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على الرغم من أن فن ا�فيش جزء ال يتجزأ من الفن التشكيلي إال أن بدايته 
وجود  بداية   � يعرف  فلم  التشكيلي،  الفن  عن  منفصلة  كانت  مصر   �
ا�بداع  الذين تخصصوا � �االت  التشكيليني  الفنانني  أحد  أن  الفن  هذا 
ا�فيش  فن  وظل  فيه،  أبدع  أو  عليه  عرج  قد  الوقت  ذلك   � اخملتلفة 
تعليما  ينالوا   � الذين  من  سواء  الفن  ذلك  هواة  من  فئة  على  مقتصرا 
اختفت  حتى  اجلميلة،  الفنون  مدرسة   � تخرج  من  حتى  أو  متخصصا 
وقتنا   � الطبيعي  من  وصار  التشكيلي،  والفن  ا�فيش  فن  بني  الهوة 
التشكيلي أحيانا حظه � رسم ا�فيش أو مبعنى  الفنان  احلا¯ أن يجرب 
أدق إبداعه بطرق ¶تلفة . وا�فيش أو امللصق اخلاص بالفيلم فن ظهر 
ا�فيش  بتحديد  يجزم  أحد  ال  كان  وإن  السينمائية،  ا�فالم  ظهور  بداية  مع 
ا�ول � السينما، لكن املؤكد أن ا�فيش صاحب رحلة الفيلم السينمائي 
عÄ الزمن الذي بدأ منه ذلك الفيلم، وسار معه، وتعرض لعÁاته ونكساته، 
ومتتع بنجاحاته وانتصاراته. ولعل التعرف على أسباب ظهور ا�فيش تأتي 
من التعرض للحاجة إÈ وجوده، فقد أراد صانع الفيلم أن يعلن عن سلعته 
با�يجاب، وملا  ا�يرادات  وتنعكس على شباك  ا�نظار،  تلفت  بصورة جذابة 
كانت السلعة - أي الفيلم - ال يستطيع املشاهد أن يتعرف على بعضه إال 
بدخوله دار العرض بالفعل، وهو ا�مر الذي قد يجعل املشاهد يحجم عن 
ذلك الدخول جملرد بعض العبارات عن رداءة العمل، أو عدم موافقته للميل 
الشخصي له، أو عدم لفت انتباهه مبا يكتب عن ذلك العمل هنا - واحلديث 
عن الفÑة الزمنية ا�وÈ لعرض ا�فالم - أراد صانع العمل أن يعرض عليه 
بضاعته ويحببه فيها، ويدعوه إليها ويجذب التفاته بكل الوسائل املمكنة، 

فكانت فكرة الصورة أو الرسم التوضيحي املأخوذ من العمل.

ويعد الفنان حسن جسور من أشهر فناÔ رسم ا�فيش � تاريخ السينما 
املصرية، وقد ارتكز اجتاهه الفني علي ترسيخ فكرة النجم، ورسم أبطال 
الفيلم بشكل شديد العذوبة يÄز مواطن اجلمال � مالÖهم. ولد جسور 
(حسن مظهر) � عام ١٩٢٥؛ وقد تخرج � مدرسة الفنون اجلميلة عام 
الزنك. ويعد جسور من  يد راغب � فن ا�فيش على  ١٩٤٧، وتتلمذ على 
إنتاجا وأكÁهم موهبة،  أعظم رسامي ا�فيشات املصريني ومن أغزرهم 
املشاهد  تشعر  التي  تلك  ا�فيش،  رسم   � Öددة  بطريقة  ويتميز 
صورة   � ا�فيش  يبدو  أن  على  دائما  يحرص  فهو  العمل،  مع  بالتواصل 

