األخوين الما رائدا السينام العربية ..
حكايات يلفها الغموض رافقتهام حتى النهاية
يوسف الشايب
ليس صحيحاً ما ذهب إليه غالبية النقاد واملؤرخني بخصوص الفلسطينيني الشقيقني إبراهيم وبدر
مؤسيس السينام الفلسطينية ،فهام ،وكام أكد يل كل من املوسيقار الفلسطيني باتريك
الما ،بوصفهام
ْ
الما ،وجامع املقتنيات األشهر يف فلسطني جورج األعمى ،ينحدران من عائلة األعمى (تحولت إىل
الما لصعوبة لفظ حرف العني يف أمريكا الالتينية وعموم الدول الغربية) ،من بيت لحم ،لكنهام مل
ينجحا فيام كانا ينويان فعله بتأسيس دور سينام يف يافا أو حيفا ،عرشينات القرن املايض ،فاستقر
بهام املقام يف االسكندرية ،ليكونا رائدي السينام يف مرص والوطن العريب ،بعد إنتاجهام أول فيلم
روايئ عريب طويل "قبلة يف الصحراء" يف أيار من العام  ،1927ولذلك فهام مؤسسا السينام املرصية
والعربية ،وليس الفلسطينية ،فقد أسسا "نادي مينا فيلم" السيناميئ ،ومن ثم رشكة "كوندور فيلم"
يف االسكندرية ،كناد ورشكة مرصية ،وكون أن األفالم الروائية تتبع جنسية رشكات اإلنتاج ،فأفالم
األخوين الفلسطينيني ،اللذين هاجر والداهام يف نهاية القرن التاسع عرش إىل تشييل ،تعترب أفالماً
مرصية.

روايات متعددة
ورغم تعدد الروايات بخصوص عام وصولهام إىل اإلسكندرية ،إال أن إجامع غالبية املؤرخني والنقاد،
أنهام استقرا فيها العام  ،1926وليس العام  ،1916كام ذكرت املوسوعة الفلسطينية ،وموقع ذاكرة
مرص املعارصة االلكرتوين.
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الرواية األوىل ،ملحمود روقة يف مقاله "بدايات السينام الفلسطينية" ( ،)1تقول بأنه يف العام ،1926
قرر األخوان إبراهيم وبدر الما االتجاه إىل فلسطني من تشييل وإنشاء صناعة سينامئية فيها ،فأخذا
معهام معدات سينامئية يف باخرة إىل السواحل الفلسطينية ،إال أنهام مل يكمال رحلتهام إىل فلسطني،
فبعد توقف الباخرة يف اإلسكندرية قررا البقاء فيها ،الفتاً إىل أن بعض الباحثني أعاد سبب قرارهام
هذا إىل األوضاع السياسية غري املستقرة يف فلسطني من ناحية والجو الثقايف يف اإلسكندرية من
ناحية أخرى ،وأنهام يف اإلسكندرية أسسا "نادي مينا فيلم" السيناميئ ،وبعد ذلك رشكة "كوندور
فيلم" ،التي أنتجت أول فيلم عريب" قبلة يف الصحراء" ،الذي عرض يف أيار من العام  ،1927يف سينام
كوزموغراف باإلسكندرية ،وأن رشكتهام أنتجت  62فيلامً طويالً حتى العام .1951
أما الرواية الثانية ،والواردة يف املوسوعة الفلسطينية ،فاتفقت مع سابقتها يف سنة وصولهام إىل
اإلسكندرية مشرية إىل أنها كانت يف العام  ،1926لكنها اختلفت معها يف الدولة التي خرجوا منها،
حيث تحدثت عن قدومهام من األرجنتني وليس تشييل كغالبية املراجع التاريخية والسينامئية،
وكذلك اختلفت معها يف تاريخ إنتاج األفالم بفارق زمني يقارب األربع سنوات ،بل إنها وقعت يف
خطأ فادح حني أشارت إىل أن جذورهام تعود إىل مدينة يافا ،بينام هام تلحميني ،رغم اعتامدها
عىل مراجع مهمة ككتاب "تاريخ السينام" لجورج سادول ،وصدر بالفرنسية ،وترجم بالعربية من
قبل وزارة الثقافة املرصية ،وبالتحديد سلسلة "قرأت" العام  ،1962وبحث لجالل الرشقاوي بعنوان
"تاريخ السينام يف الجمهورية العربية املتحدة" ،قدمه يف مؤمتر الطاولة للسينام والثقافة العربية يف
بريوت العام  1962أيضاً ،ودراسة لعبد املنعم سعد بعنوان "السينام والشباب" صدرت يف "كتاب
اإلذاعة والتلفزيون  "21بالقاهرة)2( .
