 .اخيرً أويفوز بها محسن  ،بل الصداقةفيبتعد عن طريقها بكل نُ  ،جروبى
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  دمحم كريم :جارإخ

 .توفيق الحكيم - قدري محمود:  تأليف
 الممثلون 

 دمحم عبدالوهاب  

  إبراهيم راقية  

  سراج منير  

  إلهام حسين : 

ممثلة مصرية، قدمها الفنان أنور وجدي إلى المخرج دمحم كريم لتبدأ 
أمام الفنان دمحم عبد  ،9168عام ( يوم سعيد)مشوارها الفني في فيلم 

، ونجحت فى لفت أنظار المخرجين اباهرً  اوالذي حققت فيه نجاحً  ،الوهاب
رصاصة في )، (حب من السماء)قليلة للسينما منها  لها، قدمت أعماالً 

ية السعودية مع وسافرت إلى المملكة العرب عتزلت الفنا، (شهرزاد)، (القلب
 .4666، وافتها المنية عام تجهت للعمل بالتجارةازوجها السعودي، و 

  حسن كامل  

  دمحم عبدالقدوس 

  

https://www.elcinema.com/person/1062915/
https://www.elcinema.com/person/1015596/
https://www.elcinema.com/person/1015596/
https://www.elcinema.com/person/1058681/
https://www.elcinema.com/person/1060077/
https://www.elcinema.com/person/1060077/
https://www.elcinema.com/person/1019900/
https://www.elcinema.com/person/1019900/
https://www.elcinema.com/person/1066435/
https://www.elcinema.com/person/1066435/
https://www.elcinema.com/person/1034375/
https://www.elcinema.com/person/1034375/
https://www.elcinema.com/person/1081198/
https://www.elcinema.com/person/1081198/
https://www.elcinema.com/person/1085877/
https://www.elcinema.com/person/1085877/
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 شارع حممد علي

 1944  إنتاج عام. أبيض وأسود ،فيلم سينمائي مصري 

عبد الغني  ،ميمي شكيب ،فردوس دمحم ،حورية دمحم ،هاجر حمدي: لتمثي
 . نيازي مصطفى :إخراج .أبو السعود اِلبياري  :تأليف  .السيد

 : قصة الفيلم

 ،الراقصة مع زوجة أبيها العالمة التي تعشق المال( نعيمة)تسكن 
على المطرب ( نعيمة)من مهنتها، تتعرف ( نعيمة)فتستولى على ما تربحه 

، لكن زوجة ين قلبيهما ويتعاهدان على الزواجب بويربط الح( إسماعيل جابر)
ن هذا المطرب المبتدئ ال يمكنها من إحيث  ،الب تعترض على هذا الزواج

 .الحصول على المال

ة ميفتضطر نع ،ا وتضغط عليها لقبولهزوًجا ثري  ( نعيمة)لـ وتختار  
 ، حين تلجأ إلىاء عشرتهيى القروى شعبان الذي يسر للزواج من هذا الث

، من هذا الزوج على مبلغ من المال نها حصلتإحيث  ،زوجة أبيها ال تبالى
لكن نعيمة تكتشف سلوكيات الزوج غير الخالقية وترفض بشدة مجاراته 

مما يمنعها من الحركة وتهرب من منزل الزوجية فتزل قدمها وتنكسر  ،فيها
 .لمدة طويلة

بإسماعيل  يلتلتقشارع دمحم على عنها المعجبون لتعود إلى  فانفضَّ 
ويقف إسماعيل إلى جوارها لتعرف قيمة  ،الذي بدأ نجمه يعلو في الغناء

 .الحباء الذين ال يمكن شراؤهم بالمال

https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
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 : األغاني

عبد العزيز  ف الغانيوألَّ  .طولة نجم الغناء عبد الغني السيدالفيلم من ب
محمود ، و ودمحم فوزي  ،رياض السنباطي نهاولحَّ . وأبو السعود اِلبياري  ،سالم

