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ال�صينما الكوميدية يف م�صر يجب اأن تت�صمى باأ�صماء ُكتاب ال�صيناريو ...

ومل ل .. وهوؤلء الكتاب هم الذين ي�صخون احلياة والتدفق يف الأحداث واحلوار واملواقف ، ويجعلون النا�س تتفجر �صحكًا على املقالب ، والتناق�صات ، 

والكلمات ، �صواء يف �صالت ال�صينما ، اأو عند م�صاهدة الأفالم يف التليفزيون .

ولي�س ما نقوله نوعًا من احلما�س الزائد حلق هوؤلء الكتاب ، ولكنه اأم�صر   حقيقي ، باخت�صار لأنه قد حدث يف يوم ما ، اإبان ازدهار ال�صينما الكوميدية 

، خا�صة املو�صيقى منها ، واأي�صًا لأن اأغلب هوؤلء الذين �صنتكلم عنهم هنا متخ�ص�صون وخمل�صون للكتابة الكوميدية ، ل يحيدون عنها ، �صواء للم�صرح اأو 

لل�صينما ، وكانت الكتابة الهزلية دومًا هي كلماتهم التي مت حتويلها اإىل �صورة ، وحوار ، وهذا اأمر يختلف بالن�صبة للمخرجني .

فكل خمرجي ال�صينما الكوميدية يف م�صر ، مل يكونوا دائمي الوفاء للهزل ، حتى فطني عبدالوهاب نف�صه ، فبينما هو يف قمة عطائه الكوميدي ، اإذا به 

يخرج اأفالمًا تخلو متامًا من جمرد �صحكة واحدة ، ومليئة باأجواء �صوداء قامتة ، مثل  » الغريب » عام 1956 . و »الأخ الكبري » 1958. و » طاهرة« ، و 

» ن�صاء يف حياتي » قبل ذلك بعام . و »  ال�صوء اخلافت » 1961 . و » عندما نحب » 1967، و » حياتي » 1970.

ونحن نتوقف عند فطني عبدالوهاب كمثال ، لأنه املخرج الأكرث اأهمية و�صهرة يف ال�صينما الكوميدية ، ولأنه �صنع اأهم ظواهر الهزل يف هذه ال�صينما ، وعليه 

، فاإن الأمر ينطبق على جميع من عملوا يف هذه الأفالم بدرجات خمتلفة ، ومنهم حلمي رفلة ، ونيازي م�صطفى ، وتوجو مزراحي ، وح�صني فوزي ، حتى عبا�س 

كامل نف�صه الذي كان يكتب ال�صينما الكوميدية لنف�صه ، ولالآخرين، جنده كتب واأخرج العديد من الأفالم غري الكوميدية مثل » رحمة من ال�صماء » 1958، 

و« اأنا واأمي » 1960، و » �صهيدة احلب الإلهي« 1962 .

ولعلنا �صنالحظ اأن خروج هوؤلء الكتاب واملخرجني عن خطهم الكوميدي قد ارتبط بانح�صار هذه الأفالم مع ال�صنوات الأخرية من اخلم�صينات ، فكان 

عليهم اأن يرتكوا لبع�س الوقت ال�صينما الهزلية ، ثم يعودوا اإليها من جديد .

، ولكننا �صنتوقف هنا  اأو لأكرث  ، والهزل ككتاب ملرة  ، قد دخلوا فردو�س ال�صحك  اأغلب كتاب ال�صيناريو يف ال�صينما امل�صرية  ، فاإن  اأخرى  ومن ناحية 

بالدرا�صة عند هوؤلء الأوفياء للنوع . فعملوا دومًا على مده بالدماء اجلديدة ، واحلواديت املتدفقة ، باعتبار اأن ال�صحك يجب اأن يكون م�صدره خمتلف ، 

فالإن�صان ل ي�صحك على نف�س النكتة مرتني ، ول على نف�س املوقف بنف�س . ال�صدة اأكرث من مرة .فدائمًا تكون املرة الأوىل اأكرث تلقائية .

و�صوف نرى اأن كتاب الكوميديا كانوا يف بداياتهم اأ�صبه بال�صالل املتدفق ، له مهابته ، وعنفوانه يف الإ�صحاك ، واأن الكثريين منهم قد واجه يف مرحلة 

اأخرى من حياته ، متاعب يف البحث عن املواقف اجلديدة امل�صحكة ، فبدوا اأي�صًا اأ�صبه بالنهر يف بدايته �صالل قوي ، خ�صب ، ويف نهايته منب�صط ، وخوار 

و�صعف ملحوظ .

�صرى هذا الأمر على كافة كتاب الكوميديا ، واأي�صًا على الكثريين من ممثلي الأدوار الكوميدية يف بداياتهم واأواخر حيواتهم . وكانت تلك م�صكلة ، 
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اأ�صرت بالكوميديا لبع�س الوقت ، و�صاعدت على تهمي�س الأفالم التي كتبها اأ�صحابها ، وعملت اأي�صًا على الإح�صا�س باأن اأ�صعب فنون الكتابة هو الهزيل 

منها ، بالطبع لأن اأعداد من يكتبونه بحرفية قليلة ،ولأن الأجيال مل جتدد نف�صها بالقوة نف�صها ، فظاهرة بديع خريي ، واأبو ال�صعود الأبياري وعلى 

الزرقاين مل تتكرر كثريًا يف ال�صينما رغم ظهور اأجيال قادرة على الإ�صحاك مثل بهجت قمر ، وفي�صل ندا ، ويو�صف عوف وغريهم . لكن بع�س هوؤلء 

عمل اأكرث يف امل�صرح ، والإذاعة والتليفزيون مما عمل يف ال�صينما ، فوزع اأن�صطته وموهبته ومل يكن يف اأح�صن حالته على ال�صا�صة .

وقد �صهدت ال�صينما الكوميدية يف بداياتها ظاهرة مهمة ، وهي اأن كتاب ال�صيناريو ، واحلوار ، كانوا يف اأغلب الأحوال هم املخرجني ، خا�صة يف ال�صينما 

الكوميدية ، ولذا مل يظهر يف البداية جيل من كتاب ال�صيناريو البارزين اإل فيما بعد ،وخا�صة يف الأربعينيات .

ولعل توجو مزراحي ككاتب ق�صة و�صيناريو وحوار ، واأي�صًا كممثل ، وخمرج ، هو اأهم وجوه ال�صينما الكوميدية يف بداية ال�صينما ، وخا�صة يف الثالثينات 

، فهو اأول من �صمى الأفالم الكوميدية باأ�صماء الأ�صخا�س ، �صواء كان هوؤلء الأ�صخا�س هم اأبطال الأفالم ، اأو املمثلني اأنف�صهم ، ومنهم  �صالوم ، وبحبح ، 

وعثمان عبدالبا�صط، فيقال اأن �صالوم مثاًل ، هو لي�س ا�صم املمثل الذي قام ببطولة اأفالم كوميدية مثل  » �صالوم الرتجمان » 1935، و« �صالوم الريا�صي » 

1937. و » 5001 » ، 1932، و« املندوبان » 1934 ، وغريها ، ولكنه ا�صم م�صتعار ملمثل ل يعرف اأحد ا�صمه احلقيقي، ويف هذه الأفالم راأينا �صخ�صية �صالوم 

ابن البلد ، والذي يقع يف جمموعة من املتاعب التي يجلبها �صخ�س يدعي لنف�صه اأنه يعرف اأ�صياء كثرية مهمة .

و�صالوم مل يكن ا�صمًا ملمثل ، بل عرفناه با�صمه امل�صتعار ، وقد كان ميثل منوذجًا غريبًا يف الكوميديا ، فهو ب�صيط ، يقع يف مواقف متتابعة ، ومثرية للحرج 

، ولكنه يخرج منها ، وهو ل يعتمد على النكتة اللفظية ، التي كان عثمان عبدالبا�صط )علي الك�صار ( يرددها يف اأفالمه ، ول على ال�صب ال�صعبي من 

طراز » اهلل يخرب بيت اأبوك » .

وجنح توجو مزراحي يف اأن ي�صنع من هذه ال�صخ�صيات الثالث اأجواء كوميدية لكل منها مذاقه ، وغري متكررة ، وكان ينتقل فيما بينها من وقت لآخر ، 

واإن كان �صالوم اأق�صرها عمرًا . اأما ال�صخ�صيتان الأخريان ، فقد انتقلتا من املخرج اإىل اآخرين ، ولكن ب�صكل عام ، فاإن ظهورهما كان يف اأح�صن حالته 

على يدّي مزراحي ، يف اأفالم » عثمان وعلي » و » ال�صاعة 7 » و » علي بابا والأربعني حرامي » بالن�صبة لعلي الك�صار ، ثم » الفر�صان الثالثة » بالن�صبة 

لبحبح .

وقد �صاء توجو مزراحي األ يحب�س نف�صه يف هذه ال�صخ�صيات فقط ، رغم جناحاتها ، فاآثر اأن يخرج منها يف اأفالم عديدة ، خا�صة يف الأربعينات ، مثل 

فيلمه » حتيا ال�صتات » عام 1943 ، و » حتيا الرجالة » 1945 ، و » كدب يف كدب » عام 1944.

ويف بع�س الأفالم الكوميدية ، كان ال�صم الوحيد الذي تعاون مزراحي معه ، هو بديع خريي ، الذي يعترب يف هذه الفرتة اأهم من كتب الق�صة وال�صيناريو 

واحلوار لالأفالم الكوميدية ، فقد كتب ق�صة فيلم » البا�صمقاول » عام 1940 ، وحوار فيلم » األف ليلة وليلة » عام 1941 ، و » الفر�صان الثالثة » عام 

. 1941

والكاتب هو واحد من الذين اأدركوا مدى مكانة ال�صينما ، الفن الوليد ، فكان من اأوائل من اجتهوا اإليه ، ويف تلك ال�صنوات ،  نظر اأغلب امل�صرحيني اإىل 
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ال�صينما ، باعتبارها م�صرحًا م�صورًا بالكامريا، فحاولوا ال�صتفادة من جناح امل�صرحيات ، وحولوها 

اإىل اأفالم ، وقد كان على الريحاين ، وبديع خريي ، باعتبارهما ي�صرتكان يف التاأليف يغريان من 

منظورهما لل�صينما بعد �صنوات من العمل ، فجاءت اأعمالهما الأخرية اأكرث ن�صجًا ، خا�صة »  البنات 

» لأنور وجدي 1949.

والتجارب الأوىل لبديع خريي مل تكن تب�صر بخري ،فهي اأفالم �صامتة ، ال�صحك فيها حركيًا ، اأكرث 

منه لفظيًا ، بينما ال�صحك يف امل�صرحيات يعتمد على النكات ، والألفاظ ، ولذا فاإن التجربة الأوىل 

» �صاحب ال�صعادة ك�صك�س بيه » مل تكن يف اأح�صن حالتها . و�صيئًا ف�صيئًا ، بداأت ال�صورة تتبلور ، 

وتغريت الكتابة ال�صينمائية عند بديع خريي اإىل اأف�صل حالتها .

الناجحة  الكوميدية  �صخ�صيتهما  نقل  هو   ، املمثل  و�صديقه   ، الكاتب  هم  كان  فلقد   ، اأ�صرنا  وكما 

»ك�صك�س بيه« اإىل ال�صينما ، وقد حدث ذلك اأكرث من مرة يف » حوادث ك�صك�س بيه« عام 1934، و » 

ب�صالمته عايز يتجوز » 1936. ويف هذه ال�صنوات ، �صار على الكاتب اأن يخرج من عباءة الريحاين ، فكتب احلوار لأفالم توجو مزراحي ، وكان اأول تعاون 

بينهما يف هذا امل�صمار هو » املندوبان » عام 1934، الذي قام ببطولته �صالوم .

وقد تباين ن�صاط الكاتب يف هذه ال�صنوات ، فعرف اأنه مقتب�س ، وممثل جديد ، �صواء يف امل�صرح اأو ال�صينما ، وحول م�صرحية » الغندورة » اإىل فيلم 

اأخرجه ماريو فويل عام 1935، وقامت ببطولته كاأول واآخر مرة منرية املهدية ، وكتب الأغاين وا�صتجلب من الرتاث العربي �صخ�صية جحا ال�صاحكة 

لريوي ق�صة التاجر الرثي جمال ، الذي ي�صافر ب�صحبة عمه جحا اإىل بغداد ، وهناك يتعرف على الفتاة القروية » الغندورة » فيقع يف حبها ، وتبادله 

م�صاعره ، يفاحت جمال عمه برغبته مل�صلحة جمال ، ي�صل ن�صر اهلل عم جمال وزوجته وابنة اأخته »�صاهندة » اإىل بغداد ، حتاول �صاهندة التقرب 

من جمال في�صدها ، فتقبل الزواج من �صاب اآخر ا�صمه عمر ، يتقابل ن�صر اهلل مع الغندورة ، ويك�صف اأنها ابنته من احللية الذهبية.وهنا يرتاجع عن 

موقفه، ويبارك زواج جمال والغندورة .

، وامليلودرامية، لكن  املاأ�صاوية  اأقل عددًا قيا�صًا اإىل الأعمال  ، وهي ب�صكل عام  وقد تواجد بديع ب�صكل مكثف يف الأفالم الكوميدية يف الثالثينيات 

الأربعينيات كانت مبثابة احلقل اخل�صب لبديع خريي ، وزمالئه من بعده ، وكانت بدايته ككاتب حوار يف فيلم » حتت ال�صالح » اإخراج و�صيناريو فوؤاد 

اجلزايريل عام 1940.

ويف هذه ال�صنوات ت�صعب جمال التعاون ، مبا يوحى بدور الكاتب اأو املخرج يف عملية الإبداع ، فلو نظرنا اإىل فيلم » �صي عمر » لنيازي م�صطفى ، ف�صنجد 

اأن ال�صيناريو ب�صكل عام ين�صب اإىل املخرج ، والق�صة واحلوار تن�صبان اإىل كل من بديع خريي وجنيب الريحاين رغم اأن الفيلم مقتب�س . 

ومن الأهمية الإ�صارة اإىل اأن نيازي م�صطفى كان يتدخل دائمًا يف كتابة �صيناريوهات اأفالمه ، اإذن فقط ينظر اإىل بديع خريي على اأنه كاتب حوار 
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يف املقام الأول ، فهو الذي كتب فيما بعد حوار » انت�صار ال�صباب » لأحمد بدرخان عام 1941  و 

 ، املخرج  �صيناريو  من  اأنه  عناوينه  يف  املكتوب  الفيلم  وهو   ، م�صطفى  لنيازي   « الزوجات  م�صنع   «

واأن بديع خريي �صارك يف تاأليف الق�صة مع فهيم حب�صي . وهذا العمل يعد مبثابة اأول ركيزة يف 

�صناعة الكوميديا املو�صيقية التي �صادت ال�صنوات التالية يف ال�صينما امل�صرية .

اإذن ، فقد نظرت ال�صينما امل�صرية دومًا اإىل بديع خريي على اأنه كاتب ق�صة وحوار ، ولي�س كاتب 

�صيناريو  ويف كافة الأفالم التي عمل بها تقريبًا ، فاإنه يبتعد عن هذا الفرع من امل�صاركة ، واإذا 

حدث فاإنه ي�صارك جنيب الريحاين يف ذلك مثل » لعبة ال�صت » لويل الدين �صامح 1946 ، و » اأبو 

حلمو�س » لإبراهيم حلمي 1947 ،وقد ا�صتمر عطاء بديع خريي ككاتب حوار كوميدي ل�صنوات 

طويلة يف ال�صينما ، ومنها على �صبيل ا ملاثل ) من كل عام فيلم كنموذج ( ، » بحبح يف بغداد » . 

حل�صني فوزي 1942 ، و » نادوجا » لنف�س املخرج 1944 ، و » �صهر الع�صل » لبدرخان 1945، و » اأنا 

وابن عمي » لعبدالفتاح ح�صن 1946، » اأبو حلمو�س » لإبراهيم حلمي 1947، و » العقاب » لهرني بركات 1948، و »  البنات » الذي اأخرجه وكتب الق�صة 

وال�صيناريو اأنور وجدي ، و�صارك الريحاين �صديقه خريي يف كتابة احلوار .

ويرجع ذلك يف املقام الأول اإىل موهبة الكاتب يف �صنع احلوار ، مثلما حدث يف فيلم »  البنات »الذي بدا متاألقًا منذ امل�صاهد الأوىل ، حيث يدور حوار 

فكه حمبب ، وغريب بني الأ�صتاذ حمام وتلميذاته يف مدر�صة ابتدائية ، ثم احلوار بني الأ�صتاذ حمام ، والعاملني يف ق�صر البا�صا ، ثم مع البا�صا نف�صه ، 

ويبدو هذا التاألق يف قمته يف م�صهد بني البا�صا والأ�صتاذ حمام حول قواعد اللغة العربية ، فالبا�صا ي�صاأل حمام عن اأحوال ليلى يف قواعد اللغة العربية 

، فريد الأ�صتاذ باأنها عال العال ، » كنا فني وبقينا فني » ولأن الأب هو اأبو العريف ، فاإنه يتحدث عن اأخوات كان ، ويعددها الواحد وراء الآخر : كان ، 

اأ�صبح ، مازال ، مادام ، ما انفك ، ما انحل .

وهنا يعرت�س الأ�صتاذ : ما انحل .. ب�س ما انحل م�س من اأخوات كان .

ويتعاظم املوقف بالن�صبة للبا�صا ، فكيف يراجعه هذا الأ�صتاذ ، ويبداأ يف الثورة ، لكن رئي�س اخلدم يراجعه ، كاأنه ينبهه اإىل خطورة املوقف ، وعلى 

الفور يردد حمام:ـ اأيوه يا �صعادة البا�صا ، ما انحل ، دي من اأخوات كان . ب�س من اأم ثانية .

وي�صحك الأب على خفة ظل الأ�صتاذ ويردد : » اهلل يجازيك » ..

وي�صتكمل  الأ�صتاذ : وفيه كما ، ما انخلع ، و ...

فيقاطعه البا�صا : ما انخلع .. جك خلع و�صطك ..

هذا هو بديع خريي ، وحواراته التي كان ي�صنعها يف تلك الآونة . وهو حوار م�صاغ بطريقة بالغة الذكاء ، واملهارة والتدفق ، لكن يف هذه ال�صنوات مل 
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يكن الأبياري هو الوحيد الذي كان يكتب احلوار ، ففي اأفالم عديدة ، خا�صة البدوي منها ، كان هناك بريم التون�صي ، واأي�صًا كان هناك ح�صن توفيق 

ككاتب �صيناريو وحوار ، واأي�صًا يو�صف جوهر بالإ�صافة اإىل م�صاركة املخرجني .

لكن الأبياري كان  قد ظهر يف ال�صينما منذ عام 1942، ليبدو كالبلدوزر يف ال�صينما الكوميدية ، قوي ، متدفق ، غزير الإنتاج ، موهوب ، ينقل اإىل النا�س 

على ال�صا�صة نف�س مفرداتهم اللغوية التي يرددونها يف احلارات واملقاهي ، وقد �صورت ال�صحافة الأبياري دومًا على اأنه كاتب ي�صتمد قوة اإبداعاته من 

ال�صي�صة التي يدخنها يف كازينو بديعة ، اأو يف مقهى يقع مبيدان الأوبرا . وقد جاء ذلك يف اأغلب اأحاديثه ال�صحفية اأو املقالت املكتوبة عنه ، ومنها 

جملة » اأهل الفن » حيث ن�صرت يف 5 يوليو 1954 حتت عنوان » موؤلفونا كيف ي�صتلهمون الوحي ؟ » .

اأما اأبو ال�صعود الأبياري املوؤلف ال�صينمائي الكوميدي الذي كتب يف ال�صينما خري اأفالمها الكوميدية ، والذي �صور بقلمه اأكرث املواقف مرحًا ، والذي اأتقن 

ت�صوير ال�صخ�صيات امل�صرية الأ�صيلة ، فاإنه ي�صتعني على الوحي باأنفا�س ال�صي�صة ذات التمباك العجمي املعترب . اإنه زبون ممتاز من زبائن ال�صي�صة يف 

كازينو اأوبرا ، حيث يق�صي �صاعات كثرية من �صاعات النهار والليل ، وهو يحتفظ مبنزله ب�صي�صة اأخرى يلجاأ اإليها يف �صاعات العمل .

» اإن اأبو ال�صعود الإبياري ل يرتك فمه ال�صي�صة اأثناء جلو�صه يف منزله لتاأليف ال�صيناريوهات التي يقدمها لل�صينما ، واأثناء كتابة احلوار ال�صل�س الذي 

ا�صتهر به . وكلما �صرد ذهنه ولكما اأح�س اأن بنات الأفكار ل يطاوعنه ، جذب من » ال�صي�صة » نف�صًا عميقًا ، فاإذا بهن ياأتني مطيعات ممثالت » . 

» فليذكر م�صاهد اأفالم اأبو ال�صعود ذلك وليعلموا اأن كل ما ينال اإعجابهم من اإنتاج هذا املوؤلف الفريد املادة اإمنا هو اأثر من اآثار ال�صي�صة العجمي .

» ولكن هل كل من يدخن ال�صي�صة العجمي اأبو ال�صعود الأبياري ؟ » .

1949 قد كتب  ، فالأول الذي كتب لل�صينما فيلمه الأول » �صارع البهلوان » عام  ، واأبو ال�صعود الأبياري  هناك فرق وا�صح بني كتابات على الزرقاين 

العديد من الأفالم اجليدة ، �صواء الكوميدية ، اأو الغنائية ، اأو غري الكوميدية . وهو كاتب �صيناريو ، وحوار ، ولي�س فقط كاتب حوار مثل بديع خريي ، 

وقد اختري عدد ل باأ�س به من اأفالمه ، �صمن اأح�صن مائة فيلم م�صري يف ال�صتفتاء الذي اأجراه مهرجان القاهرة ال�صينمائي عام 1996 ، مثل » �صراع 

يف الوادي » 1954 ، و » جميلة » ليو�صف �صاهني عام 1958، و » �صراع يف النيل » لعاطف �صامل 1959، »  13 » لفطني عبدالوهاب عام 1952 ، و » اأيامنا 

احللوة » حللمي حليم 1955،       و » اإ�صماعيل ي�س بولي�س حربي » لفطني عبدالوهاب عام 1958، و » اإ�صاعة حب » لفطني عبدالوهاب اأي�صًا عام 1960، 

و » اعرتافات زوج » لنف�س املخرج عام 1964 ، ومن الوا�صح اأن هناك ثنائيًا تولد بني املخرج وكاتب ال�صيناريو ليقدم اأعماًل عديدة مثل » عفريت مراتي 

» عام 1968 ، و » 7 اأيام يف اجلنة » عام 1969. واأي�صًا » الأخ الكبري » عام 1958 وهو فيلم غري كوميدي .

وقد ظل علي الزرقاين يعمل يف ال�صينما الكوميدية بعد رحيل رفيقة ، فقدم ملحمد عبدالعزيز اأبرز خمرجي الكوميديا يف ال�صبعينات ثالثة اأفالم هي 

» جن�س ناعم  عام 1977 ، و » األف بو�صة وبو�صة » عام 1977 ، و » رجل فقد عقله » عام 1980.

هناك �صمة ملحوظة يف كتاب ال�صيناريو الأربعة الذين ذكرناهم �صابقًا ، وهي اأنهم جميعًا قد اعتمدوا على القتبا�س من م�صرحيات عاملية ، خا�صة 

الفرن�صية ، واأنه يف قوائم اأفالم كل من توجو مزارحي ، وبديع خريي ،واأبو ال�صعود الأبياري ثم علي الزرقاين ، فاإن اأغلب الأفالم مقتب�س ، ومتت له 
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ا�صرتك  ، فقد  بينهم من وقت لآخر  فيما  التعاون  يتم  كان  ، كما  اإعادة من كاتب لآخر  من  اأكرث 

الأبياري يف كتابة �صيناريو فيلم » الزوجة 13 »عام 1962 ، باعتبار ت�صابه الن�س بني هذا الفيلم 

و » الزوجة ال�صابعة » الذي كتبه الأبياري عام 1950.

اأما كاتب ال�صيناريو الأكرث ملعانًا يف هذه ال�صنوات ) اخلم�صينيات ( فهو بال �صك املخرج عبا�س كامل 

، حيث مل يكتف فقط بكتابة �صيناريوهات وحوار كل اأفالمه ، بل كتب اأفالمًا لأخيه ح�صني فوزي 

، ومنها » حب واإن�صانية » عام 1956 ، و » غرام يف ال�صريك » عام 1960 ، ثم كتب حل�صن ال�صيفي 

فيلمي » الكم�صاريات الفاتنات » عام 1957 ، و » الرتجمان » عام 1961.

ومنذ بدايات عبا�س كامل يف ال�صينما وهو يكتب ال�صيناريوهات لنف�صه ، وكان قد كتب ق�ص�س بع�س 

الأفالم قبل اأن يتحول اإىل الإخراج مثل » طاقية الإخفاء » لنيازي م�صطفى عام 1944 ، ومنذ 

فيلمه الأول » �صاحب بالني » عام 1946، وهو يكتب �صيناريوهات اأفالمه .

وقد ناف�س عبا�س كامل زميله الأبياري يف �صناعة اأبرز اأفالم الكوميديا املو�صيقية، و�صار الثنان يف نف�س الدرب ، فعمال بغزارة يف كتابة هذه الأفالم ، 

وعندما انح�صرت ، كان عليهما اأن يقلال من م�صاحة العمل ،واأن يكتبا اأفالمًا غري كوميدية ، مثل » اأنا واأمي » لعبا�س كامل عام 1960 ، و« رحمة من ال�صماء 

» لنف�س املخرج عام 1958 .

والغريب اأن عبا�س كامل مل ي�صتعن قط بنجم هذه املرحلة ، يف الكوميديا املو�صيقية اإ�صماعيل ي�س ، يف فرتة ازدهار العالقة بني هذا الأخري والأبياري 

، وح�صب القوائم اخلا�صة باأفالم عبا�س كامل ، فاإن الفيلم الوحيد الذي اأخرجه عبا�س له، هو » العقل واملال » عام 1945 ، وكان اآخر اأفالمه كممثل يف 

م�صر قبل رحيله للعمل يف ال�صينما اللبنانية .

ومل يكن عبا�س كامل مقتب�صًا يف اأفالمه ، اإل قليال ، لذا كان يكتب » ق�صة خا�صة به ، تدور اأغلبها يف اأجواء �صعبية ، حول احلاملني بتحقيق مكانة يف 

عامل الفن وكان اأبطاله املخل�صون هم عبدالعزيز حممود ، وكارم حممود ، و�صادية ، وحتية كاريوكا ، وكم امتالأت اأفالمه بثغرات فنية ، لكنه كان حالة 

خا�صة يف هذه ال�صينما .

وميكن اعتبار عبداحلي اأديب اأبرز من كتبوا اأفالمًا كوميدية يف ال�صتينات ، وقد كان ارتباطه بنيازي م�صطفى �صببًا يف اأن ينوع يف كتاباته ، فهو يكتب 

اأفالم حركة تارة )مليئة بالكثري من املواقف الكوميدية ( ، ويكتب اأفالمًا كوميدية تارة اأخرى ، وهناك عالمات يف هذه ال�صينما ، لكن قليلة هي الأفالم 

) ح�صب املن�صور يف قامو�س ال�صينمائيني امل�صريني ( التي كتبها مبفرده يف هذه ال�صنوات ، فقد كان هناك دائمًا �صخ�س ي�صرتك يف كتابة هذه الأفالم 

�صواء خمرجني اأو اأ�صخا�س اآخرين ، ففي عام 1964 مثاًل ، هناك خم�صة اأفالم �صارك فيها هي )مطلوب زوجة فورًا ( اإخراج حممود فريد و�صارك يف 

الكتابة حممد اأبو يو�صف ، ثم » لعبة احلب واجلواز » لنيازي م�صطفى ، الذي كتب حواره بهجت قمر ، و » اجلا�صو�س » لنيازي م�صطفى ، ق�صة بدر نوفل 
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، وحوار حممد اأبو يو�صف و�صيناريو عبداحلي اأديب ، و » العائلة الكرمية » وال�صيناريو لبد هنا عن ق�صة لبديع خريي ، وجنيب الريحاين ، واحلوار 

لبهجت قمر، وهو من اإخراج فطني عبدالوهاب ، الذي اأخرج اأي�صًا » اأنا وهو وهي » الذي كتب له ال�صيناريو واحلوار عبداحلي اأديب .

اإذن ، من هذا الفيلم يت�صح اأن فطني قد بحث لنف�صه عن كتاب جدد ، كما اأن اأغلب هذه الأفالم كان كوميديًا يف املقام الأول ، وقد كتب اأديب يف هذه 

الفرتة �صيناريوهات كوميدية متميزة ، كان اأغلبها مقتب�صًا ، اأو ماأخوذًا من م�صرحيات الريحاين ، ومنها » جناب ال�صفري« ، و » 30 يوم يف ال�صجن« ، و 

»�صغرية على احلب« وكلها من اإخراج نيازي م�صطفى عام 1966، ويف العام التايل قدم لنف�س املخرج » اأخطر رجل يف العامل » الذي يعترب واحدًا من اأهم 

الكال�صيكيات يف املغامرات الكوميدية ، وكتب ال�صيناريو لفيلم » العري�س الثاين » اإخراج ح�صن ال�صيفي ، وهو الفيلم الذي كتب له احلوار اأبو ال�صعود 

الأبياري .

وهناك قائمة �صخمة من الأفالم الكوميدية لعبد احلي اأديب ، منذ بداياته وحتى الآن ، منها يف ال�صبعينات » اأنت اللي قتلت بابايا« ، و » �صفاح الن�صاء« 

لنيازي م�صطفى عام 1970، حيث قام بهجت قمر بكتابة الق�صة واحلوار . و » مني يقدر على عزيزة » لأحمد فوؤاد عام 1957، و » ا�صتاكوزا« عام 1996 

لإينا�س الدغيدي. ولكن حلظات الكوميديا يف الثالثني عامًا املا�صية كانت قليلة .

اإذن ، ميكن اعتبار اأن ازدهار الكوميديا عند عبداحلي اأديب كانت يف ال�صتينات، اأما بهجت قمر ، فهو بال �صك اأبرز من كتب الكوميديا يف ال�صبعينات ، وهي 

كوميديا باهتة ، قيا�صًا اإىل ما �صبقها من كوميديا ، وبدت الأفالم هام�صية، اأقل قيمة ، ومنها » ال�صياطني والكورة » ملحمود فريد عام 1973، و » �صياطني 

اإىل الأبد«ملحمود فريد عام 1974، و » اأهاًل يا كابنت » ملحمد عبدالعزيز عام 1978.

وقد اختلف الأمر يف الثمانينات ، فلي�س هناك كاتب بارز يف هذه املرحلة ، واإذا كانت الكوميديا قد اعتمدت على جنومية عادل اإمام فاإن املمثل مل يكن 

وفيًا لل�صينما الهزلية ، وقد نوع من اأ�صماء املخرجني ، وكتاب ال�صيناريو الذين عملوا معه، فالكاتب ماهر اإبراهيم الذي كتب فيلم » رجب فوق �صفيح 

�صاخن » عام 1979. مل يكتب من جديد لنف�س املمثل ، و�صمري عبدالعظيم كتب اأفالمًا كوميدية ناجحة يف هذه الفرتة ، اعتمدت على املواقف ، والفار�س 

، وال�صخرية منها » �صعبان حتت ال�صفر » و » رم�صان فوق الربكان » و » املت�صول » .

لكن هذه املرحلة ما لبثت اأن توقفت يف م�صرية عادل اإمام الذي عمل مع وحيد حامد يف اأفالم جمعت بني الكوميديا وال�صراع الجتماعي ، حيث امتزج 

ال�صحك يف هذه الأفالم باأجواء العنف ، واملطاردات البولي�صية، مثلما حدث يف فيلم » الهلفوت » فبقدر ما �صحك املتفرج على ال�صاب الذي يقوم بحمل 

الأ�صياء اخلفيفة عن النا�س ، بقدر ما �صي�صدم يف هذا الكم من الدمار والعنف يف نهاية الأحداث ، وقد كتب وحيد حامد لعادل اإمام اأفالمًا �صيا�صية يف 

املقام الأول ، اعتمدت على �صحك ذي �صكل خا�س مثل » اللعب مع الكبار » عام 1991 ، و« الإرهاب والكباب » عام1992،   و » طيور الظالم » عام 1995 

، ثم » النوم يف الع�صل » عام 1996 .

ومل يظهر يف �صينما الت�صعينات كاتب �صيناريو له قوة اإبداع وغزارة من �صبقوا يف م�صمار الكوميديا ، وكانت اأفالم العنف واملغامرات غالبة على كافة 

الألوان الأخرى ، وبدت الكوميديا كاأن اأمرها قد هان متامًا ، ولكن الأمر تغري ابتداء من عام 1996، عقب النجاح املذهل لفيلم » اإ�صماعيلية رايح جاي » 
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، ومن جديد بدا كاتب ال�صيناريو الهزيل عملة نادرة يف ال�صينما امل�صرية، فهو الذي ي�صنع ال�صحكات ويدر املاليني ، وكان اأحمد البيه واحدًا من هوؤلء 

الذين �صي�صنعون اأفالمًا ت�صحك النا�س ، وقدم يف عام 1999 فيلمه » ول يف النية اأبقى فلبينية » ودخل يف جمال املناف�صة مدحت العدل الذي كتب » 

�صعيدي يف اجلامعة الأمريكية » عام 1998 ، و » همام يف اأم�صرتدام » عام 1999، واأحمد عبداهلل ، ثم �صامح �صر اخلتم الذي ابتدع �صخ�صيات مثل » بوحة 

» ، و » عوكل » وغريها . وهي اأفالم غريت من �صكل الكوميديا ، تعتمد يف املقام الأول على » الأيفيه » واأي�صًا الأغنيات ذات املفردات الغريبة،وبدت ال�صينما 

كاأنها تنتظر �صنوات اأخرى . تزدهر فيها الكوميديا ، ولكن اإىل حد ما .. ولي�س بنف�س ال�صورة التي عرفناها اإبان ازدهار الكوميديا املو�صيقية .

ال�صينما ولل�صحك معًا يف  النا�س يخرجون من بيوتهم لروؤية الأفالم يف  اأن جناحها �صوف يجعل  الوا�صح  ، ولكن من  ولعل هذه الأفالم جتلب املاليني 

القاعات . ورمبا �صتتولد �صنوات ازدهار .





الفصل الثاني

سيرتي ... على لساني
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مبراجعة احلوارات التي اأجريت مع اأبو ال�صعود الأبياري ، يف ال�صحف واملجالت ، املختلفة ، طوال حياته ، واملقالت التي كتبها عن نف�صه،ميكن ا�صتخال�س 

ق�صة حياته بقلمه ، اأو على ل�صانه ، دون اإ�صافة اأي رتو�س ، فال �صك اأن الأبياري كان حالة خا�صة ، لي�س فقط فيما كان يكتب ، ولكن اأي�صًا يف ردوده على 

اأ�صئلة املحاورين يف خمتلف و�صائل الإعالم املكتوبة .

و�صوف نرجع هنا اإىل �صرية حياة الأبياري ، كما رواها عن نف�صه ، مع اإ�صافة �صيء عابر حول ميالده يف مدينة القاهرة عام1911. وقد خل�س الأبياري 

هذه الرحلة يف حديث ن�صر يف جملة » القوات امل�صلحة » يف 16 دي�صمرب عام 1964 حتت عنوان منجم الذهب : الفنان الذي كتب 500 رواية . حيث 

يقول فيها :

» كانت ت�صدر يف م�صر جملة ا�صمها » جملة الأولد » .. وذات يوم .. فوجئت املجلة بطفل جريء يقتحم اأبوابها ويطلب مقابلة �صاحب املجلة لأمر مهم 

.. وحاول بع�س  املحررين معرفة هذا الأمر .. ولكن الطفل اأ�صر على اأنه خا�س ب�صاحب املجلة .. واأنه من اأجل هذا يطلب مقابلة �صاحب املجلة .. 

واأعجب اأحد املحررين ب�صجاعة الطفل.. وبلهجته التي كان يتحدث بها .. فغاب قلياًل .. ثم عاد ليخرب الطفل اأن �صاحب املجلة يف انتظاره .. وقال 

�صاحب املجلة للطفل .. ما هو الأمر املهم الذي جئت من اأجله ؟ وقال الطفل .. اإنني بالأم�س فقط .. كتبت اأول زجل يف حياتي.. واأمتنى من املجلة اأن 

تن�صر هذا الزجل ..واألقى �صاحب املجلة نظرة فاح�صة على الطفل .. ثم قال له .. واأين الزجل ؟ واأخرج الطفل من جيبه ورقة ثم اأعطاها ل�صاحب 

املجلة .. وقراأ الرجل الزجل .. واأعجب مبعناه .. ولكنه كان ل ي�صتطيع احلكم عليه من ناحية » الوزن » فا�صتدعى اإليه زجاًل معروفًا كان يعمل حمررًا 

باملجلة يف ذلك الوقت .. وطلب معرفة راأيه يف الزجل... وقراأ املحرر الزجل .. ثم قال .. عظيم ومن الذي كتبه ؟ وقال الطفل..اأنا .. وقال املحرر .. 

اأمل ي�صاعد اأحد يف كتابته ؟ وقال الطفل .. ل .. واأنا م�صتعد اأن اأكتب الآن زجاًل تختار اأنت مو�صوعه ، بهذه اللهجة كان الطفل يتكلم .. وبهذه الثقة 

بالنف�س ... وقال �صاحب املجلة .. هل اأنت مواظب على قراءة املجلة ؟ وقال الطفل .. طبعًا .. وقال �صاحب املجلة .. طيب .. اأكتب الآن زجاًل عن » 

جملة الأولد«.. و�صرح الطفل قلياًل .. ثم نطق باأول فقرة وردت على خاطره .. بتعليمنا احلرية .. وتعليمنا الوطنية .. يا جملة الأولد يا قوية.. 

وقال املحرر الزجال ... موهبة مبكرة .. وقال �صاحب املجلة �صين�صر زجلك يف العدد القادم .. ثم كتب يف مفكرته ا�صم الطفل وعمره وعنوانه وا�صم 

املدر�صة ، التي يتعلم بها .. ثم اأخرج من درج مكتبه » باكو �صيكولته » واأعطاه هدية للطفل ».

ثم ظهرت جملة الأولد .. واأخذ الطفل يقلب �صفحاتها ب�صرعة حتى و�صل اإىل زجله من�صورًا بها ومذياًل با�صمه ..واهتزت الأر�س حتت قدميه .. 

وارتفعت راأ�صه اإىل ال�صماء .. ثم اأخرج كل ما يف جيبه وا�صرتى به اأعدادًا من املجلة .. واأ�صرع اإىل البيت ليخرب والده بالنباأ ال�صعيد .. وا�صتمع الوالد 

للنباأ ال�صعيد .. ثم ت�صلل اإىل » دولب املالب�س » واأخرج منه » ع�صاية خرزان » .. وانهال بها على ابنه وهو يهذي : اأتاريك خايب يف املدر�صة .. عايز 
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ت�صتغل زجال .. واهلل عال .. عل�صان يقولوا اإن ابن فالن طلع من بتوع رمز.. وا�صتمر الوالد 

ب�صرب ابنه وهو يهذي بهذا الكالم .. حتى اأغمى على البن من �صدة ال�صرب .. واأغمى 

على الأب من �صدة ا ل�صرب والغ�صب معًا .. ومنذ ذلك اليوم .. مل يفكر البن يف الذهاب 

مرة ثانية اإىل جملة الأولد.. ولكنها املوهبة ..واملوهبة التي كانت حتتل كل عقله ..وكل 

كيانه ... اإنه حقيقة امتنع عن ن�صر اأزجاله .. ولكنه يف الوقت نف�صه كان يكتب الزجل .. 

ويحتفظ به لنف�صه ..

الوقت  ذلك  يف  قيمة  لها  وكان   .. البتدائية  ال�صهادة  يف   البن  وينجح   .. الأيام  ومتر 

...وين�صى الوالد حكاية الزجل .. وحكاية » رمز » وي�صمح لبنه بالذهاب اإىل ال�صينما..

وي�صاهد البن اأول فيلم يف حياته ، وكان من اأفالم �صاريل �صابلن ..وي�صحك البن من كل 

قلبه .. وبعد اأ�صبوع .. �صاهد فيلمًا من اأفالم الدراما .. ويغادر ال�صينما بعد ن�صف �صاعة 

من بداية الفيلم .. اإنه يحب ال�صحك ... ول يحب احلزن يف اأية �صورة من �صوره ..

وجتري الأيام .. وينجح البن يف �صهادة الكفاءة .. واأثناء الإجازة ال�صنوية تقطن بجوارهم عائلة اإيطالية .. كان عائلها يعمل رئي�صًا لالأورك�صرتا 

يف فرقة جنيب الريحاين .. وتتوطد العالقة بني العائلتني .. عائلة البن .. وعائلة الرجل الإيطايل .. ويتقدم الرجل الإيطايل اإىل عائلة البن 

يدعوه مل�صاهدة اإحدى م�صرحيات الريحاين .. وتعتذر العائلة امل�صرية عن الذهاب ..وتنيب عنها البن امل�صاهدة امل�صرحية ..

ويدخل البن اأول م�صرح يف حياته.. ولأول وهلة يوؤخذ بروعة املكان .. ويح�س برهبة م�صوبة بال�صرور، لوجوده يف مثل هذا املكان.. وكان يجل�س يف 

اأول �صف . وخلف رئي�س الأورك�صرتا مبا�صرة .. ومن وقت لآخر .. يلتفت رئي�س الأورك�صرتا وراءه .. ويتبادل الثنان البت�صامات .. ثم ترفع ال�صتار 

.. ويظهر جنيب الريحاين يف دور » ك�صك�س » وي�صحك النا�س ، وميوت البن من ال�صحك .. ويعي�س اأ�صعد ثالث �صاعات ق�صاها يف حياته ، ثم تنتهي 

الرواية.. ويعود اإىل البيت .. ويحاول النوم .. ولكنه ي�صرح يف الأفق البعيد .. اإنه يحلم ويتمنى ..

ومن الوا�صح اأن الأبياري كان يت�صم بكم من الن�صاط ، والعطاء . مل يت�صم به كاتب اآخر يف كل تاريخ ال�صينما امل�صرية ، وقد انعك�س يف حوار عابر ن�صرته 

جملة » النجوم » حتت عنوان » �صي�صة عجمي مع اأبو ال�صعود الأبياري » يف 21 �صبتمرب 1945 ، اأي اأن الكاتب كان يف تلك الفرتة يف عامه الرابع والثالثني 

، كما كان يف بداية كتاباته ال�صينمائية ، وي�صاأله املحرر :

ـ ما هي اأول رواية األفتها ؟

ـ رواية ا�صمها » اأوعى تتكلم » مثلتها فرقة بديعة عام 1933 ، واأقول لك احلق اأنها كان رواية بايخة جدًا .

ـ تق�صد اأنها بايخة يف نظرك الآن ؟
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ـ بل اأق�صد اأنها كانت بايخة فعاًل اأيامها، و�صهد بذلك اجلمهور . ولعل هذا هو الدافع واحلافز يل 

علي اأن اأبذل ق�صارى جهدي لأنتج رواية ، بل روايات اأخرى ت�صرفني وجتعلني اأح�صل عن جدارة 

وا�صتحقاق على لقب موؤلف م�صرحي .

ـ ملاذا اخت�صيت فرقة » بديعة » بنتاجك الروائي ؟

ـ لأنها كانت املجال الوحيد اأمامي حينذاك .. ثم اأنني نحوت نحوًا جديدًا يف التاأليف ال�صتعرا�صي 

واأوجدت حركة حملية لهذا اللون من الروايات ، ول اأكون مغرورًا اإذا �صرحت لك باأنني �صاهمت 

م�صاهمة كبرية يف نه�صة التاأليف امل�صرحي وقدمت للم�صرح امل�صرية ثروة من الروايات الفكاهية.

