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الإهداء

يناير   25 ثوار  من  الفنانني  �صباب  اإىل 

لهم  وتتاح  اأحالمهم  تتحقق  اأن  اأمل  على 

الفر�صة كما اأتاحت ثورة 23 يوليه  لل�صيد 

والتغيري  للتحقق  الفر�صة  وجليله  بدير 

نحو م�صتقبل اأف�صل لالإبداع والوطن.

وليد �سيف
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املقدمة

كثريون من اأبناء الأجيال اجلديدة من هواة م�صاهدة الأفالم امل�صرية القدمية ت�صحكهم  �صخ�صية اإبن كبري 

اأخرى كثرية،  اأفالم  اأخرى ق�صرية فى  اأدوار  اأداء ممثل الدور فى  اأفالم، كما قد يبهرهم  الرحمية قبلى فى عدد من 

فبعد م�صاهدة الفيلم الذى يظهر فيه من ال�صعب اأن تن�صى �صاحب هذا اجل�صد البدين واملالمح التى متزج بني الطفولة 

والق�صوة ..بني الطيبة واحلدة .. بني الرقة والق�صوة.. ول هذا التعبري القوى املتمكن بالوجه واجل�صد وال�صوت. 

وقد ل يعرف البع�س  اإ�صم املمثل ال�صيد بدير لأنه مل يكن اأبدا بطال اأو حتى ممثال لالأدوار الثانية  اأو امل�صاعدة 

فى ال�صينما، ولكن املوؤكد اأن الكثريين من �صبابنا بل ومن جمهور الفيلم امل�صرى عموما من خمتلف الأجيال ل يعرفون 

الكثري عن هذا الفنان الذى بداأ م�صريته الفنية منذ منت�صف الثالثينيات من القرن املا�صى ولعب دورا اإبداعيا كبريا فى 

حركتنا الفنية خا�صة فى الأربعينات  واخلم�صينات وال�صتينات من القرن املا�صى واإ�صتمر ميار�س اإبداعه وعطاءه فى 

ال�صبعينات وحتى بداية الثمانينات، والذى اإت�صم فنه ب�صفة ال�صمول بكل ما تعنيه الكلمة مبا قدمه من عطاء غزير 

فى خمتلف الو�صائط الدرامية التعبريية �صينما وم�صرح وتليفزيون واإذاعة ممثال وموؤلفا وخمرجا. 

 وعطاء ال�صيد بدير لل�صينما مل يتوقف عند حدود ع�صرات الأدوار الق�صرية واملتنوعة التى قدمها كممثل عرب 

م�صرية فنية طويلة، ولكنه اإمتد اإىل ممار�صة مهن كتابة ال�صيناريو واحلوار بغزارة غري م�صبوقة ثم الإخراج بتمكن 

ومهارة وباإجناز وفري ومتميز، وحمل هذا ي�صعه فى م�صاف كبار �صناع ال�صينما فى م�صر عرب تاريخها كله.

بل اأن عطاء هذا الفنان ال�صامل يتجاوز حدود ال�صينما منطلقا فى خمتلف �صاحات الدراما امل�صموعة واملرئية 

ب�صجل ي�صعب ح�صره يت�صمن مئات الأعمال خمرجا وموؤلفا وممثال اأي�صا و�صوف تظل ال�صينما مدينة مل�صاركاته الفنية 
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املتنوعة فى اأعمال خالده مثل الأ�صطى ح�صن وريا و�صكينه والفتوة وحميدو ور�صيف منره خم�صه وجعلونى جمرما 

وا�صماعيل ي�س فى الأ�صطول وبني ال�صما والأر�س و�صكر هامن وقائمة ل تنتهى.

وهو عالوة على كل هذا الإجناز الإبداعى الفريد لعب دورا كبريا كم�صئول قيادى فى مواقع ثقافية خمتلفة 

فى الأوبرا والإذاعة والتليفزيون وفرق القطاع اخلا�س وتوجها بتوليه رئا�صة هيئة ال�صينما وامل�صرح والتى حقق من 

خاللها منوذجا مثاليا فى الإدارة الواعية واملنجزة.

فقد �صكلت مرحلة رئا�صته لهذه الإدارة نقلة فنية تاريخية وحركة م�صرحية دوؤبة خا�صة فى م�صرح التليفزيون 

الذى اأحال احلركة امل�صرحية فى م�صر اإىل �صعلة ن�صاط ولعب دورا كبريا فى نه�صة ثقافيه �صهدتها البالد وظهور جيل 

جديد من الفنانني حتول بفعل هذا امل�صروع اإىل اأبطال وجنوم، بف�صلهم اأ�صيئت امل�صارح واإمتالأت دور العر�س ال�صينمائى 

بجماهري غفرية اأقبلت على تلك الأعمال واإ�صتمتعت بها.

فمن خالل هذا امل�صروع العظيم  مت اإكت�صاف وجوه كانت جديدة و�صاعدة واأ�صبحت را�صخة وخالدة مثل فوؤاد 

باأعمال كانت  واأثروها  الفنية لعقود  ال�صاحة  املنعم مدبوىل وغريهم كثريون  ت�صيدو  املهند�س وحممد عو�س وعبد 

و�صتظل تراثا خالدا وم�صدرا للبهجة واملتعة الفنية لأجيال وراء اأجيال.

بداية اأعرتف باأن الإحاطة باإبداعات هذا الفنان الكبري ال�صامل غزير الإنتاج هى اأمر اأقرب للخيال، ولكننا 

�صوف نركز فى قراءتنا هذه قدر الإمكان على اأعماله ال�صينمائية ون�صاطاته املتنوعة فيها على وجه التحديد وذلك 

مبنا�صبة تكرميه فى املهرجان القومى لل�صينما.

واإذا كان الفنان قد نال فى حياته تكرميات واأو�صمه عديده اإ�صتحقت اأن نخ�ص�س لها م�صاحة منفردة اإل اأن 

اإحياء ذكراه منذ وفاته قد اإنح�صر فى مقالت متفرقة هنا اأو هناك دون اأن يناله تكرمي م�صتحق كغريه من الرواد، 

ودون اأن ي�صدر  من قبل كتاب اأو درا�صة وافية عنه اأو عن اأعماله، لهذا تبدو املهمة �صعبة خا�صة وقد تباعدت امل�صافة 

بيننا وبني تاريخ وفاته، واأ�صبح تعقب ومراجعة املعلومات عنه اأمرا يتطلب جهدا كبريا وبحثا م�صنيا.
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متعة الإكت�ساف

ولكن الأمر الذى يخفف من هذه امل�صقة هى متعة الإكت�صاف والإقرتاب من هذا الفنان الكبري والإن�صان الرائع 

القدرة  وتلك  الفنية  والقدرات  املواهب  فى  التعدد  وهذا  اخلارقة  الإن�صانية  الطاقة  بهذه  اإنبهار  من  ي�صحبها  وما 

املده�صة على الإجناز مهما كانت الظروف واملعوقات، فطريق ال�صيد بدير مل يكن مفرو�صا بالورود ولكنه كان حمفوفا 

دائما باملخاطر وامل�صاعب والآلم، وعلى الرغم من هذا اأمكنه اأن يحقق ما مل ينجزه �صابقوه اأو لحقوه وهو ما يجعله 

فنانا اإ�صتثنائيا فى تاريخ الإبداع امل�صرى.

العمل  واإرادة حديدية وجلد على  اإمتلكها من موهبة  التى  ال�صخ�صى والقدرات اخلا�صة  للعامل  اإ�صافة  ورمبا 

يو�صل خالله الليل بالنهار وي�صتغل فيه حتى �صاعات التنقل وال�صفر والإنتظار، ياأتى اأي�صا عن�صر الظرف التاريخى 

فرمبا �صاعدت حركة التاريخ هذا الفنان على اأن يتحقق بعد قيام ثورة 23 يوليه والتى اأعقبتها نه�صة فنية �صاملة 

اإنها هى التى اأعادته اإىل عمله الذى  والتى جاءت متالئمة متاما مع فكر واإجتاه ال�صيد بدير واإنحيازه للفقراء، بل 

اإ�صتبعد منه بل وجعلته يتوىل من�صب الرجل الذى اأبعده نتيجة لفنه الذى كان ينتقد اأو�صاع ما قبل الثورة، فقد طرد 

باأوامر ملكية من الإذاعة فى عام 1951 لتقدميه متثيلية حتكى ق�صة حاكم طاغى، وعاد اإىل الإذاعة بعد ثورة 23 

يوليه وفى نف�س من�صب كرمي ثابت م�صت�صار امللك الذى كان �صببا فى اإق�صائه.

اأي�صا على  الذاتية والفنية و�صوف نتعرف  الكتاب جانيا من �صرية هذا الرجل  نتناول فى هذا  بالتاأكيد �صوف 

نظره  نلقى  لأن  اأي�صا  ن�صعى  �صوف  اأننا  كما  وتكوينه  ن�صاأته  ومرحلة  احلياتية  وظروفه  املميزه  ال�صخ�صية  مالحمه 

على ن�صاطاته املتنوعه فى فن الفيلم ممثال وكاتبا لل�صيناريو وللحوار وخمرجا، �صن�صعى من خالل هذه القراءة لأن 

نتعرف على بع�س مالحمه املميزه واأ�صلوبه و�صوف ن�صعى ل�صرب اأغوار فكره واإهتماماته التى طرحها من خالل اأعماله 

والتى ترتبط بقوة بروحه الوطنية واإجتاهه الغالب نحو توظيف ق�صاياه وفنه خلدمة املجتمع، و�صوف نتوقف اأي�صا 

بالتحليل اأمام جمموعة خمتارة منها فى كل جمال لنعيد م�صاهدتها وقراءتها.

وقد اإكت�صفنا فى مرحلة جمع املادة ما ك�صفته لنا قراءات �صابقة لأعمال قدمية من نق�س فى املتابعة النقدية 

وندرتها لأعمال فى غاية الأهمية مما يفر�س �صرورة اأن نعيد النقد والتحليل لأعمال من كال�صيكيات الفيلم امل�صرى مل 

تنل حظها من النقد بقدر ما اأبهجت واأده�صت واأثرت فى ت�صكيل وعى ووجدان اأجيال دون اأن نتوقف اأمامها بالتحليل 
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الواجب رغما عن ب�صاطتها اأو رمبا بف�صل هذه الب�صاطة التى جعلتها تغزو القلوب وتظل باقية وخالدة فى الأذهان 

نعيد م�صاهدتها مرارا وتكرارا دون ملل بل وباإ�صتمتاع ممزوج بالده�صة والإنبهار بامل�صتوى الرائع الذى و�صل اإليه الفيلم 

امل�صرى قدميا فى معاجلة مو�صوعات كانت ومازالت فى غاية الأهمية واحل�صا�صية.

 الثقافة والتجربة

ت�صكلت ثقافة بدير بالتجربة والإحتكاك والقراءة احلرة والعمل الدائب الذى ل يكاد ينقطع ويفر�س عليه 

اإمتلك بدير ثقافة  اأمر منطقى جدا فى ظل اإجنازه الغزير،  اليقظة لأكرث من ع�صرين �صاعة فى اليوم الواحد وهو 

فنية اإ�صتوت على نار هادئة عرب رحلة كفاح م�صنية لنف�س قوية اإمتلكت طاقة على العمل ل تهداأ واأمكنها بهذا اأن ت�صل 

اإىل ذروة التمكن والإبداع من فن الفيلم كما اأمكن ل�صاحبها اأن يحقق �صولت وجولت وجناحات ل تعد ول حت�صى فى 

جماىل الإذاعة وامل�صرح وال�صينما.

النجاح  التعامل مع و�صائط تعبريية خمتلفة بهذا  الفنان من  التعرف على متكن هذا  القراءة  لنا هذه  حتقق 

والتفوق باإدراك واع لتميز كل و�صيط عن غريه ومبعرفه علمية باأدواته �صكلها عرب الدرا�صة احلرة واخلربة العملية  

والإحتكاك والتوا�صل والتعاون مع فنانني من خملف الأجيال والثقافات اأمكن لل�صيد بدير اأن ي�صتوعبهم وياأخذ منهم 

وي�صيف اإليهم فى حوار وتعاون فنى اأثمر عن اأعمال رائعة ل�صالح الفن واجلمهور امل�صرى.

وعلى الرغم من كل هذا اأقر باأنه مل تتوفر لنا امل�صادر الكافية لتحقيق هذا الكتاب الذى اأعتربه نواه لبحث كبري 

م�صتقبلى فغياب التوثيق واملتابعة النقدية هى م�صاألة تواجهنا حني نرجع ل�صرية وم�صرية فنانينا الكبار من الأجيال 

الرائدة.. واإذا كنا نتحدث دائما عن العقبات اإل اأنه يجدر اأن نذكر العوامل امل�صاعدة وال�صخ�صيات التى عاونتنا فى 

التعرف على  اأمكننى  ملا  الفنان الدكتور �صمري �صيف  التى قدمها ىل املخرج  الفيلمية  املادة  الكتاب، فلول  حتقيق هذا 

الكثري من الأمور واملعلومات التى توافرت ىل على طبق من ذهب.

وكذلك جتدر الإ�صارة اإىل اإ�صت�صاراتى للناقد الكبري على اأبو �صادى الذى كان عونا ىل فى مراجعة ومناق�صة 

العديد من الأمور مبا يعد تعوي�صا منه ىل على توريطى فى تر�صيحى للقيام بهذا العمل ال�صعب فى توقيت حرج بالن�صبة 

ىل، وياأتى اأي�صا اأ�صتاذى الراحل عبد احلى اأديب الذى كان حا�صرا معى بروحه فى كل حلظاتى مع هذا الكتاب واأنا 
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اأ�صرتجع اأحاديثه معى حول ال�صيد بدير الذى كان اأديب م�صاعدا له ثم اأ�صبح زميال و�صريكا فى العديد من الأعمال 

التى كتب لها اأديب ال�صيناريو بينما اأ�صندت م�صئولية احلوار لل�صيد بدير وهو املجال الذى برع فيه بدير ب�صورة جعلته 

مطلوبا دائما فى هذا املجال ومرجعا بل ومدر�صة كبرية فى كتابة احلوار للفيلم امل�صرى، مبا متيز به من اأ�صلوب فى 

غاية ال�صدق والرتكيز والتعبري عن �صرائح وطبقات املجتمع ومبا يعرب من خالله فى اإختزال عن خلفيات ال�صخ�صيات 

وتكوينها النف�صى والعقلى والروحى وتقلباتها املزاجية تبعا للمواقف الدرامية باأ�صلوب موح وبليغ.

حتية واجبة

ل ي�صعنى اأي�صا �صوى اأن اأ�صكر التكنولوجيا اإن جاز هذا، وذلك ملا وفرته ىل من م�صاهدة اأفالم ب�صهولة وي�صر 

كنت �صاأتكبد جهدا �صاقا رمبا يحظى بنجاح حمدود اأو يو�صم بالف�صل الذريع  لو اأننى �صعيت للح�صول عليها بالو�صائل 

ما  الرجل وفى كل  كتبوه عن هذا  ما  الفنانني فى كل  وال�صحفيني  النقاد  الزمالء  لكل  اأي�صا  التحية  القدمية، جتدر 

قدموه من حوارت ومقالت تك�صف جوانب من �صخ�صيته واإبداعه واأعماله وتوؤكد فى كل حرف من حروفها على قيمة 

هذا الفنان ووطنيته العميقه واإلت�صاقه احلميم باأر�س هذا الوطن ونا�صه الذين من خالل تفهمهم وع�صقه لهم اأمكنه 

اأن يتوا�صل معهم بفنه واأن يرتقى به اإىل اأعلى امل�صتويات واأن يحقق من خالله دور تنويرى مده�س فى اأعمال نتوقف 

اأمام بع�صها لنتاأمل كيف اأمكن لإبداعنا اأن يتحقق بكل هذا الكمال بتلك الإمكانيات الب�صيطة واأن يعرب عن جمتمع كان 

يبذل كل جهده للنهو�س والتح�صر والتقدم فى اخلم�صينيات وال�صتينيات من القرن املا�صى ب�صورة رمبا ي�صعب اأن نقرتب 

منه ولو قليال فى هذه الأيام.
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فى ع�شق الفن والوطن

فى م�صوار حياة ال�صيد بدير ي�صعب جدا الف�صل بني ال�صرية الذاتية والفنية، فامل�صرية الفنية بداأت مبكرا جدا 

مع امل�صرح املدر�صى، واإن كان ظهوره الإحرتافى املتميز على ال�صاحة الفنية بداأ متاأخرا ن�صبيا فاإن هذا يرجع بالتاأكيد اإىل 

طبيعة مالحمه التى متزج بني الطيبة والق�صوة وكذلك تكوينه اجل�صمانى ال�صخم البدين الذى مل ي�صمح له مطلقا بالقيام 

باأدوار البطولة وتتويجها بالنجومية على الرغم من موهبته الكبرية التى ي�صهد لها اجلميع واأولهم رفاق جيله ومناف�صوه.

اأنواعه  مبختلف  الفن  لعامل  وع�صقه  وكفاحه  جهاده  رحلة  عرب  حتققت  بدير  ال�صيد  وجنومية  �صهرة  ولكن 

والدرا�صة  بالقراءة  اأ�صقلها  التى  وموهبته  تلني  مل  التى  وعزميته  الدائبة  جهوده  وبف�صل  وتخ�ص�صاته،  وجمالته 

والعمل وراح يطورها ويو�صع من جمالتها طوال رحلته العملية التى اإمتزج فيها حبه للفن بع�صقه للوطن، والتى عرب 

من خاللها دون �صجيج اأو �صخب عن اإميانه باأن نه�صة الفن وتنمية الوعى واإمتاع اجلماهري هى ال�صبيل لنه�صة الوطن 

عرب الإرتقاء بذوق امل�صاهد وامل�صتمع وخماطبة عقله ووجدانه بفن ممتع وبناء، ورمبا لهذا قال عنه الناقد ال�صاخر 

الفنون  خمتلف  ممار�صته  من  الرغم  فعلى  بدير  ال�صيد  اأما  الرتجمان،  ع�ص�س  فيل�صوف  اأنه  البندارى  جليل  الراحل 

الدرامية اإل اأنه اأحب اأن يطلق عليه لقب الفنان املكافح لأنه على حد قوله فى حواره لنعمة اهلل ح�صني » لأن م�صوار 

حياتى كان �صعبا و�صاقا ولقد و�صلت اإىل ما اأنا فيه بعد كفاح مرير وكثري من اجلهد املبذول«.

واإذا عدنا اإىل �صرية هذا الفنان �صرنى اأن غالبية امل�صادر تتفق على اأنه ولد فى 11 يناير 1915 مبدينة بلقا�س 

التابعة ملحافظة الدقهلية ومنها اإنتقل اإىل املن�صورة – بلد والدته- ثم اإىل قرية اأبو ال�صقوق مبحافظة ال�صرقية، 

اأن  الطفل  مدارك  على  املبكرة  الإلزامية  ال�صياحة  هذه  فر�صت  ورمبا  بالقاهرة  اإ�صتقر  عمره  من  الثامنة  بلغ  وحني 

يتعرف على م�صاحات خمتلفة من اأر�س الوطن و�صرائح اإجتماعية متنوعة من اأبنائه، واأن تلتقط اأذنه خمتلف اللهجات 

فى م�صرنا احلبيبة، واأن يعى يعى مبكرا الكثري عن مزاج �صعبه وطباعه وعاداته.

اأما عن م�صريته التعليمية فمن املعروف اأن اأمه حر�صت على تعليمه وحتفيظه القراآن منذ �صغره بجانب درا�صته 

مثل الكثريين من اأبناء جيله الذين اأمكنهم بف�صل لغة الكتاب احلكيم وبالغته وبيانه اأن يح�صنوا لغتهم ويرتقوا بها واأن 

يحفظوا عن ظهر قلب اأح�صن الق�ص�س ويتعرفوا على روح الدين ال�صمح بكل ما يدعوا اإليه من من ف�صائل احلق واخلري 

واجلمال، فى زمن مل تكن قد اإ�صت�صرت فيه ب�صراوة املفاهيم املختلطة للدين والإجتاهات الرجعية املت�صددة املتزمتة. 
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كلمة ال�سباح

فى م�صريته الدرا�صية ح�صل على ال�صهادة البتدائية من مدر�صة بلقا�س عام 1927، واأ�صر على موا�صلة رحلة 

اإنتقاله لها فى �صباه، واأثناء املرحلة الدرا�صية بداأ يدرك  التعليم حتى و�صل اإىل املرحلة الثانوية يف القاهرة بعد 

ميوله ومواهبه الفنية، فكان يكتب ويلقي كلمة ال�صباح يف املدر�صة ملا متيز به من قدرة على الكتابة واللقاء اجليد، 

كما بداأ ي�صارك ويقدم بع�س امل�صرحيات الق�صرية التي تقدمها املدر�صة يف نهاية العام الدرا�صى ويف املنا�صبات املختلفة 

ميله  عن  مبكرا  اأعرب  ال�صغري  فالطفل  مبكرا،  اإت�صحت  قد  كانت  الطريق  فمعامل  وهكذا  وغريها،  النبوي  املولد  مثل 

ملجالت اأدبية وفنية متنوعة، قبل اأن يعرف اأن هذه امليول توؤهله للعمل فى جمالت التمثيل والتاأليف والإخراج.

وقد اإنتقل بدير مع اأ�صرته اإىل حى اجليزة حيث ان�صم اإىل فريق التمثيل باملدر�صة التي ح�صل فيها على �صهادة 

1932، وكان يقوم بتدريب الفريق اآنذاك الفنان عبد القادر امل�صريي وهو اأحد ممثلى فرقة رم�صي�س  البكالوريا عام 

الذى ا�صتفاد بدير منه جدا فى مرحلة التكوين وتعلم على يديه الكثري من مبادىء الفن حمققا املراحل املبكرة ل�صقل 

موهبته وتدعيمها باخلربه من فنان حمرتف.

كان تعرفه على امل�صريى قد بداأ حني اأعلنت املدر�صة اأن املخرج عبد القادر امل�صريى �صياأتى لتكوين فريق للتمثيل 

تقدمي  عن  امل�صريى  اأعلن  الدرا�صى  العام  نهاية  وفى  الفرقة  اىل  الفور  على  بدير  ال�صيد  فان�صم   ، التالميذ  بني  من 

اأبطال العمل امل�صرحى من الفريق فا�صتعد كل الطالب  اأور�صليم، وحدد يوما لإختيار  م�صرحية �صالح الدين ومملكة 

بحفظ الن�س، وعندما وقف بدير ليوؤدى دوره اأمام امل�صريى فوجىء به يقاطعه اأثناء التمثيل قائال« يا اإبنى خليك فى 

درو�صك اأح�صن«، وقتها بكى ال�صيد بدير بكاء مريرا، حتى اأن امل�صريى مل يتحمل املوقف ف�صاأله عن �صبب البكاء فاأجابه 

باأنه يع�صق التمثيل فوعده امل�صريى اأن يعمل معه كم�صاعد خمرج، ومن خالل عمله واإلتزامه واإجتهاده وما مل�صه فيه 

امل�صريى من جدية بداأ يظهر حما�صه له واإ�صتعدادا مل�صاعدته.

ومن املوؤكد اأن هذا الفنان اآمن مبوهبة ال�صبى ال�صيد بدير واإ�صراره على النجاح فى جمال الفن، فراح ي�صاعده 

على �صق طريقه فى عامل الفن وهو مازال تلميذا، ومن هنا عرف ال�صيد بدير اأن م�صريه قد ارتبط بالفن اإىل الأبد واأنه 

لي�س له �صبيال اآخر فى احلياة.



11

وعرب ممار�صة الهواية باملدر�صة كان ع�صق ال�صيد بدير للفن يتزايد واإ�صراره على الإن�صمام اإىل عامله يزداد ، 

كان اإنتقاله من الأقاليم اإىل القاهرة هو ال�صبيل لالإقرتاب من عامل الفن، فكان تردده امل�صتمر على دار �صينما ال�صعب 

التي كانت جماورة مل�صرح الريحانى والتى كانت تعر�س وقتئذ الأفالم ال�صامته، ومن خاللها اأمكنه اأن ي�صاهد العديد 

من الأفالم لت�صكل لعني ال�صبى العا�صق للفن جمال خ�صبا للتعرف على األوان ومدار�س ومو�صوعات �صينمائية متنوعة 

وغزيرة اأقبل عليها ب�صغف واإ�صتمتاع وبروح التلميذ الذى ي�صعى لأن ينهل من كل املناهج.

عامل امل�سرح

على جانب اآخر حاول ال�صيد بدير الن�صمام كممثل اإىل اإحدى الفرق امل�صرحية اجلديدة حتت اإ�صراف وبدعم 

اأ�صتاذه امل�صريى، وياللعجب ف�صل بدير يف اختبار الأداء التمثيلى مثل غريه من مواهب كثرية مل جتد من يدرك قدرها 

اأو يحكم عليها ب�صكل �صليم فى البداية، ولكن اإميان ال�صاب بذاته وقدراته واإ�صراره على اإقتحام عامل الفن دفعه باأن  

ينجح يف اإقناع امل�صئولني عن الفرقة باأن ي�صتعينوا به يف �صلك الإخراج.

كانت اأوىل جتاربه على امل�صرح املدر�صى م�صرحية النا�صر �صالح الدين ومملكة اأور�صليم، وبعد جناح امل�صرحية 

اأن�صار التمثيل وهو ل يتعدى اخلام�صة ع�صره من عمره وكانت اجلمعية ت�صم كبار هواة  اأر�صده امل�صريى اإىل جمعية 

التمثيل امل�صرحى ومنهم عبد الوارث ع�صر و�صليمان جنيب واإح�صان عبد القدو�س.

رحب به اجلميع لرقة م�صاعره وخفة ظله وطيبة قلبه، وبعد ح�صوله على الثانوية العامة �صاعده امل�صريى 

اأي�صا على اللتحاق بفرقة رم�صي�س اأو فرقة يو�صف وهبي كممثل كومبار�س، حني كان الإن�صمام اإىل هذه الفرقة يعنى 

دخول عامل امل�صرح من اأو�صع اأبوابه ومبا يعترب ت�صريحا معتمدا بالإن�صمام اإىل عامل الفن امل�صرحى، وكانت البداية مع 

م�صرحية قمبيز التى مل يتعد ظهوره خاللها على خ�صبة امل�صرح �صوى عدد حمدود من  الثوانى، ومل يكن ال�صيد بدير 

وحده هو املوهوب ال�صغري على بداية الطريق بل ت�صادف اأن ظهر مع عدد كبري من الكومبار�س الذين ملعوا لحقا ومنهم 

اأنور وجدي وعبدالفتاح ح�صن، ثم عمل لبي�س بنف�س الفرقة لكبار النجوم ثم عاد بعد فرتة مرة اأخرى  اإىل جمعية 

اأن�صار التمثيل، فلم يكن ي�صغله �صوى العمل والتعبري عن موهبته اأينما كانت الفر�صة ومتى اأتيحت. 

�صاحبها  مع  كانت  التي  جديد  من  رم�صي�س  بفرقة  التحق  البيطري  الطب  درا�صة  بدير  ال�صيد  ترك  اأن  وبعد 
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ومديرها وموؤ�ص�صها وجنمها يو�صف وهبي يف اأوج ازدهارها لكن مل ين�صم للفرقة كممثل بل كم�صاعد ملدير امل�صرح وكان 

هذا عام 1935، ومل ي�صب ال�صيد بدير بالإحباط بل ظن اأنه حقق اأول جزء من اأحالمه باأنه اأ�صبح داخل العامل الفني 

الذي يحبه، ومل يطل انتظاره ف�صرعان ما بداأ ي�صارك باأدوار �صغرية يف عدد من م�صرحيات الفرقة واأثناء ذلك ان�صم 

اأي�صًا لفرقة اأن�صار التمثيل وال�صينما.

اأ�صبح بدير متواجدًا بقوة داخل الو�صط الفني وهو ما كان يتمناه وبداأ ي�صارك يف العديد من العرو�س  وهكذ 

امل�صرحية مع العديد من الفرق امل�صرحية مثل الفرقة التي كونتها املطربة ملك وفرقة فوؤاد اجلزايريل بال�صافة اىل 

عمله بفرقة رم�صي�س، لكن بعد اأن مت حل هذه الفرقة كانت هناك فرقًا م�صرحية اأخرى �صارع ال�صيد بدير باللتحاق بها 

وامل�صاركة يف عرو�صها بعد اأن اأثبت موهبته كممثل جيد و�صاحب قدرات خا�صة جتعله قادرًا على اأداء خمتلف الأدوار.

عمل ال�صيد بدير مع يو�صف وهبي فى البداية م�صاعد ثالث ملدير امل�صرح ي�صبقه قا�صم وجدي ثم حممد حجازي 

ثم ح�صني تعريت، وكان عمل ال�صيد بدير يتلخ�س يف تذكري كل فنان بوقت ظهوره على امل�صرح، فمثاًل يتوجه اإىل غرفة 

ال�صت اأمينة رزق ليقول لها: اتف�صلي يا �صت اأمينة دورك جه، هذا العمل كان ي�صمى الكول بوى call boy، ولكنه قام 

اأدى دور ال�صجان يف م�صرحية ال�صتعباد بعد تغيب املرحوم املمثل لطفي  باأوىل جتاربه التمثيلية احلقيقية حينما 

باأداء الدور وجنح فيه ورمبا تعد هذه �صهادة ميالده احلقيقية بعد �صنوات من  احلكيم لظروف مر�صية، فقام بدير 

العمل ككومبار�س اأو خلف الكوالي�س، حيث مل يكن هناك �صبيال اآخر للتواجد فى احلركة امل�صرحية ولو على هام�صها، 

اأو مالمح  به  وا�صطه ت�صعد  اأو  لديه قريب يدعمه  لي�س  بداية طريقه  �صاب فى  اأن يحققه  اأق�صى طموح ميكن  وهو 

و�صيمة ت�صاعده على الرت�صح فى اأدوار اأكرب.

