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توطئة:
جميعن� �ش�هَد فيلمً� هنديً� واحدًا على اأقل تقدير، 
طوابري  من  ا�شتغرب  و  اأغ�نيه،  ل�شم�ع  اأُط��رب  كم� 
على  احل�شول  بغية  العر�س  دور  يف  الطويلة  الن��س 
بط�قة من �شّب�ك التذاكر،  ولكن رّب� اأغلبن� ل يعلم 
عن رّواد هذه ال�شينم� ومنهجية تطوره�، وحتى عن 
بع�س اأفالمه� التي ُاختريت ككال�شيكي�ت لل�شينم� يف 

الع�مل.
املجتمع  بني  امل�شرتكة جتمع  القوا�شم  من  الكثري 
ال��ع��رب��ي وال��ه��ن��دي، مم��� ج��ع��ل ال��ث��ق���ف��ة امل��ط��روح��ة 
البن�ء  خ��س  وب�شكل  متق�ربة،  املع�جلة  والق�ش�س 
الدرامي الإن�ش�ين الق�ئم، ولكن م� و�شل اإىل الع�مل 
العربي من اأفالم م� هي اإل �شذرات ب�شيطة، يف حني 
اجل�دة  ال�شينم�ئية  العرو�س  العر�س  دور  غ�بت عن 

واملختلفة عن التي�ر التج�ري ال�ش�ئد.
اأّم� املطبوع�ت املن�شورة اإزاء هذه ال�شينم� ج�ءت 
�شعيفة جدا، اأغلبه� يعتمد على ترجم�ت لكتب مكتوبة 
ب�للغة الإجنليزية، تربهن ح�لة ال�شعف الثق�يف، واإذ 
اأقدم هن� جهدًا متوا�شع� يف اإبراز اأبرز م� ميكن اأن 
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اأقدمه عن موؤ�ش�شي هذه ال�شينم� يف حم�ولة للتعرف 
على جت�رب بع�س رواده� والإطالع على جوانب هذه 

ال�شينم� وف�عليته�.
لهذا  الأوىل  ال�شطور  بخّط  ب��داأت  عندم�  اأذك��ر 
على  احل�شول  يف  جمة  �شعوب�ت  واجهتني  الكت�ب، 
القرن  كن� يف مطلع  اأنن�  وامل�ش�در، وخ��شة  املراجع 
راأت  قد  التقنية  الثورة  تكن  ومل  والع�شرين،  احل�دي 
الأقل،  على  �شورية  يف  الفقرية  املجتمع�ت  بني  النور 
منذ  بجمعه�  ب��داأت  ق�ش��ش�ت  عدة  عندي  ك�ن  لذا 
ردح من الزمن من جمالت ورقية عربية،  واأحتفظ 
امل�شمون  �شئيلة  مق�لت  ك�نت  خ��س   األبوم  يف  به� 
وقليلة الكم، كم� كنت اأرت�د مق�هي الإنرتنت واأجمع 
التي  الأردي��ة  وبع�س  الإجنليزية  ب�للغة  مق�لت  عدة 
اأقوم برتجمته� يف املنزل،  اأطبعه� ثم  اأملُّ به� قلياًل، 
وب�لت�يل ك�نت املق�لة الواحدة رب� ت�شتغرق معي م� 

يفوق ال�شهر.
هذه  تخت�شر  ل  اخ��ت��ي���ره���،  مت  ال��ت��ي  الأ���ش��م���ء 
متعددة  ومن�ذج  �شرائح  واإمن� هي  العريقة،  ال�شينم� 
وجنود �ش�هموا يف و�شع حجر الزاوية له�، كم� اأين مل 
اأتطرق اإىل املخرجني واملمثلني فقط بل اإىل املو�شيقني 
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واملطربني اأي�شً� نطرًا خل�شو�شية هذه ال�شينم�.
اأقدم لك عزيزي الق�رئ، اجلزء الأول من رواد 
ال�شينم� الهندية مع الإدراك الت�م اأن هذا الكت�ب ل 
عريقة  �شينم�  على  والتعرف  الط��الع  ب�إمك�نية  يفي 
الت�ريخ مكتنزة الثق�ف�ت ومتعددة الفل�شف�ت، ولكنه� 
ولتكون  العربية  املكتبة  ف��راغ  ل�شد  ب�شيطة  حم�ولة 
عك�زًا يتكئ عليه الب�حثون يف امل�شتقبل، مق�ربة بني 
ع�مل  على  وا�شعة  اأبواب  لتفتح  ال�شينم�ئية  التج�رب 
اأق��ل  على  ال��ع���مل  �شك�ن  ثلث  ي�ش�هده�  �شينم�  م��ن 

تقدير.
هذا  يكون  اأن  املمكن  من  اأن��ه  ب�لإ�ش�رة  ويجدر 
ولي�س  الهندية  ال�شينم�  ع��ن  ت�أليفً�  الأول  الكت�ب 
امل��ق���لت  اأ���ش��ل��وب  على  اأع���ّدل  مل  اأين  ترجمة،كم�  
الزمني  الف�رق  من  الرغم  على  الكت�ب  يف  وطرحه� 
على  للحف�ظ  ون�شره�،وذلك  كت�بته�  ب��ني  الكبري 
اأين   اأذكر هن�  الأوىل وعفويته�، كذلك  الكت�بة  دفقة 
والذين  الفلم فري  ب�شل�شلة جوائز  الكت�ب  اأخر  ذّيلُت 
ح�شلوا عليه�، كونه� اأرفع ج�ئزة يف بوليوود وت�ش�هي 

الأو�شك�ر يف الن�شف الث�ين من الع�مل هوليوود.
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م��ف�����س��ل��ي��ة  ث������ورة  روي  ب���ي���م���ال 
ال��ه��ن��دي��ة ال�����س��ي��ن��م��ا  ت���اري���خ  يف 
ك�شف اأ�شرار الواقع ونظر اإىل 
تعك�س  م���راآة  اأن��ه���  على  ال�شينم� 
لل�شي�حة  يومً�  يرّوج  مل  احلقيقة، 
حتت  فيلمً�  ي�شنع  اأو  اأف��الم��ه  يف 
�شب�ك  ع��ل��ى  لي�شتحوذ  ال��ط��ل��ب 
التذاكر، ك�شف النق�ب عن الواقع 
والطبقية يف جمتمع ر�ش� فيه تي�ر 
ال�شينم� التج�ري، مع ذلك ا�شتثمر 
اأطف�أ  الي�أ�س وع�شر منه اجلم�ل، 
اأ�شواء املدينة واأ�شعل من وهج القمر عود ثق�ب يك�شف وجه 
ب�أفالمه  ت�شتمتع  القمر  حزن  �ش�أن  �ش�أنه  احلقيقي،  املدينة 
على الرغم من ق�شوة الت�شوير وال�شوداوية التي تطغى عليه�.

اأحدث مع اأبن�ء جيله "غورو دت، �ش�تي� جيت راي، �شي�م 
ال�شينم�  يف  املتبعة   القواعد  على  مف�شلية  ث��ورة   " بنغ�ل، 
ال��دور  له�  يكون  واأن  امل���راأة  بحقوق  ط�لب  كم�  الهندية، 
ف�إن  م�ش�ندة،  بطلة  تكون  اأن  جمرد  ولي�س  الفع�ل  الإيج�بي 
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اأديبه� و�ش�عره� الثوري نذر الإ�شالم،   ك�ن لالأدب البنغ�يل 
فلل�شينم� الهندية منر بنغ�يل ث�ئر �شور الواقع ت�شجيلي� وبقي 

متمردا على ح�ل ال�شينم� التج�رية يف بوليوود.

ع�ئلة  من  روي  بيم�ل  ينحدر 
بنغ�لية عريقة، ولد ع�م 1909، و 
بداأ حي�ته الفنية ب�لعمل كم�ش�عد 
م�����ش��ور يف ���ش��رك��ة ن��ي��و ث��ي���ت��ر، 
املخرج  م��ع  ب�لعمل  حظي  حيث 
فيلم   P.C.Baruaيف  ال��ك��ب��ري 

"Devdas "ع�م 1935 من بطولة عندليب الهند " ك�ندال 
لل �شيج�ل "، كم� عمل كم�شور يف فيلم " Mukti " ع�م 
قرب  عن  ال�شينم�ئية  الك�مريا  �شحر  على  فتعرف   ،1937
املتبعة  الظالل  و  ب�لإ�ش�ءة  والنبه�ر  الت�شوير  زواي�  واأبع�د 

اآنذاك.
فيلم  اأخرج  عندم�  ك�نت  روي   ل�شينم�  احلقيقة  البداية 
" ع�م 1945، والذي ن�ل ا�شتح�ش�ن النق�د   Hamrahi "
التي  والك�مريا  املعربة  ال�شور  الفيلم  يف  تتجلى  اآن���ذاك، 
ن�هيك  الفيلم،  �شخو�س  تع�نيه�  التي  النف�شية  احل�لة  تنقل 
حت�كي  التي  والإ�ش�ءة  الت�شوير  بزواي�  الت�م  العتن�ء  عن 

احل�لت النف�شية اجل�رية.
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وق�شد  ك�لكوت�  روي  ه�جر  نيوثي�تر،  �شركة  انهي�ر  بعد 
بومب�ي - حلم ال�شينم�ئيني الهنود-،  يف بوليوود وبني الألوان 
الف�قعة والبه�رات ال�شينم�ئية اأخرج روي اأول اأفالمه هن�ك 
ع�لج  تولكز،  بومب�ي  �شركة  ل�ش�لح   1952 " Maa" ع�م 
بوهيمية  ق��درة  عن  تنمي  ع�لية  تعبريية  ب��روح  الفيلم  روي 

ف�ئقة لتج�شيد ميلودرام� حقيقية.

اأخرج  ت�ش�ندرا،  �ش�رات  البنغ�يل   لالأديب  رواي��ة  وعن 
اأن يفتتح �شركته اخل��شة  "، قبل   Parneeta" روي  فيلم 
 Do" ب�لإنت�ج، وينتج ويخرج اأول اأفالمه الذي حمل عنوان
روي  ا�شم  حفر  الذي  الفيلم  "هذا   Bighha Zameen
وخ��شة  ذهب،  من  بحروف  ا�شمه  وكتب  الزمن  جدار  على 
ال�شينم�ئي حيث  ك�ن  اإىل مهرج�ن   الهند  اأو�شل �شوت  اأنه 
النق�د  ثن�ء  على  ح�ز  كم�  الذهبية،  ال�شعفة  ج�ئزة  ح�شد 

وتربع عر�س �شب�ك التذاكر.

قريته  من  يه�جر  فقري  مزارع  رحلة  عن  الفيلم  يتحدث 
املرابي،  من  اأر�شه  ولي�شرتجع  امل�ل  �شعيً� جلمع  املدينة  اإىل 
جلر  الب�شر  ي�شتخدمون  الهند  يف  زال  م�  ح��وذي��ً�-  فيعمل 
وت�شرد  اإخف�ق�ت عديدة  وبعد    - ال��دواب  بدل من  العرب�ت 
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مرير يف املدينة، يعود اإىل قريته ويتف�ج�أ ب�أن الدولة اأممت 
مزرعته معتربة اإي�ه� اأمالك دولة.

ت�أثر بيم�ل يف اأ�شلوبه ال�شينم�ئي ب�لواقعية الإيط�لية مع 
جرعة مكثفة من الب�ش�طة والعواطف اجلي��شة، حيث تتالقى 
زامني  بيج�  دو  فيلمي  بني  امل�شرتكة  القوا�شم  من  الكثري 

والفيلم الإيط�يل دراجة الل�س دي �شيك�.

تبنى روي ق�شة اأخرى لالأديب �ش�رات ت�ش�ندرا بعنوان
اأول  ي�ش�دف  اأن  قبل   ،1954  " Biraj Bahu" ع�م 
ف�شل يف م�شواره الفني، عندم� اأخرج فيلم ديفدا�س بن�شخته 

الث�نية ع�م 1955 من بطولة النجم ديليب كوم�ر.

حقق روي ع�م 1958 جن�حً� �شينم�ئيً� ب�هرًا مع فيلم " 
ليحوله�  ج�ت�ك  رتويك  للك�تب  ق�شة  مقتب�شً�   ،"Yahudi
ال�شكل  الفل�شفية حيث  العوامل  تغور يف  �شينم�ئية  درام�  اإىل 
اخل�رجي للظالل، واملو�شيقى املن�ش�بة من عمق ال�شورة التي 
اأبدعه� املو�شيق�ر �ش�ليل ت�شودري بتهيئة بيئة اإبداعية موحية 
اأجمل الأفالم التي و�شع املو�شيقى له�،  ومعربة وليعترب من 
كم� قدمت اإمرباطورة الغن�ء الهندية لت� م�جني�شك�ر اأغنية 
" Aaja Re Pardesi " والتي اعتربت من اأف�شل ع�شرة 

اأغ�ٍن يف م�شريته� اخل�لدة.
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نف�شه  ال��ع���م  يف  اأط��ل��ق  ك��م��� 
بروؤيته   "Madhmati  " فيلم 
والت�شوير  ال��ع���ل��ي��ة،  الب�شرية 
يلفه�  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ب���ل  الأخ��������ذ 
مل�  م��رم��وز  معنى  يف  ال�����ش��ب���ب، 
الع�يل  اعتن�وؤه  ولعل  الغ�م�شة،  البطل  �شخ�شية  تت�شمنه 
ب�لديكور و�شت�ئر الق�شر املهتزة مع الريح ت�شيف بعدًا اأخر 
للفيلم، ولتجعل املتفرج ينتقل من ح�لة الفرجة اإىل امل�ش�ركة 

يف الفيلم بتف��شيله املعربة.

النظري  املنقطع  النج�ح  بعد 
�شل�شلة  روي  طرح   يهودي،  لفيلم 
 " ف�أطلق  الن�جحة،  الأف���الم  من 
بطولة   1959 ع����م   "Sujata
ال��ن��ج��م��ة ن���وت����ن زوج����ة امل��ط��رب 
كوم�ر،  كي�شور  العمالق  الهندي 
الطبقية  ع��ن  الفيلم  ي��ت��ح��دث  و 
وال��ع��ن�����ش��ري��ة وال���ت���ف���رق���ة ب��ني 

ع�م   "Pandini " اأطلق   كم�  �شف�ف،  ب�أ�شلوب  اجلن�شني 
قتل،  بجرمية  متهمة  �شجينة  ق�شة  يتن�ول  وال��ذي   ،1963
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الك�مريا  تف��شيله�  تروي  الق�شة 
امل�شلطة على وجه ال�شجينة ب�رزة 
تف�شر  التي  و  الب�ئ�شة  مالحمه� 
ب���ك  ف��ال���س  يف  الق�شية  خ��ف���ي��� 
ح��شرة  ال�شخ�شية  حيث  متقن، 
على الدوام ت�شتطيع �شم�ع �شوته� 
�شور  يف  وجهه�  مالمح  روؤي���ة  اأو 
تعرب عن مزاج�ت خمتلفة مع رمت 
مو�شيقي ع�ٍل، وخ��شة اتق�ن روي لزواي� الك�مريا ال�شب�بية 
مع  ال�شجينة،  وجه  يف  الع�يل  احل�ئط  وت�شويره  والرم�دية 
حبيبه�  ت�شحب  وهي  اخليل  حوافر  ل�شوت  مو�شيقية  خلفية 

اإىل املجهول.

الدرامي   امل�شهد  ع��ززت  التي  اللقط�ت  اأك��ر  من  ولعل 
حبيبه�  زوجة  نوت�ن  تقتل  حينم�  الفيلم،  يف  القتل  جلرمية 
عد�شة  م��ن  الدقيقة  والتف��شيل  املحكم  الديكور  ي���رتاءى 
الك�مريا، حيث تبدو مطرقة يف خلفية م�شهد القتل يف مزج 
مذهل ملطرقة املحكمة ومطرقة اجلرمية، ورب� عمل روي يف 
على عمله  الظالل  ب�لكثري من  األقى  كم�شور  م�شواره  بداية 
املن��شبة  العد�ش�ت  وانتق�ء  التعبري  على  و�ش�عده  كمخرج،  

للك�مريا بجم�لية اأكرب.
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مع  ك�ن  ال�شينم�ئي  روي  بيم�ل  مل�شوار  الأخ��رية  املحطة 
ع�م  خليل  اأ���س  اإخ���راج  من   "Benazir" لفيلم  اإنت�جه 

.1964
ابنه  واأك��م��ل  ب��وم��ب���ي،  يف   1966 ع���م  روي  بيم�ل  ت��ويف 
جوبي م�شرية اأبيه يف الإخراج، ف�أخرج فيلمً� ق�شريا بعنوان 
روي  بيم�ل  اأخرجه  فيلم  من  لقط�ت  يحمل   ،"Images"
ومل يكمله،  وك�ن اأغلب ظنه اأن بكرة الفيلم قد �ش�عت، اإل 
اأن ابنه حّوله لفيلم ق�شري ن�جح ع�م 1999 تتجلى يف لقط�ته 

عبقرية روي.

اأنتج  اأخرج بيم�ل روي طوال م�شريته الفنية 25 فيلمً� و 
15 وكتب ق�شة 5 اأفالم، وح�شد عدة جوائز ع�ملية وحملية،  
اإىل   "Biraaj Bahu" و   "Sujata" فيلم�  ر�شح  حيث 
ج�ئزة ال�شعفة الذهبية يف مهرج�ن ك�ن، كم� ح�شد فيلم " 
اأجنبي  اأف�شل فيلم  Do Bigha Zameen" على ج�ئزة 
ور�شح للج�ئزة الكربى يف مهرج�ن ك�ن ون�ل ج�ئزة الفيلم 
فري يف بوليوود – التي ح�شد جوائزه� عدة مرات يف حي�ته 
- والتي ت�ش�هي الأو�شك�ر هن�ك، ب�لإ�ش�فة اإىل نيله �شه�دة 
تقدير من املهرج�ن الوطني، كم� يعد الفيلم من كال�شيكي�ت 

ال�شينم� يف الع�مل.
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و�شفه املخرج الهندي روتويك ج�ت�ك ب�أنه �شيد ال�شينم� 
املع��شرين  املخرجني  من  الكثري  زال  فم�  الهند،  يف  الأول 

يت�أثرون به.
تظهر روح بيم�ل روي وت�أثري امتداده� يف فيلمي ديفدا�س 
ليلى  واإخراج �ش�جن�ي  ع�م 2002 من بطولة �ش�هروخ خ�ن 
خ�ن  ع�مر  بطولة  من   2001 ع�م  لج���ن  وفيلم  به�ن�ش�يل، 

واإخراج اأ�شتو�س جرواكري.

خ�لدة،  روي  بيم�ل  �شينم�  اأبقى  وال��ذي  ال�ش�حر  الأم��ر 
ت�شكل مزيجً�  فل�شف�ت عميقة،  تخو�س  �شينم� متجددة  اأنه� 
من العدمية مع ال�شري�لية، ولعل اخلو�س يف الأمور الفل�شفية 
و�شط تي�ر جت�ري، يعد ثورة مف�شلية وجراأة ل يخو�س اأتونه� 

اإل ق�دة التغيري والتنويريون.
ال�ش�رقة الن��شرية 14 -2014-3
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ب���رت���ي���ف���راج ك����اب����ور م��وؤ���س�����س 
ع���ائ���ل���ة ك����اب����ور ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة
حديثن� عن جنم خّلف وراءه ثالثة اأ�ش�طري اأ�شرق �شم�شه� 
الرغم من �شعوبة حي�ته و  الهندية، على  ال�شينم�  يف �شم�ء 
املحط�ت الب�ردة التي واجهت رحلته ال�شينم�ئية فربق جنمه 
و ن�شج اأداوؤه بن�شوج ال�شينم�، كرب معه� بدءا من ال�ش�متة و 

حتى دخول الألوان.                                                
ذو  املنكبني،  والعري�س  الق�مة  الطويل  ك�بور  بريتفراج 
الهند  الأكر ج�ذبية وو�ش�مة بني ممثلي  ال�ش�حر،  احل�شور 
يف فرتة م� قبل ال�شتقالل، يعترب املوؤ�ش�س الأول ل�شل�شة ع�ئلة 
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اإن قلن�  لعلن� ل نغ�يل  و  الآن  ال�شينم�ئية املمتدة حتى  ك�بور 
اأنه امللك الذي ثبت قدميه على خ�شبة امل�شرح و زاد �ش��شة 
ع�م�   40 م��دة  له�  نف�شه  فكر�س  بريق�،  الهندية  ال�شينم� 
لنتعرف على م�شرية حي�ة هذه الأ�شطورة من م�شقط راأ�شه و 

حتى حني اأجله مرورا ب�مل�ش�عب التي واجهته.     
الولدة و الن�ساأة:

ولد بريتفراج يف �ش�موندري )مق�طعة �شن�عية يف ليالبور 
ووالد  لأ�شرة متو�شطة احل�ل  ب�ك�شت�ن(ع�م 1906  الآن هي 
يعمل يف �شلك ال�شرطة، ت�أثر بريتفراج يف طفولته بجده الذي 
زرع فيه حب الفن و زوده بدافع قوي، اأنهى درا�شته الث�نوية 
بي�شوار،  يف  للق�نون  )ادوارد(  بكلية  التحق  و  ب��ور  ليال  يف 

حينه� ك�ن لبي�شوار �شدى غني ب�مل�شرح بف�شل هواته�.
زواجه و مطاردة اأحالمه:

من)رام�( عمره  من  ع�شر  الث�منة  يف  بريتفراج  ت��زوج 
عنده�  ال��وال��دي��ن  اليتيمة 
ت��ت��ج���وز  ل  رام�������  ك����ن���ت 
اخل�م�شة ع�شر من عمره�، 
ب��ع��د ت��خ��رج ب��ري��ت��ف��راج من 
قطع  ب�����ش��ن��ة  اإدوارد  ك��ل��ي��ة 
مم���ر���ش��ة م��ه��ن��ة امل��ح���م���ة 
التمثيل،  يف  حلمه  ط���رد  و 
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ف��شتدان النقود من عمته و غ�در بي�شوار اإىل بومب�ي يف �شت�ء 
ع�م 1928، م�شطحب� معه زوجته و ثالثة اأطف�ل )رانبري-

ديفي�-ن�ندي(.  
بومباي و حياة امل�ساعب:

عن  عب�رة  حي�ته  ك�نت 
يف  ال��و���ش��ف  �شعبة  ���ش��ورة 
بومب�ي حيث �شظف املعي�شة 
اأن  اإىل  ال���دائ���م  ال��ت��ن��ق��ل  و 
اإمرباطور  �شركة  يف  ا�شتقر 
بق�ش�شه�،  اأعجب  و  فيلم 
املغ�مر  امل��خ��رج  م��ع  فعمل 
)بي اأر مي�شرا(يف فيلم )�شينم� جريل( يف مواجهة النجمة 
ايرميلني حينه� ك�نت ل تزال ال�شينم� الهندية �ش�متة، فك�ن 
برتيفراج رح�ًل دائمً� بحكم عمله، ي�شت�أجر بيت� و يرتك اآخر  
و ب�شبب �شعوبة املعي�شة ك�نت الع�ئلة كله� ت�ش�فر يف مقطورات  
من الدرجة الث�لثة كل ذلك اأثر �شلب� على الأطف�ل فج�ء ع�م 
1931ليحمل له خربيني حزينني و خربيني �ش�ريني، النب�أين 
ب�لذنب،  اأ�شعرته  و  لربيتفراج  كبرية  �شدمة  ك�ن�  احلزينني 
الأول ك�ن وف�ة طفله )ن�ندي( بذات الرئة امل�ش�عف، واخلرب 
اأم��� اخلرب  اأف��ع��ى.  لدغة  ابنته )دي��ف��ي( ج��راء  وف���ة  الث�ين 
و   1931 ع�م  ك�بور  �ش�مي  النجم  ولدة  فك�ن  الأول  ال�شعيد 
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اخلرب الث�ين ك�ن م�ش�ركته يف اأول فيلم هندي ن�طق
)الم ارا( ع�م 1931 اإخراج ارد�شري اإيراين، رغم اأنه مل 

يكن دورا رئي�شي�، ف�لبطولة ك�نت مل��شرت في�ش�ل.
بداية ال�سهرة:

ك�نوا  حيث  اأندر�شون  جرانت  م�شرح  يف  بريتفراج  عمل 
�شخ�شية  ف�أدى  ب�لنكليزية،  ل�شك�شبري  م�شرحي�ت  يقدمون 
اجلم�هري  اإعج�ب  على  وح�ز  ه�ملت،  م�شرحية  يف  لرتي�س 

التي  �شفقت له بحرارة.
ك�لكوت�  اإىل  انتقل  عندم�  ك�نت  حي�ته  يف  التحول  نقطة 
راين مريا(ع�م 1933  فيلم )راج  مثل يف  ع�م 1933، حني 
امل��خ��رج يف  نف�س  م��ع  تبعه  و  ب��و���س(،  )ديب�كي  اإخ���راج  م��ن 

فيلم)�شيت�(ع�م 1934.    
ع�م  فيلمي)منزل(  يف  اجلميل  اأداءه  بريتفراج  خ��زن 
الإبداعية  ط�ق�ته  لتتفجر   ،1937 1936و)بريزيدينت(ع�م 
امللك)�شيف� �شنه�( ب�تي( ع�م 1937 بدور  يف فيلم )فيدي� 

الذي تقع زوجته يف حب ال�ش�عر)فيدي� ب�تي(.
و�ش�مي،  راج  ول���داه  معه  ويكرب  مت��ر  ال�شنوات   وك���ن��ت 

