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يوسف العاني

ه���ذا الريحاين ال���ذي �سحرنا عرب ما قدم عل���ى امل�سرح يف 
مراح���ل خمتلف���ة وتغ���ر بل تطور تط���ورًا ملحوظ���ًا حتى 
اآخ���ر م�سرحية قدمها ع���ام 1946 هي )�س���اح اليوم( التي 
كان لل�سينم���ا من هذه امل�سرحيات وموا�سيعها ن�سيب ظل 
عام���ة متميزة يف م�سارها وتاأكيدًا على قيم اخرى ت�ساف 
اىل املفه���وم ال���ذي �س���اع يف اف���ام الكوميدي���ا ال�سطحي���ة 
الت���ي ال تعم���ل اال الإثارة اال�سح���اك على )االن�س���ان( الذي 
ي�سنع���ه الريح���اين يف اعلى قمة من قم���م الدنيا. احلديث 
ع���ن الريحاين يطول ويطول فق���د قدم منذ عام 1916 اول 
م�سرحي���ة ليبلغ عددها 81 م�سرحي���ة قبل ان يفارق احلياة 
عام 1949 وه�����و يتاأل���ق يف فيلم )غزل البنات(.لكن الذي 
دع���اين اىل اال�سارة اليه واىل فنه اخلالد احد افامه )لعبة 
ال�س���ت( الذي عر�ض قبل ايام يف احدى القنوات الف�سائية 
والفيلم انتج عام 1946 اي قبل �ستني عامًا وكان مثا ويف 
الع���ام نف�سه فيلم )احمر �سفاي���ف( وكا الفيلمني اخرجهما 
ويل الدي���ن �سام���ح تاهم���ا فيلم )اب���و حلمو����ض( ثم غزل 

البنات عام 1949.
قم���ة  يف  وه���و  ال�سينم���ا  دخ���ل  ان  �سب���ق  الريح���اين 

املجدامل�سرح���ي ع���ام 1937 يف فيل���م )�سام���ة يف خ���ر( 
ليك�سو كل املكونات الهزيلة للفيلم الكوميدي ال�سائع اآنذاك 
الت���ي متي���زت بفراغها الفك���ري و�سطحيته���ا التي تخاطب 
امل�ساه���د وت�سحكه -كما ا�س���رت- على االن�س���ان. )�سامة 
يف خ���ر( وبعده فيلم )�سي عمر( ع���ام 1939 الذي عر�ض 
ع���ام 1940 واخرج���ه ني���ازي م�سطف���ي بقي���ا يف الذاكرة 
ليعود الريحاين حممًا بعمق جتربته امل�سرحية وح�سابه 
الدقيق يف اهمي���ة الهزل العميق الذي قلنا عنه )الكوميديا 
ال�س���وداء( باملفه���وم احلدي���ث لل�سحك���ة املُ���ّرة الت���ي تثر 
التفك���ر باحلال���ة املج�سدة ام���ام امل�ساهد. و)لعب���ة ال�ست( 
الفيل���م الذي عر�سته علينا اح���دى القنوات الف�سائية يثر 
فين���ا ومن جديد ت�ساوؤاًل ع���ن افام �سارك يف تقدميها جمع 
من فنانات وفناين م�سر يف مرحلة متيزت باالمانة الفنية 
-ان ج���از يل ه���ذا التعب���ر- ه���ذه االمان���ة التي فق���دت او 
فقده���ا �سانعو ال�سينما بعد حني لتتح���ول ال�سينما عندهم 
)�سنع���ة( �سهلة خاىلة من املقوم���ات الفنية الغنية بالطرح 
الع���اىل ل���كل جوان���ب احلي���اة ايجابه���ا و�سلبها، م���ا يبكي 
وما ي�سح���ك، ولي�سر ال�سوق هو م���كان العر�ض ولي�ست 

ال�سا�س���ة النظيفة البي�ساء وت�سبح م�ساهدة بع�ض من تلك 
االف���ام العتيقة امل�سبعة ب�)العتق( الفن���ي االمني دافعًا الأن 
نتمنى ل���و ان ال�سينما امل�سرية ع���ادت اىل الوراء �سنوات 

و�سنوات وظلت منطلقاتها تلك النماذج القيمة النبيلة. 
قب���ل حديثي هذا وقبل �سنوات دع���وت اىل اقامة ندوة مع 
ال�سديق �سمر فريد الناقد املعروف يف القاهرة اىل اعادة 
)تق���ومي( ال�سينم���ا يف مراحل م�ست، كن���ا ال نعر اهتمامًا 
الأف���ام نعده���ا االن ذات قيمة فني���ة كبرة ومل نك���ن اآنذاك 
نهتم بها او ن�سر اليها ونك�سف االبداع فيها بل ال نكت�سف 
ذل���ك االبداع وا�سرت اىل بع�ض م���ن افام نيازي م�سطفي 
التي تقع يف �سياق )اخليال العلمي( واىل مناذج من افام 
)مو�سيقية( تقف يف م�ساف افام عالية امل�ستوى من الدقة 
واجلم���ال يف العر�ض مع ب�ساطة الفكرة واىل�سر يف طرح 

املو�سوع اخلاىل من االفتعال واملبالغة.
الريح���اين وحتي���ة  ال���ذي �س���م: جني���ب  ال�س���ت(  )لعب���ة 
كاري���وكا وب�س���ارة واكي���م، �سليمان جنيب، م���اري منيب، 
عزي���ز عثمان، عبد الفتاح الق�س���ري، ح�سن فايق، واخرين 
ال اتذكره���م، كله���م فارق���وا احلي���اة لكنه���م امام���ي الي���وم 

حم���ط اح���رام واعت���زاز وتقدي���ر وحمبة. الفيل���م جمعهم 
مبو�سوع���ه الب�سيط لك���ن فكرته وطريق���ة معاجلتها كانت 
م�سبعة بال�سخرية العميقة تعظيمًا لقيمة االن�سان الب�سيط 
اخل���اىل م���ن احل������قد والكراهي���ة و�سوء ال�سل���وك. ان�سان 
يحل���م بحياة ت�سي���ع ف���يها الدعة واملحب���ة وروح التعاون. 
االح���داث وامل�ساهد واحلوار ت�سر كلها برهافة خاىلة من 
ال�سنعة املفربكة باخراج مقبول ومريح. وكل ال�سخ�سيات 
دون ا�ستثن���اء ر�سمت لنف�سها موا�سف���ات )كاركر( يتميز 
ع���ن ال�سخ�سيات االخ���رى لكنها لي�ست )ن�س���ازًا( حتى يف 
خروجه���ا ع���ن الواق���ع املاألوف احيان���ًا. فيل���م ي�ستطيع ان 
يوؤث���ر فين���ا اليوم وميتعن���ا ويدعون���ا اىل التفكر مبا كان 
والذي ظل منه نزر قليل يف افام يتبناها فنانون جديرون 
باالحرام اما الكثر مما طرح عرب تلك ال�سنوات فقد خرج 
- كما ا�سرت - ع���ن الفهم الفني االمني لل�سينما لي�سقط يف 

ال�سوق ب�ساعة رديئة مع اال�سف.

سبق لهذه المقالة ان نشرت في المدى عام 2011

 نجيب الريحاين قمة من قمم املرسح اواًل وواحد من عالمات مضيئة يف سياق السينام املرصية 

اذ ظل وحتى آخر يوم يف حياته يؤكد قيمة )االنسان( حقيقة ال ميكن اغفالها او انكارها وبعمق هذه 

الحقيقة حني يقدمها مجسدة عىل املرسح او يف السينام التي ظلت تفتقر اىل )االمنوذج( املقنع 

من خالل )الكوميديا( عالىة املستوى التي ال تنجر اىل التهريج والسطحية واالبتذال يف كل املشاهد 

املضحكة اذ تظل )املرارة( املؤسية تقبع خلف الحدث صورة اوحواراً او تعبرياً بليغاً ليدخلنا دون ان 

ندري آنذاك مبا يسمي بـ)الكوميديا السوداء(.