 .، إضافة إلى عبد الغني السيد نفسهالشريف

 :عبد الغنى السيد 
، وهبه هللا بصوت القاهرة ، مولود فيمصري  مطرب 9104 - 9168

حد أفي معرض على خليل " أسترجي"، فعمل التعليم لم يحظ بقدر من. رخيم
في دخوله عالم  اكبيرً  افلعبت الصدفة دورً  ،لموبيليا الشهيرة بالقاهرةمعارض ا

صديق صاحب المعرض والد الفنانين ( زكي مراد)حين سمعه الملحن  ،الفن
 .(ليلى مراد، منير مراد)

واكتشف  ،، وقدمه في العديد من الفراح والمناسباتاوقرر تبنيه فني  
اِلذاعة  لفراح، ولمع فيموهبته كمطرب، ثم اشتهر بأغنياته في ا

في أفالم قليلة، وفي  السينما ، وعمل في1934  مع افتتاحها عام المصرية
 .الموسيقى درس 1940 عام

وله "وأغنية " ع الحلوة والمرة"غنية أ، و "البيض المارة": من أشهر أغانيه
 (البيت الكبير)و (سطنبولأعريس من )فالم مثل أوقام بالغناء في  "يا وله

ى لعمالقة غنَّ و  ،غنيةأ 882ذاعة المصرية أكثر من ، وله باِل(عم أمين)و
دمحم و ،دمحم عبد الوهابو ،ومحمود الشريف ،رياض السنباطي: لالتلحين مث

 .كمال الطويلو  ،بليغ حمديو  ،ودمحم القصبجي ،الموجي

نجب ثالث بنات وابن وحيد الذي أو  ،وتزوج عبد الغني السيد ثالث مرات
 .ورثه في الصوت الجميل وله بعض العمال في التلحين والتوزيع

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_(%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_(%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_(%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_(%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84
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 لبؤساءا

 الشهيرة فيكتور هوجو ةاستند على رواي،  1944فيلم مصري إنتاج 
عباس  ،أمينة رزق  البطولة لكل من كمال سليم وأسند المخرج )البؤساء)

 .ليلى فوزي  ،فاخر فاخر ،سراج منير ،وزكي رستم ،فارس

 : القصة

( البؤساء)يتناول الفيلم معالجة مصرية مقتبسة عن الرواية الشهيرة 
إلى السجن بسبب ( عباس فارس)حيث يدخل الشرقاوي . لفيكتور هوجو

نتيجة ثورته على الظلم وتتضاعف المدة  ،جة لفقره الشديدقيامه بالسرقة نتي
 .في السجن

ويكافح حتى يكون ثروة ( سراج منير)ويهرب الشرقاوي من الضابط فهيم 
ويستخدم ( أي بدل جان فالجان)كبيرة ويصبح اسمه عبد الفتاح باشا شريف 

أمها، ويتبنى عبد الفتاح طفلة ويرعاها بعد وفاة . ماله في مساعدة الفقراء
 أحيث يراه الظابط ويتذكره ويبد ،لماضي يأبى إال أن يعود لمطاردتهولكن ا

  .بمطاردته مرة أخرى 

 الممثلون

 ح باشا شريف ثم عبد الفتا/ الشرقاوي المجرم  :عباس فارس
 .بعد توبته

  درية : أمينة رزق. 

 الضابط فهيم : سراج منير. 

 وكيل النيابة العمومية  :فاخر فاخر. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1
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 سعاد الكبيرة :سعاد حسين. 

