أثر عروض فرقة رمسيس يف خطاب النقد املسرحي
1928 – 1924
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عندما نتحدث عن المسرح المصري ،يبرز في أذهاننا مسرح الستينيات؛ بوصفه المسرح

الذي جمع أفضل المؤلفين والممثلين والنقاد والعروض  ..إلخ .وهذا االعتقاد الراسخ؛ جعل أغلب

الباحثين ال ينظرون – بعين التقدير  -إلى أية فترة مسرحية مصرية تسبق فترة الستينيات  -إال
قلة منهم ،وبجهود فردية  -ويشاء القدر أن تخصص الهيئة العربية للمسرح ندوتها (همزة وصل)

لعام  2019في موضوع ،يتعلق بالمسرح المصري في الفترة من ()1952 – 1905؛ وذلك لكسر
الحاجز الزمني الذي يسبق فترة الستينيات ،في محاولة لنفض غبار النسيان والتجاهل عن خمسين

سنة مسرح  -سبقت فترة الستينيات  -لعلنا نجد ما نجهله ،ونقف على ما تركناه في محاولة إلعادة
التقدير البحثي والنقدي لهذه الفترة المهملة.

متهيد
ُيتهم النقد المسرحي في مصر – قبل الستينيات – بأنه نقد خال من أية تعابير نقدية أو
عد نقداً مسرحياً من األساس ،حيث إنه مجرد
فكرية ،أو خطاب نقدي له مميزاته ومالمحه ،وال ُي ّ
إعالنات وكلمات استحسان لنجم الفرقة أو صاحبها!! وبكل أسف إن هذا القول ،إن صح إطالقه

على المسرح في مصر في القرن التاسع عشر ،فال يصح إطالقه أو تعميمه على المسرح المصري

من عام  1905إلى  !!1952وهذا ما سأسعى إلى مناقشته في هذا البحث؛ ألن هدفي إثبات

العكس من أجل إظهار الصورة الحقيقية لخطاب النقد المسرحي في مصر؛ بوصفه أسلوباً ممي اًز
للعملية النقدية المسرحية؛ من حيث نشأة النقد المسرحي ،وتحديد أهم نقاده ،والتعرف على أهم
خصائص الخطاب النقدي عند هؤالء النقاد ،وما هي العروض المسرحية؛ التي أسهمت في نشأة

النقد المسرحي في صورته المقبولة ،والتي شكلت الخطاب النقدي عند نقاد المسرح في هذه الفترة،
أو في فترة محددة منها  ..إلخ
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النقد املسرحي من  1905إىل 1923
 – 1من اإلعالن إىل التشويق
1
كون الشيخ سالمة حجازي فرقته المسرحية ( )؛
بدأ المسرح المصري عام  ،1905عندما ّ
بوصفها أول فرقة مسرحية ،يرأسها فنان مسرحي مصري .وهذه البداية ،واكبها النقد المسرحي في

تطوير أدواته؛ حيث تحول النقد من اإلعالن الصريح عن المسرحية – كما كان في القرن التاسع

عشر  -إلى تشويق القارئ من أجل رؤية المسرحية؛ وذلك بذكر ملخصها ،مع إبداء الرأي في
بعض ممثليها .ومثال على ذلك ،ما ذكرته جريدة الوطن – يوم  – 1905/6/17قائلة:

" أحبت كاترين امرأة أنجلو حاكم (بدوا) قبل اقترانها به فتى نبيالً ُيدعى رودلف ،ثم اقترن
ً
بها الحاكم بال حب ألغراض سياسية له ،فلم يكن ُيسمعها سوى الوعيد والتهديد .ثم جاء بإحدى

الممثالت محظية له ووضعها في قصره .وبعد حين علم أن امرأته عاشقة ،وأن عشيقها زارها في
منزله ،فقضى عليها بالموت .ولما كانت محظيته ،وهي الممثلة (تسبا) عالمة بهذا الغرام ،وأن

عاشق امرأته هو معشوقها ،الذي جاء بدوا مستت اًر بأنه أخوها ،سعت سعيها األوفى حتى أنقذت

امرأة الحاكم س اًر ،حباً بمن تهواه .وحملت معشوقها على قتلها انتقاماً منها؛ لظنه أنها السبب في
موتها ،وذلك لتتخلص من عناء الغرام ،ثم ندم القاتل في حين ال ينفع الندم ،لما علم أن حبيبته

حية لم تقبر بفضل من أوردها كأس الحمام  ..هذه خالصة موضوع الرواية ،التي مثلها أمس جوق
الشيخ سالمة حجازي ،وهي رواية وإن مثلت على المراسح يوماً ،فهي تمثل كل يوم في كثير من
القصور الشامخة ،لذلك كان تأثير الشعب من سماعها عظيماً ،حتى بكى األكثرون من الحاضرين،
خصوصاً عندما جادت تسبا بحياتها؛ ألن ممثلة دورها ،وهي السيدة مريم سماط ،أبدعت في

التمثيل إبداعاً ناد اًر ،حتى لقبها الشعب بزهرة دار التمثيل ،وصفق لها التصفيق المتواتر لما ظهر

عليها من التأثر ،الذي اتصلت ش اررة كهربائه إلى نفوس المتفرجين عموماً .وكذلك السيدة ميليا

ديان ،فإنها أجادت في تمثيل دورها أيضاً؛ خصوصاً عندما أخذت تعنف زوجها على طلبه إعدامها،

بأن ال حق له في ذلك ،وأن الرجل الذي يأتي بخليلته إلى منزله ،ويفضلها على خليلته ال بدع إذا

( – )1قلت يف أحد كتيب " :قرر الشيـخ سالمة حجازي يف فرباير  1905االنفصال عن فرقة إسكـندر فرح ،وتكوين
فرقة مسرحية خاصة به ،بسبب خالف حاد وقع بينه وبني قيصر فرح مدير الـفرقة وموزع األدوار .وألن ممثلي فرقة
إسكـندر فرح ،يعلمون جيدا أن سالمة حجازي ،هو أساس الـفرقة ،وبدونه تتوقف الـفرقة ويتشرد أفرادها ،قرروا
ترك فرقة إسكـندر فرح ،واالنضمام إىل فرقة سالمة حجازي اجلديدة .وبدأت الـفرقة أول عروضها ،من خالل
مسرحية (صالح الدين األيويب) ،مبسرح حديقة األزبكية يف  .1905/2/16وهذا التاريـخ يعد البداية احلقيقية
ألول فرقة مسرحية مصرية كربى على اإلطالق" .د .سيد علي إمساعيل – مسرية املسرح يف مصر :1900
 ،1935اجلزء األول "فرق املسرح الغنائي" – اهليئة املصرية العامة للكتاب –  – 2003ص(.)49 ،48
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اضطرت زوجته إلى حب غيره .فلم تخلق المرأة إال للرجل ،ولم يخلق الرجل إال للمرأة .أما أفراد
الممثلين فقد ظهروا أمس بمظهر جديد من اإلبداع واإلتقان ،خصوصاً حضرة الممثل مدير الجوق،
وأحمد فهيم ممثل دور أنجلو ،ومحمود حبيب وبهجت وسواهم ،مما سرنا وجعلنا نؤمل بوصول

التمثيل في هذا العصر إلى حال لم تر من قبل .والفضل في ذلك كله ارجع إلى الشيخ سالمة

حجازي ،الذي ال يدخر وسعاً في ترقية هذا الفن ،وتعليم أفراد جوقته الشهيرة .وال يسعنا في الختام
إال أن نثني الثناء الجميل على حضرة الكاتب األلمعي زاكي مابرو معرب هذه الرواية الحسناء".

وبهذا األسلوب سارت الصحف المصرية ،تتحدث عن العروض المسرحية لفرقة الشيخ

سالمة حجازي ،مع تطوير في األسلوب ،عندما بدأت تشير إلى الغناء والتلحين والمناظر – أي

الديكور – بل وتلفت نظر الُقراء إلى بعض مشاهد العرض المسرحي ،مثلما نشرت جريدة المقطم
– في  – 1907/11/29قائلة " :مثل البارحة جوق الشيخ سالمة حجازي في دار التمثيل العربي

رواية تليماك ،وزاد تحسيناً في أدوارها ،سواء كان في الغناء أو التلحين أو في جودة مناظرها .وقد
أعجب الجميع بتمثيل الجحيم ومناظره الرهيبة ،والحكم التي تخللت الكالم فيه .وخرجوا يثنون على

الممثلين ويتحدثون بإبداع الشيخ سالمة في غنائه وإلقائه .وال غرو؛ فإنه لما كان يمثل دور الساحر

في آخر الرواية ،عند مقابلة تليماك ألبيه عولس ووالدته ،أبكى الحضور .ولما عرفاه وعانقاه صفق
الحضور تصفيقاً شديداً عالمة االستحسان".

كما وجدنا تقدماً ملحوظاً في أسلوب المقاالت ،عندما بدأت الصحف تُشير إلى الموسيقى،

وإلى بقية الممثلين – بعد أن كان الكالم مقصو اًر على النجم األوحد الشيخ سالمة حجازي – ومثال

على ذلك ما ذكرته جريدة المقطم – في  – 1908/2/10عندما تحدثت عن عرض مسرحية

1
ضحية الغواية ( ) ،قائلة .... " :وأجاد حضرة أحمد أبي العدل بجودة إلقائه وفصاحة لسانه ،وكان

( – )1مسرحية (ضحية الغواية) ،أو (شارلوت) خلليل كامل ،تدور أحداثها حول ملك حيتضر ،فيأخذ عهدا من ابنه
فيكـتور عندما يصبح ملكا ،أن يزوج ابن عمه راؤول من ابنة عمهما شارلوت .فيعطي االبن العهد إىل أبيه رغما
عنه ،بسبب حبه لشارلوت ،رغم أن امللك احملتضر يعلم هبذا احلب .وأخريا يطلب امللك االنفراد بوزيره ريشار،
وأيخذ منه عهدا أيضا ،أبن يساعد على إمتام زواج راؤول من شارلوت ،وأن يبعد عنهما ظلم ابنه فيكـتور .وعندما
يستفسر الوزير من امللك ،عن سبب هذا العهد ،وملاذا مل جيعل فيكـتور ابنه ،زوجا لشارلوت ،يطلعه امللك على
سر خطري ،وهو أن شارلوت أخت فيكـتور ،من عالقة آمثة كانت بينه وبني امرأة من عامة الشعب ،عندما كان
شاب ،وقد رىب شارلوت يف قصره على إهنا ابنة أخ له مات يف بالد بعيدة .وبعد ذلك ميوت امللك ،وينكـث
فيكـتور عهده ألبيه ،بعد أن أصبح امللك ،فينفي راؤول من البالد ،ويرغم شارلوت على الزواج منه ،ولكـنها ترفض
وتصمد أمام إغرائه .فلم جيد فيكـتور إال أن يسجنها يف دير الـقديسة حنة ،وكان يزورها كل ليلة ويضرهبا بلسو،،
حىت فقدت عقلها ،من شدة العذاب .فيقوم الوزير ريشار إببالغ راؤول مبا آلت إليه حالة شارلوت ،فيحضر من
منفاه متخفيا ،ويدخل الدير ويقابل فيكـتور ويتبارز معه ويقتله ،وعندما حياول رؤية شارلوت ،تعده إحدى الراهبات
أبن تدبر له هذا اللـقاء غدا .وعندما حيضر يف اليوم التايل ،أتخذه الراهبة إىل حديقة الدير ،حيث يوجد قرب
شارلوت ،فريمتي راؤول عليه ،ويبكي حىت يسمع صوت شارلوت يناديه ليلتقي هبا يف اآلخرة ،ويلىب راؤول هذا
النداء ،وميوت على قرب شارلوت ،وتنتهي املسرحية.
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يمثل الوزير  ....وأظهرت ممثلة شارلوت ،ببراعة ومهارة فائقتين ،بحسن تمثيلها ،وتكييف ألفاظها

وحركاتها ،فامتدحها الحضور  ....وكانت الموسيقى الوترية تصدح بأشجى األنغام بين الفصل

والفصل ،برئاسة حضرة األديب عبد الحميد علي".

 – 2نواة النقد املسرحي
من الواضح أن العروض المسرحية تقدمت في هذه الفترة ،تقدماً ملحوظاً ،بدليل أن الجمهور

بدأ يشارك في العملية النقدية؛ حيث نشرت جريدة المؤيد – في  - 1911/6/18مقالة عن عرض

مسرحية الكابورال سيمون بتوقيع متفرج!! وهذا المتفرج جاء فيما كتبه ،بما يفوق أسلوب أي ناقد

– في هذه الفترة  -حيث نقل جزءاً من العرض بأسلوبه ،وأجاد في وصف أداء عزيز عيد بصورة

نقدية مقبولة؛ قائالً .... " :إن من رأى منظر الواقعة الحربية بين الجيشين الفرنساوي والنمساوي،
ما كان يشك أنها واقعة حقيقية ،تدوي رصاصاتها ،وتتقاذف قنابلها ،وتتألق أسلحتها ،وترن أناشيدها،

وتزحف صفوفها ،وتتساقط القتلى والجرحى في ساحتها .وما أظن أن براعة الممثلين األوربيين تزيد

كثي اًر على براعة الممثل العربي عزيز عيد في تمثيل دور األخرس .فقد كان في تشنج أعضائه،
واختالل أعصاب نطقه ،عندما أهين في شرفه ،وحركاته وإشاراته الناطقة ،وانحالل عقدة لسانه،
حينما فاجأه منظر انتحار ولده ،مثاالً للبراعة الفائقة في التمثيل الطبيعي ،البعيد عن التكلف

والتصنع".

هذه المقالة وغيرها ،كانت السبب في ظهور النواة األولى للنقد المسرحي ونقاده في مصر.

ففي عام  1917بدأت المقاالت النقدية المسرحية تنتشر ،ويتضخم حجمها في الصحف المصرية،
وبدأنا نق أر أسماء ُكتابها؛ حيث إن مقاالت النقد المسرحي المنشورة في الصحف منذ عام ،1905
كانت – في أغلبها األعم  -صغيرة الحجم ،خالية من أسماء ُكتابها.
أول مثال سنتوقف عنده ،هو مقالة جريدة األفكار – في  – 1917/2/28حول مسرحية
1
االتجار باألزواج ( ) ،التي مثلتها فرقة أوالد عكاشة في األوب ار الخديوية .وهذه المقالة كتبها أحمد

( – )1تدور أحداث مسرحية (االجتار ابألزواج) حول حممود بك الذي يتزوج من فتاة غنية ،وبعد أن يستنزف ثروهتا
يطردها من منزله ،وهي حتمل يف أحشائها ابنا له .مث نرى حممود بك يلهو ويعربد مع الغانيات وأصدقاء السوء
بني كؤوس اخلمر وضحكات الغواين .هنا ترمي الراقصة زكية شباكها حوله فتتزوجه ،ومن مث تستنزف ماله .وبعد
عدة سنوات طويلة ،جند مطلـقة حممود بك ،أصبحت أما لشاب حمام انجح يف عمله ،بعد أن تعذبت يف تربيته،
حيث عملت عدة أعمال شاقة من أجل لـقمة العيش ،ومن أجل تربية وتعليم ابنها .وعلى اجلانب اآلخر ،جند
زكية الراقصة ،بعد أن أفلست زوجها حممود ،ألـقت بشباكها على أحد أصدقائه ،فأصبح عشيقها ،دون أن يعلم
زوجها .ويف أحد األام حيضر الزوج يف غري موعده ،ويضبط زوجته يف أحضان صديقه ،فيقوم بقتلهما ،ويتم
الـقبض عليه .ويف السجن أييت ابنه احملامي للدفاع عنه .ويف احملكمة يستطيع هذا االبن أن يثبت أن الـقتل جاء
كدفاع عن الشرف ،وبذلك حيصل األب على الرباءة ،وتنتهي املسرحية بلم مشل األسرة من جديدة.
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1
أبو الخضر منسي ( ) ،وتناول فيها تأليف المسرحية؛ بوصفها أول عمل للشاب حسين محمود

الطالب بمدرسة الحقوق السلطانية .ومن باب تشجيع الشباب ،قال الناقد:
" نستقبل عملك أيها المؤلف الناهض بالترحاب والرضى في مجموعه .ولقد أردت أن

تطلعنا على صورة من أصدق الصور ،لما يجري في بيوت العدد الكبير من األسر ،وقصدت إلى

اإلبانة عما يجتريه األزواج من جرائر العبث بالحقوق الزوجية المقدسة ،واتخاذ الزواج وسيلة
للمتاجرة والتلهي والشهوة المنقضية الزائلة .ورميت إلى اإلفصاح عما يسطو على نفوس األبناء من
آالم يدنيها اآلباء عليهم ،إسفافاً منهم إلى الدنيا ،وانكباباً إلى الرذيلة والدعارة .وابتغيت أن ترينا

ممثالً أمام أعيننا ،ذلك اإلخالص من األم المتمسكة بأهداب الفضيلة لولدها ،والتفاني في حبه
وخدمته .وشئت أن يعلم لنا الحجة على حسن ثمرة التهذيب الحق ،والتربية الصحيحة ،التي تدفع

أصحابها إلى التسامي والتنزه عن الحق ،وحب االنتقام .فيخلص االبن المتروك المجني عليه من
والده الفاسق الجاني ،ويقابل أباه بالصفح واإلغضاء الجميلين .وأردت أن تطلعنا بالبيان الوافي عما

يجري من مآسي اللهو الفارغ ،والفساد المسف بالنفس ،وقتل الوقت فيما ال يجدي وال يثمر .أردت

ذلك كله في روايتك".