نجيب الريحاني والسينما

ح���ي ب���اب ال�سعري���ة ال�سعب���ي يف القاه���رة اإحت�س���ن هذه 
العائلة الهادئة التي كانت تتطلع اأن مينحها الله طفا مياأ 
عليه���م حياتهم، ف���كان لهم م���ا اأرادوا فها ه���و جنيب يقلب 
عليه���م معادلة ال�سك���ون التي تع���ودوا عليه���ا، اإىل �سخب 
و�سراخ �سرعان ما لبث اأن اأ�سبح هدوءا مرة ثانية ب�سبب 
تخطي جني���ب مرحل���ة الطفول���ة ودخوله مدر�س���ة الفرير 
االبتدائي���ة الت���ي اجتازها بنج���اح، اإال اإن تل���ك املرحلة من 
حيات���ه طبعت���ه بطاب���ع االنطوائي���ة األتي عان���ى منها حتى 
وفاته،وق���د و�س���ف الكات���ب الكب���ر )يحيى حق���ي( �سبب 
تل���ك االنعزالي���ة واالنطوائي���ة الت���ي كانت متي���زه يف تلك 
الف���رة على انها نتيجة ل�سعوره بف���ارق مكتوم بينه وبني 
امل�سري���ني ب�سبب تربيته وعدم اختاط���ه املبكر مع اقرانه 
م���ن اأبناء حارته.هذا االنطواء مل مين���ع نف�سه التواقة اإىل 
امل���رح م���ن املحاولة للخروج من هذا القمق���م، فظهرت عليه 
بع����ض املام���ح ال�ساخ���رة اخلجول���ة، وعن���د نيل���ه �سهادة 
البكالوري���ا اح�ض ب���اأن حالتهم املادية ق���د تدهورت ب�سبب 
ك�س���اد جتارة والده فاكتفى بهذه ال�سهادة وراح يبحث عن 

عم���ل ي�ساعد ب���ه اال�س���رة فالتحق بوظيفة كات���ب ح�سابات 
يف البن���ك الزراع���ي ويف ه���ذا البن���ك تع���رف عل���ى )عزيز 
عي���د( املوظف بالبنك نف�سه وال���ذي كان يقوم بالتمثيل يف 
بع����ض امل�سارح اأملوج���ودة اآنذاك فاأقنع���ه اأن يعما �سوية، 
وب�سبب ع���دم تفرغهما للعمل احل�ساب���ي يف ذلك البنك فقد 
مت اال�ستغن���اء عنهم���ا فعادا �سوي���ة اإىل �س���ارع حممد علي 
ال�ساخ���ب وال�ساج بحركة امل�س���ارح واملاهي، فعما على 
تق���دمي بع����ض العرو����ض، اإال ان عيد �سرعان م���ا عمل على 
تاأ�سي����ض فرقة م�سرحية باأ�سمه وقدم جنيب الريحاين اإىل 
اجلمهور اأمل�سرحي الذي اعجب به، اإال ان بع�ض م�سرحيات 
عزي���ز عي���د مل يحالفها احل���ظ ومل تعجب اجلمه���ور فاأعلن 
عي���د غلق م�سرحه، وهن���ا ن�سب خاف كم���ا ترويه ال�سيدة 
فاطم���ة اليو�سف �ساحبة جمل���ة )روز اليو�سف( ال�سهرة، 
يف مذكراته���ا قائل���ة; : مل تنج���ح اح���دى الرواي���ات الت���ي 
قدمه���ا عزي���ز عيد على امل�س���رح.. ومل ت�ستطع ه���ذه الفرقة 
املجاه���دة اأن تقف يف وجه )الكباريه���ات( وال�ساالت اأكرث 
من اأ�سبوعني.. ثم اأ�سدلت �ستارها االخر.. وتكاثر النا�ض 
حول عزيز عيد يحاولون اإقناعه باأن يغر راأيه.. اأن يتخلى 
ولو قليا عن مثله الفنية.. ولكنه اأبى، وكان اأول من اإن�سق 
من )ال�سلة( جنيب الريح���اين.. اإذ ت�ساجر مع عزيز عيد.. 
و�ساح فيه: اإذا كنت ال تريد اأن تعي�ض فاإننا نريد اأن ناأكل(. 

بعد هذا اخلاف اجته الريحاين لتاأ�سي�ض فرقته امل�سرحية 
مع )بديع خري( املوهب���ة الفنية الفذة والذي اأ�سبح فيما 
بعد تواأمه الفن���ي، اإذ ا�ستطاعا تقدمي 33 عما م�سرحيا ما 
جع���ل منتج االف���ام ال�سينمائية يتجهون الي���ه القناعه من 
تق���دمي هذه االأعم���ال التي ا�سته���رت لل�سينم���ا، وبعد فرة 
ق�سرة اإ�ستجاب الريحاين لهذه العرو�ض وكانت باكورة 
اأعماله ال�سينمائية فيلم )�ساحب ال�سعادة ك�سك�ض بك( عام 
1931 وال���ذي اخرج���ه مع اإ�ستيف���ان رو�ستي، م���ا زاد يف 
�سهرت���ه واأ�سبحت اعمال���ه مثار ج���دل ال�سحف واملجات 
اآن���ذاك كمجل���ة )روز اليو�س���ف( و)اآخر �ساع���ة( و)االثنني 
والدني���ا( وغرها.ه���ذا النج���اح تزامن مع زواج���ه االأول 
م���ن ع�سوة م�سرحه )لو�سي فرنان���د( الذي مل يعمر طويا 
اإذ �سرع���ان م���امت الط���اق بينهما الأ�سب���اب جنهلها، فركت 
لو�س���ي فرقته امل�سرحية وع���ادت اإىل املانيا دون اأن تخلف 
ل���ه اأبن���اء، لكن الذي ح���دث بعد �سنوات هو ظه���ور )جينا( 
الفت���اة االملاني���ة األتي اأدعت اإنها اإبن���ة الريحاين، ويف هذا 
املج���ال يذكر الدكت���ور )اأحمد �سخ�س���وخ( الناقد امل�سرحي 
والعمي���د اال�سب���ق ملعه���د الفن���ون امل�سرحي���ة مب�س���ر ب���اأن 
ه���ذه الفتاة ال مت���ت ب�سلة له الأنه بب�ساط���ة مل يكن ينجب.
بع���د طاقه من زوجت���ه االوىل عاد الريح���اين اإىل وحدته 
املعت���ادة اإال انه حاول اخل���روج منها بال�سفر فحزم حقائبه 

وكان���ت لبنان وجهته، فمكث فيها اأياما وليايل، تعرف فيها 
اإىل اأ�سه���ر راق�سات لبنان وهي )بديع���ة م�سابني فاعجب 
به���ا واأُعجب���ت ب���ه، فت���م ال���زواج وع���ادا �سوي���ة اإىل م�سر 
ملتابع���ة االأعمال الفني���ة اإال ان غرة الن�س���اء التي لي�ض لها 
ح���دود وب�سببها حتطم ذلك األع�ض الزوجي بالطاق .ُعرف 
عن جني���ب األريحاين اإبتكارات���ه ل�سخو�ض م�سرحية ظلت 
عالق���ة يف اأذه���ان اجلمه���ور منه���ا اإبتكار �سخ�سي���ة وثيقة 
االأرتب���اط بالواقع اأمل�س���ري وهي ال�سخ�سي���ة التي اإ�ستهر 
به���ا فني���ا ك�سك�ض بك ، عم���دة كفر األبا����ض، املتاف، الذي 
ينفق اأمواله يف الله���و، ثم دخل يف مناف�سة فنية مع اأ�سهر 
فن���ان م�سرحي يف ذلك األوقت وهو )علي األك�سار( ثم قدم ) 
األع�سرة األطيب���ة( خلالد األذكر )�سي���د دروي�ض( ثم )الليايل 
اأمل���اح( وغرها من االأعم���ال الفنية التي �ّس���دت اجلمهور 
اإليه���ا وبات���ت حدي���ث األ�س���ارع �سباح م�س���اء .اأم���ا اأفامه 
ال�سينمائي���ة فتع���د قليل���ة لكنه���ا اأ�سبحت م���ن كا�سيكيات 
ال�سينم���ا العربي���ة، وذات امل�سام���ني العالي���ة واالأح�سا�ض 
ال�سعب���ي الناق���د ، وق���د اأثبت فيه���ا الريحاين ج���دارة فنية 
عالي���ة اإ�ستطاع من خالها اأن يوؤ�س�ض ملا يعرف بالكوميديا 
ال�سوداء ، اإ�سافة اإىل خلق اأعراف جديدة حاول الريحاين 
تطبيقها منها اإلتزام اأملمثل بالوقت واأحلر�ض عليهواأنتقاء 
األق�سة األواقعية التي حتاكي ما ي�سعر به رجل األ�سارع،  .

نجيب الريحاني.. الكوميديا عندما تختلط بالحزن 

من منا ال يعشق الضحك خاصة إذا كان الهم المتحوه إال هذه االمياءات وااليحاءات الصادرة 

من )كوميديا( عبقري كنجيب الريحاين.مل يكن أحد يتصور أو يتخيل ان هذا الطفل االنطوايئ 

املولود عام 1891 من أم مرصية وأب عراقي موصليّ كلداين أسمه إلياس ريحانة يعمل بتجارة 

الخيل، حط رحاله يف القاهرة ليتزوج من سيدة مرصية قبطية، سوف يكون له شأن كبري يف 

عامل الفن.

