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 النقد املسرحي خطابفرقة رمسيس يف عروض أثر 

1924 – 1928 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندما نتحدث عن المسرح المصري، يبرز في أذهاننا مسرح الستينيات؛ بوصفه المسرح 
إلخ. وهذا االعتقاد الراسخ؛ جعل أغلب  الذي جمع أفضل المؤلفين والممثلين والنقاد والعروض ..

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

؛ وذلك لكسر (1952 – 1905فترة من )المسرح المصري في الب في موضوع، يتعلق 2019لعام 
ن ، في محاولة لنفض غبار النسيان والتجاهل عن خمسيالذي يسبق فترة الستينيات الحاجز الزمني

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

 دمتهي

ية أو بأنه نقد خال من أية تعابير نقد –قبل الستينيات  –ُيتهم النقد المسرحي في مصر 
جرد ، حيث إنه ممن األساس وال ُيعّد نقدًا مسرحياً ، أو خطاب نقدي له مميزاته ومالمحه، فكرية

 قهصح إطالإن  ن هذا القول،!! وبكل أسف إصاحبهالنجم الفرقة أو إعالنات وكلمات استحسان 
مصري تعميمه على المسرح الإطالقه أو يصح ال ف في مصر في القرن التاسع عشر،على المسرح 

إثبات في هذا البحث؛ ألن هدفي  وهذا ما سأسعى إلى مناقشته !!1952إلى  1905من عام 
ميزًا ؛ بوصفه أسلوبًا منقد المسرحي في مصرلخطاب ال الصورة الحقيقيةمن أجل إظهار عكس ال

لى أهم التعرف عأهم نقاده، و تحديد و  أة النقد المسرحي،حيث نش النقدية المسرحية؛ منللعملية 
خصائص الخطاب النقدي عند هؤالء النقاد، وما هي العروض المسرحية؛ التي أسهمت في نشأة 

ي هذه الفترة، ح ف، والتي شكلت الخطاب النقدي عند نقاد المسر المقبولةصورته المسرحي في النقد 
 منها .. إلخ ترة محددةفأو في 
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 1923إىل  1905النقد املسرحي من 

 من اإلعالن إىل التشويق – 1

؛ (1) ، عندما كّون الشيخ سالمة حجازي فرقته المسرحية1905بدأ المسرح المصري عام 
ي مصري. وهذه البداية، واكبها النقد المسرحي ففنان مسرحي بوصفها أول فرقة مسرحية، يرأسها 

ع كما كان في القرن التاس –حية من اإلعالن الصريح عن المسر النقد تطوير أدواته؛ حيث تحول 
إبداء الرأي في ها، مع رؤية المسرحية؛ وذلك بذكر ملخص إلى تشويق القارئ من أجل -عشر 

 قائلة: – 17/6/1905يوم  – طنالو ومثال على ذلك، ما ذكرته جريدة  بعض ممثليها.

ثم اقترن  ،فدعى رودلنبياًل يُ  ىً قبل اقترانها به فت (بدوا)أحبت كاترين امرأة أنجلو حاكم " 
حدى إسمعها سوى الوعيد والتهديد. ثم جاء بفلم يكن يُ  ،بها الحاكم بال حب ألغراض سياسية له

 يارها فها ز يقوأن عش ،وبعد حين علم أن امرأته عاشقة .قصره يالممثالت محظية له ووضعها ف
وأن  ،عالمة بهذا الغرام (تسبا)الممثلة  يهو  ،فقضى عليها بالموت. ولما كانت محظيته ،منزله

 سعت سعيها األوفى حتى أنقذت ،جاء بدوا مستترًا بأنه أخوها يالذ ،عاشق امرأته هو معشوقها
 يسبب فلظنه أنها ال ؛وحملت معشوقها على قتلها انتقامًا منها .حبًا بمن تهواه  ،امرأة الحاكم سراً 

بيبته لما علم أن ح ،حين ال ينفع الندم يف ثم ندم القاتل ،تخلص من عناء الغرامتوذلك ل ،موتها
جوق  مثلها أمس يالت ،هذه خالصة موضوع الرواية .. تقبر بفضل من أوردها كأس الحمامحية لم 

ثير من ك يتمثل كل يوم ف يفه ،ن مثلت على المراسح يوماً إرواية و  يوه ي،الشيخ سالمة حجاز 
 ،حتى بكى األكثرون من الحاضرين ،لذلك كان تأثير الشعب من سماعها عظيماً  ،القصور الشامخة

 يأبدعت ف ،السيدة مريم سماط يوه ،ألن ممثلة دورها ؛خصوصًا عندما جادت تسبا بحياتها
اتر لما ظهر وصفق لها التصفيق المتو  ،قبها الشعب بزهرة دار التمثيلحتى ل ،التمثيل إبداعًا نادراً 

يدة ميليا وكذلك الس .اتصلت شرارة كهربائه إلى نفوس المتفرجين عموماً  يالذ ،عليها من التأثر
 ،خصوصاً عندما أخذت تعنف زوجها على طلبه إعدامها ؛تمثيل دورها أيضاً  يفإنها أجادت ف ،ديان

ال بدع إذا  ويفضلها على خليلته ،بخليلته إلى منزله ييأت يوأن الرجل الذ ،لكذ يبأن ال حق له ف

                                                           

االنفصال عن فرقة إسكـندر فرح، وتكوين  1905فرباير  يف يالشيـخ سالمة حجاز " قرر  يب:كتأحد  قلت يف  – (1)
فرقة  يألن ممثللـفرقة وموزع األدوار. و فرقة مسرحية خاصة به، بسبب خالف حاد وقع بينه وبني قيصر فرح مدير ا

وا وبدونه تتوقف الـفرقة ويتشرد أفرادها، قرر  ،، هو أساس الـفرقةيأن سالمة حجاز  إسكـندر فرح، يعلمون جيدا  
وبدأت الـفرقة أول عروضها، من خالل . اجلديدة ي، واالنضمام إىل فرقة سالمة حجاز ك فرقة إسكـندر فرحتر 

البداية احلقيقية  دوهذا التاريـخ يع .16/2/1905 ، مبسرح حديقة األزبكية يف(صالح الدين األيويبمسرحية )
: 1900مسرية املسرح يف مصر  –". د. سيد علي إمساعيل ة مسرحية مصرية كربى على اإلطالقألول فرق
 (.49، 48ص) – 2003 –اهليئة املصرية العامة للكتاب  –" اجلزء األول "فرق املسرح الغنائي ،1935
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ولم يخلق الرجل إال للمرأة. أما أفراد  ،فلم تخلق المرأة إال للرجل .اضطرت زوجته إلى حب غيره
 ،خصوصًا حضرة الممثل مدير الجوق  ،الممثلين فقد ظهروا أمس بمظهر جديد من اإلبداع واإلتقان

رنا وجعلنا نؤمل بوصول مما س ،ومحمود حبيب وبهجت وسواهم ،وأحمد فهيم ممثل دور أنجلو
المة جع إلى الشيخ سذلك كله را يوالفضل ف .هذا العصر إلى حال لم تر من قبل يالتمثيل ف

الختام  يفراد جوقته الشهيرة. وال يسعنا فوتعليم أ ،ترقية هذا الفن يال يدخر وسعًا ف يالذ ي،حجاز 
 ."مابرو معرب هذه الرواية الحسناء يزاك يء الجميل على حضرة الكاتب األلمعالثنا يإال أن نثن

وبهذا األسلوب سارت الصحف المصرية، تتحدث عن العروض المسرحية لفرقة الشيخ 
أي  –سالمة حجازي، مع تطوير في األسلوب، عندما بدأت تشير إلى الغناء والتلحين والمناظر 

 لمقطما، مثلما نشرت جريدة العرض المسرحيوتلفت نظر الُقراء إلى بعض مشاهد بل  – الديكور
 يدار التمثيل العرب يف ي ثل البارحة جوق الشيخ سالمة حجاز مقائلة: "  – 29/11/1907في  –

وقد  .رهاجودة مناظ يحين أو فالغناء أو التل يسواء كان ف ،أدوارها يوزاد تحسينًا ف ،رواية تليماك
نون على تخللت الكالم فيه. وخرجوا يث يوالحكم الت ،أعجب الجميع بتمثيل الجحيم ومناظره الرهيبة

ل دور الساحر نه لما كان يمثإف ؛وال غرو .غنائه وإلقائه ين ويتحدثون بإبداع الشيخ سالمة فالممثلي
انقاه صفق لما عرفاه وعو  .أبكى الحضور ،عند مقابلة تليماك ألبيه عولس ووالدته، آخر الرواية يف

 ".الحضور تصفيقًا شديدًا عالمة االستحسان
المقاالت، عندما بدأت الصحف ُتشير إلى الموسيقى، ملحوظًا في أسلوب كما وجدنا تقدمًا 

ومثال  –بعد أن كان الكالم مقصورًا على النجم األوحد الشيخ سالمة حجازي  –وإلى بقية الممثلين 
عندما تحدثت عن عرض مسرحية  – 10/2/1908في  – المقطمجريدة ما ذكرته على ذلك 

كان و  ،العدل بجودة إلقائه وفصاحة لسانه يوأجاد حضرة أحمد أب.... ، قائلة: " (1) ضحية الغواية
                                                           

ن ابنه م ( خلليل كامل، تدور أحداثها حول ملك حيتضر، فيأخذ عهدا  شارلوت(، أو )ضحية الغوايةمسرحية ) – (1)
 أبيه رغما   االبن العهد إىل ياؤول من ابنة عمهما شارلوت. فيعطعمه ر ، أن يزوج ابن فيكـتور عندما يصبح ملكا  

وزيره ريشار، يطلب امللك االنفراد ب عنه، بسبب حبه لشارلوت، رغم أن امللك احملتضر يعلم هبذا احلب. وأخريا  
كـتور. وعندما في، أبن يساعد على إمتام زواج راؤول من شارلوت، وأن يبعد عنهما ظلم ابنه أيضا   وأيخذ منه عهدا  

عه امللك على لشارلوت، يطل يستفسر الوزير من امللك، عن سبب هذا العهد، وملاذا مل جيعل فيكـتور ابنه، زوجا  
سر خطري، وهو أن شارلوت أخت فيكـتور، من عالقة آمثة كانت بينه وبني امرأة من عامة الشعب، عندما كان 

كـث بالد بعيدة. وبعد ذلك ميوت امللك، وين ة أخ له مات يفقصره على إهنا ابن ، وقد رىب شارلوت يفشاب  
ا ترفض راؤول من البالد، ويرغم شارلوت على الزواج منه، ولكـنه يألبيه، بعد أن أصبح امللك، فينف فيكـتور عهده

لسو،، دير الـقديسة حنة، وكان يزورها كل ليلة ويضرهبا ب فلم جيد فيكـتور إال أن يسجنها يفوتصمد أمام إغرائه. 
حىت فقدت عقلها، من شدة العذاب. فيقوم الوزير ريشار إببالغ راؤول مبا آلت إليه حالة شارلوت، فيحضر من 

ات ب، ويدخل الدير ويقابل فيكـتور ويتبارز معه ويقتله، وعندما حياول رؤية شارلوت، تعده إحدى الراهمنفاه متخفيا  
ث يوجد قرب دير، حي، أتخذه الراهبة إىل حديقة الاليوم التايل . وعندما حيضر يفأبن تدبر له هذا اللـقاء غدا  

رة، ويلىب راؤول هذا اآلخ هبا يف يىت يسمع صوت شارلوت يناديه ليلتقح يراؤول عليه، ويبك يشارلوت، فريمت
 املسرحية. ياء، وميوت على قرب شارلوت، وتنتهالند
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تكييف ألفاظها و  ،بحسن تمثيلها ،ببراعة ومهارة فائقتين ،وأظهرت ممثلة شارلوت....  يمثل الوزير
فصل األنغام بين ال ىكانت الموسيقى الوترية تصدح بأشجو ....  فامتدحها الحضور ،وحركاتها
 ".يديب عبد الحميد علاألبرئاسة حضرة  ،والفصل

 نواة النقد املسرحي – 2

من الواضح أن العروض المسرحية تقدمت في هذه الفترة، تقدماً ملحوظًا، بدليل أن الجمهور 
عن عرض  مقالة - 18/6/1911في  – المؤيدنشرت جريدة  ؛ حيثبدأ يشارك في العملية النقدية

لوب أي ناقد ما يفوق أسب ما كتبه،في !! وهذا المتفرج جاءمتفرجبتوقيع  الكابورال سيمون مسرحية 
صورة ب عزيز عيدأداء حيث نقل جزءًا من العرض بأسلوبه، وأجاد في وصف  - في هذه الفترة –

 ي،والنمساو  ي عة الحربية بين الجيشين الفرنساو الواقإن من رأى منظر ؛ قائاًل: " .... نقدية مقبولة
 ،وترن أناشيدها ،وتتألق أسلحتها ،وتتقاذف قنابلها ،رصاصاتها ي تدو  ،ما كان يشك أنها واقعة حقيقية

د يين تزيوما أظن أن براعة الممثلين األورب .ساحتها يوتتساقط القتلى والجرحى ف ،وتزحف صفوفها
 ،ج أعضائهتشن يفقد كان ف .ألخرساتمثيل دور  يعزيز عيد ف يلعربكثيرًا على براعة الممثل ا

 ،سانهوانحالل عقدة ل ،وحركاته وإشاراته الناطقة ،هفشر  يعندما أهين ف ،واختالل أعصاب نطقه
عن التكلف  البعيد ي،التمثيل الطبيع يمثااًل للبراعة الفائقة ف ،حينما فاجأه منظر انتحار ولده

 ".والتصنع

المقالة وغيرها، كانت السبب في ظهور النواة األولى للنقد المسرحي ونقاده في مصر. هذه 
 رية،في الصحف المص ويتضخم حجمها ،بدأت المقاالت النقدية المسرحية تنتشر 1917ففي عام 

، 1905منذ عام  المنشورة في الصحف وبدأنا نقرأ أسماء ُكتابها؛ حيث إن مقاالت النقد المسرحي
 خالية من أسماء ُكتابها.، الحجمصغيرة  -أغلبها األعم  في –ت كان

مسرحية  حول – 28/2/1917في  – األفكارجريدة  ةعنده، هو مقال سنتوقف أول مثال
أحمد  اتبهك ةالمقال ية. وهذه، التي مثلتها فرقة أوالد عكاشة في األوبرا الخديو (1) االتجار باألزواج

                                                           

نزف ثروهتا تيتزوج من فتاة غنية، وبعد أن يس يحول حممود بك الذ (االجتار ابألزواج) مسرحيةتدور أحداث  – (1)
له. مث نرى حممود بك يلهو ويعربد مع الغانيات وأصدقاء السوء  أحشائها ابنا   حتمل يف ييطردها من منزله، وه

نزف ماله. وبعد ت، ومن مث تسالراقصة زكية شباكها حوله فتتزوجه ي. هنا ترمس اخلمر وضحكات الغواينو بني كؤ 
تربيته،  عمله، بعد أن تعذبت يف لشاب حمام انجح يف وات طويلة، جند مطلـقة حممود بك، أصبحت أما  نعدة س

حيث عملت عدة أعمال شاقة من أجل لـقمة العيش، ومن أجل تربية وتعليم ابنها. وعلى اجلانب اآلخر، جند 
ن أن يعلم ح عشيقها، دو الراقصة، بعد أن أفلست زوجها حممود، ألـقت بشباكها على أحد أصدقائه، فأصب زكية

بقتلهما، ويتم  مصديقه، فيقو  أحضان غري موعده، ويضبط زوجته يف حيضر الزوج يف  أحد األامزوجها. ويف
بت أن الـقتل جاء  طيع هذا االبن أن يثاحملكمة يست للدفاع عنه. ويف يابنه احملام السجن أييت الـقبض عليه. ويف

 املسرحية بلم مشل األسرة من جديدة. يلك حيصل األب على الرباءة، وتنتهكدفاع عن الشرف، وبذ



5 
 

تأليف المسرحية؛ بوصفها أول عمل للشاب حسين محمود  ا، وتناول فيه(1) أبو الخضر منسي
 من باب تشجيع الشباب، قال الناقد:لطالب بمدرسة الحقوق السلطانية. و ا

