


2

املهرجان القومى التا�صع ع�صر لل�صينما امل�صرية 2015 

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

معماري/ حممد اأبو �صعدة

رئي�س املهرجان

د.�صمري �صيف

ت�صميم جرافيكى وغالف

تــامر البــدري



3

         الفهر�صت

مقدمة الكتاب............................................................ 

الف�صل الأول............................................................. 

الف�صل الثاين............................................................ 

الف�صل الثالث............................................................ 

الف�صل الرابع............................................................ 

5

13

33

69

83



4



5

مقدمة الكتاب

يحيا يحيي!!

 طارق ال�صناوي

اأراها تربط بني يحيي الفخراين وجمهوره يغلفها ال�صدق من يحيي والدفئ من جمهوره، لو  عالقة خا�صة جدا 

ح�صبتها بالورقة والقلم وقلت مثال اأنه على مدي يربو على ربع قرن يقدم جلمهوره م�صل�صال يف رم�صان واأن هذا امل�صل�صل 

يحظى باملركز الأول يف كثافة امل�صاهدة ف�صار هو اإفطارهم و�صحورهم اليومي، ت�صتطيع بعدها اأن تقول اأن هذا الرتاكم 

النوعي مل ي�صتطع اأي جنم اأخر حتقيقه، فهو �صاحب الدائرة اجلماهريية الأو�صع يف البيت امل�صري والعربي، وال�صفرة 

هي اأنه بب�صاطة يحرتم هذا اجلمهور.

تعودنا اأن نهتف للزعماء ،الكثري من هتافنا نفاق القليل �صادق، الفنان هو الوحيد الذي ل ميكن اأن ي�صرتى هتاف 

اجلماهري، فهم ي�صوتون ل�صمه من خالل قناوات ل يرقي اأبدا اإىل نزاهتها اأي ملحة �صك، وهكذا تهتف له القلوب قبل 

الآيادي » يحيا يحيي« !!

يف كل رم�صان �صار من اأحد عالماته مثل املدفع.. الإفطار.. ال�صحور.. الفانو�س.... اأ�صبح »الفخراين« منذ اأكرث 

من ربع قرن طق�صا ل غني عنه يف حياة امل�صريني والعرب . تنتظره العائلة امل�صرية والعربية من العام للعام وهو مل 

يخلف الوعد اأبدًا.. دائمًا ما يزداد ال�صوق وت�صتبد بنا اللهفة وياأتي اللقاء مفعمًا بالفن دافئًا باحلب حاماًل �صئ من 

املجهول، هناك دائما مغامرة ،يحر�س عليها الفخراين، نعم قد يتباين امل�صتوى بني م�صل�صل واآخر ولكن الثابت دائمًا هو 

قدرة »الفخراين« على ال�صتحواذ على م�صاهدي ال�صا�صة ال�صغرية!!

حاولت اأن اأتاأمل �صر هذا الفنان ال�صتثنائي يف حياتنا فوجدت اأن الإ�صرار على عبور الذرى التي ي�صل اإليها هو 

�صره اخلفي .. اإنه ين�صى النجاح مهما بلغت درجته.. يعتقد البع�س اأن الف�صل هو العدو الأكرب للفنان ولكن احلقيقة 

اأن النجاح يف اأحيان كثرية ي�صبح هو العدو الأ�صد �صراوة وفتكا، اإذا اأقتحم حياة الفنان فلن ميلك مواجهته، البع�س 

ويف  لعبه  الذي  الدور  يف  ويتغزل  الفنية  مراآته  اإىل  ينظر  الرنج�صية  اإىل  اأقرب  حالة  يف  جناحه  اأمام  يتوقف  قد 

النجاح الذي انتقل به اإىل قلوب النا�س حيث يتحول النجاح الطاغي اإىل لقطة من كامريا فوتوغرافية ُتطيل النظر 
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اإليها، لقطة ثابتة مت�صكها بيدك وتع�صرها يف ن�صوة.. اإن هذا هو النجاح القاتل، لأنه ي�صع نهاية للطموح، اأما »يحيى 

الفخراين« فال توجد لديه لقطات ثابتة ول كامريا فوتوغرافية.. اللقطات الفنية التي متر به ل تعرف الثبات.. 

اأن توقفه.. وهكذا يف كل  ت�صتطيع  �صينمائي ل  �صريط  وكاأنها  بال�صبط  الثانية  كادر يف   24 �صريعًا  لقطاته تتحرك 

م�صل�صل تليفزيوين ل ي�صكره النجاح بل يحرك بداخله على الفور غدة الإبداع حيث اأنه قادر على اأن يطوي ال�صفحة 

�صريعًا ليعي�س مع اللحظة احلا�صرة يف جتربة قادمة يتحدى بها جناحه ونف�صه ليدخل يف مغامرة جديدة!!

»�صليم البدري«، »ربيع احل�صيني«، »�صيد اأوبرا«، »جابر ماأمون ن�صار«، »رحيم املن�صاوي«، »عبا�س الأبي�س«، »حمادة 

عزو«، »�صيخ العرب همام« و« اخلواجة عبد القادر« و« البا�صل« وغريها وغريها كل هذه �صخ�صيات انتقلت من ال�صا�صة 

ال�صغرية لتعي�س معنا باعتبارها ب�صرًا من حلم ودم، ون�صعر بها وكاأننا �صبق واأن األتقيناها وعاي�صناها ثم مير زمن وهي 

مل تغادرنا رغم اأنها غادرت �صاحبها الذي ج�صدها، لأنه يعي�س حالة اأخرى بكل ال�صدق فال يتبقى من دمائه ول بقايا 

يف فكرة تخونه مع �صخ�صية �صابقة، لقد طوى هذه ال�صفحة التي كتبها باإح�صا�صه ودمائه ليكتب �صفحة جديدة.

عرف »يحيى الفخراين« اأن هذا اجلهاز ال�صحري »التليفزيون« ميتلك قوة جماهريية وحدث بينه وبني التليفزيون 

كيمياء فنية، ويف تاريخنا الفني �صتجد دائمًا اأن هناك عالقة بني الو�صيط والفنان ي�صحبان بعدها وكاأنهما وجهان 

لعملة واحدة.. اإنها عالقة غام�صة وحتتاج اإىل درا�صة علمية.. حيث ي�صبح الو�صيط مثل الرتبة واملناخ الذي تنمو 

فيه النباتات.. اأنه اأر�س وطق�س وعندما تزرع فيها موهبة فنان ما حتقق حم�صوًل اأكرث وفرة وغزارة وهكذا يتباين 

النجاح يف العامل كله بني الفنانني من و�صيط اإىل اآخر.. كل و�صيط فني ميلك �صر ما له مفتاح و�صفرة و »الفخراين« 

اأنه ل  التليفزيون هي  التي ميتلكها  العنا�صر  اأقوى  – م�صرتك.. رمبا كانت  – با�صوورد  التليفزيون  بينه وبني و�صيط 

يقع حتت طائلة قانون �صباك التذاكر.. فهو ياأتي للم�صاهد يف منزله بدون اأن يحتاج اإىل اإقناعه باأن يرتدي مالب�صه 

وينزل اإىل ال�صارع ويقطع ثمن التذكرة.. ولهذا ي�صمح التليفزيون للفنانني باملغامرة فال خوف م�صبق ول يوجد مربر 

لهذا اخلوف خا�صة ولو كنا نتحدث عن فنان يخل�س لفنه. 

�صحيح اأن املناف�صة �صر�صة خا�صة اأن ما يزيد عن 1000 قناة ناطقة باللغة العربية تتهافت على امل�صاهدين والكل 

�صاحب م�صلحة يف اأن يحقق اأكرب رواج جماهريي.. اإل اأن م�صاهد التليفزيون من املمكن اأن يوافق على املغامرة الفنية، 

خا�صة اإذا تعود من الفنان على اأنه بقدر ما متنحه الثقة فاإن الفنان على املقابل ل يخذله لي�صبح جديرًا بتلك الثقة. 
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يف كل رم�صان ن�صمع ونقراأ ونعرف اأن كل جنم اأو جنمة يبداأ يف البحث عن و�صيلة لكي ي�صع م�صل�صله يف ذروة امل�صاهدة 

دائمًا  الفخراين«  »يحيى  ولكن  النجمة  تلك  اأو  النجم  لهذا  �صفقات  بعقد  الإعالن  �صركات  وتت�صارع  وف�صائيا  ار�صيا 

جتده بعيدًا عن كل ذلك.. اأتذكر قبل 14 عاما مت اإبعاد م�صل�صله »اأوبرا عايدة« للكاتب الراحل »اأ�صامة غازي« واملخرج 

اأحد لكن اجلمهور ترك  املناف�صة ويف قناة ل يعرفها  النيل الدولية بعيدًا عن  اإىل قناة  اإق�صاوؤه  »اأحمد �صقر«.. مت 

امل�صل�صالت الأر�صية واأخذ يبحث عن »الفخراين« يف الف�صاء وبعد نهاية �صهر رم�صان وبناء على رغبات امل�صاهدين مت 

عر�س امل�صل�صل يف القناة الأوىل!!

كانت اإرادة النا�س اأكرب من ال�صفقات والو�صاطات ومن بعدها ل يجروؤ اأحد على اإق�صاء »يحيى الفخراين« بعيدًا عن 

قلوب م�صاهديه ودائمًا ما يبحث رميوت كنرتول قلوب اجلماهري عن »يحيى الفخراين« يف كل القنوات!!

مل ي�صت�صلم »الفخراين« لدور ناجح هذه حقيقة ،ولكن الأهم اأنه مل يخ�صع اإىل تنميط اأدائه اأو اإىل �صيطرة ال�صنعة 

،ل جتد تعبريًا ثابتًا يطوق اأدائه ولكن ال�صخ�صية هي التي تفر�س عليه اأ�صلوب التعامل معهاهي التي تلهمه �صوتها 

ولزمتها.. هناك مدر�صتان رئي�صيتان يف فن الأداء.. مدر�صة يلعب فيها العقل الواعي والقدرة على الإم�صاك بالتفا�صيل 

دور البطولة.. حيث اإن الفنان ي�صع اإمكانياته الإبداعية الواعية يف ر�صم املالمح املميزة لهذه ال�صخ�صية اأو تلك.

وهذه املدر�صة من عالماتها البارزة »فاتن حمامة«، »كمال ال�صناوي«، »عمر ال�صريف«، »نور ال�صريف«.. وعلى اجلانب 

الآخر لدينا مدر�صة يلعب فيها الالوعي دور البطولة حيث اإن عفوية الأداء هي القناة التي يعرب من خاللها اإىل قلوب 

النا�س ويف هذه املدر�صة تلمع اأ�صماء »�صعاد ح�صني«، »ر�صدي اأباظة«، »�صناء جميل«، »اأحمد زكي«، »يحيى الفخراين«.

ويف العادة فاإن هوؤلء الفنانني ر�صيدهم العددي اأقل اإل اأن اأعمالهم تتغلغل داخل النا�س وتعي�س عمرًا اأطول يف 

وجدانهم لأنها عا�صت من قبل يف وجدان مبدعيها.

ل يعني ذلك اأن اأ�صحاب هذه املدر�صة التلقائية يندجمون يف اأدوارهم اإىل درجة ن�صيان الواقع الفني الذي يقت�صي 

هذه  كل  اللقطة..  يف  امل�صارك  املمثل  واإيقاع  الإ�صاءة  وتوزيع  والزاوية  الكامريا  وموقع  احلركة  مراعاة  الفنان  من 

التف�صيالت املادية يدركونها بوعيهم لكنها تظل مبثابة خطوط لتحديد احلركة ودرجة الأداء لكنهم ل يخ�صعون لها 

يف منهجهم يف الأداء.. تبدو هذه القواعد املادية من فرط معاي�صتهم وكاأنها هي التي تخ�صع لهم؟!
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مع  توهجهم  بل  بجواره  الآخرين  جناح  مبفردة..  ال�صا�صة  لمتالك  ي�صعى  ل  الذي  الفنان  هذا  هو  »الفخراين« 

النا�س ل يزيده �صوى اإ�صرارًا على اأن يزيد بريقهم.. اإنه يدرك بثقافته اأن الفنان وحده ل ي�صنع عماًل متكاماًل واأن 

النجاح عدوى مثل الف�صل واإذا مل ي�صع لنجاح الآخرين بجواره ف�صوف تنت�صر عدوى الف�صل وتغتال العمل الفني كله 

وعلى راأ�صهم بطل العمل.. ل نن�صى مثال »ماما نونا« الفنانة القديرة »كرمية خمتار« يف » يرتبي يف عزو« املوؤكد اأنها كانت 

بطلة موازية ليحيى الفخراين واملعروف اأن النجم الكبري ل يقبل عادة بهذا التوازي ،وفنان مثل »الفخراين« ي�صبح 

هدفًا لكل املوؤلفني اأي اأن كل كاتب ي�صع اأمامه �صخ�صية »الفخراين« يحاول اأن يكتب له يعتقد اأنه �صوف يروق له ولكن 

احلقيقة كما �صاهدناها يف »يرتبى يف عزو« اأن »يو�صف معاطي« كتب �صخ�صية »ماما نونا« لت�صرق الكامريا وت�صتحوذ يف 

حلظات كثرية على كل الهتمام وهذا – كما هو وا�صح على ال�صا�صة – مل يغ�صب »الفخراين« وهكذا ح�صدت »كرمية 

خمتار« العديد من اجلوائز باعتبارها الأف�صل بل يف بع�س ال�صتفتاءات جاءت »كرمية« هي الأف�صل بني الن�صاء وكان 

هو دائمًا اأول املهنئني ملاما نونا!!

»الفخراين« ي�صالح الزمن ول يتحدى ب�صماته يرتكه ميار�س �صطوته وقانونه.. ولهذا على مدى يزيد على ع�صر 

�صنوات كان يحلم بتج�صيد حياة »امللك فاروق« وعا�س كل مفردات تلك املرحلة الزمنية.. كان »امللك فاروق« هو حلمه 

الأثري فهو دور تتعانق نب�صاته وكراته الدموية مع »الفخراين«.. عانى امل�صل�صل الذي كتبت له ال�صيناريو زوجته »د. 

ملي�س جابر« م�صكالت مادية ورقابية عديدة اأهمها اأن بع�س امل�صئولني حذروا اأ�صحاب ال�صلطة يف »ما�صبريو« وقتها من 

اأن النا�س تتعاطف م�صبقًا مع »الفخراين« ولهذا �صوف يتعاطفون مع امللك الذي يج�صده فنانهم املحبوب، وكاأنهم وقد 

تخوفوا من اأن ت�صهد م�صر مظاهرات متالأ �صوارع القاهرة واملحافظات تطالب بعودة امللكية وتن�صيب امللك اأحمد فوؤاد 

ابن امللك فاروق عر�س البالد.

وظل امل�صل�صل مقيدًا بهذا اخلوف ال�صيا�صي حتى انت�صر �صوت العقل واملنطق الذي يوؤكد على اأن »امللك فاروق« مل 

يكن �صرًا خال�صًا ويف مرحلة الثالثينيات من القرن املا�صي الن�صف الثاين حتديدًا كان يعرب عن اأمل لل�صحوة امل�صرية 

وهذا ل ينفي اأن له اأي�صًا �صلبياته وجتاوزاته الكبرية ومتت املوافقة على امل�صل�صل لكن »يحيى الفخراين« كان �صادقًا مع 

نف�صه ومع جمهوره فلقد جتاوز مرحلة ال�صباب التي ينبغي له اأن يج�صدها على ال�صا�صة ولن يقتنع به امل�صاهدون وهو 
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يقف اأمامهم �صابًا يافعًا مل يتجاوز الع�صرين يف بداية توليه حكم البالد.. لقد تاأخر قرار الإفراج عن »امللك فاروق« 

اأن يدخل يف معركة يخ�صر جولتها الأوىل  لكن الزمن مل يتوقف ولأن »الفخراين« ين�صت ل�صوت الزمن فهو مل ي�صاأ 

وهو الإيحاء بالتوافق الزمني على امل�صتوى ال�صكلي.. لأن جمرد اأن ي�صعد ت�صاوؤل اإىل امل�صاهدين يرددون فيه كلمة – 

معقولة – »الفخراين« عنده 16 عامًا عندما اأ�صبح »فاروق« ملك البالد.. جمرد حدوث ذلك يعني بداية للهزمية مهما 

بلغت مقدرة املمثل العبقري ولهذا ترك حلمه »فاروق« ليعي�س اأحالمًا اأخرى ولعب يف نف�س التوقيت دور »حمادة عزو« 

والذي بلغ ال�صتني من عمره مع اليوم الأول يف عر�س حلقات »يرتبى يف عزو« وهو باملنا�صبة نف�س العمر الزمني ليحيى 

الفخراين وقتها . وجتدد المل مرة اخرى مع م�صل�صل » حممد على« واأطلق الفخراين حليته قبل ب�صعة �صنوات لأداء 

الدور الذي كتبته اأي�صا ملي�س جابر ولكن معوقات انتاجية  حالت دون حتقيق امل�صل�صل وحتى الآن الذي متت �صياغته 

يف البداية كم�صل�صل، �صئ ما غام�س يقف حائال بني يحيي الفخراين والأ�صرة العلوية .  

تبقى عالقة »الفخراين« بال�صينما« يف حاجة اإىل ر�صد.. نعم هو لي�س جنمًا لل�صباك باملعني التقليدي للكلمة، مل 

يفعلها يف �صبابه ولن ي�صتطيع بالطبع اأن يحققها الآن لكنه قدم اأدوارًا ل تن�صى وعدد من اأفالمه رغم ر�صيده ال�صئيل 

اأ�صبحت عالمات �صينمائية مثل »خرج ومل يعد«، »عودة مواطن«، »للحب ق�صة اأخرية«، يف كل ال�صتفتاءات امل�صرية 

والعربية لأف�صل الأفالم ل تخلو القائمة منها !!

يف »خرج ومل يعد« ح�صل يف عام 1984 على جائزة اأف�صل ممثل يف مهرجان »قرطاج« ال�صينمائي الدويل بتون�س.. 

�صوقي«  »فريد  بطولته  يف  ي�صرتك  يعد«  مل  و  »خرج  لأن  احلرج  وازداد  التحكيم  جلنة  يف  ع�صوًا  ال�صريف«  »نور  كان 

كما اأنه كان ي�صارك »عادل اإمام« يف املناف�صة على اجلائزة بفيلم »حتى ل يطري الدخان«.. ومن يعرف كوالي�س جلان 

اأنه عندما ي�صارك يف اللجنة ممثل بحجم »نور« فاإن �صوته يف العادة هو الذي يرجح ا�صم الفائز يف  التحكيم يدرك 

جائزة التمثيل، وهكذا من املمكن اأن تدرك اأن »نور« انحاز اإىل »الفخراين« فنيا، وبالطبع مل ي�صلم الأمر بعد ذلك من 

غ�صب م�صرتك »فريد �صوقي« الذي قدم واحدًا من اأف�صل اأدواره ال�صينمائية ي » خرج ومل يعد« اأغ�صبه اأن اجلائزة 

لي�صت له.. كما اأن »عادل اإمام« غ�صب من »نور« الذي منح �صوته للفخراين.. اإل اأن احلقيقة هي اأن »الفخراين« بهذا 

الدور و�صل اإىل ذروة اإبداعية مل يجاملوه ومل يتجنوا على اأحد.. وت�صتطيع اأن ترى اأي�صًا »الفخراين« يف حالة األق 
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»مربوك  الروائية  اأفالمها  اأول  يف  ن�صاأت«  »�صاندرا  مع  اأي�صًا  وتراه  اأخرية«  ق�صة  »للحب  يف  امليهي«  »راأفت  مع  اإبداعي 

وبلبل« واأخر اإطاللة �صينمائية له حتى الآن وامتنى حقيقة األ ُت�صبح الأخرية، حيث اأن »يحيى الفخراين« ل يوؤدي يف 

الفيلم الأخري دور عبيط القرية كما تعودت الدراما اأن تقدم مثل هذه ال�صخ�صيات لكنه يعاين من اإعاقة عقلية اأوقفت 

منوه العقلي عند مرحلة الطفولة، فكان الرهان على الرباءة هو منهجه يف الإم�صاك مبفتاح الأداء!!

عندما ي�صاألون »يحيى الفخراين« اأو اإن �صئت الدقة يعايرونه باأنه ل يحقق اإيرادات يف ال�صينما كان يقول قدمت 

فيلم جتاري ا�صمه »الأوبا�س« حقق اأعلى اإيرادات يف ال�صينما عام 86 ولكني اأ�صعر اأن الفيلم الذي �صيعي�س طوياًل هو 

»عودة مواطن« الذي قدمته يف نف�س العام من اإخراج »حممد خان« برغم ت�صاوؤل اإيراداته لكنه من خالل الف�صائيات 

يحقق اأكرب ق�صط من النجاح كلما اأعيد عر�صه. 

�صاألت »الفخراين« يومًا وقلت له هل حتلم باأن تقدم اأفالمًا حتقق من خاللها نف�س جنومية »عادل اإمام«؟!

قال يل اأحلم بالطبع بالنجومية ولكن على طريقتي يومها اأغ�صبت هذه الإجابة »عادل اإمام« لأنه يرى – اأق�صد 

عادل - اأن النجومية والنجاح اجلماهريي ل يخ�صع ملقايي�س م�صبقة ي�صعها الفنان.. اجلمهور هو الذي ي�صع القواعد 

لن  واأي�صًا  له  تتحقق  مل  ال�صينما  يف  النجومية  باأن  قناعة  لديه  »يحيى«  الفنان..  جنومية  خاللها  من  ي�صنع  التي 

تتحقق يف القادم من ال�صنوات اإل اأن هذا ل يعني اأن تزداد اخل�صومة بينهما كل هذه ال�صنوات اآخر اأفالمه »مربوك 

وبلبل« عر�س قبل ثمانية ع�صر عاما.. رغم اأن ال�صينمائيني كانوا ول يزالوا بني احلني والآخر يحلمون بفيلم ي�صارك 

لأ�صباب  ال�صنوات  تلك  الهامة طوال  الأدوار  بع�س  رف�س  »الفخراين«  اأن  الكثريون  يعلم  ل  »الفخراين« يف بطولته.. 

خمتلفة مثاًل ر�صحه »يو�صف �صاهني« لبطولة »امل�صري« يف دور »ابن ر�صد« الذي اأداه بعد ذلك »نور ال�صريف« لكنه طلب اأن 

ين�س يف التعاقد على اأن يكتب ا�صمه �صابقًا اجلميع يف الترتات وا�صطدم مع »يو�صف �صاهني« الذي يعترب اأن هذه منطقة 

الدور.. ور�صحته  يتم التفاق على  فلم  الأفي�س  اأو  لترتات  ا  �صيء يف كتابة  اأن ي�صرتط  فنان  حمظورة ل يجوز لأي 

وغريها  امل�صروع  يكتمل  الأجر مل  ب�صبب خالف حول  ولكن  الأوقات«  »اأحلى  فيلم  للم�صاركة يف بطولة  »هالة خليل« 

ال�صينمائيني ومن كل الجيال وات�صور ان  من الأدوار.. ورغم ذلك ل يزال الفخراين ي�صغل م�صاحة هامة يف خيال 

النتظار لن ي�صتمر لالبد رمبا ن�صهد �صلحا بينهما قبل نهاية هذا العام خا�صة واأن لدينا جيل جديد من املخرجني لديه 

طموح وروؤية خا�صة اأظن اأن الفخراين قادرا على حتقيقها !!



11

مل ي�صبح »الفخراين« جنمًا جماهرييًا يف ال�صينما مثلما مل ي�صبح »حممود مر�صي« جنمًا جماهرييًا يف ال�صينما ولكن 

ل يعني ذلك اأن تدير ال�صينما ظهرها له واأن يدير هو اأي�صًا ظهره لل�صينما.. اإنها بال �صك خ�صارة مزدوجة لل�صينما و 

»الفخراين« ولكن تلك العالقة على عك�س امل�صرح الذي مل يغادر خ�صبته »يحيى الفخراين« اإل ليعود اإليه.. وكان له 

لقاء قبل ع�صر �صنوات يف »امللك لري« رائعة »�صك�صبري« التي اأخرجها »اأحمد عبد احلليم«.. ومنح »الفخراين« للملك 

اأنار امل�صرح القومي جمددا بعد  اأن ت�صاهد امل�صرحية، وهذه الأيام  اأتيح لك  لري وم�صات خا�صة ت�صعر باإ�صعاعها كلما 

اإعادة افتتاحه مع الفخراين يف » ليلة من األف ليلة » تاأليف بريم التون�صي ومو�صيقي اأحمد �صدقي ومن اأخراج حم�صن 

حلمي والغريب اأن م�صرح الدولة ي�صهد حاليا اأرقاما غري م�صبوقة يف �صباك التذاكر، قفزت الأرقام من فوق �صور امل�صرح 

القومي لرنى م�صارح الدولة تعاود الإنتعا�س!! 

قراءة  مبثابة  يعترب  الذي  »ده�صة«  م�صل�صل  يف   2014 رم�صان  يف  »الفخراين«  مع  املرتقب  احلميم  اللقاء  وجاء   

�صعيدية للملك لري ل« وليم �صك�صبري » الذي �صار يف تلك الن�صخة اجلنوبية » البا�صل« ،من اخراج �صادي الفخراين ثاين 

الفخراين عبد  الذي �صار ي�صغل م�صاحة على خريطة  للكاتب  القادر«،  » اخلواجة عبد  �صادي بعد  م�صل�صل يخرجه 

الرحيم كمال، والذي بداأ اللقاء يف » �صيخ العرب همام » ثم جاءت الذروة يف »اخلواجة عبد القادر«!!

وهكذا جند اأن الفخراين يعيد القراءة للعمل الفني يف »لري«، و اأي�صا يف »ليلة من األف ليلة » بعد 21 عاما، فهو ي�صعر 

باأن الزمن من املوؤكد �صي�صيف �صئ ما ليمنحه قراءة اأكرث عمقا لل�صخ�صية، هوؤلء الفنانون ال�صتثنائيني مثل الفخراين 

يلعب الزمن ل�صاحلهم دائما …. يقرتبون من وجداننا اأكرث اأكرث ويعلو هتافنا لهم اأكرث واأكرث »يحيا الفخراين«!!
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الف�صل الأول

 

الفخراين .. قلت �صراحة ملبارك ما حقيقة �صيناريو التوريث!!
حوار: طارق ال�صناوي
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ميالأ يحيي الفخراين دائما الدنيا ح�صورًا ودفئًا يف اأي مكان تلتقيه ت�صعر باأن الدنيا ل تزال بخري طاملا كان بيننا 

الفخراين فهي بالتاأكيد فيها حاجة حلوة، باملنا�صبة ل نلتقي اأنا والفخراين كثريًا، ولكنه قريب اإىل م�صاعري و بيننا 

دائما م�صاحة فكرية م�صرتكة فيها من التفاق الكثري ولكنها ل تخلو بطبيعة احلال من قدر حمرتم ول باأ�س به من 

الختالف، هذه املرة وعلى غري العادة، نلتقي من اأجل حوارا �صحفيا ل اأ�صتطيع اأن اأ�صع خطة حمكمة للحديث ولكن 

اأترك للحظة اأن توجه دفة الأفكار والكلمات، فهو يريد اأن يقول �صيء ما وعلى اأن اأكون م�صتعدا للتقاطه، رغم اأنه 

رمبا يتعار�س مع ما جئت من اأجله.