فنان راحل

احمد فاضل
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يف احلقيق���ة نح���ن ال نق�سد به���ذه ال�سهرة تل���ك ال�سهرة 
الوا�سعة التي اكت�سبها جنيب الريحاين ب�سبب م�سرته 
الرثي���ة يف ال�سينما امل�سرية، ولكن نح���ن يف هذا املقال 
نتحدث عن فرة كان اأول فيلم م�سري ناطق وهو »اأبناء 
ال���ذوات« مل ينت���ج بعد، فقد كان جن���وم ال�سينما االأوائل 
�سغله���م ال�ساغل هو امل�سرح فقط، ف���رة كان بها امل�سرح 
له ق���در كبر م���ن االهتم���ام والتقدير من قب���ل اجلمهور 
عم���ا هو عليه اليوم، نعم نحن ب�سدد احلديث عن جنيب 

الريحاين الكوميديان امل�سرحي ولي�ض ال�سينمائي.
الريحاين ما قبل وبعد »ك�سك�ض بك>>

اأخًرا مددت يدي اإىل ا�ستيفان،وقلت: »اأال مفي�ض عندكم 
�سغل���ة لواح���د زي���ي؟ اأي دور، خ���دام، �سيد، با�س���ا، بيه، 
اأفن���دي، واحد م����ض القي الل�س���ا، اأي دور اأنا قابل. م�ض 
طمعان كمان، ن�ض ريال يف الليلة كوي�ض قوي، وثمانية 

�ساغ كمان.. ر�سا«.

من مذكرات نجيب الريحاني
من���ذ الوهل���ة االأوىل على هذه الكلم���ات ميكنك اأن تخمن 
كيف كان���ت حياة الريح���اين يف الن�س���ف االأول من عام 
1916، فقد عا�ض الريحاين اأياًما عجاًفا مفل�ًسا با ماأوى 
اأو عم���ل، ال يتخللها �سوى تنفي����ض يف اأوقات قليلة عمل 
بها مع بع�ض الفرق امل�سرحية باأدوار مهم�سة رغم بزوغ 
موهبته التي اأقر بها اجلمهور، لكن �سرعان ما ينتهي به 

االأمر اإىل ترك الفرقة اأو ف�سلها له.
 ا�ستم���ر الريح���اين على تلك احلال طوي���ًا حتى �سادف 
ذات ي���وم الفن���ان ال�سه���ر )�ستيفان رو�ست���ي( وقد بدت 
عليه مظاهر ال���رف والرثاء، فما كان من الريحاين بعد 
اأن ع���رف اأن���ه يعمل يف ملهى »اأب���ي دي روز« اإال اأن طلب 
العمل معه م�سطًرا لعله ينهي حياة الفل�ض وال�سقاء تلك.
يف البداية مل يتجاوز عمل الريحاين يف ذلك املكان �سوى 
تاأدية بع�ض احلركات الهزلية خلف �ستار، اأي خيال ظل، 
ثم ب���داأ التمثيل يف بع�ض امل�سرحي���ات التي ترجمها عن 
الفرن�سي���ة رفقة �ستيفان، ولكن ه���ذه امل�سرحيات مل ترق 
كث���ًرا اإىل جمهور املكان، اأو كما يقول جنيب الريحاين 
اإىل  يف مذكرات���ه، كان املتفرج���ون يدي���رون ظهوره���م 

امل�سرح، غر عابئني ملا يحدث خلفهم.
مل يك���ن ذلك خيبة اأمل بالن�سبة للريحاين وحده، بل كان 
ا، والأن امل�سائب  ذلك �سدمة بالن�سبة ل�ساحب امللهى اأي�سً
ال تاأت���ى فرادى ونتيجة لقلة اإقبال اجلمهور قرر �ساحب 

امللهى اأن يغلق املكان بعد اأن متلك منه االإفا�ض.
طل���ب الريح���اين م���ن �ساح���ب املله���ى اأن ميهل���ه ب�سعة 
اأي���ام ليخرج فيها برواي���ة ل�سخ�سية قد تكون هي متيمة 
حظه���م، كان ذل���ك عندما كاف���اأ القدر الريح���اين بعد مدة 
لي�س���ت بالق�س���رة كان فيه���ا �س���وء الطالع رفي���ق دربه، 
ففي اإحدى اللي���ايل وبينما كان �سارًدا بذهنه ي�ستعر�ض 
بع����ض ذكرياته، ا�ستلهم من كتاب���ات اجلربتي �سخ�سية 

تاريخي���ة تدعى ك�سك�ض بك، العم���دة الذي يرتدي اجلبة 
والقفط���ان وياأتي من قريته اإىل ماهي املدينة فتحاوطه 
بع�ض الن�ساء احل�سناوات وي�سرقن كل ما يف جعبته من 

مال فيعود اإىل قريته نادًما على فعلته. 
من���ذ امل�سرحي���ة االأوىل الت���ي اأخرجها الريح���اين وكان 
بطله���ا ك�سك����ض بك، والت���ي كانت بعن���وان »تعايل يل يا 
بط���ة«، تهافت اجلمهور واأقب���ل على امللهى ب�سكل منقطع 
النظ���ر مل�ساهدة تل���ك ال�سخ�سية الت���ي اأحدثت دوًيا يف 
اأنح���اء الب���اد قا�سيها ودانيه���ا، ال�سخ�سي���ة التي كانت 
مبثاب���ة بادرة لب���زوغ جن���م كوميديان جدي���د يف �سماء 

امل�سرح وال�سينما يدعى جنيب الريحاين.
هك���ذا تب���دل ال�سق���اء اإىل رخ���اء غ���ر م�سب���وق بالن�سبة 
للريحاين بف�س���ل �سخ�سية ك�سك�ض بك، واحدة من اأبرز 

�سخ�سيات امل�سرح امل�سري اإن مل تكن اأبرزهم.
كيف كان امل�سرح مبثابة بطل �سعبي؟

يعد يعقوب �سنوع م���ن رواد امل�سرح امل�سري يف القرن 
التا�س���ع ع�سر، واأه���م ما يحت�س���ب له اأنه عندم���ا عاد من 
اإيطالي���ا بعد درا�سته للفن واإدراكه الأهميته ال�سديدة كان 
اأول م���ا قام به هو تاأ�سي����ض امل�سرح امل�سري عام 1869، 
معاجًل���ا بذلك ق�سايا ال�سع���ب ال�سيا�سي���ة واالجتماعية، 
ولع���ل ذل���ك ياأخذن���ا اإىل �سدامه م���ع اخلدي���و اإ�سماعيل 
عندم���ا اأخ���رج م�سرحية ال�سرتني والت���ي تناولت ق�سية 
تع���دد الزوجات ف���كان بها انتق���اد الذع للخديو اإ�سماعيل 
ال���ذي كان متزوًج���ا م���ن اثنت���ني، ف�س���ًا ع���ن م�سرحي���ة 

»الوط���ن واحلري���ة« الت���ي �سخ���ر بها م���ن ف�س���اد الق�سر 
ونظ���ام احلكم فم���ا كان من اخلدي���و اإ�سماعي���ل اإال اأمره 

بنفي يعقوب �سنوع من م�سر واإغاق م�سرحه.
يعي���د التاري���خ نف�س���ه بع���د ع�س���رات ال�سن���ني ويتك���رر 
ه���ذا ال�س���دام مع جني���ب الريح���اين، اإذ ق���ام الريحاين 
باال�س���راك مع �سديق���ه بديع خري بتاألي���ف العديد من 
امل�سرحيات الت���ي الم�ست ال�سعب والق���ت جتاوًبا كبًرا 
وكان���ت معاجلة لق�ساياه االجتماعية وال�سيا�سية، ولعل 
اأهم هذه امل�سرحيات ه���ي م�سرحية »حكم قراقو�ض« تلك 
امل�سرحي���ة الت���ي راأه���ا البع����ض اإ�سقاًطا على املل���ك فوؤاد 
االأول وحا�سيت���ه، والت���ي تتن���اول ظل���م وديكتاتوري���ة 
احلاك���م الغاف���ل ع���ن اأح���وال �سعبه ال���ذي يغم���ره الفقر 

واجلوع.