ويزداد يف قلبيهم� ع�شق ال�شينم� الأبدي وامل�شرح. 
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ولدة �سا�سي و دور اخللود: 
ك�ن  عندم�   ،1938 ع���م  يف  �ش��شي  الأ�شغر  ابنه  ول��د 
دورا  ق��دم  ثم  )راجن��ي��ت(  فيلم  يف  �ش�ه  ت�ش�ندال  مع  يعمل 
 ،1940 �شنة  )ب�ج�ل(  ا�شمه  جميل  فيلم  يف  لالأنظ�ر  لفت� 
العقلية  لالأمرا�س  م�شت�شفى  يف  يعمل  نف�ش�ين  طبيب  بدور 
يتزوج من فت�ة متو�شطة اجلم�ل اإل اأن اأخته� تفوقه� جم�ل 
فيحقن الأخت ب�ملخدر، ويحوله� اإىل جمنونة ثم ينقله� اإىل 
امل�شت�شفى الذي يعمل فيه حيث يع�مله� مع�ملة وح�شية، ك�نت 
دورًا  ك�ن  برتيفراج  ودور  تقليدية  غري  جديدة  الفيلم  ق�شة 
�شوداوي� كئيب� �شريرا قدمه بطريقة فريدة.                                                                                                
مودي)ال�شكندر  �شوهراب  فيلم  يف  البطولة  دور  اأم��� 
العظيم(ع�م 1941جعل من برتيفراج خ�لدا يف هذه امللحمة 
امليالد،  قبل  من  ع�مً�   )326( قبل  اأوزاره����  و�شعت  التي 
عندم� ق�م ال�شكندر بن�شر نفوذه، ففتح بالد ف�ر�س ووادي 
اإىل ح���دود الهند ق��رب ج��ه��الم، وواج��ه  ث��م زح��ف  ك���ب��ول 
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بورز)�شوهراب مودي( الذي اأوقف زحف الإ�شكندر.                   
و  جدا  �شخمة  ك�نت  والديكورات  الفيلم  ت�شوير  مواقع 
ك�نت  حني  يف  هوليودي،  اإنت�ج  اأكرب  تع�دل  ع�لية  التك�ليف 
ك�تب  الفيلم  و�شف  كم�  رائ��ع��ة،  بطريقة  متقنة  امل��ع���رك 
ولدة  يعرب عن  معي�ر  و  )اإنه ع�يل اجلودة  بقوله:  بريط�ين 

اأمة(.
احلوارات اخلط�بية بني العمالقني ك�بور و مودي جعلت 
اأكرب يف  لقبول دور  برتيفراج  منهم� ملوك� بحق، مم� �شجع 
فيلم)مغول اأي اأزام (ع�م 1960مع )ديليب كوم�ر(و)م�دهو 
ب�ل(واإخراج)كي اأ�شيف(.                                                                                      
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ن�ساأة م�سرح بريتفي و مقابلته لنهرو:                                                                             
يف ع�م 1944 �شّيد م�شرح بريتفي، فك�ن اأول من ا�شتخدم 
ك�نت  قبله  الهندي،  امل�شرح  يف  املع��شرة  و  احلداثة  مفهوم 
الأدب  م��ن  م���أخ��وذة  عرو�ش�  تقدم  �شعبية  م�ش�رح  توجد 
وا�شعة  حرفية  ذخ��رية  ك���ن  بريتفي  م�شرح  لكن  الف�ر�شي، 
م�شممي  و  م�شريف  و  طب�خني  ي�شم  ك�ن  اأنه  حتى  موؤثرة  و 
تعمل معه  التي ك�نت  رق�ش�ت ومو�شيقيني، وزوجته )رام�( 
على  ب���لأم  ين�دونه�  امل�شرح  اأع�ش�ء  فك�ن  الإ���ش��راف،  على 

الطريقة القبلية. 
قدم  للم�شرح،   بريتفراج  اإدارة  يف م�شرية 16 ع�م� من 
كل  يف  الرئي�شي  الدور  خالله�  لعب  عر�شً�،    2،662 حوايل 
يتق�ع�س، ك�ن مل�شرح  ب�لرغم من مر�شه فلم يكن  العرو�س 
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قلبه حتى مرة طلبه جواهر لل  مك�ن� عظيم� يف  بريتفراج 
نهرو واأراد تن�شيبه ليكون مفو�س الثق�فة اخل�رجية الهندية، 
واجبه جت�ه  ت�أدية  ي�شتطيع  لن  ب�أنه  برتيفراج مربرا  فرف�س 
م�شرح  يف  عنه  بديل  بو�شع  ط�لبه  و  نهرو  ف�أ�شر  م�شرحه، 
اآخر  �شخ�ش�  اأعرف  )اأن�  ق�ئال:  بريتفراج  ف�أج�به  بريتفي، 
فق�ل  نهرو:من؟،  ف�ش�أله  عنه،  بديال  ي�شع  اأن  ي�شتطيع  ل 

له:اأنت(.             
يف احلقيقة اأبدع بريتفراج يف م�شرحه، فقدم م�شرحي�ت 
جميلة )غدار   1948   وب�ت�ن 1947و بي��ش� 1954 كم� اأخرجه 
اإىل  يتوافد  ك�ن  بي��ش� ع�م 1957، يف غ�شون ذلك  كفيلم( 
ذلك امل�شرح جمموعة من الهواة حتولت اأ�شم�وؤهم بعد ذلك 
�ش�غر،  اأن�ند  اأمث�ل: )رام  بوليوود،   �شم�ء  لتربق جنوم� يف 

�ش�نكر، جيكي�ش�ن و رام ج�جنويل(.

ال�سجال بني الأب و البن:
اأدى بريتفراج ع�م 1950 دورا جميال يف فيلم)داهيجي( 
الوا�شعة  اأّن �شهرته  بيد  العريق )يف �ش�نت رام(  مع املخرج 
ابنه  اإخراج  و  الأكرب ك�ن يف فيلم)اأف�را(من بطولة  وره�نه 
انت�شر  و  التذاكر  �شّب�ك  حطم  الفيلم  ه��ذا  ك���ب��ور(،  )راج 
انت�ش�را وا�شع� يف رو�شي� و الوطن العربي و اآ�شي� و دعي الفيلم 

يف رو�شي�)ب�ري�ج�(  اأي املت�شرد.
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اأغنية )اأف�را هون( ب�شوت املرحوم  اأن  الطريف ب�لأمر 
موكي�س حطمت �شجالت املبيع�ت ط�غية الأ�شواق،  فحينم� 
اأف�را هون يف املط�ر،  اأغنية  زار ط�قم الفيلم رو�شي� عزفت 
العربي  الوطن  و  اإي���ران  و  تركي�  يف  الأغنية  توزيع  واأع��ي��د 
م�ش�بهة  اأ�شك�ل  لتنتج  الفر�شة  ال��دم��ى  مع�مل  انتهزت  و 
�شريرة على  دمية  و حتى  ك�بور  راج  و  نرج�س  مثل  لالأبط�ل 
�شكل �شخ�شية املمثل )كي ان �شنه�( الذي اأ�شبح رمزا لل�شر 

يف رو�شي�.               
و لكن اأكر م� ميز الفيلم احلوارات النفع�لية بني الأب 
و نظرات  للفيلم  �ش�عرية  اأ�شفى  بينهم�  ال�شج�ل  و  البن،  و 
الفيلم  من  اخلت�مي  امل�شهد  يف  احلزينة  ك�بور  برتيفراج 
يومن�  اإىل  امل�ش�هدين  من  املاليني  م�ش�عر  وحّركت  اأذاب��ت 

هذا. 
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م�سرح  اإغ��الق  و  برتيفرياج  يخرجه  فيلم  اأول 
برتيفي و تكرار اأدواره:

وقف برتيفراج ك�بور خلف الك�مريا و لأول مرة ع�م1957 
ليخرج فيلم )بي��ش�(، فك�ن يف فرتة حزن مل ي�ش�هد به� من 
اأ�شدل ال�شت�ر معلن� عن  قبل، ك�ن �شوته حزين� مدوي� حيث 

اإغالقه م�شرح
)برتيفي( بعد مرور ثالثة �شنوات، و ب�ت مقال يف عدد 

اأدواره.
الذي رف�س  العجوز  نواب  ع���م1965 ج�ّشد �شخ�شية  يف 
فيلم  يف  م�شتورة  حي�ة  اأراد  و  الراأ�شم�لية  عرو�س  و  الغنى 
ج�ئزة  على  الفيلم  ه��ذا  خ��الل  من  ح�شل  م�هل،  اأ�شم�ن 
تقديرية يف احتف�لي�ت ال�شينم� ال�شنوية.                                  
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يف  ام(  ب���رن��ي���  ف��ي��ل��م)ت��ريي  يف   1968 ع����م  يف  وع��م��ل 
التغلب على عواطفه يف  الذي يح�ول  الع�ئلة  �شخ�شية كبري 
التع�مل مع ابنته امل�شتهرتة التي اأغرمت ب�بن اجلريان، بعد 
ال�شتقالل  بعد  ن�جح  بنج�بي  فيلم  اأول  يف  مّثل  ب�شنة  ذلك 
حيث حقق جن�ح� �ش�حق� بدور البطريرك )ن�نك ج�ن(، يف 
ع�م 1969 فيلم �ش�حر اآخر قدمه ب�لرغم من تكرار الدور اإل 
ب�شدق،  يخلقه�  التي  الفذة  الإقن�ع  قوة  و  العفوي  الأداء  اأن 
مت�م� ك�ش�حر ي�أخذك اإىل ع�مل اآخر حيث اأدى دور اجلد و 
الفجوة التي حتدث بينه و بني حفيده و كيفية حم�كمة البن 
بني اجليلني يف �شراع الأجي�ل، ك�ن الفيلم من اإخراج حفيده 
)راندهري ك�بور( ع�م  1971 بعنوان  )كوي اأج اأف�ر ك�ل(، 
الأدوار  لعبوا  و راندهري  و راج  اأن برتيفراج  ب�لذكر  اجلدير 
تتدهور  برتيفراج  �شحة  ك�نت  وقتئذ  الفيلم،   يف  الرئي�شية 

حتى اأنه ك�ن يكمل الت�شوير و هو على فرا�س املر�س.
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رحيل احللم و الأ�سطورة:   
فخطط  امل�شرح،  ف�ش�ء  اإىل  ب�حل�جة  �شعر)برتيفراج( 
م�شرح  اإن�ش�ء  اآمال  )بومب�ي(  اأر�س يف جوهو  قطعة  لإيج�ر 
م�ش�ب�  ك�ن  فقد  حلمه  حتقيق  دون  ح�ل  املر�س  ولكن  فيه� 
ب�ل�شرط�ن )داء هودكيز(، و رحل بعد �شراع مرير مع املر�س، 
و اأحرق جثم�نه ح�شب الع�دات الهندو�شية ع�م)1972(، ثم 

تبعته زوجته بعد �شتة ع�ْشر يومً�.            
خّلف برتيفراج وراءه ثالثة اأولد اأ�شبحوا رموزا و اأعالم� 
يف ال�شينم� الهندية اإ�ش�فة اإىل تراث ثق�يف و روؤية مع��شرة 

للم�شرح و ال�شينم� الهندية.
ح�شل برتيفراج ك�بور على ج�ئزة )دادا �ش�هيب بهلكي( 



29

ابنه  ا�شتلمه�  رحيله  اإب����ن  الهندية  ال�شينم�  يف  لإ�شه�مه 
ك�بور(  الأ�شغر)�ش��شي  ابنه  اأحي�  كم�  ك�بور(،  البكر)راج 
م�شرح )برتيفي( هو و زوجته )جنيفر( حيث ق�ل: )هذا اأقل 
�شيء ن�شتطيع اأن ن�شرفه به� و نفيه جزءًا من حقه ل�شخ�س 

ك�ن �شع�ره العر�س يجب اأن  ي�شتمر(.    

جوائز برتيفراج: 
دادا  ج����ئ���زة  ع��ل��ى  1-ح�����ش��ل 
���ش���ه��ي��ب ب��ه���ل��ك��ي )لإ���ش��ه���م��ه يف 
ث�لث �شخ�س  الهندية ك�ن  ال�شينم� 
ا�شتلمه�  وف�ته  بعد  عليه�(  يح�شل 

ابنه راج ع�م 1972.
2-ح�شل على ج�ئزة ب�دم� بهو 

�ش�ن ع�م)1969(عن فيلم)بريزيدينت(.

حلب ال�شري�ن القدمية ك�نون الأول 2004
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رواد ال�سينما الهندية

ال����ظ����الل م����ل����ك  دت  غ���������ورو 
�سخ�سية  حياة  و  نا�سجة  �سينمائية  جتربة 

متهورة
هل اأنت �شيوعي ؟ ل،اأن� ر�ش�م كرتون ،هذه العب�رة نطقه� 
بطل فيلم )ال�شيد وال�شيدة 55( و بذلك يكون غورو دت من 
ر�ش�مو  ب�أنهم  اأنف�شهم  ي�شفون  الذين  الأ�شخ��س  اأواخ��ر 
كرتون، و اأول من ا�شتخدم العد�ش�ت الأن� فورمية يف ال�شينم� 

الهندية.                    
و  عبقري  وخم��رج  ح�ش��س  �ش�عر  و  �ش�حر  ممثل  فهو 
ب�لهزمية  �شعر  وعندم�  �شكل   ب�أي  الهزمية  يقبل  ل  �شخ�س 
�شتجده�  اأكر  اأو  ال�شف�ت  هذه  كل  حلي�ته،  حد  و�شع  قرر 
و  ب�ملوانئ  برحلة نبحر  فيه� مع �شفينة )غورو دت( مرورا 
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التي  وال��ع��وا���ش��ف  الأم����واج 
واجهت رحلته ال�شينم�ئية.

الولدة و الن�ساأة:
�شيف  دت  )غ���ورو  ول��د 
الت��شع  يف  ب�دكون(  �ش�نكر 
يف   1925 ع����م  مت���وز  م���ن 
م���ي�����ش��ور  )م����جن���ل���ور( يف 

)تقع يف اجلنوب الهندي ت�شتهر ب�أنه� منطقة تهتم ب�لعلم(، 
رفيع  اأدب��ي  ذو  ذوق  البنك   �ش�نكر( موظف يف  لأب)�شيف 
ومي�ل  لكت�بة الق�ش�ئد، و اأم )ف��ش�نتي( ربة منزل و تتعلم 
اأ�شول املو�شيقى التقليدية التي ولدت غورو و هي يف 14 من 
ر�ش�م�  ك�ن  الذي  بنغ�ل(  كر�شن�  )ب�ل  عم  ابن  وله  عمره� 
و  للرق�س  بحبه  ال�شغر  منذ  معروف�  غ��ورو  ك���ن  معروف�، 
البداية ك�ن ف��ش�نت كوم�ر  �ش�حب طفولة �شقية، ا�شمه يف 
اأكر حظ�  هو  ا�شم  اإىل  ا�شمه  ا�شتبدل  اأقرب�ئه  احد  اأن  اإل 

غورو.
ب�لإ�ش�فة  الأخوال،  العداوة مع  و  الأبوين  اخلالف�ت بني 
اأ�شهر، تركوا   7 بعمر  ال�شغري  اأخيه  و موت  اإىل عم جمنون 

اأثرا كبريا على طفولة غورو  وعلى اأفالمه لحق�.
تلقى درا�شته يف ك�لكوت� ثم تقدم اإىل اجل�معة وج�ء نب�أ 
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رواد ال�سينما الهندية

قبوله اإل اأن الظروف
الع�ئلية ال�شعبة اأجربته اأن يعمل كع�مل بدالة يف ط�حونة، 

ولكن قلبه ك�ن يتو�شع يف مك�ن اآخر األ وهو الرق�س.
بنغ�لية  �شورة  يف  اأفعى  رق�شة  ق��دم  و  فر�شته  ج���ءت 
بقيت خ�لدة يف اأذه�ن اجلم�هري و دفعوا مق�بله� 5 روبي�ت 
كمك�ف�أة له، حينه� فكر غورو اأن يلتحق بدربي الرق�س عدي 
�شنكر ، عالء الدين خ�ن، علي اأكرب خ�ن و رايف �ش�نكر الذين 
هوؤلء  اإ�شراف  حتت  ليتدرب  فريد،  مك�ن  يف  لق�وؤهم  ك�ن 

اجلب�برة.
يف ع�م 1944 اأُغلق مركز الرق�س ب�شبب ظروف احلرب، 
و لكنه وجد عمال يف بومب�ي يف ا�شتوديوه�ت برابه�ت، فحي�ة 

ال�شفر الدائم و الهجرة من الريف اإىل املدينة 
اأثرت عليه و على اأفالمه م�شتقبال، فخي�ل املدينة الكبري  

والذاكرة القروية ح��شرة يف كل مك�ن يف اأفالمه. 

ب���دء ال��ع��م��ل وح��ي��اة 
امل�ساعب:

ا���ش��ت��ودي��وه���ت  ع��م��ل يف 
رق�ش�ت  كم�شمم  برابه�ت 
يف ف��ي��ل��م )ه���م اي���ك ه��ني( 
ف���ك�������ش���ف ع�����ن جن��وم��ي��ت��ه 
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وجنومية جنم اآخر )يف �ش�نت رام( الذي اأطلق بعده� فيلمه 
)ك�ل م�ندير(.

واأي�ش� عمل كم�ش�عد خمرج يف الأفالم الت�لية: )هم ايك 
هني(، ) لك راين(، )موه�ن( التي ك�نت �شطحية نوع� م� 

اإل انه ا�شتف�د كثريا من عمله مع العظيم )ب�بوراوبينرت(
كم�ش�عد خمرج.

وجد غورو نف�شه خ�رج العمل ع�م1947 و بداأ حظه يتعر 
و يثبط من عزميته كل ذلك انعك�س 

لحقا يف فيلمه )بيا�سا(.                                            
عن  ع�طال  منزله  يف  ك�ن  عندم�  وقته�  مذكراته  كتب 
العمل كتب عن م�ش�كله امل�دية و اخلالف�ت الع�ئلية ال�شديدة 
واملط�لعة  ب���ل��ق��راءة  ب��داأ  حيث  العمل،  ع��ن  الع�طل  وح��ي���ة 
ب�شراهة وبدا ملم� ب�لأدب النكليزي و كتب ق�ش�ش� ق�شرية 
وقته�  كتب  اأن��ه  ُي��ق���ل  و  حملية  ملجالت  م�شورة  اأ�شبوعية 
اخلطوط الأولية لفيلمه بي��ش� و الذي ك�ن عنوانه يف البداية 
الكف�ح، ثم تغري اإىل بي��ش�)العط�س( كل ذلك دفعه ليبحث 
امللل،  من  اأ�شهر  عدة  وبعد  النج�ح،   اإىل  يدفعه  �شيء  عن 
ابت�شم احلظ له و بداأ عمله يف ا�شتوديوه�ت بومب�ي كم�ش�عد 

خمرج يف فيلم )�شكول جريل(ع�م1949.
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رواد ال�سينما الهندية

ره�����ان ال�����س��ب��اب و 
اأنا يف  د  مع  �سداقته 
ند:                                                                                                             
يف  ع���م���ل���ه  ف��������رتة  يف 
ا���ش��ت��ودي��وه���ت ب��راب��ه���ت 
اأنه مل ي�شتفد كثريا  �شحيح 
الإخراجي  منه� يف طموحه 
و التمثيلي اإل اأنه تعرف على 
اثنني ُاعتربا جزءا ل يتجزاأ 
اأفالم  معظم  يف  مثل  ال��ذي  رحم�ن  املمثل  هم�  حي�ته،  من 

غورو و النجم ديف اأن�ند.                                
يتذكر ديف و يقول:                                                                        

اأعطيته  و  اللب��س  ت�ش�ركن� يف  برابه�ت،  ق�بلت غورو يف 
الأحالم  يف  ت�ش�ركن�  اأنن�  حتى  قم�ش�نه  لب�شت  و  قم�ش�ين 
اأي�ش�، و مرًة اأثن�ء ت�شوير فيلم )ه�م اأيك هني( بحثُت عن 
قمي�شي و مل اأجده و عند الت�شوير راأيت م�شمم الرق�ش�ت 
قمي�شي،  ارت��داء  �شبب  عن  ف�ش�ألته  يرتديه   غ��ورو  ال�ش�ب 
و  بديال  ميلك  ل  و  الأ�ش��شي  قمي�شه  غ�شل  اأن��ه  اأج���ب��ن��ي 

ي�شتطرد ق�ئال:
اأن� و غورو و رحم�ن  كن� نقود الدراجة �شوية حول �شوارع 
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بون� و ك�نت اأعم�رن� متق�ربة جدا
اإذا لعب احلظ  دوره  تواعدن� وقته�  و  فكن� ثالثي� رائع� 

ليخرج غورو فيلم� ف�ش�أكون اأن� بطله
اأم� اإذا ح�لفني احلظ و اأنتجت فيلم� ف�شيكون غورو هو 

املخرج.
اإل اأن �شداقته مع ديف بداأ يعكر �شفوه� بع�س الفتور، و 
ذلك ب�شبب اأخ ديف) ت�شيت�ن ان�ند( املنتج و املخرج املعروف، 

و اخلالف�ت بينه و بني غورو على الأمور الإبداعية. 

املخرج  م��ع  �سداقته 
جيان موخرجي:

فريق  اإىل  غ����ورو  ان�����ش��م 
ج���ي����ن م���وخ���رج���ي امل���خ���رج 
الذي  الأربعين�ت  يف  امل�شهور 
)ق�شمت(  فيلمه  منه  �شنع 
ا���ش��م���  و  م���ع���روف����  خم���رج���� 

م�ألوف�، فحي�ة جي�ن و �شقط�ته يف بداية اخلم�شين�ت علمْت 
غورو اأ�شي�ء مل ين�ش�ه�. 

�ش�بح�  ال�شرب  خ���رج  يغني  ب��غ��ورو  �شبيه�  جي�ن  ك���ن 
يف  ب���رزا  وجه�  و  قوي�  مفكرا  و  اأملعي�  فتى  ك�ن  التي�ر،  �شد 
ا�شتوديوه�ت بومب�ي و لعل مكتبته الكبرية و ذخريته الفنية 
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رواد ال�سينما الهندية

الوا�شعة و عقله الرحب جعل الن��س ينظرون اإىل فيلم غورو 
)ك�جز كي بهول( ب�أنه م�أخوذ من ق�شة حي�ته.

)�ش�جنرام(  فيلم  يف  خمرج  كم�ش�عد  معه  غ��ورو  عمل 
ع�م1950 فبدا غورو قريب� جدا منه.

وعلى طول الأي�م، ك�ن ديف اأن�ند يوؤ�ش�س نف�شه و اأ�شبح 
اأول   اأنتجت  التي  كيت�ن(،  )ن�ف  �شركة  ف�أ�ش�س  ب���رزا  وجه� 
ك�ن  �شديدا  اإخف�ق�  اخفق  انه  اإل  )اف�ش�ر(  ب��شم  اأفالمه� 

الفيلم من بطولة ديف اأن�ند.