 كان لقاءنا يف كوالي�س امل�صرح القومي اأثناء عر�س م�صرحية » ليلة من األف ليلة« وكان من البديهي اأن ُت�صبح تلك 

هى نقطة النطالق ،ولكن الفخراين اأراد اأن يتحدث عن »امللك لري« التي قدمها على نف�س امل�صرح قبل نحو ع�صر �صنوات  

وطلبات امللوك ل ترد.

ال�صتثنائية  الرواية  �صاحب  الكبري  الراحل  ال�صوداين  الأديب  بالطبع  »يق�صد  �صالح  الطيب  الفخراين  يل  قال 

مو�صم الهجرة لل�صمال »، كان له �صفحة اأخريه كان يكتب فيها » يق�صد الفخراين املجلة ال�صعودية جملة »املجلة«، كتب 

كلمة قال اأن اأنا تفوقت على العرو�س الأخري العاملية التي �صاهدها مل�صرحية امللك لري«، لأنه اأح�س اأن املمثل امل�صري 

ج�صد الدور ولب�س جلباب ال�صخ�صية اأف�صل، وي�صيف الفخراين تف�صريى للحكاية ان �صك�صبري حلظة اأن كتب هذا كان 

فيه » الإميو�صن«، اجلزء العاطفي عايل، والذي نقله باأبهى �صوره هو »يحيي الفخراين« ولهذا اأقول ان ذلك هو اأف�صل 

تعبري راأيته .راآها 6 مرات فى العامل وحفظها ولهذا �صار يدرك التفا�صيل احلركية واملو�صيقية .

عندما ُتقدم الن�س مره اأخري ي�صبح هناك فرق �صنوات هل هذا له عالقة بك انت، بن�صج داخلي اأم باإعادة قراءه؟

-لأ بالن�صبه للكُتاب اللي زي �صيك�صبري، انت كل يوم بتكت�صف فى اجلمله حاجات، تكت�صف اأن هذه اجلمله كان من 

املمكن يق�صد بها كذا، يعني ت�صوف حاجات كثرية، ويف م�صل�صل » ده�صة » اللى هو معاجلة ل�صك�صبري »امللك لري« �ُصفت 

حاجه اأبعد من اللي اأنا كنت �صايفها قبل كده، ماهو 8 اأو 9 �صنيني تقريبا بر�صه باأزداد ن�صجا وجتارب حياتية.

» ليلة من األف ليلة« قدمتها من 21 �صنه �صفناها فى م�صرح »اجلمهورية« اأظن �صنة 94 ؟

-لأن ده كان افتتاح م�صرح اجلمهورية ليوم واحد وكان �صيح�صرها ح�صني مبارك فاأنا رف�صت فكرة اليوم الواحد، 

اأعمل املجهود وامل�صاريف دي عل�صان ليله، حرام يعني، فكان نا�صر الأن�صاري مدير الأوبرا وقتها، قايل ع�صان خاطرك 
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اأنت واإحنا متم�صكني بيك يبقى اأ�صبوع فى الأوبرا طبعا هما قعدوا على م�ص�س، عندهم بروجرامات فقعدوا 27 يوم 

بالعافيه واأنا رف�صت اإن اأنا اأ�صورها. 

يعني مل ت�صور اأيامها ولي�صت موجودة كوثيقة ؟

- اأنا قلت دول نا�س عايزين يعملوا حاجة حلواين كده وده مينفع�س قلت لهم نبقى ن�صورها بعدين على رواقه، وبعد 

كده طلبت من الأوبرا حتبوا ت�صوروها، قولت حرام حاجه تراثية كده ماتت�صور�س وجدتهم م�صغوليني، وده كان من 

�صنني وبعدها بال�صدفة كانوا عازمني وكان عمر خريت عامل حفلة، واأ�صر ان اأنا اأح�صر ولقيته عزف ترت »اخلواجه 

عبد القادر« قلت لينا�س ن�صور« ليلة من األف ليلة«، قالت يل ياريت ب�س ياريت بتاعتنا، اللي هيا بتخل�س القاعده ول 

تعني �صئ عملي، اإللي حرك املو�صوع وكان بيزن ويلح ب�صكل كبري جدا هو » فتوح احمد« رئي�س قطاع امل�صرح، واأقرتح 

لـ »لري«، وبعدين »البا�صل  » البا�صل » يف » ده�صة »اللى هي معاجلة م�صرية  اأنا باأعمل دلوقت  »لري«، قلت له لأ لري لأ 

اأقاموا  القومي هنا،  امل�صرح  افتتاح  نف�صيا كمان م�س قادر، ح�صرت يوم  وانا  الت�صبع  اإحنا كده و�صلنا ملرحلة  »خال�س 

تكرمي للي عملوا على خ�صبة امل�صرح ،وانا كنت منهم حلظات �صعيدة جدا عندما دخلت امل�صرح، �صعرت بن�صوة يا خرب 

ابي�س اأخريا امل�صرح القومي رجع، ودي احلاجه الوحيده فى حياتي اللي طلبتها من الرئي�س ال�صابق مبارك ان يعيد 

امل�صرح القومي يوم املقابله، فاكر كنا فى �صهر 9 او 10_ 2010 قبل خم�س او �صتة �صهور من الثورة .

كان فاروق ح�صني موجود وح�صني فهمي وعزت العاليلي ومنه �صلبي ومني ذكي ونيللي كرمي وي�صرا واأ�صرف زكي، 

امل�صرح  امل�صرح، م�صر متنفع�س من غري  انا مبقت�س فاهم، كان واخد من كل الأجيال، قلت له بقى على  اأيوه بال�صبط 

القومي، فقال لفاروق ح�صني ايامها وفعال بداأ يعمل اإجراءات لعودة امل�صرح.

كانت اأول مره تقابل مبارك بالرغم من كل هذه ال�صنني ؟

-اأه اأول مره، عزمني كتري جدا ب�س اأنا قابلته فى الوقت اللي اأح�س اين مااأتاإذي�س ملا اأبقى جنبه، يعني هو خال�س 

الراجل كرب بقى اأب اأكرث منه رئي�س يعني مل ي�صبح يف ال�صلطة مبعناها ال�صيا�صي.
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اأنا قراأت اإنك �صاألته عن التوريث رغم اأن التحذيرات للفنانني هي اإوعى جتيب �صرية م�صاكل يعني انتوا فنانني بقى 

اإب�صطوه ؟

-احلقيقة لقيته راجل لطيف، قايل انت م�س جاي باجللبية ليه، كان يق�صد جلباب »�صيخ العرب همام«، انا ذهبت 

،الرئي�س قال لهم هاتوا كر�صي  اأخر احلا�صرين  انا م�س هاألب�س كرافته، و�صلت  بالبدله ب�س بدون كرافته، قولتلهم 

ما بحب�س  اأنا  له  الدعوة وقلت  اأ�صرف ذكي  ووجه يل  واللي كلمني  بب�صاطه،  بيتكلم  لقيته  الفخراين،  للفنان يحيي 

اأح�صر مقابالت من هذا النوع لأنهم بيطلعوا عني النا�س  وي�صيعوا الوقت، قايل هاتيجي انت يف امليعاد كذا وتروح يف 

امليعاد كذا ،املهم انا كنت رايح وفى ذهني ان انا هاأ�صوف الرجل ده عنده 80 �صنه نف�صي اأ�صوفه ودلوقتي م�س هايقولوا 

ان جنب ال�صلطه، يعني لأن اأنا راأيي اإن الفنان يجب اأن يبتعد عن ال�صلطة، اأنا كنت باأحب ال�صادات جدا الراجل ده 

كنت �صايف ان هو تاين واحد بعد حممد على، ورغم ذلك دعاين ال�صادات كتري جدا زي فرح ابنه، كلموين قالويل حتب 

الري�س يكلمك، قلت لهم لأ عيب، وع�صان مااروح�س لأن انا عندي قناعه ان الفنان بتاع النا�س لزم يبقى فيه م�صافه 

بينه وبني ال�صلطة، وال�صلطة الأبوية مكروهه فما بالك انه هو ي�صوف ان انا بعيد عنه وم�س حبا وكرها فى ال�صلطة 

وال�صيا�صه .احرتافيا ل يجب اأن يكون الفنان قريب من ال�صلطة.

�صاألته عن التوريث وكان رد فعل الفنانني اإيه؟

-م�س ب�س الفنانني كمان الوزراء

قالوا  ل ي�صح ؟

-لأ انا اول �صوؤال مبا ان اننا بنتكلم عن الرئي�س �صاألته قلت له اإيه مو�صوع جمال مبارك ده ياري�س، اأنا حتي قلتها 

بعد كده لأين فعال ح�صيت بعينه �صادقة جدا قايل واهلل العظيم اإبني بي�صاعدين .

لكن كل املظاهر كانت وا�صحة جدا والتغريات حتي فى ال�صحافة عندنا كانت من اأجل التمهيد لالإبن ،هل كان هناك 

�صوتني  داخل الق�صر واحد مع التوريث وواحد �صده ؟

-بال�صبط اكيد كان كده، انا معرف�س اأف�صر لأين م�س فى املطبخ.
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ب�س احنا كنا �صايفني �صعب قوي اأن حد يقول اأنه مل يكن هناك خمطط للتوريث واحنا ن�صدق؟

-اأقولك ليه انا ح�صيت الراجل ده �صادق جدا ،انا �صاألته �صوؤال اأكرث احراجا كمان وماجاوب�س عليا لدرجة ان اأن�س 

الفقي وزير الإعالم يف زمن مبارك، مالقط�س ان هو م�س عايز يرد.

اآه فكرته يف البداية انه ما�صمع�س وانت بحكم خربتك فهمت؟

- قال امل�صيحيني خط اأحمر حمد�س يتكلم، انه حامي الوحده الوطنية فعجبني جدا وا�صتفزيته ب�صوؤال بايخ، هو 

اإذا كانت احلكومة هي اللي بتعمل التمييز ده، قايل انت ليه بتقول كده »اإتخ�س » قولتله ع�صان حكاية البطاقة، لغاية 

دلوقتي م�صلم وم�صيحي، ومل يرد، فــ عزت العاليلي �صاأله �صوؤال تاين كان عايز يغري املود .

كنت موؤيدًا لثورة 25 يناير فى عز ما كانت الثورة غري موؤكدة اأنها �صتنجح يعني ممكن يقب�صوا عليك لو الثورة ف�صلت؟

-اأنا وجهت نداء ملبارك قلت له ياري�س دي ثورة حقيقية زي ثورة 19، قلت له اأنا نف�صي اأزورك واأنت رئي�س �صابق 

دوول ولدك.

اأه دي معناها ان لو ف�صلت الثورة و م�صك مبارك احلكم جمددا، فاأنت فى حلظه فارقه جدا حددت موقفك ؟

-ملي�س جابر زوجتي هي اأكرت حد دلوقتي �صد، كان اإح�صا�صها كده فى الأول، الكام يوم الأولييني كان مافي�س حد 

فى م�صر اإل وهو موؤيدا للثورة ماعدا بالطبع اأ�صحاب امل�صالح، �صوف النظام كان �صعف و�صاخ وكرب، فكان هيقع هيقع 

واهلل حمد�س كان عارف اخلري فني، ميكن الوقوع بال�صكل ده جاء بفايده اأكرب، هو ك�صف النقاب عن الإخوان لكن لو كان 

جاء بال�صكل العادي، كانوا ف�صلوا الإخوان حتته ينتظرون الفر�صة، عل�صان يبقى فيه قرار �صعبي برف�س الخوان زي 

ماحدث يف 30 يونيو، هو قرار م�س اأمني ول �صيادي ولكن جماهريي .

عدت مرة اأخري ل�صاطئ الفن اإىل م�صرحية » ليلة من األف ليلة« و�صاألته عندما تعود مره اأخرى لدور عملته من 21 �صنه 

ايه اللي ح�صل جواك، انت كنت عامله وانت عندك 50 �صنه اليوم اأنت يف الــ 70 – الفرق ايه ؟

- فرق اخلربة واحلياة، احلقيقة يعني انت عارف بعد ما ت�صفى الدنيا بتح�س ان املتعه الفنية هى اقوي الأ�صياء، 

كان فيها الكلمة اللي حمتاجها النا�س دلوقتي، يبقى ياريت، احلقيقه انا كلمني تاين فتوح احمد قلت له  اأنا هاأعمل 

م�صرح ب�س هاأقراأ �صوية روايات واأقولك، بعتلي »طرطوف« ملوليري، وقلت انا هاأعمل العامية بتاع طرطوف اللي هو



18

ال�صيخ »متلوف« وبعدين احلقيقه قلت ايه اللي مطلوب دلوقتي اأول انا عايز �صخ�صيا ا�صتمتع عايز انب�صط وعايز النا�س 

تيجي امل�صرح هو ده الهدف الرئي�صي ورقم واحد م�س الكلمه قد ما هو املتعة، جاءت فى ذهني«ليله من الف ليله » ب�س 

انا داميا حا�ص�س ان دي بتاعت الأوبرا، هايجيبوها اإزاي فقلت لفتوح اأنا م�س هاأقدر اأعمل حاجه غري »ليله من األف 

ليله » انا �صايف ا�صح حاجه لهذا التوقيت و�صايف اين هاأبقى مب�صوط وانا باأ�صتغل، و دي اللي ح تنور امل�صرح القومي، 

قولت له »ليله من الف ليله » قايل خال�س، ولكن كانت هناك معوقات كلمت الوزير مرتني قلت له خال�س انا حا�ص�س ان 

املوظفيني اأ�صحاب الأيادي املرتع�صه دي خايفيني، امل�صرح م�س هيتفتح كان اأيام عبد الواحد النبوي، يعني انا مكنت�س 

اعرفه خال�س لكن قلت له  انا خال�س هاأقعد فى البيت ملا حتلو م�صاكلكم، انا كان طبعا كل هدفى ان انا هاأعر�س كنت 

اأريد العر�س يف رم�صان.

رغم ان التليفزيون فى الأ�صبوع الأول بياخدك كم�صاهد بحلوه ومره؟

اأ�صيب بوعكه �صحيه جامده  7 : 10 رم�صان لزم نبقى فاحتني لكن املخرج  -لأ بعد الأ�صبوع الأول يعني من يوم 

»حم�صن حلمي« ب�س احلمد هلل تعافى.

اىل  ي�صل  معنى،  مالو�س  اإبتعادك  الوقت  نف�س  فى  و  وعميقة،  كثريه  العالمات  لكن  عددا  قليل  ال�صينمائي  ر�صيدك 

ع�صرين �صنه ؟

كلها  – تليفزيون دي  – م�صرح  –اإذاعة  �صينما  »امليديا«  انا ممثل كل  ان  اإح�صا�صي  اأنا داميا  اأخذين،  -التليفزيون 

ميديا لتو�صيل العملية الفنية، لكن لي�صت هى الأ�صا�س بالن�صبة يل، الأ�صا�س اأنا اأقدم اإيه، طبعا ال�صينما فى عز ماكنت 

داخلها ومطلوب، انا فاكر ا�صتاذ على اأبو �صادي، كتب مقال فيما معناه ان انا جمنون، فى عز ماكنت بطل �صينما متحقق، 

رحت �صايبه ومبطل �صينما وعامل تليفزيون لأن ال�صينما بداأت تقدم هل�س واللي بيجيلي فني على ما األقى ن�س كوي�س، 

انا امتنعت عن ده، بعد جتربه  اإذا جاز التعبري، طبعا  اأفالم املقاولت،  وبيجيلي كتري جدا من الأفالم اللي بي�صموها 

ح�صيت فيها انه انا ماينفع�س اأ�صتغل �صينما من هذا النوع.
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حكى يل يو�صف �صاهني اإنه كان عايزك فى دور بن ر�صد يف فيلم » امل�صري«، الدور الذي قام به نور ال�صريف، هو قايل 

كنت عايز يحيي وكنت حابب ده اأنت ا�صرتطت اأن اأ�صمك يكتب بطريقة حمددة وهو مال يقبله يو�صف �صاهني ؟

-ح�صل حاجه غريبه اأنا اأول مره اأتعامل معاه ب�س انا م�س عارف لو قلت الكالم ده ينفع للن�صر اأم ل، انت اح�صبها كده.

قلت هاأ�صوف اذا كان ده يوؤذي يو�صف اأم ل و نو�صل املعني من غري ما جنرحه؟

-اللي ح�صل اأنه قايل انا معجب جدا وكالم كتري واأ�صر اإين اأقراأ ال�صيناريو، اأنا قلت له قبل ما نتفق اأقراأ ال�صيناريو، 

انا كنت م�صافر اإ�صكندريه �صنة 1997، مكن�س فيه موبايل، كان فيه تليفون العربية واأنا م�صافر ا�صتمر يزن عليا لدرجة 

عاجبني،لكن  الدور  وح�صيت  فقراأت  م�صتعجل  كان  لأنه  �صايق،  وانا  العربية  فى  ال�صيناريو  يل  تقراأ  ملي�س  خليت  اين 

احلوار وح�س قوي، وانا من حظه كنت قارئ كتاب من �صنه اأو اأثنني عن بن ر�صد، فــ م�س ده بن ر�صد، قلت له خال�س، انا 

راجع م�صر بكره نتكلم، قال يل قريت ال�صيناريو قلت له اأه ب�س فيه حاجات لزم نتفق عليها، قايل طيب، اأنا ح�صيت 

ال�صيناريو م�س عبقري، ب�س الفيلم فى النهايه للمخرج، انا لن اأحتمل م�صئوليته، اللي متحمل م�صئوليته يو�صف �صاهني، 

واللي هي�صيل الليله يو�صف �صاهني، م�س البطل، لكن احلوار انا ح�صيت ان لميكن اأقول الكالم ده، فلما رجعت ملي�س قالت 

يل لزم تلحق زمن و خريطة يو�صف �صاهني مينفع�س مت�صتغل�س معاه، ملا رجعت قلت له انا م�س هاأتكلم فى الفيلم، ده 

بتاعك انت، لكن احلوار ده لزم يتغري انا م�س عارف ح تتقبل ده ول لأ، قايل اأتقبل، قلت له طيب مني يكتبه، قايل 

خال�س نتفق مني، قولت له مني اللي كاتب ده، قايل ل م�س مهم وات�صح يل انه هو وخالد يو�صف، كتبا ال�صيناريو وده 

عرفته بعد كده، فالإتفاق الأول على ان احلوار ل زم يتغري، ياأتي واحد »دايالوج�صت« �صح يكتبه ونتفق على مني، قايل 

اوكيه موافق، خالد يو�صف بقى قايل عمرها ما ح�صلت انه يوافق على حاجه زي كده .

قايل تاخد كام كده على طول، قلت له م�س هاتكلم فى الفلو�س، اللي انت عايز حتطه حطه، قايل طيب اجيلك ول 

جتيلي،قال يل هتنزل بكره البلد، اأنا عارف ان املكتب فى �صارع »�صامبليون« .

»املهاجر«، فراأيت ترتيب  اأفي�س فيلم  اأتاأخر ع�صر دقائق، �صفت  املكتب وهو كان  �صوف بقى ترتيب احلظ ،دخلت 

املمثلني كالآتي، خالد النبوي فوق وحميده وي�صرا حتت،قلت له احنا اأول مره نتعاقد فاأنا لزم اأعرف اإ�صمي هايتكتب 

ازاي، قايل انت البطل، قولتله طيب ح يتكتب فى العقد، قايل طيب خال�س ب�س مافي�س حد دلوقتي اأغريه، كنت خال�س 
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هام�صي العقد فقلت له لأ لزم يتكتب، قايل خال�س بكره تيجي من�صي، لقيته تاين يوم قايل يال يا يحيي انت فني، 

قلت له انا جاي على طول فلقيت العقد موجود وفيه الباند يكتب اإ�صمي الأول ،فقايل ب�س احنا بقى عايزيني نتكلم 

فى الأجر

مع انك قلت له انا هاأم�صي وخال�س؟

-وحط الأجر اأقل من اللى اأتفقنا عليه اأول مرة، دي خلتني اأح�س ان التعامل معاه م�س م�صمون، ب�صراحة خوفني 

من التجربه،كان عايز يقلل الأجر مقابل البند ده قلت خال�س م�س عايز اعمل الفيلم.

فقلت له اأنا هاأ�صوف الظروف لأين كنت باأعمل »مربوك وبلبل« ل�صاندرا ن�صاأت، قلت له هاأ�صوف لأن ده انتاجي ولزم 

اأرتب، هو ح�س على طول بقراري واإين م�س ح اأكمل.

بعد كده خالد وهو كلموين قولت لهم لأ لأين ح�صيت اين خال�س مافي�س الثقه، وانا لزم اأبقى مرتاح وانا باأ�صتغل.

قلت للفخراين هناك موؤلفني انت امللهم لهم وهذا نادرا ما يحدث، يعني ممكن احمد رامي تلهمه ام كلثوم، عبدالوهاب 

حممد تلهمه لطيفه، اإمنا ان الكتاب عا�صم توفيق وا�صامه غازي وا�صامه اأنورعكا�صه وعبد الرحيم كمال ي�صبح الفخراين 

هو امللهم فهذه تعد حاله ا�صتثنائية؟

-ا�صامه غازي اهلل يرحمه، يعني ملا اعتذرت يف البداية عن »اأوبرا عايدة« نتيجة تغيري فى العقد اللي كان موجود 

اأيامها  حبوا يخف�صوا الأجر قلت م�س هاأعمله لأين كنت م�صيت عقد و اتفقنا على مبلغ مع �صوت القاهرة، وبعدين 

قالوا لزم يقللوا اأجور النجوم، مبارك اأ�صدر قرار خا�س بتخفي�س اأجور الإعالميني ومنهم جنوم الفن،فقال مني اأهم 

ا�صم وده لو اتكتب مان�صيت ان اأجره نزل هايبقى خال�س كل الأجور ح تنزل، فكان ينبغي اأن يبداأوا بي.

 يعني انا اأجري عمره مل يكن يكفيني ال�صنه، لأين باأعمل عمل واحد فى ال�صنه، فاأزعجتني احلكايه دي، اىل ان 

جاء اأ�صامة غازي و املخرج اأحمد �صقر بكى اأ�صامة عندي فى البيت وقاىل ده احلاجه الوحيده اللي انا كتبتها، فكلمت 

رئي�س �صوت القاهرة كان مدحت ذكي اأيامها، قايل نق�صم البلد ن�صفني قلت له خال�س ب�س انا ليا �صروط ،يعني �صوت 

القاهرة كانت �صمعتها �صيئه فى الإنتاج، كتبت لهم يف العقد ان انا فى اي وقت اوقف العمل لو لقيت اأي خلل انتاجي، 

اأ�صبح منوذجا لكل  اأنا  اأن  اأف�صل، ومع ذلك خ�ص�صوا مكافئه يل تعادل باقي فلو�صي، ب�س هما كانوا عايزين  وده كان 

التخفي�صات اللى هما كانوا عايزين يعملوها .
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واأ�صاف الفخراين ،ا�صامه غازي كتب بعدها »ابي�س فى ابي�س » عل�صان اعمله، ب�س اأعتذرت، لأنه اقل م�صتوى من 

»اأوبرا عايدة«.

 الرف�س جرحه كثريا هذا هو ما عرفته منه �صخ�صيا ؟

-انا زرته مره واحده فى بيته لقيته حاطط �صوري، عارف زي ما حتط �صور �صعاد ح�صني او فاتن اأو مارلني مونرو.

هو حكي يل، كان بيني وبينه �صداقة وقاىل انه حاطط �صورك يف كل اأرجاء منزله ؟

ر على »ابي�س يف اأبي�س« قولت له ده اقل من »اوبراعايده«، ب�س ايامها قلت لهم اأنا اأعرف اللي يعمله  -لقيته م�صٌ

احلى ب�س ما يهرج�س، واإقرتحت »عالء وىل الدين » ومل ياأخذوا براأي .

الكاتب الراحل عا�صم توفيق نف�س احلكاية، كان يعلق �صورك فى البيت؟

-لألأ ب�س كان بيحبني، كنا ا�صحاب جدا . اأول حاجه هو اللى اختارين تقريبا اعمل دور، يعني انا عملت مع عادل 

اأنا  »اأيام املرح » قال للمخرج حممد فا�صل  امام م�صل�صل ا�صمه »الرجل والدخان« كان حلقة واحده، فلما جاء يعمل 

اأر�صح فالن، وفعال عملت فى ايام املرح، كانوا اربع حلقات، جاء احلظ ان الأربعة حلقات يتعر�صوا ،والدور �صرب �صربه 

غريبه مع النا�س، لدرجة النا�س فى ال�صارع كانوا بيقولوا »اتدلع يا ر�صيدي على و�س امليه » لزمة يف امل�صل�صل، فقرر 

عا�صم اإنه يكمل الدور، من اأربعه وكمل لالآخر . حوار عا�صم كان بيعجبني جدا، لأنه �صل�س ،طبيعي ودمه خفيف

 ولهذا اأكملتما معا اللقاء يف »خرج ومل يعد« ؟

يف »خرج ومل يعد« انا اللي ر�صحته ملحمد خان

مل يكن خان يعرفه ؟

- حممد خان جاب يل روايه عاملية ا�صمها »براعم الربيع » فقراأتها قلت له ده فيلم خواجه، ده مينفع�س ب�س فيه 

واحد ب�س يعرف يعمله ا�صمه عا�صم توفيق، وهو الآن فى قطر م�س فى م�صر، قايل طيب ماتبعتله، فبعتله الن�س مع 

حد كان م�صافر، بعد �صهر كان معانا الإ�صكريبت كامل.

مع اأن عا�صم توفيق بطيء بطبعه؟

-بطيء ب�س �صدته احلكاية، دي املوجه بتاعت عا�صم، هو اللي يكتب ده وبالنعومة دي.
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وكمل بعدها فى »عودة مواطن« ؟

-جاء »عودة مواطن« بقى قالويل هو وحممد خان احنا عايزينك تعمل عودة مواطن اللي انا ا�صطريت انتجه.

قال يل عا�صم اأن فيلم » �صوبر ماركت« كتبوا لك ؟

-�صح  ب�س ما حبتو�س وكان عا�صم يدرك متاما اأن ال�صداقة واحلب املتبادل بيننا ل يعني اأين اأوافق على كل ما 

يعر�صه على.