المسرح ثائر في وجه االستعمار
من���ذ ق���دمي االأزل ومل يك���ن امل�س���رح والف���ن مبن���اأى ع���ن 
التغ���رات والتط���ورات ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة التي 
تط���راأ على الباد، يظه���ر ذلك جلًيا يف تل���ك الفرة حيث 
كان���ت فرقة الريح���اين وعلى راأ�سها بدي���ع خري و�سيد 

دروي�ض يف ذروة جمدها.
يف ع���ام 1919 اجتاحت ال�س���وارع وامليادين مظاهرات 
�سعبي���ة مبختلف طوائ���ف وفئات ال�سع���ب، مل تكن فرقة 
الريحاين يف غفلة عن ال���دور ال�سيا�سي الذي كان حتتم 
عليه���ا وطنيته���ا القيام ب���ه، فقد خرج جني���ب الريحاين 

برواي���ة »قول���وا له«، ولع���ل اأبرز ما قدمت ه���ذه الرواية 
ه���و الن�سيد الوطني ذائع ال�سيت »قوم يا م�سري« الذي 
جاء من اأحل���ان اأحد رواد املو�سيق���ى امل�سرية والعربية 
املو�سيق���ار �سيد دروي�ض ومن كلم���ات بديع خري الذي 
لقب بعد ذلك ب�ساعر الثورة عن جدارة، فقد �سكل االثنان 

ثنائية غرت الكثر يف املو�سيقى امل�سرية والعربية.
انت�سرت اأغنية »قوم يا م�سري« بني فئات ال�سعب باأكمله 
كالن���ار يف اله�سيم، حيث بث���ت يف نفو�ض ال�سعب املزيد 
م���ن الكراهي���ة �س���د اال�ستعمار وكان���ت مبثاب���ة ال�سعلة 
الت���ي األهب���ت حما�سه���م وروحه���م الوطني���ة، ف�س���ًا عن 
جم���ال اأحلانها وكلماتها الذي جعلها من الراث ال�سعبي 

وخالدة يف اأذهاننا حتى يومنا هذا.
مل يق���ف الواجب الوطن���ي للريحاين عند هذا احلد، ففي 
اأثن���اء تاألي���ف �سعد زغل���ول حلزب الوف���د للمطالبة بحق 
م�س���ر يف ا�ستقاله���ا يف موؤمتر ال�سل���ح بفر�ساي، قرر 
الريحاين اأن يزج بلح���ن يف اإحدى رواياته وهي »اإ�ض« 
حي���ث ج���اء يف ختام ه���ذا اللح���ن ذلك املقط���ع: »ال تقول 
ن�س���راين وال يه���ودي وال م�سل���م ي���ا �سي���خ اتعل���م. اللي 

اأوطانهم جتمعهم. عمر االأديان ما تفرقهم«. 
الفن وقاعدة ما يطلبه امل�ستمعون

اأن  موؤخ���ًرا،  �سكور�سي���زي،  مارت���ن  املخ���رج  اأو�س���ح 
ت�سريح���ه االأخ���ر ب�س���اأن اأف���ام مارفل ما ه���و اإال تذمًرا 
م���ن ت�سدر ه���ذه االأف���ام �سا�س���ات العر����ض ال�سينمائية 
ا بعد  واأنه���ا تفر�ض على ال�سباب ذوًقا واح���ًدا، خ�سو�سً

اأن لق���ي فيلم���ه االأخر �سعوب���ات يف توزيع���ه، وهذا ما 
تطرق له حممد خان يف كتابه خمرج على الطريق عندما 
حتدث عن فر�ض املنتجني الأف���ام اأكرث �سماًنا للربح مع 
رف�سه���م الأفام ال�سينما امل�ستقل���ة التي تكون ذات جودة 
فنية عالية ومربرهم لذلك اأنها اأفام مهرجانات ال جتذب 

اجلمهور العادي.
عندما ننحي ال�سينما جانًبا ونعود اإىل امل�سرح نرى هذه 
الظاه���رة متاأ�سلة يف الذوق العام منذ زمن بعيد، فهناك 
ج���ورج اأبي�ض اإذ عاد م���ن فرن�سا وا�سته���ر بامل�سرحيات 
م���ن  جتاوًب���ا  تل���ق  مل  الت���ي  الراجيدي���ة  الكا�سيكي���ة 
اجلمه���ور ال���ذي كان يرغ���ب يف الت�سلي���ة وال يلق���ي بااًل 
للفن الرفي���ع، فلم يجد اأبي�ض �س���وى اال�ستعانة بال�سيخ 
�سامة حج���ازي لعمل فقرات غنائية لعل���ه ي�ستقطب بها 

اجلمهور. 
جني���ب  ع���ن  حديثن���ا  اإىل  بالع���ودة  ���ا  اأي�سً ذل���ك  ن���رى 
الريح���اين، فعندم���ا قدم���ت فرقت���ه م�سرحي���ة »اجلني���ه 
امل�س���ري« بع���د اأن اقتب�سه���ا م���ن الفرن�سي���ة اأخ���ذ اإي���راد 
امل�سرحية يقل ليلة بعد اأخرى بعد اأن كان قد بزغ جنمهم 
بالن�سبة للجمهور، وذلك بالرغم من تلقيه بع�ض عبارات 
التهنئ���ة واحلفاوة ولكن فقط – كما يقول الريحاين يف 
مذكرات���ه – من االأدب���اء واملثقفني اأو الذي���ن على معرفة 
باأ�س���ل امل�سرحي���ة الفرن�س���ي، اأما اجلمه���ور العادي فقد 

انهال عليها بال�سخرية واال�ستهزاء.
اأراد الريح���اين بع���د ه���ذا الف�س���ل الذري���ع ال���ذي حققته 

م�سرحي���ة اجلني���ه امل�س���ري اأن يتاع���ب عل���ى اجلمهور 
ب�سيء من املزاح فخرج مب�سرحية املحفظة يا مدام وزج 
به���ا جمموعة من الراق�س���ات وبع�ض النكات وكما يقول 
كان���ت هذه اأ�سخف م���ا جادت به فرقت���ه، ولكن اجلمهور 
كان ل���ه راأي َاخ���ر فق���د القى ه���ذا ال�سخف جناًح���ا باهًرا 

واأنهال املال على �سباك التياترو كاملطر الغزير.
م���ات جنيب، مات الرجل الذي ا�ستكى منه طوب االأر�ض 
وطوب ال�سم���اء اإذا كان لل�سماء طوب، مات جنيب الذي 
ال يعجب���ه عجب وال ال�سيام يف رجب، مات الرجل الذي 
ال يع���رف اإال ال�سراح���ة يف زم���ن النف���اق ومل يع���رف اإال 
البحبوح���ة يف زم���ن البخل وال�سح، م���ات الريحاين يف 

�ستني األف �سامة.

من مذكرات نجيب الريحاني
به���ذه الكلمات رثا الريح���اين نف�سه قب���ل مماته بخم�سة 
ع�س���ر يوًم���ا، ففي نف�ض العام الذي اأنت���ج فيه اآخر اأفامه 
غ���زل البنات اأتت���ه املنية اإث���ر اإ�سابت���ه بالتيفوئيد، مات 
الريح���اين عن عمر يناهز ال�ستني عاًما كر�ض فيها حياته 
للم�س���رح والفن، ذلك الفن الذي طامل���ا نغ�ض عليه حياته 
وهو ي�سلك طريقه اإليه، ذائًقا كل األوان البوؤ�ض وال�سقاء 
يف �سبيل ذلك، خملًفا وراءه اإرًثا فنًيا عظيًما ال ي�سعنا اإال 
اأن نقول عنه اإننا جترعنا منه مراًرا وتكراًرا حد الثمالة، 
ولكن الفن���ان الذي ي�سكن قلوب حمبي���ه، كالريحاين، ال 

ميوت.

نجيب الريحاني: في ستين ألف سالمة

الممثل المصري من أصل عراقي "نجيب الريحاني"

إن كنت مولًعا مبشاهدة أفالم السينام املرصية التي أنتجت يف القرن املنرصم، 

وخصوًصا تلك التي أنتجت قبل أن تعرف األلوان طريقها إىل السينام املرصية، فأنت 

بال شك قد طرق سمعك ذات مرة اسم نجيب الريحاين، ذلك االسم الذي كان يف 

حقبة ما ملء السمع والبرص، ليس بالنسبة للجمهور املرصي فقط الذي أحب نهجه 

الكوميدي األصيل ورأى نفسه فيه، ولكن لن أقع يف فخ املبالغة إذا قلت لك بأن صيته 

قد ذاع يف بلدان عربية وغري عربية أيًضا. 