بداية ولدة غورو كمخرج و تنفيذ ديف لوعده:
فيلم  ولدة  معلنة  الطبول  قرعت   1951 ع�م  بداية  مع 
جميل لغورو وبداية مل�شواره الإخراجي، فك�ن فيلمه )ب�زي( 
من اإنت�ج و بطولة ديف اأن�ند، و ك�لب�ن� ك�رتيك، و جيت� ب�يل، 
و بذلك يكون ديف قد نّفذ وعده على عك�س ديف م�طل غورو 
بتنفيذ وعده، و عندم� 
يف  وع���ده  تنفيذ  اأراد 
فيلم �شي اأي دي الذي 
ك�ن من اإنت�جه مل يقم 
ب�إخراجه، بل ق�م راج 
خو�شال ب�إخراجه.                                                   
)ب�زي(  فيلم  غرّي 
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من جمرى حي�ة غورو بعد عر�شه و ت�شو يقه ف�عترب منوذج� 
و اأب� روحي� لالأفالم البولي�شية يف بوليوود، بتفجريه �شيال من 

اأفالم اجلرائم التي �ش�رت على خط�ه.
ا�شتخدامه اجلميل للك�مريا و الإ�ش�ءة ال�ش�حرة جعاله 
)�شونو  اأغنية  يف  خ��شة  و  هوليود،  اأفالم  على  يتفوق  فيلم� 
�ش�جر كي� ج�ي( يف م�شهد حتذير البطلة للبطل عن قدوم 
م�ش��س الدم�ء، ف��شتخدمه� برباعة رائعة دفعت الفيلم اإىل 

الأم�م دون اأن يكون وظيفته الت�شلية فقط.
على  ا�شتحواذ  و  اأكرب  جن�ح  مع  لكن  )ج���ل(  فيلم  تاله 
ب�ملطربة  غ���ورو  اأع��ج��ب  ال��ف��رتة  تلك  يف  ال��ت��ذاك��ر،  �شب�ك 
ليتزوج�  احل��ب  يف  ووق��ع���  اأغنية  ت�شجيل  خ��الل  روي  جيت� 
)اأرون- اأطف�ل  ثالثة  منه�  اأجن��ب  و  يف26اي����رع����م1953، 
يكن  مل  زواج��ه  رام(  )اأمت���  ك�أخيه  مت�م�  و  ت�رون-نين�(، 
حي�ته  ك�نت  وال�شديد  ال�ش�رم  عمله  عك�س  فعلى  �شعيدا 
الزوجية غري من�شبطة، ك�ن ي�شرب ب�شدة و يدخن بجنون، 
عن  بعيدا  بيت  يف  ق�ش�ه�  حي�ته  من  الأخ��رية  الفرتة  حتى 

الع�ئلة ووحيدا.
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رواد ال�سينما الهندية

غورو ملك الظالل وحتفه الفنية:
فر�شة غورو القوية ج�ءت من فيلم )اأر ب�ر( ع�م1954 
كممثل وخمرج ومنتج م�شتندا اإىل رواية بولي�شية و مو�شيقى 
اأطلق  الفيلم  ن�ري�ن(، هذا  )اأو بي  امل�ي�شرتو  ابتدعه�  رائعة 

ممثلتني هم� �ش�كيال و �شي�م�.
ففي )ب�زي( ك�نت )ك�لب�ن�( يف دور تقليدي بينم� )جيت� 
ب�يل( ك�نت حبيبة ديف اأن�ند، اأم� يف )اأر ب�ر( �شي�م� ك�نت 
عززت  اأن  اإىل  ث�نوي  دور  يف  �ش�كيال  بينم�  البطل  حمبوبة 
اأي  )�شي  فيلم  يف  لحق�  رئي�شية  كبطلة  ظهرت  و  مك�نته� 
دي(، يف حني ك�ن الوجه اجلديد وحيدة رحم�ن بدور ث�نوي.                                                                     
�شقل غورو موهبته كمخرج و مه�راته الفنية يف فيلم )اأر 
ب�ر(، وبقي يف قمة الأفالم على الرغم من احلبكة الق�ش�شية 
الق�شة ففيه�  العربة هي يف طريقة مع�جلته  اأن  اإل  املكررة 
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و�شخ�شي�ت  ه�م�شية  تف��شيل  يف  متو�شعة  عظيمة  ق��وة 
فكل  اجلرائد(،  ب�ئع  ال�ش�رع،  اخلمر،ابن  )�ش�قي  �شغرية 

ال�شخ�شي�ت ك�ن حواره� يعك�س طبيعته� وم�شتوى ثق�فته�.
يعترب اأحد اأف�شل اأفالمه )ال�شيد وال�شيدة(55 ع�م1955، 
)بي��ش�( 1957، )ك�جز كي بهول(1959، و لكن يعترب فيلمه 
ومتيز  للحب  تعط�س  فهو  له  احلقيقية  الفنية  التحفة  بي��ش� 
و اإجن�ز روحي من خالل رواية م�رات �ش�ندرا الذي ُي�شور 
الفل�شفة  و  البوهيمية  ف�للغة  �ش�عر،  و  موم�س  بني  العالقة 
الرباهمية الثق�فية املزاجية اأثرت فيه كثريا، ف�لفيلم مملوء 
و  امل�ألوف  فوق  لي�شمو  املظلم  امل��زاج  و  ال�ش�عرية  ب�لطلق�ت 
يحقق جن�ح� كبريا يف املجمل ومثلم� بطل فيلم بي��ش� يحقق 
و  مم�ته،  بعد  �شهرة  يحقق  غ��ورو  اأي�ش�  مم�ته  بعد  �شهرة 

بذلك حتققت نبوءته.
جنمتني  اأط��ل��ق  بي��ش� 
وحيدة  و  �شنه�  م�ل  ك�نت� 
على  دخلت  التي  رح��م���ن 
يف  ج���رح  كخنجر  حي�ته 
قلبه لتمزقه رويدا رويدا.                                                 
ف���ل��ف��ك��ر ال��وا���ش��ع من 
خ���الل ����ش���ورة ���ش��وداوي��ة 
فل�شفة  ع��ل��ى  م�����ش��ت��ن��دة 
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نهلي�شتية و ا�شتخدامه الرائع لالإ�ش�ءة و الظالل جعل الفيلم 
اأخوه ول  بكت�ب�ته ل  حتفة فنية من خالل �ش�عر، ل يعرتف 

الن��شرين. 
 بي��ش� �شرخة ع�لية و غ�شب وا�شح �شد �شعراء احلب، 
فهو يدعوهم لعدم العزوف عن واقعهم، وللكت�بة عن الفقر 

والظلم و اجلهل.
نهاية م�سريته الإخراجية:

الفيلم  بهول  كي  ك�جز  هو  غورو  يخرجه  فيلم  اأخر  ك�ن 
الكئيب الذي ف�شل يف �شب�ك التذاكر على الرغم من ت�أثرياته 
وهي  وحيدة  البطلة  ف�شورة  اجل��ودة،  الع�لية  ال�شينم�ئية 

ترك�س خلف غورو
رم��زا  اأم�شت  حتى  امل�����ش��ورون  يت�شيده�  لقطة  بقيت 

ي�شتخدم يف كثري من الأفالم ومنه� )هم(،
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ف�إبداعه  ب�لنتق�ل من اللقط�ت اجلميلة بروؤية رومنطقية 
التقنية  ن�حية  من  اأفالمه  اأجمل  من  فيلمه  جعل  انفع�لية 
الإط����رات  و  العمل  فريق  اإدارة  وحتى  ال��ك���م��ريا،  حركة  و 
امل�شبعة  املرهفة  العالقة  على  حم�فظ�  جميل  ب�شكل  وظفت 
ب�لأح��شي�س، يجعل امل�ش�هد م�شغوف� ب�لفيلم و مهتم� بطريقة 
انفع�لية و جميلة، ف�ملحيط و اأجواء الإ�شتديو جتعالنه فيلم� 

غنيً�، اأغنية )كي� ه��شني �شي توم( خري �ش�هد على ذلك.
له� وزن جميل و �شيغة جديدة،  الأغ���ين  وفوق كل ذلك 
اأجمل  من  ليجعاله  ط�غور  ب�أ�شع�ر  تذكرن�  الأغ�ين  وكلم�ت 
اأفالمه على الرغم من �شعف ال�شين�ريو و ال�شوداوية الط�غية 

و اللحظ�ت الكئيبة الرنج�شية. 
التذاكر  �شب�ك  يف  بهول  ك��ي  ك�جز  فيلمه  اإخ��ف���ق  بعد 
الإخ��راج��ي  م�شروعه  ليكون  الإخ���راج  ع��ن  غ��ورو  ان�شرف 

الأخري. 
بعده� اأنتج فيلم عن حي�ة امل�شلمني الجتم�عية يف الهند، 
الأغ�ين  و  اجلم�هري  ر�ش�  على  الفيلم  ح�ز  بطولته،  اأخذ  و 
اأحدثت ثورة ع�طفية لين�شم اإىل ق�فلة كنوز غورو، ك�ن ا�شم 

الفيلم 
)ت�شود ه�فني ك� ت�ش�ند(ع�م1960.
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فيلم ل ُيعرف خمرجه:
اأكمل غورو م�شريته الفنية ب�إنت�ج الأفالم و التمثيل ف�أنتج 
ارب���ر  للك�تب  غ��الم(ع���م1962  اأور  بيوي  )�ش�هيب  فيلم 
الحت�د  مهرج�ن  يف  الف�شية  اجل�ئزة  ح�شد  الفيلم  األفي، 
ال�شحفيني البنغ�ل ب�لإ�ش�فة اإىل عر�شه يف مهرج�ن برلني 
و ليكون الفيلم الهندي الر�شمي الذي يعر�س يف ذاك املهر

ج�ن،                                                  
ا���ش��ت��خ��دم��ت الإ�����ش�����ءة ب��ط��ري��ق��ة رائ���ع���ة خ������ش��ة يف 
اأغنية)�ش�قية اأج موجيه نيند نهي(، و لكن امل�شكلة اأن الفيلم 
فتح ق�شية م�شتع�شية هل �شبح غورو من اخرج الفيلم اأم اأنه 
األفي الذي يظهر ا�شمه يف �ش�رة الفيلم و لكن  اإخراج ارب�ر 

انظر اإىل اللقط�ت و احكم بنف�شك!!!.
الفيلم جنح جن�ح� كبريا و لكنه مل ي�شتطع اأن يوقف حي�ة 
غورو عن ال�شقوط تدريجي� يف اله�وية، و حتى حم�ولت عودة 

الوف�ق مع زوجته ب�ءت ب�لف�شل.
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نهاية حياة املبدع غورو:                     
و خ��شة عندم�  زوجته  بني  و  بينه  تزداد  امل�ش�كل  بداأت 
تعلق ب�ملوهبة ال�ش�بة وحيدة رحم�ن، و بداأت �شفح�ت حي�ته 
ففي  حزنه،  لن�شي�ن  و�شيلة  الكحول  ب�إدم�نه  خ�متته�  تكتب 
�شوت  على  الهند  ا�شتيقظت  ع����م1964  الأول،  10ت�شرين 
اإثر تن�وله  ف�جعة هزته� وهزت الع�مل ك�ن نب�أ انتح�ر غورو 
اأي�م من  قبل  ديف  ق�بله  املنومة،  زائدة من احلبوب  جرعة 
عمله  فريق  اإىل  دي��ف  ب�شم  رغبته  عن  غ��ورو  ع��رّب  و  وف�ته 
�ش�حب  ال�شين�ريو فبدا غورو  و�ش�أله عن  وافق ديف  الق�دم، 
الظل و مل يرجع بعده� اأبدا، ولكن م� زال بع�س ال�شك يحوم 

حول الق�شية فهل ك�ن انتح�را اأم ح�دث� اأم؟!.
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عبقرية غورو دت:
بغ�س النظر عن بع�س اأفالمه اأ�ش�ف غورو ثورة جديدة 
يف التقني�ت و قواعد ث�بتة لل�شينم� الهندية، فهو ميلك براعة 
لتبقى  الفيلم  يف  يوظفه�  و  الأغ���ين  يوحد  اأو  ليدمج  فريدة 
دوره�  ت��وؤدي  كي  الفيلم  من  يتجزاأ  ل  ج��زءًا  و  اأمين�  خ�دم� 
الوظيفي يف �شي�ق ت�شل�شل الأحداث.                                                                                          
مل�شتوى  من��شبة  ك��ل��م���ت  و  م�شطلح�ت  يقحم  ف��ه��و 
اأثن�ء  اأغ�نيه  �شتتخلله�  التي  املواقع  يت�شور  و  ال�شخ�شي�ت 
على  تعتمد  اأغ���ٍن  ا�شتعمل  فقد  ب�لك�مل،  ال�شين�ريو  كت�بة 
الأغ����ين  ك���ن��ت  ال�شبب  ل��ه��ذا  املو�شيقى  م��ن  اأك���ر  احل���وار 
من��شبة ملك�ن الت�شوير و ال�شخ�شي�ت فقوة اإح�ش��شه الع�لية 
املن��شبة  اللقط�ت  يتخذ  و  الأغ�ين  ي�شور  جتعله  للمو�شيقى 
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و  ال�شوتية  املوؤثرات  و  لالإ�ش�ءة  الرائع  ا�شتخدامه  عن  عدا 
الإح�ش��س  ع�لية  روم�ن�شية  ليخلق  �شحري  بت�أثري  الظالل، 

تعك�شه� عينيه.             
يف  القريبة  اللقط�ت  يف  �شينم�ئي�  انقالب�  غورو  اأح��دث 
وجوه  من  الك�مريا  ُيقرب  ك���ن  الهندية،  ال�شينم�  م�شرية 
ا�شتخدم  و  ال�شعورية  احل�لت  اأف�شل  على  ليح�شل  املمثلني 
ع���ٍل  ب���وؤري  عمق  م��ع   50Mm م��ن  اق��ل  عي�ره�  عد�ش�ت 
اأن  املمثل  على  يقول  ك���ن  حمكمة،  لقط�ت  على  ليح�شل 
ي�شتخدم   80 ب�مل�ئة من عينيه و 20 ب�مل�ئة من ب�قي اأع�ش�ء 
ج�شمه، ف�لعني عنده اأهم جزء من اجل�شم، وجتربته كممثل و 

خمرج جعلته يقدم اأف�شل املمثلني 
و يطلق املواهب احلقيقية.

قي اإح��دى امل��رات عندم� ك�ن 
اأف��الم��ه،  اأح��د  م��ن  اأغنية  ي�شور 
ف��ت��ح ���ش��ط��ح امل��ب��ن��ى و الإ����ش����ءة 
ع�ك�شني  من  ال�شوء  تعك�س  ك�نت 
ع�ك�س مو�شوع على موقع منحدر 
اأخ��ر مثبت على قدم قطة، من  و 
يحول  ال�شوء  ك�ن  الأخر  الع�ك�س 
منظورا  لت�شنع  املطلوبة  الزاوية 
م�شرق� مع بع�س الغب�ر و الدخ�ن 
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امل�شتخدم، اأعطى احل�لة ال�شعورية املطلوبة.
و يف جتربة اأخرى ك�نت الإ�ش�ءة على جميع اأع�ش�ء ج�شم 
املمثلة الرئي�شية بينم� الراق�ش�ت الأخري�ت ال�شيئ�ت ال�شلوك 

فلم تكن الإ�ش�ءة على وجوههن اأبدا فقط على اأقدامهن.
الهندية  ال�شينم�  ت�ريخ  يف  جديدا  اأ�شلوب�  غ��ورو  اأح��دث 
حتت طرق خمتلفة مع عني نقدية و مراقبة للمجتمع، ك�نت 
اأفالمه ت�شم الرتاجيدي� و الكوميدي�، كم� اأحي� روح املن�ف�شة 
اأنهم  اإل  يف زمن ك�ن املخرجون يطيلون فرتات ا�شرتاحتهم 
عندم� ك�ن ي�شمعون ب��شمه فك�ن يد ك م�شجعهم و يهرعون 

ل�شنع اأفالم جديدة.                                        
التقليدين  الهنود  ال�شينم�ئيني  على  الط�ولة  قلب  غورو 
الث�بتة  احل��دود  ك�شر  و  لأبط�له  جديدة  موا�شف�ت  اأظهر  و 
لبطل الفيلم، اللغز  وال�شب�بية اللذان يحيط�ن ب�نتح�ر غورو 
�شكلت  ربيع�،   39 ذو  اأوانه�  قبل  م�تت  التي  ال�ش�بة  املوهبة 

خوف� للمخرجني الكال�شيكيني خ�شية تكرار 
احل�دث.

حي�ة  اإىل  بو�شوله  �شعر  ب�أنه  يتوقع  خو�شال  راج  �شديقه 
و  بهول(،  كي  فيلمي)بي��ش�(،)ك�جز  بعد  مكتملة  حرفية 
الت�ألق  قمة  بلغ  فقد  يقدمه،  اأف�شل  �شيء  اإيج�د  ي�شتطع  مل 
ك�ن  الفراغ  رب�  حي�ته  داخ��ل  فراغ�  ولد  مم�  ال�شينم�ئي، 

اأحد الأ�شب�ب لي�شع حدا حلي�ته.



47

فعندم�  الهندية،  لل�شينم�  تعو�س  ل  خ�ش�رة  ك�ن  مم�ته 
ك�ن ي�شعر بعدم ر�ش�ه عن فيلم ينجزه، ك�ن ي�شرف النظر 
عنه بغ�س النظر عن الأموال التي هدرت، فكم من الأموال و 

اجلهد هدر يف �شبيل حتقيق غ�يته.
عندم� تقراأ بتمعن �شين�ريوه�ت اأفالمه و تكت�شف م� بني 
ي�أتي  العظيم  )الفن  واحدة هي  مقولة  اإىل  �شت�شل  ال�شطور 
اأنه  فلو  الإب��داع،  تولد  املع�ن�ة  بعنى  العظيمة(  املع�ن�ة  من 
يكتمل  مل  ال��ذي  فيلمه  يف  املعربة  الأغنية  اإىل  جيدا  اأ�شغى 
)به�رين بري بي اييج�( حتى لو تغري الب�شت�ين ف�إن احلديقة 
اإعط�ء الزهور و اإطالق عبريه� مل� ك�ن فّكر  لن تتوقف عن 

ب�لنتح�ر.

�سبيه �ساريل �سابلن:
مت�م� كم� كره �ش�ريل �ش�بلن دخول ال�شوت اإىل ال�شينم� 
ل�شحر  تخريب�  و  الب�نتوميم  فن  حلرمة  انته�ك�  اأع��ت��ربه  و 
اعتربه�  و  ال�شينم�  اإىل  الأل��وان  دخول  غورو  كره  ال�شمت، 

حتريف� لفن يعتمد على الظالل البي�ش�ء و ال�شوداء. 
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من اأقواله:                                 
)اإن ك�ن هدفن� �شب�ك التذاكر ف�إن �شعوبة الفيلم تزداد 
ولن ن�شتطيع حتقيق غ�يتن�، و ن�شوغه� ب�شكل يحقق �شب�ك 

التذاكر(.
)اخلروج عن ال�شيغة التقليدية ب�لن�شبة لن� هي مغ�مرة و 
�شب�ق حمكوم عليه ب�لهزمية فهذه الزاوية تك�شر اأجنحتن� (.

)اأن� اأعتقد اأنه من عمل �شد التي�ر يقدم ب�قة زهور، ثم 
ي�أتي اأحدهم و يك�شر هذه املزهرية(.

)النت�ش�رات ك�شكتة قلبية ف�ذا �شنعت فيلم� و انتظرت 
و  به�،  التنبوؤ  لدرجة ل ميكن  يربكك  و  فهو يحريك  النت�ئج 
ت�شل للح�فة لدرجة اأنك ترتع�س خوف� من عمل فيلم اآخر(.
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قالوا عنه:
1-املخرج راج خو�سال :

اأن يكون  اأو  )طموحه مل يكن فقط اأن ينجز فيلم� جيدا 
و  عظيم  فيلم  �شنع  هو  طموحه  اإمن�  الكب�ر  املخرجني  اأحد 
اأفالم  و  ب�أ�شي�ء ك�ملة  اأعظم خمرج  يكون  اأن  اأراد  خمتلف، 
ن��شجة ت�شفق له� اجلم�هري،  ك�ن ه�ج�س الكم�ل الإخراجي 

م�شيطرا عليه ب�شكل ك�مل(.
)ك�ن رجال طموح� جدا و لكن الطموح ع�طفة ميكن اأن 

حتطم وتقود اإىل احل�فة، التي كتبت نه�يته(.
2-الكاتب اأربار األفي �سديقه املقرب :

)ب�شراحة مل يكن يقنعه اأي فيلم من اأفالمه ك�ن دائم 
ال�شعور ب�أن �شيئ� م� ينق�س فيلمه(.

3-النجم ديف اأناند :
)مل يكن ي�شتطيع ال�شعور اأو الت�شديق ب�لف�شل(.

4-ناديرا �سديقه و جاره:
)ك�ن احلزن و الك�آبة يلب�ش�نه، عندم� ك�ن ي�شعر ب�أنه مل 

يعِط عالق�ته ال�شخ�شية حقه� و ل اأفالمه حقه�(.
اأرون يف الذكرى الأربعني لرحيل والده  5-ابنه 

عام 2004 قال:
النوم  لذا ك�ن  )اأبي ك�ن يع�ين من م�ش�كل الأرق و قلة 
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و  احلبوب  من  الزائدة  الكمية  رب�  منومة،  حبوب  يتع�طى 
ففي  حتفه،   يلقى  جعاله  خليطهم�  و  للكحول  الكثري  �شربه 
اليوم الذي �شبق رحيله التقى والدي براج ك�بور و م�ل �شنه� 

و �شديقه ديف(.
6-اأخته ال�سغرى لليتلي:

اأ�شك�ل  اأ�ش�بعه لري�شم  ي�شتعمل خي�لت  )ك�ن يف �شغره 
على احل�ئط م�شتندا على اإ�ش�ءة قنديل(.

فيلموغرافيا:
كم�شمم رق�ش�ت:                                                        
Hum Ek Hain 1947
كم�ش�عد خمرج:
Lakhrani 1945
                                               Mohan  1947 
                                                                                                        Girls School 1949
Sangram 1950
كك�تب �شين�ريو وق�شة:                                                                                                                                            
                                                                                      Baazi 1951
                                                                                         Jaal 1952
Baaz 1953
كمخرج:
Baazi 1951
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Jaal1952
Sailaab 1956
كمنتج و ممثل و خمرج :
Baaz1953
Aar Paar 1954
Pyassa1957
Kaagaz Ki Phool 1959
كمنتج وممثل:
Chaudhivi Ki Chand 1960
  Sahib Biwi Aur Ghulm 1962
ج�ئزة اأف�شل فيلم بهرج�ن )فيلم فري(
كمنتج:
Cid 1956
كممثل:
O Clock 1958  12
Sautela 1962
Bharosa 1963
Bahuri  1963
Snanjha Aur Saver 1964
Suhagan 1964
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اأعم�ل غري مكتملة الإنت�ج:
Gaury 1957
Raaz 1959

Kaneez 1962 اأول اأفالمه امللونة.
 Baharien Phir Bhi Aayengi

 1963 -1964 

تويف غورو عندم� ك�ن ينتجه بعده� اأكمله )اأمت� رام(، و 
لعب دور غورو دارة مندارة و اأطلق الفيلم ع�م 1966.

1964-Love And God 1963
يلعب  اأن  و  اأ�شيف،  ك��ي  يخرجه  اأن  املفرت�س  م��ن  ك���ن 
البطولة من ن�شيب  نب�أ موت غورو، جعل  اإمن�  بطولته غورو 
�ش�جنيف كوم�ر ولكن تويف املخرج اأ�شيف و كذلك �ش�جنيف 
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كوم�ر، قبل تكملته ف�أكمله املنتج و املخرج املعروف )كي �شي 
بوك�دي�( و اأطلق ع�م 1986.

Picnic 1964
تر  التي مل  الأفك�ر  و  امل�ش�ريع  العديد من  اإىل  ب�لإ�ش�فة 

النور ل�شوء احلظ.

جوائزه:
ج�ئزة اأف�شل فيلم  يف مهرج�ن  فيلم فري عن فيلم

)�ش�هيب بيوي اأور غالم( الذي ك�ن من اإنت�جه.
حلب ال�شري�ن القدمية 2004-9-26
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م���������ي���������ن���������ا ك�������������وم�������������اري
الهندية ال�سينما  يف  احلزن  ملكة 

                     
عندم� بداأت ب�لكت�بة عن هذه النجمة،  بدا قلمي متحررًا  
ال��ك��الِم،م��زخ��رف��ً�  حُل�شن  العن�ن  مطلقً�   �شيطرتي،  م��ن 
ب�خلطوط العري�شة عن رحلة  ممثلة مدته� اأربعون ع�م� من 

ولدته� و حتى رحيله�.
هي ممثلة له� التميز واخل�شو�شية برقة ال�شوت والنظرة 
اآف�قً� من �شم�ءات ال�شجون،  ف�حلزن و  احلزينة التي تفتح 
اجلم�ل الط�هر �شنع� منه� اأ�شطورة يف ال�شينم� الهندية،  و 
اجلم�هري  اأذه���ن  يف  حمفورة  بقيت  معذبة  كبطلة  �شورته� 
حلقبة طويلة من الزمن،                                                                                       
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 ل��ن��ب��داأ ب�����ش��وار ت��راج��ي��دي ت���أخ��ذن��� ب��ه حم��ط���ت حي�ة 
اأ�شطورة، م�رين بجزر الدموع والك�آبة وعظمة التج�شيد، مع 
مين� كوم�ري التي اأبدعْت يف ت�شوير مع�ين احلزن بلوح�ته 

والتي ك�نت دموعه� ط�بعً� لر�ش�ئل الآه�ِت. 

الولدة و التاأ�سي�س:
ب�نو-ال�شم  م�هجبني  ول��دت 
احلقيقي ملين� - يف عي�دة الدكتور 
ع���م  اآب   م��ن  الأول  يف  غ�����دري 
لع�ئلة  ال��ث���ل��ث��ة  ال��ب��ن��ت    ،1932
ال�شغرى   الأخ��ت  فك�نت  فقرية،  
لأخ��ت��ي��ه��� )خ��ور���ش��ي��د-م���ده��و(،  

اأ�شم�ه� والده� م�هجبني لأن الع�ئلة ك�نت فقرية جدا لدرجة 
مْل تكن متلك النقود الك�فية  لإعط�ئه� اإىل الطبيب حني ول

دته�.                                                                            
�شخ�س  امل�شلم،  ب�شوين  يعرف  ك�ن  بوك�س  علي  والده� 
متمر�س يف امل�شرح الف�ر�شي  وله مل�ش�ت خفيفة يف ال�شينم�،  
ب�لإ�ش�فة لكت�بته الق�ش�س و الق�ش�ئد و تعليمه للمو�شيقى،  
كم� لعب اأدوارًا  �شغرية يف اأفالم مثل )اأي دي اإك ت�ش�ند(، 
وحّلن لعدة اأفالم متوا�شعة الإنت�ج  مثل فيلم )�ش�هي لوتري(.
والدته� برابه�تي ديفي هي زوجة علي بوك�س الث�نية ومن 
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اأ�شرة تقليدية من ت�جور تعمل راق�شة و ممثلة،  قبل اأن تق�بل 
"علي"  زواجه� من  بعد  و  ين�دونه� كميني  ك�نوا  بوك�س  علي 

اعتنقت الإ�شالم و غريت ا�شمه� اإىل اإقب�ل بيج�م. 
 عند ولدة مين� تركه� والده� يف دار اأيت�م ت�بعة للم�شلمني 
)ب�شبب الع�دات الب�لية و اخلراف�ت الق�ئلة ب�أن الفت�ة جتلب 
النح�س للع�ئلة لذا على الأب تزويجه� ودفع مهره�(، و لكنه 

ا�شتع�ده� بعد عدة �ش�ع�ت. 
بداية العمل املبكر:

عندم� ولدت مين� ك�ن والده� يعي�س اأوق�ت م�دية ع�شيبة 
و ك�ن منزلهم بجوار ا�شتديو روبراترا 

مت�أمال اأن ي�أخذ فر�شته بدور ولو �شغري، ف�أخذ ابنته مين� 
اإىل ال�شتديو لت�أخذ دورا ويكون  اأول ظهور له�  ع�م1939ولكن 
اأن  ولي�س  املدر�شة  اإىل  الذه�ب  تريد  ك�نت  ال�شغرية  الفت�ة 
تعمل يف الأفالم، فبقيْت عالقته� ب�لأفالم عالقة حب و كره 

حتى اآخر حلظة من حي�ته�.
ظهرت يف اأول فيلم له� ب��شم الطفلة مين� يف فيلم )فرزند 
ل�شتديو  به�ت  فيج�ي  اإخ���راج  م��ن  ع�����م1939  وط��ن(  اأي 
الأدوار  عليه�  تت�لت  ثم  �شغرية،  خبز  ب�ئعة  بدور  براك��س 
فري   ( واأ�شطورية   خي�لية  ق�ش�س  يف  اأدوارا  فلعبت  لحق� 
والف�نت�زي�   ك�ت�تك�ت�س( 194، )�شري ج�ني�س م�هي(1950 

ال�شحري" ع�م1952. امل�شب�ح  و  الدين  "عالء 
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النجومية والتاألق:
ج�ء  اأن  اإىل  به�ت  فيج�ي  مع  طويال  وقت�  مين�  ق�شت 
مين�  اأ�شفت  ع�م 1952 حيث  ب���وارا(  )بيجو  القوي  فيلمه� 
بعدا روحي� للفيلم،  ف�شرخ�ته� و اأمله� و تن�غمه� مع املو�شيقى 
الغنية اأ�ش�فت اإىل الفيلم منوذج� جديدا و ر�شحه� جل�ئزة 

اأف�شل ممثلة.
دورا  لعبت  حيث  مين�  على  خ��ريا  ع�م�  ع����م1953  ك���ن 
جميال يف فيلم )دايرا( يف �شخ�شية امراأة عقيمة و م� يتبعه� 
من فقر وعوز، ج�ّشدته� مين� بروعة لُي�شطر ا�شمه� يف دف�تر 
الت�ريخ و ي�شنع اأعظم حلظ�ت حي�ته�.                                    