ن�صل ملحطة عبد الرحيم كمال، ده اخر العنقود اللي ي�صتلهم يحيي الفخراين؟

-عبد الرحيم بر�صه نف�س احلكاية، عر�س عليا الأول قبل »�صيخ العرب همام«، »اخلواجه عبد القادر«، ب�س كان 

فى 3 �صفحات، خواجه بيحب بنت، قلت له  لأ م�س �صني، وملا قريت �صيخ العرب همام عجبني جدا، فعملت معاه �صيخ 

العرب همام، هو كتب وكان يعرف �صادي من قبلي، و�صادي بداأت اأ�صوف انه م�س عايز ي�صتغل معايا، يعني لقيته بعيد 

اأفالم وماي�صتغلها�س، قريت من وراه، قلت يعني هو م�صتغني ماديًا مثال، لكن قريت الأفالم  قوي لدرجة انه بيجيلوا 

احلقيقه حمدت ربنا قلت الواد ده خمه كوي�س لأن لو كان عمل ده ل كان يبقى ابني ول اأعرفه، يعني كان رف�صه فى 

حمله، لكن لقيته متحم�س جدا للــ خواجه عبد القادر.

اللي انت كنت راف�س الــ 3 �صفحات ؟

-ملا قريت اللي كاتبه عبدالرحيم لقيته حاجه تانيه

كان عمل معاجله درامية؟

-اأه قلت له ده انا عملته م�س خواجه بيحب بنت

ملا كمل معاه �صادي اخلواجه عبد القادر، �صادي الأول رف�س قلنا خال�س ندور على خمرج تاين، ثم قايل طيب .

 مع الكاتب الكبري الذي اأطلقت اأنا عليه » �صيد الدراما التليفزيونية« اأ�صامة اأنور عكا�صه رحله طويله مر�صعة بالعديد 

من الروائع؟

-ا�صامه اأول واحد عر�س عليا بطوله كان قبل »ليايل احللميه »بكتري كانت حاجه ا�صمها، احلقيقة م�س فاكرها اللي 

كانت الأغنية بتاعتها »توتو بيه توتو بيه قوموا ب�صوا عليه« حاجه كده كوميدي، و�صقطت
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كان كاتبها ا�صامه و�صقطت ؟

-ب�س هي الفكره جتنن كان املخرج ا�صمه »با�صيلي جري�س » دمه خفيف جدا ولكن اهو ده اللى ح�صل.

 احللمية حمطة مهمة جدا؟

- ب�س انا كنت جيت فى اجلزء الرابع عايز اغري، لزم اعمل حاجه تانيه يعني انا ح�صيت اين ماينفع�س اقعد على 

ليايل احللميه فجيت بعد اجلزء الثالث، قولت له كفايه كده ياا�صامه ليايل احللمية، قايل لأ ب�س هو الرابع كمان وراح 

كاتب اخلام�س كمان هو وا�صماعيل، قلت لهم لأ خال�س انا بره فعملت م�صهد واحد.

ع�صان خاطر ب�س احلكايه مت�صي؟

-عملته ع�صان خاطرهم ب�س قلت لهم لأ م�س ح اأكمل

فاأتعر�س عليا »ل« لــ م�صطفي امني قلت دي اللي هاتخرجني من �صليم البدري، وهو ده النقي�س، قولت لأ�صامه قايل 

خال�س تعمل »ارابي�صك »بعدها، قولتله اأوكيه ب�س اأف�صل، كانت عجباين قوي »ارابي�صك« املخرج جمال عبد احلميد 

كان عامل �صهره وعايز يعمل م�صل�صل، فكان فيه اإحلاح انه يعمل ده ومل ينتظرين.

وعملنا » زيزينيا » جزئني و كان اأ�صامة بيكتب اجلزء الثالث

كنت طالب منه ان الـــ 3 اأجزاء يبقوا مره واحده ون�صورهم لأن م�س مراحل زي »ليايل احللميه«

يعني 90 حلقه؟

-كان هايبقى هايل اأيامها هو بر�صه ب�س لأن كل واحد عنده اإلتزامات ماديه فــ اأ�صامه جاءت له فر�صة انه يعمل 

ده قطاع خا�س، اأنا قولت له نعطيه للتليفزيون ونخل�س لكن عنده التزامات، وكان لزم يعمل م�صل�صالت للقطاع اخلا�س

انا معلوماتي ان اجلزء الثالث مكتوب، وا�صامة كان غا�صبا لعتذارك فتوقف امل�صروع ؟

-لأ انا اإعتذرت ع�صان ال�صن م�س ممكن، بعد الــ 6 اأو الــ 7 �صنني، انا هاأبقى واحد تاين لكن اجلزء الثالث كان اأهمهم 

ده راأيي
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لدينا اأي�صا كاتبا كبريا حممد جالل عبد القوي بينكما اربعة حمطات تليفزيونية » ن�صف ربيع الأخر« و« الليل واأخره » 

واملر�صي والبحار » و�صرف فتح الباب« ؟ 

جالل عبد القوي كاتب لديه موقف فكري ولديه اأي�صا موقف ان�صاين، لديه تيمة »املال والبنون » التي قدمها يف 

م�صل�صل رائع يحركه احلالل واحلرام والعقاب يف الدنيا ولي�س فقط يف الأخره ولكنه يقدم كل ذلك باإمتاع ول يكرر 

نف�صه وانا اأعترب اأن م�صل�صل » الليل واأخره » م�صل�صال ا�صتثنائيا قفز به عبد القوي بعيدا عن ال�صندوق، ويبقي اأنه غري 

قابل للتنازل قد يتوقف ويغيب �صنوات لكنه م�صتحيل اأن يدفع ثمن التواجد.

هل التقدم يف العمر يلعب دورا �صلبيا ،الزمن ي�صرق الكثري من الوهج عند املبدع ؟

-لأ هو ل ي�صرق من الوهج عند املبدع طول ما انت عندك ما تقدمه، يعني لتت�صرع ولت�صكب كل ما بداخلك يف 

فرتة زمنية واحدة.

حتافظ على الطاقة ودائما تكون يف حالة ترقب حتى تاأتي الفر�صة املواتية؟

-خليها ايل اأن ياأتي وقتها، واإن مل ياأت يبقى ن�صيبك

الزمن بيطرح مفردات كثريه و هناك جنوم كوميديا بيموتوا وهما عاي�صني، لأنه اللي بي�صحك الآن غري اللي بي�صحك زمان ؟

-هو حاجه زي »ليله من الف ليله« انا قبل ما ادخل رغم اأن اأنا حابب اعمل ده ليا اأول وثانيا من اأجل عيون امل�صرح 

القومي انه ينور وياريت يح�صل جناح، لكن اأنا مل اأكن واثقا ان النجاح هيح�صل ول واثق ان انا �صحيًا هاأقدر، لأن انا 

اأكيد لأ طيب هل هاأقدر هل تقَبل النا�س يل عامل ازاي، دي لزم حتطها على املحك، يعني  اأنا من ع�صرين �صنه  م�س 

ت�صوف هيح�صل ايه، حتي ملا لقيت الدوله ول عامله اي دعايه، اأنا قلت احتمال الر�صيد اللي رواد امل�صرح من »ليري » 

يخليهم ياأتوا اأول، ولو عجبهم العر�س هامي�صي زي ماكنا منتظرين

قوة دفع تكت�صبها من خالل ر�صيدك ال�صابق رمبا تكفي فقط للوهلة الأويل؟

-وده اللي ح�صل بال�صبط، يعني انا م�س فاهم الإقبال ده م�س مف�صره احلقيقه، اكيد التف�صريات كتري اهلل اأعلم
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جذب  وقوة  وح�صور  م�صداقية  اأن  عامل  واأهم  للجمهو  ال�صفاهيه  الدعايه  ثم  الوهج  من  خا�صة  حالة  لديه  الن�س 

جماهريي ؟

-لزم تبقى انت عندك اجلر�س الفني اللي ي�صحيك، يعني اأول ليلة عر�س اإفتكرت اأمينه رزق على طول، يوم ما 

كانت بتعمل معايا »�صعدون املجنون« وقلت يارب فوت الليلة دي ع�صان ما ابقى انا اللي مَوت اأمينه رزق، يعني الواحد ملا 

يحب حاجه مالها�س عالقه بقى، بت�صتجمع كل قوتك فى اللحظات وهذا هو ماحدث وجدت الفنانة اأمينة رزق اأكرث 

�صبابا من كل اللى على امل�صرح.

األ تخاف ان يف مره يحيي الفخراين زي عمالقه كتري يف حلظة بين�صحب الوهج و ال�صتاره ُت�صدل والنور ينطفئ، اأمل 

تفكر يف تلك اللحظة ؟

-ده لزم هيح�صل ب�س اأمتني اأنه ميح�صل�س، هو فيه حد بيعي�س على طول ماهو الواحد بيموت فى حلظه خال�س، 

اأي حاجه فى الدنيا ممكن حت�صل، بيتمني انه ميح�صل�س اإنه ينطفئ وهو عاي�س، ياريت يبقى املوت اأقرب، لكن هو لكل 

�صيء نهايه.

النجومية لها مرحلة  زمنية ولكن الفنان ي�صتطيع اأن يزيد �صنوات بقاءها ؟

ال�صعادة  ولكن  اإليه  تذهب  جتعلك  القومي،  امل�صرح  فى  حاجه  ول  الفلو�س  مثال  والدور،  الفني  العمل  تختار  -اأن 

الداخلية، فبالتايل اأعتذر عن ماليني فى �صبيل ان انا اأقدم حاجه كده للنا�س اأنا ممكن اأحبها.

هل تغري اإيقاعك منذ 6 �صنوات يف التعامل مع الدراما التليفزيونية فاأ�صبح مره كل �صنتني ول دي �صدفه ؟

- انا مابالقي�س دلوقتي ب�صهوله ن�س كوي�س اأنا باأقراأ كتري، ول اأجد ن�س حلو اإل كل عامني.

 تريد اأن تتواجد �صنويًا لول �صعف الن�صو�س ؟

-اأنا باأقراأ كتري جدا وبيعر�س علي اأعمال، ب�س مبالقي�س داميا، يعني لزم اللي جاي ان �صاء اهلل يبقى اقوى من 

»ده�صه«.

»اخلواجه عبد القادر« اأو على الأقل هذه وجهة نظري كان اأقوى من »ده�صه »؟

-لأ اخلواجه عبد القادر، حاله ل يحوز املقارنة عليها . 
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اعرت�صت على عمل فني كان »املر�صى والبحار« قبل يومني من اإنتهاء العر�س الرم�صاين كان موقفا غريبا؟

-كان موقفا غريبا بالفعل، ب�س مل يكن ير�صيني، الكاتب حممد جالل عبد القوي رف�س اأنه يجيب حد يعمل دوري 

فى العمل وانا �صغري، واأ�صر اين انا اللى اعمله، قلت له خال�س خليه 40 �صنه، ويبقى حلقه ون�صف اأو حلقتني، فاإتعملت 

12 حلقة، كنا بداأنا ن�صور لأن امل�صل�صل اأخذ وقت كتري جدا فى التنفيذ، لأن بن�صافر بال�صفن وعايز حت�صري كتري، ب�س 

هاأقولك حاجه كان ليجب ان انا اأ�صرح بالغ�صب، وبالذات ان العمل امام النا�س،دي مل يكن فيها حكمه احلقيقه، لأن 

انت �صفت ان فى بالد عندها » املر�صى والبحار » ده اأعلى عمل عملته فى حياتي زي اجلزائر مثال م�س �صايفني كل اللي 

عملته ده، زي املر�صى والبحار .

 هل كنت بتربئ �صاحتك اأمام امل�صاهد اللي بيثق فيك عايز تقوله انا زيك عندي مالحظات؟

-واهلل ما عارف انا ليه قلت كده، اأنا ماباأح�صبها�س داميا قوي »م�صاعري« اللي بتغلب، لكن اكت�صفت انه م�س �صح وان 

ممكن دون ان تدري توؤثر على العمل ككل وانت م�س لوحدك ،ده عمل جماعي.

ال�صينما داميا يتقال انها الوثيقه اللي بتعي�س والتليفزيون هو الدراما التي ت�صتهلك، لكن موؤكد ان الفخراين راهن 

على الدراما باأعمال تعي�س، اأظن ان املعادلة تغريت على الأقل بالن�صبة لك، فى اعمال تليفزيونية ممكن تبقى هي الوثيقه 

مع الزمن ؟

-هي وثائق اأكرث من الأفالم ،على فكره امليديا بتختلف من وقت للتاين، يعني ممكن بعد �صويه يبقى الإنرتنت هو 

الوثيقه الأكرب، فاأنت حت�صب انت بتقدم ايه، عمل جيد ازاي.

يعني ل ت�صعر ان ال�صينما التي مل تعطها الكثري كان يجب اأن متنحها اأكرث؟

ل مل يكن با�صتطاعتي اين اأعمل احلاجات دي فى ال�صينما اللي انا عملته فى تاريخي، ومع ذلك انا بيجيلي اأفالم 

وكثريا ما رف�صت.

اأعلم اأن بع�صها جيد، يعني »احلى الأوقات« املخرجة هاله خليل كان نف�صها تعمل الدور اإللي اأداه يعدها �صامي العدل 

وفيه حاجات تانيه اأكيد اأنا مااأعرفها�س كانت جيدة واأنت رف�صتها؟

اأعرف ليه باأعمل �صينما، لزم يبقى  اأعمل �صينما لزم   انا ملا اروح  -فيه حاجات تانيه ب�س انا داميا كنت باأقول 
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اأكرث انت�صارا واأكرث جماهرييه، يعني فكرت حتي فى »حممد  حاجه م�س هاأقدر اأعملها حتي فى التليفزيون اللي هو 

على« انه يبقى فيلم ب�س لغاية دلوقتي متويله �صعب.

هو حظه عا�صر؟

-حظه زي اأ�صرة حممد على كلها اأنا كنت هاأعمل فاروق بر�صه لغاية ما كربت وعمله »تيم ح�صن«.

�صادي اأنا لو منه وعندي يحيي الفخراين ح اأ�صتغل معاه على طول، يعني واحد عنده اأم كلثوم يجب انه هو يلحن لها ده 

بديهي، ولكن األي�س من �صالح �صادي ان يخرج بره دائرة الفخراين ؟

-اأه من �صاحله لأن �صادي اأكرث مني فى دقة اإختياراته، مو�صو�س، لو انا 50 % فهو 100%، �صادي مره زمان وهو فى 

املعهد كنا بنم�صي �صوا فى رم�صان قبل الفطار فى الرتاك، كان بيجي معايا مره قلت له لأ خال�س بقى م�س نازل، فقايل 

كلمه غريبه جدا، قايل يابابا لزم حتافظ على �صحتك، قايل ع�صان احنا كجيل حمتاجينك، فهو با�ص�س لكده، اأنا 

جيت فى فرته من الفرتات قلت هو ميكن م�س معجب بيا كممثل عل�صان كده ما بيحاول�س ي�صتغل معايا .

اإتعر�س عليه مثال »يرتبى فى عزو« اللي عملها جمدي اأبو عمرية ومل يتحم�س، وبعيدا عني، هو بالن�صبة يل انا 

�صمام امان، اأنا م�س ممكن األقيه دلوقتي لأن انا كنت باأعمل اللي بيعمله دلوقتي ب�س هو بيعمله اأكرث، يعني هو يقعد 

على يد الكاتب واإزاي يطلع احلاجه ال�صح، ده م�س هاألقيه، مني اللي هايعمل ده ،فى م�صل�صل مثال وكان عاجبني بيني 

وبني عبدالرحيم كمال، و �صادي اعرت�س، ففكرنا فى خمرج اأخر اأنا م�س هاأقول تفا�صيل، فاملنتج مل يوافق على املخرج 

بتاعي ع�صان هايعطله، وقال لو �صادي اأنا موافق، وهناك م�صروع ممكن يح�صل بني �صادي وعبد الرحيم، واأنا م�س معاهم 

،هو �صمان بالن�صبة يل، ب�س هو مزعج فى انه بياخد وقته �صح، ٌعر�س عليه حاجات، مثال الأيام اللي فاتت دي وبر�صه 

ح�صيت انه م�س بي�صتجيب، فاأنا عارف �صادي، هو اأزمته اإزاي يالقي �صيء كوي�س، وانه عايز يعمل �صينما، لأن هو كان 

راف�س يعمل تليفزيون، لأن هدفه �صينما ع�صان كده ملا عمل »اخلواجه عبد القادر« اأول يوم فى الت�صوير انا طبعا عندي 

خربه، قلت ده م�س تليفزيون دي �صينما، حاطت الكامريات، وكمان ملا ب�صيت لقيته م�س زي حد من اأ�صاتذته اللي اإ�صتغل 

معاهم خال�س، بيفكر باإح�صا�صه هو، لكن قلت حلني بقى هنخل�س اإمتي لكن احلمد هلل اإنه قدر يحافظ على الإيقاع.
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ولكنه يتحرك فى اطار �صخ�صية لها عمر زمني اللي هو يحيي الفخراين وبالتايل ميكن يبعد اأفكار اأخرى ؟

-ما هو بيجيله حاجات،، ومع ذلك مابيقدر�س يعمل على طول لكن هو بيبحث عن ده، ر�صحوه اأكرث من مرة وعندما 

يتحم�س للن�س ل جد املنتج وعندما يجد املنتج ل يجد الن�س .

يف بدايات كل فنان يقدم اأعمال رديئة مثال اأنت قدمت » املت�صردان« كان فيلما رديئا؟

اأحد،  اأ�صمع كالم  اللي يحطني على »الرتاك« ال�صح حتى ل  انا عملته ،لأن ده  باأ�صكر ال�صدف والظروف ان  انا   -

اأيامها اأتعر�س عليا اأفالم كتري قوي، فرف�صت، فكلمني اأكرب موزع فى م�صر كان اإ�صمه » اأحمد منت�صر » قايل احنا عارفني 

انك انت عايز حاجه حمرتمه، اإ�صتغل معانا انا بعتلك 6 اأفالم لغاية دلوقتي م�س عاجبك، اإعمل املت�صردان انت و�صعيد 

مابفكر�س �صح، واحلمدهلل اين عملته  اأنا  واأح�صن، قلت ميكن  اأح�صن  نعمل  الدنيا، وهنبداأ  و�صريهان وهايك�صر  �صالح 

ع�صان عرفت اإين م�س هاأ�صمع كالم غري كالم دماغي، قعدت بعدها �صنه تقريبا راف�س اين اأقراأ ن�س �صينمائي، لغاية 

ماعملت �صهره تليفزيونيه اإ�صمها »الرهان« بتاعت ت�صيكوف« �صهره تليفزيونيه اللي هيا بتعريفه »، املخرج كان اإ�صمه 

�صالح ف�صيخه، عملت جو اآمنت ان مفي�س حاجه اإ�صمها جت كده، دماغك اأهم حاجه، وكل احلكايه اين قلت للراجل 

انا م�س هاأاأخذ فلو�س، وكنت اأيامها بطل �صينما، ب�س اأرجوكم جتيبوا ماكيري كوي�س ومالب�س كوي�صه، ول جابوا ماكيري 

كوي�س ول مالب�س كوي�صه، وجنح جناح غري طبيعي اأنا فاكر« حممد فا�صل » اأيامها كلمني مهنئا وحممود مر�صي وكان 

اأول مره يكلمني فى حياته يقويل اإيه ده قلت اهلل، يبقى اذن انت بتقدم ايه هو ده املهم.

كنجم �صباك �صينما هل ترى ان اللقب لي�س ل�صيقا بك ؟

-لأ لأ م�س ل�صيق بيا خال�س م�س بتاعي اأبدا.

هل اأثر على م�صريتك ؟

اإ�صمه »اإنهم  اأنا و�صمري غامن  اأعمال حمدوده وده زي »الأوبا�س« وفيلم عملته مع نادر جالل،  اإلت�صق بيا فى  - هو 

ي�صرقون الأرانب«، ده بر�صه حقق ايرادات وفيه كام فيلم كمان ب�س قليلني لكن اللي باقيني فى حياتي ال�صينمائيه مل 

يكونوا اأفالم �صباك.
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جنم ال�صباك له موا�صفات ل تنطبق عليك ؟

ال�صينما  ال�صعب امل�صري، هو داميا  القهاوي وم�س عارف  اأقعد على  -يعني قلت الأول ايه ميكن ع�صان ماباأروح�س 

اأنور وجدي، وفى زمن  جمهورها خا�س غري التليفزيون، جمهور خا�س بتاع املرحله، يعني فى يوم من الأيام هايبقى 

تاين كمال ال�صناوي، فى زمن اأخر عادل اإمام، ناديه اجلندي، حممود يا�صني فى فرته، املوا�صفات دي مني اللي بيدخل 

اللي بتعمل جنم �صباك، ع�صان كده  لل�صباب فى املقام الأول، هي دي  اللي بريوح دور العر�س، ومازالت  ال�صينما ومني 

انت متقدر�س تقًيم فنيًا بالرغم ان ده هيزعلك، جنم ال�صينما على انه فنيًا ايه، يعني تيجي عن امل�صرح تقول اأه ده 

»الكواليتي »، التليفزيون ممكن، لكن ال�صينما ظروف، مني اللي عنده القوه ال�صرائية فى وقت من الأوقات كانت ال�صينما 

قوتها ال�صرائية فى احلرفيني فاإختاروا جنومهم .

لو واحد م�س لب�س كوي�س ول �صكله م�س عارف ايه ده يبقى »�صكند هاند« انا لو بداأت فى زمن كمال ال�صناوي ول 

ملا القوى ال�صرائية تتغري �صكل البطل ح  انور وجدي كنت لزم ابقى ال�صفرجي، واحمد ذكي بقى يبقى البواب، لكن 

يتغري، عند مني القوة ال�صرائية هو ده اللغز، انا راأيي كده دي م�س �صغلتي لكن اأنا متهياأيل �صايفها كده

عادل امام ا�صتطاع على مدى اأربع عقود من الزمن اأن يبقى جنم �صباك �صينما وتغريت القوة ال�صرائية اأكرث من مره وهو 

اأكرب منك بخم�س �صنني ول يزال علي القمة ؟

-عادل اإمام ذكي وبيعرف ينقل نقالت حلوه وعادل جنم يعني حمبوب من كل اجلماهري.

يعني عابر اجيال ؟

-اأيوه ده تعبري حلو ،ع�صان كده هو ا�صتثنائي لأنه مازال جنم وده نادر.

املوهبة يف جزء ولكن يف اجلزء  اإدارة  لها عالقه بفن  اأجر دي  اأعلى  الدراما مازال يح�صل على  جنم �صباك وفى 

الأكرب، هي منحة �صماوية مينحها ربنا ؟

- لو انت عايز تخليها كده ممكن لكن هيا ممكن تف�صرها فى نه يبذل جهدا ا�صتثنائيا .

ودرجة حب النا�س  لي�س لها تف�صري مو�صوعي؟

-ب�س لها بر�صه تف�صري هو �صخ�صيا حمبوب وبيعرف يلحق نف�صه لو عمل حاجه م�س بنف�س جودة اأعماله ال�صابقه 
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،يعني انا �صخ�صيا بحب له حاجات ول اأحب حاجات، واأكيد فيه نا�س تانيه بتحب له حاجات عك�س اللي انا بقوله لأن 

دي اأذواق، فهو عامل التعدديه ده كوي�س لأنه بري�صى اجلميع.

بالن�صبة لك عمرك ما ح�صيت انه ياريت كنت جمعت بني موهبتك و�صباك التذاكر ؟

-لأ لأ دي بتبوظ كل حاجه ول عمرها خطرت يل على بال ول ملا يتقايل مثال عادل امام بياخد اكرت منك، ان كانت 

دي تخليني اأفكر اخذ زيه لأن انا عارف، كل واحد عنده معطيات، لأن انا ليهمني الأجر او انه يبقى منره واحد، ب�س 

بحيث ان انا ما اأت�صرق�س وحمد�س ي�صتغلني، اخر حاجه باأتكلم فيها الأجر لأين عندي حاجات اأهم، امل�صتوي اللي انا 

بقدمه وان املنتج ي�صرف على العمل كوي�س هنا بقى اعرت�س، م�س اأخد اأجري وخال�س داميا باأ�صيب م�صاحه فى اأجري 

لهذا ال�صبب، واملنتجيني فاهمني كده كوي�س.

�صطوة النجوم اأثرت �صلبا على التليفزيون يعني دخول النجم فى حتديد حتى من يقف بجواره، يعني تناق�صت قيمة 

املخرج ؟

- انا �صخ�صيا عمري ما قلتها ان انا احدد مني اللي معايا، اإل فى حالة ان انا اح�س ان فيه حد جاي جمامله اأو واحد 

جايب مراته او واحد جايب حبيبته، لو هتاأثر على العمل اأعرت�س لكن ماعدا ذلك ل اأتدخل.

يعني انت ل تر�صح اأحد  على عك�س كتري بيقولوا، انا باأقعد وباأقرتح ؟

-اأنا ر�صحت مره واحده ملا طلب مني، مع املخرجة ال�صورية ر�صا �صربتلي لأنها متعرف�س املمثلني امل�صريني، فكنت انا 

واملنتج نقولها فالن وفالن واأقولها راأيي، ومع ذلك مابقت�س واثق فى نف�صي .

اأكرت واحد ممكن اأقوله اننا جنيب فالن، �صادي لكن مقدرت�س لأين باأ�صوف الكا�صتنج اللي هو بيجيبوا اأح�صن من 

خيايل 100 مره لأنه �صايف الفريق كله ،وهو لزم يبقى عنده اإ�صافه بالعني وعينه اأكيد حمايده .

فبالتايل لو عمل كا�صتنج غلط انا م�س هاأ�صتغل معاه تاين، هو عارف كوي�س قوي انه لزم يبقى م�صبوط، ملا جاب 

�صالفه معمار يف » اخلواجة عبد القادر« اإنبهرت بيه قولت دي جابها منني .
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ا�صتاذ »حممود مر�صي« كان �صاعات يقول يل انه ل ي�صتطيع اأن يرى نف�صه، قاىل ممكن اأقعد فى ال�صاله ويبقى التليفزيون 

فى الغرفه واأ�صمع من بعيد لبعيد؟

اإكت�صفت حاجه كمان وده عيب فيا اين ل  انا  العمل كوي�س،  ملا يقويل  باأتفرج علي خفيف  باأقلق لكن ممكن  -انا 

اأ�صاهد التليفزيون فى املطلق يعني ال�صنه دي مثال اتفرجت على عادل امام اأول حلقه وتاين حلقه وخال�س لكن مل 

اأ�صاهد �صئ اآخر ،اإل ملا يقويل اإتفرج على حاجه حلوه اأجل�س واأ�صتمتع، لأين اأتوتر لو لقيت حاجه م�س كوي�صه

انت بتتكلم دلوقتي فى املطلق م�س عليك؟

-اأه انا باأتكلم فى املطلق، لكن بالن�صبة يل، اأنا ي�صتح�صن األ اأ�صاهد، باأت�صايق من حاجات لأن ل اأحد يرى نف�صه 

جيدا، اأو فيه نا�س بت�صوف نف�صها كوي�س قوي و ده غلط .