وعلى الرغم من ذلك؛ بدأ الناقد يناقش المؤلف في مواقف كثيرة من مسرحيته – وبصورة

نقدية مقبولة – حيث عاتبه على أحداث غير منطقية بين نهاية الفصل وبداية الفصل الذي يليه.
كذلك عاب عليه بعض األمور التي ظهرت على خشبة المسرح بصورة ال تتناسب مع أسلوب

التأليف المسرحي .ومن يق أر هذا النقد ،يشعر بأن الناقد ال يناقش المؤلف ،بل يناقش المخرج؛ حيث

إن الناقد بنى نقده على مشاهدة العرض ،وليس على قراءة النص!! وهذا األمر انتشر كثي اًر في
مقاالت هذه الفترة ،حيث إن النقد بصورة منهجية ،كان يحبو وفي بداية ظهوره!!

والجيد في هذه المقالة ،أن الناقد لم يكتف بالحديث عن الموضوع من حيث التأليف فقط،
عد جديدة – في هذه الفترة – وتدل على أن
بل تطرق إلى الموسيقى والتمثيل ،وجاء فيهما بأقوال؛ تُ ّ
بذور خطاب النقد المسرحي بدأت تظهر .والجدير بالذكر إن أغلب مالحظات الناقد ،كانت موجهة
إلى المدير الفني أو المخرج؛ ولكن هذه الوظيفة لم تكن واضحة وصريحة في هذه الفترة ،فنجد

الناقد يوجه اللوم إلى الموسيقيين والممثلين في أمور تتعلق باإلخراج  ..ومثال على ذلك قوله:

( – )1أمحد أبو اخلضر منسي :أديب تربوي ،وجدت له عدة مقاالت منشورة يف الصحف واجملالت من عام 1923
إىل  ،1964ومنها :األهرام ،واملقطم ،واألخبار ،واهلالل ،واملقتطف ،واجمللة ،والكتاب العريب ،والزهراء ،والثقافة.
ومقاالته تدور حول :فرح أنطون ،والتمثيل العريب ،واألدب املصري ،واملرأة الشرقية ،واملوسيقى الشرقية ،واألديبة
مي  ..إخل .وقال عنه خري الدين الزركلي يف كتابه األعالم" :متأدب مصري قاهري ،شغل أكثر حياته يف ثحث
تعليم اللغة الفرنسية ،فأصدر جملة (طريقة منسي) لتعليمها ،وصنف عدة كتب نشرها يف املوضوع نفسه .وله كتب
أخرى ،منها (الغلط والفصيح) ،و(جولة يف غرفيت) ترمجة عن الفرنسية ،وعاش يف شبه بؤس وحرمان".
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"  ...بقيت لنا كلمة نقولها في التمثيل  ....التمثيل في مجموعه ناهض متقن ،وأنه في

الحقيقة موفقُ ،يرجى منه في حاضره ومستقبله الخير كله؛ ولكن لنا ملحوظات تفصيلية نسوقها:
أوالها ،وإن كان هذا ليس يدخل في التمثيل ذاته ،إن محمود خطاب الموسيقي البارع ال يسمعنا

مع جوقته إال ألحاناً أفرنجية ،وأنغاماً غريبة عن آذاننا .نود لك ولنا يا حضرة الفاضل أن تكون

المطرب من أنغامنا ،التي اعتادتها آذاننا،
المشجي و ُ
شرقياً ومصرياً على الخصوص ،فتسمعنا ُ
وترتاح إليها نفوسنا وما أكثرها .بعد هذا نقول إن عبد هللا عكاشة والد جميل ،قد أجاد وقام بدوره
خير قيام ،ال سيما حالته وهو سكران مع زوجته في الفصل األول ،ومع ندمائه في الفصل الثالث،
وحالته حين وقف موقف الزوج الذي عرف أن صديقه ليس بصديقه؛ ولكنه خليل زوجته .وأما زكي

عكاشة فقد وقف خير المواقف في كل أدواره؛ مؤث اًر كل التأثير في بعضها؛ ولكنا نرجوه في أن
يكون أشد أمانة مما هو في األداء والمحافظة على قواعد اللغة  ....فقد أضاع علينا كل المعنى

الذي أراد أن يوصله إلى قلوبنا في خاتمة الفصل الرابع .ولقد أبدع كل اإلبداع توفيق ظاظا ،أو
علي بك خليل الزوجة ،شأنه في كل أدواره .وكذلك سائر الممثلين والممثالت ،نخص بالذكر منهم

السيدة فكتوريا موسى أم جميل ،التي أبدعت في تمثيل دور الزوجة ،وبلغت غاية اإلبداع في تمثيل

دور األم ،تقص حديثها ،وما عانته على ولدها في الفصل الثاني .وكذلك السيدة لطيفة خادمة
زكية الزوجة الثانية ،أتقنت إلى درجة أنها لم تدع لطامع مطمعاً ،وأضحكت حتى أعصى الناس
عن الضحك ،إال إّنا نبدي ملحوظات أخرى عجالً نراها تعيب عن التمثيل عيباً جلالً ،منها عدم

وجود ساعة بين يدي جميل في الفصل الثاني ،وهو إنما يذهب إلى النوم على حسابها .ومنها أن
الحلقة التي اجتمعت في منزل محمود بك ،لم يكن مجلسها طبيعياً أثناء سماعها المغنية .هذا ولقد

كنا نود أن تكون المغنية أيضاً أقرب إلى الطبيعة مما كانت ،ال تتكلف وال تتحرج ،وأن تكون أقدر
على المغنى مما بدت عليه ".

املثال الثاني ،مقالة نشرها محمد إبراهيم في جريدة األفكار بتاريخ  ،1917/2/28عن
1
مسرحية العذراء المفتونة ( ) تأليف الفرنسي هنري باتاي .وهذه المقالة ،ناقش فيها الناقد قضية
( – )1تدور أحداث مسرحية (العذراء املفتونة) ،حول احملامي أرموري ،الرجل الناضج الذي يعد من أشهر احملامني يف
فرنسا ،والذي أحب الـفتاة العذراء داان ،البالغة من العمر مثاين عشرة سنة .ووصلت العالقة الغرامية ،إىل العبث
بعفة الـفتاة ،مما جعل الـفضيحة تنتشر بني أسرة داان .فما كان من والد الـفتاة الدوق تشارلز ،إال أن جلأ إىل
قسيس الكـنيسة يطلب املشورة ،فأبلغه الـقسيس بوجوب إحضار الـفتاة .وىف هذه اللحظة حتضر زوجة احملامي
فاين أرموري إىل الكـنيسة وتعلم أبمر زوجها مع الـفتاة ،بعد أن أطلعها والد داان على خطابت زوجها إىل ابنته.
ويف أثناء تباحث الزوجة حلل هذه املشكلة مع أسرة الـفتاة ،خوفا على مسعة زوجها ،وحفاظا على بيتها ،جند
احملامي قد اتفق مع الـفتاة على اهلرب إىل لندن ،وضرب للـفتاة موعدا يف املكـتب ليكون نقطة االنطالق .ولكـن
الزوجة وشقيق الـفتاة يعلمان هبذا األمر ،فيباغتان العاشقني يف املكـتب .وبعد عدة مواقف ،يستطيع احملامي الـفرار
بلـفتاة إىل لندن .ومن مث يطارده شقيق الـفتاة حامال مسدسا ،لينتقم لشرفه .ويف مواجهة حامسة مجعت هذا
الشقيق أبخته وبحملامي وزوجته ،أشهر املسدس يف وجه احملامي ،فوقفت الـفتاة والزوجة أمام احملامي الفتدائه .وهنا
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التعريب بصورة واقعية؛ حيث إن المسرح المصري في هذه الفترة ،كان قائماً على التعريب في
أغلب عروضه المسرحية .فالناقد هنا يشجع التعريب ،شريطة أن يتوافق مع المواقف العربية ،مهما
كانت قوة المواقف األجنبية في النص األجنبي!! وحول هذا األمر ،قال:

" ...إن الرواية في شكلها األفرنجي ،شائقة جليلة المغزى؛ ولكن التعريب جاء فطمس

نورها وأزال بهجتها .ولست أعني بهذا سقم اللغة ،أو ضعف التعريب ،بل أعني بهذا ذلك الوجدان

الراقي الذي يجب أن يكون خلة الصقة بالمعرب .وذلك الخيال السامي ،وقوة العارضة ،وحسن
التعبير إلى غير ذلك ،مما يساعده على أن يلبس الرواية ،تلك الحلة البهيجة ،التي تناسب ذوق

المسارح العربية .إن من يحظ بمشاهدة هذه الرواية على المسارح الغربية ،ويشاهد تمثيلها بشكلها
البين بين المشهدين .ليس على المعرب حرج إذا
الحالي ،يقف على مقدار البون الشاسع ،والفرق ّ
ح ّرف بعض التحريف في مواقف الرواية ،ال سيما الختامية منها ،جاعالً ذوق الجمهور الشرقي،
يطيب عينيه؛ بشرط أال يذهب التبديل والتحريف برونق الرواية وحالوتها .إن المواقف الختامية

للمناظر على المسارح األفرنجية تختلف اختالفاً بيناً عن الحالة التي تكون عليها في المسارح
العربية .ففي بعض هذه المواقف على المسارح الغربية ،نرى أن الهدوء والسكينة أوفق من الثورة
والحدة ،بينما نراه في المسارح الشرقية ،يجب أن يكون عكس ذلك .وقصارى القول إنه يجب النظر

حال التعريب إلى الموقف العربي ،أكثر منه إلى األصل األفرنجي" .والجدير بالذكر إن ُمعرب هذه

1
المسرحية هو عباس حافظ ( ).

تطلب الـفتاة من احملامي ،أن خيتار بينها وبني زوجته ،فيفضلها احملامي على زوجته .وىف هذه اللحظة تشعر داان
مبدى جرمها حيال هذه الزوجة ،اليت مازالت تدافع عن زوجها ،وحتاول افتدائه ،فأخذت املسدس من شقيقها
وأطلـقته على نفسها ،كي يعود حبيبها إىل زوجته ،وتنتهي املسرحية.
( – )1ولد عباس حافظ يف  ،1893/12/24وحصل على االبتدائية عام  ،1908وعلى الثانوية عام  .1913وعني
سكرتريا ماليا بوزارة احلربية عام  ،1916مث كامتا ألسرار احلربية بلسودان عام  ،1919مث انتقل إىل مصلحة
التجارة والصناعة بوزارة املالية عام  .1929كما مت نقله إىل إدارة املطبوعات يف العام التايل ،فكـتب مقالتني يف
جريدة صوت مصر ،عن أمحد ماهر ومحدي سيف النصر ،ففصلته الوزارة لتعرضه إليهما ،مث أعيد إىل العمل عام
 .1935وبسبب ميوله السياسية مت فصله مرة اثنية عام  ،1938ومن مث أعيد إىل عمله عام  .1942ومت فصله
للمرة الثالثة عام  ،1944ومن مث أعيد إىل العمل عام  ،1950وأحيل إىل املعاش يف العام نفسه .وبعد اإلحالة
إىل املعاش رفع عباس حافظ قضية ضد وزير الداخلية ووزارة املالية ورائسة جملس الوزراء ،طالبهم فيها براتبه طوال
فرتات فصله بسبب موقفه السياسي ،وقد حكمت احملكمة لصاحله .وتوىف عباس حافظ يوم  .1959/6/24أما
إنتاجه األديب والثقايف  -خبالف مقاالته الصحفية يف صحف كوكب الشرق ،صوت مصر ،املنرب ،األفكار -
فيتنوع بني الرتمجة والتأليف ،ومن أمثلته :الـقوانني احلديثة ،قانون البياد احلديث ،الـقانون املايل ،قوانني الطوجبية،
كـنوز امللك سليمان ،علم النفس االجتماعي ،الزعامة والزعيم ،العقل الباطن ،سلمى .أما مسرحياته املؤلـفة
واملرتمجة ،فمن أمهها :شقاء الشاعر أو شاترتون ،الزوج املوسوس ،العذراء املفتونة ،قسوة الشرائع ،الشمس املشرقة،
قابيل ،تيمون ،نيب الوطنية ،االستعمار ،سريانو دي برجاك .وللمزيد ،ينظر كتابنا :سيد علي إمساعيل – خمطوطات
مسرحيات عباس حافظ  -سلسلة تراث املسرح املصري – عدد  - 17املركز القومي للمسرح واملوسيقى والفنون
الشعبية  -وزارة الثقافة 2007 -
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املثال الثالث ،مقالة نشرتها جريدة المنبر في  ،1917/3/18تحت عنوان الضحايا هل هي

رواية بقلم أستاذ في الجامعة المصرية أم محاضرة تلميذ في سن االبتدائية!! وكاتب هذه المقالة

1
هو الناقد مصطفى إسماعيل القشاش ( ) ،وهي المقالة األولى في التحدي النقدي!! فقد نقل الناقد

في مقالته قوالً نشره الدكتور حسين رمزي األستاذ بالجامعة المصرية  -ومؤلف مسرحية الضحايا،
التي عرضتها فرقة جورج أبيض في األوب ار الخديوية – هذا نصه ..." :إن الواجب يقتضي على

اإلنسان بعد وجود النهضة التمثيلية الجديدة في بالدنا بأنه ،إذا شاهد رواية من جوقاتنا ،والحظ
نقصاً في تأليفها ،أو عيباً في تمثيلهاُ ،يعد خائناً لألمة ،ومسئوالً أمام هللا عن عدم تصريحه على
رؤوس األشهاد بذلك النقص وهذا العيب؛ ألنه في هذه الحالة؛ ُيعد شريكاً للجوقة والمؤلف في خداع

األمة ،ومعيناً لهما على تماديهما في ذلك الخداع" .هذا ما ذكره مؤلف المسرحية؛ مما جعل الناقد،
يكتب مقالة كبيرة عن كل نقص في المسرحية ،متلمساً كل عيب ظاهر أو باطن فيها ،بحيث

أصبحت المقالة ،متطابقة مع عنوانها!!