 . ولقد أردت أنمجموعه يالمؤلف الناهض بالترحاب والرضى فنستقبل عملك أيها " 
دت إلى وقص، األسربيوت العدد الكبير من  يف ي لما يجر  ،من أصدق الصور ورةتطلعنا على ص

لة اذ الزواج وسيتخاو  ،اإلبانة عما يجتريه األزواج من جرائر العبث بالحقوق الزوجية المقدسة
وس األبناء من نف عما يسطو على حورميت إلى اإلفصا .والشهوة المنقضية الزائلة يللمتاجرة والتله
غيت أن ترينا وابت .الرذيلة والدعارةنكبابًا إلى او  ،إسفافًا منهم إلى الدنيا ،باء عليهمآالم يدنيها اآل

حبه  يف يوالتفان ،ذلك اإلخالص من األم المتمسكة بأهداب الفضيلة لولدها ،ممثاًل أمام أعيننا
تدفع  يالت ،والتربية الصحيحة ،وشئت أن يعلم لنا الحجة على حسن ثمرة التهذيب الحق .وخدمته
عليه من  يفيخلص االبن المتروك المجن .اموحب االنتق ،والتنزه عن الحق يها إلى التسامأصحاب

عما  يالواف وأردت أن تطلعنا بالبيان .ويقابل أباه بالصفح واإلغضاء الجميلين ي،والده الفاسق الجان
يثمر. أردت  الو  يدوقتل الوقت فيما ال يج ،والفساد المسف بالنفس ،اللهو الفارغ من مآسي ي يجر 

 ".روايتك يذلك كله ف

بصورة و  –يناقش المؤلف في مواقف كثيرة من مسرحيته الناقد لك؛ بدأ وعلى الرغم من ذ
حيث عاتبه على أحداث غير منطقية بين نهاية الفصل وبداية الفصل الذي يليه.  –نقدية مقبولة 

كذلك عاب عليه بعض األمور التي ظهرت على خشبة المسرح بصورة ال تتناسب مع أسلوب 
لنقد، يشعر بأن الناقد ال يناقش المؤلف، بل يناقش المخرج؛ حيث التأليف المسرحي. ومن يقرأ هذا ا

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

يكتف بالحديث عن الموضوع من حيث التأليف فقط، والجيد في هذه المقالة، أن الناقد لم 
أن  علىوتدل  –في هذه الفترة  –بأقوال؛ ُتعّد جديدة  ماالتمثيل، وجاء فيهو  الموسيقى بل تطرق إلى

جهة ، كانت مو تظهر. والجدير بالذكر إن أغلب مالحظات الناقدالنقد المسرحي بدأت خطاب بذور 
رة، فنجد الفته الوظيفة لم تكن واضحة وصريحة في هذه إلى المدير الفني أو المخرج؛ ولكن هذ

 ك قوله:مثال على ذلن في أمور تتعلق باإلخراج .. و الناقد يوجه اللوم إلى الموسيقيين والممثلي
                                                           

 1923أديب تربوي، وجدت له عدة مقاالت منشورة يف الصحف واجملالت من عام : أمحد أبو اخلضر منسي – (1)
واألخبار، واهلالل، واملقتطف، واجمللة، والكتاب العريب، والزهراء، والثقافة. ، ومنها: األهرام، واملقطم، 1964إىل 

ومقاالته تدور حول: فرح أنطون، والتمثيل العريب، واألدب املصري، واملرأة الشرقية، واملوسيقى الشرقية، واألديبة 
 ثحث شغل أكثر حياته يفمتأدب مصري قاهري، مي .. إخل. وقال عنه خري الدين الزركلي يف كتابه األعالم: "

تعليم اللغة الفرنسية، فأصدر جملة )طريقة منسي( لتعليمها، وصنف عدة كتب نشرها يف املوضوع نفسه. وله كتب 
 ."وعاش يف شبه بؤس وحرمان ،)جولة يف غرفيت( ترمجة عن الفرنسية(، وأخرى، منها )الغلط والفصيح
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 في هوأن ،مجموعه ناهض متقن يالتمثيل ف....  التمثيل يبقيت لنا كلمة نقولها ف" ... 
 :ة نسوقهاولكن لنا ملحوظات تفصيلي ؛قبله الخير كلهحاضره ومست يرجى منه فالحقيقة موفق، يُ 

نا البارع ال يسمع يخطاب الموسيقالتمثيل ذاته، إن محمود  يوإن كان هذا ليس يدخل ف ،أوالها
نود لك ولنا يا حضرة الفاضل أن تكون  .ننااذآوأنغامًا غريبة عن  ،مع جوقته إال ألحانًا أفرنجية

 ،ذاننااعتادتها آ يالت ،طرب من أنغامناوالمُ  يشجمعنا المُ فتس ،شرقيًا ومصريًا على الخصوص
ام بدوره قد أجاد وق ،ن عبد هللا عكاشة والد جميلإ. بعد هذا نقول رتاح إليها نفوسنا وما أكثرهاتو 

 ،ل الثالثالفص يه فئومع ندما ،الفصل األول يسيما حالته وهو سكران مع زوجته ف ال ،خير قيام
 يوأما زك .ولكنه خليل زوجته ؛عرف أن صديقه ليس بصديقه يالزوج الذوحالته حين وقف موقف 

أن  يوه فولكنا نرج ؛بعضها يمؤثرًا كل التأثير ف ؛كل أدواره يعكاشة فقد وقف خير المواقف ف
نى عفقد أضاع علينا كل الم....  األداء والمحافظة على قواعد اللغة ييكون أشد أمانة مما هو ف

أو  ،خاتمة الفصل الرابع. ولقد أبدع كل اإلبداع توفيق ظاظا يأراد أن يوصله إلى قلوبنا ف يالذ
كر منهم نخص بالذ ،وكذلك سائر الممثلين والممثالت .كل أدواره يشأنه ف ة،بك خليل الزوج يعل

ثيل تم يوبلغت غاية اإلبداع ف ،تمثيل دور الزوجة يأبدعت ف يالت ،السيدة فكتوريا موسى أم جميل
 . وكذلك السيدة لطيفة خادمةيالفصل الثان يه على ولدها فتوما عان ،تقص حديثها ،دور األم

وأضحكت حتى أعصى الناس  ،أتقنت إلى درجة أنها لم تدع لطامع مطمعاً  ،زكية الزوجة الثانية
دم ها عمن ،ملحوظات أخرى عجاًل نراها تعيب عن التمثيل عيبًا جلالً  يا نبدنّ إإال  ،عن الضحك

منها أن و  .وهو إنما يذهب إلى النوم على حسابها ي،الفصل الثان يجميل ف يود ساعة بين يدوج
هذا ولقد  .لم يكن مجلسها طبيعيًا أثناء سماعها المغنية ،منزل محمود بك ياجتمعت ف يالحلقة الت

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

، عن 28/2/1917 بتاريخ األفكارجريدة  في محمد إبراهيمنشرها ، مقالة املثال الثاني
وهذه المقالة، ناقش فيها الناقد قضية  هنري باتاي.تأليف الفرنسي  (1) العذراء المفتونةمسرحية 

                                                           

  يفمن أشهر احملامني ديع ي، الرجل الناضج الذحول احملامي أرموري (،العذراء املفتونةمسرحية ) أحداثتدور  – (1)
عبث عشرة سنة. ووصلت العالقة الغرامية، إىل ال اء داان، البالغة من العمر مثاينأحب الـفتاة العذر  يفرنسا، والذ

إال أن جلأ إىل  رلز،بعفة الـفتاة، مما جعل الـفضيحة تنتشر بني أسرة داان. فما كان من والد الـفتاة الدوق تشا
 يوجة احملامز قسيس الكـنيسة يطلب املشورة، فأبلغه الـقسيس بوجوب إحضار الـفتاة. وىف هذه اللحظة حتضر 

إىل الكـنيسة وتعلم أبمر زوجها مع الـفتاة، بعد أن أطلعها والد داان على خطابت زوجها إىل ابنته.  يأرمور  فاين
بيتها، جند  على على مسعة زوجها، وحفاظا   ملشكلة مع أسرة الـفتاة، خوفا  أثناء تباحث الزوجة حلل هذه ا ويف

طالق. ولكـن املكـتب ليكون نقطة االن يف ا  رب إىل لندن، وضرب للـفتاة موعدقد اتفق مع الـفتاة على اهل ياحملام
الـفرار  يتطيع احملاممواقف، يس. وبعد عدة املكـتب هبذا األمر، فيباغتان العاشقني يفالزوجة وشقيق الـفتاة يعلمان 

ة مجعت هذا واجهة حامسم ، لينتقم لشرفه. ويفمسدسا   بلـفتاة إىل لندن. ومن مث يطارده شقيق الـفتاة حامال  
ئه. وهنا الفتدا يقفت الـفتاة والزوجة أمام احملام، فو يوجه احملام وزوجته، أشهر املسدس يف يخته وبحملامالشقيق أب
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عريب في التكان قائمًا على ، هذه الفترةحيث إن المسرح المصري في ؛ التعريب بصورة واقعية
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
مس يب جاء فطولكن التعر ؛ شائقة جليلة المغزى  جي،شكلها األفرن يإن الرواية ف"... 

ك الوجدان بهذا ذل يبل أعن ،أو ضعف التعريب، بهذا سقم اللغة يولست أعن .نورها وأزال بهجتها
ن وحس ،وقوة العارضة ي،وذلك الخيال السام .الصقة بالمعرب ةيجب أن يكون خل يالذ يالراق

ناسب ذوق ت يالت ،جةيتلك الحلة البه ،مما يساعده على أن يلبس الرواية ،التعبير إلى غير ذلك
ا بشكلها ويشاهد تمثيله ،من يحظ بمشاهدة هذه الرواية على المسارح الغربية. إن المسارح العربية

ج إذا مشهدين. ليس على المعرب حر ن بين الوالفرق البيّ  ،يقف على مقدار البون الشاسع ي،الحال
 ي،ق الجمهور الشرقذو  جاعالً  ،سيما الختامية منها ال ،مواقف الرواية يف بعض التحريف فرّ ح

مية اال يذهب التبديل والتحريف برونق الرواية وحالوتها. إن المواقف الختبشرط أ ؛يطيب عينيه
المسارح  يتكون عليها ف يلف اختالفًا بينًا عن الحالة التية تختجللمناظر على المسارح األفرن

ن الثورة والسكينة أوفق م نرى أن الهدوء ،بعض هذه المواقف على المسارح الغربية يفف .العربية
جب النظر نه يإوقصارى القول  .يجب أن يكون عكس ذلك ،المسارح الشرقية يبينما نراه ف ،والحدة

هذه  والجدير بالذكر إن ُمعرب األفرنجي".أكثر منه إلى األصل  ي،بحال التعريب إلى الموقف العر 
 .(1) عباس حافظالمسرحية هو 

                                                           

اللحظة تشعر داان  على زوجته. وىف هذه يينها وبني زوجته، فيفضلها احملام، أن خيتار بياحملامتطلب الـفتاة من 
شقيقها  منفتدائه، فأخذت املسدس امازالت تدافع عن زوجها، وحتاول  مبدى جرمها حيال هذه الزوجة، اليت

 املسرحية. ييعود حبيبها إىل زوجته، وتنته يوأطلـقته على نفسها، ك
. وعني 1913، وعلى الثانوية عام 1908، وحصل على االبتدائية عام 24/12/1893 عباس حافظ يف ولد – (1)

، مث انتقل إىل مصلحة 1919ألسرار احلربية بلسودان عام  ، مث كامتا  1916بوزارة احلربية عام  ماليا   سكرتريا  
  يف، فكـتب مقالتنيالعام التايل طبوعات يفا مت نقله إىل إدارة امل. كم1929التجارة والصناعة بوزارة املالية عام 

سيف النصر، ففصلته الوزارة لتعرضه إليهما، مث أعيد إىل العمل عام  يأمحد ماهر ومحدجريدة صوت مصر، عن 
. ومت فصله 1942، ومن مث أعيد إىل عمله عام 1938. وبسبب ميوله السياسية مت فصله مرة اثنية عام 1935

العام نفسه. وبعد اإلحالة  ، وأحيل إىل املعاش يف1950مل عام ومن مث أعيد إىل الع ،1944للمرة الثالثة عام 
ل اإىل املعاش رفع عباس حافظ قضية ضد وزير الداخلية ووزارة املالية ورائسة جملس الوزراء، طالبهم فيها براتبه طو 

. أما 24/6/1959يوم  ، وقد حكمت احملكمة لصاحله. وتوىف عباس حافظيفرتات فصله بسبب موقفه السياس
 -ألفكار صوت مصر، املنرب، ا صحف كوكب الشرق، الصحفية يفخبالف مقاالته  - والثقايف إنتاجه األديب

، قوانني الطوجبية،  يلن البياد احلديث، الـقانون املا: الـقوانني احلديثة، قانو ومن أمثلتهع بني الرتمجة والتأليف، يتنو ف
، الزعامة والزعيم، العقل الباطن، سلمى. أما مسرحياته املؤلـفة يس االجتماعمللك سليمان، علم النفكـنوز ا

لشمس املشرقة، اواملرتمجة، فمن أمهها: شقاء الشاعر أو شاترتون، الزوج املوسوس، العذراء املفتونة، قسوة الشرائع، 
خمطوطات  –اعيل سيد علي إمس وللمزيد، ينظر كتابنا: برجاك. يالوطنية، االستعمار، سريانو د قابيل، تيمون، نيب

املركز القومي للمسرح واملوسيقى والفنون  - 17عدد  –سلسلة تراث املسرح املصري  -مسرحيات عباس حافظ 
 2007 -وزارة الثقافة  -الشعبية 
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 يالضحايا هل ه، تحت عنوان 18/3/1917في  المنبر، مقالة نشرتها جريدة املثال الثالث
المقالة  !! وكاتب هذهسن االبتدائية يالجامعة المصرية أم محاضرة تلميذ ف يرواية بقلم أستاذ ف

، وهي المقالة األولى في التحدي النقدي!! فقد نقل الناقد (1) مصطفى إسماعيل القشاشهو الناقد 
، الضحايا مؤلف مسرحيةو  - األستاذ بالجامعة المصرية رمزي حسين في مقالته قواًل نشره الدكتور 

على  ين الواجب يقتضإهذا نصه: "...  – في األوبرا الخديوية أبيضالتي عرضتها فرقة جورج 
والحظ  ،إذا شاهد رواية من جوقاتنا ،بالدنا بأنه يالتمثيلية الجديدة فوجود النهضة اإلنسان بعد 

ريحه على اًل أمام هللا عن عدم تصئو سمو  ،عد خائنًا لألمةيُ  ،تمثيلها يأو عيبًا ف ،تأليفها ينقصًا ف
خداع  يعد شريكاً للجوقة والمؤلف فيُ  ؛هذه الحالة يألنه ف ؛رؤوس األشهاد بذلك النقص وهذا العيب

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

 أصبحت المقالة، متطابقة مع عنوانها!!

، (2)شحاتة عطا هللا عبيد، بتوقيع 24/4/1918في  مصر، مقالة نشرتها جريدة املثال الرابع
 - فحسن الشري، تعريب بوتشينيوألحان  ساردومن تأليف  - نقد رواية توسكاتحت عنوان 

وهذه المقالة ُتعد تطورًا في حركة النقد المسرحي في مصر؛ حيث حملت عنوانًا صريحًا في النقد 
رحية أو ملخص المس -يتمثل في: ذكر الموضوع ، المسرحي. وهذا النقد، وضع له الناقد أسلوباً 

ثم مناقشته لو كان مؤلفًا أو مترجمًا أو معربًا أو ممصرًا، ثم الحديث عن التمثيل والممثلين!!  -
 ناقش الموضوع من خالل تعريبه قائاًل:يولو تجاوزنا عن الملخص المذكور، سنجد الناقد 

                                                           

يف جريديت )األفكار( و)املنرب(، وكان يوقع  1916وجدت له مقاالت عن التمثيل والعروض املسرحية منذ عام  – (1)
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.

