
 السينما والقرآن
 

 بقلم   حممود الكردوسى
 

 ٢٠٠٩ /٨ /١٠    املصري اليوم:
 

 للقرآن الكرمي؟.« تفسري سينمائى»هل ميكن أن نطمح إىل 
مثةةأ أمةةصم ةصةةرةأ تكةةريل تنكةةو ملةةى نةةر أي ة ةةن آةةةأ مرآنيةةأ  لكةةن اسةةن  ام القةةرآن   هةة   

  جة   مقةي  « لسةانيأ»حجةأ  األمصم مل ةزد من مجلأ حةوا  أي هةاةمل ملومةي ةيلةود اةى أي
لفةةةةيل  هةةةةو الةةةةيا ةةةةةن امليلود اةةةةةا يامليناميزةقةةةةا. هةةةة ا « منةةةةوان»حةةةةو  اي،يةةةةاان  يأحيةةةةا    ةةةةرد 

االسةةن  ام امل يةةا   السةةينما املصةةرةأ ةننمةةى إىل  نيةةأ مكرةةةأ ياجنماميةةأ يأاصميةةأ ت ةةا   ةةا 
ق يالف لةةول  يإن تانةة    يةغلةةا ملي ةةا  ةةا ي املزاةةة ل يالنفةةا«مو يةةا املقةة  »ميكةةن أن نسةةمي  

ةوسةةي هةةاهال ةةةكص   يهةةو سيةةةل سياسةةى ة ا ةةر لقصةةأ النةة  « ة ةةاجر»هنةةاا اسةةنكنا اان: 
ةوسي ملية  السةصم تمةا ي دان   القةرآن. يوالزيجةأ الكانيةأ  لصةصي أ ةو سةيي  يمية  سيةةل 

 . «يأ ي وا هللا يأ ي وا الرسو  يأيىل األةر ةنك »اجنمامى مم ى لنر اآلةأ القرآنيأ: 
يوال ا   للسينا ةس  حممود أ وزة  يامل ةر  ملةى م،ة  اقةاله  يهةو سيةةل اجنمةام /أاصمى 

ٍ  يةةةا سةواها ما م ةا مجو هةةا يتقواهةا»لةنر اآلةةأ:  لكةن القامةة ل مةي   ةةي السةةينما «. ينفة
أي ت وةةةة ل تغةةةاز  الةةةواز  « حليةةةأ»املصةةةرةأ الطوةةةةل أن اسةةةن  ام القةةةرآن   األمةةةصم تةةةان  ةةةرد 

يهةة     ةة  «..  سةةالأ»أتكةةر ةنةة  « سةةل أ» لةة ا املنفةةر   يتنناسةةا ةةةي تةةون الفةةيل  الةة ةن
 األةكلأ.

 ١٩٧٦مةةةة م حسةةةةن امةةةةةام ميلمةةةةا    نةةةةوان واخةةةةا الوالةةةة ةن   أمةةةةاد إاراجةةةة     ١٩٥٢  
  نةةوان ويولوالةة ةن إحسةةا   . ياىفكاةةةأ   الفيلمةةال أن سةةاميا    هةةرتأ ةسةةنمي  لن لةةي  ا نةة  

ر  اال ةةن ية مةةل ةو فةةا  ةرةومةةا    الهةةرتأ نفسةة ا  لكنةة  ةنةةيم  و ةةي أ يةة  أحسةةن ت لةةي . ةن ةة
يةننكةةةر لةةة . ألنةةةا   لةةةر ةقةةةي   هةةةوا  امصةةةأ يةنزيج ةةةا ي ةقنل ةةةا لهةةةك    سةةةلوت ا يةةةة ال 

 السجن: ليٍ ألن  منل زيجن  محسا..  ل ألن  جاح  يماق.



الفكرةةةةةأ ياألاصميةةةةأ  يت ةةةة  حالةةةةأ املمكةةةةل حسةةةةال  ةةةة مى األتكةةةةر ت ،ةةةةريا  مةةةةن ا ةةةةطرا  ال،نيةةةةأ
لل،و جوازةةأ املصةرةأ  هةةكل مةام  ي  السةةينما  هةكل اةةا   م ةو ا ةة    سةنوات  األاةةريل إىل 

  ي امنةز   سة،ا انن ا ة  مخةوا     لةٍ ١٩٦١إىل  ١٩٤٧ميلما  ةةن  ١٦امارا   يم م 
 نة  الهةيي األةأ. يةن  ةال أمصةة  الةخ أارج ةا ة،ةاهى  ةةواال   ةن الولية   الة ا هةا ا   تنا

دةسةمي  ٣ - ٤٤ومة د  –« القةاهرل»أمح  الهرو ى  يي ف  النامة  هةا  اىفلةوا     لةأ 
 ر ةةأ ماهةةلأ اسةةنغل مي ةةا حسةةال  ةة مى هةة رل االةة   ةةن الوليةة  السةةن را  »  أبنةة .. ١٩٨٥

 «.مخصت  تنج  سينمائى ل  ه ،ين    تلر الفرتل
القةة    مةةن زيا  هةةا  أزهةةرا  فنةةال أجن،يةةأ  لكةةن النجر ةةأ األهةة  تانةة  ميلمةةا    نةةوان وليلةةأ 

يةن ةةة  األزهةةةر   نةةةوان والهةةةةيي  ١٩٥٤ةسةةةيحيأ  يهةةةى نسةةة أ ةنقحةةةةأ ةةةةن مةةةيل  م ةةةة  مةةةةام 
حسن  ةناممل مكرل الن صا ال ةن  يتان  كنا  أن ةكون ياح ا  ةن األمصم امل مةأ  لةوال أن 

ملسةةيحيأ ال تنحقةةه إال  ومةةو  املصةةاىفأ الةةخ تةةن    باةنةة   ةةال أسةةرتى الةةزي  املسةةل  يالزيجةةأ ا
 األسرتال ملى حامأ ةيلود اةا ةفج أ هى  يا  الطفلأ الخ تان  مثرل ه ا الزيا !.