ـ كم رواية األفت للم�صرح ؟

ـ و�صعت حوايل ثالثمائة رواية بني الثالثة ف�صول ، والف�صل الواحد ، مبا فيها من اأغاين .. هذا 

عدا ع�صرات الرق�صات واملنولوجات .

ـ كم رواية األفت لل�صينما ؟

ـ و�صعت حتى الآن ع�صر روايات بحوارها . ومعظم اأغانيها . كما قمت بكتابة حوار اأربعة اأفالم .. هذا غري ا�صرتاكي ببع�س الأغاين يف �صبعة اأفالم 

اأخرى .

ولعل هذا احلوار يعك�س حالة الغزارة والتدفق ال�صديد للكاتب ، فهو يعرتف اأنه يف حوايل اأثنى ع�صر عامًا قد األف كل هذا العدد من امل�صرحيات ، والأفالم 

. اأي بواقع خم�صة وع�صرين م�صرحية يف العام ، مبا يعني م�صرحيتان يف كل �صهر بالإ�صافة اإىل الأغنيات والأفالم .

وعن هذه املرحلة من حياة الكاتب ، ن�صرت جملة » الكواكب » يف عددها 270 ال�صادر يف 2 اأكتوبر عام 1956 حتت عنوان » طاقية الإخفاء �صبب �صهرتي 

» وفيها يتحدث عن حياته مع بداية ال�صينما قائاًل :

» وكانت طاقية الإخفاء حادثًا �صعيدًا يف عمري ، وبعدها مبا�صرة قفز ا�صمي باخلط العري�س فوق اأكرث اإعالنات الأفالم .. اإن الفرتة من عمري التي 

و�صعت فيها هذه الق�صة فرتة حرجة.. فهل تريد اأن تعرف ما حدث يل فيها ؟ » .

كان هذا خالل �صني احلرب ..

كنت اأعمل موؤلفًا لفرقة بديعة م�صابني ، وكنت قد متكنت متامًا من تاأليف الفكاهة ذات الف�صل الواحد ، ثم ارتقيت اإىل تاأليف امل�صرحية ذات الثالثة 

ف�صول ، ثم قامت احلرب و�صار » الفتح » ـ فتح زجاجات ال�صمبانيا والبريةـ اأهم من الفن ، فانكم�صت الف�صول الثالثة اإىل ف�صل واحد .. ويل يل كل الويل 

اإذا امتد هذا الف�صل خم�س دقائق اأكرث من موعده ..اإذ ذاك جتل�س بديعة على مقعدها ال�صهري وهي ت�صد من ال�صي�صة العجمي اأنفا�صًا فنية ، وتهز رجلها 

يف ع�صبية ، وهي تزغر للم�صرح ومن عليه وت�صبني وتلعنني بكل لغة من لغات الأر�س !
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وملا تقدمت الأ�صهر واحلرب ت�صتد ، وجنود احللفاء ل يجدون متنف�صًا لهم اإل يف ليايل القاهرة .. 

و�صالة بديعة ملكة ال�صالت يف ذلك الع�صر والأوان ، ملا حدث هذا وكرث الزبائن وتكاكاأوا على 

بابها األغت التمثيل نهائيًا .. و�صرت يف الطريق العام بني ع�صية و�صحاها !

اأما اأهلي فقد كنت قطعت كل ما بيني وبينهم على اإثر ما قاله اأبي من اأنني اأعا�صر » الأرت�صت » ، 

وكانت كلمة الأرت�صت يف ذلك احلني �صبة ، وراأيت اأن من الهزمية اأن اأعود اإىل البيت وا�صتجدي 

احلنان ..

بل اأكرث من هذا كنت خاطبًا لبنت احلالل التي اختارها قلبي .. كنت خاطبًا لأنني كنت اأعتقد 

اأن طريق امل�صتقبل قد بداأ يت�صح اأمامي ، واأن التاأليف مهنة جتلب الذهب .. ولهذا كانت �صدمتي 

بالبطالة م�صاعفة .. جم�صمة!

وكنت األتقي باملرحوم ب�صارة واكيم بكازينو اأوبرا ، وكان قد بداأ ي�صبح قا�صمًا م�صرتكًا اأعظم يف كل 

الأفالم امل�صرية، وكان ب�صارة يعرفني جيدًا ، ويعرف اإمكانياتي يف التاأليف ، ولهذا اأ�صار علي باأن اأوؤلف لل�صينما .. فاإن امل�صتقبل لها .. واأن امل�صارح لن تقوم لها 

قائمة طاملا هناك حرب ..

وقلت لب�صارة واكيم :ـ اإنني منحو�س يف ال�صينما .. لقد طرقت بابها من قبل فوجدت  الباب مو�صدًا ، فقد قال يل اأحد الأ�صدقاء اأنه �صديق ل�صخ�صية 

كبرية تهيمن على كل �صيء يف ا�صتديو م�صر ، واأعطاين �صديقي هذا بطاقة تو�صية ل�صديقه الكبري يف �صتديو م�صر .

وكان عندي ق�صة و�صعتها لل�صينما ، فطويتها يف ظرف اأنيق ، وق�صدت مكتب الرجل الكبري ، وقابلني الرجل وهو يتحدث ب�صرعة األف كلمة يف الدقيقة 

لأفهم من ذلك اأنه يف عجلة واأنه ل وقت عنده لأمثايل ، وقبل اأن اأف�س الظرف لأريه الق�صة اختطف  الظرف من يدي وهو يقول يل : » �صيب يل اأنت 

ا لظرف واأنا حاقراها على مهلي » . وعدت اإىل البيت واأنا اأحلم بالباب اجلديد الذي فتح يل ، وبالرزق ا لوفري الذي �صيتدفق منه ، ويف ال�صباح كنت 

اأرتدي ثيابي لأزور ال�صديق الذي اأو�صى بي عند الرجل الكبري يف �صتديو م�صر ، ولكنني قابلت عند الباب �صاعي الربيد قد اأقبل يقدم يل الظرف الأنيق 

الذي فيه ق�صتي .

وكان معها اعتذار رقيق باأنها ل ت�صلح لل�صينما .

واأ�صتطيع اأن اأق�صم باهلل ، و�صمريي يف راحة عظمى ، اأن رجل ا�صتديو م�صر الكبري مل يقراأ الق�صة.

وهنا قال يل ب�صارة واكيم :

ـ يا �صيدي م�س كل ا لنا�س زي بع�صها، جرب حظك تاين ، تعال بكره معايا واأنا اأعرفك على �صت كوي�صة خال�س بتتعاون مع كل واحد عنده كفاءة ..

ـ مني يا ترى .
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ـ ال�صيدة اآ�صيا .. واأنا اأف�صل اأنك جتيب ق�صة على طول ، عل�صان نبقى نا�س عمليني .

» وافقت ب�صارة واكيم ، وكيف ل اأوافقه واأنا  اأتلم�س �صبياًل للرزق باأي ثمن ، وكيف ل اأوافقه وقد 

م�صى علي اأكرث من خم�صة ع�صر يومًا اأبحث فيها عن عمل فال اأجد ، وقد م�صت نف�س املدة ومل اأر 

خطيبتي مرة واحدة لأنني كنت يف حرج من حايل » .

و�صهرت ليلتها اأبحث عن فكرة .. وقد ا�صتوحيت الفكرة من حايل ، اأنا رجل فقري .. ماذا » لو كنت 

غني » .. وقفز لذهني عنوان » لو كنت غني » وت�صبث بي .. ويف اأقل من �صاعة وجدت الق�صة ؟

ماذا يفعل الفقري اإذا ا�صبح غنيًا .. هكذا فجاأة .

 ، التي كتبتها  الق�صة  املوعد ب�صاعة كاملة لأبي�س حوادث  الكازينو قبل  اإىل  ال�صباح ذهبت  ويف 

واأقبل ب�صارة واكيم ها�صًا با�صًا على عادته ، ووجدين اأ�صع ال�صطر الأخري يف الق�صة فقال :

ـ نهارك ق�صطة.. خري اإن �صاء ا هلل .

وقابلت ال�صيدة اآ�صيا فقراأت الق�صة واأنا اأمامها ، وطافت اأكرث من ابت�صامة على �صفتيها ، وحتولت البت�صامات اإىل �صحكات يف اأكرث من مو�صع .. وقالت 

بعد فرغت من القراءة:

ـ موافقون .. ق�صة حلوة .

وكتبت يل ال�صيدة اآ�صيا �صيكًا بخم�صني جنيًه ، واأخذته لأد�صه يف جيبي واأنا اأكاد اأطري من الفرحة .

وكنت اأذهب اإىل ال�صتديو كل يوم لأرى كيف يخرجون ق�صتي ، ويف هذه الأثناء طلب مني ب�صارة واكيم ق�صة اأخرى يقوم هو ببطولتها، فكتبت له ق�صة 

» اأما جنان » التي مثل فيها دوره الدرامي امل�صهور.. و�صمعت عني املرحومة عزيزة اأمري.. وكانت عزيزة فنانة اأ�صيلة ، تتدخل يف كل نواحي الإنتاج 

ال�صينمائي عن خربة ودراية ودرا�صة ، وقد كانت تتدخل يف التاأليف اأي�صًا لأنها كانت وا�صعة الأفق ، كثرية الإطالع ، وجمعتني بها جل�صة فقالت يل : 

اأنا عندي فكرة لك .. وعاوزاك تكتبها يل ، وروت يل عزيزة اأمري فكرة » طاقية الإخفاء » .. ماذا ميكن اأن تفعل طاقية الإخفاء بالنا�س .. وما هي 

فوائدها وما هي اأ�صرارها اإذا انتقلت من رجل ا خلري اإىل ال�صرير .

واأخذت مطلع الفكرة ون�صجت عليها ق�صة فيلم طاقية الإخفاء .

وجنحت طاقية الإخفاء جناحًا ل مثيل له ، وو�صعت بعدها ق�صة » ح�صن وح�صن » ، و » �صت البيت » ، و » معل�س يا زهر » ، و » اليتيمتني » ، و » الزوجة 

ال�صابعة » .. األفت لأكرث املنتجني يف م�صر ، لأنور وجدي وماري كويني وفريد الأطر�س واآ�صيا وغريهم ..

وكانت طاقية الإخفاء �صاحبة ف�صل كبري علّي لأنها يف نظري الق�صة التي فتحت اأمامي الباب على م�صراعيه .

وهي ا لق�صة التي من مالها تزوجت .. واأكملت ن�صفي احللو ..
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وحول هذه الفرتة اأي�صًا ، كتبت جملة اآخر �صاعة ) 29 نوفمرب 1950 ( اأنه يف �صنة 1946 كان عبدالوهاب ينتج فيلم » احلب الأول«  فاأر�صل اإىل اأبو 

ال�صعود الأبياري يطلب اإليه كتابة اأغنية تلقيها رجاء عبده يف حانة حقرية مبنطقة الأزبكية لتق�صي فيها ال�صهرة .. ويف هذا اجلو الغريب .. الزبائن 

�صكارى.. والبيانو ذو املنفاخ يوؤدي الأحلان اجلميلة اأ�صلوب رديء .. املطرب يف واد .. واأفراد الفرقة يف واد ، وامل�صتمعون يف واد ثالث . ومل يكن يف اأحلانه 

�صوى رجل واحد. جل�س بعيدًا ي�صتمع اإىل الأغنية  اأو اللوحة الثمينة التي و�صعت يف برواز رخي�س . وهذه الأغنية التي خرجت من حانة حقرية يف 

مدينة الوحل .. اإىل ال�صوارع والبيوت ، والق�صور ، هي نف�صها اأغنية » البو�صطجية ا�صتكوا من كرت مرا�صيلي ».

فاحتفظ اأبو ال�صعود الأبياري باملطلع .. وكتب باقي الأغنية من جديد..واعرت�س عبدالوهاب على لفظ » البو�صطجية »وطلب تغيريه بلفظ اآخر فيه 

مو�صيقى.. وح�صر عبداحلميد عبداحلق با�صا هذه املناق�صة ، ولكنه مل يتفق مع عبدالوهاب يف الراأي ، وقال اأن غرابة اللفظ هي التي �صتلفت اإليها  الأنظار 

.. واقتنع عبدالوهاب وحلن اللفظ الغريب .. وغنتها رجاء عبده .. وغناها جميع النا�س .. واأ�صبحت » البو�صطجية » الن�صيد القومي للم�صريني .

وهذه الأغنية ا�صرتاها منه عبدالوهاب بع�صرة جنيهات ؟ على اأن اأول اأغنية اأو مونولج كتبه اأبو ال�صعود الأبياري ا�صرتاه منه �صيد �صليمان بثالثني 

قر�صًا ، وهذا املونولج هو » ُبريه من ال�صتات » .

» واآخر اأغنية » : » ما قايل وقلت له » لفريد الأطر�س ، باعها لإحدى �صركات ال�صطوانات بثالثني جنيهًا » .

واأول م�صرحية كتبها اأبو ال�صعود الأبياري ا�صرتك معه يف تاأليفها اأنور وجدي.. وكان عنوانها » اأوعى تتكلم » وقد باعها الثنان لبديعة م�صابني بجنيهني 

فقط ، وقد �صقطت هذه امل�صرحية �صقوطًا �صنيعًا ، فلم متثلها فرقة بديعة �صوى  ليلة واحدة .  واختفى املوؤلفان من �صارع عماد الدين حوايل �صهر .

اأما الآن .. فهو يتقا�صى عن الق�صة واحلوار �صتمائة جنيه .

واأبو ال�صعود الأبياري عمره الآن 38 �صنة متزوج وله اأربعة اأولد .. وهو اأول موؤلف اأغان ي�صرتي �صيارة اأنيقة ..

وعماًل باأهمية اإلقاء ال�صوء على �صرية حياة الأبياري من خالل ما كتبه ،نرجع اإىل ما ذكره يف مقال اآخر من اأ�صلوبه يف احلياة ، وهو مقال من�صور يف 

جملة الكواكب )28 مايو 1956( .

اأجمل الق�ص�س التي و�صعتها هي التي كان للواقع فيها ن�صيب .. والق�صة التي ل ميكن اأن اأن�صاها هي تلك التي ا�صتوحيتها من لب�س كاد يجعلني يف عداد 

تذكر حما�صنهم .

اأزمة امل�صاكن على اأ�صدها ، والقاهرة تختنق ب�صاكنيها ، والوافدون عليها يحتلون كل جديد يف مبانيها بحيث ل  حدث هذا منذ ع�صرة اأعوام ، كانت 

ي�صتطيع قدامى ال�صكان احل�صول على �صقة اإل بعد مزايدة جتعل اأ�صحاب البيوت اأ�صحاب �صعادة .

و�صاقت بنا ال�صقة التي ن�صكن فيها ،وكان البيت الذي تقع فيه �صقتنا هذه كاأنه عجوز مت�صاب دهن بطالء اأبي�س من اخلارج ، ولكن الطالء مل ي�صتطع اأن 

يخفي    » جتاعيد » البيت التي تهدده بالنهيار ، وقررت اأن اأبحث عن �صقة ، وهي عملية �صاقة ا�صتغرقت مني ثالثة اأيام بال طائل ، ثم وجدتا هذا » 

الطائل » عندما و�صلت اإىل العبا�صية ووجدت عمارة عليها الالفتة احلبيبة » �صقة لالإيجار » .
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واندفعت اإىل البواب فابت�صم يف وجهي ابت�صامة من يريد اأن ياأخذ » ال�صم�صرة » اأوًل ، وقال اأن من ح�صن حظي اأن �صاحب البيت ي�صكن يف الطابق الأخري 

من العمارة ، واإنني اأ�صتطيع اأن اأ�صعد اإليه على الفور .

وطرقت الباب فربزت يل فتاة �صبيحة الوجه ، رائعة القد ، حلوة التقاطيع ، �صاألتها :

ـ ال�صيد .. موجود ؟

فاأجابت يف حياء :

ـ اأيوه اأتف�صل .

تف�صلت يف حجرة �صالون وا�صعة ، وجل�صت اأنتظر مقدم ال�صيد �صاحب البيت ، ونظرت للحوائط ففوجئت عليها �صورًا تثري  ال�صحك.. رجل له �صارب 

تقف عليه مملكة الطيور ، و�صيدة ذات وزن ميالأ حجرة، و�صاب ت�صع من عينيه نظرات    » ع�صماوية » ن�صبة اإىل ع�صماوي اجلالد املعروف .

وبعد   .. ال�صورة  يف  راأيت  عما  ت�صاعف  حجمه  لأن   ، مري�س  وهو  له  اأخذت  �صورته  اأن  قدرت  �صريعة  وبنظرة   .. الرجل  ودخل   ، فجاأة  الباب  وفتح 

ال�صالمات والطيبات قلت له :« ممكن اأ�صوفها » .

ف�صحك وقال :«اأهو اأنتم كده داميًا يا �صبان اليوم .. كل حاجة عاوزينها ب�صرعة«..

ـ اأ�صل كل اللي �صافوها قالوا يل عنها اإنها كوي�صة ..وكفاية اإنها من و�صك .

ـ ربنا ي�صرتك يا بني ويهنيك بيها .

وفتح الباب مرة ثانية ودخلت الزوجة ورحبت بي ترحيبًا خيل اإيل معه اأنني �صاآخذ ال�صقة جمانًا ، وقالت وهي ت�صري لزوجها :

ـ اأ�صل املعلم �صكر يف ح�صرتك قوي .. واليوم يوم املنى يا بني .

ـ اهلل يحفظك يا �صت هامن ب�س اأنا زي ما قلت للمعلم م�صتعجل .

ـ اإمنا لزم ن�صرب ال�صربات . احنا يف دي اليوم .

وران علينا ال�صمت حلظات ، ثم ا�صتاأنفت ال�صيدة :

ـ ودي �صغرية يا بني ، لكن حلو حمندقة. وحاتريحك خال�س .. اأهي دي اللي بيقولوا عليها كوي�صة ورخي�صة وبنت نا�س .

ـ واهلل يا �صت هامن كفاية اإين حاتعامل مع نا�س طيبني زيكم .

ـ ل يا بني . اأنت تقدر ت�صاأل كمان : ا�صاأل على عيلة املعلم ، وعلى عيلتي . اأ�صل وف�صل وح�صب ون�صب .

وفجاأة ، فتح الباب للمرة الثالثة ودخلت الفتاة اجلميلة التي فتحت يل  الباب ، وكانت قد ا�صتبدلت ثيابها ، وطاف ب�صفتيها طائف من اأحمر ال�صفاه 

، وقد ن�صرت جدائل �صعرها فجعلت منها �صيئًا جمياًل ين�صدل على كتفيها ، وكانت حتمل بني يديها �صينية عليها ثالثة اأكواب �صربات ، ومل اأ�صتطع اأن 

اأحملق فيها ، واإمنا حانت مني التفاته اإىل اأبيها فوجدته فاغرًا فاه بالفرحة والبت�صام ، اأما اأمها فقد غمرت ال�صعادة وجهها ، وتقدمت مني الفتاة 

وقالت واأهدابها تختلج » تف�صل ».
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ـ ت�صلم اأيدك .. نقدم لك ال�صربات واأنت عرو�صة .

و�صحك الأب ، و�صحكت الأم وقال ب�صوت واحد :

ـ كوي�صة خال�س .. دمك �صربات .

واحت�صيت كوب ال�صربات يف دقيقة ، ثم نظرت ل�صاعتي وقلت للرجل : » افتكر دلوقت اأقدر اأ�صوفها » .

فقال يل :ـ طبعًا يا بني تقدر ت�صوفها .. احنا ما خبنا�س حاجةعنك .

فقمت من مقعدي واأنا اأقول :

ـ هيه يف اأنهي دور ؟

ف�صاح الرجل يف ده�صة :

ـ اإيه هيه اللي يف اأنهي دور .. ما هي قدامك اأهيه ؟

قال هذا ، واأ�صار للفتاة وقد زحف على وجهه غ�صب مفاجيء ارع�س �صاربيه .

وو�صعت زوجته يديها يف خا�صرتها ثم قالت بغ�صب :

ـ اأنت جاي ت�صوف اإيه يا ادلعدي .

ـ ال�صقة يا �صت هامن .

ـ �صقة يف عينك يا قليل احليا .. يا حرامي العراي�س .

وكنت اأرجتف واأنا اأحتدث ، فقد اأدركت اأن اللب�س الذي حدث قد يغتفر عند اأنا�س يفهمون الأمور ،اأما هوؤلء .. اأما املعلم وحرمه فال ميكن اأن يغفرا يل .

قلت موجهًا حديثي للرجل .. متفاديًا نظرات ال�صيدة :

ـ واهلل يا معلم البواب قال يل اأن عندكم �صقة فا�صية ، فطلعت اأ�صوفها .

ـ طيب ما قلت�س كده ليه من الأول .

وازداد الغ�صب على وجه الرجل ، وكانت كل ثانية متر يت�صبب العرق من جبيني ، اأما الفتاة فقد ان�صحبت من احلجرة باكية مولولة ، وحلقتها اأمها وهي 

تقول :ـ معله�س يا بنتي .. ك�صر بخاطرك ربنا يك�صر رقبته .

اأما املعلم فقد هز البكاء اأقطار نف�صه ، و�صاح بدعوى اإ�صدار احلكم .

ـ طيب اأنا حافرجك يا حتة اأفندي .

وخرج من احلجرة كالعا�صفة ، واأيقنت اأنه �صيعود ب�صاطور » يو�صبني به » ، اأو بهراوة يهوي بها على راأ�صي ، ومتلكني الذعر ، وجرت يف ذهني فكرة 

جهنمية ، اأن اأغادر البيت .

وكان باب حجرة ال�صالون موؤديًا لل�صلم مبا�صرة ، ، ففتحت الباب يف ثوان ، وقفزت الدرجات �صفًا �صفا . وو�صلت اإىل البواب الذي كان يبت�صم يف بالهه 
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وهو يقول :ـ اإن �صاء اهلل تكون عجبتك يا بيه .

ومل اأجبه بال اأو نعم ، واإمنا مرقت اإىل اخلارج لأ�صتقل اأول تاك�صي ي�صادفني .

كانت ق�صة جميلة رغم كل �صيء ، وهي التي ا�صتوحيت منها ق�صة فيلم »عقبال البكاري » الذي اأعتربه واحدًا من اأجنح الأفالم التي األفتها يف حياتي . 

وح�صب ما اأورد الكاتب ثروت فهمي يف مقاله عن الأبياري يف جملة » اآخر �صاعة » عقب رحيله يف 17 مار�س 1968، فاإن اأبو ال�صعود الأبياري قد ح�صل 

على دبلوم مدر�صة الفنون وال�صنايع ، ولي�صت لدينا مراجع اأخرى حول هذه املعلومة ، اإل اأن ح�صن اإمام عمر ، كتب حتت عنوان ذكريات يف جريدة الوفد 

)23 مار�س 1992( اإنه بعد رحيل جنيب الريحاين فكر اأبو ال�صعود الأبياري يف تكوين فرقة م�صرحية فكاهية وعر�س الفكرة على �صديقه اإ�صماعيل 

ي�س فرحب بها ، وكونا فرقة اإ�صماعيل ي�س التي بداأت عرو�صها عام 1954 ، بعد اأن حول �صينما ميامي اإىل م�صرح ميامي ، وا�صتمرت الفرقة حوايل ع�صر 

�صنوات ، قدمت خاللها �صت و�صتني م�صرحية من تاأليف اأبو ال�صعود الأبياري وبطولة اإ�صماعيل ي�س .

ومن اجلدير بالذكر اأن هذا امل�صرح قد ازدهر لأكرث من ع�صر �صنوات ، وقد تكلم الأبياري عن هذه التجربة يف اآخر حوار �صحفي اأجراه معه ثروت فهمي 

قائاًل :ـ عندما اأ�ص�صنا فرقة اإ�صماعيل ي�س ، كان لبد اأن نفكر يف العوامل ا لتي جتذب اجلمهور اإىل م�صرحنا ، ووجدنا اأن اأح�صن و�صيلة هي ا�صتخدام 

اأ�صهر جنوم ال�صينما وامل�صرح يف الفرقة ، وبالفعل عمل معنا ح�صن فايق ، والق�صري ، واملليجي ، و�صكري �صرحان ، وعبدالوارث ع�صر . و�صيد بدير ، ونور 

الدمردا�س ، وتوفيق الدقن ، وعديل كا�صب ، وحتية كاريوكا ، و�صناء جميل ، وزينات �صدقي ، وفردو�س حممد ، وعقيلة راتب ، ولول �صدقي ، وزهرة 

العال ، وغريهن وغريهم وغريهن وكثريات .

وبلغت ميزانية ال�صنة الأوىل اأربعني األف جنيه ، وغطينا م�صاريف املرتبات والإعانات ، اأما م�صاريف التاأ�صي�س فقد متت تغطيتها بعد ذلك ، وقفزنا 

مبرتبات املمثلني قفزة وا�صعة جدًا ، وو�صعنا ن�صب اأعيننا اإحياء امل�صرح الكوميدي بعد وفاة املرحوم جنيب الريحاين ، وا�صتطعنا اأن جنلب للم�صرح 

جمهورًا غريبًا عليه ، وح�صلنا اأول �صنة على اإعانة 900 جنيه ، ويف ال�صنة الثانية ح�صلنا على 500 جنيه ، وبعد ذلك توقفت هذه الإعانة ، مع اأنها مل 

تكن �صوى مبلغ رمزي ، ولكننا تاأثرنا عندما احتكر التليفزيون املمثلني ، وتاأثرنا اأكرث من ال�صرائب ، �صريبة مهن حرة توؤخذ من الفنان ، �صريبة مهن 

جتارية ، �صريبة اإيراد عام ، �صريبة مالهي 40% من الإيراد العام ، وبعد ذلك �صمان املرتبات حتى �صهور الإجازة . كل هذا كيف نغطيه .

وقد اأ�صار الأبياري يف هذا احلديث الأخري اأي�صًا اأن �صبب قلة ن�صاطه ال�صينمائي هو اأن القطاع العام ي�صرف على الإنتاج ، وردد �صارخًا » يف الوقت الذي 

ن�صمع فيه �صرخات بعدم وجود كتاب �صيناريو ، ل اأدعي للعمل واجلميع يعرفون مدى كفايتي وجناح ما قمت به من اأعمال » .

وعلى ل�صان ثروت فهمي اأي�صًا قال اأن اأبو ال�صعود الأبياري كان ميلك فيلال يقيم بها يف الدقي ، ولكنه باعها قبل وفاته وانتقل اإىل �صقة اأخرى يف الزمالك 

اإيجارها ال�صهري خم�صة وع�صرون جنيهًا .. ومل يعد لأ�صرة اأبو ال�صعود بعد وفاته اأي مورد .

ولكن الأمر تغري بالطبع ، فهاهم ثالثة من اأبناء الكاتب يتجهون اإىل امل�صرح، وال�صينما ، كتابة واإنتاجًا وهم ي�صري وجمدي واأحمد الأبياري .



الفصل الثالث

آلية الضحك .. 
      بين المسرح والسينما
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لي�صت هناك فروق وا�صحة بني اآليات ال�صحك يف ال�صينما وامل�صرح ، خا�صة يف م�صر .

ويف القرن الع�صرين ، اعتمد امل�صرح ال�صاحك على اأنواع هزلية لقت قبوًل لدى النا�س ، مما دفع اإىل الزيادة التم�صك بها وانت�صارها ، واعتمد هذا 

امل�صرح يف  املقام الأول ، على الن�صو�س العاملية ال�صعبية ، واأي�صًا على بع�س الن�صو�س املعروفة التي كتبها اأ�صاطني امل�صرح الكوميدي مثل موليري ، وبوما 

ر�صيه ، ومار�صيل ماريفو ، وغريهم .

املواقف  من  اأكرث   ، املنطوقة  الكلمة  اأو  العبارة  عن  ال�صادر  والإ�صحاك  اللفظية  النكتة  هو   ، م�صر  يف  امل�صرحية  الكوميديا  عليه  اعتمدت  ما  واأغلب 

الكوميدية ، كما امتزجت كوميديا الهزل ، والفار�س بالنكات والقف�صات ، ف�صنعت مزيجًا لي�س له مثيل يف العامل ، وقد تطلب هذا وجود كاتب بارع يف 

�صناعة هذه الأجواء وكتابة مثل هذه التعليقات ، كما تطلب الأمر اأي�صًا توفر ممثل مليء باحليوية ، وخفة الظل ، قادر على اإ�صحاك النا�س طوال 

اأنهم جاءوا كي  اأجل ال�صحك لبع�س الوقت ، ومل ل ي�صحكون طوال ال�صاعات الثالث طاملًا  ، فامل�صاهدون مل ياأتوا اإىل امل�صرحية من  �صاعات العر�س 

ي�صحكوا . 

وقد بدت الكوميديا �صديدة الق�صوة ، فالنا�س اإذا مل ت�صحك ، كان ذلك نذير ف�صل للن�س ،  وعلى الكاتب واملخرج اأن يبحثا معًا عن تعديل �صريع له ، لكن 

يف اأغلب الأحيان ، يجب البحث عن ن�س جديد ل يكون �صيئ ال�صمعة مثلما حدث للن�س القدمي .

ورحلة الكوميديا مع امل�صرح مل تتغري ، وظلت دومًا حتاول اأن جتد جنومها من املوؤلفني وممثلي الهزل ، وعندما ظهرت ال�صينما ، خا�صة الناطقة ، انتقل 

�صناع امل�صرح برمتهم اإىل ال�صينما يجربون هذا الفن اجلديد ، ويف ع�صر الأفالم ال�صامتة ، كانت التجارب قليلة للغاية ، ولكن ما اإن نطقت ال�صينما ، 

حتى اأ�صرع امل�صرحيون اإىل ال�صينما ي�صورن م�صرحياتهم الناجحة لتخرج اإىل النا�س يف ال�صالت ، وكانت عيونهم على هذا الفن ، باعتباره م�صرح م�صور 

، ونقلوا اأمرا�س م�صرحياتهم ، وعواملها اإىل الأفالم ..

 ، ، لكن امل�صرية ا�صتمرت و�صاروا ينقلون امل�صرحات بنجومها اإىل ال�صا�صة  وقد �صدم البع�س يف جتاربه ال�صينمائية الأوىل ، خا�صة جنيب الريحاين 

واأ�صبح اأغلب كتاب الكوميديا ال�صينمائية هم نف�س الذين يكتبونها للم�صرح ، ويف العقود الأوىل من ع�صر ال�صينما ، كان اأ�صاطني الكتابة الكوميدية يف 

كل من امل�صرح وال�صينما هم نف�س الأ�صخا�س مثل بديع خريي واأبو ال�صعود الأبياري ، لكن الأمر تغري ب�صكل وا�صح يف �صنوات لحقة ، من خالل اأ�صماء 

من طراز علي الزرقاين ، وعبداحلي اأديب ، حيث مل تكن لهم عالمات يف امل�صرح ميكن الوقوف عندها ، وح�صب ما لدينا من معرفة ، فاإن عبداحلي اأديب 
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مل يكتب للم�صرح ، واإن كان كتب العديد من امل�صل�صالت الكوميدية للتليفزيون ، لكن الكتاب 

الذين جاءوا فيما بعد مار�صوا ال�صينما وامل�صرح معًا ، ومنهم في�صل ندا .

ونحن نتوقف على عجالة عند هذه النقطة من اأجل الوقوف عند اأول �صمة من ال�صمات 

الذي  امل�صرح، فاملكان  اآلية  ، فح�صب  املكان  ، وهي وحدة  ال�صينما وامل�صرح  التي جتمع بني 

تدور فيه الأحداث هو ديكور �صيق ، ميثل يف العامل مكان حمدود ، �صقة ، م�صكن ، اأو مدر�صة 

، لأن  اآخر م�صابه  اأو مكان   ، املكان  ، ولن تخرج الأحداث عن مثل هذا  يف بع�س الأحيان 

الديكور هو حائط وهمي ، مزرك�س مطلوب منها اأن يعطى للمتفرج الإح�صا�س باأن الأبطال 

يعي�صون يف م�صكن ، مثاًل ، ومن خلف هذا الديكور توجد غرف اأخرى ، ياأتي منها الأ�صخا�س 

رغم اأن املتفرج .. يعرف متامًا اأن وراء هذا الإطار من الديكور ل يوجد �صوى كوالي�س ، لكن 

ملاذا ل ي�صدق خياله الكاذب ، حتى ميكنه معاي�صة احلدث .

وطوال عمر امل�صرح ، مهمًا كانت التقنيات ، فاإنه ياأخذ املتفرجني من ال�صالت كي ي�صور لهم 

اأماكن حقيقية ، ويف بع�س امل�صرحيات ، متت ال�صتعانة بال�صينما ،لكن كل هذه التجارب مل 

تكن ناجحة ، وبدا ، بالن�صبة للم�صرح الكوميدي اأن النا�س جاءت كي ت�صحك على املواقف 

والنكات ، واأنها ترددها بعد اخلروج من ال�صالت و�صار من غري املهم اأن ي�صدقوا اأن هناك جدرانًا ، اأو كوالي�س ،  املهم هو اأن هناك م�صببًا لل�صحك .

هذه ال�صمة انتقلت اإىل ال�صينما بكل حذافريها ، وخرجت الأفالم عن اإطارها يف اأ�صيق احلدود ، خا�صة يف م�صر ، وبدا اأن الكوميديا عملية منزلية ، 

تتم .. داخل الديكورات ، اأكرث من حدوثها يف الت�صوير اخلارجي ولعل املتفرجني يف العامل ، قد اأ�صابتهم الده�صة من هذا ال�صحك اجلارف الذي ا�صتبد 

بهم وهم ي�صاهدون وقائع الفيلم الأمريكي » اإنه عامل جمنون جمنون جمنون » ل�صتانلي كرامر 1963 ، الذي دارت اأحداثه كلها خارج ال�صتديو ، يف 

الطرق اجلبلية وال�صوارع وحمطات البنزين ، ومل يكن هناك من امل�صاهد الداخلية الهزلية اإل القليل مثل م�صهد الرجل الذي وجد نف�صه حمبو�صًا يف 

اأحد خمازن �صوبر ماركت ، ف�صار عليه اأن يخرج منه من اأجل اللحاق بالكنز ، ومل يكن اأمامه ، وهو ال�صخ�س ال�صخم ، �صوى حتطيم كل جدران املكان ، 

مبا لديه من اأدوات .

ويف ال�صينما امل�صرية ، بدا مدى الإطار ال�صيق الذي حب�صت فيه الأفالم الكوميدية نف�صها ، خا�صة يف الن�صو�س املقتب�صة عن م�صرحيات ، ولو توقفنا عند 

اأفالم اإ�صماعيل ي�س كمثال ، ف�صوف نرى اأن اأفالمًا من طراز ، » فاطمة وماريكا ورا�صيل« ، و » املليونري« وغريهما ، قد حب�صت يف اإطار الديكور ال�صيق ، اأما 

اأفالمه التي اأتيح فيها الت�صوير اخلارجي ب�صكل وا�صع ، فقد تغري الأمر كثريًا ، مثل �صل�صلة اأفالم اإ�صماعيل ي�س التي �صورت يف وحدات القوات امل�صلحة .
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وميكن اأن نتوقف عند فيلم » فاطمة وماريكا ورا�صيل » كنموذج ، فامل�صرحية املاأخوذ عنها 

اأجل مقابلة  اإليه �صيد وخادمه من  ، ذهب  ، تدور يف منزل ريفي  ليو مار�صيه  الفيلم  هذا 

العرو�س املختارة ، وهناك حتدث املقالب التي يدبرها الأ�صخا�س لبع�صهم البع�س والذين 

لن يخرجوا اأبدًا من هذا املكان .

 ، اأن و�صل ال�صديقان ) حممد فوزي  ، فما  وقد التزم الفيلم العربي متامًا بهذه الأجواء 

، كاأنه ديكور م�صرحي، ودارت كل  واإ�صماعيل ي�س ( اإىل املنزل الريفي ، حتى حب�صا فيه 

الأحداث هناك ، اأي اأن املكان هنا ظل اأ�صبه بديكور امل�صرح ، مع بع�س الت�صاع ، فالكامريا 

ميكنها اأن تنتقل بني الغرف ، ورمبا اإىل ال�صرفات ، واحلديقة لكنها اأبدًا ل تخرج منه .

ول�صك اأن �صيق املكان يعطي للن�س فر�صة اأن يكون حيويًا اأكرث ، كاأن يلجاأ الأبطال اإىل 

احلركة املبالغ فيها ، وهو اأمر مطلوب يف امل�صرح لكنه غري مطلوب باملرة يف ال�صينما حتى 

واإن كانت هزلية ، كما يتطلب هذا اأي�صًا اللجوء اإىل ال�صحك اللفظي ب�صدة ، فقد يتوقف 

املمثل عن دوره ، ثم يقوم باإلقاء نكتة اأو اأكرث بعيدة متامًا عن الن�س .

اأبطالها يف نف�س املكان ، والأجواء ، وميكن الوقوف عند فيلم اآخر معروف  وهذه الظاهرة ، وقفت دومًا يف تطوير الكوميديا يف م�صر، والتي حب�صت 

كتبه اأبو ال�صعود الأبياري ، ومقتب�س عن م�صرحية با�صم » اخلالة الأمريكية »وهو » �صكر هامن« لل�صيد بدير عام 1960 ، فهذه امل�صرحية التي قدمت 

يف الع�صرينات والثالثينات على امل�صرح امل�صري ، تدور يف نف�س البيت الذي يحاول فيه اثنان من الأ�صدقاء دعوة فتاتيهما اإىل الع�صاء ،  ولأن ذلك �صد 

العرف ، باعتبارهما غري متزوجني ، فلم ل يقوم اأحد الأ�صدقاء ، املمثلني الثانويني ، بارتداء مالب�س اخلالة الأمريكية ، وطاملا اأن يف املنزل �صيدة وقورة، 

ف�صوف تاأتي احلبيبتان ، ولن ينتاب الأب اأي �صكوك باأن هناك �صيئًا �صد العرف .

ويف الفيلم امل�صري ، مل تخرج الأحداث كلها عن ال�صقة ، ورمبا ال�صقة املجاورة ، ويف اأطر �صيقة للغاية قام اأبطال الفيلم بالذهاب اإىل نزهة يف منطقة 

الهرم، لكن كافة املقالب والأحداث وامل�صادمات ومطارحات احلب حتدث يف �صقة واحدة ، ول�صك اأن �صقة ال�صينما كانت اأكرث ات�صاعًا ، بها �صلم يوؤدي 

اإىل الدور الثاين ولكن م�صاهد امل�صرح لن ميكنه اأبدًا معرفة اأو م�صاهدة ما يدور يف هذا الدور العلوي .

اإذن .. فقد غلبت وحدة املكان على روح الكوميديا ال�صينمائية املاأخوذة عن امل�صرح ، وكان اخلروج عن هذا املكان اأمرًا �صعبًا للغاية ، ومن الأفالم التي 

كتبها الأبياري وبدت فيه هذه ال�صمة وا�صحة هناك » تعاىل �صلم » املاأخوذ عن م�صرحية فرن�صية ، تدور يف اأغلب اأحداثها يف هذه الكافيرتيا ، ويف 

الفيلم امل�صري ا لذي اأخرجه حلمي رفلة. وقد لحظ ذلك ناقد جملة ال�صتديو يف عدد �صبتمرب عام1951 ، حيث قال يف متابعات ق�صرية حتت عنوان 

» اأفالم ال�صهر« ، لي�صت ق�صة هذا الفيلم غريبة عن اجلمهور امل�صري ، فهي م�صرحية فرن�صية �صبق اأن اقتب�صتها فرقة الريحاين وقدمتها با�صم » ح�صن 
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ومرق�س وكوهني » ومع ذلك فقد كان الفيلم من اأح�صن اأفالم الأ�صتاذ فريد الأطر�س . اإذ امتاز ال�صيناريو باحلبكة واحلركة ال�صريعة واحلوار الر�صيق 

والفكاهة املمتعة . ولول بع�س احلوادث التي ُح�صرت يف اجلزء الأخري من الفيلم ، والتي تدور حول ع�صابة » فريد �صوقي »وحماولتها لالنتقام من 

البطل بطريقة �صاذجة ل مربر لها .. لكان الفيلم من اأبرع الأفالم الكوميدية امل�صرية.

اإذن ..فحني يخرج الن�س عن الإطار امل�صرحي امل�صنوع ، فاإن العمل �صرعان ما يتمزق ، وتبدو الأحداث امل�صافة كاأنها خارجة عن الن�س ، ما مل تكن عبئًا 

عليه .

اأما ال�صمة الثانية التي جتمع بني امل�صرح وال�صينما الكوميدية يف نف�س املو�صوع، فهي الكلمة ، اأو فلنقل القف�صة، اأو النكتة ، وما اإىل ذلك من مفردات ميكن 

اإ�صافتها ، فماذا عن اأ�صخا�س مو�صوعني يف اإطار مكاين حمدود �صوى اأن تكون الو�صيلة الأوىل لل�صحك هي اللفظ ال�صاخر ، ويف ال�صينما ، قد ل يكون من 

املحبب كثريًا اأن تتوقف الأحداث ، كي يلقى �صخ�صًا بنكتة اأو بتعليق على نط » ا�صمعنى » وهو تقليد م�صرحي هزيل يف املقام الأول ، لذا فاإن هذا يجب 

اأن يحدث يف اأ�صيق احلدود ، وقد يختار له الكاتب اأجواء تنا�صبه ، مثل جمموعة من ال�صكارى يف بار ، لغتهم يف التخاطب هي لغة » ا�صمعنى » وقد بدا 

هذا وا�صحًا يف فيلم » عفريت عم عبده » الذي كتب له الأبياري احلوار عام 1953 ، فهناك م�صهد يذهب فيه » ف�صتق » اإىل بار العتبة من اأجل البحث 

عن �صخ�س �صكري قام  بالحتيال على اإحدى ع�صيقاته ، واأخذ منها م�صاغها ، وما اأن يدخل ف�صتق البار ، حتى يجد نف�صه داخاًل يف » قافية » مع ال�صكارى 

الآخرين ، دون اأن يكون بني اأي منهم والآخر عالقة ما ، املهم اأن يتبادلوا القف�صات ، من طراز » يركبوا لبقك عربية يبقى منبه » و » ت�صوف بتاع الكباب 

تركن » و« ي�صموك يف البيت عزيزة زمبلك » وعقب اإلقاء كل » اأفية » منها ، فاإن املوجودين يف البار ينفجرون �صحكًا ، ول�صك اأن املتفرج يف �صالة ال�صينما 

ي�صحك بنف�س القوة التاأثريية .

وقد جاء هذا املرياث من امل�صرح ، لي�س فقط بالن�صبة للكاتب ، ولكن اأي�صًا لأن اإ�صماعيل ي�س قد ا�صتهر باأداء مثل هذه النمر يف ال�صالت ، وبرع فيها 

�صينمائيًا . وقد اعتمد الأبياري يف الكثري من ن�صو�صه املكتوبة لل�صينما والقريبة من امل�صرحيات التي األفها ، اأو اقتب�صها على مثل هذه » الأيفهات » 

بدرجة اأو باأخرى ، ولعل هذا هو �صر التجاذب الذي دام طوياًل بني اإ�صماعيل ي�س والأبياري ، فاأحدهما يكتب هذه الإفيهات مبهارة والثاين لديه قدرة 

هائلة على التلفظ بها ، وقد اختلفت الأمور بالن�صبة للمثلني الذين عملوا مع الأبياري ومنهم عبداملنعم اإبراهيم ، حيث مل يكن املمثل اجلديد اآنذاك 

يعتمد على ال�صحك اللفظي ، بقدر اأداءه . وتعبريات وجهه . ولذا فاإن الفيلم الأول الذي جمعهما مل ينجح ، وهو » اأيامي ال�صعيدة » وكان قد �صبق للمثل 

اأن عمل يف دور �صغري ، لكنه بارد يف » اأنت حبيبي » عام 1957 .وكان حركات املمثل التلقائية هي ال�صبب الأول لل�صحك ولي�س اللفظ الذي ينطق به ، مثل 

قيام       » زاهر » وهذا هو ا�صمه يف الفيلم ، بن�صح يا�صمينة بالتعامل ا؟لأمثل مع زوجها ، ومثل حماولت » زاهر » التن�صل من كون » نانا » هي زوجته .