كتب: سامح فتحي

جسور شيخ طريقة صناعة ا�فيش املصري

حركية ملتقطة أو مستوحاة من مشاهد الفيلم، ليجعل مشاهد ا�فيش 
يتخيل مشاهد الفيلم ويتواصل معها. ويأتي أفيش فيلم ”أحمر شفايف“ 
(١٩٤٦) كأول نتاج �عمال جسور � عا� ا�فيشات، ورغم ذلك نلحظ أنه 
يحمل نضوجا فنيا مبكرا جدا سواء للفنان أو لفن ا�فيش نفسه. فاملالحظ 
التطلع  عند  لكن  مكتملة،   çغ دائما  تأتي  ا�فيش  لفنان   Èا�و املرحلة  أن 
التي  الفكرة  ناحية  يكاد يكون مكتمال من  إÈ أفيش "أحمر شفايف" جنده 
 � املتبع  الرسم  �سلوب  يلجأ   � الفنان  فنجد  اجلدة،  من  نوعا  حتمل 
مربع  على  املستحوذة  املسطحة  الصورة  على  يعتمد  الذي  ا�فيشات 
اللوحة، لكن � هذا ا�فيش نلحظ أن الفنان رسم صورة الفنانني بطريقة 
أفقية من أعلى الزاوية اليسرى لëفيش إÈ منتصف اللوحة، معطيا البعد 
للخلف يقل حجمها،  ا�مام  الرسومات كلما تنسحب من  املناسب بجعل 
الشخصيات  أن صور  بعيد، كما  الشخصيات � قطار يصحبها من  وكأن 
تخرج من اللون الذي يكسو خلفية اللوحة بالكامل، وهو اللون الوردي القريب 
�حمر الشفاه؛ مما يعطي داللة كÄى السم العمل باللون. و� يفت الفنان 
أن  الفنان  وراعى  الشفاه،  �حمر  املميز  ا�حمر  باللون  العمل  اسم  كتابة 
مع  الدقة  تلك  تقل  دقيقة،  بصورة  ا�قرب  الفنانني  وجوه  مالمح  تظهر 
حالة   � كلها  ا�وجه  جعل  على  وحرص  اللوحة،   � ا�بعد  الشخصيات 
 Ôابتسام يوحي بطبيعة العمل ا�قرب للكوميديا التي يشعها جنيب الريحا

� أعماله، حتى وهو � أحلك ا�وقات التي يوضع فيها. 

صورة  جسور  الفنان  رسم   (١٩٥١) الغجر“  ملكة  ”وهيبة  فيلم  أفيش  و� 
كبçة لكوكا تتوسط ا�فيش � مالبس الغجر مهتما بكل أبعاد الشخصية 
ومتسك  واخللخال  واحللق  كالعقد  الدقيقة  بالتفاصيل  عنايته  خالل  من 
بيدها سوطا وعلى وجهها مالمح االنتقام؛ مما يدل على ارتباط ا�فيش 
بأحداث العمل، وعلى اليسار صورتان � حجم أصغر جلمال فارس وعبد 

العزيز Öمود بطلي العمل.

 çالتعب تقنية   (١٩٥١) املاضي“  "أنا  فيلم  أفيش   � جسور  ويستخدم 
مع  أفتح   Èإ يتدرج  الذي  القامت  اللون  ا�فيش  لوحة  يعلو  حيث  با�لوان، 
االمتداد �سفل؛ وهو يريد بذلك أن يشعر بوطأة املاضي على املستقبل، 
لëفضل.  املستشرف  احلاضر  أو  املستقبل  مع  القامت  املاضي  ذلك 

ونلحظ � ا�فيش الدقة � رسم وجه زكي رستم، وعدم الدقة � رسم 
مالمح فاتن حمامة التي ترتدي مالبس الزفاف، ونظرات زكي رستم تشي 
باجلدية والتعبçية، تلك التي متيز أسلوب متثيله. و� أفيش فيلم "لك يوم 
لëفيش،  احلقيقي  البطل  العمل  اسم  من  جسور  يجعل   (١٩٥١) ظا�“  يا 
يوم“،  "لك  كلمتي  من  مكون  ا�فيش  أعلى  ا�ول  لنصفني  يقسمه  حيث 
والثاÔ أسفل ا�فيش مكون من "يا ظا�“ والعبقرية � استغالل مد امليم 
يا، و� هذا املد  النداء  ا�لف من حرف  ليكون هذا املد هو حرف  �سفل 
يالحظ تعريج توحي بحبل املشنقة الذي يكون مصç الظا� املأمول من 
املظلوم، وجعل لون اسم العمل ا�سود ليدل على نهاية الظلم، وعÄ عن 

قسوة الظلم من خالل مالمح فاتن حمامة املضطربة واملتأملة.