ورغم هذه امليول واملواهب الفنية والأن�صطة العملية التى كانت ت�صتغرق معظم وقته كان طالبًا متفوقًا يف درا�صته 

وهذا ما جعله ينهي درا�صته الثانوية ويح�صل على البكالوريا مبجموع ون�صب درجات عالية كانت توؤهله لاللتحاق بالكلية 

التي يرغب فيها، وبحكم ن�صاأته الريفية التحق بالفعل بكلية الطب البيطرى، لكن بعد اأقل من عامني من الدرا�صة بها وجد 

اأن هذه الدرا�صة ل تتنا�صب مطلقًا مع ما بداخله من ميول ومواهب فنية ف�صال عن طبيعتها العملية التى ت�صتلزم تفرغا 

تاما وتعوقه عن ممار�صة هوايته، وهذا ما جعله يقرر ب�صكل نهائي ترك الدرا�صة ومل يعباأ باأن يكون يف امل�صتقبل طبيبًا 

بيطريًا وهي مهنة مرموقة، وف�صل األ يخدع نف�صه فهو يح�س اأنه خلق ليكون فنانًا ول �صيء غري ذلك.
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التوفيق  املرة  اأي�صا فى هذه  ي�صتطع  لكنه مل  الإجنليزية،  اللغة  الآداب ق�صم  كلية  اإىل  التحول  ومن ثم قرر 

بني الدرا�صة والفن، فاآثر الفن على كل �صيء وعمل موظفًا يف جمل�س الدولة بلجنة ق�صايا احلكومية، لكن �صائقته 

املالية مل متهله لأن يجمع بني الدرا�صة الفنية والعمل بامل�صرح، ولذلك ف�صل العمل احلكومي على الدرا�صة مثل غريه 

من املكافحني الذين ي�صعون اإىل درجة ما من الإ�صتقرار املادى، فقد يعطلهم العمل الوظيفى بع�س الوقت عن ممار�صة 

اإبداعهم، ولكن موهبتهم تدفعهم لتوظيف كل طاقتهم واإ�صتثمار كل امل�صاحة املتاحة من الوقت ل�صالح فنهم. 

لقمة العي�ش

حينما توىل �صليمان جنيب من�صب مدير دار الأوبرا امللكية، انتدب ال�صيد بدير من جمل�س الدولة ليكون مديرًا 

خل�صبة م�صرح دار الأوبرا، ثم تركها لينتقل اإىل وزارة ال�صحة وي�صبح امل�صوؤل عن الدعاية ال�صحية، حيث كان اأول من 

دعا اإىل التوعية ال�صحية يف القرى والنجوع من خالل اأفالم متثيلية �صغرية تعمل على توعية النا�س من اأخطار املالريا 

والتيفود يف �صيارات جتوب ال�صوارع، ثم اأ�صبح يكتب هذه التمثيليات لالإذاعة التى بداأ ن�صاطه بها منذ عام 1935عندما 

قدمه الإذاعى حممد فتحى ،ثم اإجته لالإخراج الإذاعى بعد اأن دربه الإذاعى الكبري حافظ عبدالوهاب، فاأمكنه اأن 

يوقع عقد كتابة لالإذاعة ي�صتمل على التاأليف والتمثيل والإخراج مببلغ150 جنيهًا. 

   ورمبا عرب م�صروع الدعاية ال�صحية اأمكن لل�صيد بدير اأن يجوب ربوع الوطن واأن يتعرف على اآلم �صعبه فى 

خمتلف املحافظات والأو�صاط واأن يختزن العديد من الأفكار واحلكايات التى �صوف ت�صكل لحقا زادا له فى التعبري عن 

روح هذا الوطن واآمال واآلم اأهاليه عموما والفقراء واملهم�صني على وجه اخل�صو�س الذين �صوف يلعبون دورا مهما فى 

اأفالمه ويتحولون عرب قلمه واأدائه التمثيلى اإىل �صخ�صيات حيه من دم وحلم بعد اأن كانت غالبا جمرد اأمناط خاليه 

من الروح والتاأثري الدرامى فعليا، اأو جماميع متالأ فراغ ال�صا�صة.

مع فرقة  1938ويوا�صل عمله  منذ عام  امل�صرحى  ن�صاطه  ليكثف  الغزير عاد  الإذاعى  ن�صاطه  مع  بالتوازى  و 

رم�صي�س كما ان�صم اإىل فرقة فاطمة ر�صدي وعزيز عيد، حيث كانت الفرقة جتوب الأقاليم وبالد ال�صام، وكانت امل�صكلة 

اأن�صار  اإىل جمعية  ال�صيد بدير  امل�صرحية، فان�صم  الفرق  العمل احلكومي مينع موظفيه من الحرتاف يف  اأن  الكربى 

عبدالقدو�س،  حممد  جنيب،  �صليمان  اأمثال:  م�صر  يف  التمثيل  هواة  من  جمموعة  ت�صم  كانت  التي  وال�صينما  التمثيل 

وعبدالوارث ع�صر.
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يف  بدير  ل�صيد  جنيب  �صليمان  املمثل  اأتاحها  التي  الكربى  الفر�صة  كانت  حكوميني،  موظفني  هوؤلء  كل  وكان 

اإخراج اأوىل م�صرحياته، هي فر�صة العمر مع م�صرحية با�صم الأم بني جيلني، والتحق ال�صيد بدير اأي�صا بفرقة ملك 

عام ،1942 حيث عمل خمرجًا وممثاًل، كانت اأوىل اأعماله بفرقة ملك اأوبريت درية .

وفى ال�صينما كان اأول ظهور له على ال�صا�صة فى فيلم العزمية الذى خرج اىل دور العر�س فى عام 1939ولكن 

م�صاركته فى ال�صينما كانت قد �صبقت ذلك وبالتحديد فى  عام 1937 حني قام بدور �صغري فى فيلم تيتاووجن من اإخراج 

اأمينة حممد ولكن الفيلم مل يرى النور اإل فى عام 1941 ، ويف عام 1942 اختاره املخرج جمال مدكور للم�صاركة يف 

فيلم اأخريًا اأجتوزت الذي قام ببطولته �صليمان جنيب اأمام حتية كاريوكا وكان معهم اأي�صًا ا�صماعيل يا�صني وليلى فوزي 

التي كانت يف بداية جنوميتها ال�صينمائية.

على �سريط ال�سينما

وقد اأثبت ال�صيد بدير جناحًا يف هذا الفيلم رغم اأن دوره مل يكن كبريًا، وكما اأثبت موهبته على خ�صبة امل�صرح 

اأثبت اأي�صًا اأنه ممثل قادر على مواجهة كامريات ال�صينما والتاألق اأمامها وفهم طبيعة الأداء املنا�صب لها، وهذا ما جعل 

خمرجي ال�صينما ومنتجيها يف ذلك الوقت يطلبونه للعديد من الأدوار التي غلب عليها الطابع ال�صعبي فهو يف معظم هذه 

الأفالم كان يج�صد �صخ�صية ابن البلد اأو احلريف واأحيانًا الفالح اأو الرجل ال�صعيدي، وهي ال�صخ�صيات التي �صنالحظ 

اأنها ظلت مالزمة له يف الكثري من اأفالمه طوال م�صواره ال�صينمائي.

لكن ال�صيد بدير بج�صده ال�صخم وخفة ظله وتلقائيته اأ�صفى على هذه الأدوار مل�صة كوميدية جعلت جمهور 

ال�صينما يعرفه �صريعًا ويتعلق باأفيهاته ما جعله يحقق �صهرة �صينمائية �صريعة خالل فرتة قليلة من عمله بال�صينما، 

وكانت هذه الأدوار ال�صغريه مبثابة الإعالن عن مواهبه املتعددة التي اكت�صفها فيما بعد املخرج �صالح اأبو �صيف، فطلب 

منه اأن يكتب له �صيناريو وحوار اأول اأفالمه »دائما يف قلبي«.

ويف عام 1949 اأ�صند اإليه املخرج عبا�س كامل �صخ�صية »عبد املوجود« اأحد اأبناء كبري الرحيمية قبلي، هذا 

اأبعد من حتت قدميه والذى تنم ت�صرفاته عن غباء �صديد وجهل مفرط و�صيطرة  ال�صعيدي الب�صيط الذي ل يرى 

غرائزه عليه ب�صورة مطلقة، فاأداها ال�صيد بدير باإتقان �صديد ومثلها باقتدار ومتيز م�صتغال طبيعة ج�صمه ومالحمه 

وموظفا تعبرياته بقدرة ل مثيل لها على جت�صيد هذه ال�صخ�صية املثرية لل�صحك وبلهجة نابعة من قلب الريف امل�صرى 
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دون اأى تاأثر ب�صخ�صيات بدينة �صهرية ظهرت على ال�صاحة ال�صينمائية حمليا اأو عامليا من قبله.

اأذهان ع�صاق ال�صينما العربية، وعلى الرغم من هذا فهو يعترب  اإ�صم ال�صيد بدير بهذه ال�صخ�صية يف  وارتبط 

اأن اأداءه لهذه ال�صخ�صية كان على �صبيل الإنت�صار فقط لكنه مل يحبها، واأن خربات ال�صينما الطويلة و�صعها فى اأدائه 

للربنامج الإذاعى« ما يعجبني�س«، وهو راأى ذكره فى اأخريات اأيامه، رمبا ل�صعوره بالغنب من ال�صينما التى اأعطاها الكثري 

ولكنها اإن�صرفت عنه فى اأخريات اأيامه، بينما ظل وجوده فى الإذاعة م�صتمرا وكاأنها بيته الذى يحت�صنه دائما.

الفن والوظيفه

واأخريا وبعد �صنوات طويلة اإنف�صل فيها عمله احلكومى عن عمله الفنى عنينّ ال�صيد بدير يف الإذاعة عام 1946 

لي�صول ويجول فى عامل التاأليف والتمثيل والإخراج الإذاعى  حمققا اإنتاجا غزيرا ي�صعب ح�صره، حيث قدم العديد 

من الأعمال العامية، واأي�صًا الدراما العاملية مثل م�صرحية هاملت حيث قام بدور هاملت املمثل �صالح من�صور، وقدم بدير 

الع�صرة الطيبة ل�صيد دروي�س، وبرناجمًا اإذاعيًا غنائيًا ا�صمه هاتور للموؤلف عبدالفتاح م�صطفى، وقدم نحو ثالثة اآلف 

متثيلية بني تاأليف واإخراج ومتثيل، لكن لالأ�صف لي�صت كل اأعماله موجودة، لأن الأجزاء الأوىل منها كانت م�صجلة على 

اأ�صطوانات ل �صرائط.

وعالوه على كل ما حققه فى جمال العمل ال�صينمائى ممثال وموؤلفا يقتحم جمال الإخراج ال�صينمائى ليثبت 

جناحا وتواجدا كبريا على ال�صاحة ال�صينمائية ت�صمنت العديد من الأفالم ال�صهريه اخلالده ومنها اأفالم �صكر هامن 

واأم رتيبة وعمالقة البحار.

وميتد عطاء ال�صيد بدير فى جمال العمل احلكومى الثقافى ليتوىل رئا�صة هيئة ال�صينما وامل�صرح ليحقق من 

خالل من�صبه طفرة غري م�صهوده واإنقالبا فى ال�صاحة الفنية م�صاركا بقوة فى النه�صة الفنية التى �صهدتها البالد فى 

منت�صف القرن املا�صى وكاأحد اأهم نتاجات ثورة يوليه املجيدة، حيث يبقى له الف�صل فى تاأ�صي�س م�صارح التليفزيون 

الع�صرة التى كانت تقدم حواىل خم�صني م�صرحية فى العام الواحد.. ومل يتوقف طموحه عند هذا احلد بل �صافر 

اإىل لندن وروما وهوليوود لينقل جتربة امل�صرح ال�صحرى اإىل م�صر فى عام 1965، وكان اأول فنان م�صرى يزور هوليوود 

وي�صمحون له بزيارة ق�صم احليل ال�صينمائية.
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على ال�صعيد ال�صخ�صى تزوج ال�صيد بدير من �صيدة من خارج الو�صط الفني وهى اإبنة عمه ال�صيدة تهانى، واأجنب 

منها خم�صة  اأبناء هم �صامح و�صمري و�صعيد و�صميحة و�صمرية، ثم تزوج من فوقية حممود اأحمد ندا التي ا�صتهرت با�صم 

املليجي  �صرحان وحممود  �صكري  اأمام  »ليلة رهيبة«  فيلم  اإليها بطولة  واأ�صند  اكت�صف موهبتها،  �صريفة فا�صل بعدما 

للت�صحية  والإ�صتعداد  الوطن  حب  وهى  اأبنائه  جميع  بني  م�صرتكة  ميزه  وثمة  اإخراجه،  وتوىل  ع�صر  وعبدالوارث 

والفداء من اأجله.

فاإىل جانب اأولده اخلم�صة من زوجته الأوىل اأجنب من �صريفه فا�صل  ولدًا �صماه ال�صيد على ا�صمه الول هو 

» �صيد ال�صيد بدير« ال�صابط بالقوات امل�صلحة ا�صت�صهد فى ال�صاعات الوىل للعبور العظيم 1973.. وهو ابن »�صريفة 

فا�صل » والذى غنت له اأغنيتها ال�صهرية اأم البطل، ومل تقت�صر الت�صحية بفلذة الكبد فى �صبيل الوطن على الأب ال�صيد 

بدير ب�صهيد واحد بل يبدو اأنه توا�صل توا�صل مع اإبن اآخر من زوجته الأوىل.

رحلة الأمل

الفنية  الكلية  من  تخرج  الذى  بدير«  ال�صيد  »�صعيد  العبقري  العامل  ولده  برحيل  بدير  ال�صيد  اآلم  توا�صلت 

الع�صكرية وعني �صابطًا يف القوات امل�صلحة امل�صرية حتى و�صل اإىل رتبة عقيد مهند�س بالقوات اجلوية واأحيل اإىل 

اإجنلرتا ثم عمل يف  من  الدكتوراه  اأن ح�صل على درجة  بعد  بناء على طلبه  باملعا�س  مهند�س  برتبة عقيد  التقاعد 

اأبحاثه  معها لإجراء  اأملانية وتعاقد  الغالف اجلوى يف جامعة  الف�صائية خارج  واملركبات  ال�صناعية  الأقمار  اأبحاث 

طوال عامني.

تو�صله  عن  اخبار  �صيوع  عقب  املو�صاد  تنفيذ  من  عملية  فى  اأي�صا  اإ�صت�صهد  بدير  �صعيد  الإبن  اأن  ال�صائع  ومن 

1989 بالإ�صكندرية حيث وجد  14 يوليو  ملعلومات مهمة عن هند�صة القمار ال�صناعية وقعت احلادثة حتديدا  يف 

مقتول فى غرفة نومه، واأكدت زوجته اأن اإحدى اجلهات املخابراتية وراء اغتيال زوجها وتوؤكد املعلومات اأن العامل 

�صعيد بدير تو�صل من خالل اأبحاثه اإىل نتائج متقدمة جعلته يحتل املرتبة الثالثة على م�صتوى 13 عاملا فقط يف حقل 

تخ�ص�صه النادر يف الهند�صة التكنولوجية اخلا�صة بال�صواريخ، ويقال ان برنامج حرب الف�صاء الذي نفذته الوليات 

كان عن كيفية ت�صخري قمر �صناعي  له  ان اخر بحث  منه. كما  �صرقت  التي  نتيجة البحاث  كان  الأمريكة  املتحدة 
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معادى مل�صلحتنا، ومل يعلم حتي الآن من وراء قتله اإل ان كل املوؤ�صرات ت�صري اإيل اأن املو�صاد الإ�صرائيلي هو من ينفذ تلك 

اجلرائم الب�صعة جتاه علماء وعباقرة العرب.

وكاأن ال�صيد بدير ي�صطر من خالل ت�صحيته باأبنائه ف�صول جديدة من عطائه للوطن الذى خ�ص�س كل وقته من 

اأجل نه�صته، فقد كان بدير فنانًا مبدعًا متنوعًا، وا�صل الليل بالنهار لينتج فنًا اآمن به وعمل على تطويره، فكان ينام 

يف الأربع والع�صرين �صاعة اأربع �صاعات فقط، وكاأنه كان ي�صحك على القدر باأن عا�س عمره مرتني فظل يوا�صل العمل 

والعطاء وظل حري�صا على الرتباط بامليكروفون حتى اآخر حلظة يف حياته حيث كان يقدم برناجمه »مايعجبني�س« 

الذى كان يطرح من خالله اإنتقاده لل�صلوكيات الإجتماعية والأو�صاع ال�صيا�صية باأق�صى طاقته اإىل اأن وهن اجل�صد، 

وقرر اأن ينام نومة طويلة ل ي�صحو بعدها اأبدًا، وانتقلت الروح اإىل بارئها يف 30 اأغ�صط�س 1986 تاركًا اإرثًا كان اآخره 

كتابة فيلم ال�صلخانة عام 1982 .

رحل ال�صيد بدير بعد ان اأثري ال�صينما امل�صرية بر�صيد يتجاوز املائتني فيلم كاتبًا لل�صيناريو واحلوار و 20فيلمًا 

من اإخراجه بالإ�صافة اإىل ما يقرب من  400م�صرحية كتابة ومتثياًل واإخراجًا اإىل جانب مايزيد عن ثالثة اآلف عمال 

اإذاعيا، وهو اإجناز رقمى رمبا ي�صعه فى مو�صوعة جين�س، ولكن ال�صيد بدير مل يبق بف�صل الكم فقط ولكن اأي�صا بف�صل 

اإبداعه املتميز وكفاحه الطويل وغريته على فنه وزمالئه وهو ما عرب عنه من خالل م�صاركته فى تاأ�صي�س نقابة املهن 

ال�صينمائية والتمثيلية اأي�صا، وعرب جهوده التى مل تتوقف ممثال وخمرجا وموؤلفا وم�صئول لتظل حركة الفن م�صتمرة 

ولتظل امل�صارح م�صاءة ودور العر�س منتع�صةبفن جماهريى ي�صعد اجلماهري ويحرتم عقولهم ويرثى وجدانهم.
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فنان �شامل

فنانيها  من  الأول  الرعيل  �صمن  يكن  ومل  الأوىل  امل�صرية  ال�صينما  بدايات  بدير  ال�صيد  يدرك  مل  تاأكيد  بكل 

فظهوره كهاو كان فى الن�صف الثانى من ثالثينات القرن املا�صى وبداأ م�صريته الإحرتافية مع نهاية الثالثينيات ومطلع 

الأربعينيات، بينما �صبقته بدايات ال�صينما امل�صرية فى جمال الفيلم الروائى الطويل قبل ذلك باأكرث من عقد ون�صف، 

1923 مع العر�س الأول لفيلم فى بالد توت عنخ  حيث  ترجع بداية ظهور الفيلم الروائى امل�صرى الطويل اىل عام 

اآمون من اإخراج وتاأليف واإنتاج فيكتور رو�صيتو وهو اإيطاىل اجلن�صية ومن ت�صوير امل�صرى حممد بيومى.

ولكن تعد  ال�صنوات التى �صهدت ظهور ال�صيد بدير على ال�صاحة هى الإعالن املبكر والإرها�صات الأوىل لتحول 

الفن  لقواعد  ومدركني  دار�صني  وفنانني  �صناعية  قاعدة  على  وتعتمد  اأ�صولها  لها  حقيقية  و�صناعة  فن  اإىل  ال�صينما 

ال�صينمائى ومطلعني على مدار�صه العاملية، فتاأ�صي�س �صركة اإ�صتوديو م�صر فى منت�صف الثالثينات كان نقطة الإنطالق 

احلقيقية لإ�صتقرار �صناعة ال�صينما فى م�صر عرب كيان قوى لديه خطة اإنتاجية وكوادر مدربة واإنتاج منتظم.

وفى ظل هذه الأجواء وتلك النه�صة الفنية التى توازت مع �صطوع احلركة الوطنية فى م�صر كان ال�صيد بدير 

يوؤ�ص�س رمبا دون اأن يدرى مل�صروعه الكبري كفنان �صامل من خالل اإملامه وبراعته وابداعه يف كل الفروع الرئي�صة للعملية 

ال�صينمائية حتى اأ�صبح بالفعل واحدًا من كبار �صناعها، حيث كانت بداياته كممثل �صينمائى يف بداية الأربعينيات، 

ورغم جناحه وانطالقته الهائلة كممثل �صاحب طبيعة واأدوار خا�صة ال اأنه مل يكتف بالتمثيل واأ�صبح من خالل مواهبه 

املتعددة ممثاًل وموؤلفًا وخمرجًا ومنتجًا وقدم �صجاًل حافاًل خالل م�صريته ال�صينمائية التي امتدت لـما يزيد عن  45 عامًا 

�صارك خاللها فى مئات الأفالم كممثل وموؤلف وخمرج حتى و�صفه النقاد بانه حار�س احلرفة الفنية.

فى الواقعية

وقد و�صفه البع�س اأي�صا باأنه اأحد رواد الواقعية فى ال�صينما امل�صرية ومن الذين ر�صخوا لها واأر�صوا قواعدها 

عندما �صارك الكاتب جنيب حمفوظ واملخرج �صالح اأبو �صيف وكتب حوار جمموعة هامة من اأفالم اأبو �صيف منها على 

�صبيل املثال ) لك يوم يا ظامل( و) ريا و�صكينة( كما �صارك فى �صيناريو بع�صها اإىل جانب احلوار فى) الأ�صطى ح�صن( 
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و)الفتوة( ودعم التيار ب�صورة رائعة فى اأفالم ملخرجني اآخرين منها) جعلونى جمرما( و) ر�صيف منرة 5( و) اأنا حرة(.. 

كما كانت له اإ�صهاماته الوا�صحة فى جمال الفيلم الكوميدى فى اأفالم) �صاحب اجلاللة( و) املدير الفنى( و) املحتال( 

و)عائلة زيزى( و)اإ�صماعيل ي�س فى الأ�صطول(.. وكذلك فى عدد من امليودرامات اخلالدة التى مازالت حتتفظ بتاأثريها 

رغم ما بها من مبالغات ومنها) كاأ�س العذاب( و) بائعة اخلبز( و) قلوب النا�س( و) وداع فى الفجر(.

كما اأنه كمخرج �صينمائى اأخرج باإجادة اأعمال تعتمد على كوميديا املوقف وتناق�س ال�صخ�صيات وبعيدا عن 

باأجواء  تتميز  التى  تلك  اأو  هامن  �صكر  مثل  املتو�صطة  الطبقة  اأجواء  فى  تدور  التى  تلك  �صواء  والإبتذال  الإ�صفاف 

مثل)  راق  فنى  باأ�صلوب  ر�صالتها  عن  تعرب  اإجتماعية  واقعية  اأعمال  اأو  رتيبة(..  اأم  مثل)  معا�صرة  حقيقية  �صعبية 

غ�صن الزيتون( وطور اأي�صا من اأ�صاليب امليلودراما امل�صرية فى ) كهرمان( والزوجة العذراء( وحقق من خاللها جناحا 

جماهرييا، كما اأنه قدم عمال وطنيا هاما هو )عمالقة البحار( عن موقعة الربل�س.

ومل تتوقف ن�صاطات ال�صيد بدير الإبداعية عند حدود ال�صينما بل هو �صاحب تاريخ حافل يف املجالت الفنية 

الأخرى فهو موؤلف وخمرج وممثل ومنتج م�صرحي و�صاحب النه�صة امل�صرحية يف م�صر يف ال�صتينيات بل هو �صاحب 

400 م�صرحية كما اأنه كان اأحد �صناع النه�صة  تاريخ م�صرحي حافل، حيث مثل واأخرج وكتب للم�صرح ما يزيد على 

امل�صرحية يف ال�صتينيات عندما قام بتاأ�صي�س فرق التلفزيون امل�صرحية عام 1962 وكانت لهذه الفرق امل�صرحية الف�صل 

الكبري على جنوم الكوميديا اأمثال فوؤاد املهند�س وحممد عو�س وعبداملنعم مدبويل واأمني الهنيدي، حيث قدموا خاللها 

اأهم اأعمالهم امل�صرحية.

هوؤلء  راأ�س  وعلى  بعد  فيما  ال�صاطعة  النجومية  حققت  التي  الأ�صماء  من  العديد  الفرق  هذه  من  تخرج  كما 

الهنيدى  اأمني  1970 على فرقة  اأ�صرف فى عام  اأبو بكر عزت وغريهم، كما  �صعيد �صالح، حممد �صبحي،  امام،  عادل 

امل�صرحية ثم عمل مديرا فنيا لفرقة الفنانني املتحدين ومثل بطولة اإحدى م�صرحياتها باإ�صم الزوج العا�صر من اإخراج 

نور الدمردا�س، وهو اأي�صًا �صاحب تاريخ واجنازات هائلة يف التلفزيون، كما اأنه قدم لالذاعة موؤلفًا وممثاًل وخمرجًا 

اأكرث من ثالث األف عمل اذاعي، وكل هذا جعل الو�صط الفني يف م�صر من فنانني ونقاد يطلقون عليه لقب الفنانني ال�صيد 

بدير فهو بالفعل مل يكن جمرد فنان واحد بل جمموعة من الفنانني ت�صري على قدمني. 
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مرحلة الإنت�سار

ال�صينما  فى  كممثل  اإنت�صاره  مرحلة  جند  ف�صوف  كتابنا  مو�صوع  ميثل  الذى  ال�صينمائى  ن�صاطه  اإىل  وبالعودة 

�صهدت ن�صاطا مكثفا ووجودا موؤثرا وفى ظل هذا الزخم من الأعمال اأمكنه اأن ي�صارك فى اأفالم متثل عالمات تاريخية 

ي�صكل  والذى  حممد  اأمينه  هو  �صيدة  اأخرجته  الذى  ووجن  وتيتا  �صليم  لكمال  العزمية  من  بداية  امل�صرى  الفيلم  فى 

اأعوام من ظهوره ي�صبح القا�صم امل�صرتك فى ن�صبة كبرية من الأفالم  حماولة خمتلفة فى الفيلم امل�صرى وبعد ثالث 

وتبلغ م�صاركته فى عام 1945 بثالث اأفالم اأحدهم هو ال�صوق ال�صوداء اأحد اأهم الأفالم فى تاريخ ال�صينما امل�صرية 

والذى يعده البع�س البداية احلقيقية للواقعية.

وفى العام الذى تاله )1946( و�صلت م�صاركته اإىل �صتة اأفالم ياأتى من بينهم الفيلم اخلالد )املا�صى( املجهول 

والفيلم الهام النائب العام وتتواىل اأدواره مع خمتلف املخرجني والنجوم والكتاب، ومن اأ�صهر الأفالم التي قدمها خالل 

حقبة الأربعينيات: )وحيدة( 1944، )البيه املزيف( 1945 وهو من الأفالم املهمة جدًا يف م�صواره الفني خالل هذه 

املرحلة وكان من اخراج ابراهيم لما وبطولة الراق�صة ببا عز الدين اأمام بدر لما وكانت معهم ليلى فوزي وح�صن فايق 

واأي�صًا فيلمه ال�صوق ال�صوداء خالل نف�س العام مع املخرج كامل التلم�صاين والذي قام ببطولته عماد حمدي وعقيلة 

راتب وكان الفيلم من الأفالم التي اعتربت من كال�صيكيات ال�صينما امل�صرية ومن اأهم الأفالم التي اأرخت للواقعية يف 

ال�صينما امل�صرية خالل تلك ال�صنوات.

ومن اأفالمه املهمة اأي�صًا كممثل خالل حقبة الأربعينيات: حرم البا�صا 1946 مع املخرج ح�صني حلمي والنجوم 

حم�صن �صرحان وعبدال�صالم النابل�صي، املا�صي املجهول 1946 وابن عنرت 1947 والفيلمان من اخراج اأحمد �صامل وقامت 

ببطولة الفيلم الأول ليلى مراد وهو يعد واحدًا من اأ�صهر اأفالمها اأمام اأحمد �صامل وب�صارة واكيم، وقام ببطولة الفيلم 

الثاين مديحة ي�صري اأمام اأحمد �صامل اأي�صًا ومعهم ب�صارة واكيم، ومن الأفالم املهمة لل�صيد بدير خالل هذه املرحلة 

اأي�صًا: رجل امل�صتقبل بطولة واخراج اأحمد �صامل عام 1947، مالئكة يف جهنم 1947، النائب العام 1947، املجنونة 

قامت  والذي   1949 عام  الأمرية  �صر  م�صطفى  نيازي  للمخرج  ال�صهري  الفيلم  بطولة  يف  م�صاركته  واأخريًا   ،1949 عام 

ببطولته كوكا اأمام كمال ال�صناوي وجنمة ابراهيم.

وملا  كممثل  كبرية  �صينمائية  و�صهرة  تواجدًا  حقق  قد  بدير  ال�صيد  كان  اخلم�صينيات  حقبة  بداأت  وعندما    
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كانت موهبته غنية وثرية ومتعددة مل يكتف هذا الفنان املتعدد املواهب بالتمثيل فقط بل بداأ يف الكتابة والتاأليف 

فيلم حرم  �صواء كككاتب حلوار  اأفالم دفعة واحده  اأربعة  كتابة  �صارك خالله فى  الذى   1946 ال�صينمائي منذ عام 

البا�صا  ورجل امل�صتقبل اأو ككاتب للق�صة واحلوار معا  فى فيلمى اخلم�صة جنيه واخلري وال�صر، وبعد م�صاهمات قوية 

وم�صتمرة طوال عقد الأربعينيات ككاتب للق�صة واحلوار تاأتى اأول م�صاهماته يف جمال ال�صيناريو مع كتابته للحوار 

اأي�صا فى عام عام 1950 بالفيلم الجتماعي الكوميدي )جوز الأربعة( الذي اأخرجه فطني عبدالوهاب ولعبت بطولته 

مديحة ي�صري وكمال ال�صناوي ولول �صدقي و�صاركهم هو بالتمثيل اأي�صًا.

براعة ال�سيناريو

من اأفالمه املبكرة ككاتب لل�صيناريو واحلوار الفيلم ال�صهري الأ�صطى ح�صن 1952 الذي اأخرجه �صالح اأبو �صيف 

وكانت اأول بطولة مطلقة للفنان فريد �صوقي اأمام هدى �صلطان، وتعددت بعد ذلك اأفالمه كموؤلف وممثل ومن اأهمها زمن 

العجايب 1952 مع املخرج ح�صن المام وبطولة حم�صن �صرحان وفاتن حمامة وزوزو نبيل، حب يف الظالم 1952، ثم 

واحد من اأ�صهر اأفالم فريد �صوقي وهو فيلم حميدو الذي كتب له بدير ال�صيناريو واحلوار مع خمرجه نيازي م�صطفى 

اأن ين�صى  1953 وقد �صنع هذا الفيلم جزء كبري من جنومية فريد �صوقي واأ�صبح جنم ال�صباك الأول ول ميكن  عام 

ال�صيد  قلم  ر�صخ  الفيلم، وبعدها  ال�صيد بدير فى هذا  الذى �صاغه  ال�صكندرى  ال�صيناريو ول بالغة احلوار  اأحد قوة 

بدير جنومية فريد �صوقى ومكانته كبطل �صعبى بفيلمه ال�صهري )ر�صيف منرة5( 1956 ب�صيناريو حمكم البناء وحوار 

فى غاية الذكاء ظلت اجلماهري تردد مقاطعه وحتفظه عن ظهر قلب وحقق الفيلم جناحًا منقطع النظري واأطلق على 

فريد �صوقي بعد هذا الفيلم لقب وح�س ال�صا�صة وكان الخراج لنيازي م�صطفى.