وجاء يف املوسوعة الفلسطينية أيضاً :ويبدو أنهام (األخوين الما) قد توفرت لهام ثروة طيبة يف
املهجر فأقاما يف دارة رحبة ،وبادرا العام  1916إىل تأسيس ناد سيناميئ سمياه “مينا فيلم” قد يكون
أول ناد من نوعه يف الوطن العريب ،وأتبعا النادي بتأسيس رشكة إنتاج سيناميئ سمياها "كوندور
فيلم" ،وعمال معا العام  1923يف إنتاج فيلم "قبلة يف الصحراء" الذي صوراه يف صحراء فيكتوريا
بضواحي اإلسكندرية ،وقد توىل إبراهيم الما اإلخراج والتصوير ،وأسندت البطولة إىل بدر الما،
واشرتك يف الفيلم إبراهيم ذو الفقار وبعض األجانب املقيمني يف اإلسكندرية.
أما موقع ذاكرة مرص االلكرتوين فأيد املوسوعة الفلسطينية فام يتعلق بتاريخ وصولهام إىل
اإلسكندرية ،أي العام  ،1916ووقع يف الخطأ نفسه حني أشار إىل أن إبراهيم الما يعد من الرواد
األوائل يف حقل السينام الفلسطينية هو وأخوه بدر الما)3( .
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وأشار املوقع ذاته أنهام قررا اإلقامة يف اإلسكندرية والعمل عىل إنتاج أفالم سينامئية مرصية
فأسسا لهذا الغرض رشكة إنتاج سيناميئ باسم "رشكة كوندور فيلم" العام  ،١٩٢٦وكأنهام مكثا
عرشة أعوام بال عمل ،وهو يؤكد ما ذهبنا إليه بأن وصولها إىل اإلسكندرية كان يف العام 1926
وليس العام .1916
ووفقاً لذات املوقع االلكرتوين "بدأ األخوان الما يف تلك الفرتة بإنتاج فيلمهام "قبلة يف الصحراء"،
أول فيلم روايئ عريب ،يف الرابع من أيار ( ١٩٢٧الحظ الفارق يف التواريخ بني املصادر املختلفة)،
حيث توىل إبراهيم تأليف القصة وتصويرها إىل جانب إخراجها سينامئيًا واكتفى شقيقه بدر
ببطولة الفيلم ،مضيفاً أنه يف عام ١٩٣٠انتقل األخوان الما إىل القاهرة بعد أن اتسعت مشاريعهام
السينامئية ،وبعد أن قدما فيلمهام الثاين "فاجعة فوق الهرم" ( ١٩٢٨يف روايات أخرى العام ،)1929
وأن معظم األفالم التي أخرجها إبراهيم الما كان يقوم ببطولتها شقيقه بدر الما حتى بعد زواج
بدر من بدرية رأفت التي قاسمته بطوله هذه األفالم)4( .