زياد عادل
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رئيس التحرير 

لي�����ض غريب����ا اأن تفك����ر دار اله����ال — مبنا�سبة م����رور ع�سر 
�سنوات على وفاة جني����ب الريحاين — يف اإ�سدار مذكراته 
التي خ�سه����ا بها يف حياته، وكتبها له����ا بقلمه، ف�سعارها كان 
دائم����ا — وال يزال — »ال ي�سح غر ال�سحيح، وال يبقى اإال 
االأ�سل����ح«. ون�سر هذه املذكرات، ويف ه����ذه املنا�سبة بالذات، 

تكرمي للفن االأ�سيل يف �سخ�ض كر�ض حياته لفنه.
وحينما دعتن����ي دار الهال اأن اأقدم له����ذا الكتاب عن مذكرات 
اأخ����ي و�سديق����ي الراح����ل جني����ب الريحاين، غرق����ت يف جلة 
م����ن الذكريات، وع����ادت ذاكرت����ي اإىل اأيامن����ا املا�سية، ومرت 
بخاط����ري �س����ور الكفاح، واأدرك����ت اأنه لي�ض م����ن ال�سهل على 
امل����رء يف بع�ض االأحيان اأن يعرب عن نف�سه، خ�سو�سا حينما 
طالع����ت املذك����رات، ووج����دت اأن الراح����ل الكرمي ق����د وفى كل 
نقطة حقها، ب�سراحته املحبوبة واأ�سلوبه ال�سائق. ومن بني 
�سفح����ات مذكراته برزت حياته احلافلة التي كر�سها للم�سرح 

وحده، وبرزت �سور الكفاح حية ناب�سة باحلياة.
ه����ذه املقدم����ة اإذا لي�س����ت اإال جم����رد خواط����ر … وذكري����ات 
اأ�ستاتا م����ن ذاكرتي، �سورة من هنا،  … و�س����ور، جمعتها 

و�سورة من هناك …
وال�س����ورة االأوىل اأن الريح����اين مل يكن جم����رد ممثل يك�سب 
عي�س����ه من مهنة التمثي����ل، بل كان فيل�سوف����ا وفنانا … فنانا 
اأ�سي����ا عا�ض لفنه فقط، ولق����ي اال�سطهاد واحلرمان و�سظف 

العي�ض يف �سبيل مثله العليا.
كان الريح����اين ميك����ن اأن ين�س����اأ موظف����ا ناجح����ا، وكان اأهله 
يعملون له����ذه الغاية. ولكن حب التمثيل كان يجري يف دمه، 
ف����كان كل ما يك�سبه من وظيفته ينفق����ه يف اإ�سباع هوايته، ثم 
دفعته هذه الهواية اإىل هجر الوظيفة، مما اأثار ا�ستياء اأهله. 
وعانى يف �سبيل حتقيق حلمه الت�سريد واجلوع واحلرمان، 
وكان من فرط حبه لفنه يلجاأ اإىل الوظيفة كلما اأعيته احليل، 
ليجم����ع بع�ض امل����ال الذي يتيح ل����ه الع����ودة اإىل التمثيل … 

ولقد كافح الريحاين وجاهد حتى انت�سر.
وكث����را ما كان متثيل����ه الرائع ي�سيط����ر على م�ساع����ري، فاإذا 
حاول����ت اأن اأبدي ل����ه اإعجابي بتفوقه، نه����اين عن ذلك، و�سبه 
نف�س����ه بالعابد القانت، الذي ي�سع����ى اإىل التقرب اإىل الله دون 
اأن ي����راه. وكان من راأيه اأن املمثل االأ�سيل البد اأن ي�سعى اإىل 
الكمال املطلق، ويظل ي�سع����ى طوال حياته للو�سول اإىل هذا 

الكمال … دون اأن يراه اأو ي�سل اإليه!
ولق����د كان جنيب يقد�����ض فنه ويحرم����ه، وكان يكره االجتاه 
ال����ذي كان �سائ����دا يف تل����ك االأي����ام، وال����ذي يدف����ع املمث����ل اإىل 
تعاط����ي اخلمر اأو املكيفات قبل ال�سع����ود اإىل خ�سبة امل�سرح، 
عل����ى زع����م اأن اخلمر ت�سج����ع املمثل على مواجه����ة اجلماهر 
وتق����وي اأداءه. ومل يح����دث يف حي����اة الريح����اين اأن �س����رب 
كاأ�س����ا من اخلم����ر قبل التمثي����ل … وكان من ف����رط احرامه 
لفن����ه يعتكف يف غرفته بامل�سرح قبي����ل التمثيل بن�سف �ساعة 
عل����ى االأقل، وال ي�سمح الإن�سان — مهم����ا كانت الظروف — 
اأن يعك����ر علي����ه عزلت����ه املقد�س����ة. ويف عزلته ه����ذه كان ينفرد 
بنف�س����ه ليهيئه����ا ملواجه����ة اجلماه����ر، ويتقم�����ض ال�سخ�سية 
الت����ي �سيمثلها، ويندمج يف الدور ال����ذي �سيوؤديه … وكنت 
اإذا راأيت����ه وهو يغادر غرفته اخلا�س����ة يف طريقه اإىل امل�سرح 
الأداء دوره، خلت����ه من ف����رط االنفعال �سخ�س����ا اآخر. والواقع 
اأنه يكون يف تلك اللحظة �سخ�سا اآخر فعا: يكون ال�سخ�سية 

التي �سيوؤدي دورها يف م�سرحيته.
وقد بل����غ من حب الريحاين لفنه اأن����ه مل يطق اعتزال امل�سرح 
بناء على م�س����ورة االأطباء عام 194٢، وكان الدكتور روزات 
ق����د ن�سح����ه باالبتعاد ع����ن امل�س����رح �ست����ة اأ�سه����ر حر�سا على 
�سحته، فما كان من الريحاين اإال اأن قال: »خر يل اأن اأق�سي 

نحبي فوق امل�سرح، من اأن اأموت على فرا�سي«!
ولع����ل »جني����ب« هو املمث����ل الوحي����د — ب����ل رئي�����ض الفرقة 
الوحي����د — الذي كانت ت�س����ره اإجادة اأفراد فرقته. وكان بعد 
اأن يف����رغ م����ن اأداء دوره يقف بني الكوالي�����ض، ويظل ي�سجع 
اأفراد فرقته باالإ�سارات واالإمياءات، بل يقدم هدايا �سخ�سية 
للمجيدي����ن. وكان����ت ال�سحف تتهم����ه بالك�سل، ولكن����ه ال يعباأ 
باالته����ام ويق����ول: »خ����ر يل اأن اأواجه اجلمه����ور مب�سرحية 

واحدة كاملة، من اأن اأقدم له ع�سر م�سرحيات �سعيفة، اأو فيها 
موا�س����ع �سع����ف«. ولهذا ال�سب����ب كان يهتم ج����دا بالربوفات، 
وكثرا ما كان يق�س����ي �سهرا كاما يف اإجراء التدريبات على 

ف�سل واحد من ف�سول م�سرحياته.
ومل يك����ن الريح����اين الفن����ان يعباأ بامل����ادة يف �سبي����ل االإتقان، 
وكث����را ما اأنف����ق، واأغ����رق يف االإنفاق، وركبت����ه الديون، يف 
�سبي����ل اإخ����راج م�سرحية يريد اأن يبلغ بها ح����د الكمال. كان ال 
يبخ����ل عل����ى فنه اأب����دا، بل لق����د كان يتربم من امت����اء امل�سرح 
يف اللي����ايل املزدحمة، فقد كان ي����رى اأن هذا االزدحام يحرمه 
م����ن اجلو الهادئ الذي يتيح له االإج����ادة. كان يفرح للجمهور 
املحدود، وكانت مواهبه بالفعل تربز وتتجلى و�سط املتفرج 
اله����ادئ، م����ع ما يف ذل����ك من الف����وارق املادي����ة بالن�سب����ة اإليه 
ك�ساحب فرق����ة. وكان ي�سرط — لدى تعاقده مع املتعهدين 
واجلمعي����ات اخلري����ة — اأال تباع تذاكر اأعل����ى التياترو يف 
االأوبرا مب�سر، والهم����ربا باالإ�سكندرية، على اأن تقتطع قيمة 

ما تدره هذه االأماكن من االأجر الذي يتقا�ساه �سخ�سيا.
•••

لق����د كان فنانا اأ�سيا، موؤمنا بفن����ه ور�سالته، وقد كوفئ على 
جهوده ال�سادقة و�س����ربه واإميانه، فقد انتزع تقدير اجلميع 
واحرامه����م واعرافه����م بفن����ه. ولكن اأك����رب مكاف����اأة واأعزها 
بالن�سبة للريحاين كانت من اأمه التي حاربت فنه واحتقرته، 
فقد اأثمرت جهوده زهوا وفخارا من االأم بعمل ابنها، لذلك مل 
يكن ميل من رواية الق�سة التالية، يف فخر واإعزاز و�سعادة:

 كان����ت والدتي تاأنف من مهنة التمثيل، وتكره اأن يعرف عني 
اأنن����ي ممثل. وح����دث اأن كانت رحمها الل����ه يف عربة »املرو« 
عائدة اإىل املنزل يف م�سر اجلديدة، ف�سمعت رهطا من الركاب 
يتذاك����رون �سوؤونا فني����ة ورد اأثناءها ا�سم����ى، فاأرهفت اأذنها 
ل�سماع احلدي����ث، واأ�سغت اإليه بكل انتباه دون اأن ت�سعرهم. 
وما كان اأ�سد ده�ستها حني �سمعتهم جممعني على الثناء علي، 
وامت����داح عملي، واالإ�س����ادة مبجهودي … اأت����دري ماذا كان 
م����ن هذه الوالدة العزيزة، التي حتتق����ر التمثيل وتنكره؟ لقد 
وقف����ت و�سط عربة »املرو«، واجته����ت اإىل اأولئك املتحدثني، 
وقال����ت باأعلى �سوتها: »الراجل الل����ي بتتكلموا عنه ده يبقى 
ابني، اأن����ا والدة جنيب الريحاين املمث����ل«! … وخللي بالك 
م����ن »املمث����ل« دي، وه����ي الكلم����ة الت����ي كان����ت اأمي تاأن����ف اأن 
»اأو�سم« بها، قد اأ�سح����ت مو�سع زهوها وفخارها! ويف هذا 
الي����وم، يوم امل����رو الذي ال اأن�س����اه، تف�سل����ت والدتي رحمها 
الله، ف�سرفتني باحل�سور اإىل تياترو االأجيب�سيانة خ�سي�سا 
مل�ساه����دة ابنها الذي يقدره النا�ض دونه����ا وميتدحونه، فكان 