مره اأم كلثوم �صاألوها انها ممكن تقول« اهلل  اهلل يا�صت »قالت ح�صلت مره اأو مرتني، هل تكرر معك هذا املوقف ؟

-اأه ح�صلت لكن م�س مني انا من النا�س

انا �صفت نور ال�صريف كان بيحكي عن »عمر بن عبد العزيز«

 قال انه هو ملا �صاف م�صهد الرحيل ،وقال امل�صهد ده اللي يتذاع بعد رحيلي، واأ�صاف انه ده�س من نف�صه؟

-لألأ انا ما�صوفت�س ده خال�س مع اأدواري ب�س ممكن اأتاأثر زي امل�صاهد

على �صغلك ؟

اآ ه على �صغلي

تبكي ؟

-واأبكي يعني مثال انا مقدر�س اأ�صوف م�صهد »البليله » ده كان فى نهاية م�صل�صل »يرتبى فى عزو« م�صهد البليله كنت 

اقول  انا  ان  العيد، ففكرت جديًا  ليلة  ولقيته هيتعر�س  اتفرجت عليه هزين قوي  ملا  اأ�صيله، لأين  انا  ان  على و�صك 

للمخرج �صيله لأن ليلة العيد ح يحزن النا�س للدرجة دي، فلقيتهم مب�صوطني منه وفعاًل ظل م�صهدا ل ين�صاه النا�س.
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الحكام الخالقية هل ت�صغلك الأن خا�صة واأنها �صارت هي ال�صائدة على ال�صاحة يعني اجلمهور اللى كان يتقبل �صعاد 

ح�صني اأو �صادية باملايوه �صار متحفظا الآن؟

- التوازن مطلوب نعم الفنان يقدم قناعاته ولكن عليه األ ي�صدم اجلمهور هناك بالفعل نوع من الرتاجع يف هذه 

الأفكار فال ميكن اأن نحكم اأخالقيا على العمل بهذه الطريقة ولكن على الفنان على اجلانب الأخر األ ي�صدم اجلمهور، 

هي معادلة �صعبة اأن تكون نف�صك وتقدم قناعاتك ال�صخ�صية والفكرية واأي�صا ل ت�صدم النا�س.

نور ال�صريف وح�صني فهمي وحممود ي�صن، وافقوا على اأدوار ثانية يف ال�صينما فهل تفعلها؟

ح�صني  والعزيزين  ال�صريف  نور  الراحل  اختيارات  متاما  واأحرتم  قناعاته  له  فنان  كل  بالطبع  كده،  اأعمل  -ليه 

اأ�صمي هو  اأتوقف متاما، ع�صت زمن فيه  اأقل  اأن امل�صاحات املعرو�صة على  اأجد  ملا  اأنا بطل  وحممود ولكن بالن�صبة يل 

القادر على اجلذب يتغري الزمن ويتغري املوؤ�صر الأقت�صادي يف الت�صويق با�صمي كل �صيء وارد بالطبع لكني، اأكتفي يف 

هذه احلالة بهذا القدر.

انتهي حوارنا مع يحيي الفخراين ول نكتفي منه اأبدَا باأي قدر فدائما ننتظره يف القادم من اأعمال، لأنه ل يزال 

يحمل لنا الأروع والأجمل والأ�صدق. 



الف�صل الثاين

اأفالم وم�صل�صالت الفخراين فى عيون طارق ال�صناوي ....

بذلت جمهودًا كبريًا فى جتميع  التي  �صوقي«  »هبه  والدوؤوبة  ال�صابة  لل�صحفية  بال�صكر  اأتوجه  الف�صل  بداية هذا  فى 

املقالت ومراجعتها واإعدادها للن�صر ...
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»خرج ومل يعد«

الفخراين عا�صقا للطبيعة واحلياة الفطرية

يقول املنتج : اأقدم لكم فيلما فاحتا لل�صهية ... اأما املخرج فيقول اأن ما ت�صاهدونه هذه املرة نكتة �صينمائية ...

اإننا اأمام فيلم ي�صيبنا بالتخمة لكرثة ما ن�صاهد ابطاله وهم ياكلون 

فالأكل هو مفتاح الفيلم .. منه حكايته ومغزاه ولغته ال�صينمائية اي�صا ..

تقع اأحداث الفيلم » خرج ومل يعد » فى الريف امل�صرى .. اما الذى خرج ومل يعد فهو » يحيى الفخرانى » املوظف 

الب�صيط الذى يبحث عن �صقة الزوجية بعد خطبة امتدت 7 �صنوات، ويقرر » الفخرانى » ان يذهب اىل الريف ليبيع 

ثالثة اأفدنة ورثها عن اأبيه، ليتمكن بثمنها من �صراء �صقة الزوجية .. لكنه مبجرد اأن ي�صل اىل الريف ل ي�صتطيع 

العودة، لأنه ي�صبح عا�صقًا للطبيعة واحلياة الفطرية امللت�صقة بالأر�س

لديه  يتبق  ومل  ميتلكه  ما  معظم  باع  الذى   « �صوقى  فريد   « ال�صابق  الرثى  بيت   « الفخرانى   « يدخل  البداية  فى 

اأفدنة ... قبل ان نلتقى بال�صخ�صية يقدم لنا ال�صيناريو الذى كتبه » عا�صم توفيق » دللتها من خالل  �صوى ع�صرة 



35

التف�صيالت الدقيقة، فرنى الرثاء القدمي فى التحف الثرىة املتهالكة التى توحى باأن �صاحبها ل » يزال » يحتفظ 

ببقايا وظالل الرثاء القدمي .

تدفق  ونتائج   « �صوقى  فريد  على   « البيع  �صفقة   « الفخرانى  يحيى  اأر�س  عن  امل�صئول   « الذقن  توفيق   « ويعر�س 

احلديث بينهما وهم يتناولون كميات كبرية من املوز، ويقدم ال�صيناريو الإنتقال الزمني من الظهر اإىل الع�صاء مع انتهاء 

املوز .

ي�صر » فريد �صوقى » على اأن يتناولوا الع�صاء عنده / ونتعرف على اأفراد ال�صرة 

زوجة فريد �صوقى » عايدة عبد العزيز » وابنته الكربى » ليلى علوى » وباقى افراد الأ�صرة اللذين ل نراهم ال 

وهم ياأكلون ب�صهية مفتوحة وكميات �صخمة من الطعمة، يكون من نتيجتها اأن ي�صرخ يحيى الفخرانى متاأملا من الكل 

ويقدم ال�صيناريو انتقاًل �صوتيًا جيدًا ليمتزج �صراخه فى نف�س الوقت مع �صوت �صيارة » النجدة » 

يجرب فريد �صوقى » الفخرانى » على اأن يبقى عنده فى املنزل، خالل فرتة النقاهة، وي�صطر الفخرانى للموافقة 

اأ�صد  نراها  والتى   « علوى  ليلى   « وبني  بينه  حب  ق�صة  وتبداأ  والطبيعة  بالأر�س  اأكرث  يتعلق  اليام  مع  لكنه  مرغمًا 

الت�صاقًا بالأر�س من اأ�صقائها .. ويزداد تعلق » الفخرانى » بها كلما اقرتبت هى اأكرث من الر�س .

تنتهى الحداث عندما يرى �صورته فى احدى اجلرائد ومكتوب حتتها » خرج ومل يعد » بعد اأم ابلغ عن اختفائه 

اهل خطيبته، ويقرر الفخرانى ان ي�صبح مفقودًا فى املدينة بعد اأن وجد نف�صه بني اأح�صان الطبيعة .

يحمل الفيلم فكرة جيدة وهى مو�صوع الهجرة العك�صية من املدينة اىل الريف، فهو يقدم الفكرة من خالل ق�صيدة 

غزل رومان�صية عن جمال الطبيعة ومقارنة يعقدها ال�صيناريو بني القرية واملدينة ..

لكنها مقارنة » تع�صفية » ان�صم فيها املوؤلف » عا�صم توفيق » واملخرج » حممد خان » اىل جانب الريف على ح�صاب 

الواقع احلقيقى املعا�س حاليًا فى الريف .

ملحوظة هامة هذا بال�صبط ما كتبته عن »خرج ومل يعد« قبل اأكرث من 30 عاما، الآن �صار هو فيلمي املف�صل اأطارده عرب 

الف�صائيات اأينما حل وكلما حانت الفر�صة !!
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»الكيف »توليفة جيدة ال�صنع.. ولكن

 

- يف امل�صاهد الأخرية توهجت موهبة الفخراين

في�صع  ال�صينمائية  اأفكاره  يقدم  وهو  املنت�صف  من  الع�صا  مي�صك  اأن  يحاول  زيد  اأبو  حممود  »ال�صيناري�صت«  كعادة 

اإحدى عينيه على الق�صية التي يطرحها وعينه الأخرى على �صباك التذاكر. 

يف توليفة جيدة ال�صنع يقدم لنا فيلمه »الكيف« وهو ثاين لقاء مع املخرج »على عبد اخلالق« بعد فيلم »العار«، 

حيث يوا�صالن م�صوارهما معًا يف دنيا املخدرات. 

يف »العار«، تتم مناق�صة املخدرات من منظور عالقتها بالدين على اأ�صا�س حترميها وهل العار يف ارتكاب اخلطاأ اأم يف 

الت�صحية؟! ولكن املحور الأ�صا�صي يف الكيف هو املنظور القت�صادي للمخدرات مع طرح اأبعادها الجتماعية والنف�صية. 

ولأن الت�صابه وا�صح بني ن�صيج الفيلمني اأو املزاج الفني اأي�صًا واحد. فمحمود عبد العزيز هو الذي يدفع �صقيقه 

يحيى الفخراين اإىل طريق الغواية وهو اأي�صًا نف�س املوقف الذي قام به نور ال�صريف يف »العار« حيث كان يدفع �صقيقيه 

ح�صني فهمي وحممود عبد العزيز اإىل نف�س الطريق. 
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ورغم ذلك فالفيلم لي�س �صورة بالكربون من »العار«، ولكن ما بهما من ت�صابه اأكرث مما بينهما من اختالف. 

توحي  التي  الإ�صاءة  موؤثرات  با�صتخدام  املخدرات  لعامل  التمهيد  يف  املخرج  مل�صات  تبداأ  الترتات  كتابة  منذ 

بال�صبابية، ويكتب ا�صم ال�صيناري�صت حممود اأبو زيد على اأ�صا�س اأن الأغنيات يف الفيلم من »تخريفه«. 

يبداأ الفيلم مب�صاهد اإلقاء القب�س على مزاجنجي – حممود عبد العزيز �صابط الإيقاع الذي تخ�ص�س يف اإحياء 

الأفراح والليايل املالح، وياأتي اإليه �صقيقه الكيميائي يحيى الفخراين لالإفراج عنه، واأثناء ركوبهما التاك�صي، ترتدد 

اأغنية هابطة ولكنها تلقى �صدى لدى �صاحب التاك�صي وحممود عبد العزيز الذي يربر ذلك قائاًل اأنها �صبب الدو�صة 

التي جتعل النا�س تعمل دو�صة اأكرث من الدو�صة املوجودة ع�صان ما تندو�س! 

يوؤكد ال�صيناريو بذلك على ارتباط الهبوط يف الذوق الفني باعتباره انعكا�صًا على حال املجتمع بوجه عام. 

تتحرك الأحداث يف اللحظة التي ين�صى فيها حممود عبد العزيز قطعة من املخدرات يف البنطلون ويرف�س يحيى 

املخدرات  رائحة  ت�صبه  التي  العطرية  الروائح  وبع�س  احلنة  من  توليفة  بعمل  يقوم  ثم  له،  يعطيها  اأن  الفخراين 

م�صتخدمًا درا�صته للكيمياء ولأن املتعاطي دائمًا ما ي�صعر باأنه الوحيد الذي ي�صتطيع اأن مييز مدى نقاء املخدر، فاإن 

املهانة التي ي�صعر بها حممود عبد العزيز وهو يواجه �صقيقه يحيى الفخراين باعتباره مل يكت�صف خداع التوليفة هو 

واأ�صدقاوؤه جتعله يفكر يف ا�صتخدامها خلداع اأ�صدقائه. 

ولأن الأخطاء الكبرية تبداأ �صغرية فاإن اللعبة التي مل يزد اأطرافها عن اثنني، تدخل يف نطاق اأو�صع، حيث يبداأ 

حممود عبد العزيز يف ا�صتخدامها يف الجتار. 

يحاول حممود عبد العزيز اإقناع يحيى الفخراين با�صتخدام املنطق حينًا والقانون اأحيانًا، حيث كان طالبًا يف كلية 

احلقوق ولكنها خ�صرته على حد قوله يف ال�صنة الثالثة. 

والزمان مع  املكان  ولتغيري  ال�صريع،  للتقطيع  دائمًا  يلجاأ  املخرج كان  فاإن  الفيلم  امل�صاهد احلوارية كثرية يف  ولأن 

ا�صتمرار احلوار. 

مل يبذل حممود عبد العزيز جهدًا كبريًا يف اإقناع يحيى الفخراين لأنه من البداية يحمل مقومات ال�صقوط، نظرًا 

لل�صغوط القت�صادية. 
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يقدم ال�صيناريو اجلانب الآخر للكيف وهو الرتدي يف الأعمال الفنية حيث يتجه حممود عبد العزيز للغناء ويقدم 

جمموعة من الأغنيات الهابطة التي يحر�س دون جدوى على اأن املكون اأ�صد هبوطًا من الأغنيات املتداولة! 

ولكن ي�صرف الفيلم يف تقدمي عددًا من هذه الأغنيات، حتى يبدو اأنه ل يبدو اأنه ل ينتقدها ي�صتثمرها يف الرتويج 

لفيلمه. 

يكت�صف الفخراين م�صادفة اأن التوليفة التي �صنعها يتم تداولها يف ال�صوق بعد اإ�صافة بع�س املواد املخدرة لها من 

الأقرا�س. 

يقدم ذلك من خالل م�صهد يوؤدي فيه واجب العزاء، فينقلب �صاحكًا بعد اأن قام بتدخني �صيجارة، مل يكن يدري اأن 

بها هذه الأقرا�س، وي�صل الفخراين للقمة يف اأدائه لهذا امل�صهد. 

يحر�س املتعهد الكبري للمخدرات جميل راتب على اإنتاج طن من هذه التوليفة، وهنا يحدث الت�صادم، حيث يقرر 

الفخراين الرتاجع، ول يجد اأمامه جميل راتب اإل ا�صتخدام العنف مع حممود عبد العزيز ليبوح با�صم الفخراين، ثم 

ا�صتخدام خمدر الكوكايني والهريويني معًا ليقع الفخراين حتت �صطوتهم ول ميلك اإل اأن يخ�صع لطلبات جميل راتب. 

وهي  حرا�صه،  من  باعتبارهم  للطريق،  بلهاء  بطريقة  ينظرون  رجاًل  وحوله  راتب  جميل  يقدم  ال�صيناريو  كان 

طريقة �صاذجة جدًا يف اإظهار اأهمية الرجل. 

يعود الفخراين وحممود عبد العزيز اإىل املنزل، وي�صتقبلهما نورا زوجة الفخراين وابنه الطفل، ولكن بعد اأن يكون 

الفخراين قد حتول اإىل مدمن للكوكايني. 

يف امل�صهد الأخري يقدم حوارًا مماثاًل للحوار الذي مت يف امل�صاهد الأوىل بني �صائق التاك�صي ويحيى الفخراين حول 

الأغاين الهابطة، ولكن امل�صهد هذه املرة بني �صائق التاك�صي.. على ال�صريف واملخرج على عبد اخلارق باعتباره راكبًا 

للتاك�صي، ليوؤكد فيه نف�س املعنى. 

ثم يقدم لقطة عامة للعربات وهي ت�صري ومل يكن الفيلم يف حاجة اإىل تقدمي بيت �صعر اأحمد �صوقي ال�صهري »واإمنا 

الأمم الأخالق ما بقيت« لأن هذا املعنى يقدمه الفيلم يف اأغلب اأجزائه. 

اللغة  اأن النحدار يف  اأ�صا�س  لها على  النف�صي  املعنى  ليقدم  التخاطب  اللغة يف  ال�صيناري�صت مفهوم هبوط  ا�صتغل 

»في�س  لفظية كثرية علي طريقة  ا�صتخدام قف�صات  اإىل  ولهذا جلاأ  املخدر،  �صيطرة  الوقوع حتت  النحدار يف  يواكب 
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الهوام�س« التي ا�صتخدمها يف »العار«، ولكن يف الكيف مل يعلق واحد من التعبريات يف الذاكرة لكرثتها وتالحقها. 

كانت هناك مباراة يف الأداء بني حممود عبد العزيز والفخراين ومل تكن م�صاهد ال�صيناريو يف ثالثة اأرباع الفيلم 

ت�صمح للفخراين بالتواجد، ولهذا كان ح�صور حممود عبد العزيز دائمًا ملفت، ولكن يف امل�صاهد الأخرية توهجت موهبة 

الفخراين. 

مدير  وينجح  ال�صابقة،  اأفالمه  عن  الفيلم،  هذا  يف  كثريًا  الت�صويرية  املو�صيقى  وا�صع  ال�صعود  اأبو  ح�صن  يتقدم 

الت�صوير ماأمون عطا يف اأول جتربة له يف الت�صوير الروائي. 

تناوله،  ويف  فكرته،  يف  ممتع  فيلم  »الكيف«  الرخي�صة  والأغاين  التعاطي  م�صاهد  يف  اإغراقه  الفيلم  على  يوؤخذ 

يحاول �صانعوه اأن ي�صعوا عينًا على الفكرة وعينًا على �صباك التذاكر، ولكنهم يف بع�س الأحيان ين�صون اأنف�صهم ول 

ينظرون اإل ل�صباك التذاكر
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خمرج »بيت القا�صرات«

وبي�صة الديك يف »الأوبا�س« !

- الفخراين كان رائعا ولكن

انتهت ق�صية الإعتداء على فتاة املعادي بقرار املحكمة باإعدام املذنبني، ولكن مل يقفل بعد ملف الق�صية ! 

تلقف ال�صينمائيون هذا احلادث الذي اأثار غ�صب الراأي العام، وكان هناك اأكرث من م�صروع �صينمائي يتناول هذه 

ال�صيناريو ويلهث وهو يقوم  الذي كان يلهث وهو يفكر ويلهث وهو يتابع  فوؤاد،  اأحمد  اأ�صبقهم املخرج  و كان  الق�صية، 

بالإخراج، ومل يلتقط املخرج اأنفا�صه لي�صاأل نف�صه كيف اأقدم الفيلم.

فلم يكن يعنيه اإل اأن ي�صبق اجلميع وي�صتحوذ مبفرده على ال�صيد الثمني .

من العنوان ينتهي الفيلم اإىل اأدانه للمعتدين، حيث اأطلق عليهم – »الأوبا�س«-وهي كلمه اأعجمية ورمبا تكون قد 

جاءت اإلينا مع احلملة الفرن�صية وتعني ال�صفلة، ول يكتفي املخرج بذلك فهو ميالأ ال�صيناريو اأي�صًا بكلمات مثل الإعتداء 
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على عر�س بنت هو الإعتداء على اأمن �صعب، وهي مقوله �صحيحه متامًا ،ولكن ينبغي اأن نراها تتخلل الأحداث، ل اأن 

ن�صمعها ترتدد على ل�صان اأحد اأبطال الفيلم .

بيت  ايل  الرحله  وتبداأ  �صليم،  ه�صام  من  فوؤاد  هالة  زواج  حفل   .... �صريعه  وبلقطات  املخرج  يقدم  البداية  فى 

الزوجية، واملتفرج يتوقع الأحداث ،حيث يقابلهم بع�س الأ�صقياء بدعوى اأنهم من رجال ال�صرطة، وي�صطحبونهم ايل 

املقابر، ويلجاأ املخرج اإيل ا�صتخدام عد�صة ق�صرية البعد البوؤري لت�صويه وجوه الأ�صقياء، اأثناء الإعتداء على هاله 

فوؤاد، وهو حل اإخراجي مدر�صي جدًا، وينتهي احلادث بفقدان هاله فوؤاد للذاكرة واإنهيار ع�صبي ومقتل ه�صام �صليم .

والأحداث بعد ذلك »تلفيقية«- من »التلفيق »– حيث تنقل هاله مل�صت�صفى الأمرا�س النف�صية ويت�صادف اأن يكون 

بجوارها �صحفي »يحيي الفخراين« اأ�صيب اأي�صًا مبر�س نف�صي لظروف م�صابهه متامًا حدثت لزوجته »�صفاء ال�صبع«، 

اأن  اأحد الأ�صقياء، مل تنكر ذلك وتزوجها »يحيي الفخراين« ولكنه فى ليلة الدخلة مل ي�صتطع  اإعتدى عليها  حيث 

اإياها،  اأن هناك من �صبقه اإيل زوجته، ويخرج الفخراين غا�صبًا وي�صعل ال�صيجاره  يفعل �صيئًا لإح�صا�صه الال�صعوري 

لزوم الغ�صب، وتغادر �صفاء ال�صبع املنزل فتقتلها �صيارة م�صرعه .

الذي يربط بني الق�صتني هو �صخ�صية مريفت اأمني ال�صحفية بال�صوؤن القانونية، وهي تعمل اأي�صًا باملحاماه، فهي 

ليحيي الفخراين. وزميلة  فوؤاد  هالة  خالة  ‘بنة 
اإ�صم زعيمهم »اأحمد  اأن يحيي الفخراين يلتقط  اإل  ويبداأ رجال ال�صرطة فى حماولة ملعرفة اجلناه دون جدوى 

بدير« عندما تردده هالة، ولكن هذا ليعترب �صببًا كافيًا – للتلفيق- حيث يكتب اإ�صم اأحمد بدير فى ال�صحيفة بعد اأن 

�صاعت عربته، وعلى الفور يبداأ الفخراين رحلة الإنتقام، حيث ينبغي اأن يكون �صاحب العربه املخطوفة، هو نف�صه 

الذي اإعتدى على هالة فوؤاد، وينبغى اأي�صًا اأن تن�صر ال�صحافه اإ�صمه فى العنوان، يغادر الفخراين امل�صت�صفى لينتقم 

لزوجته �صفاء ال�صبع ممن اإعتدوا على هالة فوؤاد ويذهب مبا�صرة ايل اجلريدة ومنها اىل ق�صم ال�صرطة ملعرفة عنوان 

اأحمد بدير بدعوى اأنه يقوم باإجراء حتقيق �صحفى عن جهود رجال ال�صرطة فى اإعادة العربات املخطوفة، وال�صرطة 

مت�صك  اأن  ت�صتطع  مل  فال�صرطة  تو�صيله،  اأجاد  لكنه  الفيلم  يق�صده  مل  مو�صوع  وهو  الدائمة،  اخليابه  من  حاله  فى 

باخليط الذي ي�صل بهم للجناه، ولكن الفخراين ا�صتطاع ذلك من مقابله واحده لهالة فوؤاد، اأكرث من ذلك فاإن يحيي 
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الذين  الأخرين  الأفراد اخلم�صة  ي�صبقهم اىل قتل  �صوف  اأنه  ال�صرطه من  وتاأكد رجال  اأحمد بدير،  الفخراين قتل 

�صاركوا فى احلادث، ورغم ذلك ل ت�صتطيع ال�صرطة اإلقاء القب�س على الفخراين ول على اأحد من الأفراد اخلم�صة، 

فقد كانت دائمًا يد الفخراين وذكاوؤه ي�صبقان ال�صرطة، ويدخل الفيلم فى النمط ال�صينمائي ال�صائع وهو الإنتقام، 

ولكنه ل يقدم لنا مفاجئات، فاملتفرج يتوقع مايحدث، بل اأن خياله دائمًا ي�صبق خيال ال�صيناري�صت حممود الطوخي، 

واإح�صا�س املخرج اأحمد فوؤاد .

وكعادة هذه الأفالم التي ل جتد ما تقوله طوال الأحداث فهي تلجاأ للم�صهد الأخري داخل املحكمة حيث ي�صبح 

لالأداء  الدموع، خا�صة  امل�صاهدون بع�س  لهم من مواعظ، ولأن يذرف  ما يحلو  الأبطال  الطريق ممهدًا لأن يقول كل 

الرائع ليحيي الفخراين، ولقد �صاركُت اأي�صًا ببع�س الدموع، ولكن متاأ�صفًا على حال ال�صينما التي ت�صري بخطى وا�صعة، 

للخلف در، فقد قدمت ال�صينما من حواىل ربع قرن فيلم، اإحنا التالمذة، للمخرج عاطف �صامل وتناولت فيه انحراف 

اإنحراف  لأن  املجتمع،  ودور  ال�صخ�صية  مربرات  لنا  وقدم  والقتل،  ال�صرقة  ايل  يقودهم  الذي  ال�صباب  من  جمموعة 

ال�صخ�صية هو عر�س ملر�س اإجتماعي، اأما هذه املره فلقد حتولت الأحداث اىل فيلم بولي�صي �صاذج .

ل �صك اأن هناك تلقائيه وب�صاطه فى الأداء متيز بها يحيي الفخراين وهالة فوؤاد واأحمد بدير، ولكن هذا جمهود 

�صائع فى عمل �صينمائي يوحي باأنه �صوف يقول الكثري لكنه ل يقول �صيئًا، اأما املخرج اأحمد فوؤاد فلقد توقع له النقاد 

واجلمهور الكثري بعد فيلمه »بيت القا�صرات »الذي اعترب نقله يف تاريخ املخرج وح�صل الفيلم على عدة جوائز فى 

التمثيل وال�صيناريو والإنتاج والإخراج ولكن يبدو اأن جناح »بيت القا�صرات« كان اأكرب مما يحتمل اأحمد فوؤاد فلقد 

خيب الظنون فى فيلم »الأوبا�س » وهذا ما جعل البع�س يوؤكد على ان بيت القا�صرات هو »بي�صة الديك« التي ل حتدث 

اإل مره واحدة للمخرج ولكن اأحمد فوؤاد ينفي ذلك ب�صده ويوؤكد اأن الديك �صوف يعملها ويبي�س اأكرث من مره ونتمنى 

األ يكتفي الديك بال�صياح فقط!!
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»للحب ق�صة اأخرية« اأمام حمكمة اجلنح!

اأمام حمكمة اجلنح مبجمع اجلالء تنظر ق�صية فيلم » للحب ق�صة اأخرية »، الذى وجهت فيه النيابة تهمة، ارتكاب 

فعل فا�صح، اىل كل من الكاتب واملخرج رافت امليهى، واملمثلني معاىل زايد ويحيى الفخرانى واملنتج ح�صن القال .

قبل ان ت�صل الق�صية اىل �صاحة املحكمة كانت ُتثار ق�صايا اخرى عديدة اهم من ق�صية الفيلم 

رجل ال�صارع يت�صاءل هل الفنانون على » راأ�صهم ري�صة »، فال يقدمون اىل املحاكمة فى حالت املخالفة كاأي مواطن 

عادى .