2
املثال الرابع ،مقالة نشرتها جريدة مصر في  ،1918/4/24بتوقيع شحاتة عطا هللا عبيد( )،

تحت عنوان نقد رواية توسكا  -من تأليف ساردو وألحان بوتشيني ،تعريب حسن الشريف -

وهذه المقالة تُعد تطو اًر في حركة النقد المسرحي في مصر؛ حيث حملت عنواناً صريحاً في النقد
المسرحي .وهذا النقد ،وضع له الناقد أسلوباً ،يتمثل في :ذكر الموضوع  -أو ملخص المسرحية
 ثم مناقشته لو كان مؤلفاً أو مترجماً أو معرباً أو ممص اًر ،ثم الحديث عن التمثيل والممثلين!!ولو تجاوزنا عن الملخص المذكور ،سنجد الناقد يناقش الموضوع من خالل تعريبه قائالً:

( – )1وجدت له مقاالت عن التمثيل والعروض املسرحية منذ عام  1916يف جريديت (األفكار) و(املنرب) ،وكان يوقع
بسم (السائح الشرقي) يف صحف أخرى ،حىت منتصف عشرينيات القرن املاضي ،عندما أصبح صاحب أهم
دوريتني فنيتني ،مها :جريدة أبو اهلول ،وجملة الصباح ،اليت استمرت يف الصدور حىت أوائل ثالثينيات القرن املاضي.
( – )2هو القصاص املعروف شحاتة عبيد ،شقيق القصاص املشهور عيسى عبيد .ووجدت لشحاتة عدة مقاالت حول
التمثيل والعروض املسرحية ،منها :مقالته (طبقات املمثلني) املنشورة يف جريدة مصر عام  ،1918ونقده لعرض
مسرحية توسكا يف جريدة األخبار عام  ،1918ونقده لعرض مسرحية صاحب معامل احلديد يف جريدة األخبار
عام  .1919ويف عام  1919أيضا ،ألف بالشرتاك مع شقيقه عيسى عبيد مسرحية بعنوان الشيخ حريز .وقد
مت متثيلها لصاحل جملة مصر يف بريس ،ونشرت جريدة النظام عام  1920خربا حول ذلك ،قالت فيه" :سيقوم
اندي النجم األبيض بتمثيل رواية (الشيخ حريز) مؤلفيها الكاتبني الغيورين شحاتة وعيسى عبيد يوم االثنني 5
يناير بتياترو برنتانيا وسيخصص إيرادها جمللة مصر بباريس وهذه الليلة كان حمددا هلا يوم  21نوفمرب املاضي حتت
رائسة صاحب السعادة حممود بشا سليمان رئيس جلنة الوفد املركزية وجلنة اجمللة تعلن أن التذاكر السابق توزيعها
انفذة املفعول وتنتهز اللجنة هذه الفرصة فتشكر اندي النجم األبيض لتربعه بلقيام إبحياء هذه احلفلة وكذلك
تسدي جزيل شكرها حلضريت املؤلفني لتنازهلما عن مبلغ مثان جنيهات قيمة التصريح بتمثيل الرواية تربعا للمجلة.
[توقيع] رئيس اللجنة بلقاهرة عبد الستار الباسل" .ويف عام  1922أصدر شحاتة عبيد جمموعته القصصية درس
مؤمل ،اليت أصدرهتا مؤخرا اهليئة العامة لقصور الثقافة يف سلسلتها ذاكرة الكتابة بعنوان األعمال الكاملة ،ألهنا
اشتملت على اجملموعة القصصية ونص مسرحية الشيخ حريز.
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" ...هذه هي الرواية ،وإني ألعجب كيف أن المعرب تخيرها على غيرها من تآليفه العديدة،

ذات المواضيع التي تفيد الشرق كما أفادت الغرب .وأتساءل :لماذا لم يعمد إلى تعريب الطالق
مثالً ،تلك الرواية المشحونة بأبحاث في الطالق والزواج ،والتي سمعت بأن كاتباً قدي اًر عربها ،وربما
مثلتها بعض أجواقنا قريباً ،أو غير هذه الروايات ،التي لم يعدم المؤلف فكرة أخالقية ،أو اجتماعية

يبنيها عليها .فإننا إلى هذه الروايات أحوج منا إلى مثيالت توسكا ،التي ال تعد إال من الكماليات،

والتي ال يجب أن يشاهدها المرء عندنا ،إال إذا كان دارساً للفن؛ ليتخذ هذا المؤلف مثاالً ال يحتذيه،

الكتّاب لفي غنى عن مشاهدتها لما هي أمامهم في الكتاب .عرب وال بأس في التعريب؛ ولكن
وأن ُ

لنتوخى جهدنا أن يكون تأليفنا ،أكثر من تعريبنا فيكون التعريب ملحاً لطعامنا ،ال طعاماً لملحنا.
وإّنا لنرجو من قلم المعرب واقتداره ،أن ينفحنا من تآليفه ،ويغنينا عن التعريب .أما إذا بان بأن
عجزنا ،فال أقل من أن نعرب ما يفيدنا فائدة أدبية".

وعندما تطرق الناقد إلى التمثيل – وفقاً لترتيب أسلوبه النقدي وخطواته – قال ..." :أما
التمثيل فإني أرى عبد الرحمن رشدي في دور أسكاربيا ،أجاد في تمثيله ،وأظهر لنا اجتهاداً في
حفظ أخالق هذا الرجل وميوله ،أكثر من حفظه أقواله .فأجاد في السخرية والتهكم تمام اإلجادة،

كما أجاد في مواقف ذاك الغرام الشهواني .إال أنه لم ُيحسن مواقف الغضب والقسوة غاية اإلحسان،

فهو يمثل جبا اًر عنيداً ،وكل جبار مكروه .غير أنه لم يمكنه أن يجعلنا نكرهه .وأما السيدة ميليا
ديان في دور توسكا ،فقد اجتهدت بأن تكون توسكا المؤلف ،غير أنها أخفقت في مواقف الدالل،

فظهر عليها التكلف .وفى مواقف التأثير ،لم تؤثر فينا أقوالها كما يجب ،فلم يحزن لحزنها .ولقد
أبدعت غاية اإلبداع في مواقف الغيرة والتردد والتوسل .أما حبيبها ماريو الذي قام بتمثيله زكي

طليمات ،فقد أعجبت به ولم أره على المسرح إال للمرة األولي .ففي لفظه ولهجته ووقفاته وحركاته،
ما يجعلنا نؤمل له مستقبالً عظيماً"  ...إلخ الحديث عن بقية الممثلين ،أمثال :أحمد عالم ،وعمر
وصفي.

 – 3الظهور احلقيقي للنقد املسرحي
ظل النقد المسرحي يسير على هذه الوتيرة من عام  1918إلى مارس  ،1923دون أن

تظهر أية بوادر لرسوخ نقد مسرحي منهجي في مصر؛ بحيث يكون له مالمح واضحة ،أو قواعد

ثابتة ،أو ُنقاد معروفون بأسمائهم ومستمرون في كتاباتهم النقدية؛ ألن النقد المسرحي – كما
الكتّاب ،الذين فتحت لهم
أوضحنا – كان بجهود فردية ،واجتهادات أدبية وفنية من قبل بعض ُ

الصحف منابرها ،لينشروا فيها ما يعن لهم من آراء وكتابات ،تتعلق بالعروض المسرحية كل فترة

الحكم ينطبق على الكتابات النقدية المسرحية في مصر،
زمنية ،دون انتظام أو استمرار  ..وهذا ُ
قبل مارس !!1923
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أما النقد المسرحي الحقيقي في مصر – بمقاييس النقد في تلك الفترة – فقد بدأ ظهوره بعد

يوم  ،1923/3/10وهو يوم ميالد فرقة رمسيس لصاحبها يوسف وهبي!! فعروض هذه الفرقة،
هي التي أشعلت فتيل النقد المسرحي الممنهج ،وجعلت أهم الصحف تخصص له صفحات وأبواباً

وأعمدة ثابتة ،وبدأ الجمهور المسرحي ،يق أر نقداً مسرحياً من قبل أسماء ناقدة ثابتة ومستمرة؛ تلك
األسماء التي أصبحت أعالماً في النقد المسرحي؛ بفضل عروض فرقة رمسيس؛ كما سنرى!!

ولنبدأ في إثبات هذا الرأي ،بالوقوف مبدئياً عند المقاالت النقدية ،التي ُنشرت خالل األيام

العشرين المتبقية من شهر مارس – بعد ظهور أول عرض لفرقة رمسيس يوم  10مارس  -لنكتشف
أن معظم المقاالت المنشورة ذات المساحات الكبيرة ،كانت من نصيب عروض فرقة رمسيس

وحدها!! وهذه المقاالت فاقت في عددها المقاالت المنشورة عن جميع عروض الفرق المسرحية

الكبرى العاملة في مصر في تلك الفترة ،مثل :فرقة أوالد عكاشة ،وفرقة نجيب الريحاني ،وفرقة
الحكم جائر ،ألنه جاء من خالل معيار الكم ال
علي الكسار  ..إلخ!! وربما يظن البعض أن هذا ُ
معيار الكيف!! وهذا الظن في غير محله ،ألن معيار الكيف ،فاق بكثير معيار الكم ،واألمثلة على

ذلك كثيرة ،منها:
في يوم  1923/3/12بجريدة السياسة ،كتب األستاذ عباس مقالة نقدية عن عرض

مسرحية المجنون  -وهي مسرحية افتتاح فرقة رمسيس  -بدأها بقوله " :احتفل مساء أمس األول
بافتتاح مسرح رمسيس ،الذي يديره حضرة األستاذ الفاضل يوسف بك وهبي ،بأن مثلت ألول مرة

فسرنا تلك النهضة المباركة ،التي بدأها األستاذ وهبي بك
رواية المجنون .وقد شاهدنا هذه الحفلةّ ،
وفرقته في التمثيل العربي .أجل ،يحق لنا أن نسر إذا رأينا التمثيل في مصر ،يحل المحل الالئق
به كالفنون األخرى؛ فإن دار التمثيل بحق مدرسة الشعب .وعلى مسرح التمثيل تلقى العظات

الوطنية ،ويسترشد أفراد الناس بحوادث الدهر .وإذا كان أول شأن المدرسة أن يتولى التدريس فيها

نخبة من أفاضل المدرسين؛ فإنه باألولى أن يكون القائمون بأمر التمثيل والمتعهدون بتلقين الشعب

ما يفيده ويسره ،هم أمثال األستاذ وهبي بك وأصدقائه األدباء".
هذه المقدمة ،ربما يفسرها البعض بأنها مجاملة من ناقد ،تجاه فرقة مسرحية تبدأ حياتها

الفنية! والحقيقة غير ذلك ،كما سنرى فيما بعد!! وبالعودة إلى المقالة ،نجد الناقد أسهب في ذكر
ملخص المسرحية ،ثم وصف مشهد الفصول ،هكذا " :الرواية أربعة فصول ،ولقد رفع الستار عن

الفصل األول ،وهو حجرة العمل لمدير المستشفى .والفصل الثاني ،عن منزل الطبيب روشير.
والفصل الثالث ،ملهى في مونمارتر في باريس .والرابع بمنزل الطبيب روشير أيضاً" ،وهذا الوصف
لم نجده بهذا التفصيل في أية مقالة نقدية سابقة!
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ثم تطرق الناقد إلى التمثيل ،ونقد الممثلين ،وبدأ بيوسف وهبي ،قائالً ... " :وقام بدور
الدكتور رودلف األستاذ يوسف بك وهبي ،فرأيناه وهو يمثل دور المجنون العاشق ،ال ينطق عن
الهوى ،وينطق به ويناجى عشيقته ،ويذرف الدموع في سبيل حبها .ولقد استحسنا نظ ارته ،وهو
يلقيها على الناس .وقف وقفة المجنون الفخور ،الذي يرى سائر الناس دونه عقالً وإدراكاً لألمور؛
كأن الناس ال تفهمه ،وهو يفهم من الناس كل شيء .تجسد ذلك لدينا ،وتمثل أمامنا هذا الموقف؛
كأنه فصل سينماتوغراف متقن ،يكتفي القوم منه باإلشارات والنظرات دون الكالم .ثم رأيناه في هذا
الفصل ،وهو يبكي ويستعطف ،ثم يصيح ويبكي ،فأعجبنا األستاذ وهبي أيضاً إال إننا نالحظ عليه
أنه لم يكن حينذاك على قدر كاف من الذعر والشدة ،التي تتملك من كان في حالته يمثل دور
مجنون ،هرب من المستشفى ،بعد أن قتل مدير ذلك المستشفى ،ثم عاد إلى دار خطيبته بعد
غياب طويل ،فوجدها في حوزة غيره .كنا نود من األستاذ أن تكون حركاته أكثر انفعاالً ،وأقل
فتو اًر .وحبذا لو يستعار بعض حركاته ونظراته في الفصل األول .أما نبرات صوت األستاذ وهبي
فال تتناسب مع االستعطاف والمناجاة؛ ولعلها تكون في غير هذا الدور أكثر مناسبة" .وبهذا النقد
التحليلي لشخصية المجنون ،قام الناقد بتحليل شخصيات بقية الممثلين ،أمثال :عزيز عيد ،وروز
اليوسف ،وفاطمة رشدي ،وحسين رياض ،وأستفان روستي ،وأحمد عالم.
رد على الناقد في
تمر هذه المقالة مرور الكرام؛ إال أن يوسف وهبي ّ
كان من الممكن أن ّ
اليوم التالي  -ونشرت جريدة السياسة هذا الرد يوم  - 1923/3/13وفيه قال " :نتقدم بالشكر
الجزيل لحضرة الكاتب الفاضل والناقد المهذب عباس على ما جاء بمقاله المنشور بعدد أمس،
خاصاً بالرواية األولى ،التي قدمناها للجمهور .ونشكر لجريدة السياسة الغراء اهتمامها الكبير بشئون
المسرح المصري .ونحن واثقون بأن اهتمام الصحف بنهضتنا ،هو المشجع الوحيد ألمثالنا في
التقدم والرقي .لقد لخص حضرة الكاتب القدير الرواية تلخيصاً متقناً ،فقد جمع في كلماته القليلة
عن موضوع الرواية كل صغيرة وكبيرة ،ولقد كان لنقده أكبر مشجع عند أعضاء فرقتنا .ونستمحيه
عذ اًر في الرد على قوله إنه الحظ على الدكتور رودلف يوسف وهبي في الفصل األخير ،أنه لم
يكن على قدر كاف من الذعر والشدة ،التي تتملك من كان في حالته ،يمثل دور مجنون هرب من
المستشفى بعد أن قتل مدير ذلك المستشفى ،ثم عاد إلى دار خطيبته بعد غياب طويل فوجدها في
حوزة غيره .حقيقة ،أن مالحظة حضرة الكاتب في محلها ،لو كان الدكتور رودلف المجنون مستمر
االنفعال .غير أن وضع الرواية لم يجعله في هذا النوع من الجنون؛ بل اختصه بالجنون المنقطع.
يصيبه في بعض األحايين نوبات شديدة ،ال تلبث أن تذهب ،ويحل محلها الهدوء والسكون .ولذلك
الغفرن والصفح .أما قول
ا
تراه في بعض األحايين هائجاً مهدداً بقبضته ،وأحياناً راكعاً باكياً يلتمس
حضرة الناقد بأن نبرات الصوت ،ال تتناسب مع االستعطاف والمناجاة في هذا الفصل ،فنحن نترك
هذه المالحظة لحكم األغلبية من الجمهور ،ومعلوم أن طرق اإللقاء كثيرة االختالف .هذا ،ولقد
دونا نقد األستاذ الكاتب عباس ،ونرجوه أن يستمر في متابعة مشاهدة التمثيل في مسرحنا ،ونحن
نرحب بكل نقد منزه".
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هذا السجال النقدي بين الناقد ويوسف وهبي ،جعل األنظار تلتفت إلى هذه الفرقة الوليدة،
وأهمية ما تعرضه من مسرحيات!! فبعد أسبوع واحد من نجاح مسرحية المجنون ،عرضت الفرقة

مسرحيتها الثانية األنانية تأليف إبراهيم المصري ،فكتب عنها الناقد (ط ل) مقالة ،نشرتها جريدة

األفكار يوم  ،1923/3/19وفيها وجه الناقد هجوماً إلى المؤلف ،وأبدى له عدة مالحظات ،قائالً:
" ...وإّنا لنرجو أن يتقبل منا إبراهيم أفندي مالحظات ،نقدمها بدافع اإلخالص للصداقة وللفن .أنه

أراد أن تكون الرواية مصرية عصرية ،فجاءت عصرية فقط؛ ولكنها غير مصرية  ....إلخ" .فرد
عليه الناقد أندراوس بمقالة ،فند فيها جميع مالحظاته ،ونشرتها جريدة األفكار يوم .1923/3/21

وبعد أربعة أيام نشرت جريدة األفكار – في  – 1923/3/25مقالة بقلم الناقد (ط ل)

1
أيضاً ،حول مسرحية الفرقة الثالثة غادة الكاميليا ( )؛ حيث أبدى الناقد إعجابه بها في البداية ،ثم
أبدى مالحظات نقدية وفنية حول العرض ،منها أن روز اليوسف لم تُتقن (كحة السل) بصورة

مقنعة ،وأن يوسف وهبي لم يكن أكثر ح اررة في تمثيله .ثم أبدى مالحظات في اإلخراج ،منها :أن
باب المنزل في أحد الفصول ،هو نفسه باب المخدع في فصل آخر!! كما أن أحدات الفصول

تدور ليالً ،وعندما تفتح الخادمة الشباك يظهر ضوء النهار ..إلخ المالحظات المذكورة ،والتي تدل

على تطور ما في الكتابات النقدية المسرحية ،التي صاحبت عروض فرقة رمسيس.