و� أفيش فيلم "أوالدي“ (١٩٥١) يستغل جسور نظرات زكي رستم احلائرة 
كما  تربيتهم.   � ا÷باء  منه  يقاسي  وما  ا�والد،  جتاه  القلق  عن  املعÄة 
يظهر وجه مديحه يسري � كتلة الرسم ذاتها لزكي رستم، ويتفنن جسور 
� رسم وجهها ليعÄ عن الفتنة واجلمال، خاصة ما تد¯ به العينان من 
أفكار وأسرار وجمال آّخاذ. و� أفيش فيلم "بيت الطاعة“ (١٩٥٣) يجعل 
جسور من اللون ا�صفر املفضل عنده - مع اللون ا�حمر - خلفية عامة 
للوحة، وكما هي عادته � استغالل اسم العمل لتضمني ا�فيش بعض 
ا�فكار التي يوحي بها هذا االسم، جنده يرسم منزل كاريكاتçي وكأنه بيت 
الطاعة، وهذا املنزل يضحك ساخرا مبا يتواءم مع طبيعة العمل الساخرة 
وهدى  كوميدية،  بصورة  يس  إسماعيل  وجه  رسم   � كذلك  تظهر  التي 
وقفته  يقف  وهبي  يوسف  جعل  مع  مبتهجة،  الرق  على  تعزف  سلطان 

املعروفة عندما يقوم بدور أقرب إÈ الفانتازيا والكوميديا.

ويرسم جسور وضعا غراميا بسيطا بني فريد شوقي وهدى سلطان ليكون 
املكون ا�ساس �فيش فيلم "احملتال“ (١٩٥٤) دون التفنن � تضمينه 
يقسم  بأن  ويكتفي  دائما،  عادته  هي  كما  العمل  اسم  به  يوحي  مما  جزء 
شوقي  فريد  معانقة  يتضمن  ا�على  وهو  ا�ول  أقسام:  ثالثة  ا�فيش 
والثالث  والبطلة،  البطل  اسم  يتضمن  ا�وسط   Ôوالثا سلطان،  لهدى 
ألوان  وهما  احلمراء،  اخللفية  مع  ا�صفر  باللون  العمل  اسم  به  ا�سفل 
الفنان املفضلة. وبنفس أسلوب رسم أفيش فيلم "بيت الطاعة“ وأفيش 

يكدبوا“  يعرفوش  ما  "الستات  فيلم  أفيش  يرسم  جسور  جند  "احملتال“ 
ا�صفر  باللون  العمل  اسم  وجعل  اللون،  صفراء  اخللفية  فجاءت   ،(١٩٥٤)
الكوميدية  اللمسات  مع اخللفية احلمراء. وأضاف جسور من عنده بعض 
التي يبدع فيها، مثل أن جعل طفال رضيعا يقف على كتف شكري سرحان، 
بكذب  زوجته  عذبته  الذي  سرحان  شكري  يفعل  كما  الهاتف   � ويتحدث 
إجنابها لطفل، وُيضّمن جسور مالمح شادية اجلدية املفتعلة التي تشي 

بالكذب، ومالمح إسماعيل يس الغفلة املميزة له.