– فنانني اأو غري فنانني امام القانون وجرائم اخرى ذات  الإجابة ان هناك جرائم يت�صاوى فيها كافة املواطنني 

طبيعة خا�صة الف�صل فيها لي�س حملة املحاكم وامنا النقابات والق�صية التى تنظرها املحكمة – اليوم – تتمثل فى 

لقطة مكربة »كلوز« لوجه معاىل زايد فى حلظة لقائها مع زوجها يحيى الفخرانى فى اأحد م�صاهد الفيلم وامل�صهد ل 

ي�صور عناقًا بني زوجني بقدر ما يوؤكد على عناق املوت واحلياة، وهذا لي�س راأى ال�صيناري�صت واملخرج بل راأى كل من 
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تناولوا الفيلم بالنقد والتحليل، فالزوج يعي�س حلظاته الخرية والزوجة تعلم ذلك والعمل الفنى اإيهام بالواقع لهذا 

فلي�س من املت�صور ان يثار املتفرج من هذه اللقطة اإذا �صح اأن بها اإثارة .

اأ�صتنادا اىل ان  لكن �صرطة الفيديو مل تعرتف بذلك التحليل .... فحررت املح�صر باعتبار امل�صهد فعال فا�صحا، 

الرقابة طلبت تخفيف هذا امل�صهد لكن التخفيف مل يتم فى بع�س ا�صرطة الفيديو 

وبعد اأن منحت الرقابة فر�صة لل�صركة املنتجة، مت �صحب ال�صرطة وت�صاحلت ال�صركة مع الرقابة لكن ال�صرطة 

اتخذت اجراءاتها دون الرجوع اىل الرقابة مما اوقع وزارة الثقافة فى ماأزق هو هل اأ�صبحت �صرطة الفيديو �صيفًا 

م�صلطًا �صدها ام انها اداة خلدمتها

وار�صل وزير الثقافة د . اأحمد هيكل خطابا اىل النائب العام حول قيد وو�صف الق�صية فيه ان الرقابة اأجازت 

اأ�صد املجتمعني حما�صا فى الندوة التى عقدت مبقر احلزب الوطنى ودعا  عر�س الفيلم عر�صا عاما لهذا كان الوزير 

اليها، �صعد الدين وهبة باعتباره رئي�س جلنة الثقافة والعالن ونقيب ال�صينمائيني قال وزير الثقافة / انا مع الفنانني 

حتى ال�صت�صهاد لت�صحيح هذه الو�صاع » .

وعندما انتهى الجتماع قال الوزير وهو يهدىء من روع املمثلة » معاىل زايد » لن تكونى مبفردك فى القف�س 

وخرج املجتمعون ول�صان حالهم يت�صاءل عمن يكون ال�صحية فى املرة القادمة 

كانت اأ�صد املتحم�صات هى معاىل زايد التى قالت بجراأة اإنها ل تخ�صى ال�صجن بل من املمكن اأن جتد داخله فر�صة 

لكت�صاف عامل جديد لكن �صر حزنها هو حالة الهلع خا�صة اأن التهام املوجه هو » ارتكاب فعل فا�صح » 

وبعد .. فاإن الفنانني لي�صوا على رءو�صهم ري�صة، فهم �صوا�صية اأمام القانون لكننا ل يجب – اي�صا – اأن تغمد ال�صيف 

فى ظهورهم .



45

» عودة مواطن« … هادئ على ال�صطح يغلي يف الأعماق!!

- يحيي الفخراين اأداء تلقائي 

اأن يعانق الأهل  اأن تقفز من عينيه، كان يريد  اإحدى الدول العربية، كادت الفرحة  يف رحلة العودة للوطن من 

اأن يعانقه برغم غلظة مالحمه  والأر�س حتى �صائق التاك�صي- الذي ا�صطحبه من املطار اإىل املنزل- مل ير باأ�صًا يف 

وم�صاعره! 

اإن بداخله في�صًا من احلنني الدافئ يجعله قادرًا على اأن يذيب كل جبال اجلليد التي �صنعتها �صنوات الغربة. 

ولكن مع الأيام يجد نف�صه م�صطرًا اإىل اأن يعود من حيث جاء، فلم ي�صتطع حبه ول – حتوي�صة- ال�صنني اأن ت�صنع 

�صيئًا، لقد تغري الأهل وتغري الوطن خالل ال�صنوات الع�صر الأخرية، وكان لبد للمواطن اأن يتغري اأو اأن يقاوم وحتى اآخر 

نف�س، ولقد اختار البطل العائد – يحيى الفخراين- طريق املقاومة ولكنه كان يحمل بداخله كل مقومات الهزمية – 

وخ�صر معركته قبل اأن تبداأ!

له  ال�صعادة  يريد  فهو  الفخراين..  يحيى  العائد..  ال�صقيق  اأكربهم  اأ�صقاء  خم�صة  من  مكونة  اأ�صرة  اأمام  نحن 

ولأ�صقائه ولكن تتالحق عليه ال�صدمات، فعندما يذهب اإىل املنزل القدمي ي�صتوقفه التغيري الذي حدث يف الأ�صقاء 
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وطبيعة العالقة بينهم. وعندما يذهب اإىل عمله ال�صابق يف م�صنع بيع م�صتح�صرات التجميل يجد اأن �صاحبه ح�صني 

ال�صربيني قد حوله اإىل ملهى ليلي.. وهو يعلل ذلك قائاًل اإنه كان يف املا�صي يبيع رائحة اجلمال ومظهره اخلارجي، 

اأما اليوم فهو يبيع اجلمال نف�صه وهو يتحرك على قدمني، وي�صاأل الفخراين عن حبيبته، فيجدها اأي�صًا قد اختارت 

اأن يبحث عن  �صاحب امللهى الليلي زوجًا فهي مل ت�صتطع النتظار، واأمام الهزمية ال�صخ�صية ليحيى الفخراين، يقرر 

النت�صار يف اأ�صقائه وي�صطدم باأن الكل م�صغول بنف�صه. 

اأحمد عبد العزيز.. �صنع عامله اخلا�س جدًا، با�صتخدام املخدرات، فهو مل ي�صتطيع اأن يقاوم العامل اخلارجي ف�صنع 

هو عامله اخلا�س، ويف اللحظات القليلة التي يعي�صها ما بني اليقظة والنوم يت�صاءل ماذا نفعل �صنة 2000؟ كيف �صنعي�س 

عندما ي�صل عددنا اإىل »مائة« مليون ن�صمة؟ اإنه يرى اأن العمل هو اأكرب خطاأ، والزواج نوع من العمل، لأنه يوؤدي اإىل 

اأنواع ال�صراع. وي�صتهلك كل قواه العقلية يف لعب  اإجناب الأطفال، ولهذا ي�صت�صلم عقله لهذه احلياة البعيدة عن كل 

العامل  يف  يخ�صر  اأنه  فكما  احلالتني،  يف  ويخ�صر  نف�صه،  يالعب  فهو  يالعبه  من  يجد  مل  فاإذا  الزمن،  ليقتل  ال�صطرجن 

الوا�صع، فهو يخ�صر اأي�صًا على الرقعة اخل�صبية ال�صيقة! 

اأن  اإىل تنظيم طالبي ثوري يف اجلامعة، دون  ان�صم  املقاومة فلقد  ال�صخ�صية  ال�صقيق الأ�صغر �صريف منري.. هو 

يحدد املخرج حممد خان هوية هذا التنظيم بدقة، لأن ما يريده هو املقاومة املطالبة بالتغيري، وهذا يكفي مبدئيًا! 

ي�صري،  اإبراهيم  –البارمان-  من  وتتزوج  كافترييا..  يف  م�صيفة  تعمل  الع�صر..  متغريات  مع  تتواءم  زكي  ماجدة 

حدود �صعادتهما ل تتعدى عاملها ال�صيق، وهو منطق اأ�صبحت تاأخذ به �صريحة كبرية يف املجتمع امل�صري، فلقد قررا اأن 

يعي�صا على هام�س جمتمع الأثرياء اجلدد يلتقطان البقايا! 

تاأخذ  اأن  يف  تفكر  ومل  الفخراين،  يحيى  غياب  يف  لالأ�صقاء  الكثري  اأعطت  التي  الكربى  ال�صقيقة  اأمني  مريفت  اأما 

�صيئا لنف�صها، بل هي قانعة بهذا العطاء كما توحي به م�صاهد الفيلم الأوىل، ولكن حدث حتول يف حياتهما يف الن�صف 

الثاين دون متهيد، فهي حتى على امل�صتوى ال�صخ�صي مل تعد تفكر يف الزواج واكتفت بذكريات حب قدمي و�صاع ن�صيبها 

امل�صروع من ال�صعادة، ومن يفعل هذا ل يفكر يف ال�صتحواذ على كل �صيء، اإل اإذا حدثت �صدمة يف حياته اأجربته على 

اأن يذهب اإىل اجلانب الآخر، وهو ما ل يتوافر يف مكوناتها ال�صخ�صية، اإنها جتيد �صنع احللوى، وت�صتثمرها �صريعًا يف 

اإن�صاء م�صنع ثم حمل كبري وترتبط مع رجل الأعمال ح�صني ال�صربيني، يف م�صلحتهما امل�صرتكة، وتبداأ رحلة �صقوطها 

على امل�صتويني ال�صخ�صي والعام! 
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املعتقالت  كل  دخل  قدمي  ثوري  فهو  نقائه،  يف  اجلميل  للما�صي  رمز  فهو  اإبراهيم  املنعم  عبد  العجوز  اخلال  اأما 

اأجل مبادئه ول يعي�س على ذكرى الأيام اخلوايل، ويعمل بيديه يف م�صنع حديد، وحبل الود مقطوع  وال�صجون من 

بني اخلال وبني جميع الأ�صقاء، اإل �صريف منري ال�صقيق الثوري، الذي هو ي�صكل ما امتداد لثورية عبد املنعم اإبراهيم. 

وبرغم ال�صدمة الأوىل التي يتلقاها يحيى الفخراين عندما يكت�صف �صياع 50 األف جنيه مقدم ثمن �صقة متليك، 

بعد اأن ن�صب عليه �صاحب العمارة اإل اأنه ويف نف�س اللحظة يتخل�س من همومه ال�صخ�صية ليلتقي مع اإبراهيم ي�صري، 

وهو يطلب يد �صقيقته ماجدة زكي، ولكن احلوار ل يكتمل مع العري�س، لأن ماجدة زكي كانت قد قررت، ويوافق يحيى 

الفخراين. 

و�صبق هذا امل�صهد عدة م�صاهد تو�صح ردود فعل املواطن امل�صامل جتاه اأجهزة الدولة، فعندما يطلب املدعي ال�صرتاكي 

ا�صتدعاء يحيى الفخراين تنتابه حالة من القلق واخلوف وكاأنه يف طريقه اإىل حبل امل�صنقة. 

ويتدخل يحيى الفخراين لإدخال �صقيقه اإىل م�صت�صفى للعالج من الإدمان الذي تخل�س من اإدمان املخدر، ولكنه مل 

يتخل�س من اإدمان لعب ال�صطرجن حتى وهو داخل امل�صت�صفى. 

ويف اللحظة التي تكت�صف فيها اأجهزة الأمن التنظيم الطالبي الذي ي�صارك فيه �صريف منري، ل يجد �صوى يحيى 

الفخراين وعبد املنعم اإبراهيم يقفان بجواره، بينما الكل م�صغول بنف�صه اأو حتى عن نف�صه! 

وتنتهي الأحداث بهزمية يحيى الفخراين، فيقرر العودة اإىل الدولة العربية التي جاء منها، وكان من املمكن اأن 

ت�صبح هذه لقطات النهاية، ولكن يتوقف الفخراين يف كافترييا املطار ول ي�صافر، لقد اعترب اأن هزميته لي�صت نهاية 

املعركة، وينتهي الفيلم ولكن ل ينتهي الت�صاوؤل هل يعود للمقاومة اأم ل يعود؟! 

يقدم ال�صيناري�صت عا�صم توفيق العائد اأي�صًا من الغربة، �صيناريو ناعم امللم�س على ال�صطح لكنه �صديد اخل�صونة 

يف الأعماق كان اأمام عا�صم توفيق اإمكانية تقدمي – مواقف اأ�صد �صخونة- يت�صح فيها التباين ال�صديد الذي يزيد من 

تعميق املفارقة، وكانت اأمامه الفر�صة اأكرب لل�صخرية الالذعة يف الكثري من املواقف، ولكنه مل يتعد حدود البت�صام، 

وكانت الفر�صة اأي�صًا مهياأة لفي�س من الدموع، ولكنه تعمد اأن يقف على اأبواب ال�صجن اجلميل، اإنه ل يخاطب عواطفنا 

وعقلنا ب�صخب، لكنه يتعمد الهدوء حتى ت�صل ق�صيته وا�صحة املعامل. 
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بناء ال�صيناريو – كال�صيكي- يف تتابعه، فهو يقدم احلدوتة يف ت�صاعد وامل�صكلة التي واجهت ال�صيناري�صت هي اأننا 

ل نتابع بطاًل مطلقًا ولكننا نتابع عائلة مكونة من خم�صة اأ�صقاء يجمعهم بالفعل مكان واحد، ولكن كل منهم له عامله 

اخلا�س فكان النتقال بني هوؤلء الأ�صقاء يف ت�صاعد حمكم هو الرهان ال�صعب الذي ك�صبه ال�صيناري�صت عا�صم توفيق. 

اأما املخرج حممد خان فهو يلتقط بعني الكامريا التف�صيالت الدقيقة، وقد ت�صتوقفه نظرة اأو حركة، فهو يختار 

اأو العودة بلفظة عامة، وهذه املرة تذوب اإىل حد كبري امل�صافة التي  اللحظة املنا�صبة لالنق�صا�س بلقطة تف�صيلية 

�صاهم يف �صنعها حممد خان بينه وبني النا�س، فلقد زال جزء كبري من هذه الربودة ب�صبب هذا ال�صيناريو البارد على 

الأداء  اإىل  بالإ�صافة  الت�صوير  مدير  الغزويل  على  د.  كامريا  ذلك  على  �صاعد  ولقد  الأعماق،  يف  يغلي  الذي  ال�صطح 

التلقائي لكل من يحيى الفخراين ومريفت اأمني و�صريف منري واأحمد عبد العزيز. 

اأما املفاجاأة فهو الفنان الكبري عبد املنعم اإبراهيم الذي رمبا ولأول مرة اأ�صعر بافتقاده يف حلظات غيابه الكثرية 

عن م�صاهد الفيلم، وهذا دليل على ح�صوره امل�صع يف امل�صاهد القليلة التي ظهر فيها. 

لقد قدمت ال�صينما يف ال�صنوات الأخرية العديد من الأفالم فيما يعرف باأفالم النفتاح والتي بداأت بفيلم »اأهل 

اأي من  ي�صتطع  نف�س الجتاه، ولكن مل  التعبري يف  اإذا �صح هذا  – النفتاحية-  الأفالم  و�صارت  لعلي بدرخان  القمة« 

الأفالم التالية لأهل القمة اأن تتجاوزه اأو تقدم وجهة نظر جديدة، حتى جاء »عودة مواطن« الذي كان عميقًا يف 

10 �صنوات، ولهذا فاإن روؤية هذا املواطن لل�صورة  روؤيته ودللته، وجاء ر�صد املجتمع من خالل »املواطن العائد« بعد 

اأ�صد و�صوحًا، كما اأن الإح�صا�س بالتغيري ينعدم اإذا ع�صت التغيري حلظة بلحظة يف حني اأن العائد بعد �صنوات طويلة 

ت�صدمه هذه التغيريات والتي ت�صتهدف دائمًا الطبقة املتو�صطة يف املجتمع. 

اإن هذا الفيلم يدين هذه الطبقة، لقد اختار اأغلب اأفرادها اأن ي�صايروا املوجة ليعي�صوا يف حني اأن من رف�صها مل 

ي�صتطع اأن يطرح البديل، ولهذا اأ�صبحوا جميعًا اجلناة واملجني عليهم، وعلى راأ�صهم هذا املواطن الذي عاد، ومل تكن 

هذه العائلة والأ�صقاء اخلم�صة اإل تعبريًا لهذه الطبقة! 

فيلم »عودة مواطن« ل متلك اإل اأن حترتمه، ولكن ال�صوؤال- يف ظل املناخ ال�صينمائي ال�صائد- هل ي�صتطيع ال�صمود 

طوياًل داخل دار العر�س؟!! 
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    يف عنرب املوت ح�صنات قليلة متنع بالوي كثرية!!

- اأ�صتوقفني الأداء العبقري لل�صمني الثمني يحيي الفخراين 

ر�صيد د. يو�صف اإدري�س ال�صينمائي حمدود للغاية ل يتنا�صب مع احلجم احلقيقي لهذا الروائي الكبري. 

وحتى هذا الر�صيد ال�صئيل الذي تقدمه ال�صينما بني احلني والآخر ليو�صف اإدري�س جند اأن اأول من ينتقده وب�صدة 

هو يو�صف اإدري�س �صخ�صيًا. 

ولهذا فاإن ال�صينمائيني. اإيثارًا لل�صالمة – ل يلجئون كثريًا اإىل ق�ص�س يو�صف اإدري�س يف الوقت الذي ينهلون دائمًا 

من ق�ص�س الكاتب جنيب حمفوظ. 

لنجيب حمفوظ قولته ال�صهرية – التي تريح ال�صينمائيني. وهي اأن م�صئوليته الأدبية تنتهي عند حدود الق�صة 

الروائية ولي�س له اأية عالقة اأو راأي يف الفيلم. 

وليو�صف اإدري�س قولته امل�صهورة اأي�صًا والتي تغ�صب ال�صينمائيني – فهو يقول دائمًا اأنا م�صئول عن الق�صة اإذن فاأنا 

اأي�صًا م�صئول عن الفيلم. 
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ولهذا اذهلت املفاجاأة اجلميع عندما اأعلن يو�صف اإدري�س علنًا وعلى روؤو�س الأ�صهاد ر�صاءه التام عن الفيلم املاأخوذ 

عن ق�صته ال�صينمائية »عنرب املوت« و�صر الده�صة هي اأن هذه هي املرة الأوىل – ونرجو األ تكون الأخرية- التي يعلن 

فيها يو�صف اإدري�س حالة الوئام ال�صينمائي. 

اإدري�س يف ق�صته ال�صينمائية يفجر ق�صية خطر الإ�صعاع الذي بات يهدد كل دول العامل الثالث بعد اأن  ويو�صف 

هذه  �صواطئ  على  الذرية  بنفاياتها  تلقي  اأو  الفقرية  للدول  بالإ�صعاع  امللوثة  اأغذيتها  تبيع  الكربى  الدول  اأ�صبحت 

الدولة. 

تبداأ الأحداث داخل ال�صجن حيث نتعرف على ال�صجني يحيى الفخراين الذي ي�صتعد للح�صول على الإفراج بعد 

انتهاء عقوبته وداخل ال�صجن يلتقي مع �صجني اآخر اأملاين يق�صي عقوبته ب�صبب تهمة خمدرات ويتفق الثنان على 

�صفقة يقدم بها يحيى الفخراين يف اخلارج ويف ال�صجن يقدم اأ�صرف فهمي وم�صطفى حمرم اجلانب الهام من ال�صورة 

وهم ال�صباط هناك ماأمور ال�صجن الذي لديه ا�صتعداد لكي يبيع اأي �صيء من اأجل م�صاحله وهناك ال�صابط ال�صريف 

نور ال�صريف الذي يحاول الت�صدي لأي ف�صاد داخل ال�صجن. 

اأما يف اخلارج فاإننا مع عائلة نور ال�صريف التي تتكون من زوجته ال�صحفية عفاف �صعيب ووالدها ح�صن عابدين 

وكيل الوزارة ال�صريف، والطفل ابن نور ال�صريف وعفاف �صعيب. 

والعالقات يف الفيلم عائلية جدًا، حيث تدخل �صفقة اأغذية األبان م�صعة يحاول نور ال�صريف اأن يت�صدى لها بعد اأن 

يعرف اأن الفخراين م�صارك فيها فري�صل اإليه امل�صجون الأملاين – بخدعه- اإىل هناك ومن جهة اأخرى فاإن الذي ي�صاهم 

يف اإدخال هذه الألبان امللوثة بالإ�صعاع هو ح�صن عابدين وكيل الوزارة ال�صريف الذي ت�صيع اأمواله يف اإحدى �صركات 

توظيف الأموال ويجد نف�صه وقد اقرتب من الإحالة للمعا�س لذا يقبل ال�صفقة بعد الو�صاطة التي قامت بها – عايدة 

 – ريا�س- �صديقة الفخراين وامل�صاركة له يف ال�صفقة وحتاول عفاف �صعيب ال�صحفية ك�صف ما يجري دون جدوى 

حيث يرف�س امل�صئولون عن الن�صر يف �صحيفتها القومية ذلك ويف نف�س تطلب اجلريدة احلزبية التي تلجاأ اإليها �صور 

واأ�صانيد من داخل العنرب الذي يتم فيه حجز امل�صابني ويتعر�س الطفل ابن عفاف �صعيب ونور ال�صريف يف نف�س الوقت 

اإىل خطر الإ�صعاع وينقل اإىل نف�س العنرب ويلفظ اأنفا�صه مع ذهول اجلميع وخا�صة جده ح�صن عابدين الذي ي�صعر 
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باأنه هو الذي قتل حفيده عن ما �صاهم يف اإدخال هذه ال�صحنة امللوثة اإىل البلد ويف نف�س الوقت يقف القانون عاجزًا 

ول يجد نور ال�صريف اإل اأن يخلع رداءه ك�صابط �صرطة ويقرر اأن ينتقم من الفخراين. 

حر�س كل من يو�صف اإدري�س وم�صطفى حمرم واأ�صرف فهمي على تاأكيد اأن تربة البالد املليئة بالف�صاد هي التي 

الباب لهذا الغزو الإ�صعاعي فهناك تف�صي الر�صوة والت�صيب يف ال�صجون ويف اجلمارك واأي�صًا موقف ال�صحافة  تفتح 

املهادن من كل ما يحدث بالإ�صافة اإىل خداع املواطنني و�صياع حتوي�صة العمر يف �صركات ال�صتثمار والنتيجة هي اأن 

ال�صبب  ولكن  القانون  ب�صبب عجز  لي�س  ال�صيناريو  الذي يطرحه  ال�صلبيات  الكم من  ولكن هذا  ويتكاثر  ينمو  اخلطر 

الرئي�صي هم القائمون على تنفيذ القانون ولهذا مل يكن مربرًا اأن يخلع نور ال�صريف �صرتته ليقتل يحيى الفخراين 

و�صلته من املذنبني لأن املذنب احلقيقي هم امل�صئولني عن تطبيق القانون ولي�س اخلارجني عن القانون. 

ولكن يبدو اأن الفيلم اأراد التنفي�س عن امل�صاهدين وجعل �صحنة الغ�صب تتوجه اإىل الفخراين بدًل من توجيهها 

اإىل امل�صئولني احلقيقيني. 

ويوؤخذ على الفيلم اأي�صًا ح�صر امل�صكلة يف هذا النطاق العائلي ال�صيق والذي يجعلك ت�صعر باأن ما ت�صاهده اأمامك 

فيلمًا م�صنوعًا ملفقًا برغم جراأة الق�صية اإل اأن املذنب هم عائلة نور ال�صريف وهم اأي�صًا ال�صحية. 

ما يح�صب  ال�صيناريو وهو  واآخر يف  الظل ما بني كل م�صهد  الذكاء وخفة  انتقالت �صديدة  فاإن هناك  ورغم ذلك 

املخرج  اأجاده  الذي  العمل  فريق  وقيادة  اللقطات  واإيقاع  للفيلم  الهام  الإيقاع  كذلك  حمرم..  م�صطفى  لل�صيناري�صت 

اأ�صرف فهمي بالإ�صافة اإىل الأداء العبقري للفنان ال�صمني الثمني يحيى الفخراين وعلى املقابل ت�صاءل كثريا بجواره 

اأداء نور ال�صريف والذي كان يبدو اأنه ل يعي�س ال�صخ�صية بل ميثلها وهذا الراأي ينطبق على اأداء كل من ح�صن عابدين 

وعفاف �صعيب يف حني اأن عايدة ريا�س ا�صتطاعت اأن تقرتب خطوة اأخرى للنا�س يف هذا الفيلم. 

الدرامي  البناء  ولكن  املوت-  – عنرب  ح�صنات  هي  للقطات  الالهث  والإيقاع  ال�صيناريو  ظل  وخفة  الق�صية  جراأة 

املوت، وهي  �صيئات عنرب  م�صارها احلقيقي  بعيدًا عن  الغ�صب  �صحنة  والإ�صرار على تفريغ  امل�صكالت  العائلي وتراكم 

�صيئات كثرية، ولكن رب ح�صنات قليلة متنع – بالوي- كثرية!
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هل متحو ال�صا�صة ال�صغرية خطايا ال�صا�صة الكبرية يف »الربكان«!

قرب.. قرب.. 

على باب ال�صينما التي تقدم فيلم »الربكان« �صوف جتد يافطة �صخمة تقوم لك اأنك �صوف تلتقي يف هذا الفيلم مع 

اأبطال ليايل احللمية يحيى الفخراين، �صفية العمري، �صريف منري. وهكذا يعرتف الفيلم من البداية ومبا ل يدفع 

جماًل لل�صك باأنه ل ميتلك اأي جاذبية خا�صة اإل اأن يتباهى بفن و�صعر ابنة خالته ال�صهرية با�صم »ليايل احللمية«!

اإن العمل الفني هو اتفاق غري معلن اأو مكتوب بني املخرج واجلمهور.. ولقد اأخل عبد اللطيف زكي خمرج هذا الفيلم 

بالتفاق اأكرث من مرة فهو قد اأطلق على فيلمه ا�صم »الربكان« مما ميهد امل�صاهدين باأن اأمامهم نوعية خمتلفة من الفن 

ال�صينمائي ولكن لي�صت هناك اأي عالقة بني الربكان واأحداث الفيلم. 

وهو يخدعهم مرة ثانية عندما يذكرهم باأبطال »ليايل احللمية« والتي كتبها املبدع اأ�صامة اأنور عكا�صة ولكننا جند 

اأمامنا عماًل فنيًا مهلهاًل يفتقر اإىل اأبجديات البناء الدرامي ولكن اإمعانًا يف ال�صحك على امل�صاهدين فاإن عبد اللطيف 

زكي ي�صتغل �صوت املطرب حممد احللو الذي يغني مقدمة »ليايل احللمية« ليغني اأي�صًا طوال اأحداث الفيلم. 

ولكن بالطبع مل يتمكن عبد اللطيف من ال�صحك على اجلمهور طوال الوقت الذي وجده اأمامه بركانًا من احلكايات 

التلفيقية ل �صيء يجمعها اإل رغبة املخرج يف اأن يتمكن من ملء �صاعتني ب�صور متحركة يطلق عليها جتاوزًا ا�صم فيلم 
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اأن ي�صارع يف التنفيذ اخت�صارًا لتكاليف الإنتاج حتى ي�صمن اأن يطلق عليه  �صينمائي وهو يف �صبيل ذلك يحر�س على 

لقب املخرج الأ�صرع وبهذا ينتقل من فيلم اإىل فيلم ونرحب به جميع �صركات الإنتاج حيث اأنه ل يوجد م�صهد واحد ل 

يحتاج اإىل اإعادة تاأليف واإخراج ومونتاج. لأن املخرج يحر�س فقط على اإر�صاء املنتج ويخ�صر من اأجل ذلك كل �صيء. 