 صديق عبد الفتاح باشا  :بشارة واكيم 

 صاحب لوكاندة في السنجابية ثم رئيس   :عبد العزيز خليل
 .العصابة

 أحد أفراد العصابة : رياض القصبجي 

 أحد أفراد العصابة  :عم إسماعيلعبد المن 

  كوثر أخت فتحى  :ليلى فوزي 

 ُمدرسة  :عزيزة بدر 

اة، كانت بدايتها من خالل فيلم هرت بأداء أدوار الحمشتُ اممثلة مصرية، 
، لتتوالى أعمالها بعد ذلك، والتي من أبرزها 9160عام ( نشودة الراديوأ)
 .9109، وافتها المنية عام (نا حرةألوادي، ليلة الدخلة، صراع في ا)

 ُمدرسة  :فيكتوريا حبيقة 

 سيد سليمان 

 مديرة المدرسة : ري ثريا فخ 

 خديجة  :لطفية نظمي 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 نور الدين والبحارة الثالثة

 
 . 1944  من إنتاج عام مصري  هو فيلم

 : قصة الفيلم

للفطائر، يعاني من تدخل  عثمان عبد الباسط رجل متزوج يمتلك محالً 
همومه إلى مساعديه  وودائًما ما يشك ،حماته في الحياة بينه وبين زوجته

في محل الفطائر الذي يديره، تتحول حياة عثمان إلى جحيم بسبب كثرة ديونه 
ين له مما يجعله يقرر االنتحار، يعرض فكرته على مساعديه ومالحقة الدائن

لثالثة إلى البحر لتنفيذ ويذهب ا ،فيوافقانه على أن يشاركاه في االنتحار
 .الفكرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
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لكن يراهم أحد البحارة فيعرض عليهم العمل معه بالمركب، وتقودهم رحلة 
حيث  ،ةالمركب إلى إحدى الجزر فيقعون في مغامرة داخل قصر أمير الجزير 

جزيرة ويخطفون يحاربون الشرار الذين يرغبون في االستيالء على حكم ال
 .ابنة أمير الجزيرة

بعد عدة مواقف هزلية لعثمان ومساعديه ومواقف بطولية لألمير نور 
الدين، يستطيع نور الدين والبحارة الثالثة أن ينتصروا على الشرار وينقذوا 

حب نور الدين ابنة المير ويتزوجها، يفكر حيث ي ،أمير الجزيرة وابنته منهم
 .البحارة الثالثة في العودة إلى محل الفطائر والزوجة والحماة مرة أخرى 

 :الممثلون

 علي الكسار 

 إبراهيم حمودة 
 لى فوزي لي 

 إسماعيل ياسين 

 علي عبد العال 

 زوزو نبيل 

 محمود المليجي 
  ثريا فخري 
 توفيق صادق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A
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  6391أفالم عام 
 البني آدم

. نيازي مصطفى :، إخراج1945  تم إنتاجه عام، مصري  هو فيلم 
 .محمود إسماعيل ،فردوس دمحم، سامية جمال ،بشارة واكيم :بطولة

 : قصة الفيلم

 ةابن الديهم ( فردوس دمحم) وزوجته( عبد الحميد زكي) الحاج حسين
 ةوحمار  ،وحمار اسمه بندق ،نان صغير وطفال  (سامية جمال) أمينة ةشاب

 .سماه فستقأ اخيرًا جحشً أاسمها لوزه أنجبا له 

محمود ) براهيمأراد الحاج حسين السفر لشراء بضاعه فلجأ إلى إ
حسن ) بيه ورفض عمه رمضان السبعأا بعد موت اه صغيرً الذي ربَّ  (إسماعيل

ر محمود النجا. ى أهل بيته والحميرستأمنه علاالصرف عليه، و ( كامل
 .أمينة ولكنها لم تكن تميل إليه كان يحب (محمود شكوكو)

نشغلت اؤتمن عليها بمغازلة أمينة التي أالتي  ةماننشغل إبراهيم عن الا
فقام إبراهيم بخطف الطفال والحمير، فلجأت  ،عنه بإخوتها الصغار والحمير

 .عتدى عليهااه أمينة ِلنقاذهم فسقاها خمرًا و إلي

ن يحول الحمير إلى أوفي ليلة النصف من شعبان طلب الطفال من هللا 
بشارة ) ستجاب هللا لهم، وأصبح بندقابنى آدمين ليتمكنوا من إنقاذهم ف

