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 املقدمة

، مالمح صورة الرجل اخلليجي يف السينما املصرية، واحلديث عن السينما املصريةإىل حتديد هذ الورقة  سعىت   
يدان وما مر عليه الذي له فضل السبق يف هذا املميثل املنرب األعلى يف السينما العربية، حيث اترخيها العريق 

 م، إىل هذا اليوم.1927من شأنه يف خمتلف األزمنة منذ  أعلوا رجني وممثلنيكتاب وخممن  

 وقتا يف تتبع مالمح الصورة اخلليجية يف السينما املصرية، اعرتضتين مقاطع متكررة يف استنفذت أنوبعد    
عنها إىل بعض األفالم اليت وثقت بعض املقاطع املتعلقة ابلشخصية  أعرضت أفالم متنوعة ومتعددة، وقد
 ،ذاك نمائي أوة العامة يف هذا العمل السيفتها توظيفا سرداي خيدم الفكرة الدرامياخلليجية توثيقا ظاهرا، ووظ

يها فعلى أحد عشر فلما مصراي، كان ظهور الشخصية اخلليجية  متت هذه الورقة بعد أن اعتمدت   من هنا
ملوقف ، وتكشف الغطاء عن اختدم الفكرة الرئيسة للعمل السينمائي ؛وأخرى إحيائية ,حيمل دالالت ظاهرة

لشخصية وهلذا فإن عشرات املقاطع املبثوثة يف األفالم املصرية املتعلقة اب ؛اخلليجيةلشخصية جتاه االسينمائي 
ورمبا ، ري مؤثرةغ باتتيف سري أحداث الفلم فأدرجت إدراجا رمبا اخلليجية، قد أمهلتها كوهنا ابهتة األثر، أو 

 .هفيتكمل بناء الشخصية اخلليجية  ةجعل منه لبن (فلم)استغنيت عنها مبقطع آخر ضمن 

جي( واليت الطرف اآلخر )اخلليويف نفس الوقت، جتنبت هذه الورقة بعض األعمال اليت ال تعكس صورة      
خلليجي فيها،  ا نستطيع من خالله أن نستبني مالمح جالء   صورة اخلليجي إثرهال حتدد موقفا تنجلي على 

 م،1978الذي عرض عام  احلب"وفلم "ويبقى م.1973الذي عرض عام كفلم " ذائب ال أتكل البشر" 
يف دولة الكويت، وكانت أحداثه جمردة من رسم أي  صورالن يف ظروف متباينة، فاألول فقد مت هذان العم

ورمبا لقدم  ،ملمح للخليجي، وغلى غراره سار الثاين الذي كان نتيجة للشراكة بني فنانني سعوديني، ومصريني
 ه.عرض العملني له دور فاعل فيما ذهبنا إلي

بعوامل  يعمد إىل تصوير الشخصية اخلليجية املتأثرة فلمم، يف فلم "حلم رخيص" يظهر أول 1995ويف عام     
 هاء بفلمانتو ثل نظرة السينما املصرية جتاهها، مت اليت املستقلة بيئتها االقتصادية واالجتماعية وغريها من اجلوانب

 .م، وعلى هذه احلقبة جرت الدراسة2011"صرخة منلة" 

دور  هذه الورقة إىل تعرض، ومن مث فيها تبدأ هذه الورقة بتوطئة عن نشأة السينما، وتشكل الصورة اخلليجية   
ت عن كنه من خالل نظرة السينما املصرية، وبعد ذلك حتدث تهاملال يف تشكيل الشخصية اخلليجية وجتريد هوي
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ليجي واملرأة، : اخل)موضوعات( الشخصية اخلليجية يف السينما املصرية وقيمها اهلشة من خالل ثالث نوافذ
 ، سائلني هللا العون والسداد. ةاخلليجي واملكان، اخلليجي واألسر 

 

 وطئة:ت

 :فيها الصورة اخلليجيةشكل تأتريخ السينما املصرية و 

تطور ل ظتعد مصر العربية هي احلاضنة األم للسينما العربية، وهلا فضل السبق يف هذا امليدان، ويف        
موائم  ولد فن جديد يف هذا العصر احلديث، على مر العصورظواهر األدب املتنوعة وأجناسه الفنية املنطوية 

