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 الملخص

تعد الفنون واجهة صادقة للتعرف على ثقافات المجتمعات فً العالم، وما ٌهمنا كشعوب عربٌة هو الحفاظ على ثقافتنا      

وصون هوٌتنا العربٌة، وبخاصة فً ظل الظروف الراهنة والتحدٌات التً تواجهنا والمتمثلة فً التقدم التكنولوجى الذى 

 ة منه من منظور معلوماتى والتعرف على ثقافات أخرى.ٌعد سالح ذو حدٌن فكما ٌمكننا االستفاد

التً تمتاز بؤنها ثقافة إنسانٌة أصٌلة شاملة لمظاهر الروح والمادة  -كذلك أصبح ٌمثل خطراً على هوٌتنا وثقافتنا العربٌة 

التكنولوجٌا  ولعل وسائل التواصل االجتماعى من أبرز مظاهر تلك –وتتمٌز بقٌم فكرٌة وجمالٌة ذات عراقة تارٌخٌة 

متاحة لالستخدام لفئات مختلفة من حٌث العمر  –وسائل التواصل االجتماعى  –وأهمها وأكثرها انتشاراً نظراً ألنها 

 والجنس والمستوى التعلٌمى والثقافى واالقتصادي وكذلك مستوى الوعى المعرفى واالدراك القٌمى.

شوٌش الثقافً القادم من مصادر عدة تعبر عن تٌارات واتجاهات ولعل الفنون هً المرآة التً تعكس تلك األمور من الت

 فكرٌة ال تالئم وتناسب طبٌعة ثقافتنا وهوٌتنا العربٌة.

لألسف الشدٌد ٌوجد تقصٌر ملموس من المإسسات الثقافٌة والفنٌة فً بالدنا العربٌة، وأٌضا النخبة من المثقفٌن والمبدعٌن 

بالقٌمة الفكرٌة والجمالٌة التً ٌجب أن تكون هً الهدف األساسى لكل عمل فنى،  وٌتمحور ذلك األمر فً عدم االهتمام

 والمسئولٌة هنا تقع على عاتق كل من المبدع والمنتج والناقد والمتلقى وال أعفى أحداَ.

ر عن هوٌتنا علماً بؤن الحل غٌر شاق ولٌس ببعٌد، بل هو فً صمٌم منظومة حٌاتنا الٌومٌة والتً تتشكل منها ثقافتنا وتعب

 العربٌة.

لذا ٌجب أن تكون مرجعٌة المضمون الفكرى والجمالى ألى عمل فنى مبنٌة على القٌم اإلٌجابٌة المستخلصة من ثقافتنا 

 العربٌة والمعبرة عن هوٌتنا.

تماعى وبخاصة مع وجود أجٌال شابة تستمد معلوماتها وتبنى تكوٌنها المعرفى من خالل الفضائٌات ووسائل التواصل االج

بدون رقابة واعٌة على ما ٌقدم من غث، أو كل ما هو مخالف ومضاد لقٌمنا االجتماعٌة والتً ٌجب أن نتمسك بها ونحافظ 

 علٌها بل وننمٌها.

وإذا تؤملنا تراثنا الشعبى سواء المصرى أو العربى سنجده زاخراً بكل جوانب االبداع الفنً المرتبط بعاداتنا وتقالٌدنا 

ومناسبات حٌاتنا، ولذلك ٌجب علٌنا االهتمام به وحماٌته والحفاظ علٌه ألنه ٌحمل قٌم فكرٌة وجمالٌة واحتفاالتنا 

وخصائص قومٌة صنعها مجتمعنا المصرى والعربى على مر الزمن والتارٌخ وحٌنما نسعى إلى تنمٌته وتطوٌره فإنما 

لمعرفى واإلدراك القٌمى لألجٌال الشابة الحالٌة نسعى إلى الكشف عن محاوالت جدٌدة إللهام أصٌل ٌسهم فً التكوٌن ا

وعندما تفكر فً كٌفٌة االستفادة من العناصر الفنٌة واالبداعٌة التً ٌضمها تراثنا الشعبى فً مواجهة  .وما ٌلٌها من أجٌال

 المخاطر الثقافٌة والفنٌة التً تجلبها التكنولوجٌا وتإثر بالسلب على ثقافتنا وهوٌتنا.

نما هً الوسٌلة األفضل فً توظٌف موضوعات من التراث الشعبى بشكل ٌتناسب مع ظروف العصر الحالً ونجد أن السٌ

وٌتوافق مع التكوٌن النفسى والمزاجى للمشاهد وبخاصة الشباب لرسم المثل األعلى للشباب، وٌفضل أن ٌكون كل 

اجة إلى تؤكٌد ذاتها وتؤكٌد انتمائها ألوطانها المشاركٌن فً العملٌة الفنٌة من األجٌال الشابة التً تملك موهبة وفى ح
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كما ال نغفل أن السٌنما فن قائم على االبداع التخٌلى وٌجذب جمٌع الناس مهما كانت مكانتهم  –وحماٌة الثقافة والهوٌة 

قٌمة الفكرٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة، إذ إنه فن مإثر على التفكٌر عن طرٌق الصورة كوسٌلة للتعبٌر وإرسال ال

 والجمالٌة.