 اعادوهمأنقذوا الطفلين و أو ( إسماعيل يس) وفستق ( سعاد أحمد) ولوزه (واكيم
 .إلى أمهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%B2%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
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تهمهم بخطف الطفال، وأنهم مجانين وسلمهم للشرطة، اولكن إبراهيم 
طلبت أمينة من إبراهيم  ،لمستشفى المجانين (رشاد حامد(  فحولهم الضابط

ن يتستر عليها ويتزوجها فرفض، فأطلقت عليه الرصاص فأصابت كتف أ
 .ينبالجنون ودخلت مستشفى المجان أمها، وأصيبت

ا جاعوا ذهبوا أخرج الدكتور الحمير من المستشفى لعدم خطورتهم، ولمَّ 
، فسلموهم للبوليس بغالً ( ةالبلدي)م يعمل في مصلحة التنظيم إلى ابن عم له

 .فيتجهم الدكتور مع أمينة التي شُ الذي أعادهم للمستشفى، فأخر 

المخدماتى الذي  )عبد المنعم إسماعيل ( ذهبوا جميعا إلى المعلم نظاجة
نقذوه من أقاربه الذين يريدون أألحقهم بالعمل عند الثرى رمضان السبع الذي 

وته، فلجأ ه، فأحاطهم برعايته حتى مات وأوصى لهم بكل ثر يرثو كى  موته
 ةميراثهم باالتفاق مع عشيقته روحيليستولى على  ةإبراهيم ابن أخيه لحيل

صاحبة لوكاندة النسيم العليل، بأن ألحقهم بالعمل  (مية رشديسا) عبد الجليل
يفسخ العقد، فلما علموا  ألف جنيه لمن   66لديها بعقد فيه شرط جزائي 

، وقرروا البقاء في العمل وتطفيش ةروة التي هبطت عليهم فهموا اللعببالث
 .وتدفع الشرط الجزائي ةروحي الزبائن حتى تطردهم

ي حبها ولكنه وقع ف ،ع أمينة باسم الحب مرة أخرى ن يخدأحاول إبراهيم 
ا وأهداها إلى أمينة ثم طلبت منه شرطً  ةبالفعل، وسرق مصوغات روحي

 .ةها عقد العمل الذي تحتفظ به روحيللزواج بها أن يحضر ل

للحصول على العقد فأبلغت عنه أمينة البوليس،  ةقتل إبراهيم روحي
ود والحمير بالقتل، وكانوا في ليلة القدر ولكن إبراهيم هدد أمينة وأمها ومحم

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
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ل بندق ستجاب لهم هللا وحوَّ ان ينقذهم، فأفطلبت أمينة والجميع من هللا 
على إبراهيم حتى  ةمير مرة أخرى، وتمكنوا من السيطر وفستق إلى ح ةولوز 

  .حضر البوليس وقبض عليه، وتزوج محمود من أمينة

 : فريق العمل

 .نيازي مصطفى : إخراج

 .)سيناريو وحوار) أبو السعود اِلبياري ، عزيزة أمير ،عباس كامل: تأليف

 .إيزيس فيلم  :إنتاج

 :بطولة

 بشارة واكيم 

 سامية جمال 

 فردوس دمحم 

 محمود إسماعيل 

 سعاد أحمد 

 إسماعيل ياسين 

 محمود شكوكو: 

ط وارتب في الكثير من أفالم البيض والسود ل محمود شكوكومثَّ 
ن فرقة خاصة ، حيث اشترك معه كثنائي مونولوجست، وكوَّ نياسي بإسماعيل

مى صغيرة نع له دُ به، كان محمود شكوكو هو الفنان المصري الوحيد الذي ُص 
على شكله بالجلباب البلدي والقبعة المميزة التي كان يرتديها، توفي سنة 

9181.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 شركة مصر للطيران ال زالت الكثير من مونولوجاته باقية لدرجة أن
قنوات اِلذاعية على متن رحالتها لمونولوجات محمود الإحدى  تخصص