هذا اليوم من اأ�سعد، اإن مل اأقل اأ�سعد، اأيام حياتي«!
ولق����د عا�����ض الريح����اين ل����رى تك����رمي فن����ه واالع����راف به، 
فحني دع����ت �سركة جومون الفرن�سية ع����ددا من كبار املمثلني 
واملمث����ات، وكان م����ن بينه����م املمث����ان العماق����ان »رامي����و 
وفيكتور بو�سيه«، لي�سهدوا متثيله اأثناء اإخراج فيلم ياقوت، 
بباري�����ض، بل����غ من اإعجابه����م به اأن طلب����وا اإليه دع����وة فرقته 
لتق����دمي حف����ات يف امل����دن الفرن�سية، كل����ون من األ����وان الفن 

ال�سرقي، بل وتعهدوا باالإ�سراف على هذه احلفات!

ويف حفل����ة اأقامه����ا ن����ادي ال�سب����اط امل�س����ري ق����دم الريحاين 
م�سرحي����ة »حك����م قراقو�ض« فه����رع اإىل تهنئت����ه واالإعجاب به 
�سر �ساميور هيك�ض، عميد امل�سرح االإجنليزي اإذ ذاك، وقرر 

اأنه اإمنا ي�سهد ممثا يف ال�سف االأول من املمثلني العامليني.
ولق����د لق����ي الريحاين تك����رمي عظم����اء ع�س����ره، وكان من بني 
املعجبني ب����ه طلعت حرب، و�سعد زغل����ول، وهدى �سعراوي، 

وتوفيق ن�سيم، وغرهم.
ولق����د كانت للريحاين مبادئ يف التمثي����ل ينفرد بها، فقد كان 
رحمه الله يعتنق مبداأ يف »امليزان�سني« — اأي ترتيب حركة 
واأو�س����اع املمثلني — تخالف املاألوف … كان يرك للممثل 
احلري����ة يف تغي����ر ما ي�س����اء منه����ا كل ليلة ح�سبم����ا يقت�سيه 
تكيي����ف املمث����ل مليله واجتاهات����ه، ولكنه مع ذل����ك كان يتم�سك 

بحرفية األفاظ امل�سرحية دون تغير اأو تبديل!
•••

وال�س����ورة الثانية ه����ي �سورة الريحاين املمث����ل الكوميدي، 
ال����ذي اأج����ربه جمه����وره اإجب����ارا عل����ى امل�س����ر يف االجت����اه 
الكوميدي. ولقد كان الريحاين يحب الدراما، ورمبا كان ذلك 
ب�سب����ب الظروف القا�سية التي مرت به. وكان على قدر مرحه 
وفكاهت����ه، يعاوده احل����زن يف فرات متقطع����ة ملاأ�ساة اأ�سغر 
اإخوت����ه »جورج الريحاين« الذي اختف����ى قبل موته ب�سنوات 

طويلة لغر ما �سبب.
 وق����د ظل �سبب اختفائه حتى م����ات جنيب الريحاين — وال 
ي����زال — لغزا غام�سا تكتنف����ه االإ�ساعات، فمن قائل اإنه اأ�سلم 
وان�سم اإىل جماعات ال�سوفية، ومن قائل اإنه ترهب واعتكف 

يف اأحد االأديرة!
وكان الريحاين يحن من وقت اإىل اآخر للدراما، ولكنه كان ال 
يلق����ى جتاوبا من اجلمهور، ويقول الريحاين نف�سه عن ذلك: 
»بل����غ ما اقر�ست����ه عندما حتولت للدرام����ا اأربعة اآالف جنيه، 
وكان ع����دد الدائنني ثمانية وع�سرين، فت�سور مقدار ما كانت 
ت�سبب����ه يل ه����ذه الديون م����ن ارتب����اكات متوالية، ث����م ت�سور 
حالت����ي النف�سي����ة اإزاء ذلك، ث����م اأعرين انتباه����ك الأق�ض عليك 
اأن نكبت����ي مل تق����ف عند هذا احل����د، اإذ اأ�سبحت هدفا ل�سخرية 
الق����وم، و�سمات����ة الغ����ر، وتهك����م �ساحبة اجلال����ة ال�سحافة 
… كل ه����ذه احلم����ات التي ان�سبت عل����ى راأ�سي متتابعة، 
كان����ت الأنني جتا�سرت على »قد�ض« الدراما من غر »اإحم« وال 

»د�ستور!«.
نعم … اأجربه جمهوره على ترك الدراما، فقد كان اجلمهور 
ي����راه فكها بال�سليق����ة، اأو كما عرب عنه اأحده����م: »ال تتمالك اأن 
ت����راه حت����ى ت�سحك، ول����و م����ن تك�سرت����ه ووجه����ه املكفهر«! 
والواق����ع اأن����ه حت����ى يف تعبرات����ه واإمياءات����ه وحركاته كان 
فكه����ا غر متكلف. كانت الفكاهة يف دمه، وكان املمثل املف�سل 
عن����ده هو �ساريل �سابل����ن، الذي كان يعت����ربه فيل�سوف الفن، 
ولك اأيها الق����ارئ اأن تقارن بني املعجب واملعجب به. لقد كان 
كاهما فيل�سوفا، وكانت فل�سفة ال�سحك على نقائ�ض املجتمع 
الذي يعي�ض فيه، فل�سفة اإ�ساح تهدف اإىل عاج هذه العيوب 

باإبرازها يف �سكل يجعلنا ن�سحك منها ون�سخر!
ومع ذلك فقد كان ال يفتاأ يعاوده احلنني اإىل الدراما، فلما كتب 

علي����ه اأال ميار�سه����ا، كان ير�سي ميله ه����ذا بتغذية م�سرحياته 
الفكاهية بالكثر م����ن الدراما، ولوال حماوالتي الدائمة للحد 
م����ن هذا االجتاه، مت�سيا مع رغب����ات اجلمهور الذي كان يرى 

اأنه خلق للفكاهة، لتمادى فيه!
•••

وال�سورة الثالث����ة … هي �سورة الريحاين الوطني الثائر، 
الذي جعل م����ن امل�سرح منربا للوطنية … الرجل الذي عالج 
ال�سيا�س����ة بالفكاهة، وفتح عي����ون اجلماهر اإىل �سوء حالها، 
وهاج����م االإجنلي����ز واأعوانه����م يف م�سرحياته وتهك����م عليهم، 
فلق����ي م����ن عن����ت اال�ستعم����ار، وا�سطه����اد ال�س����راي، ال�س����يء 

الكثر. ويقول جنيب الريحاين يف مذكراته:
ح����ني راأي����ت من اجلمه����ور املثق����ف، وم����ن عامة ال�سع����ب هذا 
االإقب����ال املنقطع النظر، راأي����ت اأن اأ�ستغله ا�ستغاال �ساحلا، 
واأن اأوجه����ه التوجي����ه الناف����ع، فرح����ت اأنق����ب ع����ن العي����وب 
ال�سعبي����ة، واأبحث عن العلل االجتماعي����ة التي تنتاب الباد. 
����ن اأحل����ان الرواي����ات ما يج����ب من ع����اج ناجع ملثل  ث����م اأُ�سمِّ
ه����ذه االأدواء. كذل����ك راعي����ت يف كث����ر م����ن هذه االأحل����ان اأن 
تك����ون اأداة الإيق����اظ �سعور اجلمهور، وتعوي����ده حب الوطن، 
واإع����اء �ساأن����ه، واملحافظ����ة على كرامت����ه، والتغن����ي مبجده 
اخلال����د، وع����زه الطريف التال����د. وكان من اآثار ه����ذا االإقبال، 
وذل����ك النج����اح، اأن ت�ساع����ف اخل�سوم واحل�س����اد، واختلفت 
اأ�سلح����ة كل منهم يف حرب����ي: فمنهم من كان يطعن من اخللف 
بخ�سة ودن����اءة، ومنهم من كان يغازلني جهارا على �سفحات 