اإ�صافة هذه النجاحات الكبرية فى جمالت الكتابة يوا�صل ال�صيد بدير تواجده اأي�صا كممثل على ال�صا�صة 

منها:  ال�صينمائية  م�صريته  يف  مهمة  اأخرى  اأفالمًا  فرنى  وممثاًل  موؤلفًا  بدير  ال�صيد  يقدمها  التي  الأفالم  وتتعدد 

 ،1954 اأي�صًا، ليلة من عمري  1954 وهو من اأفالم فريد �صوقي املهمة  جعلوين جمرمًا مع املخرج عاطف �صامل عام 

حب يف الظالم 1952، قلوب النا�س مع اأنور وجدي وفاتن حمامة واأخرجه ح�صن المام 1954، بنات الليل مع ح�صن 
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الجتماعية  اأفالمه  اأهم  من  واحد  اىل  وناأتي  ر�صتم،  وهند  ال�صناوي  وكمال  ي�صري  مديحة  وبطولة  اأي�صًا  المام 

رمبا يف تاريخه ال�صينمائي وتاريخ املخرج عز الدين ذو الفقار عندما قدما معًا فيلم �صاطئ الذكريات 1955 وكانت 

م�صواره  يف  لي�س  عالمات  �صكلت  التي  املهمة  اأفالمه  وتتواىل  �صرحان،  و�صكري  حمدي  وعماد  ل�صادية  البطولة 

ال�صينمائي فح�صب بل يف اإيرادات �صباك ال�صينما امل�صرية مثل فيلم �صمارة 1956 مع املخرج ح�صن ال�صيفي وبطولة 

ال�صعبية  الأجواء  عن  وعرب  النظري  منقطع  جناحا  حقق  الذى  ا�صماعيل  وحمود  �صرحان  وحم�صن  كاريوكا  حتية 

امل�صرية ببالغة ومعا�صرة �صديدة.

حوار متفرد

الق�صايا  فيقدم  واحلوار  لل�صيناريو  ككاتب  اأو  كموؤلف  اأفالمه  يف  بدير  ال�صيد  يقدمها  التي  الأفالم  وتتنوع 

الجتماعية املهمة كما يف اأفالم: الفتوة 1957 مع �صالح اأبو �صيف وفريد �صوقي وحتية كاريوكا الذى �صوف يظل اأحد 

العالمات الهامة واأحد اأف�صل الأفالم فى تاريخ الفيلم امل�صرى والذى لعب حوار ال�صيد بدير فيه دورا ل ميكن اإغفاله، 

ول تتوقف حدود اإبداع ال�صيد بدير عند لون اأو نوع فنى واحد ولكنه يو�صع من دائرة اإبداعه ويحقق جناحات اأي�صا 

�صلطان  هدى  وبطولة  م�صطفى  نيازي  اإخراج  من   1954 الغرام  تاك�صي  يف  نرى  كما  الغنائى  الفيلم  كتابة  جمال  فى 

وعبدالعزيز حممود ومن نف�س النوعية خد اجلميل 1951 مع املخرج عبا�س كامل وعبدالعزيز حممود و�صامية جمال 

و�صعاد مكاوي والكوميديا الغنائي كما يف فيلم بنت البلد 1954 مع املخرج ح�صن ال�صيفي والفيلم كانت البطولة فيه 

ل�صماعيل يا�صني واملطربة ال�صاعدة وقتها جناة، ومعهم ا�صتيفان رو�صتي وحممد التابعي.

وينتقل باإ�صهاماته اإىل جمال الفيلم العاطفى كما يف اأفالم اعرتافات زوجة 1955 مع املخرج ح�صن المام وهند 

1958 مع املخرج اأحمد بدر خان والنجوم جناة واأحمد مظهر واأحمد رمزي وعماد  ر�صتم وكمال ال�صناوي، وغريبة 

حمدي ، وينطلق اأي�صا فى جمال الفيلم ال�صتعرا�صي مثل بحر الغرام مع املخرج ح�صني فوزي وبطولة نعيمة عاكف 

جميعها  الأفالم  هذه  خالل  كممثل  يوؤديها  التي  بدير  ال�صيد  اأدوار  تتنوع  بالتوازى  و  وهبي،  ويو�صف  اأباظة  ور�صدي 

وغريها فهو يقدم خمتلف النماذج وال�صخ�صيات وينجح فيها فهو تارة ابن البلد ال�صهم الطيب املعطاء وتارة ال�صديق 

اأدواره كان ي�صبغ �صمة كوميدية على ال�صخ�صية دون خروج  املخل�س الويف وتارة املعلم واأحيانًا ال�صرير لكنه يف كل 
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عن الن�س اأو روح ال�صخ�صية والعمل حتى ولو كانت الأحداث درامية وماأ�صاوية فهو دائمًا نقطة الكوميديا والب�صمة 

داخل اأفالمه حتى ولو كانت هذه الأفالم غارقة يف امليلودراما وهذا ما جعله مميزًا كممثل و�صاحب قدرات متثيلية 

وله طبيعة خا�صة.

ومن الأفالم املهمة اأي�صًا التي قدمها خالل هذه الفرتة كموؤلف وكممثل نرى اأفالمًا مثل: املالك الظامل 1954، 

 ،1956 حبك  ودعت   ،1956 زوجي  قتلت  املهمة،  الرومان�صية  الأفالم  من  وهو   1956 الفجر  يف  وداع   ،1954 اجل�صد 

املتهم1957، �صجني اأبو زعبل 1957، ل اأنام 1957، غرام املليونري 1957، املعلمة 1958، واختتم حقبة اخلم�صينيات 

بواحد من اأهم اأفالمه كموؤلف، حيث �صارك يف كتابة �صيناريو وحوار الفيلم مع �صالح اأبو �صيف ومل ميثل ال�صيد بدير 

يف هذا الفيلم )بني ال�صماء والأر�س( الذي كان نوعًا جديدًا من الأفالم مل تاآلفه ال�صينما امل�صرية وفيما بعد ي�صبح 

من اأهم كال�صيكياتها، وميثل بني ال�صما والأر�س جتربة فريدة فى جمال الفيلم امل�صرى وحتديا غري م�صبوقا فى جمال 

الكتابة ال�صينمائية حيث تدور اأغلب امل�صاهد داخل الأ�صان�صري الذى حتتب�س فيه ال�صخ�صيات اأثناء تعطله بينما ينجح 

ال�صيناريو واحلوار والإيقاع املتدفق للمخرج اأن ي�صفى على ال�صورة وال�صخ�صيات واحلالة جاذبية وتعبري عن الواقع 

امل�صرى باأكمله وكاأنه يعرب عن اأزمة خانقة يتعر�س لها الوطن م�صتعر�صا من خال �صخ�صياته كافة م�صكالته واأزماته 

باأ�صلوب فنى بديع وبعيد عن املبا�صرة. 

1957نراه  ولأن ال�صيد بدير �صانع �صينما متعدد املواهب فهو مل يكتف بالتمثيل والتاأليف والكتابة ففي عام 

ي�صرب �صربته ال�صينمائية الثالثة وذلك عندما اقتحم جمال الخراج وقدم اأول اأفالمه موؤلفًا وخمرجًا مع �صديقه 

النجم فريد �صوقي من خالل فيلم املجد الذي �صارك فريد يف بطولته هدى �صلطان و�صراج منري، ومل يلق الفيلم وقت 

عر�صه النجاح اجلماهريي املتوقع رمبا لأن فريد �صوقي قدم فيه دورًا خمتلفًا فهو لي�س �صجيع ال�صينما الذي ي�صرب 

ويهزم اأعداءه ولي�س الوح�س الذي متالأ �صورته ال�صا�صة، بل ظهر يف دور ان�صاين حيث قدم �صخ�صية فنان �صينمائي 

م�صهور يفقد ابنه الوحيد فتنقلب حياته راأ�صًا على عقب ويعي�س ماأ�صاة حقيقية، ورغم اأن هذا الفيلم مل يحقق النجاح 

اجلماهريي املنتظر ال اأن النقاد اأ�صادوا بالفيلم واعتربوه من اأفالم فريد �صوقي اجليدة خالل تلك الفرتة وكان فريد 

�صوقي يعتز جدًا بهذا الفيلم واأ�صاد النقاد ب�صدة بال�صيد بدير خمرجًا كما اأ�صادوا به دائمًا موؤلفًا وممثاًل.
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ل تراجع

ومن  ابداعه  من  واثق  ولأنه  كمخرج  به  النقاد  با�صادة  بدير  ال�صيد  اكتفى  التجارى  الف�صل  من  الرغم  وعلى 

قدراته مل يعباأ كثريًا بعدم النجاح اجلماهريي لأول اأفالمه وا�صتمر يف الخراج بنجاح وبقوة تواجد وغزارة توؤكد 

اأخرى  �صينمائية  املتعددة حرفة  ال�صينمائي  الفيلم بقدراته ولي�صيف  اىل مواهبه  والعاملني فى حق  املنتجني  ثقة 

حيث دخل جمال النتاج واأ�صبح ممثاًل وخمرجًا وموؤلفًا ومنتجًا، وخالل ال�صنوات املتبقية من اخلم�صينيات قدم عددًا 

من اأفالمه الناجحة جماهرييًا والتي اأ�صاد بها النقاد وردت له العتبار كمخرج ومنها غلطة حبيب 1958 والبطولة 

الرومان�صي  والفيلم  ال�صريف،  �صادية مع عمر  اأفالم  اأهم  ريا�س، وهو من  نبيل وح�صني  و�صادية وزوزو  ال�صريف  لعمر 

1959 والبطولة لكمال ال�صناوي وزبيدة ثروت والذي كان من الأفالم التي و�صعتها على بداية طريق  عا�صت للحب 

النجومية ال�صينمائية.

وخالل حقبة ال�صتينيات ي�صتمر ال�صيد بدير يف م�صريته ال�صينمائية ميار�س خمتلف مواهبه وابداعاته ومن اأهم 

اأفالمه موؤلفًا وممثاًل خالل هذه احلقبة: لوعة احلب 1960 مع �صالح اأبو �صيف والنجوم �صادية وعمر ال�صريف واأحمد 

مظهر حيث قدم فى هذا الفيلم مو�صوعا �صائكا عن اإرها�صات ق�صة حب بني زوجة وم�صاعد زوجها ولكن مبعاجلة فنية 

ر�صيقة وباأ�صلوب درامى بارع اإقرتب فيه من م�صاعر واأحا�صي�س ال�صخ�صيات وعاجلها مبهارة جراح متمكن، ويف نف�س العام 

يقدم واحدًا من اأهم اأفالمه الكوميدية بل من اأهم الأفالم الكوميدية يف ال�صينما امل�صرية وهم فيلم �صكر هامن الذي 

قام ببطولته كمال ال�صناوي وعمري احلريري و�صامية جمال وكرميان وعبدالفتاح الق�صري وح�صن فايق، ورغم اأنه 

اأخرج هذا الفيلم منذ اأكرث من 50 عامًا ال اأنه ل يزال يحقق النجاح الهائل عند عر�صه على الف�صائيات العربية.

وتتواىل اأفالمه املهمة كمخرج وتتنوع مو�صوعاتها وق�ص�صها واأحداثها وق�صاياها ومنها: ن�صف عذراء 1961، 

1962الذى عالج فيه رواية عبد احلليم عبد اهلل باأ�صلوب �صينمائى �صيق وب�صيط وبفهم وتعبري بالغ  غ�صن الزيتون 

مبو�صوعاته  اإ�صتهر  ملخرج  جديد  كتحد   1960 البحار   عمالقة  وكذلك  الرواية،  جوهر  عن  املهنية  واأ�صول  الأمانة 

بالإمكانيات  فيلما حربيا �صعبا  وليقدم  واملعارك احلربية  البحار  اآفاق  اإىل  لينطلق  املحدودة  واأجوائه  الإجتماعية 

والتقنيات املحدودة فى تلك الفرتة  العبيط 1966، حب وخيانة 1968.
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عالمات على الطريق

1961 مع املخرج �صيف  1960، امراأة و�صيطان  اأفالمه املهمة كموؤلف ومنها: ثالثة رجال وامراأة  كما تتواىل 

الدين �صوكت، طريق الدموع 1961 مع املخرج حلمي حليم والنجوم �صباح وليلى فوزي وكمال ال�صناوي، �صاحب اجلاللة 

1963 مع فطني عبدالوهاب وفريد �صوقي و�صمرية اأحمد، املدير الفني 1965 مع فطني عبدالوهاب وفريد �صوقي اأي�صًا 

والفيلمان من اللون الكوميدي، �صكرتري ماما 1969 مع املخرج ح�صن ال�صيفي والنجوم نادية لطفي وفريد �صوقي وتوفيق 

الدقن ونوال اأبو الفتوح، ومل يكتف ال�صيد بدير بكتابة هذه الأفالم بل انه كان ممثاًل رئي�صيًا يف بع�صها ومنتجًا لبع�صها 

الآخر كما اأنه كان حري�صًا كموؤلف وم�صارك يف ال�صيناريو واحلوار على اأن تكون اللم�صة الكوميدية موجودة يف الأفالم 

التي تدور اأحداثها بعيدًا عن الكوميديا.

ال�صبعينيات وحتى  الفرتة من بداية  التي ت�صمل  الكبري  ال�صينمائي  املبدع  املرحلة الأخرية من حياة هذا  اأما 

منت�صف الثمانينيات فقد تراجع قلياًل يف اأعماله ال�صينمائية من حيث الكم وهذا يرجع اىل ان�صغاله وتركيز اهتماماته 

يف املجالت الفنية الأخرى م�صرح وتلفزيون واذاعة واأي�صًا لأن الكثري من اأبناء جيله قد تراجعوا قلياًل عن ال�صينما، 

خ�صو�صًا يف الن�صف الثاين من ال�صبعينيات، ومن اأهم اأفالمه كموؤلف وم�صارك يف ال�صيناريو واحلوار خالل هذه الفرتة 

جند اأفالمًا مهمة مثل: خطيب ماما مع املخرج فطني عبدالوهاب وقامت ببطولته نبيلة عبيد ومديحة ي�صري واأحمد 

مظهر، حب فوق الربكان 1978 مع املخرج ح�صن المام، اجلنة حتت قدميها مع ح�صن المام اأي�صًا عام 1979، ال�صلخانة 

1974 مع النجوم كمال ال�صناوي  اأرملة ليلة الزفاف  1982 من اخراج اأحمد ال�صبعاوي، ومن اأفالمه املهمة كمخرج: 

وناهد �صريف وجنوى فوؤاد، ح�صناء املطار 1971، �صارع احلبايب 1974.

قال عنه �صامى ال�صالمونى » ذكرتنى وفاة الفنان الكبري �صيد بدير على الفور باأور�صون ويلز.. لي�س فقط بحكم 

الت�صابه ال�صكلى واجل�صدى الكبري بينهما واإمنا لأن كل منهما كان متعدد املواهب فى جمالت الكتابة والإخراج والتمثيل.. 

بالطبع  اأور�صون ويلز.. وهناك فروق كثرية  اأي�صا كما بداأ  وال�صينما والإذاعة ف�صيد بدير بداأ بالإذاعة  امل�صرح  وفى 

ولكنها تنبع فى معظمها من املناخ وامل�صتويات التى يتحرك فيها كل منهما ، ولكن مل يكن هناك اأدنى �صك فى موهبة ال�صيد 
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بدير فى كل املجالت التى مار�صها .. وفى اأنه لو كان يتحرك فى مناخ فنى كامل اأف�صل لقدم م�صتويات اأف�صل.. واإن كان 

التقييم املو�صوعى يقول على الفور باأن موهبته الأوىل اأو الأكرث اإكتمال كانت فى الكتابة .. وهو مرتبط بفرتة من اأكرث 

فرتات ال�صينما امل�صريةاإزدهارا ون�صجا فنيا حني كون مع �صالح اأبو �صيف وجنيب حمفوظ هذا الثالثى الذى قدم عددا 

من اأهم الأفالم امل�صرية ..ثم اأ�صبح بدير مدر�صة كاملة فى كتابة ال�صيناريو لعدد من املخرجني الآخرين.. ومتيز ب�صكل 

خا�س فى �صياغة احلوار باأكرث اأ�صكاله دراميا من ناحية.. ثم منا�صبة لل�صينما من ناحية اأخرى.

لعله مل يكن الوحيد من اأبناء جيله الذين اأبدعوا فى جمالت وتخ�ص�صات خمتلفة، فبالتاأكيد هناك فنانني 

اآخرون طرقوا اأكرث من جمال اإبداعى ومتتعوا مبواهب عديدة فى جمالت وتخ�ص�صات وفنون متعددة مثل عبد الغنى 

النجدى الذى كانت له اإ�صهاماته فى جمال الكتابة اإىل جانب التمثيل وكذلك الفنان الكبري عبد الوارث ع�صر الذى 

كان من رواد الكتابة اأي�صا وغريهم كثريون ممن يتمتعون مبواهب عدة يف الكتابة والإخراج والتمثيل ولكنه كان من 

اأكرثهم موهبة وعطاء وتنوعا فى جمال اإبداعه ومتيزًا يف روؤيته للفن.
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فن املمثل

هناك  فلي�صت  امل�صرح،  على  التمثيل  فى  الأوىل  بدير  ال�صيد  حماولت  م�صاهدة  تاأكيد  بكل  لنا  املتاح  من  لي�س 

ت�صجيالت لتلك العرو�س، ويظل ال�صريط ال�صينمائى هو و�صيلتنا الأ�صا�صية للتعرف عليه، وكان دور املاأذون فى فيلم 

)العزمية( للمخرج كمال �صليم من اأميز اأدواره الأوىل فى ال�صينما حيث عرب بب�صاطة وباإختزال عن اأحد اأبرز ممثلى 

منظومة الف�صاد داخل احلارة، فهو يظهر كماأذون احلارة الذى  من املفرت�س اأن يت�صف بالتدين والورع والإلتزام بقواعد 

ال�صريعة والقانون كم�صئول عن عقد القران وتوثيق اأوراق الزواج ولكنه على العك�س يلعب دورًا �صلبيًا فى خدمة �صرير 

احلارة متواطئا معه وخا�صعا لر�صوته و�صطوته ليتغا�صى عن �صرط اأ�صيل فى توثيق العقد وهو اإ�صتيفاء مدة العدة، 

وليكون هذا التواطوء �صببا فى ف�صح هذه املنظومة الفا�صدة واإعادة احلق ل�صاحبه والو�صول للنهاية ال�صعيدة.

جدا  حمدودة  وجمل  قليلة  حلظات  وبالتحديد  م�صهدين  عن  الفيلم  هذا  فى  بدير  ال�صيد  ظهور  يتجاوز  مل 

ولكنه اأمكنه من خالل تعبريات من�صبطة وموؤثرة التمكن من ال�صخ�صية وتاأكيد دورها الدرامى الهام واأثرها الفعال 

فى الأحداث.

ال�صوق  وهو  اآخر  مهم  فيلم  فى  بدير  ال�صيد  يظهر  الأفالم  من  عدد  فى  مكثفة  وم�صاركات  قليلة  �صنوات  بعد 

ال�صوداء من اإنتاج 1945 للمخرج كامل التلم�صانى، وفيلم العزمية  يناف�س الفيلم ال�صابق العزمية على ريادة الواقعية 

فى ال�صينما امل�صرية براأى بع�س النقاد، وياأتى ظهور اإ�صم ال�صيد بدير فى تيرتات الفيلم على لوحة ت�صم �صبع اأ�صماء 

يعد معظمهم من اأهم املمثلني واأكرثهم م�صاركة فى الأدوار امل�صاعدة وفى �صخ�صيات منطية واإن كان غالبيتهم يوؤدون 

باإقتدار وباأ�صلوب تعبريى ب�صيط وواقعى ومتقدم يتجاوز الكثري من جنوم ذلك اجليل ممن �صعدوا اإىل عامل النجومية 

�صريعا بف�صل الو�صامة اأو اأ�صياء اأخرى.

حتظى الأ�صماء التى ظهرت فى نف�س اللوحة مع ال�صيد بدير باإحرتام وتقدير بالغ ملواهبهم التى مازالت تده�صنا 

حتى اليوم ومازلنا نراهم ممثلني ع�صريني مبقايي�س هذا الزمان الذى تطور فيه فن التمثيل كثريا وتخل�س من الكثري 

من اأدرانه ال�صابقة من اأداء م�صرحى اأو اأ�صلوب متكلف اأو مبالغة �صقيمة.. ومن املالحظ اأن كل منهم كتب اأمامه دوره فى 

الفيلم دون حتديد اإ�صم ال�صخ�صية على النحو التاىل: فردو�س ح�صن ) الزوجة اجلديدة(- ثريا حلمى)نعيمة(- ثريا 
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فخرى) اأم حممود(- ال�صيد بدير) الفران(- عبد احلميد زكى) اجلزار(- ح�صن كامل) الرتزى(- فوؤاد جعفر)�صابط 

واأن يوجد  ذاته وير�صخ وجوده  يثبت  اأن  ال�صيد بدير  ي�صتطيع  الأ�صماء وغريها  الكوكبة من  التموين(، وو�صط هذه 

اأ�صمه بينهم واأن يتزايد قربه منهم واإحتكاكه بهم ليطور من اأدائه وي�صيف اإىل م�صاحة قدراته.

فى هذا الفيلم الذى تدور اأحداثه فى احلارة ي�صهم ال�صيد بدير بوجوده ومبالحمه وتكوينه فى ت�صكيل اأحد 

املعامل الرئي�صية ل�صخ�صيات هذه احلارة وعلى الرغم من اأن ال�صخ�صية ل تلعب دورا حموريا ول موؤثرا فى الدراما اإل 

اأن وجودها اأ�صا�صى فى ال�صورة يحقق لها الإكتمال والرثاء والتنوع على الرغم من قلة م�صاحة احلوار وندرة الظهور 

مقارنة بالآخرين.

فى اأحد امل�صاهد فى قلب احلارة ياأتى الفران- ال�صيد بدير- ب�صحبة �صرفنطح حممد اأحمد كمال امل�صرى اأثناء 

قيام البطلة عقيلة راتب بال�صراء و�صاحبتها من بائع خ�صار على عربة، وبينما ين�صم �صرفنطح اىل مقدمة الكادر وعلى 

ي�صاره م�صيطرا على امل�صهد بحديثه عن اأنباء احلرب يقف ال�صيد بدير بتكوينه ال�صخم فى عمق الكادر، وعلى الرغم من 

غباء املالمح و�صذاجة التعبري املرت�صم على وجهه اإل اأن ردود فعله جتاه الكلمات ترت�صم على وجهه باأ�صلوب معرب.

وبحيث يتحول وجوده فى العمق على راأ�س الكادر اإىل ثقل موؤثر ومعرب عن تاأثري كلمات �صرفنطح مدعى العلم 

على �صخ�س ب�صيط التفكري من اأهل احلارة، ونالحظ من اأداء ال�صيد بدير ال�صامت فى هذا امل�صهد فهمه لطبيعة موقعه 

من ال�صوره وحدود التاأثري املطلوب منه واإن�صباط اأداءه وجتنبه لإ�صتخدام اأى اأ�صاليب مفتعلة للفت النظر اأو �صرقة 

الكامرية طبقا للتعبري ال�صائع ولكنه يحقق الأثر املطلوب من ال�صخ�صية بالأداء الهادىء وبالفهم ال�صحيح لطبيعتها 

وتلب�صها والت�صبع بها.

فى مرحلة لحقة وبعد جمموعة من امل�صاركات والأدوار نلمح له ظهورا مميزا فى فيلم كوميدى رومان�صى ناجح 

متاما  وخمتلفة  اأخرى  مدر�صة  ميثل  والذى  م�صطفى  نيازى  للمخرج   1951 اإنتاج  من   14 قمر  بعنوان  ال�صنع  وحمكم 

اإهتمامه بجودة عنا�صر الفيلم ومتكنه  ال�صينما امل�صرية، فهو لي�س من�صغل مب�صاألة الواقعية على الإطالق بقدر  فى 

اإرتباطها  فى  التقليدى  معناها  عن  بعيدا  واملوقف  ال�صورة  �صدق  تعنى  له  بالن�صبة  والواقعية  النوع  عن  التعبري  من 

مبو�صوعات تعرب عن ال�صرائح الأدنى من املجتمع، والفيلم تقوم ببطولته كاميليا مع حممود ذو الفقار. وياأتى ظهور 

اإ�صم ال�صيد بدير هنا فى اللوحة الثانية مبا�صرة مع ح�صن فايق وفردو�س حممد وعبد الفتاح الق�صرى ووداد حمدى.
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  وياأتى ظهور ال�صيد بدير فى هذا الفيلم فى مرحلة كان قد بداأ يتواجد فيها بقوة ككاتب للق�صة وال�صيناريو 

واحلوار ولكن ع�صقه للتمثيل و�صعيه للتعبري عن موهبته فى هذا الفن ل يتوقف، واإ�صراره على الإجتهاد وتطوير الأداء 

يتزايد، مع اإنتقال الأحداث اإىل بيت اأ�صرة البطل الذى �صتدور فيه غالبية الأحداث يكون اأول وجه نتابعه هو ال�صيد 

بدير الذى ي�صتهل ظهوره بالدخول اإىل املطبخ بتناول قطعة طعام من املائدة تر�صيخا ل�صخ�صية البدين الأكول.

حركته  موا�صلة  ومع  الفرتة  تلك  فى  والعاملية  امل�صرية  الأفالم  فى  ال�صائع  النمط  لهذا  امل�صاحب  امللمح  وهو 

نتعرف على معامل املطبخ الف�صيح للبيت الكبري، وما اأن ي�صل اإىل موقد النار حتى ي�صاأل عن اإنتهاء الطعام وهو يختطف 

قطعة �صاخنه من احللة يتناولها على عجل وهو يقاوم �صخونتها لي�صل اإىل املائدة الكبرية متناول قطعة فاكهة وهو 

يحدث اخلادمات عن م�صئولياته اجل�صام فى البيت » وال�صغل كتري واملاهيه جليله«.

 leading ومازالت الكامريا تتابع حركته فى البيت ك�صخ�صية نتعرف من خاللها على معامل املكان وال�صخ�صيات

character وهو يراجع النظافه وي�صفع اأحد العمال فى مفارقة �صاخرة« اإنت م�س عارف اإن الواكل ممنوع فى ال�صغل« 
منه  وياأخذ  وحت�صى«  تاكل  عمال  النهار  طول  الدبب  عمي  جاك  يقاطعه«  نف�صه  عن  الدفاع  العامل  يحاول  وعندما 

الطعام ليتناوله هو وهو يردد » طول النهار عتاكل ..عتاكل« وهو فى طريقه لل�صاله الكبرية لريى اخلادمة وهى تقوم 

بالتنظيف ليحت�صنها ويهم بتقبيلها ومغازلتها.

وليتحول وجهه ال�صارم اجلاد اإىل كتلة من احلنان والرقة رغم املغازلة اخل�صنة بال�صرب اخلفيف »حنتجوز 

بع�س.. عايز حاجة حتت احل�صاب«.. ومع و�صول املراهق اإبن العائلة اأحمد غامن متظاهرا باجلدية وال�صرامة وهو 

يغلق الكتاب الذى هبط ال�صلم متظاهرا بالإنهماك فى قراءته » اإيه اللى اأنا �صوفته ده بيت من�صور اأبو النور ي�صبح 

م�صرح للرذيلة كده.. تنتحر فيه الف�صيلة كده؟«.. فريد بدير ب�صذاجته املعهوده » و�صرفك ما انتحرت�س وا�صل« فيعود 

ال�صيطان  » ما هو  واإزاى تتجراأ وتعمل كده« فيجيبه فى �صذاجه وطفوليه و�صدق وهو يهرب من مواجهته   « لي�صاأله 

�صحك على عجلى« وبعد اأن يعرب بدير عن ندمه وين�صرف، نفاجاأ باملراهق يغازل اخلادمة ويتحر�س بها.

وهكذا فال�صيد بدير يحمل هنا م�صئولية اإ�صتهاللية الفيلم والك�صف عن روحه وطبيعة مو�صوعه املبنية على نقد 

التظاهر والتناق�س والذى يتمثل مبنتهى الو�صوح فى �صخ�صية و�صلوك ومالمح ال�صيد بدير بل وفى حركته الر�صيقة التى 

تتناق�س متاما مع بدانته، عرب ال�صيد بدير يحقق نيازى م�صطفى تاأ�صي�صه ملو�صوعه وفكرته وا�صعا ثقته فى ممثل اأ�صبح 
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را�صخا وقادرا على �صنع الإبت�صامة بب�صاطة ودون تكلف ليهئ امل�صاهد للدخول اإىل اأجواء الفيلم ال�صاحكة املرحة.

قدم ال�صيد بدير �صخ�صية عبد املوجود لأول مرة فى فيلم خرب اأبي�س فى عام 1951ويورد الناقد ال�صينمائى 

حممد عبد الفتاح فى كتابه الإخوان ح�صني فوزى وعبا�س كامل اأن �صخ�صية عبد الرحيم وابنه عبد املوجود تعمدان 

اإىل املبالغة وال�صخرية فبقدر �صاآلة حجم عبد الرحيم- حممد التابعى جند بجانبه اإبنه عبد املوجود- ال�صيد بدير 

ال�صخم القليل احليلة ، وال�صخ�صيتان ي�صتغالن دراميا للتعليق على الأحداث اأو الدعوة لفكرة.

وعلى الرغم من هذا فاإن �صخ�صية عبد املوجود باأداء ال�صيد بدير تظل عالقة يف وجدان جمهور ال�صينما على 

مر الأجيال وحققت هذه ال�صخ�صية جناحًا مدويًا وتكرر جناحها عندما قدمها ال�صيد بدير مع الفنان حممد التابعي 

يف �صل�صلة اأفالم اأخرى واعتمدت ال�صخ�صية على ال�صخرية من اأحداث اجتماعية عديدة واعتمدت اأي�صًا على املفارقة 

اأبيه حممد التابعي رجل �صئيل اجل�صم والثنان من ال�صعيد ومع  الكوميدية، فال�صيد بدير كان ممتلئ اجل�صم وكان 

ومازالت  هائاًل  جناحًا  ال�صخ�صية  هذه  حققت  مفتعلة  �صذاجة  خلف  املختفي  والذكاء  ال�صعيدية  واللهجة  املواقف 

ت�صحكنا عندما ن�صاهدها حتى اليوم.