 عندرواجا كبريا سينمائي لفن الهذا ما جعل لو  ومنوه املتزايد يف كل اجملاالت، ،تطورةحلركته املتسارعة وتقنيته امل
 , وسياسية ,الشعوب، فقد وجدوا فيه انعكاسا حلضارهتم، وثقافاهتم، وما تنطوي عليها من شؤون اجتماعية

 , يان واقعيف مكشخصيات  أبدائهقوم ت، مشاهد، وغري ذلك من شؤون احلياة يف قالب قصصي واقتصادية
 ."1السابع الفن"الفن ، وعلى ذلك أطلق النقاد السينمائيون على هذا عرب شاشة منظورةأو خيايل 

التأريخ السينمائي املصري، فإن مصر من أول بالد العامل اليت عرفت السينما، إذ إن أول عرض  وابلنظر إىل     
يف الصالون اهلندي يف ابريس، وبعد ذلك أبسبوع عرض يف  1895ديسمرب  28سينمائي جتاري كان يف 

 .2يف مقهى زواين ابإلسكندرية 1896مصر يف يناير 

                                                           
 ricciottمن أطلق عليه هو الناقد الفرنسي  أولاسم للفن السينمائي، وكان   senrnthart—septieme art الفن السابع  -1

canudo   انظر: مرسي والرقص , والشعر , والنحت , والرسماملوسيقا و للعمارة ة ألهنا اتلي؛ تعبريهاها ابلفن السابع على حد وقد مس .
   313واإلعالم، اهليئة املصرية للكتاب ص  أمحد كامل. وهبة جمدي. معجم الفن السينمائي، وزارة الثقافة

 9ص  ،1969أغسطس  221سلسلة شهرية تصدر عن "دار اهلالل" العدد  سعد الدين توفيق، قصة السينما يف مصر، -2
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 .3يزة أمريوقامت ببطولته عز  أنتجته الذيعرض أول فلم مصري طويل، وهو فيلم " ليلى"  1927ويف عام    

افتتح "استوديو مصر" لإلنتاج  1935ومن ذلك احلني بدأت تتواىل األعمال السينمائية وتزداد، ويف عام    
ولعل هذا التاريخ الطويل واحلافل ، 4السينمائي، ويعد هذا التاريخ انطالقة نوعية للعمل السينمائي يف مصر

الذي يناهز املائة عام كان له الدور الفاعل يف تشكيل الصورة اخلليجية يف الثالث العقود األخرية، إذ إن الدول 
، فالتاريخ العريق ريالسينمائي املصاحلديثة مل تكن كذلك مع بداايت العمل  ااحلالية وصورهت اأبنظمته يةاخلليج
  والفخر، والغض من شأن اجملاورين., وللزه مدعاة

ليجية يف العمل أن الصورة اخلفوابلنظر إىل العقود األوىل من التاريخ السينمائي املصري إىل اليوم احلاضر،      
 ود األخرية،بدأت تتشكل شيئا فشيئا يف الثالث العقومن مث  ،السينمائي املصري معدومة الظهور يف بداايهتا

وسرب أغوارها يف   ,اخلريطة اخلليجية يف تلك املراحل أمر ال مفر منه ملعرفة الصورة اخلليجيةوالتعريج على واقع 
يظهر لنا مفهوم ) التباين املوازي(  وهو رسم حلالة الشعوب املتجاورة  نمائية املصرية، ومن ذلكياألعمال الس

ا من األسفل إىل مندفع مهاكون أحدوي ,الطرفنييف كافة املستوايت ممثال سرعة التحول العمودي الطردي بني 
ويتهاوى طرداي الطرف الثاين من األعلى إىل األسفل، وهذا التحول السريع يولد حالة من االضطراب  ،األعلى

 ديد هوية املقابل، ويف رسم صورته.يف حتواملضموين , الشكلي

ليا يف األعمال جظهورا امليالدية وبداية التسعينات بدأت تظهر صورة اخلليجي ويف هناية الثمانينات     
كثريا ما يظهر ذلك الرجل ، و بتذلةونزواته امل, ةساعيا خلف شهواته املنحرف ,السينمائية املصرية بلبسه املبتذل

يرتنح يف مرقص  وهو أو جمرايت احلدث لوال أن الكامرية التقطته, رنقطة احلوااخلليجي خلف احلدث بعيدا عن 
 وقد متايل سكرا مع متايل الراقصة.