  للم ر  حممة  اةنألان هوا   القاهرل مبلصقاان ميل    نوان وإن   ر ل،املر اد  ١٩٨٣ي  
حسيا  يهو من ةو ي ة مل   ةؤسسأ لنصةنيي األديةةأ ي ةا زةيلنة   يةكنهةي االلنةان 

الة ا ةة ال   تصةنيي « ٣ -ةةاتٍ »أن زةيص  آار يةو فا   غريا  ةسرمان جز ا  ةةن دة   
  ة  األديةةأ ية،ي انة  ل صةةا أ تنةاجر   امل ة  اان  ي قيةأ اىف يتةةأ ة ريمةأ. لكةن املؤسةةي أن 

الفةةيل  هةةو  هةةري الةة ةر الةة ا م ةةرن   لةة    السةةنأ نفسةة ا أحةة  أهةة  األمةةصم املصةةرةأ:  ةؤلةةي
 وسواق األيتو يٍ !. 

أةا حسيا مق  دهن  فيلمية  النةاليال والكةي  يواسةنغالأ ةةن ال ةامل اآلاةر  ةوجةأ ةةن أمةصم 
قةةةرآن األهةةة،اي ياأل ياي سةةةرمان ةةةةا مةةةادان إىل مامل ةةةا السةةةفلى. يمةةة  أتةةة  ىل يمن ةةةا أنةةة  مةةةرأ ال

  «مل الريي ةن أةر  ىب»جي ا   ياآلةأ الوحي ل الخ ميكن أن تكون ةرت،طأ مبو ومى ميلمي : 
يهى نر ما ي ال  نمل ج ال  أي سيةةص . لكنة  تسةا  : القةرآن عة ش مةن هة   ياحة  هةو 
الةةريي.. م،مةةا ا ن لةةل  ةةاهرل األحةةصم يحخةةو  املنةةو     ةةو ل  سةة ل للنةةائ  يإ صاةة  أبهةةيا  

 قه ولف ل؟. ال    أن هناا هيئا  آار اري الريي ةنصل  نا.. ل ل  النفٍ؟.تنح



يةةا القة  ا ةن يامنةٍ »اتكا امل ر  حمم   ا ةى ملةى نةر اآلةةأ الةخ تقةو :  ١٩٨٥ي  
  يمةةة م وامنةةةٍ يا ةةةن  مةةةن ما مةةةأ وةسةةةرا  الةةةخ د سةةة    أي يو يال ت ةةةرت  «إال لي ،ةةة ين

مل ةةةزد   « إميةةان»ام   يال ةنقةة ها ةنةة  ملةة  أي لقامةةأ..  ةةل ولغي،يةةاان  ي ، ةةا جةةن ومةةاد  إةةة
 اىفقيقأ من تردة   خي آايان ةن القرآن تؤدا   الن اةأ إىل هزميأ ا ن ياحرتام .

حبث مةن مطةأ سةودا  »ال ا د   الفلسفأ  ياتنهي أبا  -حممود أ و زة  « ما »ية ر  
ةنةة ةن  ةنةةاجر   اىفهةةيمل يةةةرا أن ملاسةةال  جةةر مطةةا ل  -ملةةى حةة  مولةة  «   ارمةةأ ةملمةةأ

 ا ت  حص . ي س،ا ه   االزدياجيأ ةخي أسرت      يماتة    ةةازق ةنن ةى  ة ةا ها ي ةيا   
الطراحةأ.. »تل ه  . ي ينما ةنسي الكاد  يةقي حممود م،  ال زةز مةوق هة ا اىفطةام  دو : 

ر   ةوان حممةود أ ةو زةة :   ية«الطراحأ.. يح،ي،خ ةلو الطراحأ.. حسرل ملينا.. حسرل ملينةا
ٍ  يةةةا سةةواها.. ما م ةةا مجو هةةا يتقواهةةا» يولطرةقةةأ نفسةة ا ةنةةاممل أ وزةةة    وجةةرا «. ينفةة

 أي النحك  مي . « إمادل توزة  »الوحوش  مكرل الرزق ياطا االمنقاد أبن ةن املمكن 
 تة  مة ن يةةن ة،ة   ن مةأ هللا ةةن   ة  ةةا جا»ي صوان أ ةو زةة  أةخةا   نسةمي   باةةأ الفةيل : 

حممةةود أ ةو زةة  مةةا  ىل يمن ةا إن الةة ةن ةنطةه ال اةص  مليةة   يةةا ةةةن «. هللا هة ة  ال قةا 
مخةةيأ ة ا ةةرل ميكةةن م م ةةةا ةةةن دين  دهةةا إىل الةةة ةن. لكنةة  أتةة  أنةةة  ال ةن اةةةل ةةةي القةةةرآن 
مبنطةةةه ت،هةةةريا   ةةةل لكةةةى ةسةةةنم  ةنةةة  ةنطقةةةا  سةةةليما  ملواج ةةةأ ةنطةةةه يام ةةةى  مبةةةا ةكةةةون اةةةري 

و تانة  السةينما   ةران   م ة  الرسةو  ملية  الصةصل يالسةصم أل ة،ح  ةةن يل» حيح.. 
 «.أه  يسائل نهر ال مول امسصةيأ

 
 