نقطة احل�شم الأخرى يف حي�ته� ك�ن فيلم )�ش�ردا(1957 
لكن  حبيبته،   و  ك�بور  راج  اأب  زوج��ة  �شخ�شية  بتج�شيده� 
ل�شوء حظه� ج�ء متزامنً� مع اإطالق فيلم )اأّمن� الهند ( يف 
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اإل  اجلوائز  كل  نرج�س  بطلته  ح�شدت  الذي  و  ال�شنة  نف�س 
اأن الحت�د الع�م لل�شحفيني الهنود اعتربوا اأن مين� ت�شتحق 

ج�ئزة اأف�شل ممثلة عن ع�م 1957.
تتحول  و  ين�شج  مين�  اأداء  ب��داأ  اخلم�شيني�ت  حقبة  يف 
بيد  الهندية،   امل��راأة  مع�ن�ة  لتج�شد  اأقوى  اإىل  قوي  دور  من 
اإن  حيث  املكّررة  الرتاجيدية  الأدوار  ه�وية  يف  �شقطت  اإّنه� 
البتع�د  فح�ولت  احل��زن،   بلكة  يكنونه�  ك�نوا  املخرجني 
غري  الظل  خفيفة  اأدوارا  لتلعب  امليلودرامية  الأدوار  عن 
منطه�  م��ن  اخل���روج  ت�شتطيع  ومل  ف�شلت  اأن��ه���  اإل  تقليدية 
الرتاجيدي ومل يتقبله� اجلمهور يف النمط الكوميدي اأو حتى 
)اآزاد(  م����ري)1957  )مي�س  اأف��الم  يف  كم�  امليلودرامي،   
ي�شل  مل  اأدواره����  معظم  ولكن  )����ش���رارات(1959،   1955
مل�شتوى اأدائه�  يف فيلم )�ش�هيب بيوي اأور غالم( ع�م 1962 
من اإنت�ج العبقري غورو دت حيث نالحظ القوا�شم امل�شرتكة 

بني بطلة الفيلم و مين�.

حياتها العاطفية:                   
عند ت�شويره� اأحد الأفالم وقعت يف حب املخرج واملنتج 
كم�ل اأمروهي،   الذي يكربه� بخم�شة ع�شر ع�مً�،  ف�أحبته 
وتزوج� ع�م 1952 رغم اأنه ك�ن متزوجً� وق�شي� �شهر الع�شل 
الذي ك�ن عب�رة عن م�شروع فيلم جديد يعك�س ق�شة حبهم� 
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وين�ديه�  يدلل زوجته  وهو )داي��را ( ع�م 1953، ك�ن كم�ل 
م�جنو وك�ن ابنه من زوجته الأوىل ين�ديه� ب�لأم ال�شغرى.

ب�لفتور،   عالقتهم�  وب���داأت  اأولدًا  منه  مين�  تنجب  مل 
لتنتهي ب�لطالق ع�م1964، فعربت عن حزنه� بكت�بة ال�شعر 

وزي�دة كمية الكحول.  
                          

�سفحات حياتها الأخرية تكتب خامتتها:
كمية  وزي���دة  التعي�شة  الع�طفية  حي�ته�  من  الرغم  على 
اخلمر اإل اأنه� لعبت دورين قويني هم� "اآرتي"،"مني ت�شوب 
رهوجن"ع�م 1962، اإ�ش�فة اإىل فيلمي)ك�ج�ل( 1965و)بهول 
جعله�  ف�لفيلم  اإيندرا،   دهرام  النجم  مع  ب�ت�ر(1966  اأور 

ترتبع  القمة يف  هرم النجم�ت.
ب��رق امل��وت يطوف يف  ب��داأ  يف �شفح�ته� الأخ��رية وح��ني 
�شم�ئه�، بداأت تفقد جم�له� لإفراطه� ب�ل�شرب، وبدا الأ�شى 
حيث  وزن��ه���  زي����دة  اإىل  ب�لإ�ش�فة  مالحمه�  على  وا�شحً� 

ي��ب��دو ذل���ك ج��ل��ي��ً� يف 
 1970 فيلم)جواب( 
 1971 و)دو����ش���م���ن( 
وع����ل����ى ال����رغ����م م��ن 
اإل  ال�شعبة  الظروف 
ملفت�  دورا  لعبت  اأنه� 
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�شهر من  بعد  اأطلق  )ب�كيزاه( 1972وال��ذي  فيلم  للنظر يف 
مم�ته�.

ترحب  خ�شراء  جنة  الهند  ت��غ��دو  وح��ني  اآذار   31 ويف 
 1972 ع���م  ك��وم���ري  مين�  الهند  وّدع���ت  الربيع،  ب�شيوف 
على  �ش�ع�ت  وع��شت عدة  امل�شت�شفى  اإىل  اإ�شع�فه�  حيث مت 
"03:30" �شب�حً�  ال�ش�عة  وتوفيت يف  الأوك�شجني  �شم�م�ت 

اإثر الته�ب كبد �شديد جراء اإدم�نه� على الكحول.
التي  اأ�شع�رًا ومذكرات مت�مً� ك�ملراآة  تركْت مين� وراءه� 
تعك�س جميع خف�ي� واأ�شرار حي�ته�، ن�شره� ال�ش�عر املعروف 

جولزار بعد موته�.                
ك�ن اأخر فيلم له�)جومتي كي كن�ري( ع�م 1972.

بع�س من جوائزه�:
ب����وارا-1953   بي  بيجو  فيلم  عن  ممثلة  اأف�شل  ج�ئزة 

بهرج�ن )فيلم فري(
ب�رينت�-1954  بهرج�ن  اأف�شل ممثلة عن فيلم  ج�ئزة 

)فيلم فري(
غالم  اأور  بيوي  �ش�هيب  فيلم  عن  ممثلة  اأف�شل  ج�ئزة 

1962-  بهرج�ن )فيلم فري(
اأف�شل ممثلة عن فيلم ك�ج�ل 1965- بهرج�ن  ج�ئزة 

)فيلم فري(
حلب ال�شري�ن القدمية 2007
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���اع���ر ال���غ���ن���ائ���ي ال��ه��ن��دي  ال�������سّ
�سعرّية ق�سيدٌة  حياُته  �سيلندرا 
هو  احلي�ة،  بنب�س  ويحتفظ  يلتم�س  اأن  بقلمه  ا�شتط�ع 
قلم ن�ب�س ب�لأح��شي�س ومدجج ب�مل�ش�عر وم�ّشلح ب�لعواطف، 
�ش�عٌر يكتب برياع دواته الدموع ، وجه مل ي�شيع يف جمهرة 
وج��واب  انعك��س  وخ��ري  فريدة  اأ�شيلة  م��راآة  بقي  بل  املراي� 
فع�شقه  جنونية  لدرجة  احلي�ة  اأحّب  امل�شنية،  القلب  لأ�شئلة 
ال�شتقالل،  وابن  نهرو  ثورة  ابن  هو  �شريع�،  وخطفه  املوت 
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اأ�شع�ره  اأن  اإل  اإنكليزية  واأوراقه  فرن�شي  وقلمه  رو�شية  قبعته 
هندية وطنية تتغنى للوطن وتتغذى من قلب ال�ش�رع، اأ�شع�ره 
لكل املن��شب�ت واحل�لت فتتدرج من الولدة اإىل املوت لتحمل 

كل احلي�ة بني طي�ته�.  
لنبحر يف رحلة اأدبية مركبه� ديوان �شعري ا�شمه احلي�ة 
وقبط�نه� �ش�عر مغوار ا�شمه �شيلندرا م�رين بجزر وخلج�ن  
واحلي�ة،  والفقر  والوطن  للحب  وغن�ء  واأ�شع�ر  ق�ش�ئد  هي 

واملوت اأي�ش�. 

افتتاحية  الق�سيدة:
ولد �ش�نكر دا�س كي�شرلل �شيلندرا يف 30 اآب ع�م 1923 
والدته  ب�ك�شت�ن(،  الآن  الهندية)هي  لبيدي  روا  مدينة  يف 
ب�رف�تي ديفي ووالده �شري كي�شرلل الق�دم من منطقة به�ر، 
والذي ك�ن متزوج� من قبل وله ابن وابنة، اأم� �شيلندرا فك�ن 

لأربعة  الأك��رب  الولد 
اأ�شق�ء. 

ع�ئلته  ان��ت��ق��ل��ت 
لت�شبح  م�ثورا  اإىل 
ح���ي����ت���ه���م اأف�������ش���ل 
دولب  ول���ي�������ش���ري 
الطرف  اإىل  احلي�ة 
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ومر�شت  واأت��راح،  واأف��راح  انتك��ش�ت  احلي�ة  اأن  اإل  ال�شعيد 
�ش�طئ  على  �شيلندرا  م�شى  �شديدا،  مر�ش�  �شيلندرا  وال��دة 
البحر ح�يف القدمني حتت اأ�شعة ال�شم�س التي اأحرقت قدميه 
وهو يت�شرع لربه داعيً� �شف�ء اأمه، ولكن جتري الري�ح ب� ل 
ت�شتهي ال�شفن وتوفيت اأمه، لترتك حزن� عميق� يف قلب هذا 

ال�ش�ب الأ�شمر النحيل.
ُبعْيد وف�ة اأمه وفقدانه اأثمن �شيء لديه يف احلي�ة، غ�در 
م�ثورا وتوجه اإىل بومب�ي حينه� ك�نت الهند يف اأوج ن�ش�له� 
تلوح  ال�شتقالل  ب���وادر  وك���ن��ت  النكليزي،  امل�شتعمر  �شد 

ب�لأفق.
اإىل  ب�لن�شم�م  الأرثوذك�شية  ب�لطريقة  مهنته  ب��شر 
اأج��ربت  حيث   1947 ع���م  يف  ذل��ك  ك���ن  حكومية،  وظيفة 
يف  كموظف  العمل  اإىل  �شيلندرا  ال�شعبة  امل�دية  الظروف 
ال�شكك احلديدية، واأثر يف �شعره ظروف الن�ش�ل كم� اأثر فيه 
ا�شتقب�ل الن��س ووداعهم يف املحطة وهو الب�قي، حتى لعبت 
كخطني  احل��زن  مع  وم�شى  حي�ته،  يف  دوره���  القط�ر  �شكة 

متوازيني مت�م� كخطي ال�شكة.
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قافية احلياة :
وق����ع ���ش��ي��ل��ن��درا يف 
احل����ب م���ن ف���ت����ة ذي 
فخطبه�  عريقة  اأ�شول 
ي��واف��ق  اأه��ل��ه��� ومل  م��ن 
اأح����د م���ن ال��ع���ئ��ل��ة اإل 
على  واف��ق  ال��ذي  اأبوه� 
الفور ف�أقيم العر�س فور موافقته،  وبعد العر�س اأع�د �شيلندرا 
كل احللي واملجوهرات التي اأعط�ه� والد زوجته لبنته وق�ل 
لزوجته ب�أنه �شيعيده� اإليه� ولكن من عرق جبينه، وقته� ك�ن 
�شيلندرا م�زال يعمل يف حمطة القط�ر وك�ن ال�شعر حبه الأول 
ي�شخرون  ك�نوا  املحطة  يف  اأ�شدق�وؤه  الدائم،  وهمه  والأخري 
منه ومن كت�ب�ته وي�شفونه ب�ملجنون الذي يهدر وقته ب�لكت�بة 

وقراءة بع�س الق�ش�ئد التي ل حتمل معنى.
جوهو،  �ش�طئ  على  �شب�ح�  ب�مل�شي  يومي�  ي�شتمتع  ك�ن 
ومن  الق�ش�ئد  اأف�شل  ال�شم�س  الطبيعة وغروب  ي�شتلهم من 

عمله يف املحطة يكتب اأجمل الأ�شع�ر عن طبقة الك�دحني.
يف اأحد الأي�م بينم� ك�ن راج ك�بور املنتج واملمثل املعروف، 
مير ب�شوارع بومب�ي �شمع �شوت� قوي� وت�شفيق� مدوي� وهدير 
يتلو  وهو  الثوري  املتحم�س  لل�ش�ب  وا�شتمع  توقف  اجلمهور، 
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ق�شيدة ثورية بعنوان)ج�لت� هي ب�جن�ب ( ف�أعجب بحم��شه 
وع�طفته الط�غية على اأ�شع�ره والتفت اإليه )حينه� راج ك�ن  
يخرج فيلمه اأج ( وطلب من �شيلندرا بع�س الأ�شع�ر لأغ�ين 

فيلمه فرف�س �شيلندرا وق�ل ب�أن �شعره لي�س بر�شم البيع.

اأجمل اأبيات الق�سيدة:
ُولد طفل �شيلندرا الأول و�شم�ه �شيلي وت�أثرت ح�لته امل�دية 
وازدادت �شوءا لدرجة اأنه ك�ن ي�ش�أل زوجته اإن ك�ن �شي�أكلون 
البط�ط� الوحيدة على الغداء اأم الع�ش�ء، حينه� اتخذ قراره 
واأيقن اأنه ل حل له �شوى راج ك�بور ولريى هل م�زال يرغب 

بق�ش�ئده اأم ل!.
م�زال  امل�ل، هل  بح�جة  اأن�   : له  وق�ل  راج  �شيلندرا  زار 
فيلمه  لإط��الق  ي�شتعد  وك���ن  به  راج  رحب  ق�ئمً�؟،  عر�شك 
بر�ش�ت وان�شم �ش�عرن� للفريق الذي اأ�شعل النجوم يف �شم�ء 
ال�����ش��ي��ن��م��� ال��ه��ن��دي��ة 
�شيلندرا  )ال�ش�عران 
وح�����ش��رت ج����ب���وري، 
�شنكر  امل��و���ش��ي��ق���ران 
املغني  �ش�ن،  وجيكي 
م���وك���ي�������س وامل���م���ث���ل 

واملخرج راج ك�بور(.
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م�شطحبة   ال��روة  لالأفالم  املتت�لية  النج�ح�ت  وجلبت 
اأو  ي�شطهدهم  �شيلندرا  يكن  مل  �شيلندرا،  بيت  اإىل  اخلدم 
اأنه� طلبت من  اأنه وبخ ابنته مرة بجرد  يق�شو عليهم حتى 

اخل�دم جلب حقيبته� املدر�شية. 
اخلم�شين�ت  حقبة  يف  ع�لية  جم�هريية  �شيلندرا  حقق 
وعمل  املنتجون  عليه  وته�فت  جنمه  وبرغ  ال�شتين�ت  وبداية 
مع عظم�ء ملحني املو�شيقى الهندية اأمث�ل )�ش�ليل ت�شودري، 

رايف �ش�نكر، اأ�س دي بورم�ن (.
ولكن اأف�شل م� حققه ك�ن مع املو�شيق�رين �شنكر و جيكي 
�ش�ن وبعالقته مع راج ك�بور التي ك�نت جدًا وطيدة حتى اأنه 
الواحدة  الق�شيدة  عن  10000روب��ي��ة  ل�شيلندرا  يدفع  ك���ن 

وخ�ش�س له راتب� �شهري� 500 روبية.
اأ�شع�ر �شيلندرا ب�أن كلم�ته وع�ء ع�دي  يكمن ال�شحر يف 
ال�شكل اإل اأنه عميق جدا بعنى كلم�ت �شهلة واأفك�ر عميقة 

ت�شل للذروة ب�لت�ألق الأدبي.
له طبيعة روم�ن�شية جتده� يف اأغنية )كوي� كوي� ت�ش�ند ( 
وروح مرحة جتده� يف اأغنية )ت�ش�هي كوي موجي ج�جنلي ( 
وثقة ب�لنف�س ع�لية )ا�شم�ن ك�تراهون (وم�ش�عر وطنية )اأب 

لوت ت�ش�يل (.
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اخلروج عن القافية :
اأنتج �شيلندرا فيلم )تي�شري ك��ش�م( ع�م  1966، فف�شل 
وليجد  ومعنوية  م�دية  ع��شفة  به  ولتحل  التذاكر  �شب�ك  يف 
نبواأته  الذين هجروه وحتققت  اأ�شدق�ء  بال  مرة  لأول  نف�شه 
املرعبة اخل��شة ب�أنه �شيبقى وحيدا كم� يقول يف اأغنية )مني 

اأكيال تون�ت� (.
َمن ك�ن يعتربهم �شندًا حتولوا اإىل �ش�متني و�ش�عده فقط 

راج ك�بور الذي عمل بدون اأجر و�شديقه املغني موكي�س.
ك�ن الفيلم من اإخراج: ب��شو به�ت�ش�ري� عن ق�شة ق�شرية 
�شيلندرا  ومت�شك  ج��ول��ف���م،  ج���ي  م���ري  امل��ع��روف  للك�تب 
ك�بور  راج  ن�شيحة  متج�هال  بحذافريه�  الأ�شلية  ب�لق�شة 
ب�إ�ش�فة بع�س البه�رات التج�رية للفيلم لي�شوق ب�شكل اأف�شل.
املمثلني  فيه كل من  البطولة  يلعب  اأن  املقرر  ك�ن من  و   
يكون  واأن   1962 ع�م  يف  ي�شور  واأن  كوم�ري  ومين�  حممود 
موقع الت�شوير يف نيب�ل، َبيَد اأن املنطقة �شهدت ا�شطراب�ت 
ف���أل��غ��ي ال��ت�����ش��وي��ر يف 
املمثلون  وتّبدل  املنطقة 

براج ك�بور، 
ووح�����ي�����دة رح��م��ن 
وال��ث��ن���ئ��ي امل��و���ش��ي��ق��ي 



68

رواد ال�سينما الهندية

�ش�نكر جيكي �ش�ن.      
التذاكر  �شب�ك  يف  ف�شل  ال��ذي  الفيلم  اأن  الغريب  وم��ن 
على  ح�شل  �شيلندرا،  حي�ة  يف  النقد  من  لع��شفة  وتعر�س 
الع�لية  املهرج�ن�ت  اأح��د  يف  الرئي�شية  الذهبية  اجل���ئ��زة 
التي ظهرت يف  الأف��الم  اأ�شهر  من  و�ش�ر  الهند  امل�شتوى يف 

ت�ريخ ال�شينم� الهندية ولكن بعيد وف�ة �شيلندرا.

ختام الق�سيدة :
ع�م  الأول  ك�نون   13 ويف  تتدهور،  �شيلندرا  بداأت �شحة 
1966 �شعر �شيلندرا ب�أن اأي�مه معدودة، توجه اإىل امل�شت�شفى 
كي  اأر  �شركة  مقر  عند  توقف  طريقه  ويف  زوج��ت��ه،  ومعه 
ل�ش�حبه� راج ك�بور واأخربه ب�أنه م�زال يريد اأن يكمل اأغ�ين 

فيلم )مريا ن�م جوكر(، ووعده اأن ينهيه�  يف الغد .
ع�م  الأول من  ك�نون   14 ويف 
اليوم  يف  �شيلندرا  ت��ويف   1966
الذي �ش�دف عيد ميالد �شديقه 
بع�س  كتب  ق��د  وك���ن  ك���ب��ور  راج 
ن���م جوكر(   )م��ريا  فيلم  اأغ����ين 
ت��ت��ح��دث  ت��ك��ت��م��ل  وق�����ش��ي��دة مل 
من  اأكمله�  وامل���وت  احل��ي���ة  ع��ن 
�شيلي،  اأي�ش�  ال�ش�عر  ابنه  بعده 
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رحلة  يف  ظهرت  التي  الأغ����ين  ك�أف�شل  الأغنية  وت�شنف 
ال�شينم� الهندية، واأطلق الفيلم ع�م 1970.

بدايته�  اأغنية  حي�ته  ك�نت  �ش�عر  حي�ة  انتهت  وهكذا 
القدر  ل�شخرية  طبيعية  وكنتيجة  ن�ي،  حلن  ونه�يته�  اإيق�ع 
ل�شخ�س اأحب احلي�ة خطفته من� احلي�ة مبكرا ومل يتج�وز 

بعد 43 ربيع�. 

من اأقواله :
)اأن� �شوء ال�شب�ح الب�كر، لن األقي اأي ظالل ولن اأترك 

ظالل ورائي، اإن ال�شم�س والدي(.
لكن  رو�شية  وقبعتي  بريط�ين  وبنط�يل  ي�ب�ين  )حذائي 
اأغنية ظهرت غن�ه� املطرب  اأ�شهر  قلبي هندي( مقطع من 
اإخراج وبطولة راج  الهندي موكي�س يف فيلم �شري  420من 

ك�بور ونرج�س.

جوائزه :
ح�����ز ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 
اجل��وائ��ز ن��ذك��ر اأه��م��ه��� وه��ي 
ال��ذي  ف��ري  الفيلم  م��ه��رج���ن 
الأو�شك�ر  جوائز  بث�بة  يعترب 

الأمريكية :
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الفيلم  اأغنية يف مهرج�ن  اأف�شل ك�تب كلم�ت  1-ج�ئزة 
فيلم  يف   ) ه��ي  ب���ن  ديف�ن�  )م��ريا  اأغنية  ع��ن  الهندي  ف��ري 

)يهودي( ع�م 1958.
2- ج�ئزة اأف�شل ك�تب كلم�ت اأغنية يف مهرج�ن الفيلم 
فري الهندي عن اأغنية) �ش�ب كو�س �شيخ� ه�مني ( يف فيلم 

)اأن�ري ( ع�م 1959.
3- ج�ئزة اأف�شل ك�تب كلم�ت اأغنية يف مهرج�ن الفيلم 
فيلم  يف   ) ج�و  كو  توم  ج���ون  )مي  اأغنية  عن  الهندي  فري 

برهم� ت�ش�ري ع�م 1968 بعد رحيله .
الهندي  الرئ��شي  املهرج�ن  يف  الذهبية  امليدالية   -4

لأف�شل فيلم ملنتجه �شيلندرا ع�م 1966.

من ق�سائده :
اأن� املت�شكع

لل�ش�عر الغن�ئي الهندي : �شيلندرا
اأن� املت�شكُع
مت�شكٌع اأن�

اأن� يف هذا الف�ش�ْء
جنمٌة حتي ال�شم�ْء

اأن� املت�شكُع
مت�شكٌع اأن�
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اأن� يف هذا الف�ش�ْء
جنمٌة حتي ال�شم�ْء

ل بيَت ي�أويني
ول اأحَد يوؤن�شني

م� من حبيبٍة ت�شكنني
م� من حبيبٍة ت�شكنني

وم� من اأمٍل يف ال�شفِة الأخرى للق�ء
حمبوبتي يف مدينٍة جمهولٍة تقبْع

اأن� املت�شكُع
مت�شكٌع اأن�

**************
قويٌّ ل

حمّطٌم نعمْ 
مَع ذلَك تراين اأ�شدو اأغني�ِت 

ال�شع�دِة والعط�ْء
روحي جريحٌة وج�شمي متعٌب

خذ البت�ش�مة من عيني التي تلمْع !
اآٍه اأيه� الع�مل!

ل حّظ يل يف امل�ل 
 ومل يكتب يل الهن�ء !
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اأن� املت�شكُع
مت�شكٌع اأن�

اأن� يف هذا الف�ش�ْء
جنمٌة حتي ال�شم�ْء

جيكي�ش�ن  �ش�نكر  املو�شيقي  الثن�ئي  حّلنه�  • الق�شيدة 
 " ال��ه��ن��د ال���ش��ط��وري م��وك��ي�����س يف فيلم  وغ��ن���ه��� م��ط��رب 

املت�شكع".

قلبي هنديٌّ
ال�ش�عر الغن�ئي الهندي  : �شيلندرا

حذائي ي�ب�ين
�شروايل  بريط�ين

قبعتي حمراء  رو�شية
لكنَّ قلبي هنديٌّ

ت�شكعُت يف بلٍد وا�شٍع  وكبري
م�شيُت  و�شدري �ش�مٌخ 

اأيَن يرتبع هديف؟!
هن�َك اأن� ق�بٌع

اهلل وحدُه عليم !
ك�جلندي اأم�شي بهيبٍة ووق�ْر !