                                                           
 .7ص سعد الدين توفيق، قصة السينما يف مصر،  -3
 –سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب 1982جان الكسان" السينما يف الوطن العريب" عامل املعرفة،  -4

 20. ص 1978الكويت 
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ويف منتصف التسعينات بدأت تربز صورة اخلليجي يف السينما املصرية فأصبح له دور فاعل يف رسم     
الذي صور اخلليجي  1995عام "5لم "حلم رخيصيوتشكيل جمرايت القصة، ومن تلك األعمال ف ,األحداث

ها، دون سكب شهوته علي حماوال العابث الذي ال يرى يف املرأة سوى جسدها والشهواينابلرجل الشيطاين 
غالل الدينء حلاجتها ، مع االستالنبيلاإلنساين االلتفات إىل قلبها املفعم ابلعاطفة األنثوية الصادقة، وجوهرها 

 وشقائها يف احلياة.

والنظر  ،ولعل عنوان الفلم حيدد لنا مدى اإلسفاف يف مفهوم العبثية من خالل جتريد املرأة عن إنسانيتها    
إليها بوصفها جسدا رخيصا، والتعبري عن اجلسد ابللحم له دالالته اإلحيائية يف الوعي اجلنسي املتوارث، وجاءت  

 كلمة رخيص ملحة على هذا املفهوم.

 اخلليجي العابث يف أعمال عدة متخذة صورة اخلليجي الشغوفصورة ملصرية تلح على وظلت السينما ا      
الذي تدور أحداثه " 6ر حربواحلياة اهلزلية كما يف فيلم " الريس عم , واجملون , جبسد املرأة، واملولع ابلسكر

 ".8، وكذلك فيلم "طري أنت" يف نفس العام7كباريه  صالة قمار، وكذلك فيلم "يف 

من ملصرية يف السينما اومن أبرز األفالم املصرية اليت نستطيع من خالهلا أن نستشف صورة اخلليجي     
فقد حاول هذا الفلم أن ينقل لنا التجربة الثقافية واإلنسانية  2007" 9جوانب أخرى هو فلم "عندليب الدقي

والثاين يف  ,يف القاهرة األول يعيش :  توأمني على سبيل املقارنة املباشرة بنيوالفرد اخلليجي  ,بني الفرد املصري
، وقد مثل الدورين شخص واحد هو املمثل املصري "حممد هنيدي" ولعل توحيد اجلسد يف هاتني اخلليج

                                                           
 م.1995حلم رخيص، إخراج: إيناس الدغيدي، مصر -5

 م.2011إخراج: خالد يوسف، الكاتب طارق عبداجلليل، مصر الريس عمر احلرب،  6-
 م. 2008كباريه، إخراج: سامح عبدالعزيز، الكاتب: أمحد عبدهللا، مصر 7 -
 م.2009طري أنت، إخراج: أمحد اجلندي، الكاتب: عمر طاهر، مصر  - 8
 م.2007عندليب الدقي، إخراج: وائل جسار، الكاتب: أمين هبجت قمر، إنتاج رواتان لإلنتاج السينمائي، مصر  - 9
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الشخصيتني يشي مبدى أزمة الوعي الثقايف واإلنساين بني الطرفني، وكون الطرفني متشاهبني يف الشكل اخلارجي 
 الراسخة.واملبادئ  ,والفضيلة, ابلقيمواجلوهر اإلنساين املتمثل  , التكوين الداخلي إال أن التباين يكون يف

رجل واحلياتية بني خليجي ومصري، مبداي عبثية ال ,اإلنسانيةلقد نقل هذا العمل صورة متثل التجربة     
نسانية راسخة إاخلليجي الذي يتكئ على قيم ظاهرية هشة خبالف الطرف املصري اآلخر الذي يتكئ على قيم 

 وم ثل نبيلة.