ل عبيد. ووجدت لشحاتة عدة مقاالت حو هو القصاص املعروف شحاتة عبيد، شقيق القصاص املشهور عيسى  – (2)
، ونقده لعرض 1918عام  مصرالتمثيل والعروض املسرحية، منها: مقالته )طبقات املمثلني( املنشورة يف جريدة 

 اراألخبيف جريدة  صاحب معامل احلديد، ونقده لعرض مسرحية 1918عام  األخباريف جريدة  توسكامسرحية 
. وقد ريزالشيخ حألف بالشرتاك مع شقيقه عيسى عبيد مسرحية بعنوان  أيضا ، 1919.  ويف عام 1919عام 

سيقوم خربا  حول ذلك، قالت فيه: " 1920لصاحل جملة مصر يف بريس، ونشرت جريدة النظام عام مت متثيلها 
 5النجم األبيض بتمثيل رواية )الشيخ حريز( مؤلفيها الكاتبني الغيورين شحاتة وعيسى عبيد يوم االثنني  ياند

حتت  ينوفمرب املاض 21حمددا  هلا يوم  يناير بتياترو برنتانيا وسيخصص إيرادها جمللة مصر بباريس وهذه الليلة كان
وزيعها املركزية وجلنة اجمللة تعلن أن التذاكر السابق ت رائسة صاحب السعادة حممود بشا سليمان رئيس جلنة الوفد

احلفلة وكذلك  ذههالنجم األبيض لتربعه بلقيام إبحياء  يتهز اللجنة هذه الفرصة فتشكر اندانفذة املفعول وتن
جلة.  للماملؤلفني لتنازهلما عن مبلغ مثان جنيهات قيمة التصريح بتمثيل الرواية تربعا   جزيل شكرها حلضريت يتسد

درس جمموعته القصصية  شحاتة عبيد أصدر 1922ويف عام . "لجنة بلقاهرة عبد الستار الباسل]توقيع[ رئيس ال
، ألهنا ألعمال الكاملةابعنوان  ذاكرة الكتابة، اليت أصدرهتا مؤخرا  اهليئة العامة لقصور الثقافة يف سلسلتها مؤمل

 .حريز الشيخنص مسرحية اجملموعة القصصية و اشتملت على 
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 ،العديدة ليفهآأن المعرب تخيرها على غيرها من تألعجب كيف  ينإو  ،الرواية يهذه ه"... 
 لطالقالماذا لم يعمد إلى تعريب  :وأتساءل .تفيد الشرق كما أفادت الغرب يذات المواضيع الت

وربما  ،هاسمعت بأن كاتباً قديراً عرب يوالت ،الطالق والزواج يحونة بأبحاث فشالم تلك الرواية ،مثالً 
أو اجتماعية  ،لم يعدم المؤلف فكرة أخالقية يالت ،و غير هذه الرواياتأ ،مثلتها بعض أجواقنا قريباً 

 ،لكمالياتال تعد إال من ا يالت ،توسكا فإننا إلى هذه الروايات أحوج منا إلى مثيالت .عليها هايبني
 ،ذيهليتخذ هذا المؤلف مثااًل ال يحت ؛إال إذا كان دارسًا للفن ،ال يجب أن يشاهدها المرء عندنا يوالت

ولكن  ؛يبالتعر  يتاب. عرب وال بأس فالك   يأمامهم ف يغنى عن مشاهدتها لما ه ياب لفتّ وأن الكُ 
 .لحنا طعامًا لم  ال ،لحًا لطعامناأكثر من تعريبنا فيكون التعريب م   ،جهدنا أن يكون تأليفنا ىلنتوخ

ا إذا بان بأن أم .ريبويغنينا عن التع ،أن ينفحنا من تآليفه ،ا لنرجو من قلم المعرب واقتدارهنّ إو 
 ".فال أقل من أن نعرب ما يفيدنا فائدة أدبية ،عجزنا

أما ال: "... ق – وخطواته وفقًا لترتيب أسلوبه النقدي –وعندما تطرق الناقد إلى التمثيل 
 يهادًا فوأظهر لنا اجت ،تمثيله يأجاد ف ،دور أسكاربيا يف يالرحمن رشد أرى عبد يالتمثيل فإن

 ،السخرية والتهكم تمام اإلجادة يفأجاد ف .أكثر من حفظه أقواله ،حفظ أخالق هذا الرجل وميوله
 ،حسن مواقف الغضب والقسوة غاية اإلحسانإال أنه لم يُ  .يمواقف ذاك الغرام الشهوان يكما أجاد ف

سيدة ميليا ا النكرهه. وأمغير أنه لم يمكنه أن يجعلنا  .وكل جبار مكروه ،فهو يمثل جبارًا عنيداً 
 ،ف الداللمواق يغير أنها أخفقت ف ،بأن تكون توسكا المؤلف فقد اجتهدت ،دور توسكا يديان ف

د ولق .لحزنها فلم يحزن  ،لم تؤثر فينا أقوالها كما يجب ،وفى مواقف التأثير .فظهر عليها التكلف
 ييله زكقام بتمث ييو الذبيبها مار مواقف الغيرة والتردد والتوسل. أما ح يأبدعت غاية اإلبداع ف

 ،ته وحركاتهلفظه ولهجته ووقفا يفف ي.أره على المسرح إال للمرة األول فقد أعجبت به ولم ،طليمات
مر ع" ... إلخ الحديث عن بقية الممثلين، أمثال: أحمد عالم، و ما يجعلنا نؤمل له مستقباًل عظيماً 

 ي.وصف
 لنقد املسرحياحلقيقي لظهور ال – 3

، دون أن 1923إلى مارس  1918المسرحي يسير على هذه الوتيرة من عام ظل النقد 
واعد أو ق تظهر أية بوادر لرسوخ نقد مسرحي منهجي في مصر؛ بحيث يكون له مالمح واضحة،

كما  –ن في كتاباتهم النقدية؛ ألن النقد المسرحي سمائهم ومستمرو ن بأثابتة، أو ُنقاد معروفو 
حت لهم فت الُكّتاب، الذينواجتهادات أدبية وفنية من قبل بعض كان بجهود فردية،  –أوضحنا 

 فترة تتعلق بالعروض المسرحية كل ،لينشروا فيها ما يعن لهم من آراء وكتابات ،الصحف منابرها
هذا الُحكم ينطبق على الكتابات النقدية المسرحية في مصر، و ..  ، دون انتظام أو استمرارزمنية

 !!1923قبل مارس 
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بعد بدأ ظهوره  فقد –بمقاييس النقد في تلك الفترة  –أما النقد المسرحي الحقيقي في مصر 
، وهو يوم ميالد فرقة رمسيس لصاحبها يوسف وهبي!! فعروض هذه الفرقة، 10/3/1923يوم 

ات وأبوابًا صفح لهجعلت أهم الصحف تخصص و ، الممنهج المسرحيهي التي أشعلت فتيل النقد 
لك ن قبل أسماء ناقدة ثابتة ومستمرة؛ تيقرأ نقدًا مسرحيًا م ،وبدأ الجمهور المسرحي ثابتة،وأعمدة 

 !!ى كما سنر ؛ عروض فرقة رمسيس بفضل المسرحي؛ أصبحت أعالمًا في النقد األسماء التي

أليام ا عند المقاالت النقدية، التي ُنشرت خالل ات هذا الرأي، بالوقوف مبدئياً ولنبدأ في إثب
لنكتشف  -مارس  10بعد ظهور أول عرض لفرقة رمسيس يوم  –تبقية من شهر مارس العشرين الم

الكبيرة، كانت من نصيب عروض فرقة رمسيس  ذات المساحات المقاالت المنشورةمعظم أن 
 الفرق المسرحيةعروض المقاالت المنشورة عن جميع في عددها وحدها!! وهذه المقاالت فاقت 

ة فرقة أوالد عكاشة، وفرقة نجيب الريحاني، وفرق: مثلالعاملة في مصر في تلك الفترة،  الكبرى 
خالل معيار الكم ال  وربما يظن البعض أن هذا الُحكم جائر، ألنه جاء من !!.. إلخ علي الكسار

 مثلة علىاألوهذا الظن في غير محله، ألن معيار الكيف، فاق بكثير معيار الكم، و  معيار الكيف!!
 ذلك كثيرة، منها:
مقالة نقدية عن عرض  عباس، كتب األستاذ ةالسياسبجريدة  12/3/1923في يوم 

ألول احتفل مساء أمس ابدأها بقوله: "  -افتتاح فرقة رمسيس  مسرحيةوهي  - المجنون مسرحية 
لت ألول مرة بأن مث ،يديره حضرة األستاذ الفاضل يوسف بك وهبي يالذ ،بافتتاح مسرح رمسيس

وهبي بك  التي بدأها األستاذ ،نا تلك النهضة المباركةفسرّ  ،. وقد شاهدنا هذه الحفلةالمجنون رواية 
المحل الالئق  يحل ،يحق لنا أن نسر إذا رأينا التمثيل في مصر ،أجلي. وفرقته في التمثيل العرب

ات مسرح التمثيل تلقى العظ . وعلىفإن دار التمثيل بحق مدرسة الشعب ؛به كالفنون األخرى 
. وإذا كان أول شأن المدرسة أن يتولى التدريس فيها يسترشد أفراد الناس بحوادث الدهرو  ،الوطنية

 نه باألولى أن يكون القائمون بأمر التمثيل والمتعهدون بتلقين الشعبإف ؛نخبة من أفاضل المدرسين
 ".هم أمثال األستاذ وهبي بك وأصدقائه األدباء ،ما يفيده ويسره

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 

ر عن ولقد رفع الستا ،الرواية أربعة فصول ا: "، ثم وصف مشهد الفصول، هكذملخص المسرحية
ر. عن منزل الطبيب روشي ،حجرة العمل لمدير المستشفى. والفصل الثاني ووه ،الفصل األول

، وهذا الوصف "بمنزل الطبيب روشير أيضاً  ملهى في مونمارتر في باريس. والرابع ،والفصل الثالث
 قة!لم نجده بهذا التفصيل في أية مقالة نقدية ساب
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قام بدور و ثم تطرق الناقد إلى التمثيل، ونقد الممثلين، وبدأ بيوسف وهبي، قائاًل: " ... 
نطق عن ال ي ،فرأيناه وهو يمثل دور المجنون العاشق ،الدكتور رودلف األستاذ يوسف بك وهبي

وهو  ،تهولقد استحسنا نظرا .ويذرف الدموع في سبيل حبها ،وينطق به ويناجى عشيقته ،الهوى 
 ؛مورلناس دونه عقاًل وإدراكًا لأليرى سائر ا يالذ ،. وقف وقفة المجنون الفخوريلقيها على الناس

 ؛فوتمثل أمامنا هذا الموق ،ذلك لدينا تجسد. يءوهو يفهم من الناس كل ش ،ال تفهمهن الناس أك
في هذا  هم رأيناث يكتفي القوم منه باإلشارات والنظرات دون الكالم. ،كأنه فصل سينماتوغراف متقن

ننا نالحظ عليه إفأعجبنا األستاذ وهبي أيضًا إال  ي،ثم يصيح ويبك ،وهو يبكي ويستعطف ،الفصل
ل دور مثيالتي تتملك من كان في حالته  ،أنه لم يكن حينذاك على قدر كاف من الذعر والشدة

عد خطيبته ب ثم عاد إلى دار ،بعد أن قتل مدير ذلك المستشفى ،هرب من المستشفى ،مجنون 
وأقل  ،نفعاالً افوجدها في حوزة غيره. كنا نود من األستاذ أن تكون حركاته أكثر  ،غياب طويل

وحبذا لو يستعار بعض حركاته ونظراته في الفصل األول. أما نبرات صوت األستاذ وهبي  .فتوراً 
بهذا النقد و  ".ولعلها تكون في غير هذا الدور أكثر مناسبة ؛عطاف والمناجاةتسفال تتناسب مع اال

التحليلي لشخصية المجنون، قام الناقد بتحليل شخصيات بقية الممثلين، أمثال: عزيز عيد، وروز 
 اليوسف، وفاطمة رشدي، وحسين رياض، وأستفان روستي، وأحمد عالم.

ي ف يوسف وهبي رّد على الناقد كان من الممكن أن تمّر هذه المقالة مرور الكرام؛ إال أن
نتقدم بالشكر وفيه قال: "  - 13/3/1923هذا الرد يوم  السياسة ونشرت جريدة -اليوم التالي 

 ،على ما جاء بمقاله المنشور بعدد أمس عباسالكاتب الفاضل والناقد المهذب  الجزيل لحضرة
ئون ونشكر لجريدة السياسة الغراء اهتمامها الكبير بش .التي قدمناها للجمهور ،خاصاً بالرواية األولى

 هو المشجع الوحيد ألمثالنا في ،ونحن واثقون بأن اهتمام الصحف بنهضتنا .المسرح المصري 
لماته القليلة فقد جمع في ك ،لقد لخص حضرة الكاتب القدير الرواية تلخيصًا متقناً  ي.تقدم والرقال

ونستمحيه  .ولقد كان لنقده أكبر مشجع عند أعضاء فرقتنا ،ةعن موضوع الرواية كل صغيرة وكبير 
أنه لم  ،في الفصل األخير يوسف وهبينه الحظ على الدكتور رودلف إعذرًا في الرد على قوله 

ن يمثل دور مجنون هرب م ،التي تتملك من كان في حالته ،يكن على قدر كاف من الذعر والشدة
وجدها في غياب طويل فثم عاد إلى دار خطيبته بعد  ،شفىالمستشفى بعد أن قتل مدير ذلك المست

ستمر م المجنون لو كان الدكتور رودلف  ،أن مالحظة حضرة الكاتب في محلها ،حقيقة .حوزة غيره
 .قطعبل اختصه بالجنون المن ؛غير أن وضع الرواية لم يجعله في هذا النوع من الجنون  .االنفعال

ولذلك  .ويحل محلها الهدوء والسكون  ،ال تلبث أن تذهب ،ةصيبه في بعض األحايين نوبات شديدي
. أما قول والصفح ناوأحيانًا راكعًا باكيًا يلتمس الغفر  ،تراه في بعض األحايين هائجًا مهددًا بقبضته

فنحن نترك  ،ال تتناسب مع االستعطاف والمناجاة في هذا الفصل ،حضرة الناقد بأن نبرات الصوت
لقد و  ،. هذاختالفم أن طرق اإللقاء كثيرة االومعلو  ،هذه المالحظة لحكم األغلبية من الجمهور

ونحن  ،ونرجوه أن يستمر في متابعة مشاهدة التمثيل في مسرحنا ،عباسدونا نقد األستاذ الكاتب 
 ".نرحب بكل نقد منزه
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وليدة، ر تلتفت إلى هذه الفرقة اليوسف وهبي، جعل األنظاا السجال النقدي بين الناقد و هذ
قة ، عرضت الفر المجنون حيات!! فبعد أسبوع واحد من نجاح مسرحية وأهمية ما تعرضه من مسر 

رتها جريدة ( مقالة، نشط لتأليف إبراهيم المصري، فكتب عنها الناقد ) األنانيةة مسرحيتها الثاني
المؤلف، وأبدى له عدة مالحظات، قائاًل:  ، وفيها وجه الناقد هجومًا إلى19/3/1923يوم  األفكار

فن. أنه ص للصداقة وللنقدمها بدافع اإلخال ،ا لنرجو أن يتقبل منا إبراهيم أفندي مالحظاتنّ إو "... 
". فرد إلخ ....ولكنها غير مصرية  ؛فقط فجاءت عصرية ،أراد أن تكون الرواية مصرية عصرية

 .21/3/1923يوم  األفكار، ونشرتها جريدة همالحظات بمقالة، فند فيها جميع أندراوسناقد العليه 
( ط لمقالة بقلم الناقد ) – 25/3/1923في  – األفكاروبعد أربعة أيام نشرت جريدة 

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

مقنعة، وأن يوسف وهبي لم يكن أكثر حرارة 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 

 النهار.. إلخ المالحظات المذكورة، والتي تدل ءيظهر ضو  ياًل، وعندما تفتح الخادمة الشباكتدور ل
 عروض فرقة رمسيس.المسرحية، التي صاحبت  الكتابات النقدية ما في على تطور

م بيرًا، بدليل قيا، كان نجاحًا كغادة الكاميلياومن الواضح أن نجاح فرقة رمسيس في 
، بكتابة مقالتين متتاليتين (2) (1967 - 1888) ديابمحمد توفيق الكبير والوطني الشهير الكاتب 

                                                           