ثم وقع اختٌارنا على تجربة فنٌة ناجحة تمثل دور الفنون البصرٌة فً تدعٌم القٌم المجتمعٌة والحفاظ على الهوٌة من خالل 

الفٌلم الغنائى )حسن ونعٌمة( المؤخوذ من الموال القصصى المعروف باسم )حسن ونعٌمة( وهو من أشهر المواوٌل التً 

 من تراثنا الغنائى بصفة خاصة وتراثنا الشعبى عامة.تمثل جانب هام 

 األفالم الغنائٌة  –فٌلم حسن ونعٌمة  –الموال القصصى  -الفنون البصرٌة  الكلمات المفتاحٌة:

Abstract 

The arts are an honest interface to learn about the cultures of the societies in the world. What 

concerns us as Arab peoples is to preserve our culture and preserve our Arab identity, 

especially in the current circumstances and the challenges facing us in technological progress, 

which is a double-edged sword. As we can benefit from it from an information perspective 

and learn about other cultures. 

It is also a threat to our identity and our Arab culture - which is characterized as an authentic 

human culture encompassing the manifestations of the spirit and matter and characterized by 

values of intellectual and aesthetic of historical heritage - and perhaps the means of social 

media is one of the most prominent manifestations of this technology and the most important 

and most widespread because they - social media - available for use for different categories In 

terms of age, gender, educational, cultural and economic level, as well as the level of 

knowledge awareness and value perception. 

Perhaps the arts are the mirror that reflect those things of cultural confusion coming from 

several sources reflect the currents and trends of intellectual does not fit the nature of our 

culture and our Arab identity. 

Unfortunately, there is a significant lack of cultural and artistic institutions in our Arab 

countries, as well as the elite of intellectuals and innovators. This is centered on the lack of 

attention to intellectual and aesthetic values which must be the primary objective of each 

artistic work. Responsibility here rests with the creative, producer, critic and recipient. No one 

is exempted. 

Note that the solution is not difficult and not far, but is at the core of our daily life system, 

which form our culture and express our Arab identity. 

Therefore, it should be the reference of the intellectual and aesthetic content of any artistic 

work based on the positive values derived from our Arab culture and expressive of our 

identity. 

Especially with the presence of young generations that derive their information and adopt 

their knowledge through satellite channels and means of social media without conscious 

control of what is offered from the nausea, or everything that is contrary to our social values, 

which we must adhere to and maintain and even develop. 

If we consider our folk heritage, whether Egyptian or Arab, we will find it in all aspects of 

artistic creativity related to our customs, traditions, celebrations and events of our lives, and 

therefore we must take care of it and protect it and preserve it because it holds the values of 

intellectual and aesthetic and national characteristics created by the Egyptian society and the 
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Arabs over time and history. We seek to discover new attempts at authentic inspiration that 

contribute to the cognitive formation and value perception of present and future generations of 

young people. And when you consider how to take advantage of the artistic and creative 

elements of our folklore in the face of the cultural and technical risks brought by technology 

and negatively affect our culture and identity. 

We find that cinema is the best way to employ subjects of folklore in a manner appropriate to 

the circumstances of the present age and corresponds to the psychological and mood 

formation of the scenes, especially young people, to shape the ideal of youth. It is preferable 

that all participants in the artistic process are young generations who possess talent and need 

to assert themselves. And not to lose sight of the fact that cinema is an art based on 

imaginative creativity and attracts all people regardless of their social, economic and cultural 

status. It is an influential art of thinking through the image as a medium of expression and 

transmission of intellectual value and beauty. 

Then we chose a successful artistic experience that represents the role of visual arts in 

supporting societal values and preserving identity through the Songing Film (Hassan and 

Naima) taken from The Mawal known as Hassan and Naima, which is one of the most famous 

and important part of our heritage Songing and our Folkloric heritage . 

key words: The Visual Arts - El Mawal El kasasy - Hasan & Naima – Songing Film 

 المقدمة

تعد الفنون بشكل عام والفنون البصرٌة بشكل خاص واجهة صادقة للتعرف على ثقافات المجتمعات فً العالم، وما      

ٌهمنا كشعوب عربٌة هو الحفاظ على ثقافتنا وهوٌتنا العربٌة وبخاصة فً ظل الظروف الراهنة والتحدٌات التً تواجهنا 

الذى ٌعد سالح ذو حدٌن؛ فكما ٌمكننا االستفادة منه من منظور معلوماتى والتعرف على  والمتمثلة فً التقدم التكنولوجى

التى تمتاز بؤنها ثقافة إنسانٌة أصٌلة شاملة لمظاهر  –ثقافات أخرى، كذلك أصبح ٌمثل خطراً على هوٌتنا وثقافتنا العربٌة 

عل وسائل التواصل االجتماعى متاحة لالستخدام لفئات ول –الروح والمادة وتتمٌز بقٌم فكرٌة وجمالٌة ذات عراقة تارٌخٌة 

مختلفة من حٌث العمر والجنس واللون والمستوى التعلٌمىى والثقافى واالقتصادي، وكذلك مستوى الوعى المعرفى 

 واإلدراك القٌمى.

ٌجلب بعض سبق وأن ذكرنا أن للتكنولوجٌا مخاطر وٌرجع ذلك ألنها رفعت حد المستطاع والممكن وهذا ال محالة 

المخاطر، وإنها مشاكل موجودة بالفعل ولم تحسم بعد وتتطلب عقول مبدعة ومتفتحة ومستنٌرة تملك الحكمة والمعرفة 

والوعى فً اختٌار الكٌفٌة لمواجهة تلك المخاطر ووضع حلول تصون وتحافظ على ثقافتنا وهوٌتنا العربٌة مع حماٌة 

تشمل حق النفاذ الى مصادر المعرفة وحق مجتماعتنا العربٌة على اللحاق حقوق االنسان العربى األساسٌة التً باتت 

 بركب مجتمع المعرفة.