73

**************
فوق حتت

حتت فوق ! 
الأمواُج  توّلُد احلي�َة

ف�م�ِس معه� 
الأغبي�ُء هم الذين تنحوا ج�نبً�

غري مب�ليني ب�شري  بلدهم !
ال�ش�طئ ين�دي 

ام�ِس فخورًا يتوقُف  زحف املوت !
هي ذي ق�شة احلي�ة

هن�َك الكثري من الأمراء واحلك�م
واأن� اأعي�ُس ك�أمري  وقتم� اأريد

اأجل�ُس على عر�ٍس ف�خٍر على هواي
حذائي ي�ب�ين

بنط�يل بريط�ين
قبعتي حمراء رو�شية

لكنَّ قلبي هندي !
جيكي�ش�ن  �ش�نكر  املو�شيقي  الثن�ئي  حّلنه�  • الق�شيدة 
" ال�شيد  فيلم  يف  موكي�س  ال�شطوري  الهند  مطرب  وغن�ه� 

."420
حلب ال�شري�ن القدمية 2007-4-23
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����س���ي���ج���ال  لل  ك���������ان���������دال 
ع���ن���دل���ي���ب ال����ه����ن����د ال�����س��ك��ري
هو جذاب الطلعة وحنون النظرة وطويل الق�مة)188�شم(، 
ب�شكرة احلب  ويغرقن�  العذب  ب�شوته  فريدة  بن�شوة  ي�شعرن� 
ب�إح�ش��شه الع�يل، يعترب من اأوائل جنوم الغن�ء والتمثيل يف 

ال�شينم� الهندية.
دربه  على  �ش�ر  للكب�ر  ومعلم  للنجوم  الأع��ل��ى  املثل  هو 
،كي�شور  اأمت�  ات�س  ،�شي  )موكي�س  تقليده  وح�ولوا  الكثريون 

كوم�ر( اإل اأنه بقي لأ�شلوبه الفرادة والأن�قة.
نظر للحي�ة ب�أنه� زج�جة خمر يحت�شي منه� اإىل اأن تفرغ 
ك�أ�س  لول  الغن�ء  ب��شتط�عته  يكن  مل  حي�ته،  معه�  وتنتهي 
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ال�شالف ف�نتهى ب�شحة متدهورة وهو يف اأوج عط�ئه، لو كنَت 
خالل  من  الب�كر  ال�شب�ح  يف  �شوته  رنني  �شت�شمع  الهند  يف 
ال�شم�ل  اإىل  القطب  تهدين� جنمة  وكم�  الهندية،  الإذاع���ت 

فهو يهدين� ب�شوته الرخيم واجلب�ر اإىل ظالل احلب.
لنم�شي برحلة مع حمط�ت من حي�ة ك�ندال لل �شيج�ل 

بني موا�شم اجلم�ل وجم�ل طبق�ت الكم�ل.

الولدة والن�ساأة:
1904 يف  ع���م  ني�ش�ن   11 �شيج�ل يف  لل  ك���ن��دال  ول��د  
منطقة نوى �ش�هر يف مدينة ج�مو اإل اأن جذور اأ�شالفه من 

مدينة ج�لنده�ر البنج�بية.
واأمه  موظف يف حمكمة ج�مو  �شيج�ل  ت�ش�ند  عمر  اأب��وه 
قي�شر كور �شيدة دينية حم�فظة ومولعة ب�ملو�شيق� التقليدية، 
وك�ن  ال�شعبية،  املو�شيقية  للحفالت  ك�ندال  ت�شحب  ك�نت 
والده ي�شحبه اإىل ح�نة �شعبية ليحت�شي منه� اخلمر برفقة 

م��و���ش��ي��ق��� ك�����ش��م��ريي��ة واأغ������ٍن 
ب��ن��ج���ب��ي��ة ي����ردده����� ال���رع����ة 

واملن�شدون اجلوالون.
اأخوته  بني  ك�ندال  ترتيب  
من  املولود  الرابع  الطفل  ك�ن 
املدر�شة  ت��رك  خم�شة،  اأ���ش��ل 
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مبكرا لنت�ئجه ال�شيئة فخيب ظن والده الذي ك�ن �شد غن�ئه 
ب�شدة فرتك البيت وتوجه لكلكت�.

مغادرة كاندال لبيته والعمل:
عمل  ثم  قط�ر  حمطة  يف  كمراقب  ب�لعمل  ب��داأ  كلكت�  يف 
عمله  ف�شمح  رمينتجن،  ل�شركة  متنقلة  ك�تبة  اآل��ة  ك�ش�رب 
ب�لتنقل يف اأم�كن عديدة  ثم عمل موظف� يف فندق ولكن حبه 
للغن�ء ا�شتمر واأم�شى اأكر حدة وت�شميم�، فك�ن يحيي بع�س 

حفالت الأ�شدق�ء ب�شوته اجلميل.
نيوثي�تر  ا�شتديو  مدير  �شرك�ر  اأن  بي  موهبته  اكت�شف 
العمل  وق��رر  ب��ه  ف�أعجب 
 200 اأجرا  متق��شي�  معه 
روبية وبقي اأ�شلوبه مميزا 
م���ع ك���ب����ر ال��ن��ج��وم)ب��ي 
����ش���ي ب����ورال،ب�����ن����ك�����ج 

مولكيك،اأ�شيت ب�ران(.
م����ن اأوائ��������ل اأف�����الم 
���ش��ي��ج���ل )م��وه��ب���ت كي 
الوردي���ة  ب�للغة  ان�����ش��و( 
تاله� )�شوب�ه كي �شت�را( 

و)زندا ل�س(
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واأطلقوا ع�م 1932 ولكنه� مل تكلل ب�لنج�ح اجلم�هريي.
يف الع�م الذي تاله مّثل �شيج�ل يف اأفالم قوية )يهودي كي 
لركي( و)ت�ش�نديدا�س( و)روبليك�( ولعل فيلم ت�ش�نديدا�س 
لت�  وقته�  ال�شغرية  املغنية  اأن  ل��درج��ة  جنوميته  اأط��ل��ق 
اأتزوج  اأن  )اأريد  الفيلم:  م�ش�هدته�  اإب�ن  ق�لت  م�جني�شك�ر 

�شيج�ل(. 
يف  ال��ه���م  الت�ريخي  دوره  �شيج�ل  لعب   1935 ع���م  يف 
فيلم ديفدا�س امل�أخوذ عن ق�شة �ش�رات �ش�ندرا واإخراج بي 
التحول  نقطة  لتكون  النجومية  �شم�ء  يف  واأطلقه  ب�راو،  �شي 

احل��شمة. 
ع���م 1935)ت��وف��ي��ت ع�م  اأ���ش��� راين  م��ن  �شيج�ل  ت��زوج 
بين�  و   )2000-1937 )نين�  بنتني  ل��ه  ف���أجن��ب��ت   )1978
)1941-2001( وولدا اأ�شم�ه م�دان موه�ن تويف ع�م 1981.
بداأت جن�ح�ت �شيج�ل تت�ىل يف ا�شتديو نيوثي�تر ك�أفالم 
)ديدي( و )بريزيدينت(يف ع�م 1937 و)�ش�ثي ( و)�شرتيت 
�شنجر( يف ع�م 1938 و)زندقي( ع�م 1940 فحطمت اأغ�نيه 
�شجل املبيع�ت وحققت اأفالمه اأعلى الإيرادات.                        

�ش�رك �شيج�ل يف �شبع اأفالم بنغ�لية يف م�شريته وحوايل 
30 اأغنية.
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الر�سفة الأخرية:                                                
 1941 ع�����م  الأول  ك����ن���ون  يف 
ا�شتديو  بومب�ي  وعمل يف  اإىل  توجه 
)به�كت  ك�أفالم  تون  مويف  راجنيت 
و)ت�ن�شني(   1942 ���ش��وردا���س(ع���م 
اإىل  ع�م 1944  وع���د يف  ع�م 1943 
نيو ثي�تر ليكمل فيلم )مريي بيهن( ب�شحر رائع،  ويعترب من 
اأف�شل اأفالم �شيج�ل يف نيو ثي�تر تقني�، ولكن �شحته بداأت 
فن�شحه  ي�شري،  اأخ��ذ  الكحول  مفعول  اأن  حيث  ب�لتدهور 
الأطب�ء ب�لبتع�د عن الكحول ولكن قرار البتع�د عن ال�شرب 
ك�ن بث�بة قراره البتع�د عن الغن�ء فرف�س واأبى اإلاأنه  بعد 
ع�شر �شنوات من الإدم�ن وال�شرب املتوا�شل،  ك�نت النتيجة 
يف   1947 ع���م  الث�ين  18ك���ن��ون  يف  املبكرة  وف�ته  املنطقية 
ين�هز  عمر  وع��ن  ع�ئلته  راأ���س  م�شقط  ج�لنده�ر  مدينة 
42ع�مً�  بعد اأن قدم اأجمل اأفالمه )�ش�ه جيه�ن( ع�م 1946 

مقدم� فيه� ثالث اأغ�ٍن بقيت خ�لدة مع املو�شيق�ر نو�ش�د.
الفيلم الأخري ل�شيج�ل ك�ن )بروان� ( واأطلق ع�م 1947.

قدم �شيج�ل يف م�شريته حوايل 36 فيلم منه� 28 هندي 
و7 بنغ�يل و 1 ت�ميلي و�ش�رك يف فيلم غن�ئي كوميدي واحد 

ع�م 1933) دولر بيبي(.
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�سيجال الأ�سطورة:                                               
يعترب املوؤ�ش�س احلقيقي للمو�شيق� 
امليلودرامية  و الطريقة  الرتاجيدية 
قبل  م����  م��رح��ل��ة  يف  ال��ت��م��ث��ي��ل  يف 
ب�شكل  يكن  ومل  الهندي  ال�شتقالل 
من  ال��رغ��م  ع��ل��ى  التقليدي  ال��ب��ط��ل 
ف�أثبت جدارته،  اأفالمه(،  ب�روكة يف  ي�شتخدم  �شلعته )ك�ن 

لدرجة اأنه  يحرك م�ش�عر كل اإن�ش�ن ب�جت�ه �شوته.
لقب بعندليب الهند بتعبريه ال�شوتي الع�يل وب�لتخفيف 
واأطلق  الأبدية،  اأغ�نيه  ت�شمع  اأن  فح�وْل  املعذبة،  روحه  عن 
العن�ن لروحك يف �شم�ء احلب فهو رجل لكل الأوق�ت و�شوته 

من��شب لكل الف�شول.
ت�شتطيع �شم�ع �شوته يف الكويت ونريوبي وك�بول وتنزاني� 
ج�كرت�  يف  معروف  و�شوته  ال��رادي��و  اإذاع����ت  من  وال��رب���ط 
وجزر فيجي و�شت�شمعه يف ال�شب�ح الب�كر يف راديو �شريلنك�، 

ف�جل�شد رحل ولكن �شدى �شوته بقى. 
ل�شعر  حمب�  ب�إيق�عه  امل�شتمعني  ي�شد  رن�ن  ملكي  �شوته 
الأوردو، فخلق ان�شط�را جديدا بني املو�شيقى وال�شعر وتالعب 
من  مده�ش�  �شنف�  ف�أنتج  جديدة  مبتكرة  بطريقة  ب�لألف�ظ 

العواطف وامل�ش�عر ك�ش�حر يهز حب�ل قلوب امل�شتمعني.
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اأحب �شعر غ�لب مريزا وغنى له ومل يكن ب��شتط�عة اأحد 
من  �شيج�ل،  غن�ه�  التي  ب�لطريقة  م��ريزا  اأ�شع�ر  يغني  اأن 

خالل ربط نف�شه ب�أفك�ر وم�ش�عر ال�ش�عر.
ال�شف�ف  ال��داخ��ل��ي  ب�شوته  وتعبري  قد�شي  ح�شور  ل��ه 
مكت�شف� كمية الإحب�ط يف بحثن� عن الع�مل اخل�رجي ب�إغالق 
الذاتي،  لالإدراك  الداخلية  الروؤية  لت�شحو  عيونه اخل�رجية 
بروف�ت  �شبع  اإىل  بح�جة  وطبيعي  ذهبي  جهوري  ف�شوته 

ور�شفة كحول لي�شبح ن��شجً� وج�هزا للت�شجيل.
غ��ن��ى ���ش��ي��ج���ل ل�����ش��ع��راء ك��ب���ر اأم���ث����ل )م����ريزا غ�لب 
بركوبه   فتخلد  العذب  ب�شوته  املوت  حتدى  ،ذوق،�شيم�ب(، 

قط�ر عظم�ء عرب الت�ريخ.
غنى حوايل 185 اأغنية منه� 142 من الأفالم و43 لي�شت 

من الأفالم
110 هندي  30 بنغ�يل    2 ت�ميل اأغ�ين من الأفالم

37هندي 2 بنغ�يل 2 بنج�بي 2 ف�ر�شي اأغ�ين لي�شت من 
الأفالم.   

دم�شق م�شروع دمر 6-14-
2005
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الهند �سابلن  ���س��اريل  ك��اب��ور  راج 
مرة  كل  بن�  يبحر  �شفينة  رب���ن  فهو  لم��ع،  جنم  جنمن� 
برحلة �شينم�ئية رائعة مدته� ثالث �ش�ع�ت، مع ط�قم فني 
رحلته  طيلة  رافقته  التي  الأ�ش�طري  هي  معروفني  وب��ّح���رة 
–ح�شرت ج�بوري- ال�شينم�ئية)موكي�س-�ش�نكر-جيكي�ش�ن 
والأم���واج  اله�ئجة  ال��ري���ح  �شفينته  فق�ومت  �شيلندرا(، 

املتالطمة بعزمية وقوة وهو م�زال غ�ش�. 
ه��و م��ت�����ش��رد، وم��ه��رج وع������ش��ق ول��ه���ن، ه��و م��زي��ج من 
الراقي  �شحره  لتق�وم  املزاج�ت  من  وخليط  ال�شخ�شي�ت 
ولن تن�شى عيونه املعربة، فهو �شخ�س ت�شعر اإنك تراه يومي� 
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يف  �شف�ت  جمموعة  اإنه  العتي�دية،  حي�تك  يف  لك  وم�ألوف 
�شخ�س واحد )منتج، وخمرج، وممثل، ومو�شيقي، ومونتري(.
يعترب من اأ�شهر �شخ�شي�ت ال�شينم� الهندية التي ظهرت 
املوؤ�ش�شني  ومن  امل�ش�هدين،  قلوب  اإىل  واأقربهم  ت�ريخه�  يف 
على  ف�ئقة  ق���درة  ل��ه  ت��ط��وره���،  يف  احلقيقي  وامل�شهم  له� 
اقتن��س الدور ور�شم مالحمه، لنم�ِس يف حمط�ت تراجيدية 

وكوميدية برحلة ا�شمه� راج ك�بور.

الولدة والن�ساأة:
ولد رانبري)راج(يف 14 ك�نون الأول ع�م1924 يف مدينة 
بي�شوار الب�ك�شت�نية، بعينني زرق�وين ومالمح و�شيمة، البن 
البكر للممثل برتيفراج ك�بور،  و�شقيق�ه املمثالن امل�شهوران 

�ش��شي و�ش�مي ك�بور.
اأم���ك��ن  يف  تعليمه  ت��ل��ق��ى 
وال���ده  لتنقل  ن��ظ��را  م��ت��ع��ددة 
الدائم بحكم عمله يف ال�شينم� 
ثم  بي�شوار  يف  فتعلم  وامل�شرح 
يف ك�لكوت� ومل يفلح ب�للتح�ق 
دي  اأن��ط��وين  العلي�  ب�ملدر�شة 
�شوزا يف بومب�ي ب�شبب ر�شوبه 
ك�نت  التي  القبول  امتح�ن  يف 
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اللغة الالتينية ع�ئق� له، و�شبب� ك�في� لبتع�ده عنه�، وانته�ء 
م�شواره الدرا�شي، ف�ش�أله والده عن �شبب ر�شوبه وعدم عودته 
للدرا�شة ف�أج�ب راج : �شيدي، اإذا تخرجت فم�ذا �شيحدث؟، 
اإذا اأردت اأن ت�شبح طبيب� تذهب اإىل كلية الطب واإذا اأردت 
اأن  رغبت  اإذا  اأم���  احلقوق،   بكلية  تلتحق  حم�مي�  تكون  اأن 
ت�شبح خمرج� اأو منتج� �شينم�ئي� ف�أين تذهب ؟،  ف��شتغرب 

والده ومل ي�شتطع الإج�بة عن ال�شوؤال.                            
 

بداية ظهوره:                                                   
خالل خم�شة اأعوام، كر�س راج نف�شه لتعلم اأ�شول الإخراج 
بداأ ب�ش�عدته يف  برتيفي(،  )م�شرح  اأبيه  م�شرح  بداية من 
معه  وعمل  ر�شمي�  مل�شرحه  ان�شم   1944 ع�م  ويف  م�شرحه، 
اإ�ش�ءة  من  امل�شرح  بخ�شبة  يتعلق  م�  كل  عن  م�شوؤول  وك���ن 
فبداأ  املخرج،  كم�ش�عد  مت�م�  ومو�شيقى  �شوتية  وم��وؤث��رات 

تبعه�  )�ش�كونت�ل(  ب�شرحية 
لعب  التي  )دي���وار(  ب�شرحية 
فيه� دور اخل�دم ال�شغري، ولعل 
ولفته  كممثل  القوية  انطالقته 
ب�شرحية  دوره  ك���ن  ل��الأن��ظ���ر 
املخرج  به  ف�أعجب  )ب��ش�ن(، 
ك�دار �ش�رم� و�شلمه بطولة فيلم 
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�شغرية   �شينم�ئية  ب���دوار  اأحلقه�  ثم  كم�ل(،  بعنوان)نيل 
اأن  َبيد  ك�أفالم)دل كي راين-عمر برمي-ت�شيتور فيج�ي(،  
قلبه ك�ن يخفق يف مك�ن اأو�شع را�شم� حلي�ته درب� ومنظورا 
الفرتة ومل حتقق  تلك  اأدوار عديدة يف  اأن مثل  بعد  اأرح��ب، 

مبتغ�ه.

انطالقته كمخرج ومنتج: 
بداأ راج بت�أ�شي�س �شركة )Rk( لالإنت�ج الفني ع�م 1947 
اأنه مل يبلغ بعد  اأول اأفالمه )الن�ر( على الرغم من  واأخرج 
من  جديدة  الفيلم  ق�شة  فك�نت  ع�م�،   والع�شرين  الرابعة 
نوعه� ك��شرا به� الأمن�ط التقليدية ال�ش�ئدة وقته�، كم� ك�ن 
اأول م�ش�ركة له مع املمثلة نرج�س اإل اأن الفيلم مل يلق النج�ح 

املتوقع يف نف�س راج.                                
)املطر(الذي  بفيلم  ف�تبعه  عزميته،  من  ذلك  يثبط  مل 
ك���ن م��ن اإن��ت���ج��ه واإخ��راج��ه 
جعل  الفيلم  ه��ذا  وبطولته، 
م��ن��ه جن��م��� لم���ع����، وك����ن 
حقبة  نه�ية  ه��زت  ع��شفة 
الأرب���ع���ي���ن���ي����ت م���ن ال��ق��رن 
الف�ئت، ثم �ش�رك يف بطولة 
اإخ��راج  م��ن  �شينم�ئي  فيلم 
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 ) الهند  )اأمن�  فيلم  املعروف حمبوب خ�ن -خمرج  املخرج 
- بعنوان)اأنداز(.                                                                           

جنمه�  و�شطع  برق  �ش�بة  مواهب  عن  املطر  فيلم  ك�شف 
اأ�ش��ش� لبن�ء �شخم يحمل ا�شم  يف ال�شينم� الهندية، وك�نت 
)�ش�نكر،جيكي�ش�ن(،  املو�شيقي  الثن�ئي  الهندية،  ال�شينم� 
نيمي،  واملمثلة  ج�بوري(  وح�شرت  )�شيلندرا،  وال�ش�عرين 
ف�ش�عرية راج وذوقه املو�شيقي الع�يل واإ�شرافه على بروف�ت 
ليومن�  م�قدم  اأف�شل  من  اأغ���ٍن  ع�شره  يف  �شنعت  املغنيني، 

هذا.

قراءة نقدية لأقوى اأفالمه:
يف ع�م 1951 قدم راج حتفته الفنية )املت�شرد(ب�أ�شلوب 
لل�شخ�شية، بدور راج  �ش�بليني مميز وبطريقة ر�شم حمكم 
املت�شرد والفقري موؤكدا اإن ال�شر هو نت�ج للنظ�م الجتم�عي 

ال�ش�ئد،  مثبت� اأن �شينم� راج 
هي �شينم� الأم�ن فهو يحقق 
خالل  م��ن  ب���لأم���ن  ال�شعور 
ال��ت��وف��ي��ق ب���ني اخل��ط���ب���ت 
امل�����ت�����ع�����ددة ك�����لأ�����ش�����ل����ة 
وامل���ع��������ش���رة والع����رتا�����س 
الو�شع  وب��ق���ء  الج��ت��م���ع��ي 
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الراهن.   
الجتم�عي،  والنقد  الروم�ن�شية  املت�شرد ميزج بني  فيلم 

واملو�شيقى راقت ب�شكل ه�ئل لذواق ورواد ال�شينم�.
م�شهد  وخ��شة  والفرجة  ال�شرد  بني  ج�مع�  ك�ن  الفيلم 
ب�ل�شورة  ويج�شد  وقت ح��شم  ي�أتي يف  الذي  ال�شهري  احللم 
ي�ش�هم  فهو  وراج،  الفيلم  بطلة  ريت�  تواجه  التي  امل�ش�كل 
راج على مواجهة حقيقة  ن�حية يجرب  بتحقيق وظيفتني من 
متوقفة واتخ�ذ قراره، ومن جهة يعمل على جت�شيد ال�شراع 
الذي يوجه البطل بوا�شطة الأيقون�ت الب�شرية الق�بلة للفهم 

والدللة الرا�شخة ثق�في�.
�شمة  منه�  كل  اأج��زاء يف  ثالثة  م�شهد احللم من  يتكون 
مميزة ب�شري�، ف�جلزء الأول ينقلن� اإىل الع�مل املث�يل لراج 
�شحب  و�شط  حلزوين  لربج  ت��وؤدي  ال�شالمل  نرى  حيث  وريت� 
والأ�شود  الأبي�س  يرتدين  جميالت  وفتي�ت  ك�لزغب  �شخمة 
تومئ  ال�شلم  نه�ية  يف  ريت�  ون��رى  ال�شالمل،  حول  ويرق�شن 
ب�إغراء لراج معربة عن رغبته�، ويف النقي�س يظهر اجلحيم 
اأيقون�ت اجلم�ل  الداخلي الذي حكم به على راج وبدل من 
نالحظ  الفتي�ت  من  وب��دل  ج�حظة  عيون  ذو  جم�جم  نرى 
هيئ�ت ج�مدة متلك قرون� في�شرخ راج ي�ئ�ش� طلب� للنجدة 
حترير  ب��شتط�عته  ولي�س  الته�مه  و�شك  على  النريان  بينم� 
نف�شه من ال�شي�طني، عقب �شراخه ينتقل ع�ئدا اإىل امل�شهد 
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منت�شفه�  يف  وريت�  ال�شلم  ودرج�ت  الزغب  ذي  الروم�ن�شي 
غن�ًء  مفتتحة  ال�شالمل  ت�شعد  وه��ي  ع�مله  من  راج  وتنقذ 
راج  فيهم�  يعي�س  الذي  الع�ملني  بني  التف�وت  ويربز  بهيجً�، 
للفجوة  يرمز  مم�  اأ�شفل  من  ال�شالمل  درج���ت  فرنى  وريت� 
الأغنية نرى ريت� تقود  الجتم�عية بني راج وريت� ومع نه�ية 
امل�ش�هدين،  عيون  يف  كم�  راج  عيني  يف  ال�شلم  ل�شعود  راج 
ف�إن الحت�د مع ريت� يعني ال�شعود يف الع�مل اجتم�عي� ولأن 
هذا كله ي�شور من خالل حلم فهو يوؤ�ش�س لفكرة اأنه ب�لرغم 
من اأن راج جمرم فقري من الع�مل ال�شفلي اإل اأنه ابن الق��شي 
اإل  راجهون�ت واإن الفجوة الجتم�عية بني راج وريت� م� هي 

فجوة وهمية لأنه ي�شور ب�شهد حلم.
الفيلم ك�ن من اإخراجه وبطولته مع املمثلة نرج�س ووالده 
احللم  وم�شهد  الرائعة  اجلدلية  ف�لعالقة  ك�بور،   برتيفراج 
املرتابط الذي لي�س بح�جة اإىل كلم�ت ت�شفه واحلوار املتقن 
الي�ق�ت  اأ�شح�ب  ب���أن  الأ�شك�ل  بتعرية  الث�قبة  راج  ونظرة 
اإىل  ينظرون  الل�شو�س،   من  حفنة  �شوى  هم  م�  البي�ش�ء 
الطبقة الك�دحة ب�أنهم ل�شو�س فقط ب�شبب زيهم املتوا�شع، 

هذه الأمور جعلْت من الفيلم ثورة حقيقية.
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اأفالم خالدة:
ال�شيد  بعنوان   1955 ع�م  جميال  فيلم�  ليقدم  راج  يعود 
الق�دمة  الربيئة  ال��روح  حول  احل�ئم  الف�ش�د  را�شم�   ،420
العي�س  لقمة  الب�حثة عن  الروح  املدينة هذه  اإىل  الريف  من 
في�شبح لدى هذه ال�شخ�شية ملف عند ال�شرطة حتت ا�شم 
راديك�لية  ونظرة  حمكم  اجتم�عي  ب���إع��داد   ،420 الق�نون 

بع�س ال�شيء.                                                        
ب�أنه  ف�أج�ب  ال�شرتاكية  نهرو  ثورة  �شد  ب�أنه  راج  اتهم 
يقدم عمال يف عمر التف�وؤل ب�جلمهورية الهندية التي ك�نت 
من  الفيلم  يف  املعربة  الأغنية  ولعل  جدد  واحلك�م  جديدة 
كلم�ت ال�ش�عر �شيلندرا وغن�ء موكي�س تعرب عن وطنية راج 

واأ�ش�لته تقول الكلم�ت:
حذائي ياباين 

�سروايل بريطاين 
قبعتي رو�سية   

ولكن قلبي هندي 
ظهروا  راج  اأبط�ل  من  العديد 
ك�شخ�شي�ت �شلبية حتّولت من قبل 
املجتمع ب�شكل ف��شد اإىل �شخ�شية 
ع���م  )اأن�������ري(  كفيلم  وح�����ش��ي��ة، 
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.1959
ب���ع���د ف�����رتة م����ن ال���ب���ط���ولت 
امل�شرتكة مع املمثلة نرج�س انف�شل 
يجمعهم�  لق�ء  اأخر  وك�ن  عملهم�، 
���ش��وي��ة)ت�����ش��وري ت�������ش���وري( ع���م 
بطرح  م�شريته  راج  ليكمل   ،1956
كفيلم  املتفجرة  املجتمع  ق�ش�ي� 

ع�م   بهيتهي(  ج���جن���  م��ي  دي�����س  )ج�����س 
1960 اأو بعالقة احلب املعقدة يف الث�لوث 
م�شبه�  ع���م1964  )�ش�جن�م(  الع�طفي 
العالقة ب�لتق�ء نهري ج�جن� وجمنه لكن 
اأ�شلوب التع�مل  مع الختالف يف مع�جلة 
مف�تنه�   على  اأك��ر  ب�لرتكيز  البطلة  مع 

وجذب الغرائز، موؤكدا على �شف�ته� امل�دية كم� يظهر جلي� 
يف م�شهد ظهور املمثلة فيج�ي م�نت�ل ب�مل�يوه. 