، بعنوان )النجم اآلفل( 1908مثلتها فرقة الشيخ سالمة حجازي ألول مرة عام  .. (غادة الكاميليامسرحية ) – (1)
حول عالقة الشاب أرمان دوفال ابن األسرة الريفية متوسطة احلال، مبرجريت جوتييه الغانية الباريسية أحداثها تدور و 

صائدات  تمع، ألن مرجريت كانت من الغواينمل يرض عنه اجمل يمث تطورت هذه العالقة إىل حب قو  احلسناء. ومن
املال حتت ستار الصداقة واحلب، كما أهنا على صلة أبكـثر من شاب ورجل. وبلرغم من ذلك أحبت مرجريت 

يتم  يقة أرمان، وقبل أنخلطبة شق يهذا الوقت تقدم شاب ثر  أن يصل هذا احلب إىل الزواج. ويف أرمان، وكاد
زفافه، وصلت إىل مسامعه قصة شقيق خطيبته مع مرجريت، فيقوم بتهديد أسرة أرمان بفسخ خطبته إذا تزوج 

ابنته مع  على مستقبل على ابنه من هذه املرأة اللعوب، وخوفا   أرمان من مرجريت. وهنا يتدخل والد أرمان خوفا  
فضل ضمريها. وهنا يتأزم الصراع عند مرجريت، فت خماوفه، انشدا   خطيبها، فيذهب إىل مرجريت ويسرد عليها

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

، 1926، وكان أحد أعضاء جلنة مباراة التمثيل عام 1916ألقى حماضرات يف فن اإللقاء بجلامعة املصرية عام  – (2)
سى حممد توفيق بن مو . قال عنه خري الدين الزركلي يف كتابه األعالم: "1930وعضوا  يف جلنة ترقية التمثيل عام 

داب: صحفي مصري من أعضاء جممع اللغة العربية مبصر. ولد يف سهوت الربك، من قرى منيا القمح، وتلقى 
فألقى  1916دراسته الثانوية يف القاهرة واإلسكندرية، ورحل إىل لندن فأقام يف جامعتها مخس سنوات وعاد سنة 

م( فسجن تسعة أشهر.  23ن نشأته. وأوذي حلرية رأيه )سنة حماضرات يف فن اخلطابة، وكان خطيبا  مفوها م
م وكان من أعضاء  38 - 31وكتب يف الصحف إىل أن أصدر جريدته اليومية األوىل )الضياء( مث )اجلهاد( سنة 

( أغلق جريدته اجلهاد. قال عزيز أبظة: كانت اجلهاد املدرسة الصحفية 38م ويف سنة ) 36جملس النواب سنة 
 اختري عضوا  يف اجملمع. وتويف بلقاهرة. له )اللمحات(". 45بعد املؤيد واللواء واجلريدة والسياسة. ويف سنة اخلامسة 
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لكل  بقوله: "بدأهما الناقد  - 1923مارس  27و 26في يومي  ةالسياسنشرتهما جريدة  -عنها 
وم ن في مصر اليإ :أن يقول بحق ،تمثل على مسرح رمسيس ،غادة الكاميليامن شهد أمس رواية 

ما  نوا في سبيل إحيائهعد أن عاب ،بعثه من رقدته جماعة من شباب مصر الحديثة ،فنًا جميالً 
 ،وأن الجموع التي حولك جموع مصرية ،. يخيل إليك لوال أن اللغة عربيةوا من جهود ونفقاتانع

لتي وكأن مدام سارة برنار هي ا ؛تشهد تمثيل تلك الرواية الرائعة في أحد مسارحها ،إنك بباريس
دور الغادة ذات  ،المثير للعبر والعبراتقيق الشاق بتمثيل ذلك الدور الد ،تولت إبراز معجزتها الفنية

وليس  ،ةبهذه التحيلجديرة  ،وهي النجم الالمع في مسرح رمسيس اليوسف روزن إحقًا  .الكاميليا
 ".غلوًا أن نسميها برنار مصر

 لنقد املسرحي يف مصرطاب االنشأة احلقيقة خل

ما ك –كنت أظن أن عروض فرقة رمسيس، أسهمت في ظهور النقد المسرحي في مصر 
 وكنت أظن أن ظهور هذا النقد، كان محددًا ببعض األيام أو األسابيع أو الشهور –أوضحت سابقاً 

جديدة، جذبت حولها أقالم  بب ظهور فرقة رمسيس؛ بوصفها فرقة، بس1923المتبقية من عام 
؛ كي ي الكتابةف بوا مقالة أو اثنتين، ولم يستمر أغلبهمقاد المؤقتين، ممن كتبعض الُكّتاب أو الن

عت معظم تتبف، الظن ظنه!! وحاولت أن أحسم أمر هذاالنقاد المسرحيين .. كل هذا كنت أنصفهم ب
 من وتحديداً  –، طوال خمس سنوات المقاالت النقدية المسرحية المنشورة في الصحف المصرية

 ينة معقولةفوجدتها باآلالف!! فوضعت عدة معايير من أجل تحديد ع - 1928إلى  1924عام 
بوصفها  ؛في مصر في هذه الفترةوخطابه د المسرحي تعكس لنا صورة النق من المقاالت؛ بحيث

 في: تثلموهذه المعايير ت -وسط الفرق الكبرى األخرى  -في عمر فرقة رمسيس  السنوات األولى

تفات إلى المقاالت المنشورة عن العروض المسرحية األجنبية، التي كانت ُتعرض عدم االل
وال إلى  ،ن العروض التي أقيمت في األقاليمفي األوبرا الخديوية، وال إلى المقاالت المنشورة ع

الح لصاسبات، أو في النوادي األدبية، أو المقاالت المنشورة عن العروض التي ُتقام في المن
المدرسية، وال إلى المقاالت المنشورة عن عروض مسرحية  العروضأو الخيرية أو  لفنيةالجمعيات ا

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 

سبة ي تقل عن ألف كلمة بندون استمرارية، وال إلى المقاالت صغيرة الحجم، والتتظهر وتختفي 
 .الخاصة بنقد النصوصأعالمه، أو و  كبيرة، وال إلى المقاالت المكتوبة عن تاريخ المسرح

 المقاالتبأنها:  – عينة البحث -وبناء على ذلك، حددت المقاالت النقدية المسرحية 
ألف  من -كبيرة الحجم أن تكون مقاالت ، شريطة المسرحية الكبرى مكتوبة عن عروض الفرق ال

مستعارة ام لألسماء الدون استخد –الحقيقية  ممهورة بتوقيع أصحابها وبأسمائهمو  -فأكثر  كلمة
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شريطة أن يكون الناقد له كتابات مستمرة وفي جريدة ثابتة؛ وُيعّد هو الناقد الفني فيها، وال  -
 مؤقتين بها!!لُكّتاب اليكون أحد ا

محمد عبد المجيد مقالة، ألربعة نقاد، هم:  (117)هذه المعاير، وجدتها تنطبق على 
اقد ن ومحمد توفيق يونسناقد جريدة البالغ،  ومحمد علي حمادناقد جريدة كوكب الشرق،  حلمي

. وهؤالء النقاد كتبوا هذه كوكب الشرق ناقد جريدة  وجمال الدين حافظ عوض ،جريدة السياسة
، وهي: فرقة 1928إلى  1924العاملة من عام  المقاالت عن عروض الفرق المسرحية الكبرى 

رقة أوالد منيرة المهدية، وفوفرقة  وفرقة فاطمة رشدي، رمسيس ليوسف وهبي، وفرقة جورج أبيض،
هذه  ددعوالجدول التالي يبين  عكاشة، وفرقة علي الكسار وأمين صدقي، وفرقة نجيب الريحاني.

 :الكبرى  لفرق المسرحيةإلى ا، وبالنسبة ت بالنسبة إلى النقادالمقاال

 ← اسم الناقد
 ↓اسم الفرقة

عبد محمد 
 المجيد حلمي

محمد توفيق  محمد علي حماد
 يونس

 الدين جمال
 حافظ عوض

مجموع 
 المقاالت

 64 3 9 24 28 رمسيس

 14 - 1 3 10 جورج أبيض

 5 1 2 2 - فاطمة رشدي

 8 - - 3 5 منيرة المهدية

 14 1 2 6 5 أوالد عكاشة

 9 2 - 2 5 علي الكسار

 3 1 - 2 - الريحاني

 117 8 14 42 53 المجموع

 – وحدها أن عدد المقاالت المكتوبة عن فرقة رمسيس وأهم مالحظة على هذا الجدول،
( مقالة لجميع الفرق المسرحية 53( مقالة، مقابل )64إلى ) وصل - 1928إلى  1924من عام 

 نالكبرى في الفترة نفسها!! مما يعني أن أثر عروض فرقة رمسيس على حركة النقد المسرحي، كا
أما من حيث الكيف، فحدث وال حرج؛ حيث إن عروض فرقة رمسيس كبيرًا ومميزًا من حيث الكم!! 

وال لمنهجية ذات طابع مميز لخطابها!! و بصورة  هي التي أنشأت حركة النقد المسرحي في مصر
 صفحاتخصصت كانت الصحف ما كنا سمعنا عن النقاد األربعة، وما  فرقة رمسيس، عروض

نتحدث عنه س، وهذا ما كوكب الشرق والبالغ والسياسةمثل: كاملة وثابتة لنقد العروض المسرحية، 
 في الصفحات القادمة، من خالل حديثنا عن مقاالت النقاد األربعة.
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 حممد عبد اجمليد حلمي

معايير وفقًا ل –مقالة  (28)كتب  فقدمن كتب عن عروض فرقة رمسيس؛  أكثر هذا الناقد
نشرت مقالته األولى، تحت  ، التيالسياسة، في جريدة 17/4/1924بدأها يوم  – عينة البحث

؛ المستر فو؛ حيث هاجم فيها عرض مسرحية تحار الفن واألدب على مسرح رمسيسانعنوان 
 ،لمهزلة الكبرى على مسرح رمسيس. مهزلة انتحر فيها فن التمثيلمثلت ا" قائاًل في بداية المقالة: 

 ".تداداً شا، فخرجنا وفي جوانبنا أسى تزيده خيبة األمل بط فيها األدب إلى الدرجة القصوى وه
لمستر اب جريمة فنية، عندما مثل مسرحية ن يوسف وهبي ارتكهذا الهجوم، ُيفهم منه أ

حاول يوسف وهبي أال يقصد غرضًا معينًا في ": بقوله!! ولكن الناقد برر سبب هجومه هذا، فو
ما ، ويملك على المشاهد شعوره ونفسيته، فيسير به كنما أراد أن يعبث بعواطف الجمهورروايته. وإ

د، فيضحكه فيخم هويعود به إلى خمود يشاء، متالعباً بحواسه، مركباً عقليته، يدفعه إلى الثورة فيثور،
ومن الواضح أن الناقد لم يستوعب أسلوب عروض الفرقة ويبكيه أخرى، ويدهشه مرة ثالثة".  تارة،

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

يوسف  ؛ ألنه استوعب أسلوبالدليل على ذلك أن هذا الناقد، تراجع تمامًا في مقالته الثانية
عن مقالته  كوكب الشرق ، نشرت جريدة 5/11/1924قيمة عروضه المسرحية. ففي ًا وهبي، مقدر 

حن ون ،مسرح رمسيس في هذا الموسم الجديدعن  نكتب: " بقوله، بدأها راسبوتينة عرض مسرحي
ه ونعمل له الفن الذي نقدس، ألنه يعمل على رقي نود أن نسجل حسناته ونفخر بها، ونشكره عليها

، تملق الممثل فن ال إلى الرغبة فيدنا وثناؤنا يرجعان إلى حب الانتق، فاوإذا أثنينا انتقدناجميعًا. فإذا 
، ونوفي الغايات، فنعطي الجزاء، ونتنزه عن تجرد من األغراض، نأو في النكاية به. إننا حين نكتب

ليه أن ى تم ذلك فقد سهل ع، ومتعتقد أننا نكتب للمصلحة، وللمصلحة فقط، فأرجو أن يُ الحساب
عد هذه المقدمة، وب". ، ونستطيع أن نعمل عماًل جليالً وحد الجهودتيفهمنا، وأن يتمعن فيما نكتب، فت

 ثم الحديث عن –كما ُعرض على خشبة المسرح  –بدأ الناقد في تلخيص موضوع المسرحية 
لجيد مدح امع  –أي الديكور  –تعرض إلى المناظر ، كما ارهم بشيء من التفصيلالممثلين وأدو 

 يه، واالعتراض على غير المناسب.ف
 كوكبريدة ونشرتها ج - االستعبادا عن عرض مسرحية وفي مقالة الناقد الثالثة، التي كتبه

م ذكر ، ثللمقالة وجدناه يسير وفقًا ألسلوبه، الذي يبدأ بالتقديم - 11/11/1924يوم  الشرق 
ثل هذه المقالة، تم تطورًا حدث فيظر والممثلين؛ ولكن املخص المسرحية، ثم الحديث عن المن

اء التمثيل أثن –بصورة منطقية؛ حيث أشار إلى صعوبة فتح الباب  –الديكور  –ر في نقد المناظ
  يصح أمام الجمهور. كذلك اعترضآخر يساعد الممثلة على فتحه، وهذا ال ممثل مما جعل –

وألول  –حظات. كما أن الناقد على وضع الكراسي، ووجود نافذة في غرفة السجن .. إلخ هذه المال
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لمسرح فإن ا أقول كلمة عن الجمهور الذي يحضر التمثيل،إلى الجمهور، قائاًل: "  نقداً وجه  –مرة 
يؤلمني جدًا و  من النظارة أثناء التمثيل. واأللفاظ البذيئة التي تبدو ،ليس مكانًا للهذر ولغو الكالم

لهم  ن األفضل: إاأللواج والبناوير، ولهؤالء نقولأن أرى كل تلك المشاغبات تحدث من أصحاب 
بها أما دور التمثيل فلها آدا يتسع لهم المجال. حيث ؛أن يقضوا سهراتهم في البارات والحانات

 ".وعليهم احترامها
مقالة  ق كوكب الشرنشرت جريدة حيث وب الناقد في نقده؛ وفي المقالة الرابعة، تقدم أسل

ُيعّد ، وهذا اللزقةعن مسرحية كلمة  - 2700في  - 1924ديسمبر  4و 3في جزأين يومي  له
قدية لفكرة بداية ن ه المتبع،تطورًا في مجال الكم. أما في مجال الكيف، فقد أضاف الناقد إلى أسلوب

بل أن يبدأ في نقد العرض وتحليله؛ حيث تحدث عن اعتماد العرض على شخصيات الموضوع، ق
فسير هذه تومتباينة، نتج عن احتكاكها مواقف تمثيلية لم نتعود رؤيتها. وقد أسهب الناقد في غريبة 

ة مهمة، ثم تعرض الناقد إلى نقطالفكرة، وضرب أمثلة تفصيلية لمجموعة من شخصيات المسرحية. 
 حية؛ بوصفها قطعة أدبية، قائاًل:تتعلق بترجمة المسر 

ة ة أدبيوال أطلب أن تكون الرواي ،تساوي شيئاً  ، ال" ... إن الرواية كقطعة في األدب
وعة"!! بالعامية الدارجة "المبل، وال غة ال هي بالعربية الفصحى السهلةرجمت بلولكنها تُ  محضة؛

ي ومن األمور المستحدثة ف ".، وكلمات عربية، وتراكيب فرنسيةفهي خليط ثقيل من معان عامية
ر كلمة اإلخراج صراحة، بل وضع لها عنوانًا آخر، أسلوب الناقد، حديثه عن اإلخراج؛ دون ذك

ا صراحة، بل دون أن يذكرهعن اإلضاءة،  –وألول مرة  –!! كذلك تحدث المسرحي النظامهو و 
 .فكان مؤلماً في الليلة األولى، وأقل إيالماً في الثانية أما نظام النور، قائاًل: " نظام النور ذكر عبارة

 ."، ثم يضعف تدريجيًا أو فجأة وبال مناسبةيشتد، ويقوى فترى النور ضعيفًا ثم يشتد و 

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

 1925يناير  14و 13يومي  جزأينفي  كوكب الشرق التي نشرتها جريدة  – الفضيحةلمسرحية 
، أبان نري باتايه الفرنسيوتمثل هذا التغيير في كتابة الناقد لمقدمة فكرية حول أسلوب المؤلف  –