ولعل الفنون وبخاصة الفنون البصرٌة هً المرآة التً تعكس تلك األمور من التشوٌش الثقافً القادم من مصادر عدة تعبر 

 ٌتنا العربٌة.عن تٌارات واتجاهات فكرٌة ال تالئم وال تناسب طبٌعة ثقافتنا وهو

لألسف الشدٌد ٌوجد تقصٌر ملموس من المإسسات الثقافٌة والفنٌة واألعالم فً بالدنا العربٌة، وأٌضا تقصٌر فً دور 

النخبة من المثقفٌن والمبدعٌن وٌتمحور ذلك األمر فً عدم االهتمام بالقٌمة الفكرٌة والجمالٌة التً ٌجب ان تكون هً 

خصوصاً فً الفنون البصرٌة والتً تتربع على قمتها السٌنما، والمسئولٌة تقع على عاتق الهدف األساسى لكل عمل فنى و

 كل من المبدع والمنتج والناقد والمتلقى وال أعفى أحد.
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علماً بؤن الحل غٌر شاق ولٌس ببعٌد عنا أو غرٌب عنا بل هو من صمٌم منظومة حٌاتنا الٌومٌة التً تتشكل منها ثقافتنا 

وبخاصة الفنون  –ا العربٌة، لذا ٌجب أن تكون مرجعٌة المضمون الفكرى والجمالى ألى عمل فنى وتعبر عن هوٌتن

مبنٌة على القٌم اإلٌجابٌة المستخلصة من ثقافتنا؛ خاصة مع وجود أجٌال شابة تستمد معلوماتها وتبنى تكوٌنها  -البصرٌة 

الجتماعى بدون رقابة واعٌة على ما ٌقدم من إسفاف المعرفى من خالل ما ٌتم عرضه على الفضائٌات ووسائل التواصل ا

 أو ابتذال أو كل ما هو مخالف ومضاد لقٌمنا االجتماعٌة والتً ٌجب ان نتمسك بها ونحافظ علٌها وننمٌها.

وإذا تؤملنا تراثنا الشعبى سواء المصرى أو العربى سنجده زاخراً بكل جوانب االبداع الفنً المرتبط بعاداتنا وتقالٌدنا 

واحتفاالتنا ومناسبات حٌاتنا، ولذلك ٌجب علٌنا االهتمام به وحماٌته والحفاظ علٌه ألنه ٌحمل قٌم فكرٌة وجمالٌة 

وخصائص قومٌة صنعها مجتمعنا المصرى والعربى على مر الزمن والتارٌخ وحٌنما نسعى إلى تنمٌته وتطوٌره فإنما 

فً التكوٌن المعرفى واإلدراك القٌمى لألجٌال الشابة الحالٌة نسعى إلى الكشف عن محاوالت جدٌدة إللهام أصٌل ٌسهم 

وما ٌلٌها من أجٌال، فتراثنا الشعبى المصرى والعربى ٌعمل على تؤكٌد الروابط االجتماعٌة وٌإكد على القٌم الروحٌة 

 والفكرٌة والجمالٌة واألخالقٌة.

وك المشاهدٌن والحفاظ على قٌمهم االجتماعٌة والثقافٌة إن فن السٌنما ٌعد من أبرز الفنون البصرٌة مقدرة على توجٌه سل

ألنها تملك عنصر فن هام وهو عنصر الصورة وعن طرٌقها أصبحت أكثر الفنون تؤثٌراً على اإلنسان مهما كانت جنسٌته 

 وجنسه وعمره وثقافته ومكانته االجتماعٌة والتعلٌمٌة.

ً تدعٌم وتعزٌز فن السٌنما للتوجه إلى اختٌار موضوعات من تراثنا لذلك ٌجب أن تكون للمإسسات الفنٌة والثقافٌة دور ف

الشعبى المصرى والعربى ألنها مرتبطة ارتباطاً وثٌقاً بالخصائص القومٌة والتارٌخ األصٌل لمجتمعنا المصرى 

لشعبى تسهم فً والمجتمعات العربٌة ولذلك ٌجب توظٌفها فنٌاً للوصول إلى غرس قٌم فكرٌة وجمالٌة مستمدة من تراثنا ا

وبخاصة المشاهد الشاب الذى ٌمثل أكبر شرٌحة سواء فً المجتمع  –تشكٌل فكر ووجدان المشاهد المصرى والعربى 

مما ٌإدى إلى االرتقاء بمجتمعاتنا العربٌة والحفاظ على هوٌتنا وثقافتنا مع المواجهة  –المصرى أو المجتمع العربى 

جتمعات مختلفة عن عاداتنا وتقالٌدنا، ولقد سبق للسٌنما المصرٌة أن قامت بتوظٌف للثقافات المغاٌرة الواردة لنا من م

موضوعات من التراث الشعبى المصرى فً الفترة التً أولت الدولة اهتمامها بالتراث الشعبى وذلك بعد ثورة ٌولٌو 

تارٌخٌة القرٌبة، وخٌر مثال على وكان ألغراض سٌاسٌة واجتماعٌة تخدم أهداف الثورة القومٌة فً تلك المرحلة ال 1952

 .(1)1959ذلك الفٌلم الغنائى حسن ونعٌمة انتاج عام 

 مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث عم كٌفٌة توجٌه دور الفنون البصرٌة وذلك من خالل فن السٌنما لمواجهة المخاطر التً تجلبها      

 التكنولوجٌا بالسلب على ثقافتنا وهوٌتنا العربٌة.