قوي  بفيلم  راج  ع�د  ال�ش�بليني،  الأ�شلوب  اإىل  ب�لعودة 
ن�م  )مريا  بعنوان  الهندية  ال�شينم�  كال�شيكي�ت  من  يعترب 
جوكر( بق�شة مهرج ي�شحك من اخل�رج ويبكي من الداخل،       
من  الرغم  على  التذاكر  �شب�ك  يف  ف�شل  الفيلم  اأن  اإل   
اأنه ا�شتغرق �شتة اأعوام من الإعداد وحتى خروجه اإىل حيز 

الوجود .
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يف ع�م 1973 قدم راج فيلم )بوبي( الروم�ن�شي اجلميل، 
القرن  من  ال�شبعين�ت  اأف��الم  نوعية  ويخت�شر  ي��وؤرخ  وال��ذي 
امل��شي، بق�شة حب مراهقني ومع�ر�شة الأهل حلبهم�، فن�ش�أ 
على هذا املنوال الكثري من الق�ش�س امل�ش�بهة له�، ك�ن الفيلم 
من اإخراج راج وبطولة  ابنه الأ�شغر ري�شي ك�بور يذكر هن� 
اأن راج تزوج ع�م 1947 من كري�شن� ك�بور واأجنبت له خم�شة 
اأولد ثالثة ذكور)راندهري، ري�شي، وراجيف( وبنتني)ريتو، 
ن�ندا( ولداه راندهري من مواليد 1948 خمرج وممثل- ووالد 
املمثلتني كري�شم� وك�رين� ك�بور- وري�شي جنم ال�شبعين�ت من 
مواليد1952(( مع الوجه اجلديد دمبيل كب�دي� التي اأطلقه� 
راج وب�ّشر بولد جنمة حفرت ا�شمه� يف ت�ريخ ال�شينم�.                         
قدم راج فيلم� روم� نطقي� جميال اأخر �شنة 1978 بعنوان 
)�ش�تي�م �شف�م �شوند رام( يف ق�شية متن�ق�شة بني اجلم�ل 
وفيلم   ،1982 احلب(  )داء  بفيلم  وتبعه�  وامل���دي،  الروحي 

)رام تريي ج�جن� ميلي( ع�م1985. 
ومل تكن اأفالم راج ن�جحة فقط بف�شل املو�شيقى الن�شيطة 

واإمن� ب�لتوظيف الرائع للمجموع�ت.
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الرجل واملراأة يف �سينما راج:
هو  راج  ع��ن��د  ال���رج���ل 
بقوة  العودة  الدائم  الرجل 
التقلب�ت،  عن  النظر  بغ�س 
ف��ه��و ���ش���ب م��ت��ف���ئ��ل ول��ك��ن 
تع�ندانه،  والفر�شة  القدر 
مواطنون خمل�شون خلوقون 
ي��ح��م��ل��ون زه������رة ب��ي��ده��م 
تتحرك نحو الأفق وهي زهرة خ�لدة خي�لية برباءة طفولية.

هي  البطلة  الن�ش�ئية،  لل�شخ�شية  مع�جلته  طريقة  يف 
داخل  البطلة  ك�نت  )الل��ت��ق���ء(،  فيلم  يف  املركزية  اللعبة 
ف�لبطلة  املهرج  ا�شمي  فيلم  يف  اأم�  املثلثية،  الق�شية  دوام��ة 
فيلم  اأم� يف  وتكرارا،  الب�شيط مرارا  املهرج  تك�شر قلب  هن� 
عّرفْت  التي  املعبد  مغنية  فهي  رام(  �شوند  �شيف�م  )�ش�تي�م 

مفهوم اجلم�ل لكل �شخ�س دون ا�شتثن�ء. 
                                                                                  

بينم� يف فيلم )داء احلب(فك�نت الأرملة ال�ش�بة ال�شعيفة 
التي عر�شت احل�جة عليه� التغيري يف الع�دات الجتم�عية، 
ث�نية وعدم  الأرامل فر�شة  اإعط�ء  مقدمً� مقولته وروؤيته يف 
دفنهم مع اأزواجهم املوتى وهنَّ اأحي�ء، ف�أ�شعل راج ن�را ه�دئة 
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ت�شكل  ك�نت  والتي  الب�لية،  الجتم�عية  الع�دات  يف   للتغيري 
خطً� اأحمرًا بعدم القرتاب، فت�شوير راج للمراأة يتوافق مع 

عقلية الطبقة املتو�شطة ومع مب�دئه الأخالقية.

رحيل �سينما الأمان:
ك�ن راج منهمك� ب�إخراج فيلم )هين�( ع�م 1988 ولكن 
ومن  ب�لربو  ف�أ�شيب  تتدهور،  و�شحته  دوره  يلعب  ال�شن  بداأ 
الث�ين من  نيودلهي يف  تويف يف  كليتيه حتى  اإحدى  تلفت  ثم 
حزيران ع�م 1988، نتيجة �شكتة قلبية عن عمر ين�هز 64، 
ج�هدين  ول��داه  ح���ول  راندهري،  ابنه  )هين�(  فيلم  واأكمل 
مل  اأنهم  اإل  ال�شينم�ئي   (لالإنت�ج   Rk( �شركة  على  البق�ء 
يتكرر  اأن  ميكن  ول  نوعه  من  فريد  ف��راج  ذل��ك،  يف  يوفق� 
ب��ل تبقى حية يف  ت��ول��د مل��رة واح���دة ول مت��وت  والأ���ش���ط��ري 
ذاكرتن� وتخلد كلم� �ش�هدن�ه� على ال�ش��شة، يبقى �شحرهم 

مهم� امتد الزمن.
من اأقواله:

الرغم  على  ال�شينم�  يرت�دون  ورحيم  لطيف  �شعبن�   -1
حرارة  حتت  يقفون  فهم   ، ت�ش�دفهم  التي  امل�ش�كل  كل  من 
طوابري  ويف  الغزير  املطر  حتت  اأو  طويال  الع�لية  ال�شم�س 
اإذا مل تخدع جمهورك  طويلة ليح�شلوا على تذكرة �شينم�، 
ف�شيكون لطيف� جدا معك، ول تنظر اإليهم بغب�ء ول ت�شتخف 
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بهم فهم يعلمون ال�شبب الذي ج�وؤوا من اأجله بغية الت�شلية.
تن�شره  اأن  ت�شتطيع  الع�مل  يف  ك�حلب  �شيء  يوجد  ل   -2
اأ�شك�ل عديدة ف�حلب الأن�ين رب�  ومتنحه للجميع، وللحب 

يفيد ال�شخ�س ولكنه يفقده جوهر الأ�شي�ء.

بع�س من جوائزه: 
لإ�شه�مه يف  به�لكي  �ش�هيب  دادا  على ج�ئزة  1-ح�شل 

ال�شينم� الهندية ع�م 1988.
2-اأف�شل خمرج عن فيلم اللتق�ء يف مهرج�ن الفيلم فري 

ع�م 1964.
مهرج�ن  يف  املهرج  ا�شمي  فيلم  عن  خم��رج  اأف�شل   -3

الفيلم فري ع�م 1971.
4- اأف�شل خمرج عن فيلم برمي روج يف مهرج�ن الفيلم 

فري ع�م 1982.
ع��ن  خم�����رج  اأف�������ش���ل   -5
ميلي  ج���جن���  ت��ريي  رام  فيلم 
ع�م  ف��ري  الفيلم  م��ه��رج���ن  يف 

.1985
فيلم  عن  ممثل  اأف�شل   -6
فري  الفيلم  مهرج�ن  يف  اأن���ري 

ع�م 1959.
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7- اأف�شل ممثل عن فيلم ج�س دي�س مي ج�جن� بهتي هي  
يف مهرج�ن الفيلم فري ع�م 1961.

مهرج�ن  يف  الأح��ذي��ة  م��شح  فيلم  عن  فيلم  8-اأف�شل 
الفيلم فري ع�م 1954.

9- اأف�شل فيلم عن فيلم ج�س دي�س مي ج�جن� بهتي هي  
يف مهرج�ن الفيلم فري ع�م 1961.

حلب ال�شري�ن القدمية 2004
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موكي�س
امل����م����ث����ل وامل����غ����ن����ي ال���ه���ن���دي 
ال�������ذي ك����ّرم����ه ن���ا����س���ر م�����س��ر

هل راأيت مرة  قلمك يغني؟!..
عندم� بداأت ب�لكت�بة عن هذا املغني تعجبت لقلمي، وهو 
مغ�درا  و  اأحل�نه  اأف�شل  من�شدا  مو�شيقية  بطريقة  يتحرك 
اأوت�ر و اأحل�ن حي�ة مغٍن و ممثل  برحلة مو�شيقية ت�أخذه به 

ح�ش��س، مكونة يف نه�ية املط�ف �شيمفونية ا�شمه� موكي�س.
موكي�س يحيي ب�شوته اآلف الظالل من احلزن والي�أ�س، 
ل اأحد من املغنيني ق�در على التعبري عن العواطف بطريقته، 
يف ب�شعة دق�ئق ي�شتطيع ت�شجيل اأغنية دون اأن توؤثر على عمق 
وعذوبة �شوته، له �شوت مزيج من احلدة، والعذاب، والقلق، 
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و الأمل، والرقة واملرح.  
رائعة، عك�س  وقفزات  مو�شيقي   ترنيم  مع  ن��شج  �شوته 
ال�ش�ذجة،  اآم�له�  و  الب�شيطة  تطلع�ت اجلم�هري  من خالله 
ب�شوارن�  فلنبداأ  جميلة.  و�شال�شة  ب��راءة  بعمق  يفرز  فهو 
املو�شيقي، و لنقراأ ون�شمع اآه�ت موكي�س يف رحلة قط�ر حي�ته 
متوقفني عند كل حمطة ب�شحبة �شف�رة قط�ره املعروفة)اآه(.

الولدة و الن�ساأة:
ع�م  متوز   22 يف  )موكي�س(  م�ثور  ت�ش�ند  زوراف���ر  ولد 
1923 لأ�شرة متو�شطة احل�ل تعي�س يف د لهي، در�س موكي�س 
حتى ال�شف الع��شر ثم ترك الدرا�شة ليعمل كم�ش�عد م�ش�ح 

اأرا�شي ملدة 7 اأ�شهر.                          
حينه�  املعروف  املمثل  �ش�هده  اأخته  زف���ف  حفلة  اأثن�ء 
قرر  و  ب�شوته  ف�أعجب  بعيدة،  بقرابة  يقربه  الذي  موتيالل 
مركز  اإىل  اأخ��ذه  ثم  موتيالل  مع  و�شكن  بومب�ي،  اإىل  جلبه 

التدريب لي�شرف عليه الأ�شت�ذ ج�ج�نث برا �ش�د.
بعد مدة من التدريب �ش�رك موكي�س و لأول مرة يف بطولة 
وت�أدية اأغ�ٍن يف فيلم ا�شمه )نري ود�س(ع�م1941 بدور البن 
الأ�شغر ملليونري  يع�شق فت�ة تع�ين الظلم من اأمه� و�شقيق�ته� 
)مت�م� كق�شة �شندريال( وف�شل الفيلم ف�شاًل ذريعً�، و تبعه 
بعدة اأفالم منه� )داخ �ش�خ( ع�م1942 الذي ف�شل اأي�ش� يف 

�شب�ك التذاكر. 
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بداية النجومية:
احلقيقي  امل��ك��ت�����ش��ف  ي��ع��ت��رب 
ملوكي�س املو�شيق�ر اأنيل بي�شوا�س، 
و ذلك ع�م1945 يف فيلم )بيهلي 
ه�ي(  ج�لت�  )دل  ب�أغنية  ن���زر( 
موتيالل،  للممثل  موكي�س  غن�ه� 
ال�ش�ب  اأن  اإىل  النتب�ه  لفتت  كم�  كبريا،  جن�ح�  حققت  و 
�شيج�ل،  لل  ك�ندال  العظيم  عن  ن�شخة  اإل  هو  م�  ال�شغري 
وميلك اإح�ش��ش� رائع� و �شوت� قوي�.                                                                      

بعد عدة اأفالم، جمعه اللق�ء الأول مع املو�شيق�ر نو�ش�د 
ع�م 1949، يف  ثم يف)ان��داز(  ع�م 1948  فيلم )ميال(  يف 
هذا الفيلم ك�شف موكي�س عن وجهه احلقيقي و نوعية �شوته 
الأربعة حققت  اأغ�نيه  اأن  حتى  كبريا  ن�شرا  ،فك�ن  الأ�شيلة 
اأن  الأ�شطر  ه��ذه  ق��راءت��ك  بعد  �شتالحظ  و  وا�شعة،  �شهرة 
رايف  حممد  غنى  بينم�  كوم�ر  ديليب  ل�ش�لح  غنى  موكي�س 

ل�ش�لح راج ك�بور.
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ت�سكيل الفريق الذهبي:
وال�شداقة  القوية  العالقة 
و  ك����ب���ور  راج  ب���ني  ال���ف���ري���دة 
ت��ك��ون��ت ع����م 1948  م��وك��ي�����س 
بفيلم )اأج(1948، عندم� ك�ن 
راج كئيب� بينم� موكي�س يف اأوج 
ع��ط���ئ��ه ب��ه��ذا ال��ف��ي��ل��م، ب���داأت 
بفيلم)دهرام  نه�ية  و  ب)اأج(  بداية  بينهم�  قوية  م�شرية 
موكي�س  الذهبي  ال��رائ��ع  الفريق  ت�شكل  ت��اله  ك�����رام(1975 
�ش�نكر  املو�شيقي  الثن�ئي  خمرج،  و  ممثل  ك�بور  راج  مغني، 
كلم�ت  كك�تبي  و�شيلندرا  ج���ب��وري  ح��شرت  جيكي�ش�ن، 
لالأغ�ين، لت�شنع بجهود هذه العم�لقة اأفالم رائعة ل تن�شى، 

لعقدين من الزمن. 
  .                                       

موكي�س كبطل لل�سا�سة:                                                                                                                 
بعد جن�ح فيلم )اأف�را( ع�م 
1951 قرر موكي�س و�شع م�شواره 
ب�لتمثيل  البدء  و  ج�نب�  الغن�ئي 
فيلم  بطولة  ف�أخذ  مع�،  الغن�ء  و 
)مع�شوقة( ع�م 1953 مع النجمة 
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ثري� ومن اإنت�جه اخل��س ثم )اأنو راج ( ع�م 1956 و اأي�ش� من 
اإنت�جه،  بيد اأن اأفالمه ف�شلت ف�شال ذريع� يف  �شب�ك التذاكر،
ع�م  )اآه(  فيلم  يف  ج��دا  �شغريا  دورا  لعب  اأن��ه  اإ�ش�فة 
الأخ���رية،   رحلته  اإىل  البطل  يقل  عربة  �ش�ئق  ب��دور   1953
ب�أغنية)ت�شوتي �شي زندكي(.                                                                                                          
غنى موكي�س من ع�م 1948 حتى1951 حوايل 130 اأغنية 
فقط،  اأغنية   55 ح��وايل   1959 1953ح��ت��ى  ع���م  م��ن  بينم� 
فو�ش�مته و حبه للتمثيل بدت كجزر �شلمية يف املحيط الع��شف 
لل�شوت، ممثلة بحمد رايف، وطلعت حممود و كي�شور كوم�ر.
مرت عليه حمنة م�دية �شعبة فقرر العودة اإىل الغن�ء كي 
ي�شتطيع اأن يعيد اأولده نيتني و ريتو اإىل املدر�شة  بعد اأن مت 
لفت موكي�س  املرتتبة عليهم،  الر�شوم  لعدم دفعهم  طردهم� 
انتب�ه املخرج) ك�ر دار( الذي ك�ن �شيعر�س عليه بطولة فيلم 
املعروف  املطرب  النه�ية  يف  اخت�ر  انه  اإل  ن���دان(  اإي  )دل 
طلعت حممود، و كح�ل بقية املغنيني مل ي�شتطع موكي�س اإعط�ء 

ال�شورة ال�شحيحة لبطل ال�ش��شة.
و ج�ء الفرج اأخريا مع فيلم )ي�هودي( ع�م 1958، ليغني 
مرة اأخرى و يرجع للو�شط الفني بقوة مثبت� جدارته،  و تبعه� 
للرجوع،  جم�ل  ل  اأنه  ليوؤكد  مثل)ب�راف�ري�س(  قوية  ب�أفالم 

فدرب الغن�ء قدره.
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رحيل القمر:
ابنه  م��ع  موكي�س  �ش�فر 
ن��ي��ت��ني -امل���غ���ن���ي امل���ع���روف 
حفلة  لإح��ي���ء  اأمريك�  -اإىل 
رحلته  اأن��ه���  ي��در  يكن  مل  و 
يرجع جثة  و  اأبدي�  وداع�  الدني�  و  الوطن  �شيودع  و  الأخ��رية 
ه�مدة، ف�ملغنية لت� م�جني�شك�ر ك�نت منتظرة قدوم موكي�س 

لالن�شم�م اإليه� يف احلفلة.                     
يف  اأمريك�  يف  ديرويت  يف  وطنه  عن  بعيدا  موكي�س  تويف 
ليعود جثم�نه مع  و  قلبية،  نوبة  ع���م  1976اإث��ر  اآب  27 من 
لت� و نيتني اإىل الهند، و مت ت�شيعيه يف موكب �شخم ح�شره 

�شخ�شي�ت ع�ملية، رب� املوت
الثم�نين�ت،  الآتية يف حقبة  الع��شفة  اأنقذه من  الرحيم 

و�شح�لة الأداء الغن�ئي يف ال�شينم� الهندية.

ال�سوت  ذاك  موكي�س 
ال�ساعري:                                                                               
مل ي�شتطع معجبو موكي�س 
ت�����ش��دي��ق ن��ب���أ رح��ي��ل��ه، فهي 
مت�م�  ال����دوام  ع��ل��ى  تنتظره 
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ك�نتظ�ره� ملجيء هالل �شوال، ذاك ال�ش�ب اله�دئ اجلذاب 
املفعم ب�حلي�ة ذو ال�شوت الرائع و اجلودة ال�ش�حرة، ب�شوار 
دام ثالثة عقود من الغن�ء �شجل خالله� حوايل 1000 اأغنية 
و غنى بلغ�ت عديدة ت�ميل، و اأوردو، وبنغ�يل، وكونك�ين، وجو 

ج�رتي.
نوعية �شوته جمبولة بطريقة عجيبة، فهي تعرب عن عدة 
مب��شرة  الأذن  ت�شط�ده  �شوت  له  واح��د،  وقت  يف  م�ش�عر 
الأخرى مولدا  الأ�شوات  اآبهة بجميع  القلب غري  اإىل  لتدخل 
ح�لة فريدة ا�شمه� موكي�س، و على الرغم من حمالت النقد 
التي �شنت �شده يف بداي�ته و القول ب�أنه يخرج عن اللحن اإل 
لهم  لعل خري جواب  و  تع�ىل  اأن �شوته طبيعي هبة من اهلل 

ب�أنه اأ�شبح خ�لدا مت�م� ك�شيج�ل.

طور  و  اأم���م��ه  وقفت  التي  العقب�ت  كل  موكي�س   جت���وز 
الذي  الآخ��ر  املغني  مميزا،  ا�شم�  ف�شنع  الغن�ئي  اأ�شلوبه 
يف  �شيج�ل  ب�أ�شلوب  غنى  ال��ذي  و  اأمت���(  اأج  )�شي   ع��شره 
�شيج�ل،   عب�ءة  من  اخل��روج  ي�شتطع  ومل  فيلم)ن�جين�(، 
و غط�شت يف  مر�ش�ته�  �شفينته  ففقدت  وهمي  ب�شوت  جنح 
بحر من الأمواج، لتغرق دون اأن تخلف اأثرا عميق� له� بينم� 
موكي�س حترر من جلده و خرج عن تقليده ل�شيج�ل، ليظهر 
كفن�ن ن��شج له ا�شتقالليته و �شوته املميز اإذ مل يكن توزيعً� 
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مو�شيقيً� للحن قدمي.
ك�ن موكي�س يف حي�ته ال�شخ�شية مفعم� ب�حلي�ة �شعيدا 
من  ع����م1973  )ب��وب��ي(  بفيلم  الحتف�ل  عند  متوا�شع�  و 
اإخراج راج ك�بور، مل يغن موكي�س اأية اأغنية من هذا الفيلم 
اإل اأنه ك�ن موجودا يف احلفل و ج�ء ليهنئ املغنيني الأخرين 
)�شيلندرا �شنغ و م�ن� دي(، و األقى خط�ب� فيه و �شلم اجلوائز 

للف�ئزين.
�شيف�م  )�ش�تي�م  فيلم  م��ن  ك���ن  ل��ه  ���ش��در  األ��ب��وم  اآخ���ر 

�شوندرام ( و اأطلق ع�م 1978.