أما موقع شجرة السينام ،وتحت عنوان "السينام الفلسطينية" ،فأشار إىل أن "البعض يعيد بدايات
السينام الفلسطينية إىل األخوين إبراهيم وبدر الما (األعمى) ذوي األصل الفلسطيني" ،وأن
األخوين الما (األعمى) هام ابنان لوالدين فلسطينيني هاجرا من بيت لحم إىل تشييل يف مطلع
القرن العرشين ،وأنهام يف عام  1926قررا االتجاه إىل فلسطني وإنشاء صناعة سينامئية هناك ،فأخذا
معهام معدات سينامئية وتوجها إىل فلسطني يف الباخرة .مؤكدا ً أن رشكتهام “كوندور فيلم” أنتجت
أول فيلم عريب "قبلة يف الصحراء" الذي عرض يف أيار  1927يف سينام كوزموغراف ،وانها صورا فيلم
الهارب يف مدينة بيت لحم عام  1936الذي يتحدث عن فرتة التجنيد االجباري يف الجيش العثامين
مبشاركة العديد من شباب املدينة ،وقد أنتجت رشكتهام يف مرص  62فيلامً طويالً حتى العام .1951
ويطل علينا رائد دوزدار ،عرب فيلمه "األخوين الما رواد السينام العربية" ،من إنتاج تلفزيون
فلسطني العام  ،2013برواية جديدة ،الفتاً إىل أن إبراهيم وبدر حطّا يف اإلسكندرية العام ،1924
قادمني من تشييل ،مؤكدا ً أنهام فلسطينيان من بيت لحم وأصل اسم عائلتهام (األعمى) ،وانضام
بعد وصولهام إىل اإلسكندرية إىل جامعة السينام املتحركة التي تحولت بعد ذلك إىل رشكة "مينا
فيلم" ،والحديث هنا عن رشكة وليس عن ناد كام يف الروايات السابقة ،وأن هذه "الرشكة" ضمت
جميع هواة الفن السيناميئ يف املدينة الساحلية املرصية ،وأنه يف العام  ،1927وبعد تأسيس رشكة
"كوندور فيلم" ،أخرج إبراهيم الما ،أول أفالمه "قبلة يف الصحراء" ،وهو فيلم صامت ،ويعد أول
فيلم روايئ عريب قام ببطولته شقيقه بدر الما ،وبدرية رأفت ،وأنور وجدي ،ومحمود املليجي،
وتكلف إنتاجه خمسة آالف جنيه مرصي ،آنذاك)5( .
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ويف رواية جديدة ،فإن إبراهيم الما وصل إىل اإلسكندرية هو وأخوه بدر الما ،وهام من أصل
فلسطيني حيث هاجرت عائلتهام إىل تشييل يف أمريكا الجنوبية وكانا يف طريقهام إىل فلسطني
ومعهام معدات وأجهزة سينامئية كانت األوىل من نوعها يف العامل العريب ،متوجهني إىل مدينة حيفا،
ولكنهام قررا اإلقامة يف اإلسكندرية بسبب مرض إبراهيم يف الطريق والعمل عىل إنتاج أفالم
سينامئية مرصية)6( .

عائلة األعمى
وتعد عائلة األعمى (الما) من أكرب عائالت مدينة بيت لحم ،ويف فيلم "األخوين الما رواد السينام
العربية" ،قال جورج األعمى الجد :يف تشييل هناك الكثري الكثري من أبناء عائلة األعمى.
يف حني أشار املؤرخ د .عدنان مسلم إىل أن أحد املهاجرين كان عبد الله إبراهيم سعيد األعمى،
وكانت هجرته يف العام  ،1890وتزوج يف تشييل تلحمية تدعى ليزا سارة ،وأنجب منها عيىس وبدر
(بطرس) وإبراهيم ،وأن الهجرة كانت عرب البواخر (البابر) من ميناء يافا ،ومنها إىل مرسيليا ،ومن
هناك يستقلون باخرة أكرب إىل الواليات املتحدة األمريكية فدول األمريكيتني)7( .