 بحثأهمٌة ال

ابراز دور الفنون البصرٌة وذلك من خالل فن السٌنما ومال لها من وسائل جذب؛ فالعٌن أهم وسائل التلقى لدى الفرد   

ولذا فالسٌنما هً أفضل وسٌط فنى وثقافى لنقل القٌم الفكرٌة والجمالٌة وتشكٌل فكر ووجدان المتلقى وبخاصة األجٌال 

ٌبث عبر وسائل التواصل االجتماعى مبتعدة بذلك عن جذورنا الثقافٌة التً تحث  الشابة التً تستقى ثقافتها من خالل ما

 دائماً على القٌم المجتمعٌة.

                                                           
(

1
 .52(. ص33العبمت لقصىر الثقبفت. )سلسلت آفبق السيىمب؛ ع( حسه عطيت. السيىمب في مرآة الىعً. القبهرة، الهيئت 
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فما تراه الٌوم من مشاهد غٌر الئقة بالعروض الفنٌة وما نسمعه من كلمات مبتذلة هابطة تجعلنا نؤخذ على عاتقنا مهمة 

دي لهذا التدنى الفنً والثقافى الذى انتشر دون القدرة على مواجهته البحث عن كافى السبل والطرق التً تمكننا من التص

أو السٌطرة علٌه وذلك ٌرجع النحسار دور المإسسات المعنٌة بالفنون والثقافة والتً ٌجب أن تفعل دورها فً المساهمة 

ش وتشوه أفكار التلقى وترتقى بإنتاج أعمال فنٌة أعمال فنٌة تنتقى ما تراه العٌن وتسمعه األذن وتنقٌه من كل شائبة تشو

 بذوقه العام وتحرص عل ثقافتنا وتصون هوٌته.

 أهداف البحث

استعادة المإسسات الثقافٌة والفنٌة دورها المجتمعى لالرتقاء بالذوق العام واستثمار طاقات الشباب وإبراز مواهبهم  -1

 لخدمة الفنون.

 المغاٌرة لثقافتنا مستفٌداً من ممٌزات التقدم التكنولوجى.خلق مصدر فنى وابداعى مضاد للتصدى لكل التٌارات  -2

 استخدام الوسائل الفنٌة والتقنٌات الحدٌثة بشكل ٌتناسب مع ثقافنا المصرٌة والعربٌة. -3

 الفنون البصرٌة 

ك الرسوم عندما نتبع تارٌخٌاً عالقة الفن البصرى بالتكنولوجٌا نجدها ممتدة إلى عصر ما قبل التارٌخ، وخٌر شاهد على ذل

التً اكتشفها العلماء والباحثٌن المتخصصٌن على جدران الكهوف ونقوش المعابد والمقابر األثرٌة حتى وصلنا إلى الصور 

 والرسوم التً ُتنتج عبر برامج الكمبٌوتر وعالمه االفتراضى.

الفنً حتى وصل األمر إلى أن  كما أصبحت التكنولوجٌا حالٌاً هً التً تسٌطر على المقومات األساسٌة فً مكونات البناء

كل فن ال ٌعتمد على وسائل التكنولوجٌا فناً محكوم علٌه بالفشل، ولذلك ٌجب أن تكون مهمة الفن البصرى هو توظٌف 

التطور التكنولوجى لخدمته، فالفنون البصرٌة هً مجموعة من الفنون التً تهتم وتركز اساساً على انتاج أعمال فنٌة 

 د تذوقها إلى حاسة اإلبصار على اختالف الوسائط المستخدمة فً إنتاجها، ونوجز تعرٌفها فً:وإبداعٌة تحتاج عن

 (2)"هً الفنون التً تعتمد فً انتاجها وابداعها وتذوقها وتلقٌها على حاسة االبصار"

 أنواع الفنون البصرٌة

 االثنوجرافٌة( –الوثائقٌة  –التسجٌلٌة  –السٌنما )الروائٌة  -1

 الموسٌقى( –)الدرامى المسرح  -2

 األفالم( –الدراما التلفزٌونٌة )المسلسالت  -3

 النحت. -4

 اللوحات الفنٌة التشكٌلٌة( –)التصوٌر )الفوتوغرافى  -5

 العمارة. -6

 األغانى المصورة( –الفٌدٌو كلٌب )االستعراضات الغنائٌة  -7

سوف ٌختص هذا البحث بفن السٌنما الروائٌة كؤحد أنواع الفنون البصرٌة لقدرتها على تحقٌق المتعة الجمالٌة والتشكٌل 

الوجدانى للمتلقى، وذلك النها تضم العدٌد من العناصر الفنٌة مثل األداء التمثٌلى والموسٌقى واالضاءة والدٌكور والتكوٌن 

ا السٌاسى والثقافى لقدرتها على تحقٌق أعلى معدل فً االتصال الجماهٌرى قٌاساً عبر الصورة، فالسٌنما تمتاز بدروه

 بالفنون األخرى.