يلجاأ موؤلف الفيلم اإىل اأن ي�صع حاًل واحدًا لكل ماأزق درامي يواجه وهو اإما اأن يلجاأ للقتل للتخل�س من ال�صخ�صيات 

التي ل يريدها اأو يلجاأ اإىل عزرائيل لتموت ال�صخ�صية التي ل يبتغيها. 

لقد اختار املخرج ق�صية الثاأر ليقدمها يف فيلمه ول باأ�س من اأن يقدم املخرج ق�صة قدمية ولكن الباأ�س كل الباأ�س 

ياأتي عندما ل يقدم هذا املخرج وجهة نظر خمتلفة يف هذه الق�صية. وي�صتد الباأ�س باأ�صًا عندما ي�صر هذا املخرج على 

اأن يقدم م�صاهد ل يجمعها اأي نوع من التتابع. حيث اإننا يف البداية مع يحيى الفخراين ال�صعيدي الذي يبدو اأمامنا 

وكاأنه قد انتهى من توه من ال�صتحمام بال�صامبو. فهو �صعيدي نظيف متامًا مبالحمه ورقته املتناهية التي ل تتنا�صب 

مع اأهايل ال�صعيد. ويهرب يحيى الفخراين اإىل الإ�صكندرية مع طفله الوحيد خوفًا من الثاأر منه وهناك يتعرف على 

الرثي عبد احلفيظ التطاوي وهو متزوج من ناهد �صمري لكنه ل ينجب. وي�صطر يحيى الفخراين اإىل ا لهجرة اإىل 

اأمريكا خوفًا من الثاأر. ويف نف�س الوقت يكرب ابنه وي�صبح �صابًا – �صريف منري – ويعتقد اأن والده هو التطاوي. ويقع 

�صريف منري يف حب �صفية العمري التي تكربه ب�صنوات وينتهي الفيلم بعد اأن يرحل التطاوي. ويعود الفخراين من 

اأمريكا وبعد عدة م�صاهد �صاذجة جدًا يعرتف �صريف منري باأبوة الفخراين له. 

املخرج عبد اللطيف زكي واحد من جيل الثمانينيات الذين ارتبطت بداياتهم ال�صينمائية بالعديد من الآمال لكنه 

اأجه�س كل ذلك واأ�صبح يخ�صع متامًا ل�صغوط ال�صوق ال�صينمائية. وهدفه الأول هو اأن ير�صى املنتج بالتقليل من نفقات 

الفيلم واخت�صار اأيام التنفيذ من نفقات الفيلم واخت�صار اأيام التنفيذ واإلغاء اأي عدد من امل�صاهد التي تزيد من تكاليف 

الإنتاج. 

ول يعرتف اإطالقًا ب�صيء ا�صمه اإعادة ت�صوير اللقطات فهو ي�صع الكامريا ويرتك املمثلني كما يحلو لهم. وال�صرط 

الوحيد الذي يلتزموا به هو اأنه لن ي�صمح لهم باإعادة ت�صوير اأي لقطة. اإن عبد اللطيف يخ�صع متامًا للمنتج وللممثل 

وال�صيء الوحيد الذي ل ي�صاأل عنه عبد اللطيف هو املتفرج. ل يعني عبد اللطيف هل ي�صدقه اجلمهور اأم ل؟ ولكنه لو 

تابع اإيرادات �صباك التذاكر لأفالمه لكت�صف اأنه مبقدار ما ي�صخر من اجلمهور مبثل هذه الأفالم ي�صخر منه اجلمهور 

بنف�س املقدار وذلك مبقاطعة تلك الأفالم التي حتمل ا�صم عبد اللطيف زكي. 

لقد ارتكب هذا الفيلم خطاأ فادحًا يف حق »ليايل احللمية« واأبطال ليايل احللمية، فهل ي�صتطيع م�صل�صل ال�صا�صة 

ال�صغرية اأن يغفر خطايا ال�صا�صة الكبرية؟! 
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»احلب يف الثالجة« ميوت من الربد 

- يحيي الفخراين عنوانه �صدق الأداء

داخل دار العر�س جتمع عدد قليل جدًا يف »البلكون« وحيث اأن الربد قار�س فلقد ان�صم اجلمهور يف ثالثة �صفوف 

اأو  الفيلم  مل�صاهدة  يكفي  ل  فقط  واحد  �صف  على  العثور  مت  فلقد  »ال�صالة«  يف  اأما  الفيلم..  وي�صاهد  الربد  ليواجه 

مواجهة الربد. 

ولكن ملاذا هذا الإخفاق اجلماهريي لفيلم اأثنى عليه النقاد؟ 

اجلمهور القليل الذي ح�صر الفيلم كان ي�صحك مع اأي بادرة تدعوه لل�صحك وهذه عالمة جيدة، ولكن هذه ال�صحكات 

كانت �صحيحة جدًا برغم �صدورها من القلب، وال�صر وراء ذلك اأن اإطار الفيلم الكوميدي ل يقدم للنا�س ال�صائع بل هو 

يتطلب جمهورًا قادرًا على اأن يتاأمل اأكرث لي�صحك اأكرث، وجمهور هذه الأيام يريد ال�صحك املبا�صر، كذلك فاإن العدد 
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ال�صئيل من اجلمهور يعترب عاماًل �صلبيًا يف تفجري ال�صحكات وكلما ت�صاءل اجلمهور تعرث انتقال عدوى ال�صحك. ثم اإن 

كلمة الثالجة يف عنوان الفيلم – يف هذا التوقيت حتديدًا – تبعد اأي دفء يتطلبه ال�صحك. 

اإن احلديث عن ال�صحك يف هذا الفيلم ل ينف�صل عن الر�صالة التي يحملها لأن ال�صحك يعني اأن الفيلم قد انفعل 

به النا�س وعاي�صوه و�صدقوه ولكن كانت هناك مناطق باردة بني اجلمهور و »احلب يف الثالجة« برغم اأن هذا الفيلم 

مي�س حياة النا�س. 

»احلب يف الثالجة« ينتقد �صيا�صة احلكومة يف الداخل واخلارج. 

وتاأملوا هذا احلوار: »خوازيق احلكومة ل تظهر اأبدًا« يف حوار كامل ال�صريف مهند�س العمارة مع يحيى الفخراين 

وهو ي�صاأله عن ال�صقة. 

»الأمريكان ما يكدبو�س اأبدًا« يف حورا الدكتور »علي ح�صنني« العائد من اأمريكا مع يحيى الفخراين وهو ي�صاأله عن 

التجميد حتى عام 2000، الفيلم يقدم لنا دعوة لنعي�س حياتنا واإحباطاتنا –مع اختالف درجات الإحباط- مع هذا 

الإن�صان الب�صيط يحيى الفخراين املوظف يف الدولة يبحث عن القليل من ماأكل وم�صرب وملب�س، اختار الكاتب ماهر 

عواد واملخرج �صعيد حامد موقع يحيى الفخراين يف امل�صكن بعناية �صديدة فهو يقطن يف �صطوح اإحدى العمارات داخل 

اإن�صانًا زائدًا عن احلاجة يعي�س على هام�س املجتمع ويحاول اأن  حجرة ل ي�صلها املاء ول الكهرباء، فهو يبدو اأمامنا 

يتخل�س اأي�صًا من هذا الهام�س. 

وهذا الإن�صان جتاوز الأربعني وهو مل مي�صك يد امراأة من قبل. اإن اأب�صط احلقوق التي يح�صل عليها اأي ك ائن حي 

هو حمروم منها. 

واختيار املخرج »�صعيد حامد« للفنان يحيى الفخراين لتج�صيد هذه ال�صخ�صية هو الذي منح هذا الدور كل هذا 

العمق. 

الأحداث تغو�س اأكرث داخل الإعالم الذي يلعب دوره يف تزييف احلقيقة وخداع النا�س، اإن الإعالم خالل ال�صنوات 

الأخرية وعن طريق التليفزيون اأ�صبح حري�صًا على اأن مي�صك بالكامريا ويدخل بيوت النا�س، ولكن رغم ذلك ل يقدم 

املق�صود  ولي�س  دقائق«  اك�صب  ثواين  »فكر  ال�صهري  الربنامج  على  تنويعة  لنا  يقدم  عواد  ماهر  فاإن  ولهذا  النا�س،  لنا 
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بالطبع هو ال�صخرية من برنامج ولكنه ي�صخر من اأ�صلوب املعاجلة الإعالمية وبدًل من اأن يك�صب الفائز »ثواين« فهو 

يك�صب »�صاجات« للرق�س. 

هذه هي خطوط عامة للفيلم وحتى ي�صل اإىل هدفه فهو ي�صع العفونة مقابلة للتجميد، اإما اأن متوت يف احلياة اأن 

تتجمد بعيدًا عنها، والإن�صان الذي ل ميلك مقومات احلياة لن يجد غري التجميد و�صالحه هو النتظار.. اإن الزمن هو 

ال�صالح الوحيد لهذا الإن�صان املقهور دومًا. 

»الأقزام قادمون«،  فهو �صاحب  الآخرين.  ولي�س  نف�صه  يكون  اأن  مل�صوار كاتب يحر�س على  تاأكيد  الفيلم هو  هذا 

»الدرجة الثانية«، »�صمع ه�س«، »يا مهلبية يا«.. اإن ماهر عواد يقدم نف�صه على الورق وهذا التعبري من كرثة ا�صتخدامه 

اأمناطًا معروفة ول حبكات درامية  اأنه ل يقدم  ملا يكتبه ماهر �صوف جتد  التاأمل  اأنه ببع�س  اإل  مل يعد يعني �صيئًا. 

�صائعة، اإن قالب »الفانتازيا« لي�س هوما يعنيه الكاتب ولكن »الفانتازيا« هي التي فر�صت نف�صها على ماهر عواد، حيث 

اإن ل �صعوره هو الذي يقود اأفكاره ولهذا يقدم من ر�صيد الال�صعور »اإي تي«. و«الديك«، وزواج لو�صي من حممد يو�صف 

وا�صتخدام »اجلمل« الذي يركبه يحيى الفخراين يف التعبري عن الكلمة ال�صائعة »زق يا جمل«.

واملخرج �صعيد حامد الت�صق متامًا مبفردات هذا الفيلم، واإذا كانت و�صيلة ماهر عواد هي الورق فلقد امتلك �صعيد 

حامد مفردات ال�صورة ال�صينمائية من اإيقاع اللقطة وحركة املمثلني ولكن اأعاقت الإمكانيات �صعيد حامد من ق�صور يف 

ميزانية الفيلم، كذلك افتقار ديكور »الثالجة« للخيال الفني. 

�صعيد حامد م�صئول عن ذلك،  فاإن  النا�س. وبالطبع  الفيلم مل حتلق مع  اأغلب م�صاهد  ال�صريف يف  مو�صيقى كامل 

مثل م�صئولية متامًا عن جمال ال�صورة ال�صينمائية وبالغة التعبري الذي ج�صدته كامريا حم�صن اأحمد واإيقاع اللقطات 

وملياء  ح�صنني  وعلي  كامل  وعبلة  ولو�صي  العنوان،  هو  فكان  الفخراين  ليحيى  الأداء  و�صدق  ال�صيخ،  �صعيد  للمونتري 

اجلداوي وكامل ال�صريف يف اأول جتربة له اأمام الكامريا كممثل ولي�س وا�صعًا للمو�صيقى. 
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»اأر�س الأحالم« فيلم لالأطفال فوق ال�صتني!

- منح الدور للفخراين م�صاحة للتجلي

حيث  الطفولة..  مرحلة  اإىل  بنا  يعود  لكنه  لالأطفال  فيلمًا  لي�س  اإنه  منا،  كل  داخل  الطفل  يخاطب  الفيلم  هذا 

ال�صفاء واملرح وال�صحك من القلب. 

ل ت�صدق اأن اأمامك �صيدة ال�صا�صة فاتن حمامة التي تتج�صد دائمًا اأمامنا باأجمادها ال�صينمائية التي و�صعتها على 

القمة �صيدة لل�صا�صة العربية. 

اأخرى تتحرر من كل القيود التي فر�صت نف�صها عليها وللدقة مل تكن هذه القيود من �صنع فاتن  اأمام فنانة  اإنك 

حمامة اأو على اأقل تقدير – اأغلبها – ولكن ع�صاق فاتن حمامة هم الذين فر�صوا هذه ال�صخ�صية فاأ�صبحت جزءًا من 

تكوينها الفني اأمام الكامريا. 



58

اإنها فاتن حمامة اجلادة املعطاءة القوية حتى ولو اأدت دور بنت بلد. 

ومن هنا كان الرهان �صعبًا وهو: كيف تقدم فاتن حمامة اأخرى؟ واإذا وافقت فاتن هل يوافق ع�صاق فاتن؟!

اإنها نرج�س ريحان يف فيلم »اأر�س الأحالم« للمخرج داود عبد ال�صيد، الأرملة التي مل تع�س حياتها لكنها حتولت 

اإىل ج�صر يعرب عليه الأبناء وهي قانعة بذلك ولكن ما الذي فعله املخرج داود عبد ال�صيد حتى ن�صاهد اأمامنا نرج�س 

ريحان ولي�صت فاتن حمامة؟

»اللثغة« يف حرف الراء وهو لي�س اإ�صافة من اأجل الإ�صحاك عند نطق الكلمات لكنه تعاي�س اأكرث من ال�صخ�صية، 

وهو اأي�صًا رمبا ميثل لفاتن حمامة اإح�صا�صًا بالعودة للطفولة، وهو اإح�صا�س خا�س جدًا لكنه �صروري يف تقدمي هذه 

ال�صخ�صية كما ر�صم مالحمها داود عبد ال�صيد.. لقد كانت اأي�صًا فاتن حمامة يف طفولتها و�صبابها تعاين من نطق حرف 

الراء واأح�ص�صت يف اأدائها اأنها تريد اأن تعود لتلقائيتها وهذه التلقائية مرتبطة نف�صيًا بالطفولة. 

اإن فاتن حمامة تتحرر اأي�صًا يف هذا الفيلم من ال�صراع مع الزمن الواقعي واأي�صًا الزمن ال�صينمائي. فهي تطرق باب 

ال�صتني وابناها – ه�صام �صليم وعال رامي – يعلنان يف كل م�صهد ذلك الإح�صا�س، اإن الكامريا تقرتب من فاتن لرنى ب�صمة 

الزمن على وجهها ول تخ�صى فاتن من هذا القرتاب الباروكة التي ت�صعها على راأ�صها، ن�صاهدها اأمامنا وهي ترتديها اأو 

تخلعها اإنه انطالق وحترر اآخر متار�صه فاتن حمامة مع املخرج. 

حمامة  فاتن  �صفر  ليلة  والتذكرة  ال�صفر  جواز  �صياع  هو  فوزي  هاين  اجلديد  الكاتب  يقدمه  الذي  الأول  اخلط 

للهجرة اإىل اأمريكا اإنه يبدو كابو�صًا ع�صناه جميعًا من قبل ولكن املخرج يقدمه لنا واقعًا يرتبط اأحيانًا باحللم واأحيانًا 

بالكابو�س. 

ولكن قبل اأن تبداأ رحلة فاتن حمامة مع »جواز ال�صفر« دعنا نتاأمل تفا�صيل قليلة قبل هذه الرحلة. 

لقاء فاتن حمامة مع  ال�صيارة يدل على قدر من الرثاء.  نوع  �صيارة فاتن،  باللغة الإجنليزية يف  اأ�صرطة كا�صيت 

يف  وف�صلها  ال�صديقات  اإحدى  تتولها  التي  الفنجان  قراءة  حماولة  عامًا.   30 والعودة  القدامى  املدر�صة  اأ�صدقاء 

القراءة يهيئ لنا الإح�صا�س بال�صبابية التي �صوف تتعر�س لها فاتن حمامة اأق�صد نرج�س ريحان.. لقاوؤها بال�صدفة 

لل�صيناريو الذي  الب�صيط ل ميهد فقط لرتباطها بتلك ال�صخ�صية لكنه ميهد  مع يحيى الفخراين.. حادث الت�صادم 
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�صيتم بناوؤه على اأب�صط قاعدة يف ال�صحك وهي قلب املوقف. ويبداأها مع فاتن حمامة التي ت�صاب هي باإغماء بدًل من 

يحيى الفخراين الذي اأ�صابته عربتها!

النقطة التي تفجر الأحداث هي �صياع جواز ال�صفر.. تتناثر املالب�س خارج حقيبة فاتن حمامة وتقف هي حائرة. 

وتتاأملها كامريا داود عبد ال�صيد من اأعلى لتج�صد لنا الإح�صا�س بال�صعف وال�صياع تهبط درجات ال�صلم وهي تلهث وتطل 

الكامريا من اأعلى وكاأنها عني امل�صاهد الذي يتابع بطلته وي�صفق عليها. 

ينتقل الفيلم اإىل عامل ال�صحر وال�صحرة يعر�س ذلك العامل ن�صيج الفيلم الذي يتحرك داخل منطقة الطفولة 

ويحكمه هذا املنطق، يداعبنا وجه يحيى الفخراين الطفل داخل اأحد – البارات – يبداأ مع فاتن حمامة م�صوار اللعب 

وهي تبحث عن جواز ال�صفر. 

لهوؤلء  اأخرى  طفولة  حلظات  نعي�س  امل�صنني،  بيت  – داخل  رزق  – اأمينة  حمامة  فاتن  اأم  �صخ�صية  الفيلم  ُيقدم 

الذين تخطوا الثمانني لكنهم يعي�صون اللحظة ويقتن�صون ال�صعادة حتى ولو كان املوت يقف على الباب.. تتمرد اأمينة 

رزق على قواعد بيت امل�صنني، وهو لي�س متردًا على تلك القواعد بقدر ما هو تاأكيد على اإح�صا�صها باحلياة، اإنها تاأكل 

– ال�صيكولتة – وت�صرب املياه الغازية –وتزوغ- مع اأحمد توفيق اإىل دار العر�س. وعندما تعود للمنزل ت�صر على اأن 
تدخل من الباب املمنوع!!

ويقدم لنا ال�صيناريو م�صهدًا من فيلم »الكيت كات« ملحمود عبد العزيز وهو يتحدى عجزه ويركب – املوتو�صيكل – 

وهو �صرير. اإن هذا امل�صهد يعمق الإح�صا�س لدينا باإ�صرار اأمينة رزق وحممد توفيق على اأن يواجها قيود الزمن، وتقدم 

اأمينة رزق در�صًا لبنتها عندما تطلب منها اأن تغادر دار العر�س وترف�س هي ذلك حتى ينتهي الفيلم، اإنها تقول بدون 

مبا�صرة معنى الفيلم اإنك لكي ت�صعد الآخرين يجب اأن تعي�س اأنت اأي�صًا ال�صعادة. 

اإليها  اأي�صًا ترت�صف قطرات من اخلمر الذي يهديه  اإنها  اأمينة رزق عند هذا احلد.  ول تتوقف دللت �صخ�صية 

يحيى الفخراين وتداعبه قائلة اإنها ل تعرف لكننا نعرف اأنها تعرف.. كذبة بي�صاء تتالءم مع ال�صخ�صية حتى يعمق 

لفاتن  يقول  الذي  ال�صحرة  كبري  داود  يو�صف  برئا�صة  اأ�صطوري  اجتماع  اإىل  ينتقل  لدينا  الطفولة  اإح�صا�س  الفيلم 

حمامة اإنها تبحث عن �صيء �صغري �صائع منها لكنها تكت�صف اأن هناك �صيئًا اأكرب �صاع منها وهو اأن تعي�س حياتها. 
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اإن اللعبة ت�صتمر بني فاتن حمامة ويحيى الفخراين حتى ينتقل اإىل امل�صت�صفى وهو يقف على حافة املوت، وت�صتمر 

اللعبة بني فاتن حمامة وجواز ال�صفر. وهي ت�صعى لالت�صال بابنها من اأحد التليفونات العامة و�صياع العملة املعدنية 

فئة اخلم�صة قرو�س ثم ينقلب املوقف كالعادة لتجد اأمامها بحرية من العمالت املعدنية. 

وقبل اأن ينتهى الفيلم تعرث على جواز ال�صفر يف منزلها وهذه لي�صت مفاجاأة لأننها نتوقعها فاحلكاية مل تكن جواز 

ال�صفر ال�صائع ولكن �صياع حياة بطلتنا، ولهذا ترف�س الهجرة وينتهي الفيلم ب�صحكة جملجلة على الر�صيف بني فاتن 

حمامة ويحيى الفخراين. 

اأول  يف هذا الفيلم كان راجح داود بطاًل مبو�صيقاه وهو ميرح وي�صحك وي�صجينا ومدير الت�صوير �صمري بهزان يف 

جتربة له وهو يقدم لنا لقطاته.. اإنه ل يقدم لنا وجه بطلة الفيلم. لكنه وبقيادة املخرج يقدم الإح�صا�س ممزوجًا 

باملكان تعمقه اإ�صاءة اللقطات.. هاين فوزي كاتب �صيناريو جديد يتخل�س من تقليدية احلكاية ويظل حمافظًا على 

روح الطفولة يف ال�صرد ال�صينمائي، املونتري اأحمد متويل يوؤكد دائمًا على روح املرح يف اقتنا�صه توقيت النتقال بني 

لقطة واأخرى. 

فاتن حمامة انطالق وحترر حتى من فاتن حمامة ال�صخ�صية التي األفناها حيث تتوارى متامًا ول تبقى اإل نرج�س 

ريحان. 

يحيى الفخراين مينح دوره عمقًا ومينحه الدور م�صاحة للتجلي.. اأمينة رزق حتلق مع هذا الدور.. اأما ه�صام �صليم 

وعلى رامي وحنان �صليمان فلقد كان الثالثة على هام�س الدراما وهذه ثغرة يف بناء الفيلم.. يف »اأر�س الأحالم« يت�صبث 

داود عبد ال�صيد باأر�صه كمخرج ميتلك �صاعرية لها مذاق خا�س. 

ومالمح  �صوت  فقط  لنا  تقدم  مل  فهي  ريحان  علي  نرج�س  الثالثي  وا�صمها  ريحان«  »نرج�س  حمامة  فاتن  كانت 

ال�صخ�صية ولكن جعلتنا نلم�صها ون�صمها ونتذوقها.. ولكي ت�صتمتع برنج�س عليك اأن تتعامل بحوا�صك اخلم�س واإذا كان 

لديك - ال�صاد�صة – ف�صوف ت�صتمتع اأكرث!!
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اأ�صواك النجاح!!

النجاح  اإىل خماطر �صحية.  اأخذنا منها جرعات كبرية توؤدي  اإذا  اأعرا�س جانبية، والفيتامينات  ال�صايف  للدواء 

الطاغي كذلك قد ي�صبح �صببا يف تراجع املبدع، عندما يجد نف�صه قد اأ�صبح مثل من يقفز احلواجز، اإذا مل يحقق يف 

القفزة التالية رقما اأعلى يتعرث ويخرج من الت�صابق!!

مثال الكاتب املغربي الراحل حممد �صكري �صاحب رواية »اخلبز احلايف« التي حققت �صهرة ا�صتثنائية يف العامل، 

حيث ترجمت اإىل 39 لغة ول تزال تقف يف ال�صدارة على م�صتوى اأرقام البيع، كان )�صكري( يعاين من حالة النجاح 

املفرط التي �صنعت جبال �صاهقا منع العيون من روؤية اأي اإبداع اآخر على الرغم من اأنه كتب »اخلبز احلايف« عام 72 

وعا�س بعدها 32 عاما حماول اأن يقهر »اخلبز احلايف« باأعمال اأدبية تفوقها �صهرة دون جدوى!!

كان الكاتب الكبري يقول متهكما »الأطفال يف ال�صارع ل ينادونني �صكري، بل يقولون )اخلبز احلايف(«. �صار بينه 

ي�صكنهم  يزالون  القراء ل  اأن  فيكت�صف  ليقهرها،  باأنها ت�صحقه فيكتب غريها  ي�صعر  �صافر، وكان  الرواية عداء  وبني 

»اخلبز احلايف«، وانتهت حياته بعد اأن قدمت ال�صينما الرواية يف فيلم اأخرجه اجلزائري »ر�صيد بن حاج« ومات قبل 

عر�صه بينما عا�صت رواية »اخلبز احلايف«.

كان ال�صاعر ال�صوداين الكبري الهادي اآدم، الذي حقق �صهرة عري�صة يف العامل العربي قبل اأكرث من 40 عاما، يرف�س 

اأم كلثوم من تلحني  اأن غنتها  الق�صيدة بعد  لتلك  اأ�صبح معاديا  العامة،  اللقاءات  األقاك« يف  »اأغدا  ُيلقي ق�صيدته  اأن 

حممد عبد الوهاب. كان ي�صعر باأن هذه الق�صيدة اخت�صرت كل دواوينه يف عدد حمدود من الأبيات ال�صعرية، وكثريا 

ما كان يغادر من�صة اأي حفل يدعى اإليه لو اأ�صر احل�صور على اأن يلقي اإليهم »اأغدا األقاك«.

الغريب اأن ال�صاعر الوحيد الذي ل يزال على قيد احلياة ممن تغنت باأ�صعارهم اأم كلثوم وهو اللبناين جورج جرداق 

)90 عاما( - اأمد اهلل يف عمره - والذي رددت له اأم كلثوم ق�صيدته »هذه ليلتي« بتلحني حممد عبد الوهاب بعد اأن 

اأنه �صاحب »هذه  النا�س ل يعرفون عنه �صوى  اأن  املاأزق نف�صه، وهو  اأي�صا  اأم كلثوم، يعي�س  كتبها مبا�صرة بتكليف من 

ليلتي«!!
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على الإن�صان اأن يتعلم كيف يواجه الف�صل، كما اأن عليه تروي�س النجاح. يحيى الفخراين كان من املمكن اأن يظل 

اأ�صري دوره الأثري »�صليم البدري« يف »ليايل احللمية«، لكنه حر�س على اأن يقفز بعيدا، ودائما ما يعرب حاجز النجاح 

ربع قرن وهو يبحث عن ذروة  ال�صعدين منذ  »�صليمان غامن« �صالح  امل�صل�صل  بينما غرميه يف  اإىل رم�صان،  من رم�صان 

»نازك  العمري  �صفية  مع  بق�صوة  جت�صدت  الطاغي  النجاح  ماأ�صاة  اأن  اإل  العمدة،  دور  خاللها  من  يتجاوز  تلفزيونية 

ال�صلحدار« يف »احللمية« حيث اإنها و�صلت اإىل جناح جماهريي غري م�صبوق يف ال�صارع ليطلق ا�صمها لأول مرة على اأفخر 

ال�صيارات �صار ا�صمها »عيون �صفية«، ول تزال �صفية حتى الآن حتاول دون  اإن ماركة من  اأنواع البلح يف رم�صان، بل 

جدوى عبور حاجز »نازك«!!