وشدد مسلم عىل أن الكثري ممن هاجروا يف الحقبة العثامنية إىل أمريكا وتشييل والربازيل واملكسيك
وغريها ،قرروا العودة بعد خضوع فلسطني لحكم سلطات االنتداب الربيطاين ،إال أن السلطات
الربيطانية حالت دون ذلك ،متذرعني بقانون الجنسية ( ،)8ولعل هذا ما حال دون استقرار أو
حتى وصول األخوين الما إىل فلسطني ،وتفضيلهام اإلقامة والرشوع يف صناعة السينام باإلسكندرية.
وكشف دوزدار يف فيلمه أن عبد الله األعمى هو من مهد لولديه إبراهيم وبدر الطريق نحو
تأسيس "إمرباطورية السينام األوىل يف الوطن العريب" ،حيث افتتح يف البداية متجرا ً لبيع الكامريات
يف تشييل ،وكانت يف حينها مخرتعاً جديدا ً جذب طفليه إىل عامل السينام.
وولد إبراهيم الما يف تشييل العام  ،1904وعمل كمصور هاو ،أما شقيقه بدر فقد ولد يف العام
 1907فعمل كمخرج مساعد يف فيلمني تشيليني قصريين ،لكن الحنني إىل فلسطني شدهام ،فسافرا
العام  ،1924عائدين إىل فلسطني ،وتوقفا يف اإلسكندرية وبدءا صناعة السينام هناك ،وسط روايات
متعددة عن نيتهام املسبقة إقامة صناعة للسينام يف يافا ،أو حيفا ،أو حتى بيت لحم)9( .
وحسب سجالت رعية الالتني يف بيت لحم ،تويف األب عبد الله يف العام  1917فيام توفيت زوجته
بالقاهرة دون تاريخ محدد ،بينام تشري السجالت ذاتها إىل أن بدر (بطرس) من مواليد بيت لحم.
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حكاية األخوين الما
وأشار بكر سباتني يف دراسة موسعة له إىل أن أول من أسس رشكة لإلنتاج السيناميئ يف الرشق
األوسط هام األخوان الما (إبراهيم وبدر عبد الله إبراهيم األعمى (الما) وهام من أصل فلسطيني،
من عائلة األعمى املسيحية التي تقيم يف بيت لحم ،وهاجر بعض افرداها اىل تشييل بأمريكا
الجنوبية يف العام  1890بحثاً عن العمل أو هرباً من سطوة الحكم العثامين ،لكن الظروف املادية
الجيدة ساعدتهام عىل العودة إىل الديار الفلسطينية العام  ،1916فأقاما ردحاً من الزمان يف بلدهام
األصيل بيت لحم ( ما زال فيها كثري من دار األعمى) ،ثم تحوال إىل مدينة حيفا التي كانت تتمتع
ببنية ثقافية مالمئة آنذاك فكانا أول من يحرض أجهزة ومعدات سينامئية إىل العامل العريب؛ سوى أن
ظروف فلسطني برمتها مل تكن مهيئة وهي تحت االنتداب الربيطاين.
وأضاف :كانت تتأزم فيها الظروف الطاردة ملثل هذا النوع الجديد من اإلبداع البرصي ،ما دعا
األخوين الما للتوجه إىل اإلسكندرية؛ حيث كونا فيها ثنائياً ناجحاً ،وعمال معاً يف الكتابة والتمثيل
واإلخراج ،والعمل عىل إنتاج أفالم سينامئية مرصية ،فأسسا لهذا الغرض رشكة “كوندور فيلم” التي
كان نشاطها يف اإلسكندرية ،وكان ذلك يف نفس الوقت الذي متكن فيه املخرج الرتيك وداد عريف من
إقناع الفنانة عزيزة أمري يف القاهرة بإنتاج فيلم سيناميئ مرصي ،يتوىل هو كتابة قصته وإخراجه
إضافة إىل قيامه بالبطولة أمامها ،أال وهو فيلم "نداء اللّه" ،والذي عرض بعد إجراء بعض التعديالت
عليه ومنها تغيري اسمه إىل "ليىل" ،يف السادس عرش من ترشين الثاين العام .1927
وتوىل إبراهيم تأليف قصة فيلم "قبلة يف الصحراء" ،وتصويرها إىل جانب إخراجها سينامئياً ،واكتفى
شقيقه بدر ببطولة الفيلم ..صور الفيلم يف أستوديو صغري أقيم يف فيال خاصة مبنطقة فيكتوريا
باإلسكندرية.