                                                           
(

2
 .5002شبكر عبد الحميد. الفىىن البصريت وعبقريت االدراك. القبهرة، دار عيه، ( 
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كما أن "فن السٌنما هو مجال إبداعى تخٌلى ٌهم الناس جمٌعاً مهما اختلفت طرائقهم فً أسالٌب الحٌاة وفى نمط 

 .(3)التفكٌر"

ومعلوماتى لغرض حماٌة الشعوب العربٌة وبخاصة األجٌال ومن منطلق ذلك نستطٌع توظٌف فن السٌنما كوعاء معرفى 

الشابة من المخاطر التً تجلبها التكنولوجٌا والتً تصدر لنا ثقافة وأسالٌب حٌاة ال تناسب ثقافتنا وتإثر بالسلب على 

 هوٌتنا.

اة الحالٌة مع الحرص على وبعد اختٌارنا فن السٌنما الروائٌة لالستفادة منها فً توجٌه سلوك الناس وتقوٌم أسالٌب الحٌ

التؤكٌد للقٌم اإلٌجابٌة االجتماعٌة واألخالقٌة، ولقد سبق للسٌنما المصرٌة على وجه الخصوص بإنتاج أفالم عدٌدة فً ذلك 

 المضمار وكان لها مردود ثقافى وفنى جٌد للمتلقى.

لم سٌنمائى ٌتناسب مع الذوق العام وٌتوقف األمر هنا على المحتوى أو الموضوع الذى ٌجب توطٌفه وطرحه من خالل فٌ

وبخاصة الشباب حٌث انهم ٌمثلون القطاع األكبر من مرتادى دور السٌنما وأٌضا من المهتمٌن والمتفاعلٌن مع التطور  -

 وظروف العصر الراهن. -التكنولوجى 

 توظٌف عناصر التراث الشعبى فً السٌنما المصرٌة

اع الفنً للشعب المصرى المرتبط بعاداته وتقالٌده، وٌربط بٌن ما هو قدٌم أصٌل ٌحوى تراثنا الشعبى كل جوانب اإلبد    

وما هو حدٌث ٌنتجه الشعب، ولذلك فؤهمٌة التراث الشعبى تتمحور فً نقل خبرات األجداد إلى األحفاد؛ ٌتناقلها الشعب 

ه مع ما ٌتناسب وطبٌعة عصره، بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر، وتنتقل من جٌل آلخر وكل جٌل ٌشكل وٌعٌد صٌاغة تراث

وذلك من خالل إضافة أو تراجع عناصر ثقافٌة وفق ما ٌحقق له بناء كٌان اجتماعى أفضل، فالتراث الشعبى ٌإكد على 

الروابط االجتماعٌة من خالل القٌم الفكرٌة والروحٌة والجمالٌة للمجتمع، وٌكشف المفاهٌم الحٌاتٌة التً ٌعتنقها ابناء 

 المجتمع.

دما تفكر فً كٌفٌة االستفادة من العناصر الفنٌة واالبداعٌة التً ٌضمها تراثنا الشعبى فً مواجهة المخاطر الثقافٌة وعن

 والفنٌة التً تجلبها التكنولوجٌا وتإثر بالسلب على ثقافتنا وهوٌتنا.

ع ظروف العصر الحالً ونجد أن السٌنما هً الوسٌلة األفضل فً توظٌف موضوعات من التراث الشعبى بشكل ٌتناسب م

وٌتوافق مع التكوٌن النفسى والمزاجى للمشاهد وبخاصة الشباب لرسم المثل األعلى للشباب، وٌفضل أن ٌكون كل 

المشاركٌن فً العملٌة الفنٌة من األجٌال الشابة التً تملك موهبة وفى حاجة إلى تؤكٌد ذاتها وتؤكٌد انتمائها ألوطانها 

كما ال نغفل أن السٌنما فن قائم على االبداع التخٌلى وٌجذب جمٌع الناس مهما كانت مكانتهم  –وحماٌة الثقافة والهوٌة 

االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة، إذ إنه فن مإثر على التفكٌر عن طرٌق الصورة كوسٌلة للتعبٌر وإرسال القٌمة الفكرٌة 

 والجمالٌة.

ألخرى حٌث ٌستمد الفٌلم السٌنمائى من الرسم عناصر التؤثٌر البصرى كما أن فن السٌنما ٌستمد عناصره من كل الفنون ا

للصورة، ومن الموسٌقى إحساسا النسجام واالٌقاع، ومن اآلداب إمكانٌة التعامل مع الموضوعات الحٌاتٌة المختلفة، 

لٌس هذه الفنون ولكنه  –الفٌلم السٌنمائى  –وٌستمد من المسرح فن التمثٌل، كل هذا بطرق إبداعٌة مختلفة، وهو بطبٌعته 

 ٌشتمل على هذه الفنون تاركاً الفوارق بٌنها كما هً. اذ ال ٌمكن ألى من تلك الفنون أن ٌحل محل الفٌلم السٌنمائى.

لذلك ستبقى دائماً السٌنما عامل جذب للجمٌع )الشاعر والروائى والموسٌقً والقاص والتشكٌلى( الكل ٌجزم بؤن المستقبل 

 فً نقل كل تلك الفنون ولذلك تتمٌز السٌنما بسحر خاص وجاذبٌة ومساحة عرٌضة من الجمهور.للصورة المرئٌة 

                                                           
(

3
 .32(. ص22. )سلسلت آفبق السيىمب، ع5002راويب يحيً. مىسيقً أفالم يىسف شبهيه. القبهرة، الهيئت العبمت لقصىر الثقبفت، ( 
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سوف نعرض تجربة فنٌة ناجحة تمثل دور الفنون البصرٌة فً تدعٌم القٌم المجتمعٌة والحفاظ على الهوٌة من خالل الفٌلم 

ونعٌمة( وهو من أشهر المواوٌل التً تمثل الغنائى )حسن ونعٌمة( المؤخوذ من الموال القصصى المعروف باسم )حسن 

 جانب هام من تراثنا الغنائى بصفة خاصة وتراثنا الشعبى عامة.