، وهو األمر المناسب لجمهور المسرح المصري، كاتب شديد العبث بعواطف الجمهور باتايفيها أن 
ندما كتب الناقد ع كررهالذي يميل إلى تغذية العقل والشعور، مع تلقي العبرة والموعظة. وهذا األمر 

بدأ يث أيضًا؛ ح هنري باتايالتي عرضتها فرقة رمسيس، وهي من تأليف  – الذئابعن مسرحية 
 الناقد مقالته، قائاًل:

                                                           

 .23/12/1924، 17/12/1924، 16/12/1924، 8/12/1924ينظر: جريدة )كوكب الشرق(  – (1)
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ء من أمره الشيفقد قصصت عليك  .تاياحدثك عن هنري بإلى أن أ لست في حاجة"... 
 نفهم نفسيةل ،بد لي أن أسلك بك ضربًا جديدًا من التحليل ولكن ال ؛الفضيحةالكثير في رواية 

 .ا هو، وإلى أية غاية قصد من وضعهاكما سماه االمتالك: أو الذئابتاي حين كتب رواية اهنري ب
، وإنما هو ريرمي إلى نتيجة يعظك بها فتعتب وال شيئًا معينًا من كتابته،صد الرجل في الغالب ال يق

وأنت في  ك وراءه،وما زال يسحب عابثًا متلهبًا، فيسرد عليك وقائع، ويقص حوادث،يسوقك معه 
ذ ذاك وإ ،ت لم تصل بعد إلى شيء بعينه، وأنشغل عنه بصناعته، حتى يقطع عليك السياق فجأة

 .(1)أ عملك" يكون عمله انتهى وبد

مي مقالة نقدية، حول عرض مسرحية ، كتب محمد عبد المجيد حل1925وفي أكتوبر 
ي فسار فيها كما هو متبع  –ألول مرة  –في ثالثة أجزاء  كوكب الشرق ، نشرتها جريدة الطاغية
ألحداث المسرحية، ثم الحديث عن التنظيم المسرحي  حيث المقدمة الفكرية، وملخص منأسلوبه 

ثم عن التمثيل. والجديد في هذه المقالة، أن الناقد  –أي الديكور  –وعن المناظر  –أي اإلخراج  –
مبينًا أن بعض المالبس، ال تناسب عصر لويس  –ألول مرة  –تعرض إلى المالبس والمكياج 

!! أما عن المكياج، فقد ذكره خليطًا من جميع العصورالحادي عشر، وأن أحذية الممثلين، كانت 
غرم دائمًا ، وهو مجويدول دور : مثّ يحسن البارودضمن تعليقه على تمثيل أحد الممثلين، قائاًل: "

ضع و وهو كما  ،دور األمس ييراه ف يتهيج واالندفاع بال مناسبة، والذبإبراز حدة العواطف وال
يل أم أصح؟! التمث باب فأيهماولكن تمثيله كان يدل على الفتوة والش ؛شيخ مضمحل مكياجه

 .(2)؟!" كياجالم

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

ل. في أسلوب كتابته عن التمثيتمثل التطور النقدي، إنها ؛ حيث 26/10/1926و 23يومي  جزأين
والمثال النموذجي في هذه المقالة، كان من حظ أمينة رزق، التي أبدعت ألول مرة في التمثيل 

إلى النجومية. وحول دور أمينة رزق،  هاطريق، بداية الذبائحسرحية المسرحي، وكان دورها في م
 قال الناقد:

                                                           

 .20/3/1925و 19جريدة )كوكب الشرق(  – (1)
 .10/01/1925و 9و 8جريدة )كوكب الشرق(  – (2)
هناك مقاالت أخرى مثل املقاالت السابقة، ال جديد فيها يف األسلوب أو التطور النقدي، مثل: مقالة عرض  – (3)

( جريدة وراء اهليماالاي، ومقالة عرض مسرحية )27/2/1925و 25( جريدة )كوكب الشرق( فيدورامسرحية )
 14( جريدة )كوكب الشرق( البئر، ومقالة عرض مسرحية )17/10/1925و 16و 15)كوكب الشرق( 

 20و 19( جريدة )كوكب الشرق( كاترين دي مدسيس، ومقالة عرض مسرحية )17/11/1925و
 .21/11/1925و
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 ،التي كسبت رضاء الجمهور واستحسانه شك، وهي كانت بطلة الليلة وال ،أمينة رزق " ... 
 ،ره من يراهاحد ال يتصو  ىفكانت حقًا ممثلة قديرة إل ،ليليواستحقت تقديره وشكرانه! مثلت دور 

خطر فوق كانت ت ،. بال تكلفئها الشديد، وفي طفولتها الساذجة .في جسمها النحيف، وفي حيا
.. وية المخرج، قوية الوقع، قوية التأثير.المسرح، وبال تكلف كانت تلقي جملها متماسكة رنانة ق

، واأللم ولكن األسي الغالب يقعده ؛وكان يتقبلها الجمهور فيريد أن يهتف لها وأن يصفق طويالً 
ارقة في دموعها، تنهنه من غرب ثورته النفسية !! هذه فتاة ظهرت بغتة غوالعين ال ،الشديد يسكنه

إذا ما جاء آخر الموسم،  ىبخطوات سريعة حتي الموسم الماضي في عالم المسرح، وسارت ف
تشجيع أنها أحق ممثلة بال ىوها هي اآلن تبرهن من جديد عل .كانت نجمًا متألقًا في مسرح رمسيس

فتاة  ة الضاحكة، وكانتغر وتعبث، فإذا هي مثال الطفولة الوالعناية واالهتمام. كانت طفلة تلهو 
فها وسعادتها، ر تفكانت أبدع مثال لحب الطفولة و  صغير،تحب حبًا طاهرًا تكتمه في حنايا قلبها ال

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 

ينه شر النجاح الذي حازته أمتفخات، لما استطاعت أن تنجح فيه عُ ممثلة أخري من المغترات المن
يع ضهذه الصغيرة، فال يدعها تُ ب تهطلوب من مسرح رمسيس أن يبذل عنايرزق. على أن الم

 .(1) "عقلها الصغير فتفسده ىيدع التعاليم الفاسدة تستولي عل موهبتها التمثيلية وال
 عروض الفرق األخرى

بة بالنس، النقد في أسلوب محمد عبد المجيد حلمي أو خطاب خصائصما سبق، ُيمثل 
الفرق  بقية لتي سار عليها في نقده لعروضا الخصائصلعروض فرقة مسرح رمسيس، وهي 

. وحتى ال نكرر ما سبق، سنتوقف عند بعض المقاالت النقدية للفرق األخرى، الكبرى المسرحية 
 .خطابه النقدي في ُيميز أسلوب الناقد ما فيها من جديد أو مستحدث،ل

ر أي الديكو  –فعلى سبيل المثال، وجدنا محمد عبد المجيد حلمي، يتحدث عن المناظر 
نفذه وربما م –اسم مصممه لفرقة جورج أبيض، وقد ذكر  الشرف اليابانيفي عرض مسرحية  –

فقد أبدع األستاذ منصور غانم في  ،ظراأما المن... ، قائاًل: " (2) منصور غانموهو  -أيضًا 
لى فزاد الرواية فخامة ع ،الذي ظهر على المسرح باألمس ،ووضعها على النسق الجذاب ،تنميتها

                                                           

 .12/10/1925جريدة )كوكب الشرق(  – (1)
 وبدأ عمله الوظيفي يف األوبرا اخلديويةوحصل على اجلنسية املصرية، ، 1878يف دمشق عام منصور غامن ولد  – (2)

أصبح مساعدا  ملديرها،  1923أصبح أمينا  ملخازهنا، ويف عام  1902؛ كمالحظ ملخازهنا، ويف عام 1893عام 
أحيل إىل املعاش لبلوغه سن الستني، وتويف يف العام  1938أصبح مديرا  لألوبرا، ويف العام التايل  1937ويف عام 

 .1939التايل 
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فرقة علي الكسار وأمين صدقي؛ ل الطمبورةمسرحية ض المكياج في عر كما تحدث عن  .(1)فخامة"
جديد في  يء.  وهناك ش: " ..قائالً ، جبران نعومله متخصصون فيه، أمثال  ،بوصفه فنًا خاصاً 

ستخدم المسرح فقد ا .كياج بشكل غير معهود من قبلهو اتقان الم ،ك يستلفت النظريتمسرح الماجس
يستحق  ،الذي نبغ نبوغًا كبيرًا في هذا العمل ،كياج، هو جبران أفندي نعومخصصه للم لذلك فنياً 

  .(2)" من أجله الشكر
اللغة المسرحية التي يلقيها الممثلون على  ،الناقد لها تعرضالتي ومن األمور الجديدة، 

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 

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

 ىولم يمض عهد طويل بعد عل ،لفاظ ووصفها فريدة ممتازة، تنحدر في نغم موسيقي ساحراأل
مكتوبة بلغة عربية  الحيلةية روا وأظن أنني ذكرت ذلك في حينه. ،(3) باشا علي محمدرواية 
 ذا واله عامية ركيكة ال يحسنها الممثلون.لقاء كان ينحدر من فوق المسرح بلغة ولكن اإل ى؛فصح

 ،كثيراً  نه أسلوب غير ناجحإلقلت لك  يولو سألتني رأي .يات المسرحيةواالر شك أسلوب جديد في 
خامة ض وخفة اللهجة العامية تضيع في .يضيع في اللهجة العامية ى،ن جالل اللغة الفصحإف

سلوب الجديد؟ أهو المؤلف بديع أفندي من المسئول عن هذا األولكن  التراكيب العربية الفخمة.
إذ لم  ،االثنين معا ىها؟! أما أنا فألقي المسئولية علأم هي السيدة منيرة المهدية ومديرو  ،خيري 

 .(4)" يد اللغتين ومزجهما تماما!!يحن الوقت بعد لتوح
                                                           

 .1/11/1924جريدة )كوكب الشرق(  – (1)
يف عددها الصادر بتاريخ  -وهذا األمر أكدته جملة التياترو املصورة . 19/10/1925جريدة )كوكب الشرق(  – (2)

هو أستاذ يف فن الشعور املستعارة، وختطيط الوجه، وكل ما يلزم عمل  قائلة عن جربان نعوم: " – 1926فرباير 
 .التلوين )التواليت("

شا، السودان بقيادة ابنه األمري إمساعيل ب إىل ( حول إرساله محلة عسكريةحممد علي ابشامسرحية ) تدور أحداث – (3)
مواد وزهتم من ح بلتربع للمجاهدين بكل ما يف بلسودان، حيث يقوم األهايل يمدينة شند يف ويدور الصراع

جملاهدين، أجل ابكل مصاغها من وجموهرات وأموال .. إخل هذه األشياء. ومن انحية أخرى جند اندية تتربع  غذائية
غزو السودان. ومع ت احلملة املصرية اليت ، وزوجة خري الدين الضابط يفيشيـخ مدينة شند ياملعاط ابنه أيب يوه

لك جند . بعد ذيينة بربر، مث دخلت إىل مدينة شنداألحداث نفهم أن احلملة استطاعت أن تستوىل على مد
 ، ويطالبه جبزية احلرب. ولكـن النمر ومعه أعيان املدينةيدضر ملقابلة النمر ملك مدينة شناألمري إمساعيل حي

يرفضون هذه اجلزية ألن املدينة ال تستطيع أن تتحمل دفعها. وحتدث مناقشات كـثرية حول هذا األمر، دون 
، ردا  ف صر عليها، والنمر يرفضها. وبعد انصراف إمساعيل، جند النمر يقرر أمرا  الوصول إىل حل. فاألمري إمساعيل م  

ـتشف أن منازل املدينة، ونك ألن النار أضرمت يف املسرحية بصراخ من األهايل يال أيخذ فيه مشورة أحد. وتنته
 يد األمري إمساعيل. من وقوعها يف أضمرها هو ملكها النمر، حيث أراد أن يبيد املدينة بيده، بدال   يالذ

 .22/10/1925جريدة )كوكب الشرق(  – (4)
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 حممد علي محاد

 فقاً و  -عروض فرقة رمسيس  حول ي من حيث عدد المقاالت التي كتبتهو الناقد الثان
أربع وعشرين مقالة في جريدة ( 24)حيث كتب  - ، ووفقًا للفترة المحددةالبحثعينة معايير ل

، 15/10/1925بتاريخ  الطاغيةول مسرحية تناولها بالنقد، كانت وأ ؛ بوصفه ناقدها الفني.البالغ
 نسيقت بعبارة " اوعبر عنه – صراحة اإلخراجكلمة دون أن يذكر  –وفيها وجه نقده إلى اإلخراج 

"، ووصفه بأنه لم يكن موفقًا، وجاء بأمثلة منها: أن نتائج األحداث جاءت دون مقدمات  الرواية
ألدوارهم.  الممثلينمل في الفصل الثالث، وأخيرًا عدم حفظ بعض لوج المُ منطقية لها، وكذلك الديا

ن : "إقولهأختتمها ببعبارات كثيرة،  محمد أسعد لطفيذلك مدح الناقد ُمعّرب المسرحية وبالرغم من 
ثلين، أما رأيه في المم". رواية الطاغية من أنقى الروايات التي أخرجها مسرح رمسيس لغة وأسلوباً 

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

 لبالغامقالته عنها في جريدة الناقد ، ونشر نية، فكانت الثاوراء الهيماالياأما مسرحية 
ح محمد د!! فقد علمنا فيما سبق، أن الناقد مهطورًا في أسلوب، وفيها وجدنا ت21/10/1925بتاريخ 

 - رببمناقشة حق الُمعبالمدح، بل قام ؛ ولكنه هنا لم يكتف اغيةالطأسعد لطفي ُمعرب مسرحية 
راء و يسية في النص األجنبي!! فمسرحية في تغيير الشخصية الرئ -محمد أسعد لطفي نفسه 

عرب م، وموضوعها يسيء إلى الشرق والشرقيين، فقام الوليم آرثرمن تأليف اإلنجليزي  الهيمااليا
رسم الشخصيات، من أجل عرض مسرحية تمجد الشرق والشرقيين. وهنا بتغيير األحداث وإعادة 

لكان أم أساءا؟! وهل يم صنعاً لطفي وأسعد أفندي  وهبي، هل أحسن يوسف بك"... تساءل الناقد: 
بقحة ن ن يهاجم الشرقييأإذا كان للغربي  :فعان بقولهماايدفحق هذا التغيير والتحريف؟ أما هما 

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

 ".عليهم وسالماً  برداً 

 –يس عروض فرقة رمسعن  بكتاباته - وهكذا بدأ الناقد يطور من أدواته وأفكاره النقدية
عن عرض مسرحية  - 1925ر أكتوب 27و 23في يومي  البالغالمنشورتين بجريدة  -في مقالتيه 

سرحية حيث إنها من أهم النصوص الم -يناقش المؤلف في أدق تفاصيل مسرحيته فنجده ، الذبائح
ثل: مسرحيًا، ممن قبل التي عالجت قضايا اجتماعية غير مطروقة  –المؤلفة في تلك الفترة 

 الطالق، والزواج من األجنبيات، وعالقة األبناء بزوجة األب .. إلخ!!
مقالتين  ، عندما نقدها فيفيها النقدي خطابه ، فقد أرتقى الناقد بأسلوبالقاتلأما مسرحية 

وألول  –وفيهما، وجدناه  – 1925نوفمبر  14أكتوبر، و 30بتاريخ  البالغفي جريدة  –منشورتين 
مات توثيقية عن مؤلفها األجنبي، وعن تاريخه في الكتابة، وظروف تأليف يأتي بمعلو  –مرة 
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المسرحية واقتباسها في أوروبا، وصواًل إلى تعريبها وعرضها في مصر قبل أن تعرضها فرقة 
لود ك، ومؤلفها هو الذي قتل الرجللناقد أن المسرحية اسمها األصلي رمسيس!! فمثاًل، عّرفنا ا

كبيرة في فرنسا،  هرة، ونالت شبيير فرونديهقصة، وقام بمسرحتها صديقه  صورة ، وألفها فيفارير
يلم سينمائي تم عرضه في مصر، وقام جورج أبيض بتمثيلها مسرحيًا قبل يوسف وتحولت إلى ف
طرق إلى ميزة ت، بل خطابه النقدي التطور الملحوظ في أسلوب ولم يكتف الناقد بهذا وهبي .. إلخ.