بعد �صنوات حقق فيهما ال�صيد بدير اإ�صتمرارا فى جمال التمثيل وجناحا اأكرب فى جمال كتابة ال�صيناريو نراه 

فى اأحد اأميز اأدواره فى فيلم يعد من عالمات الواقعية فى ال�صينما امل�صرية ومن الأفالم التى ر�صخت واأ�صلت لإجتاه 

�صالح اأبو �صيف فى �صبيل الواقعية وهو الأ�صطى ح�صن والذى كتب له ال�صيناريو واحلوار ال�صيد بدير نف�صه عن ق�صة 

فريد �صوقى،  وياأتى ا�صم ال�صيد بدير فى العناوين اأي�صا كممثل فى مقدمة الأ�صماء وفى لوحة لي�صت مزدحمة كما 

�صبق ول ي�صبقه فيها �صوى مارى منيب اأحد جنوم ذلك الزمن واأحد اأهم اأبطال الفيلم وت�صم اأي�صا املمثل الكبري دائما 

عبد الوارث ع�صر وفى الذيل النجم ال�صاعد فى ذلك الوقت ر�صدى اأباظة.

ياأتى ظهور ال�صيد بدير فى هذا الفيلم ومبقدمة متهيدية فى امل�صهد ال�صابق حيث تطلب الزوجة من زوجها اأن 

ير�صل �صائق احلنطور اأو �صنب لأمها لإ�صطحابها من حمطة القطار، ومع اأول لقطة له نراه يقود احلنطور وخلفه الأم 

بينما يناديه اأحدهم فيعاجله ب�صربه من �صوطه كعادة �صائقى احلناطري، ثم يهبط بج�صده البدين مع ا�صتقبال بع�س 

اأهاىل احلارة الطيبني الذين �صنتعرف عليهم تباعا وليدور حوارا لطيفا وغريبا بينه وبني بيومى اأفندى- عبد الوارث 
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ع�صر- العجوز الذى ي�صدد ثمن كفنه للحانوتى على اأق�صاط فعلق ابو �صنب« واهلل براوة عليك يا بيومى اأفندى لريد 

بيومى » اأمال..عقبال اأما حتو�س لأجنالك« ول يفوت بدير اأن ينهى امل�صهد باإفيه باإيقاع ممدود« اأنتم ال�صابقووون«.

عندما تبداأ العالقة فى التاأزم بني الزوج والزوجة ب�صبب تطلعه لإمراأة ثرية يخرجان فى نزهة باحلنطور 

حتت قيادة اأبو �صنب الذى يدور بينه وبني الفر�صه عزيزة حوار وهمى يدعى اأنها تطلب منه اأن تغنى هدى �صلطان، 

وعلى الرغم من اإفتعال املوقف من اأجل الأغنية اإل اأن هدى �صلطان تتحفنا باأغنية فى غاية الروعة« ما اأحلى جمال 

الليل يا عزيزة واإنتى معاكى ح�صن وعزيزة« وي�صيف اإىل روعة الأغنية بكل تاأكيد تعبريات ال�صيد بدير ال�صامته 

املن�صجمة التى اأ�صبحت مرتبطة بالأغنية اأميا اإرتباط.

ل ميكن اأن تن�صى اأبدا فى هذا الفيلم اأي�صا اللقطات القليلة التى تعرب عن اإرتباط اأبو �صنب احلنون بالطفل اإبن 

�صديقه ح�صن وهذا التعاطف الذى يزداد لدى اأبو �صنب تعبريا عن تعاطف اهل احلارة كلهم حني يعلمون بغياب الأب 

واإنتقاله اإىل بيت اآخر على ح�صاب بيته وزوجته وطفله املحبوب،  وهو ما يدفعهم اإىل زيارة الزوجة للتخفيف عنها 

ليت�صكل ثالثى من املتعاطفني ميثلون اأهل احلارة كلهم اأبو �صنب وبيومى اأفندى و�صكوكو.

الكل ي�صعى للتفكري فى حل اأزمة �صداد اأجرة ال�صكن بينما ينهمك اأبو �صنب فى عد قرو�صه القليلة وهو يزعم 

للزوجة  اأى حرج  ي�صبب  اأنه يكذب حتى ل  يبدو من تعبريات بدير  له ح�صن وحيث  �صلفه  اأن  �صبق  �صي�صدد دين  اأنه 

امل�صكينة.. وعندما يخرج ب�صفحة رفاقه يحيونه على ت�صرفه الذكى وينهى امل�صهد وهو يعرب بطيبة اآ�صرة وباإلقائه 

املعرب و�صوته العميق مبا يتناق�س مع مالحمه القا�صية ب�صاربه الكث« دا واجب يا جدعان.. اخليل بتحن على بع�صيها« 

وكاأنه يعك�س مبظهره واأدائه اأن املظاهر اخلادعة كثريا ما تتناق�س عن اجلوهر احلقيقى.

وفى امل�صهد الذى ي�صعى فيه �صكوكو اإىل اإخفاء حقيقة خيانة ح�صن لزوجته واإقامته لدى �صيدة ثرية لياأتى 

مثريا  ت�صاعدى  باأ�صلوب  وذلك  اإيه«  ول  قلتلها�س  ما  اإنت  ياباى   « لزمة  وم�صتخدما  بغبائه  �صىوؤ  كل  ليف�صد  �صنب  اأبو 

لل�صحك بنف�س القدر الذى يثري فيه الرثاء على الزوجة.. ثم يقوم بتو�صيل عزيزة اإىل البيت الذى يقيم فيه زوجها 

م�صريا اإليه« اآدى البيت يا �صت عزيزة« » طب فوتتك بعافيه يا اأبو �صنب« فينهى امل�صهد قائال باأداء متعاطف من القلب« 

�صدى حيلك«، يوؤدى ال�صيد بدير ال�صخ�صية بح�س اإن�صانى وبتعبري قوى عن الإن�صان الب�صيط ال�صاذج الذى ميتلك قدر 
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من الطيبة واحلب جلريانه واأهل حتته دون اإ�صتخدام اأ�صاليب املبالغة اأو املزايدة فى الأداء، ولكنه ي�صل اإىل الإقناع 

عرب الب�صاطة واملعاي�صة كاأى ممثل عظيم.

وتتواىل م�صاهد تعاطف وم�صاندة اأهل احلارة للزوجة امل�صكينة وعلى راأ�صهم اأبو �صنب بتكوينه البدنى ال�صخم 

وحركته الر�صيقه واإح�صا�صه العميق بالتعاطف دون مبالغة اأو مبا�صرة.. وفى م�صهد حماكمة الأب نراه يطوق الطفل 

فى اأح�صانه وقد اإمتالأت عيناه بالقلق مما يدور والغ�صب مما جرى وال�صفقة على الطفل امل�صكني الذى يعانى من تعر�س 

اأبيه لالإعدام بعد كل ما عاناه من هجره له ولأمه، حتى ن�صل اإىل النهاية ال�صعيدة بربائة ح�صن و�صعيدة ويعقبها م�صهد 

حل�صن ب�صحبة عزيزه واأبو �صنب يقود احلنطور وهو ين�صت لأغنية هدى �صلطان فى �صعادة واإرتياح ور�صا وباإبت�صمه 

م�صرقة ومتفائلة ورائقة ل ي�صوبها اأى قلق اأو تردد.

فى العام التاىل يوا�صل ال�صيد بدير  تاألقه كممثل فى رائعة حميدو التى كتب لها ال�صيناريو واحلوار واأخرجها 

نيازى م�صطفى لفريد �صوقى النجم والبطل ال�صعبى فى تلك الفرتة، فى هذا الفيلم يتاأخر ظهور املمثل ال�صيد بدير 

من  طويلة  م�صاحة  بعد  اإل  يظهر  ل  ولكنه  كالعادة  الأ�صا�صية  احلارة  اأمناط  من  جزء  لي�س  فهو  ال�صا�صة  على  كثريا 

الفيلم ومع اإنتقال الأحداث اىل املقهى الذى تديره املعلمة مارى منيب فى �صخ�صية كلبظ النائم غالبا الذى ل تفارقه 

الإبت�صامه البلهاء وهو اأقرب لالأخر�س فهو ل ينطق �صوى تنويعات على »الهاه والهيه والهيهيه« مع امياءات وحركات 

من راأ�صه تعرب عن اإ�صتيعابه املحدود ملا يقال.

 ومع هذا فاإن ح�صوره ي�صفى حاله من املرح وخفة الدم بالإ�صرتاك مع مارى منيب فتعبرياته ال�صوتيه املختزلة 

املقت�صبة املعربة تاأتى لتتواءم مع كلمات مارى منيب بنرباتها املحددة وتوجيهاتها الوا�صحة ولكننا �صوف نكت�صف قرب 

النهاية اأن هذه البالهه وال�صذاجة لي�صت اإل �صتارا يتخفى وراءه رجل املباحث ليقرتب من عامل الع�صابة واجلرمية 

وليك�صف عن حقيقته فى الوقت املنا�صب وفى اللحظة احلا�صمة، وياأتى التك�صف التدريجى للم�صاهد حني نراه وهو 

ين�صت فى اإهتمام مريب حلوار بني حميدو واأحد رجاله دون اأن يلمحوه.

وقد اإرت�صمت على وجهه مالمح خمتلفة وبدى عليه الرتكيز والإهتمام ولكنه يعود ملجاراة حميدو ومتظاهرا 

بنف�س مظاهر البالهة ليتوجه بعدها مبا�صرة للبلكون موجها الإ�صارة لرجاله لبدء الإقتحام.. وفى التك�صف النهائى 

اإلقاء  التى ل تعرف حقيقته وذلك قبل  الع�صابة تدافع عنه مارى منيب  للقب�س على  ال�صرطة  تاأتى قوات  وعندما 
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�صاربه وهو يقول  » مانا عارف ..ثم يخلع بدير  ال�صابط  القب�س عليه �صمنهم« ل والنبى دا برىء م�س معانا..فريد 

بنرباته القوية الوا�صحة« اأيوه اأيوه« فت�صهق قائله« يا خرابى وبتتكلم؟« فيدفها فى قوة وح�صم« اإوعى اإيدك«. 

تظل هذه ال�صخ�صية مب�صاحتها ال�صغرية من ال�صخ�صيات اخلالدة فى ال�صينما امل�صرية بل والتى مت اإ�صتخدامها 

فى العديد من اأفالمنا، رمبا بف�صل التاأثر بتميز ال�صيد بدير فى اأدائها، بل اإن اأحمد زكى اأداها تقريبا بنف�س مالحمها 

ولكن باأ�صلوبه اخلا�س فى فيلم الباطنية لتعد اأحد ال�صخ�صيات املبكرة التى نبهت لعبقرية هذا املمثل الكبري ودفعته 

�صريعا اإىل املقدمة، ولتظل املقارنة دائما واردة فى هذا الدور بني العبقرى اأحمد زكى والرائد ال�صيد بدير. 

والتى لقت  ال�صعبية  الدرامية  الأعمال  اأجنح  اأحد  �صمارة وهو  فيلم  بالتمثيل فى  اأي�صا  بدير  ال�صيد  ي�صارك 

جماهريية كبرية عند عر�صها اإذاعيا اأي�صا، ويلعب ال�صيد بدير هنا دور املعلم دجنل �صديق املعلم �صلطان والذى ي�صعى 

فى بداية الإحداث لإقناع �صمارة بقبول الزواج من �صديقه �صلطان ولكن م�صاعيه تبوء بالف�صل وهو ما ي�صفى بظالل 

من الهزمية والتخاذل تتبدى على مالحمه و�صوته بل واإ�صاعة هيبته كاأحد كبار احلارة الذى ت�صدى لهذه املهمة عن 

ثقة فى كلمته امل�صموعة فى احلارة.

ويلعب اأداء ال�صيد بدير فى هذا امل�صهد املبكر دورا كبريا فى ر�صم مالمح �صمارة القوية ب�صخ�صيتها املتمردة التى 

ل تخ�صى كبار احلارة ول تعمل ح�صابا لأحد، وعلى الرغم من هذا الظهور القوى املبكر يختفى ال�صيد بدير كثريا عن 

الأحداث حتى تتوهم اأن وجوده �صرفيا، ولكن دجنل عرب الأحداث يك�صف عن �صلوعه فى ال�صر فى احلارة وقدرته على 

مراوغة رجال ال�صرطة، ويظل ال�صيد بدير يلعب طوال الفيلم على املزج بني التظاهر بالطيبة بينما ال�صر كامن فى 

الأعماق، وحيث ل يكتفى مبراوغة ال�صخ�صيات الأخرى ولكنه يظل يتالعب بامل�صاهد اأي�صا.

ي�صفه �صامى ال�صالمونى باأنه »كان من اأكرث فنانى ال�صينما امل�صرية ن�صاطا وخ�صوبة عندما كانت هذه ال�صينما 

نف�صها مزدهرة وت�صمح بذلك.. وعندما كنا ن�صجل معه – يو�صف �صريف رزق اهلل واأنا- برنامج جنوم واأفالم للتليفزيون 

منذ ب�صع �صنوات.. �صمعنا عنه ق�ص�صا كاخليال عن كيف كان يعمل .. وكيف كان ي�صافر بني الإ�صكندرية والقاهرة كل 

يوم فيكتب فى القطارات وعلى املوائد واملقاهى ول ينام.. ثم ل يقدم اأعمال هابطة اأو م�صفة رغم ذلك.. واأح�ص�صنا 

يومها اأننا اأمام �صخ�صية اأ�صطورية حقا تنتمى اإىل جيل الأ�صاتذة العظيم الذى رمبا لن يتكرر«.

ميكن  كان  كممثل  حتى  اإنه  بل  ال�صا�صة  على  يظهر  مل  الذى  حقا  اخلارق  البطل  هو  احلقيقى  بدير  ال�صيد  اإن 
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بتكوينه اجل�صدى وال�صكلى اأن ي�صبح اأور�صون ويلز لول اأنه بدد كثريا من موهبته ولأ�صباب جمهولة ورغم ذلك فلم يكن 

ال�صيد بدير عبد املوجود هذا ..واإمنا فنانا حقيقيا اأكرث موهبة وقيمة بكثري، وكاأن قدراته البادية من هذه امل�صاحات 

ال�صغرية والأدوار املحدودة كانت تك�صف عن خمزون وطاقة اأكرب.

واإذا كان مل يتح لنا م�صاهدة امل�صرحيات الأوىل لل�صيد بدير ممثال كما �صبق اأن ذكرنا فاإنه بالإمكان م�صاهدة 

الكامل فى م�صرحية  والتمكن  والتاألق  الن�صج  �صنوات  اإىل  الرائع وقد و�صل  امل�صرحية الأحدث، ومنها دوره  عرو�صه 

)الزوج العا�صر( م�صاركا اأبو بكر عزت وعقيلة راتب وجنوى فوؤاد بطولتها، وحيث يلعب دور الزوج الوقور امل�صن الذى 

يدلل زوجته املنحرفة وي�صع كل ثقته فيها فى غفلة تامة عن خيانتها الدائمة، وحيث تاأتى كل جملة ينطقها ال�صيد 

بدير فى هذا العر�س باأدائه واإلقائه املعرب الهادىء لتثري عا�صفة من ال�صحك مبا يعرب عنه بب�صاطة وثقة عك�س ما 

يدرك امل�صاهد يقينا اأنه منافى للحقيقية متاما، ويعد اأداءه مل�صهد اإت�صاله بال�صرطة لالإبالغ عن جرمية القتل وهو فى 

قمة التوتر لياأتى فى منتهى البالغة وال�صدق فى التعبري والإمتزاج التام مع روح ال�صخ�صية وطبيعتها واإرتباكها فى 

موقف ع�صيب و�صعب ليفجر منه الكوميديا فى ب�صاطة و�صال�صة ل تو�صف.

وت�صهد م�صرحية عائلة �صعيدة جدا لفرقة اأمني الهنيدى اآخر ظهور له كممثل حني يظهر ظهورا �صرفيا فى اآخر 

امل�صرحية على كر�صى متحرك وفى اأداء متمكن فيما ي�صبه حلظة التنوير الكا�صفة وامل�صيئة والتى جتيب على اللغز 

الذى تطرحه امل�صرحية منذ بدايتها، حيث تنتهى اأحداث امل�صرحية بظهوره كاأقوى نهاية ميكن اأن ينتهى بها العر�س 

بهذا الظهور اجلميل املفاجىء كاإطالله اأخرية لأحد ممثلينا الكبار.
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علم ال�شيناريو

عندما تتكلم ال�شورة

عند دخول ال�صيد بدير عامل الكتابة ال�صينمائية فى الن�صف الثانى من اأربعينيات القرن املا�صى كانت الكتابه 

علمية  عملية  اإىل  اخلال�صة  املوهبة  على  تعتمد  التى  ال�صامل  التاأليف  عملية  من  الوقت  ذات  فى  تتحول  الفيلمية 

ت�صعى لتوظيف قواعد فن ال�صيناريو التى بداأت فى الرت�صخ اإعتمادا على م�صاألة التخ�ص�س فى خمتلف اأفرع الكتابة 

ال�صينمائية من ق�صة اإىل معاجلة اإىل �صيناريو ثم حوار، كما بداأت ال�صينما امل�صرية فى توظيف وجوه جديدة خمتلفة 

من الكتاب للم�صاركة كل فيما يجيده ويتخ�ص�س فيه وتتميز به موهبته.

وهكذا اإقتحم جمال الكتابة ال�صينمائية العديد من الأ�صماء اجلديدة وبدل من ظهور كلمة تاأليف فى العناوين 

التى كانت �صائعة على تيرتات الأفالم وتعنى اإنفراد اأحدهم بكتابة الفيلم من بابه بداأت تظهر اأ�صماء تتخ�ص�س فى 

كتابة الق�صة ال�صينمائية واأخرى فى ال�صيناريو وغريها فى احلوار، بل اأنه فى كثري من الأحوال كان ي�صرتك اأكرث من 

اإ�صم فى كتابة كل فرع فى الفيلم الواحد، كما ظهرت �صفات تف�صيلية جديدة مثل املعاجلة الدرامية اأو ال�صينمائية.

كان تاأليف الفيلم يتحول من اإجتهاد ممن متر�صوا غالبا على الكتابة امل�صرحية اأمثال بديع خريى واأبو ال�صعود 

م�صاألة  اإىل  لل�صينما  الكتابة  لتتحول  ال�صينما  جمال  اإىل  التاأليف  فى  خرباتهم  لينقلوا  امل�صرح  عمالقة  من  الإبيارى 

متخ�ص�صة جتتذب املوهوبني والدار�صني واملهتمني بفن الفيلم واملطلعني على التجارب الغربية فى ذات املجال، بل اإن 

اأ�صبحت ت�صتقطب كتاب الأدب مثل جنيب حمفوظ ويو�صف جوهر وغريهم ليعكفوا على الدرا�صة  كتابة ال�صيناريو 

والتمر�س على هذا العلم على اأيدى اأ�صاتذته وخربائه.

الظهور الأول

فى ظل هذه الأجواء ظهر ال�صيد بدير الذى اأثبت فى بداياته مهارات خا�صة فى كتابة احلوار والق�صة قبل اأن 

يقتحم جمال كتابة ال�صيناريو، فبعد بداية مكثفة باأربع اأعمال دفعة واحدة فى جمال الق�صة اأو احلوار اأو الإثنني 

معا فى عام 1946 ياأتى عام 1947 الذى ي�صهد ظهور اإ�صم ال�صيد بدير لأول مرة كاتبا لل�صيناريو بل ومنفردا بكتابة 

الفيلم باأكمله بق�صته وحواره اأي�صا وهو فيلم مالئكة فى جهنم للمخرج ح�صن الإمام.
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فهو  بعد،  فيما  تت�صكل وتتطور  �صوف  التى  الكتابة  ال�صيد بدير فى  الفيلم عن قدرات  وبالتاأكيد ل يعرب هذا 

لها،  اإخال�صا  امل�صريني  املخرجني  اأكرث  من  يعد  اأنه  بل  امليلودراما  اأفالم  بنوعية  اإ�صتهر  خمرج  ب�صحبة  بداية  جمرد 

وياأتى �صيناريو الفيلم الذى كتبه ال�صيد بدير حمققا لآمال ح�صن الإمام فى حتقيق نوعه املحبب من خالل هذه املتابعة 

�صكوكه  اأن  الأوان  فوات  بعد  يتاأكد  الأب  ولكن  يد ع�صابة،  لتقع فى  لطفلته فيرتكها  اأبوته  فى  ي�صك  لرجل  ال�صيقة 

الأحداث  تتواىل  اإليها  الو�صول  فى  ينجح  وعندما  عليها،  العثور  من  يتمكن  اأن  دون  ال�صنني  ومتر  حملها،  فى  تكن  مل 

واملفاجاآت القدرية وامل�صاومات والغدر من الع�صابة حتى ي�صل الفيلم اإىل نهايته ال�صعيدة املتوقعة مثل مئات الأفالم 

امل�صرية من ذات النوع.

 ويعاود ال�صيد بدير م�صاركته فى كتابة احلوار الذى كان بالتاأكيد �صاحب موهبة موؤكدة فيه و�صعته فى مكانه 

متقدمة فى هذا املجال بل اأنه ظل ل�صنوات طوال هو كاتب احلوار الأول فى الفيلم امل�صرى والذى يبدو اأنه ل غنى عن 

وجوده فى غالبية الأفالم املهمة، ورمبا ياأتى غيابه لإن�صغاله فى عدة اأعمال بحيث ي�صتحيل اأن يخ�ص�س وقته لكتابة 

اأن ال�صيد بدير كثريا ما كان  اأديب  اأنه كان من ال�صائع وطبقا ملا قاله ىل الراحل عبد احلى  اأو ذاك، بل  هذا الفيلم 

ي�صتدعى ملراجعة احلوار وتعديله فى اأفالم كثرية ثقة فى قدراته وحر�صا على جتويد الفيلم وون اأن يظهر اإ�صمه على 

التيرتات، مما يعنى اأن م�صاهمة ال�صيد بدير الغزيرة التى نح�صرها من وجود اإ�صمه على التيرتات فى الكتابة الفيلمية 

ل تعرب وحدها عن حجم م�صاركاته الفعلية والتى ي�صبح بذلك من امل�صتحيل ح�صرها.

 وبالعودة اإىل بداياته �صوف جند اأنه بعد اإ�صرتاكات حمدودة فى جمال ال�صيناريو وفى اأفالم متوا�صعة ل تعرب 

عن موهبته واإمكانياته بقدر ما تعترب مرحلة اإنت�صار واإثبات ذات فى املجال كمحرتف يعود ال�صيد بدير ليجد فر�صته 

اجلادة واملعربة عن موهبته بقوة فى فيلم )الأ�صطى ح�صن( مع املخرج �صالح اأبو�صيف والذى ي�صتطيع اأن يتخل�س فيه 

كثريا من اأدران امليلودراما كنوع ليحقق �صيناريو اأحد اأهم الأفالم الواقعية الأوىل فى م�صرية �صالح اأبو �صيف من اإنتاج 

1952 والذى �صارك خمرجه �صالح اأبو �صيف فى كتابته.

يتجلى فى هذا الفيلم الر�صم الدقيق للحارة ال�صعبية وحيث تتحول �صخ�صياتها التى تظهر هام�صية غالبا اإىل 

�صركاء فى البطولة ولعبني لدور اأ�صا�صى فى دفع الأحداث، وحيث ينجح ال�صيناريو فى ر�صم مالمح دقيقة ل�صخ�صياته 

مو�صحا اأبعادها ومالحمها لتثبت بقوة فى ذاكرة امل�صاهد �صواء كانت �صخ�صيات رئي�صية اأو ثانوية، ف�صخ�صيات ال�صيد 
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العاملية  الروايات  كربيات  فى  ملثيالتها  مالحمها  واإكتمال  تاأثريها  قوة  فى  اأقرب  تاأتى  الفيلم  هذا  فى  املهم�صة  بدير 

مل�صاهري الكتاب. 

واأهم ما يحققه �صيناريو الأ�صطى ح�صن رمبا يكمن فى تعامله مع مو�صوعه بذكاء ومبهاره ودون اأن يحيد عن 

ق�صيته ومو�صوعه الرئي�صى �صاأن اأى �صيناريو جيد، ففيلم الأ�صطى ح�صن واإن كان يرفع �صعار القناعة كنز ل يفنى اإل 

اأبناء بولق وجريانهم على الطرف  التفاوت الطبقى الرهيب بني  اأحداثه لهذا  اأنه ير�صم �صورة ب�صرية رائعه عرب 

الآخر من النيل من اأبناء الزمالك.

وحيث تبدو اأن اأى حماولة للعبور من هذا العامل اإىل اجلانب الآخر فهى بال �صك �صوف تبوء بالف�صل واإن كان 

العبور ياأتى عرب الفحولة اجل�صدية لدى البطل من اأهاىل بولق وال�صبق اجلن�صى لدى اإمراأة زوجها قعيد من �صكان 

الزمالك، وعلى الرغم من الدعوة الأخالقية التى يحملها الفيلم وما يبدو فى ظاهره من اإدانه للبطل اإل اأن هذا لي�س 

اإل �صتارا حتى يتمكن الفيلم من مترير طرحه الإجتماعى واإنتقاده للواقع ال�صيا�صى فى فيلم جرىء ويتجاوز الهام�س 

الرقابى فى ظل احلكم قبل ثورة يوليه، وكاأن الفيلم اإرها�صة لثورة اآتية ل ريب.

بني بولق والزمالك

ير�صم ال�صيناريو مبهارة خريطة اأحداثه ويتواىل ظهور �صخ�صياته فى الوقت املنا�صب وتتك�صف جوانب جديدة 

درامى  بناء  فى  وتنفرج  الأزمات  وتقع  �صال�صة  فى  الأحداث  وتتابع  مهمة،  درامية  وتوقيتات  حلظات  فى  بع�صها  من 

حمكم وموؤثر.

فى اللقطة الأوىل امل�صاحبة لعناوين الأ�صطى ح�صن نرى العمال داخل م�صنع احلديد و�صط النريان امللتهبة، 

حيث  و�صخ�صياته  وم�صمونه  الفيلم  مو�صوع  عن  والتعبري  والقوة  الدللة  غاية  فى  اإفتتاحى  م�صهد  مبا�صرة  ويعقبها 

اأمام ال�صراف يتقا�صون راتبهم ال�صهرى وبينما تبدو على الغالبية تعبريات  العمال ومن بينهم فريد �صوقى و�صكوكو 

حمايدة ترت�صم على وجه �صكوكو وت�صطبغ كلماته وت�صرفاته بالفرحة والر�صا، وعلى النقي�س متاما تاأتى تعبريات 

ح�صن -فريد �صوقى- وكلماته املقت�صبه التى تعرب عن �صخطه واإ�صتياءه من قلة املرتب و�صيق املعي�صة الذى ل يتنا�صب 

مع حجم اجلهد والعرق املبذول.

وياأتى امل�صهد التاىل مبا�صرة معربا باحلوار الدرامى املكثف بني فريد �صوقى و�صكوكو الذى يعرب عن  وجهتى 
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النظر املتناق�صتني وحيث يطرح الفيلم ب�صكل اأ�صا�صى ف�صيلة الر�صا والقناعة  فى مقابل نقي�صة التمرد والنقمة ول 

ين�صى �صالح اأبو�صيف اأن ي�صع فى اخللفية لوحة مكتوب عليها القناعة كنز ل يفنى.

ولكن هذا ل مينع من اأن يبطن راأى املتمرد مبربرات مو�صوعية عما يجي�س به �صدره من غ�صب جتاه التفاوت 

الطبقى والظلم الذى تعانى منه طبقة العمال الغالبة الذين راأيناهم منذ حلظات يعانون فى مواجهة النار وينهكون 

اأج�صادهم وي�صتنزفون �صحتهم من اأجل قرو�س قليلة، وهكذا ينجح ال�صيد بدير فى التعبري عن مو�صوعه بقوة رغم 

ح�صا�صية املعاجلة وت�صابك الطرح، كما اأنه يجعل من م�صاهده الأوىل نواه ونقطة اإنطالق للحدوتة التى مل تبداأ بعد.

احلركة وامليلودراما

وبنف�س القدرة والتمكن يوا�صل ال�صيد بدير جناحه ككاتب �صيناريو ولكن مع خمرج اآخر هو نيازى م�صطفى 

الذى ينتمى اإىل مدر�صة اأخرى حيث يكتب بدير له اأحد اأهم واأجنح اأفالم احلركة فى اخلم�صينيات وهو فيلم )حميدو( 

البناء  �صيناريو حمكم  الفيلم عرب  اإن جناح هذا  بل  �صوقى،  تر�صيخ جنومية فريد  واأهمها فى  الأفالم  اأجنح  من  وهو 

بتتابع �صيق وجذاب قد اأحال مو�صوعات اأفالم املخدرات اإىل اأحد املو�صوعات املتكررة فى الفيلم امل�صرى والتى اإجتهد 

الكثريون بل ومازالو يجتهدون حتى اليوم من اأجل الو�صول اإىل نف�س امل�صتوى الذى حققه ال�صيد بدير فيها، ولكن يظل 

ال�صيد بدير هو الأ�صتاذ واملدر�صة الكبرية التى تخرج منها العديد من التالميذ عرب اأجيال متالحقة.

ومتتزج فى فيلم حميدو قدراته فى ال�صيناريو مع موهبته الفريدة فى كتابة احلوار وحيث متتزج الكلمة مع 

ال�صورة واحلركة وتعبري املمثل وهى م�صاألة ت�صتحق اأن تكتب عنها درا�صة خا�صة، خا�صة وبدير يتميز فى هذا الفيلم 

بكتابة احلوار اخلا�س بال�صيادين ال�صكندريني بلغة �صادقة وموؤثرة ومعربة.

ويعود ال�صيد بدير ليحقق جناحا كبريا من جديد مع املخرج الذى بداأ معه وهو ح�صن الإمام من خالل فيلم 

قلوب النا�س اأحد روائع امليلودراما ام�صرية، وبقدر جناحه فى الفيلم الواقعى الإجتماعى مع �صالح اأبو�صيف وكذلك 

فى اأفالم احلركة واملغامرات مع نيازى م�صطفى يتحقق له نف�س ال�صىء مع ح�صن الإمام فى هذا العمل الذى �صيظل من 

النماذج اخلالدة فى هذا النوع.

فهذا الفيلم الذى كتب له ال�صيد بدير ال�صيناريو واحلوار اأ�صبح من كال�صيكيات الفيلم امليلودرامى واأقدرها على 

مليئة  امل�صكينة، فعرب ق�صة معقدة  البطلة  مع  �صديد  تاأثري قوى وتعاطف  امل�صاهد ومن خالل حتقيق  اإ�صتدرار دموع 
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بالتفا�صيل وال�صدف نعي�س حمنة فتاة فقرية ومظلومة تعانى من ق�صوة النا�س واإذللهم لها، وهى ل تبحث فى احلياة 

�صوى عن مالذ اآمن، ولكن تتابع الأحداث املحكم وو�صوح خلفيات ال�صخ�صيات ودوافعها ي�صفى م�صداقية على الق�صة 

بكل ما بها من تلفيق.