والموال القصصى "هو من حٌث الموضوع عبارة عن أحداث من الواقع أضفى علٌها الخٌال الشعبى صوراً من جمال 

فٌه الفن بالواقع االجتماعى فصار شٌئاً رائعاً ٌجمع بٌن النغم وبهائه، وانجذبت الٌه مشاعر الناس، فهو خٌال درامى امتزج 

 .(4)الرمز والموروث فً اطار عادات وتقالٌد قطاع كبٌر من مجتمعنا بموروثاته"

 الفٌلم الغنائى حسن ونعٌمة

 البطاقة التوثٌقٌة -1

 االسم العنصر م

  -دراما غنائٌة  –دراما  التصنٌف 1

 م1959 تارٌخ اإلنتاج 2

 عبد الرحمن الخمٌسى وسٌنارٌو وحوارقصة  3

 هنرى بركات إخراج 4

 فٌلم عبد الوهاب إنتاج وتوزٌع 5

 محمد عبد الوهاب موسٌقى تصوٌرٌة 6

 محمد الموجى ألحان 7

 مرسى جمٌل عزٌز كلمات األغانى 8

كلمات وألحان "أغنٌة حسن  9

 ونعٌمه"

 عبد الرحمن الخمٌسى

 محمد طه الراوى 10

      

من خالل عناصر البطاقة التوثٌقٌة ٌتضح لنا أنها مرآة للعناصر المكتملة لفٌلم قدم رسالة ذات قٌمة فكرٌة وجمالٌة فً      

 صٌاغة فنٌة محكمة، وتتفق رسالته مع عاداتنا وتقالٌدنا.

ة الفن فً توعٌة المتلقى تحقق ذلك األمر عندما توافر للفٌلم العناصر الفنٌة واإلنتاجٌة التً تإمن بؤهمٌة وقٌمة رسال 

 وترسٌخ القٌم المجتمعٌة األصٌلة ومراعاة عاداته وتقالٌده.

فا منتج الفٌلم الفنان محمد عبد الوهاب وهو قامة فنٌة وله دور بارز فً تطوٌر موسٌقانا المصرٌة، وشارك مع اإلنتاج فً 

ل الموسٌقى التصوٌرٌة، وٌتضح لنا مدى براعته إعداد الموسٌقى التصوٌرٌة للفٌلم وبرع فً تجسٌد احداث الفٌلم من خال

فً توظٌف بعض اللحان الشعبٌة المصرٌة بشكل ٌتناسب مع السٌاق الفنً للفٌلم، وكذلك كاتب القصة والسٌنارٌو والحوار 

عبد الرحمن الخمٌسى بمشاركة المخرج هنرى بركات وباقى العناصر التً ساهمت بعطائها الفنً فً ذلك الفٌلم من 

لٌن وموسٌقٌٌن ومصممى الدٌكور واالزٌاء، وفى ظل تلك التولٌفة الفنٌة المتمٌزة نجح الفٌلم وحقق الرسالة الفنٌة ممث

 والمجتمعٌة المطلوبة.

 

فٌلم حسن ونعٌمه هو فٌلم غنائى عاطفى ٌتناول قضٌة رفض العائالت الثرٌة تزوٌج بناتهن من ممارسى الفن كالمغنٌٌن 

 تمع الدونٌة لهم.والموسٌقٌٌن ونظرة المج
                                                           

(
4

 .5. ص0992كمبل. مه فىىن الغىبء الشعبً المصري. القبهرة، الهيئت المصريت العبمت للكتبة،  صفىث( 
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 محافظة الدقهلٌة. –مركز دكرنس سابقا ومركز منً النصر حالٌاً  –المكان: تدور احداث القصة فً قرٌة الدراكسة 

 الزمان: تدور األحداث فً الفترة الحقٌقٌة التً وقعت فٌها أحداث قصة حسن ونعٌمة.

ن عناصر التشوٌق واإلثارة من خالل الصورة باإلضافة إن قصة الفٌلم بسٌطة وغٌر معقدة ولكن ٌبرزها المخرج بالكثٌر م

إلى دور الموسٌقى، وٌتناول الفٌلم قصة حسن المغنواتى الذى ٌجوب القرى لٌغنى فً األفراح وإحٌاء المناسبات 

االجتماعٌة، والتً وقعت فً حبه نعٌمة ابنة الشٌخ متولى الذى ٌسعى دائما القتناء األرض والمال، وٌطمع عطوه اٌن 

عمها فً الزواج منها لجمالها وثرائها، ولكنها ترفض لحبها لحسن المغنواتى الذى ٌتقدم لٌخطبها من والدها الذى ٌرفض 

 ألنه ٌمتهن الغناء وٌعانى من الفقر.