( وإن كان )صورة اخلليجي وصورة املصري يرسم هذا العمل مدى التباين بني الصورتني على وجه املقارنة       
  .مثة تشابه شكلي إال أن القيمة الداخلية ختتلف وتتباين

ليجية مقابل شخصية اخلويف صدد املقارنة بني احلال املصري، واحلال اخلليجي، نلحظ ذلك التسفيه لل     
الشخصية املصرية، ففي فلم "صرخة منلة" جند جمرايت الفلم تسري على حنو من اإلسفاف املبالغ فيه، إذ إن 

في ملشروعة، فوحقوقه االفلم تكشف الغطاء عن معاانة الشعب املصري يف توفري حاجياته األساسية،  أحداث
شاشة نعكس تلرفع الظلم، وتوفري املاء والكهرابء،  ةمساع شريف يفالوقت الذي يسعى فيه الشعب املصري 

بون الشاسع ذلك الوهذا حيدد لشرب واللهو، اب عامرحنو ذلك الرجل اخلليجي، احملاط ابلنساء يف جو  العرض
 م املصري احلقيقي اهلادف، واهلم اخلليجي السطحي العابث.اهلبني 

دى إىل ) العمى ( أيصر املإىل األعلى واحندار  ي) ارتقاء اخلليج والسريعهذا التباين العمودي املوازي اخلاطف 
وهو اجلهل ابلواقع أو جتاهله وأعين بذلك جتاهل واقع الذات أمام واقع املقابل الذي نتج عن سرعة  10الظريف(

لصورة التارخيية تتمسك ابلحتول املتجاورين إىل حالني خمتلفني صعودا ونزوال، وهذا ما دفع الذهنية املصرية 
ذلك رية مستوحاة من يف السينما املصاحلالية القدمية متجاهلة الصورة املتحولة احلديثة، فكانت الصورة اخلليجية 

 التباين املوازي.

 

 :جتريد هويتهليج  و اخلدور املال يف تشكيل صورة 
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ال شك أن التاريخ املصري احلديث يشري إىل الدور املصري يف إحياء الرتاث العريب واستعادته، حينما      
بروز عدد من الكتاب واألدابء والشعراء، كذلك جاءت الطباعة، وأنشئت عدد من الصحف، واجملالت، و 

 .11الذين أحيوا احلركة الثقافية العربية وأعادوا وهجها

جية، فهي حتظى بتاريخ عريق ال ميكن جتاهله، فهي احلاضنة العربية األوىل لرتاثهم، وأما املنطقة اخللي    
ة اليت وبلغت اآلفاق حىت غطت هذه املناطق العربي , وحضارهتم، ومن مكة واملدينة انطلقت الثقافة العربية

 نراها اليوم.

ور سالفة كالصيد، من عص رة العربيةالتهكم أببرز ما توارثته أجيال اجلزيويف فلم "عندليب الدقي" نلحظ     
لرجل ا، والسيما أهنا تعد من صفات يعدان من أبرز مالمح صورة اخلليجي يف جزيرة العرب اللذينوالشعر 

 يعي منه الذي جيهل أدوات الصيد وال"فواز" فقد است هل هذا الفلم بعرض ذلك الرجل اخلليجي الكامل فيها. 
إن  ن ذلك.ومل يتمكن م ختدير الغزال، كي يصيده ذلك الرجل اخلليجي الثريشيئا، إذ إن اخلدم عملوا على 

الشخصية اخلليجية الثرية اليت ال تعي من اترخيها سوى الرتوش  يكشف عن حالهذا املشهد االستهاليل 
 .يهللرتاث الذي حيمله أو يدع ذايتالشكلية اليت يستطيع أن جيلبها مباله فقط، دون جهد أو وعي 

دأ إبلقاء زوجه املتوفية منذ مخس سنوات، فب تأبنيل ؛"فواز" يف شركته موظفو حيتشد عرض آخر ويف     
خلفه، وكان أبياته  على ترديدموظفيه قد أجرب الساذجة يف مشهد تطغى فيه روح التهكم، و قصيدته الراثئية 

ذلك يف الشركة اليت ميلكها، ومن خالل هذا التأبني تتكشف سذاجة الرجل اخلليجي حىت يف مفاهيم جوهرية 
ت نتيجة الثراء الطاغي اليت كان اجلوهريةللحياة كالعزاء وفقدان احلبيب، فقد طغى جهل اخلليجي بتلك املفاهيم 

وازين واملفاهيم تضطرب لدى الرجل اخلليجي الذي جعل املما جهد، وهذا بذل فكر أو عصف  أيت  مل  الذي
فارقات اليت ، ومن املله من القيم واملثل سوى شكلها تبذلاليت ال  اعتاد توفري ما يريده من أمواله الطائلة

" و"طري أنت"، أن الرجل اخلليجي يف درجة متدنية من 12نلحظها يف هذا الفلم وغريه، كفلم، "ايان ايخاليت
على املشاهد  يرتد ذلك، ومن مث يزداد ثراء وحظوة ، إذ إنه مبستواه الثقايف املتديناملطبقهل اجلالذكاء مع 