اأتذكر اأن الراحلة القديرة »�صناء جميل« كثريا ما كانت تعزف عن اإجراء احلوارات ال�صحافية ب�صبب تكرار �صوؤالها 

عن دورها نفي�صة يف »بداية ونهاية«، وحفيظة يف »الزوجة الثانية«. كانت ت�صعر باأمل نف�صي عندما ترى بع�س الزمالء 

يحاولون اخت�صار م�صوارها العظيم فقط يف نفي�صة وحفيظة.

جتاوز النجاح ي�صبح اأحيانا اأ�صعب بكثري من مواجهة الف�صل، ولدينا جنوم كانت اآفتهم هي النجاح ولي�س الن�صيان 

كما يقول اأديبنا جنيب حمفوظ »اآفة حارتنا الن�صيان«.. ويبدو اأن حارة املبدعني اآفاتها هي اأن النا�س على العك�س ل 

يريدون اأن ين�صوا!! 
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قانون يحيي

امل�صل�صالت للم�صاهدين هي يحيي الفخراين، ويحيي الفخراين هوامل�صل�صالت،وبعد اأن حقق »الفخراين« رقمًا غري 

م�صبوق فى تراكم النجاحات اأ�صبح هو عالمة اجلودة التليفزيونية، واإ�صمه وحده يكفي لكي ي�صبط النا�س �صاعتهم 

على توقيت عر�س امل�صل�صل واآخرها »للعداله وجوه كثرية« اإن�صم »جابر ماأمون ن�صار« ايل �صل�صلة الأدوار التي تبحث 

التي عن ممثل مينحها حياة ول ت�صتطيع اأن تتخيلها فى حوزة ممثل اآخر.

توجد قاعدة معروفة فى كل مكاتب الإنتاج وهي اأن املخرج علية ان يكتب لكل �صخ�صية رئي�صية ثالث تر�صيحات، 

فهو  اإ�صتثنائية،  حالة  يحيي  اأن  اأعتقد  ولكني  التايل،  الرت�صيح  ايل  الدور  اإ�صناد  يتم  ممثل  مع  الإتفاق  يتم  مل  فاإذا 

�صاحب الرت�صيح الأول والثاين والثالث، اإنه مزيج من اأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد احلليم حتي عمرو دياب وحممد 

منري، اإنه ال�صوت ذائع ال�صمت الذي يحقق الرواج لالأغنية، اإنه جريدة وا�صعة الإنت�صار ي�صعي اجلميع لن�صر اأخبارهم 

من خاللها.

يحيي يعلم اأن هناك حالة لهاث من اغلب املخرجني لكي يوافق على العمل الفني، لكنه من بني هذا الكثري ينتقي 

فكرة  يحمل  وهو  فا�صل  حممد  واملخرج  �صابر  جمدي  للكاتب  كثرية«  وجوه  »للعدالة  وجاء  واملخرج  وامل�صل�صل  الدور 
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�صديدة التميز وتوحي بالكثري من العمق، اإنه »جابر« ولكنه لي�س »جابر« فى احلقيقة وهو اأي�صًا لي�س ابن الأكرمني، 

امل�صل�صل تبدو كاأنها تاأخذ من رحيق احلياة وعمقها ويحيي  الن�صف الأول من  »لكنه ابن لقيط« كانت احللقات حتي 

دراميًا  اإنقالبًا  باأن هناك  ت�صي  كلمات  اأو  والآخر موقف  منه بني احلني  يفلت  »جابر«  �صخ�صية  فى  الفخراين يذوب 

اأن روح الت�صويق �صيطرت متامًا فى الن�صف الثاين وحتول الأمر اإيل جمرد لعبة درامية يحاول  اإل  و�صَيك احلدوث، 

الكاتب ان ي�صمن بها لهفة اجلمهور وترقبه ناهيك عن املغالطات القانونية، ولول اأن يحيي الفخراين هو »جابر ماأمون 

ن�صار« لتوقف اجلمهور على اإ�صتكمال احللقات !

اجلاذبية التي �صنعها يحيي الفخراين مع �صا�صة التليفزيون فى حالة غري م�صبوقة، ول اأعتقد انها قابله للتكرار 

– على الأقل – فى ال�صنوات القادمة.
لقد حدث توافق ل �صعوري بني التليفزيون كو�صيط فني له قانونه وبني يحيي الفخراين كمبدع له اأي�صًا قانونه.

احلالة الدرامية للم�صل�صل التليفيزيوين وطبيعة امل�صاهدة و�صيكولوجية اجلمهور فى املنزل .... كل هذه عوامل 

تلعب دورها فى الإ�صتقبال وكاأن »يحيي« هو �صاحب هذا الإيقاع امل�صبوط متامًا على النا�س وعلى التليفزيون، ولهذا 

يتــابعونه، فهو جنم ال�صا�صه ال�صغرية الأول وبال منازع .

واروع ما فى يحيي الفخراين اأنه دائم القفز فوق حواجز النجاح، ل ت�صتطيع اأية �صخ�صية درامية يوؤديها ال�صيطرة 

عليه وتدفعه لالإن�صواء حتت لوائها، البع�س يعتقد ان الف�صل قاتل، ولكني اعتقد ان النجاح الذي ل ي�صتطيع القفز 

فوقه اأ�صد قتاًل، كان من املمكن ان يفيده »�صليم البدري« فى »ليايل احللمية » اأو »ربيع احل�صيني« فى »ن�صف ربيع الآخر« 

ماهر يعرف كيف  باليه  راق�س  لكنه   ... »اأوبراعايدة«  اأوبرا« فى  »�صيد  او  »زيزينا«  الظاهر« فى  »ب�صرعامر عبد  اأو 

ي�صع قدمه وينطلق بر�صاقة ايل اخلطوة التالية ليقدم اإيقاعًا ونغمًا خمتلفًا، ولهذا فلقد جذبه »جابرماأمون ن�صار« 

للنجاح  لعبها، لكنه كالعادة لن ي�صت�صلم  التي  ال�صخ�صيات الأخرى  ابن الأكرمني لأنه وجد فيه م�صاحة مغايرة لكل 

ولن تاأ�صره هذه ال�صخ�صية، �صوف ي�صيفها ايل �صجله الفني احلافل لتقف فى الطابور خلف �صليم وربيع وب�صر و�صيد 

وننتظره جميعًا فى رم�صان القادم فى قفزة حواجز اخرى يتجاوز بها ما و�صل اإليه من جناح، فهو بطل احلواجز الأول 

فى التليفزيون العربي ... العربي ولي�س امل�صري فقط.
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»اخلواجة« اأم�صك ال�صوء!!

اأن  اإىل  م�صريًا  فا�صل«  »حممد  بحجم  كبريًا  خمرجًا  ل�صان  على  الت�صريح  هذا  اأقراأ  واأنا   تعجبت 

 »اخلواجة عبد القادر« عمل فني جيد ولكنه غازل الإخوان .. كيف و�صلت ر�صالة امل�صل�صل التى تتناول احلب اإىل قلوب 

املاليني ومل ت�صل اإىل قلب »فا�صل«؟!

»اخلواجة عبد القادر« م�صل�صل يبحث عن احلب بكل اطيافه وتنويعاته »اهلل حمبة« . اخلواجة كان يريد العثور 

عن معنى احلياة فوجده فى احلب ما ا�صد حاجة الب�صر اجمعني اىل ترديد تلك الر�صالة .

مل يخرت اخلواجة الدين ال�صالمى بديال عن ديانته ولكنه مل يكن موؤمنا بدين فوجد اهلل عندما بداأ يقرتب من 

ال�صالم باملو�صيقى والوجد اأنه التوا�صل الروحى الذى حرك م�صاعره اىل الميان باخلالق.
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 » اخلواجة عبد القادر« يقدم عمق ال�صالم الذى يوؤمن بحق الن�صان فى الختيار .ال�صالم دين احلب ومن اجل 

احلب مت جلد اخلواجة عبد القادر عندما ربطوه فى �صجرة وانهالوا عليه بالكرباج لأنه باح بحبه لزينب فى م�صهد 

يذكرنا بامل�صل�صالت اىل تتناول �صدر ال�صالم وكيف ان املوؤمنني كانوا يتعر�صون للجلد حتى يكفرون بالدين اجلديد . 

اخلواجة كان موؤمنا بحقه فى احلب ولهذا وجدناه يتحدى باإعالن حبه لزينب انها تفا�صيل يقدمها ال�صيناريو ليقود 

م�صاعر امل�صاهد اىل زاوية الروؤية فما عالقة كل ذلك باملغازلة.

امل�صل�صل ل يقف حمايدًا جتاه اأي تنظيم �صلفي اأو اإخواين بل يواجه ومنذ احللقات الأوىل هدم الأ�صرحة حيث اأن 

�صريح اخلواجة كان هدفًا يف البداية لل�صلفيني الذين يريدون حتطيمه كما اأنه يتحدى تطرف اجلماعات ال�صالمية 

فى خطه الدرامى الذى يطل على الزمن القدمي من خالل الزمن الذى نعي�صه الآن. 

اأهم ما يف هذا امل�صل�صل اأنه من خالل �صماحة الإ�صالم والفهم ال�صحيح للر�صالة املحمدية يواجه التطرف. امل�صل�صل 

يف�صح الزائفني الذين يحاولون اأن يل�صقوا الإ�صالم بالعنف و الدماء .

امل�صل�صل يحتل املكانة الأوىل  فى �صباق رم�صان مع م�صل�صل »نابليون واملحرو�صة« حيث يوا�صل الكاتب ال�صاب »عبد 

الرحيم كمال« اإبداعه بعد »ال�صيخ همام« و »الرحايا« . حالة خا�صة من الآلق نحن اأمام موهبة متفردة لي�س فقط فى 

قدرته على التقاط الفكرة  ولكن فى املعاجلة الدرامية التى حر�صت على املزج بني ثالثة اأزمنة درامية قادها باقتدار 

املخرج »�صادي لفخراين« فى اأول جتربة له الذى كان على قدر امل�صئولية و مل يقدم جمرد حكاية ولكنه كان يفكر 

فى تفا�صيل ال�صا�صة من مو�صيقى لعمر خريت ومدير ت�صوير مبدع »فيكتور كريدي« وعدد من املمثلني مثل »اأحمد فوؤاد 

�صليم« الذي له هذا العام رمبا اأربع م�صل�صالت ويف قول اآخر خم�صة ولكننا نراه يف حالة األق اإبداعي خا�س مع اخلواجة 

بينما قدميها  ا�صطورى  التى تفتح م�صاعرنا على عامل  النظرة  بتلك  اأدائها  التى توجت  »�صالفة معمار«  ال�صورية  اأما 

احلافيتان تتحركان على الأر�س واأحالها املخرج اىل لزمة تتكرر وهي تهيئ م�صاعرنا دائمًا بانتظار موقف غام�س.

 « �صليم  »فوؤاد  �صقيقها  يبوح بحبه اىل  »الفخراين«اأن  ُقدمت بدرجة حرفية عالية عندما قرر  التي  امل�صاهد  من 

واكت�صف اأن اعالن احلب بحاجة اىل �صجاعة كان عليه اأول اأن ميتلكها.
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»يحيى الفخراين« ي�صيف للدور الكثري ول ميكن اأن نت�صور فنانا اآخر غري »الفخراين« من املمكن اأن يحلق ابداعيا 

اليها اخلواجة  التى و�صل  الداخلية  والطماأنينة  .ال�صكون  الدور روحه فمنحه حياة  »يحيى« يف  مع اخلواجة.. بث 

كانت هى القيمة الفكرية التى دافع عنها امل�صل�صل.

اأراه م�صل�صاًل نحن يف حاجة اإليه لكي نزرع يف النفو�س �صماحة الإ�صالم ملواجهة هوؤلء الذين مي�صكون بالكرابيج 

مدعني اأن هذا هو الإ�صالم.

مواجهة التطرف الديني لن تاأتي بتلك الأعمال ال�صاخبة التي كنا ن�صاهدها يف املا�صي ولكن بروؤية عميقة تتناول 

احلب.

ورغم ذلك فاأنا اأرى اأن هناك من �صيغازل بالفعل التيار احلاكم وعدد من الفنانني من الآن بدءوا يف اإعالن توبتهم 

عن اأي اأعمال قدموها.. تلك هي املغازلة التي ينبغي اأن نر�صدها ونف�صحها.

اأم�صك اخلواجة ب�صعاع ال�صوء فنفذ فقط اىل القلوب القادرة على ان ت�صتقبل ال�صوء .  
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الف�صل الثالث

اإطالله عن قرب  ... ثالث اأ�صدقاء وزوجة
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�صك�صبري كتب للفخراين » امللك لري«

حممد خان

البداية كانت مع م�صرحية على �صامل » بكالوريو�س فى حكم ال�صعوب » على م�صرح الغرفة 

التجارية بباب اللوق فى نهاية ال�صبعانيات، قدمنى لها بطلها نور ال�صريف عقب تعاونا فى 

فيلم » �صربة �صم�س« ولفت انتباهى يحيى الفخرانى والوجه اجلديد ليلى علوى التى قيل ىل 

اأنها كانت حت�صر التدريبات وهى فى الزى املدر�صى.

 لذلك حني اأقدمت على اخراج فيلم »ن�س اأرنب » بطولة حممود عبد العزيز و �صعيد �صالح ر�صحت الفخرانى فى 

دور القاتل املريب وكانت بداية ل�صداقتنا التى توطدت مع ان�صمام ال�صيناري�صت عا�صم توفيق فاأ�صبحنا ثالثى عائليًا 

وفنيًا.

 وقد كان الكتاب املرتجم » براعم الربيع » لالإجنليزى اإت�س.اإيى . بيت�س هو البداية الفعلية لتعاونا فحوله عا�صم 

اإىل �صيناريو » خرج ومل يعد » لأخرجه ويقوم يحيى ببطولته.

 اإل اأن بالرغم من جنومية املخرج فى تلك املرحلة اإل اأننى قابلت �صعوبات فى اإ�صرارى على بطولة يحيي فقوبل 

تر�صيحى بالرف�س من قبل عمالقة ال�صينما حينذاك اأمثال حممود مر�صى و عادل اأدهم وح�صن عابدين وحتى فريد 

�صوقى الذى تراجع عن رف�صه امل�صاركة فى الفيلم بعد تو�صالت املنتج، خا�صة اننا ا�صتئنفنا الت�صوير بدونه فى �صخ�صية 

الإقطاعى املُفل�س. جناح الفيلم بح�صوله على اجلائزة الف�صية مبهرجان قرطاج فى تون�س اىل جانب جائزة اأح�صن 

ممثل للفخرانى التى مل تنل ا�صتح�صان مناف�صة عادل اإمام عن دوره فى فيلم » حتى ل يطري الدخان »، كان من الطبيعى 

اأن يجمعنا اأنا ويحيي وعا�صم فيلم جديد وهو » عودة مواطن » الذى ت�صجع يحيى اأي�صًا باإنتاجه.

 ما مييز اأداء يحيى الفخرانى هو عفويته التى قد تبدو عفويًا اإل اأنها تلخ�س موهبته كممثل يجيد مواجهة ال�صهل 

املمتنع ب�صكل عفوى. متابعتى لأدائه املذهل فى امل�صل�صل التليفزيونى » ده�صه« يوؤكد ذلك وكاأن �صك�صبري كتب امللك لري 

خ�صو�صى ليحيى الفخرانى حتي لو كان �صعيدى.
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املوهوب العا�صق

نبيل احللفـــــاوي

ل حاجة بي للكتابة عن موهبة الفخراين. فقد كتب و�صيكتب الكثريون. ف�صال عن اأنها 

ظاهرة للعيان مع كل م�صهد بل ولقطة بل وكلمة اأو امياءة اأو تعبري يف اأي دور يج�صده. لذا 

�صتكون �صطوري عن الكلمة الثانية من العنوان.. الع�صق.

 الع�صق هو مفتاح �صخ�صية الفخراين. ع�صق الفن واحلياة. والرتتيب مق�صود.. هكذا اأولوياته.

 يحيى يع�صق فنه بتطرف. هذا الإن�صان الوديع امل�صامل ال�صحوك كطفل.. املريح كن�صمة رقيقة تنع�س يف غري اإحلاح 

اأو تطفل. ينقلب ريحا غا�صبة تع�صف مبن اأو مبا ميكن اأن مي�س حبه الأول والأبدي. ل تهاون اأو تنازل اأو �صعف بهذا 

اخل�صو�س.

املحتملة  واخلطورة  اللياقة  وتراجع  ال�صن  اعتبارات  كل  ين�صى  القاعدة.  هذه  من  �صخ�صيا  نف�صه  ي�صتبعد  ول 

والراحة املحتمة اأمام م�صهد لبد من تاأديته مبا يتناق�س مع كل هذه العوامل. فال متلك كل هذه العوامل اإل اأن تنحني 

خا�صعة م�صت�صلمة اأمام ع�صقه الطاغي الذي ليرحم. ولكم مثال يف م�صهده الرهيب الرائع عند خروجه هائما حافيا 

يف ال�صحراء بعد اأن طردته ابنته يحدث نف�صه ويناجي ربه م�صتنزل اللعنات وطالبا الثاأر )م�صل�صل ده�صة عن«امللك 

لري«(.

 ثم ياأتي ع�صقه للحياة.. والذي يغلف روحه بطاقة م�صعة من التفاوؤل والقدرة على ال�صتمتاع اأينما كان ووقتما 

اإن  اإذا قلت  اأبالغ  الآخرين. ول  ما قد يخفى على  ويكت�صفه بعني حمبة تقتن�س  بل  بكل �صوره  يع�صق اجلمال  كان. 

يحيى نف�صه من م�صادر اجلمال يف حياتنا بفنه. ومن م�صادرها يف حياتي �صخ�صيا ب�صداقتنا التى يتجاوز عمرها الآن 

الأربعني عاما مل تعكرها حلظة خالف واحدة. 

 مل يخِف هذا الع�صق للحياة عن احلياة.. فبادلته ع�صقا بع�صق وعطاًء بعطاء.
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وعلى كرثة التكرميات واجلوائز التي ت�صرف بها فناننا املوهوب وت�صرفت به. اإل اأن تكرميه يف املهرجان القومي 

لل�صينما بالذات ينطوي يف راأيى على اأهمية خا�صة تدفعني اإىل اإزجاء ال�صكر للقائمني عليه. فلعله بجانب التقدير 

ميثل اعتذارا بالنيابة عن ال�صينما نف�صها. فبداية من ت�صارلز لوتون مرورا باأور�صون ويلز وبيرت اأو�صتينوف و�صول اإىل 

هوبكنز ونيكل�صون وغريهم من عظماء فن الأداء ممن يقاربون الفخراين يف نوعية اأدوارهم واإن متيز عنهم بتلقائيته 

املذهلة.. هوؤلء العظماء نري ال�صينما مل تق�صر يف ارت�صاف فنهم حتى الثمالة. بينما تبقى ال�صينما امل�صرية عاجزة 

عن الغرتاف من هذا الكنز الفني امل�صمي يحيى الفخراين.

ولعل التحفة الفنية التي قدمها موهوب اآخر هو اأي�صا من كنوزنا النادرة )داوود عبد ال�صيد( عندما اأعاد لل�صا�صة 

الكبرية �صيدتها يف » اأر�س الأحالم » فاأهداها بطال يليق بتاريخها وموهبتها. لعل هذا العمل اجلميل مبا راأيناه فيه من 

يحيى الفخراين يكفي لنعرف حجم الإهدار الفني الذي مُتنى به ال�صينما امل�صرية عندما متر ال�صنوات متتالية دون 

اأن ي�صطع على �صا�صتها هذا املوهوب الراقي املمتع ليزيدها ثراء وقيمة.

 يحيى الفخراين.. اأمتعتنا واأ�صعدتنا و�صرفتنا بفنك و�صخ�صك وموهبتك. 

 دمت ودام ع�صقك للفن واحلياة متوهجا متاألقا.
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يحيي الفخراين جنمي املف�صل 

 عبد الرحيم كمال 

وراأيته  »امللك لري«  مل�صاهدة م�صرحية  لل�صينما حينما ذهبت  العايل  املعهد  كنت طالبا يف 

اأمامي للمرة الويل ملكا مهيبا يلعب به عقله فيقف علي امل�صرح يتاأرجح بني عظمة امللك و�صياع 

العقل باخلرف وا�صابني الذهول مل اكن ات�صور يف حياتي اأن اري قدرة علي الت�صخي�س بهذا 

ال�صكل وكيف ي�صتطيع ان�صان ان يتحكم يف م�صاعره ايل هذه الدرجة في�صعد يف حلظة �صلم 

امل�صاعر ايل درجة البكاء بعد ان كان قبلها بجملة واحدة فقط قادرا علي جعل نف�س امل�صرح ي�صج بال�صحكات ،كانت 

التمثيل ويحيي الفخراين وجاءت الفر�صة  التمثيل واأقع يف غرامهما معا  ليلة ل تن�صي جعلتني اعيد النظر يف فن 

التالية للتقي به حمرتفا ككاتب �صيناريو �صنة 2009 بعد ان ظهر يل عمالن فقط »الرحايا حجر القلوب« امل�صل�صل 

الذي قدمني للجمهور وفيلم »علي جنب يا ا�صطي » يف ال�صينما كان اللقاء يف �صقته يف العبا�صية وكنت ب�صحبة ح�صني 

�صالح املخرج وكان الرتباك هو امل�صيطر علي كيف ا�صتطيع ان اقنع هذا الطراز النادر من املمثلني بب�صاعتي وباأي وجه 

�صيلقاين، مئات اجلمل علي باب ال�صقة تكتب ومتحي يف راأ�صي لجده ي�صتقبلنا بجلباب ب�صيط وابت�صامة طيبة وغرقت 

يف �صمتي فال�صخ�صية املعرو�صة بال�صا�س �صخ�صية هناك الف �صبب منطقي لكي يرف�صها، فهي �صخ�صية )�صيخ العرب 

التاريخ ال يف �صطور قليلة وفرتة تاريخية تكاد ت�صقط من �صفحات اجلربتي عدا عدة  همام( رجل يكاد ل يذكره 

�صطور ل ت�صمن ول تغني من جوع وال�صخ�صية يف اجواء ال�صعيد يف القرن ال�صابع ع�صر ويحيي الفخراين ابي�س املالمح 

اخ�صر العينني و�صيخ العرب همام �صيخ قبيلة يف قنا ورجل حرب وطعان لبد انه �صريف�س وب�صدة ورمبا يعاتبني كيف 

اعر�س عليه مثل هذه الفكار انتهت مهلة ال�صمت واتي ال�صاي واحللويات وعلي ان احكي و �صمعني جيدا ومل يقاطعني 

ولو حلظة وانا ا�صرد عليه الق�صة وال�صخ�صية واناوله احللقات الويل من العمل ليباغتني ب�صوؤال يجعلني اعرف اأكرث 

من هذا الرجل ال�صِتنائي �صاألني : هل تراها ق�صة تخرج من قلبك يا عبدالرحيم وت�صدقها ؟؟ هتفت بحما�س �صديد: 

جدا فابت�صم وكان م�صل�صل »�صيخ العرب همام«، الذي ج�صده وكاأنه الرجل املولود يف فر�صوط الطامح يف الزعامة املولع 
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بن�صبه العريق وا�صله العربي وقوميته ،احلاكم القوي، الديكتاتور العادل ،الذي تقتله اخليانه، حتي ان البيوت بكته 

يف احللقة الخرية حني مات كمدا بفعل خيانة ابن عمه وكاأنه حلمهم اخلا�س الذي حتطم، لقد �صدق الرجل نربة 

�صوتي وانا احكي له اكرث من كل ال�صباب املنطقية واملقنعة وكان ذلك هو التفاق ال�صامت امل�صرتك بيننا يف الثالث 

اعمال املتتالية التي قدمناها �صويا ،يتحم�س ملا يراه يلمع ب�صدق داخلي وينفر ب�صدة مما يراه مفتعال وغري حقيقي 

ثم يبت�صم معقبا حينما ن�صل ايل فكرة تبدو جميلة ولكنها ل تر�صيه : وملاذا ن�صنع �صيئا ل ميتعنا ونحن ن�صنعه فاأرد 

بحما�س كاذب وقد ادركت مق�صده : امل تعجبك الفكره ؟ فيهز راأ�صه �صاحكا : مل تعجبك انت يا عبدالرحيم حينما 

تعجبك الفكرة وت�صدقها ا�صدقها اأنا، فاتراجع ب�صرعة ونبداأ يف البحث عن فكرة اأخري ن�صدقها ومتتعنا معا، مع نهاية 

ت�صوير �صيخ العرب همام عر�صت عليه فكرة »اخلواجة عبدالقادر« فا�صتمع جيدا ثم تراجع عنها بحجة انها مبنيه 

علي ق�صة حب بينه وبني فتاة �صغرية وان ذلك لي�س منا�صبا وغري م�صدق وكانت فكرة اخلواجة عبدالقادر داخلي حلم 

قدمي احتفظت به �صنوات طويلة من حكايات ابي ومل تغادرين ابدا كنت ا�صعر انها لي�صت جمرد فكرة بل تفاحة من 

تفاحات نيوتن التي لن اتركها ت�صقط ابدا ال يف حجر اجلمهور وان علي طول الوقت ان ارعي تلك التفاحة وان�صجها 

اكرث وبالفعل حدث التطوير والتغيري والتقيت بيحيي الفخراين يف بيته اجلديد باملقطم وكان ي�صتعد لعمال اخري 

:لقد  يحبه  بحما�س  فقلت  تااااين…؟؟؟   : فابت�صم  عبدالقادر  اخلواجة  فقلت  لديك  ماذا  و�صاألني  عنها  وتراجع 

الر�س  علي  مي�صي  ووليا  عا�صقا  اللهي  احلب  وجعله  احلب  غريه  الذي  امللحد  الجنليزي  ق�صة  له  و�صردت  تغريت. 