ذكرياته مع اأنيل بي�سوا�س:
يقول اأنيل:      

ال�ش�رع،  به يف  مرة  التقيت 
علبة  ل�شراء  طريقي  يف  كنت  و 
و  ال��ن��ظ��رات،   ت��ب���دل��ن���  دواء، 
���ش���أل��ت��ه : م�����ذا ت��ف��ع��ل ه��ن���؟، 
ثم  نف�شه  ب���ل�����ش��وؤال  ف��ب���درين 
عن  اأبحث  اإنني  قلت  و  تع�نقن� 
علبة دواء، ك�ن ب�شحبته �شخ�س مل األحظه يف البداية، ثم 
قّدمني موكي�س اإليه، ف�ش�أله ال�شخ�س عني، ف�أج�به موكي�س 
ب�شلوك نبيل و اأخالق ع�لية اأنه اأنيل بي�شوا�س �ش�نع موكي�س، 
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فقلت له: ل اأحد ي�شنع الآخر، اإمن� اهلل هو اخل�لق وهو الذي 
يكتب الأقدار م� نحن اإل و�شط�ء، ثم �ش�ألته مرة اأخرى عّم� 
يف  اأنه  و  )اأمب�لة(  يف  حفلة  عنده  اأن  ف�أج�بني  هن�،  يفعله 
طريقه اإىل هن�ك، وا�شتطرد ق�ئال ب�أنه ح�ول الت�ش�ل بي و 
لكن ه�تفي معطل، ف��شتف�شر عن الق�شة ف�أجبته ب�أنه� ق�شة 

تليفون�ت دلهي كله�، ك�ن ذلك اآخر مرة فيه� اأرى موكي�س.
 : وق�ل  اإيل  البداية عندم� جلب موتيالل موكي�س  اأتذكر 
هذا الولد �ش�أدعه عندك لتن�شئته مو�شيقي�، ك�ن �شوت� جميال 
و لكن بدون تدريب، ك�ن �شوته مفعم� ب�حلي�ة و ك�ن ع�زف� 
ال�شوت جعالين  فخ�مة  و  النغمة  اأي�ش�، جودة  الطبلة  على 
تقنية  بتدريبه  مع �شعوب�ت يف  الرائع، قمت  ل�شوته  اأ�شريا 
الذي  البنغ�يل  النوع  و  الكال�شيكي�ت  بني  املخرج  و  ال�شوت 

ك�ن غريب� مت�م� عليه.
بعد عدة اأ�شهر ك�ن لدي اأغنية ففكرت اأن اأعطيه� اإي�ه،  
و لكن بعد تفكري طويل اأيقنت اأنه لن يغنيه� ب�ل�شكل املطلوب 
ب�لإ�ش�فة اإىل �شغوط من املنتج ال�شيد حمبوب خ�ن بت�شجيل 
اأنهي  و  بنف�شي  اأغنيه�  اأن  اإل  علي  ك�ن  فم�  �شريع�،  الأغنية 

العمل.
يف امل��شي كنت اأغني اأغ�ين اأفالم املنتج حمبوب،  و لكن 
بعد �شم�ع موكي�س لالأغنية ق�ل �شيئ� مل�س اأعم�قي، ق�ل: دادا 
اأنن�  اأعني  الطريقة  بنف�س  التعبري  ي�شتطيعون  اآخرون  هن�ك 
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اأنك  يل  يقول  ك�أنه  و  اأغ�نيك،  نغني  لكي  الفر�شة  منلك  لن 
ت�شلب حق اأن نغني اأغ�نيك، فبدا كطفل �شلبت منه دميته.                                                                                               
ب�لذي  نف�شي  �ش�ألت  و  النوم  اأ�شتطع  مل  اليوم  ذل��ك  يف 
للجيل  الذي �شيحدث  اأفالمي فم�  اأغ�ين  ف�إذا غنيت  اأفعله، 
قررت  اأن  اإىل  يل  �شديق�  الأرق  اأ�شبح  و  الط�مح،  اجلديد 

اعتزال الغن�ء مهني� و ب�شكل  ق�طع.
موكي�س  وغنى  موتيالل،  مع  ن���زار(  )بيهلي  فيلم  و ج�ء 
ب�شكل ع�طفي و اإح�ش��س جميل حتى اأن اجلمهور اعتقد اإن 
هذا لي�س موكي�س واإمن� ك�ندال لل �شيج�ل، و بداأت اجلم�هري 
الأول  الغن�ئي  األبومه  اأن  خ��شة  و  �شيج�ل  �شيج�ل  ت�شرخ: 
بحر  يف  موكي�س  رحلة  بعده�  لتنطلق  م�شت�ق،   ب��شم  �شدر 

متالطم من التن�ف�س غري اآبه ب�لغرق. 
ك�ن اأخر عمل يجمعني مع موكي�س فيلم )ت�شوتي ت�شوتي 
ب����ت���ني(1965،  و ك���ن اأخ��ر 
ك�ن حينه�  و  ملوتيالل،  عمل 
اإن���ت����ج  ب�����ش���ئ��ق��ة م���ل��ي��ة و 
فحمل  �شعيف�،  ك���ن  الفيلم 
ظهره  على  احلمل  موكي�س 
بي  ات�شل  و  الفيلم  ليكمل 
وق�����ل: دادا  ب��وم��ب���ي،  م��ن 
ال��ت�����ش��وي��ر ان��ت��ه��ى وب��ق��ي��ْت 



105

املو�شيقى  و�شع  فقررت  التوزيع،   و  الت�شويرية  املو�شيقى 
الإذاع���ت  اإىل  توجهت  ثم  موتيالل،  مع  ل�شداقتي  اإكرام� 

الهندية لتوزيع اأغ�ين الفيلم وتوجهت بعده� اإىل بومب�ي. 
و�شلُت اإىل بومب�ي فوجدت موتيالل يف امل�شت�شفى، و ق�ل 

موكي�س: ل اأحد ب�لقرب من موتيالل �شوان�.
ك�ن املمثل امل�شهور حينه� موتيالل ينتظر اإطالق فيلمه، 
فو�شعُت املو�شيقى الت�شويرية يف يومني ثم ات�شلت بوتيالل  
اأكملت  ب�أنني  قلت  و  م�ش�ء  الث�منة  ح��وايل  امل�شت�شفى  يف 

املو�شيقى و اأ�شمعته جزء منه� على اله�تف.  
بعد حلظ�ت من ال�شمت اأيقنت ب�أن حي�ته تكتب خ�متته� 
حمل  كم�  مت�م�  نع�شه  �شيحمل  الت�يل  اليوم  يف  كتفي  اأن  و 

موكي�س الفيلم على كتفه.
موكي�س  لكن  و  حي�تي  يف  الن��س  من  ب�لكثريين  التقيت 
فروحه  اأنف�شهم،  يحرتمون  ك�نوا  الذين  القليلني  من  واحد 
�شخ�س  اأنه  كم�  توا�شعه،  املح�فظ على  النوع  و من  منع�شة 
كم  مني،  عن�شرا  بل  فح�شب  �شديق�  يكن  مل  للغ�ية  �شريح 
يتغري الأ�شدق�ء يف هذا الزمن اإل اأنه بقي كم� هو، حلظة م� 
تلقيت اخلرب يف ن�شرة الأخب�ر �شعقني اخلرب و اأ�شبح يوم� 

�شوؤم� يف رزن�مة حي�تي.
و�شفه  الكلم�ت  ت�شتطيع  ل  و  ت�ريخ�  موكي�س  اأم�شى  لقد 
اأم�مي، موكي�س غنى للكثريين و عمل مع  فهي تقف ع�جزة 
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مو�شيق�ي  تبقى  ذهب  اأينم�  لكن  و  مو�شيقى،  مديري  عدة 
حلنت  اأن���  اأفالم�  جيدا  تتذكر  ف�لن��س  له،  املن��شب  اللون 
د�شتور( كي  )زام�ين  اأغنية  مثل  موكي�س  غن�ه�  و  اأغ�نيه�، 

التي ن�لت �شهرة وا�شعة.

املنادمة  الأخرية مع راج كابور:
امل��ع��ج��ب��ني  م����ن  الآلف 
رحلته  ���ش���ه��دوا  ب��وك��ي�����س 
 50 م��ن  برن�مج  يف  الأخ���رية 
اآب  م��ن  ق���دم يف 30  دق��ي��ق��ة 
ال��ربن���م��ج  ت�شمن   ،  1976
ك����ب���ور،  راج  م����ع  ل����ق�����ءت 
ومع  حفالته،  يف  موكي�س  مرافق  م�جني�شك�ر  وهردين�نث 

اأ�شوك كوم�ر الذي عرف موكي�س يف بداي�ته.
الأخ��رية  اأغنيته  �شجل  ك�بور  راج  ب��روح  امللقب  موكي�س 
ل�ش�لح راج يف فيلم )�ش�تي�م �شيف�م �شوندا رم( يف 26 من 
متوز 1976، و قبل اأن يغ�در اإىل اأمريك� �شجل اأغنية و �شهرا 
حتى �ش�ع�ت مبكرة من ال�شب�ح،  و ك�لع�دة فتح� زج�ج�ت 
الطال و بداأا ب�ل�شرب، و ن�ق�ش� الأغنية حتى ال�ش�عة الرابعة 
املو�شيقى  مدير  غ�در  الأغنية  ت�شجيل  نه�ية  مع  و  �شب�ح�، 
لك�شيمك�نت ب�لإ�ش�فة اإىل املمثل واملخرج راج ك�بور واملمثلة 



107

زين�ت اأم�ن،  ثم غ�در موكي�س.
زج�جة  معه  اأح�شر  موكي�س  اأن  املعروف  غري  من  ولكن 
م�شروب و �شلمه� جلون)م�شتخدم يعمل عند راج(، و اأخربه 
اأن يفتحه� له بعد نه�ية الت�شجيل،                                                                                                      
الزج�جة مل تفتح اإل عندم� ج�ءت املمثلة املعروفة زين�ت 
موكي�س  بعد رحيل  اأي  اأي��ل��ول،   راج يف 19 من  ملق�بلة  اأم���ن 
بحوايل ع�شرين يوم�، و عندم� و�شلت �ش�أل راج م�شتخدمه 
جون بوجود �شيء لل�شرب، فج�ء جون ب�لزج�جة التي جلبه� 
موكي�س له،  و ق�ل جون لراج: �شيدي موكي�س اأح�شره� لك 
و اأو�ش�ين اأن اأفتحه� لك بعد ت�شجيل الأغنية لكنني ن�شيت، 
هذه  ك�نت اآخر جل�شة روحية لل�شرب بني موكي�س )الروح ( و 

راج ك�بور )اجل�شد(.
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اأحداث هامة يف حياته العائلية: 
يف 22 متوز ع�م 1923

ولدة موكي�س 
يف 22 حزيران ع�م 1946

زواجه من �ش�ر لل 
يف 24 ني�ش�ن ع�م 1948

ولدة ابنته ريت�
يف 27 حزيران ع�م 1950

ولدة ابنه نيتني 
يف 25 حزيران ع�م 1953

ولدة ابنته ن�ر ليني 
يف 4 ت2 ع�م 1961

ولدة ابنه موهيني�س 
يف 24 ني�ش�ن ع�م 1966

ولدة ابنته ن�مرات�
يف 27 اآب ع�م 1976

رحيل موكي�س 
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قالوا عنه :
املو�سيقار �ساليل ت�سودري:

)ك���ل كلمة م��ن ���ش��ف���ه��ه ك���ن��ت ج���واه���ر، م��� م��ن اأح��د 
و  املق�م�ت  ب�رتف�ع  عنيد  فهو  �شليم،  ب�شكل  بطريقته  غنى 
انخف��شه�، هذه الأمور جعلت من �شوته معرّبا و اآلة مو�شيقية 

غري موجودة يف ع�ملن�(.

املغنية اأ�سا به�سول:
ك�ن  الكلمة،  معنى  بكل  هندي  لأنه  معه  العمل  )اأحببت 

�شخ�ش� ودودا ذا ح�شور قوي، و ميلك �شوت� خ��ش�(.
املو�شيق�ر اأنيل بي�شوا�س:

اأكون مت�م� كك�ندال  اأن  اأريد  )ج�ء اإيل موكي�س، و ق�ل: 
جدارتك  لتثبت   : له  قلت  و  بقربي  ف�أجل�شته  �شيج�ل،  لل 
اأ�شلية، و لي�س ظال ل�شيج�ل،  كن نف�شك فنحن نريد ن�شخة 

عندم� �شمعُت خرب رحيله ك�أنني فقدت ولدا من اأولدي(.

املو�سيقار نو�ساد:
 )�شحيح اأن اأنيل بي�شوا�س مكت�شف موكي�س و اأنه و�شعه 
يف اأول خطوات �شلم النج�ح، لكنني اأن� من اأ�شند اإليه ليغني 
ب�ل�شرب و يف  لديليب كوم�ر، موكي�س يف بداي�ته ك�ن يغ�يل 
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اأحد الأي�م اأح�شرته و اأ�شربته طوال اليوم يف ا�شتديو ك�ر دار 
وخ�طبته ق�ئال: موكي�س ت�ش�ند م�ثور اأنت ت�شتطيع اأن تكون 
مثل �شيج�ل و لكن لي�س من ال�شروري اأن تفعل مثل �شيج�ل 
قوي�  مم�شك�  اأخذ  موكي�س  اللحظة  هذه  يف  اأي�ش�،  ب�ل�شرب 

على نف�شه و دمعت عين�ه.
اأن� قدمت له و�شيلة ليربهن اأن �شوته ل مي�ثله اأي �شوت 
ب�شوت  ي�شبهه  اأن  الداعي  من  لي�س  و  مميز  ف�شوته  ك���ن، 

�شيج�ل اأو اأي مغٍن اآخر.

املمثل راج كابور:
) قد ك�ن روحي و �شوتي، ف�أن� جمرد ج�شم هو الذي غنى 
اأن�، راج ك�بور  اأنح�ء املعمورة و لي�س  الن��س يف ك�فة  لقلوب 
حتطمْت،  موكي�س  م���ت  عندم�  وعظم،  حلم  �شورة  جم��رد 

تال�شت اأنف��شي و ذهبت روحي ليرتك فراغ� كبريا(.

املغني حممد رايف:
اأن  ف�أخربون�  نو�ش�د،  املو�شيق�ر  مع  اأغنية  اأن�ق�س  )كنت 
موكي�س تويف يف اأمريك�،  ك�ن خربا �ش�عقً�، و اأطلقُت معه� 

كلم�تي ب�أن احلب العظيم قد رحل(.



111

املو�سيقار اأو  بي ناريان :
رائ��ع،  �شلوك  ذا  مثقف�  و  اأنيق�  �شخ�ش�  ك���ن  )موكي�س 

طريقته ب�لغن�ء مميزة(.

املغنية لتا ماجني�سكار:
للماليني من الن��س يعترب موكي�س مغني الأفالم التي ل 
تن�شى و لكن ب�لن�شبة يل، ك�ن من الأ�شخ��س القليلني الذين 

احرتمهم و اأجّلهم ك�أخي الأكرب.
جدا،  متوا�شع�  رجال  و  الع�مل  �شعيد  على  م�شهورا  ك�ن 

ترك وراءه ذكري�ت جميلة ك�إن�ش�ن ومغٍن. 

جوائزه:
على  م��وك��ي�����س  ح�����س��ل 

جوائز عديدة اأهمها :
1-ج�ئزة اأف�شل مغني خلفي  
1959 عن فيلم )اأن�ري ( ب�أغنية 
يف  ه�مني(  �شيخ�  كو�س  )�ش�ب 
م��ه��رج���ن )ف��ي��ل��م ف����ري(،  غنى 

وقته� ل�ش�لح راج ك�بور 
و بهذه الأغنية  ن�ل �شرف اأن 
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يكرمه الرئي�س العربي الراحل جم�ل عبد الن��شر الذي ك�ن 
من املعجبني ب�شوته.

2-ج�ئزة اأف�شل مغني خلفي عن فيلم )بهيج�ن( ب�أغنية 
)�ش�ب�شي ب�را ن�دان ف�هي هي( ع�م1970 يف مهرج�ن )فيلم 

فري(  غن�ه� ل�ش�لح م�نوج كوم�ر.
اإمي���ن(  )ب��ي  فيلم  عن  خلفي  مغني  اأف�شل  ج�ئزة   -3
ع�م 1972 يف  بولو(  كي ج�ي  اإمي�ن  بي  بولو  ب�أغنية )ج�ي 

مهرج�ن )فيلم فري(  غن�ه� ل�ش�لح م�نوج كوم�ر.
4- اجل�ئزة الوطنية  املحلية  لأف�شل  مغني خلفي ع�م 
1974 عن فيلم )راج� ين غ�ندا(  ب�أغنية )كي ب�ر يون بهي 

ديك� هي(.
      5-ج�ئزة اأف�شل مغني خلفي يف مهرج�ن )فيلم فري(   
ل�ش�لح اميت�ب ب�ت�ش�ن عن فيلم )ك�يف ك�يف ( ب�أغنية )ك�يف 

ك�يف مريي دل مي(.
ب�لإ�ش�فة اإىل حوايل خم�شني ج�ئزة رفيعة امل�شتوى
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مل������اذا ال�����س��ي��ن��م��ا ال���ه���ن���دي���ة؟!
بنج�ح�ته�  والحتذاء  ال�شعوب  جت�رب  على  التعرف  اإن 
الإرتق�ء  �شلم  درج���ت  اأوىل  هي  هفواته�،  من  وال�شتف�دة 

ب�ملجتمع�ت التي تبتغي النه�شة يف �شن�عته�.
نحن الآن يف ع�شر الإعالم واملعلوم�ت وحدود الثق�فة غري 
حمدودة ب�أي نوع من احلدود الطبيعية اأو ال�شي��شية، ف�لع�مل 
حتول اإىل قرية �شغرية وي�شكل الإعالم ركيزة اأ�ش��شية يف هذا 
امل�شم�ر وخ��شة ال�شينم� ورب� ل ت�شدق اأن فيلم)�ش�جن�م( 
جعلته  مم�  اأك��ر  �شريعً�  تنب�س  الن��س  قلوب  خفق�ت  جعل 

م�ش�هد احلروب يف القرن احل�دي والع�شرين.
 احل�جة لهذا النوع من ال�شفح�ت لي�س هو الت�شلية كم� 
لدى  معريف  فكري  ن�شق  تكوين  حم�ولة  اإمن�  البع�س،  يفكر 
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وثق�ف�تن�  برتاثن�  �شبيهة  �شينم�  ال�شينم�  هذه  اجت�ه  الق�رئ 
فهي التواأم الروحي لل�شينم� امل�شرية.

فمن من� مل ي�شمع ِب)جنكلي( ومن مل ي�ش�هد )دهرام 
فري)ومن مل يتعجب بروؤية ط�بور طويل من الن��س يتزاحمون 
يف �شبيل احل�شول على بط�قة دخول اإىل اإحدى دور العر�س.                                
نهر  كعذوبة  العذبة  اأغ�نيه�  ب�شم�عه  يطرب  مل  وم��ن 
الغ�جن  نهر  فل�شفة  ب��رتاث  امتزجت  �شينم�  اإن��ه���   ج�جن�، 
لت�شطبغ وتلون ب�أ�شع�ر ط�غور وتتخذ من نهرو وغ�ندي اأمثلة 

يحتذى بهم.
جمهوره�  اأغرقت  الهندية  الأف��الم  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأنه�  اإل  ال�ش�ذجة  وامل�ش�دفة  ال��وردي��ة  ب���لأح��الم  الع�طفي 
اأخرجته يف هذه ال�ش�ع�ت من وحدته وحزنه اإىل ع�مل لي�س 
ب�أقل من ع�مل األي�س يف بالد العج�ئب ليتمتع وينبهر ب�ش�ع�ت 
وين�شى هم عمله وم�ش�عب  كي�شوتية  واأمريات دون  �شحرية 

حي�ته، ب�حثً� عن متعه حلظية.
وخ�شن  فج  بدائي  كنموذج  بوليود  ت�شمية  اأطلق  البع�س   
ت�شدق  ول  اأمريكي  لفيلم  ت�أمن  ل  ق�ل:  والبع�س  لهوليوود، 
فيلمً� هنديً�، وتن��شوا اأن هذه ال�شينم� على الرغم من بع�س 
جنومً�  تلد  املخ��س  دائمة  �شينم�  اأنه�  اإل  اله�بطة  اأفالمه� 
اأ�شب�ب  اأو  ال�شبب  ولهذا  الع�ملية  ال�شينم�  جنوم  ي�ش�هون 
اأخرى الرق�بة الأمريكية ترف�س الكثري من الأفالم الهندية 
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لأنه� ت�شتحوذ على �شب�ك التذاكر، وتي�ره� الواقعي ي�شط�د 
ومرين�ل  راي  جيت  ك�ش�تي�  الع�ملية  املهرج�ن�ت  يف  اجلوائز 

�شن.                                                                     
يفوق  جمهوره�  و  وا�شعً�  انت�ش�رًا  انت�شرت  ال�شينم�  هذه 
�شنج:  بلوندي  الهندي  امل��خ��رج  ق���ل  كم�  هوليود  جمهور 
)اجلميع بدءًا من غرب تركي� ي�ش�هدون اأفالم هوليود ولكن 
وفيم�  بوليود  اأفالم  ي�ش�هدون  تركي�  �شرق  بدءًا من  اجلميع 
ي�ش�هدون  الع�مل  �شك�ن  من  اأك��رب  ع��ددًا  ف���إن  ب�لكم  يتعلق 

اأفالمن�(.
م�سكلة اللغات:

�ش�لة  11األ��ف  الهند حوايل  العر�س يف  اإن عدد �ش�لت 
)اإح�ش�ء يعود لع�م 2000(  ويوميً� يرت�ده� حوايل12مليون 
م�ش�هد اإل اأن فرتة قبل ال�شتقالل ك�نت ال�شينم� تع�ين من 
م�شكلة، ف�لأفالم ك�نت تنطق 18 لغة ر�شمية اأهمه�)هندي-

تلغو –ت�ميل-بنغ�يل-م�لي�م-بنج�بي......(
 1947 ع���م  ا�شتقالله�  على  الهند  ح�شول  بعد  لكن 
ا�شطراب�ت  الفرتة  ه��ذه  �شهدت  عنه�  ب�ك�شت�ن  وانق�ش�م 
وحروبً� اأهلية ف�تخذت م�ش�رًا جديدًا وراأى نهرو الذي توىل 
حكم البالد اإن ال�شينم� و�شيلة لنقل ر�ش�لة وطنية اإىل �شعبه 
لالأمة  امل�شرتكة  اللغة  وجعله�  الهندية  الأمة  لوحدة  وو�شيلة 

الهندية التي تنطق 18 لغة اأ�ش��شية كم� ذكرن� اآنفً�.
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فيلم العائلة:
ال�����ش��ي��ن��م��� ال��ه��ن��دي��ة 
فيه�  م��ف��ت��وح��ة  ط����ول���ة 
اأ�����ش����ه����ى امل�������أك������ولت 
م����ن اأغ���������ين ورق�������س 
فهي  وعنف،  وتراجيدي� 
ك��وك��ت��ي��ل ب���� حت��ت��وي��ه،  
الوق�حة  ب�شيغة  لي�شت  موؤخرًا  وجدت  التي  القبل  فم�ش�هد 
م�  فهم  العربية  ال�شينم�  يف  املبتذل  اجلن�س  اأو  الأمريكية 
املف�شل  الع�ئلة  فيلم  ليبقى  تراثهم  على  حم�فظني  زال��وا 
و�شديق الرحلة يف ال�شفر بيد اأنه� اجتهت نحو ت�شوير القبل 
�ش�بقً�  الإي��ح���ءات  ك�نت  حيث  �ش�بقً�  ممنوعة  ك�نت  التي 
يقول  يتع�نق�ن  ط�ئرين  م�شهد  اأو  الأ�شج�ر  وراء  من  تبدو 
مع  م�ش�هدته�  ميكن  التي  الأفالم  ن�شنع  اأركوزدوزا:)نحن 
يبداأ  الأب  ف���إن  عن�ق�،  ال�ش��شة  على  يظهر  وعندم�  الع�ئلة 
ب�لتلوي يف مقعده والأم تنظر اإىل الن�حية الأخرى اأم� الأولد 

ف�إنهم يقهقهون واملن�ديل تخفي وجوههم( 
العنف  م�ش�هد  من  اأف�شل  األي�شت  القبل  م�ش�هد  ولكن 
املخرج  يقول  رق�بة  بدون  اجلمهور  ي�شتقبله�  التي  والدم�ر 
من�شور خ�ن:                                                                            
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)يف بالدن� القبلة الوديعة مرفو�شة بينم� م�ش�هد العنف 
املقززة وال�شوقية اإىل اأبعد حد متر وب�شهولة ودون اأي رقيب(،  
قنوات  يف  تعر�س   القبل  فم�ش�هد  اأبين�  اأم  �شئن�  اإن  ولكن 
امل�ش�هد  التكنولوجي احل��شل، فعلى  النفت�ح  ب�شبب  عديدة 

تقبل م�ش�هد القبلة والبع�س ي�شميه� فن القبلة.

كيف تكتب فيلمًا هنديًا؟
اأركز يف كت�بتي هذه على 
هي  لأنه�  التج�رية  ال�شينم� 
اإل  جم�هرييً�  اأكر  املعروفة 
تي�رًا  الهندية  لل�شينم�  اأن 
اأي�شً� و�شنتحدث عنه  واقعيً� 

لحقً�.
هن�ك �شبعة قواعد يقد�شه� املنتجون واملخرجون الهنود:

وحتمله  ال�شيل  يف  يغرق  قد  جدًا:البطل  �شيق  1-الع�مل 
على  �شخ�س  دائمً�  ينقذه  من  ولكن  داره  عن  بعيدة  اأمي�ًل 

�شلة قربى معه)الدني� �شغرية(.
حيث  بكرة،  م�شتعمل  مو�شوع  ال�ش�ئع  الب��ن  حك�ية  اأو 
ي�شيب الفرتاق اأخوين  يعي�ش�ن يف قرية ومنذ الطفولة يفرتق� 
اأو اإثر ح�دث غ�لبً� قط�ر(ويكربان يف  ب�شبب)ك�رثة طبيعية 
نف�س املدينة اأحدهم� ي�شبح �شرطيً� ذو اأخالق ع�لية والآخر 
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الأح��داث وجترب  تت�ش�بك  �شقي لكن قلبه طيب ولكن حينم� 
الظروف والواجب على اإطالق الن�ر تتو�شح القرابة )�ش�مة-

�شورة مفقودة-قالدة(ويجتمع �شمل الثنني.
2- الأ�شرار يولدون �شي�طني �ش�دية جم�شدة، ولدت بنف�س 
درجة ال�شر وال�شيج�ر يف الفم مع رفع احل�جب الأي�شر ويف 

الغ�لب يكون لل�شرير ابنة جميلة ط�هرة فمن اأين ج�ءت؟.
3-كل الن��س اأقرب�وؤك:اأنت ل تدري عدد من هم  اأق�ربك 
ويحيطون بك طيلة الفيلم، يف نه�ية الفيلم يلتقي نحو ع�شرين 

�شخ�شً� )اأب-اأخت-الأم-البن......(
بع�شهم  يكرهون  اأحي�نً�  ف�لن��س  واردة  التحولت   -4
لدرجة  بع�شه�  �شبب-يحبون  ف��ج���أة-دون  ثم  القتل  لدرجة 

البك�ء.
م��ن احل��ب  ���ش���ع���ت  ث���الث  دائ���م���ً�:  ال��ت��واب��ل �شهية   -5

واملط�ردات والبك�ء والع�ش�ب�ت والغن�ء والرق�س.
6- املب�لغة يف التمثيل هي الق�عدة. 

7- �شت اأو �شبع اأغ�ين عدد معقول جدًا يف الفيلم.                 
هذه القواعد بقيت م�شيطرة على الأفالم الهندية حقبة 
منه�  حت���رروا  ال�شينم�ئيني  م��ن  الكثري  اأن  اإل  ال��زم��ن  م��ن 
وتعلموا كيف يقولوا احلقيقة،يقول مرن�ل �شن:)�ش�أ�شرخ من 
فوق �شطح بيتي واأقول اأن ال�شينم�ئيني الهنود اجلدد تعلموا 

اأن يقولوا احلقيقة وهذا مده�س..!( 
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حدث يف الهند:
 1896 ع������م  يف   -
ظ���ه���رت ال�����ش��ي��ن��م��� يف 
يف  م����رة  لأول  ال��ه��ن��د 
على  يوليو  م��ن  ال�ش�بع 
ولقت  لوميري  الأخ��وي��ني  �شركة  ل��دى  الع�ملني  من  بعثة  يد 
امل�شور  ق�م  العر�س  ت�أثري  وحتت  وا�شعً�  جم�هرييً�  اإقب�ًل 
الفوتوغرايف الذي ك�ن ميلك ا�شتديو خ��س ب��شترياد ك�مريا 
�شينم�ئية من لندن كلفته 21 جنيه اإ�شرتليني وق�م بت�شوير 

جمموعة من الأفالم.  
م�  اأ�شع�ف  ثالثة  تنتج  الهند   1927-1926 ع���م  يف   -
تنتجه بريط�ني� العظمى التي ك�نت ت�شتعمره�.                                         
اآرا(  اأول فيلم هندي ن�طق )األم  اأنتج  - يف ع�م 1930 
وك�ن الرق�س واملو�شيقى ي�شغالن احليز الأكرب من اإخراج : 

اأرد�شري اإيراين                                        
- يف ع�م 1935 اأنتجت الهند 233 فيلم ن�طق مق�بل �شبع 

اأفالم �ش�متة.
- يف ع�م 1947 ح�شلت الهند  على ا�شتقالله�.