وفى فيلم جعلونى جمرما يعود ال�صيد بدير لكتابة ال�صيناريو فى جمال الدراما الإجتماعية م�صرتكا مع جنيب 

حمفوظ ومنفردا باحلوار للمخرج عاطف �صامل فى هذه املرة، وبقدر النجاح الذى يحققه مع خمرجني �صابقني يكلل 

فيلمه مع عاطف �صامل بالنجاح بل ويظل اأحد اأهم الأفالم التى قدمها عرب م�صريته كلها، والفيلم رغم بع�س مالحمه 

امليلودرامية اإل اأنه ير�صم �صورة �صادقة ل�صاب فقري تربى فى بيئة �صيئة وعا�س ظروف �صديدة الق�صوة وعانى من ظلم 

الأهل لكنه على الرغم من كل هذا ظل ي�صعى اإىل العمل ال�صريف والتوبة عن اجلرمية والتى ل يجد لها �صبيال ب�صبب 

ق�صوة املجتمع وتعنت القوانني.

 وميتزج فى الق�صة �صراع البطل مع املجتمع الظامل مع �صراعه مع القانون اجلائر الذى ل يتغا�صى عن �صابقته 

الدولة ويتغري  الفيلم وبالغته ت�صتجيب  تاأثري  الأبواب، ومن قوة  للتوبة فتغلق فى وجهه  �صبيال  الأوىل ول مينحه 

القانون، وت�صاف له مادة جتيز عدم اإحت�صاب ال�صابقة الأوىل فى حالة نادرة من حالت القدرة املبا�صرة للفن ال�صينمائى 

على تغيري القوانني، ولينفتح من خاللها باب الأمل والتوبة لتعود �صخ�صيات مو�صومة وحمكوم عليها بال�صياع وموا�صلة 

الإنحراف اإىل ب�صر اأمامهم فر�صة اأخرى فى احلياة والتحقق وامل�صاركة فى العمل ال�صريف، بعد اأن كانت كل الأبواب 

مغلقة اأمامهم وكاأنها تدفعها دفعا ملوا�صلة الإنحراف.

من خالل كتابته ل�صيناريوهات الأفالم حاول ال�صيد بدير اأن يغو�س فى اأعماق البيئة امل�صرية واأن يندمج فى 

عامل املو�صوعات التى يت�صدى لها واأجوائها وبيئاتها وال�صخ�صيات احلقيقية التى تنتمى لها، فمثال حينما عزم على 

كتابة فيلم جعلونى جمرما اأراد اأن يتعرف على حياة امل�صاجني فطلب من اللواء اأحمد �صوقى- مدير �صجن طره وقتها 

وهو �صقيق الفنان فريد �صوقى- اأن ي�صمح له بالدخول اإىل ال�صجن مع املحكوم عليهم باملوؤبد ليتعرف عليهم عن قرب 

ويدر�س اأحوالهم و�صلوكهم وي�صتوعب لغتهم.

 وكذلك فعل فى ريا و�صكينة حيث زار حى اللبان واملنزل اخلا�س ب�صاحبتى الق�صة حتى يتعرف على تفا�صيل 

حياتهما عن قرب وحتى تكون كتابته بكل هذا ال�صدق والقرب من العامل احلقيقى والأجواء امل�صاحبة لالأحداث.

من  ملخزونه  واإجرتارا  مو�صوعاته  من  اإقرتابه  عن  تعبريا  اإل  الأحوال  كل  فى  بدير  ال�صيد  كتابة  تكن  ومل 
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فى  ال�صمع  لها  يرهف  كان  التى  والعبارات  واجلمل  يتاأملها  كان  التى  وال�صخ�صيات  بها  اإحتك  التى  والعوامل  اخلربات 

حتركاته و�صفره وخروجاه، وقد ذكر ىل عبد احلى اأديب اأن ال�صيد بدير مل يكن يفارقه القلم اأبدا، وكان فى رحالته 

عرب القطار ي�صجل كل العبارات واجلمل بلهجة اأ�صحابها والتى يراها معربة وموؤثرة وقد تفيده فى الكتابة لحقا، 

ومنها �صنع �صجال كبريا كان زاده فى الكتابة. 

وفى ر�صيف منرة خم�صة ي�صارك بريتى بدار ال�صيناريو كما ي�صارك نيازى م�صطفى خمرج الفيلم كتابة احلوار 

ليد�صن بقلمه من جديد واحدا من روائع ال�صينما امل�صرية فى فيلم ميجد اأحد رجال ال�صرطة الب�صطاء الأنقياء يخو�س 

معركة �صر�صة مع ع�صابات التهريب واملخدرات.

�سيناريو املعركة

وعرب حلقات مت�صاعدة من ال�صراع تتخللها مواقف درامية فى منتهى القوة وحيث ي�صيطر ال�صيناريو مبهارة 

على دفة املعركة ليجعلها �صجال بني الطرفني حتى ي�صل اإىل نهايته املر�صومة، وحيث يتميز الفيلم ب�صكل خا�س بهذه 

املواجهات الر�صيقة وال�صراع الذكى الذى ير�صمه ال�صيناريو بني فريد �صوقى وذكى ر�صتم كاأحد اأخلد اأفالم احلركة 

واملطاردات فى الفيلم امل�صرى.

وفى النمرود من اإنتاج 1956 يلتقى ال�صيد بدير من جديد مع عاطف �صامل وب�صحبة جنمه املف�صل فريد �صوقى 

اأكد  خاللها  من  والتى  ال�صعبى  البطل  اأفالم  اأهم  اأحد  �صبحى  وحممود  حمفوظ  جنيب  مب�صاركة  بال�صيناريو  لي�صيغ 

قدراته كممثل وك�صف عن جوانب جديدة من موهبته، وعرب ق�صة تتميز بالغرابة والطرافة واملفاجاأة نتابع باإيقاع 

درامى متالحق �صورة رجل �صىء احلظ ب�صورة بالغة ل يجد اأمامه �صبيال �صوى الإنتحار.

ولكن حماولته لالإنتحار ت�صهد �صقوط ال�صقف املتاآكل مع الأموال املخباأة حتت البالطة ليتحول الرجل التعي�س 

اإىل رجل غنى قا�صى ومنرود وتتالحق  املفل�س  البائ�س  اإىل �صاحب ثروة وليتحول هذا الإن�صان الطيب  بقدرة قادر 

ر�صم مالمح  ال�صيناريو فى  الدرامية يتفنن  التحولت  نهايتها، وعرب هذه  اإىل  بولي�صى حتى ت�صل  الأحداث على نحو 

ال�صخ�صيات والتقلبات التى تطراأ عليها باإجادة ومتكن.

عالمات  اأحد  اأبو�صيف  و�صالح  �صبحى  وحممود  حمفوظ  جنيب  لي�صارك   1957 عام  فى  بدير  ال�صيد  ويعود 

الأخري خمرجا بل اأحد اأهم الأفالم فى تاريخ ال�صينما امل�صرية، فري�صم ال�صيناريو بقدرة مذهلة �صورة �صديدة ال�صدق 
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والرباعة ل�صوق اخل�صار وما يدور به من �صراعات عرب وافد جديد تتاح له الظروف وي�صاعده طموحه وطاقته على 

تبواأ عر�س هذا ال�صوق ن�صرا للغالبة و�صعيا لتحقيق العدالة.

اإرادة الطيبني واإغراءات تقابلهم تغري من م�صارهم وجتعلهم �صور  اأقوى من  ولكن تظل دائما هناك ح�صابات 

م�صابهة ملن �صبقوهم ممن داروا فى فلك الف�صاد، وعرب هذه الدوائر يت�صكل ال�صيناريو منذ بدايته وبنهايته العبقرية 

التى توحى بتكرار الدورة مع وافد جديد.

الكلية  الروؤية  والتفا�صيل و�صياغة  املالمح  ر�صم  والتفنن فى  ال�صورة  اإبداع  اأبو�صيف من حتقيق  يتمكن �صالح 

املتناغمة عرب هذا ال�صيناريو امل�صبع بالروح امل�صرية وب�صخ�صياته املنحوتة وفكرته العميقة التى حتيل جمتمع ال�صوق 

الفا�صد اإىل جزء من نظام فا�صد ل ي�صتطيع الأفراد تغيريه مهما كانت قوتهم وعزميتهم وح�صن نواياهم، وباإ�صارات 

وا�صحة اإىل قوى فا�صدة ي�صتحيل مقاومتها اإل بتغيري نظام باأكمله.

بدير رومان�سى 

جديد  اآفاق  اإىل  �صيف  اأبو  �صالح  الفنى  توؤامه  مع  بدير  ال�صيد  ينطلق   1957 اإنتاج  من  اخلالية  الو�صادة  فى 

عرب ق�صة اإح�صان عبد القدو�س بطابعها العاطفى لي�صيغ لها ال�صيناريو واحلوار �صالح اأبو �صيف حيث عامل الطبقة 

املتو�صطة واأبنائه من ال�صباب وعذاب ق�صة احلب الأول التى ترتك غ�صة فى القلب ل تندمل اإل بعدخو�س الكثري من 

جتارب احلياة ال�صعبة.

فى هذا الفيلم الذى يعد من اأجمل اأفالم عبد احلليم حافظ رغم متيز معظمها ت�صيبك الد�صة من ر�صم املواقف 

ر�صم هذه  رائع وتتابع دقيق، ومن هذه الرباعة فى  اإقتنا�س حلظات احلب وال�صجن والأمل فى ت�صافر  برباعة ومن 

املواقف املتنوعة بتلك القدرة املتناهية، ل ت�صتطيع اأبدا اأن تن�صى اللقاءات الغرامية بكل ما عربت عنه من اإح�صا�س 

فيا�س بتدفق امل�صاعر اأو تلك املكاملات التليفونية املتبادلة بكل مابها من حب.

كما ل ميكنك اأي�صا اإل اأن ت�صدق حلظات القلق والإرتباك والتحول فى امل�صاعر اأو تلك املواجهات القا�صة مع الأب 

حني يفاحته اإبنه الفا�صل درا�صيا فى الزواج، اأو هذه العبارات املكتومة التى مل تنطقها الزوجة وهى ت�صعر اأن زوجها 

لي�س لها، اأو هذا التباين فى مراحل الن�صج بني احلبيبني ال�صادقني، كما ل ميكنك اأي�صا اأن تن�صى هذه ال�صقاوة اللطيفة 
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اأو الذكريات امل�صرتكة اجلميلة بني ثالثى ال�صباب حليم ورمزى واإبراهيم وحماولتهم الأوىل ملغازلة البنات، م�صاهد فى 

غاية الرباعة وال�صدق عربت عن الن�س الأدبى مبنتهى الإبداع والإبتكاروب�صياغة درامية فى غاية الإحكام والتاأثري. 

ل ميكن اأي�صا اأن يجرى احلديث عن كتابة ال�صيد بدير لل�صيناريو دون الت�صدى لكتاباته فى جمال الكوميديا 

التى متيز فيها ممثال وخمرجا وموؤلفا والتى تتجلى فى اأجمل مظاهرها فى اأحد روائع فطني عبد الوهاب من �صل�صل�صة 

اإ�صماعيل ي�س فى..، وهو بالتحديد فيلم اإ�صماعيل ي�س فى الأ�صطول الذى يعد درة التاج فى هذه ال�صل�صلة واأحد اأروع 

ما اأخرجه فطني عبد الوهاب بني ما اأخرجه من روائع.

فى الأ�سطول اأي�سا

يعد فيلم اإ�صماعيل فى الأ�صطول الذى كتب له ال�صيناريو ال�صيد بدير مب�صاركة ح�صن توفيق بينما اإنفرد بدير 

بكتابة احلوار له، يعد هذا الفيلم من اأفالم اإ�صماعيل ي�س التى مل ترتك له مت�صع من الإرجتال اأو من الإ�صتخدام املتكرر 

لفمه الوا�صع فالق�صة �صديدة الرثاء وال�صيناريو يتتابع فى �صال�صة خالبة وال�صخ�صيات و�صراعها اأو�صح ما يكون وبقدر 

حدة ال�صراع بقدر ما تتفجر الكوميديا.

وتتوا�صل  املواجهة  البطل وهى خوفه وعدم جراأته على  نقطة �صعف  تبداأ من  دراما كال�صيكية قوية  وكاأى 

حبيبته،  واإقتنا�س  غرميه  مواجهة  على  قادرا  رجال  لي�صبح  بالأ�صطول  اإلتحاقه  بعد  البطل  رحلة  اأو  الفيلم  رحلة 

والبطل يواجه �صراعني كوميديني الأول مع عبا�س الزفر غرميه الذى يحظى مبوؤازة زوجة عم اإ�صماعيل الطماعة 

واملت�صلطة، وهو على جانب اآخر يواجه فى حياته الع�صكرية ال�صول عطية غرميه التقليدى.

اجلندية  عامل  اإ�صتغالل  ويتم  منطقية،  لتحولت  تطراأ  وال�صخ�صيات  عديدة  مبراحل  مير  هنا  ال�صراع  ولكن 

ليحقق التاأثري الدرامى املطلوب وامل�صنوعة الأفالم من اأجله اأ�صا�صا، كل هذا فى ت�صافر رائع مع م�صاهد كوميدية فى 

منتهى خفة الدم ل ينفرد بها اإ�صماعيل ي�س وحده بل ي�صاركه فيها عبد املنهم اإبراهيم واأحمد رمزى وعبد الوارث 

اأبدا عن مو�صوعها ول تلجاأ مطلقا  اإنها كوميديا موقف من طراز رفيع، ل حتيد  ع�صر بل وحتى الق�صبجىواملليجى، 

اأما احلوار فهو مو�صوع  لالإفيه من اأجل الإفيه ول تنحرف اإىل الإ�صفاف والإبتذال فاملواقف مكتوبة بعناية بالغة، 

اآخر �صنت�صدى له لحقا.
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بني ال�سما والأر�ش

وال�صعبة عن ق�صة  اإىل جتاربه اجلريئة  بدير  ال�صيد  يعود  �صيف  اأبو  للمخرج �صالح  والأر�س  ال�صما  فى بني 

لنجيب حمفوظ وفى �صيناريو ي�صاركه فيه �صالح اأبو �صيف بينما ينفرد هو بكتابة احلوار،  فالتحدى هنا بالغ ال�صعوبة 

م�صاهد  على  عادة  الأفالم  تعتمد  حيث  ال�صيناري�صت  مهمة  من  ت�صعب  اأمور  وهى  والزمان  املكان  بوحدة  الإلتزام  فى 

ق�صرية والتنقل فى املكان، وتتزايد م�صاعب ال�صيناريو مع تعدد ال�صخ�صيات التى يحتاج كل منها اإىل �صيناريو باأكمله 

ملتابعة خطوطها وحتولتها، وتتفاقم امل�صكلة مع �صرورة اأن متر كل ال�صخ�صيات فى ذات التوقيت باملراحل الزمنية 

منعزلة  واحة  فت�صبح  بحكايتها  واحدة  كل  تنفرد  اأن  من  بدل  بع�صها  بني  وتت�صارع  وتت�صابك  تتالقى  واأن  املختلفة 

ويت�صتت ال�صيناريو.

امل�صعد  معها  فيدخل  يطاردها  الذى  الب�صبا�س  والرجل  النجمة  ببطلته  البداية  يختار  ال�صيناريو  ولكن 

ليعي�س الأزمة ب�صبب نقي�صته ويعي�س التجربة ال�صعبة، فهل �صيتغري �صلوكه عندما تكتب له النجاه، ويتواىل تقدمي 

ال�صخ�صيات مبقدمات �صريعة ولكنها كافية للتعرف على مالحمها الأ�صا�صية واخلطوط العري�صة لكل حبكة، كما ينجح 

عامل  من  ليخرج  لآخر،  حني  من  ليتابعها  خارجه  اأخرى  ب�صخ�صيت  الأ�صان�صري  �صخ�صيات  ربط  فى  مبهارة  ال�صيناريو 

الأ�صان�صري اخلانق للعامل اخلارجى كمتنف�س للم�صاهد من حني لآخر.

اإجتماعية معينة وكاأن عامل  ل�صريحة  اأقرب  ال�صيد بدير فى ر�صم مالمح �صخ�صياته لي�صبح كل منها  ويتفنن 

الأ�صان�صري هو منوذج لعامل م�صغر، كما ينجح فى �صنع الأزمات املتتالية ال�صغرية والكبرية التى ت�صفى م�صداقية على 

الأحداث وت�صنع اإيقاعا للفيلم، ويبقى فيلم بني ال�صما والأر�س كاأحد التجارب ال�صينمائية اجلريئة ال�صابقة لزمانها 

والتى مازالت حتظى باإهتمام امل�صاهد حتى اليوم.

على الرغم من هذه النجاحات الكبرية فى جمال ال�صيناريو �صوف ينكم�س دور ال�صيد بدير فى هذا املجال نوعا 

ما، ورمبا يعود ذلك اإىل اإن�صغاله بعامل الإخراج والذى �صوف يوا�صل من خالله كتابة ال�صيناريو لأفالم اأخرجها بنف�صه 

وقد يرتك مهمة كتابة ال�صيناريو لآخرين، ولكن هذا ل مينع اأن هذه النماذج التى تناولناها بقدر من التحليل تك�صف 

عن اإجنازات رائعة لهذا الكاتب الكبري فى جمال ال�صيناريو و�صعته فى م�صاف كبار الكتاب لي�س فى زمنه فقط ولكن 

عرب تاريخ الفيلم امل�صرى كله وحتى الآن.
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�شيد احلوار

ل�صك اأن ال�صيد بدير هو اأحد من �صاركوا فى اإر�صاء قواعد احلوار ال�صينمائى مبعناه العلمى باإعتباره و�صيلة للتعبري 

املكمل لل�صورة واملمتزج بها وبكونه يعرب عن املوقف وال�صخ�صية ومبا ميكن اأن يطلق عليه الأ�صلوب التلغرافى اأى املكثف 

املخت�صر البعيد عن الرثثرة والنافذ اإىل قلب الهدف املراد التعبري عنه، ومبنحى درامى وخربى فى نف�س الوقت.

�صخ�صني  بني  �صراع  عرب  اأى  درامى  اأ�صلوب  عرب  ولكن  للم�صاهد  معلومة  اأو  خرب  لتو�صيل  و�صيلة  هو  فاحلوار 

ال�صورة،  بقوة  بال�صورة،  �صيء  كل  وقبل  اول  الأحوال  كل  يف  التفكري  يجب  باأنه  تام  باإدراك  يكتب  وهو  فكرتني،  اأو 

بجمالياتها وبنائها، وبجعل ال�صورة هي الأداة او الو�صيلة املبا�صرة للتعبري عن ال�صخ�صية.

اإنطلق فى الكتابة الإذاعية  اأحد الذين بداأوا خطواتهم الأوىل فى امل�صرح ثم  ال�صيد بدير هو  اأن   والغريب 

قبل اأن يتجه للكتابة لل�صينما، اإل اأنه من خالل ثقافته ال�صينمائية التى بداأها مبكرا عرب ال�صينما ال�صامتة اأمكنه اأن 

يدرك دللة ال�صورة واأهميتها و�صرورة اأن يكون احلوار خمتزل ومكثفا فى املقابل وهكذا فمن النادر اأن تلمح حوارا 

من  بدير  ال�صيد  اأدرك  التى  ال�صورة  الكلمة على  تتقدم  اأن  فى  رغبة  اأو  لل�صينما  بدير  ال�صيد  ماكتبه  ثرثارا من بني 

البداية اأن لها ال�صيادة واأن احلوار ما مل يكن ممتعا وجذابا وخمتزل ل ي�صلح اأن يكون �صينمائيا. 

اإدراك مبكر

الكتابة  فن  بال�صا�س  هو  ال�صيناريو  ان  بديهية  على  التاأكيد  من  الرغم  على  اأنه  اأي�صا  مبكرا  اأدرك  ولكنه 

بال�صور..وان على الكاتب املبتدئ خا�صة ان يتعلم ب�صكل جيد كيف يكتب بال�صورة م�صتغنيا اىل حد كبري عن احلوار 

قدر امل�صتطاع اإل اأن احلوار يبقى يف كل الأحوال عن�صرًا  مهمًا يتوجب ح�صن ا�صتخدامه بال�صكل الذي يعزز قوة ال�صورة 

ولي�س العك�س.

�صهد عام 1946 بداية دخول ال�صيد بدير عامل الكتابة لل�صينما عرب اأربعة اأعمال هى حرم البا�صا واخلم�صه جنيه 

واخلري وال�صر وكلهم للمخرج ح�صن حلمى اأما الفيلم الرابع فهو رجل امل�صتقبل لأحمد �صامل، وبينما اإقت�صر دوره فى حرم 

البا�صا ورجل امل�صتقبل على كتابة احلوار فقد اأ�صيف اإليهما كتابة الق�صة اأي�صًا فى اخلم�صة جنية واخلري وال�صر.
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ومن بني هذه الأعمال الأوىل املب�صرة مبوهبة جديدة نتوقف عند اخلم�صة جنيه الأكرثهم خيال وطموحا 

واإبتكارا، يروى الفيلم باإخت�صار حكاية خم�صه جنيه �صقية وخمتلفة عن زمالئها من باقى العمالت والأوراق املالية 

املحبو�صني فى نف�س اخلزينة فقد �صاقت بحياتها فى احلب�س وقررت اأن تطري اأثناء فتح الرجل البخيل اخلزينة بعد 

اأن ملت من تلك احلياة اخلانقة وتاقت اإىل حياة التنقل بني الأيدى والب�صر للتعرف على ق�ص�صهم وحيواتهم.

وهكذا تخو�س اخلم�صة جنيه رحلتها من يد اإىل يد من الأ�صرار اإىل الطيبني حتى تقع فى يد رجل اأحبته يحافظ 

عليها ول ت�صيق من بقائها فى حوذته لول وقوع حدث موؤ�صف لتتواىل الأحداث حتى تعود لقب�صته من جديد.

الأمناط  عن  واخلارجة  والنادرة  املختلفة  املو�صوع  طبيعة  على  نتعرف  اأن  ن�صتطيع  املخت�صر  ال�صرد  هذا  من 

التقليدية ملو�صوعات اأفالمنا فى تلك الفرتة ورمبا فى كل فرتة، وللوهلة الأوىل ت�صعر بغرابة احلوار ودراميته وجذالته 

فى هذا النقا�س الذى يدور بينها وبني زميالتها حيث توؤدى �صوتها وداد حمدى بروحها املتمردة وحيويتها الفائقة 

حيث نتعرف على �صراع بني الورقات اأ�صبه بال�صراع بني الأجيال عند الب�صر تبدى فى تنوع احلوار بتنوع ال�صخ�صيات 

والأجواء والطبقات وحيث نتعرف على ال�صخ�صيات باأ�صلوب كوميدى نقدى �صاخر وخا�صة اخلم�صة جنيه.

حوار جدىل

 وعندما ينتهى احلوار اجلدىل بينها وبني زمالئها تتخذ قرارها النهائى فى كلمات موجزة ت�صع املقدمة املنطقية 

للفيلم مبنتهى الإحكام » خال�س زهقت من هنا عايزه اأهرب عايزه اأ�صوف النا�س وا�صوف اخالقهم وعوايدهم..زى ما 

كنت با�صوف طول عمرى« وتطري اخلم�صه جنيه مع فتح اخلزينه للحظات واإن�صغال �صاحبها .

اخلزنه  جوا  حاتخنق  كنت  دانا  احلرية  ع  �صالم  »يا   : الطائرة  حركتها  اأثناء  باحلرية  فرحتها  عن  وتعرب 

والراجل البخيل ده �صايلنى وم�س بي�صتفيد منى ..انا ا�صلى م�س واخده على كده لإنى باحب الف فى الدنيا واتفرج 

كل يوم فى ايد وكل يوم فى جيب ليا عمر زى عم البنى اآدم لكن انا با�صوف حاجات ما يقدر�س ي�صوفها كل واحد لإنى 

باأقابل كل النا�س وا�صوف كل النا�س«.
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ولكن اإنطالقة الورقة تنتقل  بالأحداث  وتو�صع من جمالت الفيلم واأجوائه مبا يتعر�س له من طبقات تتيح 

لل�صيد بدير اأن يربز موهبته فى كتابة احلوار ملختلف ال�صخ�صيات،فى البداية ت�صقط و�صط كومة من  الزباله ليلتقطها  

الكنا�س وي�صعها فى جيبه فرحا. 

وعندما يعود اىل بيته  نعرف من حواره مع جارته دون ت�صريح بل ورغم حر�صه على اإخفاء اأ�صرار بيته اأن ثمة 

خالف بينه وبني زوجته، ثم يبداأ فى مفاو�صات ال�صلح مع �صقيقها واخلالف طبعا ب�صبب الظروف املادية ال�صعبة وتتجلى 

فى هذا احلوار دقته املده�صة فى اإختيار مفرداته و�صياغة حواره املكثف املعرب عن الطبقات ال�صعبية ب�صدق وواقعية.

من يد لأخرى

ومع اإنتقال اخلم�صة جنيه ل�صداد الإيجار تنتقل اإىل حوزة رجل مي�صور اأرقى اإجتماعيا تدفعها الزوجة كفالة 

لإخراج ع�صيقها من احلب�س، ثم تذهب اخلم�صه جنيه اىل موظف ب�صيط لياأتى �صوتها من جديد  معربة عن تعاطفها مع 

هذا الرجل » م�صكني حيعي�صوه اإزاى وهو بي�صرف على بيته ومراته واخو مراته » ولكن هذا الأخ ي�صرق اخلم�صه جنيه 

لننتقل معه اإىل �صهراته املاجنة مع اأ�صحابه من ال�صائعني الفا�صلني الذى ينفق اخلم�صة جنيه عليهم ويدفعها ل�صاحب 

املقهى الذى يدفعهم عربون ملقاول النقا�صة ال�صاب ال�صهم املكافح الذى يقرر احلفاظ عليها كاأول مك�صب يح�صل عليه .

يفقد احلوار �صخونته فى مناطق �صرديه �صبه ت�صجيليه تخلوا من ال�صراع الدرامى وتروى حكاية الرجل ال�صهم 

وجناحه وطيبته ونبل اأخالقه.. ويتميز احلوار فى تناوله ل�صخ�صية الإ�صكافى ن�صيب املقاول الذى يعي�س حياة العز 

معه فيكون �صلوكه وحواره خليط مده�س معرب عن التناق�س والتحول الذى مل يغري ال ال�صكل فقط.

ويت�صاعد الإيقاع وتتعاىل �صخونة احلوار مع �صياع اخلم�صة جنيه والبحث عنها حتى يتم انقاذها من يد املرابى 

اليهودى وتعود اىل املقاول الطيب ول يعوق ال�صتمتاع بحوار الفيلم وايقاعه املتدفق �صوى الأغنيات الطويلة التى 

ميتلىء بها والتى يغلب عليها الطابع التطريبى وتبتعد متاما عن مو�صوع الفيلم كما هى العادة فى اأفالم تلك الفرتة 

التى كانت تعترب الأفالم والإ�صتعرا�صات هى امل�صهيات التقليدية فى الفيلم امل�صرى والتى يطلع خاللها اجلمهور امل�صرى 

والعربى على اأحدث ما اأنتجته املالهى الليلية فى تلك الفرتة.
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بالتاأكيد ي�صيطر الوعظ املبا�صر على م�صاحات من احلوار يغلب عليها املبا�صرة ولكن هذه كانت ال�صمة الرئي�صية 

وتوجيهاته  املولود  ابنه  مع  الأب  حوار  فى  بو�صوح  يتج�صد  ما  وهو  الفرتة..  تلك  فى  اأفالمنا  حوارات  غالبية  فى 

الأخالقية والقيمية له عن علو املبادىء على املال« اأنا كونت ثروتى من كدى وكفاحى فى احلياة ..اأ�صرف حاجة فى 

الدنيا انك تكون نف�صك وتبنى م�صتقبلك بايدك وقوتك و�صربك واميانك باهلل.

ولكن تاأتى النهاية التنويريه عندما يقرر الأب حفظ اخلم�صه جنيه لبنه فى الدولب فتطري من يده وتقفز 

من النافذه لتنطلق فى الهواء » واخريا �صيبتهم وخرجت مع انهم نا�س كوي�صني..ماتزعلو�س يا جماعه انا عايزه اخرج 

للحياة وا�صوف نا�س جداد واخالق جديدة«.

�سولت وجولت

منذ عام 1947 وهو ثانى عام لظهور كاتبا �صينمائيا ي�صول ويجول ال�صيد بدير فى خمتلف جمالت الكتابة 

ال�صينمائية فيكتب ال�صيناريو اإىل جانب احلوار كثريا، وينجح فيه جدا، ولكن املوؤكد اأن كتابته للحوار تظل هى الأكرث 

اإ�صتمرارا وغزارة، وهو ي�صتطيع اأن ي�صنع لنف�صه ب�صمة خا�صة واأ�صلوبية متمكنة بلفتات ذكية فى احلوار ل تخطئها 

الأذن مطلقا ول ت�صقط من الذاكرة اأبدًا. 

للهجة  ر�صخ من خالله  والذى  و�صكينه«  ريا   « فيلم  اإبداعه فى  نن�صى  روائع فى احلوار ل  ماكتبه من  ومن بني 

ال�صكندرية على ال�صا�صة وعرب عنها ب�صدق وفهم وكما لوكان �صكندريًا اأ�صياًل بل ومن املناطق  ال�صعبية وبالتحديد درب 

اللبان وفى الفرتة الزمنية التى دارت فيها اأحداث الفيلم.