تهرب نعٌمه وتسافر لحسن لٌتزوجا، ثم ٌذهب والدها والحاج عبد الحق الستعادتها، وٌتم بعد موافقة والد نعٌمه ووعده 

 بإعالن زواجهما، ولكن والد نعٌمة ال ٌفى بوعده وٌحبس ابنته بالدار وٌعلن خطبتها على ابن عمها عطوه. لحسن

ٌُقتل عطوه وٌنتهى الفٌلم بزواج حسن ونعٌمه.  ٌشتد الصراع بٌن عطوه وحسن حول نعٌمه حتى 

 توظٌف عناصر التراث الشعبى بفٌلم حسن ونعٌمه -2

 اوالً: الموسٌقى الشعبٌة:

الفٌلم مصنف "فٌلم غنائى"، والبطولة للمطرب / محرم فإاد، وشخصٌة البطل مطرب شعبى، فالموسٌقى تلعب بما أن 

 دوراً رئٌسٌاً فً تدعٌم أحداث الفٌلم، وجاء توظٌفها على النحو التالى:

ث الفٌلم، كذلك التً أداها البطل تم توظٌفها فنٌاً بشكل جٌد بالنسبة لتوقٌتها ومناسبة غنائها اثناء أحدا األغانى  -1

األغانى الفولكلورٌة التً أدتها مجموعة من الفتٌات فً المشهد الذى ٌجسد فٌه المخرج احتفالٌة الحنة مثل أغنٌة "هو الً 

خطبها" وأغنٌة "وهللا ٌا واد وعرفت تنقى"، كذلك الموال الذى ارتجله المطرب الشعبى / محمد طه بمصاحبة فرقته 

 ونعٌمة فً ختام الفٌلم.الموسٌقٌة، حتى أغنٌة حسن 

والتً وضعها الموسٌقار / محمد عبد الوهاب وقد اعتمد فٌها على توظٌف عدد من  الموسٌقى التصوٌرٌة -2

 األلحان الشعبٌة ومعالجتها موسٌقٌاً مثل لحن "الحنة" ولحن " ٌا نخلتٌن فً العاللى".

لتصوٌرٌة كلها تصنف كآالت موسٌقى المستخدمة فً مصاحبة األغانى وأداء الموسٌقى ا اآلالت الموسٌقٌة -3

 الرق(. –الطبل  –الُسالمٌة  –المزمار  –شعبٌة مثل "األرغول 

 الراست(. –الكرد  –الحجاز  –الهزام  –واستخدمت مقامات )البٌاتى المقامات الموسٌقٌة  -4

 

إن السمة الغالبة فً توظٌف عناصر الموسٌقى الشعبٌة هو إدخال بعض التعدٌالت الطفٌفة على الجمل اللحنٌة، وفى      

حٌن استعان المخرج بؤلحان فولكلورٌة نقلها من سٌاقها الشعبى إلى السٌاق الفنً مع استخدام الكثٌر من اآلالت الشعبٌة 

ً وضع باقى األلحان أن ُتستوحى من الخصائص العامة للموسٌقى الشعبٌة، التً تصنف آالت موسٌقٌة شعبٌة، وروعى ف

كذلك الموسٌقى التصوٌرٌة تم إعدادها بحرفٌة لتإثر على حواس المشاهد كمان تخلق جواً سٌكولوجٌا قادراً على تهٌئة 

حداث، وبناًء علٌه نجح تعد بمثابة نقطة تحول لمتابعة األ –الموسٌقى التصوٌرٌة  –احاسٌس المشاهدٌن وبخاصة أنها 

 المإلف الموسٌقى فً انتاجه السمعى البصرى أن ٌشكل خطاباً موازٌاً للخطاب السٌنمائى.
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 ثانٌاً: الرقصات الشعبٌة

أجادت الراقصة تجسٌد رقص الغوازى وهى تصاحب بالرقص المطرب فً غنائه، وكذلك الممثلة التً أدت رقص الفتاة 

 لأللحان الفولكلورٌة فً احتفالٌة الحنة.الرٌفٌة أثناء غناء الفتٌات 

 ثالثاً: األزٌاء الشعبٌة

الجلباب هو الزى األساسى لكل الشخصٌات الرجالٌة وٌختلف مكونات الزى وفق المكانة االجتماعٌة والسن وكذلك بالنسبة 

 للسٌدات والفتٌات.

 رابعاً: العمارة الشعبٌة واألثاث

واألثاث المنزلى والذى ٌعبر عن المكانة االجتماعٌة لكل شخصٌة بالفٌلم، كذلك  مساكن الفالحٌن مبنٌة من الطوب اللبن

 المقهى الشعبى بؤثاثه وادواته.

 أوجه االختالف ما بٌن السٌاق الشعبى "الموال القصصى" والسٌاق الفنً "الفٌلم الغنائى -3

موال القصصى رغم اختالف البٌئات استطاع المخرج أن ٌقرب بٌن السٌاقٌن الفنً والشعبى الذى دارت فٌه أحداث ال

الثقافٌة؛ فالموال القصصى )السٌاق الشعبى( دارت أحداثه فً الصعٌد أما السٌاق الفنً دارت أحداثه فً الرٌف، والفروق 

 الطفٌفة التً حدثت كانت لضرورة درامٌة ومعالجة فنٌة تتناسب مع طبٌعة السٌاق الفنً.