اأنه عمل ب�صكل مكثف بامل�صرح ، لكنه مل يعمل باإلقاء  اأخرى مثل »�صكر هان » ومع ممثل من طراز فوؤاد املهند�س ، رغم  اأن هذا قد تكرر يف اأفالم  كما 

املونوجلات ، وكل ما فعله هو اأن ج�صد ن�صو�صًا مكتوبة جيدًا يف برنامج » �صاعة لقلبك » .

اأي اأننا رغم وجود نف�س الكاتب ، فاإن » الأيفيه » كان موجودًا ب�صكل مكثف يف اأفالمه اإ�صماعيل ي�س عن تلك املكتوبة لالآخرين ، حتى يف نف�س ال�صنوات 
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مع فريد الأطر�س ، وحممد فوزي ، وزينات �صدقي ، وعبدال�صالم النابل�صي ، واأغلب الظن اأن 

املمثل كان ي�صيف اأثناء التمثيل ما يراه منا�صبًا من » ايفهات » خا�صة املتعلقة بال�صخرية 

من » بقة » ، وهزة » �صفاتريه » من فيلم لآخر ، بدت يف اأ�صد حالتها يف فيلم » عفريت عم 

عبده » .

، واإ�صماعيل ي�س جاءت يف  ال�صعود الأبياري  اأبو  التواأمة الفنية بني  اأن  ، فنحن نرى  لذا 

زمنها ومكانها ، ومن الوا�صح اأن كل منهما كان ميد �صديقه بطاقة غريبة ،�صواء يف امل�صرح 

 ، اإذن  اأي�صًا معًا يف نف�س احلقبة الزمنية ..  ، واأنها لهذا ا�صتمرا معًا ، وتوقفا  اأو ال�صينما 

فلي�س غريبًا مثاًل اأن يرجع حمرر جملة » �صباح اخلري » يف 11 يوليو عام 1957 يف حتقيقه 

حول النكتة امل�صرية يف املقام الأول اإىل كل من اإ�صماعيل والأبياري حيث يقول » النكتة 

بها،  تتميز  التي  نكاتها  بلد  فلكل  املو�صيقى  من  خا�صًا  نوعًا  بلد  لكل  اأن  وكما   ، كاملو�صيقى 

ونحن يف م�صر نتميز باأن نكاتنا من األذع نكات العامل . ولك نكتة ق�صة قائمة بذاتها ».

ول ميكن اأن ننكر اأن النكتة امل�صرية قد نبهت اإىل نقائ�س كثرية يف جمتمعنا ودارت واأدت 

اإىل نتائج اإيجابية حا�صمة .

وتاأليف النكتة فن �صام .. لأنها كالق�صة لها قواعد وحبكة فنية .. ولن ي�صحك النا�س عليها اإل اإذا كانت مرتكزة على منطق .. وكان الريحاين ـ رحمه 

اهلل ـ �صاحب مدر�صة وذوق يف اختيار النكت .

اأما اإلقاء النكتة يف حد ذاتها فن قد يكون اأعمق من تاأليف ا لنكتة ..واأح�صن من يلقي النكتة يف م�صر الآن هو اإ�صماعيل ي�س .

وهذا اعرتاف من الكاتب اأن النكتة قد دخلت امل�صرح وال�صينما ، باأن يتوقف املمثل عن الدور الذي يوؤديه ، ثم يبداأ يف ترديد » مرة واحد » في�صحك 

النا�س ، وي�صتكمل املمثل ال�صل�صلة بنكات اأخرى ، ثم يعود اإىل الدور ، ومن املحتمل اأن يرجع مرة اأخرى اإىل التنكيت ، ولذا فاإن الأعمال ال�صينمائية 

الأوىل للريحاين مل تنجح �صينمائيًا ، اأما اإ�صماعيل ي�س فكان ميكنه اأن يفعل ذلك فوق خ�صبة امل�صرح ، لكنه حول النكات اإىل » اإيفيه » كما �صارت النكت 

مواقف درامية ، يف الكثري من الأفالم . لذا فاإنه يف نف�س التحقيق يعرتف اإ�صماعيل ي�س اأن النكتة فن اإذاعي اأكرث منه م�صرحي اأو �صينمائي ، قائاًل » اأنه 

جنح يف حتطيم تقاليد الإذاعة التي كانت متزمتة ل تذيع نكتًا .. ولكنه ا�صتطاع اأن يلقي بع�س النكت بني مونولوجاته ، ومن يومها اأ�صبحت عادة عنده 

، فيتوقف عن اإلقاء املونولوج ليلقي نكتة اأو نكتتني » .

اأما النقطة الثالثة التي تت�صابه بحدة بني امل�صرح وال�صينما ، فهي املفارقات يف املواقف ، واأي�صًا يف التفكري ، كاأن تعامل �صخ�صًا على اأنه �صخ�س اآخر 

، ومن هنا تاأتي املتاعب ، وـاأي�صًا ال�صحك ، ومن اأ�صهر هذه املواقف �صينمائيًا ، تلك التي �صاغها بديع خريي يف فيلم »  البنات » حيث يتعامل حمام مع 
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اخلدم باعتبارهم �صعادة البا�صا ، حتى اإذا دخل البا�صا عائدًا من احلديقة حاماًل �صلة الفاكهة ، واأدوات اجلنايني ، عامله على ما يراه ومن هنا تتولد 

املفارقة .

وي�صحك املتفرع يف املقام الأول يف هذه امل�صاهد على اأمور يعرفها ، فهو لو كان جاهاًل باأمر خدم البا�صا ، ل�صار اأمره مثل الأ�صتاذ حمام ، وقد حدث ذلك اأي�صًا 

يف فيلم » املليونري » حللمي رفله ، حيث يتعامل �صكان املنزل مع املنولوج�صت جميز باعتبار اأنه �صيد املنزل ، خا�صة زوجته التي تود اأن يقبلها ، واأن يذهب 

معها اإىل غرفتهما ، ثم اخلادمة التي �صيقع جميز يف حبها ، هو يعرف هويته ، واأي�صًا املتفرج، لكنها هي ل تعرف .

كما اأن هذا يحدث اأي�صًا يف فيلم » قلبي دليلي » حني يتعامل ال�صابط وحيد مع ليلى باعتبار اأنها من ن�صاء الع�صابة ، يتكلم معها بجفاء ، وتبدو كل كلمة 

يقولها ذات معنيني اأو اأكرث ، مما يدفع بالفتاة اأن تف�صر ما يقوله ح�صب املعنى الذي تريده لنف�صها ، باعتبار اأنها وقعت يف غرامه ، دون اأن تعرف نواياه 

، بل دون اأن تدري اأنه �صابط �صرطة باملرة .

وقد تكرر هذا كثريًا يف اأفالم كتبها اأبو ال�صعود الأبياري ، من ناحية املفارقة اخلا�صة بالأ�صخا�س ومكانتهم ،ومنها » فاطمة وماريكا ورا�صيل » فاملتفرج 

يعرف من هو ال�صيد ، ومن هي ال�صيدة ، ومن هما يرددونه من عبارات ، وما يعي�صونه من مواقف ، كما حدث اأي�صًا يف » �صكر هامن » حيث يتعامل الأب 

والفتاتان ، واأي�صًا والد نبيل مع » �صكر » على اأنه �صيدة . وهنا يوجد اأ�صخا�س اآخرون يعرفون احلقيقة مثلنا كمتفرجني ، لكن هذه املعرفة جتعلهم اأداة 

طيعة للهزل ، مثل قيام �صكر بتقبيل الفتاتني ب�صكل يرونه مثريًا ،  واختالئه بهما يف غرفة مما ، يدفعهما اإىل التل�ص�س عليه من ثقب مفتاح الباب .

والنوع الثاين من املفارقة يتمثل يف املواقف ، والأحداث ، كاأن يدخل �صخ�س اإىل مكان ويت�صرف ب�صكل تلقائي ، دون اأن يعرف اأن الأمور تغريت ، وتبدو 

املفارقات من هذا الطراز وا�صحة يف فيلم » الزوجة ال�صابعة » لإبراهيم عمارة ، فالفتاة �صميحة تذهب اإىل غرفتها ، من اأجل م�صاحلة اأختها �صعاد ، 

وتراها نائمة متلفحة، دون اأن تعرف اأن ال�صخ�س النائم هو وحيد الذي اأعجب بها قبل قليل ، واأنه قد جنح يف احل�صول على اجلناح الذي كان قبل قليل 

فقط موؤجرًا لوالد �صميحة و�صعاد، ويف هذا املطب امل�صحك ، تف�صف�س الفتاة ملن تت�صوره اأختها حتت احلا�صية بكل نقاط �صعفها واأنها تبحث عن الرجل 

الذي يفهمها ، ويحرتمها ، دون اأن تعرفاأنه �صيكون هذا ال�صخ�س ، ولذا فعندما ترفع الغطاء عمن تت�صوره اأختها ، فاإنها تفاجاأ وتكون املواجهة الهزلية 

، رغم اأننا كمتفرجني نتوقع متامًا هذا الأمر .

وهناك مفارقة اأخرى حدثت يف نهاية الفيلم ، خلت متامًا من احلوار ، فبدون اأن يدري اأحد من الطرفني املتزوجني ، فاإنهما قد نزل بنف�س اجلناح بفندق 

بالإ�صكندرية ، ونرى الزوج وحيد يقوم �صباحًا من اأجل اأن ميار�س ن�صاطه ال�صباحي املتمثل يف الدخول اإىل احلمام ، وممار�صة بع�س الريا�صة اخلفيفة 

.. وهو يقوم بفتح نافذة الغرفة ، ثم يدخل احلمام ، كي تخرج زوجته لتفاجاأ اأن النافذة مفتوحة فتقوم باإغالقها ، وتتجه اإىل احلمام الذي خرج منه 

الزوج قبل قليل ثم تتكرر مثل هذه املواقف .

�صحيح اأن نكتة واحدة يلقيها املمثل ، اأكرث اإ�صحاكًا من كل هذا امل�صهد الذي ا�صتغرق وقتًا ، لكن ل�صك اأن للمفارقات يف املواقف دورها يف اإ�صحاك النا�س 
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فلي�س من املمكن اأن يتحول الفيلم اإىل جمموعة من » الإيفيهات » كاأن النا�س جال�صة يف بار العتبة الذي ظهر يف فيلم » عفريت عم عبده » لريددوا 

التعليقات امل�صحكة على طريقة وا�صمعنى » .

واملفارقة الأخرية ، على �صبيل املثال ، هي م�صرحية ال�صكل والتنفيذ يف املقام الأول وت�صتخدم م�صرحيًا من اأجل التمهيد ملواقف اأخرى م�صحكة ، اأو 

هي تاأتي بعد �صوط عال من  الإ�صحاك ، وعلى املتفرج اأن ي�صرتيح من ال�صحك لبع�س الوقت . وغالبًا ما يعرف الكاتب املحرتف من طراز الأبياري متى 

ي�صتخدم اأيًا من و�صائله ومفرداته لإحداث تاأثريه املطلوب .. ولكن من املهم األ يكرر نف�صه من عمل لآخر ، لكن لي�س بيد الكاتب اأن يو�صع عامله ، لذا فهو 

يف اإطار �صيق مهمًا ات�صع املكان ال�صيق ، الذي متثله خ�صبة امل�صرح ، واأي�صًا الديكور ال�صينمائي يف البيوت ، ولعل هذا يف�صر ال�صبب يف ح�صر مو�صوعات 

الدراما امل�صحكة يف اأطر �صيقة قيا�صًا اإىل الأنواع الأخرى .



الفصل الرابــع

أبو السعود األبياري .. 
              سمات سينمائية
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لكل كاتب عامله اخلا�س ، الذي يت�صم به ، وتو�صم به اأعماله ، ويبدو هذا العامل وا�صحًا من خالل مفردات لغة الكاتب ، واأ�صخا�صه الذين يقدمهم من 

اإبداع اإىل اآخر ، قد يكون هذا العامل فقريًا ، عنيفًا ، مثل الأ�صخا�س ، وقد يكون وا�صعًا ، ميتد اإىل الأفق الرحب الوا�صع ، ومهمًا حاول الكاتب اأن ينوع 

من هذا العامل ، واأن يخرج من اأطره املحدودة ، فاإن الباحث لبد اأن يكت�صف نقاط تقارب بني كتاباته ، وتكرار وا�صح بني عوامله ، يبدو هذا يف روايات جنيب حمفوظ ، وحممد 

عبداحلليم عبداهلل ، واإح�صان عبدالقدو�س ، واأي�صًا يف روايات دو�صتويف�صكي ، وم�صرحيات ويليامز تني�صي ، وهو يتكرر حتى لدى اأ�صاتذة التجريب الذين 

خرجوا من اإطار التقليدية وعلى راأ�صهم يوجني اأو ن�صكوا ، واآلن روب جريبيه .

ول�صك اأن هذا العامل ي�صبح اأكرث تقاربًا ، وت�صابه فيه �صماته ، اإذا كان �صاحبه غزير الإنتاج مثل اأبو ال�صعود الأبياري . كما اأنه من ال�صهل على الباحث 

اأن يكت�صف ال�صمات العامة التي جتمع بني هذه الأعمال من خالل قراءة �صريعة ملا جاء يف هذه الأفالم .

و�صوف نحاول يف هذا الف�صل اإلقاء ا ل�صوء على هذه ال�صمات كن�صو�س مكتوبة ، مت متثيلها على ال�صا�صة ، دون اأن نتوقف عند اثنتني من هذه ال�صمات ، 

نفرد لهما م�صاحة اأخرى من البحث يف مكان اآخر ، األ وهما غزارة الإبداع عند الكاتب ، ثم القتبا�س من امل�صادر العاملية ، خا�صة امل�صرح ، واأي�صًا ظاهرة 

تكرار القتبا�س.. لكن �صوف نتوقف هنا على ظواهر و�صمات اأخرى عديدة ، اأهمها على الإطالق تكرار امل�صاهد ، واملواقف ، والعامل ، واأي�صًا ال�صلوك ، 

والأ�صخا�س .

وم�صاألة التكرار هذه اأمر وجوبي لدى �صناع الكوميديا ، باعتبار اأن اأ�صباب ال�صحك متقاربة ، حتى واإن كانت جديدة ، فالنا�س ل ت�صحك من املواقف 

القدمية ، اململة التي �صبق اأن اأ�صحكتهم ، ولكن من املهم اأن تتجدد هذه املواقف وتف�صيالتها .

وبالن�صبة لأبو ال�صعود الأبياري ، فاإن املواقف العامة قد تتكرر ، اأو تت�صابه ، من فيلم اإىل اآخر لكن ما ي�صحك هو التف�صيالت اجلديدة ، وهذه التف�صيالت 

، تبدو كثريًا يف احلوار ، واملواجهات اخلا�صة بني اأبطال الفيلم ، �صواء ال�صخ�صيات الرئي�صية ، اأو الثانوية ) الهام�صية ( .

وال�صمات العامة التي ميكن اأ ن نتوقف عندها يف هذا الف�صل ، تت�صح بكافة مظاهرها ، من خالل ا لتكرار من فيلم اإىل اآخر ، حيث ل ميكن اأن تكون هناك 

�صمة ميكن مالحظتها ب�صهولة ، دون اأن يتكرر وجودها من فيلم لآخر ، وب�صكل ميثل ظاهرة .

واأويل هذه ال�صمات هي ما يت�صف به املكان يف اأفالم عديدة كتبها اأبو ال�صعود الأبياري ، واملكان هو احلدود ال�صيقة ، نوعًا ما ، الذي يعي�س فيه اأبطال 

الفيلم ، يلتقون يف اإطاره ، يتحلبون ، ويتجابهون ، ويتناف�صون فيما بينهم ، هناك نوعًا من الأماكن يف هذه الأفالم ، والكثري من الأفالم ب�صكل عام يف 

ال�صينما امل�صرية، تتمثل يف مكان هام�صي ، ثانوي مير على احلدث ب�صفة عابرة ، وما اأكرث مثل هذه الأفالم ، ول ميكن اأن نقول اأن مكانًا هو الرئي�صي ، اأو 

هو الثانوي ، فقد يكون فندقًا هو املكان الرئي�صي يف فيلم مثل » اأنت حبيبي » وقد يكون مكانًا عابرًا يف حياة الأ�صخا�س مثلما حدث يف اجلزء الأول من 



35

اأفالم » الزوجة ال�صابعة » ، و » احلقوين باملاأذون » . وب�صكل عام ، فاإن الأماكن يف هذه الأفالم قد انح�صرت يف العموم بني منازل الأثرياء، الأقرب اإىل 

الق�صور ، اأو الفيالت ،وبني الفنادق ، اأي اأنها اأماكن اإقامة يف املقام الأول .

وهذه الأماكن ، كما نلحظ ، تت�صم بالفخامة والأبهة ، فامل�صاكن وا�صعة ، ل يقيم بها ، اأو ميلكها �صوى الأغنياء املي�صورين . وبالتايل ، فاإنها تعك�س الأحوال 

، فاإن  ، فاإنه يف عامل الأبياري  ، وب�صكل عام  ، واملواجهات  ، التوفيق بينهم  ، و�صراعاتهم  ، لأبطال هذه الق�ص�س ، طموحاتهم  ، والجتماعية  املادية 

املواجهات تت�صم باأجواء رائعة من الوردية ، ولي�صت فيها اأي �صدامات حادة ، خا�صة يف اأفالمه الكوميدية .

واإذا توقفنا عند البيوت ، فهي وا�صعة ، ت�صم الأ�صخا�س ، من �صادة ، وخدم ، وما اإليهم ، يتكون البيت من دورين يربطهما �صلم ، وي�صكن فيه عدد قليل من 

الأ�صخا�س ، زوج وامراأته فقط يف » املليونري » و�صاب غني واأخته ، واأمهما فقط يف » احلقوين باملاأذون » ، و�صاب واأبويه فقط يف » اأنت حبيبي » ، وامراأة عجوز 

، وابنها وزوجته ال�صابة يف » �صت البيت » واأي�صًا رجل وزوجته ، ومربيتهما يف      » دهب » واأي�صًا مطرب �صاب و�صديقه يف » عفريتة هامن » .

ولي�صت كل البيوت الفخمة تتكون من هذين الدورين ، يف اأفالم كتبها الأبياري، بل هناك �صقق وا�صعة للغاية ، يقيم فيها �صخ�س مبفرده ، مثل املطربة 

يف » عايزة واأجتوز« اأو املطرب ال�صاب �صمري وزوجته �صمرية يف » اآخر كدبة »، ومثل هذه البيوت ت�صلح لال�صتعرا�صات ال�صخمة ، اإذا ا�صتوجب الأمر ، 

وتنا�صبت اأجواء الكوميديا املو�صيقية التي ت�صود اأفالم الكاتب .

ويف هذه البيوت الفخمة ، دارت اأغلب حوادث الأفالم املذكورة وغريها، وانعك�صت �صبل حياة �صكان هذه البيوت يف م�صاكل وردية ، ناعمة ، مثل البن 

الذي عليه اأن يتزوج من ابنة عمدة كي يرثا مبلغًا كبريًا اأو�صى به اجلد يف » اأنت حبيبي » ومثل الغرية التي ت�صتبد بالرثي �صاحب الق�صر ، فيقوم بنف�صه 

باإطالق الر�صا�س على ع�صيق امراأته ، وهو يف احلقيقة اأخوها يف » املليونري« ، ويت�صح اأن ال�صاب مل ميت اأ�صا�صًا ، ومثل رغبة املطربة اأن تتزوج باأي �صكل 

من اأجل اأن حتتفظ مبكانتها الجتماعية اأمام اأهلها ال�صعايدة يف » عايزة اأجتوز » ، ومثل تدبري اأموال جديدة من اأجل املي�صر يف فيلم » دهب » ومثل 

احل�صول على ثروة العم الذي �صيو�صي لبن اأخيه اإذا تزوج من فتاة منا�صبة . ومثل اإر�صاء رغبة الأب الرثي يف » فاطمة وماريكا ورا�صيل » الذي يهدد 

بعدم منح رعايته لبنه لو مل يقرتن بابنة �صديقه �صاحب الأطيان .
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اأي اأن معاناة �صكان هذه البيوت وال�صعة ، تقت�صر يف احل�صول على املزيد من الأموال ال�صهلة ، وب�صكل �صرعي عن طريق مرياث تركة قريب ثري ، �صيزيد 

من وردية احلياة . و�صكان هذه البيوت لبد اأن تاأتيهم الرثوات ، واأن يعي�صوا حياة النعيم ، فينتقلوا من هذه امل�صاكن الفخمة اإىل الفنادق الكربى ، مثلما 

فعل اأبطال فيلم » اأنت حبيبي » حيث دارت اأحداث الن�صف الأول من الفيلم يف البيت الفخم ، والن�صف الثاين يف فندق » كتاركت » باأ�صوان .

وقد قيل عن تف�صري هذه الظاهرة اأن املتفرج الفقري ، ل يود اأن يرى بوؤ�صه ، و�صمكه ال�صيق يف الأفالم بل عليه اأن يرى عوامل اأخرى ، ل يجروؤ الدخول 

، واأنه ميكنه اأن يدخل اإىل هذا العامل ، وي�صبح واحدًا منهم ، مثلما حدث لعام  اأمام عينيه بيوت الأكابر ، من خالل الأفالم  بها يف الواقع ، فتت�صح 

التليفون يف » بنت الأكابر » ، وللمطرب جميز يف » املليونرية » واأي�صًا للمطرب املبتديء يف » عايزة اأجتوز » ، والفتاة الف�صارة يف » مالك�س حق » .

وعلى جانب اآخر ، فاإن هناك اأبطال اأفالم عا�صوا يف غرف فقرية بالغة احلقارة، مثل » وحيد األفون�صو » يف » دهب » ومثل اأبطال اأفالم » قطر الندى » و    

»  » ، الغرف �صيقة ن واأدوات احلياة بدائية والأ�صا�صيات غري متوفرة ، لكن هذا ل مينع اأن اأبطال هذه الأفالم �صيلجون اإىل عوامل الأغنياء ، واأماكنهم 

، و�صيمتلكون اأ�صرتهم من خالل الفهلوة ، والطموح ، وال�صطارة ، فوحيد األفون�صو يف » دهب » لن يلبث اأن ي�صري غنيًا ، وال�صاب الفقري �صيتزوج من �صعاد 

هامن، كي يكون حملاًل ، ويطلقها فيما بعد ، لكنه �صي�صبح �صاحب النزل يف اآخر م�صاهد الفيلم ، ويف » بنت الأكابر » فاإن عامل التليفون ، �صوف يتزوج من 

ابنة الأثرياء ، و�صيعرتف اجلد املتزمت بالزيجة ، ويطلب من حفيدته ، وزوجها اأن يعودا اإىل ق�صره الفخم ، اأما فيلم » قطر الندى » ، فاإن الزوجني 

هنا مل يعي�صا يف الق�صور الفخمة قط ، لكن طموحًا جمنونًا ا�صتبد باملغني ال�صاب ، ول�صق بنف�صه تهمة قتل زوجته ، من اأجل اأن ي�صبح م�صهورًا ، وال�صهرة 

بال�صرورة تعني ثروة ، وطبقة اجتماعية اأرفع مقامًا .

اإذن .. فال�صمة الثانية التي ميكن الوقوف عندها ، وتتكرر يف اأفالم الأبياري ، هي مكانة الرثوة لدى اأبطال ق�ص�س هذه الأفالم هناك يف الغالب فقراء ، 

واأغنياء ، قد يتزاوجون فيما بينهم ، وقد يتعاي�صون جنبًا اإىل جنب ، ول�صك اأن احلب �صيجمع بني اثنني من طبقتني خمتلفني متامًا ، كي يحدث الوئام 

يف النهاية فيما بينهما . وغالبًا ما يتالقى الأحباء ب�صبب الرثوة . كما اأن الأموال تلعب دورًا يف التقارب والتباعد بني احلبيبني ، و�صوف نتوقف عند 

م�صهد يف فيلم » اأنت حبيبي » ، تعرف فيه الراق�صة   » ناين » اأن رجاًل قد امتلك بئر برتول ، و�صار من الأغنياء ، وعلى التو فاإنها حتلم بنف�صها غارقة يف 

بحر من الأموال ، الكراهية وتتبدد م�صاعرها متامًا جتاه فريد ، وترمتي يف اأح�صان هذا الغني ، اأما الزوجان يف الفيلم ، فاإن الكراهية املتبادلة حتول 

دون زواجهما ، وهما يعقدان اتفاقًا اأقرب اإىل الهدنة ، حتى مير وقت ال�صماح الذي اأمامهما كي يرث كل منهما مائة األف جنيه .

اإذن .. فالرثوة هي التي جمعتهما ، وهي التي اأجربت كل منهما على اأن يتحمل �صخافات الطرف الآخر ، من اأجل نيل الن�صيب املكتوب له من املرياث .

ويف فيلم » تعاىل �صلم » فاإن املرياث الذي ياأتي لل�صاب يكون �صببًا يف تغيري م�صاعر جميع من حوله ، هو يف البداية ل يعرف باأمر الرثوة، ويتكاتف اأرباب 

العمل الذي يعم به من اأجل و�صع قيود حوله ، من خالل اإقناعه بتوقيع عقد امتالك له ل�صنوات طويلة ، اأما ابنة اأحد اأ�صحاب العمل فهي حتب �صخ�صًا 

اآخر ، مياثلها يف املكانة الجتماعية ، والرثوات ، حتى اإذا اكت�صفت حقيقة ثروة ال�صاب ، مالت اإليه ، وتقربت منه ، و�صارت له فيما بعد .

واأبطال هذه الأفالم لبد لهم اأن ينالوا ق�صطهم املنتظر من الرثوة ، واملكانة الجتماعية ، خا�صة الفقراء ، فاملمر�صة تتزوج ابن الأكابر يف فيلم » 
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�صت البيت » ووحيد األفون�صو �صي�صري ثريًا يف » دهب » وع�صفور �صي�صري غنيًا يف » عفريتة هان » 

، لكنه  ، واجلني  امل�صباح  اأتته عن طريق  التي  ، فيفقد كل ثروته  و�صيتمرد على و�صعه اجلديد 

لن يبقى اإىل الأبد فقريًا ، فقد تعلم من الدر�س القا�صي ، و�صتتحقق الرثوة هذه املرة عن طريق 

النجاح الفني .

الفقراء  بني  املرة  هذه  الق�ص�س  تتم  اأن  حذار  لكن   ، حب  ق�ص�س  هناك   ، الوا�صعة  البيوت  ويف 

والأغنياء ، فيجب على اخلدم اأن يتحابوا فيما بينهم ، واأي�صًا على الأ�صياد اأن يتبادلوا امل�صاعر 

فيما بينهم ، ففي » املليونري » ، اأحب جميز الطباخة باعتباره الفقري ، ولي�س املليونري ال�صيد ، وقد 

ت�صورت هذه الطباخة اأن �صيدها البالغ الق�صوة هو الذي اأحبها ، واأن احلب قد غري من طباعه لكن 

قانون الأثرياء يف ال�صينما لن ي�صمح يف بع�س الأحيان ، اأن يتحاب الأثرياء والفقراء ، اأو ال�صادة 

واخلدم ، ولبد اأن تعرف اخلادمة » الطباخة »هنا يف النهاية اأن من اأحبها وغنت من اأجله » اأنا ح 

اأروح ما تروح�س » لي�س اأبدًا �صيدها ، بل هو مونولوج�صت من نف�س طبقتها الجتماعية .

وتبدو هذه ال�صمة وا�صحة اأكرث يف » فاطمة وماريكا ورا�صيل » فاإن ال�صيد وخادمة يتبادلن الأماكن ، حيث على اخلادم اأن يتظاهر اأنه ال�صيد ، وعلى هذا 

الأخري اأن يلب�س مالب�س اخلادم ، من اأجل تنفري العرو�س غري املرغوب فيها ، كي ل تتم الزيجة ، وعلى اجلانب الآخر فاإن العرو�س ) ال�صيدة ( تتبادل 

املكانة مع اخلادمة ، ويلتقي الأربعة ، كل طرفني مت تبادل اأماكنهما ، وعلى الفور �صتدور ق�ص�س احلب ، و�صيحب اخلادم خادمة مثله ، وكل منهما يت�صور 

اأنه اأحب �صيدًا ، كما اأن كل من ال�صيد وال�صيدة يتحابان ، ويت�صور كل منهما اأن احلب ربطه ب�صخ�س اآخر يختلف عنه اجتماعيًا .

ويف النهاية تت�صح الأمور ، ونك�صف اأن القانون العادل لالأفالم جعل اخلادمة حتب رجاًل من طبقتها ، خادمًا مثلها ، واأن ال�صيد قد اأحب �صيدة مثله ، متاثله 

يف املكانة الجتماعية ، وبذلك فاإن اأي من الع�صاق الأربعة مل يخرج عن نامو�س املجتمع، ومل يتمرد على طبقته ..

وبالتايل ، فاإن ال�صينما التي اأعطتنا الإيحاء باأن احلب ل يعرف الفوارق الجتماعية ، واأن من حق الفقراء اأن يتزوجوا الأغنياء ، حتر�س اأن توؤكد 

يف اأفالم اأخرى اأن احلب يفرق جيدًا بني الطبقات الجتماعية ،  واأنه ل معاي�صة بني الفقراء والأغنياء ، ويجب على الفقراء اأن يتحابوا فيما بينهم ، 

مثلما ربط احلب بني عنرب وحمودة يف  » اإحلقوين باملاأذون » .

والأغنياء ل يودون اأبدًا اخلروج عن نامو�صهم بالزواج من الفقريات ويبدو هذا وا�صحًا يف العالقات التي تربط بني الأ�صخا�س يف » عايزة اأجتوز »، 

فال�صيد الغني   ) �صليمان جنيب ( ، وابن اأخيه ، يتناف�صان على حب املطربة وي�صعى كل منهما اأن ت�صري ع�صيقته ، لكن اأيًا منهما ل ير�صى اأن يتزوج بها 

، ويعر�س عليها اأن تظل له بال زواج : »  ل » اجلواز دي م�صاألة م�س واردة خال�س . ولي�س هذا فقط بالن�صبة للعم وابن اأخيه بل اأي�صًا باأ�صرة الأنفو�صي 

التي �صوف ينا�صبه ابن العم واأ�صرة الأنفو�صي هذه تهرب مع �صاب فقري ل حتبه ، فيما ي�صبه العار ، مما يعر�س الأب حلرج �صديد ، خا�صة اأن فريد يتنكر 
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يف هيئة العري�س املنتظر ، ويحاول اإف�صاد الزيجة ، باإيحاء من املطربة .

وبالفعل ، فاإن املطربة لن تتزوج اإل رجاًل من طبقتها ، فقري مثلما كانت قبل اأن ت�صبح مطربة . هو  ذلك املطرب املبتديء الذي التقطته الفتاة ، وانتقل 

من طبقة اإىل اأخرى من خالل طموحه ، وما اأتاحه له طريق الفن من رقي اجتماعي .

تلعب الأغنية دورًا بارزًا يف هذه الأفالم ، وهي اأغنية خفيفة ، كوميدية ، مليئة باملواقف امل�صحكة ، وال�صعيدة ، وقد برع الأبياري يف �صياغة هذا النوع 

من الأغنيات مع قلة قليلة من كتاب الأغنية اخلفيفة يف ال�صينما امل�صرية ، منهم فتحي قورة ، وهو اأقرب يف اأ�صلوبه ، ومفرداته ، من الأبياري ، ويف كل 

فيلم من الأفالم التي كتبها الأبياري هناك اأغنية ذات معان غريبة ، ولطيفة ، وبالغة اجلاذبية ، ويبدو طعم كل اأغنية يف هذه الأفالم من خالل ما 

يكتبه الأبياري ، ومنها اأغنية » اأنا ح اأروح » ، وا�صكت�س املجانني يف » املليونري » واأي�صًا » كان بدري عليك » يف        » فاطمة وماريكا ورا�صيل » ، وا�صتعرا�س 

الف�صول يف » بنات  حواء » ، و » ياما جوه الدولب مظاليم » يف » عايز اأجتوز » ، و » يا �صالم على حبي وحبك » يف     » اأنت اأحبيبي » ، و »  احلا�صا با�صا » 

يف قطر الندى ، و » ليه بختي مال » يف       » اإحلقوين باملاأذون » وغريها ..

وكما هو وا�صح ، فاإن كل اأغنية من هذه الأغنيات مرتبطة مبوقف ، اأو مواقف كوميدية بالغة الإ�صحاك ، تلت�صق جيدًا بالذاكرة ، ولو توقفنا عند 

اأغنية » يا ما جوه الدولب مظاليم » التي رددها فريد الأطر�س حتت تهديد ال�صالح فهل يت�صور �صخ�س اأن مطربًا عاطفيًا من طراز فريد الأطر�س 

يردد مثل هذه الكلمات ..

يا ما جوه الدولب مظاليم بيقا�صوا حالتهم جيم .

والأبياري هو الوحيد الذي يجعل من مثل هذه املواقف حالت غنائية ، فهناك العم يف اخلارج ، ي�صاأل عن ال�صوت الغريب الذي ي�صمعه ، فرتدد اخلادمة 

اأنه راديو اجلريان مفتوح ، ويف الداخل فاإن ابن الأخ ، ي�صهر ا ل�صالح يف وجه املطرب الذي اختباأ يف الدولب حتي ل يراه اأحد من الزائرين ، فيخرجه 

ال�صاب ،ويدفعه اإىل الغناء بهذا الأ�صلوب ..

ول يعد الأبياري جمرد موؤلف اأغاين لالأفالم ، بل هو يف املقام موؤلف اأغاين مواقف ، كثريًا ما ي�صرتك يف متثيلها واأدائها اأكرث من �صخ�س ، اأي اأنها دويتو 

، ويف بع�س الأحيان ا�صتعرا�صات ، وقد برع الأبياري يف �صياغة هذه الأغنيات خا�صة يف الأفالم التي يتوىل تاأليفها ، وكتابتها ب�صكل كامل ، اأي لي�صت 

التي يكتفي فقط بكتابة احلوار فيها . وكما�س بقت الإ�صارة ، فاإن هذه الأغنيات الثنائية اأو املتعددة ، هي الأكرث اإ�صحاكًا ، وجاذبية يف الفيلم .

ولو توقفنا عند فيلم » اإحلقوين باملاأذون » ف�صوف نرى ذلك وا�صحًا يف ا�صكت�س » ليه ليه ليه بختي مال » ، الذي �صارك يف اأدائه كل من اإ�صماعيل ي�س ، 

وكمال ال�صناوي ، و�صادية ، فقد اعتاد املتفرج على �صماع اإ�صماعيل ، و�صادية كمغنيني ، اإل اأن ال�صناوي مل يغن قط يف ال�صينما مثل هذه املقاطع الطويلة 

يف اأي فيلم اآخر ، �صحيح اأننا �صمعناه يف اأفالم اأخرى يغني ، ويرد على �صادية مثلما حدث يف اأغنية »  �صوف على مهلك » يف » ب�صرة خري » لكن ال�صناوي يف 

» اإحلقوين باملاأذزون » يغني ، ويرق�س ، ويرتدي مالب�س ال�صتعرا�س ، ويبدو يف قمة حالته كممثل كوميدي .

ويف هذه الأغنيات ، قام ممثلون غري معروفني بالغناء ، بالرد ، اأو بامل�صاركة الغنائية، مثلما فعلت كاميليا يف » اأنا واللي باحبه، وعاهدته بحبي » يف » 
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اآخر كدبة » ومثل النابل�صي يف » ياما جوه الدولب مظاليم » ، واأنور وجدي يف اأفالم عديدة منها » دهب» ، و » قطر الندى » ، و�صراج منري وحممد توفيق 

ا�صتعرا�س املجانني يف فيلم » املليونري« .

اأبطال اأغلب هذه الأفالم ، هم بال�صرورة فنانون ، اأو ع�صاق فن ، خا�صة يف عامل الطرب ، والرق�س ، والغناء ، فاإذا كان هناك مطرب ، فلم ل يكون هناك 

راق�صة ، بل راق�صات ، وفرقة فنية جماعية ، ولذا فاإن اأغلب ق�ص�س هذه الأفالم تدور يف اأجواء فنية ، حتى يكون هناك مربر حقيقي لأن يت�صمن 

من  باأكرب عدد  وال�صتعانة   ، العامل  الأ�صواء على كل هذا  اإلقاء  اأجل  من  مكر�صة  الأفالم  ، وهذه  والكوميديا   ، وال�صتعرا�س  الغناء،  الفيلم كل هذا 

الفنانني يف جمالت متعددة ، مونولوج�صت ، راق�صني ، مطربني ، ولذا فما اأ كرث احلفالت التنكرية ، والزفاف ، وغالبًا ما يكون الكباريه ، اأو امل�صرح ، هو 

امل�صكن الثاين لأبطال هذه الأفالم ، فعلى �صبيل املثال فاإن م�صهد احلفل التنكري يف فيلم » قلبي دليلي » لأنور وجدي عام  قد ت�صمن �صبع ا�صتعرا�صات 

واأغنيات متنوعة ، ونتوقف هنا عند » متنوعة » ، فالفانون هنا ينتمون اإىل طبقات عديدة ، فالب�صر جميعهم يف هذه الأفالم ميار�صون الغناء ، الأغنياء 

، والفقراء ، الب�صطاء ، وعلياء القوم ، املهند�صون وكل احلرف ، والغناء مبثابة حالة �صفاء خا�صة مير بها الفرد من اأجل اأن يكون يف اأف�صل حال .

وهذه الأفالم كيان غنائي متكامل ، الكل يف حالة بهجة ، �صواء ال�صتعرا�صيون اأو امل�صتمعون ، ويبدو هذا وا�صحًا يف حالة ال�صتعرا�صات ال�صخمة هناك 

مطربة رئي�صية ، اأو مطرب ، ميار�س الغناء ، ومن حوله راق�صات وراق�صون ولوحات ا�صتعرا�صية �صريعة ، لدرجة اأن املتفرج يح�س اأن امل�صاهدين اأقل من 

ال�صتعرا�صيني، لقد ظهر كل هوؤلء جميعًا من اأجل اإمتاع املتفرج على اأحداث الفيلم .

وهوؤلء الفنانون ، اإما يف بدايات الطريق ، اأو لعلهم قد حققوا �صوطًا طوياًل يف عامل النجومية ، ومنا�صبهم دائمًا وردية ، وهم يتجاوزون العراقيل 

بكل ب�صاطة ، وينجحون يف النهاية ، وكما راأينا يف مكان اآخر من هذه الدرا�صة ، فاإن العامل الوردي الذي يعي�صون فيه يخلو من عزول ، اأو من جمرمني 

حقيقيني ، اأو من �صانع مكائد ، اأو من جرائم تودي ب�صاحبها اإىل ال�صجن ، حتى لو كنا اأمام جمرمني من طراز ريا و�صكينة حينما يقابلها اإ�صماعيل ي�س 

، وت�صعينا اإىل التخل�س منه ، فاإن املواقف هنا تثري ال�صحك ، ول نرى املراأتني وقد ارتكبتا جرمية ملمو�صة على ال�صا�صة ، مثلما فعل �صالح اأبو �صيف يف 

عملية » ريا و�صكينة » حني �صاهدنا كيف جتز رقبة الراق�صة .. اإذن فلو هناك اأ�صخا�س من طراز هاتني املراأتني ، فما املانع اأن ت�صنعا ال�صحك من حولهما 

، رغم اأنهما نف�س املمثلتني اللتني �صببتا الرعب للمتفرج يف فيلم اأبو �صيف ، وهما جنمة اإبراهيم ، وزوزو حمدي احلكيم .

ولو راجعنا كافة قوائم اأفالم الأبياري ف�صوف نالحظ اأن اأبطال ت�صعني يف املائة منها يعملون بالفن الغنائي وال�صتعرا�صي ، وهو تكرار حمبب ، وقد 

�صنعت هذه الأفالم ظاهرة غريبة ، اأننا مل نر فيها اأ�صخا�صًا باأعينهم ميار�صون الغناء ، كما ا�صتهر منهم يف ال�صينما ، والواقع من جدية و�صراحة مثل 

رجل ال�صرطة ، واأي�صًا املجرمون والأطباء واملهند�صون ورجال  ال�صيا�صة وبالطبع رجال الدين ، واأعطت هذه الأفالم �صمة �صناعة البهجة ، وال�صحك 

يف املقام الأول للفنانني �صواء الذين يف بدايات الطريق اأو النجوم . ويف بع�س الأفالم فاإن ال�صخ�صية الرئي�صية تغني دون اأن تكون مطربة ، لكن هذه 

ال�صخ�صية يف الكثري من الأحيان لها �صلة وثيقة بالفن ، مثل وحيد الفنان الت�صكيلي يف » بنات حواء » ، كما اأن العاطلني بالوراثة ميار�صون اأي�صًا الغناء، 

باعتبار اأنهم بال متاعب حقيقية مثل اأبطال اأفالم » فاطمة وماريكا ورا�صيل » ، و » اأنت حبيبي » ، و » يا حالوة احلب » .
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تنب�س عناوين اأغلب اأفالم اأبو ال�صعود الأبياري مبا يثري ال�صحك ، مما يدفع املتفرج اإىل الإح�صا�س باأن الفيلم كوميدي ، واأن عناوين هذه الأفالم ، 

مبثابة عبارات �صاخرة م�صحكة ، من طراز » لو كنت غني » ، و » الآن�صة ماما » ، و » اإحلقونا باملاأذون » ، و » ومالك�س حق » ، و » تعاىل �صلم »، و » عفريته 

هامن » ، و » فاطمة وماريكا ورا�صيل » ، و » اإ�صماعيل ي�س يقابل ريا و�صكينة » .

تعاون اأبو ال�صعود الأبياري مع اأغلب اأبناء جيله من املخرجني ، وكتب لهم الكثري من اأفالمهم ، لكن كان هناك تعاون دائم بينه وبني اأ�صماء بعينها على 

راأ�صهم حلمي رفلة ، واأنور وجدي ، واإذا كان بدايته مع بركات ، فاإنه ما اأن التقى بحلمي رفلة حتى بدا الثنان كاأن كل منهما قد لقي تواأمه الآخر ، فعمال 

معًا ب�صكل مكثف ، ومع اإ�صماعيل ي�س اأ�صهر ثالثي كوميدي يف ال�صينما امل�صرية . بعد الثنائي الذي مثله بديع خريي وجنيب الريحاين .

وقد تعاون الأبياري مع كافة املخرجني ، خا�صة الذين مل ميار�صوا كتابة الأفالم ومنهم فطني عبدالوهاب ، وح�صني فوزي ، واأحمد كامل مر�صي ، واأحمد 

، واأي�صًا مع نيازي م�صطفى ، ويو�صف �صاهني ولكنه مل يتعاون قط مع خمرج من طراز عبا�س كامل لي�س فقط ب�صبب  بدرخان ، وحمادة عبدالوهاب 

املناف�صة فيما بينهما ل ل�صنع اأفالم كوميدية تتناطح فيما بينها من اأجل جذب اجلماهري ، بل اأي�صًا لأن عبا�س كامل كان موؤلفًا وخمرجًا ، ومنتجًا ، ومل 

يكن يف حاجة اإىل اأن ي�صتعني بكتابات الآخرين .