ي�صتهل ال�صابط اأنور وجدى كلماته بعد ورود بالغ اإحدى ال�صاكيات ال�صارخات الباكيات باإختفاء اإبنتها موجها 

حديثه اإىل رئي�صه » دا تانى بالغ يا فندم« فريد القائد« دا تانى بالغى فى خالل �صهر ون�س«....ثم يعقبه مبان�صيتات 

للجرائد مع �صوت املعلق« الفزع والرعب يجتاحان مدينة الإ�صكندرية وهكذا يختزل ال�صيد بدير بحواره م�صاحات 

واإجتماعات  الأهاىل  وتعليقات  خمتزلة  بحوارات  ال�صريعة  اللقطات  وتتواىل  املوقف..  خلطورة  ال�صرح  من  طويلة 

القيادات فى اإيقاع ر�صيق ل�صالح اأبو �صيف..ثم نعود ملتابعة خطوات الفتاة املختفية.
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تتواىل م�صاهد التحرى والبحث عن اجلناة التى تتخللها مواقف ملطفة وحوار خفيف الدم بني ال�صابط وال�صبى 

اإن  بل  اأى حوار  ت�صتدعى  �صامتة ل  م�صاهد  و�صكينة  ريا  وي�صاحب ظهور  �صابط..  بدلة  يرتدى  الذى  �صليمان جنيب 

ال�صمت ي�صفى عليها مزيدا من الغمو�س والتوتر قبل اأن ن�صل اإىل امل�صهد اخلالد وهو م�صهد دخول ال�صحية اإىل بيت ريا 

و�صكينة ب�صحبتهماحيث ياأتى احلوار مت�صافرا مع ال�صورة فمع �صهقة خوف للفتاة تطمئنها ريا » ما تخافي�س يا �صابه 

دا �صى ح�صب اهلل جوزى«.. فيتميز حوار ال�صيد بدير باإختيار مفردات منتقاة متنح خ�صو�صية للمتكلم وترتبط كلها 

باأ�صلوب ال�صيناريو، وت�صحب �صكينة الفتاة اإىل �صحن الدار حيث البخور لتقوم برقيتها« حف�صتك من العني ورجيتك من 

�صم العني.. رجيتك �صبع رجوات رجوة رجوة وكل رجوة فيها �صالة النبى وجتوى..رجيتك بامللح  من كل فعل جبيح« وهنا 

تكون �صكينة قد و�صلت بعد اأن قامت باإعداد بع�س الأمور بالداخل لت�صهق فى فزع فت�صيح فيها ريا بلهجة حمذرة واآمرة« 

�صكينة«وت�صحب الفتاة اإىل غرفة الرجال لتزيح بقدمها اأحدهم ثم حمدثة الفتاة« خ�صى يا ختى بيتك ومطرحك«..

اأيوه ..اإحنا حنعزموكى فى بيتك يا �صابه«..فت�صاأل  ويبدو على الفتاه الرتدد فتحا�صرها �صكينة من اجلانب الآخر« 

الفتاه هو حيغيب كتري �صى اأمني اأفندى فتت�صاءل �صكينه فى اإ�صتغراب » مني« فتقاطعها ريا » اأيوه يا اأختى �صى اأمني« ثم 

م�صتدركة« تالجيه بيحب�س �صوية حاجات لل�صهرة.. حكم هو �صاحب مزاج« وتكمل �صكينه« اإحنا حقعدوا نت�صلوا مع 

حبايبنا دول وزمانه جاى« ثم تلقى �صكينه بكلمتها املعربة املغرية النابعة من قلب احلارة ال�صعبية التى يدرك اأ�صرارها 

ومفرداتها ال�صيد بدير« دول اأو اأحمدات فيي�صه على كيف كيفك بيلعبوا باجلنيهات لعب«..ثم تدفع اأحدهم ليخلى مكانا 

لي�صبح احلوار جزءا من ال�صورة واحلركة« ما تف�صح يا �صى عبد العال« فريد فى اإذعان وخ�صوع » حا�صر يا معلمه«.. 

تاأ�سي�ش العالقات

وي�صتمر امل�صهد بعد ما تاأ�ص�صت العالقات واإت�صحت معامل ال�صخ�صيات كما تزايدت مالمح اخلطر حتى ت�صل اإىل 

ذروتها بقتل الفتاه بعد ال�صرب والرق�س والتخدير، اإن ال�صيد بدير يدرك جيدا اأن الوقوع يف فخ احلوار ال�صعيف اأو 

الأتكاء على ما�صتقوله ال�صخ�صية لإما �صتفعله �صيوؤدي اإىل ا�صعاف ال�صيناريو اإىل حد كبري ويف بع�س الأحيان  ومع 

كتاب اآخرين جند اأنف�صنا مع �صكل من اأ�صكال ال�صيناريو هو اقرب اىل احلوار الأذاعي والتمثيلية الأذاعية منه اىل 

التى  املختلفة  التعبريية  الو�صائط  بني  الأ�صا�صية  الفروق  جيدا  يعرف  كان  بدير  ال�صيد  اأن  الوا�صح  ومن  ال�صيناريو، 

تعامل معها جميعًا.
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ال�صنى ياأخذه  ا�صرارهم منتحال �صخ�صية  للع�صابه لك�صف  ال�صابط فى الإن�صمام  امل�صهد الذى ينجح فيه  وفى 

ح�صب اهلل اىل الوكر ويحيط به الأربعة ريا و�صكينه وعبد العال وح�صب اهلل ويدور احلوار على نحو مثري للمخاوف، 

فيدع امل�صاهد وال�صابط يعتقد لوقت طويل اأن الع�صابة ك�صفت اأمره ليزداد التوتر.. 

نقاوة  نقاوة رجاله م�س  »اإحنا بننقى رجالتنا  �صكينه  بال�صاهل« ثم ت�صيف  فتبداأ �صكينه »احنا معرفتنا م�س 

ال�صابط وهو  �صنى«.. فريد  يا  التوتر »واهلل وجيت برجليك حلد هنا  بكلمات ترفع  يعلق ح�صب اهلل  بينما  خ�صرى« 

يطرد املخاوف عن راأ�صه باإبت�صامه م�صطنعه« انا م�س عارف اقول لكم ايه على ال�صتقبال احللو ده«..

وتناوله ريا كوب من اخلمر خد ا�صرب دا الول فريد م�صتنكرا »ل ا�صتغفر اهلل« فتتدخل �صكينه م�صجعة ولكن 

بكلمات تزيد من اإثارة املخاوف »اأيووه انت حتعملوا علينا �صنى احنا كمان داحنا فاق�صينك« في�صعر ال�صابط باخلطر 

وقد كاد يتيقن من اأنه فى خطر ويهم بالتحرك »طب اأو�صل ب�س اجيب علبة �صجاير«.

فيمنعونه فى اإ�صتنكار »تخرج يعنى اإيه« بينما يعلق عبد العال »ودى تيجى« وت�صتكمل �صكينه الكون�صريتو »دانت 

�صيفنا«.. بينما يطمئنه ح�صب اهلل »انى حنبعتوا نفي�صه بنتى جتيب لك �صجاير من ع الإمه« وتربت �صكينه على ركبته 

مت�صائله »انت عارف احنا جيبناك هنا ليه؟« .. فتعود املخاوف لت�صاوره وقبل اأن يرد تعاجله �صكينه بجملة فى منتهى 

الإثارة »جبله انت معاك �صالح« فيتدخل ح�صب اهلل »وهو حيجدر مي�صى من غري �صالح.. وريها �صالحك يا �صنى ع�صان 

تتفرج عليه«..

 

اإثارة التوتر

على  واملخاوف  احل�صار  حالة  من  لريفع  عليهم  حواره  بدير  ال�صيد  ويوزع  املرعبة  تق�صيماتهم  تتواىل  وهكذا 

ال�صابط الذى يكاد ييقن متامًا اأن اأمره قد اإنك�صف واأنه فى طريقه ملوت حمتم على اأيدى الع�صابة.. فيعطى �صكينه 

�صالحه فى ا�صت�صالم فتتاأمله �صكينه » ال�صالح دا مريى م�س كده« فيعلق عبد العال »ما هو لزم يكون مريى.. م�س عارفه 

يعنى جايبه منني« فيو�صح ح�صب اهلل »جايبه من املحافظة ب�س هو ما م�صا�س عليه اللى م�صى عليه ح�صنني املخرب 

داهيه جتحموا مطرح ما راح«.
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فيعلق ال�صابط وقد فهم ما يرمون اإليه فاإ�صرتد بع�صا من هدوئه »ما هو ا�صل اأنا ورثت املرحوم« وي�صحب امل�صد�س 

من يد �صكينه بحركة ماهرة »اإوعى ايدك ل تتعورى« وت�صحك �صكينه الأقرب للبالهه » واهلل انت دمك خفيف يا 

�صنى ما ت�صيل دقنك دى« وتهم ريا مب�صكها فيدفعها ال�صابط بلطف »ل اأنا اأ�صلى اإنتهزتها فر�صه حقيقى وربيتها بجد 

ع�صان ربنا ير�صى عنى عقبال ما ير�صى عليكو جميعا«.. وهنا يعود احلوار من خالل ريا لإ�صفاء طابع من التخويف 

والت�صويق من جديد على ال�صابط واجلمهور« اأنا نعرف كل حاجه يا �صنى ونعملوا نف�صى م�س فاهمه« .. وتتوقف قليال 

ليتزايد رعب ال�صابط« حكاية ح�صنني وغطينا عليها واإتن�صت وراحت .. دلوجتى حكاية الأعور ودى ل ميكن ن�صكتو 

عليها ابدا« وتتدخل �صكينه فى احلوار » ايوه دا كان دراعنا اليمني« بينما يعلق ح�صب اهلل فى ا�صى » ايوه لزم ننتجم 

له« ثم يعلق عبد العال فى حما�س »عايزين نهزو احلكومة ع�صان نوريها ان الرجاله اللى جف�صتهم مظاليم«.. فيبدو 

انا« .. فريد ح�صب اهلل  �صيبوها عليا  اإن�صراح« ب�س كده ..حكاية احلكومه دى  ال�صابط فريد فى  اأخري الإرتياح على 

همتك  عايزين  »اآمره  بلهجه  ال�صابط  ريا  فتحدث  ريا..  يا  لك  جلت  م�س  انا  ريا  حمدثا  ثم  �صنى  يا  ت�صلم  فرحه  فى 

معانا �صغالنة العور دى حت�صتلمها انت«.. في�صري ال�صابط فى �صعاده باأ�صابعه اإىل عينيه وقد اإنفرجت ا�صاريره بينما 

ت�صتدرك ريا »ومن النهارده حتجعد معانا على طول« وتتدخل ريا م�صجعة »و�صيبك من الأكانده«.

وهكذا يعرب ال�صيد بدير فى حواره عن فهمه لطبيعة نوع الفيلم وقدرته على الإ�صهام باحلوار فى رفع الإثارة 

اأن  اإىل اأكرب قدر ممكن عرب معاي�صته واإندماجه فى ال�صخ�صيات لي�صتنقطها وللموقف في�صتخرج منه كل ما باإمكانه 

يرفع درجة الإثارة«.

ول �صك اأن حوار ال�صيد بدير لعب دورا كبريا فى جناح هذا الفيلم بل وفى خلوده مب�صاهدة كلماته التى حفظها 

امل�صاهد ورددها بل وبتاأثريها على �صناع ال�صينما الذين اإ�صتخدموا مفرداته فى العديد من الأعمال وخا�صة تلك التى 

اأعيد من خاللها م�صاهد بعينها من الفيلم مثل عفريت مراتى اأو تلك التى اأعادت الفيلم كله باأ�صلوب �صاخر مثل ريا 

و�صكينه لأحمد فوؤاد اأو حتى فى امل�صرحية اأو امل�صل�صل ال�صهري بذات الإ�صم.
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ر�سيف منرة خم�سه

بتلقى  املعتاده  الطابور  اإجراءات  5 بعد  فيلم ر�صيف منره  ال�صيد بدير حواره فى  ي�صتهل  العناوين  مع تواىل 

التامه  واليقظة  الرقابه  فيلقيها على اجلنود«اأمر عمومى.. يراعى ت�صديد  الأوامر«  اإقرا   « البطل توجيهات قائده 

اأثناء اخلدمة.. وعلى جميع �صباط ال�صف واجلنود التبليغ عن اأى حادث اأثناء فرتة الدوريه.. وذلك لوجود اإخباريه 

عن تهريب خمدرات تقت�صى من اجلميع �صدة الإنتباه واليقظة بالأمر.. اهلل والوطن«.. ميهد هذا الأمر لأجواء الفيلم 

وي�صع امل�صاهد من اأول حلظة فى حالة ترقب من اخلطر الذى حتذر منه هذه الإخبارية.

وفى اأول مقابله بني فريد �صوقى وزكى ر�صتم يبدو احلرج على البطل وهو يعتذر للمعلم لأنه قتل �صقيقه اأثناء 

مطاردته وحماولة القب�س عليه وياأتى احلوار هنا مالزما لتعبري املمثل زكى ر�صتم حيث ي�صتحيل اأن تف�صل الكلمات عن 

اأداء املمثل واإل فقدت معناها ومدلولها فكاتب احلوار هنا يدرك جيدا قدرات املمثل ومتكنه من �صبغ كلماته باأداء موح 

ومعرب لي�صل للم�صاهد املعنى املراد تو�صيله فيتظاهر زكى ر�صتم بجهله لالأمر وترباأه من �صقيقه.

ثم ي�صال فريد �صوقى فى تلهف »هما ظبطوا معاه اإيه« فريد فريد �صوقى »كوكايني وهريوين« فيدو�س زكى ر�صتم 

على حروف كلماته كاظما غيظه » كمان« فيعود فريد �صوقى لي�صاأله فى براءة » يعنى والنبى م�س زعالن منى » فريد 

زكى ر�صتم » دى �صغلتك وقمت بالواجب اللى عليك«..ثم مرددا« اهلل يخرب بيت دا كار وبيت اللى بيتاجروا فيه«..

ثم منهيا احلوار وهو يربت عليه فى ع�صبيه« روح يا �صيخ اهلل يعمر بيتك« ول يفوت امل�صاهد الفطن اأن املعنى املق�صود 

اهلل يخرب بيتك«..

تاريخ املمثل

من املالحظ اأي�صا اأن كتابة هذا احلوار ل تكتفى مبعرفة قدرات املمثل ولكنها ترتبط اأي�صا بفهم الكاتب املحرتف 

لتاريخ املمثل لدى امل�صاهد وتوقعه لأن هذا الرجل �صرير بال�صرورة.. وي�صتثمر ال�صيد بدير هذه اخلربة فى اإختزال الكثري 

من املعلومات كما ي�صتثمرها اأي�صا فى ر�صم نوع من احلوار الذى يخاطب به ذكاء امل�صاهد فيلقى اإعجابه واإ�صتح�صانه.\
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وفى مقابله اأخرى بينهما بعد اأن يقتل زكى ر�صتم زوجة خمي�س باخلطاأ وقد اأراد اأن يقتله هو حيث يزوره لأداء 

واجب العزاء ي�صاأله » اإنت ب�س �صيبت �صريرك وروحت فني ب�س في�صرب املعلم كفا بكف �صوف احلظ فعلق خمي�س فى 

اإ�صت�صالم اأجلها.

اأن زكى ر�صتم هو قاتل زوجته وزعيم  اأن يكت�صف  اإىل ذروته بعد  وفى املواجهة الأخرية وحني ي�صل ال�صراع 

الع�صابة احلقيقى.. يتعقبه اإىل امل�صجد ويجل�س اإىل جواره وهو يختم �صالته ثم ي�صاأله اأمال �صبحتك راحت فني فريد 

باينى �صيبتها فى البيت ويعود ليت�صاءل فى توج�س ليه ..فيجيبه خمي�س وهو يك�صف عنها فى قب�صة يده كدليل اإدانته 

» ل ول حاجة اأ�صلى مليتهالك، فيبدو اخلوف على زكى ر�صتم ويدير راأ�صه مفكرا ثم ينه�س وهو يهم بال�صالة من جديد 

في�صتوقفه فريد �صوقى قائال » لأ لأدانا عاملها قبل منك«.

ذاكرة امل�ساهد 

وهنا يخاطب ال�صيد بدير ذاكرة امل�صاهد املتابع لأفالم فريد �صوقى لأنه �صبق اأن فعلها بالفعل فى فيلم �صابق 

فتهلل اجلماهري فرحة من هذا احلوار الذكى.. وفى طريقهما باخلارج يعرب خمي�س غ�صبه »اما انا كنت مغفل �صحيح 

قوية  جمال  حواره  مفردات  من  بدير  ال�صيد  ي�صيغ  الرطل«وهكذا  زى  وقعت  اديك  لكن  اجلردل  زى  م�صدقك  ف�صلت 

وخمتزله وبليغه من مفردات �صعبية.

اإ�صتطاع ال�صيد بدير اأن ي�صنع من مفرداته جمال م�صت�صاغه و�صهله للحفظ واأ�صبحت حوارات ـاأفالمه حمفوظه 

تاريخ  امل�صاهد ب�صورة غري م�صبوقة فى  ي�صتغلها برباعة فى خماطبة عقل ووجدان  اأن  لدى اجلماهري مما مكنه من 

الفيلم امل�صرى.

القدو�س و�صيناريو جنيب حمفوظ  ينتقل  اإح�صان عبد  اأبو �صيف عن ق�صة  امل�صدود ل�صالح  فى فيلم الطريق 

ال�صيد بدير اإىل عوامل جديدة ومواقف خمتلفة/ فهو هنا بعيد كل البعد عن عامله ال�صعبى الأ�صر لينتقل اإىل اأ�صرة 

من الطبقة املتو�صطة تعي�س حياة متحررة ب�صورة زائدة عن احلد.

ومن هذه الأجواء ينتقل مع بطلته اإىل عامل املدر�صة الداخلية الذى تف�صله عن اأجواء بيت اأ�صرتها وخالل هذه 

الرحلة تتعرف على اأكرث من رجل باحثة عمن تثق فيه وحتبه لي�صاركها حياتها وحيث تواجه دائما بالطرق للبيوت 
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والقلوب املغلقة، وحيث تعرب الرواية عن نظرة ذكورية اإجتماعية غالبة تتعامل مع املراأة ب�صطحية ول ترى فيها �صوى 

ج�صد يجب اإلتهامه، بل اإن ن�صاء هذا املجتمع ذاته يتحولون اإىل وحو�س تنه�س فى اأعرا�س الأخريات وخا�صة اإذا كان 

لدى هذه املراأة ما ي�صوبها اأو ي�صوب اأ�صرتها مهما حاولت اأن تعرب لالآخرين عن اإحرتامها لذاتها.

فى اأحد امل�صاهد الأوىل تتابع الكامريا فايزه- فاتن حمامة- وهى ت�صري فى حديقة الكلية تقراأ كتابا بينما 

تعلق  بينما  الأر�س«  فى  و�صى  حطيت  كنت  منها  لو  »اأنا  بيتمخطر«  »الطاوو�س  الزميالت  وتلميحات  تعليقات  تتواىل 

اإحداهن على ملب�صها فى جراأة » ب�س دا م�س ف�صتان يتلب�س فى معهد فتتوقف لت�صاألها ق�صدك اإيه يا عزيزه.. فتجيبها« 

ول ق�صدى ولحاجة.. يالال بقى من غري مطرود ما تقفي�س معانا.. فرتد فى ع�صبية اأنا م�س حام�صى من هنا واللى م�س 

عاجبه يتف�صل هو فتت�صاءل زميلتها فى اإ�صتنكار » نعم« فرتد �صاحبتها وهى ت�صري لها فى اإ�صتهانه ا�صمعى يا بت انتى 

احلركات دى ما تخيل�س علينا القنزحة دى بطليها اح�صن لك.. فتقاطعها فاتن ملى ل�صانك اأح�صن لك فتعاجلها الفتاه 

مله تلمك حتت تروماى..ما تلمى اإنتى اإخواتك واأمك توحيده.

حوار مت�ساعد

وهكذا يختزل هذا امل�صهد الكثري والكثري بحواره الدرامى املت�صاعد وموقفه ال�صاخن، وبعد �صل�صلة من الأزمات 

لجتد فايزة �صبيال �صوى اللجوء لكاتبها املف�صل الذى �صبق اأن اإلتقت به فى ندوة باجلامعة، وفى مدخل العمارة يراقب 

البواب ترددها فى ال�صعود فيعاجلها قائال بلهجة ذات معنى« �صقة 12 الدور الثانى فت�صاأله �صقة مني فيجيب فى ثقة 

الأ�صتاذ منري« فتعود لت�صاأله واإيه عرفك اإنى طالعه لال�صتاذ منري فيجيبها انا بقاىلفى العماره دى �صبع �صنني وال�صتاذ 

منري �صاكن من �صبع �صنني وما اأن ت�صعد لالأ�صان�صري حتى يرق�س البواب فى حركة ماجنة وهو ي�صحك ويغنى ما حتبني�س 

بال�صكل ده .. ولكن هذا احلوار فى احلقيقة ل يكفى امل�صاهد فقط للتعرف على حقيقة الأ�صتاذ منري ولكنه يفرت�س فيه 

اي�صا ان يعرف البطلة كذلك فى مبالغة زائدة وغري حم�صوبة رمبا نلمحها لأول مرة فى حوار لل�صيد بدير.

فتاه  مع  هدفه  اىل  للو�صول  التمهيد  فى  اخلبري  الرجل  ا�صاليب  وم�صتخدما  م�صافحا  منري  الأ�صتاذ  وي�صتقبلها 

يراها �صهلة املنال ..« اإيه ده ..دانتى ايدك �صاقعة قوى لزم قلبك زى النار« ثم يوا�صل اإغواءه لها حني جتل�س قبالته« 

تعاىل جنبى هنا ا�صل �صوتى مبحوح وم�س قادر ازعق« ثم يبداأ فى اإعداد امل�صروب مت�صائال » �صوده ول ميه« فرتد فى 
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ا�صتاذ فاكرنى زى اخواتى في�صاألها فى  يا  انت كمان  با�صرب�س« كا�س واحد ع�صان تهدى فتعاتبه«  ما  هدوء« مت�صكره 

» مالهم ماعرف�س غري انهم نا�س طيبني فتوؤمن على كالمه عندك حق انت طول عمرك بتكتب عن الف�صيلة  تخابث 

وال�صرف وعن النا�س اللى بيحافظوا على كرامتهم و�صمعتهم وتبداأ فى اأن تروى له ماأ�صاة العائلة بعد وفاة الأب ثم 

حتدثه عن ماأ�صاتها حني انحرفت اخواتها.. وي�صعر املوؤلف بخيبة الأمل ولكنه ينهى حواره معها �صريعا ليت�صل باإمراأة 

يدعوها لزيارته بدًل من هذا الوقت ال�صائع.

عامل جديد

  وبعد اأن تف�صل عالقتها بهذا الرجل ت�صافر للعمل فى مدر�صة داخلية حيث ت�صتقبلها الناظرة بن�صيحة حمددة 

داميا  حمافظني  والهاىل  ارياف  بلد  هنا  ان  عارفه  انتى  طبعا  ودقة«  باإيجاز  لالأحداث  امل�صتقبلية  اخلطوط  تر�صم 

ياخدو بالهم من الغريب وت�صرفاته واكرت حاجة تهمنى �صمعة املدر�صة و�صمعة املدر�صة من �صمعة مدر�صاتها.

ولكننا �صرعان ما نتعرف على ال�صلوكيات الرديئة وال�صاذة لبع�س املدر�صات.. وفى اأثناء جتوالها بالقرية تنبهها 

زميلتها » ما تتكلمي�س مع حد هنا اح�صن احلبة بيعملوا منها حكاية«

وفى ال�صيدلية تتعرف فايزه على ال�صتاذ عو�س �صاحب الجزخانه وهو اقرب للقواد تقدمه لها �صاحبتها« 

ال�صتاذ عو�س �صاحب الجزاخانه راجل �صهم وكرمي وخريه علينا كلنا.. فيقاطعها » يا�صتى هو فيه حد بيحا�صبكم 

انتو اخلري والربكة..وقبل ان تن�صرف بعد �صراء حاجتها ياأتى عبد املق�صود بيه مقتحما ليعرفها به ال�صيدىل.. بعد 

العودة يلتقيان باإحدى الزميالت فتعلق �صاحبة البطلة » النهارده عو�س كان كرمي معانا قوى..فرتد الزميلة بعبارات 

موحية » فى الأول ب�س لكن بعدين..

عبد  ا�صلوب  من  فايزه  توج�س  يبدو  وعندما  بيه..  املق�صود  عبد  عزبة  زيارة  على  فايزه  توافق  اإحلاح  وبعد 

املق�صود واحلاحه ت�صر فايزه على ان ترتكهم« وتتم�صى �صويه« فينادى عبد املق�صود على �صعدية �صاحبتها بلهجة ذات 

معنيني » �صعديه..م�صيها يا �صعديه«.
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م�سهد اأ�سا�سى

وعلى الرغم من براءتها واإ�صرارها على احلفاظ على �صرفها اإل اأن الأل�صنة تلوكها مما ي�صطرها للتفكري فى 

ال�صتقاله فتلجاأ لل�صاب الذى اأحبته فيقول لها« وحت�صتقيلى من النا�س وكالم النا�س فرتد عليه فى حب« اأنا مالي�س 

حد غريك..طول مانت جنبى م�س عايزه حد« فيفاجئها فى اإنك�صار« ماهو اأنا بر�صو من النا�س يا فايزه«..فت�صاأله فى 

قلق » ق�صدك اإيه فريد »ق�صدى انى تاجر وعاي�س على �صمعتى بني النا�س« فت�صتو�صح موقفه اكرث« م�س فاهمه عايز 

تقول ايه«فيو�صح« النا�س اتكلمت عنك وعنى م�س عنك لوحدى وانتى غريبة عن البلد تقدرى ت�صيبيها وقت مانتى 

عايزه لكن انا ما قدر�س انا عاي�س فيها ورزقى منها فت�صاأله واحلل فيجيبها فى ح�صم« احلل اننا ننهى املو�صوع دا باأى 

طريقه فت�صاأله جمددا ننهيه ازاى فيجيبها ما ن�صوف�س بع�س حلد املو�صوع ما يبطل وكالم النا�س يتن�صى فتعقب فى لوم 

بتتخلى عنى فى الوقت اللى انا حمتاجاك فيه تقف جنبى وحتمينى..ثم مت�صائلة فى ا�صتنكار انت كمان يا احمد فريد 

فى �صعف ارجوكى قدرى موقفى فتعار�صه فى ا�صتنكار انا يا�صت اقدر وانت يا راجل لأ..انت عارف انى مظلومه ول لأ 

..فريد عارف فتعود لت�صاأله وملا انت عارف بتتخلى عن ليه بتهرب منى ليه فيجيبها م�صطر الكالم اللى مي�صنى دلوقت 

مي�س اختى ال�صغرية بعدين فت�صاأله فى ا�صتنكار الكالم الكدب مي�صك لكن براءتى ما تهمك�س وبتتحجج ب�صمعة طفلة 

�صغرية..انت كمان زيهم جبان ا�صعف من انك تقف وحتمينى.. فيعاتبها فايزه انتى بتجرحينى بالكالم ده فرتد فى 

ح�صم الظاهر انى كنت مغ�صو�صه فيك.

ك�سف امل�ستور

وهكذا يوظف ال�صيد بدير حواره البليغ املت�صاعد فى هذا امل�صهد ليعرب عن كل ما يجي�س فى ال�صدور بني البطلني 

بل وليك�صف العوار املجتمعى والطرح الفكرى للرواية فى م�صهد اأ�صا�صى من الفيلم تتجلى فيه احلقائق واملواقف وعرب 

حوار قوى ومكثف و�صريع فى مواجهة اأقرب للمبارزة بني البطل والبطلة وليوؤكد على اإمتداد م�صاحة موهبته للتعبري 

عن موقف اإن�صانى بالغ الدللة والتعبري.. وحيث تتحول جمل ومفردات فايزه اأقرب ل�صهام موجهة اإىل هذا ال�صاب 

اجلبان املتخاذل الذى يعرب فى تخاذله عن تناق�س جمتمعى ولي�س حالة فردية، ويظل حوار فيلم الطريق امل�صدود 
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من اأكرث حوارات الأفالم رقيا وحت�صرا فى التعبري عن جانب من اأزمات املراأة ب�صدق وب�صاطة واإحكام واإقرتاب ل�صيق 

من النف�س الب�صرية. 

ل يعدو كل ما ذكرته وما اأ�صرت له فى هذا الف�صل اأن يكون جمرد اإ�صارات عابرة للمحات ومفردات من اإبداع 

ال�صيد بدير فى جمال احلوار، ولكن حتليل حوار ال�صيد بدير اللماح الذكى �صديد الدرامية والتعبريية ي�صتلزم منا 

الوقوف اأمام كل �صفحة من �صفحاته بل كل كلمة من كلماته لتلقى ما ت�صتحقه من قراءة متاأنيه ولكل ما قدمته من 

تعبري واأ�صفته من معان وحققته من توا�صل مع م�صاهدى الفيلم امل�صرى فى كل زمان ومكان.

عائلة زيزى

كتب ال�صيد بدير �صيناريو فيلم عائلة زيزى للمخرج فطني عبد الوهاب عن ق�صة و�صيناريو لو�صيان لمبري، وفى 

هذا الفيلم يبتعد ال�صيد بدير متاما عن احلوار ال�صعبى الذى اإعتاده كما يتخل�س كثريا من نزعته املبا�صرة والأخالقية 

الت�صريح  اأكرث من  التلميح والإيحاء  اأفالمه الأوىل ويعتمد حواره بل ومونولوجات �صخ�صياته على  التى ظهرت فى 

ويبدو احلوار مكمال لل�صورة ومت�صافرا معها ب�صكل اآكرب .

فيلم عائلة زيزى هو فيلم الأ�صرة املتو�صطة العليا فى ال�صتينات باإمتياز..فهى اأ�صرة ت�صكن فى �صقة راقية فى 

بيت متلكه تعتمد على معا�س الأب ومرتب ال�صقيق الأكرب املهند�س وتهوى ال�صقيقة الكربى التمثيل اأما ال�صقيق الأ�صغر 

التى يبدا  راوية الأحداث  اأي�صا  الأ�صرة وهى  ال�صغرية هى بهجة  فهو طالب فا�صل متفرغ لإ�صطياد اجلميالت بينما 

الفيلم من وجهة نظرها يتعرف معها على �صخ�صيات الأ�صرة اأبطال الفيلم تباعا فى تقدمي ر�صيق ومكثف ومعرب بروح 

ال�صيد بدير اخلفيفة وباأ�صلوبه التمهيدى املعتاد لالأحداث.

دا بيتنا انا ا�صمى زيزى والبيت ده ملكنا.. انا فى احلقيقة عايزه افرجكو على اعجب عيله �صوفتوها فى حياتكو.. 

كل واحد فينا له طبع �صكل وما حتاولو�س تعرفوا ليه كدا مع اننا م�س عارفني ..اتف�صلوا وتبداأ فى اإ�صتعرا�س ال�صقة 

وحوارها  له  و�صفها  خالل  من  عليه  لنتعرف  الإخوة  غرف  من  غرفة  كل  اىل  ال�صالة  من  متنقلة  الكامريا  حركة  مع 

ال�صريع الكا�صف.
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وفى م�صهد الغذاء نتعرف على املزيد من مالمح ال�صخ�صيات كما نك�صف عن طبيعة العالقات بينهم ومعاناة الأم 

منهم جميعا باأ�صلوب كوميدى لطيف.