- يف ع�م 1956 ح�شل فيلم املخرج الهندي �ش�تي� جيت 
راي على ج�ئزة تقديرية يف  مهرج�ن ك�ن وو�شف ب�أنه اأف�شل 
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اأفالم املهرج�ن كم� ح�شل على 
عدة جوائز اأخرى يف مهرج�ن�ت 

ع�ملية.
فيلم  ير�شح   1957 ع���م   يف 
جيتو(  راي)اأب������ر  جيت  �ش�تي� 
يف  الذهبي  الأ���ش��د  ج���ئ��زة  على 

مهرج�ن فين�شي�.
- يف ع�م 1988 ح�شلت املخرجة مريان�ير على ج�ئزة 
الك�مريا الذهبية يف مهرج�ن ك�ن عن اأول اأفالهم� )�شالم 

بومب�ي(.

الواقعية يف ال�سينما الهندية:  
تعود جذور الواقعية يف ال�شينم� الهندية اإىل الأربعيني�ت 
من القرن املن�شرم، ف�لواقعية كم� يراه� النق�د تنح�شر يف 
الهند  الن��س يف  للن��س، فحي�ة  الفعلية  احلديث عن احلي�ة 

حم��شرة ب�ملج�ع�ت وال�شتغالل وال�شتالب امل�دي.
ن�شبة%3  امل��دن  يف  يعي�س  اإذ  ه�ئلة  الطبقية  وال��ف��روق 
الفئة  الأخرى يف  م�شتوى رج�ل الأعم�ل يف الغرب، وتعي�س 

زهد وفقر ي�شالن اإىل حد املوت جوعً�.
من اأوائل ال�شينم�ئيني  الواقعيني ك�ن عب��س خواجة اأحمد 
الذي بداأ ن�ش�طه ع�م 1946 بفيلم ه�م )احللم واملدينة( ومع 
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عب��س ظهر جيل قوي يف 
اأمث�ل �ش�نت� رام  الواقعية 

وبيم�ل روي ومريا ن�ير.
الهندية  الواقعية  اإن 
ال�شم�ل  من�طق  من  تنبع 
وال�����ش��م���ل ال�����ش��رق��ي من 
ال��ه��ن��د ول��ك��ن ال��واق��ع��ي��ة 
ظروف  يف  تعمل  الهندية 
����ش���ع���ب���ة ف����ل�������ش���رك����ت 
الأ���ش��واق  تغرق  التج�رية 
واجل����م����ه����ور ب�����لأف����الم 
امللونة، ومع ذلك يبقى له� 
�شحره� وبريقه� اخل��س.
ولعل رائد الواقعية هو �ش�تي� جيت راي الذي قلب الط�ولة 
على  ال�شينم�ئيني الهنود وهن� تكمن ري�دته اإذ مل يكن هن�ك 
�شوابق قوية فعلية عن هذا الجت�ه، فج�ء راي ب�شينم� تخلع 

الوجه الزائف مل� هو �ش�ئد.
اأفالم راي هي عمق اقرتابه من مو�شوعه، واأحد املظ�هر 
والأح��شي�س  امل�ش�عر  اأفالمه مقدرته على حتويل  اله�مة يف 

ك�أن يحول الغ�شب اإىل �شخرية.
اأكر  واأ�شبح  للت�ش�وؤم  ميل  لديه  ك�ن  الأخرية  اأفالمه  يف 
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اإن  بينغ�ل،  �شي�م  عنه  يقول  القوى  ومراكز  لل�شلطة  انتق�دًا 
يكتبه�  ك���ن  حيث  �ش�بلن  �ش�ريل  ب�أفالم  اأ�شبه  راي  اأف��الم 
بنف�شه  اأي�شً�  بع�شه�  �شور  اأنه  كم�  بنف�شه  ويخرجه�  بنف�شه 
�ش�ماًل  �شينم�ئيً�  ك�ن  اأنه  بعنى  واملونت�ج  املو�شيقى  ويوؤلف 

وذو ت�أثري غري حدود.
ق�ل الن�قد �شالح دهني عن فلمه)ب�ترو ب�ن�ش�يل(:

)اإنه مثل �شيمفونية رائعة عن الفقر يف الهند( .

على  ال�سوء  �سلطت  قد  اأك��ون  اأن  اأمتنى  ختامًا، 
بع�س النقاط واجلوانب من م�سرية ال�سينما الهندية 
كما  اآمل اأن اأكون اأبرزت بع�س الوجوه لهذه ال�سينما 
التي ظلمها الكثري من النقاد وقال اأحدهم اإنها ماتت 
تدق  ميالند  اأناند  طبلة  دامت  ما  ولكن  اندثرت  اأو 
ل  التي  در�سن  دهرمي�س  وكامريا  متيزها  عن  وتعلن 
Stop  تتوقف عن الت�سوير اإل عند اإطالقة عبارة
والنتقال مل�سهد اآخر،  واأ�سعار �سامري التي لها �سدى 
التي  ال�سينما  هذه  �ست�ستمر  كاجلر�س  قوي  و�سوت 
وتبقى  الأمريكية  ال�سينما  وجه  يف  تنا�سل  مازالت 

اأمامها عقبة �سعبة النزوح.

حلب ال�شري�ن القدمية �شيف ع�م 2003
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جوائز الأف�سل فيلم ملهرجان الفيلم فري

ا�سم الفيلم املنتجال�سنة
Do Bigha Zameenبيم�ل روي1953
Boot Polishراج ك�بور1954
Jagritiاأ�س موخرجي1955

Jhanak Jhanak Payal يف �ش�نرتام1956
Baje

Mother Indiaحمبوب خ�ن1957
Madhumatiبيم�ل روي1958
Sujataبيم�ل روي1959
Mughal-E-Azamكي اأ�شيف1960

Jis Desh Mein راج ك�بور1961
Ganga Behti Hai

Saahib Bibi Aur غورو دت1962
Ghulam

Bandiniبيم�ل روي1963
Dostiت�را ت�ش�ند ب�رج�تي�1964

���ش���ن��ك��ر ارب���ه����ي جي 1965
به�ت

 Himalaya Ki God
Mein
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Guideديف اأن�ند 1966
Upkaarم�نوج كوم�ر1967
Brahmachariجي بي �شيبي1968
Aradhana�ش�كتي �ش�منث�1969
Khilonaاأل يف بر�ش�د1970

هريتيك موخرجي+اإن 1971
Anand�شي �شيبي

Be-Imaan�شوه�ن لل ك�نوار1972
Anurag�ش�كتي �ش�منث�1973
Rajnigandha�شوري�س ج�ندال1974
Deewarجول�ش�ن راي1975
Mausamم�ليك ارجون� راو1976

ب��ي��ج��الين+ام 1977 ام  اإل 
Bhumikaف�ريف�

Main Tulsi Tere راج خو�شال1978
Aangan Ki

Junoon�ش��شي ك�بور1979

هريتيك موخرجي+اإن 1980
Khubsoorat�شي �شيبي
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Kalyug�ش��شي ك�بور1981
Shaktiم�شري+ري��س1982

�شيتي+بي 1983 م���ن��ه��م���ن 
Ardh Satyaاأبوور

Sparshب��شو به�ت ت�ش�ري�1984

Ram Teri Ganga راندهري ك�بور1985
Maili

ن��شر ح�شني1988
Maine Pyar Kiyaت�را ت�ش�ند ب�رج�تي�1989
Ghayalدهرام اإيندرا1990
Lamheي��س ت�شوبرا1991

Jo Jeeta Wohi ن��شر ح�شني1992
Sikandar

Hum Hain Rahi ط�هر ح�شني1993
Pyaar Ke

ك����ي ك����ي +اأر+اك���������ي 1994
ب�رج�تي�

 Hum Aapke Hain
Kaun

Dilwale Dulhaniya ي��س ت�شوبرا1995
Le Jayenge

Raja Hindustaniكرمي +علي موراين1996
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Dil To Pagal Haiي��س ت�شوبرا1997
Kuch Kuch Hota Haiي��س جوه�ر1998

�������ش�������جن�������ي ل���ي���ل���ى 1999
به�ن�ش�يل

 Hum Dil De Chuke
Sanam

Kaho Naa... Pyaar راكي�س رو�ش�ن2000
Hai

Lagaanاأ�شتو�س غرواكري2001

�������ش�������جن�������ي ل���ي���ل���ى 2002
Devdasبه�ن�ش�يل

Koi... Mil Gayaراكي�س رو�ش�ن2003
Veer-Zaaraي��س ت�شوبرا2004

�������ش�������جن�������ي ل���ي���ل���ى 2005
Blackبه�ن�ش�يل

برك��س 2006 اأوم  راك��ي�����س 
Rang De Basantiميهرا
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جوائز الفيلم فري لأف�سل ممثل رئي�سي

ا�سم الفيلماملمثلال�سنة
daagديليب كوم�ر1953

Shri Chaitanya به�رت بهو�ش�ن1954
Mahaprabhu

Azaadديليب كوم�ر1955
Devdasديليب كوم�ر1956
Naya Daur ديليب كوم�ر1957
Kaala Paniديف اأن�ند1958
Anariراج ك�بور1959
Kohinoorديليب كوم�ر1960

Jis Desh Mein راج ك�بور1961
Ganga Behti Hai

Rakhiاأ�شوك كوم�ر1962
Mujhe Jeene Do�شونيل دت1963
Leaderديليب كوم�ر1964
Khandaan�شونيل دت1965
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Guideديف اأن�ند1966
Ram Aur Shyamديليب كوم�ر1967
Brahmchari�ش�مي ك�بور1968
Aashirwadاأ�شوك كوم�ر1969
Saccha Jhootaراجي�س خ�ن�1970
Anandراجي�س خ�ن�1971
Be-Imaanم�نوج كوم�ر1972
Bobbyري�شي ك�بور1973
Aavishkaarراجي�س خ�ن�1974
Aandhi�ش�جنيف كوم�ر1975
Arjun Pandit�ش�جنيف كوم�ر1976

Amar Akbar اإميت�ب بت�ش�ن1977
Anthony

Donاإميت�ب بت�ش�ن1978
Gol Maalاأمول ب�ليك�ر1979
Aakroshن�شري الدين �ش�ه1980
Chakraن�شري الدين �ش�ه1981
Shaktiديليب كوم�ر1982
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Masoomن�شري الدين �ش�ه1983
Saaranshاأنوب�م خري1984
Saagarكم�ل ح�شن1985
Tezaabاأنيل ك�بور1988
Parindaج�كي �شروف1989
Ghayal�ش�ين ديول1990
Humاإميت�ب بت�ش�ن1991
Betaاأنيل ك�بور1992
Baazigar�ش�هروخ خ�ن1993
Krantiveerن�ن� ب�تيكر1994

Dilwale Dulhaniya �ش�هروخ خ�ن1995
Le Jayenge

Raja Hindustaniاأمري خ�ن1996
Dil To Pagal Hai�ش�هروخ خ�ن1997
Kuch Kuch Hota Hai�ش�هروخ خ�ن1998
Vaastav�ش�جن�ي دت1999

Kaho Naa... Pyaar هريتيك رو�ش�ن2000
Hai

Lagaanاأمري خ�ن2001
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Devdas�ش�هروخ خ�ن2002
Koi... Mil Gayaهريتيك رو�ش�ن2003
Swades�ش�هروخ خ�ن2004
Blackاإميت�ب بت�ش�ن2005
Dhoom 2هريتيك رو�ش�ن2006

جوائز الأف�سل ممثلة رئي�سية 
يف مهرجان الفيلم فري

ا�سم الفيلم ا�سم املمثلةال�سنة
Baiju Bawraمين� كوم�ري 1953
Parineetaمين� كوم�ري1954
Biraj Bahuك�ميني كو�ش�ل 1955
Seemaنوت�ن1956
Mother Indiaنرج�س1957
Sadhnaفيج�ي اأنتيمال1958
Sujataنوت�ن1959
Ghunghatبين� راي1960
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Ganga Jamunaفيج�ي اأنتيمال1961
Aartiمين� كوم�ري1962
Bandiniنوت�ن1963
Sangamفيج�ي اأنتيمال1964
Kaajalمين� كوم�ري1965
Guideوحيدة رحم�ن1966
Milanنوت�ن1967
Neel Kamalوحيدة رحم�ن1968
Aradhana�ش�رميال ت�جور1969
Khilonaممت�ز1970
Kati Patangاأ�ش� ب�ريخ1971
Seeta Aur Geetaهيم� م�ليني1972

دمبيل كب�دي�+ج�ي� 1973
Bobby, Abhimaanبه�دوري

Kora Kagazج�ي� به�دوري1974
Julieلك�شمي1975
Tapasyaراخي1976
Swami�شعب�نة عزمي1977



132

رواد ال�سينما الهندية

Main Tulsi Tere نوت�ن1978
Aangan Ki

Naukarج�ي� به�دوري1979
Khoobsuratريخ�1980
Chakra�شميت� ب�تيل1981
Prem Rogب�دميني كولبور1982
Arth�شعب�نة عزمي1983
Bhavna�شعب�نة عزمي1984
Saagarدمبيل كب�دي�1985
Khoon Bhari Maangريخ�1988
Chaalbaaz�شرديفي1989
Dilم�دوري ديكي�شت1990
Lamhe�شرديفي1991
Betaم�دوري ديكي�شت1992

Hum Hain Rahi جوهي ت�ش�ول1993
Pyaar Ke

Hum Aapke Hain م�دوري ديكي�شت1994
Kaun
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Dilwale Dulhaniya ك�جول1995
Le Jayenge

Raja Hindustaniكري�شم� ك�بور1996
Dil To Pagal Haiم�دوري ديكي�شت1997
Kuch Kuch Hota Haiك�جول1998

Hum Dil De Chuke اإي�شو اأري� راي1999
Sanam

Fizaكري�شم� ك�بور2000

Kabhi Khushi Kabhi ك�جول2001
Gham

Devdasاإي�شو اأري� راي2002
Kal Ho Naa Hoبريتي زينت�2003
Hum Tumراين موخرجي2004
Blackراين موخرجي2005
Fanaaك�جول2006
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جوائز اأف�سل مو�سيقار  ملهرجان الفيلم فري

ا�سم الفيلماملو�سيقارال�سنة
Baiju Bawraنو�ش�د1953
Taxi Driverاأ�س دي بورم�ن1954
Naginهيم�نت كوم�ر1955

�ش�نكر جيكي 1956
Chori Chori�ش�ن

Naya Daurاأو بي ن�ري�ن1957
Madhumati�ش�ليل ت�شودري1958

�ش�نكر جيكي 1959
Anari�ش�ن

�ش�نكر جيكي 1960
�ش�ن

 Dil Apna Aur Preet
Parai

Gharanaرايف 1961

�ش�نكر جيكي 1962
Professor�ش�ن

Taj Mahalرو�ش�ن1963

لك�شيمك�نت 1964
Dostiبي�ريالل

Khandaanرايف1965
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�ش�نكر جيكي 1966
Suraj�ش�ن

لك�شيمك�نت 1967
Milanبي�ريالل

�ش�نكر جيكي 1968
Brahmachari�ش�ن

لك�شيمك�نت 1969
Jeene Ki Raahبي�ريالل

�ش�نكر جيكي 1970
Pehchaan�ش�ن

�ش�نكر جيكي 1971
Mera Naam Joker�ش�ن

�ش�نكر جيكي 1972
Be-Imaan�ش�ن

Abhimaanا�س دي بورم�ن1973

كلين�جني 1974
Kora Kagazان�ندجي

Julieراجي�س رو�ش�ن1975
Kabhi Kabhieخي�م1976

لك�شيمك�نت 1977
بي�ريالل

 Amar Akbar
Anthony
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لك�شيمك�نت 1978
بي�ريالل

 Satyam Shivam
Sundaram

لك�شيمك�نت 1979
Sargamبي�ريالل

لك�شيمك�نت 1980
Karzبي�ريالل

Umrao Jaanخي�م1981
Sanam Teri Kasamاأر دي بورم�ن1982
Masoomاأر دي بورم�ن1983
Sharaabiب�بي لهريي1984

Ram Teri Ganga رافيندرا جني1985
Maili

Qayamat Se اأن�ند ميلند1988
Qayamat Tak

Maine Pyar Kiyaرام لك�شم�ن1989

Aashiquiندمي �ش�رف�ن1990
Saajanندمي �ش�رف�ن1991
Deewanaندمي �ش�رف�ن1992
Baazigarاأنو م�ليك1993
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A Love Story--1942اأر دي بورم�ن1994
Rangeelaاأي اأر رحمن1995
Raja Hindustaniندمي �ش�رف�ن1996
Dil To Pagal Haiاأوت�م �شنغ1997
Dil Seاأي اأر رحمن1998
Taalاأي اأر رحمن1999

Kaho Naa... Pyaar راجي�س رو�ش�ن2000
Hai

Lagaanاأي اأر رحمن2001
Saathiyaاأي اأر رحمن2002

�ش�نكر اإح�ش�ن 2003
Kal Ho Naa Hoلوؤي

Main Hoon Naاأنو م�ليك2004

�ش�نكر اإح�ش�ن 2005
Bunty aur Babliلوؤي

Rang De Basantiاأي اأر رحمن2006
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جوائز اأف�سل خمرج يف مهرجان الفيلم فري

ا�سم الفيلماملخرجال�سنة
do bigha zameenبيم�ل روي1953
parineetaبيم�ل روي    1954
biraj bahuبيم�ل روي1955

jhanak jhanak payal يف �ش�نرتام1956
booje

mother indiaحمبوب خ�ن1957
madhumatiبيم�ل روي1958
sujataبيم�ل روي1959
parakhبيم�ل روي1960
kanoonبي اأر ت�شو برا1961

sahib biwi aur اأكرب �ش�لفي1962
ghulam

bandiniبيم�ل روي1963
sangamراج ك�بور1964
waqtي��س ت�شو برا1965
guidفيج�ي اأن�ند1966
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upkaarم�نوج كوم�ر1967
aankhenرام اأن�ند �ش�جر1968
itefaqي��س  ت�شو برا1969
safarاأ�شد �شني1970
mera naam jokerراج ك�بور1971
be imaan�شوه�ن لل ك�نوار1972
daagي��س ت�شوبرا1973
roti kapda aur makanم�نوج كوم�ر1974
deewarي��س ت�شوبرا1975
mausamجولزار1976
swamiب��شو ت�ش�تريجي1977
shatranj  ke khiladi�ش�تي� جيت راي1978
junoon�شي�م بنغ�ل1979
aakroshجوفيند نيهالين1980
umrao jaanمظفر علي1981
prem rogراج ك�بور1982
ardhya satyaجوفيند نيهالين1983
sparash�ش�ي ب�راجنبي1984
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ram teri ganga mailiراج ك�بور1985

qyamat si qyamat من�شور خ�ن1988
tak

فيدو فينود 1989
parindaت�شوبرا

راج كوم�ر 1990
ghayal�ش�نتو�شي

saudagar�شوبه��س غه�ي1991
khuda gawahموكول اأن�ند1992

راج كوم�ر 1993
daamini�ش�نتو�شي

hum aapke hain kaun�شوراج ب�رج�تي�1994

dilwale dulhania le اأديتي� ت�شوبرا1995
gayenge

bandit queen�شيخ�ر ك�بور1996
borderجي بي دوت�1997
kuch kuch hota haiكران جوه�ر1998

�ش�جن�ي ليلى 1999
به�ن�ش�يل

 hum dil de chuke
sanam
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kaho na pyar hiراكي�س رو�ش�ن2000
lagaanاأ�شتو�س غرواكري2001

�ش�جن�ي ليلى 2002
Devdasبه�ن�ش�يل

koi mil gayaراكي�س رو�ش�ن2003
hum tumكون�ل كوهلي2004

�ش�جن�ي ليلى 2005
blackبه�ن�ش�يل

راكي�س اوم 2006
Rang De Basantiبرك��س ميهرا
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م�سادر الكتاب باللغة العربية

1- اأنور ي��شني، الهند خم�شون ع�مً� من احلرية جملة 
العربي، العدد467ع�م1997.

احلي�ة  راي، جملة  �ش�تي� جيت  اأفالم  2-ن��دوة حول 
ال�شينم�ئية العدد 42ع�م1994.

3- بندر عبد احلميد، ال�شينم� الهندية:رق�س واألوان 
ودموع وتعتيم على احلي�ة، ال�شينم� ال�ش�حرة.

ترجمة:حممود  ال�شن�عية،  والأقم�ر  التق�ليد  4-بني 
عثم�ن، جملة احلي�ة ال�شينم�ئية-العدد1994-43.

الهندية،  ال�شينم�  يف  ج��دي��دة  ع�طفية  5-ت��واب��ل 
ال�شينم�ئية  احل��ي���ة  جملة  م��ي��ف��ري،  ت��رج��م��ة:وف���ء 

العدد1994-43.
ترجمة:عبد  واأف��الم،  اأفالمن�  راي،  جيت  �ش�تي�   -6

الكرمي ن��شيف.
7- ع�ش�م زكري�، جملة الفن ال�ش�بع امل�شرية، ملف 

ال�شينم� الهندية. 
ترجمة:عم�ر  الهندية،  ال�شينم�  ب�تيل،  ديفي�   -8

ح�مد، املوؤ�ش�شة الع�مة لل�شينم� دم�شق.
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م�سادر الكتاب باللغة الإجنليزية

1-http://www.idlebrain.com/mumbai/

legends/rajkapoor/index.htm

2-www.imdb.com

3- http://www.sscnet.ucla.edu/southasia/

culture/cinema/rajk.html

4-www.upperstall.com

5-www.mag4u.net

6-https://www.vedamsbooks.com/

cinema.htm

7-http://123india.santabanta.com/

cinema.asp

8-http://bollywood501.com

9-www.rediff.com



144

رواد ال�سينما الهندية

10-www.kapoorfamily.com

11-rcvap.741.com/klsaigal.htm

12-www.hindu.com/.../

stories/2006052601290300.htm

13-http://en.wikipedia.org

14-k. l. saigal - a profile by har mandir 

singh & harish raghuwanshi

15-k. l. saigal by suresh chandvankar

16-www.imdb.com

17-kundan lal saigal (19041947-) profile

by har mandir singh 'hamraaz' & harish 

raghuwanshi

18-k.l. saigal the musical genius   by 

pran neville 8-
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19-bollywoodsoundtracks. com

20 -www.indianscreen.com

21-india.santabanta.com   

22-www.downmelodylane.com/klsaigal.

html

23-www.bollywood501.com

24-www.indiafm.com

25-www.prithvitheater.org

26-www.rediff.com

27-www.kapoorfamily.com

28-www.10ka20.com

29-www.movies-awards-dada 

sahebpehlke awzard-pertiveraj.com

30-www.idlebrian.com
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31-www.movietalkies.com

32-www.indiagov.org

33-www.fortuencity.com

34-www.upperstall.com

35-www.123indiasantabanta.com

36-www.kusum.com

37-www.3to6.com

38-www.gurudutt.com

39-www.rediff.com  by: dinesh raheja

40-nasreen munni kabir  ,guru dutt a life 

in cinema (delhi and new york oxford 

university press , 1996) 

41-rajaad hyaksha ,ashish willemen ,paul              

encyclopedia of indian cinema                         
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london british film institute: new delhi               

oxford university press, 1994                        

42-mohmood, hameeduddin, the kale do 

scope of indian cinema new delhi east 

west press, 1974

43-micciolo,henry, guru dut un grand 

cine aste encore pratiquent inconnu 

haros de i nda ,films sans frontiers 1984

44- remembering shailendra author: amla 

mazumda

45-www.india-forums.com/printer_

friendly_posts.asp?tid=51861

46-mukesh my mukesh  - an article      

by  music director anil biswas
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47-. ' in love with mukesh's voice ' -  an 

article by music critic by raju bhartan   

48-. ' homage to mukesh ' - an article by 

critic by khusawant singh  

.49- ' a message from mukesh's guru ' - a 

message for memories of mukesh show 

(1977) by chidanandji maharaj   

50-. ' mukesh : the melody and the man 

' -  an article by music critic by girija 

rajendran   

51-' my friend mukesh ' -  an article by  

film personality by raj kapoor   

52-. ' those who live in the hearts of 

men never die ' -  an article by mukesh's 
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friend by vijay kishor dubey  

53-. ' mukesh a personal tribute ' -  an 

article by  music lover by punita bhatt 

54-' the voice that millions loved ' -   an 

article by  music lover & critic by firoze 

rangoonwalla 

55- the one show chance paid off ' -  an 

article by  music critic by patanjali sethi 

56-. ' i felt some strange telepathic link 

with mukesh ' - an article by mukesh's 

friend by b.s.chandrasekhar 

57-. ' the one-song celebrity ' - an article 

by music critic by raju bhartan   

58-' mukesh : ghazal memories ' -  an 
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article by music critic by siraj syed   

59-' mukeshades ' -  an article by music 

critic by raju bhartan   

60-' they are playing his songs  an article 

by music critic by raju bhartan 

61-' singing is a beautiful hobby, but a 

painful profession ' -  an article by music 

critic by lata khubchandani 

62-. ' the singer is dead - not the song 

' -  an article by film journalist by b. k. 

karanjia 

63-. ' mukesh the showbij lejend ' -  an 

article on mukesh by santabanta.com

64-' mukesh and the melancholic refrain ' 
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-  an article on mukesh by dinesh reheja

65-. ' kalyanji & mukesh : an inseparable 

bond ' -  an article on mukesh & kalyanji 

by rajiv vijayakar

66-' music india online : mukesh  ' -  an 

article on mukesh by music india online.

67- ' his voice continues to haunt  ' -  an 

article on mukesh by m. l. dhawan