  ذا املال. عن استحقاق هذا اخلليجي هل بكا جتاهه، ويثري فيه تساؤالتابلسلب، فيخلق فيه هاجسا مرت
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ة شتاهتا من اوال مللمظل اخلليجي يف السينما املصرية يف صراع دائم وهو يلهث خلف هوية ضائعة حم      
خالل املال، واحلديث عن املال يف تشكل صورة اخلليجي يف السينما املصرية يعد أبرز ما يلتفت إليه، ففي 

" جند املال اخلليجي يلعب دورا رئيسا يف رسم أحداث الفلم، مع خفوت للشخصية 13فلم "صاحب صاحبه
موال إىل اخلليج وجىن ما جىن من األ "ة"أسامالبطل اخلليجية، بل انعدامها يف هذا الفلم، فقد رحل صاحب 

جتريد اخلليجي  ح علىيف فكرة تلدور حول هذا املال اجملين من اخلليج، تت األحداث أوبد , خلليجمن االطائلة 
لم طاملا أن غياب الشخصية اخلليجية ال تؤثر يف أحداث الف وهذا يعين، من قوامه وجتسيده ابملال وال غري املال

 .الفلم دورا رئيسا يف أحداث يؤديأن ماله 

وقد تزداد أزمة الصورة اخلليجية، حينما جترد من كل معان احلياة، وختتزل يف أوراق نقدية، ففي فلم "طري      
 أوامرهيب كل ان يعينه على ذلك عفريت يلوك "ليلى" أنت" جند البطل يسعى سعيا حثيثا لينال فتاة أحالمه

تغري لشخصية اليت ا هبيج" حبيبته، وقد قطع املارد عهدا على نفسه أن جيعل من البطل"لتكتمل صفاته أمام 
املتكررة، جند  هذه احملاوالتال يضاهى، ومع كل  ا، واترة يكون فارسافتارة يكون قائدا وزعيم ،حبيبته ليلى

ثراي، ولكن  نه رجالم ، طلب البطل من املارد أن جيعلةاحملبوبة، ويف احملاولة األخري  البطل يفشل يف نيل رضى
املارد املصري مل يرتسم يف ذهنه من الثراء سوى الرجل اخلليجي، فتحول البطل إىل رجل ثري ولكن بكل أسف 

ينه وبني ال بحتول إىل شخصية خليجية، وكان هذا التحول من الشخصية املصرية إىل اخلليجية هو ما ح
، ال مبكيال املالقيم وزان للحياة إتأضحت شخصيته عابثة مبذرة ال  فقدمعشوقته ابلرغم من ثرائه الفاحش، 

 .ليلى نيل إعجاب حمبوبته يف هبيجوهبذا السبب فشل 

 طمل يرتبليجي الرجل اخليف هذا الفلم حتديدا تبلغ حالة التأزم يف تشكل صورة اخلليجي أوجها، حيث أن     
توفري املال يف بيال جيد س فقد عجز املارد أنابلشخصية اخلليجية، شرطيا  ابملال، وإمنا املال هو املرتبط ارتباطا

  الشخصية املصرية. مع، وكأن املال ال جيتمع حتويله إىل رجل خليجي لإال من خاللشاب املصري ل

 

 الشخصية اخلليجية وقيمها اهلشة:ُكنه 
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 واملرأة: اخلليج أوال:      

خلف جسد  بشهوته اجلنسية، وسعيه ارتباطها إن من أبرز مالمح صورة اخلليجي يف السينما املصرية، هي     
املرأة طارحا خلف ظهره كل ما حتويه املرأة من قيم فاعلة يف البناء اإلنساين على وجه العموم، فهذا الرجل 

د الرجل اخلليجي شهوته من املرأة، ففي فلم "حلم رخيص" جنلينال  ثروته يستغلالطائلة  اخلليجي املثقل أبمواله
اجلنسي، فقد جل وحشة هذا الر  فيه قد استغل مباله فاقة املرأة املصرية وعوزها، وحول حياهتا إىل جحيم تقاسي

وجدت "جنفة" نفسها مرغمة على قبول الزواج من الرجل اخلليجي، ترنو إىل حياة رغيدة بدال من تلك التعاسة 
 . كانت حتيط هبا من قبلاليت