ومن الواضح أن نجاح فرقة رمسيس في غادة الكاميليا ،كان نجاحاً كبي اًر ،بدليل قيام
2
الكاتب الكبير والوطني الشهير محمد توفيق دياب ( ،) ( )1967 - 1888بكتابة مقالتين متتاليتين
( – )1مسرحية (غادة الكاميليا)  ..مثلتها فرقة الشيخ سالمة حجازي ألول مرة عام  1908بعنوان (النجم اآلفل)،
وتدور أحداثها حول عالقة الشاب أرمان دوفال ابن األسرة الريفية متوسطة احلال ،مبرجريت جوتييه الغانية الباريسية
احلسناء .ومن مث تطورت هذه العالقة إىل حب قوي مل يرض عنه اجملتمع ،ألن مرجريت كانت من الغواين صائدات
املال حتت ستار الصداقة واحلب ،كما أهنا على صلة أبكـثر من شاب ورجل .وبلرغم من ذلك أحبت مرجريت
أرمان ،وكاد أن يصل هذا احلب إىل الزواج .ويف هذا الوقت تقدم شاب ثري خلطبة شقيقة أرمان ،وقبل أن يتم
زفافه ،وصلت إىل مسامعه قصة شقيق خطيبته مع مرجريت ،فيقوم بتهديد أسرة أرمان بفسخ خطبته إذا تزوج
أرمان من مرجريت .وهنا يتدخل والد أرمان خوفا على ابنه من هذه املرأة اللعوب ،وخوفا على مستقبل ابنته مع
خطيبها ،فيذهب إىل مرجريت ويسرد عليها خماوفه ،انشدا ضمريها .وهنا يتأزم الصراع عند مرجريت ،فتفضل
االبتعاد عن أرمان ،وأن حتطم قلبها بيدها ،قبل أن يتحطم مستقبله ومستقبل أسرته .فتقوم إبيهامه أبهنا كانت
تلعب بعواطفه ،وتدلل على ذلك أبفعال كـثرية ،حىت يهجرها ،فتحزن عليه ومترض مبرض خطري يذهب ثحياهتا.
( – )2ألقى حماضرات يف فن اإللقاء بجلامعة املصرية عام  ،1916وكان أحد أعضاء جلنة مباراة التمثيل عام ،1926
وعضوا يف جلنة ترقية التمثيل عام  .1930قال عنه خري الدين الزركلي يف كتابه األعالم" :حممد توفيق بن موسى
داب :صحفي مصري من أعضاء جممع اللغة العربية مبصر .ولد يف سهوت الربك ،من قرى منيا القمح ،وتلقى
دراسته الثانوية يف القاهرة واإلسكندرية ،ورحل إىل لندن فأقام يف جامعتها مخس سنوات وعاد سنة  1916فألقى
حماضرات يف فن اخلطابة ،وكان خطيبا مفوها من نشأته .وأوذي حلرية رأيه (سنة  23م) فسجن تسعة أشهر.
وكتب يف الصحف إىل أن أصدر جريدته اليومية األوىل (الضياء) مث (اجلهاد) سنة  38 - 31م وكان من أعضاء
جملس النواب سنة  36م ويف سنة ( )38أغلق جريدته اجلهاد .قال عزيز أبظة :كانت اجلهاد املدرسة الصحفية
اخلامسة بعد املؤيد واللواء واجلريدة والسياسة .ويف سنة  45اختري عضوا يف اجملمع .وتويف بلقاهرة .له (اللمحات)".
12

عنها  -نشرتهما جريدة السياسة في يومي  26و 27مارس  - 1923بدأهما الناقد بقوله " :لكل

من شهد أمس رواية غادة الكاميليا ،تمثل على مسرح رمسيس ،أن يقول بحق :إن في مصر اليوم

فناً جميالً ،بعثه من رقدته جماعة من شباب مصر الحديثة ،بعد أن عانوا في سبيل إحيائه ما
عانوا من جهود ونفقات .يخيل إليك لوال أن اللغة عربية ،وأن الجموع التي حولك جموع مصرية،
إنك بباريس ،تشهد تمثيل تلك الرواية الرائعة في أحد مسارحها؛ وكأن مدام سارة برنار هي التي

تولت إبراز معجزتها الفنية ،بتمثيل ذلك الدور الدقيق الشاق المثير للعبر والعبرات ،دور الغادة ذات

الكاميليا .حقاً إن روز اليوسف وهي النجم الالمع في مسرح رمسيس ،لجديرة بهذه التحية ،وليس
غلواً أن نسميها برنار مصر".

النشأة احلقيقة خلطاب النقد املسرحي يف مصر
كنت أظن أن عروض فرقة رمسيس ،أسهمت في ظهور النقد المسرحي في مصر – كما

أوضحت سابقاً – وكنت أظن أن ظهور هذا النقد ،كان محدداً ببعض األيام أو األسابيع أو الشهور
المتبقية من عام  ،1923بسبب ظهور فرقة رمسيس؛ بوصفها فرقة جديدة ،جذبت حولها أقالم
الكتّاب أو النقاد المؤقتين ،ممن كتبوا مقالة أو اثنتين ،ولم يستمر أغلبهم في الكتابة؛ كي
بعض ُ
نصفهم بالنقاد المسرحيين  ..كل هذا كنت أظنه!! وحاولت أن أحسم أمر هذا الظن ،فتتبعت معظم
المقاالت النقدية المسرحية المنشورة في الصحف المصرية ،طوال خمس سنوات – وتحديداً من

عام  1924إلى  - 1928فوجدتها باآلالف!! فوضعت عدة معايير من أجل تحديد عينة معقولة
من المقاالت؛ بحيث تعكس لنا صورة النقد المسرحي وخطابه في مصر في هذه الفترة؛ بوصفها

السنوات األولى في عمر فرقة رمسيس  -وسط الفرق الكبرى األخرى  -وهذه المعايير تمثلت في:
عدم االلتفات إلى المقاالت المنشورة عن العروض المسرحية األجنبية ،التي كانت تُعرض
في األوب ار الخديوية ،وال إلى المقاالت المنشورة عن العروض التي أقيمت في األقاليم ،وال إلى

المقاالت المنشورة عن العروض التي تُقام في المناسبات ،أو في النوادي األدبية ،أو لصالح
الجمعيات الفنية أو الخيرية أو العروض المدرسية ،وال إلى المقاالت المنشورة عن عروض مسرحية

دون ذكر اسم كاتب المقالة ،حتى ولو كتبت الجريدة :مراسل الجريدة ،أو مندوب الجريدة الفني،

دون ذكر اسمه صراحة!! وال إلى المقاالت المنشورة عن عروض الفرق الصغرى ،التي كانت
تظهر وتختفي دون استم اررية ،وال إلى المقاالت صغيرة الحجم ،والتي تقل عن ألف كلمة بنسبة
كبيرة ،وال إلى المقاالت المكتوبة عن تاريخ المسرح وأعالمه ،أو الخاصة بنقد النصوص.

وبناء على ذلك ،حددت المقاالت النقدية المسرحية  -عينة البحث – بأنها :المقاالت

المكتوبة عن عروض الفرق المسرحية الكبرى ،شريطة أن تكون مقاالت كبيرة الحجم  -من ألف
كلمة فأكثر  -وممهورة بتوقيع أصحابها وبأسمائهم الحقيقية – دون استخدام لألسماء المستعارة
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عد هو الناقد الفني فيها ،وال
وي ّ
 شريطة أن يكون الناقد له كتابات مستمرة وفي جريدة ثابتة؛ ُلك ّتاب المؤقتين بها!!
يكون أحد ا ُ
هذه المعاير ،وجدتها تنطبق على ( )117مقالة ،ألربعة نقاد ،هم :محمد عبد المجيد

حلمي ناقد جريدة كوكب الشرق ،ومحمد علي حماد ناقد جريدة البالغ ،ومحمد توفيق يونس ناقد
جريدة السياسة ،وجمال الدين حافظ عوض ناقد جريدة كوكب الشرق .وهؤالء النقاد كتبوا هذه
المقاالت عن عروض الفرق المسرحية الكبرى العاملة من عام  1924إلى  ،1928وهي :فرقة
رمسيس ليوسف وهبي ،وفرقة جورج أبيض ،وفرقة فاطمة رشدي ،وفرقة منيرة المهدية ،وفرقة أوالد
عكاشة ،وفرقة علي الكسار وأمين صدقي ،وفرقة نجيب الريحاني .والجدول التالي يبين عدد هذه

المقاالت بالنسبة إلى النقاد ،وبالنسبة إلى الفرق المسرحية الكبرى:
اسم الناقد ←

محمد عبد

رمسيس

28

24

جورج أبيض

10

3

1

فاطمة رشدي

-

2

2

1

منيرة المهدية

5

3

-

-

8

أوالد عكاشة

5

6

2

1

14

علي الكسار

5

2

-

2

9

الريحاني

-

2

-

1

3

المجموع

53

42

14

8

117

اسم الفرقة↓

المجيد حلمي

محمد علي حماد

محمد توفيق

جمال الدين

حافظ عوض

المقاالت

9

3

64

-

14
5

يونس

مجموع

وأهم مالحظة على هذا الجدول ،أن عدد المقاالت المكتوبة عن فرقة رمسيس وحدها –

من عام  1924إلى  - 1928وصل إلى ( )64مقالة ،مقابل ( )53مقالة لجميع الفرق المسرحية
الكبرى في الفترة نفسها!! مما يعني أن أثر عروض فرقة رمسيس على حركة النقد المسرحي ،كان

كبي اًر وممي اًز من حيث الكم!! أما من حيث الكيف ،فحدث وال حرج؛ حيث إن عروض فرقة رمسيس

هي التي أنشأت حركة النقد المسرحي في مصر بصورة منهجية ذات طابع مميز لخطابها!! ولوال

عروض فرقة رمسيس ،ما كنا سمعنا عن النقاد األربعة ،وما كانت الصحف خصصت صفحات
كاملة وثابتة لنقد العروض المسرحية ،مثل :كوكب الشرق والبالغ والسياسة ،وهذا ما سنتحدث عنه
في الصفحات القادمة ،من خالل حديثنا عن مقاالت النقاد األربعة.
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حممد عبد اجمليد حلمي
هذا الناقد أكثر من كتب عن عروض فرقة رمسيس؛ فقد كتب ( )28مقالة – وفقاً لمعايير

عينة البحث – بدأها يوم  ،1924/4/17في جريدة السياسة ،التي نشرت مقالته األولى ،تحت

عنوان انتحار الفن واألدب على مسرح رمسيس؛ حيث هاجم فيها عرض مسرحية المستر فو؛

قائالً في بداية المقالة " :مثلت المهزلة الكبرى على مسرح رمسيس .مهزلة انتحر فيها فن التمثيل،
وهبط فيها األدب إلى الدرجة القصوى ،فخرجنا وفي جوانبنا أسى تزيده خيبة األمل اشتداداً".

هذا الهجومُ ،يفهم منه أن يوسف وهبي ارتكب جريمة فنية ،عندما مثل مسرحية المستر
فو!! ولكن الناقد برر سبب هجومه هذا ،بقوله" :حاول يوسف وهبي أال يقصد غرضاً معيناً في

روايته .وإنما أراد أن يعبث بعواطف الجمهور ،ويملك على المشاهد شعوره ونفسيته ،فيسير به كما
يشاء ،متالعباً بحواسه ،مركباً عقليته ،يدفعه إلى الثورة فيثور ،ويعود به إلى خموده فيخمد ،فيضحكه

تارة ،ويبكيه أخرى ،ويدهشه مرة ثالثة" .ومن الواضح أن الناقد لم يستوعب أسلوب عروض الفرقة

الجديدة ،ال سيما وأن هذا العرض ،هو األول الذي يكتب عنه الناقد!!

الدليل على ذلك أن هذا الناقد ،تراجع تماماً في مقالته الثانية؛ ألنه استوعب أسلوب يوسف

مقدر قيمة عروضه المسرحية .ففي  ،1924/11/5نشرت جريدة كوكب الشرق مقالته عن
وهبي،
اً
عرض مسرحية راسبوتين ،بدأها بقوله " :نكتب عن مسرح رمسيس في هذا الموسم الجديد ،ونحن

نود أن نسجل حسناته ونفخر بها ،ونشكره عليها ،ألنه يعمل على رقي الفن الذي نقدسه ونعمل له

جميعاً .فإذا انتقدنا وإذا أثنينا ،فانتقادنا وثناؤنا يرجعان إلى حب الفن ال إلى الرغبة في تملق الممثل،
أو في النكاية به .إننا حين نكتب ،نتجرد من األغراض ،ونتنزه عن الغايات ،فنعطي الجزاء ،ونوفي

الحساب ،فأرجو أن ُيعتقد أننا نكتب للمصلحة ،وللمصلحة فقط ،ومتى تم ذلك فقد سهل عليه أن
يفهمنا ،وأن يتمعن فيما نكتب ،فتتوحد الجهود ،ونستطيع أن نعمل عمالً جليالً" .وبعد هذه المقدمة،

بدأ الناقد في تلخيص موضوع المسرحية – كما ُعرض على خشبة المسرح – ثم الحديث عن
الممثلين وأدوارهم بشيء من التفصيل ،كما تعرض إلى المناظر – أي الديكور – مع مدح الجيد

فيه ،واالعتراض على غير المناسب.
وفي مقالة الناقد الثالثة ،التي كتبها عن عرض مسرحية االستعباد  -ونشرتها جريدة كوكب

الشرق يوم  - 1924/11/11وجدناه يسير وفقاً ألسلوبه ،الذي يبدأ بالتقديم للمقالة ،ثم ذكر
ملخص المسرحية ،ثم الحديث عن المناظر والممثلين؛ ولكن تطو اًر حدث في هذه المقالة ،تمثل

في نقد المناظر – الديكور – بصورة منطقية؛ حيث أشار إلى صعوبة فتح الباب – أثناء التمثيل

– مما جعل ممثل آخر يساعد الممثلة على فتحه ،وهذا ال يصح أمام الجمهور .كذلك اعترض
على وضع الكراسي ،ووجود نافذة في غرفة السجن  ..إلخ هذه المالحظات .كما أن الناقد – وألول
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مرة – وجه نقداً إلى الجمهور ،قائالً " :أقول كلمة عن الجمهور الذي يحضر التمثيل ،فإن المسرح

ليس مكاناً للهذر ولغو الكالم ،واأللفاظ البذيئة التي تبدو من النظارة أثناء التمثيل .ويؤلمني جداً
أن أرى كل تلك المشاغبات تحدث من أصحاب األلواج والبناوير ،ولهؤالء نقول :إن األفضل لهم
أن يقضوا سهراتهم في البارات والحانات؛ حيث يتسع لهم المجال .أما دور التمثيل فلها آدابها

وعليهم احترامها".
وفي المقالة الرابعة ،تقدم أسلوب الناقد في نقده؛ حيث نشرت جريدة كوكب الشرق مقالة

عد
له في جزأين يومي  3و 4ديسمبر  - 1924في  - 2700كلمة عن مسرحية اللزقة ،وهذا ُي ّ
تطو اًر في مجال الكم .أما في مجال الكيف ،فقد أضاف الناقد إلى أسلوبه المتبع ،بداية نقدية لفكرة
الموضوع ،قبل أن يبدأ في نقد العرض وتحليله؛ حيث تحدث عن اعتماد العرض على شخصيات
غريبة ومتباينة ،نتج عن احتكاكها مواقف تمثيلية لم نتعود رؤيتها .وقد أسهب الناقد في تفسير هذه
الفكرة ،وضرب أمثلة تفصيلية لمجموعة من شخصيات المسرحية .ثم تعرض الناقد إلى نقطة مهمة،
تتعلق بترجمة المسرحية؛ بوصفها قطعة أدبية ،قائالً:
"  ...إن الرواية كقطعة في األدب ،ال تساوي شيئاً ،وال أطلب أن تكون الرواية أدبية

محضة؛ ولكنها تُرجمت بلغة ال هي بالعربية الفصحى السهلة ،وال بالعامية الدارجة "المبلوعة"!!
فهي خليط ثقيل من معان عامية ،وكلمات عربية ،وتراكيب فرنسية" .ومن األمور المستحدثة في
أسلوب الناقد ،حديثه عن اإلخراج؛ دون ذكر كلمة اإلخراج صراحة ،بل وضع لها عنواناً آخر،
وهو النظام المسرحي!! كذلك تحدث – وألول مرة – عن اإلضاءة ،دون أن يذكرها صراحة ،بل

ذكر عبارة نظام النور ،قائالً " :أما نظام النور فكان مؤلماً في الليلة األولى ،وأقل إيالماً في الثانية.
فترى النور ضعيفاً ثم يشتد ويشتد ،ويقوى ،ثم يضعف تدريجياً أو فجأة وبال مناسبة".

