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عموري يتفحص أعمال عجمي ا

يـ والـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ واالعالمـي ـعـرض التـشـكـيـلي االول (عـنـاوين) عـلى قـاعـة مـؤسـسـة بـرج بـابل بـحـضـور جمـع من األكـاد اقـام حـيـدر احملـرابي ا
ِحْـرابي يعرض لوحات فنيـة ذهبت عميقا ألجواء وشخصيات اجتمـاعية وسياسيـة . وقدم الفنان التشـكيلي حس مطـشر كلمة افتتـاح معرض (عناوين) وان ا
طر احداث العراق الـسياسية والـفنية والـثقافية وتـطرق لرسم شخـصيات معاصـرة بالتاريخ احلـديث للبالد واثنى عـلى قدم جمهور مـتنوع غفـير حتت اجراء ا
وهبة التي يتمتع لها بصر الفنون ووقوع عيونه على تشخيص وطقس الشتاء. وحتدث استاذ الفن التشكيلي في كلية الفنون اجلميلة جامعـة بغداد بالسم محمد عن ا
وهـبة واالبـداع واالنتـقاء ي له لـيس الفـنون الـتشـكـيلـية  لـكن ا شـوق  وبالـرغم من ان التـخصص األكـاد غيـر مؤلـوف بالـفن الـعراقي ورسم شـخصـيات لـها اثـرهـا ا
حاضر باجلمالـية واالنفراد بنوع خـاص بالرسم وااللوان وحجم الـلوحات. وشخص الدكتـور الفنان عبد الـرحيم ياسر  لوحات وريـشة االوان الفنان بالـرائدة ومتقدمة
عرض األول اإلعجاب والتشخيص واحلضور جلمـهور متنوع للمجتمع العراقي . وب حيدر احملرابي يـا وعربيا  ونرى في ا عاصر عا وباتت نوادر للفن التشكيلي ا
عرض ـكان إلقامـة ا تـعددة رسالـة ان العراق بـخير  واخـتيار ا عـرض التشـكيلي االول (عـناوين) واللـوحات ا ان  القدوم الى بـغداد من واشنـطن والتخـطيط إلقـامة ا
اعتزاز بالـوطنية واالنـتماء وابداع الوطـن الذي أجنب كفاءات ال حدود إلمـكانياتـها  واستمـتاع اجلمهـور احلاضر بعـبق وعمق أفكار وألـوان الرسم التشـكيلي  يشـجعنا على

االستمرار ورسم االفضل.

رسالة بغداد

‰Ë_« wKOJA² « ÷dF*«Ë wÐ«d;«

6

وفـــــورانــــهـــــا او هــــدوئـــــهــــا بـــــاشــــارة
بسيطةكانت اطراف اصابعها معبرة عن
ذلك او اسـتـراحـة اقرب الى االغـفـاء بـعد
االنــطــفـــاءالــلــذي ) ص: 18ثم اســتــدرك
الــــبـــاحـث عـــلـى تـــاثــــيـــرات الــــتـــرك في
منـحوتـات محـمود عجـمي التي تـنكشف
فيهـا العالقات االيـروتيكيـة نتيجـة لتأثر
المح الـفن النحتي في محمـود عجمي 
الــشـــرق الــقــد ورمــوزه الــشــائــعــة في
التداول فصاغهـا بشكل اخر ومن ميزات
محمود عجمي النحتي استخدامه الط
كــمــا هـو مــعـلــوم / الــطـ مــادة طـيــعـة
يـسـتـطـيع الـنـحـات تـشـكيـلـهـا عـلى وفق
ـادة رؤاه الــفــنـيــة عــكس احلــجــر تــلك ا
الــصـلــبـة بــاالضـافــة الى ان الـطــ رمـز
للخلق في االساطير الرافدينية وهو رمز
ــاء لـــلـــخـــصـب والــنـــمـــاء لـــعالقـــتـه بـــا
فـاسـتـخـدامه في الـنـحت يـرمـز الى دوره
في اخلـــصــوبــة واالنــبــعــاث وقــد وظــفه
محـمود عجـمي في العالقـة  االيروتيـكية
وكـشف لـنـا بـان االنـثى طـاقـة .. سـعـيـدة
بـالـذكـورة ..وبـروز رأس الـعـجل كـمـا هو
واضح الــغى تــمــامـا امــتــدادات جــسـده