أعلى  من  يهبط  الذي  القامت  اللون  استخدام   � جسور  عادة  هي  وكما 
لوحة ا�فيش بصورة أخف درجة حتى يصل إÈ الدرجة الفاحتة، جنده � 
يكون  حيث  التقنية،  نفس  يتبع   (١٩٥٥) مزاد“   � "عرايس  فيلم  أفيش 
اللون ا�ساسي هو ا�خضر الداكن الذي يهبط لëسفل حتى يصل إÈ درجة 
الرجال وكل  العمل من  أبطال  الفاحت، ويعتمد ا�فيش على رسم  ا�خضر 
واحد منهم يحمل صورة عروسه التي سيتزوجها. وجند Öمود املليجي 

ميسك بجرس املزاد كأنه يعلن عن املزاد للعرائس وبجواره ماري منيب.

فçسم  كبçة،  بدقة  البورتريهات  رسم  على  قدرته  جسور  ويستعرض 
معÄا   (١٩٥٥) احلب“  "ليا¯  فيلم  أفيش  على  حافظ  احلليم  لعبد  بورتريه 
عن إعجابه هو نفسه بعبد احلليم؛ مما جعله يرسمه بكل دقة و� وضع 
ينطق بالشفافية والعاطفية. وال يغفل تضمني ا�فيش ما يدل على معنى 
 ،çاملن القمر  مع  املتëلئة  بالنجوم  ا�فيش  خلفية  فçصع  الفيلم،  اسم 
 (١٩٥٦) "النمرود"  فيلم  أفيش   � ونالحظ  الليا¯.  هذه  بجمال  ليوحي 
اقتصار ا�فيش على بطلي العمل فريد شوقي وهدى سلطان مع رسمه 
ا�فيش بصورة أقرب لفن الكاريكاتç. واختار وضعية لفريد شوقي تظهر 
عليه  تظهر  لكن  املمزق،  واحلذاء  القدمية  املالبس  حيث  الفقçة  حالته 
مالمح السعادة وراحة البال مبا يعكس مرحلة � حياة الشخصية تتبدل 
"النمردة"  وحياة  التمرد  حيث  بالصدفة،  احلرام  املال  توافر  بعد  أخرى   Èإ
املالبس  هذه  أن  واملالحظ  القدمية.  حياته  من  به  احمليطني  كل  على 
االستعانة  ومت   “٥ منرة  "رصيف  فيلم   � شوقي  فريد  لشخصية  كانت 
بهيئته � رسم هذه الصورة له � هذا ا�فيش قبل أن يبدأ فريد شوقي 
 Ôتصوير فيلم "النمرود“. ويرسم جسور وجه هدى سلطان يحمل معا �
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احلزن وا�سى مبا يتمشى مع حوادث العمل؛ كما ال يغفل أن يرسم بإيجاز 
يغلب  وكالعادة  البطل؛  فيه  يعيش  الذي  القدمي  احلي  من  حملة  شديد 

اخللفية احلمراء على ا�فيش.

 � يتفنن  حيث  جسور،  إبداع  يظهر   (١٩٥٦) "سمارة“  فيلم  أفيش  و� 
إبداع صورة البطلة حتية كاريوكا، أو سمارة، وهي � مالبس الشخصية، 
وتظهر بخفة ودالل توحي بسطوتها على زوجها النابعة من جمالها. و� 
ومن  سرحان،  وÖسن  إسماعيل  Öمود  وجهي  رسم  ا�فيش  خلفية 
استخدام   � العبقرية  وكانت  العمل.  بيئة  من  جزءا  رسم  منهم  أسفل 
يتخذ  الذي  واللون  لسمارة،  ودرجاته  با�حمر،  املبهجة  ا�لوان  بني  التباين 
درجة من درجات الرمادي لوجهي البطلني، وكأن ا�فيش به جزء با�لوان، 
وآخر أبيض وأسود. و� أفيش فيلم "الغجرية“ (١٩٦٠) يجعل جسور ا�فيش 
وقفا على هدى سلطان، بوصفها الغجرية التي اتخذ الفيلم منها موضوعا 
له، فçسمها � وقفتها ممسكة بذيل ثوبها، كاشفة عن خلخالها، كما 
هي طبيعتها. وهذا ا�فيش من روائع جسور الفنية، �تباعه تكنيكا ¶تلفا 

عن طريقته � رسم ا�فيشات السابقة، وعن هذا الرسم أخذ آخرون.