ول�صك اأن هذه الأ�صماء التي ذكرناها كانت يف اأح�صن حالتها ، فيما يتعلق بعطاء الكوميديا املو�صيقية مع الأبياري وعلى �صبيل املثال ، فاإن اأنور وجدي 

كان بعيدًا عن اأفالمه التي كتبها بديع خريي والأبياري ، يج�صد اأداء احلركة ، الع�صق الرومان�صي ، ولكنه مع الأبياري �صار متوجًا فوق عر�س الكوميدية 

املو�صيقية ، ل�صنوات من خالل اأفالم من طراز » دهب » ، و » الأ�صتاذ �صرف » اإخراج كامل التلم�صاين ، و » قلبي دليلي » ، و« طالق �صعاد هامن » ، و » قطر 

الندى » واأي�صًا فقي الأفالم التي اأنتجها مثل » ليلة احلنة » ، و » البطل » .

اأنور  اأن الكوميديا املو�صيقية ظلت مزدهرة طاملا تواجدت هذه الأ�صماء يف ال�صاحة ، وبداأت يف التوقف برحيل  اإذ   ، ونحن نتوقف عند هذه النقطة 

وجدي وتقدم اإ�صماعيل ي�س يف ال�صن ، واأي�صًا مر�س حممد فوزي ، واجتاه فريد الأطر�س اإىل العمل يف اأفالم اأخرى من طراز » عهد الهوى »، و« ق�صة حبي 

» ، و » من اأجل حبي » ، وقد �صاعد هذا على انفراط عقد الكوميديا املو�صيقية الذي مل يلتئم قط ، ولو راجعنا الأفالم الأخرية التي كتبها الأبياري ، اأو 

التي اأخرجها حلمي رفلة ، ف�صوف نرى اأن كاًل منهما قد تخلى عن عر�صه ، بابتعاده عن الآخر ، وخا�صة بعد اختفاء اإ�صماعيل ي�س . اأي اأن ازدهار هذه 

املرحلة مل تكن فقط ب�صبب وجود الكاتب وحده ولكن اأي�صًا املمثل واملخرج ، وطاقم الفنانني الذين يوؤدون الأدوار الثانية ، فهم الذين كانوا ي�صكلون 

الظاهرة ، وباختفائهم مل يحل اأحد مكانهم .

والغريب اأن �صناع هذه الأفالم قد عا�صوا لريوا باأنف�صهم اأن املا�صي يف عامل الكوميديا املو�صيقية كان اأف�صل ، وكان عليهم احلديث عن الأم�س باعتبار 

اأنه الأف�صل، واأنه مرحلة مل تتكرر مرة اأخرى ، وقد بدا هذا وا�صحًا يف اأحاديثهم ال�صحفية يف اأواخر ال�صتينات ، واأوائل ال�صبعينات ، وقد عمل حممد 

فوزي على �صبيل املثال يف اأفالم كوميدية من طراز » ج » يف اآخر حياته ، كما حدث نف�س الأمر لإ�صماعيل ي�س وفريد كممثلني واأي�صًا بالن�صبة لالأبياري 

ككاتب �صيناريو وحلمي رفلة وبكرات ونيازي م�صطفى كمخرجني .
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ولذا فاإن غزارة الإنتاج ، كانت مبثابة روؤية لدى �صناع هذه الأفالم ، باأن امل�صتقبل يخلو منها 

عند  كثريًا  عنده  توقفنا  الذي  التكرار  مب�صاألة  وجوده  ارتبط  قد  الغزارة  هذه  اأن  �صحيح   ،

 ، خا�س  ب�صكل  الأبياري  واأفالم   ، عام  ب�صكل  املو�صيقية  الكوميديا  اأفالم  �صمات  حول  احلديث 

لكن التكرار هنا مل يكن و�صمة ، بل كان �صمة باعتبار اأن اأ�صباب ال�صحك معروفة ، والأبياري 

نف�صه كان يتوقف عند املو�صوع الكوميدي ، ويختاره ، ويعرف اأنه » م�صمون ال�صحك » فيتوقف 

عنده مرارًا . ويكرره ، ويحوله اأحيانًا اإىل م�صرحية اأو اإىل فيلم اأو يعود لتقدميه مرة اأخرى 

يف فيلم . و�صوف نالحظ اأن ُعمر هذه الظاهرة ق�صري للغاية ، قيا�صًا اإىل ما حققه من جناح ، 

لذا فاإنه بالنظر اإىل قوائم اأفالم الكاتب �صنالحظ اأنه عمل ب�صكل غزير يف نهاية الأربعينيات 

واأوائل اخلم�صينات ، ثم بداأت الأمور تتغري متامًا ، لدرجة اأن حتول اإ�صماعيل ي�س اإىل فطني 

للثنائي  يكتب  الأبياري  ، وجعل  املو�صيقية متامًا  الكوميديا  تقلي�س  �صاعد يف  عبدالوهاب قد 

اجلديد اأفالمًا كوميدية دون اأن ي�صرتط وجود ا�صتعرا�صات ، ومنها على �صبيل املثال » اإ�صماعيل 

ي�س يف اجلي�س » ، و » اإ�صماعيل ي�س يف البولي�س » ، ويف هذه الأفالم تولدت كوميديا حتمل �صفات فطني عبدالوهاب ، الذي مل يكن مييل اإىل الكوميديا 

املو�صيقية والغنائية ، وكان ي�صنع اأفالمًا غري كوميدية بنف�س الإن�صان الذي ي�صحك به النا�س يف اأفالمه الكوميدية ال�صهرية التي ا�صرتك يف كتابتها 

معه اأحيانًا اأبو ال�صعود الأبياري ومنها » الزوجة13 » ، والذي تعاون فيها مع كاتب اآخر هو علي الزرقاين .





الفصل الخامس

أفالم الضحك في األربعينيات
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يف البدء كان ال�صحك .

ويف الأ�صل تكون الفكاهة ..

هذا هو عامل اأبو ال�صعود الأبياري ، وعالقته بال�صينما ، وقد بداأت هذه املالمح يف الت�صاح منذ فيلمه الأول » لو كنت غني » الذي كتب له احلوار عام  

من اإخراج بركات .

�صحيح اأن اإبداع الأبياري ال�صينمائي قد تاأرجح طوال ال�صنوات الع�صر الأوىل من عمر عالقته بال�صينما بني الكوميديا ، والأفالم الرتاجيدية ، اأو املليو 

درامية ، لكن الأ�صل ، والأغلب ، كان من اأجل ال�صحك ، وقد ات�صح هذا منذ البداية ،وتاأرجحت العالقة بني فنون الكتابة ال�صينمائية ، وقد توقفنا يف مكان 

اآخر من هذه الدرا�صة عند الأفالم غري الكوميدية التي �صنعها الأبياري يف �صنواته الأوىل ، و�صوف نتوقف هنا عند الأعمال الكوميدية يف تلك املرحلة .

من الوا�صح اأنه غلب على هذه الفرتة جمموعة من ال�صمات اأبرزها اأن الأبياري مل يكن قد وجد بعد ، بالطبع ، رفاق الطريق ، و�صحبة ال�صينما فراح 

يعمل مع خمرجني عديدين ولعله لهذا ال�صبب اأي�صًا نوع من اأ�صكال الكتابة ، لي�س فقط بالن�صبة للنوع ، ولكن اأي�صًا بالن�صبة للم�صاهمة ، من كتابة حوار 

فقط ، اأو �صيناريو ، اأو الق�صة ال�صينمائية ، والأغنية ، واإذا كانت البداية مع بركات يف » لو كنت 

غني » فاإنه عاد للعمل معه يف فيلمه الثاين » اأيامنا » عام 1942، ولكنه كثف عمله ب�صكل وا�صح مع 

نيازي م�صطفى ، خا�صة بعد جناح فيلمهما » طاقية الإخفاء » عام 1944 .

والغريب اأنه لي�صت كل اأفالم الثنائي » الأبياري ـ نيازي » مل يكن كوميديًا ، ولكن من الوا�صح اأنهما 

�صارا ثالثيًا بعد اأن ان�صم اإليهما الكحالوي ، لكن هذا الثالثي مل يكن ظاهرًا يف ال�صينما امل�صرية ، 

مثل نف�س الثالثي الذي �صكله الأبياري مع حلمي رفلة ، واإ�صماعيل ي�س يف اخلم�صينات .

ولو عدنا اإىل فيلم » لو كنت غني » فاإن الأبياري كتب الق�صة واحلوار ، وترك ال�صيناريو للمخرج 

بركات ، ونحن هنا اأمام فيلم كوميدي خال�س ، �صواء من حيث مو�صوعه ، اأو املمثلني الذين قاموا 

للزبائن الذين  ، وهو يردد هذا احللم دومًا  ، فالأ�صطى حمرو�س احلالق يحلم بالرثاء  ببطولته 

ياأتون اإليه ، في�صخرون منه ، اإل اأن حلمه قد حتقق مبوت اأحد اأقاربه ، وقد كان �صحاذًا ، ومن هنا تاأتي املفارقة اإذ يجد عنده ماًل مكنوزًا ، تتبدل 

اأحوال اأ�صرة حمرو�س ، وي�صري عليهم املثل ال�صعبي الفكه  » ما �صبع اإل بعد جوع » وياأتي هذا الرثاء على جميع اأفراد العائلة ، من الزوجة ، والبن ، 
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والبنة . و�صهر حمرو�س ، ويحدث اأن ني�صرف البن ، وحممرو�س ، و�صهره اإىل حياة املجون والكباريهات ، في�صيعون ثروتهم التي جاءت �صهلة ، وترتك 

الزوجة » اإح�صان اجلزايريل » البيت ، ثم تعود كي تقف بجانب زوجها حمرو�س ) ب�صارة واكيم ( الذي تراكمت عليه الديون ، وعاد اجلميع فقراء كما 

كانوا بعودة حمرو�س اإىل دكان احلالقة .

اإنه حلم الرثاء ، اأكرث منه العي�س داخل هذا الرثاء نف�صه ،  واملو�صوع كما نرى يحمل كافة �صمات الكوميديا ، مثلما يقول املثل ال�صعبي » بلهاء وم�صكوها 

طار » فال�صك اأن كل اأفراد ال�صرة قد اأ�صابتهم هذه اللوثة ، وراحوا يت�صرفون بجنون خا�س بهم .

وقد بدت مفردات الكاتب اللغوي وا�صحة هنا ، خا�صة يف كلمات الأغاين واحلوار املتبادل بني الأ�صخا�س ويتجلى هذا يف حلن احلالقني الذي حلنه 

عزت اجلاهلي ، بني اأربعة اأ�صخا�س هم حمرو�س ، ويون�س ) عبدالفتاح الق�صري ( والبن ر�صيد ) حممد الديب ( ، وال�صكران ) ح�صن كامل ( :

يون�س   �صخ�س مروح

ر�صيد   وبيتطوح

جاي �صحيح �صارب ومونون  حمرو�س  

يون�س   حاجنيبهولك 

ر�صيد   وجنرولك

مرحب الثالثة   مرحب  

اهلل يحنن ال�صكران  

الثالثة   خ�س اتف�صل

هو اأنا جردل .. عايزين تخبطوا مني اجلزة دي ل�صة جديدة . ال�صكران   

يون�س   دي كلمة �صديدة .. ا�صحبها واإل ..

ما في�س لزمة .. اأمال عايزين اإيه مني .. اأرق�س لكو ول اأغني  ال�صكران  

حمرو�س   ل يا اأخينا كلمة وح تروح دغري ل�صاأنك . نق�صك زينة 

  اأدي مراية وب�س لدقنك

يون�س   مرت ون�س

ر�صيد   طولت ب�س

اأما اأنا اأعمى القلب �صحيح .. طب خدها يل . واق�صطها يل ال�صكران  

  ب�س اأوعى تروحني جريح

حتب تتبنج حمرو�س  
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يون�س ور�صيد  هاأ اأواواأو لهو اأنت راح تعمل عمله 

وهذا اللحن ميكن اأن يكون حوارًا فكاهيًا عاديًا ، ولكن الأبياري �صاغه ليلقيه اأربعة من املمثلني مل ي�صبق لهم الغناء قط يف ال�صينما ، ول�صك اأنهم 

جميعًا يت�صمون بج�صا�صة يف ال�صوت ، ولكن اأداء كل منهم كان م�صحكًا ، لي�س فقط لطريقته يف الأداء ، بل اأي�صًا يف اأن �صوته ل ينفع فقط للغناء ، بل 

اأحيانًا يف الكالم العادي .

واإىل جوار هذا اللحن ، فاإن الأبياري كتب مونولوج » اأنت هنا » الذي اأدته ثريا حلمي ، من تلحني اأحمد �صربي ، وهو مونولوج طويل ، لكن املتفرج مل 

يح�س بثقله ، خلفته ،والذي تقول فيه على طريقتها :

من بابا طلبني ب�صالمته خطبني     

        ور�صيت على عيبه

راح يديف ثقلي اأنا قلت يف عقلي    

        ور�صيت على عيبه 

عا ال�صينما وكانت حتة �صيما ويف ليلة عزمني    

ع�صلت وح�صرته يف ال�صلمه فيها تيمني    

و�صحيت من نومي واألقي اأ�صحب زي الري�صة     

طريها �صي عبدالباقي غواي�صي ناق�صة غوي�صة    

 م�س مك�صوف والنبي من غ�صك                      ليك عني تيجي وتوريني و�صك

        والربكة يف جيبه

ويف اأغنيات هذا الفيلم ، بدت كافة مفردات الكاتب التي تكررت اأو جتددت يف اأفالمه التالية :

مثل مونولوج » اأ�صتاتًا اأ�صتاتا » الذي غنته اأي�صًا ثريا حلمي من اأحلان اأحمد �صربي ، والذي جاء اآخره :

�صاعة ما تخ�س �صالونه ل�صطى احلالق يعمل م�صتاق    

قال اإيه بي�صلي زبونه  واهو خد �صالمات وا�صمع حكايات  

ير�س وهو يق�س يا �صاعة يا ن�س ل�صان    

يف مغنى بو�س يف طب يد�س يف وب بيح�س   

واإن �صفته تقول اأ�صتاتا تخرج ول ترجع�صي بتاتًا   

  اأ�صتاتًا اأ�صتاتاتا
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والغريب اأن بركات قد ا�صتعان بالأبياري مبا�صرة يف فيلمهما التايل عام 1944 » اأما جنان« لأنه 

العري�س   « هو  قدمته  اأن  لآ�صيا  �صبق  فيلم  كتابة  اأعاد  الق�صة  كاتب  بركات  فاإن  اآ�صيا  اإنتاج  من 

اخلام�س«فالفيلم عن امراأة ثرية جتد نف�صها يف ظروف اجتماعية طارئة ، تفقدها ثروتها ، مما 

يدفع مبن حولها من  الرجال الذين اأعلنوا عن حبهم لها ، اإىل التخلي عنها ، ثم تك�صف لهم اأنها مل 

تفل�س ، بل كانت متتحنهم ، وتتزوج من �صاب فقري ، وقف اإىل جانبها .

ويف عام 1944 كتب الأبياري لنيازي م�صطفى ق�صة وحوار فيلمهما الأول  » طاقية الإخفاء » وهو 

الفيلم الذي حقق جناحًا ملحوظًا عند عر�صه ، لدرجة اأن الثنني عادا معًا للعمل بعد عام يف فيلم 

» عودة طاقية الإخفاء » ، ويف هذا الفيلم مل يكن حممد الكحالوي هو بطل �صانع الكوميديا ، بقدر 

املواقف التي �صنعها ال�صيناريو الذي كتبه املخرج ، ويف الفيلم يعي�س املعلم عبا�س حياة ب�صيطة ل 

تخلو من الديون والأحالم بعيدة املنال ، يعرث عبا�س على طاقية الإخفاء التي ت�صتطيع اأن تخفي 

من يرتديها فال يراه اأحد ، وي�صتغلها عبا�س يف �صداد ديونه وحتقيق اأحالمه الب�صيطة ، بل ومن خالل عدم روؤية املحيطني به ا�صتطاع اأن يراهم وي�صمعهم 

، فيكت�صف دونيتهم وتفاهتهم ، وا�صتطاع اأي�صًا اأن يك�صف نفاق اجلميع اأمام الآخرين ، ف�صار وحيدًا 

ل جلي�س له ، ولكنه مل يبال ، فقد اتخذ من الطاقية جلي�صه وندميه ، يحدث اأن يفقد  الطاقية ، 

ويبحث عنها دون جدوى ، فيعود وحيدًا وقد افتقر اإىل املال الذي ظن فيه كل ال�صعادة .

وتظهر الطاقية مع الل�صو�س ، فيدركون خطرها ، وي�صتطيعون ا�صتخدامها يف ال�صر ، في�صتعيدها 

ويقوم بت�صليم الطاقية اإىل ال�صرطة ليدرك اأن احلياة بنفاقها وغ�صها هي احلياة .

ولي�س الكحالوي بالطبع هو �صانع ال�صحك ، ولكنها املواقف التي يتعر�س لها عبا�س ، واأي�صًا الأداء 

» الذي  ، وقد تكررت نف�س الأجواء والأ�صخا�س يف فيلم » ح�صن وح�صن  التمثيلي لب�صارة واكيم 

عر�س يف نف�س العام من اإخراج و�صيناريو نيازي م�صطفى ، وق�صة وحوار واأغاين الأبياري ومتثيل 

الكحالوي ، وب�صارة واكيم .

اأما اأفالم » تاك�صي حنطور »لبدرخان عام 1946، و » اأحب البلدي » .. حل�صني فوزي ، و« الآن�صة 

اأ  ، فالفيلم الثاين الذي  اأفالم الكوميديا  اأنها من  ، فيبدو من عناوينهما  بو�صة » لنيازي م�صطفى 

خرجه وكبت  ال�صيناريو ح�صني فوزي يدور يف اأجواء �صاحكة ، �صنعها كل من اأنور وجدي ، وعبدالفتاح الق�صري ، وحممد عبدالقدو�س ، وفيه توؤدي 

حتية كاريوكا دور �صربات ابنة الأ�صطى اإبراهيم التي تنتمي لطبقة الدنيا يف حي �صعبي ، مل يعرف قلبها هذا الفارق الجتماعي ، فتميل اإىل عادل ابن 
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ال�صمرايل با�صا ، ويعرتف لها عادل بحبه ، ثم ي�صافر ، لكنه يتغري عقب العودة فيعلن اأهله خطبته على نازك ابنة جمدي با�صا ، لكنه يرف�س ، حيث اأنه 

على عهده مع �صربات ، اإل اأن الأهل يرف�صون هذه العالقة التي ل تنا�صبه ، وحتاول نازك التدخل لإبعاد �صربات ، ولكن كل حماولتها تبوء بالف�صل ، 

خا�صة اأن العبارة املاألوفة لدى عادل دومًا هي » اأحب البلدي » .

وقد كتب الأبياري الق�صة واحلوار لفيلم » الآن�صة بو�صة » وفكرته ماألوفة ومتكررة يف الأفالم الكوميدية ، وقد �صبق لالأبياري نف�صه اأن عاجلها قبل 

اأباها فوزي با�صا يتفق مع ابنته على  ، لذا فاإن  ، ولي�س من اأجل مالها  اأن يتزوجها رجل من اأجل �صخ�صها  وقت ق�صري ، حول الفتاة الرثية التي تود 

ادعاء الإفال�س ، ويختاران م�صكنًا �صعبيًا متوا�صعًا ويجول يف ال�صوارع عازفًا على البيانو بينما تغني ابنته ، يجمع احلب بني ابنته و�صاب من عائلة 

اأر�صتقراطية ويبارك البا�صا هذا احلب ، اإل اأن عائلة ال�صاب ترف�س الرتباط بفتاة ال�صارع والفقر ، وعازف البيانو ، وبعد مفارقات الده�صة بني ال�صاب 

وعائلته وبني البا�صا وابنته ، تتزوج الآن�صة بو�صة ابنة فوزي با�صا مبن حتب ، اأي ممن اأحبها ل�صخ�صها ولي�س لعزوتها .

وكما هو وا�صح ، فاإن نف�س الفكرة قد متت اإعادتها بعد ع�صرين عامًا تقريبًا يف فيلم » 7 اأيام يف اجلنة » لفطني عبدالوهاب مع الكثري من الإ�صافات . وكما 

اأ�صرنا يف مكان اآخر من الدرا�صة فاإن هناك احرتامًا خا�صًا تقره ال�صينما لقانون الأثرياء ، فرغم احلبكة ، والتخى ، فاإن العربة هنا بالنهاية ، باعتبار 

اأن الأثرياء يتزوجومنن  اأثرياء مثلهم مهمًا كانت احلبكة والعقبات .

واأطرف هذه الأفالم جميعها هو » تاك�صي حنطور » �صيناريو واإخراج    بدرخان ، وق�صة اأنور وجدي ، وفوؤاد �صفيق ، اأما الأبياري فاكتفى بكتابة حوار  

الفيلم عن مناف�صة بني �صائق التاك�صي والعربجي ، �صائق احلنطور، فالأخري يرى يف الأول اأنه �صارق لرزقه بو�صيلته املتطورة ، ولذا فدائمًا يجمع بينهما 

العداء اإل اأن ابن �صائق التاك�صي يحب ابنة العربجي ، ويرغب يف ا لزواج منها ، اإنه نوع من املفارقة التي اعتادت ال�صينما امل�صرية تقدميها واإن �صاقت 

امل�صاحة ب�صكل ملحوظ بني احلبيبني . وهنا يرف�س الوالدان ) �صرفنطح ، وفوؤاد �صفيق ( ، ويدبر �صائق التاك�صي لإدخال غرميه ال�صجن ، فيدعي عليه 

وزوجته بتهمة باطلة تت�صبب يف اإدخاله ال�صجن ظلمًا مع زوجته ، وينتقل العداء اإىل احلبيبني ، ويت�صاجران ، اإل اأنهما �صرعان ما ينتبها على حبهما 

العربجي  برباءة  اأخريًا  يعرتف  الذي  التاك�صي  �صائق  �صمري  يقظة  يف  بالفعل  وينجحان  وزوجته  العربجي  براءة  اإثبات  على  معًا  ويعمالن   ، ال�صادق 

وزوجته كي يتزوج احلبيبان ويزول اخلالف فيما بني الأ�صرتني .

اإنه ال�صراع الأزيل املوجود بني اأ�صرتني يف » روميو ، وجوليت » ، ولكنه ياأخذ �صكاًل خمتلفًا متامًا ، ومغايرًا . ويف عام 1946 ، كتب الأبياري ق�صة وحوار 

فيلم » عودة طاقية الإخفاء » بال�صرتاك مع كل من عزيزة اأمري وحممود ذو الفقار ، وهو فيلم من اإخراج و�صيناريو حممد عبداجلواد ، وبدت اأجواء 

الكوميديا اأكرث ات�صاعًا من الفيلم الأول ، وال�صراع عنا تقليدي تكرر يف كافة الأفالم التي مت اإخراجها عن   » طاقية الإخفاء » ، فهذه الطاقية لبد اأن 

تنتقل من اأيدي الأ�صرار اإىل اأيدي الأخيار ، ولبد اأن كل طرف �صوف ي�صتخدمها مل�صلحة الطرف الذي ينتمي له ، فاإذا وقعت مع الأ�صرار فالبد اأن تكون 

�صببًا يف تدمري العامل ، وانت�صار اجلرائم باأنواعها ، ودخول الأبرياء اإىل ال�صجن ، اأو امل�صحات العقلية حتى تتك�صف احلقائق وتنتهي الأمور بالطاقية 

يف اأيدي الأخيار .
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ويف تاريخ ال�صينما ، ورغم اأهمية هذا الفيلم ، فال �صك اأن نيازي م�صطفى الأكرث حرفية ، وفهمًا 

للخدع واملونتاج ، هو الذي يقدم اأفالمًا جتذب النقاد واجلمهور، ولذا فاإن الأبياري كان يعود دومًا 

 ، ال�صيناريو  يكتب  فاملخرج   ، نف�صها  هي  بينهما  فيما  التعامل  حدود  وكانت   ، م�صطفى  نيازي  اإىل 

والأبياري يكتب الق�صة واحلوار ، وكان الثنان ي�صتعينان بب�صارة واكيم كممثل كوميدي له طابعه 

اخلا�س ، فهو لي�س مهرجًا ، بقدر ما هو ممثل خفيف الظل ، قادر اأن ي�صحك النا�س باأقل  اإ�صارة 

، وبكل ثبات ، وقد عملت هذه املجموعة معًا يف فيلم » غني حرب » عام 1947 ، ويف نف�س ال�صنة 

تخلت عن ب�صارة واكيم من اأجل ببا عز الدين ورفعية ال�صال يف فيلم » ليايل الأن�س » .

واأطرف ما يف رحلة الأبياري الكوميدية ، هي بدايات ح�صن الإمام ، الذي كانت اأفالمه الأوىل من 

النوع الكوميدي ، بالطبع لأنه عمل مع اأبو ال�صعود الأبياري ، خا�صة يف فيلم » ال�صتات عفاريت » 

عام 1948 من بطولة ح�صن فايق ، وثريا حلمي ، وزوزو حمدي احلكيم واإ�صماعيل ي�س ، والفيلم 

يدور حول املنازعات التي ل تنتهي بني الأزواج ، فبعد حياة م�صتقرة بني زوجني ، تهب رياح املتاعب ، متوت الزوجة ، ويرى زوجها اأن يتزوج مرة اأخرى ، 

وي�صتقر الراأي اأن يتزوج من �صديقة زوجته ، اإل اأن �صبح الزوجة الأوىل يظهر يف حياة الزوج ، وي�صبب له الكثري من امل�صايقات يف حياته اجلديدة .

وهذه الفكرة كما هو وا�صح قد عوجلت اأكرث من مرة �صينمائيًا ، عربيًا ، وعامليًا ، وهي ماأخوذة من م�صرحية عاملية ، وقدمتها ال�صينما فيما بعد عام 

1953 يف » عفريتة اإ�صماعيل ي�س » من تاأليف الأبياري اأي�صًا ، ثم يف م�صرحية » حواء ال�صاعة 12 » ويف كل هذه الأعمال فاإن الزوج واقع يف حرية ، اإذ 

عليه اإبعاد �صبح زوجته الأوىل عن حياته ، وبعد فرتة تتاأكد روح الزوجة الأوىل من وفاء واإخال�س الزوجة الثانية ، كما اأنها تعطف وتعامل ابنتها 

بحب وحنان ، فرتحل روح الزوجة الأوىل عن منزل الزوجية لتهياأ  لهما حياة �صعيدة ، ومن املالحظ هنا اأن كل هذه الأعمال تناق�س التناق�س يف حياة 

الزوج الذي يحاول طرد �صبح زوجته ، فهو الوحيد الذي يراه ، وهو الذي يحاول اأن يجعل امراأته امليتة يف �صكينة ، اإل اأن الزوجة الثانية ترى ت�صرفات 

الزوج الغريبة فيخيل اإليها اأنه اأ�صيب بلوثة .

ومن املهم اأن نتعرف على بع�س ما كتب عن فيلم من هذا الطراز يف ال�صحافة الفنية ، فتحت عنوان » جولة يف ال�صتوديوهات » يف جملة ال�صتديو ، كانت 

هناك ظاهرة غريبة بالن�صبة لنا نحن الآن ، فالفيلم ، ح�صب ما هو مكتوب يف مربع اأعلى ال�صفحة ي�صمى با�صم كاتب ال�صيناريو » اأبو ال�صعود الأبياري 

» كما اأن ال�صورة املن�صورة مع املقال ت�صور م�صاعد املخرج اآنذاك فطني عبدالوهاب مع املخرج ح�صن الإمام .

و�صوف ننقل هنا املقال كاماًل ، فقط للتعرف على ف�صيلة الكتابة ال�صحفية عن الأفالم ، وهي ل تزال يف ال�صتوديوهات .

» تزوج املليجي من زوزو احلكيم واأجنبا طفلة جميلة ، وحدث اأن ماتت زوزو فتزوج املليجي من ليلى فوزي ، وقد كانت �صديقة �صدوقة للمرحومة ».

ويف جل�صة من جل�صات حت�صري الأرواح ، حت�صر روح زوزو حمدي ول تن�صرف وتبداأ يف عكننة حياة املليجي وليلى ، ثم اإذا ما تاأكدت من اأن ليلى ل ت�صيء 
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اإىل ابنتها بل تعطف عليها وترعاها كاأم روؤوم .. عادت اإىل العامل الآخر اإىل غري رجعة .

هذا هو ملخ�س الفيلم »  ال�صتات عفاريت » ، ولعلك تذكر متثيلية » عفريت مراتي » ، فالت�صابه بني 

الفيلم والتمثيلية كبري .

واإذا علمت اأن الأبياري ـ كاتب ال�صيناريو ـ و�صليمان بك جنيب ـ كاتب التمثيلية ـ قد اقتب�صا الفكرة 

يف  �صواء  املا�صة  حاجتنا  اأدركت   .. كوارد  نويل  الإجنليزي  للكاتب   « تلهو  الروح   « م�صرحية  من 

امل�صرح اأو ال�صينما ـ اإىل موؤلفني م�صريني مبدعني .

لقطة واحدة :

يف �صباح يوم �صاف دعاين ح�صن الإمام لزيارته يف �صتديو �صربا حيث يقوم باإخراج فيلمه الثاين 

احلديدية  البوابة  عتبة  اأجتاز  واأنا  الرجيم  ال�صيطان  من  باهلل  وا�صتعنت   « عفاريت  ال�صتات   «

وا�صتوقفني خملوق ، و�صاألني واأجبته فخلى �صبيلي ؟

و�صرت يف طريق مرتبة يتبعني كلب اأجرب ، قيل يل فيما بعد اأنه حار�س ال�صتوديو الأمني ودخلت اإىل البالتوه يف �صهولة ، فقد كان بابه مفتوحًا على 

م�صراعيه ل يحر�صه اأحد ، ولكن كما يبدو ـ منهمكون ـ يف اإخراج الفيلم .

وتقدمت اإىل ديكور ناد �صفت فيه مقاعد ومنا�صد يف غري نظام ،وقد جل�س �صابات و�صبان يف جمموعات �صغرية يدرد�صون يف غري انقطاع .. وك�صف احلر 

عن اأذرع ب�صة غ�صة ، ونهود ناه�صة مرتجرجة ، واأ�صياء اأخرى حرم اهلل روؤيتها اإل باحلق .

ويف طرف الناي الق�صي وقف املخرج وم�صاعده وممثلة ثانوية واثنتان من فتيات الكومبار�س لعلهم يتحدثون يف اللقطة التالية .

وجل�صت على مقعد خلف الكامريا ، وقد نال مني التعب وت�صبب العرق من جبيني فاملكان �صيء التهوية مكتظ بالكومبار�س والعمال .. والفنيني واأغم�صت   

عيني ..

ولتغم�س اأنت عينك اأي�صًا لت�صمع ما �صمعت :

ـ اأدلعي كده زي حياتك الطبيعية .

ـ ل بعد ال�صر يا اأ�صتاذ ح�صن .

ـ طيب يا �صتي اأنا متاأ�صف ..

يا وفاء ال�صحكة دي للرت�صو .

ولع علبة 13 . اطفي 17 .

يا مداموازيل ا�صربي ال�صجاير مبزاج ..
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ده م�س �صغل كل لقطة تقعد فيها �صاعة ؟

�صكوت ح ن�صور .

ونفخ املخرج يف ال�صفارة ، و�صفق بيده و�صاح يف هياج �صديد ، ففتحت  عيني ، ولتفتح اأنت عينيك اأي�صًا لرتى معي املخرج وم�صاعده وممثلة واثنتني من 

فتيات الكومبار�س يقفون جميعًا يف طرف النادي الق�صي . ولعلهم يتحدثون يف اللقطة  التالية .

ن�صيت اأن اأذكر اأن هذا النادي للزوجات ال�صيدات والأزواج املب�صوطني ، وقد ح�صر اجلميع اليوم ل�صماع كلمة �صيلقيها رئي�س النادي .

اأما اللقطة اإياها فهي لقاء بني ثالثة من الع�صوات ت�صجله الكامريا وهي تتحرك على ال�صاربوه ، تقول املمثلة الدميمة :

ـ اأنا جوزي بيحبني خال�س .. قال على راأي املثل ..

تكمل )املثل ( فتاة من الكومبار�س ، وهي تنظر اإىل زميلتها ، �صاخرة .

ـ غراب وقع على حدايا .. قالوا الثنني طايرين طايرين ؟

وترن �صحكة خليعة ، وت�صحب زميلتها وتن�صرفان .

وبداأ الت�صوير .. وانتهى على خري بعد مرور �صاعة من الزمان يف جو خانق مزعج ـ فا�صتاأذنت وان�صرفت .

نرى ذلك يف  و�صوف   ، ،والإخراج  ال�صينمائي  التاأليف  اأو   ، الكتابة  �صواء   ، الع�صر  روح  فهي   . اإذن 

جولة اأخرى اأجرتها املجلة يف 25 مايو عام 1949 حول فيلم اآخر لالأبياري هو »عقبال البكاري 

» ، لكن من املهم الإ�صارة هنا اإىل اأنه مع نهاية الأربعينيات ، كانت موجة الكوميديا اخلال�صة قد 

بداأت تزحف مبا ي�صكل ظاهرة ، امتزجت يف هذه الفرتة بالغناء ،وذلك متهيدًا لنت�صار الكوميديا 

املو�صيقية .

ويف هذه ال�صنوات ، بداأ الأبياري يف تقدمي اأهم اأفالمه ، ومنها » جحا وال�صبع بنات » ، وهو واحد 

من الأفالم التي كتبها الكاتب يف هذه ال�صنوات م�صتوحاة من الرتاث ، اأما الفيلم الثاين فهو » �صت 

احل�صن »: نيازي م�صطفى واأي�صًا » عفريت عم عبده » وغريها .

وكما نالحظ فاإن الأبياري قد ا�صتنطق اأبطال اأفالمه وخمرجيه بالكوميديا ، خا�صة خمرج من 

طراز اإبراهيم عمارة . الذي امتالأت اأفالمه كممثل وخمرج ، وكاتب اأحيانًا باملواعظ املبا�صرة ، 

اإل اأن عندما كان يخرج ن�صو�س كتبها له الأبياري ، فيبدو كاأن خفة الروح كلها قد تقم�صته ، مثال ذلك فيلم » حالوة » الذي كتب ق�صته وحواره .. 

وا�صرتك يف ال�صيناريو مع املخرج . ولننظر مثاًل اإىل اأ�صماء الأبطال الذي ج�صدهم ممثلون كوميديون ، فعزيز عثمان يج�صد دور عزت دريكة ، وماري 

منيب جت�صد دور » كمرتى » ، و�صرفنطح يج�صد دور عواد اأفندي العواد ، وعبداملنعم اإ�صماعيل » مطيباتي » .
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واأزجال الفيلم من اأحلان جليل البنداري ، وم�صطفى ال�صيد ، وغناها عزيز عثمان ، وكرمية حممود ، والغريب اأن الأبياري مل ي�صرتك يف تاأليفها ، واإن 

كانت كلماتها قريبة من نف�س مفردات الكاتب ، مثل اأغنية » اأبو نوا�س » .

وعماًل بالتعرف على واقع ال�صينما يف تلك ال�صنوات ، من خالل ما كان يكتب فاإننا هنا نن�صر مقاًل ن�صرته اأي�صًا جملة » الأ�صتديو » عن الفيلم ، جاء فيه :

» طاملا رددنا القول ، طالبني اإىل ال�صركات واملوؤ�ص�صات الكبرية ، التي تنه�س على روؤو�س الأموال ال�صخمة اأن تديل بدلوها يف ميدان ال�صينما ذلك امليدان 

ا�صتغالل تربته  اأح�صن  لو   ، والثقافية والجتماعية  الفنية والقت�صادية  النواحي  الثمرات يف كافة  اأن جتني منه خري  ت�صتطيع م�صر  الذي  البكر 

ال�صاحلة ، وطاملا قلنا اأن ال�صينما لن تنتع�س اإل اإذا اأقالتها اجلهود ال�صادقة والأموال الكثرية من عثارها ، واأن ال�صينما اإذا انتع�صت وفرت على القت�صاد 

القومي ركنًا هامًا من اأركانه .

اإبراهيم بهن�س وعبدالعزيز دحروج  اأكتاف الثالوث املايل  اأن دعوتنا مل ت�صع هباء .. فها هي » �صركة القت�صاد العمومية » التي بنيت فوق  ويبدو 

وحممود عطيه حترث حقل ال�صينما اإىل جانب حقول القت�صاد امل�صرية الأخرى ، لكي تهيئ مل�صر ح�صادًا وافر اخلريات .

ولي�س هذا الثالوث امل�صري الن�صيط بغريب عن الو�صط ال�صينمائي يف م�صر ، فقد �صبق له اأن �صاهم بالكثري من املال واجلهود يف اإنتاج الأفالم ، وكان 

لأع�صائه اأكرث الف�صل يف القفزة الوا�صعة التي اأ�صابتها ال�صينما امل�صرية يف الأعوام الأخرية ، ولي�صت » �صركة القت�صاد العمومية » ببعيدة عن �صناعة 

ال�صينما .. فهي ت�صم بني  اأق�صامها نوعًا خا�صًا بال�صينما ينه�س به اأنا�س اأكفاء ، عرفتهم ال�صينما يف قدميها ، كما �صوف تعرفهم و�صيكًا يف حديثها ، واإذا 

كان الفيلم امل�صري يف حاجة اإىل �صيء الآن ، فهو يف حاجة اإىل الرخاء يف الإنتاج ، اإىل جانب النتقاء الفني الذي ل يبغي الك�صب املادي . ولي�س هناك 

من ي�صتطيع اأن يب�صط يده كل الب�صط يف الإنتاج مثل �صركة كهذه ت�صم ثالثة من كبار املاليني .. كما اأنه لي�س هناك من يبتغي الفن اإل نا�س كهوؤلء يف 

غري حاجة اإىل مزيد من مال .

لذلك ل نعدو احلق اإذا قلنا اأن باكورة �صركة القت�صاد العمومية » فرع   ال�صينما » �صتكون مبثابة احلجر الأول لعهد جديد يبداأه الفيلم امل�صري .

وقد اأتيح لأحد مندوبي » ال�صتديو » زيارة ق�صرية ل�صتديو الأهرام حيث يجري ت�صوير فيلم » حالوة » باكورة اإنتاج هذه ال�صركة ، وحيث يغدق املال 

بغري ح�صاب على مناظر يف غاية الروعة والعظمة مما مل تعهده اأكرثية الأفالم امل�صرية ، فروعت ذلك احل�صد الكبري من جنوم ال�صينما وكواكبها ..  

وعلى راأ�صهم الكوكب الالمع ليلى فوزي ، وحممود املليجي ، وكمال ال�صناوي ، وعزيز عثمان ، وح�صن فايق ، وماري منيب ، و�صرفنطح ، ولول �صدقي ، 

و�صناء �صميح ، و�صامية ر�صدي ، وهدى �صم�س الدين ، وغريهم ، على اأن اجلديد يف الأمر اأن ق�صة الفيلم ـ وقد و�صعها الأبياري ـ قد نحت نحوًا جديدًا يف 

الق�ص�س ال�صينمائي ، فاإن ليلى ـ وا�صمها يف الفيلم » حالوة » ـ ابنة غري �صرعية حل�صن فايق يتناف�س على حبها اأربعة .. ول يفز بها يف النهاية اإل اآخر 

من ي�صتطيع متنبئ اأن يعرفه ونحن الآن يف حل من ذكر ا�صمه .
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كان هناك ثالوث دائم يف عامل اأبو ال�صعود الأبياري ال�صينمائي .

اأي اأنه كان يعمل مع فنان، فيدمن التعامل معه، ي�صبغه ب�صبغته ويجعله يف اأح�صن حالته لكنه 

كان دائمًا يعود اإىل طرفيه الآخرين«اإ�صماعيل ي�س ، حلمي رفله« 

�صينما  يف  تاأثري  والأهم  عددًا  والأكرث  عمرًا  الأطول  هو  ي�س   0 رفله   – الأبياري   : والثالوث 

الكوميديا امل�صرية.

الكوميديا  عامل  يف  بالطبع  ال�صينمائية  منهم  واحد  كل  خريطة  نقراأ  اأن  اأردنا  لو  اأننا  والغريب 

فاإن  باإ�صماعيل ي�س  بالن�صبة لعالقته  تلقائي  ب�صكل  نف�صك تقراأ خريطة الآخر  اأن جتد  فال بد 

املمثل  حياة  يف  تقريبًا   15 رقم  الفيلم  فهو  لربكات  جنان«  »اأما  فيلم  خالل  من   1944 عام  يف  بال�صينما  منهما  كل  عالقة  بواكري  منذ  بداأت  ال�صحبة 

الكوميدي وهو الفيلم الثاين يف حياة كاتب ال�صيناريو.

اأما اللقاء الثاين فقد جاء من خالل »تاك�صي حنطور« لأحمد بدرخان عام 1945 وقد توزع الن�س هنا بني اأنور وجدي كموؤلف ق�صة وبدرخان ال�صيناريو 

ثم الإبياري للحوار وكان اإ�صماعيل ي�س يف ذيل قائمة اأبطال الفيلم.

اأي اأن الإبياري هنا كان يكتب يف املقام الأول من اأجل املخرج ومن اأجل اإثبات مواهبه اأحيانًا يكتب احلوار واأحيانًا يكتب الق�صة اأو الأغنية اأو املونولوج .

وقد التقى اإ�صماعيل ي�س مع الإبياري ككاتب يف اأفالم عديدة مل يكن املمثل الكوميدي قد ح�صل حتى الآن على بطولة �صينمائية واحدة فهو امل�صحك �صديق 

البطل الذي يغني اأو يلقي مونولوج اأو اأو تعليق �صاحك و�صوف نرى اأن البطولة املطلقة لإ�صماعيل ي�س قد تولدت على يدي حلمي رفله والإبياري معًا.

�صحيح اأو اأول تعاون جمع بني الثالوث هو فيلم »فاطمة وماريكا ورا�صيل« عام 1949 لكنها لهم تكن بطولة مطلقة ويف الن�صف الثاين من اأحداث الفيلم 

كان اإ�صماعيل هو �صديق البطل كما كان اأي�صًا موجودًا ب�صكل مكثف اأما البطولة املطلقة فكانت ملحمد فوزي اأحد اأثنني كتب لهما اأبياري اأهم اأفالمهما 

الكوميدية، وهما الأطر�س وفوزي .

وحلمي رفله هو الذي �صيتيح اأول بطولة لإ�صماعيل اأمام كل من �صادية و�صكوكو يف »ليلة العيد« عام 1949 ول ميكن اأن نقول اأنه عمل ميثل الثالثي 

فح�صب عناوين الفيلم فاإن الإبياري قد اإكتفى بكتابة احلوار ومن املعروف اأن عالقة اإ�صماعيل بالبطولت املطلقة كانت تتاأرجح يف هذه الفرتة لكن 

ل �صك اأن رفله كان يراهن عليه باإ�صراكه معه يف البطولت الثانية خا�صة مع حممد فوزي فبعد »فاطمة وماريكا« التقى الثالوث جمددًا يف »اآه من 

الرجالة« .. من بطولة حممد فوزي ومديحة ي�صري اأي�صًا عام 1950.
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ويف نف�س العام كان رفله قد و�صع عينيه على اأن »اإ�صماعيل ي�س« �صوف يكون بطله املطلق ومع فيلميه »البطل« و » واملليونري« كان الثالثة يف اأ�صن حالت 

التعاون فاإ�صماعيل هو النجم الأول بني �صادية وحتية كاريوكا يف الفيلم الأول، ثم كاميليا يف الفيلم الثاين، و�صعاد مكاوي، بل اأن اإ�صماعيل هنا ل ي�صبح 

فقط البطل املطلق، بل يج�صد �صخ�صيتني متناق�صتني متامًا، جميز املغني وال�صيد الرتي الذي يتعامل مع زوجته بكربياء وعجرفه.