وبهذا األسلوب – دون أي تغيير  -سار الناقد في كتاباته حول عروض مسرح رمسيس،
1
مثل :القناع األزرق ،والتاج ،والجاه المزيف ( ) .أما التغيير الملموس ،فقد ظهر في مقالته النقدية

لمسرحية الفضيحة – التي نشرتها جريدة كوكب الشرق في جزأين يومي  13و 14يناير 1925
– وتمثل هذا التغيير في كتابة الناقد لمقدمة فكرية حول أسلوب المؤلف الفرنسي هنري باتاي ،أبان

فيها أن باتاي كاتب شديد العبث بعواطف الجمهور ،وهو األمر المناسب لجمهور المسرح المصري،
الذي يميل إلى تغذية العقل والشعور ،مع تلقي العبرة والموعظة .وهذا األمر كرره الناقد عندما كتب

عن مسرحية الذئاب – التي عرضتها فرقة رمسيس ،وهي من تأليف هنري باتاي أيضاً؛ حيث بدأ

الناقد مقالته ،قائالً:

( – )1ينظر :جريدة (كوكب الشرق) .1924/12/23 ،1924/12/17 ،1924/12/16 ،1924/12/8
16

" ...لست في حاجة إلى أن أحدثك عن هنري باتاي .فقد قصصت عليك من أمره الشيء

الكثير في رواية الفضيحة؛ ولكن ال بد لي أن أسلك بك ضرباً جديداً من التحليل ،لنفهم نفسية
هنري باتاي حين كتب رواية الذئاب :أو االمتالك كما سماها هو ،وإلى أية غاية قصد من وضعها.
في الغالب ال يقصد الرجل شيئاً معيناً من كتابته ،وال يرمي إلى نتيجة يعظك بها فتعتبر ،وإنما هو
يسوقك معه عابثاً متلهباً ،فيسرد عليك وقائع ،ويقص حوادث ،وما زال يسحبك وراءه ،وأنت في
شغل عنه بصناعته ،حتى يقطع عليك السياق فجأة ،وأنت لم تصل بعد إلى شيء بعينه ،وإذ ذاك

1
يكون عمله انتهى وبدأ عملك" ( ).

وفي أكتوبر  ،1925كتب محمد عبد المجيد حلمي مقالة نقدية ،حول عرض مسرحية

الطاغية ،نشرتها جريدة كوكب الشرق في ثالثة أجزاء – ألول مرة – سار فيها كما هو متبع في
أسلوبه من حيث المقدمة الفكرية ،وملخص ألحداث المسرحية ،ثم الحديث عن التنظيم المسرحي
– أي اإلخراج – وعن المناظر – أي الديكور – ثم عن التمثيل .والجديد في هذه المقالة ،أن الناقد
تعرض إلى المالبس والمكياج – ألول مرة – مبيناً أن بعض المالبس ،ال تناسب عصر لويس

الحادي عشر ،وأن أحذية الممثلين ،كانت خليطاً من جميع العصور!! أما عن المكياج ،فقد ذكره
ضمن تعليقه على تمثيل أحد الممثلين ،قائالً" :حسن البارودي :مّثل دور جويدو ،وهو مغرم دائماً
بإبراز حدة العواطف والتهيج واالندفاع بال مناسبة ،والذي يراه في دور األمس ،وهو كما وضع

مكياجه شيخ مضمحل؛ ولكن تمثيله كان يدل على الفتوة والشباب فأيهما أصح؟! التمثيل أم
2
المكياج؟!" ( ).

آخر مقالة نقدية لمحمد عبد المجيد حلميُ ،يمكن الوقوف عندها – لما فيها من جديد في
3
أسلوبه النقدي ( ) – هي مقالته عن عرض مسرحية الذبائح ،التي نشرتها جريدة كوكب الشرق في

جزأين يومي  23و1926/10/26؛ حيث إنها تمثل التطور النقدي ،في أسلوب كتابته عن التمثيل.
والمثال النموذجي في هذه المقالة ،كان من حظ أمينة رزق ،التي أبدعت ألول مرة في التمثيل
المسرحي ،وكان دورها في مسرحية الذبائح ،بداية طريقها إلى النجومية .وحول دور أمينة رزق،

قال الناقد:

( – )1جريدة (كوكب الشرق)  19و.1925/3/20
( – )2جريدة (كوكب الشرق)  8و 9و.1925/10/10
( – )3هناك مقاالت أخرى مثل املقاالت السابقة ،ال جديد فيها يف األسلوب أو التطور النقدي ،مثل :مقالة عرض
مسرحية (فيدورا) جريدة (كوكب الشرق)  25و ،1925/2/27ومقالة عرض مسرحية (وراء اهليماالاي) جريدة
(كوكب الشرق)  15و 16و ،1925/10/17ومقالة عرض مسرحية (البئر) جريدة (كوكب الشرق) 14
و ،1925/11/17ومقالة عرض مسرحية (كاترين دي مدسيس) جريدة (كوكب الشرق)  19و20
و.1925/11/21
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"  ...أمينة رزق ،كانت بطلة الليلة وال شك ،وهي التي كسبت رضاء الجمهور واستحسانه،

واستحقت تقديره وشكرانه! مثلت دور ليلي ،فكانت حقاً ممثلة قديرة إلى حد ال يتصوره من يراها،
في جسمها النحيف ،وفي حيائها الشديد ،وفي طفولتها الساذجة  ..بال تكلف ،كانت تخطر فوق
المسرح ،وبال تكلف كانت تلقي جملها متماسكة رنانة قوية المخرج ،قوية الوقع ،قوية التأثير...

وكان يتقبلها الجمهور فيريد أن يهتف لها وأن يصفق طويالً؛ ولكن األسي الغالب يقعده ،واأللم

الشديد يسكنه ،والعين الغارقة في دموعها ،تنهنه من غرب ثورته النفسية !! هذه فتاة ظهرت بغتة
في عالم المسرح ،وسارت في الموسم الماضي بخطوات سريعة حتى إذا ما جاء آخر الموسم،

كانت نجماً متألقاً في مسرح رمسيس .وها هي اآلن تبرهن من جديد على أنها أحق ممثلة بالتشجيع
والعناية واالهتمام .كانت طفلة تلهو وتعبث ،فإذا هي مثال الطفولة الغرة الضاحكة ،وكانت فتاة

تحب حباً طاه اًر تكتمه في حنايا قلبها الصغير ،فكانت أبدع مثال لحب الطفولة وترفها وسعادتها،
ثم كانت فتاة دهمها الحادث الجلل فأذهب عقلها .وإذا في ثوبها األسود وشعرها المنسدل .ومشيتها
المجنونة ونغمتها الحنونة .أبرع ممثلة في مسرح رمسيس! وأنا أقسم أن هذا الدور لو أعطي ألية

ممثلة أخري من المغترات المنتفخات ،لما استطاعت أن تنجح فيه ُعشر النجاح الذي حازته أمينه
رزق .على أن المطلوب من مسرح رمسيس أن يبذل عنايته بهذه الصغيرة ،فال يدعها تُضيع
1
موهبتها التمثيلية وال يدع التعاليم الفاسدة تستولي على عقلها الصغير فتفسده" ( ).

عروض الفرق األخرى
ما سبقُ ،يمثل خصائص أو خطاب النقد في أسلوب محمد عبد المجيد حلمي ،بالنسبة
لعروض فرقة مسرح رمسيس ،وهي الخصائص التي سار عليها في نقده لعروض بقية الفرق

المسرحية الكبرى .وحتى ال نكرر ما سبق ،سنتوقف عند بعض المقاالت النقدية للفرق األخرى،

لما فيها من جديد أو مستحدثُ ،يميز أسلوب الناقد في خطابه النقدي.

فعلى سبيل المثال ،وجدنا محمد عبد المجيد حلمي ،يتحدث عن المناظر – أي الديكور

– في عرض مسرحية الشرف الياباني لفرقة جورج أبيض ،وقد ذكر اسم مصممه – وربما منفذه
2

أيضاً  -وهو منصور غانم ( ) ،قائالً ... " :أما المناظر ،فقد أبدع األستاذ منصور غانم في
تنميتها ،ووضعها على النسق الجذاب ،الذي ظهر على المسرح باألمس ،فزاد الرواية فخامة على
( – )1جريدة (كوكب الشرق) .1925/10/12
( – )2ولد منصور غامن يف دمشق عام  ،1878وحصل على اجلنسية املصرية ،وبدأ عمله الوظيفي يف األوبرا اخلديوية
عام 1893؛ كمالحظ ملخازهنا ،ويف عام  1902أصبح أمينا ملخازهنا ،ويف عام  1923أصبح مساعدا ملديرها،
ويف عام  1937أصبح مديرا لألوبرا ،ويف العام التايل  1938أحيل إىل املعاش لبلوغه سن الستني ،وتويف يف العام
التايل .1939
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1
فخامة"( ) .كما تحدث عن المكياج في عرض مسرحية الطمبورة لفرقة علي الكسار وأمين صدقي؛

بوصفه فناً خاصاً ،له متخصصون فيه ،أمثال جبران نعوم ،قائالً ... " :وهناك شيء جديد في
مسرح الماجستيك يستلفت النظر ،هو اتقان المكياج بشكل غير معهود من قبل .فقد استخدم المسرح
لذلك فنياً خصصه للمكياج ،هو جبران أفندي نعوم ،الذي نبغ نبوغاً كبي اًر في هذا العمل ،يستحق
2
من أجله الشكر" ( ).

ومن األمور الجديدة ،التي تعرض لها الناقد ،اللغة المسرحية التي يلقيها الممثلون على

خشبة المسرح ،وفكرة المزج بين الفصحى والعامية ،التي ُيعتقد أنها اللغة الثالثة التي تحدث بها
بعض المؤلفين المسرحيين في فترة الستينيات!! فها هنا نكتشف وجود محاولة متقدمة ،قامت بها

فرقة منيرة المهدية في عرض مسرحيتها الحيلة ،أشار إليها الناقد ،قائالً ،تحت عنوان (اللغة)..." :
بديع أفندي خيري رجل معروف في عالم األدب .أسلوبه سهل قوي متين ،وطريقته في انتقاء

األلفاظ ووصفها فريدة ممتازة ،تنحدر في نغم موسيقي ساحر ،ولم يمض عهد طويل بعد على
3
رواية محمد علي باشا ( ) ،وأظن أنني ذكرت ذلك في حينه .رواية الحيلة مكتوبة بلغة عربية

فصحى؛ ولكن اإللقاء كان ينحدر من فوق المسرح بلغة عامية ركيكة ال يحسنها الممثلون .هذا وال

شك أسلوب جديد في الروايات المسرحية .ولو سألتني رأيي لقلت لك إنه أسلوب غير ناجح كثي اًر،
فإن جالل اللغة الفصحى ،يضيع في اللهجة العامية .وخفة اللهجة العامية تضيع في ضخامة
التراكيب العربية الفخمة .ولكن من المسئول عن هذا األسلوب الجديد؟ أهو المؤلف بديع أفندي

خيري ،أم هي السيدة منيرة المهدية ومديروها؟! أما أنا فألقي المسئولية على االثنين معا ،إذ لم
4
يحن الوقت بعد لتوحيد اللغتين ومزجهما تماما!!" ( ).

( – )1جريدة (كوكب الشرق) .1924/11/1
( – )2جريدة (كوكب الشرق)  .1925/10/19وهذا األمر أكدته جملة التياترو املصورة  -يف عددها الصادر بتاريخ
فرباير  – 1926قائلة عن جربان نعوم " :هو أستاذ يف فن الشعور املستعارة ،وختطيط الوجه ،وكل ما يلزم عمل
التلوين (التواليت)".
( – )3تدور أحداث مسرحية (حممد علي ابشا) حول إرساله محلة عسكرية إىل السودان بقيادة ابنه األمري إمساعيل بشا،
ويدور الصراع يف مدينة شندي بلسودان ،حيث يقوم األهايل بلتربع للمجاهدين بكل ما يف حوزهتم من مواد
غذائية وجموهرات وأموال  ..إخل هذه األشياء .ومن انحية أخرى جند اندية تتربع بكل مصاغها من أجل اجملاهدين،
وهي ابنه أيب املعاطي شيـخ مدينة شندي ،وزوجة خري الدين الضابط يف احلملة املصرية اليت تغزو السودان .ومع
األحداث نفهم أن احلملة استطاعت أن تستوىل على مدينة بربر ،مث دخلت إىل مدينة شندي .بعد ذلك جند
األمري إمساعيل حيضر ملقابلة النمر ملك مدينة شندي ،ويطالبه جبزية احلرب .ولكـن النمر ومعه أعيان املدينة
يرفضون هذه اجلزية ألن املدينة ال تستطيع أن تتحمل دفعها .وحتدث مناقشات كـثرية حول هذا األمر ،دون
الوصول إىل حل .فاألمري إمساعيل مصر عليها ،والنمر يرفضها .وبعد انصراف إمساعيل ،جند النمر يقرر أمرا فردا،
ال أيخذ فيه مشورة أحد .وتنتهي املسرحية بصراخ من األهايل ألن النار أضرمت يف منازل املدينة ،ونكـتشف أن
الذي أضمرها هو ملكها النمر ،حيث أراد أن يبيد املدينة بيده ،بدال من وقوعها يف يد األمري إمساعيل.
( – )4جريدة (كوكب الشرق) .1925/10/22
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حممد علي محاد
هو الناقد الثاني من حيث عدد المقاالت التي كتبت حول عروض فرقة رمسيس  -وفقاً

لمعايير عينة البحث ،ووفقاً للفترة المحددة  -حيث كتب ( )24أربع وعشرين مقالة في جريدة

البالغ؛ بوصفه ناقدها الفني .وأول مسرحية تناولها بالنقد ،كانت الطاغية بتاريخ ،1925/10/15
وفيها وجه نقده إلى اإلخراج – دون أن يذكر كلمة اإلخراج صراحة – وعبر عنها بعبارة " تنسيق

الرواية " ،ووصفه بأنه لم يكن موفقاً ،وجاء بأمثلة منها :أن نتائج األحداث جاءت دون مقدمات

الممل في الفصل الثالث ،وأخي اًر عدم حفظ بعض الممثلين ألدوارهم.
منطقية لها ،وكذلك الديالوج ُ
عرب المسرحية محمد أسعد لطفي بعبارات كثيرة ،أختتمها بقوله" :إن
وبالرغم من ذلك مدح الناقد ُم ّ

رواية الطاغية من أنقى الروايات التي أخرجها مسرح رمسيس لغة وأسلوباً" .أما رأيه في الممثلين،

فجاء بصورة انطباعية سريعة ،ألنه تحدث عن جميع الممثلين تقريباً.

أما مسرحية وراء الهيمااليا ،فكانت الثانية ،ونشر الناقد مقالته عنها في جريدة البالغ
بتاريخ  ،1925/10/21وفيها وجدنا تطو اًر في أسلوبه!! فقد علمنا فيما سبق ،أن الناقد مدح محمد

المعرب -
أسعد لطفي ُمعرب مسرحية الطاغية؛ ولكنه هنا لم يكتف بالمدح ،بل قام بمناقشة حق ُ
محمد أسعد لطفي نفسه  -في تغيير الشخصية الرئيسية في النص األجنبي!! فمسرحية وراء

الهيمااليا من تأليف اإلنجليزي وليم آرثر ،وموضوعها يسيء إلى الشرق والشرقيين ،فقام المعرب
بتغيير األحداث وإعادة رسم الشخصيات ،من أجل عرض مسرحية تمجد الشرق والشرقيين .وهنا

تساءل الناقد ..." :هل أحسن يوسف بك وهبي ،وأسعد أفندي لطفي صنعاً أم أساءا؟! وهل يملكان
حق هذا التغيير والتحريف؟ أما هما فيدافعان بقولهما :إذا كان للغربي أن يهاجم الشرقيين بقحة

وفظاظة ،أليس من حق الشرقي أن يدافع عن نفسه وعن عشيرته؟ وهل فعلنا غير ذلك! ثم إننا
استخدمنا نفس سالحه فدافعنا به ،وجعلنا من روايته بعد أن كانت حرباً على الشرقيين أصبحت

برداً وسالماً عليهم".

وهكذا بدأ الناقد يطور من أدواته وأفكاره النقدية  -بكتاباته عن عروض فرقة رمسيس –

في مقالتيه  -المنشورتين بجريدة البالغ في يومي  23و 27أكتوبر  - 1925عن عرض مسرحية

الذبائح ،فنجده يناقش المؤلف في أدق تفاصيل مسرحيته  -حيث إنها من أهم النصوص المسرحية
المؤلفة في تلك الفترة – التي عالجت قضايا اجتماعية غير مطروقة من قبل مسرحياً ،مثل:
الطالق ،والزواج من األجنبيات ،وعالقة األبناء بزوجة األب  ..إلخ!!