 .شكوكو

الملونة في أواخر أيامه بأدوار ل محمود شكوكو في بعض الفالم مثَّ 
الذي لعب بطولته  (عنتر ولبلب ) وأبرز أفالمه هو دوره في فيلم. ثانوية

 .سراج منير مع
من الضرب من والده، لنه كان  اوفي بداية حياة شكوكو الفنية نال كثيرً 

وفي الليل يغني في الفراح والمالهي،  ،يعمل طوال اليوم في ورشة النجارة
ودمحم عبد  لمحمد عبد الوهاب ويغني وكان في المرحلة الولى يقلد الفنانين

ولو اتجه إلى فن  ...االمطلب ولم يجد استجابة فأدرك بفطرته أنه ليس مطربً 
 .انولوج سيكون أفضل كثيرً المو 

والده يعمل في مهنة النجارة التي ورثها عن أبيه وورثها أبوه عن 
 .ا مثل والدهنجارً ... أجداده، وكان من الطبيعي أن يعمل محمود شكوكو

وأدرجت في شهادة ميالده، ... جزء من اسم محمود... وكلمة شكوكو
ه جده إسماعيل ، وقد أطلقه علي«محمود شكوكو»وأصبح له اسم مركب 

، وكانت الديوك « الدندي»موسى، الذي كان يهوى تربية الديوك الرومي 
ة عندما يشتبك ا كان يطلق صيحة متميز تتعارك فيما بينها وأحدها الكبر حجمً 

 مع الديوك الخرى،
عجب الجد بهذا الديك، وكان يهتم فأُ « ش ش كوكو»ويبدو كأنه يقول 

ا أراد الب أن ندما أنجب ابنه إبراهيم ولدً وع. به أكثر من الديوك الخرى 
لالثنين تمت كتابته  رضاءً إو « شكوكو»، وتمسك الجد باسم «مودمح»يسميه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
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ا ثم أعيد قيد اسمه مركبً  ،«شكوكو»في شهادة الميالد محمود والشهرة 
 .في السجالت« محمود شكوكو»

لتمثيل قتحم مجال ااا بعد يوم بعد أن بدأت شهرته وشعبيته تزداد يومً 
التي ... هر محمود شكوكو بالجلباب البلدي والطاقية الطويلةواشتُ  ،والمنولوج

... عجاب أحد النحاتين بهإومن شدة ... رأسه وهو يغني ويمثليضعها على 
من طين الصلصال وعرضه للبيع، ومن هنا انتشرت تماثيل  صنع له تمثاالً 

 .محافظات مصر ثر من صانع في جميع، وظهر أك(عروسة شكوكو)شكوكو 
 ةنجليزى في الحرب العالميتالل اِل والحتياج قوات المناضلين ضد االح

ها ئمن مل اوحتى يتمكنو  ةيمنحهم زجاجات فارغ كانوا يزايدون على من   ةانيثال
ى أ( شكوكو بقزازه)ينادون  ةوقذفها على العدو فكان الباع ةبالغازات السام

 تمثال؟تى له بأي ةفارغ ةمن يمنح البائع زجاج
انتشرت تماثيل شكوكو لدرجة أن صناع الحلوى أصبحوا يصنعون 

باع من الجبس لتُ  كلها من الحلوى بدالً ... عروسة المولد والحصان والفارس
 .في الموالد والعياد

يخجل من نفسه لنه ال يقرأ وال يكتب بعد أن « محمود شكوكو»كان 
علم نفسه بنفسه، فكان يسير دفعه ذكاؤه إلى أن يُ ... ولكن. اقتحم مجال الفن

في الشارع وعيناه على كل ما هو مكتوب على واجهات المتاجر والالفتات، 
وبالتالي  وكان يدعو المارة ليقرأوا له ما هو مكتوب وكأنه يصورها في ذاكرته،

 .بدأ يحفظ شكل الكلمات
ذائعة الصيت في ذلك الوقت، ويطلب من « البعكوكة»وكان يشتري مجلة 