ويتحمل اخطاء النا�س وق�صوتهم فهز راأ�صه موافقا بال تعقيب فكان م�صل�صل اخلواجة عبدالقادر وعر�س يف رم�صان من 

الرم�صانات املحرية يف م�صر �صنة 2012 حني كان امل�صريون باكملهم يف حالة انق�صام �صديد وحرية بعد الثورة ومفاهيم 

كثرية تطرح عن الدين ل تروق لهم فجاء امل�صل�صل بل�صما �صافيا للجروح يطرح دين املحبة حتي ان النا�س تعاملت مع 

يحيي الفخراين علي انه اخلواجة الويل الطيب واحلقيقة انه بالفعل يحمل قلبا مل تغادره الطفولة بعد يختار به 

غالب اعماله طفولة جتعله يتحم�س بقلبه ولي�س بعقله وح�صبة املنطق وبعدها مررنا باأزمة )جناح اخلواجة ( وماذا 

ن�صتطيع ان نقدم بعد تلك اخلطوة ؟؟؟ واحرتت واحتار دليلي وعر�صت علي جنمي املف�صل افكارا كثرية ل ا�صدقها 

وبالتايل يك�صفني ب�صهوله بقلبه ونهرب ايل افكار اخري وحينما كنت علي م�صارف الياأ�س وانا عنده �صيفا يف عيد ميالد 
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حفيده يحيي اعطاين م�صرحية امللك لري وقال كلمتني : اقراأها و�صوف……. وغادرت وانا يف حرية اكرب، لقد اعادين 

لنقطة ال�صفر للمرة الويل التي راأيته علي امل�صرح يعر�س ق�صة ذلك امللك التعي�س وكيف ا�صتطيع انا ان اغامر بق�صة 

تدور يف بالد الجنليز من مئات ال�صينني لتدور يف بالدي يف جنوب م�صر يف الع�صر احلايل وهربت منه �صهران حتي 

عدت اليه بالبا�صل حمد البا�صا واخته �صكن وابنها حمدتو وبناته الثالثه رابحة ونوال ونعمه وا�صميتها ده�صة وما 

ان انتهيت من قراءة املعاجلة حتي ابت�صم وقال : جميل البا�صل لي�س هو لري لكنه من روحه….وكانت )ده�صة( لي�صت 

فقط ا�صم امل�صل�صل لكنها الده�صة التي لزمتني يف �صحبة هذا الفنان املختلف الذي ي�صتمد جناحه من �صدق الكاتب 

يقدر  هو  ال�صادقة  لالفكار  حب  لكنها ق�صة  التمثيل  يف  كاتب وجنم كبري  لي�صت ق�صة  بيننا  فالق�صة  حد�صه  و�صدق 

الكاتب وي�صدقه وانا مغرم باملمثل الذي يتحكم �صعودا وهبوطا يف �صلم امل�صاعر وكاأنه �صلم بناه بيده و�صدقه بقلبه 

واناره بعقله فكان لذلك هو يحيي الفخراين جنمي املف�صل.
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مالمح اخلطوة الأوىل

د . ملي�س جابر

املكان: الوحدة ال�صحية الريفية بقرية ميت دم�صي�س مركز ميت غمر »دقهلية« 

ال�صحية  الوحدة  طبيب  الفخراين  يحيي  الطبيب  كان   ...  1972 اأغ�صط�س   : الزمان 

مولد  دم�صي�س«ب�صبب  »ميت  وحدة  فى  الدائمة  لالإقامة  بالأمر  منتدبًا  اإ�صنا«  »ميت  بقرية 

22 اأغ�صط�س وحتى نهاية ال�صهر فى هذه  »اأبو جرج » ماري جرج�س الذي يقام كل عام من 

الطارئه وامل�صابني من  املوالد زاخرة باحلالت  اأنحاء م�صر، وعادة ماتكون هذه  امل�صريني من �صتى  القرية، ويرتاده 

جراء حوادث و�صجار وغرق فى النيل واأحيانًا حرائق ت�صتعل فى اخليام، لذلك فالعمل تقريبا طوال 24 �صاعه طوال 

الع�صرة اأيام لهذا املولد ال�صنوي .

كنت اأنا اأم�صي فرتة الإمتياز فى القاهرة، واأذهب ليحيي يومي اخلمي�س واجلمعة من كل اأ�صبوع .

نهار، ورغم كرثة املفاجئات اخلطرية، مل يكن يحيي كعادته  العمل ليل  وراأيت يحيي فى هذه الفرتة ورغم كرثة 

متحم�صًا اأو مقباًل على العمل رغم اإلتزامه ال�صديد، كان هناك �صيئًا ما مفقودًا، مل يكن يعرف ومل اأعرف اأنا اأي�صًا، ها 

هو ي�صل ايل نهاية الأعوام الدرا�صية، بعد �صبع �صنوات متتاليه، واأي�صًا بعد �صبع م�صرحيات لفرقة التمثيل اخلا�صه 

بكلية طب عني �صم�س، بعد �صبع �صنوات و�صبع جوائز اأح�صن م�صرحية فى مهرجان اجلامعة، وجائزة اأح�صن ممثل على 

م�صتوي اجلامعات .

كانت الدرا�صة بالن�صبة حليي فى املرتبه الثانية من اإهتمامه واإ�صتمتاعه، رغم تفوقه الدرا�صي، وكان يبدو دائمًا 

اأكرث �صعادة واإقباًل على احلياة واأكرث اإهتمامًا واإن�صغاًل اأثناء بروفات امل�صرحيات من اإن�صغاله بالدرا�صه والإمتحانات .

ومن املفارقات العجيبة اأن يحيي كان فى ليلة الإمتحان يح�صر ثالث عرو�س �صينمائية، من ال�صاعة الثالة ع�صرًا 

امل�صرحية اجلامعية، فكان  ليلة عر�س  اأما  ليقوم �صباحًا متوجهًا ايل الإمتحان،  الثانية ع�صر م�صاًء، ثم ينام  وحتي 

العر�س  ونهاية  ال�صتارة  اإ�صدال  حتي  التوتر  يفارقه  ول  ال�صباح  حتى  النوم  يجافيه  ورمبا  متوترًا  موؤرقًا  يق�صيها 

امل�صرحي ال�صنوي .
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يحيي  يكن  مل   1973 عام  اأغ�صط�س  �صهر  من  اخلانقة  احلاره  الأيام  تلك  وحتى  الطويل،  العلمي  امل�صوار  هذا  بعد 

قد فكر فى »ماذا بعد؟« ... مل يكن يومًا مهمومًا مبا بعد التخرج، ومل تكن فكرة ن�صيان التمثيل اأو الإ�صتمرار فيه اأو 

اإحرتافه وارده على الفكر والبال .... ايل اأن جاءت اللحظة الفارقه وغادر اأورقة الكلية واجلامعه واملدينة اجلامعية 

بكثري من احلنني ايل ق�صاء فرتة اأمر التكليف والعمل فى الريف، وحزم يحيي حقائبه وذهب اىل مكان اآخر رمبا كان 

املكان قريبًا من م�صقط راأ�س عائلة »الفخراين« وفى ميت غمر« مرتع طفولته و�صباه و�صبابه .

وميت  اإ�صنا«  »ميت  قرية  اأن  حيث  عمومته،  واأبناء  واأعمامه  والده  منزل  على  باإ�صتمرار  الرتدد  على  قادرًا  وكان 

دم�صي�س » لتبعد اأكرث من �صاعة عن ميت غمر ... لكنه فى احلقيقة كان فى قربه بعيدًا كل البعد عن الر�صا ..

مل يكن را�صي النف�س ومل تبدو عليه بع�س من عالمات ال�صعادة اأو الإ�صتمتاع، مل يفكر حتي فى تلك الأوقات اأن 

الأوقات  هذه  فى  يحيي  راأيت  ماج�صتري«  اأو  »دبلوم  �صواء  الطبية  العليا  الدرا�صات  اإ�صتكمال  �صبيل  فى  خطوه  يخطو 

حزينًا بال �صبب .. فاقدًا لروؤية امل�صتقبل، كان يبحث عن �صئ ليعرفه ومل يحدده بعد ... بعد حديث طويل جدًا 

ت�صاءلت ... رمبا تكون حزينًا لأنك مل تعد متار�س التمثيل ؟ ولأنك اأي�صًا لت�صبوا اىل م�صروع متثيل قادم فى الطريق 

؟ هل من املمكن اأن يكون هذا هو ال�صبب ؟

اأن  اأن يكون الأمر هكذا ؟ وكاأنه كان يفكر فى نف�س املو�صوع دون  برقت عيناه فى احلال، وت�صاءل هل من املمكن 

يدري... بل وينكر ويواري لأنه مل يكن قد و�صع فى اإحتمالته ال�صري فى هذا الطريق، وترك طريق الطب، وهل يعقل 

هذا فى نظر اأي اإن�صان فى ذلك الوقت ؟ ......

هل يوجد من يرتك الطب وممار�صتة ايل ممار�صة بل واإحرتاف التمثيل ؟!!

اأو حتي  اأي�صًا ومل نتحدث عن م�صروع عيادة فخمة فى و�صط البلد فى القاهرة مثاًل  لكننا فى احلقيقة مل نفكر 

عيادة �صغرية متوا�صعة فى مدينة ميت غمر، ول حتى فى م�صروع درا�صه عليا، هذه الإحتمالت مل تخطر على بال 

اأي مكان » وبالفعل حترك  اأنا الأخرى ... » قم يا يحيي واإبحث عن ما حتب فى  يحيي وفى احلقيقة ول على بايل 

يحيي فى اأول اأجازة، وذهبنا �صويًا ايل الأ�صتاذة »نعيمة و�صفي« الفنانة الأ�صيله واملمثثلة القديرة املثقفة،وكانت من 
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ال�صخ�صيات القليلة التي تعرفها فى املجال الفني فى ذلك الوقت، لأنها اأخرجت لنا فى اجلامعة م�صرحيتني هما »علماء 

الطبيعة« لدور نَحات »وكانديدًا« لربنارد�صو .. 

هذه  فى  معنا  وكان  اجلامعات،  طلبة  من  خا�صة  للهواة  م�صرحية  فرقة  تكوين  كيفية  عن  يحيي  معها  حتدث 

 ... �صم�س  وعني  القاهرة  جامعة  من  متويل  وحممد  والفي�صاوي  راتب  واأحمد  الأ�صكندرية  من  عبدالعزيز«  »حممود 

وحتي هذه املقابله مل يكن يخطر على بال يحيي اأن يحرتف التمثيل ب�صكل عملي، يف تلك الأوقات وبال�صدفه كانت 

جتربة جديده، قد بداأت وهو اإنتاج م�صرحيات للتلفزيون وهو انتاج م�صرحى يعر�س بدعوات ليوم واحد وي�صور ويباع 

للتلفزيون وعر�صت لأ�صتاذة نعيمة و�صفى على يحى اأحد الأدوار فى م�صرحية عاملية وهى » »لكٍل حقيقتة » لربانديلو 

وعر�صت باإ�صم ) احلقيقة فيه (، وبالفعل لعب يحى دور رجل عجوز اأبي�س ال�صعر منحنى الظهر وكان يحى ينتهى من 

العمل فى الوحدة ال�صحية فى الدقهلية فى الظهريى وي�صافر ب�صرعة اىل القاهرة يوميًا لعمل الربوفات وهو فى قمة 

ال�صعادة.... عادت اليه الهمة ال�صائعة وعاد الر�صا املفقود ... ومن الطريف انه �صرف فى م�صاوير الربوفات طوال 

املدة اأكرث من مائة وخم�صني جنيهُا، وقب�س اأجرا قدره ع�صرون جنيها .... كنت اأنا الأخرى قد بداأت لتوى رحلة العمل 

فى الريف وح�صرت خ�صي�صًا من املنيا فى �صعيد م�صر اىل القاهرة لأ�صاهد يحيى فى اول عمل له فى جمال املحرتفني 

وكانت هذه امل�صرحية هى اخلطوة الوىل ...

وهى امل�صرحية الوحيدة التى �صاهدها والده رحمه اهلل ... والغريب انه مل يعرت�س على عمل ابنه الطبيب حديث 

التخرج بامل�صرح نظرًا لفطرته الذكية وحبه ال�صديد لأبنه الوحيد ...

فى تلك اخلطوة الوىل ك�صب يحى عالقة ان�صانية رائعة مبخرج م�صرحى متفرد يعدى » كرم مطاوع » ... وبعد 

هذا العمل كان ب�صدد اخراج م�صرحية ا�صمها » احلب فى حارتنا » وعر�س على يحى دور كان من املفرت�س انه يوؤديه » 

حممود املليجى » وهو دور لرجل كبري معلم يرتدى اجللباب والطاقية .. وقام يحى بالدور ..

كان عليه اأن يوؤدى ادوارًا لي�صت على هواه ول تنا�صب عمره ول موهبته ولكنه ا�صتمر وكان لبد اأن يجب ان يعمل 

حتى ي�صتطيع فى امل�صتقبل ان يعمل ما يحب .

» مدر�صة  مهمًا فى م�صرحية  دورًا  يوؤدى  نبيل احللفاوى  الفنان  كان   ... البحتة  بال�صدفى  التالية  املحطة  جاءت 
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والن�صان  الفنان  هذا  مع  هذا  يومنا  حتى  دامت  التى  �صداقتنا  بداية  فى  وكنا  القومى  امل�صرح  على  ملوليري   « الأزواج 

اجلميل .. واأثناء عر�س امل�صرحية ا�صطر احللفاوى لل�صفر اىل مهرجان امل�صرح باملغرب مع م�صرحية » �صامينا » وكان 

من امل�صتحيل اغالق م�صرحية الزواج ففكر فى ايجاد بديل موؤقت يوؤدى الدور ملدة ا�صبوع حتى عودته ووقع اختياره 

على يحى ليقوم بدًل منه بالدور .. وكان يحى فى تلك اليام قد مت تعينه فى �صندوق اخلدمة الطبية بالتيلفزيون 

وكنا مقيمني بالقاهرة رغم عملى الذى ا�صتمر فى الريف ..

وكان على يحى ان يحفظ الدور با�صرع ما ميكنه من وقت وجل�صنا انا وهو يحفظ الدور انا ا�صمه له ون�صحك ون�صيف 

» ايفهات » لأن الدور كان كوميديًا خفيف الدم .. واظن اننى احتفظ اىل الن بالنوتة ال�صغرية التى مت تفريغ كلمات 

الدور فيها، وكانت حكاية النوتة هى الظاهرة العامة لكل ممثلني امل�صرح فى تلك الوقات واي�صا ايام م�صرح اجلامعة...

املخرج  لتكون مع  ياأخذ يوم ين�صخ فيها دوره ثم تعود  امل�صرحية وكل واحد  ن�صخة واحدة من  عندما كنا نح�صر 

فقط...

وجاء يوم العر�س وجل�صت فى مقعد فى احد بناوير امل�صرح القومى مبفردى وانا ارجتف ... ا�صعر بزيادة �صربات 

قلبى وزيادة برودة اطرافى وعينى واذنى معلقة بامل�صرحية وبدخول يحيى وباأول جملة ... كانت هذه املرة الوىل 

ليحى الفخرانى التى يواجه فيها جمهورًا حقيقيًا ل جماهري اجلامعة من الزمالء والحباء وال�صتاتذذة واول مرة 

يقدم دورًا وا�صحًا يظهر فيه بعوره احلقيقى ول يتخفى وراء مالب�س معلم و�صوارب كثة ول ينحنى فى دور رجل م�صن 

ابي�س ال�صعر ... اأخذت اعانى هذه احلالة من الرعب والرهبة والرتقب حتى �صمعت اول �صحكة من اجلمهور .. كدت 

ابكى ولكنى متا�صكت 

توا�صل الداء وتوا�صل معه اجلمهور م�صتجيبا �صاحكًا .. حتى انتهت امل�صرحية ونال يحيى من الت�صفيق من جماهري 

كاأ�س اجلامعات  اروقة اجلامعة ول فى م�صابقات  �صابقة معرفة مل ت�صاهده من قبل .. مل تكن معه فى  بها  له  لي�س 

للم�صرح ... كان اختبارًا حقيقًا ومر بنجاح واحلمد هلل 

كنا فى تلك اليام نقيم فى �صقة فى حى �صبه ريفى ا�صمه » دار ال�صالم » بعد املعادى وقبل الب�صاتني وكنا نركب 

مرتو حلوان من باب اللوق وخرجنا من امل�صرح لن�صري على الأقدام من الزبيكة اىل باب اللوق لكن ربنا رزقنا باملمثل 
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القدير �صربى عبد العزيز الذى كان يلعب دورا فى امل�صرحية وعزمنا على تو�صيلة اىل حمطة بابا اللوق م�صكورًا ... 

وركبنا القطار املزدحم وظللنا واقفني ... كان يحيى فى منتهى ال�صعادة والتفاوؤل .. وامت كذلك ... وفجاءة �صعرت 

بال�صوات املحيطة تبتعد وال�صواء تخفت وال�صورة امامى ت�صمحل وافقت بعد قليل وجدت نف�صى وقد اجل�صونى على 

احد مقاعد املرتو و�صوت يحيى يعود مت�صائال هل انت بخري ؟ وانا ات�صائل ماذا حدث ؟

توقعنا ان هذه الغماءة من �صدة التوتر واخلوف والرتقب الذى ع�صته فى تلك الليلة وكان هذا حقا اىل حد ما .. 

واكت�صفت بعد ا�صبوعني ان زائرا �صغريا قد حترك فى اأح�صائى ... وقررنا ان يكون ا�صمه �صادى ..

املهم ان نبيل احللفاوى بعد اأن عاد من املهرجان و�صاهد يحيى يوؤدى الدور بهذا القدر من النجاح قرر ان يرتك له 

الدور حتى نهاية عر�س امل�صرحية 

وتوالت اخلطى م�صرعة ... وخطوة تلو الخرى وحتم�س املخرج كرم مطاوع ليحيى والف �صالح جاهني م�صرحية 

» حب وفرك�صة » وكانت بداية عودة �صالح ال�صعدنى للعمل بعد اأن كان ممنوعًا من التمثيل ب�صبب غ�صب ال�صلطة على 

اخيه حممود ال�صعدنى وعر�صت امل�صرحية بنجاح علي امل�صرح العائم وكنت ايامها مازلت اعمل بالريف فى �صعيد م�صر 

.. وتعددت اجازاتى اىل القاهرة وكنت اق�صيها يوميا فى امل�صرح العائم ويوميا كنت ا�صاهد امل�صرحية مما اثار ده�صة 

الكثريين من قدرتى الفائقة على م�صاهدة العلم هذا لعددد من املرات دون ملل .. ومل يكن لديهم علم بحد �صغفى وقلقى 

على يحيى وهو يواجه اجلمهور يوميا وهو اي�صا ي�صعى �صعيًا م�صينًا للنجاح .

�صاهده الفنان عبد املنعم مدبوىل على امل�صرح العائم ور�صحه لدور م�صرحية » ياما كان فى نف�صى » بطولة فوؤاد 

املهند�س و�صويكار وكانت احدى م�صرحيات الريحانى وفى يوم الربوفة جيرنال لهذه امل�صرحية اى الربوفة النهائية 

قبل يوم الفتتاح ومل ا�صتطع الذهاب فقد كان �صادى يومها يوم اخلام�س من دي�صمرب يبلغ من العمر يومان فقط ومل 

ا�صتطع ان ا�صاهد العر�س يوميا .. بل مل ا�صتطع م�صاهدة الفتتاح ومل ا�صاهد العر�س ال يوم 25 دي�صمرب 1974، واذكر 

ا�صاهده �صوى مره اأو مرتني على الأكرث ... عمومًا كان القلق ال�صديد والتوتر قد حتول اىل حالة من النقد الهادئ 

املتاأين نوعًا ما ... غري اأن �صغف يحيي بكل عمل قادم وماذا �صوف يقدم بعد ذلك ظل يوؤرقه ويوؤرقني معه ايل يومنا 

هذا .
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وكانت اخلطوه الأوىل اأمام كامريات التلفزيون مع املخرج جالل غنيم » وكان م�صل�صل منف�صل احللقات اإ�صمه »وجه 

احلب الآخر« من تاأليف الأديب ميخائيل رومان وكان من ن�صيب يحيي حلقة مع الفنان العظيم »�صالح من�صور« وكان 

معه فى هذه احللقة وجه اآخر جديد اإ�صمه »حممود عبدالعزيز« ... واإ�صتطعت فى هذه احللقة اأن اأح�صر الت�صوير 

التيلفزيون العربى وكانت املرة الوىل التى يقف فيها يحى امام الكامريات  اإ�صتوديوهات  طوال الأيام ...... داخل 

واملرة الوىل التى ارى انا فيها الكامريات ... ومع جالل غنيم اي�صا فى �صباعية ا�صمها » طيور بال اأجنحة » من تاأليف 

»من�صور مكاوى« وكان معه من الوجوه اجلديدة الفي�صاوى واحمد ذكى ومط�صفى متوىل رحمه اهلل .. وجاءت مرحلة 

املخرج الرائع حممود فا�صل وكان اللقاء الأول فى م�صل�صل » الرجل والدخان » تاأليف عا�صم توفيق وبطولة عادل امام 

وقام يحيى بدور يدعى » نوفل �صطا حزين » يف ثالث حلقات فقط .. ثم« ايام املرح » من بطولة عبد املنعم مدبوىل 

وتاأليف عا�صم توفيق اي�صا ثم اىل اخلطوة الفارقة عام 1979 فى رم�صان م�صل�صل » ابنائى العزاء �صكرًا » 

وانطلقت العجلة تدور ب�صرعة احيانًا وتبطئ احيانًا وتتوقف احيانا ويحيى فى كل عمل جديد يقراأ ويلف ويدور 

ثم يدور ويلف فى حجرات املنزل حتي ي�صيح فجاأه ...«هو ده« !!! ... اأخريًا اأم�صك مبالمح الدور و�صكله وروحه ...

ومع اإن�صغايل مع �صادي ثم طارق، قل ذهابي ايل مواقع الت�صوير وندر فى بع�س الأحيان، ولكن يحيي ظل يلقى يل 

باأوراق �صيناريوهات كثرية لأقراأها واأقول راأيي فيها .. واإكت�صفت بعد فرتة لي�صت بالقليله اأنه ي�صع بني يدي الأوراق 

اأنا لقرائته ب�صعوبة .... ولكن رب �صارة نافعة ... فقد  اأ�صعى  اأما العمل اجليد فرمبا  اأن يعتذر عنها  ال�صعيفة قبل 

ت�صببت هذه اخلدعة الفخرانية فى اأن اأ�صتفيد اأنا �صخ�صيًا من ال�صيناريوهات ال�صعيفة وال�صيئة فتعلمت كيف اكتب 

ال�صيناريو .

روحًا  مازال يحمل بداخله  اأنه يحيى  الإ  وال�صينمائى  والتيلفزيونى  امل�صرحى  العمل  ال�صنوات من  ورغم كل هذه 

هاوية للتمثيل ورغم اإكت�صابه حرفية عالية القيمة ال ان تفوقه من عمل اإىل اآخر يكون بفعل احلب الطاغى للفن 

وللنجاح .....
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الف�صل الرابع

م�صوار الفخراين
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يحيى الفخراين )7 اأبريل 1945(، ممثل وطبيب م�صري.

 

الأفـالم

• جرمية يف فجر اخلمي�س	

• الكيف	

• الأقزام قادمون	

• الذل	

• للحب ق�صة اأخرية	

• حكاية ن�س مليون دولر	

• اإعدام قا�صي	

• قاهر الظالم	

• مربوك وبلبل	

• اإنهم ي�صرقون الأرانب	

• ن�س اأرنب	

• اإعدام ميت	

• جرمية يف الأعماق	

• عا�صق الروح	

• امراأتان ورجل	

• الربكان	

• حب يف الزنزانة	

• اأنا احلب	

• بابل حبيبتي	

• من خاف �صلم	

• عنرب املوت	

• املت�صردان	

• دعوة خا�صه جدًا	

• الأوبا�س	

• احلب يف الثالجة	

• احلقيقة ا�صمها �صامل	

• متت اأقواله	

• رحلة ال�صقاء واحلب	

• عودة مواطن	

• خرج ومل يعد	

• اأر�س الأحالم	

• الغرية القاتلة	

• ع�صرة على ع�صرة	

• �صربة قمر	

• اأحبك تاين	

• حماكمة علي بابا	

• اأنا وانت و�صاعات ال�صفر	
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امل�صل�صالت

العامال�صخ�صيةامل�صل�صل

اأيام املرح

1973نوفلالرجل والدخان

1979طيور بال اأجنحة

1979راأفتاأبنائي الأعزاء..�صكرًا

1981�صيام افندي�صيام �صيام

1984راأفتاحلياة مرة اأخري

1986د/ جميل اأبو ثرياعابر �صبيل

1987، 1988، 1989، 1992، 1995�صليم البدريليايل احللمية )خم�صه اأجزاء(

1994عبد املتعال حمجوبل

1995�صهريار، علي بابا، قا�صماألف ليلة وليلة

1996يو�صف اللباناخلروج من املاأزق

1996ربيع احل�صينين�صف ربيع الآخر

1997، 2000ب�صر عامر عبد الظاهرزيزينيا )جزئان(

1999باهر الع�صالملا التعلب فات

2000�صيد اأوبرااأوبرا عايدة

2001جابر ماأمون ن�صارللعدالة وجوه كثرية
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العامال�صخ�صيةامل�صل�صل

2002جحا امل�صريجحا امل�صري

2003رحيم املن�صاويالليل واآخره

2004عبا�س الدمرييعبا�س الأبي�س يف اليوم الأ�صود

2005فار�س العربياملر�صى والبحار

2006الدكتور/ م�صطفي الهاليل�صكة الهاليل

2007حمادة عزويرتبى يف عزو

2008�صرف فتح الباب بركات�صرف فتح الباب

2009عبد البديع الأرنديلابن الأرنديل

2010همام�صيخ العرب همام

2012هريبرت دوبرفيلد )عبد القادر(اخلواجة عبد القادر

2014البا�صل حمد البا�صاده�صة
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امل�صرحيـات

• ح�صرات ال�صادة العيال )يف دور ال�صرنوبي(	

• ليلة من الف ليلة	

• راق�صة قطاع عام	

• كيمو والف�صتان الأزرق	

• امللك لري	

• مطلوب على وجه ال�صرعة بطولة هالة فاخر وهالة �صدقي واملنت�صر باهلل	

الفوازيـر

• قدم فوازير )منا�صبات( و�صاركه البطولة كل من : �صابرين - والفنانة الراحلة هالة فوؤاد، واإخراج الراحل: 	

فهمي عبد احلميد.

الأداء ال�صوتي يف الأفالم والكارتون

• قام باأداء �صوت �صخ�صية وودي يف الن�صخة املدبلجة من فيلم حكاية لعبة و حكاية لعبة 2 ل�صركة والت ديزين.	

• قام باأداء �صوت الراوي يف فيلم عمارة يعقوبيان عام 2006.	

• قدم دور الراعي يف م�صل�صل الكرتون ق�ص�س احليوان يف القراآن الذي اأنتج يف العام 2011، و�صاركه البطولة عدد 	

كبري من الفنانني، علي راأ�صهم : �صالح عبد اهلل، ه�صام �صليم، حنان ترك، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، ماجد 

الكدواين، حممد رجب، واأخرىن.

• قدم دور البحار يف م�صل�صل الكرتون ق�ص�س الإن�صان يف القراآن الذي اأنتج يف العام 2012.	

• قدم دور القا�صي �صفي الدين يف م�صل�صل الكرتون ق�ص�س الن�صاء يف القراآن الذي اأنتج يف العام 2013.	

• قدم دور القا�صي يف م�صل�صل الكرتون عجائب الق�ص�س يف القراآن عام 2014 .	

• قدم دور القا�صي �صفي الدين يف م�صل�صل الكرتون ق�ص�س الآيات يف القراآن عام 2015 .	
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يحي ... طفاًل
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يحي .. والأ�صرة
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�صيخ العرب همام ... �صفحة جمهولة من تاريخ م�صر
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يحي ... قمة الن�صوج )امللك لري(
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يحي ... يف عيون ال�صحافة
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يحي ... يف عيون ال�صحافة
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جحا ... الفيل�صوف ال�صاخر



95

يحي الفخراين وطارق ال�صناوي ... )�صاحب ال�صرية وكاتبها(