أما مسرحية القاتل ،فقد أرتقى الناقد بأسلوب خطابه النقدي فيها ،عندما نقدها في مقالتين

منشورتين – في جريدة البالغ بتاريخ  30أكتوبر ،و 14نوفمبر  – 1925وفيهما ،وجدناه – وألول
مرة – يأتي بمعلومات توثيقية عن مؤلفها األجنبي ،وعن تاريخه في الكتابة ،وظروف تأليف
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المسرحية واقتباسها في أوروبا ،وصوالً إلى تعريبها وعرضها في مصر قبل أن تعرضها فرقة

عرفنا الناقد أن المسرحية اسمها األصلي الرجل الذي قتل ،ومؤلفها هو كلود
رمسيس!! فمثالًّ ،
فارير ،وألفها في صورة قصة ،وقام بمسرحتها صديقه بيير فرونديه ،ونالت شهرة كبيرة في فرنسا،

وتحولت إلى فيلم سينمائي تم عرضه في مصر ،وقام جورج أبيض بتمثيلها مسرحياً قبل يوسف
وهبي  ..إلخ .ولم يكتف الناقد بهذا التطور الملحوظ في أسلوب خطابه النقدي ،بل تطرق إلى ميزة
جديدة في مقاالته ،وهي االقتباس من الصحف األجنبية ،من خالل ذكره لبعض أقوال النقاد

المنشورة في الصحف الفرنسية ،حول هذه المسرحية  -عندما ُعرضت في فرنسا  -وفي ذلك يقول:
" ...واآلن أفي لك بوعدي فأنقل إليك آراء كبار النقاد في باريس على هذه القصة ،وعلى

طريقة اقتباسها للمسرح ،فكلهم بال استثناء معجبون بها وبتنسيقها المسرحي كل اإلعجاب .ويجمعون
أيضاً على أن الفصلين األول والثاني إنما جعال كتوطئة للرواية ،ولتقديم أشخاصها إلى الجمهور.
وإن كان الكاتب المسرحي قد توخى أن يختمها ختاماً مسرحياً قوياً .وأخذ ناقدا (الفيجارو والبتي
بارزيان) على المقتبس حريته في التصرف وحذفه بعض التفصيالت؛ ولكنهما يغتفران له ذلك

للضرورة المسرحية .ويدافع ناقد آخر عن هذه النقطة بقوله :إن الكاتب القصصي أمامه الصفحات
واسعة ليشرح ما يريد ويسهب ما شاء؛ ولكن أمام الكاتب المسرحي عقبات منها ضيق الوقت ،ثم
خوف ملل الجمهور .وعلى ذلك هو يوافق تماماً على عمل المقتبس ،الذي أخذ جوهر القصة

وحوادثها المهمة ،فصاغها في قالب بديع ،يشهد له بالمهارة والمقدرة .ويوافقه على ذلك ناقد

(الفيجارو) الذي يقول :وإن كانت القصة تبدأ بطيئة ضعيفة ،إال أنها تأخذ بعد ذلك في العنف
والقوة ،وتتابع الحوادث والمفاجآت بمهارة مسرحية نادرة ،مما ضمن للرواية النجاح والفوز .أما ناقد

(الطان) فيوافق على قوة الرواية مسرحياً؛ ولكنه يناقش قليالً العاطفة التي يبديها (دي سفينيه)
وإنكاره العظيم لذاته في سبيل المرأة التي يحبها ،ويقول عن هذا :إنه أقرب إلى الخيال منه إلى

الحقيقة البشرية ،التي نلمسها في الحياة؛ ولكنه يقول إن ذلك يجعل الجمهور يميل إلى القصة
ويتعشقها وبذلك يضمن لها النجاح .وهناك ناقد آخر يأخذ على الكاتب إهماله لختام الرواية ،وإن

كان يعترف أن يملك الجمهور تماماً ،وأن ختام الفصل الثاني ،والفصل الثالث كله ،وابتداء الفصل

الرابع من أقوى ما كتب للمسرح ،وإلى ذلك يعزى شيء كبير من نجاح الرواية".

ذكرت ما نقله الناقد من أقوال نقاد فرنسا؛ ألنه بعد ذلك أدلى برأيه النقدي هو ،والذي

عد تطو اًر قام به الناقد في
استفاد فيه من آراء النقاد الغربيين ،وبنى على آرائهم رأيه النقدي ،وهذا ُي ّ
أسلوبه خطابه النقدي ،بسبب عروض فرقة رمسيس ،التي منحته هذه الفرصة من البحث والكتابة
النقدية!! والدليل على ذلك رأي الناقد الذي ذكره ،قائالً ..." :بقي أن ندلي برأينا الضعيف .ال شك

في أن الرواية كقطعة مسرحية خليقة بالمدح والثناء .وال يقلل من قيمتها مطلقاً أن الفصل األول،
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كان أقرب إلى القصة منه إلى المسرح؛ ولكن المقتبس مضطر إلى ذلك ،وليستطيع أن يدفع إليك
بالحوادث بعد ذلك متتابعة وقوية ،وهو ما فعله تماماً .فال يمكننا أن نعيبها من هذه الوجهة ،وهذا

يصح إذا اعتبرناها مستقلة تماماً عن القصة ،التي اُقتبست منها؛ ولكن إذا رجعنا إلى األصل

وقارناه بما كتب للمسرح ،نجد نقصاً كبي اًر في كثير من األمور والتفصيالت ،التي يجد المرء لذة

كبيرة في اإللمام بها ،فأنت إذا قرأت القصة تملك روعة وأي روعة من العواطف المتباينة ،والشعور

المتضارب ،وتحليل نفسية األشخاص بقلم الكاتب المؤلف .وهذا ما ال يمكن أن يظهر على المسرح؛
ولكن لك أن تتخيله فقط ،ويعاونك على ذلك ما يبديه الممثلون من مقدرة ومهارة في تفهم

شخصياتهم ،وإعطاء المتفرج فكرة صحيحة عنها .وفرق بين أن يشرح لك (كلود فارير) شخصية

كل بطل في قصته ،فيجعلك تحسها ،وتلمسها ،وبين أن يعهد (بيير فرونديه) إلى الممثلين أنفسهم
بهذه المهمة ،بما يبدونه على المسرح من اإلشارات واالنفعاالت ،وما إلى ذلك".
بهذا األسلوب نفسه ،سار الناقد في مقالتيه عن مسرحية حانة مكسيم المنشورتين في

جريدة البالغ بتاريخ  ،11و 12نوفمبر  ،1925حيث وجدناه يكتب عن المؤلف جورج فيدو
وكتاباته ومسرحياته وأقوال النقاد عنه ،وعن مسرحيته (حانة مكسيم) ،وظروف كتابتها وتعريبها،

وانتقالها إلى فرقة رمسيس؛ بوصفها أول مسرحية كوميدية تعرضها الفرقة!! وألول مرة يعترف الناقد
أن هذا التطور في كتاباته النقدية؛ كان بسبب أحد أفراد فرقة رمسيس ،وما يمتلكه من معلومات

وكتب ومجالت مسرحية ،وهو الممثل أدمون تويما!! وفي ذلك يقول الناقد محمد علي حماد:

" ...أحدثك اليوم عن حانة مكسيم وهي الرواية الكوميدية األولى التي أظهرها مسرح

رمسيس في هذا الموسم .وقد نجحت نجاحاً مدهشاً ،وتقبلها الجمهور بشوق وشغف بعد الذبائح
والقاتل  ...وأريد اآلن أن أتحدث إليك عن جورج فيدو مؤلف هذه الفكاهة الممتعة ،وأقص عليك

شيئاً من تاريخ حياته ،وعن عمله في المسرح .وبعد ذلك أنقل لك آراء كبار النقاد عنه ،وعن
مؤلفاته التي حازت من النجاح والفوز في كل فرنسا  ......ولكنني قبل أن أسوق كل هذا ،أريد أن

1
أتقدم بالشكر والثناء إلى مسيو (أدمون تويما) ( ) ،الذي ساعدنا في جمع هذه المعلومات ،ووضع

تحت تصرفنا مجالته وكتبه ،التي تبحث في المسرح ،وفي فنونه المختلفة ،ولم يضن علينا بشيء

طلبناه فله منا جزيل الشكر".

( – )1هذا األمر كرره الناقد مرة أخرى ،عندما حتدث عن مسرحية (كاترين دي مدسيس) يف جريدة البالغ يوم
 ،1925/11/26قائال " :قد جيد الناقد املخلص لقلمه وقرائه شيئا كثريا من الصعوبة يف الكتابة عن رواية اترخيية
كهذه ،اليت حنن بصددها فألنه مضطر إىل الرجوع إىل كتب التاريخ واملراجع للوثوق منها للدرس واالطالع ،ذلك
ليقدم لقرائه نبذة اترخيية عن موضوع الرواية التارخيي ،تلم أبطراف البحث الذي يكتب فيه إمجاليا .وبذلك يستطيع
أن يتفاهم مع قرائه يف نقده ،إذا تعارضت حوادث الرواية يف تفصيلها أو جمملها مع التاريخ الصادق الصحيح،
أو حت دث عن املناظر واملالبس من الوجهة التارخيية احملضة .فإليك ما مجعناه من املعلومات وما أمدان به األديب
(أدمون توميا) مبسرح رمسيس عن موضوع الرواية اليت نكتب عنها اليوم".
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وبالرغم من تكرار األسلوب النقدي بين هذه المسرحية وسابقتها – في ذكر المعلومات
التوثيقية  -إال أن الناقد نجح في إضافة الجديد ،عندما تطرق إلى الحديث المسهب في شرح معنى

الفودفيل وتاريخه؛ ألن جورج فيدو من أعالمه!! ومن المعلومات التي ذكرها الناقد عن الفودفيل،
ويطلق على كل مسرحية
والتي تُعد جديدة وغير معروفة في تلك الفترة :إن الفودفيل نشأ في فرنساُ ،

مضحكة بها شيء من الحركات والكلمات التي تتعدى الحشمة والوقار ،وبها الكثير من المفاجآت،
ومحورها األساسي قائم على سوء تفاهم صغير ،ثم يكبر تدريجياً  ..إلخ .ثم تطرق الناقد إلى تاريخ
مسرحيات هذا النوع في أوروبا ،وكيف انتقل إلى مصر ،مع ذكر أهم المسرحيات واألفالم التي
عرضت في مصر ،وتندرج تحت هذا النوع الفني المسمى بالفودفيل .وما جاء به الناقد في مقالته

هذه عن الفودفيل ،ال أظن له نظي اًر منشو اًر في الصحف العربية من قبل.

استمر الناقد في تطوير أسلوب خطابه النقدي ،حيث وجدناه في مقالته عن مسرحية

الشرف  -المنشورة في جريدة البالغ بتاريخ  – 1925/12/8يعتمد أسلوب التشويق في بداية

كالمه لجذب القارئ؛ حيث قال " :اآلن  ..أريد أنا محمد على حماد مثالً ،أن أؤلف قصة مسرحية،
كيف أبدأ؟ أتخيل حادثة وقعت لبعض األفراد في هذه الحياة .أحلل الحادثة ،وأبدأ بمقدماتها ألصل

إلى نتائجها ،ثم أدرس كل الظروف التي أحاطت باألفراد ،الذين وقعت لهم هذه الحادثة :نزعاتهم،
ونفسياتهم ،وآراءهم ،ومبادئهم ،ثم أقسمها إلى عدة فصول كما أشاء ،ثم أجلس ألكتب ما أريد أن

يفوه به أبطالي ،حتى يقصوا على الجمهور الحادثة ،التي تخيلتها .وأخلص من كل هذا إلى فكرة

اجتماعية ،أريد أن أتحدث عنها ،أو مبدأ أريد أن أدافع عنه ،أو عظة وعبرة أريد أن يتخذ منها

الناس درساً وخبرة .هذا ما أفعله أنا – أو ما سأفعله على األصح – وما يفعله كل كبار الكتاب
المسرحيين في العالم اال القليل".
بهذه المقدمة التشويقية ،أصبح القارئ أسي اًر لمعرفة المزيد عن الموضوع ،حتى يصل إلى

غرض الناقد من كالمه هذا!! وبالفعل ،وجدنا الناقد يفاجئ القارئ بأن الهير زودرمان مؤلف

مسرحية الشرف ،هو ممن ال يتبعون هذه القاعدة في التأليف المسرحي؛ حيث إنه يبشر بمبدأ
خاص به ،يتمثل في استخالص وحيه من مبدأ أو فكرة ،يقوم بإيصالها أبطاله؛ حيث إنه "يضع

كتبه الفلسفية في قالب مسرحي ،أو كما يفعل جرجي زيدان في وضعه لتاريخ العرب في قالب

روائي ليقربه إلى األذهان ،ولكي ال يدع للقارئ سبيالً إلى الملل والسآمة .وعلى هذا نستطيع أن
نقول :إن زودرمان يتخطى كل قواعد الفن المسرحي ،أو قل يسخرها ألغراضه".
وهكذا استمر الناقد محمد علي حماد في نقده لعروض فرقة رمسيس ،والتي تحدثنا عن

1
أهم نماذجها ( ) ،من خالل تطويره ألسلوب خطابه النقدي .والجدير بالذكر إن آخر تطور قام به،

( – )1هناك مقاالت أخرى ،كتبها الناقد حممد علي محاد عن عروض فرقة رمسيس يف فرتة البحث ،وهي مشاهبة
للمسرحيات املذكورة يف املنت من حيث أسلوب الناقد ،ومنها على سبيل املثال :مسرحية (البئر) – جريدة
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هو التوسع في ذكر المقدمات النظرية النقدية التاريخية ،التي كان يكتبها عن المؤلفين األجانب،

ممن تقوم فرقة رمسيس بترجمة مسرحياتهم وتعريبها .وبدأ هذا التطوير في نقده لمسرحية توسكا،

التي عرضتها فرقة رمسيس؛ حيث كتب عنها الناقد أضخم مقالة له ،نشرها في أربعة أجزاء في
يناير  – 1926وهو كم نقدي غير مسبوق لمقالة واحدة – وهذه األجزاء تشكل دراسة موسعة،

جمعت كل شيء عن فكتوريان ساردو مؤلف مسرحية توسكا!! فعلى سبيل المثال ،يستطيع قارئ
هذه األجزاء أن يتعرف على رأي النقاد في فيكتوريان ساردو ،ورأي ساردو نفسه في المسرح ،وكيف

1
بدأ التأليف المسرحي ،وما هي تفاصيل حياته المسرحية  ..إلخ ( ) .وهذا األمر كرره مرة أخرى

في مقالة ضخمة – نشرها في ثالثة أجزاء – حول مسرحية البؤساء .ومن يق أر هذه األجزاء،
2
يستطيع أن يقف على دراسة موسعة ومعمقة عن كل ما يتعلق بفيكتور هوجو ( ).

نقد عروض الفرق األخرى
علمنا مما سبق أن الناقد محمد علي حماد ،بدأ أسلوب خطابه النقدي يتشكل ويتطور

بسبب عروض فرقة رمسيس ،والتي وصلت مقاالته حولها إلى أربع وعشرين مقالة ،مقابل ثماني

عشرة مسرحية لبقية الفرق الكبرى األخرى ،وهي :جورج أبيض ،وفاطمة رشدي ،ومنيرة المهدية،
وأوالد عكاشة ،وعلي الكسار وأمين صدقي ،ونجيب الريحاني!! وحتى نتحقق من أثر عروض فرقة

رمسيس على تشكيل أسلوب الناقد وخطابه ،يجب علينا أن ننظر إلى مقاالته حول عروض الفرق
األخرى ،في محاولة لإلجابة على هذا السؤال :هل كان أسلوب الناقد محمد علي حماد في تناوله
لعروض فرقة رمسيس مشابهاً ألسلوب تناوله النقدي لعروض الفرق األخرى؟!