رسمه   � السريالية  الفكرة  استخدام  ناحية  من  جسور  تقدم  واملالحظ 
لعمق  ممتدا  جسرا  يرسم  فهو  (١٩٦٠)؛  اخلالدين“  "جسر  فيلم  �فيش 
الرؤية البصرية، وعلى جانب منه مياه البحر، وعلى اجلانب ا÷خر سواد، وكأن 
الهاوية من هذا اجلانب، مبا يعÄ عن معنى اخللود املضاف  اجلسر على 
للجسر، فهو ليس كاجلسور الطبيعية، ولكنه جسر للخلود استلزم رسمه 
سرحان  شكري  وجه  ا�فيش  ضّمن  ثم  املتخيل.  لتقريب  سريالية  بصورة 
يلتفت للمشاهدين، وكأن هذا االلتفات يأتي وهو � طريقه للجسر. وكما 
البورتريه لعبد احلليم حافظ � أفيش  استعرض جسور قدرته � رسم 
"ليا¯ احلب" نظرا �عجابه الشخصي به، مع كون عبد احلليم بطل العمل، 
رسم   � القدرة  تلك  يستعرض   (١٩٦٠) الليل“  "أبو  فيلم  أفيش   � جنده 
ويعطي  فاتنة،  جذابة  بصورة  مالÖها  مظهرا  جمال،  لسامية  بورتريه 
خللفيتها اللون احملبب لديه، وهو اللون ا�صفر، ثم يجعل خلفية ا�فيش 
باللون ا�زرق الداكن، مع درجة من ا�زرق السماوي، ويجعل أبطال العمل 
وزيزي  رمزي  وأحمد  املليجي  Öمود  مثل:  الزرقاء،  العامة  اخللفية  فوق 

يضمن  ثم  ا�فيش.  عن  منفصل  بورتريه  جمال  سامية  وكأن  البدراوي، 
الطريق وزعيم  ا�فيش رسما حملمود املليجي وهو ملثم � دور قاطع 

عصابة الليل ليعطي فكرة عن جو العمل.

 � شوقي  فريد  وجه  جسور  يرسم  البورتريه  رسم   � ذاته  وبا�سلوب 
مالÖه  استعراض   � يتفنن  حيث   (١٩٦٢) الثعلب“  "الرجل  فيلم  أفيش 
الدقيقة، وال يغفل دقة الرسم، وكأنه عدسة تصور ال رسام يرسم؛ لذا جند 
الفنان ال يغفل ظل السيجارة التي � فم فريد شوقي على ذقنه. ويلجأ 
جسور � أفيش فيلم "كلهم أوالدي“ (١٩٦٢) إÈ رسم مشهد من العمل 
ذاته، ولو أنه ال يحب ذلك ا�سلوب، وإمنا يفضل أن يرسم ا�فيش املعÄ عن 
اسم العمل من خياله هو؛ لكن � أفيش "كلهم أوالدي“ تغاضى عن هذه 
القاعدة ورسم مشهد الشجار الذي دار بني ا�خ ا�وسط صالح ذو الفقار 
الكبç شكري سرحان  الشقيق  وشقيقه ا�صغر حسن يوسف، وÖاولة 
يشك  أن  دقته  من  بلغ  للشخصيات  الرسم  أن  واملالحظ  الشجار.  فض 
جسور  قسم  كما  فوتوغرافية.  صورة  كونه   �  Èا�و للوهلة  املشاهد 
ا�فيش إÈ أقسام لونية ثالثة، حيث جعل مثلث أحمر أسفل ا�فيش جهة 
اليسار، وآخر بطول ا�فيش زيتي اللون من الناحية اليمنى، ثم كتلة بيضاء 
من ناحية اليسار حتمل ا�سماء، واستخدم لونيه املفضلني، ا�صفر � 

كتابة اسم العمل وا�حمر للمثلث باجلهة اليسرى.