الشك في الـــــعالقــــة بــــ االســــطــــورة
واجلنس فـاالسطـورة توصف بـانها ام
الـعــلـوم او هي الــعـلـم الـبــدائي ولـذلك
فــمـعـرفـة اجلــنس من خالل االسـطـورة
ــا لـلـجـنس من من ابـجـديــات الـعـلـوم 
جـــانب لــذي وحتـــدى االنــفـــصــال بــ
اجلـسـد  الـذكـوري واالنــثـوي لـيـفـضي
اجلـنس الـى اخلـصـوبـة واالنـبـعـاث ما
ادى ذلك ايـــضــا الـى ارتــبـــاط اجلــنس
بـالـشعـائـر الديـنـية  وللـفـنون دور في

ــا فــيــهــا من رمـوز حــفظ االســاطــيـر 
عموري في واستعارات  يقول ناجح ا
كتابـة " االسطورة واجلـنس في النحت
احلـــديث  الـــصــــادر عن دار تـــمـــوز –
دمـشق " ( تـنـطـوي مــنـحـوتـات الـفـنـان
مـحــمـود عــجـمي " عــلى اجلـســد " لـكن
اجلسد في منحوتاته هو ثنائي  معبر
ــلك .. انه عـنـه عـبــر رمــز الــثـور االله ا
ـتـجه بـقوه نـحـو االخـر االنثى ... انه ا
بــــديـل لاللــــهــــدومــــوزي  تــــمــــوز  او

ادونـيس الكـنـعاني  او ديونـيس الذي
ظـهــر الـثــور رمـزا داال عــلـيـة  ) ص : 7
لـكن الـبـاحث اكـد ان الـعالقـة اجلـسـدية
في مــنـحــوتـاته تـنــعـكس كــتـبــد ثـقـافي
ــــكن تــــعـــلــــيل ذلـك ان االســـاطــــيـــر و
الـرافـديـنـيـة نـشـأت من خالل الـشـعـائـر
قدس هو مظهر الدينية فحتى الزواج ا
من مـظاهـر الشـعائـر الديـنيـة وال سيـما
ب الـكاهن والكـاهنـة لذلك فان مـحمود
عـجـمي في تـنـاصه مع اسـمـاعـيل فـتاح
التـرك لم يقـلده والسـيمـا في منـحوتاته
الـتي تـبدو فـيـهـا الـعالقـة االيـروتـيـكـية
كوله جنوني  –كما يـرى الباحث  - اال
ان محـمود عـجمي اضـاءه بشـكل رمزي
عـمـيق وهــذا مـتـأت بـالـطــبع من ثـقـافـة
مـحـمـود عـجــمي الـتـربـويـة والـنـفـسـيـة
الــتي تــرى ان االتــصــال اجلــنـسـي هـو
مـرحـلـة اخيـره مـن الـعالقـة الـوجـدانـية
يـــــقـــــول بــــ الـــــذكــــورهـــــواالنــــوثه  
عمـوري(وهذا ما كـشف عنه الثور في ا
قـترنـة بالـتوتر او تـوفزانـة وسكـانتـة ا
االرتـخاء  وايـضـا االنثى مـتـغـايرة من
عـــمل الى اخــر  تــخـــتــصـــر كـــيــانـــهــا

الـغائر بـالطـاقة اللـذية ولم تـعد له قـيمة
ايــحــائــيـــة اكــثــر مـن امــتــدادت الــرأس
واتـسـاع عــيـنه مـدورة مـنـفــتـحـة لـلـقـوة
ـتـرسـبـة في اجلـسدين ):ص  25وهذا ا
فــعل ثــقــافي يـحــسب لــلـفــنــان مـحــمـود

عجمي الن الفن يلذ االنسان ويعلمه .
ـالحظ عــــلـى الــــنــــقـــــد الــــفــــني اال ان ا
عـموري ـنحـوتات مـحمـود عجـمي ان ا
لم يطبق نـظرية الكشـتالت التي ترى ان
الــكـل قــبـل اجلــزء فـي حتـــلــيـل الــشـــكل
ـــثـــيــر الى واحملـــتـــوى بل انـــتـــقل من ا
االســـتـــجـــابــــة أي من اجلـــزء الى الـــكل
بحسب النظـريات السلوكية  ومالحظة
اخـــــرى ان الـــــكـــــتـــــاب كـــــان في االصل
مـجـمـوعـة مـقــاالت وحتـويـلـة الى كـتـاب
ا وتـأخيـرا وال سيـما وجود اظهـر تقـد
عــنـــوان ( تــمــهـــيــد ) في مــ الـــكــتــاب
الصفحة 11كان االولى ان يكون ذلك في
ــــقــــدمــــة .  البــــد مـن اإلشــــارة الى ان ا
ــعــمـوري أظــــهـر  بــكـتــابه مــجـمــوعـة ا
ـنـحــوتـات مـحــمـود عـجـمي تـشــكـيالت 
اســـتــغــرقت 13صـــفــحـــة من مــجـــمــوع