كتب الناقد ست مقاالت عن ستة عروض لفرقة أوالد عكاشة ،هي :ليلة كليوباترا ،وسهام،

3
وكوثر ،والمرأة الجديدة ،والحماة ،والمجاهدين ( ) .وفي أغلبها ،حافظ الناقد على أسلوبه  -الذي

اتبعه في نقده لعروض فرقة رمسيس  -فيما يتعلق بمقدمة مقاالته التشويقية .ومثال على ذلك

(البالغ)  ،1925/12/1 ،1925/11/24ومسرحية (كاترين دي مدسيس) – جريدة (البالغ)
 ،1925/11/26ومسرحية (الرئيسة) – جريدة (البالغ)  ،1925/12/16ومسرحية (تيار امللذات) – جريدة
(البالغ)  ،1925/12/24ومسرحية (اإلغراء) – جريدة (البالغ)  ،1926/1/31 ،1926/1/25ومسرحية
(الصحراء) – جريدة (البالغ)  ،1926/10/18ومسرحية (الفريسة) – جريدة (البالغ) .1928/1/16
( – )1راجع :جريدة (البالغ) .1926/1/6 ،1926/1/3
( – )2راجع :جريدة (البالغ) .1926/1/20 ،1926/1/19 ،1926/1/17
( – )3ينظر :جريدة (البالغ) ،1925/12/30 ،1925/12/9 ،1925/11/16 ،1925/11/15
.1926/12/27 ،1926/11/21
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1
مقدمة مقالته عن عرض مسرحية سهام ( ) لفرقة عكاشة ،وفيها قال " :إذا أردت أن أحدثك عن

سهام وعن األستاذ عباس عالم ،فأنا مضطر أن أحدثك عن (حانة مكسيم) وجورج فيدو ،فليست

سهام إال ترجمة بتصرف لحانة مكسيم ،ولم يأت فيها عباس عالم بشيء جديد ،وإن يكن قد شوه

الرواية األصلية ،فحذف منها مفاجآتها المضحكة ،ومواقفها المسلية ،وأخرجها لنا هيكالً عظمياً من

غير لحم ودم ،نكاد نمسك باألستاذ عباس عالم متلبساً بجريمته ،وندعو القضاء لمحاسبته على
2
ما اقترف في حق (فتاة مكسيم) وفي حق فيدو" ( ).
المعرب في تغيير األشخاص
وإذا كان الناقد في عروض فرقة رمسيس ،ناقش مدى حرية ُ
واألحداث ،وجدناه يناقش – بالمنطق نفسه – موضوع االقتباس والتمصير والتعريب أيضاً ،وذلك

4
3
في مسرحيتي سهام وكوثر ( ) .ولنضرب مثالً برأيه في تمصير عباس عالم لمسرحية كوثر ( )،

( – )1تدور أحداث مسرحية (سهام) ،حول الراقصة سهام ،اليت جتذب جبماهلا مجيع الزبئن إىل ملهى النوفوتيه ،فيقوم
هؤالء الزبئن إبرضائها بشىت الطرق ،إال أهنا ال ترضى أبحد منهم .ومن املالحظ أن كل زبون كان ميين نفسه
ثحبها ،ولكـنها ال حتب إال شخصا واحدا هو عزيز بك ،ويف الوقت نفسه جندها ال تصرح له هبذا احلب ،رغم
وجوده كل يوم يف امللهى .ويف ليلة حضر عزيز وأخرب اجلميع أنه سيتزوج من فتاة يف أسيو ،،فجن جنون سهام،
وحاولت أن تثري غريته .ويشاء الـقدر أن حيضر يف هذا امللهى وألول مرة ،الدكـتور مساحة مع صديقه مسري .وكان
الدكـتور مساحة مستقيما ال يقرب اخلمر وال يلهو ،ولكـنه جاء بضغط من صديقه .هنا وجدت سهام ضالتها،
فغازلت الدكـتور ،واستطاعت أن تسقيه اخلمر وتشرب معه ،رغم أهنا مل جتالس زبوان واحدا من قبل .فثارت غرية
عزيز ،وقام بضرب الدكـتور مساحة ،وحدثت مشادة عنيفة ،فر على أثرها مسري ،وترك صديقه الدكـتور .ويف الصباح
استيقظ مساحة فوجد نفسه انئما أسفل الكـنبة ،وأن صوات يصدر من غرفة النوم .وعندما تفقد الصوت وجده
لسهام ،وقد ارتدت جبامته ،فيفزع منها وحتكي له ما حدث بألمس وأنه كان مصاب وخممورا فنقلته إىل منزله.
وعندما تبحث عن فستاهنا مل جتده ،فتعلم أن سكينة هامن زوجة مساحة أخذته ،ظنا منها إنه هدية من زوجها.
فقامت سهام برتداء أحد فساتني الزوجة ،وعندما بدأت هتم بخلروج حضر عم الدكـتور من الصعيد ،ليدعو
مساحة وزوجته حلضور حفل زواج ابنته .وعندما يرى سهام يظن أهنا سكينة زوجة ابن أخيه ،حيث إنه مل يرها من
قبل .وتتعقد األمور ،ويضطر مساحة أن أيخذ سهام إىل أسيو ،حلضور حفلة الزواج على إهنا زوجته .ويف احلفلة
يت ضح أن العريس هو عزيز بك حبيب سهام ،وبملصادفة حتضر احلفل سكينة زوجة الدكـتور احلقيقية ،فتتعقد
األمور أكـثر فأكثر .وبعد مواقف كوميدية كـثرية ،يتضح األمر للجميع ،وتستطيع سهام أن تتزوج من حبيبها عزيز.
( – )2جريدة (البالغ)  .1925/12/9وللمزيد عن املقدمات التشويقية األخرى ،ينظر مقدمات مسرحيات :كوثر،
واملرأة اجلديدة ،واحلماة :جريدة (البالغ) .1926/12/27 ،1926/11/21 ،1925/12/30
( – )3ينظر :جريدة (البالغ) .1925/12/30 ،1925/12/9
( – )4مسرحية (كوثر) ،تدور أحداثها يف قصر الباشا الثري ،صاحب مزارع النب يف الربازيل .وله زوجة هي أمسا هامن،
هتتم بجملوهرات واملالبس الـفاخرة وتنفق دون حساب .وله ابن من زوجة أخرى هو فكري ،وهو شاب عاطفي
رقيق املشاعر .ويف يوم حيضر إىل الـقصر جنيب وزوجته كوثر ،وجنيب هذا هو وكيل أعمال الباشا يف الربازيل.
وميكـث اجلميع يف الـقصر عدة أام ،فيقع فكري يف حب كوثر ،اليت كانت متنيه وترغبه دون أن تسلمه نفسها.
فما كان منه إال أن يكـتب هلا خطاب كل ليلة ويتسلل إىل غرفتها ،ويرتكه فتأيت هي وتقرأه وحتتفظ به .وبعد أام
الحظت أمسا هامن نقصا ملحوظا يف أمواهلا ،فأخربت زوجها بذلك ،فقام الزوج إببالغ الشرطة سرا ،فجاء له خمرب
سري متنكرا يف شخصية الشيـخ رضوان ،ومكـث معهم يف الـقصر بصفته أحد أصدقاء الباشا .وقام املخرب بعمله
حيث وضع نقودا معلومة بعالمات معينة ،وبعد فرتة استطاع أن حيدد اجلاين ،ومجع كل من يف الـقصر لتحديده،
وأمام اجلميع اهتم املخرب ابن الباشا فكري ،وأخرج من جيبه األوراق املالية املعلومة .واعرتف فكري جبرميته ،وسط
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حيث وجدناه يقول " :أكره التمصير إلى أبعد غايات الكره ،وال أوافق عليه أبداً .وواحدة من اثنين
أما أن يكون كتابنا المسرحيون معربين ،أو مؤلفين ،وال وسط بين الطرفين ،فهنا شر األمور
الوسط!! والتمصير في أسمى درجاته وفي كمال نجاحه ليس إال إق ار اًر بالعجز ،واعترافاً بنقص في
المقدرة ،وال يمكن أن يخلو من مسخ وتشويه ،ثم ال تستطيع من رواية ممصرة أن تعلم مبدأ

لممصرها في المسرح أو في الحياة ،أو أن تلمس قدرته ككاتب له أري وله عقيدة ،وفي النهاية ال

تستطيع أن تلمح شخصيته من خالل الرواية؛ ألن عمله فيها محدود محصور مهما ّبدل فيها
1
وغير .فهل هذا يرضي كتابنا المسرحيين ،وهل هذا يرضي على األخص عباس عالم أفندي؟!"( ).
ّ
2
وإذا انتقلنا إلى مقاالت الناقد لفرقة أخرى ،سنجده كتب ثالث مقاالت ( ) حول عرضين

لفرقة جورج أبيض ،هما :الشيطان الجميل ،واإلسكندر ،وفيهما حافظ الناقد على خاصية البداية

التشويقية؛ ومثال على ذلك ،مقدمة مقالته عن عرض مسرحية الشيطان الجميل ،وفيها قال:

"الشيطان الجميل؟! ومتى كان الشيطان جميالً؟! لعمري إن الشيطان ليمأل علينا الدنيا لذه وفرحاً،
ويفيض على حياتنا سعادة ولهواً .ليس لنا عن الشيطان غنى .وكلنا للشيطان عباد مخلصون.
ً
نترقب ابتسامته ،ونتلهف شوقاً إلى طلعته .وال بدع إذا عرفت أننا نعنى بالشيطان (الم أرة)" .كما
تحدث الناقد عن مصطلح العقدة – في المقالة نفسها – مثلما تحدث عن مصطلح الفودفيل في

أحد عروض فرقة رمسيس السابقة .ومن الواضح أن البداية التشويقية ،أصبحت من خصائص
أسلوب الناقد ،حيث طبقها في أغلب مقاالته النقدية المكتوبة عن أغلب عروض الفرق األخرى،
3
ومنها :الريحاني ،وأمين صدقي ،ومنيرة المهدية ،وفاطمة رشدي ( ).

وأهم مالحظة وجدتها في أسلوب الناقد ،هو ندرة كتاباته حول العروض الهزلية؛ حيث

وجدت له مقالتين فقط – وفقاً للمعايير المحددة في البحث – األولى حول مسرحية قنصل الوز
عد
لفرقة نجيب الريحاني ،واألخرى حول مسرحية بنت الشبندر لفرقة أمين صدقي .وهذا األمرُ ،ي ّ
دهشة اجلميع خصوصا كوثر .ويف الليل يكـتشف جنيب أوراقا مالية معلومة أيضا يف دوالب زوجته ،وعندما ضيق
عليها اخلناق يف أسئلته اعرتفت له إهنا السارقة .وهنا جن جنونه ،وأخذ يتساءل ملاذا اعرتف فكري على نفسه،
إذن زوجته خائنة ،وما اعرتاف فكرى إال لينقذ عشيقته .وحاولت كوثر تربير موقفها ،وفسرت وجود األموال مع
فكري ،أبن زوجة أبيه حترمه من املال ،فأعطته كوثر بعضا مما سرقت ،ولسوء احلظ كانت من األموال املعلومة.
وفسرت السرقة أبهنا خافت عليه من أمسا هامن ،ألنه دائما يتحدث عن مجاهلا وثرائها ،فأرادت أن تكون ثرية
مثلها .ويرضى الزوج هبذا التربير الواهي ،حيث قامت الزوجة إبغرائه يف هذه الليلة .ويف الصباح حيكم الباشا على
ابنه بلنفي إىل مزارعه يف الربازيل ،وحتاول كوثر منع ذلك ،ولكـنها ال تستطيع فينفرد هبا زوجها ويتهمها بخليانة،
وعدم احتماهلا بعد عشيقها عنها ،فتصرخ يف وجه ،فيحضر مجيع من يف الـقصر وتعرتف كوثر أمامهم أبهنا السارقة،
ويتهمها زوجها بخليانة ،فلم تطق هذا الضغط من حوهلا فقامت إبطالق الرصاص على نفسها.
( – )1جريدة (البالغ) .1925/12/30
( – )2ينظر :جريدة (البالغ) 1925/11/19 ،1925/5/18 ،1925/5/13
( – )3ينظر :جريدة (البالغ) ،1926/4/18 ،1926/2/11 ،1926/2/9 ،1925/12/27 ،1925/12/26
.1927/4/18 ،1927/1/30 ،1926/4/26
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نتيجة ملموسة ألثر عروض فرقة رمسيس على الناقد؛ حيث إن عروض فرقة رمسيس غير هزلية،

مما جعل الناقد ال يفلح في نقد العروض الهزلية ،بل نظر إليها؛ بوصفها عروضاً خالية من الفكر

الجاد ،وال تشجع الناقد عل نقدها أو تحليل عروضها .وقد اعترف الناقد بذلك صراحة – عندما
تعرض للكتابة عن مسرحية بنت الشبندر لفرقة أمين صدقي – قائالً:

" لست أدرى ماذا كنت أصنع أنا الناقد المسكين ،لو لم أجد غير مسرح رمسيس بدراماته

ومفجعاته األسبوعية؛ ولو لم ينم على آلهة الفن في مصر بمسارح أخرى ،أجد فيها ما يذهب عنى

التعب ،ويرفه عن نفسي الهم .حقاً أن من النعم التي يجب علينا نحن النقاد أال نجحدها؛ نعمة
المسارح الهزلية التي نقصدها من حين آلخر ،للتفكه والتسلية ،ال لتعب أنفسنا تفكي اًر في المؤلف
وتاريخه وأعماله ،ثم المعرب ولغته وأسلوبه ،ثم الممثل والشخصية التي قام بها وتحليلها ،ثم الرواية

وآراء النقاد فيها وفي مؤلفها ،وغير ذلك مما يجعل مهمتنا في الكتابة عن الروايات الجدية شاقة

1
متعبة .أما في دور التمثيل الهزلي فال شيء من ذلك" ( ).

حممد توفيق يونس
هذا هو الناقد الثالث ،الذي كتب تسع مقاالت عن تسع مسرحيات لفرقة رمسيس في جريدة
السياسة – وفقاً لمعايير البحث وفترته المحددة  -هي :البؤساء ،والجبار ،والشرق والغرب،

والوحوش ،وملك الحديد ،وفي سبيل التاج ،والفريسة ،وغرام الوحش ،وعطيل .وأهم سمة غالبة

على أسلوبه النقدي ،ضخامة أول عنصر يتحدث عنه في مقاالته! وهذه الضخامة من الممكن أن

تشغل نصف المقالة ،إن لم تشغل أغلبها؛ ويحق لنا وصف هذا العنصر بالمقدمة!! فعلى سبيل

المثال ،كتب الناقد مقالة عن مسرحية البؤساء ،وصل عدد كلماتها إلى ( )772كلمة ،بدأها
2

بمقدمة ،تحدث فيها عن مؤلفها فيكتور هوجو في ( )450كلمة ( )!! واألمر نفسه فعله في مقالته
عن مسرحية الجبار المنشورة في ( )1062كلمة ،حيث كتب مقدمة عن مؤلفها هنري برنشتين في
3

( )743كلمة ( )!! وهذا األسلوب ،اتبعه الناقد أيضاً إذا بدأ مقالته بملخص لموضوع المسرحية،
فنجد هذا الملخص يتضخم بصورة مبالغ فيها! فمثالً في مقالته عن مسرحية الشرق والغرب
المنشورة في ( )1091كمة ،نجد ملخصها – الذي بدأ به الناقد مقالته – وصل إلى ()950

4
كلمة( )!! واألمر نفسه نجده في مسرحية الوحوش المنشورة في ( )863كلمة ،وملخصها في

( )556كلمة ،ومسرحية ملك الحديد في ( )1450كلمة ،وملخصها في ( )1200كلمة ،ومسرحية
5
في سبيل التاج في ( )1057كلمة ،وملخصها في ( )784كلمة ( )!!

( – )1جريدة (البالغ) 1926/2/9
( – )2ينظر :جريدة (السياسة) 1926/1/23
( – )3ينظر :جريدة (السياسة) 1926/11/1
( – )4ينظر :جريدة (السياسة) 1926/12/6
( – )5ينظر :جريدة (السياسة) 1927/12/3 ،1927/11/26 ،1926/12/6
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أسلوب ضخامة المقدمات وملخصات العروض ،الذي اتبعه الناقد محمد توفيق يونس في
مقاالته عن عروض فرقة رمسيس ،تأثر به وطبقه على مقاالته ،التي كتبها عن عروض الفرق

األخرى!! ومنها على سبيل المثال :مقالته عن عرض مسرحية المتسول لفرقة جورج أبيض ،فقد
1
نشرها في ( )1053كلمة ،وجاء ملخصها في ( )750كلمة ( )!! ومقالته عن مسرحية المرأة

2
الجديدة ( ) لفرقة عكاشة ،نشرها في ( )1050كلمة ،وجاءت مقدمتها وملخصها في ()750
5
4
3
كلمة( )!! واألمر نفسه جاء في مسرحية ناهد شاه ( ) لفرقة عكاشة ( ) ،وفي مسرحية العواصف
6
لفرقة فاطمة رشدي( )!!