راد أن أييت زوجه أ فقد, وزوجها اخلليجي تتجلى شراسة اخلليجي اجلنسيةبني "جنفه" أول مشهد ويف         
ا أن الرجل ، ومبالفطرة اإلنسانيةخمالفا بذلك ابلوحشية، من جسدها، يف صورة تشي  هللاحيث ماحرم من 

د أن أجنبت منه بع عليها، فقد حول حياة "جنفة" إىل جحيماخلليجي يتعامل مع قطعة حلم يلقي بشهوته 
تعاجل  الذي ال حيمل هوية مصرية، فال حيق هلا أنابنها مع عادت إىل مصر  حينماوتركها تقاسي احلياة  ،طفال

 ق هلا أيضا أن تقضي لوازمه من غري هوية.حيابنها يف مستشفيات مصر، وال 

وخباصة  ليقأطرها بصورة ال ت حينما، لواقعامبا خيالف اخلليجي لقد صور هذا الفلم " حلم رخيص" الرجل       
، حينما كانت حتته العذاب ألوان  حىت أذاقها ، عليهااستغل حاجة املرأة املصرية وفقرها يف تفريغ شهوته عندما 

س هلا سوى تلبية أو أمة لي , اخلليجي للمرأة، واعتبارها خادمةوخباصة تلك النظرة املزدرية اليت ينظر هبا الرجل 
  نواهيه دون اعتبار حلقوقها. ومراعاة، أوامره

وابلنظر إىل االستغالل الدينء حلاجة املرأة املصرية، الناجتة عن ظرفها القاهر، ومعيشتها املتدنية إىل حد      
اجة املرأة، وضعفها، ح ال يثنيه عن شهوته ئب البشري الذيالفاقة يف بعض األحيان، جند اخلليجي ميثل دور الذ

ي منها هتمة ه هابسألقع املرأة املصرية يف شراك غدره، و قد أو " نرى الرجل اخلليجي 14ففي فلم "صرخة منلة
د كشف عن نا أتيت حلظة االبتزاز يف أقبح صورة، وقهبراء، حىت تقع بني يديه ضعيفة مكسورة اجلناح، ومن 
 الباب، والسعادة يف السرير". وراذلك الرجل اخلليجي يف هذا املشهد بقوله:" السجن 
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 مجلةعنها  تإن استغالل اخلليجي الظرف القاهر لثين ذراع املرأة يف انتهاك شرفها، هي فكرة مكررة، عرب      
لغ ضخم ة مصرية، ويغريها مبحرب" جند شااب خليجيا، يستغل حاجة امرأ من املشاهد، ففي فلم" الريس عمر

 . العابثومظهره  , فيها الرجل اخلليجي دانءةلينال ليلة مع ابنتها، يف مشهد يكشف عن 

 

  اخلليج  واملكان: اثنيا:    

، عنه نما املصريةشكلتها السيإن املكان الذي تتجلى فيه الشخصية اخلليجية منوط ابلصورة العامة اليت        
ستحيل نفاده، جند يألن الشخصية اخلليجية قد اختزلت ابلرجل الثري، الذي اليعبأ مبا ينفقه طاملا أن الرصيد و 

يف مركبه الفاره، كما جند و ، لخليجي يف قصره املشيد، ويف شركته الضخمةلاملكان اليت تصوره السينما املصرية 
ؤكد على ياقتصار هذه األماكن على الرجل اخلليجي  أنشك  الدقي"و "طري أنت" والذلك يف فلم "عندليب 

 الصورة النمطية يف السينما املصرية جتاه الشخصية اخلليجية واملال.

ة الكثري يف أماكن اللهو والرقص، ومثوهو اخلليجي  صورتقد املصرية أكثر األعمال السينمائية واحلق أن      
، يف ملهى ليلي احلمراءأو , غرتته البيضاءبمن املشاهد واألعمال السينمائية اليت تصور ذلك الرجل املتوشح 

 حىت وإن كان هذا املشهد خارج عن نطاق احلدث.