ذكره لبعض أقوال النقاد جديدة في مقاالته، وهي االقتباس من الصحف األجنبية، من خالل 
 ي ذلك يقول:وف -عندما ُعرضت في فرنسا  -حول هذه المسرحية  ،في الصحف الفرنسيةالمنشورة 

على و  ،باريس على هذه القصة يفأنقل إليك آراء كبار النقاد ف يلك بوعد يواآلن أف"... 
ويجمعون  .ل اإلعجابك يطريقة اقتباسها للمسرح، فكلهم بال استثناء معجبون بها وبتنسيقها المسرح

 .مهورولتقديم أشخاصها إلى الج ،إنما جعال كتوطئة للرواية يأيضًا على أن الفصلين األول والثان
 يتوأخذ ناقدا )الفيجارو والب .قد توخى أن يختمها ختامًا مسرحيًا قوياً  يكان الكاتب المسرحن إو 

فران له ذلك ولكنهما يغت ؛التصرف وحذفه بعض التفصيالت يبارزيان( على المقتبس حريته ف
الصفحات  أمامه ين الكاتب القصصإ ه:ويدافع ناقد آخر عن هذه النقطة بقول .للضرورة المسرحية

ثم  ،قبات منها ضيق الوقتع يولكن أمام الكاتب المسرح ؛اسعة ليشرح ما يريد ويسهب ما شاءو 
أخذ جوهر القصة  يالذ ،وعلى ذلك هو يوافق تمامًا على عمل المقتبس .خوف ملل الجمهور

ناقد  فقه على ذلكوايو  .يشهد له بالمهارة والمقدرة ،قالب بديع يفصاغها ف ،وحوادثها المهمة
العنف  يذ بعد ذلك فإال أنها تأخ ،وإن كانت القصة تبدأ بطيئة ضعيفة :يقول ي)الفيجارو( الذ

أما ناقد  .مما ضمن للرواية النجاح والفوز ،وتتابع الحوادث والمفاجآت بمهارة مسرحية نادرة ،والقوة
سفينيه(  يديبديها ) يطفة التولكنه يناقش قلياًل العا ؛)الطان( فيوافق على قوة الرواية مسرحياً 

نه إلى نه أقرب إلى الخيال مإ :ل عن هذايحبها، ويقو  يسبيل المرأة الت يوإنكاره العظيم لذاته ف
 ولكنه يقول إن ذلك يجعل الجمهور يميل إلى القصة ؛الحياة ينلمسها ف يالت ،الحقيقة البشرية

وإن  ،وهناك ناقد آخر يأخذ على الكاتب إهماله لختام الرواية .ويتعشقها وبذلك يضمن لها النجاح
بتداء الفصل وا ،والفصل الثالث كله ي،الفصل الثانوأن ختام  ،كان يعترف أن يملك الجمهور تماماً 

 ."كبير من نجاح الرواية يءوإلى ذلك يعزى ش ،الرابع من أقوى ما كتب للمسرح

ذكرت ما نقله الناقد من أقوال نقاد فرنسا؛ ألنه بعد ذلك أدلى برأيه النقدي هو، والذي 
استفاد فيه من آراء النقاد الغربيين، وبنى على آرائهم رأيه النقدي، وهذا ُيعّد تطورًا قام به الناقد في 

ة بالنقدي، بسبب عروض فرقة رمسيس، التي منحته هذه الفرصة من البحث والكتاخطابه أسلوبه 
يف. ال شك لضعبرأينا ا يأن ندل يبققد الذي ذكره، قائاًل: "... االنقدية!! والدليل على ذلك رأي الن

 ،وال يقلل من قيمتها مطلقًا أن الفصل األول .أن الرواية كقطعة مسرحية خليقة بالمدح والثناء يف
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دفع إليك ع أن يوليستطي ،ولكن المقتبس مضطر إلى ذلك ؛كان أقرب إلى القصة منه إلى المسرح
جهة، وهذا ها من هذه الو فال يمكننا أن نعيب .وهو ما فعله تماماً  ،بالحوادث بعد ذلك متتابعة وقوية

ألصل اولكن إذا رجعنا إلى  ؛قتبست منهااُ  يالت ،عتبرناها مستقلة تمامًا عن القصةا يصح إذا 
يجد المرء لذة  يالت ،تفصيالتكثير من األمور وال ينجد نقصًا كبيرًا ف ،وقارناه بما كتب للمسرح

عور روعة من العواطف المتباينة، والش يأنت إذا قرأت القصة تملك روعة وأاإللمام بها، ف يكبيرة ف
 ؛رحوهذا ما ال يمكن أن يظهر على المس .فسية األشخاص بقلم الكاتب المؤلفوتحليل ن ،المتضارب

فهم ت يالممثلون من مقدرة ومهارة فبديه ويعاونك على ذلك ما ي ،ولكن لك أن تتخيله فقط
( شخصية فاريروفرق بين أن يشرح لك )كلود  .وإعطاء المتفرج فكرة صحيحة عنها ،شخصياتهم
أنفسهم  وبين أن يعهد )بيير فرونديه( إلى الممثلين ،وتلمسها ،فيجعلك تحسها ،قصته يكل بطل ف

 ".وما إلى ذلك ،التبما يبدونه على المسرح من اإلشارات واالنفعا ،بهذه المهمة
ين في المنشورت حانة مكسيمار الناقد في مقالتيه عن مسرحية بهذا األسلوب نفسه، س

 جورج فيدو، حيث وجدناه يكتب عن المؤلف 1925نوفمبر  12، و11بتاريخ  البالغجريدة 
ا، هوكتاباته ومسرحياته وأقوال النقاد عنه، وعن مسرحيته )حانة مكسيم(، وظروف كتابتها وتعريب

وانتقالها إلى فرقة رمسيس؛ بوصفها أول مسرحية كوميدية تعرضها الفرقة!! وألول مرة يعترف الناقد 
ن معلومات ه مكلب أحد أفراد فرقة رمسيس، وما يمتبسبكان أن هذا التطور في كتاباته النقدية؛ 

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

األولى التي أظهرها مسرح  ةية الكوميدياأحدثك اليوم عن حانة مكسيم وهي الرو "... 
وتقبلها الجمهور بشوق وشغف بعد الذبائح  ،وقد نجحت نجاحًا مدهشاً  .رمسيس في هذا الموسم

ليك قص عأو  ،ريد اآلن أن أتحدث إليك عن جورج فيدو مؤلف هذه الفكاهة الممتعةأوالقاتل ... و 
وعن  ،نقل لك آراء كبار النقاد عنهأوعن عمله في المسرح. وبعد ذلك  ،تاريخ حياتهمن  شيئاً 

أريد أن  ،ولكنني قبل أن أسوق كل هذا...... نسا مؤلفاته التي حازت من النجاح والفوز في كل فر 
ووضع  ،الذي ساعدنا في جمع هذه المعلومات ،(1) (و )أدمون تويمايتقدم بالشكر والثناء إلى مسأ

يضن علينا بشيء  لمو  ،وفي فنونه المختلفة ،التي تبحث في المسرح ،تحت تصرفنا مجالته وكتبه
 ".جزيل الشكر اطلبناه فله من

                                                           

وم ي البالغ( يف جريدة كاترين دي مدسيسهذا األمر كرره الناقد مرة أخرى، عندما حتدث عن مسرحية ) – (1)
خيية  ر ، قائال : " قد جيد الناقد املخلص لقلمه وقرائه شيئا  كثريا  من الصعوبة يف الكتابة عن رواية ات26/11/1925

ع، ذلك يخ واملراجع للوثوق منها للدرس واالطاله مضطر إىل الرجوع إىل كتب التار نكهذه، اليت حنن بصددها فأل
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، 

دث عن املناظر واملالبس من الوجهة التارخيية احملضة. فإليك ما مجعناه من املعلومات وما أمدان به األديب أو حت
 ( مبسرح رمسيس عن موضوع الرواية اليت نكتب عنها اليوم".أدمون توميا)
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ومات في ذكر المعل –وبالرغم من تكرار األسلوب النقدي بين هذه المسرحية وسابقتها 
ح معنى يث المسهب في شر ى الحدإال أن الناقد نجح في إضافة الجديد، عندما تطرق إل -التوثيقية 
أعالمه!! ومن المعلومات التي ذكرها الناقد عن الفودفيل،  ؛ ألن جورج فيدو منوتاريخه الفودفيل

كل مسرحية  نشأ في فرنسا، وُيطلق على والتي ُتعد جديدة وغير معروفة في تلك الفترة: إن الفودفيل
مضحكة بها شيء من الحركات والكلمات التي تتعدى الحشمة والوقار، وبها الكثير من المفاجآت، 

د إلى تاريخ ثم تطرق الناق ومحورها األساسي قائم على سوء تفاهم صغير، ثم يكبر تدريجيًا .. إلخ.
مصر، مع ذكر أهم المسرحيات واألفالم التي  مسرحيات هذا النوع في أوروبا، وكيف انتقل إلى

عرضت في مصر، وتندرج تحت هذا النوع الفني المسمى بالفودفيل. وما جاء به الناقد في مقالته 
 هذه عن الفودفيل، ال أظن له نظيرًا منشورًا في الصحف العربية من قبل.

رحية سالنقدي، حيث وجدناه في مقالته عن م خطابه استمر الناقد في تطوير أسلوب
يعتمد أسلوب التشويق في بداية  – 8/12/1925المنشورة في جريدة البالغ بتاريخ  - الشرف

 ،أن أؤلف قصة مسرحية، أريد أنا محمد على حماد مثالً .. اآلن كالمه لجذب القارئ؛ حيث قال: " 
ها ألصل توأبدأ بمقدما ،أحلل الحادثة .هذه الحياة يكيف أبدأ؟ أتخيل حادثة وقعت لبعض األفراد ف

 ،نزعاتهم :الذين وقعت لهم هذه الحادثة ،أحاطت باألفراد يثم أدرس كل الظروف الت، لى نتائجهاإ
أن  ثم أجلس ألكتب ما أريد ،لى عدة فصول كما أشاءإثم أقسمها ، همئومباد ،آراءهمو  ،ونفسياتهم

لى فكرة إوأخلص من كل هذا  .تخيلتها يالت ،حتى يقصوا على الجمهور الحادثة ي،يفوه به أبطال
أو عظة وعبرة أريد أن يتخذ منها  ،أو مبدأ أريد أن أدافع عنه ،أريد أن أتحدث عنها ،اجتماعية

 وما يفعله كل كبار الكتاب –أو ما سأفعله على األصح  –هذا ما أفعله أنا  .وخبرة الناس درساً 
 ".العالم اال القليل يالمسرحيين ف

ة، أصبح القارئ أسيرًا لمعرفة المزيد عن الموضوع، حتى يصل إلى بهذه المقدمة التشويقي
ف مؤل الهير زودرمانوجدنا الناقد يفاجئ القارئ بأن  الناقد من كالمه هذا!! وبالفعل،غرض 

ممن ال يتبعون هذه القاعدة في التأليف المسرحي؛ حيث إنه يبشر بمبدأ  و، هالشرفمسرحية 
ضع يخالص وحيه من مبدأ أو فكرة، يقوم بإيصالها أبطاله؛ حيث إنه "خاص به، يتمثل في است

قالب  يضعه لتاريخ العرب فو  يزيدان ف يجر أو كما يفعل ج ي،قالب مسرح يكتبه الفلسفية ف
ستطيع أن هذا ن. وعلى السآمةلى الملل و إ ال يدع للقارئ سبيالً  ، ولكيذهانلى األإليقربه  يروائ

 ".أو قل يسخرها ألغراضه ي،يتخطى كل قواعد الفن المسرح ن زودرمانإ :نقول
نقده لعروض فرقة رمسيس، والتي تحدثنا عن استمر الناقد محمد علي حماد في هكذا و 

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

اهبة شهناك مقاالت أخرى، كتبها الناقد حممد علي محاد عن عروض فرقة رمسيس يف فرتة البحث، وهي م – (1)
جريدة  – (البئرللمسرحيات املذكورة يف املنت من حيث أسلوب الناقد، ومنها على سبيل املثال: مسرحية )
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 ،ن األجانبعن المؤلفي ، التي كان يكتبهاتاريخيةالنقدية النظرية المقدمات الذكر هو التوسع في 
، توسكاسرحية منقده لفي  . وبدأ هذا التطويروتعريبها مسرحياتهم تقوم فرقة رمسيس بترجمة ممن

كتب عنها الناقد أضخم مقالة له، نشرها في أربعة أجزاء في ا فرقة رمسيس؛ حيث التي عرضته
كل دراسة موسعة، وهذه األجزاء تش – واحدةلمقالة  وهو كم نقدي غير مسبوق  – 1926يناير 

ئ !! فعلى سبيل المثال، يستطيع قار توسكامؤلف مسرحية  فكتوريان ساردوجمعت كل شيء عن 
كيف اردو، ورأي ساردو نفسه في المسرح، و هذه األجزاء أن يتعرف على رأي النقاد في فيكتوريان س

وهذا األمر كرره مرة أخرى  .(1) .. إلخ التأليف المسرحي، وما هي تفاصيل حياته المسرحية بدأ
. ومن يقرأ هذه األجزاء، البؤساءحول مسرحية  –نشرها في ثالثة أجزاء  –في مقالة ضخمة 

 .(2) بفيكتور هوجويستطيع أن يقف على دراسة موسعة ومعمقة عن كل ما يتعلق 
 

 عروض الفرق األخرىنقد 

النقدي يتشكل ويتطور  خطابه أسلوبعلمنا مما سبق أن الناقد محمد علي حماد، بدأ 
 بسبب عروض فرقة رمسيس، والتي وصلت مقاالته حولها إلى أربع وعشرين مقالة، مقابل ثماني

: جورج أبيض، وفاطمة رشدي، ومنيرة المهدية، مسرحية لبقية الفرق الكبرى األخرى، وهي ةعشر 
رقة قق من أثر عروض ف، ونجيب الريحاني!! وحتى نتحوأمين صدقي وأوالد عكاشة، وعلي الكسار

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

 ؟!الفرق األخرى عروض ألسلوب تناوله النقدي لمشابهًا  لعروض فرقة رمسيس

هام، ليلة كليوباترا، وسكتب الناقد ست مقاالت عن ستة عروض لفرقة أوالد عكاشة، هي: 
 لذيا - أغلبها، حافظ الناقد على أسلوبه. وفي (3) وكوثر، والمرأة الجديدة، والحماة، والمجاهدين

مثال على ذلك و  .تشويقيةمقاالته المقدمة تعلق بفيما ي -عروض فرقة رمسيس نقده لاتبعه في 

                                                           

جريدة )البالغ(  –( كاترين دي مدسيس، ومسرحية )1/12/1925، 24/11/1925)البالغ( 
جريدة  –( تيار امللذات، ومسرحية )16/12/1925جريدة )البالغ(  –( الرئيسة، ومسرحية )26/11/1925

، ومسرحية 31/1/1926، 25/1/1926جريدة )البالغ(  –( اإلغراء، ومسرحية )24/12/1925)البالغ( 
 .16/1/1928جريدة )البالغ(  –( الفريسة، ومسرحية )18/10/1926جريدة )البالغ(  –( الصحراء)

 .6/1/1926، 3/1/1926راجع: جريدة )البالغ(  – (1)
 .20/1/1926، 19/1/1926، 17/1/1926راجع: جريدة )البالغ(  – (2)
، 30/12/1925، 9/12/1925، 16/11/1925، 15/11/1925ينظر: جريدة )البالغ(  – (3)

21/11/1926 ،27/12/1926. 
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ن أحدثك عن أردت أذا إ لفرقة عكاشة، وفيها قال: " (1) سهامعرض مسرحية دمة مقالته عن مق
ست لي، فجورج فيدوحدثك عن )حانة مكسيم( و أفأنا مضطر أن  ،ستاذ عباس عالمسهام وعن األ

د شوه ن يكن قإو  ،جديد يءلم يأت فيها عباس عالم بش، و ال ترجمة بتصرف لحانة مكسيمإسهام 
من  مياً ظع خرجها لنا هيكالً أو  ،مواقفها المسليةو  ،فحذف منها مفاجآتها المضحكة ،صليةالرواية األ