( – )1ينظر :جريدة (السياسة) 1925/11/27
( – )2تدور أحداث مسرحية (املرأة اجلديدة) ،حول رجل غين كبري يف السن هو حممود بك ملعي ،الذي يعيش يف حرية
اتمة ولذة حمرمة ،وال حيب الـقيود لدرجة أنه ترك ابنته ليلى تعيش عند عمتها ،حىت يتنصل من مسؤليته جتاهها،
وحىت يستطيع أن يعيش ثحرية مع ملذاته احملرمة .وبعد أن متوت العمة ،تضطر ليلى للعيش مع أبيها ،ولكـنه يضجر
من وجودها ،ألهنا تقيد حياته .فيفكر يف اخلالص منها بتزوجيها ،ويطلب من وكيله البحث عن عريس هلا .وينجح
الوكيل يف إجياد جنيب الشاب املستهرت ليكون هو زوجها املرتقب .ويف أول لـقاء بني جنيب وليلى ،نكـتشف أهنما
من دعاة السفور ،وكل منهما يرفض الزواج واالرتبا ،بآلخر ،طاملا يستطيع كل منهما أن يصادق اآلخر وينفرد
به دون زواج ،بدعوة السفور والتحرر .وهنا حتضر نعمت صديقة ليلى ،ويدور بينهما حوار ،نفهم منه أن نعمت
هي خليلة جنيب ،رغم أهنا متزوجة من سامي ،الذي تركـته عندما اكـتشفت عالقته بليلى ،وهي اآلن تعيش مع
إبراهيم .وتتطور األحداث ليصبح جنيب من أصدقاء األسرة ،ويذهب معهم إىل عزبة حممود بك ،وتلحق به
نعمت ،ويلحق هبا زوجها سامي ،الذي يعنفها على سلوكها مع جنيب ،فتخربه إهنا فعلت ذلك بسبب عالقته
مع ليلى ،ويسمع هذا احلوار جنيب ،فيقرر عدم الزواج من ليلى ،ألهنا فتاة تفر ،يف شرفها ،فيخرج غاضبا حانقا
العنا السفور والسفوريني ،وتنتهي املسرحية.
( – )3ينظر :جريدة (السياسة) 1926/11/22
( – )4تدور أحداث مسرحية (انهد شاه) ،حول اجتماع جملس الكهنة واألمراء يف بالد الدند ،الختيار السلطان اجلديد.
وكان املتوقع أن يكون ويل العهد هو السلطان املنتخب ،ولكـن اجمللس عدل عن هذا الرأي لغباء ويل العهد وسوء
تصرفه .وهنا يظهر الكاهن األعظم ،ليقرأ على اجلميع وصية احلكيم هنكا بن اتووس ،وفيها يبشر األهايل بفتح
الباب اجلنويب للعاصمة دندابرا ،وأول من يدخل منه يكون هو السلطان ،ويتزوج األمرية انهد شاه ،وهذا حسب
الوصية املكـتوبة .وبلـفعل يتم فتح الباب .ويف هذه اللحظة يصل إىل الباب ثالثة أشخاص مساكني من مصر،
األول حسن والثاين حسون والثالث الشيـخ حواش .واألول حضر للتجارة ،والثاين حضر ثحثا عن انهد شاه
حبيبته ،والثالث أخذه معه حسون ليتربك به ىي رحلته .ويشاء الـقدر أن يدخل حسن أوال ،فيهلل األهايل وينصبونه
سلطاان عليهم ،وحيددون هلذا التنصيب يوما حمددا ،ليكون أيضا يوم زفافه من انهد شاه .ويف صباح يوم التنصيب،
تتعرف انهد شاه على حبيبها حسون ،وتتفق معه على خدعة ،إلبعاد حسن عن التنصيب وعن زواجه منها.
وبلـفعل تقابل انهد شاه حسن ،وختربه أن التنصيب هذا سيكون سببا ألن أيكله األهايل حيا ،وهذا حسب
عوائد هذه البالد ،واحلل أنه يتنحى عن هذا املنصب .وبلـفعل يصرح حسن أبنه تنازل عن السلطنة ،وبلتايل
يؤول التنصيب إىل من دخل املدينة من بعده ،وهو حسون .وهكذا يتم تنصيب حسون سلطاان على البالد ويتزوج
من انهد شاه ،وسط هتليل األهايل ،ووسط حسرة املغفلني.
( – )5ينظر :جريدة (السياسة) 1926/11/23
( – )6ينظر :جريدة (السياسة) 1928/12/1
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مجال الدين حافظ عوض
هو الناقد الرابع واألخير ،الذي انطبقت على مقاالته – معايير عينة البحث – حيث كتب

ثالث مقاالت فقط عن عرضين (فقط) من عروض فرقة رمسيس!! وبذلك ُيعد الناقد األقل كتابة
للمقاالت النقدية عن عروض فرقة رمسيس ،واألقل أيضاً بالنسبة لعروض بقية الفرق األخرى!!
والسبب في ذلك ،راجع إلى أنه كان الناقد الثاني بعد الناقد األول محمد عبد المجيد حلمي ،في

كتابة المقاالت النقدية حول العروض المسرحية في جريدة كوكب الشرق نفسها؛ بوصفه ابن

صاحب الجريدة حافظ عوض.

أول مسرحية – تناولها الناقد جمال – كانت أرسين لوبين ،وكتب نقده لها في جزأين

أقر الناقد في بداية مقالته
بجريدة كوكب الشرق  -بتاريخ الثاني والخامس من فبراير  - 1925و ّ
أن عروض فرقة رمسيس ،أثبتت – وبصورة عملية  -نظرية كان يؤمن بها ،ولكنه لم يجد النموذج

التطبيقي العملي لها منذ زمن طويل ،حتى وجد هذا النموذج في عروض فرقة رمسيس ،وفي ذلك

يقول ..." :وأخي اًر سنحت لي الفرصة التي كنت أترقبها ،ولست أريد بما ستقرأه أن أدافع عن يوسف
بك وهبي ،ولكنها نظرية أردت تحبيذها من قبل  -وشاءت األقدار أن أتفق ويوسف وهبي فيها -
فقد تسألني أنت وغيرك ماذا نستفيد نحن من أمثال القصص والروايات التي يخرجها لنا مسرح

رمسيس كراسبوتين وأرسين لوبين والقناع األزرق .بل وماذا يريد بنا يوسف وهبي؟".

وبصورة نقدية منطقية ،بدأ الناقد يوضح فكرته أو نظريته ،بأن الجمهور المصري يحتاج

إلى العناية به من أجل تشجيعه على مشاهدة العروض المسرحية ،وهذه العناية ال بد أن تأتي

بالتدريج وبالتمرين ،مثل الطفل الذي نبدأ تعليمه بوسائل تعليمية تشويقية ،وهكذا حتى يكبر فنبدأ
تلقينه العلم المناسب ،وبذلك نحقق هدفنا ،وهذا ما فعله يوسف وهبي بالجمهور المصري من خالل

عروضه المسرحية .وفي ذلك يقول الناقد:

" ...لقد استطاع مدير مسرح رمسيس أن يتفهم هذه النظرية جيداً ،بعد االختبار الطويل،

والدرس المتواصل ،وإقبال الجمهور على رواياته المختلفة .فجمهورنا ال يميل كثي اًر إلى اشتغال
ذهنه وذاكرته؛ ولكنه يميل كثي اًر إلى المشوق من الحوادث ،والغريب من المفاجآت ،وما يثير في
نفسه قوى العواطف وأشدها عنفاً .فهو يعتقد أن التمثيل فن ،يجب أن يؤثر في النفس فقط ال في

العقل .إن هذه الفكرة ،التي أحدثك عنها واضحة جداً ،إذ ال يجب أن يتبادر إلى ذهنك أننا ممن
يميلون إلى تناول عقول الجمهور والعبث به ،ال ولكني من الذين يجاهرون بفكرة أن يكون النمو
مطرداً ،خطوة خطوة حتى نصل إلى الغاية ،التي ننشدها جميعاً ونسعى إليها ،أال وهي جعل
(الدراما) الزمة لجمهورنا ،وإذ كانت هذه غايتنا ومبتغانا فال سبيل للوصول إليها ،إال من هذا

الطريق".
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أما أسلوب الناقد في تناوله لعرض أرسين لوبين ،فتمثل في ذكر ملخص كبير للموضوع،
مع تطرقه إلى األنوار – أي اإلضاءة  -وارتباكها في الفصل األول ،قائالً " :أوجه نظر مدير
المسرح إلى األنوار فهي ال تزال مرتبكة وخصوصاً في الفصل األول عندما يلمع البرق .ومن

الغريب أن البرق كان منتظماً حيث كان يلمع مرات معدودة في كل دقيقة" .كذلك اعترض على
بعض المواقف التمثيلية غير المنطقية .ثم تناول التمثيل ،وأبدى مالحظة على أداء يوسف وهبي،

قائالً فيها " :قام يوسف بك وهبي بدور أرسين لوبين  ....وقد حاز إعجاب الجميع ،خصوصاً وأنه

الجمل التي يقولها ،وهذا يرجع طبعاً إلى التمرين الطويل أثناء ممارسته
يطبق مالمح وجهه على ُ
التمثيل الصامت (السينما توغرافي)" .كما تعرض الناقد لتمثيل كل من :عزيزة أمير ،وزينب صدقي،
وعزيز عيد ،وأبدى وجهة نظره في دور كل منهم بصورة نقدية انطباعية ،وفقاً ألسلوب بقية النقاد

السابقين ،مما يشير إلى أن عروض فرقة رمسيس كانت مؤثرة في أسلوب النقاد بصورة ملحوظة.

هذا األسلوب النقدي لعروض فرقة رمسيس ،سار عليه الناقد في تناوله لعروض مسرحيات
1
بقية الفرق األخرى ،مثل :مسرحية خاتم سليمان ( ) لفرقة عكاشة ،ومسرحية المائدة الخضراء
لفرقة فاطمة رشدي ،ومسرحيتا الطمبورة وناظر المحطة لفرقة علي الكسار وأمين صدقي ،ومسرحية

2
علشان بوسة لفرقة نجيب الريحاني ( ).

( – )1تدور أحداث مسرحية (خامت سليمان) ،يف إحدى املدن العربية الـقدمية ،حول الـفارس الشجاع سليمان ،الذي
يتمتع خبفة روح عالية ،جعلته يعيش يف هلو ودعابة دائمة مع النساء والـفتيات .ويف إحدى املرات يقع يف حب
اجلارية بدور ،وأثناء تقبيله هلا يضبطه األمري ،فيأمر بزواجهما ،ويوافق سليمان على مضض ،ألن الزواج سيحرمه
من حياته الالهية .ويف هذا الوقت يرسل األمري ويل عهده إىل ميدان الـقتال ،بشر ،أن يرافقه سليمان ومؤدب
ويل العهد أيضا .وهنا حتدث مواقف كوميدية كـثرية ،حيث إن هذا املؤدب كان متزوجا سرا ببهانة ،وهي امرأة
لعوب تعشق اإليقاع بلرجال ومغازلتهم .وعندما يقوم سليمان مبغازلتها أمام زوجها املؤدب ،جند هذا املؤدب
يكظم غيظه ،وال يقدر أن يبوح أبنه زوجها .وعلى اجلانب اآلخر جند بدور تصر على الذهاب مع سليمان إىل
املعركة كي تتزوجه ،ولكـنه يهرب منها قائال ،إذا استطعىت أن حتصلي على اخلامت املوجود يف أصبعي ،سأتزوجك.
وأمام هذا التحدي ،جند بدور تتنكر يف زي فارس وترافق سليمان بوصفها األخ األكرب لبدور .وأمام الشبه الكبري
بني بدور وهذا الـفارس ،جند سليمان حيتار يف األمر .ولكـن بدور أو الـفارس يستطيع أن يكسب صداقة سليمان،
ويومهه أبنه على استعداد ألن ميهد الطريق بينه وبني هبانة ،فيوافق سليمان .وهنا تتفق بدور مع هبانة على لـقاء
خارج منزهلا ،ألن هبانة معجبة هبذا الـفارس أي بدور ،وتتفق يف الوقت نفسه مع سليمان أبن هبانة تنتظره يف
منزهلا .ويف املوعد احملدد ،وعندما تتأكد بدور من خروج هبانة من منزهلا ،تدخل هي وتتنكر يف زي هبانة ،فيحضر
سليمان ،ويقضي وقتا طويال يف ممارسة الغرام معها على أهنا هبانة ،اليت طلبت منه خامته الثمني ،دليال على حبه
هلا .وهكذا استطاعت بدور أن حتصل على خامت سليمان .وبعد مواقف مضحكة كـثرية ،قامت على سوء الـفهم،
تظهر احلقيقة ويعلم سليمان أنه قضى وقت غرامه مع بدور ،وأن ابنها الذي ولد ،هو ابنه .وتنتهي املسرحية بزواج
سليمان من بدور.
( – )2ينظر :جريدة (كوكب الشرق) ،1925/10/12 ،1925/2/25 ،1925/2/3 ،1924/11/25
.1928/12/13 ،1928/12/12 ،1927/12/26 ،1926/3/9
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النتائج
ناء على معايير عينة البحث ،والتي أسفرت عن ظهور عدد ( )117مقالة
ب ً
نقدية مسرحية ،كتبها ُنقاد أربعة في الفترة المحددة للبحث (،)1928 – 1924
نستنتج اآلتي:
 - 1إن البحث أثبت أن عروض فرقة رمسيس ليوسف وهبي ،كانت السبب المباشر
واألهم في ظهور النقد المسرحي بصورة منهجية في مصر؛ وذلك من خالل
خطاب نقدي مميز لمجموعة من النقاد ظهروا ،وتألقوا؛ بسبب كتاباتهم عن
عروض فرقة رمسيس.
 – 2إن البحث أثبت أن المقاالت النقدية ،التي كتبها النقاد األربعة – وفقاً للمعايير
الموضوعة  -عن عروض فرقة رمسيس ،كانت أكثر عدداً من المقاالت التي
كتبها النقاد األربعة أنفسهم عن جميع عروض الفرق المسرحية الكبرى ،التي
كانت تعرض مسرحياتها مع فرقة رمسيس في الفترة المحددة للبحث.
 – 3إن البحث أثبت أن النقد المسرحي – في الفترة المحددة  -لم يكن مجرد

إعالنات ومدح للممثلين ،بل كان نقداً مقبوالً ومنطقياً لكافة عناصر العرض
المسرحي – المتعارف عليها في هذا الوقت  -وهو النقد الذي ش ّكل الخطاب

النقدي عند الُنقاد األربعة – عينة البحث – الذين تحدثوا عن :التنسيق
المسرحي أي اإلخراج ،والمناظر أي الديكور ،واألنوار أي اإلضاءة ،والمكياج،
والمالبس ،واإلكسسوار ،والتمثيل ،والممثلين  ...إلخ
 – 4إن البحث أثبت أن النقاد ،كانوا مثقفين وملمين بالمصطلحات واألنواع
المسرحية ،وتناولوا أساليب الكتابة المسرحية ،وبعض المصطلحات بالمناقشة
والتحليل  ..إلخ ،مثل :التأليف ،والتعريب ،والترجمة ،والتمصير ،واالقتباس،
والفودفيل ،والعقدة  ..إلخ
بك ّتاب المسرح األجانب،
 – 5أثبت البحث أن الُنقاد ،كانوا يهتمون بتعريف الجمهور ُ
ونشر كل شيء عنهم ،ونقل أقوال الُنقاد األجانب عنهم  ..إلخ.
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التوصيات
بداية  ..يجب أن أعترف بأن نتائج البحث المذكورة؛ لم أكن أتوقعها؛ فكل
أملي  -عندما شرعت في كتابة البحث – كان إثبات أن النقد المسرحي في فترة

البحث لم يكن إعالنات ومدح للممثلين فقط ،كما كان ُيشاع!! وإذا كانت نتائج
بناء على معايير صارمة وحاكمة؛ فإن البحث يحتاج إلى
البحث ،جاءت مقبولة؛ ً
جهود أخرى من قبل الباحثين؛ وذلك في حالة تغيير المعايير ،أو اعتماد فترة أخرى

للبحث غير الفترة المحددة!! لذلك أوصي باآلتي:
 – 1قيام باحث بتتبع مقاالت النقاد األربعة عن عروض فرقة رمسيس ،التي أقيمت
في األقاليم ،أو في المناسبات ،أو التي تقل عن  750كلمة؛ ربما يخرج لنا
بنتائج مختلفة.
 - 2قيام باحث بتتبع مقاالت النقاد اآلخرين  -عن عروض فرقة رمسيس  -ممن
كانوا يوقعون بأسماء مستعارة؛ ربما يخرج بنتائج مؤيدة أو مخالفة لنتائج
بحثي.
 – 3قيام باحث بتتبع مقاالت النقاد األربعة حول الفرق الهزلية والكوميدية والغنائية
واالستعراضية ،حيث إنهم كتبوا – جميع ًا – العدد األقل من المقاالت حول
عروض هذه الفرق ،بعكس الكثرة الملحوظة لمقاالتهم حول عروض فرقة

بناء على الجدول المنشور في
رمسيس وعروض الفرق الجدية األخرى – ً
البحث  -فهل هذا يعني أن هؤالء النقاد لم يتخصصوا في نقد العروض

الكوميدية والغنائية واالستعراضية؛ بسبب تأثير عروض فرقة رمسيس عليهم

وعلى أسلوبهم النقدي؟! وهل هذا يعني أن هناك ُنقاداً متخصصين في نقد

العروض الجدية ،وآخرين متخصصين في نقد العروض الكوميدية والهزلية
والغنائية واالستعراضية؟!
 – 4قيام باحث باستكمال هذا البحث في فترة أخرى ،ولتكن من عام  1928حتى
عام  ،1935وهو عام ظهور الفرقة القومية ،فهل سيخرج بنتائج مؤيدة أو
مخالفة لنتائج بحثي؟!
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