اجلرائد اليومية!
واأ�سه����د اأن الريح����اين مل ياأب����ه بهذه احلمات عل����ى �سخ�سه، 
وظل �س����ادرا يف حمات����ه التهكمية الاذع����ة، فالريحاين اإذن 
ق����د مهد بفنه للث����ورة احلديثة التي حررت م�س����ر من االأدواء 
الت����ي �سح����ك منه����ا وتهكم عليه����ا، وعل����ى راأ�سه����ا اال�ستعمار 
واال�ستب����داد والطغي����ان واال�ستغ����ال. وا�ستم����ع اإىل اأغ����اين 
�سيد دروي�ض التي �سمنها الريحاين م�سرحياته، ت�ستمع اإىل 
ث����ورة متاأججة يف �سبيل العزة والكرام����ة واحلرية. لقد كان 
الريح����اين ه����و الفنان الوحيد الذي وق����ف يف وجه ال�سراي، 
وتهكم عل����ى اجلال�ض على العر�ض، واأب����رز م�ساوئ حمريف 
ال�سيا�س����ة واأ�سح����ك النا�ض عليه����م جميعا، مما اأث����ار حقدهم 

وغ�سبهم.
•••

وال�س����ورة الرابع����ة ه����ي �س����ورة الريحاين االإن�س����ان الويف 
الأ�سدقائ����ه واأبن����اء مهنت����ه. كان الريح����اين يفر م����ن احلفات 
العام����ة، ولكن����ه ال يردد يف ح�س����ور حفل يقيم����ه اأ�سدقاوؤه، 
وكثرا م����ا كان يقيم لهم احلف����ات، وكان مبالغة يف التكرمي 
يطه����ي لهم لونا م����ن األوان الطع����ام، واإن مل يت�س����ع له الوقت 
كان ي�سن����ع ال�سلطات. ووفاوؤه وحبه خلادمه النوبي »ح�سن 
�سال����ح« — الذي ا�ستهر فيما بع����د »بح�سن ك�سك�ض« — يعد 
م�س����رب املث����ل. فقد كان جنيب يعتربه »ق����دم �سعد«، اإذ اقرن 
ع�س����ره الذهب����ي يف امل�سرح بالتح����اق ح�س����ن بخدمته. ومن 
ب����ني الن�ساء كان����ت �سديقته »لو�سي دي فرن����اي« هي التميمة 
ال�سعي����دة التي �سحبت ع�سرته لها ال�سعادة يف احلب واملال. 

ويقول جنيب:
)كانت لو�س����ي �سديقة يل، وكانت عونا يف ال�سدة، وم�ساعدا 
ي�س����د اأزري، وي�س����دد عزم����ي، ولئ����ن ذكرت يف حيات����ي �سيئا 

طيبا، فاأنا اأذكر اأيام زمالتها، وعهد �سداقتها(.
وكان الريحاين يوؤمن باحل����ظ والفاأل واالأحام. ا�ستمع اإليه 
يق����ول حني اختلف مع �سديقته لو�س����ي وفارقته: »يف اأواخر 
ع����ام 19٢0 كان اخلاف قد دب ب����ني ال�سديقة لو�سي وبيني، 
فافرقن����ا اإىل غ����ر عودة، ويقين����ي اأن هذا الف����راق كان اأوىل 
النكب����ات التي �سبه����ا القدر فوق راأ�س����ي، و�ساقها اإيل حلقات 
متتالي����ة، ياأخذ بع�سها برقاب بع�ض. ذلك الأن ما كان يغمرين 
م����ن خر جارف، اأ�سحى بعد ذلك البحر جفافا من كل ناحية، 
ب����ل و�س����را م�ستطرا حتى لق����د اقتنعت متاما اأن ه����ذه الفتاة 
كان����ت ه����ي م�س����در االأرزاق، واأنه����ا اإمن����ا حمل����ت يف جعبتها 

ب�سمات الدهر، وحظ العمر«!
ولع����ل اإن�سانية الريحاين تربز وتتجلى يف اأبرز �سورها يف 
جهوده التي بذلها يف اأواخر اأيامه، حلث احلكومة على اإقامة 
ملج����اأ للممثلني املتقاعدي����ن، وحني �سيد بيته ال����ذي مات قبل 
اأن ي�سكن����ه، كان يري����د اأن يخ�س�سه بعد وفات����ه لهذا الغر�ض 
النبي����ل، ول����وال اأن املني����ة عاجلت����ه، ل����كان ق����د اأمت االإجراءات 

الر�سمية، ومت له حتقيق اأمنيته.

مقدمة مذكرات
نجيب الريحاني التي صدرت عام 1959 

نجيب الريحاني كما عرفته

هذه �سل�سلة جدي���دة "اكتفت"اخر �ساعة، فيها بان تتفرج 
وت���رك الكواك���ب ت�ساأل النج���وم.. ثم تقول ه���ي – اآخر 
�ساع���ة – باحلديث.. وتذكروا – ان �سئتم – ق�سة خملب 

القط وال�سكتناء امللتهبة يف التار..!
رك���ن من"الباتو"الكبر يف ا�ستودي���و م�سر. امل�سابيح 
ال�سخم���ة القوية ق���د انطف���اأت ولكنها مازال���ت ت�سع لهما 
خافت���ة م���ن اثر ق���وة االح���راف ال�سدي���دة عندم���ا كانت 

م�ساءة اثناء العمل يف اخراج املنظر.
جني���ب الريحاين يغ���ادر املنظر – الديك���ور- الكبر اىل 

هذا الركن حيث كانت جتل�ض ليلى مراد..
جني���ب الريح���اين ي�س���رخ باعل���ى �سوته، فنج���ان قهوة 

يانا�ض..
خم����ض �ساعات من غ���ر قهوة.. ليلى م���راد جتري نحوه 
ومت�سك يده: ياخرب ياجنيب.. ا�سكت.. القهوة موجودة 

هناك..!
وي�سي���ح جني���ب، فني.. ف���ني جنيب يرى فنج���ان القهوة 

على كر�سي يف ركن الباتو.. فيهداأ..
عامل اآخ���ر يجيء م�سرع���ا بفنجان جيد م���ن القهوة.. ما 
ي���كاد جنيب ي���راه حت���ى يع���ود اىل الث���ورة وال�سياح.. 
اي���ه فنج���ان ت���اين... يانا�ض فنجان���ني قه���وة.. عاوزين 

متوتوين م�سموم بالقهوة!
ليلى مت�سك يد جنيب وتقول له هم�سا: ياخرب ياجنيب..!
جنيب يه���داأ ثم يلتف���ت اىل ليلى ويغمز بعين���ه.. وتظهر 
ا�سنانه وراء احدى ابت�ساماته امل�سهورة ثم يقول: مو�ض 

عرفت اهو�سهم!!
وت�سحك ليلى.. ويقهقه جن�سب.. ويبداأ احلديث!.

***
ليلى- يقولون انك ك�سان، فهل هذا �سحيح؟

جني���ب – اذا كنت انا ك�سان فاين امتنى ان يعمل الذين 
يتهموين بهذا ربع ما عملت يف حياتي.

ليلى – اما زلت �ساخطا على ال�سينما كعادتك؟
جنيب – بالعك�ض.. ان ال�سينما هي لغة الع�سر.. ولو ان 

العمل فيها �ساق مرهق لاع�ساب.
ليلى – هل تعتقد انك فنان؟

جني���ب – ق���راأت مرة عن فن���ان كبر انه ق���ال انني اتفنن 
العي�ض!

ليلى – هل يف حياتك امراأة حطمت قلبك؟
جني���ب يراج���ع يف مقعده.. وتب���دو ا�سرا�س���ه الذهبية 
الامع���ة.. وهو ي�سحك ث���م يغم�ض اح���دى عينيه ن�سف 

اغما�سه ويقول:
جنيب – حطمت وب����ض.. وقلبي وب�ض.. وامراأة واحدة 
وب����ض.. لق���د حطمن قلب���ي وعقل���ي وج�سم���ي وكياين.. 

وجيبي اي�سا!!
وم���ع ذلك فا ازال ابح���ث عن التي حتط���م البقية الباقية 

من هذا كله!!
ليلى – ما هي اكرب م�سايقاتك؟

جنيب – اال�ستاذ جنيب الريحاين.. �سخ�سيا..
ليلى – هل تت�سايق من نف�سك؟

جنيب – )حمتدا( ايوه.. ايه.. غريبة؟؟!
ليلى – وكيف تت�سايق من نف�سك

جني���ب – الي�ض جم���رد  وج���ود االن�سان يف ه���ذه الدنيا 
م�سيبة؟!