أفالم  أوائل  من  واحد  وهو   ،(١٩٦٤) "اجلاسوس“  فيلم  أفيش  و� 
يعالج  الذي  ا�جنبي  با�فيش  جسور  تأثر  نالحظ  املصرية،  اجلاسوسية 
جيمس  أفالم  خاصة  ا�جنبي  ا�فيش  أن  نالحظ  حيث  ا�عمال،  هذه  مثل 
واملواقف  السالح  مثل  املتكررة،  التيمات  من  �موعة  على  يحتوي  بوند 
ما  وهو  حركي،  وضع   � الفيلم  وبطل  العارية،  شبه  واملرأة  العصيبة، 
 ٣" فيلم  أفيش  فكرة  وتقوم  حرفيا.  اجلاسوس  أفيش   � جسور  أوجده 
خالل  من  ا�فيش  وضع  لقاعدة  والعودة  البساطة  على   (١٩٦٦) لصوص“ 
تخيل اسم العمل، فقد جلأ جسور إÈ تكنيك فني مغاير � الرسم، حيث 
طرق باب الكاريكاتç من أجل وضع الفكرة املبسطة لëفيش، وهي وجود 
دائرة كÄى من سلسلة املفاتيح التي كان يستعني بها اللصوص � فتح 
ما  يحمل  وهو  لص  رسم  الدائرة  هذه  وبداخل  سرقتها،  املراد  ا�ماكن 

تخصص فيه من سرقة، و� ينس أن يكتب اسم العمل باملزج بني لونيه 
املفضلني ا�صفر وا�حمر.

مواقف   � شخصيات  عدة  يحمل   (١٩٦٩) "الرعب“  فيلم  أفيش  أن  ورغم 
¶تلفة تظهر وكأنها � املوقف نفسه، إال أن جسور ال مييل إÈ أسلوب 
بينها  يفصل  أن  يحاول  فهو  ا�فيش،   � اخملتلفة  الشخصيات  مزج 
الدقن  توفيق  مع  شوقي  فريد  أن  فنجد  شخصية؛  لكل  اللونية  باخللفية 
وكأنه يشارك  وأعلى رسمهما يقف Öمود املليجي  � وضع اشتباك، 
�هول؛  شخص  من  امرأة  تفر  الرسم  هذا  من  وبا�سفل  االشتباك،   �
ا�خرى  عن  تنفصل  شخصية  كل  أن  جند  لكن  الرعب.  معنى  يحمل  مما 
باللون واخللفية؛ ففريد شوقي وتوفيق الدقن � موقف واحد، لذا فهما 
باللون ذاته؛ لكن جند أن لون Öمود املليجي درجة من الÄتقا¯، وفستان 
أن   (١٩٧٢) "اخلطافني“  فيلم  �فيش  أراد  جسور  أن  ويبدو  با�حمر.  املرأة 
ُيكّون شاشة مربعة وسط لوحة ا�فيش، حتمل وجوه أبطاله الثالثة: فريد 
شوقي وتوفيق الدقن ونبيلة عبيد؛ وهو ما نفذه بالفعل، لكنه وجد فراغا 
أبيضا كبçا أسفل ا�فيش من جهة اليمني، فمë الفراغ برسم شخصني 
� تشابك، وأسفلهما وجه يوسف فخر الدين، ال لداع سوى مë املساحة 

البيضاء! وهذا ا�مر نادرا ما يحدث � أفيشات جسور.