واأطراف ما يف الأمر اأن الإبياري يف العملني كان كاتب حوار فقط اأما ال�صيناريو فقد كان للمنتج اأنور وجدي الذي مل يقرتب هنا من الإخراج اأو الق�صة 

فكتب ق�صة فيلم »البطل » اإبراهيم الورداين وكتب ق�صة »املليونري« ماأمون ال�صناوي ... وكان الإبياري قد ا�صرتك بقوة يف كتابة كلمات اأغاين فيلم »البطل« 

كلها وهي »الأوكازيون« و »املوال« و »جعان قوي« و »كلنا الفراخ« و »الزفة« من اأحلان عبد العزيز حممود.

اأما فيلم »املليونري« فقد كتب الإبياري �صت اأغنيات ومونولوجات من بني ثمانية كتب منها فتحي قوره اأثنان، وهي جميعها من اأداء اإ�صماعيل ي�س و اآخرين .

وبالنظر اإىل هذين الفيلمني جند اأن مو�صوعاتهما و�صكلهما العام فاإنها اأفالم كوميدية من املقام الأول ب�صاطة الفكرة ووجود مناذج اإن�صانية �صمنها 

تت�صم مبا ي�صحك مثل بائع الأحذية ال�صديد البخل والعامل الذي يحب اأبنة رئي�صه وهو لي�س فقط �صخ�صية ل ت�صتحق اأن حتبه اجتماعيًا وكانيًا بل 

هو اأي�صًا ل يت�صم باأي ذكاء بل يتمتع بتلقائية – ت�صعه يف » م�صاكل« مما ي�صنع ال�صحك. 

اأما فيلم »املليونري« �صوف نتوقف عنده كنموذج لهذا التعاون الثالثي بني كل من املوؤلف ، املمثل ، املخرج .

وقد ظل الثالثة يعملون معًا يف اأفالم تنتمي اإىل الكوميديا املو�صيقية منها »البنات �صربات« عام 1951 ثم »تعايل �صلم« و »حماتي قنبلة ذرية« و«فايق 

ورايق« يف نف�س العام ثم »على كيفك« عام 1952 و »فاعل خري« 1953 و«احلقوين باملاأذون« 1954و »اإن�صان غلبان« يف نف�س العام و »املفت�س العام« 1965 

ويتباين ظهور اإ�صماعيل ي�س يف الأفالم من بطولة مطلقة اإىل بطولة م�صاركة ومن الوا�صح اأن اإ�صماعيل كان مبثابة – الف�صوخة– املطلوب تواجدها من 

فيلم لآخر ... وقد ات�صمت ال�صينما يف هذه الفرتة باأن عليها اأن ت�صتعني باملطرب ليكون النجم الأول يف زمن اإزدهار ال�صينما الغنائية، واأفالم الكوميديا 

املو�صيقية، فاملخرج رفله كان يعرف اأن وجود حممد فوزي يف قمة قائمة فيلم ما ، ي�صمن النجاح التجاري ول�صك اأن هناك مثلثًا ناجحًا ميكن اأن ميثله 

املخرج مع كل من فوزي واإ�صماعيل وهو يكتمل اإىل مربع بوجود كتابات الإبياري 

مثلما حدث يف »فاعل خري«.

طراز  من  و�صيم  م�صمون  �صباك  جنم  وجود  على  عينيه  دومًا  الإبياري  و�صع  وقد 

فيلمي  من  تعلم  قد  رفله  اأن  الوا�صح  ومن  ال�صناوي  وكمال  حممود  وكارم  الأطر�س 

»البطل« و »املليونري« فاأراد الإ�صتفادة من جماهريية اإ�صماعيل ي�س يف الإ�صحاك اإىل 

جنومية اأبطاله من فيلم لآخر واأذكر اأنه يف عدد من جملة »الكواكب« عام 1968 

»البطل«  فيلم  مع  املريرة  جتربته  اإىل  اأ�صار  ي�س  اإ�صماعيل  فاإن  الأفالم  اأجمل  عن 

اأنور وجدي وقد جتلت هذه  اأن منتجه هو  لنا  املعلومات توؤكد  اأن  اأفل�صه رغم  باأنه 
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ال�صناوي و�صادية وت�صمن  ال�صمة ب�صكل وا�صح يف فيلم »احلقوين باملاأذون« الذي جمع بني كمال 

�صبع اأغنيات األف منها الإبياري ا�صكت�س اخلناقة فقط .

ولعل رفله كان على حق يف اأن اإ�صماعيل ي�س ل ميكنه اأن ي�صمن جناح فيلم ما جتاريًا وحده وبدا 

هذا وا�صحًا يف فيلم »اإن�صان غلبان« ويبدو عنا وا�صحًا اأن الإبياري قد اأراد اأن ي�صبغ �صديقه ب�صفه 

طرف  من  تتولد  التي  احلب  ق�صة  حول  املدينة«  »اأ�صواء  فيلمه  له  اقتب�س  حيث  �صابلن،  �صاريل 

هو  يكن  مل  جمياًل  �صابًا  اأمامها  راأت  ب�صرها  اإليها  ارتد  فلما  عمياء  وبني  مت�صرد  �صاب  بني  واحد 

املق�صود فاأحبته و�صار على العا�صق اأن يتخلى حلبيبته عمن اأحبت .

اأن  اإل  اأداء �صابلن اخلا�س به  اإن�صاين تعتمد فيه الكوميديا على  اإطار  وقد �صاغ �صابلن فيلمه يف 

اإ�صماعيل ي�س لي�س �صابلن والفيلم مل يحقق النجاح املرجو له ولذا فاإن حلمي رفله كان عليه اأن 

يتخلى عن �صنيعته اإىل خمرج اآخر ا�صتفاد منه اإ�صماعيل بل كل من عملوا معه يف جمال الكوميديا األ وهو فطني عبد الوهاب .

وبينما �صعد جنم اإ�صماعيل ي�س كثريًا يف الأفالم التي عملها مع فطني عبد الوهاب فاإن جتاربه التالية مع ثالوثه الذي نتحدث عنه هنا مل تكن يف اأح�صن 

حالتها ابتداء من فيلم »املفت�س العام« التي اقتب�صه رفله من م�صرحية بنف�س ال�صم للكاتب الرو�صي نيكولي جوجول وقد اكتفى الإبياري هنا بكتابة 

احلوار فقط واأغنية عاطفية للمطربة مواهب بطلة الفيلم با�صم ط جماله يا اأمه.

وبالنظر اإىل التجارب التالية بني نف�س الثالوث فاإن رفله مل يكن موفقًا يف اأفالمه التي يختارها 

ل�صديقه فلم يلفت الأنظار فيلم »اإ�صماعيل ي�س يف دم�صق« �صيناريو وحوار الإبياري الذي كان اآخر 

فيلم جمع بني الأ�صدقاء الثالثة.

والطريف اأن املمثل يف تلك الفرتة كان يف قمة تاألقه ففي نف�س عام اإنتاج »اإ�صماعيل ي�س يف دم�صق« 

قام بعمل فيلم »اإ�صماعيل ي�س طرزان« وجنح الفيلم على امل�صتوى التجاري مقارنة مبا حدث للفيلم 

الأول .

وح�صب احلوار الذي اأجراه حممد جربيل يف جريدة امل�صاء يف 16 فرباير عام 1969 مع الإبياري 

حول راأيه يف اإ�صماعيل ي�س – واحلوار منقول عن كتاب حممد عبد الفتاح حول اإ�صماعيل ي�س- 

اأنه »كان فنانًا اأكتفى بالتعبري عن �صخ�صية حمددة يت�صور اأن اجلمهور يحبه فيها ول ي�صبح اأمام 

دور املوؤلف اإل اأن »يف�صل« على الفنان تلك ال�صخ�صية التي يجيد اأداءها فعبد الفتاح الق�صري مثاًل  يوؤدي  ظل 
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اأبن البلد طوال حياته على خ�صبة امل�صرح والريحاين من ك�صك�س بيه اإىل املوظف الغلبات الكحيان 

حتى اآخر اأيام حياه وماري منيب ... احلماة امل�صاك�صة املناكفة وهكذا .

اإذن لو اخرتنا النوذج الأف�صل الذي جمع بني الثالثي فال �صك اأنه »املليونري« رغم اأن الإبياري مل 

يكتب فيه �صوى احلوار والأغنيات لكن هذه الأغنيات تعد منوذجًا وا�صحًا ملفردات الكتابة عند 

اأبو �صعود الإبياري.

كلمات  م�صاحة  اإىل  نظرنا  لو  لأنه  الكاتب،  مفردات  على  الرتكيز  اأجل  من  هنا  نتوقف  ونحن 

الأغنيات وال�صتك�صات يف الفيلم ف�صوف نرى اأنها تاأخذ حيزًا وقد توقف الناقد �صامي ال�صالموين 

عند دور حوار الإبياري يف هذا الفيلم من خالل مقال ن�صره يف جملة »فن« اللبنانية حتت عنوان 

»امللونري ... كوميديا اإ�صماعيل ي�س و�صطار ال�صينما« فكتب قائاًل :

»ولكن اأنور ودي بذكائه اخلطري يدرك اأن احلوار يف الفيلم الكوميدي هو عن�صر مهم جدًا من عنا�صر الإ�صحام وبالذات يف الكوميديا امل�صرية املعتمدة 

عمومًا على النكتة اللفظية اأو الأيفيه ولذلك فهو بعد اأن يكتب ال�صيناريو يعهد باحلوار اإىل كاتب كوميديا متخ�ص�س هو اأبوال�صعود الإبياري الذي 

اأي�صًا والذي ما زالت اأفالمة العديدة ت�صحكنا حتى الآن  كان اأحد اأبرع كتاب ال�صيناريو واحلوار يف ال�صينما امل�صرية بل والأغنية اخلفيفة املرحة 

اإما مبواقفها الكوميدية النابعة من الطبيعية ال�صعبية امل�صرية واأحيانًا مبجرد حوارها الالذع 

وتركيباته اللفظية البارعة«

ثم لأن الفيلم الكوميدي خفيف يعتمد على اإ�صماعيل ي�س اأ�صا�صًا. والرتكيبة العبثية واخلا�صة 

التي ارتبطت به فهو ل يخرجه بنف�صه واإمنا يعهد بذلك اإىل حلمي رفله الذي ميكن اأن نقول اأنه 

كان »اأ�صتاذًا« يف �صوغ هذه التوليفات املبهجة .. اإ�صماعيل ي�س .. زائد ق�صة حب مع فتاة جميلة .. 

ثم جمموعة من الرق�صات والأغاين، ثم بع�س جنوم الكوميديا من ال�صف الثاين مع اإ�صماعيل ي�س 

الذي ل ميكن اأن تتفجر الكوميديا اإل من خالل مواجهاته معهم .. ول يبقى بعد ذلك اإل بع�س 

ملوك ال�صر التقليديني يف ذلك الوقت زينات �صدقي .. وداد حمدي، و�صعاد مكاوي، و�صراج منري، 

وفريد �صوقي ، و�صتيفان رو�صتي، و�صفيق نور الدين ، وعبد الرحيم الزرقاين ... وكل منهم يف دور 

ق�صري خاطف قد ي�صلح له اأي كومبار�س.

ويقول ال�صالموين اأي�صًا يف نف�س املقال عن رفله اأحد اأعمده الثالوث اأنه من املدر�صة نف�صها التي جتيد �صنه التوليفات اجلماعريية الناجحة. بل وميكن 

اعتباره اأحد �صطار ال�صينما الأوائل الأذكياء.
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اأبرزها التناق�س بني �صخ�صيتني يجد كل منهما نف�صه مكان الآخر وهو تناق�س ملحوظ يف ال�صفات. فالأول هو  وياأتي ال�صحك هنا من عدة جوانب 

زوج جاد متهجم �صديد الغرية ثري يعي�س يف ق�صور وا�صع وله زوجة جملية ل يكاد يبت�صم ودائمًا عبو�س ي�صع على عينيه مونوكل ويرتدي البابيون 

واملالب�س الر�صمية وهو غيور على زوجته احل�صناء »كاميليا« وهو ل يتواين اأن يطلق ر�صا�س م�صد�صه على رجل راآه مع زوجته فقتله واأخفاه يف البدروم 

�صيظهر من الأحداث اأن اأن هذا الرجل لي�س �صوى �صقيق للزوجة واأمام ما ينتظره فاإن املليونري يذهب اإىل اأحد الكباريهات وي�صرب حتى ين�صى ما فعله 

وهناك يلتقي بنقي�صه جميز .

وجميز هذا من ناحية ال�صكل هو تواأم للمليونري لكنه يختلف متامًا يف �صفاته فهو »بحبوح« خفيف ب�صيط فقري عمله اإلقاء املونولوجات .

وكما اأ�صرنا فاأن الكوميديا تنبع اأنه ح�صب اتفاق ما فاإن على الرجلني اأن يتبادل املكان اأن يذهب جميز ليعي�س يف ق�صر عا�صم الإ�صرتليني امللونري ول 

يعرف كيف �صيكون الت�صرف فالإتفاق ل ي�صغرق اأكرت من دقائق واأمام ت�صرفات اأهل البيت جتاه جميز دون اأن يعرفوا حقيقته فاإن الكوميديا تتولد .

تبداأ هذه املتاعب حني يجد جميز نف�صه اأمام زوجةة جميلة دلوعة ولأنه رجل �صريف ل ميكنه اأن مي�س زوجات الآخرين فاإنه يتمنع عنها ويتجه على 

اخلادمة التي تظن اأن �صيدها يغازلها اإىل اأن تتك�صف احلقيقة .

ويف اأول مواجهة مع بيت املليونري فاإن جميز يغني من تاأليف اأبو ال�صعود الإبياري وتلحني عزت اجلاهلي مونولوج العز و�صوف نقتب�س منه اأجواء كثرية 

للوقوف عند مفردات الكاتب اللغوية الذي يردد :

دي عي�صته تلز يا عيني ع العز  ياعيني ع العز يا عيني ع العز   

وخدم وح�صم وجواري  غرقان يف حرير وهدوم ك�صمري   

و�صرف والدتي ما اأنا داري  اأنا �صاحي متام واإل دي اأحالم   

يا بوغا�صة اأدوب يا بوغا�صة  حظ وهي�صة وهليلية   

ما اأطلع�صي ول بكما�صة  اأنا ح ا�صتقتل يف العيلة   

تعايل يا وزة اأحب الوز  دا اأنا �صاحب عزة و�صاحب عز   

يا عيني ع العز 

ويف رحلته داخل الق�صر يكت�صف اجلانب اخللفي للمليونري فهو رجل زئر ن�صاء وقد اعتدي على �صنية جنح التي تطالبة اأن يتزوجها لكنه يرف�س ولذا 

فهي تهدده اأن ت�صلط عليه البلطجي عنت )�صراج منري( كما اأن عا�صم رجل مليونري له عالقات بالع�صابات اخلارجة عن القانون ولأن جميز يجد نف�صه 

يف هذا العامل فاإنه يحاول من خالل ب�صاطته ونبله اأن يدافع عن عا�صم الإ�صرتليني واأن يحل م�صاكله لكن من الوا�صح اأن الرتكة ثقيلة للغاية واأما نقطة 

عدم التالقي مع عامل .. املليونري ي�صطر جميز اأن يك�صف احلقيقة للجميع .

»اأنا جميز ... م�س عا�صم الإ�صرتليني« 
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ولبد ملثل هذا البوح اأن ياأتي بنتيجة عك�صية فال يردده �صوى جمنون فال ي�صدقه اأحد لكن جميز ي�صر على موقفه وهنا فاإن اجلميع يعلن »اأنه جمنون« 

ا�صرتكت يف متثيله  ا�صكت�س طويل  الذي حلنه اجلاهلي وهو  املجانني«  ا�صكت�س   « الإبياري  العقلية وهناك كتب  الأمرا�س  م�صت�صفى  اإىل  اإر�صاله  ويتم 

جمموعة من الفنانني منهم حممد توفيق و�صراج منري، و�صوف نورد هنا جزءًا كبريًا من هذا ال�صكت�س للوقوف عند املفردات امل�صحكة للكاتب :

جمنون : و�صعوا من و�س العظماء 

جمانني : ماء ... ماء ...

جمنون : اأركن ... فرمل يا �صواق 

جمانني : واء ... واء 

جمنون : خ�صي يا نحلة من البلكون 

اآخر : اأربط ياغراب البابيون  

اآخر : حل�صن اأهه جه نابليون 

جمانني : يا اأبو العيون ال�صود يا نابلني يا زين 

ليتك حظ وفري وجود ها نالقي زيك فني 

يا نابليون يازين 

جميز : اأنت يا ح�صرة نابليون 

نابليون : وي م�صييه 

جميز : واأنا ح�صرتي نابليون نابليني 

نابليون : اأن�صانتيه 

فيك من يكتم ال�صر  اأ�صمع عندي �صر خطري   

جميز : يف بري 

راكبني تاك�صي بيقول اأو  نابليون : �صفت الأرنب ويا القطة  

هي تقول له نونونو  هوا يقولها حطة يا بطة   

اأ�صفاه على عقلي الذي طار  حميز : وعدي يا وعدي على الأ�صرار  

دا واد وجد و�صي تري بون  جمنون : فرين فريون �صرف نريون  

نريون : اأيوحه  جمانني : وحوي يا وحوي   
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جمانني : يانريون وحوي                                  نريون : اأيوحه 

جمانني : قول بالنحوي                                    نريون : اأيواحه

اأخل�صوا ناولوين الولعة                                 عايز اأولع روما بحالها 

اأنا م�صتعجل عندي اإذاعة                                خطبة عظيمة .. ولزم اأقولها 

جميز : ح تقول اإيه يا نريون �صمعنا               متعنا بخطبك متعنا 

نريون : ح اأزعق زي الغول                                 واأجعر واأقول 

                                                 تعاليلي يا بطه 

                                   جمانني : واأنا مايل هه 

وقد اقتب�صنا ن�صف ال�صكت�س ول �صك اأن الن�صف الثاين مع عنت ممتع حني يردد عنرت ب�صوت ن�صائي:

عنرت : فتح يا ابني  فتح          �صوف مني بيكلمك 

دنا عنرت املدردح                        ب�صباعي اخر�صمك 

اأنت تهمني                                 جميز : ف�صر 

اأنت تزقني                                 جميز : ف�صر 

ويعلق ال�صالموين على مثل هذه ال�صكت�صات واملونوجلات مرددًا يف نف�س املقال امل�صار اإليه : »وهكذا عامل »الهل�س« اجلميل ... نا�س ميتعونك فعاًل باأي كالم 

وباأي م�صتوى من دون اأن يدعوا �صيئًا فاأنت ذاهب لرتى �صيئًا من ال�صحك والرق�س والغناء والفرف�صة وما تي�صر اأي�صًا من ج�صد ومالمح فتاة جميلة .

كما اأن الناقد ي�صمى كل هذا بالفو�صى من خالل ما يحدث يف م�صت�صفى املجانني واأي�صًا ما تتك�صف عنه الأحداث، ف�صرعان ما تعرف يف النهاية اأن الع�صيق 

القتيل لي�س �صوى �صقيق للزوجة واأنه مل ميت وذلك لأن املراأة ا�صتبدلت طلقات امل�صد�س بطلقات ف�صنك وفجاأة يتم حل كافة امل�صاكل .

ونحن هنا مل نركز على الق�صة لأنها تنتمي اإىل ماأمون ال�صناوي بل نقف عند احلوار وكلمات الأغاين حيث يحاول اأن يعطي معنى اأخالقي وفكرة حول 

روؤيته للعامل »بالذمة م�س املجانني دول اأ�صعد من العاقلني » واأي�صًا ما يردده اأحد املجانني اأن لكي تعي�س يف هذا العامل املتوح�س، فعليك اأن تكون منافقًا 

وكاذبًا حتى ي�صدقك الآخرين و�صوف نتوقف عند الفيلم يف ف�صل قادم بتف�صيل اأكرث .

ولعل اأبو ال�صعود اأبياري قد ا�صتوحى هذه الفكرة، من فيلك اآخر كتبه يف نف�س العام هو اأخالق للبيع »اإخراج حممود ذو الفقار«

اأ�صابه مكروه، فتكلف خادمها على الك�صار، باإر�صال برقيات اإىل  اأن يكون قد  بعد ال�صهرة ايل �صكر فيها وغنى مرغمًا يف عيد ميالد كاميليا، فتخ�صى 

اأ�صدقاء زوجها خم�س مدن خمتلفة ت�صاألهم عما اإذا كانوا يعرفون اأين كان الزوج ليلة اأم�س ... ويجئ الرد من كل الأ�صدقاء اخلم�صة باأنه ق�صى الليلة 
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معهم يف خم�س مدن خمتلفة .. فيتاأزم املوقف اأكرت لأنها تدرك اأن هناك كدبة كبرية .

وهل هناك ما هو اأكرث اإ�صحاكًا من مثل هذا املوقف والطريف يف كتابات اأبو ال�صعود الإبياري اأنه ل يطلق املوقف كي ي�صحك وينتهي اإىل حالة اأخرى، 

بل هو يالحق املتفرج مبوقف اأخر فال�صحكة املنفردة �صرعان ما تذوب وتزول لكن روعة ال�صحك يف توا�صله اإىل حد ما بعينه وت�صبح الكوميديا مبثابة 

�صل�صلة تنتهي من املواقف واليفهات »اأو ل �صك اأن مثل هذه املواقف الربيئة اإىل حد ال�صذاجة – مثلما كتب ال�صالموين يف نف�س املقال – كانت هي �صر 

جمال الكوميديا ال�صينمائية وبقائها حية يف اأذهان النا�س حتى الآن ، لأنها كانت بارعة الرتكيب حرفيًا اإىل اأق�صى حد مهما بدت ب�صيطة مبقايي�س 

تفكرينا الآن.

ويف نف�س املقال وحتت عنوان فرعي با�صم »اأبو ال�صعود الإبياري« ومهارة املوؤلف  كتب الناقد »املفارقة اأن املندوب الذي يزعج الب�صرية   كلها لكي توؤمن 

اأيفيه عبقري اأخر لأبي ال�صعود الإبياري وهو فن م�صتقل بذاته من فنون الكتابة الكوميدية  على حياتها مل يوؤمن على بيته هو �صخ�صيًا .. وهذا« 

ي�صمونه »النكته الفرعية« اأو اجلانبية Side – Gag يتولد من املوقف الكوميدي الأ�صلي وي�صتعينون له يف ال�صينما الأمريكية بكتاب كتخ�ص�صني 

ي�صتخل�صونه من ال�صيناريو الأوىل ولكن القدرة الفائقة لأبو ال�صعود الإبياري وثقته يف اأدواته جتعله ي�صع نف�صه عن عد يف مواقف ت�صبه التحدي 

الفني ... فهو يعد اإىل تعقيد املاأزق الأ�صلي بحيث تخرج منه عدة ماآزق م�صتحكمة يبدو من امل�صتحيل حلها »

ومن هذا امل�صتحيل يتولد ال�صحك ..
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مع إسماعيل يس
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الفصل السا بع

اإلبياري وأنور وجدي 
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اأنور وجدي هو اأول واأكرث من اأ�صتفاد وتعاون مع اأبو ال�صعود الإبياري فى جمال �صينما الكوميديا 

املو�صيقية �صواء كممثل اأو كمخرج اأو منتج اأو كاتب �صيناريو باإعتبار اأن وجدي قد عمل فى هذه 

املجالت معًا بكفاءة وكان اأحد ركائز الكوميديا املو�صيقية .

وقد تدرجت م�صاحة التعاون بني الإبياري ووجدي منذ فيلمها الول معًا عام 1947 وهو » قلبي 

دليلي » والفيلم كما هو معروف من اإخراج واإنتاج ومتثيل اأنور وجدي اإل اأن موؤلف الفيلم كما هو 

مذكور فى دفرت الدعاية هو حممد كامل ح�صن املحامي وفى هذا الدفرت لي�صت هناك اأية اإ�صارة 

اأن ي�صع �صورة كل من له عالقة بالفيلم فى  اأن املنتج كان حري�صًا  اإ�صم موؤلف الأغاين رغم  اإىل 

ال�صفحة الثانية للدفرت .

وقد كتب الإبياري فى هذا الفيلم عدة اأغنيات هى  » اأنا قلبي دليلي « و » اأ�صحك كركر « من اأحلان 

تاأليف  الكاتب على  اأن هذا اخلليط من الأغنيات يعك�س مقدرة  الوا�صح  ، ومن  اأحلان حممد فوزي  » واملوال« من  »اأكرهه واأحبه  و  الق�صبجي   حممد 

الأغنية العاطفية بنف�س مقدرته على �صياغة املونولوج ، اأو الأ�صكت�س الفكاهي ، مثل كلمات » املوال « التى تقطر عذوبة :

يا اللى انت حريان على 

انا هنا جنبك 

والقلب والروح يا روحي موجودين 

جنبك 

يا اللي اأنت حريان على اأنا هنا جنبك 

والقلب والروح ياروحي موجودين جنبك 

اأعمل ح�صب العوازل دول كتري جنبك 

قادر كرمي ين�صرك 

واأكون اأنا جنبك 

العوزال دول كتري 
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جنبك قادر كرمي 

ين�صرك واأكون اأنا جنبك 

وفى نف�س الوقت فاإن اأغنية عاطفية مثل » قلبي دليلي« تقطر باخلفة واملرح ، وقد �صورها املخرج فى اأجواء مليئة بالبهجة والفتاة ليلي تردد 

الدنيا جنينه          واأحنا اأزهارها 

فتحت عينيا         على هم�س طيورها 

مني رايح يقطفنا     مني راح ي�صعدنا 

دى النار فى قلوبنا    لونها فى خدودنا 

وبح�صب ق�صة الفيلم ، ومو�صوعه فنحن اأمام واحد من اأبرز واأهم اأعمال �صينما الكوميدية املو�صيقية على الإطالق ب�صرف النظر عن احلدوتة بالغة 

اإنتاج جمموعة الإ�صتعرا�صات والأغنيات التى قدمت وراء بع�صها البع�س فى  ، ويكفي  الب�صاطة 

حفل ح�صره ال�صابط وحيد ، وتعرف فيه على الفتاه ليلي التى ت�صور اأنها اإحدي اأفراد الع�صابة.

ول �صك اأن اإ�صفاء اأجواء الكوميديا املو�صيقية ل يرجع اإىل حممد كامل ح�صن املحامي فهو معروف 

اأن املخرج ومعه كلمات  اإىل هذا النوع من الأفالم لكن ل �صك  ككاتب روايات بولي�صية ل تنتمي 

الإبياري قد �صاعدا فى �صبغ الفيلم بالبهجة التى راأيناه عليها .

وفى بداية عالقة اأنور وجدي بالإنتاج والإخراج كانت لديه �صماحة اأن ي�صرتك معه اآخرون فى 

التاأليف ، لكن مع زيادة اخلربة ، فاإن اأنور وجدي راح يوؤلف اأو يكتب ال�صيناريو لكنه كان قد اأدرك 

اأهمية حوار اأبو ال�صعود الإبياري ، فراح ي�صركه معه فى كتابة احلوار من فيلم لأخر .

الإبياري  ال�صعود  اأبو  كاأن  يخرجونها  الأخرين  وترك  باإنتاجها  وجدي  قام  التى  الأفالم  وفى 

موجودًا ب�صكل مكثف اأما ككاتب حوار اأو موؤلف اأغاين مثلما حدث فى »الهوي وال�صباب« 1948 و 

»املليونري« حللمي رفلة عام 1950و » حبيب الروح«  حيث كتب احلوار كما كتب احلوار والأغاين 

لفيلم » يا�صمني » ومنها اأغنية » معانا ريال« ال�صهرية .

ومن بني الأفالم التى اأ�صرتك فيها الإبياري فى هذا امل�صمار هناك » قطر الندي » عام 1952« اأو 

دهب و » بنت الأكابر« عام 1953 و » الأ�صتاذ �صرف« 1954 والذي كتب لهما الإبياري ق�صة الفيلم الأخري » مقتب�صة عن طوباز ملار�صيل بانبول« .

كما اأن اأبو ال�صعود الإبياري كتب اأغنيتني من اأغنيات فيلم » طالق �صعاد هامن« عام 1947 . وكل اأغنيات فيلم » ليلة احلنة« الذي اأخرجة اأنور وجدي 

دون اأن ي�صارك فى متثيله عام 1950 .
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ولو نظرنا اإىل خريطة اأغنيات فيلم » طالق �صعاد هامن«  الذي كتبه اأنور وجدي كما تقول دفاتر الدعاية لنف�س الفيلم ، ف�صوف جند اأن الأغنيات الأربع 

اأت�صمت بخفة ظل ملحوظة ، اأثنتان منهما من تاأليف م�صطفى ال�صعيد  وتلحني عبد العزيز حممود اأما اأغنية » مطرح ما تر�صي »  فقد غناها وحلنها 

حممود ال�صريف فى م�صهد ل يكاد ين�صي فقط فى تاريخ ال�صينما امل�صرية .

وفى » مطرح ما تر�صي« �صنجد اأن الإبياري قد قام بتطعيم الأغنية بكلمات ل ميكن لأحد اأن يت�صور اأنها �صوف تتحول اإىل غناء ومو�صيقي مثل » يا 

حدق«:

هي�س م�صم�س ب�س                 واأترق�س على واحدة ون�س 

                                مطرح ما تر�صي دقلها 

عي�صة اأهل العز تلز                                    هي�س واأمتتع 

دول كتاكيت زى الوز                 فرتك قطع 

ونهار نادي وزي الفل                                    �صمر عمر خمك كل 

رزق وجالك .. وهنيالك                زفر نف�صك يا �صي عرفان 

ورغم غرابة املفردات ، فاأنك هناك �صتجد نف�صك مبت�صمًا واأنت ترددها مع �صكوكو مع املالحظ اأن هناك مفردات تتكرر من اأغنية لأخري مثل »العز تلز« 

التى �صمعناها فى اأغنيات اأخري مع حممد فوزي ، واإ�صماعيل ي�س لكن .. ل �صك اأن اأ�صكت�س » يا ح�صن« قد مت تنفيذه بعبقرية كوميدية ملحوظة فى 

نهاية اأحداث الفيلم حني جنح الزوج فى اأن يح�صن الأمر ل�صاحله واأن يجعل الزوج ال�صابق يخرج من �صاحة املناف�صة على قلب الزوجة وقد مت ت�صوير 

الأغنية يف لقطة بعيدة يتم فيها �صرب ح�صن ، دون اأن ن�صمع عبارة واحدة بني الطرفني املت�صارعني وجاء غناء �صكوكو كاأنه مبثابة الأداء ال�صوتي 

اأو احلكي ملا نراه بدون �صوت من املتخا�صمني :

يا ح�صن ي �صوك اجلنينة يا ح�صن          حمد�س فى خيبتك يا كروديا يا ح�صن 

اأحت�صم يا ح�صن                اأند�صد�س  ياح�صن 

                              هاهاهاوؤ اأون�صت يا ح�صن

كور�س:

                    يا خويل اجلنينة اأتدلع يا ح�صن 

                     يا ح�صن يا ورد اجلنينة يا ح�صن 

�صكوكو :

ما تعدل �صداغك كوي�س يا ح�صن وح�صر دماغك للمقلب يا ح�صن 
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خد حتى يا ح�صن                 فى ال�صقة يا ح�صن 

واأتويف يا ح�صن                 يا قفة يا ح�صن 

هاهاهاوؤ                 اأون�صت يا ح�صن 

وفى الأفالم التى اأخرجها اأنور وجدي ، فاإننا نالحظ �صمة وا�صحة وهى اأن الكل تقريبًا يغني ، اأو ي�صارك فى الغناء من ليلي مراد ، اإىل �صادية ، اأو 

اإ�صماعيل ي�س ، وفريوز ، وزينات �صدقي ، وقد اأنتمت اأغلب هذه الأفالم اإىل الكوميديا املو�صيقية اأو كما كتب فى مقدمة دفرت فيلم »قطر الندي« اأنها 

ق�صة م�صحكة ، ولكنها ل تخلو من العظة ، رمبا ت�صيل لها الدموع ومن الأف�صل اأنه اأ�صتخدم لفظ رمبا لأن الدموع قد �صالت مثاًل فى م�صهد مثول اإ�صماعيل 

ي�س اأمام املحكمة من ال�صحك ولي�س من العظة .

وال�صخ�صية التى ج�صدها اأنور وجدي فى اأفالمه التى كتبها و�صاغ لها احلوار الإبياري كانت فى الغالب لرجل �صعبي معدم بالغ الفقر يعي�س فى غرفة 

اأم�صه ولكنة قادر على الإ�صحاك مقبل على احلياة يعزف على النفري مثل » قطر الندي »دهب« ثم  اأو حتى  حقرية و�صيقة ل يكاد ميلك رزق يومه 

»الأ�صتاذ �صرف« وهذا الفقري لبد اأن يقع اأحيانًا فى طريق فتاة ثرية فيغرم بها ، ويحاول اأن يثبت لنا نحن امل�صاهدين اأن احلب ل يفرق بني الأغنياء 

والفقراء واأن عيني كيوبيد عمياء وهو ي�صوب �صهامه ليختار الع�صاق .

ففي » قطر الندي« مثاًل نحن اأمام فنان متجول ، متزوج من فنانة مثله بيتهما هو ال�صارع وم�صرحهما احلواري يحلم ال�صاب اأن ي�صبح م�صهورًا ، واإن تتحدث 

الدنيا كله عنه وطاملا اأنه غني ومل يح�س به اأحد فلماذا ل يحدث من حولة فرقعة ، ملاذا ل تتحدث عنه ال�صحف باأنه القاتل ، ال�صفاح ، الذي �صفك 

دماء زوجته ، فيذهب اإىل ق�صم ال�صرطة ويعرتف لوكيل النيابة بجرميتة ثم فجاأة يكت�صف اإختفاء زوجته التى اأ�صيبت بخبطة فوق الراأ�س اأ�صابتها 

بفقدان ذاكرة ووجد ال�صاب نف�صه فى ماأزق فهو  يف حالة اإدانته حمكوم عليه بالإعدام ، ي�صعي اإىل 

الإ�صتعانه ب�صديقه الذي يقلد �صاريل �صابلن لكن هذا ال�صديق ل يتكلم ب�صكل �صليم لو فقد �صفارة 

ي�صعها حتت ل�صانه وعندما ياأتي �صاريل اإىل املحكمة يفقد ال�صفارة فيثاأثاأ وتكون كارثة م�صحكة 

حتى تدارك اخلطر فى النهاية لكن بعد ماذا ... بعد اأن يكون ال�صاب قد اأقرتب من حبل امل�صنقة ،

وهل هناك ما هو م�صحك اأكرت من هذا ؟

تنا�صب كتابات  الأول  امل�صهد  فيلم عاطفي بل هي كوميدية مو�صيقية من  اأمام  ل�صنا  .. نحن  اإذن 

الإبياري �صواء فى احلوار اأو كلمات الأغنيات ومنها على �صبيل املثال اأغنية الها�صا با�صاتك :



70

الها�صا با�صاتك 

با�صوف يوم 

ما ت�صاأل�صي

ما �صوف�س النوم 

لهو اأنت حديد 

ما ترحم�س

وعلى غرار اأغنية اأم كلثوم ال�صهرية » اإنتى فاكراين » األف الإبياري اأغنية بنف�س الأ�صم فغري املعاين ، وهى �صمة اإنت�صرت دومًا فى الإغنية ال�صينمائية 

والإذاعية فريدد قائاًل على ل�صان اإ�صماعيل ي�س :

وال ن�صياين اأنت فكراين   

ياللي كايداين  ياللي فالقاين   

ويقول فى مكان اأخر موجهًا كالمه اإىل الفتاه فاقدة الذاكرة :

اأ�صدقاء جدًا  على ال�صطوح كنا   

على ال�صطوح اأبدًا  ل ول �صكنًا   

واأنت تفتكري  بحلقي �صوية   

و�صب�صبت �صعري  بقي وعنية   

هى :

ماما تعجن فيه  اأيوه اأيوه . البق وال�صفة  

اأخ�س يا بو ماجور اأخيه  كان ما جور دلوقت عرفته  

هو :

فى الكالم تاين  بر�صة لبختى   

دانتي عارفاين  اأعقلي يا ختى   

وال نا�صياين  اأنت فاكراين  

وكما اأ�صرنا .. فاإن بطل هذه الأفالم يحاول ال�صعود اإجتماعيًا وقد حدث لوحيد فى » طالق �صعاد هامن »الذي حتت اأ�صم النبل والإخالق اأحب بنت 

الأكابر و�صار له الق�صر فى النهاية كما حدث ذلك اأي�صًا فى بنت الأكابر وفى دهب اأرتقي اإجتماعيًا عن طريق موهبة الطفلة و�صار غنيًا وكانت هذه 

ال�صغرية » دهب«  مبثابة منبع الذهب الذي ل يجف يومًا .
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وقد نال هذا البطل ال�صعبي كل ما يريده فى النهاية مل ينهزم قط �صحيح حدثت له الكثري من 

العقبات لكنة نال مراده ، الن�صاء الرثيات وال�صهرة واحلب . وهو �صخ�س �صعبي خفيف الظل اإذن 

فلم يكن يهمه اأن يك�صب اأو يخ�صر .

و�صانع هذه ال�صخ�صيات هو بالطبع املوؤلف – املخرج اأى اأنه ح�صب البيانات التى لدينا حول هذه 

الأفالم فاإن دور الإبياري هو كتابة احلوار ، ويبدو هذا وا�صحًا فى ما يرددة الأ�صخا�س مثل املعركة 

التى تدور بني فريوز ، وجارته ) زينات �صدقي ( حني ت�صرب اأبنها فتعي�س اللحظات بني العبارات 

التى ن�صمعها بالفعل فى احلارات ال�صعبية بني الن�صاء ، حني يت�صاجرن بالألفاظ اأو الردح ، تروح 

هى  البدنية  القوة  فلي�صت   ، الأخري  على  تنت�صر  كى   ، متتلكه  الذي  ل�صلق«   « متار�س  واحدة  كل 

التي حت�صم املعركة بل قدرة كل واحدة من املت�صاجرات هلى حفظ األفاظ ت�صكت الأخري ، كان 

تعايرها ب�صرفها اأو �صلوكها اأو تختار لها ما ي�صكنها وعلى الكاتب هنا اأن ينتقي منه ما يثري ال�صحك 

وقد اإ�صتطاعت الطفلة فريوز فى »دهب« اأن ت�صتخدم كل ما لديها من مواهب من اأجل اإ�صكات اأمراأة 

هى فى الأ�صا�س حمرتفة م�صاجرات ومواجهات فالبد اإذن اأن تكون الكلمات هنا منتقاه بدياًل عن اللكمات والبطحات واأن تكون من الر�صاقة مبا يجعلها 

تثري ال�صحك فى ال�صالة .

وقد اأمتالأ الفيلم بهذا النوع من احلوار ، واأعتمد عليه فى املقام الأول ، مثل م�صاهد املحكمة التى يريد فيها والد دهب اإ�صتعادتها  ونتيجة لأهمية ما دار 

فى املحكمة ف�صوف نتوقف عندة ب�صىء من التف�صيل .

فبعد القب�س على وحيد واإيداعة فق�س املحكمة فاإن القا�صي ي�صاأل » دهب« عمرك كام �صنة ، فرتد و�صط �صحك احلا�صرين : ت�صعني �صنة يا �صعادة 

البية«

القا�صي : �صكون .. ت�صعني �صنة اإذاى واإنتى عمرك ما يزيد عن ت�صع �صنني .

دهب : ت�صع �صنني �صحيح ، لكن كل �صنة من دول ، ق�صيت فيهم عذاب .. ع�صرات ال�صنني ح�صرتك م�س حافظ جدول ال�صرب اأ�صرب ت�صعة فى ع�صرة 

يطلعوا ت�صعني . ) �صحك من جمهور القاعة (

القا�صي : �صكوت .. اإ�صمعي يا دهب ، اللي اإ�صمة وحيد ال�صهري بالفون�صو اللى جوة القف�س ده متهم بخطفك ، اإيه اأقوالك .

دهب : ومالة ملا يخطفني ، هى القطة م�س ملا بتخطف اأولدها حتطهم فى حتة م�صمونه وكوي�صة .

حمامى اخل�صم : �صي�س الرئي�س اأطلب هذا الإعرتاف .

فريوز : ) متداركة ( ل ... ل .. يا �صعادة القا�صي اإمنا ال�صت دي والراجل ده ) ت�صري اإيل اأبيها وزوجته ( همه اللى عايزين يخطفوين عايزيز ميوتوين 
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ياأدبوين .) وترد وهى تبكي على طريقتها بعد قليل (

اأنا فتحت عينيا فى الدينا دي وما لقيت�س غري بابا ده ملا كنت باأجوع ما حد�س كان بيوكلني غريه وملا باعيا ما حد�س كان بيداويني غريه وع�صان ماكنت�س 

باأحب حد غريه . هو ده روحي هو ده قلبي هو ده عقلي واإذا اأخذتوه مني ح اأموت ، ح اأنتحر . ح اأموت نف�صي ، اأعمل معروف يا ح�صرة القا�صي، اأبو�س 

اأيديك ، اأن�صفني ، اأن�صرين اأجرب بخاطري ، اهلل يجرب بخاطرك يارب .

) �صحك فى القاعة ( 

القا�صي : �صكوت 

واحلوار كما هو مالحظ ، لو قيل فى منا�صبة اأخرى ميكنة اأن يثري ال�صفقة فقط ، ولكن هنا رغم ق�صوته ينتهي بال�صحك داخل قاعة املحكمة واأي�صًا فى 

�صالت العر�س وقد طال م�صهد املحكمة دون اأى ملل رغم اأننا هنا اأمام اأ�صرار ، واأمام اأ�صخا�س فقدوا القدرة والإح�صا�س الإن�صانية . فال�صغرية تتدخل 

كى تثري ال�صحك وهى تهتف لتنا�صر دهب الكربي وكاأنها فى مظاهرة �صيا�صية .. يحيا العدل .

و�صوف نورد هنا ما ردده اإ�صماعيل ي�س كما جاء فى الفيلم ، لندرك اإيل اأى حد كان الإبياري ي�صوغ عباراته ، لي�س فقط مبفرداته اللغوية التى ن�صمعها 

فى الأغنيات التي ذكرنا اأمثلة ل بل اأي�صًا فى مواقف هى املفرو�س جادة جدًا لكنها على األ�صنة اأبطال هذه الأفالم ت�صري م�صحكة مثلما فعل اإ�صماعيل 

ي�س وهو يج�صد دور �صاريل فى نهاية فيلم » قطر الندى« فى حمكمة مت�صابهة ، حني ينطق بعبارات غري مفهومة وهى يديل ب�صهادته ، فاإن الأمر يتكرر 

هنا ب�صورة مقاربة جدًا .

اأبو البنت دي والبنت دي ما تقرب�س للراجل ده  اأوًل ( يا ح�صرة القا�صي البنت دى تبقي بنت الراجل ده والراجل ده يبقي  اإ�صماعيل : ) ي�صحك 

والراجل ده ما يقرب�س للنب دي لكن الراجل ده عاوز يخطف البنت دي والبنت دي م�س عاوزة تروح للراجل ده قام الراجل ده حب يخطف البنت دي 

فالبنت مارحت�س للراجل ده .

القا�صي : ايه الكالم اللى بتقولة ده ، فزورة ، لزن تو�صح كالمك وتنور املحكمة .

اإ�صماعيل : العفو يا �صعادة البيه ، نورك كفاية .

وهذا مثال من بحر متدفق ، لي�س فى م�صهد واحد من الفيلم املفرو�س اأنه م�صريي بالن�صبة لالأبطال وينتهي مباأ�صاة حيث حتكم املحكمة باأن توؤول دهب 

اإيل اأبيها احلقيقي الذي اأجنبها عن طريق خطيئة من خادمة ولدت دهب ، ومع ذلك فاإن كل متهيدات النهاية كانت مثرية لل�صحك .