ه على القضاء لمحاسبت ندعوو  ،بجريمته ستاذ عباس عالم متلبساً نكاد نمسك باأل ،دملحم و غير 
 .(2)" حق فيدو ي)فتاة مكسيم( وف حق يما اقترف ف

حرية الُمعرب في تغيير األشخاص  وإذا كان الناقد في عروض فرقة رمسيس، ناقش مدى
ًا، وذلك والتعريب أيض موضوع االقتباس والتمصير –بالمنطق نفسه  –واألحداث، وجدناه يناقش 

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

يقوم جتذب جبماهلا مجيع الزبئن إىل ملهى النوفوتيه، ف حول الراقصة سهام، اليت(، سهاممسرحية )تدور أحداث  – (1)
نفسه  ومن املالحظ أن كل زبون كان ميين إبرضائها بشىت الطرق، إال أهنا ال ترضى أبحد منهم.هؤالء الزبئن 

ذا احلب، رغم ه هبالوقت نفسه جندها ال تصرح ل يفهو عزيز بك، و  واحدا   ثحبها، ولكـنها ال حتب إال شخصا  
، فجن جنون سهام، أسيو، ة يفخرب اجلميع أنه سيتزوج من فتاليلة حضر عزيز وأ امللهى. ويف وجوده كل يوم يف
. وكان يرة، الدكـتور مساحة مع صديقه مسر هذا امللهى وألول م  غريته. ويشاء الـقدر أن حيضر يفوحاولت أن تثري

ال يقرب اخلمر وال يلهو، ولكـنه جاء بضغط من صديقه. هنا وجدت سهام ضالتها،  الدكـتور مساحة مستقيما  
. فثارت غرية واحدا من قبل سقيه اخلمر وتشرب معه، رغم أهنا مل جتالس زبوان  فغازلت الدكـتور، واستطاعت أن ت

الصباح  ويف. ، وترك صديقه الدكـتوريأثرها مسر عزيز، وقام بضرب الدكـتور مساحة، وحدثت مشادة عنيفة، فر على 
جده و لصوت ا دقيصدر من غرفة النوم. وعندما تف استيقظ مساحة فوجد نفسه انئما أسفل الكـنبة، وأن صوات  

ته إىل منزله. فنقل وخممورا   له ما حدث بألمس وأنه كان مصاب   يد ارتدت جبامته، فيفزع منها وحتكلسهام، وق
ن زوجها. منها إنه هدية م وعندما تبحث عن فستاهنا مل جتده، فتعلم أن سكينة هامن زوجة مساحة أخذته، ظنا  

و حضر عم الدكـتور من الصعيد، ليدعدما بدأت هتم بخلروج لزوجة، وعنفقامت سهام برتداء أحد فساتني ا
مساحة وزوجته حلضور حفل زواج ابنته. وعندما يرى سهام يظن أهنا سكينة زوجة ابن أخيه، حيث إنه مل يرها من 

احلفلة  ويف هنا زوجته.إىل أسيو، حلضور حفلة الزواج على قبل. وتتعقد األمور، ويضطر مساحة أن أيخذ سهام إ
ضح أن العريس هو عزيز بك حبيب سهام، وبملصادفة حتضر احلفل سكينة زوجة الدكـتور احلقيقية، فتتعقد يت

 .من حبيبها عزيز سهام أن تتزوج . وبعد مواقف كوميدية كـثرية، يتضح األمر للجميع، وتستطيعفأكثر األمور أكـثر
التشويقية األخرى، ينظر مقدمات مسرحيات: كوثر، . وللمزيد عن املقدمات 9/12/1925جريدة )البالغ(  – (2)

 .27/12/1926، 21/11/1926، 30/12/1925واملرأة اجلديدة، واحلماة: جريدة )البالغ( 
 .30/12/1925، 9/12/1925ينظر: جريدة )البالغ(  – (3)
أمسا هامن،  يالربازيل. وله زوجة ه ، صاحب مزارع النب يفيقصر الباشا الثر  ، تدور أحداثها يف(كوثرمسرحية ) – (4)

 يعاطف ، وهو شابياب. وله ابن من زوجة أخرى هو فكر هتتم بجملوهرات واملالبس الـفاخرة وتنفق دون حس
الربازيل.  جنيب هذا هو وكيل أعمال الباشا يفيوم حيضر إىل الـقصر جنيب وزوجته كوثر، و  رقيق املشاعر. ويف
سلمه نفسها. كانت متنيه وترغبه دون أن ت  حب كوثر، اليت يف ير أام، فيقع فكالـقصر عدة  وميكـث اجلميع يف

وحتتفظ به. وبعد أام  وتقرأه يه ويتسلل إىل غرفتها، ويرتكه فتأيت كل ليلة  كـتب هلا خطاب  يفما كان منه إال أن 
فجاء له خمرب  ،الشرطة سرا   أمواهلا، فأخربت زوجها بذلك، فقام الزوج إببالغ يف ملحوظا   الحظت أمسا هامن نقصا  

عمله الـقصر بصفته أحد أصدقاء الباشا. وقام املخرب ب خصية الشيـخ رضوان، ومكـث معهم يفش يف ا  متنكر  يسر 
ـقصر لتحديده، ال ، ومجع كل من يفوبعد فرتة استطاع أن حيدد اجلاين معلومة بعالمات معينة، حيث وضع نقودا  

جبرميته، وسط  ياق املالية املعلومة. واعرتف فكر ، وأخرج من جيبه األور يلباشا فكر ميع اهتم املخرب ابن اوأمام اجل
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ثنين اوال أوافق عليه أبدًا. وواحدة من  ،أكره التمصير إلى أبعد غايات الكره "حيث وجدناه يقول: 
وال وسط بين الطرفين، فهنا شر األمور  ،أو مؤلفين ،أما أن يكون كتابنا المسرحيون معربين

 بنقص في واعترافاً  ،عجزالالوسط!! والتمصير في أسمى درجاته وفي كمال نجاحه ليس إال إقرارًا ب
ال تستطيع من رواية ممصرة أن تعلم مبدأ ثم ، المقدرة، وال يمكن أن يخلو من مسخ وتشويه

لنهاية ال ، وفي اي وله عقيدةأتلمس قدرته ككاتب له ر ن ألممصرها في المسرح أو في الحياة، أو 
يها ل فألن عمله فيها محدود محصور مهما بدّ  ؛تستطيع أن تلمح شخصيته من خالل الرواية

 .(1)"!؟على األخص عباس عالم أفندي يرضي وهل هذا ،فهل هذا يرضي كتابنا المسرحيين .روغيّ 
ول عرضين ح (2)كتب ثالث مقاالت  وإذا انتقلنا إلى مقاالت الناقد لفرقة أخرى، سنجده

، وفيهما حافظ الناقد على خاصية البداية اإلسكندرو، الشيطان الجميللفرقة جورج أبيض، هما: 
: ، وفيها قالالشيطان الجميلرحية سعرض م ومثال على ذلك، مقدمة مقالته عن ؛التشويقية

، ن الشيطان ليمأل علينا الدنيا لذه وفرحاً إ ي الشيطان الجميل؟! ومتى كان الشيطان جمياًل؟! لعمر "
ن. وكلنا للشيطان عباد مخلصو . . ليس لنا عن الشيطان غنىً يفيض على حياتنا سعادة ولهواً و 

ة(". كما المرأ )دع إذا عرفت أننا نعنى بالشيطان وال ب .ونتلهف شوقًا إلى طلعته ،نترقب ابتسامته
في  لالفودفيعن مصطلح  مثلما تحدث –في المقالة نفسها  – العقدةعن مصطلح الناقد تحدث 

ئص خصاومن الواضح أن البداية التشويقية، أصبحت من  .ةالسابق أحد عروض فرقة رمسيس
ى، أغلب عروض الفرق األخر أغلب مقاالته النقدية المكتوبة عن  أسلوب الناقد، حيث طبقها في

 . (3)ومنها: الريحاني، وأمين صدقي، ومنيرة المهدية، وفاطمة رشدي 
وجدتها في أسلوب الناقد، هو ندرة كتاباته حول العروض الهزلية؛ حيث  مالحظةوأهم 

 ل الوزقنصاألولى حول مسرحية  –وفقًا للمعايير المحددة في البحث  –وجدت له مقالتين فقط 
مر، ُيعّد وهذا األ لفرقة أمين صدقي. بنت الشبندرب الريحاني، واألخرى حول مسرحية لفرقة نجي

                                                           

جته، وعندما ضيق و دوالب ز  يف مالية معلومة أيضا   الليل يكـتشف جنيب أوراقا   ويفكوثر.   دهشة اجلميع خصوصا  
على نفسه،  يملاذا اعرتف فكر نه، وأخذ يتساءل أسئلته اعرتفت له إهنا السارقة. وهنا جن جنو  عليها اخلناق يف

د األموال مع قفها، وفسرت وجو إذن زوجته خائنة، وما اعرتاف فكرى إال لينقذ عشيقته. وحاولت كوثر تربير مو 
مة. مما سرقت، ولسوء احلظ كانت من األموال املعلو  ، أبن زوجة أبيه حترمه من املال، فأعطته كوثر بعضا  يفكر 

ة يتحدث عن مجاهلا وثرائها، فأرادت أن تكون ثري من أمسا هامن، ألنه دائما  وفسرت السرقة أبهنا خافت عليه 
صباح حيكم الباشا على ال هذه الليلة. ويف ، حيث قامت الزوجة إبغرائه يفيويرضى الزوج هبذا التربير الواه مثلها.

ا زوجها ويتهمها بخليانة، رد هبالربازيل، وحتاول كوثر منع ذلك، ولكـنها ال تستطيع فينف إىل مزارعه يف يابنه بلنف
امهم أبهنا السارقة، الـقصر وتعرتف كوثر أم وجه، فيحضر مجيع من يف عد عشيقها عنها، فتصرخ يفوعدم احتماهلا ب  

 ويتهمها زوجها بخليانة، فلم تطق هذا الضغط من حوهلا فقامت إبطالق الرصاص على نفسها.
 .30/12/1925جريدة )البالغ(  – (1)
 19/11/1925، 18/5/1925، 13/5/1925ينظر: جريدة )البالغ(  – (2)
، 18/4/1926، 11/2/1926، 9/2/1926، 27/12/1925، 26/12/1925ينظر: جريدة )البالغ(  – (3)

26/4/1926 ،30/1/1927 ،18/4/1927. 
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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 عروضًا خالية من الفكر 

ندما ع – تشجع الناقد عل نقدها أو تحليل عروضها. وقد اعترف الناقد بذلك صراحة الجاد، وال
 قائاًل: –لفرقة أمين صدقي  بنت الشبندرتعرض للكتابة عن مسرحية 

ته الو لم أجد غير مسرح رمسيس بدرام ،لست أدرى ماذا كنت أصنع أنا الناقد المسكين "
ب عنى أجد فيها ما يذه ى،مصر بمسارح أخر  يالفن ف ةومفجعاته األسبوعية؛ ولو لم ينم على آله

يجب علينا نحن النقاد أال نجحدها؛ نعمة  يأن من النعم الت حقاً  .الهم يويرفه عن نفس ،التعب
المؤلف  يف راً ال لتعب أنفسنا تفكي ،والتسلية للتفكه ،نقصدها من حين آلخر يمسارح الهزلية التال

ثم الرواية  ،يلهاقام بها وتحل يثم الممثل والشخصية الت ،ه وأسلوبهثم المعرب ولغت ،وتاريخه وأعماله
 ةاقالكتابة عن الروايات الجدية ش يوغير ذلك مما يجعل مهمتنا ف ،مؤلفها يوآراء النقاد فيها وف

 .(1)" من ذلك يءش الف يدور التمثيل الهزل يأما ف .متعبة
 حممد توفيق يونس

ي جريدة فكتب تسع مقاالت عن تسع مسرحيات لفرقة رمسيس  الثالث، الذي الناقدهو هذا 
البؤساء، والجبار، والشرق والغرب، هي:  -المحددة وفقًا لمعايير البحث وفترته  – السياسة

ة . وأهم سمة غالبوالوحوش، وملك الحديد، وفي سبيل التاج، والفريسة، وغرام الوحش، وعطيل
أن ن خامة من الممكوهذه الض !تهضخامة أول عنصر يتحدث عنه في مقاالعلى أسلوبه النقدي، 

ويحق لنا وصف هذا العنصر بالمقدمة!! فعلى سبيل  ؛هانصف المقالة، إن لم تشغل أغلب لتشغ
( كلمة، بدأها 772، وصل عدد كلماتها إلى )البؤساءال، كتب الناقد مقالة عن مسرحية المث

!! واألمر نفسه فعله في مقالته (2) ( كلمة450في ) فيكتور هوجوفيها عن مؤلفها  بمقدمة، تحدث
ي ف هنري برنشتين( كلمة، حيث كتب مقدمة عن مؤلفها 1062المنشورة في ) الجبارة عن مسرحي

، بملخص لموضوع المسرحية أيضًا إذا بدأ مقالتهالناقد !! وهذا األسلوب، اتبعه (3) ( كلمة743)
 والغرب الشرق فمثاًل في مقالته عن مسرحية  !هافنجد هذا الملخص يتضخم بصورة مبالغ في

 (950صل إلى )و  –الذي بدأ به الناقد مقالته  –( كمة، نجد ملخصها 1091المنشورة في )
ها في ( كلمة، وملخص863المنشورة في ) الوحوش!! واألمر نفسه نجده في مسرحية (4)كلمة

، ومسرحية ( كلمة1200( كلمة، وملخصها في )1450في ) ملك الحديد، ومسرحية ( كلمة556)
 !!(5) ( كلمة784( كلمة، وملخصها في )5710في ) في سبيل التاج

                                                           

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

قد فلفرقة جورج أبيض،  المتسولل المثال: مقالته عن عرض مسرحية األخرى!! ومنها على سبي
المرأة !! ومقالته عن مسرحية (1)( كلمة 750جاء ملخصها في )و ( كلمة، 1053نشرها في )

( 750ت مقدمتها وملخصها في )جاءو ( كلمة، 1050لفرقة عكاشة، نشرها في ) (2) الجديدة
 واصفالع، وفي مسرحية (5)لفرقة عكاشة  (4) ناهد شاه!! واألمر نفسه جاء في مسرحية (3)كلمة

 !!(6)لفرقة فاطمة رشدي
                                                           

 27/11/1925ينظر: جريدة )السياسة(  – (1)
حرية  ش يفيعي ي، الذيالسن هو حممود بك ملع كبري يف  ، حول رجل غين(املرأة اجلديدةمسرحية )تدور أحداث  – (2)

سؤليته جتاهها، ماتمة ولذة حمرمة، وال حيب الـقيود لدرجة أنه ترك ابنته ليلى تعيش عند عمتها، حىت يتنصل من 
وحىت يستطيع أن يعيش ثحرية مع ملذاته احملرمة. وبعد أن متوت العمة، تضطر ليلى للعيش مع أبيها، ولكـنه يضجر 

ن عريس هلا. وينجح بحث عاخلالص منها بتزوجيها، ويطلب من وكيله ال ودها، ألهنا تقيد حياته. فيفكر يفمن وج
ى، نكـتشف أهنما أول لـقاء بني جنيب وليل يكون هو زوجها املرتقب. ويفتهرت لإجياد جنيب الشاب املس الوكيل يف

من دعاة السفور، وكل منهما يرفض الزواج واالرتبا، بآلخر، طاملا يستطيع كل منهما أن يصادق اآلخر وينفرد 
أن نعمت  بينهما حوار، نفهم منهبه دون زواج، بدعوة السفور والتحرر. وهنا حتضر نعمت صديقة ليلى، ويدور 

آلن تعيش مع ا يعندما اكـتشفت عالقته بليلى، وه تركـته ي، الذيلة جنيب، رغم أهنا متزوجة من سامخلي يه
ق به حإبراهيم. وتتطور األحداث ليصبح جنيب من أصدقاء األسرة، ويذهب معهم إىل عزبة حممود بك، وتل