صفحات الكتاب البالغة  68صفحة .
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صرية محمد فوزي في الوثائق ا

يـــتــخـــلف مــرة عـن الــلـــقــاءات الـــتي كــان
يــجـريـهـا الــلـواء مـحـمــد جنـيب مع رجـال

الفن".
يعـتـقد غـريب أن أم كلـثوم وعـبد الـوهاب
ثم عـبـد احلـلـيم حافـظ الحقـا كـانـوا أكـثر
قــراءة لــلـمــشــهــد الــســيـاسـي واسـتــغالال
لنـفوذهم واتـصاالتـهم السـياسـية حلـماية
ـــلــكــيــة وإعالن مــصــاحلـــهم بــعــد زوال ا

اجلمهورية.
ويـشيـر الـكـتاب في هـذا الـسـياق إلى أن
ـــشــهــد أم كــلـــثــوم مـــثال "اســتـــوعــبت ا
الــسـيـاسي جــيـدا ونـصـحــهـا أصـدقـاؤهـا
عـرفة السياسية بأن ومستشاروها ذوو ا
عـبـد النـاصـر هو األقـوى والـقـائد الـفـعلي
للثـورة" ولذا فإنـها ذهبت بـعد أيام قـليلة
من قــيــام ثـورة يــولــيـو  1952إلى مــبـنى
صـرية من أجل الـتخلص من كل اإلذاعة ا
أغنـياتـها الـتى كانـت قد تغـنت بـها للـملك
فــاروق قـبل الــثـورة. ونـشــرت لـهـا مــجـلـة
الكواكب في  5أغسطس  ) 1952أي بعد
 12يــوم من بــدايــة الــثــورة) صـورة وهى

تفعل ذلك.
ويـقـول غـريب في كتـابه إن "عـبـد الـنـاصر
بقي حتى رحـيله عام  ?1970هو الغطاء
الــسـيــاسي الـذي وفـر احلــمـايـة والــنـفـوذ

لكوكب الشرق".
ويــبـرهن الـكــتـاب اجلـديــد أيـضـا عـلى أن
صـري في الـنفـوذ السـيـاسي للـفنـانـ ا
ـصــاحلـهم. ـرحــلـة وفــر احلـمــايـة  هـذه ا
ويـكـشف ألول مــرة عن وثـيـقـة تـؤكـد أنه
بفـضل العالقات الـسياسـية "سعى الـفنان
ـلك عبـد العزيز محمـد عبد الـوهاب لدى ا
آل سـعـود كـى يـتـدخل لـدى قـيـادة الـثـورة
عــام  1953لـــتـــغض الـــطـــرف عن ثـــروته
وثـروة أم كـلــثـوم". أي يـسـتــثـنـيــهـمـا من

متلكات. قرارات مصادرة األموال وا
ويـنـشـر الكـتـاب بـهـذا اخلصـوص خـطـابا
صادرا في الرابع من يـونيو/حـزيران عام
ـــمـــلــــكـــة الـــعــــربـــيـــة ـــثـل ا  1953عن 
السعـودية في مـصر وموجـها إلى جنيب
الـذي كـان رئـيـسـا لـلـدولـة ومـجـلس قـيادة
الـثـورة قــبل األزمـة الـفـاصـلـة بـيـنه وبـ

ناصر.
ماذا فعل النظام الحقا مع فوزي صديق
جنيـب? . في عام  1961مارس نـظـام عـبد
الناصـر تضييـقا واضحا عـلى فوزي كما

يقول الكتاب.
وأحــد أهم مــظـاهــر هـذا "الـتــضـيــيق" هـو

ـصريون كالما كـثيرا عن عالقة يسمع ا
الـسـيــاسـة بــالـفـنــانـ في بـالدهم مـنـذ
لـكي وحتى اآلن لكنهم ال يرون العهد ا
سـوى قلـيل من الـدالئل الـتي تـوثق هذه