وقد أدى بدر الما دور شاب بدوي يعشق فتاة أمريكية ،لكنه يهرب إىل الصحراء خشية اتهامه بقتل
عمه ،وهناك يف الصحراء يك ِّون عصابة ملهاجمة القوافل ،إىل أن تثبت براءته ويعود إىل صديقته
يف النهاية.
وتأثر بدر الما ،حسب سباتني وغريه ،يف أدائه ،بشخصية النجم األمرييك رودلف فلنتينو ،يف فيلمه
"ابن الشيخ" ،واستمر تأثري هذه الشخصية عىل أدائه يف أعامل األخوين الما التالية.
ويف العام  1930انتقل األخوان الما إىل القاهرة ،بعد أن اتسعت مشاريعهام السينامئية ،وبعد أن
قدما فيلمهام الثاين (فاجعة فوق الهرم) عام  ،1928بطولة بدر الما وفاطمة رشدي ،ويف القاهرة
أسسا أستوديو الما.
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وللعلم ،فإن معظم األفالم التي أخرجها إبراهيم توىل بطولتها شقيقه بدر ،حتى بعد زواج بدر من
بدرية رأفت التي قاسمته بطولة هذه األفالم ،أما األفالم التي أخرجها إبراهيم ومل يشارك فيها
بدر فهي (وخز الضمري  )1931 /بطولة آسيا وعبد السالم النابليس ،وفيلم (الضحايا  )1931 /بطولة
بهيجة حافظ.
وقام األخوان الما بتصوير فيلم "الهارب" يف مدينة بيت لحم العام  1936الذي يتحدث عن فرتة
التجنيد اإلجباري يف الجيش العثامين مبشاركة العديد من شباب املدينة ،وبعده خرج إبراهيم بفيلم
(ليايل القاهرة  )1939 /بطولة حسني صدقي ونعمت املليجي ،كام قام بدر الما ببطولة فيلم (رابحة
 )1947 /مع املمثلة كوكا من إخراج نيازي مصطفى.
وتنوعت أفالم املخرج إبراهيم الما ،فقدم األفالم التاريخية مثل (صالح الدين األيويب )1941 /
و(كيليوبرتا  ،)1943/ولكن لضعف اإلمكانيات اإلنتاجية مل ترتق هذه األفالم إىل مستوى الشخصيات
التي قدمتها ،كام أنه قدم أول فيلم عن حكاية “قيس وليىل” العام  ،1939هذا إضافة إىل العديد
األفالم االجتامعية والكوميدية.
ويعترب الفنان إبراهيم الما أول من َصور يف غابات السودان وكينيا وأحراشها من املرصيني ،فقد
انطلق بكامرياته إىل هناك ليصور فيلميه "الحلقة املفقودة" يف العام  ،1948و"القافلة تسري" يف العام
 ،1951وكتب مقاالً عن مغامراته يف األدغال وبني الوحوش ،نرشته مجلة “الكواكب")10(.
وقدم املخرج إبراهيم الما للسينام املرصية ثالثني فيلامً خالل أربعة وعرشين عاماً ،وعمل مع كبار
النجوم آنذاك ،مثل :فاطمة رشدي ،آسيا ،ماري كويني ،بهيجة حافظ ،زيك رستم ،أمينة رزق ،بديعة
مصابني ،رجاء عبده ،مديحة يرسي ،ليىل فـوزي ،فـــاتـن حــمــامـة ،شادية ،أنور وجدي ،ومحمود
املليجي ،باإلضافة إىل شقيقه بدر وابنه سمري عبد الله)11( .