أن يقرأها له ويحاول تقليد ما هو مكتوب حتى تعلم القراءة  أي شخص
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ليزية والفرنسية التي كانت تتردد في جوبدأ يحفظ بعض الكلمات اِلن ،والكتابة
 . تلك اليام

عجب به واختاره ليقدم التقى في هذه الفترة بالفنان علي الكسار الذي أُ 
عجابهم به إور معه و حية ، والحظ تفاعل الجمهالمنولوجات بين فصول المسر 

ومن خالل فرقة على الكسار تعرف محمود شكوكو على عدد كبير  ،فرفع أجره
 .من المؤلفين والملحنين

ة المصرية أبوابها بفضل كروان ذاعوابتسم له الحظ عندما فتحت له اِل
على  ذاعة كانت ستنقل حفالً ذاعة دمحم فتحي، ولحسن حظ شكوكو أن اِلاِل

ذاعى اِلبمناسبة عيد شم النسيم فاختاره ( المختلط)مالك الهواء من نادي الز 
دمحم فتحي ليشارك في الحفل وتسمعه الجماهير في مصر من خالل الراديو، 

 .ويسمعه الموجودون داخل حديقة النادي

هتف الحاضرون ... لقاء مونولوجاته الفكاهيةإوبعد أن انتهى من 
ليهم دمحم فتحي ووعدهم إ فخرج« عايزين شكوكو... عايزين شكوكو»ا جميعً 

الذي صعد إلى خشبة المسرح،  ليهم شكوكو مرة أخرى بعد المطربإبأن يعيد 
عايزين »»ن انتهى من وصلته الغنائية حتى هتفت الجماهير مرة أخرى أوما 

 ،«عايزين شكوكو... شكوكو
واضطر دمحم فتحي أن يعيده ثانية إلى المسرح ليغني ويلقي 

ول وآخر مرة يظهر فيها مطرب أو مونولوجست مرتين المونولوجات، وكانت أ
 .على المسرح ويغني في االذاعة في اليوم نفسه

مهنة أجداده وهي النجارة .. غم من هذا لم يترك مهنته الصليةوبالر 
وانفصل عن والده وافتتح لنفسه ورشة مستقلة في ... وصناعة الموبيليا
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واشتهرت  -ارع دمحم علي ما بين القلعة والعتبة بش -منطقة الرويعي 
يكوريل وأوريكو باع في أكبر المتاجر في القاهرة مثل شمنتجاته التي كانت تُ 

 .وسمعان وصيدناوي 
كان كل ما يجمعه من مال سواء من الموبيليا أو االشتغال بالفن يسلمه 

... اا سار  خوته، وفوجئ ذات يوم بوالده يبلغه خبرً إلوالده لينفق عليه وعلى 
واشتريت لك بها  ،يا بني كل الموال التي أعطيتها لي ادخرتها لك :قال له

 .صبحت عمارة شكوكوأو  ،وأطلقت عليها اسمك ،هذه البناية

ن محمود شكوكو فرقة استعراضية باسمه تضم كوَّ  9120وفي العام 
عبد العزيز محمود، وتحية كاريوكا وسميحة توفيق وتقدم عروضها على 

 .لقاهرةمسرح حديقة الزبكية با

باع ا بعد انتشار تماثيله التي تُ ا بفن العرائس وخصوًص كان شكوكو شغوفً 
فقرر أن يحول نشاطه من ... «شكوكو بقزازة»في كل مكان وينادى عليها 

 .الفن االستعراضي إلى فن العرائس، خاصة وأنه نجار ماهر وصانع ماهر
العرائس م بعض مسرحيات وقدَّ  ،فكان يقوم بتصنيع العرائس الخشبية

وكالهما من تلحين « الكونت دي مونت شكوكو« »السندباد البلدي»مثل 
خراج صالح السقا، وكان يقوم بالتمثيل إومن  ،محمود الشريف وسيد مكاوي 

، ا المخرج صالح السقايًض أو  ،فيها السيد راضي ويوسف شعبان وحمدي أحمد
  .والد الفنان أحمد السقا
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