العالقة.
الــتـوثـيق هـو الـشـغـل الـشـاغل لـلـمـؤرخ
ـعروف ـصـري ا والـنـاقد الـسـيـنـمائي ا
أشـرف غـريب الـذي يـكـشف بـالـوثـائق
صري أسرار "اضطهاد" نظام الرئيس ا
الراحل جمال عبد الناصر للفنان محمد
فــوزي أحــد أســاطــيـــر الــفن الــغــنــائي

والسينمائي في مصر.
في كـــتـــابه اجلـــديـــد "مـــحـــمـــد فــوزي..
الوثائق اخلاصة" يكشف غريب عن أنه
رغم أن فـــوزي "لم يــكن حـــتى من هــواة
الكالم في السـياسة فإنـها أحرقته ولم

يدرك ذلك إال متأخرا".
ولـد فوزي في  19أغـسـطس عام 1918
رض الـسرطان وتوفي عن  48عامـا 
في يـوم  20أكــتــوبـر/تــشــرين أول عـام
 .1966وأنتج  36فيلما كـان هو بطلها.
ثل وبلغ عدد األفالم التي أنتجها ولم 

فيها  47فيلما.
وسـيقـية الـغنـائية حلن وفي األعمـال ا
لنفسه  239عمال بيـنما حلن  36عمال
ـطربات. طـرب آخرين و 116أغنـية 
لـحن وغنى فـوزي ثالث أغنيـات فقط 

آخرين.
ـناسـبة مرور يشـرح الكـتاب الـصادر 
مـائـة عـام عـلى مـيالد فـوزي بـالـوثـائق
ــدمــر" الــذي تــعــرض له "االضــطــهــاد ا
الفـنان الذي اشـتهـر بخفـة الدم والظل

سواء في التمثيل أو الغناء.
يـكــشف أن رجــال نـظــام عــبـد الــنــاصـر
"انــتـــقـــمــوا من فـــوزي ال لـــشيء ســوى
لصداقـته مع اللواء محـمد جنيب" الذي
اعتـبره أنصـار ناصـر في مجـلس قيادة

ثــورة  23يـــولي/تـــمـــوز عــام  1952في
مـــصــر خــصـــمــا يـــنــازع نــاصـــر احلــكم

والزعامة.
كــان جنــيب مـن أنــصــار حتـــقــيق هــدف
ــقــراطــيــة الــثــورة فـي إقــامــة حــيـــاة د
سـليـمـة. فسـعى لـعودة األحـزاب ورجوع
اجليش إلى ثـكنـاته بـعد أن غـيّر الـنظام.
وتمتع جنيب بشعـبية كبيرة في اجليش
. غـيـر أن نـاصـر ورجـاله ـصـريـ وبـ ا
كـان لــهم رأي مــخــتـلف وتــخــلــصـوا في
نـوفـمــبـر/تـشـرين الـثـاني عـام  1954من
جنيب الـذي وُضع قيـد اإلقامـة اجلبـرية
ـدة  30عـامـاً ولم ـارس الـسـيـاسـة  ال 
ـصـر في يـعـد يــذكـر اسـمه كـأول رئـيس 

كتب التاريخ والتعليم.

يـكشـف الكـتـاب الصـادر عن "دار بـتـانة"
الـثقـافـيـة عن أن عالقـة فـوزي مع جنيب
ـشـكلـة" بـ فـوزي ونـظام كـانت "سـبب ا

عبد الناصر.
يــقــول غــريب لــبي بي سـي: "ال يــبـدو أن
ـشــهـد الـسـيـاسي فــوزي حتـديـدا قـرأ ا
جـيـدا". فــهـو "لم يـدرك ال مـوازين الـقـوى
في اللحظة التالـية لقيام الثورة وال إلى
ــسـتــقـبل ــوازين في ا أيـن تـتــجه هـذه ا
الــقـريـب فـراح يــدفع نـفــسه إلى مــقـدمـة
ـشاريع الـقـومـيـة التي الـصـورة في كل ا

قادها محمد جنيب".
ويـظن غـريب أنه "لـو كـان فـوزي قد أدرك
ا ـشهد كمـا فعلت أم كلـثوم لر جيدا ا

ا وقع له الحقا". كان قد جتنب كثيرا 
ــا لم يــكن ـشــهــد أو ر وألنه لـم يــدرك ا
يعبـأ فإنه ظل على تـأييده لـلواء جنيب
كـما نـشأت عالقـة مـتيـنة بـيـنهـما بـسبب
"اقـتـنـاع فـوزي بـالـعـهـد اجلـديـد ورموزه
ـشــاريع الـوطــنـيـة األولى وااللــتـحــام بـا