سباق الريادة
ورغم إرصار العديد من املؤرخني والنقاد املرصيني عىل أن فيلم "ليىل" لستيفان روستي ،وبطولة
عزيزة أمني وأحمد جالل هو أول فيلم روايئ عريب ،إال أن وقائع األمور تشري إىل غري ذلك ،وهو ما
أكده أكرث من مرة الناقد سمري فريد ،الرئيس الحايل ملهرجان القاهرة السيناميئ الدويل ،ومنها يف
حديث خاص معه عىل هامش أحد املهرجانات يف القاهرة العام املايض ،فلألخوين الما الريادة يف
إنتاج وإخراج وعرض أول فيلم روايئ عريب (قبلة يف الصحراء) ،وعرض يف سينام "كوسموغراف"
باإلسكندرية يف الخامس من أيار العام  ،1927يف حني عرض فيلم ليىل يف دار سينام "ميرتوبول" يف
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القاهرة يف  16ترشين الثاين من العام نفسه.
وبالعودة إىل املؤرخ الفرنيس جورج سادول ،فإنه يقول بان أول فيلم روايئ يف تاريخ السينام
العربية هو فيلم "قبلة يف الصحراء" لألخوين الما)12( .

ما بني "البدوي" و"الويسترين"
وبسبب نجاح األخوين الما أصبحت اإلسكندرية منافساً خطريا ً للقاهرة إذ هيأ األخوان دارتهام
عىل صورة “استديو سيناميئ” مجهز بآالالت  ،وأقاما فيها مكتب رشكتهام ،وأنتجا فيلام آخر هو
"فاجعة فوق الهرم" العام  ،1929وأخرجه إبراهيم الما أيضاً ،ومثله بدر الما ووداد عريف وفاطمة
رشدي ،ثم أتبعاه بفيلم ثالث "معجزة الحب" العام  ،1930وقد صوراه يف الهواء الطلق.
وبعد تركز صناعة السينام يف القاهرة ونجاحها انتقل األخوان الما إىل القاهرة ،وهناك أوكلت
املمثلة املنتجة آسيا داغر إىل إبراهيم الما مهمة تحقيق فيلمها الثاين "وخز الضمري")13( .
وتابع الشقيقان إنتاج أفالم من النوع البدوي الذي بدآه بفليمهام األول "قبلة يف الصحراء" ،فظهر
لهام فيلم "معروف البدوي" وفيلم "الكنز املفقود" ،ويعالج الفيلامن التقاليد البدوية من رشف
وبسالة وأخذ بالثأر وحب عذري ،وبعدها نقال إىل السينام املرصية طرائق أفالم الغرب األمرييك
(الويسترين) بنغمة رشقية ،لكنهام عادا يف موسم  1937 – 1936إىل إنتاج أفالم "درامية" مثل فيلم
"الهارب" وفيلم "شبح املايض" ،ثم تابعا مسريتهام خالل فرتة الحرب العاملية الثانية فأنتجا عرشة
أفالم طويلة)14( .
وعاد إبراهيم الما يف نهاية آب  ١٩٤٩عندما حدث تغيري يف السياسة املرصية إزاء اليهود (أشيع أن
األخوين الما من اليهود بينام هام مسيحيان فلسطينيان من بيت لحم) ،فيام اتهم الكثريون إبراهيم
الما بالحرص عىل وجود عنارص يهودية يف أفالمه (.)15
وتأثر األخوان الما بأفالم هوليوود ،ووصل التأثر إىل حد االقتباس الحريف دون إبداع يف فرتيت
العرشينات والثالثينات ،وتشبه بدر الما يف متثيله بنجوم من أمثال فالنتينو ونوفارو سواء يف املالبس
أو الحركة.