وتتواىل ال�صراعات املثرية لل�صحك مع اجلريان اجلدد وبني الإبن ال�صقى وبنتهم وبني الأم والإبن الكبري من 

اأجل اإقناعه للزواج وبني ال�صقيقة الكربى واملخرج الذى ت�صعى للعمل معه لتيح هذه املواقف �صخونة وم�صاك�صه فى 

احلوار يحققها ال�صيد بدير باإبداع نادر.

عندما ي�صاهد اجلار احمد رمزى وهو يجل�س اىل جوار ابنته اجلميلة فى احلديقة يقول له ا�صمع انا افهم فى 

اليوجا قوى وافهم فى كل حاجة كمان .. �صعيده يا ا�صتاذ غاندى.

تتطور العالقة بني ال�صخ�صيات عرب ال�صيناريو واحلوار ب�صال�صة وتدرج، ال�صاب الطائ�س عندما يقع فى احلب 

بامل�صاعر  املفعم  املكثف  احلوار  على  يعتمد  م�صهد  فى  منه  ي�صخر  الكبري  والأخ  تعنفها  الأم  بينما  اأخته  باأزمة  ي�صعر 

وال�صراع .. متميز فى بناءه احلوارى الذى ينتقل على عك�س املاألوف من املناق�صات احلادة اإىل احلوار الهادىء ال�صل�س 

وكاأنه البداية نحو اإعتدال اأحوال الأ�صرة باحلوار الإيجابى بني اأكرث ال�صخ�صيات رعونة«.

تفجع الأم عندما تخربها ابنتها اأنها فى طريقها لالإ�صرتاك فى فيلم » اإيه حت�صتغلى ممثلة واهلل ل �صيبلكم 

البيت وام�صى  فرتد �صناء م�س ممثلة قوىل جنمة �صينمائية كبرية ارجوكم ما تقفو�س فى طريقى ..فيتدخل �صبعاوى 

بال�س انتى تتدخلى فى طريق ال�صينما امل�صرية هى ناق�صة فت�صاله فى تنمر يعنى ايه انا عندى موهبة ولزم ا�صتغلها 

فرتد الأم انتى عندك عبط ف�صى ال�صرية دى خال�س باملرة ..ويعود �صبعاوى امل�صغول دائما بالإلتزام مبواعيد الأكل 

ال�صاعة تالته معاد غدايها جه فتعنفه الأم انت همك على بطنك وخال�س مانت�س �صايف امل�صيبة اللى احنا فيها دى..

فريد م�صححا »اللى انتو فيها.. جهازى اله�صمى ذنبه ايه.. اللى عايز يحافظ على جهازه اله�صمى يح�صلنى« 

وحتاول الأم اإقناع اإبنتها بهدوء »ا�صمعى يا �صناء اأنا ما عندي�س مانع خال�س اإنك ت�صتغلى مع اإننا م�س حمتاجني 

�صبعاوى  ..ومازال  تانى«  دا  املو�صوع  وبال�س  عارفاه  اإنتى  »ال�صبب  ال�صبب«  اأعرف  »ممكن  لأ«..   ممثلة  ..لكن  لل�صغل 

يدعوهم »الأكل يا ماما الأكل يا �صناء« مع دخول �صامى »الأكل يا �صامى« فريد »مالي�س نف�س« ثم يلحظ �صيق اخته 

فيتوجه اإليها.. »اهلل اإيه يا �صناء مالك« فرتد »مافي�س« ويتدخل �صبعاوى ثانية »الأكل حيربد« يا نا�س فريد �صامى »يا 

اأخى م�س جعانني« فينفعل �صبعاوى »اإن �صاهلل ما عنكو كلتو«..
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احلوار م�ستمر

وينتقل احلوار اىل حجرة �صناء حيث ت�صرح له جات ىل فر�صة ا�صتغل فى ال�صينما وماما م�س عايزه وم�صممه 

انها متنعنى ) لحظ ان هذا احلوار اذاعى وكان يلزم حذفه لنه ي�صرح ا�صياء معروفة للم�صاهد ا�صال( فريد �صامى 

عندها حق ..فت�صاله فى ا�صتنكار عندها حق ..انت كمان ..في�صرح لها ان هذه امل�صاله غريبة على ال�صرة وانه يلزم ان 

يقتنع اجلميع بها ولي�س هى وحدها » �صيبينى احاول افهم املو�صوع وبعدين اقنع �صبعاوى وينتقل احلوار اىل �صعى �صناء 

حلل م�صكلة �صقيقها بدورها لينتهى امل�صهد با�صتعجالهما اللحاق بالطعام قبل اأن ينتهى �صبعاوى 

  قبل النهاية وعندما تعود �صناء ب�صحبة �صامى و�صبعاوى بعد ان يت�صببوا فى اف�صاد امل�صهد الذى متثله بالفيلم 

يبدو القلق على الم فت�صال ال�صغرية اختك فني ترد دخلت احلمام تغ�صل و�صها فيطمئنها �صبعاوى جالك كالمى ولكن فى 

حجرتها نرى �صناء تكتب ون�صمع ب�صوتها من خارج الكادر ر�صالة الوداع » كان التمثيل هو ا�صمى اهدافى وقد منعتونى 

فيلفت  ال�صقيق  مع  الأم  حوار  �صوت  ياأتى  بينما  املوت  م�صهد  لتمثيل  »..وتتهياأ  ..الوداع  معنى  حلياتى  يعد  فلم  عنه 

انتباهها لتت�صنت » يعنى يو�صف املخرج ما كان�س حي�صغلها« .. »اأبدًا دا كان بياخدها على قد عقلها..دا جاى النهارده 

خم�صو�س ع�صان يخطبها« .. »انت بتتكلم جد فريد وحياة اأمى«.\

حوار املمثل 

املمثل الكامن الأ�صيل فى ال�صيد بدير يجعل حواره ين�صاب على ل�صان �صخ�صياته فى نعومة وي�صعرك باأنه يتنا�صب 

مع روح كل منهم وكاأنه كتب خ�صي�صا لهم ..وهى م�صاألة بالتاأكيد ترجع اإىل اإعادة الكتابة والتوا�صل مع املمثل وفهم 

اإمكانياته ل ميكنك اأن تتخيل اأى ممثل اآخر غري فوؤاد املهند�س ينطق بالفرحة  راق�صا حني يعمل اجلهاز الذى يبتكره 

»واهلل وا�صتغلت ا�صتغلت« .. اأو فنانه اأخرى غري �صعاد ح�صنى وهى حتذر بالإ�صارة »تاتاتا« لتنبه �صقيقها باأنه يتحدث 

مع خطيبته با�صلوب ل يليق .. و�صوف يظل ثابتا فى ذاكرتك من بني اأدوار وم�صاهد اأحمد رمزى ذلك امل�صهد الذى �صعد 

جلارته غارقا فى ال�صكر وهو يلومها على عدم ح�صور احلفل الذى اعتقد انه �صيمكنه من خالله ا�صتمالتها فيقتحم �صقتها 

وهو يرتنح  »اإنتى ما جيتي�س ليه« .. »بابا خرج فجاأه« »طب وايه يعنى« ..«واهلل م�س متعوده اروح حته من غريه« 
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انت  قائلة  فتدفعه   .. دلوقت«  معايا  تعاىل  »طب   .. عندكو«  مااأجي�س  »وليه  عندنا«  تيجى  عايزه  م�س  يعنى  »ول 

فريد  انزل«..  »اتف�صل  بتطردينى«..فت�صمم  »انتى  ..فيعاتبها  ..ارجوك«  انزل  »اتف�صل  فتطرده  خفيف  فريد  �صارب 

فى اإنفعال« وانا عملت ايه ع�صان تطردينى انا اتعلمت اليوجا عل�صان خاطرك..حبيت الفل�صفه ع�صان خاطرك وانا 

عمرى ما فتحت كتاب..وكل دا ع�صان اعجب ح�صرتك ..واذا ماكنت�س اعجب ح�صرتك يبقى ل�صان ح�صرتى م�س عايز 

يخاطب ل�صان ح�صرتك لحظ اأي�صًا م�صتوى اللغة واملفردات التى ي�صتخدمها ال�صاب التى تتنا�صب مع بيئته وجمتمعه 

رغم انفعاله ..ورغما عن تعدد ممثالت اأدوار الأمومة ال انك ل ميكن اأن جتد اأما فى حمية وع�صبية عقيلة راتب فى 

�صخ�صية الأم التى تعانى من م�صكالت اأولدها املتنوعة واملرتاكمة وهى ت�صكو » ح�صرتني تالته عليا .. ول طفلة فى 

خفة دم اإكرام عزو وهى ت�صحح لأمها  م�صرية اإىل نف�صها ومعلنة عن وجودها » اأربعة ياماما«.

و�صل ال�صيد بدير فى كتابته للحوار اإىل قمة التمكن فى خمتلف اأنواع واألوان الفيلم ومع خمتلف ال�صخ�صيات 

الفنية املذهلة والإجادة واحلر�س  ال�صينما امل�صرية رجال بكل هذا الرثاء والغزارة مع املقدرة  واملواقف، ومل تعهد 

التام على اأ�صول ال�صنعة، لهذا فقد اإ�صتحق بالتاأكيد لقب �صيد احلوار.
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فى الإخراج ال�شينمائى

بداأ ال�صيد بدير م�صواره فى الإخراج ال�صينمائى بفيلم املجد عام 1957 من انتاج فريد �صوقى ومل يلق الفيلم 

عند عر�صه جناحا جماهرييا وهو يروى ق�صة ممثل وكاتب �صينمائى م�صهور يعي�س جتربة قا�صية عندما يفقد اإبنه 

اأفالمه ثم يهجرها هى الأخرى ويدفن همومه فى اخلمر  اأحد  اإىل ممثلة كانت بطله  الوحيد فيهجر زوجته ويلجاأ 

ويقرتب من حافة الإنتحار لول الأمل الذى تبعثه فيه حبيبته ويت�صح لنا من ق�صة الفيلم اأنها تبتعد متاما على نوعية 

املو�صوعات التقليدية التى كان يقدمها فريد �صوقى فى تلك الفرتة التى كانت تدور غالبا فى اإطار �صراع مع الأ�صرار، 

اأراد فريد  اأمور كان يتوقعها جمهوره دائما، ورمبا  اأي�صا ل تتيح ل�صخ�صية البطل خو�س معارك كثرية وهى  اأنها  كما 

�صوقى مب�صاعدة ال�صيد بدير اأن يخرج عن الإطار املعتاد وهو ما �صبب �صدمة مفاجئة للم�صاهد.

اأزمة بالن�صبة لل�صيد بدير فهو موجود وم�صتمر بقوة على �صاحة ال�صيناريو  اأى  ولكن ف�صل التجربة مل ي�صبب 

واحلوار، بل وم�صتمر اأي�صا فى عامل الإخراج، فغزارة الإنتاج والعمل الدائب هو �صعاره الدائم، واإذا كانت بدايته مع عامل 

الكتابة لل�صينما كانت باأربعة اأفالم فى عام واحد، فاإن نف�س الأمر يتكرر مع عمله كمخرج الذى اإ�صتهله بثالثة اأفالم 

�صهدتها دور العر�س فى عام واحد، كان اأولها املجد واأعقبه مبا�صرة بفيلمني هما ليلة رهيبة وغلطة حبيبى، ورمبا لت�صمد 

غالبية هذه الأ�صماء فى الذاكرة، ولكن  غزارة البدايات ت�صاعد ال�صيد بدير على ال�صمود والإ�صتمرار دائما.

املوؤكد اأن املكانة التى حققها ال�صيد بدير فى ال�صيناريو واحلوار مل يتمكن من حتقيق مثلها فى جمال الإ‘خراج 

ال�صينمائى رغما عن قوة التواجد والإ�صتمرار ل�صنوات وحتقيق حواىل ع�صرين فيلم، ولكن احلقيقة اأي�صا اأنه من بني 

هذه الأفالم التى اأخرجها اأمكنه اأن يحقق عددا من الأفالم املهمة اخلالدة التى كانت و�صتظل من روائع الفيلم امل�صرى، 

وياأتى على راأ�صها وبال �صك اأم رتيبة.   

اأم رتيبه 

ب�صراحة مل اأكن اأحب فيلم اأم رتيبة وكنت اأتعامله معه كمحاولة فا�صلة لالإ�صحاك، بل اأننى مل اأمتكن من اإكماله 

حتى نهايته عند م�صاهدته لأول مرة، ولكن مع اإعادة وتكرار م�صاهدته والف�صول الذى كان يت�صرب اإىل نف�صى ملتابعته 

واإ�صتكماله ك�صفت ىل عن ال�صر الكامن فى جمال هذا الفيلم، وفى بنائه ال�صاخر املاهر، اإنه فيلم ي�صخر بذكاء وخفة دم 
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من ظواهر جمتمعية متخلفة، يناق�صها بهدوء وبدون مبا�صرة، ويتناولها عرب �صخ�صيات من �صميم احلارة امل�صرية.

فى الغالب رمبا تكون م�صاهداتى الأوىل له كانت فى �صنوات ال�صتينات واأوائل ال�صبعينات حني كان التفكري فى 

عامل اجلن والغيبيات وحت�صري الأرواح اأمورا تكاد تنقر�س فى ظل هيمنة اأفكار تقدمية ومد ح�صارى حقيقى و�صعى 

جاد من الدولة واملجتمع نحو طريق العلم وتطلع حقيقى لك�صف �صبل التقدم ومالحقة ركب احل�صارة، رمبا فى ظل هذه 

الأجواء كان فيلم مثل اأم رتيبة يبدو وكاأنه يناق�س اأمورا حم�صومة وغري جديرة بالتناول، ولكن املد الرجعى و�صيطرة 

اإ�صتغل راأ�صها هذا التيار  الفكر املتخلف واملت�صمد �صرعان ما �صيطرت على املجتمع وت�صربت اإىل مفا�صل الدولة التى 

ل�صاحله قبل اأن ينقلب عليه، ومازالنا نعانى من هذه الفرتة ال�صوداء التى تركت اأثرا فى نفو�س قطاعات عري�صة من 

الب�صطاء وحمدودى التعليم والثقافة بل واإ�صتطاعت بف�صل �صوء التعليم اأن تت�صرب اإىل من اأمكنهم الو�صول اإىل اأعلى 

الدرجات العلمية بل واأي�صا اإىل عدد ممن نعتربهم من كبار الفنانني.

لهذا تبدو م�صاهدة فيلم مثل اأم رتيبة اليوم اأمرا فى غاية الإيجابية، خا�صة ودور العر�س ال�صينمائى تعر�س 

حاليًا فيلمًا م�صريًا حديثًا عن ن�س اأدبى م�صرى نعتربه بكل اأ�صف واحدا من اأجنح اأفالمنا جتاريا واأف�صلها فى توظيفه 

لالأ�صاليب التقنية احلديثة على الرغم من اأنه يطرح فكرًا رجعيًا متخلفًا.

�سكر هامن

ياأتى ظهور فيلم �صكر هامن بعد جتربة مكثفة وغزيرة فى الإخراج �صكلت خربة قوية لل�صيد بدير كمخرج 

�صينمائى يقف على اأر�س �صلبة فى هذا املجال بعد اأن تعاظمت خرباته فى جماىل ال�صيناريو واحلوار والتمثيل طبعا، 

هذااإىل جانب جتربته الهائلة فى جمال الإخراج والتاأليف امل�صرحى والإذاعى.

فقد حقق ال�صيد بدير فى خالل �صهور من ظهوره كمخرج �صينمائى عام 1957 كم كبري من الأفالم منها املجد 

وليلة رهيبة وغلطة حبيبى والزوجة العذراءوكهرمان، وعلى الرغم من جناح هذه الأفالم اإل اأن جناح فيلمه �صكر 

هامن الذى اأعقبهم ل اأعتقد اأنه قد �صبقه جناحا مياثله.
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بل اأنه من بني اأفالم كثرية اأخرجها ال�صيد بدير يبقى �صكر هامن من اأهمها واأكرثها خلودا، ورمبا ياأتى عر�س 

م�صرحية �صكر هامن فى 2010 كتاأكيد على ر�صوخ هذا العمل فى ذاكرة اجلمهور وجاذبية مواقفه و�صخ�صياته لأجيال 

جديدة من الفنانني وجدوا فى فكرة هذا الفيلم ال�صينمائى نقطة انطالق جيدة لعمل جديد ومواقف واأحداث مازالت 

طازجة وقادرة على حتدى الزمن.

فيلم �صكر هامن ماأخوذ عن م�صرحية ) العمة �صارىل ( للكاتب امل�صرحى الإجنليزى والرت براندون توما�س، كما اأن 

كاتب �صيناريو الفيلم املوؤلف الراحل الكبري اأبو ال�صعود الإبيارى �صبق اأن اأعدها لفرقة اأ�صماعيل ي�س امل�صرحية بعنوان 

) �صقة املراهقني ( ، وحققت جناحا كبريا قبل اأن تتلقفها ال�صينما و ت�صنع منها واحدا من اأ�صهر اأفالمنا الكوميدية، 

و يبدو بو�صوح من حتليل الفيلم ال�صينمائى املمتع اإعتماده على اأ�صل م�صرحى ، وذلك من حمدودية اأماكن الت�صوير 

اإنبعاث الكوميديا من املواقف املر�صومة  اأو حركات درامية ب�صكل وا�صح . ومن  اإىل ثالث مراحل  اإنق�صام الأحداث  و 

باإتقان و التى تعتمد على �صوؤ التفاهم و تركيبة ال�صخ�صيات.

للعمل بقدر  الفنانني والنجوم  الن�س وحدها ل تكفى جلذب  اأن قوة  الفنية  املعروف فى الأو�صاط  بداية من 

الثقة فى خمرج متمكن قادر على حتقيقه ب�صكل جيد، ولك اأن ت�صع هذا فى ح�صبانك واأن ترى فيلما يجمع بني كمال 

ال�صناوى و�صامية جمال وعبد املنعم ابراهيم والق�صرى وح�صن فايق وعمر احلريرى وزوزو ما�صى فى بطولة تكاد تكون 

م�صرتكة، وفى اأدوار تبدو موزعة مبنتهى الدقة واملهارة.

وم�صاهد  اأ�صا�صى  �صبه  وديكور  الداخلية  املناظر  على  الغالب  اإعتماده  فى  ال�صيناريو  طبيعة  اأن  اأي�صا  �صك  ول 

طويلة ت�صيف املزيد من القدرة على التحكم لدى ال�صيد بدير مازجا بني خربته امل�صرحية املمتازة فى ر�صم حركة 

املمثل بر�صاقة التى تلم�صها فى كل كادراته اإىل جانب اإعتماده على اأ�صلوب �صينمائى ب�صيط ينا�صب املو�صوع ويعتمد 

ب�صكل اأ�صا�صى على الرتكيز على الإفيه بذكاء ومهاره اأو لقطات رد الفعل التى تعد فى ال�صينما اأكرث تاأثريا كوميديا من 

الفعل ذاته.

 وعلى الرغم من الأ�صل امل�صرحى للن�س اإل اأن ال�صيناريو يعتمد على ال�صورة ب�صكل كبري بل اأن م�صاهده الأوىل 

التى نرى فيها اأول لقاء بني ال�صابني والبنتني من اأمام العمارة اإىل بهوها اإىل داخل امل�صعد هى م�صاهد �صامتة متاما 
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تعتمد على احلركة والإمياءة والنظرة وهى ميزة نادرة بني اأفالمنا فى تلك الفرتة ورمبا حتى الآن ، فملء امل�صاحات 

باحلوار الرثثار هى من اآفات الفيلم امل�صرى. 

ويتمكن ال�صيد بدير عرب هذه امل�صاهد ال�صريعة وال�صامتة من اأن ير�صم مالمح ال�صخ�صيات فكمال ال�صناوى هو 

ال�صاب الرزين اخلبري واحلريرى على النقي�س متاما و�صامية جمال هى الفتاة اجلريئة وقريبتها هى املرتددة ال�صعيفة، 

وهى املالمح التى �صوف تتـاأ�صل لحقا وتتفجر من خاللها الكوميديا خا�صة فى م�صهد اللقاء الرباعى فى �صقة ال�صباب 

حني يردد ال�صاب اخلجول ما يقوله �صديقه برعونه و�صذاجة فى م�صهد خالد، �صوف نرى ما ي�صبه التحية له فى فيلم 

اللمبى حني يردد البطل وراء ال�صاب املجرب » بولوبيف ..بولوبيف«

يتحقق عرب بناء ال�صيناريو اأي�صا ظهورا متالحقا لأبطال الفيلم الذين ي�صكل ظهور كل منهم قوة دافعة جديدة 

وتنوع،  بب�صاطة  ظهورها  واأ�صاليب  �صخ�صياته  تقدمي  فى  بدير  ال�صيد  ويتفنن  الوقت،  ذات  فى  والكوميديا  لالأحداث 

ف�صماع �صوت الق�صرى من خارج الكادر قبل ظهوره كفيال باأن تدرك ما ميكن اأن يحدث لل�صابني املتح�صرين من هذا الرجل 

الهمجى.. قبل اأن تنتقل الكامري اإليه بحركة مائلة وهو يدخن ال�صي�صة مرتديا جلبابه بنظرته احلولء ومالحمه 

املثرية لل�صحك..و�صرعان ما يتحول الوجه العاب�س اإىل الإبت�صام مبداعبة الفتاتني كما يهداأ ال�صوت الأج�س.

املميز  الف�صيح  الديكور  املخرج  فيها  ي�صتغل  ال�صباب  �صقة  فى  ال�صيناريو  من  طويلة  م�صاحة  امل�صهد  هذا  تعقب 

ل�صالة الفيلال الدوبلك�س والتى تعد من اأ�صهر ديكورات الفيلم امل�صرى واأكرثها تكرارا فى الظهور فى تلك الفرتة، ولكن 

رمبا مل ميكن لأحد اأن ي�صتغل خمتلف مفرداتها وم�صاحتها بهذا الإبداع، فكل ركن فيها يتم ا�صتغالله اأح�صن ا�صتغالل 

تو�صيع  م�صتوياته فى  ال�صيد بدير  وي�صتغل  دورًا كبريًا  يلعب  �صوف  الذى  ال�صلم  اإىل  البهو  اإىل  اإىل النرتيه  البار  من 

املجال واإثراء العمق فى حركة �صعود املمثلني ونزولهم الدرامية علي ال�صلم وخا�صة حني يهبط منه �صديقهم املمثل 

عبد املنعم اإبراهيم مرتديًا مالب�س اإمراأة لدور �صوف يوؤديه فيبدو ظهوره بهذا ال�صكل ـاأقرب لالإنقاذ لهما فى اإيجاد حل 

لدعوة الفتاتني للزيارة فى بيتهم.

واإيقاع  يتوقف  ل  الذى  الدرامى  ال�صراع  اأن  اإل  الفيلم  من  طويلة  م�صاحات  فى  املكان  ثبات  من  الرغم  وعلى 

بدير  ال�صيد  يتميز  كما  الإتقان  غاية  فى  يبدو  واللقطات  امل�صاهد  بني  الإنتقالت  ودقة  املتدفق  وال�صورة  الأحداث 
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كعادته بالإهتمام بالدوار ال�صغرية وتوظيفها برباعة بحيث ل تبدو كمجرد اداة ل�صتغاللها فى الحداث وامنا تتحدد 

لها مالمح ومواقف ترثى ال�صخ�صية ول تخرج عن �صياق الدراما، وهى ت�صهم فى اإثراء الفيلم والدفع بالإيقاع.  

يت�صارع الإيقاع اأي�صا بف�صل تنوع العالقات وتوازى اخلطوط وتعقد الأحداث، فعالقة ال�صابني بالفتاتني يوازيها 

تناف�س الآباء على قلب �صكر هامن املزيفة..وعندما تظهر �صكر هامن احلقيقية تتعقد الأمور اأكرث، يعادل هذه الدراما 

الغنية واملحكمة اإيقاع �صينمائى متالحق، خا�صة حني تتوازى امل�صاهد من حجرة اإىل حجرة ومن عالقة لعالقة وحيث 

يعتمد ال�صيد بدير بب�صاطة على اأ�صاليب الإخفاء والظهور التك�صفية فى امل�صهد وعلى اأداء املمثلني املن�صبط، فاملواقف 

كفيلة باأن ت�صمح باإن�صياب الكوميديا دون اأى مبالغة فى الأداء اأو جلوء باأى درجة للهزل.

املحكم فى  املوقف  واإعتماده على  الب�صيط  واأ�صلوبه  الفيلم  ال�صيد بدير على خمتلف عنا�صر  �صيطرة  وبف�صل 

تفجري الكوميديا يتمكن من حتقيق �صكر هامن كواحد من اأف�صل الـاأفالم الكوميدية التى �صاهدناها عرب حياتنا كلها 

والذى اأ�صحكنا ومازال ي�صحكنا بنف�س القدر الذى ي�صتطيع به اأن ي�صحك اأجيال خمتلفة من اجلماهري ت�صاهده وكاأنه 

عمل من �صنع اليوم وتثري مواقفه الده�صة والإبت�صامة مع كل م�صاهدة متاما كاأول مرة.

ل ميكن اأن ينتهى احلديث عن اأفالم اأخرجها ال�صيد بديردون التوقف اأمام فيلم غ�صن الزيتون الذى اأخرجه 

فى عام 1962 عن ق�صةاأدبية ملحمد عبد احلليم عبد اهلل ب�صيناريو اإ�صرتك موؤلف الق�صة فى كتابتها معه.

1979 عن ذكرياته مع هذا الفيلم مبنا�صبة اإعادة  21 اغ�صط�س  كتب ال�صيد بدير فى جريدة اجلمهورية فى 

عر�صه التليفزيونى �صمن عرو�س متكررة اأن ق�صة حممد عبد احلليم عبد اهلل اأعجبته وكان وقتها فى اأوائل ال�صتينات 

م�صغول بكتابة ال�صيناريوهات والإخراج، واأنه كان يخرج ثالث اأو اأربع اأفالم فى العام الواحد، ولكنه فكر فى اأن ينتج 

فيلم غ�صن الزيتون ول�صمان جناح الفيلم قرر اأن يكتب له ال�صيناريو بنف�صه.

التى  للم�صروفات  ح�صاب  ك�صف  يكتب  كان  ال�صيناريو  فى  �صفحتني  اأو  �صفحة  كتب  كلما  اأنه  امل�صحك  ال�صىء 

اأن يجل�س اأحمد مظهر  �صيدفعها باإعتباره منتجًا هكذا حتى اأنه كان يلغى م�صاهد كثرية توفريا للتكاليف، فمثال بدل منـ 

بطل الفيلم فى كافيرتيافخمة مع زمالئه كان يجعله يجل�س فى مقهى بلدى وكذلك الإخت�صار فى م�صاهد خروج بطلة 

الفيلم �صعاد ح�صنى ووجودها فى اأكرث من مكان، وبذلك تفكك ال�صيناريو منه اأمام ح�صابات اأجور املمثلني والفيلم اخلام 

والأرقام حتى اأن عدد �صفحات الك�صوف كانت دائما تزيد على عدد �صفحات ال�صيناريو، وبعد �صهر من العذاب وهروبا 
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من ثقل الإنتاج عر�س اإنتاجه على عبا�س حلمى فوافق على الفور واأ�صند له الإخراج ومن جديد اأخذ يكتب ال�صيناريو 

وهو متحرر من امل�صروفات وتكاليف امل�صاهد واملهم اأنه من وقتها تاب متاما عن الإنتاج.

غ�سن الزيتون

وبعيدا عن هذه الذكريات الفكهه التى يكتبها ال�صيد بدير بكل توا�صع، فاإن فيلم) غ�صن الزيتون( الذى اأخرجه 

يعد من اأجمل واأقوى اأفالمنا الإجتماعية التى تر�صم بدقة �صورة �صادقة حلياة الكثريين من الأزواج التى تعكر �صفو 

�صعادتها هموم وهواج�س حتتاج اإىل كثري من املراجعة.

فى اللقطات امل�صاحبة للعناوين ي�صتخدم ال�صيد بدير اأ�صلوبا مبتكرا للدخول اإىل جو الفيلم ومو�صوعه عرب لقطات 

تعبريية فى اإ�صاءة حمدودة ت�صفى حالة من الكابو�صية على ال�صورة التى تظهر فيها البطلة وكاأنها تخون البطل حيث 

تف�صل بينهما م�صاحات من الظلمة مع مو�صيقى توحى بالتوتر وتفا�صيل ت�صيف �صبابية ت�صفى املزيد من القلق، وت�صع 

امل�صاهد اأمام ت�صاءلت من البداية اخلادعة التىتتفق متاما مع طبيعة الفيلم مبقدماته التى �صوف تتناق�س متاما مع 

نتائجه لي�صيب امل�صاهد دائما بالفاجاأة والده�صة وعرب دراما حياتية ب�صيطة ومتكررة، يعاجلها باأ�صلوب فنى متمكن.

تروى الأحداث احلكاية بب�صاطة و�صال�صة، وتلقف كامريا ال�صيد بدير حلظات اإ�صتعال احلب فى قلب البطلني 

باأناه ومتهل وتغزل ال�صورة تطور امل�صاعر بينهما بهدوء ونعومة، ويت�صاعد اإيقاع الفيلم باإن�صباط ومتهل حتى ي�صل 

اإىل منطقة الأزمات والذروة بت�صاعد حم�صوب، وينجح ال�صيد بدير بر�صم تفا�صيل احلياة فى املدر�صة والبيت بر�صاقة 

وب�صاطة فال ميكنك اأن ت�صعر ولو للحظة اأن ما تراه اأمامك هو حم�س متثيل، ول �صك اأن قيادة املمثل تلعب دورا كبريا 

فى هذا، فهذا التوافق والتوا�صل فى الأداء التمثيلى حركيا و�صوتيا ل ميكن اأن يكون عفويا، وهذا ال�صحن املتوا�صل 

للم�صاعر وتعامل كل ممثل مع اخلريطة الإنفعالية لكل �صخ�صية يبدو فى اأح�صن حال.