التى نادى بها ودعمها جنيب".
ويـنـشـر الكـتـاب صـورا نـادرة لـفوزي مع
جنـــــيب وسط مـــــحــــبــــيـه وهــــو يــــدشن
مـشــروعـات خــيـريــة خـدمــيـة في أنــحـاء
مـصـر. و"رغم أن فــوزي لم يـكن حـتى من
هــواة احلــديث فى الــســـيــاســة فــإنه لم

"فــــرض احلــــراســــة عـــلـى مــــوزع أفالمه
الــــوحــــيـــد فـي الـــداخـل (وهـــو) شــــركـــة
مـنـتـخـبــات بـهـنـا فـيــلم - بـهـنـا إخـوان-

قريها في القاهرة واإلسكندرية".
ويصف غريب هذا التـصرف بأنه "سابقة
لم تـعـرفـهـا احلـيـاة الـفـنـية فـي مصـر من
قـبل أو من بـعـد". وأدى إلى أن "غُـلت يـدا
محمد فوزي داخلـيا وخارجيا في تمويل
ــالــيــة ــبــالغ ا وتــوزيـع أفالمه بــخالف ا
الـتي كـان قد تـكبـدهـا في الـتجـهـيز لـهذه

األفالم."
ــؤلف عن الـســيـد بـازيل بــهـنـا ويــنـقل ا
ـقـيم الـوريث الــوحـيـد لــعـائـلــة بـهـنــا وا
حاليا باإلسكنـدرية قوله إن أفراد العائلة
"لـم يـسـتــبـعــدوا - في حـيــنه - أن يـكـون
قصود بفرض احلراسـة على بهنا فيلم ا
هــو مـحـمــد فـوزي نـفـسـه ألنه كـان حـدثـا
فـريـدا وتزامن مـع ما وقع بـشـكل مـبـاشر

تلكات محمد فوزي" . شاريع و
ويــقـول الــكـتـاب: "اســتـولت الــدولـة عـلى
شركة مـصر فون لصـاحبها مـحمد فوزي
دون شـركة صـوت الـفن لـصاحـبـيهـا عـبد
الوهاب وعبد احلليم حافظ لتبقى صوت
الفن وحدها تقـريبا بال منافس في سوق
ـشاغب اإلنـتـاج الغـنـائي بـعد أن أجـبـر ا
األول مـحــمـد فـوزي عـلـى االنـسـحـاب من

الساحة".
مــؤرخ ســـيــنـــمــائي "يـــحــطم كـــثــيــرا من
مثل اليهود في مصر األساطير" حول ا
"أســرار جــديــدة عن مالحــقــة اخملــابـرات
ـصـريــة" لـعــبـد احلــلـيم حــافظ وسـعـاد ا

حسني
مديـحة يسـري: رحلـة عطاء أثـرت احلياة

الفنية في مصر
ولم تـقف مالحـقـة فـوزي عـنـد هـذا احلـد
بـل امــتــدت إلى الــطــعـن في فــنه حــسب
الكـتاب. فكـانت "إثارة حـالة من الكـراهية
بــ الـسـيـنــمـائـيـ جتــاه فـوزي لـدرجـة
بـلـغت التـقـلـيل من مـوهبـته والـتـحريض
علـيه " مظـهرا آخـر لالضطـهاد من جانب

النظام.
ويـضرب الـكـتاب مـثـاال على ذلك بـرسـالة
وصفهـا بأنهـا "مفجـعة" بعـث بها اخملرج
حــســ فــوزي (الــذي ال عالقــة قــرابــة له
ــحـمــد فـوزي) ســنـة  1959إلى شــركـة
بهـنا فيـلم يصف فـيها مـحمـد فوزي بأنه

وهبة". "فاشل ومحدود ا
ـوقف قائال إن ؤلف هـذا ا ويـستـغـرب ا

الـفــنــان الــراحل كــان مــؤيــدا لــثـورة 23
يـوليـو وألفكـارهـا لكن مـشـكلـته أنه "كان