والغريب اأن اأنور وجدي مل ي�صند كتابة الأغنيات اإىل الإبياري فقط ولكن اإيل كتاب اآخرين مثل بريم التون�صي وفتحى قورة الذي كتب واحدا من اأهم 

الإ�صتعرا�صات الغنائية الراق�صة فى ال�صينما امل�صرية ، اإل وهو البليات�صو » الذي حلنة عزت اجلاهلي وج�صدة كل من اأنور وجدي واإ�صماعيل ي�س وفريوز 

كما كتب قورة اأي�صًا اأغنية الدربكة ، بحلق وب�س يل و » اأمتخطري تري تري يا عرو�صة واأت�صخلع لع لع يا عري�س« .

ومن الوا�صح اأن اأبو ال�صعود الإبياري مل ي�صاأ اأن يح�صر نف�صة فى اإطار الأغنية الفكاهية فقط فبالن�صبة لفيلم » بنت الأكابر« الذي كتب ق�صته وحواره 

فاإنه هو الذي األف الأغنية ال�صهرية » ياريحني للنبي الغايل« وهى اأغنية مليئة بالوقار . واحلب ل�صخ�صية الر�صول واحلج :
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اأمانة الفاحتة يا م�صافر        لكى تاأدي فر�س اهلل 

ح ترجع والإله غافر        ذنبك ملا نلتم ر�صاه 

يا ريتنى معاك        فى بيت اهلل 

واأزور وياك        حبيب اهلل 

هنيالك وعقبايل        يا رايحني للنبي الغايل 

الذي  احلنة«  »ليلة  فيلم  مثل  اأو  �صرف«  »الإ�صتاذ  مثل  الأخرون  اأخرجها  واإن  حتى  ال�صنوات  تلك  فى  وجدى  اأنور  اأفالم  فى  دومًا  الإبياري  عمل  وقد 

اأخرجه اأنور وجدي ، دون امل�صاركة فى التمثيل فيه والفيلم من اإنتاج و�صيناريو اأنور وجدي ، اأما احلوار فهو من تاأليف الإبياري بالإ�صافة اإىل تاأليف كافة 

الأغاين، وتدور ق�صة الفيلم ، حول فتاه �صغرية بريئة تدعي حورية ، اأح�صنت الظن باحلياة ووثقت ب�صاب طائ�س فقدمت له قلبها الطاهر واأ�صتغل ال�صاب 

�صذاجتها ولعب بها لعبته ثم قذف بها اإىل معرتك احلياة وتنكر لها و�صارت فتاة جديدة تدعي �صونيا وقد تعلمت من جتربتها الأليمة .

وجمموعه من اأغنيات �صادية هنا هى الأ�صهر فى حياتها الغنائية فى تلك الفرتة ومن الوا�صح اأن الإبياري كان ي�صتخدم ويكرر نف�س املفردات التى 

�صبق اأن اأ�صتخدمها فى اأغنيات �صينمائية مثل اأغنية يا ح�صن يا خويل اجلنينة التى �صبق ل�صكوكو اأن غناها باأ�صلوب �صاخر فى » طالق �صعاد هامن« ومن 

اأغنيات �صادية الأخرى ال�صهرية »واحد اأتنني« وغاب عني ليه » ومن »يا ميزان احلرارة« وهذه الأغنية الأخرية تنتمي كلماتها اإىل منط الإبياري ، 

واأ�صلوبه فى كتابة الأغاين حني تقول :

تقعد يا عيني فا�صي  اإن كان احللو را�صي    

تو�صل معرف�س لكام  واإن طقت�س ال�صرارة    

                  ياميزان احلرارة يا مر�س الغرام 

لكن الإبياري فى هذا الفيلم األف الأغنية العاطفية البالغة الرقة ، دون اأن ير�صعها بكلماته ومفرداتة اللغوية املاألوفة فى اأغنياته الأخرى ، ومن 

هذه الأغنيات » واحد اأتنني » اأحلان منري مراد ، ثم غاب عني ليه« التى يقول فيها :

غاب عني ليه        ليه يا تري 

واأ�صاأل عليه         مني يا تري 

من غري �صبب         عني اأحتجب 

بعد اللي كان واللى جري        غاب عني ليه 

ليه ليه ليه 





الفصل الثامن

االقتباس
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يف ال�صينما الكوميدية، خا�صة يف م�صر، قليال ما جتد اأفالمًا غري مقتب�صة عن ن�صو�س اأجنبية، حيث راح اأغلب كتاب ال�صينارو، الذي يوؤلفون الأفالم، 

يبحثون عن م�صادر لأفالمهم �صواء من حيث الق�صة اأو املو�صوع اأو املواقف الهزلية لدرجة اأنه يف بع�س الأفالم ميكن للم�صاهد اأن يلحظ اأن الفيلم الذي 

اأمامهم هو اأ�صالء جمموعة اأفالم قام الكاتب باقتبا�س حكايات من هنا وم�صاهد من هناك من اأجل عمل توليفة غريبة من اأجل اإثارة ال�صحك وقد 

حدث ذلك ب�صكل وا�صح يف فيلم »مطاردة غرامية« لنجدي حافظ 1968 .

1965 واقتب�س مواقف عديدة من اأفالم  فكاتب هذا الفيلم اقتب�س احلدوتة الأ�صلية من فيلم اأمريكي بعنوان »بوينج بوينج« اإخراج مايكل ريت�صي 

اأخرى مثل حكاية الطبيب النف�صي املري�س نف�صيًا من »اأزيك يا حلوه« وحكاية اخلادم الذي �صي�صتقيل من العمل عندما ينوي ال�صيد الأعزب الزواج من 

فيلم »كيف تقتل زوجتك »لريت�صارد كوين 1964« وم�صاهد املطاردة النهائية والنخلة التي �صعدت فوقها امل�صيفات من نهاية الفيلم »اإنه عامل جمنون 

جمنون جمنون »ل�صتانلي كرامر 1963« ويف مكان اآخر من هذه الدرا�صة ذكرنا اأن عمالقة الكتابة الكوميدية يف ال�صينما قد اعتمدوا على القتبا�س يف 

كل تاريخ ال�صينما، ابتداء من توجو مزراحي وبديع خريي واآبي ال�صعود الأبياري وعبد احلي اأديب وفي�صل ندا وغريهم .

ويف بدايات تاريخ ال�صينما كان امل�صرحيون ينظرون دومًا اإىل ال�صينما باعتبارها م�صرحًا م�صورًا متحركًا ولذا فلم تكن لديهم اأي م�صاكل لنقل كافة 

اأمرا�س امل�صرح التجاري اإىل ال�صينما ولأن هذا امل�صرح اعتمد يف املقام الأول على القتبا�س من م�صرح اآخر ولي�س من �صينما فاإن اأغلب الأعمال الكوميدية 

املقتب�صة يف ال�صينما هي يف الأ�صل م�صرحيات قليل من هذه الأعمال مقتب�س عن اأفالم مثل فيلم »ليلى بنت الأغنياء« لأنور وجدي 1945 املاأخوذ عن 

فيلم »حدث ذات ليلة« لفرانك كابرا 1934« واأغلب الذين كتبوا لل�صينما الكوميدية يف الربع قرن الأول من حياتها جاءوا اأ�صا�صًا من امل�صرح وعلى راأ�صهم 

بديع خريي واأبو ال�صعود الإبياري وقد بداأ هذا الأخري حياته بكتابة م�صرحيات ق�صرية وا�صكت�صات غنائية يف �صالت م�صابني ثم كتب م�صرحيات 

عديدة قبل اأن ياأتي اإىل ال�صينما .

وطوال رحلة حياة وعطاء اأبي ال�صعود الإبياري قد ا�صتفاد منها فاأعاد �صياغتها مرة اأخرى يف �صورة م�صرحيات عندما اأ�ص�س م�صرح اإ�صماعيل ي�س اأو 

الأفالم .

وطوال رحلة حياة وعطاء اأبي ال�صعود الإبياري كان يتلقى الإتهامات من النقاد باأنه يقتب�س بع�س اأعماله دون اأن يذكر ذلك وقامت معارك عديدة 

بهذا ال�صاأن ويف اأحاديث �صحفية كثرية كان ال�صحفي ي�صع �صمن اأ�صئلته لالإبياري �صوؤاًل عن م�صادر اأفالمه والطريف اأن الكانب كان يجيب ويعرتف 

بذلك ويف عدد من جملة »الأ�صتوديو« عام 1950 كان قد توقف عن الكتابة للم�صرح اأجاب »ل توجد يف م�صر �صوى فرقتني م�صرحيتني اإحداهما فرقة 
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الريحاين .. ويقوم بالتاأليف لها ال�صديق الكبري والزميل العزيز ا�صتاذنا بديع خريي – اأطال اهلل بقاءه – والفرقة الثانية هي الفرقة امل�صرية ... 

وهذه لها روتينها اخلا�س الذي يق�صي باأن ل تطلب من املوؤلف اأن يكتب لها . بل يجب على املوؤلف اأن ي�صعى اإليها بروايته واأنا يا �صديقي مل ولن اأ�صعى 

اإىل اأحد مطلقًا .

اأن�صطته الكتابية للم�صرح وقد جاء ال�صوؤال من املحرر عن القتبا�س م�صاغًا كالآتي : هل تقتب�س من الأدب  اأن الإبياري مل يكن قد كر�س كافة  اأي 

الغربي ؟.

»اأحيانًا قد تروق يل فكرة واأجد فيها عالجًا مل�صكلة اجتماعية نح�س بها فاأقوم ب�صياغتها يف قالب حملي بحت وتكون هذه الفكرة نواة لرواية اأوؤلف اأنا 

وقائعها التي تتفق وبيئتنا ال�صرقية ... وتكون مهمتي هنا هي مهمة ال�صيناري�صت الذي يعد مو�صعًا لت�صويره �صينمائيًا ولي�س معنى هذا اأن كل ما اأكتبه 

مقتب�صًا بل اأن عددًا كبريًا من رواياتي كنت اأنا املوؤلف لفكرتها ووقائعها وحوارها«.

وقد �صهدت ال�صاحة النقدية وال�صحفية جدًل مثريًا كان الإبياري مبثابة ال�صحية الدائمة للذين ي�صنون حمالتهم على الإقتبا�س باعتبار اأنه كان ل 

يذكر اأ�صم امل�صدر الأ�صا�صي الذي ا�صتوحى منه فكرة العمل ويكتب »تاأليف« اأو ق�صة وبدت احلمالت �صديدة ال�صرا�صة يف بع�س الأحيان مثلما حدث يف 

جملة »النجوم« التي �صدرت بني عامي 1943 و1948 ويف عام 1945 حملت املجلة ب�صرا�صة على الإبياري وبدت العبارات التي يكتبها املحرر قا�صية .

ونحن ل�صنا مع ال�صحفي اأو �صده ول�صك اأنه قد اأطلق اتهاماته جزافًا فال �صك اأن الإبياري مقتب�س وم�صادره لي�صت الأفالم ولكن امل�صرحيات ومن املعروف 

اأن على الناقد اأو الباحث اأن يت�صدى ملثل هذه الق�صايا اأن تكون لديه م�صادره وقراءاته وكم كتب ال�صحفيون اأن اأفالم الإبياري مقتب�صة دون اأن ي�صري 

اأحد منهم اإىل ال�صم الأ�صلي للم�صرحية التي اقتب�س عنها وهناك اأ�صارت قليلة اإىل ذلك لكنها اأقل من الكم املوؤلف .

وفيلم »فاطمة وماريكا ورا�صيل مثاًل ماأخوذ من م�صرحية » زاوج فيجارو »لبومار�صيه حول ال�صيد وخادمه، حيث يود الأول األ يتزوج من العرو�س التي 

يفر�صها عليه اأبوه فيطلب من خادمه اأن يتقم�س �صخ�صيته ويذهبان اإىل بيت العرو�س وهناك تكون العرو�س قد تو�صلت اإىل نف�س الفكرة باأن طلبت من 

خادمتها اأن تت�صرف على اأنها ال�صيدة واأن تت�صرف ال�صيدة على اأنها اخلادمة اأي اأنه قد مت تبادل الأمكنة بني كل طرفني بحيث اأن ال�صيد �صيحب ال�صيدة 

كل منهما يت�صور الآخر اأنه خادم و�صيحب اخلادم اأي�صًا اخلادمة وكل منهما يت�صور اأنه ال�صيد ... وعندما تت�صح احلقيقة يكون كل طرف قد وقع يف حب 

الطرف الذي مل يكن يطيقه ال�صيد لل�صيدة واخلادم للخادمة هذا هو قانون امل�صرح يف القرن الثامن ع�صر واأي�صًا ال�صينما يف منت�صف القرن .

ول �صك اأن البياري قد حاول اخلروج من اأجواء املنزل التي حب�س بومار�صيه اأبطاله فيه فجعل من ال�صاب هنا �صخ�صًا عابثًا ي�صحك على بنات الأ�صرات 

املحظور  يف  يقع  اأن  وقبل  املراأة  هوية  اإىل  ينتمي  اأنه  يوحي  ا�صما  نف�صه  ي�صمى  مغامرة  كل  ويف  اأخرى  تارة  اليهودية  ورا�صيل  تارة  اليونانية  ماريكا 

)الزواج( يهرب حتى يجربه اأبوه اأن يذهب اإىل عرو�صه املنتظرة.

وقد عاد الإبياري لإقتبا�س نف�س امل�صرحية يف �صنوات متقدمة من حياته عام 1965 بعنوان »هارب من الزواج« حل�صن ال�صيفي وغري الكثري من الأحداث 
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وتخلي بكل �صهولة عن فكرة املجتمع امل�صري بعد قيام ثورة يوليو ومن املهم الإ�صارة اإىل اأن يو�صف 

وهبي هو اأول من اقتب�س هذه امل�صرحية لل�صينما عام 1949 يف »عري�س من ا�صتنبول«.

ويف عام 1950 اقتب�س الإبياري م�صرحية »تروي�س النمرة« ويليام �صك�صبري ب�صكل غري حريف اأي 

اأب  هناك  الربيطانية  امل�صرحية  ففي  الإقتبا�صات  يف  عادة  يحدث  مثلما  وامل�صطرة  بالقلم  لي�س 

ي�صكو من �صالطة ل�صان اأبنته الكربى وهو الذي ل يرغب اأن يزوج ال�صغرية قبل الكربى كاثرين 

اإىل البندقية ا�صمه برتو�صيو ويبداأ هذا الأخري يف  ولذا فاإنه يوافق على زواجها من عابر جاء 

التعامل بذكاء وحذق مع الزوجة حتى تتحول اإىل منرة مرو�صة ترى اأن من حق الزوج الطاعة 

التامة والرتوي�س الذي مت يف الفيلم حدث يف املقام الأول للزوج وحيد لكنه اأي�صًا حدث للزوجة 

�صميحة فهي يف بداية الفيلم جميلة مثل كاثرين لكنها �صليطة الل�صان ت�صف �صابًا طلبها للرق�س 

باأنه قليل الأدب والذوق وهي تنفر من حولها فقبل وحيد الدخول يف املغامرة واملغامرة هي اأن كال من الزوجني قام برتوي�س الآخر .

وقد جاء الت�صابه البعيد بني امل�صرحية والفيلم من البنت ال�صغرى التي عليها اأن تتزوج من ال�صاب الذي حتبه ولذا فهي تدفع بوحيد اأن يقرتن باأختها 

باأي ثمن .

اأما م�صرحية »ال�صيد دولر« للكاتب برات�صيالف نوفيت�س فقد وجدات طريقها اإىل ال�صينما امل�صرية اأكرث من مره ومنها فيلم » تعاىل �صلم« لربكات 1951 

ثم »املليونري الفقري« حل�صن ال�صيفي وكالهما من تاأليف الإبياري ويف الفيلم الأول التزم الكاتب متامًا باملقهى الباري�صي كما يف امل�صرحية التي يعمل 

بها �صاب تنزل عليه ثروة من ال�صماء وقبل اأن يعرف باأمر املرياث فاإن �صاحب املقى يوقع معه عقدًا على اأن يحتكره لديه ملدة ع�صرين عامًا مع �صروط 

جزائية قا�صية وما اأن تهبط الرثوة على ال�صاب حتى تتغري م�صاعر النا�س من حوله وحتبه ابنة �صاحب املحل بعد اأن كانت تعامله باإزدراء �صديد .

اأبناء قريته، ولكن  اأجل  املدينة من  اأ�صياء من  ل�صراء  القروي الذي جاء  ال�صاب  الفقري« كثريًا فبداأت احلكاية عن  »املليونري  وقد تغريت وقائع فيلم 

الل�صو�س ي�صرقون اأمواله ويذهب لالإقامة يف فندق وهناك يكت�صف �صياع نقوده ويدفع به �صاحب الفندق للعمل مقابل املدة التي ق�صاها يف الفندق ثم 

ياأتي اإىل الفندق حمام ن�صاب من اأجل اإعالم ال�صاب اأنه �صار ثريًا بعد اأن ورث امواًل طائلة من اأحد اأقاربة وعلى التو يبداأ الكل يف التودد اإليه ويتم 

اكت�صاف اأن املرياث �صئ وهمي فيعود فقريًا بعد اأن �صرقه املحامي .

ويف عام 1954 اقتب�س اأبو ال�صعود الإبياري م�صرحية »طوباز« ملار�صيل بانيول اإىل فيلم اأخرجه كامل التلم�صاين بعنوان »الأ�صتاذ �صرف« وهي امل�صرحية 

التي قدمها جنيب الريحاين على امل�صرح با�صم »ياقوت« كما مت تقدميها على امل�صرح عام 1964 با�صم »ال�صكرتري الفني« واأخرجها ال�صيد بدير لل�صينما 

عام 1965 با�صم »املدير الفني« وتدور حول املدر�س ال�صريف الذي يتفانى يف عمله ولكن يتم طرده من املدر�صة لأنه ت�صبب يف ان يقوم اأحد اأولياء الأمور 

ب�صحب اأبنه من املدر�صة وبعد اأن تلعب به الأيام يعمل �صكرتريًا يف �صركة ميار�س املوظفون الكبار فيها عمليات الن�صب وي�صحو �صمري الأ�صتاذ �صرف كي 
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يعود اإىل التدري�س مرة اأخرى .

نويل  تلهو«  »الروح  الإبياري لإقتبا�س م�صرحية  ال�صعود  اأبو  وقد عاد 

اإ�صماعيل ي�س« وجعل  1954 يف فيلم »عفريتة  اأخرى عام  كوارد مرة 

الزوجة هنا متوت عقب جرمية قتل وكان عليها اأن تعود اإىل الدنيا يف 

�صورة عفريتة من اأجل تنتقم من القاتل واأن تنغ�س على زوجها الذي 

يبدو اأنه اختار زوجة بلهاء ل ت�صلح له العفريت هنا كيتي والعرو�س 

اجلديدة هي زينات �صدقي واأبوها �صر فننطح ول بد اأن هناك فرقًا .

واأعلن  �صابلن  �صاريل  اإىل  اأخرى  مرة  الإبياري  عاد  ال�صنة  نف�س  ويف 

»ل�صابلن  املدينة  »اأ�صواء  فيلم  اقتب�س  اأنه  الأوىل  للمرة  �صراحة رمبا 

ليقدمه يف فيلم »اإن�صان غلبان« من اإخراج حلمي رفله ومن الوا�صح اأن القتبا�س هنا وا�صح متامًا فهناك رجل ب�صيط يعطف على فتاة عمياء ويحبها ومن 

كرتة عطفه عليها حتبه ولكن هناك يف الفيلم العربي �صديق لل�صباب يحب هذه العمياء لذا فاإنه 

اأحبها  ال�صاب الذي  اأن الذي حتبه هو ال�صديق ولي�س  عندما ي�صتعيد ب�صرها فاإن الفتاة تت�صور 

وكان وراء العملية ويجد احلبيب نف�صه يتخلى عن حبه من اأجل �صعادة الثنني الآخرين .

ول�صنا هنا ب�صدد تقييم الفيلم لكن ل �صك اأن �صابلن اأكرت خفة ور�صاقة والفيلم الأمريكي قد اأمتالأ 

بال�صحكات املمزوجة باملاأ�صاوية اأما الفيلم امل�صري فلم يلفت الأنظار بنف�س درجة الفيلم الأول .

اأخرى  عاملية  م�صرحيات  عن  مقتب�صة  لأفالم  احلوار  كتابة  يف  الإبياري  ال�صعود  اأبو  �صارك  وقد 

م�صهورة مثل فيلم »املفت�س العام« حللمي رفله 1965 املاأخوذ عن م�صرحية هزلية للكاتب الرو�صي 

نيكولي جوجول ويف العام التايل كتب الأبياري اأي�صًا حوار فيلم » فتى اأحالمي » الفيلم الغنائي 

– وهو ماأخوذ عن م�صرحية للكاتب الربيطاين  الثاين الذي �صارك بكتابته لعبد احلليم حافظ 

اأو�صكار وايلد با�صم »اأهمية اأن يكون الإن�صان جادًا« .

واجلدير بالذكر اأن بع�س هذه الأفالم قد مت اقتبا�صها اأمرت من مره لل�صينما واأن البع�س الآخر 

اأفالمًا  تبي�س  التي  الفرخة  مبثابة  كانت  العام«  املفت�س   « فم�صرحية  واحده  ملره  فقط  اقتب�س 

1968، ويف م�صر با�صم »اللي �صحك على ال�صياطني« لنا�صر ح�صني  م�صرية وعربية حيث اقتب�صت يف �صوريا با�صم »الرجل املنا�صب« حللمي رفله عام 

»اإ�صماعيل ي�س  امل�صادفة بني فيلم  القريب عن طريق  الت�صابه  اأخريًا  ال�صيد فاير« لأحمد را�صدي وقد اكت�صفت  1983 ويف اجلزائر با�صم »طاحونة 
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طرزان« الذي كتبه الإبياري من اإخراج نيازي م�صطفى عام 1959 وبني فيلم عر�س على �صا�صة القناة الف�صائية الإيطالية الأوىل با�صم »توتو طرزان« 

اإنتاج عام 1956 وهناك ت�صابه غريب بني الفيلم الإيطايل وامل�صري لي�س فقط يف احلدوتة التي تدور حول املرياث الذي يجب ت�صليمه اإىل الإبن الذي 

يعي�س يف الأدغال ويجب ا�صتح�صاره وجعله مرو�صًا اإن�صانيًا بل هناك ت�صابه بني م�صاهد بعينها يف الفيلمني مثل وجود املراأة التي تود الأ�صرة اأن تزوجها 

لطرازان يف كل مكان من حوله .

والفيلم امل�صري مبثابة ن�صخة عربية من الفيلم الإيطايل ول �صك اأن املوؤلف الذي نظر يومًا اإىل اأن هناك تقاربًا بني �صابلن واإ�صماعيل ي�س قد انتبه يف 

مرحلة اأخرى اأن هناك ت�صابهًا بني اإ�صماعيل ي�س وتوتو فكالهما هزيل وكالهما حتمل الأفالم ا�صمه يف الأفي�صات وكالهما له نف�س القبول واحل�صور 

عند جماهريه ولذا فاإن النهاية قد ت�صابهت اأي�صًا يف كال الفيلمني حيث يعود طرزان اإىل الغابة مرة اأخرى بعد اأن اأخذ معه فتاته املدنية والتي قررت 

اأن تعي�س معه يف الأدغال .

ويف مرحلة تالية كان اأبو ال�صعود الإبياري يذكر على عناوين ال�صريط ال�صينمائي اأن فيلمه مقتب�س وقد ذكر ا�صم امل�صدر باحلروف التينية يف فيلم 

»�صكر هامن« لل�صيد بدير عام 1960 وهو م�صرحية با�صم »اخلالة الأمريكية« وذلك يف فيلم �صامت ق�صري مل يدخل يف تاريخ ال�صينما .

وبالنظر اإىل هذا الفيلم يت�صح اأن الإبياري تاأثر باأفالم اأخرى كانت تعر�س يف دور العر�س يف تلك الآونة والفيلم كما نعرف يدور حول موف �صغري يقبل 

اأن يرتدي ثوب امراأة من اأجل اأن يحدث تقاربًا بني �صديق له وبني الفتاة التي يحبها مدعيًا اأنها خالته الأمريكية )عمته يف الفيلم( وهنا �صديقان 

وهنا اأي�صًا اأب ينطق باألفاظ ومفردات لغوية تخ�س الإبياري مثل »اأبن الفرطو�صه« .

حيث راأينا يف نهاية »�صكر هامن« ت�صابها مع امل�صهد الأخري من فيلم »البع�س يف�صلونها �صاخنة« لبيلبي وايلدر عام 1958 ويف الفيلم راأينا جاك ليمون 

يتخفى يف ثوب امراأة من اأجل الهرب من ع�صابة مع زميله توين كريت�س ويقع اأحد العواجيز الأثرياء يف غرام هذه الفتاة دون اأن يعرف احلقيقة وبعد 

اأن تبتعد الأخطار عن ال�صديقني اللذين ارتديا ثوب الن�صاء فاإن جاك ليمون �صار عليه اأن يعرب من الكابو�س الذي ي�صغط عليه من خالل املليونري الذي 

يود الزواج به فيخربه اأنه �صيده لها ما�س واأنها �صيئة ال�صمعة فريدد الرتي اأنه يقبل توبتها وحتاول اأن ت�صع اأمامه العراقيل لكنه يف كل مرة يقول : 

»موافق« فال يجد ليمون �صوى اأن يخلع الباروكة ويقول : اأنا رجل لكن العجوز بابت�صامته العري�صة يقول »موافق« وينتهي الفيلم.

هذا امل�صهد راأيناه ب�صورة مقاربة يف نهاية »�صكر هامن » بني �صكر هامن )عبد املنعم اإبراهيم( وبني والد الفتاة عبد الفتاح الق�صري الذي فوجئ اأن 

اجلميع من حوله يتزوج اإل هو ف�صمم اأن يتزوج من �صكر هامن.



الفصل التاسع

قراءات فيلمية
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الزوجة السابعة :
الكثري من ال�صمات العامة لأفالم الإبياري بدت وا�صحة يف فيلم » الزوجة ال�صابعة« ، مثل ق�صة 

وبدون   ، �صريعًا  فالزواج هنا مت   ، ، وعداء ملحوظني  بعد خ�صومة   ، بعدالزواج  تاأتي  التي  احلب 

متهيد ، ويف اللقطة الأخرية من الفيلم �صيتم التئام احلبيبني متامًا ، وذلك كما �صيحدث يف فيلم » 

اأنت حبيبي«  عام 1957 على �صبيل املثال .

ومن املهم الإ�صارة هنا اأن ال�صحك يعمد يف املقام الأول على �صخ�صية وحيد ، فهو املركز الأ�صا�صي 

لكل الأحداث ، �صحيح اأن هناك اإ�صماعيل ، مدير اأعماله و�صديقه ، وهناك الأب )�صليمان جنيب( ، 

و�صعاد البنة ، وخطيبها كمال ، لكن كل هوؤلء يدورون يف فلكه ، واإن كانت زوجته �صميحة ت�صاركه 

عامله .

ومن املواجهة بني الطرفني �صيتولد ال�صحك ، وتقول املواجهة ، ولي�س التمثيل ، لأن ماري كويني 

لي�صت ممثلة كوميدية باملرة ، حتى يف الأفالم الأخرى التي عملت فيها ، وهي رغم جمالها ، فاإن �صحكتها تفرد فمًا مت�صعًا ، يقلل من �صحر جمالها ، كما 

اأن �صوتها به بع�س اجل�صا�صة ، اإذن ، ف�صيبقى الحتمال من �صناعة وحيد ، ول مانع اأن يقوم اإ�صماعيل اأي�صًا باإ�صافة اأجواء م�صحكة اأخرى ، وقد يكون 

هناك حديث عابر يف اأحد امل�صاهد ، هو بالتاأكيد غري مكتوب يف �صيناريو ، لكنه يثري ال�صحك ، ول�صك اأنه من �صناعة حممد فوزي نف�صه ، لأنه من ال�صعب 

كتابته ، ولأنه اأي�صًا يت�صم بتلقائية ، وذلك حني مي�صي وحيد يف طرقة املنزل ، ويقابل اخلادم ، وبكل جدية وب�صكل مباغت ، يلفظ من فمه اإ�صارة ، وكاأنه 

يدغدغ اأو يفاجيء اخلادم ، فيهتز هذا الأخري، وتنفجر ال�صالة بال �صك من ال�صحك .

لكن ل�صك اأن هناك م�صاهد ، ولقطات ا�صرتك يف �صياغتها كل من املخرج ، وكاتب ال�صيناريو ، فبعد اأن يرى وحيد الفتاة �صميحة متر من اأمامه ، وتلفت 

اأنظاره ، ي�صرع وراءها ، ويجل�س فوق مقعد على البار ، الواقع خلفها ، ويلحق به اإ�صماعيل ، لي�صاأله عم به ، فيقول :

ماذا هناك .. خري .. دا ول قنبلة ذرية 

لكن وحيد يردد : ل .. دي بني اآدمة ذرية .

ويردد اإ�صماعيل : دي تبقى اأقوى من القنبلة الذرية ..

وهنا نرى م�صهدًا عبقريًا ، مبا�صرًا ، حيث يبدو وجه الفتاة �صميحة ،وهي تدخن ، فيخرج الدخان من فمها كاأنها بالفعل قنبلة ذرية تفجرت لتوها ، علمًا 

باأن الفيلم قد مت اإنتاجه عقب انفجار القنبلة الذرية بخم�س �صنوات ول�صك اأن �صورة القنبلة املتفجرة املن�صورة قد بدت ماثلة يف اأذهان املتفرجني ..

والكوميديا هنا لي�صت عبيطة ، اأ�صوة مبا يحدث يف الكثري من هذا النوع من الأفالم . بل هي مربرة ، ممنطقة ، فاأ�صحاب هذه املواقف امل�صحكة عقالء ، 
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ولكن الأكرث كان هو الذي يحقق الك�صب على الطرف الآخر ، ويف بع�س الأحيان ن�صحك من التناق�س الذي يت�صرف بالأ�صخا�س ، فاإ�صماعيل يقوم بتتبع 

الزوجة ، وهي ترمي باخلطابات يف �صناديق الربيد، ي�صع على راأ�صه قبعة من ق�س ، ونظارة حتى ل يراه اأحد ، لكن �صميحة تك�صف له ، فيما بعد ، اأنه 

قد ك�صف عن نف�صه ، من خالل حذائه الذي ي�صدر �صوتًا )ُيزيء( كلما دا�س عليه ..

وراح   ) الإبياري  اأفالم  الهندي يف  العراف  اأو  املهراجا  اأكرث  املهراجا )ما  اإ�صماعيل مالب�س  ارتدى  ، حني  �صاخر  اآخر ك�صف عن تناق�س  م�صهد  وهناك 

يقراأ الطالع للبنات ، فجاءت �صميحة من اأجل قراءة الكف ، وبكل �صذاجة قال الأب : كوي�س قوي ، دانا باعرف هندي. ويتحدث اإىل العراف املزيف 

، ويحاولون �صيئًا هم معه ، فينطق بكلمات �صاذجة ، كاأنه يعرف الهندية ، لكن اإ�صماعيل يقول : اأنا باتكلم هندي ف�صحى ، رغم اأن يف الهند العديد من 

اللغات ، واأنه من املمكن ل�صخ�س هندي األ يفهم لغة اآخر ..

اأن التعارف بني الرثي املزواج ، وبني الفتاة �صميحة �صتتم اأي�صًا على �صاطيء البحر ، اأثناء اإجازة �صيف ، ويف ظروف مادية �صعبة لرب  و�صوف نرى 

الأ�صرة يف فيلم » الزوجة 13 » لفطني عبدالوهاب ، لكن نحن هنا اأمام الفيلم الأ�صل .والرجل هنا هو حمرك الأحداث ، وهو الذي يتلقى ثمرة املقالب 

التي تدبرها له امراأته ، وذلك بعك�س ما �صيحدث يف الفيلم الثاين ، فاملراأة �صتكون اأكرث بروزًا واأهمية وتواجدًا ..

وي�صتمع وحيد ىل �صميحة ، وهي تتحدث اإىل اأختها يف كافيرتيا الفندق ، عن احلياة الزوجية .وتردد اأن على الفتاة اأن تتاأنى يف اختيارها ، وال تت�صرع 

واإل » ح اأعي�س طول عمري يف حياة تع�صة ، لأن اأغلب �صبان الأيام دي ما لهمو�س اأمان » ..

ومن هذا احلوار نكت�صف اأن �صميحة تختلف كثريًا عن كاثرين عند �صك�صبري ، فهذه الأخرية �صر�صة دومًا ، �صليطة الل�صان ، ل تفكر يف الزواج ، وما تفعله 

من مواقف ينفر منها الرجال ، اأي اأنها اأ�صبه بال�صخ�صية التي ج�صدتها لبنىى عبدالعزيز يف فيلم » اآه من حواء » ..

ومنذ بداية الفيلم ، ونحن اأمام املفردات اللغوية للحوار الذي ل يكتبه �صوى البياري ، عندما يعرف وحيداأن والد �صميحة هو رجب املع�صل ، فاإنه يطلق 

تعليقًا ظريفًا ماأخوذ من نف�س البيئة ، فريدد : » ياه .. دي حامية    قوي » ، ولو اأن املتفرج يعرف اأن البياري قد كتب هذه اجلملة واختار هذا ال�صم 

وهو يدخن ال�صي�صة ، واأمامه املع�صل احلامي قوي لزادت ال�صحكات لديه ..

، كي يختار  ، رغم قلة حيلته  اأنه قد اختار الإقامة يف فندق بهذه الفخامة  ، �صتعرف  ، فالأب يعاين من �صائقة مالية   13 ومثلما �صرنى يف الزوجة 

العري�س املنا�صب لبنته من الأثرياء الذين يرتادونه ، وبعيدًا عن اأعني الفنانني يتم تغيري اجلناح الذي ت�صكنه اأ�صرة املع�صل ،ويقيم فيه وحيد ، وذلك 

بالطبع متهيدًا للم�صهد الذي �صي�صهد اأول مواجهة بني �صميحة وروحية ، فالفتاة تذهب اإىل اجلناح ، من اأجل م�صاحلة اأختها �صعاد ، وتراها متدثرة 

حتت احلا�صية ، وتبداأ يف البوح له باأنها تبحث عن ابن احلالل ، ولكن اأين هو و�صط �صبان هذه الأيام ، دون اأن تدري اأن هذا » ابن احلالل » هو الذي حتت 

الغطاء ، ي�صتمع اإليها ، واأنه �صيكون كابو�صها اجلميل الذي تدور حوله ق�صة الفيلم ، فبعد اأن باحت بكل ما لديها من م�صاعر ، اكت�صفت احلقيقة ن وقامت 

املواجهة » حرامي » ، » اأنا م�س حرامي » اأنا مقيم يف هذا اجلناح منذ الآن »..
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وعلى التو تبداأ األعاب طريقة بني القط والفاأر ، ول اأحد يعرف بال�صبط من يكون القط بينهما ، ومن هو الفاأر ففي البداية ، يطاردها على �صاطيء 

املنتزه ويغني لها » قاعد لوحدك ليه يا جميل » ، وهي تتحرك من حوله ، وتتمنع .. يقرتب ، فتبتعد ، لكنها ل تذهب اأكرث من م�صافة اأمتار كي ت�صتمر 

كلمات الأغنية ..

والقط وحيد هنا هو الذي يطارد الفاأرة �صميحة التي ل ت�صده كاملة ، بل تبقى هناك م�صافة من اأجل خط الرجعة . وتتدخل �صعاد من اأجل زيادة 

التقارب ، فتبلغ وحيد » �صميحة اأختي بتعتقد يف م�صاألة الفنجان » وعلى الفور ي�صتعني وحيد ب�صكرتريه اإ�صماعيل الذي يقف يف و�صط الفندق ، مرتديًا 

زي �صاحر هندي ، ينطق بكلمات غريبة ، حتوطه احل�صان ، بحثًا عن بخت اأف�صل ، وحماولة ملعرفة ماذا يخبيء املجهول . وكما اأ�صرنا يف مكان اآخر ، فاإن 

اأبو ال�صعود البياري يكرر من وقت لآخر م�صاألة املهراجا الهندي ، الذي لديه قدرة على التنبوؤ .. ويف بع�س الأحيان يكون املهراجا هذا مزيفًا ، اأو قد 

يكون حقيقيًا ، مثلما حدث يف » اآخر كذبة » .

ولأنه هنا مزيف ، ف�صرعان ما �صينك�صف اأمره ، وي�صقط �صاربه حني يقبله وحيد اأمام البنات ،ومن بينهن �صميحة ، التي �صتحول املوقف اإىل �صخرية 

وهزل ، وكاأنها ك�صفت األعيبه .

ول يزال وحيد هو  القط الذي يطارد فاأرته ، فيدخل ال�صينما وراءها ، ويجل�س اإىل جوارها ، ويحاول مغازلتها والتقرب منها ، وو�صط الظالم ، تتفق مع 

خواجاية بدينة جتل�س على ميينها اأن تبدل معها املكان ، وب�صرعة ينال القط جزاءه ، فما اأن ميد وحيد يده و�صطك الظالم على كتف املراأة ، مت�صورًا 

اأنها �صميحة ، فيكون جزاءه علقة �صاخنة جتعل �صميحة يف امل�صهد التايل تردد �صاحكة : م�صكني �صعب عليه خال�س .. مما يدفع باأختها اأن تردد : دا 

بيحبك وعايز يتجوزك .. وعلى جانب اآخر يردد اإ�صماعيل لوحيد ، الذي يلعب بالن�صاء عن طريق الزواج : 

روح اأخطبها عدل من اأبوها .. واللي تعرف ديته اجتوزه ..

اإنها نف�س مفردات الإبياري التي ل يكتبها �صواه ، وبالفعل حت�صب هذه احلكمة الإبيارية الهزلية ، يتقدم وحيد خلطبة الفتاة التي ل تبدي اعرت�صًا ، 

ومل ل ، وعليها اإنقاذ اأبيها من الإفال�س ، والعمل على زواج ابنتها من كمال الذي حتبه ) ال�صاب الذي حتبه عايدة يف بداية فيلم » الزوجة 13 » ا�صمه 

كمال » ، وعلى التو ينقلنا الفيلم اإىل عزبة وحيد يف الريف ، من اأجل اأن ت�صتمع اإىل ثالث اأغنيات متتالية ، اأبرزها اأغنية » يا �صالم على جو الريف » 

التي راح يرددها وهو فوق حماره :

يا �صالم يا �صالم يا �صالم يا �صالم على جو الريف   

م�س عايزةكالم  فيه اأكل ن�صيف   

ولحد يقوللي ح�صابك كام  اتغدي فراخ واتع�صي حمام  

يا �صالم .. يا �صالم 
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سكر هانم :
لي�صت هناك فروقًا وا�صحة بني اآليات ال�صحك يف كل من ال�صينما وامل�صرح ، خا�صة يف م�صر ..

ويف القرن الع�صرين ، اعتمد امل�صرح ال�صاحك على اأنواع هزلية لقت قبوًل لدى النا�س ، مما دفع اإىل زيادة التم�صك بها وانت�صارها ، واعتمد هذا امل�صرح 

يف املقام الأول ، على الن�صو�س العاملية ال�صعبية ، واأي�صًا على ع�س الن�صو�س املعروفة التي كتبها اأ�صاطني امل�صرح الكوميدي مثل موليري ، وبومار�صيه ، 

ومار�صيل ماريفو وغريهم ..

واأغلب ما اعتمدت عليه الكوميديا امل�صرحية يف م�صر ، هو النكتة اللفظية ، والإ�صحاك ال�صادر عن 

والفار�س   ، الهزل  كوميديا  امتزجت  كما  الكوميدية،  املواقف  من  اأكرث   ، املنطوقة  الكلمة  اأو  العبارة 

بالنكات والفق�صات ، ف�صنعت مزيجًا لي�س له مثيل يف العامل ، وقد تطلب هذا وجود كاتب بارع يف �صناعة 

هذه الأجواء ، وكتابة مثل هذه التعليقات ، كما تطلب الأمر اأي�صًا توفر ممثل مليء باحليوية ، وخفة 

الظل ، قادرًا على اإ�صحاك النا�س طوال �صاعات العر�س ، فامل�صاهدون مل ياأتوا اإىل امل�صرحية من اأجل 

ال�صحك لبع�س الوقت ، ومل ل ي�صحكون طوال ال�صاعات الثالث طاملا اأنهم جاءوا كي ي�صحكوا ..

وقد بدت الكوميديا �صديدة الق�صوة ، فالنا�س اإذا مل ت�صحك ، كان ذلك نذير ف�صل للن�س ،وعلى الكاتب 

واملخرج اأن يبحثا معًا عن تعديل �صريع له ، لكن يف اأغلب الأحيان ، يجب البحث عن ن�س جديد ، ل 

يكون �صيء ال�صمعة مثلما حدث للن�س القدمي .

ورحلة الكوميديا مع امل�صرح مل تتغري ، وظلت دومًا حتاول اأن جتد جنومها من املوؤلفني وممثلي الهزل 

،وعندما ظهرت ال�صينما ، خا�صة الناطقة ، انتقل �صناع امل�صرح برمتهم اإىل ال�صينما يجربون هذا الفن 

اجلديد ، ويف ع�صر الأفالم  ال�صامتة ، كانت التجارب قليلة للغاية ، ولكن ما اأن نطقت ال�صينما ، حتى 

�صارع امل�صرحيون اإىل ال�صينما ي�صورون م�صرحياتهم الناجحة لتخرج اإىل النا�س يف ال�صالت ، وكانت 

عيونهم على هذا الفن ، باعتباره م�صرح م�صور ، ونقلوا اأرا�س م�صرحياتهم ، وعواملها اإىل   الأفالم .

وقد �صدم البع�س يف جتاربه ال�صينمائية الأوىل ، خا�صة جنيب الريحاين ، لكن امل�صرية ا�صتمرت و�صاروا ينقلون امل�صرحيات بنجومها اإىل ال�صا�صة ، 

واأ�صبح اأغلب كتاب الكوميديا ال�صينمائية هم نف�س الذين يكتبونها للم�صرح ، ويف العقود الأوىل من عمر ال�صينما ، كان اأ�صاطني الكتابة الكوميدية يف 

كل من امل�صرح وال�صينما هم نف�س الأ�صخا�س ، مثل بديع خريي واأبو ال�صعود البياري لكن الأمر تغري ب�صكل وا�صح يف �صنوات لحقة ، من خالل اأ�صماء 

من طراز علي الزرقاين ، وعبداحلي اأديب ، حيث مل تكن لهم عالقات يف امل�صرح ميكن الوقوف عندها ، وح�صب ما لدينا من معرفة ، فاإن عبداحلي اأديب 

مل يكتب للم�صرح، واإن كان كتب العديد من امل�صل�صالت الكوميدية للتلفزيون ، لكن الكتاب الذين جاءوا فيما بعد مار�صوا ال�صينما وامل�صرح معًا ، ومنهم 

في�صل ندا ..
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ونحن نتوقف على عجالة عند هذه النقطة من اأجل الوقوف عند اأول �صمة من ال�صمات التي جتمع بني ال�صينما وامل�صرح ، وهي وحدة املكان ، فح�صب 

اآلية امل�صرح ، فاملكان الذي تدور فيه ا؟لأحداث هو  ديكور �صيق ، ميثل يف العامل مكان حمدود ، �صقة ، م�صكن ، اأو مدر�صة يف بع�س الأحيان ، ولن تخرج 

اأو مكان اآخر م�صابه ، لأن الديكور هو حائط وهمي ، مزرك�س مطلوب منه اأن يعطي للمتفرج الإح�صا�س اأن   ، الأحداث من ف�صل لآخر عن هذا املكان 

الأبطال يعي�صون يف م�صكن ، مثاًل ، ومن خلف هذا الديكور ، توجد غرف اأخرى ، ياأتي منها الأ�صخا�س ، رغم اأن املتفرج يعرف متامًا ، اأن وراء هذا الإطار 

من الديكور ل يوجد �صوى كوالي�س ، لكن ملاذا ل ي�صدق خياله الكاذب ، حتى ميكنه معاي�صة احلدث ..