عالقته  فتخربه إهنا فعلت ذلك بسبب يعنفها على سلوكها مع جنيب، ي، الذينعمت، ويلحق هبا زوجها سام
 حانقا   خرج غاضبا  شرفها، في زواج من ليلى، ألهنا فتاة تفر، يفمع ليلى، ويسمع هذا احلوار جنيب، فيقرر عدم ال

 املسرحية. يالسفور والسفوريني، وتنته العنا  
 22/11/1926ينظر: جريدة )السياسة(  – (3)
جلديد. ابالد الدند، الختيار السلطان  ل اجتماع جملس الكهنة واألمراء يفحو (، هشا انهدتدور أحداث مسرحية ) – (4)

العهد وسوء  لغباء ويل يب، ولكـن اجمللس عدل عن هذا الرأالعهد هو السلطان املنتخ وكان املتوقع أن يكون ويل
بفتح  شر األهايلبنكا بن اتووس، وفيها يتصرفه. وهنا يظهر الكاهن األعظم، ليقرأ على اجلميع وصية احلكيم ه

هذا حسب شاه، و  للعاصمة دندابرا، وأول من يدخل منه يكون هو السلطان، ويتزوج األمرية انهد الباب اجلنويب
ساكني من مصر، مهذه اللحظة يصل إىل الباب ثالثة أشخاص  وبة. وبلـفعل يتم فتح الباب. ويفالوصية املكـت

شاه  دعن انه حضر ثحثا   ش. واألول حضر للتجارة، والثاينواحسون والثالث الشيـخ ح األول حسن والثاين
وينصبونه  يهلل األهايل، ف رحلته. ويشاء الـقدر أن يدخل حسن أوال  ىيبته، والثالث أخذه معه حسون ليتربك به حبي

التنصيب، صباح يوم  شاه. ويف يوم زفافه من انهد ، ليكون أيضا  حمددا   عليهم، وحيددون هلذا التنصيب يوما   سلطاان  
شاه على حبيبها حسون، وتتفق معه على خدعة، إلبعاد حسن عن التنصيب وعن زواجه منها.  تتعرف انهد

، وهذا حسب ا  حي ألن أيكله األهايل شاه حسن، وختربه أن التنصيب هذا سيكون سببا   وبلـفعل تقابل انهد
 وبلتايل أبنه تنازل عن السلطنة، ح حسنعوائد هذه البالد، واحلل أنه يتنحى عن هذا املنصب. وبلـفعل يصر 

البالد ويتزوج  على سلطاان   سون. وهكذا يتم تنصيب حسونيؤول التنصيب إىل من دخل املدينة من بعده، وهو ح
 ، ووسط حسرة املغفلني.شاه، وسط هتليل األهايل من انهد

 23/11/1926ينظر: جريدة )السياسة(  – (5)
 1/12/1928ينظر: جريدة )السياسة(  – (6)
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 مجال الدين حافظ عوض

يث كتب ح –معايير عينة البحث  –هو الناقد الرابع واألخير، الذي انطبقت على مقاالته 
بة ذلك ُيعد الناقد األقل كتابمن عروض فرقة رمسيس!! و  (فقط)عن عرضين فقط ثالث مقاالت 

 ألخرى!!ا عروض بقية الفرق النسبة لب، واألقل أيضًا عروض فرقة رمسيس عنللمقاالت النقدية 
في  ،محمد عبد المجيد حلمي األوللناقد بعد اكان الناقد الثاني والسبب في ذلك، راجع إلى أنه 

بن نفسها؛ بوصفه ا كوكب الشرق ي جريدة مسرحية فكتابة المقاالت النقدية حول العروض ال
 .حافظ عوض صاحب الجريدة

، وكتب نقده لها في جزأين أرسين لوبينكانت  – جمال تناولها الناقد –أول مسرحية 
وأقّر الناقد في بداية مقالته  - 1925بتاريخ الثاني والخامس من فبراير  -بجريدة كوكب الشرق 

 نظرية كان يؤمن بها، ولكنه لم يجد النموذج -وبصورة عملية  –أن عروض فرقة رمسيس، أثبتت 
لك وض فرقة رمسيس، وفي ذلها منذ زمن طويل، حتى وجد هذا النموذج في عر التطبيقي العملي 

وأخيرًا سنحت لي الفرصة التي كنت أترقبها، ولست أريد بما ستقرأه أن أدافع عن يوسف ... يقول: "
 -وشاءت األقدار أن أتفق ويوسف وهبي فيها  -بك وهبي، ولكنها نظرية أردت تحبيذها من قبل 

سرح ات التي يخرجها لنا مفقد تسألني أنت وغيرك ماذا نستفيد نحن من أمثال القصص والرواي
 . بل وماذا يريد بنا يوسف وهبي؟".كراسبوتين وأرسين لوبين والقناع األزرق رمسيس 

وبصورة نقدية منطقية، بدأ الناقد يوضح فكرته أو نظريته، بأن الجمهور المصري يحتاج 
تأتي  نإلى العناية به من أجل تشجيعه على مشاهدة العروض المسرحية، وهذه العناية ال بد أ

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

 ذلك يقول الناقد:عروضه المسرحية. وفي 

 ،ويلبعد االختبار الط ،ن يتفهم هذه النظرية جيداً "... لقد استطاع مدير مسرح رمسيس أ
غال فجمهورنا ال يميل كثيرًا إلى اشت ال الجمهور على رواياته المختلفة.إقب، و والدرس المتواصل

ي والغريب من المفاجآت، وما يثير ف ،ولكنه يميل كثيرًا إلى المشوق من الحوادث ؛ذهنه وذاكرته
قط ال في يجب أن يؤثر في النفس ف ،فهو يعتقد أن التمثيل فن .نفسه قوى العواطف وأشدها عنفاً 

إذ ال يجب أن يتبادر إلى ذهنك أننا ممن  ،التي أحدثك عنها واضحة جداً  ،ن هذه الفكرةإالعقل. 
يميلون إلى تناول عقول الجمهور والعبث به، ال ولكني من الذين يجاهرون بفكرة أن يكون النمو 

التي ننشدها جميعًا ونسعى إليها، أال وهي جعل  ،إلى الغاية مطردًا، خطوة خطوة حتى نصل
)الدراما( الزمة لجمهورنا، وإذ كانت هذه غايتنا ومبتغانا فال سبيل للوصول إليها، إال من هذا 

 الطريق".
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وع، ، فتمثل في ذكر ملخص كبير للموضأرسين لوبين عرضأما أسلوب الناقد في تناوله ل
وارتباكها في الفصل األول، قائاًل: " أوجه نظر مدير  -اإلضاءة أي  –األنوار مع تطرقه إلى 

المسرح إلى األنوار فهي ال تزال مرتبكة وخصوصًا في الفصل األول عندما يلمع البرق. ومن 
الغريب أن البرق كان منتظمًا حيث كان يلمع مرات معدودة في كل دقيقة". كذلك اعترض على 

لمنطقية. ثم تناول التمثيل، وأبدى مالحظة على أداء يوسف وهبي، بعض المواقف التمثيلية غير ا
قائاًل فيها: " قام يوسف بك وهبي بدور أرسين لوبين .... وقد حاز إعجاب الجميع، خصوصًا وأنه 
يطبق مالمح وجهه على الُجمل التي يقولها، وهذا يرجع طبعًا إلى التمرين الطويل أثناء ممارسته 

، كما تعرض الناقد لتمثيل كل من: عزيزة أمير، وزينب صدقي ينما توغرافي(".التمثيل الصامت )الس
وعزيز عيد، وأبدى وجهة نظره في دور كل منهم بصورة نقدية انطباعية، وفقًا ألسلوب بقية النقاد 
 السابقين، مما يشير إلى أن عروض فرقة رمسيس كانت مؤثرة في أسلوب النقاد بصورة ملحوظة.

 سرحياتم ، سار عليه الناقد في تناوله لعروضلعروض فرقة رمسيس نقديهذا األسلوب ال
 المائدة الخضراءلفرقة عكاشة، ومسرحية  (1) خاتم سليماناألخرى، مثل: مسرحية  بقية الفرق 

ية علي الكسار وأمين صدقي، ومسرحلفرقة  ظر المحطةناالطمبورة و لفرقة فاطمة رشدي، ومسرحيتا 
 .(2)لفرقة نجيب الريحاني  علشان بوسة

                                                           

 يحول الـفارس الشجاع سليمان، الذ إحدى املدن العربية الـقدمية، يف(، خامت سليمانتدور أحداث مسرحية ) – (1)
حب  املرات يقع يف إحدى ة دائمة مع النساء والـفتيات. ويفهلو ودعاب تع خبفة روح عالية، جعلته يعيش يفيتم

اج سيحرمه و اجلارية بدور، وأثناء تقبيله هلا يضبطه األمري، فيأمر بزواجهما، ويوافق سليمان على مضض، ألن الز 
ومؤدب  بشر، أن يرافقه سليمان عهده إىل ميدان الـقتال، هذا الوقت يرسل األمري ويل من حياته الالهية. ويف

امرأة  يهببهانة، و  سرا   ن هذا املؤدب كان متزوجا  إحيث كوميدية كـثرية، . وهنا حتدث مواقف  العهد أيضا   ويل
لعوب تعشق اإليقاع بلرجال ومغازلتهم. وعندما يقوم سليمان مبغازلتها أمام زوجها املؤدب، جند هذا املؤدب 

مان إىل الذهاب مع سلي يكظم غيظه، وال يقدر أن يبوح أبنه زوجها. وعلى اجلانب اآلخر جند بدور تصر على
، سأتزوجك. يأصبع على اخلامت املوجود يف ي، إذا استطعىت أن حتصلتتزوجه، ولكـنه يهرب منها قائال   يك  املعركة

به الكبري األخ األكرب لبدور. وأمام الش وصفهافارس وترافق سليمان ب يز  ، جند بدور تتنكر يفيوأمام هذا التحد
مان، دور أو الـفارس يستطيع أن يكسب صداقة سلياألمر. ولكـن ب يفبني بدور وهذا الـفارس، جند سليمان حيتار 

ويومهه أبنه على استعداد ألن ميهد الطريق بينه وبني هبانة، فيوافق سليمان. وهنا تتفق بدور مع هبانة على لـقاء 
 تنتظره يف سه مع سليمان أبن هبانةالوقت نف بدور، وتتفق يف يألن هبانة معجبة هبذا الـفارس أ خارج منزهلا،

هبانة، فيحضر  يز  وتتنكر يف ين خروج هبانة من منزهلا، تدخل هاملوعد احملدد، وعندما تتأكد بدور م ا. ويفمنزهل
على حبه  دليال   طلبت منه خامته الثمني، الغرام معها على أهنا هبانة، اليتممارسة  يف طويال   وقتا   يسليمان، ويقض

هلا. وهكذا استطاعت بدور أن حتصل على خامت سليمان. وبعد مواقف مضحكة كـثرية، قامت على سوء الـفهم، 
املسرحية بزواج  يولد، هو ابنه. وتنته يقت غرامه مع بدور، وأن ابنها الذتظهر احلقيقة ويعلم سليمان أنه قضى و 

 سليمان من بدور.
، 12/10/1925، 25/2/1925، 3/2/1925، 52/11/1924ينظر: جريدة )كوكب الشرق(  – (2)

9/3/1926 ،26/12/1927 ،12/12/1928 ،13/12/1928. 
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 لنتائجا

( مقالة 117)عدد ظهور ن عي أسفرت والتعينة البحث،  معاييرعلى ناًء ب
، (1928 – 1924) للبحث دةفي الفترة المحدكتبها ُنقاد أربعة  ،مسرحية نقدية

 : ستنتج اآلتين
ر ، كانت السبب المباشليوسف وهبي إن البحث أثبت أن عروض فرقة رمسيس - 1

من خالل  في مصر؛ وذلك بصورة منهجية النقد المسرحيواألهم في ظهور 
 نعظهروا، وتألقوا؛ بسبب كتاباتهم  النقاد وعة منلمجممميز نقدي خطاب 

 عروض فرقة رمسيس.
لمعايير لوفقًا  –األربعة  بها النقادتالبحث أثبت أن المقاالت النقدية، التي كإن  – 2

المقاالت التي  منعددًا عن عروض فرقة رمسيس، كانت أكثر  -الموضوعة 
التي  ،عروض الفرق المسرحية الكبرى أنفسهم عن جميع  األربعة كتبها النقاد

 .في الفترة المحددة للبحث يسكانت تعرض مسرحياتها مع فرقة رمس
لم يكن مجرد  - لمحددةا فترةالفي  –البحث أثبت أن النقد المسرحي إن  – 3

 فة عناصر العرضكالمقبواًل ومنطقيًا إعالنات ومدح للممثلين، بل كان نقدًا 
وهو النقد الذي شّكل الخطاب  -عليها في هذا الوقت المتعارف  – المسرحي

التنسيق  :تحدثوا عنالذين  –البحث عينة  – األربعة النقدي عند الُنقاد
ي الديكور، واألنوار أي اإلضاءة، والمكياج، ، والمناظر أأي اإلخراج المسرحي

 إلخ...  ، والممثلينوالتمثيلوالمالبس، واإلكسسوار، 
األنواع البحث أثبت أن النقاد، كانوا مثقفين وملمين بالمصطلحات و إن  – 4

مناقشة بال لمصطلحاتابعض ، و المسرحية الكتابة أساليبالمسرحية، وتناولوا 
التأليف، والتعريب، والترجمة، والتمصير، واالقتباس، إلخ، مثل: .. والتحليل 

 إلخوالفودفيل، والعقدة .. 
، بيهتمون بتعريف الجمهور بُكّتاب المسرح األجان واالبحث أن الُنقاد، كانأثبت  – 5

 إلخ.الُنقاد األجانب عنهم ..  ونشر كل شيء عنهم، ونقل أقوال
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 وصياتتلا

ل ك؛ فكن أتوقعهاألم  المذكورة؛البحث  نتائج أعترف بأن يجب أن ..بداية 
إثبات أن النقد المسرحي في فترة كان  – ة البحثعندما شرعت في كتاب - أملي

كانت نتائج  ذاوإ!! شاعيُ  كان كما، فقط إعالنات ومدح للممثلينلم يكن  لبحثا
البحث يحتاج إلى ؛ فإن بناًء على معايير صارمة وحاكمة قبولة؛مالبحث، جاءت 

رى ، أو اعتماد فترة أخ؛ وذلك في حالة تغيير المعاييرالباحثينأخرى من قبل جهود 
 :اآلتيبأوصي ذلك ل !لمحددة!للبحث غير الفترة ا

قاالت النقاد األربعة عن عروض فرقة رمسيس، التي أقيمت باحث بتتبع مقيام  – 1
لنا يخرج  ربما ؛لمةك 750، أو التي تقل عن في األقاليم، أو في المناسبات

 .ج مختلفةبنتائ
ممن  -عن عروض فرقة رمسيس  -اآلخرين قاالت النقاد باحث بتتبع مقيام  - 2

 تائجنلمؤيدة أو مخالفة ج يخرج بنتائ ؛ ربماا يوقعون بأسماء مستعارةكانو 
 بحثي.

والغنائية  ميديةباحث بتتبع مقاالت النقاد األربعة حول الفرق الهزلية والكو قيام  – 3
من المقاالت حول األقل عدد ال –جميعًا  –، حيث إنهم كتبوا واالستعراضية

 ةعروض فرق هم حولمقاالتل لملحوظةا، بعكس الكثرة عروض هذه الفرق 
على الجدول المنشور في بناًء  – مسيس وعروض الفرق الجدية األخرى ر 

تخصصوا في نقد العروض هذا يعني أن هؤالء النقاد لم يهل ف -البحث 
 ؛ بسبب تأثير عروض فرقة رمسيس عليهموالغنائية واالستعراضية الكوميدية

نقد  فيمتخصصين هذا يعني أن هناك ُنقادًا وهل وعلى أسلوبهم النقدي؟! 
 يةوالهزل كوميديةلعروض الانقد في متخصصين ض الجدية، وآخرين و لعر ا

 ؟!والغنائية واالستعراضية
حتى  1928 عام في فترة أخرى، ولتكن من ا البحثباحث باستكمال هذقيام  – 4

 ؤيدة أو، فهل سيخرج بنتائج م، وهو عام ظهور الفرقة القومية1935 عام
 نتائج بحثي؟!ل الفةمخ