يغني للثورة وليس للثوار".
ويشـير الـكـتاب إلى أنه رغم عالقـة فوزي
الــقــويــة بــنــجــيب فــإنه "لم يــتــوقف عن
الــغـنـاء لـلـثـورة ال لـألشـخـاص بـعـد عـزل
جنـيب. ولم يتـرك حـدثا وطـنـيا كـبـيرا إال
وغــنى له... كــذلك تــغــنى بــاالشــتــراكــيـة
والـعدالـة وحـقوق الـعـمال وبـكل مـكاسب
ــصــريــة في أكــثــر من أغــنــيــة الــثــورة ا

وطنية" .
ويـــضــيـف "لم يـــغــفـل فــوزي فـي غــنـــائه
الــتــوجـه الــقــومي الــذى انـــتــهــجه عــبــد
الناصر . فغنى للكـثير من الدول العربية
: لـوحـدة مـصـر والـسـودان غـنى  مـثال 
"يا وادى النيل يا غالي"  وللعراق غنى "
حتـيــة يـا ابـنـة الـرشـيـد  ولـثـورة الـيـمن
ـشروع أنـشـد " الـشـعب الزم يـنـتـصـر " و
الوحدة ب مصر وسـوريا والعراق سنة
 1963غــــنـى " عــــلـم الــــثـــــوار"  وحــــتى

ألفريقيا غنى " أفريقيا شعبك حر".
أكـــثـــر من ذلـك ســـاهم فــــوزي في جـــمع
الـــتــبـــرعـــات لــدعم مـــشـــروعــات نـــاصــر

الداخلية كما يكشف غريب.
وحسـب الكـتاب فـإن فـوزي "تزعم أثـناء
ــلـحـنـ ــؤلـفـ وا رئـاسـته جلــمـعـيـة ا

حملـة جلمع التـبرعات من جـانب أعضاء
اجلمعـية لصالح إعـادة إعمار مـدينة بور
سعيد بعد العدوان الثالثي سنة . 1956
وقـام مع وفد اجلـمعـيـة بتـسـليم الـرئيس
عبد الـناصر شخـصيا هذه الـتبرعات في
الــلــقــاء الــوحـيــد تــقــريــبــا الــذى جـمــعه
ـصـري دون أن يــتـوقف عن بــالـرئـيـس ا
ــشـاركـة بـالــغـنـاء في احلــفالت الـعـامـة ا

ناسبات رسمية". التي ترتبط 
وهـنا يـضع غـريب عالمـات استـفـهام عن
ـعـانـاة عـالقـة عـبـد الـنـاصـر شـخـصـيـا 

الفنان احملبوب.
ـؤلف في كتـابه بـعلم الـزعيم لم يـجزم ا

الراحل باضطهاد فوزي.
ويتساءل "هل لم يكن عـبد الناصر يعرف
باإليـذاء والضرر الـواقعـ على فوزي أم
كــان والء فـوزي خلــصـمه الــلـواء مــحـمـد
جنــيب مـا زال مــاثال في ذهــنه? هل حِـيلَ
بــ صــوت فـــوزى وبــ الــرئـــيس عــلى
أعــتـاب مـكـتــبه الـذى كـان يــديـره الـسـيـد
ســــامى شـــرف الــــذى ســــبق وطــــلب يـــد
ة (زوجة فوزي الـثالثة) قبل السيدة كـر

زواجـها من مـحـمد فـوزى وأيـضا بـعد
رحيله? "

يـــرجـح الـــكـــتـــاب وجــــود عالقـــة بـــ
اضـطـهـاد الـنـظـام لـفـوزي وبـ تأمـيم
ـرضه. ويـنـقل عن زوجـته ـتـلـكـات 
ـة قولهـا في مقابـلة صحـفية إنه كر
بــعـد الــتـأمـيـم "لم يـعــد فـوزي هـو ذلك
الرجل الذي تـعرفه. فقـد دخل فى حالة
اكـتـئــاب دائم حـتى وإن حـاولت روحه
ــرحـة الــتـغـلـب عـلى ذلك االكــتـئـاب . ا
وبدأ ينعكس هذا عـلى حالته الصحية
وشـهـيـته لـلـطـعـام. ومن ثم دخـوله فى

رض اللع (السرطان). دوامة ا
وهــنـا يـسـتـدعي الــكـتـاب مـرة أخـرى

. أهمية النفوذ السياسي للفنان
ـــؤلف عن روايـــة روتـــهــا له ويــنـــقل ا
شــخــصـيــا الــفــنــانـة الــراحــلــة حتــيـة
كاريوكا ملـخصها أنهـا تلقت تهديدات
صــريـحــة من شـعــراوي جـمــعـة وزيـر
داخـلـية نـظـام عـبـد النـاصـر بـأن تكف
عن الـــكالم فـي مــوضـــوع عالج فــوزي
ومـــطــالــبــتـــهــا الــدولــة بـــأن تــتــحــمل