وهدوء  ب�صدق  عربت  خالله  من  والذى  ح�صنى  �صعاد  لنجومية  ر�صخت  التى  الأفالم  اأحد  اأمام  بالتاأكيد  نحن 

فى مرحلة مبكرة من تاريخها الفنى بل وخربتها باحلياة كفتاه يافعة فى الواقع عن مراحل ال�صخ�صية من املدر�صة 

الإ�صتمرار مع  والياأ�س من  باملهانة  وال�صعور  الإنك�صار والأمل  اإىل  الزواج واحلب  الإقبال على  الزوجيةـ، من  اإىل بيت 

زوج ي�صك بل يكاد يتيقن ظلما من �صوء �صلوكها، اأما اأحمد مظهر فيمكنك اأن جترى درا�صة من مالحمه وتعبرياته فى 
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خمتلف مراحل الفيلم على تطور حالة ال�صك التى يكاد يعرب وجهه اأنها تنه�س فى قلبه وتغتال رجولته على الرغم 

واأهم  اأقوى  الذى حقق واحدا من  ال�صارمة، ويبقى احلديث عن عمر احلريرى  ال�صلب وتعبرياته اجلادة  من وجهه 

اأدواره على الرغم من تاريخه الفنى الطويل وغزارة اأعماله، فاحلريرى فى هذا الفيلم يقدم منوذجا ملدر�س و�صيم يثري 

اإعجاب التلميذات وتنت�صر احلكايات عن عالقاته الن�صائية املتعددة، ويبدو هو فى �صلوكه واأحاديثه ليوؤكد على هذا 

الأمر وكاأنه حقيقة ل جمال لل�صكم فيها، ولكن فى م�صهد املواجهة الرئي�صى الذى يقع بينه وبينه �صديقه املت�صكك فى 

عالقته بزوجته تتك�صف حقائق جديدة ومغايرة، وتتك�صف ال�صورة احلقيقية لل�صخ�صية عرب اأداء من�صبط ومت�صاعد 

للممثلـ وبحوار فى غاية الرقى والذكاء و�صدق التعبري.

فالبطل يذهب لبيت �صديقه العائد من ال�صفر ليواجهه« اأنا جاى لك ع�صان اأقول لك اإنك حطمت حياتى..جاى 

لك ع�صان اأقول لك اإن العذاب اإللى اأنا عي�صت فيه �صنتني، فيقاطعه احلريرى م�صتو�صحا« اإنت بتتكلم عن اإيه« فيو�صح 

لقى  انت  ما  طول  احلالل  يهمك�س  وما  غريك  يخ�س  واللى  غريك  هدوم  اإل  يعجبك�س  ما  اأ�صتاذ..ياللى  يا  عنك  له« 

احلرام«.. وهنا ي�صيح احلريرى بوجهه فى بطء مع مو�صيقى ت�صويريه اأقرب لإنذار كا�صف فى راأ�صه فيتكدر وجهه 

تدريجيا مع موا�صلة اإلتفاتته وهو يواجه الكامريا ثم يتحرك خطوتني على ي�صار الكادر وتتابعه الكامريا فى �صوته 

بينما تعبريات وجهه تتغري فى �صورة مده�صه ليك�صوها ال�صيق والكدر..ثم يعود ليلتفت ل�صاحبه من جديد ويهز راأ�صه 

فى اإ�صت�صالم موؤمنا فى مرارة« فهمت«..فيوا�صل مظهر« مادام فهمت اأنا لزم اأ�صفى ح�صابى معاك الليالدى.. فيقاطعه 

اإنى ما  احلريرى فى �صجاعة« اأحب اأقول لك حاجة قبل ما ترتكب اأى حماقة وترجع تندم عليها« اأق�صم لك باهلل 

�صوفت عطيات من يوم ما �صيبت املدر�صة اإل وهى معاك فى الكازينو.. ويعود ال�صيد بدير فى لقطة قريبة لأحمد مظهر 

ليلتقط رد فعله..ليوا�صل احلريرى« اأنا اأق�صمت لك باهلل وم�صتعد اأحلف لك كمان على امل�صحف« وفى لهجة متزج بني 

�صجاعة الإعرتاف ومرارة الإنك�صار مع الك�صف عن علته« اأما عن املا�صى قبل ما تتجوزها..فاإنت كمان م�صئول كان فيه 

اإ�صاعات اإن اأنا اأعرف عطيات وقبلت اإنك تتجوزها.. ورغم كده اأحب اأقول لك اإن عالقتى بعطيات ل تزيد عن كونها 

اأ�صتاذ بتلميذته.. تلميذه ليا حبيتها لنجاحها وتفوقها.. ويعود مظهر ليذكره » اأحب اأقول لك اإنك اأق�صمت  عالقة 

باهلل  »فريد احلريرى« عارف كوي�س.. ولو اإن ال�صك اللى فى دماغك م�س حيخليك ت�صدقنى.. وهنا يبدو على احلريرى 

اأنه يقاوم البكاء ومل يبقى اأمامه �صوى الإعرتاف باحلقيقة التى يداريها طوال حياته »ع�صان �صمعتى بني النا�س ان 
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�صوف  التى  يلقى بقنبلته  اأن  اللحظات قبل  وليا عالقات كتري« يتهدج �صوت احلرير فى تلك  �صتات كتري..  انا اعرف 

حت�صم الأزمة متاما.. ويتوقف للحظة مرتددا قبل اأن ي�صتدرك« عبده« ثم ي�صتدير ليعطيه ظهره وكاأنه يدارى وجهه 

عن اإعرتافه« اإنت عارف الطاوو�س اللى ليه ري�س جميل..منظر ب�س« ويتزايد الإنك�صار » لكن حلم مافي�س.. ماحد�س 

بياكله« وهنا ل ي�صتطيع اأن يغالب البكاء« اأهو اأنا زى الطاوو�س«.. ويتما�صك احلرير ليوا�صل بالأدلة اإقناع عبده بهذه 

احلقيقة املرة حتى يتيقن متاما من براءت وبرائة زوجته فى حلظة تنويرية هائلة له وللم�صاهد.

اإليها  اإمكانياته وخرباته فى هذا الفيلم الذى يعد من ذرى الإبداع التى و�صل  وهكذا يوظف ال�صيد بدير كل 

ال�صيد بدير عرب متكنه من احلوار الدرامى الراقى البليغ وال�صيناريو املحكم املعرب والفريق التمثيلى املتمكن واملنفذ 

لتوجيهاته واملتناغم مع بع�س فى اأ�صلوبية هادئة و�صادقة واإنفعالت حم�صوبة تتحرك فى مدار واحد ل تخرج عنه، 

وبالإ�صافة اإىل كل هذا بحركة ر�صيقة ومدرو�صة ونابعة من فهم �صحيح لأ�صلوبية توظيف زاوية الت�صوير والعد�صة 

وموقع املمثل وحركته داخل الكادر.

رمبا يظل اإجناز ال�صيد بدير الأكرث متيزًا هو فى جمال ال�صيناريو واحلوار ولكن يظل من املوؤكد اأي�صا اأنه كان 

خمرجا من طراز فريد ولديه روؤية وقدرة وموهبة رمبا مل يتح املجال للتعبري عن نف�صها كثريا رغم كرثة العمل ولكن 

طبيعة ال�صينما امل�صرية وظروفها التجارية ل ت�صمح للفنان دائما اأن يحقق ما يطمح اإليه واأن ي�صل يفنه اإىل الدرجة 

التى ي�صتحقها حتى ولو كان ال�صيد بدير بكل خرباته ومواهبه وقدراته العظيمة.
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من اآرائه ومواقفه

اأ�صدره حرمان نف�صه  اأول قرار  عندما توىل مركز قيادى فى احلكومة ي�صرف فيه على الأعمال الفنية، كان 

من ممار�صة اأى ن�صاط فنى طاملا اأنه يعمل فى جمال الإ�صراف، وهذا بالطبع حرمه من م�صدر دخل كبري وظل ل�صنوات 

عديدة ي�صرف من مدخراته حتى نفذ كل ما لديه تقريبا.

قال اأن اأزمات ال�صينما امل�صرية تعود للمنتجني الراغبني فى الك�صب ال�صريع واأنه يجب معاملة هوؤلء املنتجني 

معاملة املهربني لأنهم يقدمون فنا غري م�صروع.

وعن راأيه فى الإبداع الفنى قال اأن طغيان الأجور الباهظة التى تدفع للممثلني وقلة اأجر الكاتب واأ�صحاب 

الكلمة الراقية جعلت من ال�صعب عليهم الإبداع اأنه يتوقع اأن ياأتى اليوم الذى يثور فيه كتايب ال�صيناريو وميتنعون 

على الكتابة لو مل تتح�صن اأجورهم مقارنة باملمثلني.

وعن جنوم امل�صرح قال اإنه على كل جنم كبري اأن يوؤدى الزكاة لأعماله فيتربع بتقدمي م�صرحية باأجر قليل اأو 

جمانا مل�صارح الدولة، لأن م�صارح الدولة اأ�صعارها اأرخ�س بكثري من م�صارح القطاع اخلا�س التى اأ�صبح اإرتيادها بالن�صبة 

للمواطن العادى رفاهية ل يقدر عليها اأحد..

ل توجد اأزمة ن�صو�س م�صرحية كما يقولون لأن لدينا عدد ل باأ�س به من املوؤلفني اجلدد لكننا بب�صاطة �صديدة 

من املمكن اأن ن�صع تخطيطا م�صبقا للممثلني وهم ال�صبب املبا�صر لالأزمة واأقول لكل منهم فى املو�صم ال�صيفى عليك اأن 

تقدم م�صرحية كذا واأحدد له الفرتة الزمنية .. وفى املقابل اإذا مل يلتزم ل اأكتفى بالتك�صري فى وجهه اأو �صد اأذنيه 

اأن  العدل  من  لي�س  لأنه  يعمل يرتك موقعه  ل  امل�صرح، من  الفنانني من هيئة  ت�صريح  نظام  واأتبع  تعاقده  اأنهى  لكنى 

يواظب الفنانون على احل�صور للم�صرح مرة اأول كل �صهر لتقا�صى مرتباتهم.

فى املا�صى كانت هناك مدر�صة الإن�صباط يقودها الريحانى ومع الوقت حتول امل�صرح اإىل مزيج من الإرجتال والإعتماد 

على الن�س وكل اأ�صبوع عر�س تتحول امل�صرحية اإىل عمل اآخر يختلف عما عر�س فى بداية الأ�صبوع ال�صابق وهكذا.
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اأح�صر للم�صرح يوميا قبل بداية العر�س واأثناء العر�س اأتابع امل�صرحية عن طريق �صماعات ت�صل اإىل مكتبى 

ول اأ�صمح لأحد باخلروج عن الن�س لأن معنى ذلك اأن يتحول املمثل اإىل اأراجوز.

هناك دائما اإرها�صات للممثل الكوميدى وعندما ظهر عادل اإمام على �صبيل املثال اأمام فوؤاد املهند�س فى م�صرحية 

اأنا وهو وهى وهو يردد عبارة بلد �صهادات خرج اجلمهور من امل�صرحية وقد ن�صى املهند�س بينما يتذكر عادل اإمام وكانت 

هذه بداية مولده كنجم.

اأ�صتطيع ممار�صة  اأختار املخرج بال�صك لأننى خالل الإخراج  اإبداعاتى الفنى كممثل وموؤلف وخمرج  من بني 

التاأليف فاأقدم روؤيتى فى الن�س وكذلك اأ�صتطيع ممار�صة التمثيل عن طريق توجيه املمثل.

 من بني الو�صائط التعبريية التى تعاملت معها �صينما وم�صرح وتليفزيون واإذاعة اأختار الإذاعة لأنه اأ�صعب املهن 

فعليك من خالل ال�صوت فقط اأن ت�صنع �صورة ولي�صت �صورة اأبي�س واإ�صود ولكنها بالألوان وجم�صمة اأي�صا ولهذا فاإن 

ر�صيدى فى الإذاعة ثالث اآلف عمل وهو ر�صيد اأعتز به.
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وظائف واأعمال ومنا�سب تولها

اإنتقل للعمل بق�صم الدعاية يف وزارة ال�صحة و  • بداأ حياته الوظيفية اأمينًا ملكتبة ق�صايااحلكومة مبجل�س الدولةو	

بداأ حياته الفنية مرتجما وموؤلفا لالإذاعة وال�صينما وامل�صرح والتليفزيون وعمل خمرجًا بالإذاعة امل�صرية وعمل 

كبري املخرجني بالإذاعة وعمل مديرًا عامًا للدراما بالإذاعة و م�صت�صار فنى لالإذاعة وم�صت�صار فنى للتليفزيون 

ومدير عام فرق التليفزيون امل�صرحية وع�صو موؤ�ص�س فى نقابة ال�صينمائيني وع�صو موؤ�ص�س فى نقابة املمثلني وع�صو 

موؤ�ص�س فى اإحتاد الكتاب ورئي�س موؤ�ص�صة ال�صينما وامل�صرح واملو�صيقى بدرجة وكيل وزارةوع�صو جلنة امل�صر باملجل�س 

الأعلى للثقافة وع�صو جلنة امل�صرح باملجال�س القومية املتخ�ص�صةوع�صو جمعية املوؤلفني وامللحنني بباري�س.

جوائز واأو�سمة:

. • جائزة عن �صيناريو فيلم جعلونى جمرما 1954	

. • و�صام اجلمهورية، عام 1957	

• جائزة عن حوار فيلم اأنا حرة 1959	

. • و�صام العلوم والفنون من الطبقة الأوىل، عام 1975	

. • �صهادة تقدير من جمعية كتاب ونقاد ال�صينما، عام 1976	

، و�صهادة تقدير من فناين ال�صا�صة ال�صغرية. • جائزة الدولة للجدارة الفنية عام 1977	

. • جائزة تقديرية من جمعية فن ال�صينما امل�صرية، عام 1980	

. • �صهادة تقدير وميدالية طلعت حرب من نقابة املهن ال�صينمائية يف عيد ال�صينما الأول، عام 1982	

. • �صهادة تقدير من الإذاعة امل�صرية خلدماته اجلليلة يف جمال الإعالم والكلمة امل�صموعة، عام 1983	

• �صهادة تقدير وميدالية ذهبية من اجلمعية العربية للفنون، عام 1983	

. • �صهادة تقدير كرائد لدراما الإذاعة يف عيد الإذاعة اخلم�صني، عام 1984	

. • و�صام ال�صتحقاق من الطبقة الأوىل، عام 1986	

•�صهادات تقدير من نقابة املهن ال�صينمائية وجمعية فن ال�صينما امل�صرية ومن الإذاعة ملجهوداته فى الإعالم. 	

•جائزة الدولة التقديرية يف الفنون من املجل�س الأعلى للثقافة. 	
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الإخراجالق�صة وال�صيناريو واحلوارا�صم الفيلمتاريخ النتاج

حرم البا�صا1946
ق�صة احمد جالل و�صيناريو ح�صن حلمى

 وحوار ال�صيد بدير
ح�صن حلمى 

ح�صن حلمى  ق�صة وحوار ال�صيد بدير و�صيناريو ح�صن حلمى اخلم�صه جنيه1946

ح�صن حلمى  ق�صة وحوار ال�صيد بدير و�صيناريو ح�صن حلمى اخلري وال�صر1946

اأحمد �صاملق�صة و�صيناريو اأحمد �صامل وحوار ال�صيد بدير رجل امل�صتقبل1946

ح�صن الإمام ق�صة و�صيناريو وحوار ال�صيد بدير مالئكه فى جهنم1947

املنتقم1947
ق�صة ابراهيم عبود و�صيناريو جنيب حمفوظ و�صالح ابو �صيف 

وحوار ال�صيد بدير
 �صالح ابو�صيف

كامل التلم�صاين�صيناريو كامل التلم�صانى وال�صيد بدير فكرة احمد �صاملالربميو1948

جوز الربعه1950
ق�صة على اأمني و�صيناريو وحوار  ال�صيد بدير/ كمال ال�صيخ/

فطني عبد الوهاب
فطني عبد الوهاب 

حكم القوى1951
�صيناريو ح�صن المام وحوار  ال�صيد بدير اإقتبا�س ال�صيد بدير 

عن ق�صة روجيه لهونت جلول مارى
ح�صن الإمام

ليك يوم ياظامل1951
�صيناريو جنيب حمفوظ و�صالح ابو �صيف  عن ق�صة تريزا راكان 

لميل زول وحوار ال�صيد بدير  
�صالح ابو �صيف

زمن العجائب1952
ق�صة �صربى عبد ال�صالم �صيناريو 

وحوار ال�صيد بدير/ ح�صن المام
ح�صن الإمام

ال�صطى ح�صن1952
ق�صة فريد �صوقى و�صيناريو ال�صيد

 بدير/�صالح اأبو �صيف حوار ال�صيد بدير
�صالح اأبو �صيف

ملحق الفيلموجرافيا والمراجع
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كاأ�س العذاب1952
�صيناريو ال�صيد بدير/ح�صن المام/

عبد الرحمن �صريف حوار ال�صيد بدير 
ح�صن الإمام

ريا و�صكينه1953

ق�صة جنيب حمفوظ عن حتقيق �صحفى للطفى 

عثمان �صيناريو جنيب حمفوظ و�صالح اأبو �صيف 

حوار ال�صيد بدير 

�صالح ابو �صيف

اأنا وحبيبى1953
�صيناريو كامل التلم�صانى وق�صة منري مراد

حوار ال�صيد بدير 
كامل التلم�صاين

تاجر الف�صائح1953
�صيناريو ح�صن المام . حوار ال�صيد بدير 

وحممد كامل ح�صن 
ح�صن الإمام

حب فى الظالم1953

�صيناريو ال�صيد بدير/يو�صف عي�صى/ح�صن المام  حوار 

ال�صيد بدير ويو�صف عي�صي عن الفيلم الأمريكى

 الت�صلط العظيم جلون �صتال

ح�صن الإمام

ح�صن الإمام�صيناريو ال�صيد بديروح�صن المام حوار ال�صيد بدير بائعة اخلبز1953

حميدو1953
ق�صة فريد �صوقى و�صيناريو ال�صيد بدير/نيازى م�صطفى 

وحوار ال�صيد بدير وبرتي بدار 
نيازي م�صطفى

املراآه كل �صئ1953
�صيناريو حلمى رفلة عن ق�صة فريد �صوقى 

حوار ال�صيد بدير 
حلمي رفلة

قلوب النا�س1954
�صيناريو  وحوارال�صيد بدير 

واعداد �صينمائى حممد المام
ح�صن الإمام

حلمي رفلة�صيناريو وحوارال�صيد بدير عن ق�صة فريد �صوقىاملحتال1954

كامل حفناويق�صة و�صيناريو كامل حفناوى وحوار ال�صيد بدير حتيا الرجاله1954
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جعلونى جمرما1954
ق�صة رم�صي�س جنيب وفريد �صوقى �صيناريو جنيب حمفوظ ال�صيد 

بدير وحوار ال�صيد بدير 
عاطف �صامل

ابو الذهب1954
ق�صة و�صيناريو زهري بكري  حوار ال�صيد بدير 

وعبد اهلل اأحمد عبد اهلل
حلمي رفلة

فتوات احل�صينيه1954
ق�صة و�صيناريو جنيب حمفوظ

 ونيازى م�صطفى  وحوار ال�صيد بدير
نيازي م�صطفي

عاطف �صامل�صيناريو وحوار ال�صيد بدير عن ق�صة نريوز عبد امللكليله من عمرى1954

قلوب النا�س 1954
�صيناريو وحوار ال�صيد بدير 

واإعداد �صينمائى حممد الإمام
ح�صن الإمام

ح�صن الإمام�صيناريو وحوار  ال�صيد بدير ويو�صف عي�صىاملالك الظامل1954 

ح�صن الإمام�صيناريو وحوار ال�صيد بدير بنات الليل 1955

اجل�صد1955
�صيناريو ال�صيد بدير 

وحممد عثمان وحوار ال�صيد بدير 
ح�صن الإمام

�صاطىء الذكريات1955
�صيناريو ال�صيد بدير وعز الدين ذو الفقار عن ق�صة 

عز الدين ذو الفقارحوار ال�صيد بدير 

عز الدين 

ذو الفقار

اعرتافات زوجة1955
�صيناريو ال�صيد بدير وحممد عثمان

 وحوار ال�صيد بدير 
ح�صن الإمام

ر�صيف منرة خم�صه1956
�صيناريو ال�صيد بدير/بريتى بدار/نيازى م�صطفى

 حوار ال�صيد بدير
نيازي م�صطفي

قتلت زوجتى1956
ق�صة كمال عطية و�صيناريو ال�صيد بدير 

وكمال عطية حوار ال�صيد بدير
كمال عطية 
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نيازي م�صطفىق�صة بطر�س زارينللى حوار ال�صيد بديراأول غرام1956

   النمرود1956
�صيناريو ال�صيد بدير وجنيب حمفوظ وحممود �صبحى  حوار 

ال�صيد بدير عن ق�صة فريد �صوقى
عاطف �صامل

وداع فى الفجر1956
�صيناريو ال�صيد بدير وكمال ال�صناوى وح�صن المام عن ق�صة 

كمال ال�صناوى حوار ال�صيد بدير 
ح�صن الإمام

يو�صف �صاهنيق�صة و�صيناريو وحوار  ال�صيد بديرودعت حبك1956

1956
اإ�صماعيل ي�س

 فى البولي�س

ق�صة ال�صيد بدير وفطني عبد الوهاب و�صيناريو فطني 

عبد الوهاب وحممود �صبحى وحوار ال�صيد بدير 
فطني عبد الوهاب

القلب له احكام1956
ق�صة حلمى حليم، �صيناريو على الزرقانى وح�صن توفيق 

وحوار ال�صيد بدير
حلمي حليم

الفتوة1957
�صيناريو ال�صيد بدير وجنيب حمفوظ وحممود �صبحى 

و�صالح ابو �صيف وحوار ال�صيد بدير 
�صالح ابو �صيف

عز الدين زو الفقارق�صة و�صيناريو عز الدين ذو الفقار  حوار ال�صيد البديرهارب من احلب1957

عاطف �صامل�صيناريو وحوار ال�صيد بديرغرام املليونري1957

كمال عطيةق�صة كمال عطية و�صيناريو وحوارال�صيد بديراملتهم1957

�صجني ابو زعبل1957
ق�صة حممود املليجى و�صيناريو

 وحوار ال�صيد بديرونيازى م�صطفى
نيازي م�صطفي
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ال�صيد بدير�صيناريو  وحوارال�صيد بديراملجد1957

ال�صيد بديرق�صة و�صيناريو وحوار حممد كامل ح�صنليلة رهيبة1957

ال�صيد بديرق�صة و�صيناريو وحوار حممد م�صطفى �صامىغلطة حبيبى1957

�صالح ابو �صيف ق�صة اح�صان عبد القدو�س �صيناريو  وحوار ال�صيد بديرالو�صاده اخلاليه1957

ل اأنام1957
�صيناريو ال�صيد بديرو�صالح عز الدين عن ق�صة

 اح�صان عبد القدو�س  حوار �صالح جودت
�صالح ابو �صيف

1957
اإ�صماعيل ي�س فى 

ال�صطول

ق�صة ح�صن توفيق �صيناريو ال�صيد بدير/ح�صن توفيق 

وحوار ال�صيد بدير 
فطني عبد الوهاب

غريبه1958
ق�صة عثمان ح�صني عن فيلم البنة املراهقة �صيناريو  

وحوارال�صيد بدير
ال�صيد بدير

كهرمان1958
ق�صة فريد �صوقى عن تايي�س لناتول فران�س و�صيناريو ال�صيد 

بدير وفريد �صوقى وحوار ال�صيد بدير
ال�صيد بدير

الطريق امل�صدود1958
 ق�صة اح�صان عبد القدو�س و�صيناريو 

جنيب حمفوظ وحوار ال�صيد بدير 
�صالح اأبو �صيف

الزوجه العذراء1958
ق�صة وحوار حممد م�صطفى �صامى و�صيناريو ال�صيد بدير وحوار 

حممد م�صطفي �صامي 
ال�صيد بدير 

�صلطان1958
ق�صة جليل البندارى �صيناريو نيازى م�صطفى وعبد احلى اأديب 

وحوار ال�صيد بدير 
نيازي م�صطفي 

ح�صن ر�صاق�صة ح�صن ر�صا و�صيناريو  وحوارال�صيد بديراملعلمه1958

اأنا حره1959
 ق�صة اح�صان عبد القدو�س و�صيناريو

 جنيب حمفوظ وحوار ال�صيد بدير 
�صالح ابو �صيف

نيازي م�صطفى�صينايو نيازى م�صطفى وعبد احلى اديب وحوار ال�صيد بدير �صر طاقية الخفاء1959
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عا�صت للحب1959
�صيناريو ال�صيد بدير عن ق�صة �صجرة اللبالب ملحمد عبد احلليم 

عبد اهلل وحوار �صالح جودت 
ال�صيد بدير

ال�صيد بدير ق�صة و�صيناريو يو�صف ال�صباعى حوار ال�صيد بدير اأم رتيبة1959

بني ال�صما والر�س1959 
ق�صة جنيب حمفوظ و�صيناريو ال�صيد بدير/ �صالح اأبو �صيف 

وحوار ال�صيد بدير 
�صالح ابو �صيف

�صكر هامن1960
عن م�صرحية العمة �صارىل وق�صة �صيناريو ابو ال�صعود البيارى  

حوار ال�صيد بدير وابو ال�صعود البياري
ال�صيد بدير

ال�صيد بديرق�صة و�صيناريو ال�صيد بديرثالث وريثات1960

عمالقة البحار1960
ق�صة كمال الديدى وعبد اهلل ابو روا�س و�صيناريو وحوار ال�صيد 

بدير وحممد م�صطفى �صامى
ال�صيد بدير

لوعة احلب 1960
�صيناريو ال�صيد بدير و�صالح ابو �صيف وجليل البندارى عن ق�صة 

جليل البندارى وحوار ال�صيد بدير 
�صالح ابو �صيف

ثالث رجال واإمراأة1960
�صيناريو  وحوار ال�صيد بدير ونريوز عبد امللك 

عن ق�صة نريوز عبد امللك
حلمي حليم

امراأه و�صيطان1961
ق�صة لول �صدقى و�صيناريو وحوار 

حممد عثمان ا�صراف/ ال�صيد بدير
�صيف الدين �صوكت

حلمي حليم�صيناريو وحوار ال�صيد بدير عن ق�صة كمال ال�صناوىطريق الدموع1961

ال�صيد بدير �صيناريو  وحوار ال�صيد بدير/ حممد م�صطفى �صامى�صلوى فى مهب الريح1962

غ�صن الزيتون1962
�صيناريو وحوار حممد عبد احلليم عبد اهلل/

ال�صيدبديرعن ق�صة حممد عبد احلليم عبد اهلل
ال�صيد بدير 

فطني عبد الوهاب�صيناريو لو�صيان لمبري وحوار ال�صيد بدير عائلة زيزى1963

ال�صاحره ال�صغريه1963
�صيناريو عبد احلى اأديب عن ق�صة حممود ا�صماعيل 

حوار ال�صيد بدير 
نيازي م�صطفى
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فطني عبد الوهابعن ق�صة الزائرون ل�صا�صا جيتارى �صيناريو  وحوار ال�صيد بدير�صاحب اجلالله1963

فطني عبد الوهاب  عن ق�صة توباز ملار�صيل بانيول �صيناريو  وحوار ال�صيد بديراملدير الفنى1965

ال�صيد بدير�صيناريو وحوار  ال�صيد بدير عن ق�صة ر�صاد حجازى العبيط1966

3 ل�صو�س1966

جزء من فيلم من ثالث اأجزاء �صيناريو وحوار  ال�صيد بدير 

ويو�صف فرن�صي�س عن ق�صة اح�صان عبد القدو�س ال�صيد بدير/ 

يو�صف رم�صي�س

ح�صن الإمام

ال�صيد بديرق�صة و�صيناريو وحوار نا�صر ح�صنيحب وخيانة1968

ال�صيد بديرق�صة و�صيناريو وحوار عبد الرحيم اأبو عوفح�صناء املطار1968

ح�صن ال�صيفي ق�صة ال�صيد بدير و�صيناريو وحوار ال�صيد بدير وانور عبد اهلل �صكرتري ماما1969

ال�صيد بدير ق�صة و�صيناريو  وحوار ال�صيد بدير/احمد ثروت5 �صارع احلبايب1971

ال�صيد بدير�صيناريو وحوار نا�صر ح�صنياآدم والن�صاء1971

فطني عبد الوهاب �صيناريو  وحوار ال�صيد بديرخطيب ماما1971

�صيف الدين �صوكتق�صة و�صيناريو وحوار  ال�صيد بدير/�صيف الدين �صوكتاملليونريه الن�صاله1978

اجلنه حتت قدميها1979
عن ق�صة بائعة اخلبز جلوفيه دى مونتان �صيناريو

  وحوار ال�صيد بدير/ح�صن المام
ح�صن المام

ال�صلخانة1982
 عن ق�صة ا�صماعيل وىل الدين �صيناريو وحوار ب�صري الديك 

الإعداد ال�صينمائى ال�صيد بدير
اأحمد ال�صبعاوي 
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أ.د. وليد سيف
•كاتب �صيناريو وناقد وباحث  �صينمائى . 	

باملعهد  والتليفزيون  ال�صينما  ق�صم  لل�صينماورئي�س  القومى  املركز  •رئي�س  	

العاىل للنقد الفنى ورئي�س حترير �صل�صلة اآفاق ال�صينما.

. • دكتوراه يف النقد ال�صينمائى من اأكادميية العلوم الرو�صية 1998	

        توىل عدة منا�صب �صينمائية منها : 

• وم�صت�صار  مدير عام العالقات الثقافية 2013بوزارة التعليم العاىل وررئي�س مهرجان الإ�صكندرية2012	

وامل�صت�صار   2007 الفيلم  جمعية  مهرجان  ومدير  ال�صينمائى2010  الإنتاج  ل�صئون  الثقافة  ق�صور  هيئة 

الإعالمى  ملهرجان الإحتاد الأوروبى 2006 و رئي�س ق�صر ال�صينما 2003- 2006.

•له ع�صرات الكتب و الدرا�صات  فى جمال النقد ومنها:عامل جنيب حمفوظ ال�صينمائي - اآفاق ال�صينما-  	

ال�صينما،  اآفاق   -2012 ال�صينمائى  النقد  اأ�صرار  القاهرة2010،  �صاهني - مهرجان  اأجيال يو�صف   ،2001

الفيلم امل�صرى الواقع والآفاق - املجل�س الأعلى للثقافة.

•ع�صو جلان حتكيم فى العديد من املهرجانات املحلية و الدولية. 	

)امل�صمهند�س  و    • 	95  ) توفيق  فاتن  و)اإغتيال    94 اجلراج(   ( منها  اأفالم  عدة  الروائية  لل�صينما  كتب 

ح�صن( 2007 .

)بدون  فيلم  عن  تون�س  قليبية  مهرجان  جائزة  منها:  تقدير  و�صادات  اجلوائز  من  العديد  على  •ح�صل  	

تعليق( 1986 ، كماح�صل فيلم اجلراج من تاأليفه على 28 جائزة حملية ودولية .      
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