 القٌم المجتمعٌة والحفاظ على الهوٌةدور الفنون البصرٌة حالٌاً فً تدعٌم 

من أجل إعمال هذا الدور ٌجب تضافر جهود المإسسات المعنٌة بالفنون والثقافة مثل وزارة الثقافة والمجلس األعلى 

لإلعالم وغٌرهم فً انتاج مثل تلك النوعٌة من األفالم الهادفة من خالل "سٌنما الدولة" والتً تكون على غرار "مسرح 

 وٌقع على عاتق سٌنما الدولة المهام اآلتٌة: الدولة"،

 اوالً: الرسالة التً تقدمها

تطرح موضوعات تهدف إلى ترسٌخ القٌم المجتمعٌة وتنمٌة إدراك الشباب بها وتوعٌته بها، فكما نعلم أن تراثنا الشعبى 

 فً مجتمعه.ذاخر بموضوعات تحمل قٌم فنٌة وجمالٌة وتعبر عن القدرات اإلبداعٌة لإلنسان المصرى 

تلك الموضوعات تحتاج إلى وسٌلة فنٌة إلبرازها وإعادة إنتاجها بشكل عصرى ٌتناسب مع ذوق الشباب الحالً ومٌوله؛ 

والفنون البصرٌة هً من أفضل الفنون وأكثرها شموالً وشٌوعاً ومقدرة فً صٌاغة تلك الموضوعات التراثٌة بما ٌتفق مع 

الموضوعات التراثٌة بمثابة مصدر فنى وابداعى مضاد للتصدر لكل التٌارات  متطلبات ومفردات العصر، وتكون تلك

 .الثقافٌة المغاٌرة لثقافتنا مع االستفادة من التطور والتقدم التكنولوجى

 ثانٌاً: القائمون على المشروع وتنفٌذه

 وٌنقسموا إلى مجموعتٌن:

 مصور... الخ( – موسٌقى -ممثل  –مخرج  -الجهات اإلنتاجٌة وفرٌق العمل )كاتب  . أ

تتمثل فً وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة بجانب دور المجلس األعلى لإلعالم مع المشاركة المجتمعٌة المتمثلة فً المنتج 

 الخاص للتدعٌم المادى وتوفٌر اإلمكانٌات إلنجاح المشروع.

 قطاع الشباب . ب

جٌعه وتوظٌف طاقاته والمواهب الشابة منه ٌجب أن ٌكون الشباب هو المتصدر لهذا المشروع وذلك من خالل تش

واستثمارها فً صناعة سٌنما جدٌدة ٌكون هم القائمٌن علٌها من حٌث التؤلٌف واإلخراج والتمثٌل واعداد الموسٌقى 
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وتصمٌم الدٌكور وغٌرهم من مكونات الفٌلم السٌنمائى مع األخذ فً االعتبار تشجٌع هإالء الشباب وتوجٌههم لالهتمام 

ة الموضوعات التراثٌة معالجة فنٌة تتناسب مع مفردات عصرهم باستخدام التقنٌات الحدٌثة المواكبة للتقدم بمعالج

 التكنولوجى.

 نتائج البحث

إحٌاء دور المإسسات المعنٌة بالفنون والثقافة واستعادة دورها التنوٌرى والتثقٌفى من خالل المساهمة فً انتاج أفالم  -1

 القٌم المجتمعٌة.سٌنمائٌة تهدف الى ترسٌخ 

توظٌف موضوعات من تراثنا الشعبى ومعالجتها فنٌا من خالل الفنون البصرٌة والتً تتمثل فً الفٌلم السٌنمائى  -2

وتكون المعالجة الفنٌة ٌما ٌتفق مع مفردات العصر ومٌول الشباب حتى تكون الموضوعات المستمدة من تراثنا الشعبى 

 للتصدر لكل التٌارات الثقافٌة التً احدثت تشوٌش ثقافى.هً المصدر الفنً واإلبداعى المضاد 

االستفادة من التقدم التكنولوجى ومواكبته من خالل استخدام الوسائل الفنٌة والتقنٌات الحدٌثة وتوظٌفها فً صناعة أفالم  -3

 سٌنمائٌة بشكل ٌتناسب مع ثقافتنا وهوٌتنا.

 التوصٌات

السٌنمائى من خالل اعداد دورات تدرٌبٌة ودراسات للقائمٌن على تلك  إعادة تقوٌم الفنون البصرٌة وبخاصة الفٌلم -1

 الفنون لكى ٌكون له دور فً مواجهة األفالم السٌنمائٌة الواردة لنا من ثقافات مغاٌرة وتهٌمن على المتلقى.

تناسب مع رغباتهم بما ٌ (i)االتجاه نحو السٌنما االفتراضٌة والتً ٌتمكن من خاللها الشباب صناعة الفٌلم السٌنمائى -2

 الفنٌة وتساعد على تنمٌة الخٌال واالبتكار.

 المراجع
 (.33. القاهرة، الهٌئة العامة لقصور الثقافة. )سلسلة آفاق السٌنما؛ عالسٌنما فً مرآة الوعى. حسن ،عطٌة -1

 (.77لة آفاق السٌنما، ع. )سلس2014القاهرة، الهٌئة العامة لقصور الثقافة،  موسٌقى أفالم ٌوسف شاهٌن.. رانٌا ،ٌحٌى -2

 .2007القاهرة، دار عٌن،  الفنون البصرٌة وعبقرٌة االدراك.. شاكر ،عبد الحمٌد -3

 .1994الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،  من فنون الغناء الشعبى المصرى. القاهرة،. صفوت ،كمال -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
( والتً ٌتمكن الشباب FIFAٌعد هذه المقترح اتجاه فنى جدٌدة على غرار التقنٌات المستخدمة فً االلعاب التً تجذب مجتمع الشباب مثل الفٌفا ) 

 وفق رإٌتهم وإدارة مباراة كاملة.من خاللها من تكوٌن فرٌق كرة قدم 