وطوال عمر امل�صرح ، مهمًا كانت التقنيات ، فاإنه مل ياأخذ املتفرجني من ال�صالت كي ي�صور لهم اأماكن حقيقية، ويف بع�س امل�صرحيات ،متت ال�صتعانة 

بال�صينما ، لكن كل هذه التجارب مل تكن ناجحة ، وبدا ، بالن�صبة للم�صرح الكوميدي ، اأن النا�س جاءت كي ت�صحك على املواقف والنكات ، واإنها ترددها 

بعد اخلروج من ال�صالت ، و�صار من غري  املهم اأن ي�صدق اأن هناك جدرانًا ، اأو كوالي�س ، املهم هو اأن هناك م�صببًا لل�صحك ..

هذه ال�صمة انتقلت اإىل ال�صينما بكل حذافريها ، وخرجت الأفالم عن اإطارها يف اأ�صيق احلدود ، وخا�صة يف م�صر ، وبدا اأن الكوميديا عملية منزلية ، 

تتم داخل الديكورات ، اأكرث من حدوثها يف الت�صوير اخلارجي ، ولعل املتفرجني ، يف العامل ، قد اأ�صابتهم الده�صة من هذا ال�صحك اجلارف الذي ا�صتبد 

بهم وهم ي�صاهدون وقائع الفيلم الأمريكي » اإنه عامل جمنون جمنون » ل�صتانلي كرامر عام 1963 ، الذي دارت اأحداثه كلها خارج ال�صتوديو ، يف الطرق 

اجلبلية ، وال�صوارع ، وحمطات البنزين ، ومل يكن هناك من امل�صاهد الداخلية الهزلية اإل القليل مثل م�صهد الرجل الذي وجد نف�صه حمبو�صًا يف اأحد 

خمازن �صوبر ماركت ، ف�صار عليه اأن يخرج منه من اأجل اللحاق بالكنز ، ومل يكن اأمامه ، وهو ال�صخ�س ال�صخم ، �صوى حتطيم كل جدران املكان ، مبا 

لديه من اأدوات ..

ويف ال�صينما امل�صرية ، بدا مدى الإطار ال�صيق الذي حب�صت فيه الأفالم الكوميدية نف�صها ، خا�صة يف الن�صو�س املقتب�صة عن م�صرحيات ، ولو توقفنا عند 

اأفالم اإ�صماعيل ي�س كمثال ، ف�صوف نرى اأن اأفالمًا من طراز » فاطمة وماريكا ورا�صيل » ، و » املليونري » ، وغريهما ، قد حب�صت يف اإطار الديكور ال�صيق، اأما 

اأفالمه التي اأتيح فيها الت�صوير اخلارجي ب�صكل وا�صع ، فقد تغري الأمر كثريًا ، مثل �صل�صلة اأفالم اإ�صماعيل ي�س التي �صورت يف وحدات القوات امل�صلحة . 

وميكن اأن نتوقف عند فيلم » فاطمة وماريكا ورا�صيل » كنموذج ، فامل�صرحية املاأخوذة عنها هذا الفيلم لبومار�صيه ، تدور يف منزل ريفي ، ذهب اإليه �صيد 

وخادمه من اأجل مقابلة العرو�س املختارة ، وهناك حتدثا ملقالب التي يدبرها الأ�صخا�س لبع�صهم البع�س الذين لن يخرجوا اأبدًا من هذا املكان ..

وقد التزم الفيلم العربي متامًا بهذه الأجواء ، فما اأن و�صل ال�صديقان )حممد فوزي ، واإ�صماعيل ي�س( اإىل املنزل الريفي ، حتى حب�صا فيه ، كاأنه ديكور 

م�صرحي ، ودارت كل الأحداث هناك ، اأي اأن املكان هنا ظل اأ�صبه بديكور امل�صرح ، مع بع�س الت�صاع ، فالكامريا ميكنها اأن تنتقل بني الغرف ورمبا اإىل 

ال�صرفات ، واحلديقة ، لكنها اأبدًا ل تخرج منه ..

ول�صك اأن �صيق املكان يعطي للن�س فر�صة اأن يكون حيويًا اأكرث ، كاأن يلجاأ الأبطال اإىل احلركة املبالغ فيها ،وهو اأمر مطلوب يف امل�صرح لكنه غري مطلوب 
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باملرة يف ال�صينما ، حتى واإن كانت هزلية، كما يتطلب هذا اأي�صًا للجوء اإىل ال�صحك اللفظي ب�صدة ، فقد يتوقف املمثل عن دوره ، ثم يقوم باإلقاء نكتة 

اأو اأكرث بعيدة متامًا عن الن�س ..

وهذه الظاهرة ، وتقف دومًا �صد تطوير الكوميديا يف م�صر ، والتي حب�صت اأبطالها دومًا يف نف�س املكان ، والأجواء ، وميكن الوقوف عند فيلم اآخر معروف 

كتبه اأبو ال�صعود البياري ، ومقتب�س عن م�صرحية با�صم  » اخلالة  الأمريكية«، وهو » �صكر هامن« لل�صيد بدير عام 1960 ، فهذه امل�صرحية التي قدمت 

يف الع�صرينات والثالثينات على امل�صرح امل�صري ، تدور يف نف�س البيت الذي يحاول فيه اثنان من الأ�صدقاء دعوة فتاتيهما اإىل الع�صاء ، ولأن ذلك �صد 

العرف باعتبارهما غري متزوجني ، فلم ل يقوم اأحد الأ�صدقاء ، املمثلني الثانويني ، بارتداء مالب�س اخلالة الأمريكية ، وطاملا اأن يف املنزل �صيدة وقورة 

، ف�صوف تاأتي احلبيبتان ، ولن ينتاب الأب اأي �صكوك باأن هناك �صيئًا �صد العرف ..

ويف الفيلم امل�صري ، مل تخرج الأحداث كلها من ال�صقة ، ورمبا ال�صقة املجاورة ، ويف اأُطر �صيقة للغاية ، قام اأبطال الفيلم بالذهاب اإىل نزهة يف منطقة 

الهرم ، لكن كافة املقالب ، والأحداث ، وامل�صادمات ، ومطارحات احلب متت يف �صقة واحدة ، ول�صك اأن �صقة ال�صينما كانت اأكرث  ات�صاعًا ، بها �صلم يوؤدي 

اإىل الدور الثاين ، ولكن م�صاهد امل�صرح لن ميكنه اأبدًا معرفة اأو م�صاهدة ما يدور يف هذا الدور العلوي .

اإذن ، فقد غلبت وحدة املكان على روح الكوميديا ال�صينمائية املاأخوذة عن امل�صرح ، وكان اخلروج عن هذا املكان اأمرًا �صعبًا للغاية ، ومن الأفالم التي 

كتبها الإبياري وبدت فيه هذه ال�صمة وا�صحة هناك » تعاىل   �صلم » املاأخوذ عن م�صرحية فرن�صية ، تدور كلها يف كافيرتيا من النوع الذي يطل على 

اأر�صفة باري�س ، وامل�صرحية الأجنبية تدور يف اأغلب اأحداثها يف هذه الكافيرتيا ، ويف الفيلم  امل�صري الذي اأخرجه حلمي رفلة . وقد لحظ ذلك ناقد 

جملة ال�صتوديو يف عدد �صبتمرب عام 1951 ، حيث قال يف متابعات ق�صرية حتت عنوان » اأفالم ال�صهرة » قائاًل : لي�صت ق�صة هذا الفيلم غريبة عن 

اجلمهور امل�صري ، فهي م�صرحية فرن�صية �صبق اأن اقتب�صتها فرقة الريحاين وقدمتها با�صم » ح�صن ومرق�س وكوهني »، ومع ذلك فقد كان الفيلم من 

اأح�صن اأفالم الأ�صتاذ فريد الأطر�س ، اإذ امتاز ال�صيناريو باحلبكة واحلركة ال�صريعة واحلوار الر�صيق والفكاهة املمتعة ، ولول بع�س احلوارات التي 

ح�صرت يف اجلزء الأخري من الفيلم ، والتي تدور حول ع�صابة » فريد �صوقي » وحماولتها لالنتقام من البطل بطريقة �صاذجة ل مربر لها.. لكان الفيلم 

من اأبرع الأفالم الكوميدية امل�صرية » ..

اإذن ، فحني يخرج الن�س عن الإطار امل�صرحي امل�صنوع له ، فاإن العمل �صرعان ما يتمزق ، وتبدو الأحداث امل�صافة كاأنها خارجة عن الن�س ، مل تكن �صوى 

عبئًا عليه ..

اأما ال�صمة الثانية التي جتمع بني امل�صرح وال�صينما الكوميدية يف نف�س املو�صوع ، فهو الكلمة ، اأو فلنقل القف�صة، اأو النكتة ، وما اإىل ذلك من مفردات 

ميكن اإ�صافتها ، فماذا على اأ�صخا�س مو�صوعني يف اإطار مكاين حمدود �صوى اأن تكون الو�صيلة الأوىل لل�صحك هو اللفظ ال�صاخر ، ويف ال�صينما ، قد ل 

يكون من املحبب كثريًا اأن تتوقف الأحداث ، كي يلقي �صخ�صًا بنكتة ، وبتعليق على منط« ا�صمعنى » ، وهو تقليد م�صرحي هزيل يف املقام الأول ، لذا فاإن 
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هذا يجب اأن يحدث يف اأ�صيق احلدود ، وقد يختار له الكاتب اأجواء تنا�صبه ، مثل جمموعة من ال�صكارى يف بار ، لغتهم يف التخاطب هي لغة » ا�صمعنى« 

وقد بدا هذا وا�صحًا يف فيلم » عفريت عم عبده » كتب له البياري احلوار عام 1953 ، فهناك م�صهد يذهب فيه » ف�صتق » اإىل بار العتبة من اأجل البحث 

عن �صخ�س �صكري قام بالحتيال على اإحدى ع�صيقاته ، واأخذ منها م�صاغها ، وما اأن يدخل ف�صتق البار حتى يجد نف�صه داخاًل يف » قافية » مع ال�صكارى 

الآخرين ، دون اأن يكون بني اأي منهم والآخر عالقة ما ، املهم اأن يتبادلوا القف�صات ، من طراز » يركبوا لبقك عربية يبقى منبه » ، و » ت�صوف بتاع الكباب 

تركن »، و« ي�صموك يف البيت عزيزة زمبلك » ، وعقب اإلقاء كل » اأيفه » منهم ،فاإن املوجودين يف البار يتفجرون �صكًا ، ول�صك اأ املتفرج يف �صالة ال�صينما 

ي�صحك بنف�س القوة التاأثريية ..

وقد جاء هذا املرياث من امل�صرح ، لي�س فقط بالن�صبة للكاتب ،  ولكن اأي�صًا لأن اإ�صماعيل ي�س قد ا�صتهر باأدوار مثل هذه النمر يف ال�صالت ، وبرع فيها 

�صينمائيًا . وقد اعتمد اليباري يف الكثري من ن�صوبه املكتوبة لل�صينما ، والقريبة من امل�صرحيات التي األفها ، اأو اقتب�صها ، على مثل هذه    » الأيفهات » 

بدرجة اأو باأخرى ، ولعل هذا هو �صر التجاذب الذي دام طوياًل بني اإ�صماعيل ي�س والبياري ، فاأحدهما يكتب هذه » الإيفهات » مبهارة ، والثاين لديه 

قدرة هائلة على التلفظ بها ،وقد اختلفت الأمور بالن�صبة للممثلني الذين عملوا مع البياري ومنهم عبداملنعم اإبراهيم ، حيث مل يكن املمثل اجلديد 

اآنذاك يعتمد على ال�صحك اللفظي ، بقدر اأداءه وتعبريات وجهه ، ولذا فاإن الفيلم الأول الذي جمعه معه كبطولة مل ينجح ، وهو » اأيامي ال�صعيدة« 

، وكان قد �صبق للمثل اأن عمل يف دور �صغري ، لكنه بارز يف     » اأنت حبيبي » عام 1957 ، وكانت حركات املمثل التلقائية ، هي ال�صبب الأول لل�صحك 

، ولي�س اللفظ الذي ينطق به ، مثل قيام » زاهر » ، وهذا هو ا�صمه يف الفيلم ، ين�صح يا�صمينة بالتعامل الأمثل مع زوجها ، ومثل حماولت » زاهر« 

التن�صل من اأن » نانا » هي زوجته ..

كما اأن هذا قد تكرر يف اأفالم اأخرى مثل » �صكر هامن » ، ومع ممثل من طراز فوؤاد املهند�س ، رغم اأنه عمل ب�صكل مكثف بامل�صرح ، لكنه مل يعمل باإلقاء 

املونولوجات وكل ما فعله هو اأن ج�صد ن�صو�صًا مكتوبة جيدًا يف برنامج » �صاعة لقلبك » ..

اأي اأننا رغم وجود نف�س الكاتب ، فاإن » الإيفية »: كان موجودًا ب�صكل مكثف يف اأفالم اإ�صماعيل ي�س عن تلك املكتوبة لآخرين ، حتى يف نف�س ال�صنوات 

، مع فريد الأطر�س ، وحممد فوزي ، وزينات �صدقي ، وعبدال�صالم النابل�صي ، واأغلب الظن اأن املمثل كان ي�صيف اأثناء التمثيل ما يراه منا�صبًا من 

اإيفهات ، خا�صة املتعلقة بال�صخرية من » بقه » ، وهزة      » �صفاتريه » من فيلم لآخر ، بدت يف اأ�صد حالتها يف فيلم » عفريت عم عبده ».

لذا ، فنحن نرى اأن التواأمة الفنية بني اأبو ال�صعود البياري ، واإ�صماعيل ي�س جاءت يف زمنها ومكانها ، ومن  الوا�صح اأن كل منهما كان ميد �صديقه 

بطاقة غريبة ، �صواء يف امل�صرح اأو ال�صينما ، واأنهما لهذا ا�صتمرا معًا ، وتقوفا اي�صًا معًا يف نف�س احلقبة الزمنية.. اإذن ، فلي�س غريبًا مثاًل اأن يرجع 

حمرر جملة �صباح اخلري يف 11 يوليو عام 1957 يف حتقيقه حول النكتة امل�صرية يف املقام الأول اإىل كل من اإ�صماعيل والإبياري الذي يقول :      » 

النكتة كاملو�صيقى ، وكما اأن لكل بلد نوعًا خا�صًا من املو�صيقى فلكل بلد نكاتها التي تتميز بها ، ونحن يف م�صر نتميز باأن نكاتنا من األذع نكات العامل .. 

ولكل نكتة ق�صة قائمة بذاتها ».
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شارع محمد علي 
ق�صة و�صيناريو واإخراج : نيازي م�صطفى 

حوار : اأبو ال�صعودالإبياري 

الأغنيات : وله يا ول تاأليف اأبو ال�صعود الإبياري ، اأحلان : عبدالغني ال�صيد 

اأول عر�س : 1944/12/21 �صينما كوزمو�س 

متثيل : حورية حممد ، عبدالغني ال�صيد ، هاجر حمدي ، ميمي �صكيب ، حممد 

كمال امل�صري ، فردو�س حممد .

الفلوس 
اإخراج و�صيناريو : اإبراهيم عمارة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1945/1/15 �صينما الكور�صال 

متثيل : عزيزة اأمري ، روحية خالد ، ب�صارة واكيم ، حممد �صلمان 

أحب البلدي 
اإخراج و�صيناريو : ح�صني فوزي 

ق�صةوحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1945/2/5 �صينما الكور�صال 

متثيل : حتية كاريوكا ، اأنور وجدي ، عبدالفتاح الق�صري ، حممد عبدالقدو�س ، 

زوزو �صكيب ، حممود املليجي .

اآلنسة بوسة 
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1945/5/3 �صينما الكور�صال 

متثيل : نور الهدى ، ح�صن فايق ، حممود ذو الفقار ، ب�صارة واكيم ، فردو�س 

حممد .

تاكسي حنطور 
اإخراج و�صيناريو : اأحمد بدرخان 

ق�صة : اأنور وجدي ، فوؤاد �صفيق

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1945/9/3 �صينما رويال 

متثل : حممد عبداملطلب ، �صامية جمال ، فوؤاد �صفيق ، حممد كمال امل�صري ، 

حممود �صكوكو ، اإ�صماعيل ي�س ، ماري منيب ، اأمينة حممد ، عبدالعزيز خليل ، 

ح�صن كامل .

الحظ السعيد 
اإخراج و�صيناريو : فوؤاد اجلزايريل 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1945/10/14 �صينما كوزمو�س 

متثل : ح�صني �صدقي ، جناة علي ، ب�صارة واكيم ، حممد اإدري�س .

الغني المجهول 
اإخراج : م�صطفى ح�صن 

ق�صة : حممد الكحالوي 

�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1946/3/4

متثيل : حممد الكحالوي ، اأمرية اأمري ، ب�صارة واكيم ، ح�صن فايق ، هاجر حمدي 

، فاخر فاخر .

راوية 
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى 

ق�صة : حممد كامل ح�صن 

حوار : بريم التون�صي ، اأبو ال�صعود الإبياري 

قائمة أفالم  أبو السعود اإلبياري
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اأول عر�س : 1946/9/30

متثيل : كوكا ، يحيي �صاهني ، عبدالعزيز حممود ، زوزو حمدي احلكيم ، اإيليا 

بي�صا .

غني حرب 
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1947/1/27

متثل : ليلى فوزي ، ب�صارة واكيم ، اإلهام ح�صني ، فريد �صوقي .

جوز االثنين 
اإخراج : اإبراهيم عمارة ، ق�صة : زهري بكري ، �صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود 

الإبياري 

اأول عر�س : 1947/11/24 

متثيل : ليلى فوزي ، يحيى �صاهني ، ح�صن فايق ، عزيز عثمان ، حممد كمال 

امل�صري ، �صالح نظمي 

جحا والسبع بنات
اإخراج وق�صة و�صيناريو : فوؤاد اجلزايريل 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1947/12/1 �صينما لوك�س

متثيل : ببا عز الدين ، �صراج منري ، اأحمد البيه ، ميمي �صكيب ، فوؤاد اجلزايريل 

.

الستات عفاريت 
اإخراج : ح�صن الإمام 

�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1948/1/15 ماج�صتيك ، بالزا ) الإ�صكندرية (

متثيل : زوزو حميد احلكيم ، ح�صن فايق ، ثريا حلمي ، اإ�صماعيل ي�س ، فريد 

�صوقي ، حممود املليجي ، اإليا�س موؤدب ، عيزيز عثمان ، زينات �صدقي .

اليتيمتان
اإخراج : ح�صن الإمام 

ق�صة : هنريي بركات عن رواية عاملية 

�صيناريو : هرني بركات ، ح�صن الإمام 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : تاأليف : ماأمون ال�صناوي ، فتحي قورة ، اإبراهيم كامل 

اأول عر�س : 1948/11/18

متثيل : فاتن حمامة ، ثريا فخري ، فاخر فاخر ، جنمة اإبراهيم ، حممد علوان 

، نبيل الألفي .

حالوة 
اإخراج : اإبراهيم عمارة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

�صيناريو : الإبياري ، اإبراهيم عمارة 

الأغنيات : تاأليف : م�صطفى ال�صيد ، جليل البنداري 

تلحني : حممود ال�صريف ، حممد الكحالوي 

اأول عر�س : 1949/2/18

متثيل : ليلى فوزي ، كمال ال�صناوي ، حممود املليجي ، عزيز عثمان ، ح�صن فايق 

، حممد كمال امل�صري ، ماري منيب ، لول �صدقي ، �صناء �صميح ، �صامية ر�صدي ، 

هدى �صم�س الدين .

على قد لحافك 
اإخراج : فوؤاد �صبل

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : كلمات : م�صطفى عبدالرحمن ، عبدالرحمن اخلطيب ، اأبو ال�صعود 

الإبياري 

اأحلان : فريد غ�صن ، عزت اجلاهلي ، يو�صف �صالح ، اأحمد �صربه ، غناء : فايدة 

كامل ، عبدالرحمن اخلطيب .

اأول عر�س : 1949/2/21

متثيل : هاجر حمدي ، اإ�صماعيل ي�س ، ماري منيب ، حممود املليجي ، علي الك�صار 

، ح�صن كامل ، حممد كامل 
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سر األميرة 
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى 

ق�صة : حممد كامل ح�صن

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1949/8/8

متثيل : كوكا ، كمال ال�صناوي ، ح�صن فايق ، اأحمد البيه 

عقبال البكاري
اإخراج و�صيناريو : اإبراهيم عمارة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1949/10/7 �صينما الكور�صال 

متثيل : حتية كاريوكا ، حممود املليجي ، اإ�صماعيل ي�س ، عبدالفتاح الق�صري ، 

ح�صن كامل ، اإبراهيم عمارة ، زينات �صدقي ، جمالت زايد 

عفريته هانم
اإخراج و�صيناريو : بركات

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغانى : كلمات : اأحمد رامي ، ماأمون ال�صناوي ، يو�صف بدرو�س ، فتحي قورة. 

يا حبيبي طال غيابك    يا حبيبي يايل جنبي   ح اأف�صل اأحبك 

الربيع 
اأول عر�س : 1949/11/28 �صينما �صتوديو م�صر 

متثيل : فريد الأطر�س ، �صامية جمال ، اإ�صماعيل ي�س ، لول �صدقي ، عبدال�صالم 

النابل�صي ، �صتيفان رو�صتي ، زينات �صدقي ، زكي اإبراهيم .

البطل 
اإخراج : حلمي رفلة ، ق�صة : اإبراهيم الورداين ، �صيناريو : اأنور وجدي وحوار: 

اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : كلمات : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأحلان : عزت اجلاهلي ، ومنا : الأوكازيون ،  املوال ، جنان قوي ، كلنا الفراخ ، 

النتحار ، هارون الر�صيد : علي فراج ـ الزفة : عبدالعزيز حممود 

اأول عر�س : 1950/3/6 �صينما الكور�صال 

متثيل : �صادية ، اإ�صامعيل ي�س ، زينات �صدقي ، حتية كاريوكا ، حممد كمال 

امل�صري ، اإليا�س موؤدب ، اأدمون توميا ، عبداملنعم اإ�صماعيل ، جمالت زايد ، حممد 

اأبو ال�صعود .

اآلنسة ماما
اإخراج : حلمي رفلة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : كلمات : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : اأحلان حممد فوزي 

ـ يا اأنا يا اأنت : م�صطفى ال�صيد ، حممد فوزي ـ ما عرف�صي : م�صطفى ال�صيد ، 

�صباح ، اإ�صماعيل ي�س ـ اأحبه واأموت : اأبو ال�صعود الإبياري ، ح�صني اإبراهيم ـ 

هنا القاهرة : م�صطفى ال�صيد ـ يا عيني على قلبي: اأبو ال�صعود الإبياري ، حممد 

فوزي ـ ماما : ماأمون ال�صناوي ، حممد فوزي ، �صباح 

اأول عر�س : 1950/3/10 �صينما اأوبرا 

متثيل : �صباح ، حممد فوزي ، هاجر حمدي ، �صليمان جنيب ، اإ�صماعيل ي�س ، 

حممد كمال امل�صري ، زينات �صدقي ، ح�صني اإبراهيم ، �صعاد اأحمد ، �صالح من�صور 

، فهمي اأمان .

ساعة لقلبك 
اإخراج : ح�صن الإمام 

ق�صة و�صيناريو : بركات 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : تاأليف : فتحي قورة ، زينب ح�صني ، فتحي قورة 

اأول عر�س 1950/3/27 �صينما ديانا 

متثيل : �صادية ، كمال ال�صناوي ، ح�صن فايق ، عزيز عثمان ، �صالح من�صور، 

عبدالعزيز حممود ، حم�صن ح�صني ، ثريا �صامل ، زوزو �صكيب.
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أفراح 
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود ا لإبياري

اأول عر�س : 1950/5/1

متثيل : نور الهدى ، حممود ذو الفقار ، ليلى فوزي ، عبا�س فار�س ، �صكري �صرحان 

، حممد اجلنيدي ، حممد كامل ، علي ر�صا ، لول عبده، �صناء �صميح، عايدة كامل 

، �صالح من�صور .

ظلموني الناس 
اإخراج : ح�صن الإمام 

�صناريو : ح�صن الإمام ، اأبو ال�صعود الإبياري 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

تاأليف : فتحي قورة ، يو�صف �صالح 

الأغنيات : يا اأيها النا�س      الرق�س جميل       حلن العربية 

اأول عر�س : 1950/8/14 �صينما راديو 

متثيل : فاتن حمامة ، كمال ال�صناوي ، �صادية ، عبا�س فار�س ، حممود �صكوكو 

، �صالح من�صور ، عزيزة حملي ، زوزو حممد ، حممد الديب ، ريا�س الق�صبجي ، 

�صيد �صليمان ، زكي اإبراهيم .

سيبوني أغني 
اإخراج و�صيناريو : ح�صني فوزي

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1950/8/20

متثيل : �صباح ، �صعد عبدالوهاب ، اإ�صماعيل ي�س ، ماجدة ، هاجر حمدي ، اإليا�س 

موؤدب 

ست الحسن
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : الهودج : ماأمون ال�صناوي ، ال�صنباطي ، هدى �صلطان ـ الدراوي�س : 

ال�صناوي ، علي فراج ، هدى �صلطان ـ كتبوا كتابها ـ ال�صناوي ، فريد غ�صن.

اأول عر�س : 1950/12/25

متثيل : �صامية جمال ، ليلى فوزي ، كمال ال�صناوي ، اإ�صماعيل ي�س ، فوؤاد �صفيق، 

اإليا�س موؤدب ، فريد �صوقي ، �صالح نظمي ، عزيز عثمان ، هدى �صلطان

أخالق للبيع 
اإخراج : حممود ذو الفقار 

ق�صة : يو�صف ال�صباعي ) اأر�س النفاق ( 

�صيناريو : اأبو ال�صعود الإبياري ، حممود ذو الفقار 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س 1950/12/28

متثيل : فاتن حمامة ، حممود ذو الفقار ، ميمي �صكيب ، حممود �صكوكو 

بلد المحبوب 
اإخراج و�صيناريو : حلمي رفلة

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغنيات : اأحلان : حممد عبدالوهاب ، تاأليف : اأبو ال�صعود الإبياري: حلوين 

كنا ليه : �صعد عبدالوهاب ، اإ�صماعيل ي�س ـ �صعب عليه : �صعاد مكاوي ، �صريفةـ 

البو�صطجي : اإ�صماعيل ، الكور�س ـ هن هن : اإ�صماعيل ي�س ، �صعد عبدالوهاب ، 

�صريفة ماهر ، �صعاد مكاوي 

اأول عر�س : 1951/1/29 �صينما اأوبرا 

متثيل : �صعد عبدالوهاب ، حتية كاريوكا ، اإ�صماعيل ي�س ، �صعاد مكاوي ، ح�صن 

فايق ، �صريفة ماهر ، زينات �صدقي ، عبدالوارث ع�صر ، عبدال�صالم النابل�صي ، 

وداد حميد ، ثريا فخري .

البنات شربات
اإخراج : حلمي رفلة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : تاأليف : �صالح جودت ، فتحي قورة 

اأول عر�س : 1951/7/30

متثيل : اأحالم ، اإ�صماعيل ي�س ، �صراج منري ، حممود املليجي ، ميمي �صكيب، 

اإليا�س موؤدب ، عزيزة حلمي ، كمال ح�صني ، نور الدمردا�س ، ريا�س الق�صبجي ، 
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تعالى سلم 
اإخراج : حلمي رفلة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغنيات : تاأليف : عبدالعزيز �صالم ، ماأمون ال�صناوي 

اأول عر�س : 1951/9/3

متثيل : فريد الأطر�س ، �صامية جمال ، اإ�صماعيل ي�س ، عبدالفتاح الق�صري ، 

زمردة ، عبدال�صالم النابل�صي ، حممد البكار ، فريد �صوقي ، زينات �صدقي ،

 وداد حمدي ن �صعيد  اأبو بكر ، حممد الديب ، ميمي �صكيب، �صراج منري 

حماتي قنبلة ذرية 
اإخراج : حلمي رفلة 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1951/10/10

متثيل : ت حية كاريوكا ، اإ�صماعيل ي�س ، �صادية ، جمال فار�س ، ماري منيب ، 

عبدالفتاح الق�صري ، وداد حمدي ، عزيزة حلمي ، عباحلميد زكي 

ما تقولش لحد 
اإخراج و�صيناريو : بركات

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغنيات : تاأليف : ماأمون ال�صناوي ، عبدالعزيز �صالم 

اأول عر�س : 1952/2/21

متثيل : فريد الأطر�س ، �صامية جمال ، نور الهدى ، عزيز عثمان ، عبدال�صالم 

النابل�صي ، ات�صيفان رو�صتي ، عايدة كامل ، عمر احلريري 

الهوا ما لوش دوا
اإخراج : يو�صف معلوف ، هرني بركات 

ق�صة : يو�صف عي�صى 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : تاأليف : عبدالعزيز �صامل ، �صالح جودت ، فتحي قورة 

اأول عر�س : 1953/3/2

متثيل :�صادية ، كمال ال�صناوي ، اإ�صماعيل ي�س ، ثريا حلمي ، فاخر فاخر، ريا�س 

الق�صبجي ، عبدالرحيم الزرقاين ، عايدة كامل ، عبداملنعم اإ�صماعيل 

على كيفك
اإخراج : حلمي رفلة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الغاين : تاأليف : ماأمون ال�صناوي ، فتحي قورة 

اأول عر�س : 1952/4/28 �صينما ريت�س الإ�صكندرية 

متثيل : ليلى فوزي ، حتية كاريوكا ، حم�صن �صرحان ، اإ�صماعيل ي�س ، عزيز 

عثمان ، عبدالفتاح الق�صري ، وداد حمدي ، كمال ح�صني ، جناح �صالم ، نور  

الدمردا�س ، عايدة كامل ، عبداحلميد زكي 

يا حالوة الحب 
اإخراج : ح�صني فوزي 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأغاين : اأبو ال�صعود الإبياري واآخرون .

اأول عر�س : 1952/10/29

متثيل : نعيمة عاكف ، حممد فوزي ، �صليمان جنيب ، لول �صدقي ، زينات �صدقي 

، فوؤاد �صفيق ، وداد حمدي ، حممد توفيق 

جنة ونار 
اإخراج : ح�صني فوزي 

ق�صة و�صيناريو : ح�صني فوزي 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1952/12/1 �صينما ريت�س الإ�صكندرية 

متثيل : نعيمة عاكف ، عبدالعزيز حممود ، ح�صني ريا�س ، �صكري �صرحان، 

اأحمدعالم ، ودادحمدي ، �صيدا ملغربي ، عبدال�صالم النابل�صي ، عبدالغني 

النجدي ، عزيزة حلمي 
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أنا وحدي 
اإخراج : بركات

ق�صة : يو�صف عي�صى 

�صيناريو : بركات ، يو�صف عي�صى 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : تاأليف : ماأمون ال�صناوي ، �صالح جودت 

اأول عر�س : 1952/12/8

متثيل : �صعادحممد ، ماجدة ، ميمي �صكيب ، ثريا فخري ، عمر احلريري ، 

نور الدمردا�س ، �صالح نظمي ، عبدالرحيم الزرقاين ، فاخر فاخر ، فيكتوريا 

حبيقة ، كيتي .

نشالة هانم
اإخراج : ح�صن ال�صيفي 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعودالإبياري

اأول عر�س : 1953/2/21 �صينما الكور�صال .

متثيل : �صامية جمال ، كمال ال�صناوي ، ح�صن فايق ، اإ�صماعيل ي�س ، �صراج منري، 

ميمي �صكيب ، عديل كا�صب ، فريد �صوقي ، ريا�س  الق�صبجي ، لطفي احلكيم ، 

عبداملنعم اإ�صماعيل ، حممد �صبيح ، عبدالغني النجدي .

فاعل خير 
اإخراج : حلمي رفلة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : مال القمر ماله : فتحي قورة ، حممد فوزي ـ ال�صعد واعدين: م�صطفى 

عبدالرحمن ، حممد فوزي ـ حبيب الليل : اأبو ال�صعود الإبياري ، حممد فوزي 

، �صباح ـ ا�صمه الهوى : �صالح جودت ، حممد فوزي ـ خدعتني : �صالح جودت ، 

�صباح 

اأول عر�س : 1953/3/21 �صينما �صتوديو م�صر .

متثيل : �صباح ، حممود فوزي ، اإ�صماعيل ي�س ، زمردة ، فردو�س حممد ، 

عبدالعزيز اأحمد ، عبدالغني قمر ، عبدالغني النجدي ، زينات علوي .

دهب
اإخراج و�صيناريو : اأنور وجدي 

حوار : اأ بو ال�صعودالإبياري 

الأغاين : كروان الفن : بريم التون�صي ، حممد البيطار ، اأنور وجدي ، فريوزـ 

بحلقلي : فتحي قورة ، عزت اجلاهلي ، فريوز ، اأنور وجدي ـ امليزان: فتحي قورة 

، موري�س مراد، فريوز ـ الدربكة: فتحي قورة ، اأحمد �صربة، فريوز ـ البليات�صو : 

فتحي قورة ، عزت اجلاهلي ، اإ�صماعيل ي�س ، اأنور وجدي ، فريوز 

اأول عر�س : 1953/2/23 �صينما ميامي 

متثيل : اأنور وجدي ، فريوز ، ماجدة ، اإ�صماعيل ي�س ، �صراج منري ، ميمي �صكيب ، 

زينات �صدقي ، عبداحلميد زكي ، عزيزة حلمي ، �صفيق نور الدين ، حممد كامل، 

حممد الطوخي ، حممد �صوقي .

لحن حبي 
اإخراج : اأحمد بدرخان 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : اأحلان فريد الأطر�س ـ اأوبريت فار�س الأحالم : ماأمون ال�صناوي، 

�صباح ، فريد الأطر�س ، اإ�صماعيل ي�س ـ يا علي : عبدالعزيز �صالم ، �صباح ـ جنوم 

الليل : ماأمون ال�صناوي ، فريد الأطر�س ـ نورا : حممود فهمي اإبراهيم ، فريد 

الأطر�س ـ خليها على اهلل : ماأمون ال�صناوي ، فريد الأطر�س 

اأول عر�س : 1953/10/5 �صينما ريت�س بالإ�صكندرية 

متثيل : فريد الأطر�س ، �صباح ، ليلى اجلزائرية ، ح�صني ريا�س ، حممود املليجي 

، عبدال�صالم النابل�صي ، اإ�صماعيل ي�س ، زكي اإبراهيم ، لطفي احلكيم ، جنمة 

اإبراهيم .

الحموات الفاتنات 
اإخراج : حلمي رفلة 

�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : حما + حمال : فتحي قورة ، ح�صن اأبو زيد ، اإ�صماعيل ي�س ـ احلموات ا 

لفاتنات : فتحي قورة ، اأحمد �صربة ، اإبراهيم حمودة ، فيفي ماهر .

اأول عر�س : 1953/10/26 �صينما الكور�صال 

متثيل : كارميان ، كمال ال�صناوي ، اإ�صماعيل ي�س ، ماري منيب ، ميمي �صكيب، 
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عبدال�صالم النابل�صي ، وداد حمدي ، زهري �صربي ، عبا�س رحمي ، اإبراهيم 

حمودة ، ح�صن وح�صان .

مليون جنيه 
اإخراج : ح�صني فوزي

ق�صة و�صيناريو : ح�صني فوزي

وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1953/12/7 

متثيل : نعيمة عاكف ، �صكري �صرحان ، �صمرية اأحمد ، حممد املليجي ، زينات 

�صدقي ، حممود �صكوكو ، زوزو �صكيب ، عبدالفتاح الق�صري ، وداد حمدي .

أربع بنات وضابط
اإخراج و�صيناريو : اأنور وجدي 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 154/3/28

متثيل : نعيمة عاكف ، اأنور وجدي ، اأمينة رزق ، لبلبة ، عبدالوراث ع�صر ، 

جنمة اإبراهيم ، زينات �صدقي ، وداد حمدي ، �صفيق نور الدين ، عواطف ورجاء 

يو�صف، فايد حممد فايد .

شرف البنت
اإخراج و�صيناريو : حلمي رفلة 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1954/4/19 �صينما ميامي 

متثيل : �صادية ، عماد حمدي ، عقيلة راتب ، اإ�صماعيل ي�س ، ح�صن فايق ، عمر 

احلريري ، زينات �صدقي ، عبا�س رحمي ، وداد حمدي ، فاتن ح�صن .

عفريتة إسماعيل يس 
اإخراج و�صيناريو : ح�صن ال�صيفي 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : كلمات : فتحي قورة 

ـ الزوجة اخلائنة: علي فراج ، كيتي ، اإ�صماعيل 

ـ اآه من لقاك : منري مراد، اإ�صماعيل ي�س

ـ الفرح البلدي : عزت اجلاهلي ، اإ�صماعيل ي�س 

ـ على دق الطبول : حممد �صلمان 

ـ من مني زعالنة : حممد �صلمان 

اأول عر�س : 1954/5/31 �صينما كوزمو 

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، كيتي ، فريد �صوقي ، ماري منيب ، عبداملنعم اإ�صماعيل ، 

عبدالغني النجدي ، اأحمد دروي�س ، دولت حلمي .

عزيزة 
ق�صة و�صيناريو : ح�صني فوزي

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأو لعر�س : 1954/11/1

متثيل : نعيمة عاكف ، عماد حمدي ، فريد �صوقي ، زينب �صدقي ، �صكري 

�صرحان ، زينات �صدقي .

إنسان غلبان
اإخراج : حلمي رفلة

ق�صة : �صد املدينة ـ �صاريل �صابلن 

�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

ا�صتعرا�س احللم : اأبو ال�صعود الإبياري ، عزت اجلاهلي ، اإ�صماعيل ي�س

الورد : فتحي قورة ، عزت اجلاهلي ، عايدة عثمان 

اأول عر�س : 1954/12/2 �صينما اأوبرا

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، حممود املليجي ، عايدة عثمان ، وحيد �صكري ، فردو�س 

حممد ، ريا�س ا لق�صبجي ، ح�صن عبدالفتاح ، عبداحلميد زكي ، عبدالغني 

النجدي ، رجاء يو�صف .

عرايس في المزاد 
اإخراج و�صيناريو : ح�صن ال�صيفي 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1955/1/22

متثيل : كارميان ، �صكري �صرحان ، عايدة هالل ، زينات �صدقي ، حممود املليجي، 

ماري منيب ، حممود �صكوكو .
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ليالي الحب 
�صيناريو واإخراج : حلمي رفلة 

ق�صة : اإ�صماعيل احلربوك

ا�صرتك يف الإعداد : علي الزرقاين ، ح�صن توفيق 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : فاتونيك : �صالح جودت ، ال�صنباطيـ  يا �صيدي اأمرك : فتحي قورة، 

حممود ال�صريفـ  اأقول : ماأمون ال�صناوي ، املوجيـ  كفاية نورك: ال�صناوي ، 

الطويلـ  حلفني : ال�صناوي ، ا لطويلـ  �صوف اجلنة : قورة ، اجلاهلي .

اأول عر�س : 1955/10/15 �صينما الكور�صال 

متثيل : عبداحلليم حافظ ، اآمال فريد، �صراج منري ، حممد عبدالقدو�س ، 

عبدال�صالم النابل�صي ، عزيزة حلمي ، �صالح نظمي .

إسماعيل يس في الجيش 
اإخراج و�صيناريو : فطني عبدالوهاب 

ق�صة : عبدملنعم ال�صباعي ، �صامي داود 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغنيات : ملات : فتحي قورة 

اأول عر�س : 1955/7/23

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، �صمرية  اأحمد ، عبدال�صالم ا لنابل�صي ، ريا�س الق�صبجي، 

جمالت زايد ، عبدالغني النجدي ، �صعاد اأحمد ، ح�صن وح�صان ، حممود لطفي 

،  ح�صن اأثلة .

األرملة الطروب 
اإخراج و�صيناريو : حلمي رفلة

حوار : اأبو ال�صعودالإبياري

اأول عر�س : 1956/7/17 

متثيل : ليلى فوزي ، كمال ال�صناوي ، عبدال�صالم النابل�صي ، ح�صن فايق ، زينات 

علوي ، حممد جمال ، زينات �صدقي ، عديل كا�صب .

فتى أحالمي
اإخرج : حلمي رفلة 

ق�صة و�صيناريو : يو�صف جوهر 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغنيات : بكرة وبعده : تاأليف فتحي قورة ، اأحلان : منري مراد ـ خ�صارة : 

تاأليف ماأمون ال�صناوي ، اأحلان : بليغ حمدي ـ احلب بي�صاأل : تاأليف عبدالفتاح 

م�صطفى ، اأحلان : حممد املوجي 

بيع قلبك : تاأليف : ح�صني ال�صيد ، اأحلان : كمال الطويل .

اأول عر�س : 1957/12/14 �صينما الكور�صال

متثيل : عبداحلليم حافظ ، منى بدر ، �صهام ، عبدال�صالم النابل�صي ، ح�صن فايق، 

ميمي �صكيب ، عبداملنعم اإبراهيم ، وداد حمدي ، زكي اإبراهيم ، �صامية ر�صدي. 

إسماعيل يس في دمشق
اإخراج : حلمي رفلة

�صيناريو وحوار :اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : تاأليف : ماأمون ال�صناوي ، فتحي قورة 

اأول عر�س : 1958/2/7 رتي�س الإ�صكندرية 

متثيل :اإ�صماعيل ي�س ، �صمرية اأحمد ، اأحمد رمزي ، ح�صن فايق ، توفيق الدقن، 

جاكلني مونرو ، حممد الديب ، جنوى �صامل ، عديل كا�صب ، ح�صني اإ�صماعيل ، 

عبدالعظيم كامل .

إسماعيل يس طرزان 
�صيناريو واإخراج : نيازي م�صطفى 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : تاأليف : فتحي قورة 

اأول عر�س : 1958/5/25 �صينما ريت�س الإ�صكندرية 

متثيل : اإ�صماعيل ، فريوز ، عبدال�صالم النابل�صي ، ح�صن فايق ، ا�صتيفان رو�صتي ، 

زينات �صدقي ، ليلى حمدي ، ميمي �صكيب ، حممود فرج ، ريري .

المليونير الفقير 
اإخراج : ح�صن ال�صيفي

فكرة: عبدالغني النجدي 

�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغنيات : تاأليف : فتحي قورة 

تلحني : بليغ حمدي ، فريدالأطر�س ، عبدالعزيز حممود ، منري مراد.
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اأول عر�س : 1959/5/24 

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، فايزة اأحمد ، عبا�س فار�س ، جنوى فوؤاد ، زينات �صدقي 

، ا�صتيفان رو�صتي ، ليلى حمدي ، عبدالغني النجدي ، ريا�س الق�صبجي ، اأدمون 

توبيا ، حم�صن ح�صنني .

إسماعيل يس في الطيران 
اإخراج : فطني عبدالوهاب 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعودالإبياري

اأول عر�س : 1959/6/15

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، اآمال فريد ، جنوى فوؤاد ، عبداملنعم اإبراهيم ، ريا�س 

الق�صبجي ، جمالت زايد ، �صفيق نور  الدين ، حممد �صوقي ، حممود لطفي ، 

ح�صني اإ�صماعيل ، حم�صن ح�صنني .

حسن وماريكا 
اإخراج : ح�صن ال�صيفي

ق�صة وحوار و�صيناريو : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : كلمات حممد علي اأحمد ، فتحي قورة ، اأحلان : �صيد مكاوي ، منري 

مراد 

اأول عر�س : 1959/10/26

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، مها �صربي ، عبدال�صالم النابل�صي ، درية اأحمد، ا�صتيفان 

رو�صتي ، جو روانري�س ، ثريا حلمي ، �صوزي خريي ، ريا�س الق�صبجي ، حم�صن 

ح�صنني ، زوزو حممد ، عبداملنعم اإ�صماعيل .