النفقات.
ويـضـيف غـريب أن أم كـلـثـوم تـدخلت
حسب روايـة حتـية لـدى عبـد النـاصر
وأقـنـعـته رغم مـحـاوالت سـامي شرف
قـطع الــطـريـق عـلــيـهــا بـإصــدار قـرار
بـسـفـر فوزي لـلـعالج بـأمـريـكـا. وصدر
الـقـرار في  9ديـســمـبــر/ كـانـون األول
عام  1965أي بعـد نـحو أربع سـنوات
ـتلـكات من بدايـة خـطوات تـأميم كل 
مــــحـــمــــد فــــوزى ودخـــولـه في دوامـــة

رض. ا
وبعد نحو  11شهرا  توفي الفنان ذو
الشعبية الكبيرة عن  48عاما وشارك

عشرات األلوف في اجلنازة.
دهش أن د . عبد القادر يقول غريب "ا
حـا ( وزيـر اإلرشـاد الـقـومي في ذلك
الــوقـت) الــذى مــاطـل طــويال في عالج
محمد فوزي على نفقة الدولة كان على

." شيع رأس ا
ويــؤكــد أن فـــوزي "عــاش غـــيــر مــحب
للسياسة لكنه انكوى بنارها. فقط كان
محبا لبلده ومصلحة هذا البلد ولذلك
آمن بثورة يـوليو حـتى لو لم تؤمن به
هـــذه الـــثــورة وســـانـــد مـــشــاريـــعـــهــا
ـساندة وتوجـهاتـها حـتى لو لم يـلق ا

من قادتها".

∫ Y¹bŠ

ناسور يتحدث
عن عمله االخير
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القاهرة 
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بغداد

حلــقب مـخـتـلـفـة أو بـالـعـزف احلي آلالت
الكمان.

وقــال اخملـرج أمـ نـاســور الـذي تـخـرج
ــســـرحي ـــعـــهـــد الـــعــالـي لـــلــفـن ا في ا
ـلك في رصـيـده والـتـنـشـيط الـثـقـافي و
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في إطـار ســاخـر يــتـنــاقض مع الـواقع
ـسـرح ـأسـاوي لـلـشـخـصـيـات عـلى ا ا
ــغــربي أمــ نــاســور يــقــدم اخملـــرج ا
عرضه (شابكة) الذي يناقش التحوالت
االجـتـمـاعـيـة العـربـيـة ومـآالت األجـيال

السابقة ومستقبل األجيال اجلديدة.
ـعلـمة صـاحلة يـتنـاول العـرض قـصة ا
باد والقيم والتي أحيلت تشبثة با ا
للتـقاعد وتـعيش مع زوجها عـبد العال
الذي أحـيل هو اآلخـر للتـقاعـد ويعيش
االثـنـان حـالـة من الـفـراغ واجـترار آالم
الـــعـــمـــر الـــذي مـــر دون جــنـي مــال أو

نصب. وصول 
تنغلق صـاحلة وزوجها على نـفسيهما
في الـبيت ومـعهـما ابـنهـما سـلطان وال
يــربـــطــهم بـــالــعـــالم اخلـــارجي ســوى
ـذيــاع الـذي يــعــرفـون مــنه األحـداث ا
وذات يــوم تـســتــمع الـعــائــلـة إلى نــبـأ
تــولــيـة (رابح ولــد رابح) وزيــرا لـثالث
وزارات وهـو الـذي كـان تـلـمـيـذا فـاشال

درسة. لصاحلة في ا
تـأخـذ األحـداث مـنعـطـفـا شديـد الـتـوتر
نـزل الهـاد الرتـيب إذ يحـث عبد في ا
ـعلـمـة الـسابـقـة على الـعـال وسـلطـان ا
الذهاب إلى الوزير ومحاولة االستفادة
مـــنه إال أنــهــا تــرفـض وتــســتــنــكــر من
األساس اختـياره وزيرا وتـصر على أن
خــلال مــا فـي الــقــيم والــذ هــو الــذي

نصب. أوصله لذلك ا
ـغربـيـة وهو الـعـرض لفـرقـة األوركيـد ا
من بــطـولــة حــنـان خــالــدي وعـبــد الـله
شــيــشــة ونــبــيـل الــبــوســتــاوي وعـادل
اضريـسي ومـأخوذ عن نص (عـلى باب