ليلى – هل تعتقد انك"دون جوان"!
جني���ب – من منا ال يعتق���د انه"دون ج���وان".. ومع ذلك 
فه���ذه هي اخلديع���ة الك���ربى.. عندما ي�ستطي���ع رجل ان 
يوق���ع ام���راأة يف حبائل���ه فاحلقيق���ة انه���ا ال�سائ���د وهو 

الفري�سة!
ليلى – ما هي امنيتك يف العام اجلديد؟

جنيب – ان تتحقق فكرة املواطن العاملي.
ليلى – من هي املمثلة التي حتب ان متثل معها؟

جني���ب – )وحواجي���ه تراق�ض اىل اعل���ى وا�سفل( ليلى 
مراد..

ليل���ى – مل���اذا مل ت�س���ع للح�سول عل���ى االعان���ة ال�سنوية 
لفرقتك؟

جني���ب – الربكة يف ال�سحافة التي ت�سر على القول بان 
امل�سرح قد اختاره الله اىل جواره..

والربك���ة اي�سا يف احلكومة – كفانا الله �سرها – النها ال 
تريدان تعرف باأي جمهود.

ليلى – هل �سعرت يوما انك �سخ�ض تافه؟!
جنيب – يوم ال اجد لدي عما

ليلى – اذن ملاذا ال تعمل؟
جنيب – اقول احلق.. الين ك�سان!

ليلى – امل ت�سحكك مرة نكتة قيلت عنك؟
 جني���ب – اي نكت���ة تلك التي �ستقال عن���ي.. اين مل اترك 
�سنتيم���ر او اح���دا من جني���ب الريح���اين مل ا�سبعه نكتا 
و�سخري���ة.. لق���د �سبقت ان���ا كل النا����ض يف الت�سنيع على 
خلقت���ي.. وبرغم هذا فاين اعتز ب�س���كل وجهي وان كنت 
اعل���م ان اجلم���ال لي�ض من �سفاته املع���دودة  هل اقول لك 

�سيئا؟
ليلى – قل ب�سراحة

جني���ب – )�ساح���كا( اق���ول وام���ري اىل الل���ه.. ان �سكل 
وجهي يعجبني.

ليل���ى – )تبت�سم..  وحت���اول ان تكتم ال�سح���ك ولكنها ال 
ت�ستطيع فتنفجر �ساحكة(.

جنيب – )ينه�ض واقفا.. ومي�سك وجهه بيديه يديره اىل 
اليم���ني واىل الي�سار( ماله؟ مال���ه؟ وح�ض وح�ض.. ولكنه 
يعجبني... وان���ا ال ار�سى ان ابادله.. وال يوجه روبرت 

تيلور.. وال حتى بوجه انور وجدي!!

مجلة الكواكب 1945

الكواكب تسال النجوم .. ليلى مراد 
تستجوب نجيب الريحاني بديع خيري



وت�ستفي���د ليلى من هذا العا�سق يف مغامراتها فتهرب معه 
لكي تت���زوج من حبيبه���ا ال�ساب اأنور )حمم���ود املليجي( 
الذي يلع���ب بعقول الفتيات ويكت�س���ف اال�ستاذ حمام ذلك 
فيحاول انقاذ ليلى ولكنه يف�سل ويطرد من الكباريه الذي 
تلتقي فيه ليل���ى باأنور وعندئذ ي�ستنجد بال�سابط الطيار 
وحي���د )انور وج���دي( الذي ينق���ذ ليلى ويحبه���ا ويخرج 
الثاث���ة من الكباريه فياحظ حم���ام ان وحيد يغازل ليلى 
فين���زل يف منت�س���ف الطريق ويح���اول ان يه���رب بها من 
هذا العا�سق اجلدي���د فيدخل بها احد املنازل فاذا به منزل 
يو�س���ف وهبي وهناك يجد عبد الوهاب الذي يغني اغنية 
ليعيد العجوز العا�سق اىل �سوابه فيخلي الطريق لوحيد 

وليلى وتنتهي الق�سة.
ويق���ول يو�س���ف ب���ك وهب���ي يف اح���د م�ساه���د الرواي���ة 
اخلتام���ة من ق�س���ة حب ال�سيخ للفتاة انه���ا ق�سة مطروقة 
تناوله���ا الكثرون من الكت���اب وكانت مو�سوع���ًا لبع�ض 
م�سرحيات���ه.. وان���ا ا�س���ارك يف الراأي يو�س���ف وهبي بك 
متام���ا..  ومع ذلك فه���ذا الفيلم فيلم املو�س���م.. انه اآخر ما 
ن���راه لنجي���ب الريح���اين، واذا األغيت ع�س���رات الوجوه 
الامعة التي ظهرت يف الفيلم غر وجه جنيب الريحاين 

ف�سيظل الفيلم اآية..
واإذا الغي���ت من���ر الرق�ض وليتك ت�ستطي���ع ان تلغي جزءًا 
كب���را منه���ا، وم���ن بينه���ا الكباري���ه االني���ق والراق�سات 
اللوات���ي يتلوين بدور منا�سبة، اذا الغيت كل ذلك ف�سيظل 
هن���اك فيلم يجب ان ت���راه.. وان تبكي كما بكيت انا، وان 
ت�سح���ك ويف نف�س���ك احل�س���رة عل���ى ال�سح���كات التي لن 
تع���ود، ال�سح���كات الت���ي ال ميلك ان يطلقها م���ن احلناجر 
غر جني���ب الريحاين.. ال�سح���كات الغالية ال ال�سحكات 
الرخي�س���ة.. ويح���دث العك����ض اذا اخرج���ت جني���ب م���ن 
الفيل���م.. انك �ستجد عندئ���ذ.. جنوما نعم وجنوما المعة، 
نع���م اي�سا، ومو�سيق���ى ورق�سا وغناء نعم م���رة ثالثة... 

واخراجا فيه بذخ وا�سراف وترف.. نعم مرة رابعة..
�ستج���د كل ذلك ولكنك �ستجد اي�س���ا.. جنوما قامت بدور 
الكومبار����ض خر قي���ام، ومو�سيقى وغن���اء.. غناء بديعا 
لليل���ى مراد غناء يجي�ض بالعواط���ف ال تكاد ت�ستبقه حتى 
ت�سدمك طريقة املخرج يف تقدمي اال�سناف.. طريقة غنى 
احل���رب الذي يلب�ض البدلة االنيقة ورباط العنق البديع.. 
ث���م يف�سد ذل���ك كله بع�س���رة خ���وامت ملون���ة يكد�سها فوق 
ا�سابعه، كل اغنية يف الفيلم.. ثوب انيق تف�سده ع�سرات 
اخل���وامت املزيفة. وال اري���د ان ا�سوق الكام هكذا دائما.. 
م���ن امثل���ة الف�سو����ض املزيفة مث���ا ان تغني ليل���ى مراد 
يف م�سه���د عاطفي م���ع جنيب ويف حجرته���ن فنجد ع�سر 

راق�سات يظهرن بدون منا�سبة.
مث���ل اآخر م���ن امثل���ة اخ���راج اأغني���اء احل���رب.. النجوم 
الامع���ة الت���ي ح�س���رت يف الفيل���م ح�سرًا يو�س���ف وهبي 
وعبد الوهاب وانور وجدي نف�سه.. راأيت فعا افامًا قام 
فيه���ا ابطال ال�سينما بادوار ق�س���رة لكنها ادوار تائمهم 
يخلقون منها �سيئًا هاما، ادوار ال ي�ستطيع اداءها غرهم 
عل���ى �سغرها.. لك���ن دور يو�سف وهبي يف ه���ذا الفيلم.. 
اي كمبار����ض درجة رابعة ي�ستطيع ان يقوم به وال ي�سر 
ذل���ك يو�س���ف وهبي.، وكذل���ك دور انور وج���دي، اما عبد 
الوه���اب فق���د قام بدور املط���رب.. غنى حلن���ا رائعًا ادخل 
في���ه الكور�ض يف خت���ام الرواية.. وحلن اغ���اين الفيلم.. 
وو�س���ع مو�سيقاه.. ومثل اي�سا دور الكومبار�ض الناجح 

يف الرواية.
ان الفيل���م كم���ا ترى فيه جني���ب الريحاين.. مث���ل كاأروع 
ما مث���ل يف حياته وكاأنه كان يريد ان ي���ودع الدنيا.. مثل 
وكاأن���ه يقول للنا����ض هانذا امثل يف غ���ر مو�سوع. امثل 

وحدي بغر حاجة حتى اىل فيلم خام..

آخر ساعة/  تشرين االول/  1949

وداع نجيب الريحاني

جنازة جنيب الريحانى فى القاهرة عام 1949م

شاءت املصادفة ان يكون االستاذ حامم )نجيب الريحاين( هو املدرس الذي يكلف بالتدريس 

لآلنسة ليىل )ليىل مراد( كرمية مراد باشا ليعدها للملحق يف اللغة العربية.. وليىل فتاة 

دلوعة مشبوبة العواطف دامئا وهي تتظرف مع االستاذ حامم فيخطئ تظرفها الطريق 

ويصيب قلب االستاذ املحطم العجوز فيهواها ويتعلق بها،