" توقف امرأة صاحب  التكسي" مرعي" وأتمره ابالجتاه حنو امللهى الليلي، 15يف فلم "على جنب اي اسطىو     
وأول ملمح يظهر يف هذا امللهى هي األغنية اخلليجية "الربتقالة" وقد أمرته أن يدخل معها يف هذا امللهى، 

وامللمح  ا،هالشهرية اليت كان عرضها يف الفيديو كليب مثار جدل، حىت أهنا القت الكثري من املشاهدات حين
لك املتوشحني بغرتهم، الذين يتهافتون، ويهتفون خلف الراقصة، وقد تواجدوا مع ت الثاين هو كثرة اخلليجني

 .طراب األغنية

 رجل خليجي طاولة قصية ومعه خادمه الذي ينادمه، وقد شغف شهوة  انتبذ ويف هذا املكان الصاخب،       
 بصاحبة التكسي "نور" فأرسل خادمه، وقد سلمه رقمه، لكي أتذن له ابلتواصل.

                                                           
 م.2008جنب اي اسطى، إخراج: سعيد حامد، الكاتب: عبدالرحيم كمال، مصر على  - 15
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يف هذا اعال تؤدي دورا فالذي تدور أحداثه يف مرقص شرقي، نلحظ شخصية خليجية  ويف فلم "كباريه"    
عمال ألكما اعتدان يف نسق الصورة اخلليجية من خالل ا-الفلم، حماوال افرتاس ما ميكنه من النساء، وقد ظهر

يدل هذا و  وقد حضي ابستقبال حافل مع دخوله للمرقص، , مبظهر الرجل الثري الساذج -السينمائية املصرية
بدأ برمي أمواله فوق الراقصة، على منط الكثري من املشاهدات اليت فقد  هلذا املكان، ةعلى مراودته الدائم

 أظهرهتا السينما املصرية جتاه الرجل اخلليجي.

أماكن و  املكان الذي يتكرر فيه ظهور الشخصية اخلليجية يف السينما املصرية، واقتصاره على املراقصإن      
الدائم ابملال حينما  للهو واجملون، مع العبثيشي ابلرغبة يف تنميط الصورة اخلليجية وأتطريها يف نطاق ا اللهو،

الذي يظهره هذا  ون حتسب، هي املعىن البارزيلقي به يف جنبات املرقص، فالعبثية واجملون، وتبذير األموال د
جية يف الشخصية اخلليصورة املكان، والشك أن هذا املعىن جاء متسقا مع الصورة العامة اليت تتشكل يف 

  السينما املصرية. 

 

 اخلليج  واألسرة:اثلثا: 

وزي" الذي يعيش ه "فيف فيلم "عندليب الدقي" يظهر "فواز" الثري الذي يعيش يف اخلليج متجاهال توأم    
يف مصر، ولعل هذه التوأمة بني فرد يعيش يف حي الدقي "القاهرة، وآخر يعيش يف اخلليج، جتلي تلك الفوارق 

الف كان "فوزي" حريصا على مبدأ األخوة وااللتقاء بتوأمه، خبفقد  ) املصرية واخلليجية(  بني الشخصيتني
"فواز" الذي مل يرع انتباها لتوأمه، حينما اتصل به شقيقه من مصر، وهذا يكشف جوانبا أساسية يف احلياة 

 القيم يف وقد كانت أمواله الطائلة مما بدد ذلك املعىن" ازعىن األخوة الضائع يف شخصية "فو مب املتمثلاألسرية 
 األسرة.

ظل "فوزي" يبحث عن توأمه حىت عرف عنوانه ومكانه وبعد مشقة يف توفري مؤونة السفر استطاع أن يصل     
إىل توأمه الذي مل حيتفي به، ومل حيسن استقباله، ونستشف من شخصية "فواز" وتعامله مع توأمه أن هذا 

تكبد عناء  األخوة، بعكس "فوزي" الذي قيمةعيه باإلمهال مل يكن بدافع الكره، أو التنكر، وإمنا جبهله وعدم و 
 السفر كي يلقى توأمه.
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لذي مل يتحمل اوشعوره بتقصري أخيه "فواز" ومما يؤكد ما نشري إليه هو احتفاء "فوزي" املصري اببن أخيه      
عنه بتوافه  نشغالم طفله "يزيد" و مسؤوليه األبوة، وال يعرف دورها يف التأثري على االبن، فقد كان متجاهال

األمور ابلرغم من حاجت ابنه املاسة له، وخباصة أن أمه قد توفيت وهو طفل رضيع، وكما ذكران سالفا يف 
ترسيخ املفاهيم الشكلية لقيم احلياة لدى الشخصية اخلليجية يف السينما املصرية، جند األب "فواز" يكتفي 