يرى  ال  "حب  اسمه  من  النابعة  العمل  قتامة  جسور  غّلب  آخر،  فيلم  و� 
الشمس“ (١٩٨٠) على تصميم أفيش الفيلم، الذي غلب عليه اللون ا�سود، 
مع جعل دائرة ضوئية المعة تكاد تختفي حتت الغيوم السوداء، وهي ترمز 
البطل  اشتباك  خالل  من  العمل  طبيعة  عن   Äيع ما  وضع  ثم  للشمس، 
البطلة جنالء فتحي �  ا�فيش. وتبدو مالمح  البطلة أسفل  بقسوة مع 
شوقي  فريد  وخلفها  باكية،  �على  نظراتها  توجه  حيث  التعبçية،  قمة 
تظهر عليه سمات القسوة. واملالحظ � أفيش فيلم "العذراء والشعر 
هما  جسور  عند  املفضلني  وا�حمر  ا�صفر  اللون  أن   (١٩٨٣) ا�بيض“ 
خلفية  يجعل  ثم  الفيلم،  اسم  بهما  يكتب  عادته  فعلى  لëفيش؛  املكونان 
نبيلة عبيد وÖمود  الثالثة  ا�بطال  اللون ا�صفر، ويضع وجه  ا�فيش من 
مع  لكن  �سفل،  أعلى  من  تسلسلي،  وضع   � وشريهان  العزيز  عبد 
مالحظة أنه جعل بعد اللوحة ليس للخلف كما هو متبع، ولكن هذه املرة 

لëمام؛ وهذا من النادر حدوثه عند جسور، حيث جاء رسم وجه نبيلة عبيد 
وجه  من   Äأك بصورة  رسم  الذي  العزيز،  عبد  Öمود  يليها  الذي  من   Äأك

شريهان التي تليه.

ودخول  ا�فيش  تطورات  مواكبة  أفيشاته  أواخر   � جسور  يغفل  و� 
هذه  بعض  لتضمني  فلجأ  الفوتوشوب،  برامج  خاصة  احلديثة،  التكنولوجيا 
ا�فيشات صورا فوتوغرافية، كما حدث مع أفيش فيلم "احÑس من اخلط“ 
بالرسم، والثالثة  اثنتان منهما  إمام،  الذي ضمنه ثالثة صور لعادل   (١٩٨٤)
جسور  ويتعمد  العمل.  من  املأخوذة  الفوتوغرافية  الصورة  خالل  من 
 (١٩٨٨) شعراوي“  سامية  "ملف  فيلم  أفيش   � اجلندي  نادية  إظهار 
وهي ترتدي نظارة سوداء، لتدل على طبيعة املرأة الغامضة، كما تعكس 
النظارة مشاهد مما هو كائن أمامها؛ وهذه التقنية توجد بكÁة � بعض 
الشخصيات  مواقف  بعض  ا�فيش  جسور  وُيضّمن  ا�جنبية.  ا�فيشات 

املثçة للحçة والتساؤل، مما يساهم � ا�قبال على العمل.

أن  جند  حيث  ا�دارية،  الناحية   � تطورا  يلحظ  جسور  �عمال  واملتتبع 
أفيشاته ا�وÈ كانت تطبع � مطبعة تسمى دار الطباعة، ميتلكها جسور 
وشركاء له، فنالحظ � "النمرود“ و"بيت الطاعة“ أن بهما إشارة إÈ تلك 
جسور  أن  يبدو  ثم  وشركاه“؛  جسور  الطباعة  "دار  هي  بكلمات  املطبعة 
انفرد باملطبعة بنفسه فوجدنا ا�شارة إÈ املطبعة � أفيشات "جسر 
اخلالدين“ و"الرجل الثعلب“ و"أبو الليل“ و"الغجرية“ على سبيل املثال تذكر 
ا�دارية � املطابع  الناحية  ثم تستقر  أنها طبعت � "مطبعة جسور“. 
مطابع  اسم  حتت  مطابع  بتكوينه  فيها  يشارك  أو  جسور  ميتلكها  التي 
السينما  أفيشات  من   çكب عدد  بطباعة  تقوم  والتي  العربية،  السينما 
أفالم  أفيشات  على  املطابع  هذه  اسم  ونلحظ  والعربية.  بل  املصرية 
اليمن“ و"أيام احلب“ و "العذراء والشعر ا�بيض“ و"اخلطافني“ و"٣  "ثورة 
لصوص“ و"فتاة شاذة“، ومئات من ا�فيشات غç ذلك حتت اسم"مطابع 

السينما العربية ( هـ. جسور) ت ٤٧٥٣٥“.
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