حب وعذاب 
اإخراج : ح�صن ال�صيفي

ق�صة وحوار : اأبوال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1991/12/6

متثيل :مها �صربي ، كمال ال�صناوي ، ح�صن فايق ، عبداملنعم اإبراهيم ، عديل 

كا�صب ، وداد حمدي ، جنوى �صامل ، حممد �صوقي .

ملك البترول 
اإخراج : ح�صن ال�صيفي

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1962/2/19 �صينما ريت�س

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، زهرة العال ، عبداملنعم اإبراهيم ، ا�صتيفان رو�صتي ، 

اخلواجه بيجو ، جنوى �صامل ، �صعيد خليل ، خريية اأحمد ، جواهر .

الزوجة رقم 13
اإخراج : فطني عبدالوهاب

ق�صة : علي الزرقاين

�صيناريو وحوار : علي الزرقاين ، اأبو ال�صعودا لإبياري

اأول عر�س : 1962/3/5

متثيل : �صادية ، ر�صدي اأباظة ، عبداملنعم اإبراهيم ، ح�صن فايق ، زينب �صدقي، 

وداد حمدي ، �صويكار ، زينات علوي .

العريس يصل غدًا
اإخراج : نيازي م�صطفى 

ق�صة : اأبو ال�صعود الإبياري

�صيناريو : عبداحلي اأديب ، نيازي م�صطفى 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1963/11/3

متثيل : �صعاد ح�صني ، اأحمد رمزي ، فوؤاد املهند�س ، مديحة ي�صري ، عماد حمدي 

، مديحة �صامل ، ليلى �صعري ، عديل كا�صب .

هارب من الزواج
اإخراج : ح�صن ال�صيفي 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1964/4/20

متثيل : �صويكار ، فوؤاد املهند�س ، حممود املليجي ، ح�صن فايق ، اأبوبكر عزت ، 

جنوى فوؤاد ، �صمري �صربي ، �صهري الباروين ، قطقوطة ، هيلني ن حممد �صوقي ، 

ثريا فخري.
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صغيرة على الحب
اإخراج : نيازي م�صطفى ، اقتبا�س وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري عن م�صرحية 

اأودلر جون�صون

�صيناريو : عبداحلي اأديب

الأغنيات : كلمات ح�صني ال�صيد ، زين العابدين عبداهلل ، عبدالعزيز �صالم ، 

اأحلان : حممد املوجي ، عبدالعظيم حممد ، بليغ حمدي .

اأول عر�س : 1966/1/5

متثيل : �صعاد ح�صني ، ر�صدي اأباظة ، نادية جلندي ، �صمري غامن ، نور 

الدمردا�س، م�صطفى ها�صم ، زينب م�صطفى ، عديل كا�صب ، �صامية �صكري، اآمال 

�صرف ، ليلى حمدي ، �صيف اهلل خمتار .

شباب مجنون جدًا
اإخراج : نيازي م�صطفى 

�صيناريو : عبداحلي اأديب

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1967/9/25

متثيل : �صعاد ح�صني ، اأحمد رمزي ، ميمي �صكيب ، �صمري �صربي ،

 هدى فريد، ثالثي ا�صواء امل�صرح ، اأمني الهنيدي.

الرجل المناسب 
اإخراج : حلمي رفلة 

�صيناريو وحوار : حلمي رفلة

متثيل : كمال ال�صناوي ، نادية م�صطفى ، دريد حلام ، نهاد قلعي .

حواء والقرد 
اإخراج : نيازي م�صطفى 

ق�صة و�صيناريو : عبداحلي اأديب 

اأول عر�س : 1968/3/4

متثيل : �صعاد ح�صني ، حممد عو�س ، اأحمد رمزي ، حممد ر�صا ، عبداملنعم 

مدبويل ، ميمي �صكيب ، �صالح نظمي ، نبيل الهجر�صي ، �صيد را�صي ، زيزي 

م�صطفى )الراق�صة( .

امرأة زوجي 
اإخراج : حممود ذو الفقار 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1970/4/7

متثيل : نيللي ، �صالح ذو الفقار ، جنالء فتحي ، ح�صن م�صطفى ، ميمي جمال ، 

ليلى ي�صري ، ح�صني اإ�صماعيل .

شقة مفروشة 
اإخراج : ح�صن الإمام - ق�صة : اأبو ال�صعود الإبياري

�صيناريو وحوار : �صعد الدين وهبه 

اأغاين : تلحني : كامل اخللعي ، داودح�صني ، جنيب ، جنيب ال�صلحدار .

اأول عر�س : 1970/11/19.

متثيل : اأحمد مظهر ، ماجدة اخلطيب ، �صهري الباروين ، حممد ر�صا ، عقيلة 

راتب ، مديحة كامل .

لو كنت غني
اإخراج و�صيناريو ومونتاج : هرني بركات 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود البياريـ اأ�صتاتًا ا�صتاتًا : اأحلان اأحمد �صربة ، ثريا 

حلمي ـ اأنت هنا : اأحمد �صربة ، احلالقني : عزت اجلاهلي ، جنايه قابلني : 

ثريا حلمي 

اأول عر�س : 1942/11/26 �صينما كوزمو�س الإ�صكندرية .

متثيل : اإح�صان اجلزايريل ، ب�صارة واكيم ، عبدالفتاح الق�صري ، ثريا حلمي ، 

حممد  الديب ، يحي   �صاهني ، �صمرية كمال ، اإ�صكندر من�صي ، ح�صن كامل .

أما جنان 
اإخراج وق�صة : هرني بركات 

�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود البياري 

الأغاين : اأغنية للمطرب : اأحمد عبدالقادر من تاأليف البياري 

تاريخ العر�س : 1944/1/10

متثيل: اآ�صيا ، فوؤاد �صفيق ، ح�صن فايق ، عبدالفتاح الق�صري ، ح�صن كمال، 

فردو�س حممد .
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طاقية اإلخفاء 
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

تاريخ العر�س : 1944/2/14 �صينما الكور�صال 

متثيل : حتية كاريوكا ، حممد الكحالوي ، ب�صارة واكيم ، فردو�س حممد ، اأمينة 

رزق ، حممود اإ�صماعيل ، عبدالغني ال�صيد .

رجاء 
ق�صة و�صيناريو واإخراج : عمر جميعي 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س 1945/3/15 �صينما كوزمو�س ، القاهرة 

متثيل : رجاء عبده ، اأنور وجدي ، فوؤاد جعفر ، اأمينة �صريف ، حممود املليجي ، 

اإ�صماعيل ي�س ، ماري منيب .

الحب األول 
اإخراج و�صيناريو : جمال مدكور 

ق�صة وحوار : اأحمد �صكري

اأغنيات : البو�صطجية ا�صتكوا : تاأليف اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1945/2/26 �صينما الكور�صال 

متثل : رجاء عبده ، علوية جميل ، ب�صارة واكيم ، جالل حرب ، حممود املليجي ، 

زوزو �صكيب ، ثريا فخري .

الجنس اللطيف 
اإخراج : اأحمد كامل مر�صي 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

�صيناريو : نيازي م�صطفى 

اأول عر�س : 1945/3/29

متثيل : حممد اأمني ، مديحة ي�صري ، جمال زايد ، �صامية جمال ، ب�صارة واكيم ، 

عبدال�صالم النابل�صي ، ماري منيب ، عبا�س فار�س ، ح�صن البارودي ، اإلهام ح�صني ، 

حممد توفيق ، نعيمة عاكف .

البني آدم 
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى - فكرة : عبا�س كامل 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

�صيناريو : عزيزة اأمري ، اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : مونولوج البني اآدم .. اإبلي�س يطف�س من اأعماله . غناء اإ�صماعيل ي�س 

اأول عر�س : 1945/10/15 �صينما الكور�صال 

متثيل : �صامية جمال ، ب�صارة واكيم ، اإ�صماعيل ي�س ، حممود �صكوكو ، �صامية 

ر�صدي ، حممود اإ�صماعيل ، فردو�س حممد .

القرش األبيض 
اإخراج و�صيناريو : اإبراهيم عمارة 

ق�صةوحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

تاأليف مونولوج الفرحة ، غناء اإ�صماعيل ي�س .

اأول عر�س : 1945/12/4 �صينما ريفويل 

متثيل : فوزي اجلزايريل ، عبا�س فار�س ، ليلى فوزي ، حممود اإ�صماعيل ، ثريا 

حلمي ، حورية حممد ، ثريا حلمي ، اإ�صماعيل ي�س .

عودة طاقية اإلخفاء 
اإخراج و�صيناريو : حممد عبداجلواد

ق�صة وحوار : عزيزة اأمري ، حممود ذو الفقار  ، اأبو ال�صعود الإبياري

اول عر�س : 1946/2/4 

متثيل : اأمرية اأمري ، حممود �صكوكو ، ب�صارة واكيم ، هاجر حمدي ، حممود 

اإم�صاعيل ، �صفيق جالل ، فردو�س حممد ، عبدالفتاح الق�صري ، ح�صن كامل.

ليالي األنس 
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1974/3/3

متثيل : ببا عز الدين ، عبدالغني ال�صيد ، اآمال وحيد ، رفيعة ال�صال ، خمتار 

ح�صني ، علي ر�صدي.



100

قلبي دليلي 
ق�صة واإخراج : اأنور وجدي

�صيناريو : اأبو ال�صعود الإبياري ، حممد كامل ح�صن 

حوار : اأنور وجدي ، اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : كلمات : اأبو ال�صعود الإبياري 

ـ اأنت �صعيد : تلحني حممد الق�صبجي ، اإ�صحك كركر : تلحني حممد الق�صبجي 

، اأنا وردة ـ قلبي دليلي : تلحني حممدالق�صبجي ، اأكرهه واأحبه: تلحني حممد 

فوزي ، يا دمع اأنت حريان : تلحني حممد فوزيـ دويتو : عيونك �صودة وبتحرج ـ 

اأنت القرد ـ يا جنف بنور : تلحني عبدالعزيز حممود .

اأول عر�س : 1947/10/6 �صينما �صتوديو م�صر 

متثيل : ليلى مراد ، اأنور وجدي ، ب�صارة واكيم ، زوزو �صكيب ، فريد �صوقي، ح�صن 

فايق ، ا�صتيفان رو�صتي ، �صعيد اأبو بكر ، حممود �صكوكو ، اإ�صماعيل ي�س ، حممد 

�صلمان ، عبدالعزيز حممود ، ريا�س الق�صبجي .

سلطانة الصحراء 
ق�صة واإخراج : نيازي م�صطفى 

�صيناريو : نيازي م�صطفى ، اأبو ال�صعود الإبياري 

حوار : بريم التون�صي 

الأغنيات : الليلة : تاأليف الإبياري 

ـ يا �صلطانة : تاأليف بريم التون�صي ، تلحني : حممود ال�صريف 

ـ يا عابر بني ال�صما ، بريم ، حممود ال�صريف .

اأول عر�س : 1947/10/20 

متثيل : كوكا ، يحيى �صاهني ، حممود املليجي ، خمتار ح�صني ، عبدالعزيز 

حممود ، حممد �صلمان ، اإ�صماعيل ي�س ، فريد �صوقي .

الهوى والشباب 
اإخراج �صيناريو وق�صة : نيازي م�صطفى 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأحلان : حممد فوزي ، حممود ال�صريف ، اأحمد �صربة 

اأول عر�س : 1948/1/5 �صينما الكور�صال 

متثيل : ليلى مراد ، اأنور وجدي ، ح�صن فايق ، عزيز عثمان ، فتحية �صاهني، 

حممود �صكوكو ، ماري باي باي ، حممد �صلمان ، حممد كمال امل�صري ، �صامية 

ر�صدي ، ا�صتيفان رو�صتي .

فوق السحاب 
ق�صة واإخراج : حممود ذو الفقار 

حوار : اأبو ال�صعودالإبياري

اأول عر�س : 1948/3/29

متثل : عزيزة اأمري ، حممود ذو الفقار ، ماري منيب ، زوزو �صكيب ، ح�صن فايق ، 

خمتار عثمان .

طالق سعاد هانم
اإخراج وق�صة و�صيناريو وحوار : اأنور وجدي 

اأغنيات : مطرح ما تر�صي : الإبياري ، حممود �صكوكو ، �صكوكو ـ يا ح�صن 

: الإبياري ، حممود ال�صريف ، �صكوكو ـ عني يف اجلنة : م�صطفى ال�صيد ، 

عبدالعزيز حممود ، عقيلة راتب 

اأول عر�س : 1948/5/7

متثيل :  عقيلة راتب ، اأنور وجدي ، ب�صارة واكيم ، عبدالفتاح الق�صري ، فريد 

�صوقي ، حممود �صكوكو ، حممد كامل .

مبروك عليكي
اإخراج وق�صة و�صيناريو : عبدالفتاح ح�صن 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1949/4/4

متثيل : نور الهدى ، حممد الكحالوي ، حممود املليجي ، علي الك�صار .

ست البيت 
اإخراج : اأحمد كامل مر�صي

�صيناريو : اأحمد كامل مر�صي ، بركات

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1949/4/11

متثيل : فاتن حمامة ، عماد حمدي ، زينب �صدقي ، حممد عبدالقدو�س .
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فاطمة وماريكا وراشيل
اإخراج : حلمي رفلة 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغنيات : كلمات : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأحلان : حممد فوزي 

ـ كان بدري عليك 

اأول عر�س : 1949/7/25 �صينما راديو ، فريال بالإ�صكندرية 

متثيل : مديحة ي�صري ، حممد فوزي ، لول �صدقي ، اإ�صماعيل �صدقي، 

عبدالوارث ع�صر ، عبدال�صالم النابل�صي ، حورية ح�صن ، جمالت زايد .

أسير العيون 
اإخراج : اإبراهيم حلمي 

ق�صة و�صيناريو : حممد الكحالوي 

حوار : بريم التون�صي ، اأبو ال�صعود الإبياري ، حممد الكحالوي 

اأول عر�س : 1949/12/12 

متثيل : ليلى فوزي ، حممد الكحالوي ، علي الك�صار ، عزيز عثمان ، ماري منيب، 

حممد اجلندي.

ليلة العيد 
اإخراج : حلمي رفلة 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأنور وجدي 

الأغاين : تلحني : حممود ال�صريف 

ـ يا حالوقة الفول : �صكوكو ، اإ�صماعيل ي�س ، �صادية ـ اأوعى ميينك اأوعى 

�صمالك: اإ�صماعيل ، �صكوكو ، �صادية ـ هيال هوب : : �صادية ، اإ�صامعيل ي�س ـ يا للي 

هنا يا للي هنا : �صادية ـ يا حلوة ياللي على خدك طبق طبق تفاح : �صادية ـ على 

دلعونة : اإليا�س موؤدب ـ اإحنا الثالثة �صكر نباته : اإ�صماعيل، �صادية ، �صكوكو ـ 

جمنون ليلى : �صادية ، اإليا�س موؤدب ، اإ�صماعيل ي�س ، �صكوكو 

اأول عر�س 1949/12/19 �صينما الكور�صال 

متثيل : �صادية ، ح�صن فايق ، اإ�صماعيل ي�س ، حممود �صكوكو ، نور الدمردا�س ، 

زينات �صدقي ، لول �صدقي ، فريد �صوقي ، �صتيفان رو�صتي ، عبدالفتاح الق�صري، 

اإليا�س موؤدب ، عبدالغني النجدي ، حممد كامل. 

آه من الرجالة 
اإخراج و�صيناريو : حلمي رفلة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1950/2/6

متثيل : مديحة ي�صري ، حممد فوزي ، �صميحة توفيق ، اإ�صماعيل ي�س، حممد 

كمال امل�صري ، علي الك�صار ، وداد حمدي ، ريا�س الق�صبجي ، عبداحلميد زكي ، 

عبداحلميد حمدي .

بنت باريز
اإخراج و�صيناريو : حلمي رفلة 

ق�صةوحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1950/4/3 �صينما مرتوبول

متثيل : حتية كاريوكا ، حممد فوزي ، عزيز عثمان ، عبدالعزيز اأحمد ، 

عبدال�صالم النابل�صي.

الزوجة السابعة 
اإخراج و�صيناريو : اإبراهيم عمارة

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعودا لإبياري 

الأغنيات :  كلمات : ماأمون ال�صناوي ، فتحي قورة 

اأحلان : حممد فوزي 

اأول عر�س : 1950/4/10 �صينما راديو 

متثيل : ماري كويني ، حممد فوزي ، �صليمان جنيب ، �صادية  ، اإ�صماعيل ي�س ، نور 

الدمردا�س ، جمالت زايد ، اإبراهيم عمارة ، حممد كامل .

معلهش يا زهر 
اإخراج وق�صة و�صيناريو : هرني بركات

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1950/4/24 �صينما مرتو

متثيل : زكي ر�صتم ، �صراج منري ، ميمي �صكيب ، �صادية ، كارم حممود، عبدالفتاح 

الق�صري ، وداد حمدي ،ا�صتيفان رو�صتي ، �صالح من�صور .
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المليونير 
اإخراج : حلمي رفلة ـ ق�صة : ماأمون ال�صناوي ـ �صيناريو : اأنور وجدي 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغنيات : يا اخواتي مراتي ن�صاية : فتحي قورة ، عزت اجلاهلي، اإ�صماعيل 

ي�س ـ ال�صكارى : الإبياري ، اجلاهلي ، اإ�صماعيل واآخرونـ العز: الإبياري ، 

اجلاهلي، اإ�صاعيل ، �صعاد مكاوي ـ اأنا ح اأروح : الإبياري ، اجلاهلي، غ�صماعيل 

، �صعاد مكاوي ـ ال�صتعرا�س الرتكي : فتحي قورة ، حممد البكار، اإ�صماعيل ، 

�صعاد مكاوي ـ الزفة : الإبياري، اجلاهلي ، اإ�صماعيل ، �صعاد مكاوي ـ املجانني : 

الإبياري، اجلاهلي ، اإ�صماعيل واآخرون .

اأول عر�س : 1950/9/12

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، كاميليا ، �صعاد مكاوي ، �صراج منري ، نور الدمردا�س، 

زينات �صدقي ، حممد توفيق .

آخر كدبة 
اإخراج و�صيناريو : اأحمد بدرخان 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغنيات : بريم التون�صي ، الإبياري ، ماأمون ال�صناوي ، اأحلان : فريد الأطر�س ـ 

اآخر كدبة ـ ب�صاط الريح ـ اأنا واللي بحبه .

اأول عر�س : 1950/12/11 �صينما �صتوديو م�صر 

متثيل : فريد الأطر�س ، �صامية جمال ، كاميليا ، اإ�صماعيل ي�س ، عزيز عثمان، 

عبدال�صالم النابل�صي ، �صتيفان رو�صيت ، علي الك�صار ، �صعيد اأبو بكر ، زيك 

اإبراهيم ، عبداحلليم القلعاوي .

ياسمين 
اإخراج وق�صة و�صيناريو : اأنور وجدي  . 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغنيات : معانا ريال ـ تاأليف : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1950/12/11 

متثيل : اأنور وجدي مديحة ي�صري ، فريوز ، زكي ر�صتم ، حممد الديب ، 

عبداحلميد زكي .

ليلة الحنة 
اإخراج و�صيناريو : اأنور وجدي 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغنيات : يا مييزان احلرارة : الإبياري ، حممود ال�صريف ، �صادية  ـ واحد 

اتنني : الإبياري ، منري مراد ، �صادية 

غاب عني ليه : الإبياري ، حممودال�صريف ، �صادية ـ

 يا ح�صن يا خويل اجلنينة: الإبياري ، حممود ال�صريف ، �صادية .

اأول عر�س : 1951/2/19

متثيل : �صادية ، كمال ال�صناوي ، �صراج منري ، عبدالفتاح الق�صري ، ماري منيب، 

فردو�س حممد ، �صتيفان رو�صتي ، وداد حمدي ، كيتي ، حممود ر�صا، عبداملنعم 

اإ�صماعيل ، ح�صني اإبراهيم .

حبيبتي سوسو 
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري  

الأغاين : اأحلان : زكريا اأحمد ، علي فراج ، عبدالغني ال�صيخ ـ اأغنية يا حفيظ: 

تاأليف الإبياري ، حممود ال�صريف ، عزيز عثمان ـ اأروح  ملني : تاأليف وتلحني 

يو�صف �صالح ، عالية ـ حبيتك : جليل البنداري ، زكريا اأحمد ، عالية ـ لبلب : 

الإبياري ، علي فراج ، لبلبة .

اأول عر�س : 1951/4/5 �صينما كوزمو 

متثيل : ليلى فوزي ، حم�صن �صرحان ، �صليمان جنيب ، ميمي �صكيب ، اإ�صماعيل 

ي�س ، عالية ، لبلبة )الطفلة( ، عزيز عثمان ، زكي اإبراهيم ، عبداملنعم 

اإ�صماعيل ، قا�صم وجدي .

فرجت 
اإخراج و�صيناريو : ح�صني فوزي 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1951/7/5

متثيل : نعيمة عاكف ، حم�صن �صرحان ، عبا�س فار�س ، ح�صن فايق .
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حديث الروح 
�صيناريو واإخراج : اأنور وجدي 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1951/10/11 الكور�صال 

متثيل : ليلى مراد ، يو�صف وهبي ، اأنور وجدي ، ميمي �صكيب ، فردو�س حممد ، 

عبدالنبي حممد ، اإبراهيم عمارة ، وداد حمدي ، حممد ال�صبع .

فايق ورايق 
اإخراج و�صيناريو : حلمي رفلة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأغاين : يام القوام ملفوف : ابن الليل ، حممود ال�صريف ـ زفة القلب : اأبو 

ال�صعود الإبياري ، عزت اجلاهلي ـ هم هم : اأبو ال�صعود الالإبياري ، علي فراج  

اأنا ول هو : اأبو ال�صعود الإبياري ، حممود ال�صريف ـ كان بدري : اأبو ال�صعود 

الإبياري ، عزت اجلاهلي ـ حمبوبتي : اأبو ال�صعود الإبياري ، حممود ال�صريف .

اأول عر�س : 1951/11/29 �صينما لوك�س

متثيل : حتية كاريوكا ، اإ�صماعيل ي�س ، كارم حممود ، �صميحة توفيق ، 

عبدالفتاح الق�صري ، عبدالوارث ع�صر ، اإليا�س موؤدب ، زينات �صدقي ، فرج 

النحا�س ، جنوى �صامل .

قطر الندى 
اإخراج وق�صة و�صيناريو : اأنور وجدي 

حوار : اأبو ال�صعودالإبياري 

الأغاين : تاأليف : اأبو ال�صعودالإبياري 

ـ ال �صابا �صاتك : منري مراد ، �صادية ، اأنور وجدي ـ اهلل اهلل يا بدوي: حممد 

البكار ، �صادية ، اإ�صماعيل ي�س ـ اأنا القتيل من الهوى : منريمراد، اإ�صماعيل ي�س ـ 

يا للي انت كايداين : منري مراد، اإ�صماعيل ي�س ، �صادية 

اأول عر�س : 1951/1/17 �صينما الكور�صال 

متثيل : اأنور وجدي ، �صادية ، اإ�صماعيل ي�س ، �صراج منري ، اإليا�س موؤدب ، زينات 

�صدقي ، غرباهيم عمارة ، �صيد �صليمان ، ريا�س  الق�صبجي ، عبداملنعم اإ�صماعيل 

، �صالح من�صور .

مسمار جحا 
اإخراج : اإبراهيم عمار 

ق�صة : علي اأحمد باكثري 

�صيناريو : اأنور وجدي 

حوار : علي اأحمد باكثري ، اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : تاأليف : بريم التون�صي

اأول عر�س : 1952/6/23 �صينما ال�صرق

متثيل : �صادية ، عبا�س فار�س ، كمال ال�صناوي ، اإ�صماعيل ي�س ، ماري منيب، 

�صهرزاد ، زكي ر�صتم ، عديل كا�صب ، عبدالعزيز اأحمد ، اإبراهيم عمارة .

عايزة أتجوز
اإخراج : اأحمد بدرخان 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعودالإبياري 

�صيناريو : اأحمد بدرخان 

الأغاين : تاأليف : عبدالعزيز �صالم ، ماأمون ال�صناوي 

اأول عر�س : 1952/8/8

متثيل : فريد الأطر�س ، نور الهدى ، �صراج منري ، ليلى اجلزائرية ، �صليمان 

جنيب ، عبدال�صالم النابل�صي ، �صعيد اأبو بكر ، حممد التابعي ، ثريا فخري ، 

�صعاد اأحمد .

قدم الخير
اإخراج : حلمي رفلة

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : حود من هنا : الإبياري ، علي فراج ، اإ�صماعيل ي�س ، �صادية ، حممد 

�صليمان ـ ا�صكي ملني : الإبياري ، اأحمد �صدقي ، �صادية ـ �صوق اجلواري : فتحي 

قورة ، حممود ال�صريف ، �صادية ، حممد �صلمان ـ اأيام النعيم : فتحي قورة ، 

اأحمد �صدقي ، �صادية ـ مطايف احلب: فتحي قورة ، حممد �صلمان ـ �صادية

اأول عر�س : 1952/9/8 �صينما اأوبرا

متثيل : �صادية ، اإ�صماعيل ي�س ، حممد �صلمان ، عمر احلريري ، حممود املليجي ، 

عبدالغني النجدي ، علي الك�صار ، عبدالبديع العربي، ريا�س الق�صبجي.
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حظك هذا األسبوع 
اإخراج حلمي رفلة 

ق�صةوحوار : اأبو ال�صعودالإبياري 

الأغاين : اهلل اأكرب : �صالح جودت ، ريا�س ال�صنباطي 

امل�صري اأفندي بني عهدين : الإبياري ، علي فراج 

اأول عر�س : 1953/1/26 �صينما �صتوديو م�صر 

متثيل : �صادية ، اإ�صماعيل ي�س ، ح�صن فايق ، عبدال�صالم النابل�صي ، ثريا حلمي، 

وداد حمدي .

بنت األكابر 
اإخراج و�صيناريو : اأنور وجدي 

وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري ، ال�صنباطي ، ليلى مراد ـ الع�صفور: ح�صني ال�صيد، 

ال�صنباطي ، ليلى مراد ـ املوتو�صيكل : ح�صني ال�صيد، اأحمد �صدقي ، ليلى مرادـ يا 

طول   عذابي : ماأمون ال�صناوي ، ال�صنباطي ، ليلى مراد ـ املوال : يو�صف �صالح ، 

حممد عبداملطلب .

اأول عر�س : 1953/2/9 �صينما الكور�صال 

متثيل : ليلى مراد ، اأنور وجدي ، اإ�صماعيل ي�س ، زكي ر�صتم، �صليمان جنيب، 

زينات �صدقي ، اإبراهيم عمارة ، حممد عبداملطلب ، حمد كامل ، نبوية م�صطفى 

)راق�صة( .

عفريت عم عبده 
اإخراج وق�صة و�صيناريو : ح�صني فوزي 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1953/2/19 �صينما ريت�س 

متثيل : هاجر حمدي ، حبايب ، �صكري �صرحان ، اإ�صماعيل ي�س ، حممود املليجي 

، عبدال�صالم النابل�صي ، ال�صيد بدير ، �صيوف ال�صرف: فريد �صوقي ، زينات 

�صدقي ، ح�صن فايق .

اشهدوا يا ناس
اإخراج : ح�صن ال�صيفي 

ق�صة وحوار :  اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : ـ النزهة : فتحي قورة ، منري مراد ، �صادية ـ اهلل ي�صاحمك يا بابا: 

فتحي قورة ، حممود ال�صريف ، �صادية ـ الذكر : حممود زكي الطويل ، كمال 

الطويل ، �صادية ـ حد�س م�صغول البال : اإبراهيم عاكف ، منري مراد ، اإ�صماعيل 

ي�س .

اأول عر�س : 1953/4/20 

متثيل : �صادية ، حم�صن �صرحان ، اأمينة رزق ، حممود املليجي ، ميمي �صكيب، 

�صراج منري ، اإ�صماعيل ي�س ، كيتي ، وداد حمدي ، عبداملنعم اإ�صماعيل ، زكي 

اإبراهيم .

ابن لإليجار 
اإخراج و�صيناريو : حلمي رفلة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1953/9/13

متثيل : حممد فوزي ، ليلى فوزي ، حتية كاريوكا ، ح�صن فايق ، ماري منيب ، 

عزيز عثمان ، فريد �صوقي ، زوزو �صكيب ، وداد حمدي ، عبداحلميد زكي .

ابن ذوات 
اإخراج و�صيناريو : ح�صن ال�صيفي 

ق�صة وحوار : زكي �صالح ، ا�صتيفان رو�صتي 

ا�صرتك يف احلوار : فتحي قورة ، اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1953/10/1 

متثيل : جناح �صالم ، اإ�صماعيل ي�س ، ميمي �صكيب ، زوزو �صكيب ، كيتي ، �صراج 

منري ، عبدال�صالم النابل�صي .

تاكسي الغرام 
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1954/1/4

متثيل : هدى �صلطان ، عبدالعزيز حممود ، حممود املليجي ، ح�صن فايق ، زينات 

�صدقي ، ال�صيد بدير ، �صعيد اأبو بكر ، عبدال�صالم النابل�صي.
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بنات حواء 
اإخراج و�صيناريو : نيازي م�صطفى 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : اأحلان حممد فوزي : اأنا بنت حلوة : �صالح جودت ، �صادية ـ يا طري 

جارحة القلب بعيونك : �صالح جودت ، حممد فوزي ـ الزهور: �صالح جودت ، 

حممد فوزي ـ لقيته لقيته : اأبو ال�صعود الإبياري ، �صادية ـ املوال : عبدالعزيز 

�صالم ، حممد فوزيـ  تعب الهوى قلبي : فتحي قورة ، حممد فوزي ـ  ا�صتعرا�س 

الأزياء : اأبو ال�صعودالإبياري ، حممد فوزي ، �صادية ، اإ�صماعيل ي�س .

اأول عر�س : 1953/3/1 �صتوديو م�صر 

متثيل : مديحة ي�صري ، حممد فوزي ، �صادية ، اإ�صماعيل ي�س ، زينات �صدقي، 

ح�صن حامد ، حممد ر�صا ، عبدالغني قمر.

العمر واحد
اإخراج : اإح�صان فرغلي

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : يا قلبي : حممد علي اأحمد ، اأحمد �صدقي ، حبايب ، اإ�صماعيل ي�صـ 

الفرح : حممد علي اأحمد ، اأحمد �صدقي ، حبايب، اإ�صماعيل ي�س ـ ح عي�س وياك 

: �صالح جودت ، حممد الق�صبجي ، حبايب ـ كنت قويل : �صالح جودت، اأحمد 

�صدقي ، حبايب ـ اإ�صحى يا وردة : حممد علي اأحمد ، اأحمد �صدقي ، حبايب .

اأول عر�س : 1954/3/15 �صينما روك�صي 

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، حبايب ، عبدالفتاح الق�صري ، حممد الديب ، زينات 

�صدقي ، وداد حمدي ، جمالت زايد ، عبداحلميد زكي ، عبداملنعم اإبراهيم ، 

حممد �صوقي ، عبدالغني النجدي ، الطفلتان كاميليا ـ نبيلة .

الظلم حرام 
اإخراج : ح�صن ال�صيفي 

ق�صة : اأنور وجدي 

�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : ـ الظلم حرام : حممد حالوة ، كمال الطويل ، �صادية ـ ا�صتعرا�س �صهر 

الع�صل : فتحي قورة ، حممود ال�صريف ، �صادية ، اإ�صماعيل ي�س ، عماد حمدي ، 

ماجدة ـ املركب : فتحي قورة ، منري مراد، �صادية ،ـ الزفة: فتحي قورة ، حممود 

ال�صريف ، �صادية ، اإ�صماعيل ي�س .

اأول عر�س : 1954/7/25 �صينما فلوريدا 

متثيل : �صادية ، ماجدة ، عماد حمدي ، فريد �صوقي ، اإ�صماعيل ي�س، كيتي ، 

ماري عز الدين ، عبدالعزيز كامل ، حممد �صوقي ، فيفي �صالمة .

الحقوني بالمأذون 
اإخراج : حلمي رفلة 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين ـ اأنا النحلة : �صالح جودت ، حممود ال�صريف ، �صادية ـ اخلناقة : اأبو ا 

ل�صعود الإبياري ، حممد فوزي ، �صادية ، اإ�صماعيل ي�س ، كمال ال�صناويـ بالرفاء 

والبنني : فتحي قورة ، منري مراد ، �صادية ، كمال ال�صناوي ـ الفرح : فتحي قورة 

، حممودال�صريف ، �صادية ـ ال�صيارة : فتحي قورة ، منري مراد ، �صادية ، كمال 

ال�صناوي ـ الدنيا احلوت يف عنينا : �صالح جودت ، حممد فوزي، �صادية .

ال�صتعرا�س : علي الرتكي ، حممد الكحالوي ، �صادية 

اأول عر�س : 1954/10/4 �صينما ميامي 

متثيل : �صادية ، كمال ال�صناوي ، اإ�صماعيل ي�س ، زمردة ، �صليمان جنيب ، ميمي 

�صكيب ، عبدال�صالم النابل�صي ، زينات �صدقي ، عفاف �صاكر ، زهري �صربي ، حممد 

اإدري�س ، �صعاد اأحمد ، ح�صني عي�صى ، فهمي اأمان ، رجاء وعواطف .

األستاذ شرف 
اإخراج و�صيناريو : كامل التلم�صاين 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري عن م�صرحية » طوباز » ملار�صيل بانيول

اأول عر�س : 1954/10/4

متثيل : �صمرية اأحمد ، حممود املليجي ، جواهر ، عبدالفتاح الق�صري ، 

عبدالغني قمر ، وداد حمدي .

مملكة النساء 
اإخراج : اإح�صان فرغلي

ق�صة: قا�صم وجدي 
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�صنياريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغنيات : تاأليف فتحي قورة

اأول عر�س : 1955/1/31 �صينما اأوبرا

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، زهرة العال ، �صكري �صرحان ، لول �صدقي ، ماري منيب ، 

جمالت زايد ، فتحية �صاهني ،فيفي نادر ، اإلهام زكي .

إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة
اإخراج : حمادة عبدالوهاب 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : ـ بنت اليوم : الإبياري ، فريد غ�صن ، ثريا حلمي ـ دقي يا مزيكة : 

فتحي قورة ، اأحمد �صربه ، اإ�صماعيل ي�س ـ بيت ريا : قورة، �صعيد فوؤاد ، ثريا 

حلمي ـ الإيدين : قورة ، علي اإ�صماعيل ، ثريا حلمي 

اأول عر�س : 1955/3/21 �صينما الكور�صال

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، ثريا حلمي ، جنمة اإبراهيم ، زوزو حمدي احلكيم ، 

عبدالفتاح الق�صري ، ريا�س الق�صبجي ، عبداملنعم اإ�صماعيل ، ثريا فخري ، 

�صعيد خليل ، نعمت خمتار ، نظيم �صعراوي ، عبداحلليم القلعاوي .

صاحبة العصمة 
اإخراج : ح�صن ال�صيفي

ق�صة : وليم با�صيلي

�صيناريو : ح�صن ال�صيفي ، اأبو ال�صعود الإبياري 

وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

الأغاين : كلمات : فتحي قورة 

اأول عر�س : 1956/7/16

متثيل : حتية كاريوكا ، اإ�صماعيل ي�س ، زينات �صدقي ، حممود املليجي ، ح�صن 

فايق ، عديل كا�صب ، �صليمان اجلندي .

المفتش العام 
اإخراج و�صيناريو : حلمي رفلة 

عن م�صرحية » املفت�س العام » جلوجول 

حوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : خد بالك يا جميل : ماأمون ال�صناوي ، منري مراد ، مواهب ـ جماله يا 

اأمه : الإبياري ، عزت اجلاهلي ، مواهب ـ قلبي معاه : ال�صناوي ، منري مراد ، اأول 

عر�س : 1956/10/19 �صينما الكور�صال 

متثيل : حتية كاريوكا ، اإ�صماعيل ي�س ، حممود املليجي ، مواهب ، عبدالوارث 

ع�صر ، وداد حمدي ، ريا�س الق�صبجي ، �صفيق نور الدين، فوؤاد جعفر ، عبدالغني 

النجدي ، لطفي احلكيم 

أنت حبيبي
اإخراج : يو�صف �صاهني 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1957/4/29 

متثل : فريد الأطر�س ، �صادية ، هند ر�صتم ، �صراج منري ، عبداملنعم اإبراهيم  

عبدال�صالم النابل�صي ، زينات �صدقي ، عبدالعزيز اأ حمد ، ميمي �صكيب ، 

عبدالغني النجدي ، �صيد �صليمان .

إسماعيل يس في جنينة الحيوانات
اإخراج : �صيف الدين �صكوت

فكرة : عبدال�صايف حممد

�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود  الإبياري 

الأغاين : كلمات فتحي قورة 

اأول عر�س : 1957/9/16 �صينما ميامي 

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، اآمال فريد ، نزهة يون�س ، عمر احلريري ، زينات �صدقي، 

ح�صن فايق ، عبدالفتاح الق�صري ، ريا�س الق�صبجي ، فاخر فاخر ، طلعت عالم ، 

الست نواعم 
اإخراج : يو�صف معلوف

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

الأغاين : تاأليف : م�صطفى الطائر ، اأحمدمن�صور 

اأول عر�س : 1958/6/16

متثل : اإ�صماعيل ي�س ،حتية كاريوكا ، ح�صن فايق ، زينات �صدقي، ح�صن 
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اأثله ، عمر احلريري ، دكتور �صديد ، عبدالغني النجدي ، عبداملنعم 

اإ�صماعيل ، عبدالعزيز اأبو الليل

أيامي السعيدة 
اإخراج : اأحمد �صياء الدين 

�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري 

اأول عر�س : 1958/8/25 �صينما الكور�صال 

متثيل : فريوز ، عبداملنعم اإبراهيم ، ح�صن فايق ، ميمي �صكيب ، عبدالفتاح 

الق�صري ، فاروق عجرمة ، جواهر ، كرمية ) �صيفة �صرف (

كل دقة في قلبي
اإخراج : اأحمد �صياء الدين 

ق�صة : حممد فوزي ، فوؤاد الق�صا�س

�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعودالإبياري

اأول عر�س : 1959/2/9

متثيل : حممد فوزي ، نازك ، اأحمد فوؤاد ، �صلوى حممود ، �صامية ر�صدي ، عزيز 

الدين ال�صالم . 

حالق السيدات والسادة
 اإخراج : فطني عبدالوهاب 

ق�صة : عبدال�صالم النابل�صي

�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1960/3/14

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، عبدال�صالم النابل�صي ، كرمية ، زينات �صدقي، ا�صتيفان 

رو�صتي ، ليلى كرمي ، ليلى عطا اهلل ، ممدوح �صكري، عبدالغني النجدي ، خريية 

اأحمد ، هية ، ليلى ي�صري ، امتثال زكي، �صباح .

الفانوس السحري 
اإخراج : فطني عبدالوهاب 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعودالإبياري

اأول  عر�س : 1960/5/29 ريت�س 

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، عبدال�صالم النابل�صي ، �صريفة ماهر ، كارميان ، حممود 

فرج ، نظيم �صعراوي ، خريية اأحمد ، �صيد �صليمان، عبدالغني  النجدي .

سكر هانم 
اإخراج : ال�صيد بدير 

ق�صة: اأبو ال�صعودالإبياري-�صيناريو وحوار : ال�صيد بدير ، الإبياري

اأول عر�س : 1960/5/29 �صينما ديانا 

متثل : �صامية جمال ، كمال ال�صناوي ، ح�صن فايق ، زوزو ما�صي ، عبدالفتاح 

الق�صري ، ليلى حمدي ، حممد �صوقي .

الفرسان الثالثة : 
اإخراج : فطني عبدالوهاب 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعودالإبياري

اأول عر�س : 1962/5/28

متثيل : اإ�صماعيل ي�س ، عبدال�صالم النابل�صي ، حممود املليجي ، رجاء اجلداوي، 

حممود عزمي ، نعمت خمتار ، �صامية ر�صدي ، جنمة اإبراهيم ، فوزية اإبراهيم، 

عبدالغني النجدي ، عبداملنعم اإ�صماعيل، حممد �صبيح .

قاضي الغرام 
اإخراج : ح�صن ال�صيفي

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1962/9/9

متثيل : نادية لطفي ، ح�صن يو�صف ، عبدال�صالم النابل�صي ، لبلبة ، ميمي �صكيب ، 

زينات �صدقي ، عديل كا�صب ، زيزي البدراوي ، عزيزة حلمي ، �صوزي خريي .

المجانين في نعيم
اإخراج : ح�صن ال�صيفي

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

�صيناريو : لوي�صان لمبري

اأول عر�س : 1963/3/11 �صينما ريت�س 

متثيل : ر�صدي اأباظة ، �صويكار ، اإ�صماعيل ي�س ، زهرة العال ، ا�صتيفان رو�صتي ، 
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توفيق الدقن ، عبداخلالق �صالح ، زينات �صدقي ، ميمي �صكيب ، حم�صن ح�صنني ، 

عبداملنعم اإ�صماعيل ، ح�صني اإ�صماعيل .

جناب السفير 
اإخراج : نيازي م�صطفى 

�صيناريو : عبداحلي اأديب ) عن فيلم رومانوفا وجوليت لبيرت اأو�صتينوف ( 

حوار : اأبو ال�صعود اإلإبياري 

الأغاين : اأنا واد خطري 

اأول عر�س : 1966/6/29

متثيل : �صعاد ح�صني ، ر�صدي اأباظة ، فوؤاد املهند�س ، عماد حمدي ، عادل اأدهم ، 

�صهري البابلي ، علي جوهر ، �صالمة اإليا�س ، زوزو ما�صي 

شقة الطلبة 
اإخراج : طلبة ر�صوان ، فطني عبدالوهاب 

ق�صة و�صيناريو وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1967/2/6

متثيل : �صعادح�صني ، اأحمد رمزي ، ح�صن يو�صف ، حممد عو�س ، جنوى فوؤاد 

، اأبو بكر عزت ، عبداملنعم مدبويل ، ال�صيف اأحمد ، علية عبداملنعم ، ر�صدي 

اأباظة ، �صيف �صرف ، حممود فرج ، اأحمد احلداد ، عديل كا�صب .

العريس الثاني
اإخراج : ح�صن ال�صيفي

�صيناريو : عبداحلي اأديب

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

اأول عر�س : 1967/2/6 �صينما اأوبرا 

متثيل : هند ر�صتم ، فريد �صوقي ، جنوى فوؤاد ، عبداملنعم اإبراهيم ، يو�صف 

�صعبان ، ثالثي اأ�صواء امل�صرح ، حممد طه .

عريس بنت الوزير 
اإخراج : نيازي م�صطفى 

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

�صيناريو : عبداحلي اأديب

اأول عر�س : 1970/2/26

متثيل : �صويكار ، فوؤاد املهند�س ، جالل عي�صى ، حممد خريي ، �صالمة اإليا�س ، 

جمال اإ�صماعيل ، اإبراهيم �صعفان .

زوجة لخمسة رجال 
اإخراج : �صيف الدين �صوكت

ق�صة وحوار : اأبو ال�صعود الإبياري

�صيناريو : اأبو ال�صعودالإبياري ، اإيهاب الأزهري 

اأول عر�س : 1970/4/13

متثيل : ماجدة ، ر�صدي اأباظة ، عماد حمدي ، �صالح من�صور ، حممد ر�صا ، 

اأبو بكر عزت ، عزيزة حلمي ، ممتاز اأباظة ، �صيف ال�صرف : ماجدة اخلطيب، 

حممد عو�س .
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صور في حياة أبو السعود األبياري 
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األبياري والصحافة
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