 د" )من حبيب اباب، من روح اباب(.برتديد عبارة جوفاء ليقطع جلسته القصرية مع ابنه "يزي

وحفاظا على مشاعر الطفل "يزيد" اليت تكاد أن تكسر من قبل أبيه، حاول "فوزي"  أن يتقمص شخصية      
ه الشبه احلقيقي ، وقد أعان"فواز"أبن يرتدي نفس زيه ويضع شاراب مصطنعا شبيها بشارب وذلك توأمه "فواز" 

فل  عثرات شقيقه جتاه ابنه، دون أن يشعر" يزيد" بتلك احليلة، على أن الطبينهما، وأصبح "فوزي" هو ما يقل 
 لدىهوم األبوة ، ومن مبدأ راسخ، مبفمعهمعاملته  بدلتكان ممتنا  ألبيه احلقيقي الذي حتولت شخصيته، وت

بيه أيلة، وإخفاء حقيقتها، وخباصة أن الطفل أحياان يقابل أصر على كتمان هذه احل الشاب املصري "فوزي"
  احلقيقي "فواز" فيجده خالف السلوك الذي كان عليه البارحة.

ياانته الزوجية حني يف خ تتبجحويف مشهد آخر من فيلم "كباريه" جند الشخصية اخلليجية يف املرقص،        
 ةإىل مصر، ويعلن ذلك أمام النساء املصرايت الذي يقابلهن يف املرقص، دون االلتفات إىل معىن اخليان مقد

اليت  - الزوجية، والتجرد من املسؤولية اليت حتتم عليه، ألجل احلفاظ على مبدأ الزوجية، ولعل مكاملاته لزوجته
سؤولية ابخليانة الزوجية املتكررة أمام ندمائه، يشي جبهله، وفقدان الوعي مب وتصرحيهيف  -تركها يف اخلليجي
 الزوج جتاه زوجته.

إن القيم األسرية على وجه العموم تعد من أهم مرتكزات اجملتمع، وثوابته، ومن خالل هذه النافذة، صورت     
و عن تلك القيم أو عن أكثرها، كقيمة األبوة، أو األخوة، أ وهي متجردة، السينما املصرية الشخصية اخلليجية

      القيمة الزوجية. 

 اخلامتة 

األخرى،  نقل صورة الشعوبال شك أن األعمال السينمائية، وخباصة الكوميدية، ال تعد وثيقة حصرية، ل       
 وثقافاهتا، فاجلانب الكوميدي ال يسطع إال من خالل اجلوانب املظلمة، وال تكمن الفكاهة إال من خالل

 متثل بنص هزيل اهلدف منه إضحاك املشاهدين. اليت الصورة املشوهة
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غري   الشخصية اخلليجية يف أعمال توابلنظر إىل األعمال السينمائية املصرية، جند بعضها قد صور       
كباريه" "حلم رخيص" "الريس عمر حرب"، وقد جاءت األعمال الكوميدية متماهية معها، "كوميدية، مثل 

اليت شكلتها السينما املصرية للخليجي، فإن تكرار الفكرة، واإلحلاح عليها، متكن  وهذا يؤكد الصورة النمطية
ويف ، لطرف اآلخرا، وتلغي اجلوانب املشرقة لدى تجنياملن نطباعالصورة النمطية من أذهان املشاهدين، وتنقل ا

 هذا ما ميكن أن يعد عيبا يف تلك األعمال بتكرر الشخصيات النمطية

، فاحلق اليت من ّطت إبطار ظامل جمحفصورة اخلليجي إىل تشويه  -لألسف  - السينما املصريةلقد سعت    
أن اجملتمع اخلليجي ليس مالئكيا، وحاله كسائر الشعوب يف أوطاهنا، وإمنا اإلشكال يف جتريد الشعوب اخلليجية 

 من قيمها، فضال عن اهلزل هبا، والتندر.

ساع تلك ، واتوراء ذلك التجريد، الذي نتج عن شعور النقص امال رئيساعولعل "التباين املوازي" كان     
 اخلليجي، فقد اقتصرت صورة اخلليجي يف السينما املصرية على ممارساتوالواقع  ،املصرياهلوة بني الواقع 

 فردية، وطبقة حمدودة، دون النظر إىل جوانب أخرى متتلكها الشعوب اخلليجية.