املثري أن بدر الما مل يكن يجيد اللغة العربية ،وكانت سيناريوهات أفالمه تكتب بالفرنسية التي كان
يتعامل بها يف أفالمه الصامتة ،وعندما نطقت السينام كان عىل بدر الما أن يتوارى خلف الحركة
وأفالم املغامرات ليقلل من تأثري العربية غري املتقنة التي كان قد بدأ يتعلمها ،وكانت فضيحة
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لرشكة "كوندور" ،وللمخرج إبراهيم الما بعد أن أخرج الفيلم الناطق "قيس وليىل" العام ،1939
وأسند دور الشاعر العاشق قيس ابن امللوح لـ بدر الما بنطق عرىب "مكسرّ ")16( .

نهاية مفجعة
يف العام  1947تويف بدر الما عن عمر األربعني متأثرا ً بذبحة صدرية ،أما إبراهيم الما فكانت نهايته
العام  1953بطريقة مأساوية" ..قتل وانتحار".
ففي يوم األربعاء  13أيار من العام  1953ذهبت زوجته إيزابيل جورج كوغا إىل القنصل األمرييك يف
مرص ،وحكت مأساتها مع املخرج الكبري ،وأكدت يف لقائها معه عىل أنها سبق لها الزواج من الطيار
األمرييك روبرت فوتني ،وعندما عادت إىل مرص لزيارة أهلها طلقت منه وتزوجت املخرج إبراهيم
الما الذي يحمل جواز سفر أمرييك من جمهورية تشييل ،وأن الحياة مع املخرج أصبحت عسرية
بسبب عصبيته الدامئة وغريته التي ليس لها حدود ،كام حكت له كيف أن زوجها املخرج يغار عليها
من خالها وأنه منعها من زيارة أهلها ،ومنع أهلها من زيارتها إال يف وجوده ،وأن املخرج سبق له
التعدي بالرضب عىل محصل الكهرباء ملجرد أن املحصل طالبه بفاتورة استهالك  ،وىف النهاية طلبت
الزوجة من القنصل أن يحميها من بطش املخرج ألنها تسعى للطالق.
وىف يوم الخميس  14أيار  1953صدرت الصحف بنبأ مقتل الزوجة إيزابيل برصاصتني ،وانتحار
قاتلها الزوج املخرج إبراهيم الما بالرصاصة الثالثة ،حيث عرث يف "مفكرة الزوج" ،وبخط يده عىل
ما يشري إىل ذلك ،حني كتب سطورا ً تحت عنوان "امرأة ذهبت إىل النهاية ،كتب فيها" :إنها امرأة
عاشت يف خيايل ،وكان لها عىل نفيس سلطان ..كنت أعبدها ..ولكن عباديت لها انقلبت إىل كفر..
وسأميض إليها كافرا ،فأذيقها كأس العذاب  ..الذي طاملا أذاقته يل  ..الخميس  14أيار (مايو)  ..يوم
حرب أو سالم ؟")17( .
وبخصوص النهاية املفجعة للتجربة الرائدة لألخوين الما ،جاء يف فيلم "األخوين الما رواد السينام
العربية" ،أن آخر يوم يف تصوير فيلم "البدوية الحسناء" العام  ،1947كان آخر يوم يف مشوار بدر
الما السيناميئ ،حيث شعر بآالم يف صدره خالل التصوير ،لتحتضنه زوجته بدرية رأفت التي كانت
تشاركه بطولة الفيلم ،وطلبت طبيب العائلة ،حيث نقل إىل املستشفى ،ورحل فيها يوم الحادي
عرش من نيسان من العام  ،1947بعد تسعة عرش عاماً من العطاء السيناميئ ،قدم خاللها اثنني
وعرشين فيلامً من بطولته وإخراج شقيقه ورفيق دربه إبراهيم ،حيث مل يحرض هذا الفيلم ،وتم
تأبينه يف بيت لحم مبشاركة اآلالف يف قاعة سينام له ،وفتح له فيها مأتم)18( .