الوزير) للكاتب عبد الكر برشيد.
ويــتـــنـــافس الـــعــرض الـــذي قـــدم يــوم
ـســرح الـقـومي الـسـبـت عـلى خـشــبـة ا
بـالـقـاهـرة ضـمن ثـمـانـيـة عـروض عـلى
جـائـزة الــشـيخ ســلـطـان الــقـاسـمي في
سرح هـرجان ا الدورة احلاديـة عشرة 

قام حاليا في مصر. العربي ا
يـــحــمل الــعــرض روحـــا شــابــة مــرحــة

تناقض ما تعـانيه شخوص الرواية من
فـقــر وقـهـر لـيــسـلط الـضــوء عـلى أكـثـر
الـقـضايـا قـسوة بـعـ ساخـرة. وتـلعب
وسيقى دورا كبيرا في العرض سواء ا
بإدخال أغنـيات مغربيـة ومصرية تعود

 12عرضا مسرحيا لرويترز ”رهاني في
الـــعــروض هـــو عــلى الـــفــنـــان مــتـــعــدد
مثـل الذين واهب أبحث دومـا عن ا ا
يـعـرفـون الـرقص يــعـرفـون الـغـنـاء ألن
هـذا يــسـاعــدني عــلى خـلق عــرض ثـري
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وأضاف ”بالنسبة لـلموسيقى واألغاني
ـئـة واخـترت هي من اخـتـيـاري مـئة بـا
حقـبـتي الـسـبعـيـنـات والـثمـانـيـنات من
ـاضي فـاشـتغـلت عـلى األغاني الـقرن ا
ـصـريــة مـثل أغــاني عـبــد احلـلـيم وأم ا
ـوسـيــقى الـتي تــربـيـنـا كــلـثـوم ألنـهــا ا
عـليـهـا فلم يـخل بيـت مغـربي آنذاك من
ـــصـــريــ ـــطـــربـــ ا أغـــاني كـــبـــار ا

غربية وسيقى ا واشتغلت أيضا على ا
من خالل جنـاة عـبـد السالم ومـجـمـوعة
ـشــاهب نــشـطت في غــنــائـيــة اسـمــهــا 
أواخـر السـبعـينـات والثـمانيـنات وأظن
ــشــاهــدين أن هــذا حــقـق صــداه لــدى ا
الــذين تــفــاعـلــوا مــعــهــا كــمــا لـو أنــهم

يسمعونها ألول مرة اليوم.“
ـســرحــيـة بــالــسالسـة وتــمــيـزت لــغــة ا
والوضـوح فجـاءت بلغـة عربـية بسـيطة
خــالـــيــة من أي مـــفــردات أجـــنــبـــيــة أو
لهجات محلـية تعوق وصول النص إلى

شاهد.  ا

وقـال نـاسـور ”كـنـت أمـام حتـد كـبـيـر
في هــــذا الــــصــــدد فـــأنــــا قــــادم إلى
مـهـرجـان للـمـسـرح العـربي وبـالـتالي
سـيـكـون اجلـمـهـور من جـمـيع الدول
وهـناك لـهجـات مخـتلـفة مـثل اللـهجة
ـغربـيـة لذلك ـصـرية والـلـبنـانـية وا ا
حــرصت عـلى االعــتــمـاد عــلى لـهــجـة
جـــامـــعـــة تــــســـتـــوعب جـــمـــيع هـــذه

اللهجات.“
ـسـرح وتـسـتــمـر عـروض مـهــرجـان ا
العربي حتى  16كانون الثاني موعد
اخلـــتــــام وإعالن الـــعــــرض الـــفـــائـــز
بـجائـزة الشـيخ سـلطـان القـاسمي إال
أن مـخـرج ”شـابـكـة “يـعــتـبـر أنه فـاز

ا هو أهم وأكبر. بالفعل 
وقــال ”أهم جـــائــزة عـــنــدي اآلن هــو
الـتــفـاعل الـذي وجـدته هـنـا أن تـأتي
ـسرح وتقـدم عملك إلى مصـر مهد ا
ــصــريـون ويــتـفــاعل مــعه الــعـرب وا
ويـعـجـبهم.. فـأي جـائـزة حتتـاج بـعد

ذلك?“

عبد الناصر ومحمد فوزي

غالف الكتاب