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وبعد النكبة غادر إبراهيم الما مرص لعام ونصف العام ،إال أن الفاجعة األوىل كانت حني اندلع
حريق كبري يف استوديوهات رشكة األخوين الما ،حيث كان ابنه سمري ،الذي حمل االسم الفني
"سمري عبد الله" يرشف عىل آخر أفالم رشكة أفالم الما املرصية "القافلة تسري" ،من بطولته والنجمة
شادية ،وأتلفت نيجاتيف فيلم "عاصفة يف الربيع" يف وقت عرض "القافلة تسري" ،حيث أىت الحريق
عىل غالبية أفالم سمري ومنها "كنز السعادة" ،و"الحلقة املفقودة" ،و"سكة السالمة" ،إضافة إىل
"عاصفة يف الربيع" ،وأفالم أخرى من إنتاج الرشكات املتعددة لألخوين الما ،وهو ما أثر عىل الحالة
النفسية إلبراهيم الما ،انتهت به إىل انتحاره بطلقة بالرأس ،بعد طلقتني يف قلب امرأته حني رفضت
العودة إليه ،مخلفني ورائهام ديوناً كبرية عىل الرشكة ،حتى أغلقت وتم تشميعها بـ"الشمع األحمر"،
واضطرت عىل إثر ذلك الفنانة بدرية رأفت أرملة بدر الما إىل بيع الرشكة لتسديد ديونها)19( .
ومل يبق من العائلة بعدها إال سمري الما (سمري عبد الله) ،الذي كان يحب زيارة بيت لحم وأقاربه
فيها بني فرتة وأخرى ،قبل أن يغادر القاهرة إىل بريوت برفقة املخرج فاروق عجرمة ،الذي صنع
فيلم "القاهرون" ،حيث شارك كممثل ومسؤول عىل الخيالة ومساعد لإلخراج ،وخاصة إلخراج
املعارك يف هذا الفيلم ،وقدم العديد من األفالم يف بريوت ،ومنها فيلم مع دريد لحام ونهاد قلعي،
قبل أن يرتك عامل الفن ،ويفتتح رشكة لرحالت السفاري يف أدغال أفريقيا مقرها أملانيا ،والتي تويف
فيها العام  ،2004بعد أن وضع وصية بدفنه يف مرص ،وكان له ذلك لتنتهي حكاية ارسة الما مع
السينام)20( .
ونختم بالقول بأن أرسة الما التي تعود بداية حكاية عشقها للتصوير إىل األب عبد الله ،وهو اسم
مسيحي وإسالمي وال يطلقه اليهود عىل أبنائهم ،مبا يقطع الطريق عىل ما روج له الكاتب املرصي
أحمد رأفت بهحت "اليهود والسينام يف مرص والعامل العريب" ،الذي ادعى كذباً أن األخوين الما
يهوديني بل وصهيونيني ،لدرجة أنه نسبهام إىل العائلة اليهودية "الموس" ،وهو ما أثار حفيظة
أقاربهام يف بيت لحم وفلسطني ،فهام مسيحيان فلسطينيان كانا وسيبقيا رائدا السينام العربية وليس
املرصية فحسب ،وهذا ما دفع الرئيس الشهيد يارس عرفات ،وباسم دولة فلسطني ،يف تسعينات
القرن املايض ،باقرتاح من الشاعر أحمد دحبور ،إىل منح إبراهيم الما وسام القدس للثقافة والفنون
واآلداب إلسهامه اإلبداعي يف مسرية الثقافة الوطنية الفلسطينية ،ممهورة بتوقيعه رئيساً للدولة،
رئيساً للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،وتوقيع الشاعر الكبري محمود درويش ،بصفته
آنذاك ،عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،رئيس املجلس األعىل للثقافة ،وعبد الله الحوراين،
بصفته آنذاك ،عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير رئيس دائرة الثقافة.
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